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الملك:ضرورة تحسين الوضع المعيشي للمواطنين

*عمان 
يف  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ���ش��ارك 
جانب من ور�شة العمل النقا�شية الثالثة، التي 
�شمن  اخلمي�س،  احل�شينية  ق�شر  يف  عقدت 
�شل�شلة ور�شات عقدت الأ�شبوع احلايل، للخروج 
�شخ�شيات  مب�شاركة  وا�شح،  اقت�شادي  بربنامج 

اقت�شادية و�شيا�شية وبرملانية واإعالمية.
واأعاد جاللة امللك، خالل الور�شة، التاأكيد 
الو�شع  حت�شني  اأج��ل  من  العمل  ���ش��رورة  على 
بني  والتعاون  بالتن�شيق  للمواطنني،  املعي�شي 
جميع املوؤ�ش�شات، خ�شو�شا بني القطاعني العام 
تراكمية،  تنفيذية  مراحل  �شمن  واخلا�س، 

لفتا جاللته اإىل �شرورة تو�شيح الإيجابيات 
اإع�����ادة ترتيب  واأه��م��ي��ة  امل��واط��ن��ني،  اأم����ام 

الأولويات يف القطاعات املختلفة.
متابعة  ���ش��رورة  على  امللك  جاللة  و�شدد 
خمرجات الربنامج، والعمل على حت�شني الأداء 

ب�شكل مبا�شر ومكثف.
يف  الإع��الم  دور  اأهمية  امللك  جاللة  واأك��د 
الربنامج  تفا�شيل  وتو�شيح  الإيجابية  تعزيز 

للمواطنني، باعتباره برناجما �شامال.
ال��وزراء  رئي�س  نائب  الور�شة  يف  و���ش��ارك 

ووزير دولة.
القانونية  ال��ي��م��ني  اأدى  اخ���ر  ج��ان��ب  م��ن 

ق�شر  يف  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأم��ام 
جمل�س  واأع�شاء  رئي�س  اخلمي�س،  احل�شينية 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد.
علي  مهند  ال��دك��ت��ور  ال��ي��م��ني،  اأدى  ف��ق��د 
حجازي رئي�شا ملجل�س هيئة النزاهة ومكافحة 
الف�شاد، و�شامي عي�شى ال�شاليطة، واأ�شامة نائل 
وم�شطفى  القطارنة،  علي  وماأمون  املحي�شن، 

ن�شر الروا�شدة، اأع�شاء يف املجل�س.
وح�شر اأداء اليمني رئي�س الوزراء الدكتور 
الها�شمي  امللكي  الديوان  ورئي�س  ال��رزاز،  عمر 

يو�شف ح�شن العي�شوي.
تابع �س2

الحكومة: حركة العبور في »جابر« تعود 
لطبيعتها بعد إغالق مؤقت من الجانب السوري

*عمان 

احل��دودي  املعرب  على  احل��رك��ة  اإن  احلكومة  قالت 
معرب  على  العبور  حركة  واأن  طبيعية،  ال�شوري  الردين 
جابر احلدودي بني الردن و�شورية عادت اىل طبيعتها، 

ل�شاعات  ا�شتمر  ال�شوري  اجلانب  من  موؤقت  اإغ��الق  بعد 
نتيجة الأو�شاع يف اجلانب ال�شوري، ب�شبب م�شاعي �شبط 

التهريب، وبهدف حماية املغادرين.
م�شاء  جهته،  م��ن  امل��ع��رب  ال�����ش��وري  اجل��ان��ب  واأغ��ل��ق 

)الأربعاء(، ومتت اإعادة فتحه اخلمي�س.

»الداخلية« تقرر رفع القيد عن رعايا 
جمهوريتي الصين الشعبية والهند

*عمان
ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  ن�شر   
الأردن  قفز   “ فيها  ق��ال  تويرت  ع��رب  تغريدة 
الأعمال،  ممار�شة  موؤ�شر  يف  عاملية  مرتبة   29
منتقاًل من املرتبة 104 اإىل املرتبة 75 ما يوؤدي 
عمل«.  وا�شاف  فر�س  وتوفري  ال�شتثمار  جلذب 
و�شنطلق  الطريق،  بداية  “هذه  التغريدة  يف 
حزمة من احلوافز يوم الأحد املقبل، تركز على 
خف�س كلف الإنتاج وت�شغيل الأردنيني وحتفيز 
ال���وزراء  رئي�س  اأك���د  ذل��ك  اىل  ال�شتثمار”. 
اأهمية  تويل  احلكومة  اأن  الرزاز،  عمر  الدكتور 
احلكومية  املركبات  ا�شتخدام  ل�شبط  ق�شوى 
اوقات  خارج  او  داخل  ا�شتخدامها  �شوء  ووقف 
رئي�س  وق��ال  العطل.  واي���ام  الر�شمي  ال���دوام 

الوزراء خالل تروؤ�شه اجتماعا اخلمي�س للجنة 
الوزارية واللجنة الفنية ل�شبط حركة املركبات 
عزالدين  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  وبح�شور  احلكومية 
ال��وزراء  رئا�شة  ل�شوؤون  دول��ة  ووزي��ر  كناكرية 
مت�شي  ال��ت��ي  الج����راءات  اإن  ال����داوود،  �شامي 
ا�شتخدام  ل�شبط  حزم  بكل  بتطبيقها  احلكومة 
لي�س  ايجابية  اث���ار  لها  احلكومية  امل��رك��ب��ات 
قوية  بر�شالة  تبعث  وامنا  وادارية  مالية  فقط 
المر  هذا  ب�شبط  احلكومة  بجدية  للمواطنني 
و�شدد   . عليه  واملحافظة  العام  للمال  توفريا 
التاأكد من التطبيق الدقيق  الرزاز على �شرورة 
احلكومية  للمركبات  اللكرتوين  التتبع  لنظام 
مركبة  الف   5 الوىل  مرحلته  يف  �شمل  ال��ذي 
اجنازها  يتم  التي  الثانية  ومرحلته  حكومية 

اأخ��رى  حكومية  مركبة   8500 ل�شمول  حاليا 
املربوطة  احلكومية  ال�شيارات  جمموع  لي�شبح 
الكلي  العدد  وه��و  �شيارة   13500 النظام  على 
للمركبات احلكومية . واثنى رئي�س الوزراء على 
واللجنة  الوزارية  اللجنة  بذلتها  التي  اجلهود 
لإدارة  خطة  وو�شع  بدرا�شة  موعزا  الفنية، 
ل�شمان  احلكومية  املركبات  لأ�شطول  م�شرتكة 
�شوء  ال�شماح  وع��دم  لها  ال�شحيح  ال�شتخدام 
ا�شتخدامها . من جهته، اأعلن وزير دولة ل�شوؤون 
رئا�شة الوزراء �شامي الداوود انه والتزاما ببالغ 
رئي�س الوزراء املتعلق برت�شيد النفاق احلكومي 
خا�شة ما يتعلق بعدم �شراء ال�شيارات احلكومية 
فانه مل يتم خالل عام 2019 �شراء اي مركبة 
حكومية .       تابع �س2

*عّمان 
�شل�شلة  ع��ن  اخلمي�س  احل��ك��وم��ة  ك�شفت 
البحر  حادثة  بعد  اتخذتها  التي  الإج��راءات 
للتقارير والتو�شيات  املّيت الأليمة، وذلك وفقًا 
املحايدة  اللجنتني  ع��ن  ال�����ش��ادرة  امل�شرتكة، 
على  للوقوف  ت�شكيلهما  مّت  اللتني  وال��وزارّي��ة 

حيثيات احلادثة.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ت��ع��ّه��دت ع��ن��د اإع��الن��ه��ا 
�شل�شلة  باتخاذ  للجنتني  امل�شرتكة  التو�شيات 
م��ن الإج������راءات واخل���ط���وات مل��ع��اجل��ة اخللل 

والأخطاء، وتفادي تكرار مثل هذه احلوادث.
الإج�����راءات  بتبويب  احل��ك��وم��ة  وق��ام��ت 
العالقة،  ذات  للجهات  وف��ق��ًا  اتخذتها  ال��ت��ي 
والتعليمتّم  الرتبية  اأّوًل:  الآت��ي:  النحو  على 

اإ�شدار تعليمات جديدة لتنظيم عمل الرحالت 
املدر�شية ون�شرها يف اجلريدة الر�شمّية )العدد 
من  ومّت  امل��ا���ش��ي،  �شباط   24 بتاريخ   )5562
م�شارها  ي�شكل  مدر�شّية  رحالت  اأّي  منع  خاللها 
عامل خطورة على طلبة املدار�س ب�شكل عام، مبا 
التعليمات  وت�شّمنت  املغامرات؛  رحالت  ذلك  يف 
الطلبة،  �شالمة  على  للحفاظ  ومعايري  �شروطًا 
يف  املدر�شّية  الرحالت  اأوق��ات  ح�شر  بينها  من 

الفرتة بني 21 اآذار - 15 اأّيار.
اأ�ش�س  تعليمات  اإق��رار  ال�شياحةمّت  ثانيًا: 
و�شروط �شياحة املغامرات ل�شنة 2019، مبوجب 
اأحكام نظام مكاتب و�شركات ال�شياحة وال�شفر، 
العدد  الر�شمّية  التعليمات يف اجلريدة  ون�شرت 
من  ومّت  املا�شي،  حزيران   16 تاريخ   )5581(

التي  لل�شركات  الرتاخي�س  منح  منع  خاللها 
تقوم برحالت املغامرة للمدار�س. وفيما يخ�س 
مرافقني  تواجد  من  التاأكد  يجب  املدار�س  غري 

موؤهلني ح�شب نوع املغامرة.
العديد  ت��زوي��د  مّت  امل��دين  ال��دف��اع  ثالثًا: 
خ�شو�شًا  ال�شيول،  خلطر  املعّر�شة  املناطق  من 
اإنذار  باأجهزة  وال�شّياح،  ال��زّوار  يرتادها  التي 
منطقتّي  خ�شو�شًا  فاعلّيتها،  من  والتاأّكد  مبّكر، 
مركز  ا�شتحداث  مّت  كما  والعقبة.  املّيت  البحر 
قريبًا  امليت،  البحر  يف  واجلبلي  املائي  الإنقاذ 
وال���زّوار،  ال�شّياح  يرتادها  التي  الأم��اك��ن  من 
بالإ�شافة اإىل توفري اأعداد كافية من الغطا�شني 
هناك، وتوريد املعدات والآلّيات الالزمة لالإنقاذ 
املائي.       تابع �س2

*الزرقاء 
املقد�شات  و  وال�شوؤون  الوق��اف  وزي��ر  ق��ال 
الب�شل ان  ابو  النا�شر  ال�شالمية الدكتور عبد 
الأئمة  من  جديدة  دفعة  تعيني  ب�شدد  الوزارة 
بداية العام املقبل بالتن�شيق مع ديوان اخلدمة 

املدنية.
وا�شاف الوزير خالل رعايته ملتقى الوعظ 
منطقة  يف  والطبي  اخل��ريي  واليوم  والر���ش��اد 
نظمته  وال��ذي  الزرقاء  حمافظة  يف  ال�شخنة 
�شيتم  انه  الزكاة،  بالتعاون مع �شندوق  الوزارة 

امام  لوظيفة  ال�شواغر  من  جمموعة  تعبئة 
بداية العام املقبل يف مناطق خمتلفة من اململكة 

بعد التن�شيق مع ديوان اخلدمة املدنية.
الوق��اف  مديرية  اىل  ال��وزي��ر  اوع��ز  كما 
بتتبع  الزكاة  و�شندوق  ال��زرق��اء  حمافظة  يف 
متهيدا  ودرا�شتها  ال�شخنة  منطقة  احتياجات 
من  النتاجية  وامل�شاريع  امل�شاعدات  لتقدمي 
التي  العمل  خطة  ان  موؤكدا  الزكاة،  �شندوق 
تعنى  ال��زك��اة  و�شندوق  ال���وزارة  عليها  ت�شري 
وال�شعي  والبطالة  الفقر  ومكافحة  بالتكافل 

لتوجيهات  وفقا  امل��واط��ن  معي�شة  حت�شني  اىل 
دوما  يوؤكد  الذي  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
وحت�شني  العمل  فر�س  خلق  نحو  العمل  �شرورة 

حياة املواطنني.
يجمع  الزكاة  �شندوق  ان  اىل  الوزير  ولفت 
من خالل جلانه وبالتوا�شل مع املزكني زكاواتهم 
بتوفري  اي�شا  ويقوم  املحتاجني  على  يوزعها  ثم 
فر�س  حتقق  التي  النتاجية  امل�شاريع  ودع��م 

عمل لل�شباب بدل من التكال على املعونات.
تابع �س2

*عمان 
حماولة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  اأحبطت   
دول  اح��دى  اىل  خم��درة  حبة  مليون  تهريب 
ا�شخا�س  اربعة  على  القب�س  والقت  اجل���وار، 
جن�شية  م��ن  منهم  ث��الث��ة  بالق�شية  ت��ورط��وا 

عربية، بح�شب بيان ملديرية الأمن العام. 
مديرية  با�شم  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
المن العام، ان فريقا حتقيقيا خا�شا من اإدارة 
مبتابعة  ف��رتة  منذ  با�شر  امل��خ��درات  مكافحة 
من  جمموعة  قيام  حول  اليهم  وردت  معلومات 
احلبوب  من  كبرية  كميات  بتجهيز  ال�شخا�س 

املخدرة متهيدا لتهريبها اىل احدى دول اجلوار 
. وا�شاف، ان فريق التحقيق ومن خالل جمعه 
امل�شتبه  ال�شخا�س  من  عدد  وتتبع  للمعلومات 
عن  التهريب  طريقة  حت��دي��د  م��ن  متكن  بهم 
طريق تخزين كميات كبرية من احلبوب املخدرة 
مبخابئ �شرية اعدت داخل مركبة حتمل لوحة 
ارقام لدولة عربية، حيث جرى حتديد موعد 
نقل الكمية بوا�شطة املركبة التي مت جتهيزها 
لإخفاء املواد املخدرة داخلها من اجل ت�شليمها 
متهيدا  عربية  جن�شية  من  ا�شخا�س  لثالثة 

لتهريبها لحدى دول اجلوار.

 وافاد، بانه ويف املوعد املحدد لنقل وت�شليم 
و�شبطها  املركبة  حركة  متابعة  جرى  املركبة 
حماولته  بعد  بداخلها  ك��ان  ال��ذي  وال�شخ�س 
الفرار، وبتفتي�س املركبة مت �شبط مليون حبة 
الكبتاجون املخدرة اخفيت مبخابئ  من حبوب 
فرق  توجهت  الوقت  ذات  ويف  داخلها،  �شرية 
ال�شخا�س  تواجد  ملكان  والتفتي�س  املداهمة 
املركبة  ا�شتالم  بانتظار  كانوا  الذين  الثالثة 
القب�س  والقي  خم��درة  م��واد  من  بداخلها  وم��ا 
عليهم جميعا وجرى حتويل الق�شية ملدعي عام 

حمكمة امن الدولة.

