
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

تسجيل 8 وفيات و1027 إصابة 
بفيروس كورونا 

الحنيفات يفتتح موسم حصاد 
التمور األردنية

االنباط-عمان

ام�س اخلمي�س،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

�إ���ص��اب��ة  و1027  وف���ي���ات   8 ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

ج���دي���دة ب���ف���رو����س ك���ورون���ا يف امل��م��ل��ك��ة، 

لرتفع العدد الإجمايل اإىل 10718 وفاة 

و823919 �إ�صابة.

الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 

امل����وج����ز  ب���ح�������ص���ب  امل�����ئ�����ة،   3.27 �م���������س 

الإعالمي ال�صادر عن الوزارة.

ع���دد احل���الت  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ص���ار 

12456ح��ال��ة،  اإىل  و�صل  حالياً  الن�صطة 

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

وع��دد  ح��ال��ة،   62 امل�صت�صفيات  اإىل  ام�����س، 

احل�������الت ال���ت���ي غ�������ادرت امل�����ص��ت�����ص��ف��ي��ات 

67 ح���ال���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال���ع���دد الإج���م���ايل 

يف  ال��ع��الج  تتلقى  التي  امل��وؤك��دة  للحالت 

451 حالة. امل�صت�صفيات 

اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  واأظهر 

باملئة،   11 بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما 

ن�صبة  ب��ل��غ��ت  ف��ي��م��ا  ب��امل��ئ��ة،   19 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���ص��غ��ال 

الإقليم ذاته 8 باملئة.

العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 

يف اإقليم الو�صط بلغت 12 باملئة.

التفا�صيل �ص »3«

الو�صطى االنباط-االغوار 

خالد  املهند�س  ال��زراع��ة،  وزي��ر  افتتح 

احل���ن���ي���ف���ات، ام�������س اخل���م���ي�������س، م��و���ص��م 

للمو�صم احلايل،  الأردنية  التمور  ح�صاد 

التمور  جمعية  من  بتنظيم  ج��اء  وال��ذي 

الأردنية.

الحتفالية  خ���الل  احل��ن��ي��ف��ات،  وق���ال 

يف  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  رئي�س  بح�صور 

الزعبي  الدكتورعاكف  الأع��ي��ان  جمل�س 

اأحمد  اململكة  ل��دى  الإم��ارت��ي  وال�صفر 

ال��ب��ل��و���ص��ي واأم������ن ع����ام ج���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة 

ال��دك��ت��ور عبد  امل��ج��ه��ول،  للتمر  ال��دول��ي��ة 

ملنظمة  الإقليمي  وامل��دي��ر  زاي��د،  ال��وه��اب 

اليوم  »اإن��ن��ا  ع�صاف  نبيل  الدكتور  ال��ف��او 

التي  امل��ب��ارك��ة  الأر�����س  ه��ذه  م��ن  نح�صد 

الكرامة،  رجالت  دماء  حتمل يف طياتها 

ال��ب��ط��ول��ة،  اأ���ص��ك��ال  اأروع  ���ص��ط��رو  ال��ذي��ن 

ل��ن��ن��ع��م مب���ا ن��ح��ن ف��ي��ه ال���ي���وم م���ن اأم���ن 

وا���ص��ت��ق��رار«. واأ���ص��اف اأن ال���وزارة ح��ددت 

ال���ث���الث���ن م���ن اأي����ل����ول م���وع���دا حل�����ص��اد 

بهذا  ف��ي��ه  ي��وم��ا نحتفل  ل��ي��ك��ون  ال��ت��م��ور، 

الأردن  ي�صتحوذ  حيث  امل��ه��م،  املح�صول 

املجهول يف  اإنتاج متر  باملئة من   14 على 

العامل.
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اللبناني يستقبل الخصاونة  الرئيس 

عون يشيد بمواقف الملك 
الداعمة للبنان

 اجلمعة   24  �سفر   1443 هـ  - املوافق   1  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5827      - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

االنباط-برتا

 ا���ص��ت��ق��ب��ل ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ي�����ص��ال 

ام�س  بعبدا  يف  اجلمهوري  الق�صر  يف  ع��ون 

اخل��م��ي�����س، رئ��ي�����س ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�صر 

اخل�صاونة.

ون���ق���ل رئ��ي�����س ال��������وزراء حت���ي���ات ج��الل��ة 

امللك عبداهلل الثاين اإىل الرئي�س اللبناين، 

ومت���ن���ي���ات ج���الل���ت���ه ل����ه مب����وف����ور ال�����ص��ح��ة 

مزيدا  ال�صقيق  اللبناين  ولل�صعب  والعافية 

من التقدم والزدهار.

واأك�������د رئ���ي�������س ال���������وزراء خ�����الل ال��ل��ق��اء 

ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ال��ذي ح�صره 

اخل�����ارج�����ي�����ة و��������ص�������وؤون امل����غ����رب����ن اأمي�����ن 

ال�صفدي، وال�صفر الردين يف بروت وليد 

امللك  بقيادة جاللة  الردن  احلديد، وقوف 

لبنان واحلكومة  اإىل جانب  الثاين  عبداهلل 

ال�صقيق. اللبناين  وال�صعب 

الذي  اللبناين  الرئي�س  ثمن  جهته،  من 

ح��م��ل رئ��ي�����س ال������وزراء ر���ص��ال��ة خ��ط��ي��ة اإىل 

جاللة امللك عبداهلل الثاين مواقف جاللة 

الدولية  املحافل  يف  للبنان  الداعمة  امللك 

للتحديات. ومواجهته 

وق�����ال رئ���ي�������س ال��������وزراء يف ت�����ص��ري��ح��ات 

اجلمهورية  رئي�س  لقائه  عقب  لل�صحفين 

اللبنانية.

التفا�صيل �ص »2«

األردن يبحث إمكانية تزويد لبنان بجزء 
من احتياجاته الدوائية 

 أيقونة انتفاضة األقصى.. 21 عامًا 
على استشهاد محمد الدرة

االنباط-برتا

ال���دك���ت���ور ب�صر  ال������وزراء  اأج�����رى رئ��ي�����س 

اخل�����ص��اون��ة م��ب��اح��ث��ات ث��ن��ائ��ي��ة م���ع رئ��ي�����س 

ال��ل��ب��ن��اين جن��ي��ب م��ي��ق��ات��ي، تبعها  ال�����وزراء 

م���ب���اح���ث���ات م���و����ص���ع���ة ح�������ص���ره���ا ع�����دد م��ن 

ال�����������وزراء وامل���������ص����وؤول����ن م����ن اجل���ان���ب���ن. 

وت���ن���اول���ت امل���ب���اح���ث���ات ال���ت���ي ح�����ص��ره��ا عن 

ال������وزراء  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  الردين  اجل���ان���ب 

امين  املغربن  و���ص��وؤون  اخلارجية  ووزي��ر 

ال�����ص��ف��دي ووزي�������رة ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 

والتموين املهند�صة مها علي ووزير الدولة 

ال��دك��ت��ور ابراهيم  ال����وزراء  ل�����ص��وؤون رئ��ا���ص��ة 

املعدنية  وال��روة  الطاقة  ووزي��رة  اجل��ازي 

يف  الردين  وال�صفر  زوات��ي  هاله  املهند�صة 

الثنائية  ال��ع��الق��ات  احل��دي��د،  وليد  ب��روت 

التعاون  تعزيز  و�صبل  ولبنان  الأردن  ب��ن 

الثنائي امل�صرك يف املجالت كافة.

ورك������زت امل���ب���اح���ث���ات ع���ل���ى ���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز 

التعاون يف جمالت الطاقة وت�صريع وترة 

العمل باإجناز م�صروع اإي�صال الغاز امل�صري 

والكهرباء اإىل لبنان عرب الأردن و�صوريا.

ب��ق��ي��ادة  الردن  دع���م  اخل�����ص��اون��ة  واك����د 

جاللة امللك عبداهلل الثاين للبنان ال�صقيق 

ت��واج��ه��ه، �صيما  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 

القت�صادية. التحديات 
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االنباط-وكاالت

21 ل���ص��ت�����ص��ه��اد  ح���ل ام�����س ال���ذك���رى ال���� 

ال��ذي  ال����درة،  حم��م��د  الفل�صطيني  ال��ط��ف��ل 

الفل�صطينية  الن��ت��ف��ا���ص��ة  لأي��ق��ون��ة  حت���ول 

م�صهد  يف  الإن�صانية  و�صورتها  وُملهمها، 

ويف�صح  ي��وؤرق  يزال  وما  العامل،  ين�صاه  لن 

اإجرام كيان الحتالل حتى الآن

وا���ص��ت�����ص��ه��د ال����درة يف ح�����ص��ن وال�����ده، يف 

ث��اين   2000 ع���ام  ���ص��ب��ت��م��رب/اأي��ل��ول  م��ن   30

حادثة  يف  الثانية،  الأق�صى  انتفا�صة  اأي��ام 

����ص���اه���ده���ا ال���ع���امل ع���رب ����ص���ا����ص���ات ال��ت��ل��ف��از 

ل��ت��ف�����ص��ح اإج�������رام الح����ت����الل وا���ص��ت��ب��اح��ت��ه 

الفل�صطينية الطفولة 

الفل�صطيني »حممد  وهكذا �صار الطفل 

ال����درة« رم����زاً ل��الن��ت��ف��ا���ص��ة ال��ث��ان��ي��ة، واأث���ار 

اإع�������دام اجل��ي�����س ال�����ص��ه��ي��وين ل���ه م�����ص��اع��ر 

وه��و  م��ك��ان،  ك��ل  يف  الفل�صطينين  غ�����ص��ب 

غا�صبة  م��ظ��اه��رات  يف  ل��ل��خ��روج  دفعهم  م��ا 

اإج��رام  حقيقة  وك�صف  اجلي�س،  وم��واج��ه��ة 

الحتالل الذي تنا�صاه العامل

ومم���ا وث��ق��ت��ه ك��ام��را )ق��ن��اة ف��ران�����س2( 

ق��ب��ل 21 ���ص��ن��ة، ك���ان حم��م��د ي�����ص��ر ب��ج��وار 

والده يف �صارع �صالح الدين يف قطاع غزة، 

اإ���ص��م��ن��ت��ي بعدما  ب��رم��ي��ل  وي��خ��ت��ب��ئ��ان خ��ل��ف 

بوقوعهما. فوجئا 

التفا�صيل �ص »5«

  االنباط-برتا

ال���ت���ق���ى رئ���ي�������س ال���������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����ص��ر 

رئي�س  اخلمي�س،  ام�س  ب��روت  يف  اخل�صاونة 

بح�صور  ب��ري،  نبيه  اللبناين  النواب  جمل�س 

نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�صوؤون 

الأردين  وال�صفر  ال�صفدي  اأمي��ن  املغربن 

يف لبنان وليد احلديد.

واأك����د رئ��ي�����س ال�����وزراء ع��ل��ى م��ك��ان��ة لبنان 

و�صعبه وموؤ�ص�صاته لدى جاللة امللك عبداهلل 

امللك  جاللة  مواقف  ان  على  م�صددا  الثاين، 

اإزاء لبنان قوامها احلر�س على لبنان ودعمه 

والنهو�س  التحديات  م��ن  للخروج  واإ���ص��ن��اده 

به. واأكد اخل�صاونة ان الأردن جاهز لبذل كل 

احتياجات  وتلبية  لبنان  لدعم  ممكن  هو  ما 

ال�صعب اللبناين ال�صقيق .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

والبادية  واملياه  الزراعة  جلنة  رئي�س  اأكد 

�صالمة  اأه��م��ي��ة  ال��ع��الق��م��ة،  حممد  النيابية، 

الغذاء والدواء للمواطن الأردين.

اخلمي�س،  ام�س  اللجنة  لقاء  خالل  ودعا، 

م���ع م���دي���ر ع����ام امل���وؤ����ص�������ص���ة ال���ع���ام���ة ل��ل��غ��ذاء 

وال����دواء، ال��دك��ت��ور ن��زار م��ه��ي��دات، وع��دد من 

والإ�صراع  الت�صهيل  اإىل  املوؤ�ص�صة،  يف  املعنين 

بالإجراءات الرقابية على املنتجات الزراعية، 

الأ�صواق  كل  يف  مناف�ًصا  الأردين  املنتج  ليبقى 

الكبر  ب��ال��دور  العالقمة  واأ���ص��اد  اخل��ارج��ي��ة. 

ال�����ذي ت��ل��ع��ب��ه امل��وؤ���ص�����ص��ة يف م��راق��ب��ة ال���غ���ذاء 

حملًيا  ك��ان  �صواء  لالأردنين  املُ��ق��دم  وال���دواء 

ا�صتمعت  اللجنة  اأن  اإىل  م�صًرا  م�صتورًدا،  اأم 

اإىل �صرح مف�صل حول كيفية الرقابة عليها.
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االنباط- عمان

اأكد وزير املياه والري، املهند�س حممد 

ال���ن���ج���ار، اأه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون وال��ت�����ص��ارك��ي��ة 

ب���ن ال��ق��ط��اع��ن ال���ع���ام اخل���ا����س وال����دور 

ال�صت�صارية  الهند�صية  لل�صركات  امل��ه��م 

ت�صغيل  يف  ال��ع��ال��ي��ة  وخ��ربت��ه��ا  ل��ق��درت��ه��ا 

النجار،  و���ص��دد  امل��ي��اه.  حم��ط��ات  و�صيانة 

اأع�صاء  م��ع  اخلمي�س،  ام�����س  ل��ق��اء  خ��الل 

امللك  نادي  يف  الهند�صي  الأعمال  منتدى 

الأردين  ال�صت�صاري  دور  ح��ول  احل�صن 

وت�صغيل  ت��ن��ف��ي��ذ  يف  ال��ت��ط��ور  م��واك��ب��ة  يف 

حمطات املياه، .
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الخصاونة: جاهزون لبذل كل ما هو 
ممكن لدعم لبنان

الزراعة النيابية تؤكد أهمية وسالمة 
الغذاء والدواء

النجار يؤكد أهمية التشاركية مع 
القطاع الخاص في تشغيل وصيانة 

محطات المياه

االنباطوكاالت

الفل�صطينية  اأن  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 

التي ا�صت�صهدت بر�صا�س قوات الحتالل، 

يف البلدة القدمية بالقد�س املحتلة، ام�س، 

بلدة  ع��ام��اً(، من  اإ���ص��راء خزميية )30  هي 

قباطية ق�صاء جنن

اأط��ل��ق  اأن  ب��ع��د  وا���ص��ت�����ص��ه��دت خ��زمي��ي��ة 

ج��ن��ود الح���ت���الل ال��ن��ار ع��ل��ي��ه��ا، ق���رب ب��اب 

ام�س،  �صباح  القدمية،  بالبلدة  ال�صل�صلة 

واأبقوها على الأر�س حتى فارقت احلياة

ل�صان  على  الح��ت��الل،  �صرطة  وزع��م��ت 

الناطق با�صمها، اأن ال�صهيدة حاولت طعن 

ال�صباط اأحد 

ل�صبكة  خ��زمي��ي��ة  ف����وؤاد  �صقيقها  وق����ال 

ت��ف��ا���ص��ي��ل  مت��ل��ك  ل  ال��ع��ائ��ل��ة  اإن  ق���د����س، 

وا���ص��ح��ة ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة، ح���ول م���ا ج��رى 

الحتالل  احتجاز  مكان  تعرف  ول  معها، 

جلثمانها

اأط��ف��ال  اأم لأرب���ع���ة  اإ����ص���راء  اأن  واأ����ص���اف 

اأكربهم عمره )10 �صنوات(، وهم: تولن، 

وعامر، وورد، و�صاجي

وق�����ال�����ت ����ص���دي���ق���ات���ه���ا، ع�����رب م����واق����ع 

اإ����ص���راء ك��ان��ت  ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، اإن 

على  وح�صلت  باجلامعة،  متفوقة  طالبة 

عالمة كاملة يف م�صاق احلركة الأ�صرة.
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إسراء خزيمية.. كاتبة وأم ألربعة أطفال وشهيدة في أزقة القدس

االنباط-وكاالت

يف ���ص��ه��ر واح����د ف��ق��ط اخ��ت��ف��ت اآث�����ار 7 

الأرا����ص���ي  داخ����ل  م��ق��ي��م��ن  فل�صطينين 

الركية، ب�صورة غام�صة وخميفة، ودون 

توفر اأي  دليل واحد اأو طرف حتى خيط 

�صغر لدى الأجهزة الأمنية، يك�صف عن 

م�صرهم الذي بات جمهول، اأو حتى عن 

احل��دث  ه��ذا  تنفيذ  ع��ن  امل�صئولة  اجل��ه��ة 

الفل�صطينين  ن��وع��ه.اخ��ت��ف��اء  م��ن  الأول 

ال��ف��زع واخل��وف  اآث���ار ح��ال��ة م��ن  ال�صبعة، 

املقيمن  الآخ��ري��ن  الفل�صطينين  لآلف 

ت��زال  ال��رك��ي��ة، فيما ل  داخ���ل الأرا����ص���ي 

اأبواب  هوادة  بال  تطرق  الكثرة  الأ�صئلة 

الأمنية  والأجهزة  الفل�صطينية  ال�صفارة 

ال���رك���ي���ة، ع��ل��ه��ا جت���د ح���ل���ول م��ن��ط��ق��ي��ة  

احل��ادث��ة  ه��ذه  وتفا�صيل  غمو�س  ُتف�صر 

ال��ت��ي ط��امل��ا مت م�����ص��اه��دت��ه��ا ف��ق��ط اأف���الم 

الكثر  بها  ُيحيط  ظ��روف  هوليود.ففي 

الق�صة  ب����داأت  وال��غ��م��و���س،  ال�����ص��ري��ة  م��ن 

فل�صطينين  اأربعة  باختفاء  للجدل  املثر 

اأ�صابيع. يف مدينة اإ�صطنبول قبل 
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اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا 
بظروف غامضة 00 لغز حير الجميع 

وتساؤالت بال اجابة



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

وزير الثقافة يلتقي رئيس جمعية 
األردنيين المترجمين 

الدراسات االستراتيجية يحتفي 
بكتاب حكايا الملك الُحسين مع الناس

السماح للمركبات بالمرور عبر معبر 
وادي عربة باالتجاهين

إطالق منصة خاصة الستقبال 
الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان

االنباط-عمان

والبادية  واملياه  الزراعة  اأكد رئي�س جلنة 

�سالمة  اأهمية  العالقمة،  حممد  النيابية، 

الغذاء والدواء للمواطن االأردين.

ودعا، خالل لقاء اللجنة ام�س اخلمي�س، 

مع مدير عام املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء، 

الدكتور نزار مهيدات، وعدد من املعنيني يف 

املوؤ�س�سة، اإىل الت�سهيل واالإ�سراع باالإجراءات 

الرقابية على املنتجات الزراعية، ليبقى املنتج 

االأردين مناف�ًسا يف كل االأ�سواق اخلارجية.

واأ�ساد العالقمة بالدور الكبري الذي تلعبه 

املُقدم  وال����دواء  ال��غ��ذاء  مراقبة  يف  املوؤ�س�سة 

م�ستورًدا،  اأم  حملًيا  ك��ان  ���س��واء  ل��الأردن��ي��ني 

�سرح  اإىل  ا�ستمعت  اللجنة  اأن  اإىل  م�����س��رًيا 

مف�سل حول كيفية الرقابة عليها.

���س��ت��ع��م��ل ع��ل��ى عقد  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  وق������ال: 

اج��ت��م��اع ي�سم وزي����ري ال�����س��ح��ة وال���زراع���ة، 

واملديرين العامني ملوؤ�س�ستي »الغذاء والدواء« 

ُبغية بحث توحيد  واملقايي�س«،  و«املوا�سفات 

النافذة الرقابية على الغذاء والدواء.

بدورهم، دعا النواب: هايل عيا�س وعطا 

اإب�����داح وخ��ال��د ال�����س��ل��ول ورم����زي ال��ع��ج��ارم��ة 

ال���ع���دوان وف��اي��ز ب�سبو�س واأ���س��م��اء  ون��اج��ح 

ال���رواح���ن���ة ون�����س��ار احل��ي�����س��ة، اإىل ���س��رورة 

ت�سديد العقوبة على كل من ت�سول له نف�سه 

بالتالعب بالغذاء والدواء.

وق���دم���وا ع����ددا م��ن اال���س��ت��ف�����س��ارات ح��ول 

فرق اأ�سعار الدواء بني االأردن وبع�س الدول، 

بها مراقبة  ال��ت��ي مت��ر  امل��راح��ل  ع��ن  ف�ساًل 

وبعد  املحلي  لل�سوق  دخولها  قبل  االأغ��ذي��ة 

ذلك.

الزراعة النيابية تؤكد أهمية وسالمة الغذاء والدواء

اجلمعة    1  /  10  / 2021

اللبناني يستقبل الخصاونة  الرئيس 

عون يشيد بمواقف الملك الداعمة للبنان

رئيس الوزراء يجري مباحثات مع نظيره اللبناني 

األردن يبحث إمكانية تزويد لبنان بجزء من احتياجاته الدوائية 

التقى  رئيس مجلس النواب اللبناني

الخصاونة: جاهزون لبذل كل ما هو ممكن لدعم لبنان

 االنباط-عمان

ام�س  ال��ع��اي��د،  علي  الثقافة،  وزي���ر  التقى 

اخلمي�س، رئي�س جمعية املرتجمني االأردنيني 

الدكتور حممد عبيدات.

وا���س��ت��ه��ل ال��ع��اي��د ال��ل��ق��اء ب��ت��ق��دمي التهنئة 

ل��رئ��ي�����س واأع���������س����اء اجل��م��ع��ي��ة وامل���رتج���م���ني 

االأردن���ي���ني ع��ام��ة ب��ال��ي��وم ال����دويل للرتجمة 

الذي ي�سادف اليوم الثالثني من اأيلول.

اإن الرتجمة هي واح��دة من  العايد  وق��ال 

االآخرين،  ثقافات  على  االط��الع  و�سائل  اأه��م 

كن�ساط معريف وثقايف واإبداعي، كونها ُتف�سي 

املختلفة  علومها  ون�سر  ال�سعوب،  تقارب  اإىل 

تقريب  يف  لدورها  اإ�سافة  اأو���س��ع،  نطاق  على 

بني  وال��ت��ف��اه��م  ال�سلم  ون�سر  النظر  وج��ه��ات 

ال�سعوب يف جميع مناحي احلياة.

بالرتجمة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اه��ت��م��ام  واأك����د 

والثقافة  والتاريخ  ب��االأدب  للتعريف  كو�سيلة 

االأردنية، موؤكًدا ا�ستعداد الوزارة لدعم جهود 

اجلمعية.

املرتجمني  رئي�س جمعية  من جهته، قدم 

هيئة  تعد  التي  اجلمعية  عن  نبذة  االأردنيني 

ثقافية م�سجلة لدى وزارة الثقافة، وتاأ�س�ست 

اأبرز  اإرب��د، ونبذة عن  1993، ومقرها  العام 

اأه���داف���ه���ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف رف���د امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��ام��ة 

الرتجمة  عن  باملعلومات  املعلومات  وم��راك��ز 

تدريبية  دورات  وتنظيم  املرتجمة،  وبالكتب 

وور�س العمل، واإ�سدار املطبوعات املتخ�س�سة 

وعقد  امل��رتج��م��ة  واالأع���م���ال  ال��رتج��م��ة  بعلم 

ندوات وحما�سرات.

كما مت خالل اللقاء مناق�سة اإيجاد قوانني 

لرفد  االأردن��ي��ني  املرتجمني  العتماد  ناظمة 

�سوق العمل بالكفاءات منهم، من خالل عقد 

امتحانات متخ�س�سة ملزاولة املهنة.

