
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الصفدي يلتقي وزير الدولة 
في الخارجية االلمانية

وزير الداخلية: الحكومة تتعامل 
مع قضايا اللجوء السوري بشكل 

شمولي ومنسق

االنباط- عمان

ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستقبل  نائب   

اخل���ارج���ي���ة و������س������ؤون امل���غ���رب���ن اأمي����ن 

يف  الدولة  وزير  االربعاء،  ي�م  ال�سفدي، 

نيلز  االأملانية  االحتادية  اخلارجية  وزارة 

على  البناء  �ُسبل  بحث  اجتماع  يف  اأن��ن، 

العالقات  ت�سهده  الذي  امللُح�ظ  التقّدم 

بن البلدين يف خمتلف املجاالت، اإ�سافًة 

اإىل التط�رات االإقليمية.

ال��ب��ل��دي��ن  اأّن  ع��ل��ى  ال�����زي����ران  و����س���ّدد 

التعاون،  العمل على تق�ية  م�ستمران يف 

االإقليمية  الق�سايا  اإزاء  التن�سيق  وزيادة 

وحل  املُ�سرك،  هدفهما  لتحقيق  ك�سبيل 

االأزم������ات وت��ع��زي��ز االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار. 

املرتبطة  ال��ت��ط���رات  اللقاء  وا�ستعر�ض 

ب��ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وج���ه����د حل 

وال��ع��راق،  لبنان  ودع��م  ال�س�رية،  االأزم��ة 

اإقليمية اأخرى �سملت  اإ�سافًة اإىل ق�سايا 

ال��ع��م��ل املُ�����س��رك يف م��ك��اف��ح��ة االإره����اب. 

وث��ّم��ن ال�����س��ف��دي ال��دع��م ال����ذي ُت��ق��دم��ه 

ال�سراكة  اأهمية  م���ؤك��دا  ل����الأردن،  اأمل��ان��ي��ا 

االأردنية - االأملانية، ودور اأملانيا يف جه�د 

ال�زير  واأّك��د  االإقليمية.  ال�سراعات  حل 

االأملاين حر�ض بالده على تعزيز التعاون 

مع االأردن، مثمنا اجله�د.
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  االنباط-عمان

اإن  قال وزير الداخلية مازن الفرايه، 

ق�سايا  م��ع  تتعامل  االأردن���ي���ة  احل��ك���م��ة 

اململكة  اأرا����س���ي  ع��ل��ى  ال�����س���ري  ال��ل��ج���ء 

ب�����س��ك��ل ����س���م����يل وم���ن�������س���ق ب����ن ج��م��ي��ع 

اأن  م���ؤك��دا  ال�����س��اأن،  بهذا  املعنية  اجل��ه��ات 

قدم  �سامية  ملكية  وبت�جيهات  االأردن 

مل�ساعدة  ي�ستطيع  ما  كل  يقدم  وم��اي��زال 

ال��الج��ئ��ن ال�����س���ري��ن وال��ت��خ��ف��ي��ف من 

م���ع���ان���ات���ه���م ب�����س��ت��ى امل����ج����االت.واأ�����س����اف 

الفرايه، لدى زيارته ام�ض اخلمي�ض، اإىل 

خم��ي��م ال���زع���ري ل��الج��ئ��ن ال�����س���ري��ن، 

ال��الج��ئ��ن اخل��دم��ي��ة  اأو����س���اع  ت��ف��ق��د  اأن 

احلياة  �سري  على  واالطمئنان  واملعي�سية 

ان�ساين ووطني،  واجب  لهم ه�  الي�مية 

وب��ت���ج��ي��ه��ات من  ح��ي��ث تعمل احل��ك���م��ة 

املف��سية  مع  وبالتعاون  ال����زراء  رئي�ض 

اإدام��ة  على  الالجئن  ل�����س���ؤون  ال�سامية 

وتي�سري �سبل تقدمي اخلدمات ال�سحي.
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منصور: خطة أردنية فلسطينية 
الستنفار المجتمع الدولي ضد 

انتهاكات االحتالل

 اجلمعة   1  ربيع الأول   1443 هـ  - املوافق   8  ت�شرين اأول  2021 م - العدد  5834 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

 االنباط-وكاالت

اأعلن مندوب فل�سطن الدائم يف االأمم 

��ه  اأنَّ من�س�ر،  ريا�ض  ني�ي�رك  يف  املتحدة 

بالتن�سيق  خطة  ل��سع  التح�سري  يجري 

املجتمع  مك�نات  كلِّ  ال�ستنفار  االأردن  مع 

االأط��راف  الت�ساور مع  ويل من خالل  ال��دَّ

االح��ت��الل  ل������س��ع ح��د الن��ت��ه��اك��ات  املعنية 

يف ال��ق��د���ض، وم��ن��ع ق���راره���م ح����ل ���س��الة 

االأق�سى  امل�سجد  يف  وامل��ت��ط��رف��ن  ال��ي��ه���د 

من التطبيق على اأر�ض ال�اقع.

الإذاع��ة  ت�سريحات  يف  من�س�ر  واأ�ساف 

����س����ت ف��ل�����س��ط��ن، ام�������ض اخل���م���ي�������ض، انَّ 

واجلمعية  االأم��ن  ملجل�ض  �ست�جه  ر�سائل 

انتهاك  �ستت�سمن  املتحدة  لالأمم  العامة 

املقد�سات بالقد�ض املحتلة  االحتالل بحق 

امل�سجد  يف  بال�سالة  لليه�د  ال�سماح  ح�ل 

االأق���������س����ى امل�����ب�����ارك، يف ان���ت���ه���اك وا����س���ح 

املتحدة،  االأمم  وق��رارات  ال��دويل  للقان�ن 

م�سرًيا  ال�ساأن،  بهذا  الها�سمية  وال��ساية 

�ستت�سمن  ال��ر���س��ائ��ل  اأن  اإىل  ال�����س��ي��اق  يف 

ع�سرِة  بناء  على  االحتالل  م�افقة  اأي�سا 

اآالف وحدة ا�ستيطانية يف مطار القد�ض.

وح��������ل اجل���ل�������س���ة امل���ف���ت����ح���ة مل��ج��ل�����ض 

االأم�������ن ال�������دويل يف ال�������ث���ام���ن ع�����س��ر م��ن 

اإنَّ  ق���ال:  كينيا،  برئا�سة  اجل���اري  ال�سهر 

ه���ذا االج���ت���م���اع ���س��ي��ك���ن م��ي��دان��ا اآخ����ر يف 

كلِّ  اإىل  للتطرق  وامل��ف��ت���ح  ال��ع��ام  النقا�ض 

دول مهمة  م���ن  وال��ط��ل��ب  امل�����س��ائ��ل،  ه���ذه 

االنحياز  ع��دم  ودول  االأوروب����ي  واالحت����اد 

وامل���ج���م����ع���ت���ن ال���ع���رب���ي���ة واالإ����س���الم���ي���ة 

اأو  م��ب��ا���س��رة  ����س����اء  ب��ب��ي��ان��ات  ي���دل����ا  اأن 

االأرا���س��ي  له  تتعر�ض  ما  كل  عن  مكت�بة 

انتهاكات. من  الفل�سطينية 

االنباط-وكاالت

اأم�����ض االأرب��ع��اء،  65 ع��اًم��ا،  دخ��ل االأ���س��ري حممد الط��ض 

37 على الت�ايل وه� ثالث اأقدم اأ�سري فل�سطيني يف  عامه ال�

1985، على خلفية مقاومته  �سج�ن االحتالل، واعتقل عام 

بحقه  و�سدر  بليغة،  اإ�سابات  حينه  يف  واأ�سيب  لالحتالل، 

ُحكم بال�ّسجن مدى احلياة.

ُن�سخًة  ال��ي���م(  )راأي  تلّقت  ب��ي��اٍن  االأ���س��ري يف  ن��ادي  وق��ال 

بيت  ق��رب  اجلبعة  بلدة  من  الط��ض  االأ���س��ري  اإّن  ق��ال  منه، 

االأ�سرى  من  وه�  املُحتّلة،  الغربّية  بال�سّفة  ال�اقعة  حلم، 

ال��ق��دام��ى امل��ع��ت��ق��ل��ن م��ن��ذ م���ا ق��ب��ل ت���ق��ي��ع ات���ف���اق اأو���س��ل���، 

وماهر  ي�ن�ض  االأ�سريان كرمي  اأقدمهم  اأ�سرًيا   25 وعددهم 

اخّل��ط  عليه  ُيطلق  م��ا  داخ��ل  ع��ارة  قرية  م��ن  وهما  ي�ن�ض، 

االأخ�سر.

واجه  الط��ض  االأ�سري  اأّن  اإىل  االأ�سري  ن��ادي  بيان  واأ�سار 

كافة  على  وانتقام  تنكيل  عمليات  اعتقاله،  �سن�ات  خ��الل 

لها  تعر�ض  التي  اخلطرية  االإ�سابات  عن  فعدا  امل�ست�يات، 

خالل عملية اعتقاله بر�سا�ض ق�ات االحتالل، والتحقيق 

عائلته  منزل  االحتالل  هدم  فقد  معه،  والقا�سي  الط�يل 

ثالث مرات.

التبادل  كافة �سفقات  االإف��راج عنه يف  االحتالل  ورف�ض 

واالإف���راج���ات ال��ت��ي مّت��ت ع��ل��ى م���دار ���س��ن���ات اع��ت��ق��ال��ه، اإىل 

جانب رفاقه من االأ�سرى القدامى .
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محمد الطوس 65 عاًما ثالث أقدم أسير سياسّي فلسطينّي 
يدخل عامه الـ37 بسجون االحتالل

االنباط-وكاالت

ن��ا���س��د امل��ف��ت��ي ال��ع��ام ل��ل��ق��د���ض وال��دي��ار 

االأق�سى  امل�سجد  وخطيب  الفل�سطينية، 

امل����ب����ارك ال�����س��ي��خ حم��م��د ح�����س��ن، ام�����ض 

مدينة  اإنقاذ  وامل�سلمن  العرب  اخلمي�ض 

ال���ق���د����ض وامل�������س���ج���د االأق���������س����ى امل����ب����ارك 

مم��ا ي��ح��اك ���س��ده��م��ا ق��ب��ل ف����ات االأوان، 

واإحداث اأمر واقع فيهما

وذك������رت وك���ال���ة االأن����ب����اء وامل��ع��ل���م��ات 

اأن ذلك جاء يف بيان  الفل�سطينية ) وفا( 

حمكمة  ق��رار  على  تعقيبا  الي�م  اأ���س��دره 

احلق  ب���  امل�سمى  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل 

املحدود لليه�د يف اأداء �سل�ات �سامتة يف 

وال��ذي  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد  باحات 

ي��ع��ت��ر اأي�������س���ا وج������د م�����س��ل��ن ي���ه����د يف 

عمال  ميثل  ال  امل��ب��ارك  االأق�����س��ى  امل�سجد 

اإجراميا طاملا تظل �سل�اتهم �سامتة

ه���ذا  اأن   ، ال���ب���ي���ان  يف   ، امل���ف���ت���ي  وب����ن 

امل�ست�يات  اأع��ل��ى  م��ن  اتخذ  ال��ذي  ال��ق��رار 

يف  االح��ت��الل  �سيا�سة  يف�سح  ال�سيا�سية، 

االأق�سى  امل�سجد  يف  ال�اقع  االأم��ر  فر�ض 

املبارك.
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مفتي فلسطين 
يناشد العرب والمسلمين إنقاذ 

القدس ويحذر من حرب دينية

دودين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة 
الحسين لإلبداع الصحفي

الحنيطي: نعمل على تقديم الخدمات الطبية 
ومحاربة البطالة وتنفيذ واجبنا الرئيس

  االنباط-عمان

رع����ى وزي�����ر ال����دول����ة ل�������س����ؤون االإع�����الم 

املهند�ض  احلك�مة  با�سم  الر�سمي  الناطق 

���س��خ��ر دودي�������ن ح���ف���ل ت���ك���رمي ال���ف���ائ���زي���ن 

��ح��ف��ي،  ب���ج���ائ���زة احل�������س���ن ل�����الإب�����داع ال�����سّ

وال���زم���الء ال���ذي���ن م�����س��ى ع��ل��ى ان��ت�����س��اب��ه��م 

25 عاماً. لنقابة ال�سحفين االأردنين 

احلفل  يف  كلمته  خ��الل  دودي����ن،  واأ���س��اد 

النقابة،  ام�ض اخلمي�ض يف مقر  اأقيم  الذي 

ب���ج���ه����د ن���ق���اب���ة ال�����س��ح��ف��ي��ن االأردن����ي����ن، 

وح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ا���س��ت��دام��ة ج��ائ��زة احل�سن 

اجلائزة  ه��ذه  ق��ائ��اًل:«  ال�سحفي،  ل��الإب��داع 

ل��ك��ِل م��ن يحملها، الأن��ه��ا حتمل  ���س��رف  ه��ي 

ا���س��م ال���راح���ِل ال��ك��ب��رِي احل�����س��ِن ب���ِن ط��الل 

فهي امتداد الإرث عظيم، وحا�سٍر م�ستنرٍي، 

ال���ث���اين،  امل���ل���ك ع���ب���د اهلل  ي����ق�����ده ج���الل���ة 

االإع��الم  دوِر  اأهمية  على  دوم��اً  ي�ؤكد  ال��ذي 

امل�س�ؤول يف تنمية املجتمعات ورقيها«. واأكد 

املا�سي  اآذار  �سهر  منذ  داأب���ت  احلك�مة  اأن 

االإع��الم  لقطاِع  تط�يرية  روؤي��ة  و�سع  على 

م�ستجدات  االعتباِر  بعِن  تاأخذ  واالت�سال، 

الع�سِر، وتعزز عمليات االت�سال احلك�مِي، 

وتط�ر  العم�مية،  االإع��الم  و�سائل  ومتكن 

ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ه��ي��اك��ل ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��ع��م��ِل 

االإعالمي.
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االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة االأرك�������ان امل�����س��رك��ة 

اأن  احلنيطي  اأح��م��د  ي��سف  ال��رك��ن  ال��ل���اء 

ت�سكيالتها  بكافة  تعمل  امل�سلحة  ال��ق���ات 

جاللة  ت�جيهات  ترجمة  على  ووح��دات��ه��ا 

ال���ق���ائ���د االأع�����ل�����ى وامل���ت���ع���ل���ق���ة ب��ال��ق�����س��اي��ا 

وال���ت���ح���دي���ات وال�������س���ع����ب���ات ال���ت���ي ت����اج���ه 

امل��ن��ط��ق��ة، ويف م��ق��دم��ت��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���رون��ا 

والتغري  اقت�سادية  اأزم���ات  م��ن  تبعها  وم��ا 

امل��ن��اخ��ي وال�����ذي ي����ؤث���ر ب�����س��ك��ل ك��ب��ري على 

اإىل  اإ�سافًة  العاملي،  والغذائي  املائي  االأمن 

تقدمي اخلدمات الطبية وحماربة البطالة 

وحت�����س��ن ال���ظ���روف امل��ع��ي�����س��ي��ة وم�����س��ان��دة 

ق���ط���اع���ات ال����دول����ة امل��خ��ت��ل��ف��ة وااله���ت���م���ام 

ب���امل���ت���ق���اع���دي���ن ال��ع�����س��ك��ري��ن وامل���ح���ارب���ن 

القدامى، وتنفيذ واجبها الرئي�ض واملتمثل 

اأمن وا�ستقرار اململكة. بحماية 

ج����اء ذل����ك خ����الل ل���ق���اء ال����ل�����اء ال��رك��ن 

كتلة  باأع�ساء  اخلمي�ض،  ام�ض  احلنيطي، 

العامة، بح�س�ر  القيادة  النيابية، يف  العزم 

ع����دد م���ن ك���ب���ار ���س��ب��اط ال���ق����ات امل�����س��ل��ح��ة 

االأردنية- اجلي�ض العربي.

امل�سركة  االأرك�����ان  هيئة  رئ��ي�����ض  واأ����س���ار 

ال���ت���ط����ي���ر  ع���م���ل���ي���ة  اإىل  ال����ل����ق����اء  خ�������الل 

والتحديث.
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االنباط-برتا

ل�س�ؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  اأم���ن  ق��ال 

اإن االن��ت��ه��اك��ات  ال��ق��د���ض ع��ب��داهلل ك��ن��ع��ان، 

والتعديات االإ�سرائيلية الي�مية على اأهلنا 

قان�نياً  مرف��سة  وال��ق��د���ض  فل�سطن  يف 

اأن ه���ذه االن��ت��ه��اك��ات ت��اأت��ي  ودول���ي���اً.وب���ن 

�سد  امل��ت��ك��رر  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  امل�سل�سل  �سمن 

فل�سطن  يف  واحل��ج��ر  وال�����س��ج��ر  االإن�����س��ان 

ق�انن  اإىل  تنفيذه  يف  ت�ستند  وال��ق��د���ض، 

باأنها  عنها  ُيقال  ما  اأق��ل  باطلة،  عن�سرية 

العن�سري  الف�سل  بربرية من  اأ�سد  ن�سخة 

)االبرتهايد(.
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االنباط-العقبة

العقبة  جمرك  مديرية  مدير  ا�ستقبل 

من  وف��داً  العكاليك  احمد  ج��م��ارك  عقيد 

جم��ل�����ض ال���ن����اب مي��ث��ل ال��ل��ج��ن��ة االإداري������ة 

ب��امل��ج��ل�����ض ب��رئ��ا���س��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة 

ال��دك��ت���ر اح��م��د اخلاليلة  ال��ن��ائ��ب  ���س��ع��ادة 

واأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة. وت���اأت���ي ه����ذه ال���زي���ارة 

ل����الط����الع ع���ل���ى واق������ع ال���ع���م���ل يف امل���رك���ز 

ومناق�سة  املركز  يقدمها  التي  واخلدمات 

ال��ع��دي��د م��ن ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ت��ه��م القطاع 

ال��ت��ج��اري واال���س��ت��ث��م��اري وامل��ع���ق��ات التي 

ت�اجه العجلة االقت�سادية و�سبل تذليلها.   

العكاليك بان دائرة اجلمارك تبنت  واأ�سار 

واأمتته  التط�يرية  امل�ساريع  م��ن  العديد 

اإجراءاتها يف �سبيل الت�سهيل والتب�سيط يف 

االإجراءات .

التفا�صيل �ص »3«

 االنباط-عمان

اأك�����د وزي�����ر ال����زراع����ة امل��ه��ن��د���ض خ��ال��د 

اأن م��ه��رج��ان ال��زي��ت���ن ل��ه��ذا  احل��ن��ي��ف��ات 

العام �سيك�ن ملدة 10 ي�ما، وعلى 11 األف 

بحاجياته  االأردين  امل�اطن  و�سيزود  مر 

اأن  ال��زي��ت���ن. وت���ق��ع احلنيفات  م��ن زي��ت 

انتاج  من   %25 بت�س�يق  املعر�ض  ي�ساهم 

زيت الزيت�ن املحلي. وقال خالل رعايته 

ف��ع��ال��ي��ة اجل��م��ع��ي��ة االأردن�����ي�����ة مل�����س��دري 

ال�سحة  يف  وال�سيافة  الزيت�ن  منتجات 

بعن�ان »احلملة ال�طنية للطهي.

التفا�صيل �ص »3«

الملكية لشؤون
 القدس تحذر من قرارات المحاكم 

اإلسرائيلية العنصرية

العقبة .. تخصيص ساحة جمركية 
قريبا لبضائع الصادر الوطني

وزير الزراعة يتوقع أن يسهم
 مهرجان الزيتون بتسويق %25 

من الزيت المحلي



�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركوداملحلي

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الخارجية تدين االعتداءات المستمرة 
لميليشيا الحوثي على السعودية

فلسطين النيابية تدين قرار 
محكمة إسرائيلية يمنح اليهود حًقا 

بالصالة في األقصى

الخارجية: ال أردنيين بين ضحايا
 زلزال باكستان 

الخارجية تعزي بضحايا المروحية 
التونسية

االنباط-عمان

 

االأردين  امللكي  التوثيق  مركز  عر�ض   

الها�سمي، ام�ض اخلمي�ض، وثيقة مبنا�سبة 

الذكرى 77 النعقاد اللجنة التح�سريية 

للموؤمتر العربي العام عام 1944، والتي 

عرفت با�سم »بروتوكول االإ�سكندرية«.

وت��ظ��ه��ر ال��وث��ي��ق��ة، ك��ت��اب��ا م��وج��ه��ا من 

رئي�ض الوزراء اإىل رئي�ض الديوان العايل، 

اهلل  عبد  امللك  جاللة  اط��الع  فيه  يطلب 

اللجنة  ق������رارات  )االأم������ري ح��ي��ن��ه��ا( ع��ل��ى 

بعثها  وال���ت���ي  ل���ل���م���وؤمت���ر،  ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

اأب��و  توفيق  اآن���ذاك  االأردين  ال��وف��د  رئي�ض 

اللجنة  هذه  دور  الوثيقة  وبينت  الهدى. 

يف التمهيد الإن�ساء جامعة الدول العربية 

عام 1946.

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة انعقاد اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر العربي

اجلمعة    8  /  10  / 2021

رئيس هيئة األركان يلتقي أعضاء كتلة العزم النيابية

الحنيطي: نعمل على تقديم الخدمات الطبية ومحاربة 
البطالة وتنفيذ واجبنا الرئيس

الصفدي يلتقي وزير الدولة في الخارجية االلمانية

وزير الداخلية: الحكومة تتعامل مع قضايا اللجوء 
السوري بشكل شمولي ومنسق

  االنباط-عمان

املغرتبني  و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  دان���ت 

على  احل��وث��ي  مليلي�سيا  امل�ستمرة  االع���ت���داءات 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأرا���س��ي 

واآخرها ا�ستهدافها مطار اأبها الدويل بطائرة 

مفخخة م�سرية، م�ساء اأم�ض، اعرت�ستها قوات 

التحالف، واأ�سفرت عن وقوع بع�ض االإ�سابات 

واالأ�سرار املادية.

وع����ر ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������وزارة 

وا�ستنكار  اإدان��ة  الفول، عن  اأب��و  ال�سفري هيثم 

واملمار�سات  االأفعال  لهذه  ال�سديدين  اململكة 

االإره���اب���ي���ة امل���ت���ك���ررة، وا����س���ت���ه���داف امل��دن��ي��ني 

العربية  امل��م��ل��ك��ة  واأم����ن وا���س��ت��ق��رار  االأب���ري���اء 

ال�سعودية ال�سقيقة، موؤكدا وقوف االردن اإىل 

اأمنها  يهدد  م��ا  ك��ل  وج��ه  يف  ال�سعودية  جانب 

ال�سفاء العاجل  ال�سقيق، متمنيا  واأمن �سعبها 

للم�سابني.

االنباط-عمان

دانت جلنة فل�سطني النيابية قرار حمكمة 

يف  ال�����س��ل��وات  اأداء  لليهود  يجيز  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

باحات امل�سجد االأق�سى املبارك.

اخلمي�ض،  ام�ض  اأ���س��درت��ه  بيان  وق��ال��ت، يف 

على  ���س��ارًخ��ا  ع���دواًن���ا  ُي�سكل  ال��ق��رار  ه���ذا  اإن 

»االأق�����س��ى«، وُي��ع��د ان��ت��ه��اًك��ا جلميع ال��ق��وان��ني 

واالأع�������راف ال��دول��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة، وق�����رارات 

ل��ل��رتب��ي��ة وال��ث��ق��اف��ة  امل��ت��ح��دة  م��ن��ظ��م��ة االأمم 

والعلم »اليون�سكو«.

وح�������ذرت ال���ل���ج���ن���ة، ع���ل���ى ل�������س���ان رئ��ي�����س��ه��ا 

القرار  تبعات  من  الظهراوي،  حممد  النائب 

االإ�سرائيلي اخلطري الذي ُيعتر اعتداء على 

احلقوق الدينية لالأمة االإ�سالمية، وا�ستفزاًزا 

مل�ساعر امل�سلمني يف جميع اأنحاء العامل.

واأ�سار الظهراوي اإىل اأن اللجنة �ستخاطب 

جلان فل�سطني يف الرملانات الدولية لل�سغط 

ع��ل��ى ح���ك���وم���ات ب���الده���م ل���وق���ف امل��م��ار���س��ات 

االإ�سرائيلية جتاه املقد�سات.

االنباط-عمان

املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  ُتتابع 

وال�سفارة  ال��وزارة  عمليات  مركز  خالل  من 

اآب���اد، اأو���س��اع املواطنني  اإ���س��الم  االأردن��ي��ة يف 

االأردنيني املُقيمني يف املناطق التي تعر�ست 

 لزلزال، �سباح ام�ض اخلمي�ض، يف جمهورية 

باك�ستان االإ�سالمية ال�سقيقة.

5.7 درج����ات �سرب  ب��ق��وة  وك����ان زل����زال 

الباك�ستان،وا�سفر  جنوب  بلو�س�ستان  اإقليم 

ع����ن م��ق��ت��ل 20 ���س��خ�����س��اً وا����س���اب���ة اأك����ر 

ال��ن�����س��اء  م���ن  معظمهم  اآخ���ري���ن   300 م���ن 

واالطفال .

وقالت الوزارة يف بيان �سحايف،ا اخلمي�ض، 

من  ع��دد  م��ع  باالت�سال  ق��ام��ت  ال�سفارة  اإن 

امل��واط��ن��ني االأردن����ي����ني يف امل��ن��ط��ق��ة، وُت��ت��اب��ع 

االت�������س���االت ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى اأو���س��اع��ه��م، 

اإ�سابة  عن  االآن  لغاية  تبلغ  مل  انها  موؤكدة 

اأي اأردين.

ودع����ت ال������وزارة االأردن����ي����ني املُ��ق��ي��م��ني يف 

اأق�سى درجات احليطة  اتخاذ  اإىل  باك�ستان، 

واحلذر، والتقيد بتعليمات ال�سالمة العامة 

الفتة  الباك�ستانية،  ال�سلطات  عن  ال�سادرة 

م�ساىل انه للتوا�سل وطلب امل�ساعدة، باإمكان 

ال�ساخن  ع��ل��ى اخل���ط  امل��واط��ن��ني االت�����س��ال 

 )0092512833310( ل���ل�������س���ف���ارة 

ال����������������������وزارة  ع�������م�������ل�������ي�������ات  م���������رك���������ز  اأو 

.)00962795497777(

  االنباط-عمان

اأعربت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

حلكومة  املوا�ساة  و�سادق  التعازي  اأح��ّر  عن 

ال�سقيقة،  ال��ت��ون�����س��ي��ة  اجل��م��ه��وري��ة  و���س��ع��ب 

ب�سحايا حادثة �سقوط مروحية ع�سكرية يف 

والية قاب�ض، والتي اأ�سفرت عن مقتل ثالثة 

ع�سكريني.

