
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الملك يهنئ العاهل المغربي 
بذكرى الجلوس على العرش

تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات 
بفيروس كورونا 

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�صحة، ام�س اخلمي�س، 

�إ�صابات  و1008  وفيات   10 ت�صجيل  عن 

يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 

امل��م��ل��ك��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد الإج��م��ايل اإىل 

10010 وفيات و769390 �إ�صابة.

عن  ال�صادر  الإعالمي  املوجز  واأ�صار 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

9704 حالت،  اإىل  الن�صطة حالّيا و�صل 

وب��ل��غ ع��دد احل���الت ال��ت��ي اأدخ��ل��ت ام�س 

81 حالة. اإىل امل�صت�صفيات 

التفا�صيل �ص »3«

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية 
من مشروع صوامع العقبة

اجلمعة   20  ذو احلجة   1442 هـ  - املوافق   30  متوز  2021 م - العدد  5764    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

السلطة الفلسطينّية تصدر قرارا 
يمنع الموّظفين من التعبير عن آرائهم

االنباط-وكاالت

من  م����اّدة  الفل�صطينية،  ال�����ص��ل��ط��ة  األ��غ��ت 

»م����دّون����ة ال�����ص��ل��وك واأخ����الق����ي����ات ال��وظ��ي��ف��ة 

العامة«، ُتتيح للموظفني التعبر عن اآرائهم

جاء ذلك بح�صب ما ورد يف العدد 181 من 

الفل�صطينية«،  »الوقائع  الر�صمية  اجلريدة 

والتي �صدر اآخر عدد منها، الثالثاء املا�صي

وت�����ص��ّم��ن ال���ع���دد »ق����رار جم��ل�����س ال����وزراء 

من   22 امل�����ادة  ب���اإل���غ���اء   ،2021 ل�����ص��ن��ة   3 رق����م 

2020م  ل�صنة   4 رق���م  ال�����وزراء  جم��ل�����س  ق���رار 

واأخالقيات  ال�صلوك  مدونة  على  بامل�صادقة 

العامة« الوظيفة 

ال���وزراء قرر  اأّن »جمل�س  ال��ق��رار  وج��اء يف 

اإلغاء  2021/7/5؛  بتاريخ  املنعقدة  يف جل�صته 

امل����اّدة 22 م��ن م��دون��ة ال�����ص��ل��وك واأخ��الق��ي��ات 

ال��ق��رار  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  امل����ادة  امل��ه��ن��ة«، وبح�صب 

اأح��ك��ام هذا  م��ع  يتعار�س  م��ا  ك��ّل  »ُيلغى  ف��اإن��ه 

اأن��ه  ���ص��ّددت  الثالثة فقد  امل���ادة  اأم���ا  ال��ق��رار«، 

ما  ك��ّل يف  ك��اف��ة،  ة  املخت�صّ اجل��ه��ات  ك��ل  »على 

به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  ه،  يخ�صّ

من تاريخ �صدوره«

»للموظف احلق  اأنه  22 على  املادة  وتن�ّس 

يف ال��ت��ع��ب��ر ع���ن راأي������ه، ون�����ص��ره ب��ال��ق��ول اأو 

اأو  التعبر،  ويائل  من  ذلك  غر  اأو  الكتابة، 

الفن، مع مراعاة اأحكام الت�صريعات«

التفا�صيل �ص »6«

االنباط-وكاالت

ب��ل��ه��ف��ة و����ص���وق ك���ب���رْي���ن، ي��ت��ط��ّل��ع اأط���ف���ال 

 46( كميل  اأب��و  ن�صرين  الفل�صطينية  املعتقلة 

�صراحها  اإط��الق  ليوم  غزة،  مدينة  من  عاماً( 

احلرية،  وتن�صمها  الإ�صرائيلية،  ال�صجون  من 

بعد مرور 6 �صنوات من الغياب الق�صرّي

وم��ق��اب��ل رزن���ام���ة )ج�����دول زم���ن���ي( حتمل 

اأع����داداً م��رت��ب��ة ت��ن��ازل��ي��اً م��ن م��ائ��ة اإىل واح��د، 

اأبو  اأطفال  يت�صّمر  معّلقة على جدار منزلهم، 

ال��ي��وم  رق��م  لي�صطبوا  ي��وم  ك��ل  ���ص��ب��اح   ، كميل 

يوم   1 الرقم  اإىل  ت�صبو  وعيونهم  م��ّر،  ال��ذي 

بالن�صبة   ،  1 ال��رق��م  ويحمل  املنتظر  احل��ري��ة 

ل���الأب���ن���اء ال�����ص��ب��ع��ة، م���ع���اين احل���ري���ة وال��ل��ق��اء 

املرتقب منذ �صنوات

يتبّق  الأرب��ع��اء، مل   ،  81 الرقم  �صطب  ومع 

�صوى 80 يوماً فقط لتتن�صم املعتقلة اأبو كميل 

يف  حمكوميتها  فرتة  ق�صاء  بعد  احلرية  عبق 

ال�صجن، البالغة �صت �صنوات

كميل  اأبو  الإ�صرائيلية،  ال�صلطات  واعتقلت 

لدى   ،2015 اأك��ت��وب��ر  الأول/  ت�صرين   18 يف   ،

حانون  بيت  اإي��رز/  حاجز  عرب  غ��زة  مغادرتها 

ت�صرين   20 يف  عليها  وحكمت  القطاع،  �صمايل 

�صنوات،   6 بال�صجن ملدة   ،2018 اأكتوبر  الأول/ 

ن�صرين  وتنحدر  التوقيف  م��دة  احت�صاب  م��ع 

م���ن م��دي��ن��ة ح��ي��ف��ا داخ�����ل اإ����ص���رائ���ي���ل، ل��ك��ن��ه��ا 

بفل�صطيني. متزوجة 
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أطفال األسيرة الفلسطينية أبو كميل يتلهفون ليوم حريتها

األعيان يبحث مع وزير العمل العراقي
 التعاون المشترك

دودين: التربية اإلعالمية مادة أساسية 
في المدارس والجامعات العام الدراسي المقبل

  االنباط-عمان

الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  بحثت 

ال��ع��ني عي�صى  ب��رئ��ا���ص��ة  الأع���ي���ان  يف جم��ل�����س 

حيدر مراد، ام�س اخلمي�س، مع وزير العمل 

وال�������ص���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ال��ع��راق��ي ال��دك��ت��ور 

التعاون  �صبل  املرافق،  الركابي والوفد  عادل 

ال�صوؤون الجتماعية والعمالية وجمالت  يف 

الت�صغيل والتدريب بني البلدين ال�صقيقني.

وال��ع��راق  الأردن  اإن  م����راد،  ال��ع��ني  وق����ال 

ج����ذور  ذات  ع���م���ي���ق���ة  ع����الق����ات  جت��م��ع��ه��م��ا 

ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى امل�����ص��ت��وي��ات ك��اف��ة، م��وؤك��ًدا اأن 

للنهو�س  دوؤوب��اً  جهًدا  يبذلن  البلدين  كال 

بالعالقات الثنائية والبناء عليها وتطويرها 

ال�صقيقني. ال�صعبني  مبا يخدم م�صالح 

واأ�صار خالل اللقاء الذي ح�صره ال�صفر 

ال��ع��راق��ي يف ع��ّم��ان ح��ي��در ال���ع���ذاري، اإىل اأن 

التعاون  اتفاقيات ثنائية تعزز م�صرة  هناك 

مبيًنا  ال�صقيقني،  البلدين  بني  القت�صادي 

املختلفة،  باأ�صكاله  القت�صادي  التعاون  اأن 

يحتل م�صاحة بارزة على �صعيد التعاون من 

ي�صعى  التي  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  خ��الل 

لتنفيذها. البلدان 

وب������ني اأه�������م م���ت���ط���ل���ب���ات حت���ق���ي���ق ال��ن��م��و 

القت�صادي يف البلدين، حيث ميكن بت�صافر 

للقوى  الأم��ث��ل  ال�صتخدام  حتقيق  اجل��ه��ود 

ال��ع��ام��ل��ة وت���وف���ر ف���ر����س ال���ع���م���ل، وت��ع��زي��ز 

امل�صرتك. التعاون 
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االأنباط – خليل النظامي

اأك������د وزي������ر ال�����دول�����ة ل���������ص����وؤون الإع������الم 

املهند�س  احل��ك��وم��ة  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق 

اإىل  ت�����ص��ع��ى  احل���ك���وم���ة  اأن  دودي�������ن،  ���ص��خ��ر 

ال���وزارات  يف  الإع��الم��ي��ني  الناطقني  متكني 

التاأهيل  خ��الل  م��ن  احلكومية  وامل��وؤ���ّص�����ص��ات 

والتدريب، وتعزيز ح�صورهم يف موؤ�ّص�صاتهم، 

الإعالم  و�صائل  اإىل  املعلومات  اإي�صال  بهدف 

واجلمهور بال�صرعة والدقة الالزمتني.

واأ����ص���ار دودي���ن خ���الل م�����ص��ارك��ت��ه يف ن��دوة 

ع��ق��دت��ه��ا ك��ل��ي��ة الإع�����الم يف ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا، 

ال��ن��اط��ق��ني  »دور  ب��ع��ن��وان  اخل��م��ي�����س،  ام�������س 

امل���وؤ����ص�������ص���ات احل���ك���وم���ي���ة  الإع����الم����ي����ني يف 

توجهاً  هناك  اأن  اإىل  الإعالمية«،  والرتبية 

ل��رب��ط ال��ن��اط��ق��ني الإع��الم��ي��ني يف ال����وزارات 

الإع��الم  ل�صوؤون  ال��دول��ة  ب��وزي��ر  واملوؤ�ص�صات 

ف���ن���ّي���اً، وذل����ك ل��ت��وح��ي��د ال����رواي����ة ال��ر���ص��م��ي��ة 

ال��ت��ي تتعلق  امل��وا���ص��ي��ع  ���ص��ي��م��ا يف  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

للدولة. العامة  بال�صيا�صة 

الإع����الم����ي  »ال���ن���اط���ق  م���ه���ّم���ة  اإن  وق������ال 

ت��ق��ت�����ص��ر  ت���ع���د  مل  ال���ر����ص���م���ي«  امل���ت���ح���ّدث  اأو 

امل��وؤ���ّص�����ص��ات  اأو  ال����وزارات  اأو  ع��ل��ى احل��ك��وم��ات 

احل���ك���وم���ّي���ة، ب���ل اأ���ص��ب��ح��ت ت�����ص��م��ل غ��ال��ب��ّي��ة 

والق��ت�����ص��ادّي��ة  ال�صيا�صية  وال��ه��ي��ئ��ات  الأط���ر 

اإىل  م�صراً  ة،  واخلا�صّ العاّمة  والجتماعّية، 

فقط  دوره  يقت�صر  ل  الإعالمي  الناطق  اأن 

على تقدمي املعلومات.

التفا�صيل �ص »2«
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ال�صلط -االنباط

 ق���ال وزي����ر ال�����ص��ي��اح��ة والآث������ار ن��اي��ف 

ال�����ص��ل��ط على  م��دي��ن��ة  اإن و���ص��ع  ال��ف��اي��ز، 

ق��ائ��م��ة ال������رتاث ال���ع���امل���ي ي��ع��ت��رب اجن����ازا 

ال��وزارة ت�صر بخطى ثابتة  واإن  ل��الأردن، 

ومدرو�صة ل�صتثمار هذا الجناز .

واأ���ص��اف ال��ف��اي��ز خ��الل زي��ارت��ه ملدينة 

اختيار  مبنا�صبة  اخلمي�س،  ام�س  ال�صلط 

امل��دي��ن��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال���رتاث ال��ع��امل��ي، اإن 

خا�س  برنامج  اإع��داد  على  تعمل  ال��وزارة 

الإع���الم  و���ص��ائ��ل  ع��رب  لل�صلط  ل��ل��رتوي��ج 

عامليا،  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  وم��ن�����ص��ات 

الدولية  ال�صياحة  �صركات  مع  والتوا�صل 

ل���ت���ك���ون ال�������ص���ل���ط ج������زءا م����ن ب���راجم���ه���ا 

الرتويجية.
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االنباط-عمان

ات��ف��اق��ي��ة  ال��ك��وي��ت��ي  الأردين  ال��ب��ن��ك  وّق����ع 

�صيتم  ل��ل�����ص��رط��ان،  احل�����ص��ني  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���ع 

مبوجبها التربع من خالل برنامج الت�صمية 

�صتتم  ح��ي��ث  للموؤ�ص�صة،  ال��ت��اب��ع  وال��ت�����ص��ري��ف 

البنك  با�صم  الكيماوي  العالج  وحدة  ت�صمية 

نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  مبنى  يف 

جارية  ك�صدقة  ال��ت��ربع  قيمة  تذهب  بحيث 

واملعدات  والأجهزة  التحتية  البنية  لتغطية 

يف مركز احل�صني لل�صرطان.

توقعيها  مت  التي  التفاقية،  هذه  وج��اءت 

ب��ني ال�����ص��ي��دة ن�����ص��ري��ن ق��ط��ام�����س، م��دي��ر ع��ام 

هيثم  وال�صيد  لل�صرطان،  احل�صني  موؤ�ص�صة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للبنك  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ب��ط��ي��خ��ي، 

التي  ال�صراكة  اإطار  �صمن  الكويتي،  الأردين 

املوؤ�ص�صة. جتمع 
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العقبة -االنباط

بن عبداهلل  احل�صني  الأم��ر  �صمو  تراأ�س   

الثاين، ويل العهد، ام�س اخلمي�س، اجتماعاً 

يف ���ص��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ق��ب��ة الق���ت�������ص���ادي���ة 

اخل�����ا������ص�����ة، مل���ت���اب���ع���ة �����ص����ر ت���ن���ف���ي���ذ خ��ط��ة 

العقبة. ا�صرتاتيجية 

وا���ص��ت��م��ع ���ص��م��وه، خ���الل الج���ت���م���اع، اإىل 

املرحلة  تنفيذ  اآل��ي��ات  عن  املعنيني  من  �صرح 

تطوير  ت�����ص��م��ل  وال��ت��ي  اخل��ط��ة،  م��ن  الأوىل 

ال�����ص��ي��اح��ة يف امل���دي���ن���ة، م���ن خ����الل ت�����ص��ي��ر 

التكاليف  مبا�صرة منخف�صة  رحالت جديدة 

اإىل ال��ع��ق��ب��ة وع���رب ���ص��رك��ات ط����ران ع��امل��ي��ة، 

دول  خمتلف  من  ال�صياح  و�صول  ي�صهل  مبا 

ووادي  )العقبة  زي���ارة  م��ن  وميّكنهم  ال��ع��امل 

يف  ال�صياحية  املناطق  وخمتلف  والبرتا(،  رم 

اململكة.
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وزير السياحة: نسعى الستثمار وضع 
السلط على قائمة التراث العالمي

اتفاقية بين البنك األردني الكويتي 
والحسين للسرطان

 ولي العهد يترأس اجتماعًا لمتابعة 
سير تنفيذ خطة استراتيجية العقبة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الملك يهنئ العاهل المغربي 
بذكرى الجلوس على العرش

الجازي : تصويب 27 استيضاحًا 
وّثقها ديوان المحاسبة 

لشهر حزيران

الأنباط – خليل النظامي

اأك������د وزي������ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون االإع������ام 

املهند�س  احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق 

ت�����س��ع��ى  احل����ك����وم����ة  اأن  دودي�����������ن،  ����س���خ���ر 

يف  االإع����ام����ي����ن  ال���ن���اط���ق���ن  مت���ك���ن  اإىل 

خال  من  احلكومية  واملوؤ�ّس�سات  ال��وزارات 

ال��ت��اأه��ي��ل وال���ت���دري���ب، وت��ع��زي��ز ح�����س��وره��م 

املعلومات  اإي�����س��ال  ب��ه��دف  م��وؤ���ّس�����س��ات��ه��م،  يف 

بال�سرعة  واجل��م��ه��ور  االإع���ام  و���س��ائ��ل  اإىل 

الازمتن. والدقة 

ن��دوة  يف  م�ساركته  خ��ال  دودي��ن  واأ���س��ار 

ع��ق��دت��ه��ا ك��ل��ي��ة االإع����ام يف ج��ام��ع��ة ال��ب��رتا، 

ال��ن��اط��ق��ن  »دور  ب��ع��ن��وان  ام�����س اخل��م��ي�����س، 

امل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة  االإع����ام����ي����ن يف 

توجهاً  هناك  اأن  اإىل  االإعامية«،  والرتبية 

ال���وزارات  يف  االإع��ام��ي��ن  الناطقن  لربط 

االإع��ام  ل�سوؤون  الدولة  بوزير  واملوؤ�س�سات 

ف��ن��ّي��اً، وذل����ك ل��ت��وح��ي��د ال���رواي���ة ال��ر���س��م��ي��ة 

تتعلق  ال��ت��ي  امل��وا���س��ي��ع  يف  �سيما  للحكومة 

للدولة. العامة  بال�سيا�سة 

االإع���ام���ي  »ال���ن���اط���ق  م��ه��ّم��ة  اإن  وق�����ال 

ت��ق��ت�����س��ر  ت��ع��د  مل  ال���ر����س���م���ي«  امل���ت���ح���ّدث  اأو 

املوؤ�ّس�سات  اأو  ال���وزارات  اأو  احل��ك��وم��ات  على 

احل��ك��وم��ّي��ة، ب���ل اأ���س��ب��ح��ت ت�����س��م��ل غ��ال��ب��ّي��ة 

واالقت�سادّية  ال�سيا�سية  والهيئات  االأط��ر 

م�سرياً  ��ة،  واخل��ا���سّ ال��ع��اّم��ة  واالج��ت��م��اع��ّي��ة، 

دوره  يقت�سر  ال  االإع��ام��ي  الناطق  اأن  اإىل 

اأداًة  يعد  ب��ل  امل��ع��ل��وم��ات،  ت��ق��دمي  على  فقط 

م��وؤ���س�����س��ت��ه  ب���ن  ال��ث��ق��ة  ت��ع��زي��ز  اأدوات  م���ن 

واجلمهور.

وت��ط��رق وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون االإع���ام 

خ���ال ال���ن���دوة ال��ت��ي اأداره������ا ن��ائ��ب رئ��ي�����س 

اجلامعة الدكتور تي�سري اأبو عرجة، واأ�ستاذ 

الدكتور  االإع��ام  كلية  يف  الرقمي  االإع��ام 

اأع�ساء  م��ن  ع��دد  بح�سور  ال�سخانبة  زي��اد 

اأب���رز  اإىل  ال��ك��ل��ي��ة،  ال��ت��دري�����س��ي��ة يف  ال��ه��ي��ئ��ة 

اأو  االإعامي  الّناطق  ت�ساعد  التي  العوامل 

كالتمّتع  عمله،  تاأدية  يف  الر�سمي  املتحّدث 

اإي�سال  يف  ت�ساعده  جّيدة  لغوّية  بح�سيلة 

واأن  للجمهور،  و�سمولّية  بو�سوح  ر�سائله 

لتفا�سيل  وم��ت��اب��ع  ك��اٍف  اّط���اع  على  ي��ك��ون 

ال����ذي مي��ث��ل��ه،  امل���ج���ال  اأو  ع��م��ل م��وؤ���ّس�����س��ت��ه 

االإق��ن��اع،  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  اإىل متتعه  اإ���س��اف��ة 

وعاداته  جمتمعه  بثقافة  التامة  واملعرفة 

وتقاليده.

ي��ك��ون  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل  اأ���س��ار دودي����ن  ك��م��ا 

ال����ن����اط����ق االإع������ام������ي ق����ري����ب����اً م����ن م���رك���ز 

التي  اجل��ه��ة  اأو  موؤ�ّس�سته  يف  ال��ق��رار  �سنع 

مي���ّث���ل���ه���ا؛ ل���ي���ك���ون ع���ل���ى دراي������ة ب��ت��ف��ا���س��ي��ل 

وحري�ساً  وال�����ّس��ي��ا���س��ات،  وال��ق��رارات  العمل 

ع��ل��ى ت��وث��ي��ق امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ���س��ك��ل ر���س��ائ��ل 

احلاجة. وعند  فوراً  ال�ستخدامها  اإعامّية 

وف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب���اخل���ط���اب االإع����ام����ي 

ال��ر���س��م��ي،  امل���ت���ح���دث  اأو  ل��ل��ن��اط��ق  ال���ن���اج���ح 

ت�سمن  ع���وام���ل  ه��ن��اك  اأن  دودي�����ن  اأو����س���ح 

ب�سفافية  املعلومات  بتقدمي  تتمثل  جناحه 

الر�سمي  امل��ت��ح��دث  يعتمد  ال  واأن  وو���س��وح 

مع  يتفاعل  واأن  التحليل،  على  خطابه  يف 

و���س��ائ��ل االإع�����ام ج��م��ي��ع��ه��ا وي��ح��ر���س على 

على  التاأكيد  مع  ت�ساوؤالتها،  على  االإج��اب��ة 

حال  يف  اخلاطئة  املعلومات  ت�سحيح  اأهمية 

االآخر. والراأي  النقد  يتقبل  واأن  تداولها، 

االإ����س���اع���ات  درء  اأن  دودي�������ن  اأك������د  ك���م���ا 

وامل���ع���ل���وم���ات اخل���اط���ئ���ة ي���ك���ون م����ن خ���ال 

ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات ال��دق��ي��ق��ة وال�����س��ح��ي��ح��ة 

ل��و���س��ائ��ل االإع�����ام وامل���واط���ن���ن، الف���ت���اً اإىل 

ت��دف��ق  ت���ع���زي���ز  اىل  ت�����س��ع��ى  احل���ك���وم���ة  اأن 

�سمان  قانون  تطوير  خال  من  املعلومات 

االآن  هو  الذي  املعلومات  اإىل  الو�سول  حّق 

تعدياته  ت�سّكل  اأن  »وناأمل  الربملان،  لدى 

املجال«. نوعّية يف هذا  نقلة  املقرتحة 

تعمل  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  دودي����ن  ول��ف��ت 

ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ع���م���ل وح��������دات االإع���������ام يف 

امل��وؤ���س�����س��ات احل��ك��وم��ي��ة وت��ط��وي��ر اأدوات���ه���ا 

ي�سهم  مبا  التكنولوجية،  االأ�ساليب  باأحدث 

يف مت��ك��ن ال��ن��اط��ق��ن االإع���ام���ي���ن ف��ي��ه��ا، 

تو�سح  ق��وي��ة  ر�سمية  رواي���ة  اإىل  ل��ل��و���س��ول 

احلكومية. واملوؤ�س�سات  الوزارات  عمل  اآلية 

االإعامية  الرتبية  مفاهيم  ن�سر  وحول 

���س��ع��ي  اإىل  دودي�������ن  اأ�����س����ار  وامل���ع���ل���وم���ات���ي���ة، 

احل��ك��وم��ة م���ن خ����ال اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ل����ل����م����ب����ادرة ال����وط����ن����ي����ة ل���ن�������س���ر ال���رتب���ي���ة 

 2020( لاأعوام  واملعلوماتية  االإعامّية 

على  املجتمع  قدرة  حت�سن  اإىل   )2023  -

واالأخ��ب��ار،  امل��ع��ل��وم��ات  م�����س��ادر  م��ع  التعامل 

الرقمّية. التكنولوجيا  واأدوات 

اإدم������اج  اإىل  ت���ه���دف  اخل����ّط����ة  اأن  وب�����ن 

واملعلوماتية  االإع��ام��ي��ة  الرتبية  مفاهيم 

االأردين،  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  يف  وم��ه��ارات��ه��ا 

