
نب�ض البلد- عمان

ال��ث��اين، يف  ع��ب��داهلل  امللك  التقى جاللة   

�سركة العبديل لال�ستثمار والتطوير، ام�س 

الأردن���ي���ن  امل�ستثمرين  م��ن  ع����دداً  الأح�����د، 

وال���ع���رب يف ق��ط��اع��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��ي��اح��ة 

والبنوك والتجارة.

العبديل  م�سروع  اأن  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وب��ن 

ق�������س���ة جن������اح ي���ن���ب���غ���ي ال����س���ت���ث���م���ار ف��ي��ه��ا 

وال�ستفادة من النجاح الذي حققته، موؤكدا 

اأهمية جذب املزيد من ال�ستثمارات املحلية 

والأجنبية اجلديدة واملتنوعة، لتوفري املزيد 

من فر�س العمل.

واأ����س���ار ج��الل��ت��ه، خ���الل الج���ت���م���اع، اإىل 

القطاعن  ب��ن  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  اأه��م��ي��ة 

ال�����ع�����ام واخل������ا�������س ب���خ�������س���و����س ت�����س��ه��ي��ل 

ال��روي��ج  وتكثيف  وتنميتها،  ال�ستثمارات 

ملنطقة العبديل كوجهة ا�ستثمارية باململكة.

ولفت جاللة امللك اإىل اأن هنالك ق�س�س 

جناح يف م�سروع العبديل، ميكن البناء عليها 

وا���س��ت��غ��الل امل�����س��اح��ات م��ن اأرا�����سٍ وب��ن��اي��ات، 

م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة ع��م��ل احل��ك��وم��ة ع��ل��ى اإزال����ة 

العقبات التي تواجه امل�ستثمرين، ومراجعة 

وت�سهيل  تطوير  ملوا�سلة  ال�ستثمار  قانون 

الإجراءات.

ال�ستثمارية  امليزات  على  الجتماع  وركز 

التي يوفرها الأردن واأهمية اإدامة التوا�سل 

م����ع امل�������س���ت���ث���م���ري���ن، ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى ت��ذل��ي��ل 

اأي����ة ع��ق��ب��ات ق���د ت��ع��ر���س��ه��م، ح��ي��ث ع��ر���س 

امل�ستثمرون خططهم لزيادة ال�ستثمارات يف 

جمايل الطب والتعليم وغريها.

���س��رك��ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  واأك���������د 

ال���ع���ب���ديل ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال���ت���ط���وي���ر ع��ام��ر 

اأن ال�سركة تعمل على تو�سيع قاعدة  الفايز 

عربية  اأو  حملية  اأكانت  �سواء  ال�ستثمارات، 

ال��رع��اي��ة  ق���ط���اع  وخ���ا����س���ة يف  اأج���ن���ب���ي���ة،  اأو 

ال�سحية وجميع خدماته امل�ساندة.

العبديل  م�����س��روع  اأن  اإىل  ال��ف��اي��ز  واأ���س��ار 

460 �سركة، ومنها مكاتب  اأكرث من  ي�سم 

 LGل�سركات عاملية مثل اأمازون وهواوي و

وBigo وعدد من البنوك، .

الملك يزور مشروع العبدلي ويؤكد أهمية جذب 
المزيد من االستثمارات لتوفير فرص العمل
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 يوم مفتوح للتوعية حول تحديات 
الغارمات في اربد

 رئيس هيئة األركان يزور مديرية 
المؤسسة االستهالكية العسكرية

 اهالي البلدة يترقبون اجتماع »الفارج« 
بخصوص اراضي الفحيص اليوم

نب�ض البلد _فرح مو�سى

ان��ط��ل��ق��ت يف حم��اف��ظ��ة ارب����د وب��رع��اي��ة 

ارب��د  يف  وال��ت��ط��وي��ر  ال���ري���ادة  “حتفيز” 
وب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��رن��ام��ج المم امل��ت��ح��دة 

المن���ائ���ي ب��رن��ام��ج ي�����س��ع��ى ل��ب��ن��اء ق���درات 

ال���ن�������س���اء ال����غ����ارم����ات وال����ل����وات����ي ت���ورط���ن 

ب���ال���دي���ون وغ����ري ق������ادرات ع��ل��ى ال�����س��داد، 

الن�ساء  دع��م  الربنامج  ه��ذا  وال��ه��دف من 

قادرة  �سغرية  مل�ساريع  بتمويل  الغارمات 

ديونهن  �سداد  من  وميكنهن  النتاج  على 

والعي�س بكرامة.

ويهدف هذا امل�سروع والذي انطلق يوم 

ال�سبت ٢٠٢١/٩/٢٥ يف حديقة اعمار اربد 

بتقدمي ا�ست�سارات قانونية.

نب�ض البلد- عمان

زار رئي�س هيئة الأركان امل�سركة، اللواء 

ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س 

ال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  م��دي��ري��ة  الأح����د، 

عام  مدير  ا�ستقباله  يف  وك��ان  الع�سكرية، 

املوؤ�س�سة العقيد حممد خليل احلديد.

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا�ستمع 

اإي���ج���از ق��دم��ه م��دي��ر ع����ام امل��وؤ���س�����س��ة عن 

يف  املنت�سرة  واأ�سواقها  املوؤ�س�سة  جاهزية 

جميع حمافظات اململكة وخطط املوؤ�س�سة 

اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  والأه������داف  امل�ستقبلية 

حتقيقها.

امل�سركة  الأرك����ان  هيئة  رئي�س  واأك���د 

اأهمية املحافظة على املخزون.

نب�ض البلد – مرمي القا�سم 

 يعقد ال��ي��وم الث��ن��ن يف غرفة �سناعة 

عمان اأول اجتماع بن وكيل الإع�سار و�سركة 

ال��دائ��ن��ن، يف ظ��ل غياب  لف����ارج بح�سور 

الفحي�س،  ملدينة  منتخب  ب��ل��دي  جمل�س 

وه��و احل���دث الأه���م ال���ذي يرقبه اأه��ايل 

بوجود  واملنطقة  تاأثروا  الذين  الفحي�س، 

امل�سنع ب�سكل �سلبي على البيئة وعلى �سكان 

املدينة، والذين هم الدائن الأكرب والأهم 

يف هذه امل�سكلة. 

على م�سانع  ا�ستحوذت  �سركة لف��ارج   

ال�سمنت الردنية مقابل 67 مليون دينار 

، مب��ا يف ذل��ك الرا���س��ي امل��ج��اورة للم�سنع 

والتي تزيد عن 2000 دومن . 3 23

 الملك يؤكد خالل زيارته إلى مستشفى العبدلي 
أن القطاع الطبي األردني يتمتع بسمعة طيبة

 ندوة بعنوان »المستشفيات بين االخطاء الطبية 
والمساءلة القانونية« في ملتقى النخبة
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نب�ض البلد- عمان

اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين اأن القطاع الطبي الأردين يتمتع 

التناف�سية  دع��م  خ��الل  م��ن  عليها،  املحافظة  يجب  طيبة  ب�سمعة 

وت�سجيعها.

اإىل م�ست�سفى  ام�����س الأح���د  امل��ل��ك، خ��الل زي��ارت��ه  ون���وه ج��الل��ة 

ال��ع��ب��ديل، اإىل اأه��م��ي��ة ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ه���ذه ال�����س��م��ع��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 

العالجية. ال�سياحة 

واأ�سار جاللته اإىل اأن القطاع ال�سحي يف اململكة، يوا�سل تقدمي 

يف  يواجهها  التي  التحديات  رغم  قدراته،  واإثبات  اخلدمات  اأف�سل 

التعامل مع اأزمة كورونا.

ولفت جاللة امللك اإىل اأهمية تقييم اأداء اأي قطاع �سمن منظور 

�سمويل، م�سرياً اإىل �سرورة معاجلة الأخطاء اأينما طراأت.

اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ن��ائ��ب  م���ن  ���س��رح  اإىل  وا���س��ت��م��ع ج��الل��ت��ه 

امل�ست�سفى اأحمد اأبو غزالة حول اخلدمات التي يقدمها امل�ست�سفى، 

املكّون من 34 طابقاً وي�سم 200 �سرير طبي و10 غرف عمليات 

و20 وحدة للعناية املركزة، و30 ق�سماً متخ�س�ساً.

نب�ض البلد – مرمي القا�سم 

بات حديث  هام  .. مو�سوع  القانونية  وامل�ساءلة  الطبية  الأخطاء 

املواطنن الردنين خا�سة يف الو�ساط ال�سحية والطبية موؤخرا.. 

“ملتقى  ال��ذي اقيم يف  ال��ذي  هذا املو�سوع الهام كان عنوان احل��وار 

النخبة – elite” ، و�سارك فيه عدد من اأهل الخت�سا�س وقامات 

مهمة يف هذا املجال.

 ال��ف��ك��رة الأ���س��ا���س��ي��ة يف ه��ذا احل���وار ك��ان��ت امل�����س��اءل��ة القانونية يف 

اأخ��ط��اء ممكن  امل��ت��ح��دث��ون ان ه��ن��اك  ي���رى  الأخ���ط���اء الطبية ح��ي��ث 

او  خطورتها  م��ن  احل��د  او  تالفيها  ميكن  واخ���رى  عنها  التغا�سي 

اإذا كان بالإمكان معرفة وحتديد  حتى من تكرارها ، مو�سحن انه 

م�سببات الأخطاء وظروف وقوعها من املمكن العمل على احلد منها 

التي يتعر�س لها  ان ع��دد احل��الت  الغاء وج��وده��ا، م�سريين اىل  او 

الطبيب يف ق�سم الطوارئ واختالفها قد يت�سبب ب�سعظ كبري عليه . 

ويف هذا ال�سياق، اأ�سار الوزير ال�سابق الدكتور نذير عبيدات اىل ان 

النظام ال�سحي يف اململكة بحاجة اىل اعادة النظر فيه كاماًل، وهناك 

امكانيات كبرية ميلكها الردن ومن املمكن ا�ستغاللها لتح�سن الواقع 

الأخطاء  اأ�سباب  اأن  واو�سح  وقيادته،  ل��الردن  فخرا  ليبقى  ال�سحي 

الطبية تكمن يف النق�س الكبري يف اأعداد الخت�سا�سين وخا�سة يف 

التخ�س�سات الفرعية والدقيقة مثل القلب وتفرعاته واأي�سا نق�س 

عدم  ب�سبب  القطاعات  بع�س  العمال يف  بع�س  عند  الداخلي  ال��وازع 

قدرة القطاع العام على مناف�سة القطاع اخلا�س بالمتيازات املادية 

خا�سة.

وبالن�سبة للحلول او�سح د.عبيدات اأنه يجب ان يكون هناك خطة 

الأطباء  اعداد كبرية من  انخراط  تتبناها احلكومة، وهي  متكاملة 

اخلريجن يف الربامج التدريبية با�سراف من اجلامعات واخلدمات 

الطبية والقطاعات اخلا�سة بال�سافة لوزارة ال�سحة .

نب�ض البلد – دالل عمر

والآث�������ار  ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  ا���س��ت�����س��اف��ت 

يف  والإعالمين  ال�سحفين  من  جمموعة 

من  ب���داأت  اململكة  جنوب  يف  �سياحية  جولة 

و�سوًل  العقبة  ثم  البراء  ال��وردي��ة  املدينة 

جنة”  “اأردننا  م�سارات  �سمن  رم  وادي  اإىل 

ال�سياحية  امل���واق���ع  ع��ل��ى  ال�����س��وء  لت�سليط 

والأث����ري����ة ل��ن��ق��ل جت��رب��ة امل�����س��ارك��ن �سمن 

الربنامج .

وا���س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س ���س��ل��ط��ة اإق��ل��ي��م ال��ب��را 

ال��دك��ت��ور ���س��ل��ي��م��ان ال��ف��رج��ات احل�����س��ور يف 

مدينة البراء وحتدث عن اأهمية ال�سياحة 

الأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ب��الد وو���س��ف��ه ك��م��وؤ���س��ر ل��ب��دء 

التعايف من جائحة كورونا، مبينا ان البراء 

اأجنبي  �سائح   500-600 مابن  ت�ستقبل 

كانت  عندما   2019 لعام  مقارنة  اليوم  يف 

اأع������داد ال�����س��ي��اح ت�����س��ل اإىل م��ل��ي��ون واأك����رث 

ك�سياحة وافدة، مبينا اأثبتت الأزمة ال�سحية 

باأن %80 من �سكان البرا يعتمدون على 

اجلديدة  امل�ساريع  ع��ن  وحت��دث  ال�سياحة.  

التي �سربط وادي مو�سى بال�سارع ال�سياحي 

بحيث ي�ستطيع ال�سائح .

نب�ض البلد- عمان

 دانت جلنة فل�سطن النيابية، النتهاكات 

اخل���ط���رية وال����س���ت���ف���زازات ال��ت��ي ي��ق��وم بها 

امل�����س��ت��وط��ن��ون، م���ن خ����الل اق��ت��ح��ام ب��اح��ات 

القد�سي  احل��رم  امل��ب��ارك/  الأق�سى  امل�سجد 

القد�س  اأوق��اف  موظفي  واعتقال  ال�سريف، 

وحرا�س الأق�سى.

الظهراوي،  حممد  النائب  رئي�سها  وقال 

يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي اأ����س���درت���ه ال��ل��ج��ن��ة ام�����س 

املتطرفن  امل�ستوطنن  اقتحام  اإن  الأح���د، 

ل��ل��م�����س��ج��د امل���ب���ارك حت���ت ح��م��اي��ة الأج���ه���زة 

ا�ستفزاز  اإىل  يهدف  الإ�سرائيلية،  الأمنية 

امل�����س��اع��ر ال��دي��ن��ي��ة ل��ك��ل امل�����س��ل��م��ن، ودف���ع 

املنطقة والعامل اأجمع نحو املزيد من العنف 

والتطرف، ما ي�سهم بزعزعة الأمن وال�سلم 

الدولين.

تلتزم  اإ�سرائيل ل حترم ول  اأن  واأ�ساف 

ب���اأي م��واث��ي��ق دول��ي��ة، حم���ذًرا م��ن ا�ستمرار 

الن��ت��ه��اك��ات يف احل����رم ال��ق��د���س��ي ال�����س��ري��ف، 

وا�سًفا باأنها حماولت خبيثة من الحتالل 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل��ن ت��ن��ال م��ن م��وق��ف الأردن 

التاريخي جتاه القد�س واملقد�سات .

 فلسطين النيابية تدين االستفزازات التي 
يقوم بها المستوطنون في باحات االقصى

 نظمتها وزارة السياحة.. جولة صحفية في 
»المثلث الذهبي« 
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 مقاومة وكوفية حمراء.. إرث عائلة الشهيد زهران منذ 25 عامًا
البلد-وكاالت نب�ض 

بكوفيته احلمراء، التي ورثها عن �سقيقه ال�سهيد زهران 

قبل 23 عاماً، نفذ ال�سهيد الق�سامي اأحمد زهران عمليات 

اإطالق النار �سد جي�س الحتالل، ورافقته يف رحلة املطاردة 

التي امتدت لأ�سهر عديدة.  

التي  الكلمات  قبل  فعل  �سعارها  ك��ان  التي  املرافقة  تلك 

“اأ�ستهي  ق��ائ��اًل:  في�سبوك،  يف  �سفحته  ج���دار  على  دون��ه��ا 

ر�سا�سة، تدخل اأعماقي ومتزق ج�سدي، وترفع روحي اإىل 

ال�سماء �سهيداً”.  

تلك كلمات لي�ست بالعابرة، دونها ال�سهيد اأحمد زهران 

ال�سخ�سية يف في�سبوك،  اأع��وام على ج��دار �سفحته   8 قبل 

لتكون مرافقة له يومياً بيوم حتى نال ال�سهادة بعدما اأثخن 

ودوخ جي�س الحتالل الإ�سرائيلي.  

ومع ا�ست�سهاد اأحمد، يتحقق قول والدته احلاجة اأمينة 

“اإن متنا بنموت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي:  زه���ران يف وج��ه الح��ت��الل 

باإذن  ب�سرف، ولن نذل ولن نلن  بنعي�س  واإن ع�سنا  ب�سرف 

و�ساخمن  حالهم،  وقد  �سناديد  اأولدي  اهلل  �ساء  واإن  اهلل، 

ومنت�سرين على الحتالل باإذن اهلل”.  

البلد-وكاالت نب�ض 

���س��ّي��ع اأه����ايل ق��ري��ة ب��رق��ن ج��ن��وب غ��رب 

ال�سهيد  جثمان  الأح���د،  ام�س  ظهر  جنن، 

اأ�سامة �سبح )22 عاًما( بعد ارتقائه �سهيًدا 

يف ا�ستباكات مع جنود الحتالل

م�ست�سفى  م��ن  الت�سييع  موكب  وانطلق 

جنن احلكومي اإىل منزل والده يف برقن، 

ومت����ت ال�������س���الة ع��ل��ى اجل���ث���م���ان يف ���س��اح��ة 

اإىل م��ث��واه يف  مدر�سة ذك��ور برقن و���س��وًل 

ي�ستعد  ك��ان  �سبح  وال�سهيد  البلدة  مقربة 

لإمتام مرا�سم زفافه ال�سهر املقبل، علًما اأن 

احتفل بعيد ميالده يوم اأم�س.

 كان يستعد ليوم زفافه.. برقين تشّيع 
شهيدها أسامة صبح
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نب�ض البلد- عمان

زار رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة، اللواء 

ال���رك���ن ي��و���ش��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي، ام�����س 

ال�شتهالكية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  م��دي��ري��ة  الأح�����د، 

عام  م��دي��ر  ا�شتقباله  يف  وك���ان  الع�شكرية، 

املوؤ�ش�شة العقيد حممد خليل احلديد.

اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  وا���ش��ت��م��ع 

اإي����ج����از ق���دم���ه م���دي���ر ع����ام امل��وؤ���ش�����ش��ة عن 

يف  املنت�شرة  واأ���ش��واق��ه��ا  املوؤ�ش�شة  ج��اه��زي��ة 

املوؤ�ش�شة  اململكة وخطط  جميع حمافظات 

اإىل  ت�����ش��ع��ى  ال��ت��ي  والأه�������داف  امل�شتقبلية 

حتقيقها.

امل�شرتكة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  واأك����د 

اأه������م������ي������ة امل�����ح�����اف�����ظ�����ة ع�����ل�����ى امل������خ������زون 

الغذائية،  املواد  ال�شرتاتيجي من خمتلف 

�شالمة  و���ش��م��ان  منها،  الأ�شا�شية  خا�شة 

ال�شلع وجودتها وفقاً لأعلى املوا�شفات.

ووج���������ه ال�������ل�������واء ال������رك������ن احل���ن���ي���ط���ي 

اأف�������ش���ل اخل���دم���ات  ت���ق���دمي  �����ش����رورة  اإىل 

املتبعة والعمل على  ال�شرائية  والإج��راءات 

والع�شكريني  ل��ل��م��واط��ن��ني  ال�����ش��ل��ع  ت��وف��ر 

ال��ع��ام��ل��ني وامل��ت��ق��اع��دي��ن، ومب����ا ي�����ش��ه��م يف 

وب��ج��ودة  عليهم  امل��ال��ي��ة  الأع���ب���اء  تخفيف 

عالية.

عدد  ح�شرها  ال��ت��ي  ال��زي��ارة  نهاية  ويف 

من كبار �شباط القوات امل�شلحة الأردنية - 

الأركان  رئي�س هيئة  اأ�شاد  العربي،  اجلي�س 

ال��ذي  الكبر  التنموي  ب��ال��دور  امل�شرتكة 

الع�شكرية  ال�شتهالكية  املوؤ�ش�شة  به  تقوم 

املتميز  ال��ت��ج��اري وال��ت�����ش��وي��ق��ي  وامل�����ش��ت��وى 

الذي و�شلت اإليه.

 رئيس هيئة األركان يزور مديرية المؤسسة االستهالكية العسكرية

شركة العبدلي: المشروع يوفر حوالي 10 آالف فرصة عمل بحجم استثمار يبلغ 2,4 مليار دوالر في المرحلة األولى

Bigoو LGالمشروع يضم أكثر من 460 شركة ومنها مكاتب لشركات عالمية مثل أمازون وهواوي و

الملك يزور مشروع العبدلي ويؤكد أهمية جذب المزيد من االستثمارات
 لتوفير فرص العمل

نب�ض البلد- عمان

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

ام�س  والتطوير،  لال�شتثمار  العبديل  �شركة 

الأحد، عدداً من امل�شتثمرين الأردنيني والعرب 

يف ق���ط���اع���ات ال�����ش��ح��ة وال�����ش��ي��اح��ة وال��ب��ن��وك 

والتجارة.

وبني جاللة امللك اأن م�شروع العبديل ق�شة 

من  وال���ش��ت��ف��ادة  فيها  ال�شتثمار  ينبغي  جن��اح 

النجاح الذي حققته، موؤكدا اأهمية جذب املزيد 

اجلديدة  والأجنبية  املحلية  ال�شتثمارات  من 

واملتنوعة، لتوفر املزيد من فر�س العمل.

واأ�����ش����ار ج���الل���ت���ه، خ����الل الج���ت���م���اع، اإىل 

اأهمية التعاون والتن�شيق بني القطاعني العام 

واخل���ا����س ب��خ�����ش��و���س ت�����ش��ه��ي��ل ال���ش��ت��ث��م��ارات 

العبديل  ملنطقة  ال��رتوي��ج  وتكثيف  وتنميتها، 

كوجهة ا�شتثمارية باململكة.

ق�ش�س  هنالك  اأن  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

عليها  البناء  العبديل، ميكن  م�شروع  جناح يف 

وا�شتغالل امل�شاحات من اأرا�ٍس وبنايات، موؤكدا 

اإزالة العقبات التي  اأهمية عمل احلكومة على 

تواجه امل�شتثمرين، ومراجعة قانون ال�شتثمار 

ملوا�شلة تطوير وت�شهيل الإجراءات.

ال�شتثمارية  امل��ي��زات  على  الج��ت��م��اع  ورك���ز 

التي يوفرها الأردن واأهمية اإدامة التوا�شل مع 

اأية عقبات قد  امل�شتثمرين، للعمل على تذليل 

تعرت�شهم، حيث عر�س امل�شتثمرون خططهم 

لزيادة ال�شتثمارات يف جمايل الطب والتعليم 

وغرها.

العبديل  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأك���د 

لال�شتثمار والتطوير عامر الفايز اأن ال�شركة 

�شواء  ال�شتثمارات،  قاعدة  تو�شيع  على  تعمل 

وخا�شة  اأجنبية،  اأو  عربية  اأو  حملية  اأك��ان��ت 

خدماته  وجميع  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع  يف 

امل�شاندة.

واأ�شار الفايز اإىل اأن م�شروع العبديل ي�شم 

اأكرث من 460 �شركة، ومنها مكاتب ل�شركات 

 Bigoو  LGو وه���واوي  اأم���ازون  مثل  عاملية 

غرفة   1200 عن  ف�شال  البنوك،  من  وع��دد 

حوايل  ويوفر  �شكنية،  وح��دة  و720  فندقية 

اآلف فر�شة عمل.  10
وع���ر ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ل��زي��ارة امل��ل��ك��ي��ة ودع��م 

ي�شكل  ال���ذي  الأردن،  يف  لال�شتثمار  ج��الل��ت��ه 

ع��ل��ى حتريك  للعمل  ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س  داف��ع��ا 

وذلك  بالتعايف  البدء  بهدف  القت�شاد  عجلة 

بالتن�شيق مع القطاع العام، م�شرا اإىل اأهمية 

البناء على الت�شاركية الناجحة بني القطاعني.

وت�شم املرحلة الأوىل من م�شروع العبديل، 

التي مت اإجناز 88 باملئة منها، م�شتثمرين من 

الأردن ولبنان والإمارات وال�شعودية والكويت، 

بحجم ا�شتثمار يبلغ حوايل 4ر2 مليار دولر، 

فيما �شرتاعي خطة العمل على املرحلة الثانية 

حاجات ومتطلبات ال�شوق، وفقا للفايز.