وع����ّر ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ال�سفري هيثم اأبو الفول، عن ت�سامن اململكة 

التون�سية  اجل��م��ه��وري��ة  و�سعب  حكومة  م��ع 

ال�سقيقة، واأحر التعازي الأ�سر ال�سحايا.

وك����ان����ت م���روح���ي���ة ع�����س��ك��ري��ة ت��ون�����س��ي��ة 

�سقطت يف منطقة احلامة مبحافظة قاب�ض 

التون�سية، ليل الثالثاء االأربعاء، ما اأدى اإىل 

مقتل 3 جنود.
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االنباط-عمان

ال��ل��واء  امل�سرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�ض  اأك���د 

ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د احل��ن��ي��ط��ي اأن ال��ق��وات 

ووح��دات��ه��ا  ت�سكيالتها  ب��ك��اف��ة  تعمل  امل�سلحة 

االأعلى  القائد  جاللة  توجيهات  ترجمة  على 

وال�سعوبات  وال��ت��ح��دي��ات  بالق�سايا  واملتعلقة 

جائحة  مقدمتها  ويف  امل��ن��ط��ق��ة،  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

كورونا وما تبعها من اأزمات اقت�سادية والتغري 

االأم��ن  على  كبري  ب�سكل  ي��وؤث��ر  وال���ذي  املناخي 

امل��ائ��ي وال��غ��ذائ��ي ال��ع��امل��ي، اإ���س��اف��ًة اإىل تقدمي 

وحت�سني  البطالة  وحماربة  الطبية  اخلدمات 

الدولة  قطاعات  وم�ساندة  املعي�سية  ال��ظ��روف 

الع�سكريني  باملتقاعدين  وااله��ت��م��ام  املختلفة 

الرئي�ض  واجبها  وتنفيذ  القدامى،  واملحاربني 

واملتمثل بحماية اأمن وا�ستقرار اململكة.

جاء ذلك خالل لقاء اللواء الركن احلنيطي، 

ام�ض اخلمي�ض، باأع�ساء كتلة العزم النيابية، يف 

كبار �سباط  العامة، بح�سور عدد من  القيادة 

القوات امل�سلحة االأردنية- اجلي�ض العربي.

امل�سرتكة خالل  االأرك��ان  واأ�سار رئي�ض هيئة 

التي  وال��ت��ح��دي��ث  التطوير  عملية  اإىل  ال��ل��ق��اء 

تاأهيل  �سملت  وال��ت��ي  امل�سلحة  ال��ق��وات  نفذتها 

ب��ن��اًء على  امل�سلحة  ال��ق��وات  م��رت��ب��ات  وت��دري��ب 

درا����س���ة ���س��ام��ل��ة وخ��ط��ط وب���رام���ج، ه��دف��ت اإىل 

ال��ب�����س��ري وت��ع��زي��ز  ال��ع��ن�����س��ر  رف���ع ك��ف��اءة واأداء 

ق���درات���ه ال��ق��ت��ال��ي��ة وت��ن��م��ي��ة م��ه��ارات��ه ب��اأح��دث 

خالل  م��ن  وذل��ك  الع�سكري،  التدريب  و�سائل 

الداخلية  وال����دورات  املختلفة  التمارين  عقد 

ال�سقيقة  ال�����دول  م���ع  امل�����س��رتك��ة  واخل���ارج���ي���ة 

وال�سديقة، لي�سبحوا قادرين على مواجهة اأي 

حتٍد يراد به امل�سا�ض باأمن وا�ستقرار اململكة.

وب����ني احل��ن��ي��ط��ي الأع�������س���اء ال��ك��ت��ل��ة طبيعة 

املختلفة  احلديثة  واالأ�سلحة  واملعدات  االآليات 

ال��ق��وات  اإىل اخل���دم���ة يف  اإدخ���ال���ه���ا  وال���ت���ي مت 

الواجبات  وطبيعة  االأخ���رية،  ب��االآون��ة  امل�سلحة 

العربي،  اجلي�ض  ن�سامى  ينفذها  التي  وامل��ه��ام 

تتعر�ض  التي  بالتهديدات  يتعلق  فيما  خا�سًة 

ل��ه��ا ب��ع�����ض ال���واج���ه���ات احل���دودي���ة وال���ت���ي يتم 

واح��ب��اط  وح��رف��ي��ة،  ك��ف��اءة  بكل  معها  التعامل 

االأم��ن الوطني  اأي خمططات يراد بها زعزعة 

ال�سامل.

بدورهم، بني اأع�ساء الكتلة اأن هذه اللقاءات 

تاأتي يف �سياق تعزيز التن�سيق امل�سرتك، لالتفاق 

على اأطر وا�سحة تكون منهجاً اأ�سا�سياً وحيوياً 

والتحديث  خالل مناق�سة احلكومة، لالرتقاء 

القوات  مبنت�سبي  املتعلقة  الت�سريعات  لبع�ض 

امل�����س��ل��ح��ة مل���واك���ب���ة ال���ت���ق���دم وال���ت���ط���ور يف ه��ذا 

اجلانب.

ويف نهاية اللقاء اأ�ساد اأع�ساء الكتلة بالدور 

ال��ك��ب��ري ال�����ذي ت���ق���وم ب���ه ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف 

معربني  اململكة،  وا�ستقرار  اأم��ن  على  احلفاظ 

دعمهم  موؤكدين  لها،  وتقديرهم  �سكرهم  عن 

للجهود املبذولة للدفاع عن الوطن ومقدراته 

ومبا ي�سمن حتقيق االأمن الوطني ال�سامل.

 االنباط-عمان

ا�ستقبل  االأول)ب�����رتا(-  ت�سرين   7 ع��ّم��ان 

 نائب رئي�ض الوزراء ووزير اخلارجية و�سوؤون 

املغرتبني اأمين ال�سفدي، يوم االربعاء، وزير 

الدولة يف وزارة اخلارجية االحتادية االأملانية 

على  البناء  �ُسبل  بحث  اجتماع  اأن��ني، يف  نيلز 

العالقات بني  ت�سهده  الذي  امللُحوظ  التقّدم 

اإىل  اإ���س��اف��ًة  امل���ج���االت،  ال��ب��ل��دي��ن يف خمتلف 

االإقليمية. التطورات 

و�سّدد الوزيران على اأّن البلدين م�ستمران 

يف ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ق���وي���ة ال����ت����ع����اون، وزي������ادة 

ك�سبيل  االإق��ل��ي��م��ي��ة  الق�سايا  اإزاء  التن�سيق 

االأزم���ات  وح��ل  املُ�����س��رتك،  هدفهما  لتحقيق 

وتعزيز االأمن واال�ستقرار. وا�ستعر�ض اللقاء 

الفل�سطينية،  بالق�سية  املرتبطة  التطورات 

وج��ه��ود ح��ل االأزم����ة ال�����س��وري��ة، ودع���م لبنان 

اأخرى  اإقليمية  ق�سايا  اإىل  اإ�سافًة  والعراق، 

االإرهاب.  مكافحة  يف  املُ�سرتك  العمل  �سملت 

اأملانيا  ُتقدمه  ال��ذي  الدعم  ال�سفدي  وثّمن 

 - االأردن��ي��ة  ال�سراكة  اأهمية  م��وؤك��دا  ل���الأردن، 

االأملانية، ودور اأملانيا يف جهود حل ال�سراعات 

االإق��ل��ي��م��ي��ة. واأّك�����د ال���وزي���ر االأمل�����اين ح��ر���ض 

االأردن، مثمنا  التعاون مع  تعزيز  بالده على 

عبداهلل  امللك  جاللة  ي��ُق��وده��ا  التي  اجل��ه��ود 

الثاين لتجاوز التحديات يف املنطقة، وتعزيز 

واال�ستقرار  االأم��ن  وتكري�ض  احل��وار،  ثقافة 

الوزيران  واتفق  وال��رخ��اء.  ال�سالم  وحتقيق 

اإط��ار  يف  والتن�سيق  ال��ت�����س��اور  ا���س��ت��م��رار  ع��ل��ى 

البلدين  التي تربط  اال�سرتاتيجية  ال�سراكة 

ال�سديقني.

  االنباط-عمان

ق����ال وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة م�����ازن ال���ف���راي���ه، اإن 

اللجوء  ق�سايا  مع  تتعامل  االأردن��ي��ة  احلكومة 

�سمويل  ب�سكل  اململكة  اأرا����س���ي  ع��ل��ى  ال�����س��وري 

ومن�سق بني جميع اجلهات املعنية بهذا ال�ساأن، 

�سامية  ملكية  وبتوجيهات  االأردن  اأن  م��وؤك��دا 

مل�ساعدة  ي�ستطيع  م��ا  ك��ل  ي��ق��دم  وم��اي��زال  ق��دم 

معاناتهم  من  والتخفيف  ال�سوريني  الالجئني 

ب�ستى املجاالت.

واأ�ساف الفرايه، لدى زيارته ام�ض اخلمي�ض، 

اأن  ال�سوريني،  لالجئني  ال��زع��رتي  خميم  اإىل 

واملعي�سية  اخل��دم��ي��ة  ال��الج��ئ��ني  اأو����س���اع  تفقد 

لهم هو  اليومية  �سري احلياة  واالطمئنان على 

احلكومة  تعمل  حيث  ووط��ن��ي،  ان�ساين  واج��ب 

مع  وبالتعاون  ال���وزراء  رئي�ض  من  وبتوجيهات 

امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني على 

ال�سحية  �سبل تقدمي اخلدمات  وتي�سري  اإدام��ة 

والتعليمية واالأمنية لهم وبالقدر الذي ت�سعفنا 

فيه اإمكانياتنا.

واأكد وزير الداخلية �سرورة ت�سجيع وحتفيز 

فريو�ض  مطعوم  تلقي  على  باملخيم  الالجئني 

للت�سدي  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ب��اع��ت��ب��اره  ك���ورون���ا 

ال��وق��ائ��ي��ة  اإىل ج���ان���ب االإج���������راءات  ل��ل��ج��ائ��ح��ة 

وال�����س��ح��ي��ة امل��ت��ب��ع��ة وف��ق��ا ل��ل��ب��وت��وك��ول الطبي 

املطعوم  تلقوا  من  ن�سبة  اأن  اإىل  الفتا  املعتمد، 

املخيم  يف  باملئة   25 ه��ي  امل�ستهدفة  الفئة  م��ن 

بلغت  بينما  ع���ام،  ب�سكل  االأردن���ي���ني  غ��ري  وب��ني 

امل�ستهدفة  الفئة  من  املطعوم  تلقوا  من  ن�سبة 

بني االأردنيني 60 باملئة.

املطعوم  متلقي  ن�سبة  اأن  ال��ف��راي��ه  واع��ت��ر 

داخ���ل امل��خ��ي��م م��ا زال���ت دون امل�����س��ت��وى املطلوب 

زي��ادة  اإىل  الالجئني  داع��ي��ا  اإل��ي��ه،  ن�سعى  ال���ذي 

اأنف�سهم  حلماية  امل��ط��ع��وم  تلقي  على  االإق��ب��ال 

وعائالتهم.

االأردين  للمواطن  املطعوم  اإع��ط��اء  اإن  وق��ال 

االأردن��ي��ة هي  االأرا���س��ي  وال��الج��ئ واملقيم على 

جاللة  لتوجيهات  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رك��ائ��ز  اإح���دى 

امللك وويل العهد منذ بدء اجلائحة، وذلك حتى 

املجتمع وكل من يقيم على  نتمكن من حماية 

اأرا�سي اململكة.

وت��ف��ق��د وزي�����ر ال���داخ���ل���ي���ة، خ����الل ال���زي���ارة، 

داخل  لالجئني  املخ�س�سني  التطعيم  مركزي 

ال�سحية  االإج����راءات  �سري  على  واطلع  املخيم، 

والفنية املتبعة.

و���س��دد ال���وزي���ر ال��ف��راي��ه ع��ل��ى ����س���رورة رف��ع 

م�ستويات  اإىل  لي�سل  ل����الأردن  ال���دويل  ال��دع��م 

الالجئني  ال�ست�سافة  احلقيقية  الكلفة  تعادل 

اململكة  يف  االقت�سادية  االأو�ساع  ل�سعوبة  نظرا 

وال�سغوطات التي تتعر�ض لها يف �ستى املجاالت، 

م�سريا اإىل اأن ن�سبة اال�ستجابة العاملية ملتطلبات 

االأردن  ال�����س��وري��ني يف  ال��الج��ئ��ني  واح��ت��ي��اج��ات 

باملئة من   10 تتجاوز  احل��ايل مل  العام  خ��الل 

الكلفة احلقيقية ال�ست�سافتهم.

الدور  بتاأدية هذا  االأردن  ا�ستمرار  اأن  واأك��دا 

االن�������س���اين جت�����اه ال���الج���ئ���ني ي���رت���ب���ط ب�����س��ك��ل 

وم�ساعدته  ل��ه  امل��ق��دم  ال��دع��م  مب�ستوى  وث��ي��ق 

اإيجابي  ب�سكل  االأزم���ة  اآث���ار  م��ع  التعاطي  على 

وال�سيا�سية  االقت�سادية  ال�سعد  خمتلف  على 

واالأمنية.

اإن  الداخلية  وزي���ر  ق��ال  اآخ���ر،  وع��ل��ى �سعيد 

املخيم  داخ���ل  التجارية  امل��ح��الت  تنظيم  اإع���ادة 

تعتر  املطلوبة  ال�سحية  ل��ال���س��رتاط��ات  وف��ق��ا 

�سرورة يجب العمل عليها.

اإي���ج���از ق��دم��ه مدير  ال��ف��راي��ه اإىل  وا���س��ت��م��ع 

الواجبات  ح��ول  حمكري  تامبي  العقيد  املخيم 

واملهام التي يوؤديها العاملون باملخيم من خالل 

االأق�����س��ام امل��وج��ودة فيه وال��ت��ي تعمل على م��دار 

م�ساكلهم  ومعاجلة  الالجئني  خلدمة  ال�ساعة 

ب��ال��ت��ع��اون م��ع املنظمات  وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

الدولية املعنية.

وق���در ح��م��ك��ري ع���دد ال��الج��ئ��ني امل��وج��ودي��ن 

 80 2012 بحوايل  تاأ�س�ض عام  باملخيم الذي 

األف الجئ.

كما التقى وزير الداخلية خالل الزيارة مع 

اأب��رز همومهم  اإىل  عدد من الالجئني وا�ستمع 

واحتياجاتهم، حيث اأكد الوزير اأن االأردن وعلى 

الرغم من توا�سع اإمكاناته و�سح موارده اإال اأنه 

يتعامل مع الالجئني ال�سوريني مبا ين�سجم مع 

مبادئه القومية الرا�سخة.

واأ�سار اإىل اأن تدفق الالجئني ال�سوريني اإىل 

اأرا�سي اململكة فر�ض على االأردن ظروفا �سعبة 

ال�سعد االقت�سادية والتعليمية وال�سحية  على 

والبنية التحتية وقطاعي الطاقة واملياه و�سوق 

العمل، وال �سيما يف املناطق احلا�سنة لالجئني.

ال�سوريون عن  الالجئون  من جانبهم، عر 

امللك عبداهلل  وتقديرهم جلاللة  �سكرهم  بالغ 

احتياجاتهم  تلبية  يف  الكبري  دوره  على  الثاين 

للحكومة  امل�ستمرة  وتوجيهاته  وم�ساعدتهم 

وال�سعب  للحكومة  �سكرهم  اإىل  اإ�سافة  بذلك، 

لقمة  معهم  وتقا�سم  ا�ستقبلهم  ال��ذي  االردين 

العي�ض، موؤكدين اأن ما قدمه االأردن لهم عجزت 

عنه الدول العظمى.

وراف��ق وزي��ر الداخلية خ��الل ال��زي��ارة ممثل 

امل��ف��و���س��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة ل����الأمم امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون 

الالجئني يف االأردن دومينيك بارت�ض، وحمافظ 

�سوؤون  مديرية  ومدير  النجادا،  �سلمان  املفرق 

ال���الج���ئ���ني ال�����س��وري��ني ال��ع��م��ي��د ط�����ارق ع����ازر، 

ب��االإ���س��اف��ة اإىل ع���دد م��ن امل�����س��وؤول��ني االأم��ن��ي��ني 

واملعنيني.

الملكية لشؤون القدس تحذر من 
قرارات المحاكم اإلسرائيلية العنصرية

االنباط-برتا

ق����ال اأم����ني ع����ام ال��ل��ج��ن��ة امل��ل��ك��ي��ة ل�����س��وؤون 

االن���ت���ه���اك���ات  اإن  ك���ن���ع���ان،  ع����ب����داهلل  ال���ق���د����ض 

والتعديات االإ�سرائيلية اليومية على اأهلنا يف 

ودولياً. فل�سطني والقد�ض مرفو�سة قانونياً 

�سمن  ت���اأت���ي  االن���ت���ه���اك���ات  ه����ذه  اأن  وب����ني 

االإن�����س��ان  ���س��د  امل��ت��ك��رر  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  امل�سل�سل 

وال�����س��ج��ر واحل���ج���ر يف ف��ل�����س��ط��ني وال��ق��د���ض، 

ع��ن�����س��ري��ة  ق���وان���ني  اإىل  ت��ن��ف��ي��ذه  ت�����س��ت��ن��د يف 

اأ�سد  ن�سخة  باأنها  عنها  ُيقال  ما  اأق��ل  باطلة، 

)االبرتهايد(  العن�سري  الف�سل  من  بربرية 

ال���ذي ع��رف يف ج��ن��وب اف��ري��ق��ي��ا، م�����س��ريا اإىل 

يف  باالحتالل  قائمة  �سلطة  هي  اإ�سرائيل  اأن 

العرف القانوين الدويل.

واأ���س��اف لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة )ب��رتا(، 

و���س��ائ��ل  ام�������ض يف  ال��ل��ج��ن��ة  ط��ال��ع��ت��ه  م����ا  اأن 

قبل  من  للم�ستوطنني  ال�سماح  عن  االإع���الم 

يف  ال�سامتة  بال�سالة  االإ�سرائيلية  املحكمة 

االحتالل  اأن  يوؤكد  املبارك،  االأق�سى  امل�سجد 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي ي�����س��ت��خ��دم حم��اك��م��ه واأج��ه��زت��ه 

االأم��ن��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات��ه ذراع�����ا ا���س��ت��ع��م��اري��ا يف 

ت��ن��ف��ي��ذ خم��ط��ط��ات��ه ال��ت��ه��وي��دي��ة م��ت��ج��اه��اًل 

جميع قرارات ال�سرعية الدولية ال�سادرة عن 

واليون�سكو  االأم��ن  وجمل�ض  العامة  اجلمعية 

املتحدة،  االأمم  لهيئة  التابعة  االأجهزة  وكافة 

ال��ت��ي ت���وؤك���د ����س���رورة احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��و���س��ع 

التاريخي القائم يف القد�ض.

من  ح��ددت  الدولية  ال�سرعية  اأن  واو�سح 

خالل العديد من القرارات ال�سادرة عنها اأن 

ما يجب اأن يطبق على اأر�ض فل�سطني املحتلة 

هو القانون الدويل واتفاقية الهاي 1907، 

لوائح  من  وغريها   ،1949 واتفاقية جنيف 

جممع  عاملية  واإن�����س��ان��ي��ة  وحقوقية  قانونية 

املبارك  االق�سى  امل�سجد  اأن  فيها  مبا  عليها، 

الكلية  مب�ساحته  ال�سريف  القد�سي  احلرم   /

هو  اليون�سكو،  ق��رار  وبح�سب  دومن��اً   144
عالقة  وال  وحدهم  للم�سلمني  خال�ض  ملك 

والقانون  التاريخ  لهم  يجيز  فال  به،  لليهود 

اأن  االإ�سالمية  العربية  احل�سارية  والهوية 

باأي  امل�سجد  داخل  املزيفة  طقو�سهم  ميار�سوا 

�سكل من االأ�سكال.

القد�ض  ل�����س��وؤون  امللكية  اللجنة  اأن  واك���د 

ت��ن��ب��ه ب��اأن��ه ل��ي�����ض ه��ن��اك م��ا ي���رر الإ���س��رائ��ي��ل 

ال����ت����ع����دي ع���ل���ى امل�������س���ج���د االأق���������س����ى ب��ح��ج��ة 

الهيكل  الإق��ام��ة  وال�سعي  الدينية  الطقو�ض 

املزعوم، فال اعرتاف اطالقاً بقرارات املحاكم 

اأهلنا ومقد�ساتنا. االإ�سرائيلية �سد 

ت�سمع  اأن  الإ�سرائيل  االأوان  اآن  »لقد  وقال 

الدولية  وال�سرعية  واملنطق  العقل  الأ���س��وات 

امللك عبد اهلل  فكما قال ويقول دائماً جاللة 

الثاين �ساحب الو�ساية الها�سمية التاريخية 

ع���ل���ى ال����ق����د�����ض وم���ق���د����س���ات���ه���ا االإ����س���الم���ي���ة 

االأم����ن  اإ����س���رائ���ي���ل  اأرادت  »اإذا  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 

ال�سرعية  ب��ق��رارات  االل��ت��زام  فعليها  وال�سالم 

الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  فيها  مبا  الدولية 

القد�ض  وعا�سمتها   1967 ع��ام  ح��دود  على 

الفل�سطيني يف حريته  ال�سعب  ال�سرقية وحق 

االح��ت��الل  �سلطات  وع��ل��ى  م�����س��ريه«،  وتقرير 

�سيا�ستها  ع��ن  �سينتج  ال���ذي  اخل��ط��ر  اإدراك 

اإىل حرب دينية �ست�سعل  املنطقة  التي �ستقود 

التنبوؤ  معه  ي�سعب  وب�سكل  باأ�سرها  املنطقة 

ب��ن��ت��ائ��ج��ه��ا، وع���ل���ى امل��ج��ت��م��ع ال������دويل حتمل 

ق��رارات  تطبيق  اإ�سرائيل  الإل��زام  م�سوؤولياته 

الفو�سى  املنطقة  وجتنيب  الدولية  ال�سرعية 

وعدم اال�ستقرار.
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  االنباط-عمان

رع���ى وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون الإع����ام الناطق 

دودي��ن  �شخر  املهند�س  احلك�مة  با�شم  الر�شمي 

لاإبداع  احل�شني  بجائزة  الفائزين  تكرمي  حفل 

انت�شابهم  على  الذين م�شى  والزماء  حفي،  ال�شّ

لنقابة ال�شحفيني الأردنيني 25 عاماً.

واأ���ش��اد دودي����ن، خ��ال كلمته يف احل��ف��ل ال��ذي 

اأقيم ام�س اخلمي�س يف مقر النقابة، بجه�د نقابة 

ا�شتدامة  على  وحر�شها  الأردن��ي��ني،  ال�شحفيني 

هذه  قائًا:«  ال�شحفي،  لاإبداع  احل�شني  جائزة 

لكِل من يحملها، لأنها حتمل  �شرف  اجلائزة هي 

ا�شم الراحِل الكبرِي احل�شنِي بِن طال فهي امتداد 

لإرث عظيم، وحا�شٍر م�شتنرٍي، يق�ده جالة امللك 

عبد اهلل الثاين، الذي ي�ؤكد دوماً على اأهمية دوِر 

الإعام امل�ش�ؤول يف تنمية املجتمعات ورقيها«.

اآذار املا�شي  اأن احلك�مة داأب��ت منذ �شهر  واأك��د 

ع���ل���ى و����ش���ع روؤي�������ة ت���ط����ي���ري���ة ل���ق���ط���اِع الإع������ام 

والت�شال، تاأخذ بعنِي العتباِر م�شتجدات الع�شِر، 

وتعزز عمليات الت�شال احلك�مِي، ومتكن و�شائل 

والهياكل  الت�شريعات  وتط�ر  العم�مية،  الإع��ام 

الناظمة للعمِل الإعامي.

وب���ني دودي����ن اأن ه���ذه ال���روؤي���ة ت�����ش��م��ُل اإن�����ش��اَء 

�ُس  ُتخ�شَّ الإع���ام���ي،  امل��ح��ت���ى  ل��دع��ِم  ���ش��ن��دوٍق 

اخلا�س  القطاع  م�ؤ�ّش�شات  م��ن  مالية  رواف���د  ل��ُه 

ال����ُك����رى، م���ن ق��ب��ي��ل م�����ش��اه��م��ت��ه��ا يف امل�����ش���ؤول��ي��ِة 

الجتماعّيِة، وجزء من قيمِة الإعاناِت احلك�مّيِة 

ط�يًا  �ش�طاً  احلك�مة  قطعت  التي  والق�شائّية، 

يذهُب  »بحيث  ب�شاأِنها،  م�شتدامٍة  حل�ٍل  و�شع  يف 

منه  وت�شتفيُد  ال�ّشركاِء،  جميِع  اإىل  بعدالٍة  ريُعها 

م�شتداٍم  ك��ج��زٍء  ال���رق��ّي��ُة  حُف  ال�شُّ خ��ا���ٍس  ب�شكٍل 

اآلّية جديدٍة للتح�شيِل  املالّية، ووفق  اأزمتها  حلل 

بالّتعاون مع وزارة املالّية«.

اإن�������ش���اء ����ش���ن���دوق ل��دع��م  واأ�����ش����اف دودي������ن اأن 

امل���ح���ت����ى الإع����ام����ي ت���رج���م ع���اق���ات ال��ت��ع��اون 

ونقابِة  احلك�مة  بني  احلقيقية  وال�شراكة  املثمر 

الت�جه  وجلنة  جهة،  م��ن  الأردن��ي��ني  ال�شحفيني 

م�ؤكداً حر�س  اأخ��رى،  النيابية من جهة  ال�طني 

احل��ك���م��ة على ال���ش��ت��م��رار ب��ه��ذا ال��ت��ع��اوِن، وه��ذه 

ال�شراكة، اإىل حنِي بل�رة احلل�ل فعلياً على اأر�ِس 

ال�اقع.