����س���م���ن امل���ن���اه���ج اجل���ام���ع���ّي���ة وامل���در����س���ّي���ة، 

الثقافية  املوؤ�س�سات  اأن�سطة  يف  وت�سمينها 

املدين. املجتمع  وموؤ�س�سات  وال�سبابية 

ونوه اإىل اأن هناك توجها لدى احلكومة 

ل��ت��دري�����س م��ن��ه��اج ال��رتب��ي��ة االإع���ام���ي���ة يف 

اإ�سافة  املقبل،  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  يف  امل��دار���س 

اإىل ج��ع��ل ه���ذا امل��ن��ه��اج ك��م�����س��اق اأ���س��ا���س��ي يف 

اختياري. ولي�س  اجلامعات 

بالت�سارك  تعمل  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 

ت��دري��ب  ع��ل��ى  االأردين  االإع�����ام  م��ع��ه��د  م���ع 

امل��ع��ّل��م��ن واأع�������س���اء ه��ي��ئ��ات ال���ت���دري�������س يف 

اجل��ام��ع��ات ع��ل��ى امل��ن��اه��ج امل��ت��ع��ّل��ق ب��ال��رتب��ي��ة 

للم�ساهمة  وذلك  واملعلوماتّية،  االإعامّية 

والتحّقق  الناقد،  التفكري  ثقافة  تعزيز  يف 

م���ن امل��ع��ل��وم��ات واحل���ق���ائ���ق ل���دى ال��ط��ل��ب��ة، 

قد  التي  واالإ���س��اع��ات  االأخ��ب��ار  ب��ن  للتمييز 

بع�س  يف  وت�سر  املجتمعي  الن�سيج  يف  توؤثر 

واقت�سادياً  �سيا�سياً  الدولة  ب�سمعة  االأحيان 

. و�سياحياً

ك��م��ا ت��ع��م��ل احل��ك��وم��ة وف���ق دودي����ن على 

عدد  مع  بال�سراكة  تدريبّية  برامج  ت�سميم 

اجلمعية  مثل:  واملوؤ�ّس�سات  اجلمعّيات  من 

 UNICEFو ال�سحّية  للتوعية  امللكّية 

��ح��اف��ة  ال�����سّ خ��ري��ج��ي  ل��ت��دري��ب   EBRDو

واالإع��������ام يف اجل���ام���ع���ات االأردن�����ّي�����ة ع��ل��ى 

واإدارة  ال�������س���ح���ّي���ة  وال����ت����وع����ي����ة  االإع���������ام 

ال�سياحي. واالإعام  احلمات، 

ودعا وزير الدولة ل�سوؤون االإعام طلبة 

بث  اإىل  ال��ن��دوة  يف  امل�ساركن  االإع��ام  كلية 

عند  ال�سلبية  وجتنب  االإيجابية  الر�سائل 

م�سرياً  بالوطن،  املتعلقة  املعلومات  ت��داول 

املحتوى  باملئة من  اإىل اأن االأردن ي�سكل 70 

مدعاة  يعد  ال�سيء  »وهذا  العربي،  الرقمي 

ل��ل��ف��خ��ر ب�����س��ب��اب��ن��ا ال�����ذي مي��ت��ل��ك م���ه���ارات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  يف  مم��ي��زة 

احل��دي��ث��ة.«وا���س��ت��م��ع وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون 

االإع����ام اإىل اأ���س��ئ��ل��ة وم��ق��رتح��ات م��ن ع��دد 

املعلومات  توفري  اأهمية  ح��ول  الطلبة  م��ن 

ل��و���س��ائ��ل االإع����ام وال��ت�����س��دي ل��اإ���س��اع��ات، 

وت��وف��ري  ال��ر���س��م��ي،  االإع�����ام  وت��ع��زي��ز دور 

ال�سحافة  كليات  خلريجي  تدريبية  فر�س 

االإعامية. املوؤ�س�سات  يف  واالإعام 

الدولة  وزير  جال  الندوة،  هام�س  وعلى 

االإع���ام،  االإع���ام يف م��راف��ق كلية  ل�����س��وؤون 

واط�����ل�����ع ع���ل���ى ا�����س����ت����ودي����وه����ات ال���ت���دري���ب 

االإذاع������ي، واال���س��ت��ودي��وه��ات ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 

التلفزيوين. واملونتاج 

دودين : محتوى اإلعالم األردني يشكل 70% من محتوى اإلعالم العربي 

دودين: التربية اإلعالمية مادة أساسية في المدارس والجامعات العام الدراسي المقبل
الصرايرة : استحداث قسم جديد معني باإلعالم الرقمي الحديث في جامعة البترا
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العقبة-النباط

*ويل العهد: �سرورة العمل على ا�ستدامة 

امل����خ����زون اال����س���رتات���ي���ج���ي م����ن احل����ب����وب يف 

اململكة.

اإىل  اال�ستيعابية  الطاقة  رفعت  *التو�سعة 

األف طن وقللت مدة ر�سو البواخر اإىل   200

اأيام.  3
عبداهلل  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  افتتح 

الثاين، ويل العهد، يف العقبة ام�س اخلمي�س، 

�سوامع  تو�سعة  م�سروع  من  الثانية  املرحلة 

العقبة  ميناء  تناف�سية  يعزز  ال��ذي  احلبوب، 

للت�سدير. ليكون مركزاً 

ا�ستدامة  على  العمل  �سرورة  �سموه  واأك��د 

امل����خ����زون اال����س���رتات���ي���ج���ي م����ن احل����ب����وب يف 

امل��م��ل��ك��ة، وو����س���ع اآل����ي����ات م���درو����س���ة ل��ع��م��ل��ي��ة 

الكفاءة  درج��ات  اأعلى  �سمن  الت�سدير  اإع��ادة 

واملرونة.

اإيجاز قدمه  اإىل  وا�ستمع �سمو ويل العهد 

العقبة،  تطوير  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 

تو�سعة  اأن  اإىل  فيه  اأ���س��ار  ال�����س��ف��دي،  ح�سن 

امل�������س���روع رف���ع���ت ال��ط��اق��ة اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة من 

األف طن، واأطالت   200 100 األف طن اإىل 
عمليات  اأن  اإىل  الفتاً  احلبوب،  تخزين  فرتة 

ت��ت��م ب�سكل م��ربم��ج ووف��ق��اً الأع��ل��ى  ال��ت��خ��زي��ن 

الدولية. املوا�سفات واملعايري 

امل�سروع،  تو�سعة  اأن  اإىل  ال�سفدي  واأ���س��ار 

وت�سغله  العقبة  تطوير  �سركة  متلكه  ال��ذي 

ال�سركة العامة االأردنية لل�سوامع والتموين، 

ت��رف��ع م���ن ت��ن��اف�����س��ي��ة امل��ي��ن��اء ل��ي��ك��ون م��رك��زاً 

دول  اإىل  اململكة  من  احلبوب  ت�سدير  الإع��ادة 

اجل������وار، وت�����س��رع وت�����رية ال��ع��م��ل م���ن خ��ال 

تقليل مدة ر�سو البواخر من 10 اأيام اإىل 3.

احل��ب��وب  ���س��وام��ع  تو�سعة  م�����س��روع  وي��اأت��ي 

االأردن  دور  تعزيز  يف  امللكية  للروؤية  تنفيذاً 

اللوج�ستية  للخدمات  اإقليميا  مركزاً  ليكون 

وال���ن���ق���ل، ال����ذي ي�����س��اه��م يف دع����م االق��ت�����س��اد 

املحلي.

وا�ستملت اأعمال تو�سعة امل�سروع، على بناء 

 250 بطول  لل�سوامع  خم�س�سن  ر�سيفن 

 6 مرتاً ملناولة �سفينتن يف اآٍن واحد، واإن�ساء 

باأنظمة  جمهزة  لل�ساحنات  حتميل  حمطات 

ت��ع��ب��ئ��ة اأوت��وم��ات��ي��ك��ي��ة، وت��رك��ي��ب ح����زام ن��اق��ل 

ثنائي االجتاه واآلة حتميل لنقل احلبوب من 

ال�سوامع اإىل امليناء لغايات اإعادة الت�سدير.

ورئي�س  ال���وزراء،  رئي�س  االفتتاح،  وح�سر 

اخلا�سة،  االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 

وعدد من امل�سوؤولن.

العقبة -النباط

 تراأ�س �سمو االأمري احل�سن بن عبداهلل 

ام���������س اخل��م��ي�����س،  ال���ع���ه���د،  ال�����ث�����اين، ويل 

ال��ع��ق��ب��ة  ����س���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة  اج����ت����م����اع����اً يف 

تنفيذ  �سري  ملتابعة  اخل��ا���س��ة،  االقت�سادية 

العقبة. ا�سرتاتيجية  خطة 

وا����س���ت���م���ع �����س����م����وه، خ������ال االج����ت����م����اع، 

تنفيذ  اآل���ي���ات  ع���ن  امل��ع��ن��ي��ن  م���ن  ���س��رح  اإىل 

ت�سمل  وال��ت��ي  م��ن اخل��ط��ة،  االأوىل  امل��رح��ل��ة 

ت��ط��وي��ر ال�����س��ي��اح��ة يف امل���دي���ن���ة، م���ن خ��ال 

منخف�سة  مبا�سرة  جديدة  رح��ات  ت�سيري 

طريان  �سركات  وعرب  العقبة  اإىل  التكاليف 

ع���امل���ي���ة، مب���ا ي�����س��ه��ل و����س���ول ال�����س��ي��اح م��ن 

خم��ت��ل��ف دول ال��ع��امل ومي��ّك��ن��ه��م م��ن زي���ارة 

وخم��ت��ل��ف  وال����ب����رتا(،  رم  ووادي  )ال��ع��ق��ب��ة 

اإىل  اإ���س��اف��ة  اململكة،  يف  ال�سياحية  املناطق 

اإطاق جدول ن�ساطات �سياحية يف �سهر اآب، 

الرتفيهية. امل�ساريع  واإقامة 

اإي���ج���اد �سبل  اأي�����س��ا  وت��ت�����س��م��ن اخل���ط���ة 

ل��ت��ح�����س��ن امل���ن���اخ اال���س��ت��ث��م��اري يف امل��دي��ن��ة 

ملواءمة  وبنائها  امل��ه��ارات  تعليم  جانب  اإىل 

القطاع اخلا�س. متطلبات 

االجتماع،  خال  العهد،  ويل  �سمو  واأك��د 

اجلهات  جميع  مع  التعاون  موا�سلة  اأهمية 

ذات العاقة ل�سمان تنفيذ امل�ساريع بنجاح، 

و�سمن اخلطة املعدة.

وح�������س���ر االج����ت����م����اع، رئ���ي�������س ال��������وزراء، 

وم����دي����ر م���ك���ت���ب ج����ال����ة امل����ل����ك، ووزي�������را 

امل���ال���ي���ة، وال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل، 

االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  ورئي�س 

اخلا�سة.

ولي العهد يفتتح المرحلة الثانية من مشروع 
صوامع العقبة الخميس

ولي العهد يترأس اجتماعًا لمتابعة سير تنفيذ خطة
 استراتيجية العقبة

النباط-عمان

برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  بعث 

امل����ل����ك حم��م��د  ج����ال����ة  اأخ����ي����ه  اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة 

ال�سقيقة،  املغربية  اململكة  ملك  ال�����س��اد���س، 

مب��ن��ا���س��ب��ة ذك������رى ج���ل���و����س ج���ال���ت���ه ع��ل��ى 

العر�س.

واأع������رب ج��ال��ت��ه، يف ال���ربق���ي���ة، ب��ا���س��م��ه 

الها�سمية  االأردن���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة  ���س��ع��ب  وب��ا���س��م 

وحكومتها عن اأحر التهاين واأ�سدق امل�ساعر 

االأخوية بهذه املنا�سبة، متمنيا جلالة امللك 

ال�����س��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة،  ال�����س��اد���س دوام  حم��م��د 

التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  املغربي  ولل�سعب 

واالزدهار، يف ظل قيادته احلكيمة.

النباط-عمان

ع����ق����د ال�����ف�����ري�����ق امل�����ك�����ّل�����ف ب���ت�������س���وي���ب 

ا���س��ت��ي�����س��اح��ات دي����وان امل��ح��ا���س��ب��ة، اج��ت��م��اع��اً 

ل�سوؤون  دولة  وزير  برئا�سة  ام�س اخلمي�س، 

اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور  ال���وزراء  رئا�سة 

ل�سهر  امل���وّث���ق���ة  اال���س��ت��ي�����س��اح��ات  مل��ن��اق�����س��ة 

املا�سي. حزيران 

اال�ستي�ساحات  ع��دد  اأّن  اجل��ازي  وك�سف 

ال����ت����ي ت���وث���ي���ق���ه���ا ل�����س��ه��ر ح�����زي�����ران ب��ل��غ��ت 

وج���ود  ع���دم  اإىل  ا���س��ت��ي�����س��اح��اً، الف���ت���اً   27
ت�����س��ت��دع��ي  خم���ال���ف���ات  اأو  ا����س���ت���ي�������س���اح���ات 

ال���ن���زاه���ة وم��ك��اف��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  اإىل  حت��وي��ل��ه��ا 

اأو الق�ساء. الف�ساد 

واأ�سار اإىل اأن مو�سوعات اال�ستي�ساحات 

واإدارّي���ة  فنّية  ث��غ��رات  وج��ود  على  ا�ستملت 

حكومّية،  ع��ط��اءات  بتنفيذ  تتعّلق  وم��ال��ّي��ة 

اأوام���ر  وتنفيذ  م�����س��اري��ع،  ا�ستكمال  وت��ع��ّ� 

تغريّية ب�سكل خمالف.

بّن اجلازي وجود ماحظات حول  كما 

باملزاد  بيع  وقوائم  �سريبّية،  ملفات  تدقيق 

ومنح رخ�س  اأرا���ٍس،  وتاأجري قطع  العلني، 

م��ه��ن، وال��ّرق��اب��ة على االإن�����س��اءات، وق��د مّت 

اتخاذ االإجراءات الازمة لت�سويبها.

وك�����س��ف ع��ن وج���ود خم��ال��ف��ات اإدارّي�����ة يف 

ب��ع�����س ال������وزارات وامل��وؤ���ّس�����س��ات وال��ب��ل��دّي��ات 

وال�سركات احلكومّية تتعّلق بتعين وترقية 

اإ�سرافّية  مواقع  وت�سّلمهم  موّظفن،  ونقل 

�����س��ات وم��ك��اف��اآت  وق��ي��ادّي��ة وت��ل��ّق��ي��ه��م مل��خ�����سّ

ب�����س��ك��ل خم����ال����ف ل���اأ����س�������س وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الناظمة.

كما مّت بح�سب اجلازي، اتخاذ االإجراءات 

اإنفاقها  مّت  الازمة ال�سرتداد مبالغ مالّية 

وم�����س��روف��ات  ك���م���ك���اف���اآت  ح�����ّق،  دون وج����ه 

وبدالت، و�سرف مركبات حكومّية ملوّظفن 

وق��ود  كمّيات  وا�ستهاك  م�ستحّقن،  غ��ري 

وحمروقات تتجاوز ال�ّسقف امل�سموح به.

ال��ف��ري��ق  ع��م��ل  اأّن  اإىل  اجل������ازي  ون������ّوه 

م�����س��ت��م��ّر ���س��ه��رّي��اً مل��ن��اق�����س��ة اال���س��ت��ي�����س��اح��ات 

واأّن  ت��ب��اع��اً،  ال�سابقة  االأ���س��ه��ر  ع��ن  امل��وّث��ق��ة 

مع  ب������اأّول،  اأّواًل  ي��ت��ّم  امل��خ��ال��ف��ات  ت�����س��وي��ب 

امل��ت��اب��ع��ة م���ع امل���وؤ����ّس�������س���ات امل��ع��ن��ّي��ة ودي�����وان 

املخالفات  ت�سويب  م��ن  ل��ل��ت��اأّك��د  املحا�سبة 

وفق االأ�سول.
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االنباط-عمان

مع  اتفاقية  الكويتي  الأردين  البنك  وّق��ع 

مبوجبها  �سيتم  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة 

التربع من خالل برنامج الت�سمية والت�سريف 

وح��دة  ت�سمية  �ستتم  حيث  للموؤ�س�سة،  التابع 

العالج الكيماوي با�سم البنك يف مبنى ال�سيخ 

خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل ن���ه���ي���ان، ب��ح��ي��ث ت��ذه��ب 

البنية  لتغطية  جارية  ك�سدقة  التربع  قيمة 

واملعدات يف مركز احل�سني  والأجهزة  التحتية 

لل�سرطان.

وج���اءت ه��ذه الت��ف��اق��ي��ة، ال��ت��ي مت توقعيها 

ب���ني ال�����س��ي��دة ن�����س��ري��ن ق��ط��ام�����ش، م��دي��ر ع��ام 

هيثم  وال�سيد  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي للبنك  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ب��ط��ي��خ��ي، 

التي  ال�سراكة  اإط��ار  �سمن  الكويتي،  الأردين 

ال�سنوات  م���دار  على  والبنك  املوؤ�س�سة  جتمع 

دعم  خاللها  من  مت  والتي  ال�سابقة،  العديدة 

العديد من برامج املوؤ�س�سة الهادفة اإىل تقدمي 

احل�سني  مركز  يف  للمر�سى  ال�سمويل  العالج 

لل�سرطان.

وح��������ول ذل�������ك ق����ال����ت ال���������س����ي����دة ن�����س��ري��ن 

الكويتي  الأردين  البنك  دور  قطام�ش:«نثمن 

لل�سرطان،  احل�سني  وم��رك��ز  موؤ�س�سة  دع��م  يف 

ونقدر جهوده يف الوقوف اإىل جانبنا، لتحقيق 

ر�سالتنا الإن�سانية وتقدمي اأف�سل �سبل العالج 

ال�سمويل ملر�سانا«.

البطيخي،  هيثم  ال�سيد  اأ���س��ار  جانبه،  م��ن 

اإىل اأن تقدمي الدعم ملركز احل�سني لل�سرطان 

ي���ع���ت���رب م����ن م����ب����ادرات����ن����ا الأ����س���ا����س���ي���ة ���س��م��ن 

بر�سالة  منا  واإمياناَ  الجتماعية،  م�سوؤوليتنا 

مب�ستوى  الطبية  واخلدمات  النبيلة  املوؤ�س�سة 

تفر�ش  وال��ت��ي  م��ت��م��ي��زة،  ب��ك��وادر طبية  ع��امل��ي 

�سيما  ل  ال�����س��ح��ي،  ب��ال��ق��ط��اع  اله��ت��م��ام  علينا 

حر�سنا على املر�سى منهم ب�سكل خا�ش لنوفر 

لهم البيئة ال�سليمة خالل فرتة عالجهم.

ك��م��ا ���س��ن��ع��م��ل ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة دع��م��ن��ا ل��ه��ا 

الوعي  زي���ادة  يف  دوره���ا  اأداء  م��ن  تتمكن  حتى 

والرعاية  العالج  وتوفري  املجتمع  اأف���راد  بني 

الطبية للمر�سى.

االنباط-عمان

الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  ال����زراع����ة  وزارة  ن��اق�����س��ت 

امل��ت��ح��دة ل��الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة )ال���ف���او(، خالل 

م�سروع  وثيقة  اخلمي�ش،  ام�ش  عقدت  ور���س��ة 

املتدهورة«  الأرا���س��ي  حيادية  اأه��داف  »حتقيق 

من خالل برامج ال�ستعادة والإدارة امل�ستدامة 

لالأرا�سي يف �سمال الأردن، التي �سيتم التقدم 

بها للتمويل من مرفق البيئة العاملي.

وق�������ال وزي�������ر ال������زراع������ة امل���ه���ن���د����ش خ��ال��د 

اإن وث��ي��ق��ة امل�����س��روع ت��ن�����س��ج��م مع  احل��ن��ي��ف��ات، 

اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة يف م���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات 

ال���ك���ب���رية ال����راه����ن����ة، م�������س���ي���ًدا ب�����دور »ال����ف����او« 

ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  وت��ع��اون��ه��ا 

واملناخية  البيئية  التغريات  ومواكبة  بتطوير 

ال����وزارة،  م��ع  امل�ستمر  وت��ع��اون��ه��ا  والإن��ت��اج��ي��ة، 

���س��ي��م��ا يف ت��ط��وي��ر ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

ل��الأم��ن ال��غ��ذائ��ي واإع����داد خ��ط��ة عملها ودع��م 

اإط�����الق وت��ي�����س��ري احل������وارات ال��وط��ن��ي��ة لقمة 

النظم الغذائية.

وبح�سب بيان، اأ�سار احلنيفات اإىل اأن هناك 

اإعادة تاأهيل الغابات،  تعاونا حاليا يف جمالت 

دعم  وك��ذل��ك  امل��ي��اه،  وح�ساد  امل��راع��ي،  وتنمية 

املبذولة  للجهود  ا�ستكمال  امل��زارع��ني  �سغار 

ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 

للقطاع الزراعي.

بدوره، قال ممثل »الفاو« يف الأردن املهند�ش 

»�سيتبع  امل���ق���رتح  امل�����س��روع  اإن  ع�����س��اف،  ن��ب��ي��ل 

روؤي��ة  مع  يتما�سى  مبا  الطبيعية  املناظر  نهج 

مرفق البيئة العاملي لتعزيز املناظر الطبيعية 

املتكاملة امل�ستدامة واإدماج القطاعات واإ�سراك 

اأ����س���ح���اب ال��ع��الق��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات 

ال���ك���ام���ن���ة وراء  مل���ع���اجل���ة الأ�����س����ب����اب  خم��ت��ل��ف��ة 

بالأمن  املتعلقة  والتحديات  الأرا���س��ي  تدهور 

الغذائي«.

تخطيط  �سياغة  �سيدعم  امل�سروع  اأن  وبني 

�سامل ل�ستخدام الأرا�سي لرت�سيد ا�ستعمالت 

النظم  الرتابط عرب  تعالج  الأرا�سي بطريقة 

الر�سيدة  احلوكمة  وتعزيز  امل��ت��ع��ددة،  البيئية 

مل���واءم���ة ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ي��ا���س��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى 

الوطني ودون الوطني، وت�سجيع البتكارات يف 

الإدارة امل�ستدامة لالأرا�سي.

و���س��ي��ع��م��ل امل�������س���روع، ب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان، على 

و�سع اأ�سا�ش �سياقي لتقدمي اإطار عمل حيادية 

اأن��ظ��م��ة التقييم  ت��ده��ور الأرا����س���ي م��ن خ��الل 

وامل��راق��ب��ة ال��ت�����س��ارك��ي��ة، ال��ت��ي ���س��ت��ع��زز وتعطي 

وزًنا عملًيا لتنفيذ حيادية الرا�سي املتدهورة 

وعمليات  زي����ادة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال��ت��ف��او���ش، 

وتقنيات ا�ستعادة هذه الأرا�سي.

