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*عمان 
لواء  مت�صرفية  مع  وبالتعاون  والري،  املياه  وزارة  �صبطت 
حلماية  امللكية  واالدارة  العام  االم��ن  ومديرية  الها�صمية 
بالزرقاء،  وال�صليل  الها�صمية  مبنطقة  وال�صياحة،  البيئة 
اأربع �صاحنات حمملة بالبازلت امل�صتخرج بطريقة خمالفة من 

اأرا�صي اخلزينة مبحطة اخلربة ال�صمرا وال�صليل.
وقالت الوزارة يف بيان، االأربعاء، اإن �صخور البازلت حتقق 
اربعة  اأوقفت  انها  مو�صحة  للدولة،  واقت�صاديا  ماليا  عائدا 
�صائقني لتحويلهم للمدعي العام وحجزت احلمولة وال�صيارات 

و�صول  بعد  ان��ه  وبينت  امل��رك��زي��ة.  امل�صاغل  مديرية  ل��دى 
املعلومات عن ا�صتخراج ال�صخور، �صكل مت�صرف لواء الها�صمية 
و�صبط  املخالفات  لر�صد  اأمنيا  فريقا  خري�صات  مالك  الدكتور 

االعتداءات.
ب�صخور  حمملتني  �صاحنتني  اأم�س  م�صاء  ال��وزارة  و�صبطت 
الها�صمية من احدى  اثناء حماولتهما مغادرة منطقة  البازلت 
الطرق املخفية، وا�صتدعيت قوة امنية من مركز اأمن الها�صمية 
واأعدت  وحجزتها  واملركبات،  واحلمولة  املخالفني  و�صبطت 
ال�صبوطات اخلا�صة بالواقعة.             تابع �س3

مجلس الوزراء يؤّكد تفعيل أمر الدفاع رقم )11(

اإلمـــاء أو  ــواء  ــق ــت االس بــأســالــيــب  تتحّقق  ــن  ل الــمــطــالــب 

الحكومة: التصدي بحزم لكّل 
من يحاول العبث بأمن الوطن

ارتفاع اصابات االردنيين بانفجار بيروت الى 7

الديوان الملكي ُينّكس علم السارية حدادًا على ضحايا انفجار مرفأ بيروت

ـــال  ـــإرس ـــه ب ـــوج الـــمـــلـــك ي
مستشفى عسكري ميداني 

إلى لبنان
الرئيس  الملك يعزي هاتفيًا 
اللبناني بضحايا انفجار مرفأ 

بيروت

*عمان 
قال وزير الدولة ل�صوؤون االإعالم اأجمد عودة 
جل�صته  خالل  اأّكد  ال��وزراء  جمل�س  اإن  الع�صايلة 
ال��وزراء  رئي�س  برئا�صة  اأم�س  اول  ُعِقدت  التي 
رقم  الّدفاع  اأمر  تفعيل  الرّزاز على  الدكتور عمر 

)11( ل�صنة 2020.
�صحفي  م��وؤمت��ر  خ���الل  الع�صايلة  واأو����ص���ح 
جابر  �صعد  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  مع  م�صرتك 
الدفاع  اأمر  اأن  الوزراء،  رئا�صة  يف  االربعاء  م�صاء 
ب�صرورة  واالأف���راد  املن�صاآت  اأ�صحاب  ُي��ل��ِزم   11
االل���ت���زام ب��اأق�����ص��ى درج����ات احل��ي��ط��ة واحل���ذر، 
م��ن�����ص��اأة ال يلتزم  ك���ّل  وي��ف��ر���س ع��ق��وب��ات ع��ل��ى 
العاملون فيها، اأو مرتادوها بارتداء الكمامات، اأو 
من  ممار�صات  باّتباع  الوقاية  اأ�صاليب  تهمل  التي 
�صاأنها تعري�س �صّحة املواطنني و�صالمتهم للخطر.

