
نب�ض �لبلد- �أثينا

 ع���ق���د ج����ال����ة امل����ل����ك ع����ب����داهلل ال���ث���اين 

اأنا�ستا�سياد�س،  نيكو�س  القرب�سي  والرئي�س 

ورئ���ي�������س ال���������وزراء ال���ي���ون���اين ك��ري��اك��و���س 

ثاثية  قمة  الأرب��ع��اء،  ام�س  ميت�سوتاكي�س، 

يف العا�سمة اليونانية اأثينا.

وركزت القمة، التي تلتئم للمرة الثالثة، 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال��ع��اق��ات املتينة 

وال�سراكة التي جتمع بني البلدان الثاثة، 

ال��ت��ع��اون يف  اآف����اق  ت��و���س��ي��ع  اإىل  مب��ا يف�سي 

ال�سام  حتقيق  يف  وي�سهم  ك��اف��ة،  امل��ج��الت 

وت���ع���زي���ز الأم������ن وال����س���ت���ق���رار يف امل��ن��ط��ق��ة 

بني  التعاون  اأوج��ه  القمة  وبحثت  وال��ع��امل. 

التبادل  تعزيز  جم���الت  يف  ال��ث��اث  ال���دول 

ال���ت���ج���اري وال����س���ت���ث���م���ار وامل����ي����اه وال��ط��اق��ة 

املعلومات  وتكنولوجيا  وال��زراع��ة  والتجارة 

بالإ�سافة  وال�سياحة،  والبيئة  والت�سالت 

اإىل مواجهة جائحة كورونا.

مع  الأردن  عاقات  اإىل  القمة  وتطرقت 

الحتاد الأوروبي، واأزمات اللجوء والهجرة، 

اإ�سافة اإىل اأزمات املنطقة، وم�ساعي التو�سل 

اإىل حلول �سيا�سية لها.

واأع�����رب ج��ال��ة امل��ل��ك، يف ب��داي��ة اأع��م��ال 

القمة، عن �سكره على ح�سن الرتحيب، وعن 

�سعادته لوجوده يف اأثينا جمددا،.

 مكب نفايات الغباوي باألردن.. كنز ثمين 
وراء المكرهة

»المستشفيات الخاصة« تنفي انفجار أسطوانة 
أكسجين في »مستشفى ماركا« 

 األوراق المالية توقع اتفاقية تعاون 
مع األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

�لبلد-عمان نب�ض 

على  لل�سيطرة  ال��ع��امل  ي��ت��ح��رك  فيما 

تداعيات تغر املناخ والحتبا�س احلراري 

املدمرة للبيئة والقت�ساد، اأظهرت اململكة 

الأردنية جدية وا�سحة واإج��راءات عملية 

�سوب هذا الجتاه العاملي

الأردن،  من  ال�سرقية  ال�سحراء  ففي 

العا�سمة  من  تقريبا  كم   40 بعد  وعلى 

املمتد  الغباوي  نفايات  مكب  يقع  عمان، 

على م�ساحة 2 كيلومرت مربع

ت��اأ���س�����س م��ك��ب ن��ف��اي��ات ال���غ���ب���اوي ع��ام 

لتحويل  اإقليميا  منوذجا  وبات   ،2003
دائم للطاقة ف�سا  اإىل م�سدر  النفايات 

عن حماية البيئة، كونه ي�ستقبل اأكرث من 

يوميا. النفايات  من  طن   4200

�لبلد-مان نب�ض 

دع������ا رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اإىل  احل��م��وري،  ف��وزي  الدكتور  اخلا�سة، 

���س��رورة الن��ت��ب��اه واأخ���ذ احليطة واحل��ذر 

وعدم اللتفات اإىل الأخبار امللفقة املتعلقة 

ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف امل��م��ل��ك��ة و����س���رورة 

التحقق من م�سداقيتها

واأك������د ال���دك���ت���ور احل����م����وري، يف ب��ي��ان 

�سحفي الأربعاء، اأن ما جرى تداوله عرب 

اأن��ب��اء ع��ن انفجار  التوا�سل ح��ول  م��واق��ع 

ماركا  م�ست�سفى  يف  اأك�سجني  اأ���س��ط��وان��ة 

وحم�س  ال�����س��ح��ة  ع��ن  ع���ار  التخ�س�سي 

اف���رتاء، واأن���ه مل يقع اأي ح��ادث م��ن هذا 

القبيل يف امل�ست�سفى
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وال��ب��ن��ك  امل��ال��ي��ة  الأوراق  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت   

اتفاقية  والتنمية  الإعمار  لإع��ادة  الأوروب���ي 

الأردن  امل���ال يف  راأ����س  ���س��وق  لتطوير  ت��ع��اون 

التي  امل��ال  راأ����س  �سوق  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ 

2017؛  ع��ام  الأردن��ي��ة  احلكومة  اعتمدتها 

بهدف تعزيز النمو القت�سادي.

ام�س  تفاهم،  مذكرة  املوؤ�س�ستان  ووقعت 

الأرب����ع����اء، ت��ل��ت��زم��ان مب��وج��ب��ه��ا ب��ال���س��ت��ف��ادة 

م��ن م��زاي��ا ك��ل منهما لإح����داث ت��ق��دم اأك��رب 

امل��ال. و�سيقدم  راأ���س  �سوق  يف عملية تطوير 

اأج���ل حت�سني  م��ن  الفنية  امل�����س��اع��دة  ال��ب��ن��ك 

بدعم من  الأردين  امل��ال  راأ����س  �سوق  م��رون��ة 

ي��ورو  مليون  05ر1  ق��دره  ال��ي��اب��ان  حكومة 

من خال �سندوق التعاون الياباين. 4 34
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الأردين  الإ�سامي  البنك  اأرب��اح  ارتفعت   

بعد  ال��ع��ام احل��ايل  م��ن  الأول  الن�سف  نهاية 

اإىل  لت�سل  باملئة  1ر14  بن�سبة  ال�سريبة 

ح��وايل  مقابل  دي��ن��ار  مليون  1ر31  ح���وايل 

للن�سف الأول من عام  دينار  مليون  3ر27 

.2020
مو�سى  البنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وق��ال 

اإن  الأرب��ع��اء،  ام�س  �سحفي  بيان  يف  �سحادة، 

النتائج التي حققها البنك يف الن�سف الأول 

املركز  توؤكد �سامة وق��وة  العام احل��ايل  من 

املايل للبنك وجودة ا�سوله، انعكا�سا للتنفيذ 

مواجهة  يف  ال��ب��ن��ك  ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�سليم 

خم��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي م���ا زال����ت حتيط 

باملنطقة والآثار ال�سلبية جلائحة كورونا.

الدكتور  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  واك��د 

اإىل  ت�����س��ر  ال��ب��ن��ك  ن��ت��ائ��ج  اأن  �سعيد  ح�����س��ني 

حتقيق  يف  يعتمدها  ال��ت��ي  ال�سيا�سة  �سامة 

ر�سالته الداعمة لاقت�ساد الوطني.

نب�ض �لبلد- �لعقبة

ب���ح���ث���ت �����س����رك����ة م����ن����اج����م ال���ف���و����س���ف���ات 

 Solar Water Plc و�سركة  الأردن��ي��ة 

الربيطانية، خال اجتماع تن�سيقي يف املجمع 

ال�سناعي بالعقبة ام�س الأربعاء، الج��راءات 

الازمة لتنفيذ م�سروع لتحلية مياه البحر؛ 

التابع  ال�سناعي  املجمع  ت��زوي��د  اىل  ي��ه��دف 

ال�سناعية   املياه  من  باحتياجاته  للفو�سفات 

للغايات   الإنتاجية.

جمل�س  رئي�س  بح�سور  اجلانبان  وبحث 

اإدارة ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات  الأردن���ي���ة 

الدكتور حممد الذنيبات، والرئي�س التنفيذي 

لل�سركة املهند�س عبد الوهاب الرواد ونظره 

يف ال�����س��رك��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة دي��ف��ي��د ري���ف���ايل، 

والرئي�س التنفيذي ل�سركة اإدارة الإ�ستثمارات 

امل�سروع  تفا�سيل  ع��م��رو،   احلكومية خ��ري 

ال����ذي ���س��ي��زود امل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي  ب��ن��ح��و 4 

امل���ي���اه ال�سناعية  م��اي��ني م���رت م��ك��ع��ب م���ن 

�سنويا.

 31 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي 
للنصف األول

 الفوسفات تستكمل مباحثاتها مع شركة
 Solar Water Plc البريطانية لتنفيذ مشروع لتحلية المياه
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 قناة عبرية تكشف معلومات ألول مرة عن صواريخ المقاومة
�لبلد-وكاالت نب�ض 

 ك�سف مرا�سل قناة كان العربية، م�ساء ام�س الأربعاء، 

اأن �سواريخ اأطلقتها املقاومة الفل�سطينية يف غزة خال 

التحتية  البنية  من�ساآت  ا�ستهدفت  القد�س  �سيف  معركة 

يف مدينة ع�سقان املحتلة عام 1948

اإن هذه  ت��وي��رت  امل��را���س��ل يف تغريدة ع��رب م��وق��ع  وق��ال 

ال�سواريخ ت�سببت يف �سعوبة يف التنف�س وتهيج يف احللق 

وحرقان يف العينني للعديد من امل�ستوطنني يف املدينة

اأن ال�����س��اروخ ال���ذي اأط��ل��ق من  واأ����س���ارت امل��را���س��ل اإىل 

غزة و�سرب خزان الوقود يف ع�سقان، ومت الإعان عن 

الأمر يف حينه

املا�سي  اأي���ار  م��اي��و/  يف  القد�س  �سيف  معركة  وخ��ال 

جت��اه  ����س���اروخ  اآلف   4 الفل�سطينية  امل��ق��اوم��ة  اأط��ل��ق��ت 

اأب���رزه���ا ق�سف تل  ك���ان م��ن   1948 امل��ح��ت��ل��ة ع���ام  امل���دن 

بر�سقات  غزة  وغاف  وع�سقان  واأ�سدود  ورميون  اأبيب 

�ساروخية مركزة

عرب  جديدة  �سواريخ  الفل�سطينية  املقاومة  وط��ورت 

���س��ن��اع��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة مت��ك��ن��ت م��ن خ��ال��ه��ا م��ن ق�سف 

اأهداف ومن�ساآت تابعة لاحتال .

 الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثالثية في أثينا

الملك: تحدي » كورونا « ذّكرنا بأهمية قربنا وارتباطنا ببعضنا البعض

نب�ض �لبلد- عمان

لها  ل���ق���اء  اأول  ب��ع��ق��د  ���س��رع��ت احل��ك��وم��ة 

�سل�سلة  اخل��ا���س �سمن  ال��ق��ط��اع  م��ع ممثلي 

اأولويات  لقاءات تنوي عقدها للتحاور حول 

ال�سيا�سات  واأه����م  املقبلني،  للعامني  عملها 

للنمو وتوليد فر�س  املطلوبة  وال�ساحات 

القطاعات  حتتاجه  م��ا  اىل  اإ���س��اف��ة  ال��ع��م��ل، 

القت�سادية ذات الول��وي��ة م��ن دع��م يف هذه 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  وك��ان  املرحلة. 

وجه احلكومة لو�سع برنامج عمل اقت�سادي 

وا���س��ح امل��ع��امل مرتبط مب��دد زمنية حم��ددة 

لتنفيذه.

 الحكومة تشرع بأول لقاء حواري 
مع القطاع الخاص
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* اليونان وقبرص تحرصان على نقل وجهة نظر 
األردن إلى االتحاد األوروبي

* رئيس الوزراء اليوناني يؤكد دور القمة في العمل على 
تعزيز االستقرار واألمن وتحقيق السالم في المنطقة

* الرئيس القبرصي: نحرص مع اليونان على تعزيز شراكة االتحاد 
األوروبي مع األردن ضمن القطاعات ذات األولوية بالنسبة للمملكة

*  يمكننا بحث الدور الذي باستطاعتنا جميعا القيام به لمحاولة 
التقريب بين جميع الجهات إلعادة إطالق محادثات السالم

2* اكد في قمة أثينا أهمية مصر والعراق كجزء من التكامل اإلقليمي األوسع

اخلمي�س   19  ذواحلجة 1442 هـ  - املوافق    29  متوز  2021 م - العدد  12  - ال�سعر 250 فل�سا - ال�سنة االوىل
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�صدر عن القمة الثالثية التي جمعت جاللة 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال����ث����اين، وال��رئ��ي�����س ال��ق��ر���ص��ي 

اليوناين  ال��وزراء  اأنا�صتا�صياد�س، ورئي�س  نيكو�س 

كريياكو�س ميت�صوتاكي�س، يف اأثينا اليوم الأربعاء، 

امل�صرتك  ن�صه:«البيان  يلي  فيما  م�صرتك  بيان 

الهيلينية  اجلمهورية  الثالثة  الثالثية  القمة 

اجلمهورية   - الها�صمية  الأردن���ي���ة  اململكة   –
كريياكو�س  2021نحن  متوز  قر�صاأثينا، 28 

اجل���م���ه���وري���ة  وزراء  رئ���ي�������س  م��ي��ت�����ص��وت��اك��ي�����س، 

اب��ن احل�صني، ملك  ال��ث��اين  الهيلينية، وع��ب��داهلل 

اململكة الأردنية الها�صمية، ونيكو�س اأنا�صتا�صياد�س، 

28 متوز  اجتمعنا يف  رئي�س جمهورية قر�س، 

ال�صراكة  تعزيز  على  واتفقنا  اأثينا،  يف   2021
ال��ث��الث��ي،  التن�صيق  اآل��ي��ة  اإط����ار  �صمن  ال��ف��اع��ل��ة 

وتدعيم التعاون والتن�صيق يف املجالت ال�صيا�صية 

ذات  الأخ���رى  وامل��ج��الت  والأمنية،  والقت�صادية 

الهتمام امل�صرتك، خ�صو�صا يف الفرتة ال�صعبة ما 

بعد جائحة كورونا.

ا�صتعر�س القادة التقدم الكبري الذي مت اإحرازه 

�صمن اإطار ال�صراكة وعلى مدار القمتني الثالثية 

اتفقوا  كما  ال���وزاري���ة،  والج��ت��م��اع��ات  ال�صابقتني 

على ا�صتك�صاف املزيد من الفر�س للبناء على ما 

مت حتقيقه من تقدم وتعزيزه، ولهذه الغاية اأكد 

القادة اأهمية دور ال�صكرتاريا الدائمة لالآلية التي 

اأن�صئت يف نيقو�صيا لت�صهيل التعاون الثالثي.

للجائحة  ال�����ص��ل��ب��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  اإىل  وب��ال��ن��ظ��ر 

التعاون  وب��ال��ت��ايل على  ال��ع��امل��ي،  الق��ت�����ص��اد  على 

واإدراك���ا لأهمية  الثالث،  ال��دول  القت�صادي بني 

التبعات  من  للتخفيف  العاملي  الت�صامن  تعزيز 

اأع��ادت  العاملية،  ال�صتثنائية  للظروف  املتفاقمة 

اليونان وقر�س التاأكيد على دعوة جاللة امللك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن احل�صني اإىل »اإع����ادة �صبط 

ال����دويل يف امل��ه��ارات  ال��ع��ومل��ة« لتحقيق ال��ت��ك��ام��ل 

اإط����ار ج��دي��د و�صامل  وامل�����وارد وامل���ب���ادرات �صمن 

وحمفز للنمو، وب�صكل يتيح بناء روابط متما�صكة 

وم�صتدامة، ويعزز الروابط الإيجابية بني الدول 

نحو الزدهار للجميع.

يف ه��ذا ال�����ص��ي��اق، اأع����رب ال��ق��ادة ع��ن حر�صهم 

امل�صرتك على تعزيز ودعم اأوجه التناغم القائمة 

والت�صجيع  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  جميع  يف 

الفاعل للم�صاعي اجلديدة التي تهدف للبناء على 

للحد  بلدانهم،  يف  الرقمي  التحول  ديناميكيات 

القيود  عن  الناجمة  وال�صعوبات  التحديات  من 

املتعلقة بجائحة كورونا.

التقارب اجلغرايف والإرث  اأهمية  القادة  واأك��د 

�صيوفر فر�صة  دول��ه��م، مم��ا  ب��ني  الغني  ال��ث��ق��ايف 

رئي�صية  جم����الت  يف  ال��ت��ع��اون  لتح�صني  ه��ائ��ل��ة 

والتجارة،  والتعليم،  الثقافة  ت�صمل  اأول��وي��ة،  ذات 

والأمن الغذائي، وال�صياحة، والطاقة، والزراعة، 

وال�صتثمار،  ال�صحية،  والرعاية  والبيئة،  واملياه، 

والت�صالت وتكنولوجيا املعلومات. واتفقوا على 

اإعادة اإطالق الجتماعات القطاعية، التي توقفت 

ملمو�صة  م�����ص��اري��ع  ل��ت��ح��دي��د  اجل��ائ��ح��ة،  ب�صبب 

الأه��داف  تتيح ل�صعوبهم فر�صا عديدة لتحقيق 

الثالثية والبناء على ال�صراكة ال�صرتاتيجية.

واأعاد القادة التاأكيد على دعمهم للتو�صل اإىل 

ت�صوية عادلة و�صاملة ودائمة لل�صراع الفل�صطيني 

ا�صتناداً  الدولتني،  حل  اأ�صا�س  على  الإ�صرائيلي 

للقانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة ذات ال�صلة 

امل�صتقلة  الفل�صطينية  الدولة  قيام  يج�صد  ال��ذي 

القابلة للحياة على خطوط 4 من حزيران للعام 

لتعي�س  ال�صرقية،  القد�س  وعا�صمتها   1967
باأمن و�صالم جنبا اإىل جنب مع اإ�صرائيل.

واأعادت اليونان وقر�س التاأكيد على دعمهما 

ل��ل��دور امل��ه��م جل��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ابن 

احل�����ص��ني، ال��و���ص��ي ع��ل��ى امل��ق��د���ص��ات الإ���ص��الم��ي��ة 

وامل�صيحية يف القد�س، يف حماية الأماكن املقد�صة 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ال��و���ص��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي 

اليونان  اأ���ص��ادت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف  فيها.  القائم 

التهدئة  ا���ص��ت��ع��ادة  يف  الأردين  ب��ال��دور  وق��ر���س 

ووق���ف الع���ت���داءات يف ال��ق��د���س وبقية الأرا���ص��ي 

الفل�صطينية املحتلة.

يف  مب��ا  القر�صية،  الق�صية  ال��ق��ادة  ون��اق�����س 

ذلك التطورات الأخرية يف فارو�صا، وبيان رئا�صة 

جمل�س الأمن لالأمم املتحدة، حيث اأكدوا دعمهم 

لق�صية  للحياة  وقابلة  و�صاملة  ع��ادل��ة  لت�صوية 

قر�س، وفقا لقرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة 

والقانون ال���دويل، كما اأك��د ال��ق��ادة ���ص��رورة وقف 

ج��م��ي��ع اخل���ط���وات والإج��������راءات الأح����ادي����ة التي 

ال�صلة  ذات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ق����رارات  م��ع  تتفق  ل 

والقانون الدويل، اأو التي تقو�س جهود التو�صل 

اإىل حل �صلمي متفق عليه.

الأمم  ق����وات  دور  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال���ق���ادة  واأ����ص���ار 

املتحدة حلفظ ال�صالم بقر�س يف احلفاظ على 

املتحدة،  الأمم  مل��ب��ادئ  وف��ق��ا  وال���ص��ت��ق��رار  ال�صلم 

للق�صية  �صاملة  ت�صوية  اإىل  التو�صل  اأن  واأك���دوا 

القر�صية �صت�صب يف م�صلحة ال�صعب القر�صي 

وت�صهم يف دعم ال�صلم وال�صتقرار للمنطقة.

و����ص���دد ال����ق����ادة ع��ل��ى اأن ا����ص���ت���ق���رار وازده������ار 

اأولوية  املتو�صط  الأبي�س  البحر  حو�س  منطقة 

دول  جميع  داع���ني  املنطقة،  ل���دول  ا�صرتاتيجية 

كل  و�صلطة  ال����دول  ���ص��ي��ادة  اح����رتام  اإىل  املنطقة 

منها على نطاقها البحري وفقا للقانون الدويل، 

اأك��د  اخل�صو�س،  وب��ه��ذا  البحار،  ق��ان��ون  وخا�صة 

ال��ق��ادة اأه��م��ي��ة الن���خ���راط يف م��ف��او���ص��ات وح���وار 

مثمر، طبقاً للقانون الدويل.

خطر  مبواجهة  التام  التزامهم  ال��ق��ادة  واأك���د 

العنيف، واتفقوا على تعزيز  الإره��اب والتطرف 

هذا  يف  الدولية  اجلهود  م�صاندة  بهدف  التعاون 

العقبة«  »اجتماعات  ذل��ك مبادرة  الإط���ار، مبا يف 

املحورية، التي اأطلقها جاللة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�صني، عر الفهم العميق لأ�صباب التطرف 

العنيف وحتليل عوامله، مع الأخذ بعني العتبار 

�صبكة  ا�صتخدام  اإ���ص��اءة  مثل  املتزايدة  التحديات 

التوا�صل الجتماعي لأهداف  الإنرتنت ومواقع 

تدعم الإرهاب.

وعررّ القادة عن دعمهم للحكومة العراقية يف 

م�صاعيها حلماية وحدة العراق واأمنه وا�صتقراره، 

املزيد  العراقي يف حتقيق  ال�صعب  اآم��ال  وحتقيق 

من التقدم والزدهار، كما يقف القادة اإىل جانب 

العراق يف عملية اإعادة البناء وتعزيز ال�صتقرار.

اأما فيما يتعلق بليبيا، عررّ القادة عن التزامهم 

بحل �صيا�صي ينهي ال�صراع يف ليبيا، على اأ�صا�س 

قراري جمل�س الأمن لالأمم املتحدة رقم 2570 

جميع  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة   ،)2021( و2571 

قرارات جمل�س الأمن ذات العالقة، وعزمهم على 

امل�صاعدة يف ا�صتعادة ال�صتقرار، والأمن، والزدهار 

لليبيا.

ورحبوا بالتطور ال�صيا�صي املتمثل يف خمرجات 

حتت  وامل��ع��ق��ود  الليبي  ال�صيا�صي  احل���وار  ملتقى 

امل���ت���ح���دة، وع�������روا ع����ن دع��م��ه��م  رع����اي����ة الأمم 

عقد  يف  جلهودها  الليبية  النتقالية  للحكومة 

النتخابات يوم 24 كانون الأول 2021، كما اأكد 

الأجنبية،  للقوات  التام  الن�صحاب  اأهمية  القادة 

يف  عليه  من�صو�س  هو  كما  واملرتزقة  واملقاتلني، 

اإع��الن وقف اإط��الق النار ال��ذي اأ�صدرته اللجنة 

جنيف  يف   )5  + الع�صكرية الليبية امل�صرتكة )5 

يوم 23 ت�صرين الأول 2020.

�صوريا  ب�صيادة  التزامهم  عن  القادة  عر  كما 

ووحدة اأرا�صيها، موؤكدين �صرورة اإح��راز التقدم 

لقرار  وف��ق��ا  لل�صراع  �صيا�صي  ح��ل  حتقيق  نحو 

جم��ل�����س الأم������ن ل�����الأمم امل��ت��ح��دة رق����م 2254 

وال���ص��ت��ق��رار،  ال�����ص��الم،  اإىل  يف�صي   ،)2015(

والأمن لل�صعب ال�صوري ويقود اإىل العودة الآمنة 

كما  والنازحني.  لالجئني  والكرمية  والطوعية 

�صددوا اأي�صا على اأهمية ا�صتمرار الدعم الدويل 

للدول امل�صيفة لالجئني ال�صوريني، مل�صاعدتها يف 

جهودها الرامية اإىل تلبية احتياجات الالجئني، 

واحلفاظ على منعة املجتمعات امل�صيفة.

والحت��اد  الأردن  بني  للعالقات  بالن�صبة  اأم��ا 

الأوروب���������ي، ���ص��دد ال���ق���ادة ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

والتي  بر�صلونة،  م�صار  �صمن  الأورو-متو�صطي 

والع�صرين،  اخلام�صة  بالذكرى  موؤخراً  احتفلت 

اأج��ل املتو�صط يف  اإىل دور الحت��اد من  بالإ�صافة 

هذا اخل�صو�س، والذي يحظى بالتقدير الكبري، 

واكت�صب الحتاد من اأجل املتو�صط يف ظل الرئا�صة 

اأهمية  الأوروب����ي  والحت���اد  الأردن  بني  امل�صرتكة 

كبرية يف دعم التن�صيق وتعزيز الأهداف امل�صرتكة 

نحو حتقيق الزدهار والتكامل اإقليميا.

وبهذا ال�صدد، ويف اإطار اأولويات ال�صراكة بني 

الأمنية  والتحديات  الأوروب����ي  والحت���اد  الأردن 

على  التاأكيد  ال��ق��ادة  اأع���اد  املنطقة،  يف  امل�صرتكة 

وال�صتقرار  ال�صالم  بتعزيز  امل�صرتك  اهتمامهم 

ال�صرتاتيجي يف  التعاون  املنطقة، من خالل  يف 

ال�صيا�صة اخلارجية والأمنية، ومبعاجلة الق�صايا 

اإىل  التعليم  م��ن  ع��دة قطاعات،  ع��ر  التي متتد 

اإي��ج��اد ف��ر���س ال��ع��م��ل، وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي، وحرية 

احل���رك���ة، وا���ص��ت��غ��الل امل������وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ب�صكل 

م�صتدام، ومكافحة الإرهاب.

