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 خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع بدء امتحانات 
الثانوية العامة

 وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة
 من الخضار والفواكه

نب�ض البلد- عمان

با�شرت مديرية الأمن العام، بتنفيذ خطتها 

الثانوية  امتحانات  ب��دء  م��ع  املتزامنة  الأمنية 

العامة للدورة ال�شيفية لعام 2022.

وا���ش��ت��م��ل��ت اخل��ط��ة ع��ل��ى اجل��ان��ب��ن امل���روري 

وتوفري  امل�شاهمة  على  وذل��ك حر�شاً  والأم��ن��ي، 

قاعات  داخل  املنا�شبة  الأمنية  واحلماية  البيئة 

من  الطلبة  لتمكن  حميطها؛  ويف  الم��ت��ح��ان 

ب�شهولة وي�شر ودون وجود  امتحاناتهم  تقدمي 

اأية م�شاكل اأو معيقات.

اأن اخل��ط��ة ���ش��ُت��ن��ف��ذ من  امل���دي���ري���ة  �������دت  واأكَّ

ال�شرطية  والوحدات  ال�شرطة  مديريات  خالل 

املعنية، لتوفري مظلة اأمنية خالل مراحل واأيام 

ما  وق��وع  دون  للحيلولة  المتحانية؛  العملية 

يعكر �شفو العملية المتحانية.

وبيَّنت اأنه مت تخ�شي�ص عدد كاٍف من رجال 

الأ�شئلة  لنقل  الالزمة  احلماية  لتاأمن  الأم��ن 

واحلفاظ عليها قبل وبعد انتهاء المتحانات.

الإدارات  ���ش��ت��ق��وم  امل��������روري  اجل����ان����ب  ويف 

امل���روري���ة ودوري������ات ال��ن��ج��دة ب���زي���ادة الن��ت�����ش��ار 

الأمني بالتعاون والتن�شيق مع قيادات الأقاليم 

املخالفات  جميع  ل�شبط  ال�شرطة  وم��دي��ري��ات 

امل�����روري�����ة اخل����ط����رة وامل���ع���ط���ل���ة ل�����ش��ري احل���ي���اة 

الطبيعية وامل�شببة لالزدحامات املرورية.

التفا�صيل �ض »2«

نب�ض البلد- عمان

امل��ه��ن��د���ص خ��ال��د احلنيفات،  ال���زراع���ة،  وزي���ر 

جتار  نقابة  واأع�شاء  رئي�ص  مع  الأرب��ع��اء،  ام�ص 

وم�������ش���دري اخل�������ش���ار وال���ف���واك���ه، ���ش��ب��ل زي����ادة 

�شادرات اململكة من اخل�شار والفواكه والتغلب 

على املعوقات ومتابعتها مع املوؤ�ش�شات املختلفة.

النقابة،  مبقر  لقاء  خ��الل  احلنيفات،  وب��ن 

وال��ف��واك��ه �شجلت خالل  ���ش��ادرات اخل�����ش��ار  اأن 

الأ����ش���ب���وع احل�����ايل ارت���ف���اع���ات م��ت��ت��ال��ي��ة، فبلغ 

اأعلى  اأي��ام، وه��و  ل���3  2073 طنا  اليومي  حجمها 

اأن��ه رغم  رق��م خ��الل العام احل��ايل، م�شريا اإىل 

ب��داي��ة ت�شدير اخل�شار  ه��و  ال��وق��ت احل��ايل  اأن 

والفواكه، فاإن حجمها و�شل اإىل الآن 160 طنا 

من بداية العام احلايل.

القطاع  مع  ال�شراكة  اأهمية  احلنيفات  واأك��د 

اإىل  اإ�شافة  اإج���راءات ج��دي��دة،  وات��خ��اذ  اخلا�ص 

ال�شادرات،  ارتفاع  ل�شمان  �شابقا  اتخاذه  ما مت 

امل���ع���ي���ق���ات وت���ق���دمي  اإزال��������ة ج��م��ي��ع  اإىل  داع����ي����ا 

مبا  ال��زراع��ي��ة  ل��ل�����ش��ادرات  املمكنة  الت�شهيالت 

الأ���ش��واق  يف  املحلي  املنتج  ج���ودة  على  يحافظ 

اخلارجية و�شمعته.

�شراكات  بناء  اإىل  امل�شدرين  ال��وزي��ر  ووج��ه 

الفل�شطينية  الأردن���ي���ة  ال�����ش��رك��ة  م��ع  حقيقية 

ل��ت�����ش��وي��ق امل��ن��ت��ج��ات ال���زراع���ي���ة، وت��ط��وي��ر �شبل 

ال�شتثمار.

التفا�صيل �ض »2«

أورنج األردن تجدد شراكتها 
مع جامعة اليرموك

 150880 طالبا وطالبة يتقدمون اليوم 
المتحان التوجيهي في مبحث

 التربية االسالمية

 استطالع.. الفلسطينيون
 يؤيدون االنتفاضة المسلحة 

وعمليات المقاومة

نب�ض البلد- عمان

م��ع  ات��ف��اق��ي��ت��ه��ا  الأردن  اأورجن  ج������ددت 

ج��ام��ع��ة ال���ريم���وك مل��وا���ش��ل��ة ت��ن��ف��ي��ذ ب��رن��ام��ج 

الإب��داع��ي يف مركز  ال��ريم��وك  اأورجن  خمترب 

للهند�شة  احل��ج��اوي  بكلية  والبتكار  ال��ري��ادة 

لل�شنة  وذل�����ك  اجل���ام���ع���ة،  يف  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 

ال�����ش��اب��ع��ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف اإط������ار ال�����ش��راك��ة 

تعزيز  بهدف  الطرفن  جتمع  التي  العميقة 

برامج  عرب  مهاراتهم  و�شقل  ال�شباب  ق��درات 

جمانية م�شممة خ�شي�شاً لإعدادهم لدخول 

�شوق العمل بكفاءات عالية.

ويف اإطار التفاقية التي متتد على مدار 3 

يف  الطلبة  تدريب  املخترب  �شيوا�شل  �شنوات، 

رقمية  مهارات  على  الأخ��ري  الدرا�شي  عامهم 

مطلوبة يف �شوق العمل، بالإ�شافة اإىل املهارات 

الذاتية.

التفا�صيل �ض »5«

نب�ض البلد – �صذى حتامله

توجه اليوم اخلمي�ص نحو 150880 من طلبة 

التوجيهي من خمتلف فروع التعليم الكادميية 

الدرا�شة  وطلبة  النظامين  للطلبة  واملهنية  

اخلا�شة اجلدد وطلبة عام 2019  ملبحث الرتبية  

ال�شالمية .

 57135 العلمي   الفرع  على  الطلبة  وي��ت��وزع 

بلغ  75843 طالبا وطالبة فيما  الدب��ي   والفرع 

والفرع    3276 ال��زراع��ي  ال��ف��رع  الطلبة يف  ع��دد 

ال�����ش��رع��ي  112  يف ح��ن ب��ل��غ ع����دد  ال��ط��ل��ب��ة يف 

 1527 الفندقي  والفرع    5829 ال�شناعي  الفرع 

والقت�شاد املنزيل.

التفا�صيل �ض »4«

البلد-وكاالت نب�ض 

اأظهر ا�شتطالع للراأي، ارتفاع ن�شبة تاأييد 

الفل�شطينين لعمليات املقاومة امل�شلحة التي 

جرت موؤخرا داخل فل�شطن املحتلة، والعودة 

لالنتفا�شة امل�شلحة

اأج��راه  ال��ذي  ال�شتطالع  نتائج  واأظ��ه��رت 

امل���رك���ز ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ل��ل��ب��ح��وث ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 

اإىل  و�شل  ارتفاعاً  اهلل،  رام  ومقره  وامل�شحية 

70% من امل�شاركن يعتقدون اأن حل الدولتن 

ب�����ش��ب��ب ال��ت��و���ش��ع  اأو مم��ك��ن��ا؛  مل ي��ع��د ع��م��ل��ي��ا 

71% م���ن اجل��م��ه��ور  ال���ش��ت��ي��ط��اين. وط���ال���ب 

غ��زة  وق���ط���اع  ال�����ش��ف��ة  يف  اأراوؤه�������م  امل�شتطلعة 

ت�شريعية  عامة  فل�شطينية  انتخابات  ب��اإج��راء 

ورئا�شية قريباً

ويف حال اإجراء انتخابات رئا�شية �شي�شوت 

حممود  الرئي�ص  ل�شالح  اجلمهور  م��ن   %33

“حما�ص”  رئ��ي�����ص  �شيح�شل  بينما  ع��ب��ا���ص، 

57% من  وع���رب    .%55 ع��ل��ى  اإ���ش��م��اع��ي��ل هنية 

ج���م���ه���ور ال����ش���ت���ط���الع ع����ن رف�������ش���ه���م ق����رار 

ال��رئ��ي�����ص حم���م���ود ع��ب��ا���ص ن��ق��ل امل�����ش��وؤول��ي��ة 

الت�شريعي  للمجل�ص  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة  ع���ن 

مبوظفيها ومرافقها لرئي�ص املجل�ص الوطني 

ال�شتطالع  ه���ذا  يف  وارت��ف��ع��ت  الفل�شطيني. 

حممود  الرئي�ص  با�شتقالة  املطالبن  ن�شبة 

عبا�ص لتتجاوز 75% من امل�شتطلعة اآراوؤهم

وح����ول الأ���ش��ب��اب ال��ت��ي اأب���رزه���ا اجل��م��ه��ور 

لتاأييد حركة “حما�ص”.

التفا�صيل �ض »6«

 فلسطين النيابية تبحث مطالب 
واحتياجات مخيم الزرقاء

نب�ض البلد- عمان

  ب��ح��ث��ت جل��ن��ة ف��ل�����ش��ط��ن ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ��الل 

اجتماعها ام�ص الأربعاء، برئا�شة النائب حممد 

ال��ظ��ه��راوي، اأه���م م��ط��ال��ب واح��ت��ي��اج��ات خميم 

الزرقاء.

بقيادة جاللة  الأردن  الظهراوي، دعم  واأك��د 

للق�شية  والرا�شخ  الثابت  الثاين  عبداهلل  امللك 

لت�شهيل  دائما  جاللته  وجتيهات  الفل�شطينية، 

على  وال��ع��م��ل  الفل�شطينين  اأم����ام  ال�����ش��ع��وب��ات 

اللجنة  اإن  وقال  اأو�شاعهم.  وحت�شن  خدمتهم 

ت��ت��اب��ع ع���ن ك��ث��ب م��ط��ال��ب امل��خ��ي��م��ات وامل�����ش��اك��ل 

لإيجاد  منها  تعاين  التي  واملعيقات  والتحديات 

اللجنة  اأن  اإىل  م�شريا  و�شريعة،  فاعلة  حلول 

���ش��ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ا ي�����ش��م ج��م��ي��ع روؤ����ش���اء جل��ان 

املخيمات بهدف الطالع على مطالبهم.

التفا�صيل �ض »3«

البلد-وكاالت نب�ض 

ي�����ش��م��م الح����ت����الل واق����ًع����ا ج����دي����ًدا يف 

ال��ق��د���ص امل��ح��ت��ل��ة ي��رتج��م ف��ي��ه خم��ط��ط��ات 

ال�شهيوين  امل�����ش��روع  راف��ق��ت  التي  التهويد 

من عام 1948م واحتالل املدينة عام 1967م 

خلطوات عملية

بوؤرة  يف  املحتلة  القد�ص  الحتالل  ي�شع 

م�شتقبل  حل�شم  ال��زم��ن  وي�����ش��اب��ق  ال�����ش��راع 

الفل�شطيني  ال���وج���ود  زاوي����ة  م��ن  ال��ق��د���ص 

واإقامة الهيكل املزعوم �شاعياً لهدم امل�شجد 

��ا  زم��ان��يًّ تق�شيمه  الأق����ل  ع��ل��ى  اأو  الأق�����ش��ى 

قريًبا ومكانيًّا 

الن���ت���ق���ال م���ن م��رح��ل��ة ال��ت��خ��ط��ي��ط اإىل 

ال��ت��ن��ف��ي��ذ يف ت��ه��وي��د امل���ق���د����ش���ات والأر�������ص 

املتاأزم  ال�شيا�شي  بامل�شهد  مرتبط  بالقد�ص 

يف اإ�شرائيل وبرامج حكومة متطرفة تعبث 

يف اأكرث ملفات الق�شية الفل�شطينية اأهمية

على  اجلارية  الفرتة  يف  الحتالل  يركز 

ت�شجيل م�شاحات وا�شعة من مدينة القد�ص 

خم�ش�شة  م��ي��زان��ي��ة  ب��وا���ش��ط��ة  ي��ه��ود  مللكية 

القدمية  البلدة  حميط  يف  م�شاحات  ت�شمل 

الأق�شى وامل�شجد 

م�شل�شل  تعد اخلطوة اجلديدة حلقة يف 

ال��ق��د���ص والأق�����ش��ى يف ظ��ل توا�شل  ت��ه��وي��د 

حفرية   58 ب��واق��ع  ع��ام،   55 منذ  احلفريات 

الأق�����ش��ى رام���ًي���ا لإن���ه���اء تهويد  يف حم��ي��ط 

قريًبا القد�ص 

�شئون  د.جمال عمرو، اخلبري يف  ويوؤكد 

اأن الح���ت���الل ك��ان  ال��ق��د���ص وال���ش��ت��ي��ط��ان 

�شابًقا.

التفا�صيل �ض »6«

 تهويد القدس.. واقع عملي يسابق الزمن

 سفراء دول مجلس التعاون 
الخليجي يقدمون العزاء 

بضحايا حادثة العقبة

 اطالق النسخة الثانية 
من صندوق تمويل مطوري 

االلعاب االلكترونية 

نب�ض البلد- عمان

ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ص ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�شر 

ام�ص  ال����وزراء  برئا�شة  مكتبه  يف  اخل�شاونة 

لدول  التعاون  جمل�ص  دول  �شفراء  الرب��ع��اء، 

اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة امل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى امل��م��ل��ك��ة، 

ال���ذي���ن ق���دم���وا ال���ت���ع���ازي اإىل ج���الل���ة امل��ل��ك 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين و���ش��م��و الأم����ري احل�����ش��ن بن 

عبداهلل الثاين ويل العهد واحلكومة وال�شعب 

متمنن  ال��ع��ق��ب��ة،  ح��ادث��ة  ب�����ش��ح��اي��ا  الردين 

ال�شفاء العاجل للم�شابن.

التفا�صيل �ض »2«

   نب�ض البلد – رهف حممد    

اط����ل����ق خم���ت���رب الل�����ع�����اب الل���ك���رتون���ي���ة 

الن�شخة الثانية من �شندوق متويل مطوري 

هذه  يف  ال�شباب  لدعم  اللكرتونية  الل��ع��اب 

ال�����ش��ن��اع��ة يف وق���ت ي��ع��اين ف��ي��ه ال�����ش��ب��اب من 

مطوري اللعاب اللكرتونية من قلة الدعم 

والتمويل الالزمن لجناح افكارهم.

ال�شباب  عقول  تنمية  اىل  النافذة  وتهدف 

اإبداعاتهم  تطوير  على  وم�شاعدتهم  امل��ب��دع 

م�شاريع  اإىل  لتحويلها  لهم  الفر�شة  وتوفري 

ان��ت��اج��ي��ة ت��وف��ر ف��ر���ص ع��م��ل م��ب��ا���ش��رة وغ��ري 

م���ب���ا����ش���رة، ك���م���ا ت���وف���ر ال����دع����م ل��ل��م��ط��وري��ن 

الأردن  يف  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  وال�����ش��رك��ات  امل�����ش��ت��ق��ل��ن 

لتعزيز قدراتهم وتطوير اعمالهم ، وامل�شاهمة 

بدعم  املتمثلة  ال�شندوق  اأه���داف  حتقيق  يف 

اجلهود والربامج التي تهدف اىل بناء قدرات 

ال�شباب مبا يعزز قدراتهم الإنتاجية.

التفا�صيل �ض »3« 2
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نب�ض البلد- عمان

ا���ش��ت��ه��لَّ رئ��ي�����س ال���������وزراء، ال���دك���ت���ور ب�شر 

ال���وزراء،  ت��ر�ؤُّ���ش��ه جلل�شة جمل�س  اخل�����ش��ا�ن��ة، 

حادثة  �شحايا  على  م  بالرتحُّ الأرب��ع��اء،  ام�س 

اأهلهم  اإىل  ة  احل����ارَّ ��ع��ازي  ال��تَّ �ت��ق��دمي  العقبة، 

فاء العاجل للم�شابني. �ذ�يهم، �متنِّياته بال�شِّ

�لفت رئي�س الوزراء، خالل اجلل�شة، اإىل اأنَّ 

اأ�عز بت�شكيله فور �قوع  فريق التَّحقيق الذي 

ايه،  اخليَّة مازن الفرَّ احلادثة برئا�شة �زير الدَّ

اعة،  ما زال يعمل منذ ت�شكيله، �على مدار ال�شَّ

حول  الكاملة  النتائج  اإىل  الو�شول  اأج��ل  م��ن 

احلادثة.

اإىل  ال��ف��ري��ق ����ش��ل  اأنَّ  ������د اخل�����ش��ا�ن��ة  �اأكَّ

مة من التَّحقيق، ��شيتمُّ الك�شف  مراحل متقدِّ

للراأي  �مو�شوعيَّة  �شفافيَّة  بكلِّ  نتائجه  ع��ن 

كامل،  ب�شكل  التحقيق  من  النتهاء  عند  العام 

كما �شيتمُّ ��شع النتائج اأمام الدِّعاء العام.

�اأ�شاد رئي�س الوزراء باجلهود احلثيثة التي 

ك���وادر  م��ن  �ل���ة،  ال���دَّ �����ش��ات  م��وؤ���شَّ بذلتها جميع 

��ة،  ��ة امل��ل��ك��يَّ ال���ّدف���اع امل����دين، �اخل���دم���ات ال��ط��ب��يَّ

اخل���ا����س،  �ال���ق���ط���اع  ��ة  ال�����ش��حَّ �زارة  �ك�������وادر 

د  للتاأكُّ جهودها  �شاندت  التي  اجلهات  �جميع 

وامع �غريها،  �ال�شَّ �املياه  الهواء  �شالمة  من 

��ة  ��ة امل��ل��ك��يَّ ��ة ال��ع��ل��م��يَّ ك������وزارة ال��ب��ي��ئ��ة �اجل��م��ع��يَّ

�شات املعنيَّة. �خمتلف املوؤ�شَّ

ج��اءت  اجل��ه��ود  ه���ذه  اأنَّ جميع  اإىل  �اأ����ش���ار 

مب��ت��اب��ع��ة ح��ث��ي��ث��ة �اإ�����ش����راف م��ب��ا���ش��ر �ت��وج��ي��ه 

م�شتمّر من جاللة امللك عبداهلل الَثّاين ��شمّو 

الأمري احل�شني بن عبداهلل الثاين �يّل العهد.

اأنَّ ال�شتجابة الفوريَّة، �اجلهود  اإىل  �لفت 

الكبرية التي ُبذلت، �التَّن�شيق املبا�شر �التَّناغم 

ع��ودة  يف  �شاهم  ة  املخت�شَّ الأج��ه��زة  جميع  ب��ني 

اأق��لِّ من  العقبة خالل  اإىل طبيعتها يف  احلياة 

ع��ادت  احل��ادث��ة، حيث  �ق��وع  بعد  �شاعات  ع�شر 

جميع املرافق �حركة املالحة �املوانئ �احلد�د 

يف مدينة العقبة للعمل ب�شكل طبيعي �اآمن.

التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  اخل�شا�نة  ه  �ن��وَّ

التي  ال��ع��ق��ب��ة،  م��دي��ن��ة  يف  امل�شت�شفيات  بذلتها 

ق��ام��ت مب��ع��اجل��ة امل�����ش��اب��ني مب��ن��ت��ه��ى ال��ك��ف��اءة 

����ة، �����ش����واًء يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى امل���ي���داين  �احل����رف����يَّ

د بن زايد( �م�شت�شفى  يخ حممَّ )م�شت�شفى ال�شِّ

الأم������ري ه��ا���ش��م ال��ع�����ش��ك��ري، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 

ر  تق�شِّ مل  التي  اخل��ا���س  القطاع  م�شت�شفيات 

��ة ال��ك��ف��وؤة  اأي�����ش��اً يف ت��ق��دمي اخل���دم���ات ال��ط��ب��يَّ

بذلتها  ال���ذي  اجل��ه��ود  اإىل  لف��ت��اً  للم�شابني، 

العربي،  – اجلي�س  ��ة  الأردن��يَّ امل�شلَّحة  ات  ال��ق��وَّ

�بحمد  ط��وارئ،  اإعدادها مظلَّة  اإىل  بالإ�شافة 

على  ق���ادرة  العقبة  يف  امل�شت�شفيات  كانت  اهلل، 

من  اأك��ر  ت�شغل  مل  التي  الإ���ش��اب��ات  ا�شتيعاب 

ريريَّة املتوفرة. عة ال�شَّ ن�شف ال�شِّ

�ر الكبري الذي  ب��ال��دُّ ال���وزراء  �اأ���ش��اد رئي�س 

بذله الإعالم من خالل نقل املعلومة احلقيقيَّة 

م���ن م�������ش���ادره���ا، �الب���ت���ع���اد ع���ن الإ����ش���اع���ات. 

اأ���ش��اد ب��وع��ي امل��واط��ن��ني يف العقبة ال��ذي��ن  ك��م��ا 

�كانوا  ة  املخت�شَّ الأجهزة  لتعليمات  ا�شتجابوا 

عوناً لهم خالل هذه احلادثة الأليمة.

نب�ض البلد- عمان

ا���ش��ت��ق��ب��ل رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ش��ر 

ام�س  ال������وزراء  ب��رئ��ا���ش��ة  مكتبه  يف  اخل�����ش��ا�ن��ة 

ل��د�ل  ال��ت��ع��ا�ن  ���ش��ف��راء د�ل جمل�س  الرب���ع���اء، 

اململكة، الذين  املعتمدين لدى  اخلليج العربية 

ق���دم���وا ال���ت���ع���ازي اإىل ج���الل���ة امل���ل���ك ع��ب��داهلل 

ال���ث���اين ����ش��م��و الأم�����ري احل�����ش��ني ب���ن ع��ب��داهلل 

الردين  �ال�شعب  �احلكومة  العهد  الثاين �يل 

ب�شحايا حادثة العقبة، متمنني ال�شفاء العاجل 

للم�شابني.

�اع���رب رئي�س ال����وزراء خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ح�����ش��ره �زي����ر د�ل����ة ل�����ش��وؤ�ن رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء 

الدكتور اإبراهيم اجلازي عن تقديره للمواقف 

الأخوية ال�شادقة التي عرب عنها قادة �حكومات 

��شعوب د�ل اخلليج العربي ال�شقيقة لفتا اىل 

ان هذه املواقف تعك�س العالقات الرا�شخة بني 

اخلليج  ل���د�ل  ال��ت��ع��ا�ن  جمل�س  �د�ل  الأردن 

جاللة  �اه��ت��م��ام  برعاية  حتظى  التي  العربية 

امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين �اإخ����وان����ه ق����ادة ال����د�ل 

اخلليجية.

نب�ض البلد- عمان

با�شرت مديرية الأمن العام، بتنفيذ خطتها 

الثانوية  امتحانات  بدء  مع  املتزامنة  الأمنية 

العامة للد�رة ال�شيفية لعام 2022.

امل��ر�ري  اجلانبني  على  اخلطة  �ا�شتملت 

�الأمني، �ذلك حر�شاً على امل�شاهمة �توفري 

البيئة �احلماية الأمنية املنا�شبة داخل قاعات 

المتحان �يف حميطها؛ لتمكني الطلبة من 

تقدمي امتحاناتهم ب�شهولة �ي�شر �د�ن �جود 

اأية م�شاكل اأ� معيقات.

���ش��ُت��ن��ف��ذ  اخل���ط���ة  اأن  امل����دي����ري����ة  ����������دت  �اأكَّ

م���ن خ���الل م��دي��ري��ات ال�����ش��رط��ة �ال���وح���دات 

اأمنية خالل  املعنية، لتوفري مظلة  ال�شرطية 

للحيلولة  العملية المتحانية؛  �اأيام  مراحل 

د�ن �قوع ما يعكر �شفو العملية المتحانية.

ك���اٍف من  ع���دد  اأن���ه مت تخ�شي�س  ��ن��ت  �ب��يَّ

لنقل  الالزمة  لتاأمني احلماية  الأم��ن  رج��ال 

انتهاء  �ب��ع��د  ق��ب��ل  �احل��ف��اظ عليها  الأ���ش��ئ��ل��ة 

المتحانات.

الإدارات  ���ش��ت��ق��وم  امل�������ر�ري  اجل���ان���ب  �يف 

ب��زي��ادة النت�شار  ال��ن��ج��دة  امل���ر�ري���ة �د�ري�����ات 

الأمني بالتعا�ن �التن�شيق مع قيادات الأقاليم 

املخالفات  جميع  ل�شبط  ال�شرطة  �مديريات 

امل����ر�ري����ة اخل���ط���رة �امل��ع��ط��ل��ة ل�����ش��ري احل��ي��اة 

الطبيعية �امل�شببة لالزدحامات املر�رية.

ك��م��ا ���ش��ت��ق��وم امل��دي��ري��ة م��ن خ���الل ال��دف��اع 

الطارئة  الإ�شعافية  اخلدمات  بتقدمي  املدين 

داخل قاعات المتحان عند احلاجة من خالل 

امل�شعفني املوجودين يف املراكز �املدار�س كافة.

�اأك������دت امل���دي���ري���ة ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى ت��ق��دمي 

ج��م��ي��ع اأ�ج������ه ال���ع���ون �امل�������ش���اع���دة ل��ل��ط��الب 

التعامل  ي�شمن  �مب���ا  التعليمية  �ال���ك���وادر 

للحفاظ  تواجههم،  �شكا�ى  اأي��ة  مع  ال��ف��وري 

�اأث��ن��اء  قبل  للجميع  امل��الئ��م��ة  الأج����واء  على 

المتحانات،متمنيًة لهم النجاح.