  االنباط-برتا

يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  احتفى 

بن  احل�سني  امللك  كر�سي  االأردن��ي��ة-  اجلامعة 

ط��الل ل��ل��درا���س��ات االأردن��ي��ة وال��دول��ي��ة، م�ساء 

اأم�س، باإطالق ومناق�سة كتاب »حكايا احل�سني 

االجتماع  خ�سو�سية  من  مالمح  النا�س:  مع 

ال�سيا�سي االأردين« للكاتب والزميل اأحمد اأبو 

خليل.

�سمن  ج���اءت  ال��ت��ي  االحتفائية  وت�سمنت 

ب���رن���ام���ج م���ن�������س���ورات امل����رك����ز، ن������دوة ع��ل��م��ي��ة 

جانبا  الباحث  خاللها  ق��دم  الكتاب،  ملناق�سة 

م��ن ال��ت��اري��خ ال�����س��ف��وي غ��ري امل��ك��ت��وب و���س��رية 

امللك احل�سني بن طالل  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 

االأردنية  اجلامعة  رئي�س  بح�سور  النا�س،  مع 

ال���دك���ت���ور ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات، ورئ���ي�������س امل���رك���ز 

االكادمييني  من  وع��دد  عيادات،  زيد  الدكتور 

اإن  عبيدات،  وق��ال  ال�سيا�سية.  وال�سخ�سيات 

مهمة الكاتب مل تكن �سهلة، وكان على دراية 

عالية من االأحداث، وانتقاء ال�سخ�سيات التي 

ذكرت بع�س �سري املغفور له باإذن اهلل احل�سني 

بن طالل، خالل م�سريته احلافلة باملنجزات 

النا�س،  مع  والعفوية  اجلماهريية  واللقاءات 

مبينا اأن الكاتب قدم ما ي�ستحق اأن يقراأ.

وقال، اإن الكاتب متيز بالبداهة والتدقيق 

يف ال�����س��رد، م���ا ي��ج��ع��ل ال��ك��ت��اب ادب���ي���ا وممتعا 

للقارئ لقربه من ال�سباب وغري املتخ�س�سني 

ال��ت��اري��خ وال�����س��ي��ا���س��ة، وج����زءا م��ن الثقافة  يف 

الوطنية غري الر�سمية.

وعر�س املوؤلف جوانب واأخبارا من طفولة 

املغفور له باإذن اهلل امللك احل�سني، كما عر�س 

ع��ن��د ج��وان��ب مميزة  وت��وق��ف  م��ل��ك��ا،  م�سريته 

م��ن ت��اري��خ��ه و���س��ريت��ه، ول��ق��اءات��ه م��ع النا�س 

وم�ساركتهم  اإل��ي��ه��م،  واال���س��ت��م��اع  واجل��م��اه��ري 

�سهادات ل�سخ�سيات متنوعة،  بعفوية، مقدما 

و�سليمان  اخل�ساونة،  وهاين  زيد حمزة،  مثل 

ال�ساكت،  وب�سام  اخلري�سا،  وجمحم  الق�ساة، 

و���س��ل��وى ال��ع��ا���س، وم��ه��ن��ا ال����درة، و���س��اه��ر اب��و 

النابل�سي،  وعمر  اجلمعاين،  و�سايف  �سحوت، 

وحم��م��د ال��زع��ب��ي، وج��ه��اد غ��راي��ب��ة، وحممد 

ع��ب��دال��ق��ادر، ون��ا���س��ر ال��دي��ن االأ����س���د، وخليل 

���س��م��ارة. وحت����دث اأب����و خ��ل��ي��ل يف ال���ن���دوة التي 

ق��دم��ه��ا ال���دك���ت���ور رع����د ال���ت���ل، ع���ن ال��ت��اري��خ 

ال�سفوي مع النا�س يف احلياة اليومية للمغفور 

له امللك احل�سني بن طالل، ليجمع ال�سهادات 

م����ع اال����س���خ���ا����س ال����ذي����ن ع���ا����س���وا االح������داث 

والق�س�س اأو اطلعوا عليها، خالل فرتة حكمه 

ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت 47 ع��ام��ا، وال��ت��ي مت��ث��ل نحو 

ن�سف قرن من تاريخ وم�سار الدولة االأردنية 

احلديثة. وعقب الدكتور اإبراهيم بدران على 

الكتاب الذي جاء يف 168 من القطع ال�سغري 

احلديث  اأن  اإىل  م�سريا  جزاأين،  اإىل  وينق�سم 

�سورة،  من  اأك��ر  له  العامة  ال�سخ�سيات  عن 

و�سائل  خالل  من  تظهر  التي  الر�سمية  منها 

االعالم وال�سحافة، والوطنية التي تعنى مبا 

قدم وعمل واجنز وحقق خالل م�سريته.

ال�سورة  يعر�س  الكتاب  هذا  اأن  اإىل  ولفت 

بن  احل�سني  اهلل  ب��اإذن  له  للمغفور  االن�سانية 

امللك  ت��ظ��ه��ر  ���س��ورة جمتمعية  وه���ي  ط����الل، 

االإن�سان مع النا�س.

االنباط- العقبة

االقت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  اأعلنت 

اخلا�سة عن عودة العمل وال�سماح للمركبات 

ب��امل��رور ع��ر م��ع��ر ج��ن��وب وادي ع��رب��ة بكال 

ال�سحي  ال���روت���وك���ول  و���س��م��ن  االجت���اه���ني 

املعتمد للمعابر احلدودية.

اخلمي�س،  ام�س  بيان  يف  ال�سلطة،  واأك���دت 

اأن هذا االإجراء ياأتي �سمن �سل�سلة القرارات 

الهادفة اإىل عودة الن�ساط ال�سياحي يف مدينة 

العقبة منذ اإعالنها منطقة خ�سراء.

ال��ق��رار �سينعك�س  ب��اأن ه��ذا  واأو���س��ح البيان 

يف  والتجارية  ال�سياحية  احلركة  على  اإيجابا 

املثلث الذهبي والعقبة ب�سكل خا�س.

ال��ق��رار  ب��ه��ذا  العمل  ب��دء  �سيتم  اأن���ه  وب��ني 

اعتبارا من يوم االثنني املوافق 4 ت�سرين اأول 

اأن حركة املركبات �ستكون من  املقبل، م�سريا 

ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية الثانية ظهراً.

االنباط-عمان

اأطلق مكتب املن�سق العام احلكومي حلقوق 

اخلمي�س،  ام�س  ال����وزراء،  رئا�سة  يف  االإن�����س��ان 

ح��دود«  ب��ال  م��ع منظمة »حم��ام��ون  بالتعاون 

املتعلقة  ال�سكاوى  ال�ستقبال  خا�سة  من�سة 

بحقوق االإن�سان.

وقال وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والرملانية، 

امل��ه��ن��د���س م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة، خ����الل رع��اي��ت��ه 

ق�سايا  يف  دائ��م��ا  م��ب��ادر  االأردن  اإن  ل��ل��ح��ف��ل، 

املن�سة من  االإن�سان، حيث تعتر هذه  حقوق 

اأوائل املن�سات التي تعنى بهذا ال�ساأن.
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االنباط-برتا

يف  ع��ون  مي�سال  اللبناين  الرئي�س  ا�ستقبل   

اخلمي�س،  ام�����س  بعبدا  يف  اجل��م��ه��وري  الق�سر 

رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة.

ون��ق��ل رئ��ي�����س ال�����وزراء حت��ي��ات ج��الل��ة امللك 

اللبناين، ومتنيات  اإىل الرئي�س  عبداهلل الثاين 

ولل�سعب  والعافية  ال�سحة  مبوفور  له  جاللته 

اللبناين ال�سقيق مزيدا من التقدم واالزدهار.

واأك�����د رئ��ي�����س ال������وزراء خ���الل ال��ل��ق��اء ال���ذي 

اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ح�سره 

و���س��وؤون امل��غ��رتب��ني اأمي���ن ال�����س��ف��دي، وال�سفري 

االردين يف بريوت وليد احلديد، وقوف االردن 

جانب  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 

لبنان واحلكومة وال�سعب اللبناين ال�سقيق.

م��ن ج��ه��ت��ه، ث��م��ن ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ال��ذي 

جاللة  اإىل  خطية  ر�سالة  ال���وزراء  رئي�س  حمل 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين م���واق���ف ج���الل���ة امل��ل��ك 

ومواجهته  الدولية  املحافل  للبنان يف  الداعمة 

للتحديات.

وق��������ال رئ����ي���������س ال�������������وزراء يف ت�������س���ري���ح���ات 

اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����س  ل��ق��ائ��ه  ع��ق��ب  لل�سحفيني 

رئي�س  فخامة  بلقاء  للتو  »ت�سرفت  اللبنانية 

اجل��م��ه��وري��ة ون��ق��ل��ت ل���ه حت��ي��ات ج��الل��ة امل��ل��ك 

واملواقف  امل�ساعر  على  موؤكدا  الثاين«،  عبداهلل 

االردنية الداعمة للبنان.

ال��ل��ب��ن��اين  ال��رئ��ي�����س  ف��خ��ام��ة  ان  ول���ف���ت اىل 

م��ي�����س��ال ع���ون ح��م��ل��ه ر���س��ال��ة خ��ط��ي��ة اىل اخيه 

جاللة امللك عبداهلل الثاين .

وا���س��ار اخل�����س��اون��ة اىل ت��اأك��ي��د ج��الل��ة امللك 

العامة  اجلمعية  ام��ام  اي��ام  قبل  خطابه  خ��الل 

على  وال��دائ��م  االك��ي��د  وحر�سه  املتحدة  ل��الأمم 

للبنان  دع��م��ن��ا  ان  م��وؤك��دا  ال�سقيق،  ال��ب��ل��د  ه���ذا 

ال��ع��دي��د من  ب���اجت���اه  ون��ع��م��ل  ون�����س��ع��ى  م�ستمر 

االجراءات العملية التي من �ساأنها ان ت�ستجيب 

التي  وال�سرورية  العاجلة  االحتياجات  لبع�س 

يحتاجها لبنان.

الكامل  ا�ستعداد االردن  ال��وزراء  واكد رئي�س 

يحتاجها  ال��ت��ي  املتطلبات  ك��ل  ل��ت��اأم��ني  للعمل 

ك��داأب��ن��ا   ، ن��دخ��ر اي ج��ه��د  ول���ن  ال�سقيق  ل��ب��ن��ان 

الدائم بقيادة جاللة امللك، يف دعم هذا القطر 

ال�سقيق الذي قدم الكثري ملحيطه العربي.

االنباط-برتا

اأجرى رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

مباحثات ثنائية مع رئي�س الوزراء اللبناين جنيب 

ميقاتي، تبعها مباحثات مو�سعة ح�سرها عدد من 

الوزراء وامل�سوؤولني من اجلانبني.

وتناولت املباحثات التي ح�سرها عن اجلانب 

اخلارجية  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  االردين 

و�����س����وؤون امل���غ���رتب���ني امي����ن ال�����س��ف��دي ووزي������رة 

ال�سناعة والتجارة والتموين املهند�سة مها علي 

ال����وزراء الدكتور  ل�����س��وؤون رئا�سة  ال��دول��ة  ووزي���ر 

ابراهيم اجلازي ووزيرة الطاقة والروة املعدنية 

املهند�سة هاله زواتي وال�سفري االردين يف بريوت 

االأردن  ب��ني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  احل��دي��د،  ول��ي��د 

ولبنان و�سبل تعزيز التعاون الثنائي امل�سرتك يف 

املجاالت كافة.

ورك��زت املباحثات على �سبل تعزيز التعاون يف 

باإجناز  العمل  وت��رية  وت�سريع  الطاقة  جم��االت 

م�سروع اإي�سال الغاز امل�سري والكهرباء اإىل لبنان 

عر االأردن و�سوريا.

جاللة  بقيادة  االردن  دع��م  اخل�ساونة  واك���د 

ملواجهة  ال�سقيق  للبنان  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���واج���ه���ه، ���س��ي��م��ا ال��ت��ح��دي��ات 

اىل خطاب جاللته  والطاقة، الفتا  االقت�سادية 

املتحدة  ل����الأمم  ال��ع��ام��ة  ام����ام اجلمعية  االخ����ري 

هذه  يف  لبنان  م�ساندة  ���س��رورة  على  وال��ت��اأك��ي��د 

الظروف التي مير بها.

ولفت رئي�س الوزراء اىل العالقات التاريخية 

وامل���ت���ج���ذرة ال���ت���ي ت���رب���ط ال��ب��ل��دي��ن وال�����س��ع��ب��ني 

التعاون  تعزيز  على  االردن  وح��ر���س  ال�سقيقني 

امل�سرتك يف املجاالت كافة .

ب���ادرن���ا �سريعا م��ع اال���س��ق��اء يف م�سر  وق����ال، 

و�سوريا للعمل على ت�سريع اي�سال الغاز امل�سري 

اىل لبنان عر االرا�سي االردنية وال�سورية ونحن 

اىل  االردن��ي��ة  الكهرباء  لت�سدير  ا�ستعداد  على 

لبنان.

كما اتفق رئي�سا الوزراء على ان تقوم فرق عمل 

من اجلانبني االردين واللبناين ببحث اخلطوات 

التعاون يف جماالت  ل��زي��ادة  التنفيذية  واالآل��ي��ات 

التبادل التجاري والزراعة والطاقة وغريها من 

املجاالت .

كما بحثا اإمكانية تزويد االردن للبنان بجزء 

من احتياجاته الدوائية وت�سهيل عملية ت�سجيل 

بع�س ا�سناف االدوية يف ال�سوق اللبناين.

اجتماعات  عقد  على  ال�����وزراء  رئي�سا  وات��ف��ق 

اللجنة العليا االردنية اللبنانية امل�سرتكة خالل 

ال���ف���رتة ال��ق��ادم��ة ���س��ي��م��ا يف ظ���ل وج����ود ال��ع��دي��د 

حتتاج  التي  التفاهم  وم��ذك��رات  االتفاقيات  م��ن 

وا�ستعر�س  ال��ل��ج��ن��ة.  ق��ب��ل  م��ن  عليها  امل�����س��ادق��ة 

اجلانبان االو�ساع االقليمية يف املنطقة وتداعيات 

اللجوء ال�سوري على البلدين اللذين يعدان من 

اكر الدول امل�ست�سيفة واالأكر حتمال الأعبائه يف 

ظل تراجع الدعم الدويل.

و�سدد اخل�ساونة على ان ال م�سلحة للمنطقة 

فاعل  وع�����س��و  وم�ستقر  اآم����ن  ل��ب��ن��ان  ب��وج��ود  اال 

رئي�س  ث��م��ن  جهته  م��ن  االق��ل��ي��م��ي.  حميطه  يف 

جاللة  بقيادة  االردن  م��واق��ف  اللبناين  ال����وزراء 

امللك الداعمة للبنان يف خمتلف التحديات التي 

واج��ه��ه��ا، م��وؤك��دا ان جاللته دائ���م ال��وق��وف اىل 

جانب لبنان »وهذا امر لي�س بغريب على جاللته 

والها�سميني« .

ق��رار  ان  اىل  اللبناين  ال�����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 

ح��ك��وم��ت��ي ال��ب��ل��دي��ن ع���ام 2005 اإل���غ���اء ت��اأ���س��ريات 

ال���دخ���ول اىل ك���ال ال��ب��ل��دي��ن ا���س��ه��م مب��زي��د من 

وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني  وال���ت���ق���ارب  االن����دم����اج 

ال�سقيقني.

وقال رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

اإن لبنان يحتل مكانة كبرية يف قلب جاللة امللك 

عبداهلل الثاين واالأردنيني، موؤكداً ت�سامن االأردن 

ودعمه للبنان قيادة و�سعباً وحكومة.

واأ�����س����ار رئ��ي�����س ال��������وزراء خ����الل ت�����س��ري��ح��ات 

اللبناين  ال����وزراء  رئي�س  م��ع  م�سرتكة  �سحفية 

جن��ي��ب م��ي��ق��اين ع��ق��ب امل��ب��اح��ث��ات امل��و���س��ع��ة بني 

اجلانبني، اإىل اأن االأردن مهتم بال�سوؤون اللبنانية 

على  وحري�س  املحلي،  بال�ساأن  كاهتمامه  متاماً 

والتي�سري  ونه�سته  ا�ستقراره  واإع��ادة  لبنان  دعم 

على اأ�سقائنا واأهلنا فيه.

»ل��ن نتاأخر مب��ا لدينا  وق��ال يف ه��ذا ال�سدد: 

اإمكانيات لال�ستجابة لكل االحتياجات التي  من 

ن�ستطيع اأن نوؤمنها الأ�سقائنا يف لبنان«، الفتا اإىل 

اأن املباحثات املو�سعة �سملت احلديث عن ت�سريع 

االأردن  لبنان عر  اإىل  امل�سري  الغاز  نقل  وت��رية 

و����س���وري���ا، ل��ي�����س��اع��د يف م��ع��اجل��ة ب��ع�����س حت��دي��ات 

الطاقة التي تواجهه، اإىل جانب التطرق لبع�س 

االتفاقيات بني البلدين التي حتتاج مل�سادقة.

اأن  اخل�ساونة  ب�سر  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د  كما 

الهدف الرئي�س للزيارة اإىل اجلمهورية اللبنانية 

ه���ي ت���ق���دمي ال��ت�����س��ام��ن ل��ه��ا دول�����ة وم��وؤ���س�����س��ات 

وم��واط��ن��ني، »وه����ذا توجيه وال��ت��زام م��ن جاللة 

اأنه  اإىل  الفتاً  لبنان«،  اإزاء  الثاين  عبداهلل  امللك 

مل يتم اخلو�س يف تفا�سيل التعاون يف املجاالت 

االقت�سادية خالل هذه الزيارة.

امللك  جاللة  خطاب  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ون��وه 

العامة  اجلمعية  اجتماعات  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

لالأمم املتحدة يف دورتها ال�ساد�سة وال�سبعني، اأكد 

احلر�س على دعم لبنان ال�سقيق، م�سرياً اإىل اأن 

باأمنه  املتعلقة  واملتطلبات  اللبنانية  االحتياجات 

وا�ستقراره حتتل موقع ال�سدارة يف كل تفاعالت 

عر  اأو  مبا�سرة  ال���دويل  ال�سعيد  على  جاللته 

ت��وا���س��ل ال�����وزراء املعنيني م��ع ن��ظ��رائ��ه��م ال��ع��رب 

واالأجانب.

ال��ت�����س��ري��ح��ات  خ����الل  �����س����وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 

ال�����س��ح��ف��ي��ة، اأك�����د رئ��ي�����س ال���������وزراء اأن امل��م��ل��ك��ة 

اأي  م��ع  خ��الف��ات  ل��ه��ا  لي�س  الها�سمية  االأردن���ي���ة 

ال��ع��رب عالقات  اأ�سقائنا  م��ع  »وع��الق��ات��ن��ا  دول���ة، 

ا�سرتاتيجية وودي��ة يحكمها على ال��دوام احرتام 

���س��وؤون اجل���وار وع���دم ال��ت��دخ��ل يف ���س��وؤون الغري، 

التزاماتنا  واالإق��ل��ي��م��ي  ال����دويل  ح��راك��ن��ا  ويحكم 

ب��ال��ق��ان��ون ال����دويل وم��ي��ث��اق االأمم امل��ت��ح��دة وم��ا 

يفر�سه من التزامات، عالوة على ميثاق جامعة 

الدول العربية«.

واأ�ساف: اليوم لدينا مقاربات متعلقة بتاأمني 

ملتزمون  ون��ح��ن  لبنان،  يف  اأ�سقائنا  احتياجات 

بالتن�سيق مع كل اجلهات وال��دول التي ت�ستطيع 

ن��راه  م��ا  اإط����ار  يف  وذل���ك  تاأمينها،  يف  ت�ساعد  اأن 

من التزام دويل يتنامى بدعم هذه االحتياجات 

يعود  ومب��ا  القائمة،  الدولية  ال�سوابط  و�سمن 

ب��ال��ن��ف��ع وال���ف���ائ���دة ع��ل��ى ال�����س��ع��ب ال��ل��ب��ن��اين اأواًل 

واأخرياً.

اللبناين جنيب  ال�����وزراء  رئي�س  ق��ال  ب����دوره، 

ب�سر  الدكتور  ال����وزراء  رئي�س  زي���ارة  اإن  ميقاتي، 

عالقات  عن  تعر  ال���وزاري  والفريق  اخل�ساونة 

االأخ��وة التي تربط االأردن ولبنان، وتعد امتداداً 

قيادة  البلدين  جتمع  التي  التاريخية  للعالقة 

و�سعباً وحكومة.

عبداهلل  امللك  جاللة  اأن  اإىل  ميقاتي  واأ���س��ار 

الثاين يوا�سل انتهاج نف�س ال�سيا�سة التي اتبعها 

ج��الل��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل امل��ل��ك احل�سني بن 

طالل، الذي كان داعماً للبنان يف جميع الظروف 

والتحديات التي مر بها.

ولفت رئي�س الوزراء اللبناين اإىل اأن املباحثات 

امل��و���س��ع��ة ت���ن���اول���ت ال���ت���ع���اون يف جم����ال ال��ط��اق��ة 

ا�ستجرار الكهرباء ونقل الغاز امل�سري  خ�سو�ساً 

هناك  اأن  مبيناً  و�سوريا،  االأردن  عر  لبنان  اإىل 

لقاءات ثنائية �ستعقد على امل�ستوى ال��وزاري بني 

اجلوانب  لبحث  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  البلدين 

ال��ف��ن��ي��ة يف ه���ذا اخل�����س��و���س. واأ����س���اف ميقاتي، 

اإع��ادة  عن  احلديث  اأي�سا  ت�سمنت  املباحثات  اأن 

وترية اجتماعات اللجنة العليا االأردنية اللبنانية 

امل�سرتكة التي مل تنعقد منذ عام 2015، الفتاً اإىل 

مرة  لبنان  �سيزور  اخل�ساونة  ال���وزراء  رئي�س  اأن 

ثانية لبحث التعاون االقت�سادي وتوقيع عدد من 

بالفائدة  �ستعود  والتي  البلدين،  االتفاقيات بني 

والنفع على ال�سعبني ال�سقيقني.

ال��دك��ت��ور ب�سر  ال�����وزراء  وك���ان ج���رى لرئي�س 

اخل�ساونة ا�ستقبال ر�سمي لدى و�سوله ال�سراي 

احلكومي ببريوت، حيث كان يف ا�ستقباله رئي�س 

الوزراء جنيب ميقاتي.

  االنباط-برتا

التقى رئي�س ال��وزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

النواب  ب��ريوت ام�س اخلمي�س، رئي�س جمل�س  يف 

اللبناين نبيه بري، بح�سور نائب رئي�س ال��وزراء 

ووزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين ال�سفدي 

وال�سفري االأردين يف لبنان وليد احلديد.

واأك��د رئي�س ال��وزراء على مكانة لبنان و�سعبه 

ال��ث��اين،  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  وموؤ�س�ساته ل��دى ج��الل��ة 

لبنان  اإزاء  امللك  جاللة  م��واق��ف  ان  على  م�سددا 

ق��وام��ه��ا احل���ر����س ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ودع���م���ه واإ���س��ن��اده 

ل��ل��خ��روج م���ن ال��ت��ح��دي��ات وال��ن��ه��و���س ب���ه. واأك���د 

اخل�ساونة ان االأردن جاهز لبذل كل ما هو ممكن 

اللبناين  ال�سعب  احتياجات  وتلبية  لبنان  لدعم 

ال�سقيق .

اكد  الكهربائي  والربط  امل�سري  الغاز  وب�ساأن 

اخل�ساونة ان االأردن يعمل على ت�سريع اخلطوات 

الواقع  ار����س  على  امل�ساريع  ه��ذه  ل��روؤي��ة  املتخذة 

باأقرب وقت ممكن وان االأردن �سيعمل ب�سكل يومي 

على هذه امل�ساريع.