ال���ذي ق��دم��ه الأردن  اأ���ش��ار اإىل الق����راح  ك��م��ا 

انعقَد يف  ال��ذي  العرب،  الإع���اِم  وزراِء  يف جمل�س 

ال��ع��ام احل���ايل، وال���ذي يهدف اإىل  القاهرة خ��ال 

ت��اأط��رِي ال��ع��اق��ِة ال��ق��ان���ن��ّي��ِة م��ع ���ش��رك��اِت الإع���اِم 

��ات��ه��ا وت��ط��ب��ي��ق��ات��ه��ا، م���ن خ��ال  ال���دول���ّي���ِة وم��ن�����شّ

اآل���ّي���اِت ال��ع��م��ِل ال��ع��رب��ِي امل�����ش��رك، واأ����ش����ًة ببع�ِس 

التجارِب العاملّيِة الناجحة، وذلك من خال و�شَع 

�شركاِت  جميِع  مع  للتعامِل  م�حدة  ا�شراتيجّيٍة 

و�شائِل  لتع�ي�ِس  اآل��ّي��ٍة  لإي��ج��اِد  ال��دول��ي��ِة  الإع���اِم 

املنتجِة للمحت�ى الإخباري عِن  العربيِة  الإع��اِم 

ال���ذي ي��ذه��ُب اإىل �شركاِت  ال��ف��ائ��ت،  امل���ايِل  ال��رب��ِح 

وحمركاِت البحِث العماقة.

و�شع  دودي�����ن-  وف���ق   - امل��ق��رح  يت�شمن  ك��م��ا 

�شرعة  ت�شمن  م��ل��زم��ة،  حملية  ق���ان��ني  وتفعيل 

حذِف  يف  الجتماعِي  الت�ا�شِل  و�شائِل  ا�شتجابِة 

املحت�ى املخاِلِف للق�اننِي ال�طنيِة مثل: احل�سِّ 

على  والتمييِز  والتفِرقة  والكراهيِة  العنِف  على 

الأخباِر  اإىل  اإ�شافًة  جندرّيٍة،  اأو  عن�شرّيٍة  اأ�ش�ٍس 

ِللَِة. الكاذبة واملُ�شَّ

املقرح لقي ترحيباً  ه��ذا  اأن  اإىل  ون���ه دودي��ن 

البدُء بالإجراءاِت  العرب، ومتَّ  من وزراِء الإع��اِم 

عربيٍة  جلنٍة  ت�شكيُل  خال  من  لتنفيذِه،  الفعلّيِة 

الإطاِر  ل��شِع  الها�شمّيِة  الأردنّيِة  اململكِة  برئا�شِة 

التنظيمي وال�شراتيجي لاإعاِم الإلكروين.

باأعمال نقيب ال�شحفيني  القائم  ب��دوره، ثمن 

الأردن���ي���ني ال��زم��ي��ل ي��ن��ال ال��رم��اوي دع��م جالة 

امللك عبد اهلل الثاين لاإعام الأردين وت�جيهاته 

احل��ري��ات  بتعزيز  املتعاقبة  للحك�مات  امل�شتمرة 

ال�شحفية، اإ�شافة لدعم جالته ال�شن�ي جلائزة 

احل�����ش��ني ل����اإب����داع ال�����ش��ح��ف��ي وال���ت���ك���رمي امل��ل��ك��ي 

الدوري لنخبة من ال�شحفيني.

وا�شتعر�س الرماوي، خال كلمته، الإجنازات 

�شارفت وليته  الذي  النقابة  التي حققها جمل�س 

على الن��ت��ه��اء، وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت���اج��ه الإع���ام 

الأردين وخ�ش��شاً ال�شحف ال�رقية.

واأ�شار اإىل اأهمية تعزيز التعاون بني احلك�مة 

التي  الق�شايا  خمتلف  ح���ل  ال�شحفيني  ونقابة 

تهم اجل�شم ال�شحفي، م�شيداً يف هذا الإطار بدور 

وتعاونه يف جميع  الإع���ام  ل�ش�ؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 

امللفات والق�شايا التي تخ�س نقابة ال�شحفيني.

الفائزين يف جائزة  ال��زم��اء  ال��رم��اوي  وه��ن��اأ 

احل�����ش��ني ل���اإب���داع ال�����ش��ح��ف��ي، وال���زم���اء ال��ذي��ن 

 25 ال�شحفيني  ل��ن��ق��اب��ة  ان��ت�����ش��اب��ه��م  ع��ل��ى  م�����ش��ى 

عاماً، م�شيداً بدور جلنة جائزة احل�شني يف تقييم 

الأعمال وامل�اد الإعامية.

احل�شني  جل��ائ��زة  التحكيم  جلنة  رئي�س  وق��ال 

اإن  ال��ع��م��ري  حممد  ال��دك��ت���ر  ال�شحفي  ل��اإب��داع 

وف��ق��اً  امل��ق��دم��ة  امل�����اد  جميع  م��ع  تعاملت  اللجنة 

الفن�ن  ملختلف  بالتقييم  املتعلقة  املهنية  للق�اعد 

املرئية،  اأو  املكت�بة،  �ش�اء  والإعامية  ال�شحفية 

بالهتمام  حظي  جميعها  اأن  م�ؤكداً  امل�شم�عة،  اأو 

الازم لكن الفروقات بني الأعمال متثلت يف مدى 

اأهميتها وتاأثريها على املتلقني.

ما  �ش�ء  وعلى  النقابة  جمل�س  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

ي�شهده الإع��ام من تن�ع، �شكل جلنة من اأع�شاء 

الهيئة العامة للنقابة لإعداد م�شروع نظام خا�س 

على  ي�شجع  ال�شحفي،  ل��اإب��داع  احل�شني  جلائرة 

ال�شحافة  دور  تعزز  مميزة  �شحفية  اأعمال  اإنتاج 

والإعام يف املجتمع.

ت��شلت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال��ع��م��ري  ال��دك��ت���ر  وب���ني 

العربية  التجارب  العديد من  وبعد الط��اع على 

حق�ل  ي��شع  نظام  م�شروع  اإع���داد  اإىل  وال��دول��ي��ة 

اجل���ائ���زة ل��ت���اك��ب امل���ت���غ���ريات يف جم����ال الإع����ام 

والت�شال، لفتاً اإىل اأن اللجنة تتطلع اإىل اأن يجد 

جمل�س  ل��دى  وال�شتح�شان  القب�ل  امل�شروع  ه��ذا 

النقابة واأع�شاء الهيئة العامة.

واأل���ق���ى م���دي���ر ع����ام وك���ال���ة الأن����ب����اء الأردن���ي���ة 

كلمة  احلفل،  خ��ال  الروا�شدة،  رم�شان  الأ�شبق، 

لع�ش�ية  انت�شابهم  على  م�شى  ال��ذي��ن  ال��زم��اء 

الإع��ام  دع��م  اأهمية  فيها  اأك��د  25 عاماً،  النقابة 

الدولة يف  الذي كان ومايزال يدافع عن  ال�طني 

جميع التحديات والظروف التي متر بها.

وخ����ال احل���ف���ل، ك���رم وزي����ر ال���دول���ة ل�����ش���ؤون 

الإع������ام ال��ف��ائ��زي��ن ب��ج��ائ��زة احل�����ش��ني ل���اإب���داع 

انت�شابهم  على  الذين م�شى  والزماء  ال�شحفي، 

للنقابة 25 عاماً، وروؤ�شاء جامعات وجهات داعمة 

للنقابة، اإىل جانب تكرمي عدد من الزماء الذين 

ميثل�ن ق�ش�س جناح رغم ال�شع�بات التي يعان�ا 

منها.

 االنباط-عمان

اأكد وزير الزراعة املهند�س خالد احلنيفات 

ملدة  �شيك�ن  العام  لهذا  الزيت�ن  مهرجان  اأن 

و���ش��ي��زود  م��ر  األ���ف   11 وع��ل��ى  ي���م��ا،   10
زي���ت  م�����ن  ب���ح���اج���ي���ات���ه  الأردين  امل������اط�����ن 

الزيت�ن.

امل��ع��ر���س  ي�����ش��اه��م  اأن  وت����ق���ع احل��ن��ي��ف��ات 

ب��ت�����ش���ي��ق %25 م���ن ان���ت���اج زي����ت ال��زي��ت���ن 

املحلي.

وق�����ال خ����ال رع���اي���ت���ه ف��ع��ال��ي��ة اجل��م��ع��ي��ة 

الأردنية مل�شدري منتجات الزيت�ن وال�شيافة 

للطهي  ال�طنية  »احلملة  بعن�ان  ال�شحة  يف 

احتفالية زيت الزيت�ن« اإن املهرجان �شيعتمد 

ط��ري��ق��ة ال��ف��ح�����س امل�����ش��ب��ق ل��زي��ت ال��زي��ت���ن، 

 10 يف  ال��زي��ت���ن  م��ع��ا���ش��ر  ت�شغيل  و���ش��ي��ب��داأ 

ت�شرين اأول اجلاري.

الأردن قليلة  املائية يف  امل�ازنة  اأن  واأ�شاف 

يف  �شم�ده  على  الأردين  امل���زارع  �شاكرا  ج��دا 

وجه التغريات القليمية و�شح املياه.

بقطاع  املتعلقة  املبادرات  اأهمية  اإىل  ولفت 

ال��زي��ت���ن الأردين  ال��زراع��ة ب�شكل ع��ام وزي���ت 

ب�شكل خا�س.

دول��ة ه�لندا  تقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  وثمن 

قطاع  وبالأخ�س  الزراعية  القطاعات  لكافة 

الزيت�ن، ا�شافة لدعم منظمة الفاو.

ب������دوره، اأك�����د رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الأردن���ي���ة 

اأن  الزي�د  فيا�س  الزيت�ن  منتجات  مل�شدري 

زراعية  �شياحة  ان�شاء  الرنامج  من  الهدف 

الزيت�ن  قطف  بتجربة  ال�شائح  يق�م  بحيث 

وع�شره.

 7 اإىل  ال��ع��ام و�شل  ه��ذا  امل�شروع  اإن  وق��ال 

م��زارع و7 معا�شر، مب��زارع   7 حمافظات يف 

على الطريقة التقليدية ومزارع ا�شتثمارية.

واأ�شاف اأن الهدف تقدمي زيت زيت�ن عايل 

اجل�دة يقدم املنتج الأردين لكافة دول العامل.

من جهته، �شدد مندوب ال�شفارة اله�لندية 

مارك ها�شيار على اأن الزراعة لديها اأهمية 

وت�شعى  الأردين،  القت�شادي  النم�  كبرية يف 

ه�لندا لدعمها.

داع���م  ب�شفتها  ت��ري��د  ال�����ش��ف��ارة  اأن  وب���ني 

ايجاد ع�ائد ا�شتثمارية على امل�شتفيدين من 

براجمها املتعلقة بالقطاع الزراعي.

من جانبه، قال طال الفايز من منظمة 

تدعم  املنظمة  اإن  )الفاو(  والزراعة  الأغذية 

خطط ال��ش�ل لاأمن الغذائي.

مع  امل�شتمر  بالتعاون  �شعادته  ع��ن  وع��ر 

وزارة الزراعة بهذا املجال. 

ب�������دوره، ق����ال ال���دك���ت����ر ����ش���ام اي������ب من 

املركز ال�طني للبح�ث الزراعية اإن الزيت�ن 

اأق���دم  يف منطقة امل��ه��را���س ع��ج��ل���ن ي��ع��د م��ن 

الأ���ش��ج��ار يف ال��ع��امل وه���� ا���ش��ل ال��زي��ت���ن يف 

ايطاليا وا�شبانيا وقر�س.

ب��دع��م احلملة  ���ش��اه��م  امل��رك��ز  اأن  واأ����ش���اف 

وخمتلف ن�شاطاتها و�شاهم بفح�س منتجات 

زيت الزيت�ن، ودعم اجلهد لتط�ير املنتج يف 

الأردن ون�شر �شياحة الطهي يف الأردن.

امللكية لفن�ن  الأكادميية  وعر مدير عام 

ال��ط��ه��ي ج���اك رو���ش��ي��ل  ع��ن ���ش��ع��ادت��ه ب���ج���د 

الأكادميية يف املبادرة.

وا�شار اإىل اأن الأردن لديه منتجات زراعية 

رائعة ويجب دعمها.

ب���������دوره، ل���ف���ت ي��������ش���ف اق���ل���ي���م ال��ط��اه��ي 

اأنه �شيتم اقامة  اإىل  التنفيذي يف الأكادميية 

للطلبة  م�شتمرة  ف�شلية  ت�عية  حم��ا���ش��رة 

من اأجل التعرف على منتجات زيت الزيت�ن 

والتفريق بني املنتج اجليد وغري اجليد وه� 

ما �شيفيدهم بحياتهم العملية امل�شتقبلية.

دودين يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة الحسين لإلبداع الصحفي

وزير الزراعة يتوقع أن يسهم مهرجان الزيتون بتسويق
 25% من الزيت المحلي

  االنباط-عمان

ال�شحة  ال��ك��رى ووزارة  ع��م��ان  اأم��ان��ة  وق��ع��ت 

ام�����س  اخل��م��ي�����س، ب��ح�����ش���ر ���ش��م��� الأم�����رية دينا 

على  التفتي�س  م��ه��ام  تف�ي�س  ات��ف��اق��ي��ة  م��رع��د، 

بني  �شياغتها  مت  وال��ت��ي  ال��ت��دخ��ني،  خم��ال��ف��ات 

اجلانبني بالتعاون مع منظمة ال�شحة العاملية.

اإن ت�قيع  دي��ن��ا م��رع��د  الأم����رية  وق��ال��ت �شم� 

النت�شار  مل�اجهة  للقان�ن  �شيانة  ه�  التفاقية 

ال��ت��دخ��ني، خ�ش��شا بني  لآف��ة  وال���ا���ش��ع  الكبري 

ال�شباب، م�شرية اإىل اأن اإح�شائية اآخر 12 �شهرا 

اإرادة  لديهم  املدخنني  من  باملئة  اأظهرت اأن 50 

اإىل  الآف��ة وهم بحاجة  للت�قف عن هذه  ورغبة 

اأن ثلث حالت  الدعم وامل�شاعدة. واأكدت �شم�ها 

جائحة  واأن  التدخني،  اأ�شبابها  ال�شرطان  مر�س 

وراء دخ���ل  ال��ت��دخ��ني يقف  اأن  اأظ��ه��رت  ك���رون��ا 

م�����ش��اب��ي ك����رون���ا اإىل ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة، لف��ت��ة 

اجلهات  بني  اجله�د  ت�شافر  اأهمية  اإىل  �شم�ها 

احلك�مية كافة وغريها لتعزيز تطبيق القان�ن 

والتغلب على هذا ال�باء.

اأم��ان��ة عمان  اأع��ل��ن رئي�س جلنة  م��ن ج��ان��ب��ه، 

التفاقية،  ت�قيع  هام�س  على  ال�ش�اربة،  ي��شف 

عن افتتاح عيادة الإقاع عن التدخني يف الأمانة 

النتهاء من  معلنا  الطبية،  ك���ادره��ا  خ��ال  من 

�شيتم تدريب  الذي  امل�حد  التفتي�س  اإعداد دليل 

بال�شراكة  املقبلة  الفرة  عليه يف  الأم��ان��ة  ك���ادر 

م��ع منظمة ب��ل���م��ب��ريغ م��ن خ���ال م��ب��ادرة نح� 

م���دن ���ش��ح��ي��ة وب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ن��ظ��م��ة ال�شحة 

العاملية. واأ�شاف اأن ت�قيع التفاقية يتيح لفريق 

مبهام  القيام  للتدريب  �شيخ�شع  ال��ذي  الأم��ان��ة 

اإرادة  التدخني، ويعك�س  التفتي�س على خمالفات 

الدولة الردنية بالعمل معا وتعزيز ال�شراكة بني 

اخلا�س  وال��ق��ط��اع  وال�����زارات  ال��دول��ة  م�ؤ�ش�شات 

ومب����ا ي��ح��ق��ق ال�����ش��ال��ح ال���ع���ام و���ش��ح��ة امل����اط���ن 

الردين. واأكد ال�ش�اربة اأن تف�ي�س اأمانة عمان 

اإىل  لفتا  بها،  ال�شحة  وزارة  ثقة  م��دى  يعك�س 

ك���ادره��ا  ل���ل����زارة حت��ري��ر  �شتتيح  الت��ف��اق��ي��ة  اأن 

وم�����ارده����ا ل��ر���ش��د ق�����ش��اي��ا اخ����رى مب���ا يف ذل��ك 

مراقبة التدخني يف جميع الأن�شطة القت�شادية 

اخلا�شة خارج نطاق اأمانة عمان واملرافق العامة 

وامل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية العامة واخلا�شة 

يف اململكة.

اأكد وزير ال�شحة فرا�س اله�اري  من جهته، 

اأن ن�شب التدخني و�شلت اإىل اأرقام غري م�شب�قة 

ال���دول  م��ن  الأردن  اأن  اإىل  م�����ش��ريا  الأردن،  يف 

بالتدخني  ال��ع��امل  م�شت�ى  على  الوىل  ال��ث��اث 

رغ���م ال��ت���ق��ي��ع ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة م��ن��ظ��م��ة ال�شحة 

ال��ع��امل��ي��ة الإط����اري����ة ب�����ش��اأن م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ب��غ ع��ام 

رقم  العامة  ال�شحة  ق��ان���ن  و���ش��دور   ،  2004
كا�شتجابة  وت��ع��دي��ات��ه   2008 ل�����ش��ن��ة   )47(

ت�شريعية لاتفاقية الإطارية ملكافحة التبغ.

ال�����ش��ب��اب  ب����ني  ال���ت���دخ���ني  ان���ت�������ش���ار  اإن  وق������ال 

والبالغني ظاهرة خطرية تهدد ال�شحة العامة، 

م����ؤك���دا اأن امل��دخ��ن��ني اأك����ر ع��ر���ش��ة ل��اأم��را���س 

اتخاذ  يتطلب  ما  وه���  ال�شارية،  وغ��ري  ال�شارية 

تف�ي�س  واأن  الأوب��ئ��ة،  ه��ذه  ملجابهة  الإج����راءات 

امانة عمان مبهام التفتي�س ياأتي من باب الثقة 

بهذه امل�ؤ�ش�شة للحفاظ على ال�شحة ».

وق���ال���ت مم��ث��ل��ة م��ن��ظ��م��ة ال�����ش��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة يف 

ت�قيع  اإن  ال��راع��ب��ي،  جميلة  ب���الإن���اب���ة،  الأردن 

بتعزيز  الأردن  ال��ت��زام  م���دى  يعك�س  الت��ف��اق��ي��ة 

تطبيق القان�ن ومكافحة التدخني، م�ؤكدة تطلع 

الفني  الدعم  ال�شراكات وتقدمي  املنظمة لتعزيز 

للمملكة ملجابهة خماطر التدخني وم�شاره.

ب��ت���ج��ه وزارة  ت��رح��ب  امل��ن��ظ��م��ة  اأن  واأ���ش��اف��ت 

تف�ي�س  اتفاقية  لت�قيع  عمان  واأم��ان��ة  ال�شحة 

بال�قاية  املتعلقة  الأم�����ر  على  التفتي�س  م��ه��ام 

م��ن اأ����ش���رار ال��ت��دخ��ني مل��ا ل��ذل��ك م��ن اأه��م��ي��ة يف 

من  خالية  بيئات  وخلق  القان�ن  تطبيق  تدعيم 

لدرا�شة  ووفقاً  العامة.  الأماكن  داخ��ل  التدخني 

انت�شار  معدل  ف��اإن   2019 ع��ام  اأج��ري��ت  وطنية 

التدخني �شمن الذك�ر يف الأردن ه� الأعلى على 

يف  املعدلت  اأعلى  ومن  املت��شط  ال�شرق  م�شت�ى 

العامل، ف�شًا عن اأن 80 باملئة من البالغني يف 

الأردن يتعر�ش�ن للتدخني ال�شلبي. وكان الأردن 

عدل قان�ن ال�شحة العامة عام 2017 لت��شيع 

امل�اطنني  العامة وزيادة حماية  الأماكن  تعريف 

من اأ�شرار منتجات التبغ.

األمانة والصحة توقعان اتفاقية تفويض مهام التفتيش على التدخين

االنباط-العقبة

العقبة  ج��م��رك  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  ا�شتقبل 

ع��ق��ي��د ج��م��ارك اح��م��د ال��ع��ك��ال��ي��ك وف����داً من 

جم��ل�����س ال����ن�����اب مي���ث���ل ال��ل��ج��ن��ة الإداري��������ة 

�شعادة  اللجنة  رئي�س  نائب  برئا�شة  باملجل�س 

ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت���ر اح��م��د اخل��اي��ل��ة واأع�����ش��اء 

اللجنة.

وت��اأت��ي ه��ذه ال��زي��ارة ل��اط��اع على واق��ع 

ال��ت��ي يقدمها  امل��رك��ز واخل���دم���ات  ال��ع��م��ل يف 

التي  الق�شايا  م��ن  العديد  ومناق�شة  امل��رك��ز 

تهم القطاع التجاري وال�شتثماري واملع�قات 

ال��ت��ي ت����اج���ه ال��ع��ج��ل��ة الق��ت�����ش��ادي��ة و���ش��ب��ل 

تذليلها. 

 واأ����ش���ار ال��ع��ك��ال��ي��ك ب���ان دائ����رة اجل��م��ارك 

تبنت العديد من امل�شاريع التط�يرية واأمتته 

يف  والتب�شيط  الت�شهيل  �شبيل  يف  اإج��راءات��ه��ا 

الإجراءات على متلقي اخلدمة وتذليل كافة 

ال��ع��ق��ب��ات وال�����ش��ع���ب��ات ال��ت��ي ت���اج��ه التجار 

وامل�����ش��ت��ث��م��رون وال�����ش��ن��اع��ي���ن وال��ع��م��ل على 

النافذة  ال�شتثمارية كم�شروع  البيئة  حتفيز 

ال�طنية والعديد من اخلدمات اللكرونية 

ك����الإب����راء الإل����ك����روين ون���ظ���ام ال���ش��ي��ك���دا 

الل�����ك�����روين اخل����ا�����س ب��ب�����ش��ائ��ع الدخ������ال 

امل�ؤقت، كذلك ت�شهيل الكثري من الإجراءات 

جت��ارة  لت�شجيع  مبا�شر  ب�شكل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

املعاينة  ن�شبة  تقليل  خ��ال  م��ن  ال��ران��زي��ت 

لب�شائع الرانزيت والعتماد على التقنيات 

وتتبع   )X-ray( ك��  التفتي�س  يف  احلديثة 

احلاويات الكرونياً.

واأ������ش�����اف ال��ع��ك��ال��ي��ك ب���ان���ه وب����ن����اًء ع��ل��ى 

ت����ج���ي���ه���ات م����دي����ر ع������ام اجل�����م�����ارك ���ش��ي��ت��م 

تخ�شي�س �شاحة جمركية يف القريب العاجل 

من  لها  مل��ا  ال���ط��ن��ي  ال�����ش��ادر  بب�شائع  تعنى 

اأهمية للت�شهيل على امل�شدرين وامل�شت�ردين 

اآداء  وال�����ش��رع��ة يف  ال��ك��ل��ف  ت��خ��ف��ي��ف يف  م���ن 

العمال التجارية.  

م���ن ج��ان��ب��ه اث���ن���ى ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة 

الإداري�����ة ال��دك��ت���ر اح��م��د اخل��اي��ل��ة وال���ف��د 

امل���راف���ق ع��ل��ى ه���ذه الإجن�������ازات وال��ت��ط���رات 

وامل�شت�ى الكبري الذي و�شلت اليه اجلمارك 

ع��ل��ى م�����ش��ت���ى امل��ن��ط��ق��ة والق���ل���ي���م ودوره�����ا 

العامة  امل���ازن��ة  برفد  كبري  ب�شكل  بال�شهام 

للدولة م�ؤكدا على م�شاندة وم�ؤازرة اللجنة 

النيابية لدائرة اجلمارك.

اللجنة  لن  اخل��اي��ل��ة  ال��ن��ائ��ب  واأ����ش���اف 

اعتمدت من خال ا�شراتيجية عملها القيام 

ب��ال��ع��دي��د م��ن ال���زي���ارات وال���ل���ق���اءات جلميع 

دوائر الدولة بهدف الطاع على الية عملها 

وم�شت�ى اخلدمات املقدمة ملتلقي اخلدمة.

االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة، ام�س اخلمي�س، عن 

جديدة  اإ�شابة  و1056  وف��ي��ات   9 ت�شجيل 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك���رون��ا  بفريو�س 

 830944 وف���اة   10783 اإىل  الإج��م��ايل 

اإ�شابة.

وبلغت ن�شبة الفح��شات الإيجابّية ام�س 

الإع��ام��ي  امل���ج��ز  بح�شب  ب��امل��ئ��ة،   3.78
ال�شادر عن ال�زارة.

احل�����الت  ع�����دد  اأن  اإىل  امل�����ج����ز  واأ������ش�����ار 

حالة،   13457 اإىل  و�شل  حالياً  الن�شطة 

اأدخ��ل��ت، ام�س،  بينما بلغ ع��دد احل��الت التي 

احل��الت  وع��دد  حالة،   45 امل�شت�شفيات  اإىل 

التي غادرت امل�شت�شفيات 46 حالة، فيما بلغ 

العدد الإجمايل للحالت امل�ؤكدة التي تتلقى 

حالة. العاج يف امل�شت�شفيات 417 

واأظهر امل�جز اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل 

بلغت  بينما  باملئة،   7 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف 

 22 ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة 

باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�س 

ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 12 باملئة.

ال��ع��زل  اأ����ش���ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  واأ����ش���اف 

ب��امل��ئ��ة، يف حني   11 ال������ش��ط بلغت  اإق��ل��ي��م  يف 

احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت 

يف الإقليم ذاته اإىل 22 باملئة، ون�شبة اإ�شغال 

باملئة.   9 اإىل  ال�شطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة 

اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  اإقليم اجلن�ب،  ويف 

العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   8 العزل 

اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   13 احلثيثة 

ذاته  الإقليم  التنف�س ال�شطناعي يف  اأجهزة 

باملئة.  13
حالة   871 ت�شجيل  اإىل  امل���ج��ز  واأ����ش���ار 

�شفاء، لي�شل العدد الإجمايل حلالت ال�شفاء 

املت�قعة بعد انتهاء فرة العزل )14 ي�ماً( 

اإىل 806704 حالة.

