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ذيابات والزعبي يؤديان اليمين 
القانونية أمام الملك

*عمان 
اأدى اليمني القانونية اأمام جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف ق�سر احل�سينية الأربعاء، القا�سي يو�سف ذيابات بتعيينه رئي�سًا 

للنيابة العامة، والقا�سي ناجي الزعبي بتعيينه مفت�سًا اأول للمحاكم النظامية.
وح�سر مرا�سم اأداء اليمني رئي�س املجل�س الق�سائي، ورئي�س الديوان امللكي الها�سمي.

االنتخابات النيابية في العاشر 
من تشرين الثاني القادم 

لجنة تحقيق لمحاسبة كل 
مقصر بحادثة التسمم الغذائي

الملك يعرب عن فخره لوصول األردن إلى مرتبة متقدمة عالميًا في محاربة كورونا

ـــة  ـــش ـــي ـــع ــــــوى م ــــــت ــــــس ـــــن م ـــــي ـــــس ـــــح ـــــك:ت ـــــل ـــــم ال
ــاب ــب ــش ــل ـــل ل ـــم ـــع ــــــرص ال ـــن وتــــوفــــيــــر ف ـــي ـــن ـــواط ـــم ال

ارادة ملكية بإجراء االنتخابات النيابية

*عمان 
الأربعاء،  ال�سامية،  امللكية  الإرادة  �سدرت 
اأحكام  وفق  النواب،  ملجل�س  النتخابات  باإجراء 

القانون.
امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  م��ف��و���س��ي  جم��ل�����س  وق����رر 
الثاين  ت�سرين  من  العا�سر  يوم  حتديد  لالنتخاب 

القادم موعدًا لإجراء النتخابات النيابية.
امل��ادة  ا�ستنادا لأح��ك��ام  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي 
وا�ستنادا   ،2016 الردين  الد�ستور  من   )34(
قانون  م��ن  )اأ(  /ال��ف��ق��رة   )4( امل���ادة  لأح��ك��ام 
 2016 ل�سنة   )6( رقم  النواب  ملجل�س  النتخاب 
وتعديله واأحكام املادة )12( الفقرة ب من قانون 
الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب و تعديالته رقم )11( 

ل�سنة 2012 .
لإج��راء  طريق  خارطة  اأي��ام   105 وُت�سّكل 
الق��راع  يوم  اإىل  و�سوًل  النيابية  النتخابات 
يف  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  حدده  الذي 
�سهر  من  العا�سر  يف  ظهر الأرب��ع��اء،  بعد  اجتماع 

ت�سرين الثاين املقبل.

ويف وقت ُمبكر من ام�س �سدرت الإرادة امللكية 
التي  النيابية  النتخابات  ب��اإج��راء  ال�سامية 

�ستفرز اأع�ساء جمل�س النواب التا�سع ع�سر.
خالد  لالنتخاب  امل�ستقلة  هيئة  رئي�س  واأك��د 
الكاللدة اأخرًيا، ا�ستعداد الهيئة لل�سري باإجراءات 
املدة  خالل  امللكي،  القرار  �سدور  فور  النتخاب 
الزمنية التي حددها القانون، اإىل جانب تعليمات 
الن��ت��خ��اب��ات  تعليمات  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  م��ع��دل��ة 
اأخريًا،  الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدرت  التنفيذية 
من  للوقاية  العامة  ال�سالمة  اإج���راءات  تراعي 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
عدد  م�ساعفة  اجلديدة  التعليمات  وت�سمنت 
مراكز القراع اإىل نحو 2000 مركز، اإ�سافة اإىل 
زيادة عدد �سناديق القراع يف جميع حمافظات 
للزيادة  قابلة  �سندوق   4800 اإىل  لت�سل  اململكة 
ح�سب الو�سع الوبائي يف وقت اجراء النتخابات، 
رذاذ(  )ر���س  بحرب  ال�سري  احلرب  ا�ستبدلت  كما 
املواطنني  قبل  من  للحرب  مالم�سة  لأي��ة  جتنبًا 
ف�ساًل عن توفري قلم لكل ناخب.               تابع �س2

*عمان 
اإىل  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اوعز 
وزيري املياه والري وال�سحة الوقوف على حيثيات 
حادث الت�سمم الغذائي يف منطقة عني البا�سا الذي 
جراء  طفل  ووف��اة  كبرية  اأع��داد  اإ�سابة  اإىل  اأدى 
تلك  يف  املطاعم  اح��د  من  غذائية  وجبات  تناول 

املنطقة.
متابعة  ب�����س��رورة  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ووج����ه 
فرق  بها  قامت  التي  املخربية  الفحو�سات  نتائج 
الإج����راءات  وات��خ��اذ  املتخ�س�سة،  ال�ستق�ساء 
اأي تق�سري  القانونية بحق املخالفني يف حال ثبوت 

اأو خمالفة ل�سروط ال�سحة وال�سالمة العامة.
مع  هاتفي  ات�سال  خالل  ال��وزراء  رئي�س  وق��دم 
بهذا  املتوفى تعازي وموا�ساة احلكومة  الطفل  ذوي 
امل�ساب اجللل، �سائال املوىل عز وجل اأن مين بال�سفاء 

العاجل على م�سابي احلادث.
مت  انه  جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  وقال 
مق�سر  كل  ملحا�سبة  مو�سعة  حتقيق  جلنة  ت�سكيل 

بحادث الت�سمم الغذائي اأيا كان.
�سحفي  موؤمتر  خ��الل  جابر  الدكتور  واأ���س��اف 
يف  وال��دواء  الغذاء  موؤ�س�سة  عام  مدير  مع  م�سرك 
دار رئا�سة الوزراء الربعاء ان عدد امل�سابني الكلي 
بالت�سمم الغذائي بلغ حتى ظهر الربعاء 826 حالة 
يف  حالت   4 وهناك   430 املدخلة  احل��الت  وعدد 

العناية احلثيثة، فيما غادر امل�ست�سفيات 117 حالة 
وفاة  اىل  م�سريا  العالج،  حتت  حالة   321 وبقيت 

طفل بعمر 5 �سنوات متاأثرا بتداعيات الت�سمم. 
تابع �س3

*عمان 
اإن  البطاينة  ن�سال  العمل  وزير  قال   
ال��وزراء  رئي�س  عن  ت�سدر  التي  البالغات 
مبنا�سبة  العام  القطاع  تعطيل  بخ�سو�س 
ت�سمل  الدينية  والأعياد  الر�سمية  العطل 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س دون ذك��ره��ا  م��وؤ���س�����س��ات 
يف  العمل  وزي��ر  واأ���س��ار  البالغات.  ه��ذه  يف 
العطلة  ان  اإىل  الرب��ع��اء  �سحفي  ت�سريح 
الر�سمية للقطاعني العام واخلا�س مبنا�سبة 
الوزراء،  عيد الأ�سحى، بح�سب بالغ رئي�س 
اخلمي�س  ي��وم  �سباح  م��ن  اعتبارا  �ستكون 
وحتى  احل��ايل  مت��وز  م��ن  للثالثني  امل��واف��ق 

م�ساء يوم الثنني املوافق للثالث من اآب.

بالغات العطل الرسمية واألعياد 
الدينية تشمل القطاع الخاص

*عمان 
امل��ل��ك ع��ب��داهلل الثاين  اأ���س��اد ج��الل��ة 
باجلهود التي ُبذلت خالل الأ�سهر املا�سية 
“كورونا”، ومّيزت الأردن  يف جمابهة وباء 

عن باقي دول العامل.
واأع��������رب ج���الل���ت���ه، خ�����الل ل��ق��ائ��ه 

عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  بح�سور 
و�سخ�سيات  وج��ه��اء  العهد،  ويل  ال��ث��اين، 
احل�سينية  ق�سر  يف  ع��ّدة  حمافظات  م��ن 
يعقدها  لقاءات  �سل�سلة  �سمن  الأرب��ع��اء، 
اإىل  الأردن  لو�سول  فخره  عن  جاللته، 

مرتبة متقدمة عامليًا يف حماربة كورونا.

وع����رّب ج��الل��ت��ه ع���ن ت��ق��دي��ره ل���دور 
 – الأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات  احلكومة 
يف  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة  ال��ع��رب��ي  اجلي�س 

مواجهة الفريو�س.
الركيز  اأهمية  امل��ل��ك  ج��الل��ة  واأك���د 
اأ�سا�سي على حت�سني م�ستوى معي�سة  ب�سكل 

العمل  فر�س  من  املزيد  وتوفري  املواطنني 
تطوير  اأن  اإىل  جاللته  م�سريًا  لل�سباب، 
ال��ق��ط��اع ال���زراع���ي ب��خ��ا���س��ة ال���زراع���ة 
ملوؤ�س�سات  بالن�سبة  اأولوية  ُيعّد  املتطورة 

الدولة.
تابع �س2

الملك: األردن أثبت قدرته على 
تحويل التحديات إلى فرص

*مكة املكرمة
احل��رام  امل�سجد  اإىل  احل��ج��اج  ت��واف��د 
ال��ق��دوم،  ط���واف  ل��ت��اأدي��ة  املكرمة  مكة  يف 
و�سط  العام،  لهذا  احلج  منا�سك  لبدء  وذلك 
منظومة من الإجراءات ال�سحية والتدابري 
هياأتها  التي  املتكاملة  واخلدمات  الوقائية 

احلكومة ال�سعودية ل�«�سيوف الرحمن«.

وبداأ احلجيج بالتوافد على �سعيد منى، 
لق�ساء يوم الروية، ا�ستعدادا لأداء الركن 
على  بالوقوف  اخلمي�س  احلج،  من  الأعظم 

�سعيد عرفات.
احل���رم  اإىل  احل���ج���اج  ت��ف��وي��ج  وع��ن��د 
الإج���راءات  املعنية  اجلهات  اتبعت  املكي، 
“الربوتوكولت  يف  ال���واردة  الح��رازي��ة 

الوقائية” ملو�سم حج هذا العام.
على  ال���ربوت���وك���ولت  ه���ذه  وا�ستملت 
اإىل  احلجيج  لنقل  منظم  ج��دول  اعتماد 
التباعد  حتقيق  ي�سمن  مبا  املطاف،  �سحن 
املكاين بني كل حاج واآخر، بو�سع احلواجز 
م�سارات  حُت��دد  التي  الأر�سية  واملل�سقات 

احلركة ب�سكل اآمن و�سحي.تابع �س7

الحجاج يؤدون طواف القدوم 
ضمن البرتوكوالت الوقائية

تعديالت جديدة على آلية 
الحصول على التمويل االجنبي

*عمان 
عقدها  جل�سة  يف  ال���وزراء  جمل�س  اق��ر 
الدكتور  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  اأم�س  اول 
اآلّية  على  ج��دي��دة  تعديالت  ال���رّزاز  عمر 
لعام  الأج��ن��ب��ي  ال��ت��م��وي��ل  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

. 2019
جتويد  اإىل  اجلديدة  التعديالت  وتهدف 
نطاق  وتو�سيع  الإج���راءات،  وت�سهيل  الآلّية 
عملها لي�سمل اجلمعيات والحتادات التعاونّية 
رئا�سة  م��ن  اللجنة  اإىل  ت���رد  ط��ل��ب��ات  واأّي 

الوزراء.
املعايري  اعتماد  على  املجل�س  واف��ق  كما 
على  احل�سول  طلبات  لتقييم  واملالية  الفنّية 

املمار�سات  مع  بالتوافق  الأجنبي،  التمويل 
الأولوّيات  مع  ين�سجم  ومبا  الف�سلى،  الدولّية 
الت�ساركّية  حتقق  التي  التنموّية  الوطنّية 
املجتمع  ومنّظمات  احلكومة،  بني  والتكامل 
اململكة  اأ�سدقاء  من  املانحة  واجلهات  املدين، 

واملجتمع الدويل.
واملتطّلبات  املوا�سفات  املوافقة  و�سملت 
ال��ربجم��ّي��ة لأمت��ت��ة ط��ل��ب��ات احل�����س��ول على 
�سجل  يف  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا  الأج��ن��ب��ي  ال��ت��م��وي��ل 
خالل  من  تطويرها  جرى  والتي  اجلمعّيات، 

ال�سّجل.
على  اأجريت  التي  التعديالت  اأبرز  ومن 
ال��وزارّي��ة  اللجنة  اعتبار  التمويل،  اآل��ي��ة 

امل��رج��ع��ّي��ة  ال������وزراء  امل�����س��ّك��ل��ة يف رئ��ا���س��ة 
احل�سول  طلبات  درا���س��ة  للجنة  الرئي�سة 
ال��ت��م��وي��ل الأج��ن��ب��ي، وامل��واف��ق��ة على  ع��ل��ى 
ال��وزارات  قبل  من  ارتباط  �سباط  ت�سمية 
الأردن��ّي��ة  التعاونّية  واملوؤ�ّس�سة  ة  املخت�سّ
لدرا�سة طلبات  اللجنة،  اأعمال  للم�ساركة يف 
�سمن  تدخل  والتي  لها،  املقّدمة  التمويل 
الرتباط  �سّباط  تفوي�س  مع  اخت�سا�ساتهم 
القرارات ذات  الالزمة لتخاذ  بال�سالحيات 
الل��ت��زام  ل�سمان  اللجنة،  بعمل  العالقة 
والزمنّية  وال��ف��ن��ّي��ة  الإج��رائ��ّي��ة  ب��الأط��ر 

املقّرة. لالآلية 
تابع �س2



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

محلي الخميس )30( تموز 2020
العدد )1628( 2

*عمان 
ال�سامية،  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ���س��درت 
الن��ت��خ��اب��ات ملجل�س  ب��اإج��راء  الأرب���ع���اء، 

النواب، وفق اأحكام القانون.
امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  وقرر 
ت�سرين  من  العا�سر  يوم  حتديد  لالنتخاب 
النتخابات  لإجراء  موعدًا  القادم  الثاين 
ا�ستنادا  ال��ق��رار  ه��ذا  وي��اأت��ي  النيابية. 
الردين  الد�ستور  من   )34( املادة  لأحكام 
/  )4( امل���ادة  لأح��ك��ام  وا�ستنادا   ،2016
ملجل�س  النتخاب  قانون  من  )اأ(  الفقرة 
وتعديله   2016 ل�سنة   )6( رق��م  ال��ن��واب 
قانون  من  ب  الفقرة   )12( امل��ادة  واأحكام 
تعديالته  و  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 
 105 وُت�سّكل   .  2012 ل�سنة   )11( رق��م 
النتخابات  لإج��راء  طريق  خارطة  اأي��ام 
الذي  الق��راع  يوم  اإىل  و�سوًل  النيابية 
يف  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  حدده 
اجتماع بعد ظهر اليوم الأربعاء، يف العا�سر 

من �سهر ت�سرين الثاين املقبل.
ويف وقت ُمبكر من ام�س �سدرت الإرادة 
النتخابات  ب��اإج��راء  ال�سامية  امللكية 
جمل�س  اأع�����س��اء  �ستفرز  ال��ت��ي  النيابية 

النواب التا�سع ع�سر.
لالنتخاب  امل�ستقلة  هيئة  رئي�س  واأكد 
الهيئة  ا�ستعداد  اأخ���رًيا،  الكاللدة  خالد 
�سدور  ف��ور  النتخاب  ب��اإج��راءات  لل�سري 
التي  الزمنية  امل��دة  خ��الل  امللكي،  القرار 
تعليمات  ج��ان��ب  اإىل  ال��ق��ان��ون،  ح��دده��ا 
النتخابات  تعليمات  من  عدد  على  معدلة 
الر�سمية  اجلريدة  يف  �سدرت  التنفيذية 
العامة  ال�سالمة  اإج��راءات  تراعي  اأخ��ريًا، 

للوقاية من فريو�س كورونا امل�ستجد.
وت�سمنت التعليمات اجلديدة م�ساعفة 
 2000 ن��ح��و  اإىل  الق����راع  م��راك��ز  ع���دد 
�سناديق  ع��دد  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة  مركز، 
القراع يف جميع حمافظات اململكة لت�سل 
ح�سب  للزيادة  قابلة  �سندوق   4800 اإىل 
الو�سع الوبائي يف وقت اجراء النتخابات، 
)ر�س  بحرب  ال�سري  احل��رب  ا�ستبدلت  كما 
قبل  من  للحرب  مالم�سة  لأية  جتنبًا  رذاذ( 

املواطنني ف�ساًل عن توفري قلم لكل ناخب.
كما �سملت التعليمات املعدلة للتعليمات 

حمالت  ب��ق��واع��د  اخل��ا���س��ة  التنفيذية 
ت��وف��ري   ،2020 الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة 
النتخابي  امل��ق��ر  داخ���ل  التعقيم  م���واد 
املقر  بدخول  �سخ�س  لأي  ال�سماح  وع��دم 
النتخابي دون اللتزام مبتطلبات ال�سحة 
وال�سالمة العامة، وعدم الدعوة لالجتماع 
املقر  م�ساحة  على  احل�سور  عدد  يزيد  مبا 

املحددة واملوافق عليها من الهيئة.
الأطعمة  تقدمي  التعليمات  منعت  كما 
يف  مب��ا  امل�����س��روب��ات  اأو  اأ�سكالها  مبختلف 
باأوان  اإّل  النتخابي  املقر  املاء داخل  ذلك 
ومتطلبات  تتواءم  بال�ستيكية  اأو  كرتونية 
والتباعد  ال��ع��ام��ة،  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 
تقل  ل  بحيث  النتخابية،  امل��ق��رات  ب��ني 
عن  والآخ��ر  النتخابي  املقر  بني  امل�سافة 
اأمام  التزاحم  عدم  ي�سمن  ومبا  مر،  مئتي 
الهيئة  و�ست�سرع  النتخابية.  امل��ق��رات 
الت�سجيل  مبرحلة  لالنتخاب  امل�ستقلة 
واإعداد جداول الناخبني بعد انتهاء دائرة 
اإع��داد  م��ن  املدنية واجل����وازات  الأح���وال 
اجلداول الأولية للناخبني خالل 7 اأيام من 
تاريخ طلب الهيئة ذلك، لعر�سها على موقع 
و�سيلة  اأي  اأو  الر�سمي  الإلكروين  الهيئة 
من  واحد  يوم  بعد  منا�سبة،  تراها  اأخ��رى 

ت�سلمها اجلداول الأولية. 
رئي�س  ك��ل  الهيئة  ُت���زود  وبالتزامن، 
دائرته  يف  النتخابية  باجلداول  انتخاب 
البالغ  للدوائر  انتخاب  جلان  ت�سكيل  بعد 
م�ستوى  على  انتخابية  دائ��رة   23 عددها 
هذه  الن��ت��خ��اب  رئي�س  ليعر�س  اململكة، 
اجل����داول مل���دة اأ���س��ب��وع يف م��ك��ان حت��دده 
مكان  عن  والإعالن  التنفيذية،  التعليمات 

العر�س يف �سحيفتني حمليتني يوميتني.
ال���دائ���رة  اأب����ن����اء  م���ن  لأي  وي���ح���ق 
النتخابية املقيمني خارجها الطلب خطيا 
اجل��دول  يف  ا�سمه  ت�سجيل  ال��دائ��رة  م��ن 
الدائرة خالل  الأويل اخلا�س لأبناء تلك 
عر�س  يوم  يلي  ال��ذي  اليوم  من  يوًما،   14
الطلب  الف�سل يف  الدائرة  اجلداول، وعلى 
وتعديل  ت��ق��دمي��ه،  م��ن  ي��وًم��ا   14 خ���الل 

اجلداول يف حال قبول الطلب.
كما يحق ملن ُيرف�س طلبه الطعن بقرار 
تقع  التي  البداية  حمكمة  ل��ّدى  الدائرة 

اخت�سا�سها  �سمن  النتخابية  ال��دائ��رة 
اليوم  م��ن  اأ���س��ب��وع  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل 
التايل لتاريخ �سدور القرار، وعلى املحكمة 
اأ�سبوع من  اأن تف�سل يف طلب الطعن خالل 

تاريخ وروده اإىل قلم املحكمة.
وعليها  قطعيا،  املحكمة  ق��رار  ويكون 
اأي��ام   3 خ��الل  بقراراتها  ال��دائ��رة  تزويد 
م���ن ����س���دوره���ا، وع��ل��ى ���س��وء ال���ق���رارات 
اجل���داول  ت�سويب  على  ال��دائ��رة  تعمل 
ت�سلمها،  تاريخ  من  اأي��ام   7 خالل  الأولية 
اآخ��ر  وه��ي  التنفيذية،  للتعليمات  وف��ًق��ا 
واإع����داد  الت�سجيل  م��رح��ل��ة  اج�����راءات 
مرحلة  تبداأ  ذلك  بعد  الناخبني.  جداول 
ويحق  ال��غ��ري،  ت�سجيل  على  الع��را���س 
الأولية  اجلداول  يف  اأ�سمه  ورد  ناخب  لكل 
اأ�سباب  ُت��ب��ني  لبيانات  وف��ق��ا  الع��را���س 
غريه  ت�سجيل  على  الهيئة  لّدى  اعرا�سه 
اأيام  بجداول دائرته النتخابية خالل 7 
النتخاب  روؤ�ساء  لعر�س  التايل  اليوم  من 
اأن تف�سل  الهيئة  ويتوجب على  للجداول. 
اأ���س��ب��وع م��ن تاريخ  ب��الع��را���س��ات خ��الل 
بنتيجة  خا�سا  ج��دول  ُتعد  واأن  وروده��ا، 
رف�سا،  اأو  قبول  اأك��ان  �سواء  العرا�سات 
من  اأ�سبوع  ملدة  اخلا�سة  اجل��داول  وعر�س 
ق��رارات  وتكون  النتخاب،  روؤ���س��اء  خ��الل 
البداية  للطعن لّدى حمكمة  الهيئة قابلة 
ال��ت��ي ت��ق��ع ال���دائ���رة الن��ت��خ��اب��ي��ة �سمن 
اخت�سا�سها خالل مدة ل تتجاوز اأ�سبوع من 

اليوم التايل لتاريخ عر�سها.
الطعون  يف  البداية  حمكمة  وتف�سل 
خ���الل اأ���س��ب��وع م��ن ت��اري��خ وروده����ا لقلم 
قبل  قطعية  ق��رارات��ه��ا  وت��ك��ون  املحكمة، 
ت���زوي���د ال��ه��ي��ئ��ة ب��ه��ا خ���الل 3 اأي�����ام من 
ب��دوره��ا  الهيئة  تر�سل  فيما  ���س��دوره��ا، 
املعنية  الدوائر  اإىل  ال��ق��رارات  تلك  ف��وًرا 
ت�سلم  من  اأ�سبوع  خالل  اجل��داول  لت�سويب 
قرارات الف�سل قبل اأن تر�سل اجلداول اإىل 
اليوم  من  اأيام   3 خالل  لعتمادها  الهيئة 
ويحق  اأي���ام،   6 خ��الل  اأو  ل��وروده��ا  التايل 
ملجل�س مفو�سي الهيئة متديد العتماد ملدة 
مرحلة  وتنتهي  م�سبب.  قرار  عرب  مماثلة 
العرا�س على ت�سجيل الغري بن�سر الهيئة 
موقعها  على  للناخبني  النهائية  اجل��داول 

اأخرى  طريقة  وباأي  الر�سمي  الإلكروين 
وت��زود  التنفيذية،  التعليمات  حت��دده��ا 
يف  انتخاب  رئي�س  لكل  النهائية  اجل��داول 
جمل�س  لع�سوية  الر�سح  يبداأ  دائ��رت��ه. 
جمل�س  ُي��ح��دده  ال��ذي  التاريخ  يف  ال��ن��واب 
مفو�سي الهيئة، على اأن يكون قبل التاريخ 
على  يوًما  ب���25  الق��راع  لج��راء  املحدد 
خالل  اأيام   3 ملدة  الر�سح  وي�ستمر  الأقل، 
اأي طلب  يقبل  الر�سمي، ول  الدوام  اأوقات 

تر�سح بعد اإنتهاء املدة املحددة.
قراره  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  وي�سدر 
قبول  اأو  ك��ام��اًل  رف�سه  اأو  الطلب  بقبول 
الر�سح  طالبي  من  اأك��ر  اأو  ا�سم  رف�س  اأو 
بطلب  ال�����واردة  ال��ق��ائ��م��ة  يف  امل��ذك��وري��ن 
خالل  رمزها  اأو  القائمة  ا�سم  اأو  الر�سح 
اأ�سبوع من اليوم التايل لتاريخ ت�سلم الطلب.

اأو  الهيئة  رئي�س جمل�س مفو�سي  وعلى 
يف  الطلب  رف�س  اأ�سباب  بيان  يفو�سه  من 
الرف�س، وتبليغ طالب الر�سح بقرار  حال 
الرف�س بالطريقة التي حُتددها التعليمات 
التنفيذية. ويحق ملفو�س القائمة واأي من 
القائمة  يف  ا�سمه  ال��وارد  الر�سح  طالبي 
ل����ّدى حمكمة  ال��رف�����س  ب���ق���رار  ال��ط��ع��ن 
النتخابية  الدائرة  تقع  التي  ال�ستئناف 
اليوم  من  اأي��ام   3 خالل  اخت�سا�سها  �سمن 
يرفق  اأن  وعليه  التبليغ،  لتاريخ  التايل 

بطلب الطعن بيانات وا�سحة وحمددة.
الطعن  بطلب  املحكمة  تف�سل  ك��م��ا 
يكون  اإذ  تقدميه،  تاريخ  من  اأي��ام   3 خالل 
قرارها قطعًيا، وعليها تبليغ رئي�س جمل�س 
لعر�س  القرار  �سدور  فور  الهيئة  مفو�سي 
اأ�سماء القوائم واأ�سماء املر�سحني املقبولة 
الإل��ك��روين  الهيئة  موقع  على  طلباتهم 
حمليتني  و�سحيفتني  املحافظة  وم��رك��ز 
يوميتني واأي و�سيلة اأخرى يراها منا�سبة.

اليوم  من  اأي��ام   3 خالل  الطعن  ويقدم 
ال��ت��ايل ل��ت��اري��خ ع��ر���س ق��وائ��م واأ���س��م��اء 
ببيانات  مرفًقا  يكون  اأن  على  املر�سحني 
الف�سل  املحكمة  وعلى  وحم��ددة،  وا�سحة 
بطلب الطعن خالل 3 اأيام من اليوم التايل 
ب�ساأنه  ق��راره��ا  وي��ك��ون  تقدميه،  لتاريخ 
قطعيا، ويبلغ رئي�س جمل�س مفو�سي الهيئة 

بالقرار فور �سدوره.

