
االنباط-عمان

ام�س  ال�سامية،  امللكية  الإرادة  �سدرت 

ب���اإج���راء الن��ت��خ��اب��ات ملجل�س  الأرب����ع����اء، 

النواب، وفق اأحكام القانون.

اىل ذلك، قرر جمل�س مفو�سي الهيئة 

العا�سر  يوم  حتديد  لالنتخاب  امل�ستقلة 

من ت�سرين الثاين القادم موعداً لإجراء 

النتخابات النيابية.

وياأتي هذا القرار ا�ستنادا لأحكام املادة 

 ،2016 الردين  الد�ستور  م��ن   )34(

)اأ(  املادة )4( /الفقرة  وا�ستنادا لأحكام 

من قانون النتخاب ملجل�س النواب رقم 

)6( ل�سنة 2016 وتعديله .

التفا�صيل �ص »2«

سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

« تهنئ بالعيد وتحتجب  «
وتعاود الصدور االربعاء

وفاة طفل و826 اصابة بالتسمم 
بمطعم عين الباشا 

تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة كل مقصر 
بحادثة التسمم الغذائي

اخلمي�س   9  ذو اجلحة  1441 هـ  - املوافق    30  متوز  2020 م - العدد  5410   - ال�شعر 250 فل�شا - ال�شنة احلادية ع�شرة

تحديد 10 تشرين الثاني موعدًا إلجرائها

إرادة ملكية بإجراء االنتخابات النيابية 
وفق أحكام القانون

105  أيام تفصلنا عن يوم االقتراع لمجلس النواب 19

الصفدي يدعو إلى حل سياسي لألزمة الليبية

مجلس الوزراء يقر تعديالت جديدة على آلية الحصول 
على التمويل االجنبي

االنباط - عمان

مبنا�سبة  »الن���ب���اط«  �سحيفة  ت��رف��ع 

مقام  اإىل  امل��ب��ارك،  الأ�سحى  عيد  حلول 

عبداهلل  امللك  اجل��الل��ة  �ساحب  ح�سرة 

الأم��ر  عهده  ويل  واإىل  املعظم،  الثاين 

احل�سني بن عبداهلل الثاين وامللكة رانيا 

اآي��ات  اأ�سمى  الأردين  وال�سعب  العبداهلل 

بهذه  قرائها  وتهنئ  والتربيك  التهنئة 

املنا�سبة املباركة.

وب���ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ت��ع��ل��ن »الن����ب����اط« 

بن�سختها  ال�����س��دور  ع���ن  حت��ت��ج��ب  ان��ه��ا 

ال���ورق���ي���ة غ����دا اجل��م��ع��ة واأي�������ام ال�����س��ب��ت 

والأح������د والإث���ن���ني وال���ث���الث���اء ع��ل��ى اأن 

ت��ع��اود ال�����س��دور ي���وم الرب���ع���اء، علما اأن 

م��وق��ع��ه��ا الإل����ك����روين و ح�����س��اب��ه��ا على 

�سيوا�سل  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 

كافة  وتغطية  والتقارير،  الأخ��ب��ار  ن�سر 

الأحداث املحلية والعربية والعاملية على 

مدار ال�ساعة.

االنباط - عمان

جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  قال 

انه مت ت�سكيل جلنة حتقيق مو�سعة ملحا�سبة 

كل مق�سر بحادث الت�سمم الغذائي اأيا كان.

واأ�ساف خالل موؤمتر �سحفي م�سرك 

ال��غ��ذاء وال���دواء يف  مع مدير ع��ام موؤ�س�سة 

عدد  ان  الرب��ع��اء  ام�س  ال����وزراء  رئا�سة  دار 

امل�سابني الكلي بالت�سمم الغذائي بلغ حتى 

ظهر ام�س 826 حالة وعدد املدخلة 430 

غ��ادر  فيما  احلثيثة،  العناية  يف   4 وه��ن��اك 

ح��ال��ة   321 وب��ق��ي��ت   117 امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

حتت العالج، م�سرا اىل وفاة طفل بعمر 5 

�سنوات متاأثرا بتداعيات الت�سمم.

 وبني ان الوزارة بالتعاون مع وزارة املياه 

واملوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ومنذ ر�سد 

قامت  �سبعة  م��ن  لعائلة  ت�سمم  ح��ال��ة  اول 

بجمع عينات فح�س م�سادر املياه للمنطقة 

انه  واأ�سار  لل�سرب.  اأثبتت �سالحيتها  التي 

العام،  بداية  منذ  مرات  مت زيارة املطعم 4 

ومت حترير عدد من املخالفات له وننتظر 

تقرير اللجنة ملحا�سبة املق�سرين. 

من جهته قال مدير عام املوؤ�س�سة العامة 

ل��ل��غ��ذاء وال�������دواء ال���دك���ت���ور ن�����زار حم��م��ود 

مهيدات .
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االنباط - برتا

اأي���ام خ��ارط��ة ط��ري��ق لإج���راء   105 ُت�سّكل   

الق��راع  يوم  اإىل  و�سوًل  النيابية  النتخابات 

امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  ح��دده  ال��ذي 

ت�سرين  �سهر  من  العا�سر  يف  ام�س،  اجتماع  يف 

الثاين املقبل.

ويف وقت ُمبكر من يوم ام�س، �سدرت الإرادة 

النيابية  النتخابات  ب��اإج��راء  ال�سامية  امللكية 

التا�سع  ال��ن��واب  جمل�س  اأع�����س��اء  �ستفرز  ال��ت��ي 

ع�سر.

واأك������د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة ل��الن��ت��خ��اب 

لل�سر  الهيئة  ا�ستعداد  اأخ��ًرا،  الكاللدة  خالد 

امللكي،  القرار  �سدور  فور  النتخاب  ب��اإج��راءات 

اإىل  القانون،  التي حددها  الزمنية  املدة  خالل 

تعليمات  من  عدد  على  معدلة  تعليمات  جانب 

الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ����س���درت يف اجل��ري��دة 

ال�سالمة  اإج�����راءات  ت��راع��ي  اأخ�����راً،  الر�سمية 

العامة للوقاية من فرو�س كورونا امل�ستجد.

م�ساعفة  اجل���دي���دة  التعليمات  وت�سمنت 

اإ�سافة  عدد مراكز القراع اإىل نحو 2000، 

الق�����راع يف جميع  ع���دد ���س��ن��ادي��ق  زي����ادة  اإىل 

املحافظات.

التفا�صيل �ص »2«

االأنباط_جواد اخل�رضي

اأوقاتكم ومع  اهلل  اأ�سعد  الرئي�س  دولة 

يف  نتقدم  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  حلول 

ال��ت��ه��اين  ب��اأط��ي��ب  )الأن���ب���اط(  �سحيفة 

�ساحب  ح�سرة  مقام  اإىل  والتربيكات 

اجل�����الل�����ة ال���ه���ا����س���م���ي���ة ج����الل����ة امل���ل���ك 

واأدام���ه  اأع���ز اهلل ملكه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 

اأط��ي��اف��ه  ب��ك��اف��ة  الأردين  ال�����س��ع��ب  واإىل 

عز  امل��وىل  داع��ني  الر�سيدة  وحلكومتكم 

وجل اأن يحفظ الوطن ويجّنب اجلميع 

كل �سوء.

التي  املفاجاأة  الرئي�س لقد كانت  دولة 

الت�سمم  حادثة  وهي  األ  اجلميع  اأذهلت 

ال��ت��ي ت��ع��ّر���س ل��ه��ا ع��دد ك��ب��ر م��ن اأب��ن��اء 

�سخ�س   008 ع���دده���م  جت�����اوز  ال���وط���ن 

من  وجبات  تناولهم  ج��ّراء  طفل  ووف��اة 

على  يدّل  فاإمنا  هذا  دّل  واإن  ال�ساورما، 

و�سحتهم  امل��واط��ن��ني  بحياة  ال�ستهتار 

من اأنا�س همهم جني املال دون خوف اأو 

امل�سوؤولية  حكومتكم  تتحمل  كما  وج��ل 

املبا�سرة وغر املبا�سرة على ما ح�سل.

الفعل  بهذا  ق��ام  م��ن  الرئي�س..  دول��ة 

م���ن ت���ق���دمي م�����ادة غ���ذائ���ي���ة و���س��ب��ق اأن 

واإن  ت�سمم  حل���الت  م��واط��ن��ني  ت��ع��ر���س 

كان لعدد قليل من املواطنني ومت اتخاذ 

�سمح  رادع��ة بحقهم مما  اإج��راءات غر 

لغرهم بالتمادي لأنهم يدركون متاما 

���س��ت��ك��ون خم��ال��ف��ة �سحية  ه���ن���اك  ب���اأن���ه 

واإغ�������الق حم���ل ل���ف���رة حم������دودة ج��دا 

عليه، هذا من  كانت  كما  الأم��ور  وتعود 

جانب.

اأم�������ا اجل����ان����ب الآخ��������ر والأه���������م ف��ه��و 

ال��ت��ق�����س��ر احل��ك��وم��ي م��ن خ���الل غياب 

ال����رق����اب����ة ال�������س���ح���ي���ة وال����ت����ي ي��ت��ح��م��ل 

وموؤ�س�سة  ال�سحة  وزارة  م�سوؤوليتها 

الغذاء والدواء.

احملكم  اأن  ا�سمحوا يل  الرئي�س  دولة 

وزير  يقوم  اأن  واأدناها  كاملة  امل�سوؤولية 

ال�����س��ح��ة وم��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة ال��غ��ذاء 

باب  من  ا�ستقالتيهما  بتقدمي  وال��دواء 

امل�سوؤولية التي تقع على عاتقيهما.

دول����ة ال��رئ��ي�����س م���ا ح����دث ه���و ج��ر���س 

امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��دخ��ل  اإىل  اإن�����ذار ي��دع��وك��م 

وال�سيا�سات  املنا�سبة  الدرا�سات  بو�سع 

هي  كما  املواطن  حتمي  التي  الداخلية 

النظر يف  اإعادة  اإىل  الآن ملحة  احلاجة 

ال��وظ��ائ��ف  ه���ذا  مل��ث��ل  خ��ا���س��ة  التعيينات 

ال��ت��ي ل��ه��ا مت��ا���س م��ب��ا���س��ر ح���ول �سحة 

املواطن وماهية الغذاء الذي يتناوله.

اأك��ر من ذلك  ب��اأن هناك ما هو  علما 

البعيد..  املدى  على  ياأتي  تاأثره  ولكن 

ح���ان ال���وق���ت ل��ف��ر���س ق���وان���ني ���س��ارم��ة 

واإع�������ادة ه��ي��ك��ل��ة ال���وظ���ائ���ف وحم��ا���س��ب��ة 

املوظف امل�سوؤول واملراقب قبل حما�سبة 

اعتبار  املواطن على  ي�ستهر بحياة  من 

اأنهم �سركاء يف حتمل امل�سوؤولية.

قهوتنا الصباحية مع دولة الرئيس

االنباط - عمان 

بحث وزير اخلارجية و�سوؤون املغربني اأمين 

جمل�س  رئي�س  م��ع  الأرب���ع���اء،  ام�����س  ال�سفدي، 

املبذولة  اجل��ه��ود  �سالح  عقيلة  الليبي  ال��ن��واب 

للتو�سل اإىل حل �سيا�سي لالأزمة الليبية.

تكثيف  اأهمية  اللقاء،  ال�سفدي، خالل  وبني 

�سيا�سي  ح��ل  اإىل  التو�سل  امل�ستهدفة  اجل��ه��ود 

الليبية عرب حوار ليبي - ليبي يوقف  لالأزمة 

التدهور ويحمي ال�سعب الليبي ال�سقيق ووحدة 

ليبيا و�سيادتها. واأكد دعم اململكة لكل اجلهود 

واملبادرات ال�سيا�سية الهادفة اإىل التو�سل حلل 

ال�سخرات  ات��ف��اق  فيها  مب��ا  ل��الأزم��ة،  �سيا�سي 

وموؤمتر برلني واإعالن القاهرة وجميع قرارات 

جمل�س الأمن ذات ال�سلة.

ودع����ا اإىل ال��ت��و���س��ل ل��وق��ف ف����وري لإط���الق 

ال���ن���ار والن�����خ�����راط يف م���ف���او����س���ات ���س��ي��ا���س��ي��ة 

واإع��ادة الأمن وال�ستقرار لليبيا  لإنهاء الأزمة 

اأقلمة  خماطر  من  ال�سفدي  وح��ذر  ال�سقيقة. 

اإىل  ليبيا وج��واره��ا، م�سرا  اأم��ن  الأزم���ة على 

اأهمية تفعيل الدور العربي يف جهود حل الأزمة 

�ساحة  ليبيا  وج��ع��ل  ت��ده��وره��ا  دون  واحل�����وؤول 

للتدخالت اخلارجية. واأ�سار اإىل اأن اأمن الدول 

العربية مرابط، واأن الأردن �سيظل يعمل مع 

اأجل حماية الأمن القومي  جميع الأ�سقاء من 

العربي .
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االنباط - عمان 

اول  ع��ق��ده��ا  جل�سة  يف  ال�����وزراء  جمل�س  اق���ر 

ال��وزراء الدكتور عمر  اأم�س برئا�سة رئي�س  من 

اآل��ّي��ة احل�سول  ال����رّزاز ت��ع��دي��الت ج��دي��دة على 

على التمويل الأجنبي لعام 9102 .

اإىل جتويد  اجل���دي���دة  ال��ت��ع��دي��الت  وت��ه��دف 

نطاق  وت��و���س��ي��ع  الإج�������راءات،  وت�سهيل  الآل���ّي���ة 

عملها لي�سمل اجلمعيات والحتادات التعاونّية 

واأّي طلبات ترد اإىل اللجنة من رئا�سة الوزراء.

كما وافق املجل�س على اعتماد املعاير الفنّية 

التمويل  على  لتقييم طلبات احل�سول  واملالية 

الأج��ن��ب��ي، ب��ال��ت��واف��ق م��ع امل��م��ار���س��ات ال��دول��ّي��ة 

الف�سلى، ومبا ين�سجم مع الأولوّيات الوطنّية 

والتكامل بني  الت�ساركّية  التي حتقق  التنموّية 

واجلهات  املدين،  املجتمع  ومنّظمات  احلكومة، 

املانحة من اأ�سدقاء اململكة واملجتمع الدويل.

و���س��م��ل��ت امل���واف���ق���ة امل��وا���س��ف��ات وامل��ت��ط��ّل��ب��ات 

ال���ربجم���ّي���ة لأمت���ت���ة ط��ل��ب��ات احل�������س���ول على 

ال���ت���م���وي���ل الأج����ن����ب����ي وم���ت���اب���ع���ت���ه���ا يف ���س��ج��ل 

خالل  م��ن  تطويرها  ج��رى  وال��ت��ي  اجلمعّيات، 

ال�سّجل.

وم���ن اأب�����رز ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي اأج���ري���ت على 

امل�سّكلة  الوزارّية  اللجنة  اعتبار  التمويل،  اآلية 

للجنة  الرئي�سة  امل��رج��ع��ّي��ة  ال�����وزراء  رئ��ا���س��ة  يف 

درا�سة طلبات احل�سول على التمويل الأجنبي، 

ارتباط من قبل  ت�سمية �سباط  واملوافقة على 

ة واملوؤ�ّس�سة التعاونّية الأردنّية  الوزارات املخت�سّ

طلبات  ل��درا���س��ة  اللجنة،  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة 

ال��ت��م��وي��ل امل��ق��ّدم��ة ل��ه��ا، وال���ت���ي ت��دخ��ل �سمن 

اخت�سا�ساتهم .
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النسور يطلع محافظ الكرك 
على أعمال »البوتاس« وإنجازاتها 

وخططها المستقبلية

المعايطة: لن نسمح بأي تدخل 
في االنتخابات المقبلة

 االنباط-الكرك

الن�سور  بالل  الدكتور  الكرك،  حمافظ  زار 

اأم�س  املحافظة  يف  الأم��ن��ي  املجل�س  واأع�����س��اء 

مواقعها  يف  العربية  البوتا�س  �سركة  م�سانع 

يف غورال�سايف، ا�ستمعوا خاللها ل�سرح مف�سل 

م���ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ال��ب��وت��ا���س 

اأعمال  حول  الن�سور،  معن  الدكتور  العربية، 

ال�سركة واأبرز اإجنازاتها وم�ساريعها وخططها 

اأن  اإىل  الن�سور  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار  امل�ستقبلية. 

كركيزة  موقعها  العربية” ر�سخت  “البوتا�س 
وتعد  الوطني  القت�ساد  رك��ائ��ز  م��ن  اأ�سا�سية 

اأب�����رز ال�����س��رك��ات املنتجة  ال���ي���وم واح�����دة م���ن 

الدكتور  ولفت  العالية.  ذواجل���ودة  للبوتا�س 

الن�سور، اإىل اأن �سركة البوتا�س العربية حققت 

خالل الن�سف الأول.
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االنباط - عمان

الربملانية  و  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  ق��ال 

امللكية  الإرادة  ان  املعايطة  مو�سى  املهند�س 

على  تاأكيد  هي  النيابية  النتخابات  لإج���راء 

ال��ث��اين، على  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  ت�سميم ج��الل��ة 

ت��ع��زي��ز امل�����س��ارك��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وع�����دم اإي���ق���اف 

جائحة  ظروف  رغم  الدميوقراطية  العملية 

كورونا والتاأكيد على اأهمية جمل�س النواب.

وا����س���اف امل��ع��اي��ط��ة خ���الل امل���وؤمت���ر �سحفي 

امل�سرك الذي عقد يف دار رئا�سة الوزراء ام�س 

هي  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اإن  الأرب��ع��اء، 

امل�سوؤولة.

التفا�صيل �ص »3«
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لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

اخلمي�س  30 / 7 / 2020 

105  أيام تفصلنا عن يوم االقتراع لمجلس النواب 19

مجلس الوزراء يقر تعديالت جديدة على آلية الحصول على التمويل االجنبي

خالل لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي 

الصفدي يدعو إلى حل سياسي لألزمة الليبية

تحديد 10 تشرين الثاني موعدًا إلجرائها
إرادة ملكية بإجراء االنتخابات 

النيابية وفق أحكام القانون

ذيابات والزعبي يؤديان اليمين 
القانونية أمام الملك

مؤسسة الملكة رانيا تطلق 
تطبيق رحلة الحروف لألطفال

االنباط - برتا

الإج��راء  طريق  خارطة  اأي��ام   105 ُت�سّكل   

ي���وم  اإىل  و�����س����والاً  ال��ن��ي��اب��ي��ة  االن���ت���خ���اب���ات 

االق������رتاع ال�����ذي ح�����دده جم��ل�����س م��ف��و���س��ي 

الهيئة امل�ستقلة يف اجتماع ام�س، يف العا�سر 

من �سهر ت�سرين الثاين املقبل.

ويف وق��ت ُم��ب��ك��ر م��ن ي��وم ام�����س، ���س��درت 

االنتخابات  باإجراء  ال�سامية  امللكية  االإرادة 

النيابية التي �ستفرز اأع�ساء جمل�س النواب 

ع�سر. التا�سع 

لالنتخاب  امل�ستقلة  هيئة  رئ��ي�����س  واأك���د 

الهيئة  ا���س��ت��ع��داد  ا،  اأخ�����رياً ال��ك��الل��دة  خ��ال��د 

التي  الزمنية  امل��دة  خ��الل  امللكي،  طالقرار 

ت��ع��ل��ي��م��ات  ج���ان���ب  اإىل  ال����ق����ان����ون،  ح����دده����ا 

االنتخابات  تعليمات  من  ع��دد  على  معدلة 

الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  ���س��درت  التنفيذية 

العامة  ال�سالمة  اإج����راءات  ت��راع��ي  اأخ���ريااً، 

للوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد.

م�ساعفة  اجلديدة  التعليمات  وت�سمنت 

عدد مراكز االقرتاع اإىل نحو 2000، اإ�سافة 

االق��رتاع يف جميع  زي��ادة عدد �سناديق  اإىل 

للزيادة  قابلة   4800 اإىل  لت�سل  املحافظات 

ح�����س��ب ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي يف وق����ت اج����راء 

ال�سري  احل��ر  ا�ستبدلت  كما  االن��ت��خ��اب��ات، 

مالم�سة  الأي����ة  جت��ن��ب��ااً  رذاذ(  )ر�����س  ب��ح��ر 

للحر من قبل املواطنني ف�سالاً عن توفري 

قلم لكل ناخب.

للتعليمات  املعدلة  التعليمات  �سملت  كما 

ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة اخل���ا����س���ة ب���ق���واع���د ح��م��الت 

م��واد  ت��وف��ري   ،2020 االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة 

ال��ت��ع��ق��ي��م داخ�����ل امل���ق���ر االن���ت���خ���اب���ي وع����دم 

امل��ق��ر دون  ب���دخ���ول  ���س��خ�����س  ال�����س��م��اح الأي 

االل���ت���زام مب��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

يزيد  مبا  لالجتماع  الدعوة  وعدم  العامة، 

امل��ح��ددة  امل��ق��ر  ع��دد احل�����س��ور ع��ل��ى م�ساحة 

واملوافق عليها من الهيئة.

االأط��ع��م��ة مبختلف  ت��ق��دمي  م��ن��ع��ت  ك��م��ا 

امل���اء  امل�����س��روب��ات مب���ا يف ذل���ك  اأو  اأ���س��ك��ال��ه��ا 

داخل املقر اإاّل باأوان كرتونية اأو بال�ستيكية 

ت����ت����واءم وم��ت��ط��ل��ب��ات ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة 

االنتخابية،  املقرات  بني  والتباعد  العامة، 

االنتخابي  املقر  بني  امل�سافة  تقل  ال  بحيث 

ع��ن مئتي م��رت، ومب��ا ي�سمن عدم  واالآخ���ر 

اأمام املقرات االنتخابية. التزاحم 

و���س��ت�����س��رع ال��ه��ي��ئ��ة مب��رح��ل��ة ال��ت�����س��ج��ي��ل 

دائرة  انتهاء  بعد  الناخبني  ج��داول  واإع��داد 

االأح�������وال امل��دن��ي��ة واجل��������وازات م���ن اإع����داد 

اأي��ام   7 خ��الل  للناخبني  االأول��ي��ة  اجل����داول 

لعر�سها على  الهيئة ذلك،  تاريخ طلب  من 

اأي  اأو  الر�سمي  االإل��ك��رتوين  الهيئة  م��وق��ع 

و�سيلة اأخرى تراها منا�سبة، بعد يوم واحد 

من ت�سلمها اجلداول االأولية. 

وب���ال���ت���زام���ن، ُت������زود ال��ه��ي��ئ��ة ك���ل رئ��ي�����س 

ان��ت��خ��اب ب���اجل���داول االن��ت��خ��اب��ي��ة يف دائ��رت��ه 

البالغ  للدوائر  انتخاب  جل��ان  ت�سكيل  بعد 

ليعر�س  اململكة،  م�ستوى  على   23 ع��دده��ا 

اأ�سبوع  ملدة  اجل��داول  هذه  االنتخاب  رئي�س 

يف م���ك���ان حت����دده ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، 

�سحيفتني  يف  العر�س  مكان  عن  واالإع��الن 

يوميتني. حمليتني 

االنتخابية  الدائرة  اأبناء  ويحق الأي من 

املقيمني خارجها الطلب خطيا من الدائرة 

اخلا�س  االأويل  اجل���دول  يف  ا�سمه  ت�سجيل 

��ا، من  الأب��ن��اء ت��ل��ك ال���دائ���رة خ���الل 14 ي��وماً

اليوم الذي يلي يوم عر�س اجلداول، وعلى 

ا  يوماً  14 خ��الل  الطلب  يف  الف�سل  ال��دائ��رة 

م���ن ت��ق��دمي��ه، وت��ع��دي��ل اجل������داول يف ح��ال 

قبول الطلب.

ك���م���ا ي���ح���ق مل���ن ُي���رف�������س ط��ل��ب��ه ال��ط��ع��ن 

التي  البداية  حمكمة  ل��ّدى  ال��دائ��رة  بقرار 

اخت�سا�سها  �سمن  االنتخابية  الدائرة  تقع 

خ���الل م���دة ال ت��ت��ج��اوز اأ���س��ب��وع م���ن ال��ي��وم 

التايل لتاريخ �سدور القرار، وعلى املحكمة 

اأن تف�سل يف طلب الطعن خالل اأ�سبوع من 

تاريخ وروده اإىل قلم املحكمة.