وق���ال، »ن��ري��د االرت��ق��اء بكل ع��الق��ات التعاون 

ومبا  امل�ستويات  اف�سل  اإىل  ول��ب��ن��ان  االأردن  ب��ني 

للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  ويحقق  بالنفع  يعود 

رئي�س  ح��م��ل  جهته  م��ن  ال�سقيقني.  وال�سعبني 

ال���وزراء حتياته  ب��ري رئي�س  جمل�س النواب نبيه 

ال��ث��اين، مثمنا مواقف  امللك عبداهلل  اإىل جاللة 

جاللته امل�سرفة الدائمة والداعمة للبنان يف كافة 

املحافل.

ال��ق��ي��ادي��ة  االردن  م����واق����ف  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

وال�سيا�سية التي يبذلها خلدمة الق�سايا العربية 

ه��ي م��واق��ف م��ق��درة يف املنطقة وال��ع��امل. واع��رب 

رئي�س الوزراء يف ت�سريحات �سحفية عن �سعادته 

لزيارة لبنان برفقة جمموعة من الوزراء تعبريا 

م��ن قبل جاللة  امل�ستمر  وال��دع��م  الت�سامن  ع��ن 

ب��االح��ت��ي��اج��ات  وت���زوي���ده  ال�سقيق  ل��ل��ب��ن��ان  امل��ل��ك 

اال�سا�سية.

ولفت اىل ان الزيارة تاأتي بعد فرتة ق�سرية من 

ت�سكيل احلكومة اللبنانية اجلديدة برئا�سة جنيب 

ميقاتي واالت�سال الهاتفي الذي مت مع ميقاتي .

وا����س���ار اىل ال���ت���زام ج��الل��ة امل��ل��ك م���ن خ��الل 

ات�����س��االت��ه ال��دول��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة ل��ب��ل��ورة بع�س 

ا�سا�سية  اح��ت��ي��اج��ات  لتامني  امللمو�سة  امل��ق��ارب��ات 

بحر�س  »ا�ستمعنا  وق����ال،   . ل��ب��ن��ان  يف  الأ���س��ق��ائ��ن��ا 

مل�ساعر ال���ود وامل��ح��ب��ة وال��ت��ق��دي��ر ال��ت��ي ع��ر عنها 

رئي�س اجلمهورية ورئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س 

النواب جلاللة امللك، ونحن نبادلكم امل�ساعر على 

وال�سعب  واحلكومة  الها�سمية  القيادة  م�ستوى 

الذين تربطهم بلبان و�سعبه العزيز عرى وثيقة 

للتغلب  بكتف  كتفا  فيها  نقف  تاريخية  واأوا���س��ر 

على امل�ساعب وتعظيم الفوائد للتعاون والتن�سيق 

�سعوبنا  على  بالفائدة  ت��ع��ود  اآف���اق  اىل  امل�����س��رتك 

وموؤ�س�ساتنا وحالة اال�ستقرار لدينا«.

الملك يهنئ الرئيس العراقي بالعيد 
الوطني لبالده

االنباط-عمان

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

العراقي  الرئي�س  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية 

ب��ره��م ���س��ال��ح، مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لبالده.

با�سمه  ال��رق��ي��ة،  واأع����رب ج��الل��ت��ه، يف 

الها�سمية  االأردن��ي��ة  اململكة  �سعب  وبا�سم 

وامل�ساعر  التهاين  اأ�سدق  عن  وحكومتها، 

االأخ���وي���ة ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ���س��ائ��ال امل���وىل 

الرئي�س  على  يعيدها  اأن  وت��ع��اىل  ت��ب��ارك 

ال���ع���راق���ي وه����و ي��ن��ع��م مب���وف���ور ال�����س��ح��ة 

ال�سقيق  العراقي  ال�سعب  وعلى  والعافية، 

بتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
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الو�سطى االنباط-االغوار 

اف��ت��ت��ح وزي���ر ال���زراع���ة، امل��ه��ن��د���س خ��ال��د احل��ن��ي��ف��ات، 

للمو�سم  الأردنية  التمور  ام�س اخلمي�س، مو�سم ح�ساد 

احلايل، والذي جاء بتنظيم من جمعية التمور الأردنية.

رئي�س  بح�سور  الحتفالية  خالل  احلنيفات،  وق��ال 

الدكتورعاكف  الأعيان  جمل�س  يف  واملياه  الزراعة  جلنة 

الزعبي وال�سفري الإمارتي لدى اململكة اأحمد البلو�سي 

امل��ج��ه��ول،  للتمر  ال��دول��ي��ة  خليفة  ج��ائ��زة  ع���ام  واأم����ن 

ملنظمة  الإقليمي  وامل��دي��ر  زاي���د،  ال��وه��اب  ال��دك��ت��ور عبد 

الفاو الدكتور نبيل ع�ساف »اإننا اليوم نح�سد من هذه 

ال��ت��ي حتمل يف طياتها دم���اء رج��الت  امل��ب��ارك��ة  الأر�����س 

الكرامة، الذين �سطرو اأروع اأ�سكال البطولة، لننعم مبا 

نحن فيه اليوم من اأمن وا�ستقرار«.

واأ�ساف اأن الوزارة حددت الثالثن من اأيلول موعدا 

حل�ساد التمور، ليكون يوما نحتفل فيه بهذا املح�سول 

املهم، حيث ي�ستحوذ الأردن على 14 باملئة من اإنتاج متر 

املجهول يف العامل، م�سريا اإىل اأن هذا القطاع يعد اليوم 

فر�س  توفري  ويدعم  لال�ستثمار،  جاذبا  رياديا  قطاعا 

العمل، ورفع قيمة ال�سادرات الزراعية.

واأ�سار اإىل اأن اجلهود التي بذلت لدعم هذا القطاع 

دعمه  يف  اأ�سهمت  وال��ت��ي  احل��ك��وم��ة،  قبل  م��ن  وحمايته 

وت��و���س��ع��ت��ه ون��ه�����س��ت��ه، م��ن خ���الل الإج������راءات ال��داع��م��ة 

دون  ت��ق��دم  وال��ت��ي  ال��ت��م��ور،  بقطاع  اخلا�سة  كالقرو�س 

للتعبئة  و�سول  التدريبية،  ال��رام��ج  جانب  اإىل  فائدة 

والتدريج والت�سويق.

وثمن احلنيفات الدعم الإماراتي لهذا القطاع من 

اإن�ساء  ح��ول  والتفاهم  الأردن��ي��ة،  التمور  خ��الل معر�س 

عدد من امل�ساريع الداعمة للقطاع، لفتا اإىل اأن التمور 

والتي  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  ملف  يف  متقدما  م�����س��ارا  متثل 

ت�سعه الوزارة يف �سلم اأولوياتها.

واإط���الق  الأردن��ي��ة  ال��ت��م��ور  كما ثمن ج��ه��ود جمعية 

الحتفالية  ه��ذه  وتنظيم  للنخيل،  الرقمية  اخل��ارط��ة 

املهمة.

التمور  قطاع  اإن  الزعبي  الدكتور  ق��ال  جهته،  م��ن 

قطاع مهم وهناك جهد وا�سح من قبل وزارة الزراعة يف 

تطوير القطاع ودعمه وا�ستدامة الدعم واملتابعة.

اأن��ور  املهند�س  الأردن��ي��ة  التمور  رئي�س جمعية  وب��ن 

حداد »اأن اختيار موقع الحتفال جاء من رمزية املوقع 

التاريخية، واأهميته لالأردن، مثمنا التعاون والدعم من 

لقطاع  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ال�سقيقة  قبل 

التمور«.

اإط���الق املو�سم ج��اء بفكرة م��ن وزي��ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

اإي��ج��اد روزن��ام��ة وا���س��ح��ه مل��وا���س��م احل�ساد،  ال��زراع��ة يف 

اأن اجلمعية تعمل على تطوير القطاع وو�سعه  م�سيفا 

على خارطة النه�سة عر اإجراءات واآليات، بالرغم من 

وجود بع�س التحديات كاملياه والت�سويق.

م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ال�����س��ف��ري الإم�����ارات�����ي ع��ل��ى عمق 

ال��ع��الق��ات الأردن���ي���ة الإم���ارت���ي���ة وال��ت��ع��اون يف اجل��ان��ب 

الزراعي، واأن اجلائزة تثمن اجلهود الأردنية يف تطوير 

اأن  اإىل  م�سريا  منها،  امل��ج��ه��ول  ل�سيما  ال��ت��م��ور،  ق��ط��اع 

يف  فارقة  عالمة  اأ�سبح  املجهول  من  الأردن  حم�سول 

اإنتاج النخيل.

هذا  الروا�سدة،  عودة  املزارعن،  احتاد  رئي�س  وثمن 

ال��ت��وج��ه الإي��ج��اب��ي يف اإط����الق روزن���ام���ة حت��م��ل موا�سم 

واقع كل حم�سول  على  بالوقوف  لنا  لت�سمح  احل�ساد؛ 

ومتابعة قطاع التمور وتذليل العقبات اأمام ا�ستدامته.

معر�سا  الحتفال،  هام�س  على  احلنيفات،  وافتتح 

للتمور ب�سراكة مزارعن و�سركات خمت�سة بالتمور.

االنباط-عمان

اأكد وزير املياه والري، املهند�س حممد 

ال��ن��ج��ار، اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت�����س��ارك��ي��ة 

ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام اخل��ا���س وال����دور 

ال�ست�سارية  الهند�سية  لل�سركات  املهم 

ت�سغيل  يف  ال��ع��ال��ي��ة  وخ��رت��ه��ا  ل��ق��درت��ه��ا 

و�سيانة حمطات املياه.

و�����س����دد ال���ن���ج���ار، خ�����الل ل���ق���اء ام�����س 

الأع��م��ال  منتدى  اأع�����س��اء  م��ع  اخلمي�س، 

حول  احل�سن  امل��ل��ك  ن���ادي  يف  الهند�سي 

م��واك��ب��ة  يف  الأردين  ال���س��ت�����س��اري  دور 

التطور يف تنفيذ وت�سغيل حمطات املياه، 

على �سرورة ا�ستحداث اخت�سا�س جديد 

لت�سغيل و�سيانة حمطات املياه مع دائرة 

املياه  اإن وزارة  العطاءات احلكوميةوقال 

وال�����ري اأن���ه���ت ال��ع��م��ل ع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات 

الفنية لأربع حمطات لت�سغيلها من قبل 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال��ع��م��ل ج���ار ع��ل��ى 32 

حمطة جديدة.

على  �ستعمل  ال�����وزارة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

ت��ع��زي��ز ال�����س��راك��ة ب��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام 

اإجن��از  اأداء  م�ستوى  وحت�سن  واخل��ا���س 

امل�������س���اري���ع امل���ن���ف���ذة وح�������س���ن ت��ن��ف��ي��ذه��ا، 

العدالة  املخاطر وحتقيق  تقليل  وكذلك 

اأحكام  وفق  وال�سفافية  النزاهة  ومعايري 

القانون.

الإدارة،  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ق����ال  ب�������دوره، 

ي��ح��ر���س  امل���ن���ت���دى  اإن  زري����ق����ات،  ط�����ارق 

ال�����س��رك��ات  ب��ن  ال��ت�����س��ارك��ي��ة  تفعيل  ع��ل��ى 

العام  وال��ق��ط��اع  ال�ست�سارية  الهند�سية 

م���ن خ����الل ت���ق���دمي امل�������س���ان���دة وال���دع���م 

ال��ف��ن��ي واخل�����رات ال���الزم���ة يف جم��الت 

الذي  التعاون  بروح  زريقات  واأ�ساد  عدة. 

اإىل  لف��ت��ا  وال������ري،  امل���ي���اه  وزارة  اأب���دت���ه 

مع  بالتعاون  عمل  ورق��ة  املنتدى  اإع���داد 

تت�سمن  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  م��ن  خ��راء 

 DBO تو�سيات للتحول واعتماد نظام

الأردن  يف  امل��ع��اجل��ة  حم��ط��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  يف 

اإىل  واأ���س��ار  وال��ت��ح��ل��ي��ة.  التنقية  مب��ج��ال 

وجود خيارات وا�سعة ومتغرية ت�ساهم يف 

الإجمالية  الكلفة  وتقليل  الكفاءة  زيادة 

يجب  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  واأب���رز  للم�سروع 

ال�ست�سارين  ت��اأه��ي��ل  يف  معها  التعامل 

واملقاولن للعمل يف هكذا عقود.

من جهة اأخ��رى، اأك��د اأم��ن عام وزارة 

املحاميد،  ال��دك��ت��ور ج��ه��اد  وال���ري،  امل��ي��اه 

اأع��م��ال الور�سة  ال��ي��وم،  اف��ت��ت��اح��ه،  خ��الل 

اأهمية  ب��الأردن  اجلفاف  ب��اإدارة  اخلا�سة 

اأولوية  املو�سوع  واإع��ط��اء  اجلفاف  اإدارة 

ق�سوى ب�سبب التغريات املناخية وعوامل 

اإدارة  م�سروع  اأهمية  على  و�سدد  اأخ��رى. 

تقوم  ال���ذي  وال��ع��م��ل  الأردن  اجل��ف��اف يف 

اإدارة اجلفاف يف وزارة  به وحدة حوكمة 

امل���ي���اه وال������ري مب�����س��ارك��ة اخل������راء م��ن 

 )IWMI( املياه  لإدارة  ال��دويل  املعهد 

وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية 

جميع  مب�ساركة   )USAID( الدولية 

امل��وؤ���س�����س��ات ذات ال��ع��الق��ة. وق����دم م��دي��ر 

املهند�س  اجل��ف��اف،  اإدارة  حوكمة  وح��دة 

ع�����ل��ي غ��ان�����م، ع��ر���س��ا مل��خ��رج��ات امل�����س��روع 

ال����ذي ي��ظ��ه��ر ن��ت��ائ��ج ال��ت��ق��ري��ر اخل��ا���س 

مب���وؤ����س���رات اجل���ف���اف ل��ل��م��و���س��م امل��ط��ري 

املا�سي.

امل�ستقبلية  اخل��ط��ط  مناق�سة  وج���رت 

ال��ع��م��ل عليها م��ن قبل  ي��ت��م  ���س��وف  ال��ت��ي 

ال���وح���دة وم��و���س��وع ال��ت��ن��ب��وؤات والإن�����ذار 

املبكر من اجلفاف.

الحنيفات يفتتح موسم حصاد التمور األردنية

النجار يؤكد أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في تشغيل 
وصيانة محطات المياه

االنباط-عمان

اأمين  العميد  الأقاليم،  امل�ساعد لأمن  رعى 

ال��ع��واي�����س��ة، م��ن��دوب��اً ع��ن م��دي��ر الأم���ن ال��ع��ام، 

اإطالق  حفل  احلوامتة،  ح�سن  الركن  اللواء 

م�سروع »بنيان« بح�سور عدد من كبار �سباط 

الأم������ن ال���ع���ام وع�����دد م���ن ال���ط���الب واأول����ي����اء 

اأمورهم.

وب���ن ال��ع��واي�����س��ة اأن ه���ذا امل�����س��روع ال��واع��د 

عبداهلل  امللك  جاللة  روؤى  مع  ان�سجاماً  ياأتي 

ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د الأع���ل���ى ل��ل��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة، 

التكاتف  مبادئ  تعزيز  يف  جاللته  وتوجيهات 

وال��ت��الح��م، وامل��واط��ن��ة ال�����س��احل��ة، واله��ت��م��ام 

والذين  الإجن���از،  على  ال��ق��ادر  الوطن  ب�سباب 

ه����م حم����ط اه���ت���م���ام ورع����اي����ة ���س��م��و الأم�����ري 

احل�سن بن عبداهلل الثاين ويل العهد.

اأخ��ذت على  ال��ع��ام  اأن مديرية الأم��ن  واأك��د 

ن��ف�����س��ه��ا اأن ي��ك��ون اح��ت��ف��ال��ه��ا مب��ئ��وي��ة ال��دول��ة 

عر م�ساريع تعزز من خدمة املجتمع وتر�سخ 

اأن  اإىل  ولفت  الوطن.  عليها  قام  التي  املبادئ 

م��دي��ري��ة الأم���ن ال��ع��ام ت�سعى م��ن خ��الل ه��ذا 

الواثق  ال�سباب  من  جيل  اإع��داد  اإىل  امل�سروع، 

بنف�سه، القادر على امل�ساهمة يف نه�سة الوطن، 

���س��م��ن ب���رام���ج واأن�����س��ط��ة ت�����س��ت��ه��دف م��راح��ل 

عمرية خمتلفة، وباأفكار �سمولية جديدة.

الأمن  مديرية  �سكر  عن  العواي�سة  واأعرب 

ال���ع���ام ل������وزارة ال���رب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، ت��ق��دي��راً 

ل��دوره��ا يف اإجن����اح امل�����س��اري��ع وال���رام���ج كافة 

الهادفة لتنمية قدرات ال�سباب، وم�ساركتها يف 

تنفيذ هذا امل�سروع. ويف �سياق مت�سل، احتفلت 

امل�ساركن يف مبادرة  الطلبة  املديرية بتخريج 

ال��ط��ال��ب ال���واع���ي، ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ب��ال��ت�����س��ارك 

و�سركة  والتعليم  الربية  وزارة  والتن�سيق مع 

من  طالب   1000 و�سملت  الأردن،  �سايرون 

ال����دورة عر  ت��ل��ق��وا  ك��اف��ة،  اململكة  حم��اف��ظ��ات 

العواي�سة  العميد  كرم  حيث  املرئي،  الت�سال 

اخت�سا�س  الدورة �سمن  املتفوقن يف  الطلبة 

اإق��ل��ي��م ال��ع��ا���س��م��ة، وج���رى ت��ك��رمي ال��ط��ل��ب��ة يف 

املحافظات من قبل مدراء مديريات ال�سرطة. 

وميثل م�سروع ال�سباب الأردين للبناء والأمان 

العام  الأم��ن  ا�سراتيجية  م��ن  ج��زءاً  »بنيان« 

يف م�����س��ان��دة امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة، وال��ت��وا���س��ل 

م��ع��ه��ا، وحت�����س��ي��ن��ه��ا، وي�����س��ت��م��ل ع��ل��ى ال��ع��دي��د 

بها  �سينخرط  التي  والأن�سطة  ال���دورات  م��ن 

ع��م��ري��ة خمتلفة  م��راح��ل  م��ن  ال��ط��الب  اآلف 

 30 ح��وايل  منها   ،)24 ولغاية   6 �سن  )م��ن 

ب��ت��ن��ف��ي��ذه��ا مع  ال��ب��دء  ت��زام��ن  ف��ع��ال��ي��ة ودورة 

تقدمي  ورافقها  امل�سروع،  اإطالق  عن  الإعالن 

اآلف طالب على مقاعد   3 الدعم لأكرث من 

ال���درا����س���ة يف حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة، م���ن خ��الل 

حقائب  من  املدر�سية  بالحتياجات  تاأمينهم 

وقرطا�سية.

مديرية األمن العام تطلق المرحلة األولى من مشروع بنيان

االنباط-عمان

اأول  ت�سرين  �سهر  الول من  اليوم  ي�سل 

2021 عدد �سكان الأردن املقدر اىل 11 مليون 

ال�سكانية  ال�����س��اع��ة  اأظ���ه���رت  ح��ي��ث  ن�����س��م��ة، 

�سكان  ع��دد  ب��اأن  العامة  الإح�ساءات  لدائرة 

الأردن ام�س 10.998 مليون ن�سمة، يف زيادة 

بلغت 192 األف ن�سمة منذ بداية العام، علماً 

باأن عدد ال�سكان حتى نهاية 2020 و�سل اىل 

10.806 مليون ن�سمة.

الن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  وت�����س��ري 

ال�سهرية  الزيادة  اأن  اىل  »ت�سامن«  الأردين 

لعدد ال�سكان تبلغ 22 األف ن�سمة، مما يعني 

���س��ي��زداد خ��الل عام  الأردن  �سكان  ع��دد  ب���اأن 

ال��ذك��ور  م��ن  ن�سمة  األ���ف   264 ب��ح��دود   2021

والإن�����اث. ووف��ق��اً ل��ع��دد ال�����س��ك��ان ن��ه��اي��ة ع��ام 

عن  اأعمارهم  تقل  منهم   %44.3 ف��اإن   2020

20 عاماً، و 5.5% تزيد اأعمارهم عن 60 عاماً

ت��راج��ع ح���اد يف ن�سبة الأ���س��ر امل��م��ت��دة يف 

الأ���س��ر  جم��م��وع  م��ن   %1.5 لت�سبح  الأردن 

واملعدل العاملي %27

للن�ساء  املحرز  التقدم  تقرير  واأك��د  ه��ذا 

»الأ�سر  عنوان  حمل  وال��ذي   )2020-2019(

يف عامل متغري« وال�سادر عن منظمة الأمم 

ومتكن  اجلن�سن  ب��ن  ل��ل��م�����س��اواة  امل��ت��ح��دة 

العامل  اأن  على   ،)UNwomen( امل��راأة 

الأ���س��ر  تتغري  ل��ذل��ك  وت��ب��ع��اً  ب�سرعة  يتغري 

الوقت  ويف  فيها،  والفتيات  الن�ساء  وادوار 

احل����ايل ل ت��وج��د اأ����س���ر من��وذج��ي��ة ك��م��ا مل 

للت�سريعات  بد  ول  ال�سابق.  يف  كذلك  يكن 

التغريات  ه��ذه  مع  تتجاوب  اأن  وال�سيا�سات 

احلياة  يف  الن�ساء  وتدعم  وتتكيف  وتتطور 

الأ�سرية.

الأ�سر  اأمن��اط  اأن  اىل  »ت�سامن«  وت�سري 

الأ����س���ر على  اأمن����اط  الأردن���ي���ة تختلف ع��ن 

وبعد  التقرير  اأظهر  فقد  ال��ع��امل،  م�ستوى 

الأردنية  الأ�سرة  اأح��وال  تقرير  مقارنته مع 

2018 وال�سادر عن املجل�س الوطني ل�سوؤون 

الأ�سرة باأن الأ�سرة النووية يف الأردن ت�سكل 

م�ستوى  على   %38 مقابل  الأ���س��ر  م��ن   %76

العامل، فيما مل تتجاوز ن�سبة الأ�سر املمتدة 

من  ممتدة  اأ���س��رة   32070(  %1.5 الأردن  يف 

 %27 مع  اأ�سرة( مقارنة  مليون   2.138 اأ�سل 

الأ�سر  ن�سبة  وتقاربت  العامل،  م�ستوى  على 

النووية يف الأردن املكونة من الزوج والزوجة 

يف   %14.7( العاملية  الن�سبة  م��ع  اأولد  دون 

الأردن و 13% يف العامل(. اإل اأن هنالك فارق 

كبري ما بن الأ�سر يف الأردن املكونة من زوج 

على  الن�سبة  تلك  مع   )%3( فقط  زوج��ة  اأو 

م�ستوى العامل )%13(.

ت���راج���ع ك��ب��ري يف ن�����س��ب��ة الأ����س���ر امل��م��ت��دة 

ال��زوج  املكونة م��ن  الأ���س��ر  واإرت��ف��اع يف ن�سبة 

والزوجه فقط

املعي�سية  الظروف  م�سح  نتائج  وبتحليل 

دائ���رة  ع��ن  وال�����س��ادر   2003 ع���ام  الأردن  يف 

نتائج  م��ع  ومقارنتها  ال��ع��ام��ة  الإح�����س��اءات 

م�سح اأحوال الأ�سرة الأردنية 2017 وال�سادر 

الأ�سرة، يتبن  ل�سوؤون  الوطني  املجل�س  عن 

الأ�سر  )وه��ي  الأردن  يف  املمتدة  الأ���س��ر  ب��اأن 

الآب����اء  م��ث��اًل  لت�سمل  اإط���اره���ا  يت�سع  ال��ت��ي 

والأم����ه����ات والأخ������وة والأخ�������وات والأع���م���ام 

وال����ع����م����ات( ت���راج���ع���ت ب�����س��ك��ل ك���ب���ري ح��ي��ث 

 2003 ع��ام   %10.9 الأ���س��ر  ت�سكل ه��ذه  ك��ان��ت 

واأ�سبحت 1.5% عام 2017.