 الرزاز: األردن قفز 29 مرتبة في مؤشر ممارسة االعمال وسنطلق حزمة من الحوافز األحد

الرزاز: أولوية قصوى لضبط
 استخدام المركبات الحكومية

الحكومة تكشف عن إجراءاتها
 بعد حادثة البحر المّيت

أبو البصل: تعيين دفعة جديدة من االئمة مطلع العام

إحباط محاولة لتهريب مليون حبة مخدرة الى إحدى دول الجوار

مندوبا عن الملك، الصفدي يترأس 
الوفد االردني لقمة دول عدم االنحياز

الملك يواصل مشاركته في ورشات عمل نقاشية لدفع االقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية

الملك:أهمية إعادة ترتيب األولويات في القطاعات المختلفة
النزاهة  لهيئة  السنوي  التقرير  من  نسخة  يتسلم  الملك 

ومكافحة الفساد لعام 2018
الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  مجلس  وأعضاء  رئيس 

يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

الدفاع المدني يبدأ بتنفيذ 
خطته لفصل الشتاء

60 منحة للمشاركة في القمة 
العربية للذكاء االصطناعي

»الغذاء والدواء« ترصد االغذية الخاصة 
بفقدان الوزن في السوق المحلي

الحنيطي يستقبل سفيري 
البحرين وبريطانيا

انخفاض على درجات الحرارة 
وفرصة لتساقط االمطار

»مياهنا« تسيطر على تغير طفيف 
بنوعية المياه في الزرقاء

*عمان 
اخلارجية  وزير  يرتاأ�س  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  عن  مندوبا 
لروؤ�شاء   18 ال�  للقمة  اململكة  وفد  ال�شفدي،  اأمين  املغرتبني  و�شوؤون 
الدول واحلكومات الأع�شاء يف حركة عدم النحياز، التي ت�شت�شيفها 

ن ال�شهر احلايل. العا�شمة الأذرية، باكو، خالل الفرتة 25-26 مِّ
مببادئ  “التم�شك  عنوان  حتت  العام  هذا  احلركة  قمة  وتنعقد 
باندونغ ل�شمان ا�شتجابة من�شقة لتحديات العامل املعا�شر”، و�شتتبنى 
حول  واإع��الن  باكو،  واإع��الن  اخلتامي،  البيان  هي  وثائق  ثالث  القمة 
ا�شتلهمت  التي  احلركة  يف  موؤ�ش�شا  ع�شوا  الردن  ويعترب  فل�شطني.  
بني  من  اململكة  كانت  وال��ذي   1955 عام  باندونغ  موؤمتر  من  مبادئها 
ال�29 دولة امل�شاركة فيه والتي �شاغت املبادئ العامة للحركة. وت�شم 
و10  مراقبة  دولة   17 اإىل  اإ�شافة  دولة،   120 ع�شويتها  يف  احلركة 

منظمات اإقليمية ودولية مراقبة، لت�شكل بذلك منتدى دوليا هاما.

*عمان 
اإياد العمرو،  قال الناطق الإعالمي با�شم الدفاع املدين املقدم 
التنفيذ  مو�شع  العملياتية  خطته  و�شع  امل��دين  الدفاع  جهاز  اإن 
وذلك باإدامة غرف العمليات الرئي�شة والفرعية بجميع مديريات 
الدفاع املدين امليدانية ف�شاًل عن اإدامة اجلاهزية للكوادر الب�شرية 
غري  اجلوية  الأح��وال  مع  للتعامل  املتخ�ش�شة  واملعدات  والآليات 

العتيادية خالل ف�شل ال�شتاء.
الالزمة  التدابري  جميع  اتخذ  املدين  الدفاع  جهاز  ان  وا�شاف 
�شافرات  منظومة  جاهزية  من  والتاأكد  املحتملة،  املخاطر  لتاليف 

الإنذار املنت�شرة يف جميع اأنحاء اململكة.
الت�شاركية  اأهمية  اخلمي�س،  بيان  يف  العالمي  الناطق  واأكد 
والن�شجامية ما بني املوؤ�ش�شات والوزارات التي تندرج حتت املجل�س 
الأعلى للدفاع املدين للتعامل مع ما يقع من م�شتجدات خالل ف�شل 

ال�شتاء لتقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنني.
خالل  من  الرئي�شي  العن�شر  هو  املواطن  اأن  اإىل  العمرو،  ولفت 
اجلهات  عن  ت�شدر  التي  والإر���ش��ادات  الن�شائح  بجميع  الأخ��ذ 
والأح���ول  ال��ظ��روف  خ��الل  الوقائي  ال�شلوك  وانتهاج  املخت�شة 

اجلوية ال�شتثنائية.

*عمان 
العربية  القمة  يف  للم�شاركة  منحة   60 ال�شباب  وزارة  قدمت 
تعقد  التي  للعلوم  فاي  موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  ال�شطناعي  للذكاء 

نهاية ال�شهر اجلاري يف البحر امليت بال�شراكة مع الوزارة.
لقائه  خ��الل  رم��ان،  اب��و  حممد  الدكتور  ال�شباب  وزي��ر  واأك��د 
باعتبارها  القمة  اأهمية  امل�شاركة  منح  على  احلا�شلني  ال�شباب 
موؤمترًا وطنيًا عامليًا متخ�ش�شًا يف جمال الذكاء ال�شطناعي متنح 
الفر�شة لل�شباب الأردين فر�شة لقاء اأكرث من 60 عاملًا وباحثًا من 
كربى ال�شركات العاملية التي تعنى بهذا املجال مثل “مايكرو�شفت” 

و”غوغل«. 

*عمان 
نفذت مديرية الغذاء يف املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون 
مع مديرية املختربات برناجما لر�شد الأغذية اخلا�شة التي ت�شاعد 
على فقدان الوزن املتداولة يف ال�شوق املحلي واملجازة من قبل املوؤ�ش�شة 
العامة للغذاء والدواء، لغايات التحقق من خلو هذه املنتجات من املواد 
الدوائية. واكدت املوؤ�ش�شة يف بيان لها، ان العمل م�شتمر بهذا الربنامج 
خالل الربع الثالث من العام احلايل، حيث مت �شحب عينات ع�شوائية 
بيع  لغايات  ومرخ�شة  معتمدة  اماكن  يف  بيعها  يتم  التي  املنتجات  من 
يف  التجارية  وال�شركات  ال�شيدليات  مثل  اخلا�س  ال�شتعمال  اأغذية 
ال�شواق الردنية من م�شادر خمتلفة )حملي وم�شتورد(، وفح�شها يف 
خمتربات املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء/ خمترب الرقابة الدوائية 

بالطرق املعتمدة لفح�س وجود املواد الدوائية.
خلو  توؤكد  التي  املخربي  الفح�س  نتائج  ان  اىل  املوؤ�ش�شة،  وا�شارت 

هذه املنتجات من املواد الدوائية مازالت قيد الدرا�شة والبحث.
تابع �س2

*عمان 
ا�شتقبل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء الركن يو�شف اأحمد 
يف  البحريني  ال�شفري  اخلمي�س،  العامة  بالقيادة  مكتبه  يف  احلنيطي، 

عمان اأحمد بن يو�شف الرويعي.
وبحث اللواء الركن احلنيطي مع ال�شيف �شبل تعزيز اأوجه التعاون 

والتن�شيق امل�شرتك والعالقات الثنائية مبا يخدم البلدين ال�شقيقني.
وا�شتقبل ال�شفري الربيطاين يف عمان ادوارد اوكدن.

عالقات  تعزيز  �شبل  ال�شيف،  مع  احلنيطي  الركن  اللواء  وبحث 
التعاون الثنائي، مبا يخدم م�شلحة البلدين ال�شديقني.

*عمان 
اأحيانًا  غائمة  اإىل  تتحول  جزئيًا  غائمة  اليوم  الأج��واء  تكون 
ح�شب تقرير دائرة الأر�شاد اجلوية ، وت�شقط مب�شيئة اهلل زخات من 
املطر بني احلني والخر يف مناطق خمتلفة من اململكة، تكون غزيرة 
اأحيانًا يف بع�س املناطق خا�شة يف �شرق اململكة وي�شحبها الربق والرعد 
على  تن�شط  ال�شرعة  معتدلة  غربية  جنوبية  الرياح  وتكون  اأحيانًا، 
فرتات. ويطراأ ال�شبت انخفا�س على درجات احلرارة، وتغطي ال�شماء 
كميات من الغيوم على ارتفاعات خمتلفة، وت�شقط زخات من املطر بني 
احلني والآخر يف العديد من املناطق، تكون غزيرة على فرتات خا�شة 
يف املناطق الو�شطى واجلنوبية من اململكة وم�شحوبة بالربق والرعد 
الودي��ة  يف  ال�شيول  ت�شكل  اىل  ي��وؤدي  مما  احيانا،  ال��ربد  وت�شاقط 
واملناطق املنخف�شة، وتكون الرياح �شمالية غربية معتدلة اىل ن�شطة 

ال�شرعة، وتكون مثرية للغبار خا�شة يف مناطق البادية.

*عمان 
�شيطرت �شركة مياه الردن«مياهنا« على تغري طفيف يف نوعية 
مبحافظة  التجاري  الو�شط  يف  بولد  قا�شم  �شارع  يف  ال�شرب  مياه 

الزرقاء، ظهر اخلمي�س.
لل�شركة  ورد  هاتفيًا  ات�شاًل  اأن  بيان   يف  ال�شركة  واأو�شحت 
الفور  وعلى  منزله،  يف  املياه  نوعية  بتغري  اأفاد  املواطنني  اأحد  من 
توجهت فرق ال�شركة الفنية ونفذت م�شحا �شامال ملنطقة ال�شكوى، 

حيث مت عزل املنطقة وف�شل ثالث و�شالت منزلية احرتازيًا.
تتم  الت�شويبية  الإج���راءات  جميع  اأن  اإىل  ال�شركة  ونوهت 
موؤكدة  ال�شحة،  ووزارة  املياه  �شلطة  يف  املخت�شني  مع  بالتن�شيق 
�شهاريج  بوا�شطة  باملياه  ال�شكوى  منطقة  يف  املواطنني  تزويد 
الج���راءات  اتخذت  الفنية  الفرق  اأن  البيان  وذك��ر  ال�شركة. 
من  التاأكد  بعد  املنطقة  اإىل  املياه  لإع��ادة  الالزمة  الت�شويبية 
املختربات  م��ع  الكامل  بالتن�شيق  الفنية،  املوا�شفة  مطابقتها 

املركزية يف �شلطة املياه ووزارة ال�شحة وخمتربات �شركة مياهنا.

*عمان 
جمهوريتي  رعايا  عن  القيد  رفع  حماد  �شالمة  الداخلية  وزير  قرر 
املوافقة  على  احل�شول  �شرط  من  واعفاءهم  والهند  ال�شعبية  ال�شني 
منحهم  يتم  بحيث  اململكة  ارا�شي  لدخول  الداخلية  وزارة  من  امل�شبقة 
تاأ�شريات الدخول من خالل البعثات الدبلوما�شية يف اخلارج او من خالل 
القرار  ان هذا  الداخلية،  وزير  الو�شول. وقال  املراكز احلدودية عند 
وتن�شيط  الجانب  امل�شتثمرين  على  الج��راءات  ت�شهيل  لغايات  ياأتي 

احلركة ال�شياحية مبا يعزز القت�شاد الوطني لرفد خزينة الدولة.
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*عمان 
ب�سمة  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وزي�����رة  رع���ت 
اال�سر  منتجات  معر�ض  افتتاح  اخلمي�ض،  ا�سحاقات، 
االأردنية، بالتعاون مع هيئة االأمم املتحدة للم�ساواة 

بني اجلن�سني.
وجالت ا�سحاقات يف اروقة املعر�ض وا�ستمعت اىل 

امل�ساركني واطلعت على معرو�ساتهم ومنتجاتهم.
ايام  ثالثة  ي�ستمر  ال��ذي  املعر�ض  يف  وي�سارك 
العا�سرة  وحتى  �سباحا  العا�سرة  من  ابوابه  ويفتح 
وجمعيات  موؤ�س�سات   ، احل�سني  ح��دائ��ق  يف  م�ساء 
اململكة، عملوا على  وا�سر منتجة من خمتلف مناطق 
�سنويا  املعر�ض  وينظم  املعر�ض،  يف  منتجاتهم  عر�ض 
واجلمعيات  االردنية  اال�سر  انتاجية  تعزيز  بهدف 
املحلي  للمجتمع  خدماتها  ت��ق��دمي  يف  وامل�ساهمة 

وامل�ساعدة يف ت�سويق منتجاتها.
خري�ض:  ا�سرف  للوزارة  االعالمي  الناطق  وقال 
الفقر  م��ن  االإن��ت��اج��ي��ة واحل���د  ت��ع��زي��ز  ب��رن��ام��ج  ان 
التنمية  وزارة  يف  الرئي�سية  ال��رام��ج  اأح��د  يعتر 
متكني  يف  امل�ساهمة  على  يعمل  وال��ذي  االجتماعية 
املجتمعات املحلية والفئات امل�ستهدفة، وتطوير وبناء 
والتن�سيق  التعاون  وتعزيز  وماأ�س�ستها  ال�سراكات 
قيم  تعزيز  بق�سد  االج��ت��م��اع��ي  العمل  جم��ال  يف 
لالأ�سر  الذات  �سيا�سة االعتماد على  االإنتاج وجتذير 
وا�سافة  انه  اىل  �سواء،م�سريا  حد  على  واجلمعيات 
واجلمعيات  اال���س��ر  وب����ازارات  معار�ض  تنظيم  اىل 
متناهية  م�ساريع  متويل  على  الرنامج  يقوم  املنتجة 
حت�سني  بهدف  االأردنية  االأ�سرة  م�ستوى  على  ال�سغري 
اإىل  تهدف  اإنتاجية  م�ساريع  وميول  معي�ستها  م�ستوى 

اأهدافها  حتقيق  على  املحلية  اجلمعيات  م�ساعدة 
وخدمة فئاتها امل�ستهدفة بال�سكل االإمثل، م�سيفا ان 
املحلية  املجتمعات  الأبناء  عمل  فر�ض  توفري  الهدف 
وباإ�سعار تتنا�سب وقدرة  اإردنية  ب�سواعد  �سلع  واإنتاج 

املجتمعات املحلية.
من جانبها قالت مديرة تعزيز االنتاجية كهرمان 
االأ�س�ض  م��ن  جمموعة  و�سعت  ال���وزارة  ان  ع��دن��ان: 
واملعايري والتعليمات حتقيقًا ملبداأ العدالة وال�سفافية 
وتعترامل�ساريع  حاجة  االأكرث  الفئات  اإىل  للو�سول 
الأهميتها  ونظرًا  الوطني  لالأقت�ساد  راف��دا  ال�سغرية 
فان هذه امل�ساريع بحاجة اىل اإيجاد منافذ ت�سويقية.
 5065 جمموعه  ما  مولت  ال���وزارة  ان  وا�سافت 
كما  دينار،  ماليني   9 بقيمة  املنتجة  لالأ�سر  م�سروعًا 
مولت 374م�سروعًا للجمعيات بقيمة 5 خم�سة ماليني 
اإىل  وعمدت  عمل  فر�سة   500 من  اأكرث  وفرت  دينار 
توفري االإقرا�ض لالأ�سر الفقرية يف التجمعات الريفية 
خالل  من  ت��دار  ائتمان  ل�سناديق  متويلها  خالل  من 
اجلمعيات اخلريية يف مناطق �سكن وجتمع املواطنني .
املواطنني  على  وللتخفيف  انه  كهرمان  واأ�سافت 
التمويل  اأو  االإقرا�ض  م�سادر  اإىل  و�سولهم  وت�سهيل 
فقد مولت الوزارة حوايل 480 �سندوق ائتمان بقيمة 
اأ�سرة  األ��ف   11 قرابة  منها  ا�ستفاد  دينار،  مليون   7
اأردنية على م�ستوى اململكة. ويعتر معر�ض منتجات 
تنظمه  الذي  اخلام�ض  املعر�ض  هو  االأردنية  االأ�سرة 
االأقاليم،  م�ستوى  على  �سنوات  اأرب��ع  خالل  ال��وزارة 
اخلريية  واجلمعيات  الفقرية  االأ�سر  مل�ساعدة  وذلك 
بهذه  املجتمع  تعريف  وبهدف  منتجاتها  ت�سويق  على 
املنتجات وجتذير ثقافة االإنتاج ودعم املنتج املحلي.