فح�شاً،   27901 اإج���راء  اإىل  اأ���ش��ار  كما 

التي  ل��ل��ف��ح������ش��ات  الإج���م���ايل  ال��ع��دد  ليبلغ 

 10265515 ال����ب���اء  ب���دء  م��ن��ذ  اأج���ري���ت 

فح�شاً.

ع���دد متلقي اجل��رع��ة  اأن  امل���ج��ز  واأظ��ه��ر 

اإىل  و������ش�����ل  ك�������رون������ا  ل�����ق�����اح  م�����ن  الأوىل 

متلقي  ع����دد  و���ش��ل  ف��ي��م��ا   ،3767788
اجلرعتني اإىل 3352022.

 االنباط-عمان

يف  الثقافة  ودائ���رة  الثقافة  وزارة  وقعت 

بح�ش�ر  اخلمي�س،  ام�س  ال�شارقة،  حك�مة 

وزي����ر ال��ث��ق��اف��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د و���ش��ف��ري دول���ة 

المارات العربية املتحدة لدى اململكة اأحمد 

يف  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  البل��شي،  علي 

جمال اإن�شاء بيت لل�شعر يف حمافظة املفرق.

اأمني  الأردين  اجلانب  املذكرة عن  ووقع 

ال������راري وع��ن  ه�����زاع  ال��ث��ق��اف��ة  ع����ام وزارة 

الثقافة  دائ����رة  اجل��ان��ب الإم����ارات����ي رئ��ي�����س 

بحك�مة ال�شارقة عبداهلل حممد الع�ي�س.

وي����اأت����ي ت���ق��ي��ع امل����ذك����رة ب���ه���دف متتني 

الثقافة  وزارة  بني  الثقايف  التعاون  اأوا���ش��ر 

ودائرة الثقافة يف حك�مة ال�شارقة، يف اإطار 

تنفيذ مبادرة �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر 

اإم��ارة  حاكم  القا�شمي،  حممد  ب��ن  �شلطان 

امل�شركة  ال��ت��ط��ل��ع��ات  ولتحقيق  ال�����ش��ارق��ة، 

ل���اإرت���ق���اء ب��ال��ف��ك��ر والإب��������داع يف ال��ب��ل��دي��ن 

ال�شقيقني وامل�شاهمة بتحقيق نه�شة �شعرية 

ودرا�شة  ونظماً  ق��راءة  ال�شعر  ت�شجيع  عر 

وتدويناً، وت��شيع ت�اجده وطنًيا ودولًيا.

وت��ت�����ش��م��ن ب��ن���د الت��ف��اق��ي��ة ا���ش��ت��ح��داث 

مقر يحمل ا�شم »بيت ال�شعر« يهتم بال�شعر 

وب�شبل ال��رق��ي ب��ه وت������ش��ي��ع ن��ط��اق ت��داول��ه 

ي���ك����ن م���ق���ره »حم��اف��ظ��ة امل����ف����رق«، وي��ج���ز 

لل�شعر يف  اأخ���رى  ب��ي���ت  اأو  بيت  ا���ش��ت��ح��داث 

امل��م��ل��ك��ة وب���ت���ع���اون ال��ط��رف��ني ع��ل��ى تطبيق 

وحتقيق الأه���داف امل�شركة يف ه��ذا الإط��ار 

وتنفيذ اأن�شطة »بيت ال�شعر«.

لل�شعر  ب��ي��ت  اأول  اف��ت��ت��اح  مت  اأن����ه  ي��ذك��ر 

���ش��م��ن م����ب����ادرة ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت����ر ���ش��ل��ط��ان 

ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي يف حم��اف��ظ��ة امل��ف��رق 

ال��ع��دي��د من  ال���ذي اح��ت�����ش��ن   ،2015 ع���ام 

ل�شعراء  ال�شعرية  والأم�����ش��ي��ات  ال��ف��ع��ال��ي��ات 

عرب واأردنيني.

العقبة .. تخصيص ساحة جمركية قريبا 
لبضائع الصادر الوطني

تسجيل 9 وفيات و1056 إصابة بفيروس 
كورونا في المملكة

مذكرة تفاهم أردنية إماراتية إلنشاء 
بيت الشعر في المفرق

  االنباط-عمان

ال���دويل  وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزي����ر  ب��ح��ث 

ن��ا���ش��ر ال�����ش��ري��دة م��ع وزي���ر ال��ت��ع��اون الإمن��ائ��ي 

الدمناركي الدكت�ر فليمينغ م�رتن�شن وال�فد 

امل��راف��ق ل���ه، �شبل دع���م وت��ع��زي��ز اآف����اق ال��ت��ع��اون 

القت�شادي والتنم�ي بني البلدين.

وب��ح�����ش��ب ب���ي���ان ���ش��ح��ف��ي ل�����ل������زارة، ام�����س 

ال��دمن��ارك��ي  ال�����ش��ري��دة اجل��ان��ب  اخلمي�س، دع��ا 

اإىل اأهمية زيادة الدعم املقدم لاأردن وتعظيم 

ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ب��رن��ام��ج ال�����ش��راك��ة ال��ع��رب��ي- 

ال��دمن��ارك��ي خ���ال ال��ف��رة امل��ق��ب��ل��ة، وال��رك��ي��ز 

والت�شغيل،  القت�شادية  الفر�س  ب��رام��ج  على 

للحك�مة  امل��ق��دم   ال��دع��م  زي���ادة  اإىل  بالإ�شافة 

واأك��د  التنم�ية.  وبراجمها  اأول�ياتها  لتنفيذ 

اأه��م��ي��ة دع��م الق��ت�����ش��اد الأردين من  ال�����ش��ري��دة 

خ����ال ال���ش��ت��ث��م��ار وت������ش��ي��ع ن���ط���اق ال��ت��ج��ارة 

امل�����ش��رك��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن. وت���ن���اول ال��ط��رف��ان، 

خال اللقاء، ال��شع الراهن يف املنطقة و�شبل 

تعزيز العاقات الثنائية بني البلدين.

الدمناركي  ال�زير  التخطيط  وزي��ر  واأطلع 

على ال��شع القت�شادي يف اململكة وجه�د زيادة 

وعلى  ل��اأردن��ي��ني،  والت�شغيل  النم�  م��ع��دلت 

واأول�ياتها  احلك�مة  ت�اجها  التي  التحديات 

التنم�ية والقت�شادية للمرحلة املقبلة.

الأردن  اإىل  الدمناركي  ال�فد  زي��ارة  وت��اأت��ي 

ب���ه���دف ل���ق���اء م�������ش����ؤول���ني اأردن�����ي�����ني مل��ن��اق�����ش��ة 

ق�����ش��اي��ا ذات اه��ت��م��ام م�����ش��رك ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، 

ك���اأزم���ة ال��اج��ئ��ني ال�����ش���ري��ني يف دول اجل����ار 

يبذلها  ال��ت��ي  واجل��ه���د  اململكة  على  وتبعاتها 

الاجئني  من  كبري  ع��دد  ا�شت�شافة  يف  الردن 

ال�����ش���ري��ني، والط�����اع ع��ن ك��ث��ب ع��ل��ى اأو���ش��اع 

امل�شت�شيفة.  واملجتمعات  ال�ش�ريني  الاجئني 

ال��دويل  املجتمع  ال�شريدة  دع��ا  للبيان،  ووف��ق��ا 

ل���ا����ش���ط���اع مب�������ش����ؤول���ي���ات���ه جت������اه ال������دول 

وذلك  الأردن،  وحت��دي��داً  لاجئني  امل�شت�شيفة 

يف �ش�ء التدين امللح�ظ يف حجم الدعم املقدم 

للخطة من قبل اجلهات املانحة خال العامني 

املا�شيني، وطلب وزير التخطيط دعم اجلانب 

الدامناركي يف حث املجتمع الدويل على ت�فري 

التم�يل الكايف لدعم خطة ال�شتجابة الأردنية 

اأك���د  ج���ان���ب���ه،  وم����ن   .2021 احل�����ايل  ل��ل��ع��ام 

الأردن،  مع  العاقات  عمق  الدمناركي  ال�زير 

التي  الإ�شافية  الأع��ب��اء  حلجم  تفهمه  واأب���دى 

تتحملها احلك�مة وا�شتعداد باده لا�شتمرار 

اإ���ش��اف��ي��ة  ع���ن ط���رق  وال��ب��ح��ث  الأردن  دع���م  يف 

الثنائية وخا�شة فيما يتعلق  العاقات  لتعزيز 

املنطقة.  يف  ال�����ش���ري��ني  ال��اج��ئ��ني  مب������ش���ع 

يقدمه  ال��ذي  الإن�شاين  الأردين  بالدور  واأ�شاد 

ال��اج��ئ��ني  وا���ش��ت�����ش��اف��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  الأردن 

لهم.  الأ�شا�شية  اخل��دم��ات  وت���ف��ري  ال�ش�ريني 

ح07/10/2021  ه����  ور/رق/  --)ب�������را( 
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الشريدة يلتقي وزير التعاون اإلنمائي الدنماركي
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تجارة األردن وقطر تستعيد 
مستويات ما قبل كورونا

الصناعة والتجارة تتعامل مع أكثر من 200 
شكوى واستفسار من خالل منصات التواصل

المواصفات والمقاييس تشارك 
باجتماع للجنة العربية العليا للتقييس

االنباط-برتا

  �شهد حجم املبادالت التجارية بني 

املا�ضية  الأ���ض��ه��ر  خ��ال  وق��ط��ر  الأردن 

م����ن ال����ع����ام اجل��������اري، من�����وا م��ل��ح��وظ��ا 

العام  م��ن  املماثلة  ال��ف��رة  م��ع  مقارنة 

املا�شي.

بني  التجاري  امليزان  تراجع  وعقب 

قطري  ري��ال  مليون   802 من  البلدين 

اإىل   ،2019 عام  يف  دولر(  مليون   220(

مليون   182( ري����ال  م��ل��ي��ون   660 ن��ح��و 

لي�ضجل منوا  عاد  املا�ضي،  العام  دولر( 

م��ل��ح��وظ��ا خ���ال ال��ف��رة امل��ا���ض��ي��ة من 

ه���ذا ال��ع��ام ، ح��ي��ث ب��ل��غ اإج��م��ايل جت��ارة 

ال���ب���ل���دي���ن خ�����ال ه�����ذه ال����ف����رة اأك����ر 

مليون   219.7( ري���ال  مليون   800 م��ن 

ما  م�ضتويات  بذلك  لي�ضتعيد  دولر(، 

قبل كورونا.

جتارة  غرفة  اأعدتها  لبيانات  ووفقا 

الأردنية  الأنباء  وكالة  وح�ضلت  قطر، 

ف��اإن  ام�����س،  )ب����را( ع��ل��ى ن�ضخة م��ن��ه��ا 

وق��ط��ر  الأردن  ب���ني  ال��ت��ج��اري  امل���ي���زان 

الفرة  خال  والنمو  لارتفاع  مر�ضح 

ب��ه  ي��رت��ب��ط  ب��ال��ن��ظ��ر اإىل م���ا  امل��ق��ب��ل��ة، 

ومتجذرة  را�ضخة  البلدان من عاقات 

القت�ضادية  وخا�ضة  املجالت  كافة  يف 

منها. وال�ضتثمارية  والتجارية 

هذه  يدعم  ما  اأن  الغرفة  واأو�ضحت 

ال�����ض��وق القطري  ال��ت��وق��ع��ات ه��و اجت���اه 

ل��اع��ت��م��اد اأك�����ر ف���اأك���ر ع��ل��ى ال�����ض��ل��ع 

وامل��ن��ت��ج��ات الأردن���ي���ة خ��ا���ض��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 

م��ع��ظ��م  اأن  ح���ي���ث  وال�����ض����ت����ه����اك����ي����ة، 

م�ضتوردات قطر من الأردن تركز على 

والفاكهة  واخل�ضار  الغذائية  املنتجات 

امل��ت��م��ي��زة ب����اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة وال�����ض��ع��ر 

املعقول، م�ضرية اإىل اأن ال�ضوق القطري 

ي��ع��ت��م��د ب���درج���ة ك���ب���رية ع��ل��ى ال��ع��دي��د 

التي  الطازجة  الغذائية  املنتجات  من 

ي�ضتوردها من الأردن.

معظم  الأردن  م��ن  ق��ط��ر  وت�����ض��ت��ورد 

اأ���ض��ن��اف اخل�����ض��ار وال��ف��اك��ه��ة، اإ���ض��اف��ة 

وال��ن��ب��ات��ي��ة  ال���غ���ذائ���ي���ة  امل���ن���ت���ج���ات  اإىل 

وامل�ضنعة،  واملعلبة  واملجمدة  الطازجة 

والأدوات  والأدوي��ة  احلية،  واحليوانات 

امل���ن���زل���ي���ة وال���ب���ا����ض���ت���ي���ك���ي���ة وال�������ض���ل���ع 

ال���زراع���ي���ة، وال�����ض��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة، 

وال�����رخ�����ام وال���ف���و����ض���ف���ات وال���ب���وت���ا����س، 

ق���ط���ر،  م�����ن  الأردن  ي�������ض���ت���ورد  ف���ي���م���ا 

والغاز  والكريو�ضني،  الزيوت،  منتجات 

امل�������ض���ال، والأ����ض���م���دة، وامل�����ض��ت��ح�����ض��رات 

اإثيلني  والبويل  والأنابيب،  الإ�ضمنتية، 

والبوليمرات.

ال�����ض��وق  يف  الأردين  امل��ن��ت��ج  وي��ح��ظ��ى 

ال��ق��ط��ري ع��م��وم��ا، ب��درج��ة ع��ال��ي��ة من 

م�ضتوى  على  �ضواء  والتناف�ضية  الثقة 

امل�ضتوردة من  املماثلة  واملنتجات  ال�ضلع 

دول عربية اأخرى اأو على م�ضتوى تلك 

لتمتعه  اأجنبية،  اأ���ض��واق  من  امل�ضتوردة 

ب���اجل���ودة وال���ك���ف���اءة ال��ع��ال��ي��ة وال�����ض��ع��ر 

املناف�س.

االنباط-عمان

والتموين  والتجارة  ال�ضناعة  وزارة  تلقت 

اأك��ر من  املتاحة،  من خال قنوات الت�ضال 

200 طلبا خال ال�ضهر املا�ضي تتعلق بالأ�ضواق 

واخلدمات التي تقدمها.

خال  من  واملاحظات  ال�ضكاوى  وج���اءت 

و)11(  طلبا،   )111( بواقع  بخدمتكم  من�ضة 

طلبا م��ن خ��ال الفي�س ب��وك، يف ح��ني وردت 

ب��اق��ي ال�����ض��ك��اوى م��ن خ���ال م��رك��ز الت�����ض��ال 

اآب  الوطني وال��ري��د الإل���ك���روين وال��وات�����س 

اخلا�س بالوزارة.

ووفق بيان للوزارة ،ام�س اخلمي�س، تركزت 

وال�����ض��ك��اوى ح���ول ق�ضايا تخ�س  امل��اح��ظ��ات 

الأ�����ض����واق وح��م��اي��ة امل�����ض��ت��ه��ل��ك، ك��ع��دم ال��ت��زام 

املن�ضاآت التجارية بال�ضقوف ال�ضعرية والأ�ضعار 

املعلنة وعدم اللتزام بعقود ال�ضيانة، او عدم 

امل��ط��ل��وب،  امل��ن��ت��ج  م��ع  امل�ضتلم  امل��ن��ت��ج  مطابقة 

ب��الإ���ض��اف��ة اىل ���ض��ك��اوى وا���ض��ت��ف�����ض��ارات ح��ول 

بال�ضجل  امل��ت��ع��ل��ق��ة  الل��ك��رون��ي��ة  اخل���دم���ات 

التجاري.

ال��ت��زام  ل��ع��دم  ب��واق��ع 9  وت��وزع��ت ال�ضكاوى 

وال�ضعار  بال�ضقوف  بالبيع  التجارية  املن�ضاآت 

بحق  املخالفات  من  ع��دد  حترير  ومت  املعلنة، 

بال�ضعر،  امللتزمني  وغ��ري  املخالفني  ال��ت��ج��ار 

بواقع 4 خمالفات، ومت التفتي�س على 5 من�ضاآت 

وجدت متقيدة بقانون ال�ضناعة والتجارة.

تتعلق  وا�ضتف�ضارا  �ضكوى   14 �ضملت  كما 

ب���خ���دم���ات ال�����ض��ج��ل ال���ت���ج���اري الل��ك��رون��ي��ة 

اإ�ضافة  ك�طريقة  التجاري  بال�ضجل  املتعلقة 

غايات اأخرى للموؤ�ض�ضات الفردية، واإج��راءات 

�ضطب او ت�ضجيل موؤ�ض�ضة فردية الكرونيا.

وق����ال ال��ب��ي��ان ان���ه ب��ع��د ت��وج��ي��ه ال�����ض��ك��اوى 

مت  املعنية،  للمديرية  ال���واردة  وال�ضتف�ضارات 

التوا�ضل مع بع�س املواطنني من قبل الق�ضم 

املعني وتو�ضيح طريقة الدخول اىل اخلدمات 

ببع�س  املتعلقة  امل�ضاكل  وح��ل  الل��ك��رون��ي��ة، 

امل�ضتلمة )2(،  ال�ضكاوى  اخلدمات، وكان عدد 

كيفية  ح��ول  ا�ضتف�ضارا   12 على  ال���رد  مت  كما 

�ضجل  ا���ض��دار  او  ف��ردي��ة،  ملوؤ�ض�ضة  الت�ضجيل 

جتاري، �ضطب موؤ�ض�ضة.

وتعلقت 35 �ضكوى بحماية امل�ضتهلك، كان 

ال�ضيانة  ب��ع��ق��ود  الل���ت���زام  )ع����دم  م�ضمونها 

ال�ضيانة(  وخدمات  معيبة،  و�ضلع  والكفالت، 

املعنية  امل��دي��ري��ة  اىل  ال�����ض��ك��اوى  ت��وج��ي��ه  ومت 

مع  التوا�ضل  خ��ال  م��ن  ال�ضكاوى  ومتابعة 

اأ�ضحاب ال�ضكاوى. كما مت ا�ضتام 3 مقرحات 

الوطني  امل��ن��ت��ج  لت�ضدير  اأ����ض���واق  ف��ت��ح  ح���ول 

وخا�ضة �ضناعة املاب�س وحماية املنتج الوطني 

ومت توجيه املقرحات اىل املديرية املعنية.

  االنباط-عمان

واملقايي�س،  امل��وا���ض��ف��ات  موؤ�ض�ضة  ���ض��ارك��ت 

بالجتماع ال�ضاد�س واخلم�ضني للجنة العربية 

العليا للتقيي�س، عر تقنية الت�ضال عن بعد، 

واملقايي�س  املوا�ضفات  هيئات  روؤ�ضاء  ح�ضرها 

العربية يف الدول الأع�ضاء يف املنظمة العربية 

للتنمية ال�ضناعية والتقيي�س والتعدين.

وتراأ�ضت مدير عام املوؤ�ض�ضة املهند�ضة عبري 

امل�ضارك يف  الأردين  ال��زه��ري، اجل��ان��ب  ب��رك��ات 

الج��ت��م��اع، ع��رت ع��ن �ضكرها للمنظمة على 

تنظيم هذه الجتماعات، ملناق�ضة الق�ضايا التي 

تعزز اأنظمة اجلودة يف الدول العربية وت�ضهل 

املتعلقة  وال��ق�����ض��اي��ا  بينها  ال�����ض��ل��ع  ان�����ض��ي��اب��ي��ة 

بجودة و�ضامة املنتجات يف قطاعات �ضناعية 

خمتلفة.

اعتماد  يف  ال��زه��ري  املهند�ضة  ���ض��ارك��ت  كما 

ال���ت���و����ض���ي���ات امل���ن���ب���ث���ق���ة ع����ن ال����ل����ج����ان ال��ت��ي 

تنفيذ  متابعة  كلجنة  املوؤ�ض�ضة،  فيها  ت�ضارك 

واجل���ودة  للتقيي�س  العربية  ال�ضراتيجية 

العربية  وال��ل��ج��ن��ة   ،2023  -  2019 ل���اأع���وام 

لتقييم املطابقة، واللجنة العامة للموا�ضفات 

اجتماع  مع  جميعها  تزامنت  والتي  العربية، 

اللجنة العربية العليا للتقيي�س.

واأ�ضارت املهند�ضة الزهري خال الجتماع 

العربية يف  امل��واق��ف  ودع��م  تن�ضيق  اأهمية  اإىل 

موقف  بتبني  والإقليمية،  ال��دول��ي��ة  املحافل 

عربي موحد.

ودعت اإىل دعم اململكة يف تر�ضيح موؤ�ض�ضة 

لع�ضوية  الأردن����ي����ة  وامل��ق��اي��ي�����س  امل��وا���ض��ف��ات 

واملقايي�س  امل��وا���ض��ف��ات  معهد  اإدارة  جمل�س 

للدول الإ�ضامية، وع�ضوية جمل�س التقيي�س 

وجمل�س العتماد.

ك��م��ا دع���ت اإىل ����ض���رورة ت��وح��ي��د ال�����راأي يف 

التي حتمي  الدولية  امل�ضاريع  على  الت�ضويت 

�ضمنها  وم��ن  العربية،  ال��دول  اقت�ضاد  وتعزز 

امل�ضاريع املطروحة يف هيئة الد�ضتور الغذائي.

العديد  مناق�ضة  الجتماعات  خ��ال  مت  و 

ب��اع��ت��م��اد وحت��دي��ث  امل��و���ض��وع��ات املتعلقة  م��ن 

واعتماد  م��وح��دة،  عربية  قيا�ضية  موا�ضفات 

خ��ط��ط ام���ان���ات ال��ل��ج��ان ال��ف��ن��ي��ة، وال��رن��ام��ج 

للجودة،  العربية  واجل��ائ��زة  للحال،  العربي 

والتن�ضيق لليوم العربي للتقيي�س، وغريها من 

املو�ضوعات العربية امل�ضركة.

االنباط-عمان

اتفاقية  ال�ضياحة،  تن�ضيط  هيئة  اأبرمت 

دع���م ل��ل��ط��ريان ال��ع��ار���س اإىل امل��م��ل��ك��ة مع 

ال��ف��رن�����ض��ي��ة،  ترافل”  اأوف  “توب  ���ش��رك��ة 

الفرن�ضيني  ال�����ض��ي��اح  اع����داد  زي����ادة  ب��ه��دف 

للمملكة.

معر�س  �ضمن  التفاقية  توقيع  وج��اء 

يف  املنعقد  ريزا”  “توب  العاملي  ال�ضياحة 

باري�س.

وب��ح�����ض��ب ب��ي��ان ���ض��ح��ف��ي ل��ل��ه��ي��ئ��ة ام�����س 

اخل��م��ي�����س، ق���ال وزي����ر ال�����ض��ي��اح��ة والآث�����ار، 

رئي�س جمل�س ادارة هيئة تن�ضيط ال�ضياحة 

�ضتنعك�س  التفاقية  هذه  اإن  الفايز،  نايف 

اإي���ج���اب���اً ع��ل��ى اأرق�����ام ال�����ض��ي��اح ال��ف��رن�����ض��ي��ني 

�ضيتم  ح��ي��ث  امل��م��ل��ك��ة،  ل���زي���ارة  ال���ق���ادم���ني 

اأك��ر  ت�ضيري رح���ات ط���ريان ع��ار���س م��ن 

عمان  اإىل  فرن�ضية  مقاطعة  ع�ضرين  م��ن 

والعقبة ومبعدل 24 رحلة. مدير عام هيئة 

تن�ضيط ال�ضياحة عبد الرزاق عربيات، اأكد 

الطريان  رح��ات  دعم  على  الهيئة  حر�س 

ت�ضجيعية  ح��واف��ز  ب��رام��ج  �ضمن  ال��ع��ار���س 

ال�ضائح  ج��ذب  تعزيز  يف  ت�ضهم  وت�ضهيات 

اأن  اىل  م�����ض��ريا  الأردن،  اإىل  ف��رن�����ض��ا  م���ن 

الأ�ضواق  اأهم  من  واح��دا  الفرن�ضي  ال�ضوق 

الرافدة لل�ضياحة اىل اململكة.

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض��ي  اأ���ض��ار  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

ه��ي��ل��م��ت  ترافل”  اوف  “توب  ل�������ض���رك���ة 

الرحات  جدول  اأن  اىل  ويجر،  �ضتاكلي�س 

���ض��ي��ك��ون خ���ال ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 

ك��ل  ت��ت�����ض��م��ن  رح���ل���ة   24 ومب���ع���دل   ،2022

ار���ض��ال  �ضيتم  اأن���ه  مبينا  راك��ب��ا،   186 منها 

العديد من الوفود ال�ضياحية لاأردن عر 

الأردن��ي��ة.  امللكية  اخلطوط  ط��ريان  �ضركة 

�ضمن  ال�����ض��ي��اح��ة  تن�ضيط  ه��ي��ئ��ة  وت�����ض��ارك 

“توب  فعاليات معر�س  الأردين يف  اجلناح 

الأول  ت�ضرين   5 يف  فعالياته  ب��داأت  ريزا” 

احل���ايل وت�����ض��ت��م��ر ل��غ��اي��ة غ���د، ح��ي��ث ج��رى 

على هام�س املعر�س عقد لقاءات م�ضركة 

م���ع م��ك��ات��ب ال�����ض��ي��اح��ة وال�����ض��ف��ر ال��ع��امل��ي��ة 

و���ض��رك��ات ال���ط���ريان امل��ن��ت��ظ��م��ة وال��ط��ريان 

تن�ضيط  ل��ب��ح��ث  م�ضتمر  ب�����ض��ك��ل  ال��ع��ار���س 

اإىل  الفرن�ضية  الأوروبية وخا�ضة  ال�ضياحة 

الأردن.