مة وسيتمُّ  حقيق في حادثة العقبة وصل إلى مراحل متقدِّ  رئيس الوزراء: فريق التَّ
ة للرأي العام الكشف عن النتائج بكلِّ شفافيَّ

 سفراء دول مجلس التعاون الخليجي يقدمون العزاء 
بضحايا حادثة العقبة

 خطة أمنية ومرورية بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة

نب�ض البلد- عمان

اأج��������رى ن����ائ����ب رئ���ي�������س ال����������وزراء ��زي�����ر 

اخلارجية ��شوؤ�ن املغرتبني، اأمين ال�شفدي، 

ام�����س الأرب���ع���اء، ات�����ش��اًل ه��ات��ف��ي��اً م��ع نظريه 

الفيتنامي، بوي تان �شون، قّدم خالله تعازي 

5 مواطنني فيتناميني، ق�شوا  اململكة لذ�ي 

يف حادثة ت�شرب الغاز املوؤملة يف مدينة العقبة 

فيتنام  ج��م��ه��وري��ة  �ل�����ش��ع��ب  اأم�������س،  م��ن  اأ�ل 

ال�شرتاكية ال�شديقة �حكومتها.

 7 ح��ال��ة  ���ش��ون على  ال�شفدي  ط��ّم��اأن  كما 

احل����ادث،  يف  اأ���ش��ي��ب��وا  فيتناميني  م��واط��ن��ني 

اأن  له  �اأّك��د  امل�شت�شفيات،  يف  العالج  �يتلقون 

امل�شابني يتلقون كل العناية الطبية الالزمة.

من جانبه، قّدم �شون تعازي بالده اإىل ذ�ي 

انتقلوا  الذين  الثمانية  الأردنيني  املواطنني 

امل���وؤمل���ة، �اإىل  اإىل رح��م��ت��ه ت��ع��اىل يف احل��ادث��ة 

ت�شامن  �اأك���د  الأردن���ي���ة،  �احل��ك��وم��ة  ال�شعب 

جمهورية فيتنام ال�شرتاكية مع اململكة.

على  الأردن  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي  ال���وزي���ر  ����ش��ك��ر 

ف��اع��ل��ي��ة ال���ت���وا����ش���ل م���ع ب�����الده ف����ور ح���د�ث 

احل���ادث���ة امل��وؤ���ش��ف��ة �ع���ل���ى ال��ع��ن��اي��ة املُ��ق��دم��ة 

ملواطنيه امل�شابني.

املغرتبني  ��شوؤ�ن  اخلارجية  �زارة  �كانت 

ت��وا���ش��ل��ت م���ع ال�����ش��ل��ط��ات ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة ح��ول 

ال�شفارة  ات�����ش��الت  �ن�شقت  املُ���وؤمل���ة،  احل��ادث��ة 

م��ع  الأردن  يف  امل��ق��ي��م��ة  غ����ري  ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ة 

امل�شابني، �تن�شق ات�شالت ذ�يهم معهم.

�اأب���ل���غ ال�����ش��ف��دي ن��ظ��ريه ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي اأن 

باحلادثة  ر�شمياً  حتقيقاً  اأط��ل��ق��ت  احل��ك��وم��ة 

ال�شلطات  اإط���الع  على  معه  �ات��ف��ق  امل��وؤ���ش��ف��ة، 

الفيتنامية مبجريات التحقيق �نتائجه.

  نب�ض البلد- عمان

 ث���م���ن���ت امل������دي������رة الإق����ل����ي����م����ي����ة مل��ن��ظ��م��ة 

����ش��م��ال  الأ������ش����ط  ل��ل�����ش��رق  “اليوني�شف” 
مل�شودة  احلكومة  اإق��رار  خ�شر،  اأدال  اأفريقيا، 

قانون حقوق الطفل، �الذي اعتربته عالمة 

الهتمام  يف  الأردين  للجهد  �مم��ي��زة  ف��ارق��ة 

بالطفولة.

�اأ������ش�����ادت خ�����الل زي���ارت���ه���ا مل���ق���ر امل��ج��ل�����س 

الوطني ل�شوؤ�ن الأ�شرة ام�س الأربعاء، برفقة 

اليوني�شف/ ملنظمة  التنفيذية  املديرة  نائبة 

املجل�س  ب��د�ر  مواجي،  �شري�ز  الأردن  مكتب 

�ال��ن�����ش��اط ال���ذي ي��وؤدي��ه يف ت��ع��زي��ز منظومة 

احلماية من العنف الأ�شري، ب�شورة ت�شهم يف 

بعد  خا�شة  ككل،  �املجتمع  بالأ�شرة  الرتقاء 

املبادرة  يف  الأردن  عن  ممثاًل  املجل�س  اختيار 

العاملية لإنهاء العنف �شد الأطفال.

املمنهج  التن�شيق  ع��ل��ى  خ�شر  اأث��ن��ت  ك��م��ا 

ب���ني امل��ج��ل�����س �امل���وؤ����ش�������ش���ات امل��ع��ن��ي��ة ب�����ش��وؤ�ن 

امل��ق��رتح��ات التي م��ن �شاأنها  الأ���ش��رة؛ لإب���داء 

ت�شب  التي  �الت�شريعات  ال�شيا�شات  تطوير 

يف م�����ش��ل��ح��ة الأ�����ش����رة، ب���الإ����ش���اف���ة ل��ل��ربام��ج 

كفاءة  لرفع  �ال�شركاء  املجل�س  ينفذها  التي 

ال��ع��ام��ل��ني يف امل��وؤ���ش�����ش��ات، ل��ت��ح��دي��د الآل���ي���ات 

ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح��الت  املتبعة يف  �الإج������راءات 

العنف.

نب�ض البلد- عمان

ال�شابق دمتري  األبانيا  �زير خارجية   عر�س 

ال�شتثمار  تنمية  يف  البانيا  لتجربة  بو�شاتي، 

القطاعات  خمتلف  من  امل�شتثمرين  �ا�شتقطاب 

�الد�ل.

عقدتها  ت�����ش��ا�ري��ة  جل�شة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 

الأعيان  جمل�س  يف  �القت�شادية  املالية  اللجنة 

الأربعاء،  ام�س  ال�شرايرة،  جمال  العني  برئا�شة 

لأع�������ش���اء مب��ج��ل�����ش��ي الأع����ي����ان �ال����ن����واب ح��ول 

مع  بالتعا�ن  الفعالة  ال�شتثمار  �شيا�شة  مبادئ 

مع   ،)NDI( الأمريكي  الدميوقراطي  املعهد 

ال�شتثمار  لقانون  الأم��ة  جمل�س  مناق�شة  ق��رب 

اجلديد.

�اأ�شار بو�شاتي اإىل جناح األبانيا التي تقرتب 

ا�شتقطاب  الأ�ر�ب������ي يف  الحت����اد  ع�����ش��وي��ة  م��ن 

عمل  مناخ  توفري  خالل  من  �اإبقائه  ال�شتثمار 

العامة، �حت�شني  املالية  اأ��شاع  م�شتقر، ��شبط 

ال��ت��ع��ا�ن الإق��ل��ي��م��ي، ف�����ش��ال ع��ن ال���ش��ت��ث��م��ار يف 

منتجة  ع��ام��ل��ة  ق���وى  �ت��وف��ري  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

�ت���دري���ب م��ه��ن��ي ل��ق��ط��اع��ات حم�����ددة، �اإ����ش���الح 

اإ�شافة  ع��ادل،  �شريبي  �نظام  التعليمي،  النظام 

اإىل ت�����ش��ه��ي��ل الإج����������راءات ع���رب ن���اف���ذة �اح����دة 

)املجل�س القت�شادي الوطني �جمل�س ا�شتثمار( 

بني  �التعا�ن  الت�شال  تعزيز  على  يعمل  ال��ذي 

احلكومة �قطاع الأعمال.

لألبانيا  ال�شتثمارية  ال�شيا�شات  �ا�شتعر�س 

�ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى اإم���ك���ان���ي���ات ال����د�ل����ة �ن��ظ��ام��ه��ا 

�امل��وق��ع  �امل��ن��اخ  الطبيعية  �م��وارده��ا  ال�شيا�شي 

ال�شرتاتيجي، بالإ�شافة اإىل الت�شريعات املحفزة 

�القوى  �ال�شرائب  العمل،  �م��ن��اخ  لال�شتثمار 

العاملة، �الرتابط �الو�شول اإىل ال�شوق.

نب�ض البلد- عمان
املجل�س  رئي�س  برئا�شة  نيابي  �ف��د  ي�شارك   

امل���ح���ام���ي ع���ب���د ال����ك����رمي ال���دغ���م���ي يف م���وؤمت���ر 

النحياز  ع��دم  حل��رك��ة  الربملانية  لل�شبكة  ب��اك��و 

العا�شمة  غ��دا اخلمي�س يف  اأع��م��ال��ه  ي��ب��داأ  ال��ذي 

الأذربيجانية باكو.

�ب��ح�����ش��ب ب��ي��ان ����ش���ادر ع���ن جم��ل�����س ال��ن��واب 

الذي ي�شم  النيابي  الوفد  الأربعاء، ��شل  ام�س 

النواب عدنان م�شوقة، �مغري الهمالن، �نوا�س 

ال��ق��واق��زة، �ع��م��ر ال���زي���ود، �خ��ل��د�ن ال�����ش��وي��ات، 

باكو  املعايعة،  الرحيم  �عبد  ال�شمريات،  �رائ��د 

اأم�س الثالثاء.

يعقد  ال��ذي  املوؤمتر  اأعمال  ج��د�ل  �يت�شمن 

الوطنية يف  ال��ربمل��ان��ات  د�ر  “دعم  ع��ن��وان  حت��ت 

تعزيز ال�شالم العاملي �التنمية امل�شتدامة”، كلمة 

لرئي�شة اجلمعية الوطنية جلمهورية اأذربيجان، 

 وزير الخارجية يعزي نظيره الفيتنامي

 اليونيسف تثمن إقرار الحكومة 
لمسودة قانون حقوق الطفل

 عرض تجربة ألبانيا االستثمارية 
بجلسة تشاورية باألعيان

 وفد نيابي يشارك في مؤتمر 
باكو للشبكة البرلمانية لحركة

 عدم االنحياز

نب�ض البلد- عمان

املهند�س خالد احلنيفات،  الزراعة،  �زير 

�اأع�����ش��اء نقابة  الأرب���ع���اء، م��ع رئي�س  ام�����س 

جت��ار �م�����ش��دري اخل�����ش��ار �ال��ف��واك��ه، �شبل 

زيادة �شادرات اململكة من اخل�شار �الفواكه 

�ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى امل���ع���وق���ات �م��ت��اب��ع��ت��ه��ا مع 

املوؤ�ش�شات املختلفة.

�ب�����ني احل���ن���ي���ف���ات، خ�����الل ل����ق����اء مب��ق��ر 

ال��ن��ق��اب��ة، اأن ����ش���ادرات اخل�����ش��ار �ال��ف��واك��ه 

�شجلت خ���الل الأ���ش��ب��وع احل���ايل ارت��ف��اع��ات 

متتالية، فبلغ حجمها اليومي 2073 طنا 

لـ3 اأيام، �هو اأعلى رقم خالل العام احلايل، 

اأن ال��وق��ت احل��ايل هو  اأن��ه رغ��م  م�شريا اإىل 

ب���داي���ة ت�����ش��دي��ر اخل�����ش��ار �ال���ف���واك���ه، ف���اإن 

حجمها ��شل اإىل الآن 160 طنا من بداية 

العام احلايل.

�اأك�����د احل��ن��ي��ف��ات اأه��م��ي��ة ال�����ش��راك��ة مع 

اإج����راءات جديدة،  �ات��خ��اذ  القطاع اخل��ا���س 

ل�شمان  �شابقا  ات��خ��اذه  مت  م��ا  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

ارت��ف��اع ال�����ش��ادرات، داع��ي��ا اإىل اإزال����ة جميع 

امل���ع���ي���ق���ات �ت����ق����دمي ال��ت�����ش��ه��ي��الت امل��م��ك��ن��ة 

لل�شادرات الزراعية مبا يحافظ على جودة 

املنتج املحلي يف الأ�شواق اخلارجية ��شمعته.

��جه الوزير امل�شدرين اإىل بناء �شراكات 

الفل�شطينية  الأردنية  ال�شركة  مع  حقيقية 

�شبل  �تطوير  الزراعية،  املنتجات  لت�شويق 

املرتبطة  اللوج�شتيات  جميع  يف  ال�شتثمار 

ب��ال�����ش��ادرات ك��ال��ن��ق��ل �امل���خ���ت���ربات، اإ���ش��اف��ة 

�شينطلق  ال���ذي  ال��زراع��ي  الإر����ش���اد  د�ر  اإىل 

مبنظومة جديدة نهاية هذا العام.

النقابة  جمل�س  رئي�س  ثمن  جانبه،  من 

�متابعته  ال��وزي��ر  ت��ع��ا�ن  ح��م��اد  اأب���و  �شعدي 

ال�شخ�شية جلميع التحديات �املعوقات اأمام 

ال�شادرات، م�شريا اإىل جهد كوادر الوزارة يف 

خلق �شراكة حقيقة �مثمرة.

 وزير الزراعة يبحث سبل زيادة صادرات المملكة من الخضار والفواكه
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   نب�ض البلد – رهف حممد    

اطلق خمترب االلعاب االلكرتونية الن�سخة 

االلعاب  مطوري  متويل  �سندوق  من  الثانية 

ال�سناعة  ه��ذه  يف  ال�سباب  لدعم  االلكرتونية 

يف وق����ت ي���ع���اين ف��ي��ه ال�����س��ب��اب م���ن م��ط��وري 

االلعاب االلكرتونية من قلة الدعم والتمويل 

الالزمني الجناح افكارهم.

ال�سباب  عقول  تنمية  اىل  النافذة  وتهدف 

اإب��داع��ات��ه��م  تطوير  على  وم�ساعدتهم  امل��ب��دع 

م�ساريع  اإىل  لتحويلها  لهم  الفر�سة  وتوفري 

ان��ت��اج��ي��ة ت��وف��ر ف��ر���ص ع��م��ل م��ب��ا���س��رة وغ��ري 

م���ب���ا����س���رة، ك���م���ا ت���وف���ر ال����دع����م ل��ل��م��ط��وري��ن 

امل�ستقلني وال�سركات النا�سئة يف االأردن لتعزيز 

ق��درات��ه��م وت��ط��وي��ر اع��م��ال��ه��م ، وامل�����س��اه��م��ة يف 

حت��ق��ي��ق اأه�������داف ال�������س���ن���دوق امل��ت��م��ث��ل��ة ب��دع��م 

اجلهود والربامج التي تهدف اىل بناء قدرات 

ال�سباب مبا يعزز قدراتهم االإنتاجية خا�سة يف 

جمال �سناعة االألعاب االلكرتونية.

وفتح ال�سندوق من خالل خمترب االلعاب 

امل��ط��وري��ن ال�سباب  ام���ام  ال��ب��اب  االل��ك��رتون��ي��ة 

وال�سركات النا�سئة العاملة يف �سناعة االلعاب 

الن�سخة  يف  والت�سجيل  ال��ت��ق��دم  االل��ك��رتون��ي��ة 

مطوري  لدعم  التمويلية  النافذة  من  الثانية 

الدعم  على  للح�سول  االل��ك��رتون��ي��ة  االأل��ع��اب 

املايل والفني مل�ساريعهم التقنية �سمن �سروط 

 17 26 احل��ايل ولغاية   حم��ددة للفرتة من 

متوزاملقبل .

وق������ال امل����دي����ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة م��ي�����ص 

االلكرتونية  لاللعاب  التقني  ال�سريك  ال��ورد 

ن��اف��ذة دع���م �سانعي االأل��ع��اب  ن���ور خ��ري�����ص ان 

ال��ك��رتون��ي��ة اط��ل��ق��ت ال���ع���ام امل���ا����س���ي ك��اح��دى 

ت��و���س��ي��ات وت��وج��ي��ه��ات ���س��م��و ويل ال��ع��ه��د عند 

االل��ع��اب  ل�سانعي  ال�سنوي   للموؤمتر  زي��ارت��ة 

االلكرتونية الذي ا�ست�سافتة االأردن .

 وا����س���اف يف ح��دي��ث ل��الن��ب��اط ان امل��وؤمت��ر 

ن��اق�����ص  يف ج��ل�����س��ة ح���واري���ة مل���ط���وري االأل���ع���اب 

ال�����س��ع��وب��ات التي  مب�����س��ارك��ة حملية وع��رب��ي��ة  

بني  ت���رتاوح  مالية  �سعوبات  منها  تواجههم 

خم�سة االف اىل ع�سرة االف دينار مل�ساعدتهم 

يف عمليات الت�سويق لتمكينهم من ن�سر اللعبة 

و�سائل  على  اعالناتهم  ون�سر  تطويرها  بعد 

احلاجة  اىل  باال�سافة  االجتماعي  التوا�سل 

اإىل جهاز الكرتوين ت�ساعد  يف ت�سريع عملية 

التطوير. 

وبني خري�ص انه مت التوجيه من قبل �سمو 

ويل العهد مبنح متويل عبارة عن مبلغ مايل 

التحكيم  للجنة  الطلب  بتقدمي  مل�ساعدتهم 

التي تقوم بتقيم املنتج اخلا�ص به . 

وا�����س����اراىل ان����ه مت ت���ق���دمي ال���دع���م الرب��ع��ة 

افراد من خالل النافذة املا�سية  ثالثة منهم 

يف  مت  حيث  املقررة  املراحل  طلباتهم  ا�ستوفت 

البداية التوقيع معهم ومتابعة املراحل التي مت 

اجنازها وفيما اذا كانت اللعبة غري مطورة كلياً 

وحتديد  عليها  حت�سينات  ادخ���ال  �ستيم  اأوان���ه 

اي��ف��اده��م اىل تركيا  ال�����س��رف ح��ي��ث مت  اوج����ه 

اخريا للم�ساركة يف موؤمتر ل�سناعة االلعاب  .

مببادرة  تاأ�س�ص  االل��ع��اب   خمترب  ان  يذكر 

٢٠١١ حيث مت ت�سميمه   من جاللة امللك عام 

لتلبية احتياجات املطورين وال�سركات العاملة 

يف جم����ال ت�����س��م��ي��م االل���ع���اب االل���ك���رتون���ي���ة و 

برجمتها حيث ت�سكل ايراداتها اليوم اأكرث من 

١٤٠ مليار دوالر �سنويا على م�ستوى  اإىل   ١3٠

العامل منها 70 مليار دوالر للموبايل .

العابهم  ال�ساب تطوير  لزاما على  وا�سبح   

على  ال��ق��درة  ع��دم  مرحلة  اىل  و���س��ل��وا  لكنهم 

القيام باخلطوة التالية احلديث اىل امل�ستثمر 

قمت  و�سجيج  اث��ار  من  اللعبة  احدثت  وم��اذا 

بعملها لتظهر ان اللعبة لك  وماذا اعددت لها 

م��ن و���س��ائ��ل وط���رق للت�سويق وه���ذا ام��ر مهم 

لل�سباب ملعرفة مدى تاأثريها بالعامل يف جمال 

�سناعة التطبيقات.

 اطالق النسخة الثانية من صندوق تمويل مطوري
 االلعاب االلكترونية 

نب�ض البلد- عمان

 ب���ح���ث���ت جل���ن���ة ف��ل�����س��ط��ني ال���ن���ي���اب���ي���ة، 

برئا�سة  االأرب��ع��اء،  ام�ص  اجتماعها  خ��الل 

اأه���م مطالب  ال��ظ��ه��راوي،  ال��ن��ائ��ب حممد 

واحتياجات خميم الزرقاء.

بقيادة  االأردن  دع��م  ال��ظ��ه��راوي،  واأك���د 

ج���الل���ة امل���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����اين ال��ث��اب��ت 

وجتيهات  الفل�سطينية،  للق�سية  والرا�سخ 

اأم��ام  ال�سعوبات  لت�سهيل  دائ��م��ا  جاللته 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني وال��ع��م��ل ع��ل��ى خ��دم��ت��ه��م 

ال��ل��ج��ن��ة  اإن  اأو����س���اع���ه���م. وق����ال  وحت�����س��ني 

تتابع عن كثب مطالب املخيمات وامل�ساكل 

وال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات ال��ت��ي ت��ع��اين منها 

اإىل  و�سريعة، م�سريا  فاعلة  الإيجاد حلول 

جميع  ي�سم  اجتماعا  �ستعقد  اللجنة  اأن 

روؤ����س���اء جل���ان امل��خ��ي��م��ات ب��ه��دف االط���الع 

تواجه  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  مطالبهم  على 

ع��م��ل��ه��م، ل��ي��ت��م ع��ر���س��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د على 

احلكومة والعمل على حلها.

م����ن ج���ان���ب���ه���م، ق�����ال ال�����ن�����واب: حم��م��د 

اخل����الي����ل����ة وف����اي����ز ب�������س���ب���و����ص وت���وف���ي���ق 

امللك،  جاللة  بقيادة  االأردن  اإن  املراعية، 

هو احل�سن احل�سني للدفاع عن الق�سية 

الدولية،  املحافل  جميع  يف  الفل�سطينية 

املخيمات  اأب��ن��اء  ب��خ��دم��ة  م��ع��ن��ي��ون  ون��ح��ن 

وحت�����س��ني  م���ط���ال���ب���ه���م  اإىل  واال�����س����ت����م����اع 

وت���ط���وي���ر م�����س��ت��وى اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة 

ل���ه���م، م���وؤك���دي���ن ح��ر���س��ه��م ع��ل��ى ت��ب��وي��ب 

االأجهزة  مع  ملتابعتها  وتف�سيلها  املطالب 

احلكومية ذات العالقة.

من جهته، قال مدير عام دائرة ال�سوؤون 

اإن  خ��رف��ان  رف��ي��ق  امل��ه��ن��د���ص  الفل�سطينية 

ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ت�����س��ك��ل اأول���وي���ة 

امل��ل��ك ل��دى لقائه  اأك���د ج��الل��ة  اإذ  اأردن���ي���ة، 

اأهمية  اأي���ام  قبل  عبا�ص  حم��م��ود  الرئي�ص 

للمملكة. بالن�سبة  الفل�سطينية  الق�سية 

النيابية  فل�سطني  وجل��ن��ة  اأن��ن��ا  واأك����د 

فريق واحد، وهناك تعاون وتناغم وجهود 

جميع  وتذليل  املخيمات  لدعم  م�سرتكة 

اأو�ساعها. لتح�سني  العقبات 

ب������������دوره، ع�����ر������ص رئ����ي���������ص واأع���������س����اء 

جل��ن��ة حت�����س��ني خم��ي��م ال����زرق����اء امل��ط��ال��ب 

وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���واج���ه اأب���ن���اء امل��خ��ي��م، 

الها�سمية  للمكارم  تقديرهم  عن  معربني 

التي  واجلهود  املخيمات  الأبناء  تقدم  التي 

ودائ��رة  النيابية  فل�سطني  جلنة  بها  تقوم 

الالجئني  خلدمة  الفل�سطينية  ال�����س��وؤون 

اأو�ساعهم. وحت�سني  الفل�سطينيني 

وط���ال���ب رئ��ي�����ص جل��ن��ة حت�����س��ني امل��خ��ي��م 

ه�����س��ام ال��ب��وري��ن��ي، ب��ح��ل م�����س��اك��ل ال��ط��اق��ة 

والنقل  التحتية  والبنية  االإن��ارة  ووح��دات 

الإن�ساء حديقة  م�ساحة  واإيجاد  والبطالة، 

ومنتزه لالأطفال ودعم امل�ساريع التنموية 

ال�سغرية لتح�سني االأو�ساع لدى االأهايل.

 فلسطين النيابية تبحث مطالب واحتياجات مخيم الزرقاء

نب�ض البلد- عمان

على  التطبيقية  العلوم  جامعة  ح�سلت   

كلية  م��ن خ���الل  اأم��ريك��ي��ة  ر�سمية  رخ�����س��ة 

جامعة  اأول  لتكون  املعلومات،  تكنولوجيا 

اأردن���ي���ة ل��دي��ه��ا م���رك���زاً م��رخ�����س��اً ل��ت��دري��ب 

بالذكاء  اخلا�سة  الدولية  ال�سهادة  وفح�ص 

.)IAIDL( اال�سطناعي

ووف��ق��ا لبيان اجل��ام��ع��ة، ام�����ص االأرب��ع��اء، 

فباإمكان طلبة اجلامعة، اعتبارا من الف�سل 

�سهادة  ب���دورات  الت�سجيل  املقبل،  ال�سيفي 

الدويل  المتحانها  والتقدم   ،)IAIDL(

يف كلية تكنولوجيا املعلومات باجلامعة.

ال��رتخ��ي�����ص ك���دع���م لكلية  وي���اأت���ي ه����ذا 

ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ا���س��ت��ح��دث��ت 

اأخ�����ريا ت��خ�����س�����ص ع��ل��م ال��ب��ي��ان��ات وال���ذك���اء 

يف  ل���ه  ف����وج  اأول  لي�ستقبل  اال���س��ط��ن��اع��ي، 

الف�سل االأكادميي االأول املقبل، �سمن روؤية 

لتطوير  جديد  ماهو  ك��ل  ملواكبة  اجلامعة 

مهارات طلبتها.

نب�ض البلد- الهاي

 زار عدد من موظفي مديريات ووح��دات 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال����وزارات  يف  االإع���الم 

التوا�سل  امل�ساركني يف برنامج �سراكة لفنون 

م��ع اجل��م��ه��ور م�����س��اء اأم�������ص، جمل�ص ال��ن��واب 

الهولندي يف مدينة الهاي.

وت���اأت���ي ال���زي���ارة ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ب��رن��ام��ج 

مع  التوا�سل  لفنون  �سراكة  تنظمه  تدريبي 

اجلمهور بالتعاون وال�سراكة مع مركز �سلك 

مرحلتني،  على  القانونية  للم�ساعدة  الدويل 

بداأت االأوىل يف هولندا يف احلادي والع�سرين 

اليوم، فيما تبداأ  ال�سهر احلايل، وانتهت  من 

املرحلة الثانية من الربنامج الحقا.

وح�سر املتدربون خالل الزيارة، جانبا من 

املخ�س�سة  الهولندي  ال��ن��واب  جمل�ص  جل�سة 

مل��ن��اق�����س��ة م�����س��روع ق��ان��ون ل��ل��ح��د م��ن ان��ب��ع��اث 

النيرتوجني وثاين اأك�سيد الكربون، ا�ستمعوا 

خاللها اإىل مداخالت عدد من النواب.

امل�سوؤولني  اأح���د  م��ن  ���س��رح  اإىل  وا�ستمعوا 

يف امل���ج���ل�������ص، ح�����ول اآل����ي����ة اإق��������رار ال���ق���وان���ني 

يف  الربملانية  ال��ق��رارات  وات��خ��اذ  والت�سريعات 

ه��ول��ن��دا، اإذ ت��ق��رتح م�����س��اري��ع ال��ق��وان��ني من 

ال���وزراء ومت��ر اإىل جمل�ص ال��ن��واب، ويف حالة 

اإقرارها حتال اإىل جمل�ص ال�سيوخ، ثم ي�سادق 

عليها ملك هولندا.