*عمان 
اأ�ساد جاللة امللك عبداهلل الثاين باجلهود 
جمابهة  يف  املا�سية  الأ�سهر  خالل  ُبذلت  التي 
دول  باقي  عن  الأردن  ومّيزت  »كورونا«،  وباء 

العامل.
واأعرب جاللته، خالل لقائه بح�سور �سمو 
الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
وجهاء و�سخ�سيات من حمافظات عّدة يف ق�سر 
لقاءات  �سل�سلة  �سمن  الأرب��ع��اء،  احل�سينية 
يعقدها جاللته، عن فخره لو�سول الأردن اإىل 

مرتبة متقدمة عامليًا يف حماربة كورونا.
احلكومة  لدور  تقديره  عن  جاللته  وعرّب 
العربي  اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  والقوات 

والأجهزة الأمنية يف مواجهة الفريو�س.
ب�سكل  الركيز  اأهمية  امللك  جاللة  واأك��د 
املواطنني  معي�سة  م�ستوى  حت�سني  على  اأ�سا�سي 
لل�سباب، م�سريًا  العمل  املزيد من فر�س  وتوفري 
ال��زراع��ي  ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  اأن  اإىل  ج��الل��ت��ه 
بخا�سة الزراعة املتطورة ُيعّد اأولوية بالن�سبة 

ملوؤ�س�سات الدولة.
قدرته  اأث��ب��ت  الأردن  اأن  جاللته  وب��ني 
اإىل  لفتًا  فر�س،  اإىل  التحديات  حتويل  على 
اأهمية تو�سيع الإنتاجية يف قطاعات الزراعة 
الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  وال�سناعات 
اأهمية العتماد  الغذائية، موؤكدًا  وال�سناعات 

على اأنف�سنا.
التي  العالقات  ومتيز  عمق  جاللته  واأك��د 
ال�سقيقة،  العربية  ال��دول  مع  اململكة  تربط 
م�سددًا على وقوف الأردن اإىل جانب اأ�سقائه يف 
وباء  لتداعيات  الت�سدي  امل�ستهدفة  جهودهم 

كورونا.
كما اأّكد جاللة امللك اعتزازه بدور القوات 
امل�سلحة الأردنية – اجلي�س العربي، والأجهزة 

الأمنية يف حماية حدود اململكة.
الأردن  موقف  على  التاأكيد  جاللته  وجّدد 
ودع��م  الفل�سطينية،  الق�سية  جت��اه  الثابت 
الأ�سقاء الفل�سطينيني يف نيل حقوقهم العادلة 
لأي  اململكة  رف�س  على  م�سددًا  وامل�سروعة، 
اإجراء اإ�سرائيلي اأحادي اجلانب ل�سم اأرا�س يف 

ال�سفة الغربية.
فخرهم  ع��ن  احل�����س��ور  ع���رّب  جهتهم،  م��ن 
امللك  جل��الل��ة  ال��ت��وا���س��ل  بنهج  واع��ت��زازه��م 
جاللته  توجيهات  مثمنني  �سعبه،  اأب��ن��اء  م��ع 

والتي  كورونا،  جائحة  اأزم��ة  خالل  للمعنيني 
باقتدار،  معها  يتعامل  اأن  الأردن  ا�ستطاع 

واأظهرت قوة موؤ�س�سات الدولة.
اتخذتها  ال��ت��ي  ب���الإج���راءات  واأ����س���ادوا 
يف  واأ�سهمت  الأزم��ة،  مع  التعامل  يف  احلكومة 

احلفاظ على حياة املواطن و�سحته.
ال�سامية  امللكية  الإرادة  ���س��دور  وثمنوا 
اأن  يوؤكد  ما  النيابية،  النتخابات  ب��اإج��راء 
كل  ب��رغ��م  ب��الإ���س��الح  وم��ا���س  ق���وي  الأردن 
الظروف العاملية واملحيطة، لفتني اإىل اأهمية 
النتخابات  يف  بفعالية  ال�سباب  ي�سارك  اأن 

املقبلة، وحماربة املال ال�سيا�سي بقوة.
كما ثّمن احل�سور دور جاللة امللك يف رعاية 
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س، من 
منطلق الو�ساية الها�سمية على هذه املقد�سات، 
اإزاء  الثابت  وموقفه  جاللته  ب��دور  م�سيدين 
ال�سم  ملف  يف  بخا�سة  الفل�سطينية  الق�سية 

حيث كان املوقف حازمًا ل ُلب�س فيه.

الدعم  ���س��رورة  على  احل�سور  ���س��دد  كما 
بالقيمة  والهتمام  ال�سغرية  للم�ساريع  املبا�سر 
اإىل  لفتني  املختلفة،  القطاعات  يف  امل�سافة 
والقطاع  اخلفيفة  ال�سناعات  دع��م  ���س��رورة 
اجلمعيات  من  ال�ستفادة  خالل  من  الزراعي، 

التعاونية وال�ستعمال الأمثل لالآبار.
اأهمية  اإىل  احل�����س��ور  بع�س  اأ����س���ار  ك��م��ا 
ا�ستخدام التقنيات املتطورة يف املجال الزراعي 
يوؤثر على  باأي ظرف طبيعي قد  التنبوؤ  بهدف 
الأرا���س��ي  بتفوي�س  مطالبني  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا 
ا�ستغاللها  من  املواطنني  ميكن  مبا  الزراعية، 

والو�سول اإىل اكتفاء ذاتي.
لال�ستفادة  ا�سراتيجية  و�سع  اإىل  ودعوا 
البحوث  تعزيز  و���س��رورة  الأم��ط��ار،  مياه  من 
�سمن  املناخي،  التغيري  مع  للتكيف  الزراعية 
درا�سات علمية لتوجيه العاملني يف هذا القطاع 

اإىل ال�ستخدام الأمثل للمياه.
ال�سياحة  ت�سجيع  اأه��م��ي��ة  اك����دوا  ك��م��ا 

يف  لل�سياحة  جيد  ب�سكل  والرويج  الداخلية 
لتخفي�س  ال�سياحة  وزارة  وتوجيه  الأردن، 
ال�سياحية  املواقع  اإىل  الدخول  على  الر�سوم 
املكاتب  على  الكلف  وتخفي�س  والأث���ري���ة، 

ال�سياحية واإقامة املرافق اجلاذبة.
م�ساحة  بتو�سيع  احل�سور  بع�س  وط��ال��ب 
اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة 
تعزيز  ب��ه��دف  ال���ق���وي���رة،  م��ن��اط��ق  لت�سمل 
ال�سلطة  مناطق  خ��ارج  الثقيلة  ال�سناعات 
ال�سياحية  ال�سبغة  على  واحلفاظ  احلالية، 
وتعزيز  بال�ستثمار  الهتمام  مع  للمدينة، 

ال�سواطئ العامة.
بال�سراك  للمزارعني  ال�سماح  اإىل  ودعوا 
من  عدد  طالب  فيما  الجتماعي،  ال�سمان  يف 
لل�سلطة  توجيه  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ب���اأن  احل�سور 
كون  الق�سائية  العطلة  لتخفيف  الق�سائية 
امتدت  ق�سرية  عطلة  فر�ست  كورونا  جائحة 

لنحو ال�سهرين – وفق قولهم -.

البع�س  وق��وف  احل�سور  من  ع��دد  وانتقد 
املطالبة  بعد  الف�ساد  مكافحة  اإج��راءات  �سد 
اأهمية  اإىل  اآخ���رون  اأ���س��ار  فيما  مبحاربتها، 
معاجلة م�ساألة اجللوة الع�سائرية التي اأ�سحت 
توؤرق املجتمع ملا جتلبه من ماآ�س على العائالت.
من  ي�ستفاد  اأن  احل�سور  من  ع��دد  واق��رح 
الوطنية  املعونة  ل�سندوق  املخ�س�سة  الأم��وال 
على  ت��ع��ود  ق��د  ال��ت��ي  امل�ساريع  اإن�����س��اء  لغاية 
البطالة  من  وتخفف  اأك��رب،  بنفع  امل�ستفيدين 
وحتد من الفقر، موؤكدين �سرورة ال�ستثمار يف 

جمال الطاقة املتجددة.
عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأّك��د  ب��دوره، 
الرزاز اأن التوجيهات امللكية للحكومة تن�سجم 
لفتًا  املتحدثني،  ط��روح��ات  مع  باملائة   100
اإىل اأن جاللة امللك وجه احلكومة اإىل اأهمية 
جمال  اإىل  لينتقل  ال��زراع��ي  القطاع  تطوير 
الت�سدير وي�سل اإىل مرحلة الت�سنيع الغذائي 
ناحية  من  بالنفع  الأردن��ي��ني  على  يعود  ومب��ا 

الت�سغيل.
اإنه  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال  البطالة،  وح��ول 
القطاع  مع  والتعا�سد  بالتعاون  لكن  كبري  حتد 
اأي  تخطي  على  تعمل  احلكومة  ف��اإن  اخلا�س، 
العيب  ثقافة  على  الق�ساء  خالل  من  م�ساعب 
القطاع  يف  بخا�سة  القطاعات  كل  يف  والعمل 

الزراعي وقطاع الإن�ساءات.
�سمن  تعمل  احلكومة  اأن  اإىل  الرزاز  ولفت 
12 موقعًا يف اململكة بهدف توفري فر�س العمل 
لل�سباب ليكونوا منتجني، مطمئنًا احل�سور باأنه 
�سيكون هناك نظام جديد فيما يتعلق بال�سمان 
القطاع  يف  العاملني  لإ���س��راك  الج��ت��م��اع��ي 

الزراعي وكل عمال املياومة.
الرزاز  اأكد  الف�ساد،  مبحاربة  يتعلق  وفيما 
ل  ب��اأن��ه  وا�سحة  امللك  جاللة  توجيهات  اأن 
يوجد �سخ�س فوق القانون وك�سر ظهر الف�ساد، 
مع  بال�سراكة  جنب  اإىل  جنبًا  “نعمل  وق��ال 
العام” لتحقيق  املال  املعنية بحماية  الأجهزة 

هذا الهدف.
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  اأن  اإىل  ولفت 
التوعوي  اجلانب  يف  كبري  بعمل  تقوم  الف�ساد 
وهو مهم جدًا، مو�سحًا اأنه جرى تعديل العديد 
املال  ق�سايا  ت�سقط  ل  حتى  الت�سريعات  من 

العام بالتقادم.
كما اأ�سار الرزاز اإىل اأن احلكومة تعمل على 
الق�سايا،  يف  للتبليغ  اإلكرونية  و�سائل  توفري 
�سمن  املبلغ  حماية  تعزيز  على  حاليًا  وتعمل 

تعديل ت�سريعي.
رئي�س  قال  اخلا�س،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
كم�سغل  اخلا�س  القطاع  اإىل  “ننظر  ال���وزراء 
القطاع  حماية  وواجبنا  لالقت�ساد،  وحم��ّرك 

اخلا�س وتذليل ال�سعوبات اأمامه«.
اأ�سار  الع�سائرية،  اجللوة  عن  حديثه  ويف 
الرزاز اإىل اأن هناك جانبًا ت�سريعيًا نعمل عليه 
الت�سريعات  م��ن  جمموعة  تعديل  خ��الل  م��ن 
زلنا  “ل  وق��ال  الثقافة،  ناحية  م��ن  وك��ذل��ك 
الع�سائر،  و�سيوخ  الوجهاء  اأ�سوات  اإىل  نحتاج 

ونحن اأي�سًا بحاجة اإىل �سماع �سوت ال�سباب«.
امللكي  ال���دي���وان  رئ��ي�����س  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 
لالت�سال  امللك  جاللة  وم�ست�سار  الها�سمي، 
ل�سوؤون  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�ست�سار  والتن�سيق، 
لل�سيا�سات  امللك  جاللة  وم�ست�سار  الع�سائر، 

والإعالم، ورئي�س هيئة الأركان امل�سركة.

إرادة ملكية بإجراء االنتخابات 
النيابية وفق أحكام القانون

الملك: األردن أثبت قدرته
 على تحويل التحديات إلى فرص

الملك يعرب عن فخره لوصول األردن إلى مرتبة متقدمة عالميًا في محاربة كورونا

ــــرص الــعــمــل لــلــشــبــاب الــتــركــيــز عــلــى تــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــة الــمــواطــنــيــن وتـــوفـــيـــر ف
الغذائية والصناعات  الطبية  والمستلزمات  الدوائية  والصناعات  الزراعة  قطاعات  في  اإلنتاجية  توسيع 
ــة ــدول ــمــؤســســات ال ـــة بــالــنــســبــة ل ـــوي ــورة أول ــط ــت ــم ــاع الـــزراعـــي بــخــاصــة الـــزراعـــة ال ــط ــق ــر ال تــطــوي

*عمان 
اأم�س  اول  ال��وزراء يف جل�سة عقدها  اقر جمل�س 
برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز تعديالت 
الأجنبي  التمويل  على  احل�سول  اآلّية  على  جديدة 
اإىل  اجل��دي��دة  التعديالت  وت��ه��دف   .  2019 ل��ع��ام 
نطاق  وتو�سيع  الإج��راءات،  وت�سهيل  الآلّية  جتويد 
التعاونّية واأّي  عملها لي�سمل اجلمعيات والحتادات 

طلبات ترد اإىل اللجنة من رئا�سة الوزراء.
الفنّية  املعايري  اعتماد  على  املجل�س  واف��ق  كما 
التمويل  على  احل�����س��ول  طلبات  لتقييم  وامل��ال��ي��ة 
الف�سلى،  الدولّية  املمار�سات  مع  بالتوافق  الأجنبي، 
التي  التنموّية  الوطنّية  ومبا ين�سجم مع الأولوّيات 
حتقق الت�ساركّية والتكامل بني احلكومة، ومنّظمات 
املجتمع املدين، واجلهات املانحة من اأ�سدقاء اململكة 
املوا�سفات  امل��واف��ق��ة  و�سملت  ال���دويل.  واملجتمع 
على  احل�سول  طلبات  لأمتتة  الربجمّية  واملتطّلبات 
اجلمعّيات،  �سجل  يف  ومتابعتها  الأجنبي  التمويل 
اأبرز  ومن  ال�سّجل.  خالل  من  تطويرها  جرى  والتي 
اعتبار  التمويل،  اآلية  على  اأجريت  التي  التعديالت 
اللجنة الوزارّية امل�سّكلة يف رئا�سة الوزراء املرجعّية 

الرئي�سة للجنة درا�سة طلبات احل�سول على التمويل 
الأجنبي، واملوافقة على ت�سمية �سباط ارتباط من 
ة واملوؤ�ّس�سة التعاونّية الأردنّية  قبل الوزارات املخت�سّ
للم�ساركة يف اأعمال اللجنة، لدرا�سة طلبات التمويل 
مع  اخت�سا�ساتهم  �سمن  تدخل  والتي  لها،  املقّدمة 
الالزمة  بال�سالحيات  الرت��ب��اط  �سّباط  تفوي�س 
لتخاذ القرارات ذات العالقة بعمل اللجنة، ل�سمان 
والزمنّية  والفنّية  الإج��رائ��ّي��ة  ب��الأط��ر  الل��ت��زام 
لالآلية املقّرة. وب�ساأن اآلية املتابعة والتقييم لطلبات 
الوزراء،  جمل�س  موافقة  على  ح�سلت  التي  التمويل 
كلفت جلنة درا�سة طلبات التمويل الأجنبي بتقدمي 
اآلّية تف�سيلّية تت�سمن خّطة ملتابعة وتقييم امل�ساريع 
ال����وزراء،  جمل�س  م��ن  م��واف��ق��ة  على  ح�سلت  ال��ت��ي 
للجنة،  والب�سرّية  اللوج�ستّية  والح��ت��ي��اج��ات 
التعديالت،  على  وبناء  الوزراء.  جمل�س  اإىل  ورفعها 
من  ت�سميتهم  جرت  الذين  الرتباط  �سبّاط  يقوم 
بتقارير  اللجنة  بتزويد  املخّت�سة،  ال��وزارات  خالل 
�سمن  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  وامل�����س��اري��ع  اخل��ط��ط  عمل  �سري 
اخت�سا�سهم، ح�سبما ورد يف قرارات جمل�س الوزراء 

ب�سكل دوري، وح�سبما تقّرره اللجنة.

مجلس الوزراء يقر تعديالت جديدة على 
آلية الحصول على التمويل االجنبي
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*عمان 
انه  جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  قال 
كل  ملحا�سبة  مو�سعة  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  مت 

مق�سر بحادث الت�سمم الغذائي اأيا كان.
واأ����س���اف ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ���الل م��وؤمت��ر 
الغذاء  موؤ�س�سة  مع مدير عام  م�سرك  �سحفي 
والدواء يف دار رئا�سة الوزراء الربعاء ان عدد 
امل�سابني الكلي بالت�سمم الغذائي بلغ حتى ظهر 
املدخلة  احل��الت  وع��دد  حالة   826 الربعاء 
احلثيثة،  العناية  يف  ح��الت   4 وهناك   430
وبقيت  حالة   117 امل�ست�سفيات  غ��ادر  فيما 
321 حالة حتت العالج، م�سريا اىل وفاة طفل 
الت�سمم.  بتداعيات  متاأثرا  �سنوات   5 بعمر 
مع  بالتعاون  ال���وزارة  ان  ال�سحة  وزي��ر  وب��ني 
والدواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  املياه  وزارة 
�سبعة  من  لعائلة  ت�سمم  حالة  اول  ر�سد  ومنذ 
م�سادر  فح�س  عينات  بجمع  قامت  اأ�سخا�س 
املياه للمنطقة التي اأثبتت �سالحيتها لل�سرب. 
املطعم  زيارة  مت  انه  اإىل  جابر  الدكتور  واأ�سار 
4 مرات منذ بداية العام، ومت حترير عدد من 
ملحا�سبة  اللجنة  تقرير  وننتظر  له  املخالفات 

املق�سرين. 
الوبائي  الو�سع  وبخ�سو�س  اآخر  جانب  من 
 5 ت�سجيل  ال�سحة  وزير  اأعلن  ام�س  اململكة  يف 
غري  جميعها  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابات 
حملية وتفا�سيلها؛ 4 منها قادمة من ال�سعودية، 
وحالة ل�سائق على حدود العمري، لريتفع عدد 
اإىل  اجلائحة  بداية  منذ  الراكمي  احل��الت 
لل�سفاء من  1187، م�سريا اىل متاثل 7 حالت 

الفريو�س.
ال�ستق�ساء  ف��رق  ان  اىل  ج��اب��ر  واأ���س��ار 

فح�سا   7715 باإجراء  اليوم  قامت  الوبائي 
ل��ي�����س��ب��ح جم��م��وع ال��ف��ح��و���س��ات ال��راك��م��ي 

.585469
اإجراء  لل�سحفيني حول  �سوؤال  رد على  َويف 
متوقعة  ثانية  م��وج��ة  ظ��ل  يف  الن��ت��خ��اب��ات 
لكورونا، اأو�سح الدكتور جابر ان كل الحتمالت 
موجودة واخلطط جاهزة للتعامل مع اأي طارئ 
ي�ستجد يف الو�سع الوبائي. من جهته قال مدير 
الدكتور  والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  عام 
نزار حممود مهيدات ان عدد املن�ساآت الغذائية 
يف اململكة 64 الف من�ساأة 45 الفا منها تخ�سع 
لرقابة املوؤ�س�سة، والباقي تخ�سع لرقابة وزارة 
ال�سحة وامانة عمان الكربى والبلديات، موؤكدا 
اأن جميع هذه املن�ساآت يخ�سع لزيارات رقابية 
ال�سحية  وامل��م��ار���س��ات  البناء  ت�سمل  دوري���ة 
انه  مهيدات  الدكتور  واو�سح  الغذاء.  وجودة 
بعد الك�سف على املن�ساأة الغذائية التي قدمت 
املخربية،  الفحو�سات  اجراء  وبعد  الوجبات، 
فيكال�س،  انتريكوك�س  جرثومتي  وج��ود  تبني 
يف  ب��ك��ت��ريي  م��وؤ���س��ر  ووج����ود  وكامبيلوباكر 
الوجبات التي تناولها امل�سابون ما يوؤكد تدين 
وحدة  ان  اىل  بالإ�سافة  ال�سحية،  املمار�سات 
ال�ساورما معطلة  التربيد داخل م�سغل حت�سري 
التح�سري  عملية  ان  م�سيفا  بكفاءة،  تعمل  ول 
الغرفة ويف بيئة غري �سحية ودون  تتم خارج 
اأدن��ى  اأو  ال�سحية  ب��ال���س��راط��ات  الل��ت��زام 

قواعد ال�سالمة العامة.
بالإغالق  امرا  تلقى  املطعم  ان  اىل  وا�سار 
بتاريخ 27 حزيران، ومت ال�سماح له بالفتح بعد 
ت�سويب اأو�ساعه وال�سلبيات احلرجة، مو�سحا 
من  كغم   150 باإتالف  قامت  التفتي�س  فرق  ان 

و�سلطات  ال�سواية  ودج���اج  ال��دج��اج  �ساورما 
املواطنني  مهيدات  الدكتور  ودع��ا  ومايونيز. 
�سرائه،  قبل  منتج  اأي  م�سدر  من  التاأكد  اىل 
وعدم الردد يف اإي�سال اأي معلومة اأو مالحظة 
للموؤ�س�سة من خالل و�سائل الت�سال املعلن عنها 

وعلى مدار ال�ساعة.
الردين  ال��ك��ورون��ا  فح�س  ج��ه��از  وح���ول 
كفاءة  ذو  انه  مهيدات  الدكتور  اأكد  “الكت” 
ويحتاج  تثبتية،  درا���س��ة  اإج���راء  ومت  عالية 
اىل عدد من الجراءات ليتم ت�سريح تداوله 

واعتماده ب�سكل ر�سمي.
عمره  طفل  وفاة  ال�سحة  وزارة  واأعلنت    
خم�س �سنوات نتيجة ا�سابته بالت�سمم الغذائي 
جرثومة  ع��ن  ن��اجت  ال��ب��ا���س��ا،  بعني  مطعم  يف 
امل��ع��وي��ة  )امل���ك���ورات  فيكال�س  ان��ت��ريك��وك�����س 

الربازية(، وجرثومة كامبيلوباكر.
بلواء  ح�سني  الأمري  م�ست�سفى  مدير  ووفق 
و�سل  فقد  العابد،  حممد  الدكتور  البا�سا  عني 
وهو  وال��ط��وارئ  ال���س��ع��اف  ق�سم  اإىل  الطفل 
ومت  القلب،  وظائف  توقف  حالة  من  يعاين 
العناية  ق�سم  يف  وو�سعه  قلبي  انعا�س  عمل 
احلثيثة، ثم توقف القلب مرة اأخرى ومت عمل 

انعا�س ثان ولكن ما لبث ان فارق احلياة.
واث��ب��ت��ت ال��ف��ح��و���س��ات امل��خ��ربي��ة وج��ود 
جرثومتي انتريكوك�س فيكال�س، وكامبيلوباكر 

يف الوجبات التي تناولها امل�سابون.
جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  واطماأن 
الربعاء، على عدد من م�سابي حادثة الت�سمم 
اإىل  اأدخ��ل��وا  والذين  البا�سا  عني  يف  الغذائي 
والبالغ  العالج،  لتلقي  حمزة  المري  م�ست�سفى 

عددهم 80 م�سابا.

*عمان 
 اأكد وزير املياه والري املهند�س رائد ابو 
ال�سعود على جميع العاملني يف قطاع املياه، 
الإج��راءات  باتخاذ  ال�ستمرار  ب�سرورة 
الالزمة ملوا�سلة دميومة اخلدمات املقدمة 
للمواطنني خالل فرة عطلة عيد ال�سحى 
املبارك، ورفع م�ستوى اجلهوزية للتعامل مع 

الواقع املائي وحتديات ال�سرف ال�سحي.
ل��ل��وزارة  ب��ي��ان  يف  ال�سعود  اب��و  وث��م��ن 
التي  والعاملني  املوظفني  جهود  الربعاء، 
بذلوها خالل هذا ال�سيف، الذي مل ت�سهد 
له اململكة مثيال منذ �سنوات طويلة، ب�سبب 
املياه منذ بدء جائحة  الطلب على  ارتفاع 
كورونا منت�سف اذار املا�سي، متمنيا للجميع 

عيدا مباركا.
ومركز  ال�سيانة  فرق  ان  الوزير  واكد 
 117116 ال��رق��م  على  امل��وح��د  ال�سكاوي 
ال��واردة  املالحظات  با�ستقبال  �سي�ستمر 
ال�ساعة  م��دار  وعلى  املناطق،  جميع  م��ن 
التزويد  برامج  متابعة  و�سرورة  بفاعلية، 

املائي جلميع املناطق وفق الربنامج املقر.
ب�سرورة  املواطنني  ال�سعود  ابو  ونا�سد 
ال��ت��ع��اون م��ع ك���وادر امل��ي��اه يف الب���الغ عن 
ال�سكاوى  م��رك��ز  خ��الل  م��ن  مالحظاتهم 
امل���وح���د، وع�����دم ا���س��ت��خ��دام امل���ي���اه ال 
دون  امل��ن��ازل  يف  لها  املخ�س�سة  لالأغرا�س 
املائية  املواقع  من  الق��راب  وع��دم  ه��در، 
خا�سة  وغريها  ال�سخ  وحمطات  كال�سدود 

ال�سباحة فيها  التنزه وعدم  خالل رحالت 
على  حفاظا  اهلل،  عبد  امللك  قناة  يف  او 
�سالمتهم و�سحتهم، واملحافظة على البيئة 
وعدم القاء خملفات ال�ساحي يف مناهل او 
ان�سيابية  ل�سمان  ال�سحي،  ال�سرف  �سبكات 
م�سكالت  اية  حدوث  وعدم  فيها  اجلريان 
هذه  ان�سداد  اإىل  ت��وؤدي  قد  اختاللت،  او 
والت�سبب  في�سانها  وب��ال��ت��ايل  ال�سبكات 

بتلويث املناطق املجاورة.
الت�سهيالت  تقدمي  �سرورة  اىل  وا�سار 
احلر�س  من  انطالقا  للمزارعني،  املمكنة 
احل��ك��وم��ي امل��ت��وا���س��ل ب��دع��م ال���زراع���ة 
كل  وخ��ل��ق  جهودهم  لإجن���اح  وامل��زارع��ني 
القيام  م��ن  ومتكينهم  املنا�سبة  ال��ظ��روف 

بواجبهم على ال�سكل الأمثل كوعد والتزام 
الوطنية،  امل�سلحة  مبراعاة  احلكومة  من 
وكميات  ح�س�س  زي��ادة  اهمية  اإىل  لفتا 
احلر  اوق��ات  خ��الل  املخ�س�سة  ال��ري  مياه 
جميع  يف  ل��ل��م��زروع��ات  حماية  ال�سديد 

مناطق الغوار.
وادي  ���س��ل��ط��ة  ط���واق���م  ان  واو����س���ح 
الم��ور  جميع  متابعة  ت��وا���س��ل  الردن 
للتاأكد  ال����وادي  يف  ال���ري  جمعيات  م��ع 
ب��ع��دال��ة وح�سب  ال��ري  م��ي��اه  ت��وزي��ع  م��ن 
ال�سيانة  واج�����راء  امل���ق���ررة  احل�����س�����س 
مبا  الزراعية  ال��وح��دات  ملاآخذ  الالزمة 
مل�ساريع  التحتية  البنى  على  يحافظ 

الري ويح�سن من الداء الزراعي.

*عمان 
جاهزية  الكربى  عمان  امانة  اأك��دت 
ل�ستقبال   143 وعددها  العامة  احلدائق 
الأ���س��ح��ى  ع��ي��د  عطلة  طيلة  امل��واط��ن��ني 
املبارك، من ال�ساعة الثامنة �سباحا ولغاية 
 5 جاهزية  اىل  ا�سافة  م�ساء،  العا�سرة 

حدائق مرورية.  
حدائق  فتح  �ساعات  المانة  وح��ددت 
الثامنة �سباحًا وحتى  ال�ساعة  الطيور من 

جاهزية  اىل  بالإ�سافة  م�ساء،  الثامنة 
املتنزهات ال� 16 داخل حدود الأمانة.

وق�����ال ال���ن���اط���ق الإع����الم����ي ب��ا���س��م 
الأنباء  لوكالة  الرحامنة  نا�سر  المانة 
الردن��ي��ة )ب���را( الرب��ع��اء، اإن الأم��ان��ة 
الألعاب  واإدامة  ب�سيانة  وبا�ستمرار  تقوم 
املوجودة يف حدائقها، وان احلدائق العامة 
جاهزة  مرافقها  وبجميع  لالأمانة  التابعة 
الأ�سحى  عيد  يف  امل��واط��ن��ني  ل�ستقبال 

املبارك.
وا�سار اىل ان �سيانة الألعاب املوجودة 
باملدن الرفيهية اخلا�سة، هي من م�سوؤولية 
املدينة الرفيهية نف�سها ودور الأمانة فيها 

ينح�سر فقط يف الرخي�س املهني للموقع.
ودعا الرحامنة املواطنني اىل اللتزام 
الكامل بال�سراطات ال�سحية من التباعد 
امل��ك��اين واجل�����س��دي وارت�����داء ال��ق��ف��ازات 
عن  اأعلنت  الأمانة،  ان  يذكر  والكمامات. 