ق��ط��ع��ي��ا، وعليها  امل��ح��ك��م��ة  ق����رار  وي���ك���ون 

ت���زوي���د ال���دائ���رة ب��ق��رارات��ه��ا خ���الل 3 اأي���ام 

تعمل  ال��ق��رارات  �سوء  وعلى  �سدورها،  من 

ال���دائ���رة ع��ل��ى ت�����س��وي��ب اجل�����داول االأول��ي��ة 

��ا  خ����الل 7 اأي�����ام م���ن ت���اري���خ ت�����س��ل��م��ه��ا، وف��قاً

اج��راءات  اآخ��ر  وه��ي  التنفيذية،  للتعليمات 

مرحلة الت�سجيل واإعداد جداول الناخبني.

االع��رتا���س على  ت��ب��داأ مرحلة  ذل��ك  بعد 

ت�����س��ج��ي��ل ال���غ���ري، وي���ح���ق ل���ك���ل ن���اخ���ب ورد 

اأ����س���م���ه يف اجل������داول االأول����ي����ة االع���رتا����س 

لّدى  اعرتا�سه  اأ�سباب  ُتبني  لبيانات  وفقا 

دائرته  بجداول  غريه  ت�سجيل  على  الهيئة 

التايل  ال��ي��وم  م��ن  اأي��ام   7 االنتخابية خ��الل 

لعر�س روؤ�ساء االنتخاب للجداول.

ت��ف�����س��ل  اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  ع����ل����ى  وي����ت����وج����ب 

ب���االع���رتا����س���ات خ����الل اأ����س���ب���وع م���ن ت��اري��خ 

بنتيجة  خ��ا���س��ا  ج���دوال  ُت��ع��د  واأن  وروده�����ا، 

اأو رف�سا،  ق��ب��وال  اأك���ان  ���س��واء  االع��رتا���س��ات 

من  اأ�سبوع  مل��دة  اخلا�سة  اجل��داول  وعر�س 

خ���الل روؤ����س���اء االن��ت��خ��اب، وت��ك��ون ق����رارات 

البداية  حمكمة  لّدى  للطعن  قابلة  الهيئة 

ال���ت���ي ت���ق���ع ال�����دائ�����رة االن���ت���خ���اب���ي���ة ���س��م��ن 

اأ�سبوع  تتجاوز  ال  م��دة  خ��الل  اخت�سا�سها 

من اليوم التايل لتاريخ عر�سها.

وت��ف�����س��ل حم��ك��م��ة ال���ب���داي���ة يف ال��ط��ع��ون 

خ����الل اأ����س���ب���وع م���ن ت���اري���خ وروده�������ا ل��ق��ل��م 

املحكمة، وتكون قراراتها قطعية قبل تزويد 

3 اأيام من �سدورها، فيما  الهيئة بها خالل 

ال��ق��رارات  تلك  ا  ف��وراً ب��دوره��ا  الهيئة  تر�سل 

ل��ت�����س��وي��ب اجل����داول  امل��ع��ن��ي��ة  ال���دوائ���ر  اإىل 

خالل اأ�سبوع من ت�سلم قرارات الف�سل قبل 

العتمادها  الهيئة  اإىل  اجل���داول  تر�سل  اأن 

اأو  ل��وروده��ا  التايل  اليوم  اأي��ام من   3 خ��الل 

خالل 6 اأيام، ويحق ملجل�س مفو�سي الهيئة 

مت��دي��د االع���ت���م���اد مل����دة مم��اث��ل��ة ع���ر ق���رار 

م�سبب.

وتنتهي مرحلة االعرتا�س على ت�سجيل 

ال��غ��ري ب��ن�����س��ر ال��ه��ي��ئ��ة اجل������داول ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

ل���ل���ن���اخ���ب���ني ع���ل���ى م���وق���ع���ه���ا االإل�����ك�����رتوين 

ال��ر���س��م��ي وب�����اأي ط��ري��ق��ة اأخ�����رى حت��دده��ا 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وت�����زود اجل����داول 

النهائية لكل رئي�س انتخاب يف دائرته.

م���رح���ل���ة ال�����رت������س�����ح.. ي�����ب�����داأ ال���رت����س���ح 

الذي  التاريخ  يف  ال��ن��واب  جمل�س  لع�سوية 

اأن  على  الهيئة،  مفو�سي  جمل�س  ُي��ح��دده 

التاريخ املحدد الجراء االقرتاع  يكون قبل 

الرت�سح  وي�ستمر  االأق����ل،  ع��ل��ى  ��ا  ي��وماً  25 ب����

اأي��ام خ��الل اأوق���ات ال���دوام الر�سمي،   3 مل��دة 

املدة  اإنتهاء  بعد  تر�سح  طلب  اأي  يقبل  وال 

املحددة.

ق��راره  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  وي�سدر 

اأو قبول  ك��ام��الاً  رف�����س��ه  اأو  ال��ط��ل��ب  ب��ق��ب��ول 

الرت�سح  اأكرث من طالبي  اأو  ا�سم  اأو رف�س 

امل����ذك����وري����ن يف ال���ق���ائ���م���ة ال��������واردة ب��ط��ل��ب 

خالل  رم��زه��ا  اأو  القائمة  ا�سم  اأو  الرت�سح 

ل��ت��اري��خ ت�سلم  ال���ت���ايل  ال���ي���وم  اأ����س���ب���وع م���ن 

الطلب.

يفو�سه  م���ن  اأو  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  وع��ل��ى 

بيان اأ�سباب رف�س الطلب يف حال الرف�س، 

وت��ب��ل��ي��غ ط���ال���ب ال��رت���س��ح ب���ق���رار ال��رف�����س 

ب���ال���ط���ري���ق���ة ال���ت���ي حُت�����دده�����ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

التنفيذية.

طالبي  من  واأي  القائمة  ملفو�س  ويحق 

الطعن  القائمة  يف  ا�سمه  ال���وارد  ال��رت���س��ح 

اال�ستئناف  حمكمة  ل���ّدى  ال��رف�����س  ب��ق��رار 

ال���ت���ي ت���ق���ع ال�����دائ�����رة االن���ت���خ���اب���ي���ة ���س��م��ن 

التايل  اليوم  من  اأيام   3 خالل  اخت�سا�سها 

ي��رف��ق بطلب  اأن  وع��ل��ي��ه  ال��ت��ب��ل��ي��غ،  ل��ت��اري��خ 

ال��ط��ع��ن ب���ي���ان���ات وا����س���ح���ة وحم������ددة. كما 

اأيام   3 تف�سل املحكمة بطلب الطعن خالل 

قطعياًا،  قرارها  ويكون  تقدميه،  تاريخ  من 

وع��ل��ي��ه��ا ت��ب��ل��ي��غ رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ف��و���س��ي 

اأ�سماء  لعر�س  ال��ق��رار  ���س��دور  ف��ور  الهيئة 

طلباتهم  امل��ق��ب��ول��ة  وامل��رت���س��ح��ني  ال��ق��وائ��م 

ع��ل��ى م��وق��ع ال��ه��ي��ئ��ة االإل����ك����رتوين وم��رك��ز 

يوميتني  حمليتني  و�سحيفتني  املحافظة 

واأي و�سيلة اأخرى يراها منا�سبة.

اليوم  م��ن  اأي���ام   3 الطعن خ��الل  وي��ق��دم 

ال����ت����ايل ل���ت���اري���خ ع���ر����س ق����وائ����م واأ����س���م���اء 

ببيانات  ا  مرفقاً يكون  اأن  على  املرت�سحني 

الف�سل  املحكمة  وعلى  وحم���ددة،  وا�سحة 

ب��ط��ل��ب ال��ط��ع��ن خ����الل 3 اأي�����ام م���ن ال��ي��وم 

ال���ت���ايل ل��ت��اري��خ ت��ق��دمي��ه، وي���ك���ون ق��راره��ا 

ب�������س���اأن���ه ق���ط���ع���ي���ا، وي���ب���ل���غ رئ���ي�������س جم��ل�����س 

مفو�سي الهيئة بالقرار فور �سدوره.

ويتوجب على املجل�س عر�س التعديالت 

التي اأدرجت على قوائم واأ�سماء املرت�سحني 

مب���وج���ب ق��������رارات حم���اك���م اال����س���ت���ئ���ن���اف، 

النهائية  واالأ�سماء  القوائم  ه��ذه  و�ستكون 

النهائية. لالنتخابات  للمرت�سحني 

املقبول  املرت�سحني  اأح��د  رغ��ب  ح��ال  ويف 

تقدمي  عليه  االن�����س��ح��اب،  تر�سحهم،  طلب 

ط��ل��ب االن�����س��ح��اب ق��ب��ل 10 اأي����ام م��ن ال��ي��وم 

املحدد لالقرتاع الذي ي�سبقه يوم “ال�سمت 

الدعاية  ع��ن  ال��ت��وق��ف  مبعنى  االنتخابي” 

بالو�سائل  الن�سر  اأو  ب��االإع��الن  االنتخابية 

املرئية واملقروءة وامل�سموعة كافة.

اأ�سكال  اأي �سكل من  ومينع كليا ممار�سة 

ال��دع��اي��ة يف م��راك��ز االق���رتاع وال��ف��رز �سواء 

اأو غري مبا�سرة،  اأكان ذلك ب�سورة مبا�سرة 

ومن ميار�س اأي �سكل من اأ�سكال الدعاية يف 

يوم االق��رتاع، وحتديدا يف مراكز االقرتاع 

القانونية. للم�ساءلة  يتعر�س  والفرز 

وحت���ت���اج ال��ع��م��ل��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ل���ك���وادر 

ب��ني  ت����ت����وزع  األ����ف����ا   60 اإىل  ت�����س��ل  ب�����س��ري��ة 

احلكومية  واجل���ه���ات  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 

وامل��ت��ط��وع��ني ع��ل��ى ث��م��اين ف��ئ��ات ل��ك��ل منها 

مهام ووظائف حمددة.

االنباط - عمان 

اقر جمل�س ال��وزراء يف جل�سة عقدها اول من 

اأم�س برئا�سة رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر الرّزاز 

تعديالت جديدة على اآلّية احل�سول على التمويل 

االأجنبي لعام 2019 

وتهدف التعديالت اجلديدة اإىل جتويد االآلّية 

وت�سهيل االإجراءات، وتو�سيع نطاق عملها لي�سمل 

اجلمعيات واالحت��ادات التعاونّية واأّي طلبات ترد 

اإىل اللجنة من رئا�سة الوزراء.

كما وافق املجل�س على اعتماد املعايري الفنّية 

التمويل  على  احل�سول  طلبات  لتقييم  وامل��ال��ي��ة 

االأجنبي، بالتوافق مع املمار�سات الدولّية الف�سلى، 

التنموّية  الوطنّية  االأول��وّي��ات  مع  ين�سجم  ومب��ا 

احلكومة،  بني  والتكامل  الت�ساركّية  حتقق  التي 

من  املانحة  واجلهات  امل��دين،  املجتمع  ومنّظمات 

اأ�سدقاء اململكة واملجتمع الدويل.

و���س��م��ل��ت امل���واف���ق���ة امل���وا����س���ف���ات وامل��ت��ط��ّل��ب��ات 

الرجمّية الأمتتة طلبات احل�سول على التمويل 

والتي  اجلمعّيات،  �سجل  يف  ومتابعتها  االأجنبي 

جرى تطويرها من خالل ال�سّجل.

اآلية  اأجريت على  التي  التعديالت  اأب��رز  وم��ن 

التمويل، اعتبار اللجنة الوزارّية امل�سّكلة يف رئا�سة 

طلبات  درا�سة  للجنة  الرئي�سة  املرجعّية  ال���وزراء 

على  واملوافقة  االأجنبي،  التمويل  على  احل�سول 

ة  ت�سمية �سباط ارتباط من قبل الوزارات املخت�سّ

واملوؤ�ّس�سة التعاونّية االأردنّية للم�ساركة يف اأعمال 

لها،  امل��ق��ّدم��ة  التمويل  طلبات  ل��درا���س��ة  اللجنة، 

تفوي�س  مع  اخت�سا�ساتهم  �سمن  تدخل  والتي 

التخاذ  الالزمة  بال�سالحيات  االرت��ب��اط  �سّباط 

ل�سمان  اللجنة،  بعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  ال���ق���رارات 

والزمنّية  والفنّية  االإج��رائ��ّي��ة  ب��االأط��ر  االل��ت��زام 

لالآلية املقّرة.

وب�ساأن اآلية املتابعة والتقييم لطلبات التمويل 

التي ح�سلت على موافقة جمل�س ال��وزراء، كلفت 

جلنة درا�سة طلبات التمويل االأجنبي بتقدمي اآلّية 

امل�ساريع  ملتابعة وتقييم  تت�سمن خّطة  تف�سيلّية 

ال���وزراء،  م��ن جمل�س  موافقة  على  التي ح�سلت 

واالح��ت��ي��اج��ات ال��ل��وج�����س��ت��ّي��ة وال��ب�����س��رّي��ة للجنة، 

ورفعها اإىل جمل�س الوزراء.

وبناء على التعديالت، يقوم �سباّط االرتباط 

ال���ذي���ن ج����رت ت�����س��م��ي��ت��ه��م م���ن خ����الل ال�������وزارات 

���س��ري عمل  ب��ت��ق��اري��ر  ب��ت��زوي��د اللجنة  امل��خ��ّت�����س��ة، 

اخلطط وامل�ساريع التي تدخل �سمن اخت�سا�سهم، 

ح�سبما ورد يف قرارات جمل�س الوزراء ب�سكل دوري، 

وح�سبما تقّرره اللجنة.

�س  كما جرت املوافقة على اإن�ساء �سجّل متخ�سّ

وال��ت��ع��اون  التخطيط  وزارة  يف  ب��ي��ان��ات(  )ق��اع��دة 

وتقع  مولت  التي  بامل�ساريع  يتعّلق  فيما  ال��دويل 

قطاعّيااً  وت�سنيفها  اللجنة،  اأعمال  نطاق  �سمن 

وجغرافّيا، وبح�سب اجلهات املمّولة واملتلّقية.

�سة  ويتعنّي على كل وزارة اإن�ساء وحدة متخ�سّ

بالتمويل االأجنبي بالتن�سيق مع وحدة التطوير 

تكون  ال�����وزراء؛  رئا�سة  يف  وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي 

اخل���ارج،  م��ن  امل��ّم��ول��ة  امل�����س��اري��ع  متابعة  مهّمتها 

واالإ�سراف واملتابعة، وتقدمي تقارير دورّية ربعّية 

تقّدم  ح��ول  ال���دويل  والتعاون  التخطيط  ل���وزارة 

للتمويل  ال��وزارّي��ة  اللجنة  لتمكني  العمل،  �سري 

ال���وزراء من متابعتها  رئا�سة  امل�سكلة يف  االأجنبي 

وتقييمها.

االنباط - عمان 

بحث وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 

رئي�س  االأربعاء، مع  ام�س  ال�سفدي،  اأمين 

جم��ل�����س ال����ن����واب ال��ل��ي��ب��ي ع��ق��ي��ل��ة ���س��ال��ح 

�سيا�سي  اإىل حل  للتو�سل  املبذولة  اجلهود 

الليبية. لالأزمة 

وب��ني ال�����س��ف��دي، خ��الل ال��ل��ق��اء، اأهمية 

اإىل  التو�سل  امل�ستهدفة  اجل��ه��ود  تكثيف 

ح��وار  ع��ر  الليبية  ل��الأزم��ة  �سيا�سي  ح��ل 

ل��ي��ب��ي - ل��ي��ب��ي ي���وق���ف ال���ت���ده���ور وي��ح��م��ي 

ليبيا  ال�����س��ق��ي��ق ووح�����دة  ال��ل��ي��ب��ي  ال�����س��ع��ب 

اجلهود  لكل  اململكة  دعم  واأك��د  و�سيادتها. 

التو�سل  اإىل  الهادفة  ال�سيا�سية  واملبادرات 

حل���ل ���س��ي��ا���س��ي ل���الأزم���ة، مب���ا ف��ي��ه��ا ات��ف��اق 

ال�������س���خ���ريات وم����وؤمت����ر ب���رل���ني واإع������الن 

ق����رارات جمل�س االأم���ن  ال��ق��اه��رة وج��م��ي��ع 

ذات ال�سلة.

ودعا اإىل التو�سل لوقف فوري الإطالق 

�سيا�سية  مفاو�سات  يف  واالن��خ��راط  ال��ن��ار 

االأم��ن واال�ستقرار  واإع���ادة  االأزم���ة  الإن��ه��اء 

ل��ل��ي��ب��ي��ا ال�����س��ق��ي��ق��ة. وح����ذر ال�����س��ف��دي من 

اأم����ن ليبيا  اأق��ل��م��ة االأزم�����ة ع��ل��ى  خم��اط��ر 

الدور  تفعيل  اأهمية  اإىل  وجوارها، م�سريا 

العربي يف جهود حل االأزمة واحلوؤول دون 

للتدخالت  �ساحة  ليبيا  وج��ع��ل  ت��ده��وره��ا 

ال���دول  اأم����ن  اأن  اإىل  واأ����س���ار  اخل���ارج���ي���ة. 

العربية مرتابط، واأن االأردن �سيظل يعمل 

االأمن  اأجل حماية  االأ�سقاء من  مع جميع 

ال����دور العربي  ال��ع��رب��ي وت��ف��ع��ي��ل  ال��ق��وم��ي 

وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م����ع ال�������س���رك���اء يف امل��ج��ت��م��ع 

الدويل من اأجل خدمة الق�سايا العربية. 

الداعمة  اململكة  واأ�ساد �سالح، مبواقف 

االأردن  ج���ه���ود  م��ث��ّم��ن��ا  و���س��ع��ب��ه��ا  ل��ل��ي��ب��ي��ا 

�سيا�سي  ح��ل  اإىل  التو�سل  يف  للم�ساعدة 

وامل�سالح  الق�سايا  وخدمة  االأزم��ة  ينهي 

ال��ع��رب��ي��ة وحت��ق��ي��ق االأم�����ن واال���س��ت��ق��رار. 

ال�������س���ف���دي يف ����س���ورة  وو������س�����ع ����س���ال���ح 

ال���ت���ط���ورات امل��رت��ب��ط��ة ب��ج��ه��ود ال��ت��و���س��ل 

ل���وق���ف الإط�������الق ال����ن����ار وت��ف��ع��ي��ل امل�����س��ار 

ليبي-ليبي  ات��ف��اق  اإىل  و���س��والاً  ال�سيا�سي 

الإنهاء االأزمة.

االنباط - عمان 

�سدرت االإرادة امللكية ال�سامية، ام�س االأربعاء، 

اأحكام  وف��ق  ال��ن��واب،  ملجل�س  االنتخابات  ب��اإج��راء 

القانون.

اىل ذل�����ك، ق����رر جم��ل�����س م��ف��و���س��ي ال��ه��ي��ئ��ة 

من  ال��ع��ا���س��ر  ي���وم  حت��دي��د  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة 

ت�سرين الثاين القادم موعدااً الإجراء االنتخابات 

النيابية.

املادة )34(  ا�ستنادا الأحكام  وياأتي هذا القرار 

الأحكام  وا�ستنادا   ،2016 االردين  الد�ستور  م��ن 

ق��ان��ون االن��ت��خ��اب  امل����ادة )4( /ال��ف��ق��رة )اأ( م��ن 

وتعديله   2016 ل�سنة   )6( رق��م  ال��ن��واب  ملجل�س 

الهيئة  قانون  الفقرة ب من  امل��ادة )12(  واأحكام 

امل�ستقلة لالنتخاب و تعديالته رقم )11( ل�سنة 

. 2012

باإجراء  امللكية  االرادة  �سدور  بعد  ذل��ك  ج��اء 

االنتخابات النيابية ملجل�س النواب التا�سع ع�سر.

االنباط - عمان 

امللك  جاللة  اأم��ام  القانونية  اليمني  اأدى 

ام�س  احل�سينية  ق�سر  يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

بتعيينه  ذي��اب��ات  ي��و���س��ف  ال��ق��ا���س��ي  االأرب���ع���اء، 

رئ��ي�����س��ااً ل��ل��ن��ي��اب��ة ال���ع���ام���ة، وال��ق��ا���س��ي ن��اج��ي 

ل��ل��م��ح��اك��م  اأول  م��ف��ت�����س��ااً  ب��ت��ع��ي��ي��ن��ه  ال���زع���ب���ي 

النظامية.

وح�سر مرا�سم اأداء اليمني رئي�س املجل�س 

امللكي الها�سمي. الق�سائي، ورئي�س الديوان 

االنباط - عّمان 

للتعليم  ران���ي���ا  امل��ل��ك��ة  م��وؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 

“رحلة  ت��ط��ب��ي��ق  ام�����س االرب����ع����اء،  وال��ت��ن��م��ي��ة 

ت��رتاوح  الذين  لالأطفال  املجاين  احلروف” 

لتحفيزهم  ���س��ن��وات،   7 اىل   3 ب��ني  اأع��م��اره��م 

وت�سجيعهم على تعلم قراءة وكتابة احلروف 

ب�سيطة وممتعة. العربية بطريقة 

اإن  ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي،  امل��وؤ���س�����س��ة يف  وق���ال���ت 

تطبيقات  ملجموعة  ا�ستكماالاً  ياأتي  التطبيق 

التي  امل��ج��ان��ي��ة  التعليمية  وجنى”  “كرمي 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ج��الل��ة امل��ل��ك��ة ران���ي���ا ال��ع��ب��داهلل يف 

كانون االأول عام 2017، بهدف تطوير وتنمية 

م���ه���ارات ال����ق����راءة وال��ك��ت��اب��ة وال��ري��ا���س��ي��ات 

وامل�����ه�����ارات االج���ت���م���اع���ي���ة االن���ف���ع���ال���ي���ة ع��ن��د 

االأط��ف��ال يف م��رح��ل��ة م��ا ق��ب��ل امل��در���س��ة ورف��ع 

عند  للتعلم  وقابليتهم  املدر�سي  ا�ستعدادهم 

االلتحاق بالتعليم االأ�سا�سي يف ال�سف االأول.

واأو����س���ح���ت ان ال��ت��ط��ب��ي��ق ���س��م��م ا���س��ت��ن��ادا 

العربية  احل��روف  لتعليم  املناهج  اأف�سل  اإىل 

الدولية  االأك��ادمي��ي��ة  مدر�سة  م��ع  وبالتعاون 

- ع��م��ان وخ����راء ال��ط��ف��ول��ة امل��ب��ك��رة وال��ل��غ��ة 

للطفل،  وج��ذاب��ة  ممتعة  بطريقة  ال��ع��رب��ي��ة، 

من خالل االألعاب والق�س�س واالأغاين التي 

املبكرة  والكتابة  ال��ق��راءة  م��ه��ارات  على  تركز 

مب���ا يف ذل����ك م���ع���رف���ة احل������روف االأب���ج���دي���ة 

ال�سوتي. والوعي 

بح�سب  اجل��دي��د  التطبيق  اإط���الق  وي��اأت��ي 

امل��وؤ���س�����س��ة، ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري ال���ذي حققه 

االأوىل  م��رح��ل��ت��ي��ه  ك���رمي وج��ن��ى يف  ت��ط��ب��ي��ق 

مليون  ن�سف  م��ن  الأك��رث  وو�سوله  والثانية 

مهارات  تطوير  يف  وم�ساهمته  ع��رب��ي،  طفل 

االأط���ف���ال يف ال��ري��ا���س��ي��ات وت��ع��زي��ز امل���ه���ارات 

والوعي  بالنف�س  الثقة  لتعزيز  االجتماعية 

امل�����س��اع��ر  واإدارة  ال���ع���الق���ات،  وب���ن���اء  ال���ذات���ي، 

وال�������س���ل���وك، وال�����س��ح��ة وال���رع���اي���ة ال��ذات��ي��ة 

العامل. وا�ستيعاب 

م���ن ج���ه���ت���ه، ا����س���ار ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

با�سم  والتنمية  للتعليم  رانيا  امللكة  ملوؤ�س�سة 

ياأتي  التطبيق اجلديد،  ان اطالق  �سعد، اىل 

املوؤ�س�سة  ت�سعى  متكاملة  منظومة  اط��ار  يف 

ل��ت��ط��وي��ره��ا ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف رف���ع اال���س��ت��ع��داد 

اأعمارهم  ت��رتاوح  ال��ذي��ن  لالأطفال  املدر�سي 

بني 3 اىل 6 �سنوات، وبخا�سة يف ظل جائحة 

عاتق  على  األقتها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  ك��ورون��ا 

اأول����ي����اء االأم������ور واالأط����ف����ال ال�����س��غ��ار، حيث 

عالية  املجانية  التعليمية  امل�سادر  اأ�سبحت 

اجلودة باللغة العربية �سرورة ق�سوى.