االنباط-عمان

نظمت غرفة �ضناعة عمان وبالتعاون 

م����ع اجل����م����ارك الردن�����ي�����ة ور�����ض����ة ع��م��ل 

اجل��دي��د  الل���ك���روين  ب��امل��وق��ع  تعريفية 

قريبا  اجل��م��ارك  دائ���رة  �ضتطلقه  ال���ذي 

واخل���ا����س ب��خ��دم��ات ن��ظ��ام ال���ض��ي��ك��ودا، 

القطاع  بهدف  الطاع على ماحظات 

ال�����ض��ن��اع��ي ل��ت��ط��وي��ر اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة 

عر هذا املوقع.

تكنولوجيا  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  م�����ض��اع��د 

العقيد  اجل���م���ارك  دائ�����رة  يف  امل��ع��ل��وم��ات 

ج���م���ارك ح��ن��ان امل��ح��ت�����ض��ب، ا���ض��ت��ع��ر���ض��ت 

خ�����ال ال����ل����ق����اء، ال������ذي ع���ق���د يف م��ب��ن��ى 

الغرفة، م�ضاء الثاثاء، بح�ضور العديد 

اجلديد  امل��وق��ع  م��زاي��ا  ال�ضناعيني،  م��ن 

يتيح  وال��ذي  ال�ضيكودا  بخدمات  خا�س 

او  م��واط��ن��ني  ك��ان��وا  ���ض��واء  للم�ضتوردين 

البحث  تخلي�س،  ���ض��رك��ات  او  �ضناعيني 

ال��ت��ع��ري��ف��ة اجلمركية،  وب��ن��ود  امل���واد  ع��ن 

وع����ن ال����ض���ن���اف واح��ت�����ض��اب ال��ع��م��ات، 

وال��ع��دي��د م���ن اخل���دم���ات الأخ�����رى مثل 

خ��دم��ة حم���اك���اة ال��ر���ض��وم وال���ض��ت��ف�����ض��ار 

ع��ن ال��وث��ائ��ق امل��ط��ل��وب��ة، م��وؤك��دة حر�س 

دائ��������رة اجل�����م�����ارك ع���ل���ى ال���ت�������ض���اور م��ع 

على  لاطاع  املعنية،  املوؤ�ض�ضات  جميع 

م��اح��ظ��ات��ه��ا ع��ل��ى ه����ذا امل���وق���ع ب��ه��دف 

احتياجاتهم،  م��ع  ي��ت��اءم  مب��ا  ت��ط��وي��ره 

اخل����دم����ات  م����ن   )%98( ان  م���و����ض���ح���ة 

دائ����رة اجل���م���ارك ا�ضبحت  امل��ق��دم��ة م��ن 

الكرونية.

رئ���ي�������س ق�����ض��م ال����ض���ي���ك���ودا يف دائ�����رة 

ابوحمدة   اي��اد  جمارك  الرائد  اجلمارك 

امل��وق��ع اجلديد  اب��رز م��ا مييز  او���ض��ح ان 

ه���و ادخ�����ال ت��ق��ن��ي��ة ال��ب��ح��ث ب��ا���ض��ت��خ��دام 

ال����ذك����اء ال�����ض��ن��اع��ي ل��ل��ب��ح��ث ع����ن ب��ن��ود 

ال��ت��ع��ري��ف��ة والو�����ض����اف ال��ت��ج��اري��ة وف��ق 

اح����دث ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ا���ض��رة، حيث 

ب�ضركة  ب��ال���ض��ت��ع��ان��ة  امل��وق��ع  ت�ضميم  مت 

باخلبري  ممثلة  ال��ع��امل��ي��ة،  ف��ون��ت��ني  وي���ب 

�ضهبندريان. �ضركي�س 

االنباط-برتا

ط���ال���ب ن��ق��ي��ب اأ����ض���ح���اب ال�����ض��اح��ن��ات 

حممد خري الداوود، مبعاملة ال�ضاحنات 

اململكة  اأرا����ض���ي  اإىل  ال��داخ��ل��ة  امل�����ض��ري��ة 

الأردن��ي��ة  ال�ضاحنات  ب��ه  تعامل  م��ا  مبثل 

الداخلة اإىل م�ضر من اإجراءات ور�ضوم.

وق����ال يف م��ق��اب��ل��ة م���ع وك���ال���ة الأن���ب���اء 

ال�ضاحنات  اإن  اخلمي�س،  ام�س  الأردن��ي��ة 

الأردن�����ي�����ة ت���واج���ه ع���راق���ي���ل ف��ن��ي��ة ع��ن��د 

ع��ل��ي��ه��ا  وت���ف���ر����س  م�������ض���ر،  اإىل  دخ���ول���ه���ا 

دولر   500 اإىل  ت�����ض��ل  م��ال��ي��ة  ر����ض���وم���ا 

دولرا  و165  ب���ال���ب�������ض���ائ���ع،  ل��ل��م��ح��م��ل��ة 

متنح  ال��ت��ي  الت�ضهيات  رغ��م  ل��ل��ف��ارغ��ة، 

الر�ضوم  امل�ضرية وتعفيها من  لل�ضاحنات 

اىل  ا���ض��اف��ة  الأردن،  اإىل  دخ��ول��ه��ا  ع��ن��د 

امل����ي����زان ال���ت���ج���اري ال�����ذي ت���رج���ح ك��ف��ت��ه 

كبرية  كميات  ت�ضويق  عر  م�ضر  ل�ضالح 

وال��ف��واك��ه واحلم�ضيات يف  الأغ��ذي��ة  م��ن 

اململكة .

وا����ض���ت���غ���رب ال����������داوود م����ن ال���ر����ض���وم 

امل���ف���رو����ض���ة ع��ل��ى ال�����ض��اح��ن��ات الأردن����ي����ة 

الداخلة اإىل م�ضر، يف الوقت الذي تعفى 

ف��ي��ه ال�����ض��اح��ن��ات امل�����ض��ري��ة ال��داخ��ل��ة اإىل 

الناقلني  اململكة من الر�ضوم،مو�ضحا ان 

م�ضاعفة  ر���ض��وم��ا  ي��ت��ك��ب��دون  الأردن���ي���ني 

امل�����ض��ري،  اجل��ان��ب  م��ن  �ضاحناتهم  ع��ل��ى 

�ضواء من خال عمليات الدخول املبا�ضر 

اأو التحميل من بلد جماور.

الر�ضوم  تلك  ا�ضتمرار فر�س  اأن  واكد 

م�ضميات  حتت  الأردن��ي��ة  ال�ضاحنات  على 

وب�����ن�����ود خم���ت���ل���ف���ة، ���ض��ي��ف��ق��د ال���ن���اق���ل���ني 

م�ضريا  املناف�ضة،  على  القدرة  الأردنيني 

اإىل  الأردن���ي���ة  ال�����ض��اح��ن��ات  اأن ح��رك��ة  اإىل 

معهود  غري  كبريا  تراجعا  ت�ضهد  م�ضر 

ج���راء ال��ت��ع��ق��ي��دات وال��ر���ض��وم، رغ���م اأن��ه��ا 

قبل  يوميا  �ضاحنة   200 اإىل  ت�ضل  كانت 

3 اأعوام.

وال�����ض��ادرات  النقل  قطاع  اأن  واأ���ض��اف 

الأردنية اإىل م�ضر منيت بخ�ضائر فادحة 

ال�ضلطات  تفر�ضها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ج���راء 

امل�����ض��ري��ة ب��ا���ض��ت��م��رار ع��ل��ى ال�����ض��اح��ن��ات 

اأن  وامل�������ض���دري���ن الأردن������ي������ني، م�����وؤك�����دا 

اإج���راءات  يواجهون  الأردن��ي��ني  الناقلني 

م�ضرية تربكهم، وتعمق خ�ضائرهم.

ال�ضحن  معيقات  ان  ال���داوود  وا���ض��اف 

ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال�����ض��اح��ن��ات الأردن���ي���ة يف 

م�����ض��ر م���ع ال���ر����ض���وم امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ي��ه��ا، 

م�ضر  اإىل  اململكة  �ضادرات  من  �ضتحدان 

اأفريقيا. و�ضمال 

االنباط-وكاالت

اأك����د م��دي��ر م��وؤ���ض�����ض��ة ت��ط��وي��ر امل�����ض��اري��ع 

ال�ضتثمار  هيئة  ع��ام  وام��ني  القت�ضادية، 

ب���ال���وك���ال���ة ع���ب���دال���ف���ت���اح ال���ك���اي���د، اك��ت��م��ال 

ال���ض��ت��ع��دادات لف��ت��ت��اح اجل��ن��اح الأردين يف 

ال�ضاعة  2020، يف متام  دبي  اإك�ضبو  معر�س 

ال�ضاد�ضة من م�ضاء يوم اجلمعة القادم.

�ضاهم  م��ن  لكل  بال�ضكر  الكايد  وت��وج��ه 

الأردن  يف  ال�����ض��خ��م  اجل���ه���د  ه����ذا  و����ض���ان���د 

املعر�س  اأن هذه فعاليات  والإم��ارات، مبينا 

ون�ضاطات  فعاليات  على  �ضت�ضمل  الأردين، 

مل��خ��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات الردن����ي����ة ال��ث��ق��اف��ي��ة 

والقت�ضادية على مدار فرة املعر�س.

ال��ك��اي��د  اأ���ض��ار  �ضحفية  ت�����ض��ري��ح��ات  ويف 

امل���ع���ر����س،  يف  الأردين  اجل����ن����اح  اأن  اىل 

عن  حديثة  تقنية  عرو�ضا  اأي�ضا  �ضي�ضمل 

مناطقه  وخمتلف  وثقافته  الأردن  ت��اري��خ 

منتجاته  واب���رز  وال�ضتثمارية  ال�ضياحية 

الراثية.

االردن يوقع اتفاقية لدعم الطيران العارض مع شركة فرنسية

افتتاح الجناح األردني في إكسبو دبي 2020 الجمعة 

الجمارك تطلق موقعا الكترونيا  يتيح معرفة التعريفة الجمركية على المستوردات

الداوود يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل مع الشاحنات المصرية الداخلة للمملكة

الثالثاء   1 /10/ 2021 
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االنباط-وكاالت

نا�سد املفتي العام للقد�س والديار الفل�سطينية، 

حممد  ال�سيخ  امل��ب��ارك  الأق�سى  امل�سجد  وخطيب 

اإن��ق��اذ  وامل�سلمني  ال��ع��رب  اخلمي�س  ام�����س  ح�سني، 

مدينة القد�س وامل�سجد الأق�سى املبارك مما يحاك 

�سدهما قبل فوات الأوان، واإحداث اأمر واقع فيهما

وذكرت وكالة الأنباء واملعلومات الفل�سطينية ) 

وفا( اأن ذلك جاء يف بيان اأ�سدره اليوم تعقيبا على 

قرار حمكمة الحتالل الإ�سرائيلي، امل�سمى ب� احلق 

باحات  �سامتة يف  �سلوات  اأداء  يف  لليهود  املحدود 

امل�سجد الأق�سى املبارك، والذي يعترب اأي�سا وجود 

م�سلني يهود يف امل�سجد الأق�سى املبارك ل ميثل 

عمال اإجراميا طاملا تظل �سلواتهم �سامتة

اأن ه��ذا القرار الذي   ، وب��ني املفتي ، يف البيان 

ات��خ��ذ م��ن اأع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، يف�سح 

���س��ي��ا���س��ة الح���ت���الل يف ف��ر���س الأم�����ر ال���واق���ع يف 

امل�سجد الأق�سى املبارك، واأهاب ب� ال�سعوب العربية 

والإ���س��الم��ي��ة وق��ادت��ه��ا، و���س��رف��اء ال��ع��امل جميعا 

التدخل لوقف العتداءات املتكررة واملتزايدة على 

مدينة القد�س وم�سجدها الأق�سى املبارك، حمذرا 

م��ن خ��ط��ورة م��ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه اع���ت���داءات �سلطات 

الفل�سطيني  ال�سعب  �سد  وامل�ستوطنني  الحتالل 

ومقد�ساته واأر�سه واإن�سانيته

امل�سجد  اإىل  ال��و���س��ول  ك��ل م��ن ي�ستطيع  ودع���ا 

اإع��م��اره وحمايته،  امل��ب��ارك اإىل ���س��رورة  الأق�����س��ى 

القرارات  عواقب هذه  الحتالل  �سلطات  حممال 

البغي�سة التي تزيد من نار الكراهية واحلقد يف 

املنطقة وتوؤججها

وبني اأن هذه القرارات اإعالن من قبل �سلطات 

���س��ع��واء، ي�سعب تخيل  الح���ت���الل حل���رب دي��ن��ي��ة 

ال�سيطرة على  اإط��ب��اق  اإط���ار  عواقبها، وت��ن��درج يف 

امل�سجد الأق�سى املبارك، والتي ت�ستفز م�ساعر نحو 

ملياري م�سلم يف العامل

وح��ذر املفتي من عمليات الت�سويق التي تقوم 

بها �سلطات الحتالل من اأجل بناء اآلف الوحدات 

ال�ستيطانية يف منطقة القد�س قلنديا ، مطالبا 

الأمم املتحدة ب�سرورة اتخاذ موقف وا�سح وحازم 

�سد �سيا�سة ال�ستيطان يف الأرا�سي الفل�سطينية، 

والتي هي خمالفة للقوانني الدولية

واأكد املفتي حرمة ت�سريب العقارات والأرا�سي 

اأخ��رى  اأر���س فل�سطينية  اأي  اأو  القد�س  يف مدينة 

خراجية  اأر�����س  فل�سطني  اإن  ح��ي��ث   ، ل��الح��ت��الل 

اأو  واأم��الك��ه��ا،  اأرا�سيها  بيع  �سرعا  يحرم  وقفية، 

الناحية  ل��الأع��داء، فهي تعد من  ت�سهيل متليكها 

من  ل  ال��ع��ام��ة،  الإ�سالمية  املنافع  م��ن  ال�سرعية 

الأمالك ال�سخ�سية اخلا�سة ، وذلك وفقا للفتاوى 

ال�سادرة عن علماء فل�سطني والعامل الإ�سالمي

و�سّدد على اأن البيع لالحتالل اأو الت�سريب اأو 

املرتزقة،  ال�سما�سرة  خالل  من  التمليك  ت�سهيل 

والأخ����الق،  ول��ل��وط��ن  للدين  عظمى  خيانة  يعد 

ه��ذه اجلرمية هو متاآمر  يتواطاأ يف  واأن كل من 

على الأر�س والق�سية وال�سعب الفل�سطيني، وباع 

نف�سه لل�سيطان، وجتب مقاطعته على الأ�سعدة 

ليكون  واجتماعيا،  عائليا  منه  والتربوؤ  جميعها، 

عربة لكل من ت�سول له نف�سه اأن يتخلى عن �سرب 

واح��د من هذه الأر���س املباركة، مع التاأكيد على 

اأن كل عملية بيع لالحتالل تعترب لغية بحكم 

القانون ال��دويل، حيث اإنه ل يجوز قانونيا �سراء 

املحتل لأرا����س اأو ع��ق��ارات حت��ت الح��ت��الل وفقا 

لالتفاقات الدولية

االنباط-وكاالت

�سمال  وج��ن��ني  نابل�س  مدينتا  �سهدت 

اخلمي�س،  ام�����س  فجر  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة 

وقوات  مقاومني  بني  م�سلحة  ا�ستباكات 

الإ�سرائيلي الحتالل 

وقع  نابل�س  مبدينة  املخفية  حي  ففي 

ا���س��ت��ب��اك م�����س��ل��ح ب���ني م��ق��اوم��ني وق����وات 

فجر  احل��ي  اقتحامها  خ��الل  الح��ت��الل 

ام�س،

ال�ستباك  باأن  حملية  م�سادر  واأف��ادت 

ق��وات  ت��ق��وم  اأن  قبل  دق��ائ��ق  ل��ع��دة  ا�ستمر 

امل��ن��ازل وال��ن��داء  اأح��د  الح��ت��الل باقتحام 

على �ساب عرب مكربات ال�سوت

ب���رق���ني ق�����رب ج���ن���ني وق���ع  ب���ل���دة  ويف 

ا�ستباك م�سلح اآخر بني املقاومني وقوات 

الحتالل التي اقتحمت البلدة

خ��الل  ���س��ه��دت  ب���رق���ني  اأن  اإىل  ي�����س��ار 

اأ�سفرت  م�سلحة  ا�ستباكات  املا�سية  الأيام 

اآخرهم  عن ا�ست�سهاد العديد من ال�سبان 

عالء زيود من بلدة �سيلة احلارثية.

االنباط-وكاالت

يديل مليون و196 األفا و453 ناخبا عراقيا من 

اأفراد قوات اجلي�س والأجهزة الأمنية والنازحون 

ون����زلء ال�����س��ج��ون ال��ي��وم اجل��م��ع��ة ب��اأ���س��وات��ه��م يف 

م�����س��ت��ه��ل الن��ت��خ��اب��ات ال��ع��ام��ة ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي 

�ستجرى يوم الأحد املقبل

امل�ستقلة لالنتخابات  العليا  املفو�سية  وذكرت 

اأبناء  م��ن  و727  األ��ف��ا   75 و  مليونا  اإن  ال��ع��راق  يف 

اجل��ي�����س ال��ع��راق��ي وق�����وات ال�����س��رط��ة والأج���ه���زة 

ال�سابعة  ال�ساعة  باأ�سواتهم  يف  الأمنية �سيدلون 

من �سباح غد يف 595 مركزا انتخابيا  ت�سم 2584 

حمطة اقرتاع يف الت�سويت اخلا�س

النازحني  م��ن  و126  األ��ف��ا   120 اإىل   واأ���س��ارت 

ت�سم  انتخابيا  86 مركزا  باأ�سواتهم يف  �سيدلون 

309 حمطات اقرتاع

يف  امل��ودع��ني  ال�سجناء  م��ن   671 ي���ديل  بينما 

الدوائر الإ�سالحية باأ�سواتهم يف  �ست حمطات 

انتخابية موزعة على عدد من املحافظات

و�سرعت املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات 

امل���راك���ز الن��ت��خ��اب��ي��ة وت��ك��ل��ي��ف اللجنة  ب��ت��ح��دي��د 

الأم��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات ل��ت��اأم��ني احل��م��اي��ة 

الت�سويت  عملية  لت�سهيل  النتخابية  للمراكز 

ق��ب��ي��ل اإغ����الق ���س��ن��ادي��ق الق�����رتاع ال��ك��رتون��ي��ا يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء غد

واأعلن اللواء حت�سني اخلفاجي املتحدث با�سم 

�سحفي  ت�سريح  يف  امل�����س��رتك��ة  العمليات  ق��ي��ادة 

ال��ع��راق��ي��ة دخ��ل��ت يف ح��ال��ة  ال���ق���وات  اأن ج��م��ي��ع   ،

ن�سر  ومت  النتخابات  لإج���راء  ا�ستعدادا  الإن���ذار 

القوات على �سكل اأطواق اأمنية يف حميط املراكز 

النتخابية وال�سوارع ف�سال عن ال�ستعانة بقوات 

احتياط

ب��ال��ت�����س��وي��ت اخل���ا����س  ال���ن���اخ���ب���ني  اأن  وذك������ر 

�سيدلون باأ�سواتهم بحرية يف مراكز انتخابية مت 

حتديدها بوقت مبكر

العراقية  النتخابات  ت�سهد  اأن  املنتظر  وم��ن 

م�ساركة نحو 900 مراقب دويل من الأمم املتحدة 

واملمثليات  العربية  الوروبي واجلامعة  والحتاد 

يف  العاملة  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية  الدبلوما�سية  

العراق  ملراقبة �سري العملية النتخابية

االنباط-وكاالت

اأك�������دت م��وؤ���س�����س��ة م��ه��ج��ة ال��ق��د���س 

ل��ل�����س��ه��داء والأ�����س����رى واجل����رح����ى اأن 

اأيهم فوؤاد كممجي )35 عاماً(  الأ�سري 

ك��ف��ر دان مب��ح��اف��ظ��ة جنني  ب��ل��دة  م��ن 

اآثار  يعاين من  املحتلة،  ال�سفة  �سمال 

�سرب مربح تعر�س له من قبل قوات 

الح���ت���الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأث���ن���اء اإع����ادة 

اأ�سبع  ك�سر  من  يعاين  حيث  اعتقاله، 

اأ�سنانه البهام واأحد 

الأ�سري  ع��ن  القد�س  مهجة  ونقلت 

ك��م��م��ج��ي ر���س��ال��ة ق���ال ف��ي��ه��ا اإن ج��ن��ود 

انهالوا  اعتقاله  اإعادة  اأثناء  الحتالل 

تعر�س  ح��ي��ث  امل���ربح،  ب��ال�����س��رب  عليه 

ل��ك��دم��ات ���س��دي��دة يف وج���ه���ه وظ��ه��ره 

الب��ه��ام  اأ���س��ب��ع  لك�سر  اأدت  وق��دم��ي��ه، 

اأن���ه  اإىل  اأ���س��ن��ان��ه، لف���ت���اً  وك�����س��ر اأح����د 

و�سلطات  خم���در،  وك��اأن��ه  ب��ه  ي�سعر  ل 

اأي ع��الج حتى  الح��ت��الل مل تقدم له 

عيادة  تعر�سه حتى على  اللحظة ومل 

ال�سجن

اأن�����ه  وب�������نّي الأ������س�����ري يف ر����س���ال���ت���ه 

الن���ف���رادي  ال���ع���زل  ي����وم يف   12 م��ك��ث 

يف م��رك��ز حت��ق��ي��ق اجل��ل��م��ة يف ظ��روف 

للتحقيق  تعر�س  حيث  ال�سوء،  بالغة 

20 حم��ق��ق��اً م���ن خم���اب���رات  م���ن ق��ب��ل 

الح����ت����الل، وب���ع���د ان���ت���ه���اء ال��ت��ح��ق��ي��ق 

الحتالل  �سجون  م�سلحة  نقلته  معه 

اأوه��ل��ي��ك��ي��دار  �سجن  ع��زل  اإىل  م��وؤخ��راً 

زن��زان��ة  يف  ل��وح��ده  حالياً  ميكث  حيث 

انفرادية ول يوجد عنده اأي �سيء

واأو�سح اأنه مت فر�س عقوبات بحقه 

وه���ي م��ن��ع زي����ارة الأه����ل مل���دة �سهرين 

اأي�����س��اً،  �سهرين  مل��دة  الكانتينة  وم��ن��ع 

 3500 بقيمة  مالية  لغرامة  بالإ�سافة 

�سيكل

يف ن��ف�����س ال����وق����ت ن��ق��ل��ت م�����س��ل��ح��ة 

الأ�سري  اأم�س  نقلت  الحتالل  �سجون 

بلدة  ج��رادات من  اإبراهيم ح�سن  اإي��اد 

ال�سيلة احلارثية مبحافظة جنني من 

�سجن  عزل  اإىل  اجللمة  حتقيق  مركز 

نف�س  يف  م��وج��ود  وح��ال��ي��اً  اأوهليكيدار 

ال��ق�����س��م امل��ت��واج��د ف��ي��ه الأ����س���ري اأي��ه��م 

ر�سالته،  يف  ب��ه  اأف���اد  م��ا  وف��ق  كممجي 

تتهمهم  ال���ذي���ن  الأ����س���رى  اأح����د  وه���و 

امل�ساعدة  بتقدمي  الح��ت��الل  �سلطات 

الذين  ال�ستة  الأ���س��رى  على  والت�سرت 

�سجن  من  نفق  عرب  حريتهم  انتزعوا 

2021/09/06م جلبوع بتاريخ 

والأ��������س�������ري اأي�����ه�����م ك���م���م���ج���ي ول����د 

اأع���زب،  وه��و  م،   1986/06/06 ب��ت��اري��خ 

واع���ت���ق���ل م���ن ق��ب��ل ق�����وات الح���ت���الل 

ال�سهيوين من مدينة رام اهلل بتاريخ 

املحكمة  واأ����س���درت  2006/07/04م؛ 

الع�سكرية لدى الحتالل حكماً بحقه 

ب��ال�����س��ج��ن م���وؤب���دان ب��ت��ه��م��ة امل�����س��ارك��ة 

ج��ي�����س  ج����ن����دي يف  وق����ت����ل  خ���ط���ف  يف 

الح��ت��الل والن��ت��م��اء حل��رك��ة اجل��ه��اد 

الإ�سالمي.