واملتنّزهات  العاّمة  احلدائق  فتح  اإع��ادة 
التابعة لها مطلع ال�سهر احلايل بعد اإغالق 
جائحة  نتيجة  اأ�سهر  ثالثة  من  اأكر  دام 
فريو�س كورونا، بعد تعقيم كامل احلدائق 
تعزيز  اىل  اإ�سافة  العا�سمة،  يف  العامة 
واملتنزهات  العامة  احلدائق  يف  الرقابة 
خالل  م��ن  مرتاديها  �سحة  على  حفاظًا 
مع  والتن�سيق  �سفتات،  على  موزعة  ك��وادر 

اجلهات المنية.

*عّمان 
للتعليم  رانيا  امللكة  موؤ�س�سة  اأطلقت 
“رحلة  ت��ط��ب��ي��ق  الرب����ع����اء،  وال��ت��ن��م��ي��ة 
ال��ذي��ن  ل���الأط���ف���ال  امل���ج���اين  احلروف” 
�سنوات،   7 اىل   3 ب��ني  اأع��م��اره��م  ت���راوح 
قراءة  تعلم  على  وت�سجيعهم  لتحفيزهم 
بطريقة  ال��ع��رب��ي��ة  احل�����روف  وك��ت��اب��ة 
يف  امل��وؤ���س�����س��ة  وق��ال��ت  ومم��ت��ع��ة.  ب�سيطة 
ا�ستكماًل  ياأتي  التطبيق  اإن  �سحفي،  بيان 
وجنى”  “كرمي  ت��ط��ب��ي��ق��ات  مل��ج��م��وع��ة 
جاللة  اأطلقتها  التي  املجانية  التعليمية 
عام  الأول  كانون  يف  العبداهلل  رانيا  امللكة 
م��ه��ارات  وتنمية  تطوير  ب��ه��دف   ،2017
واملهارات  والريا�سيات  والكتابة  القراءة 

يف  الأطفال  عند  النفعالية  الجتماعية 
ا�ستعدادهم  ورفع  املدر�سة  قبل  ما  مرحلة 
اللتحاق  عند  للتعلم  وقابليتهم  املدر�سي 

بالتعليم الأ�سا�سي يف ال�سف الأول.
ا�ستنادا  �سمم  التطبيق  ان  واأو�سحت 
اإىل اأف�سل املناهج لتعليم احلروف العربية 
الدولية  الأكادميية  مدر�سة  مع  وبالتعاون 
واللغة  املبكرة  الطفولة  وخ��رباء  عمان   -
العربية، بطريقة ممتعة وجذابة للطفل، 
والأغ���اين  والق�س�س  الأل��ع��اب  خ��الل  م��ن 
والكتابة  القراءة  مهارات  على  تركز  التي 
امل��ب��ك��رة مب���ا يف ذل���ك م��ع��رف��ة احل���روف 

الأبجدية والوعي ال�سوتي.
وياأتي اإطالق التطبيق اجلديد بح�سب 

حققه  الذي  الكبري  النجاح  بعد  املوؤ�س�سة، 
الأوىل  مرحلتيه  يف  وجنى  كرمي  تطبيق 
مليون  ن�سف  من  لأكر  وو�سوله  والثانية 
مهارات  وم�ساهمته يف تطوير  طفل عربي، 
املهارات  وتعزيز  الريا�سيات  يف  الأطفال 
بالنف�س  ال��ث��ق��ة  ل��ت��ع��زي��ز  الج��ت��م��اع��ي��ة 
واإدارة  العالقات،  وبناء  الذاتي،  والوعي 
والرعاية  وال�سحة  وال�سلوك،  امل�ساعر 

الذاتية وا�ستيعاب العامل.
التنفيذي  الرئي�س  ا���س��ار  جهته،  م��ن 
ملوؤ�س�سة امللكة رانيا للتعليم والتنمية با�سم 
�سعد، اىل ان اطالق التطبيق اجلديد، ياأتي 
املوؤ�س�سة  ت�سعى  متكاملة  منظومة  اطار  يف 
ال�ستعداد  رف��ع  يف  للم�ساهمة  لتطويرها 

اأعمارهم  تراوح  الذين  لالأطفال  املدر�سي 
ظل  يف  وبخا�سة  ���س��ن��وات،   6 اىل   3 ب��ني 
األقتها  التي  والتحديات  كورونا  جائحة 
على عاتق اأولياء الأمور والأطفال ال�سغار، 
املجانية  التعليمية  امل�سادر  اأ�سبحت  حيث 
�سرورة  العربية  باللغة  اجل���ودة  عالية 
عملت  املوؤ�س�سة  ان  �سعد  وا�ساف  ق�سوى. 
على جتربة التطبيق بالتعاون مع عدد من 
معلمات اللغة العربية والأمهات للتاأكد من 
مبينا  ال�ستخدام،  عند  وفاعليته  جودته 
من  التطبيق  ب�ساأن  الراجعة  التغذية  ان 
الفكار  وف��ق  اإيجابية  ج��اءت  امل�ساركني 
لتح�سني  قدمها  ال��ت��ي  ال��ب��ن��اءة  واحل��ل��ول 

التطبيق.

*عمان 
 ق���ررت ب��ل��دي��ة ال��ع��ام��ري��ة اجل��دي��دة 
الواقعة يف لواء اجليزة، ا�ستحداث وحدة 
للتنمية املحلية؛ لتمكني البلدية من اإعداد 
خطتها التنموية وال�سراتيجية وحتديد 
بنهج  التنموية  امل�ساريع  م��ن  اأول��وي��ات��ه��ا 
ت�ساركي مع املجتمعات املحلية يف مناطقها.

امل�سلم  ط��اي��ع  البلدية  رئي�س  وق���ال 

لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، الأربعاء، 
بعدة  للقيام  ج��اء  الوحدة  ا�ستحداث  اإن 
مهام، منها جمع واإن�ساء قاعدة بيانات عن 
والبيئي  والقت�سادي  الجتماعي  الواقع 
البلدية،  يف  املحلي  املجتمع  م�ستوى  على 
لال�ستثمار  امل��ت��اح��ة  ال��ف��ر���س  وحت��ل��ي��ل 
وال��روي��ج  ك��اف��ة  امل��ج��الت  يف  والتنمية 
م�ساريع  وحت��دي��د  ال�ستثمار،  جل��ذب  لها 

اآثار  على  تنطوي  التي  امل�ستدامة  التنمية 
واقت�سادي  اجتماعي  طابع  ذات  ومنافع 
يف  دوره��ا  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  وبيئي 
مبكافحة  املتعلقة  الق�سايا  بع�س  معاجلة 

الفقر والبطالة.
اأي�سا،  ال��وح��دة  مهام  من  اأن  واأ���س��اف 
ت�سكيل جمال�س �سراكة مع املجتمع املحلي 
وامل�سوؤولية  القيادة  مفاهيم  يف  وتوعيتها 

و���س��وؤون  الأه��ل��ي��ة  وامل�ساركة  اجلماعية 
وحدات  مع  والتعاون  الجتماعي،  النوع 
لإع���داد  امل��رك��ز  م�ستوى  ع��ل��ى  التنمية 
القت�سادية  التنمية  ب��رام��ج  وتنفيذ 
والج��ت��م��اع��ي��ة وو���س��ع ا���س��رات��ي��ج��ي��ات 
وتقييم  امل��ح��ل��ي،  امل�ستوى  على  تنموية 
الآث�����ار الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 

التنموية. للم�ساريع  والبيئية 

وزير الصحة: تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة 
كل مقصر بحادثة التسمم الغذائي

المياه والري تؤكد استمرارية تقديم 
خدماتها خالل عيد االضحى

األمانة: الحدائق جاهزة الستقبال 
المواطنين خالل عيد االضحى

مؤسسة الملكة رانيا تطلق
 تطبيق رحلة الحروف لألطفال

الجيزة: استحداث وحدة للتنمية 
المحلية في بلدية العامرية

*عمان 
لوزارة  املقدم  ال�ستي�ساح  املحا�سبة  ديوان  اأغلق 
دوام  ع��ن  اخل��ا���س  بال�ستف�سار  املتعلق  التنمية 

املوظفني يف الوزارة.
وقال الناطق العالمي يف وزارة التنمية اأ�سرف 
الربعاء،  )برا(  الردنية  النباء  لوكالة  خري�س 
وزيرة  ار�سال  بعد  القيد  اغلق  املحا�سبة  دي��وان  ان 
التنمية الجتماعية ب�سمة ا�سحاقات، تقرير جلنة 
وبني  املحا�سبة.  لديوان  قبلها  من  امل�سكلة  التدقيق 
اىل  تو�سياتها  يف  اأ�سارت  التدقيق  جلنة  ان  خري�س 
املقدمة  ال�سكوى  يف  الواردة  املعلومات  �سوابية  عدم 

املوظفني  من  عدد  التزام  بعدم  واملتعلقة  للديوان، 
احل�سور  وق��ت  لإثبات  الب�سمة  �ساعة  با�ستخدام 
على  بالتوقيع  امل�ست�سارين  التزام  وعدم  واملغادرة، 
دوام  يثبت  ما  وجود  لعدم  بالإ�سافة  الدوام،  �سجل 
من  الأوىل  الفرة  خالل  القانونية  ال�سوؤون  مدير 
الأول  ت�سرين  من  الثاين  اإىل   2018 الثاين  كانون 
كل  مع  حياد  بكل  تتعامل  ال��وزارة  ان  واكد   .2018
ال��وزارة  تقوم  حيث  موظفيها،  بحق  تتقدم  �سكوى 
ال�سفافية،  و  النزاهة  اط��ار  �سمن  فيها  بالتحقيق 
لتخاذ  املخت�سة  اجلهات  اىل  التو�سيات  وار���س��ال 

الجراءات املنا�سبة.

*عمان 
عقد  اجتماع  يف  الط��ب��اء  نقابة  جمل�س  ق��رر 
متقاعدي  جلميع  �سهر  رات���ب  ���س��رف  الأرب���ع���اء، 
النقابة، وت�سكيل جلنة لدرا�سة طلب ان�ساء جمعية 
الداخلي  نظامها  وا�ستعرا�س  اخلا�س  القطاع  اطباء 
اىل  قبلهم  م��ن  ت��ق��دم  طلب  على  ب��ن��اء  واله����داف 
حتت  فرعية  جمعيات  ان�ساء  جانب  اىل  النقابة، 

مظلة النقابة الم.
وبعد  قرر  املجل�س  ان  بيان،  يف  النقابة  وقالت 
جلان  ت�سكيل  على  املوافقة  القانونية  ال�ست�سارة 
اخت�سا�س،  كل  من  اطباء  ثالثة  من  مكونة  فنية 
لو�سع ت�سعرية جديدة منا�سبة لالإجراءات الطبية، 
حلفظ حق الطبيب واملري�س، و�سبط ارتفاع الجور 
يف  التداخل  �سرعية  م��دى  ودرا���س��ة  البع�س،  عند 
مهام  بع�س الجراءات لأكر من تخ�س�س وحتديد 

كل تخ�س�س كما ورد من جمعيات الخت�سا�س.
ال�سكاوى  جلنتي  ا�ستمرار  اىل  النقابة،  وا�سارت 
وا�سدار  الفنية  املخالفات  مبتابعة  املهنة  و�سبط 
الداء  حت�سني  على  للحفاظ  ال��الزم��ة  التعاميم 
ملهنة  والعلمية  القانونية  احلقوق  و�سبط  الطبي، 
ت�سر  ق��د  خمالفة  ا�ستثناءات  اي  ورف�����س  ال��ط��ب 
ب�سمعة ونوعية الطباء، ف�سال عن العمل على زيادة 
التح�سيل املايل ح�سب القانون وا�ستخدامه وتر�سيد 
امل�سروفات داخل النقابة. كما قرر املجل�س خماطبة 
امتحان  دورة  بعقد  للمطالبة  ال��ط��ب��ي  املجل�س 
اللتحاق  لهم  ليت�سنى  المتياز  لأطباء  ا�ستثنائية 
التعليمية  املعاهد  يف  املختلفة  التخ�س�س  بربامج 
العديد  اىل  بال�سافة  جديدة،  دورة  ا�ساعة  دون 
من المور التي كان ل بد من البت فيها لت�سيري امور 

املنت�سبني للنقابة.

*عمان 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  منحت 
اجلودة  �سمان  �سهادة  الأرب��ع��اء،  جودتها،  و�سمان 
يف  والتكنولوجيا  الهند�سة  لكلية  الف�سي  امل�ستوى 

جامعة الزيتونة الأردنية .
الهيئة  رئي�س  اأكد  اليوم،  �سحفي  بيان  وبح�سب 
ظافر ال�سرايرة اأهمية ال�سهادة التي متنحها الهيئة 
ملوؤ�س�سات التعليم العايل وفقا ملعايري عاملية متميزة، 
اجلامعات  خمرجات  جتويد  �ساأنه  من  ال��ذي  الأم��ر 
احلكومية واخلا�سة. ودعا اجلامعات اإىل اتباع هذا 
النهج يف حت�سني م�ستوى اخلريجني وتعزيز تناف�سية 
والإقليمية  الوطنية  اخل��ارط��ة  على  اجل��ام��ع��ات 
بالكفاءات  املحلي  العمل  ���س��وق  ورف���د  وال��دول��ي��ة 

العالية.

من  الأردن���ي���ة  ال��زي��ت��ون��ة  جامعة  اأن  واأ���س��اف 
عدة  على  احلا�سلة  ال��رائ��دة  الوطنية  املوؤ�س�سات 
املحلي  امل�ستوى  على  والعتماد  اجلودة  يف  �سهادات 

والعاملي.
و�سكر رئي�س جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور 
يف  تبذلها  التي  اجلهود  على  الهيئة  املجايل  حممد 
�سمان  نظام  واإدخال  العايل  التعليم  م�ستوى  تعزيز 
العايل  التعليم  قطاع  يف  اأ�سا�سي  كمكون  اجل���ودة 
موؤ�س�سات  على  اإي��ج��اب��ا  ينعك�س  وال���ذي  الأردين 
الهند�سة  كلية  اأن  يذكر  الأردن.  يف  العايل  التعليم 
والتكنولوجيا هي الكلية ال�ساد�سة التي حت�سل على 
ال�سيدلة  كلية  ح�سلت  حيث  اجلودة،  �سمان  �سهادة 
املعلومات  وتكنولوجيا  والعلوم  والآداب  والتمري�س 

والأعمال عليها اأي�سا. 

التنمية: ديوان المحاسبة يغلق 
االستيضاح المقدم بحق موظفي الوزارة

نقابة االطباء: صرف راتب شهر 
لجميع متقاعدي النقابة
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*عمان 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ت��وق��ع��ت 
بنهاية  العاملية  التجارة  ن�سبة  انخفا�س 
العام احلايل 2020 بني 13 باملئة اإىل 32 
مو�سحة  ال�سيناريوهات،  اأف�سل  يف  باملئة 
يف  باملئة   3 بلغت  النخفا�س  ن�سبة  اأن 
الربع الأول من عام 2020 و 18 باملئة يف 
للعديد  التام  الإغ��الق  بفعل  الثاين  الربع 
ال���دول والإج�����راءات التي ح��دت من  م��ن 
جائحة  اإث���ر  وامل�����س��ت��وردات  ال�����س��ادرات 

كورونا.
املنظمة  م�ست�سار  ل�سان  على  ذلك  جاء 
بندوة  م�ساركته  خ��الل  الها�سمي،  �سعيد 
اإقليمية عقدتها الوحدة الفنية لتفاقية 
“ اأغادير”، عرب الإنرنت، حول التداعيات 
التجارة  القت�سادية جلائحة كورونا على 

اخلارجية للدول الأع�ساء يف التفاقية.
املتحدة  الأمم  برنامج  م�ست�سار  واأ�سار 
اإىل  ال��ن��زه��ي  ول��ي��د   UNDP الإمن��ائ��ي 
اإج���راءات  اتخذت  ال��دول  من  العديد  اأن 
ت�سمنت منع ت�سدير بع�س ال�سلع الأ�سا�سية 
اإىل  وجل��اأت  ال��دول،  بع�س  من  وال�سترياد 
تخزين ال�سلع الغذائية مما اأثر يف �سال�سل 
�سرورة  اإىل  منوها  مبا�سر،  ب�سكل  التوريد 
لغايات  موؤقتة  الإج��راءات  هذه  تكون  اأن 
حماربة  اإط���ار  يف  ال�سحة  على  احل��ف��اظ 
يف  ال�سفافية  من  نوع  هناك  ويكون  الوباء 

كيفية تنفيذها.
للوحدة  التنفيذي  الرئي�س  واأ���س��ار 
يو�سف  الدكتور  اأغادير  لتفاقية  الفنية 
العديد  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ب���دوره،  طريفة، 
تاأثري  م��دى  على  ت��دل  التي  املوؤ�سرات  من 
والقت�ساد  التجارة  على  كورونا  جائحة 
التجارة  حجم  انخفا�س  فيها  مبا  عامليا 
معدلت  وارتفاع  املبا�سرة  وال�ستثمارات 

البطالة.
وقال اإن العديد من دول العامل اتخذت 

اإجراءات للحفاظ على الن�سيج القت�سادي 
واإج�����راء ال��ع��دي��د م��ن الإ���س��الح��ات مثل 
وتبني  الإج����راءات  رقمنة  اإىل  التوجه 
و���س��ائ��ل ال��دف��ع الإل��ك��روين وال��ت��ي يجب 
مرحلة  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز  فيها  امل��وا���س��ل��ة 
التعايف،  مرحلة  اأو  ك��ورون��ا  اأزم��ة  بعد  ما 
بني  ما  والتعاون  التقارب  تعزيز  و�سرورة 
دول  يف  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  ال��ع��ام  القطاع 
ميكن  التي  الدعم  برامج  ور�سد  اأغ��ادي��ر 
ال�ستفادة منها يف املنطقة لتعزيز التعاون 
اأغ��ادي��ر  دول  يف  الأع��م��ال  جمتمعات  ب��ني 
والحت��اد الأوروب��ي يف ظل اإع��ادة ت�سكيل 

�سال�سل القيمة يف املنطقة.
لل�سوؤون  العام  الأم��ني  م�ساعد  وتطرق 
وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزارة  يف  الفنية 
جتربة  اىل  ال��ق��ط��ارن��ة  زاه���ر  وال��ت��م��وي��ن 
جائحة  مع  التعامل  يف  الناجحة  اململكة 
كورونا، م�سريا اىل تاأثر الو�سع القت�سادي 
بالأردن بهذه اجلائحة، مبينا اأن القطاعات 

تاأثرت بدرجات متفاوتة.
واأ�سار اإىل ظهور �سناعات جديدة،خالل 
فرة جائحة كورونا، واأنه جرى ا�ستحداث 
قطاعات  يف  انتاجيا  خطا   120 من  اأك��ر 
ال�سناعات الغذائية، وامل�ستلزمات الطبية، 
ما  هو  والأفرهولت،  واملعقمات  كالكمامات 
حيث  العاملية،  املناف�سة  يف  الأردن  اأدخ��ل 
كمامة  مليون   50 يقارب  ما  ت�سدير  جرى 
و300 األف اأفرهول لدول العامل املختلفة، 
التحول  اأهمية  اأبرزت  اأن اجلائحة  م�سيفا 
الإج��راءات  يف  الإلكرونية  اخلدمات  اإىل 
العمومية  امل�سالح  م�ست�سار  واأ�سارت  كافة. 
يف وزارة التجارة التون�سية ب�سرى الللجمي 
من  العديد  يف  الإنتاج  م�ستوى  تراجع  اإىل 
بالتوازي  والأ�سا�سية  احليوية  القطاعات 
ن�ساط  تاأثر  وبالتايل  الطلب  تراجع  مع 
مو�سحة  تون�س،  يف  وال�ستثمار  الت�سدير 
الأوىل  اخلم�سة  الأ�سهر  خالل  جرى  اأن��ه 

جتاري  فائ�س  ت�سجيل  احل��ايل  العام  من 
ا�سبانيا  املانيا،  فرن�سا،  مثل  دول  عدة  مع 
دول  مع  جت��اري  عجز  �ُسجل  فيما  واملغرب 

اأخرى مثل اإيطاليا واليونان وم�سر.
التجارة  وزارة  من  نبيل  رانيا  واأ�سارت 
قطاعات  اأن  اىل  امل�����س��ري��ة  وال�����س��ن��اع��ة 
اجللود  و�سناعة  وال�سياحة،  ال��ط��ريان، 
القطاعات  م��ن  كانت  وامل��الب�����س  والأث����اث 
قطاعات  ت��اأث��رت  فيما  ت�����س��ررًا،  الأك���ر 
اأخرى ب�سكل اإيجابي كال�سناعات الغذائية 
وال�سناعات الدوائية، بالإ�سافة اإىل ن�سوء 
ت�ستورد  كانت  ملنتجات  جديدة  �سناعات 
اإنتاج  اىل  امل�سانع  بع�س  وحت��ول  �سابقًا، 

الكمامات وبع�س امل�ستلزمات الطبية.
واأف������اد رئ��ي�����س م�����س��ل��ح��ة ال��ع��الق��ات 
والإ�سالمية  العربية  الدول  مع  التجارية 
والقت�ساد  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  ب���وزارة 
اأقلو�س  الأخ�سر والرقمي املغربية احل�سن 
اإىل تراجع الطلب اخلارجي على املنتجات 
القطاعات  ت�سرر  اإىل  اإ�سافة  املغربية، 
وفر�س  احلدود  اإغالقات  نتيجة  احليوية 
ال�سياحة  قطاعات  منها  ال�سحية  التدابري 
والن�سيج  اجل����وي  وال��ن��ق��ل  وال��ت�����س��دي��ر 

و�سناعة ال�سيارات.
واأ�سارت فرح دوغان من وزارة القت�ساد 
يواجه  لبنان  اأن  اإىل  اللبنانية،  والتجارة 
جائحة  اأزم��ة  اإىل  بالإ�سافة  مالية  اأزم��ة 
تواجهها  التي  التحديات  فاقم  مما  كورونا 
اللبنانية  احلكومة  اأن  مبينة  احلكومة، 
اتخذت اإجراءات لتقليل من اآثار اجلائحة 
وال�سرائب،  الر�سوم  لدفع  املهل  كتمديد 
بالإ�سافة اإىل املفاو�سات مع �سندوق النقد 
يف  القت�سادية  العجلة  لإع���ادة  ال��دويل 

لبنان.
القت�ساد  وزارة  من  املعطي  وبني جواد 
اتخذت  احلكومة  اأن  الفل�سطيني  الوطني 
القت�سادي  الن�ساط  لتحفيز  اإج���راءات 

من  واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  وخا�سة 
راأ�س  لدعم  دولر  مليون   300 توفري  حيث 
قرو�س  وت��ق��دمي  لل�سركات  العامل  امل��ال 
مي�سرة بفوائد �سئيلة، وتوزيع منح للعديد 
من ال�سركات، بالإ�سافة اىل ال�ستفادة من 
يورو دعما  مليون  منحة فرن�سية بقيمة 2 
لهذه امل�ساريع، ومنح اإعفاءات مثل الإعفاء 
من ر�سوم ت�سجيل ال�سركات، واعفاء بن�سبة 
25 باملئة من ر�سوم الرخي�س لقطاع النقل 

واملوا�سالت.
ب��ل��دان  اأع��م��ال  جمل�س  رئ��ي�����س  واأك����د 
النظر  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ه��ي  حم��م��د  اأغ���ادي���ر 
هذه  تخلقها  اأن  ميكن  التي  الفر�س  اىل 
�سيعمل  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا  اجلائحة، 
اعدادها حاليًا  وفقا ل�سراتيجية يجري 
لتعزيز  الفنية  ال��وح��دة  م��ع  بالت�سارك 

الن�ساط القت�سادي يف دول اغادير.
الفرة  يف  الفنية  ال��وح��دة  و�ستقوم 
الجتماعات  من  املزيد  بربجمة  املقبلة 
املجالت  يف  الن��رن��ت  ع��رب  الفرا�سية 
املختلفة كعقد اجتماع ملجل�س اأعمال بلدان 
الإح�سائي  النظام  حول  واجتماع  اغادير 
اإقامة  مقرح  وتنفيذ  لبلورة  والتن�سيق 
يف  الأعمال  لقطاعات  افرا�سية  معار�س 

الدول الأع�ساء.
على  احلر�س  اإط��ار  يف  الندوة  وج��اءت 
بني  املمار�سات  واأف�����س��ل  اخل���ربات  ت��ب��ادل 
الت��ف��اق��ي��ة، بهدف  الأع�����س��اء يف  ال���دول 
التجارة  على  ك��ورون��ا  جائحة  اآث��ار  بحث 
اخل��ارج��ي��ة، والإج��������راءات ال��ت��ي ج��رى 
الآث��ار،  تلك  حدة  من  للتخفيف  اتخاذها 
التعاون  لتعزيز  املتاحة  الفر�س  ومناق�سة 
يف فرة ما بعد جائحة كورونا، بحيث تكون 
�سيا�سات  ورق���ة  ال��ور���س��ة  ه��ذه  خم��رج��ات 
العمل  خطط  يف  لتنعك�س  امل�ستقبلي  للعمل 
لتفاقية  الفنية  ل��ل��وح��دة  امل�ستقبلية 

اأغادير.

*عمان 
بداأت حركة �سراء الألب�سة والأحذية 
حمليا بالتح�سن، خا�سة يف املولت واملراكز 
ال��ت��ج��اري��ة ال��ك��ربى م��ع ق��رب ح��ل��ول عيد 

الأ�سحى املبارك.
والأحذية  الألب�سة  قطاع  ممثل  وقال 
جتارة  غرفة  يف  واملجوهرات  والأقم�سة 
ت�سريح  يف  ال��ق��وا���س��م��ي،  اأ���س��ع��د  الأردن 
اأي��ام  ع��دة  منذ  نلحظ  “بداأنا  �سحفي،  
على  املواطنني  م��ن  حم��دود  اق��ب��ال  وج��ود 
باملولت  يركز  والأحذية  الألب�سة  �سراء 
من  لال�ستفادة  الكربى  التجارية  واملراكز 
ب��الأ���س��واق  ملمو�س  غ��ري  لكنه  ال��ع��رو���س، 

الأخرى التقليدية وال�سعبية«.
عمليات  يف  التح�سن  رغ��م   “ واأ���س��اف 
ومو�سم  احلجر  ف��رة  مع  مقارنة  ال�سراء 
مقارنة  اأقل  زالت  ما  اأنها  اإل  الفطر،  عيد 
اأمله  عن  معربا  �سابقة”،  اأعياد  موا�سم  مع 

ول�سيما  املقبلة  الأيام  يف  وتريتها  بارتفاع 
لدى املحال التجارية.