امل��وؤ���س�����س��ة ع��م��ل��ت على  ���س��ع��د ان  وا����س���اف 

جت���رب���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد م��ن 

م��ع��ل��م��ات ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة واالأم���ه���ات ل��ل��ت��اأك��د 

م���ن ج���ودت���ه وف��اع��ل��ي��ت��ه ع��ن��د اال����س���ت���خ���دام، 

التطبيق  ب�ساأن  ال��راج��ع��ة  التغذية  ان  مبينا 

االف��ك��ار  وف��ق  اإيجابية  ج��اءت  امل�ساركني  م��ن 

واحل����ل����ول ال���ب���ن���اءة ال���ت���ي ق��دم��ه��ا ل��ت��ح�����س��ني 

التطبيق.
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المعايطة: لن نسمح بأي تدخل في االنتخابات المقبلة

العضايلة: لن نفرض ضرائب جديدة 
جهود الحكومة تنصّب على مكافحة التهّرب الضريبي

»كورونا« ال اصابات محلية و5 من الخارج

االنباط - عمان

الربملانية  و  ال�سيا�سية  ال�س�ؤون  وزي��ر  ق��ال 

امللكية  الإرادة  ان  امل��ع��اي��ط��ة  م������س��ى  امل��ه��ن��د���س 

على  تاأكيد  ه��ي  النيابية  النتخابات  لإج���راء 

على  ال���ث���اين،  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ت�سميم 

ت��ع��زي��ز امل�������س���ارك���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وع�����دم اإي���ق���اف 

جائحة  ظ��روف  رغم  الدمي�قراطية  العملية 

ك�رونا والتاأكيد على اأهمية جمل�س الن�اب.

وا���س��اف امل��ع��اي��ط��ة خ���ال امل���ؤمت��ر �سحفي 

امل�����س��رك ال����ذي ع��ق��د يف دار رئ��ا���س��ة ال�����زراء 

لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اإن  الأربعاء،  ام�س 

العملية  واإدارة  الإ����س���راف  ع��ن  امل�����س���ؤول��ة  ه��ي 

النتخابات،  م�عد  بتحديد  ب��دءا  النتخابية 

وه���ي ال��ت��ي ت�����س��در ال��ت��ع��ل��ي��م��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بكل 

كيفية  اأو  النتخابية  احلمات  �س�اء  العملية، 

املراقبة والقراع. واأو�سح اأن مهمة احلك�مة 

هي دعم الهيئة امل�ستقلة لانتخاب فيما تق�م 

به خال هذه الفرة من حيث ت�فري الك�ادر 

23 دائرة انتخابية،  الب�سرية التي �ست�زع على 

و���س��ت��ك���ن ه����ذه ال����ك�����ادر م���ن ال���ق���ط���اع ال��ع��ام 

بالإ�سافة اإىل متط�عني اآخرين من قطاعات 

الل�ج�ستي  ال��دع��م  ت��ق��دمي  ع��ن  ع��دا  خمتلفة، 

وعدم  النتخابات  اأمن  على  واحلفاظ  والفني 

ي���ؤث��ر ع��ل��ى �سفافية  ب���اأي ت��دخ��ل ق��د  ال�����س��م��اح 

النتخابية. العملية 

ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  امل�����س��ارك��ة  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  ودع�����ا 

الن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن خ��ال اأك���رب ع��دد مم��ك��ن من 

اأن  م���ؤك��دا  ال�سباب،  فئة  خ�س��سا  امل���اط��ن��ني 

ال��������زارة ���س��ت��ق���م ب���ع���دة ن�����س��اط��ات م���ن خ��ال 

ال���ل���ق���اء امل��ب��ا���س��ر م���ع ال�����س��ب��اب يف اجل��ام��ع��ات 

وم���راك���ز رع���اي���ة ال�����س��ب��اب ل��ت��ف��ع��ي��ل دوره�����م يف 

�سناديق  اإىل  وال��ت���ج��ه  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية 

املعايطة  واأ�سار  مر�سحيهم.  واختيار  القراع 

ال�سباب  وزارة  مع  تعاون  خطط  هناك  اأن  اإىل 

ال�سباب منهم  املدين خ�س��سا  املجتمع  لإفادة 

باأهمية العملية النتخابية، م�ؤكدا اأن اجله�د 

على  �ستعمل  ال��دول��ة  م�ؤ�س�سات  تقدمها  التي 

اإجراء النتخابات يف وقتها املقرر ودون ع�ائق 

تذكر.

االنباط- عمان 

اأكد وزير الدولة ل�س�ؤون الإع��ام اأجمد 

تفر�س  ل��ن  احل��ك���م��ة  اأن  الع�سايلة  ع����دة 

واأّن جه�د  امل�اطنني،  �سرائب جديدة على 

احل��ك���م��ة ت��ن�����س��ّب ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ّرب 

ال�سريبي واحلّد من الهدر يف الإنفاق.

م��داخ��ل��ة هاتفية  ال��ع�����س��اي��ل��ة يف  وا����س���ار 

القان�ن  اأن  الكرك ام�س،  اإذاع��ة �س�ت  على 

املعدل لقان�ن �سريبة الدخل ال�سادر يف عام 

2018 ا�سهم يف احلد من التهرب ال�سريبي 

وت�سهيل اإجراءات دفع ال�سريبة للملتزمني.

بجه�د  املتعّلقة  الأرق���ام  لبع�س  وعر�س 

احل���ك����م���ة مل��ك��اف��ح��ة ال���ت���ه���رب ال�����س��ري��ب��ي 

ج�لة   643 نفذت  اإذ  اجلمركي،  والتهريب 

تفتي�سية خال الن�سف الأول من هذا العام 

دي��ن��ار، منها  371 ملي�ن  ف��روق��ات بلغت  مع 

146 ملي�ناً من اإجراءات التدقيق ال�سريبي 

ال��ت��ف��ت��ي�����س،  اإج��������راءات  م���ن  و 225 م��ل��ي���ن��اً 

واأو�سح  �سيزداد.  الرقم  هذا  اأن  اإىل  م�سرياً 

لة من اإج��راءات مكافحة  اأن الأم���ال املح�سّ

اخلزينة  اإىل  �ستح�ل  ال�سريبي  ال��ت��ه��رب 

وتخ�س�س لأوجه الإنفاق ال�سرورية، ومنها 

التنمية  وزارة  ���س��ت��ب��داأ  ال����ذي  اخل��ب��ز  دع���م 

اإج��راءات �سرفه  الجتماعية بالإعان عن 

بعد عطلة عيد ال�سحى املبارك.

وح�������ل ج���ه����د احل���ك����م���ة يف م��ك��اف��ح��ة 

ملحاربة  �سعت  احل��ك���م��ة  اأن  اأ���س��ار  ال��ف�����س��اد، 

الف�ساد وتعاملت بجدية وحزم مع خمتلف 

ال��ق�����س��اي��ا ال��ت��ي ط�����راأت، م��ن خ���ال تعديل 

ال��ت�����س��ري��ع��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اجل��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 

ودي����ان  الف�ساد  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  كهيئة 

املحا�سبة، ما ا�سهم يف تعزيز ا�ستقالية هذه 

وق��درات��ه��ا  �ساحيتها  وت��سيع  امل�ؤ�س�سات 

اإىل  ولفت  اأ�سكاله.  بجميع  الف�ساد  ملحاربة 

اأن احلك�مة ومنذ بداية العام احلايل وحتى 

اإىل هيئة  8 ق�سايا  املا�سي، ح�لت  حزيران 

النزاهة ومكافحة الف�ساد و 6 اإىل الق�ساء. 

الك�سب  قان�ن  عدلت  احلك�مة  اأن  واأ�ساف 

غ��ري امل�����س��روع وتعاملت م��ع ت��ق��اري��ر دي���ان 

بحيث  مت��ام��ا  خمتلفة  بطريقة  املحا�سبة 

اأ�سبحت الرقابة والتدقيق عليها اأوًل باأول 

بخاف ال�سن�ات املا�سية.

ولفت اإىل اأن م�عد فتح املطارات �سيك�ن 

مبينا  املقبل،  ال�سهر  من  الأول  الن�سف  يف 

التن�سيق  ب��ع��د  و�سيتخذ  ���س��ي��ادي  الأم����ر  اأن 

ب�سكل كامل مع الدول اخل�سراء و�سيعلن يف 

حينه، م��سحا اأن احلك�مة تراقب تط�رات 

وم�ستجدات احلالة ال�بائية يف قائمة الدول 

مل�ستجدات  وفقا  تتغري  قد  التي  اخل�سراء 

احلالة ال�بائية لديها.

وج������دد ال��ع�����س��اي��ل��ة ال���ت���اأك���ي���د ع���ل���ى اأن 

احلك�مة ووفقا للت�جيهات امللكية ال�سامية 

اأ�سيق احلدود  الدفاع يف  ا�ستخدمت قان�ن 

حفاظا على �سحة و�سامة امل�اطنني، داعيا 

بتعليمات  الل��ت��زام  م�ا�سلة  اإىل  امل�اطنني 

ال�قاية وال�سامة العامة خال عطلة عيد 

الأ�سحى بتجنب امل�سافحة، واحلفاظ على 

“حتى  الكمامات،  ولب�س  اجل�سدي  التباعد 

ل نت�سبب بحدوث اأي منغ�سات اأو اإ�سابات«. 

ولفت اإىل اأن الأردنيني قدم�ا من�ذجا مهما 

خ���ال اأزم����ة ك���رون��ا م��ن خ���ال التزامهم 

ون�����س��ر ال��ر���س��ائ��ل ال��ت���ع���ي��ة ح����ل خ��ط���رة 

وي�سعى  واع  امل����اط���ن  اأن  م����ؤك���دا  ال�����ب����اء، 

للحفاظ على اأ�سرته و�سحة املجتمع.

وب���ني اأن احل��ك���م��ة حت��ر���س ع��ل��ى ع���دة 

من  ال�سبل  ب��ه��م  تقطعت  وم���ن  الأردن���ي���ني 

اخلارج، واأن العائق اأمام احلك�مة ه� حتديد 

اأم���اك���ن احل��ج��ر ل��ه��م، م��ن���ه��ا ب���الإج���راءات 

من  القادمني  على  فر�ست  التي  ال�سارمة 

خ���ال احل��ج��ر ال�سحي الإج���ب���اري م��ا حد 

من انت�سار الفريو�س بني امل�اطنني وتقليل 

اأعداد الإ�سابات.

ن��ق��اب��ة املعلمني  ب��ق�����س��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 

التاأكيد  الع�سايلة  ج��دد  اأعمالها،  امل�ق�فة 

�سيك�ن يف م�عده  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  اأن  على 

و�ست�سري  امل��ق��ب��ل،  اأي��ل���ل  م��ن  الأول  خ���ال 

الأم��������ر ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ك��امل��ع��ت��اد، ب��ح�����س��ب ما 

ه��� خم��ط��ط ل��ه��ا م��ن ق��ب��ل وزارة ال��رب��ي��ة 

تقبل  لن  الدولة  اأن  على  م�سددا  والتعليم، 

واأ���س��ل���ب  ال��ط��ل��ب��ة،  م�ستقبل  يف  امل�����س��اوم��ة 

ال�ستق�اء.

وقال “ن�ؤمن اميانا مطلقا باأهمية املعلم 

التهديد  الذي يعد ن�اة املجتمع ولكن لغة 

ل��ن نقبل ب��ه��ا، ول زل��ن��ا ن��راه��ن ع��ل��ى وع��ي 

املعلمني يف عدم امل�سا�س بالعملية التعليمية 

و�سمان ا�ستمرارها«.

وا�سار اأن احلك�مة كانت تتمنى اأن ت�سري 

التي  التفاقية  بعد  ايجابي  ب�سكل  الأم����ر 

املا�سي بني احلك�مة وجمل�س  العام  وقعت 

اأع��م��ال��ه��ا، وال��ت��ي  امل���ق���ف��ة  ن��ق��اب��ة املعلمني 

يتطلب  ما  با�ستثناء  بن�دها،  غالبّية  نفذت 

ت��ع��دي��ل ال��ت�����س��ري��ع��ات وال��ق���ان��ني وه���ي قيد 

الإجراء.

الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ظ���روف  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

للجائحة اأثرت اأي�ساً على القطاع اخلا�س، 

القت�سادية  ال��ق��ط��اع��ات  بع�س  ت���ق��ف��ت  اإذ 

الزماء  اإىل  م�سريا  العمل،  عن  واحلي�ية 

يتقا�س�ا  مل  ال��ذي��ن  ال���رق��ي��ة  ال�سحف  يف 

رواتبهم منذ عدة اأ�سهر.

ول��ف��ت اإىل ح�����س��م روات�����ب ال��ع��ام��ل��ني يف 

املعلمني  ب��خ��اف  وال�����س��رك��ات  امل���ؤ���س�����س��ات 

ال���ذي���ن ح�سل�ا  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع  وم���ظ��ف��ي 

على رواتبهم كاملة با�ستثناء الزيادات على 

اأق��رت يف بداية العام  العاوات الفنية التي 

احلايل.

وقف  ب��ق��رار  ملتزمة  احلك�مة  اإن  وق��ال 

ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات يف ج��م��ي��ع ال��������زارات وال���دوائ���ر 

احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية حتى نهاية 

العام احل��ايل، ولن يك�ن هناك خروقات يف 

التعيني.

ب��الإ���س��ادة  م��داخ��ل��ت��ه  الع�سايلة  واخ��ت��ت��م 

اإذاع���ة  بينها  وم��ن  املحلية،  الإذاع�����ات  ب���دور 

����س����ت ال���ك���رك يف ن�����س��ر ر����س���ائ���ل ال��ت���ع��ي��ة 

وال��ت��ث��ق��ي��ف ل��ل��م��ج��ت��م��ع وامل�����س��اه��م��ة يف حل 

م�ساكل امل�اطنني وحمل هم�م ال�طن.

االنباط - عمان

جابر  �سعد  ال��دك��ت���ر  ال�سحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 

ا�سابة  ح��الت   5 ت�سجيل  ع��ن  الرب��ع��اء،  ام�س 

جميعها  امل�ستجد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 

غري حملية.

4 م��ن ال���س��اب��ات لقادمني  وق��ال ج��اب��ر، ان 

مركز  يف  اأردين  ل�سائق  وحالة  ال�سع�دية  من 

ح����دود ال���ع���م���ري، ل��ي�����س��ب��ح ال���ع���دد ال��راك��م��ي 

 7 1187 حالة. كما اأعلن عن ت�سجيل  للحالت 

حالت �سفاء مب�ست�سفى الأمري حمزة.

ب��اج��راءات  لالتزام  امل�اطنني  جابر  ودع��ا 

ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة خ���ال اأي���ام ع��ي��د الأ���س��ح��ى 

املبارك.

ح����ل  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  �����س�����ؤال  ع���ل���ى  رد  َويف 

اإج��������راء الن���ت���خ���اب���ات يف ظ����ل م����ج���ة ث��ان��ي��ة 

م��ت���ق��ع��ة ل��ك���رون��ا، اأو���س��ح ال��دك��ت���ر ج��اب��ر ان 

ك��ل الح��ت��م��الت م����ج����دة واخل��ط��ط ج��اه��زة 

اأي ط����ارئ ي�����س��ت��ج��د يف ال������س��ع  ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع 

ال�بائي.

ضبط اعتداءات على المياه بعين الباشا

محاكم التنفيذ الشرعية تفتح 
أبوابها بالعيد

العمل: بالغات العطل واألعياد 
تشمل القطاع الخاص

»األسواق الحرة« تقدم عروضًا خاصة 
ومميزة في »بوابة العقبة« خالل العيد

االنباط - عمان 

امل��ي��اه  وزارة  وط����اق���م  اأج���ه���زة  �سبطت 

وال�����ري، ام�������س، اع����ت����داءات ع��ل��ى خ��ط���ط 

لتزويد مزارع  البا�سا  رئي�سة يف عني  مياه 

�سباحة  وب��رك  با�ستيكية  وب��ي���ت  خ�سار 

من اخلط�ط الناقلة الرئي�سة املزودة ملياه 

ال�سرب على ح�ساب ح�س�س امل�اطنني.

ط�اقم  ف�سلت  �سحفي،  بيان  وبح�سب 

ال����������زارة اخل����ط�����ط وت�������س����ي���ب ال������س��ع 

واإع�����داد ال�����س��ب���ط��ات اخل��ا���س��ة ب��ال���اق��ع��ة 

ل�ستكمال التحقيق وحت�يلها اإىل اجلهات 

التي  الكميات  اأن  مبينة  والق�ساء،  املعنية 

ت�سحب ي�ميا تزيد عن 500 مر مكعب.

خط�ط   3 �سحب�ا  املعتدين  اأن  وبينت 

عليها  م�����س��خ��ة  وت��رك��ي��ب  اإن�������س   2 ب��ق��ط��ر 

امل��ي��اه م��ن اخل��ط  5 ح�����س��ان ل�سحب  ب��ق���ة 

اأم  م��زارع خ�سار يف منطقة  لتزويد ثاث 

وتعبئة  املياه،  بكميات كبرية من  الدنانري 

ب��رك��ة ل��ل�����س��ب��اح��ة وخ����زان ك��ب��ري ���س��ع��ة 150 

امل��زارع  ل��ري  م�سخات  عليها  مكعبا  م��را 

جرى  كما  دومن���ا،   50 م��ن  اأك���ر  مب�ساحة 

�سبط اع��ت��داء م��ن قبل م��زرع��ة زي��ت���ن يف 

منطقة اخلر�سة على اخلط الرئي�س.

االنباط - عمان 

ال�سيخ  ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي  ���س��م��اح��ة  اأع���ل���ن 

التنفيذ  حماكم  اأن  ال��رب��ط��ة،  احل��اف��ظ  عبد 

خال  خدماتها  بتقدمي  م�ستمرة  ال�سرعية 

عطلة عيد الأ�سحى املبارك ملعاجلة احلالت 

الطارئة.

واأ�سار اإىل اأن حما�سبي التنفيذ �سيعمل�ن 

التنفيذ  اإدارة  لهم لدى  املخ�س�س  املكتب  يف 

الق�سائي يف مديرية الأمن العام على مدار 

الـ 24 �ساعة.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ام�����س الأرب����ع����اء، اأو���س��ح 

الربطة اأنه جرى التعميم على جميع املحاكم 

على  والت�سهيل  اخلدمات  لإتاحة  ال�سرعية 

على  وحر�سا  لظروفهم  م��راع��اة  املراجعني 

تقدمها  التي  اخل��دم��ات  مب�ست�ى  الرت��ق��اء 

دائرة قا�سي الق�ساة واملحاكم ال�سرعية.

زودت  الق�ساة  قا�سي  دائ��رة  اأن  اإىل  ي�سار 

الأم��ن  مديرية  يف  الق�سائي  التنفيذ  اإدارة 

الف�سيلة  اأ����س���ح���اب  ه����ات���ف  ب����اأرق����ام  ال���ع���ام 

ال���ق�������س���اة امل����ن����اوب����ني، خ�����ال ع��ط��ل��ة ال��ع��ي��د 

للتن�سيق بهذا ال�ساأن.

االنباط - عمان 

البطاينة  ن�����س��ال  ال��ع��م��ل  وزي���ر  ق���ال 

رئي�س  ع��ن  ت�����س��در  ال��ت��ي  ال��ب��اغ��ات  اإن 

ال�زراء بخ�س��س تعطيل القطاع العام 

مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ع��ط��ل ال��ر���س��م��ي��ة والأع���ي���اد 

ال���دي���ن���ي���ة ت�����س��م��ل م����ؤ����س�������س���ات ال��ق��ط��اع 

اخلا�س دون ذكرها يف هذه الباغات.

واأ������س�����ار وزي������ر ال���ع���م���ل يف ت�����س��ري��ح 

الر�سمية  العطلة  ان  اإىل  ام�س  �سحفي 

مبنا�سبة  واخل���ا����س  ال��ع��ام  ل��ل��ق��ط��اع��ني 

ع��ي��د الأ����س���ح���ى، ب��ح�����س��ب ب����اغ رئ��ي�����س 

ال��������زراء، ���س��ت��ك���ن اع��ت��ب��ارا م���ن ���س��ب��اح 

من  للثاثني  امل���اف��ق  اخلمي�س  ال��ي���م 

الثنني  ي�م  م�ساء  وحتى  احل��ايل  مت�ز 

امل�افق للثالث من اآب.

االنباط-عمان

اعلنت �سركة الأ�س�اق احلرة الأردنية عن 

تقدمي عرو�ساً خا�سة ومميزة لأهايل وزوار 

»ب�ابة  باملدينة  �س�قها  عرب  العقبة،  مدينة 

العقبة« خال عيد الأ�سحى املبارك. 

واأكدت ال�سركة على ا�ستمرارها يف تقدمي 

خدماتها خال فرة عيد الأ�سحى املبارك 

�ستقدم  ال��ع��ق��ب��ة، ح��ي��ث  ب����اب���ة  ب�����س���ق��ه��ا يف 

تلبيًة  امل��م��ي��زة،  ال��ع��رو���س  م��ن  ع��دد  ال�سركة 

لرغبة زبائنها املميزين. 

واأع��ل��ن��ت »الأ�����س�����اق احل�����رة« ك��ذل��ك عن 

باأ�سعار و  ت�فر ت�سكيلة وا�سعة من املنتجات 

عرو�س مميزة، خدمة لزبائنها من اأهايل و 

زوار مدينة العقبة. 

ودع����ت »الأ�����س�����اق احل����رة« اأه����ايل وزوار 

مدينة العقبة للتمتع بتجربة ت�س�ق فريدة 

خ���ال ف���رة ع��ي��د الأ���س��ح��ى امل���ب���ارك، علماً 

العقبة«  ال�س�ق احل��رة يف »ب�ابة  اأب���اب  ب��اأن 

لتجربة  ي�سع�ن  ممن  لاأردنيني  مفت�حة 

ت�����س���ق مم���ي���زة، وي���رغ���ب����ن ب��ال��ت�����س���ق من 

و  الهدايا  و  العط�ر  املتن�عة من  منتجاتها 

ال�س�كاته. 

ال�س�ق مبظاهر  تزيني  اأن��ه مت  اإىل  ي�سار 

الفرح بهذه املنا�سبة ال�سعيدة، كذلك �ست�زع 

ال�سركة يف �س�قها »ب�ابة العقبة« احلل�يات 

على زبائنها.

االنباط - عمان

قال وزير ال�سحة الدكت�ر �سعد جابر، انه 

مت ت�سكيل جلنة حتقيق م��سعة ملحا�سبة كل 

مق�سر بحادث الت�سمم الغذائي اأيا كان.

واأ���س��اف خ��ال م�ؤمتر �سحفي م�سرك 

م��ع م��دي��ر ع��ام م�ؤ�س�سة ال��غ��ذاء وال����دواء يف 

دار رئ��ا���س��ة ال�����زراء ام�����س الرب��ع��اء ان عدد 

حتى  بلغ  الغذائي  بالت�سمم  الكلي  امل�سابني 

ظ��ه��ر ام�����س 826 ح��ال��ة وع���دد امل��دخ��ل��ة 430 

ال��ع��ن��اي��ة احل��ث��ي��ث��ة، فيما غ��ادر  4 يف  وه��ن��اك 

حتت  ح��ال��ة   321 وب��ق��ي��ت   117 امل�ست�سفيات 

العاج، م�سريا اىل وفاة طفل بعمر 5 �سن�ات 

متاأثرا بتداعيات الت�سمم.

 وبني ان ال�زارة بالتعاون مع وزارة املياه 

وامل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ومنذ ر�سد 

قامت  �سبعة  م��ن  لعائلة  ت�سمم  ح��ال��ة  اول 

بجمع عينات فح�س م�سادر املياه للمنطقة 

التي اأثبتت �ساحيتها لل�سرب. واأ�سار انه مت 

4 م��رات منذ بداية العام، ومت  زي��ارة املطعم 

حترير عدد من املخالفات له وننتظر تقرير 

اللجنة ملحا�سبة املق�سرين. 