 150 النواب يتكون من  اأن جمل�ص  وبني 

ب�سورة  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات  وجت���ري  نائبا، 

م��ب��ا���س��رة م���ن امل���واط���ن���ني ك���ل اأرب�����ع ���س��ن��وات، 

بني  ���س��ري  ب��اق��رتاع  املجل�ص  رئي�ص  وينتخب 

االأع�ساء.

برنامج  م��ن  االأوىل  املرحلة  اأن  اإىل  ي�سار 

وعملية  نظرية  حما�سرات  ت�سمنت  �سراكة 

ح�����ول ال���ت���ج���رب���ة ال���ه���ول���ن���دي���ة يف ال��ت��وا���س��ل 

وع���الق���ة  ال���ت���غ���ي���ري،  واإدارة  احل���ك���وم���ة  م����ع 

وال��ع��الق��ات  ال�����س��ب��اب،  ب��اإ���س��راك  التكنولوجيا 

والتوا�سل  االإع��الم��ي،  والتدريب  االإعالمية 

اإىل  باالإ�سافة  االأزم����ات،  خ��الل  الناجح  غ��ري 

لل�سوت  الهولندي  للمعهد  ميدانية  زي���ارات 

والروؤية، ومتاحف فنية.

نب�ض البلد- عمان

االأ���س��خ��ا���ص  االأع��ل��ى حل��ق��وق  وق���ع املجل�ص 

ذوي االإع��اق��ة، ام�ص االأرب��ع��اء، ث��الث مذكرات 

ت���ف���اه���م م����ع م�����دار������ص امل���ع���م���دان���ي���ة، وامل������دار 

ال��دول��ي��ة، واأك��ادمي��ي��ة ري��ت��ال ال��دول��ي��ة؛ بهدف 

الدامج للطلبة ذوي  التعليم  توفري متطلبات 

االإعاقة.

ووق����ع امل���ذك���رات ���س��م��و االأم�����ري م��رع��د بن 

املدر�سة  ع��ن  وق��ع  فيما  املجل�ص،  رئي�ص  رع��د، 

امل��ع��م��دان��ي��ة م��دي��رت��ه��ا ي����ارا ال��ق�����س��و���ص، وع��ن 

اإدارتها  جمل�ص  رئي�ص  الدولية  ال��دار  مدار�ص 

اأكادميية  اب��زاخ، وعن مدار�ص  الدكتور حممد 

الدكتور  اإدارتها  الدولية رئي�ص جمل�ص  ريتال 

عمر ال�سديفات.

و���س��دد ���س��م��وه، خ��الل حفل ال��ت��وق��ي��ع، على 

اأهمية ت�سافر اجلهود لتحقيق امل�ساواة وتكافوؤ 

االأ�سخا�ص  ومت��ك��ني  التمييز  وع���دم  ال��ف��ر���ص 

التعليم  يف  حقهم  ممار�سة  م��ن  االإع��اق��ة  ذوي 

على اأ�سا�ص من امل�ساواة �سمن بيئة خالية من 

ال��ع��وائ��ق واحل���واج���ز ال��ت��ي حت���ول اأو حت��د من 

مفهوم وتطبيقات التعليم الدامج الفعال.

دائم  ب�سكل  ي�سعى  املجل�ص  اأن  �سموه  واأك��د 

مبا  واالأنظمة،  والقوانني  ال�سيا�سات  ملواءمة 

بحقوق  املعنية  الدولية  واالتفاقيات  يتما�سى 

اإىل ج��ان��ب تقدمي  االأ���س��خ��ا���ص ذوي االإع��اق��ة، 

التعليمية  امل��وؤ���س�����س��ات  ملختلف  ال��ف��ن��ي  ال��دع��م 

ل��ت��ط��وي��ر ب���راجم���ه���ا ال���رتب���وي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

البنية  واإي��ج��اد  املتخ�س�سة،  ال��ك��وادر  وت��وف��ري 

ال��ت��ح��ت��ي��ة امل���ه���ي���اأة ل��ت�����س��ب��ح امل����دار�����ص ج��اه��زة 

الطلبة  فيهم  مب��ن  الطلبة  جميع  ال�ستقبال 

املقدمة  ب��اخل��دم��ات  واالرت���ق���اء  االإع���اق���ة  ذوي 

لهم.

وبح�سب مذكرات التفاهم، �سيعمد املجل�ص 

ووف��ق��اً خلطط  الثالث  امل��دار���ص  مع  بالتعاون 

ت��ن��ف��ي��ذي��ة ت���ت���الءم وم��ك��ون��ات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

الدعم  تقدمي  اإىل  ال��دام��ج،  للتعليم  الع�سرية 

وفقاً  للمدار�ص  التابعة  املباين  لتهيئة  الفني 

ل���ك���ودة م��ت��ط��ل��ب��ات ال��ب��ن��اء ل��الأ���س��خ��ا���ص ذوي 

جانب  اإىل  املدر�سية،  االأبنية  وك��ودة  االإع��اق��ة، 

لتوفري  احل�سي”  “التكامل  غرفة  ا�ستحداث 

خ���دم���ات ال���ع���الج ال��وظ��ي��ف��ي، وغ���رف���ة خا�سة 

فن  الب�سرية  االإع���اق���ة  ذوي  الطلبة  بتعليم 

الدعم  تقدمي  ع��ن  ف�ساًل  والتنقل،  التوجيه 

لتقدمي  امل�����س��ان��دة  ق�����س��م  دور  لتفعيل  ال����الزم 

ال��غ��رف  داخ����ل  االإع���اق���ة  ذوي  للطلبة  ال��دع��م 

ال�سفية.

بتدريب  املجل�ص  �سيقوم  للمذكرات،  ووفقاً 

املنهج  على  امل��دار���ص  تلك  يف  العاملة  ال��ك��وادر 

احل���ق���وق���ي، وات��ي��ك��ي��ت ال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال مع 

االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة، باالإ�سافة اإىل تقدمي 

تدريبات خمت�سة يف التعليم الدامج.

بتقدمي  املجل�ص  �سيقوم  املذكرات،  ومبوجب 

املدار�ص  تلك  يف  العاملة  للكوادر  الفني  الدعم 

خم�س�سة  م��ن��ه��ج��ي��ة  ال  ح�����س�����ص  ال���س��ت��ح��داث 

وتطوير  عليها،  الطلبة  وتدريب  االإ���س��ارة  للغة 

لكل  التابعة  االإلكرتونية  والتطبيقات  املن�سات 

مدر�سة مبا يدعم متطلبات و�سول الطلبة ذوي 

االإعاقة اإليها خالل عملية التعليم عن بعد.

وا�ستناداً للمذكرات الثالث، �سيجري قبول 

م��ا ال يقل ع��ن 5 ط��الب م��ن ذوي االإع��اق��ة يف 

ك��ل م��در���س��ة م��ن ت��ل��ك امل���دار����ص خ���الل ال�سنة 

مل�ساعفة  ذل��ك  بعد  لي�سار  االأوىل،  الدرا�سية 

العدد يف ال�سنوات الدرا�سية الالحقة.

وت���اأت���ي م���ذك���رات ال��ت��ف��اه��م اإن���ف���اذاً الأح��ك��ام 

قانون حقوق االأ�سخا�ص ذوي االإعاقة رقم 20 

اإىل  اأحكامه  يف  تطرق  وال��ذي   ،2017 ل�سنة 

قبول ودمج االأطفال ذوي االإعاقة يف املوؤ�س�سات 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ع ����س���رورة ت���وف���ري ال��رتت��ي��ب��ات 

اإىل  امل��ي�����س��رة،  واالأ���س��ك��ال  املعقولة  التي�سريية 

والت�سميم  الو�سول  اإمكانية  متطلبات  جانب 

ال�سامل للطلبة ذوي االإعاقة كمتطلب اأ�سا�سي 

لتمكينهم من ممار�سة حقهم يف التعليم على 

اأ�سا�ص من امل�ساواة وتكافوؤ الفر�ص.

نب�ض البلد- عمان

الب�سرية،  والقوى  ل���الإدارة  امل�ساعد  ودع 

العميد الركن ح�سان عناب، ام�ص االأربعاء، 

االإ�سالمية  للعلوم  احل�سن  االأم��ري  كلية  يف 

املتجهة  رقم/47  الع�سكرية  احل���ج  بعثة 

اإىل الديار املقد�سة الأداء منا�سك احلج من 

العاملني واملتقاعدين.

وقال العميد عناب، يف كلمة له، اإن القوات 

امل�����س��ل��ح��ة داأب�����ت ع��ل��ى اإر����س���ال ب��ع��ث��ات احل��ج 

املقد�سة، وهذه مكرمة  الديار  اإىل  والعمرة 

من املكارم الها�سمية التي يتميز بها اجلي�ص 

م��ن��ه بتعزيز  اإمي���ان���اَ  ال��ع��رب��ي امل�����س��ط��ف��وي، 

اأن  م�سيفاً  منت�سبيه،  ل��دى  املعنوية  ال��روح 

الع�سكرية يتحلون  امل�ساركني يف بعثة احلج 

والتعاون  اخللق  وح�سن  والتحمل  بال�سرب 

واالإيثار.

امل�سلحة  ال��ق��وات  مفتي  ق��ال  جهته،  م��ن 

االأردنية، العميد الدكتور ماجد الدراو�سة: 

“من ال ي�سكر النا�ص ال ي�سكر اهلل عز وجل، 
فقيادتنا ت�ستحق ال�سكر والتقدير”، م�سرياً 

اإىل اأن هذه البعثة جاءت بعد انقطاع عامني 

ب�سبب وباء كورونا، و�سمت البعثة عدداً من 

مر�سى ال�سرطان، حيث اأوالهم رئي�ص هيئة 

االأركان امل�سرتكة جل اهتمامه.

احل��ج  بعثة  يف  امل�����س��ارك��ني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

300، ج��رى  ال��ع�����س��ك��ري��ة، ال��ب��ال��غ ع��دده��م 

خمتلف  من  احل��ج  منا�سك  الأداء  انتخابهم 

ت�سكيالت ووحدات القوات امل�سلحة االأردنية 

– اجلي�ص العربي.

 ترخيص مركز تدريب للذكاء 
االصطناعي بالعلوم التطبيقية

 متدربون ضمن برنامج شراكة 
يزورون مجلس النواب الهولندي

 مذكرات تفاهم لتوفير متطلبات 
التعليم الدامج لذوي اإلعاقة
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نب�ض البلد- عمان

امتحان  جل�سات  اأوىل  اخلمي�ص  غ��دا  ت��ب��داأ   

 /2022 لعام  العامة  الثانوية  الدار�سة  �سهادة 

طالبا   204138 مب�ساركة  ال��ع��ام،  االم��ت��ح��ان 

ال��ط��ل��ب��ة  م����ن   124415 م���ن���ه���م  وط����ال����ب����ة، 

ال��درا���س��ة  ط��ل��ب��ة  م���ن  و79768  ال��ن��ظ��ام��ي��ني، 

اخلا�سة.

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م  اأم����ني ع���ام وزارة  وق����ال 

العجارمة،  ن��واف  الدكتور  التعليمية  لل�سوؤون 

اإن كوادر ال��وزارة يف املركز وامليدان هياأت البيئة 

املقاعد  توفري  حيث  م��ن  املالئمة،  االمتحانية 

املنا�سبة، واملياه، وتهوية القاعات وح�سن اإنارتها، 

وراع������ت ك���ذل���ك اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة م���ن ذوي 

القاعة  اإىل  الو�سول  �سهولة  االإعاقة، من حيث 

بحيث تكون يف الطابق االأر�سي، وتوفري املمرات 

اإىل غريها من  وفق كودات البناء اخلا�سة بهم 

متطلبات البيئة االمتحانية املنا�سبة لكل اإعاقة.

العجارمة يف ت�سريح �سحفي  الدكتور  وبني 

�سكلت غرف عمليات  ال��وزارة  اأن  االأربعاء،  ام�ص 

يف امل����رك����ز وامل�����ي�����دان ال����س���ت���ق���ب���ال امل���الح���ظ���ات 

الثانوية  امتحان  واال�ستف�سارات حول جمريات 

االأم���ور  واأول��ي��اء  واملعلمني  الطلبة  م��ن  ال��ع��ام��ة 

وجميع الكوادر القائمة على عقد االمتحان.

االمتحان  ه��ذا  تعقد  ال����وزارة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

وف��اع��ل��ي��ة مع  ك��ف��اءة  ب��ك��ل  والتن�سيق  ب��ال�����س��راك��ة 

الداخلية  للوزارة؛ من وزارة  امل�ساندة  املوؤ�س�سات 

وو���س��ائ��ل  ال�����س��ح��ة،  ووزارة  اأج��ه��زت��ه��ا،  مبختلف 

االإعالم.

واأو�����س����ح اأن�����ه وم����راع����اة ل���ل���ظ���روف اجل��وي��ة 

بدء  قبل  القاعات  اإىل  بالدخول  للطلبة  ي�سمح 

قاعات  اإىل  احل�سور  الطلبة  داع��ي��ا  االم��ت��ح��ان، 

االم��ت��ح��ان قبل ال��وق��ت امل��ح��دد، وال��رتك��ي��ز على 

قد  �سائعات  اأي  اإىل  االل��ت��ف��ات  وع���دم  درا���س��ت��ه��م 

ت�����س��در ح���ول االم���ت���ح���ان، وا���س��ت��ق��اء امل��ع��ل��وم��ات 

ال�سحيحة من م�سادرها الر�سمية.

النف�سي  اجل���و  ت��وف��ري  ����س���رورة  اإىل  واأ����س���ار 

اأب��وي��ة،  ب���روح  معهم  والتعامل  للطلبة،  امل��الئ��م 

من  القاعات  داخ��ل  االمتحانية  البيئة  وتهيئة 

ح��ي��ث ال���ه���دوء، داع��ي��ا يف ال��وق��ت ذات���ه اإىل ع��دم 

على  حفاظا  امل���دار����ص؛  اأ���س��وار  خ���ارج  التجمهر 

�سالمة �سري االمتحان.

الناظمة  بالتعليمات  االل��ت��زام  �سرورة  واأك��د 

بدخول  ال�سماح  ع��دم  تت�سمن  التي  لالمتحان 

ال���وزارة  اأن  اإىل  ال��ق��اع��ات، م�سريا  اإىل  ال��ه��وات��ف 

والتعليمات  االم��ت��ح��ان  ع��ق��د  اإج������راءات  عممت 

والتعليم  الرتبية  م��دي��ري��ات  على  ل��ه  الناظمة 

كافة والكوادر القائمة عليه.

على  القائمة  ب��ك��وادره��ا  ال����وزارة  ثقة  وج���دد 

ل��ه، مقدرا  عقد االمتحان وف��ق ما هو خمطط 

اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا خ����الل ف��رتة 

اال�ستعدادات وعقد االمتحان.

املقررة  االأوىل  ويتقدم لالمتحان يف جل�سته 

االإ���س��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  مبحث  يف  اخلمي�ص  غ���دا 

ورق���ة  يف  وم�����س��رتك��ة  م�����س��رتك��ا   150880
االأك��ادمي��ي  التعليم  ل��ف��روع  م��وح��دة  امتحانية 

واملهني كافة.

التعليم وفق  ف��روع  امل�سرتكون ح�سب  وت��وزع 

و100485  العلمي  للفرع   78025 التايل: 

و243  ال�سرعي  للفرع  و226  االأدب���ي  للفرع 

لفرع املعلوماتية و36 للفرع ال�سحي، فيما بلغ 

عدد الطلبة امل�سرتكني يف االمتحان من الفروع 

املهنية املختلفة 25168 م�سرتكا وم�سرتكة.

مدر�سة   786 يف  االمتحان  عقد  و�سيجري 

على  ت�ستمل  والتعليم؛  ال��رتب��ي��ة  م��دي��ري��ات  يف 

1939 قاعة امتحانية، باالإ�سافة اإىل 42 قاعة 
ق��اع��ة اح��ت��ي��اط لكل مديرية،  ب��واق��ع  اح��ت��ي��اط؛ 

فيما يراقب االمتحانات ما يزيد على 30 األف 

معلم ومعلمة يف قاعات االمتحان كافة.

يف  م�سرتكا   66 ك��ذل��ك  لالمتحان  ويتقدم 

م��راك��ز االإ���س��الح وال��ت��اأه��ي��ل وم��راك��ز االأح���داث، 

موزعني على 11 قاعة، فيما يتقدم لالمتحان 

العام 564 م�سرتكا وم�سرتكة من الطلبة من 

ذوي االإعاقة؛ ال�سم 176، الكفيفون 89، ذوي 

 ،80 الدماغي  ال�سلل   ،118 احلركية  االإعاقة 

23 م�سرتكا  اإىل  اإ�سافة   ،101 الب�سر  �سعاف 

يف مركز احل�سني لل�سرطان.

ال�ساعة  ل��الم��ت��ح��ان  االأوىل  اجلل�سة  وت��ب��داأ 

الثانية  اجلل�سة  ت��ب��داأ  فيما  ���س��ب��اح��ا،  ال��ع��ا���س��رة 

ال�ساعة الواحدة ظهرا.

االمتحان  لعقد  ا�ستعدادتها  ال���وزارة  واأنهت 

امل�سرتكني  احتياجات  و�ستوفر  تامة،  بجاهزية 

االإر�سادية، و�سورة  واللوحات  ال�سرب،  من مياه 

م��ك��ربة ل��ورق��ة ال���ق���ارئ ال�����س��وئ��ي يف ك��ل غرفة 

ام��ت��ح��ان��ي��ة، وج��م��ي��ع امل�����س��ت��ل��زم��ات ال��ت��ي ت�سمن 

تقدم امل�سرتكني يف بيئة امتحانية مالئمة وبكل 

�سهولة وي�سر.

ووج�����ه�����ت ال������������وزارة ع��������ددا م�����ن ال���ر����س���ائ���ل 

حر�سا  االمتحان،  يف  للم�سرتكني  واالإر���س��ادات 

منها ع��ل��ى ���س��الم��ة ���س��ري ام��ت��ح��ان��ات��ه��م، اأب��رزه��ا 

احل�سور اإىل قاعة االمتحان قبل �ساعة من بدء 

اجلل�سة االمتحانية.

و���س��م��ل��ت االإر������س�����ادات ال����ت����زام ك���ل م�����س��رتك 

باإح�سار بطاقة االأحوال املدنية اأو جواز ال�سفر 

ل��ل��م�����س��رتك��ني االأردن����ي����ني وج�����واز ال�����س��ف��ر لغري 

للم�سرتكني  االأم���ن���ي���ة  وال��ب��ط��اق��ة  االأردن����ي����ني، 

الذين ال يحملون جواز �سفر، يوميا  ال�سوريني 

من  امل�سرتكني  حم��ذرة  االمتحان،  تقدمي  عند 

اخللوية،  الهواتف  )اأج��ه��زة  م��ن  اأي  ا�سطحاب 

اإىل  باأنواعها(  واالأق��الم  االإلكرتونية،  ال�ساعات 

ت��الف��ي��ا لتطبيق االإج�����راءات  ق��اع��ة االم��ت��ح��ان؛ 

للتعليمات،  املخالفني  امل�سرتكني  على  االإداري���ة 

كاملل�سقات  ب��االم��ت��ح��ان؛  يتعلق  م��ا  ك��ل  وت����رك 

وق�سا�سات الورق وغريها خارج قاعة االمتحان، 

وال����ت����اأك����د م����ن ب���رن���ام���ج االم���ت���ح���ان وامل���ب���اح���ث 

وااللتزام  امتحان،  لكل  املحدد  والوقت  املقررة، 

بالتعليمات الناظمة له.

واأو����س���ح���ت اأن����ه ���س��ي��زود ك���ل م�����س��رتك بقلم 

االأول  امتحانه  منذ  وم���رباة  ومم��ح��اة  ر�سا�ص 

ت��ب��ق��ى ع��ل��ى م��ق��ع��ده ط��ي��ل��ة ف����رتة ام��ت��ح��ان��ات��ه؛ 

حفاظا على �سالمته و�سالمة اأ�سرته وزمالئه.

وبينت الوزارة اأن الوقت املخ�س�ص لالمتحان 

ا�ستمرارها  م��وؤك��دة  كافيا،  �سيكون  مبحث  لكل 

باإ�سافة ع�سر دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى 

توزيع  يف  ال�سائع  الوقت  من  بدال  للم�سرتكني 

االأوراق االمتحانية.

 التربية: غرفة عمليات الستقبال المالحظات 
واالستفسارات حول مجريات امتحان الثانوية العامة



40املحلي

 150880 طالبا وطالبة يتقدمون اليوم المتحان التوجيهي 
في مبحث التربية االسالمية

 تجديد مذكرة التفاهم بين الغذاء والدواء والعلوم 
التطبيقية

نب�ض البلد – �شذى حتامله

من   150880 نحو  اخلمي�س  اليوم  توجه 

التعليم  التوجيهي من خمتلف فروع  طلبة 

النظاميني  للطلبة  وامل��ه��ن��ي��ة   االك��ادمي��ي��ة 

الدرا�صة اخلا�صة اجلدد وطلبة عام  وطلبة 

2019  ملبحث الرتبية  اال�صالمية .

ويتوزع الطلبة على الفرع العلمي  57135 

فيما  75843 طالبا وطالبة  االدب��ي   والفرع 

  3276 ال��زراع��ي  ال��ف��رع  يف  الطلبة  ع��دد  بلغ 

وال���ف���رع ال�����ص��رع��ي  112  يف ح��ني ب��ل��غ ع��دد  

والفرع    5829 ال�صناعي  ال��ف��رع  يف  الطلبة 

 7141 امل��ن��زيل  واالق��ت�����ص��اد   1527 ال��ف��ن��دق��ي 

للفرع  وط��ال��ب��ان    15 امل��ع��ل��وم��ات��ي  وال���ف���رع 

ال�صحي   .

    وتبدا اجلل�صة االوىل يف متام العا�صرة 

�صباحا يف حني تبداأ اجلل�صة الثانية ال�صاعة 

ال���واح���دة ظ��ه��ًرا  وي��ع��ق��د االم��ت��ح��ان ال��ث��اين 

للفروع  العربية  اللغة  ملبحث  ال�صبت  ي��وم 

االدبي والعلمي وال�صرعي يليه مبحث تاريخ 

االردن يوم االثنني  لفروع االدب��ي والعلمي 

وال�����ص��رع��ي ي��ل��ي��ه م��ب��ح��ث ال��ري��ا���ص��ي��ات ي��وم 

اخلمي�س املقبل لنف�س الفروع .   

ن�صرتها  التي  ال��وزارة  تعليمات  وت�صمنت 

عرب �صفحتها على في�صبوك ح�صور الطلبة 

على  �صاعٍة  ن�صِف  قبَل  االمتحاِن  قاعِة  اإىل 

اإثبات  م�صطحبا  االمتحان  ب��دء  من  االأق���لِّ 

ال�صخ�صية يومًيا 

والتقيد بعدم اإدخال اأي اأجهزة اإلكرتونيَّة 

لكل  مقلمة  وت��وف��ر  االم��ت��ح��ان  ق��اع��ة  اإىل 

اأق��الم  وثالثة  قلم حرب  على  طالب حت��وي 

ر���ص��ا���س ومم��ح��اة وم����رباة؛ بحيث ال يقوم 

الطالب باإح�صار اأي قرطا�صية معه. 

واع���ت���ربت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ورق����ة االأ���ص��ئ��ل��ة و 

امل��ا���ص��ح ال�����ص��وئ��ي  ودف����رت االإج���اب���ة وث��ائ��ُق 

داعية  مبحتوياتها  العبث  يجوز  ال  ر�صمية  

الطالب ورق��م  ا���ص��م  ال��ت��اأك��د م��ن كتابة  اىل  

ك��ل من  على  املخ�ص�س  امل��ك��ان  يف  اجل��ل��و���س 

ورقة االأ�صئلة وورقة املا�صح ال�صوئي  ودفرت 

االإجابة. 

اأه��م��ي��ة ق����راءة  اإىل  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ول��ف��ت��ت 

امللحوظة املوجودة يف بداية ورقة االمتحان 

التي تت�صمن عدد االأ�صئلة وعدد ال�صفحات 

اإىل تظليل  اإ���ص��اف��ة  ب���االإج���اب���ة  ال���ب���دء  ق��ب��ل 

املا�صح  ورق��ة  على  �صا�س  الرَّ بقلم  االإجابات 

ال�صوئي. 

واأ�صارت التعليمات اإىل اأهمية االإجابة عن 

الر�صا�س  بقلم  متعدد  من  االختيار  اأ�صئلة 

االأ�صئلة  بينما  ال�صوئي  ال��ق��ارئ  ورق��ة  على 

االإج��اب��ة عنها على دفرت  ت��ك��ون  االإن�����ص��ائ��ي��ة 

االإجابة بقلم احلرب، مع �صرورة التمهل يف 

ومراجعتها  االمتحان  تاأدية  خالل  االإجابة 

اإىل  واالن���ت���ب���اه  ال���ورق���ة  ت�صليم  ق��ب��ل  ج���ي���داً 

كامل  تظليل  م��ن  وال��ت��اأك��د  املتبقي  ال��وق��ت 

االإجابات على ورقة القارئ ال�صوئي. 

ان���ه مي��ك��ن للطالب اخل����روج من  وب��ي��ن��ت 

غ��رف��ة االم��ت��ح��ان ف��ق��ط ب��ع��د ن��ه��اي��ة ال��زم��ن 

االأ�صئلة  م��ن ورق��ة  ك��ل  ت�صليم  امل��ق��رر  وبعد 

وورقة املا�صح ال�صوئي ودفرت االإجابة.

نب�ض البلد -عمان

وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  ج��ددت 

وجامعة العلوم التطبيقية اخلا�صة، مذكرة 

والغذاء  ال�صيدلة  علوم  جم��ال  يف  التفاهم 

والتغذية، بهدف تر�صيخ التعاون وال�صراكة، 

وت����ع����زي����ز ت�����ب�����ادل اخل���������ربات يف امل���ج���ال���ني 

االأكادميي واملهني.

ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة، وف���ق ب��ي��ان امل��وؤ���ص�����ص��ة، 

نزار  الدكتور  العام  االأرب��ع��اء، مديرها  ام�س 

اإميان  الدكتورة  اجلامعة  ورئي�صة  مهيدات، 

الب�صيتي.

تركز  االتفاقية  اأن  اإىل  مهيدات  واأ���ص��ار 

على التعاون يف جمال التدريب والدرا�صات 

واالأبحاث يف خمتلف املجاالت ذات االهتمام 

امل�صرتك، وتبادل املعلومات العلمية والفنية 

واخلربات يف املجاالت العلمية والتطبيقية.