ما  القطاع  ن�ساط  حت�سن  اأن  واأو���س��ح 
زال اأقل من امل�ستويات يف الأعوام الأخرية 
وعودة  الت�سوق  موا�سم  لتداخل  املا�سية 
املدار�س، بالإ�سافة اإىل تغري �سلم اأولويات 
بات  والذي  الأردنية  الأ�سرة  لدى  الإنفاق 
يركز على املاأكل وال�سحة والتعليم تالها 
املالب�س. وبني القوا�سمي اأن التح�سن الذي 
والأح��ذي��ة  الألب�سة  قطاع  يف  يظهر  ب��داأ 
احلكومة  اتخذتها  التي  لالإجراءات  يعود 
خالل الفرة املا�سية، ويف مقدمتها ال�سماح 
غرف  وف��ت��ح  التبديل  بعمليات  للمحال 
و�سرف  العمل  �ساعات  ومت��دي��د  القيا�س 
امل�ستحقة  الأق�����س��اط  وتاأجيل  ال��روات��ب 

للعديد من البنوك.
جاءت  الإج��راءات  هذه  ان  اإىل  وا�سار 
الألب�سة  اأ���س��ع��ار  انخفا�س  م��ع  مرافقة 

مقارنة  باملئة   20 بن�سبة  املحلية  بال�سوق 
للتخفي�سات  بالإ�سافة  �سابقة،  موا�سم  مع 
ن�سبتها  و�سلت  التي  والعرو�س  والتنزيالت 

اإىل نحو 60 باملئة.
واأ�سار اإىل اأن قطاع الألب�سة والأحذية 
املقبلني  اليومني  على  كبري  ب�سكل  يعول 
الأ�سحى  عيد  حلول  موعد  عن  الفا�سلني 
ال�سيولة  وتوفري  املبيعات  لزيادة  املبارك 
والتخل�س من الب�سائع املراكمة، وتعوي�س 
منها  يعاين  التي  والركود  الراجع  حالة 

التجار منذ بداية العام احلايل.
واأكد اأن العام احلايل يعد الأ�سعب على 
ناحية  من  �سواء  والأحذية  الألب�سة  جتار 
وانخفا�س  املبيعات  وت��راج��ع  امل�ساريف 
كلف  لرت��ف��اع  اإ�سافة  ال�سرائية،  ال��ق��وة 
الت�سغيل وفرة اإغالق املحال التي ت�سببت 

فيها اأزمة فريو�س كورونا.
تعاون  �سرورة  على  القوا�سمي  و�سدد 

اجل��م��ي��ع وب��خ��ا���س��ة اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة 
والتفتي�سية، خالل الأيام التي تف�سلنا عن 
حركة  لت�سهيل  بالإ�سافة  الأ�سحى،  عيد 
اإغالق  وعدم  الأ�سواق  بني  املواطنني  تنقل 
لتمكني  التجارية  الأم��اك��ن  يف  ال�����س��وارع 
املواطن من الو�سول ب�سهولة وي�سر وق�ساء 
القطاع  مطالبة  وج���دد  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م. 
املبيعات  على  العامة  ال�سريبة  بتخفي�س 
الأعلى  تعد  وال��ت��ي  اجلمركية  وال��ر���س��وم 
الألب�سة  على  باملئة   47 بن�سبة  باملنطقة 

و52 باملئة على الأحذية.
والأقم�سة  الألب�سة  قطاع  اأن  يذكر 
بعموم اململكة، ي�سم 11 األف حمل ومن�ساأة 
اأردنيون.  غالبيتهم  عامل،  األف   55 ت�سغل 
من  الأردن  م�����س��ت��وردات  غالبية  وت��اأت��ي 
الألب�سة والأحذية من تركيا وال�سني اإىل 
والوروبية  العربية  ال��دول  بع�س  جانب 

والآ�سيوية.

*عمان 
الأردين  ال�سراتيجيات  منتدى  اأعلن 
والأف���راد  الأ���س��ر  على  ال��دي��ون  ع��بء  اإن 

يتوافق واملعايري العاملية.
�سيا�سات  ملخ�س  يف  امل��ن��ت��دى  وا���س��ار 
اخلا�س  للقطاع  امل�سريف  “الئتمان  بعنوان 
الئتمان  ن�سبة  اإىل   ،“ والأف���راد  والأ�سر 
اململكة  يف  اخلا�س  للقطاع  املقدم  املحلي 
املحلي  الناجت  من  باملئة  8ر14  من  ارتفعت 
 77 م��ن  اأك���ر  اإىل   1965 ع��ام  الإج��م��ايل 

باملئة بحلول نهاية عام 2019.
الئتمان  ن�سبة  اأن  املخل�س  يف  وج��اء 
اإىل  ن�سبة  اخلا�س  للقطاع  املقدم  امل�سريف 
هو  مما  اأق��ل  يعد  الإجمايل  املحلي  الناجت 

عليه يف كثري من القت�سادات.
ويحلل امللخ�س الو�سع الراهن لالئتمان 
على  ال�سوء  وي�سلط  الأردن،  يف  امل�سريف 
ال��ذي  امل�����س��اه��دات ح��ول الئ��ت��م��ان  بع�س 
اخلا�س  للقطاع  الأردنية  البنوك  تقدمه 

والأ�سر والأفراد.
الأردنية  البنوك  اأن  امللخ�س  واأو�سح 
ت��ق��وم ب���دوره���ا ب�����س��ك��ل ج��ي��د يف ت��ق��دمي 
ن�سبة  اأن  مبينا  الئتمانية،  الت�سهيالت 
اأعلى  الأردن  يف  لالأ�سر  املقدمة  القرو�س 
العامل،  دول  من  العديد  يف  عليه  هي  مما 
املحلي  الناجت  من  باملئة  6ر34  والبالغة 
�سداد  ن�سبة  اأن  امللخ�س،  واأورد  الإجمايل. 
لالأ�سرة  ال�سهري  للدخل  للديون  الأ���س��ر 

البنك  يف  املايل  ال�ستقرار  تقرير  بح�سب 
نحو  ت�ساوي   2018 لعام  الأردين  املركزي 
امل�ستوى  على  جيدة  ن�سبة  وهي  باملئة،   40
الئتمان  ن�سبة  اأن  امللخ�س  واأظهر  العاملي. 
ال�ستهالك  اأج��ل  )م��ن  ل��الأف��راد  امل�سريف 
عام  يف  ارتفاع  اأكرب  �سهدت  رئي�س(  ب�سكل 
اإىل تغري  باملئة، م�سريًا  بن�سبة 1ر8   2019
البنك  اأمناط اخلط الئتماين منذ اعالن 
اأق�ساط القرو�س  ال�سماح بتاأجيل  املركزي 
هذا  وارتفع  )وغريهم(،  التجزئة  لعمالء 
يف  باملئة  5ر1  بن�سبة  الئ��ت��م��اين  اخل��ط 
يف  باملئة  6ر0  وبن�سبة   ،2020 لعام  ني�سان 

اآذار لعام 2020.
يعد  ال�سلوك  ه��ذا  اأن  املنتدى  واعترب 

ايجابيًا نظرًا لأنه يعك�س عدم وجود عدد 
ت�سديد  تاأجيل  اختاروا  الأف��راد  من  كبري 
ن�سبة  اأن  اإىل  امللخ�س  واأ���س��ار  الأق�ساط. 
واملوؤ�س�سات  ل��الأف��راد  املمنوحة  الئتمان 
عليها  واملتعارف  العتيادية  احلدود  �سمن 
الأ�سر  على  ال��دي��ون  ع��بء  اأن  كما  دول��ي��ًا، 
واأن  العاملية،  واملعايري  يتوافق  والأف���راد 

م�ستوى املخاطر مقبول.
التي  املا�سية  ال�سهور  بيانات  اإىل  ولفت 
اأوردت اأن العديد من املقر�سني الأفراد مل 
يقوموا بتاأجيل الأق�ساط امل�ستحقة عليهم 
والبنوك  امل��رك��زي  البنك  م��واف��ق��ة  رغ��م 
ا�ستقرار  اإىل  ي�سري  ما  ذلك،  على  املقر�سة 

م�ستويات الدخول ب�سكل عام.

*عّمان 
تن�سيط  هيئة  ع��ام  مدير  ا�ستعر�س 
عربيات  الرزاق  عبد  الدكتور  ال�سياحة 
ال��وزارة  عنها  اأعلنت  التي  الإج���راءات 
ال��ذي  ال�سياحي  القطاع  لدعم  م��وؤخ��رًا 

اأزمة كورونا. ت�سرر من 
حوارية  جل�سة  خالل  عربيات،  وبني 
ال�سياحي  ‘’القطاع  حول  مبا�سرة  رقمية 
ملتقى  نظمها  التي  التعايف’’،  وم�سرية 
ع��رب �سفحته  امل��ع��ريف  غ��زال��ة  اأب��و  ط��الل 
الج������راءات  اأن  ب����وك،  ال��ف��ي�����س  ع��ل��ى 
مبا�سرة  نقدية  �سيولة  �سخ  على  ا�ستملت 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  يف  م��ب��ا���س��رة  وغ���ري 
خالل  من  دي��ن��ار،  مليون   190 اإىل  ت�سل 

ال�سياحة  وحتفيز  مي�سرة  قرو�س  دعم 
ال�سرائب  بع�س  تخفي�س  عرب  الداخلية، 
الن�ساط  مكونات  خمتلف  ودعم  املبا�سرة، 

ال�سياحي.
دعم  ت�سمل  الإج���راءات  اأن  واأو���س��ح 
وب��رن��ام��ج  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سياحة  ب��رام��ج 
خالل  من  بخري”  جنة-اأردننا  “اأردننا 
“امللكية  الوطنية  الطريان  �سركات  دعم 
الأردن���ي���ة، ف���الي ج����وردن، والأردن���ي���ة 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون  بتخ�سي�س  للطريان”، 
مدار  على  يومية  ط��ريان  رح��الت  لتوفري 

والعقبة. عّمان  بني  الأ�سبوع 
اأن��ه ج��رى دع��م م��زودي  واأ���س��ار اإىل 
برنامج  يف  امل�ساركة  ال�سياحية  اخلدمات 

و  مبليون  املحافظات  يف  جنة”  “اأردننا 
وزيادة  املبيعات  لت�سجيع  دينار  الف   200
دخل مزودي هذه اخلدمات يف املجتمعات 
ومتو�سطة  �سغرية  موؤ�س�سات  من  املحلية 
ودعم  ال�سياحي،  الن�ساط  على  تعتمد 
البرا،  يف  ال�سياحية  واملخيمات  الفنادق 
لدعم  م�سابهة  اآلية  تخ�سي�س  و�سيجري 

الأخرى. ال�سياحية  املناطق  يف  الفنادق 
احل��ك��وم��ة  اأن  اىل  ع��رب��ي��ات  واأ����س���ار 
قدمت جمموعة من احلوافز والإعفاءات 
لتحفيز  الإن��ت��اج؛  مل��دخ��الت  اجلمركية 
وزي��ادة  ال�سياحي  القطاع  يف  ال�ستثمار 
عملت  كما  الكلف،  وتخفيف  التناف�سية 
املقيدة  اجلن�سيات  دخ��ول  ت�سهيل  على 

اململكة. اأرا�سي  اىل 
والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  اأن  وب��ني 
بالتذكرة  ي�سمى  اإلكرونيًا  نظامًا  اأطلقت 
العام  خالل  مبيعاتها  جت��اوزت  املوحدة، 

األف تذكرة.  247 املا�سي 
ياأتي  ال��ل��ق��اء  تنظيم  اأن  اإىل  ي�سار 
الرقمية  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  �سمن 
عرب  مبا�سرة  ويبثها  امللتقى  ينظمها  التي 
مع  متا�سيا  ب��وك  الفي�س  على  �سفحته 
جائحة  اآث��ار  ب�سبب  الراهنة  ال��ظ��روف 
الرقمي  التحّول  خطة  و�سمن  ك��ورون��ا، 
مل��ج��م��وع��ة ط����الل اأب����و غ���زال���ة وال��ت��ي 
طالل  ملتقى  ون�ساطات  فعاليات  ت�سمل 

املعريف. اأبوغزالة 

توقع انخفاض نسبة التجارة بين 13 
إلى 32 بالمئة بنهاية العام الحالي

القواسمي: تحسن محدود على 
شراء األلبسة واألحذية

منتدى االستراتيجيات: عبء الديون على 
األسر واألفراد يتوافق والمعايير العالمية

مدير تنشيط السياحة يستعرض 
إجراءات دعم القطاع السياحي

*عّمان 
جولتها  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  كثفت 
الأ�ساحي  لبيع  املخ�س�سة  املوازين  على  التفتي�سية 
واملالحم  واحلظائر  ال�ساحات  يف  احلّية  واللحوم 
الأ�سحى  عيد  حلول  اقراب  مع  لبيعها،  املخ�س�سة 
عبري  املهند�سة  املوؤ�س�سة  عام  مدير  واأكدت  املبارك. 
الزهري، اأن كوادر املوؤ�س�سة التفتي�سية نظمت العديد 
من اجلولت الأ�سبوع احلايل لأماكن بيع الأ�ساحي 
واملالحم يف خمتلف مناطق اململكة، للتاأكد من دقة 

املوازين امل�ستخدمة و�سمان عدم التالعب بها.
اأكر من  العام من  املوؤ�س�سة منذ بداية  وحتققت 

1330 ميزانًا وقّبانًا اأر�سّيًا.
ودعت املهند�سة الزهري املواطنني اإىل التاأكد من 
قراءة امليزان واإبالغ املوؤ�س�سة يف حالة وجود �سك يف 
دقته، على هاتف ال�سكاوى املبا�سر )065301243(، 
https://bit. :اأو املوقع الإلكرويّن عرب الرابط
https://bit. في�سبوك:  اأو   ،3exrpDC/ly

.2CTTeZO/ly

*عمان 
قدمت �سركة البوتا�س العربية، طلبا لدى هيئة 
البحر  جنوب  تنموية  منطقة  لإن�ساء  ال�ستثمار 
امل�ستقة  ال�سناعات  م�ساريع  تنفيذ  بهدف  امليت 
 330 بحوايل  تقدر  راأ�سمالية  بكلفة  والكيماوية، 

مليون دولر .
البوتا�س  �سركة  ادارة  جمل�س  رئي�س  واو���س��ح 
اأن  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����س��راي��رة،  ج��م��ال  العربية 
ال�سركة  خطط  �سمن  تاأتي  اقامتها  املنوي  امل�ساريع 
التو�سعية يف ال�سناعات امل�ستقة وال�ستغالل الأمثل 
امل�سافة  القيمة  �سيعزز  مم��ا  امل��ي��ت  البحر  لكنوز 
ال�سرايرة،  وا�ساف  الأردن��ي��ة.  الأ�سمدة  ل�سناعة 
تت�سمن  مرحلتني،  على  تنفيذها  �سيتم  امل�ساريع  اأن 
جممع  �سمن  م�سانع  ثالثة  بناء  الأوىل  املرحلة 
الكلورين  لإنتاج  املتخ�س�سة  والأ�سمدة  للكيماويات 
البوتا�سيوم  فو�سفات  واأح���ادي  الكاوية  وال�سودا 

ومن  والبريوك�سايد،  البوتا�سيوم  فو�سفات  وثنائي 
بداية  املرحلة  هذه  م�ساريع  بتنفيذ  البدء  املتوقع 
حوايل  الإن�ساء  عملية  �ست�ستغرق  فيما  املقبل  العام 
بناء م�سنع  فتت�سمن  الثانية  املرحلة  اأما  �سهرا.   24
التي  الأمونيا  ومادة  البوتا�سيوم  مادة نرات  لإنتاج 
موؤكدا  الأ�سمدة،  ل�سناعات  هام  انتاج  مدخل  تعد 
على اأن تنفيذ هذه اخلطط ياأتي �سمن ا�سراتيجية 
وال�ستغالل  الإن��ت��اج  منظومة  بتطوير  ال�سركة 
يف  املتوفرة  التحتية  والبنى  الأولية  للمواد  الأمثل 
منطقة امتياز ال�سركة جنوب البحر امليت،.  واأ�ساف 
اأن امل�ساريع امل�ستقبلية �ست�ساهم يف تعزيز دور �سركة 
البوتا�س العربية بدعم القت�ساد الوطني من خالل 
اإىل  ت�سل  مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  عمل  فر�س  ايجاد 
�سادرات  دعم  اإىل  اإ�سافة  للم�سروعني  فر�سة   700
ورفد  الأجنبية  العمالت  احتياطي  وتعزيز  اململكة 

خزينة الدولة باملوارد.

*عمان 
واملبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  دائ����رة  اأو���س��ح��ت 
البيان  على  ال�سريبي  الرقم  و�سع  اإج���راءات  ان 
املبالغ  واإث��ب��ات  توثيق  ب��ه��دف  ج���اءت  اجل��م��رك��ي 
حقوقهم  على  وللمحافظة  املكلفني  من  املقبو�سة 

بال�سرائب التي مت دفعها.
الرقم  اإثبات  ح�سر  اأن  �سحفي  بيان  يف  واأك��دت 
ول  اململكة  يف  باملقيمني  فقط  ينح�سر  ال�سريبي 
باإثبات  املتعلق  الكتاب  اأن  كما  املقيمني،  غري  ي�سمل 
الرقم ال�سريبي على البيان اجلمركي ل يعني فر�سا 
مت  التي  املبالغ  توثيق  لغايات  جاء  واإمن��ا  ل�سريبة 

ا�ستيفاوؤها وفقا لأحكام القانون.
مت  التي  ال�سريبية  الن�سب  اأن  الدائرة  واأ�سافت 
التفاق عليها مت اإ�سدارها بالنظام رقم 156 ل�سنة 
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التي  ال�سريبية  الن�سب  اأن  ال��دائ��رة  وبينت 
احلرة،  املناطق  يف  التجاري  الن�ساط  على  ح��ددت 
كل  مع  التام  والتفاق  والتن�سيق  بالتعاون  ج��اءت 
املناطق  و�سركة  احلرة  املناطق  م�ستثمري  هيئة  من 
التزامها  واأك��دت  ل�سريبة.  فر�سا  يعني  ول  احلرة، 
القطاعات  كافة  مع  والت�ساور  والتن�سيق  بالتعاون 
الت�سريعات  لتطبيق  الالزمة  الت�سهيالت  تقدمي  يف 
ن�س  الدخل  �سريبة  قانون  اأن  وحيث  ال�سريبية 
احلرة  املناطق  يف  امل�سجلة  املوؤ�س�سات  اإخ�ساع  على 
فقط  الرانزيت  جتارة  ن�ساط  با�ستثناء  لل�سريبة 
فاإن الن�سب التي اأقرها جرى التوافق والتفاق عليها 
وفقًا ملح�سر ر�سمي جرى توقيعه من الأطراف كافة.

*عمان 
عالج  غرفة  لإقامة  دعما  الإ�سكان  بنك  ق��دم 
فيزيائي يف مركز العناية ب�سحة املراأة / الطفيلة، 
والذي مت افتتاحه موؤخرًا وبا�سر با�ستقبال املر�سى 

واملراجعني.
امل�ستمر  �سحفي �سعيه  بيان  يف  البنك،  واك��د 
واملناطق  للفئات  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  لرفع 
الأكر احتياجًا مثل حمافظة الطفيلة التي حتتاج 
البنك  رغبة  جانب  اإىل  ومتخ�س�سة،  �سحية  ملراكز 
بها  يتميز  التي  الرائدة  الطبية  املكانة  تعزيز  يف 
الأردن يف املجال الطبي وال�سحي وم�ساندة املوؤ�س�سات 
هذا  اجن��ازات  على  حتافظ  التي  الطبية  الوطنية 

امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  اإىل  و���س��ول  القطاع 
وال�ساملة يف اململكة.

الطفيلة   / امل��راأة  ب�سحة  العناية  مركز  ويعمل 
امل��راأة  ب�سحة  للعناية  الوطني  املركز  مظلة  حتت 
بنت  عائ�سة  الأم��رية  �سمو  اإدارت��ه  جمل�س  ويراأ�س 

احل�سني.
ملركز  الدعم  قدم  الإ�سكان،  بنك  اأن  اإىل  ي�سار 
العناية ب�سحة املراأة يف العام 2018 لت�سغيل العيادة 
املتنقلة والتي مت ت�سليمها من قبل ال�سركة الأردنية 
امللك  مل��رك��ز  التابعة  اخلفيفة  الآل��ي��ات  ل�سناعة 
 ،)KADDB( عبداهلل الثاين للت�سميم والتطوير

وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدويل.

*البادية الشمالية الغربية 
با�سل  ال��دك��ت��ور  امل��ف��رق  مياه  ادارة  مدير  ق��ال 
ب�سبو�س انه مت النتهاء من م�سروع حت�سني الو�سع 
غرب  �سمال  مرا  كيلو   17( حو�سا  منطقة  يف  املائي 
الف   200 اىل  و�سلت  مالية  بكلفة  املفرق(،  مدينة 

دينار.
ان  الأردن��ي��ة )ب���را(  الأن��ب��اء  واأ���س��اف لوكالة 
املقاول اأنهى جميع الأعمال املتعلقة بامل�سروع والتي 
للم�سركني  املنزلية  الو�سالت  رب��ط  اآخ��ره��ا  ك��ان 
ان هذا  الناقلة اجلديدة، لفتا اىل  املياه  بخطوط 
حت�سني  يف  كبري  ب�سكل  ي�ساهم  ان  �ساأنه  من  امل�سروع 
�سابقا  كانت  والتي  عوائق  دون  املياه  �سخ  عملية 

ت�سكل مع�سلة كبرية ل�سيما حالت التك�سر املتكررة 
للخط الناقل من امل�سخة اىل املنطقة.

مياه  خطوط  ا�ستخدام  مت  انه  ب�سبو�س  وبني 
يف  عالية  موا�سفات  ذات  جديدة  بال�ستيكية  ناقلة 
طمرها  ومت  القدمية  اخلطوط  عن  عو�سا  امل�سروع 
للتلف  تعر�سها  دون  للحيلولة  منا�سب  عمق  على 
جراء العوامل الطبيعية ال�سارة والعبث غري امل�سروع 
ما ي�سمن و�سول املياه للم�سركني بكميات كافية دون 
معيقات. اىل ذلك اأو�سح ب�سبو�س انه �سي�سار لت�سلم 
م�سروع تغيري ال�سبكة الداخلية لالأحياء الغربية يف 
املبارك  الأ�سحى  عيد  اعقاب  يف  الزعري  منطقة 

بكلفة مالية بلغت 180 الف دينار.

*إربد 
بني  ب��ل��واء  اإي���دون  ب��ل��دة  م��ن  م��واط��ن��ون  �سكا 
وانقطاعها  املياه  �سح  من  اإربد  حمافظة  يف  عبيد 

املتكرر.
املياه  اإن  وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية )برا( 
وزاد  تقريبا،  اأ�سابيع  ثالثة  منذ  منازلهم  ت�سل  مل 
الو�سع �سوءا يف الأجواء التي ت�سهدها اململكة جراء 

موجة احلر واحلاجة اإىل املياه.
اخلا�سة  امل��ي��اه  �سهاريج  اأ���س��ح��اب  اأن  واأك����دوا 
للمياه،  امللحة  وحاجتهم  النا�س  اأو�ساع  ي�ستغلون 
اأ�سخا�س لو�سع م�سخات  اإىل جلوء بع�س  بالإ�سافة 
على العدادات ما يحرم املواطنني ح�ستهم من املياه.

ا�سرف  املهند�س  عبيد  بني  مياه  مدير  وق��ال 

وعدم  املياه  كميات  يف  نق�سا  هناك  اإن  اخل�ساونة 
اإن  اإىل  م�سريا  اإي����دون،  مناطق  بع�س  يف  كفايتها 
احتياجات  ل�سد  طاقتها  بكل  تعمل  املياه  مديرية 

املواطنني يف الفرة احلالية.
مناطق  جميع  يف  املواطنني  ا�ستهالك  اأن  وب��ني 
اإربد زاد ب�سكل كبري يف هذه الفرة نظرا ملوجة احلر 

ال�سديدة.
بني عبيد  لواء  �ستزيد ح�سة  ال�سركة  اإن  وقال 
من املياه يف الفرة املقبلة عند ت�سغيل م�سروع وادي 
العرب 2 ما ينعك�س ايجابا على اإقليم ال�سمال، لفتا 
ب�سهريج  مراجع  اأي  لتزويد  املديرية  ا�ستعداد  اإىل 
مياه وتعوي�س امل�سركني جراء النقطاع يف الأ�سابيع 

املا�سية.