وجت����د »ت�����س��ام��ن« ب�����اأن ل���ه���ذا ال���راج���ع 

اأ����س���ب���اب ع����دي����دة م����ن ب��ي��ن��ه��ا ال���رغ���ب���ة م��ن 

ال�سكن  يف  خا�سة  اإ�ستقاللهما  يف  الزوجن 

ويف النواحي القت�سادية، اإل اأن هذا التغري 

يف منط الأ�سر وحتولها من اأ�سر ممتدة اىل 

اأ�سر نووية ينعك�س �سلباً على كبار وكبريات 

رعاية  اىل  منهم  يحتاج  م��ن  خا�سة  ال�سن 

�سحية. كما تعك�س حتوًل كبرياً يف العالقات 

ال��واح��دة، وعلى  الأ���س��رة  داخ��ل  الجتماعية 

يت�سف  الأردين  امل��ج��ت��م��ع  اأن  م���ن  ال���رغ���م 

بالتما�سك الجتماعي ويرف�س فكرة اإقامة 

اأو  ال��رع��اي��ة  ال�����س��ن يف دور  ك��ب��ار وك���ب���ريات 

ممار�سة العنف �سدهم.

تعك�س  الأرق����ام  ب���اأن  »ت�سامن«  وت�سيف 

اأي�����س��اً ت��راج��ع��اً يف م��ع��دل اخل�����س��وب��ة، حيث 

اإرت��ف��ع��ت ن�����س��ب��ة الأ����س���ر امل��ك��ون��ة م���ن ال���زوج 

 %5.7 اأولد من  دون وج��ود  وال��زوج��ة فقط 

عام 2003 لت�سل اىل 14.7% عام 2017 ، مما 

يجعل عملية التوفيق بن عدد من الأهداف 

التي قد تت�سارب يف بع�س الأحيان �سعبة.

حالياً  املتزوجات  الن�ساء  ن�سبة  اإنخفا�س 

الأ�سرة  لتنظيم  و�سيلة  ي�ستعملن  وال��الت��ي 

لت�سل اىل %52

وك���ان���ت دائ�����رة الإح�������س���اءات ال��ع��ام��ة قد 

اأط��ل��ق��ت ت��ق��ري��ر مل�����س��ح »ال�����س��ك��ان وال�����س��ح��ة 

وج��اء   ،»)2018-2017( الأردن  يف  الأ���س��ري��ة 

حالياً  املتزوجات  ال�سيدات  من   %52 اأن  فيه 

ي�ستعملن و�سيلة لتنظيم احلمل مقارنة مع 

 %14 هنالك  ك��ان  فيما   .2012 م�سح  61% يف 

من ال�سيدات املتزوجات حالياً لديهن حاجة 

غري ملباة لتنظيم الأ�سرة، اأي اأنهن يرغنب 

ال��ولدات  اأو احل��د من  يف مباعدة الأح��م��ال 

احلمل  منع  و�سائل  ي�ستخدمن  ل  ولكنهن 

يف الوقت احلايل. و�سكلت الو�سائل احلديثة 

حوايل 57% من اإجمايل الطلب على تنظيم 

الأ�سرة.

االنباط-برتا

ب�����داأت، ام�����س اخل��م��ي�����س، اأع���م���ال امل��رح��ل��ة 

الثانية من املبادرة الوطنية ملكافحة فريو�س 

ال��داخ��ل��ي��ة،  اأط��ل��ق��ت��ه��ا وزارة  ك���ورون���ا، وال��ت��ي 

بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

يف الأردن وبدعم من حكومة الرنويج.

�سابا و�سابة،   60 املرحلة  و�سارك يف هذه 

وعجلون،  وامل��ف��رق  اإرب���د  حمافظات  ميثلون 

ح���ي���ث ���س��ي��ع��م��ل ال����ف����ري����ق م����ع امل��ج��ت��م��ع��ات 

الوعي  ورف��ع  التطعيم  معدل  لزيادة  املحلية 

ملواجهة جائحة فريو�س  الوقائية  بالتدابري 

كورونا امل�ستجد يف اململكة.

وعر�س مدير مديرية التنمية املحلية يف 

ال�سرحان،  حممد  املحافظ  الداخلية،  وزارة 

الداخلية يف جتهيز  يف كلمة له، خطة وزارة 

ه��ذه  اأن  مبينا  ل��ل��م��ي��دان،  ال�سبابي  ال��ف��ري��ق 

امل����ب����ادرة ت���اأت���ي يف اإط������ار اجل���ه���ود ال��وط��ن��ي��ة 

الرامية اإىل الق�ساء على الوباء، وتقع كذلك 

�سمن اأولويات وزارة الداخلية لدعم ال�سباب 

وت�����س��ج��ي��ع��ه��م ع��ل��ى الن����خ����راط ب���امل���ب���ادرات 

ال��وط��ن��ي��ة. وع����ر امل��ح��اف��ظ ال�����س��رح��ان عن 

�سكره لدعم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي 

امل����ب����ادرة، مثمنا  ل���ه���ذه  ال���رنوي���ج  وح��ك��وم��ة 

القت�ساد  وزارة  اأي�سا  تبذلها  التي  اجلهود 

الرقمي واجلمعية امللكية للتوعية ال�سحية. 

اأك���دت م��دي��ر ال��ع��الق��ات اخلارجية  ب��دوره��ا، 

امل��ت��ح��دة الإمن���ائ���ي، دي��ان��ا  ب��رن��ام��ج الأمم  يف 

ال�سيا�سات  ي��دع��م  ال��رن��ام��ج  اأن  ج��ري�����س��ات، 

وامل�ساريع التي تعنى بتعزيز امل�ساركة املدنية 

وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب وت��اأه��ي��ل��ه��م ل��ي��ك��ون��وا 

�سركاء يف �سنع القرار على امل�ستوى الوطني 

الإدارات  �سبكة  م�سروع  اإىل  م�سرية  واملحلي، 

امل��ح��ل��ي��ة ال������ذي ت���دع���م���ه ح���ك���وم���ة ال���رنوي���ج 

دعم  اإىل  وال��ه��ادف  ال��رن��ام��ج  م��ع  بال�سراكة 

ال�����س��ف��اف��ي��ة وامل�������س���اءل���ة وت���ع���زي���ز ال��ت��وا���س��ل 

املجتمعي على امل�ستوى املحلي وربط �سانعي 

القرار بال�سباب واملجتمعات املحلية.

من جهتها، قدمت ممثل اجلمعية امللكية 

للتوعية ال�سحية، الدكتورة �سميحة ذنيبات، 

والرنامج  اجلمعية  ور�سالة  ل��روؤي��ة  عر�سا 

اجلمعية  م��درب��و  �سيقدمه  ال���ذي  التدريبي 

خالل اأعمال الور�سة التدريبية.

كما قدمت ممثل جمعية دار اأبو عبداهلل، 

ب�سرى اجلدع، عر�ساً عن اجلمعية وامل�ساريع 

التي تقدمها والتي ت�ستهدف الفئات املهم�سة 

يف خمتلف املحافظات.

ت��دري��ب  ت�ستهدف  امل���ب���ادرة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اململكة،  م�ستوى  على  و���س��اب��ة  �سابا   240
توعية  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  مفت�سي  ل��دع��م 

من  املطاعيم  اأهمية  ح��ول  والأف���راد  املن�ساآت 

اأجل دعم التعايف والنفتاح بطريقة اآمنة.

وي�����س��م��ل ال��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي، يف ال��ي��وم 

ف��ريو���س  ح����ول  امل�����س��ارك��ن  ت��ع��ري��ف  الأول، 

ك��ورون��ا وال��ت��داب��ري ال��وق��ائ��ي��ة وامل��ط��اع��ي��م، يف 

حول  تدريبهم  ال��ث��اين  ال��ي��وم  يت�سمن  ح��ن 

والإق��ن��اع  الت�سال  وم��ه��ارات  »�سند«  تطبيق 

والتعامل مع املواقف املختلفة.

االنباط-عمان

قّرر رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 

تاأجيل انتخابات جمل�س اأمانة عّمان الُكرى 

اخلمي�س  ام�����س  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأ�سهر  �سّتة  مل���ّدة 

املوافق للثالثن من اأيلول 2021م.

)ج(  الفقرة  لأحكام  ا�ستناداً  القرار  وياأتي 

من املادة )7( من قانون اأمانة عّمان رقم )18( 

ل�سنة 2021م.

وبناء على هذا القرار، قّرر جمل�س الوزراء 

امل��واف��ق��ة  اأم�����س الأرب���ع���اء  امل��ن��ع��ق��دة  يف جل�سته 

على ت�سكيل جلنة اأمانة عّمان الكرى لتقوم 

باأعمال جمل�س اأمانة عّمان الُكرى اإىل حن 

انتخاب جمل�س جديد، وذلك برئا�سة الدكتور 

يو�سف ال�����س��وارب��ة، وع�����س��وّي��ة ك��ّل م��ن: اأم��ن 

عام وزارة ال�ّسياحة والآثار، ومدير عام دائرة 

تنمية  بنك  ع��ام  وم��دي��ر  وامل�ساحة،  الأرا���س��ي 

املدن والقرى، ومدير عام هيئة تنظيم الّنقل 

الّري، ورئي�س جمل�س مفّو�سي هيئة تنظيم 

قطاع الت�سالت، واأمن عام هيئة ال�ستثمار، 

ال��ع��ام، ومدير  ال�����ّس��ري يف الأم���ن  اإدار  وم��دي��ر 

عام �سركة مياه الأردن )مياهنا(، ومدير عام 

�سركة الكهرباء الأردنّية.

و����س���ّم���ت ع�����س��وّي��ة ال��ل��ج��ن��ة ك���ذل���ك ع��الء 

ديرانّية عن غرفة جتارة عّمان، و�سعد الّدين 

واملهند�س  ع��ّم��ان،  �سناعة  غ��رف��ة  ع��ن  يا�سن 

ال��ّرح��ب��اين، واملهند�س ع��م��اد احل��ج��رات،  زي���اد 

ومها البهو.

عدد سكان األردن يصل 11 مليون 
نسمة .. 44% اعمارهم أقل من 20 عامًا

بدء المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية 
لمكافحة كورونا

تأجيل انتخابات أمانة عمان 6 أشهر .. 
ولجنة لتسيير األعمال 

االنباط-عمان

عن  اخلمي�س،  ام�����س  ال�سحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

ت�سجيل 8 وفيات و1027 اإ�سابة جديدة بفريو�س 

اإىل  الإجمايل  العدد  اململكة، لريتفع  كورونا يف 

10718 وفاة و823919 اإ�سابة.

ام�س  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

3.27 املئة، بح�سب املوجز الإعالمي ال�سادر عن 

الوزارة.

الن�سطة  اأن ع��دد احل��الت  اإىل  واأ���س��ار املوجز 

عدد  بلغ  بينما  12456ح���ال���ة،  اإىل  و���س��ل  ح��ال��ي��اً 

احلالت التي اأدخلت، ام�س، اإىل امل�ست�سفيات 62 

حالة، وعدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 67 

حالة، فيما بلغ العدد الإجمايل للحالت املوؤكدة 

التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 451 حالة.

واأظهر املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف 

اإقليم ال�سمال بلغت 11 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 

فيما  باملئة،   19 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

يف الإقليم ذاته 8 باملئة.

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

ن�سبة  و�سلت  ح��ن  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�سط 

ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 

التنف�س  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   21 اإىل 

اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   7 اإىل  ال�سطناعي 

ون�سبة  باملئة،   8 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

فيما  باملئة،   11 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال 

ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 

يف الإقليم ذاته 10 باملئة.

�سفاء،  حالة   790 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 

لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء املتوقعة 

 800745 بعد انتهاء فرة العزل )14 يوماً( اإىل 

حالة.

ليبلغ  فح�ساً،   31384 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 

منذ  اأجريت  التي  للفحو�سات  الإجمايل  العدد 

بدء الوباء 10074026 فح�ساً.

واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل 

من لقاح كورونا و�سل اإىل 3713321، فيما و�سل 

عدد متلقي اجلرعتن اإىل 3288984. 

تسجيل 8 وفيات و1027 إصابة بفيروس كورونا 
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نشرة استرشادية ألسعار 
اإلسمنت األسود المكيس

تنظيم الطاقة: فرق أسعار الوقود 
لتشرين األول صفر

4ر35 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

استمرار دوام أسواق 
الجمعة المدنية  االستهالكية 

  االنباط-عمان

االردن،  ���ص��ن��اع��ة  غ��رف��ة  اأ����ص���درت 

ام�����س اخل��م��ي�����س، ن�����ص��رة ا���ص��ر���ص��ادي��ة 

الأ����ص���ع���ار االإ���ص��م��ن��ت االأ�����ص����ود امل��ك��ي�����س 

�شهر  خ���ال  ���ش��اري��ة  حمليا  وامل�����ش��ن��ع 

ت�شرين الأول املقبل.

وح�������ش���ب ال���ن�������ش���رة ال����ت����ي ت�����ش��در 

الواحد  الطن  �شعر  ي���راوح  �شهريا، 

اأر���ض  املكي�ض  الأ���ش��ود  الإ���ش��م��ن��ت  م��ن 

املبيعات بني  دون �شريبة  امل�شنع من 

و3ر79  الأدن�����ى  ح���ده  يف  دي��ن��ار  5ر76 

دينار باحلد الأعلى.

امل�شانع  اأن  اإىل  ال��غ��رف��ة  واأ����ش���ارت 

ع����ل����ى ا�����ش����ت����ع����داد ل���ل���ب���ي���ع م���ب���ا����ش���رة 

للم�شتهلك، من خال الوكيل واملوزع 

بالن�شرة،  املدرج  وبال�شعر  لها  املعتمد 

لكنها ل ت�شمل حمافظة العقبة.

االنباط-عمان

ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم  ه��ي��ئ��ة  ق���ررت 

فرق  بند  تعرفة  قيمة  حتديد  وامل��ع��ادن 

اأ�شعار الوقود يف فاتورة الكهرباء ل�شهر 

املقبل بقيمة �شفر، وهي  الأول  ت�شرين 

ل�شهر  حتديدها  مت  التي  القيمة  نف�ض 

اأيلول احلايل.

االنباط-عمان

عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �شعر  بلغ 

امل��واط��ن��ني  21 الأك������ر رغ���ب���ة م���ن 

اخلمي�ض،  ام�����ض  امل��ح��ل��ي��ة،  ب��ال�����ش��وق 

���ش��راء  ل��غ��اي��ات  دي���ن���ار  40ر35  ع��ن��د 

امل��واط��ن��ني م���ن حم���ات ال�����ش��اغ��ة، 

مقابل 90ر33 دينار جلهة البيع.

وب��ل��غ ���ش��ع��ر ب��ي��ع ال���غ���رام ال��واح��د 

لغايات  و18   24 عياري  الذهب  من 

عند  ال�شاغة  حم��ات  م��ن  ال�شراء 

20ر42 و 70ر31 دينار على التوايل.

وا����ش���ار رئ��ي�����ض ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة 

و�شياغة  جت��ارة  حم��ات  لأ�شحاب 

احل��ل��ي وامل��ج��وه��رات رب��ح��ي ع��ان، 

ال��ل��رة  ���ش��ع��ر  ان  اىل  ت�����ش��ري��ح  يف 

ب��ل��غ  غ�����رام�����ات   7 وزن  ال����ر�����ش����ادي 

اللرة  �شعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا،   250

 285 غ���رام���ات   8 وزن  الإجن���ل���ي���زي 

ع��ل��ى  ال���ط���ل���ب  ان  م��ب��ي��ن��ا  دي�����ن�����ارا، 

ال���ذه���ب ب��ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة م���ا زال 

متو�شطا.

االنباط-عمان

ال�شتهاكية  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  قرر 

الدوام  ا�شتمرار  الق�شاة،  �شلمان  املدنية، 

ال���ي���وم اجل���م���ع���ة، يف الأ�����ش����واق ال��رئ��ي�����ش��ة 

9 �شباحاً  ال�شاعة  املحافظات من  ومراكز 

وحتى ال� 4 ع�شراً.

ام�ض  �شحفي  بيان  يف  الق�شاة،  وق��ال 

اخلمي�ض، اإن ا�شتمرار الدوام جاء لإتاحة 

اأمام املواطنني ل�شراء احتياجاتهم  املجال 

داعياً  املوؤ�ش�شة،  اأ�شواق  من  وم�شتلزماتهم 

املوؤ�ش�شة  ل�شفحة  الرجوع  اإىل  املواطنني 

لاطاع  ب��وك(  )الفي�ض  على  الر�شمية 

ويف  عملها.  �شتبا�شر  التي  الأ���ش��واق  على 

ال�����ش��ي��اق ذات�����ه، دع����ا ال��ق�����ش��اة امل��واط��ن��ني 

امل����واد  ت��خ��ف��ي�����ش��ات  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة  اإىل 

والعرو�ض الرويجية، املعلن عنها �شابقاً 

واملتوفرة يف اأ�شواق املوؤ�ش�شة.

ك��م��ا دع����ا م���رت���ادي اأ�����ش����واق امل��وؤ���ش�����ش��ة 

ب�������ش���رورة الل����ت����زام ب����اإج����راءات ال��وق��اي��ة 

الكمامة  ارت���داء  م��ن  ال��ع��ام��ة،  وال�شامة 

ال�شوق؛ حر�شاً  اأمان داخل  وترك م�شافة 

على �شامتهم و�شامة موظفي املوؤ�ش�شة 

القائمني على خدمتهم.

االنباط-عمان

الأع��م��ال  رج��ال  جمعية  اإدارة  جمل�ض  بحث 

الأردن������ي������ني، ام�������ض اخل���م���ي�������ض، م����ع ال�����ش��ف��ر 

ال��ب��اك�����ش��ت��اين ل���دى امل��م��ل��ك��ة ���ش��ج��اد ع��ل��ي خ��ان، 

اآل��ي��ات ت��ع��زي��ز ع��اق��ات ال��ب��ل��دي��ن الق��ت�����ش��ادي��ة 

امل�شتقبلية ودور جمتمع الأعمال بهذا  واآفاقها 

اخل�شو�ض.

وق����ال رئ��ي�����ض اجل��م��ع��ي��ة، ح���م���دي ال��ط��ب��اع، 

اأق����ل من  ال��ب��ل��دي��ن الق��ت�����ش��ادي��ة  اإن ع���اق���ات 

تكثيف  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  يتطلب  م��ا  ال��ط��م��وح��ات، 

جمل�ض  تاأ�شي�ض  خال  من  لتعزيزها،  اجلهود 

ب��ني  م�������ش���رك  ب���اك�������ش���ت���اين   - اأردين  اأع����م����ال 

اجل��م��ع��ي��ة واإح������دى امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة 

النظرة، م�شددا على �شرورة وجود ا�شتثمارات 

م�شركة. و�شناعات 

الباك�شتاين  الأع��م��ال  جمتمع  الطباع  ودع��ا 

املتاحة  ال�شتثمارية  ال��ف��ر���ض  على  ل��اط��اع 

وزاخ���رة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  اآم��ن��ة  ك��وج��ه��ة  الأردن  يف 

املتنوعة  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���ض  ب��ال��ع��دي��د م��ن 

مب��خ��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وب��خ��ا���ش��ة 

وتكنولوجيا  والت�����ش��الت  وال�شياحة  ال�شحة 

والزراعة. املعلومات 

عقد  ال��ذي  اللقاء،  خ��ال  الطرفان،  واتفق 

مبقر اجلمعية، بح�شور اأع�شاء جمل�ض اإدارتها 

املهند�ض عبد احلليم عابدين واملهند�ض ح�شام 

الدين الهدهد واملهند�ض عبد الرحيم البقاعي 

ومديرها العام طارق حجازي، على و�شع خطة 

ا�شراتيجية  �شراكات  لبناء  املقبل  للعام  عمل 

باملجالت ال�شتثمارية ذات الهتمام امل�شرك.

اإلى وج���ود  ال�����ش��ف��ر خ����ان  اأ����ش���ار  ب������دوره، 

خالها  م��ن  ميكن  التي  الفر�ض  م��ن  العديد 

ت��ن��م��ي��ة ال���ع���اق���ات ال����ش���ت���ث���م���اري���ة وحت�����ش��ني 

البلدين،  بني  املتبادلة  ال�شلع  قاعدة  وتو�شيع 

للتعاون مع اجلمعية  ال�شفارة  ا�شتعداد  موؤكدا 

للت�شبيك بني جمتمعي الأعمال.

ولفت اإىل وجود جهود تبذل حاليا لتطوير 

ال��ت��ب��ادل ال��زراع��ي وو���ش��ع اأج��ن��دة زراع��ي��ة بني 

البلدين وبالتن�شيق مع وزارة الزراعة.

ب��اك�����ش��ت��ان  اإىل  امل��م��ل��ك��ة  ����ش���ادرات  اأن  ي��ذك��ر 

11 م��ل��ي��ون دولر  ب��ل��غ��ت خ���ال ال��ع��ام امل��ا���ش��ي 

ال�شيدلنية،  واملنتجات  الأ�شمدة،  على  تركزت 

الكيميائية،  وامل��ن��ت��ج��ات  وال���ف���ولذ،  واحل��دي��د 

م��ن  م�������ش���ت���وردات  دولر  م���ل���ي���ون   29 م���ق���اب���ل 

الأق���م�������ش���ة وامل���ن�������ش���وج���ات وال����ب����ذور ال��زي��ت��ي��ة 

واحلبوب.

االنباط-عمان

الق��را���ض  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�ض  اأق���ر 

ال����زراع����ي ت��ع��دي��ات ل��رف��ع ق��ي��م��ة امل��ب��ال��غ 

ما  لت�شبح  ال���واح���د  ل��ل��ق��ر���ض  املخ�ش�شة 

بني 20 الف دينار اىل 50 الف دينار بحده 

الأعلى.

وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان �����ش����ادر ع����ن م��وؤ���ش�����ش��ة 

الق���را����ض ام�����ض اخل��م��ي�����ض، ج���اء ال��ق��رار 

خال اجتماع عقده املجل�ض برئا�شة وزير 

الزراعة رئي�ض جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة خالد 

املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  وبح�شور  احلنيفات 

بالوكالة حممد الدوجان واأع�شاء املجل�ض 

من القطاعني احلكومي واخلا�ض.

اق��ره��ا  ال���ت���ي  ال��ت��ع��دي��ات  اأن  واو����ش���ح 

حزمة  �شمن  الن�شاط  نوع  ح�شب  املجل�ض 

دع���م ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي )ب����دون ف��وائ��د (، 

النباتي،  النوعي  النتاج  حمور  خ�شو�شاً 

وال���ت���ي ج����رى ال���رك���ي���ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى دع��م 

باإقامة  ترغب  التي  التعاونية  اجلمعيات 

امل�����ش��اري��ع ال��ن��وع��ي��ة ال�������واردة ���ش��م��ن ه��ذه 

يف  دينار  ال��ف   30 بحدود  لت�شبح  احلزمة 

ت��ق��دمي ���ش��م��ان��ات ع��ق��اري��ة كافية  ح���ال مت 

ت��ق��ب��ل ب���ه���ا امل���وؤ����ش�������ش���ة وب����اق����ي ال�������ش���روط 

الأخرى 

ب��ن��اء على  ال��ت��ع��دي��ات ج���اءت  اأن  وب���ني 

ال���ت���غ���ذي���ة ال����راج����ع����ة وت����ق����اري����ر امل��ت��اب��ع��ة 

اأ�����ش����ارت اإىل جن����اح ه��ذه  ال���ت���ي  امل��ي��دان��ي��ة 

100 باملئة يف  امل�شاريع وبن�شبة تقرب من 

م�شاريع  ومعظمها  اململكة،  مناطق  كافة 

زراعية ريادية تركز على حما�شيل العجز 

ا�شتخدام  فيها  والتي  امل�شافة  القيمة  ذات 

وم��ن  احل��دي��ث��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  للتكنولوجيا 

����ش���اأن���ه���ا خ���ل���ق ف���ر����ض ت�����ش��غ��ي��ل ح��ق��ي��ق��ي��ة 

ت�شغيل  وف��ر���ض  ال��ق��ط��اع  داخ����ل  م��ب��ا���ش��رة 

اخرى لقطاعات خمتلفة .