االتفاقية  اأن  الب�صيتي  اأكدت  من جهتها، 

ت���اأت���ي يف اإط������ار ت��ط��وي��ر وت���ع���زي���ز جم���االت 

ال���ت���ع���اون امل�������ص���رتك، وت���وظ���ي���ف االأب����ح����اث 

الوطنية  ال�صناعات  قطاع  لدعم  امل�صرتكة 

الطبية،  وامل�صتلزمات  وال��دوائ��ي��ة  الغذائية 

ودع����م ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م، ان��ط��الق��ا م��ن روؤي���ة 

وال���ري���ادة واالإب�����داع يف  التميز  اجل��ام��ع��ة يف 

التطبيقي،  العلمي  والبحث  التعليم،  جودة 

وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع، واإع�������داد ك�����وادر م��وؤه��ل��ة 

ومدربة تلبي متطلبات �صوق العمل.

وتت�صمن االتفاقية عدة برامج وم�صاريع 

عن  ف�صال  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  م�صرتكة 

بنود خا�صة بت�صهيل تبادل املعلومات العلمية 

للمكتبات  ال��ف��ري��ق��ني  وا���ص��ت��خ��دام  وال��ف��ن��ي��ة 

الطرفني،  ل��دى  املتوفرة  العلمية  وامل��راج��ع 

النوعي واالح��رتايف وبناء  التدريب  وتوفر 

القدرات يف املجاالت ذات االهتمام امل�صرتك 

وجمال التقنيات والربجميات وال�صبكات.

الذي جرى يف  االتفاقية،  وح�صر توقيع 

مقر املوؤ�ص�صة، مدير التعليم امل�صتمر يف كلية 

واأمني  ال�صخ�صر،  �صناء  الدكتورة  ال�صيدلة 

احلميد  عبد  الدكتور  ال�صيادلة  نقابة  �صر 

عليمات والدكتور لوؤي �صعادة.

 المياه: ضبط  اعتداءات على خطوط 
رئيسة في البلقاء وجنوب عمان

 انطالق أعمال المؤتمر الدولي األول 
للبحث العلمي واالبتكار

نب�ض البلد- عمان

بالتعاون مع  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ن��ف��ذت   

م��دي��ري��ة االم���ن ال��ع��ام، حملة اأم��ن��ي��ة الزال��ة 

م��ي��اه رئي�صية يف  االع���ت���داءات على خ��ط��وط 

الدنانر يف حمافظة  وام  ال�صليحي  مناطق 

ال��ب��ل��ق��اء، وم��ن��اط��ق ج��ن��وب ع��م��ان )���ص��ال��ي��ة 

وال����رام����ة( ت�����ص��ت��خ��دم ل���ري م�����زارع وت��زوي��د 

ب���رك �صباحة  ���ص��ي��اح��ي��ة وت��ع��ب��ئ��ة  ���ص��ال��ي��ه��ات 

و�صهاريج خمالفة وبيعها.

وق���ال���ت ال������وزارة يف ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي ام�����س 

ت��اأت��ي �صمن اجل��ه��ود  االأرب���ع���اء، ان احل��م��ل��ة 

املتوا�صلة الإحكام ال�صيطرة على م�صادر املياه 

يف جميع مناطق اململكة، م�صرة اىل اأنه مت 

13 اعتداء يف مناطق �صالية والرامة  �صبط 

مياه  ل�صحب  اعتداء   11 منها  عمان،  جنوب 

ب����رك �صباحة  م���ن خ��ط��وط ن��اق��ل��ة ل��ت��ع��ب��ئ��ة 

خمالفة،  �صهاريج  وتعبئة  م���زارع  وت��زوي��د 

حيث  خمالفني،  بئرين  �صبط  اىل  اإ���ص��اف��ة 

متت ازال��ة االع��ت��داءات واإع���داد ال�صبوطات 

اخلا�صة بالواقعة.

ويف حمافظة البلقاء مت �صبط اعتداءين 

كبرة  م��زارع  لتزويد  رئي�صية  خطوط  على 

و�صحب  الدنانر  وام  ال�صليحي  مناطق  يف 

خطوط خمالفة مل�صافات طويلة، ومت خالل 

احلملة ازالة االعتداءات واإعداد ال�صبوطات 

اخلا�صة .

ودع�����ت ال��������وزارة اجل���م���ي���ع، اىل االب����الغ 

ع��ن مثل ه��ذه االع��ت��داءات التي ت��وؤث��ر على 

يف  كبرة  باإرباكات  وتت�صبب  املائي،  التزويد 

التزويد للمناطق، م�صيدة بتعاون املواطنني 

ال��دائ��م وك��اف��ة اجل��ه��ات الإجن���اح جهودها يف 

هذه احلملة.

نب�ض البلد- عمان

املوؤمتر  اأع��م��ال  االأرب��ع��اء،  ام�س  انطلقت، 

ال��ع��ل��م��ي واالب��ت��ك��ار  ل��ل��ب��ح��ث  االأول  ال�����دويل 

العلوم  كلية  تنظمه  ال��ذي  امل��ي��ت،  البحر  يف 

ال��رتب��وي��ة يف اجل��ام��ع��ة االأردن���ي���ة، مب�صاركة 

دول����ي����ة ل��ن��خ��ب��ة م����ن ال���ع���ل���م���اء وال��ب��اح��ث��ني 

وامل��خ��ت�����ص��ني واالأك����ادمي����ي����ني يف امل���ج���االت 

والتخ�ص�صات البحثية.

وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س اجل���ام���ع���ة ل�����ص��وؤون 

الكليات االإن�صانية، الدكتور اأحمد جمدوبة، 

اإن  الفعاليات،  افتتاح  خ��الل  امل��وؤمت��ر،  راع��ي 

املوؤمتر يركز على البحث العلمي واالبتكار، 

احليوية  املو�صوعات  م��ن  العديد  ويناق�س 

على  خمرجاتهما  ُت�صاغ  اأن  اآمال  واملتنوعة، 

اأر���س  على  منهما  االإف���ادة  م��ن  مُيّكننا  نحو 

خلطوات  احل��اج��ة  ب��اأم�����س  فواقعنا  ال��واق��ع، 

ع��م��ل��ي��ة حُت�������دُث ن��ق��ل��ة ن���وع���ي���ة ك����ي ت�����ص��ه��م 

خمرجات الريادة واالبتكار واالإبداع يف دفع 

عجلة تقدم املجتمعات.

امل��ت��ع��ل��ق��ة  االأوراق  اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  و����ص���دد 

ب��ال��ب��ع��دي��ن ال����رتب����وي وال���ث���ق���ايف، وال��ت��ع��ل��م 

ب��اأ���ص��ك��ال��ه االأرب�����ع�����ة: ال���وج���اه���ي ب��ال��ك��ام��ل، 

واالإل����ك����رتوين ال��ك��ام��ل ع��ن ب��ع��د، واملُ���دم���ج، 

اأّننا منذ عقود  “الهجني”، ُم�صيًفا  واملتنوع 

�صكله  التعليم من  واق��ع  تغير  نتحدث عن 

التقليدي اإىل املعا�صر، الفتا اإىل اأن جائحة 

كورونا منحتنا فر�صة لُنطّور التعليم.

العلوم الرتبوية،  اأّكد عميد كلية  بدوره، 

العلمي  البحث  اأن  الزبون،  حممد  الدكتور 

ووظ��ي��ف��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع مُت��ّث��ل 

اإىل  م�صًرا  جامعة،  لكل  االأ�صا�صية  الركائز 

ال��رك��ائ��ز،  تلك  اأح���د  ه��و  العلمي  االإن��ت��اج  اأن 

بالتوازي مع عمليتي التعليم والتعلم.

واأ�صار اإىل �صرورة اإعادة النظر يف االأبحاث 

ال��ت��ن��اف�����ص��ي��ة وال��ت�����ص��ل��ح ب�������االأدوات ال��ف��ع��ال��ة، 

واأبرزها راأ�س املال الب�صري واملحافظة عليه 

وتقدمي الدعم املبا�صر وغر املبا�صر له على 

اأّن عملّية تقييم  اإىل  اأوجهه، الفًتا  اختالف 

با�صتمرار  وتغذيتها  العلمي  البحث  خطة 

على  تقع  ال��دق��ي��ق��ة،  وامل��ع��ل��وم��ات  بالبيانات 

عاتق اجلميع، وهذا ما ناأمله من املوؤمتر.

االبتكار  مركز  مدير  اأو���ص��ح  جانبه،  من 

الزين،  ي��زن  الدكتور  وال��ري��ادة يف اجلامعة، 

اأه��م��ي��ة ت��ب��ادل اخل����ربات يف جم���ال االب��ت��ك��ار 

باملئة   22 باأن  تقارير  اأ�صارت  والريادة، حيث 

االأف��ك��ار  على  تعتمد  ال��ع��امل  اقت�صادات  م��ن 

الريادية املبتكرة.

واأّكد رئي�س جلنة املوؤمتر، الدكتور مهند 

ليومني،  ي�صتمر  ال��ذي  املوؤمتر  اأن  ال�صبول، 

“دور  اأّول موؤمتر متخ�ص�س يبحث يف  ُيعّد 

البحث العلمي يف التميز واالبتكار يف العلوم 

الرتبوية واالجتماعية”.

رقم العدد 244  2022 /  6  /  30 اخلمي�س 

االعالين
08 االحد   12/ 12 / 2021

رقم العدد   5899

العالناتكم

 يف 

065606300
065606301

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

عن ا�ستكمال اجراءات ت�سفية �سركة منا�س الطراونة و�سريكها

الرقم  حت��ت  ب�سيطة  تو�سية  ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

هذا  ن�سر  تاريخ  من  اعتبارا   2013/12/30 بتاريخ   )17659(

العالن

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

بلقي�س  ق�سر  ل�سركة  العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�سناعة 

ذات  ال�سركات  �سجل  يف  لدينا  وامل�سجلة  ال�سياحية  للمطاعم 

  2015/8/4 م�سوؤولية حمدودة حتت الرقم )41220( بتاريخ  

قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2022/6/28  

ال�سركة ت�سفية اختيارية وتعيني حممد  املوافقة على ت�سفية 

علي احمد ال�سلبي  م�سفيا لل�سركة، وان عنوان امل�سفي هو :

– هاتف  ال�سورى  – مقابل حديقة  الغربي  – الذراع  نزال  حي 

0795766665

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  واحل��وام��ده   زيد  ابو  �سركة  بان  والتجارة 

  2021/12/6 بتاريخ   )122264( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : ابو زيد و احلوامدة

اإىل �سركة : جعفر عمر وعلي الن�سار

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�سركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

واملخربية   والكيميائية  الزراعية  للمواد  الق�سطل  �سركة  باأن 

ذ.م.م م�سجلة لدينا يف �سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ 

حتت الرقم )3518( بتاريخ )1994/4/4( 

املحدودة  امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2022/6/28(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة احمد �سليمان اخلطيب و�سريكه  وامل�سجلة 

بتاريخ   )120268( ال��رق��م  حت��ت  ت�سامن  �سركات  �سجل  يف 

2019/11/13  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : احمد �سليمان اخلطيب و�سريكه

اإىل �سركة : حممد خري علي القا�سي و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من  )277/اأ(  املادة  لأحكام  ا�ستنادا 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام  رقم )22( ل�سنة 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

باأن �سركة مطعم خيمة ال�سابع ذ.م.م م�سجلة لدينا يف 

�سجل ال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة/ حتت الرقم 

)47962( بتاريخ )2017/6/6( 

امل�سوؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  وقد 

املحدودة بتاريخ )2022/6/28(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

يف  وامل�سجلة  و�سريكه   عبداهلل  حماده  �سركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )12922( الرقم  حتت  ب�سيطة  تو�سية  �سركات  �سجل 

2007/3/22  تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : حماده عبداهلل و�سريكه

اإىل �سركة : حماده عبداهلل و�سركاه

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

الطبية  اأرجو من دائني �سركة  الولوية لالجهزة وامل�ستهلكات 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم

  ) 56335 ( بتاريخ ) 2020/1/13(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : مروان عبدالهادي جابر عزام 

عنوان امل�سفي : عمان – الدوار ال�سابع – جممع احل�سني 53 – 

هاتف 0795893311

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  فوجيان طريق احلرير البحري للت�سويق 

ذ.م.م  وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  

) 46756 ( بتاريخ ) 2017/7/23(

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : اياد خليل يو�سف ابو ما�سي

عنوان امل�سفي : البيادر – اجلندويل – �سارع حممد الدعجة – 

فوق مركز �سريين لتعليم ال�سواقة – الطابق الثاين 

هاتف 0790309790

م�سفي ال�سركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�سنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �سركة  ق�سر بلقي�س للمطاعم ذ.م.م  وامل�سجلة 

لدى دائرة مراقبة ال�سركات حتت الرقم  ) 41220 ( بتاريخ

)2015/8/4 ( 

كانت  �سواء  ال�سركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �سرورة 

م�ستحقة الدفع ام ل / وذلك خالل �سهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�سهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�سم م�سفي ال�سركة : حممد علي احمد ال�سلبي

– مقابل  – الذراع الغربي  عنوان امل�سفي :  عمان -  حي نزال 

حديقة ال�سورى 

هاتف 0795766665 

م�سفي ال�سركة
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لتواصل تزويد الطلبة بالمهارات المطلوبة

أورنج األردن تجدد شراكتها مع جامعة اليرموك

األردن يشارك بالقمة العالمية لسياحة الشباب
 المنعقدة بإيطاليا

استراتيجية النقل تسعى لتقليل استخدام السيارات 
الخصوصية في األردن

نب�ض البلد  – عمان 

مع  ات��ف��اق��ي��ت��ه��ا  الأردن  اأورجن  ج�����ددت 

برنامج  تنفيذ  ملوا�صلة  ال��رم��وك  جامعة 

خمترب اأورجن الرموك الإبداعي يف مركز 

الريادة والبتكار بكلية احلجاوي للهند�صة 

لل�صنة  وذل���ك  اجل��ام��ع��ة،  يف  التكنولوجية 

ال�صراكة  اإط����ار  يف  ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال�صابعة 

ال��ع��م��ي��ق��ة ال���ت���ي جت��م��ع ال���ط���رف���ن ب��ه��دف 

مهاراتهم  و�صقل  ال�صباب  ق���درات  تعزيز 

خ�صي�صاً  م�صممة  جم��ان��ي��ة  ب��رام��ج  ع��رب 

بكفاءات  العمل  ���ص��وق  ل��دخ��ول  لإع���داده���م 

عالية.

ويف اإطار التفاقية التي متتد على مدار 

3 �صنوات، �صيوا�صل املخترب تدريب الطلبة 
مهارات  على  الأخ���ر  ال��درا���ص��ي  عامهم  يف 

بالإ�صافة  العمل،  �صوق  يف  مطلوبة  رقمية 

اإىل املهارات الذاتية التي ت�صاهم يف تعزيز 

فر�صهم الوظيفية، لي�صاعدهم بذلك على 

ال��ذي يعد متطلباً  العملي  اإمت��ام تدريبهم 

جامعياً للتخرج.

ال���رم���وك  اأورجن  خم��ت��رب  ي�����ص��ت��ق��ط��ب 

21 ط��ال��ب��اً  ح������وايل  ����ص���ن���وي���اً  الإب������داع������ي 

ت����راوح ما  ت��دري��ب م��دت��ه  ع��ل��ى  يح�صلون 

6 �صهور، وقد بلغ عدد الطالب  اأو   4 بني 

امل�صتفيدين من املخترب منذ توقيع اتفاقية 

ما   2015 ع��ام  يف  الأوىل  للمرة  ال�صراكة 

يقارب 168 طالباً.

الدكتور  ال��رم��وك،  جامعة  رئي�س  اأك��د 

اأن ه���ذه الت��ف��اق��ي��ة متثل  اإ����ص���الم م�����ّص��اد، 

جت�������ص���ي���داً واق����ع����ي����اً ل��ل��ت�����ص��ارك��ي��ة م����ا ب��ن 

ال���ق���ط���اع���ن ال����ع����ام واخل�����ا������س، ع����رب دع���م 

م���وؤ����ص�������ص���ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ايل امل��ت��م��ث��ل��ة 

ب��اجل��ام��ع��ات، مب��ا ي��وف��ره ه��ذا املخترب من 

لطلبة  بالن�صبة  ل��الإب��داع  موؤهلة  م�صاحة 

اجلامعة ب�صكل عام وطلبة كلية احلجاوي 

للهند�صة التكنولوجية ب�صكل خا�س، لفتاً 

فكرة هذا  تعميق  نحو  اجلامعة  تطلع  اإىل 

اإف�����ص��اح املجال  وب��ال��ت��ايل  املخترب وت��ك��راره، 

ل��ال���ص��ت��ف��ادة مما  امل��زي��د م��ن الطلبة  اأم����ام 

ي���وف���ره م���ن اإم��ك��ان��ي��ات ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة على 

�صعيد تطوير مهاراتهم املعرفية.

واأكد الرئي�س التنفيذي لأورجن الأردن، 

ال�صراكة مع جامعة  اأهمية  تري ماريني، 

ال��رم��وك مب��ا يف ذل��ك املخترب الإب��داع��ي 

فعالياته  مبوا�صلة  ال�صركة  تلتزم  ال���ذي 

التعليمية  املوؤ�ص�صات  اإطار �صراكاتها مع  يف 

والأك��ادمي��ي��ة يف اململكة م��ن اأج��ل الرت��ق��اء 

مبخرجات التعليم ودعم ال�صباب ومتكينهم 

كبراً  اهتماماً  ت��ويل  واأنها  خا�صة  رقمياً، 

الرئي�صية  امل��ح��اور  كاأحد  الرقمي  للتعليم 

ل�صراتيجيتها للم�صوؤولية الجتماعية.

نب�ض البلد - عمان 

����ص���ارك ال��ط��ال��ب��ان الأردن����ي����ان ي����زن امل��ج��ايل 

الأردنية،  الفندقية  املدر�صة  من  ح��داد  وم��رال 

تنظمها  التي  ال�صباب  ل�صياحة  العاملية  بالقمة 

�صورينتو  مدينة  يف  العاملية  ال�صياحة  منظمة 

مت��وز،   3 ولغاية  ح��زي��ران   27 م��ن  اإيطاليا  يف 

مب�صاركة 130 �صاباً من 60 دولة.

وت���ه���دف ال��ق��م��ة اإىل ج��م��ع ال�����ص��ب��اب ال��ع��امل��ي 

عاًما   18 12 اإىل  الذين تراوح اأعمارهم بن 

ال�صياحي،  ال��ق��ط��اع  اأن��ح��اء  ق���ادة م��ن جميع  م��ع 

مبا يف ذلك ال�صيا�صين وال�صخ�صيات الرئي�صية 

والرفيه  الطهي  وف��ن  الريا�صة  قطاعات  م��ن 

والبتكار.

و���ص��رك��ز ع��ل��ى بع�س ال��ت��ح��دي��ات وال��ف��ر���س 

الرئي�صية التي تواجه ال�صياحة العاملية يف الوقت 

احلايل، كما �صركز على دور القطاع يف حتقيق 

التنمية  2030، واأهداف  اأجندة الأمم املتحدة 

امل�صتدامة ال�صبعة ع�صر.

ال�صباب  ل�صياحة  العاملية  القمة  وتت�صمن 

)GYTS( التي تعترب من�صة جديدة طورتها 

 ،)UNWTO( ال��ع��امل��ي��ة  ال�صياحة  منظمة 

قطاع  يف  وم�صاركتهم  ال�صباب  متكن  لتعزيز 

العمل  وور���س  الفعاليات  من  �صل�صلة  ال�صياحة، 

�صتمنح  وال��ت��ي  ال��دول��ي��ة،  التعليمية  وامل���ب���ادرات 

الأط�����ف�����ال وال�������ص���ب���اب م��ن�����ص��ة ف����ري����دة ل��ت��ب��ادل 

ومناق�صة الأفكار املبتكرة والروؤى ومقرحاتهم 

مل�صتقبل ال�صياحة امل�صتدامة �صمن خطة التنمية 

امل�صتدامة لعام 2030.

وت��ع��ك�����س ال��ق��م��ة ت��رك��ي��ز م��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ي��اح��ة 

الرقمي  والتحول  البتكار  على  الأو�صع  العاملية 

تركز  خا�صة  جل�صة  �صتت�صمن  حيث  لل�صياحة، 

ع��ل��ى الأم����ن ع��رب الإن���رن���ت، ي��ج��ري تنظيمها 

امل��ت��ح��دة الحت����اد  ب��ال��ت��ع��اون م���ع وك���ال���ة الأمم 

حما�صرة  اإىل  بالإ�صافة  لالت�صالت،  ال���دويل 

 ،Metaverse حول ال�صياحة الفرا�صية و

.Meta الذي مت تنظيمه بال�صراكة مع

وت�صاهم القمة با�صتك�صاف امل�صاركن جلوانب 

وامل�صتدامة من  امل�صوؤولة  ال�صياحة  خمتلفة من 

خالل جمموعة متنوعة من الأن�صطة التفاعلية 

وال��درو���س  امل�صتديرة  وامل��ائ��دة  العمل  “ور�س 
الرئي�صية واجلل�صات العامة والأن�صطة الثقافية 

ملنظمة  العامة  اجلمعية  وحم��اك��اة  والريا�صية 

ال�صياحة العاملية”.

نب�ض البلد – عمان 

الربعاء،  اأم�س  بيان  يف  النقل  وزارة  قالت 

قطاع  ا�صراتيجية  تطوير  على  تعكف  ان��ه��ا 

منذ   )2022-2027( ل����الأع����وام  ال��ن��ق��ل 

بالتعاون مع جميع  العام )2021(  منت�صف 

اأعمال  انتهاء  مع  وبالتناغم  القطاع،  �صركاء 

ور�صة العمل القت�صادية الوطنية يف الديوان 

القت�صادي  التحديث  )روؤي��ة  واط��الق  امللكي 

/ اط���الق ام��ك��ان��ات ل��ب��ن��اء امل�����ص��ت��ق��ب��ل(، وذل��ك 

للعمل وبالتعاون مع فريق من البنك الدويل 

والحت�����اد الوروب�����ي ع��ل��ى م���واءم���ة امل���ب���ادرات 

قطاع  ا�صراتيجية  م��ع  ال��وث��ي��ق��ة  يف  ال����واردة 

النقل لالأعوام )2027-2022( وترجمتها 

اأه��������داف  ت�������ص���م���ن���ت  ت���ن���ف���ي���ذي���ة  خ���ط���ط  اىل 

التي  املبادرات  بجميع  مرتبطة  ا�صراتيجية 

وردت يف وثيقة “روؤية التحديث القت�صادي/ 

اإطالق امكانات لبناء امل�صتقبل”.

وب����ن ال��ب��ي��ان ان وث��ي��ق��ة ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 

نظرة  النقل  لقطاع  بنظرتها  متتاز  املحدثة 

امل�صاريع  كلف  حتليل  على  مرتكزة  �صمولية 

م�صادر  واق���راح  لتنفيذها  امل��ال��ي��ة  وال��ف��ج��وة 

مثل  ال���ص��رات��ي��ج��ي��ة  �صمن  اأخ���رى  متويلية 

قطاع  من  املتاأتية  والإي��رادات  العامة  املوازنة 

اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة  وتفعيل  النقل 

الكبرة  التمويلية  الفجوة  ل�صد  واملنح، وذلك 

يف متويل م�صاريع قطاع النقل.

خمرجات  اأه�����م  تتمثل  بانه  بالبيان  وج��اء 

2022-( النقل  قطاع  ا�صراتيجية  حتديث 

ا���ص��ت��ه��داف م��وؤ���ص��رات  م�����ن خ�����الل   )  2027
ق���ي���ا����س م����ن اأه���م���ه���ا رف�����ع ن�����ص��ب��ة م�����ص��اه��م��ة 

ق���ط���اع ال��ن��ق��ل يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 

ف��ر���س  وخ��ل��ق   ،)7%( اإىل   )2.6%( م���ن 

ال��ع��ام��ل��ن  ع����دد  م���ن  بن�صبة)18%(  ع��م��ل 

احل�����ايل ع��ل��ًم��ا ب�����اأن ق���ط���اع ال��ن��ق��ل مب��خ��ت��ل��ف 

98 األ�����ف ع���ام���اًل ،  اأمن����اط����ه ي�����ص��م ح�����وايل 

متو�صط  م��ن  ال��ن��ق��ل  ك��ل��ف  م��ع��دل  وتخفي�س 

من  والتقليل  بحدود)5%(،  الأ���ص��رة  دخ��ل 

ن�صبة  ورفع  اخل�صو�صية  ال�صيارات  ا�صتخدام 

جميع  م��ن  ال��ع��ام  النقل  و�صائط  م�صتخدمي 

التنقل حركات 

ح������وايل  م������ن   )Mode Share(  

)%12( اإىل )%17(، بال�صافة اىل خف�س 

كلفة اخل�صائر املرتبة على اإجمايل احلوادث 

املرورية بن�صبة )%35(، تخفي�س ا�صتهالك 

بحدود)7%(،  ال��ط��اق��ة  م���ن  ال��ن��ق��ل  ق���ط���اع 

وت��خ��ف��ي�����س ن�����ص��ب��ة الن��ب��ع��اث��ات ال��ن��اجت��ة من 

قطاع النقل بحدود)12%(
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تجار ومستوردون: قطاع األلبسة 
يشهد ركودا غير مسبوق

المدن الصناعية االردنية تطلق خدمة 
الدفع اإللكتروني لمستثمريها
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اأن  واأحذية،  األب�صة  وم�صتوردو  جتار  اأك��د 

القطاع ي�صهد ركوداً غر م�صبوق يف ن�صاطه 

خالل الفرة احلالية.

واأ�صاروا، اإىل اأن هناك تراجعا ملحوظا يف 

ن�صبة املبيعات، تقدر بنحو 50 باملئة، مقارنة 

مع موا�صم �صيفية �صابقة.

وق����ال ن��ق��ي��ب جت���ار الأل��ب�����ص��ة والأق��م�����ص��ة 

والأحذية، �صلطان عاّلن، اإن ن�صاط القطاع 

اأقل من املعتاد ن�صبة لهذا الوقت من ال�صنة، 

مقارنة مع العام املا�صي.

واأ�����ص����اف، اإن ه���ن���اك ت���راج���ع���ا ك���ب���را يف 

م�صراً  باملئة،   50 بنحو  املبيعات  م�صتوى 

يف  واأ����ص���ع���اره���ا  م��ت��وف��رة  ال��ب�����ص��ائ��ع  اأن  اإىل 

متناول اجلميع.