من جهته قال مدير عام امل�ؤ�س�سة العامة 

ل���ل���غ���ذاء وال��������دواء ال���دك���ت����ر ن�����زار حم��م���د 

مهيدات ان عدد املن�ساآت الغذائية يف اململكة 

45 الفا منها تخ�سع لرقابة  64 الف من�ساأة 

ال�سحة  وزارة  ل��رق��اب��ة  وال��ب��اق��ي  امل���ؤ���س�����س��ة، 

وام��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى وال��ب��ل��دي��ات، م���ؤك��دا 

دوري��ة  رقابية  ل��زي��ارات  يخ�سع  جميعها  اأن 

وج���دة  ال�سحية  وامل��م��ار���س��ات  البناء  ت�سمل 

الغذاء. واو�سح انه بعد الك�سف على املن�ساأة 

الغذائية التي قدمت ال�جبات، وبعد اجراء 

الفح��سات املخربية، تبني وج�د جرث�متي 

ان��ت��ريك���ك�����س ف��ي��ك��ال�����س، وك��ام��ب��ي��ل���ب��اك��ر 

ووج�����د م���ؤ���س��ر ب��ك��ت��ريي يف ال���ج��ب��ات التي 

املمار�سات  تدين  ي�ؤكد  ما  امل�ساب�ن  تناولها 

التربيد  وح��دة  ان  اىل  بالإ�سافة  ال�سحية، 

ول  ال�ساورما معطلة  م�سغل حت�سري  داخل 

التح�سري  عملية  ان  م�سيفا  بكفاءة،  تعمل 

تتم خارج الغرفة ويف بيئة غري �سحية ودون 

اأدن���ى  اأو  ال�سحية  ب��ال���س��راط��ات  الل���ت���زام 

ق�اعد ال�سامة العامة.

وا�سار اىل ان املطعم تلقى امرا بالإغاق 

بالفتح  له  ال�سماح  ومت  حزيران،   27 بتاريخ 

احلرجة،  وال�سلبيات  اأو�ساعه  ت�س�يب  بعد 

ب��اإت��اف  ق��ام��ت  التفتي�س  ف��رق  ان  م��سحا 

150 كغم من �ساورما الدجاج ودجاج ال�س�اية 

و�سلطات وماي�نيز. 

بدوره، اوعز رئي�س ال�زراء الدكت�ر عمر 

وال����ري وال�سحة  امل��ي��اه  وزي����ري  اإىل  ال����رزاز 

ال�ق�ف على حيثيات حادث الت�سمم الغذائي 

يف منطقة عني البا�سا الذي اأدى اإىل اإ�سابة 

اأعداد كبرية ووفاة طفل جراء تناول وجبات 

غذائية من احد املطاعم يف تلك املنطقة.

ووجه ب�سرورة متابعة نتائج الفح��سات 

ال�ستق�ساء  ف��رق  بها  قامت  التي  املخربية 

القان�نية  الإج����راءات  وات��خ��اذ  املتخ�س�سة، 

اأو  بحق املخالفني يف حال ثب�ت اأي تق�سري 

خمالفة ل�سروط ال�سحة وال�سامة العامة. 

هاتفي  ات�سال  خ��ال  ال����زراء  رئي�س  وق��دم 

م��ع ذوي ال��ط��ف��ل امل��ت���ف��ى ت��ع��ازي وم���ا���س��اة 

امل�ىل  �سائا  اجللل،  امل�ساب  بهذا  احلك�مة 

اأن مي���ن ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل على  ع���ز وج����ل 

م�سابي احلادث.

وال�����ري  امل����ي����اه  وزارة  اأك�������دت  ذل������ك،  اىل 

�سامة ن�عية مياه ال�سرب يف جميع املناطق 

خا�سة  الأردن���ي���ة،  للم�ا�سفات  ومطابقتها 

منطقة عني البا�سا.

وق��ال��ت ال�������زارة، اإن ف��ح������س��ات م�����س��ادر 

م�ستمرة  ال��ب��ق��ع��ة  م��ن��اط��ق خم��ي��م  امل���ي���اه يف 

م����ن ط�����اق����م دائ�������رة امل���خ���ت���ربات امل���رك���زي���ة 

بالتعاون مع وزارة ال�سحة واثبتت تطابقها 

و���س��ام��ت��ه��ا م���ع امل���ا���س��ف��ة اخل��ا���س��ة مب��ي��اه 

اأث��ر ظه�ر ح��الت  ال�����س��رب. واو���س��ح��ت على 

ت�سمم يف منطقة البقعة، اأن الفرق امليدانية 

�سلطة  ل��دى  املركزية  املختربات  دائ���رة  م��ن 

املياه اأجرت بالتعاون مع فرق ال�سحة م�سحا 

م�سادر  من  م�سركة  عينات  وجمع  �ساما 

ال�ساورما،  وال�سبكات ومطعم  املختلفة  املياه 

واأث����ب����ت����ت ج���م���ي���ع ال���ف���ح��������س���ات امل���خ���ربي���ة 

وامليدانية مطابقة كل العينات مل�ا�سفة مياه 

ال�سرب مبا فيها فائ�س الكل�رين احلر.

اإجراء فح��سات تخ�س�سية  اإىل  وا�سارت 

التي  النتائج  وبينت  اجل��رث���م��ي،  امل��ح��ت���ى 

ال��ع��ي��ن��ات وك��ان��ت نتائجها  ���س��ام��ة  ج��م��ع��ت، 

ان������اع  ن������ع م����ن  اأي  ���س��ل��ب��ي��ة وت���خ���ل���� م����ن 

ال��ب��ك��ت��ريي��ا، م��ا ي���ؤك��د ���س��ام��ة امل��ي��اه امل���زودة 

امل��ي��اه  فيها  مب��ا  امل���ج���اورة  وامل��ن��اط��ق  للبقعة 

امل�ج�دة يف خزان املطعم.

ح���الت  ���س��ب��ب  ان  اإىل  ال���������زارة  ون��ب��ه��ت 

اللح�م  يف  ج��رث���م��ي  لتل�ث  ي��ع���د  الت�سمم 

فيكال�س  انتريك�ك�س  )ج��رث���م��ة  وال��دج��اج 

وج���رث����م���ة ك��ام��ب��ي��ل���ب��اك��ر( ب�����س��ب��ب ع��دم 

اللتزام مبعايري التربيد للح�م والدجاج.

طفل  وف��اة  اأعلنت  ال�سحة  وزارة  وك��ان��ت 

عمره خم�س �سن�ات نتيجة ا�سابته بالت�سمم 

ن��اجت عن  ال��ب��ا���س��ا،  ال��غ��ذائ��ي يف مطعم بعني 

)امل��ك���رات  فيكال�س  انتريك�ك�س  ج��رث���م��ة 

املع�ية الربازية(، وجرث�مة كامبيل�باكر.

ح�سني  الأم����ري  م�ست�سفى  م��دي��ر  ووف����ق 

العابد،  حممد  ال��دك��ت���ر  البا�سا  ع��ني  ب��ل���اء 

ف��ق��د و����س���ل ال��ط��ف��ل اإىل ق�����س��م ال���س��ع��اف 

وال����ط�����ارئ وه����� ي���ع���اين م���ن ح���ال���ة ت���ق��ف 

ان���ع���ا����س قلبي  ع��م��ل  ال���ق���ل���ب، ومت  وظ���ائ���ف 

وو�سعه يف ق�سم العناية احلثيثة، ثم ت�قف 

القلب مرة اأخرى ومت عمل انعا�س ثان ولكن 

ما لبث ان فارق احلياة.

جابر  �سعد  الدكت�ر  ال�سحة  وزي��ر  وك��ان 

اأع����ل����ن، ان ال��ف��ح������س��ات امل���خ���ربي���ة اث��ب��ت��ت 

وج�����د ج��رث���م��ت��ي ان��ت��ريك���ك�����س ف��ي��ك��ال�����س، 

تناولها  ال��ت��ي  ال���ج��ب��ات  يف  وكامبيل�باكر 

امل�������س���اب����ن. واك�����د ان����ه وب���ع���د ال��ك�����س��ف على 

امل���ط���ع���م، ت���ب���ني ان وح������دة ال���ت���ربي���د داخ����ل 

م�����س��غ��ل حت�����س��ري ال�������س���اورم���ا م��ع��ط��ل��ة، وان 

بيئة  الغرفة يف  تتم خ��ارج  التح�سري  عملية 

ب��ال���س��راط��ات  الل��ت��زام  ودون  �سحية  غ��ري 

العامة، ما  ال�سامة  واأدنى ق�اعد  ال�سحية 

ا�سطر ال�زارة اىل اغاق املطعم بالكامل.

والف�رية  ال�سريعة  بال�ستجابة  وا�سادت 

وع��م��ان  ال��ب��ق��ع��ة  م�ست�سفيات  يف  ل���ك����ادره���ا 

وج����ر�����س وج���م���ي���ع م�����س��ت�����س��ف��ي��ات حم��اف��ظ��ة 

املهنية  ال�ستجابة  �سرعة  وك��ذل��ك  البلقاء، 

الت�سمم  ال��ت��ع��ام��ل م��ع ح��ادث��ة  ل��ك���ادره��ا يف 

كانت  ك���ادره��ا  جميع  ان  واك��دت  اجلماعي. 

يف حالة ا�ستنفار ومتابعة مبا�سرة من وزير 

ال�����س��ح��ة والم�����ني ال���ع���ام وم���دي���ر ال��رع��اي��ة 

ال�سحية ومدير �سحة البلقاء ط�ال �ساعات 

اىل  احل����الت  جميع  ادخ����ال  ل�سمان  ال��ل��ي��ل 

�ساعات  حتى  ا�ستمرت  وال��ت��ي  امل�ست�سفيات 

ال�سباح الباكر.

ب��دوره، اطماأن الدكت�ر جابر ام�س، على 

عدد من م�سابي حادثة الت�سمم الغذائي يف 

م�ست�سفى  اإىل  اأدخ��ل���ا  وال��ذي��ن  البا�سا  ع��ني 

المري حمزة لتلقي العاج، وعددهم 80.

واك���د خ���ال اجل���ل��ة ال��ت��ف��ق��دي��ة، اهمية 

والتمري�سية  الطبية  ال��ك���ادر  اع��داد  تعزيز 

يف امل�ست�سفيات منذ بداية ا�ستقبال امل�سابني، 

ل��ت��ق��دمي اف�����س��ل م�����س��ت���ي��ات ال���ع���اج، حيث 

م�زعني   700 امل�سابني  عدد  اجمايل  جت��اوز 

ادارة  امل�ست�سفيات. واوع��ز اىل  على عدد من 

ا�سرة  على  ال��راق��دي��ن  مبتابعة  امل�ست�سفى، 

الف�سلى  الطبية  الرعاية  وت��ق��دمي  ال�سفاء 

مغادرة  وحلني  التام  لل�سفاء  يتماثل�ا  حتى 

ال����ك�����ادر الطبية  امل�����س��ت�����س��ف��ى. و����س���دد ع��ل��ى 

وفاة طفل و826 اصابة بالتسمم بمطعم عين الباشا 
تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة كل مقصر بحادثة التسمم الغذائي
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االنباط - عّمان 

 ق����ال ال���ن���اط���ق الإع����ام����ي يف م��دي��ري��ة 

الأم����ن ال��ع��ام، اإن اأب����واب م��راك��ز الإ���ص��اح 

عيد  اأي��ام  طيلة  مفتوحة  �صتكون  والتاأهيل 

ال�صاعة  من  ال��زوار  اأم��ام  امل��ب��ارك  الأ�صحى 

الثامنة �صباحا ولغاية الثانية ظهرا .

واأ���ص��اف يف ب��ي��ان ام�����س، اإن ه��ذا ال��ق��رار 

الإ�صاحية  ال�صيا�صة  م��ع  ان�صجاما  ي��اأت��ي 

ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا م���دي���ري���ة الأم�������ن ال���ع���ام 

م���ن خ���ال زي�����ادة ال��ت��وا���ص��ل ب���ن ال��ن��زلء 

اإ�صعارهم  اجل  ومن  اخلارجي  وجمتمعهم 

ا�صرهم  مع  التهاين  وتبادل  العيد  باأجواء 

واقربائهم.

االنباط - عمان 

اأوع�����ز وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ���ص��ام��ة ح��م��اد 

بالإفراج  الأربعاء،  ام�س  الإدارين  للحكام 

ب���ع���د درا����ص���ة  اإداري���������ا،  426 م���وق���وف���ا  ع���ن 

عنهم  الإف����راج  اأن  م��ن  وال��ت��اأك��د  ملفاتهم 

ل ي�����ص��ك��ل خ���ط���را ع���ل���ى الأم�������ن وال�����ص��ل��م 

املجتمعي.

االنباط - عمان 

اخل��م��ي�����س، حتت  ال��ي��وم  امل��م��ل��ك��ة  تبقى 

ت���اأث���ر امل���وج���ة احل������ارة، وت���ك���ون درج����ات 

العتيادية  معدلتها  من  اأعلى  احل��رارة 

بحوايل )6-7( درجات مئوية.

وب���ح�������ص���ب ت���ق���ري���ر دائ��������رة الر�����ص����اد 

اجلوية، تبقى الأجواء حارة يف املرتفعات 

اجلبلية وال�صهول وحارة جداً يف مناطق 

والعقبة،  امليت  والبحر  والأغوار  البادية 

م����ع ت����واج����د ال���غ���ي���وم ع���ل���ى ارت���ف���اع���ات 

م��ت��و���ص��ط��ة وع���ال���ي���ة، وف���ر����ص���ة ���ص��ع��ي��ف��ة 

ل�����ص��ق��وط زخ������ات م����ن امل���ط���ر يف اأج������زاء 

حمدودة ومتفرقة من املناطق اجلنوبية 

وال�صرقية، وتكون الرياح �صمالية غربية 

م��ع��ت��دل��ة ال�����ص��رع��ة ت��ن�����ص��ط ع��ل��ى ف���رات 

يف  خا�صة  اأح��ي��ان��اً  للغبار  م��ث��رة  وت��ك��ون 

البادية. مناطق 

على  انخفا�س  اجل��م��ع��ة،  غ��دا  وي��ط��راأ 

درج����ات احل�����رارة، م��ع ب��ق��ائ��ه��ا اأع��ل��ى من 

الأج���واء  لت�صبح  الع��ت��ي��ادي��ة،  معدلتها 

ح������ارة ن�����ص��ب��ي��اً يف امل���رت���ف���ع���ات اجل��ب��ل��ي��ة 

وتكون  املناطق،  باقي  يف  وح��ارة  العالية، 

تن�صط  ال�صرعة  معتدلة  غربية  ال��ري��اح 

خا�صة  اأحياناً  للغبار  مثرة  فرات  على 

يف مناطق البادية.

االنباط - عمان 

ب����ح����ث م�����دي�����ر ع��������ام امل����وؤ�����ص���������ص����ة 

الق�����ت�����������ص�����ادي�����ة والج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة 

واملحاربن  الع�صكرين  للمتقاعدين 

ال���ق���دم���اء ال����ل����واء ال���رك���ن امل��ت��ق��اع��د 

ث����اج ال����ذي����اب����ات، ام�������س الأرب����ع����اء، 

ال�صركة  اإدارة  مع  والتن�صيق  التعاون 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت�����ص��غ��ي��ل وال���ت���دري���ب يف 

ت���ب���ادل امل���ع���ل���وم���ات وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 

ال�صف  ���ص��ب��اط  ت�صتهدف  ت��دري��ب��ي��ة 

والأفراد من املتقاعدين الع�صكرين 

واأبنائهم.

وا����ص���ت���م���ع ال�����ذي�����اب�����ات، ب��ح�����ص��ور 

ماجد  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

العميد  ال��ع��ام  وم��دي��ره��ا  احلبا�صنة 

ال���رك���ن ع��ب��د ال�����ص��ام امل��وم��ن��ي، اإىل 

اإي��ج��از ع��ن دور ال�����ص��رك��ة يف ت��دري��ب 

وتاأهيلهم  واإع��داده��م  الوطن  �صباب 

م��ه��ن��ي��اً يف ق��ط��اع الإن�������ص���اءات وامل��ه��ن 

امل�������ص���ان���دة، وت����زوي����ده����م ب���امل���ه���ارات 

و�صائل  با�صتخدام  ال��ازم��ة  الفنية 

ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ح����دي����ث����ة ت���ت���م���ا����ص���ى 

بيئة  �صمن  العمل  �صوق  واحتياجات 

املناف�صة  من  ال�صباب  متكن  تدريبية 

الوطنية  العمالة  واإح��ال  والإب���داع 

حمل العمالة الوافدة.

دور  ع��ن  �صرحا  الي��ج��از  وت�صمن 

ال�����ص��رك��ة يف ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��رات 

اإدارة  ال���ع�������ص���ك���ري���ن؛  امل���ت���ق���اع���دي���ن 

وت��دري��ب��ا وت��ن��ف��ي��ذ ب���رام���ج ت��دري��ب��ي��ة 

متطورة وفق مناهج ومعاير دولية 

املنت�صرة  ال�صركة  معاهد  خال  من 

واأ�صاد  اململكة.   حمافظات  جميع  يف 

ال��ذي��اب��ات ب���دور ال�����ص��رك��ة يف ت��دري��ب 

الع�صكرين  اأب��ن��اء  ول�صيما  ال�صباب 

القوات  ل��دور  ترجمة  واملتقاعدين؛ 

العربي  – اجلي�س  الأردنية  امل�صلحة 

ال���وط���ن���ي���ة، وحت��ق��ي��ق��اً  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف 

تلبية  ال�����ص��ام��ي��ة يف  امل��ل��ك��ي��ة  ل��ل��روؤي��ة 

ال��ق��وى  م��ن  ال��ع��م��ل  ���ص��وق  متطلبات 

املوؤهلة. الوطنية 

االنباط - عمان 

م���ن���ح���ت ه���ي���ئ���ة اع���ت���م���اد م���وؤ����ص�������ص���ات 

ام�س  جودتها،  و�صمان  العايل  التعليم 

امل�صتوى  الأربعاء، �صهادة �صمان اجلودة 

والتكنولوجيا  الهند�صة  لكلية  الف�صي 

يف جامعة الزيتونة الأردنية .

اأك���د رئي�س  ب��ي��ان ���ص��ح��ف��ي،  وب��ح�����ص��ب 

ال�صهادة  اأهمية  ال�صرايرة  ظافر  الهيئة 

التعليم  ملوؤ�ص�صات  الهيئة  متنحها  التي 

ال���ع���ايل وف��ق��ا مل��ع��اي��ر ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة، 

الأمر الذي من �صاأنه جتويد خمرجات 

ودع��ا  واخل��ا���ص��ة.  احلكومية  اجل��ام��ع��ات 

ال���ن���ه���ج يف  ات���ب���اع ه����ذا  اإىل  اجل���ام���ع���ات 

حت�����ص��ن م�����ص��ت��وى اخل��ري��ج��ن وت��ع��زي��ز 

ت��ن��اف�����ص��ي��ة اجل���ام���ع���ات ع���ل���ى اخل���ارط���ة 

ال��وط��ن��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ورف��د 

�صوق العمل املحلي بالكفاءات العالية.

ال��زي��ت��ون��ة من  ج��ام��ع��ة  اأن  واأ�����ص����اف 

احلا�صلة  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�ص�صات 

والعتماد  اجل��ودة  يف  �صهادات  عدة  على 

على امل�صتوى املحلي والعاملي.

و����ص���ك���ر رئ���ي�������س اجل���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور 

حممد املجايل الهيئة على اجلهود التي 

تبذلها يف تعزيز م�صتوى التعليم العايل 

ن��ظ��ام ���ص��م��ان اجل����ودة كمكون  واإدخ�����ال 

اأ�صا�صي يف قطاع التعليم العايل الأردين 

موؤ�ص�صات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  وال���ذي 

اأن  ي��ذك��ر  الأردن.  يف  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م 

الكلية  والتكنولوجيا هي  الهند�صة  كلية 

ال�����ص��اد���ص��ة ال���ت���ي حت�����ص��ل ع��ل��ى ���ص��ه��ادة 

���ص��م��ان اجل�������ودة، ح��ي��ث ح�����ص��ل��ت ك��ل��ي��ة 

والعلوم  والآداب  والتمري�س  ال�صيدلة 

عليها  والأعمال  املعلومات  وتكنولوجيا 

اأي�صا. -

االنباط - عمان 

اأهمية  النيابية  مبادرة  كتلة  اأع�صاء  اأكد 

ال�����دور ال����ذي ي�����ص��ط��ل��ع ب���ه امل��ع��ل��م يف ب��ن��اء 

الوطن وحت�صن الأجيال بالعلم واملعرفة، 

�صامية  ر���ص��ال��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأن  م��ن  ان��ط��اق��ا 

الأوط��ان  بناء  اإىل  عليها  القائمون  ي�صعى 

غياهب  يف  الوقوع  عن  باملجتمعات  والناأي 

اجلهل وبراثن الظام.

و����ص���ددوا يف ب��ي��ان ام�����س الرب���ع���اء، على 

العمل  املعلم يف  التعليم ودور  اأهمية ر�صالة 

اإىل اعتماد لغة احلوار يف  الربوي، داعن 

ال��ر���ص��ال��ة،  امل��ع��ل��م ���ص��اح��ب  حتقيق م��ط��ال��ب 

ال��راأي  اح���رام  قوامها  قانونية  اأط��ر  وف��ق 

الآخر والبعد عن منطق الت�صعيد.

وث��م��ن��وا ال��ت��وج��ي��ه��ات امل��ل��ك��ي��ة ال�����ص��ام��ي��ة 

ت�صعى  ج��دي��دة  حكومية  ق����رارات  ب��اإ���ص��دار 

املعلمن. لتح�صن مكت�صبات  جاهدة 

قيادتنا  وبحكمة  الأردن  يف  اإننا  وقالوا: 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة ال��ت��ي ب��ه��ا ن��ف��اخ��ر ون��ع��ت��ز ن��وؤك��د 

ب���اأن الأردن���ي���ن اأم����ام ال��ق��ان��ون ���ص��واء، واأن 

لكي  اجتهاد؛  لي�صت مو�صع  القانون  �صيادة 

نحافظ على وطننا يف هذا البحر املتاطم 

ال������ذي ي��ع�����ص��ف ب��امل��ن��ط��ق��ة، وي���ب���ق���ى اآم���ن���اً 

منعته  على  ونحافظ  قوته  تتعزز  مطمئناً 

بكل ما اأوتينا من قوة وعزم.

ت��ط��ب��ي��ق  اأن  ال��ك��ت��ل��ة  اع�������ص���اء  واو�����ص����ح 

���ص��ي��ادة ال��ق��ان��ون ب��ع��دال��ة و���ص��ف��اف��ي��ة ي���وؤدي 

ونهو�س  اأجهزتها  ومنعة  ال��دول��ة  ق��وة  اإىل 

م��وؤ���ص�����ص��ات��ه��ا، وي��ع��زز ال���ت���وازن ال��ق��ائ��م على 

ال���ن���زاه���ة وال�����ص��ف��اف��ي��ة وال���ع���دال���ة؛ ف��ال��ك��ل 

م�صوؤول عن حماية هذا الوطن حيثما كان 

موقعه، ومهما كان عمله.

املهنية،  النقابة  املعلمن؛  نقابة  ودع��وا، 

املهنة  م�صتوى  رفع  يف  بدورها  ت�صطلع  اأن 

عن  بعيداً  م�صوؤولية  بكل  منت�صبيها  ل��دى 

املغالبة ودون ان تطالها مماحكات ال�صيا�صة 

لكي توؤدي دورها بكل �صرف وم�صوؤولية.

و����ص���ددوا ع��ل��ى اح����رام ق��وان��ن ال��دول��ة 

ال�صادرة  والتعليمات  باأنظمتها  والل��ت��زام 

ع��ن��ه��ا ل��ي��ق��وى ب��ن��ي��ان ال��وط��ن وت��ت��ع��زز ق��وة 

نقابة  على  بالقائمن  ف��ح��ري  موؤ�ص�صاته، 

امل��ع��ل��م��ن اأن ي��ك��ون��وا م��ع��ول ب��ن��اء ي��رت��ق��ون 

عن  بعيداً  وثقافياً  علمياً  طلبتنا  مب�صتوى 

توؤدي واجباً  التي ل  التهديد والوعيد  لغة 

ول تقدم حًا.

ال��وط��ن  اإىل ج��ان��ب  ال��وق��وف  اإن  وق��ال��وا 

منا  ي�صتوجب  التاريخية،  املرحلة  ه��ذه  يف 

واح�����داً يف ظ���ل ما  ن��ق��ف ���ص��ف��اً  اأن  ج��م��ي��ع��اً 

اأبناء  داعن  واأخطار،  نواجهه من حتديات 

واحل��ك��م��ة  ب��ال�����ص��ر  للتحلي  ك��اف��ة  ال��وط��ن 

والعقانية وعدم الن�صياق وراء العواطف.