واأو�����ش����ح ال����دوج����ان ان ه����ذه امل�����ش��اري��ع 

 4000 وفرت  امليداين  التقييم  خال  ومن 

فر�شة ت�شغيل دائمة وحوايل 2000 فر�صة 

عمل موؤقتة.

التقارير برزت احلاجة  وبناء على هذه 

لتغطي  ال��ق��رو���ض  ه��ذه  قيمة  تعديل  اىل 

�شريحة  وت��و���ش��ي��ع  امل�����ش��اري��ع  ه��ذه  تكاليف 

منها. امل�شتفيدين 

االنباط-اإربد

عمان 30 اأيلول )برا( - اأعلنت املوؤ�ش�شة 

اأن فرع �شمان  العامة لل�شمان الجتماعي 

�شهادة  على   2019 ع��ام  منذ  احلا�شل  اإرب��د 

الآيزو )9001:2015(  العاملية  اإدارة اجلودة 

على  احل��ف��اظ  ا���ش��ت��م��راري��ة  على  ح�شل  ق��د 

 26 م��ن  اأخ���رى اع��ت��ب��اراً  ه��ذه ال�شهادة م��دة 

حا�شًا  الفرع  يكون  وعليه  احل��ايل،  ايلول 

على ال�شهادة لل�شنة الثالثة على التوايل.

ام�ض  �شحفي،  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  واأك��دت 

الب�شرية  ب��ك��وادره��ا  ت��ع��ت��ز  اأن��ه��ا  اخل��م��ي�����ض، 

وباإجنازاتها املتحققة ب�شكل م�شتمر، مبينًة 

اأنها ل تاألو جهداً بتقدمي اأف�شل خدماتها 

جلمهورها واملوؤمن عليهم، بجميع فروعها 

يف  العاملة  خدمتها  وم��راك��ز  ومديرياتها 

واألويتها. اململكة  جميع حمافظات 

اإربد  �شمان  فرع  اأن  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 

ح�شل على �شهادة الآيزو، وذلك بعد تهيئة 

بجهود  واأق�شامه  مديرياته  بجميع  الفرع 

م�شركة من قبل فريق جلنة تطبيق نظام 

املوؤ�ش�شة  امل�شكلة من موظفي  اجلودة  اإدارة 

ومب�شاركة موظفي فرع �شمان اربد.

�شمان  فرع  ا�شتمرار  اأن  املوؤ�ش�شة  وبّينت 

ي�شيف  الآي��زو  �شهادة  على  باحلفاظ  ارب��د 

به، ل�شيما  اآخر تفخر  املوؤ�ش�شة اجنازاً  اإىل 

با�شتمرار  تعمل  املوؤ�ش�شة  فروع  جميع  واأن 

على تطوير عملياتها واإجراءاتها.

الهتمام  اأعطت  اأنها  املوؤ�ش�شة  واأ�شافت 

مراحل  جميع  يف  اجلودة  معاير  بت�شمني 

ع��م��ل��ه��ا وت����ط����وّره����ا وال����ت����ي ك�����ان ن��ت��اج��ه��ا 

ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى �شهادة  ال��ف��رع  ا���ش��ت��م��راري��ة 

نتيجة  التوايل  على  الثالثة  لل�شنة  الآي��زو 

املوؤ�ش�شة. امل�شتمر جلميع عمليات  التطوير 

يذكر اأنه قد �شبق اأن ح�شل فرعا �شمان 

اإدارة  ���ش��م��ال ع��م��ان و���ش��ح��اب ع��ل��ى ���ش��ه��ادة 

اجلودة العاملية الآيزو )9001:2015( .

االنباط-عمان

النفطية  امل�����ش��ت��ق��ات  ت�شعر  جل��ن��ة  ق���ررت 

ام�����ض  امل��ع��دن��ي��ة،  وال�����روة  ال��ط��اق��ة  وزارة  يف 

النفطية  امل�����ش��ت��ق��ات  اأ���ش��ع��ار  رف���ع  اخل��م��ي�����ض، 

خال �شهر ت�شرين الأول املقبل.

وب��ح�����ش��ب ال����ق����رار، ج����رى رف����ع ���ش��ع��ر بيع 

ف��ل�����ش��ات،   10 90 مب���ق���دار  اأوك����ت����ان  ال��ب��ن��زي��ن 

اأوك��ت��ان  وال��ب��ن��زي��ن  ل��ل��ر،  فل�شا   825 لي�شبح 

فل�شا   1060 لي�شبح  فل�شات،   10 مب��ق��دار   95

10 فل�شات،  للر، ورفع �شعر الديزل مبقدار 

 10 مب��ق��دار  وال��ك��از  للر،  فل�شا   615 لي�شبح 

الإبقاء  مع  للر،  فل�شا   615 لي�شبح  فل�شات 

على �شعر اأ�شطوانة الغاز عند �شعر 7 دنانري/

ا�شطوانة.

ال�شهري  اللجنة  اجتماع  خال  ذلك  جاء 

ب��رئ��ا���ش��ة رئ��ي�����ش��ة ال��ل��ج��ن��ة/ اأم����ني ع���ام وزارة 

اأم��اين  املهند�شة  املعدنية،  وال���روة  الطاقة 

العزام، لتحديد اأ�شعار بيع امل�شتقات النفطية 

حملياً خال �شهر ت�شرين الأول املقبل.

وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت ال��ل��ج��ن��ة، خ���ال الج��ت��م��اع، 

وامل�����ش��ت��ق��ات  اخل���ام  للنفط  ال��ع��امل��ي��ة  الأ���ش��ع��ار 

ال���ن���ف���ط���ي���ة خ�������ال ����ش���ه���ر اأي������ل������ول احل�����ايل 

ومقارنتها مبثياتها ل�شهر اآب املا�شي، حيث 

اأظ��ه��رت م��ع��دلت الأ���ش��ع��ار ال��ع��امل��ي��ة ارت��ف��اع��اً 

�شهر  خ��ال  النفطية  امل�شتقات  اأ���ش��ع��ار  على 

اأيلول وبن�شب متفاوتة.

اأن معدل �شعر خام برنت ارتفع  اإىل  ي�شار 

اأي��ل��ول  ���ش��ه��ر  يف  ل��ل��رم��ي��ل  دولر   74.4 اإىل 

امل�شجل  70.7 دولر للرميل  احلايل، مقابل 

يف �شهر اآب املا�شي.

بحث تعزيز العالقات االقتصادية بين األردن وباكستان

رفع أسعار المحروقات بانواعها قرشا واحدا

اإلقراض الزراعي يعدل قيمة قروض محور الزراعات النوعية

فرع ضمان إربد يحصل على شهادة اآليزو للسنة الثالثة على التوالي

اخلمي�س   1 /10/ 2021 



الدويل
50 اخلمي�س  1/ 10 / 2021 

االنباط-وكاالت

ــــ 21 ال���ش��ت�����ش��ه��اد  حـــل امــ�ــس الـــذكـــرى ال

الــذي  الـــدرة،  حممد  الفل�سطيني  الطفل 

الفل�سطينية  االنــتــفــا�ــســة  الأيــقــونــة  حتــول 

م�سهد  يف  االإن�سانية  و�سورتها  وُملهمها، 

ويف�سح  يوؤرق  يزال  وما  العامل،  ين�ساه  لن 

اإجرام كيان االحتالل حتى االآن

وا�ــســتــ�ــســهــد الــــدرة يف حــ�ــســن والـــــده، يف 

ث��اين   2000 عـــام  �ــســبــتــمــر/اأيــلــول  30 مــن 

حادثة  يف  الثانية،  االأق�سى  انتفا�سة  اأيــام 

�ــســاهــدهــا الـــعـــامل عـــر �ــســا�ــســات الــتــلــفــاز 

لــتــفــ�ــســح اإجـــــــرام االحــــتــــالل وا�ــســتــبــاحــتــه 

الفل�سطينية الطفولة 

وهــــكــــذا �ــــســــار الـــطـــفـــل الــفــلــ�ــســطــيــنــي 

الدرة” رمزاً لالنتفا�سة الثانية،  “حممد 
اإعدام اجلي�س ال�سهيوين له م�ساعر  واأثار 

وهــو  مــكــان،  كــل  يف  الفل�سطينيني  غ�سب 

غا�سبة  مــظــاهــرات  يف  للخروج  دفعهم  مــا 

اإجــرام  حقيقة  وك�سف  اجلي�س،  ومواجهة 

االحتالل الذي تنا�ساه العامل

وممـــا وثــقــتــه كــامــرا )قــنــاة فــرانــ�ــس2( 

قــبــل 21 �ــســنــة، كـــان حمــمــد يــ�ــســر بــجــوار 

والده يف �سارع �سالح الدين يف قطاع غزة، 

اإ�ــســمــنــتــي بعدما  ويــخــتــبــئــان خــلــف بــرمــيــل 

الــنــار يف  اإطـــالق  و�ــســط  بوقوعهما  فــوجــئــا 

االحــتــالل،  مــع  مــواجــهــات  �سهدت  منطقة 

وقد حاول االأب جمال اأن يحمي فلذة كبده 

بــكــل قــــواه، اخـــرق الــر�ــســا�ــس يــد الــوالــد 

الــيــمــنــى، ثــم اأ�ــســيــب الــطــفــل حمــمــد بـــاأول 

اأ�سابوين  و�ــســرخ:  اليمنى  رجله  يف  طلقة 

بــعــد ذلــــك بــخــروج  الـــكـــالب، فــوجــئ االأب 

الر�سا�س من ظهر حممد

ال�سغر ردد قبيل ا�ست�سهاده: اطمئن يا 

الطفل  رقــد  اأنــا بخر ال تخف منهم،  اأبــي 

�ــســهــيــداً عــلــى �ــســاق اأبـــيـــه، يف مــ�ــســهــد اأبــكــى 

االإن�سانية الب�سرية وهز �سمائر 

االأق�سى انتفا�سة 

وانــدلــعــت �ـــســـرارة انــتــفــا�ــســة االأقــ�ــســى، 

 ،2000 عـــام  �ــســبــتــمــر/اأيــلــول  28 مــن  يـــوم 

الق�سية  مــ�ــســار  يف  حتــــوٍل  نــقــطــة  لــتــ�ــســكــل 

الفل�سطينية، وقلبت الكثر من التوازنات، 

واأ�س�ست ملرحلة جديدة من التحرير

زيـــارٍة  عقب  وقــــدت 
ُ
اأ االنتفا�سة  �ــســرارة 

حينها،  الليكود  حــزب  لزعيم  ا�ــســتــفــزازيــة 

املوالني  الكني�ست  اأعــ�ــســاء  مــن  و6  �ــســارون 

امل�ستوطنني وقرابة  له، باالإ�سافة لع�سرات 

األـــفـــي جـــنـــدي، وهــــو مـــا �ــســكــل ا�ـــســـتـــفـــزازاً 

وامل�سلمني،  الفل�سطينيني  مل�ساعر  وحتدياً 

باحات  يف  املقاومة  �سرخة  حينها  لتنطلق 

االأق�سى، وامتدت على اإثرها لكل �سر من 

فل�سطني

ما  اأو  االأقــ�ــســى،  انتفا�سة  امــتــازت  وقــد 

عرف باالنتفا�سة الثانية، بكرثة املواجهات 

امل�سلحة وت�ساعد وترة االأعمال الع�سكرية 

بـــني املــقــاومــة الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة واالحـــتـــالل، 

واأ�سيب  فل�سطينياً،   4412 فيها  ا�ست�سهد 

 1000 اأكــرث من  ُقتل  فيما  اآخـــرون،   48322

واأ�سيب  االحتالل وم�ستوطنيه،  من جنود 

اأكرث من 5000

االنباط-وكاالت

 7 يف �ـــســـهـــر واحــــــــد فـــقـــط اخـــتـــفـــت اآثـــــــــار 

االأرا�سي الركية،  فل�سطينيني مقيمني داخل 

اأي   تــوفــر  ودون  غــامــ�ــســة وخمــيــفــة،  بــ�ــســورة 

لدى  �سغر  خيط  حتى  طــرف  اأو  واحــد  دليل 

الذي  م�سرهم  عن  يك�سف  االأمنية،  االأجهزة 

امل�سئولة عن  اأو حتى عن اجلهة  بات جمهوال، 

تنفيذ هذا احلدث االأول من نوعه

حالة  اآثــار  ال�سبعة،  الفل�سطينيني  اختفاء 

الــفــلــ�ــســطــيــنــيــني  واخلـــــوف الآالف  الـــفـــزع  مـــن 

الركية،  االأرا�ــســي  داخـــل  املقيمني  االآخــريــن 

فيما ال تزال االأ�سئلة الكثرة تطرق بال هوادة 

االأمنية  الفل�سطينية واالأجهزة  ال�سفارة  اأبواب 

ُتف�سر  منطقية   حــلــوال  جتــد  علها  الــركــيــة، 

التي طاملا مت  غمو�س وتفا�سيل هذه احلادثة 

اأفالم هوليود م�ساهدتها فقط 

ـــحـــيـــط بـــهـــا الـــكـــثـــر مــن  فـــفـــي ظـــــــروف ُي

الــ�ــســريــة والـــغـــمـــو�ـــس، بــــــداأت الــقــ�ــســة املــثــر 

مدينة  يف  فل�سطينيني  اأربعة  باختفاء  للجدل 

اختفاء  حالة  ور�سد  اأ�سابيع،  قبل  اإ�سطنبول 

وثالثة  قــونــيــا،  مــديــنــة  يف  لفل�سطيني  اأخـــرى 

اإىل  اإ�سافة  اليونانية،  الركية  احلــدود  على 

اختفاء الفل�سطيني ال�سابع يوم ال�سبت املا�سي

فل�سطيني  �ــســهــلــب  حمــمــد  هــم  واملــخــتــفــني 

اللطيف  من مدينة اخلليل، عالء الدين عبد 

حممد حماده من مدينة جنني، عبد الرحمن 

الكفارنة،  �سابر  ناه�س  )اجلابري(،  اأبونواه  

اأحمد القي�ساوي، فاطمة جيتاوي

حمــــمــــود اأبــــــونــــــواه �ــســقــيــق املـــفـــقـــود عــبــد 

اختفاء  االأخرة قبل  اللحظات  الرحمن، روى 

�ــســقــيــقــه؛ حــيــث قـــال كـــان عــبــد الــرحــمــن على 

دوزو  بيليك  منطقة  يف  �سخ�س  ملقابلة  موعد 

يعمل  �سقيقه  اأن  م�سيًفا   ، العقارات  يف  يعمل 

يف جمـــال الــعــقــارات مــنــذ 8 �ــســنــوات، خلــدمــة 

اجلــالــيــة الــعــربــيــة والــفــلــ�ــســطــيــنــيــة يف تــركــيــا، 

موؤكدا اأن العائلة كانت يف حالة توا�سل يومي 

مع �سقيقه اإىل حلظة اختفاءه

قوله  اأبــونــواه  تابع  االختفاء،  تفا�سيل  ويف 

اأن �ــســقــيــقــه فــقــد قــبــل حلـــظـــات مـــن مــقــابــلــة 

حــيــث   ، دوزو  بــيــلــيــك  مــنــطــقــة  يف  الــ�ــســخــ�ــس 

العائلة معه موؤكدا عدم و�سول عبد  توا�سلت 

بحث  بعد  اأنـــه  اإىل  مــ�ــســًرا  للمكان،  الــرحــمــن 

وجــدت  حيث  �سقيقه  �سيارة  على  عــرث  طــويــل 

اأي  توجد  وال  االأوراق  كافة  وبداخلها  مغلقة 

م�سبقا  ي�سكوا  مل  اأنــه  مو�سحا  فيها،  �سبهات 

من اأي تهديدات من اأي جهة يف تركيا

وعــر اأبـــونـــواه عــن اأ�ــســفــه لــعــدم وجـــود اأي 

الرغم  على  �سقيقه،  م�سر  حــول  مــوؤ�ــســرات 

مـــن ا�ــســتــمــرار حتــقــيــقــات الــ�ــســرطــة وتــدخــل 

االنربول الدويل و�سفارة فل�سطني يف تركيا

الـــ�ـــســـفـــر الــفــلــ�ــســطــيــنــي يف تـــركـــيـــا فــائــد 

فل�سطينية  جــهــات  اأن  اأكــــد  عــلــي،  مــ�ــســطــفــى 

عــــــدة تـــتـــابـــع عـــــن كـــثـــب اخــــتــــفــــاء عــــــدد مــن 

م�سرا  الركية،  االأرا�سي  على  الفل�سطينيني 

الر�سمية  ات�ساالت جترى مع اجلهات  اأن  اإىل 

الــركــيــة بــهــذا اخلــ�ــســو�ــس رغــــم مـــا اأ�ــســمــاه 

املوقف �سبابية 

االنباط-وكاالت

اأن  االحـــتـــالل،  جــيــ�ــس  اإذاعــــة  ك�سفت 

“نيت�سان  االإ�ــســرائــيــلــي  الــ�ــســحــة  وزيـــر 

بــالــرئــيــ�ــس  �ــســيــلــتــقــي  هوروفيت�س”، 

املقبل،  االأ�سبوع  بداية  عبا�س،  حممود 

يف رام اهلل

ووفــقــاً لـــالإذاعـــة فـــاإن وزيـــر الــتــعــاون 

االإقـــلـــيـــمـــي بـــحـــكـــومـــة االحـــــتـــــالل، قــد 

ي�سارك يف اللقاء اأي�ساً، وقد جرى اإبالغ 

املــنــظــومــة االأمــنــيــة االإ�ــســرائــيــلــيــة حــول 

موعد اللقاء حتى يجري التن�سيق له

اأن  اإذاعـــة جي�س االحــتــالل  واأ�ــســافــت 

“نفتايل بينت”  رئي�س وزراء االحتالل 

اإقامة هذا اللقاء وغره، ولكنه  عار�س 

لن يقوم مبنعه ولن يلتقي �سخ�سياً مع 

الرئي�س حممود عبا�س

وكـــان وزيـــر جــيــ�ــس االحـــتـــالل، بيني 

غــانــتــ�ــس، اجــتــمــع مــع الــرئــيــ�ــس حممود 

املا�سي،  اأغ�سط�س/اآب  �سهر  يف  عبا�س، 

اأمنية  ق�سايا  حــول  حينها  اللقاء  ودار 

واقت�سادية، والحقاً اأعلن بينيت اأنه لن 

يجتمع مع عبا�س ولن يوافق على قيام 

فل�سطينية دولة 

االنباطوكاالت

الفل�سطينية  اأن  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

االحتالل،  قوات  بر�سا�س  ا�ست�سهدت  التي 

ام�س،  املحتلة،  بالقد�س  القدمية  البلدة  يف 

بلدة  مــن  عــامــاً(،  اإ�ــســراء خزميية )30  هــي 

قباطية ق�ساء جنني

اأطلق جنود  اأن  وا�ست�سهدت خزميية بعد 

ال�سل�سلة  بــاب  قــرب  عليها،  النار  االحــتــالل 

بالبلدة القدمية، �سباح ام�س، واأبقوها على 

االأر�س حتى فارقت احلياة

وزعــمــت �ــســرطــة االحـــتـــالل، عــلــى ل�سان 

طعن  حاولت  ال�سهيدة  اأن  با�سمها،  الناطق 

ال�سباط اأحد 

ل�سبكة  خــزميــيــة  فـــــوؤاد  �ــســقــيــقــهــا  وقــــال 

قد�س، اإن العائلة ال متلك تفا�سيل وا�سحة 

حــتــى الــلــحــظــة، حـــول مــا جـــرى مــعــهــا، وال 

تعرف مكان احتجاز االحتالل جلثمانها

اأطــفــال  الأربـــعـــة  اأم  اإ�ـــســـراء  اأن  واأ�ـــســـاف 

تولني،  وهــم:  �سنوات(،   10( عمره  اأكرهم 

وعامر، وورد، و�ساجي

التوا�سل  وقالت �سديقاتها، عر مواقع 

اإ�سراء كانت طالبة متفوقة  اإن  االجتماعي، 

يف  كاملة  عالمة  على  وح�سلت  باجلامعة، 

كاتبة مهتمة  االأ�سرة، وهي  م�ساق احلركة 

االأ�سرى  ق�سايا  وخا�سة  الوطنية  بال�سوؤون 

وال�سهداء

8 فــلــ�ــســطــيــنــيــني بــر�ــســا�ــس  وا�ــســتــ�ــســهــد 

قوات االحتالل، خالل االأ�سبوع احلايل، يف 

برقني، وبيت عنان، والقد�س املحتلة، وغزة

أيقونة انتفاضة األقصى.. 21 عامًا على استشهاد محمد الدرة

اختفاء 7 فلسطينيين في تركيا بظروف غامضة ٠٠ لغز حير الجميع وتساؤالت بال اجابة

بعد وزير الحرب... لقاء جديد سيعقد بين الرئيس عباس ووزير إسرائيلي

إسراء خزيمية.. كاتبة وأم ألربعة أطفال وشهيدة في أزقة القدس

االنباط-وكاالت

اأ�سخا�ساً  اإن  قالت م�سادر عرية، 

اأحرقوا خيمة اأقامها اإ�سرائيليون، يف 

اأحد  الإحــيــاء  املحتلة،  الرملة  مدينة 

العرية االأعياد 

“غر  بـــاأنـــه  و�ــســفــتــهــا  حــــدث  ويف 

وطنية  �سعارات  اإن  قالت  اعتيادي”، 

ـــى جــــــدران  ــ�ــســطــيــنــيــة كـــتـــبـــت عـــل فــل

املــــديــــنــــة، ونــــقــــل مـــوقـــع  اأحـــــيـــــاء  يف 

�سهود عيان، املدينة،  “اجلرمق” عن 
قولهم اإن من بني ال�سعارات “كتائب 

العا�سفة �سهداء االأق�سى- جي�س 

اأن  اإىل  واأ�ـــســـارت مــ�ــســادر عــريــة، 

�ــســرطــة االحــــتــــالل فــتــحــت حتــقــيــقــاً 

“غر  اعـــتـــرتـــه  الــــــذي  احلــــــدث  يف 

التي  الــرمــلــة،  مدينة  يف  اعتيادي”، 

�سكانها،  معظم  امل�ستوطنون  ي�سكل 

اأهلها  بعد تهجر الن�سبة االأكر من 

يف عام النكبة

و�ـــســـهـــدت مــــدن وبـــلـــدات الـــداخـــل 

منذ   ،1948 عــام  املحتل  الفل�سطيني 

حـــراكـــاً  القد�س”،  “�سيف  مــعــركــة 

وطنياً مت�ساعداً، اأثار قلق امل�ستويات 

دولـــــة  ـــيـــة يف  ـــيـــا�ـــس والـــ�ـــس االأمـــــنـــــيـــــة 

االحتالل

االنباط-وكاالت

روى �ــســاهــد عــيــان تــفــا�ــســيــل اإعـــدام 

جنود االحتالل لل�سهيد عالء زيود، يف 

بلدة برقني قرب جنني، فجر ام�س

وقـــــال �ــســاهــد الـــعـــيـــان، يف لـــقـــاء مع 

ن�سر  االحـــتـــالل  جــيــ�ــس  اإن  �ــســحــفــيــني، 

قــنــا�ــســتــه يف املــنــطــقــة خـــالل االقــتــحــام 

الذي ا�ستمر ل�ساعات، واأ�ساف: “و�سل 

اأن ي�سرب على  ال�سهيد ب�سرعة وحاول 

القنا�سة  عليه  اأطلق  وحينها  اجلي�س، 

النار حتى �سقط على االأر�س«

اإىل  االحتالل  جنود  “و�سل  وتابع: 