وح�����ش��ر الج��ت��م��اع رئ��ي�����س ال���دي���وان امللكي 

ال��ه��ا���ش��م��ي ي��و���ش��ف ح�����ش��ن ال��ع��ي�����ش��وي، وم��دي��ر 

ح�شان،  جعفر  ال��دك��ت��ور  امل��ل��ك،  ج��الل��ة  مكتب 

يو�شف  اللواء  امل�شرتكة  الأرك��ان  هيئة  ورئي�س 

اأحمد احلنيطي.
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 االميرة بسمة تشارك باجتماع 
الهيئة العامة لجمعية انقاذ

 الطفل في االردن

 صلح عمان تصدر حكمًا أوليا 
قاباًل لإلستئناف بالحبس على مساعد 

أمين عامين بسبب التزوير

نب�ض البلد- عمان

 اأ�شادت �شمو الأمرة ب�شمة بنت طالل، 

الرئي�شة الفخرية جلمعية اإنقاذ الطفل يف 

الردن، بالإجنازات التي حققتها اجلمعية 

والتحديات  التداعيات  رغم  املا�شي،  العام 

الكبرة التي فر�شتها جائحة كورونا.

واأع����رب����ت ���ش��م��وه��ا خ����الل ح�����ش��وره��ا، 

ال��ع��ادي جلمعية  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م��اع 

عن   ،2020 ل��ل��ع��ام  الردن  ال��ط��ف��ل  ان��ق��اذ 

تقديرها للجهود التي قامت بها اجلمعية 

م��ن��ذ ب���دء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، ومت��ك��ن��ت من 

الأط����ف����ال  اإىل  ال����و�����ش����ول  م����ن  خ���الل���ه���ا 

الدعم  وت��ق��دمي  وع��ائ��الت��ه��م،  امل�شتهدفني 

الالزم لهم؛ ما اأ�شهم يف التخفيف من اآثار 

عليهم. اجلائحة 

اأث��ن��ت ���ش��م��وه��ا ع��ل��ى ج��ه��ود الهيئة  ك��م��ا 

ال��ع��ام��ة ال�����ش��اب��ق��ة ل��ل��ج��م��ع��ي��ة، م��ع��رب��ة عن 

وم��ا  للجمعية  اجل���دي���دة  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ث��ق��ت��ه��ا 

مت��ل��ك��ه م���ن ط���اق���ات اإب���داع���ي���ة وخ���الق���ة، 

���ش��ت��ه�����ش��م يف الرت����ق����اء ب���اخل���دم���ات ال��ت��ي 

يلبي  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  اجل��م��ع��ي��ة،  تقدمها 

واحتياجات  اجلمعية  وط��م��وح��ات  اأه���داف 

امل�شتهدفة. الفئات 

اإىل  الجتماع  خالل  �شموها  وا�شتمعت 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذية  املديرة  قدمته،  عر�س 

اخل��م��رة، حول  دي��ال  الردن  الطفل  اإن��ق��اذ 

كورونا  جائحة  ب��دء  منذ  اجلمعية  اأع��م��ال 

وال�����رام�����ج والأن�������ش���ط���ة امل���ت���ن���وع���ة ال��ت��ي 

نفذتها.

ال��ت��ي  اإن اجل��م��ع��ي��ة،  وق���ال���ت اخل���م���رة، 

ت��ع��ت��ر ع�����ش��وا يف م��ن��ظ��م��ة اإن���ق���اذ ال��ط��ف��ل 

املا�شي،  العام  خ��الل  ا�شتطاعت  الدولية، 

رغ��م ظ���روف اجل��ائ��ح��ة م��ن ال��و���ش��ول اإىل 

من  وم�شتفيدة  م�شتفيد  األ��ف   120 نحو 

فئات الطفال واليافعني والن�شاء وال�شر، 

كل  تكييف  على  عملت  اجلمعية  اأن  مبينة 

مع  ي��ت��الءم  ب�شكل  وت��دخ��الت��ه��ا  ب��راجم��ه��ا 

الظروف التي فر�شتها اجلائحة.

من�شة  اأط���ل���ق���ت  اجل��م��ع��ي��ة  اأن  وب��ي��ن��ت 

ت��ع��ل��ي��م��ي��ة اف���رتا����ش���ي���ة ل��ل��ت��ع��ل��ي��م امل��ب��ك��ر، 

برامج  م��ن  ال��ع��دي��د  ت��ق��دمي  وا���ش��ل��ت  فيما 

وتنفيذ  ل��ل��م�����ش��ت��ه��دف��ني،  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب 

ج��ل�����ش��ات ل��ل��رتب��ي��ة ال���وال���دي���ة الإي��ج��اب��ي��ة، 

واخ���رى  ال�شليمة،  ال�شحية  وامل��م��ار���ش��ات 

ل���ت���دري���ب امل���ع���ل���م���ني، م����ن خ�����الل و���ش��ائ��ل 

ك��م��ا ح��ر���ش��ت اجلمعية  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال 

ل��الأ���ش��ر  ���ش��ب��ل معي�شة لئ��ق��ة  ت��اأم��ني  ع��ل��ى 

امل�����ش��ت��ه��دف��ة يف ع���دد م���ن م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة 

اللجوء. وخميمات 

كما حر�شت اجلمعية، بح�شب اخلمرة، 

ع��ل��ى ت��ك��ث��ي��ف ال��ت��وع��ي��ة ���ش��م��ن ب��راجم��ه��ا 

باملمار�شات ال�شحية لالأطفال وعائالتهم، 

ف���ي���م���ا اأط����ل����ق����ت جم���م���وع���ة م����ن ح���م���الت 

امل���ن���ا����ش���رة وك�����ش��ب ال���ت���اأي���ي���د ل��ك��ل م���ا من 

لالأطفال  اأف�����ش��ل  م�شتقبل  حتقيق  ���ش��اأن��ه 

الطفال  ومنهم  اململكة،  مناطق  جميع  يف 

الالجئون.

نب�ض البلد- عمان

 دان����ت حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ج����زاء ع��م��ان، 

اإحدى  اأمني عام �شابق يعمل يف  م�شاعد 

مل��دة  حب�شه  وق���ررت  امل�شتقلة،  ال��ه��ي��ئ��ات 

ع���ام���ني ك���ام���ل���ني ب�����ش��ب��ب ت����زوي����ر ع��ق��د 

برفع  وقيامه  ال�شنوي  عمله  ا�شتخدام 

مدته من �شنة واحدة اإىل �شت �شنوات.

و�شدر قرار املحكمة، ام�س الأحد، يف 

الدكتور  القا�شي  برئا�شة  علنية،  جل�شة 

انتهت مراحل  اأن  بعد  الفريحات،  عدي 

املحكمة  فيها  ا�شتمعت  والتي  املحاكمة، 

العامة  النيابة  قدمتهم  �شهود  لت�شعة 

ثم ا�شتمعت لوكيل الدفاع عن املتهم.

وتابعت وكالة الأنباء الأردنية )برتا( 

ع���ل���ى م������دار الأ����ش���ه���ر امل���ا����ش���ي���ة ث��م��اين 

الق�شية،  يف  للمتهم  حماكمة  جل�شات 

والتي انتهت بجل�شة اليوم، و�شدر فيها 

اأم��ام  لال�شتئناف  قابال  وجاهيا  احلكم 

املخت�شة. املحكمة 

اإليه،  امل�شندة  بالتهمة  املتهم  واأدي���ن 

وهي جنحة التزوير يف م�شدقة ر�شمية 

النفقات  قيمة  وت�شمينه  وا�شتعمالها، 

الإداري����������ة وال���ق�������ش���ائ���ي���ة ال���ت���ي راف���ق���ت 

الق�شية.

وتتلخ�س وقائع الق�شية بقيام املتهم 

با�شطناع عقد عمل له ملدة �شت �شنوات 

الر�شمية،  امل�شتقلة  الهيئات  اإح���دى  يف 

مل��دة �شنة واح��دة  ي��ج��دد  اأن ع��ق��ده  رغ��م 

فقط.

�شت  املتهم عقدا جديدا مدته  وجهز 

�شنوات، واآخر ر�شميا ملدة �شنة، وا�شتطاع 

للمجل�س  ال�شابق  العام  الأم��ني  ت�شليل 

يف اآخ���ر اأي����ام خ��دم��ت��ه، واحل�����ش��ول على 

ت��وق��ي��ع ل���ه ع��ل��ى ال��ع��ق��د غ���ر ال��ر���ش��م��ي 

الذي تبلغ مدته �شت �شنوات من �شمن 

ال��ع��ق��ود ال��ت��ي ج����ددت، وب��ال��ت��ايل اأ���ش��ب��ح 

املتهم عقدان من العمل؛ احدهما  لدى 

ب��ه مبكتبه،  واح��ت��ف��ظ  ���ش��ن��وات  �شت  مل��دة 

واأخ��ذ مراحله  �شنة  مل��دة  ر�شمي  والآخ��ر 

كاملة. القانونية 

املتهم  خ��دم��ات  اإن��ه��اء  املجل�س  وق���رر 

لكنه قال للمجل�س، اإن العقد مدته �شت 

�شكلت  وعليه  اإن��ه��اوؤه،  ميكن  ول  �شنوات 

وحتويلها  الق�شية  بهذه  حتقيق  جلنة 

قناعة  اإىل  ت��و���ش��ل  ال���ذي  ال��ق�����ش��اء  اإىل 

باإدانة املتهم بعد التدقيق يف بينات ملف 

ب�شكل كامل. الق�شية 

نب�ض البلد- عمان

اأن القطاع  اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين 

يجب  ط��ي��ب��ة  ب�شمعة  ي��ت��م��ت��ع  الأردين  ال��ط��ب��ي 

التناف�شية  دع���م  خ���الل  م��ن  عليها،  امل��ح��اف��ظ��ة 

وت�شجيعها.

ونوه جاللة امللك، خالل زيارته ام�س الأحد 

البناء على  اأهمية  اإىل  العبديل،  اإىل م�شت�شفى 

هذه ال�شمعة لال�شتثمار يف ال�شياحة العالجية.

يف  ال�شحي  القطاع  اأن  اإىل  جاللته  واأ���ش��ار 

اململكة، يوا�شل تقدمي اأف�شل اخلدمات واإثبات 

ق����درات����ه، رغ����م ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا يف 

التعامل مع اأزمة كورونا.

اأداء  تقييم  اأهمية  اإىل  امللك  جاللة  ولفت 

اإىل  م�شراً  �شمويل،  منظور  �شمن  قطاع  اأي 

�شرورة معاجلة الأخطاء اأينما طراأت.

رئي�س  نائب  من  �شرح  اإىل  جاللته  وا�شتمع 

حول  غزالة  اأبو  اأحمد  امل�شت�شفى  اإدارة  جمل�س 

من  املكّون  امل�شت�شفى،  يقدمها  التي  اخلدمات 

غرف  و10  طبي  �شرير   200 وي�شم  طابقاً   34

ق�شماً  و30  املركزة،  للعناية  و20 وحدة  عمليات 

متخ�ش�شاً.

ال��ذي  امل�شت�شفى،  اأن  اإىل  غ��زال��ة  اأب��و  واأ���ش��ار 

افتتح يف متوز 2019، يوظف 626 اأردنيا واأردنية 

واأن�شئ بحجم ا�شتثمار يبلغ حوايل 350 مليون 

للبحوث  ���ش��م��ول��ي��اً  م��رك��زاً  ي�شم  ح��ي��ث  دولر، 

والتعليم ال�شحي ويعك�س التميز والتقدم الذي 

اأحرزه القطاع الطبي الأردين.

وم���ن ج��ان��ب��ه، اأك���د وزي���ر ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت��ور 

من  ال��ع��ب��ديل  م�شت�شفى  اأن  ال���ه���واري  ف��را���س 

ك��وج��ه��ة  الأردن  م��ك��ان��ة  ت��ع��زز  ال��ت��ي  امل�����ش��اري��ع 

يف  متميزا  منوذجا  ويعد  العالجية،  لل�شياحة 

القطاع ال�شحي يف اململكة.

امل�شتقبلية مل�شروع العبديل،  وح�شب اخلطة 

العبديل  يف  متكامل  طبي  مركز  اإن�شاء  �شيتم 

وخم��ت��رات،  متخ�ش�شة،  م�شت�شفيات  ي�����ش��م 

وعيادات تاأهيل.

امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  امللك  جاللة  وراف���ق 

الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي، ومدير مكتب 

جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�شان.

نب�ض البلد- عمان

 دان��������ت جل����ن����ة ف���ل�������ش���ط���ني ال���ن���ي���اب���ي���ة، 

التي  وال�شتفزازات  اخلطرة  النتهاكات 

اقتحام  خالل  من  امل�شتوطنون،  بها  يقوم 

امل��ب��ارك/ احل��رم  الأق�����ش��ى  امل�شجد  ب��اح��ات 

ال��ق��د���ش��ي ال�������ش���ري���ف، واع���ت���ق���ال م��وظ��ف��ي 

اأوقاف القد�س وحرا�س الأق�شى.

وقال رئي�شها النائب حممد الظهراوي، 

ام�س  ال��ل��ج��ن��ة  اأ���ش��درت��ه  �شحفي  ب��ي��ان  يف 

املتطرفني  امل�شتوطنني  اقتحام  اإن  الأح��د، 

الأج��ه��زة  ح��م��اي��ة  حت��ت  امل��ب��ارك  للم�شجد 

ا�شتفزاز  اإىل  يهدف  الإ�شرائيلية،  الأمنية 

امل�����ش��اع��ر ال��دي��ن��ي��ة ل��ك��ل امل�����ش��ل��م��ني، ودف���ع 

امل��ن��ط��ق��ة وال���ع���امل اأج��م��ع ن��ح��و امل��زي��د من 

ال��ع��ن��ف وال���ت���ط���رف، م���ا ي�����ش��ه��م ب��زع��زع��ة 

الأمن وال�شلم الدوليني.

اإ�شرائيل ل حترتم ول تلتزم  اأن  واأ�شاف 

ب���اأي م��واث��ي��ق دول��ي��ة، حم���ذًرا م��ن ا�شتمرار 

الن��ت��ه��اك��ات يف احل���رم ال��ق��د���ش��ي ال�����ش��ري��ف، 

وا�شًفا باأنها حماولت خبيثة من الحتالل 

الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ل��ن ت��ن��ال م��ن م��وق��ف الأردن 

التاريخي جتاه القد�س واملقد�شات فيها.

ال��ث��اب��ت  الأردن  م���وق���ف  اإىل  واأ������ش�����ار 

ال���ق�������ش���ي���ة  ع�����ن  ال������دف������اع  وال�����را������ش�����خ يف 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب�����ش��ك��ل ع�����ام، وامل��ق��د���ش��ات 

ب�شكل  القد�س  يف  وامل�شيحية  الإ���ش��الم��ي��ة 

خا�س.

اللجنة  ا�شتنكرت  مت�شل،  �شعيد  على 

ارتكبتهما  اللتني  الب�شعتني  اجل��رمي��ت��ني 

القد�س  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي يف  الح��ت��الل  ق���وات 

ا���ش��ت�����ش��ه��اد خم�شة  وج��ن��ني، واأ���ش��ف��رت��ا ع��ن 

. فل�شطينيني

والإقليمية  العربية  الرملانات  ودع��ت، 

وال���دول���ي���ة اإىل ب����ذل امل���زي���د م���ن اجل��ه��ود 

ل���وق���ف ت��ل��ك امل���م���ار����ش���ات ع��ل��ى امل��ق��د���ش��ات 

الإ����ش���الم���ي���ة وامل�����ش��ح��ي��ة يف ال��ق��د���س غر 

املقبولة.

اأبناء  اللجنة عن ت�شامنها مع  واأعربت 

وحدة  اأهمية  موؤكدة  الفل�شطيني،  ال�شعب 

ال�شيا�شية  امل��ك��ون��ات  خمتلف  ب��ني  ال�����ش��ف 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مل���واج���ه���ة م���ط���ام���ع دول����ة 

الهادفة  املوؤامرات  كل  واإحباط  الحتالل، 

اإىل م�شادرة احلق الفل�شطيني.

 الملك يؤكد خالل زيارته إلى مستشفى العبدلي أن 
القطاع الطبي األردني يتمتع بسمعة طيبة

 فلسطين النيابية تدين االستفزازات التي يقوم بها 
المستوطنون في باحات االقصى



قلنا  كورونا،  من  التعايف  مرحلة  بتنفيذ  احلايل،  ال�شهر  مطلع  احلكومة  بداأت  يوم 

حينها، ان الكرة ا�شبحت يف مرمى املواطن للدفع باالردن اىل املنطقة اخل�شراء وعدم 

العودة به اىل املربع االخ�شر.

عدم  م��ن  م��زي��د  غ��ر  ن�شاهد  ومل  ال��ت��ع��ايف،  مرحلة  م��ن  االآن  حتى  م�شت  ي��وم��ا   26

االلتزام ب�شروط ال�شحة وال�شالمة العامة، خا�شة الكمامة.

كورونا،  مكافحة  بتعليمات  االلتزام  لعدم  مربر  اللقاح  تلقي  بان  االعتقاد  كان  واذا 

ك��وروين جديد  باجتياح  يهدد  ال��ذي  االهمال  ا�شباب هذا  اب��رز  الرقابة من  ف��اإن غياب 

املجتمع عند مواجهة اي موجة قادمة.

واعتقد ان ما فات احلكومة عندما حددت االول من ايلول احلايل موعدا الطالق 

اىل  احلياة  ع��ودة  وب��دء  ك��ورون��ا،  �شجن  من  االقت�شادية  املن�شاآت  وكافة  ال�شعب  �شراح 

ال�شالمة  �شروط  يخرق  من  كل  عقوبة  من  يغلظ  جديد  دف��اع  ام��ر  ا�شدار  طبيعتها، 

العامة وحتديدا ارتداء الكمامة حلماية مرحلة التعايف من اي نك�شات غر متوقعة.

انكما�ش   اأي  العودة اىل اجراءات قمع كورونا ملنع  انه لي�ش يف نية احلكومة  �شحيح 

تهديد  م��ن  يزيد  الرقابة  يف  ال��راخ��ي  لكن  ال��ع��واق��ب،  حممود  غ��ر  جديد  اقت�شادي 

عدد  ا���ش��ع��اف  ع�شرة  اىل  اليومية  اال���ش��اب��ات  ب��ع��دد  ت�شل  ك��ورون��ي��ة  مب��وج��ات  املجتمع 

اال�شاب احلالية، االمر الذي قد يدفع احلكومة للعودة اىل  اوامر الدفاع االأوىل.

الرقابة على  ال��راخ��ي احلا�شل يف  وح��ذرت  من  دق��ت اجلر�ش  التي  االوب��ئ��ة  جلنة 

بعد  ع��ادت  التي  الغنائية  واحل��ف��الت  املهرجانات  يف  خا�شة  الكمامة  ب��ارت��داء  االل��ت��زام 

انقطاع ق�شري ب�شبب كورونا، يجب ان يقابلها اوامر دفاع جديدة تلزم اجلميع بارتداء 

الكمامة وتاأمني التباعد اجل�شدي الذي يحول دون انت�شار الفرو�ش ب�شكل كبر بني 

املواطنني.

تغليظ العقوبة على كل من ال يلتزم بارتداء الكمامة، مطلوب حاليا وب�شكل عاجل 

املربع  اىل  عودته  ومنع  كورونيا،  اخل�شراء  املنطقة  يف  االردن  على  للحفاظ  ف��وري  و 

االول يف مواجهة كورونا.

خالد فخيده

اوامر دفاع جديدة لضبط 
)فلتان كورونا(

30الـمـحـلـي

 دودين يبحث أوجه التعاون 
اإلعالمي مع اإلمارات والبحرين

 وزير األوقاف يحذر من تمكين اليهود 
المتطرفين ممارسة اقتحامات األقصى

 صلح عمان تمنح المتهمين بقضية 
السلط 14 يوما لتقديم بيناتهم الدفاعية

نب�ض البلد- ال�شارقة

االإع��الم،  ل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  بحث 

ال���ن���اط���ق ال���ر����ش���م���ي ب���ا����ش���م احل���ك���وم���ة، 

ام�����ش االأح���د،  امل��ه��ن��د���ش �شخر دودي����ن، 

االإعالمي  املكتب  رئي�ش  مع  ال�شارقة  يف 

العطر  �شعيد  االإم����ارات  دول���ة  حلكومة 

بني  امل�شرك  االإع��الم��ي  التعاون  اأوج��ه 

االأردن واالإمارات.

وج����رى خ����الل ال���ل���ق���اء، ال����ذي ي��اأت��ي 

ع��ل��ى ه��ام�����ش ان��ع��ق��اد ف��ع��ال��ّي��ات ال����دورة 

لالت�شال  ال��دويل  املنتدى  من  العا�شرة 

احل��ك��وم��ي، ت��ب��ادل االأف���ك���ار، وال��ت��ب��اح��ث 

يف ك��ي��ف��ي��ة اال����ش���ت���ف���ادة م����ن ال���ت���ج���ارب 

كال  يف  املتقدمة  واالت�شالية  االإعالمّية 

البلدين.

اآل�����ي�����ات  ال����ت����ب����اح����ث يف  ك����م����ا ج�������رى 

احلديثة  للتقنيات  االأم��ث��ل  اال�شتخدام 

وو������ش�����ائ�����ل ال�����ت�����وا������ش�����ل االج����ت����م����اع����ي 

وت��وظ��ي��ف��ه��ا خل��دم��ة ال��ق�����ش��اي��ا ال��ع��ام��ة، 

م����ن خ�����الل ت���ع���زي���ز ���ش��ن��اع��ة امل��ح��ت��وى 

امل��و���ش��وع��ي ال�����ذي ي�����ش��ه��م يف م��ك��اف��ح��ة 

امل�شللة. واملعلومات  االإ�شاعة 

ويف ���ش��ي��اق م��ت�����ش��ل، ال��ت��ق��ى دودي����ن، 

وزير �شوؤون االإعالم يف مملكة البحرين 

علي بن حممد الرميحي يف مقر انعقاد 

امل��ن��ت��دى، ح��ي��ث ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان اأوج���ه 

ال���ت���ع���اون االإع����الم����ي ال��ث��ن��ائ��ي وت���ب���ادل 

اخلربات يف جمال االت�شال.

اأه���م���ي���ة  اإىل  ال����ل����ق����اء  ت����ط����رق  ك����م����ا 

ن�������ش���ر م���ف���اه���ي���م ال���رب���ي���ة االإع���الم���ي���ة 

وامل��ع��ل��وم��ات��ي��ة و���ش��رورة اال���ش��ت��ف��ادة من 

ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ب����داأت يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق، 

انت�شار  من  احل��د  بهدف  عليها  والبناء 

املهنية  ال��ت��ج��اوزات  وت��ف��ادي  االإ���ش��اع��ات 

واالأخ���الق���ي���ة يف امل��ع��ل��وم��ات واالأخ����ب����ار 

املن�شورة عرب اأدوات االت�شال احلديثة.

اأهمية  اللقاء،  خالل  اجلانبان،  واأكد 

ال��ت��وا���ش��ل وال��ت��ن�����ش��ي��ق بهدف  ا���ش��ت��م��رار 

يف  ت�شب  وم�شاريع  مبادرات  ا�شتحداث 

التعاون  وتعزز  العامة،  الق�شايا  خدمة 

امل�شرك يف جمال االإعالم واالت�شال.

نب�ض البلد- عمان

 ح�����ذر وزي�������ر االأوق����������اف وال���������ش����وؤون 

حممد  الدكتور  االإ�شالمية  واملقد�شات 

اخل����الي����ل����ة م�����ن م���غ���ب���ة مت���ك���ني ق�����وات 

االحتالل االإ�شرائيلي للمئات من اليهود 

وتدني�ش  اقتحامات  ممار�شة  املتطرفني 

باحات امل�شجد االأق�شى املبارك / احلرم 

القد�شي ال�شريف.