ودعا عاّلن اإىل �صرورة الإ�صراع يف و�صع 

�صوابط للتجارة الإلكرونية يف ظل �صعف 

يقلل  مب��ا  التقليدية،  التجارة  على  الطلب 

وحجم  تواجدها،  على  ال�صلبية  التداعيات 

ال��ع��م��ال��ة ف��ي��ه��ا، والإ����ص���غ���ال ال���ع���ق���اري ل��ه��ا، 

ويحقق العدالة للطرفن.

وقال تاجر وم�صتورد الألب�صة، منر دية، 

اأي����ار املا�صي  اإن ال��ق��ط��اع م��ر خ���الل ���ص��ه��ري 

وح��زي��ران احل���ايل، ب��ظ��روف غ��ر م�صبوقة، 

ب�صبب �صعف قدرات املواطنن ال�صرائية، يف 

ظل ارتفاع الأ�صعار الذي طال معظم مناحي 

احلياة.

من  باملئة   60 م��ن  اأك���ر  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 

الوظيفي،  الراتب  على  يعتمدون  املواطنن 

وب��ال��ت��ايل ف���اإن اإن��ف��اق��ه��م م��ت��وج��ه اىل امل���واد 

ال���ص��ت��ه��الك��ي��ة الأ����ص���ا����ص���ي���ة ال���ت���ي ارت��ف��ع��ت 

اأ����ص���ع���اره���ا، م���ا اأ���ص��ع��ف ال�����ص��ي��ول��ة ال��ك��اف��ي��ة 

لتغطية الحتياجات الثانوية.

���ص��ه��دت ت��راج��ع��اً  اأن الأ����ص���واق  ول��ف��ت اإىل 

اآم��ال  ال�صهرين،  ه��ذي��ن  خ��الل  ن�صاطها  يف 

املبارك،  الأ�صحى  تتح�صن مع قرب عيد  اأن 

ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت��اأج��ي��ل اأق�����ص��اط ال��ق��رو���س 

ال��ب��ن��ك��ي��ة، و���ص��رف ال���روات���ب، وب����دء مو�صم 

املنا�صبات الجتماعية.

واأ�صاف، اإن مو�صم ال�صيف رئي�صي ومهم 

ال��ت��ج��ار، ي�����ص��اع��ده��م يف ����ص���داد الل��ت��زام��ات 

ا���ص��ت��م��رت ح��ال��ة  امل��رت��ب��ة ع��ل��ي��ه��م، واإذا م���ا 

الركود ف�صيكون الو�صع �صعباً عليهم.

اأ�صعار  رف��ع  التجار  ي�صتطع  اأن��ه مل  واأك��د 

ت��ك��ال��ي��ف ال�صحن  ب�����ص��ائ��ع��ه��م، رغ���م ارت���ف���اع 

نتيجة  الت�صغيلية،  والتكاليف  والب�صائع 

ل�صعف الطلب، واملناف�صة ال�صديدة.

اأن  النت�صة،  ن��ذي��ر  الأح��ذي��ة  ت��اج��ر  وب��ن 

التجار يعولون على مو�صم ال�صيف لتن�صيط 

املبيعات،  الأ�صواق ورفع م�صتوى  احلركة يف 

العيدين، �صهدت  اأن فرة ما بن  اإىل  لفتاً 

ركوداً غر م�صبوق.

واأك������د وج�����ود م�����ص��ك��ل��ة ت��ك��م��ن يف ت��ك��د���س 

اإج��راءات  وب��طء  العقبة،  ميناء  يف  الب�صائع 

التخلي�س اجلمركي عليها، داعياً اإىل اإيجاد 

حلول لالإ�صراع يف ذلك.

ت��اج��ر وم�صتورد الأح��ذي��ة ع��ادل  واع��ت��رب 

ال��ده��ن��ي، اأن الأ����ص���واق ت��واج��ه رك����وداً خالل 

ال���ف���رة احل��ال��ي��ة، ب�����ص��ب��ب ارت���ف���اع الأ���ص��ع��ار 

و���ص��ع��ف ال�����ص��ي��ول��ة ب���ن اأي������دي امل��واط��ن��ن، 

وتوجههم نحو ال�صروريات.

وتوقع الدهني حت�صن الن�صاط التجاري، 

اأق�صاط  تاأحيل  املقبلة، يف ظل  الأي��ام  خالل 

الأ�صعار  اأن  اإىل  م�صراً  البنكية،  القرو�س 

ا�صطروا  ال��ت��ج��ار  واأن  اجل��م��ي��ع،  م��ت��ن��اول  يف 

على  ح�صولهم  مقابل  باأرباحهم  للت�صحية 

�صيولة لت�صديد التزاماتهم.
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الردنية  ال�صناعية  امل��دن  �صركة  طلقت 

اأم�����س الرب��ع��اء، خدمة ال��دف��ع الإل��ك��روين 

مل�����ص��ت��ث��م��ري��ه��ا يف خم���ت���ل���ف م����واق����ع امل����دن 

ال�صناعية التابعة لها.

ووف������ق ب���ي���ان ل��ل�����ص��رك��ة، ف������اإن اخل���دم���ة 

�صتمكن امل�صتثمرين ال�صناعين من متابعة 

الإجراءات املالية التي تتطلبها معامالتهم 

عرب  الردنية  ال�صناعية  امل��دن  �صركة  لدى 

تطبيق  خ��الل  م��ن  اأو  البنكية  ح�صاباتهم 

عليهم  للت�صهيل  ف��وات��رك��م(  اأي   ( وم��وق��ع 

واخت�صار الوقت واجلهد.

�صتتيح  اخل���دم���ة  اأن  ال���ب���ي���ان،  واأ�����ص����اف 

من  الإ���ص��ت��ف��ادة  ال�صناعين  للم�صتثمرين 

امت�����ام الإج���������راءات امل���ال���ي���ة خل��م�����ص��ة ب��ن��ود 

ت��ت�����ص��م��ن دف����ع ف���وات���ر امل���ي���اه، دف����ع ر���ص��وم 

رخ�س املهن، دفع بدلت البيع، دفع بدلت 

معامالتهم  تتطلبها  ب��دلت  واأي��ة  الإيجار، 

لدى �صركة املدن ال�صناعية.

ال�صناعية  امل��دن  �صركة  وق��ال مدير عام 

الردن���ي���ة ع��م��ر ج��وي��ع��د، اإن ال�����ص��رك��ة وم��ن 

خالل توفر هذه اخلدمة �صت�صهم بت�صهيل 

الإجراءات على امل�صتثمرين وتوفر الوقت 

املبا�صر  ال��دف��ع  م��ن خ��الل  واجل��ه��د عليهم 

ع��رب ه���ذه اخل��دم��ة وال��ت��ي ت��اأت��ي يف �صياق 

الردن��ي��ة  ال�صناعية  امل���دن  �صركة  اج����راءت 

للت�صهيل على امل�صتثمرين واتاحة ا�صتخدام 

ملتابعة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة  ال��و���ص��ائ��ل  خم��ت��ل��ف 

اعمالهم.

ال�صناعية  امل��دن  وب��ن مدير ع��ام �صركة 

نحو  اج���راءات���ه���ا  ���ص��ي��اق  ويف  ال�����ص��رك��ة  اإن 

ال����ت����ح����ول ال����رق����م����ي ومب������ا ي���ت���م���ا����ص���ى م��ع 

ت�صعى  املجال  هذا  يف  احلكومية  التوجهات 

دوما لتوظيف خمتلف و�صائل التكنولوجيا 

احلديثة يف اجراءاتها ومبا يواكب خمتلف 

التطورات.

يذكر اأن �صركة املدن ال�صناعية الردنية 

اململكة  يف  عاملة  �صناعية  م��دن   10 تدير 

م��وزع��ة يف ك��ل م��ن ���ص��ح��اب وامل���وق���ر وارب���د 

ومادبا  وال�صلط  وامل��ف��رق  والعقبة  وال��ك��رك 

وال��ط��ف��ي��ل��ة وج���ر����س، وت�����ص��م ق��راب��ة 868 

املجالت  عاملة يف خمتلف  �صناعية  �صركة 

ال�صناعية.

كورونا رفعت نسبة المدفوعات الرقمية في األردن إلى %47
نب�ض البلد – عمان 

حفزت جائحة كورونا ال�صمول املايل؛ حيث 

الرقمية  املدفوعات  زي��ادة كبرة يف  اإىل  دفعت 

و���ص��ط ال��ت��و���ص��ع ال��ع��امل��ي يف اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة 

العاملي  امل��وؤ���ص��ر  بيانات  ق��اع��دة  وف��ق  الر�صمية، 

لل�صمول املايل 2021.

وبح�صب بيانات التقرير ال�صادر عن البنك 

الأردن  يف  البالغن  م��ن   47% ف���اإن  ال���دويل، 

اأ�صبحوا ميتكلون ح�صابا لدى بنك اأو موؤ�ص�صة 

مالية  خ��دم��ات  م��ق��دم  ل��دى  اأو  اأخ����رى،  مالية 

للدفع عرب الهاتف املحمول من جراء جائحة 

كورونا، مقارنة مع %42 يف العام 2017.

اأي�صا  ارت��ف��ع  ال��رق��م  ه��ذا  اأن  التقرير  وب��ن 

%34، فيما  اإىل  بالن�صبة للن�صاء؛ فقد و�صل 

يجري %12 من البالغن يف الأردن مدفوعات 

اأو عرب الإن��رن��ت؛ مبا يف  رقمية داخ��ل املتجر 

ذل���ك %8 م��ن ال��ب��ال��غ��ن ال��ذي��ن اأج�����روا اأول 

مدفوعات رقمية داخل املتجر اأو عرب الإنرنت 

للتجار اأثناء جائحة كورونا.

وخ���ل���ق ه�����ذا ال���ت���و����ص���ع ف���ر����ص���ا اق��ت�����ص��ادي��ة 

ملكية  الفجوة بن اجلن�صن يف  و�صد  جديدة، 

احل�����ص��اب��ات، و���ص��اع��د ع��ل��ى ب��ن��اء ال���ق���درة على 

اإدارة  لتح�صن  الأ���ص��رة  م�صتوى  على  ال�صمود 

ال�صدمات املالية، وفق التقرير.

ويعني ال�صمول املايل اأن الأفراد وال�صركات 

م��ن��ت��ج��ات  اإىل  ال����و�����ص����ول  اإم���ك���ان���ي���ة  ل���دي���ه���م 

وخ���دم���ات م��ال��ي��ة م��ف��ي��دة، وب��اأ���ص��ع��ار معقولة 

ومدفوعات،  معامالت،   – احتياجاتهم  تلبي 

ومنتجات ادخار، وت�صهيالت ائتمانية، وقرو�س 

ع��ل��ى نحو  وي��ت��م تقدميها  ت���اأم���ن(،  وخ��دم��ات 

م�صوؤول وم�صتدام.

ال�����ص��رق  م��ن��ط��ق��ة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ص���ار 

الأو����ص���ط و���ص��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ح��ق��ق��ت ت��ق��دم��ا يف 

اجل��ن�����ص��ن يف ملكية  ب���ن  ال���ف���ج���وة  ت��ق��ل��ي�����س 

 ،13% 2017 اإىل  %17 يف  احل�صابات من 

ح�صاب  الآن  لديهن  الن�صاء  م��ن   42% اإن  اإذ 

مقابل %54 من الرجال.

وت���ك���ر ال���ف���ر����س امل���ت���اح���ة ل����زي����ادة م��ل��ك��ي��ة 

رقمنة  خالل  من  وا�صع  نطاق  على  احل�صابات 

امل��دف��وع��ات امل��ق��دم��ة ح��ال��ي��ا ن��ق��دا، مب��ا يف ذل��ك 

واأج���ور  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  مقابل  امل��دف��وع��ات 

القطاع اخلا�س )تلقى نحو 20 مليون �صخ�س 

بالغ ل ميتلكون ح�صابات م�صرفية يف املنطقة 

 10 القطاع اخلا�س، منهم  نقدية من  اأج��ورا 

مالين بالغ يف م�صر(.

ومي��ث��ل حت���ّول ال��ن��ا���س اإىل اأ���ص��ال��ي��ب ادخ���ار 

 14 ح���وايل  لأن  ن��ظ��را  اأخ���رى  فر�صة  ر�صمية 

م��ل��ي��ون ب��ال��غ لي�س ل��دي��ه��م ح�����ص��اب م�����ص��ريف يف 

ادخ��روا  ام��راأة،  7 مالين  املنطقة، من بينهم 

با�صتخدام اأ�صاليب �صبه ر�صمية.

عامليا، حتى عام 2021، اأ�صبح لدى 76% 

يف  ح�صاب  ال��ع��امل  م�صتوى  على  البالغن  م��ن 

مقدم  ل��دى  اأو  اأخ���رى  مالية  موؤ�ص�صة  اأو  بنك 

ارتفاعا  املحمول،  الهاتف  عرب  مالية  خدمات 

.2011 يف  و51%   2017 يف  من 68% 

م��ل��ك��ي��ة  ال���ن���م���و يف  اأن  ذل�����ك  م����ن  والأه���������م 

احل�صابات كان موزعا بالت�صاوي يف العديد من 

البلدان. ويف حن اأظهرت م�صوح املوؤ�صر العاملي 

العقد  م��دى  على  ج��رت  ال��ت��ي  امل���ايل  لل�صمول 

وال�صن،  الهند  يف  النمو  معظم  تركز  املا�صي 

املئوية  الن�صبة  اأن  ال��ع��ام  ه��ذا  م�صح  وج��د  فقد 

 34 يف   10% بن�صبة  زادت  احل�صابات  مللكية 

بلدا منذ عام 2017.

- ثلثا البالغن يف العامل ي�صددون رقميا -

ا�صتخدام  زي���ادة  اإىل  اأي�صا  اجلائحة  واأدت 

املنخف�صة  البلدان  ففي  الرقمية.  املدفوعات 

قام  ال�����ص��ن(،  )با�صتثناء  ال��دخ��ل  واملتو�صطة 

%40 م��ن البالغن ال��ذي��ن اأج��روا  اأك��ر م��ن 

م��دف��وع��ات داخ����ل امل��ت��اج��ر اأو ع���رب الإن���رن���ت 

الإنرنت  اأو  الهاتف  اأو  دفع  بطاقة  با�صتخدام 

بذلك لأول مرة منذ بداية اجلائحة.

وي��ن��ط��ب��ق ال�������ص���يء ن��ف�����ص��ه ع��ل��ى اأك�����ر من 

املنخف�صة  ال��ب��ل��دان  جميع  يف  ال��ب��ال��غ��ن  ث��ل��ث 

وامل��ت��و���ص��ط��ة ال��دخ��ل ال��ذي��ن ي�����ص��ددون ف��ات��ورة 

امل����راف����ق م��ب��ا���ص��رة م���ن ح�����ص��اب ر����ص���م���ي. ففي 

ال��ه��ن��د، ���ص��دد اأك���ر م��ن 80 م��ل��ي��ون ب��ال��غ اأول 

دفعة للتجار الرقمين بعد بداية اجلائحة، يف 

حن قام بذلك اأكر من 100 مليون بالغ يف 

ال�صن.

وي����ق����وم ث��ل��ث��ا ال���ب���ال���غ���ن يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء 

اأو  رق��م��ي��ة  م���دف���وع���ات  ب�������ص���داد  الآن  ال���ع���امل 

الن�صبة يف  ارتفعت هذه  احل�صول عليها، حيث 

القت�صادات النامية من %35 يف 2014 اإىل 

%57 يف 2021.
ويف الق���ت�������ص���ادات ال��ن��ام��ي��ة، اأ���ص��ب��ح ل��دى 

%71 من البالغن ح�صاب يف بنك اأو موؤ�ص�صة 

اأو ل���دى م��ق��دم خ��دم��ات مالية  اأخ����رى  م��ال��ي��ة 

يف   63% من  ارتفاعا  املحمول،  الهاتف  عرب 

2017 و%42 يف 2011. وحفزت ح�صابات 
امل��ع��ام��الت امل��ال��ي��ة ع��رب ال��ه��ات��ف امل��ح��م��ول على 

حتقيق زيادة هائلة يف ال�صمول املايل يف منطقة 

اأفريقيا جنوب ال�صحراء.

وقال رئي�س جمموعة البنك الدويل ديفيد 

على  الرقمية  ال��ث��ورة  حفزت  “لقد  مالبا�س: 

املالية  اخلدمات  على  احل�صول  اإمكانية  زي��ادة 

مما  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وا�صتخدامها 

اأدى اإىل اإحداث حتول يف الطرق التي يقوم بها 

النا�س بت�صديد املدفوعات وتلقيها والقرا�س 

والدخار”.

ال�صيا�صات  اأول��وي��ات  “من بن  اأن��ه  واأ���ص��اف 

التنمية  يف  النتكا�صات  تخفيف  اإىل  ال��رام��ي��ة 

بيئة  اإي���ج���اد  امل��ت��داخ��ل��ة  الأزم������ات  ت��ل��ك  نتيجة 

املدفوعات،  رقمنة  وت�صجيع  لل�صيا�صات،  داعمة 

وزي��ادة تو�صيع نطاق احل�صول على احل�صابات 

ال��ر���ص��م��ي��ة واخل�����دم�����ات امل���ال���ي���ة ب����ن ال��ن�����ص��اء 

والفقراء”.

ولأول مرة منذ و�صع قاعدة بيانات املوؤ�صر 

وجد   ،2011 ع��ام  يف  امل���ايل  لل�صمول  ال��ع��امل��ي 

ملكية  يف  اجل��ن�����ص��ن  ب���ن  ال��ف��ج��وة  اأن  امل�����ص��ح 

احل�صابات قد تقل�صت، مما �صاعد الن�صاء على 

والأمن  املزيد من اخل�صو�صية  احل�صول على 

الفجوة  وتقل�صت  اأم��وال��ه��ن.  على  وال�صيطرة 

على  مئوية  نقاط   4 اإىل  مئوية  نقاط   7 من 

م�صتوى العامل، ومن 9 اإىل 6 نقاط مئوية يف 

وذلك  الدخل،  واملتو�صطة  املنخف�صة  البلدان 

منذ اآخر جولة م�صحية يف عام 2017.

البالغن يف  %36 من  اأن ح��وايل  واأ�صاف 

القت�صادات النامية يح�صلون الآن على اأجر اأو 

بيع  مقابل  مايل  مبلغ  اأو  حكومية،  مدفوعات 

منتجات زراعية، اأو حتويل حملي اإىل ح�صاب. 

وت�صر البيانات اإىل اأن حتويل مبلغ اإىل ح�صاب 

يدفع  اأن  ميكن  نقدا  الدفع  من  ب��دل  م�صريف 

الر�صمي  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  ال��ن��ا���س  ا���ص��ت��خ��دام  اإىل 

رقمية،  مدفوعات  على  النا�س  يح�صل  حن   -

اإج���راء  يف  اأي�����ص��ا  ح�صاباتهم   83% ي�صتخدم 

تقريبا  الثلثان  وا�صتخدم  الرقمية.  املدفوعات 

ح�صاباتهم يف اإدارة النقدية، يف حن ا�صتخدمه 

%40 ل���الدخ���ار، وه���و م��ا زاد م��ن منو  ن��ح��و 

النظام املايل.

وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ت��ق��دم امل��ح��رز، ل ي��زال 

العامل  اأن��ح��اء  جميع  يف  البالغن  م��ن  العديد 

يفتقرون اإىل م�صدر موثوق لأموال الطوارئ. 

وق��ال ح��وايل ن�صف البالغن فقط يف البلدان 

املنخف�صة واملتو�صطة الدخل اإنهم ي�صتطيعون 

احل�����ص��ول ع��ل��ى اأم�����وال اإ���ص��اف��ي��ة اأث���ن���اء ح��ال��ة 

الطوارئ ب�صعوبة �صئيلة اأو بدون �صعوبة على 

اإىل م�صادر متويل  ع��ادة  وي��ل��ج��اأون  الإط����الق، 

غر موثوقة، مبا يف ذلك الأ�صرة والأ�صدقاء.

ملوؤ�ص�صة  امل�صارك  الرئي�س  وقال بيل غيت�س، 

قاعدة  داعمي  من  وه��و  جيت�س  وميليندا  بيل 

“العامل  امل��ايل  لل�صمول  العاملي  املوؤ�صر  بيانات 

لديه فر�صة حيوية لبناء اقت�صاد اأكر �صمول 

وق����درة ع��ل��ى ال�����ص��م��ود واإت���اح���ة ب��واب��ة للرخاء 

البنية  يف  وب��ال���ص��ت��ث��م��ار  ال��ب�����ص��ر...  مل���ل���ي���ارات 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ال��ع��ام��ة ال��رق��م��ي��ة، واأن��ظ��م��ة ال��دف��ع 

واأن��ظ��م��ة ال��ه��وي��ة ال��رق��م��ي��ة، وحت��دي��ث اللوائح 

التنظيمية لتعزيز البتكار وحماية امل�صتهلكن، 

ال��ذي مت  التقدم  البناء على  للحكومات  ميكن 

العاملي  امل��وؤ���ص��ر  بيانات  ق��اع��دة  يف  عنه  الإب���الغ 

على  احل�صول  اإمكانية  وزي��ادة  امل��ايل  لل�صمول 

اخلدمات املالية لكل من يحتاجها”.

ال�����ص��ح��راء،  اإف��ري��ق��ي��ا ج��ن��وب  ف��ف��ي منطقة 

ي���زال ع��دم وج���ود وثيقة  امل��ث��ال، ل  على �صبيل 

دون  حت��ول  التي  الرئي�صية  العوائق  من  هوية 

امتالك ح�صاب لالأموال عرب الهاتف املحمول 

حل�����وايل %30 م���ن الأ����ص���خ���ا����س ال���ذي���ن ل 

اإىل  ي�صر  مم��ا  م�صرفية،  ح�صابات  ميتلكون 

الهوية  حت��دي��د  اأنظمة  يف  لال�صتثمار  فر�صة 

التي ي�صهل الو�صول اإليها واملوثوقة. ول يزال 

اأكر من 80 مليون �صخ�س بالغ لي�س لديهم 

مدفوعات  على  يح�صلون  م�صرفية  ح�صابات 

بع�س هذه  رقمنة  تكون  وق��د   - نقدا  حكومية 

امل��دف��وع��ات اأرخ�������س وت�����ص��اع��د ع��ل��ى احل���د من 

ال��ف�����ص��اد. وت��ت��ط��ل��ب زي�����ادة م��ل��ك��ي��ة احل�����ص��اب��ات 

وا���ص��ت��خ��دام��ه��ا ال��ث��ق��ة يف م��ق��دم��ي اخل���دم���ات 

املالية،  املنتجات  ا�صتخدام  يف  والثقة  امل��ال��ي��ة، 

واإط��ارا  خ�صي�صا،  امل�صممة  املنتجات  وت�صميم 

قويا ونافذا حلماية امل�صتهلك.