*الزرقاء 
ق���ال وزي����ر االوق�����اف وال�������س���وؤون و امل��ق��د���س��ات 
ان  الب�سل  اب��و  النا�سر  عبد  ال��دك��ت��ور  اال�سالمية 
الوزارة ب�سدد تعيني دفعة جديدة من االأئمة بداية 

العام املقبل بالتن�سيق مع ديوان اخلدمة املدنية.
الوعظ  ملتقى  رع��اي��ت��ه  خ��الل  ال��وزي��ر  وا���س��اف 
ال�سخنة  منطقة  يف  والطبي  اخلريي  واليوم  واالر�ساد 
يف حمافظة الزرقاء والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع 
�سندوق الزكاة، انه �سيتم تعبئة جمموعة من ال�سواغر 
خمتلفة  مناطق  يف  املقبل  العام  بداية  ام��ام  لوظيفة 
املدنية.  اخلدمة  دي��وان  مع  التن�سيق  بعد  اململكة  من 
حمافظة  يف  االوق��اف  مديرية  اىل  الوزير  اوع��ز  كما 
منطقة  احتياجات  بتتبع  الزكاة  و�سندوق  الزرقاء 
ال�سخنة ودرا�ستها متهيدا لتقدمي امل�ساعدات وامل�ساريع 
العمل  ان خطة  موؤكدا  الزكاة،  �سندوق  من  االنتاجية 
تعنى  ال��زك��اة  و���س��ن��دوق  ال����وزارة  عليها  ت�سري  ال��ت��ي 
بالتكافل ومكافحة الفقر والبطالة وال�سعي اىل حت�سني 
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  وفقا  املواطن  معي�سة 
الثاين الذي يوؤكد دوما �سرورة العمل نحو خلق فر�ض 
ان  اىل  الوزير  ولفت  املواطنني.  حياة  وحت�سني  العمل 
مع  وبالتوا�سل  جلانه  خالل  من  يجمع  الزكاة  �سندوق 
ويقوم  املحتاجني  على  يوزعها  ثم  زكاواتهم  املزكني 
حتقق  التي  االنتاجية  امل�ساريع  ودع��م  بتوفري  اي�سا 
املعونات.  على  االتكال  من  بدال  لل�سباب  عمل  فر�ض 

وم��راك��ز  امل�ساجد  اق��ام��ة  ان  ال��وزي��ر  اك��د  ذل��ك  اىل 
مراكز  مبثابة  تعد  وتالوته  الكرمي  القراآن  حتفيظ 
ن�سهده  ملا  كرمي  ق��راآن  ومدر�سي  ائمة  لتخريج  موؤهلة 
لتلك  ال��وزارة  دعم  موؤكدا  املراكز،  تلك  يف  ريادية  من 
على  امل�سلم  ال�سباب  وحث  عملها  وا�ستمرارية  املراكز 
االلتحاق بها. وقال ان امللتقيات الوعظية تعزز معاين 
الوزارة  اال�سالم ال�سحيحة وتزرع بامل�ستفيدين ر�سالة 
ال�سحيح،  املنهاج  يدر�سون  معلمني  يكونوا  كي  وتوؤهلهم 
الفتا اىل ان جمتمعنا قوي ونظيف لكن يجب علينا ان 
الينا من اخلارج. من  تاأتي  التي  املفاهيم  ن�سحح بع�ض 
الزكاة عبد �سمريات ان  جهته قال مدير عام �سندوق 
الوزارة و�سندوق الزكاة ينظمان امللتقيات اخلريية يف 
خمتلف مناطق اململكة ترجمة لتوجيهات جاللة امللك 
الذي يوجه دائما ب�سرورة التوا�سل مع النا�ض والعمل 
رئي�ض  نائب  مندوب  املعي�سية.  او�ساعهم  حت�سني  على 
اقامة  ان  قال  القالب  الرحيم  عبد  الها�سمية  بلدية 
ومكافحة  التوعية  يف  التو�سع  توؤكد  امللتقيات  ه��ذه 
الفكر املتطرف، داعيا اىل دعم هذه امللتقيات وال�سعي 
اخلريية  امللتقيات  ان  وا�ساف،  بها.  والتو�سع  لن�سرها 
التي تقام اىل جانب امللتقيات الوعظية تنعك�ض ايجابا 
ملا  منها  الفقرية  وخ�سو�سا  املحلية  املجتمعات  على 
تقدمه عالجات وم�ساعدات عينية ونقدية ا�سافة اىل 
امل�ساريع االنتاجية التي ي�ستفيد منها ال�سباب الباحث 

عن فر�ض عمل.

*عمان 
مذكرة  اخلمي�ض،  العهد  ويل  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 
التطوعي  للعمل  حمافظتي  موؤ�س�سة  م��ع  تفاهم 
ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  على  تعمل  التي  والتدريب، 
وامل�سوؤولية االجتماعية وتنمية  التطوعي  العمل  يف 
عن  املذكرة  ووقع  للوطن.  االنتماء  وتر�سيخ  الفكر 
وعن  منكو،  متام  الدكتورة  التنفيذي  املدير  املوؤ�س�سة 
حمافظتي، املدير العام املهند�ض عبداهلل بني هاين. 
ت املذكرة التي مت توقيعها يف مقر موؤ�س�سة ويل  ون�سّ
العهد، على تعزيز التعاون امل�سرتك يف دعم وتطوير 
وتنفيذ الرامج وامل�ساريع ال�سبابية يف املجاالت ذات 
االهتمام امل�سرتك فيما يخ�ض مبادرات موؤ�س�سة ويل 
العهد. وقالت منكو، ان توقيع االتفاقية مع موؤ�س�سة 

الرامية  العمل  ل�سيا�سة  تنفيذا  ج��اء  حمافظتي 
يف  الفاعلة  املوؤ�س�سات  مع  امل�سرتك  العمل  “لتعزيز 
الباب  ولفتح  املحافظات،  يف  ال�سباب  مع  التوا�سل 
اأمام مبادرات املوؤ�س�سة للو�سول اإىل ال�سباب يف كاّفة 
“نعر  حمافظات اململكة”. من جهته قال بني هاين، 
عن �سعادتنا يف اإبرام هذه االتفاقية والتي تهدف اىل 
تعزيز التعاون والتفاهم من خالل اإطار عمل م�سرتك 
على  حمافظتي  تعمل  حيث  العهد  ويل  موؤ�س�سة  مع 
املجتمع  من  والهيئات  املوؤ�س�سات  مع  ال�سراكات  بناء 
املبادرات  يف  ال�سباب  اإ�سراك  خالل  من  وذلك  املحلي 
الالزمة  باملهارات  متكينهم  �ساأنها  من  التي  وامل�ساريع 
التنمية  حتقيق  يف  قدراتهم  واإط��الق  املجتمع  لبناء 

وخدمة املجتمع”. 

*عمان 
اأك���د رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 
ق�سوى  اأهمية  تويل  احلكومة  اأن  ال��رزاز، 
احلكومية  امل��رك��ب��ات  ا�ستخدام  ل�سبط 
خارج  او  داخ��ل  ا�ستخدامها  �سوء  ووق��ف 

اوقات الدوام الر�سمي وايام العطل.
تروؤ�سه  خ��الل  ال���وزراء  رئي�ض  وق��ال 
ال���وزاري���ة  للجنة  اخل��م��ي�����ض  اج��ت��م��اع��ا 
املركبات  حركة  ل�سبط  الفنية  واللجنة 
احلكومية وبح�سور وزير املالية عزالدين 
رئا�سة  ل�����س��وؤون  دول���ة  ووزي���ر  كناكرية 
االج��راءات  اإن  ال���داوود،  �سامي  ال���وزراء 
التي مت�سي احلكومة بتطبيقها بكل حزم 
لها  احلكومية  املركبات  ا�ستخدام  ل�سبط 
واداري��ة  مالية  فقط  لي�ض  ايجابية  اثار 
للمواطنني  قوية  بر�سالة  تبعث  وامن��ا 
بجدية احلكومة ب�سبط هذا االمر توفريا 

للمال العام واملحافظة عليه .
من  التاأكد  �سرورة  على  ال��رزاز  و�سدد 
التطبيق الدقيق لنظام التتبع االلكرتوين 
للمركبات احلكومية الذي �سمل يف مرحلته 
ومرحلته  حكومية  مركبة  االف   5 االوىل 
ل�سمول  حاليا  اجنازها  يتم  التي  الثانية 
لي�سبح  اأخ���رى  حكومية  مركبة   8500
جمموع ال�سيارات احلكومية املربوطة على 

الكلي  العدد  وه��و  �سيارة   13500 النظام 
للمركبات احلكومية . واثنى رئي�ض الوزراء 
الوزارية  اللجنة  بذلتها  التي  اجلهود  على 
وو�سع  بدرا�سة  موعزا  الفنية،  واللجنة 
املركبات  الأ�سطول  م�سرتكة  الإدارة  خطة 
لها  ال�سحيح  احلكومية ل�سمان اال�ستخدام 

وعدم ال�سماح �سوء ا�ستخدامها .
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  اأع��ل��ن  جهته،  م��ن 
رئا�سة الوزراء �سامي الداوود انه والتزاما 

ببالغ رئي�ض الوزراء املتعلق برت�سيد االنفاق 
�سراء  ب��ع��دم  يتعلق  م��ا  خا�سة  احلكومي 
ال�سيارات احلكومية فانه مل يتم خالل عام 

2019 �سراء اي مركبة حكومية.
اأن���ه وع��ل��ى اث��ر  ول��ف��ت ال�����داوود اإىل 
اللجنة  بها  قامت  التي  امليدانية  الزيارات 
جميع  يف  احلكومية  للموؤ�س�سات  الفنية 
مناطق اململكة فقد مت اتخاذ قرار ب�سحب 
فائ�سة عن احلاجة  430 مركبة حكومية 

و�سطب 907 مركبات متهيدا لبيعها لي�سبح 
جمموعها 1337 مركبة حكومية، معلنا اأن 
عدد ال�سيارات الفائ�سة عن احلاجة التي 
لدائرة  بت�سليمها  ال���وزراء  رئا�سة  قامت 
واملوؤ�س�سات  وال���دوائ���ر  ال��ع��ام��ة  ال��ل��وازم 

االخرى التي حتتاجها بلغ 41 �سيارة.
الفنية  اللجنة  توجيه  اىل  وا���س��ار 
من  املح�سلة  االم���وال  ا�ستثمار  لدرا�سة 
باملزاد  احلكومية  ال�سيارات  بيع  عملية 
العلني ل�سراء �سيارات تعمل على الكهرباء 
احلكومية  ال�سيارات  جميع  وا�ستبدال 
تعمل  ب�سيارات  البنزين  على  العاملة 
يف  ال��ت��وف��ري  يف  ي�سهم  م��ا  الكهرباء  على 
بندي البنزين وال�سيانة، موؤكدا ان نتائج 

الدرا�سة �سرتى النور قريبا .
وق����دم رئ��ي�����ض ال��ل��ج��ن��ة ال��ف��ن��ي��ة / 
الدكتور  ال��ع��ام��ة  ال��ل��وازم  دائ���رة  م��دي��ر 
اللجنة  عمل  ح��ول  ايجازا  مهيدات،  ن��زار 
جهة   99 ل�  ميدانية  بزيارات  قامت  التي 
اخلا�سة  البيانات  بجمع  وقامت  حكومية 
ا�ستخدامها  واوج��ه  احلكومية  باملركبات 
اإىل  وا�سار  لها.  الفعلية  الدوائر  وحاجة 
اأن���ه مت حت��دي��د احل��اف��الت ال���زائ���دة عن 
اال�ستخدام  حيث  من  وت�سنيفها  احلاجة 

و�سعة املحرك وا�ستهالك الوقود.

*عّمان 
�سل�سلة  عن  اخلمي�ض  احلكومة  ك�سفت 
حادثة  بعد  اتخذتها  التي  االإج����راءات 
للتقارير  وفقًا  وذلك  االأليمة،  املّيت  البحر 
وال��ت��و���س��ي��ات امل�����س��رتك��ة، ال�����س��ادرة عن 
مّت  اللتني  وال��وزارّي��ة  املحايدة  اللجنتني 

ت�سكيلهما للوقوف على حيثيات احلادثة.
اإعالنها  عند  تعّهدت  احلكومة  وكانت 
باتخاذ  للجنتني  امل�سرتكة  التو�سيات 
ملعاجلة  واخلطوات  االإجراءات  من  �سل�سلة 
اخل��ل��ل واالأخ���ط���اء، وت��ف��ادي ت��ك��رار مثل 
بتبويب  احلكومة  وقامت  احل��وادث.  هذه 
للجهات  وفقًا  اتخذتها  التي  االإج���راءات 
اأّواًل:  االآت���ي:  النحو  على  العالقة،  ذات 
تعليمات  اإ����س���دار  والتعليمتّم  ال��رتب��ي��ة 
املدر�سية  الرحالت  عمل  لتنظيم  جديدة 
)العدد  الر�سمّية  اجل��ري��دة  يف  ون�سرها 
ومّت  املا�سي،  �سباط   24 بتاريخ   )5562
ي�سكل  مدر�سّية  رحالت  اأّي  منع  خاللها  من 
املدار�ض  طلبة  على  خطورة  عامل  م�سارها 
املغامرات؛  رحالت  ذلك  يف  مبا  عام،  ب�سكل 
ومعايري  ���س��روط��ًا  التعليمات  وت�سّمنت 
بينها  م��ن  الطلبة،  �سالمة  على  للحفاظ 
ح�سر اأوقات الرحالت املدر�سّية يف الفرتة 

بني 21 اآذار - 15 اأّيار.