وقال اإن اقتحامات اليهود املتطرفني 

الرحمة  باب  االأق�شى ومقربة  للم�شجد 

االإ����ش���الم���ي���ة وا����ش���ت���خ���دام���ه���م االأب�������واق 

وكذلك  اخل���ارج،  م��ن  الرحمة  ب��اب  على 

اأوقاف القد�ش وحرا�ش  اعتقال موظفي 

من  ومنعهم  امل��ب��ارك  االأق�����ش��ى  امل�شجد 

مم���ار����ش���ة ع��م��ل��ه��م امل���ط���ل���وب، ج��م��ي��ع��ه��ا 

اأعمال مدانة ومرفو�شة عقيدة وقانونا، 

وت��ع��ت��رب اع����ت����داًء ����ش���ارخ���ا ���ش��د ح��رم��ة 

االأم���اك���ن االإ���ش��الم��ي��ة امل��ق��د���ش��ة وت��ع��دي��اً 

العامل.  يف  م�شلم  ملياري  م�شاعر  على 

وال�شوؤون  االأوق��اف  وزارة  اأن  على  و�شدد 

وامل��ق��د���ش��ات االإ���ش��الم��ي��ة االأردن���ي���ة تبذل 

جاللة  و�شاية  لتنفيذ  ممكن  جهد  ك��ل 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب��خ��دم��ة وحماية 

واملدافعة عن امل�شجد االأق�شى املبارك / 

احلرم القد�شي ال�شريف بكامل م�شاحته 

مكان  ان��ه  مو�شحا  دومن���ا،   144 البالغة 

عبادة خال�ش للم�شمني وحدهم ال يقبل 

ال�شراكة وال التق�شيم منذ اأن اأ�شري اإليه 

بنبينا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم من 

امل�شجد احلرام وعرج منه اإىل ال�شماوات 

العلى.

نب�ض البلد- عمان

 م��ن��ح��ت حم��ك��م��ة ���ش��ل��ح ج�����زاء ع��م��ان 

االأوك�شجني  م���ادة  ن��ف��اد  بق�شية  املتهمني 

من م�شت�شفى ال�شلط احلكومي، مهلة 14 

يوما لتقدمي بيناتهم الدفاعية، وهي املدة 

املن�شو�ش عليها قانونا.

وعقدت املحكمة، ام�ش االأحد، جل�شتها 

ب��رئ��ا���ش��ة  ال��ق�����ش��ي��ة،  34 يف  ال��ع��ل��ن��ي��ة رق����م 

القا�شي الدكتور عدي الفريحات، ووافقت 

من  ا�شتمهالهم  الدفاع  وك��الء  طلب  على 

ال��دف��اع��ي��ة، وق��ررت  ت��ق��دمي بيناتهم  اأج���ل 

املحكمة اإجابة طلبهم.

وقدم املتهمون ال� 13 اإفاداتهم الدفاعية 

امل��ح��ك��م��ة يف اجل��ل�����ش��ة  اأم��ه��ل��ت��ه��م  اأن  ب��ع��د 

ال�شابقة 3 اأيام لتقدميها.

واأن�����ه�����ت امل���ح���ك���م���ة، خ�����الل اجل��ل�����ش��ات 

قدمتهم  �شاهدا   66 ل�  ا�شتماعها  ال�شابقة، 

ال��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة ك����ان م���ن ب��ي��ن��ه��م وزي���ر 

عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�شابق  ال�شحة 

وع��دد من اخل��رباء واالأط��ب��اء ال�شرعيني، 

املتهمني  اإف���ادات  اال�شتماع  مرحلة  وب��داأت 

وانتظار بيناتهم الدفاعية.

للمتهمني  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  واأ����ش���ن���دت 

مكررع�شر  بالوفاة  الت�شبب  تهمة  جميعا 

اأول  يف  للمحكمة  ق��ال��وا  اأن��ه��م  اإال  م���رات، 

جل�شة لها باأنهم غر مذنبني.

وكانت مادة االأوك�شجني انقطعت فجاأة 

ع���ن اأق�����ش��ام امل�����ش��اب��ني ب��ف��رو���ش ك��ورون��ا 

امل��ا���ش��ي،  اآذار  ���ش��ه��ر  م��ن��ت�����ش��ف  امل�����ش��ت��ج��د 

وت�����ش��ب��ب ذل����ك ب���وف���اة ع�����ش��رة م��واط��ن��ني 

اأردنيني.

نب�ض البلد _فرح مو�شى

ان��ط��ل��ق��ت يف حم��اف��ظ��ة ارب�����د وب��رع��اي��ة 

ارب���د  يف  وال���ت���ط���وي���ر  ال����ري����ادة  “حتفيز” 
امل��ت��ح��دة  ب���رن���ام���ج االمم  م����ع  وب���ال���ت���ع���اون 

االمنائي برنامج ي�شعى لبناء قدرات الن�شاء 

وغر  بالديون  تورطن  واللواتي  الغارمات 

ق������ادرات ع��ل��ى ال�������ش���داد، وال���ه���دف م���ن ه��ذا 

ال��ربن��ام��ج دع��م ال��ن�����ش��اء ال��غ��ارم��ات بتمويل 

مل�شاريع �شغرة قادرة على االنتاج وميكنهن 

من �شداد ديونهن والعي�ش بكرامة.

وي���ه���دف ه����ذا امل�������ش���روع وال������ذي ان��ط��ل��ق 

اعمار  حديقة  يف   2٠21/٩/2٥ ال�شبت  ي��وم 

وحلقات  قانونية  ا�شت�شارات  بتقدمي  ارب��د 

ت��ع��ري��ف��ي��ة الك����ر م����ن  2٥٠ ���ش��ي��دة راغ��ب��ة 

خالل  من  �شغرة  قرو�ش  على  باحل�شول 

م��رك��ز ا���ش��ت�����ش��ارات اجل��م��ع��ي��ة ال����ذي ي��ح��ول 

احلاالت اىل مراكز قانونية م�شاندة

واحل���دي���ث ال���ي���وم ع���ن اط�����الق م�����ش��روع 

يحقق ال��ع��دال��ة ب��ني اجل��ن�����ش��ني وي��ع��زز من 

م��ك��ان��ة امل������راة ع���ن ط���ري���ق زي������ادة ال��ف��ر���ش 

االق��ت�����ش��ادي��ة وزي����ادة دخ��ل امل����راأة يف االردن 

امل���ت���ح���دة االمن���ائ���ي���ة يف  ب���دع���م م����ن االمم 

االردن UNDP وبال�شراكة مع املوؤ�ش�شات 

احل��ك��وم��ي��ة ومم���ا ي���وؤث���ر ف��ع��ل��ي��ا ع��ل��ى ار����ش 

الواقع. وقال م�شاعد حمافظ اربد ل�شوؤون 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة يف ارب����د رام����ي ال��ب��در ان 

ه��دف��ن��ا اال���ش��رات��ي��ج��ي ه���و ال��ع��م��ل واجل���اد 

حمافظة  وتطوير  لتنمية  الدوؤوب  وال�شعي 

ارب���د وم��ن ك��اف��ة ال��ن��واح��ي وان���ه ليهمنا ان 

والبطالة  ال��ف��ق��ر  ع��ل��ى  �شكل  وب����اأي  نق�شي 

ن�شائنا  م�����ش��اع��دة  اول��وي��ات��ن��ا  ���ش��م��ن  وم����ن 

وبناتنا الالتي تعر�شن خليبات وو�شل بهن 

احلال اىل الفقر والعوز .

و����ش���دد ع��ل��ى ����ش���رورة حت��م��ل امل��وؤ���ش�����ش��ات 

ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ق��رو���ش ع��ل��ى ت��وع��ي��ة الن�شاء 

املقر�شات لكافة جوانب قر�شهن وان يتم 

و���ش��رورة  القانونية  العواقب  لهن  اي�شال 

وتابع  لهن،  النفو�ش  �شعفاء  ا�شتغالل  عدم 

لقد مت طرح م�شكالتكم اعالميا واكد على 

ان ذلك منى لديكن الوعي وزادت معرفتكن 

ولكن  وح��ق��وق��ك��م  عليكن  ال��ت��ي  ب��ال��واج��ب��ات 

يجب ان ال تنخدعوا يف املرات القادمة.

للنوع  “عدالة  م�����ش��روع  م��دي��رة  وق��ال��ت 

امل��ت��ح��دة  االمم  ب��رن��ام��ج  يف  االجتماعي” 

“م�شاندة  ان م�شروع  االمنائي والء عبابنة 

باحل�شول  ال��راغ��ب��ات  او  ال��غ��ارم��ات  الن�شاء 

التمويل اال�شغر” يهدف اىل  على قرو�ش 

احلد من التبعات القانونية للمخاطر التي 

ال��ن�����ش��اء من  ه����وؤالء  ل��ه��ا  تتعر�ش  ان  مي��ك��ن 

تعنى  وم��راك��ز  جمعيات  مع  التعاون  خ��الل 

بتقدمي الدعم النف�شي واملايل  والقانوين.

التو�شع  �شيجري  امل�شروع  ان  اىل  ولفتت 

فيه يف باقي املحافظات وعلى مراحل وكانت 

البداية من حمافظة اربد.

امل��ت��ح��دة  االمم  ب���رن���ام���ج  ان  وا������ش�����ارت 

االمنائي قدم دعما لوج�شتيا وفنيا جلمعية 

“حتفيز” للريادة والتطوير الإن�شاء قاعدة 
او  الغارمات  الن�شاء  حول  حمو�شبة  بيانات 

الراغبات باحل�شول على التمويل اال�شغر.

وا���ش��ت��م��ل ح��ف��ل اط�����الق امل�������ش���روع ع��ل��ى 

تفاعلية  وم�����ش��رح��ي��ات  ون�����ش��اط��ات  ف��ع��ال��ي��ات 

احل�شول  ب��ا���ش��ول  الن�شاء  لتعريف  ه��ادف��ة 

ع���ل���ى ال����ق����رو�����ش وخم����اط����ره����ا وت��ب��ع��ات��ه��ا 

ال���ق���ان���ون���ي���ة ب���اال����ش���اف���ة ل���ت���ق���دمي ح��ق��ائ��ب 

وقرطا�شية مدر�شية كهدايا لالطفال.

و ق���ال رئ��ي�����ش ج��م��ع��ي��ة حت��ف��ي��ز ل��ل��ري��ادة 

امل�����ش��روع  ه���ذا  ان  �شتيات  اح��م��د  وال��ت��ط��وي��ر 

ي��ه��دف ل��ب��ن��اء ق���اع���دة ب��ي��ان��ات ع���ن ال��ن�����ش��اء 

ال����غ����ارم����ات وال����راغ����ب����ات ب���احل�������ش���ول ع��ل��ى 

ق��رو���ش ���ش��غ��رة وار����ش���اده���ن ح���ول كيفية 

املخاطر  وتو�شيح  القرو�ش  على  احل�شول 

ك��ل ذلك  وي��ت��م  االل��ت��زام  املرتبة عند ع��دم 

من  للتخفيف  ت��وع��وي��ة  حملة  طريقة  ع��ن 

لغارمات يف  يتحولن  ان  الالتي ميكن  عدد 

امل�شتقبل .

نب�ض البلد- عمان

ال��ت��ق��ت جل��ن��ة ال��ط��اق��ة وال������روة امل��ع��دن��ي��ة 

يف جم��ل�����ش االأع����ي����ان ل����دى اج��ت��م��اع��ه��ا، ام�����ش 

�شالح  الدكتور  اللجنة  رئي�ش  برئا�شة  االأح��د، 

املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزي����رة  ار���ش��ي��دات، 

هالة زواتي.

اللجنة  اأع�����ش��اء  بح�شور  ار���ش��ي��دات،  وق���ال 

وروؤ�����ش����اء جل����ان ب��امل��ج��ل�����ش وم�����ش��اع��د االأم����ني 

ال���ع���ام ل�������ش���وؤون ال���ط���اق���ة ب����ال����وزارة امل��ه��ن��د���ش 

م��وؤ���ش�����ش��ات  دول���ة  االأردن  اإن  احل���ي���اري،  ح�����ش��ن 

مع  للتعامل  ومعلنة  وا�شحة  منهجية  وهناك 

جذب  على  اململكة  حر�ش  م��وؤك��دا  اال�شتثمار، 

التي  الكويت  من  وخا�شة  العربي  اال�شتثمار 

عميقة  اأخ�����وة  ب��ع��الق��ات  االأردن  م���ع  ت��رت��ب��ط 

ال��ط��اق��ة  اأن ق��ط��اع  وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة. واأ����ش���اف 

اال�شتثمار  مع  التعاطي  ويجري  “ح�شا�ش” 
ف��ي��ه ���ش��م��ن م��ع��اي��ر و����ش���روط ت��ك��ف��ل حتقيق 

وزير  من  ا�شتمعنا  وت��اب��ع:  الوطنية.  اأهدافنا 

حدث  ما  لتفا�شيل  االجتماع،  خالل  الطاقة، 

م�شفاة  ب��اإن�����ش��اء  امل�شتثمرين  الأح���د  طلب  م��ع 

ب������رول وامل�����را������ش�����الت، وم�����ا راف������ق ذل�����ك م��ن 

اإ����ش���اع���ات وم��ع��ل��وم��ات غ���ر ���ش��ح��ي��ح��ة. واأ����ش���اد 

ار�شيدات باجلهود التي تبذلها الوزارة لتنفيذ 

تنويع  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الوطنية  اال�شراتيجية 

واأ���ش��ك��ال��ه��ا، وزي����ادة م�شاهمة  ال��ط��اق��ة  م�����ش��ادر 

م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة امل��ح��ل��ي��ة يف خ��ل��ي��ط ال��ط��اق��ة 

الكلي.

واأك�����دت وزي����رة ال��ط��اق��ة، ب���دوره���ا، ح��ر���ش 

يف  اال�شتثمارات  ج��ذب  على  وجديتها  ال���وزارة 

قطاع الطاقة واأن اأبواب الوزارة مفتوحة الأية 

ا�شتثمارات تتبع القواعد واالأ�شول.

م�شفاة  باإن�شاء  اهتمام  ابداء  مللف  وعر�شت 

ل��ت��ك��ري��ر ال��ن��ف��ط اخل�����ام يف حم��اف��ظ��ة م��ع��ان، 

ت�شعى  ت����زال  وم����ا  ك��ان��ت  ال������وزارة  اأن  م���وؤك���دة 

قيمة  ت�شكل  ال��ت��ي  اال���ش��ت��ث��م��ارات  ال���ش��ت��ق��ط��اب 

تعزيز  يف  وت�شهم  الوطني  لالقت�شاد  م�شافة 

اأمن التزود بالطاقة وتخفيف ن�شبة البطالة.

بامل�شتثمر  ال��وزارة  عالقة  اإن  زوات��ي  وقالت 

عندما  ب���داأت  ال�شباح  اجل���راح  م�شغل  ال�شيخ 

ت����ق����دم ب���ط���ل���ب اه����ت����م����ام ل������ل������وزارة يف ���ش��ه��ر 

ن��ف��ط وجممع  م�����ش��ف��اة  الإن�����ش��اء   2٠1٩ ���ش��ب��اط 

ب���روك���ي���م���اوي���ات يف م���دي���ن���ة م����ع����ان، وج����رى 

باالآلية  وت��زوي��ده  اال�شتثمار  ب��ه��ذا  ال��رح��ي��ب 

مع  للتعامل  الوزراء  قبل جمل�ش  املعتمدة من 

ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة م��ن ال�����ش��رك��ات ال��راغ��ب��ة يف 

توفر  �شرورة  تت�شمن  والتي  التكرير،  ن�شاط 

الإن�شاء  ال�شركة  ل��دى  وامل��ال��ي��ة  الفنية  امل���الءة 

مثل هذا النوع من امل�شاريع.

الإع��داد  امل�شتثمر  توجيه  ج��رى  واأ���ش��اف��ت: 

وعندما  للم�شروع  اقت�شادية  ج���دوى  درا���ش��ة 

اأيلول  �شهر  يف  اأول��ي��ة  درا���ش��ة  ال���وزارة  ا�شتلمت 

اأك����دت ع���دم مم��ان��ع��ت��ه��ا م���ن اال���ش��ت��ث��م��ار   2٠1٩

ب���رول ج��دي��دة يف  اإن�����ش��اء م�شفاة  يف م�����ش��روع 

من  عليها  املوافق  لالآلية  وفقاً  معان،  مدينة 

الوزراء واال�شراطات واملتطلبات  قبل جمل�ش 

ال�����واردة يف ك��ت��اب امل��واف��ق��ة امل��ب��دئ��ي��ة وع��ل��ى اأن 

كان  ال��ذي  الزمني  ب��اجل��دول  امل�شتثمر  يلتزم 

درا���ش��ة اجل���دوى االقت�شادية  ب��ه يف  ت��ق��دم  ق��د 

عام  �شباط  �شهر  يف  زوات����ي:  وق��ال��ت  االأول���ي���ة. 

مطورين  بوجود  ال��وزارة  امل�شتثمر  اأعلم   2٠2٠

وب��ن��اء  ب��امل�����ش��روع؛  وم��ال��ي��ني معنيني  وت��ق��ن��ي��ني 

مبعلومات  تزويدها  منه  ال���وزارة  طلبت  عليه 

العامليني  واملطورين  االئ��ت��الف  عن  تف�شيلية 

العمل  خطة  لتنفيذ  الالزم  الزمني  واجل��دول 

���ش��ه��ر  ذل������ك، ويف  ي���ج���ر  ول���ك���ن مل  ب���امل�������ش���روع 

الطلب من  ال��وزارة  2٠2٠ جددت  حزيران عام 

وبوثائق  املتطلبات  بجميع  تزويدها  امل�شتثمر 

ال�شنوية  املالية  والتقارير  االئ��ت��الف  ت�شكيل 

الآخ���ر ث���الث ���ش��ن��وات ووث��ائ��ق ال��ت��اأه��ي��ل الفني 

لكامل اأع�شاء االئتالف، واأي�شا مل يجر ذلك.

وت���اب���ع���ت زوات������ي ����ش���رد ت��ف��ا���ش��ي��ل ال��ع��الق��ة 

مب��و���ش��وع اال���ش��ت��ث��م��ار يف م��ع��ان وق���ال���ت: منذ 

توجيه  جرى   ٥/٩/2٠21 ولغاية  التاريخ  ذلك 

خم�شة كتب ر�شمية لتذكر امل�شتثمر بالوثائق 

الطاقة  ل��وزارة  تقدميها  املطلوب  وامل�شتندات 

اث��ره��ا  ع��ل��ى  امل�شتثمر  ق���ام  امل��ع��دن��ي��ة،  وال����روة 

التي  االإج��راءات  ببع�ش  الطاقة  وزارة  باإعالم 

قام بها، وطلب عقد اجتماع يف الن�شف الثاين 

بدورها  و�شكرت  ال��وزارة  ردت  اأيلول،  �شهر  من 

امل�����ش��ت��ث��م��ر ورح���ب���ت ب��ع��ق��د االج���ت���م���اع وط��ل��ب��ت 

للمعنيني  ي��ت�����ش��ن��ى  ح��ت��ى  ب��ال��وث��ائ��ق  ت��زوي��ده��ا 

بالوزارة درا�شة امل�شتندات والوثائق حتى يكون 

االجتماع مثمرا وبناًء.

ال���وزارة  اأن��ه مل يجر ت��زوي��د  اإال  واأ���ش��اف��ت: 

ا�شتالم  وجرى  املطلوبة،  وامل�شتندات  بالوثائق 

1٩/٩/2٠21 يقرح  بتاريخ  امل�شتثمر  كتاب من 

 ،  2٠21 اأي���ل���ول  ن��ه��اي��ة  االج���ت���م���اع���ات يف  ع��ق��د 

ت��زوي��ده��ا  ب�����ش��رورة  عليه  ال��ط��اق��ة  وزارة  ردت 

يت�شنى  حتى  وامل�شتندات  والوثائق  باملتطلبات 

االأ���ش��ول  ح�شب  درا���ش��ت��ه��ا  ب��ال��وزارة  للمعنيني 

امل��ق��رح  امل��وع��د  اإىل حت��دي��د  ذل��ك  ب��ع��د  لي�شار 

جرى   23/٩/2٠21 وب��ت��اري��خ  االج��ت��م��اع،  لعقد 

اإعالم الوزارة باإلغاء الزيارة نظرا لعدم تاأكيد 

املواعيد.

ال��وزارة مبثل هذه  ال��وزي��رة اهتمام  واأك��دت 

تتحقق  اأن  م�شوؤوليتها  واأن  الكبرة  امل�شاريع 

م���ن اأه���ل���ي���ة ال�������ش���رك���ات ال���ت���ي ت��ت��ق��دم الإن�����ش��اء 

امل�����ش��اري��ع ل��ل��ت��اأك��د م���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى اأر�����ش 

الواقع.

نب�ض البلد – مرمي القا�شم 

عمان  �شناعة  غرفة  يف  االثنني  اليوم  يعقد   

الف��ارج  و�شركة  االإع�����ش��ار  وكيل  ب��ني  اجتماع  اأول 

بلدي  غ��ي��اب جمل�ش  ظ��ل  ال��دائ��ن��ني، يف  بح�شور 

االأه���م  احل���دث  وه���و  الفحي�ش،  مل��دي��ن��ة  منتخب 

ت��اأث��روا  ال��ذي��ن  الفحي�ش،  اأه���ايل  يرقبه  ال���ذي 

واملنطقة بوجود امل�شنع ب�شكل �شلبي على البيئة 

االأك��رب  الدائن  هم  والذين  املدينة،  �شكان  وعلى 

واالأهم يف هذه امل�شكلة. 

 �شركة الفارج ا�شتحوذت على م�شانع اال�شمنت 

ذلك  ، مب��ا يف  دي��ن��ار  مليون   67 مقابل  االردن��ي��ة 

االرا�شي املجاورة للم�شنع والتي تزيد عن 2٠٠٠ 

اإن�شاء امل�شنع  املا�شي، بهدف  اأواخ��ر القرن  دومن 

اال�شمنت  لت�شنيع  امتياز  ، وح�شول الفارج على 

ارباح  1٠ �شنوات متكنت من خاللها حتقيق  ملدة 

�شيطرتها  نتيجة  امل��الي��ني  مبئات  تقدر  خيالية 

مناف�شة  اي  دون  م��ن��ف��ردة  ال�����ش��ن��اع��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

تذكر، وبعد انتهاء االنتفاع من االرا�شي، مل تقم 

ا�شتهلكتها  التي  االرا���ش��ي  تاأهيل  ب��اع��ادة  الف��ارج 

والتحجر،  التحفر  اعمال  ب�شبب  عقود  ط��وال 

انه  على  تن�ش  االردن��ي��ة  ال��ق��وان��ني  ان  العلم  م��ع 

يجب اعادة تاأهيل االرا�شي امل�شتخدمة للتعدين 

 ، لها  وج��دت  التي  الغاية  انتهاء  بعد  والتحجر 

اي  تقدم  مل  الفرن�شية  الف��ارج  �شركة  اأن  اإ�شافة 

و�شط  من  معداتها  لنقل  البيئي  لالأثر  درا�شات 

املدينة .    