وتعزيز  الل��ت��زام بحماية  ال��ق��ادة على  و���ص��دد 

ال�����رتاث ال��ت��اري��خ��ي وال��ث��ق��ايف ال��غ��ن��ي للمنطقة 

والرتاث امل�صرتك للب�صرية، وقد مت التاأكيد على 

الثالثي  القمة  موؤمتر  يف  امل�صرتك  الهدف  ه��ذا 

 ،2018 ع��ام  يف  نيقو�صيا  يف  عقد  ال���ذي  الأول، 

عر التوقيع على التفاقية املتعلقة مبنع ال�صرقة 

والت�صدير  وال���ص��ت��رياد  ال�صرية  احلفر  واأع��م��ال 

غري امل�صروع للممتلكات الثقافية ونقلها، وتعزيز 

اتفقوا على  الأ���ص��ل��ي��ة، كما  ب��الده��ا  اإىل  اإع��ادت��ه��ا 

على  احلفاظ  باأهمية  الوعي  ل��زي��ادة  معا  العمل 

ال�صالمة والأ�صالة والقيمة العاملية ال�صتثنائية 

مل��واق��ع ال����رتاث ال��ث��ق��ايف يف املنطقة وامل���درج���ة يف 

امل��راع��اة  ال��ع��امل��ي، م��ع  ل��ل��رتاث  ق��ائ��م��ة اليون�صكو 

الكاملة جلميع ق��رارات ومقررات اليون�صكو ذات 

ال�صلة.

اليونان وقبرص تعيدان التأكيد على دعوة جاللة الملك عبداهلل الثاني إلى »إعادة ضبط العولمة«

البيان المشترك للقمة الثالثية األردنية القبرصية اليونانية في أثينا

 الملك والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني يعقدون قمة ثالثية في أثينا

الملك: تحدي » كورونا« ذّكرنا بأهمية قربنا وارتباطنا ببعضنا البعض

نب�ض �لبلد- �أثينا

 ع�����ق�����د ج������الل������ة امل������ل������ك ع�����ب�����داهلل 

نيكو�س  ال��ق��ر���ص��ي  وال��رئ��ي�����س  ال��ث��اين 

اأن���ا����ص���ت���ا����ص���ي���اد����س، ورئ���ي�������س ال�������وزراء 

ميت�صوتاكي�س،  ك��ريي��اك��و���س  ال��ي��ون��اين 

ام�س الأربعاء، قمة ثالثية يف العا�صمة 

اأثينا. اليونانية 

ت��ل��ت��ئ��م للمرة  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة،  ورك����زت 

ال���ث���ال���ث���ة، ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ب���ن���اء ع��ل��ى 

التي جتمع  وال�صراكة  املتينة  العالقات 

اإىل  يف�صي  مب��ا  الثالثة،  البلدان  ب��ني 

كافة،  املجالت  التعاون يف  اآفاق  تو�صيع 

وي�����ص��ه��م يف حت��ق��ي��ق ال�������ص���الم وت��ع��زي��ز 

الأمن وال�صتقرار يف املنطقة والعامل.

وب���ح���ث���ت ال���ق���م���ة اأوج���������ه ال���ت���ع���اون 

ال������ث������الث يف جم������الت  ال�����������دول  ب������ني 

وال�صتثمار  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ت��ع��زي��ز 

وامل���ي���اه وال��ط��اق��ة وال��ت��ج��ارة وال���زراع���ة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات والت�����ص��الت 

وال��ب��ي��ئ��ة وال�����ص��ي��اح��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 

مواجهة جائحة كورونا.

الأردن  اإىل عالقات  القمة  وتطرقت 

مع الحت��اد الأوروب��ي، واأزم��ات اللجوء 

املنطقة،  اأزم��ات  اإىل  اإ�صافة  والهجرة، 

�صيا�صية  حلول  اإىل  التو�صل  وم�صاعي 

لها.

واأعرب جاللة امللك، يف بداية اأعمال 

القمة، عن �صكره على ح�صن الرتحيب، 

اأثينا جمددا،  يف  لوجوده  �صعادته  وعن 

ولقائه برئي�س الوزراء اليوناين، الذي 

هناأه بذكرى ا�صتقالل بالده ال� 200.

واأك�����د ج��الل��ة امل��ل��ك اأه��م��ي��ة ان��ع��ق��اد 

القمة الثالثية اليوم باعتبارها �صراكة 

الأوىل  القمة  منذ  التو�صع  يف  م�صتمرة 

فر�صة  ت�صكل  وال��ت��ي   ،2018 ع��ام  يف 

مل��وا���ص��ل��ة ال���ع���الق���ات ال����ودي����ة وت��ع��زي��ز 

القمتني  التقدم منذ  التعاون، ومتابعة 

ال�صابقتني.

»حت�����دي  اأن  اإىل  ج���الل���ت���ه  ول����ف����ت 

قربنا  باأهمية  ��رن��ا  ذكرّ ك��ورون��ا  ف��ريو���س 

وتعزيز  ال��ب��ع�����س،  ببع�صنا  وارت��ب��اط��ن��ا 

بيننا«. التعاون 

وق���ال ج��الل��ة امل��ل��ك »ن��ت��ط��ل��ع لبحث 

من  دول  كثالث  �صتمكننا  التي  الطرق 

ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ر���س 

ال��غ��ذائ��ي  والأم����ن  ال��ت��ج��ارة  يف  املتمثلة 

وامل��ي��اه  وال��زراع��ة  وال��ط��اق��ة  وال�صياحة 

وال�صتثمار  ال�صحية  والرعاية  والبيئة 

امل��ع��ل��وم��ات،  وتكنولوجيا  والت�����ص��الت 

ف�����ص��ال ع���ن ال��ث��ق��اف��ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ال��ت��ي 

براأيي تربط بلداننا بعالقة وثيقة«.

واأ�صاف جاللته »نحن دول تت�صارك 

�صنلعب  اأن��ن��ا  وب��راأي��ي  املتو�صط،  ب�صرق 

لي�س  املو�صع  ال��ت��ع��اون  يف  اأ�صا�صيا  دورا 

املتو�صط فح�صب،  ال�صام و�صرق  يف بالد 

الدويل لأن هناك  التعاون  اأي�صا يف  بل 

اإمكانيات كثرية«.

وت���اب���ع ج��الل��ة امل��ل��ك ق��ائ��ال »ه��ن��اك 

اإمكانية للبناء على �صراكتنا املميزة مع 

هذين  م��ع  والت�صافر  وم�صر،  ال��ع��راق 

ال��ب��ل��دي��ن ل��ب��ح��ث ال��ق�����ص��اي��ا امل�����ص��رتك��ة، 

م��رات،  ع��دة  املو�صوع  ه��ذا  ناق�صنا  فقد 

الثالثية  القمة  عقدنا  تعرفون،  وكما 

ذلك  ومن  والعراق،  م�صر  مع  الرابعة 

مباحثاتنا  تتطرق  اأن  اأت��اأم��ل  امل��ن��ظ��ور، 

ال��ي��وم اإىل ه��ذي��ن ال��ب��ل��دي��ن ك��ج��زء من 

الأو�صع«. الإقليمي  التكامل 

دور  اأه���م���ي���ة  اإىل  ج���الل���ت���ه  واأ������ص�����ار 

الأوروبي،  الحتاد  واليونان يف  قر�س 

وقال »هو دور مهم للغاية بالن�صبة لنا. 

اأن  فاأعلم  ل��ذل��ك،  ج��دا  ممتنون  ونحن 

ال��ي��ون��ان وق��ر���س حت��ر���ص��ان على نقل 

وجهة نظر الأردن لدول الحتاد«.

الفل�صطينية،  الق�صية  �صعيد  وعلى 

امللك  ج��الل��ة  ق��ال  الأخ���ري،  والت�صعيد 

با�صتطاعتنا  الذي  الدور  بحث  »ميكننا 

التقريب بني  ملحاولة  به  القيام  جميعا 

جميع اجلهات لإعادة اإطالق حمادثات 

ال�صالم«.

م��ع  احل����دي����ث  اإىل  ج���الل���ت���ه  ول���ف���ت 

ال��دور  ع��ن  وال��ي��ون��ان  قر�س  حكومتي 

بالقد�س  الأردن  ب��ه  ي��ق��وم  ال���ذي  امل��ه��م 

الدينية  امل��واق��ع  حماية  يف  فقط  لي�س 

الإ����ص���الم���ي���ة والإ�������ص������راف ع��ل��ي��ه��ا، ب��ل 

يف  امل�صيحية  الديانة  دور  حماية  اأي�صا 

القد�س ويف ال�صفة الغربية، والتي هي 

اأي�صا حمورية لوحدتنا معا.

م���ن ج��ان��ب��ه، رح����ب رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ال���ي���ون���اين ب��ج��الل��ة امل���ل���ك وب��ال��رئ��ي�����س 

اأه��م��ي��ة ه��ذا  اإىل  ال��ق��ر���ص��ي، م�����ص��ريا 

حيث  ول��الأردن،  لليونان  بالن�صبة  العام 

على  عام   200 مبرور  اليونان  حتتفل 

الأردن  يحتفل  بينما  ال�صتقالل  حرب 

لتاأ�صي�س الدولة. املئوية  بالذكرى 

اأح���رزت���ه  ال����ذي  واأ����ص���ار اإىل ال��ت��ق��دم 

ال��ب��ل��دان ال��ث��الث��ة يف ال��ب��ن��اء ع��ل��ى اآل��ي��ة 

ال����ت����ع����اون ال����ث����الث����ي، م�����وؤك�����دا اأه��م��ي��ة 

ت���ع���زي���ز ه�����ذه ال�������ص���راك���ة يف امل���ج���الت 

ظل  يف  خا�صة  والأم��ن��ي��ة،  القت�صادية 

تداعيات جائحة »كورونا« على خمتلف 

القطاعات.

وحتدث رئي�س الوزراء اليوناين عن 

ال��ق��م��ة، وال����ذي ي�صمل  اأع���م���ال  ج����دول 

اآليات تعزيز �صراكة الأردن مع الحتاد 

امل�صتجدات يف  اإىل  بالإ�صافة  الأوروبي، 

ال�صرق الأو�صط واإقليم �صرق املتو�صط، 

على  العمل  يف  القمة  دور  اإىل  م�صريا 

ت��ع��زي��ز ال����ص���ت���ق���رار والأم������ن وحت��ق��ي��ق 

ال�صالم يف املنطقة.

ب�����دوره، اأ����ص���ار ال��رئ��ي�����س ال��ق��ر���ص��ي 

يعك�س  ال��ث��ال��ث��ة  ال��ق��م��ة  ان��ع��ق��اد  اأن  اإىل 

احل���ر����س ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�������ص���راك���ة ب��ني 

ال������دول ال����ث����الث، خ��ا���ص��ة يف جم���الت 

والتحول  والتعليم  وال��ت��ج��ارة  الثقافة 

الرقمي.

وحت�����دث ال��رئ��ي�����س ال��ق��ر���ص��ي ع��ن 

ال��ق�����ص��اي��ا ال��ت��ي ت��ت��ن��اول��ه��ا ال��ق��م��ة، مثل 

الأو�صط  ال�صرق  يف  الأخ��رية  التطورات 

و���ص��وري��ا  وليبيا  ال��ع��راق  يف  والأو����ص���اع 

وقر�س، موؤكدا تعاون قر�س والأردن 

وال�صتقرار  الأم��ن  تعزيز  يف  واليونان 

يف اإق��ل��ي��م ���ص��رق امل��ت��و���ص��ط، وم��وا���ص��ل��ة 

ج���ه���ود حم���ارب���ة الإره�������اب وال��ت��ط��رف 

�صمن »مبادرة اجتماعات العقبة« التي 

اأطلقها جاللة امللك.

ك��م��ا ���ص��دد ال��رئ��ي�����س ال��ق��ر���ص��ي على 

ح��ر���س ق��ر���س وال��ي��ون��ان ع��ل��ى تعزيز 

���ص��راك��ة الحت����اد الأوروب�����ي م��ع الأردن 

�صمن القطاعات ذات الأولوية بالن�صبة 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة، م��ع��رب��ا ع���ن ���ص��ك��ره جل��الل��ة 

املتوازن جتاه  الأردن  على موقف  امللك 

القر�صية. الق�صية 

وح�����ص��ر اأع��م��ال ال��ق��م��ة م��ن اجل��ان��ب 

رئي�س  ونائب  ال���وزراء،  رئي�س  الأردين 

ال��������وزراء ووزي������ر اخل���ارج���ي���ة و����ص���وؤون 

امللك،  جاللة  مكتب  ومدير  املغرتبني، 

وال�صفري الأردين يف اأثينا.
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  اليونان وقبرص تحرصان على نقل وجهة
    نظر األردن إلى االتحاد األوروبي

  اكد في قمة أثينا أهمية مصر والعراق
    كجزء من التكامل اإلقليمي األوسع

  يمكننا بحث الدور الذي باستطاعتنا جميعا
    القيام به لمحاولة التقريب بين جميع

    الجهات إلعادة إطالق محادثات السالم

  رئيس الوزراء اليوناني يؤكد دور القمة 
    في العمل على تعزيز االستقرار واألمن

    وتحقيق السالم في المنطقة

  الرئيس القبرصي: نحرص مع اليونان 
    على تعزيز شراكة االتحاد األوروبي مع
    األردن ضمن القطاعات ذات األولوية

    بالنسبة للمملكة

  اليونان وقبرص تعيدان التأكيد على
     دعمهما للدور المهم لجاللة الملك

     في الوصاية على المقدسات اإلسالمية
     والمسيحية في القدس

  اليونان وقبرص تشيدان بالدور األردني
    في استعادة التهدئة ووقف االعتداءات
    في القدس وبقية األراضي الفلسطينية

    المحتلة
  القادة يؤكدون اكتساب االتحاد من أجل

    المتوسط في ظل الرئاسة المشتركة بين
    األردن واالتحاد األوروبي أهمية كبيرة في
    دعم التنسيق وتعزيز األهداف المشتركة
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نب�ض البلد- عمان

 ك���ل امل��ع��ط��ي��ات امل��ت���ف��رة ت����ؤك���د ا���س��ت��ع��ادة 

الثاين،  امللك عبداهلل  بقيادة جاللة  الأردن، 

دوره امل��ح���ري ال��ف��اع��ل يف امل��ن��ط��ق��ة، وال���ذي 

����س���ي���رك���ز ع���ل���ى ت��ف��ع��ي��ل ج���ه����د ا���س��ت��ئ��ن��اف 

املفاو�سات بني الفل�سطينيني والإ�سرائيليني، 

على اأ�سا�س حل الدولتني، اإىل جانب اإطالق 

مع  بالتعاون  ك��رى،  ا�ستثمارية  م�سروعات 

تنمية  اإح���داث  يف  ت�سهم  اأمريكية،  �سناديق 

اقت�سادية حمليا.

ه����ذه ال���ق���ن���اع���ات ت���ب���ل����رت ب��ع��د ال���زي���ارة 

التي  املتحدة،  ال�ليات  اإىل  الأخ��رية  امللكية 

الأردن��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��ط���را مهما يف  �سكلت 

الأم���ريك���ي���ة، ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��دي��ن ال�����س��ي��ا���س��ي 

والق���ت�������س���ادي، وح��م��ل��ت ر����س���ائ���ل ل��ل��داخ��ل 

والإق��ل��ي��م واأك�����دت م��رك��زي��ة ال����دور الأردين 

اأهمها  القليمية  الق�سايا  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة و����س���م���ان الأم�����ن 

وال�ستقرار على م�ست�ى املنطقة.

على ال�سعيد الداخلي؛ مثلما كان هناك 

ارتياح  قابله  الر�سمي،  امل�ست�ى  على  ارتياح 

مم���اث���ل ع���ل���ى امل�������س���ت����ى ال�����س��ع��ب��ي، مم����زوج 

ب��ال��ف��خ��ر والع����ت����زاز، ب��ق��ي��ادة ج��الل��ة امل��ل��ك 

بق�سايا  ب��اإمي��ان��ه  املت�سلح  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

الأمة ودفاعه عنها بثبات م�قف الها�سميني 

ال�سغ�طات  رغ��م  يتبدل  اأو  يتغري  ال��ذي مل 

الأمري  �سم�  ي�سانده  اململكة،  واجهتها  التي 

امل��ت��ق��د حي�ية  ح�����س��ني، ويل ال��ع��ه��د، ال�����س��اب 

ون�����س��اط��ا وامل����ؤم���ن ب�����الأردن وق����درات �سعبه، 

وخ�س��سا فئة ال�سباب، على اإحداث التغيري 

الإيجابي.

الأردن،  دعم  مب�ا�سلة  الأمريكي  التعهد 

�س�اء بامل�ساعدات املالية املبا�سرة اأو بال�ستثمار 

يف العديد من امل�سروعات الكرى التي ت�سهم 

فر�س  وت�فري  القت�سادي  النم�  حتقيق  يف 

امل�سروعات  يف  ال�ستثمار  جانب  اإىل  العمل، 

فر�س  ي�سكل  البيئية،  التنمية  ت��دع��م  ال��ت��ي 

ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ان  ا�ستثمرها  م��ا  اذا  م��ه��م��ة، 

م�سروعات  جانب  اإىل  اململكة،  يف  واخل��ا���س 

ال�ستقرار  ثمرة  �ستك�ن  التي  العمار  اإع��ادة 

ا�سطرابات  �سهدت  التي  ال��دول  ال�سيا�سي يف 

امنية، خ�س��سا �س�ريا والعراق.

معها  الأمريكي  والتفاعل  امللكية  الزيارة 

الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  امل�����س��ت���ي��ات،  جميع  م��ن 

وق�����ي�����ادات ال���ك����جن���ر����س، ب�����س��ق��ي��ه ال�����س��ي���خ 

وال����ن�����اب، وت��ف��ه��م��ه��م لح��ت��ي��اج��ات امل��م��ل��ك��ة 

ال��ت��ج��ارة  جم���ال  يف  خ�س��سا  الق��ت�����س��ادي��ة، 

الرية، واإمكانية ا�ستعادة الن�ساط التجاري 

م����ع اجل�������ارة �����س�����ري����ا، وال�������ذي اأ����س�������س���ت ل��ه 

امل�����س���ؤول��ني الأردن��ي��ني  ب��ني  زي����ارات متبادلة 

وال�������س����ري���ني، ���س��ي��ف��ت��ح ب���اب���ا ج����دي����دا ام����ام 

ال�سادرات الأردنية اإىل �س�ريا وعرها لدول 

والعب�ر  الكهربائي  الربط  وكذلك  اأوروب���ا، 

اإىل لبنان وغريها من الدول.

يف الق�سية الفل�سطينية، عززت الزيارة دور 

الأردن بالتعاون مع الأطراف العربية الفاعلة، 

اإىل طاولة  ال�سراع  لع�دة ط��ريف  التمهيد  يف 

املفاو�سات و�سحب فتيل الت�تر الذي �سهدته 

مدينة القد�س وقطاع غزة، و�س�ل اإىل تنفيذ 

حل الدولتني واملحافظة على حق�ق ال�سعب 

على  امل�ستقلة  دولتهم  اإق��ام��ة  يف  الفل�سطيني 

الر�سائل  اأم��ا  الفل�سطيني.  ال�طني  ال���راب 

الإقليمية، فاأكدت الزيارة اأهمية الأردن بقيادة 

جاللة امللك يف اإقليم ال�سرق الأو�سط، اأول من 

ناحية الفهم العميق جلاللة امللك لرابطات 

وتعقيدات امل�سكالت التي تعي�سها دول الإقليم، 

الن�سح  ت�جيه  على  جاللته  ل��ق��درة  وث��ان��ي��ا 

وتخفيف  الق�سايا  ه���ذه  م��ع��اجل��ة  كيفية  يف 

املنطقة  �سع�ب  تنعم  اأن  ل�سمان  ال��ت���ت��رات 

بالأمن وال�سالم.

وكذلك اأكدت نتائج الزيارة، التي و�سفها 

امللكية  ال��زي��ارات  اأجن��ح  باأنها م��ن  م��راق��ب���ن 

يف اأخ����ر ع�����س��ري��ن ع��ام��ا، وو���س��ف��ت��ه��ا و���س��ائ��ل 

اع����الم ع��امل��ي��ة ب��ال��ن��اج��ح��ة، م��رك��زي��ة ال���دور 

الأردين يف احالل ال�سالم بني الفل�سطينيني 

الها�سمية  الرعاية  واأهمية  والإ�سرائيليني، 

وامل�سيحية يف مدينة  الإ�سالمية  للمقد�سات 

القد�س، وال��دور املح�ري ل��الأردن يف ال�سرق 

الأو�سط.

 األردن يستعيد فاعلية دوره المحوري في المنطقة

الملك يبحث مع رئيس الوزراء اليوناني سبل تطوير 
التعاون الثنائي

رئيس الوزراء اليوناني: سنقدم لألردن 150 ألف جرعة لقاح ضد كورونا

 الملك يلتقي الرئيس القبرصي

 الملك يجتمع مع الرئيسة اليونانية

نب�ض البلد- اأثينا

 ب��ح��ث ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ورئ��ي�����س ال����زراء 

يف  لقائهما  ل��دى  ميت�س�تاكي�س،  ك��ريي��اك������س  ال��ي���ن��اين 

تط�ير  �سبل  الأرب��ع��اء،  ام�����س  اأثينا  الي�نانية  العا�سمة 

جاللته  وج��دد  ك��اف��ة.  امل��ج��الت  يف  البلدين  ب��ني  التعاون 

التاأكيد على اأهمية م�ا�سلة التعاون بني الأردن والي�نان 

وقر�س، ومبا يحقق م�سالح البلدان الثالثة و�سع�بهم، 

وي�سهم يف تنمية املنطقة.

لنجاح هذه  ت��ق��دي��ره  ع��ن خال�س  امل��ل��ك  وع��ر ج��الل��ة 

اأجريناها  التي  “املحادثات  اأن  م���ؤك��دا  الثالثية،  القمة 

معكم على امل�ست�ى الثنائي، بل ومع قر�س اأي�سا، تعني 

اأنه اأمامنا الكثري لنق�م به ونتابعه”.

�ستقدم  اإن بالده  الي�ناين  ال���زراء  رئي�س  قال  ب��دوره، 

لالأردن 150 األف جرعة لقاح �سد ك�رونا، يف اإطار اجله�د 

امل�سركة يف م�اجهة اجلائحة.

ال�زراء  رئي�س  و�سف  اللقاء،  بداية  يف  ت�سريحات  ويف 

امل�ست�ى  وعلى  الثالثي  امل�ست�ى  على  املباحثات  الي�ناين 

“اأن هذه فر�سة مهمة  “املهمة جدا”، م�سيفا  ب�  الثنائي 

ل��ل��ن��ظ��ر اإىل ت��ف��ا���س��ي��ل ع��الق��ات��ن��ا ال��ث��ن��ائ��ي��ة، وق���د ح��ددن��ا 

اجلي��سيا�سية  الأجندة  تتجاوز  للتعاون  كثرية  جم��الت 

التي نركز عليها”.

والأزم���ات  الإقليمية،  ال��ت��ط���رات  اآخ��ر  ال��ل��ق��اء  وت��ن��اول 

ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا امل��ن��ط��ق��ة وم�����س��اع��ي ال��ت������س��ل اإىل ح��ل���ل 

لها. �سيا�سية 

ال���زراء  رئي�س  ون��ائ��ب  ال����زراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ووزير اخلارجية و�س�ؤون املغربني، ومدير مكتب جاللة 

امللك، وال�سفري الأردين يف اأثينا.

نب�ض البلد- اأثينا

 ال��ت��ق��ى ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين يف ال��ع��ا���س��م��ة 

ال��ي���ن��ان��ي��ة اأث��ي��ن��ا، ام�����س الأرب����ع����اء، ال��رئ��ي�����س ال��ق��ر���س��ي 

تعزيز  �سبل  ب��ح��ث  ج��رى  ح��ي��ث  اأن��ا���س��ت��ا���س��ي��اد���س،  نيك��س 

التعاون بني البلدين يف �ستى امليادين.

واأكد جاللة امللك، خالل اللقاء، اأهمية تعزيز التعاون 

يف  ي�سهم  ومب���ا  ال��ي���ن��اين،  ال��ق��ر���س��ي  الأردين  ال��ث��الث��ي 

املنطقة. امل�سركة وتنمية  حتقيق م�ساحلهم 

املنطقة  اأزمات  القر�سي  والرئي�س  بحث جاللته  كما 

الأم��ن  تعيد  لها،  �سيا�سية  حل�ل  اإىل  الت��سل  وم�ساعي 

ل�سع�بها. وال�ستقرار 

ال���زراء  رئي�س  ون��ائ��ب  ال����زراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 

ووزير اخلارجية و�س�ؤون املغربني، ومدير مكتب جاللة 

امللك، وال�سفري الأردين يف اأثينا.

نب�ض البلد- اأثينا

 اجتمع جاللة امللك عبداهلل الثاين يف العا�سمة الي�نانية 

اإيكاترييني  الي�نانية  الرئي�سة  م��ع  الأرب���ع���اء،  ام�����س  اأث��ي��ن��ا، 

البلدين،  ب��ني  ال��ع��الق��ات  بحث  ج��رى  ���س��اك��ي��الروب���ل���، حيث 

و�سبل تعزيز التعاون يف خمتلف املجالت.