مفتي فلسطين يناشد العرب والمسلمين إنقاذ القدس ويحذر من حرب دينية

اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات االحتالل في نابلس وجنين

اليوم.. انطالق التصويت الخاص في االنتخابات البرلمانية العراقية

يعاني من آثار ضرب مبرح.. رسالة من األسير أيهم كممجي أحد أبطال عملية جلبوع

االنباط-وكاالت

ح���ن���ا  اهلل  ع����ط����ا  امل�������ط�������ران  اأك����������د 

رئ���ي�������س اأ����س���اق���ف���ة ���س��ب�����س��ط��ي��ة ل���ل���روم 

امل�ستوطنني  اقتحامات  اأن  الأرثوذك�س 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ني ل��ل��م�����س��ج��د الأق�����س��ى 

حم���اول���ة ل��ت��ه��وي��ده م�������س���دداً ع��ل��ى اأن 

ب�سمودهم �سيف�سلونها  الفل�سطينيني 

ت�سريحات  يف  حنا  املطران  واأو�سح 

ام�س اإن الكنائ�س امل�سيحية يف فل�سطني 

امل�����س��ت��وط��ن��ني  اق���ت���ح���ام���ات  اأن  ت����وؤك����د 

اعتداء  وتعتربها  مرفو�سة  لالأق�سى 

مقد�ساتها  بكل  ال��ق��د���س  مدينة  على 

وترى  واإ�سالمية  م�سيحية  واأوقافها 

املدينة  ه��وي��ة  لطم�س  حم��اول��ة  فيها 

الفل�سطينية العربية 

ولفت املطران حنا اإىل اأن الحتالل 

ي�����س��ت��ه��دف ال���وج���ود ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

ال���ق���د����س امل��ح��ت��ل��ة م����ا ي�����س��ت��دع��ي م��ن 

امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل حت��رك��ا ف��ع��ل��ي��ا على 

الأر������������س والن�����ت�����ق�����ال م�����ن م���رح���ل���ة 

حقيقي  دعم  تقدمي  اإىل  الت�سريحات 

ل�����س��م��ود اأب���ن���اء ال��ق��د���س يف م��واج��ه��ة 

الحتالل

االنباط-وكاالت

اأن وزي���ر  م�������س���ادر ع���ربي���ة،  ك�����س��ف��ت 

و�سف  غانت�س،  بيني  الح��ت��الل  جي�س 

الأمنية  الأجهزة  نفذتها  التي  العملية 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ل���ل���و����س���ول مل��ع��ل��وم��ات 

ب��اأن��ه��ا  اأراد،  رون  امل��ف��ق��ود،  ال��ط��ي��ار  ع��ن 

“فا�سلة«
اإن  “هاآرت�س”،  ���س��ح��ي��ف��ة  وق���ال���ت 

اإعالن رئي�س حكومة الحتالل نفتايل 

ب��ي��ن��ي��ت، ع���ن ال��ع��م��ل��ي��ة خ����الل خ��ط��اب 

يف  ت��وت��ر  اإىل  اأدى  “الكني�ست”،  اأم����ام 

اع��رت���س  ال���ذي  م��ع غانت�س  ال��ع��الق��ات 

على ك�سف رئي�س احلكومة عن العملية

واأ�سافت اأن بينيت اأبلغ غانت�س بنيته 

دقائق فقط،  قبل  العملية،  الك�سف عن 

اأن��ه مل يتمكن من  من اخلطاب، وزع��م 

العملية،  ع��ن  الإع���الن  ع��ن  بينيت  ثني 

ب�سبب �سيق الوقت قبل اخلطاب

الإع��الن  اإن  ع��ربي��ة،  وق��ال��ت م�سادر 

حادثة  ب�سبب  ال�سيا�سي”  “التوتر  عن 

خالفاً  اأمنية وتقدميها على “فا�سلة”، 

“جتاوز  رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة ه���و  مل���وق���ف 

الأحمر« للخط 

بني  ت��وت��راً  اأن  “هاآرت�س”،  وك�سفت 

ال�����س��ط��ح،  اإىل  ب��ي��ن��ي��ت وغ��ان��ت�����س ظ��ه��ر 

خ���الل ال���ف���رتة الأخ������رية، ب�����س��ب��ب ع��دة 

التي عقدها  الجتماعات  بينها  مواقف 

وم�ست�سارة  توليدانو  اليعازر  اجل��رال 

ب���ي���ن���ت ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، ����س���م���ري���ت م��ئ��ري، 

بالإ�سافة  غانت�س،  م��ع  التن�سيق  دون 

لإعالن مكتب رئي�س حكومة الحتالل 

“مكافحة  يف  اجل��ي�����س  م�����س��ارك��ة  ع���ن 

الداخل  يف  و�سفه،  ح�سب  اجلرمية”، 

مكتب  موافقة  دون   ،1948 ع��ام  املحتل 

غانت�س

“املو�ساد”  اأن  اأع���ل���ن  ب��ي��ن��ي��ت  وك����ان 

نفذت  الإ�سرائيلية  الأمنية  والأج��ه��زة 

حول  معلومات  اإىل  للو�سول  عملية، 

ووج��ه��ت  اأراد،  رون  امل���ف���ق���ود  ال���ط���ي���ار 

اإ�سرائيلية  واأمنية  �سيا�سية  م�ستويات 

ان���ت���ق���ادات لإع������الن ب��ي��ن��ي��ت واع��ت��ربت��ه 

دع��ائ��ي��ة  اأع���م���ال  يف  للعملية  ا���س��ت��غ��الًل 

خا�سة به

االنباط-وكاالت

ت�����ن�����اول�����ت ����س���ح���ي���ف���ة )م�����ع�����اري�����ف( 

اخلمي�س  ام�����س  ���س��ب��اح  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة، 

جمريات اللقاءات الثنائية بني القيادة 

امل�سرية ووفد حركة حما�س يف القاهرة

تقدم  وجود  عدم  ال�سحيفة،  واأك��دت 

يف  الإع��م��ار  واإع����ادة  التهدئة  ملفات  يف 

ق��ط��اع غ���زة وح��ت��ى م��ف��او���س��ات �سفقة 

تبادل الأ�سرى مع حركة حما�س

واأ�����س����ارت امل�����س��ادر ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة، اإىل 

امل�سري  الو�سيط  يبذلها  التي  اجلهود 

لتحقيق الهدوء يف قطاع غزة

تناق�س  م�سر  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 

الب�سائع  اإدخ��ال  زي��ادة  قادة حما�س  مع 

م���ن م�����س��ر اإىل غ���زة ع���رب م��ع��رب رف���ح، 

وعزا هذا الدور اإىل اأن امل�سريني يرون 

ق��درات��ه��م ومكانتهم  ي��ع��زز  اأن���ه  ذل��ك  يف 

الإق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة خ���ا����س���ًة جت���اه 

الأمريكيني

المطران حنا: صمود الفلسطينيين 
سيفشل محاوالت تهويد األقصى

»هآرتس«: غانتس وصف عملية »رون 
أراد« بالفاشلة وانتقد اإلعالن عنها

)معاريف(: ال يوجد تقدم 
بملفات التهدئة واالعمار 

وصفقة تبادل االسرى
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االنباط-وكاالت

ق����ال م�������س����ؤول ك��ب��ر يف �ل��ب��ي��ت �لأب���ي�������ض �إن 

�ل�سيني  بايدن ونظره  �لأم��رك��ي ج�  �لرئي�ض 

ت�سي جينبينغ يعتزمان عقد لقاء �فرت��سي قبل 

�مل�س�ؤول يف ت�سريح  و�أ�سار  �ل�سنة �حلالية,  نهاية 

ل�����س��ح��اف��ي��ن ط��ال��ب��ا ع����دم �ل��ك�����س��ف ع���ن ه���ي��ت��ه 

ثنائي  ل��ق��اء  �ت��ف��اق مبدئي على عقد  وج����د  �إىل 

�أع��رب عن رغبته  �لرئي�ض  �أن  �فرت��سي م�سيفا 

ب��روؤي��ة ���س��ي وه���� �أم���ر مل يح�سل م��ن��ذ ���س��ن����ت. 

ونت�قع �أن يتمكنا من �إجر�ء �للقاء حتى ول� كان 

�فرت��سيا

ذك��رت  �سحافية  تقارير  �إىل  �مل�����س���ؤول  و�أ���س��ار 

�إىل قمة ق��ادة دول جمم�عة  �أن �سي لن يح�سر 

�لع�سرين �ملقبلة يف روما �لتي كانت لت�سكل فر�سة 

للقاء بن �لرئي�سن �لأمركي و�ل�سيني.

و�أت��ى �لإع��ان عن هذ� �للقاء �لفرت��سي يف 

�لأمركي  �لق�مي  �لأم���ن  م�ست�سار  �لتقى  حن 

جايك �سالفيان يف زي�ريخ مع كبر �لدبل�ما�سين 

�ل�سينين يانغ جيت�سي. وقال �مل�س�ؤول �لأمركي 

�لكبر �إن هذه �ملباحثات ��ستمرت �ست �ساعات

ودعا يانغ خال �للقاء �إىل تعاون بن �لبلدين, 

وفق وكالة �أنباء �ل�سن �جلديدة )�سينخ��(

ونقلت عنه �ل�كالة ق�له عندما تتعاون �ل�سن 

و�لعامل  �لبلد�ن  �سي�ستفيد  �ملتحدة,  و�ل���لي��ات 

باأ�سره, وعندما تك�ن �ل�سن و�ل�ليات �ملتحدة يف 

م��جهة, فاإن �لدولتن �ستعانيان ب�سدة, وكذلك 

�لعامل. و�أ�ساف �أن بكن ت�يل �أهمية للت�سريحات 

�لإيجابية �لتي �أدىل بها حديثا �لرئي�ض �لأمريكي 

ج� بايدن ح�ل �لعاقات �ل�سينية-�لأمريكية

وتاأتي زيارة �ساليفان يف �إطار م���سلة �لت���سل 

بن بكن وو��سنطن فيما يطالب بايدن باإقامة 

ح��جز حماية للتناف�ض �ملتز�يد بن �لق�تن

�ل��ب��ل��دي��ن ب�سبب �سل�ك  ب��ن  �ل��ت���ت��ر  و����س��ت��د 

�ل�سن حيال تاي��ن وقر�ر �ل�ليات �ملتحدة بيع 

�أ�سرت�ليا و�خلافات  �إىل  غ���سات ن�وية �لدفع 

�لتجارية و�نتهاكات حق�ق �لن�سان خ�س��سا تلك 

�لتي تطال �لأويغ�ر يف �سينجيانغ

�لأمركية  �ل��ت��ج��ارة  ممثلة  �أعلنت  و�لث��ن��ن 

�أن��ه��ا �ستجري قريبا حم��ادث��ات مع  ت��اي  كاثرين 

نظرها �ل�سيني وقد �أجرى بايدن �لذي يعرف 

�ت�سالن هاتفن  �ل�سيني منذ �سن��ت,  �لرئي�ض 

�لت�سال  ج��رى  وق��د  �لرئا�سة.  ت�ليه  منذ  معه 

�لثاين �لذي ��ستمر 90 دقيقة �ل�سهر �ملا�سي.

االنباط-وكاالت

ك�سفت �سحيفة “يديع�ت �أحرون�ت” �لعربية 

�لنقاب �لليلة �ملا�سية, عن خطر يهدد تعين �مللقب 

بالرمز “ر” رئي�ساً جديد�ً لل�ساباك وذلك يف ظل 

�سبهات ب�”م�سلكيات خمّلة«

و�سل  ا”  خا�سً “كتاًبا  �أن  �ل�سحيفة  وذك���رت 

بارتكاب  ويتعلق  �ل�سخ�سيات  ك��ب��ار  تعين  جلنة 

�ل�سابط �ملذك�ر �لذي ي�سغل حالياً من�سب نائب 

رئي�ض �ل�ساباك م�سلكيات خملة خال خدمته يف 

�ل�ساباك, ما يهدد تعيينه �ملقرر غد�ً �جلمعة

يف حن يقت�سي �لكتاب �ملذك�ر فح�ساً د�خلياً 

ع��ن جلنة  ُن��ق��ل  �لتعين, حيث  ي���ؤخ��ر عملية  ق��د 

خ��ال  �لأم����ر  �ستفح�ض  �إن��ه��ا  ق���ل��ه��ا  �لتعيينات 

�إج������ر�ء�ت �لتعين و���س��ت��در���ض طبيعة م��ا ج���اء يف 

�لكتاب

“ن�سر  �إن��ه  “ر” �لكتاب ق��ائ��ًا:  ب���دوره, هاجم 

�سابقاً قبل 3 �سن��ت وين�سر �لي�م على نطاق و��سع 

نافياً �رتكابه لأي خمالفة م�سلكية ومتهماً نا�سري 

�أج��ن��دة خ��ا���س��ة تدفعهم لعرقلة  ب���ج���د  �ل��ك��ت��اب 

د�خل  رو�ي��ت��ه  �إ�سماع  يف  حقه  على  م�سدد�ً  تعيينه 

�أروقة �للجنة«

بينما عرقل كتاب مماثل تعيينات �سابقة لكبار 

�ل�سباط, حيث عرقل كتاب و�سل جلنة �لتعيينات 

ع��ام��اً  مفت�ساً  �إدري”  “ت�سيك�  �ل�����س��اب��ط  تعين 

لل�سرطة و��سطر للتخلي عن �ملن�سب

يذكر �أن “ر” ي�ستعد لت�سلم مهام من�سبه رئي�ساً 

�أرغمان”  “ند�ف  للرئي�ض �حلايل  لل�ساباك خلفاً 

من  ع�سر  �لثالث  يف  من�سبه  مهام  �سينهي  �ل��ذي 

�أكت�بر �جلاري, �إل �أن �لتعين من�ط حالياً بقر�ر 

جلنة �لتعيينات

وح��دة  يف  �سابطاً  �سابقاً  عمل  “ر”  و�مل���ذك����ر 

يف  ك�سابط  لل�ساباك  وجتند  �خلا�سة  “متكال” 
يف  ق��ي��ادي��ة  منا�سب  ع��دة  و�سغل  �لعمليات  وح���دة 

�سعبة �لعمليات وبعدها �نتقل م�ؤقتاً للعمل يف جهاز 

�مل��ساد, ويف �لعام 2018 نائباً لرئي�ض جهاز �ل�ساباك 

ول�سرية عمله يف �جلهاز حظرت �لرقابة �لع�سكرية 

�إق��ر�ر  ينتظر  �لكامل وتفا�سيله حيث  ��سمه  ن�سر 

تفا�سيله  لك�سف  �لتعيينات  جلنة  ل���دى  تعيينه 

ك�سف  �ملا�سي  �ل�سهر  �أو�خ����ر  يف  �أن���ه  يذكر  بعدها 

“�ل�ساباك”  رئي�ض  �أن  �ملقاومة  يف  م�سدر م�ث�ق 

�لحتال  رئي�ض حك�مة  �أع��ل��ن  و�ل���ذي  �جل��دي��د, 

“نفتايل بينيت” تعيينه خلفاً ل�”ند�ف �أرغمان”, 
ورمز له بالرمز »R«, ه� رونن بريزوف�سكي

وي��ح��اف��ظ �لح���ت���ال ع��ل��ى ���س��ري��ة �مل��ع��ل���م��ات 

ويحيطها  “�ل�ساباك”  جهاز  لرئي�ض  �ل�سخ�سية 

ب��ج��د�ر �خل��ف��اء و�ل��غ��م������ض وي��ع��ت��ربه ق��ائ��د �ملهام 

�خل���ط���رة و�خل���ا����س���ة, ل��ك��ن ب��ال��ك�����س��ف ع���ن ��سمه 

وه���ي��ت��ه ت��ق���ل �مل��ق��اوم��ة وف���ق ح��دي��ث خمت�سن 

�ل�سخ�سية  ه���ذه  �أن  ل�”�سفا”  �لأم��ن��ي  ب��ال�����س��اأن 

�ملطل�بن  �مل��ق��اوم��ة وعلى قائمة  ل��دى  م��ر���س���ٌدة 

و�ستاحقه �أذرعها

االنباط-وكاالت

وث���ق���ت منظمة  �مل���ا����س���ي,  م���اي����  �أي�������ار/  يف 14 

حق�قية, �أن م�ست�طن ملثم, يرتدي زيا ع�سكريا, 

يطلق �لنار باجتاه فل�سطينين و�إىل جانبه جن�د. 

جندي  ه���  �مل�ست�طن  �إن  �لح��ت��ال  جي�ض  وق���ال 

ت����ج��دت يف �ملكان,  مل يكن ج��زء� من �لق�ة �لتي 

و�أ�سفر �إطاق �مل�ست�طن �لنار عن ��ست�سهاد �ل�ساب 

ن�سال �سفدي و�متنع جي�ض �لحتال �لإ�سر�ئيلي 

عن �إباغ �ل�سرطة بقيام م�ست�طن باإطاق �لنار 

ب��اجت��اه فل�سطينين م��ن ���س��اح �أح���د ج��ن���ده, يف 

�أن ه�ية �مل�ست�طن  حزبر�ن/ ي�ني� �ملا�سي, رغم 

معروفة للجي�ض. كذلك يرف�ض جي�ض �لحتال 

�إج���ر�ء�ت �سد جندي ملثم  �إذ� �تخذ  �لك�سف عما 

جرى ت�ثيق �إطاقه �لنار باجتاه فل�سطينين, يف 

�أي��ار/ ماي� �ملا�سي, ما �أ�سفر عن ��ست�سهاد �ل�ساب 

ن�سال �سفدي من قرية ع�ريف, وما �إذ� ما ز�ل يف 

�خلدمة �لع�سكرية

عن  �خلمي�ض,  �م�ض,  هاآرت�ض  �سحيفة  ونقلت 

جي�ض �لحتال �أن �جلي�ض �لإ�سر�ئيلي �أبلغ �سرطة 

�إ�سر�ئيل باحلادثة , لكن �ل�سرطة �أفادت باأنه مل يتم 

��ستام �سك�ى �أو تقرير ح�ل �حلادثة من �جلي�ض 

�لإ�سر�ئيلي �أو م�سدر �آخر , وفقا لل�سحيفة

و�إثر ذلك, زعم جي�ض �لحتال �أنه وقع خطاأ 

, و�أن��ه مل يتم �إب��اغ �ل�سرطة ح���ل �إط��اق �لنار, 

ومل تقدم �سك�ى �سد �مل�ست�طن. وبعك�ض مز�عم 

جي�ض �لحتال, نقلت �ل�سحيفة عن �سه�د عيان 

���س��اه��دو� �جل��ن��دي  �أن��ه��م  ت��اأك��ي��ده��م,  فل�سطينين 

�أن��ه  �جلي�ض  و�دع���ى  للم�ست�طن.  �ساحه  يعطي 

�إج��ر�ء�ت  ��ستدعاء �جلندي من دون �تخاذ  جرى 

�سده

وقال �سقيق �ل�سهيد ملنظمة بت�سيلم �حلق�قية, 

�لنار,  �إط��اق  يف  �سارك��  وم�ست�طنن,  جن�د�  �إن 

تفا�سيل  ك�سف  �لح���ت���ال  جي�ض  ي��رف�����ض  فيما 

�جلندي �أو �ل�حدة �لتي ينتمي �إليها

ورغم مرور �أ�سهر على �جلرمية �لتي ��ست�سهد 

�ل�سرطة  �أن  �دع��ى جي�ض �لحتال  فيها �سفدي, 

ن�سال  م���ت  حادثة  يف  حتقيقا  فتحت  �لع�سكرية 

هناك  كانت  �إذ�  م��ا  يف  �لتدقيق  وي��ج��ري  �سفدي, 

ع��اق��ة ب���ن �ل�����س��ل���ك �ل�����ذي ي��ظ��ه��ر م���ن مقطع 

�لفيدي� وبن ظ��روف �حلادثة �جل��اري �لتحقيق 

ف��ي��ه��ا. وه���ي��ة �جل��ن��دي �ل����ذي ���س���ه��د يف مقطع 

�لفيدي� معروفة

وج�����رى يف �لأ����س���ه���ر �لأخ������رة ت���ث��ي��ق ح���الت 

فل�سطينين,  م�ست�طن�ن  فيها  ه��اج��م  ع��دي��دة 

دون �أن مينعهم جن�د كان�� �إىل جانبهم من هذه 

�لهجمات.

وتدّل معطيات �ل�سرطة �لع�سكرية على �أنه يف 

�لأ�سهر �لأخرة, جرى ت�ثيق هجمات م�ست�طنن 

���س��د ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن ب��ح�����س���ر ج���ن����د مل مي��ن��ع���� 

جي�ض  و�أن  �ع��ت��د�ء�ت��ه��م,  تنفيذ  م��ن  �مل�ست�طنن 

�لحتال �متنع عن �تخاذ �إجر�ء�ت �سد �جلن�د

و�أطلق م�ست�طن, �لنار من �ساح جندي باجتاه 

�ل�ستيطانية  �ل��ب���ؤرة  م��ن  ب��ال��ق��رب  فل�سطينين, 

 26 يف  �خلليل,  جن�بّي  م��اع���ن  حفات  �لع�س��ئية 

ح���زي���ر�ن/ ي���ن��ي��� �مل��ا���س��ي, ث��م �أع����اد �ل�����س��اح �إىل 

�جلندي. وعلم �جلي�ض به�ية �مل�ست�طن يف �لي�م 

نف�سه.

االنباط-وكاالت

�أك����د �ل��رئ��ي�����ض �ل��ل��ب��ن��اين م��ي�����س��ال  ع���ن  

�لتي  للجه�د  ل��ب��ن��ان  دع��م  �خلمي�ض  �م�����ض 

تبذل لتعزيز �لتقارب بن دول �ملنطقة,

وذك���رت �ل���ك��ال��ة �ل���ط��ن��ي��ة ل��اإع��ام �أن 

يف  ع�ن  �لرئي�ض  ��ستقبال  خال  جاء  ذلك 

�خلارجية  وزير  �لي�م  ببروت  بعبد�  ق�سر 

�لإير�ين ح�سن �أمر عبد �للهيان.

�إي��ر�ن  �للهيان وق���ف  �أك��د عبد   , ب��دوره 

د�ئما �إىل جانب لبنان ووفق �ل�كالة , غادر 

دون  �جل��م��ه���ري  �لق�سر  �لي���ر�ين  �ل���زي��ر 

�لإدلء باأي ت�سريح

وو�سل عبد �للهيان �إىل بروت يف �ساعة 

م��ب��ك��رة م��ن ���س��ب��اح �ل��ي���م يف زي���ارة ر�سمية 

يلتقي خالها  �مل�س�ؤولن �للبنانين.

االنباط-وكاالت

دخل �لأ�سر حممد �لط��ض 65 

37 على  ع��اًم��ا, �لأرب���ع���اء, ع��ام��ه �ل����

�ل���ت�����يل وه����� ث��ال��ث �أق�����دم �أ���س��ر 

�لح��ت��ال,  ���س��ج���ن  يف  فل�سطيني 

خلفية  ع��ل��ى   ,1985 ع���ام  و�ع��ت��ق��ل 

يف  و�أ���س��ي��ب  ل��اح��ت��ال,  مقاومته 

�إ�سابات بليغة, و�سدر بحقه  حينه 

ُحكم بال�ّسجن مدى �حلياة

وقال نادي �لأ�سر يف بياٍن تلّقت 

�إّن  ق��ال  منه,  ُن�سخًة  �ل��ي���م(  )ر�أي 

�جلبعة  بلدة  من  �لط��ض  �لأ�سر 

بال�سّفة  �ل��قعة  حل��م,  بيت  ق��رب 

�لغربّية �ملُحتّلة, وه� من �لأ�سرى 

�ل��ق��د�م��ى �مل��ع��ت��ق��ل��ن م��ن��ذ م��ا قبل 

 25 وعددهم  �أو�سل�,  �تفاق  ت�قيع 

�أ����س���ًر� �أق��دم��ه��م �لأ����س���ر�ن ك��رمي 

ي���ن�����ض وم��اه��ر ي���ن�����ض, وه��م��ا من 

ُيطلق عليه  م��ا  د�خ���ل  ع���ارة  ق��ري��ة 

�خّلط �لأخ�سر

و�أ����س���ار ب��ي��ان ن���ادي �لأ���س��ر �إىل 

�أّن �لأ���س��ر �ل��ط������ض و�ج���ه خ��ال 

تنكيل  عمليات  �ع��ت��ق��ال��ه,  ���س��ن����ت 

و�نتقام على كافة �مل�ست�يات, فعد� 

ع����ن �لإ�����س����اب����ات �خل����ط����رة �ل��ت��ي 

�عتقاله  عملية  خال  لها  تعر�ض 

ب����ر�����س����ا�����ض ق�����������ت �لح������ت������ال, 

معه,  و�لقا�سي  �لط�يل  و�لتحقيق 

عائلته  منزل  �لحتال  هدم  فقد 

ثاث مر�ت.

ورف�����������ض �لح�����ت�����ال �لإف���������ر�ج 

ع���ن���ه يف ك���اف���ة ���س��ف��ق��ات �ل���ت���ب���ادل 

�لتي مّتت على مد�ر  و�لإف��ر�ج��ات 

رفاقه  جانب  �إىل  �عتقاله,  �سن��ت 

من �لأ�سرى �لقد�مى وكان �آخرها 

2014, حينما رف�ض �لحتال  عام 

�لإف����ر�ج ع��ن �ل��دف��ع��ة �ل��ر�ب��ع��ة من 

وه���  �ل��ق��د�م��ى يف حينه  �لأ����س���رى 

من بينهم

�لحتال  رف�ض  على  عام  وبعد 

�لإف�����������ر�ج ع���ن���ه ت���ف���اق���م �ل��������س���ع 

ودخلت  �سادي  �أم  لزوجته  �ل�سحي 

�أن  �إىل  ك��ام��ل  ع���ام  مل���دة  ب��غ��ي��ب���ب��ة 

يتمكن  �أْن  دون   2015 ع��ام  ت�فيت 

من ود�عها,

�أبناء  ثاثة  لاأ�سر  �أّن  ويذكر 

وه���م ���س��ادي وح��ي��ن��م��ا �ع��ت��ق��ل ك��ان 

ي��ب��ل��غ م���ن �ل��ع��م��ر ث����اث ���س��ن����ت, 

و�ب��ن��ت��ه ف����د�ء وك����ان ع��م��ره��ا �سنة 

ون�������س���ف, و�ب����ن����ه �لأ�����س����غ����ر ث��ائ��ر 

ي��ت��م��ك��ن  م����ط����ارد ومل  وه������  ول�����د 

م��ن روؤي��ت��ه �إّل م��ن خ��ال زي���ار�ت 

ل��اأ���س��ر ع�سرة  و�ل��ي���م  �ل�����س��ج��ن, 

�لحتال  �سلطات  �أحفاد حترمهم 

م��ن روؤي��ت��ه ع��ل��ى �ع��ت��ب��ار �أن��ه��م من 

�لدرجة �لثانية يف �لعائلة

 37 �ل��� �ل��ذك��رى  �أّن��ه يف  �إىل  ُي�سار 

�إط����اق ك��ت��اب��ه عن  لع��ت��ق��ال��ه مّت 

�جلبل , يروي فيه حكايته.