وي���اأت���ي ت��خ��وف اه����ايل ال��ف��ح��ي�����ش م���ن جل��وء 

املتعرة  الف���ارج  �شركة  دي���ون  ل�شداد  املجتمعني 

حق  ح�شاب  وع��ل��ى  مدينتهم  ح�شاب  على  ماليا 

هذه املدينة يف تقرير م�شر ارا�شيها املقام عليها 

ع��ل��ى �شركة  ي��ج��ب  ان���ه  اال���ش��م��ن��ت، ح��ي��ث  م�شنع 

البنوك  م��ع  مفاو�شاتها  ت��ب��داأ  ان  وق��ب��ل  الف���ارج 

ال��دائ��ن��ة لبحث ال��ي��ة ���ش��داد ق��رو���ش��ه��ا وام��وال��ه��ا 

ملدينة  االك����رب  ال��دي��ن  ���ش��داد  بكيفية  ال��ت��ف��ك��ر   ،

وب�شاتينها  ارا���ش��ي��ه��ا  اغت�شبت  ال��ت��ي  الفحي�ش 

بتدمر  6٥ عاما قامت خاللها  ط��وال اكر من 

ال�����ش��ج��ر واحل���ج���ر وا����ش���اب���ت ال��ب�����ش��ر ب��ك��ث��ر من 

البيئي  التلوث  نتيجة  الربو،  وخا�شة  االمرا�ش 

ال����ن����اجت ع����ن ت�����ش��غ��ي��ل م�����ش��ان��ع اال����ش���م���ن���ت ع��ل��ى 

ارا���ش��ي��ه��ا.  ويف واق��ع االم��ر ف��ان الف���ارج تن�شلت 

من كافة االلتزامات القانونية واالخالقية جتاه 

املدينة ومهما قدمت لن ت�شتطيع تعوي�ش مدينة 

ال��ف��ح��ي�����ش ع��ن اخل����راب وال���دم���ار ال����ذي خلفته 

ارا�شيها  م��ن  امل��دي��ن��ة  ح��رم��ان  اىل  وادت  وراءه����ا 

غر�ش  منذ  فقدتها  التي  وجماليتها  وينابيعها 

باجلدير  وم��ن   . خا�شرتها  يف  اال�شمنت  م�شنع 

اال�شمنت  م�شانع  خ�شخ�شة  عملية  بان  بالذكر، 

يف  ج��اء  كما  ف�شاد  �شبهة  يعريها  ك��ان  االردن��ي��ه 

وان  التخا�شية  لتقييم  امللكية  اللجنة  ت��ق��ري��ر 

مكافحة  هيئة  يف  ملفها  اقفل  قد  الف�شاد  �شبهة 

الف�شاد دون ذكر اال�شباب. 

ق�شية  اال�شمنت هي  ارا���ش��ي م�شنع  ق�شية    

 ، ك����ل م����واط����ن اردين  ب���ام���ت���ي���از مت�������ش  وط���ن���ي���ة 

اه��درت��ه��ا عمليات  التي  ال��وط��ن  م��ق��درات  ومت�ش 

اخل�شخ�شة حل�شاب ال�شركات االجنبية.

نب�ض البلد – دالل عمر

واالآث������ار  ال�����ش��ي��اح��ة  وزارة  ا���ش��ت�����ش��اف��ت 

يف  واالإعالميني  ال�شحفيني  من  جمموعة 

من  ب��داأت  اململكة  جنوب  يف  �شياحية  جولة 

و�شواًل  العقبة  ثم  البراء  الوردية  املدينة 

“اأردننا جنة”  رم �شمن م�شارات  وادي  اإىل 

ال�شياحية  امل���واق���ع  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط 

واالأث���ري���ة ل��ن��ق��ل جت��رب��ة امل�����ش��ارك��ني �شمن 

الربنامج .

وا���ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ش ���ش��ل��ط��ة اإق��ل��ي��م ال��ب��را 

ال��دك��ت��ور ���ش��ل��ي��م��ان ال��ف��رج��ات احل�����ش��ور يف 

مدينة البراء وحتدث عن اأهمية ال�شياحة 

االأج��ن��ب��ي��ة ل��ل��ب��الد وو���ش��ف��ه ك��م��وؤ���ش��ر ل��ب��دء 

التعايف من جائحة كورونا، مبينا ان البراء 

يف  اأجنبي  �شائح   6٥٠٠-٠٠ مابني  ت�شتقبل 

اليوم مقارنة لعام 2٠1٩ عندما كانت اأعداد 

ك�شياحة  واأك���ر  مليون  اإىل  ت�شل  ال�شياح 

ب��اأن  ال�شحية  االأزم���ة  اأثبتت  مبينا  واف���دة، 

ي���ع���ت���م���دون ع��ل��ى  ال����ب����را  ����ش���ك���ان  8٠% م����ن 

ال�شياحة. 

وحت����دث ع���ن امل�����ش��اري��ع اجل���دي���دة ال��ت��ي 

ال�شياحي  ب��ال�����ش��ارع  م��و���ش��ى  وادي  ���ش��رب��ط 

امل�����ش��ي يف  م�����ش��اء  ال�����ش��ائ��ح  ي�شتطيع  ب��ح��ي��ث 

اجل��دي��دة  اخل��ط��ة  ع��ن  كما حت��دث  املنطقة 

اخلزنة  اإىل  و���ش��واًل  ال�شيق  داخ���ل  للتنقل 

لت�شهيل طرق  كهربائية  �شيارات  با�شتخدام 

يف  جميعه  وه��ذا  الراثية  والقرية  النقل، 

لل�شياحة يف االأردن،  التذكرة ت�شجيعاً  نف�ش 

و�شوال اىل العبارة الهوائية يف امل�شتقبل .

ث����م ت���اب���ع احل�������ش���ور امل�������ش���ار مب�����ش��اه��دة 

البرا  زوار  مركز  �شاحة  يف  ال�شامر  عر�ش 

، وب��ع��ده��ا االن��ط��الق ل�����ش��اح��ة و���ش��ط البلد 

مل�����ش��اه��دة ال��ع��ر���ش ال���روم���اين اأث��ن��اء امل�شر 

يف  احل�شور  ا�شتقبال  مت  وبعدها   ، لل�شيق 

البلد يف وادي مو�شى مل�شاهدة  �شاحة و�شط 

ال�شياحة  وزارة  م��ن  ب��دع��م  فنية  ف��ع��ال��ي��ات 

واالآثار بح�شور فرقة االأردن من الرمثا .

ن��ائ��ب  رم  وادي  يف  احل�����ش��ور  وا���ش��ت��ق��ب��ل 

���ش��ل��ط��ة منطقة  رئ��ي�����ش جم��ل�����ش م��ف��و���ش��ي 

ال��ع��ق��ب��ة االإق���ت�������ش���ادي���ة ���ش��رح��ب��ي��ل امل��ا���ش��ي 

وال����ذي حت���دث ع��ن االأن�����ش��ط��ة ال��ب��ح��ري��ة يف 

كبر  ت��اأث��ر  لها  ك��ان  ال��ت��ي  العقبة  منطقة 

االإ�شغال  ورف��ع  امل�شاركة  ق��اع��دة  تو�شيع  يف 

اإ�شغال  يف مناطق العقبة،ونوه اىل ان ن�شب 

كما   ،%٩٥-6٠ من  العقبة حالياً  الفنادق يف 

حتدث عن �شياحة العبور والتي �شاهمت يف 

واملرافق  الفندقية  وال�شقق  الفنادق  ت�شغيل 

ال�شياحية يف املنطقة .

اأثناء  ك��ث��راً  تتاأثر  مل  العقبة  ب��اأن  واأك���د 

ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ك���ون ال�����ش��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة 

توجهت اإىل العقبة بل مت خ�شارة ٥٠% فقط 

من ال�شياحة اخلارجية ، م�شددا على اأهمية 

الفعاليات واالأن�شطة التي تقوم بها ال�شلطة 

بالتعاون مع وزارة ال�شياحة )برنامج اأردننا 

ع��ودة  ان  على  واأك���د  وال��ه��وى جنوبي(  جنة 

واململكة  ال��ع��ق��ب��ة  اإىل  االأج��ن��ب��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

باأنها اأكرب حافز لتعايف االأردن.

واالآثار  ال�شياحة  وزير  احل�شور  و�شارك 

ط��ارق  للفنان  فنية  باأم�شية  ال��ف��اي��ز  ن��اي��ف 

النا�شر يف منت�شف �شحراء وادي رم والذي 

حت���دث ع��ن اأه��م��ي��ة امل��ث��ل��ث ال��ذه��ب��ي لقطاع 

و�شول  بعد  واخلارجية  الداخلية  ال�شياحة 

احل��ك��وم��ة اإىل ال�����ش��ي��ف االآم����ن م��ن خ��الل 

اجل��ه��د امل�����ش��رك م��ن امل���واط���ن واحل��ك��وم��ة 

بتوفر اللقاح.

جنة  اأردن��ن��ا  برنامج  تركيز  الفايز  واأك��د 

ع��ل��ى امل��ث��ل��ث ال���ذه���ب���ي مل���ا ت��ع��ر���ش ل���ه م��ن 

حتديات كبرة خالل 2٠2٠ وحتى منت�شف 

العام احلايل مبينا ام اليوم اأردننا جنة يركز 

الوقت  نف�ش  ويف  الداخلية  ال�شياحة  على 

ال�����ش��ي��اح��ة اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ب����داأت ب��ال��ع��ودة 

باخلر  مب�شرة  م��وؤ���ش��رات  وه���ذه  ت��دري��ج��ي��اً 

على االإقت�شاد العائد للدولة ، م�شددا على 

والفلكلورية  املو�شيقية  الفعاليات  اأهمية 

وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ان��ط��ل��ق��ت خ��الل 

جنوبي”  ال��ه��وى  و  ج��ن��ة  “اأردننا  ب��رن��ام��ج 

بتن�شيط ال�شياحة وارتفاع اأعداد الزوار .

وق���ام احل�����ش��ور ب��زي��ارة متحف االأح��ي��اء 

الوحيد  البحث  مركز  العقبة  يف  البحرية 

يف خليج العقبة والذي اأ�شبح املتحف مكانا 

التعريفية  ال��ل��وح��ات  ب��ا���ش��ت��خ��دام  تعريفيا 

بجميع االأحياء البحرية املوجودة.

ب������دوره، اأك�����د م���دي���ر ا����ش���راح���ة اأع���م���دة 

ال��ق��د���ش ع��ل��ى ال��ط��ري��ق ال�����ش��ح��راوي ح�شن 

جنة  اأردننا  برنامج  م�شاعدة  على  الدبابنة 

ال�����ش��ي��اح��ة وان��ع��ا���ش املنطقة  ب���اإع���ادة اح��ي��اء 

باالإنتقال من حالة ال�شفر اإىل 6٠% بالعودة 

االأردين  ال�����ش��ائ��ح  اإىل  اخل���دم���ة  ل��ت��ق��دمي 

يف  العاملني  باأعداد  احلفاظ  على  والقدرة 

املكان، موؤكدا باأن ال�شياحة املحلية اأ�شبحت 

الع�شب الرئي�شي يف قطاع ال�شياحة.
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البلد-عمان نب�ض 

جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  اط��ل��ع   

ال��ت��ي ع��ق��ده��ا ام�����س الأح�����د ب��رئ��ا���س��ة 

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

عملية  نتائج  تقرير  على  اخل�ساونة، 

غري  العمالة  اأو���س��اع  وت��وف��ي��ق  قوننة 

)الوافدة(. الردنية 

ال�سمايل  يو�سف  العمل  وزير  واأكد 

خالل ايجاز قدمه ملجل�س الوزراء، اأن 

بتاريخ  ال�سادر  ال��وزراء  جمل�س  ق��رار 

على  باملوافقة   2021 ح��زي��ران   23
فرتة قوننة وتوفيق الأو�ساع للعمالة 

ال�������واف�������دة وم����ع����اجل����ة الخ�����ت�����اللت 

الردين،  ال��ع��م��ل  ����س���وق  يف  امل����وج����ودة 

ت�����س��م��ن م��ن��ح ج��م��ل��ة م���ن الع���ف���اءات 

العمل  ت�ساريح  ر���س��وم  تخ�س  امل��ال��ي��ة 

غري  للعمالة  الق��ام��ة  اذن  وغ��رام��ات 

املخالفة. الردنية 

ا����س���درت  ال��������وزارة  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

خ���الل ف���رتة ق��ون��ن��ة وت��وف��ي��ق اأو���س��اع 

ال��ع��م��ال��ة غ��ري الردن��ي��ة م��ن ت��اري��خ 4 

اأي��ل��ول   2 2021 وح��ت��ى ت��اري��خ  مت��وز 

112 الفا و79  2021 ما جمموعة 
القطاعات  خمتلف  يف  ع��م��ل  ت�سريح 

القت�سادية. والن�سطة 

ع��دد  اأن  اإىل  ال��ع��م��ل  وزي����ر  وا����س���ار 

على  احلا�سلة  الردنية  غري  العمالة 

ت�����س��اري��ح ع��م��ل ���س��اري��ة امل��ف��ع��ول حتى 

 310 ب��ل��غ  اي���ل���ول احل����ايل،   2 ت���اري���خ 

اآلف و64 عامال.

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د اخ�����ر، ق����رر جم��ل�����س 

ا�سدارات  خطة  على  املوافقة  الوزراء 

 2022 ل��ل��ع��ام  ال���ري���دي���ة  ال���ط���واب���ع 

ب��ري��دي��ة  ا������س�����دارات   9 وامل��ت�����س��م��ن��ة 

وا����س���ت���ك���م���ال الج������������راءات ال����الزم����ة 

ال�سول. ح�سب  لإ�سدارها 

وال�����������س����������دارات ال����ت���������س����ع����ة ال���ت���ي 

الرية  الزهار  هي  اخلطة،  تت�سمنها 

امل��ل��ك��ي،  ال��دب��اب��ات  م��ت��ح��ف  الردن،  يف 

م��ط��ار  الردن،  يف  امل��غ��ام��رات  ���س��ي��اح��ة 

مدينة  ال�سلط  ال���دويل،  علياء  امللكة 

ال���ت�������س���ام���ح وال�������س���ي���اف���ة احل�������س���ري���ة، 

البحر  الردن،  يف  الثمودية  النقو�س 

الردن  يف  امل���ه���اج���رة  ال��ط��ي��ور  امل���ي���ت، 

وك��ل��ف  الردن.  يف  ال��ث��ق��ايف  وال���ت���ن���وع 

الق��ت�����س��اد  وزارة  ال��������وزراء،  جم��ل�����س 

ال����رق����م����ي وال������ري������ادة )وم�������ن خ���الل 

جل��ن��ة ال��ط��واب��ع ال��ري��دي��ة ( ب��اإ���س��دار 

ط��اب��ع ب���ري���دي خ��ا���س مب��ن��ا���س��ب��ة ف��وز 

ال�سياحة  عا�سمة  بلقب  ماأدبا  مدينة 

مع  والتن�سيق   2022 لعام  العربية 

اختيار  ح��ول  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 

الغاية. لهذه  ال�سور 

ال������وزراء  ق����رر جم��ل�����س  ذل�����ك،  اإىل 

امل���واف���ق���ة ع��ل��ى ال���رن���ام���ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

بني  العايل  التعليم  جمال  يف  للتعاون 

م�سر  وجمهورية  الردن��ي��ة  احلكومة 

.2024  - 2021 العربية لالأعوام 

وي���اأت���ي ال��رن��ام��ج يف اط����ار ت��ع��زي��ز 

العايل  التعليم  وزارت���ي  ب��ني  ال��ت��ع��اون 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل����ج����الت  ال��ب��ل��دي��ن يف  يف 

ال��زي��ارات  وت��ب��ادل  وال��ف��ن��ي��ة  والعلمية 

ب������ني اأع�������������س������اء ه����ي����ئ����ة ال����ت����دري���������س 

وال���ع���ام���ل���ني يف اجل���ام���ع���ات وامل��ع��اه��د 

اإىل تقدمي  اإ���س��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ن،  ك��ال  يف 

واملعاهد يف  درا�سية يف اجلامعات  منح 

والردن. م�سر 

ك��م��ا واف�����ق جم��ل�����س ال�������وزراء ع��ل��ى 

ال��رن��ام��ج ال��ت��ن��ف��ي��ذي ب���ني احل��ك��وم��ة 

وح���ك���وم���ة ج��م��ه��وري��ة ارم��ي��ن��ي��ا ح��ول 

والعلوم  الرتبية  جم��الت  يف  التعاون 

. 2026  2021- لالأعوام 

ويعمل الطرفان مبوجب الرنامج 

روابط  وتطوير  اقامة  على  التنفيذي 

م��ب��ا���س��رة ب���ني اجل��ام��ع��ات وامل��ن��ظ��م��ات 

اإ�سافة  البلدين،  والبحثية يف  العلمية 

ل��درج��ت��ي  درا����س���ي���ة  م��ن��ح  ت���ق���دمي  اإىل 

العديد  يف  واملاج�ستري  البكالوريو�س 

التخ�س�سات. من 

ع���ل���ى ���س��ع��ي��د اآخ�������ر، ق�����رر جم��ل�����س 

ال������������وزراء اإع�����������ادة ت�������س���ك���ي���ل جم��ل�����س 

م���ف���و����س���ي ه���ي���ئ���ة ت���ن���ظ���ي���م ال����ط����ريان 

م�ستو  هيثم  ال��ك��اب��ن  برئا�سة  امل��دين 

العمو�س  ���س��ال��ح  امل��ه��ن��د���س  وع�����س��وي��ة 

ن���ائ���ب���ا ل���ل���رئ���ي�������س وال����دك����ت����ور ه�����س��ام 

ع�سوا. املومني 

كان  ال���وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  ي�سار 

���س��اب��ق��ا ويف اط�����ار ع��م��ل��ي��ة دم���ج  ق����رر 

ال���ه���ي���ئ���ات امل�����س��ت��ق��ل��ة، ت��ق��ل��ي�����س ع���دد 

ال��ط��ريان  تنظيم  هيئة  يف  امل��ف��و���س��ني 

ب���دل  م��ف��و���س��ني  ث���الث���ة  اإىل  امل������دين 

م���ن خ��م�����س��ة ب��ه��دف ت��ر���س��ي��د الن��ف��اق 

الداء. وتر�سيق 

 مجلس الوزراء يطلع على تقرير نتائج عملية قوننة وتوفيق أوضاع العمالة
 غير األردنية

نب�ض البلد – مرمي القا�سم 

القانونية  وامل�ساءلة  الطبية  الأخ��ط��اء 

.. م��و���س��وع ه���ام ب���ات ح��دي��ث امل��واط��ن��ني 

ال�سحية  الو���س��اط  يف  خا�سة  الردن��ي��ني 

والطبية موؤخرا.. هذا املو�سوع الهام كان 

عنوان احلوار الذي الذي اقيم يف »ملتقى 

النخبة – elite« ، و�سارك فيه عدد من 

هذا  يف  مهمة  وق��ام��ات  الخت�سا�س  اأه��ل 

املجال.

 ال��ف��ك��رة الأ���س��ا���س��ي��ة يف ه����ذا احل����وار 

ك��ان��ت امل�����س��اءل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة يف الأخ��ط��اء 

هناك  ان  املتحدثون  يرى  حيث  الطبية 

ال��ت��غ��ا���س��ي عنها واخ���رى  اأخ��ط��اء مم��ك��ن 

خطورتها  م��ن  احل���د  او  تالفيها  مي��ك��ن 

اإذا  انه  ، مو�سحني  تكرارها  او حتى من 

م�سببات  وحتديد  معرفة  بالإمكان  كان 

الأخ���ط���اء وظ���روف وق��وع��ه��ا م��ن املمكن 

العمل على احلد منها او الغاء وجودها، 

ال��ت��ي  احل������الت  ع����دد  ان  اىل  م�����س��ريي��ن 

الطوارئ  ق�سم  يف  الطبيب  لها  يتعر�س 

واخ��ت��الف��ه��ا ق���د ي��ت�����س��ب��ب ب�����س��ع��ظ كبري 

عليه . 

ال�سابق  الوزير  اأ�سار  ال�سياق،  هذا  ويف 

ال��ن��ظ��ام  ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات اىل ان  ال��دك��ت��ور 

اع����ادة  ب��ح��اج��ة اىل  امل��م��ل��ك��ة  ال�����س��ح��ي يف 

النظر فيه كاماًل، وهناك امكانيات كبرية 

ا�ستغاللها  امل��م��ك��ن  وم���ن  الردن  ميلكها 

فخرا  ليبقى  ال�����س��ح��ي  ال��واق��ع  لتح�سني 

اأ���س��ب��اب  اأن  واو�����س����ح  وق���ي���ادت���ه،  ل������الردن 

الكبري  النق�س  الأخطاء الطبية تكمن يف 

يف اأع�������داد الخ��ت�����س��ا���س��ي��ني وخ���ا����س���ة يف 

ال��ت��خ�����س�����س��ات ال��ف��رع��ي��ة وال��دق��ي��ق��ة مثل 

ال��ق��ل��ب وت��ف��رع��ات��ه واأي�����س��ا ن��ق�����س ال���وازع 

ال��ع��م��ال يف بع�س  ب��ع�����س  ع��ن��د  ال���داخ���ل���ي 

القطاعات ب�سبب عدم قدرة القطاع العام 

على مناف�سة القطاع اخلا�س بالمتيازات 

املادية خا�سة.

د.ع��ب��ي��دات  او���س��ح  للحلول  وبالن�سبة 

متكاملة  خطة  هناك  يكون  ان  يجب  اأن��ه 

اع��داد  ان��خ��راط  وه��ي  احل��ك��وم��ة،  تتبناها 

كبرية من الأطباء اخلريجني يف الرامج 

ال���ت���دري���ب���ي���ة ب����ا�����س����راف م����ن اجل���ام���ع���ات 

اخلا�سة  والقطاعات  الطبية  واخل��دم��ات 

ب���ال����س���اف���ة ل�������وزارة ال�����س��ح��ة وب��ال�����س��ر 

والنتظار 5 �سنوات على الأقل حتى يكون 

اأعداد كافية ، مع و�سع نظام مايل  هناك 

الفرعية  الخت�سا�سات  ا�سحاب  ي�سجع 

للعمل بوزارة ال�سحة والقطاع العام.

الطبية،  امل�����س��اءل��ة  ل��ق��ان��ون  وبالن�سبه 

اأث��ن��ى ع��ب��ي��دات ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ان��ون مبينا 

ب���د م���ن ت��وف��ر  ان����ه ق��ب��ل ت��ط��ب��ي��ق��ة ل  ال 

واملري�س  للطبيب  مريحة  عالجية  بيئة 

ال��ن��ظ��ر يف الكثري  اع����ادة  ب��د م��ن  م��ع��ا ول 

يتعلق  مب��ا  دقيقة  ال��غ��ري  التعريفات  م��ن 

بالقانون. 

من جهته ، اكد الدكتور �سعد اخلراب�سة 

يف  ظ��اه��رة  ت�سكل  ل  الطبية  الأخ��ط��اء  اأن 

بلد  اأي  يخلو  ل  حيث  ال�سحية  قطاعاتنا 

البلدان  وخا�سة  وج��وده��ا  م��ن  ال��ع��امل  يف 

هذه  وتر�سد  وطنية  �سجالت  لديها  التي 

ال�سجل  تفعيل  ع��ل��ى  م�����س��ددا   ، احل����وادث 

الوطني  لر�سد وتوثيق الأخطاء الطبية 

وت�سكيل   ، واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني  يف 

ال��ل��ج��ان امل��خ��ت�����س��ة ب��و���س��ع امل��ع��اي��ري ال��ت��ي 

ت�ستخدم يف هذا ال�ساأن . 

وب����ني د.اخل���راب�������س���ة اأن�����ه ي��ت��م اخل��ل��ط 

اأح����ي����ان����ا ب����ني اخل����ط����اأ ال���ط���ب���ي وح�����دوث 

يوؤديان  قد  ، فكالهما  الطبية  امل�ساعفات 

واجل��ه��ة  ال�����س��خ�����س،  وف�����اة  اأو  ����س���رر  اإىل 

الأم��ري��ن  ه��ذي��ن  ب��ني  بالف�سل  املخت�سة 

مو�سحا   ، واخل���راء  الفنية  ال��ل��ج��ان  ه��ي 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  اخل��ل��ل  م���واط���ن  اأن 

ل  واأن���ه  ال��ع��الج  انتظار  يف  يكمن  الأردين 

التي  اخل��ط��ط  م��ن  للمزيد  ح��اج��ة  ي��وج��د 

م�سريها الأدراج .