امللك عمق  اأّك��د جاللة  ويف ت�سريحات يف بداية الجتماع، 

ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  جتمع  التي  التاريخية  العالقات 

وال��ت��ي ي���ؤ���س��ر عليها ت��اري��خ ال��ع��م��ل امل�����س��رك يف ال��ع��دي��د من 

ال��ق�����س��اي��ا وامل�����س��اه��م��ة يف م��ع��اجل��ة ال��ت��ح��دي��ات، مب���ا يف ذل��ك 

التحديات الأخرية مثل فريو�س “ك�رونا” والالجئني.

تق�ية  على  ت�ساعد  الق�سايا  ه��ذه  اأن  اإىل  جاللته  ول��ف��ت 

العالقات  هذه  وب�سبب  اأنه  مبيناً  بلدينا،  بني  التعاون  ج�س�ر 

خالل  جداً”  مثمراً  ي�ماً  اأم�سينا  “فقد  املميزة،  التاريخية 

القمة الثالثية التي عقدت يف اأثينا.

 200 مرور  مبنا�سبة  الي�نانية  الرئي�سة  امللك  جاللة  وهناأ 

عام على ا�ستقالل بالدها، وا�سفاً هذه املنا�سبة ب�”املهمة”، يف 

ال�قت الذي يحتفل فيه الأردن مبئ�ية تاأ�سي�س الدولة.

وختم جاللته حديثه بالق�ل “اإن الر�سالة التي اأحملها مع 

مغادرتي بلدكم اجلميل هي اأن لدينا الكثري من العمل للقيام 

اأ�سكركم  اأن  واأري���د  ج��داً،  م�سجع  امل�ستقبل  اأن  واأع��ل��م  معاً،  به 

جم�����دداً، وح��ك���م��ت��ك��م و���س��ع��ب��ك��م ع��ل��ى ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 

ال�طيدة بيننا، واأي�ساً على كرم ا�ست�سافتكم لنا الي�م”.

من جانبها، رحبت الرئي�سة الي�نانية بجاللة امللك يف اأثينا 

التي ت�ست�سيف القمة الثالثية بني الي�نان والأردن وقر�س، 

لفتة اإىل اأهمية العالقات الثنائية التي تربط البلدين.

الح��رام  بعالقات  يرتبطان  والي�نان  الأردن  اأن  واأك���دت 

ثنائية مميزة  “جتمعنا عالقات  وال�سداقة، م�سيفة  املتبادل 

لأن��ن��ا ن��ت�����س��ارك يف ال������روؤى، ف��ن��ح��ن ن��ع��م��ل م��ن اأج����ل ال�����س��الم 

احرامنا  من  ينبع  وه��ذا  املنطقة،  يف  والزده���ار  وال�ستقرار 

لل�سرعية الدولية”.

ب��الده��ا لتعزيز  ال��ي���ن��ان��ي��ة ع��ن تطلع  ال��رئ��ي�����س��ة  واأع���رب���ت 

كمح�ر  لبلدكم  ننظر  “نحن  قائلة  الأردن،  م��ع  ال��ع��الق��ات 

ح�س�را  فيكم  ن��رى  ون��ح��ن  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  لال�ستقرار 

ن�د  التي  التحديات  معكم  لنبحث  للعقل  و�س�تا  ديناميكيا 

الت�سدي لها”.

املنطقة،  التط�رات يف  الي�نانية  والرئي�سة  وبحث جاللته 

ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية، حيث اأكد جاللته �سرورة 

ب��ل���رة م���ق��ف دويل ف��اع��ل م��ن اأج���ل حتقيق ال�����س��الم ال��ع��ادل 

وال�سامل على اأ�سا�س حل الدولتني، الذي ي�سمن قيام الدولة 

عام  حزيران  من  الرابع  خط�ط  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 

1967 وعا�سمتها القد�س ال�سرقية.

�سيا�سية  ح��ل���ل  اإىل  ال��ت������س��ل  م�ساعي  الج��ت��م��اع  وت��ن��اول 

وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  تعيد  املنطقة،  ت�سهدها  ال��ت��ي  ل��الأزم��ات 

ل�سع�بها.

ال����زراء  رئي�س  ون��ائ��ب  ال�����زراء،  رئي�س  الج��ت��م��اع  وح�سر 

ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة و���س���ؤون امل��غ��رب��ني، وم��دي��ر مكتب جاللة 

امللك، وال�سفري الأردين يف اأثينا.

الصحة: تسجيل 21 وفاة و1055إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

 وزير العمل يلتقي وفدا عراقيا لبحث 
التعاون المشترك في المجاالت العمالية

»المستشفيات الخاصة« تنفي انفجار 
أسطوانة أكسجين في »مستشفى ماركا« 

نب�ض البلد- عمان

الأربعاء،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت   

عن ت�سجيل 21 وفاة و1055اإ�سابة جديدة 

ب��ف��ريو���س ك����رون���ا امل�����س��ت��ج��د يف امل��م��ل��ك��ة، 

ل��ريت��ف��ع ال��ع��دد الإج���م���ايل ل��ل���ف��ي��ات اإىل 

10000وفاة و768382 اإ�سابة.

واأ�����س����ار امل����ج���ز الإع�����الم�����ي، ال�����س��ادر 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة،  وزارة  عن 

ح��ال��ة،   9357 اإىل  و���س��ل  ح��ال��ّي��ا  الن�سطة 

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ ع����دد احل�����الت ال���ت���ي اأدخ���ل���ت 

بلغ  كما  78ح��ال��ة،  امل�ست�سفيات  اإىل  الي�م 

امل�ست�سفيات  غ���ادرت  ال��ت��ي  احل���الت  ع��دد 

81 ح��ال��ة، يف ح��ني ب��ل��غ ال��ع��دد الإج��م��ايل 

ال��ع��الج يف  تتلقى  ال��ت��ي  امل���ؤّك��دة  للحالت 

امل�ست�سفيات 508 حالت.

اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل���ج��ز  وب���ني 

باملئة،   5 بلغت  ال�سمال  اإق��ل��ي��م  يف  ال��ع��زل 

العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 

احلثيثة 14باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال 

الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة 

ذاته 9 باملئة.

العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 

باملئة، يف حني   16 بلغت  ال��سط  اإقليم  يف 

و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 

يف الإقليم ذاته اإىل 26 باملئة، بينما بلغت 

ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 

8 باملئة.

وب��ل��غ��ت ن�سبة اإ���س��غ��ال اأ���س��ّرة ال��ع��زل يف 

اإ���س��غ��ال  ب��امل��ئ��ة، ون�سبة   6 اإق��ل��ي��م اجل��ن���ب 

اأ�سّرة العناية احلثيثة 10باملئة، فيما بلغت 

ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 

يف الإقليم ذاته 9 باملئة.

حالة   661 ت�سجيل  اإىل  امل���ج��ز  واأ���س��ار 

�سفاء، لي�سل العدد الإجمايل بعد انتهاء 

749025 حالة.  اإىل  ي�ماً   14 العزل  فرة 

فح�ساً،   25277 اإج��راء  اإىل  امل�جز  واأ���س��ار 

للفح��سات  الإج���م���ايل  ال���ع���دد  ل��ي�����س��ب��ح 

الآن  وحتى  ال�باء  بدء  منذ  اأجريت  التي 

ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��اً  ف��ح�����س��اً،   8426429

الفح��سات الإيجابّية لهذا الي�م و�سلت 

اإىل نح� 4.17 باملئة.

نب�ض البلد- عمان

ب��ح��ث وزي����ر ال��ع��م��ل ي������س��ف ال�����س��م��ايل 

وف��دا عراقيا  الأرب��ع��اء  ام�س  خ��الل لقائه 

برئا�سة وزير العمل وال�س�ؤون الجتماعية 

اآل���ي���ات تعزيز  ال��دك��ت���ر ع����ادل ال���رك���اب���ي، 

التعاون بني البلدين ال�سقيقني يف خمتلف 

املجالت املتعلقة بال�س�ؤون العمالية.

ال���ذي ح�سره  ال��ل��ق��اء  خ��الل  بحثا  كما 

املفلح  امي���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة  التنمية  وزي���ر 

ف��اروق احلديدي  وام��ني عام وزارة العمل 

العذاري  حيدر  بعمان  العراقي  وال�سفري 

وع����دد م���ن امل�����س���ؤول��ني يف ك���ال اجل��ان��ب��ني 

،���س��ب��ل ت��ن��ظ��ي��م ال����س���ت���ف���ادة م���ن ال��ف��ر���س 

امل����ت����اح����ة وم����ذك����رت����ي ال���ت���ف���اه���م امل���زم���ع 

ت���ق��ي��ع��ه��م��ا يف جم����ايل ال���ت���دري���ب امل��ه��ن��ي 

وال�س�ؤون الجتماعية.

تاأتي  ال���ف��د  زي���ارة  اإن  ال�سمايل  وق���ال 

ا�ستمرارا للجه�د الرامية اإىل زيادة حجم 

ال��ت��ع��اون امل�����س��رك يف خم��ت��ل��ف امل��ج��الت، 

وم��ت��اب��ع��ة زي����ارة رئ��ي�����س ال������زراء وال��ف��ري��ق 

ب���غ���داد، ول��ب��ح��ث  ال��������زاري الأخ������رية اإىل 

امل�ساريع يف اإطار التعاون الثالثي الأردين 

القمة  ب��ع��د  خ�س��سا  امل�����س��ري،  ال��ع��راق��ي 

ال��ث��الث��ي��ة ال��ت��ي ع��ق��دت اخ����ريا يف ب��غ��داد، 

العراقية  الأردن���ي���ة  اللجنة  واج��ت��م��اع��ات 

امل�سركة يف دورتها الثامنة والع�سرين عام 

التدريب  يف  للتعاون  اآليات  وو�سع   ،2019

وال�ستفادة من  والت�سغيل  والتقني  املهني 

الجتماعي  ال�سمان  الأردنية يف  التجربة 

ورعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.

على  الأردن  ح��ر���س  ال�����س��م��ايل  واأك�����د 

ت��ط���ي��ر ال���ت���ع���اون م���ع ال����ع����راق ال�����س��ق��ي��ق 

يف جم�����الت ال��ع��م��ل مب���ا ي���خ���دم م�����س��ال��ح 

وم��ت��ان��ة  ع���م���ق  اإىل  م�������س���ريا  ال���ط���رف���ني، 

ال���ع���الق���ات ال���ت���ي ت��ر���س��خ��ت ب��ف�����س��ل روؤى 

وت�جيهات قيادتي البلدين ال�سقيقني.

اإن  م��ن جهته، ق��ال ال��دك��ت���ر ال��رك��اب��ي 

ح��ك���م��ة ب����الده م��ه��ت��م��ة ب��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

تعر�س  معيقات  اأي���ة  واإزال����ة  الأردن  م��ع 

طريقه، م�ؤكدا عمق العالقات التاريخية 

بني البلدين اللذين ميتلكان القدرة على 

حت��ق��ي��ق الإجن������ازات امل�����س��رك��ة يف امل��ل��ف��ات 

املختلفة، ول�سيما ما يتعلق ب�س�ؤون العمل 

من  وال���س��ت��ف��ادة  الج��ت��م��اع��ي��ة،  والتنمية 

اخلرات لدى الطرفني.

ال��ث��الث��ي  التن�سيق  اأن  ال��رك��اب��ي  واأك����د 

الذي ي�سم الأردن والعراق وم�سر �سيعزز 

اأوا���س��ر ال��ت��ع��اون ب��ني الأ���س��ق��اء يف خمتلف 

الثنائي  التن�سيق  اإىل  بالإ�سافة  املجالت، 

ف��ي��م��ا يتعلق  ال�����س��ق��ي��ق��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

ب�س�ؤون العمل.

البلد-عمان نب�ض 

دع�����ا رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

اإىل  احلم�ري،  ف���زي  الدكت�ر  اخلا�سة، 

واحل��ذر  احليطة  واأخ��ذ  النتباه  �سرورة 

امل��ل��ف��ق��ة  الأخ����ب����ار  اإىل  الل���ت���ف���ات  وع�����دم 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي يف امل��م��ل��ك��ة 

و�سرورة التحقق من م�سداقيتها

واأك�����د ال���دك���ت����ر احل����م�����ري، يف ب��ي��ان 

ت��داول��ه  ج��رى  م��ا  اأن  الأرب���ع���اء،  �سحفي 

ع��ر م���اق��ع ال��ت���ا���س��ل ح����ل اأن���ب���اء عن 

م�ست�سفى  يف  اأك�سجني  اأ�سط�انة  انفجار 

م���ارك���ا ال��ت��خ�����س�����س��ي ع����ار ع���ن ال�����س��ح��ة 

اأي حادث  وحم�س اف��راء، واأن��ه مل يقع 

من هذا القبيل يف امل�ست�سفى

الأجهزة  اإن  احلم�ري  الدكت�ر  وق��ال 

املدعي  من  �سخ�سية  ومبتابعة  الأمنية، 

ن�سر  ف���ر  امل�ست�سفى  اإىل  ح�سرت  ال��ع��ام، 

ت��ل��ك الأن����ب����اء امل��ل��ف��ق��ة، ح��ي��ث ت��ب��ني لها 

الأمنية  الأجهزة  واأن  م�سداقيتها،  عدم 

ال�سخ�س  على  القب�س  اإلقاء  من  متكنت 

ت��ل��ك الأخ��ب��ار واإي��ق��اف��ه  ال���ذي ق��ام بن�سر 

ب��ت��ه��م��ة ن�����س��ر اأخ����ب����ار م�����س��ل��ل��ة وع���اري���ة 

ع��ن ال�����س��ح��ة. واأك����د اأن ه���ذه الإ���س��اع��ات 

يف  العمل  �سري  على  �سلبي  ب�سكل  ت���ؤث��ر 

امل���ؤ���س�����س��ات ال�����س��ح��ي��ة وب��خ��ا���س��ة يف ظل 

اأنها ت�سر ب�سمعة  الظروف الراهنة، كما 

القطاع داخليا وخارجيا

الأردين  ال�����س��ح��ي  ال��ق��ط��اع  اإن  وق����ال 

ب�����س��ق��ي��ه ال���ع���ام واخل���ا����س مي���ر مب��رح��ل��ة 

امل�ستجد  ك�رونا  جائحة  فر�ستها  دقيقة 

وت��ت��ط��ل��ب م��ن اجل��م��ي��ع م�����س��ان��دت��ه ودع��م 

اجلائحة،  هذه  مل�اجهة  احلثيثة  جه�ده 

وال��ت��ع��ام��ل ب��ن��ج��اح م���ع ت��داع��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي 

ث�����رت ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م��ن��اح��ي احل���ي���اة يف 
ُ
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البلد-عمان نب�ض 

ف��ي��م��ا ي���ت���ح���رك ال����ع����امل ل��ل�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى 

ت��داع��ي��ات ت��غ��ر امل��ن��اخ واالح��ت��ب��ا���س احل���راري 

اململكة  اأظ��ه��رت  واالق��ت�����س��اد،  للبيئة  امل��دم��رة 

االأردن���ي���ة ج��دي��ة وا���س��ح��ة واإج������راءات عملية 

�سوب هذا االجتاه العاملي

ففي ال�سحراء ال�سرقية من االأردن، وعلى 

بعد 40 كم تقريبا من العا�سمة عمان، يقع 

 2 م�ساحة  على  املمتد  الغباوي  نفايات  مكب 

كيلومرت مربع

تاأ�س�س مكب نفايات الغباوي عام 2003، 

اإىل  النفايات  لتحويل  اإقليميا  منوذجا  وب��ات 

م�سدر دائم للطاقة ف�سال عن حماية البيئة، 

من  ط��ن   4200 م��ن  اأك����ر  ي�ستقبل  ك��ون��ه 

النفايات يوميا

كامرا االأنا�سول زارت املوقع، لر�سد اآلية 

لتوليد  امل�ستخدمة  التقنيات  واأب����رز  العمل 

من الكهرباء، يف وقت ي�ستورد  ميغاوات   4.6
الالزم  الوقود  من  احتياجاته  معظم  االأردن 

لتوليد الطاقة

األ����ف   11  10 ب����ن  االأردن  وي�����س��ت��ه��ل��ك 

ميغاوات من الطاقة الكهربائية، ت�ساهم فيها 

باملئة،   20 بن�سبة  املتجددة  الطاقة  م�سادر 

االأردنية  الطاقة  لوزيرة  ت�سريحات  بح�سب 

هالة زواتي، يف مار�س/اآذار املا�سي

من  الطاقة  ح�سة  ل��زي��ادة  اململكة  وتتجه 

اإجمايل  من  باملئة   31 اإىل  املتجددة  امل�سادر 

مقارنة   ،2030 بحلول  امل�ستهلكة،  الطاقة 

مع 1 باملئة يف عام 2014، وفق الوزيرة

يف  النفايات  معاجلة  ق�سم  رئي�س  وي��ق��ول 

املكب هو  اإن  ال�سقارين،  يزيد  الغباوي،  مكب 

االأول من نوعه يف ال�سرق االأو�سط، والوحيد 

امل��ع��ن��ي ب�����اإدارة ال��ن��ف��اي��ات ال�����س��ل��ب��ة، وط��م��ره��ا 

بالطريقة ال�سليمة وال�سحيحة واالآمنة بيئيا

وي�������س���ي���ف ال���������س����ق����اري����ن يف ح����دي����ث م��ع 

خاليا   9 م��ن  م�سمم  امل��ك��ب  اأن  االأن���ا����س���ول، 

)اخللية عبارة عن حفرة بالرتاب بعمق 17 

دومن(،   250  150- م��ن  ومب�ساحة  م��رتا 

مت االنتهاء من ت�سغيل 4 خاليا، ونحن االآن 

نعمل يف اخللية اخلام�سة، والعمل جاري على 

تد�سن ال�ساد�سة

ويو�سح: يعمل املكب 24 �ساعة، وي�ستقبل 

وب��ع��د  ي���وم���ي���ا،  ن���ف���اي���ات  4200 ط����ن  ن���ح���و 

لتخفيف  �سغطها،  يتم  ال��ن��ف��اي��ات،  ا�ستقبال 

 17 اإىل  تقريبا  لت�سل  لها  النوعية  الكثافة 

م���رتا ف���وق ���س��ط��ح االأر�������س، ث���م ي��ت��م تغليف 

غاز  ال�ستخراج  االأ�سا�س  من  املبطنة  اخللية 

امليثان منها

ويكمل: مت �سبك 4 خاليا بقدرة ت�سغيلية 

4.6 ميغاوات/ �ساعة.. تت�سع م�ساحة اخللية 
الواحدة يف املكب من 4.5 اإىل 5.5 مالين 

طن من النفايات

ول��ع��دم ت�����س��رب ال���غ���ازات ي��ت��م ح��ف��ر االآب����ار 

لتجميع الغاز فيها، ليمر اإىل مولدات الإنتاج 

الكهرباء

من جهته يقول عبد اهلل الذنيبات، مدير 

دائرة املعاجلة يف اأمانة عمان، اإن املكب م�سنف 

على  ال�سحية  البيئية  الهند�سية  املكبات  من 

املنطقة، وهو م�سروع م�ستوحى من  م�ستوى 

معرفة  ونقل  �سابقة  وخ���رات  عاملية  جت��ارب 

وت���ب���ادل خ���رات م��ع ال����دول ال���رائ���دة يف ه��ذا 

املجال

وي������ردف يف ح��دي��ث��ه ل���الأن���ا����س���ول: امل��ك��ب 

ي��ق��ع ع��ل��ى اأرا�������س ت��ق��در م�����س��اح��ت��ه��ا 2000 

يف  وراعينا  تقريبا  مربعا  كيلومرت   2 دومن، 

باأن يكون بعيدا عن االأحياء  اختيار منطقته 

والتجمعات ال�سكنية واملناطق الزراعية، وهي 

عبارة عن منطقة �سبه �سحراوية

البيئة،  ن��ه��دف يف جم��ال حماية  وي��ت��اب��ع: 

اإىل احلد من كمية النفايات املوردة اإىل املكب 

عن طريق امل�ساريع القائمة عليها، وذلك من 

ال��ف��رز وال��ت��دوي��ر والتوعية  خ���الل م�����س��اري��ع 

ل�ساكني العا�سمة عمان

م��ع��اجل��ة  اإىل  ن���ه���دف  ك���م���ا  وي�������س���ت���ط���رد: 

البيولوجية،  امليكانيكية  بالطريقة  النفايات 

ون��ع��م��ل ع��ل��ى اإن����ت����اج ال�����س��م��اد م���ن امل��خ��ل��ف��ات 

االإج��راءات  من  وغرها  للنفايات،  الع�سوية 

االأخرى التي حتمي البيئة

و���س��اه��م��ت ع���دة ج��ه��ات وم��ن��ظ��م��ات دول��ي��ة 

االإعمار  بنك  اأهمها  املكب،  ومتويل  اإن�ساء  يف 

املوؤ�س�سة  االأملانية ممثلة  االأوروب��ي واحلكومة 

وبنك   )GIZ( ال����دويل  ل��ل��ت��ع��اون  االأمل��ان��ي��ة 

)KFW( االئتمان الإعادة االإعمار

 مكب نفايات الغباوي باألردن.. كنز ثمين وراء المكرهة

نب�ض البلد- عمان

 قال رئي�س اللجنة النيابية امل�سرتكة، امل�سكلة 

الطاقة  واال�ستثمار،  اللجنتن«االقت�ساد  م��ن 

وال����روة امل��ع��دن��ي��ة«، ال��ن��ائ��ب خ��ال��د اأب���و ح�سان، 

الت�سوهات  جميع  ب��اإزال��ة  تعهدت  احل��ك��وم��ة  اإن 

قطاع  مل�سرتكي  الكهربائية  بالتعرفة  املتعلقة 

املنازل والقطاعات االقت�سادية كافة.

ج���اء ذل���ك ع��ق��ب اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة امل�سرتكة 

الطاقة  جلنة  رئي�س  بح�سور  االأرب���ع���اء،  ام�����س 

والتعاون  التخطيط  ووزير  العتوم،  زيد  النائب 

الدويل نا�سر ال�سريدة ووزيرة الطاقة والروة 

الت�سوهات  اإزالة  ملناق�سة  الزواتي،  املعدنية هالة 

على  الكلف  وتخفي�س  الكهربائية،  التعرفة  يف 

القطاعات االقت�سادية لتحفيز اال�ستثمار.

وقال النائب ابو ح�سان، اأن الوزيرين املعنين 

بتعرفة  النظر  باإعادة  املخت�سة  اللجنة  اأن  اأك��دا 

ال��ك��ه��رب��اء امل���ن���زيل وال���ق���ط���اع���ات االق��ت�����س��ادي��ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة ت��در���س حت��ق��ي��ق ج��م��ل��ة م��ن االأه����داف 

االقت�ساد  عجلة  بتحريك  املتعلقة  االأ���س��ا���س��ي��ة 

وحماية ذوي الدخل املتو�سط واملتدين.

اإن جلنة  ال�������س���ري���دة  ال����وزي����ر  ق����ال  ب�������دوره، 

�سل�سلة  عقدت  ال��وزاري��ة  واال�ستثمار  االقت�ساد 

دف��ع عجلة  و���س��رورة  اال�ستثمار  ح��ول  ح����وارات 

االقت�ساد، وحتقيق النمو االقت�سادي وتخفي�س 

ك���ل���ف ال���ط���اق���ة وال���ك���ه���رب���اء ع���ل���ى ال���ق���ط���اع���ات 

االقت�سادية واخلدماتية كافة.

اأن الهدف الرئي�س للحكومة  ال�سريدة  وبن 

الكهربائية،  التعرفة  يف  الت�سوهات  اإزال����ة  ه��و 

وم���ع���اجل���ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه خم��ت��ل��ف 

القطاعات، موؤكدا �سرورة و�سول دعم الكهرباء 

ل��ل��ع��ائ��الت االأردن���ي���ة ول���ن ت��رت��ف��ع ف��وات��ر ذوي 

الدخل املتو�سط واملتدين.

واأ�سار اإىل اأن حوايل 93 باملئة من امل�سرتكن 

واط  ك   600 م��ن  اأق���ل  ي�ستهلكون  امل��ن��زل��ي��ن 

بالتعرفة  فواترهم  تتاأثر  ول��ن  �سهريا،  �ساعة 

امل�����س��ت��ه��ل��ك��ن  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا  اجل����دي����دة، 

 600 ع��ن  ا�ستهالكهم  ي��زي��د  ال��ذي��ن  املنزلين 

كيلو واط �ساعة �سهريا حوايل 7 باملئة فقط.

وبن وزير التخطيط اأن الهدف من تخفي�س 

ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��اء وك��ل��ف ال��ط��اق��ة ع��ل��ى خمتلف 

القطاعات لدفع عجلة االقت�ساد وحتقيق النمو 

داعيا  العمل،  فر�س  توفر  وزي��ادة  االقت�سادي 

القطاعات امل�ستفيدة اإىل عك�س التخفي�سات على 

م�ستوى اخلدمات التي تقدم للمواطن.

م��ن جانبها، اأك���دت وزي���رة ال��ط��اق��ة وال���روة 

بعناية  ت��در���س  امل��خ��ت�����س��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  امل��ع��دن��ي��ة 

الو�سول  بهدف  الكهرباء  بتعرفة  النظر  اإع��ادة 

اإىل تعرفة خالية من الت�سوهات القائمة حاليا 

وال�سناعية  التجارية  والقطاعات  امل��ن��ازل  على 

والفندقية وال�سحية والزراعية بحيث تنخف�س 

على جميع القطاعات االقت�سادية وحماية ذوي 

الدخل املتدين واملتو�سط من العائالت االأردنية.