تعليمات  اإق���رار  ال�سياحةمّت  ث��ان��ي��ًا: 
ل�سنة  املغامرات  �سياحة  و���س��روط  اأ�س�ض 
مكاتب  ن��ظ��ام  اأح���ك���ام  مب��وج��ب   ،2019
ون�سرت  وال�����س��ف��ر،  ال�����س��ي��اح��ة  و���س��رك��ات 
العدد  الر�سمّية  اجل��ري��دة  يف  التعليمات 
ومّت  املا�سي،  حزيران   16 تاريخ   )5581(
لل�سركات  الرتاخي�ض  منح  منع  خاللها  من 
للمدار�ض.  املغامرة  ب��رح��الت  تقوم  التي 
التاأكد  يجب  امل��دار���ض  غ��ري  يخ�ض  وفيما 
نوع  ح�سب  موؤهلني  مرافقني  ت��واج��د  م��ن 
تزويد  مّت  امل��دين  الدفاع  ثالثًا:  املغامرة. 
ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق امل��ع��ّر���س��ة خلطر 
ال��زّوار  يرتادها  التي  خ�سو�سًا  ال�سيول، 
من  والتاأّكد  مبّكر،  اإنذار  باأجهزة  وال�سّياح، 
املّيت  البحر  منطقتّي  خ�سو�سًا  فاعلّيتها، 
االإنقاذ  مركز  ا�ستحداث  مّت  كما  والعقبة. 
من  قريبًا  امليت،  البحر  يف  واجلبلي  املائي 
وال���زّوار،  ال�سّياح  يرتادها  التي  االأم��اك��ن 
من  كافية  اأع���داد  ت��وف��ري  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
الغطا�سني هناك، وتوريد املعدات واالآلّيات 
االأر���س��اد  راب��ع��ًا:  امل��ائ��ي.  لالإنقاذ  ال��الزم��ة 
اجلوّيةمّت حتديث حمّطات الر�سد اجلّوي، 
وت��زوي��ده��ا ب��اأج��ه��زة ر���س��د ج��وي حديثة 
كما  كبرية.  بن�سبة  املعلومات  دّق��ة  ت�سمن 
و�سمان  اجلوية،  احلالة  ن�سرة  تطوير  مّت 

املوؤ�س�سات  على  املمكنة  بال�سرعة  تعميمها 
والدوائر احلكومّية واملواطنني والقطاعات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ّي��ة وال�����س��ن��اع��ّي��ة وال��ت��ج��ارّي��ة 
الو�سائل  وع��ر  واخل��دم��ّي��ة،  وال�سياحّية 
التقنّية احلديثة، لت�سهيل اتخاذ القرارات 
الأن�سطتهم.  مم��ار���س��ت��ه��م  ع��ن��د  امل��ن��ا���س��ب��ة 
واالإ�سكانقامت  العاّمة  االأ�سغال  خام�سًا: 
اأعمال  وتنفيذ  اإن�ساء  ب��اإع��ادة  احلكومة 
يف  الرئي�سة  والطريق  للج�سور  ال�سيانة 
)�سومية/  منطقتّي  املّيت  البحر  منطقة 
غور حديثة(، وقد و�سلت ن�سبة االإجناز ما 
االنتهاء  املتوّقع  ومن  باملئة،   95 –  90 بني 
علمًا  �سهور،  خم�سة  خالل  كّلي  ب�سكل  منها 
طريق  على  املقامة  للج�سور  عالقة  ال  باأّنه 
�ساد�سًا:  االأليمة.  باحلادثة  امليت  البحر 
و�سركات  والبلدّيات،  الكرى،  عّمان  اأمانة 
قبيل  دورّي����ة،  عملّيات  الكهرباءتنفيذ 
البنية  �سالحّية  من  للتاأّكد  ال�ستاء،  ف�سل 
التحتّية املتعلقة باالأنفاق و�سبكات ال�سرف 
الكهرباء لتجنب  �سبكات  ال�سحي وخطوط 
تت�سبب  التي  الكهربائية  االأع��ط��ال  وق��وع 
جميع  يف  ال��ع��اّم��ة  احل��ي��اة  �سري  اإع��اق��ة  يف 
يتّم تنفيذ عملّيات  اململكة. كما  حمافظات 
واالأودي���ة،  املياه  وم�سادر  لل�سدود  تفّقد 
يف  القاطنني  وترحيل  املنخف�سة،  واملناطق 

اإىل  ال�سيول  جم��اري  بجانب  ال�سعر  بيوت 
�سابعًا:  ال�ستاء.  ف�سل  قبيل  اآمنة،  مناطق 
بني  التن�سيق  اآلّية  تطوير  االأزماتتّم  اإدارة 
اجلوّية،  باالأحوال  العالقة  ذات  املوؤ�ّس�سات 
عليها  يعمل  ال��ت��ي  لال�سرتاتيجّية  وف��ق��ًا 
االأزم���ات،  واإدارة  ل��الأم��ن  الوطني  امل��رك��ز 
املدين،  للدفاع  االأعلى  املجل�ض  دور  وتفعيل 
اإل��زام  مّت  كما  و�سالحياته.  مهاّمه  وبيان 
بح�سر  الر�سمّية  �����س��ات  وامل��وؤ���سّ ال����وزارات 
والتي  لديها،  املتوافرة  وامل��ع��ّدات  االآل��ي��ات 
االأزمات  اإدارة  اأثناء  منها  اال�ستفادة  ميكن 

وحاالت الطوارئ، ومدى جاهزّيتها للعمل.
موّثق  �سجل  والرّياإعداد  املياه  ثامنًا: 
الرئي�سة،  االأودي��ة  يف  الفي�سانات  لقيا�ض 
واإجراء درا�سات فنّية للتعّرف على طبيعة 
درا���س��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  امل��ن��اط��ق،  ه���ذه 
وامل�سّدات  املن�ساآت  من  اإن�ساء مزيد  اإمكانّية 
تا�سعًا:  االأودي�����ة.  جم���اري  على  امل��ائ��ّي��ة 
ال�سّحةتفعيل دور وحدة االأزمات والكوارث 
ال��وزارة  ك��وادر  وتدريب  ال�سّحة،  وزارة  يف 
االإ�سابات  وتو�سيف  ت�سخي�ض  دق��ة  على 
مع  التن�سيق  وتعزيز  ال��ك��وارث،  ح��االت  يف 
اإخ��الء  اآلية  على  لالّتفاق  امل��دين  ال��دف��اع 
من  القريبة  امل�ست�سفيات  وتاأهيل  م�سرتكة، 

االأماكن اخلطرة للتعامل مع الكوارث.

*عمان 
املوؤ�س�سة  يف  ال��غ��ذاء  م��دي��ري��ة  ن��ف��ذت 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء وب��ال��ت��ع��اون مع 
مديرية املخترات برناجما لر�سد االأغذية 
ال��وزن  فقدان  على  ت�ساعد  التي  اخلا�سة 
من  وامل��ج��ازة  املحلي  ال�سوق  يف  امل��ت��داول��ة 
وال����دواء،  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  قبل 
من  املنتجات  هذه  خلو  من  التحقق  لغايات 
بيان  يف  املوؤ�س�سة  واك��دت  الدوائية.  امل��واد 
خالل  الرنامج  بهذا  م�ستمر  العمل  ان  لها، 

مت  حيث  احل��ايل،  العام  من  الثالث  الربع 
التي  املنتجات  من  ع�سوائية  عينات  �سحب 
ومرخ�سة  معتمدة  ام��اك��ن  يف  بيعها  يتم 
مثل  اخلا�ض  اال�ستعمال  اأغذية  بيع  لغايات 
ال�سيدليات وال�سركات التجارية يف اال�سواق 
)حملي  خمتلفة  م�����س��ادر  م��ن  االردن���ي���ة 
املوؤ�س�سة  خمترات  يف  وفح�سها  وم�ستورد(، 
الرقابة  خمتر  وال���دواء/  للغذاء  العامة 
وجود  لفح�ض  املعتمدة  بالطرق  الدوائية 
ان  اىل  املوؤ�س�سة،  وا�سارت  الدوائية.  املواد 

نتائج الفح�ض املخري التي توؤكد خلو هذه 
قيد  مازالت  الدوائية  امل��واد  من  املنتجات 
الدرا�سة والبحث. ودعت املوؤ�س�سة املواطنني 
واملكمالت  املنتجات  ه��ذه  �سراء  ع��دم  اىل 
ومواقع  االلكرتونية  املواقع  من  الغذائية 
االعالنية  والقنوات  االجتماعي  التوا�سل 
املختلفة، و�سراءها من امل�سادر املوثوقة مثل 
املرخ�سة  التجارية  وال�سركات  ال�سيدليات 
الرابط  وا�ستخدام  املنتجات،  ه��ذه  لبيع 
االلكرتوين  املوؤ�س�سة  موقع  على  امل��وج��ود 

واملكمالت  اخلا�سة  االأغ��ذي��ة  ع��ن  للبحث 
من  املجازة  الريا�سيني  واأغذية  الغذائية 
http://www.:وهو املوؤ�س�سة،  قبل 

jfda.jo/Pages/viewpage.
تهيب املوؤ�س�سة  aspx?pageID=163كما 
ب��امل��واط��ن��ني ع���دم ال����رتدد ب��االت�����س��ال من 
خا�سة  املختلفة،  االت�سال  قنوات  خ��الل 
 What›s app “بخدمتكم  م��ن�����س��ة 
ال�سكاوى  خ��ط  وع��ل��ى   ”0795632000

املجاين 117114.

*عمان
جاللة  اأم����ام  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ي��م��ني  اأدى 
احل�سينية  ق�سر  يف  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك 
هيئة  جمل�ض  واأع�����س��اء  رئ��ي�����ض  اخل��م��ي�����ض، 

النزاهة ومكافحة الف�ساد.
علي  مهند  ال��دك��ت��ور  ال��ي��م��ني،  اأدى  فقد 
ح���ج���ازي رئ��ي�����س��ا مل��ج��ل�����ض ه��ي��ئ��ة ال��ن��زاه��ة 
ال�ساليطة،  عي�سى  و�سامي  الف�ساد،  ومكافحة 
ن��ائ��ل امل��ح��ي�����س��ن، وم���اأم���ون علي  واأ����س���ام���ة 
القطارنة، وم�سطفى ن�سر الروا�سدة، اأع�ساء 

يف املجل�ض.
ال����وزراء  رئ��ي�����ض  ال��ي��م��ني  اأداء  وح�����س��ر 
امللكي  الديوان  ورئي�ض  الرزاز،  عمر  الدكتور 

الها�سمي يو�سف ح�سن العي�سوي.
امللك،  جاللة  ت�سلم  اليمني،  اأداء  وعقب 
النزاهة  هيئة  جمل�ض  رئي�ض  لقائه  خ��الل 
وم��ك��اف��ح��ة ال��ف�����س��اد ال��دك��ت��ور م��ه��ن��د علي 

للهيئة،  ال�سنوي  التقرير  من  ن�سخة  حجازي، 
الذي يت�سمن اإجنازات الهيئة يف العام 2018، 
عملها  ت��ط��وي��ر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  وال��ت��و���س��ي��ات 

وحت�سني االأداء يف جميع االجتاهات.

اأهمية  اللقاء،  خالل  امللك،  جاللة  واأك��د 
دور هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد يف تعزيز 
م�سددا  والعدالة،  والنزاهة  القانون  �سيادة 
حتقيق  يف  اال�ستمرار  ���س��رورة  على  جاللته 
االإجن�����ازات يف حم��ارب��ة ال��ف�����س��اد. ك��م��ا اأك��د 

ومكافحة  النزاهة  هيئة  ملهام  دعمه  جاللته 
لنتائج  امل�ستمرة  املتابعة  واأهمية  الف�ساد، 
اأبرز  حجازي  الدكتور  عر�ض  ب��دوره،  عملها. 
ال�سنوي،  التقرير  يف  الواردة  الهيئة  اإجنازات 
ح��وايل  م��ع  الهيئة  ت��ع��ام��ل  ت�سمنت  وال��ت��ي 

اأن  اإىل  الفتا   ،2018 ع��ام  يف  �سكوى   2797
لدى  الف�ساد  ق�سايا  يف  بها  املحكوم  املبالغ 
الق�سائية  واللجنة  االأوىل  الدرجة  حماكم 
اجلرائم  قانون  من   9 امل��ادة  مبوجب  امل�سكلة 
بلغ  فيما  دينار،  مليون  4ر20  بلغ  االقت�سادية 

املحاكم  فيها  نظرت  التي  الف�ساد  ق�سايا  عدد 
ق�سية،   97 االإدان��ة  فيها  وثبتت   2018 عام 
عدم  اأو  ب��ال��راءة  منها   46 يف  حكم  بينما 

امل�سوؤولية لعدم وجود اأدلة.
يف  ال��واردة  التعديالت  اأه��م  اأن  اإىل  ي�سار 

ومكافحة  النزاهة  لقانون  املعدل  القانون 
الر�سمية  اجل��ري��دة  يف  ن�سر  ال��ذي  الف�ساد، 
املعدل  القانون  منح  �سملت  احل��ايل،  ال�سهر 
احلق  واأهمها،  ال�سالحيات  من  مزيدًا  للهيئة 
االأف��راد  باإيقاف  املعنية  اجلهات  مطالبة  يف 
ومطالبة  العمل،  عن  ف�ساد  بق�سايا  املتورطني 
قرارات  اإ�سدار  املخت�سة  الق�سائية  اجلهات 
املنقولة  االأم���وال  على  باحلجز  م�ستعجلة 
اأيًا  يرتكب  من  كل  �سفر  ومنع  املنقولة  وغري 
تلك  بتعديل  الطلب  اأو  الف�ساد  اأف��ع��ال  م��ن 
القرارات اأو اإلغائها وفقًا للت�سريعات النافذة.
يف  احل���ق  ال��ت��ع��دي��الت  اأه���م  �سملت  ك��م��ا 
بتزويد  املالية  الذمة  اإ�سهار  دائرة  مطالبة 
االإق��رارات  عن  االأ�سل  طبق  ب�سورة  الهيئة 
ب��االأف��راد  تتعلق  معلومات  اأو  بيانات  واأي 
امل�سمولني باأحكام قانون الك�سب غري امل�سروع 
يف  طبيعي  غري  منو  على  اأدلة  وجود  حال  يف 
على  التقادم  اأحكام  تنطبق  ال  واأن  ثروتهم، 
دعوى احلق العام والعقوبات املتعلقة بالف�ساد 
ا���س��رتداد  ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى  ك��ذل��ك  تنطبق  وال 

االأموال املتح�سلة عن الف�ساد.