الدكتورم�سطفى عريوط  قدم  بدوره، 

ع���دة اق���رتاح���ات، م��ن��ه��ا اخ�����س��اع خريجي 

اإىل ام��ت��ح��ان��ات وت��دق��ي��ق م��ن قبل  ال��ط��ب 

ويجب  ال��ع��ايل،  والتعليم  ال�سحه  وزارة 

ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  الإدارات  تعتمد  اأن 

امل��ن��ج��زه،  ال��ك��ف��وؤه  ال���ق���ادره  الإدارات  ع��ل��ى 

وال��ب��ع��ي��ده ع���ن ال��وا���س��ط��ة والر�����س����اءات 

القطاع  اأن  مبينا   ، واملناطقية  واملتنفذين 

الأم��ن  ج��زء من  اي مكان هو  ال�سحي يف 

خلدمة  تطويره  على  العمل  يتم  وال��ذي 

امل�����واط�����ن�����ني وب�����ال�����ت�����ايل ي����ج����ب ت�����س��دي��د 

والدويه  الأطباء  توفري  يف  عليه  الرقابه 

واخلدمات وال�سالمه واأن حدوث اأي خلل 

متابعة  مع  عليه  وامل�ساءله  املحا�سبه  يتم 

الإعالم املهني .

ب���اأن  ال���ط���راون���ة  ال���دك���ت���ورع���ل���ي  وراأى 

اخل��ل��ل يف ال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي ل��ي�����س ح��دي��ث، 

هناك  ك��ان  حيث  زم��ن  منذ  م�ست�سر  اإمن��ا 

ت�سعى جاهدة  الطبي  القطاع  جماعات يف 

دون  ف��ي��ه��ا  الإداري  اخل��ل��ل  ع��ل��ى  ل��الإب��ق��اء 

رقيب  دون  ل��ه��م  ال�����س��اح��ة  لتبقى  ا���س��الح 

الوزير  ج��اء  عندما  ان��ه  مبينا  ح�سيب،  اأو 

ال���ه���واري ح����اول ال��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ا���س��الح 

بداأت  هنا  من   ، الطبي  القطاع  يف  �ساملة 

وال��وزي��ر  ال����وزارة  على  تنهال  الن��ت��ق��ادات 

لتبقى  خا�سه  اأجندات  »اأ�سحاب  قبل  من 

ال���س��اع��ات  ب��ث  عملية  وب���داأت  م�ساحلهم 

وال����س���ت���ق���الت وال���ل���ق���اءات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

ل���ت�������س���رب ع��م��ل��ي��ة الإ������س�����الح ال����ت����ي م��ن 

املفرو�س تنفيذها من قبل الوزير. 

واأك������د امل���ه���ن���د����س اح���م���د ال����ع����دوان ان 

انه يقع  املوؤكد  ان�سان ومن  الدكتور يبقى 

يكون  وق���د  م��ق�����س��ود  لي�س  خ��ط��اأ ط��ب��ي  يف 

خا�سه  لديه  اخل��ره  عامل  نق�س  ب�سبب 

يف بدايات عمله او �سغط العمل، ونوه ان 

عامل اخلره هو املهم يف حالة وقوع خطاأ 

الطبية  للم�ساءلة  بالن�سبة  اأم��ا   ، الطبي 

اأو����س���ح، اأن����ه ي���وؤي���د ت��ن��ف��ي��ذه��ا وي���وؤي���د اأي 

عمله  يف  ق�سر  طبيب  م��ع  يجري  حتقيق 

مهما كان ال�سبب وادى خلطاأ طبي. 

طيب  ال�سيدلنية  ال��دك��ت��ورة  وا���س��ارت 

يف  الطبية  الأخطاء  وجود  اىل  الفارو�سي 

 250 اك��ر م��ن  ال��ع��امل، فهناك  ك��ل دول 

الأخ��ط��اء  ب�سبب  �سنويا  وف���اة  ح��ال��ة  ال��ف 

تعتر  وال��ت��ي  وح��ده��ا  ام��ري��ك��ا  يف  الطبية 

م��ن اأك����ر الأ���س��ب��اب امل���وؤدي���ة ل��ل��وف��اة بعد 

ال�����س��رط��ان واأم����را�����س ال��ق��ل��ب، م��و���س��ح��ة 

الأخ��ط��اء  حت�سل  الأح���ي���ان  بع�س  يف  اأن���ه 

ال��ط��ب��ي��ة ب�����س��ب��ب امل��ر���س��ى اأن��ف�����س��ه��م ل��ع��دم 

الإلتزام يف اأخذ جرعات الدواء ، او تبديل 

الدواء دون انتباه ودون ا�ست�سارة الطبيب 

او  ل��ل��دواء،  امل��ح��ددة  باملدة  التقيد  ، وع��دم 

و�سفها  خ��الل  من  واأع�ساب  اأدوي��ة  تناول 

من قبل اأ�سخا�س دون الخت�ساز 

اأن احل��ل��ول  اأ.ح�������س���ام م�����س��اع��ني  وب���ني 

ال��ف��ع��ل  ردة  ع���ل���ى  وال���ق���ائ���م���ة  احل����ال����ي����ة 

ل�����ن جت������دي ن���ف���ع���ا يف ا������س�����الح ال���ق���ط���اع 

الق�س�س  نف�س  ان��ه��ا  ع��ل��ى  واأك���د  ال��ط��ب��ي، 

وال�سيناريوهات، منها نقل او اقالة مدراء 

امل�ست�سفيات او ا�ستقالتهم ، وهذه احللول 

املتهالك الذي  لن تغري من واقع القطاع 

ي���ع���اين م���ن ن��ق�����س يف ال����ك����وادر وامل���ع���دات 

وبالتايل عندما تكون مدخالت   ، الطبية 

م�ستوى  ي�سوء  وعندما  مرتدية  قطاع  اي 

فال   ، والتمري�سية  ال�سحية  اخل��دم��ات 

واأ���س��اف »عندما   ، ان حت��دث الخطاء  بد 

يف  الب�سيط  وامل��واط��ن  امل�����س��وؤول  يت�ساوى 

وبنف�س  ال�سحية  الرعاية  على  احل�سول 

ال��درج��ة ع��ن��ده��ا ف��ق��ط مي��ك��ن ل��ن��ا ان نثق 

وا�سالح  عليه  والقائمني  الطبي  بجهازنا 

الطبية«.  موؤ�س�ساتنا 

من جهته قال حامت م�سامرة اأن ا�سباب 

ح���دوث الأخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة وو���س��ائ��ل منع 

فقط  طبي  ولي�س  اإداري  بعد  له  حدوثها 

، م�سددا على �سرورة وجود قانون ي�سجع 

ع��ل��ى م��ن��اق�����س��ة الأخ����ط����اء ال��ط��ب��ي��ة داخ���ل 

�سمن  عنها  والب��الغ  ال�سحية  املوؤ�س�سات 

جلان موؤ�س�سية .

واأو����س���ح د.ول���ي���د اأب����و ح��م��ور اأن����ه يف 

ح��ال��ة ع���دم ان�����س��اف ال��ط��ب��ي��ب ي�����س��ع��ره 

بالحباط وعدم الر�سى مما يوؤدي اىل 

تدين يف النتاج وح�سول اخطاء ، وبني 

ان ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأ���س��ب��اب ال��ت��ي 

اأخ���ط���اء ط��ب��ي��ة منها،  وق���وع  ت����وؤدي اىل 

ال�ستيعابية  الطاقه  الب�سري،  ال��ك��ادر 

للم�ست�سفيات مقارنة مع عدد املر�سى ، 

وجود خلل يف الهيكل التنظيمي ولذلك 

لي�س هناك و�سوح يف حتمل امل�سوؤولية ، 

حقيقيه  و�سراكه  توا�سل  وج��ود  وع��دم 

ب���ني ال��ق��ط��اع ال���ع���ام واخل���ا����س ، وع���دم 

وج�����ود خ��ط��ه ع��م��ل وا����س���ح���ه م���ن قبل 

امل�سوؤولني لدرا�سة اخللل . 

وي������رى ال���ك���اب���ن ي���و����س���ف ال��دع��ج��ة 

ان����ه وي��ج��ب ���س��ن ق���وان���ني رادع�����ة حتى 

ي�سخ�س  الطبيب  جعل  يف  �سبب  تكون 

احل��������الت ب���ط���ري���ق���ة م���ه���ن���ي���ة، واي�������س���ا 

ه�����ن�����اك ا������س�����ب�����اب اك������رخ������ط������ورة م��ن 

لغرفة  التعقيم  وهو  الت�سخي�س اخلطاأ 

ال��ط��وارئ  م��رك��ز  ان  مبينا   ، العمليات 

م�����س��ت��ودع  ي��ع��ت��ره��و  م�����س��ت�����س��ف��ى  اي  يف 

ال��ف��ريو���س��ات واجل��راث��ي��م وال��ب��ك��ت��ريي��ا ، 

خا�س  برتوكول  و�سع  يجب  اأن��ه  واأك���د 

بدوام الطباء ملدة زمنية وعدد مر�سى 

وي�ساب  الطبيب  يرهق  ل  حتى  معني 

اإعادة هيكلة  بعدم الرتكيز م�سددا على 

الن  الأه��م  اأن  واأ���س��اف  الطبي  القطاع 

هو البتعاد عن املح�سوبية والوا�سطة.  

  وب�����ني امل���ه���ن���د����س ع���ب���داهلل 

عبيدات اأن هناك ن�سبه خطاأ تقع يف كل 

، مقرتحا جمموعة حلول  ب�سري  عمل 

للحد من حدوث الأخطاء الطبية منها 

وق��ب��ول  التعليم  ج���ودة  ع��ل��ى  ال��ت�����س��دي��د 

اجلديد  الطبيب  يعمل  واأن  الأط��ب��اء، 

حتت اإ�سراف طبيب اأعلى ، وان ي�سرتك 

ف��ري��ق م��ن الأط���ب���اء ب��ات��خ��اذ ال���ق���رار يف 

وق��رار  اإج���راء  ت�ستدعي  ال��ت��ي  احل���الت 

حا�سم ، وزياده الكوادر الطبيه يف كافه 

الأق�سام و الهتمام باق�سام الطوارئ .

فيما اأكد الدكتورعيد اأبو دلبوح على 

الو�سول  متنع  عالجية  فو�سى  وج��ود 

 ، للخطاأ  احلقيقي  ال�سبب  معرفه  اىل 

م�سددا على �سرورة وجود �سجل وطني 

للمري�س ، ويجب ان يكون لكل مواطن 

عن  الطبي  وهوامل�سوؤول  ال�سره  طبيب 

املواطن ، وهو الذي يحول املواطن اىل 

امل�سفى او طبيب الخت�سا�س .

واأو����س���ح الإع���الم���ي م��ه��ن��ا راف����ع اأن��ه 

ال�����س��ح��ي  »امل��ج��ل�����س  الأردن  يف  ي���وج���د 

ال�سيا�سات  ر���س��م  ع��ن  امل�����س��وؤول  ال��ع��ايل« 

ال�سحية العامة وو�سع ال�سرتاتيجيات 

ه��ذه  ان  ل��و  ان���ه  م��ز���س��ح��ا   ، لتحقيقها 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ات ط��ب��ق��ت ل���س��ب��ح��ت 

يف  الأوىل  الردن��ي��ه  ال�سحيه  املنظومه 

ال�سرق الأو�سط .  

بع�س  اأن  ال��دب��ا���س  م. حم��م��ود  وب��ني 

ح����الت الخ���ط���اء ال��ط��ب��ي��ة ت��ع��ود ل��ع��دة 

الكوادر  اأع��داد  يف  النق�س  منها  اأ�سباب 

ال�سحية  امل��راك��ز  يف  والأط��ب��اء  الطبية 

ال��ك��وادر  اأج���ور  وت���دين   ، وامل�ست�سفيات 

املوجودة  الطبية  املعدات  و�سوء  الطبية 

يف العدبد من امل�ست�سفيات . 

من  الع�سا�سفة  ناظم  املهند�س  واأك��د 

خالل جتربة �سخ�سية على اأن م�ستوى 

ا�سمه-  يذكر  -مل  مب�ست�سفى  النظافة 

م��ت��دين ج��دا وك���ان ه��ن��اك ���س��وء متابعة 

على  حياته  فقد  اأث���ره  على  للمري�س  

واأك���د على   ، العملية  م��ن جن��اح  ال��رغ��م 

العناية الطبية بني  اأن هناك تفاوت يف 

املر�سى لأ�سباب غري طبية .

من  ال�سرايعة  الدكتور�سالح  واأ�سار 

خ����الل جت���رب���ة ���س��خ�����س��ي��ة ، اأن�����ه ط��ل��ب 

���س��ي��ارة الإ����س���ع���اف وت��ف��اج��اأ ب��اأن��ه��ا غري 

ح��الت  ل�ستقبال  ال��داخ��ل  م��ن  مهيئة 

الطوارئ.

 ندوة بعنوان »المستشفيات بين االخطاء الطبية والمساءلة القانونية« 
في ملتقى النخبة
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تجارة عمان تؤكد ضرورة تطوير العالقات 
االقتصادية مع الجزائر

  نب�ض البلد-عمان

احلاج  عمان، خليل  رئي�س غرفة جت��ارة  اك��د 

مع  بالتن�سيق  �ستعمل  عمان  جت��ارة  ان  توفيق، 

ال�����س��ف��ارة الأردن����ي����ة ل���دى اجل���زائ���ر، ع��ل��ى دع��م 

وتطوير عالقات البلدين القت�سادية ومعاجلة 

ان�سياب التجارة بني  اية �سعوبات تواجه حركة 

اجلانبني.

ل��دى  الردين  ال�سفري  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  وا���س��ار 

اجلزائر �ساكر العمو�س، اىل ان الغرفة م�ستعدة 

ل��ت��زوي��د ال�����س��ف��ارة ب��اأي��ة اأرق����ام اأو اح�����س��اءات اأو 

الق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ف��ر���س  ع���الق���ة  ذات  ب���ي���ان���ات 

وال�ستثمارية املتوفرة باململكة، لتقدميها لغرف 

الأعمال باجلزائر  التجارة وال�سناعة وا�سحاب 

ال�سقيقة.

واو����س���ح���ت ال��غ��رف��ة يف ب��ي��ان ال���ي���وم الح���د، 

ا���س��اراىل وج���ود �سعف جلهة  ت��وف��ي��ق  ان احل���اج 

يف  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  م��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  الت�سبيك 

ال��ب��ل��دي��ن، م�����س��ددا ع��ل��ى ����س���رورة ف��ت��ح جم��الت 

ال��ت��ج��ارة وتن�سيط  ب���ني غ���رف  ل��ل��ت��ع��اون  او����س���ع 

كال�سياحة  احل��ي��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ق��ط��اع��ات 

وال��ت��ج��ارة واخل���دم���ات م��ع اجل��ان��ب اجل��زائ��ري 

وتبادل زيارات الوفود التجارية.

وب�����ني اأه���م���ي���ة ت���ع���زي���ز م����ب����ادلت ال��ب��ل��دي��ن 

ال��ت��ج��اري��ة وازال�����ة اي���ة م��ع��ي��ق��ات وت�����س��ه��ي��ل عمل 

ال��ت��ج��ار وامل�����س��دري��ن وامل�����س��ت��وردي��ن الأردن���ي���ني 

التحديات  بع�س  اىل  لفتا  اجل��زائ��ر،  واإىل  م��ن 

الراغبني  الردن��ي��ني  امل�ستثمرين  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

ب��ال���س��ت��ث��م��ار ب��اجل��زائ��ر و����س���رورة ال��ع��م��ل على 

جتاوزها وحلها.

وجرى خالل اللقاء الذي عقد مبقر الغرفة، 

اأية  وتذليل  املقبلة  باملرحلة  العمل  اآليات  بحث 

والت�سدير،  التجارة  اأعمال  تواجه  قد  �سعوبات 

و�سرورة تعزيز التن�سيق بني البلدين بال�سراكة 

مع هيئات وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س.

ال��غ��رف��ة  ادارة  ع�����س��و جم��ل�����س  دع����ا  ب������دوره، 

ال��ت��ي حتول  املعيقات  ال��ب��ن��ا، اىل جت���اوز  خ��ط��اب 

دون زي�����ادة ال���ت���ب���ادل ال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 

م����وؤك����دا اه���م���ي���ة اق����ام����ة امل����ع����ار�����س ال���ت���ج���اري���ة 

وتنويعها،  ال�سادرات  لزيادة  باجلزائر  الردنية 

بالإ�سافة للتوا�سل والت�سبيك مع احتاد الغرف 

العمو�س،  ال�سفري  بني  جانبه،  من  اجلزائرية. 

الغرفة  ع��ام  م��دي��ر  ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل 

ال�سفارة �ستعمل على ت�سهيل  ان  الدويك،  ه�سام 

م��ه��م��ة الردن����ي����ني وخ��دم��ت��ه��م وال���ت���وا����س���ل مع 

باململكة  القت�سادية  القطاعات  خمتلف  ممثلي 

وم��ن��ه��ا ال��ق��ط��اع��ني ال���ت���ج���اري واخل���دم���ي ومب��ا 

يخدم م�سالح الوطن العليا.

ارتفع  للغرفة،  اح�سائية  معطيات  وح�سب 

حجم التبادل التجاري بني البلدين خالل العام 

 83 دي��ن��ار، م��ق��ارن��ة م��ع  153 مليون  امل��ا���س��ي اىل 

مليون   45 �سجل  فيما   ،2019 ع��ام  دينار  مليون 

العام  من  الأوىل  اخلم�سة  ال�سهر  خ��الل  دينار 

احلايل.

وت��ع��ت��ر ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة وامل��ن��ت��ج��ات 

وم�سنوعاته،  والملنيوم  والبال�ستيك  الغذائية 

ال�������س���ادرات الردن���ي���ة اىل اجل���زائ���ر، فيما  اه���م 

امل�ستوردات ترتكز على بع�س املنتجات الغذائية 

م��ن��ت��ج��ات  وب��ع�����س  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  واج����ه����زة  واآلت 

اخلزف.

الطاقة تؤكد حرصها وجديتها 
بالتعامل مع أية نية لالستثمار 

في القطاع
البلد-برتا نب�ض 

املعدنية  وال����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  اك���دت 

قطاع  يف  ال�ستثمارات  ج��ذب  على  حر�سها 

الطاقة ب�سكل عام والقطاع النفطي ب�سكل 

اأي نية  ال��ت��ع��ام��ل م��ع  خ��ا���س وج��دي��ت��ه��ا يف 

لال�ستثمار بالقطاع.

وقالت م�سادر يف الوزارة لوكالة النباء 

الردنية)برتا(، تعقيبا على ما يتم تداوله 

على و�سائل العالم بخ�سو�س مرا�سالتها 

مع ال�سيخ م�سعل اجلراح الذي ابدى رغبة 

ان  النفط،  لتكرير  م�سفاة  يف  بال�ستثمار 

لال�سرتاتيجية  التنفيذية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة 

ال�����س��ام��ل��ة ل��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة ل���الأع���وام 2020 

لال�ستثمار  م�����س��روع��اً  ت�سمنت   ،2030  -

بناء  خ��الل  م��ن  التكرير  ن�ساط  جم��ال  يف 

النفط اخل��ام، على  م�سايف جديدة لتكرير 

ان ي�ستند هذا ال�ستثمار ملبادئ ال�سوق.

واأكدت ان الوزارة كانت وما زالت تدعم 

م��ث��ل ه���ذا ال���ن���وع م���ن ال���س��ت��ث��م��ارات مل���ا له 

الوطني  القت�ساد  على  كبرية  ف��وائ��د  م��ن 

بالطاقة  التزود  امن  تعزيز  يف  وم�ساهمته 

وك����ذل����ك م�����س��اه��م��ت��ه يف ت��خ��ف��ي��ف ن�����س��ب��ة 

البطالة.

قد  ك���ان  اجل����راح،  ال�سيخ  ان  واأو���س��ح��ت 

تقدم بطلب اهتمام لوزارة الطاقة والروة 

2019 لإن�����س��اء  ���س��ب��اط   3 ب��ت��اري��خ  امل��ع��دن��ي��ة 

م�����س��ف��اة ن���ف���ط وجم���م���ع ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 

ب��ه��ذا  ال���رتح���ي���ب  م����ع����ان، ومت  م���دي���ن���ة  يف 

ال�ستثمار، ومت بتاريخ 13 �سباط عام 2019 

ت��زوي��ده ومب��وج��ب كتاب ر�سمي ���س��ادر عن 

وزارة ال��ط��اق��ة وال����روة امل��ع��دن��ي��ة، ب��الآل��ي��ة 

للتعامل  ال��وزراء  املعتمدة من قبل جمل�س 

مع الطلبات املقدمة من ال�سركات الراغبة 

�سرورة  تت�سمن  والتي  التكرير  ن�ساط  يف 

ال�سركة  ل��دى  واملالية  الفنية  امل��الءة  توفر 

ومت  امل�ساريع،  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  مثل  لأن�ساء 

اقت�سادية  ج��دوى  درا���س��ة  لإع���داد  توجيهه 

كون حتقق اجلدوى القت�سادية لهذا النوع 

من ال�ستثمارات يعتر حتديا كبريا.

2019 قام  اأيلول   13 وا�سافت انه بتاريخ 

ال�سيخ م�سعل، بتزويد وزارة الطاقة بدرا�سة 

من  �سل�سلة  وبعد  اأولية،  اقت�سادية  جدوى 

 13 اللقاءات واملرا�سالت مت اعالمه بتاريخ 

يوجد  ل  بانه   2020 عام  الثاين من  كانون 

م���ا مي��ن��ع ل����دى ال��������وزارة م���ن ف��ت��ح جم��ال 

اإن�ساء م�سفاة برتول  ال�ستثمار يف م�سروع 

جديدة يف مدينة معان وفقاً لالآلية املوافق 

ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل جم��ل�����س ال�������وزراء ووف��ق��ا 

كتاب  يف  ال���واردة  واملتطلبات  لال�سرتاطات 

امل�ستثمر  يلتزم  ان  وعلى  املبدئية،  املوافقة 

باجلدول الزمني الذي كان قد تقدم به يف 

درا�سة اجلدوى القت�سادية الأولية والذي 

مت حتديده اي�سا يف كتاب وزارة الطاقة.
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البلد-وكاالت نب�ض 

بكوفيته احلمراء، التي ورثها عن �شقيقه 

ال�شهيد  نفذ  عاماً،   23 قبل  زه��ران  ال�شهيد 

الق�شامي اأحمد زهران عمليات اإطالق النار 

���ش��د ج��ي�����ش االح���ت���الل، وراف��ق��ت��ه يف رح��ل��ة 

املطاردة التي امتدت الأ�شهر عديدة.  

تلك املرافقة التي كان �شعارها فعل قبل 

ج��دار �شفحته يف  على  دونها  التي  الكلمات 

تدخل  ر�شا�شة،  “اأ�شتهي  قائاًل:  في�شبوك، 

اإىل  روح��ي  وترفع  اأعماقي ومت��زق ج�شدي، 

ال�شماء �شهيداً”.  

ت��ل��ك ك��ل��م��ات ل��ي�����ش��ت ب���ال���ع���اب���رة، دون��ه��ا 

على  اأع����وام   8 ق��ب��ل  زه����ران  اأح��م��د  ال�شهيد 

في�شبوك،  يف  ال�شخ�شية  �شفحته  ج����دار 

ل��ت��ك��ون م��راف��ق��ة ل��ه ي��وم��ي��اً ب��ي��وم ح��ت��ى ن��ال 

ال�شهادة بعدما اأثخن ودوخ جي�ش االحتالل 

االإ�شرائيلي.  

ومع ا�شت�شهاد اأحمد، يتحقق قول والدته 

احل��اج��ة اأم��ي��ن��ة زه����ران يف وج���ه االح��ت��الل 

واإن  ب�شرف  بنموت  متنا  “اإن  االإ�شرائيلي: 

نلني  ول��ن  ن��ذل  ول��ن  ب�شرف،  بنعي�ش  ع�شنا 

�شناديد  اأوالدي  اهلل  ���ش��اء  واإن  اهلل،  ب����اإذن 

على  ومنت�شرين  و���ش��اخم��ني  ح��ال��ه��م،  وق��د 

االحتالل باإذن اهلل”.  

حكاية الكوفية احلمراء  

ال�شهيد  �شقيقه  لفها  التي  الكوفية  تلك 

اأثناء  املقاومة  بعد�شة  �شورة  له  واقتن�شت 

م���ط���اردت���ه يف ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن امل��ا���ش��ي، 

له  ���ش��ع��اراً  ال�شهيد وك��ان��ت  راف��ق��ت ���ش��ورت��ه 

على �شفحته ال�شخ�شية، مزيناً بها �شورته 

ال�شخ�شية منذ �شنوات.  