امل�ساواة  مثل  ال�ساملة  الق�سايا  و�ست�سكل 

املرتبطة  ال���س��ت��دام��ة  وق�سايا  اجلن�سني  ب��ني 

امل�سروع يف مرحلة  القيمة جزًءا من  ب�سال�سل 

م��ب��ك��رة، اإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��اورات م��ع اأ���س��ح��اب 

العالقة وامل�ساركة يف عملية ت�سميم امل�سروع.

ومتثل حيادية تدهور الأرا�سي نقلة نوعية 

وتعترب  الأرا�سي  اإدارة  �سيا�سات وممار�سات  يف 

من املنهجيات الفريدة من نوعها كونها توزان 

مع  املنتجة  ل��الأرا���س��ي  املتوقعة  اخل�سارة  ب��ني 

و�سع  �سيتم  كما  امل��ت��ده��ورة،  املناطق  ا�ستعادة 

جمموعة من التدابري للحفاظ على الأرا�سي 

�سياق  يف  وا�ستعادتها  م�ستدام  ب�سكل  واإدارت��ه��ا 

تخطيط ا�ستخدام الأرا�سي.

بتحقيق  الآن،  حتى  دول��ة،   120 والتزمت 

 ،2030 عام  بحلول  الأرا�سي  تدهور  حيادية 

تدهور  حليادية  الأ�سا�سية  امل��ب��ادئ  تعد  حيث 

الأرا�����س����ي ه���ي احل����د الأدن������ى م���ن امل��ت��ط��ل��ب��ات 

الإدارة  لتحقيق  الناجح  للتنفيذ  ال�سرورية 

امل�ستدامة لالأرا�سي.

اتفاقية بين البنك األردني الكويتي والحسين للسرطان

وزير الزراعة: األردن يشكل فرصة للمجتمع الدولي 
في تحقيق األمن الغذائي

ال�سلط -االنباط

الفايز،  ال�سياحة والآثار نايف   قال وزير 

الرتاث  قائمة  على  ال�سلط  مدينة  و�سع  اإن 

ال���وزارة  واإن  ل����الأردن،  ال��ع��امل��ي يعترب اجن���ازا 

ت�سري بخطى ثابتة ومدرو�سة ل�ستثمار هذا 

الجناز .

واأ�����س����اف ال���ف���اي���ز خ����الل زي����ارت����ه مل��دي��ن��ة 

ال�����س��ل��ط ام�����ش اخل��م��ي�����ش، مب��ن��ا���س��ب��ة اخ��ت��ي��ار 

املدينة على قائمة الرتاث العاملي، اإن الوزارة 

للرتويج  خ��ا���ش  ب��رن��ام��ج  اإع����داد  ع��ل��ى  تعمل 

ل��ل�����س��ل��ط ع���رب و����س���ائ���ل الإع�������الم وم��ن�����س��ات 

مع  والتوا�سل  عامليا،  الجتماعي  التوا�سل 

ال�سلط  ل��ت��ك��ون  ال��دول��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  ���س��رك��ات 

ج�����زءا م���ن ب���راجم���ه���ا ال���رتوي���ج���ي���ة و���س��م��ن 

م��ن خمتلف  ال�سياح  ي��زوره��ا  ال��ت��ي  الأم��اك��ن 

الدول.

واأ����س���ار اإىل ت�����س��ك��ي��ل ف��ري��ق م���ن اجل��ه��ات 

من  واأهلية«  »حكومية  العالقة  وذات  املعنية 

امل��دي��ن��ة، ل��و���س��ع خ��ط��ة ع��م��ل ل���س��ت��ث��م��ار ه��ذا 

الجناز على اأر�ش الواقع من خالل م�ساريع 

�سياحية وتنموية ل�ستغالل طاقات ال�سباب.

اإن دورن���ا ه��و تعظيم ه��ذا الجن��از  وق���ال، 

وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ي���ه م����ن خ������الل ا����س���ت���غ���الل 

مدينة  بها  تتمتع  ال��ت��ي  الكبرية  الإم��ك��ان��ات 

ملبانيها  املعماري  الطراز  ال�سلط خل�سو�سية 

الرتاثية والعي�ش امل�سرتك بني �سكانها وكرم 

ال�سيافة والعادات والتقاليد احلميدة، داعيا 

ال�سحيح  بال�سكل  وتوظيفها  اإب���رازه���ا  اىل 

وو�سعها يف املكانة التي ت�ستحقها.

الو�سول  يف  �ساهم  م��ن  ك��ل  الفايز  وثمن 

اأف����رادا وم��وؤ���س�����س��ات، حيث  اإىل ه��ذا الجن���از 

طويلة  ���س��ن��وات  م��ن��ذ  حثيثة  ج��ه��ود  ب���ذل  مت 

ال��ن��ت��ي��ج��ة وه����ي و���س��ع  ل��ل��و���س��ول اإىل ه����ذه 

ال�سلط على قائمة الرتاث العاملي.

ب��������دوره، ع����رب حم���اف���ظ ال���ب���ل���ق���اء ن��اي��ف 

ال��ه��داي��ات، ع��ن ت��ق��دي��ره ل��ك��ل اجل��ه��ات التي 

ال�سلط  مدينة  ملف  اإجن��اح  م�سوؤولية  تولت 

معربا  العاملي،  ال��رتاث  قائمة  على  وو�سعها 

�سياحيا  الجن���از  ه��ذا  ينعك�ش  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن 

لها  امل��ج��اورة  واملناطق  املدينة  على  وتنمويا 

م��ن خ���الل م�����س��اري��ع ���س��ي��اح��ي��ة ت��ول��د ف��ر���ش 

لل�سباب. عمل 

البلقاء  حمافظة  مناطق  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

ت��ت��م��ت��ع ب��خ�����س��ائ�����ش ���س��ي��اح��ي��ة وج��غ��راف��ي��ة 

ومناخية جتعل منها نقطة جذب على مدار 

العام �سواء حمليا اأو عامليا .

واأك����د ك��ل م��ن ال�����وزراء ال�����س��اب��ق��ني غالب 

ال��زع��ب��ي وع����وين ال��ب�����س��ري وامل��ه��ن��د���ش م��اه��ر 

اأب���و ال�����س��م��ن وال���ن���واب ع��ب��د احل��ل��ي��م احل��م��ود 

وط�����الل ال���ن�������س���ور ودي���ن���ا ال��ب�����س��ري ورئ��ي�����ش 

العواملة  مو�سى  البلقاء  حمافظة  جمل�ش 

وع�����س��و ال��وف��د مل��ل��ف ال�����س��ل��ط امل��ه��ن��د���س��ة لينا 

اأر�ش  على  خطوات  تنفيذ  اأهمية  �سليم،  اأب��و 

ال���واق���ع ل���س��ت��ث��م��ار ه���ذا الجن����از م��ن خ��الل 

مع  بالتعاون  ال�سياحة  وزارة  تقودها  جهود 

املوؤ�س�سات الأهلية يف مدينة ال�سلط وترجمة 

على  اإيجابا  ينعك�ش  مبا  العاملي  النجاح  هذا 

املدينة واأهلها �سواء من حيث البنية التحتية 

امل�ساريع من قبل القطاع  وتطويرها واإقامة 

ال�سباب  وت�سغيل  ح��ك��وم��ي،  ب��دع��م  اخل��ا���ش 

اآل��ي��ات حم��ددة تت�سمنها  وال�����س��اب��ات، وو���س��ع 

خطة عمل لإدارة هذا امللف من خالل برامج 

وحماور مثل ترميم املباين الرتاثية وزيادة 

واملحافظة  الرتاث  باأهمية  املجتمعي  الوعي 

عليه ودعم املجتمع املحلي بهذا اخل�سو�ش.

من  للعدد  جولة  على  ال��زي��ارة  وا�ستملت 

املواقع منها متحف ال�سلط التاريخي ومركز 

ال������زوار يف ���س��اح��ة ع��ق��ب��ة ب���ن ن���اف���ع، و����س���ارع 

احلمام، وامل�سجد ال�سغري، وكني�سة الالتني، 

و�سارع  الجنليزي،  واملجمع  العني،  و�ساحة 

اخل�سر، و�سارع امليدان، وادراج املدينة.

وزير السياحة: نسعى الستثمار وضع السلط على قائمة 
التراث العالمي

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�سحة، ام�ش اخلمي�ش، 

اإ�سابات  و1008  وفيات   10 ت�سجيل  عن 

امل�ستجد يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ش  ج��دي��دة 

اإىل  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  اململكة، 

10010 وفيات و769390 اإ�سابة.

عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 

احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  ال�����س��ح��ة  وزارة 

9704 حالت،  اإىل  الن�سطة حالّيا و�سل 

وب��ل��غ ع��دد احل���الت ال��ت��ي اأدخ��ل��ت ام�ش 

بلغ  ف��ي��م��ا  ح��ال��ة،   81 امل�ست�سفيات  اإىل 

امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت  عدد 

الإجمايل  العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   53

يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت 

امل�ست�سفيات 526 حالة.

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

باملئة،   6 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ب��ل��غ��ت ن�سبة  ب��امل��ئ��ة، ف��ي��م��ا   17 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�سطناعي  التنّف�ش  اأجهزة  اإ�سغال 

الإقليم ذاته 9 باملئة.

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

يف اإق��ل��ي��م ال��و���س��ط ب��ل��غ��ت 17 ب��امل��ئ��ة، يف 

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

باملئة،   26 اإىل  ذات��ه  الإقليم  احلثيثة يف 

بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�ش 

ال�سطناعي 7 باملئة.

يف  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 

اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   7 اجل��ن��وب  اإقليم 

فيما  باملئة،   16 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة 

ب��ل��غ��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����ش 

ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 9 باملئة.

475 حالة  اإىل ت�سجيل  املوجز  واأ�سار 

حلالت  الإج��م��ايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 

ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 

14 يوماً اإىل 749676 حالة.

 27681 اإج���راء  اإىل  امل��وج��ز  اأ���س��ار  كما 

ف���ح�������س���اً، ل��ي�����س��ب��ح ال����ع����دد الإج����م����ايل 

ل��ل��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 

8454110 فحو�سات،  الوباء وحتى الآن 

ال���ف���ح���و����س���ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  لف����ت����اً 

 3.64 نحو  اإىل  و�سلت  ام�ش  الإيجابّية 

باملئة.

االنباط-برتا

ق���رر م��دع��ي ع���ام ع��م��ان م��ن��ع حماكمة 

امل�ستكى عليهم بق�سية م�ست�سفى اجلاردنز 

ورفع الأوراق اإىل النائب العام.

وق����ال����ت الأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��م��ج��ل�����ش 

)برتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الق�سائي 

اإىل  ا���س��ت��ن��د  ال���ق���رار  اإن  ام�����ش اخل��م��ي�����ش، 

ت��ق��ري��ر ال��ط��ب ال�����س��رع��ي وت��ق��ري��ر اللجنة 

الفنية املنتخبة من الأطباء واملتخ�س�سني 

التيار  اأن ل عالقة لنقطاع  اأك��دوا  الذين 

الكهربائي بحادثة الوفاة.

امل�سادقة  على  متوقف  القرار  اأن  يذكر 

عليه من قبل النائب العام.

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ك��ل��ف 

اأبو قدي�ش مديري الإدارات بالدوام  حممد 

ي���وم���ني اأ���س��ب��وع��ي��ا يف م���دي���ري���ات ال��رتب��ي��ة 

ال��رتب��ي��ة  م���دي���ري  م���ع  للتن�سيق  وال��ت��ع��ل��ي��م 

العام  ل��ب��دء  ال���س��ت��ع��دادات  ملتابعة  والتعليم 

وتنفيذ   ،  2022/2021 اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 

من   ، التعليمي  ال��ف��اق��د  ت��ع��وي�����ش  ب��رن��ام��ج 

خالل اجلولت التفقدية للمدار�ش.

وي����اأت����ي ه����ذا ال����ق����رار ن���ظ���را ل���ق���رب ب��دء 

ال��ع��ام ال��درا���س��ي، وحر�سا م��ن ال����وزارة على 

ملعاجلة  ال��واق��ع  على  ال���س��ت��ع��دادات  متابعة 

اأي حتديات قد تعرت�ش �سري العمل ، ومبا 

الطلبة  ل�ستقبال  املدار�ش  جاهزية  ي�سمن 

يف عودة الدرا�سة وجاهية واآمنة للجميع.

االنباط-برتا

ال�����س��ي��ن��ي يف ع���م���ان ت�سن  ال�����س��ف��ري  دع����ا 

التنمية  ف��ر���ش  اغ��ت��ن��ام  دون����غ، اىل  ت�����س��وان 

اجلديدة بني بالده والأردن، ودفع العالقات 

الثنائية اإىل م�ستوى جديد.

واك��د دون��غ خالل ن��دوة نظمتها ال�سفارة 

مئوية  مبنا�سبة  اخلمي�ش  ام�����ش  ع��م��ان  يف 

اهمية  ال�سيني  ال�سيوعي  احل��زب  تاأ�سي�ش 

البلدين  تعزيز الت�سال ال�سرتاتيجي بني 

ل���ت���وط���ي���د ال�������س���داق���ة وت���ع���م���ي���ق ال���ت���ع���اون 

للجانبني،  امل�����س��رتك  ال��ك�����س��ب  اأ���س��ا���ش  ع��ل��ى 

م�ستعر�سا يف الوقت نف�سه الإجن��ازات التي 

حققتها ال�سني خالل مئة عام املا�سية.

ب��الده تدعم م�ساركة الأردن يف  اأن  واك��د 

مبادرة »احلزام والطريق«، وا�ستعداد ال�سني 

اجلانب  مع  التنمية  ا�سرتاتيجيات  ملواءمة 

وتعميق  التكميلية،  املزايا  وتعزيز  الأردين، 

ال��ت��ع��اون يف جم���الت ال��ط��اق��ة والت�����س��الت 

الإنتاجية  وال�سعة   ، التحتية  البنية  وب��ن��اء 

من  واأ���س��ار  الردن.  يف  ال�ستثمار  وت�سجع 

ال��ع��ادل واملعقول  ان احل��ل  اآخ���ر اىل  ج��ان��ب 

للق�سية الفل�سطينية �سرط اأ�سا�سي لتحقيق 

ال�سالم والأمن الدائمني يف منطقة ال�سرق 

الأو�����س����ط ح��ي��ث ت��ت��م�����س��ك ك���ل م���ن ال�����س��ني 

بقوة  وت��وؤي��دان  وال�سالم،  بالعدالة  والأردن 

اىل  داع��ي��ا  الفل�سطينية،  ال��ع��دال��ة  مطالب 

ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل وال��ت��ن�����س��ي��ق يف ال��ق�����س��اي��ا 

الفل�سطينية،  ال��ق�����س��ي��ة  م��ث��ل  الإق��ل��ي��م��ي��ة 

ال�سالم،  لتعزيز  ال�ساعية  اجلهود  وتوحيد 

وامل�ساهمة يف حل م�ساكل القرن.

فريدة  مكانة  ل��ه  بلد  الأردن  ان  واع��ت��رب 

ون��ف��وذ م��ه��م يف ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��ري��ك 

ب��الده  ا���س��ت��ع��داد  اىل  م�سريا  م��ه��م،  اإقليمي 

ل��ل��ع��م��ل م���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة الأخ������رى مبا 

ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال��ق��م��ة  جل��ع��ل  الأردن  ذل����ك  يف 

لتعزيز  فر�سة   2022 ع��ام  الأوىل  العربية 

ا�سرتاتيجيتها واأعمالها، والتكاتف للم�سي 

قدًما يف بناء »احلزام والطريق«.

الآ�سيوية  ال�سوؤون  من جهته عرب مدير 

امل��غ��رتب��ني  و������س�����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  يف 

ال���وزارة  تهاين  ع��ن  ال��ط��وال  مالك  ال�سفري 

ال�سيني،  ال�سيوعي  احلزب  تاأ�سي�ش  بذكرى 

الردن  تربط  التي  العالقات  متانة  موؤكدا 

ب��ال�����س��ني م��ن��ذ اك����ر م���ن 50 ع���ام���ا وال��ت��ي 

ت�����س��ري ب���وت���رية ���س��ري��ع��ة ب��ف�����س��ل ت��وج��ي��ه��ات 

اىل  م�سريا  ال��ب��ل��دي��ن،  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 

تقدير الأردن ملوقف ال�سني من دعم عملية 

توفري  يف  الأردن  ل��دع��م  وك��ذل��ك  ال�����س��الم، 

اللقاحات �سد فايرو�ش كورونا.

وال���ق���ى ع���دد م���ن امل��ت��ح��دث��ني واخل����رباء 

اجل��ان��ب��ني  م���ن  ال�����س��ي��ن��ي  الردين  ب��ال�����س��اأن 

التعاون  خاللها  اك���دوا  وم��داخ��الت  كلمات 

وال�سني  الردن  ب��ني  اخل��ا���س��ة  وال��ع��الق��ات 

وب����ني ال���ع���رب وال�������س���ني ب�����س��ك��ل ع����ام وه��ي 

عالقات تاريخية واهمية ال�ستمرار بتعزيز 

هذه العالقات يف خمتلف املجالت.

تسجيل 10 وفيات و1008 إصابات 
بفيروس كورونا في المملكة

مدعي عام عمان يقرر منع محاكمة 
المشتكى عليهم بقضية الجاردنز

أبو قديس يكلف مديري االدارات في 
التربية بالدوام يومين أسبوعيًا

السفير دونغ: الصين تدعم مشاركة 
األردن في مبادرة الحزام والطريق

  االنباط-عمان

الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  بحثت 

يف جمل�ش الأعيان برئا�سة العني عي�سى حيدر 

مراد، ام�ش اخلمي�ش، مع وزير العمل وال�سوؤون 

الركابي  ع��ادل  الدكتور  العراقي  الجتماعية 

وال���وف���د امل���راف���ق، ���س��ب��ل ال��ت��ع��اون يف ال�����س��وؤون 

الت�سغيل  وجم����الت  وال��ع��م��ال��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 

والتدريب بني البلدين ال�سقيقني.

وال���ع���راق  الأردن  اإن  م������راد،  ال���ع���ني  وق�����ال 

تاريخية  ج��ذور  ذات  جتمعهما عالقات عميقة 

البلدين  كال  اأن  م��وؤك��ًدا  كافة،  امل�ستويات  على 

ي���ب���ذلن ج���ه���ًدا دوؤوب�������اً ل��ل��ن��ه��و���ش ب��ال��ع��الق��ات 

يخدم  مب��ا  وتطويرها  عليها  والبناء  الثنائية 

م�سالح ال�سعبني ال�سقيقني.

ال�سفري  ال��ذي ح�سره  اللقاء  خ��الل  واأ���س��ار 

اأن  اإىل  ال����ع����ذاري،  ع���ّم���ان ح��ي��در  ال���ع���راق���ي يف 

التعاون  م�سرية  تعزز  ثنائية  اتفاقيات  هناك 

اأن  مبيًنا  ال�سقيقني،  البلدين  بني  القت�سادي 

يحتل  املختلفة،  باأ�سكاله  القت�سادي  التعاون 

خالل  من  التعاون  �سعيد  على  ب��ارزة  م�ساحة 

البلدان  ي�سعى  ال��ت��ي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع 

لتنفيذها.

وب�������ني اأه���������م م���ت���ط���ل���ب���ات حت���ق���ي���ق ال���ن���م���و 

بت�سافر  ميكن  حيث  البلدين،  يف  القت�سادي 

اجل���ه���ود حت��ق��ي��ق ال���س��ت��خ��دام الأم���ث���ل للقوى 

العاملة وتوفري فر�ش العمل، وتعزيز التعاون 

امل�سرتك يف جمالت الت�سغيل والتدريب املهني 

ورعاية الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

وحت���دث ع��ن اأه��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة الق��ت�����س��ادي��ة 

الأردن�����ي�����ة ال���ع���راق���ي���ة امل�����س��ري��ة ال���ت���ي حظيت 

الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  واهتمام  برعاية 

والرئي�ش امل�سري والرئي�ش العراقي، موؤكدا اأن 

الأردن يعمل مع العراق مرحلًيا وا�سرتاتيجًيا 

لتحقيق جمموعة من امل�ساريع واملبادرات التي 

جم��الت  يف  ال�ستثمار  دع��م  تعزيز  �ساأنها  م��ن 

ال�����س��ن��اع��ة، وال��ط��اق��ة، ف�����س��اًل ع��ن رف���ع حجم 

التبادل التجاري.

الأ�سد  الق�سايا  على  التفاق  باأهمية  وذك��ر 

اإحلاًحا يف �سوق العمل وطرق معاجلتها بفعالية 

اأكرب وتن�سيق اأف�سل من خالل ايجاد �سيا�سات 

وبرامج، لتوفري فر�ش عمل ودعم العمال عرب 

ت��ط��وي��ر امل���ه���ارات وت��ع��زي��ز ري����ادة الأع���م���ال عرب 

اإن�ساء ال�سركات ال�سغرية.

وا�ساف اأن الظروف التي فر�ستها تداعيات 

التن�سيق  درجة  رفع  ت�ستوجب  كورونا،  جائحة 

وفتح اآفاق رحبة وجديدة للتعاون بني البلدين 

ال�سقيقني.

الركابي،  ال��ع��راق��ي  ال��وزي��ر  اأك���د  م��ن جهته، 

ع��م��ق ال��ع��الق��ات ب��ني ال���ع���راق وامل��م��ل��ك��ة ورغ��ب��ة 

ال���ق���ي���ادة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ب����الده ل��ل��و���س��ول اإىل 

امل��ج��الت  يف  البلدين  ب��ني  م�سرتكة  تفاهمات 

امل�سرتكة  القت�سادية  امل�ساريع  وخا�سة  كافة 

منها خط النفط العراقي الأردين.

ال���ق���درة على  ال��ب��ل��دي��ن مي��ت��ل��ك��ان  اأن  وب����ني 

حتقيق الإجنازات امل�سرتكة يف امللفات املختلفة، 

خ��ا���س��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�������س���وؤون ال��ع��م��ل وال��ت��ن��م��ي��ة 

الجتماعية وال�ستفادة من تبادل اخلربات يف 

تفاهم  م��ذك��رات  توقيع  اىل  م�سريا  اجلانبني، 

للمملكة  احلالية  زي��ارت��ه  خ��الل  البلدين  ب��ني 

والتقني وال�سمان  املهني  التدريب  يف جمالت 

الج��ت��م��اع��ي وال�������س���وؤون الج��ت��م��اع��ي��ة ورع��اي��ة 

الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة.

وع���ر����ش ال���وزي���ر ال���رك���اب���ي ل��ع��م��ل ال�����وزارة 

والقوانني املتعلقة بالقوى العاملة والتعديالت 

ال��ت��ي اأج��ري��ت عليها ب��ه��دف م��واك��ب��ة ال��ظ��روف 

امل�ستجدة واملتغرية.

م��ن ج��ان��ب��ه��م، اأك���د اأع�����س��اء ال��ل��ج��ن��ة اأهمية 

الن�ساء  حماية  برامج  جمال  يف  التعاون  تعزيز 

والفتيات من العنف اإىل جانب تبادل اخلربات 

يف جمال تكنولوجيا املعلومات وقاعدة البيانات 

امل����وح����دة ورب������ط ق����واع����د ال���ب���ي���ان���ات اخل��ا���س��ة 

ب��امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن، ف�����س��اًل ع���ن ت��ك��ث��ي��ف اجل��ه��ود 

ال��ث��ن��ائ��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��م��ك��ني امل������راأة وال��ت��دري��ب 

املهني وم�ساريع القرو�ش ال�سغرية وحا�سنات 

الأع����م����ال ورع���اي���ة وت���اأه���ي���ل الأ���س��خ��ا���ش ذوي 

العاقة.