وي��ق��وم ال��ب��ن��ك ال����دويل ك��ل ث���الث ���ص��ن��وات، 

قاعدة  ب��اإع��داد  غ��ال��وب،  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون 

ب��ي��ان��ات امل��وؤ���ص��ر ال��ع��امل��ي ل��ل�����ص��م��ول امل����ايل التي 

123 بلدا  ا�صتطلعت كيف ي�صتخدم النا�س يف 

اخلدمات املالية طوال عام 2021.
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 تهويد القدس.. واقع عملي يسابق الزمن

البلد-وكاالت نب�ض 

القد�س  يف  جديًدا  واقًعا  االحتالل  ي�صمم 

التي  التهويد  فيه خمططات  املحتلة يرتجم 

1948م  ال�صهيوين من عام  امل�صروع  رافقت 

خل��ط��وات  1967م  ع����ام  امل��دي��ن��ة  واح���ت���الل 

عملية

ب��وؤرة  يف  املحتلة  ال��ق��د���س  االح��ت��الل  ي�صع 

ال���زم���ن حل�����ص��م م�صتقبل  وي�����ص��اب��ق  ال�������ص���راع 

القد�س من زاوية الوجود الفل�صطيني واإقامة 

االأق�صى  امل�صجد  لهدم  �صاعياً  املزعوم  الهيكل 

اأو على االأقل تق�صيمه زمانيًّا ومكانيًّا قريًبا

االن���ت���ق���ال م����ن م���رح���ل���ة ال��ت��خ��ط��ي��ط اإىل 

التنفيذ يف تهويد املقد�صات واالأر�س بالقد�س 

اإ�صرائيل  يف  املتاأزم  ال�صيا�صي  بامل�صهد  مرتبط 

وبرامج حكومة متطرفة تعبث يف اأكرث ملفات 

الق�صية الفل�صطينية اأهمية

ي��رك��ز االح��ت��الل يف ال��ف��رتة اجل��اري��ة على 

القد�س  مدينة  من  وا�صعة  م�صاحات  ت�صجيل 

مللكية يهود بوا�صطة ميزانية خم�ص�صة ت�صمل 

م�صاحات يف حميط البلدة القدمية وامل�صجد 

االأق�صى

م�صل�صل  يف  حلقة  اجل��دي��دة  اخل��ط��وة  تعد 

ت��ه��وي��د ال��ق��د���س واالأق�������ص���ى يف ظ���ل ت��وا���ص��ل 

احلفريات منذ 55 عام، بواقع 58 حفرية يف 

القد�س  تهويد  الإنهاء  رامًيا  االأق�صى  حميط 

قريًبا

وي��وؤك��د د.ج��م��ال ع��م��رو، اخل��ب��ر يف �صئون 

�صابًقا  كان  االحتالل  اأن  واال�صتيطان  القد�س 

بالقد�س  منطقة  ل�صم  نظرية  خطوات  يعلن 

وي���دع���و ���ص��ك��ان��ه��ا ل��ت�����ص��ج��ي��ل اأرا����ص���ي���ه���م وف��ق 

اإجراءات قانونية مزعومة

خدعة  الأنها  يرف�صون  ال�صكان  “كان   :“
على  ال�صيطرة  ذريعة  حتت  باأر�صهم  للتحكم 

ال��واق��ع االآن اختلف  ل��ك��ن  ال��غ��ائ��ب��ن،  اأم����الك 

مببادرة عملية من االحتالل”

وي�����ص��ت��غ��ل االح���ت���الل ع����دم جت����اوب ���ص��ك��ان 

بت�صوية  فيقوم  االأرا���ص��ي  ت�صجيل  يف  القد�س 

اأرا�������س ط��اب��و واأر�������س وق��ف��ي��ة وين�صب  م��ل��ف 

م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ل��ل��م�����ص��ت��وط��ن��ن وج���م���اع���ات دي��ن��ي��ة 

متطرفة

ه���دف  اأن  اإىل  ع����م����رو  اخل����ب����ر  وي�������ص���ر 

الربنامج التهويدي يف املرحلة احلالية و�صع 

االأق�صى  امل�صجد  حميط  على  االح��ت��الل  ي��د 

وم���ا ي��ق��ع اأ���ص��ف��ل��ه وك��ذل��ك ال��ق�����ص��ور االأم��وي��ة 

والعبا�صية واحلو�س املقد�س

ويجري االحتالل االآن حفرية خطرة يف 

الزاوية اجلنوبية الغربية للم�صجد االأق�صى، 

م�صلى  اإىل  القبلي  امل�صلى  م��ن  ت�صل  وال��ت��ي 

الرباق حتت اأ�صا�صات االأق�صى وحتت االأروقة 

اأدى حل��دوث حفرة يف م�صطبة  االأم��وي��ة، ما 

اأبو بكر ال�صديق موؤخًرا

وف�����ص��ل االح��ت��الل -ح�����ص��ب روؤي����ة د.غ�����ص��ان 

اجلامعة  يف  واحل�����ص��ارة  التاريخ  اأ�صتاذ  و���ص��اح 

االإ����ص���الم���ي���ة- يف ج��ع��ل امل��دي��ن��ة امل��ح��ت��ل��ة ع��ام 

من  خالية  ال�صابقة  خطته  وف��ق  2022م 
الوجود الفل�صطيني

اليهودية  واخل��ط��ة  ال��رواي��ة  تنجح  “مل   :

ي�صكل  الفل�صطيني  ي����زال  وال  وال���ت���ورات���ي���ة، 

ال��ق��د���س وق���د يلجاأ  ���ص��ك��ان  %37 م��ن ع���دد 
االأق�����ص��ى  امل�صجد  لتق�صيم  ق��ري��ًب��ا  االح��ت��الل 

زمانيًّا ومكانيًّا”

ويرجح د. و�صاح اإقدام االحتالل م�صتقباًل 

يتخللها  القد�س  نحو  متطرفة  خطوات  على 

من  الفل�صطيني  منع  ورمب��ا  جماعي،  تهجر 

دخ����ول االأق�����ص��ى ل��ع��دة اأي����ام مت��ه��ي��ًدا الإق��ام��ة 

الهيكل املزعوم وهدم االأق�صى

كما ترمي خمططات االحتالل اإىل اإكمال 

للم�صجد  املال�صقة  الوقفية  املناطق  تهويد 

الفل�صطينيون  ي�صتطيع  ال  وال��ت��ي  االأق�����ص��ى 

الدفاع عنها يف هذه املرحلة

ن�����ص��ُر ���ص��رك��ات اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��دي��دة ���ص��وًرا 

االأق�صى  امل�صجد  موقع  ف��وق  امل��زع��وم  للهيكل 

ميهد  الكربى  القد�س  ملدينة  اأخ��رى  و���ص��وًرا 

ال��ط��ري��ق مل��خ��ط��ط��ات احل��ك��وم��ة امل��ت��ط��رف��ة يف 

ح�����ص��م واق����ع ال��ق��د���س ف��ه��ي اأ����ص���رة ال��ت��ط��رف 

اليهودي

التهويد يف  واق��ع  اأن  ويوؤكد اخلبر عمرو 

وميدانها  تعقيًدا  ي��زداد  االآن  املحتلة  القد�س 

ي��ت��ج��ه��ز مل���واج���ه���ة ����ص���ام���ل���ة و����ص���ط ال�����ص��م��ت 

يف  �صلبيًّا  دوًرا  يلعب  ال��ذي  العربي  والتطبيع 

القد�س

ال�صهام كلها يف حكومة االحتالل املتطرفة 

حلم  لتحقيق  ال��ق��د���س  ك��ب��د  ���ص��وب  م��وج��ه��ة 

اأ���ص��د ملفات  ال��ق��د���س ال��ي��ه��ودي��ة ال��ك��ربى يف 

ال�صراع �صخونة منذ احتلت عام 1967م

ويقول د. و�صاح اإن اأزمة املجتمع واحلكومة 

واقع  تعزيز  على  توؤثر  الداخلية  االإ�صرائيلية 

نحو  املحتلة  فل�صطن  من  العك�صية  الهجرة 

دول اأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية

عملي  ���ص��يء  ت��ق��دمي  “يريدون  وي��ت��اب��ع: 

قوانن  فر�صوا  �صابقاً  االأر���س،  على  ملمو�س 

م����ن ع�����ام 67 ون����ظ����ري����ات االأح�����زم�����ة ح���ول 

واالآن  باال�صتيطان  وتهويدها  القد�س  اأ�صوار 

يحاولون احلد من الهجرة العك�صية لطماأنة 

اليهود كي يعودوا للقد�س”

�صور  ترتجمه  ال�صهيوين  امل�����ص��روع  ف�صل 

وال�����ص��راع  ال�صكاين  ال��ت��ع��داد  ملف  يف  ع��دي��دة 

املتحدة  الواليات  اليهود يف  الدميغرايف فعدد 

وال�صمود  املحتلة  فل�صطن  يف  عددهم  يفوق 

الفل�صطيني بالقد�س يحد من �صهوة التهويد 

املت�صارعة

 استطالع.. الفلسطينيون يؤيدون االنتفاضة المسلحة 
وعمليات المقاومة

البلد-وكاالت نب�ض 

تاأييد  ن�صبة  ارتفاع  للراأي،  ا�صتطالع  اأظهر 

التي  امل�صلحة  املقاومة  لعمليات  الفل�صطينين 

والعودة  املحتلة،  فل�صطن  داخ��ل  موؤخرا  جرت 

لالنتفا�صة امل�صلحة

واأظ���ه���رت ن��ت��ائ��ج اال���ص��ت��ط��الع ال���ذي اأج���راه 

املركز الفل�صطيني للبحوث ال�صيا�صية وامل�صحية 

%70 من  اإىل  و�صل  ارتفاعاً  اهلل،  رام  ومقره 

يعد  مل  الدولتن  حل  اأن  يعتقدون  امل�صاركن 

عمليا اأو ممكنا؛ ب�صبب التو�صع اال�صتيطاين

امل�صتطلعة  اجل��م��ه��ور  م��ن   71% وط��ال��ب 

اأراوؤهم يف ال�صفة وقطاع غزة باإجراء انتخابات 

فل�صطينية عامة ت�صريعية ورئا�صية قريباً

�صي�صوت  رئا�صية  انتخابات  اإج��راء  حال  ويف 

حممود  الرئي�س  ل�صالح  اجلمهور  من   33%
“حما�س”  رئ��ي�����س  ���ص��ي��ح�����ص��ل  ب��ي��ن��م��ا  ع��ب��ا���س، 

اإ�صماعيل هنية على 55%

اال���ص��ت��ط��الع  ج��م��ه��ور  م���ن   57%  وع����رب 

ع���ن رف�����ص��ه��م ق����رار ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س 

للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  ع��ن  امل�صوؤولية  نقل 

ال��ت�����ص��ري��ع��ي مب��وظ��ف��ي��ه��ا وم���راف���ق���ه���ا ل��رئ��ي�����س 

املجل�س الوطني الفل�صطيني

وارتفعت يف هذا اال�صتطالع ن�صبة املطالبن 

ال��رئ��ي�����س حم��م��ود ع��ب��ا���س لتتجاوز  ب��ا���ص��ت��ق��ال��ة 

اآراوؤهم امل�صتطلعة  من   75%
وحول االأ�صباب التي اأبرزها اجلمهور لتاأييد 

ال�صيا�صي  مكتبها  ورئ��ي�����س  “حما�س”  ح��رك��ة 

اإ���ص��م��اع��ي��ل ه��ن��ي��ة، دور احل��رك��ة خ���الل االأ���ص��ه��ر 

القليلة املا�صية يف الدفاع عن القد�س وامل�صجد 

االأق�صى

وب���ن اال���ص��ت��ط��الع اأن اإط����الق ���ص��راح رج��ال 

بنات  ن���زار  امل��ع��ار���س  ب��ح��ادث��ة  املتهمن  االأم����ن 

بكفالة، واعتقاد الغالبية العظمى من اجلمهور 

تقوم  ال  اهلل  رام  يف  الفل�صطينية  احلكومة  اأن 

بدور فعال يف معاجلة الغالء واآثاره، واعرتا�س 

متعلقة  داخلية  ق��رارات  على  اجلمهور  غالبية 

يف  التحول  اأ�صباب  اأه��م  ه��ي  ال��داخ��ل��ي،  بال�صاأن 

التاأييد اأكرث حلركة “حما�س”

واأيد %57 اإ�صراب املعلمن املطالبن فيما 

احلكومة  اأن   79% وق���ال   ،31% ع��ار���ص��ه 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ال ت��ق��وم مب���ا ي��ك��ف��ي ل��ل��ح��د من 

الغالء فيما يقول %18 من امل�صتطلعن اأنها 

تقوم بذلك

ف�������ص���اد يف  ب����وج����ود   86% ن�����ص��ب��ة  وت�������رى 

موؤ�ص�صات ال�صلطة الفل�صطينية، ون�صبة 59% 

اأن ال�صلطة الفل�صطينية قد اأ�صبحت عبء على 

ال�صعب الفل�صطيني

البلد-وكاالت نب�ض 

ال�صوداين  ال�صارع  يف  االآن  يعلو  حديث  ال 

يونيو   30 اخلمي�س  لتظاهرات  احل�صد  غر 

“جلان  ت��ن�����ص��ي��ق��ي��ات  )ح������زي������ران(، وح�������ددت 

ال��ث��وري منذ  ت��ق��ود احل���راك  املقاومة” ال��ت��ي 

وق�����وع ان���ق���الب ق���ائ���د اجل��ي�����س ع��ب��د ال��ف��ت��اح 

ال�صابق  ال��وزراء  رئي�س  حكومة  �صد  الربهان 

)ت�صرين  اأك��ت��وب��ر   25 يف  ح��م��دوك  ع��ب��داهلل 

الرئا�صي  الق�صر  اإىل  املا�صي، وجهتها  االأول( 

ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب���اإب���ع���اد اجل���ي�������س ع����ن ال�����ص��ل��ط��ة 

للمدنين.  وت�صليمها  ال��ب��الد  يف  ال�صيا�صية 

وتنتظم يف العا�صمة اخلرطوم ومدن �صودانية 

اأخ��رى هذه االأي��ام، فعاليات ون��دوات �صيا�صية 

تن�صيطية  وم���واك���ب  وت���ظ���اه���رات  وث��ق��اف��ي��ة، 

هذه  يف  للم�صاركة  وال��دع��وة  للتعبئة  كربامج 

املليونية التي يعتربها مراقبون باأنها �صت�صع 

حداً للم�صهد ال�صيا�صي املتاأزم ملدة 8 اأ�صهر

من�صورات  ت��داول  التوا�صل  مواقع  وت�صهد 

الطريق  باعتبارها  التظاهرات  لهذه  داعمة 

اإىل اخلال�س من االنقالب، فيما دعت القوى 

ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ت��ج��م��ع��ات امل��ه��ن��ي��ة وال��ن��ق��اب��ي��ة 

يف  للم�صاركة  قواعدها  لالإنقالب  املناه�صة 

ه���ذه ال��ت��ح��رك��ات ال��ت��ي ت��ت��زام��ن م��ع ال��ذك��رى 

التي   ،2019 يونيو   30 لتظاهرة  الثالثة 

عاد مبوجبها املدنيون اإىل ال�صلطة بعد وقوع 

من  ال��ث��ال��ث  يف  االعت�صام”  ف�س  “جمزرة 
ال�صهر نف�صه، والتي راح �صحيتها نحو 130 

ومئات  املفقودين  ع�صرات  عن  ف�صاًل  قتياًل، 

اجلرحى

عن  ال�صودانية  ال�صرطة  اأعلنت  املقابل،  يف 

اخلمي�س،  ت��ظ��اه��رات  لتاأمن  ق���رارات  ح��زم��ة 

وتاأمن  املواطنن  حلماية  جاهزيتها  وتاأكيد 

وال�صيادية  اال�صرتاتيجية  واملواقع  املمتلكات 

يف ال�����دول�����ة، وو�����ص����ع ال���رتت���ي���ب���ات ال���الزم���ة 

العدلية  اجل��ه��ات  م��ع  التن�صيق  بهدف  لذلك 

والتنفيذية ذات ال�صلة ل�صمان عدم التعر�س 

ل��ه��ا اأو االإخ����الل ب��اأم��ن و���ص��الم��ة امل��واط��ن��ن، 

ف�صاًل ع��ن اإغ���الق ك��اف��ة اجل�����ص��ور وال��ك��ب��اري 

املوؤدية اإىل اخلرطوم، اإ�صافة اإىل اإغالق و�صط 

املدينة بالكامل واإخالئه من املواطنن

واأكدت ال�صرطة اأن قواتها �صتتعامل بالقوة 

وع�صاة  للدموع  امل�صيل  بالغاز  ممثلًة  املدنية 

مع  املائي  الدفع  وعربات  والكلب�صات  اجلنب 

االأف����راد واجل��م��اع��ات ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز ال��ق��ان��ون، 

ق��ان��ون االإج�����راءات اجلنائية  مل��ا ورد يف  وف��ق��اً 

 ،125  ،124 امل������واد  ���ص��م��ن   1991 ل���ع���ام 

يف ما يتعلق مبكافحة  و128،   ،126،127
اجلرمية ومنعها

قال  عربية”،  “اندبندنت  ل�  ت�صريح  ويف 

�صرق”  اخل����رط����وم  م���ق���اوم���ة  “جلان  ع�����ص��و 

املعطيات  “ح�صب  اإن���ه  ق�صي�صة،  اأب���و  ه���اين 

والواقع واملنطق لن تكون تظاهرات اخلمي�س 

بكل  �صتخلق  لكنها  والفا�صلة،  احلا�صمة  هي 

احلاكمة،  ال�صلطة  يهدد  ك��ب��راً  زخ��م��اً  تاأكيد 

حياً،  زال  م��ا  ال�صارع  ب��اأن  اإثباتها  ع��ن  ف�صاًل 

اأن ي�صقط حكومة االنقالبين  وقريباً ميكن 

نهائياً،  ال�صلطة  م�صرح  ع��ن  اجلي�س  ب��اإب��ع��اد 

وت�صكيل  ال��دول��ة،  هيكلة  اإع���ادة  على  والعمل 

املجل�س  واإع��الن  تكنوقراط م�صتقلة،  حكومة 

الذي  ال�صعب  �صلطة  ميثاق  الت�صريعي ح�صب 

املقاومة”.  جل����ان  ع��ل��ي��ه  وت���واف���ق���ت  اأج����ازت����ه 

وتوقع اأبو ق�صي�صه اأن “يقابل النظام مواكب 

التي  �صيا�صته  املفرط الأن  بالعنف  يونيو   30
ال�صلمين  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  ���ص��د  ينتهجها  ظ��ل 

االأ�صلحة  كافة  با�صتخدام  القمع  على  تعتمد 

وه��ذا  وامل��ط��اط،  احل��ي  كالر�صا�س  الفتاكةن 

بال �صك حالة من الياأ�س وهروب اإىل االأمام، 

لكن ال بد اأن يعرف االنقالبيون اأنه كلما زاد 

اإىل  الف��ت��اً  بالثورة”،  ال�����ص��ارع  ا�صتعل  العنف 

امليدانين  القادة  خالل  من  �صيحاولون  اأنهم 

واالأج�صاد” االأرواح  يف  خ�صائر  اأي  “جتنب 
وحول اإمكان التو�صل اإىل ت�صوية �صيا�صية 

وم�����دى ق��ب��ول��ه��ا م���ن ج��ان��ب��ه��م، اأو�����ص����ح “يف 

احلقيقة اأن االأحزاب �صعيفة جداً، فهي فوتت 

فر�صة االنق�صا�س على ال�صلطة منذ اعت�صام 

اأعقب  ال��ذي  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة 

ح�صن  عمر  املعزول  الرئي�س  بنظام  االإط��اح��ة 

 ،2019 )ن��ي�����ص��ان(  اأب���ري���ل   11 يف  ال��ب�����ص��ر 

وذلك من خالل ال�صغط على الع�صكر باأن تتم 

�صيا�صة  انتهجت  لكنها  وت�صلم،  ت�صليم  عملية 

الهبوط الناعم”

“جلان م��ق��اوم��ة اخل��رط��وم  ون����وه ع�����ص��و 

ت�صوية  اأو  ح��وار  اأي  يرف�صون  باأنهم  �صرق”، 

“لكن  توؤدي اإىل �صراكة مع املكون الع�صكري، 

اإذا متكنت القوى ال�صيا�صية من الو�صول اإىل 

تكون  ل��ن  ع�صكرية  �صراكة  دون  م��ن  ال�صلطة 

هذا  �صندعم  ب��ل  معهم،  لدينا  م�صكلة  هناك 

اعرتا�س  لدينا  لي�س  فنحن  مت��ام��اً،  التوجه 

االأح��زاب كموؤ�ص�صات، بل اعرتا�صنا على  على 

ممار�صتها ال�صيا�صية”

اأ�����ص����ارت  ال���ت���ع���ب���وي،  اإط��������ار احل�������ص���د  ويف 

اأن  اإىل  ب��ي��ان،  يف  امل��ق��اوم��ة  جل���ان  تن�صيقيات 

اإىل  �صتتوجه  ال��ظ��اف��رة  اخلمي�س  “مواكب 
الرئا�صي، واأنه ال عودة عن الطرقات  الق�صر 

واأعوانهم”.  االن���ق���الب���ي���ن  اإ����ص���ق���اط  ح��ت��ى 

واأ�صاف البيان اأن “اإخوان ال�صهداء �صيعودون 

واإب�����اء وع��زمي��ة ال تلن،  ب��ق��وة  ال�����ص��وارع  اإىل 

)كانون  دي�صمرب  ث��ورة  مطالب  حتقيق  على 

واإىل  مرة  اال�صتبدادي  احلكم  باإزالة  االأول(، 

االأبد، حتى تتن�صم البالد عبر احلرية التي 

ت�صتحقها والدميقراطية املدنية”

�صدرة  لي�س  يونيو  م��ن  “ال�30  اأن  وذك���ر 

اآماله، بل هو  ال�صعب وال غاية  منتهى ن�صال 

خطوة كبرة يف عتبة الن�صال يخطوها �صعبنا 

�صيكون  تاأكيد  وب��ك��ل  واخل��ال���س،  ال��ن��ور  نحو 

هذا اليوم مرعباً للقتلة موؤرقاً ملنامهم وبداية 

هزمية هذا االنقالب املجرم”

يف ����ص���ي���اق م��ت�����ص��ل، ح�������س حت���ال���ف ق���وى 

اأب��ن��اء  امل��رك��زي(،  )املجل�س  والتغير  احل��ري��ة 

وب���ن���ات ال�����ص��ع��ب ال�������ص���وداين يف ك���اف���ة م��دن��ه 

 30 م��واك��ب  يف  الوا�صعة  للم�صاركة  واأري��اف��ه 

االن��ق��الب  ع��زل��ة  اأج���ل  “من  ال�صلمية  ي��ون��ي��و 

االأوىل  “الو�صيلة  اأن  م���وؤك���داً  وهزميته”، 

واالأ�صا�صية التي �صتهزم االنقالب هي املقاومة 

اجل��م��اه��ري��ة ال�����ص��ل��م��ي��ة، وال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 

وتعديل  ال��ث��ورة  لقوى  موحدة  جبهة  تكوين 

موازين القوى”

يونيو،   30 “اإن  ب��ي��ان،  يف  التحالف  وق��ال 

ع��الم��ة ف��ارق��ة يف م�����ص��ار ال��ث��ورة ال�����ص��ودان��ي��ة، 

جلهة متثيلها ذكرى انت�صار ال�صعب يف معركة 

ترب�س  التي  املجيدة  دي�صمرب  ث��ورة  ا�صتكمال 

ال  اأن  وبرهن  ال�صعب  فهزمهم  اأع��داوؤه��ا،  بها 

مكان للردة يف قامو�س مناه�صته لال�صتبداد”

اخلمي�س  تظاهرات  اأن  اإىل  البيان،  ولفت 

لت�صعيد  م��ت��ع��ددة  حلقات  م��ن  “حلقة  متثل 

ال��ع��م��ل اجل���م���اه���ري ال�����ص��ل��م��ي و����ص���واًل اإىل 

ال��ع�����ص��ي��ان امل����دين ال�����ص��ام��ل ال����ذي ي����وؤدي اإىل 

هزمية االنقالب”، موؤكداً اأنهم �صيعملون مع 

كافة ق��وى ال��ث��ورة م��ن جل��ان مقاومة وق��وى 

�صيا�صية ومهنية ومدنية ومثقفن ومفكرين 

امل��ق��اوم  ال��ع��م��ل  و���ص��ائ��ل  “لتطوير  وف��اع��ل��ن 

املجربة  الو�صائل  كافة  با�صتخدام  وتنويعها 

وع�صيان  واإ�صرابات  مواكب  من  وامل�صتحَدثة 

واعت�صامات، مبا ميكن ال�صعب ال�صوداين من 

والتاأ�صي�س  اأكتوبر   25 انقالب  نهاية  كتابة 

غايات  يحقق  جديد  دميقراطي  م��دين  مل�صار 

احلرية وال�صالم والعدالة”

امل��ه��ن��ي��ن  “جتمع  اع����ت����رب  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 

“30 يونيو يوم يجدد فيه  اأن  ال�صودانين”، 

التغير  طريق  يف  ال�صر  ال�����ص��وداين  ال�صعب 

باملر�صاد لكل حم��اوالت  وال��وق��وف  اجل���ذري، 

ث��ورة  وغ��اي��ات  اأه���داف  على حتقيق  االلتفاف 

اأن  اإىل  دي�صمرب”. واأ�صار التجمع يف بيان له، 

ليوؤكدوا  م��ك��ان  ك��ل  م��ن  �صيخرجون  “الثوار 
الع�صكر  ال���ث���الث، و����ص���ع���ارات:  ال�����الءات  ع��ل��ى 

للثكنات واجلنجويد ينحل، والدم ق�صاد الدم 

ما بنقبل الدية”. واأكد على اأن “العدالة تبداأ 

املتهمن  بت�صمية  االأم��ن��ي��ة  اللجنة  تقوم  ب��اأن 

بقتل الثوار”

وتابع البيان، “ما بن 30 يونيو 2021 

ق��وى  مت��ا���ص��ك  ي�����زداد   2022 ي��ون��ي��و  و30 

ال����ث����ورة احل���ي���ة م���ن جل����ان م���ق���اوم���ة، وق���وى 

ولي�س  االن��ق��الب  الإ���ص��ق��اط  ومهنية  �صيا�صية 

االأح��زاب  مت�صك  بارحة  لي�س  فاليوم  اإنهائه، 

ل�صيا�صات  والداعمة  ال��دم  ب�صراكة  املفاو�صة 

البنك الدويل و�صندوقه، حيث مت�صي الثورة 

والقهر  القمع  اأ���ص��ك��ال  ك��ل  اإ���ص��ق��اط  يف طريق 

مبواثيق  ال�صوداين،  لل�صعب  واالإفقار  والقتل 

اتفقت على اأن احلل لكل اأزمات ال�صودان منذ 

عام 1956 يكمن يف التغير اجلذري”

م���ن ج��ان��ب��ه، ح�����س ح���زب االأم�����ة ال��ق��وم��ي 

على  ال�صوداين،  ال�صعب  وجماهر  جماهره 

يونيو،   30 م��واك��ب  يف  الفاعلة  “امل�صاركة 
وقال  ال�صائعة”.  حقوقه  ا���ص��رتداد  اأج��ل  من 

مل�صاريع  “حار�صاً  �صيظل  اإن��ه  بيان،  يف  احل��زب 

ال��ث��ورة،  م��ط��ال��ب  بتحقيق  ومتم�صكاً  احل���ق، 

عن  ف�صاًل  الثالثية”،  االآلية  مل�صاعي  وداعماً 

حر�صه على “ا�صتعادة احلكم املدين”

اأن  ال�������ص���وداين اإىل  امل���وؤمت���ر  واأ����ص���ار ح���زب 

اإ���ص��ق��اط  ه���ي  ي��ون��ي��و   30 م��ل��ي��ون��ي��ة  “غاية 
االن���ق���الب وا���ص��ت��ع��ادة م�����ص��ار ال��ت��ح��ول امل��دين 

ال���دمي���ق���راط���ي، وت�����ص��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة م��دن��ي��ة 

من  نهائياً  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  واإبعاد  كاملة، 

ال�صعب  “جماهر  داعياً  ال�صيا�صية”،  احلياة 

ال�صوداين اإىل اخلروج يف املواكب من كل فج، 

عر�س  ل��ت��زل��زل  بالهتاف  ال�����ص��وارع  مت��الأ  واأن 

احل��زب  واأ���ص��اف  الرعب”.  وت��دخ��ل  الطاغية 

هدفاً  يونيو   30 ي��ك��ون  اأن  “يجب  ب��ي��ان،  يف 

ح��ق��ي��ق��ي��اً يف درب ال��ن�����ص��ال ال�����ص��ل��م��ي وال��ع��زل 

وبداية  لالنقالبن،  واالجتماعي  ال�صيا�صي 

اإ���ص��ق��اط  ���ص��رط  واإك���م���ال  احلقيقية  ال���وح���دة 

انقالب 25 اأكتوبر”

وظ���ل ح����راك ال�����ص��ارع ال�����ص��وداين مل��ق��اوم��ة 

االنقالب الذي نفذه قائد اجلي�س عبد الفتاح 

املقاومة”،  “جلان  بقيادة  م�صتمراً  الربهان، 

ت��وق��ف، حتت  دون   2021 اأك��ت��وب��ر   25 منذ 

�صعار الالءات الثالث “ال تفاو�س، ال �صراكة، 

اأ���ص��ك��ال  وت��ن��وع��ت  الع�صكر”.  م��ع  ���ص��رع��ي��ة  ال 

ال�صلمية  امل��واك��ب  ب��ن  م��ا  االن��ق��الب  مقاومة 

وال��ع�����ص��ي��ان امل����دين واالإ�����ص����راب ع���ن ال��ع��م��ل، 

والوقفات االحتجاجية

ولقي ما ال يقل عن 102 من املتظاهرين 

م�����ص��رع��ه��م خ�����الل ال���ت���ظ���اه���رات ال��راف�����ص��ة 

اآالف   5 اأك���رث م��ن  اأ���ص��ي��ب  ل��الن��ق��الب، بينما 

م��ت��ظ��اه��ر ب���اإ����ص���اب���ات م��ت��ف��اوت��ة ب���ن خ��ط��رة 

ومتو�صطة وب�صيطة، ح�صب اإح�صاءات “جلنة 

نتيجة  وذل����ك  املركزية”،  ال�������ص���ودان  اأط���ب���اء 

ال��ع��ن��ف امل��ف��رط ال����ذي ا���ص��ت��خ��دم��ت��ه االأج��ه��زة 

اأت��اح  ال��ذي  ال��ط��وارئ  قانون  االأمنية مبوجب 

لها ممار�صة العنف بكل �صوره �صد النا�صطن 

وَم�����ن ي�������ص���ارك���ون يف ال���ت���ظ���اه���رات وامل���واك���ب 

جرم  من  وق��ع  مهما  م�صاءلة،  دون  ال�صلمية، 

واأذى
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 االحتالل يهدم منشآت فلسطينية 
شرق القدس