الكوفية، يروي حممد زهران  وعن تلك 

�شقيق ال�شهيدين، اأنها كانت رفيقة دربهما، 

زه���ران،  االأك����ر  �شقيقه  ا�شت�شهد  فبعدما 

ورثها عنه �شقيقه االأ�شغر اأحمد، ليجدوها 

فجر اليوم يف مكان ا�شت�شهاده بعدما ا�شتبك 

مع قوات االحتالل ل�شاعات.  

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ل�”املركز  زه������ران  وق�����ال 

 15 قبل  حممد  اخ��ي  “�شاهدت  لالإعالم”: 

ي��وم��اً ف��ق��ط، وه���و م��ط��ارد ل��الح��ت��الل منذ 

لتكون  احل��م��راء،  الكوفية  وراف��ق��ت��ه  اأ���ش��ه��ر، 

عنوان املقاومة له”.  

توؤثر  ل��ن  االح��ت��الل  “جرمية  واأ���ش��اف: 

وامل��ق��اوم��ة هي  واح���د  وال��ت��اري��خ  عائلتنا،  يف 

العنوان”.  

واأردف بالقول: “لدي مواقف خالدة مع 

�شقيقي اأحمد، وهو رجال وقد حاله، و�شمد 

اأع���وام ون�شف حتى   6 االح��ت��الل  �شجون  يف 

حريته ومل يتغري يف طريقه املقاوم”.  

وت��اب��ع: “ احل��م��دهلل.. ه��ذا طريقه، ولن 

ي�شت�شهد  واح���د  اآخ���ر  وال  واح���د  اأول  ي��ك��ون 

ف������داًء ل��ف��ل�����ش��ط��ني، وك��ل��ن��ا ل��ل��وط��ن ���ش��ب��اب 

واأطفال وختيارية”.  

عائلة جماهدة  

و�شنت قوات االحتالل االإ�شرائيلي حملة 

اعتقلت  حيث  زه���ران،  عائلة  �شد  م�شعورة 

اأبنائها وزوجة  9 من  خالل االأي��ام االأخ��رية 

ال�شهيد اأحمد، يف �شبيل الو�شول اإليه عقب 

املطاردة الوا�شعة له.  

ويف رد لها على هذه احلملة، اأكدت والدة 

اأم��ام  تنك�شر  وال  تلني  ل��ن  اأن��ه��ا  ال�شهيدين 

اأن  م��وؤك��دة  العنجهية،  و�شيا�شته  االح��ت��الل 

املقاومة نهج ال ينطفئ.  

وق���ال���ت ع��ق��ب ا���ش��ت�����ش��ه��اد جن��ل��ه��ا ���ش��ب��اح 

واإذا قال  و�شهما،  ك��ان رج��ال  “ ابني  اليوم: 

�شادق  يخلف،  مل  وع��د  واإن  اأوف���اه���ا،  كلمة 

على  وتربى  واملهابة،  العزة  من  لديه  اأم��ني 

كره الظلمة واالحتالل”.  

الذي  ال�شهيد،  جنلي  “اأهنئ  واأ���ش��اف��ت: 

مل ي�شلم نف�شه لالأعداء االأنذال املجرمني، 

ال����ذي����ن ي���دخ���ل���ون ال���ب���ي���وت ب���ك���ل ه��م��ج��ي��ة، 

واأهنيه يف هذا اليوم ال�شعيد الذي مات فيه 

�شهيدا”.  

واأعربت زهران عن فخرها باأبنائها، فهم 

لي�شوا جوا�شي�ش اأو عمالء، ومل يبيعوا يوما 

ل��الح��ت��الل، وه��م ي�شريون يف طريق  اأر���ش��ا 

النار  جمرا  اأم�شكوا  اأن��ه��م  ل��و  وحتى  احل��ق، 

باأيديهم.  

واع��ت��ق��ل��ت ق����وات االح���ت���الل ت��ق��ى ال��دي��ن 

زه����ران وزوج���ه���ا االأ����ش���ري امل���ح���رر اإب��راه��ي��م 

زه���ران، بعد اأي���ام م��ن اع��ت��ق��ال 6 م��ن اأف���راد 

اأبناء  واح��دة منهم ثالثة من  دفعة  العائلة 

ال�شهيد زهران.  

اأ�شماء  اأي�شا  اعتقل جي�ش االحتالل  كما 

عا�شي من قرية بيت لقيا جنوب غرب رام 

اهلل، وه���ي زوج���ة االأ���ش��ري امل��ح��رر وامل��ط��ارد 

اأحمد زهران.  

فالت  بالعائلة،  التنكيل  عمليات  وعقب 

خمابرات  �شابط  اأن  اإىل  ال�شهيدين  وال��دة 

املطارد  ابنها  بقتل  ه��دده��ا  التي  االح��ت��الل 

اأح��م��د، يف اآخ���ر اق��ت��ح��ام ل��ل��م��ن��زل ق��ب��ل ع��دة 

اأيام، اإذا مل ي�شلم نف�شه: “اإذا كتب اهلل عليه 

ولن  عنه  وير�شى  اهلل  فليحفظه  ال�شهادة 

اأعطيك �شيئا”.  

نحن  زهران:”  ال�شهيد  وال��دة  واأ�شافت 

و�شنبقى  ن��ذل  ول��ن  اهلل  وع��د  �شابرون على 

قوية،  وعزميتنا  االح��ت��الل  حلق  يف  �شوكة 

اأبنائي واأوالدهم �شيبقون قاهرين للعدو”

 مقاومة وكوفية حمراء.. إرث عائلة الشهيد زهران منذ 25 عامًا

كان يستعد ليوم زفافه.. برقين تشّيع شهيدها أسامة صبح 

 »مشهد مشابه ألحداث 11 سبتمبر«.. طائرة تحلق بين ناطحات السحاب في أستراليا

 هذا ما قالته والدة الشهيد 
أحمد زهران تعقيًبا على ارتقائه

 651 مستوطًنا يقتحمون باحات األقصى بحراسة مشّددة

البلد-وكاالت نب�ض 

���ش��ّي��ع اأه�����ايل ق��ري��ة ب��رق��ني ج��ن��وب 

غرب جنني، ظهر ام�ش االأحد، جثمان 

بعد  عاًما(   22( �شبح  اأ�شامة  ال�شهيد 

ارتقائه �شهيًدا يف ا�شتباكات مع جنود 

االحتالل

وان����ط����ل����ق م����وك����ب ال���ت�������ش���ي���ي���ع م��ن 

منزل  اإىل  احلكومي  جنني  م�شت�شفى 

على  ال�شالة  ومتت  برقني،  يف  وال��ده 

اجل���ث���م���ان يف ����ش���اح���ة م���در����ش���ة ذك���ور 

م��ث��واه يف مقرة  اإىل  ب��رق��ني و���ش��واًل 

البلدة

الإمتام  ي�شتعد  كان  �شبح  وال�شهيد 

اأن  علًما  املقبل،  ال�شهر  زفافه  مرا�شم 

احتفل بعيد ميالده يوم اأم�ش

واأق������ر ج��ي�����ش االح����ت����الل ب��اإ���ش��اب��ة 

���ش��اب��ط وج���ن���دي يف ا���ش��ت��ب��اك��ات م��ع 

م�شلحني يف برقني فجر اليوم

وا���ش��ت�����ش��ه��د خ��م�����ش��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 

منطقة  يف  منهم  اث��ن��ان  االأح���د،  فجر 

ج��ن��ني )اأح���ده���م���ا مل ت���ع���رف ه��وي��ت��ه 

�شمال  ب��دو  منطقة  يف  وث��الث��ة  ب��ع��د( 

غرب القد�ش

البلد-وكاالت نب�ض 

���ش��ه��دت م��دي��ن��ة ب��ري��زب��ني االأ���ش��رال��ي��ة 

ح��ال��ة م��ن ال��ذع��ر واخل���وف وال��ذه��ول، بعد 

اجلوية  للقوات  تابعة  ط��ائ��رة  �شوهدت  م��ا 

‘JUST NO’ وه��ي حتلق  االأ���ش��رال��ي��ة 

بني ناطحات ال�شحاب يف املدينة

وكانت قد �شوهدت طائرة ال�شحن امللكية 

حدث  قبل  تدريبات  يف   17-C االأ�شرالية 

ال�شنوي،   Sunsuper Riverfire
الذي اأقيم، ليلة ال�شبت املا�شي

وحت��ل��ق ط��ائ��رة ال�����ش��ح��ن ال�����ش��خ��م��ة بني 

“حمفوفة  حيلة  خالل  ال�شحاب،  ناطحات 

تذكرنا  “اإنها  البع�ش:  يقول  باملخاطر”، 

ب�شكل مقلق باأحداث 11 �شبتمر”

وت��رك��ت ال��رح��ل��ة امل��ذه��ل��ة ع��ر بريزبني 

ال�����ش��ك��ان امل��ح��ل��ي��ني يف ح���ال���ة م���ن ال���ذه���ول 

والرعب، بينما �شرعان ما انت�شرت اللقطات 

على االإنرنت

وانق�شمت االآراء حول احلادثة، حيث قال 

الهجوم  يف  يفكرون  جعلهم  “اإنه  البع�ش 

االإره����اب����ي االأك�����ر دم���وي���ة ع��ل��ى االأرا����ش���ي 

االأمريكية”

ال��ك��ث��ريون ي�شعرون  ، م��ا زال  وم��ع ذل��ك 

اجل��وي  النقل  ط��ائ��رة  روؤي���ة  م��ن  بالده�شة 

 Boeing ط�������راز  م����ن  اال����ش���رات���ي���ج���ي 

وهي   17A Globemaster III-C
تقرب من املباين

كانت  ال��ط��ائ��رة  “اإن  ع��ي��ان:  �شهود  وق��ال 

حتلق بالفعل فوق نهر عر املدينة - ولي�ش 

مبا�شرة عر مناطق مبنية”

واأ�����ش����اف: “مل ي��ت�����ش��ح ع��ل��ى ال���ف���ور من 

الزاوية يف هذا الفيديو، لكن تلك الطائرة 

حتلق فوق نهر مير عر املدينة”

ب������دوره، ق����ال ط��ي��ار ل��ط��ائ��رة م���ن ط���راز 

اجل��و االأم��ري��ك��ي رغ��ب يف  �شالح  يف   17-C
لن  احليلة  “اإن  ه��وي��ت��ه:  ع��ن  الك�شف  ع��دم 

ُي�����ش��م��ح ل��ه��ا م��ط��ل��ًق��ا ب����اأداءه����ا يف ال���والي���ات 

ب��اأن��ه��ا  اخل���ط���وة  ه����ذه  وو����ش���ف  املتحدة”، 

“جمنونة”
ال��ط��اق��م  ت��وق��ي��ت  ت��وق��ف  واأ�شاف:”اإذا 

الطائرة  ف��اإن  بطيئا،  فعلهم  رد  ك��ان  اإذا  اأو 

���ش��ت�����ش��ط��دم مب��ب��ن��ى. وه�����ذا اأم�����ر حم��ف��وف 

باملخاطر”

وق���ال م�����ش��وؤول��ون ا���ش��رال��ي��ي��ون يف ب��ي��اٍن 

والبيئة  ال�شو�شاء  واإدارة  “ال�شالمة  لهم: 

اعتبارات حيوية يف تخطيط وتنفيذ اأن�شطة 

اأن  امل�����ش��وؤول��ون  الدفاعي” واأك����د  ال��ط��ريان 

�شحة و�شالمة جميع االأف��راد امل�شاركني يف 

هذا احلدث “اأمر بالغ االأهمية”

البلد-وكاالت نب�ض 

ع����ّرت وال�����دة ال�����ش��ه��ي��د اأح���م���د زه����ران، 

ارتقى  ال��ذي  بابنها  واعتزازها  فخرها  عن 

بر�شا�ش قوات االحتالل االإ�شرائيلي فجر 

القد�ش  �شمال  ب��ّدو،  قرية  االأح���د، يف  اليوم 

املحتلة

وقالت والدة ال�شهيد زهران، تعقيًبا على 

“اأنا بهنئ )ابني( الأنه ما  ا�شت�شهاد جنلها: 

املجرمني ايل بيدخلوا  �شّلم حاله لالأعداء 

على البيوت بهمجية”

اليوم  ه��ذا  اب��ن��ي يف  بهنئ  “اأنا  وت��اب��ع��ت: 

ال�شعيد ايل ارتقى فيه �شهيدا.. اأنا بافتخر 

يف والدي الأنهم رجال”

البلد-وكاالت نب�ض 

اق��ت��ح��م م��ئ��ات امل�����ش��ت��وط��ن��ني امل��ت��ط��رف��ني 

من  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  االأح��د،  �شباح 

�شرطة  م��ن  م�شددة  بحرا�شة  امل��غ��ارب��ة،  ب��اب 

االحتالل االإ�شرائيلي

واأف��������ادت دائ������رة االأوق��������اف االإ���ش��الم��ي��ة 

بالقد�ش املحتلة باأن 651 م�شتوطًنا اقتحموا 

امل�����ش��ج��د االأق�����ش��ى ع��ل��ى ���ش��ك��ل جم��م��وع��ات، 

ونفذوا جوالت ا�شتفزازية يف باحاته

طقو�ًشا  اأدوا  امل�شتوطنني  اأن  واأو���ش��ح��ت 

االأق�شى،  اقتحامهم  خالل  علنية  تلمودية 

ب��ح��م��اي��ة م���ن ق�����وات االح����ت����الل، م���ا اأث����ار 

مينعون  الذين  وامل�شلني  احلرا�ش  ا�شتفزاز 

من االقراب من امل�شتوطنني

وف��ر���ش��ت ���ش��رط��ة االح���ت���الل اإج������راءات 

م�����ش��ددة ع��ل��ى دخ����ول امل�����ش��ل��ني ل��الأق�����ش��ى، 

عند  ال�شخ�شية  الهويات  بع�ش  واحتجزت 

بواباته اخلارجية ويتعر�ش امل�شجد االأق�شى 

من  وان��ت��ه��اك��ات  اقتحامات  ل�شل�شلة  يومًيا 

ا���ش��ت��ف��زازات  يتخللها  بحيث  امل�شتوطنني، 

اعتقال  وعمليات  الفل�شطينيني  للم�شلني 

ت���زداد وتريتها  وال��ت��ي  امل�شجد،  ع��ن  واإب��ع��اد 

خالل االأعياد اليهودية

60الدويل

 قناة إسرائيلية: الفجوات في صفقة 
تبادل األسرى مع حماس كبيرة

 شقيقة كيم: البالد مستعدة إلعالن 
نهاية الحرب مع كوريا الجنوبية

موسكو تدعم إقامة مفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

البلد-وكاالت نب�ض 

اإنه  اإ�شرائيلية  �شيا�شية  م�شادر  قالت 

تبادل  �شفقة  مو�شوع  يف  تقدم  يطراأ  مل 

االأ���ش��رى ب��ني ح��رك��ة حما�ش واإ���ش��رائ��ي��ل، 

ما  الفجوة بني اجلانبني  اأن  اإىل  م�شرية 

زالت كبرية

ف���اإن  “معاريف”  �شحيفة  وب��ح�����ش��ب 

ك���ب���رية،  ت������زال  امل����واق����ف ال  ال���ف���ج���وة يف 

حول  حما�ش  اأعلنته  م��ا  اأن  اإىل  م�شرية 

احراز اخراق لي�ش �شحيحاً ويرمي اىل 

اال�شتهالك الداخلي

البلد-وكاالت نب�ض 

رئي�ش  �شقيقة  ج��ون��غ  ي��و  ك��ي��م  اأع��ل��ن��ت 

ك����وري����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة، ام�������ش االأح��������د، ع��ن 

النهاية  اإع���الن  لبحث  ب��الده��ا  ا���ش��ت��ع��داد 

عقد  ودرا�شة  الكورية،  للحرب  الر�شمية 

قمة بني الكوريتني

وقالت �شقيقة الرئي�ش يف بيان ر�شمي 

على  منفتحة  ال�شمالية  كوريا  “اإن  لها: 

حللول  للتو�شل  بناءة،  مناق�شات  اإج��راء 

ن��اج��ح��ة ل��ل��ق�����ش��اي��ا حم���ل اخل�����الف بني 

البلدين”

واأ�شافت جونغ: “مبا يف ذلك االإعالن 

يف ال���وق���ت امل��ن��ا���ش��ب ع���ن ن��ه��اي��ة احل���رب 

اإن�شاء مكتب ات�شال م�شرك بني  واإعادة 

الكوريتني”،  بني  قمة  وعقد  الكوريتني 

راأي���ه���ا  ع���ن  ي��ع��ر  ذل����ك  اأن  اإىل  م�����ش��ريًة 

ال�شخ�شي

ال�شعب  ب����اأن  ت�����ش��ع��ر  “اأنها  وت��اب��ع��ت: 

ال����ك����وري اجل���ن���وب���ي ي���رغ���ب يف ����ش���دة يف 

ان��ت�����ش��ال ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ك��وري��ت��ني من 

امل��������اأزق ال�����راه�����ن، وحت���ق���ي���ق اال����ش���ت���ق���رار 

اأق��رب وقت ممكن، واأن كوريا  ال�شلمي يف 

ال�شمالية لديها نف�ش الرغبة”

تفاهم  اإىل  التو�شل  اأن  على  و���ش��ددت 

اإال  �شل�ش بني الكوريتني لن يكون ممكناً 

بالنزاهة واالح���رام من  االل��ت��زام  اإذا مت 

كال اجلانبني

وج����اء ال��ب��ي��ان ب��ع��د ي����وم م���ن ت��رح��ي��ب 

ب��اق��راح  ال�شمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م  �شقيقة 

ال��رئ��ي�����ش ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي م���ون ج��اي 

للحرب  ال��ر���ش��م��ي��ة  ال��ن��ه��اي��ة  ب��اإع��الن  اإن، 

ال��ك��وري��ة، وا���ش��ف��ًة ال��ف��ك��رة ب��اأن��ه��ا مثرية 

لالهتمام

البلد-وكاالت نب�ض 

اأع���ل���ن���ت م��و���ش��ك��و، ام�������ش االأح�������د، عن 

ا����ش���ت���ع���داده���ا ل���دع���م م���ق���رح���ات اإج�����راء 

م���ف���او����ش���ات م���ب���ا����ش���رة ب����ني اجل���ان���ب���ني 

اإىل  م�شرية  واالإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  الفل�شطيني 

اأن رو����ش���ي���ا م�����ش��ت��ع��دة ال���ش��ت�����ش��اف��ة ه��ذه 

املفاو�شات على اأرا�شيها.

وقال وزير اخلارجية الرو�شي، �شريغي 

م��وؤمت��ر �شحفي عقده  خ���الل  الف����روف، 

للم�شاركة  نيويورك  اإىل  زيارته  ختام  يف 

العامة لالأمم  ال���76 للجمعية  ال��دورة  يف 

ال�شت�شافة  م�شتعدون  “نحن  امل��ت��ح��دة: 

ه��ذه امل��ف��او���ش��ات، ودع���م اأي دع���وة اأخ��رى 

مفاو�شات  الإج��راء  وفل�شطني  الإ�شرائيل 

مبا�شرة«.

دع��م��ت  “رو�شيا  الف������روف:  واأ�����ش����اف 

حم��م��ود  الفل�شطيني  ال��رئ��ي�����ش  اق�����راح 

الق�شية  حول  دويل  موؤمتر  لعقد  عبا�ش 

الفل�شطينية«.

 2021 /  9  /  27 االثنني 



 البريميرليغ.. السيتي يثأر من تشيلسي وليفربول يتعثر واليونايتد يواصل السقوط

متخصصون: أعراض متالزمة اليد والفم والقدم متفاوتة في شدتها لكنها غير مقلقة

 ريال مدريد يستعيد نجمه قبل مواجهة تيراسبول

 كيروش يفاجئ صالح بعد رقمه القياسي مع ليفربول

البلد-وكاالت نب�ض 

 

على  مييثييًرا  فييييوًزا  اليي�ييسييبييت،  اأميي�ييس  �سيتي  مان�س�سرت  حييقييق 

بيييرييييدج �سمن  �ييسييتييامييفييورد  داره مبييلييعييب  عييقيير  تيي�ييسيييييليي�ييسييي يف 

مواجهات املرحلة ال�ساد�سة من الدوري الإجنليزي لكرة القدم 

ت�سل�سي  اأمييام  لهزميته  ال�سيتي  يثاأر  وبذلك  )الربميرليغ(، 

اأوروبيييا  اأبييطييال  اآخييرهييا يف نهائي دوري  مييرات متتالية،  ثيياث 

املو�سم املا�سي

الدقيقة  يف  ال�سيتي  فييوز  هييدف  خي�سو�س  غابرييل  و�سجل 

)53( من عمر املباراة، حيث �سغط لعبو ال�سيتي من البداية 

جهود  بف�سل  املييبيياراة،  فييرتات  اأغلب  يف  الكرة  على  و�سيطروا 

كيفن دي بروين وجاك غريلي�س وفيل فودن، الذين جنحوا 

يف القرتاب من منطقة جزاء ت�سيل�سي

النييفييراد  ميين  ت�سل�سي  مناف�سه  �سيتي  مان�س�سرت  وحيييرم 

الييدوري الإجنليزي حيث جتمد ر�سيده عند  ب�سدارة جدول 

)13( نقطة

مان�س�سرت يونايتد يوا�سل ال�سقوط

ال�سقوط  يييونييايييتييد  مان�س�سرت  وا�ييسييل  اجلييوليية،  نف�س  ويف 

اآخرها هزميته على ملعبه  وتلقيه خ�سائر فادحة، والتي كان 

اأمام اأ�ستون فيا بهدف نظيف، يف الوقت القاتل من املباراة

)اأولييد  ملعب  على  يونايتد  خ�سمه  فيا  اأ�ستون  واأ�سقط 

ترافورد( بهدف متاأخر �سجله كورتني هو�س من �سربة راأ�س 

ويف  بالنجوم  املدجج  الفريق  ف�سل  اأن  بعد   ،)88( الدقيقة  يف 

مقدمتهم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، يف الو�سول ل�سباك 

الفريق ال�سيف

لكن مل�سة يد داخل منطقة اجلزاء من نف�س الاعب�ساحب 

التعادل يف  نقطة  الفر�سة لقتنا�س  يونايتد  الهدف، منحت 

الوقت املحت�سب بدل ال�سائع، لكن برونو فرنانديز اأهدر ركلة 

اجلزاء التي احت�سبت يف الوقت املحت�سب بدل ال�سائع واأطاح 

بها اأعلى العار�سة

اعتاء  فر�سة  يونايتد  مان�س�سرت  اأهييدر  الهزمية،  وبهذه 

 )13( عند  ر�سيده  جتمد  حيث  الربميرليغ،  ترتيب  جييدول 

نقطة يف املركز الرابع

ليفربول يتعرث

م�سيفه  مبيدان  اإيجابًيا  تعادل  فقد  ليفربول،  فريق  اأمييا 

من  الرغم  وعلى  الفريقني،  لكا  اأهييداف  بثاثة  برينتفورد 

ب�سكل  امل�سابقة  جييدول  ب�سدارة  انفرد  الليفر  اأن  اإل  التعرث، 

موؤقت

و�سجل اأهداف ليفربول ديوجو جوتا )31( وحممد �ساح 

 )27( بينوك  اإيييثييان  اأحييرز  فيما   ،)67( جونز  وكورتي�س   )54(

وفيتايل جانيلت )63( ويواين وي�سا )82( اأهداف برينتفورد

اليييدوري،  ب�سدارة  موؤقًتا  ليفربول  انييفييرد  الييتييعييادل،  ورغييم 

مان�س�سرت  على  نقطة  بييفييارق  متفوًقا  نقطة،   )14( بر�سيد 

�سيتي وت�سيل�سي ومان�س�سرت يونايتد، بانتظار ما �ست�سفر عنه 

الأحييد،  بال�س،  كري�ستال  اأمييام  نقطة(   12( برايتون  مواجهة 

فيما رفع برينتفورد ر�سيده اإىل )9( نقاط يف املركز التا�سع

نب�ض البلد- عمان

متازمة  اأن  متخ�س�سون  اأطيييبييياء  اأكييييد   

يف  الأطييفييال  والقدم” ت�سيب  والييفييم  “اليد 
مييثييل هيييذا الييوقييت ميين اليييعيييام، وبييالييرغييم من 

تفاوتها يف �سدة اأعرا�سها لكنها غر مقلقة.