بعد األزمة والتوتر.. الرئيسان األميركي والصيني يعتزمان عقد أول لقاء 
قبل نهاية السنة لمحاولة تذليل الخالفات القائمة

شبهات ب»مسلكيات مخلة« تهدد تعيين »ر« رئيسًا للشاباك

منظمة حقوقية: االحتالل يتستر على جرائم جيشه ومستوطنيه ضد الفلسطينيين

عون يؤكد دعم لبنان لجهود 
تعزيز التقارب بين دول المنطقة

محمد الطوس 65 عاًما ثالث أقدم أسير سياسّي فلسطينّي يدخل عامه ال37 بسجون االحتالل

االنباط-وكاالت

منظمة  يف  �لقد�ض  د�ئ���رة  رئي�ض  �أك��د 

�لفل�سطينية, عدنان �حل�سيني,  �لتحرير 

�أن قر�ر�ت حماكم �لحتال �لإ�سر�ئيلي, 

وخمالفة  باطلة  �لأق�سى,  �مل�سجد  ب�ساأن 

�لدويل للقان�ن 

“حمكمة  ق��ر�ر  على  تعقيبا  ذلك  جاء 

�ل�سماح  �أم�ض,  �لإ�سر�ئيلية” ي�م  �ل�سلح 

د�خ��ل  “�سامتة”  ���س��اة  �أد�ء  يف  لليه�د 

�لأق�سى �مل�سجد 

�م�ض  بيان �سحفي  وقال �حل�سيني يف 

�لإ�سر�ئيلي  �لق�ساء  “يثبت  �خلمي�ض, 

�أن���ه �إح���دى �أدو�ت �لح��ت��ال  يف ك��ل م��رة 

ل�������س���رع���ن���ة ت���ه����ي���د �مل����دي����ن����ة �مل���ق���د����س���ة 

وعلى  و�مل�سيحية  �ل�سامية  ومقد�ساتها 

ر�أ�سها �مل�سجد �لق�سى �ملبارك«

و�أع���������رب �حل�������س���ي���ن���ي ع����ن ق���ل���ق���ه م��ن 

مع  ت��اأت��ي  �لتي  �لق�سائية  �ل�سابقة  ه��ذه 

�لثامن  يف  �لأق�سى  ملجزة   21 �ل��� �لذكرى 

و�لذكرى   ,1990 ع��ام  �لأول  ت�سرين  من 

�ل�ساد�سة لهبة �لقد�ض عام 2015, حمذر� 

م���ن ل��ه��ي��ب ���س��ي�����س��ع��ل �مل��ن��ط��ق��ة ب��رم��ت��ه��ا, 

�إب����ان   1929 �ل�����رب�ق ع����ام  ب���ث����رة  م���ذك���ر� 

و�لتي  لفل�سطن  �ل��ربي��ط��اين  �لن��ت��د�ب 

ك���ان �أح���د �أ���س��ب��اب��ه��ا ���س��اة �ل��ي��ه���د �أم���ام 

حائط �لرب�ق.

�مل�����س��ج��د  ودرت����ه����ا  �ل���ق���د����ض  �أن  و�أك������د 

�لأق���������س����ى م���ف���ت���اح �حل�������رب و�ل���������س����ام, 

���س��ب��ق��ه  وم����ا  �ل����س���ر�ئ���ي���ل���ي  �ل����ق����ر�ر  و�أن 

م���ن ح���م���ات حت��ري�����ض م���ربجم���ة ع��ل��ى 

�ساحبة  �لقد�ض  يف  �ل�سامية  �لوق��اف 

�مل�سجد  ب�����اإد�رة  �حل�����س��ري  �لخ��ت�����س��ا���ض 

�لق�����س��ى, م���ن ق��ب��ل �حل���رك���ات �ل��دي��ن��ي��ة 

�ل�سهي�نية �ملتطرفة, وتكثيف �قتحامات 

�ل�سهر  ذروت��ه��ا  بلغت  �لتي  �مل�ست�طنن, 

�ملا�سي وغرها من �لنتهاكات �خلطرة 

حلرمة �ملقد�سات, ناق��ض خطر وعدو�ن 

�سارخ على �لمتن �لعربية و�لإ�سامية, 

�مل�سجد  بتق�سيم  �ل�����س��روع  ع��ل��ى  وم���ؤ���س��ر 

�لق�����س��ى ع��ل��ى غ���ر�ر م��ا ج��رى يف �حل��رم 

�لب��ر�ه��ي��م��ي �ل�����س��ري��ف, و�ل���ت���ف���اف على 

�ملعم�ل  و�ل�ستاتيك�  �ل��ق��ان���ين  �ل��سع 

�مل�سجد �لأق�سى, وم�ؤ�سر على بدء  به يف 

�لتن�سل من �ل��ساية �لردنية �لها�سمية 

ع��ل��ي��ه, ودل���ي���ل و�����س���ح ع��ل��ى ع����دم رغ��ب��ة 

�لح��ت��ال يف �ل��ت������س��ل �ىل �ل�����س��ام, بل 

ي�ؤكد �سعي �لحتال لإ�سعال فتيل حرب 

�ستطال نر�نها �جلميع

ودع������ا �حل�����س��ي��ن��ي �ل���ع���امل���ن �ل��ع��رب��ي 

�ل���ع���اج���ل  �ل����ت����ح����رك  �ىل  و�ل������س�����ام�����ي 

لإن���ق���اذ �مل�����س��ج��د �لق�����س��ى م���ن �مل��خ��اط��ر 

�ل��دويل  �ملجتمع  مطالبا  ت��ت��ه��دده,  �ل��ت��ي 

ب��ت��ح��م��ل م�����س���ؤول��ي��ات��ه �ل��ك��ام��ل��ة ووق���ف 

�سعبنا  على  �مل�ستمر  �ل�سر�ئيلي  �لعدو�ن 

�لدولية  �حل��م��اي��ة  وت���ف��ر  ومقد�ساتنا, 

ل�����س��ع��ب ي��ن��ا���س��ل م���د�ف���ع���ا ع����ن ح��ق���ق��ه 

�مل�سروعة ووج�ده يف �أر�سه.

االنباط-وكاالت

ح���ن���ا  �هلل  ع����ط����ا  �مل�������ط�������ر�ن  �أك����������د 

رئ���ي�������ض �أ����س���اق���ف���ة ���س��ب�����س��ط��ي��ة ل���ل���روم 

�مل�ست�طنن  �قتحامات  �أن  �لأرث�ذك�ض 

�لإ����س���ر�ئ���ي���ل���ي���ن ل��ل��م�����س��ج��د �لأق�����س��ى 

حم���اول���ة ل��ت��ه���ي��ده م�������س���دد�ً ع��ل��ى �أن 

ب�سم�دهم, �سيف�سل�نها  �لفل�سطينين 

ت�سريحات  يف  حنا  �ملطر�ن  و�أو�سح 

�م�ض �إن �لكنائ�ض �مل�سيحية يف فل�سطن 

�مل�����س��ت���ط��ن��ن  �ق���ت���ح���ام���ات  �أن  ت�����ؤك����د 

�عتد�ء  وتعتربها  مرف��سة  لاأق�سى 

مقد�ساتها  بكل  �ل��ق��د���ض  مدينة  على 

وترى  و�إ�سامية  م�سيحية  و�أوقافها 

�ملدينة  ه���ي��ة  لطم�ض  حم��اول��ة  فيها 

�لفل�سطينية �لعربية 

ولفت �ملطر�ن حنا �إىل �أن �لحتال 

ي�����س��ت��ه��دف �ل����ج����د �ل��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف 

�ل���ق���د����ض �مل��ح��ت��ل��ة م����ا ي�����س��ت��دع��ي م��ن 

�مل��ج��ت��م��ع �ل�����دويل حت��رك��ا ف��ع��ل��ي��ا على 

�لأر������������ض و�لن�����ت�����ق�����ال م�����ن م���رح���ل���ة 

حقيقي  دعم  تقدمي  �إىل  �لت�سريحات 

ل�����س��م���د �أب���ن���اء �ل��ق��د���ض يف م����ج��ه��ة 

�لحتال.

الحسيني: قرارات محاكم االحتالل بشأن 
المسجد األقصى باطلة ومخالفة للقانون الدولي

المطران حنا: صمود الفلسطينيين 
سيفشل محاوالت تهويد األقصى
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الـريـا�ضي

باري�س - وكاالت 

اأك�����د الأرج���ن���ت���ي���ن���ي ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي 

اأن����ه مل ي��رت��ك��ب خ��ط���أ يف ال��رح��ي��ل عن 

ب���ر����س���ل���ون���ة الإ������س�����ب������ين ل����ك����رة ال���ق���دم 

الفرن�سي  العمالق  ل�سفوف  والنتق�ل 

ب���ري�����س ���س���ن ج��رم���ن. وان�����س��م مي�سي 

ل�سفوف �س�ن جرم�ن بعدم� مل يتمكن 

بر�سلونة من جتديد التع�قد مع الف�ئز 

بج�ئزة الكرة الذهبية �ست مرات ب�سبب 

الن�دي.  منه�  يع�ين  التي  امل�لية  الأزمة 

نو،  ك���م��ب  يف  بطولة   35 ب���� مي�سي  وف����ز 

ك�فة  يف  للفريق  يف  ه��دف���   672 و���س��ج��ل 

ي��ع��ت���د على  ب����داأ  اأن  وب��ع��د  امل�����س���ب��ق���ت. 

الأجواء يف الع��سمة الفرن�سية مع �س�ن 

اإنه �سعيد بقراره.  جرم�ن، ق�ل مي�سي 

يف  فوتبول”  ل�”فران�س  مي�سي  وق����ل 

�ستن�سر  ال��ت��ي  مق�بلته،  م��ن  مقتطف�ت 

خط�أ  اأي  اأرت��ك��ب  :”مل  ال�سبت  غ��د  بعد 

ب����لن���ت���ق����ل ل�������س����ن ج�����رم������ن«. وم��ن��ذ 

مي�سي  �سجل  ج��رم���ن،  ل�س�ن  انتق�له 

ف���ز فيه�  التي  امل��ب���راة  هدف� وح��ي��دا، يف 

يف   0  /  2 �سيتي  م�ن�س�سرت  على  الفريق 

دوري اأبط�ل اأوروب�. وم�زال مي�سي )34 

ع�م�( يبحث عن ت�سجيل اأول اأهدافه يف 

�سقوط  �سهد  ال��ذي  الفرن�سي،  ال��دوري 

ال�س�دمة  �س�ن جرم�ن يف فخ اخل�س�رة 

هذه  امل��سي.  الأ�سبوع  ري��ن  اأم���م   2  /  0

�س�ن  انت�س�رات  �سل�سلة  اأوقفت  اخل�س�رة 

انت�س�رات  جرم�ن، بعدم� حقق ثم�ين 

م��ت��ت���ل��ي��ة، ول��ك��ن ف��ري��ق م��ي�����س��ي م�����زال 

ي��ت�����س��در ج����دول ال��رتت��ي��ب ب���ف����رق �ست 

ب��ع��د م��رور  اأق���رب مالحقيه  ن��ق���ط ع��ن 

ت�سع جولت.
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ميسي لم يندم على مغادرة البرشا 

المحرق يدخل على خط علوان 

الحرس الملكي بطل دوري الجيش 

أنطالق دورة الحكام المستجدين 

البحرين - وكاالت 

دخ�����ل ن�������دي امل����ح����رق ال��ب��ح��ري��ن��ي 

يف �����س����راع م����ع ���س��ق��ي��ق��ه اخل����ل���دي���ة، 

علي  الالعب  خدم�ت  على  للح�سول 

علوان، مه�جم منتخب الأردن وفريق 

اجل���زي���رة. وك�����س��ف م�����س��در م��ن ن���دي 

�سوط�  قطع  اخل�لدية  اأن   ، اجل��زي��رة 

علوان،  خدم�ت  على  للح�سول  كبرا 

قبل اأن يتلقى الالعب عر�س� اآخر من 

اأن ن���دي  امل��ح��رق. ول��ف��ت امل�����س��در اإىل 

اجلزيرة والالعب يدر�س�ن العر�سني 

النه�ئي.  ال��ق��رار  ح�سم  قبل  ب��ه��دوء، 

امله�جمني  م��ن  ع��ل��وان  ع��ل��ي  وي��ع��ت��ر 

التهديفية  ق��درات��ه��م  اأث��ب��ت��وا  ال��ذي��ن 

م��ع ف��ري��ق اجل���زي���رة، ح��ي��ث �سجل له 

العديد من الأهداف املهمة يف بطولة 

ح�لي�  علوان  علي  ويتواجد  ال��دوري. 

ال��داخ��ل��ي  الأردن  م��ن��ت��خ��ب  مب��ع�����س��ك��ر 

اأم���م  ودي��ة  مب�راة  م�س�ء  خ��س  حيث 

لك�أ�س  ال���س��ت��ع��دادات  �سمن  م�ليزي� 

الردين  املنتخب  بفوز  انتهت  العرب 

منه�  �سجل  مق�بل  دون  اهداف  ب�ربع 

علوان ثالثية .

االنباط - عمان 

اخل��س،  امللكي  احلر�س  فريق  حقق 

ف��������وزا ث���م���ي���ن���� ع���ل���ى ف����ري����ق امل��ن��ط��ق��ة 

 ،  5-  6 بنتيجة  ال�سم�لية  الع�سكرية 

يف امل���ب����راة ال��ت��ي ج����رت، اخل��م��ي�����س، يف 

الري��سة مبدينة احل�سني  �س�لة ق�سر 

ل��ل�����س��ب���ب، ���س��م��ن م��ن���ف�����س���ت ب��ط��ول��ة 

ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة الردن����ي����ة اجل��ي�����س 

وب��ه��ذا  ال��ق��دم.  ك��رة  بخم��سي  ال��ع��رب��ي 

الفوز �سمن فريق احلر�س الفوز بلقب 

اأن ت�س�وى مع  الع�سكرية، بعد  الدوري 

15 نقطة لكل  ال�سم�لية بر�سيد  فريق 

منهم�، مع بق�ء مب�راة واحدة للحر�س 

اأم������م امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��و���س��ط��ى، 

ك��ون  ال��ل��ق��ب،  ع��ل��ى  نتيجته�  ت��وؤث��ر  ل��ن 

بف�رق  البطولة  �سمن  احل��ر���س  فريق 

املب��سرة مع فريق ال�سم�لية  املواجه�ت 

البطولة.  لقب  على  الوحيد  املن�ف�س 

يف  البطولة،  بلقب  احلر�س  تتويج  ومت 

الع�سكرية  املنطقة  فريق  ام�م  مب�راته 

اجلنوبية .

االنباط - عمان 

ت��ن��ط��ل��ق ع��ن��د ال��ت������س��ع��ة م���ن ���س��ب���ح 

لع�م  امل�ستجدين  احلك�م  دورة  اجلمعة، 

القدم،  لكرة  الأردين  الحت���د  يف   2021

200 ح��ك��م. وت��ه��دف ال���دورة  مب�����س���رك��ة 

اإدارة  ق���در على  اإع��داد جيل جديد  اإىل 

اأه����م امل���ب����ري����ت ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د امل��ح��ل��ي 

وال�����ق������ري وال���������دويل، وت�����س��ت��م��ل ع��ل��ى 

حم������س��رات ن��ظ��ري��ة وع��م��ل��ي��ة مت��ه��ي��داً 

يف  لالنخراط  منهم  الأف�سل  لختي�ر 

من  ع��دد  ب���إ���س��راف  التحكيمي،  امل��ج���ل 

لدى  املعتمدين  املحليني  املح��سرين 

اأي�����م اجلمعة  ال�����دورة  الحت������د. وت��ق���م 

ملدة  وت�ستمر  اأ���س��ب��وع،  ك��ل  م��ن  وال�سبت 

���س��ه��ر، ع��ل��ى اأرب���ع���ة م���راح���ل، ح��ي��ث مت 

توزيع امل�س�ركني على حم�فظ�ت عم�ن، 

اإربد، الزرق�ء، املفرق.

االنباط - عمان 

ال��وط��ن��ي  ملنتخبن�  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  ع��ر 

ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ك���ب��ن ع��دن���ن ح��م��د عن 

ال��ت��ي خ��رج  ر���س���ه ع��ن الأداء وال��ن��ت��ي��ج��ة 

منتخب  ام���م  مب�راته  من  الن�س�مى  به� 

ال�����ذي حققه  ال��ك��ب��ر  م���ل��ي��زي��� وال���ف���وز 

اإىل  ب���رب��ع��ة اه���داف دون م��ق���ب��ل م�����س��راً 

اأه��م��ي��ة ال��ل��ق���ء ال���ق����دم ���س��م��ن ال��ب��ط��ول��ة 

اأوزبك�ست�ن، لالطمئن�ن على  اأم�م  الودية 

وا�س�ر حمد  وبدني�ً  الفريق فني�ً  ج�هزية 

ال��الع��ب��ني  امل���ب����ري����ت مت��ن��ح  اىل ان ه���ذه 

امل����زي����د م����ن اخل������رة والن�������س���ج����م ق��ب��ل 

الدخول يف من�ف�س�ت بطولة ك�أ�س العرب 

منتخبن�  وك����ن  ال���ق����دم  ال�����س��ه��ر  ق��ط��ر  يف 

ق��د ا���س��ت��ه��ل ال��ب��ط��ول��ة ال��ودي��ة ال��ث��الث��ي��ة، 

 ،0-4 امل�ليزي  نظره  على  عري�س  بفوز 

يف ال��ل��ق���ء ال����ذي ج���رى م�����س���ء الأرب���ع����ء 

ع��ل��ى ���س��ت���د امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث���ين.���س��ج��ل 

ب�لدقيقة  ثالثية  علوان  علي  للن�س�مى 

ال�سيفي  اإىل ج�نب عدي  )34 و47 و49( 

اأف�سليته  املنتخب  ف��ر���س  حيث  د)42(، 

م�ليزي�  مرمى  اإىل  وو�سل  البداية،  من 

ك���ن��ت  ب��رب���ع��ي��ة  ليكتفي  م��ت��ك��رر،  ب�����س��ك��ل 

قريبة من الزي�دة. مثل املنتخب الوطني 

)يزيد  الف�خوري  عبداهلل  اللق�ء:  خالل 

ع��ب��داهلل ن�سيب  ال��ع��رب،  ي��زن  ليلى(،  اأب��و 

ح�سي�س  اب��و  حممد  ي��سني(،  بني  )اأن�����س 

)م�������س���ط���ف���ى ك�����م������ل(، اإح���������س�����ن ح�����داد، 

رج����ئ���ي ع����ي���د )ن�����زار ال���ر����س���دان(، ب��ه���ء 

)ي��سني  التعمري  مو�سى  الرحمن،  عبد 

ال��ع��و���س���ت(،  )اأن�����س  ال�سيفي  ال��ب��خ��ي��ت(، 

به�ء في�سل وعلوان. وتتوا�سل من�ف�س�ت 

بلق�ء  ال��ق���دم  ال�سبت  الثالثية  البطولة 

عم�ن،  �ست�د  على  واأوزب��ك�����س��ت���ن  م�ليزي� 

امل��ن���ف�����س���ت مب��واج��ه��ة  ت��خ��ت��ت��م  اأن  ق��ب��ل 

امل��ن��ت��خ��ب ال���وط���ن���ي ون���ظ���ره الأوزب����ك����ي 

م�����س���ء ال��ث��الث���ء ع��ل��ى ذات امل��ل��ع��ب.وك���ن 

اأع��ل��ن يف  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  الحت�����د الأردين 

وق��ت ���س���ب��ق، ف��ت��ح اأب����واب امل��درج���ت اأم���م 

على  حر�س�ً  جم�ن�ً،  الأردن��ي��ة  اجلم�هر 

منتخب  وم��وؤازرة  ملت�بعة  الفر�سة  اإت�حة 

خو�س  ع��ن  ط��وي��ل  غ��ي���ب  بعد  الن�س�مى، 

اأن ال��ب��ط��ول��ة  امل���ب����ري����ت ال��ب��ي��ت��ي��ة. ي��ذك��ر 

الثالثية الودية ت�أتي يف اإط�ر حت�سرات 

ال��ن�����س���م��ى خل��و���س ك����أ����س ال���ع���رب وال��ت��ي 

الق�دم،  ال�سهر  اأواخ��ر  الدوحة  يف  تنطلق 

املجموعة  يف  الوطني  املنتخب  ج�ء  حيث 

ال��ث���ل��ث��ة اإىل ج���ن��ب امل��غ��رب وال�����س��ع��ودي��ة 

الوطني  املنتخب  يقيم  كم�  وفل�سطني. 

الق�دم  ال�سهر  خ�رجي�ً  تدريبي�ً  مع�سكراً 

ي�سبق امل�س�ركة يف البطولة العربية، حيث 

يلتقي كو�سوفو ودي�ً 10 ت�سرين الث�ين يف 

منه   16 بيالرو�سي�  يواجه  ثم  بري�ستين�، 

يف من�سيك.

االنباط - عمان 

من  ال��ث���ين  الأ���س��ب��وع  من�ف�س�ت  اختتمت 

دوري الدرجة الأوىل لل�سيدات ملو�سم 2021. 

وتفوق 6 ي�رد على �سيح�ن 31-0، وف�ز �سب�ب 

وال���ع���روب���ة على   ،1-5 ال���راي���ة  ع��ل��ى  ب�����س��رى 

الزرق�ء 3-1، وتغلب الن�سر على �سف� بدران 

ويت�س�رك   .0-2 عجلون  على  والبرتاء   0-2

ي����رد وال��ن�����س��ر وال��ع��روب��ة و���س��ب���ب ب�سرى   6

ويليهم  ن���ق����ط،   6 ب��ر���س��ي��د  ال���ف���رق  ت��رت��ي��ب 

والزرق�ء  وعجلون   ،3 وال��ب��رتاء  ب��دران  �سف� 

وال����راي����ة و���س��ي��ح���ن اأخ������را ب�����دون ن��ق���ط. 

املن�ف�س�ت  ُتلعب  البطولة،  تعليم�ت  وح�سب 

واح���دة،  مرحلة  م��ن  امل��ج��زاأ  ال���دوري  بنظ�م 

على  احل��سل  الفريق  اللقب  على  ليح�سل 

اأك����ر ع���دد م��ن ال��ن��ق���ط، وي��ت���أه��ل ل��ل��دوري 

الأردين للمحرتف�ت 2022.

االنباط - عمان 

لكرة  ال��ردي��ف  ال��وط��ن��ي  منتخبن�  يلتقي 

5:45 م�س�ء  القدم مع نظره اليمني عند ال� 

جلوي  بن  �سعود  الم��ر  ملعب  على  اجلمعة 

م��ع اخ��ت��ت���م ال����دور الأول م��ن ب��ط��ول��ة غ��رب 

مدينة  يف  ح�لي�  تق�م  التي  القدم  لكرة  ا�سي� 

لحتي�ز  منتخبن�  وي�سعى  ال�سعودية   الدم�م 

ال��ث���ين  ال���دور  اىل  للت�هل  اليمني  املنتخب 

بعد ان ك�ن قد  قلب املنتخب ت�أخره اإىل فوز 

التي  امل��ب���راة  يف   ،1–2 الكويتي  نظره  على 

ت�أخره بهدف  جمعتهم� م�س�ء الأربع�ء ورغم 

يف الدق�ئق الأوىل من املب�راة، اإل اأن املنتخب 

ا�ستط�ع العودة ب�لنتيجة عر هديف مهند اأبو 

املنتخب  88. ودخل  اأبو رزق  57، وحممد  طه 

اللق�ء بت�سكيلة �سمت: اأحمد جعيدي، ه�دي 

احل�����وراين، دان���ي����ل ع��ف���ن��ة، ���س��وق��ي ال��ق��زع��ة 

طه(،  )اأبو  دلدوم  ب�س�م  اجلزر(،  اأبو  )يو�سف 

زكري�(،  )خ�لد  �سع�دة  اإبراهيم  هيكل،  ف�سل 

الك��س(،  اأب��و  الرحمن  )عبد  �سي�حني  خ�لد 

يزن  ال�سن�ينة(،  )اأم��ني  ه���ين  عمر  رزق،  اأب��و 

ترتيب  اليمني  املنتخب  ويت�سدر  النعيم�ت. 

وت�س�رك  نق�ط،   4 بر�سيد  الأوىل  املجموعة 

امل���رك���ز ال���ث����ين امل��ن��ت��خ��ب ال���ردي���ف وُع���م����ن ب� 

ويت�أهل  واح���دة.  بنقطة  اأخ���را  وال��ك��وي��ت   ،3

امل��ج��م��وع���ت  م���ن  الأوىل  امل����راك����ز  اأ����س���ح����ب 

اإىل  ث�����ين  اأف�������س���ل  اإىل  ب����لإ����س����ف���ة  ال���ث���الث 

وتعتر  البطولة.  من  النه�ئي  ن�سف  ال��دور 

ب���ط���ول���ة غ�����رب اآ����س���ي����، امل���ح���ط���ة الإع�����دادي�����ة 

امل�س�ركة  ق��ب��ل  ال��ردي��ف،  للمنتخب  الأخ����رة 

ت�ست�سيفه�  ال��ت��ي  الآ���س��ي��وي��ة  الت�سفي�ت  يف 

حيث  امل��ق��ب��ل،  الأول  ت�����س��ري��ن  اأواخ����ر  الأردن 

ج�نب  اإىل  ال�س�د�سة  ب�ملجموعة  املنتخب  حل 

وتركم�ن�ست�ن. فل�سطني 

حمد يشيد بأداء النشامى امام ماليزيا 

ختام االسبوع الثاني لدوري االولى للسيدات  

منتخبنا الرديف يواجه اليمن بطموح الفوز 



80
اجلمعة   8   /  10   / 2021

تصدر عن شركة
االنباط للصحافة واإلعالم
االردن-عمان-الشميساني-شارع الجاحظ- عمارة 66

عمر كالبحسين الجغبيرالدكتور رياض الحروب
�س. ب. 962556  -  الـرمـز الربيـدي  11196 -  هاتف: 065200100  - 0791111551  - فاك�س االعالن: 0791111551 - فرعي 305 رئيس التحرير المسؤولالمدير العام ورئيس هيئة التحريرالناشر 

التوزيع: شركة الرؤيا لالتصاالت األردنية ذات مسؤولية محدودة
www.alanbatnews.net  -  info@alanbatnews.net

اليوم العالمي للقطن.. دعوة إلذكاء 
الوعي بأهمية إنتاجه

صدور رواية تراتيل الخلود والفناء

باكستانيون يسافرون لدولة
 غير موجودة

  االنباط-برتا

بالقطن،  �أمم��ي��ة  �حتفالية  �أول  يف 

�إذك������اء  �إىل  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ت�����س��ع��ى 

ودوره  و�إنتاجه  �لقطن  بقطاع  �لوعي 

يف �ل��ت��ن��م��ي��ة �لق��ت�����س��ادي��ة و�ل��ت��ج��ارة 

�لفقر،  حدة  من  و�لتخفيف  �لدولية، 

و�إب��������ر�ز �أه���م���ي���ة �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي 

�مل��ط��رد و�ل�����س��ام��ل و�مل�����س��ت��د�م، �إ���س��اف��ة 

�مل��ن��ت��ج��ة  �ل���ع���م���ل  ف���ر����ص  �إت����اح����ة  �إىل 

للجميع. و�لالئقة 

�مل��ت��ح��دة  �لأمم  م���وق���ع  وب���ح�������س���ب 

�لإل�����ك�����روين، ُول������دت م����ب����ادرة �ل��ي��وم 

ع��ن��دم��ا   ،2019 ع����ام  ل��ل��ق��ط��ن  �ل��ع��امل��ي 

للقطن  منتجة  م���دن  �أرب���ع  �ق��رح��ت 

فا�سو  وبوركينا  بنن  وهي  �أفريقيا،  يف 

وت�����س��اد وم�����ايل، و�ل���ت���ي ت��ع��رف ب��ا���س��م 

�ملنتجة  �لأرب���ع���ة  �ل��ب��ل��د�ن  جم��م��وع��ة 

منظمة  ع��ل��ى  ف���ور«،  »ك��وت��ون  للقطن 

�ل���ت���ج���ارة �ل��ع��امل��ي��ة �لح���ت���ف���ال ع��امل��ي��ا 

ك��ل  �لأول  ت�������س���ري���ن   7 يف  ب���ال���ق���ط���ن 

ع���ام، وذل���ك ل��ت��ب��ادل �مل��ع��رف��ة وع��ر���ص 

بالقطن. �ملتعلقة  �لأن�سطة 

�مل��ي��اه  حم��ل��ي��ا، ع��ر���ص م��وق��ع وز�رة 

و�لري عام 2018 لتجربة رئي�ص جلنة 

�ملهند�سني،  نقابة  يف  و�لبي�ص  �حل�سا 

�ل����س���ت���خ���د�م  �ل���������س����رم����ان يف  �أح����م����د 

خالل  م��ن  �ملعاجلة،  للمياه  �لخ�سر 

حمطات  من  �ملعاجلة  �ملياه  ��ستغالل 

ت��ن��ق��ي��ة �مل���ي���اه �ل���ع���ادم���ة و�ل����س���ت���ف���ادة 

وزر�ع��ي��ة  �سناعية  تطبيقات  يف  منها 

مو��سفات  �إىل  �ل��و���س��ول  م��ر�ع��اة  م��ع 

تطابق �ملعايري �ملعمول بها يف �لردن.