الموجة السادسة للجائحة.. الصحة 
اإلسرائيلية تسجل أعداد قياسية 

لمصابي كورونا

 مزاعم إسرائيلية: حماس وافقت من 
حيث المبدأ إلسرائيلي بدخول غزة 

لتحريك ملف األسرى 

البلد-وكاالت نب�ض 

ه������دم������ت اآل��������ي��������ات ت�����اب�����ع�����ة ل����الح����ت����الل 

من�صاآت،  �صبع  االأرب���ع���اء،  ام�����س  االإ���ص��رائ��ي��ل��ي، 

“عناتا”،  ب��ل��دة  ج��ن��وب  م��ن��ازل،  اأرب��ع��ة  منها 

�صرقي القد�س املحتلة

اأن  مقد�صية،  اإع��الم��ي��ة  م�����ص��ادر  واأف�����ادت 

منازل وثالث  اأربعة  االحتالل هدمت  ق��وات 

يف  “كر�صان”،  ل��ع��ائ��ل��ة  ل���الأغ���ن���ام،  ح��ظ��ائ��ر 

منطقة “وعر البيك”، قرب ال�صارع االلتفايف 

الوا�صل ما بن بلدتي “عناتا” و”الزعّيم”

التي هدمتها  امل��ن��ازل  اأن  امل�����ص��ادر  واأك���دت 

ق���وات االح��ت��الل ك��ان��ت ت���وؤوي 22 ف���رًدا من 

اأفراد عائلة “كر�صان”

االح�����ت�����الل  �����ص����ل����ط����ات  اأن  اإىل  ي���������ص����ار 

ه��دم��ت، االأرب���ع���اء امل��ا���ص��ي، م��ن�����ص��اآت جت��اري��ة 

ب��ل��دة  م��دخ��ل  م��ف��رتق  ق����رب  و”كرفانات”، 

“عناتا”
ومت�����ار������س ب���ل���دي���ة االح�����ت�����الل ���ص��ي��ا���ص��ة 

ال��ت�����ص��ي��ي��ق ع���ل���ى امل���ق���د����ص���ي���ن يف ب��ي��وت��ه��م 

وحم��الت��ه��م ال��ت��ج��اري��ة، ب��ح��ج��ة ال��ب��ن��اء دون 

ترخي�س، وتفر�س عليهم خمالفات باهظة

البلد-وكاالت نب�ض 

�صباح  االإ�صرائيلية،  ال�صحة  وزارة  �صّجلت 

4 ح���االت وف���اة و11949  ام�����س االأرب���ع���اء، 

 24 خ��الل  ك��ورن��ا،  بفرو�س  ج��دي��داً  م�صاباً 

الفحو�صات  موؤ�صر  ارت��ف��اع  اإىل  الفتة  �صاعة� 

املوجبة

اأ���ص��ب��وع، �صجلت ال�صحة  اأق��ل م��ن  وخ��الل 

االإ�صرائيلية يومياً اأكرث من 10 اآالف م�صاباً 

ب��ف��رو���س ك��ورون��ا، وارت��ف��ع اإج��م��ايل تراكمي 

اأعداد امل�صابن )احلاالت الن�صطة( 64356 

حالة ن�صطة

بلغ  للجائحة،  ال�صاد�صة  امل��وج��ة  ظ��ل  ويف 

االإجمايل الرتاكمي مل�صابي كورونا يف البالد 

االإج���م���ايل  ب��ي��ن��م��ا  م�����ص��اب��اً،   4333659
الرتاكمي لوفيات كورونا بلغ 10946 حالة 

الفرو�س يف  ع��ن تف�صي  االإع���الن  وف���اة، منذ 

اآذار )مار�س( 2020

ورغم الرتاجع الطفيف على معامل تناقل 

احل��االت  اأن  بيد   ،1.13 بلغ  ال���ذي  ال��ع��دوى 

ورع���اي���ة �صحية  ت�����ص��ري��ر  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ت��ي 

م�صت�صفيات  يف  يرقد  حيث  االرت��ف��اع،  توا�صل 

م�صابا   293 بينهم  م�صابا،   1025 البالد 

ج��دا،  خ��ط��رة  بحالة  و49  خ��ط��رة،  بحالة 

بينما 41 م�صابا مت ربطهم باأجهزة التنف�س 

اال�صطناعي، فيما و�صفت حالة 476 م�صابا 

بالطفيفة

للجائحة،  ال�صاد�صة  املوجة  ا�صتمرار  ومع 

�صناديق  مع  بالتعاون  ال�صحة  وزارة  و�صعت 

املتنقلة،  الفح�س  حمطات  عمل  من  املر�صى 

حيث مت، اأم�س الثالثاء، اأخذ 41316 عينة 

خمربية الكت�صاف كورونا، اأظهرت النتائج اأن 

موجبة منها   32.31%
وم��ن��ذ مطلع ح��زي��ران )ي��ون��ي��و( اجل���اري، 

ووفيات  مل�صابي  االأ�صبوعية  املعدالت  توا�صل 

كورونا باالرتفاع، وت�صجيل اإح�صاءات قيا�صية، 

ب��ف��رو���س  م�����ص��اب��اً   71860 ���ص��خ�����ص��ت  اإذ 

كورونا خالل االأ�صبوع املا�صي بارتفاع بن�صبة 

�صبقه الذي  باالأ�صبوع  مقارنة   23.2%
بحالة  357 م�صاباً جديداً  كما �صخ�صت 

فيما   ،72.5% ب��ن�����ص��ب��ة  ب���ارت���ف���اع  خ���ط���رة 

باإ�صابتهم  تاأثرا  �صخ�صا   27 وف��اة  عن  اأعلن 

بالفرو�س، بارتفاع بن�صبة 22.7 % مقارنة 

باالأ�صبوع الذي �صبقه

البلد-وكاالت نب�ض 
ادعت اإذاعة كان العربية )هيئة البث العربية 

ال��ر���ص��م��ي��ة(، ظ��ه��ر ام�������س االأرب�����ع�����اء، اأن ح��رك��ة 

ل� »مدين  ال�صماح  املبداأ  حما�س وافقت من حيث 

اأج��ل  م��ن  غ��زة،  قطاع  اإىل  ب��ال��دخ��ول  اإ�صرائيلي« 

تبادل  �صفقة  الإمت���ام  بات�صاالت  ال��ب��دء  حم��اول��ة 

اأ�صرى

وب���ح�������ص���ب االإذاع������������ة ال����ع����ربي����ة، ف��������اإن ه���ذا 

نا�صط  وه��و  مار�صاك”  “يوئيل  هو  االإ�صرائيلي 

وكان يروج ملبادرة  يف حركة ت�صمى “الكيبوت�س”، 

م��ن قطاع  فل�صطيني  م��ع  ���ص��ن��وات  م��ن��ذ  م��دن��ي��ة 

وهو نا�صط معروف  “�صامي عبيد”،  غزة يدعى 

بالقطاع، وفق االإذاعة

وت��ق��ول االإذاع����ة، ف���اإن م��ار���ص��اك ميثل عوائل 

االأ�صرى االإ�صرائيلين، ويحاول منذ عام 2018 

الو�صول اإىل قطاع غزة، واأن حما�س رف�صت ذلك، 

ات�صل عبيد مع  اجل���اري  ال��ع��ام  ب��داي��ة  لكن منذ 

موؤ�صرات  مرة  الأول  وتلقى  بغزة  الداخلية  وزارة 

مار�صاك  ي��وؤك��د  اأن  مقابل  ذل���ك،  ح��ول  اإي��ج��اب��ي��ة 

ا�صتعداداه للدخول لغزة من خالل التزام خطي



نب�ض البلد – عمان 

ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم اخل��م��ي�����س، م��ن��اف�����س��ات 

امل��ح��رف��ن  ال��ت��ا���س��ع م���ن دوري  الأ����س���ب���وع 

لكرة القدم، باإقامة مباراتن يف عمان.

وي��ل��ت��ق��ي ع��ن��د ال�����س��اد���س��ة م�����س��اء، فريقا 

اجل���زي���رة وم��غ��ر ال�����س��رح��ان، ع��ل��ى ���س��ت��اد 

الثامنة  عند  يلتقي  فيما  ال���دويل،  عمان 

وال����ن���������س����ف م���������س����اء ف����ري����ق����ا ال������وح������دات 

الثاين  عبداهلل  امللك  �ستاد  على  وال�سريح 

بالقوي�سمة.

التا�سع  الأ���س��ب��وع  م��ب��اري��ات  وت��ت��وا���س��ل 

يومي غٍد وبعد غد ال�سبت.

ويت�سدر فريق الفي�سلي حاليا الدوري 

ف��ري��ق احل�سن  ي��ل��ي��ه  ن��ق��ط��ة،   18 ب��ر���س��ي��د 

16 نقطة. اإربد بر�سيد 

نب�ض البلد – وكاالت 

اأع���ل���ن ن�����ادي ال��ن�����س��ر ال�����س��ع��ودي اأم�����س 

الأرب����ع����اء ت��ع��اق��ده ر���س��م��ي��ا م���ع ال��ف��رن�����س��ي 

الفني  املدير  من�سب  لتويل  جار�سيا  رودي 

للفريق الأول لكرة القدم.

وذك�����ر ال��ن�����س��ر ع���ر ح�����س��اب��ه ال��ر���س��م��ي 

مب����وق����ع ����س���ب���ك���ة ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي 

اليوم  �سباح  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  “توير” 
نادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  وقع  :”ر�سميا.. 

مع  عقدا  معمر  اآل  م�سلي  الأ�ستاذ  الن�سر 

لتدريب  جار�سيا  رودي  الفرن�سي  امل���درب 

له  م��ت��م��ن��ن  ال���ق���دم.  ل��ك��رة  الأول  ال��ف��ري��ق 

التوفيق مع العاملي.”

للمدرب  �سورة  من  اأك��ر  ال��ن��ادي  ون�سر 

توقيع  خ��ال  معمر  اآل  وم�سلي  الفرن�سي 

العقد.

عر  معمر  اآل  م�سلي  ق��ال  جانبه،  وم��ن 

:”اأوىل  ت���وي���ر  ع���ل���ى  ال���ر����س���م���ي  ح�����س��اب��ه 

خ����ط����وات الإع���������داد ل��ل��م��و���س��م امل���ق���ب���ل ه��ي 

التعاقد مع املدرب، كانت مفاو�سات طويلة 

ت��زول  وال�����س��ع��وب��ات  العقبات  لكن  و���س��اق��ة، 

بوجود الرمز خالد”، وذلك مع ن�سر �سورة 

لاأمر خالد بن فهد الداعم للنادي.

جار�سيا  :”�سيكون  معمر  اآل  واأ����س���اف 

يف ال��ري��ا���س الأ����س���ب���وع امل��ق��ب��ل، ل���س��ت��ك��م��ال 

ال��ت��ح�����س��رات ودرا�����س����ة اأو�����س����اع ال��ف��ري��ق، 

ون�ساأل اهلل التوفيق.”

نب�ض البلد – وكاالت 

العر�س  الإ�سباين من قيمة  بر�سلونة  رفع 

الأمل��اين  ال��دوري  بطل  ميونيخ  لبايرن  املقدم 

ل��ك��رة ال���ق���دم م���ن اأج����ل ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ه��داف��ه 

اىل  ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  الدويل 

40 مليون يورو، وفق ما اأفادت اأم�س الأربعاء 

“بيلد”  �سحيفة  اأب��رزه��ا  ع��دة  اإع��ام  و�سائل 

الأملانية.

ب���ادئ الأم����ر بعر�س  ب��ر���س��ل��ون��ة يف  وت��ق��دم 

35 مليوناً  32 مليون يورو ثم رفعه اىل  قدره 

قبل اأن ي�سل الآن اىل 40 مليوناً، فيما يطالب 

عن  للتخلي  مليوناً   60 مببلغ  ميونيخ  بايرن 

34 عاماً الفائز بجائزة “فيفا” لأف�سل  ابن ال�

لعب يف العامل مرتن )2020 و2021( ح�سب 

“بيلد”.
ويف ظ����ل ال���و����س���ع امل�����ايل ال�����س��ع��ب ال����ذي 

مي���ر ب���ه ب��ر���س��ل��ون��ة، ق���د ي���ك���ون ال��ت��ع��اق��د مع 

ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي م��رت��ب��ط��اً ب�����س��ف��ق��ات اأخ����رى، 

الهولندي  الدويل  الو�سط  بينها رحيل لعب 

ي��ون��اي��ت��د  م��ان�����س�����س��ر  ي���ون���غ اىل  ف��رن��ك��ي دي 

65 مليون  الإجنليزي يف �سفقة تقدر قيمتها ب�

التمويل  الكاتالوين  النادي  �سيمنح  ما  يورو، 

الازم حل�سم التعاقد مع “ليفا”.

جدد  احل���ايل،  ال�سهر  م��ن  �سابق  وق��ت  ويف 

ال��ب��و���س��ن��ي ح�سن  ل��ب��اي��رن  امل���دي���ر ال��ري��ا���س��ي 

���س��احل��م��ي��دج��ي��ت�����س ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��م�����س��ك 

ب��ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي ح��ت��ى ان��ت��ه��اء ع��ق��ده ال��ع��ام 

املقبل.

“لقد  ل�”بيلد”:  �ساحلميدجيت�س  وق��ال 

عقده”،  ح��ال��ة  م��ن  موقفنا  ب��و���س��وح  �سرحت 

اأج����راه����ا مع  اإىل حم���ادث���ة ه��ات��ف��ي��ة  م�����س��راً 

33 عاماً الثاثاء. الاعب البولندي البالغ 

مايو  نهاية  يف  اأعلن  ليفاندوف�سكي  وك��ان 

اأن “ق�سته” مع النادي الأملاين “تقرب من 

املنتخب  مع  �سحايف  موؤمتر  خال  نهايتها” 

برغبته  املوقف  هذا  لحقاً  م��رراً  البولندي، 

يف البحث عن “�سغف اإ�سايف يف احلياة”.

النادي  األ���وان  عن  ليفاندوف�سكي  وي��داف��ع 

 344 ل��ه  2014 م�����س��ج��ًا  ال��ب��اف��اري م��ن��ذ ع���ام 

ع��ام  ن��ه��اي��ة  ع��ق��ده احل���ايل يف  ه��دف��اً، وينتهي 

ملو�سم  ب��اي��رن  م��ع  ب��ق��اءه  اأن  يعني  م��ا   ،2023

�سيجعله لعباً حراً  اإ�سايف دون جتديد عقده 

املو�سم املقبل ويرحل دون مقابل.

مباراتان في افتتاح األسبوع 
التاسع بدوري المحترفين اليوم 

النصر السعودي يتعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا

برشلونة يعرض 40 مليون يورو على بايرن من أجل 
التخلي عن ليفاندوفسكي

نب�ض البلد – وكاالت 

ع����اد لع����ب و����س���ط وق���ائ���د م��ان�����س�����س��ر 

���س��ي��ت��ي الإجن���ل���ي���زي ال�����س��اب��ق، ال��رازي��ل��ي 

األوان  عن  للدفاع  باده  اإىل  فرناندينيو، 

وذلك  باراناين�سي،  اأتلتيكو  بداياته  فريق 

وف���ق م��ا اأع��ل��ن الأخ����ر، اأول م��ن الث��ن��ن 

املا�سي .

37 عاماً الذي فاجاأ مدربه  ووّقع ابن ال�

غ���واردي���ول  ج��وزي��ب  الإ���س��ب��اين  �سيتي  يف 

ب����اإع����ان����ه ال���رح���ي���ل ب���ع���دم���ا اأم�������س���ى يف 

مع  عقداً  موا�سم،  ت�سعة  ال�سيتي  �سفوف 

العام. باراناين�سي لعامن ون�سف 

�سحايف:  موؤمتر  يف  فرناندينيو  وق��ال 

وميكنني  ال��وط��ن..  اىل  العودة  »ُي�سعدين 

تطبيق ما تعلمته يف اأوروبا«.

فرناندينيو يعود إلى البرازيل
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ال�سلة  لكرة  الوطني  املنتخب  و�سل 

اإىل العا�سمة اللبنانية اأم�س الأربعاء، 

املهمة  التي  امل��ب��اراة  خلو�س  ا�ستعدادا 

اأم��������ام امل���ن���ت���خ���ب ال���ل���ب���ن���اين ي�����وم غ���ٍد 

اجلمعة.

امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي نظره  وي��ل��ت��ق��ي 

م���ب���اراة مهمة  ال��ل��ب��ن��اين، اجل��م��ع��ة يف 

املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  اإط��ار  يف 

العامل. لكاأ�س 

ب��روت،  يف  اليوم  املنتخب  وي��ت��درب 

بقيادة املدرب و�سام ال�سو�س ا�ستعدادا 

املقبل. للقاء 

�سارك  ق��د  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وك���ان 

اأخ�������را يف ب���ط���ول���ة م�������س���ر ال���دول���ي���ة 

املوؤهلة  للت�سفيات  ا�ستعدادا  ال��ودي��ة، 

العامل. لكاأ�س 

نب�ض البلد – وكاالت 

الهولندي  لبيع  بر�سلونة،  ي�سعى 

و�سط  خط  لع��ب  ي��وجن،  دي  فرينكي 

يونايتد  ملان�س�سر  الكتالوين،  الفريق 

خال النتقالت ال�سيفية احلالية.

ب��ي��ع دي ي��وجن  ب��ر���س��ل��ون��ة  وي���ري���د 

جل��ن��ي الأم�������وال، وا���س��ت��غ��ال امل��ق��اب��ل 

امل�������ادي يف ت���ق���وي���ة ال���ف���ري���ق وت��ق��ل��ي��ل 

ال����روات����ب، يف ظ���ل رغ��ب��ة م��ان�����س�����س��ر 

بناء  الاعب  �سم  يف  القوية  يونايتد 

على طلب املدير الفني اجلديد اإريك 

تن هاج.

“�سبورت”  ���س��ح��ي��ف��ة  وب���ح�������س���ب 

من  اقربا  الطرفن  فاإن  الإ�سبانية، 

ال��ت��و���س��ل لت���ف���اق لإمت�����ام ال�����س��ف��ق��ة، 

ل��ك��ن دي ي����وجن ن��ف�����س��ه ي��ري��د ال��ب��ق��اء 

نية  اأي  ل��دي��ه  ول��ي�����س��ت  ب��ر���س��ل��ون��ة،  يف 

للرحيل، ونقل ذلك لكا النادين.

“اأ�سبح  ال�����س��ح��ي��ف��ة:  واأ�����س����اف����ت 

من  ال�سغط  ب�سبب  م��ت��وت��را  ال��و���س��ع 

كانت  وال��ذي  ي��وجن،  دي  على  اجلميع 

ل���ه ���س��ك��وك يف وك��ي��ل��ه ع��ل��ي دور����س���ون 

لإ��������س�������راره ع���ل���ى ن���ق���ل���ه مل��ان�����س�����س��ر 

يونايتد”.

يذكر اأن دي يوجن �سرح موؤخرا اأن 

بر�سلونة هو نادي اأحامه، واأنه يريد 

النجاح فيه.

نب�ض البلد – وكاالت 

اأع���ل���ن ن�����ادي ل���و����س اأجن���ل���و����س اأف 

قائد  مع  تعاقده  عن  الأم��رك��ي،  �سي 

منتخب ويلز غاريث بيل ملدة عام مع 

اإ�سافية. خيار التمديد �سنة 

لعب  عن  الأم��رك��ي  النادي  ونقل 

ري������ال م����دري����د ال�������س���اب���ق ق���ول���ه »اأن�����ا 

الن��ت��ق��ال  ه���ذا  ب�����س��اأن  ج����داً  متحم�س 

املكان  هذا  اأجنلو�س.  لو�س  فريق  اإىل 

املنا�سب يل ولعائلتي والوقت املنا�سب 

يف م�سرتي«. 

نب�ض البلد – وكاالت 

التخلي  يونايتد  مان�س�سر  يرف�س 

�سكوت  الإ�سكتلندي  و�سطه  لع��ب  ع��ن 

اإمت��ام  م��ن  اق��راب��ه  رغ��م  ماكتوميناي، 

لع����ب  ي�������وجن  دي  ف���ري���ن���ك���ي  ����س���ف���ق���ة 

بر�سلونة.

وك����ان م��اك��ت��وم��ي��ن��اي لع��ب��ا اأ���س��ا���س��ي��ا 

يف خ����ط و����س���ط امل�������درب امل����وؤق����ت رال����ف 

راجننيك املو�سم املا�سي، حيث �سارك يف 

37 مباراة يف جميع امل�سابقات.

ف��اإن  تاميز”،  “ذا  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا   

امل����درب اجل��دي��د اإري����ك ت��ن ه���اج يعتر 

بناء  اإع��ادة  يف  “حمورًيا”  ماكتوميناي 

الفريق.

 وغ�������ادر ال���ع���دي���د م����ن لع���ب���ي خ��ط 

ال�سيف”،  هذا  ترافورد  “اأولد  الو�سط 

م��ث��ل ب���ول ب��وج��ب��ا ون��ي��م��ان��ي��ا م��ات��ي��ت�����س، 

وخ��وان  لينجارد  جي�سي  اإىل  بالإ�سافة 

ماتا.

وي����ع����د م���اك���ت���وم���ي���ن���اي اأح������د لع��ب��ي 

الو�سط القائل املتبقن يف النادي، اإىل 

دي  ف��ان  ودوين  فريد  الرازيلي  جانب 

بيك.

قد  �سابقة،  �سحفية  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 

بر�سلونة  األعاب  �سانع  انتقال  اأن  ذكرت 

ج��ن��ي��ه  م���ل���ي���ون   70 ب��ق��ي��م��ة  ي�����وجن  دي 

اإ�سرليني قد اكتمل بن�سبة 90 يف املائة، 

لكن يبدو اأن هذا التوقيع لن يوؤثر على 

مكانة ماكتوميناي البالغ من العمر 25 

عاًما.

نيوكا�سل  اأن  تاميز”،  “ذا  واأ�سافت   

ونادًيا اآخر يف الدوري الإجنليزي املمتاز، 

 34 خا�س  ال��ذي  الاعب  عن  ا�ستف�سرا 

مباراة مع املنتخب الإ�سكتلندي.

ال���ن���ادي  اأن  اأو�����س����ح  ه�����اج  ت����ن  ل���ك���ن 

الذي  ملكاتوميناي،  عرو�س  اأي  �سيقاوم 

170 مباراة  خا�س مع ال�سياطن احلمر 

يف جميع امل�سابقات منذ ظهوره الأول يف 

.2017 مايو/اآيار 

منتخب السلة يتدرب في لبنان

دي يونج يقاوم ضغط برشلونة

لوس أنجلوس يتعاقد مع بيل
 لمدة عام

مانشستر يونايتد يرفض التفريط
 في العبه

نب�ض البلد – عمان 

 17 �سن  الوطني حتت  املنتخب  يلتقي 

املباراة  يف  اللبناين،  نظره  القدم،  لكرة 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ب��ط��ول��ة احت�����اد غ����رب اآ���س��ي��ا 

م�ساء  ال�ساد�سة  عند  للنا�سئن،  التا�سعة 

اليوم .

امل��ب��اراة  اإىل  الوطني  املنتخب  وت��اأه��ل 

النهائية بعد تغلبه على نظره ال�سوري 

ام�س  ليلة  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف   ،1-2

ال��ع��ق��ب��ة، �سمن  ال���ث���اث���اء، ع��ل��ى م��ل��ع��ب 

الدور ن�سف النهائي.

مناف�سه  اأم���ام  ت��اأخ��ره  املنتخب  وقلب 

بالدقيقة  الهندي  عاء  الاعب  بهدف 

عر  ال���ث���اين  ب��ال�����س��وط  ف���وز  اإىل   ،)20(

ثنائية عز الدين اأبو عاقولة )48،78(.

العراق  على  اللبناين  املنتخب  وتغلب 

م�����س��اء  ال����ذي ج��م��ع��ه��م��ا  ال��ل��ق��اء  1-0، يف 

اأم�������س، ع��ل��ى ذات امل��ل��ع��ب، ���س��م��ن ال���دور 

نف�سه.

و���س��ه��د ل��ق��اء م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي مع 

ن���ظ���ره ال�������س���وري ق��ب��ل ب���داي���ت���ه ام�����س، 

الفاحتة  ل��ق��راءة  �سمت  دقيقة  ال��وق��وف 

على اأرواح �سهداء حادث ميناء العقبة. 

منتخب الناشئين يلتقي لبنان 
في نهائي غرب آسيا
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معاناة شابة عشرينية من التنمر 
بسبب شعر لحيتها

طفل اميركي يقتل رضيعا 
بسالح والده

نب�ض البلد – وكاالت 

التنمر  م��ن  ع�شرينية  �شابة  تعاين 

�إنها  �لغزير، حيث  �شعر حليتها  ب�شبب 

�مل��ف��رط،  �ل�شعر  من��و  مب��ر���ض  م�شابة 

للم�شايقات  كوملان  مورغان  وتعر�شت 

باأكرث  �ملر�هقة وحاولت  �شنو�ت  خالل 

لكن  وجهها،  �شعر  �إخ��ف��اء  طريقة  من 

وجهها  �إخ��ف��اء  م��ن  ع��ام��ا   15 بعد  �لآن 

�لطبيعي، قررت �لآن �أن تو�جه �لعامل 

�لتنمر،  �لغريب وتتحدى  �ل�شكل  بهذ� 

"ديلي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ج����اء يف  م���ا  ب��ح�����ش��ب 

�شتار" �لربيطانية.

و�أخري� �شعرت �شابة تبلغ من �لعمر 

26 عاما، تعر�شت للتنمر طو�ل �شنو�ت 

�لتخل�ض من  مر�هقتها، باحلرية بعد 

�لطبيعي  جمالها  و�حت�شان  �ل�شفرة 

من خالل ترك �شعر حليتها ينمو.