ت��در���س كذلك  اللجنة  اأن  ال��زوات��ي  واأ���س��اف��ت 

�سرائح   3 ال�سرائح بحيث ت�سبح  تخفي�س عدد 

اأن��ه لن يكون هناك  7 �سرائح، موؤكدة  بدال من 

اأردنية لديها دفرت  رفع للكهرباء عن كل عائلة 

غزة  اأبناء  اإىل  باالإ�سافة  بالدعم،  حتظى  عائلة 

يعاملون معاملة  املوؤقتة حيث  اجل��وزات  وحملة 

العائالت االأردنية.

600 ك  اإن م��ن ي�ستهلكون م��ا ف��وق  وق��ال��ت 

اأو  �ساعة �سهريا قد ترتفع قيم فواترهم  واط 

يكون انخفا�سها قليال جدا، م�سرة اإىل اأن 93 

من  اأق��ل  ت�ستهلك  املنزلية  ال��ع��دادات  م��ن  باملئة 

�سهريا. واط  كيلو   600
الطاقة  اأن االنخفا�س يف كلف  وبينت زواتي 

وزي��ادة  ويعززها  اال�ستثمار  حتفيز  على  �سيعمل 

بالكهرباء  املتعلق  القرار  اأن  موؤكدة  ال�سادرات، 

وك��ل��ف ال��ط��اق��ة ل��ن ي��ك��ون ال��ع��م��ل ب��ه ر�سميا اإال 

ذلك  بعد  يتم  بحيث  الدرا�سة  االنتهاء من  بعد 

تطبيقها.

وت���وق���ع���ت زوات�������ي ال���ب���د ب��ت��ط��ب��ي��ق ال��ت��ع��رف��ة 

اجلديدة مطلع العام املقبل.

واأك�����د اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ي��اب��ي��ة امل�����س��رتك��ة 

التعرفة  اإق���رار  االإ���س��راع يف  ���س��رورة العمل على 

اجلديدة.

نب�ض البلد- عمان

ب���ح���ث وزي�������ر ال�������س���ح���ة ال����دك����ت����ور ف���را����س 

الطبية  االأب���ح���اث  ق��ائ��د وح����دة  م���ع  ال���ه���واري 

ب���ال���ب���ح���ري���ة االأم����رك����ي����ة )ن������ام������رو-3( ل��ف��رع 

يف  التعاون  ليفن،  �سموئيل  الدكتور  القاهرة 

ور�سد  واملعدية،  ال�سارية  االأم��را���س  جم��االت 

م���ق���اوم���ة امل���ي���ك���روب���ات احل���ي���وي���ة واالأم����را�����س 

لبع�س  اجليني  والت�سل�سل  باحل�سرات  املنقولة 

امل�ستجدة. االأمرا�س 

واأك����د ال��دك��ت��ور ال���ه���واري اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون 

يف  الوحدة  دور  مثمنا  اجلانبن،  بن  امل�سرتك 

يف  ال��وزارة  خمترات  جاهزية  برفع  امل�ساهمة 

ال�سارية. االأمرا�س  ور�سد  الت�سخي�س  جمال 

وات����ف����ق اجل���ان���ب���ان ع���ل���ى مت���دي���د ال���ت���ع���اون 

امل�������س���رتك مل�����دة خ��م�����س ����س���ن���وات ا����س���اف���ي���ة يف 

التنف�سية  لالأمرا�س  الر�سد  برامج  جم��االت 

احلادة واالأمرا�س التنف�سية �سبيهة االنفلونزا 

واأم����را�����س ع����دوى امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات واالأم����را�����س 

مراقبة  وكذلك  النواقل،  خ��الل  من  املنقولة 

ر�سد  وب��رام��ج  احليوية  للم�سادات  البكتريا 

االأخرى. املعدية  االأمرا�س 

التنف�سية  االأمرا�س  ر�سد  برامج  اأن  يذكر 

بن  امل�����س��رتك  بالتعاون   2006 ع��ام  منذ  ب���داأت 

اأث��م��ر ع��ن ان�����س��اء ق��اع��دة بيانات  ال��ط��رف��ن م��ا 

ل��ت��ح��دي��د ب���داي���ة ون��ه��اي��ة م��و���س��م االن��ف��ل��ون��زا 

وال���ف���رو����س���ات االأخ�������رى امل�����س��ب��ب��ة ل��الإ���س��اب��ة 

احلادة. التنف�سية  بااللتهابات 

 االقتصاد والطاقة النيابيتان تناقشان إزالة التشوهات 
في التعرفة الكهربائية

 وزير الصحة يبحث التعاون مع وحدة األبحاث
 الطبية األميركية

 األوراق المالية توقع اتفاقية تعاون مع األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية
نب�ض البلد- عمان

وال��ب��ن��ك  امل���ال���ي���ة  االأوراق  ه��ي��ئ��ة  وق���ع���ت   

اتفاقية  االإع��م��ار والتنمية  االأوروب���ي الإع��ادة 

االأردن  امل���ال يف  راأ����س  ���س��وق  لتطوير  ت��ع��اون 

التي  امل��ال  راأ����س  �سوق  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ 

2017؛  ع��ام  االأردن��ي��ة  احلكومة  اعتمدتها 

بهدف تعزيز النمو االقت�سادي.

ام�س  تفاهم،  مذكرة  املوؤ�س�ستان  ووقعت 

االأرب����ع����اء، ت��ل��ت��زم��ان مب��وج��ب��ه��ا ب��اال���س��ت��ف��ادة 

م��ن م��زاي��ا ك��ل منهما الإح����داث ت��ق��دم اأك��ر 

و�سيقدم  امل��ال.  راأ���س  �سوق  يف عملية تطوير 

ال��ب��ن��ك امل�����س��اع��دة ال��ف��ن��ي��ة م��ن اأج���ل حت�سن 

م��رون��ة ���س��وق راأ����س امل���ال االأردين ب��دع��م من 

حكومة اليابان قدره 05ر1 مليون يورو من 

خالل �سندوق التعاون الياباين لدى البنك 

االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية.

وقال املدير االإقليمي ملنطقة �سرق البحر 

االأبي�س املتو�سط، فيليب تر وورت، �سيعمل 

البنك من خالل هذه االتفاقية على تطوير 

���س��وق راأ����س امل���ال يف االأردن يف ه��ذه االأوق���ات 

البنك  اأن جهود  اقت�سادياً، مو�سحا  ال�سعبة 

تن�سب حول التنويع يف �سبل ح�سد راأ�س املال 

للقطاع اخلا�س االأردين �سمن اإطار تنظيمي 

اإ���س��راف  عملية  ب��وج��ود  ي�سمح  و�سفاف  ق��وي 

اأف�سل، مما ي�ساهم يف االنتعا�س االقت�سادي 

امل�ستدام يف االأردن يف ظل جائحة وباء كورونا.

وحتدد اال�سرتاتيجية 7 اأهداف هي زيادة 

اهتمام امل�ستثمرين، وجعل ال�سوق املالية اأكر 

جاذبية للُم�سِدرين، واإعادة توجيه موؤ�س�سات 

اخلا�س،  للقطاع  كعمليات  امل��ال  راأ����س  �سوق 

تناف�سية،  اأك��ر  املالية  االأوراق  قطاع  وجعل 

وط��رح  امل��ال��ي��ة،  االأوراق  هيئة  ق���درة  وت��ع��زي��ز 

وتطوير  جاذبية،  اأك��ر  ا�ستثمارية  منتجات 

برامج توا�سل مع امل�ستثمرين واملُ�سِدرين.

وتعزز مذكرة التفاهم التعاون بن هيئة 

ومبوجب  االأوروب���ي،  والبنك  املالية  االأوراق 

االتفاقية �ستظل هيئة االأوراق املالية ملتزمة 

الدولية  املال  راأ���س  اأ�سواق  ملعاير  باالمتثال 

املختلفة املعمول بها، و�ستبذل هيئة االأوراق 

املالية جهدها للحفاظ على ا�ستقاللية بع�س 

ك��ي��ان��ات ���س��وق راأ�����س امل���ال و���س��م��ان ا�ستمرار 

يتما�سى  ل��ل�����س��وق، مب���ا  ال�����س��ل�����س  ال��ت�����س��غ��ي��ل 

ال��دول��ي��ة، و�ستعمل  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  م��ع 

�سوق  اإ�سالحات  تعزيز  على  والبنك  الهيئة 

امل���ال للحكومة االأردن���ي���ة، مب��ا يف ذلك  راأ����س 

االتفاق على ق�سايا اإدارة امل�سروع، ومناق�سة 

االإ�سالحات القانونية والتنظيمية املقرتحة 

م��ع ال��رمل��ان، وت��ق��دمي م��ق��رتح��ات لتح�سن 

يف  املخت�سة  الهيئات  اإىل  ال�سرائب  ق��ان��ون 

احلكومة االأردنية.

وكان االأردن اعتمد ا�سرتاتيجية وخارطة 

عام  امل��ال  راأ���س  �سوق  لتطوير  �ساملة  طريق 

2017، بتمويل من حكومة اليابان، وبهدف 
كوجهة  االأردن  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  وه���و  رئي�سي 

اأع���م���ال وج����ذب اال���س��ت��ث��م��ار خل��ل��ق وظ��ائ��ف 

جديدة وحتقيق االزدهار لالأردنين.
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صلح عمان تدين موظفا حكوميا 
وتقرر حبس حريته عاما بتهمة التزوير

 اختتام ندوة دولية عن مسار 
الشعوب نحو األمن الغذائي

90ر23% ارتفاع الرقم القياسي 
لكميات اإلنتاج الصناعي

 81ر0% ارتفاع معدل التضخم في 
النصف األول من العام  
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النزاهة  بق�سايا  املخت�سة  الهيئة  دان��ت   

وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد يف حم��ك��م��ة ���س��ل��ح ج��زاء 

عمان، موظفا حكوميا بتهمة تزوير اإجازات 

مر�سية، وقررت حب�س حريته ملدة عام كامل.

واأع��ل��ن��ت امل��ح��ك��م��ة ق���راره���ا خ���الل جل�سة 

ق��ام  ح��ي��ث  ب��احل��ك��م،  للنطق  ع��ق��دت��ه��ا  علنية 

م��وظ��ف ب��اإح��دى ال�����وزارات بتقدمي اإج���ازات 

مر�سية ثبت للمحكمة بانها غر �سحيحة، 

اأي��ام  ب��دل  ل��ل��وزارة  ت��زوي��ره��ا وتقدميها  ومت 

تغيب بها املوظف عن عمله فيها.

وعقدت املحكمة عدة جل�سات يف الق�سية 

فيها  وا�ستمعت  املا�سية،  االأي����ام  م��دى  على 

ل�سهود النيابة العامة من بينهم طبيب ورد 

ا�سمه يف الق�سية.

وت��وا���س��ل ال��ه��ي��ئ��ات امل��خ��ت�����س��ة ب��ال��ن��زاه��ة 

بعدة  النظر  املحكمة  يف  الف�ساد  ومكافحة 

ق�سايا وردت اليها من النيابة العامة وهيئة 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.

 نب�ض البلد- عمان

على  لل�سيادة  العربية  ال�سبكة  اختتمت 

الغذاء والعربية حلماية الطبيعة وجمموعة 

»افرتا�سية«  ن��دوة  ال��دول��ي��ن،  ال�سركاء  م��ن 

الغذائي  االأمن  نحو  ال�سعوب  »م�سار  بعنوان 

والتنمية احلقيقية وال�سالم العادل«.

ال�سبكة  بيان من  الندوة، بح�سب  وج��اءت 

اإط���ار ال���رد على تهمي�س  ام�����س االأرب���ع���اء، يف 

ال�سعوب واملجتمعات املت�سررة من قبل قمة 

مب�ساركة  ال��غ��ذائ��ي��ة،  للنظم  امل��ت��ح��دة  االأمم 

وح�����س��ور م��ئ��ات اخل����راء م��ن خم��ت��ل��ف دول 

العامل.

وت���رك���زت ال���ن���دوة ع��ل��ى م��ن��اق�����س��ة امل�����س��ار 

املزمع  الغذائية،  النظم  قمة  م��ن  اخلام�س 

يتناول  ال��ذي  املقبل،  اأي��ل��ول  �سهر  يف  عقدها 

ع��الق��ة ال�����س��راع��ات وال���ن���زاع���ات واحل����روب 

بالنظم الغذائية.

حاالت  درا���س��ات  عر�س  ال��ن��دوة  وت�سمنت 

الغذاء  اإنتاج  ال�سراع على  تاأثر  واقعية عن 

وا���س��ت��ه��الك��ه، وا���س��ت��خ��دام ال���غ���ذاء ك�����س��الح، 

والتحرير  الغذائية  امل��ع��ون��ة  ب��ن  وال��ع��الق��ة 

االقت�سادي.

وقالت رئي�سة ال�سبكة رزان زعيرت، خالل 

افتتاح الندوة، اإن �سوت ال�سعوب التي تعي�س 

اأجندة عمل  النزاعات غائب متاماً عن  هذه 

ال��ق��م��ة ال��غ��ذائ��ي��ة االأمم���ي���ة، م�����س��رة اىل اأن 

امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ع��امل��ي اأجن����ز ب��ع��د ث��الث��ة 

اأعوام من املفاو�سات يف »اإطار العمل ملواجهة 

ان����ع����دام االأم������ن ال���غ���ذائ���ي يف ظ���ل االأزم������ات 

تعي�س  جمتمعات  اآن����ذاك  واأن�����س��ف  امل��م��ت��دة« 

يف ظ��ل ح��روب و���س��راع��ات، لكن قمة النظم 

الغذائية جتاوزته لتعود اإىل البدء من نقطة 

ال�����س��ف��ر، وه���و م��ا ُي��ع��د م��وؤ���س��راً ع��ل��ى ان��ع��دام 

جت�سد  حقيقية  حلول  اإىل  للو�سول  االإرادة 

تطلعات املجتمعات املهم�سة و�سغار املزارعن 

يف العامل، بحد تعبرها.

يف  التحول  ب�����س��رورة  امل�ساركون  واو���س��ى 

النموذج الزراعي والغذائي املعمول به حالياً، 

اأث��ب��ت��ت جن��اح  االأزم������ات  ك���ل  اأن  اإىل  الف��ت��ن 

ومرونة النظم املحلية.

بتخ�سي�س  ال���ع���امل  ح��ك��وم��ات  وط��ال��ب��وا 

وح������دات خ��ا���س��ة ل��ل��ع��م��ل م���ن اأج�����ل االأم����ن 

واملزارعن،  املنظمات  مع  بال�سراكة  الغذائي 

هي  ال��غ��ذاء  على  ال�����س��ي��ادة  اأن  اىل  م�سرين 

حلواًل  يقدم  الذي  واملتما�سك  الوحيد  املبداأ 

مل�ساكل الغذاء يف العامل.

وحذر املتحدثون من حماوالت ال�سركات 

الكرى اإق�ساء املنظمات املدنية عن امل�ساركة 

يف اأي روؤى وت�سورات للنظم الغذائية.

 نب�ض البلد- عمان

لكميات  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع 

من  اأي���ار  �سهر  لنهاية  ال�سناعي  االإن��ت��اج 

ب��امل��ئ��ة،  90ر23  ب��ن�����س��ب��ة   ،2021 ع����ام 

م��ق��اب��ل  03ر87  ال��ن��ق��ط��ة  اإىل  ل��ي�����س��ل 

24ر70 لنف�س الفرتة من العام املا�سي.
واأ����س���ارت دائ����رة االإح�����س��اءات ال��ع��ام��ة، 

اإىل  االأربعاء،  ام�س  ال�سهري  تقريرها  يف 

ال��ع��ام لكميات  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م  ارت���ف���اع 

العام  م��ن  اأي���ار  ل�سهر  ال�سناعي  االإن��ت��اج 

لي�سل  ب��امل��ئ��ة،  68ر9  بن�سبة  احل����ايل، 

61ر82  م��ق��اب��ل  61ر90  النقطة  اإىل 

لل�سهر ذاته من العام املا�سي.

وب���ح�������س���ب ال����ت����ق����ري����ر، ف����ق����د ارت����ف����ع 

ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��ام ل��ك��م��ي��ات االإن��ت��اج 

احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  اأي���ار  ل�سهر  ال�سناعي 

النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  73ر2  بن�سبة 

ني�سان  ل�سهر  20ر88  مقابل  61ر90 
من العام نف�سه.

 نب�ض البلد- عمان

واأ����س���ارت دائ����رة االإح�������س���اءات ال��ع��ام��ة يف 

تقريرها ال�سهري، ام�س االأربعاء، اإىل ارتفاع 

امل�ستهلك  الأ���س��ع��ار  ال���ع���ام  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال���رق���م 

بن�سبة  ال���ع���ام احل����ايل  م���ن  ل�����س��ه��ر ح���زي���ران 

مقابل  29ر102  اإىل  لي�سل  باملئة،  77ر1 
املا�سي. العام  من  نف�سه  لل�سهر  51ر100 
اأما على امل�ستوى ال�سهري، فارتفع الرقم 

امل�����س��ت��ه��ل��ك ل�سهر  ال���ع���ام الأ���س��ع��ار  ال��ق��ي��ا���س��ي 

24ر0 باملئة،  العام بن�سبة  حزيران من هذا 

ل�سهر  05ر102  مقابل  29ر102  ليبلغ 

اأيار من العام نف�سه.

االأ�سا�سي  القيا�سي  بالرقم  يتعلق  ما  اأما 

العام  من  ح��زي��ران  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار 

احل����ايل )وال�����ذي ي��ق��ا���س ب��ا���س��ت��ب��ع��اد ال�����س��ل��ع 

ال��غ��ذاء  ب��اأ���س��ع��اره��ا ملجموعة  ت��ذب��ذب��اً  االأك���ر 

96ر68  فبلغ  وال��ن��ق��ل(،  واالإن����ارة  وال��وق��ود 

من  نف�سه  ال�����س��ه��ر  خ���الل  43ر68  م��ق��اب��ل 

77ر0  ن�سبته  العام املا�سي م�سجاًل ارتفاعاً 

الرقم  بلغ  الرتاكمي،  امل�ستوى  وعلى  باملئة. 

امل�ستهلك للن�سف  القيا�سي االأ�سا�سي الأ�سعار 

م��ق��اب��ل  00ر69  ال����ع����ام  ه�����ذا  م����ن  االأول 

ن��ف�����س��ه��ا من  ال���ف���رتة  م���ع  م��ق��ارن��ة  33ر68 
العام املا�سي، م�سجاًل ارتفاعاً ن�سبته 98ر0 

باملئة.



نب�ض البلد- عمان

 ارتفعت اأرباح البنك الإ�سالمي الأردين نهاية 

ال�سريبة  بعد  احل��ايل  العام  من  الأول  الن�سف 

1ر31  ح��وايل  اإىل  لت�سل  باملئة  1ر14  بن�سبة 

دينار  3ر27 مليون  دينار مقابل حوايل  مليون 

للن�سف الأول من عام 2020.

م��و���س��ى  ال��ب��ن��ك  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  وق����ال 

���س��ح��ادة، يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س الأرب����ع����اء، اإن 

الأول  الن�سف  يف  ال��ب��ن��ك  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 

م���ن ال���ع���ام احل����ايل ت���وؤك���د ���س��الم��ة وق����وة امل��رك��ز 

للتنفيذ  انعكا�سا  ا���س��ول��ه،  وج���ودة  للبنك  امل���ايل 

ال�سليم ل�سرتاتيجية البنك يف مواجهة خمتلف 

التحديات التي ما زالت حتيط باملنطقة والآثار 

ال�سلبية جلائحة كورونا.

واك����د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك ال��دك��ت��ور 

اإىل �سالمة  ت�سري  البنك  نتائج  اأن  �سعيد  ح�سني 

ال�����س��ي��ا���س��ة ال���ت���ي ي��ع��ت��م��ده��ا يف حت��ق��ي��ق ر���س��ال��ت��ه 

املحلي،  واملجتمع  الوطني  لالقت�ساد  ال��داع��م��ة 

القواعد والنظم والإج��راءات  اأف�سل  مع تطبيق 

التي تعزز الثقة يف ان�سطته املختلفة وتبني مدى 

وفقاً  املوؤ�س�سة  احلاكمية  بتعليمات  البنك  التزام 

البنك  وتعليمات  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  لأف�����س��ل 

املركزي الأردين.

ح�سابات  فيها  مبا  البنك  موجودات  اأن  وبني 

ال����س���ت���ث���م���ار امل��خ�����س�����س وح�������س���اب���ات ال���وك���ال���ة 

نهاية  حتى  ال�ستثمارية«  »املحافظ  بال�ستثمار 

ح��وايل  بلغت  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 

دينار مقابل حوايل 43ر5 مليار  مليار  77ر5 
ن�سبتها  ب���زي���ادة   2020 ع����ام  ن��ه��اي��ة  يف  دي���ن���ار 

املمنوحة  الت�سهيالت  بلغت  حني  يف  باملئة،  3ر6 
ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  للعمالء 

احلايل حوايل 49ر4 مليار دينار مقابل حوايل 

28ر4 مليار دينار يف نهاية عام 2020 بزيادة 
ن�سبتها 9ر4 باملئة، كما بلغت ودائع العمالء حتى 

ح��وايل  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  نهاية 

حوايل 80ر4 مليار  مقابل  دينار  مليار  13ر5 
9ر6  2020 بزيادة ن�سبتها  دينار يف نهاية عام 

باملئة.

وبلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال يف 30 حزيران 

الديون  وتغطية  باملئة،  88ر23  حوايل  املا�سي 

غري العاملة 6ر103 باملئة، ومعدل العائد على 

13 باملئة،  امللكية بعد ال�سريبة  متو�سط حقوق 

وم��ع��دل ال��ع��ائ��د ع��ل��ى م��ت��و���س��ط امل���وج���ودات بعد 

امللكية  حقوق  وارتفعت  باملئة،  24ر1  ال�سريبة 

اإىل  العام احلايل  الأول من  الن�سف  نهاية  حتى 

حوايل 8ر481 مليون دينار.

وب����ني ال���دك���ت���ور ح�����س��ني اأن ال��ب��ن��ك ع����زز من 

وجوده اجلغرايف يف ال�سوق امل�سريف الأردين من 

جميع  يف  منت�سرة  ومكاتب  ف���روع   108 خ��الل 

ان���ح���اء امل��م��ل��ك��ة اإىل ج��ان��ب ال��ت��و���س��ع يف ت��ق��دمي 

اخلدمات  بافتتاح  الرقمية  امل�سرفية  اخلدمات 

الذاتية الرقمية )اإ�سالمي ديجتال(، وذلك وفق 

لتلبية  املالية  التكنولوجيا  يف  التقنيات  اأح���دث 

احتياجات متعاملي البنك ذاتياً مع تعزيز العمل 

لأف�سل  ووفقاً  الكفاءة  من  ممكنة  درج��ة  باأعلى 

معايري اإدارة املخاطر بالإ�سافة اإىل توفري 278 

جهاز �سرف اآيل منت�سرة يف جميع انحاء اململكة.

ك��م��ا اأط��ل��ق جم��م��وع��ة ج��دي��دة م��ن اخل��دم��ات 

للبنك  و�سفحة  موبايل  اإ���س��الم��ي  تطبيق  على 

اإىل   )Linkedin اإن  )ل��ي��ن��ك��د  م��ن�����س��ة  ع��ل��ى 

وخدمة  ب��وك  الفي�س  على  البنك  �سفحة  جانب 

الإ�سالمي ما�سنجر وذلك لإدامة توا�سل البنك 

مع املتعاملني.

مل��ن��ت��ج��ات م�سرفية  ال��ب��ن��ك  ط���رح  اإىل  واأ����س���ار 

ال�سيانة  اع��م��ال  وم��ن��ت��ج  زف����ايف  كمنتج  ج��دي��دة 

اأ�سعار تف�سيلية  والت�سطيبات، وال�ستمرار مبنح 

وم���دد ���س��داد م��ري��ح��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام مل��ب��ادرة 

مت���وي���ل م��ط��ب��خ وم����ب����ادرة ال�������س���ي���ارات ال��ه��ج��ي��ن��ة 

والكهربائية التي قدمها البنك يف عام 2020.

وتنفيذا للمبادرة امللكية ال�سامية للمتقاعدين 

الع�سكريني )رفاق ال�سالح(، وقع البنك و�سندوق 

الئ���ت���م���ان ال��ع�����س��ك��ري م���ذك���رة ت��ف��اه��م ل��ت��ق��دمي 

جمموعة من املنتجات واخلدمات التمويلية وفق 

احكام ومبادئ ال�سريعة الإ�سالمية للمتقاعدين 

بكل  التمويلية  متطلباتهم  لتلبية  الع�سكريني 

���س��ه��ول��ة وي�����س��ر وب�����س��روط م��ي�����س��رة ون�����س��ب رب��ح 

تف�سيلية.