األعيان يبحث مع وزير العمل العراقي التعاون المشترك



االنباط-عمان

ت��ن��ف��ي��ذاً خل��ط��ة احل��ك��وم��ة يف جتنب 

اأثر ارتفاع اأ�ضعار ال�ضحن على الب�ضائع 

لتطوير  االردن��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  ق��ررت  فقد 

امل�������ض���اري���ع االق���ت�������ض���ادي���ة مت���دي���د دع��م 

ال��دول  االأردن��ي��ة اىل  ال�����ض��ادرات  �ضحن 

ال��ع��رب��ي��ة وع���دة دول يف ال��ع��امل ت��اأث��رت 

ب��ارت��ف��اع  ل��ه��ا  الب�ضائع  �ضحن  خ��ط��وط 

اال���ض��ع��ار م��ن خ��ال ت��ق��دمي دع��م مايل 

لتعوي�ضها  االردن��ي��ة  لل�ضركات  مبا�ضر 

عن فروقات ارتفاع اال�ضعار.

وي���اأت���ي ه����ذا االج������راء ا���ض��ه��ام��ا من 

االردن��ي��ة  ال�ضناعات  دع��م  يف  احلكومة 

وال���������������ض�������ادرات ال����وط����ن����ي����ة و�����ض����م����ان 

ان�����ض��ي��اب��ه��ا اىل اال����ض���واق  ا���ض��ت��م��راري��ة 

ال��دول��ي��ة ب��ت��ن��اف�����ض��ي��ة ع��ال��ي��ة خ��ا���ض��ة يف 

ظ���ل امل��ن��اف�����ض��ة ال��ع��ال��ي��ة ع��ل��ى اال����ض���واق 

امل�ضتهدفة.

الوطنية  ال�ضركات  املوؤ�ض�ضة  ودع��ت 

الوثائق  وتقدمي  املوؤ�ض�ضة  مراجعة  اىل 

املطلوبة التي تبني ت�ضدير منتوجاتهم 

وفروقات اأ�ضعار ال�ضحن للح�ضول على 

الدعم املايل.

  االنباط-عمان

دع������ت امل���وؤ����ض�������ض���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����ض��م��ان 

االجتماعي، املغرتبني االأردنيني العاملني 

خ����ارج امل��م��ل��ك��ة، ل��ل��م��ب��ادرة ب��ال�����ض��وؤال عن 

يوّفره  وم��ا  االجتماعي  بال�ضمان  حقهم 

اال�ضرتاك االختياري لهم والأفراد اأ�ضرهم 

من مظلة حماية واأمان وا�ضتقرار.

ام�س  �ضحفي  بيان  يف  املوؤ�ض�ضة  واأك��دت 

االجتماعية  احلماية  توفري  اأن  اخلمي�س، 

ل��ل��م��غ��رتب��ني االأردن����ي����ني ب���ت���اأم���ني روات����ب 

ت��ق��اع��دي��ة ل��ه��م ع��ن��د ع��ودت��ه��م م���ن رح��ل��ة 

اأ���ض��ره��م  والأف����راد  ل��ه��م  ي�ضّكل  االغ����رتاب، 

معظمهم  اأن  �ضيما  ال  اآم���ن  دخ��ل  م�ضدر 

غ����ري م�����ض��م��ول��ني ب���اأن���ظ���م���ة وت�����ض��ري��ع��ات 

فيها،  يعملون  التي  ال��ب��ل��دان  يف  ال�ضمان 

بال�ضمان  اختيارياً  ا�ضرتاكهم  ان  م�ضيفًة 

بات �ضرورة وطنية ملحة ل�ضريحة اأردنية 

وا�ضعة يف باد االغرتاب.

ووج����ه����ت امل���وؤ����ض�������ض���ة ال�����دع�����وة ل��ك��اف��ة 

امل���غ���رتب���ني االأردن�����ي�����ني ل��ل��ت��وا���ض��ل م��ع��ه��ا 

ع���ر ح�����ض��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ض��ل 

ب��وك،  )الفي�س  بها  اخل��ا���ض��ة  االجتماعي 

م��وق��ع��ه��ا  ع����ر  اأو  ان�������ض���ت���غ���رام(،  ت����وي����رت، 

اأو   www.ssc.gov.jo االل��ك��رتوين 

webmaster@ ال��ر���ض��م��ي  ب��ري��ده��ا 

اأو لل�ضوؤال  ssc.gov.jo، الأي ا�ضتف�ضار 
من  اال�ضتفادة  اأو   ، بال�ضمان  حقهم  ع��ن 

االت�ضال  اأو  التفاعلية  ال��درد���ض��ة  خ��دم��ة 

 ،)065008080( ال���رق���م  ع��ل��ى  وق���ت  ب����اأي 

اال�ضرتاك  اأهمية  على  التعرف  اأج��ل  من 

واملنافع  واحل��ق��وق  و���ض��روط��ه  االخ��ت��ي��اري 

وعليهم  لهم  �ضترتتب  التي  وااللتزامات 

مبوجب هذا اال�ضرتاك.

واأ���ض��اف��ت اأن ت��ق��دمي ط��ل��ب اال���ض��رتاك 

املواطن  ك��ان  ���ض��واء  بال�ضمان  االخ��ت��ي��اري 

اأو خ��ارج��ه��ا، متاح  امل��م��ل��ك��ة  داخ���ل  م��ق��ي��م��اً 

اإل���ك���رتون���ي���اً م���ن خ����ال م���وق���ع امل��وؤ���ض�����ض��ة 

ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  خ�����ال  م����ن  اأو  االإل������ك������رتوين 

ع��ل��ى ال���ه���ات���ف ال���ذك���ي ب��ا���ض��م )ال�����ض��م��ان 

عملية  اأن  م��وؤك��دًة  االأردين(،  االجتماعي 

ت�ضديد اال�ضرتاكات متاحة اإلكرتونياً من 

خال خدمة “اإي فواتريكم “ من موقع 

احل�����ض��اب ال��ب��ن��ك��ي ل��ل��م��وؤم��ن ع��ل��ي��ه، اأو من 

خ��ال احل����واالت اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى ح�ضاب 

املوؤ�ض�ضة يف البنك العربي.

ودع�������ت امل���وؤ����ض�������ض���ة ك����اف����ة امل���غ���رتب���ني 

تواجدهم  فر�ضة  اغتنام  اإىل  االأردن��ي��ني 

الدفع  اململكة وتفعيل خدمات  اأر�س  على 

االإلكرتوين من خال ح�ضاباتهم البنكية 

ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��وا م���ن ت���اأدي���ة اال����ض���رتاك���ات 

وبكل �ضهولة وي�ضر. اإلكرتونياً  امل�ضتحقة 

واأكدت باأن اال�ضرتاك االختياري يوفر 

�ضن  اإكمال  عند  عليهم  للموؤمن  احلماية 

ال�ضيخوخة اأو لغايات احل�ضول على راتب 

التقاعد املبكر، كما ميكَنهم من اال�ضتفادة 

�ضواء  الطبيعي  العجز  اعتال  رات��ب  من 

توفري  اإىل  باالإ�ضافة  اجل��زئ��ي،  اأو  الكلي 

احل���م���اي���ة ل���ورث���ة امل����وؤم����ن ع��ل��ي��ه يف ح��ال 

م�ضريًة  ب��ال�����ض��م��ان،  م�ضمول  وه��و  وف��ات��ه 

امل�����ض��رتك��ني  ع��ل��ي��ه��م  امل���وؤم���ن  ع���دد  اأن  اإىل 

اختيارياً الفّعالني حالياً جتاوز )75( األف 

م�ضرتك.

ُيعّد  عليه  امل��وؤم��ن  اأن  املوؤ�ض�ضة  وبّينت 

اعتباراً  ال�ضمان  قانون  باأحكام  م�ضمواًل 

من بداية ال�ضهر الذي يتقدم فيه بطلب 

االنت�ضاب االختياري، على اأن يتم ت�ضديد 

خال  االأق��ل  على  االأول  ال�ضهر  ا���ض��رتاك 

ال�ضهر  م��ن  االأوىل  ي��وم��اً  ع�ضر  اخلم�ضة 

ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ت��ق��دمي ال��ط��ل��ب، ع��ل��ى اأن 

بواقع  ال�ضهرية  اال�ضرتاكات  ب��اأداء  يلتزم 

اخلا�ضع  االأج��ر  من  �ضهرياً  )17.5باملئة( 

لاقتطاع .

االنباط-عمان

التجارة  حركة  لت�ضهيل  �ضعيها  اط��ار  يف 

البيئة  العاملية وحتفيز  التطورات  ومواكبة 

اململكة  احتفاالت  مع  وتزامناً  اال�ضتثمارية 

اجلمارك  دائ��رة  اأطلقت   ، االأوىل  مبئويتها 

نظام  و  امل�ضبق  التخلي�س  خدمة  االأردن��ّي��ة 

امل��واف��ق  ال�ضبت  ي���وم  امل��وج��ز وذل���ك  ال��ب��ي��ان 

حركة  لت�ضهيل  يهدف  وال��ذي   2021/7/31

ال���ت���ج���ارة ال���دول���ي���ة ورق���م���ن���ة االإج��������راءات 

حكومية  عمل  بيئة  اإىل  و�ضواًل  اجلمركية 

خالية من االأوراق واملراجعني.

وق���ال م��دي��ر ع���ام دائ����رة اجل��م��ارك ل��واء 

ان اجل����م����ارك  ال���ق�������ض���اه  ج����م����ارك ج�����ال 

االأردنية اخذت على عاتقها تطبيق م�ضروع 

 55 ي�ضمل  الذي  للتجارة  الوطنيَّة  النافذة 

���ض��ري��ًك��ا م���ن ال��ق��ط��اع��ني ال���ع���ام واخل���ا����س. 

امل�ضبق  التخلي�س  خ��دم��ة  اإط���اق  وي��ع��ت��ر 

اأه�����داف  ل��ت��ح��ق��ي��ق  اأداة  امل����وج����ز  وال���ب���ي���ان 

بتخفي�س  وامل��ت��م��ث��ل��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال���ن���اف���ذة 

ع��دد  وتقليل  الب�ضاعة  ع��ن  االف����راج  زم��ن 

على  اللوج�ضتية  الكلف  وتخفي�س  الوثائق 

وامل�ضتوردين. امل�ضدرين 

االأردنية  اجلمارك  بان  الق�ضاة  واأ�ضاف 

ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال�����ض��ف��اف��ي��ة واحل��وك��م��ة 

تقدمي  وطريقة  نوعية  لتح�ضني  الر�ضيدة 

ج��م��ه��ور  اىل  احل����ك����وم����ة  م�����ن  اخل�����دم�����ات 

امل�������ض���ن���ع���ني وامل���������ض����ت����وردي����ن وامل�������ض���دري���ن 

وم�����ض��غ��ل��ي اخل���دم���ات ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة وك��ذل��ك 

امل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني امل��ح��ل��ي��ني م��ن خ���ال حت��دي��ث 

وتر�ضيد  وتب�ضيط  الت�ضغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات 

االج���������راءات وال���وث���ائ���ق واال����ض���ت���ف���ادة م��ن 

االم����ك����ان����ي����ات ال������واع������دة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

وفعالية  كفاءة  وتعزيز  الرقمي  واالقت�ضاد 

ال���رق���اب���ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ع��ل��ى ت���دف���ق ال�����ض��ل��ع 

واالفراد  النقل  و�ضائط  وحركة  والب�ضائع 

ع���ر احل������دود ال��وط��ن��ي��ة ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى 

زيادة  التناف�ضية من خال  القدرة  حت�ضني 

انتاجية قطاع النقل واالمداد وكفاءة ادارة 

االدارة  ودع���م  الت�ضغيلية  ال��ع��م��ل��ي��ات  وق���ت 

الر�ضيدة وال�ضفافية وال�ضراكة بني اجلهات 

االقت�ضادية  الفاعلة  واجل��ه��ات  احلكومية 

وامل�ضنعني(. )امل�ضتثمرين 

اأ�����ض����ار ال��ق�����ض��اة اىل ت���وج���ه دائ����رة  ك��م��ا 

اجل����م����ارك ل��ت��ب��ن��ي م��ف��ه��وم امل���ع���اجل���ة ق��ب��ل 

ال���و����ض���ول م���ن خ����ال ال���ن���اف���ذة ال��وط��ن��ي��ة 

وال��������ذي ي����ه����دف ل���ت���وف���ري ال����وق����ت ال���ك���ايف 

خافات  اأي  ملعاجلة  و�ضركائها  للجمارك 

قد تن�ضاأ قبل الو�ضول اإ�ضافة ملنح امل�ضتثمر 

اال�ضترياد  متطلبات  لتوفري  الازم  الوقت 

بحيث يتم تايف تاأخري الب�ضائع وما ينتج 

عنه من زيادة يف الكلف قد يعر�س امل�ضتثمر 

خال  من  تافيها  باالإمكان  كان  خل�ضائر 

االلتزام بالت�ضريح امل�ضبق والبيان املوجز.

بدوره، قال مدير مركز جمرك عمليات 

جمارك  عقيد  للتجارة  الوطنية  ال��ن��اف��ذة 

جمال النجار ان تقدمي البيان املوجز يتيح 

ب��ارف��اق  يفو�ضه  م��ن  او  ال��ع��اق��ة  ل�ضاحب 

ال��وث��ائ��ق امل��ط��ل��وب��ة ب��ال��ب��ي��ان ق��ب��ل م��غ��ادرة 

للمملكة  و�ضولها  قبل  او  الت�ضدير  ميناء 

دون احلاجة لربط البيان املوجز باملناف�ضت 

لدائرة  يتيح  مما  االلكرتونية  والبولي�ضة 

اجل����م����ارك واجل����ه����ات ال���رق���اب���ي���ة ال��ع��ام��ل��ة 

والت�ضنيف  التدقيق  بعمليات  البدء  معها 

ال��واردة  والب�ضائع  لاإر�ضاليات  والتقييم 

ل��ل��م��م��ل��ك��ة ع����ر م���ي���ن���اء ج����م����رك ال��ع��ق��ب��ة 

االإج�����راءات  ل��ي��ت��م اجن����از  االأوىل  ب��امل��رح��ل��ة 

املقدمة واملرفقة  الوثائق  اجلمركية ح�ضب 

بالبيان املوجز قبل الو�ضول.

املناف�ضت  ت�ضجيل  عند  بانه  اأ�ضاف  كما 

ال��ب��ح��ري م��ن ق��ب��ل ال��وك��ي��ل ال��ب��ح��ري تقوم 

املوجز  ال��ب��ي��ان  بتحويل  التخلي�س  �ضركة 

ل��ب��ي��ان ج��م��رك��ي ا����ض���ويل ل��ي��ت��م ا���ض��ت��ك��م��ال 

ال��ب��ي��ان��ات ع��ن��د و�ضولها  ال��ع��م��ل ع��ل��ى ه���ذه 

امل��ي��اه االق��ل��ي��م��ي��ة االردن���ي���ة واط����اق ن��ظ��ام 

حتويل  يتم  بحيث  االإلكرتوين،  االنتقائية 

االر����ض���ال���ي���ة اىل ���ض��اح��ة امل��ع��اي��ن��ة ل��ب��ي��ان��ات 

لبيانات  املبا�ضر  االفراج  اأو  االأحمر  امل�ضرب 

اجلدير  وم��ن  واالخ�ضر.  االأ�ضفر  امل�ضرب 

55% من بيانات دائرة اجلمارك  بالذكر ان 

االأردنية التي يتم تنظيمها يف كافة املراكز 

اجلمركية يتم اإجنازها حتت مظلة النافذة 

ال���وط���ن���ي���ة، وح�������ض���ب اخل���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

مل�����ض��روع ال��ن��اف��ذة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ج��ارة وم��ن 

امل��ت��وق��ع ا���ض��ت��م��رار ���ض��م امل���راك���ز ال��داخ��ل��ي��ة 

العام  خ��ال  الوطنية  للنافذة  واحل��دودي��ة 

2021 ليتم اجناز اجلزء االأكر من بيانات 

جمرك  مركز  مظلة  حتت  اجلمارك  دائ��رة 

ذلك  اىل  الوطنية،ا�ضافًة  النافذة  عمليات 

فان تطبيق ت�ضريح البيان املوجز �ضي�ضاهم 

يف  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  االأردن  م��رت��ب��ة  حت�����ض��ني  يف 

تقرير ممار�ضة االأعمال الدولية.
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االنباط-عمان

للمملكة  ال��ت��ج��اري  امل��ي��زان  عجز  ارت��ف��ع 

مع دول االحتاد االأوروبي لنهاية �ضهر اأيار 

من العام احلايل، بن�ضبة 2ر30 باملئة لي�ضل 

052ر1 مليار دينار مقارنة مع  اإىل حوايل 

البالغة  املا�ضي،  العام  من  املماثلة  الفرتة 

حوايل 6ر807 مليون دينار.

وب��ح�����ض��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�����ض��ه��ري ل���دائ���رة 

االح�����������ض�����اءات ال����ع����ام����ة، ارت����ف����ع����ت ق��ي��م��ة 

االحت����اد  دول  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ال�������ض���ادرات 

7ر29  بن�ضبة  املا�ضي،  اأيار  االأوروبي لنهاية 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  2ر78  ح���وايل  لتبلغ  ب��امل��ئ��ة 

م��ق��ارن��ة م���ع ال���ف���رتة امل��ن��اظ��رة م���ن ال��ع��ام 

م��ل��ي��ون  3ر60  ح�����وايل  وال��ب��ال��غ��ة  امل���ا����ض���ي 

دينار.

دول  امل�ضتوردات من  ارتفعت قيمة   كما 

االحتاد االأوروبي لنهاية �ضهر اأيار املا�ضي، 

مليار  131ر1  ل��ت��ب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة  3ر30  بن�ضبة 

دينار، مقارنة مع الفرتة نف�ضها من العام 

املا�ضي والبالغة 9ر867 مليون دينار. ي�ضار 

ارت��ف��ع  للمملكة  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  اأن  اإىل 

بن�ضبة   ،2021 ع��ام  م��ن  اأي���ار  �ضهر  لنهاية 

دي��ن��ار،  م��ل��ي��ار  200ر3  ل��ي��ب��ل��غ  ب��امل��ئ��ة  4ر30 

املا�ضي  العام  من  املماثلة  بالفرتة  مقارنة 

454ر2 مليار دينار.  البالغة 

  االنباط-عمان

االجتماعي  لل�ضمان  العامة  املوؤ�ض�ضة  دع��ت 

رب��ات امل��ن��ازل وامل��غ��رتب��ات االأردن��ي��ات اإىل امل��ب��ادرة 

ب���اال����ض���رتاك االخ���ت���ي���اري يف ال�������ض���م���ان، وذل���ك 

وامل��زاي��ا  امل��ن��اف��ع  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة  م��ن  لتمكينهن 

روات��ب  على  واحل�ضول  القانون  منها  ت�ضّ التي 

العامات. اأ�ضوة بامل�ضرتكات  تقاعدية 

ام�س  �ضحفي  ب��ي��ان  يف  املوؤ�ض�ضة،  واأو���ض��ح��ت 

ب�����ض��ف��ة  ب��ال�����ض��م��ان  اال�����ض����رتاك  اأن  اخل���م���ي�������س، 

مقيمة  كانت  �ضواء  اأردن��ي��ة  لكل  متاح  اختيارية 

�ضن  اإكمالها  �ضريطة  خارجها،  اأو  اململكة  داخ��ل 

اخلام�ضة  ���ض��ن  ت��ت��ج��اوز  ومل  ع�����ض��رة،  ال�����ض��اد���ض��ة 

بال�ضمان  ا���ض��رتاك��ه��ا  ك���ان  ح���ال  يف  واخل��م�����ض��ني 

كانت  التي  عليها  املوؤمن  وكذلك  االأوىل،  للمرة 

االقتطاع  اإيقاف  ومت  بال�ضمان،  �ضابقاً  م�ضمولة 

ع��ن��ه��ا وت����رغ����ب ب��ا���ض��ت��ك��م��ال ال�������ض���م���ول ب�����ض��ف��ة 

اأو جتاوزها   55 اأكملت �ضن  ملن  واأي�ضاً  اختيارية، 

هذا ال�ضن ومل تكمل اال�ضرتاكات املطلوبة منها 

ف��ي��ت��اح ل��ه��ا اال����ض���رتاك ل��غ��اي��ات احل�����ض��ول على 

التقاعدي. الراتب 

امل�ضرتكة  عليها  امل��وؤم��ن  اأن  املوؤ�ض�ضة  وبينت 

باملئة   17.5 ن�ضبة  تاأدية  عليها  يرتتب  اختيارياً 

من الراتب امل�ضمولة عليه بال�ضمان االجتماعي 

م��ق��اب��ل ���ض��م��ول��ه��ا ب��ت��اأم��ني ال�����ض��ي��خ��وخ��ة وال��ع��ج��ز 

االجتماعي  بال�ضمان  م�ضمولة  وتعتر  والوفاة، 

اع���ت���ب���اراً م���ن ب���داي���ة ال�����ض��ه��ر ال����ذي ت��ت��ق��ّدم فيه 

ي��ت��م  اأن  ب��ط��ل��ب اال�����ض����رتاك االخ���ت���ي���اري، ع��ل��ى 

االأقل خال  االأول على  ال�ضهر  ا�ضرتاك  ت�ضديد 

التايل  ال�ضهر  م��ن  االأوىل  ي��وم��اً  ع�ضر  اخلم�ضة 

طلب  يعتر  ذلك  وبغري  الطلب،  تقدمي  لتاريخ 

ُملغى. اال�ضرتاك 

اأن جميع خدمات اال�ضرتاك  واأكدت املوؤ�ض�ضة 

ت��ق��دمي طلب  ب��ال�����ض��م��ان، مب��ا فيها  االخ��ت��ي��اري 

خال  من  اإل��ك��رتوين  ب�ضكل  متاحة  اال���ض��رتاك، 

على  ال�ضخ�ضي  حل�ضابها  عليها  امل��وؤم��ن  دخ��ول 

www.ssc.( االإل���ك���رتوين  امل��وؤ���ض�����ض��ة  م��وق��ع 

gov.jo( اأو من خال تطبيقها على الهواتف 
ال��ذك��ي��ة دون احل���اج���ة مل��راج��ع��ة ف����روع ون��واف��ذ 

املوؤ�ض�ضة، م�ضيفًة اأن عملية ت�ضديد اال�ضرتاكات 

متاحة اإلكرتونياً من خال خدمة اإي فواتريكم 

اأو  عليها،  للموؤمن  البنكي  احل�ضاب  موقع  م��ن 

م���ن خ���ال احل������واالت اخل���ارج���ي���ة ع��ل��ى ح�����ض��اب 

مقيمة  كانت  حال  يف  العربي  البنك  يف  املوؤ�ض�ضة 

اململكة. خارج 

ووج���ه���ت امل��وؤ���ض�����ض��ة دع��وت��ه��ا ل���رب���ات امل���ن���ازل 

عر  معها  للتوا�ضل  كافة  االأردنيات  واملغرتبات 

ح�����ض��اب��ات��ه��ا ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي 

اخلا�ضة بها )الفي�س بوك، تويرت، ان�ضتغرام(، اأو 

www.ssc.gov. االإلكرتوين  عر موقعها 

webmaster@ ال��ر���ض��م��ي  ب��ري��ده��ا  اأو   jo
عن  لل�ضوؤال  اأو  ا�ضتف�ضار  الأي   ssc.gov.jo
اأو اال����ض���ت���ف���ادة م���ن خ��دم��ة  ح��ق��ه��ن ب��ال�����ض��م��ان، 

على  وقت  ب��اأي  االت�ضال  اأو  التفاعلية  الدرد�ضة 

على  ال��ت��ع��رف  اأج���ل  م��ن   )065008080( ال��رق��م 

اأهمية اال�ضرتاك االختياري و�ضروطه واحلقوق 

وامل���ن���اف���ع واالل����ت����زام����ات ال���ت���ي ���ض��ت��رتت��ب ل��ه��ن 

وعليهن مبوجب هذا اال�ضرتاك.