وزيرة التنمية االجتماعية تفتتح 
معرض منتجات االسر االردنية

اوعز بدراسة ووضع خطة إلدارة مشتركة ألسطول المركبات الحكومية

أبو البصل: تعيين دفعة 
جديدة من االئمة مطلع العام

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي 
العهد و«محافظتي«

الرزاز: أولوية قصوى لضبط استخدام 
المركبات الحكومية

الحكومة تكشف عن اإلجراءات التي 
اتخذتها بعد حادثة البحر المّيت

»الغذاء والدواء« ترصد االغذية الخاصة بفقدان الوزن في السوق المحلي

الملك يتسلم نسخة من التقرير السنوي لهيئة 
النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2018

رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك
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*القاهرة
واإثيوبيا، اخلمي�س، على  اتفقت م�صر 
البحثية  اللجنة  لأعمال  فوري  ا�صتئناف 
تبنيه  ال��ذي  النه�صة  �صد  ب�صاأن  الفنية 
وتخ�صى  الأزرق،  النيل  على  اأبابا  اأدي�س 
مياه  من  ح�صتها  على  تاأثريه  من  القاهرة 
نهائي  ت�صور  اإىل  الو�صول  بهدف  النيل، 

ب�صاأن قواعد ملء وت�صغيل ال�صد.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���ص��م ال��رئ��ا���ص��ة 
عبد  الرئي�س  اأن  را�صي  ب�صام  امل�صرية 
اآب��ي  ال����وزراء  ورئي�س  ال�صي�صي  الفتاح 
الفوري  ال�صتئناف  “على  اتفقا  اأحمد 
لأعمال اللجنة البحثية الفنية امل�صتقلة 

على نحو اأكرث انفتاحًا واإيجابية«.
ت�صم  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة،  اأن  واأ����ص���اف 
وال�صودان،  واإثيوبيا  م�صر  من  م�صوؤولني 
نهائي  ت�صور  اإىل  “للو�صول  ت�صت�صعى 

ب�صاأن قواعد ملء وت�صغيل ال�صد«.
اأحمد  اآب���ي  ���ص��دد  ال�صياق  ه��ذا  ويف 
املفاو�صات  مب�صار  ومت�صكه  التزامه  على 
و�صوًل اإىل اتفاق نهائي ب�صاأن ق�صية �صد 

النه�صة.
اأع���رب  ���ص��اب��ق اخل��م��ي�����س،  ويف وق���ت 
ال��رئ��ي�����س ال��رو���ص��ي ف��ادمي��ري ب��وت��ن عن 
واإثيوبيا  م�صر  بني  للو�صاطة  ا�صتعداده 

لت�صوية ملف �صد النه�صة.
دميرتي  الكرملني  با�صم  الناطق  وقال 
بي�صكوف اإن ملف �صد النه�صة كان حا�صرا 
الإفريقية  الرو�صية  القمة  هام�س  على 

التي افتتحت الأربعاء يف �صوت�صي.
اأج��رى  ال�صي�صي  اأن  بي�صكوف  واأك���د 
القمة  اأن  اإىل  م�صريا  اآب���ي،  م��ع   نقا�صا 
جمالت  فتحت  الإفريقية   – الرو�صية 
ومناق�صة  ثنائية  ل��ق��اءات  لعقد  مهمة 
تواجهها  التي  والأزم��ات  امللحة  الق�صايا 

القارة.
املا�صي،  اأكد، الأحد  ال�صي�صي قد  وكان 
اأنه اتفق مع رئي�س الوزراء الإثيوبي على 

القمة  هام�س  على  رو�صيا،  يف  الجتماع 
الرو�صية - الإفريقية  للتباحث حول �صد 

النه�صة.
وجهتها  دع���وة  ق��ب��ل��ت  م�����ص��ر  وك��ان��ت 
ثاثي  اجتماع  لعقد  الأمريكية  الإدارة 
واإثيوبيا  وال�صودان  لوزراء خارجية م�صر 

يف وا�صنطن حول �صد النه�صة.
وزارة  قالت  الأرب��ع��اء  ليل  بيان  ويف 
من  دع���وة  تلقت  “م�صر  اإن  اخل��ارج��ي��ة 

علي  حر�صها  ظل  يف  الأمريكية،  الإدارة 
مفاو�صات  يكتنف  ال���ذي  اجل��م��ود  ك�صر 
خارجية  ل��وزراء  لجتماع  النه�صة،  �صد 
الدول الثاث م�صر وال�صودان واإثيوبيا يف 
م�صر  قبلتها  التي  الدعوة  وهي  وا�صنطن، 
الثابتة  �صيا�صتها  مع  ات�صاقا  الفور  على 
وثقًة  املبادئ  اإع��ان  اتفاق  بنود  لتفعيل 
يف امل�صاعي احلميدة التي تبذلها الوليات 

املتحدة”.

السيسي وآبي يتفقان على استئناف 
*رام اهلل »فوري« لعمل لجنة سد النهضة

اأدان جمل�س الإفتاء الأعلى يف فل�صطني ا�صتمرار 
النتهاكات الإ�صرائيلية يف امل�صجد الأق�صى املبارك، 
الوا�صعة  املتطرفني  اقتحامات  اآخرها  كان  والتي 
لباحاته، وتاأدية ع�صرات امل�صتوطنني �صلوات علنية 
داخله، وب�صوت مرتفع قبالة م�صجد قبة ال�صخرة 

امل�صرفة.
واعترب املجل�س اأن هذه النتهاكات متثل ممار�صة 
ومرفو�صة،  م�����ص��وؤول��ة  غ��ري  وا���ص��ت��ف��زازي��ة  عبثية 
قائمة  ق��وة  الحتال  �صلطات  ك��ون  مع  وتتناق�س 
مبوجب  املحتلة،  ال�صرقية  القد�س  يف  بالحتال 
له  ب��ي��ان  يف  املجل�س  وا�صتنكر  ال����دويل.  ال��ق��ان��ون 
اخلمي�س، اإغاق امل�صجد الإبراهيمي يف اخلليل اأمام 
معتربًا  اليهودية،  الأعياد  بحجة  امل�صلمني،  امل�صلني 
هذا الإجراء تعديًا على احلقوق الدينية وتدني�صًا 
�صلطات  مطالبا  اخلال�س،  الإ�صامي  امل�صجد  لهذا 
والنتهاكات  الع��ت��داءات  ه��ذه  بوقف  الح��ت��ال 
املبارك  الأق�صى  امل�صجدين  حرمة  واح��رتام  ف��ورا، 
الو�صع  واح��رتام  امل�صلمني،  وم�صاعر  والإبراهيمي 
ا�صتنكر  كما  فيهما.  القائم  والقانوين  التاريخي 
امل��ج��ل�����س اع��ت��ق��ال ���ص��رط��ة الح���ت���ال ���ص��اب��ني من 
املبارك،  الأق�صى  امل�صجد  يف  الرحمة  ب��اب  م�صلى 
واقتيادهما ملركز التوقيف دون �صبب، جمددًا رف�صه 
واملرابطني  الأق�صى،  حرا�س  على  لاعتداء  القاطع 
املتحدة  الأمم  مطالبًا  عنه،  واإبعادهم  واملرابطات، 
قانون  �صن  ب�صرورة  الدولية  واملنظمات  والهيئات 
يجرم كل من ي�صيء اإىل املقد�صات والرموز الدينية 
املمار�صات من جرائم  اأجمع، واعتبار هذه  العامل  يف 
امل�صربني عن  الأ���ص��رى  م���وؤازرة  احل��رب. ودع��ا اىل 
بكل  وم�صاندتهم  الح��ت��ال،  �صجون  يف  ال��ط��ع��ام 
ال�صجان،  قيد  من  حقوقهم  انتزاع  حتى  الو�صائل، 

ونيل حريتهم، م�صددًا على اأهمية دعمهم وموؤازرتهم، 
وو�صع ق�صيتهم على �صلم اأولويات ال�صعب الفل�صطيني 
اإىل  �صكوى  رفع  �صرورة  جانب  اإىل  باأ�صرها  والأم��ة 
الإ�صرائيلية  الن��ت��ه��اك��ات  �صد  ال��دول��ي��ة  املحاكم 

الااإن�صانية بحقهم.
بهدم  الإ�صرائيلي  التع�صف  ب�صدًة  املجل�س  واأدان 
�صمود  اأن  م��وؤك��دًا  وت�صريدهم،  امل��واط��ن��ني  م��ن��ازل 
تف�صلها  ل��ن  القوية  واإرادت����ه  الفل�صطيني  ال�صعب 
الهادفة  والعدوانية  اجلائرة  الحتال  ممار�صات 
وعلى  عزميته.  من  والنيل  احل��ي��اة،  يف  حقه  لنزع 
�صعيد اخر، ويف ظل الهجمة ال�صر�صة التي ميار�صها 
املباركة،  الزيتون  �صجرة  �صد  امل�صتوطنني  قطعان 
اأهاب جمل�س الإفتاء الأعلى بالفل�صطينيني الوقوف 
ووطنهم  بزيتونهم  يحدق  ما  مواجهة  يف  منيعًا  �صدًا 
من مكائد حتاك لل�صيطرة عليه، و�صلبه من اأ�صحابه 

ال�صرعيني.
الذين  الآم��ن��ني  امل��زارع��ني  اإن  املجل�س،  وق���ال 
امل�صتوطنني،  لعربدة  يتعر�صون  الزيتون  يقطفون 
ب�صرقة  ويقومون  بال�صرب،  عليهم  يعتدون  الذين 
اأ�صجارهم،  ويقتلعون  زيتونهم،  وحما�صيل  معداتهم 
ب�صخ  الآخ��ر  البع�س  ويعدمون  بع�صها،  ويحرقون 
�صر�صة  هجمة  ظل  يف  وذل��ك  عليها،  العادمة  املياه 
من  و�صجرها،  الفل�صطينية  الأر����س  لها  تتعر�س 
امل�صتوطنات،  تو�صيع  بهدف  ونهب،  و�صرقة  م�صادرة 
الذي  الأر�س،  الواقع على  الأمر الحتايل  وفر�س 
الف�صل  ج��دار  بناء  يف  ال�صتمرار  معامله  اأب��رز  من 
من  الفل�صطينيني  وط��رد  املنازل،  وه��دم  العن�صري، 
يف  امل�صتوطنات  وب��ن��اء  عنها،  وتهجريهم  اأر���ص��ه��م 
مدينة القد�س وحميطها وال�صفة الغربية، وحتويل 
متوا�صلة  غري  كنتونات  اإىل  الفل�صطينية  املناطق 

جغرافيًا وخا�صعة ل�صلطة الحتال الع�صكرية. 

*رام اهلل 
ان���دل���ع���ت م���واج���ه���ات ب���ني ق�����وات الح���ت���ال 
اىل  ادى  ما  اخلمي�س،  والفل�صطينيني  ال�صرائيلي 
املعدنية  ب��الأع��رية  فل�صطينيا  ع�صر  اح��د  ا�صابة 
والختناق، ب�صبب قيام قوات الحتال بهدم منزل 
عائلة فل�صطينية يف خميم الأمعري مبدينة رام اهلل 

و�صط ال�صفة الغربية املحتلة.
وقالت اللجنة ال�صعبية خلدمات خميم المعري 
يف بيان، اإن قوة كبرية من جي�س الحتال اقتحمت 
واأغلقت  اأزق��ت��ه  يف  اجلنود  وانت�صر  فجرا،  املخيم 
�صكان  اأج��ربوا  اأن  بعد  املنزل  اإىل  امل��وؤدي��ة  الطرق 
املنازل املجاورة على اإخائها، قبل هدم املنزل املكون 
الحتال  جنود  ان  اللجنة،  واأ�صافت  طابقني.  من 
املنطقة،  يف  داهموها  التي  املنازل  مبحتويات  عبثوا 

واأن مواجهات اندلعت يف املكان ويف حي �صطح مرحبا 
مبدينة البرية، اأطلق خالها اجلنود ع�صرات قنابل 
ال�صوت والغاز على املواطنني، كما اعتقلوا عددا من 
ال�صبان مل يتم التعرف عليهم بعد. وذكر يزيد ع�صام 
املتطوع يف الهال الأحمر، اأن جنود الحتال هددوا 
واأعاقوا  املنطقة،  تغادر  مل  اإذا  الطبية  الطواقم 
عوجلوا  الذين  امل�صابني  اإخ��اء  يف  الطبي  عملهم 
ال�صرائيلي  الح��ت��ال  ق��وات  واعتقلت  ميدانيا. 
يف  فل�صطينيا  مواطنا  ع�صر  �صتة  اخلمي�س،  �صباح 
وقال  املحتلة.  الغربية  ال�صفة  من  خمتلفة  مناطق 
نادي ال�صري الفل�صطيني يف بيان، ان قوات الحتال 
ال�صرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن اخلليل 
واعتقلت  وقلقيلية،  حلم  وبيت  اهلل  ورام  وجنني 

املواطنني ال�صتة ع�صر بزعم اأنهم مطلوبون.

*الدوحة 
�صكيب  �صيتي  معر�س  يف  الأردين  اجلناح  �صهد 
قطر الذي يختتم فعالياته م�صاء ام�س، اإقبال كبريا 
املهتمني  الأعمال  ورجال  العقاريني  امل�صتثمرين  من 
بال�صتثمار العقاري يف الأردن، وزارته اأعداد كبرية 
من اجلالية الأردنية املقيمة يف قطر. و�صجل اجلناح 
الأردين على مدى اأيام املعر�س الذي ا�صتغرق ثاثة 
اأيام، ح�صورا فاعا لعدد كبري من امل�صتثمرين وممثلي 
املهتمني  اأول��ئ��ك  خا�صة  القطري،  اخلا�س  القطاع 
ال�صوق  يف  ال�صتثمار  اأو  عقارية  م�صروعات  بتنفيذ 
مدير  الربديني  ح�صان  وق��ال  الأردين.  العقاري 
لا�صتثمار  القطرية  الأردنية  ال�صركة  يف  امل�صاريع 
املعر�س  يف  امل�صاركة  ال�صركات  اإحدى  وهي  العقاري 
النظري  منقطع  اإق��ب��ال  �صهد  الأردين  اجل��ن��اح  اإن 
ورجال  املواطنني  قبل  من  �صواء  املعر�س  اأيام  خال 
الأردن��ي��ة  اجلالية  اأف���راد  اأو  القطريني  الأع��م��ال 
ت�صريحات  يف  الربديني  واأك��د  قطر.  يف  املقيمني 
الأردنية  العقارية  ال�صركات  ممثلي  اأن  “برتا”  ل� 
وت�صاوؤلت  ا�صتف�صارات  تلقوا  املعر�س  يف  امل�صاركة 
الأردن،  يف  العقاري  بال�صتثمار  املهتمني  من  كثرية 
�صقق  �صراء  كثريا  يف�صلون  القطريني  اأن  اإىل  لفتا 
ملا  املنطقة، وذلك  �صكنية يف الأردن مقارنة مع دول 

وحوافز  وا�صتقرار،  واأمان  اأمن  من  الأردن  به  يتمتع 
الت�صجيل  اإج��راءات  يف  و�صهولة  جاذبة  وامتيازات 
اأن  اىل  الربديني  واأ�صار  املعامات.  واإجناز  العقاري 
العقاري يف  بال�صتثمار  القطريني  املهتمني  من  كثريا 
اأبدوا رغبتهم يف زيارة الأردن خال الفرتة  الأردن 
تطورات  على  كثب  ع��ن  ل��اط��اع  املقبلة  القريبة 
التي  امل�صتجدات  ومعرفة  الأردين،  العقاري  ال�صوق 
للم�صتثمرين،  املقدمة  والمتيازات  ال�صوق،  ي�صهدها 
جذبا  واأكرثها  املناطق  اأف�صل  م�صاهدة  عن  ف�صا 
وماءمة للتملك العقاري. وكان معر�س �صيتي �صكيب 
جناحا  �صهد  العقارية،  بال�صتثمار  املتخ�ص�س  قطر 
كبريا واإقبال غري م�صبوق من الزوار واملهتمني، حيث 
�صاركت يف فعالياته العديد من ال�صركات التي متثل 
�صريحة  املعر�س  وا�صتقطب  واأجنبية،  عربية  دول 
اجل��ودة  عالية  ع��ق��ارات  عن  الباحثني  من  وا�صعة 
القطرية  احلكومة  وك��ان��ت  تناف�صية.  وب��اأ���ص��ع��ار 
يتيح  احلر،  للتملك  جديدا  قانونا  موؤخرا  اأ�صدرت 
امتاك  اإمكانية  و�صركات(  )اأفرادا  القطريني  لغري 
عدد  يف  100باملائة  بن�صبة  بها  والنتفاع  العقارات 
من املناطق داخل دولة قطر، حيث يتوقع اأن يحدث 
قطر  يف  العقاري  القطاع  يف  اإيجابيا  حتول  القانون 

ويدفع عجلة النمو القت�صادي يف الباد.