االنباط - عمان

جل�صته  خ��ال  ال����وزراء  جمل�س  ا�صتمع 

ال���ت���ي ع��ق��ده��ا ال���ث���اث���اء ب��رئ��ا���ص��ة رئ��ي�����س 

ال����وزراء ال��دك��ت��ور ع��م��ر ال����رّزاز اإىل اإي��ج��از 

الوزراء  رئا�صة  ل�صوؤون  الّدولة  وزير  قّدمه 

�صامي الداوود حول الآلّيات التي اّتخذتها 

امل��وازن��ة  ال��ه��در يف  م��ن��ع  ل�صمان  احل��ك��وم��ة 

اأعّدها  درا�صة  �صوء  يف   ،2020 لعام  العاّمة 

املجل�س القت�صادي والجتماعي حول هذا 

املو�صوع.

اأع��ّدت  ال���وزراء  اأّن رئا�صة  ال���داوود  واأّك���د 

حتليًا حول هذه الدرا�صة واأبرز التو�صيات 

املجل�س  اإىل  باإر�صالها  الواردة فيها، وقامت 

القت�صادي والجتماعي ويف �صوء ذلك مّت 

الدكتور  املجل�س  رئي�س  لقاءات �صّمت  عقد 

املجل�س  عن  وممثلن  احلمارنة،  م�صطفى 

وخ����راء مل��ن��اق�����ص��ة رّد احل��ك��وم��ة ع��ل��ى ه��ذه 

الت�صحيحّية  اخلطوات  واإي�صاح  الّدرا�صة، 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ل��ل��ح��ّد م��ن ال��ه��در وحماية 

املال العام.

م�����ص��ت��م��ّرة  ال���������وزراء  رئ���ا����ص���ة  اأّن  وب������ّن 

بالرقابة على فاعلّية الإجراءات والقرارات 

احل��ك��وم��ّي��ة امل���ّت���خ���ذة ل��وق��ف ال���ه���در امل���ايل 

وت��ر���ص��ي��د الإن�����ف�����اق، وذل�����ك وف����ق ت��ق��اري��ر 

مدى  من  للتاأّكد  حثيثة،  ومتابعات  دورّي��ة 

الل���ت���زام ب��ن��ه��ج احل��ك��وم��ة امل��ت��م��ّث��ل يف ب��ن��اء 

اجلارية  النفقات  اإيراداتها  تغّطي  موازنة 

اأق�صى  اإىل  النفقات  وتر�صيد  والت�صغيلّية 

يف  امل���ن���اق���ات  اأّن  اإىل  ون������ّوه  مم���ك���ن.  ح����ّد 

امل��وازن��ة ل ت��ت��ّم اإّل يف اأ���ص��ي��ق احل���دود، ويف 

لعمل احلكومة  اأولوّيات جديد  حال وجود 

اأّن ما ورد من  اأو تغير �صابقة. م�صّدا على 

م��اح��ظ��ات ح���ول وج���ود ه���در يف ال��روات��ب 

ال��ت��ع��دي��ات  اأّن  اإذ  دق��ي��ق،  غ��ر  وامل���ك���اف���اآت 

ع��ل��ى روات�����ب امل���وّظ���ف���ن ل ت���ت���ّم ب���ق���رارات 

من  وا�صح  الرواتب  �صّلم  فتحديد  اإدارّي���ة، 

منح  يتّم  ول  املدنّية،  اخلدمة  نظام  خال 

مّت  بل  وا�صحة،  غر  معاير  وف��ق  مكافاآت 

و�صع تعليمات ملنح املكافاآت جلميع موظفي 

العام. القطاع 

بّن  العاّم،  القطاع  يف  التوظيف  وب�صاأن 

اأّنه ل يتّم اإّل من خال جدول الت�صكيات 

ل���ل���وظ���ائ���ف احل���ك���وم���ّي���ة ال������ذي ي���ع���ّر ع��ن 

تقوم  احل��ك��وم��ة  اأّن  كما  الفعلّية،  احل��اج��ة 

الفائ�صة  الب�صرّية  ال��ك��وادر  بدرا�صة  دورّي��اً 

عن احلاجة يف بع�س املوؤ�ّص�صات، لا�صتفادة 

كما  خ��رات��ه��ا،  اإىل  حت��ت��اج  اأخ���رى  يف  منها 

اأّك������د ع����دم ���ص��ّح��ة وج�����ود ت���ع���دي���ات ع��ل��ى 

الرواتب التقاعدّية مبوجب قرارات اإدارّية 

لأنظمة  تخ�صع  كونها  ع�صوائّية،  واأ���ص�����س 

وت�صريعات ل ميكن خمالفتها.

و�����ص����ّدد ع��ل��ى ال����ت����زام احل���ك���وم���ة ب��وق��ف 

احلكومّية،  املركبات  على  الإنفاق  يف  الهدر 

و�صبط حركتها، ومّت �صحب مئات الفائ�صة 

عن احلاجة من وزارات ودوائر وموؤ�ّص�صات 

حكومّية، وجتري درا�صة اإمكانّية ال�صتفادة 

خال  من  الإنفاق  خف�س  يف  عوائدها  من 

الع���ت���م���اد ع���ل���ى امل���رك���ب���ات ال���ع���ام���ل���ة ع��ل��ى 

نفقات  تخفي�س  اإىل  بالإ�صافة  الكهرباء، 

املياه والكهرباء والنقل يف غالبّية الدوائر، 

وت���ط���وي���ر ن���ظ���ام امل�������ص���ري���ات احل���ك���وم���ّي���ة 

احلكومة  موا�صلة  اأّك��د  كما  ال��ه��در.  لوقف 

ال��دوائ��ر  هيكلة  اإع���ادة  م�صروع  على  العمل 

�������ص���ات، ودجم���ه���ا واإل����غ����اء ال��ف��ائ�����س  وامل���وؤ����صّ

اإىل  �صاحّياته  ون��ق��ل  منها،  احل��اج��ة  ع��ن 

تر�صيد  بهدف  مائمة،  اأخ���رى  موؤ�ّص�صات 

الإنفاق وتر�صيق الأداء.

االنباط - عمان 

على  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رب��ي��ة  وزارة  ن��ف��ت 

ل�����ص��ان ام����ن ع����ام ال�������ص���وؤون الداري������ة 

رفع  قبيات،  جنوى  الدكتورة  واملالية 

قيم الترعات املدر�صية.

وق����ال����ت ال����دك����ت����ورة ق���ب���ي���ات ام�����س 

الرب���ع���اء، اإن م��ا مت ت��داول��ه ح��ول رف��ع 

ال�صحة،  ع��ن  ع��ار  ال��ت��رع��ات  ه��ذه  قيم 

نظام  تعديل  ل��ل��وزارة  نية  ل  ان  موؤكدة 

ال���ت���رع���ات امل���در����ص���ي���ة امل���ع���م���ول ب���ه يف 

الوزارة.

ي��ذك��ر ان ق��ي��م ال��ت��رع��ات امل��در���ص��ي��ة 

دن���ان���ر   3 ت���ب���ل���غ  الآن،  ب���ه���ا  امل���ع���م���ول 

ال�صف  من  الدنيا  الأ�صا�صية  للمرحلة 

ال�����ص��اد���س ال���ص��ا���ص��ي، و  الوىل وح��ت��ى 

4 دن���ان���ر م���ن ال�����ص��ف ال�����ص��اب��ع وح��ت��ى 

6 دنانر للمرحلة الثانوية. العا�صر، و 

فتح أبواب الزيارة لنزالء مراكز 
االصالح بالعيد

حماد يوعز باإلفراج عن 426 موقوفا إداريا

استمرار تأثير الموجة الحارة لليوم 
الخامس وانخفاضها غدا

بحث التعاون بين المتقاعدين العسكريين والوطنية للتشغيل والتدريب

هيئة االعتماد تمنح شهادة ضمان الجودة لـ»هندسة الزيتونة«

مبادرة النيابية تدعو العتماد لغة الحوار بعيدا عن التصعيد

التربية: ال تعديل على نظام التبرعات المدرسية 

الداوود يستعرض آلّيات الحكومة للحّد من الهدر وحماية المال العام
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االنباط-برتا

ق��ال م��دي��ر ع��ام دائ���رة امل�����ش��ري��ات احل��ك��وم��ي��ة ال��دك��ت��ور ح��ازم 

با�شرت  امل�شريات،  دائ��رة  خ��ال  وم��ن  احلكومة  ان  اخل�شاونة، 

بت�شديد ما قيمته 47 مليون دينار من الديون امل�شتحقة ل�شركات 

من  باملئة   43 ت�شكل   ،2020-2019 لاأعوام  االدوي��ة  وم�شتودعات 

حجم مديونية ال�شركات على احلكومة.

)برا(  االردنية  االنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  اخل�شاونة  وا�شار 

ام�س االربعاء، اىل ان املبلغ ي�شمل 13 مليون دينار من امل�شتحقات 

االدوي���ة كاخلدمات  ب��ع��ط��اءات  اخ���رى مرتبطة  ال��ع��ائ��دة جل��ه��ات 

اجلامعي،  اهلل  عبد  املوؤ�ش�س  امللك  وم�شت�شفيات  امللكية،  الطبية 

واجلامعة االردنية، واالمري حمزة، باالإ�شافة اىل جامعة موؤتة، 

وم��رك��ز احل�����ش��ن ل��ل�����ش��رط��ان، ودف���ع 34 م��ل��ي��ون��ا ك��ج��زء اآخ���ر من 

امل�شتحقات على وزارة ال�شحة، وفقا لتوفر ال�شيولة املالية وبنف�س 

املعايري املعتمدة. وا�شاف ان عملية ت�شديد هذه امل�شتحقات، تتم 

ومبا  وال�شفافية،  العدالة  حتقيق  ت�شمن  حتليلية  درا���ش��ة  وف��ق 

اعمالها  لت�شيري  بال�شيولة،  االدوي��ة  و�شركات  م�شتودعات  يرفد 

وتعزيز  ال��ت��ن��اف�����س  ف��ر���س  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����ش��اد  وتن�شيط 

�شيتم  ان��ه  اخل�شاونة  واو�شح  ال��دوائ��ي.  االم��ن  لتحقيق  قدرتها 

�شرف هذه امل�شتحقات وفقا جلداول، و�شمن اأولويات وحمددات 

و�شمن  واق��دم��ي��ت��ه،  اال���ش��ت��ح��ق��اق  وت��اري��خ  ال��دي��ن  بحجم  تتعلق 

م��ع��اي��ري ���ش��ف��اف��ة، وذل���ك م��ن خ���ال ال��ل��وح��ة اخل��ا���ش��ة ب��ال��وح��دة 

امل��ال��ي��ة داخ����ل ال���دائ���رة ل��ت��م��ك��ن اجل��ه��ات ���ش��اح��ب��ة ال��ع��اق��ة من 

االأدوي��ة  عطاءات  اأن  واك��د  مبا�شرة.  ال�شرف  اج��راءات  ا�شتكمال 

تطرح باال�شم العلمي، وبعد درا�شة احتياجات اململكة من اللوازم 

تدر�س  متخ�ش�شة،  عطاءات  جلنة  طريق  عن  واالدوي��ة  الطبية 

واح��دة،  دفعة  ال�شحية  للقطاعات  الفنية  واملوا�شفات  االأ�شعار 

للتقليل من الكلف نتيجة الكميات الكبرية املطلوبة.

االنباط-عمان

اأث���ن���ى م���دي���ر ع����ام ���ش��رك��ة ال��ف��ي��ح��اء 

ل���ل���م���واد ال��ه��ن��د���ش��ي��ة امل���ه���ن���د����س رم����زي 

ق��ن��دل��ف��ت، ع��ل��ى ج��ه��ود غ��رف��ت��ي �شناعة 

ج��ائ��ح��ة  اأزم������ة  خ����ال  وع���م���ان  االأردن 

ك����ورون����ا، خل���دم���ة ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي، 

العملية  ا�شتمرار  يف  �شاهم  الذي  االأم��ر 

امل�شانع. االنتاجية لهذه 

نظمته  تكرمي  حفل  خال  ذلك  جاء 

تكرميية  هدية  خاله  قدمت  ال�شركة، 

االأردن  ���ش��ن��اع��ة  غ���رف���ت���ي  رئ���ي�������س  اىل 

وع����م����ان امل���ه���ن���د����س ف���ت���ح���ي اجل���غ���ب���ري، 

ب��ذل��ت��ه��ا غرفتا  ال��ت��ي  ل��ل��ج��ه��ود  ت��ق��دي��را 

واع�شاء  رئي�شا  وعمان،  االردن  �شناعة 

اأزمة جائحة  ومدراء وموظفن، خال 

كورونا، خلدمة القطاع ال�شناعي.

ح��ي��ث ا����ش���ار امل��ه��ن��د���س ق��ن��دل��ف��ت اىل 

الدور الكبري الذي لعبته غرفتا �شناعة 

ال�شناعين  م�شاعدة  يف  وعمان  االأردن 

العقبات  من  العديد  على  التغلب  على 

ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  واجهتهم  ال��ت��ي 

على  باحل�شول  يتعلق  فيما  وخ�شو�شا 

يف  والعاملن  ملوظفي  التنقل  ت�شاريح 

ال�شناعية. ال�شركات 

جهته  م��ن  اجلغبري  فتحي  املهند�س 

اك���د ان ال��غ��رف��ة ���ش��ت��وا���ش��ل ال��ع��م��ل على 

كافة  حل  يف  ال�شناعي  القطاع  م�شاعدة 

تناف�شية هذا  التي تعيق تعزيز  الق�شايا 

االأك���ر ت�شغيا  ال��ق��ط��اع  ال��ق��ط��اع، الن���ه 

ل��اي��دي ال��ع��ام��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ال��ق��ط��اع 

اخل��ا���س، وب��ال��ت��ايل ف��ان اي من��و وتطور 

ال�شناعي  ل��ل��ق��ط��اع  االن��ت��اج  ع��م��ل��ي��ات  يف 

�شت�شهم يف خلق املزيد من فر�س العمل.

لل�شناعات  الفيحاء  �شركة  ان  يذكر 

 ،1987 ع����ام  يف  ت��اأ���ش�����ش��ت  ال��ه��ن��د���ش��ي��ة، 

وت��ع��ت��ر اح����دى ال�����ش��رك��ات ال���رائ���دة يف 

امل��ن��ط��ق��ة يف جم����ال ك���ي���م���اوي���ات ال��ب��ن��اء 

اىل  وت�شدر  التخ�ش�شية،  البناء  ومواد 

�شت�شهد  كما  ال��ع��امل،  دول  م��ن  ال��ع��دي��د 

ق��ري��ب��ا ف��ت��ح ا����ش���واق ج���دي���دة يف ال��ق��ارة 

االفريقية.

االنباط-برتا

ال��ع��ام احل��ايل  ي��ب��داأ االردن م��ع نهاية     

و”التابلت”  للكمبيوتر  جهاز  اول  باإنتاج 

العربي مبوا�شفات عاملية، من احد امل�شانع 

ال�شناعية. التي حتت�شنها مدينة مادبا 

جمموعة  اأ�ش�شته  ال��ذي  امل�شنع  وي��وف��ر 

طال ابو غزالة يف مرحلته االوىل حوايل 

150 ف��ر���ش��ة ع��م��ل م���ن ال��ع��م��ال��ة االردن���ي���ة 

على  وت��دري��ب��ه��ا  تاأهيلها  يتم  ال��ت��ي  امل��اه��رة 

هذه ال�شناعة اجلديدة يف اململكة.

طال  جمموعة  وموؤ�ش�س  رئي�س  وق��ال 

اب����و غ���زال���ه ال��ع��امل��ي��ة ال���دك���ت���ور ط����ال اب��و 

غ���زال���ه ل��وك��ال��ة االن���ب���اء االردن���ي���ة )ب���را( 

االول  يعد  امل�شنع  ه��ذا  ان  االرب��ع��اء،  ام�س 

م���ن ن���وع���ه اردن����ي����ا ويف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 

وحم���ي���ط���ه���ا، و����ش���ي���ك���ون ا�����ش����اف����ة ن��وع��ي��ة 

لاقت�شاد االردين.

ال�شناعية  مادبا  مدينة  اختيار  اأن  واكد 

لتوجيهات  ا�شتجابة  جاء  امل�شنع  لتاأ�شي�س 

ج���ال���ة امل���ل���ك يف ت��ن��م��ي��ة ه�����ذه امل��ن��ط��ق��ة، 

ال�شناعة  وزارة  م��ع  اجتماعات  ع��دة  وبعد 

وال�����ت�����ج�����ارة وال����ت����م����وي����ن و�����ش����رك����ة امل�����دن 

ال�����ش��ن��اع��ي��ة االردن���ي���ة وه��ي��ئ��ة اال���ش��ت��ث��م��ار، 

تتيح  التي  الت�شهيات  جميع  قدموا  حيث 

التي  الغايات  وحتقيق  االنطاق  للم�شنع 

اأن�شئ من اأجلها.

اأر�س  و�شي�شهم امل�شنع املقام على قطعة 

املزيد  توفري  يف  دومن��ات  خم�شة  م�شاحتها 

االإن��ت��اج يف  وزي��ادة عجلة  العمل  من فر�س 

من  تعتر  ال��ت��ي  ال�شناعية  م��ادب��ا  م��دي��ن��ة 

اأحدث املدن ال�شناعية يف اململكة.

�شينتج  امل�شنع  ان  اىل  اأب��وغ��زال��ة  وا���ش��ار 

من االردن با�شم اردين، وت�شميمه وتقنيته 

وت�����ش��وي��ق��ه و���ش��ن��اع��ت��ه ك��ل��ه��ا اردن���ي���ة، قائا 

ينتج  عاملي  م�شنع  ك��اأي  يكون  ان  “الفكرة 
االهم  املنتجات  هي  كما  متاما  االردن  من 

على م�شتوى دول العامل، و�شيا�شتنا هي ان 

وان  ال��دول��ي��ة  باملوا�شفات  منتجات  ن�شنع 

نوعية،  باأح�شن  تناف�شية،  ا���ش��ع��ارن��ا  ت��ك��ون 

الن ل��دي��ن��ا م���ي���زة ك���ب���رية ع���ن امل��ن��اف�����ش��ن، 

على  الت�شويق  يف  كبري  ب�شكل  نعتمد  حيث 

مكاتبنا املنت�شرة يف خمتلف بقاع العامل«.

واأ����ش���اف ان امل��ن��اف�����ش��ن ي��ق��وم��ون ع���ادة 

ب��و���ش��ع ه��ام�����س رب����ح ع��ل��ى ه����ذه االج���ه���زة 

ما  وينفقوا  باملئة،   70 اىل   50 بن  ي��راوح 

فيما  واالع��ان،  للت�شويق  باملئة   25 ن�شبته 

ال��ن�����ش��ب��ة ح��ت��ى ن��دع��م ال�شعر  ���ش��ن��وف��ر ه���ذه 

امل�شتهلكن. تنا�شب  باأ�شعار  ونوفره 

وق����ال ان���ه مت ا���ش��ت��رياد ج��م��ي��ع امل��ع��دات 

3 خطوط  الازمة للم�شنع الذي �شيبداأ ب� 

عدد  مع  التعاون  لنا  �شبق  انه  مبينا  انتاج، 

وان��ت��ج��ن��ا   2010 ع����ام  ال�����ش��رك��ات م��ن��ذ  م���ن 

اجهزة الب توب بتعاون م�شرك معها.

امل�شنع  انتاج  يكون  ان  ابو غزالة  وتوقع 

م���ن ال��ك��م��ب��ي��وت��رات امل��ح��م��ول��ة وال��ت��اب��ل��ت 

اأي�����دي االردن���ي���ن يف �شهر  ب���ن  وامل���وب���اي���ل 

منتجات  ان  اىل  الفتا  املقبل،  االول  كانون 

وا�شعار  دولية  مبوا�شفات  �شتكون  امل�شنع 

تناف�شية تفوق ال�شناعات املوجودة، م�شريا 

اإىل ان ت�شويق االجهزة لن يكون يف االردن 

العامل  م�شتوى  على  وامن��ا  فقط  واملنطقة 

عقدتها  التي  االتفاقيات  م��ن  باال�شتفادة 

اململكة مع الدول االأخرى.

اأب����وغ����زال����ة  “طال  ان  اإىل  وا������ش�����ار 

�شركة  تاأ�شي�س  عن  اأخ��ريا  العاملية” اأعلنت 

خط  اع��دت  التي  للتقنية  اأبوغزالة  ط��ال 

عملية  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  ال�����ش��ن  يف  ان���ت���اج 

اأج���ه���زة لوحية  ال��ف��ع��ل��ي، وان��ت��ج��ت  االن���ت���اج 

واجهزة البتوب مبوا�شفات عالية، ت�شاهي 

م��وا���ش��ف��ات االأج���ه���زة ال��ع��امل��ي��ة، وب��اأف�����ش��ل 

االأ����ش���ع���ار، وم��ث��ل��ت ه���ذه امل���ب���ادرة ان��ط��اق��ة 

ج���دي���دة ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال���ت���ي ت��و���ش��ع��ت م��ن 

عامل  اإىل  املهنية،  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  ع��امل 

واالأدوات  احلديثة  التقنية  االأج��ه��زة  اإنتاج 

العامل. الرقمية لت�شويقها على م�شتوى 

مع  اتفاقية  ال�شركة  ووق��ع��ت  �شبق  كما 

الإن�شاء  االأردن��ي��ة،  ال�شناعية  امل��دن  �شركة 

التقنية  االأجهزة  وت�شميم  ل�شناعة  م�شنع 

االأول  �شيكون  ال�شناعية  م��ادب��ا  مدينة  يف 

من نوعه يف املنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالطلب العاملي على منتجات 

االج��ه��زة االل��ك��رون��ي��ة، اأ���ش��ار اب��وغ��زال��ة اإىل 

درا����ش���ة ع��امل��ي��ة، ق���درت ح��ج��م ���ش��وق االج��ه��زة 

االلكرونية و”الابتوب” مبا يزيد عن 101 

مليار دوالر يف عام 2017 ويزيد �شنويا بن�شبة 

اىل  ال�شوق  حجم  ي�شل  ان  متوقعة  باملئة،   4

ما يقارب 109 مليارات دوالر يف عام 2025 .

المشتريات الحكومية تسدد 47 مليون دينار 
لصالح شركات ومستودعات االدوية

شركة الفيحاء للمواد الهندسية تكرم غرفتي 
صناعة األردن وعمان

االردن ينتج أول جهاز كمبيوتر نهاية العام الحالي

تعيين تيري بولوريه رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لشركة »جاكوار الند روڤر« 
 دبي-االنباط

 اأعلن ال�شيد ت�شاندرا�شيكران، رئي�س 

“تاتا  ����ش���رك���ة  م���ن  ك���ل  اإدارة  جم��ل�����س 

و”جاكوار  موتورز”  و”تاتا  �شونز” 

تريي  ال�شيد  تعين  عن  روڤر”،  الن��د 

ب����ول����وري����ه رئ���ي�������ش���اً ت���ن���ف���ي���ذي���اً ل�����ش��رك��ة 

الند روڤر”، وذلك ابتداًء من  “جاكوار 
10 �شبتمر 2020.  

وق������ال ال�����ش��ي��د ت�������ش���ان���درا����ش���ي���ك���ران: 

‘جاكوار  اأرحب بتريي يف  اأن  “ي�شعدين 
مم��ي��ز  ع���امل���ي  ق���ائ���د  ف��ه��و  روڤر‘،  الن����د 

تنفيذ  يف  امل��ع��روف  �شجله  مع  لاأعمال 

كماً  تريي  �شيجلب  املعقدة.  االنتقاالت 

هائًا من اخلرة الأحد اأهم املنا�شب يف 

ال�شيارات«.   قطاع 

وي��ت��م��ت��ع ال�����ش��ي��د ب���ول���وري���ه ب��خ��رة 

وا���ش��ع��ة يف اأع���م���ال ال�������ش���ي���ارات، اآخ��ره��ا 

ت���ول���ي���ه م��ن�����ش��ب ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ع���دة  ج���ان���ب  اإىل  “رينو”،  مل��ج��م��وع��ة 

م��ن��ا���ش��ب م��رم��وق��ة اأخ����رى ل���دى م���وّرد 

“فوري�شيا«.   العاملي  ال�شيارات  �شركات 

تعيينه  ع��ل��ى  ب��ول��وري��ه  ال�شيد  وع��ل��ق 

معروفة  روڤر‘  الند  “‘جاكوار  قائًا: 

حول العامل باإرث عامتيها التجاريتن 

البارزة، وامتيازها  الفريد، وت�شاميمها 

هذه  قيادة  �شرف  يل  �شيكون  هند�شياً. 