المواصفات تواصل جوالتها على 
الموازين المخصصة لبيع األضاحي

البوتاس تتقدم بطلب لتسجيل 
منطقة تنموية لدى هيئة االستثمار

الضريبة: تدوين الرقم الضريبي على 
البيان الجمركي ال يعني فرض أي ضريبة

بنك اإلسكان يدعم إقامة غرفة 
عالج فيزيائي في الطفيلة

مياه المفرق تنهي مشروع تحسين 
ضخ المياه في منطقة حوشا

أهالي ايدون يشكون 
شح المياه وانقطاعها
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*عمان 
ج��راء  ذرع���ًا  وداد  اخلم�سينية  �ساقت   
وهي  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  ظل  يف  للكمامة  ارتدائها 
يف  وتنف�سية  �سدرية  اأمرا�س  من  تعاين  التي 
ت�سوقها  اأثناء  بها  لاللتزام  فيه  ت�سطر  وقت 
لأهميتها  وذلك  اأحدهم،  لقائها  اأو  جتوالها  اأو 
يف احلد من العدوى، كما تقول لوكالة الأنباء 

الأردنية )برا(.
التنف�س  يف  ب�سيق  ت�سعر  اأن��ه��ا  وت�سيف 
“الوك�سجني”  ن�سبة  وك��اأن  الكمامة،  ب�سبب 
فت�سطر،  تقل�ست،  قد  ج�سمها  يحتاجه  الذي 
كما تتابع، لإزالتها حتى لو كانت بني املجاميع، 

وذلك طلبًا لراحة ُملّحة يف عملية التنف�س.
الكمامة  اأن  متامًا  ت��درك  اأنها  اإىل  وتنوه 
ملنع  املثلى  ال�سبل  من  هي  والتعقيم  والقفازات 
تعاين  ولكنها  ك��ورون��ا،  فريو�س  ع��دوى  انت�سار 
التنف�س  �سيق  ا�ستمرار  من  الآخر  املقلب  على 
ب�سببها حتى لو اختارت تلك املزودة بفلر منق 
للهواء، اأو اأي نوع خمتلف منها. وتلفت - كغريها 
 - وتنف�سية  �سدرية  اأمرا�س  من  يعانون  ممن 
لل�سرورة  اإل  املنزل  مغادرة  عدم  اأهمية  اإىل 
الق�سوى، وبالتايل تقليل التعامل مع الكمامة، 
وتقلي�س اأثرها يف ال�سعور بالختناق، على حد 

و�سفها.
ربة  وه��ي  �سهاد،  الربعينية  وت�ساطرها 
“�سعور الختناق ذاته من الكمامة”،  منزل، ب� 
للخروج  لرتدائها  تقول،  كما  م�سطرة  ولكنها 
برفقة ابنتها املري�سة قا�سدة مراجعات طبية 

منتظمة يف اأحد امل�ست�سفيات.
اأو  الكمامة  ن��وع  ع��ن  “مبعزل  وت��و���س��ح: 
�سعرها، فهي بكل احلالت مزعجة لها، غري اأنها 
حري�سة وابنتها على اللتزام بكل الإجراءات 
واأنهما  �سيما  ع��دوى،  لأي  تفاديا  الحرازية 
ال��زرق��اء  ب��ني  ال��ع��ام��ة  امل��وا���س��الت  ت�ستقالن 
املق�سود”.  امل�ست�سفى  اإىل  للو�سول  وع��م��ان 
اأو ي�ساع عن اأثر الكمامة يف  ورغم كل ما يقال 
احلد من التنف�س، يوؤكد اأطباء اأن الكمامة هي 
مرافقة  العدوى،  انت�سار  ملنع  الأجنع  ال�سبيل 
و�سل�سلة اإجراءات اأخرى و�سرورية، كالتعقيم 
والتباعد الجتماعي وارتداء القفازات وغ�سل 
اليدي، وغري ذلك من �سلوكيات وقائية، فيما 
ي�سري اآخرون منهم اإىل دور ما ي�سمى ب�”نوبات 
وينوهوا  منها.  بالختناق  ال�سعور  يف  الفزع” 
تت�سبب  ل  الكمامة  اأن  اإىل  عينه  الوقت  يف 
ت�سبب  “قد”  ولكنها  ي�ساع،  كما  بالختناق 
“الوك�سجني”،  ن�سبة  يف  بنق�س  ال�����س��ع��ور 

اأ�ساًل  يعانون  ملن  بل  للجميع،  لي�س  ذلك،  ولكن 
مزمنة  واأخرى  وتنف�سية  �سدرية  اأمرا�س  من 
وخطرية، وغالبًا ما يكونون من كبار ال�سن ورمبا 

الطفال.
اللجنة  وع�سو  الوبائيات  ا�ست�ساري  ويقول 
احلجاوي،  ب�سام  الدكتور  لالأوبئة  الوطنية 
ُمعّدة  لنها  الختناق  ت�سبب  ل  الكمامة  اإن 
من مواد ت�سمح لها بتمرير الهواء، وهي لي�ست 
ملع  المثل  ال�سبيل  اأنها  بل  ي�ساع،  كما  موؤذية 
بها  اللتزام  �سرورة  موؤكدَا  العدوى،  انت�سار 

عند اللزوم.
وي�ستدرك، قد ت�سبب الزعاج والح�سا�س 
بنق�س يف الهواء لكبار ال�سن وملن يعانون منهم 
من اأمرا�س مزمنة، وهذه الفئة كما يو�سح، من 
الف�سل وال�سلم لها البقاء يف املنزل، وبالتايل 

فهي لي�ست م�سطرة لرتداء الكمامة.
هو  احل��ال  بطيبعة  املنزل  اأن  اإىل  وي�سري 
طبيعي،  �سحي  حل��ج��ر  الأم��ك��ن��ة  اأف�����س��ل  م��ن 
يتقيدون  ل  مب��ن  الخ��ت��الط  ع��دم  �سريطة 
اأو بقية الإجراءات الالزمة  الكمامة  بارتداء 
الدكتور  ويذّكر  للجميع.  معروفة  باتت  التي 
احلجاوي باإلزامية ارتداء الكمامة يف الأماكن 
�سدر  الذي   11 رقم  الدفاع  لمر  وفقًا  العامة 

يف �سهر اأيار املا�سي، موؤكدًا اأن التقيد بها لي�س 
الأ�سا�سية  املتطلبات  من  بل  فلوكلورًا  اأو  ترفًا 
يتوقع  ما  ظل  يف  �سيما  ل  العدوى،  انت�سار  ملنع 
تخلي  يفاقهما  قد  اأخ��رى،  موجات  من  عامليا 
بجدية  التعامل  عن  الأف��راد  بع�س  تراخي  اأو 
مع وجود املر�س، وبالتايل حدوث ما ل يحمد 

عقباه.
ويعود للتذكري باأهمية ا�ستخدام الكمامات 
الطبية ملرة واحدة فقط وعدم تكرار ارتدائها 
اإذا مل تكن من النوع الذي يغ�سل ويعقم تباعًا، 
ح��ال  يف  ال��غ��ري  ك��م��ام��ات  “ا�ستعارة”  وع���دم 
ال�سطرار لدخول الأماكن العامة اأو املجمعات 

التجارية.
اإلقاء  الدكتور احلجاوي على عدم  وي�سدد 
بل  منها،  النتهاء  بعد  ال�سوارع  يف  الكمامة 
لذلك  املخ�س�سة  الأم��اك��ن  يف  منها  التخل�س 

�سواء يف ال�سارع اأو يف املنازل.
ال�سدر  اأم��را���س  م�ست�سار  ي��ق��ول  ب����دوره، 
غنام  الدكتور  املركزة  والعناية  واحل�سا�سية 
الوك�سجني  بنق�س  ال�سعور  “يختلف  ج��رار: 
ارت��داء  ل��دى  ال��ك��رب��ون  ث��اين اك�سيد  وزي���ادة 
الكمامة بتاأثري عوامل عدة، منها، نوع الكمامة، 
وم��دى  وال��ف��م،  الن��ف  على  و�سعها  وطريقة 

املر�سية  الفرد  وحالة  الوجه،  على  انطباقها 
ورمبا النف�سية«.

الأ���س��خ��ا���س  ف���اإن  ذل���ك  “عدا  وي��ت��اب��ع: 
الأ�سحاء الذي ل يعانون من اأي من الأمرا�س 
تذكر  م�ساكل  ف��ال  والتنف�سية،  ال�����س��دري��ة 
نا�سحا  الكمامة”،  ارت����داء  ج���راء  ل��دي��ه��م 
منها  بال�سيق  �سعور  اأي  ولتخفيف  اجلميع 
بل  متوا�سلة  ل�ساعات  و�سعها  ا�ستمرار  بعدم 
اإزالتها جانبًا بني احلني والآخر، لأخذ ق�سط 
وخا�سة  ج��رار  الدكتور  وي��رى  ال��راح��ة.  من 
الأف�سل  من  اأن��ه  منها،  بال�سيق  ي�سعرون  ملن 
بتجنب  وذل���ك  لرت��دائ��ه��ا،  احل��اج��ة  تقليل 
فيما  املزدحمة،  الأماكن  وارتياد  الختالط 
كقيادة  معينة،  ح���الت  يف  ل��ه��ا  ���س��رورة  ل 
الزدحام  عن  بعيدًا  وامل�سي  منفردًا،  ال�سيارة 
املفتوحة،  الأماكن  يف  الريا�سة  ممار�سة  اأو 
بغري  الخ��ت��الط  دون   - امل��ن��زل  يف  وك��ذل��ك 
التهوية  اأهمية  على  م�سددًا   ،- ال�سرة  اأفراد 
الجتماعي  والتباعد  العمل  لأماكن  امل�ستمرة 
قدر الأمكان وعدم تكرار ا�ستخدام الكمامات 
ذات ال�ستعمال ملرة واحدة فقط. وي�سري اإىل 
التنف�س  يف  �سيقًا  ت�سبب  “قد”  الكمامات  اأن 
ملن يعانون من الربو والتهاب الق�سبات املزمن، 

املتقدمة،  القلب  واأم��را���س  الرئتني  وتليف 
عمل  ق�سور  م��ع  امل��ت��الزم  ال�سغط  ع��ن  ف�سال 
مراجعة  اهمية  اىل  منوها  القلب،  ع�سلة 
ال�سعور باأي اختناق  الطبيب املخت�س يف حال 
الكمامات. من جانبه، يقول  املرافق وارتداء 
ا�ست�ساري الطب النف�سي الدكتور زهري الدباغ، 
الكمامات،  م��ن  يت�سايق  مم��ن  ي��ع��اين  “قد 
الأمرا�س  من  باأي  امل�سابني  غري  من  وخا�سة 
النف�سي  الطب  يف  عليه  يطلق  ما  من  املزمنة 
ال�سعور  اأعرا�سها  من  والتي  الفزع”  “نوبات 
يعاين  ما  وغالبا  التنف�س،  و�سيق  بالختناق 
منها كبار ال�سن”، مو�سحًا اأن نوبات الفزع تلك 
ل عالقة لها مبن يعانون من “فوبيا” الأماكن 

املغلقة اأو العالية، اأو اأي “فوبيا” اأخرى.
تكمن  الفزع  نوبات  ع��الج  اأن  اإىل  وي�سري 
الذي  الأمر  على  والتغلب  املواجهة  �سرورة  يف 

يخ�سى املرء منه.
من  على  ي��ت��اب��ع:  كما  ال�����س��ي��اق،  ه��ذا  ويف 
نوبات  من  يعاين  وهو  الكمامة،  ارتداء  يخ�سى 
يرتديها  اأن  اأي  ي��واج��ه��ه��ا،  اأن  معينة،  ف��زع 
عندما يتطلب الأمر ذلك، حفاظًا على �سحته 

و�سالمته اجل�سدية والنف�سية يف اآن معا.
)برا-اخال�س القا�سي(

*عمان 
حياة  نوعية  تعزيز  اىل  خ��رباء  دع��ا 
والتكيف  حياتهم،  وحت�سني  املتقاعدين 
م�ساركتهم  وتعزيز  اجل��دي��د  واقعهم  م��ع 
مليون  رب��ع  نحو  ي��ت��وزع  حيث  التنموية، 
والتقاعد  ال�سيخوخة  تقاعد  بني  ما  منهم 
املبكر اأو العجز الطبيعي اأو اإ�سابات العمل، 
موؤ�س�سة  با�سم  الإعالمي  الناطق  بح�سب 

ال�سمان الجتماعي �سامان املجايل.
ظل  يف  تلك  اخل���رباء  دع���وة  وج���اءت 
اخلا�سة  والنوادي  اجلمعيات  عدد  توا�سع 
باملتقاعدين، التي ل تتجاوز اأربع جمعيات، 
ل���وزارة  ال��ت��اب��ع  اجل��م��ع��ي��ات  ل�سجل  وف��ق��ا 
اأف��اد  م��ا  بح�سب  الجتماعية،  التنمية 
الناطق الإعالمي يف الوزارة اأ�سرف خري�س 

لوكالة الأنباء الردنية )برا(.
بع�س  ف��ي��ه  ع���رّب  ال����ذي  ال���وق���ت  ويف 
امل��ت��ق��اع��دي��ن ع��ن ح��ال��ة امل��ل��ل والإره����اق 
والعزلة، اإل اأن البع�س الآخر منهم ا�ستثمر 
اأثر ب�سكل  مرحلة التقاعد ب�سكل جيد، ما 
خرباتهم  ونقلوا  حياتهم،  على  ايجابي 

لغريهم.
العمارين،  عبداهلل  ه��دى  فاملتقاعدة 
والتعليم  الربية  وزارة  يف  عملت  التي 
كمعلمة ملدة ع�سرين عاما، قالت اإن حياتها 
ابتداأت بعد التقاعد، معتربة اإياها مرحلة 
يف  الأج��ي��ال  نفو�س  يف  اأث���رت  انتقالية، 
قريتها النائية بالبرا، عرب تغيري ال�سورة 
ا�ستكمال  على  وحثهم  لديهم  النمطية 

مراحل تعليمهم.
املجتمع  تنمية  باأهمية  موؤمنة  ولأنها 
ومتكني  الريفية،  املناطق  فيها  مبا  املحلي 
املراأة وال�سباب، والهتمام بحقوق الإن�سان، 
مع  التقاعد  مرحلة  يف  العمارين  عملت 
دورات  يف  وانخرطت  خمتلفة،  موؤ�س�سات 
واإع��داد  املناهج  تطوير  فيها  مبا  متعددة 
العمل  ا�ستقر  اأن  اإىل  التدريبية،  احلقائب 
على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  يف  بها 
من  الأ�سخا�س  دمج  م�سروع  �سمن  البرا، 
والتعليم  التوعية  برامج  يف  الإعاقة  ذوي 
الهوية  الثقايف وتعزيز  الإرث  حول مفهوم 

الوطنية.
اأ�سبحت  اأن  اإىل  بالعمل  تدرجت  كما 
مدّربة، م�ستفيدة من خربتها ومن �سهاداتها 
م�ساركة  ت�سجيع  يف  املعتمدة،  التدريبية 
احلياتية  املهارات  وبناء  وال�سباب  الن�ساء 
الوعي  ق�سايا  ومعاجلة  النقدي،  والتفكري 
والأ�سخا�س  الإن�سان  حقوق  ب�ساأن  الذاتي 
الإرث  على  واملحافظة  الإعاقة،  ذوي  من 
قيم  فيها  مبا  التاريخية  والقيم  احل�ساري 

الر�سالة  ه��ذه  الطلبة  حمل  اإذ  ال��ب��را، 
خدمًة  املختلفة،  مبادراتهم  يف  وجت�سدت 

للمجتمع املحلي، على حد قولها.
امل��ت��ق��اع��دة،  ق��ال��ت  الط����ار  ذات  ويف 
والتي  ب���دوان،  ه��دى  الزراعية  املهند�سة 
تدري�س  كم�ساعد  عاما   26 من  اأكر  عملت 
اإن  الأردنية،  اجلامعة  يف  خمترب  وم�سرفة 
اأبوابا  لها  فتحت  املبكر،  تقاعدها  مرحلة 
واآفاقا يف �سناعة احلرف اليدوية والعمل 
على م�سروعات اإنتاجية �سواء يف التطريز 
الفالحي اأو ا�ستخدام اخلرز يف �سنع اأ�سكال 
ثّم  وم��ن  ال��زج��اج،  على  الر�سم  اأو  منزلية 
التوا�سل  �سفحات  عرب  منتوجاتها  ت�سويق 
للوقت  ا�ستغاللها  اأن  مبينة  الجتماعي، 
اآليات  وطور  كفاءتها  عزز  الأمثل،  بال�سكل 

العمل عرب التعلم اللكروين.
»ا���س��ب��ح م��ن ال�����س��روري زي���ادة اأع���داد 
باملتقاعدين  اخلا�سة  والنوادي  اجلمعيات 
الهوة  جت�سري  يف  اإيجابي  تاأثري  من  لها  ملا 
التقاعد،  ومرحلة  العمل،  ف��رة  ب��ني  م��ا 
وم�ساكل  �سعوبات  م��ن  ذل��ك  يكتنف  وم��ا 
يف  الجتماع  علم  اأ�ستاذ  يقول  خمتلفة”، 
يف  القي�سي  �سليم  الدكتور  موؤتة  جامعة 
نوعية  تعزيز  �سبل  حول  حديثه  معر�س 

حياة املتقاعد.
ودع�����ا و���س��ائ��ل الإع������الم وم��ن�����س��ات 
تدعيم  نحو  للعمل  الجتماعي  التوا�سل 
مع  تتفق  اأخ��رى  واإح��الل  التقاعد،  ثقافة 
ودور  والجتماعي  الوظيفي  الو�سع  تغري 
املتقاعدين يف امل�ساركة التنموية، من خالل 
يعود  فيما  املراكمة،  خرباتهم  توظيف 

بالنفع عليهم وعلى املجتمع.
عمليات  من  كغريها  القي�سي:  واأ�ساف 
متثل  الأف����راد،  حياة  يف  املف�سلي  التغري 
الإل��زام��ي  اأو  ال��ط��وع��ي  التقاعد  عملية 
واللتزام  العمل  مرحلة  من  انتقال  حالة 
باملتطلبات الوظيفية اإىل حالة من الفراغ، 
حدتها  تختلف  �سدمة  حدوث  يف  تت�سبب 
من �سخ�س لآخر، نتيجة لعدد من املتغريات، 
الدخل  وم�ستوى  ال�سن  يف  ال��ت��ق��دم  مثل 
والتعلق الوجداين بالعمل والزمالء، ومدى 
ما  لفرة  تعوي�سية  وبدائل  خطط  توفر 

بعد التقاعد.
لأمن��اط  املتقاعد  تعلم  اأهمية  وب��ني 
العمل،  ف��رة  عن  بديلة  جديدة  �سلوكية 
حتى يت�سنى له التكيف مع حياته اجلديدة 
ب�سال�سة، داعيا اىل جتنب الوقوع يف حالة 
والتي  واحلا�سر،  املا�سي  بني  ال�سراع  من 
اإىل  وامليل  التوتر  من  بحالت  تت�سبب  قد 

العزلة.

امل�سبق  التخطيط  اأهمية  اإىل  واأ���س��ار 
لثقافة التكيف، كالنخراط يف م�سروعات 
التطوعي،  العمل  يف  امل�ساركة  اأو  �سغرية 
واملطالعة،  ج��دي��دة،  ���س��داق��ات  وت��ك��وي��ن 
وال�سفر  الأ����س���رة  اأف����راد  م��ع  واجل��ل��و���س 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  واخل��ارج��ي  ال��داخ��ل��ي، 
كورونا -، ما ي�سهم يف حتقيق انتقال هادئ 
املنتجة  التقاعد  اإىل  العمل  مرحلة  من 

اجتماعيا وثقافيا وفكريا.
اجلمعيات  �سعت  ال�����س��ي��اق،  ذات  ويف 
املعنّية باملتقاعدين لتوفري ن�ساطات وفر�س 
املوؤ�س�سة  اأب��رزه��ا  وم��ن  ملنت�سبيها،  عمل 
للمتقاعدين  والجتماعية  القت�سادية 
التي  ال��ق��دام��ى،  وامل��ح��ارب��ني  الع�سكريني 
تقدم خدماتها املختلفة ل74 األف متقاعد 
ومتقاعدة بني رتبة �سباط و�سباط �سف، 
املوؤ�س�سة  يف  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  بح�سب 

العقيد عارف الطراونة.
على  عملت  املوؤ�س�سة  اأن  اىل  واأ���س��ار 
وفرت  كما  متقاعد،  الف  ت�سعة  توظيف 
لهم قرو�س مي�سرة، اإ�سافة للقر�س احل�سن، 
تخ�سي�س  ومت  الإق��را���س��ي��ة،  واملحفظة 
الفردية،  للقرو�س  دينار  ماليني  ثالثة 
ال�سغرية  النتاجية  امل�����س��روع��ات  ل��دع��م 
ويتم  فوائد،  بدون  �سنوات  اأربع  مدى  على 
درا�سة امل�سروع مع وزارة التخطيط، وتوفري 
الأمن  جمال  يف  للمتقاعدين،  عمل  فر�س 
اإ�سافة  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  واحلماية 
م�سروعات  يف  منهم  الكثري  ت�سغيل  اإىل 
مكتب  يف  وت�سغيلهم  وزراع��ي��ة،  اإنتاجية 
يتم  كما  �سيار،   78 بتوفري  امل��ط��ار،  تك�سي 
تدريبهم يف حمطات املعرفة التابعة لوزارة 
الجهزة  �سيانة  على  الرقمي،  القت�ساد 
يف  ودورات  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  اخل��ل��وي��ة 
احلا�سوب واللغة الجنليزية وجمال الأمن 

واحلماية.
ل��دي��ه��م 143  ي��وج��د  ان���ه  واأ����س���ار اىل 
جمعيات  ث���الث  منها  ت��ع��اون��ي��ة،  جمعية 
ق�س�س  حققت  الع�سكريات  للمتقاعدات 
التعاونية  الزرقاء  جناح عديدة، فجمعية 
وزعت 72 األف دينار من اأرباح العام املا�سي 
من  العديد  بناء  مت  كما  امل�ستفيدين،  على 
وجر�س،  واملفرق  معان  من  كل  يف  النوادي 
بينما النوادي يف كل من عجلون والكرك ما 

تزال حتت الإن�ساء.
وق����ال م��وؤ���س�����س اجل��م��ع��ي��ة الأردن���ي���ة 
مل��ت��ق��اع��دي ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي حممد 
لنخراط  ت�سعى  اجلمعية  ان  عربيات، 
اإىل  داعيا  متعددة،  جوانب  يف  املتقاعد 
اأهمية متكني الو�سع املادي للمتقاعدين، من 

خالل توفري اعمال تعينهم على النتاجية، 
ف�سال عن تقدمي عرو�س ت�سجيعية لهم يف 
جمال ال�سياحة الداخلية، لتم�سية اأوقات 

فراغهم.
النف�سي  الأخ�سائي  دع��ا  جانبه،  م��ن 
مالك ال�سامي املتقاعد اأن يهيئ نف�سه لهذه 
املرحلة بفرة م�سبقة، ير�سم فيها خططه 
ممار�سة  على  يحر�س  اأن  على  امل�ستقبلية، 
للتغلب  والريا�سية  الجتماعية  ن�ساطاته 
حّدة  وتخفيف  امل��زاج  وحت�سني  امللل،  على 
ال�سعور  عن  الناجتة  والغ�سب  النفعالت 

بالتوتر واخلوف من امل�ستقبل.
مرحلة  هي  التقاعد  مرحلة  اأن  وب��ني 
تلك  على  للذات  ومكافاأة  لالإجناز،  تتويج 
م�سريا  العمل،  فرة  طيلة  املبذولة  اجلهود 
ال�ست�سارية  احل��الت  من  الكثري  اأن  اىل 
الباحثني  ال�سن،  لكبار  هي  ي�ستقبلها  التي 
عن فر�س ا�ستغالل اأوقاتهم بال�سكل الأمثل 

بعيدا عن العزلة والنطواء.
امللقى  ال���دور  اأهمية  ال�سامي  واو���س��ح 
للمتقاعد،  املقربني  الأف���راد  عاتق  على 
املرحلة  ه��ذه  جت���اوز  على  م�ساعدته  يف 
والن����دم����اج يف امل��ج��ت��م��ع، واإ����س���راك���ه يف 
اجلمعيات والأندية، والن�ساطات املختلفة.

احلركية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  اأ���س��ار  فيما 
باجلامعة  الريا�سية  ال��رب��ي��ة  كلية  يف 
اىل  الكيالين،  ها�سم  الدكتور  الأردن��ي��ة 
للمتقاعدين  ال��ب��دين  ال��ن�����س��اط  اأه��م��ي��ة 
ممار�سة  خ���الل  م��ن  ب��ال�����س��ن،  وامل��ت��ق��دم��ني 
الهوائية،  كالتمارين  الريا�سة،  من  اأن��واع 
اأو  امل�سي  مثل  التنف�س  نوعية  حت�سن  التي 
ورك��وب  وال�سباحة،  اخلفيفة،  ال��ه��رول��ة 
يف  املتحركة  اأو  الثابتة  �سواء  ال��دراج��ة، 
املناعة  قوة  من  تزيد  مبا  الآمنة،  الأماكن 

وال�سحة اجل�سدية والذهنية والنف�سية.
ال��ق��وة  مت���اري���ن  اأه���م���ي���ة  اإىل  ون�����وه 
وال��ت��ح��م��ل، ك��رف��ع الأث���ق���ال، ف�����س��ال عن 
على  ت�ساعد  التي  واملرونة  التوازن  متارين 
احلركة الطبيعية للج�سم، وتزيد من قوته 
ممار�سة  اإىل  الكيالين  ودع���ا  وم��رون��ت��ه. 
يف  التحاقه  واإمكانية  للمتقاعد،  الريا�سة 
الآخرين  وم�ساركة  الريا�سية،  ال��ن��وادي 
يزيد  مبا  املختلفة،  التمارين  ممار�سة  يف 
ذاكرته،  وتقوية  الجتماعي،  تفاعله  من 
مو�سحا اأنه مع ظروف اأزمة كورونا لبد من 
مناعة  على  واملحافظة  بال�سحة  الهتمام 
قوية، وهذه املناعة ل تاأتي اإل عن طريق 
املبكر  وال��ن��وم  وال��غ��ذاء  ال��ب��دين  الن�ساط 
�سواء للمتقاعد اأو غريه من اأفراد املجتمع. 
)برا-ب�سرى نريوخ(

*عمان 
بحثت وزارة الثقافة مع �سندوق همة 
مايل  دع��م  تقدمي  اخل��ري  ح�ساب  وط��ن/ 
ت�سررا  الأكر  الثقايف  القطاع  يف  للعاملني 
منذ  القطاع  هذا  يف  العمل  توقف  نتيجة 

�سهر اذار املا�سي وحتى اليوم. 
الثقافة  وزي��ر  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الدكتور با�سم الطوي�سي باأع�ساء من جلنة 
)ح�����س��اب اخل���ري( �سم راب��ح��ة ال��دب��ا���س، 
ورمي ابو ح�سان، وجمال الرفاعي، وماهر 
�ساأنها  من  واأفكار  اأن�سطة  لقراح  قدورة، 
منت�سبي  من  للمت�سررين  مايل  دعم  توفري 
الدكتور  وق��ال  والفني.  الثقايف  القطاع 
الطوي�سي يف ت�سريح �سحفي “ بتوجيهات 
ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  من 
جمموعة  تطوير  على  حاليا  العمل  يتم 
لتنظيم  والإجراءات  واملعايري  الأفكار  من 
“الدعم مقابل  الدعم، و�سمن مفهوم  هذا 

العمل«.
اأن الوزارة ت�سعى لتنظيم حزمة  وبني 
من الأن�سطة الثقافية والفنية التي تراعي 

ومتطلباتها.  الوبائية  احل��ال��ة  ���س��روط 
ير�سد  الأن�سطة  ه��ذه  ري��ع  اأن  اإىل  م�سريا 
اإىل جانب ما �سيقدمه ح�ساب اخلري ل�سالح 
هذه الفئات يف اإطار مفهوم التكافل. وقال 

وزير الثقافة اإن قطاع الثقافة والفنون هو 
اآذار  منذ  الأكر ت�سررا  القطاعات  من بني 
الثقافية  والفعاليات  توقف  ب�سبب  املا�سي 
جلائحة  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف  ب�سبب 
التي  الفئات  اأن  وب��ني  امل�ستجد.  ك��ورون��ا 

�سي�سملها الدعم ت�سم الكتاب والفنانني من 
الفنانني  ورابطة  الفنانني،  نقابة  اأع�ساء 
وبع�س  ال��ك��ت��اب  وراب���ط���ة  الت�سكيليني، 

العاملني يف املهن املكملة لالإنتاج الثقايف.
معايري  اأن  الطوي�سي  الدكتور  وختم 

الدعم ت�سرط ثبوت ال�سرر، وعدم وجود 
اأخرى، واأنهم مل يتلقوا دعما  م�سادر دخل 
وفق  �سيتم  ال��دع��م  واأن  اأخ���رى،  جهة  م��ن 
�سروط )ح�ساب اخلري( بالتن�سيق مع وزارة 

الثقافة.

الكمامة بين ضرورة التقيد بها وشعور البعض باالختناق منها

خبراء: التقاعد مرحلة نوعية
 لتتويج االنجاز ومكافأة الذات

الثقافة وحساب الخير يدرسان تقديم الدعم 
للمتضررين في قطاع الثقافة والفنون

*عمان 
مقطع  اإغالق  عن  الأربعاء،  عمان،  اأمانة  اأعلنت 
من  )امل��م��ت��د  جميل  ب��ن  نا�سر  ال�سريف  ���س��ارع  م��ن 
لإ�سارات  و�سول  يقظان  بن  حي  �سارع  مع  تقاطعه 
الديزان �سابقا( �سباح يوم الأحد املقبل بالتعاون مع 

اإدارة ال�سري.
وبينت اأن الإغالق لغايات ا�ستكمال اأعمال النفق 
وم�سار البا�س �سريع الردد على �سارع ال�سريف نا�سر 

بن جميل.
 وقال مدير دائرة عمليات املرور املهند�س حممد 
القادم  ال�سري  حتويل  تتطلب  الأعمال  اإن  الفاعوري 
نا�سر  ال�سريف  �سارع  عرب  �سقرة  وادي  اإ�سارات  من 

بن جميل اإىل �سارع حي بن يقظان ثم �سارع اأو�س بن 
عرابي  اأحمد  �سارع  عرب  ي�سار  والنعطاف  ال�سامت 
ال�سرتوين  ر�سيد  �سارع  باجتاة  الغول  فايز  �سارع  ثم 
و�سيجري  جميل،  بن  نا�سر  ال�سريف  ل�سارع  و�سول 
لت�سبح  ال�سوارع  هذه  على  ال�سري  اجتاهات  تعديل 
باجتاه واحد مع اإجراء بع�س التعديالت على عملية 

الوقوف. 
للمهند�س  وفقا  الكربى،  عمان  اأمانة  و�ستقوم 
ال��ف��اع��وري، ب��ت��وف��ري و���س��ائ��ل ال�����س��الم��ة امل��روري��ة 
والإلزامية  والتحذيرية  الإر�سادية  وال�سواخ�س 
تواجد  مع  التحويل  وم�سار  الإغ���الق  مواقع  على 

كوادر اإدارة ال�سري واأعوان املرور وال�سري.