البلد-عمان نب�ض 

اأعلنت وزارة القت�ساد الرقمي والريادة م�ساء 

ام�س الأربعاء عن اأ�سماء ال�سركات امل�ستفيدة من 

ب��رن��ام��ج ح��واف��ز من��و الأردن )ت��ط��وي��ر الع��م��ال( 

اأو  التقنية  جم��ال  يف  تعمل  �سركة   21 وع��دده��ا 

بهدف  عملها  جم��ال  يف  التكنولوجيا  ت�ستخدم 

م�ساعدة تلك ال�سركات على تنفيذ خطط تطوير 

اعمالها وت�سدير منتجاتها وخدماتها اىل اأ�سواق 

ج��دي��دة وذل��ك م��ن خ��الل تقدمي منح ت�سل اىل 

من   50% لتغطي  ام��ري��ك��ي  دولر  األ���ف   100
ت��ك��ل��ف��ة ه����ذه اخل���ط���ط وذل�����ك م���ن اج����ل حتفيز 

النمو وخلق فر�س عمل  على  الرقمية  ال�سركات 

جديدة يف القت�ساد الرقمي.

امل�ستفيدة  ال�سركات  اأ�سماء  الإع��الن عن  وجاء 

م���ن ال��رن��ام��ج خ���الل ح��ف��ل اأق���ي���م م�����س��اء ال��ي��وم 

حت��ت رع��اي��ة وزي���ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي وال��ري��ادة 

ال�سفرية  نائب  وبح�سور  الهناندة  احمد  ال�سيد 

وال�سيد  م��ون  ريت�سارد  الأردن  ل��دى  الريطانية 

اأول قطاع خا�س من  اخت�سا�سي  اأب��و كميل  علي 

عن  ممثلني  وبح�سور  ال���دويل  البنك  جمموعة 

ال�����س��رك��ات امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ب��رن��ام��ج من���و الأردن 

تطوير العمال والذي اأطلق حتت مظلة م�سروع 

مت  حيث  والوظائف”  والتكنولوجيا  “ال�سباب 
وزارة  اتفاقيات بني  توقيع  الإع��الن  خ��الل حفل 

امل�ستفيدة  وال�سركات  والريادة  الرقمي  القت�ساد 

من حوافز برنامج منو الأردن تطوير العمال .

ودع��ا وزي��ر القت�ساد الرقمي وال��ري��ادة احمد 

اىل  الرنامج  من  امل�ستفيدة  ال�سركات  الهناندة 

تهدف  والتي  احلوافز  تلك  من  املثلى  ال�ستفادة 

اىل م�ساعدة ال�سركات الرقمية يف تنفيذ خططها 

ال��ت��و���س��ع��ي��ة يف ال����س���واق ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة 

وت��ط��وي��ر اع��م��ال��ه��ا وب��ال��ت��ايل خ��ل��ق ف��ر���س عمل 

ال��وزارة  ان  على  موؤكدا  الأردين،  لل�سباب  جديدة 

ل�سمان  امل�ستفيدة  ال�سركات  متابعة  على  �ستعمل 

حتقيقها ل���الأه���داف ال��ت��ي وج���د م��ن اج��ل��ه��ا ه��ذا 

كممّكن  ال�������وزارة  دور  م���ن  ان��ط��الق��ا  ال���رن���ام���ج 

لل�سركات  وداع���م  الأردن  يف  ال��رق��م��ي  لالقت�ساد 

الوطني  القت�ساد  م�ساهمتها يف  لزيادة  الرقمية 

وتوفري فر�س العمل. 

الفتتاح  كلمته خالل حفل  الهناندة يف  واك��د 

ع��ل��ى اه��م��ي��ة ه���ذا ال��رن��ام��ج م��و���س��ح��ا ب����اأن ه��ذا 

ان  ميكن  وحوافز  منح  لتقدمي  يهدف  الرنامج 

ال�سركات  ب��ني  رواب���ط  ب��ن��اء  يف  ال�سركات  ت�ساعد 

ال��رق��م��ي��ة الأردن���ي���ة وع��م��الء و���س��رك��اء حمتملني 

يف الأ����س���واق الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة وت��اأم��ني عقود 

)مثل  جديدة  ودولية  اإقليمية  اأ�سواق  يف  جديدة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي، واأوروبا، وال�سني، 

وغريها(  الأمريكية،  املتحدة  والوليات  والهند، 

اأعمال جديدة وخلق  اإىل فر�س  لإتاحة الو�سول 

فر�س العمل وب�سكل ينعك�س اإيجابا على معدلت 

الفقر والبطالة يف الردن.

ال��ري��ط��ان��ي��ة ريت�سارد  ال�����س��ف��رية  ن��ائ��ب  وق���ال 

م���ون خ���الل احل��ف��ل » ي�����س��ر امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ان 

تعمل جنًبا اإىل جنب مع وزارة القت�ساد الرقمي 

والريادة والبنك الدويل من خالل دعمها مل�سروع 

اأ�سار اىل  ال�سباب والتكنولوجيا والوظائف«، كما 

القطاع  �سيمكن  الأردن  من��و  ح��واف��ز  برنامج  ان 

ت��ط��وي��ر  خ��ط��ط  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن  الأردن  اخل���ا����س يف 

اأ�سواق  اىل  وخدماته  منتجاته  وت�سدير  اعماله 

جديدة، حيث �سيعمل هذا الرنامج على حتفيز 

النمو وخلق فر�س عمل  على  الرقمية  ال�سركات 

اإي��ج��اب��ي على  ج��دي��دة وال��ت��ي �سيكون ل��ه��ا ت��اأث��ري 

القت�ساد.

اأول  اخت�سا�سي  كميل  اأب��و  علي  ال�سيد  واك��د 

قطاع خا�س من جمموعة البنك الدويل، اإىل اأن 

اإطار  يف  رئي�سي  ن�ساط  هو  الأردن«  منو  »برنامج 

املمول  والوظائف  والتكنولوجيا  ال�سباب  م�سروع 

لت�سهيالت  العاملي  والرنامج  الدويل  البنك  من 

ال��ت��م��وي��ل امل���ي�������ّس���ر، وال������ذي ي���ه���دف اإىل اغ��ت��ن��ام 

اإم��ك��ان��ي��ات ت��ط��وي��ر الق��ت�����س��اد ال��رق��م��ي الأردين 

الرقمية  املهارات  تّوّفر  تعزيز  -وذل��ك من خالل 

ال�����س��ب��اب الأردين على  وحت�����س��ني ف��ر���س ح�����س��ول 

الوظائف وتو�سيع اخلدمات الرقمية احلكومية.

امل�ستفيدة  ال�سركات  ممثلني  م��ن  ع��دد  وا���س��اد 

بدور  الع��م��ال«  »تطوير  الردن  منو  برنامج  من 

يف  امل�سروع  هذا  على  القائمة  واملوؤ�س�سات  ال��وزارة 

القطاع  يحتاجها  التي  احلقيقية  ال�سراكة  خلق 

ومن  الر�سمية  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  مع  اخلا�س 

خالل اإطالق مثل تلك الرامج التي تهدف دعم 

ال�سركات الرقمية واملمّكنة رقمًيا وتقدمي  جهود 

احل���واف���ز امل���ادي���ة ل���دع���م خ��ط��ط من���و ال�����س��رك��ات 

وخلق  اأن�سطتها  نطاق  وتو�سيع  بناء  يف  الرقمية 

فر�س عمل حملية. 

هذا وكانت قد اأعلنت وزارة القت�ساد الرقمي 

التقدمي لرنامج حوافز  ب��اب  وال��ري��ادة عن فتح 

اطالقة  وال���ذي مت  الع��م��ال  الأردن تطوير  من��و 

2020 ح��ي��ث بقي  يف ت�����س��ري��ن ال��ث��اين م��ن ع���ام 

الراغبة  ال�����س��رك��ات  اأم���ام  مفتوحا  ال��ت��ق��دمي  ب��اب 

لال�ستفادة من مزايا الرنامج حتى نهاية كانون 

الأول 2020 حيث جرى فرز الطلبات وتقييمها 

مت  التي  وال�س�س  الأهلية  ملعايري  وفقا  واإحالتها 

الرنامج  حوافز  من  لال�ستفادة  ك�سرط  و�سعها 

من قبل جلنة التقييم لختيار ال�سركات. 

والتكنولوجيا  ال�سباب   « م�سروع  اأن  اىل  ي�سار 

والوظائف« الذي اأطلقته احلكومة منت�سف �سهر 

بتمويل  ياأتي   2020 عام  من  )�سبتمر(  ايلول 

لت�سهيالت  العاملي  والرنامج  الدويل  البنك  من 

التمويل املي�ّسر بقيمة 200 مليون دولر بهدف 

حت�سني فر�س الدخل املتاأتي من القطاع الرقمي 

احلكومية،  الرقمية  اخلدمات  وتو�سيع  الأردين، 

حيث �سيعمل امل�سروع من خالل براجمه وحوافزه 

املختلفة على تن�سيط جانبي العر�س والطلب يف 

القطاع الرقمي على مدار خم�س �سنوات.

 31 مليون دينار صافي أرباح البنك اإلسالمي للنصف األول

 االقتصاد الرقمي والريادة تعلن اسماء الشركات 
المستفيدة من حوافز برنامج نمو األردن 

 الفوسفات تستكمل 
مباحثاتها مع شركة

 Solar Water Plc البريطانية 
لتنفيذ مشروع لتحلية المياه

 الحكومة تشرع بأول لقاء حواري مع القطاع الخاص

نب�ض البلد- العقبة

ب��ح��ث��ت ���س��رك��ة م��ن��اج��م ال��ف��و���س��ف��ات الأردن����ي����ة و���س��رك��ة 

اجتماع  خ��الل  الريطانية،   Solar Water Plc
الأرب���ع���اء،  ام�����س  بالعقبة  ال�سناعي  امل��ج��م��ع  يف  تن�سيقي 

البحر؛  الج��راءات الالزمة لتنفيذ م�سروع لتحلية مياه 

للفو�سفات  ال��ت��اب��ع  ال�سناعي  امل��ج��م��ع  ت��زوي��د  اىل  ي��ه��دف 

باحتياجاته من املياه ال�سناعية  للغايات   الإنتاجية.

�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  بح�سور  اجلانبان  وبحث 

الذنيبات،  حممد  الدكتور  الأردن��ي��ة  الفو�سفات   مناجم 

والرئي�س التنفيذي لل�سركة املهند�س عبد الوهاب الرواد 

ال�سركة الريطانية ديفيد ريفايل، والرئي�س  ونظريه يف 

خريي  احلكومية  الإ�ستثمارات  اإدارة  ل�سركة  التنفيذي 

ال�سناعي   املجمع  �سيزود  ال��ذي  امل�سروع  تفا�سيل  عمرو،  

بنحو 4 ماليني مرت مكعب من املياه ال�سناعية �سنويا.

   واأكد الدكتور الذنيبات اأهمية هذا امل�سروع احليوي 

ل��ل�����س��رك��ة وامل��ج��م��ع ال�����س��ن��اع��ي، م���ن خ���الل م�����س��اه��م��ت��ه يف 

امل��ج��م��ع،  وت��وف��ري ف��ر���س عمل  تخفي�س كلف الإن��ت��اج يف 

لأبناء املنطقة بعد تدريبهم من ِقبل ال�سركة الريطانية 

على اأعمال الت�سغيل وال�سيانة.

�سيعتمد  ال��ذي  للم�سروع،  الإجمالية  األكلفة  اإن  وق��ال   

دولر  مليون   100 نحو  تبلغ   ال�سم�سية،  الطاقة  على 

ومل��دة خم�سة   BOT مبداأ  على  اإجن��ازه  و�سيتم  اأمريكي، 

وع�سرون عاماً.

وب���ني ال��دك��ت��ور ال��ذن��ي��ب��ات، اأن امل�����س��روع ���س��ي��ق��وم على 

العامل  يف  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  تكنولوجيا  ا���س��ت��خ��دام 

لإن���ت���اج امل��ي��اه ال�����س��ن��اع��ي��ة، ف��ي��م��ا �سيتم ت�����س��وي��ق الأم����الح 

الثانوية الناجتة اىل اخلارج، متوقعا بدء العمل بالأعمال 

املدنية للم�سروع نهاية العام احلايل، على اأن يبداأ الإنتاج 

الفعلي للم�سروع يف الربع الأول من العام  2023.

ال���دويل يف جم��ال هند�سة   وح�سر الج��ت��م��اع اخل��ب��ري 

امل���ي���اه وع��م��ي��د ال��ب��ح��ث يف اجل��ام��ع��ة الأردن����ي����ة ال��دك��ت��ور  

ال�سركة  العمليات الإنتاجية يف  الو�ساح، وم�سوؤول  ر�سوان 

الريطانية جاي ريفايل. 

  من جانب اآخر، اطلع الدكتور الذنيبات، يرافقه عدد 

من اخلراء واملخت�سني، على   تالل الفو�سفوجيب�سوم يف 

املجمع ال�سناعي التابع لل�سركة يف العقبة، وذلك يف اإطار 

اأم�س  لبحث معاجلة  ال�سركة  التي نظمتها  العمل  ور�سة 

خملفات هذه املادة.

نب�ض البلد- عمان

ل��ه��ا  ل���ق���اء  اأول  ب��ع��ق��د  احل���ك���وم���ة  ����س���رع���ت 

�سل�سلة  ���س��م��ن  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  م���ع مم��ث��ل��ي 

اأول��وي��ات  ح��ول  للتحاور  عقدها  تنوي  ل��ق��اءات 

ع��م��ل��ه��ا ل��ل��ع��ام��ني امل��ق��ب��ل��ني، واأه�����م ال�����س��ي��ا���س��ات 

فر�س  وت��ول��ي��د  للنمو  املطلوبة  وال���س��الح��ات 

ال��ع��م��ل، اإ����س���اف���ة اىل م���ا حت��ت��اج��ه ال��ق��ط��اع��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة ذات الول���وي���ة م��ن دع���م يف ه��ذه 

املرحلة.

وك����ان ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين وج��ه 

احلكومة لو�سع برنامج عمل اقت�سادي وا�سح 

لتنفيذه،  حم��ددة  زمنية  مب��دد  مرتبط  املعامل 

بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، من اأجل حتقيق 

التعايف القت�سادي جراء الأزمة التي مرت بها 

النمو  ولتحقيق م�ستويات  املختلفة،  القطاعات 

القت�ساد  عجلة  لتحريك  الالزمة  والت�سغيل 

ب�سكل  للمواطن  امل��ق��دم��ة  اخل��دم��ات  وحت�سني 

ملمو�س.

وق���ال وزي���ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ت��ع��اون ال���دويل 

رئ���ي�������س جل���ن���ة ال��ت��ن��م��ي��ة الق���ت�������س���ادي���ة ن��ا���س��ر 

ت��رج��م��ة  ال����ل����ق����اءات ه����ي  اإن ه�����ذه  ال�������س���ري���دة، 

ب��اأه��م��ي��ة تعزيز  ال�����س��ام��ي��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات 

القطاع  فعاليات  واحلوار مع خمتلف  ال�سراكة 

وحت�سني  الوطني  القت�ساد  خلدمة  اخل��ا���س، 

راأ�س  على  هي  التي  املواطنني  معي�سة  م�ستوى 

اولويات جاللة امللك.

واقعية  نظرة  متثل  الول��وي��ات  اإن  وا���س��اف 

مل���ا مي��ك��ن اجن������ازه ���س��م��ن امل��ع��ط��ي��ات احل��ال��ي��ة 

اأن الول���وي���ات  ال��ق��ري��ب، م���وؤك���دا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 

احل��ك��وم��ي��ة ال�����س��م��ول��ي��ة وط��وي��ل��ة امل����دى ق��د مت 

ال���ع���م���ل ع��ل��ي��ه��ا ���س��م��ن ال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

جاللة  اىل  رف��ع  وال���ذي  للحكومة  ال��ت��اأ���س��ريي 

امللك عبداهلل الثاين بداية العام احلايل.

وا���س��ت��ع��ر���س ال�����س��ري��دة خ���الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

امل��ن��ت��دى  واع���������س����اء  ادارة  جم��ل�����س  م����ع  ع���ق���د 

ال�سياحة  وزراء  بح�سور  الردين  القت�سادي 

والث�����ار ن��اي��ف ال��ف��اي��ز، وال�����س��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

الع�سع�س،  حممد  واملالية  علي،  مها  والتموين 

الهناندة،  احمد  وال��ري��ادة  الرقمي  والقت�ساد 

والعمل يو�سف ال�سمايل، ووزير الدولة ل�سوؤون 

و�سفي«  »ن���واف  احل��ك��وم��ي  والتن�سيق  املتابعة 

لأول��وي��ات  الرئي�سية  والعناوين  امل��ح��اور  التل، 

عمل احلكومة.

واك�����د ال����وزي����ر ال�������س���ري���دة ���س��ع��ي احل��ك��وم��ة 

ال��ت��ي  ل��ال���س��ت��م��اع اىل الف����ك����ار وامل����ق����رتح����ات 

�سل�سلة  ال��ق��ط��اع اخل��ا���س م��ن خ���الل  ي��ق��دم��ه��ا 

ال�سبوعني  خالل  عقدها  �سيتم  التي  اللقاءات 

الولويات،  لهذه  الأوىل  امل�سودة  حول  املقبلني 

النهائية  ب�سورتها  اقراراها  يتم  ان  قبل  وذلك 

احلكومة  ادراك  موؤكدا  املقبل،  اآب  �سهر  نهاية 

املقبلة. املرحلة  ل�سعوبة 

احل��ك��وم��ة  ع��م��ل  اأول�����وي�����ات  ان  اىل  واأ�����س����ار 

املقرتحة �سيتم مراجعتها كل ن�سف عام لتاأخذ 

بعني العتبار امل�ستجدات التي قد تطراأ حمليا 

او خارجيا، لفتا اىل بع�س التحديات الرئي�سة 

التي تواجه الو�سع القت�سادي القائم واأهمها 

البطالة. م�سكلة 

من جهته، عر رئي�س جمل�س اإدارة املنتدى 

ال���دك���ت���ور خ����ري اب�����و ���س��ع��ي��ل��ي��ك ع����ن ت��ق��دي��ره 

و�سع  اأهمية  م��وؤك��دا  احلكومية،  امل��ب��ادرة  لهذه 

ا�سالحات هيكلية لالقت�ساد يف هذه الولويات 

الراجعة. واإ�سافة حلقات للتغذية 

كل  قيام  ���س��رورة  على  �سعيليك  اب��و  و���س��دد 

م���ن احل��ك��وم��ة وال���ق���ط���اع اخل���ا����س ب��ا���س��ت��ث��م��ار 

زيارة جاللة  اوجدتها  التي  الإيجابية  الأجواء 

امل��ل��ك ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة وم���ا لها 

ببع�س  م�سيدا  املنطقة،  على  اإيجابية  اآثار  من 

ال���رام���ج والج��������راءات ال��ت��ي ت�����س��م��ن��ت��ه��ا ه��ذه 

الولويات.

الدكتور  املنتدى  اأمناء  جمل�س  رئي�س  واأكد 

رج���ائ���ي امل��ع�����س��ر، اأه��م��ي��ة ان�����س��ج��ام الأول���وي���ات 

�سمنها  ومن  الوطنية  الأهداف  مع  احلكومية 

امل��رت��ف��ع��ة و���س��رورة  ال��ب��ط��ال��ة  احل���د م��ن ن�سبة 

وجود خطة عابرة للحكومات.

و����س���دد اأع�������س���اء امل���ن���ت���دى ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ان 

ت��ن��ع��ك�����س ه����ذه الإج��������راءات ع��ل��ى امل���واط���ن ويف 

اأن  والتي يجب  البطالة  ن�سبة  تقليل  مقدمتها 

موؤ�سرات  كل  يحدد  ال��ذي  الب��رز  املوؤ�سر  تكون 

ال�ستثمار.

اأه��م��ي��ة مت��ك��ني ال���س��ت��ث��م��ار املحلي  واأك������دوا 

بالتوازي مع حماولت جذب  تناف�سيته  وزيادة 

الكلف  تقليل  اإىل  اإ�سافة  الأجنبي،  ال�ستثمار 

ع��ل��ى ال��ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ي، و����س���رورة ا���س��ت��دام��ة 

���س��ال���س��ل ال���ت���زوي���د وزي������ادة م�����س��ارك��ة ال��ق��ط��اع 

الزراعي وال�سياحي يف الناجت الجمايل املحلي 

املوؤ�س�سات  بع�س  يف  الج��راءات  هند�سة  واع��ادة 

الوطني. بالقت�ساد  املرتبطة 

امل�����س��ارك��ني  اراء  ر����س���د  ال��ل��ق��اء  خ����الل  ومت 

ب��الأول��وي��ات احل��ك��وم��ي��ة امل��ط��روح��ة وم���ا ميكن 

ا���س��اف��ت��ه ���س��واء يف ه��ذه امل��رح��ل��ة اأو يف امل��راح��ل 

املقبلة عند مراجعة الأولويات.
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 كريم توفر حلول التنقل لفرق 
التقصي الوبائي

 بحث تعزيز عالقات االردن 
االقتصادية مع سلطنة عمان

 بحث واقع عالقات االردن 
االقتصادية مع روسيا

نب�ض البلد- عمان

 اأعلنت �سركة كرمي عن التعاون مع وزارة 

ال�سحة لت�سهيل تنقل فرق التق�سي الوبائي 

مدن  خمتلف  يف  ك��ورون��ا  فحو�سات  لإج����راء 

عمان من خالل جمموعة من �سيارات كرمي 

التي خ�س�ست لتلك الغاية.

الأردن  ل�سركة كرمي يف  العام  املدير  وقال 

وال����ع����راق، حم��م��د ح�����س��ن احل��ك��ي��م، يف ب��ي��ان 

�سحفي ام�س الأربعاء، اإن املبادرة تاأتي �سمن 

م�����س��اع��ي ك���رمي يف دع���م اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة 

اأن  مبينا  ك��ورون��ا،  وب��اء  لنت�سار  الت�سدي  يف 

ال�سركة حر�ست منذ الأيام الأوىل للجائحة 

على ال�ستجابة الفّعالة جلهود احلكومة عر 

ال��ت��ي ت�ساعد على  امل���ب���ادرات وال���رام���ج  دع���م 

احلد من تداعيات اجلائحة.

للجهود  ك��رمي  امتنان  ع��ن  احلكيم  وع��ر 

والكوادر  الوبائي  التق�سي  فرق  تبذلها  التي 

عن  ال��ك�����س��ف  ف��ح��و���س��ات  اإج�����راء  يف  ال�سحية 

الإ����س���اب���ة ب��ف��ريو���س ك����ورون����ا، م�����س��ي��ف��ا اأن��ه��ا 

لفرق  خدمة  التكنولوجية  من�ستها  �سخرت 

التق�سي الوبائي وت�سهيال لتنقلهم.

وتعد هذه املبادرة وفق البيان، واحدة من 

اطلقتها  ال��ت��ي  املجتمعية  امل���ب���ادرات  �سل�سلة 

كورونا  الت�سدي جلائحة  لدعم جهود  كرمي 

وتخفيف تبعاتها مثل تعاونها مع من�سة نوى 

وزارة  ل�سالح  زبائنها  ت��رع  عملية  لت�سهيل 

برنامج  ن��ق��اط  ا�ستبدال  خ��الل  م��ن  ال�سحة 

اأو م��ن خالل  ال���ولء اخل��ا���س ب�سركة ك��رمي، 

م�ساهمتها يف نقل املحجورين يف الفنادق اىل 

اأماكن منازلهم يف بداية انت�سار الوباء.

وقالت ال�سركة يف بيانها اأنها قامت اأخريا 

التطعيم  م��راك��ز  اإىل  الأف����راد  تنقل  بت�سهيل 

املعتمدة من ال��وزارة يف عمان واإرب��د، وتوفري 

اإىل  ال��و���س��ول  ي�ستطيع  مل��ن ل  ك��ورون��ا  ل��ق��اح 

مراكز الرعاية ال�سحّية.

نب�ض البلد- عمان

ن��ائ��ل  الردن  غ���رف���ة جت�����ارة  رئ��ي�����س  ب��ح��ث   

العماين  ال�سفري  مع  الربعاء،  ام�س  الكباريتي، 

ل���دى اململكة ه���الل ب��ن ���س��امل امل��ع��م��ري، اآل��ي��ات 

ت��ط��وي��ر ع��الق��ات ال��ب��ل��دي��ن الق��ت�����س��ادي��ة ورف��ع 

موؤ�س�سات  ودور  الثنائية  التجارية  مبادلتهما 

القطاع اخلا�س بهذا اخل�سو�س.

وح�سب بيان �سحفي للغرفة، �سدد الكباريتي 

التجاري  ال��ت��ع��اون  ج�سور  تعزيز  ���س��رورة  على 

ال��ب��ل��دي��ن وتكثيف اجل��ه��ود  ب��ني  وال���س��ت��ث��م��اري 

لإع�����ادة ال��زخ��م ل��ه��ا وجت����اوز ت���اأث���ريات جائحة 

ف��ريو���س ك���ورون���ا ع��ل��ي��ه��ا، لف��ت��ا اىل اخل��ط��وات 

ات��خ��ذت��ه��ا احل��ك��وم��ة لت�سهيل  ال��ت��ي  الي��ج��اب��ي��ة 

وتخفيف  الأردن  زي���ارة  ال��راغ��ب��ني يف  اج����راءات 

دول  م��ن  ل�سيما  للمملكة،  ال��ق��دوم  اإج������راءات 

اخلليج العربي.

واك��د ان جت��ارة الردن م�ستعدة للتعاون مع 

ال�سياحة  ت�سجيع  يخ�س  فيما  ال�سلطنة  �سفارة 

وتبادل املعلومات حول اأهم القطاعات والفر�س 

امل���ت���اح���ة يف ال��ب��ل��دي��ن ل����زي����ادة ح��ج��م ال��ت��ب��ادل 

التجاري.