  االنباط-عمان

اأع���ل���ن م���دي���ر ع����ام دائ������رة االح�������ض���اءات 

ال��ع��ام��ة ال���دك���ت���ور ���ض��اه��ر ال�����ض��واب��ك��ة، عن 

�ضباح  من  اعتباراً  امليدانية  الفرق  انطاق 

اال�ضتثمار  م�ضح  لتنفيذ  املقبل  االأح��د  ي��وم 

االأجنبي.

ام�س  �ضحفي  بيان  يف  ال��دائ��رة  واأ���ض��ارت 

امل�ضح ينفذ يف جميع  اأن هذا  اإىل  اخلمي�س، 

م��ن��اط��ق امل��م��ل��ك��ة ل�����ض��ال��ح ال��ب��ن��ك امل���رك���زي 

التخطيط  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االأردين، 

والتعاون الدويل وهيئة اال�ضتثمار.

ميزان  يف  مهم  امل�ضح  ه��ذا  اأن  واأ���ض��اف��ت 

املدفوعات الذي ينفذ للمرة االأوىل ب�ضورة 

حيث   ،2009 ع���ام  م��ن��ذ  واالأول  اإل��ك��رتون��ي��ة 

حمدثة  اإجمالية  اإح�����ض��اءات  امل�ضح  �ضيوفر 

و���ض��ام��ل��ة ح���ول خم��ت��ل��ف اأوج����ه اال���ض��ت��ث��م��ار 

االأج��ن��ب��ي داخ���ل وخ����ارج امل��م��ل��ك��ة، وت��وزي��ع��ه 

التي  وال���دول  االق��ت�����ض��ادي  الن�ضاط  ح�ضب 

الطبعة  لدليل  وفقا  واإل��ي��ه��ا،  منها  يتدفق 

املدفوعات  ميزان  اإح�ضاءات  من  ال�ضاد�ضة 

وو�����ض����ع اال����ض���ت���ث���م���ار ال��������دويل، و���ض��ي��غ��ط��ي 

دائ���رة  واأك����دت  و2020.   2019 ع��ام��ي  امل�����ض��ح 

االإح�������ض���اءات ال��ع��ام��ة وال��ب��ن��ك امل���رك���زي اأن 

واملوؤ�ض�ضات  لل�ضركات  االإف��رادي��ة  البيانات 

التعامل  و�ضيكون  حممية،  بامل�ضح  امل�ضمولة 

بحتة،  اإح�ضائية  والأغ��را���س  ب�ضرية  معها 

العامة  االإح�����ض��اءات  دائ���رة  ق��ان��وين  ح�ضب 

على  الن�ضر  و�ضيقت�ضر  امل��رك��زي،  وال��ب��ن��ك 

ال��ب��ي��ان��ات االإج��م��ال��ي��ة امل��ج��م��ع��ة ل��ل�����ض��رك��ات 

واملوؤ�ض�ضات امل�ضمولة يف امل�ضح.

ودع����ت ال���دائ���رة امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�����ض��رك��ات 

امل�����ض��ت��ه��دف��ة ك��اف��ة ل��ل��ت��ع��اون م���ع ال��ب��اح��ث��ني 

لل�ضركات  �ضينفذون زيارات ميدانية  الذين 

وامل���وؤ����ض�������ض���ات ل��ل��ح�����ض��ول ع���ل���ى امل��ع��ل��وم��ات 

الازمة الأغرا�س امل�ضح.

  االنباط-عمان

التخلي�س  �ضركات  اأ�ضحاب  نقيب  ثمن 

عاقولة،  اأب���و  اهلل  �ضيف  الب�ضائع،  ون��ق��ل 

اجل���ه���ود احل��ك��وم��ي��ة واالأم���ن���ي���ة امل��ب��ذول��ة 

العمل  اإلغاء  الوزراء،  لتطبيق قرار رئا�ضة 

بنظام “ باك تو باك” ملا له من اأهمية يف 

حدود  معر  من  ال�ضاحنات  مرور  ت�ضهيل 

جابر.

واأ�����ض����اف اأب�����و ع���اق���ول���ة يف ب���ي���ان ام�����س 

ب���دخ���ول  ����ض���م���ح  ال�����ق�����رار  اإن  اخل���م���ي�������س، 

ال�����ض��اح��ن��ات ال��ق��ادم��ة وامل���غ���ادرة م��ن واإىل 

ال��ن��ق��ل،  ���ض��ه��ل عملية  ���ض��وري��ا ول��ب��ن��ان، م��ا 

ال�����ض��ي��اق،  ذات  ال���ت���ب���ادل. ويف  وق���ت  وق��ل��ل 

ط����ال����ب ب���������ض����رورة ت���خ���ف���ي�������س ال���ر����ض���وم 

االأردن  م��ن  ك��ل  تفر�ضها  ال��ت��ي  امل��رت��ف��ع��ة، 

ينعك�س  وال���ذي  ال�ضاحنات،  على  و���ض��وري��ا 

ارتفاع  اإىل  وي��وؤدي  التكاليف،  ارتفاع  على 

الب�ضائع. �ضعر 

املنطقة  اف��ت��ت��اح  يف  االإ����ض���راع  اإىل  ودع���ا 

احل�����رة ال�������ض���وري���ة، واإع�������ادة ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا 

وتن�ضيط  ال��ت��ج��ار  ال���ض��ت��ق��ط��اب  ك��ال�����ض��اب��ق، 

احلركة يف املنطقة احلدودية.

ك��م��ا ����ض���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإع������ادة ال��ن��ظ��ر 

ال�ضحة،  وزارة  ق��ب��ل  م��ن  املتبعة  ب��االآل��ي��ة 

التي  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ف��ح��و���ض��ات  م��ا يخ�س  يف 

بتاأخري  وتت�ضبب  ال�ضائقني،  م��ن  تطلبها 

بال�ضماح للتجار  ال�ضاحنات، مطالبا  مرور 

ب��اإج��راء فح�س ك��ورون��ا واح��د ف��ق��ط، لكل 

من يغادر ويعود اإىل اأرا�ضي اململكة خال 

ع�����ض��رة اأي������ام، ل�����ض��م��ان ع����دم ت���اأخ���ره���م يف 

املناطق احلدودية.

تطوير المشاريع االقتصادية تمدد دعم شحن الصادرات األردنية

الضمان تدعو األردنيين المغتربين إلى المبادرة باالشتراك االختياري

الجمارك تطلق خدمة التخليص المسبق و البيان الموجز في النافذة الوطنية للتجارة

2ر30% نسبة عجز الميزان التجاري 
للمملكة مع االتحاد األوروبي لنهاية أيار

الضمان تدعو رّبات المنازل والمغتربات 
األردنيات إلى المبادرة باالشتراك االختياري

االحصاءات تبدأ مسح االستثمار األجنبي األحد المقبل

نقيب شركات التخليص يثمن قرار 
إلغاء العمل بنظام باك تو باك

اجلمعة  30 / 7/ 2021 

االقت�صادي
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االنباط-وكاالت

ق���ال ال���دي���وان الأم������ري يف ق��ط��ر ام�����س 

بن  متيم  ال�شيخ  الللبللاد  اأمللر  اإن  اخلمي�س 

انتخابي  ق��ان��ون  على  ���ص��ّدق  ث��اين  اآل  حمد 

واملقرر  البالد  يف  ت�صريعية  انتخابات  لأول 

عام  قبل  الأول،  ت�صرين  اأكتوبر  يف  اإجراوؤها 

العامل  ك��اأ���س  لبطولة  قطر  ا�صت�صافة  م��ن 

2022

اأع�صاء  ثلثي  لختيار  الت�صويت  و�صيكون 

املجل�س  يف  ع�����ص��وا   30 اأو  ال�����ص��ورى  جمل�س 

الأمر  �صّدق  وال��ذي  مقعدا   45 من  املوؤلف 

اأي�����ص��ا ع��ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د خ��ا���س ب��ه ال��ي��وم 

اخلمي�س

االنباط-وكاالت

حت����ت ال����ع����ن����وان اأع��������اله، ك���ت���ب غ���ي���ف���ورغ 

مرزايان، يف فزغلياد ، حول مطالب ال�صني 

اأن تقبلها وا�صنطن التي ي�صتحيل 

املتحدة  ال��ولي��ات  ت�صعى  امل��ق��ال:  وج��اء يف 

اإىل  املعقدة  عالقتهما  حتويل  اإىل  وال�صني 

م��ن��اف�����ص��ة ح�����ص��اري��ة، ب��و���ص��ع ق���واع���د ل��ل��ع��ب، 

وخطوط حمراء، وجمالت للتعاون املحتمل 

بلباقة والتوا�صل 

وزارة  وك���ي���ل���ة  ط�������ارت  ال����غ����ر�����س،  ل����ه����ذا 

اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة وي���ن���دي ���ص��رم��ان 

اإىل ت��ي��اجن��ني ل��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 

ال�صيني وانغ يي

وو������ص�����ف امل����ت����ح����دث ب���ا����ص���م اخل���ارج���ي���ة 

باأنها  املحادثات  هذه  ليجيان  ت�صاو  ال�صينية 

اأن كال  عميقة و�صريحة ومفيدة، من حيث 

بع�صهما  م���واق���ف  ي��ف��ه��م��ان  ب��ات��ا  اجل��ان��ب��ني 

لو  يعني  ذلك،  ولكن   . اأف�صل  ب�صكل  البع�س 

الرو�صية  اإىل  الدبلوما�صية  اللغة  من  ُترجم 

اأن الطرفني مل يتفقا

وف����ق����ا ل����� ب����ل����وم����رغ ، ت�����ص��م��ن��ت ق��ائ��م��ة 

ال�������ص���روط وامل��ت��ط��ل��ب��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة ال��ن��ق��اط 

جمهورية  نظام  لنتقاد  حد  و�صع  التالية: 

ال�����ص��ني ال�����ص��ع��ب��ي��ة ال�����ص��ي��ا���ص��ي، ورف����ع جميع 

ال��ع��ق��وب��ات وال��ر���ص��وم ال��ت��ج��اري��ة، ف�����ص��اًل عن 

وتايوان  كونغ  هونغ  �صوؤون  يف  التدخل  عدم 

اإىل ذلك، فلعل بكني  و�صينجيانغ. بالإ�صافة 

ال�صينية  امل�صالح  باحرتام  وا�صنطن  طالبت 

يف �صرق وجنوب �صرق اآ�صيا

ال�����ص��ي��ن��ي��ون  ي��ط��ل��ب  مل  الأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 

وواقعي  منطقي  �صيء  ك��ل  خ��ا���س.  �صيء  اأي 

متاما. ومع ذلك، ل ميكن للوليات املتحدة 

قبول اأي من هذه النقاط

ف�����ال مي���ك���ن���ه���م ال���ت���خ���ل���ي ع�����ن احل���م���ل���ة 

ال�صيني؛  ال�صيا�صي  النظام  �صد  الإعالمية 

لي�س  التجارية  ال��ر���ص��وم  بخ�صو�س  والأم���ر 

�صهال؛ ولي�س للوليات املتحدة اأن تتوقف عن 

و�صينجيانغ؛  كونغ  هونغ  �صوؤون  يف  التدخل 

كما لن تتوقف الوليات املتحدة عن التدخل 

يف �صوؤون تايوان. بالن�صبة للوليات املتحدة، 

طائرات  حاملة  جمرد  لي�صت  اجلزيرة  هذه 

اإن ل���زم الأم����ر، اأن  ، اإمن���ا خ��ط��اف مي��ك��ن��ه��م، 

ي�صطادوا به التنني ال�صيني

املتحدة  فالوليات  النفوذ،  جم��ال  يف  اأم��ا 

باأكملها  امل��ن��ط��ق��ة  لإع��ط��اء  م�صتعدة  لي�صت 

لل�صني، اأو على الأقل عدم التدخل يف نزاعات 

اإىل  وا�صنطن  تنظر  املنطقة.  دول  مع  بكني 

البعيدة  حدودها  بو�صفه  اآ�صيا  �صرق  جنوب 

التي ميكنها بل ويجب عليها اأن توقف بكني 

عندها

فاإن  يف مثل هذه احلالة، بطبيعة احلال، 

اأن  مبعنى  ومفيدة،  و�صريحة  عميقة  عبارة 

بع�صهما  مواقف  يفهمان  باتا  اجلانبني  كال 

ال��ذي  الأق�صى  متثل  اأف�صل  ب�صكل  البع�س 

ميكنهما التفاق عليه. 

االنباط-وكاالت

تقييد  اإزاء  القلق  عن  وا�صنطن  اأع��رب��ت 

عن  التعبر  ح��ري��ة  الفل�صطينية  ال�صلطة 

ال������راأي وم�����ص��اي��ق��ة ال��ن�����ص��ط��اء وم��ن��ظ��م��ات 

املدين املجتمع 

الأمريكية  امل��ن��دوب��ة  اإف���ادة  ذل��ك يف  ج��اء 

الدائمة لدى الأمم املتحدة، ليندا توما�س 

غ��ري��ن��ف��ي��ل��د، خ���الل ج��ل�����ص��ة مل��ج��ل�����س الأم���ن 

حول احلالة يف ال�صرق الأو�صط

اإزاء  بالقلق  “ن�صعر  غرينفيلد:  وقالت 

ال��ت��ق��اري��ر الأخ������رة ع���ن حت����رك ال�����ص��ل��ط��ة 

الفل�صطينيني  حرية  لتقييد  الفل�صطينية 

ومنظمات  ن�صطاء  وم�صايقة  التعبر،  يف 

املجتمع املدين، هذا غر مقبول«

النا�صط  ملقتل  قلقها  املندوبة  اأب��دت  كما 

ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي ن����زار ب���ن���ات، ق��ائ��ل��ًة: “يجب 

اإج����راء حت��ق��ي��ق ك��ام��ل يف م��الب�����ص��ات وف��ات��ه 

امل�صوؤولني« وحما�صبة 

24 ح���زي���ران/ ي��ون��ي��و امل��ا���ص��ي، ت��ويف  ويف 

القب�س  من  �صاعات  بعد  عاما(،   44( بنات 

فل�صطينية  اأم��ن��ي��ة  ق����وة  ط����رف  م���ن  ع��ل��ي��ه 

يف م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل، ج��ن��وب��ي ال�����ص��ف��ة، فيما 

ب�”اغتياله« اتهمت عائلته تلك القوة 

وعقب احلادثة مبا�صرة، �صكلت احلكومة 

اإحالة  ومت  وفاته،  يف  ر�صمية  حتقيق  جلنة 

ال��ع�����ص��ك��ري،  ال��ق�����ص��اء  اإىل  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر 

14 عن�صر اأمن فل�صطينيا وجرى اعتقال 

اأعلن  املا�صي،  يونيو  ح��زي��ران/  واأواخ���ر 

حممد  العدل  وزي��ر  التحقيق  جلنة  رئي�س 

ج�صدي،  لعنف  “تعّر�س  بنات  اأن  �صاللدة، 

ووفاته غر طبيعية«

االنباط-وكاالت

ب��ل��ه��ف��ة و�����ص����وق ك���ب���رْي���ن، ي��ت��ط��ّل��ع 

ن�صرين  الفل�صطينية  املعتقلة  اأطفال 

اأبو كميل )46 عاماً( من مدينة غزة، 

ال�صجون  م��ن  ���ص��راح��ه��ا  اإط����الق  ل��ي��وم 

بعد  احل��ري��ة،  وتن�صمها  الإ�صرائيلية، 

مرور 6 �صنوات من الغياب الق�صرّي

وم��ق��اب��ل رزن���ام���ة )ج�����دول زم��ن��ي( 

تنازلياً من مائة  اأعداداً مرتبة  حتمل 

اإىل واحد، معّلقة على جدار منزلهم، 

كل  �صباح   ، كميل  اأب��و  اأط��ف��ال  يت�صّمر 

م��ّر،  ال���ذي  ال��ي��وم  رق��م  لي�صطبوا  ي��وم 

ي��وم   1 ال���رق���م  اإىل  ت�����ص��ب��و  وع��ي��ون��ه��م 

املنتظر احلرية 

لالأبناء  بالن�صبة   ،  1 الرقم  ويحمل 

ال�������ص���ب���ع���ة، م���ع���اين احل����ري����ة وال���ل���ق���اء 

املرتقب منذ �صنوات

الأرب���ع���اء،   ،  81 ال��رق��م  �صطب  وم���ع 

لتتن�صم  يوماً فقط   80 �صوى  يتبّق  مل 

بعد  احل��ري��ة  عبق  كميل  اأب���و  املعتقلة 

ال�صجن،  يف  حمكوميتها  ف��رتة  ق�صاء 

البالغة �صت �صنوات

الإ�صرائيلية،  ال�صلطات  واعتقلت 

الأول/  ت�����ص��ري��ن   18 يف   ، ك��م��ي��ل  اأب�����و 

غ��زة  م��غ��ادرت��ه��ا  ل���دى   ،2015 اأك��ت��وب��ر 

�صمايل  بيت حانون  اإي��رز/  عر حاجز 

ت�صرين   20 يف  عليها  وحكمت  القطاع، 

 6 ملدة  بال�صجن   ،2018 اأكتوبر  الأول/ 

�صنوات، مع احت�صاب مدة التوقيف

حيفا  مدينة  م��ن  ن�صرين  وتنحدر 

داخ������ل اإ�����ص����رائ����ي����ل، ل��ك��ن��ه��ا م��ت��زوج��ة 

بفل�صطيني من غزة، وتقيم يف القطاع 

منذ زواجها

وب��ح�����ص��ب ع��ائ��ل��ت��ه��ا، ف���ق���د وّج���ه���ت 

امل��ح��ك��م��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ل��� اأب���و ك��م��ي��ل ، 

ُتهما باطلة ، منها ت�صوير ميناء حيفا 

زي��ارة  اآخ���ر  خ��الل  التج�ص�س،  بغر�س 

2014 لعائلتها عام 

اللقاء،  ب��ُق��رب  ال��ف��رح  م��ن  وبالرغم 

لكن الأيام الثمانني املقبلة ُتعد الأثقل 

والأ�صعب على الأ�صّقاء ال�صبعة، وهم: 

عاًما(،   18( فار�س  عاًما(،   19( فرا�س 

ع��اًم��ا(،  ع��اًم��ا(، ملك )15  اأملللرة )17 

اأع���وام(،  دال��ي��ا )13 ع��اًم��ا(، ن��ادي��ن )9 

واأحمد )7 اأعوام(

وُي���ط���ل���ق اأب����ن����اء اأب�����و ك��م��ي��ل ال��ع��ن��ان 

مل��خ��ّي��ل��ت��ه��م يف ت�����ص��ور ط��ب��ي��ع��ة ال��ل��ق��اء 

من  ح���رم���وا  ال��ت��ي  ب��وال��دت��ه��م،  الأول 

زيارتها طوال فرتة �صجنها، بينما كان 

عر  اخلافت  �صوتها  �صماع  لهم  تيح 
ُ
اأ

ات�صال هاتفي بني الفينة والأخرى

**�صوق ليوم احلرية

تقول الفتاة اأمرة ، كرى اأخواتها 

الإناث، اإنها واأ�صّقاءها مت�صوقون ليوم 

ح��ري��ة وال��دت��ه��م، وي��ن��ت��ظ��رون��ه ب��ف��ارغ 

ال�����ص��ر، ل���ذا ق����رروا ت�����ص��م��ي��م ج���دول 

�صراحها،  اإط���الق  ليوم  رزن��ام��ة  زمني 

م��ع ب��دء ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل ل��الأي��ام امل��ائ��ة 

الأخرة من �صجنها

الأن��ا���ص��ول  لوكالة  اأم���رة  وت�صيف 

مير  ي���وم  ك��ل  ن�صطب  ي��وم��ي..  ب�صكل 

م��ن الأي���ام امل��ائ��ة الأخ����رة، يف انتظار 

الرقم )واحد( الذي قررنا اأن ت�صطبه 

وال���دت���ن���ا ب��ي��ده��ا وت��ت��ب��ع��ه ب��ت��وق��ي��ع��ه��ا، 

اب���ت���ه���اج���اً ب���ط���ي ���ص��ف��ح��ة الع���ت���ق���ال 

ومرارته من حياتها

يوم  ترمق  التي  الفتاة،  واأو���ص��ح��ت 

الإفراج بلهفة غامرة، اأنها تفّكر دائماً 

بلحظة اللقاء الأول، والعناق الأول

يف  اأف����ك����ر  ك��ل��م��ا  ق���ول���ه���ا  يف  وزادت 

ن��ب�����ص��ات قلبي،  ت��ت�����ص��ارع  ه���ذا الأم�����ر، 

وي��ت��م��ل��ك��ن��ي ���ص��ع��ور مم����زوج ب��ال��ف��رح��ة 

فراق  �صنوات  على  واحل�صرة  العارمة، 

مل تكن لها قيمة بدون اأمي

وُتكمل الفتاة نفتقد حنان الأم على 

املنا�صبات  يف  ُح��زن��ن��ا  وي����زداد  ال�����دوام، 

والأع����ي����اد، ح��ي��ث ت���ك���ون ف��رح��ت��ن��ا بها 

ع�صنا  لقد  ال��ف��راق..  ب�صبب  منقو�صة 

قا�صية اأياماً 

وف�����ص��اًل ع��ن اأمل ال��ُب��ع��د وال���ف���راق، 

اإ�صافية،  ال�صبعة معاناة  الأبناء  يعي�س 

القا�صية  ال��ظ��روف  يف  التفكر  نتيجة 

ال�����ص��ج��ون  داخ����ل  الأم  ت��ع��ان��ي��ه��ا  ال���ت���ي 

الإ�صرائيلية، وما تت�صبب به من تاأثر 

نف�صي وج�صدي عليها

وت���������ردف ال����ف����ت����اة، وه������ي مم�����ص��ك��ة 

ب��ه��ات��ف��ه��ا امل��ح��م��ول ت��ق��ّل��ب ف��ي��ه ���ص��وراً 

جداً  متحم�صة  اإنها  لوالدتها،  قدمية 

الأيام  واإخوتها  وتُعّد  والدتها،  لروؤية 

�صعور  م��ن  ع��ام  ك��اأن��ه  ي��وم  ك��ل  املقبلة، 

النتظار

قا�صية **�صنوات 

الأيام  كبر،  بحزن  اأم��رة  ت�صتذكر 

اعتقال  اأعقبت  التي  الأوىل  وال�صهور 

والدتها، وا�صفة اإياها ب� القا�صية جداً

حماولة  يف  حياتها  ال��ف��ت��اة  وت�صف 

نكن  مل  فتقول  اأمها،  فقدان  تعوي�س 

اأع��وام   6 ع�صُت  غيابها،  على  معتادين 

الدرا�صة  العذاب، ق�صيتها ما بني  من 

العائلية،  واملنا�صبات  امل��ن��زل،  واأع��م��ال 

وتربية  الأ����ص���رة،  اح��ت��ي��اج��ات  وت��وف��ر 

اأ���ص��ق��ائ��ي ال�����ص��غ��ار ورع��اي��ت��ه��م، ك��وين 

الأكر بني الفتيات

اأعوامها ال�  مل تكن اأمرة قد بلغت 

والدتها،  اإ���ص��رائ��ي��ل  اعتقلت  ح��ني   ،11

ج��داً،  كبرة  م�صوؤولية  حتملت  لكنها 

و�صفتها ب�� الأمانة الثقيلة التي تفوق 

طاقة فتاة يف �صّنها، وقدرتها

عاتقي  على  حملُت  لكني  وت�صيف 

م�صوؤولية ثقيلة يف رعاية �صغارنا، اإىل 

الذين  الذكور  واأ�صقائي  والدي  جانب 

�صناً يكرونني 

وا���ص��ت��ك��م��ل��ت حت��م��ل��ُت م�����ص��وؤول��ي��ة مل 

اأتخيل اأن اأحتملها يوماً، فلم يكن اأخي 

�صهور  ثمانية  يبلغ  )اأحمد(،  الأ�صغر 

اأما  والدتي،  اإ�صرائيل  اعتقلت  حينما 

ال�صبعة ول  الأع��وام  اليوم فقد جتاوز 

يعرف اأمه اإل عر ال�صور

اأخوها  ارتكبه  عما  الفتاة  وتت�صاءل 

الحتالل  لُيحرمه  ذنب،  ال�صغر من 

�صنوات عمره  اأح��وج  اأم��ه يف  من حنان 

اإل���ي���ه���ا، وق����د ل ي��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه��ا حني 

يلقاها لأول مرة!