*عمان 
الر�سح  ب��اب  فتح  ع��ن  الثقافة،  وزارة  اأعلنت 

ملهرجان الأغنية واملو�سيقى الأردين.
م�سابقة  يف  بامل�ساركة  الراغبني  ال��وزارة  ودعت 
الأغنية الأردنية املتكاملة، وم�سابقة العزف املنفرد 
املو�سيقية،  امل�ساريع  دعم  وبرنامج  العود،  اآلة  على 
خالل  من  حقل،  لكل  امل�ساركة  �سروط  على  لالطالع 

Www. للوزارة  الإلكروين  املوقع  اإىل  الدخول 
ال�سراك،  ا�ستمارة  وحتميل   ،culture.gov.jo
يف  الواقع  املهرجان  ملكتب  امل�ساركات  ت�سليم  ثم  ومن 
عبد  �سارع  والفنون،  للثقافة  جر�س  مهرجان  اإدارة 
عمارة  التل،  و�سفي  �سارع  عن  املتفرع  كمال  ال�سالم 
رقم )5(. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن اآخر موعد لت�سليم 

امل�ساركات، هو 14 من �سهر اآب املقبل.

*إربد 
با�سرت موؤ�س�سة حمافظتي التطوعية اأعمالها يف 
املرحلة الثانية من اأن�سطة حملة »لتزهو مدار�سنا«، 
امل��دار���س  ل�سيانة  ال��ن��خ��وة«  »اأردن  م��ب��ادرة  �سمن 
ل�ستقبال  ا�ستعدادا  اإرب��د  حمافظة  يف  احلكومية 

العام الدرا�سي اجلديد.
عبداهلل  املهند�س  للموؤ�س�سة  العام  املدير  وقال 
بني هاين لوكالة الأنباء الأردنية )برا( اإن الفرق 
التطوعية يف املوؤ�س�سة بداأت تنفيذ املرحلة الثانية 

املختلطة  الأ�سا�سية  اأ�سعرة  مدر�ستي  �سيانة  من 
واأنهت املرحلة الأوىل  للبنني،  وكفرحتا الأ�سا�سية 
حمافظة  داخل  مدر�سة   14 يف  ال�سيانة  حملة  من 
عبيد  وب��ن��ي  الق�سبة  األ��وي��ة  على  م��وزع��ة  اإرب���د 

والرمثا.
للمبادرة  اأن هذه احلملة جاءت تنفيذا  واأ�ساف 
الربية  وزارة  مع  بالتعاون  النخوة”  “اأردن  امللكية 
اخلا�س،  والقطاع  احلكومية  واملوؤ�س�سات  والتعليم 

�سعيا لإيجاد بيئة تعليمية �سحية للطلبة.

*اربد 
مع  بالتن�سيق  اجلديدة  الطيبة  بلدية  ح��ددت 
لواء  مت�سرفية  يف  العامة  وال�سالمة  ال�سحة  جلنة 
على  موزعة  الأ�ساحي  لبيع  مراكز  ثالثة  الطيبة، 

مناطق خمتلفة يف اللواء.
ل�)برا(،  العالونة  فريد  البلدية،  رئي�س  وقال 
اللواء،  التنظيم يف  املحددة خارج حدود  املراكز  اإن 
مب�ساحة نحو 20 دومنًا لكل منها، �سملت منطقة را�س 
املنطار قرب املتنزة اجلديد يف بلدة الطيبة، وغرب 
مثلث خمربا يف منطقة �سما، اإ�سافة اإىل مركز على 

طريق دير ال�سعنة باجتاه اب�سر ابو علي.

لعدد من  اإنذارات  اليوم  البلدية وجهت  اأن  وبني 
ال�سروط  ملخالفتها  الطيبة  لواء  يف  الق�سابة  حمال 
املخ�س�سة  الأغ��ن��ام  حلظائر  باإقامتها  ال�سحية 
البلدية  ك��وادر  اأن  م��وؤك��دًا  حمالها،  اأم��ام  كاأ�ساحي 
�ستعمل على اإزالتها يف حال عدم التقيد بالتعليمات.

واأ�سار العالونة اإىل اأن كوادر البلدية وبالتعاون 
مع اجلهات املعنية �ستنفذ جولت رقابية على اأماكن 
مبراعاة  التزامها  من  للتاأكد  الأ�ساحي  وذب��ح  بيع 
فيما  العامة،  وال�سالمة  والنظافة  ال�سحة  �سروط 
�ستعمل البلدية على اإزالة خملفات الذبح على مدى 

اأيام عيد الأ�سحى املبارك.

*الكرك 
الت�سكيلي  للفن  الكرك  اأ�سرة  جمعية  اختتمت 
بالتعاون مع مديرية ثقافة الكرك دورة تدريبية يف 

جمال ت�سكيل الق�سدير والأملنيوم واملعادن.
ال�سيد  مرمي  الدكتورة  اجلمعية  رئي�سة  وقالت 

و�سيدات  �سباب  متكني  اإىل  تهدف  الدورة  هذه  اإن 
اإىل  م�سرية  اليدوية،  احل��رف  جم��ال  يف  املجتمع 
ملتطلبات  مراعاَة  حمدودا  كان  امل�ساركني  عدد  اأن 
الأم���ن وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة مل��ن��ع ان��ت�����س��ار ف��ريو���س 

كورونا. 

تحويالت على شارع الشريف ناصر
 بن جميل الستكمال الباص السريع

فتح باب الترشح لمهرجان 
األغنية والموسيقى األردني

حملة تطوعية
 لصيانة مدارس إربد

تحديد 3 مراكز لبيع
 األضاحي  في لواء الطيبة

اختتام دورة تدريبية حول 
الفن التشكيلي بالكرك
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*اربد 
قدمها  ال��ت��ي  ال��ق��رو���س  قيمة  بلغت 
حمافظة  يف  والت�سغيل  التنمية  �سندوق 
 778 نحو  احل��ايل  العام  بداية  منذ  ارب��د 
مقر�سا،   76 منها  ا�ستفاد  دي��ن��ار،  األ���ف 
فرع  ملدير  وفقا  عمل،  فر�س   104 ووف��رت 

ال�سندوق باأربد معن جرادات.
اإن ه��ذه  ل��� )ب����را(  وق����ال ج�����رادات 

يقدمها  التي  قيمة  الأدن��ى  تعد  القرو�س 
مقارنة  ال��ف��رة،  ه���ذه  خ���الل  ال�����س��ن��دوق 
للظروف  ارجعها  والتي  املا�سية  بالأعوام 
ال��ت��ي راف��ق��ت الج������راءات الح���رازي���ة 
فريو�س  ملكافحة  احلكومة  اتخذتها  التي 
على  الأق�ساط  تاأجيل  اىل  ا�سافة  كورونا، 
وايار  وني�سان  اآذار  اأ�سهر  خالل  املقر�سني 
العام احلايل، وتوقف  وحزيران ومتوز من 

ا�ستقبال معامالت القرا�س.
طبيعته  اىل  �سيعود  الو�سع  ان  وا�ساف 
و�سي�سمل  امل��ق��ب��ل،  اب  ���س��ه��ر  ب��داي��ة  م��ع 
ودفع  القرا�س  طلبات  با�ستقبال  البدء 
والتي  املقر�سني  على  املرتبة  امل�ستحقات 

�ستبداأ نهاية ال�سهر املقبل.
وب���ني ج�����رادات ان امل��ب��ال��غ ال��ت��ي مت 
العام  خالل  ارب��د  يف  للمتقدمني  اقرا�سها 

املا�سي بلغت نحو مليونني و776 الفا، م�سريا 
من   360 ا�ستفاد  الفرة  وبنف�س  ان��ه  اىل 
القرو�س ووفرت 558 فر�سة عمل، متوقعا 
ان ي�سهد ال�سهر القادم ن�ساطا يف القرا�س 
ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ل�سيما  ال�����س��ن��دوق  م��ن 
فرة  خالل  اململكة  بها  مرت  التي  ال�سعبة 
ال�سهور  ك��ورون��ا  جائحة  ج��راء  الإغ���الق 

املا�سية.

*إربد 
دع����ت م���دي���ري���ة زراع������ة حم��اف��ظ��ة 
ال��روة  مربي  م��ن  امل��زارع��ني  جميع  اإرب���د 
احليوانية، اىل التقيد بالإر�سادات العامة 
التي ن�سرتها املديرية، وذلك لتجنب الآثار 
ت�سهدها  ال��ت��ي  احل���رارة  مل��وج��ة  ال�سلبية 

اململكة حاليا.
وق���ال م��دي��ر زراع����ة حم��اف��ظ��ة اإرب���د 
)ب��را(،  ل�  الطاهات  عبدالوايل  الدكتور 

الجهاد  ي�سبب  احلرارة  درجات  ارتفاع  اإن 
احلراري للحيوانات ما يعر�س حياتها اىل 

م�ساعفات توؤثر على �سحتها ب�سكل عام.
جميع  جاهزية  اىل  الطاهات  وا���س��ار 
زراع��ة  م��دي��ري��ة  يف  البيطرية  ال��ك��وادر 
حمافظة اإربد لتقدمي اخلدمات الر�سادية 
للمزارعني، اإ�سافة اىل اأن جتهيز خمتربات 
اخلدمات  تقدم  متنقلة  بيطرية  وعيادات 
عند  احليوانية  ال��روة  ملربي  البيطرية 

احل��اج��ة.م��ن ج��ه��ت��ه، دع���ا رئ��ي�����س ق�سم 
حوا،  ع�سام  الدكتور  املديرية  يف  البيطرة 
الرطوبة  ن�سبة  ارتفاع  جتنب  اأهمية  اىل 
داخ����ل احل��ظ��ائ��ر وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإ���س��اف��ة 
“�سي”  وفيتامني  ال�سوديوم  بيكربونات 
للحيوانات،  ال�سرب  ماء  اإىل  )كربوناتو( 
واإ�سافة الفيتامينات اخلا�سة وذلك لتقليل 
احلراري  الجهاد  لعملية  اجلانبية  الآثار 
خالل  اللقاحات  تقدمي  وعدم  للحيوانات 

فرة الذروة.
احليواين  النتاج  �سعبة  رئي�س  واأك��د 
تخفيف  اأهمية  ج��رادات،  عثمان  الدكتور 
درج���ات  ارت���ف���اع  ذروة  خ���الل  الع�����الف 
ال�سباح  ف��رة  خ��الل  وتقدميها  احل���رارة، 
م�سادر  وتوفري  امل�ساء،  ف��رة  ويف  الباكر 
عدم  اىل  بالإ�سافة  كافية،  بكميات  املياه 
الرعي خالل فرة الظهرية وحماولة ابقاء 

القطيع داخل احلظائر.

*اربد 
ن��ظ��م��ت ب��ل��دي��ة ارب����د ال���ك���ربى، ي��وم��ًا 
الطاقة  ا�ستهالك  تقليل  مل�سروع  تعريفيًا 
تطبيقه  يجري  ال��ذي  اخل�سراء  للمباين 
من  بتمويل  للبلدية  الرئي�سي  املبنى  على 
“ايني”  برنامج  �سمن  الأوروب���ي  الحت��اد 

حلو�س البحر الأبي�س املتو�سط.
وق����ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ح�����س��ني بني 
يف  باإ�سهامه  تكمن  امل�سروع  اأهمية  اإن  هاين 
حوايل  البالغة  الطاقة  فاتورة  تخفي�س 
اأربعة ماليني دينار �سنويا، وتوفري الطاقة 
النظيفة ذات التكلفة القليلة والعمل على 
توفري م�ساحات خ�سراء خالية من امللوثات 
التي تنتج عن ا�ستخدامات الطاقة العادية 

والتقليدية.
التي  اأهم اخلطوات  اأن  بني هاين  وبني 

امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  البلدية  عليها  اأق��دم��ت 
وه��و  ال��ع��امل  ع��م��داء  ل�سبكة  الن�����س��م��ام 
ن�سبة  بتخفي�س  البلدية  يلزم  الذي  الأمر 
انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة 
40 باملئة بحلول عام 2030، و�سيتم �سراء 
قطعة اأر�س خارج التنظيم مب�ساحة تقارب 
خ�سار  �سوق  لن�ساء  مربع  مر  األ��ف   359
مركزي جديد وم�سلخني للحوم والدواجن 
و�سوق لهما . واأو�سح اأن البلدية عملت على 
بالبلدية  النفايات  قطاع  وحت�سني  تطوير 
وتدويرها  النفايات  لفرز  حمطة  باإن�ساء 
موفرة  ان��ارة  وح��دات  لركيب  بالإ�سافة 
خطوط  ا�ستحداث  على  والعمل  للطاقة 
انبعاث  من  للتقليل  م�ستدام  ح�سري  نقل 

الغازات العادمة.
من  وللتخفيف  البلدية  اأن  اإىل  ولفت 

املركبات  من  املنبعثة  العادمة  الغازات  اأثر 
لتتبع  نظاما  ركبت  لها  التابعة  والآل��ي��ات 
امل�سافات  وتقليل  الوقود  لتوفري  ملركباتها 
ع���دا ع��ن ت��ط��وي��ر جم��م��ع ���س��ف��ري��ات ارب��د 
توليد  يف  منه  ي�ستفاد  بحيث  امل��رك��زي 

الطاقة من اخلاليا ال�سم�سية.
رهام  املهند�سة  امل�سروع  مديرة  وبينت 
اجلمال اأن امل�سروع ياأتي بال�سراكة مع عدة 
جهات تتمثل يف جامعة باترا�س اليونانية 
و�سركاء من ا�سبانيا ولبنان وتون�س، اإ�سافة 
الأردن��ي��ة  والتكنولوجيا  العلوم  جلامعة 

وخ�س�س له 442 الف دولر.
امل�سروع  ه��دف  اأن  اجل��م��ال  واأو���س��ح��ت 
ب�سكل فعال يف  الطاقة  ا�ستخدامات  تقليل 
العامة للتخفيف من ال�ستخدامات  املباين 
مبينة   ، العامة  والح��ت��ي��اج��ات  احلالية 

الكربى  اربد  بلدية  مبنى  على  �سينفذ  اأنه 
ومبنى  ت��ون�����س  يف  ال��ع��ظ��ام  وم�ست�سفى 
اإىل  ويهدف  اليونان  يف  املحافظات  اأح��دى 
الطاقة  جتديد  واإج���راءات  خطط  توفري 
العامة  املوؤ�س�سات  ق��درة  لزيادة  املبتكرة 
ال�سلبية  البيئية  لالآثار  ال�ستجابة  على 
طرق  وتوفري  العايل  الطاقة  ل�ستهالك 
ا�ستخدام  على  امل�ستخدمني  قدرة  لزيادة 

املباين املجددة ب�سكل فعال.
وا�ستمل اليوم التعريفي على حما�سرات 
الأردن،  يف  ال��ط��اق��ة  خ����رباء  م��ن  ل��ع��دد 
وال��ذك��اء  امل��ت��ج��ددة  ب��ال��ط��اق��ة  خمت�سني 
اإيجابية  املباين  عن  و�سرح  ال�سطناعي 
البناء  جمل�س  بكودات  والتعريف  الطاقة 
يف  الطاقة  ا�ستهالك  يف  والتوفري  الوطني 

املباين.

*الرصيفة 
ل��واء  يف  ال��ت��ج��اري��ة  الأ���س��واق  ت�سهد 
حركة  ال���زرق���اء  مبحافظة  ال��ر���س��ي��ف��ة 
عدد  عنه  عرب  ما  ح�سب  �سعيفة  جتارية 
عيد  اق��راب  رغم  واملواطنني  التجار  من 

الأ�سحى املبارك نهاية هذا الأ�سبوع.
وي��رق��ب م��ع��ظ��م ال��ت��ج��ار يف ال��ل��واء 
فاتهم  ما  لتعوي�س  القادمة  القليلة  الأيام 
حالة  ب�سبب  ب�ساعتهم  وت�سريف  بيع  من 
مو�سم  يف  واجهتهم  التي  ال�سامل  احلظر 
�سلبا  اأث���رت  وال��ت��ي  املا�سي  الفطر  عيد 

وب�سكل كبري على جتارتهم.
اإن  ي��ق��ول  اهلل  خ��ري  م�سعود  ال��ت��اج��ر 
يركز  احل��ايل  التجاري  الن�ساط  معظم 
للعائالت  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ت��وف��ري  ع��ل��ى 
دور  ياأتي  ثم  اأ�سرة  رب  لكل  اأولوية  وهي 
اأنها  رغم  والأحذية  كاملالب�س  الكماليات 
الأعياد  موا�سم  يف  ال�سروريات  من  ت�سبح 
حاليا  ال�سعب  القت�سادي  الو�سع  لكن 

الكماليات. اأبقاها يف خانة 
وي�����س��ري ت��اج��ر م��الب�����س واح���ذي���ة يف 

حممد  وهو  الر�سيفة  مدينة  اأ�سواق  احد 
التعمري اىل اأن الطلب �سعيف جدا ولي�س 
كالعام املا�سي ومعظم املبيعات تركز على 
قدمية  كونها  املخف�سة  الأ�سناف  بع�س 
اأن  كتجار  نتاأمل  لكن  اأق��ل  ج��ودة  ذات  اأو 
العيد  وقفة  اق��راب  مع  الو�سع  يتح�سن 
وح�سول  القادمة  القليلة  الأي��ام  وخالل 
خا�سة  روات��ب��ه��م  على  امل��واط��ن��ني  معظم 

اخلا�س. بالقطاع 
عيد  اإن  ق��ال،  �سريف  احمد  املواطن 
ملعظم  بالن�سبة  يعترب  ك���ان  الأ���س��ح��ى 
املالب�س  ���س��راء  يف  اأه��م��ي��ة  اأق���ل  ال��ن��ا���س 
الفطر  بعيد  مقارنة  والأحذية  اجلديدة 
عيد  يف  احلظر  وب�سبب  العام  هذا  ولكن 
مالب�س  ا�سر  مل  وك��وين  املا�سي  الفطر 
ا�ستطيع  ما  جديدة لأطفايل قررت �سراء 
من  �سيكون  ولكن  العيد  ه��ذا  يف  ���س��راءه 
�سعبة  فاحلالة  الرخي�سة،  الأ�سعار  فئة 

وحتتاج اإىل تدبر وح�سن اإدارة للدخل.
ال�سوق  ان  جمدي،  ابو  املواطن  ويقول 
ه���ذا ال��ع��ام ل��ي�����س ك�����س��اب��ق��ه، ف��ك��ث��ري من 

ي�ستوردوا  مل  كر  وجتار  قدمية  الب�سائع 
ك��ورون��ا  اأزم����ة  ب�سبب  ج��دي��دة  ب�����س��ائ��ع 

واإغالق احلدود.
نوعا  ج��ي��دة  الأ���س��ع��ار  ان  وي�����س��ي��ف، 
من  يكفي  ما  توفر  الأه��م  يبقى  ولكن  ما 
والأف�سل  ال�سروريات  على  لالإنفاق  املال 
احل��اج��ات  ع��ل��ى  الأ����س���رة  رب  ي��رك��ز  اأن 

الأ�سا�سية يف هذه الفرة.
امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف غ��رف��ة جت��ارة 
لوكالة  ق��ال  ال��ري��ان  ح�سني  الر�سيفة 
احلركة  اإن  )ب���را(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء 
ول  مقبولة  اأو  عادية  تعترب  التجارية 
ب�سبب  وذلك  ممتازة  اإنها  القول  ن�ستطيع 
التاجر  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  اأزم����ة  ت��رك��ت��ه  م��ا 
واأ�سعفت  اأرهقته  مالية  اآثار  من  واملواطن 
اأن  م�����س��ريا اىل  ال�����س��رائ��ي��ة،  ق��درت��ه  م��ن 
يعانون  يزالون  ل  التجار  من  كبريا  عددا 
ول  والكهرباء  امل��ي��اه  ف��وات��ري  ت��راك��م  م��ن 
القدرة  عدم  عن  عدا  دفعها  ي�ستطيعون 
ال�سمان  وم�ستحقات  الرواتب  دفع  على 

الجتماعي.

الغذائية  امل��واد  اأ�سعار  اأن  اإىل  واأ�سار 
م�ستلزمات  من  بالعيد  يرتبط  ما  وخا�سة 
اجلميع  متناول  ويف  جيدة  مثال  للحلويات 
يف ظ��ل امل��ن��اف�����س��ة احل����ادة ب��ني امل��ح��الت 
جيدة  خ�سومات  وتقدمي  الزبائن  جلذب 
للمواد  وبالن�سبة  املواطن.  منها  ي�ستفيد 
اىل  اأ�سار  والأحذية  كالألب�سة  الأخ��رى 
اأنها ما تزال مرتفعة ب�سبب ارتفاع الكلف 
الأمر  امل�ستورد  اأو  امل�سنع  من  التاجر  على 
التجزئة  تاجر  معه  ي�ستطيع  ل  ال��ذي 
من  خوفا  كبري  ب�سكل  الأ�سعار  تخفي�س 
فرة  باإلغاء  ال��ري��ان  وط��ال��ب  اخل�����س��ارة. 
خا�سة  التجول(  )حظر  الليلي  الإغ��الق 
التاجر  منها  لي�ستفيد  العيد  قبل  اأيام  يف 
اأطول  وقت  واإتاحة  العمل  فرة  بتمديد 
اإن��ع��ا���س  يف  ي�ساعد  ال���ذي  الأم����ر  للبيع 

التجارية. احلركة 
وع���رب ع��ن ت��خ��وف��ه م��ن ح��ال��ة رك��ود 
ط��وي��ل��ة ب��ع��د ال��ع��ي��د ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا ت��اأث��ري 
�سعب  موقف  يف  ي�سعه  التاجر  على  �سلبي 

املتزايدة. جتارته  نفقات  لتغطية 

صندوق التنمية والتشغيل في اربد يقدم 
قروضا قيمتها 778 ألفا منذ بداية العام

زراعة إربد تدعو مربي الثروة الحيوانية 
للتقيد باإلرشادات للوقاية من ارتفاع الحرارة

اربد: البلدية تسعى لتقليص فاتورة 
الطاقة المرتفعة بالتوجه للبديلة

الرصيفة: حركة تجارية ضعيفة مع اقتراب عيد االضحى

*الكرك 
املكلف،  الزراعة  ووزي��ر  البيئة  وزي��ر  اكد 
الدكتور �سالح اخلراب�سة، اهمية ان�ساء �سركات 
الزراعية  املنتجات  ت�سويق  مهمتها  ت�سويق 
باإدارة القطاع اخلا�س واحلكومة على ا�ستعداد 

الدخول بها ولن تكون جزءا من ادارتها.
رئي�س  ل��ق��ائ��ه  اخل��راب�����س��ة خ���الل  وق����ال 
جمل�س  يف  وامل��ي��اه  ال��زراع��ة  جلنة  واع�����س��اء 
مزارعي  م��ن  ع��دد  بح�سور  ال��ك��رك  حمافظة 
زراعية  �سركات  ان�ساء  اإن  اجلنوبية،  الغ��وار 
بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، ي�ساهم يف تطوير 
والنهو�س بالقطاع الزراعي ويخدم املزارعني. 
القطاع  تنظيم  على  جار  العمل  ان  اىل  وا�سار 
ت�سجيل  �سهادة  ا���س��دار  خ��الل  م��ن  ال��زراع��ي، 
يح�سل  مل  ال��ذي  ان  مبينا  الردين،  للمزارع 
خدمات  على  احل�سول  له  يحق  ل  �سهادة  على 
موؤ�س�سة  من  قر�س  على  احل�سول  او  زراعية 
القرا�س الزراعي او الدخول لل�سوق املركزي.

الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  ان  وا���س��اف 
العالية،  القيمة  ذات  املنتوجات  على  يركز 
التعاقدية  ل��ل��زراع��ات  التوجه  �سيتم  حيث 
حم�سول  زراع���ة  على  وحثهم  امل��زارع��ني  م��ع 

لفتا  اهمية،  من  لها  ملا  الت�سنيعية،  البندورة 
موقع  خالل  من  ذلك  عن  الع��الن  مت  انه  اىل 
وزارة الزراعة. ولفت الوزير اىل �سرورة عمل 
املو�سم الزراعي وهذا  قاعدة بيانات قبل بدء 
النتاج واحلد من  ي�ساعد على تخفي�س كمية 
الفائ�س من خالل �سهادة الت�سجيل التي �سيتم 
ا�سدارها، بالإ�سافة اىل انه �سيتم ا�سدار نظام 
قريبا،  الزراعية  املنتوجات  ج��ودة  مراقبة 
الكيلو،  على  �سيكون  املركزي  بال�سوق  والبيع 
يتعلق  وفيما  والت�سنيف.  النخب  وح�سب 
هناك  اإن  اخلراب�سة  قال  الوافدة،  بالعمالة 
حيث  من  ال��زراع��ي  القطاع  يف  وم�سكلة  خلال 
للقطاع  ا�ساءة  ح�سل  قد  انه  مو�سحا  العمالة، 
ب�سبب التعليمات ال�سابقة، حيث يوجد ما بني 
على  جار  والعمل  �سابقا،  عامل  الف   4 اىل   3
العمل  ت�ساريح  منح  مبو�سوع  النظر  اع���ادة 
التي ا�سبحت عبارة عن جتارة، و�سيكون هناك 
ا�س�س للعمالة الزراعية للزراعات التي ي�سعب 

ان يعمل فيها عماله حملية.
م�سكلة  ح��ل  ق��ري��ب��ا  �سيتم  ان���ه  واو���س��ح 
مع  بالتن�سيق  اج��ازة  على  احلا�سلة  العمالة 
الوزير بان وزارة الزراعة  وزارة العمل. وافاد 

للتاأمني  تكاملية،  تاأمني  �سركة  لإيجاد  ت�سعى 
التامني  برنامج  اطالق  و�سيتم  املزروعات،  على 
�سندوق  وبخ�سو�س  ي��رغ��ب.  مل��ن  التكاملي 
وج��ود  اخلراب�سة  اك��د  ال��زراع��ي��ة،  املخاطر 
تعديل على القانون، �سيتم عر�سه على جمل�س 
النواب ل�سمول بع�س املخاطر التي يتعر�س لها 
انه  وا�ساف  اجلوية.  الظروف  ج��راء  امل��زارع 
الزراعات  على  للتدريب  مراكز  هناك  �سيكون 
واهمية  فوائد  من  لها  ملا  وال�سمكية،  املائية 
كبرية للمزارع. من جهتهم، قال رئي�س واع�ساء 
الكرك  حمافظة  جمل�س  يف  ال��زراع��ة  جلنة 
الزراعي يعترب عن�سرا  القطاع  اإن  واملزارعون، 
المن  من  جزءا  و  الغذائي،  المن  عنا�سر  من 
ا�سوة  ب��ه  الهتمام  م��ن  ب��د  ل  وان��ه  الوطني، 
وت�سجيع  تطويره  و�سرورة  القطاعات،  بباقي 
العمل  بيئة  وحت�سني  الغذائية،  ال��زراع��ات 
الريادية  للمبادرات  احل��واف��ز  ومنح  ودع��م 
بني  الت�ساركية  اهمية  وب��ي��ن��وا  ال��زراع��ي��ة. 
جميع القطاعات الزراعية وجلان الزراعة يف 
ال�سراتيجية  لإجن��اح  املحافظات،  جمال�س 
-2020 لالأعوام  الزراعية  للتنمية  الوطنية 
حيث  من  ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهو�س   ،2025

ال�سراتيجي  التخطيط  يف  ال��ت�����س��ارك��ي��ة 
للقطاع الزراعي لزيادة النتاج يف العديد من 

املحا�سيل.
وعر�س اع�ساء جلنة الزراعة، واملزارعون 
القطاع  ت��واج��ه  التي  والتحديات  املعيقات 
الزراعي، منها اعادة النظر ب�سندوق املخاطر 
ت�سويقية  �سيا�سة  ووج��ود  الر���س��اد  وتفعيل 
مركزي  �سوق  وان�ساء  املزارعني  �سغار  ودع��م 
وتطبيق  اخل�سار  جتفيف  م�سروع  وان�����س��اء 
امل��راد  امل�ساحات  وحت��دي��د  ال��زراع��ي  النمط 
ت�ساريح  ب��ر���س��وم  ال��ن��ظ��ر  واع����ادة  زراع��ت��ه��ا 
العمالة  ا�ستئجار  ومعاجلة  املرتفعة  العمل 
ا�سعار  وحتديد  الزراعية  للوحدات  الوافدة 
ق�سب  زراع��ة  وت�سجيع  الزراعية  املحا�سيل 
املياه  باأثمان  النظر  واعادة  وال�سمندر  ال�سكر 
ومنح رخ�سة او هوية للمزارع واعادة العمالة 
الوافدة التي ح�سلت على اجازة قبل جائحة 
املناطق  مب�ساحات  النظر  واع����ادة  ك��ورون��ا 
مراكز  دور  وتفعيل  وال��رع��وي��ة  احل��رج��ي��ة 
الزراعة  مديريات  ورف��د  ال��زراع��ي  البحاث 
غور  يف  للعمل  مكتب  وفتح  واملعدات  بالأليات 

ال�سايف.