ف���رة �شتكون  ال��رائ��ع��ة خ���ال  ال�����ش��رك��ة 

االأ�شعب على جيلنا«.  

روڤر‘،  الن���د  ‘جاكوار  ع��م��ل  »ف��ري��ق 

امل����ع����روف����ون ب�����ش��غ��ف��ه��م وم��ع��ن��وي��ات��ه��م، 

واأنا  لنجاحها،  الدافعة  القوة  �شيكونون 

مامح  ر�شم  ملوا�شلة  احلما�شة  �شديد 

االأيقونية.«   ال�شركة  امل�شتقبل لهذه 

وي������اأت������ي ال�������ش���ي���د ب�����ول�����وري�����ه خ���ل���ف���اً 

ل��ل��روف��ي�����ش��ور رال����ف ���ش��ب��ي��ث، ال����ذي مت 

االإع�������ان ���ش��اب��ق��اً ع���ن ت��ول��ي��ه م��ن�����ش��ب 

جمل�س  لرئي�س  التنفيذي  غري  النائب 

اإدارة “جاكوار الند روڤر«.  

واأ����ش���اف ال�����ش��ي��د ت�����ش��ان��درا���ش��ي��ك��ران: 

“اأود اأن اأ�شكر رالف على روؤيته وقيادته 
‘جاكوار  يف  الزمن  من  لعقد  املذهلتن 

م��ن�����ش��ب��ه  يف  ب���ه  واأرح�������ب  روڤر‘،  الن����د 

اإىل ج��ان��ب دوره  ت��ن��ف��ي��ذي  ك��ن��ائ��ب غ��ري 

احلايل يف جمل�س اإدارة ‘تاتا �شونز‘“.  

روڤر”،  الن����د  “جاكوار  اأن  ي���ذك���ر 

والتكنولوجيا  ال�شيارات  ت�شنيع  �شركة 

من  اثنتن  على  مبنية  عاملياً،  ال��رائ��دة 

الريطانية:  ال�شيارات  عامات  اأ�شهر 

ال�شركة  وتكّر�س  روڤ��ر.  والن��د  ج��اك��وار 

يحبها  جتارب  لتقدمي  اأعمالها  خمتلف 

ال�شعي  مع  حياتهم،  م��دى  على  النا�س 

ل��ت�����ش��ك��ي��ل م�����ش��ت��ق��ب��ل ق���ط���اع ال��ن��ق��ل مبا 

“الوجهة �شفر”؛  اإىل  ي�شمن الو�شول 

انبعاثات،  �شفر  فيه  ع��امل��اً  تعني  وال��ت��ي 

و�شفر حوادث، و�شفر ازدحام.  

توقعات بزيادة الطلب على المطاعم 
والحلويات مع قرب عيد األضحى

5ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

الصناعة تكثف الرقابة على األسواق
 قبل وخالل عطلة العيد 

بورصة عمان تغلق تعامالتها على ارتفاع

نشرة استرشادية ألسعار اإلسمنت األسود

 االنباط-عمان

  ت��وق��ع ممثل ق��ط��اع امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة يف غرفة 

ق��ط��اع  ي�����ش��ه��د  ان  ح����م����اده،  رائ�����د  االردن  جت�����ارة 

عيد  حلول  ق��رب  مع  ن�شاطا  واملطاعم،  احللويات 

االأ�شحى املبارك، وقد ميتد خال العطلة.

ان  االأرب���ع���اء،  ام�����س  �شحفي  ت�شريح  يف  وق���ال 

ا����ش���ح���اب امل���ط���اع���م وحم�����ال احل���ل���وي���ات ي��ع��ول��ون 

االأ�شحى  عيد  الفا�شلن عن  اليومن  على  كثريا 

الفرة  خ��ال  تراجعت  التي  مبيعاتهم  لتن�شيط 

املا�شية متاأثرة باأزمة فريو�س كورونا.

اجلاهزة  احللويات  بيع  ا�شعار  ان  حماده  وبن 

جاهزية  موؤكدا  املحلية،  بال�شوق  ا�شتقرارا  ت�شهد 

ا�شحاب حمال احللويات لتاأمن طلبات املواطنن 

من خمتلف اال�شناف.

واكد توفر جميع م�شتلزمات ت�شنيع احللويات 

بخا�شة املعمول من عجوة وطحن و�شكر وغريها 

م��ن امل�����ش��ت��ل��زم��ات االخ����رى ب��ك��م��ي��ات ك��ب��رية وع��ن��د 

�شجلتها  ال��ت��ي  بنف�س  م�شتقرة  ا���ش��ع��ار  م�شتويات 

خال العام املا�شي.

وحث حمادة ا�شحاب املطاعم وحمال احللويات 

معايري  تطبيق  يف  االلتزام  موا�شلة  �شرورة  على 

الوقائية  واالج���راءات  العامة  وال�شامة  ال�شحة 

للحد من انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد.

تعمل  من�شاأة  ال��ف   18 ق��راب��ة  باململكة  وي��وج��د 

يف قطاع املطاعم واحللويات توظف ما يزيد على 

100 الف عامل.

واك���د ح��م��ادة ت��وف��ر خم���زون اآم���ن م��ن خمتلف 

ال�����ش��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة واال���ش��ا���ش��ي��ة ب��ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة، 

عالية  وبجودة  وطلبا  ا�شتهاكا  االك��ر  وبخا�شة 

وب��اأ���ش��ع��ار م��ق��ب��ول��ة، وب��دائ��ل م��ت��ع��ددة م��ن ال�شلعة 

الواحدة.

واأ�����ش����ار اإىل وج����ود م��ن��اف�����ش��ة ك��ب��رية ب��ال�����ش��وق 

انعك�شت  الغذائية  امل��واد  قطاع  جت��ار  ب��ن  املحلية 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وي��ات االأ���ش��ع��ار ع����اوة ع��ل��ى ال��ع��رو���س 

الكرى  التجارية  املراكز  تقدمها  التي  امل�شتمرة 

وامل���������والت ع���ل���ى خم���ت���ل���ف االأ�����ش����ن����اف ال���غ���ذائ���ي���ة 

واال�شا�شية.

 30 ي�شكل  الغذائية  امل���واد  ق��ط��اع  ان  اىل  ي�شار 

باملئة من حجم القطاع التجاري وبعدد يقارب 50 

ت�شغل  اململكة  بعموم  و�شغرية  كبرية  من�شاأة  األ��ف 

نحو250 األف عامل.

ودع��ا ح��م��اده اإىل ���ش��رورة مت��دي��د اأوق���ات عمل 

امل��ط��اع��م وامل���ح���ال ال��ت��ج��اري��ة ب��ح��ي��ث ت���ك���ون على 

الداخلية  ال�شياحة  حركة  لتحريك  ال�شاعة  مدار 

باململكة بخا�شة خال ف�شل ال�شيف.

 االنباط-عمان

بلغ �شعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكر 

ام�س  املحلية  ال�شوق  املواطنن يف  رغبة من 

�شراء  ل��غ��اي��ات  دي��ن��ار  50ر39  عند  االأرب���ع���اء، 

امل���واط���ن���ن م���ن حم����ات ال�����ش��اغ��ة، م��ق��اب��ل 

90ر37 دينار جلهة البيع.

ووف����ق����ا الأم�������ن ����ش���ر ال���ن���ق���اب���ة ال���ع���ام���ة 

الأ���ش��ح��اب حم��ات جت���ارة و���ش��ي��اغ��ة احللي 

وامل���ج���وه���رات رب��ح��ي ع����ان، ب��ل��غ ���ش��ع��ر بيع 

24 و18 لغايات  ال��ذه��ب ع��ي��اري  ال��غ��رام م��ن 

46 و35 دينارا  ال�شاغة  ال�شراء من حمات 

على التوايل.

ال��ل��رية  �شعر  اأن  ت�شريح  يف  ع��ان  وب��ن 

دي��ن��ارا،   280 بلغ  غ��رام��ات   7 وزن  ال��ر���ش��ادي 

ف��ي��م��ا ب��ل��غ ���ش��ع��ر ال��ل��رية االإجن��ل��ي��زي وزن 8 

غرامات 310 دنانري.

وا�شار اإىل ان الطلب على الذهب بال�شوق 

جيد  عر�س  يقابله  �شعيفا،  زال  ما  املحلية 

جدا لا�شتفادة من ارتفاع اال�شعار.

ولفت عان اىل ان �شعر الذهب بال�شوق 

العاملية ام�س االربعاء �شبه م�شتقر مع �شعر 

لاأون�شة  دوالرا   1960 عند  ال��ث��اث��اء،  ي��وم 

الواحدة.

 االنباط-عمان

والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�شناعة  وزي���ر  اأوع���ز 

االأ���ش��واق  ال��دك��ت��ور ط��ارق احل��م��وري، ملديريتي 

وح���م���اي���ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك وم���دي���ري���ات ال��������وزارة يف 

املحافظات بتكثيف الرقابة على االأ�شواق قبيل 

وتغطية  املبارك،  االأ�شحى  عيد  عطلة  وخ��ال 

ج��م��ي��ع امل��ن��اط��ق اجل��غ��راف��ي��ة يف امل��ح��اف��ظ��ة من 

خال جوالت فرق مراقبة االأ�شواق.

االرب��ع��اء،  ام�س  ت�شريح  احل��م��وري يف  واك��د 

على  الرقابية  اجل��والت  اثناء  الركيز  اأهمية 

ق���ط���اع امل���خ���اب���ز م���ن ح��ي��ث ت���وف���ر م�����ادة اخل��ب��ز 

العربي الكبري والتقيد باإعان االأ�شعار والبيع 

ب��االأ���ش��ع��ار امل���ح���ددة، وحم����ات ب��ي��ع احل��ل��وي��ات 

وال�����ش��ك��اك��ر وال�����ش��ك��والت��ة وال���ه���داي���ا وال��ت��ح��ق��ق 

م��ن اع���ان االأ���ش��ع��ار واالل���ت���زام ب��ه��ا، وحم��ات 

الكهربائية  واالأدوات  واالأث����اث،  االأل��ب�����ش��ة  بيع 

وامل��ن��زل��ي��ة واالل��ك��رون��ي��ة، وحم����ات اخل�����ش��ار 

اخللوية،  البطاقات  بيع  وحم��ات  وال��ف��واك��ه، 

الت�شنيف  ح�شب  البيع  م��ن  للتاأكد  وامل��اح��م 

وب��ل��د امل��ن�����ش��اأ واإع����ان اال���ش��ع��ار، ب��االإ���ش��اف��ة اىل 

مراقبة حمات بيع الدجاج الطازج والنتافات 

والتاأكد من اعان االأ�شعار وااللتزام بها.

و����ش���دد ال����وزي����ر ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���ت���اأك���د م��ن 

الأحكام  وفقاً  والتنزيات  العرو�س  ا�شراطات 

وتوفر  االأ���ش��ع��ار  واإع���ان  ال��ن��اف��ذة،  الت�شريعات 

ا�شراطات ال�شحة وال�شامة العامة والتباعد 

اجل�شدي وتوفر اأدوات التعقيم.

 االنباط-عمان

بتداول  االربعاء،  ام�س  عمان  بور�شة  اغلقت 

�شفقة،   2779 ع��ل��ى  م��وزع��ة  ���ش��ه��م،  م��ل��ي��ون  8ر5 

بقيمة تداوالت اإجمالية بلغت 9ر4 مليون دينار.

 1581 النقطة  اىل  البور�شة  موؤ�شر  وارتفع 

اجلل�شة  اإغ��اق  مع  مقارنة  باملئة  66ر0  بن�شبة 

ال�شابقة.

لل�شركات  االإغ����اق  اأ���ش��ع��ار  م��ق��ارن��ة  ول���دى 

اأظهرت  �شركة   24 اأن  تبن  اأ�شهمها،  املتداولة 

ارت��ف��ع��ت  بينما  اأ���ش��ه��م��ه��ا،  اأ���ش��ع��ار  ان��خ��ف��ا���ش��ا يف 

اأ�شهم  اأ�شعار  وا�شتقرت  �شركة،   51 اأ�شهم  اأ�شعار 

32 �شركة اخرى.

 االنباط-عمان

ام�����س  االردن  ����ش���ن���اع���ة  غ����رف����ة  اأ������ش�����درت 

اال�شمنت  الأ�شعار  ا�شر�شادية  ن�شرة  االرب��ع��اء، 

خال  �شارية  حمليا  وامل�شنع  املكي�س  االأ���ش��ود 

�شهر اآب املقبل.

تراوح  �شهريا،  ت�شدر  التي  الن�شرة  وح�شب 

�شعر الطن الواحد من اال�شمنت االأ�شود املكي�س 

من اأر�س امل�شنع من دون �شريبة املبيعات بن 

55ر69 دينار باحلد االدنى و14ر74 دينار بحده 

االأعلى.
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حت��ت ع��ن��وان: “كيف مت��ّك��ن��ت )اجل��ه��اد 

الإ����س���ام���ّي( م��ن ال��ت��ق��ّدم ع��ل��ى ح��م��ا���س يف 

العدّو  اإىل  وحتوّلت  اإ�سرائيل  �سّد  احل��رب 

التلفزيون  ع��ر���س  لاحتال”،  الأخ��ط��ر 

العربّي الثاثاء، برناجًما ا�ستق�سائًيا عن 

حركة اجلهاد الإ�سامّي، ت�سّمن ُمقاباٍت 

مع خرباء ورجال اأمن �سابقني، مبا يف ذلك 

املو�ساد،  يف  ال�سابق  )تيفيل(  وح��دة  رئي�س 

ا اأّن ال�سهيد بهاء اأبو  ً ووزراء �سابقني، ُمعتربرِ

العطا �سيبقى يف ذاكرة الإ�سرائيليني، لأّنه 

ب�سكٍل �سخ�سيٍّ عندما  نتنياهو  واأه��ان  اأّذل 

اأمر باإطاق ال�سواريخ على مدينة اأ�سدود 

واأجرب نتنياهو على مغادرة القاعة.

وطبًقا لأحاديث ال�سيوف، فاإّن )اجلهاد 

ك��ان وم��ا زال و�سيبقى الب��ن  الإ���س��ام��ّي( 

مع  عقائدًيا  حلًفا  واأن�����س��اأ  لإي����ران،  امل��دل��ل 

تبّنت  ال��ت��ي  اي����ران،  اأّن  ُم�سيًفا  اهلل،  ح��زب 

بالأ�سلحة  بتزويده  تقوم  )اجل��ه��اد(  عملًيا 

ُم�سرًيا  امل��دى،  بعيدة  وال�سواريخ  الدقيقة 

فتحي  د.  الأّول  اجل���ه���اد  ق���ائ���د  اأّن  اإىل 

الثورة  اجلهاد من  فكرة  ا�ستلهم  ال�سقاقي 

ونقلها   ،1979 ع���ام  اإي�����ران  يف  الإ���س��ام��ّي��ة 

قيادة  ُتقيم  احل��ني  ذل��ك  ومنذ  لفل�سطني، 

احلركة عاقاٍت متينٍة مع النظام احلاكم 

يف طهران، وبطبيعة احلال مع حزب اهلل، 

اإي���ران،  يف  التنظيم  عنا�سر  ي��ت��ّدرب  حيث 

�سورّية ولبنان.

و�����س����ّدّد ال�����س��ي��وف ال���ذي���ن حت����ّدث����وا يف 

ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى اأّن )اجل��ه��اد الإ���س��ام��ّي( 

باتت “البن العاق”، وبعد ا�ستام د. زياد 

النخاّلة القيادة قبل حوايل ال�سنتني، بات 

اأك���ر رادي��ك��ال��ّي��ًة وت��ط��ّرًف��ا، وذل���ك بف�سل 

الدعم الإيرايّن غري املحدود له. 

النخالة  ت�سّلم  م��ن��ذ  اإّن����ه  دي��خ��ر  وق���ال 

عدوانّيًة  اأك��ر  التنظيم  بات  اجلهاد  قيادة 

وجراأًة من املا�سي، فيما قال حملل ال�سوؤون 

النخاّلة  اإّن  ب��ريغ��ر،  غ���ال  الفل�سطينّية، 

ال�سقاقي  ال�����س��اب��ق��ني،  ل��ل��ق��ائ��دي��ن  خ���اًف���ا 

من  التنظيم  يف  ن�ساأ  ف��اإّن��ه  �سّلح،  ورم�سان 

وقال  للقيادة،  و�سل  حتى  وتقّدم  القاعدة 

��ًق��ا يف جي�س  ���س��ابرِ ال��و���س��ط��ى  املنطقة  ق��ائ��د 

الحتال، اجلرنال احتياط ي�سرائيل زيف، 

اإىل  �سغرٍي  تنظيٍم  م��ن  حت���ّول  اجل��ه��اد  اإّن 

جي�ٍس كبرٍي وخطرٍي على اإ�سرائيل.

العام  الأم����ن  ج��ه��از  رئي�س  دي��خ��ر،  اآيف 

الأ���س��ب��ق )ال�����س��اب��اك( وال��ن��ائ��ب ع���ن ح��زب 

ال��ل��ي��ك��ود، ق����ال: ت��ر���س��ان��ة ح��م��ا���س ت��ع��ززت 

اجلهاد  ولكن  الأخ���رية،  ال�سنوات  كثرًيا يف 

ج��ًدا  واملُ��ت��ق��ّدم��ة  املُ��ت��ط��وّرة  الأ�سلحة  تلّقى 

اإ�سرائيل،  على  تكتيكًيا  ُي�سكِّل خطًرا  وب��ات 

لي�س  التنظيم  تابع،  حلما�س،  خاًفا  لأّن��ه 

قطاع  يف  ومعي�ستهم  ال�سكان  عن  م�سوؤوًل 

ع�سكرّيٍة  عملياٍت  بتنفيذ  يقوم  ول��ذا  غ��ّزة، 

جريئٍة �سّد الأه��داف الإ�سرائيلّية، وتابع: 

ال” وُيعترب حتدًيا  “البن ال�سّ اإّن��ه عملًيا 

عنا�سره  اأّن  ُم�����س��ي��ًف��ا  لإ���س��رائ��ي��ل،  ك��ب��رًيا 

بتنفيذ  وي���ق���وم���ون  ب��ال�����س��ه��ادة،  ي���وؤم���ن���ون 

ال��ع��م��ل��ي��ات اجل���ري���ئ���ة، وع��ل��ى ن��ح��ٍو خ��ا���سٍّ 

ال��ع��م��ل��ي��ات ال���س��ت�����س��ه��ادّي��ة داخ�����ل ال��ع��م��ق 

م  الإ����س���رائ���ي���ل���ّي، ف��ي��م��ا اأ����س���ار ُم���ّع���د وُم���ق���دِّ

تفوق  )اجل��ه��اد(  تر�سانة  اأّن  اإىل  الربنامج 

من حيث دّقة ال�سواريخ وعددها واأنواعها، 

تر�سانة حما�س.

ك��م��ا ����س���ّدّد ال�����س��ي��وف ع��ل��ى اأّن�����ه خ��اًف��ا 

حلما�س، فاإّن اجلهاد يرف�س اأّي مفاو�ساٍت 

م���ع اإ����س���رائ���ي���ل، ح��ت��ى ع���رب ط�����رٍف ث���ال���ٍث، 

ب��اأّن اجلهاد هو الطريقة الوحيدة  ويوؤمن 

لانت�سار على دولة الحتال و�سطبها عن 

اخلارطة نهائًيا.

وق����ال وزي����ر الأم�����ن الأ����س���ب���ق، اجل���رنال 

عملية  اإّن  ي��ع��ال��ون،  مو�سيه  الح��ت��ي��اط  يف 

اغتيال عطا اأبو الّرب �سّكلت انعطافًة كبريًة 

يف ال�سراع مع هذا التنظيم، لفًتا اإىل اأّنه 

ال�سامد(  م��ّرٍة منذ عملية )اجل��رف  لأّول 

�سيا�سة  اإىل  اإ�سرائيل  تعود   2014 �سيف  يف 

الغتيالت املمركزة �سّد قادٍة فل�سطينيني.

اأمر  العطا  اأب��و  ف��اإّن  وبح�سب الربنامج، 

اأ�سدود  مدينة  باجتاه  ال�سواريخ  ب��اإط��اق 

)اأ�سدود( عندما كان رئي�س الوزراء ُي�سارك 

يف اجتماٍع انتخابيٍّ كبرٍي، الأمر الذي اأجرب 

امل��ك��ان حت��ت حرا�سٍة  م��غ��ادرة  على  نتنياهو 

ُم�سّدّدٍة من قبل وحدة حماية ال�سخ�سيات 

املُهّمة يف جهاز الأمن الّعام، ووفًقا للربنامج 

فاإّن اأبو العطا متّكن عرب اإطاق ال�سواريخ 

القاعة، من  م��غ��ادرة  على  نتنياهو  واإج��ب��ار 

وهذه  ال�سراع،  يف  كبريٍة  انعطافٍة  اإح��داث 

الواقعة اأّثرت كثرًيا على عملية كّي الوعي 

اجل��م��ع��ّي ل��اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني، ك��م��ا اأّك����د ُم��ّع��د 

م الربنامج، اأ�ساف ليربمان. وُمقدِّ

االنباط - وكاالت

ال�سهاينة  واح��ت��ال   1948 نكبة  منذ 

ل��ف��ل�����س��ط��ني مت ه���دم ع�����س��رات امل�����س��اج��د، 

خ��ا���س��ة يف ال���ق���رى ال���ت���ي مت ت��دم��ريه��ا، 

حظائر  اأو  كن�س  اإىل  بع�سها  حتويل  ومت 

لاأبقار اأو متاحف اأو مقاٍه وخمارات.

وق����ال رئ��ي�����س جل��ن��ة احل���ري���ات بلجنة 

امل��ت��اب��ع��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ج��م��اه��ري ال��ع��رب��ي��ة يف 

اإن  اخلطيب،  كمال  الفل�سطيني  الداخل 

يوؤرخون  املحتل  بالداخل  الفل�سطينيني 

للم�ساجد قبل وبعد نكبة 1948، فبع�سها 

ما زال قائما والآخر ُدمر، بينما ُي�ستخدم 

ن�سئ من اأجله.
ُ
ق�سم ثالث لغري ما اأ

فاإن  اخلطيب،  اأعدها  درا�سة  وبح�سب 

ك��ن�����س وم��ع��اب��د  اإىل  ُح���ول���ت  م�����س��ج��دا   15

باتت  اأو  غ��ل��ق��ت 
ُ
اأ اأو  ه��دم��ت  و40  لليهود، 

مهملة، اإ�سافة اإىل 17 ُحولت اإىل حظائر 

وخ��م��ارات  اأو مطاعم  والأب��ق��ار  ل��اأغ��ن��ام 

ومتاحف وخمازن.

عمر  ب���ن  ظ��اه��ر  اأق�����ام   ،1743 ع����ام  يف 

الزيداين، اأحد احلكام يف فل�سطني خال 

ف���رة احل��ك��م ال��ع��ث��م��اين، م�����س��ج��دا با�سم 

ظاهر العمر الزيداين يف مدينة طربيا، 

حوله  املتعمد  الإ�سرائيلي  الإهمال  لكن 

اأهم معامل  اأحد  وهو  مبنى مهجور،  اإىل 

طربيا.

وتفيد الدرا�سة باأن اجلامع الأحمر يف 

للفنانني  ملتقى  اإىل  ُح��ول  �سفد  مدينة 

ذات��ه  امل�سري  زف���اف.  وت��ق��ام فيه ح��ف��ات 

ق�ساء  يف  حو�س،  عني  م�سجد  ح��ال  ك��ان 

م���ن م�سجد  ال���ع���ل���وي  وال���ط���اب���ق  ح��ي��ف��ا، 

ال�سك�سك يف يافا.

وي���ق���ول خ��ط��ي��ب: ب��ع��د ال��ن��ك��ب��ة وه���دم 

اأ�سبحت العقارات  539 قرية فل�سطينية، 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، مب����ا ف���ي���ه���ا امل�������س���اج���د، 

م�����س��ت��ب��اح��ة ل����دى م��وؤ���س�����س��ة الإح���ت���ال. 