بدوره، اكد ال�سفري املعمري ان بالده تتطلع 

مل�ستقبل اأف�سل للعالقات القت�سادية مع اململكة 

القطاع  وحتفيز  التجارة  حجم  لزيادة  والعمل 

اخلا�س لإقامة م�سروعات ا�ستثمارية مبا يخدم 

اقت�ساد البلدين، م�سريا اىل اأهمية تبادل زيارة 

الوفود التجارية، والتن�سيق لعقد اجتماع قريب 

ب��ني اأ���س��ح��اب الع��م��ال م��ن ال��ط��رف��ني للتعرف 

على الفر�س القت�سادية يف البلدين.

نب�ض البلد- عمان

ن��ائ��ل  ب��ح��ث رئ��ي�����س غ���رف���ة جت�����ارة الردن 

ال��ك��ب��اري��ت��ي، ام�����س الرب���ع���اء، م��ع ن��ائ��ب رئي�س 

البعثة يف �سفارة رو�سيا الحتادية لدى اململكة 

القت�سادية  ال��ع��الق��ة  واق����ع  ب��ول��ق��ك��وف  اي��ل��ي��ا 

والتجارية بني البلدين، و�سبل تطويرها لآفاق 

اأو�سع.

وح�سب بيان �سحفي للغرفة، اأكد الكباريتي 

اأه��م��ي��ة م��د ج�����س��ور ج��دي��دة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

الأردن ورو�سيا، وزي��ادة حجم  القت�سادي بني 

ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري وحت��دي��د ال��ق��ط��اع��ات ذات 

الهمية الكبرية ل�سوقي البلدين.

ك��ورون��ا  جائحة  اأن  اإىل  الكباريتي  واأ����س���ار 

اأف�����رزت حت��دي��ات ك��ب��رية اأم�����ام ح��رك��ة الن��ت��اج 

والتجارة، ما يتطلب البحث عن و�سائل جديدة 

ميكن من خاللها تطوير العالقات التجارية 

بني البلدين ال�سديقني.



البلد-وكاالت نب�ض 

�أن  �لأرب��ع��اء،  �م�س  م�ساء  �لعربية،  ك��ان  قناة  مر��سل  ك�سف   

�سو�ريخ �أطلقتها �ملقاومة �لفل�سطينية يف غزة خالل معركة �سيف 

ع�سقالن  مدينة  يف  �لتحتية  �لبنية  من�ساآت  ��ستهدفت  �لقد�س 

�ملحتلة عام 1948

وقال �ملر��سل يف تغريدة عرب موقع تويرت �إن هذه �ل�سو�ريخ 

ت�سببت يف �سعوبة يف �لتنف�س وتهيج يف �حللق وحرقان يف �لعينني 

للعديد من �مل�ستوطنني يف �ملدينة

و�أ�سارت �ملر��سل �إىل �أن �ل�ساروخ �لذي �أطلق من غزة و�سرب 

خز�ن �لوقود يف ع�سقالن، ومت �لإعالن عن �لأمر يف حينه

�أطلقت  �ملا�سي  �أي���ار  مايو/  �لقد�س يف  �سيف  وخ��الل معركة 

عام  �ملحتلة  �مل���دن  ���س��اروخ جت��اه  �آلف   4 �لفل�سطينية  �مل��ق��اوم��ة 

1948 كان من �أبرزها ق�سف تل �أبيب ورميون و�أ�سدود وع�سقالن 

وغالف غزة بر�سقات �ساروخية مركزة

وطورت �ملقاومة �لفل�سطينية �سو�ريخ جديدة عرب �سناعتها 

�لع�سكرية متكنت من خاللها من ق�سف �أهد�ف ومن�ساآت تابعة 

�أع���و�م 2008  �ل�سابقة  �أك��ر دق��ة من �حل���روب  لالحتالل ب�سكل 

هجومي  طابع  ذ�ت  طائر�ت  تطوير  عن  ف�ساًل  و2014،  و2012 

�نتحاري

 قناة عبرية تكشف معلومات ألول مرة عن صواريخ المقاومة

 الكنيست يسقط مشروع قانون تطبيق السيادة على الضفة

 دعوات لالحتجاج بحي الشيخ جراح السبت القادم

 شخصيات عالمية تصدر »إعالن مبادئ« العتبار إسرائيل »دولة فصل عنصري«

موسكو: تغيير قواعد اللعبة بسوريا ووضع خطة لتقليص العدوان اإلسرائيلي

البلد-وكاالت نب�ض 

�أ�سقط غالبية �أع�ساء �لكني�ست �لإ�سر�ئيلي، يوم �لأربعاء، م�سروع 

�لإ�سر�ئيلية على  �ل�سيادة  �لعامة، لتطبيق  �لهيئة  �أم��ام  قانون قدم 

م�ستوطنات �ل�سفة �لغربية

وبح�سب �لقناة �لعربية �ل�سابعة، فاإن ع�سو �لكني�ست عن �لليكود 

ميكي زوهار هو من قدم م�سروع �لقانون يف قر�ءة �أولية، �إل �أنه �سقط 

بت�سويت 64 ع�سًو� �سده، مقابل تاأييد 50

�ل�سخب خالل وبعد تقدمي  �لعامة حالة من  و�سهدت �جلل�سة 

م�سروع �لقانون �لذي �سقط، و�سط حالة من �لفو�سى و�ملو�جهات 

�للفظية بني �أع�ساء كني�ست خا�سًة من ليكود و ميينا

�لليكود،  ح���زب  ع��ن  �لكني�ست  ب���رك���ات، ع�سو  ن��ر  وه��اج��م  ه���ذ� 

�حلكومة �لإ�سر�ئيلية �لتي يتزعمها حالًيا نفتايل بينيت بالتناوب مع 

يائر لبيد، و�عترب �أنها �ست�سكل خطًر� كبًر� على م�ستقبل مدينة 

�لقد�س و�إمكانية تق�سيمها

وقال بركات يف مقابلة مع ��ستديو موقع و�ي نت �لعربي: �إن هذه 

�حلكومة يف �لق�سايا �لأيديولوجية، مثل تق�سيم �لقد�س، �ست�سكل 

ي��وؤدي  �أن تنحني لالأمركيني، م��ا  خ��ط��ًر� ك��ب��ًر� ج���ًد�، وميكن لها 

�إىل �نتهاك �ل�سيادة �لإ�سر�ئيلية على �ملدينة �ملقد�سة يف خطوة غر 

م�سبوقة بالن�سبة لالإ�سر�ئيليني

و�أ�سار بركات �إىل �أنه قدم م�سروع قانون ميكن �أن يحرج �حلكومة 

�حلالية مبنع �ل�سماح ل��الإد�رة �لأمركية باإعادة فتح قن�سليتها يف 

�لقد�س خلدمة �لفل�سطينيني و�لتي كانت �أغلقت يف عهد �لرئي�س 

�لقد�س  �أن  على  �لقانون  وين�س  تر�مب  دونالد  �ل�سابق  �لأم��رك��ي 

عا�سمة لإ�سر�ئيل ، ولن ي�سمح بفتح �أي بعثة دبلوما�سية فيها تخدم 

كياًنا �سيا�سًيا �أجنبًيا )بالإ�سارة لل�سلطة �لفل�سطينية(

وقال بركات: �لأ�سبوع �ملا�سي كنت يف �لوليات �ملتحدة، �ساأعطيكم 

�لكونغر�س  تقول ع�سوة  مثاًل على مدى خطورة هذه �حلكومة.. 

�لقن�سلية ملحاربة �سرعية وحدة  �إن��ه يتعني علينا فتح  �إلهان عمر، 

�لقد�س وكل �مل�ستوطنات �لإ�سر�ئيلية.. هذه �لأق��و�ل توؤكد �أن طلب 

فتح �لقن�سلية يف �لقد�س لي�س بريًئا، و�لهدف هنا هو تقوي�س وحدة 

�لقد�س، وهذه �حلكومة مع بينيت ولبيد لن يكون لها مكانة

�لعرب، وعلى وزر�ء  �أ�سابع  و�أ���س��اف: هذه �حلكومة تعتمد على 

نكون  �أن  علينا  �لقد�س،  بتق�سيم  يوؤمنون  �لذين  و�لعمل  مرت�س 

يقظني جد�ً.. نحن نحتاج ل�ستبد�ل هذه �حلكومة �ل�سيئة ب�سرعة 

كبرة

البلد-وكاالت نب�ض 

لوقفة  دع��و�ت  فل�سطينيون  ن�سطاء  �أطلق 

ج���ر�ح يف  �ل�سيخ  ح��ي  ح��ا���س��دة يف  �حتجاجية 

�لقد�س �ملحتلة، وذلك يوم �ل�سبت �ملقبل، دعما 

لالأهايل �سد �لتهجر �لق�سري

وك��ت��ب��ت �ل��ن��ا���س��ط��ة م��ن �حل���ي م��ن��ى �ل��ك��رد 

على �سفحها يف “في�سبوك” دعوة للم�ساركة 

يوليو  مت��وز/   31 يف  �لحتجاجية  �لوقفة  يف 

�جلاري، �ل�ّساعة 18:00

وت���اأت���ي ه����ذه �ل��وق��ف��ة ق��ب��ل ي���وم���ني فقط 

�لعليا  �لظلم  حمكمة  يف  جل�سة  �ن��ع��ق��اد  م��ن 

�إذن  �لعائالت �حل�سول على  للنظر يف طلب 

ل���س��ت��ئ��ن��اف ق����ر�ر ت��ه��ج��ره��م، وه���ي �ل��ن��اف��ذة 

بعد  للعائالت  �مل��ت��وّف��رة  �لوحيدة  �لق�سائّية 

على  لالحتالل  �مل��رك��زّي��ة  �ملحكمة  م�سادقة 

قر�ر تهجرهم

وق��ال��ت �ل��ك��رد: “نحن ل ول��ن ن��ع��ّول على 

�جلهاز �لق�سائي �ل�سهيوين، ونعترب �ملحكمة 

�ّلتي  �لح��ت��الل  حماكم  م��ن  كغرها  �لُعليا، 

�لقانوين للم�ستوطنني، ذر�عا  �لغطاء  وفرت 

ممتّدة لقتالعنا”

�ل�سارع  فاإن وجودنا يف  “لذلك،  و�أ�سافت: 

�ل�سيخ  ح��ّي  يف  عائالتنا  جانب  �إىل  ووق��وف��ن��ا 

جّر�ح هو �ل�سمان �لوحيد للت�سّدي للتهجر”

وتو�جه 28 عائلة فل�سطينية خطر �لإخالء 

من �ملنازل �لتي ُتقيم فيها منذ �لعام 1956

�ل�سيخ ج���ر�ح م��و�ج��ه��ات بني  وي�سهد ح��ي 

�أه���ايل  وب���ني  وم�ستوطنيه  �لح���ت���الل  ق����و�ت 

و�ملت�سامنني،  و�ل�����س��ب��ان  و�مل��ق��د���س��ي��ني  �حل���ي 

�مل�ستوطنني  لق��ت��ح��ام��ات  ي��ت�����س��دون  �ل��ذي��ن 

و�عتد�ء�تهم

البلد-وكاالت نب�ض 

وقع �أكر من �ألف �أكادميي وفنان و�سيا�سي 

عاملي على وثيقة �إعالن مبادئ، تطالب باإد�نة 

�إ���س��ر�ئ��ي��ل وم��ع��اق��ب��ت��ه��ا ع��ل��ى ج��ر�ئ��م �لف�سل 

يف  ترتكبها  �ل��ت��ي  بارتهايد”   �“ �لعن�سري 

فل�سطني

وجاء يف �لوثيقة، �لتي �أطلقت يف �لوليات 

ك��ارث��ة  يف  ت�سببت  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  “�إن  �مل��ت��ح��دة، 

متو��سلة بحق �ل�سعب �لفل�سطيني طيلة 73 

عاما تعرف بالنكبة، ت�سمنت تهجر� جماعيا 

وتطهر� عرقيا وجر�ئم حرب، وجر�ئم �سد 

�لإن�سانية”

ن��ظ��ام  �أن�������س���اأت  “�إ�سر�ئيل  �أن  و�أ����س���اف���ت 

فل�سطني  �أر����س��ي  كامل  على  عن�سري  ف�سل 

�ل��ت��اري��خ��ي��ة، و�أع���ل���ن���ت ذل����ك ع��ل��ى �مل�����الأ عرب 

�دعائها �ل�سيادة �ليهودية و�حلقوق �ليهودية 

فل�سطني  ك��ل  يف  �مل�سر  بتقرير  �حل�سرية 

�لتاريخية، من خالل تبني �لكني�ست لقانون 

يهودية �لدولة عام 2018 “

�ل��ع��ن�����س��ري  �ل��ط��اب��ع  ت��اأك��ي��د  “�إن  وق���ال���ت 

���س��ام��ل، مت من  وت��وث��ي��ق��ه ب�سكل  لإ���س��ر�ئ��ي��ل 

بت�سيلم،  مثل  �لإن�سان  حقوق  منظمات  قبل 

�أن  �إىل  م�����س��رة  ووت�س”،  ر�ي��ت�����س  وه��ي��وم��ن 

له  و��سعا  عنفا  دوري  ب�سكل  تنفذ  “�إ�سر�ئيل 
�آثار مدمرة على �ملجتمع �ملدين �لفل�سطيني، 

ل �سيما �سد �سكان قطاع غزة �لذي يعاين من 

دمار و��سع �لنطاق يوؤدي لقتل جماعي و�آلف 

�جلرحى، وح�سار م�ستمر “

و�أع���ل���ن �مل��وق��ع��ون ع��ل��ى �ل��وث��ي��ق��ة رف�سهم 

�لقاطع لنظام �لف�سل �لعن�سري، �لذي �أقيم 

على �أر���س فل�سطني �لتاريخية، وفر�س على 

�ل�سعب �لفل�سطيني ككل مبن فيه �لالجئون 

مع نظام �لف�سل �لعن�سري �لإ�سر�ئيلي”حكوماتهم “على �لتوقف �لفوري عن �لتو�طوؤ و�مل��ن��ف��ي��ون �أي��ن��م��ا ك���ان���و� يف �ل���ع���امل، وح��ث��و� 

البلد-وكاالت نب�ض 

�لدفاع  وز�رة  من  مقّرب  كبر  م�سدر  �أّك���د 

بالده  �أن   ، هيوم  �إ�سر�ئيل  ل�سحيفة  �لرو�سية 

�ل��ل��ع��ب��ة يف  ع��ل��ى تغير ق��و�ع��د  تعمل م���وؤخ���ر�ً 

�لإ�سر�ئيلي  �لعدو�ن  تقلي�س  �أجل  �سوريا، من 

على �ملناطق �لتابعة ل�سيطرة �حلكومة

�ل��ق��ر�ر حول  ّت��خ��ذ 
ُ
�أ �مل�����س��در، فقد  وبح�سب 

�أ�سابيع، وذل��ك ع�سية ت�سّلم  �لعملية، قبل عدة 

وت�سليم رئا�سة �حلكومة يف �إ�سر�ئيل ، م�سيفاً �أن 

�لقر�ر يطّبق �لآن من دون �أن ُتدد تفا�سيله 

ب�سورة ر�سمية، وجد�وله �لزمنية

ووفق �مل�سدر فاإنه �إذ� مل ُيّتخذ قر�ر معاك�س، 

م��ن �مل��م��ك��ن يف غ�����س��ون ح���و�ىل �ل�����س��ه��ري��ن، �أن 

رو�سيا  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً   ، �جل���زء  ه��ذ�  ُي�ستكمل 

ر�سم  �إع���ادة  منه  �لغاية  ر�سمياً  �إط����ار�ً  �ستحدد 

رو�سيا  �أن  وت��اب��ع  ���س��وري��ا  يف  و�مل��م��ن��وع  �مل�سموح 

�أعربت عدة مر�ت عن ��ستيائها حيال �لعدو�ن 

�لإ�سر�ئيلي على �سوريا ، م�سر�ً �إىل �أنه لغاية 

�لفرتة �لأخرة مل يتخذ �لرو�س �إجر�ء�ت كان 

ميكن �أن ُتعّر�س �لقو�ت �لإ�سر�ئيلية خلطر

يف  �لتغير�ت  م��ع  �أن��ه  �عترب  نف�سه  �مل�سدر 

يف  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  وتغير  �لأب��ي�����س،  �لبيت 

�إ�سر�ئيل ، قد يحدث تغير مهم يف �ل�سيا�سة ، 

من دون �لك�سف عن تفا�سيل

�لدفاعات  بت�سّدي  �مليادين  مر��سل  و�أف���اد 

�جلوية �ل�سورية يف 22 متوز �ملا�سي، ل�سو�ريخ 

معاديٍة يف حميط مطار �ل�سبعة �لع�سكري يف 

مع  بالتز�من  �لغربي،  �جلنوبي  حم�س  ري��ف 

�سرق  �لبقاع  ف��وق  �إ�سر�ئيليٍة  ط��ائ��ر�ٍت  تليق 

لبنان كما �أفادت وكالة �سانا �ل�سورية، ليل �ل�20 

من متوز، بت�سدي �لدفاعات �جلوية �ل�سورية 

لعدو�ن �إ�سر�ئيلي يف �أجو�ء مدينة �ل�سفرة يف 

ريف حلب �جلنوبي �ل�سرقي وكانت وكالة �سانا 

�لر�سمية �ل�سورية، �أفادت يف �أيار/مايو �ملا�سي، 

باأن و�سائط �لدفاع �جلوي يف �جلي�س �ل�سوري 

�إ�سر�ئيلي م��ن �جت���اه جنوب  ل��ع��دو�ن  ت�����س��ّدت، 

�ملنطقة  �لنقاط يف  �لالذقية على بع�س  غرب 

�ل�ساحلية، و�أ�سقطت بع�س �سو�ريخ �لعدو�ن
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 افتتاحيات الصحف التونسية تشيد 
بقرارات قيس سعيد

 تونس تطمئن المجتمع الدولي بشأن 
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البلد-وكاالت نب�ض 

�لتون�سية  �ل�سحف  �فتتاحيات  �أب����رزت 

�م�س �لأربعاء، ردود �لأفعال على �لقر�ر�ت 

�مل��ه��م��ة �ل��ت��ي �أ���س��دره��ا �ل��رئ��ي�����س �لتون�سي 

و�ل��ت��ي  �مل��ا���س��ي،  �لأح����د  ليلة  �سعيد  قي�س 

تعترب كمخرج من �لأزمة �ل�سيا�سية �حلادة 

و�لو�سع �لقت�سادي �ل�سعب �لذي ت�سهده 

تون�س

�ل�سباحية(  )�ل�سروق  �سحيفة  وذك��رت 

�لتون�سية، يف �فتتاحيتها ، �أن �لت�سريحات 

�سعيد، عقب  قي�س  �لرئي�س  بها  �أدىل  �لتي 

�لقر�ر�ت �لتي �تخذها �لأحد باإقالة رئي�س 

عمل  وجتميد  م�سي�سي،  ه�سام  �حل��ك��وم��ة 

�لربملان ورفع �حل�سانة عن �أع�سائه، جاءت 

بالن�سو�س  �لتم�سك  حيث  م��ن  مطمئنة، 

�حلقوق  �سمان  �إىل  بالإ�سافة  �لد�ستورية 

و�حلريات

ف���ي���م���ا �أب����������رزت ���س��ح��ي��ف��ة )�ل�������س���ب���اح( 

دعا  �لتي  �سعيد  قي�س  �لرئي�س  ت�سريحات 

خ��الل��ه��ا �ل�����س��ع��ب �ل��ت��ون�����س��ي �إىل �لل���ت���ز�م 

ب��ال��ه��دوء وع����دم �ل����رد ع��ل��ى �ل���س��ت��ف��ز�ز�ت، 

دم  ق��ط��رة  ت�سيل  �أن  ي��ري��د  �أن���ه ل  مو�سحا 

و�حدة و�أن �لقانون �سيطبق على �جلميع

�سحيفة  �أب�����رزت  ذ�ت����ه،  �ل�سعيد  وع��ل��ى 

)�مل�سدر( �لتون�سية، رد فعل رئي�س �لوزر�ء 

�ملقال ه�سام م�سي�سي، على قر�ر�ت �ل�سعيد، 

و�لذي �أكد خاللها �أنه لن يكون �أبد� عن�سر� 

و�سعية  يزيد  �إ�سكال  م��ن  ج��زء  �أو  معطال 

�سفحته  على  ن�سر  حيث  تعقيد�،  تون�س 

ع��ل��ى م��وق��ع �ل��ت��و����س��ل �لج��ت��م��اع��ي في�س 

بوك، كلمة �أكد خاللها: “ �أنه من منطلق 

�حل��ر���س ع��ل��ى جتنيب �ل��ب��الد م��زي��د من 

�لحتقان يف وقت هي فيه يف �أ�سد �حلاجة 

�إىل تكاتف كل �لقوى للخروج من �لو�سعية 

�مل�ستويات  كافة  تعي�سها على  �لتي  �ملتاأّزمة 

فاإنه ل ميكن باأي حال من �لأحو�ل �أن يكون 

يزيد  �إ�سكال  ج��زء� من  �أو  عن�سر� معّطال 

“حمافظة  وق��ال  و�سعية تون�س تعقيد�”، 

�أّن��ن��ي  �أع��ل��ن  �لتون�سيني  ك��ل  ���س��الم��ة  ع��ل��ى 

�سعبنا  جانب  �إىل  د�ئما  كنت  كما  �أ�سطّف 

و��ستحقاقاته و�أعلن عن عدم مت�ّسكي باأي 

من�سب �أو �أية م�سوؤولية يف �لدولة”

)�جل��م��ه��وري��ة(  �سحيفة  �أب������رزت  ف��ي��م��ا 

ب��ق��ر�ر�ت  �مل��و�ط��ن��ني  �ح��ت��ف��الت  �لتون�سية، 

�لعا�سمة  ���س��و�رع  ج��اب��و�  و�ل��ذي��ن  �ل�سعيد 

وب���اق���ي �ل����ولي����ات �ل��ت��ون�����س��ي��ة دع��م��ا ل��ه��ذه 

�ل����ق����ر�ر�ت �ل���ت���ي ي�����رون ف��ي��ه��ا ط����وق جن��اة 

ل��ل��خ��روج ب��ب��الده��م م��ن م��ن �أت����ون �لأزم����ة 

�لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لتي تع�سف بهم

البلد-وكاالت نب�ض 

�أطلع وزير �خلارجية �لتون�سي عثمان 

�جل���رن���دي ����س���رك���اء ت��ون�����س وع�����دة دول 

�مل�سوؤولني  من  وع��دد  و�سديقة  �سقيقة 

على  و�ل��دول��ي��ة  �لإقليمية  �ملنظمات  يف 

ت���ط���ور�ت �ل��و���س��ع يف ت��ون�����س يف خ��ط��وة 

�لنتقال  ب�ساأن  �لدويل  �ملجتمع  لطماأنة 

�لدميقر�طي يف �لبالد

�ت�سالت  �سل�سلة  �جل��رن��دي  و�أج���رى 

�إيطاليا وفرن�سا وتركيا  بوزر�ء خارجية 

وك��ات��ب �ل��دول��ة ل��ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة يف 

وزر�ء  مع  لت�سالت  بالإ�سافة   ، �أملانيا 

�ل�سعودية و�لكويت وم�سر خارجية 

ك��م��ا ك����ان ل��ل��ج��رن��دي �ت�������س���الت مع 

�مل��ف��و���س��ة �ل�����س��ام��ي��ة حل���ق���وق �لن�����س��ان 

و�مل��م��ث��ل �ل�����س��ام��ي ل��ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة 

و���س��ي��ا���س��ة �لأم������ن ب����الت����اد �لأوروب������ي 

�لعربية  �ل��دول  جلامعة  �لعام  و�لأم��ني 

و�لأم������������ني �ل������ع������ام مل���ن���ظ���م���ة �ل����ت����ع����اون 

�لإ���س��الم��ي ورئ��ي�����س م��ف��و���س��ي��ة �لت���اد 

�لأفريقي

وق�����ال �جل����رن����دي يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

�لرئي�س  ق���ر�ر�ت  �إن  �خل��ارج��ي��ة،  ل���وز�رة 

ق���ي�������س ���س��ع��ي��د ه���دف���ه���ا �حل����ف����اظ ع��ل��ى 

�ملوؤ�س�سات  وحماية  �لدميقر�طي  �مل�سار 

�ل�سلم �لجتماعي �لد�ستورية وتقيق 

هذه  �أن  مكاملاته  يف  �جل��رن��دي  و�أك���د 

�ل��ت��د�ب��ر ت��ه��دف �إىل �ل��ت��ن��ظ��ي��م �مل��وؤق��ت 

�خلطر  ح��ال��ة  زو�ل  ح��ني  �إىل  لل�سلطة 

كافة  �سمان  م��ع  �ل��دول��ة،  على  �ل��د�ه��م 

�حلقوق و�حلريات وعدم �مل�سا�س بها

وت�����س��ع��ى ت���ون�������س ل���ط���م���اأن���ة �مل��ج��ت��م��ع 

�ل������������دويل ب�����������س�����اأن م���������س����ار �لن����ت����ق����ال 

�ل����دمي����ق����ر�ط����ي يف �ل����ب����الد ب���ع���د ق����ر�ر 

جتميد  �مل��ا���س��ي  �لأح���د  �سعيد  �ل��رئ��ي�����س 

�ل����ربمل����ان و�إق�����ال�����ة �حل���ك���وم���ة وت��ول��ي��ه 

�ل�����س��ل��ط��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ب����دع����وى وج����ود 

خماطر عالية على �لدولة

وفق  يوما   30 �لتد�بر  وت�ستمر هذه 

ما  يوجد  ل  ولكن  �لرئا�سة،  �أعلنت  م��ا 

مينع من متديدها د�ستوريا
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البلد-وكاالت نب�ض 

ال�صعبة”،  “اأملهمة  يف  امل�����ص��ري  الأومل���ب���ي  املنتخب  جن��ح 

وتاأهل للدور ربع �لنهائي من م�سابقة كرة �لقدم يف �أوملبياد 

طوكيو، بعد يوم “در�مي” �لأربعاء.