نحو  �صجونها  يف  اإ�صرائيل  وتعتقل 

و225  �صيدة،   41 بينهم  اأ���ص��راً،   4850

)ب���دون  اإداري�����اً  معتقاًل  و540  ط��ف��اًل، 

حم��اك��م��ة(، وف���ق اأح����دث اإح�����ص��ائ��ي��ات 

ملوؤ�ص�صات تخت�س ب�صوؤون الأ�صرى

أمير قطر يصدق
 على قانون ألول 

تشريعية انتخابات 

فزغلياد: الصين ترعب أمريكا أكثر فأكثر

انتقدت السلطة واشنطن تطالب بتحقيق كامل في مقتل الناشط نزاربنات

أطفال األسيرة الفلسطينية أبو كميل يتلهفون ليوم حريتها

االنباط-وكاالت

العليا،  الح��ت��الل  حمكمة  اأ���ص��درت 

اإخالء ثالث  بتجميد  ، قراراً  الأربعاء 

جراح  ال�صيخ  حي  من  مقد�صية  عائلة 

يف القد�س املحتلة

واأف����اد امل��ح��ام��ي ���ص��ام��ي ار���ص��ي��د اأن��ه 

بناًء على طلب حمامي عائالت ال�صيخ 

ق���راراً  العليا  املحكمة  اأ���ص��درت  ج���راح 

ل��ت��ج��م��ي��د اإخ����الء ال��ع��ائ��الت ال��ث��الث: 

الدجاين وحماد والداهودي

الإخالء  قرار  اأن  اإىل  ار�صيد  واأ�صار 

يدخل  اأن  املفرت�س  من  كان  الق�صري 

الأح��د  ي��وم  م��ن  اب��ت��داًء  التنفيذ  ح��ي��ز 

2021/8/1

بعد  ي��اأت��ي  ال��ق��رار  “هذا  واأ����ص���اف: 

لتجميد  ب��ط��ل��ب  امل��ح��ام��ون  ت��ق��دم  اأن 

الإخالء حتى نهاية الإجراءات بطلب 

الإ���ص��ت��ئ��ن��اف ب��ا���ص��م ال��ع��ائ��الت ال��ث��الث 

واملنظور فيه اأمام املحكمة العليا«

زال���ت  م���ا  اجل��ل�����ص��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 

اآب   2 بتاريخ  العليا  املحكمة  يف  قائمة 

للنظر بطلبات  ال�صاعة ١١:٣٠ �صباحاً 

اإ�صتئناف منها با�صم عائلة الكرد

بو�صت  جروزاليم  �صحيفة  وكانت 

رئ��ي�����س ح��ك��وم��ة  اأن  ذك�����رت  ال���ع���ري���ة 

الح����ت����الل ن���ف���ت���ايل ب��ن��ي��ت ل����ن ي��ق��وم 

اأه���ايل ح��ي ال�صيخ ج��راح من  ب��اإخ��الء 

املحتلة القد�س  مدينة 

واأف������������ادت ال�������ص���ح���ي���ف���ة ن����ق����اًل ع��ن 

لو  حتى  اأن��ه  بنيت  م��ن  مقرب  م�صدر 

ال�صرائيلية  املحكمة  عن  ق��رار  �صدر 

فمن  الفل�صطينيني،  ال�صكان  ب��اإخ��الء 

ب�صنه  املحكمة  ت��اأم��ر  اأن  امل��رج��ح  غ��ر 

بذلك،  للقيام  نهائي  موعد  اإعطاء  اأو 

اأج��ل  م��ن  ذل���ك  احل��ك��وم��ة  و�صت�صتغل 

يف  ال�صراع  ن��ران  بتاأجيج  تقوم  ل  اأن 

القد�س

االنباط-وكاالت

���ص��ي��ع م���ئ���ات ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني يف 

ام�س  ظهر  باخلليل،  اأمر  بيت  بلدة 

ال�صهيد   ،2021 يوليو   29 اخلمي�س 

حممد موؤيد العالمي

واأع����دم ج��ن��ود الح��ت��الل الطفل 

داخ��ل  يتواجد  ك��ان  ال��ذي  العالمي 

اأم����ر �صمال  ب��ي��ت  وال����ده يف  م��رك��ب��ة 

اخلليل يوم اأم�س الأربعاء

ال��ت�����ص��ي��ي��ع  يف  امل�������ص���ارك���ون  وردد 

ه��ت��اف��ات و���ص��ع��ارات غ��ا���ص��ب��ة م��ن��ددة 

ب��الح��ت��الل و���ص��ل��وك��ه الإج���رام���ي يف 

ا�صتهداف الأطفال واملدنيني

واأف�����������اد وال��������د ال����ط����ف����ل حم��م��د 

“�صبكة  ل�����  ح���دي���ث���ه  يف  ال���ع���الم���ي 

اأطلقوا  الحتالل  جنود  قد�س” اأن 

واب�������اًل م����ن ال���ر����ص���ا����س م����ا دف��ع��ه 

داخ��ل  للهبوط  اأب��ن��ائ��ه  م��ن  للطلب 

اإ�صابتهم ال�صيارة خ�صية من 

واأ�صاف: “قلت ملحمد لي�س نامي 

ي��اب��ا تعدينا  ق���وم  اأخ��ت��ك  يف ح�����ص��ن 

ال�صيارة  وق��ف��ت  واحل��اج��ز،  اجلي�س 

ونزلت لقيته م�صت�صهد »

االنباط-وكاالت

ح�����ذر ن���ا����ص���ر ال���ه���دم���ي رئ��ي�����س 

التهويد  ملناه�صة  املقد�صية  الهيئة 

ي��ع��رف مبخطط  م���ن خ���ط���ورة م���ا 

م���رك���ز امل���دي���ن���ة ال������ذي ي�����ص��ت��ه��دف 

ال��ب��ل��دة القدمية  ال��ق��د���س وحم��ي��ط 

منها على وجه التحديد

املدينة  م��رك��ز  خمطط  اأن  واأك���د 

وتقييد  القد�س  تهويد  اإىل  يهدف 

الأهايل ومنعهم من ال�صتفادة من 

ع��م��ودي  ب�صكل  وال��ب��ن��اء  اأرا���ص��ي��ه��م 

ومن  ال�صكنية  الحتياجات  لتوفر 

ثم ال�صيطرة على مزيد من املباين 

والأرا�صي

امل�����ص��روع  اأن  ال���ه���دم���ي  واأو�����ص����ح 

���ص��ي��ت��ح��ك��م ب��ط��ري��ق��ة واآل���ي���ة ال��ب��ن��اء 

وع��������دد ال����ط����واب����ق ل��ل��م��ق��د���ص��ي��ني 

بينما  ط��واب��ق  اأرب���ع  على  وق�صرها 

ب��ن��اي��ات يزيد  امل�����ص��ت��وط��ن��ني ي��ب��ن��ون 

عدد طوابقها عن10 طوابق

اآخ���ر ف���ان املخطط  وم���ن ج��ان��ب 

امل�����ص��ا���س  م��ن  امل��دي��ن��ة  اأه���ل  �صيمنع 

ب����ال����ب����ن����اي����ات ال����ق����دمي����ة ت���ط���وي���را 

وحت��دي��ث��ا وب��ن��اء ب��ح��ج��ة امل��ح��اف��ظ��ة 

امل��ع��م��اري وه��ذا مينع  ال���رتاث  على 

ال�������ص���ك���ان م����ن ت���ط���وي���ر م��ن��ازل��ه��م 

و�صيانتها

ب��ل��دي��ة  اأن  اىل  ال���ه���دم���ي  ون���ب���ه 

الح����ت����الل ت�������ص���رتط ع���ل���ى ب��ع�����س 

ال���ب���ن���اي���ات وامل���وؤ����ص�������ص���ات ال���ع���ام���ة 

ب����اأن ي��ت��م ال�����ص��ي��ط��رة ع��ل��ى الأر�����س 

لها  مملوكة  لت�صبح  عليها  املبنية 

فل�صطينية  تبعية  اأي  نزع  وبالتايل 

جلمعيات  حتويلها  ثم  وم��ن  عليها 

ا�صتيطانية

تجميد إخالء ثالث عائالت 
مقدسية من حي الشيخ جراح

»شهيد الخبز«.. تشييع جثمان 
الشهيد محمد العالمي في الخليل

هيئة مقدسية تحذر من خطورة مخطط 
مركز المدينة على الوجود الفلسطيني



الدويل
60 اجلمعة  30/ 7 / 2021 

االنباط-وكاالت

من  م��اّدة  الفل�سطينية،  ال�سلطة  األغت 

الوظيفة  واأخ��اق��ي��ات  ال�سلوك  “مدّونة 
عن  التعبري  للموظفني  ُت��ت��ي��ح  العامة”، 

اآرائهم

ال��ع��دد  م���ا ورد يف  ب��ح�����س��ب  ذل����ك  ج����اء 

“الوقائع  ال��ر���س��م��ي��ة  اجل���ري���دة  م��ن   181

ع��دد  اآخ����ر  ���س��در  وال��ت��ي  الفل�سطينية”، 

املا�سي منها، الثاثاء 

ال��وزراء  جمل�س  “قرار  العدد  وت�سّمن 

 22 امل������ادة  ب���اإل���غ���اء   ،2021 ل�����س��ن��ة   3 رق����م 

4 ل�سنة  ال�����وزراء رق���م  م��ن ق����رار جم��ل�����س 

ال�سلوك  م��دون��ة  ع��ل��ى  ب��امل�����س��ادق��ة  2020م 

العامة« الوظيفة  واأخاقيات 

“جمل�س  اأّن  ال��������ق��������رار  يف  وج�����������اء 

بتاريخ  املنعقدة  جل�سته  يف  ق��رر  ال����وزراء 

م��دون��ة  م��ن   22 امل����اّدة  اإل��غ��اء  2021/7/5؛ 

وبح�سب  املهنة”،  واأخ��اق��ي��ات  ال�����س��ل��وك 

كّل  “ُيلغى  فاإنه  القرار  من  الثانية  امل��ادة 

اأما  القرار”،  ه��ذا  اأحكام  مع  يتعار�س  ما 

كل  “على  اأن���ه  ���س��ّددت  فقد  الثالثة  امل���ادة 

ه،  يخ�سّ ما  كّل يف  كافة،  ة  املخت�سّ اجلهات 

به من  وُيعمل  ال��ق��رار،  ه��ذا  اأح��ك��ام  تنفيذ 

تاريخ �سدوره«

“للموظف  اأن���ه  ع��ل��ى   22 امل���ادة  وت��ن�����ّس 

احلق يف التعبري عن راأيه، ون�سره بالقول 

اأو الكتابة، اأو غري ذلك من ويائل التعبري، 

اأو الفن، مع مراعاة اأحكام الت�سريعات«

“يجب  اأّن��ه  ذاتها، على  امل��ادة  تن�ّس  كما 

اأو  تعليق  اأو  راأي  اإب��داء  عند  املوظف  على 

االجتماعّي،  التوا�سل  مواقع  يف  م�ساركة 

اأنه ميّثل راأيه ال�سخ�سي فقط،  اأن يو�سح 

وال تعك�س راأي اجلهة احلكومية بها«

االنباط-وكاالت

االإ�سرائيلية  “االعتداءات  اأن  �سوريا،  اأك���دت 

امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى اأرا���س��ي��ه��ا ت��ك��ر���س ���س��ي��ا���س��ات كيان 

االحتال القائمة على ممار�سة اإرهاب الدولة«

وق�����ال م���ن���دوب ���س��وري��ا ال���دائ���م ل����دى االأمم 

امل��ت��ح��دة ب�����س��ام ���س��ب��اغ يف ب���ي���ان ق���دم���ه ل��رئ��ا���س��ة 

جمل�س االأم���ن خ��ال جل�سة ي��وم االأرب��ع��اء حول 

“�سل�سلة  اإن  االأو������س�����ط،  ال�������س���رق  يف  االأو������س�����اع 

االأرا�سي  على  املتكررة  االإ�سرائيلية  االع��ت��داءات 

ال�سورية والتي كان اأحدثها يوم اخلمي�س املا�سي 

ال��ق��ائ��م��ة على  االح��ت��ال  ك��ي��ان  �سيا�سات  ت��ك��ر���س 

امل�ستمر  الدعم  وتقدمي  الدولة  اإره��اب  ممار�سة 

للمجموعات االإرهابية يف �سوريا يف انتهاك �سافر 

اآخر لل�سكوك الدولية املعنية مبكافحة االإرهاب«

االأمن  جمل�س  اأبلغت  “�سوريا  اأن  اإىل  واأ���س��ار، 

ه��ذه  بتفا�سيل  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام  واالأم����ني 

االعتداءات والتهديد اخلطري الذي ت�سكله على 

اأمن املنطقة وا�ستقرارها«

االنباط-وكاالت

فولودميري  االأوك���راين  الرئي�س  فاجاأ 

زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ال��ك��ث��ريي��ن يف وق����ت م��ت��اأخ��ر 

العديد  ب��ع��زل  ق��ام  عندما  االأرب���ع���اء،  م��ن 

واال�ستخبارات  اجلي�س  �سباط  كبار  من 

ل�سبب غري وا�سح

بعزل  اخلا�سة  املرا�سيم  ���س��درت  قثج 

ق���ائ���د ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة يف ���س��رق 

العامة  االأرك���ان  هيئة  ورئي�س  اأوك��ران��ي��ا، 

وق��ائ��د ���س��اح اجل���و اأم�����س االأرب���ع���اء، اإىل 

اآخرين مكانهم جانب مرا�سيم بتعيني 

ويف وق���ت ���س��اب��ق ، ج���رى ع���زل ال��ق��ائ��د 

ال����ع����ام ل��ل��ج��ي�����س االأوك�����������راين رو�����س����ان 

ل�سكرتري  اأول  نائبا  وتعيينه  كومت�ساك، 

جمل�س االأمن القومي اال�ست�ساري

ك������ان زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ق������ام يف االأ����س���ب���وع 

منا�سب  يف  تعيينات  عدة  باإجراء  املا�سي 

ا���س��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ع��ل��ي��ا ت�����س��م��ل رئ��ي�����س ف��رع 

اخلارجية اال�ستخبارات 

مكتب  قدمها  التي  االأ�سباب  بني  ومن 

هو  املنا�سب  يف  التعديل  ل��ه��ذا  الرئي�س 

مت��ك��ني االأج����ه����زة االأم���ن���ي���ة االأوك���ران���ي���ة 

امل��خ��ت��ل��ف��ة م���ن ال��ع��م��ل م��ع��ا ب�����س��ك��ل اأك���ر 

فعالية

و���س��ب��ق ت��ل��ك اخل��ط��وة ا���س��ت��ق��ال��ة وزي��ر 

اأفاكوف  اأر�سني  طويلة  لفرتة  الداخلية 

يف منت�سف يوليو احلايل، وهو ما اعتربه 

ال��ك��ث��ري م��ن امل��راق��ب��ني اأن���ه مت ب���االإك���راه. 

ع�سو  وهو  مونا�ستري�سكي  ديني�س  وحل 

اأف��اك��وف ،  من ح��زب خ��ادم ال�سعب، حمل 

وهو احلزب الذي ينتمي له زيلين�سكي

وع��ج��ت و���س��ائ��ل االإع�����ام االأوك��ران��ي��ة 

ب��ال��ت��ك��ه��ن��ات ب�������س���اأن امل���ي���ول ال�����س��ل��ط��وي��ة 

االأخرية لزيلين�سكي حيث اأ�سار الكثريون 

املنا�سب  اإ���س��ن��اد  ي��ري��د  ال��رئ��ي�����س  اأن  اإىل 

الرئي�سية للموالني له االأمنية 

االنباط-وكاالت

الرئا�سة  يف  االإع���ام  مكتب  نفى 

تردد  ما  اخلمي�س،  ام�س  اللبنانية  

ع��ن ت��دخ��ل ال��رئ��ي�����س م��ي�����س��ال ع��ون 

يف اال���س��ت�����س��ارات ال��ن��ي��اب��ي��ة امل��ل��زم��ة 

ل��ت�����س��م��ي��ة رئ���ي�������س ال��������وزراء امل��ك��ل��ف 

ميقاتي جنيب 

�سحفي:”ن�سر  ب���ي���ان  يف  وق�����ال 

موقع )اإم تي يف( �سباح ام�س خرًبا 

ال��ع��م��اد  ال���رئ���ي�������س  اإىل  ف���ي���ه  ن�����س��ب 

اأّن  املوقع  اّدعى  اأق��وااًلُ  مي�سال عون 

ع���ون اأب��ل��غ��ه��ا اإىل ع���دد م��ن ال��ن��واب 

خال اال�ست�سارات النيابية امللزمة«

اخل��رب خمتلق  “هذا  اأّن  واأ���س��اف 

ويندرج  ال�سّحة،  من  له  اأ�سا�س  وال 

يف اإطار �سل�سلة االخبار امللّفقة التي 

والبلبلة  الت�سليل  من  اأجواء  تخلق 

اأن  اإىل  امل���دع���ّو  ال���ع���ام  ال�����راأي  ل���دى 

مي��ّي��ز ب��ني م��ا ه��و ���س��ح��ي��ح وم���ا هو 

كاذب«

اإن  “ اأم تي يف” قال  وك��ان موقع 

ع���ون مل ي��ك��ت��ِف، اأث��ن��اء  “ ال��رئ��ي�����س 
عّمن  ال��ن��واب  ب�����س��وؤال  اال�ست�سارات، 

ي�����س��ّم��ون، ال ب��ل ه��و ح���اول ال��ت��دّخ��ل 

بالعدول  واإقناعهم  بع�سهم  راأي  يف 

عن ت�سمية جنيب ميقاتي«

االثنني  يوم  عون  الرئي�س  وكلف 

امل��ا���س��ي ، ب��ع��د ان��ت��ه��اء اال���س��ت�����س��ارات 

االأ�سبق  احلكومة  رئي�س  النيابية، 

جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي ب��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

 72 ق��ب��ل  م��ن  ت�سميته  ب��ع��د  ج��دي��دة 

118 نائباً من اأ�سل 

وي�����اأت�����ي ت��ك��ل��ي��ف رئ���ي�������س ج��دي��د 

الثالثة. للمرة  حكومة،  لت�سكيل 

مكلفني  رئ��ي�����س��ني  اع���ت���ذار  ب��ع��د   

���س��اب��ق��ني م���ن���ذ ا����س���ت���ق���ال���ة ح��ك��وم��ة 

اأغ�������س���ط�������س   10 يف  دي�������اب  ح�������س���ان 

الذي  االنفجار  املا�سي، على خلفية 

هز مرفاأ بريوت يف الرابع من نف�س 

ال�سهر

اأدي���ب  م�سطفى  ال�����س��ف��ري  وُك��ّل��ف 

 30 ب��ت�����س��ك��ي��ل ح���ك���وم���ة ج����دي����دة يف 

املا�سي لكنه قدم اعتذاره  اأغ�سط�س 

26 �سبتمرب املا�سي يف 

اأكتوبر املا�سي، مت تكليف   22 ويف 

���س��ع��د احل���ري���ري ب��ت�����س��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة 

احل����ايل  ي���ول���ي���و   15 ويف  ج�����دي�����دة، 

اجلمهورية  لرئي�س  احلريري  قّدم 

اع�������ت�������ذاره ع�����ن ت�������س���ك���ي���ل ح���ك���وم���ة 

جديدة، ب�سبب عدم التوافق بينهما 

حكومية ت�سكيلة  على 

السلطة الفلسطينّية تصدر قرارا يمنع الموّظفين من التعبير عن آرائهم

سوريا: االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة على أراضينا تكرس سياسة »إرهاب الدولة«