وزير الزراعة: أهمية إنشاء شركات تسويقية للمنتجات 
الزراعية بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة

*البادية الشمالية الشرقية 
ال�سمالية  البادية  ل��واء  مياه  اإدارة  مدير  قال   
املائي  الو�سع  اإن  تركي،  م��روان  املهند�س  ال�سرقية 
التي  وامل�ساريع  الج���راءات  ب�سبب  جيد  اللواء  يف 
على  امل�سركني  ح�سول  ل�سمان  �سابقا  تنفيذها  مت 

احتياجاتهم من املياه.
)ب��را(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  تركي  واك��د 
ان  �ساأنها  من  خطوات  اتخاذ  على  تعمل  الدارة  اأن 
يف  للم�سركني  ال�سخ  عملية  ان�سيابية  يف  ت�ساهم 
خمتلف اأنحاء اللواء، ل�سيما يف ف�سل ال�سيف الذي 

ي�سنف كاأعلى فرات العام ا�ستهالكا للمياه.

وا�ساف ان الدارة نفذت خالل الفرات ال�سابقة 
م��ائ��ي��ة ج��دي��دة، واع��م��ال �سيانة  م�����س��اري��ع  ع���دة 
الناقلة وال�سبكات الداخلية، ا�سافة اىل  للخطوط 
�سيانة عدد من م�سخات مياه الآبار، للحيلولة دون 

وقوع �سلبيات تعرقل عملية �سخ املياه للم�سركني.
ال�سمالية  ال��ب��ادي��ة  ل���واء  يف  م��واط��ن��ون  وك���ان 
ال�سرقية قد �سكوا من �سعف �سخ املياه ملنازلهم خالل 
فرة ال�سيف، ل�سيما يف موجات احلر التي ي�سهدها 
ب�سرورة تقوية  اللواء بني احلني والخر، مطالبني 
�سخ املياه ملنازلهم خالل الفرة احلالية التي ت�سهد 

ارتفاعا كبريا بدرجات احلرارة. 

*الرمثا 
موقعا  باملدينة،  اجلديدة  الرمثا  بلدية  حددت 
على �سارع املدينة ال�سناعية لذبح الأ�ساحي خالل 
الغنم  ابو  فرا�س  الرمثا  لواء  مت�سرف  وقال  العيد. 
املت�سرفية  اإن  )ب���را(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
والبلدية وال�سحة والأجهزة الأمنية و�سعت برنامج 

مناوبات خالل عطلة العيد، لتنفيذ جولت رقابية 
للتاأكد  الأ�ساحي  بيع  مراكز  على  مكثفة  ميدانية 
وال�سالمة  والبيئة  بالنظافة  اأ�سحابها  التزام  من 

العامة.
وا�ساف ان جمع النفايات والتخل�س من خملفات 

الأ�ساحي �سيكون اأول باأول.

*مأدبا 
املهند�س  م��اأدب��ا  وجت���ارة  �سناعة  م��دي��ر  بحث 
املهند�س  التجارية  الغرفة  ورئي�س  ال�سعود،  �سليمان 
واحللول  وحتدياته  التجاري  الواقع  عودة،  ح�سام 

املقرحة بعد جائحة كورونا.
والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اأن  ال�سعود  واك��د 
التجارية  ال��غ��رف  م��ع  الت�ساركية  لتفعيل  ت�سعى 
مل�ساعدة  امل��وج��ه��ة  وامل��ق��رح��ات  احل��ل��ول  لإي��ج��اد 
وامل�ساكل  العقبات  ابرز  وحتديد  التجاري،  القطاع 
ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ت��داع��ي��ات  نتيجة  يعانيها  ال��ت��ي 
عنها  والإع��الن  بالأ�سعار  اللتزام  �سرورة  موؤكدا 

للمخالفات  جتنبا  التجار  قبل  م��ن  وا���س��ح  ب�سكل 
ع��ودة  ودع��ا  العامة.  ال�سالمة  ب�سروط  والتقيد 
اخلروج  يف  التجاري  القطاع  طموحات  تلبية  اإىل 
م��ن حالة ال��رك��ود واآث���ار ت��داع��ي��ات ك��ورون��ا ودف��ع 
امللكية  التوجيهات  امل�ستدامة، مثمنا  التنمية  عجلة 
وحتفيزه.وعر�س  التجاري  القطاع  لدعم  ال�سامية 
والعقبات  للتحديات  التجارة  غرفة  جمل�س  اع�ساء 
انت�سار  راأ�سها  وعلى  التجاري،  القطاع  يعانيها  التي 
الرقابة  جلان  بتوحيد  مطالبني  املتجولني،  الباعة 
والتفتي�س على الأ�سواق التجارية مب�ساركة الدوائر 

الر�سمية املعنية والبلديات �سمن فريق واحد.

*الرمثا 
بلدتي  بني  موقعا  ح��وران  �سهل  بلدية  ح��ددت 
لذبح  الرئي�س  ال��ط��ري��ق  على  وال�����س��ج��رة  ال��ط��رة 

الأ�ساحي خالل العيد.
ار�سيدات  زياد  حوران  �سهل  بلدية  رئي�س  وقال 
لوكالة الأنباء الأردنية)برا( اإن البلدية وال�سحة 

خالل  مناوبات  برنامج  و�سعت  الأمنية  والأجهزة 
عطلة العيد لتنفيذ جولت رقابية ميدانية مكثفة 
على مراكز بيع الأ�ساحي للتاأكد من التزام اأ�سحابها 
العامة،  وال�سالمة  البيئة  نظافة  على  باحلفاظ 
م�سريا اإىل اأن جمع النفايات والتخل�س من خملفات 

الأ�ساحي �سيكون اأول باأول.

*الطفيلة 
نفذت جلان �سحية ورقابية ر�سمية يف حمافظة 
املدينة  اأ���س��واق  على  ميدانية  ج��ولت  الطفيلة، 
الآثار  من  للحد  الأ�ساحي؛  بيع  مواقع  على  للك�سف 
الأماكن  يف  الأ�ساحي  عر�س  عن  الناجتة  البيئية 

التي جرى حتديدها خارج حدود التنظيم.
الدكتور  الكربى  الطفيلة  بلدية  رئي�س  واأكد 
املوا�سي  جت��ار  تقيد  ���س��رورة  ال�سوالقة،  ع��ودة 
التنظيم  ح���دود  خ���ارج  الأ���س��اح��ي  بيع  ب��اأم��اك��ن 
وجت��ن��ب ب��ي��ع الأ���س��اح��ي ع��ل��ى ج��وان��ب ال�����س��ارع 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  و���س��روط  الرئي�سي، 
الأ�ساحي،  حظائر  حيال  �سدرت  التي  والتعليمات 

اللجان  مع  املتوا�سل  والتن�سيق  التعاون  اإىل  م�سريا 
وال�سناعة  والبيئة  ال�سحة  مديريات  يف  ال�سحية 

والتجارة. 
املواقع  جتهيز  على  �سددت  التعليمات  اأن  واأك��د 
وامل��ذاب��ح  بالأ�سيجة  الأ���س��اح��ي  لبيع  املخ�س�سة 
املكان  الدم وو�سعه يف  املاء، وخزانات جلمع  وتوفري 
املخ�س�س للذبح ح�سب ال�سروط ال�سرعية وال�سحية 
العامة،  ال�سالمة  بو�سائل  العاملني  وتاأمني   ، للذبح 
وقطع  للحوم،  منا�سبة  واأحجام  بكميات  واأكيا�س 
اللحوم وغريها  لتقطيع  منا�سبة  اأو بال�ستيك  خ�سب 
ال�سحة وال�سالمة  اأن فرق  اإىل  التعليمات، لفتا  من 

العامة �ستزيل احلظائر املخالفة . 

مياه البادية الشمالية الشرقية: 
الوضع المائي في اللواء جيد

حديد أماكن ذبح
 األضاحي بمدينة الرمثا

مادبا: بحث تحديات القطاع 
التجاري بعد جائحة كورونا

تحديد أماكن ذبح األضاحي 
في الطرة والشجرة

الطفيلة: جوالت على أماكن بيع 
األضاحي للتأكد من الشروط الصحية
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*الرياض
اأن  ال�سعودية،  يف  م�سوؤول  م�سدر  اأك��د 
اململكة حري�سة على تنفيذ اتفاق الريا�س 
النتقايل  واملجل�س  اليمنية  احلكومة  بني 
اجلنوبي الذي مت توقيعه يف 5 نوفمرب عام 

.2019
يف  اململكة  جلهود  “ا�ستكماًل  واأ���س��اف 
اتفاق  وتنفيذ  وال�ستقرار  الأم��ن  حتقيق 
للطرفني  اململكة  ق��دم��ت  فقد  ال��ري��ا���س، 
نقاط  عرب  بالتفاق  العمل  لت�سريع  اآلية 
تنفيذية”، وفقا لوكالة الأنباء ال�سعودية 

“وا�س«.
وت��ت�����س��م��ن الآل���ي���ة ه����ذه ال��ن��ق��اط: 
والت�سعيد  النار  اإط��الق  وق��ف  “ا�ستمرار 
بني احلكومة ال�سرعية واملجل�س النتقايل 
اجلنوبي والذي بداأ �سريانه منذ 22  يونيو 
اجلنوبي  النتقايل  املجل�س  واإعالن   2020
وتطبيق  ال��ذات��ي��ة  الإدارة  ع��ن  التخلي 
اتفاق الريا�س وتعيني حمافظ ومدير اأمن 

ملحافظة عدن«.
ال��وزراء  رئي�س  “تكليف  تت�سمن:  كما 
�سيا�سية  كفاءات  حكومة  بت�سكيل  اليمني 
الع�سكرية  القوات  خالل 30 يوما، وخروج 
اإىل خارج املحافظة وف�سل قوات  من عدن 
مواقعها  اإىل  واإعادتها  اأب��ني  يف  الطرفني 
اأع�ساء  ت�سكيل  ق��رار  واإ���س��دار  ال�سابقة، 
واجلنوب  ال�سمال  بني  منا�سفة  احلكومة 
املجل�س  من  املر�سحون  ال���وزراء  فيهم  مبن 
واأن  ذل��ك،  اإمت��ام  فور  اجلنوبي،  النتقايل 
وال�ستمرار  عدن  يف  عملهم  مهام  يبا�سروا 
يف ا�ستكمال تنفيذ اتفاق الريا�س يف كافة 

نقاطه وم�ساراته«.
على  العمل  جرى  باأنه  امل�سدر  واأ�ساف 
جمع طريف التفاق يف الريا�س ، ومب�ساركة 
املتحدة  العربية  الإمارات  فاعلة من دولة 

موافقتهما  واأبديا  الطرفان  ا�ستجاب  وقد 
العمل  بدء  على  وتوافقا  الآلية  هذه  على 
وت�سريع  القائمة  العقبات  لتجاوز  بها، 
م�سالح  وتغليب  ال��ري��ا���س،  ات��ف��اق  تنفيذ 
ملمار�سة  الأج��واء  وتهيئة  اليمني  ال�سعب 
احلكومة جلميع اأعمالها من عدن وانطالق 
عجلة التنمية يف املناطق املحررة، والدفع 
مب�سارات اإنهاء الأزمة اليمنية وعلى راأ�سها 
املتحدة  الأمم  ترعاه  ال��ذي  ال�سالم  م�سار 

ومبعوثها اإىل اليمن.
اإن اململكة ُتثمن التجاوب  وقال امل�سدر 
املثمر من الرئي�س اليمني، عبد ربه من�سور 
واملجل�س  اليمنية  احلكومة  ووفدي  هادي، 
النتقايل اجلنوبي، الذي اأدى اإىل التو�سل 
اإىل هذه النتائج الإيجابية، وتوؤكد يف ذات 
الوقت على اأهمية اللتزام مبا مت التو�سل 

اإليه.
دعم  ا�ستمرار  امل�سوؤول  امل�سدر  واأك��د 
للحكومة  اململكة  تقوده  ال��ذي  التحالف 
الأمم  جهود  وا�ستمرار  اليمنية  ال�سرعية 
�سيا�سي  حل  اإىل  للتو�سل  الرامية  املتحدة 
املرجعيات  وف��ق  اليمنية  ل��الأزم��ة  �سامل 
ال�سعب  اأب��ن��اء  عليه  يتوافق  ومب��ا  الثالث 

اليمني.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��ربي��ط��اين 
خطوة  الريا�س  اتفاق  اإن  راب،  دومينيك 
يف  لالأزمة  منا�سب  �سلمي  حل  نحو  اأ�سا�سية 

اليمن.
تغريدة  يف  الربيطاين  امل�سوؤول  واأ�سار 
اأن  اإىل  “توير”  يف  الر�سمي  ح�سابه  على 
العمل  لت�سريع  اآلية  عن  ال�سعودية  اإعالن 

باتفاق الريا�س، ميثل تطورا هاما.
الأط��راف  كل  “اأ�سجع  قائال:  واأ�ساف 
ال��ي��م��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ي يف امل��ف��او���س��ات 

والت�سويات«.

وتتوا�سل ردود الفعل الدولية املرحبة 
العربية  اململكة  طرحتها  التي  بالآلية 
الريا�س  اتفاق  تنفيذ  لت�سريع  ال�سعودية 
النتقايل  واملجل�س  اليمنية  احلكومة  بني 
يف اليمن والذي يهدف اإىل التو�سل اإىل حل 

�سيا�سي �سامل لالأزمة اليمنية.
بتطورات  الإم���ارات  دول��ة  رحبت  فقد 
معربة  الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  ا�ستئناف 
عن اأملها يف اأن يتم ت�سريع تنفيذه، والدفع 
مب�سارات اإنهاء الأزمة اليمنية، وعلى راأ�سها 
املتحدة  الأمم  ترعاه  ال��ذي  ال�سالم  م�سار 

ومبعوثها اإىل اليمن.
الإماراتية، يف  واأثنت وزارة اخلارجية 
حتقيق  يف  ال�سعودية  قيادة  على  لها،  بيان 
ودعمها  الريا�س،  اتفاق  تنفيذ  يف  التقدم 
ال�سعب  م�سلحة  يحقق  ما  لكل  وم�ساندتها 

اليمني وي�سهم يف ا�ستقراره واأمنه.
القوى  تكاتف  اأهمية  على  و���س��ددت 
امل�سلحة  وت��غ��ل��ي��ب  وت��ع��اون��ه��ا  ال��ي��م��ن��ي��ة 
التي  للمخاطر  للت�سدي  العليا  الوطنية 
النقالب  مقدمتها  ويف  اليمن  لها  تتعر�س 

احلوثي.
وجددت الوزارة التزامها بالوقوف اإىل 
طموحاته  ودع��م  اليمني  ال�سعب  جانب 
وال�سالم  والأم���ن  التنمية  يف  امل�سروعة 
يحقق  ما  لكل  الداعمة  �سيا�ستها  اإط��ار  يف 

م�سلحة �سعوب املنطقة.
بدورها، ثّمنت م�سر اجلهود ال�سعودية 
وحر�سها على تنفيذ اتفاق الريا�س معربة 
ال��داع��م  الإم���ارات���ي  ل��ل��دور  تقديرها  ع��ن 
للجهود  واملُكمل  اليمن  يف  ال�سيا�سي  للحل 

ال�سعودية.
ويف بيان �سادر عن اخلارجية امل�سرية، 
رحبت القاهرة بتجاوب احلكومة اليمنية 
اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  ال�سرعية 

جتاوز  ي�ستهدف  ومبا  اجلديدة،  الآلية  مع 
ال�سعب  م�سلحة  وتغليب  القائمة  العقبات 
اليمني ال�سقيق وتهيئة الأجواء ل�ستئناف 
العملية ال�سيا�سية بهدف التو�سل اإىل حل 

�سامل لالأزمة اليمنية.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأ����س���اد جم��ل�����س ال��ت��ع��اون 
ال�سعودية،  بذلتها  التي  باجلهود  اخلليجي 
وتغليب  القائمة  العقبات  جت��اوز  بهدف 
الأج��واء  وتهيئة  اليمني  ال�سعب  م�سالح 
اأعمالها  جلميع  اليمنية  احلكومة  ملمار�سة 
من عدن وانطالق عجلة التنمية يف املناطق 
الأزم��ة  اإن��ه��اء  وال��دف��ع مب�سارات  امل��ح��ررة، 

اليمنية يف جميع اأبعادها.
“ا�ستعادة  اأهمية  على  املجل�س  واأك��د 
ال�سقيق،  ال��ي��م��ن  يف  وال���س��ت��ق��رار  الأم����ن 
حميطه  يف  فاعل  كع�سو  القوية  وعودته 
جلهود  املجل�س  ودع��م  والعربي،  اخلليجي 
اإىل  التو�سل  اإىل  الرامية  املتحدة  الأمم 

حل �سيا�سي �سامل لالأزمة اليمنية.«
بالآلية  رحب  ب��دوره  العربي  الربملان 
اجلهود  “مثمنا  ال�سعودية،  قدمتها  التي 
الأ���س��ق��اء  جل��م��ع  ال��ري��ا���س  بذلتها  ال��ت��ي 
واإزال����ة  اخل���الف���ات  وم��ع��اجل��ة  اليمنيني 
تنفيذ  ت��اأخ��ري  يف  ت�سببت  التي  العقبات 
اأ�سا�سية  ركيزة  باعتباره  الريا�س،  اتفاق 
ال��ي��م��ن وحتقيق  ���س��ي��ادة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ 

وحدته.«
واأع����رب ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي ع��ن دعمه 
دعم  حتالف  يبذلها  التي  للجهود  ال��ت��ام 
ال�سرعية بقيادة ال�سعودية لتحقيق الأمن 
يف  والتنمية  ال�سالم  و�سناعة  وال�ستقرار 
�سامل  �سيا�سي  حل  اإىل  والتو�سل  اليمن، 
ويعيد  الن��ق��الب  ينهي  اليمنية  ل��الأزم��ة 
الأرا���س��ي  كافة  على  ال�سرعية  ال�سلطة 

اليمنية.

*وكاالت
اأعلنت اإدارة الرئي�س الأمريكي، دونالد 
جديدة  طلبات  اأي  �سرف�س  اأنها  ترامب، 
»احلاملني«  املهاجرين  بربنامج  ي�سمى  ملا 
و�ستقل�س اإجراءات احلماية من الرحيل 
بالربنامج  التحاقهم  اأهلية  تنتهي  مل��ن 

ويتعني جتديدها.
لإنهاء  جديدة  حماولة  الإدارة  وتعد 
مئات  الرحيل  من  يحمي  الذي  الربنامج، 
يف  يعي�سون  الذين  املهاجرين،  من  الآلف 
م�سروعة  غري  ب�سورة  املتحدة  الوليات 
جمموعة  وه��م  ك��اأط��ف��ال،  دخ��ول��ه��م  بعد 

تعرف با�سم “احلاملني«.
وقال م�سوؤول كبري بالإدارة اإنه �ستكون 
للمحكمة  حلكم  مطولة  مراجعة  هناك 
الإدارة  اأن  وج��د  املا�سي  ال�سهر  العليا 
اأخ��ط��اأت يف ال��ط��ري��ق��ة، ال��ت��ي ق���ررت بها 
للوافدين  امل��وؤج��ل  “العمل  برنامج  اإن��ه��اء 
الأطفال” يف 2017، ومل يذكر امل�سوؤول كم 

�ست�ستغرق هذه املراجعة.
اأوباما،  باراك  ال�سابق،  الرئي�س  وكان 

هو من طبق ذلك الربنامج امللتحق به حاليا 
644 األف مهاجر.

الإدارة  ب���اأن  روي���رز  امل�����س��وؤول  واأب��ل��غ 
بعدم  القائمة  �سيا�ستها  موا�سلة  تعتزم 
وهي  ب��ال��ربن��ام��ج،  ج��دي��دة  طلبات  ق��ب��ول 

�سيا�سة مطبقة منذ2017.
من  الذين  املهاجرين  اإن  امل�سوؤول  وقال 

الرحيل  من  حمايتهم  تنق�سي  اأن  املقرر 
دام  ما  عام  ملدة  اأهليتهم  جتديد  �سيجري 
كانت  حني  يف  جنائي،  �سجل  لديهم  لي�س 
الأهلية  بتمديد  تعمل  ال�سابقة  ال�سيا�سة 

لعامني.
الإج����راءات  “هذه  امل�����س��وؤول  واأ���س��اف 
�ستحد من نطاق الربنامج بينما تعمد وزارة 
قانونيته  مراجعة  اإىل  الداخلي  الأم���ن 

من  وغريها  املحتمل  لتقلي�سه  وامل���ربرات 
برنامج  على  بالإبقاء  املتعلقة  العتبارات 
ال��ع��م��ل امل���وؤج���ل ل��ل��واف��دي��ن الأط���ف���ال اأو 

تقلي�سها اأو تقلي�سه«.
�سيظل  ال��ربن��ام��ج  اأن  ال��ق��رار  وي��ع��ن��ي 
نوفمرب  من  الثالث  انتخابات  حتى  مطبقا 
ت��رام��ب  فيها  ي��خ��و���س  ال��ت��ي  ال��رئ��ا���س��ي��ة، 
اأمام  معركة للفوز بفرة ثانية يف ال�سلطة 

الدميقراطي جو بايدن.
وج��ع��ل ت��رام��ب م��وق��ف��ه امل��ت�����س��دد من 
ال��ه��ج��رة امل�����س��روع��ة وغ���ري امل�����س��روع��ة 
لفرة  وحلملته  لرئا�سته  اأ�سا�سيا  برناجما 
برنامج  لكن   ،2020 انتخابات  يف  جديدة 
ق�سية  الأطفال  للوافدين  املوؤجل  العمل 
الدعم  زي��ادة  ب�سبب  له  بالن�سبة  معقدة 

للربنامج. ال�سعبي 

السعودية تطرح آلية لتسريع 
تنفيذ اتفاق الرياض بشأن اليمن

بشأن المهاجرين

»قرار صادم« من إدارة ترامب 

*مكة املكرمة
يف  احل���رام  امل�سجد  اإىل  احل��ج��اج  ت��واف��د 
وذلك  ال��ق��دوم،  ط��واف  لتاأدية  املكرمة  مكة 
لبدء منا�سك احلج لهذا العام، و�سط منظومة 
الوقائية  والتدابري  ال�سحية  الإج��راءات  من 
احلكومة  هياأتها  التي  املتكاملة  واخل��دم��ات 

ال�سعودية ل�«�سيوف الرحمن«.
منى،  �سعيد  على  بالتوافد  احلجيج  وب��داأ 
الركن  لأداء  ا�ستعدادا  الروية،  يوم  لق�ساء 
على  بالوقوف  اخلمي�س  احل��ج،  من  الأع��ظ��م 

�سعيد عرفات.
املكي،  احل��رم  اإىل  احلجاج  تفويج  وعند 
اتبعت اجلهات املعنية الإجراءات الحرازية 
الوقائية” ملو�سم  “الربوتوكولت  يف  ال��واردة 

حج هذا العام.
وا�ستملت هذه الربوتوكولت على اعتماد 
جدول منظم لنقل احلجيج اإىل �سحن املطاف، 
مبا ي�سمن حتقيق التباعد املكاين بني كل حاج 
الأر�سية  واملل�سقات  احلواجز  بو�سع  واآخ��ر، 
اآم��ن  ب�سكل  احل��رك��ة  م�����س��ارات  حُت���دد  ال��ت��ي 

و�سحي.
تعقيم  م��ن  ال��ت��اأك��د  ذل��ك  اإىل  بالإ�سافة 
وبعد  قبل  و”امل�سعى”  “ال�سحن”  منطقتي 
اأف���واج حجاج بيت اهلل  م��ن  ف��وج  ك��ل  ط��واف 

احلرام.
العزل  غ��ادروا  قد  الرحمن  �سيوف  وك��ان 
ال�سحي املوؤ�س�سي، وتوجهوا اإىل ميقات ال�سيل 
التلبية،  وب��داي��ة  احل���ج  ن��ي��ة  لعقد  ال��ك��ب��ري 

ط��واف  لأداء  احل���رام  امل�سجد  اإىل  والتوجه 
القدوم.

للوقاية  ال�سعودي  الوطني  املركز  اأن  يذكر 

م��ن الأم���را����س وم��ك��اف��ح��ت��ه��ا ن�����س��ر ال��الئ��ح��ة 
احلج  مبو�سم  اخلا�سة  للربوتوكولت  الكاملة 
للم�ساعر  الدخول  منع  مت  فقد  اجل��اري.  للعام 
املقد�سة، مثل منى، ومزدلفة، و�سعيد عرفات، 

التهوية اجليدة  بدون ت�سريح، واحلر�س على 
يف كافة اأماكن تواجد احلجاج والعاملني.