ال�سفر،  نــقــطــة  مــن  و�ــســفــوه  الــ�ــســهــيــد 

ومنعوا  الع�سكرية،  االآلــيــات  واأحــاطــتــه 

مــركــبــات االإ�ــســعــاف مــن الــو�ــســول لــه، 

حتى تاأكدوا اأنه فارق احلياة«

اأن  بعد  و�سلت  “االإ�سعاف  واأ�ساف: 

تاأكد اجلنود اأنه ا�ست�سهاد، كان يف حالة 

ا�ــســتــبــاك مــعــهــم، جـــاء مــ�ــســرعــاً ووقـــف 

كــي يــطــلــق الــنــار عــلــيــهــم، وال يــعــلــم اأن 

النار،  عليه  فاأطلقوا  اأمــامــه  القنا�سة 

و�سقط يف املكان«

وزفــــــــت �ــــســــرايــــا الــــقــــد�ــــس اجلــــنــــاح 

الع�سكري حلركة اجلهاد االإ�سالمي، يف 

زيود  عــالء  ال�سهيد  اليوم،  �سباح  بيان 

الـــذي ارتــقــى خـــالل تــ�ــســديــه القــتــحــام 

قوات االحتالل لبلدة برقني

االنباط-وكاالت

هدمت قوات االحتالل االإ�سرائيلي، �سباح 

امــ�ــس اخلــمــيــ�ــس، مــ�ــســاكــن قــريــة الــعــراقــيــب 

م�سلوبة االعــراف يف منطقة النقب، للمرة 

ال�193 على التوايل منذ عام 2000

اأهــايل العراقيب، ام�س،  وجــاء هــدم خيام 

اأيلول/   2 يــوم  املا�سية  املــرة  بعدما ُهدمت يف 

�سبتمر اجلاري

وهــــذه هـــي املــــرة الــــــ11 الــتــي تــهــدم قـــوات 

العراقيب منذ مطلع  اأهــايل  االحتالل خيام 

العام اجلاري 2021 ولغاية اليوم، وتعتر هذه 

ـــ192 على التوايل التي يتم فيها هدم  املــرة ال

م�ساكن العراقيب املهددة االقتالع والتهجر 

يف النقب فيما يعيد االأهايل ن�سبها من جديد 

كــل مـــرة مــن اأخــ�ــســاب وغــطــاء مــن النايلون 

الــ�ــســديــد يف ال�سيف  حلــمــايــتــهــم مـــن احلــــر 

والرد القار�س يف ال�ستاء، وت�سديا ملخططات 

اقتالعهم وتهجر من اأر�سهم

قرية  هـــدم  االحـــتـــالل  �سلطات  وتــوا�ــســل 

الــعــام 2000 يف حمــاوالتــهــا  الــعــراقــيــب مــنــذ 

املــتــكــررة لــدفــع اأهـــايل الــقــريــة اإىل االإحــبــاط 

والياأ�س وتهجرهم من اأرا�سيهم، االأمر الذي 

باأر�سهم  ت�سبثهم  موؤكدين  االأهـــايل  يرف�سه 

وعدم تركها

وتــقــع قــريــة الــعــراقــيــب يف بــاديــة منطقة 

1948م،  عــام  املحتلة  االأرا�ـــســـي  داخـــل  النقب 

ومتتد  ال�سبع،  بئر  مدينة  �سمال  وحتــديــدا 

دومنـــا،   1050 م�ساحة  عــلــى  الــقــريــة  اأرا�ـــســـي 

وتــبــعــد عـــن مــديــنــة الــقــد�ــس نــحــو 110 كلم 

للجنوب منها

وتتكون العراقيب من اأربعني منزال اأغلبها 

ن�سمة  ثالثمئة  نحو  وي�سكنها  ال�سفيح،  من 

ينتمي معظمهم اإىل عائلة “الطوري”، ح�سب 

اإح�سائيات عام 2010

والــعــراقــيــب واحــــدة مــن 45 قــريــة عربية 

االحــتــالل،  بها  يــعــرف  ال  املحتل  النقب  يف 

كالتعليم  االأ�سا�سية  اخلدمات  من  ويحرمها 

والــ�ــســحــة واملــــــاء والـــكـــهـــربـــاء واالتـــ�ـــســـاالت، 

باعتبارها “قرى غر قانونية«

تتوا�سل  االحـــتـــالل  �سلطات  اأن  يــذكــر  و 

بهدم املن�ساآت واملنازل العربية يف البالد رغم 

االإعالن عن جتميد تعديل بند 116 اأ يف قانون 

اإنـــه ُيجّمد  التنظيم والــبــنــاء، حــديــًثــا، وقــيــل 

يتيح  مــا  لعامني  العربية  املــنــازل  اآالف  هــدم 

ترخي�سها ومنع هدمها

وتــوا�ــســلــت عــمــلــيــات الــهــدم ا�ــســتــنــاًدا اإىل 

“قانون  الــذي يعتر  والبناء  التنظيم  قانون 

لقانون  بــاالإ�ــســافــة  مــنــه،  جــــزًءا  كامينت�س” 

االأرا�سي

كتائب األقصى في الرملة... حدث 
غير اعتيادي في المدينة المحتلة

»صفوه من مسافة صفر«... شاهد عيان يروي 
تفاصيل إعدام االحتالل للشهيد عالء زيود

قوات االحتالل تهدم قرية 
العراقيب للمرة 193
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االنباط-وكاالت

اأعرب الرئي�س الكوري ال�شمايل، كيم جونغ-

اأون ،عن رف�شه لعر�س للحوار قّدمته الواليات 

املتحدة، واعتربه حماولة “خداع«

بيونغ  الر�شمي يف  االإع���ام  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق 

املايل  الكوري  الرئي�س  اأن  ام�س اخلمي�س،  يانغ، 

���ش��ي��ا���ش��ي��ات  ب���اي���دن مب��وا���ش��ل��ة  ج���و  اإدارة  ي��ت��ه��م 

عدائية جتاه بلده الذي يطور برناجما نوويا

وامل����ح����ادث����ات ب���ن وا����ش���ن���ط���ن وب���ي���ون���غ ي��ان��غ 

 2019 يف  عقدت  التي  القمة  ف�شل  منذ  جمّمدة 

ال�شابق  االأمريكي  والرئي�س  كيم  بن  هانوي  يف 

العقوبات،  تخفيف  خلفية  على  ترامب،  دونالد 

على  ال�شمالية  ك��وري��ا  ت��واف��ق  ال��ت��ي  وال��ت��ن��ازالت 

تقدميها يف املقابل

ا���ش��ت��ع��داده��ا  ب��اي��دن م����راراً  اإدارة ج��و  واأب����دت 

مكان  اأي  يف  �شمالين  كورين  م�شوؤولن  للقاء 

وزم�����ان وم���ن دون ����ش���روط م�����ش��ب��ق��ة، وذل����ك يف 

اجلزيرة  �شبه  اإخاء  اإىل  الرامية  اجلهود  اإطار 

الكورية من ال�شاح النووي

اأن كيم دان العر�س االأمريكي واعتربه  غري 

خ��داع��ه��ا  “الإخفاء  وا����ش���ن���ط���ن  م����ن  حم����اول����ة 

واأعمالها العدائية عن املجتمع الدويل«

االنباط-وكاالت

رئي�س االأركان االأمريكي،: “اإن الواليات 

 20 ا�شتمّرت  ال��ت��ي  احل��رب  خ�شرت  امل��ّت��ح��دة 

على  �شهر  بعد  وذلك  اأفغان�شتان”،  يف  عاماً 

البلد  هذا  من  االأمريكي  االن�شحاب  انتهاء 

وما رافقه من تخّبط وفو�شى

وج�����اء ذل����ك خ����ال ج��ل�����ش��ة ا����ش���ت���م���اع يف 

م��ن  “اأن  م��ي��ل��ي  وذك������ر  ال�����ن�����واب،  جم��ل�����س 

يف  احل��رب  اأّن  جميعاً  لنا  والظاهر  الوا�شح 

اأفغان�شتان مل تنته بال�شروط التي اأردناها، 

مع وجود طالبان يف ال�شلطة يف كابول«

خا�شرة،  حرباً  خا�شت  ب��اده  وتابع” اأن 

واأّننا اأجنزنا مهمتنا اال�شرتاتيجية حلماية 

اأم���ريك���ا م���ن ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة، ول��ك��ن من 

متاماً  يختلف  النهائي  ال��و���ش��ع  اأّن  امل��وؤّك��د 

عّما اأردناه«

����ش���يء من  ي���ح���دث  ع��ن��دم��ا  اأن  واأو�����ش����ح 

تف�شريية  عوامل  هناك  تكون  القبيل،  هذا 

ال��ف�����ش��ل  ه������ذا  اأّن  اإىل  م���������ش����رياً  ك�����ث�����رية، 

قرارات  ل�شل�شلة  نتيجة  كان  اال�شرتاتيجي 

ا�شرتاتيجية تعود اإىل زمن بعيد.

االنباط-وكاالت

اإّن  اخلمي�س،  ام�س  اإ�شرائيلية  �شحيفة  قالت 

“جتاهل”  من  “حمبطة”  الفل�شطينية  القيادة 

بينيت”  “نفتايل  االحتال  حكومة  وزراء  رئي�س 

اأم���ام  االأخ����ري  خ��ط��اب��ه  يف  الفل�شطينية  للق�شية 

اجلمعية العامة لاأمم املتحدة

العربية  اليوم”  “اإ�شرائيل  �شحيفة  ونقلت 

القيادة  اأّن  امل�شتوى  رفيع  فل�شطيني  م�شئول  عن 

على  ك��ب��رية  اآم����ااًل  تبني  ت��ك��ن  “مل  الفل�شطينية 

بينيت” الذي �شغل �شابًقا من�شب م�شئول جمل�س 

م�شتوطنات ال�شفة الغربية، مو�شًحا اأّن امل�شوؤولن 

يائري  وزي��ر اخلارجية  ت��ويّل  �شتنتظر  اهلل  رام  يف 

ح���وايل عام  بعد  االح��ت��ال  رئ��ا���ش��ة حكومة  لبيد 

ون�شف وفق اتفاق املداورة

وقال امل�شئول الفل�شطيني لل�شحيفة العربية 

“بينيت يتجاهلنا ونحن نتجاهله، ومل نكن نتوقع 
يغرّي  اأن  االأ���ش��ب��ق  امل�شتوطنات  جتمع  رئي�س  م��ن 

روؤيته االأيديولوجية«

حتى  جنريها  التي  اللقاءات  “جميع  واأ���ش��اف 

االآن ُمعّدة لهدف واحد هو تهيئة االأر�شية الإنهاء 

بينيت لفرتة واليته بعد عام ون�شف وت�شلم لبيد 

رئا�شة احلكومة«

وعرّب امل�شئول عن اعتقاده اأّن بينيت “ال ميتلك 

تاأييًدا جماهريًيا يف “اإ�شرائيل” ي�شمح له بالذهاب 

فالتعويل  وبالتايل  كبرية  �شيا�شية  خطوات  نحو 

االأك��رب حالياً على لبيد الذي ميثل �شريحة اأكرب 

من االإ�شرائيلين”، بح�شب ال�شحيفة العربية

كما نقلت “اإ�شرائيل اليوم” عن م�شدر اآخر يف 

الطاقم الفل�شطيني املفاو�س قوله اإّن الهدف االآن 

هو اأن يجل�س اجلانبان بعد وقت ق�شري من ت�شّلم 

لبيد مهام من�شبه رئي�ًشا حلكومة االحتال

اإ�شرائيل  يف  ال�شيا�شي  “الواقع  امل�شدر  وق��ال 

واحل��ك��وم��ة  االئ��ت��اف  يف  وِج���َه���اٌت  االآن،  خمتلف 

ما  واإذا  جتاهنا،  �شيا�شية  خطوات  باّتخاذ  معنية 

ف�شيكون  �شيا�شية  خلطوة  االآن  االأر�شية  اأع��ددن��ا 

لبيد  دخ���ول  بعد  امل��ف��او���ش��ات  ا�شتئناف  ب��االإم��ك��ان 

لرئا�شة الوزراء، حتى اأّن اأبو مازن بنف�شه اأملح لذلك 

يف خطابه االأخري اأمام االأمم املتحدة«

وت����اأت����ي ه����ذه ال��ت�����ش��ري��ح��ات يف ظ���ل ل���ق���اءات 

االإ�شرائيلي  “الي�شار”  اأقطاب من  مت�شارعة بن 

مقّر  زار  والتي  اهلل،  رام  يف  الفل�شطينية  والقيادة 

املقاطعة فيها قبل اأيام وفد اإ�شرائيلي مكّون من 20 

�شخ�شية ي�شارية، ومن املقرر اأن يزورها اليوم وفد 

اإ�شرائيلي اآخر �شعًيا ال�شتدامة احلوار حول فكرة 

“حل الدولتن«
نفتايل  االحتال  حكومة  رئي�س  اأّن  اإىل  ي�شار 

بينيت اأعلن مطلع �شبتمرب اجل��اري اأّن��ه ال ينوي 

عقد لقاء مع رئي�س ال�شلطة الفل�شطينية حممود 

عبا�س

االنباط-وكاالت

 ، ال��ع��راق��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 

عزل املوظفة �شحر كرمي الطائي على 

خلفية م�شاركتها يف موؤمتر باأربيل دعا 

اإىل “التطبيع” مع اإ�شرائيل

وح�������ش���ب ك���ت���اب �����ش����ادر ع����ن م��ك��ت��ب 

ن��اظ��م، ف��اإن ق��رار العزل  ال��وزي��ر ح�شن 

ان�شباط  ق��ان��ون  الأح��ك��ام  “طبقا  ج��اء 

م���وظ���ف���ي ال�����دول�����ة وال����ق����ط����اع ال���ع���ام 

ال�شلوك  م��ع  تتنافى  ب��اأف��ع��ال  الإتيانها 

الوظيفي«.

الق�شاء  جمل�س  اأ���ش��در  ذل��ك  وق��ب��ل 

االأعلى مذكرة قب�س بحق �شحر كرمي 

الطائي واآخرين �شاركوا يف املوؤمتر.

اعتبره خداعًا.. رئيس كوريا الشمالية يرفض عرض الحوار األميركي

رئيس األركان األميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان

صحيفة عبرية: القيادة الفلسطينية »محبطة« من بينيت وتنتظر»لبيد«

العراق.. عزل موظفة شاركت في مؤتمر »التطبيع« مع إسرائيل

االنباط-وكاالت

نفذوا  ال��ذي��ن  ال�شتة  االأ���ش��رى  يعلم  ال 

واأعيد   ، �شجن جلبوع  م��ن  ال��ف��رار  عملية 

وي��ت��واج��دون حاليا يف  م��وؤخ��را،  اعتقالهم 

اأم  ال��وق��ت ليا  ك��ان  اإن  زن��ازي��ن التحقيق، 

تعذيب  لعمليات  تعر�شهم  ظ��ل  يف  ن��ه��ارا، 

ال�شماح  ع��دم  ح��د  و�شلت  قا�شية،  وتنكيل 

لهم بتبديل ماب�شهم

املوكل  حماجنة  خالد  املحامي  وك�شف 

ب��ال��دف��اع ع���ن االأ����ش���ري حم��م��د ال��ع��ار���ش��ة، 

ل��ظ��روف  ي��ت��ع��ر���ش��ون  ال�شتة  االأ����ش���رى  اأن 

اعتقالية �شعبة وقا�شية جدا وغري اإن�شانية

يعرفون  ال  ال�شتة  االأ����ش���رى  اأن  واأك����د 

ال���وق���ت، وال ي��ع��رف��ون ال��ل��ي��ل م��ن ال��ن��ه��ار، 

ويتعر�شون لعمليات حتقيق متوا�شلة على 

خمابرات  �شباط  قبل  م��ن  ال�شاعة  م��دار 

االحتال

وقال اإنه منذ اعتقالهم وحتى اليوم، مل 

ماب�شهم،  بتبديل  االح��ت��ال  لهم  ي�شمح 

االإن�شانية  اأب�شط احلقوق  واحل�شول على 

وهو  االأ����ش���رى،  بها  يتمتع  اأن  يجب  ال��ت��ي 

يقبعون يف زنازين انفرادية منذ اعتقالهم

وك�����ان�����ت حم���ك���م���ة االح�����ت�����ال م�����ددت 

االأربعاء اعتقال االأ�شرى ال�شتة لغاية يوم 

االأحد املقبل، باالإ�شافة اإىل خم�شة اأ�شرى 

اآخ���ري���ن ي��دع��ي االح���ت���ال اأن���ه���م ق��دم��وا 

على  وت�شرتوا  ال�شتة  لاأ�شرى  امل�شاعدة 

عملية الهروب من ال�شجن

وروى االأ�شرى الذين متكن حماميهم 

م���ن زي��ارت��ه��م ب�����ش��ع��وب��ة، ق�����ش��ة ال���ه���روب، 

وذك��ري��ات جميلة عن االأي���ام التي ق�شوها 

بدون قيود ال�شجان، وكيف جتولوا يف ربوع 

فل�شطن، واأكلوا من ثمارها، وكيف ق�شوا 

يومهم بدون زنازين ال�شجن املظلمة

حول  االإ�شرائيلية  التحقيقات  وك�شفت 

فرار االأ�شرى ال�شتة، عن تفا�شيل جديدة 

حول االأ�شباب التي قادت الإعادة اعتقالهم، 

وذكرت اأنه بعد اأيام من عملية الفرار، عرث 

عامل يف ب�شتان داخل كيبوت�س تل يو�شف 

يف �شفوح جلبوع، على حقيبة حتتوي على 

املاب�س التي كان يرتديها االأ�شرى داخل 

�شجنهم

وقد عرث على املاب�س  قرب االأ�شجار 

على بعد خم�شة كيلو مرتات من ال�شجن، 

ومت اإخ���ف���اوؤه���ا ع��ل��ى االأغ�����ش��ان امل��رت��ف��ع��ة، 

�شاعد  فقد  اإ�شرائيلين،  �شباط  وح�شب 

هذا االأمر على ر�شم طريقة الهروب وجناح 

املطاردة التي انتهت باعتقال االأ�شرى

الع�شكري  اجل��ن��اح  اأن  ذك���ره  واجل��دي��ر 

اعتقال  اإع���ادة  بعد  اأع��ل��ن  حما�س،  حلركة 

االأ�����ش����رى، ال��ذي��ن ن��ف��ذوا عملية ال��ق��رار، 

اأنهم �شيكونوا �شمن قائمة احلركة، التي 

�شتطلب بها الإجناز �شفقة تبادل االأ�شرى 

مع االحتال، خا�شة واأن بع�شهم مي�شي 

اأحكام بال�شجن املوؤبد مدى احلياة

وح�شب مركز خمت�س باأو�شاع االأ�شرى،  

اأ���ش��رياً   544 االح��ت��ال  �شجون  يتواجد يف 

امل���وؤب���د م��دى  بال�شجن  اأح��ك��ام��ا  ي��ق�����ش��ون 

احلياة، وينتظرون اأن تتمكن املقاومة من 

اأ�شرى، مقابل  حتريرهم يف �شفقة تبادل 

ما متلكه من اأوراق قوة

�شلطات  ت��ق��وم  ال���ه���روب،  وم��ن��ذ عملية 

من  انتقامية  عمليات  بتنفيذ  االح��ت��ال 

االأ�شرى يف كافة ال�شجون

وقالت هيئة �شوؤون االأ�شرى واملحررين، 

ق���رارات  االإج�����راءات متثلت بعدة  اإن ه��ذه 

م��ن��ه��ا اع��ت��ب��ار ج��م��ي��ع االأ����ش���رى االأم��ن��ي��ن 

املحتجزين داخل �شجونها باأنهم خطريون 

تنفيذ  ك��ذل��ك   ، تهديد  م�شدر  وي�شكلون 

يتم  بحيث  �شفوفهم،  بن  تنقات  حملة 

اأ���ش��ه��ر وت��وزي��ع��ه��م بن  نقلهم م���رة ك��ل 6 

ال���غ���رف، وم����رة ك��ل �شنة ب��ن االأق�����ش��ام يف 

ال�شجون.

ولفتت اإىل اأن االإجراءات التي تقوم بها 

اإدارة �شجون االحتال والتي ت�شاعفت يف 

التنغي�س  االأخ���رية، ج��اءت بهدف  الفرتة 

حياتهم،  تفا�شيل  ك��ل  يف  االأ����ش���رى  ع��ل��ى 

وت�شيق اخلناق عليهم اأكرث، جلعل حياتهم 

داخل االأ�شر ال تطاق

�شجون  اإدارة  اأن  االأ����ش���ري،  ن���ادي  واأك����د 

االح���ت���ال م��ا���ش��ي��ة يف ف���ر����س اإج������راءات 

ج����دي����دة ع��ل��ى االأ������ش�����رى مت�����س ح��ي��ات��ه��م 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، اإ���ش��اف��ة اإىل اال���ش��ت��م��رار يف 

عمليات العزل والنقل.

اأبلغت  �شجن جلبوع  اإدارة  اأن  واأ�شاف 

اإىل  نقلهم  ق��ري��ب��ا  �شيتم  اأن����ه  االأ����ش���رى 

ق�شم )8( يف �شجن رميون ، بعد اأن كانت 

اأب��ل��غ��ت��ه��م ���ش��اب��ق��ا ب��اح��ت��م��ال��ي��ة ن��ق��ل بقية 

القابعن فيه وع��دده��م )180(  االأ���ش��رى 

اأ����ش���ريا اإىل ���ش��ج��ون اأخ�����رى، يف ح��ن رد 

االأ����ش���رى ب��اأن��ه �شيكون ه��ن��اك اإج����راءات 

ع�شيان ورف�س للقرار

اإدارة  اأن  اإىل  االأ����ش���ري،  ن����ادي  ول��ف��ت 

ال�شجون بداأت تدريجيا بفر�س اإجراءات 

جديدة خطرية، مت�س احلياة التنظيمية 

االأ���ش��رى،  بنقل  قيامها  منذ  ل��اأ���ش��رى، 

االأق�����ش��ام،  داخ���ل  وتفريقهم  وت��وزي��ع��ه��م 

التنكيلية  ب������االإج������راءات  واال����ش���ت���م���رار 

بحقهم. حمذرا من هذه االإجراءات التي 

مت�س منجزات احلركة االأ�شرية، وُت�شّكل 

�شلب احلياة التنظيمية،

�شجن  اإدارة  اأبلغت  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 

رميون االأ�شرى اأنها �شتبداأ بعملية تدوير 

لهم داخل ال�شجن، بحيث يتم نقلهم من 

غرفهم اإىل الغرف يف االأق�شام االأخرى، 

حتى ال يبقى االأ�شري مدة تزيد عن عام 

يف نف�س الق�شم، وال يبقى يف نف�س الغرفة 

مدة تزيد عن �شتة اأ�شهر

االح����ت����ال  ����ش���ج���ون  اإدارة  ون���ق���ل���ت 

االإ�شرائيلي، 55 اأ�شريا من اأ�شرى اجلهاد 

االإ���ش��ام��ي م��ن غ���رف ال��ع��زل م��ن ع��دة 

�شجون، اإىل �شجن عوفر

ال�����ش��ج��ون  اإدارة  اإن  ال��ه��ي��ئ��ة،  وق���ال���ت 

اأ���ش��رى اجلهاد على غرف  توزيع  تتعمد 

االأ���ش��رى م��ن ف�شائل اأخ���رى يف عوفر ، 

خ��اف��ا ل��ات��ف��اق م��ع احل��رك��ة االأ���ش��رية، 

الذي ن�س على تخ�شي�س غرف م�شتقلة 

داخل اأق�شام ال�شجون لنقل اأ�شرى اجلهاد 

اإليها

ال��ت��وت��ر ت�شود  اأن ح��ال��ة م���ن  وب��ّي��ن��ت 

�شجن عوفر ، ب�شبب تن�شل اإدارة ال�شجون 

من هذا االتفاق، وعدم االلتزام به، واأن 

االأ�شرى قد يتخذون خطوات ت�شعيدية 

جتاه هذه ال�شيا�شة القمعية خال االأيام 

املقبلة.