وبهدفني نظيفني، ��ستطاع �أوملبي “الفراعنة” �لنت�سار 

�ملجموعة  م��ب��اري��ات  �آخ���ر  يف   ،0-2 بنتيجة  �أ���س��ر�ل��ي��ا،  على 

�لثالثة، ليتاأهل للدور ربع �لنهائي، بعد �أن ف�سل بتحقيق �أي 

�نت�سار يف مو�جهتيه �لأوليتني.

و�سجل �أحمد يا�سر ريان �لهدف �لأغلى مل�سر، يف �لدقيقة 

�جل��ن��اح رم�سان �سبحي،  م��ن  ر�ئ��ع  م��ه��اري  فا�سل  بعد   ،44

�لذي مرر لريان، قبل �أن ي�سيف عمار حمدي �لهدف �لثاين 

يف �لدقيقة 85، ليق�سي على �آمال �أ�سر�ليا.

�ل�سوط  يف  �سلبا  دف��اع��ي��ا  �أد�ء  �مل�����س��ري  �ملنتخب  وق���دم 

�لثاين، ليغلق �ملنافذ �أمام �أ�سر�ليا، وينجح بالتاأهل.

بفارق  �لثالثة،  �ملجموعة  يف  ثانيا  �مل�سري  �ملنتخب  وحل 

�ل��ذي تعادل  �لثالث،  �لأرج��ن��ت��ني،  ه��دف و�ح��د عن منتخب 

بنتيجة 1-1 مع �إ�سبانيا �ملت�سدرة.

و���س��ج��ل ميكيل م��ري��ن��و �ل��ه��دف �ل��وح��ي��د لإ���س��ب��ان��ي��ا، يف 

باملونتي  توما�س  �لأرجنتيني  ي��ع��ادل  �أن  قبل   ،68 �لدقيقة 

�ملجموعة  �لإ���س��ب��اين  “�ملاتادور”  ليت�سدر   ،87 بالدقيقة 

�لثالثة، ويتاأهل مع �ملنتخب �مل�سري.

“كابو�سا”  م��و�ج��ه��ة مت��ث��ل  �مل�����س��ري  �لأومل���ب���ي  وت��ن��ت��ظ��ر 

حقيقيا، �أمام منتخب �أوملبي �لرب�زيل، يف �لدور ربع �لنهائي.

�ملتاألق،  �ل��رب�زي��ل��ي  خ�سمه  �مل�سري  �ملنتخب  و�سيالعب 

يوم �ل�سبت �ملقبل، يف �سايتاما، يف �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� 

بتوقيت �لقاهرة.

عن  و�ملك�سيك،  �ليابان  منتخبا  تاأهل  �أخ��رى  ناحية  ومن 

�مل��ج��م��وع��ة �لأوىل، ب��ع��د �ن��ت�����س��اره��م��ا ع��ل��ى ف��رن�����س��ا وج��ن��وب 

�أفريقيا

 مصر تعبر لربع نهائي طوكيو.. و«مواجهة الموت« بانتظارها

 األمير راشد يستقبل ابطال منتخب التايكواندو المكللين بفضية أولمبياد طوكيو

 فريق عمان يظفر بلقب دوري سن 17 لكرة القدم

 »الصحة النفسية« تجبر أسطورة الجمباز على »ترك« األولمبياد

نب�ض البلد- عمان

����س��ت��ق��ب��ل ���س��م��و �لأم������ر ر�����س���د ب���ن �حل�����س��ن رئ��ي�����س �حت���اد 

�لأربعاء  �م�س  ر��سد،  زينة  �لأم��رة  �سمو  تر�فقه  �لتايكو�ندو، 

�سالح  �لوطني  �ملنتخب  بطل  �ل���دويل،  علياء  �مللكة  مطار  يف 

�ل�سرباتي �لفائز بامليد�لية �لف�سية يف �أوملبياد طوكيو 2020.

وبارك �سموه خالل حديثه لل�سرباتي ومدربه و�أع�ساء وفد 

موؤكد�  �لفوز،  بهذ�  �سعادته  �لجن���از، معربا عن  ه��ذ�  �ملنتخب 

�سموه �أن �لتايكو�ندو �لأردنية �عتادت على �لجناز يف م�ساركاتها 

�خلارجية.

كما �أثنى �سموه على �مل�ستوى �لفني �جليد، �لذي ظهر عليه 

�لأومل��ب��ي��اد،  يف  �مل�ساركة  خ��الل  �ملنتخب،  يف  ورف��اق��ه  �ل�سرباتي 

موؤكد� �أن �لفوز بامليد�لية �لف�سية يف هذه �لتظاهرة �لريا�سية 

�لعاملية ي�سكل �ي�سا حافز� ملزيد من �لعمل و�لجتهاد بحثا عن 

مزيد من �لإجناز�ت.

وكانت فعاليات ر�سمية و�سعبية يف ��ستقبال �ملنتخب �مل�سارك 

يف �أوملبياد طوكيو، حيث �سارك يف �ل�ستقبال نائب رئي�س �للجنة 

�لتايكو�ندو،  �حت��اد  و�أع�ساء  حمد�ن  �ساري  �لدكتور  �لأوملبية 

�إ�سافة �إىل �أهايل �لالعبني وعدد من �مل�سجعني و�سط �أهازيج 

وطنية تتغنى ب��الأردن وقائده، مع مر�عاة �لتقيد بالإجر�ء�ت 

�لوقائية و�ل�سالمة �لعامة.

وعرب �ل�سرباتي يف ت�سريح لوكالة �لأنباء �لردنية )بر�( 

عن بالغ �سعادته بتحقيق هذ� �لجناز، موؤكد� �أن �لفوز بامليد�لية 

�لف�سية يف �أوملبياد طوكيو، يدفعه للمزيد من �جلد و�لجتهاد 

لتحقيق �جناز�ت �أف�سل يف �لفرة �ملقبلة.

و�أعرب �لالعب عن فخره و�عتز�زه، وهو يرى علم �لوطن 

يرفرف عاليا يف تظاهرة ريا�سية عاملية كبرة بحجم �لأوملبياد، 

موجها �ل�سكر و�لتقدير لكل من دعمه و�سانده للو�سول �إىل 

هذ� �لجناز.

وحقق منتخب �لتايكو�ندو يف �أوملبياد طوكيو �جن��از� متثل 

�نت�سار�ت   3 حتقيقه  بعد  �لف�سية،  بامليد�لية  �ل�سرباتي  بفوز 

ع��ل��ى �ب��ط��ال منتخبات �ل��روي��ج و�مل��غ��رب و�أوزب��ك�����س��ت��ان، قبل 

�خل�سارة �أمام لعب منتخب رو�سيا.

�مل��درب فار�س �لع�ساف وم�ساعد  �لتايكو�ندو  و�سم منتخب 

و�لالعبة  �ل�سرباتي  �سالح  و�ل��الع��ب  �لبخيت  حممد  �مل���درب 

�للعاب  يف  �لذهبية  �مليد�لية  على  �حلا�سلة  �ل�سادق  جوليانا 

�لأ�سيوية و�ملعالج لوؤي مر�يات.

بدوره قال �ملدرب فار�س �لع�ساف، �أن �جناز �ل�سرباتي مل ياأت 

من ف��ر�غ، بل ج��اء ثمرة جلهد كبر يف �لفرة �ملا�سية، تكلل 

باإحر�ز �مليد�لية �لف�سية.

نل�ض البلد- عمان

�ل��ن��ا���س��ئ��ات حت��ت �سن  ف��ري��ق ع��م��ان بلقب دوري   ظ��ف��ر 

�ل��دور  م��ب��اري��ات  ختام  بعد   ،2021 ملو�سم  �ل��ق��دم  لكرة   17

�لنهائي من �لبطولة.

وح��ق��ق ف��ري��ق ع��م��ان ف����وز� ك��ب��ر� ع��ل��ى ف��ري��ق �لأه��ل��ي 

�أم�س  م�ساء  ج��رت  �لتي  �لأخ��رة  �مل��ب��ار�ة  يف   0-5 بنتيجة 

�لثالثاء، على ملعب �لبولو مبدينة �حل�سني لل�سباب.

وت���وج ن��ائ��ب رئ��ي�����س �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف �حت���اد ك��رة 

�ل��ق��دم م����رو�ن ج��م��ع��ة، ب��ع��د ن��ه��اي��ة �مل���ب���ار�ة، ف��ري��ق عمان 

فريق  فيما حل  �لأول،  �ملركز  وميد�ليات  �لبطولة  بكاأ�س 

�ملركز  يف  �لن�سر  وفريق  �لثاين،  �ملركز  يف  �رب��د  �حل�سني 

�لثالث.

�ساهمت  �لتي  �لأمنية  للجهات  تكرميا  �لتتويج  و�سهد 

وطاقم  �ملالعب،  �أمن  بوحدة  ممثلة  �ملناف�سات،  �إجناح  يف 

تنظيم  ك���ادر  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ب��اري��ات،  وم��ر�ق��ب��ات  �لتحكيم 

�لبطولة.

�أ�سفرت  �ل��دوري  �لأخ��رة من  �جلولة  مباريات  وكانت 

على  �سي  �ف  عمان  و   ،0-13 �لر�ية  على  �لن�سر  فوز  عن 

.4-4 1-0، وتعادل �حل�سني و�لقاد�سية  �لأرثوذك�سي 

ترتيب  عمان  ت�سدر  �لبطولة،  مناف�سات  �ختتام  ومع 

�ل��ف��رق ب��ر���س��ي��د 21 ن��ق��ط��ة، وح���ل �حل�����س��ني ث��ان��ي��ا ب������ 16، 

 ،9 و�لأه����ل����ي   ،12 ���س��ي  �ف  وع���م���ان   ،15 ث��ال��ث��ا  و�ل��ن�����س��ر 

و�لقاد�سية 5، و�لأرثوذك�سي 4، و�لر�ية �أخر دون نقاط.

البلد-وكاالت نب�ض 

�لأمركية  �جلمباز  �أ���س��ط��ورة  �أعلنت 

نهائي  من  �ن�سحابها  �أن  بايلز،  �سيمون 

�مل�����س��اب��ق��ة �ل��ك��ام��ل��ة ل��ف��رق �ل�����س��ي��د�ت يف 

�أومل���ب���ي���اد ط��وك��ي��و، �ل���ث���الث���اء، ج����اء بعد 

“�ل�سحة �لنف�سية«. خماوف حيال 

وق����ال����ت ���س��ي��م��ون ب���اي���ل���ز ب���ع���د ح��ل��ول 

فريقها ثانيا �أمام �لفريق �لرو�سي �لذي 

�أن  “يجب  ر�ي���ة حم���اي���دة:  ي��ل��ع��ب حت��ت 

على  �أرك��ز  و�أن  يل،  منا�سب  هو  ما  �أفعل 

�سحتي  �أع��ر���س  و�أل  �لنف�سية،  �سحتي 

للخطر«. وحياتي 

تقود  كانت  بينما  بايلز  �ن�سحاب  جاء 

دف����اع �ل��ف��ري��ق ع���ن �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة 

�إىل زيادة غلتها  �لأوملبية، وكانت تتطلع 

�لأومل���ب���ي���ة ه���ذه �مل����رة �إىل ���س��ت ذه��ب��ي��ات 

�ل��دورة  يف  ذهبيات   4 على  ح�سولها  بعد 

�ل�سابقة يف ريو دي جانرو 2016.

وو����س���ل���ت ب���اي���ل���ز، �ل���ت���ي ت���ع���د و�ح����دة 

�لعا�سمة  �إىل  �جل��م��ب��از،  �أ���س��اط��ر  م��ن 

�ليابانية وهي ت�ستهدف ح�سيلة قيا�سية 

م��ن �مل��ي��د�ل��ي��ات، وي�����س��م��ل ذل���ك حتطيم 

ذهبيات  خم�س  �ل��ب��ال��غ  �لقيا�سي  �ل��رق��م 

و�حدة عن طريق لعبة  �أوملبية  دورة  يف 

جمباز.

اأولغا كوربيت.. امللهمة التي 

غريت قواعد اجلمباز

ويف وق���ت ���س��اب��ق ي���وم �ل���ث���الث���اء، ق��ال 

�لحت����اد �لأم���رك���ي ل��ل��ج��م��ب��از �إن ح��ال��ة 

يومي  لتقييم  �ستخ�سع  �لبدنية  بايلز 

مل��ع��رف��ة م���دى ق��درت��ه��ا ع��ل��ى �ل���س��ت��م��ر�ر 

من  �لن�سحاب  �أن  موؤكد�  �ملناف�سات،  يف 

�لفريق جاءت ب�سب م�سكلة �سحية.

70الريا�ضي

 االتحاد الرياضي العسكري يحدد موعد 
انطالق بطولتي التايكواندو والطائرة

 حكم التايكواندو عماوي ينجز 
مشاركته بأولمبياد طوكيو

الياباني هاشيموتو يفوز بذهبية 
كل األجهزة في الجمباز

 مانشستر يونايتد يضم فاران 
رسميا.. وريال مدريد في »مأزق«

نب�ض البلد- عمان

ح����دد �لحت������اد �ل��ري��ا���س��ي �ل��ع�����س��ك��ري 

م����وع����د �ن����ط����الق م���ن���اف�������س���ات ب��ط��ول��ت��ي 

مب�ساركة  �ل��ط��ائ��رة،  و�ل��ك��رة  �لتايكو�ندو 

ف���رق مت��ث��ل خم��ت��ل��ف ت�����س��ك��ي��الت �ل��ق��و�ت 

�مل�سلحة �لأردنية �جلي�س �لعربي.

و�����س����ه����د م����ق����ر �لحت����������اد �ل���ري���ا����س���ي 

�ل��ع�����س��ك��ري، �م�������س �لأرب�����ع�����اء، �ج��ت��م��اع��ا 

�ل��ف��رة  حت��دي��د  خ��الل��ه  ج���رى  تن�سيقيا 

من 3 �إىل 4 �ل�سهر �ملقبل، موعد� لإقامة 

�لع�سكرية  �لتايكو�ندو  بطولة  مناف�سات 

�لدفاع  لريا�سات  ر��سد  �لأم��ر  �سالة  يف 

عن �لنف�س.

�آب   16 �ل��ف��رة م��ن  كما ج��رى حتديد 

موعد�  �ملقبلني،  �أيلول  من  �لأول  وحتى 

لإق��ام��ة م��ب��اري��ات دوري �ل��ك��رة �ل��ط��ائ��رة 

�ل��ع�����س��ك��ري يف ���س��ال��ة ق�����س��ر �ل��ري��ا���س��ة 

مبدينة �حل�سني لل�سباب.

وق�����ال �ل���ن���اط���ق �لإع����الم����ي ل��الحت��اد 

�ل��ري��ا���س��ي �ل��ع�����س��ك��ري، �ل��ن��ق��ي��ب حممد 

�ملنا�سر، لوكالة �لأنباء �لردنية )بر�(، 

�إن �لحت��اد ي�سعى لتنظيم مثايل لهاتني 

�ل��ب��ط��ول��ت��ني، ك��م��ا ه���و ح����ال �ل��ب��ط��ولت 

�ل�سابقة.

�لذي  �لتن�سيقي  �لجتماع  �أن  و�أ�ساف 

عقد �ليوم �سهد مناق�سة �لرتيبات كافة 

موؤكد�  و�لتايكو�ندو،  �لطائرة  لبطولتي 

ج��اه��زي��ة �لحت�����اد لإخ������ر�ج �ل��ب��ط��ول��ت��ني 

باأف�سل �سكل.

نب�ض البلد- عمان

�أجنز �حلكم �لدويل �لأردين يف ريا�سة 

�لربعاء،  �م�س  عماوي،  �آدم  �لتايكو�ندو 

م�ساركته يف دورة �لألعاب �لأوملبية طوكيو 

.2020

وق����اد ع���م���اوي �ل��ع��دي��د م���ن �ل���ن���ز�لت 

�ل���ق���وي���ة و�حل���ا����س���م���ة ب���ال���ب���ط���ول���ة �ل��ت��ي 

ت�����س��ه��د م�����س��ارك��ة ن��خ��ب��ة �أب���ط���ال �ل��ع��امل. 

وق���ال���ت �ل��ل��ج��ن��ة �لأومل���ب���ي���ة �لأردن����ي����ة يف 

خ��رب ���س��ح��ف��ي، �ن �حل��ك��م ع��م��اوي �أن��ه��ى 

�أد�ء  ق��دم  �ن  بعد  �لأومل��ب��ي��اد،  م�ساركته يف 

حتكيميا مميز� خالل �لبطولة، ما عك�س 

للتحكيم  و�مل��ت��م��ي��زة  �حلقيقية  �ل�����س��ورة 

�إىل  ي�سار  �لتايكو�ندو.  لعبة  يف  �لأردين 

د�ئما يف  تتميز  �لأردن��ي��ة،  �لتايكو�ندو  �أن 

�سعيد  على  �خلارجية  م�ساركاتها  جميع 

�لالعبني و�ملدربني و�حلكام.

البلد-وكاالت نب�ض 

 فاز �لياباين د�يكي ها�سيموتو بذهبية 

كل �لأجهزة للرجال يف �جلمباز يف �ألعاب 

طوكيو �م�س �لأربعاء ونال �ل�سيني �سياو 

نيكيتا  �لرو�سي  وح�سل  �لف�سية  روت��ن��غ 

ناجورين على �لربونزية.

ها�سيموتو  د�ي��ك��ي  �ل��ي��اب��اين  وح��اف��ظ 

على تفوق �ليابان يف م�سابقة كل �لأجهزة 

�أد�ء  ل��ل��رج��ال يف �جل��م��ب��از بعد  �لأومل��ب��ي��ة 

ر�ئع على �لعقلة يف �ألعاب طوكيو.

�أوت�سيمور�  “�مللك” كوهي  وبعد قر�ر 

بطل ك��ل �لأج��ه��زة يف �لأومل��ب��ي��اد يف 2012 

�ل��دف��اع ع��ن لقبه  ب��ع��دم  �ل�����س��ادم  و2016 

ها�سيموتو  ع��ل��ى  �ل����دور  ج���اء  ط��وك��ي��و  يف 

لالرتقاء مل�ستوى �لطموحات ومل يخيب 

�لآم��ال  عاما   19 عمره  �لبالغ  �لريا�سي 

و�سجل 88.465 نقطة.

بطل  روت��ن��غ  ���س��ي��او  �ل�سيني  �أن  وب���د� 

�لعامل يف كل �لأجهزة يف 2017 يف طريقه 

لإ�ستعادة �للقب لل�سني لكنه ح�سل على 

فريقه  ف��ت��ح  بينما  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  �لف�سية 

حتقيقا يف �سبب تر�جع �لنتائج.

ون������ال �ل���رو����س���ي ن��ي��ك��ي��ت��ا ن����اج����ورين، 

ب��ط��ل �ل���ع���امل �حل����ايل يف ك���ل �لأج���ه���زة، 

�لربونزية.

البلد-وكاالت نب�ض 

�لإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سر  �أعلن 

���س��م �مل��د�ف��ع �ل����دويل �ل��ف��رن�����س��ي ر�ف��اي��ل 

ف�����ار�ن، ب�سكل ر���س��م��ي، ق��ادم��ا م��ن ري��ال 

مدريد �لإ�سباين.

�لإ�سباين  مدريد  ري��ال  ناديا  وتو�سل 

لتفاق  �لإجنليزي،  يونايتد  ومان�س�سر 

ب��ان��ت��ق��ال م���د�ف���ع �لأول  ي��ق�����س��ي  ك���ام���ل 

�ل�����دويل �ل��ف��رن�����س��ي ر�ف���اي���ل ف�����ار�ن �إىل 

�لثاين.

قيمة  �أن  �أوروب����ي����ة  ت��ق��اري��ر  و�أ�����س����ارت 

 50 بحدود  �ستكون  ف��ار�ن،  �نتقال  �سفقة 

مليون يورو.

�مللكي  �لنادي  مع  ف��ار�ن  عقد  وينتهي 

�مل���د�ف���ع  ل��ك��ن   ،2022 ع����ام  ي��ون��ي��و   30 يف 

�ل��ف��رن�����س��ي �أع������رب ع���ن ع����دم رغ��ب��ت��ه يف 

جتديد عقده، وخو�س جتربة جديدة يف 

�سفوف ناد �آخر.

ف�����ار�ن  �أن  ع����ن  �ل�����س��ح��ف  وحت����دث����ت 

12 م��ل��ي��ون  ���س��ي��ت��ق��ا���س��ى �أج������ر� م����ق����د�ره 

يتقا�ساها  ك��ان  مليون   6.5 مقابل  ي��ورو 

نقلت  ح�سبما  م��دري��د،  ري���ال  �سفوف  يف 

بر�س«. “فر�ن�س 

جنوم لمعة .. ما بني �لرحيل و�لبقاء 

يف �ملركاتو

وميلك فار�ن �لفائز بكاأ�س �لعامل مع 

خ��ربة   2018 ع���ام  “�لديوك”  منتخب 

ريال  �سفوف  يف  مظفر�  و�سجال  كبرة، 

م���دري���د ح��ي��ث ت����وج م��ع��ه ب��ط��ال ل����دوري 

�أب���ط���ال �أوروب�����ا 4 م����ر�ت ب��الإ���س��اف��ة �إىل 

�لعديد من �للقاب �ملحلية.

ماأزق ريال مدريد

مدريد  ري��ال  �أ�سبح  ف���ار�ن،  وبانتقال 

خط  يف  ب��اأزم��ة  يتمثل  حقيقي،  م���اأزق  يف 

�لفريق  قائد  �نتقال  بعد  خا�سة  �لدفاع، 

�سرجيو ر�مو�س.

ركيزتيه  �مللكي  فقد  و�ح���د،  �سهر  ويف 

و�سيعتمد  وف���ار�ن،  ر�م��و���س  �لدفاعيتني 

ب���ذل���ك ع��ل��ى �مل���د�ف���ع �جل���دي���د، �ل����دويل 

�لنم�ساوي د�فيد �ألبا، و�ملد�فع �لإ�سباين 

ن��ات�����س��و ف��رن��ان��دي��ز، و�ل��رب�زي��ل��ي �إي��دي��ر 

ميليتاو.

وبنظر �خلرب�ء، فاأن دفاع ريال مدريد 

يتعافى  ل  قد  حقيقية،  ل�سربة  تعر�س 

منها، خا�سة و�أنه ل يبدو يف �سباق ل�سم 

مد�فع جديد.
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نب�ض البلد-فرح الزبن

ي��ع��ت��ر جن����اح امل������راأة يف ال���و����ص���ول ل��ل��م��واق��ع 

العامة  احلياة  يف  الفعالة  وم�صاهمتها  القيادية 

اأه����م مظاهر  وم��وؤ���ص�����ص��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين م��ن 

املراأة  تقلدت  الأردن  العدالة بني اجلن�صني، ويف 

يف  مهمة  اأدوار  التاأ�صي�س  مراحل  منذ  الأردنية 

خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ك��ان لها األأث���ر ال��ب��ارز على 

احلياة الإجتماعية يف اململكة. 

ت��ات��ي��ان��ا ق������اردن، ام������راأة اأردن���ي���ة ا���ص��ت��ط��اع��ت 

طبيعتها  ب���  ال��ق��ي��ادي��ة  ل��ل��م��راأة  م��ث��ال  ت��ك��ون  اأن 

ح��ي��ث  الأوىل  ل���ل���م���راك���ز  وح���ب���ه���ا  ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة 

اأن  امل�صلحة  ب�القوات  اإلتحاقها  بعد  اأ�صتطاعت 

الن�صوي  لل� احلر�س  اأ�ص�س ف�صيل  اأول من  تكون 

باأمر وتوجيه من �صمو الأمرية عائ�صة  اخلا�س 

احل�صني  ب��ن  علي  الأم���ري  و�صمو  احل�صني  بنت 

ون�صبت قائدا له حينها. 

ت��ق��ول ت��ات��ي��ان��ا ق�����اردن اأن���ه���ا اأن���ه���ت درا���ص��ت��ه��ا 

حيث  ال��وردي��ة،  الراهبات  مدر�صة  من  الثانوية 

املدر�صية  الفعاليات  يف  اإ�صتمرار  ب�  ت�صارك  كانت 

خ�صو�صا فعاليات ال�صباحة وكرة ال�صلة، موؤكدة 

تعلم  ع��ل��ى  ���ص��ج��ع��ه��ا  م���ن  اأول  وال���ده���ا  اأن  ع��ل��ى 

وح�صلت  الأول،  معلمها  ك��ان  اأن  بعد  ال�صباحة 

على بطولة اململكة يف ال�صباحة يف عام ال� 1993، 

ث���م اإن��ت��ق��ل��ت مل��م��ار���ص��ة ك���رة ال�����ص��ل��ة و���ص��ارك��ت يف 

وعدد  الأردن  يف  املحلية  البطولت  من  العديد 

م��ن ال��ب��ط��ولت اخل��ارح��ي��ة يف ع���دد م��ن ال���دول 

العربية ابرزها لبنان و�صوريا وم�صر.  