وق����������ال �ل�����������س�����رم�����ان، »م��������ن ه����ذ� 

�لخ�سر  بال�ستخد�م  ب���د�أت  �ملنطلق 

ل��ل��م��ي��اه �مل��ع��اجل��ة م��ن خ���الل جتربتي 

�لناجحة يف زر�عة �لقطن يف �سحر�ء 

�لر���ص  �ن  �لتجربة  و�ث��ب��ت��ت  �حل�����س��ا، 

منا�سبة  �ملعاجلة  و�مل��ي��اه  �ل�سحر�وية 

ج����د�ً ل��ك��ث��ري م��ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل��زر�ع��ي��ة 

و�ل���ت���ي ���س��ت��ك��ون �����س���اف���ة �ق��ت�����س��ادي��ة 

ت�سجري  �ىل  بالإ�سافة  �مل�ساريع  على 

�مل��ن��اط��ق �ل�����س��ح��ر�وي��ة وحت��وي��ل��ه��ا �ىل 

مناطق خ�سر�ء«.

جتارة  غرفة  ع�سو  بني  جانبه  من 

�لردن ممثل قطاع �لألب�سة و�لقم�سة 

و�لحذية ��سعد �لقو��سمي �أن �ملالب�ص 

تلك  �أو  �خلال�ص  �لقطن  من  �مل�سنعة 

تلقى  منه  عالية  ن�سب  على  �ملحتوية 

�لأردنية لعتبار�ت  �لأ�سو�ق  رو�جا يف 

�سحية.

�ململكة  �أن  �إىل  �ل��ق��و����س��م��ي  و�أ����س���ار 

ت�����س��ت��ورد �ل��ق��ط��ن ب��ك��اف��ة �أ���س��ك��ال��ه من 

م�����س��ر و���س��وري��ا وب��اك�����س��ت��ان و�ل�����س��ني 

�أحيانا �سناعته  وغريها، حيث جتري 

ل�سر�طات  جميعها  وتخ�سع  حمليا، 

وبلغ  و�ملقايي�ص.  �ملو��سفات  موؤ�س�سة 

�ل��ق��ط��ن مبختلف  م�����س��ت��ورد�ت  ح��ج��م 

مل��دي��ر  وف���ق���ا   2020 ل���ل���ع���ام  �أ����س���ك���ال���ه 

�مل��ح��روق،  غ��رف��ة �سناعة ع��م��ان م��اه��ر 

من؛  كل  من  رئي�ص  ب�سكل  و�مل�ستوردة 

ت��رك��ي��ا، ���س��وي�����س��ر�، �ل�����س��ني، �ي��ط��ال��ي��ا، 

18.1 م��ل��ي��ون دي��ن��ار  و�ل��ه��ن��د، ح����و�يل 

عما  ب��امل��ئ��ة   54 مب��ق��د�ر  من��و�  م�سجلًة 

كانت  حيث   ،2019 �لعام  يف  عليه  ك��ان 

مليون   11.7 �لقطن  م�ستورد�ت  قيمة 

دي��ن��ار. ووف���ق �مل���ح���روق، ت��رك��زت �أب���رز 

�لتي  �ملنتجات  يف  �لقطن  م�ستورد�ت 

�لأردنية  لل�سناعات  �أولية  ت�سكل مو�د 

�أولية  كمادة  �لقطن  على  تعتمد  �لتي 

يف عملية �لإنتاج ومن �أبرزها �ملالب�ص 

�ل���د�خ���ل���ي���ة و�لأل����ب���������س����ة �ل���ري���ا����س���ي���ة 

م�ستورد�ت  قيمة  �أن  مبينا  و�جلو�رب، 

�لعام  �لقطن �خلام خالل  �لأردن من 

2020 بلغت حو�يل 361.6 �ألف دينار.

وق������ال������ت م�����دي�����ر ع�������ام م���وؤ����س�������س���ة 

�لزهري،  عبري  و�ملقايي�ص  �ملو��سفات 

و�لتفتي�ص  بالرقابة  تقوم  �ملوؤ�س�سة  �إن 

�لب�سة،  م��ن  �لقطنية  �مل��ن��ت��ج��ات  ع��ل��ى 

وم����ن����ا�����س����ف، و�أغ����ط����ي����ة، و�أق����م���������س����ة ، 

وم���ن�������س���وج���ات �����س����و�ء ت���ل���ك �مل�����س��ن��ع��ة 

�مل�ستوردة من �خلارج،  تلك  �أو  حمليا، 

�ملنافذ  عليها عرب  �لتفتي�ص  يتم  حيث 

�جل���م���رك���ي���ة و����س���ح���ب ع���ي���ن���ات م��ن��ه��ا 

�ل��الزم  �مل��خ��ربي  للفح�ص  و�إر���س��ال��ه��ا 

�لأردنية  �لقيا�سية  للمو��سفات  وفقا 

�أو  �ملثبتة  �لألياف  تركيبة  من  للتاأكد 

�مل�سرح عنها.

ك���م���ا ت��ع��م��ل �مل���وؤ����س�������س���ة م����ن خ���الل 

على  ملوظفيها  �لتفتي�سية  �جل����ولت 

م��ر�ق��ب��ة م���ا ي��ت��م ط��رح��ه وع��ر���س��ه يف 

�لأ����س���و�ق م��ن ه���ذه �مل��ن��ت��ج��ات وزي����ارة 

و�لتاأكد من  �ملحلية  و�مل�سانع  �مل�ساغل 

�نتاجها. مطابقة 

حال  يف  �ملو�طنني  �لزهري  ووجهت 

وج����ود �أي ���س��ك��اوى ب��ه��ذ� �خل�����س��و���ص 

�أو  هاتف  عرب  �ملوؤ�س�سة  مع  للتو��سل 

�لرقم  على  �ملوّحد  �ل�سكاوى  و�ت�ساب 

�سفحاتها  خالل  من  �أو   ،065301243

�أو  �لجتماعي،  �لتو��سل  مو�قع  على 

ة بخدمتكم. عن طريق من�سّ

ب�����دوره�����ا ن�������س���ح���ت �خ��ت�����س��ا���س��ي��ة 

�لأم������ر��������ص �جل���ل���دي���ة و�ل��ت��ن��ا���س��ل��ي��ة 

�جل���ن���دي، مر�سى  �ب��ت��ه��ال  �ل��دك��ت��ورة 

�لأكزميا ومن يعانون من �ل�سدفية �أو 

�لقطنية  �ملالب�ص  بارتد�ء  �حل�سا�سية 

كونها ل ت�سبب �لتهيج للب�سرة، لفتة 

�أهم  من  تعترب  �لعزل  خا�سية  �أن  �إىل 

حيث  �مل���ادة  لهذه  �ملميزة  �خل�سائ�ص 

حت��اف��ظ ع��ل��ى درج����ة ح����ر�رة �جل�����س��م، 

وحتميه من �لعو�مل �خلارجية وذلك 

يعد �أمر� �سحيا لهوؤلء �ملر�سى.

ي��ن��ظ��م درج���ة  �ل��ق��ط��ن  �أن  و�أك������دت 

�مت�سا�سه  م��ن خ��الل  �جل��ل��د  رط��وب��ة 

�جل�سم  عمليات  عن  �لناجتة  لل�سو�ئل 

ملرتدي  ي��وؤم��ن  م��ا  �ملختلفة،  �حليوية 

�ل��ق��ط��ن��ي��ات �ل����ر�ح����ة، ف�����س��ال ع���ن �أن 

�مل���ن�������س���وج���ات �مل�����س��ن��وع��ة م���ن���ه ت��ب��ق��ى 

من  �أط��ول  وقتا  لال�ستخد�م  �ساحلة 

غريها. 

االنباط-عمان

للن�سر  �لأهلية  عن  حديثا  �سدرت 

و�ل��ت��وزي��ع يف ع��م��ان، رو�ي����ة »ت��ر�ت��ي��ل 

�خللود و�لفناء« للمهند�ص ليث �لتل.

ينتقل  �أن  �ل��رو�ي��ة  موؤلف  وي��ح��اول 

�لختيار  متعدد  �لأل����و�ن  م��ن  بطيف 

�إىل  بالقارئ  و�لعبور  بالروح،  و�ل�سمو 

ع��امل م��ن �مل��دن و�حل��و����س��ر و�لغو�ص 

يف �سخو�ص �ل�سكان و�لنظر يف �أحد�ث 

�ل�سو�رع و�حلار�ت.

»ب���د�أت  �مل��وؤل��ف  ي��ق��ول  مقدمته  ويف 

قبل  �لرو�ية  هذه  كلمات  �أوىل  بكتابة 

متقطعة  ج��م��ال  ب��ق��ي��ت  لكنها  ع��ام��ني 

و�سعت  �أن  لبثت  ما  منعزلة،  و�أف��ك��ار� 

بع�سا منها يف م�ساهد ولوحات لتكون 

ق��ن��ط��رة ع��ب��وري وج�����س��ر� ل��ل��م��رور من 

بحر �لعجز �إىل �سط �لجناز«.

االنباط-وكاالت

�لغربي  �جل��ن��وب��ي  �ل��رك��ن  �أق�����س��ى  يف 

ت��وج��د حم��م��ي��ة طبيعية  �ل�����س��وي��د،  م��ن 

ع��ل��ى ب��ع��د ب�����س��ع��ة ك��ي��ل��وم��ر�ت ���س��م��ال 

غرب مدينة �أريلد، على �ساطئ �سخري 

ع��ن طريق  �إل  �إل��ي��ه  �ل��و���س��ول  ل ميكن 

�ساقة قد  �أو من خ��الل رحلة  �ل��ق��و�رب، 

 45 �إىل   30 ي��ق��رب  م��ا  �إىل  مدتها  ت�سل 

دقيقة، هناك توجد دولة لدونيا.

���س��ت��ك��ت�����س��ف �أن������ك يف دول������ة لدون���ي���ا 

ت���ت���م���ي���ز  لأن������ه������ا   ،)Ladonia(

نيمي�ص  ���س��خ��م��ني:  �إب��د�ع��ي��ني  ب��ع��م��ل��ني 

.)Arx( و�أرك�ص )Nimis(

يذكر �أنه يف �لعام 2020، تقدم حو�يل 

على  للح�سول  بطلب  باك�ستاين   3000

ذل��ك،  منحهم  ومت  �ملهاجرين«.  »و���س��ع 

�سخ�ص  لأي  �جلن�سية  منح  يتم  �إن��ه  �إذ 

بالطلب. يتقدم 

»�لأم����������ة  م�����وق�����ع  م������ن  ح��������رية  ويف 

بال�سوؤ�ل  �لباك�ستانيون  بد�أ  �ل�سغرية«، 

���س��ف��ارة لدون���ي���ا وت��ف��ا���س��ي��ل كيفية  ع��ن 

�أ�سبح  بعد  وفيما  هناك،  �إىل  �لو�سول 

�إىل  بالفعل  �لن��ت��ق��ال  �أن  �ل��و����س��ح  م��ن 

لدونيا مل يكن ممكناً.

�إذ تبني �أن دولة لدونيا غري موجودة 

�خلا�ص  موقعها  لها  �فر��سية  دولة   -

يف �لعامل �لفر��سي.

وح��ي��ن��ه��ا ق����ال ف��ي��ل��ك�����ص، �ل�����ذي منح 

لوكالة  دول��ة لدون��ي��ا،  وزي��ر  لقب  نف�سه 

»روي�������رز«: »ب�����د�أ �لأم�����ر )م��ن��ذ ���س��ه��ر( 

ب��اك�����س��ت��ان.  م���ن  �ل��ط��ل��ب��ات  �أول  ب��ت��ل��ق��ى 

ث�����م ت�����و�ل�����ت �ل���ط���ل���ب���ات ع�����رب �ل���ربي���د 

��ستف�سر  ح��ي��ث  ب�����س��رع��ة،  �لإل����ك����روين 

كيفية  ع��ن  ب��اك�����س��ت��اين  �آلف   3 ح����و�يل 

م��وق��ع  وع�����ن  لدون�����ي�����ا  �إىل  �ل����و�����س����ول 

باك�ستان«. �سفارتها يف 

لر������ص ف��ي��ل��ك�����ص، ه���و ف���ن���ان ون��ا���س��ط 

�����س����وي����دي، �أ�����س���������ص دول�������ة لدون�����ي�����ا يف 

ع��ل��ى حم��اول��ة  �ح��ت��ج��اًج��ا   1996 �ل���ع���ام 

�ل�سلطات �ل�سويدية �إز�لة عملني فنيني 

جت��ري��دي��ني ك��ب��ريي��ن ق���ام ب��ب��ن��ائ��ه��م��ا يف 

موقع خالب يف مقاطعة �ْسكون، �لو�قعة 

يف جنوب �ل�سويد، بح�سب »�سبوتنيك«.

�ملوقع  �إعطاء  من  وم�ستاًء  منده�ًسا 

للح�سول  لل�ساعني  ز�ئ��ف��اً  �أم��اًل  للنا�ص 

ق��رر  �جل���دي���دة«،  »�ل��دول��ة  ع��ل��ى جن�سية 

�أن ت��ق��دم  �إغ�����الق �مل���وق���ع ب��ع��د  ف��ي��ل��ك�����ص 

�لدولة �خليالية  للح�سول على جن�سية 

6000 �سخ�ص. نحو 

  االنباط-عمان

م�ساء  �لوطنية،  �ملكتبة  د�ئرة  ��ست�سافت 

ذوقان  �لدكتور  كتاب  �إ�سهار  �لأربعاء، حفل 

عبيد�ت، �لذي يحمل عنو�ن« م�سرية معلم 

للن�سر  �ل��ف��ك��ر  د�ر  ع���ن  �ل�������س���ادر   « م��ت��ع��ل��م 

و�لتوزيع.

وق���ال رئ��ي�����ص �ل����وزر�ء �لأ���س��ب��ق �ل��دك��ت��ور 

بانتمائه  مت��ي��ز  �ل��ك��ات��ب  �إن  ب����در�ن  ع��دن��ان 

�أروق��ة  يف  مد�خالته  يف  وب��اجل��ر�أة  �لقومي 

مقالته،  يف  عروبيا ً د�ئماً  وك��ان  �ليون�سكو 

ومتيز بالدفاع عن حقوقه يف حياته �ملدنية 

ل�سرجاع ما �سلب منه بغري حق.

ب�سدق  �سريته  ق��دم  �لكاتب  �ن  و�أ���س��اف 

�لأح��د�ث كما ح�سلت دون جتميل،  �ذ �سرد 

وبذلك  وجناحاته،  �إخفاقاته  عن  وحت��دث 

�أف��ك��ار و�سلوكات  ق��دم ل��الأج��ي��ال من��اذج م��ن 

ومم���ار����س���ات وق���ي���م، حم����دد� م��ع��امل ت��اري��خ 

�أ�ساء  كما  وت��ط��ور�ت��ه،  وم�سكالته  �لتعليم 

�لأردن  يف  �لإد�ري  �ل��ن��ظ��ام  ه�����س��ا���س��ة  ع��ل��ى 

بالنقد. �مل�سوؤولني  و�سيق 

�ملع�سر  م����رو�ن  �لأ���س��ب��ق  �ل���وزي���ر  و�أ����س���ار 

�لكاتب جريء يف مو�قفه، عنيد يف  �أن  �ىل 

�لناقد.  و�ل��ف��ك��ر  �حل��ر  �لتعليم  ع��ن  دف��اع��ه 

�لأ�سبق عبد  �لوزر�ء  رئي�ص  قال  من جانبه 

�ل������روؤوف �ل���رو�ب���دة يف ك��ل��م��ة ت��اله��ا جنله 

�سخ�سية  ت��ربز  �خل��و�ط��ر  ه��ذه  �ن  ع�����س��ام، 

�ل���ك���ات���ب ع��ل��ى ح��ق��ي��ق��ت��ه��ا ب���ط���رح �آر�ئ�������ه يف 

رتو�ص،  دون  بو�سوح  و�لأ�سخا�ص  �لأحد�ث 

وت���ع���رب ع���ن ن��ف��ث��ات م��ف��ك��ر وع�����امل �ع���رت 

م�ساره عقبات و�سدمات .

 و�أ����س���ار �ل���وزي���ر �لأ���س��ب��ق �ل��دك��ت��ور علي 

ق�������ارىء ج��ي��د  �ل���ك���ات���ب  حم����اف����ظ����ة،�ىل �ن 

لأح������د�ث �مل���وؤل���ف���ات و�ل��ن��ظ��ري��ات �ل��ع��ل��م��ي��ة 

ومذكر�ته  خربة  وذو   ، �لعامل  يف  �لربوية 

يحب  تربويا  �نه  وقال  و�نتماء،  فيها جر�أة 

ب��روؤي��ا  ك��ام��اًل  �مل�سهد  لينفل  فيكتب  وط��ن��ه 

و�أ���س��ار   . وف�سيح  حمكم  وباأ�سلوب  عميقة 

�لكاتب  �ن  د�ودي���ة  حممد  �ل�سابق  �ل��وزي��ر 

�لأردن،  �أع�����الم  م���ن  وع���ل���م  ت��ق��دم��ي  ر�ئ�����د 

ومن���وذج���اً ف���ري���د�ً يف �مل��ث��اب��رة و�لإخ���ال����ص 

�لربوي  �خلبري  وب��ني  و�لنجاح.  و�لعطاء 

�ل��دك��ت��ور ب���الل �جل��ي��و���س��ي �ن �ل��ك��ت��اب��ة هي 

و�سخ�ص  حمرف  كاتب  فهو  �لكاتب،  ميل 

ج����ديل، م���د�ف���ع ���س��ج��اع ع���ن ح��ري��ة �ل��ف��ك��ر 

و�أ�سار  �حلقة.  و�ملو�طنة  �ملناهج  و��ستنارة 

م���وؤل���ف �ل��ك��ت��اب �ل��دك��ت��ور ع��ب��ي��د�ت �ىل �ن 

�ل�سخ�سية  حياته  م�سرية  تعك�ص  �ملذكر�ت 

و�ل���در�����س���ي���ة ورك������زت ع��ل��ى ع���ر����ص ت��ط��ور 

وعلى  �لأردن  يف  و�لتعليم  �ل��رب��ي��ة  ت��اري��خ 

و�ل�سخ�سية  �لأردن��ي��ة  �لإد�رة  �سيكولوجية 

نقا�ساً،  ول  ن��ق��د�ً  تتحمل  ل  �لتي  �لأردن��ي��ة 

�سردياً  كان  �ملذكر�ت  ��سلوب  �ن  �ىل  �إ�سافة 

و�سفياً مل يتعر�ص لأحكام تقييمية .

وبني �ن �لهدف من �ملذكر�ت هي تقدمي 

عر�ص تاريخي ملا مر به من �أحد�ث يف بيئة 

لتقدمي  و�إد�رية  ووظيفية  وتربوية  عائلية 

،��سافة  �لأجيال  �أمام  عا�سرها  �لتي  �لقيم 

�ىل �لدرو�ص �لتي ��ستفاد منها .

      

االنباط-وكاالت

مت بيع ر�سم بالقلم �للباد )�لفلوما�سر( 

�لر�حل  �ملالكم  ر�سمه  �ملالكمة  ريا�سة  عن 

�أل����ف دولر   425 م���ن  ب���اأك���ر  ع���ل���ي،  حم��م��د 

�ملا�سي،  �ل��ث��الث��اء  �أق��ي��م  بنيويورك  م��ز�د  يف 

نطاق  ع��ل��ى  �مل��ع��روف��ة  غ��ري  �لفنية  لأع��م��ال��ه 

�أ���س��ع��اف  و����س��ع، و�ل��ت��ي جت���اوز بع�سها ع��دة 

�لتقدير�ت.

بي«  »�ستينج ليك  �مل�سماة  �للوحة  وكانت 

�أو »�إل�سع كنحلة«، و�لتي ر�سمها على ورقة يف 

�أكر  �أكر �لأعمال �ملطلوبة بني   ،1978 عام 

�لثقيل  �ل���وزن  لبطل  ور���س��م��اً  ل��وح��ة   20 م��ن 

و�لعد�لة  بالدين  �هتمامه  عك�ست  �ل�سابق، 

�لج��ت��م��اع��ي��ة ومب�����س��ريت��ه ك��م��الك��م. وك��ان��ت 

ت�سري  �لبيع  عملية  �سبقت  �لتي  �لتقدير�ت 

دولر.  �أل���ف  و60   40 ب��ني  ي���ر�وح  �سعر  �إىل 

لوحة   26 �أن  للمز�د�ت  بونهامز  د�ر  وذك��رت 

ف��ن��ي��ة م���ن ع��م��ل حم��م��د ع��ل��ي ب��ي��ع��ت م��ق��اب��ل 

�أكر من ثالثة  �أي  �إجماًل،  دولر�ً   945524

�أ�سعاف �حلد �لأدنى للتقدير�ت �لأولية.

معروفاً     ي��ك��ن  مل  ب��ال��ر���س��م  ع��ل��ي  و���س��غ��ف 

�لر�سم كو�سيلة     ب�سكل كبري، لكنه كان يحب 

�ل��ت��دري��ب.  �أو  �مل���ب���اري���ات  ب��ع��د  ل��ال���س��رخ��اء 

وكانت بع�ص �لأعمال �ملعرو�سة للبيع عبارة 

ك��ان  بينما  ت��ق��ل��ي��دي��ة،  طبيعية  ل��وح��ات  ع��ن 

�سخ�سية  ر���س��وم  ع��ن  ع��ب��ارة  �لآخ���ر  �لبع�ص 

�ملتحركة. �لر�سوم  ت�سبه 

رسم لكالي بالفلوماستر يباع بـ425 ألف دوالر

االنباط-وكاالت

�أفر�ده  و�سل طاقم رو�سي ي�سم بني 

�لف�ساء  حم��ط��ة  �إىل  وخم��رج��ا  ممثلة 

رو�ئ����ي  ف��ي��ل��م  �أول  ل��ت�����س��وي��ر  �ل���دول���ي���ة 

ط���وي���ل يف م����د�ر �لأر�������ص يف �ل��ت��اري��خ، 

وت�����س��ج��ي��ل ن��ق��اط رم���زي���ة يف �مل��ن��اف�����س��ة 

من  �سنو�ت  بعد  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ع 

�لنتكا�سات يف هذ� �لقطاع.

و�لتحم �ساروخ »�سويوز«، �لذي ينقل 

كليم  و�مل��خ��رج  بريي�سيلد  يوليا  �ملمثلة 

�لف�ساء  ر�ئ���د  �إىل  �إ���س��اف��ة  ت�سيبينكو، 

مبحطة  �سكابلريوف،  �أنتون  �ملخ�سرم 

12,22 ت  �ل�ساعة  �لدولية عند  �لف�ساء 

غ بتاأخري ع�سر دقائق عن �ملوعد �ملحدد 

�سكابلريوف  �نتقال  بعد  وذل��ك  �أ�سا�سا، 

بح�سب  �ل����ي����دوي،  �ل��ت��ح��ك��م  ن��ظ��ام  �إىل 

»يورونيوز«.

وك����ان����ت �مل����رك����ب����ة، وه�����ي م����ن ط����ر�ز 

عند  �ن��ط��ل��ق��ت  ���������ص-19«،  �م  »����س���وي���وز 

�ل�ساعة 08,55 ت غ من قاعدة بايكونور 

مهمة  يف  ك���از�خ�������س���ت���ان،  يف  �ل���رو����س���ي���ة 

عودة  قبل  يوما   12 ��ستمر�رها  ُيتوقع 

�لطاقم �إىل �لأر�ص يف 17 �أكتوبر.

�أن  �إىل  �ل���رو����س���ي  �ل��ف��ري��ق  وي�����س��ع��ى 

م��د�ر  يف  �أم��ري��ك��ي  فيلم  م�����س��روع  ي�سبق 

�لأر��������ص م���ن ب��ط��ول��ة ت����وم ك������روز، ول 

ُيعرف حتى �ل�ساعة جدوله �لزمني.

وقد �أعلنت �سركة »بلو �أوريغني« �لتي 

�أ�س�سها بيزو�ص، �لثنني �أن �ملمثل وليام 

كريك  �لكابنت  دور  ج�سد  �ل��ذي  �ساترن 

�إىل  �سيخرج  تريك«  »�ستار  م�سل�سل  يف 

�ملقبل. �لأ�سبوع  �لف�ساء 

وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير 
أول فيلم في الفضاء

إشهار كتاب مسيرة معلم متعلم في المكتبة الوطنية