ب���د�أت م��ورغ��ان ك��ومل��ان يف مالحظة 

ورقبتها  وذق��ن��ه��ا  خ��دي��ه��ا  ع��ل��ى  �ل�شعر 

ع��ن��دم��ا ك���ان���ت يف �حل���ادي���ة ع�����ش��ر من 

ع��م��ره��ا، وق�����ش��ت ط��ف��ول��ت��ه��ا و���ش��ن��و�ت 

�ل�شعر  لإخ���ف���اء  حم��اول��ة  يف  �مل��ر�ه��ق��ة 

�ل�شديد. للتنمر  تعر�شها  ب�شبب 

بنف�شها  بثقتها  �لتنمر  �أ�شر  ولقد 

ل��درج��ة �أن م��ورغ��ان ح��اول��ت ك��ل م��ا يف 

و���ش��ع��ه��ا لإز�ل������ة �ل�����ش��ع��ر، مب���ا يف ذل��ك 

�لتحليل  م��ن خ��الل  �ل��د�ئ��م��ة  �لإز�ل����ة 

و�لتي ف�شلت جميعها. �لكهربائي، 

�لأط�����ب�����اء  �إن  م������ورغ������ان  وت�����ق�����ول 

ب���د�أت تعاين  جت��اه��ل��و� خم��اوف��ه��ا حتى 

م���ن م�����ش��ك��الت يف �ل�������دورة �ل�����ش��ه��ري��ة 

للح�شول  �لعام  طبيبها  �إىل  وتوجهت 

ومت   ،2019 عام  �لطبية  �مل�شاعدة  على 

بنمو  ب��اإ���ش��اب��ت��ه��ا  �أخ��ريه��ا  ت�شخي�شها 

�ل�����ش��ع��ر �مل����ف����رط وم���ت���الزم���ة ت��ك��ي�����ض 

�ملباي�ض يف يناير 2021.

�ل��ع�����ش��ري��ن��ي��ة  �ل���ف���ت���اة  ق�����ررت  و�لآن 

تقبل �شكلها بعد �أكرث من 15 عاما من 

�لختباء ب�شبب �خلوف من �لتنمر.

نب�ض البلد – وكاالت 

َت�����َش��ب��ب ���ش��ب��ي ي��ب��ل��غ ث��م��اين ���ش��ن��و�ت 

�لأوىل،  ����ش���ن���ت���ه  يف  ر����ش���ي���ع  مب���ق���ت���ل 

وباإ�شابة فتاة �شغرية بجروح يف نهاية 

�لأ�شبوع �لفائت يف فلوريد� عندما كان 

يلهو مب�شد�ض و�لده، يف ماأ�شاة جديدة 

مماثلة  ح����و�دث  �شل�شلة  �إىل  ت�����ش��اف 

ت�شهد �لوليات �ملتحدة �لكثري منها.

وقال قائد �شرطة منطقة �إ�شكامبيا 

رودي���ري���ك  �لأب  �إن  ���ش��ي��م��ون��ز  ت�����ش��ي��ب 

�إليه  �أوقف ووجهت  ر�ند�ل )45 عاماً( 

ت��ه��م �لإه���م���ال وح���ي���ازة �أ���ش��ل��ح��ة ن��اري��ة 

ب�شكل غري قانوين و�إخفاء �لأدلة.

وق��ع �حل���ادث يف ف��ن��دق ك��ان �لرجل 

�ل�������ش���و�ب���ق �جل��رم��ي��ة  �لأرب���ع���ي���ن���ي ذي 

معه  و��شطحب  �شديقته،  فيه  يلتقي 

طفلتيها  �مل���ر�أة  �أح�����ش��رت  فيما  جن��ل��ه، 

و�بنتها  ع��ام��ن  �ل��ب��ال��غ��ت��ن  �ل��ت��و�أم��ن 

�لبالغة عاماً و�حد�ً.

و�أو����ش���ح ق��ائ��د �ل�����ش��رط��ة يف م��وؤمت��ر 

�لغرفة  ع��ن  غ���اب  �ل��رج��ل  �إن  ���ش��ح��ايف 

ت���ارك���اً ���ش��الح��ه »يف خ���ز�ن���ة«، ف��م��ا ك��ان 

من جنله �لذي كان يعرف �ملكان �لذي 

»�أم�شكه ور�ح  �أن  �إل  �ل�شالح  ُو�شع فيه 

يلهو به«.

»�أطلق  �ل�شبّي  �أن  �شيمونز  و�أ�شاف 

�لبالغة عاماً و�حد�ً  �لنار على �لطفلة 

وق���ت���ل���ه���ا«، ف��ي��م��ا �أك���م���ل���ت �ل��ر���ش��ا���ش��ة 

طريقها  �لقتيلة  ج�شم  �خرتقت  �لتي 

�ل��ت��و�أم��ن«.  �لطفلتن  »�أح���د  لت�شيب 

�مل�شابة،  �لطفلة  تنجو  �أن  رّج���ح  و�إذ 

كانت  �ل�شحيتن  و�ل���دة  �أن  �إىل  �أ���ش��ار 

نائمة وقت �حلادث.

وع���ن���دم���ا ع����اد �ل����و�ل����د، �أخ������رَج من 

غ���رف���ة �ل���ن���وم ق��ب��ل و����ش���ول �ل�����ش��رط��ة 

�لبندقية وبع�ض �ملو�د �لتي يحتمل �أن 

�حلادثة  هذه  وتندرج  خم��در�ت،  تكون 

ُت�شّجل  مماثلة  ح��و�دث  �شل�شلة  �شمن 

يف �لوليات �ملتحدة.

»ففي كل عام، تكون �أ�شلحة حمّملة 

وغري موؤّمنة يف متناول مئات �لأطفال 

يف �لوليات �ملتحدة، �إذ تكون مو�شوعة 

�لنوم  يف خ��ز�ئ��ن وعلى ط��اولت غ��رف 

بب�شاطة  �أو  ي��د،  �أو  ظ��ه��ر  ح��ق��ائ��ب  ويف 

يرتكها �أ�شحابها يف �أي مكان«، فيطلق 

غ��ري ق�شد،  ع��ن  �ل��ن��ار منها  �لأط��ف��ال 

منظمة  �أخ��ري�ً  �أ�شدرته  لتقرير  وفقاً 

»�إيفريو�ن فور غان �شيفتي«.

وقدرت �ملنظمة �لتي تنظم حمالت 

م�����ن �أج�������ل ت���ن���ظ���ي���م �أف���������ش����ل حل���ي���ازة 

�لقتلى  عدد  متو�شط  �لنارية  �لأ�شلحة 

�لنار من  ر  �إط��الق ق�شّ ج��ّر�ء ح��و�دث 

350 ح���ال���ة كل  ب��ن��ح��و  ط���ري���ق �خل���ط���اأ 

�شنة.

عموماً  �لنارية  �لأ�شلحة  وتت�شبب 

يف  �شنوياً  �شخ�ض  �ألف   40 نحو  مبقتل 

ذل��ك حالت  �ملتحدة، مبا يف  �ل��ولي��ات 

فيلولن�ض  »غان  ملوقع  وفًقا  �لنتحار، 

�أركايف« �لإلكرتوين.

نب�ض البلد – عمان 

فعاليات  �ل��ع��ن  ر�أ����ض  غ��ال��ريي  يف  تتو��شل 

�ل���ذي  ل��ل��ك��اري��ك��ات��ري  �لأول  ع���م���ان  م��ل��ت��ق��ى 

ت���ن���ظ���م���ه ر�ب�����ط�����ة ر�����ش����ام����ي �ل���ك���اري���ك���ات���ري 

�لأردنين بدعم من د�ئرة �ملر�فق و�لرب�مج 

�ملعر�ض  وي�شتمر  عمان،  �أمانة  يف  �لثقافية 

حتى �لثالثن من �شهر يونيو �حلايل

�لأول  ي���ع���د  �ل�����ذي  �مل��ل��ت��ق��ى  وي���ح���ظ���ى 

عربية  مب�����ش��ارك��ة  �لأردن،  يف  ن��وع��ه  م��ن 

و�����ش���ع���ة م����ن ف����ن����اين ك���اري���ك���ات���ري ع���رب 

مي��ث��ل��ون 12 دول����ة ع��رب��ي��ة، ك��م��ا ت�����ش��ارك 

ف���ي���ه ج���م���ع���ي���ة �ل���ك���اري���ك���ات���ري �مل�������ش���ري���ة 

وجمعية  �لكويتية  �لكاريكاتري  وجمعية 

�ملغربية �لكاريكاتري 

وي�����ش��ارك يف �مل��ع��ر���ض ك��ل م��ن �ل��ف��ن��ان 

����ش���م���ري ع���ب���د�ل���غ���ن���ي م����ن م�������ش���ر، �أمي����ن 

�لتميمي  منى  �ل�شعودية،  م��ن  �لغامدي 

وحممد �لقحطاين من �لكويت، ويعر�ض 

�مل��ل��ت��ق��ى ك���ذل���ك، ب��ح�����ش��ب رئ��ي�����ض ر�ب��ط��ة 

�لفنان  �لأردن���ي���ن  �ل��ك��اري��ك��ات��ري  ر���ش��ام��ي 

للمرة  تعر�ض  ل��وح��ات  �جلعفري،  نا�شر 

�لأوىل يف �لأردن جليل �لرو�د يف �لوطن 

ما  �إىل  بع�شها  ر�شم  تاريخ  يعود  �لعربي 

�أعمال  مثل  �ملا�شي،  �لقرن  منت�شف  قبل 

�ل���ف���ن���ان���ن: ط����وغ����ان، ج�����ورج ب��ه��ج��وري، 

عفت  ح�شن،  وم�شطفى  حجازي  �أحمد 

وحم���م���د ح���اك���م م����ن م�����ش��ر و�ل��ف��ن��ان��ن 

�ل�شغري  �لرفاعي ورباح  �لر�حلن جالل 

من �لأردن

ملتقى عمان للكاريكاتير يتيح مشاهدة أعمال متنوعة
 من مدارس مختلفة

من أجل حياة صحية تناول الفاكهة وتجنَّب عصيرها حّتى لو كان طبيعيًا

نصائح لحماية العينين من أشعة الشمس القوية خالل عطلة الصيف

نب�ض البلد – وكاالت 

بن�شبة  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل��ف��اك��ه��ة  ع�����ش��ري  ُي��ع��د 

�أف�شل  من  و�ح��د�ً  �إ�شافات  دون  وم��ن   %100

�ليومية  جرعتك  على  للح�شول  �خل��ي��ار�ت 

م����ن �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل�����ع�����ادن �مل�����وج�����ودة يف 

�ل��ف��اك��ه��ة، وب��ال��ت��اأك��ي��د ي��ع��ت��رب خ���ي���ار�ً �أف�����ش��ل 

حتتوي  �لتي  �لع�شري  م�شروبات  من  بكثري 

�أو  ح��اف��ظ��ة،  م��و�د  �أو  م�شافة  �شكريات  على 

�لغازية. �مل�شروبات 

تناول  وبن  بينه  �ملقارنة  تكون  لكن حن 

�لفاكهة كاملة بدون ع�شر، فع�شري �لفاكهة 

ل��و مت ع�شره  ح��ت��ى  �لأف�����ش��ل،  �خل��ي��ار  لي�ض 

خيار�ً  لي�ض  وهو  �لفور،  على  و�شربه  طازجاً 

فقط،  كاملة  �لفاكهة  تناول  من  �شحة  �أق��ل 

بل و�أحياناً قد ي�شبب �أ�شر�ر�ً �شحية لبع�ض 

�لأفر�د على �ملدى �لطويل.

ع�شري  لأن  ن��ظ��ر�ً  �لبع�ض،  يعرت�ض  ق��د 

فيجب  �لفاكهة،  من  مبا�شرة  ياأتي  �لفاكهة 

�أن يكون مكافئاً من ناحية �لتغذية و�لفو�ئد 

�ل�����ش��ح��ي��ة، ل��ك��ن ه����ذ� غ���ري ���ش��ح��ي��ح ول��ع��دة 

�أ�شباب:

ع�صري الفاكهة يحرمك 

من تناول الألياف

 حتتوي �لفاكهة على �لكثري من �لألياف 

�لفاكهة  ع�شري  يحتوي  بينما  تناولها  �ملهم 

“ويندي  وب��ح�����ش��ب  �لأل����ي����اف.  م���ن  �ل��ق��ل��ي��ل 

و�يت” �أ�شتاذ م�شارك يف ق�شم علوم �لأغذية 

�آي���و�:  ولي���ة  جامعة  يف  �لب�شرية  و�ل��ت��غ��ذي��ة 

مهمة،  �شحية  بفو�ئد  مرتبطة  “�لألياف 
مبا يف ذلك تقليل خماطر �لإ�شابة باأمر��ض 

�ل��ق��ل��ب و�ل�����ش��ك��ري و�لإم�������ش���اك، وت�����ش��اع��دك 

لفرتة  بال�شبع  �ل�شعور  على  �أي�شاً  �لأل��ي��اف 

�لتحكم  يف  ذل��ك  ي�شاعد  �أن  ومي��ك��ن  �أط����ول، 

ع�شري  م��ن  �مل��ع��دة  تتخل�ض  بينما  وزن��ك،  يف 

�ل��ف��اك��ه��ة ب�����ش��ك��ل �أ����ش���رع م���ن ح��ب��ة �ل��ف��اك��ه��ة 

�ل���ك���ام���ل���ة، ون��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك ي�����ش��ب��ح ع�����ش��ري 

�إ�شباعاً”. �أقل  �لفاكهة 

2013 يف  ع����ام  �أج���ري���ت  ووج�����دت در�����ش���ة 

�شربت  كلما  �أن��ه  �لربيطانية  �لطبية  �ملجلة 

�ملزيد من ع�شري �لفاكهة، ز�د خطر �لإ�شابة 

�رتبط  بينما   ،2 �لنوع  من  �ل�شكري  مبر�ض 

ت��ن��اول �ل��ف��اك��ه��ة �ل��ك��ام��ل��ة ب��ان��خ��ف��ا���ض خطر 

�لإ���ش��اب��ة ب��امل��ر���ض. وك����ان ل��ل��ع��ن��ب، و�ل��ت��ف��اح 

�لتاأثري �لأكرب، �أدى ��شتبد�ل ثالث ح�ش�ض 

م���ن ع�����ش��ري �ل��ف��اك��ه��ة �أ���ش��ب��وع��ًي��ا ب��ال��ف��اك��ه��ة 

�لكاملة �إىل �نخفا�ض خطر �لإ�شابة مبر�ض 

.%7 �ل�شكري بن�شبة 

تعزيز  يف  �أي�شاً  ت�شاعد  �لأل��ي��اف  �أن  كما   

�ل��دم  يف  �ل�شكر  ن�شبة  يف  و�ل��ت��ح��ك��م  �له�شم 

وخ��ف�����ض �ل��ك��ول��ي�����ش��رتول، ول��ه��ذه �لأ���ش��ب��اب، 

خا�شة  �لأف�شل  �خل��ي��ار  ه��ي  �لفاكهة  تعترب 

�إذ� كنت تتطلع �إىل �إنقا�ض �لوزن.

ت����ن����اول �ل���ف���اك���ه���ة ه����و �خل����ي����ار �لأف�������ش���ل 

�ل�شعور  �ل�شكر يف �لدم وعدم  للتحكم بن�شبة 

بالتعب

 ت��ل��ع��ب �لأل����ي����اف �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل����وج����ودة يف 

�أكرب من جمرد تعزيز حركات  �لفاكهة دور�ً 

�لطبيعي  بال�شكر  مرتبطة  ف��ه��ي  �لأم���ع���اء، 

�ل���ف���اك���ه���ة، وب����ال����ت����ايل ي��ج��ع��ل  �مل�����وج�����ود يف 

عرب  �نتقاله  �أثناء  لل�شكر  �جل�شم  �مت�شا�ض 

وي�شتغرق  �شعوبة  �أك��رث  �له�شمي،  �جل��ه��از 

�أطول.  وقتاً 

يف  �لفاكهة  �شكر  ي��رت�ك��م  ل��ذل��ك،  نتيجة 

دم��ك مب��ع��دل �أق���ل و�أب���ط���اأ، م��ق��ارن��ة �إذ� كنت 

�لفاكهة مبا�شرة. ت�شرب ع�شري 

��شتخد�م  جل�شمك  �لألياف  تناول  ويتيح 

م�شدر�ً  باعتباره  فعالية  �أكرث  ب�شكل  �ل�شكر 

�لفاكهة  ع�شري  �شرب  ي��وؤدي  بينما  للطاقة، 

�ل��دم،  يف  �ل�شكر  ن�شبة  �رت��ف��اع  �إىل  مبا�شرة، 

وعندما ي�شعر ج�شمك باأن لديك �شكر�ً �أكرث 

�لأن�شولن  يفرز  ج�شمك  ف��اإن  �حلاجة،  من 

كبرية  كمية  حتويل  �إىل  ي��وؤدي  مما  ب�شرعة، 

من �ل�شكر يف �لدم �إىل دهون وجليكوجن.

وت�����ش��اه��م �ل��ده��ون �ل��ز�ئ��دة يف �جل�����ش��م يف 

يف  مب��ا  و�لعجز،  للوفاة  �لرئي�شية  �لأ���ش��ب��اب 

�لدماغية  و�ل�شكتات  �لقلبية  �لنوبات  ذل��ك 

و�ل�شكري  و�ل�شرطان  �ل��دم  �شغط  و�رت��ف��اع 

وه�شا�شة �لعظام و�لكبد �لدهني و�لكتئاب.

ولي�ض هذ� وح�شب، يعترب ع�شري �لفاكهة 

�أكرث تركيز�ً من �لفاكهة  لل�شكريات  م�شدر�ً 

غر�ماً   12 يوجد  �ملثال،  �شبيل  على  �لكاملة، 

من �ل�شكريات يف برتقالة متو�شطة �حلجم، 

بينما يحتوي كوب من ع�شري �لربتقال على 

21 غر�ماً، ويحتوي كوب من ع�شري �لعنب، 

عنب،  ح��ب��ة   50 ت��ع��ادل  ���ش��ك��ري��ات  ن�شبة  ع��ل��ى 

و�شرب كوب من ع�شري �لتفاح ي�شاوي تناول 

10 مالعق �شكر.

ونتيجة لكل ما �شبق �شيكون هناك �رتفاع 

و�نخفا�ض ن�شبة �ل�شكر يف �لدم، مما يجعلك 

ت�شعر باجلوع �أكرث، وبالتايل زيادة �لوزن.

كما �أن �لأ�شخا�ض �لذين لديهم ح�شا�شية 

مل�����ش��ت��وي��ات �ل�����ش��ك��ر يف �ل����دم ق��د ي��ع��ان��ون من 

�ل�شد�ع و�ل�شعور بال�شعف بعد �شرب ع�شري 

�لفاكهة، يف حن �أن هذه �لأعر��ض ل تظهر 

عند تناول �لفاكهة كاملة. 

ع�صري الفاكهة فيه �صعرات حرارية 

اأكرث من الفاكهة

�ل�����ش��ع��ر�ت  ع���دد  ي��ر�ق��ب  �شخ�شاً  ك��ن��ت  �إن 

ويدخلها  ي��وم��ي��اً  ي�شتهلكها  �ل��ت��ي  �حل��ر�ري��ة 

تناول  �شتختار  ف��اأن��ت  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  وجباته  يف 

�لفاكهة على �شرب ع�شري �لفاكهة بالتاأكيد، 

حتتوي  �ل��ف��اك��ه��ة  ع�شائر  �أغ��ل��ب  لأن  وذل���ك 

ع��ل��ى ���ش��ع��ر�ت ح���ر�ري���ة �أك���رث م��ن ت��ل��ك �لتي 

حت�����ش��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ن ت���ن���اول �ل��ف��اك��ه��ة ك��ام��ل��ة 

بدون ع�شر، و�إليك مقارنة ب�شيطة:

�لطازج  �لربتقال  ع�شري  من  و�ح��د  كوب 

ميكن �أن مينحك 110 �شعر�ت حر�رية، بينما 

52 �شعرة حر�رية. برتقالة و�حدة متنحك 

�لطبيعي  �لتفاح  ع�شري  من  و�حد  وكوب 

يحتوي على 120 �شعرة حر�رية، بينما تناول 

ت��ف��اح��ة و�ح����دة مي��ن��ح��ك 87 ���ش��ع��رة ح��ر�ري��ة 

فقط.

ت���ز�ل تف�شل  ك��ن��ت ل  �إن  ك��ل��ه  ه���ذ�  وب��ع��د 

�لفو�كه  بتناول  ت�شتمتع  ول  �لع�شري  �شرب 

لكبار  بتقدميها  ت��رغ��ب  �أو  و�خل�������ش���ر�و�ت، 

�ل�شن و�لأطفال �لذين ل ي�شتطيعون �بتالع 

�لبلع،  يف  �شعوبة  ي��ج��دون  �أو  �ل�شلبة  �مل��و�د 

�ل��ف��اك��ه��ة دون  ت��ن��اول ع�شري  ف��اح��ر���ض ع��ل��ى 

�لتخل�ض من �لألياف.

نب�ض البلد – وكاالت 

�لإن�شان،  جل�شم  �ل�شم�ض  �أ�شعة  فو�ئد  رغم 

ا �أ�شر�ًر� ج�شيمة، فقد  �أي�شً �أنها قد ت�شبب  �إل 

حترق �لب�شرة وتتلف �لعينن �إذ� ُترك �جل�شم 

بدون حماية.

وفيما يلي بع�ض �لن�شائح حلماية �لعينن 

فرتة  يف  خا�شة  �حل��ارق��ة،  �ل�شم�ض  �أ�شعة  من 

�ل�شيفية: �لعطلة  ق�شاء 

ت��و���ش��ي �جل��م��ع��ي��ة �مل��ه��ن��ي��ة لأط���ب���اء �ل��ع��ي��ون 

�ل��ن��ظ��ار�ت  ب��ا���ش��ت��خ��د�م   )BVA( �أمل��ان��ي��ا  يف 

�أو غطاء �لر�أ�ض �لو�قي من �لأ�شعة  �ل�شم�شية 

�لحت��ادي  للمكتب  ووف��ًق��ا  �لبنف�شجية.  ف��وق 

�لأمل������اين ل��ل��ح��م��اي��ة م���ن �لإ����ش���ع���اع، ف�����اإن ه��ذ� 

����ش���روري مل��ن��ع �جل�����ش��م م��ن �ل��ت��ع��ر���ض لأ���ش��ع��ة 

يو�شي  �ل�شبب  ولهذ�  كبرية.  بدرجة  �ل�شم�ض 

���ش��م�����ش��ي منا�شب  و�ق����ي  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �خل����رب�ء 

للحماية.

ال�صم�س اأقوى يف مناطق العطالت

فن” �لأمل���اين،  ف��ور  “فيت  م��وق��ع  وبح�شب 

�أكرب  بدرجة  �ل�شم�ض  لأ�شعة  �لعيون  تتعر�ض 

ولذلك  �لأر�شية.  للكرة  �جلنوبية  �ملناطق  يف 

ُين�شح بارتد�ء �لنظار�ت �ل�شم�شية �لتي حتمل 

حماية  توفري  �أج��ل  “UV400” من  مل�شق 

�ل�شارة.  �لبنف�شجية  فوق  �لأ�شعة  �شد  كافية 

يف  تكون  �لعطالت  مناطق  معظم  �أن  ون��ظ��ًر� 

و�مل�شهورة  �لبحر  م��ن  �لقريبة  �مل��ن��اط��ق  ه��ذه 

�ل��ت��اأك��د من  �مل��ه��م  م��ن  ف��اإن��ه  ب���دفء ف�شولها، 

�شالحية �لنظارة �ل�شم�شية، بح�شب �خلرب�ء.

من حيث �ملبد�أ، حتمي �لنظار�ت �ل�شم�شية 

�ل�شم�ض.  حل��روق  �لتعر�ض  م��ن  �لعن  �شطح 

ومع ذلك، �إذ� تعر�شت �لعن للكثري من �أ�شعة 

د�خلية  بحروق  �لإ�شابة  خطر  ف��اإن  �ل�شم�ض، 

وحرقة  �شديد  ب���اأمل  يتجلى  م��ا  وه��و  ي��رت��ف��ع، 

موؤقت  �شعف  �إىل  بالإ�شافة  �لعن،  يف  وت��ورم 

يف �لروؤية.

�أن  �لأمل��ان��ي��ة  �لعيون  �أط��ب��اء  جمعية  وت��وؤك��د 

هذه �لأعر��ض تهد�أ عادة بعد ثماين �إىل �ثني 

�ل�����ش��روري حماية  م��ن  �أن���ه  بيد  ���ش��اع��ة،  ع�شر 

�ل�شم�ض  لأ�شعة  �ملبا�شر  �لتعر�ض  م��ن  �لعن 

مرة �أخرى.

�ل��ع��د���ش��ات  ي��رت��دي  �شخ�ض  �أي  ع��ل��ى  ي��ج��ب 

�لعينن.  وحماية  بوقاية  �لل��ت��ز�م  �لال�شقة 

فمن  ج��اف��ة،  �أو  متهيجة  �ل��ع��ي��ون  ك��ان��ت  ف����اإذ� 

و��شتخد�م  �لعد�شات  ��شتخد�م  ع��دم  �ملف�شل 

�لكثري  ل�شرب  �أن  كما  �لحتياطية.  �لنظار�ت 

د�عم،  تاأثري  ا  �أي�شً �لأع�شاب  �شاي  �أو  �مل��اء  من 

وفًقا جلمعية �أطباء �لعيون.

و�إذ� كان �مل�شطافون يعتمدون على قطر�ت 

��ا  �ل��ع��ن وغ���ريه���ا م���ن �لأدوي������ة، ف��ي��ج��ب �أي�����شً

يف  و�شعها  ويف�شل  �شحيح.  ب�شكل  تخزينها 

�شندوق �لتربيد حلمايتها من �حلر�رة.

كما ين�شح �ملوقع �لأملاين “كولر فيزيون”، 

�أ���ش��ع��ة  �مل��خ��ت�����ض ب��ال�����ش��ف��ر، ب��ع��دم �ل��ن��ظ��ر �إىل 

ن��ظ��ار�ت  �رت����د�ء  م��ع  ح��ت��ى  م��ب��ا���ش��رة،  �ل�شم�ض 

قبعات  باختيار  �مل��وق��ع  يو�شي  كما  �شم�شية. 

�ل��ع��ي��ن��ن من  ذ�ت ح����و�ف ع��ري�����ش��ة، حل��م��اي��ة 

تاأثري �ل�شم�ض، كما يوؤكد على �أهمية �حلفاظ 

�إىل  �ل�شرورة  دعت  حال  يف  رطبة  �لعن  على 

ذلك.

�أثناء  �لعينن  يف  ب��اأمل  �شعرت  �إذ�  و�أخ���رًي�، 

ول  �لعيون،  طبيب  ب��زي��ارة  ت��رتدد  ل  �لعطلة، 

توؤجل ذلك �إىل ما بعد �لعودة �إىل �ملنزل.