وت��ك��م��ل ق�����اردن ح��دي��ث��ه��ا، ان���ه مت اخ��ت��ي��اره��ا 

�صاند  كلية  ب�  للإلتحاق  العكور  ا�صماء  وزميلتها 

اإج���راء  ب��ع��د   ،1999 ع��ام  يف  الع�صكرية  ه��ري���ص��ت 

الدقيقة  والفحو�صات  التدريبات  م��ن  العديد 

على  وح�صلت  ب��اه��ر  ب��ن��ج��اح  جميعا  واج��ت��ازت��ه��ا 

كان  الفرتة  تلك  اأن  من  الرغم  ب�  الأول،  املركز 

يف  احلقوق  تخ�ص�س  يف  الأخ��ري  ف�صلها  تدر�س 

الأردنية.  اجلامعة 

وع���ن ح��ي��ات��ه��ا ال��ت��ي ك��ان��ت ج���دي���دة اآن�����ذاك، 

يف  اأم�صتها  التي  الفرتة  و�صف  يف  تاتيانا  قالت 

�صنة  اأجمل  اأنها  الع�صكرية  هري�صت  �صاند  كلية 

وق�صوتها،  �صدتها  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  حياتها  يف 

بتحويلها  �صاهمت  الفرتة  ه��ذه  ان  اإىل  م�صرية 

�صخ�صية  اإىل  م���دين  ط��اب��ع  ذات  �صخ�صية  م��ن 

خا�صة  ال��ع�����ص��ك��ري،  وال��ط��اب��ع  بال�صبغة  تتمتع 

�صاند  يف  ال�صباحة  ف��ري��ق  اإىل  اإن�صمامها  ب��ع��د 

ل�  الف�صية  امل��ي��دال��ي��ة  على  وح�صولها  هري�صت 

الكلية.  �صالح 

املتفوقني  اأكادميا كانت من الأوائل  وتابعت، 

اأو�صحت  التفوق  ه��ذا  �صبب  وع��ن  ال��درا���ص��ة،  يف 

لبلدها  ممثلة  ���ص��ف��رية  ه��ري���ص��ت  ���ص��ان��د  يف  اأن��ه��ا 

اإثبات جدارتها  الذي يحتم عليها  الأمر  الأردن 

اأنها اأمراأة.  ونف�صها خا�صة 

بن  علي  الأمري  �صمو  ب�  اإلتقت  اأنها  واأ�صافت 

وهي  احل�صني  بن  ها�صم  الأمري  و�صمو  احل�صني 

الكلية  ال��درا���ص��ة يف  م��ن  امل��ت��و���ص��ط��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

اإن�صاء  فكرة  عليها  اإق��رتح  حينه  ويف  الع�صكرية، 

اآن���ذاك،  الأردن  يف  ن�����ص��وي  ملكي  ح��ر���س  ف�صيل 

ثلثة  ت�صمنت  ه��دي��ة  تلقت  اأن��ه��ا  اإىل  م�����ص��رية 

ودع��م��ه��ا  لت�صجيعها  اأخ�����ص��ر  ل��ون��ه��ن  ب��وري��ه��ات 

ل�تعود وتن�صىء الف�صيل اخلا�س باحلر�س امللكي 

الن�صوي. 

واإنتهت رحلة قاردن مع كلية �صاند هري�صت، 

لبثت  وم���ا  الردن،  ل���  وع����ادت  م��ن��ه��ا  وت��خ��رج��ت 

امللكي  احلر�س  ف�صيل  ل�  اإن�صاءها  وقبل  القليل 

ال��ن�����ص��وي ح��ت��ى ق��ام��ت ب��� امل�����ص��ارك��ة ب��ال��ع��دي��د من 

ال������دورات وال���ت���دري���ب���ات امل��ك��ث��ف��ة امل��ت��ن��وع��ة، من 

الأمن  يف  خا�صة  دورة  ثم  املظليني  دورة  اأبرزها 

بعد  الثاين  املركز  فيها على  واحلماية وح�صلت 

املركز  على  عبدالرحمن  امللزم  زميلها  ح�صول 

الأول بفارق ن�صف علمة، ثم اإن�صمت لدورة مع 

الأمريكي يف مكافحة   Secret service ال� 

 ،)Counterterrorism( الأره��������اب 

 Gendarmerie م���ع  دورة  اىل  ا���ص��اف��ة 

ك��ان��ت  ح��ي��ث  اإ����ص���ت���خ���ب���ارات،  ودورة  ال��ف��رن�����ص��ي، 

هذه  ي��اأخ��ذ  الإن���اث  م��ن  اجلي�س  يف  �صابط  اأول 

الدورة.

ق��اردن خم�صة من  اخ��ت��ارت  ال��ف��رتة  تلك  ويف 

زم��ي��لت��ه��ا امل��ت��م��ي��زات وامل��ت��ف��وق��ات، ل��لإن�����ص��م��ام 

اإىل ال��ف�����ص��ي��ل امل���ن���وي ان�������ص���اءه، م��ن��ه��م ال��ع��ري��ف 

ل�  احلر�س  قائد  من�صب  تولت  ثم  حممد،  منال 

القيادة  يف  جدارتها  واأثبتت  منى  الأم��رية  �صمو 

والإدارة. 

وختمت قاردن ب� توجيه ر�صالة لزوجها اأمين 

امتنانها وحبها  ال�صرابي معرة فيها عن مدى 

له، ملا اأبداه من تعاون وحب طيلة رحلتها، واإىل 

اأطفالها نور ودانيا و�صارا. 

زوجها  اإىل  �صكر  ر�صالة  النهاية  يف  ووجهت 

امتنانها  م��دى  عن  فيها  ع��رت  ال�صرابي  اإيا�س 

وح��ب��ه��ا ل��ه ل��ت��ع��اون��ه م��ع��ه��ا ط���وال رح��ل��ت��ه��ا واإىل 

اأطفالها الثلث نور ودانيا و�صارا./

كنت ممثلة لبلدي في كلية ساند هيرست 

تاتيانا قاردن.. مثال للقيادية االردنية وأسست فصيل للحرس الملكي النسوي 

البلد-وكاالت نب�ض 

�صفينة  حطام  عن  النقاب  اآثار  علماء  ك�صف 

يبلغ من العمر 2200 عام، يعود ل�صفينة غرقت 

�صقطت  اأن  بعد  املتو�صط  الأب��ي�����س  البحر  يف 

معبد  تدمري  ب�صبب  احل��ج��ارة  من  كتل  عليها 

اآمون بفعل اأحد الزلزل.

 The Daily ل�صحيفة  ت��ق��ري��ر  ح�����ص��ب 

الريطانية، الثلثاء 27 يوليو/متوز   Mail
بقايا  اإىل  اإ�صافة  احلطام،  اكُت�صف  فقد   ،2021

ه��رق��ل��ي��ون،  م��دي��ن��ة  اأ���ص��ف��ل  ج��ن��ائ��زي��ة،  منطقة 

ال��زلزل  دمرتها  اأن  بعد  املياه  يف  غرقت  التي 

قبل حوايل 1200 عام.

االكت�شاف تفا�شيل 

فت باأنها  ذكر اخلراء اأن ال�صفينة، التي عِرّ

وكان ج�صمها  25 مرتاً  بلغ طولها  �صريع،  لوح 

بعار�صة م�صطحة، وهو �صيء كان �صائعاً  مبنياً 

من اأجل الإبحار يف نهر النيل ودلتا النيل.

ك��ذل��ك وج���دوا ���ص��راع��اً ك��ب��رياً واأدل���ة اأخ��رى 

على اأن ال�صفينة ُبنيت يف م�صر، وذلك ح�صبما 

امل�����ص��ري��ة يف  ال�����ص��ي��اح��ة والآث������ار  اأف�����ادت وزارة 

من�صور لها على موقع في�صبوك.

ال�صفينة  اأن  امل��ن�����ص��ور  يف  ال�����وزارة  اأ���ص��اف��ت 

ن��ت��ي��ج��ة »���ص��ق��وط ك��ت��ل ���ص��خ��م��ة عليها  غ��رق��ت 

وقوع  نتيجة  امليلد،  قبل  الثاين  القرن  خلل 

الكتل  تلك  �صقوط  �صاهم  وق��د  مدمر،  زل��زال 

احل��ج��ري��ة يف احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ص��ف��ي��ن��ة اأ���ص��ف��ل 

القناة العميقة املليئة الآن بحطام املعبد«.

ما  حتت  يقع  ال�صفينة  حطام  اأن  واأو�صحت 

5 اأم��ت��ار م��ن ال��ط��ني ال�صلب ال��ذي  ي��ق��رب م��ن 

ميثل قاع البحر واملمزوج باآثار املعبد.

اكت�شاف نادر للغاية

يف ال�����ص��ي��اق ن��ف�����ص��ه، ق��ال��ت ال�����وزارة ل��وك��ال��ة 

ي��ع��ر���س  الك��ت�����ص��اف  »ه�����ذا  اإن   Reuters
الذين  الإغريق  التجار  وج��ود  جميلة  ب�صورة 

الإغريق  اأن  اإىل  ي�صري  مما  املدينة،  يف  عا�صوا 

اأي�������ص���اً ع���ا����ص���وا ه���ن���اك خ�����لل ع���ه���ود الأ����ص���ر 

املتاأخرة«. الفرعونية 

اخلا�صة  ملجئهم  بنوا  »لقد  اأ�صافت:  كما 

ُدمرت  وقد  ال�صخم.  اآم��ون  معبد  من  بالقرب 

هذه )امللجئ( يف نف�س الوقت، وبقاياها ُيعرث 

عليها ممزوجة ببقايا املعبد امل�صري«.

من جانبه، قال فرانك جوديو، مدير املعهد 

الأوروبي للآثار الغارقة، يف بيان اإن اكت�صافات 

احلقبة  ه��ذه  اإىل  تعود  التي  ال�صريعة  ال�صفن 

للغاية«. »نادرة 

يف  امل��ت��خ�����ص�����س   Artnet م��وق��ع  ب��ح�����ص��ب 

الأ�صواق الفنية، تعد هذه واحدة من �صفينتني 

ن��اج��ي��ت��ني ُب��ن��ي��ت ك��ل��ت��اه��م��ا ب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة، 

235 قبل  والأوىل هي مار�صال، التي بنيت عام 

.1971 امليلد واكت�صفت يف �صقلية عام 

اك��ت�����ص��اف احل��ط��ام،  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت���در 

امل��وق��ع اجل��ن��ائ��زي، ج��اء عن  اإىل بقايا  اإ���ص��اف��ة 

طريق ا�صتخدام نوع جديد من ال�صونار.

البلد-وكاالت نب�ض 

ا�صتخدام  يتم  املختلفة  النف�س  علم  درا���ص��ات  يف 

ل��لإ���ص��ارة  ال��غ��ال��ب  يف  الج��ت��م��اع��ي«  »الأمل  م�صطلح 

اإىل ردود الفعل التي تنبع منا عند فقدان العلقات 

ب��الآخ��ري��ن، ���ص��واء اأك���ان ذل��ك م��ن خ��لل الرف�س اأو 

الهجر والطلق اأو املوت اأو الهروب اأو اأي �صيء اآخر.

ولكن لي�س هناك �صك يف اأن الفتقار اإىل الت�صال 

بنا،  ما  تربطهم علقة  الذين  الآخرين  املنتظم مع 

وهي  والوحدة،  احل��زن  ت�صمل  �صلبية  م�صاعر  يخلق 

م�صاعر قا�صية وموؤملة.

ملاذا ن�شعر باالأمل االجتماعي 

يف املقام االأول؟

يقول مارك لريي، اأ�صتاذ علم النف�س والأع�صاب 

Healthline اإن ال�صعور  يف جامعة ديوك، ملوقع 

ب��ال��ف��ق��د ه��و ع��ل��ى الأرج����ح ال�����ص��ب��ب ال��رئ��ي�����ص��ي ال��ذي 

بال�صواب واخلطاأ،  قناعاتهم  ينتهكون  النا�س  يجعل 

وذلك ملحاولة الهروب من ال�صعور.

الجتماعية  العزلة  فرتة  يف  املثال،  �صبيل  وعلى 

امل��رت��ب��ط��ة ب���وب���اء ف���ريو����س ك���ورون���ا خ���لل ال��ع��ام��ني 

امل��ا���ص��ي��ني، جت����اوز ال��ن��ا���س ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة 

الأ�صدقاء  مع  اخل��روج  مثل  ال��وب��اء،  على  لل�صيطرة 

وح�����ص��ور امل��ن��ا���ص��ب��ات الج��ت��م��اع��ي��ة وال�����ص��ف��ر خ��لل 

العطلت.

ل��ل��ح��ف��اظ على  اإن »ال���داف���ع  ل���ريي  وق����ال م����ارك 

ال���رواب���ط الج��ت��م��اع��ي��ة ق���وي ل��ل��غ��اي��ة -وال��ع��واط��ف 

�صديدة  الآخرين  عن  بالنف�صال  بال�صعور  املرتبطة 

العقلنية  العتبارات  يتجاوز  اأن��ه  لدرجة  النفور- 

ل��ل��ب��ق��اء يف ���ص��ح��ة ج���ي���دة وح���م���اي���ة الآخ����ري����ن م��ن 

الفريو�س«.

ما هو االأمل االجتماعي؟

ت�صمية  اأن��ه  على  الجتماعي  الأمل  ل��ريي  يعّرف 

ُت�صببها  التي  املوؤملة  للم�صاعر  ر�صمية  وغ��ري  وا�صعة 

ال�صعور  مثل  اآخرين،  اأ�صخا�صاً  ت�صمل  التي  املواقف 

ال��ت��ق��ل��ي��ل من  اأو   ، ال��ن��ب��ذ   اأو  ال��ع��زل��ة،  اأو  ب��ال��رف�����س، 

القيمة، اأو التخلي، اأو النف�صال.

ويقول لريي »عادة ما نفكر يف الأمل الذي ُت�صببه 

اأحداث ج�صدية مثل ك�صر ذراع، اأو امل�صي على قطعة 

الأح��داث  لكن  حتى،  نحلة  لدغة  اأو  مك�صورة،  زج��اج 

ت��وؤذي  م��ا  بقدر  ت��وؤذي  اأن  ميكن  البحتة  ال�صخ�صية 

التجارب اجل�صدية متاماً«.

وقد تت�صمن هذه الأحداث م�صاعر احلزن املوؤملة 

اأو عند احل���زن على  الأ���ص��رة،  اأف���راد  اأح���د  عند وف���اة 

بالتجاهل  ال�صعور  اأو  ارتباط،  اأو  انتهاء علقة زواج 

والرف�س من ِقبل اأقرانك واأ�صدقائك وزملئك.

وظيفة  تو�صيح   Healthline موقع  ويتابع 

الأمل  وظ��ي��ف��ة  ن��ف�����س  الأ����ص���ا����س  ف��ه��و يف  الأمل،  ه���ذا 

مت�����ّس  ال��ت��ي  ال��ت��ه��دي��دات  اإىل  لتنبيهنا  اجل�����ص��دي، 

ي�صري  كما  )متاماً  الجتماعية  و�صلمتنا  رفاهيتنا 

الأمل اجل�صدي اإىل التهديدات لرفاهيتنا و�صلمتنا 

اجل�������ص���دي���ة(، ول���ردع���ن���ا ع���ن ال��ق��ي��ام ب��اأ���ص��ي��اء ت��ه��دد 

اخلوف  يحفزنا  )مثلما  بها  نحظى  التي  العلقات 

من الأمل على اتخاذ الحتياطات من اأجل �صلمتنا 

اجل�صدية(.

كيف ي�شبه االأمل االجتماعي تاأثري االأمل 

اجل�سدي؟

ي��و���ص��ف��وا عقاقري  ل��ن  الأط���ب���اء  م��ع��ظ��م  اأن  رغ���م 

طلق  ج��ّراء  مك�صور  قلب  من  املعاناة  عند  امل�صكنات 

اأو م���ن ���ص��دي��ق غ���ري داع�����م، ف����اإن ه��ن��اك جم��م��وع��ة 

الج��ت��م��اع��ي  الأمل  اأن  ع��ل��ى  الأدل������ة  م���ن  م���ت���زاي���دة 

ي�صرتك يف بع�س الدوائر الع�صبية التي تكمن وراء 

الأمل اجل�صدي.

 Current Directions جملة  وتو�صح 

العلمية   in Psychological Science
ل��ه م��ك��ون��ان -ح�����ص��ي وع��اط��ف��ي-  اأن الأمل اجل�����ص��دي 

يرتبط كل منهما باأجزاء خمتلفة من الدماغ.

واأظ���ه���ر ع��ل��م��اء ال��ن��ف�����س ال���ذي���ن ي��در���ص��ون الأمل 

اأن الق�صرة احلزامية الأمامية الظهرية  الجتماعي 

ع��ن�����ص��ران  وه��م��ا  الأم����ام����ي،  واجل�����زر   )dACC(

يف  ل����لأمل  امل���زع���ج  اأو  ال��ع��اط��ف��ي  للعن�صر  ح��ا���ص��م��ان 

الدماغ، ين�صطان اأي�صاً يف جتربة الأمل الجتماعي.

ال���درا����ص���ات احل��دي��ث��ة بح�صب  اإح�����دى  واأ�����ص����ارت 

اأن  اإىل   Psychological Science م��وق��ع 

بالتجربة  مرتبطة  ال��دم��اغ  م��ن  منف�صلة  م��ن��اط��ق 

اأي�صاً، عندما ُطلب من  احل�صية للأمل مت تن�صيطها 

امل�صاركني تذكر انك�صار علقة موؤمل.

التداخلت  اأن هذه  اإىل  اأخ��رى  درا�صات  واأ���ص��ارت 

توؤثر على كيفية تعر�س  اأن  الدماغ ميكن  ن�صاط  يف 

النا�س للأمل الجتماعي اأو اجل�صدي.

من  ُط��ل��ب  علمية  درا����ص���ة  يف  امل���ث���ال،  �صبيل  ع��ل��ى 

ال��ن��اج��م عن  الأمل  ت��ق��ي��ي��م  ال���درا����ص���ة  امل�����ص��ارك��ات يف 

تعر�صهن للحرارة، اأبلغت الن�صاء عن اأمل اأقل عندما 

اأو  احلاليني  حياتهن  �صركاء  �صور  اإىل  ينظرن  ك��ّن 

كن مي�صكن باأيدي �صركائهن.

كيف ميكن التعامل مع هذا االأمل 

�شحية؟ ب�شورة 

يكون  اأن  ع��ل��ى  ق���ادر  الأمل  م��ن  ال��ن��وع  ه���ذا  ولأن 

تعمل على  ال��ذي قد  الأمل اجل�صدي  اأك��ر حتى من 

على  بوعي  العمل  يجب  امل�صّكنة،  العقاقري  ت�صكينه 

التعامل معه وال�صيطرة على تطوره لكي ل يتجاوز 

احلد املقبول.

بع�س  هناك   ،Healthline موقع  وبح�صب 

وهي  ذل��ك،  يف  امل�صاعدة  �صاأنها  م��ن  التي  اخل��ط��وات 

كالتايل:

 العثور على 
حطام سفينة 

مصرية قديمة 
غرقت قبل
 2200 عام.. 

علماء: سقطت 
عليها حجارة 
معبد آمون 

 يضاهي األلم الجسدي المبرِّح 
في قسوته.. لماذا نشعر باأللم عندما 

يرفضنا اآلخرون؟

 هل سمعت عن العالج 
بالضوء األحمر؟ يحافظ على شباب 
البشرة ويستخدم في عالج أمراض 

الجلد الصعبة!

البلد-وكاالت نب�ض 

هو   )RLT( الأحمر  بال�صوء  العلج 

ي�صتخدم  ل��ل��ج��دل  م��ث��ري  ع��لج��ي  اأ���ص��ل��وب 

امل�صتوى  اأطواًل موجية حمراء منخف�صة 

م��ن ال�����ص��وء ل��ع��لج م�����ص��اك��ل اجل��ل��د، مثل 

امل�صتمرة،  واجل���روح  وال��ن��دب��ات  التجاعيد 

من بني حالت اأخرى.

العلماء  ا�صتخدم  الت�صعينيات  اأوائل  يف 

زراع�����ة  يف  ل��ل��م�����ص��اع��دة   ،RLT ت��ق��ن��ي��ة 

ال��ن��ب��ات��ات يف ال��ف�����ص��اء. وج���د ال��ع��ل��م��اء اأن 

ال�����ص��وء امل��ك��ث��ف م���ن ال��ث��ن��ائ��ي��ات ال��ب��اع��ث��ة 

يف  ����ص���اع���د   )LED( الأح����م����ر  ل��ل�����ص��وء 

للخليا  ال�صوئي  والتمثيل  النمو  تعزيز 

النباتية.

ث�����م مت�����ت درا������ص�����ة ال���������ص����وء الأح����م����ر 

اأكرث  وب�صكل  الطب،  يف  املحتمل  لتطبيقه 

RLT ميكن  ك��ان  اإذا  ما  ملعرفة  حت��دي��داً 

الب�صرية.  اخلليا  داخل  الطاقة  يزيد  اأن 

تقنية  تكون  اأن  يف  ياأملون  الباحثون  كان 

���ص��م��ور  ل���ع���لج  ف���ع���ال���ة  و���ص��ي��ل��ة   RLT
وق�صايا  اجل��روح  التئام  وب��طء  الع�صلت 

ال��وزن  ان��ع��دام  عن  الناجتة  العظام  كثافة 

اأثناء ال�صفر اإىل الف�صاء.

اأن�������واع  ���ص��ن��ن��اق�����س يف ه�����ذا ال���ت���ق���ري���ر 

اأي  ويف  وفوائده  الأحمر  ال�صوء  علجات 

احلالت يتم ا�صتخدامه.

اأنواع ال�شوء االأحمر

رمب�����ا ���ص��م��ع��ت ع����ن ال����ع����لج ب��ال�����ص��وء 

الأخ�����رى،  ب��اأ���ص��م��ائ��ه   )RLT( الأح���م���ر 

ت�صمل: والتي 

)PBM( التحوير ال�صوئي

ال��ع��لج ب��ال�����ص��وء امل��ن��خ��ف�����س امل�����ص��ت��وى 

)LLLT(

الناعم العلج بالليزر 

العلج بالليزر البارد

احليوي التحفيز 

ال�صوئي التحفيز 

ال���ع���لج ب��ال��ل��ي��زر م��ن��خ��ف�����س ال��ط��اق��ة 

)LPLT(

العلج  م��ن  خمتلفة  اأن���واع  ع��دة  هناك 

ال�صوء  اأن���واع  اإن  يقال  الأح��م��ر،  بال�صوء 

ت�صاعد  ال�صالونات  يف  امل��وج��ودة  الأح��م��ر 

التجميلية، مثل  الب�صرة  يف تقليل م�صاكل 

التمدد والتجاعيد. علمات 

بال�صوء  ال��ع��لج  ا���ص��ت��خ��دام  ميكن  كما 

الطبية  ال��ع��ي��ادات  يف  امل�����ص��ت��خ��دم  الأح��م��ر 

ل���ع���لج احل������الت الأك������رث خ����ط����ورة، م��ث��ل 

ال�����ص��دف��ي��ة واجل�����روح ال��ب��ط��ي��ئ��ة ال�����ص��ف��اء، 

وحتى الآثار اجلانبية للعلج الكيميائي.

كيف يعمل العالج بال�شوء 

االأحمر؟

عن  يعمل  الأح��م��ر  ال�����ص��وء  اأن  ُيعتقد 

ط��ري��ق اإن���ت���اج ت���اأث���ري ك��ي��م��ي��ائ��ي ح��ي��وي يف 

اخل����لي����ا، ي���ق���ّوي امل���ي���ت���وك���ون���دري���ا، ال��ت��ي 

اإن�����ص��اء طاقة  يتم  اخل��ل��ي��ة، حيث  ق��وة  ه��ي 

للطاقة  احلامل  اجل��زيء  ي�صمى  اخللية. 

احلية  الكائنات  جميع  خليا  يف  امل��وج��ود 

الفو�صفات(. ثلثي  )اأدينوزين   ATP
امليتوكوندريا  وظيفة  زيادة  طريق  عن 

اأن  ل��ل��خ��ل��ي��ة  مي��ك��ن   ،RLT ب��ا���ص��ت��خ��دام 

من  املزيد  مع   .ATP من  املزيد  ت�صنع 

بكفاءة  تعمل  اأن  للخليا  ميكن  الطاقة 

اأكر وجتدد نف�صها وت�صلح ال�صرر.

علجات  ع��ن  بال�صوء  ال��ع��لج  يختلف 

 ،)IPL( الليزر اأو ال�صوء النب�صي املكثف

ل�صطح اجللد، تعمل  ُي�صبب �صرراً  لأنه ل 

عن  النب�صي  وال�صوء  بالليزر  العلجات 

للطبقة  ت��ل��ف حم��ك��م  ال��ت�����ص��ب��ب يف  ط��ري��ق 

ذلك  بعد  ي��وؤدي  ما  اجللد،  من  اخلارجية 

 RLT ي��ت��ج��اوز  الأن�����ص��ج��ة.  اإ����ص���لح  اإىل 

هذه اخلطوة القا�صية عن طريق التحفيز 

املنبعث  ال�صوء  اجل��ل��د،  لتجديد  املبا�صر 

الأخيـرة