من  �سخ�س  اأي  مت��ك��ني  ع���دم  ت��ق��رر  ك��م��ا 
اأع��را���س  ل��دي��ه  احل���ج،  م�سار  على  القائمني 

زوال  حتى  العمل  م��ن  ل��الإن��ف��ل��ون��زا  م�سابهة 
ح�سب  التعايف  قرار  على  واحل�سول  الأعرا�س 

تقرير الطبيب املعالج.
للقائمني على  الكمامات  ارتداء  ومت فر�س 

جميع  يف  العمال  وجميع  واحلجاج  احلج  م�سار 
ال�سليمة  بالطريقة  منها  والتخل�س  الأوق��ات 
احلجاج  انتظار  وتنظيم  املخ�س�س،  املكان  ويف 
عند نقاط التجمع، وت�سليم الأمتعة وا�ستالمها 

مرئية  مل�سقات  اأو  عالمات  بو�سع  واملطاعم 
بني  ون�سف  مر  م�سافة  ت�سمن  الأر���س  على 

الأفراد.
املعنية  والأج���ه���زة  ال��ه��ي��ئ��ات  وال��ت��زم��ت 
بتطهري الأ�سطح البيئية ب�سكل دوري جمدول 
فيها  يكر  ال��ت��ي  الأم��اك��ن  على  ال��رك��ي��ز  م��ع 
ال�ستقبال،  نقاط  مثل  التالم�س  احتمالية 
وكذلك  النتظار  واأم��اك��ن  اجللو�س،  ومقاعد 
وم�ساند  الطعام  وط��اولت  الأب���واب  مقاب�س 

املقاعد وخالفه وبعد كل ا�ستخدام.
حتديد  مت  احلجيج،  تفويج  يخ�س  وفيما 
حافلة لكل جمموعة ورقم مقعد خم�س�س لكل  
حاج خالل رحلة احلج كاملة، واللتزام بذات 
الرحلة.  وق��ت  ط��وال  احلجاج  جلميع  املقعد 
والنزول،  للركوب  خمتلفة  اأبواب  وتخ�سي�س 
من  يعانون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�س  ا�ستثناء  م��ع 

�سعوبة احلركة ويحتاجون اإىل امل�ساعدة.
داخ��ل  ال��رك��اب  ع��دد  يتجاوز  األ  وت��ق��رر 
من  باملئة   50 الرحلة  م��دة  ط��وال  احلافلة 
للحافلة،  ال�ستيعابية  ال��ط��اق��ة  اإج��م��ايل 
داخ��ل  اجل�����س��دي  التباعد  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
بها  املو�سى  ال�سيا�سة  اتباع  خالل  من  احلافلة 
راكب  كل  بني  الأق��ل  على  ف��ارغ  مقعد  وت��رك 
دور  اأو  غرفة  جتهيز  تقرر  املقابل  يف  واآخ��ر. 
على  القائمني  من  بها  امل�ستبه  احل��الت  لعزل 
م�سار احلج واملوظفني اأو احلجاج داخل العمائر 
ال�سكنية وكافة املرافق حتى يتم التوا�سل مع 
الالزمة،  الإج��راءات  وعمل  املخت�سة  اجلهات 
والعمال  واحل��ج��اج  املوظفني  جميع  واإل����زام 
اأو  تنف�سية  باأعرا�س  ال�سعور  عند  الإف�ساح 

حمى.

الحجاج يؤدون طواف القدوم ضمن البرتوكوالت الوقائية

*وكاالت
ال�سيوخ  جمل�س  اأع�����س��اء  كبار  م��ن  ع��دد  طالب 
الرئي�س  اإدارة  اجل��م��ه��وري  احل���زب  م��ن  الأم��ريك��ي 
دونالد ترامب بتقييم احتمال تدخل تطبيق »تيك 

توك« ال�سيني يف النتخابات الأمريكية.
وم�سرعون  كوتون  وتوم  روبيو  ماركو  وا�ست�سهد 
الأمنية،  الأجهزة  من  عدد  اإىل  ر�سالة  يف  اآخ��رون، 
على  توك”  “تيك  يفر�سها  التي  الرقابة  مبزاعم 
املحتوى احل�سا�س، بالإ�سافة اإىل حماولت مزعومة 
على  ال�سيا�سية  باملناق�سات  للتالعب  بكني  م��ن 

تطبيقات و�سائل التوا�سل الجتماعي.
مكتب  اإىل  الر�سالة  يف  الكونغر�س  اأع�ساء  وقال 
وزير  باأعمال  والقائم  الوطنية  املخابرات  مدير 
الأمن الداخلي ومدير مكتب التحقيقات الفيدرايل: 

ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  اأن  من  بالغ  بقلق  “ن�سعر 
اأن ي�ستخدم �سيطرته على تيك توك لت�سويه  ميكن 
اخلالف  لزرع  بها  التالعب  اأو  ال�سيا�سية  املحادثات 
التي  ال�سيا�سية  النتائج  وحتقيق  الأمريكيني  بني 
ال�سركة  با�سم  متحدث  قال  جهته،  من  يحبذها«. 
اإن “تيك توك”، على الرغم من اأنه لي�س “منا�سبا” 
فاعلية  بكل  ي�ستثمر  “كان  ال�سيا�سية  ل��الأخ��ب��ار 
اأق��ران��ه  جت��ارب  م��ن  وي�ستفيد  تطبيقنا”  حلماية 
خالل النتخابات الأخرية، ح�سبما نقلت “رويرز«.

واأ�ساف املتحدث: “لدى تيك توك بالفعل �سيا�سة 
الإعالنات  نقبل  ل  ونحن  الت�سليل،  ملكافحة  �سارمة 
على  الإ�سراف  �سيا�سات  اأن  اإىل  م�سريا  ال�سيا�سية” 
تتاأثر  “ول  كاليفورنيا  مقره  فريق  يقودها  املحتوى 

باأي حكومة اأجنبية”.

*واشنطن
الرئا�سة  لنتخابات  الدميقراطي  املر�سح  قال 
ا�سم  �سيعلن  اإن��ه  الثالثاء،  بايدن،  جو  الأمريكية، 
الأ�سبوع الأول من  الرئي�س يف  نائب  مر�سحه ملن�سب 
اأيام من قبوله ر�سميا تر�سيح احلزب  اأغ�سط�س قبل 

له خالل املوؤمتر الوطني للحزب الدميقراطي.
لتويل  بايدن  �سيختاره  من  اإىل  الأنظار  وتتجه 
بايدن  اأن  بينها  من  لأ�سباب  الرئي�س  نائب  من�سب 
التاريخ  الروؤ�ساء �سنا يف  اأكرب  �سيكون يف حالة فوزه 
الأمريكي، حيث �سيبلغ 78 عاما بحلول يوم تن�سيب 

الرئي�س اجلديد.
نائب  ملن�سب  ام����راأة  ب��اخ��ت��ي��ار  ب��اي��دن  وت��ع��ه��د 
�سيناف�س  التي  النتخابات،  معه  ولتخو�س  الرئي�س 
يف  بن�س  مايك  ونائبه  ترامب  دونالد  الرئي�س  فيها 

نوفمرب.
الأ�سبوع  يف  خياري  اأحدد  “�سوف  بايدن:  وقال 
الأول من اأغ�سط�س”، م�سيفا “اأعدكم باأين �ساأعلمكم 

بذلك حاملا اأفعل«.
باختيار  تعهد  ال��ذي  ب��اي��دن،  املرا�سلون  و���س��األ 
ال�سخ�س،  مقابلة  من  �سيتمكن  كان  اإذا  عما  ام��راأة، 
وباء  ب�سبب  لوجه  وجها  اخليار  عليه  �سيقع  ال��ذي 
كوفيد-19، فاأجاب نائب الرئي�س ال�سابق البالغ 77 

عاما “�سرنى«.
“خداع”  �سيحاول  باأنه  ممازحا  بايدن  وق��ال 
املرا�سلني الذين يخيمون اأمام منزله يف ويلمينغتون 
قبل  �سيختاره  ال��ذي  ال�سخ�س  لقاء  من  يتمكن  كي 

الإعالن عنه ر�سميا.
بايدن  قائمة  ت�سم  اإع��الم��ي��ة،  تقارير  ووف��ق 
ولي��ة  ع��ن  ال�����س��ي��ن��ات��ورة  للمر�سحني  ال��ق�����س��رية 
كاليفورنيا، كامال هاري�س، و�سوزان راي�س، م�ست�سارة 

الأمن القومي ال�سابقة يف عهد باراك اوباما.
اأي�����س��ا يف  وه��ن��اك اع��ت��ق��اد اأن ب��اي��دن ي��ن��ظ��ر 
هن  اأخ��ري��ات  �سيناتورات   3 ت�سمل  اأخ��رى  خيارات 
من  وارن  واليزابيث  اإل��ي��ن��وي  م��ن  داك����وورث  تامي 

ما�سات�سو�ست�س وتامي بالدوين من وي�سكون�سن.
ويف ال�سباق اأي�سا ممثلة فلوريدا يف جمل�س النواب 
فال دميينغز وزميلتها ممثلة كاليفورنيا كارين با�س، 
اإ�سافة اإىل حاكمة ولية مي�سيغن غريت�سني ويتمر 
وحاكمة ولية نيو مك�سيكو لوجان غري�سام ورئي�سة 

بلدية اأتالنتا كي�سا لن�س بوتومز.
ومن املقرر اأن يبداأ يف 17 اأغ�سط�س انعقاد موؤمتر 
الرئا�سي  مر�سحه  عن  لالإعالن  الدميقراطي  احلزب 
ونائبه، لكن يتوقع اأن يك�سف بايدن عن خياره قبل 

ذلك.

*تونس
ال��ن��واب  جمل�س  يف  نيابية  كتل  ث��الث  ح���ذرت 
املخ�س�سة  اجلل�سة  اإف�سال  حماولة  من  التون�سي، 
رئي�س  م��ن  الثقة  �سحب  عري�سة  على  للت�سويت 

املجل�س را�سد الغنو�سي، يوم اخلمي�س.
الدميقراطية والإ�سالح و”حتيا  الكتلة  وحّملت 
م�سوؤولية  النواب  جمل�س  م�سرك،  بيان  يف  تون�س”، 
النظام  بتطبيق  الكامل  واللتزام  اجلل�سة  ت�سيري 
عدد  على  بال�سغوط  اأ�سمته  ما  م�ستنكرة  الداخلي، 

من النواب للتاأثري على ت�سويتهم.
حديث  يف  القمودي،  الدين  ب��در  النائب  وق��ال 
حزبه  من  نائبا  اإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع 
مالية مقابل  مبالغ  عليه  ال�سعب” عر�ست  “حركة 
اأن  كما  الثقة،  �سحب  عري�سة  من  توقيعه  �سحب 
الأخرية  ال�ساعات  يف  النواب  على  مور�ست  �سغوطا 
اأن  خا�سة  احل�سور،  وعدم  اجلل�سة  ملغادرة  لدفعهم 
املجل�س  مكتب  من  اخلمي�س،  اأي  امل��ح��دد،  موعدها 

يوافق وقفة عيد الأ�سحى.
بني  ت��راوح��ت  ال�سغوط  اأن  القمودي  واأو���س��ح 
الت�سالت املبا�سرة والإغراءات املالية، م�سريا اإىل 

اأن الو�سع داخل املجل�س بات م�سحونا.
لرئي�س  الأوىل  النائبة  اأن  اإىل  القمودي  واأ�سار 
تهديدات،  تلقت  ال�سوا�سي،  �سمرية  النواب،  جمل�س 
�سحية،  بوعكة  فاأ�سيبت  الثالثاء،  جل�سة  خ��الل 
نقلت على اإثرها اإىل امل�ست�سفى. واأ�ساف اأن “حركة 

اجلل�سة  يف  النقا�س  باب  فتح  من  النه�سة” تتخوف 
حت�سبا لتاأثري النقا�سات يف م�سار الت�سويت.

تثنيهم  لن  ال�سغوط  هذه  كل  اأن  القمودي  واأكد 
عن ح�سور اجلل�سة والت�سويت ومنح الفر�سة للنواب 

لإبداء راأيهم يف ظروف “دميقراطية«.
ال�سعب  حركة  عام  اأمني  اأكد  ال�سياق،  ذات  ويف 
زهري املغزاوي، اأن “حركة النه�سة” متار�س �سغوطا 
لإلغاء  حماولة  يف  توقيعاتهم  ل�سحب  النواب  على 
جل�سة اخلمي�س. من جهته، توقع النائب عن “حتيا 
اأ�سوات   109 من  اأك��ر  جمع  ج��الد،  وليد  تون�س”، 
حيث  الت�سييق،  رغ��م  الغنو�سي  من  الثقة  ل�سحب 
�سحب  لئحة  مترير  �سرورة  على  الد�ستور  ين�س 

الثقة باأغلبية مطلقة ت�سمن 109.
عري�سة  اأودع��ت  قد  برملانية  كتل  ثالث  وكانت 
و�سفته  ما  ب�سبب  الغنو�سي  را�سد  من  الثقة  ل�سحب 
بف�سله يف ت�سيري جل�سات الربملان وت�سببه يف احتقان 
بتجديد  ثقة  لديه  اأن  الأخري  يرى  فيما  الأج��واء، 

تزكيته لرئا�سة املجل�س بعد اجلل�سة املرتقبة.
ومبوجب قرار من مكتب املجل�س، �ستكون جل�سة 
نقا�س،  ودون  �سرية  الغنو�سي،  م��ن  الثقة  �سحب 
العاملة  “بو�سلة”  منظمة  منه  حذرت  الذي  الأمر 
يف  وال��ربمل��اين،  ال�سيا�سي  العمل  مراقبة  جم��ال  يف 
بيان، حيث قالت اإن قرار انعقاد اجلل�سة دون نقا�س 
وجمانب  برملانية  �سابقة  ال�سري  الت�سويت  وم��ع 

لل�سفافية.

مخاوف أميركية من استغالل بكين 
تطبيق »تيك توك« في االنتخابات

بايدن يعلن اسم »الذراع األيمن« 
قريبا.. وتوقعات بامرأة

تونس.. كتل نيابية تحذر من إفشال 
جلسة سحب الثقة من الغنوشي
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*وكاالت
اأك���د م��درب��و اأن��دي��ة امل��ح��رف��ني لكرة 
مناف�سات  ا�ستئناف  ق��رار  اأهمية  القدم، 
املقبل،  الثنني  يوم  من  اعتبارا  ال��دوري 
الفنية  اجلوانب  خدمة  يف  دور  من  له  ملا 

لالأندية واملنتخبات الوطنية .
واأن قرر  �سبق  القدم  وكان احتاد كرة 
الدوري، بعد مرحلة من اجلدل  ا�ستئناف 
حول ا�ستئناف املناف�سات اأو الغائها ب�سبب 

جائحة كورونا.
املحرفني  اأن��دي��ة  يف  م��درب��ون  وق���ال 
لوكالة الأنباء الأردنية )برا( ، اإن قرار 
ا�ستئناف الدوري ي�سب يف م�سلحة الالعب 

واملدرب، ويخدم الأندية واملنتخبات.
الوحدات  لفريق  الفني  املدير  واأك��د 
لكرة القدم عبداهلل اأبو زمع، اأهمية قرار 
املحرفني  دوري  با�ستئناف  الكرة  احتاد 
اعتبارا من يوم الثنني املقبل، ملا يف ذلك 
واملنتخبات  الأردن��ي��ة  للكرة  م�سلحة  من 

الوطنية.
ا�ستئناف  قرار  اأن  اإىل  زمع  ابو  واأ�سار 
ال����دوري وال��راج��ع ع��ن ف��ك��رة الإل��غ��اء، 
م�سلحة  يف  الأوىل  ب��ال��درج��ة  �سي�سب 

ملباريات  ي�ستعد  ال��ذي  الوطني  املنتخب 
امل��وؤه��ل��ة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  بت�سفيات  ق��وي��ة 

ملونديال قطر 2022.
لفريق  الفني  امل��دي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
اإن املنتخب  �سباب الأردن حممود احلديد، 

من  امل�ستفيدين  اأك���رب  �سيكون  ال��وط��ن��ي 
الر�سمية، يف ظل دعوته  املناف�سات  عودة 
فيما  وب��دن��ي��ا،  فنيا  ج��اه��زي��ن  ل��الع��ب��ني 
النحت  عليها  يتوجب  الأن��دي��ة  اإدارات 
الالعبني  م�ستحقات  لتاأمني  ال�سخر  يف 

املحليني والجانب واملدربني.
�سحاب  ل��ف��ري��ق  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر  اأم����ا 
ا�ستئناف  قرار  اأهمية  بني  قا�سم،  ا�سامة 
املناف�سات، ملا له من دور ايجابي يف خدمة 
�سيما  ل  والأن��دي��ة،  الوطنية  املنتخبات 
لالعبني  بحاجة  الوطني  املنتخب  واأن 
من  ليتمكن  املقبلة،  الفرة  يف  جاهزين 
يف  وا�سراليا  الكويت  منتخبي  مقارعة 

املباريات املقبلة بت�سفيات كاأ�س العامل.
ال�سريح  لفريق  الفني  املدير  واف��اد 
عبداهلل العمارين، بان هناك اجماعا على 
الالعب  م�سلحة  يخدم  الدوري  اقامة  اأن 

والنادي واملنتخب من النواحي الفنية.
للمو�سم  املحرفني  دوري  اأن  اإىل  ي�سار 
املا�سي،  اذار  �سهر  مطلع  انطلق  احل��ايل، 
ح��ي��ث ل��ع��ب ك��ل ف��ري��ق م���ب���اراة واح���دة 
املناف�سات  اي��ق��اف  ي��ت��م  اأن  ق��ب��ل  ف��ق��ط، 
ا�ستئناف  بانتظار  كورونا،  جائحة  ب�سبب 

املناف�سات اعتبارا من الثنني املقبل.

*وكاالت
يف  الأردنية  القدم  كرة  جنوم  �سارك   
مباراة ا�ستعرا�سية، جرت على �ستاد عمان، 
يف لقاء نظمه احتاد كرة القدم، بال�سراكة 
مع �سندوق »ح�ساب اخلري«، وبدعم العديد 

من الرعاة.
ال��رك،  عي�سى  الوطني  امل��درب  وق��اد 
من  كوكبة  �سم  الذي  الأحمر”،  “املنتخب 
ال�ستار،  عبد  اأحمد  وه��م:  اللعبة،  جن��وم 
ن���ور ب��ن��ي ع��ط��ي��ة، اإب��راه��ي��م ال���زواه���رة، 
حممد الدمريي، اإح�سان حداد، زيد جابر، 
عبيدة  غ����ازي،  اإح��م��د  ك��م��ال،  م�سطفى 
رات��ب،  �سالح  اللحام،  م�سعب  ال�سمارنة، 
غامن،  حممد  الداوود،  بالل  عارف،  مقداد 
حممد  ال�سباح،  عي�سى  كبري،  اب��و  احمد 
العطار  عبداهلل  النعيمات،  يزن  العك�س، 

وان�سراح حيا�سات.
الأبي�س”  “املنتخب  �سم  املقابل،  يف 
وال������ذي ق�����اده امل������درب ال��وط��ن��ي رات���ب 
تامر  ي��ا���س��ني،  معتز  م��ن:  ك��ل  ال��ع��و���س��ات، 
يا�سر  خرياهلل،  مهند  الروابدة،  نور  �سالح، 
�سلباية،  فرا�س  ده�سان،  يزن  الروا�سدة، 
حممد عبد الروؤوف، حممد الرازم، حممد 
ك��ل��وب، اح��م��د ���س��م��ري، اح��م��د اب���و ج���ادو، 
عبد  ال��رو���س��ان،  �سعد  عطية،  بني  خليل 
ال��روا���س��دة،  يو�سف  ال���راوب���دة،  ال����روؤوف 
�سريف  ال���دردور،  حمزة  مر�سي،  حممود 
النواي�سة و�ستيفاين النرب. وجاءت املباراة 
م��ب��ادرة  فعاليات  �سمن  ال�ستعرا�سية، 
الت�سدي الوطنية امل�ستدامة، والتي اأطلقها 
اأبرز  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  الحت��اد 
خمتلف  تواجه  التي  والق�سايا  التحديات 

هذا  وخ�س�سها  املحلي،  املجتمع  قطاعات 
الأردنية،  القدم  كرة  لعبة  لأركان  املو�سم 
من لعبني ومدربني وحكام، وتاأثري جائحة 
كورونا على م�سدر دخلهم الأ�سا�سي، خا�سة 

واأن كرة القدم مهنتهم الرئي�سية.
بالتعادل  انتهى  ال��ذي  اللقاء  و�سكل 
بني  والتكاتف،  للت�سامن  من��وذج��ًا   4/4
للتحديات  للت�سدي  كافة،  اللعبة  اأركان 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م، ودع���م ال��ف��ئ��ة الأق���ل 
دخ���اًل والأك����ر ت�����س��ررًا يف ك��رة ال��ق��دم 
خالل  من  الدرجات،  مبختلف  الأردنية، 
بتقدم  ب���ادر  وال���ذي  اخلري”  “ح�ساب 
للمت�سررين.  مبا�سر  ب�سكل  نقدي  دع��م 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  العديد  وقدمت 
حانب  اإىل  اللعبة  لأرك��ان  وتربعًا  دعمًا 
م�سهد يج�سد ت�سامن  “ح�ساب اخلري”، يف 

املجتمع املحلي مع قطاع فكر جديد، جود 
اراميك�س،  العربي،  البنك  اخلري،  حكمت 
ك��اب��ي��ت��ال ب��ان��ك، ���س��رك��ة ط��م��اط��م، بنك 
بنك �سفوة  الأردين،  التلفزيون  الحتاد، 
الإ���س��الم��ي، امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��ل��درا���س��ات 
جملون  متجر  ترجمة،  �سركة  الهند�سية، 
�سركة  الكويتي،  الأردين  البنك  للكتب، 
م��و���س��وع وج��و ���س��ب��ورت. وك���ان الحت��اد 
من�سة  الل��ك��روين  موقعه  ع��رب  اأط��ل��ق 
اللعبة  اأرك���ان  م��ن  للمت�سررين  خا�سة 
دخلهم  م�سدر  القدم  كرة  ت�سكل  والذين 
بانقطاع  اجلائحة  وت�سببت  ال��وح��ي��د، 
تزويد  اأج��ل  من  كامل،  ب�سكل  رواتبهم 
وح�سولهم  اخلري”،  ل�”ح�ساب  بياناتهم 
انطبقت  حال  يف  مبا�سر،  مايل  دعم  على 

عليهم. ال�سروط 

مدربو أندية المحترفين يرحبون باستئناف 
منافسات الدوري االثنين المقبل

مباراة استعراضية تجمع نجوم كرة القدم األردنية

*وكاالت
 فاز مناف حجاوي باملركز الأول يف كاأ�س الأردن 
نظمتها  التي  بعد،  عن  الرقمية  ال�سيارات  ل�سباقات 
الر�سمية  املظلة  ال�����س��ي��ارات؛  لريا�سة  الأردن��ي��ة 
لريا�سة ال�سيارات يف الأردن بالتعاون مع »املركزية« 
وكالء تويوتا يف الأردن وجلنة الريا�سات الأردنية 
الإلكرونية. وقالت الردنية لريا�سة ال�سيارات يف 
بيان ان ال�سباق الذي اختتم يوم اأم�س الثنني، فاز به 
حجاوي باأول لقب لكاأ�س الأردن ل�سباقات ال�سيارات 
الرقمية عن بعد، وكانت جائزته عبارة عن �سيارة 
الثاين عبداهلل  اآر 401، وحل يف املركز  توين كارت 
ب�سطامي، فيما جاء يف املركز الثالث معاذ ال�سي�ساين. 
ال�سيارات  وا�ستملت مناف�سات كاأ�س الأردن ل�سباقات 

اأخ��ري  و�سباق  �سباقات   4 على  بعد،  ع��ن  الرقمية 
اأف�سل 13 مت�سابقا، و�سم كل �سباق 13  ي�سارك فيه 
مت�سابقا فيما بلغ عدد امل�ساركني 52 مت�سابقا. وتاأتي 
ال�سيارات  ل�سباقات  الأول  الأردن  كاأ�س  اإقامة  فكرة 
الرقمية، متا�سيا مع تطلعات الحتاد الدويل “فيا” 
هذه  مثل  لإقامة  “كورونا”،  فريو�س  تف�سي  ظل  يف 
وت��غ��زو  ال��واع��دي��ن.  م��واه��ب  لتنمية  ال��ب��ط��ولت 
تف�سي  ظل  يف  العامل  الرقمية  ال�سيارات  �سباقات 
الريا�سة  �سباقات  منظمو  ويتطلع  كورونا،  فريو�س 
كالرقمية،  بديلة  �سباقات  توفري  اإىل  امليكانيكية 
للبقاء على توا�سل مع املت�سابقني وامل�سجعني، يف ظل 
وتطورات  املحركات”  “عامل  يف  للغاية  متغري  و�سع 

متقلبة.

*وكاالت
عن  لل�سطرجن،  الأردين  امللكي  الحت���اد  ك�سف 
بعد  عن  الوطني  للمنتخب  تدريبي  مع�سكر  تنظيم 
رو�سيا،  م��ن  اثنني  لعبني  مب�ساركة  لي���ن«،  »اأون 

ا�ستعدادا للمناف�سة يف الأوملبياد الدويل.
النجمني  موافقة  على  ال�سطرجن  احت��اد  وح�سل 
بافل،  وبونكراتوف  ميخائيل  دمي��ي��دوف  الرو�سيني 
الثنني  يوم  ينطلق  الذي  املع�سكر  هذا  يف  للم�ساركة 
الوطني،  املنتخب  لعبي  مع  مباريات  وخو�س  املقبل، 
رئي�س  وك�سف  لالأوملبياد.  ا�ستعدادهم  درج��ة  لرفع 
احتاد ال�سطرجن املهند�س نواف ار�سيدات، اأن ا�ستقطاب 

مالية  مبالغ  مقابل  جاء  رو�سيا،  من  متميزين  لعبني 
تدفع لهوؤلء الأجانب الذين يفوقون لعبينا م�ستوى، 
ار�سيدات  وا���س��ار  خربتهم.  م��ن  ال�ستفادة  يف  اأم��ال 
اأن  لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة )ب��را( الأرب��ع��اء، اىل 
ا�سراك لعبني اأجانب متميزين يف املع�سكر التدريبي، 
وتهيئتهم  لع��ب��ي��ن��ا،  اح��ت��ك��اك  زي����ادة  ب��ه��دف  ج���اء 
للم�ساركة يف الأوملبياد الدويل الذي انطلقت فعالياته 
ر�سميا عن بعد اي�سا وعرب تطبيق زووم. ي�سار اإىل اأن 
بتحويل  كورونا،  جائحة  من  ا�ستفاد  ال�سطرجن  احتاد 
بعد  لين”،  “اأون  بعد  ع��ن  وت��دري��ب��ات��ه  ب��ط��ولت��ه 

اكت�ساف اإمكانية اللعب بهذه الطريقة.

*وكاالت
للوحدات  امل��وؤق��ت��ة  الإداري�����ة  اللجنة  ق���ررت 
غزة،  قطاع  اأبناء  ع�سوية  ق�سية  متابعة  الأردين، 
جمل�س  انتخابات  يف  م�ساركتهم  قانونية  وم���دى 
للجهات  ال��ع��ودة  خ��الل  من  وذل��ك  املقبلة،  الإدارة 
قطاع  اأبناء  وك��ان  املقبلة.  الأي��ام  خ��الل  املخت�سة 
يحق  اأردنية،  وطنية  اأرقاًما  يحملون  ل  ممن  غزة، 
انتخابات  يف  امل�ساركة  ال�سابقة،  ال��دورات  عرب  لهم 
اأ�سفرت  التي  الأخ��رية  الق�سية  بعد  لكن  الوحدات، 
ا.  غام�سً م�سريهم  اأ�سبح  الإدارة،  جمل�س  حل  عن 
وقال وليد قنديل، الناطق الإعالمي للجنة املوؤقتة، 

الجتماع  اإن  للوحدات،  الر�سمي  للموقع  ت�سريح  يف 
الذي عقد برئا�سة وجيه العزايزة، ت�سمن املوافقة 
الوحدات،  يف  التربعات  جلنة  اأ�سماء  اعتماد  على 
والعمل على �سرف عيدية للفتيان الأيتام بالنادي، 
الوحدات  جماهري  وكانت  الأ�سحى.  عيد  مبنا�سبة 
قد اأطلقت خالل الأيام املا�سية، حملة لدعم فريق 
كرة القدم، من خالل جمع التربعات، مبا ي�سمن منح 
م�ستحقاتهم  والتدريبي،  الفني  واجلهاز  الالعبني 
الإبقاء  قرر  املجل�س  اأن  قنديل  واأو�سح  تاأخر.  دون 
اإعادة  حلني  هي،  كما  بالنادي  العاملة  اللجان  على 

ت�سكيلها خالل الأيام املقبلة.

حجاوي يفوز بكأس األردن 
لسباقات السيارات الرقمية

معسكر تدريبي عن بعد لمنتخب 
الشطرنج استعدادا لألولمبياد

الوحدات يتابع قضية
 عضوية أبناء قطاع غزة