اعضاء في الشيوخ األمريكي يطالبون 
بإصدار تأشيرة سريعة لقائد “قسد«

  
*واشنطن 

ال�صيوخ  مبجل�س  ودميقراطيون  جمهوريون  اأع�صاء  طالب 
تاأ�صرية  اإ�صدار  ب�صرعة  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  الأمريكي 
يقودها  التي  “ق�صد”  الدميقراطية  �صوريا  قوات  لقائد  دخول 
الأكراد يف �صوريا، حتى يت�صنى له زيارة الوليات املتحدة لبحث 

املوقف بعد اتفاق �صوت�صي الأخري.
الأمريكي  الرئي�س  اإع��ان  من  �صاعات  بعد  الطلب  هذ  وياأتي 
واأنه  اأ�صبح دائما،  �صوريا  النار يف  اإطاق  ان وقف  دونالد ترمب، 

قرر رفع العقوبات عن تركيا نتيجة لذلك.
وكري�س  باكبرين  ومار�صا  غراهام  لينزي  الأع�صاء  وكتب 
اخلارجية  لوزير  بلومنتال،  وريت�صارد  �صاهني  هولينوغني  فان 
للقائد  تاأ�صرية  باإ�صدار  يطالبونه  الأربعاء،  ام�س  بومبيو،  مايك 

الع�صكري، مظلوم كوباين.
ب�صحب  املفاجئ  ل��ق��راره  �صديدة  ان��ت��ق��ادات  ترمب  وواج���ه 
القوات الأمريكية من �صمال �صوريا، مما مهد لرتكيا �صن هجوم �صد 

الأكراد.
منتجع  يف  املا�صي،  الثاثاء  اإليه  التو�صل  مت  اتفاق  ومبوجب 
ال�صعب  حماية  وحدات  ان�صحاب  مو�صكو  ت�صهل  الرو�صي  �صوت�صي 
العراقية،  واحلدود  الفرات  نهر  بني  متتد  م�صاحات  من  الكردية 
فيما حتتفظ تركيا مبنطقة اأخرى يف �صمال �صرق �صوريا، ينت�صر 
اأبي�س، وطولها 120 كم،  فيها جي�صها بني بلدتي راأ�س العني وتل 
الول  ت�صرين   9 يف  اأطلقته  الذي  هجومها  خال  عليها  �صيطرت 

احلايل �صد وحدات حماية ال�صعب الكردية.

»درس القرآن” لعثمان حمدي بك ُتباع في 
لندن بأكثر من 5ر4 مليون جنيه استرليني

  
*لندن 

حمدي  عثمان  الرتكي  القراآن” للفنان  “در�س  لوحة  حققت 
م��زادات  يف  للبيع  عر�صها  عند  ا�صرتليني  جنيه  مليون  64ر4 
ر�صمها  التي  اللوحات  من  العديد  متفوقة على  لندن،  �صوذبيز يف 
يعرف  ما  �صمن  للبيع  عر�صت  اأوروب��ي��ون  ا�صت�صراقيون  فنانون 
مبجموعة جند يف املزاد نف�صه. وقالت هيئة الإذاعة الربيطانية 
مبيعات  على  بذلك  تفوق  حمدي  اإن  اخلمي�س،  �صي”  بي  “بي 
لوحات اأ�صتاذه الفنان الفرن�صي جان ليون جريوم، الذي عر�صت 
اإحداها  وبيعت  نف�صه  امل��زاد  �صمن  للبيع  لوحاته  من  جمموعة 
مليون  135ر3  مببلغ  ال�صحراء”  يعربون  “فر�صان  لوحة  وهي 
يافا”  يف  “�صوق  هي  اخرى  لوحة  حققت  كما  ا�صرتليني.  جنيه 
للفنان الأملاين غو�صتاف باورنفيند رقما قيا�صيا عند بيعها مببلغ 
التي  املزاد  ا�صرتليني، متجاوزة تخمينات  مليون جنيه  7289ر3 
مايني  وثاثة  ون�صف  مليونني  بني  ي��رتاوح  رقما  تتوقع  كانت 

ون�صف مليون جنيه ا�صرتليني.

*عمان 
اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل��امم  ال��ع��ام  الأم���ني  اأع��ل��ن 
غوتريي�س عن اإن�صاء “فريق رفيع امل�صتوى” للرتكيز 
الداخلي  النزوح  مل�صاكل  ناجعة  حلول  اإيجاد  على 
حول  عديدة  مناطق  يف  النا�س  مايني  يعانيها  التي 

العامل. 
الربعاء  ليل  املتحدة  المم  اخبار  مركز  ون�صر 
الفريق  ان  ع��ل��ى  ين�س  ال���ذي  غ��وت��ريي�����س  اع���ان 
للدول  ملمو�صة  تو�صيات  و�صع  على  �صيعمل  الأممي 
الأع�صاء وملنظومة الأمم املتحدة، لزيادة الهتمام 
الأمم  ت�صكيل  ان  واو���ص��ح  ودعمهم.  باملت�صررين 
خا�س  ب�صكل  �صريكز  الذي   – الفريق  لهذا  املتحدة 
لق�صايا  وال�صتجابة  النهج  وحت�صني  احللول  على 
لعتماد  العا�صرة  الذكرى  مع  بالتزامن   – النزوح 
وم�صاعدة  حلماية  الأف��ري��ق��ي  الحت���اد  اتفاقية 
كمبال  اتفاقية  با�صم  املعروفة  داخليا  امل�صردين 

تغطي  التي  والوحيدة  والأوىل  قانونا  ملزمة  وهي 
ال�صكان  حماية  اأج���ل  م��ن  الأف��ري��ق��ي��ة  ال��ق��ارة  ك��ل 

الأ�صليني وم�صاعدة امل�صردين داخليا.
يف  الأع�صاء  ال��دول  بتوقيع  غوتريي�س  واأ���ص��اد 
هاما  “معلما  باعتبارها  التفاقية  على  ال��ق��ارة 
النزوح  ملعاجلة  اأفريقيا  تبذلها  التي  اجل��ه��ود  يف 
الداخلي، واإظهارا للدور القيادي لاحتاد الأفريقي 
كما  الداخلي.”  ال��ن��زوح  ب�����ص��اأن  معايري  و���ص��ع  يف 
بحقوق  بالنهو�س  الأفريقي  الحتاد  بالتزام  اأ�صاد 

امل�صردين يف اأقاليم ومناطق داخل بلدانهم.
�صعفا  “ب�الأكرث  الفئة  هذه  غوتريي�س  وو�صف 
املخاطر  من  العديد  تواجه  والتي  املجتمعات  يف 
متنوعة  “جمموعة  اأف��راده��ا  ويواجه  وامل�صاكل” 
اإن  وق��ال  و�صحتهم.”  حياتهم  على  املخاطر  م��ن 
املت�صررة  البلدان  جهود  من  “تقو�س  الق�صية  هذه 

لتحقيق اأه�داف التنمية امل�صتدامة.

*بغداد 
رئي�س  رف�س  عن  عراقية  ر�صمية  م�صادر  ك�صفت 
القوات  بقاء  املهدي  عبد  عادل  العراقية  احلكومة 

الأمريكية املن�صحبة من �صوريا يف العراق .
ان  اخلمي�س،  عراقية،  حكومية  م�صادر  وقالت 
الأمريكي  الدفاع  لوزير  رف�صه  “اأبدى  املهدي  عبد 
اللقاء الذي جرى بينهما ببغداد  اأ�صرب خال  مارك 
اأم�س الأربعاء بقاء هذه القوات يف العراق”، موؤكدا 
�صوريا  املن�صحبة من  القوات  لبقاء  عدم وجود مربر 

عبد  اأن  اىل  امل�صدر  واأ�صار  زيادتها.  اأو  العراق  يف 
الإذن  متنح  “مل  بغداد  اأن  له  بيان  يف  ك�صف  املهدي 
العراقية،  الأرا�صي  يف  بالبقاء  الأمريكية  للقوات 
الدولية  القانونية  الإج��راءات  �صتتخذ  باده  وان 
مارك  الأمريكي  الدفاع  وزير  وكان  ال�صدد«.  هذا  يف 
الأمريكية  “القوات  اأن  الأربعاء،  اأم�س  اأعلن  اأ�صرب، 
تدخل وتن�صحب من العراق باإذن احلكومة العراقية 
وموافقتها”، م�صريا اىل اأن “اأي ت�صريحات اإعامية 

عن بقائها يف العراق غري �صحيحة”.

*بغداد 
اأعلنت ال�صفارة الأمريكية يف العراق عن دخولها 
ب�صبب  ال�صفارة  نطاق  يف  الق�صوى  الإن���ذار  حالة 

املظاهرات املزمع تنظيمها غدا اجلمعة.
بع�س  ت�صفري  مت  اأن��ه  بال�صفارة  م�صادر  واأعلنت 

العراق،  خارج  اىل  الأ�صا�صيني  غري  ال�صفارة  موظفي 
حت�صبا حلدوث اأي طارئ خال التظاهرات املتوقعة، 
املتظاهرين  بنية  معلومات  “لديها  اأن  اىل  م�صرية 
فيها  يقع  ال��ت��ي  اخل�����ص��راء  املنطقة  اإىل  ال��دخ��ول 

مقرها«.

*بريوت
ع��ون،  مي�صال  اللبناين،  الرئي�س  اأب���دى 
اخل��م��ي�����س، ا���ص��ت��ع��داده ل��ل��ق��اء مم��ث��ل��ني عن 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ال��ذي��ن ي��ف��رت���ص��ون ال�����ص��اح��ات 
اأداء  على  احتجاجًا  اأ�صبوع،  منذ  وال�صوارع 
الطبقة ال�صيا�صية، لا�صتماع اإىل »مطالبهم«.

وخاطب عون يف اأول تعليق له منذ انطاق 
لألتقي  حا�صر  “اأنا  قائًا  التظاهر   حركة 
ما  ون�صمع  هواج�صكم  يحملون  عنكم  ممثلني 
منا عن  اأنتم  هي مطالبكم حتديدًا وت�صمعون 
يجب  وما  القت�صادي،  النهيار  من  خماوفنا 
دون  من  اأهدافكم  نحقق  حتى  �صويًا  نفعله  اأن 
ح��وارا  ونفتح  والفو�صى  النهيار  ن�صبب  اأن 
الإ�صاح  حزمة  اأن  اإىل  ع��ون  واأ���ص��ار  بناء«. 
�صعد  الوزراء  رئي�س  طرحها  التي  القت�صادي 
نحو  الأوىل”  “اخلطوة  �صتكون  احل��ري��ري 

اإنقاذ لبنان من النهيار القت�صادي.
جهد  كل  ببذل  اللبناين  الرئ�س  وتعهد 
قال  لكنه  جذرية،  اإ�صاحات  لإج��راء  ممكن 
داخل  من  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  التغيري  اإن 

موؤ�ص�صات الدولة.
التنقل،  حرية  اح��رتام  ب�صرورة  وطالب 

وحث املتظاهرين على اإزالة حواجز الطرق.
نقلتها  الأم���ة  اإىل  كلمة  يف  ع��ون  ووع���د 
ممتثا  للف�صاد  بالت�صدي  التلفزيون  �صا�صات 

ال��ذي��ن  املحتجني  م��ن  الآلف  م��ئ��ات  ملطلب 
يتظاهرون يف ال�صوارع منذ الأ�صبوع املا�صي.

وط��ل��ب ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��ربمل��ان 
التعاون لإقرار قوانني مكافحة الف�صاد، م�صريا 
اإىل اأن الورقة الإ�صاحية خطوة اأوىل لإنقاذ 

لبنان.
خا�صة  “حمكمة  ب��اإن�����ص��اء  ع��ون  وتعهد 
الأموال  وا�صرتداد  العام  املال  على  باجلرائم 
ال�صرية  ورف����ع  احل�����ص��ان��ة  ورف����ع  امل��ن��ه��وب��ة 
امل�صرفية عن الروؤ�صاء والوزراء والنواب وكل 
من يتعاطى باملال العام احلاليني وال�صابقني«.

اإن الطائفية والف�صاد اأخرتا تقدم   وقال 
الف�صاد  مبحاربة  التزم  اأنه  اإىل  م�صريا  لبنان، 
واأ���ص��اف  الرئا�صية.  ال��ولي��ة  ت�صلمه  منذ 
من العقلية الطائفية  التخل�س  هو  “طموحي 

التي تقف خلف كل امل�صاكل«.
اإل وا�صتخدمتها  اأدع و�صيلة  “مل   :  وتابع 
لتحقيق الإ�صاح ولكن العراقيل كبرية. نحن 
بلد �صراكة دميقراطي والرئي�س بحاجة لكل 

الأطراف لتحقيق وعوده«.
اإليه  دعا  اإ�صراب عام  لبنان   ويخيم على 
املتظاهرون، يف وقت وا�صلت املوؤ�ص�صات العامة 
واخلا�صة يف الباد اإغاق اأبوابها، ب�صبب قطع 
الطرقات الرئي�صية يف املدن الكربى، مبا فيها 

العا�صمة بريوت.

تلقى  ب��ريوت  يف  الحتجاجات  ت��زال  ول   
وا�صنطن  من  اآخ��ره��ا  ك��ان  كبرية،  فعل  ردود 
ال�صتجابة  اإىل  اللبنانيني  القادة  دعت  التي 
الذين  ملواطنيهم  “امل�صروعة”  للمطالب 
ف�صاد  �صد  اأ�صبوع  من  اأك��رث  منذ  يتظاهرون 

احلكومة.
وجت�����ددت ���ص��ب��اح ام�����ص��الح��ت��ج��اج��ات 
ل��ب��ن��ان ���ص��د احل��ك��وم��ة عرب  ال�����ص��ع��ب��ي��ة يف 
الرئي�صية  ال��ط��رق  غالبية  املحتجني  قطع 
والوت���و����ص���رتادات وال���ص��ت��ع��داد مل��زي��د من 
العت�صامات يف و�صط بريوت وخمتلف املناطق 

ابتداء من الظهر. 
ب����ريوت  م���را����ص���ل )ب�������رتا( يف  واف�������اد 
عند  جتمع  ن��ق��اط  اق��ام��وا  املحتجني  “ان 
ملنع حركة  الأر�س  وافرت�صوا  الوتو�صرتادات 
املرور ال للحالت الطارئة، فيما يقوم اجلي�س 
رئي�صية،  طرق  عدة  لفتح  مبحاولت  اللبناين 
وبني  بينه  تدافع  الط��ار  هذا  يف  �صجل  حيث 
على  ا���ص��اب��ات  خم�س  عنه  نتج  املتطاهرين 

اوتو�صرتاد الويل يف مدينة �صيدا«.
واملدار�س  واملوؤ�ص�صات  الدارات  ان  وق��ال 
�صجل  فيما  مقفلة،  وامل�����ص��ارف  واجل��ام��ع��ات 
اجلامعة  ل��ط��اب  اع��ت�����ص��ام  الط����ار  ه���ذا  يف 
ال�صعبي  للتحرك  دعما  بريوت  يف  المريكية 

ورف�صا لقرار ادارة اجلامعة عدم القفال.