�سيدرا حممود عرب  الع�سرينية  وتت�ساءل 

)في�سبوك( عن الفرتة التي يحتاجها تواأمها 

والقدم”  والفم  “اليد  فرو�س  من  للتعايف 

الذي جرى ت�سخي�سهما به اإثر انت�سار حبوب 

حمراء �سغرة على املناطق املذكورة لديهما، 

اأما منال اأبو عواد فت�ساءلت عن عاقة هذا 

املر�س بتبديل الأظافر لدى طفلها بعد �سهر 

من اإ�سابته.

يجيب اخت�سا�سي طب الأطفال وحديثي 

باأن فرو�س  الييولدة الدكتور فرات كري�سان 

“اليد والقدم والفم” ي�سيب الفئات العمرية 
الأعيييميييار دون خم�س  اليي�ييسييغييرة، وحتيييدييييدا 

وينت�سر  احليي�ييسييانييات،  يف  �سيما  ول  �ييسيينييوات 

�سنويا يف مثل هذا الوقت من العام مع هجمة 

�سر�سة كل خم�س اإىل �سبع �سنوات مع �سعور 

بييالإعييييياء وظييهييور الطفح اجلييلييدي اليييذي ل 

ي�سمل املناطق امل�سار اإليها كافة بال�سرورة.

وا�ييسيياف لوكالة الأنييبيياء الأردنييييية )بييرتا( 

يييبييداأ امليير�ييس مباحظة بييثييور حييمييراء ت�سبه 

بال�سوائل  متتلئ  ذلييك  بعد  البعو�سة،  ل�سعة 

املر�س  هييذه  بييني  للخلط  البع�س  يييدفييع  مييا 

املناطق  هييو  الأول  مييا مييز  لكن  واجلييييدري، 

التي ينت�سر فيها.

ييييعيييانيييون  الييييذييييين  الأطييييييفييييييال  اأن  ويييييبييييني 

ميين م�ساكل جييلييدييية عييييادة مييا تييكييون هجمة 

اأو�ييسييع،  اأ�يييسيييد، وانييتيي�ييسيياره  الييفييرو�ييس عليهم 

وينتهي هذا الطفح الذي قد يت�سبب باحلكة 

اأحيانا دون اأن يرتك اآثارا بحدود 7 اأيام، ول 

اإل الأدوييية  اأو مطعوم يذكر له  يوجد عاج 

التي تخف�س درجيية حييرارة اجل�سم. وتكمن 

ظهرت  حيييال  يف  لييكييرييي�ييسييان-  -وفييقييا  امل�سكلة 

احلبوب داخل الفم والتي قد ت�سكل تقرحات 

وتييوؤدي لفرز  الطفل  �سهية  توؤثر على  موؤملة 

اللعاب ب�سكل م�ستمر، ما قد ي�سبب اجلفاف 

ال�سوائل  اإعطاء  لديه، نا�سحا الرتكيز على 

با�ستمرار للطفل بالإ�سافة لاأغذية الباردة 

حلوة املذاق.

واأ�يييييسييييياف: حتييييدث الييييعييييدوى عييين طييريييق 

التما�س املبا�سر مع جلد الطفل، اأو عن طريق 

“اليد  بفرو�س  م�سبعا  يكون  الييذي  اللعاب 

انتهاء فرتة  اأن  اإىل  والقدم”، م�سرا  والفم 

املوجودة  احلبوب  بجفاف  مرتبطة  العدوى 

على اجل�سم.

اأنييييييواع  بييعيي�ييس  اأن  اإىل  كيييريييي�يييسيييان  وليييفيييت 

هيييذا الييفييرو�ييس، وعيينييد الييبييعيي�ييس قييد حتييدث 

من  اأ�سبوعني  بعد  الأظييافيير  تبديل  ظيياهييرة 

الإ�سابة بها، ول تكون مقلقة ب�ساأن معدلت 

الفيتامينات لدى الأطفال، كما تت�سبب بع�س 

اأنواعه بتق�سر اجللد بعد م�سي اأ�سبوعني اإىل 

ثاثة من حدوث الإ�سابة. من جهتها، قالت 

طبيبة الأطفال الدكتورة ت�سنيم عبي�سي اإن 

اأهم و�سيلة للوقاية من هذا املر�س هي جتنب 

وال�سعال  العطا�س  عيين  الناجتة  الإفيييييرازات 

وال�سيان الأنفي، اإىل جانب عزل الطفل عن 

اخوته اأو اأقرانه حتى تزول الأعرا�س.

الأطفال  تعليم  ال�سروري  من  واأ�سافت: 

وتعويدهم  ال�سخ�سية،  النظافة  اأبييجييديييات 

باأهمية  وتثقيفهم  املعقمات،  ا�ستخدام  على 

الأ�سطح  مام�سة  وجتنب  الكمامة،  ارتيييداء 

م�سافة  على  البقاء  اإىل  بالإ�سافة  املحيطة، 

اأمان كافية مع غرهم.

ودعت الآباء اإىل ماحظة ن�ساط الأطفال 

درجيية  ارتييفييعييت  حيييال  يف  لييلييطييعييام  و�سهيتهم 

العتبار  بعني  الأخييذ  مع  اأج�سادهم،  حييرارة 

احل�سول على ال�ست�سارة الطبية التي متيز 

بيييني الليييتيييهييياب الييفييرو�ييسييي عييين الييبييكييتييري 

ل�سمان �سرف العاج املنا�سب.

واأو�سحت اخت�سا�سية الن�سائية والتوليد 

�سائعا  لي�س  اأنيييه  اهلل،  ذكييير  فيييداء  الييدكييتييورة 

“اليد  مبييتييازميية  احلييامييل  الأم  تيي�ييسيياب  اأن 

احلوامل  بال�سيدات  مهيبة  والقدم”،  والفم 

ممييين لييديييهيين اأطييييفييييال ميي�ييسييابييون الليييتيييزام 

بالربوتوكول ال�سحي الذي ي�سمن �سامة 

اأجنتهن.

البلد-وكاالت نب�ض 

�سارك لعب الو�سط الأملاين توين كرو�س، 

يف مييران ام�س الأحيييد، بقوة مييع بييدلء ريييال 

مدريد اأمام فياريال، بهدف اللحاق مبواجهة 

�سريف ترا�سبول يف دوري الأبطال، ولعب 

اأول دقائق له هذا املو�سم.

الناحية  ب�سورة طيبة من  كرو�س  وظهر 

الييبييدنييييية خيييال الييتييدريييبييات الييتييي قيييرر فيها 

املييييدرب كييارلييو اأنيي�ييسيييييلييوتييي اإراحييييية الاعبني 

الأ�ييسييا�ييسيييييني يف مييواجييهيية فييييياريييال، والعمل 

احل�سة  عيين  غيياب  بينما  الحتياطيني.  مييع 

التدريبية امل�سابني داين كارفاخال، وفرلن 

ميندي، ومار�سيلو، وداين �سيبايو�س، وجاريث 

اإ�ساباتهم.  ميين  بعد  يتعافوا  مل  حيث  بيل؛ 

ويوا�سل الريال ا�ستعداداته ملواجهة �سريف 

بعد حتقيق الفوز الأوروبي الأول على ح�ساب 

اإنييرت ميان مبلعب الأخيير، وميين املقرر اأن 

ي�سارك  الثنني  غدا  مرانا  اأن�سيلوتي  ينظم 

فيه جميع الاعبني اجلاهزين.

البلد-وكاالت نب�ض 

بقيادة  م�سر  ملنتخب  الفني  اجلهاز  هناأ 

الييييربتييييغييييايل كييييارلييييو�ييييس كيييييرو�يييييس، حمييمييد 

ب�سفوف  واملحرتف  الفراعنة  قائد  �ساح، 

الأخيير،  اإجنييازه  بعد  الإجنليزي،  ليفربول 

ميين  عيييييدد  اأقييييييل  هيييييدف يف   100 بييتيي�ييسييجيييييلييه 

املباريات على مدار تاريخ الريدز.

 ومتنى اجلهاز الفني للمنتخب امل�سري، 

ملييحييمييد �يييسييياح مييييزيييييدا ميييين اليييتييياأليييق عييلييى 

م�ساهماته  يف  وال�ستمرار  العامل  م�ستوى 

الييكييبييرة مييع زميييياءه يف رفييعيية رايييية الييكييرة 

امل�سرية يف اأقوى دوريات العامل.

 وكيييان كييرو�ييس، قييد اأعييليين اليييييوم قائمة 

امليييحيييليييي،  اليييييييييدوري  24 لعييييبييييا ميييين  تييي�يييسيييم 

ا�ستعداًدا  املنتخب،  مع�سكر  اإىل  لان�سمام 

ملييييبيييياراة ليييييبييريييا الييييودييييية امليييقيييرر اإقييامييتييهييا 

اخلييمييييي�ييس امليييقيييبيييل، بيي�ييسييتيياد اجلييييييي�يييس بيييربج 

العرب.

 وتييييقييييام هيييييذه امليييييبييييياراة كييييربوفيييية مييهييميية 

الأوىل يف  لييلييمييرة  يييظييهيير  الييييذي  لييكييرو�ييس 

ميييقيييعيييد قيييييييييادة املييينيييتيييخيييب امليييي�ييييسييييري، حيييييث 

 8 يييومييي  ليبيا  ملييواجييهيية  الييفييراعيينيية  ي�ستعد 

�سمن  املييقييبييل،  اأول  اأكييتييوبيير/تيي�ييسييرييين  و11 

الت�سفيات  من  والرابعة  الثالثة  اجلولتني 

املوؤهلة اإىل كاأ�س العامل قطر 2022.

الأجييييهييييزة  اإىل  دعييييييوة  كييييرو�ييييس  ووجييييييه 

ح�سول  بوجوب  امل�سرية،  لاأندية  الفنية 

وغًدا  اليوم  راحة  املختارين على  الاعبني 

يوم  الييعييرب  بييربج  مع�سكرهم  انييطيياق  قبل 

الأندية  اإىل  �سكره  موجًها  املقبل،  الثاثاء 

على تفهمها لذلك وجتاوبها ال�سريع.
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البلد-وكاالت نب�ض 

اأ�ساد جورجيو كيليني، مدافع يوفنتو�س ومنتخب اإيطاليا 

بفريق �سان جرمان الفرن�سي وجنومه.

“ليكيب”  �سحيفة  مييعييه  اأجيييرتيييه  حيييوار  يف  كيليني  وقيييال   

بيياي �ستي�سن، ل  اإ�ييس جي يبدو وكيياأنييه فريق  “بي  الفرن�سية 

يهزم”.

ان�سجم لعبوه  “اإذا  املخ�سرم  الإيييطييايل  املييدافييع  واأ�ييسيياف   

داخل امللعب وخارجه، و�سحوا معا من اأجل هدف واحد، وقرروا 

�سيكون  ال�سخ�سية،  م�ساحلهم  فييوق  الفريق  م�سلحة  اإعيياء 

فريقا ل يقهر”.

 وانتقل قائد اليويف لاإ�سادة باملدافع الربازيلي ماركينيو�س، 

الييدفيياعييييية  اليييقيييدرات  “اإنه لعيييب مييتييكييامييل يجمع بييني  قييائييا 

وال�سفات القيادية، اإنه لعب ت�سعر بغيابه عن الفريق”.

 واأ�سار “لقد لعبت �سد ماركينيو�س عندما كان يف �سفوف 

روما، يف �سن 18، كان لعبا �سابا، وبداأ كظهر اأمين، وفاجاأين 

بتطوره ال�سريع، ومل اأتخيل يوما اأنه �سيكون مدافعا قويا، لأنه 

كان نحيفا للغاية”.

مقارنة  كييثييًرا  ماركينيو�س  عيين  نييتييحييدث  “ل  وا�ييسييتييطييرد   

بالآخرين ، لكنه لعب رائع”.

بال�سفقة  بييالإ�ييسييادة  ت�سريحاته  كيليني  جييورجيييييو  واأمت   

ب�سرجيو  معجًبا  كنت  “لطاملا  بقوله  اجلييديييدة،  الباري�سية 

رامو�س، �سواء لتميزه بقدرات دفاعية رائعة، وكذلك �سخ�سيته، 

وما يقدمه للفريق”.

 كيليني: سان جيرمان فريق »بالي ستيشن«

 12 العبا في قائمة األهلي بالبطولة 
العربية للسلة

 لوكاكاو يقترح حاًل للعنصرية في 
عالم كرة القدم

صحيفة تكشف خطة رونالدو
 بعد االعتزال

 بوكيتينو: هناك شرخ بين نيمار 
ومبابي.. وهذا السؤال يزعجني

البلد-وكاالت نب�ض 

ا�ييسييتييقيير الإ�يييسيييبييياين اأوجييي�يييسيييتيييي بييو�ييس، 

املييييدييييير اليييفييينيييي لييييكييييرة الييي�يييسيييلييية بيييالييينيييادي 

يف  امل�ساركة  الفريق  قائمة  على  الأهييلييي، 

33 والتي  العربية لاأندية رقم  البطولة 

خال  الإ�ييسييكيينييدرييية،  مدينة  ت�ست�سيفها 

اجليياري  �سبتمرب/اأيلول   29 ميين  الييفييرتة 

وحتى 9 اأكتوبر/ت�سرين اأول املقبل.

12 لعيييييًبيييييا وهيييم  اليييقيييائيييمييية  و�يييسيييميييت 

“الأمريكي مايكل تومب�سون، عمر عزب، 

اأحمد مهيب، عمرو زهران،  اأمني،  اإيهاب 

اأبو الن�سر، عمرو اجلندي، اأحمد  حممد 

حمدي، عبد اهلل نا�سر، مايكل فاكوادي، 

عمر طارق، �سيف �سمر”.

ويييلييعييب املييييييارد الأحيييمييير يف املييجييمييوعيية 

موت  ح�سر  “�سعب  اأنييدييية  رفقة  الثالثة 

بوفاريك  وداد  ال�سعودي،  الفتح  اليمني، 

اجلزائري”.

جييدييير بييالييذكيير، اأن الأهييلييي تييوج اأم�س 

بلقب بطولة منطقة القاهرة عقب فوزه 

على نظره اجلزيرة بنتيجة )55-76(.

البلد-وكاالت نب�ض 

دعييييا روميييييييليييو ليييوكييياكيييو مييهيياجييم نيييادي 

التنفيذيني  الروؤ�ساء  الإنكليزي  ت�سيل�سي 

والإدارات  الييتييقيينييييية  �يييسيييركيييات  لييييكييييربى 

عقد  اإىل  الييقييدم  كييرة  وهيئات  احلكومية 

اجيييتيييمييياع ميي�ييسييرتك ميييع لعيييبيييي اليييييدوري 

حلول  اإىل  للتو�سل  املييمييتيياز،  الإنييكييليييييزي 

لييلييتييعييامييل ميييع الييعيينيي�ييسييرييية والييتييمييييييييز يف 

اإن  اإن  �سي  �سبكة  ذكيييرت  مييا  وفييق  اللعبة، 

الأمركية

واأ�سار لوكاكو اإىل اأنه يجب اإيجاد حل 

لق�سية العن�سرية يف كرة القدم »حلماية 

الاعبني، وحلماية امل�سجعني والاعبني 

ا الذين يريدون اأن ي�سبحوا  ال�سباب اأي�سً

حمرتيف كرة قدم«

ي�ساأم  اإنه ل  البلجيكي  النجم  كما قال 

ميين الييكييفيياح يف هيييذه الييقيي�ييسييييية »لأنييينيييي ل 

اأكافح من اأجل نف�سي فقط. اأنا اأكافح من 

امل�ستقبليني،  اأطفايل  اأجل  ابني، من  اأجل 

ومن اأجل اأخي، ومن اأجل جميع الاعبني 

الآخرين واأطفالهم، من اأجل اجلميع«

تييكييون كرة  اأن  »يييجييب  لوكاكو  واأ�ييسيياف 

تقتل  اأن  ميكنك  ل  ممتعة،  لعبة  الييقييدم 

هذا  يحدث  اأن  يجب  ل  بالتمييز،  اللعبة 

اأبًدا«

البلد-وكاالت نب�ض 

ك�سفت �سحيفة “ذا �سن” الربيطانية، 

كري�ستيانو  الييربتييغييايل  النجم  خطة  عيين 

مان�س�سرت  نيياديييه  مييع  امل�ستقبلية  رونييالييدو 

يونايتد، بعد العتزال.

ونييقييلييت اليي�ييسييحيييييفيية الييربيييطييانييييية عن 

م�سدر مقّرب من رونالدو مل تذكر ا�سمه، 

قوله: “رونالدو اأو�سح للجميع اأنه عاد اإىل 

يونايتد مل�ساعدتهم على الفوز بالألقاب«.

“اإن رونالدو ل يزال يف ذروة  واأ�ساف: 

لياقته البدنية، ويحب اإظهار اأنه ل �سيء 

م�ستحيل. اإنه مهوو�س بكرة القدم ويعرف 

كل �سيء عن اللعبة«.

اليياعييبييني  الييكييثيير مييين  “بداأ   وتيييابيييع: 

لذلك  يونايتد،  يف  التدريبية  م�سرتهم 

تييكييون طريقة  قيييد  اأنيييهيييا  رونييياليييدو  يعتقد 

م�سرته  ميين  الييتييايل  الف�سل  لبدء  جيدة 

الكروية«.

واأو�ييسييح امليي�ييسييدر اأن رونييالييدو يييريييد اأن 

ي�سر ابنه كري�ستيانو جونيور على خطاه، 

حيث اأخيييربه يف اإحيييدى امليييرات: “اأحب اأن 

يكون لعييب كييرة قييدم، لأنييه ي�سعر ب�سغف 

عالية  مناف�سة  روح  لديه  الريا�سة.  لهذه 

ويكره اخل�سارة«.

جونيور  كري�ستيانو  اأن  بالذكر  جدير 

يوفنتو�س،  �سباب  �سفوف  يف  �سابقا  لعب 

و�سجل اأربعة اأهداف يف اأول ظهور له وهو 

يف التا�سعة من عمره.

كيييذليييك انيي�ييسييم كييرييي�ييسييتيييييانييو جييونيييييور 

يونايتد  يف  التدريبي  رود  ليتلتون  ملجمع 

ب�سالفورد يف وقت �سابق من هذا ال�سهر.

البلد-وكاالت نب�ض 

اأبيييييدى ميياورييي�ييسيييييو بييوكيييييتييييينييو، ميييدرب 

ال�سرخ  من  �سيقه  جييرمييان،  �سان  باري�س 

اليييوا�يييسيييح بييي�يييسييياأن �ييسييعييف اليييتيييوا�يييسيييل بني 

مهاجمي الفريق، كيليان مبابي ونيمار دا 

�سيلفا.

اأبييرزتييهييا  ت�سريحات  يف  بوكيتينو  قييال 

“�سنعنا الكثر من  �سحيفة لو باريزيان 

الفر�س، لكن لاأ�سف مل ترتجم لأهداف، 

اإنهم لعبون موهوبون”.

عييديييدة عن  تقارير �سحفية  وحتييدثييت 

�سرخ يف العاقة بني الثنائي نيمار ومبابي، 

حيييييث ظييهيير كيييييليييييان غييا�ييسييبييا مييين زميييييلييه 

الربازيلي بعد اخلروج من اأر�س امللعب يف 

مباراة مونبيلييه، اأم�س ال�سبت.

واأ�ساف املدرب الأرجنتيني “مل اأنده�س 

من الأهداف التي �سجلها لعبو الو�سط يف 

ب�سكل  ب�سمتهم مهمة  الأخيييرة،  املباريات 

عام”.

كيييثيييرا من  �ييسييجييليينييا  “لقد  وا�ييسييتييطييرد 

اليييكيييرات الييثييابييتيية هيييذا املييو�ييسييم، ولييكيين من 

الوارد األ يكون هذا ال�ساح فعال يف بع�س 

املييبيياريييات، لييذا كييرثة اليي�ييسييوؤال عيين الييكييرات 

الثابتة يزعجني”.

نييافييا�ييس  كيييييلييور  �سيبقى  هيييل  وبيي�ييسييوؤالييه 

احليييار�يييس الأ�ييسييا�ييسييي ليي�ييسييان جيييرميييان، رد 

هو  مباراة من  كل  “�سنقرر يف  ماوري�سيو 

احلار�س الأ�سا�سي”.

واأمت ت�سريحاته “لقد اأثبتنا يف مباراة 

مونبيلييه اأننا فريق �سلب دفاعيا، حققنا 

اأعتربها  اإ�سابة لعييب، لذا  الفوز، وبييدون 
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البلد-وكاالت نب�ض 

اأن رذاذ  اأظهرت درا�سة بريطانية جديدة 

ال��ذي يحتوي على »ه��رم��ون احل��ب«  الأن��ف 

اإنقا�ص  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن  الأوك�سيتو�سني 

الوزن

وتظهر الختبارات اأن ر�سة واحدة يف كل 

الطعام،  يف  التفكري  من  ملنعنا  تكفي  منخر 

ي�ساعد  اأن  ميكن  ال��رذاذ  اأن  العلماء  ويعتقد 

يف معاجلة اأزمة ال�سمنة يف بريطانيا، حيث 

اأربعة بالغني  اأكرث من واحد من كل  يعاين 

من ال�سمنة والثلث يعانون من زيادة الوزن.

وُي���ط���ل���ق ع���ل���ى الأوك�������س���ي���ت���و����س���ني ا���س��م 

ه��رم��ون احل����ب، لأن ال���دم���اغ ي��ف��رزه اأث��ن��اء 

ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات ال��ع��اط��ف��ي��ة، مب���ا يف ذل��ك 

ويتم  التقبيل،  اأو  اليدين  اإم�ساك  اأو  العناق 

��ا م��ن ق��ب��ل ال��ن�����س��اء احل��وام��ل  اإط��اق��ه اأي�����سً

للحث على املخا�ص.

ول���ك���ن يف ال�������س���ن���وات الأخ���������رية، وج����دت 

ن�����س��خ��ة  اأن ���س��خ  ال����درا�����س����ات  ال���ع���دي���د م���ن 

يف  الإن�����س��ان  �سنع  م��ن  الأوك�سيتو�سني  م��ن 

امل�ساكل  من  العديد  يعالج  اأن  ميكن  الأن��ف 

اجلن�سية  الرغبة  انخفا�ص  م��ن  ال�سحية، 

ال�سلوكية  امل�����س��ك��ات  اإىل  الأذن  ط��ن��ني  اإىل 

التي ي�سببها التوحد عند الأطفال.

وت�����س��ري اأح����دث الأب���ح���اث ال��ت��ي اأج���راه���ا 

وجامعة  لندن  كوليدج  اإمربيال  من  علماء 

ال��ه��رم��ون  اأن  اإىل  الآن  ب��ل��ن��دن  كينج�ستون 

��ا ك��ب��ح ال�����س��ه��ي��ة، وق���ام اأرب��ع��ون  مي��ك��ن��ه اأي�����سً

م���ت���ط���وًع���ا م����ن ال�����رج�����ال وال���ن�������س���اء ب��ر���ص 

الأوك�سيتو�سني يف كل من فتحتي الأنف قبل 

الطبيعية.  املناظر  اأو  الطعام،  �سور  عر�ص 

على  اأفعالهم  ردود  بقيا�ص  الباحثون  وق��ام 

الأوك�سيتو�سني  رذاذ  ا�ستخدام  بعد  ال�سور 

ومرة اأخرى بعد ا�ستخدام رذاذ دواء وهمي.