االنباط-وكاالت

ال��وط��ن��ي��ة وال�شعبية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ط��ال��ب��ت 

والر�شمية يف حمافظة نابل�س، املجتمع الدويل 

بالتدخل من اأجل االإفراج الفوري عن جثمان 

ال�شهيد ب��ال رواج��ب��ة، )29 ع��اًم��ا( من قرية 

عراق التايه �شرق نابل�س، الذي اغتالته قوات 

االحتال بتاريخ 2020/11/4، وما زالت حتتجز 

جثمانه

ج��اء ذل��ك خ��ال فعالية مّت تنظيمها اأم��ام 

مقر ال�شليب االأحمر مبدينة نابل�س، بدعوة 

من جلنة التن�شيق الف�شائلي يف نابل�س، وذوي 

ال�شهيد بال رواجبة

وكان ال�شابط بال رواجبة ا�شتقّل يف الراِبع 

من �شهر ت�شرين الثاين )نوفمرب( من العام 

املا�شي، ا�شتقّل مركبته متوّجًها من قريته عراق 

التايه جنوبي نابل�س )�شمايل ال�شفة املحتلة( 

نحو حاجز ح��وارة، حيث �شهر م�شد�شه بوجه 

جنود االحتال هناك، حماِوالً اإ�شابتهم، لكّنهم 

�شرعان ما الذوا بالفرار واأطلقوا النار عليه كما 

اأظهرت كامريات املراقبة، لي�شت�شهد اإثر ذلك

وقالت ع�شو اللجنة املركزية حلركة فتح 

زالت  �شلطات االح��ت��ال ما  اإّن  دالل �شامة، 

حتتجز جثمان ال�شهيد رواجبة منذ 9 اأ�شهر، 

وترف�س حتى اللحظة اإعطاء معلومات وا�شحة 

عن م�شريه

اأجمع التدخل  واأ���ش��اف��ت: ر�شالتنا للعامل 

وحتمل م�شوؤولياته وحما�شبة دولة االحتال 

القوانن  كافة  تخالف  التي  جرائمها،  على 

الدولية واالإن�شانية

وتابعت اأّن احلكومة الفل�شطينية اأطلقت 

ال�شهداء،  ال���ش��رتداد جثامن  الوطني  ال��ي��وم 

وا���ش��ح��ة، وحملة  اإ�شرتاتيجية  وذل���ك �شمن 

اأج��ل  قانونية حملية ودول���ي���ة، لل�شغط م��ن 

ا�شرتداد جثامن ال�شهداء، م�شددة على �شرورة 

ف�شح ممار�شات االحتال، ورفع كافة الق�شايا 

للمحكمة اجلنائية الدولية

بدورها، اأكدت مها رواجبة �شقيقة ال�شهيد، 

اأن �شلطات االحتال حت��اول اللعب باأع�شاب 

العائلة برف�شها الك�شف عن م�شريه اأو االإدالء 

ب���ال، مطالبة  ال�شهيد  ع��ن  ب���اأي معلومات 

االإن�شان  حقوق  وموؤ�ش�شات  ال���دويل  املجتمع 

بالتدخل من اجل االإفراج عنه

وبيّنت اأّن العائلة اأطلقت حملة يف الثاين من 

متوز )يوليو( املا�شي، من اأجل ا�شرتداد جثمان 

ال�شهيد النقيب يف جهاز االأم��ن الوقائي اثر 

اإطاق جنود االحتال النار على مركبته عند 

حاجز حوارة الع�شكري جنوب نابل�س

يف �شياق ذي �شلٍة، قال املحامي الفل�شطينّي 

حم��م��د ع���ل���ي���ان، ال������ذي ُي�����راِف�����ع ع���ن االأ����ش���ر 

الفل�شطينّية التي يحتِجز االحتال جثامن 

اأبنائها، قال: عائلة ال�شهيد بال رواجبة، كما 

كل عائات ال�شهداء املحتجزة، ما زالت جتهل 

م�شري ابنها، هل هو �شهيد واأين، هل هو اأ�شري 

واأين؟ هل هو جريح واأين؟! ال تت�شوروا مقدار 

االأمل وق�شوة الوجع اأاّل تعرف العائلة م�شري 

ابنها، اأْن تبقى يف حالة الا يقن اإىل وقت ال 

ينتهي، اأاّل تتلقى اأية معلومة تخفف من ق�شوة 

الوجع! من يجب اأن يعرف ؟! من يِجب اأْن 

يجيب على اأ�شئلة االأُم��ه��ات؟ من يوقف هذا 

الوجع؟ يقولون اإّن معرفة م�شري اأبنائنا حق 

من اأب�شط احلقوق.. يقولون وح�شب ، كما قال 

املحامي علّيان

حتتجز  االح��ت��ال  �شلطات  اأن  اإىل  ي�شار 

نحو 335 جثماًنا من ال�شهداء الفل�شطينين 

احلملة  ح�شب   ،1948 ال��ع��ام  م��ن��ذ  وال���ع���رب، 

ال���وط���ن���ي���ة ال������ش�����رتداد ج���ث���ام���ن ال�����ش��ه��داء 

الفل�شطينين والعرب، بينهم 254 من ال�شهداء 

حتتجزهم يف اأربع مقابر ت�شمى مقابر االأرقام ، 

وال توجد اأية معلومات عن هوياتهم منذ العام 

1948، فيما ال تزال حكومة االحتال حتتجز 

79 جثماًنا

أسرى »نفق الحرية« ال يعرفون الليل من 
النهار ولم يبدلوا مالبسهم منذ إعادة اعتقالهم

االحتالل يحتِجز ٣٣٥ جثماًنا من الشهداء
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الـريـا�ضي

االنباط – عمان 

ال���ق���دم  ل����ك����رة  الأردين  الحت��������اد  ب�������داأ 

لدورة  الت�سجيل  ا�ستقبال طلبات  اخلمي�س 

 ،A الأول  للم�ستوى  الآ�سيوية  ال��ت��دري��ب 

والتي تنطلق 1 �سباط العام القادم. وتهدف 

على  املدربني  لدى  اخل��رة  لزيادة  ال��دورة 

تطوير  وكيفية  ال��ت��دري��ب��ات،  ق��ي��ادة  �سعيد 

ل��اع��ب��ني وال��ه��واة  ال��ف��ن��ي وال��ب��دين  الأداء 

بالفريق الأول. وتقام الدورة يف عمان على 

33 يوما موزعة على �سبعة مراحل،.  مدار 

وت�����س��ه��د ال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، ت���ط���ورا يف 

العملية،  وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال��ن��ظ��ري��ة  امل��ن��اه��ج 

القدم والتي تهدف  ك��رة  روؤي��ة احت��اد  وف��ق 

وتعزيز  الوطني،  باملدرب  والرتقاء  ل�سقل 

قدراته وخراته. وح�سل الحتاد الأردين، 

م�ستوياتها  ب��اأع��ل��ى  الع��ت��م��اد  ���س��ه��ادة  ع��ل��ى 

امل��ن��اه��ج  ����س���وء  ع���ل���ى  “الآ�سيوي”،  م����ن 

التدريبية احلديثة والتي يقدمها الحتاد 

للم�ساركني.

70

بدء التسجيل لدورة التدريب االسيوية 

رفع نسبة الحضور الجماهيري لمباريات الكرة 

العرسان يبدأ مشواره مع كاظمة 

منتخبنا لتنس الناشئين يبدأ مشواره في غرب اسيا 

االنباط – عمان 

الأم��ر  �سمو  توجيهات  على  ب��ن��اًء 

ع��ل��ي ب���ن احل�������س���ني، رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة 

ل��ك��رة  الأردين  ل��احت��اد  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 

ال���ق���دم، ت��ق��رر رف���ع ن�����س��ب��ة احل�����س��ور 

اجل��م��اه��ري ل��ب��ط��ولت امل��ح��رف��ني 

وخم��ت��ل��ف امل�����س��اب��ق��ات امل��ح��ل��ي��ة، اإىل 

ب��دًل من  امل��درج��ات  �سعة  )50%( من 

)30%(، بعد احل�سول على موافقات 

يف  ال��ق��رار  وي��اأت��ي  الر�سمية.  اجلهات 

�سمو  ب��رئ��ا���س��ة  الحت���اد  م�ساعي  ظ��ل 

الأندية  اإي���رادات  لرفع  علي،  الأم��ر 

امل��ال��ي��ة م��ن احل�����س��ور اجل��م��اه��ري، 

م���ع احل���ف���اظ يف ال���وق���ت ذات�����ه، على 

للحفاظ  املتبعة  ال�سحية  الإجراءات 

على ال�سامة العامة يف ظل جائحة 

الن�سب  ال��ع��م��ل يف  وي�����س��ري  ك���ورون���ا. 

اجل����دي����دة ل��ل��ح�����س��ور اجل���م���اه���ري 

اب���ت���داًء م���ن اخل��م��ي�����س م���ع ان��ط��اق 

مناف�سات اجلولة التا�سعة ع�سرة من 

الدوري الأردين للمحرفني.

االنباط – عمان 

وق����ع لع��ب��ن��ا ال�����دويل ال��ن��ج��م اأح��م��د 

كاظمة  ف��ري��ق  ك�سوفات  على  ال��ع��ر���س��ان، 

ال���ك���وي���ت���ي، ب�����س��ك��ل ر���س��م��ي مل����دة م��و���س��م 

واح�����د. ووق����ع ال��ع��ر���س��ان ع��ل��ى ال��ع��ق��ود، 

ق��وي��در،  اأ���س��ام��ة  اأع��م��ال��ه  وك��ي��ل  بح�سور 

بوك،  في�س  على  ح�سابه  عر  اأك��د  ال��ذي 

اأن العر�سان انتقل اإىل كاظمة قادًما من 

الاعب  اأع���ار  ق��د  ك��ان  ال��ذي  ال�سرحان، 

ويعد  للفي�سلي.  املا�سيني  املو�سمني  يف 

الكرة  لع��ب��ي  اأب���رز  م��ن  العر�سان  اأح��م��د 

ال�سرحان  م��ع  م�سرته  وب���داأ  الأردن��ي��ة، 

ق��ب��ل اأن ي��ت��ن��ق��ل ب���ني اأن���دي���ة امل��ح��رف��ني 

 وحت���دي���ًدا ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة وال��ف��ي�����س��ل��ي.

الفي�سلي،  م��ع  مل��ع  ق��د  ال��ع��ر���س��ان  وك����ان 

ح���ي���ث ����س���ارك���ه يف اإح�������راز ال���ع���دي���د م��ن 

منتخب  �سفوف  اإىل  لين�سم  الأل��ق��اب، 

ال����س���ت���ح���ق���اق���ات  يف  وم����ث����ل����ه  الأردن، 

لأحمد  ي�سبق  ومل  والعربية.  الآ�سيوية 

العر�سان، خو�س جتارب احرافية خارج 

الأردن.

االنباط – عمان 

ت��وا���س��ل��ت م��ن��اف�����س��ات ب��ط��ول��ة غ��رب 

ع��ام��اً   1٢ حت��ت  الأر����س���ي  للتن�س  اآ���س��ي��ا 

الأردين  الحت�����اد  ي�����س��ت�����س��ي��ف��ه��ا  وال���ت���ي 

منتخبات   ٩ مب�ساركة  الأر���س��ي  للتن�س 

منتخبات  و5  ال��ن��ا���س��ئ��ني  م��ن��اف�����س��ات  يف 

هذه  و�ستكون  النا�سئات  مناف�سات  يف 

ال��ب��ط��ول��ة م��وؤه��ل��ة اإىل ب��ط��ول��ة اآ���س��ي��ا يف 

الوطني  كازاخ�ستان. وتعر�س منتخبنا 

ل��ل��ن��ا���س��ئ��ات ل��ل��خ�����س��ارة ال��ث��ان��ي��ة ل���ه يف 

البطولة اأمام املنتخب ال�سوري بنتيجة 

3-0 فيما حقق املنتخب الإيراين الفوز 

ذاتها.  بالنتيجة  العراقي  املنتخب  على 

للنا�سئني  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  وا���س��ت��ه��ل 

حيث  الثاين  الدور  مناف�سات  اخلمي�س 

ال��ل��ب��ن��اين �سمن  امل��ن��ت��خ��ب  ال��ت��ق��ى م���ع 

كذلك  ت�سم  وال��ت��ي  الأوىل  امل��ج��م��وع��ة 

الوطني  منتخبنا  وكان  اإيران.  منتخب 

اأمر  الاعبني  من  وامل��ك��ون  للنا�سئني 

�ساهني  وحممد  �سطارة  وط��ال  جابر 

قد تاأهل اإىل الدور الثاين من البطولة 

الأول  ال����دور  يف  حققهما  ف��وزي��ن  ب��ع��د 

على كل من �سورية وال�سعودية.

االنباط – عمان 

تختتم م�����س��اء اجل��م��ع��ة م��ب��اري��ات ال���س��ب��وع 

1٩ م��ن دوري ك���رة ال��ق��دم لن��دي��ة امل��ح��رف��ني 

عند  احل�سني  نظره  ال��وح��دات  ي�ستقبل  حيث 

ال�ساد�سة م�ساء على �ستاد عمان الدويل، ويلتقي 

اجلزيرة مع �سباب الأردن عند الثامنة والن�سف 

وب��ذات  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  �ستاد  م�ساء على 

على  الفي�سلي  نظره  الرمثا  يواجه  التوقيت 

الوحدات  يرفع  الوىل  املباراة  احل�سن.يف  �ستاد 

اطماع فريق  بديل يف مواجهة  الفوز ول  �سعار 

وال��ع��ودة  ت��وازن��ه  ا���س��ت��ع��ادة  �سعيا وراء  احل�����س��ني 

لانت�سارات بعد اخل�سارة املفاجئة التي تعر�س 

بفقدانه  �ساهمت  والتي  الردن  �سباب  ام��ام  لها 

ل�����س��دارة ال����دوري ول��ه��ذا ف���ان  اأي تعرث جديد 

�سيبعده عن ح�سابات املناف�سة على اللقب ب�سكل 

ملناف�سه  تعرث  اي  كذلك  ينتظر  باعتباره  كبر 

املبا�سر الرمثا لي�ستعيد ال�سدارة  حيث تراجع 

خ�سارته  بعد  نقطة   ”3٩“ ب���  ث��ان��ي��اً  ال��وح��دات 

-٢“ الأردن  ���س��ب��اب  اأم�����ام  امل��ا���س��ي��ة  اجل���ول���ة  يف 

ل��ن يكون �سيداً  اإرب���د  ب���دوره ف��ان احل�سني   .»3

بعد  جماهره  م�ساحلة  اإىل  يرنو  حيث  �سهًا 

يح�سن  ومب���ا   ،”4-٢“ ال�سلط  ام���ام  اخل�����س��ارة 

ب�  اخلام�س  املركز  يحتل  ي��زال  ما  موقعه حيث 

“٢8 نقطة«. وق��د يراجع اك��رث ان ح�سم قرار 
تخ�سره امام اجلليل ولهذا فهو ي�سعى للفوز او 

 التعادل حتى يبقى �سمن كوكبة فرق املقدمة .

 ويف ال��ل��ق��اء ال��ث��اين يلتقي اجل��زي��رة م��ع �سباب 

يف مواجهة متكافئة. وك��ان اجلزيرة قد ف��از يف 

اجلولة املا�سية على معان “1-3” لرفع ر�سيده 

ويبتعد عن  ال�سابع  املركز  نقطة يف   ”٢5“ اإىل 

انت�ساراته  ملوا�سلة  ويطمح  الهبوط،  ح�سابات 

ال��ع��ر���س اجلميل  ب��ه��دف حت�سني م��وق��ع��ه.ب��ع��د 

الذي قدمه امام معان يف املقابل فاإن �سباب الأردن 

املنت�سي بفوز حققه على الوحدات “3-٢”، ياأمل 

ي�ستقر يف  ج��دي��دة، حيث  نقاط  ث��اث  باإ�سافة 

املركز ال�ساد�س ب� “٢6” نقطة.ويرمي بكل اوراقه 

. املقدمة  ف��رق  نحو  وال�سعود  ال��ف��وز   لتحقيق 

ويف اقوى مباريات هذا ال�سبوع ي�ستقبل فريق 

الرمثا نظره الفي�سلي يف اأقوى واأهم مباريات 

اجلولة حيث �سيجتهد غزلن ال�سمال يف �سبيل 

حتقيق الفوز والبقاء يف ال�سدارة وتعزيز اآماله 

�سفوفه  ح�سد  ان  بعد  اللقب  على  املناف�سة  يف 

لتلك املواجهة ومنح جمهوره التمميز من خال 

جن��اح��ه ب���زي���ادة ع���دد احل�����س��ور ف���وق امل��درج��ات 

لتحقيق  و�سيحفزهم  النجوم  �سيدعم  ما  وه��و 

الفوز ول بديل بعد ان دان��ت له ال�سدارة وبات 

الفريق يتحكم مب�سر الدوري .. وكان الرمثا 

فاز يف اجلولة املا�سية على البقعة بهدف وحيد 

امل��رك��ز  يف  ن��ق��ط��ة.   ”40“ اإىل  ل��رف��ع ر���س��ي��ده 

الوحدات  مناف�سه  خ�سارة  من  م�ستفيدا  الول 

الفي�سلي  ف��اإن  .. من جهته  �سباب الردن  ام��ام 

ي�سعى هو الخر ل�ستعادة اعتباره بعد اخل�سارة 

والتي اغ�سبت جماهره  العقبة  ام��ام  املفاجئة 

وبات بحاجة للفوز حتى ل يفقد مركزه وهيبته 

حيث ي�ستقر الفي�سلي يف املركز الرابع ب� “30” 

خروجه  اأو  للخ�سارة  تعر�سه  ح��ال  ويف  نقطة، 

بنتيجة التعادل فاإنه قد ي�سبح مهدداً بالراجع 

على �سلم الرتيب الم��ر ال��ذي يدفعه ملحاولة 

ال���ع���ودة ب��ن��ق��اط امل���ب���اراة ال��ث��اث��ة رغ���م ادراك����ه 

ب�سعوبة مهمته امام فريق يناف�س ب�سرا�سة على 

اللقب مبواكبة جماهرية كبرة جتعل اللقاء 

ياخذ طابعا مثرا وقويا ...

االنباط – عمان 

القدم  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأعلن 

و٢1   ٢0 اجلولتني  م��ب��اري��ات  مواعيد 

من دوري املحرفني. وراعى الحتاد 

املنتخب  م�����س��ارك��ة  امل��واع��ي��د  ه���ذه  يف 

ال����ردي����ف يف ال��ت�����س��ف��ي��ات الآ���س��ي��وي��ة 

اإىل   ٢1 م��ن  ال��ف��رة  التي تقام خ��ال 

امل��ق��ب��ل،  الأول  ت�����س��ري��ن  اأك��ت��وب��ر/   31

ال���دويل  ال��ت��وق��ف  اإىل ف���رة  اإ���س��اف��ة 

ن��وف��م��ر/  و16   7 ب��ني  فيفا”  “اأيام 
ت�������س���ري���ن ال����ث����اين. يف امل���ق���اب���ل ت��ق��ام 

مباريات اجلولة ٢٢ )الأخرة( خال 

4 نوفمر/ ت�سرين  ٢ اإىل  الفرة من 

ال��ث��اين امل��ق��ب��ل. و���س��ي��ت��م حت��دي��د اأي���ام 

وت��وق��ي��ت وم��اع��ب اجل��ول��ة الأخ���رة 

الفرق  م��ب��اري��ات  توحيد  م��راع��اة  بعد 

ال��ت��ي ت��ن��اف�����س ع��ل��ى ل��ق��ب ال�����دوري اأو 

دوري  اإىل  ب��ال��ه��ب��وط  امل����ه����ددة  ت��ل��ك 

اأخ����رى،  ج��ه��ة  م���ن  الأوىل.  ال���درج���ة 

ت��ق��ام م��ب��اري��ات ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي 

 ٢1 ب��ت��اري��خ  الأردن  ك��اأ���س  بطولة  م��ن 

نوفمر/ ت�سرين الثاين املقبل، بينما 

ذاته. ال�سهر  من   ٢5 يف  النهائي   يقام 

االنباط – عمان 

ال��دور  اإىل  وال�سني  ال��ي��اب��ان  منتخبا  ت��اأه��ل 

التا�سعة  الن�سخة  مناف�سات  من  النهائي  ن�سف 

ال�سلة  لكرة  اآ�سيا  كاأ�س  بطولة  من  والع�سرين 

الأردنية  العا�سمة  ت�ست�سيفها  والتي  لل�سيدات 

عمان وذلك بعد حتقيقهما الفوز الثالث لهما 

ع��ل��ى ال���ت���وايل ���س��م��ن دور امل��ج��م��وع��ات. وجن��ح 

ال��ك��وري  املنتخب  جت���اوز  يف  ال��ي��اب��اين  املنتخب 

وح���ي���داً  ل��ي��ن��ف��رد   6٢-67 ب��ن��ت��ي��ج��ة  اجل���ن���وب���ي 

6 نقاط من  ب�سدارة املجموعة الأوىل بر�سيد 

الياباين  املنتخب  لعبتا  وكانت  اإنت�سارات.   3

، ���س��اوري م��ي��ازاك��ي وه��ي��م��اواري اأك��اه��و الأك��رث 

 18 بر�سيد  امل��ب��اراة  ه��ذه  يف  للنقاط  ت�سجيًا 

ن��ق��ط��ة ل���ك���ل م���ن���ه���م���ا. ف��ي��م��ا مت���ك���ن امل��ن��ت��خ��ب 

ال�سيني من حتقيق الفوز على ح�ساب املنتخب 

املنتخب  ليت�سدر   64-8٢ بنتيجة  الأ���س��رايل 

اإىل  ويتاأهل  الثانية  املجموعة  ترتيب  ال�سيني 

الاعبة  وكانت  مبا�سرًة.  النهائي  ن�سف  الدور 

، الأك����رث  ���س��ام��ي واي���ت���ك���وم���ب   ، الأ����س���رال���ي���ة 

 ٢4 بر�سيد  اليوم  م��ب��اراة  يف  للنقاط  ت�سجيًا 

حقق  كذلك  الأوىل  املجموعة  و�سمن  نقطة. 

املنتخب  ع��ل��ى  ال���ف���وز  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  امل��ن��ت��خ��ب 

نيوزيلندا  لتحقق   4٩-10٩ بنتيجة  ال��ه��ن��دي 

تعر�ست  فيما  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأول  ان��ت�����س��اره��ا 

وكانت  ال��ت��وايل.  على  الثالثة  للخ�سارة  الهند 

غولدينغ  ماري   ، النيوزيلندي  املنتخب  لعبتا 

للنقاط يف  الأكرث ت�سجيًا  وبينينا ديفيد�سون 

18 نقطة لكل منهما. كما  هذه املباراة بر�سيد 

انت�ساره الأول يف  حقق منتخب ال�سني تايبيه 

املنتخب  ح�ساب  على  ف��وزه  اأعقاب  يف  البطولة 

.5٩-٢3 بنتيجة  الفلبيني 

صراع المنافسة المثير على الصدارة  يشعل لقاءات الدوري

اعالن مواعيد الجوالت الختامية للدوري 

تواصل منافسات بطولة سلة سيدات اسيا 
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صناعة المحتوى على مواقع التواصل 
فعالية في معرض عمان للكتاب

فرقة أبناء الجبال الشركسية تنهل 
من الموروث وتتألق على »الجنوبي«

توقيف هندي خبأ كيلو ذهب
 داخل »جسمه«

االنباط-عمان

اأق��ي��م��ت ���ض��م��ن ف��ع��ال��ي��ات ال��رن��ام��ج 

للكتاب،  ال��دويل  عمان  ملعر�ض  الثقايف 

م�����س��اء اأم�������ض، ف��ع��ال��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة ب��ع��ن��وان 

التوا�سل  مواقع  على  املحتوى  »�سناعة 

االج��ت��م��اع��ي«، ق��دم��ه��ا امل��خ��ت�����ض ط��ارق 

ال�سدفان.