*عمان 
قال الأمني العام لاأمم املتحدة انطونيو 
�صيظل  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإن  غوتريي�س، 
مليء  ع��امل  يف  م�صرتكة  اأخاقية  مر�صاة 

العا�صفة.  بالأحداث 
ال�صنوية  ر�صالته  يف  غوتريي�س،  وا�صار 
ي�صادف  الذي  املتحدة  المم  يوم  مبنا�صبة 
يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  دور  اىل  اخل��م��ي�����س، 
يعاين  التي  احلقيقية  امل�صاكل  مع  التعامل 
ح�صب  اليومية،  حياتهم  يف  النا�س  منها 
المني  وق��ال  املتحدة.  المم  اخبار  مركز 
عادلة  عوملة  اأج��ل  من  نعمل  “نحن  العام، 
جهدا  ندخر  ول  املناخ  ب�صاأن  جريء  وعمل 

امل�صاواة  وحتقيق  الإن�صان  حقوق  ل�صمان 
اأي  من  للكراهية  “ل  ونقول  اجلن�صني”،  بني 
على  للحفاظ  جاهدين  ن�صعى  ونحن  ن��وع، 
ال�صام، مع تقدمي امل�صاعدات املنقذة للحياة 

للمايني املحا�صرين يف ال�صراع امل�صلح ».
الأول،  ت�����ص��ري��ن   24 ال��ي��وم  وي�����ص��ادف 
الأمم  ميثاق  ل��دخ��ول  ال�صنوية  ال��ذك��رى 
وهي   ،1945 ع��ام  يف  النفاذ  حيز  املتحدة 

الوثيقة املوؤ�ص�صة للمنظمة، فعندما �صادقت 
يف  مبا  عليها،  املوقعة  ال��دول  غالبية  عليها 
الدائمون يف جمل�س  الأع�صاء اخلم�صة  ذلك 
الأمن، اأ�صبحت الأمم املتحدة ر�صميا يف حيز 
عام  منذ  اليوم  ه��ذا  اإحياء  ويتم  ال��وج��ود، 
اجلمعية  اأو���ص��ت   ،1971 ع��ام  ويف   ،1948
ال��ع��ام��ة ل���اأمم امل��ت��ح��دة ب��اح��ت��ف��ال ال��دول 

الأع�صاء باليوم باعتباره عطلة ر�صمية.
الأمم  مقر  يف  باليوم  الحتفال  و�صيتم 

اجلمعية  قاعة  يف  مو�صيقي  بحفل  املتحدة 
مبا�صرة،  الهواء  على  عر�صه  و�صيتم  العامة، 
ومن املقرر اأن تقام فعاليات يف مقر اليون�صكو 
امل��دن  ح��ول  م��وؤمت��ر  ذل��ك  يف  مب��ا  باري�س،  يف 
 75 مب��رور  الحتفال  و�صيقام  امل�صتدامة، 
اإج��راء  م��ع   ،2020 ال��ث��اين  ك��ان��ون  يف  عاما 
حوارات حول العامل، بهدف اإ�صراك اجلمهور 
العاملي يف حمادثة وا�صعة و�صاملة، حول دور 

التعاون العاملي يف بناء م�صتقبل للجميع.

مجلس اإلفتاء الفلسطيني يدين 
اعتداءات االحتالل على المسجد األقصى

إصابة 11 فلسطينيا بمواجهات مع 
قوات االحتالل في مخيم األمعري

مشاركة ناجحة للشركات العقارية 
األردنية في معرض سيتي سكيب قطر

األمم المتحدة: فريق خاص لمواجهة 
قضايا النزوح الداخلي حول العالم

عبد المهدي يرفض بقاء 
القوات األميركية في العراق

السفارة االميركية ببغداد 
تعلن حالة اإلنذار القصوى

الرئيس اللبناني يدعو المحتجين للحوار غوتيريش: ميثاق االمم المتحدة سيظل مرساة 
أخالقية في عالم مليء باألحداث العاصفة
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*وكاالت
اأّكد �صامر احلوراين ع�صو جمل�س اإدارة الفي�صلي، 
اأن »12« فريقًا �صي�صاركون يف بطولة الراحل ال�صيخ 

�صلطان العدوان، املقررة ال�صهر املقبل.
موقع  ا�صتف�صارات  على  رده  يف  احل��وراين  وق��ال 
م�صاف  يف  املتواجدة  الفرق  “جميع   : “كوورة” 
البطولة،  يف  م�صاركتها  اأعلنت  املحرتفة  الأن��دي��ة 

با�صتثناء احل�صني اإربد والرمثا«.
ظروف  النهاية  يف  “نحرتم  احل���وراين:  وتابع 
ميلك  ل  باعتباره  اعتذر  اإرب��د  احل�صني  الأن��دي��ة، 
الرمثا لعدم مبا�صرة  حاليًا �صوى 6 لعبني، واعتذر 
هوية  بعد  يح�صم  مل  ولكونه  تدريباته،  الفريق 

املدير الفني«.
واأو�صح احلوراين: “رغم اعتذار احل�صني والرمثا 
 12 مب�صاركة  �صتحظى  �صلطان  ال�صيخ  بطولة  اأن  اإل 
الدواء  دار  فريقي  منهما،  بدًل  �صيحل  حيث  فريقًا، 

والكرمل«.
الأ�صبوع  ب��داي��ة  يف  اأن��ه  ع��ن  احل���وراين  وك�صف 
بح�صور  مقره  يف  اجتماعًا  الفي�صلي  �صيعقد  املقبل، 
نظام  مناق�صة  ب��ه��دف  امل�����ص��ارك��ة  الأن���دي���ة  ك��اف��ة 

وترتيبات البطولة اإىل جانب اجراء القرعة.
واأكد احلوراين يف ختام حديثه اأن مردودا ماليا 
الريع  من  �صواء  البطولة  يف  امل�صاركني  على  �صيعود 

اجلماهريي اأو اجلهات الداعمة.
بطولة  يف  امل�صاركة  الفرق  ف��اإن  �صبق  ملا  ووفقًا 
الوحدات،  “املنظم”،  الفي�صلي  هي:  �صلطان  ال�صيخ 
�صباب  ال�صلط،  اجل��زي��رة،  معان،  �صحاب،  الأه��ل��ي، 
الأردن، ال�صريح، �صباب العقبة، دار الدواء، الكرمل.

لروح  ووفاء  تخليدًا  البطولة  الفي�صلي  وينظم 
الأب  مبثابة  يعترب  ال��ذي  ال��ع��دوان  �صلطان  ال�صيخ 
الروحي للنادي، حيث تراأ�صه ل�صنوات طويلة وحقق 

معه اإجنازات حملية وعربية واآ�صيوية م�صهودة.

*وكاالت
اإمكانية  ع��ن  اإي��ط��ايل،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
وهداف  جنم  رونالدو،  كري�صتيانو  الربتغايل  اإراحة 
التي  جنوى  اأو  املقبلة  ليت�صي  مباراة  عن  يوفنتو�س، 

تليها، كي يكون جاهًزا وم�صتعًدا للمباريات التالية.
رونالدو  اأن  �صبورت”،  “توتو  �صحيفة  وذك��رت 
عندما  م�صتواه  وبقمة  املقدمة  يف  يكون  اأن  يهدف 
اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  من  احلا�صمة  املرحلة  تاأتي 
م�صرية اإىل اأنه قد ي�صرتيح بالفعل يف مباراة ليت�صي 

اأو جنوى.
املقبل  ال�صبت  �صيخو�س  يوفنتو�س  اأن  واأ�صافت 

ثم  الأرب��ع��اء،  ي��وم  جنوى  ث��م  ليت�صي  �صد  م��ب��اراة 
�صيكون عليه مواجهة تورينو يف ديربي املدينة يوم 
2 نوفمرب، ولوكوموتيف مو�صكو يف رو�صيا )6 نوفمرب 
/ ت�صرين ثان املقبل(، وميالن يف األيانز �صتاديوم يوم 

10 من نف�س ال�صهر.
املو�صم  يف  رون��ال��دو  اأن  اإىل  ال�صحيفة  ولفتت 
على  يح�صل  مل  اإيطاليا(،  يف  له  مو�صم  )اأول  املا�صي 
عندما  املو�صم،  بداية  من  مباراة   17 بعد  اإل  راحة 
اأن  قبل  اأتالنتا،  اأم��ام  البدلء  مقاعد  على  جل�س 
من  ويتمكن  املباراة  من  الأخرية  الدقائق  يف  ي�صارك 

ت�صجيل هدف التعادل باملباراة التي انتهت )2-2(.

*وكاالت
ابو  يو�صف  تعيني  الكرمل  ن��ادي  ادارة  ق��ررت 
حميد مدربا لفريق الكرة الطائرة امل�صارك بالدوري 

املمتاز.
وجاء تعيني ابو حميد، خلفا للمدرب اياد توفيق 

بعد  اأم�س،  يوم  النادي  من  با�صتقالته  تقدم  ال��ذي 
التفاق مع الدارة.

وي��ح��ت��ل ف��ري��ق ال��ك��رم��ل ح��ال��ي��ا امل��رك��ز ال��ث��اين 
وادي  فريق  خلف  الطائرة  للكرة  املمتاز  بالدوري 

مو�صى املت�صدر.

*وكاالت
القدم جياين  لكرة  الدويل  رئي�س الحتاد  اأعلن 
املو�صعة  الن�صخة  �صت�صت�صيف  ال�صني  اأن  اإنفانتينو، 
الأوىل من كاأ�س العامل لالأندية مب�صاركة 24 فريقا 

عام 2021.
واأ�صاف اإنفانتينو اأن البطولة �صتقام يف حزيران 
اأوروبا  اأندية من  ومتوز عام 2021، و�صت�صم ثمانية 

وثالثة  اأوقيانو�صيا  من  ومثله  ال�صني  من  وواح��دا 
اختيار  معايري  ان  مبينا  اأخ��رى،  قارة  كل  من  اأندية 
القليلة  الأ�صابيع  خ��الل  حتديدها  �صيتم  ال��ف��رق 

املقبلة.
 ،2030 العامل  لكاأ�س  امل�صيف  البلد  اأن  وا�صاف، 
للفيفا عام  العمومية  �صيتم اختياره خالل اجلمعية 

.2024

*وكاالت
الثامنة والن�صف من �صباح  ال�صاعة  تنطلق عند 
مناف�صات  امليت،  البحر  منطقة  يف  اجلمعة  اليوم 
الدفع  ل�صباقات  الأردن  بطولة  ج���ولت  خ��امت��ة 

الرباعي .
ويتناف�س يف هذا ال�صباق 33 مت�صابقا من فل�صطني 
التتويج،  من�صات  اعتالء  عن  بحثا  والأردن،  ولبنان 
وزيادة ر�صيدهم من النقاط على �صلم الرتتيب العام 

لبطولة الأردن ل�صباقات الدفع الرباعي لعام 2019.
وبركة  �صناعية  عوائق  ال�صباق  م�صار  وي�صتمل 
و�صط  ت��ق��ام  مناف�صات  يف  �صخريا  وج��ب��ال  طينية 

اطاللة خالبة على البحر امليت.
تاأهيلية  الأوىل  جولتني  م��ن  ال�صباق  ويتكون 
نتيجة   15 لأف�صل  هي  والثانية  املت�صابقني  جلميع 
اإطارات  برعاية  ال�صباق  ويقام  ال�صائقون،  يحققها 

للبطولة. الر�صمي  جودريت�س” الداعم  اف  “بي 

*وكاالت  
وال�صبابية  الريا�صية  احلركة  رواد  هيئة  وقعت 
لتعزيز  علي  اأم  تكية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  الرب��ع��اء 
عن  امل��ذك��رة  ووق��ع  الطرفني.  بني  التعاون  عالقات 
املتقاعد  الركن  الفريق  الرئي�س  نائب  ال��رواد  هيئة 
العني الدكتور غازي الطيب، وعن تكية اأم علي ع�صو 
جمل�س الإدارة علي كنج �صكري، بح�صور رئي�س هيئة 
اأم  الطيب ومدير عام تكية  اأبو  الرواد حممد جميل 

علي �صامر بلقر ورئي�س اللجنة الجتماعية يف الهيئة 
اللطيف  الهيئة عبد  اإدارة  حكم جرار وع�صو جمل�س 
التلي. وعرب املتحدثون عن �صعادتهم بهذة التفاقية 
التي تفتح املجال لعالقات اأو�صع بني الطرفني. وح�صب 
المني العام والناطق الإعالمي للهيئة الزميل حممد 
والأ�صر  املواطن  مل�صاعدة  املذكرة  تهدف  ح�صن  قدري 
املقدمة  اخل��دم��ات  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة  على  الأردن���ي���ة 

والبيانات املتوفرة لدى الطرفني.

*وكاالت
 وا�صل فريق وادي مو�صى �صدارته للدوري املمتاز 
اجلولة  نهاية  مع  نقطة   21 بر�صيد  الطائرة  للكرة 
يف  الكرمل  نادي  فريق  وحل  البطولة.  من  الثامنة 
�صباب  ن��ادي  ثم  نقطة،   19 بر�صيد  الثاين  املركز 
الوحدات  ون��ادي  نقطة،   18 بر�صيد  ثالثا  احل�صني 

خام�صا  ال��ع��ودة  ون���ادي  نقطة،   16 بر�صيد  راب��ع��ا 
بر�صيد 11 نقطة، وناديي عريا ومليح �صاد�صا و�صابعا 
بر�صيد 4 نقاط، واخريا �صما ثامنا بر�صيد 3 نقاط.

وكان فريق الوحدات حقق فوزا مهما على فريق 
�صباب  فريق  �صبقه   ،0-3 بنتيجة  اأم�س  يوم  العودة 

احل�صني بالفوز على فريق مليح بنتيجة 1-3.

*وكاالت
العا�صمة  اإىل  للمبارزة  الوطني  املنتخب  توجه 
حتت  اآ�صيا  بطولة  يف  للم�صاركة  بانكوك  التايالندية 
 28 اإىل   23 من  الفرتة  خالل  �صتقام  والتي  عامًا   23
من  الوطني  منتخبنا  وف��د  ويتكون  احل��ايل.  ال�صهر 

والالعبني  عا�صي،  اأبو  وب�صار  القنة  ح�صان  املدربني 
والالعبات، اإياد عودة واآية اأبو قورا وعبداهلل طحلة 

واأحمد عماوي واأ�صامة البلوي.
وكثف املنتخب الوطني حت�صرياته بهدف الو�صول 

اإىل اجلاهزية املطلوبة قبيل بدء البطولة.