اإىل  منه  ق�سم  حت��ول  قي�سارية  فم�سجد 

اإىل م��ع��ر���س  م��ط��ع��م وخ���م���ارة، والآخ������ر 

اإىل  ُح���ول  ال��ع��ف��ول��ة  وم�سجد  ل��ل��ف��ن��ان��ني، 

كني�س، وم�سجد بي�سان اإىل متحف.

���س��ي��ا���س��ة  اأن  ع���ل���ى  خ���ط���ي���ب  وي�������س���دد 

الإح���ت���ال ب��ه��ذا ال�����س��اأن ت�����س��رب ع��ر���س 

احلائط مب�ساعرنا ويربز هذا يف مقربة 

قبور  جتريف  يتم  حيث  بيافا،  الإ�سعاف 

امل���ق���ربة الإ����س���ام���ي���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة، رغ��م 

ال�سكان. احتجاجات 

ووف�����ق خ��ط��ي��ب، ف�����اإن م���ا ي���ج���ري م��ع 

هاجروا  الذين  الفل�سطينيني  ممتلكات 

ع��ل��ى  ي���ن���ط���ب���ق   1948 يف  ه�����ج�����روا  اأو 

امل�����س��اج��د اأي�������س���ا. وي���ق���ول: ب��ع��د ال��ن��ك��ب��ة 

ال��غ��ائ��ب��ني،  ق����ان����ون  “الكني�ست”  اأق������ر 

ال��������ذي ت����ع����ام����ل م�����ع اأم�����������اك  ال����ع����رب 

ب��اع��ت��ب��اره��ا لأ����س���خ���ا����س ل وج�����ود ل��ه��م، 

على  يدها  “اإ�سرائيل”  و�سعت  وبالتايل 

الطريقة  وبنف�س  واأماكهم،  عقاراتهم 

وم�سليات  م�ساجد  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��اء  مت 

ع����دي����دة. وي�����س��ت��ط��رد: رغ����م امل���ح���اولت 

وق��ف  اأو  م�����س��اج��د  امل���ت���ك���ررة ل����س���ت���ع���ادة 

ف��اإن  ت��رم��ي��م��ه��ا،  ح��ت��ى  اأو  عليها  ال��ت��ع��دي 

�سلطات الحتال مل توافق.

الإحتال  حكومة  اإن  يقول  اخلطيب 

م�سجد،  اأي  ب��ب��ن��اء  ت��اري��خ��ه��ا  يف  ت��ق��م  مل 

ف��ج��م��ي��ع امل�������س���اج���د اأق���ي���م���ت ع���ل���ى ن��ف��ق��ة 

ويجمعون  اللجان  ي�سكلون  الذين  اأهلنا 

التربعات لإقامة امل�ساجد.

االحتالل: »الجهاد« خطير ويملك اسلحة ُتضاهي ترسانة »حماس«

منذ النكبة... االحتالل يحول 32 مسجًدا لمعابد وخمارات وحظائر

شفاء األسير أبو وعر من »كورونا«

الغانم: نائب األمير طمأننا على صحة 
الشيخ األحمد

االنباط - وكاالت

الأ���س��رى واملحررين  ���س��وؤون  اأف���ادت هيئة 

اأب��و وع��ر م��ن فريو�س  ب�سفاء الأ���س��ري كمال 

ك����ورون����ا، ب��ع��د ن��ح��و اأ���س��ب��وع��ني م���ن اإع����ان 

اإ�سابته بالفريو�س.

وجاءت اإ�سابة الأ�سري اأبو وعر بالفريو�س 

اإح��دى  “جلبوع” اإىل  �سجن  م��ن  نقله  بعد 

امل�ست�سفيات املدنية لاحتال لإجراء عملية 

جراحية له، وهناك تبني اإ�سابته بالفريو�س 

بعد اإجرائه العملية اجلراحية.

واأو�سحت الهيئة وفًقا ملا نقلته عن ممثل 

اأبو  اأن  “الرملة”،  الأ�سرى يف عيادة معتقل 

خ����رج م��ن ال��ع��زل وُن��ق��ل اإىل الأق�����س��ام، 
ُ
وع��ر اأ

وهو موجود مع ممثل الق�سم بنف�س الغرفة، 

وو�سعه ال�سحي م�ستقر اإىل حد ما. واأ�سارت 

اأن الأ�سري ل يزال بحاجة ما�سة اإىل متابعة 

طبية حثيثة، وخا�سة اأنه يعاين من �سرطان 

يف احل��ن��ج��رة وظ���روف���ه ال�����س��ح��ي��ة خ��ط��رية 

ومعقدة.

ح��ج��م��ه،  ي������زداد  ل���دي���ه  “الورم  وق����ال����ت: 

ويعاين من نق�س حاد يف الوزن، وفقد قدرته 

الأ���س��رى  رف��اق��ه  م��ع  ال��ك��ام ويتوا�سل  على 

بالكتابة«.

والأ���س��ري اأب���و وع��ر )46 ع��اًم��ا( م��ن بلدة 

وحمكوم   ،2003 ع��ام  منذ  معتقل  قباطية، 

6 مرات بالإ�سافة اإىل )50(  بال�سجن املوؤبد 

عاًما.

االنباط - وكاالت

الكويتي،  الأم����ة  جمل�س  رئ��ي�����س  ق���ال 

اإن��ه التقى نائب الأم��ري،  م��رزوق الغامن، 

الأرب��ع��اء، حيث طماأنه على �سحة  ام�س 

اأمري الباد، ال�سيخ �سباح الأحمد.

مكتب  “اأع�ساء  اأن  ال��غ��امن  واأو����س���ح 

املجل�س ت�سرفوا بلقاء �سمو نائب الأمري، 

الأم���ري،  �سمو  �سحة  على  طماأننا  حيث 

وا�ستمعنا بحر�س لتوجيهاته ال�سديدة«.

نقلتها  ت�سريحات  الغامن، يف  واأ�ساف 

و�سائل اإعام حملية، “ا�ستمعنا بحر�س 

����س���دي���د ل��ن�����س��ائ��ح ���س��م��و ن���ائ���ب الأم�����ري 

فيها  ���س��دد  وال��ت��ي  ال�سديدة  وتوجيهاته 

على التعاون مع ال�سلطة التنفيذية وهو 

واأكرمني  ال�سلطتني،  بني  الآن  احلا�سل 

املتوا�سع  �سخ�سي  جت��اه  بكلماته  �سموه 

ودع��وت��ه ل��ل��ن��واب ب��ال��ت��ع��اون م��ع الرئا�سة 

يف اجن��از كل التحديات وه��ذا داف��ع قوي 

و�سهادة �سخ�سيا اأعتز بها من �سمو نائب 

الأمري ونعاهده اننا �سنكون على العهد يف 

تلبية طموحات �سموه وطموحات ال�سعب 

الكويتي«.

االنباط - وكاالت

ازدادت  امل��ا���س��ي��ني  ال�����س��ه��ري��ن  خ����ال 

وترية بناء البوؤر ال�ستيطانية يف املناطق 

املحتلة،  الغربية  بال�سفة  “ج”  امل�سنفة 

التي تقع حتت ال�سيطرة الكاملة لل�سلطة 

الح��ت��ال  ت��غ��ول  ظ���ل  يف  الفل�سطينية، 

وال�ستياء  الأرا���س��ي  على  وم�ستوطنيه 

عليها.

مطلع  الدولية  العفو  منظمة  واأعلنت 

امل�ستوطنات  اإن�����س��اء  اأن  اجل����اري،  ال�سهر 

ب�سكل دائ��م على الأرا���س��ي املحتلة يعترب 

جرمية حرب، م�سريًة اإىل اأن عملية ال�سم 

اأرا���س ذات ملكية  قد ت�سفر عن م�سادرة 

خ��ا���س��ة وزراع���ي���ة، داع��ي��ة اإىل وق���ف بناء 

وتو�سيع امل�ستوطنات.

»خ��ط��ة ال�سم” ال��ت��ي اأع��ل��ن الح��ت��ال 

متوز  �سهر  مطلع  بتنفيذها  �سيبداأ  اأن���ه 

اأكر  بال�سيطرة على  والقا�سية  احل��ايل، 

م���ن 33% م���ن م�����س��اح��ة ال�����س��ف��ة، ب��داأه��ا 

الحتال بعمليات م�سادرة لأرا�س جبلية 

بح�سب  ف��ي��ه��ا،  ا�ستيطانية  ب����وؤر  واإق���ام���ة 

خرباء.

وي����ق����ول اخل���ب���ري يف �����س����وؤون اجل�����دار 

“وترية  اإن  جمعة:  ج��م��ال  وال�ستيطان 

م�������س���ادرة الأرا������س�����ي ب���ال���ق���وة م����ن ق��ب��ل 

ال�ستيطانية  ال��ب��وؤر  وب��ن��اء  امل�ستوطنني 

خال ال�سهريني املا�سيني تزايدت ب�سكل 

ت�سع  وهناك  مقلق،  وب�سكل  طبيعي  غري 

بوؤر ا�ستيطانية على الأقل مت اإقامتها من 

قبل امل�ستوطنني ».

م��ن جمل�س  ق����رار  “هناك  وي�����س��ي��ف: 

املعركة،  ه��ذه  ب��ب��دء  الأع��ل��ى  امل�ستوطنات 

ي��ف��ر���س  اأن  ه�����و  ذل������ك  م�����ن  وال������ه������دف 

امل�ستوطنون واقعا جديدا يتعدى خريطة 

ت���رام���ب نف�سه،  ال�����س��م وح���ت���ى خ��ري��ط��ة 

تثبيته  ي��ت��م  اح��ت��ال��ه  ي��ت��م  م��ا  اأن  مبعنى 

لحقا«. ويوؤكد اأن هذا الأمر مدعوم من 

ت��وف��ر احلماية  ال��ت��ي  الح��ت��ال،  حكومة 

وت�ساعدهم  للم�ستوطنني  والإم��ك��ان��ي��ات 

حكومة  م��ن  ا�ستيطانية  �سيا�سة  وه����ذه 

عن�سرية.

الأرا�سي  تتبعنا م�سادرة  “اإذا  ويتابع: 

يف جنوب ال�سفة مثا “غو�س عت�سيون” 

حتديدا، فعندما يتم احلديث عن حتويل 

اليهودي  القومي  ال�سندوق  با�سم  اأرا���س 

ف��ه��ذه ب�����ادرة خ��ط��رية ج����دا، وه����ذا يعني 

ال�سفة  مناطق  اأن  يتعاملون  ب��داأوا  اأنهم 

تعد  ومل  مدنية  الح��ت��ال  لكيان  تابعة 

ع�سكرية«.

تقوم  “اإ�سرائيل”  اأن  جمعة  ويك�سف 

ب��دون  ال��واق��ع  اأر����س  على  ال�سم  بعملية 

ال���دخ���ول يف م��وج��ة الإع�������ان، ك��م��ا ك��ان 

احل��دي��ث ع��ن الأول م��ن مت���وز، لكن هي 

ب�����داأت ف��ع��ل��ًي��ا ع��م��ل��ي��ة ال�����س��م يف امل��ن��اط��ق 

الأرا���س��ي  مب�سادرة  ال�سفة  من  اجلبلية 

اليهودي.  القومي  لل�سندوق  وحتويلها 

ب���داأت  الأردن  غ���ور  يف  “بينما  وي��ك��م��ل: 

ب�سكل مكثف باحتال ما تتمكن منه عرب 

امل�ستوطنني، من تال وجبال وال�ستياء 

على الأرا���س��ي ال��زراع��ي��ة وامل��راع��ي وخلق 

للرحيل  لدفعهم  املواطنني  م��ع  امل�ساكل 

عن مناطقهم«.

ويرى �سعوبة يف ال�ستمرار مبواجهة 

امل�سروع يف حال بقي الو�سع الفل�سطيني 

ك��م��ا ه���و ع��ل��ي��ه، يف ظ���ل ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ي 

ج��دي��ة  يف  وي�����س��ك��ك  ال�����س��ل��ط��ة.  تنتهجها 

ال�سلطة بوقف التن�سيق الأمني بقوله:” 

التن�سيق  ع��ن��دم��ا مت احل��دي��ث ع��ن وق���ف 

الأمني مع كيان الحتال مل يتم تطويره 

وو�سع اآليات لتنفيذه، مبعنى اأن التن�سيق 

ك���ان وب��ق��ي ون��ح��ن ل ن��ع��ل��م«. وي��ل��ف��ت اإىل 

اأن الأم��ور ت�سري بطريق خمالف للقرار، 

اأن القرار اتخذ لمت�سا�س نقمة  مبعنى 

ال�سارع«.

ووفق روؤية اخلبري، فاإن الت�سدي يجب 

اأن ي�سمل مطالبة عربية ب�سحب العاقات 

م���ع الح����ت����ال، الأم�����ر ال�����ذي ق���د ي��دف��ع 

لإع��ان فل�سطيني عن �سحب الع��راف 

جبهة  ت�سكيل  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��الح��ت��ال، 

عاملية م�ساندة للق�سية الفل�سطينية.

اأن  يرى جمعة  املحلي،  امل�ستوى  وعلى 

�سبيل  الوفاق بني حما�س وفتح يف  ب��وادر 

م��واج��ه��ة ال�����س��م ب��ح��اج��ة ل��رج��م��ة على 

م�ساريع  ل��ك��ل  بالت�سدي  ال���واق���ع،  اأر�����س 

الحتال على الأر�س.

ب������دوره، ي��ق��ول م��دي��ر وح����دة م��راق��ب��ة 

اأري��ج �سهيل خليلية  ال�ستيطان يف معهد 

تخطط  البداية  يف  كانت  :”اإ�سرائيل  اإن 

لعملية �سم �ساملة، لكن الإج��راءات على 

بال�سم  �ستقوم  اأن��ه��ا  اإىل  ت�سري  الأر�����س 

ح�����س��ب الأول����وي����ة والأه���م���ي���ة، ف��الأه��م��ي��ة 

ال�ستيطانية  ال��ت��ك��ت��ات  ه��ي  ال��ق�����س��وى 

ال�����س��خ��م��ة حت���دي���دا ح����ول ال��ق��د���س مثل 

وغو�س  ادوميم  ومعايل  زئيف  :”جفعات 

ما  خ��ال��ه��ا  م��ن  تعلن  عت�سيون” ح��ت��ى 

ي�سمى ب�”القد�س الكربى«.

وي�������س���ي���ف اجل�������زء ال����ث����اين ال�������ذي ل��ه 

اجلدار  الواقعة خلف  املناطق  اأهمية هي 

الفا�سل، اأي ما بني اجلدار وخط الهدنة، 

ال�ساطئية  الأرا���س��ي  تثبيت  اأهمية  يليها 

للبحر امليت، وما يتبقى ا�ستيطان زراعي 

و�سناعي.

وبح�سب خليلية، فاإن عمليات التجزئة 

���س��ت��اح��ظ ب�����س��ك��ل اأك�����رب خ����ال امل��رح��ل��ة 

لن  ال�سم  ق�سية  اأن  مو�سحا  ال��ق��ادم��ة، 

اإذا ك��ان ه��ن��اك �سبه  اإل  ت��خ��دم الح��ت��ال 

املرحلة لغ�س  ال�سلطة يف هذه  اتفاق مع 

ال��ن��ظ��ر ع���ن ب�����وؤر ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة م���ن اأج���ل 

ال�����س��غ��ط. وي����رى اأن الح���ت���ال ي��ح��اول 

مناطق  يف  بها  امل��ع��م��ول  ال��ق��وان��ني  تغيري 

اإىل مدنية  ع�سكرية  “ج”، وحتويلها من 
ك��م��ا يف ال����داخ����ل امل���ح���ت���ل، وم����ن خ��ال��ه 

ج��زء  وت��ع��ري��ف  ت�سنيف  اإع����ادة  ي�ستطيع 

ت�سجيلها،  وت��غ��ي��ري  الأرا����س���ي  م��ن  ك��ب��ري 

بت�سجيل  اأنف�سهم  امل�ستوطنون  يقوم  ك��اأن 

الأرا������س�����ي ول��ي�����س م���ن خ����ال ج��م��ع��ي��ات 

ا�ستيطانية.

االحتالل ينفذ »خطة الضم« بصمت وبالتدريج
المستوطنون يفرضون واقعا جديدا يتعدى »الضم« وخريطة ترامب لتثبيته الحقا 
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اعالن بيع روضة

اأعلن اأنا حممد �سلمان ال�سعد 

عبد  حممود  هيفاء  و  مريان 

ال��ق��ادر اأب���و رج��ي��ع ع��ن بيع 

و  الغزالن(  )رو�سة  رو�ستنا 

اإي��دون،  اإرب��د/  يف  تقع  الّتي 

اإىل  ال��ع��ي��ادات،  دّوار  �سمال 

اإي����ث����ار جم����دي ا���س��م��اع��ي��ل 

ا����س���م���اع���ي���ل، ف���م���ن ل��دي��ه 

اع���را����ض ع��ل��ي��ه م��راج��ع��ة 

عبيد/  /بني  ال��ع��دل  كاتب 

خالل املّدة القانونّية.

مديرية املشرتيات الدفاعية
اعالن  طرح عطاء

 ) شراء مادة الخضار والفواكه والبطاطا والبصل (

تعلن مديرية امل�سريات الدفاعية يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة االردنية – اجلي�ض العربي / جلنة العطاءات املركزية عن 

الراغبني  املتعهدين  فعلى   ) والب�سل  والبطاطا  والفواكه  مادة اخل�سار   ( �سراء   2020  /  23  /  33  /  7 ع  �ض  م  رقم  العطاء  طرح 

باال�سراك بهذا العطاء مراجعة امني �سر جلنة العطاءات املركزية ل�سراء ن�سخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 250 ( دينار 

غري م�سردة م�سطحبني معهم رخ�سة املهن وال�سجل التجاري و ) الرقم الوطني للمن�ساأة ( �ساريتي املفعول و�سورة عنهما وكتاب 

تفوي�ض من ال�سركة ملندوبها.

يتم بيع دعوات العطاء يوميا من ال�ساعة ) 0900 ( التا�سعة �سباحا وي�ستمر بيع دعوة العطاء لغاية ) 1300 ( الواحدة ظهرا 

حتى يوم االثنني املوافق 2020/8/24 ) با�ستثناء يومي االحد واخلمي�ض من كل ا�سبوع وايام العطل الر�سمية ( .

تعاد املناق�سات بوا�سطة الظرف املختوم قبل ال�ساعة ) 1300 ( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء املوافق 2020/8/25 ومرفق بها 

تاأمني مايل م�سدق بقيمة ال تقل عن ) 5 % ( من القيمة االجمالية املعرو�سة ) ح�سب اعلى �سعر معرو�ض ( وكل مناق�سة غري مرفق 

بها التاأمني املايل او قيمة التاأمني املايل اقل من املطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناق�سة ترد متاأخرة عن موعد االغالق اعاله او 

بدون عينات ترف�ض ولن يتم ا�ستالمها .

عنوان جلنة العطاءات املركزية :

تلفون ) 5000184 ( ، ) 5000800 فرعي 57531 / 57532 (

فاك�ض ) 5000146 (

موقعنا على االنرنت : www.jafdop.mil.jo ) لالطالع على املوا�سفات الفنية املطلوبة ( .
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الـريـا�ضي

طوكيو - وكاالت

ذك���رت ت��ق��اري��ر �إخ��ب��اري��ة ي��اب��ان��ي��ة �أن��ه 

بطولة  �لعام من  هذ�  ن�سخة  �إلغاء  تقرر 

�ل�سيد�ت  لتن�س  �ملفتوحة  با�سيفيك  بان 

�ليابانية طوكيو،  �لتي تقام يف �لعا�سمة 

�مل�ستجد. كورونا  ب�سبب جائحة فريو�س 

ونقلت �سحيفة “يابان تاميز” عن بيان 

�لبطولة  “�إلغاء  �أن:  �لبطولة  ملنظمي 

ي�����س��ك��ل �أف�������س���ل ق�����ر�ر ل�����س��ال��ح �ل�����س��ح��ة 

�ل���ع���ام���ة، خ��ا���س��ة يف ظ���ل �مل����خ����اوف م��ن 

�نت�سار  ثانية من  �حتماالت وقوع موجة 

�لبطولة  وك��ان��ت  �ليابان”.  يف  �ل��ع��دوى 

�أي��ل��ول قد  ت��ق��ام ع��ادة يف �سبتمرب/  �ل��ت��ي 

و7   2 ب��ن  م��ا  �ل��ف��رة  �إىل  تاأجيلها  تقرر 

�أن  قبل  �ملقبل،  �لثاين  ت�سرين  نوفمرب/ 

�أن  بعد  ذلك  وياأتي  �الإل��غ��اء.  ق��ر�ر  ُيتخذ 

مناف�سات  جميع  �إل��غ��اء  �أي���ام  ق��ب��ل  ت��ق��رر 

�ل���رج���ال و�ل�����س��ي��د�ت يف �ل�����س��ن خ��ال 

فرة �خلريف.
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�سلط عد�سة كامرية 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�سة« 

يف �ملوقع �اللكروين

 الغاء بطولة تنس السيدات

 بلوزداد يتوج بلقب دوري الجزائر

 االنصار يجمد نشاطاته الرياضية

 وزير الرياضة البريطاني ال يتدخل

االنباط-وكاالت

ق������رر �الحت���������اد �جل������ز�ئ������ري ل���ك���رة 

�ل����ق����دم، �الأرب�����ع�����اء، �إل����غ����اء م��ن��اف�����س��ات 

�مل����و�����س����م �جل��������اري ل�����ل�����دوري �مل��ح��ل��ي 

����س���ب���اب  وت����ت����وي����ج   ،)2019/2020(

ب����ل����وزد�د ب��ل��ق��ب �ل���ر�ب���ط���ة �مل��ح��رف��ة 

�لنادي  يكون  �لتتويج،  وبهذ�  �الأوىل. 

�ل���دوري  ل��ق��ب  �ل��ب��ل��وزد�دي ق��د ح�سد 

�جلز�ئري، للمرة �ل�سابعة يف تاريخه. 

وج����اء ق����ر�ر �مل��ك��ت��ب �ل���ف���ي���در�يل، بعد 

ت��ن��ظ��ي��م ����س��ت�����س��ارة ك��ت��اب��ي��ة الأع�����س��اء 

�إلغاء  �نتهت باعتماد  �لعامة،  �جلمعية 

�ل��ب��ط��ول��ة، م��ع �إع���ان �مل��ت�����س��در بطا 

للدوري. كما �سادق �ملكتب �لفيدر�يل 

�إلغاء  ق��ر�ر  ل��احت��اد �جل��ز�ئ��ري، على 

�لدرجة  من  فرق   4 و�سعود  �لهبوط، 

�الأول،  �ملحرف  �ل���دوري  �إىل  �لثانية 

�ملدية،  و�أوملبي  �سكيكدة،  “�سبيبة  وهي 

وود�د تلم�سان، و�سريع غليز�ن”.

لبنان - وكاالت

�أع��ل��ن ن���ادي �الأن�����س��ار يف ب��ي��ان ر�سمي 

ع��ن جت��م��ي��د ك��اف��ة �أن�����س��ط��ت��ه �ل��ري��ا���س��ي��ة 

�أغ�سط�س   10 وح��ت��ى  �ل��ي��وم  م��ن  �ع��ت��ب��ار� 

�ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وك��ان��ت  �ل���ق���ادم.   �ب   /

�إلغاء  �لريا�سية  �الأن��دي��ة  من  طلبت  قد 

م��ب��اري��ات��ه��ا ���س��م��ن ه���ذه �ل���ف���رة ل��ت��ع��ود 

وزي�����رة �ل�����س��ب��اب و�ل���ري���ا����س���ة ف��ارت��ي��ن��ي��ه 

�وه��ان��ي��ان ل��ت�����س��دد ع��ل��ى ���س��رورة �إي��ق��اف 

عدة  مز�ولة  بعد  وذل��ك  �أي�سا  �لتمارين 

�الأن�����س��ار  �سمنها  وم���ن  ل��ل��ت��م��اري��ن  ف���رق 

�أم�س �الول �لثاثاء. و�أكد �الأن�سار  يوم 

�ل�سباب  وز�رة  بقر�ر  يلتزم  �أن��ه  بيانه  يف 

موؤكد�  �للبنانية  و�حلكومة  و�لريا�سة 

و�لوقاية  �لعامة  �ل�سامة  على  حر�سه 

م���ن ت���د�ع���ي���ات ف���ريو����س ك���ورون���ا. وك���ان 

على  للمناف�سة  ب��ق��وة  ي��ط��م��ح  �الأن�����س��ار 

لقب كاأ�س �لنخبة حيث تاأجلت �لبطولة 

تنطلق  ح��ن  يف  م�سمى،  غ��ري  �أج���ل  �إىل 

�سبتمرب   18 يف  �للبناين  �ل��دوري  بطولة 

/�أيلول �لقادم. 