ال����س���ت���ج���اب���ات  اأن  ال���ن���ت���ائ���ج  ووج���������دت 

ل�������س���ور ال���ط���ع���ام ك���ان���ت اأب����ط����اأ ب��ك��ث��ري ب��ع��د 

مع  ت��غ��ريت  ب��ال��ك��اد  ولكنها  ال��ه��رم��ون،  رذاذ 

اإن  رذاذ ال����دواء ال��وه��م��ي. وق���ال ال��ب��اح��ث��ون 

ان�����س��غ��اًل  اأق����ل  اأدم��غ��ت��ن��ا  اأن  اإىل  ي�����س��ري  ه���ذا 

باحلاجة اإىل ال�سعرات احلرارية عند تناول 

الأوك�سيتو�سني.

ووج����دت ال���درا����س���ات ال��ت��ي اأج���ري���ت على 

ا���س��ت��خ��دام الأوك�����س��ي��ت��و���س��ني  اأن  احل��ي��وان��ات 

ب�سكل  ال�����وزن  ف���ق���دان  اإىل  ي�����وؤدي  ال��ي��وم��ي 

الن�ساط  يثبط  الهرمون  اأن  وُيعتقد  كبري، 

يف جزء من نظام املكافاأة يف الدماغ ويعتقد 

ي�ساعد  اأن  ميكن  الأن��ف  بخاخ  اأن  الباحثون 

بح�سب  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف  ال������وزن  اإن���ق���ا����ص  يف 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

أمازون تطلق أول قارئ كتب 
إلكترونية »كيندل« يدعم وظيفة 

الشحن الالسلكي

  نب�ض البلد-وكاالت

اأط���ل���ق���ت ����س���رك���ة اأم����������ازون اجل��ي��ل 

الإلكرتونية  الكتب  اجلديد من قارئ 

 3 ي��ت�����س��م��ن  ال�������س���ه���ري،   Kindle
 Kindle( ك��ال��ت��ايل م��ودي��ات، ه��ي 

 Kindleو  Paperwhite
 Paperwhite Signature
ل��اأط��ف��ال  م���رة  ولأول   Edition
 Kindle Paperwhite

.)Kids
وي���اأت���ي اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ج��ه��از 

Kindle Paperwhite ب�سا�سة 
اأك������رب م����ن م����ودي����ل اجل���ي���ل ال��ع��ا���س��ر 

م���ع م�����س��ب��اح اأم���ام���ي ودرج�����ة ح����رارة 

ت�سغيل  وف���رتة  �سبطها  ميكن  األ����وان 

10 اأ�سابيع. للبطارية ت�سل اإىل 

 6.8 قيا�ص  ب�سا�سة  اجل��ه��از  وي��اأت��ي 

م��ل��م   10.2 ن��ح��ي��ف��ة  ب����ح����واف  ب���و����س���ة 

وت�����س��م��ي��م ن��ح��ي��ف ل���ل���غ���اي���ة، وت��ع��م��ل 

بيك�سل   300 و����س���وح  ب��دق��ة  ال�����س��ا���س��ة 

يف ال���ب���و����س���ة امل���رب���ع���ة ومت���ن���ع ت���اأث���ري 

النعكا�سات.

وت��ظ��ه��ر ال��ن�����س��و���ص ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة 

ال��ق��راءة  وت��ت��ي��ح  للغاية  وا���س��ح  ب�سكل 

م��ث��ل ال������ورق امل���ط���ب���وع، وي���اأت���ي ج��ه��از 

�سطوعاً  اأكرث  ب�سا�سة  اجلديد  اأمازون 

درجة  �سبط  اإمكانية  مع   %10 بن�سبة 

املعتم  الو�سع  وكذلك  الأل��وان  ح��رارة 

الأبي�ص على الأ�سود.

ومي����ت����از اجل����ه����از ب���ف���ئ���ة احل���م���اي���ة 

IPx8، وبالتايل ميكنه حتمل حوادث 

وي��زخ��ر مب�ساحة  امل��ي��اه،  ال�����س��ق��وط يف 

8 غيغابايت. ذاكرة 

الإل��ك��رتون��ي��ة  الكتب  ق���ارئ  ومي��ت��از 

 Kindle Paperwhite
 Signature Edition
مب�����س��ت�����س��ع��ر ����س���وء مل���واءم���ة الإ����س���اءة 

ت���ل���ق���ائ���ي���ا ح�������س���ب ظ�������روف الإ������س�����اءة 

 Kindle املحيطة، كما اأنه اأول جهاز

ال�سحن الا�سلكي. يدعم وظيفة 

داخله  التخزينية  امل�ساحة  وت�سل 

اآلف  ل���س��ت��ي��ع��اب  غ��ي��غ��اب��اي��ت   32 اإىل 

امل�سموعة  الكتب  من  والعديد  الكتب 

واملجات، ويتم اإعادة �سحن البطارية 

يف   USB-C م���ن���ف���ذ  ط����ري����ق  ع�����ن 

�ساعتني ون�سف. غ�سون 

اأول قارئ كتب اإلكرتونية لاأطفال

واأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة اأم�����ازون ع��ن ط��رح 

لاأطفال  اإلكرتونية  كتب  ق��ارئ  اأول 

 Kindle Paperwhite
لع�ساق  تطويره  مت  وال��ذي   ،Kids
ال���ق���راءة م��ن ال�����س��غ��ار، وي��اأت��ي م���زوداً 

منا�سبة. بحافظة 

الأخيـرة

نب�ض البلد-  فرح مو�سى 

لعام  العربية  الثقافة  عا�سمة  اربد  اعان  فعاليات  �سمن 

للدولة  الثانية  املئوية  الوطنية مبنا�سبة  والحتفالت   2022

مركز  مع  وبالتعاون   " تقراأ "اربد  م��ب��ادرة  نظمت  الردن��ي��ة، 

جمموعة  وتوقيع  ل�سهار  حفا  ال�سبت  ام�ص  الثقايف  ارب��د 

ق�س�سية بعنوان عابر للكاتبة رهف ن�سر اهلل

ورحب باحل�سور رئي�ص مبادرة اربد تقراأ حممود حم�سن 

وتوقيع  ا�سهار  حفل  وه��و  بالفعالية  ع��رف  ال��ذي  ال��ع��اون��ة 

قائا  الثقايف  ارب��د  مركز  يف  ن�سر  ره��ف  للكاتبة  عابر  كتاب 

ال��ع��رب��ي��ة ه��ذا  ل��ره��ف واب����ارك للمكتبة  ل��ك��م واب����ارك  اب����ارك 

الكتاب.

املواهب  دع��م  اهمية  عن  احلفل  خ��ال  العاونة  وحت��دث 

للو�سول  وم�ساعدتهم  القمم  اىل  بيدهم  والخ��ذ  ال�سبابية 

لرب المان ليكونوا جيا ينتفع الوطن والمة بهم.

�سبيل دعم  املبادرة يف  به  الذي تقوم  الدور  اهمية  واو�سح 

الذي  ال��دور  ال�سباب وحت��دث عن  املبدعني من جيل  واب��راز 

تقوم به املبادرة وبدعم ذاتي 

وقامت الديبة اماين املبارك بتقدمي ا�ساءة ابداعية حول 

الناقد عبدالرحيم  اي�سا  الق�س�سية )عابر( وقدم  املجموعة 

ج���داي���ة ق�����راءة ن��ق��دي��ة ح����ول امل��ج��م��وع��ة ، وق���ام���ت ال��ك��ات��ب��ة 

من  الق�سرية  الق�س�ص  م��ن  بع�ص  ب��ق��راءة  اهلل  ن�سر  ره��ف 

جمموعتها عابر .

املهند�ص  الباحث  فعالياتها  رعى  التي  الم�سية  نهاية  ويف 

وال�سعراء  الدب���اء  م��ن  كبري  ع��دد  وبح�سور  ال��رج��وب  احمد 

واملثقفني واملواطنني املهتمني من حمافظة اربد ، مت تكرمي 

الكاتبة ن�سر اهلل

حفل توقيع كتاب 
»عابر« للكاتبة 
رهف نصر اهلل

البلد-وكاالت نب�ض 

اإل  ال���ف���ر����ص  احل���ي���اة ل مت���ن���ُح  اإن  ُي���ق���ال 

خلقية،  اإع��اق��ة  من  الرغم  فعلى   ، للراغبني 

مبهنة  التفرد  العمرو  خالد  الأردين  اختار 

ن����ادرة، حت��ق��ق ل��ه دخ���ا يعينه ع��ل��ى احل��ي��اة، 

واحلركة

العمرو )45 عاما( يثبت اأن الإعاقة لي�ست 

واأ���س��ب��ح، بف�سل  الإن��ت��اج.  ال��ق��درة على  ع��دم 

متخ�س�ص  ع��رب��ي  اأول  واإ�����س����راره،  ع��زمي��ت��ه 

ال�سنع،  ي��دوي��ة  هوائية،  دراج���ات  ت�سنيع  يف 

ت�ساعد ذوي الإعاقة على التنقل واحلركة

م��را���س��ل الأن��ا���س��ول زار ���س��اح��ب امل�����س��روع 

بالعا�سمة  علندا  اأب��و  منطقة  يف  م�سغله،  يف 

واآل��ي��ة  ف��ي��ه،  العمل  �سري  على  واط��ل��ع  ع��م��ان، 

الرائدة الت�سنيع، ومنبع فكرته 

يروي العمرو، امل�ساب ب�سلل الأطفال منذ 

الأف���ام،  اأح���د  اأن���ه خ��ال متابعته  ال����ولدة، 

����س���اه���د دراج�������ة ه���وائ���ي���ة خم��ت��ل��ف��ة ال�����س��ن��ع 

اأن  اإل  عليها،  يح�سل  اأن  ف���اأراد  والت�سميم، 

ومن  املرتفع.  ب�سعرها  ا�سطدم  متلكها  حلم 

هنا ولدت الفكرة

ت�����س��ن��ي��ع  ب������داأت   ،2017 ع����ام  يف  وي����ق����ول: 

الدراجة كوين من ذوي الإعاقة، واأحببت اأن 

تنا�سب ظريف ال�سحي

ب��ع��ده��ا ع��م��ل ال��ع��م��رو ع��ل��ى اإن��ت��اج دراج���ات 

الدماغي  ال�سلل  اأطفال  ول�سيما  لاأطفال، 

ي��ك��ون  اأن  يف  ول��ل��راغ��ب��ني  داون،  وم��ت��ازم��ة 

لديهم دراجات باأ�سكال خمتلفة

ذات  ينتجها  التي  ال��دراج��ات  اأن  ويو�سح 

ال�سنع  ي��دوي��ة  وجميعها  مم��ي��زة،  ت�ساميم 

ول��ي�����س��ت اآل���ي���ة، ول اأدم�����ج ق��ط��ع��ا ق��دمي��ة يف 

تف�سيلها  يتم  م�ستحدثة  واإمن���ا  ت�سنيعها، 

بناء على الطلب

وي�سري اإىل اأنه بداأ ي�سنع منتجاته ويرّوج 

لها ب�سكل فردي ، قبل اأن يعمل على تطوير 

اأطلق  قائمة  موؤ�س�سة  اإىل  وحتويلها  الفكرة 

عليها ا�سم ذيب الأردن العام املا�سي

ملوؤ�س�سته،  ذي���ب  ا���س��م  اخ��ت��ار  اأن���ه  وي�����س��رح 

انطاقا مما يحمله هذا احليوان من �سفات 

�سار  والدهاء، ول يرجع يف طريق  ال�سجاعة 

منه

اأن���ه تلقى دع��م��ا م��ن الحت���اد  اإىل  وي��ل��ف��ت 

اآمنت  التي  الوحيدة  اجلهة  وهي  الأوروب���ي، 

مبوهبتي ، من دون اأن يك�سف قيمة الدعم

ل تتجاوز م�ساحة امل�سغل الذي يعمل فيه 

80 مرتا مربعا.  اثنني،  العمرو، مع عاملني 

لذوي  دراج���ات  و4   3 بني  �سهرياً  فيه  وينتج 

الإع���اق���ة، واث��ن��ت��ني ث��اث��ي��ة ال��ع��ج��ات لكبار 

بعجات  اأخ��رى  ت�ساميم  اإىل  اإ�سافة  ال�سن، 

هوائية

هو  مل��ا  بالت�سنيع  امل��ب��ا���س��رة  ق��ب��ل  وي��ق��ول: 

م��ط��ل��وب، ن��ر���س��ل من��وذج��ا ل�����س��اح��ب الطلب 

ال�سحية  واحل���ال���ة  امل��ق��ا���س��ات  ف��ي��ه  ل��ي�����س��ج��ل 

ومدى ا�ستطاعة الأقدام على احلركة. وبعد 

لدراجة  هند�سيا  ر�سما  الأم���ر  يتحّول  ذل��ك 

ال�سحي تنا�سب و�سعه 

اإىل  اأرج��ع  احل��الت،  بع�ص  وي�ستدرك: يف 

مل�ساعدتي  التاأهيل؛  يف  متخ�س�سني  اأط��ب��اء 

ع��ل��ى ف��ه��م احل���ال���ة ل��ت��ح��وي��ل ال����دراج����ة اإىل 

و�سيلة عاج ملن ي�ستخدمها

ب�سعر  تكون  تكاد  اإن��ه��ا  فيقول  الأ���س��ع��ار،  اأم��ا 

ترتاوح  اإذ  ج��دا،  ب�سيط  ربح  وبهام�ص  التكلفة، 

بني 240 و300 دينار )388- 422 دولر اأمريكي(، 

التي  مثياتها  باأ�سعار  مقارنة  قليل  �سعر  وهو 

يتم ا�ستريادها بقيمة 3 اآلف دولر

وي��ت��اب��ع: ن��ت��ي��ج��ة ���س��ع��ره��ا ال��ب�����س��ي��ط، ف��اإن 

ب��ع�����ص ال����زب����ائ����ن ي���دف���ع م���ب���ال���غ اإ����س���اف���ي���ة، 

اآخر مل�ساعدة مري�ص  ن�ستخدمها 

ت�سعدين  التي  الأ�سياء  اأكرث  من  ويردف: 

يعاين  اأم���ر ط��ف��ل  اإيل ويل  ي��ت��ح��دث  ع��ن��دم��ا 

م��ن اإع���اق���ة، وي��ك��ون ف��رح��ا يف حت�����س��ن طفله 

اإنتاجي. ويكفيك  ا�ستخدم دراجة من  بعدما 

فئة  خ��دم��ة  ق��ادر على  اإن�����س��ان  ب��اأن��ك  ال�سعور 

اأنت متثلها

ال��دراج��ة ع��ب��ارة ع��ن عاج  اأن  وه��و يعترب 

وظيفي اأكرث من كونها و�سيلة ترفيهية

اأي�����س��اً،  اأن����ه ي��ل��ب��ي،  وي�����س��ري ال��ع��م��رو اإىل 

املختلفة  ال��ه��وائ��ي��ة  ال���دراج���ات  ه���واة  طلبات 

على  حمافظا  اع��ت��ي��ادي،  ه��و  عما  الت�سميم 

م��ي��زت��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة وه���ي ���س��ا���س��ة احل��رك��ة 

وهي  والأع��م��ار،  الفئات  ملختلف  ومنا�سبتها 

اأكرث منها هوائية  باأنها نارية  ُت�سعر راكبيها 

، وفق تعبريه

وعلى الرغم من فكرته املبتكرة وم�سروعه 

الطموح، مل يجد العمرو دعما حمليا، فيما 

اأنني  اإل  للت�سنيع،  خ��ارج��ي��ة  ع��رو���س��ا  تلقى 

واجهت اإجراءات حكومية معقدة حالت دون 

ذلك، لكنها مل تثنيني عن موا�سلة املحاولة

األردني خالد 
العمرو .. عزيمة 

صنعت من 
المعاناة فرصة

رذاذ أنفي 
مملوء بهرمون 
الحب يساعد 

في محاربة 
البدانة

هاري وميغان يناديان بالمساواة 
في التطعيم ضد كورونا

خباز تونسي يفوز بلقب »أفضل 
باغيت في باريس«

البلد-وكاالت نب�ض 

دع��ا الأم��ري ه��اري �سركات الأدوي��ة 

اإىل التنازل عن حقوق امللكية الفكرية 

اخل��ا���س��ة ب��ه��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ل��ق��اح��ات 

اجل���ائ���ح���ة  اإن  ق������ال  ح���ي���ث  ك������ورون������ا، 

اأ����س���ب���ح���ت »اأزم����������ة ت���ت���ع���ل���ق ب���ح���ق���وق 

الإن�سان«.

الربيطانية  الأن��ب��اء  لوكالة  ووفقا 

اإي���ه م��ي��دي��ا، �سعد ه���اري وزوج��ت��ه  ب��ي 

نيويورك  اإىل من�سة يف  ميغان ماركل 

يف اإط�����ار ف��ع��ال��ي��ة »غ���ل���وب���ال ���س��ي��ت��ي��زن 

وتدعو  �ساعة   24 ت�ستمر  التي  لي��ف« 

يف  امل�����س��اواة  �سيا�سة  تبني  اإىل  ال��ق��ادة 

اللقاحات.

وق���ال ه����اري: »ن��ح��ن ن��ح��ارب اأك��رث 

�سد  معركة  اإنها  فريو�ص،  جمرد  من 

ال��ت�����س��ل��ي��ل وال���ب���ريوق���راط���ي���ة ون��ق�����ص 

ال�سفافية ونق�ص يف احل�سول على ما 

هو مطلوب، وقبل كل �سيء، هذه اأزمة 

اإن�سان«. حقوق 

كما قال هاري وميغان اإنهما حتدثا 

والق�سايا  اجلائحة  ب�ساأن  خ��رباء  اإىل 

على  ال��ل��ق��اح��ات  يف  ب��امل�����س��اواة  املتعلقة 

العامل. م�ستوى 

وق��ال ه��اري: »قالوا )اخل��رباء( اإن 

لإنتاج  م�ستعدة  ال��ب��ل��دان  م��ن  العديد 

لها  ُي�سمح  ل  لكن  حمليا،  ال��ل��ق��اح��ات 

ب��ذل��ك لأن ���س��رك��ات الأدوي�����ة ���س��دي��دة 

اإن���ت���اج  ال�������رثاء ل ت�������س���ارك و����س���ف���ات 

اللقاحات«.

ال��زوج��ان  حت��دث  ظهورهما،  وقبل 

اإىل نائبة الأمني العام لاأمم املتحدة 

وغريها  اللقاحات  حول  حممد  اأمينة 

من الق�سايا التي »يهتمان بها ب�سدة« 

مب���ا يف ذل����ك ال��ع��م��ل امل��ت��ع��ل��ق ب��امل��ن��اخ 

العقلية. وال�سحة 

ال��ع��ل��ن��ي هو  ال��ظ��ه��ور  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

ولدة  منذ  معا  وميجان  لهاري  الأول 

)ح��زي��ران(  يونيو  يف  ليليبت  ابنتهما 

املا�سي.

���س��خ�����ص  »ك�����ل  اإن:  م���ي���ان  وق����ال����ت 

على ه��ذا ال��ك��وك��ب ل��ه ح��ق اأ���س��ا���س��ي يف 

هذا  لكن  ال��ل��ق��اح«  ه��ذا  على  احل�سول 

ل يحدث.

ويعي�ص هاري وميغان يف كاليفورنيا 

اأن  بعد  وليليبت  اأر���س��ي  طفليهما  م��ع 

املتحدة  ال��ولي��ات  يف  لاإقامة  انتقا 

مهامهما  ع��ن  التنحي  ق��راره��م��ا  بعد 

امللكية يف اململكة املتحدة.

البلد-وكاالت نب�ض 

م��ن ب��ني اأك����رث م��ن 170 خ���ب���ازاً يف 

متكن  دقيقة،  معايري  ووف��ق  باري�ص، 

خ��ب��از م���ن اأ����س���ل ت��ون�����س��ي م���ن ان��ت��زاع 

باري�ص“.  يف  ب��اغ��ي��ت  »اأف�������س���ل  ل��ق��ب 

الفرن�سي  ال��ن��وع  ه��ذا  �سيقدم  اخل��ب��از 

ال�������س���ه���ري م�����ن اخل����ب����ز ع���ل���ى م���ائ���دة 

ماكرون  اإميانويل  الفرن�سي،  الرئي�ص 

ملدة عام.

ف�����از خ����ب����از م����ول����ود يف ت���ون�������ص يف 

ب��اري�����ص«  يف  ب��اغ��ي��ت  »اأف�����س��ل  م�سابقة 

�سيخوله  م��ا  حم��ت��دم��ة،  مناف�سة  اإث���ر 

ال�سهري  الفرن�سي  النوع  ه��ذا  تقدمي 

م����ن اخل����ب����ز ع���ل���ى م����ائ����دة ال��رئ��ي�����ص 

اإميانويل ماكرون يف ق�سر  الفرن�سي، 

تناف�ص هذا  ع��ام. وق��د  مل��دة  الإل��ي��زي��ه 

ال��ع��ام اأك���رث م��ن 170خ���ب���ازاً ب��اري�����س��ي��اً 

»يف  باغيت  »خبز  اأف�سل  ج��ائ��زة  لنيل 

1107 خباز حريف يف  اأ�سل  املدينة من 

الباغيت. الفرن�سية مهد  العا�سمة 

ي��ع��م��ل اخل��ب��از ال��ف��ائ��ز، وه���و مكرم 

ب��ولجن��ي��ه  ال���ع���ك���روت، يف خم��ب��ز »يل 

ع�سرة  الثانية  ال��دائ��رة  يف  روي���ي«  دو 

من  البالغ  اخلباز  واعترب  باري�ص.  يف 

 19 منذ  يعمل  وال��ذي  42ع��ام��ا  العمر 

تون�ص،  مغادرته  بعد  فرن�سا  يف  عاماً 

�سنوات  »ح�ساد  ي�سكل  اللقب  ه��ذا  اأن 

م����ن اخل���������ربة«. وق������ال ال����ع����ك����روت يف 

بر�ص  فران�ص  وكالة  به  خ�ص  ت�سريح 

اأن  »ي��ج��ب  ف��خ��ور ج���دا«، م�سيفا  »اأن���ا 

كل  م��ع  املطلوب،  امل�ستوى  على  اأك��ون 

ه�����وؤلء الأ���س��خ��ا���ص ال���ذي���ن ���س��ي��اأت��ون 

باغيت يف  اأف�سل خبز  لتذوق  هنا  اإىل 

ب��اري�����ص«. وك���ان ال��ع��ك��روت ق��د ح��ل يف 

عام  امل�سابقة  نف�ص  العا�سرة يف  املرتبة 

يف  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  جاء  ثم   ،2017

اجل��ائ��زة،  اإىل  وبالإ�سافة   .2018 ع��ام 

ن��ال ال��ع��ك��روت احل��ق يف ت��زوي��د ق�سر 

ال��ب��اغ��ي��ت ع��ل��ى م��دى  الإل��ي��زي��ه بخبز 

عام كامل. وعن ذلك، قال« »�ساأحت�سر 

املهمة«. لهذه 

يف مكاتب نقابة اخلبازين و�سانعي 

الكربى،  باري�ص  احللويات يف منطقة 

جرى  الفرن�سية،  العا�سمة  و�سط  يف 

تلقي كل قطع خبز الباغيت  اجلمعة  

اأرقام  وُو�سعت  اأيلول  �سبتمرب/   24 ال� 

اخلبازين  اأ�سماء  ك�سف  دون  م��ن  لها 

روها. وبعدها تولت جلنة  الذين ح�سّ

القطاع  يف  متخ�س�ساً   12 من  موؤلفة 

تذوق قطع اخلبز  باري�ص  �سكان  ومن 

امل��خ��ت��ل��ف��ة وو����س���ع ع���ام���ات ل��ه��ا وف��ق 

امل��ع��اي��ري اخل��م�����س��ة ال��ت��ال��ي��ة: امل��ظ��ه��ر 

والرائحة ودرجة الطهو والتجويفات 

يف داخ���ل اجل���زء ال��ط��ري م��ن اخل��ب��ز، 

اأن  وي��ت��ع��ني  احل����ال.  بطبيعة  وامل����ذاق 

م�سنوعة  خ��ب��ز  قطعة  ك��ل  وزن  يبلغ 

264 غراما  بالطريقة التقليدية، بني 

55 �سنتيمرتا  و314 وطول يراوح بني 

و70.