الرئيس األوكراني يعزل قادة كباًرا بالجيش واالستخبارات ويعين الموالين له

الرئاسة اللبنانية تنفي تدخل عون في استشارات تسمية ميقاتي

االنباط-وكاالت

با�سم  ال�سحفي  امل��ت��ح��دث  اأع��ل��ن 

ال��رئ��ا���س��ة ال��رو���س��ي��ة )ال��ك��رم��ل��ني( 

اق�����رتاب  اأن  ب���ي�������س���ك���وف  دم����ي����رتي 

ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ي )ال��ن��ات��و( 

رو�سيا  ُي��ل��زم  الرو�سية  احل���دود  م��ن 

باتخاذ اإجراءات ل�سمان اأمنها

ت�����س��ري��ح  - يف  ب��ي�����س��ك��وف  وق�����ال 

اأوردت������������ه ق����ن����اة )رو�����س����ي����ا ال����ي����وم( 

ال��ك��رم��ل��ني  اإن   - ام�����س  االإخ���ب���اري���ة 

ُيتابع عن كثب مناورات حلف الناتو 

يف جورجيا

ينت�سر  الناتو  حلف  “اأن  واأ�ساف 

ح��ول  ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ببنيته 

حدودنا،  حول  فقط  لي�س  حدودنا، 

ب���ل واأخ�����ذ ب��ال��ت��م��ا���س م���ع ح���دودن���ا، 

وه������ذا ب��ال��ط��ب��ع م���و����س���وع ي��خ�����س��ع 

ل��ل��م��راق��ب��ة ال���دق���ي���ق���ة ل��ل��غ��اي��ة م��ن 

جانبنا«

ال��ن��ات��و  اق�����رتاب  اأن  و����س���دد ع��ل��ى 

م���ن ح�����دود رو����س���ي���ا، ي��ف��ر���س ع��ل��ى 

التدابري  اتخاذ  الرو�سية  ال�سلطات 

ل�سمان  ال�����س��روري��ة  واالإج��������راءات 

بالطبع  :”هذا  قائا  ال��ب��اد،  اأم��ن 

للغاية  الدقيقة  للمراقبة  مو�سوع 

م��ن ج��ان��ب��ن��ا، واالأه����م م��ن ذل���ك اأن��ه 

ب��ال��ط��ب��ع ي��ل��زم��ن��ا ب��ات��خ��اذ اإج�����راءات 

ل�سمان اأمن بادنا«

املو�سوع  هذا  اأن  بي�سكوف،  واأك��د 

ي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ���س��دي��د، وه����ذا ما 

حتدث عنه الرئي�س الرو�سي ووزير 

ال����دف����اع وامل���م���ث���ل���ون ال����رو�����س ع��ل��ى 

ع��دي��دة،  م���رات  امل�����س��ت��وي��ات  خمتلف 

مو�سحا اأن الكرملني يعترب اأنه من 

�سيناريوهات  تت�سمن  ال  اأن  امل��ه��م 

�سرية  اإج������راءات  ال��ن��ات��و،  م���ن���اورات 

�سد رو�سيا«

ب���داأت - يوم  ق��د  وك��ان��ت جورجيا 

/ال����ث����اث����اء/ امل���ا����س���ي - ت��دري��ب��ات 

ع�سكرية ُمتعددة اجلن�سيات ي�سارك 

من  ع�سكري   2500 م��ن  اأك���ر  فيها 

15 دولة مبا يف ذلك بع�س �سركاء يف 

حلف الناتو، ومن بينها اأذربيجان

االنباط-وكاالت

ال��ربي��ط��اين،  ال�سحة  وزي���ر  ح���ذر 

�ساجد جاويد، اجلمهور من التفاوؤل 

نهاية  اق����رتاب  بخ�سو�س  ال�����س��دي��د 

املعركة �سد فريو�س كورونا، يف ظل 

ارتفاع عدد االإ�سابات مرة اأخرى

وخ��������ال زي������ارت������ه اأح��������د م����واق����ع 

ال��ت��ط��ع��ي��م يف ل���ن���دن، االأرب����ع����اء، ق��ال 

ج���اوي���د: احل��ق��ي��ق��ة ه���ي اأن����ه ع��ن��دم��ا 

اأحد  باأرقام احل��االت ال  االأم��ر  يتعلق 

راأي��ن��ا  ل��ق��د  �ستبلغ الح��ق��ا  ك��م  ي��ع��رف 

االأك��ر  دل��ت��ا  م��ع متغري  م���اذا ح�سل 

عدوى

اأن  املهم  من  اأن��ه  اأعتقد  واأ���س��اف: 

نكون مفرطني يف  واأال  نظل حذرين 

التفاوؤل

واأظ��������ه��������رت اأح�����������دث ال����ب����ي����ان����ات 

االإ�����س����اب����ة  ح�������االت  اأن  احل���ك���وم���ي���ة 

27 األ��ًف��ا  ب��ف��ريو���س ك���ورون���ا ���س��ج��ل��ت 

�سبعة  منهية  االأرب���ع���اء،  ح��ال��ة  و734 

اأيام متتالية من االنخفا�س

وح���ت���ى ف���ج���ر اخل���م���ي�������س، جت����اوز 

ال��ع��امل،  ح��ول  ك��ورون��ا  ع��دد م�سابي 

منهم  ت���ويف  األ��ف��ا،  و619  196م��ل��ي��ون��ا 

األ���ف���ا،  و202  م���اي���ني   4 م����ن  اأك������ر 

وتعافى ما يزيد على 178 مليونا و8 

اآالف، وفق موقع ورلدوميرت

روسيا: اقتراب الناتو من حدودنا 
يلزمنا باتخاذ إجراءات لضمان أمننا

بريطانيا..تحذير من »التفاؤل الشديد« 
بخصوص قرب نهاية معركة كورونا
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الـريـا�ضي

االنباط - عمان 

ب�سام  لل�سباب  احل�سني  مدينة  مدير   اكد 

الف   18 بلغ  املدينة  رواد  اعداد  ان  اخلاليلة، 

العام  م��ن  االول  الن�سف  خ��الل  يوميا  زائ��ر 

احل��ايل. وق��ال ل )ب��را( ان عدد رواد الغابة 

ال��ري��ا���س��ي��ة يف ال���ف���رة ال�����س��ب��اح��ي��ة ول��غ��اي��ة 

 3 بنحو  يقدر  ظهرا،  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة 

ال�ساعة  وبحلول  انه  وبني  يوميا.  زائر  االف 

الرابعة ع�سرا تبداأ اعداد هائلة من املواطنني 

داخ��ل  اىل  بالتوافد  زائ��ر  ال��ف   15 اىل  ت�سل 

الدرجات  ورك��وب  الريا�سة  ملمار�سة  املدينة، 

الريا�سي  ال��ن��ادي  بخ�سو�ص  ام���ا  وال��ت��ن��زه. 

ان  اخل��الي��ل��ة،  اك��د  جيم”،  “اوتو  اخل��ارج��ي 

امل�سروع  خالل  حتديات  واجهت  املدينة  ادارة 

االأول، وو�سعت موا�سفات ا�ستحداث امل�سروع 

تنفيذه مطلع  البدء يف  املتوقع  ومن  الثاين، 

ال���ع���ام امل���ق���ب���ل. وب����ني ان ازدح�������ام االع���م���ال 

هذا  خالل  املدينة  بها  قامت  التي  االن�سائية 

واملرحلة  العامة  افتتاح احلديقة  العام، منها 

االوىل م��ن ���س��ي��ان��ة م�����س��ار ال��غ��اب��ة وم�����س��روع 

تاأهيل  اعادة  اىل  باالإ�سافة  البديلة،  الطاقة 

البراء  �ستاد  زراع��ة  واع���ادة  امل��واق��ع  خمتلف 

بالع�سب الطبيعي واعمال ال�سيانة اليومية، 

ب��ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��روع  ال���ب���دء  ك��ان��ت وراء ت��اأج��ي��ل 

ال���ن���ادي ال�����س��ي��ف��ي ال���ث���اين.وا����س���ار اىل ع��دة 

املقبل،  العام  مطلع  تنفيذها  �سيتم  م�ساريع 

وانارة  االطفال  العاب  منطقة  تاأهيل  كاعادة 

يف  الطرق  خمتلف  و�سيانة  وتعبيد  املالعب 

املدينة  امل��راق��ب��ة يف  ن��ظ��ام  امل��دي��ن��ة، وت��ط��وي��ر 

واعادة تاأهيل املرافق ال�سحية وعيادة الغابة، 

باالإ�سافة  الغابة،  الثانية من م�سار  واملرحلة 

ل��ل��ع��دي��د م���ن االع���م���ال اخل��ا���س��ة ب��ال�����س��االت 

الريا�سية. واملالعب 
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زوار مدينة الحسين للشباب في ازدياد 

فارسنا البشارات يصل الى طوكيو 

بقلة تشارك في منافسات سباحة االولمبياد 

تأجيل الدوري المصري بسبب المنتخب 

االنباط - عمان 

و�����س����ل الع�����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي 

ال��ب�����س��ارات  ه���اين  اإب��راه��ي��م  للفرو�سية 

ال��ف��ار���ص  ب��رف��ق��ة م���درب���ه  اإىل ط��وك��ي��و 

فالح  ال��ع��راق��ي  وم�����س��اع��ده  نا�سر  رع��د 

الدليمي وذلك للم�ساركة يف مناف�سات 

دورة  يف  احلواجز  عن  القفز  م�سابقات 

 3 ي��وم  تنطلق  والتي  االأوملبية  االأل��ع��اب 

اإبراهيم  وي�سارك  املقبل  اأب  اأغ�سط�ص/ 

ال��ب�����س��ارات ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة ب��االأومل��ب��ي��اد 

من  االأردن  ي��ت��م��ك��ن  مل  ح��ي��ث  ك��ف��ردي 

و���س��ارك  ال���ف���رق.  ع��ل��ى �سعيد  ال��ت��اأه��ل 

2004 وبكني  اأثينا  اأوملبياد  الب�سارات يف 

وي�ستعد يف طوكيو   2012 ولندن   2008

ل��ل��م�����س��ارك��ة االأومل��ب��ي��ة ال��راب��ع��ة . وك��ان 

االأل��ع��اب  ل���دورة  ا�ستعد  ق��د  ال��ب�����س��ارات 

االأومل���ب���ي���ة ع���ر م��ع�����س��ك��رات خ��ارج��ي��ة 

وم�������س���ارك���ة م��ت��وا���س��ل��ة يف ع���دي���د م��ن 

البطوالت.

االنباط - عمان 

الوطني  املنتخب  الع��ب��ة  ت��خ��و���ص 

ال���ي���وم   ، ب��ق��ل��ة  ت��ال��ي��ت��ا   ، ل��ل�����س��ب��اح��ة 

 50 ����س���ب���اق  م���ن���اف�������س���ات   ، اجل���م���ع���ة 

���س��ب��اح��ة ح���رة يف دورة االأل��ع��اب  م��ر 

وت�سارك   .)2020 )طوكيو  االأومل��ب��ي��ة 

ت��ال��ي��ت��ا ب��ق��ل��ة يف االأل����ع����اب االأومل��ب��ي��ة 

ل���ل���م���رة ال���ث���ال���ث���ة ع���ل���ى ال�����ت�����وايل يف 

���س��ارك��ت  ���س��ب��ق واأن  م�����س��رت��ه��ا ح��ي��ث 

 .201٦ وري��و   2012 لندن  اأومل��ب��ي��اد  يف 

زمنها  حت�سني  اإىل  “بقلة”  وتتطلع 

وهي  االأردين  الرقم  ك�سر  وحماولة 

بطالت  م��ن  نخبة  م��ع  ُت�����س��ارك  التي 

وت�سارك  التخ�س�ص.  ه��ذا  يف  العامل 

ال�ساد�سة  املجموعة  �سمن  “بقلة” 
ت�سم  وال��ت��ي  التاأهيلية  الت�سفية  يف 

٦ �سباحات اخريات من جزر فرجن 

واأوزب��ك�����س��ت��ان واالإك������وادور وك��روات��ي��ا 

املقرر  ومن  واأوغندا  واألبانيا  وكينيا 

 1:34 اأن ينطلق ال�سباق عند ال�ساعة 

م�ساًء بتوقيت االأردن.

القاهرة - وكاالت 

ق�����ررت ال��ل��ج��ن��ة امل���وؤق���ت���ة ال���ت���ي ت��دي��ر 

االحت�����اد امل�����س��ري ل���ك���رة ال���ق���دم، ت��اأج��ي��ل 

ج��م��ي��ع م��ب��اري��ات ال�����دوري امل��م��ت��از وك��اأ���ص 

اأب  اأغ�����س��ط�����ص/  اأول  م��ن  اع��ت��ب��اًرا  م�����س��ر 

باالحتاد  امل�سابقات  اإدارة  وتكليف  املقبل 

ب������اإع������داد ج�������دول ج����دي����د مل����ا ت���ب���ق���ى م��ن 

يوم  اإع��الن��ه  يتم  امل�سابقتني  يف  م��ب��اري��ات 

. وجاء قرار م�سوؤولو احتاد  املقبل  االأحد 

اإىل  االأومل��ب��ي  املنتخب  تاأهل  بعدما  الكرة 

يواجه  حيث  طوكيو  اأومل��ب��ي��اد  نهائي  رب��ع 

الثانية  يف  ال���رازي���ل  منتخب  ال��ف��راع��ن��ة 

ع�����س��ر ظ��ه��ر االأح������د امل��ق��ب��ل ع��ل��ى م��ل��ع��ب 

و�سيفا  االأوملبي  املنتخب  وتاأهل  �سايتاما. 

من جمموعته بر�سيد 4 نقاط من تعادل 

ثم  االأرج��ن��ت��ني  م��ن  وخ�����س��ارة  اإ�سبانيا  م��ع 

نظيفني.  بهدفني  اأ���س��رال��ي��ا  على  ال��ف��وز 

�سبق  االأوملبي  املنتخب  اأن  بالذكر  اجلدير 

لندن  يف  االأوملبياد  نهائي  ربع  اإىل  و�سعد 

ال��ي��اب��ان  م���ن  ي��خ�����س��ر  اأن  ق��ب��ل   2012 ع���ام 

يف  ال��دوري  انتهاء  وتاأكد  ال�سباق.  وي��ودع 

املنتخب  تاأهل  املقبل بعد  اأيلول  �سبتمر/ 

�سيتم  النهائي  ربع  ويف حالة خروجه من 

اأغ�سط�ص/   ٦ اأو   5 يوم  البطولة  ا�ستئناف 

اأب املقبل.

االنباط - عمان 

تقام م�ساء اجلمعة مناف�سات اجلولة العا�سرة 

ل��ل��دوري االأردين  واالأخ����رة م��ن مرحلة االإي���اب 

يف  البولو  ملعب  على   ،2021 ملو�سم  للمحرفات 

مدينة احل�سني لل�سباب، و�سط تطبيق بروتوكول 

���س��ح��ي م�����س��دد ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة. 

ويلتقي االأرثوذك�سي مع القاد�سية عند ال�ساد�سة 

م�����س��اء، فيما ي��واج��ه ع��م��ان ن��ظ��ره االأه��ل��ي عند 

عمان  م�ساء. ويت�سدر  والن�سف  الثامنة  ال�ساعة 

ت��رت��ي��ب ال��ف��رق ب��ر���س��ي��د 21 ن��ق��ط��ة، ث��م االأه��ل��ي 

وال��ق��اد���س��ي��ة   ،٦ اال���س��ت��ق��الل   ،13 واالأرث���وذك�������س���ي 

اأخ�����را دون ن���ق���اط. وت���ق���ام م��ب��اري��ات ال��ب��ط��ول��ة 

بنظام الدوري املجزاأ من 3 مراحل ذهاب واإياب، 

الفريق  باللقب  ي��ف��وز  بحيث  ذه��ب��ي��ة،  وم��رح��ل��ة 

ال��ف��رق  ت��رت��ي��ب  امل���رك���ز االأول يف  احل��ا���س��ل ع��ل��ى 

ال��ن��ه��ائ��ي��وي��ق��وم احت�����اد ك����رة ال���ق���دم ب��ن��ق��ل ك��اف��ة 

اخلا�سة  الفيديو  من�سة  عر  البطولة  مباريات 

ب��االحت��اد. وت��اأت��ي ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار حر�ص 

االحتاد على اإيجاد م�سادر دخل متعددة لالأندية 

امل�����س��ارك��ة يف ال��ب��ط��ول��ة يف ظ���ل غ���ي���اب اإي������رادات 

احل�سور اجلماهري.

االنباط - عمان 

اأن���ه���ى م���الك���م امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ، 

ي�سبق  ال��ذي  تدريبه   ، ع�سي�ص  ح�سني 

ال�ساعة  عند  �سيخو�سه  ال��ذي  ال��ن��زال 

م�����س��اء  م����ن  االأردن  ب���ت���وق���ي���ت   1:3٧

ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ، م��ع ال��رازي��ل��ي اأب��ن��ر 

، من  النهائي  ربع  ال��دور  ، يف  تيك�سرا 

دورة  يف   ، كغم   ٩1 حتت  وزن  مناف�سات 

ت�ست�سيفها  وال��ت��ي  االأومل��ب��ي��ة  االأل���ع���اب 

ويتطلع  ط��وك��ي��و.  اليابانية  العا�سمة 

على  ال���ف���وز  حت��ق��ي��ق  اإىل  “ع�سي�ص” 
الدور  اإىل  والتاأهل  الرازيلي  الالعب 

الفوز  بالتايل  و�سمانه  النهائي  ن�سف 

ب����اإح����دى امل���ي���دال���ي���ات ال����ث����الث. وك���ان 

اأوىل نزاالته  ح�سني ع�سي�ص قد فاز يف 

ي����وم ال���ث���الث���اء امل���ا����س���ي ع��ل��ى ���س��اح��ب 

امل��ي��دال��ي��ة ال��ف�����س��ي��ة يف ب��ط��ول��ة ال��ع��امل 

االأخرة ، االإكوادوري جوليو كا�ستيلو. 

ف��ي��م��ا ت��خ��ط��ى ال����رازي����ل����ي ت��ي��ك�����س��را 

ت�سيفون  ك���الرك  ال��ري��ط��اين  خ�سمه 

يف دور ال� 1٦. ويبلغ الالعب الرازيلي 

م���ن ال��ع��م��ر 24 ع���ام���اً وه���و ال����ذي ن��ال 

األعاب  بطولة  يف  ال��رون��زي��ة  امليدالية 

جن��ح  ح�����ال  ويف   .201٩ ع�����ام  اأم���ري���ك���ا 

للمرة  ي�سارك  ال��ذي   - ع�سي�ص  ح�سني 

- يف تخطي عقبة  االأوملبياد  الثانية يف 

�سي�سمن  ف���اإن���ه  ال���رازي���ل���ي  ال���الع���ب 

ال���ف���وز مب��ي��دال��ي��ة ب��رون��زي��ة ع��ل��ى اأق���ل 

ت���ق���دي���ر و����س���ي���واج���ه يف ال�������دور ن�����س��ف 

اأوملبياد  بطل  نزال  من  الفائز  النهائي 

ري���و ال��ك��وب��ي خ��ول��ي��و ���س��ي��زار ال ك���روز 

ال��ن��زال  وع�سية  راي��ي�����ص.  االإ���س��ب��اين  اأو 

املرتقب حتدث مدرب املنتخب الوطني 

، االأوكراين اأندريه قائاًل:” لقد اأنهينا 

قبل  االأخ��رة  التدريبية  احل�سة  اليوم 

جيداً  اخل�سم  در�سنا  لقد   ، الغد  ن��زال 

و�سن�سعى لتقدمي االأف�سل والتاأهل اإىل 

الدور املقبل«. يذكر اأن “ع�سي�ص” كان 

201٦ م��ن ال��دور  ق��د ودع اأومل��ب��ي��اد ري��و 

االأوىل  نزاله  فاز يف  النهائي حيث  ربع 

ع��ل��ى ال���روم���اين م��ي��ه��اي ن��ي�����س��ت��ور قبل 

يوكا  ت��وين  الفرن�سي  اأم���ام  يخ�سر  اأن 

والذي نال بعد ذلك ذهبية الوزن.

االنباط - عمان 

االأردين  ال���ف���ي�������س���ل���ي  ن��������ادي  اأع�����ل�����ن 

اخلمي�ص، تو�سله التفاق ر�سمي لتجديد 

عقد العبه املوهوب اأمني فريد ال�سناينة 

موا�سم   4 مل��دة  ال��ق��دم  ك��رة  ف��ري��ق  ليمثل 

عقد  جتديد  يف  الرغبة  وج��اءت  مقبلة. 

التي  الكبرة  للموهبة  قيا�سا  ال�سناينة 

اإ���س��اف��ة  �سكل  ح��ي��ث  ال��الع��ب  ب��ه��ا  يتمتع 

م���ه���م���ة ل���ل���ف���ري���ق يف ����س���ن���اع���ة االأل����ع����اب 

قد  ال�سناينة  وك��ان  االأه���داف.  وت�سجيل 

���س��ج��ل ه���دف���ا يف م���رم���ى احل�����س��ني اإرب����د 

 0-3 الفي�سلي  بها  ف��از  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف 

ال���ذه���اب  ل���ق���اءات���ه يف م��رح��ل��ة  يف خ���ت���ام 

وي��ع��ت��ر  امل����ح����رف����ني.  دوري  ل���ب���ط���ول���ة 

امل�سرق  امل�ستقبل  اأ�سحاب  من  ال�سناينة 

يف مالعب كرة القدم االأردنية وهو جنل 

فريد  الرمثا  ب�سفوف  ال�سابق  ال��الع��ب 

الفي�سلي  ن��ادي  اإدارة  وت�سعى  ال�سناينة. 

اإىل االهتمام بالفئات العمرية والركيز 

رئي�سا  راف���دا  لت�سكل  امل��واه��ب  دع��م  على 

للفريق االأول يف امل�ستقبل.

تواصل منافسات بطولة دوري المحترفات الكروي 

مالكمنا عشيش يتطلع لميدالية اولمبية اليوم 

الشناينه يواصل 
مشواره مع الفيصلي 

هيئة مؤقتة الدارة نادي البقعة 
االنباط - عمان 

موؤقتة  اإداري���ة  هيئة  ت�سكيل  عن  اخلمي�ص  ال�سباب  وزارة  اعلنت 

حمدان.  منر  حممد  ع��ادل  برئا�سة  البلقاء،  البقعة/  ن��ادي  الإدارة 

واكدت الوزارة يف بيان ، ان ت�سكيل اللجنة جاء بعد حل الهيئة االإدارية 

املوؤقتة للنادي، وت�سكيل هيئة ادارية موؤقتة ملدة ثالثة �سهور. وبينت 

الوزارة ان اللجنة التي يراأ�سها حمدان، ت�سم يف ع�سويتها كال من 

جنيب فهد عبد العزيز حمد اهلل، ويو�سف ح�سني حممد ف�سيالت، 

وحممد احمد حممد علي القاموق، ونعيم حممود �سليم ال�سي�ص، 

ال�سواركه،  �سلمان  ا�سليم  وحممد  الزبيدي،  دلهوم  حممد  ورات��ب 

و�سمره ح�سني مو�سى عبيدات، و�سامي حممد احمد ابو زر. واأ�سارت 

اىل ان الهيئة االإداري��ة �ستقوم خالل الفرة املذكورة بدعوة الهيئة 

العامة لالجتماع النتخاب هيئة اإدارية جديدة، يف حال �سمح الو�سع 

الوبائي بذلك.
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تحذير من تسونامي بعد زلزال قوي 
ضرب أالسكا األمريكية

قطعة من »كعكة زفاف« تشارلز 
وديانا للبيع في مزاد علني

مصرية تقتل أطفالها بالسم 
من أجل »عشيقها«

االنباط-وكاالت

اجليولوجي  امل�سح  هيئة  اأ���س��درت 

الأم���ري���ك���ي���ة حت����ذي����را م����ن اح��ت��م��ال 

 8.2 ت�����س��ون��ام��ي ع��ق��ب زل������زال ب���ق���وة 

درج��ة ���س��رب �سبه ج��زي��رة األ���س��ك��ا يف 

بالتوقيت  الأرب��ع��اء  من  متاأخر  وق��ت 

املحلي.

واأو�سحت هيئة امل�سح اجليولوجي 

 35 ع���م���ق  ع���ل���ى  وق������ع  ال������زل������زال  اأن 

ال��ت��ح��ذي��ر من  ن��ظ��ام  ك��ي��ل��وم��را، واأن 

ح����دوث ت�����س��ون��ام��ي ي�����س��م��ل الأرا����س���ي 

الأم��ري��ك��ي��ة يف غ����وام وج����زر م��اري��ان��ا 

ال�سمالية الواقعة يف املحيط الهادئ.

وح�����س��ب ت��ق��دي��ر امل��رك��ز الأوروب�����ي 

قوة  ف��اإن  ال���زلزل،  لر�سد  املتو�سطي 

واإن���ه  8 درج����ات  األ���س��ك��ا بلغت  زل����زال 

وقع على عمق 10 كيلومرات.