لندن - وكاالت

ق������ال ن���اي���ج���ل ه���ادل�������س���ت���ون وزي�����ر 

�ل��ع��ر���س  �إن  �ل���ربي���ط���اين  �ل���ري���ا����س���ة 

�ل�������س���ع���ودي ل��ا���س��ت��ح��و�ذ ع��ل��ى ن���ادي 

�لدوري  يف  �ملناف�س  يونايتد  نيوكا�سل 

�الإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از ���س��اأن خ��ا���س بكرة 

“ير�قب” �لق�سية  �أن��ه  ورغ��م  �ل��ق��دم 

ف����اإن����ه ال ي���ت���دخ���ل ف���ي���ه���ا. وي��ف��ح�����س 

�ملمتاز  �ل����دوري  ر�ب��ط��ة  �إد�رة  جمل�س 

“�ختبار  من  �ال�ستحو�ذ كجزء  عر�س 

مدى  ُيقيم  و�ملديرين” �ل��ذي  �مل��اك 

�مل���اك �جل���دد ق��ان��ون��ي��ا وماليا  �أه��ل��ي��ة 

�أندية �مل�سابقة.وقال  لان�سمام ملاك 

وزي����ر �ل��ري��ا���س��ة ن��اي��ج��ل ه��ادل�����س��ت��ون 

�أ�سعر  “ال  “�سكاي �سبورت�س”:  ملحطة 

م�ستوى  ب�����س��اأن  �الإط���اق  على  ب��ر�ح��ة 

�ل��ت��وق��ع��ات ح���ول ت��دخ��ل �حل��ك��وم��ة يف 

�أم�����ور ت��ت��ع��ل��ق ب����ق����ر�ر�ت خ��ا���س��ة ب��ك��رة 

و�أ����س���اف  �سديد”.  ب���و����س���وح  �ل���ق���دم 

خ���ال  ب���ال���ط���ب���ع  ف���ح���و����س  “توجد 
�ل��ن��وع  ه���ذ�  م��ن  ����س��ت��ح��و�ذ  عملية  �أي 

بالتاأكيد”.  منا�سب  ه��ذ�  �أن  و�أع��ت��ق��د 

�ل��ق��ر�ر  ول��ك��ن  �ل��ع��م��ل��ي��ة  “�أتابع  وز�د 

يكون  ولن  �ملعنين  �الأ�سخا�س  يخ�س 

يف  �ل��ت��دخ��ل  يل  بالن�سبة  �مل��ائ��م  م��ن 

ب��رو���س  ���س��ت��ي��ف  �مل�ستوى”.ودعا  ه���ذ� 

عر�س  يف  ل��ل��و���س��وح  نيوكا�سل  م���درب 

يف  �لبدء  للنادي  ليت�سنى  �ال�ستحو�ذ 

�ملقبل للمو�سم  �لتخطيط 

االنباط - عمان

�ل��ت��ي تقيمها  �ل��ودي��ة  �مل��ب��اري��ات  يف �ط���ار 

�ملحرفن  ل��دوري  ��ستعد�د�  �الن��دي��ة  ف��رق 

ف���از ف��ري��ق �جل���زي���رة ع��ل��ى ف��ري��ق �حل�����س��ن 

�لتي  �ل��ودي��ة  �مل��ب��ار�ة  0/4 يف  بنتيجة  �إرب���د، 

ج��م��ع��ت��ه��م��ا م�����س��اء يف �إط�����ار حت�����س��ري�ت��ه��م��ا 

تنطلق  �ل��ت��ي  �مل���ح���رف���ن،  دوري  �ب��ط��ول��ة 

بد�ية �ل�سهر �ملقبل.وظهر �جلزيرة ب�سورة 

حيوية  بف�سل  ك��ب��رية  م��ب��ار�ة  وق���دم  ج��ي��دة 

جن���وم���ه �ل�������س���ب���اب  وب���ه���ذه �مل����ب����ار�ة ي��ك��ون 

�جلزيرة قد �أنهى مبارياته �لودية حيث مل 

يتعر�س الأي هزمية، حيث حقق �لفوز  يف 3 

مباريات على �الأهلي )1-0(، ومعان )0-2(، 

�لرمثا  مع  وتعادل   ،)0-4( �إرب��د  و�حل�سن 

 8 و���س��ج��ل   ،)0-0( �الأردن  و���س��ب��اب   ،)1-1(

�أهد�ف، و��ستقبل هدف وحيد.

�لليبي  �مل��ح��رف  ي�سل  �ن  �ملنتظر  وم��ن 

ع��م��ان م�ساء  �ل��ع��ب��ا���س��ي، �ىل  �ل��ع��اط��ي  ع��ب��د 

ف���رة ح��ج��ر �سحي متتد  و���س��ي��دخ��ل  �ل��ي��وم 

تدريباته  �ل��ف��ري��ق  .و�سيو��سل  الأ�سبوعن 

�آب/  5 ي��وم  �سحاب  م��و�ج��ه��ة  قبل  �ليومية 

�هلل  عبد  �مللك  �ستاد  على  �ملقبل،  �أغ�سط�س 

�ل���ث���اين ب��ال��ق��وي�����س��م��ة، يف �جل���ول���ة �ل��ث��ان��ي��ة 

لبطولة دوري �ملحرفن.

االنباط - عمان

�الإد�ري���ة  �لهيئة  و�أع�����س��اء  رئي�س  ثمن 

�ل����دور �لكبري  �ل���وح���د�ت،  ل��ن��ادي  �مل��وؤق��ت��ة 

�ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه ���س��رك��ة )�أم���ن���ي���ة( -�ل���ر�ع���ي 

بالوقوف  �الأول-،  �لكرة  لفريق  �لر�سمي 

�لكبرية  و�لت�سهيات  �لوحد�ت،  نادي  مع 

�ل���ت���ي ت���ق���دم يف �الأوق��������ات �ل�����س��ع��ب��ة، مم��ا 

ي��ع��ك�����س ح��ر���س �ل�����س��رك��ة �مل��م��ي��زة يف ع��امل 

�الت�������س���االت، ع��ل��ى �إد�م������ة ه���ذه �ل�����س��ر�ك��ة 

�ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة و�ل���ث���ق���ة �مل��ت��ب��ادل��ة �ل��ت��ي 

جت��م��ع��ه��ا م���ع ن�����ادي �ل���وح���د�ت،ح���ي���ث مل 

تتو�نى �سركة )�منية( بتلبية طلب �لهيئة 

لقيادة  قيا�سي،  زم��ن  يف  �مل��وؤق��ت��ة  �الإد�ري����ة 

�ل�سعوبات  رغ��م  �ل���وح���د�ت،  ن���ادي  م��رك��ب 

�ملالية �إىل بر �لنجاح.

م����ن ج���ه���ة �خ�����رى ن���ف���ى ول���ي���د ق��ن��دي��ل 

�ملوؤقتة  �الإد�ري��ة  للجنة  �الإعامي  �لناطق 

ل��ل��وح��د�ت، م��ا مت ت��د�ول��ه ح��ول دع��م �أح��د 

دي��ن��ار  حم��ب��ي �ل��ن��ادي مب��ب��ل��غ “50” �أل���ف 

مل�����س��ان��دة ف��ري��ق ك��رة �ل��ق��دم. وق���ال قنديل 

يف ت�����س��ري��ح��ات ل��ل��م��وق��ع �ل��ر���س��م��ي ل��ن��ادي 

�ل��وح��د�ت �م�����س �الأرب���ع���اء، �إن م��ا ت��ربع به 

�ملحب �لوحد�تي هو 50 دينار�ً �أردنياً فقط 

ال غ���ري.ووج���ه ق��ن��دي��ل �ل�����س��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر 

�لتربعات  قدمو�  �لذين  �ل��وح��د�ت  ملحبي 

وفائهم  حجم  يعك�س  ما  �ل��ن��ادي،  حل�ساب 

ن���ادي  �أن  ق���ن���دي���ل  �ل�������س���رح. و�أك������د  ل���ه���ذ� 

�أبنائه  من  ج��ادة  لوقفة  بحاجة  �ل��وح��د�ت 

هذه  يف  �لعامل  �أنحاء  جميع  من  وحمبيه 

�ل�سعبة. �ملرحلة 

روما - وكاالت

ك��رر �الإي��ط��ايل �أن��ط��ون��ي��و ك��ون��ت��ي، م���درب �إن���ر م��ي��ان، تاأكيده 

بر�سلونة،  ق��ائ��د  مي�سي،  ليونيل  �الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ���س��م  �سعوبة  ع��ل��ى 

�ل�ساعات  خال  �الأنباء  من  �لعديد  وت��رددت  فريقه.  �سفوف  �إىل 

�الإيطايل،  للدوري  مي�سي  �نتقال  �حتمالية  حول  �ملا�سية،  �لقليلة 

خا�سة بعد �سر�ء و�لده منزاًل يف مدينة ميانو.وحقق �إنر ميان 

رد،  دون  بهدفن  �لثاثاء،  م�ساء  نابويل،  �سيفه  على  مهًما،  ف��وًز� 

�الأخرية  �جلولة  يف  �خلتامي  لقاءه  قبل  �لثاين،  �ملركز  �إىل  ليقفز 

هل  �مل��ب��ار�ة  عقب  �لرتيب.وب�سوؤ�له  و�سافة  حل�سم  �أت��االن��ت��ا،  مع 

ي���ورو،  م��ل��ي��ون   200 بقيمة  الع��ب��ن  �أرب��ع��ة  �أم  مي�سي  ���س��م  يف�سل 

�لو�قع”. ع��ن  بعيدين  �ل�سيناريوهن  هذين  �أن  “�أعتقد  �أج���اب: 

يبذلون  الأن��ه��م  ف��ري��ق��ي،  ب��اع��ب��ي  ب�����س��دة  متم�سك  “�أنا  و�أ����س���اف: 

“�سيكون  و���س��دد:  ذلك”.  �أ�سمن  �أن  وميكنني  جهدهم،  ق�سارى 

�إنر”.وكان  �إىل  مي�سي  �إح�سار  من  �أ�سهل  ميانو  كاتدر�ئية  نقل 

يحدث  لن  �إن��ر  �إىل  مي�سي  �نتقال  �أن  �أي��ام،  قبل  �سّرح  قد  كونتي 

حتى يف �خليال.

 الجزيرة يفوز على الحسين وديا  

 الوحدات يشيد بدور شركة أمنية

 انتقال ميسي الى االنتر مستحيل
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 النسور يطلع محافظ الكرك على أعمال »البوتاس« 
المستقبلية وإنجازاتها وخططها 

االنباط-الكرك

ب���ال  ال���دك���ت���ور  ال����ك����رك،  زار حم���اف���ظ 

الن�ضور واأع�ضاء املجل�س الأمني يف املحافظة 

يف  العربية  ال��ب��وت��ا���س  �ضركة  م�ضانع  اأم�����س 

خالها  ا�ضتمعوا  غ��ورال�����ض��ايف،  يف  مواقعها 

ل�ضرح مف�ضل من الرئي�س التنفيذي ل�ضركة 

الن�ضور،  معن  ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة،  ال��ب��وت��ا���س 

ح����ول اأع����م����ال ال�����ض��رك��ة واأب�������رز اإجن���ازات���ه���ا 

وم�ضاريعها وخططها امل�ضتقبلية.

“البوتا�س  اأن  اإىل  الن�ضور  الدكتور  واأ�ضار 

اأ�ضا�ضية  كركيزة  موقعها  ر�ضخت  العربية” 

م��ن رك��ائ��ز الق��ت�����ض��اد ال��وط��ن��ي وت��ع��د ال��ي��وم 

للبوتا�س  املنتجة  ال�ضركات  اأب��رز  واح��دة من 

ذواجلودة العالية. 

�ضركة  اأن  اإىل  ال��ن�����ض��ور،  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 

ال��ع��رب��ي��ة ح��ق��ق��ت خ���ال الن�ضف  ال��ب��وت��ا���س 

اأرق��ام��اً قيا�ضية يف  ال��ع��ام اجل���اري  الأول م��ن 

ك��م��ي��ات الإن���ت���اج وامل��ب��ي��ع��ات رغ���م ال��ت��داع��ي��ات 

ال�ضلبية لإج��راءات مكافحة فريو�س كورونا 

امل��ح��ل��ي  ال�����ض��ع��ي��دي��ن  ع��ل��ى   ”19 “كوفيد 
والعاملي، مو�ضحاً اأن كمية اإنتاج ال�ضركة من 

املا�ضي  ح��زي��ران  �ضهر  نهاية  حتى  البوتا�س 

كمية  بلغت  فيما  ط��ن،  مليون   1.31 بلغت 

املبيعات 1.28 مليون طن.

زي��ادة حجم  الن�ضور:” اإن  الدكتور  وق��ال 

من  جمموعة  �ضمن  ياأتي  واملبيعات  الإنتاج 

الإجراءات التي قامت بها ال�ضركة  للدخول 

اىل اأ�����ض����واق ج���دي���دة وم���واج���ه���ة ال���راج���ع 

احل��ا���ض��ل ع��ل��ى اأ���ض��ع��ار ال��ب��وت��ا���س ع��امل��ي��اً “، 

وب��دع��م  التنفيذية  الإدارة  اأن  اإىل  م�����ض��رياً 

وتوجيهات من جمل�س الإدارة ورئي�ضه جمال 

ال�ضرايرة، متكنت من حتقيق اإجنازات هامة 

وعلى خمتلف الأ�ضعدة اأبرزها تو�ضيع قاعدة 

ال�ضركة من خ��ال  ت�ضنيع وت�ضدير  زبائن 

ال���ب���وت���ا����س احُل���ب���ي���ب���ي الأح�����م�����ر ل���ل���رازي���ل 

واأ�ضراليا وفيتنام ودول اأخرى.

ل�”البوتا�س  التنفيذي  الرئي�س  واأ���ض��ار 

ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����ض��ي��ة  امل�����ض��اري��ع  اإىل  العربية”، 

تعتزم ال�ضركة تنفيذها خال الفرة املقبلة 

با�ضرت  اأن  اإىل  م�ضريا  لاإرتقاءبتناف�ضيتها، 

ال�����ض��رك��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ت��ه��ا ال���ض��رات��ي��ج��ي��ة 

الع�ضرية التي تركز على زيادة كميات الإنتاج 

اأ���ض��واق جديدة  اىل  وال��دخ��ول  املنتج  وتنويع 

ذات عائد اأعلى.

“البوتا�س”  اأن  الن�ضور،  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب ل��ه��ي��ئ��ة ال���ض��ت��ث��م��ار لإن�����ض��اء 

لتنفيذ  امليت  البحر  جنوب  تنموية  منطقة 

م�ضاريع ال�ضناعات امل�ضتقة والكيماوية بكلفة 

330 مليون دولر  راأ�ضمالية تقدر بحوايل 

امل�ضاريع  ه��ذه  تنفيذ  اأن  مو�ضحاً  اأم��ري��ك��ي، 

يف  التو�ضعية  ال�����ض��رك��ة  خ��ط��ط  �ضمن  ي��اأت��ي 

ال�ضناعات امل�ضتقة وال�ضتغال الأمثل لكنوز 

البحر امليت مما �ضيعزز من القيمة امل�ضافة 

ل�ضناعة الأ�ضمدة الأردنية.

لعر�س  زيارته،  خال  الوفد  ا�ضتمع  كما 

تقدميي عن �ضركة برومني الأردن – اإحدى 

ال�ضركات احلليفة ل�ضركة البوتا�س العربية- 

ع�ضفور،  �ضامر  ال�ضركة  ع��ام  م��دي��ر  ق��ّدم��ه 

الرومي��ن  تنت��ج  ال�ضركة  اأن  اإىل  فيه  اأ���ض��ار 

وم�������ض�����������ت���ق���ات���ه، ال����ت����راب��������������روم وب���روم���ي�����������د 

وبرومي��د  الكال�ض��يوم  وبرومي��د  ال�ضودي��وم 

وهيدروك�ض��يدالبوتا�ض��يوم،  الهيدروجي��ن 

وت�ضدر معظم منتجاتها من مادة الرومني 

ح��ول  دول�����ة   30 ح�����وايل  اإىل  وم�����ض��ت��ق��ات��ه��ا 

الكلي  القت�ضاد  تدعيم  يف  وت�ضاهم  العامل، 

للباد.

م����ن ج���ان���ب���ه���م اأب��������دى حم���اف���ظ ال���ك���رك 

الدكتور بال الن�ضور، ووفد املجل�س الأمني 

املتقدم  ب��امل�����ض��ت��وى  اإع��ج��اب��ه��م  امل��ح��اف��ظ��ة،  يف 

ال�����ذي اأح����رزت����ه ال�����ض��رك��ة وم�����ض��اه��م��ت��ه��ا يف 

عر  حيث  الوطني،  القت�ضاد  ركائز  تدعيم 

كل  لتقدمي  ا�ضتعداده  ع��ن  ال��ك��رك  حمافظ 

العربية  البوتا�س  �ضركة  دع��م  �ضاأنه  م��ن  م��ا 

وال�����ض��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة واحل��ل��ي��ف��ة ل��ه��ا اع��ت��م��ادا 

القت�ضادية  للموؤ�ض�ضات  الداعم  النهج  على 

وال�ضتثمارية يف الباد الذي اختطته وزارة 

ال���روؤى  اإط����ار تنفيذ  ال��داخ��ل��ي��ة الأردن���ي���ة يف 

ال�ضمولية للقيادة ال�ضيا�ضية يف اململكة.

مواقع  على  ميدانية  بجولة  الوفد،  وقام 

امل�ضانع واملاحات ال�ضم�ضية وال�ضدود وغرف 

التحكم ومناطق التخزين ومرافق النقل.

 ترامب يثني على دواء 
كورونا »المثير للجدل«

االنباط-وكاالت

و���ض��ف ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب، ال��ث��اث��اء، عقار 

للغاية يف عاج فريو�س  “ناجح  باأنه  كلوروكني”،  “هيدروك�ضي 
كورونا امل�ضتجد”.

وكانت اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد األغت ال�ضهر املا�ضي 

عاج  يف  ك��ل��وروك��ني  لهيدروك�ضي  ال��ط��ارئ  ال�ضتخدام  ترخي�س 

مر�س “كوفيد19-” الذي ي�ضببه فريو�س كورونا، وذلك بعدما 

�ضككت عدة درا�ضات يف فعاليته.

لكورونا،  حمتمل  كعاج  كلوركني  لهيدروك�ضي  ترامب  ورّوج 

كبري  تغيري  لإح��داث  “فر�ضة حقيقية  لديه  اإن  مار�س  قائا يف 

احل��ي��وي  امل�����ض��اد  م���ع  ا���ض��ت��خ��دام��ه  ج���رى  الطب” اإذا  ت���اري���خ  يف 

“اأزيرثومي�ضني”.
الدواء  تناول  اإنه  ب�ضهر مايو، قال ترامب  اإع��ان مفاجئ  ويف 

يف  يعمان  �ضخ�ضني  اإ�ضابة  ت�ضخي�س  مت  اأن  بعد  وق��ائ��ي  ب�ضكل 

البيت الأبي�س بكوفيد19-.

اإج��راء  التوقف عن  يونيو  العاملية يف  ال�ضحة  واأعلنت منظمة 

على  للماريا  امل�ضاد  كلوروكني”  “هيدروك�ضي  على  اخ��ت��ب��ارات 

اأدوي��ة  ا�ضتخدام  اإمكانية  يف  تبحث  دولية  جتربة  �ضمن  املر�ضى 

موجودة بالفعل لعاج فريو�س كورونا امل�ضتجد.

وقالت املنظمة الدولية يف بيان، اإن “النتائج الأخرية اأظهرت 

اأن هيدروك�ضي كلوروكني ل يحد من وفيات مر�ضى كوفيد19-”.

اآن���ا م��اري��ا ه��ي��ن��او ري�����ض��ري��ب��و، من�ضقة خ��ط��ة البحث  واأك�����دت 

العاملية،  ال�ضحة  منظمة  يف  واللقاحات  للت�ضخي�ضات  والتطوير 

الفريق  ف��اإن  املن�ضورة،  الأدل��ة  ومراجعة  التحليل  على  “بناء  اأن��ه 

عقار  على  ال��ت��ج��ارب  وق��ف  اإىل  امل���داول���ة،  بعد  خل�س،  التنفيذي 

مر�ضى  وفيات  تقليل  يف  ي�ضاعد  مل  لأن��ه  كلوروكني،  هيدروك�ضي 

كوفيد19-”، ح�ضبما نقلت �ضبكة “اإن بي �ضي نيوز”.

االنباط-وكاالت

للر�ضام  ذات��ي��ة  ���ض��ورة  متثل  لوحة  بيعت 

مليون   14.5 مقابل  رامرانت  الهولندي 

دولر(  م��ل��ي��ون   18.7( اإ���ض��رل��ي��ن��ي  جنيه 

للمزادات،  �ضوذبيز  ل��دار  افرا�ضي  م��زاد  يف 

الثاثاء.

قيا�ضي  رق����م  ذل����ك  اإن  ���ض��وذب��ي��ز  وق���ال���ت 

جديد ل�ضورة ذاتية للفنان الهولندي.

واأ�ضافت اأن 6 مزايدين طلبوا، الثاثاء 

“�ضورة �ضخ�ضية للر�ضام وهو يرتدي قبعة 
وب��ي��ع��ت   .1632 ع����ام  اإىل  ت��ع��ود  �ضوداء” 

ال�ضخ�ضية الأخرية لرامرانت ايف  ال�ضورة 

اإ�ضرليني  6.9 مايني جنيه  مزاد مقابل 

عام 2003.

ال��ث��اث��اء، هي  ال��ت��ي مت بيعها،  وال��ل��وح��ة 

واحدة من بني 3 �ضور ذاتية فقط للر�ضام.

كان البيع جزًءا من مزاد على الإنرنت 

يعر�س اأعماًل متتد على مدى 5 قرون من 

تاريخ الفن، من رامرانت اإىل بيكا�ضو، ومن 

جوان مريو اإىل بانك�ضي.

�ضوذبيز  رئي�ضة  ن��ي��وم��ان،  هيلينا  وق��ال��ت 

العاملي،  للفن  التقييم  تغري  “مع  اأوروب����ا: 

ا الفر�ضة للقيام بالأ�ضياء ب�ضكل  انتهزنا اأي�ضً

خمتلف”.

واأ�ضافت اأن املزاد يلبي احتياجات “جيل 

جديد من هواة املقتنيات )الذين( ُيظهرون 

اهتماًما اأقل بفئات �ضوق الفن التقليدية يف 

املا�ضي”.

)ام���راأة  قيمة  الأك���رث  ال��ل��وح��ات  وت�ضمل 

والتي   ،1927 ع��ام  م��ن  ح��م��راء(  قبعة  يف 

تراوح قيمة بيعها ما بني 20 و30 مليون 

م��ل��ي��ون   25-37.5( اإ���ض��رل��ي��ن��ي  ج��ن��ي��ه 

دولر(.

لبانك�ضي  ثاثية  ا  اأي�ضً امل���زاد  ويت�ضمن 

بعنوان “م�ضهد البحر املتو�ضط”، ر�ضمت يف 

عام 2017.

ومت تقدميها يف اإطارات تقليدية متقنة، 

وتتميز ب�ضرات برتقالية اللون وترمز اإىل 

اأزم��ة  اأث��ن��اء  البحر  يف  ف��ق��دت  ال��ت��ي  الأرواح 

الهجرة الأوروبية.

اللوحات،  عائدات  تذهب  اأن  املقرر  ومن 

التي يتوقع اأن جتلب من 1 اإىل 1.5 مليون 

دولر، مل�ضت�ضفى يف بيت حلم.

اإن ح���وايل ثلثي  وق��ال��ت ���ض��وذب��ي��ز ل��ن��دن 

الأعمال املعرو�ضة للبيع مل تعر�س يف مزاد 

علني من قبل، م�ضرية اإىل اأن معظمها كان 

خارج ال�ضوق ملدة عقدين

 بيع لوحة رامبرانت »الذاتية« 
بـ18.7 مليون دوالر
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