وت���ن���اول ال�����س��دف��ان ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل 

م����ع ����س���ن���اع���ة امل���ح���ت���وى ع���ل���ى م���واق���ع 

ال���ت���وا����س���ل االج���ت���م���اع���ي، واي���ج���اب���ي���ات 

و«خم���اط���ر« ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه امل��واق��ع 

التفاعل،  واأه��م��ي��ة  احل��ا���س��ر،  ال��وق��ت  يف 

امل�ساركة،  م��ن  عليها  امل��ت��ع��ارف  وط��رق��ه 

واالإعجاب، وغريها.

ه��ذه  م���ا مي��ي��ز  ان  ت���ط���رق اىل  ك��م��ا 

امل���واق���ع، ط���رق ا���س��ت��غ��ال ال�����س��ب��اب لها 

من  عليها  التفاعل  وحجم  االأي��ام،  هذه 

امل��واق��ع  ه��ذه  ا�ستغال  وكيفية  قبلهم، 

م�ساعدة  يف  عاملية  ل�سركات  تتبع  التي 

ال��ك��ث��ري م��ن ال��ن��ا���ض يف ال��وق��ت احل���ايل، 

ال���ت���وا����س���ل،  وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م يف 

االأف��ك��ار  م��ن  الكثري  وت�سويق  وال��ع��م��ل، 

اإدارة احل�����س��اب��ات ع��ل��ى ه��ذه  م��ن خ���ال 

للو�سول الأكرب عدد  املواقع باحرتافية 

من اجلمهور.

الثقافية  اللجنة  مقرر  ق��ال  ب��دوره، 

اإن ه��ذه  ال���ي���ازوري،  اأح��م��د  يف امل��ع��ر���ض 

ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ت��ي ت���اأت���ي ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 

ال���ربن���ام���ج ال���ث���ق���ايف ل��ل��م��ع��ر���ض ل��ه��ذا 

رواد  ت���ع���ري���ف  ب����ه����دف  ج�������اءت  ال�����ع�����ام، 

امل���ع���ر����ض ب���اأه���م���ي���ة م����واق����ع ال��ت��وا���س��ل 

منها  اال���س��ت��ف��ادة  وكيفية  االج��ت��م��اع��ي، 

مبنحى ايجابي، والتفاعل معها ب�سورة 

ع�سو  وال�سدفان  وم�سوؤولة.  من�سبطة 

للثقافة  ب��ق��اء  جمعية  يف  اإداري����ة  هيئة 

 ،  2012 منذ  م�سرحي  وممثل  والفنون، 

امل�سرحية، وهو  االأع��م��ال  م��ن  ع��دد  ول��ه 

التوا�سل  م��واق��ع  ع��ل��ى  ���س��ان��ع حم��ت��وى 

االجتماعي، وله الكثري من املتابعني.

االنباط-جر�ش

ت�����األ�����ق�����ت ف�����رق�����ة اأب������ن������اء اجل����ب����ال 

للثقافة  الدولية  اللكادميية  التابعة 

عر�سها  فقرات  تقدمي  يف  ال�سرك�سية 

ال���ف���ن���ي امل���ب���ه���ر ع���ل���ى خ�����س��ب��ة امل�����س��رح 

اال���ري���ة، م�ساء  امل��دي��ن��ة  اجل��ن��وب��ي يف 

االرب���ع���اء، ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان 

ج���ر����ض ل��ل��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون ب���دورت���ه 

ال��ف��رق��ة خ���ال���ل احل��ف��ل  .35 وق���دم���ت 

م�ستمدة  م��ت��ع��ددة،  فلكلورية  ف��ق��رات 

الذي  ال�سرك�سي  الثقايف  امل��وروث  من 

ف�سيف�ساء  لوحة  م��ن  ا�سيل  ج��زء  ه��و 

امل������وروث ال��ث��ق��ايف ااأل�������ردين ال��ع��ري��ق، 

ب��داأت��ه��ا ب��ف��ق��رة »زف���اك���ئ���وه«، مب��راف��ق��ة 

ااأل��ن��غ��ام ال�����س��رك�����س��ي��ة ال��ق��دمي��ة، وه��ي 

م�����س��ت��وح��اة م��ن رق�����س��ة ح��اف��ظ عليها 

�سراك�سة االردن واملهجر ب�سكل خا�ض، 

ترق�ض يف املنا�سبات وااألعرا�ض.

و���س��ط تفاعل  ال��ف��رق��ة  ق��دم��ت   كما 

اجل��م��ه��ور، ف��ق��رة »ال��زاب��اوي��ن«، وفيها 

حركات  يف  والفتيات  ال�سباب  تناف�ض 

اجل����ق ال�����س��ري��ع��ة وال���ق���وي���ة يف اط����ار 

ت��غ��ل��ف��ه امل���و����س���ي���ق���ات ال�����س��ع��ب��ي��ة ال��ت��ي 

ح��ي��ث  االردن،  يف  ع���ل���ي���ه���ا  ح���اف���ظ���ت 

رفقية  ال�سرك�سية  الفتاة  كانت  لطاملا 

لطاملا  و  احل���رب  و  ال�����س��ل��م  يف  ال����درب 

خفة  و  بقوة  ال�سباب  الفتيات  ناف�ست 

ح��رك��ات��ه��م. وت��اب��ع��ت ال��ف��رق��ة ت��األ��ق��ه��ا 

ال��ت��ي قدمتها  ب��ف��ق��رة »خ��ج��ب��ز ق��اف��ه«، 

ت�سبة  بحركات  اجلبال)  (اأبناء  فتيات 

ال��ب��ج��ع��ات وال���ط���ي���ور يف ك��ربي��ائ��ه��ا و 

امتازت  فمثلما  مقامها،  وعلو  خفتها 

قوتها  و  ب�سرعتها  ال�سرك�سية  الفتاة 

ب���امل���ع���ارك وال���ت���ن���اف�������ض ف���ق���د ام���ت���ازت 

ي�����س��ك��ل اأك����رب ب��اأن��وث��ت��ه��ا و ن��ع��وم��ت��ه��ا و 

بفقرة  احلفل  وتوا�سل  حركتها.  خفة 

التي  (الفر�سان)  فقرة  او  قافه«،  »�سو 

ق��دم��ه��ا ف��ر���س��ان ف��رق��ة اأب���ن���اء اجل��ب��ال 

حيث  وق��وت��ه��م،  وخ��ف��ت��ه��م  بعنفوانهم 

اظ����ه����روا ق�����وة ال���ف���ار����ض ال�����س��رك�����س��ي 

و ب���راع���ت���ة. وو����س���ط ت��ف��اع��ل ج��م��ه��ور 

احل���������س����ور، ق����دم����ت ال����ف����رق����ة ف���ق���رة 

احدى  فلكلور  اب��رزت  التي  »ال�سيمد« 

���س��ع��وب ال��ق��ف��ق��ا���ض (اال��و���س��ي��ت��ي��ن��ي��ني) 

وهي رق�سة تتميز بالعنفوان و الوقار 

و الر�سانة.

من  لوحة  اي�سا،  الفرقة  وقدمت   

وح���ي ال��ف��ل��ك��ل��ور ال�����س��رك�����س��ي ال��ق��دمي 

باحليوية  مفعمة  و  �سريع  ايقاع  ذات 

�سكل  وه����ي  »احل���اك���وال�������ض«،  ب��ع��ن��وان 

وتعني  الزفاكئو  رق�سات  ا�سكال  م��ن 

اإ���س��اف��ة لتقدمي  ال��ع��رج��اء.  ال��رق�����س��ة 

رق�����س��ت��ي ْ»َب����ُج����دغ ي�����س��املْ��ي��ه«، »اِل�����وج« 

م�ستوحاة  اخلتامية  ال��ف��ق��رة  وج���اءت 

م���ن اأ���س��ه��ر رق�����س��ات امل��ه��ج��ر ب����االردن 

حيث  احل�سان«،  »�سفات  او  �سن«  ِ»�ض 

حلركات  امل�ساحبة  ال��ق��دمي��ة  اال��ن��غ��ام 

ال�س�سن من اجلقات ال�سرك�سية. ي�سار 

للثقافة  ال��دول��ي��ة  اال��ك��ادمي��ي��ة  اأن  اإىل 

يف  2010م  ع���ام  ال�����س��رك�����س��ي��ة،ت��اأ���س�����س��ت 

ع���م���ان، وه����ي م��وؤ���س�����س��ة ث��ق��اف��ي��ة غري 

ع��ل��ى  احل����ف����اظ  ت����ه����دف اىل  رب���ح���ي���ة 

ااأل���ردن  يف  ال��ع��ري��ق  ال�سرك�سي  اال���رث 

الدولية  ااأل��ك��ادمي��ي��ة  تعمل  وخ��ارج��ة. 

الرتاث  ن�سر  على  ال�سرك�سية  للثقافة 

ال�سرك�سي و املحافظة علية من خالل 

ال�سرك�سية من عزف  العرو�ض الفنية 

و رق�ض و غناء اىل جانب تعليم اللغة 

ذل����ك من  ال�����س��رك�����س��ي و  ال��ت��ط��ري��ز  و 

املجاالت  دورات متعددة يف هذة  خالل 

و ا����س���دار ك��ت��ب م��ث��ل ك���ت���اب ال���ع���ادات 

 – ع��رب��ي  ق��ام��و���ض  اول  و  ال�سرك�سية 

���س��رك�����س��ي ح��ي��ث ي�����س��م اك����ر م���ن 50 

ال�����ف ك��ل��م��ة ���س��رك�����س��ي��ة و م��رادف��ت��ه��ا 

ااألكادميية  ياللغة العربية. ينبثق عن 

فرقة  ال�سرك�سية  للثقافة  ال��دول��ي��ة 

رق�������ض ف���ل���ك���ل���وري ���س��رك�����س��ي ت�����س��م��ى 

تاأتي هذه  »ابناء اجلبال«، حيث  فرقة 

ال��ت�����س��م��ي��ة م���ن ال����رتاب����ط ب���ني ج��ب��ال 

ع��م��ان و ال��ط��ب��ي��ع��ة اجل��ب��ل��ي��ة يف ب��ال��د 

ما  و  (ال��ق��ف��ق��ا���ض)  ااأمل  ال�����س��راك�����س��ة 

لذلك من داالة على �سدة ترابط هذة 

الرمزية يف قلوب �سراك�سة االردن.

 ت�سم فرقة اأبناء اجلبال ما يقارب 

200 راق�ض و راق�سة ترتاوح اأعمارهم 

12 ع��ام يف ف��رق��ة ااأل�����س��ب��ال و  7 و  ب��ني 

من 12 اىل 16 عام يف فرقة النا�سئني، 

الرئي�سية فت�سم راق�سني  الفرقة  اأما 

نهاية  وبعد  فاأكرب.  �سنة   16 عمر  من 

تبادل كل من مدير مهرجان  احلفل، 

قعوار  م��ازن  والفنون  للثقافة  جر�ض 

للثقافة  الدولية  ااألكادميية  رئي�سة  و 

ال�����س��رك�����س��ي��ة ل��ي��ل��ى خ������واج وال���ف���ن���ون 

نائب رئي�ض  التكرميية. وقدم  الدروع 

ااألكادميية ينال هتك با�سم االكادمييه 

العام  اامل��ن  ل��ق��وات  ال�سكر  ال�سرك�سية 

ن�سكر  والدرك على جهودهم، م�سيفا 

ه��ي��ئ��ة ك��ل��ن��ا اال����ردن ع��ل��ى ج��ه��وده��م يف 

املجهول  اجلندي  نن�سى  وال  التنظيم 

على  جر�ض  يف  ال�سرك�سية  »اجلمعيه 

تقدميها اخلدمات.

االنباط-وكاالت

اأوقَف رجل هندي يف مطار ب�سمال 

�سرق البلد االآ�سيوي العماق خال 

حم���اول���ت���ه ت��ه��ري��ب ك���ي���ل���وغ���رام م��ن 

داخ��ل  يخبئها  ك���ان  ال��ذه��ب  عجينة 

اأع�����س��ائ��ه احل��ي��وي��ة، ع��ل��ى م��ا اأف���ادت 

االأربعاء. ال�سلطات 

يعتزم  كان  بينما  املهرب،   واأوق��ف 

اكت�سف  اإذ  ن��ي��ودل��ه��ي،  اإىل  ال��ت��وج��ه 

اإمفال  االأم��ن يف مطار  عنا�سر  اأح��د 

»وجود معدن  مانيبور  �سمال  بوالية 

يف جتويف اجل�سم«.

للت�سوير  ال�����س��ل��ط��ات  واأخ�����س��ع��ت��ه 

 4 وجود  واكت�سفت  ال�سينية  باالأ�سعة 

على  حت��ت��وي  امل�ستقيم  يف  كب�سوالت 

ما جمموعه اأكر من 900 غرام من 

بنحو  قيمتها  تقدر  الذهب،  عجينة 

56664 دوالراً، بح�سب بيان االأجهزة 

االأمنية.

وب����ل����غ ال���ط���ل���ب ال�����ذه�����ب ذروت������ه 

ال���ه���ن���د،  يف  االأخ����������رية  االأ�����س����ه����ر  يف 

ب���ف���ع���ل م����و�����س����م ح����ف����ات ال����زف����اف 

واال����س���ت���ع���دادات الأب�����رز امل��ه��رج��ان��ات 

ال��ه��ن��دو���س��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���ام يف اأواخ�����ر 

اخلريف.

م��دي��ن��ة  اأن  اإىل  خ������رباء  واأ������س�����ار 

بنغاد�ض  مع  احل��دود  على  مانيبور 

اأ���س��ب��ح��ت مم�����راً رئ��ي�����س��ي��اً ل��ت��ه��ري��ب 

الذهب اإىل الهند.

تهريب  ازدي����اد  اإىل  ه���وؤالء  ول��ف��ت 

اأك����رب  ث������اين  ال����ه����ن����د،  اإىل  ال����ذه����ب 

م�����س��ت��ه��ل��ك ل���ل���م���ع���ادن ال���ث���م���ي���ن���ة يف 

العامل، يف ال�سنوات االأخرية ال �سيما 

بف�سل حتوله اإىل عجينة.

ق����درت  امل���ا����س���ي،  اأغ�����س��ط�����ض  ويف 

ال�����س��ل��ط��ات ك��م��ي��ة ال��ذه��ب ال��ت��ي يتم 

 300 ب�  �سنة  كل  الباد  اإىل  تهريبها 

ط�����ن، مم����ا ي����ف����ّوت ع���ل���ى احل���ك���وم���ة 

اإيرادات طائلة.

االنباط-برتا

اأك����د ال�����س��ف��ري االأذرب���ي���ج���اين يف ع��م��ان، 

اي�����ل�����دار ����س���ل���ي���م���وف، ح����ر�����ض ب������اده ع��ل��ى 

ا���س��ت��م��رار ال���ت���ع���اون م���ع امل��م��ل��ك��ة، وت��ن��م��ي��ة 

امل�ستوى  على  الثنائية  العاقات  وتطوير 

طليعة  يف  االأردن  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ث��ق��ايف، 

الدول املنفتحة على الثقافات االأخرى.

واأ����������س���������ار، خ��������ال ل����ق����ائ����ه ع����������ددا م��ن 

ال�����س��ح��ف��ي��ني ع��ل��ى ه��ام�����ض م�����س��ارك��ة ف��رق��ة 

مبهرجان  االأذربيجانية  ال�سعبية  الرق�ض 

لعدد  بالنظر  امل��ه��رج��ان  متيز  اإىل  ج��ر���ض، 

امل�����س��ارك��ات ال��ع��امل��ي��ة واالأردن����ي����ة ال��وا���س��ع��ة، 

م��ن حمبي  متكاما  م��زي��ج��ا  وال��ت��ي مت��ث��ل 

الثقافة حول العامل.

واأع�����رب ال�����س��ف��ري ع��ن اإع��ج��اب��ه ال�����س��دي��د 

احل�����س��اري��ة  وال��رتاث��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  باللم�سات 

الرئي�سية،  ال�����س��اح��ات  اأروق����ة  يف  امل���وج���ودة 

و�سارع االأعمدة التي تعك�ض عمق احل�سارة 

االأثرية اخلالدة يف مدينة جر�ض.

واأ������س�����ارت ال�������س���ف���ارة، يف ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 

امل�ساركة  ال��ف��رق��ة  اأن  اإىل  اخلمي�ض،  ال��ي��وم 

وه��ي   ،1970 ع����ام  ت��اأ���س�����س��ت  امل���ه���رج���ان،  يف 

ف��رق��ة راق�����س��ة وم�����س��م��م��ة رق�����س��ات ب���ارزة 

، ك����ان اأح�����د م��وؤ���س�����س��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان ال�����س��ع��ب��ي 

م�سريا  الاييف،  عبد  بابا  علي  الأذربيجان 

تعك�ض  التي  فقراتها  بعر�ض  تقوم  اأنها  اإىل 

للفن  الفريدة  الراق�سة  للتقاليد  وت���روج 

وجمال  الفريد،  وفولكلورها  االأذربيجاين، 

الوطنية. الرق�سات 

ال��رق�����ض  ف���رق���ة  اإن  ال�������س���ف���ارة  وق����ال����ت 

ال�����س��ع��ب��ي��ة االأذرب���ي���ج���ان���ي���ة امل��ك��ون��ة م���ن 15 

م�����س��ارك��ا وم�����س��ارك��ة، ق��دم��ت ع��ر���س��ا فنيا 

الرئي�سية  ال�����س��اح��ة  م�����س��رح  ع��ل��ى  فلكلوريا 

ي����وم ال���ث���اث���اء امل���ا����س���ي، ح�����س��ره ال�����س��ف��ري 

االأذرب���ي���ج���اين، وج��م��ه��ور م��ن احل��ا���س��ري��ن 

وج��م��ي��ع ط��اق��م ال�����س��ف��ارة وع���دد م��ن اأف���راد 

اجلالية االأذربيجانية املوجودة يف عمان.

      

 االنباط-وكاالت

احلج  وزارة  ب��اأن  »عكاظ«  �سحيفة  اأف��ادت 

 70 اأع��م��اره��م  جت���اوزت  مل��ن  �سمحت  والعمرة 

قد  يكونوا  اأن  �سريطة  العمرة،  ب���اأداء  عاما 

ح�سلوا على اللقاح امل�ساد لفريو�ض كورونا.

احل���ج  وزارة  ب�����اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  وك�����س��ف��ت 

وال���ع���م���رة ���س��م��ح��ت مل���ن جت�����اوزت اأع���م���اره���م 

ال��ت�����س��اري��ح ع��رب تطبيق  ب��اإ���س��دار  ع��ام��ا   70

الأداء  املواعيد  وحجز  »توكلنا«  اأو  »اعتمرنا« 

من  بجرعتني  حت�سينهم  ب�سرط  ال��ع��م��رة، 

اللقاحات امل�سادة لفريو�ض كورونا.

اأو�سحت  قد  والعمرة  احلج  وزارة  وكانت 

يف وقت �سابق اأن اأعمار من ي�سمح لهم باأداء 

الت�سريح  واإ�سدار  اململكة  داخل  من  العمرة 

يجب  »ت��وك��ل��ن��ا«  اأو  »اع��ت��م��رن��ا«  تطبيق  ع��رب 

وفقا  وذل���ك  ع��ام��ا،   70  -  18 ب��ني  ت����راوح  اأن 

من  واأن  ���س��اب��ق��ا،  ال�����س��ح��ة  وزارة  لتعليمات 

اأداء  ميكنهم  ال  عاما   70 اأعمارهم  جت��اوزت 

تلقوا  واإن  حتى  الت�ساريح  واإ���س��دار  العمرة 

بلقاحات كورونا. التطعيم 

اأخريا  اأعلنت  والعمرة  احلج  وزارة  اأن  اإال 

ال��ت��و���س��ع يف ال���ف���ئ���ات امل�����س��م��وح ل��ه��ا ب��ح��ج��ز 

احلرم  يف  وال�ساة  العمرة  واأداء  الت�ساريح 

 18  - 12« ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  ل��ت�����س��م��ل  امل���ك���ي، 

التح�سني  ب�سرط  ال��داخ��ل،  ملعتمري  عاما« 

ب��ج��رع��ت��ني م���ن ل��ق��اح��ات ك����ورون����ا، وك��ذل��ك 

ب�سرط  عاما«   70 من  »اأك��ر  العمرية  الفئة 

بجرعتني. التح�سني 

والعمرة  احل��ج  وزارة  �سددت  ال�سياق  ويف 

الأداء  كورونا  �سد  التح�سني  »اإلزامية  على 

امل�����س��ج��د  يف  ال�������س���اة  اأو  ال���ع���م���رة  م��ن��ا���س��ك 

احلرام.

السعودية تسمح لفئة عمرية جديدة بأداء العمرة وبشرط

االنباط-عمان

العام  االأم���ن  ف��ري��ق  ن�سميات  حققت 

دورة  يف  مم���ي���زة  ن��ت��ائ��ج   ، ل��ل��ف��رو���س��ي��ة 

ال��ع��اب ال��ف��رو���س��ي��ة الل��ت��ق��اط االوت�����اد ، 

والتي اقيمت جمرياتها مبركز تدريب 

الفرو�سية الدويل يف جنوب افريقيا .

وق�����دم�����ت ف����ار�����س����ات االأم���������ن ال���ع���ام 

ح�سد  م��ن  مكنتهم  مم��ي��زة  م�����س��ت��وي��ات 

)7( ميداليات ملونة )ذهبية ، ف�سيتني 

، 4 برونزيات( ، يف البطولة التي �سهدت 

مناف�سة قوية من الفار�سات امل�ساركات .

وج����اءت ال��ن��ت��ائ��ج ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��ف��ار���س��ات 

1- ذه��ب��ي��ة ع��ن  ال��ن��ح��و االآت������ي :  ع��ل��ى 

 -2  . عبدالبا�سط  ر�سا  الفار�سة  طريق 

ا���س��ام  ال��ف��ار���س��ة  ط��ري��ق  ع��ن  ف�سيتني 

3- برونزية عن طريق الفار�سة   . فواز 

طريق  عن  برونزية   -4  . حمدان  رغ��د 

ب��رون��زي��ة   -5  . ق��ا���س��م  ال��ف��ار���س��ة رمي����ا 

ع��ن ط��ري��ق ال��ف��ار���س��ة رن���ا ن�����س��ري . 6- 

ب���رون���زي���ة ع���ن ط��ري��ق ال��ف��ار���س��ة ���س��ن��اء 

حممود .

املازم  بالذكر ح�سول  ومن اجلدير 

التحكيم  دورة  على  فار�ض  نيفني  ثاين 

يف ري��ا���س��ة ال��ع��اب ال��ف��رو���س��ي��ة ، وال��ت��ى 

اقيمت على هام�ض البطولة .

وتراأ�ض وفد االأمن العام اىل البطولة 

و�سم   ، فرج  ابو  م�سهور  الركن  العميد 

ع��ب��دال��رح��م��ن  ال����رائ����د   ، يف ع�����س��وي��ت��ه 

العلي ، املازم اول عمر �سامة مدرباً ، 

والفار�سات )ا�سام فواز ، �سناء حممود 

، ن��ي��ف��ني ف���ار����ض ، ر���س��ا ع��ب��دال��ب��ا���س��ط ، 

ن�سري  رنا   ، ، رغد حمدان  قا�سم  رميا 

، مرمي خالد ، ا�سام عبداحلفيظ ( .

»فارسات األمن العام« يحصدن المراكز األولى في دورة العاب 
الفروسية اللتقاط األوتاد المقامة في جنوب افريقيا

السفير األذربيجاني: األردن 
في طليعة الدول المنفتحة 

على الثقافات األخرى