ترجمات - اأبوظبي

زفاف  كعكة  من  كبرية  �سريحة  ُتعر�ض 

الأمري ت�سارلز والأمرية ديانا للبيع بعد 40 

ال�سنوات  من  وبالرغم  زواجهما.  من  عاًما 

الطويلة، ل تزال الكعكة ملفوفة يف غالف 

بال�ستيكي وهي مزينة ب�سعار ملكي باللون 

ل�سحيفة  وفًقا  والذهبي،  والأزرق  الأحمر 

ميل“ الربيطانية. ”ديلي 
ومت احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ق��ط��ع��ة ال��ت��ي ت��زن 

علبة  يف  بال�ستيكي  غ��الف  يف  غ��رام   793.7

كعك قدمية ملدة اأربعة عقود.

مت اإعطاوؤها ملويرا �سميث، اأحد موظفي 

بعد  ه��او���ض،  ك��الرن�����ض  ق�سر  يف  الأم  امللكة 

عائلة  بها  واحتفظت   1981 ع��ام  يف  احل��ف��ل 

ا�ستحوذ عليها  2008 حتى  عام  مويرا حتى 

اأح�����د ال����ه����واة ال�����ذي ي���ق���وم ب��ع��ر���س��ه��ا الآن 

”دومينيك وينر“ يف  م��زادات  ب��دار  للبيع 

اإجنلرا.

ر���س��م��ي��ة  ك��ع��ك��ة   23 ق����د مت ���س��ن��ع  ك�����ان 

حل��ف��ل زف���اف دي��ان��ا وت�����س��ارل��ز، وُي��ع��ت��ق��د اأن 

ال�سريحة قد مت قطعها من كعكة مت  ه��ذه 

توزيعها على املوظفني يف كالرن�ض هاو�ض؛ 

من اأجل �سكرهم على جهودهم.

الكعكة  حفظ  مت  التي  العلبة  وحت��ت��وي 

فيها على مالحظة تقول: ”تعامل بعناية.. 

كعكة زفاف الأمري ت�سارلز والأمرية ديانا“، 

 694 ال�سريحة مبلغ  اأن جتلب  املتوقع  ومن 

لربنامج  كتيب  بجانب  بيعها  عند  دولًرا 

حفل الزفاف امللكي يف 11 اآب القادم.

وو����س���ف دار امل������زادات ال�����س��ري��ح��ة ب��اأن��ه��ا 

ق��ط��ع��ة م��ل��ك��ي��ة ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا، ول��ك��ن 

ن�سحوا بعدم تناولها لأ�سباب �سحية.

خبري  األبوري،  كري�ض  قال  جانبه،  ومن 

امل����زادات:  دار  يف  امللكية  ال��ت��ذك��ارات  تقييم 

�ست�ستمر  القطعة  ه��ذه  اأن  الوا�سح  ”من 
ما  ولكن  عاًما،   40 بعد  ال�سنوات  من  ملزيد 

زلت ل اأو�سي بتناولها“، م�سيًفا اأنها تذكار 

فريد من نوعه ي�سلط ال�سوء على الزفاف 

اأنحاء  جميع  يف  �سحًرا  ي�سكل  ال��ذي  امللكي 

العامل.

�سريحة  بيع  2014، مت  اأن��ه يف عام  ُيذكر 

من كعكة زفاف ت�سارلز وديانا مقابل 1.375 

دولًرا يف م���زاد اأق��ي��م يف ل��و���ض اأجن��ل��و���ض يف 

ب��ورق  ملفوفة  الكعكة  وك��ان��ت  كاليفورنيا 

ال�����س��م��ع داخ���ل ���س��ن��دوق ال��ت��ق��دمي الأ���س��ل��ي 

29 متوز  باكنغهام  ”ق�سر  ال��ذي كتب عليه 

.“1981

وديانا  ت�سارلز  الأم���ري  انف�سل  ق��د  ك��ان 

بعد   1996 ر�سمًيا يف عام  1992 وتطلقا  عام 

عمر  عن  ديانا  وتوفيت  ع��اًم��ا،   15 دام  زواج 

يناهز 36 عاًما يف حادث �سيارة عام 1997.

القاهرة - �سكاي نيوز عربية

يف  امل�سرية  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  جنحت 

ح��ل لغز وف���اة 3 اأ���س��ق��اء واإ���س��اب��ة وال��ده��م 

»منتهي  ع�سري  تناولهم  اأث���ر  بالت�سمم، 

ال�سعيد  ق���رى  اإح�����دى  يف  ال�����س��الح��ي��ة«، 

مبحافظة قنا امل�سرية.

ارت��ك��اب  وراء  اأن  ال��ت��ح��ري��ات،  وك�سفت 

ق��ررت  اأن  بعد  ال�سحايا،  وال���دة  ال��واق��ع��ة 

الع�سري  ال�سم« يف   « بو�سع  اإنهاء حياتهم 

من اأجل الرتباط بع�سيقها.

وق�����ال م�����س��در اأم����ن����ي، يف ت�����س��ري��ح��ات 

الأج��ه��زة  اإن  عربية،  نيوز  ل�سكاي  خا�سة 

الأمنية مبديرية اأمن قنا، تلقت بالغا من 

واأطفاله  اأب  بو�سول  امل��رك��زي  امل�ست�سفى 

ال���ث���الث���ة م�����س��اب��ني ب��ح��ال��ة ت�����س��م��م، اإث���ر 

تناولهم ع�سري منتهي ال�سالحية، ووفاة 

اأعمارهم  ت��راوح  الذين  الثالثة  الأطفال 

بني 7 و9،  اأثناء حماولة اإنقاذهم.

ت�ضارب الأقوال

الأجهزة  »ب��داأت  الأمني:  امل�سدر  وتابع 

لك�سف  ال���ت���ح���ري���ات  ت��ك��ث��ي��ف  يف  الأم���ن���ي���ة 

م��الب�����س��ات ال���واق���ع���ة، واأث����ن����اء ال���س��ت��م��اع 

وزوجها  عليهم  املجني  وال���دة  اأق���وال  اإىل 

حيث  اأق��وال��ه��ا،  ت�سارب  تالحظ  امل�����س��اب، 

ع�سري  ال�سحايا  تناول  البداية  يف  ادع��ت 

منتهي ال�سالحية، ثم تراجعت يف اقوالها 

وادع�����ت ت��ن��اول��ه��م ل��ب��ط��ي��خ م�����س��رط��ن، ثم 

وجبة  داخ��ل  ح�سري  مبيد  �سقوط  ادع��ت 

الإفطار«.

واأ����س���اف امل�����س��در، اأن ت��ن��اق�����ض اأق����وال 

والدة ال�سحايا، اأثار �سكوك فريق البحث 

التحريات وجود  اأظهرت  والتحري، حيث 

ال�سحايا  وال�����ده  ب���ني  م��ت��ك��ررة  خ���الف���ات 

الزوجيه  بيت  اإثرها  على  تركت  وزوجها، 

مرات عديدة.

ت��ل��ك  اأن  الأم�����ن�����ي،  امل�������س���در  واأردف 

اخل����الف����ات امل���ت���ك���ررة وت�������س���ارب اأق������وال 

ت�سري  التحقيق  ج��ه��ات  ج��ع��ل��ت  ال���زوج���ة، 

باأ�سابع التهام نحوها، وبت�سييق اخلناق 

التحريات  عنه  اأ�سفرت  مبا  ومبواجهتها 

عاطفية  عالقة  على  بانها  املتهمة،  اأق��رت 

26 عاما، حيث  العمر  يبلغ من  �سائق  مع 

قررا �سرورة التخل�ض من زوجها واأبنائها 

من اأجل الرتباط ببع�سهما.

واخ��ت��ت��م امل�����س��در، اأن امل��ت��ه��م ال��ث��اين » 

ع��ب��وات   4 املتهمة  ب��اإع��ط��اء  ق���ام  الع�سيق« 

من  �سامة،  مب��ادة  حقنها  اأن  بعد  ع�سري، 

اجل تقدميها لزوجها واأطفالها الثالثة، 

املتهمة  اأن  اإىل  م�سريا  منهم،  للتخل�ض 

بعد تاأكدها من اإ�سابة ال�سحايا بالت�سمم 

ونقلهم اإىل امل�ست�سفى، قامت باإيهام اأقارب 

زوجها بتناول ال�سحايا ع�سري فا�سد.

االنباط-وكاالت

���س��ت��وؤن��ف��ت اأع����م����ال م�������س���روع ال��ت��و���س��ع��ة 

ال�سعودية الثالثة حلزم الأعمال الإن�سائية 

املعمارية  والت�سطيبات  والكهروميكانيكية 

يف احلرم املكي.

ي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ال���س��ت��ف��ادة م��ن م��واق��ع 

امل�سروع ل�ستيعاب اأعداد احلجاج وامل�سلني 

خ�����الل م���و����س���م احل�����ج مب�����س��ط��ح اإج���م���ايل 

�سمنها  وم��ن  مربعاً،  م��راً   519،149
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  تو�سعة  م�سروعات 

الطاقة ال�ستيعابية  العزيز، وم�سروع رفع 

امل�ساريع  لوكالة  وفقا  وذلك  املطاف،  ملبنى 

العامة  بالرئا�سة  الهند�سية  وال��درا���س��ات 

ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي.

الأع��م��ال  اأن  امل�ساريع  وك��ال��ة  واأو���س��ح��ت 

»باب  الرئي�سية  وامل��ن��ارات  البوابات  ت�سمل 

امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز، وب����اب ال��ع��م��رة، وب��اب 

الفتح«.

واأكدت ا�ستكمال اأعمال تركيب الأ�سقف 

وا�ستكمال  امل��ط��اف،  مبنى  ب����اأدوار  املعلقة 

اأع���م���ال م�����س��روع م��ي��زان��ني ال�����دور ال��ث��اين 

امل�ساندة  واخل��دم��ات  ل��الأع��م��ال  ب��الإ���س��اف��ة 

وحزم م�سروعات البنية التحتية بالتن�سيق 

ل��وزارة  التابع  الإن�����س��اءات  اإدارة  مكتب  مع 

املالية.

استئناف أعمال مشروع التوسعة الثالثة في الحرم المكي

      

�سكاي نيوز عربية-وكاالت

ت�ساهد  ومل  م���رت  ع��اًم��ا   80 م��ن  اأك���ر 

الزرقاء وهي حتلق عرب  زير�سي�ض  فرا�سة 

كاليفورنيا،  يف  ال�ساحلية  الرملية  الكثبان 

منذ اختفت يف اأربعينيات القرن املا�سي.

ب��ح��ث ج���دي���د ُن�����س��ر م����وؤخ����ًرا يف دوري����ة 

ال�سوء  ت�سليط  اأع���اد  ل��ي��رز«  »ب��ي��ول��وج��ي 

اأظهرت  اإذ  الفرا�سة اجلذابة،  جمدًدا على 

عينة  م��ن  ال��ن��ووي  احلم�ض  حتليل  نتائج 

الفرا�سة  اأن  عاًما   90 نحو  عمرها  متحف 

كانت نوًعا مميًزا، مع ترجيح اأن اختفائها 

رمبا يعود للب�سر.

انقر�ست  ح�سرات  ر�سد  م��ن  وبالرغم 

يف وق���ت ���س��اب��ق، م��ث��ل ج����راد ج��ب��ال روك���ي 

 ،  )Melanoplus spretus(

امل�سوؤولون  هم  الب�سر  اأن  يف  العلماء  ي�سك 

لهذه  بالن�سبة  لكن  الن��ق��را���ض.  ه��ذا  ع��ن 

مرجحة  الب�سر  م�سوؤولية  ف��اإن  الفرا�سة 

اإىل حد كبري.

وبح�سب الدرا�سة، كانت الفرا�سة تعي�ض 

فران�سي�سكو.  ���س��ان  ج��زي��رة  �سبه  يف  فقط 

ولكن بحلول اأوائل الأربعينيات من القرن 

امل��ا���س��ي، وب��ع��د اأق���ل م��ن ق���رن م��ن و���س��ف 

خم�سينيات  يف  الر�سمي  العلمي  الفرا�سة 

ذات  الفرا�سة  اختفت  ع�سر،  التا�سع  القرن 

ال�سائكة. الأجنحة 

ُيعزى هذا الختفاء ال�سريع اإىل فقدان 

نتيجة  املحلية  النباتية  والأغ��ذي��ة  املوائل 

احل�سري. للتطور 

ق��ب��ل ال���درا����س���ة مل ي��ع��رف ال��ع��ل��م��اء ما 

هي  ال��زرق��اء  زير�سي�ض  ف��را���س��ة  ك��ان��ت  اإذا 

جمرد  اأنها  اأم  الفرا�سات،  من  خا�ض  ن��وع 

جم��م��وع��ة م���ع���زول���ة م���ن ن����وع اآخ�����ر اأك���ر 

تقول  كما  الزرقاء،  الفرا�سات  من  انت�ساًرا 

ك���وري م����ورو، ع��امل��ة احل�����س��رات يف جامعة 

كورنيل.

حقيقة  يكتنف  ال��ذي  الغمو�ض  لك�سف 

اإىل  وزمالوؤها  م��ورو  جل��اأت  الفرا�سة،  نوع 

ع��ي��ن��ة م��ن ف��را���س��ة زي��ر���س��ي�����ض ع��م��ره��ا 93 

عاًما موجودة يف متحف فيلد يف �سيكاغو، 

ل���س��ت��خ��راج احل��م�����ض ال���ن���ووي م���ن ج��زء 

�سغري جًدا من اأن�سجة احل�سرة.

ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن ت����ده����ور احل��م�����ض 

للفريق  اأمكن  العمر،  تقدم  ب�سبب  النووي 

تلك  املحددة مع  زير�سي�ض  مقارنة جينات 

ذات  الأخرى  الزرقاء  بالفرا�سات  اخلا�سة 

الوثيقة. ال�سلة 

و«امليتوجينومات«،  اجلينات  با�ستخدام 

تو�سح  ت��ط��وري��ة،  �سجرة  الباحثون  ابتكر 

ك��ي��ف ت��رت��ب��ط ج��م��ي��ع اأن�������واع ال��ف��را���س��ات 

فرا�سة  اأن  الفريق  وجد  البع�ض،  ببع�سها 

متميزة  كانت  املنقر�سة  الزرقاء  زير�سي�ض 

وراثًيا، مما ي�ستدعي ت�سنيفها كنوع.

ت����ق����ول م��������ورو: »ل����ق����د ف���ق���دن���ا ق��ط��ع��ة 

م���ن اأح���ج���ي���ة ال���ت���ن���وع ال��ب��ي��ول��وج��ي ال��ت��ي 

ك��ان��ت ت�����س��ك��ل ن�����س��ي��ج م��ن��ط��ق��ة خ��ل��ي��ج ���س��ان 

فران�سي�سكو«.

اإح����ي����اء  اإم����ك����ان����ي����ة  اإىل  م�������ورو  ت���ل���ف���ت 

ال��ف��را���س��ة م���ن ج���دي���د، ح��ي��ث ي��ت��م اإع�����ادة 

ال�ستن�ساخ  طريق  ع��ن  املنقر�سة  الأن���واع 

ل��ك��ن��ه��ا حت����ذر من  ال��ت��الع��ب اجل��ي��ن��ي،  اأو 

الوقت  اإن��ف��اق  ينبغي  وت��ق��ول: »رمب��ا  ذل��ك 

الأن��واع  حماية  �سمان  يف  وامل��ال  والطاقة 

نعرف  التي  بالفعل،  بالنقرا�ض  امل��ه��ددة 

عنها«.

الكشف عن أول نوع حشرات ينقرض بسبب البشر بأميركا

االنباط-وكاالت

الذي  ال�سخم  الكويكب  اأن  العلماء  يرجح 

ق�����س��ى ع��ل��ى ال��دي��ن��ا���س��ورات وم���ا ي���ق���ارب من 

اأت��ى من اجلزء  الأر���ض،  75% من احلياة على 

اخل���ارج���ي م���ن ح����زام ال��ك��وي��ك��ب��ات ال��رئ��ي�����س��ي، 

الذي اعتقدوا �سابقا اأنه »اآمن« ن�سبيا.

وي�ست  ���س��اوث  معهد  م��ن  الباحثون  ووج��د 

اأن��ط��ون��ي��و ب��ت��ك�����س��ا���ض، اأن  ل���الأب���ح���اث يف ���س��ان 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي ت��ن��ق��ل ك��وي��ك��ب��ات ك��ب��رية اإىل 

الأر�ض من تلك املنطقة حتدث على الأقل 10 

مرات اأكر مما كان يعتقد �سابقا.

وت��و���س��ل ال��ف��ري��ق اإىل ه��ذا الك��ت�����س��اف بعد 

حت��ل��ي��ل ت��ك��وي��ن ال�����س��خ��ور ال��ف�����س��ائ��ي��ة يف ه��ذه 

املنطقة ومقارنتها بتلك التي ت�سببت يف فوهة 

ت�سيك�سولوب.

وا����س���ت���خ���دم ال���ب���اح���ث���ون من�����اذج ح��ا���س��وب��ي��ة 

م��ع  اإىل ج���ن���ب  ال���ك���وي���ك���ب���ات، ج��ن��ب��ا  ل���ت���ط���ور 

م��الح��ظ��ات ال��ك��وي��ك��ب��ات امل���ع���روف���ة وف��ح�����س��وا 

على  ت�سيك�سولوب  تاأثري  من  �سخرية  عينات 

�سبه جزيرة يوكاتان يف املك�سيك.

 Pleaides ح����ا�����س����وب  وب����ا�����س����ت����خ����دام 

نظر  لنا�سا،  التابع   Supercomputer
الباحثون يف 130 األف كويكب منوذجي »هرب« 

من احلزام الرئي�سي.

التي  احل��راري��ة  للقوى  نتيجة  ذل��ك  وج��اء 

ال��ه��روب«  »ف��ت��ح��ات  اإىل  اجن��راف��ه��م  يف  ت�سببت 

لركالت  نتيجة  النهاية  يف  احل���زام  وم��غ��ادرة 

للكواكب. اجلاذبية 

 6 عر�سها  يبلغ  التي  الكويكبات  اأن  ووج���دوا 

اأميال )9 كم(، مثل تلك التي �سربت الأر�ض قبل 

66 مليون �سنة، كانت ت�سرب الأر�ض »مبعدل 10 

مرات على الأقل« مما كان ُيعتقد �سابقا.

وهذه النتيجة مثرية لالهتمام لي�ض فقط 

الكويكبات  ح��زام  م��ن  اخل��ارج��ي  الن�سف  لأن 

ه���و م���وط���ن لأع������داد ك���ب���رية م���ن م�����س��ادم��ات 

ال���ك���ون���دري���ت ال��ك��رب��ون��ي��ة، ول���ك���ن اأي�������س���ا لأن 

اأجراها الفريق ميكنها،  عمليات املحاكاة التي 

الكويكبات  م���دارات  اإن��ت��اج  اإع���ادة  م��رة،  ولأول 

الكبرية على و�سك القراب من الأر�ض.

ووف����ق����ا ل���ل���م���وؤل���ف امل�������س���ارك يف ال���درا����س���ة 

»يتنا�سب  ب��ي��ان:  يف  مار�سي  �سيمون  ال��دك��ت��ور 

ب�سكل  ت�سيك�سولوب  م�سادم  مل�سدر  تف�سرينا 

كيفية تطور  بالفعل عن  نعرفه  ما  جميل مع 

الكويكبات«.

 6 عر�سها  يبلغ  كويكبات  اأن  اأي�سا  ووجدوا 

الأر�ض مرة واحدة كل  اأميال )9 كم( ت�سرب 

250 مليون �سنة يف املتو�سط، وكان ن�سفها من 

نوع  الأرج��ح  على  وهو  الكربوين،  الكوندريت 

الكويكب الذي ت�سبب يف حدث ت�سيك�سولوب.

وال�����ك�����ون�����دري�����ت ال�����ك�����رب�����وين �����س����ائ����ع ب��ني 

ال��ك��وي��ك��ب��ات ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��ر���س��ه��ا م��ي��ال وال��ت��ي 

ت��ق��رب م���ن الأر�������ض، ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ع��دم 

وجود اأي �سيء من �ساأنه اأن يت�سبب يف انفجار 

ت�سيك�سولوب. تاأثري  ا�سطدام بحجم 

ق���ام���وا يف  اأن اخل������رباء  ال���ب���ي���ان  واأ�����س����اف 

ال���ذي ت��رك  ال��ك��وي��ك��ب  ب��ق��اي��ا  ال�����س��اب��ق بفح�ض 

م�سابها  كان  اأن��ه  ووج��دوا  ت�سيك�سولوب  فوهة 

»من  وه��ي  الكوندريتية،  الكربونية  للنيازك 

اأكر املواد الأ�سلية يف النظام ال�سم�سي‹‹.

موؤلف  ني�سفورنو،  ديفيد  الدكتور  واأ�ساف 

العمل  ه��ذا  »�سي�ساعدنا  امل�����س��ارك:  ال��درا���س��ة 

ب�سكل  ت�سيك�سولوب  ت��اأث��ري  طبيعة  فهم  على 

ن�سوء  مكان  عن  اأي�سا  يخربنا  بينما  اأف�سل، 

امل��ا���س��ي العميق  اأخ����رى م��ن  ت���اأث���ريات ك��ب��رية 

لالأر�ض«.

ويف وق����ت ���س��اب��ق م���ن ه����ذا ال�����س��ه��ر، اأك����دت 

الكويكب  اأن  الباحثني  جمموعة منف�سلة من 

اأر���س��ل م��وج��ة ت�����س��ون��ام��ي ب��ارت��ف��اع م��ي��ل واح��د 

اكت�ساف  بعد  ال�سمالية  باأمريكا  ا�سطدمت 

اأحافري �سخمة يف و�سط لويزيانا.

ال��ذي  العمالق  ت�سونامي  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 

الأم��ي��ال  اآلف  بعد  على  م��وج��ات مدية  اأر���س��ل 

كانت هناك حرائق غابات  التاأثري،  من موقع 

على بعد 1000 ميل )1600 كم(، واأعمدة غبار 

بالعامل. حتيط 

وقد يكون التاأثري نف�سه قد ت�سبب يف دمار 

كانت  ال��ت��اأث��ريات  لكن  ح��ول��ه،  الأم��ي��ال  لآلف 

حم�����س��و���س��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل م��ن خ��الل 

التغريات اجلوية.

ب��اح��ث��ون من  اكت�سف  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر  ويف 

من  عينات  يف  كويكب  غ��ب��ار  تك�سا�ض  جامعة 

النهائي«  »ال��دل��ي��ل  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  ال�سخور  قلب 

بحجم مدينة ق�ست  ف�سائية  اأن �سخرة  على 

الدينا�سورات. على 

وكان انتهاء »ع�سر الدينا�سورات« بكويكب 

بدل من �سل�سلة من النفجارات الربكانية اأو 

بع�ض الكوارث الأخرى، هي الفكرة الرئي�سية 

الثمانينيات. منذ 

باكت�ساف  الفكرة  تعززت  الت�سعينيات،  ويف 

 93 عر�سها  ميتد  والتي  ت�سيك�سولوب،  فوهة 

)نحو  12 ميال  وعمقها  كم(   150 )نحو  ميال 

20 كم(.

اكتشاف مصدر الكويكب الضخم الذي اصطدم باألرض وأباد الديناصورات