*وكاالت
املقبل،  ال�صبت  ي��وم  عجلون  حمافظة  ت�صهد 
تنظيم ماراثون “عجلون ار�س احلوار” الذي يتخلله 
املاراثون  ويقام  واليافعات.  لليافعني  مباراة  تنظيم 
جمعية  م��ن  وبتنظيم  ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ  ب��رع��اي��ة 
امل�صتقبل حلماية البيئة والتنمية امل�صتدامة ومركز 
الريا�صي  عجلون  نادي  مع  بالتعاون  را�صد،  حياة- 

عجلون.  اعمار  وموؤ�ص�صة  اخلطيب  خالد  واأكادميية 
موؤ�ص�صات  متكني  م�صروع  اط��ار  يف  امل��اراث��ون  وي��اأت��ي 

املجتمع املدين املحلية لتعزيز الرتابط املجتمعي.
حمافظة  دار  مبنى  ام��ام  من  امل��اراث��ون  وينطلق 
ملعب  باجتاه  ظهرا،  الثانية  ال�صاعة  عند  عجلون 
اليافعات  م��ب��ارات��ي  حل�����ص��ور  ال��ري��ا���ص��ي،  ع��ج��ل��ون 

واليافعني، ومن ثم توزيع اجلوائز على الفائزين.

*وكاالت
مع  ر�صميا  اتفاقها  امل�صري،  الأهلي  اإدارة  اأكدت 
املهاجم  اأزمة  اإنهاء  على  التون�صي،  ال�صاحلي  النجم 

الإيفواري �صليماين كوليبايل.
وتعاقد النجم ال�صاحلي التون�صي مع الإيفواري، 
ولكنه مل يتمكن من احل�صول على بطاقته الدولية، 
الدولية  الريا�صية  املحكمة  من  قرار  �صدور  ب�صبب 
لعدم  دولر،  األ��ف  و400  مليون  وتغرميه  باإيقافه 

ا�صتكمال تعاقده مع الأهلي امل�صري.
ت�صريحات  يف  امل�صري،  بالأهلي  م�صدر  وق��ال 
اأزمة  اإن  اخلمي�س  الأملانية،  الأنباء  لوكالة  خا�صة 
كوليبايل انتهت ر�صميا، ب�صبب العالقات اجليدة التي 

جتمعه مع النجم ال�صاحلي.
ال�صاحلي  وال��ن��ج��م  “الأهلي  امل�����ص��در  واأ���ص��اف 
تربطهما عالقات جيدة جدا علي جميع امل�صتويات، 
وحني زار وفد من النادي التون�صي القلعة احلمراء، 

كان ذلك حمل تقدير كبري منا، وبداأت املفاو�صات«.
النجم  بدفع  تق�صي  ل�صيغة  “تو�صلنا  واأو�صح: 

ملدة  اأق�صاط  على  دولر  األف  و400  مليون  ال�صاحلي 
التي  الغرامة  قيمة  نف�س  وهي  لالأهلي،  �صهرا،   18

اأقرتها املحكمة الريا�صية الدولية على الالعب«.
وتابع “مت توقيع عقد ثالثي بني الأهلي امل�صري 
والنجم ال�صاحلي التون�صي والالعب كوليبايل، يق�صي 
الريا�صية  للمحكمة  اإر�صاله  ومت  الأزم���ة،  باإنهاء 

الدولية ب�صكل ر�صمي، لرفع الإيقاف عن الالعب«.
وكان النجم ال�صاحلي اأعلن يوم الثالثاء املا�صي، 

التو�صل اإىل اتفاق نهائي ور�صمي مع اإدارة الأهلي.
النجم،  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  ع��ا���ص��ور  قي�س  وق���ال 
اإدارة الأهلي وقعت التفاق، ما  اإن  الثالثاء املا�صي، 
يعني اأن كوليبايل اأ�صبح على ذمة الفريق ال�صاحلي.

واأ�صاف عا�صور :”باإمكان الالعب بداية التدريب 
احللول  كوليبايل  م��ع  جن��د  اأن  ون��اأم��ل  الفريق،  م��ع 

الإ�صافية خلط الهجوم«.
اأي��ار/ �صهر  يف  الأهلي  عن  رحل  كوليبايل  وك��ان 
على  امل�صري  الفريق  م�صوؤولو  وح�صل   2017 مايو 

حكم بتغرميه 4ر1 مليون دولر.

*وكاالت
الع�صكرية  املنطقة  ف��ري��ق  يت�صدر 
امل�صلحة  القوات  دوري  مناف�صات  الو�صطى، 
بعد  ال�صلة  لكرة  العربي  اجلي�س  الردنية 
تقام  التي  البطولة  من  جولت   3 انق�صاء 
مبدينة  حمزة  المري  �صالة  يف  مناف�صاتها 

احل�صني لل�صباب.

من  نقاط   4 بر�صيد  الو�صطى  ويت�صدر 
فوزين، وبفارق الت�صجيل عن فريق املنطقة 
ر�صيده  ارتفع  الذي  ال�صمالية  الع�صكرية 
اأن  علما  اي�صا،  ف��وزي��ن  م��ن  ن��ق��اط   4 اىل 
مباراتني  لعبا  وال�صمالية  الو�صطى  فريقي 
املركز  اجل��و  ���ص��الح  ف��ري��ق  ويحتل  ف��ق��ط. 
مباريات   3 م��ن  نقطتني  بر�صيد  ال��ث��ال��ث 

عن  الت�صجيل  وبفارق  وخ�صارتني(،  )ف��وز 
�صاحب املركز الرابع فريق �صالح املدفعية 
 3 م��ن  اي�صا  نقطتني  ر�صيده  يبلغ  ال���ذي 
يحتل  فيما  وخ�صارتني(،  )ف��وز  مباريات 
املركز  ال�صرقية  الع�صكرية  املنطقة  فريق 
اخلام�س والخري بر�صيد خال من النقاط 

بعد اأن خ�صر مباراتيه.

املقبل،  الحد  يوم  املباريات  وتتوا�صل 
الع�صكرية  املنطقة  ف��ري��ق  يلتقي  حيث 
عند  املدفعية  �صالح  فريق  م��ع  الو�صطى 
العا�صرة  عند  يليها  �صباحا،  التا�صعة 
املنطقة  فريقي  مباراة  �صباحا  والن�صف 
الع�صكرية  واملنطقة  ال�صمالية  الع�صكرية 

ال�صرقية.

*وكاالت
منتخب  م�صاركة  اليد  كرة  احتاد  اأعلن 
الدرجة  اأندية  دوري  مباريات  يف  ال�صباب 

الأوىل.
يف  املنتخب  م�صاركة  ان  الحت��اد  واأك��د 
الدوري تاأتي ب�صكل ودي وغري ر�صمي بهدف 

اكت�صاب املنتخب ملزيد من اخلربة.
دوري  مباريات  جدول  الحتاد  واأ�صدر 
والذي  اليد،  لكرة  الأوىل  الدرجة  اندية 

والأه��ل��ي  ال�����ص��ل��ط  ف���رق  م�����ص��ارك��ة  ي�صهد 
واحل�����ص��ني وال��ع��رب��ي وع��م��ان وك��ف��رجن��ة 
وفق  املناف�صات  وتقام  والقوقازي،  والكتة 
نظام الدوري الكامل من مرحلتني )الذهاب 
م�صاركة  اإن  الحت���اد:  وق��ال  والإي����اب(. 
ول  ر�صمية  وغ��ري  ودي��ة  ب�صورة  املنتخب 

توؤثر نتائجه على الرتتيب العام للفرق.
يخو�س  ال��ر���ص��م��ي  اجل����دول  وبح�صب 
ي�صتعد  ال��ذي  لل�صباب  الوطني  املنتخب 

اأوىل  املقبلة،  ال�صتحقاقات  يف  للم�صاركة 
فريق  مبواجهة  البطولة  هذه  يف  لقاءاته 
م�صاء  من  الرابعة  ال�صاعة  عند  القوقازي 
املقبل،  ال��ث��اين  ت�صرين   5 ال��ث��الث��اء  ي��وم 
الأوىل  اجل��ول��ة  ل��ق��اءات  ت�صهد  ح��ني  يف 
ملناف�صات الدوري اقامة 4 لقاءات تبداأ يوم 
اقامة  خالل  من  الثاين  ت�صرين   8 اجلمعة 
حيث  �صمية،  الأم���رية  �صالة  يف  مباراتني 
فريقا  م�صاء  الرابعة  ال�صاعة  عند  يلتقي 

ثم  وال��ق��وق��ازي،  اللقب(  )ح��ام��ل  ال�صلط 
فريقا  م�صاء  ال�صاد�صة  ال�صاعة  عند  يلتقي 

الأهلي )و�صيف البطل( وعمان.
ويف اليوم التايل حتت�صن �صالة مدينة 
حيث  مباراتني،  باإربد  الريا�صية  احل�صن 
فريقا  م�صاء  الرابعة  ال�صاعة  عند  يلتقي 
عند  يلتقي  ث��م  وال��ك��ت��ة،  اإرب����د  احل�����ص��ني 
العربي  فريقا  م�صاء  ال�صاد�صة  ال�صاعة 

وكفرجنة.

*وكاالت
لكرة  الأول  الوطني  املنتخب  احتل 
الت�صنيف  يف  ع��امل��ي��ا،   98 امل��رك��ز  ال��ق��دم 
الحت��اد  ع��ن  اخلمي�س  ال�����ص��ادر  ال�صهري 

الدويل لكرة القدم “الفيفا«.
وجاء هذا املركز للمنتخب بعد خو�س 
املزدوجة،  ال�صيوية  بالت�صفيات  مباراتني 
على  وفاز  الكويت  منتخب  مع  تعادل  حيث 
ترتيبه  ع��ل��ى  ليحافظ  ن��ي��ب��ال،  منتخب 

العاملي الذي احتله ال�صهر املا�صي.
فجاء  الآ���ص��ي��وي،  ال�صعيد  ع��ل��ى  ام���ا 

املنتخب الوطني باملركز 16 اآ�صيويا.
ومل يطراأ اأي تغيري على رباعي �صدارة 
بلجيكا  وا�صلت  حيث  ال��ع��امل��ي،  الرتتيب 
حمافظتها على القمة تليها الربازيل ثانية 
وفرن�صا ثالثة واإجنلرتا رابعة، فيما جنحت 
اخلام�س  املركز  اإىل  بالتقدم  الأوروغ��واي 
بدورها  تراجعت  التي  الربتغال،  من  بدل 

اإىل املركز ال�صاد�س.

الحوراني: مشاركة 12 فريقا 
في بطولة سلطان العدوان

يوفنتوس يدرس إراحة رونالدو 
قبل معارك نوفمبر

ابو حميد مدربا لفريق
الكرمل للكرة الطائرة

الصين تستضيف النسخة الجديدة 
من مونديال األندية في 2021

انطالق منافسات سباقات الدفع 
الرباعي في البحر الميت اليوم

مذكرة تفاهم بين هيئة رواد الحركة 
الرياضية والشبابية وتكية أم علي   

الالعب ابو حصوة يتأهل لربع النهائي 
ببطولة العالم للكيك بوكسينج

  
*وكاالت

تاأهل لعب املنتخب الوطني للكيك بوك�صينج، عدي اأبو ح�صوة 
اليوم الأربعاء، اإىل الدور ربع النهائي من بطولة العامل )ا�صلوب 

اللوكيك( التي ت�صت�صيفها العا�صمة البو�صنية �صاراييفو.
وفاز اأبو ح�صوة يف الدور ثمن النهائي ملناف�صات وزن حتت 60 

كغم على الالعب الأمريكي كودي ل�صكونيا.
يوك�صيل  الكرواتي  الالعب  اخلمي�س  غدا  ح�صوة  اأبو  ويلتقي 

�صافا�س يف الدور ربع النهائي.
النهائي  الدور ثمن  ومل يتمكن الالعب مو�صى علي من تخطي 

لوزن حتت 67 كغم بعد خ�صارته اأمام البلغاري دميتار بينت�صيف.

فريقا الحسين والعربي يتأهالن 
لنهائي بطولة إربد التنشيطية

  
*وكاالت

النهائية  امل��ب��اراة  اإىل  والعربي  اإرب��د  احل�صني  فريقا  تاأهل 
مب�صاركة  اإرب���د  جلنة  نظمتها  التي  التن�صيطية  اإرب���د  لبطولة 
�صمن  ال�صونة  ويرموك  وكفر�صوم  والعربي  اإرب��د  احل�صني  ف��رق 

التح�صريات الفنية للبطولت املحلية.
يف   24-46 بنتيجة  كفر�صوم  فريق  على  احل�صني  فريق  وف��از 
ادرك  بينما  الريا�صية،  التي جرت ب�صالة مدينة احل�صن  املباراة 
بنتيجة  ال�صونة  يرموك  فريق  نظريه  على  الفوز  العربي  فريق 
39-35. و�صتقام املباراة النهائية التي جتمع فريقي احل�صني اإربد 
والعربي ال�صبت املقبل، كما يلتقي فريقا يرموك ال�صونة وكفر�صوم 
الرابعة  ال�صاعة  عند  والرابع  الثالث  املركزين  حتديد  مباراة  يف 

م�صاء.

عطال ينافس نجم ميالن 
على فرصة ريال مدريد

*وكاالت
ريال  الإ�صباين  العمالق  اأن  اإيطالية،  �صحفية  تقارير  ك�صفت 
الظهري  مركز  لتدعيم  خطته  اإطار  يف  ميالن،  بنجم  مهتم  مدريد 
الإيطايل،  مريكاتو”  “كالت�صيو  موقع  وبح�صب  ب�صفوفه.  الأمين 
ظهري  كالبريا،  دافيد  ال�صاب  الإيطايل  و�صع  مدريد  ري��ال  ف��اإن 
ميالن، ل�صمه م�صتقباًل من اأجل التخل�س من ال�صداع املزمن يف ذلك 
املركز. ويعاين ريال مدريد دفاعًيا هذا املو�صم �صواء يف الدوري اأو 
دوري اأبطال اأوروبا، كما ل ميتلك بدياًل لأي من الثنائي كارفخال 
يجد  اأحدهما،  غياب  ومع  الأمي��ن،  الظهري  مركز  يف  واأودري���زول 

زيدان �صعوبة يف توفري البديل، على عك�س مركز الظهري الأي�صر.
واأ�صار التقرير اإىل اأن ريال مدريد و�صع قائمة ت�صم 3 مر�صحني 
ل�صغل هذا املركز، من بينهم دافيد كالبريا لعب ميالن، ولوكا�س 
كلو�صرتمان لعب ليبزيج، واجلزائري يو�صف عطال لعب ني�س.

والذي  ميالن،  مدافع  هو  الأول  مدريد  ريال  هدف  اأن  وُيعتقد 
الثالثة  املوا�صم  مدار  على  الرو�صينريي  �صفوف  يف  اأ�صا�صًيا  يعترب 

املا�صية.

وادي موسى يواصل صدارة دوري 
الطائرة في ختام الجولة الثامنة

منتخب المبارزة يشارك في 
بطولة آسيا بتايلند

ماراثون »عجلون ارض الحوار« 
السبت المقبل

األهلي المصري يتفق مع النجم 
الساحلي بشأن كوليبالي

الوسطى يتصدر الدوري العسكري لكرة السلة

منتخب الشباب يشارك بدوري الدرجة األولى لكرة اليد

المنتخب الوطني لكرة القدم 
في المركز 98 عالميا