وا�صار اإىل اأن العقوبات الواردة يف اأمر الّدفاع 
مالّية  غ��رام��ات  ف��ر���س  ح��ّد  ت�صل   )11( رق��م 
الكّمامات  ب��ارت��داء  امللتزمني  غري  االأف���راد  على 

 20( بني  ما  قيمتها  ت��رتاوح  اجل�صدي،  والتباعد 
– 50 دينارًا(، باالإ�صافة اإىل فر�س عقوبات على 

املن�صاآت غري امللتزمة ت�صل حّد االإغالق.
واأكد الع�صايلة اأّن احلكومة �صتمنح املواطنني 
مهلة قد ت�صل اإىل اأ�صبوع لتفعيل اأمر الدفاع رقم 
االإداري���ني  احل��ّك��ام  م��ع  التن�صيق  بعد  وذل��ك   11
املخالفات  على  الرقابة  بتكثيف  املحافظات  يف 
االأفراد  عدد  يزيد  جتّمع  اأّي  ومنع  فيه،  الواردة 

امل�صاركني فيه عن ع�صرين �صخ�صًا.
املالحظات  من  العديد  هناك  اأن  اإىل  ولفت 
الفرتة  خ��الل  جمتمعّية  ممار�صات  وج��ود  ح��ول 
ال�صالمة  تعليمات  م��ع  تتنا�صب  ال  امل��ا���ص��ي��ة 
واإج�����راءات ال��وق��اي��ة، ك��ال��ع��ودة الإق��ام��ة بيوت 
م�صّددًا  والوالئم،  والتجّمعات  واالأف��راح  العزاء 
احلّكام  مع  بالتن�صيق  �صتقوم  احلكومة  اأن  على 
على  الرقابة  بتكثيف  املحافظات  يف  االإداري��ني 
هذه املخالفات، ومنع اأّي جتّمع يزيد عدد االأفراد 
امل�صاركني فيه عن ع�صرين �صخ�صًا.          تابع �س2

*عمان 
اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  اأعلن 
ارتفاع  الفايز،  ال�صفري �صيف اهلل  املغرتبني  و�صوؤون 
�صبع  اىل  ب��ريوت  بانفجار  االأردنيني  اإ�صابات  عدد 
وو�صعهم  الالزم،  العالج  منهم  اأربعة  تلقى  اإ�صابات، 
اآخرون  م�صابون  ثالثة  يتلقى  فيما  جيد،  ال�صحي 

العالج حاليًا يف امل�صت�صفى.
يف  العمليات  مركز  وح��دة  اأن  الفايز  واو���ص��ح 
اأو�صاع  تتابع  بريوت  يف  االأردنية  وال�صفارة  الوزارة 
م�صتمر  ت��وا���ص��ل  على  واأن��ه��ا  االأردن���ي���ة،  اجل��ال��ي��ة 
مهيبا  ال�صحية،  اأو�صاعهم  على  لالطمئنان  معهم 
اللبنانية  اجلمهورية  يف  االأردن��ي��ني  باملواطنني 
ال�صقيقة االلتزام باإجراءات ال�صالمة العامة واأخذ 

عن  ال�صادرة  التعليمات  واتباع  واحل��ذر  احليطة 
ال�صلطات املحلية اللبنانية.

اأنها  املغرتبني،  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  واأكدت 
ال��وزارة  يف  العمليات  مركز  وحدة  خالل  من  تتابع 
اأو�صاع  وال�صفارة االأردنية يف بريوت، ب�صكل حثيث، 
اجلالية االأردنية يف اجلمهورية اللبنانية ال�صقيقة، 

اإثر انفجار مرفاأ بريوت الثالثاء.
واأ�صافت يف بيان �صحفي، اأن املعلومات التي وردت 
من ال�صفارة لغاية االآن ت�صري اإىل اأن اجلميع بخري، 
با�صتثناء اإ�صابة مواطنني اأردنيني مت اإدخالهما اإىل 
ال�صفارة  اأن  موؤكدًة  الالزم،  العالج  لتلقي  امل�صت�صفى 
مع  التوا�صل  يتم  كما  ال�صحية  اأو�صاعهم  تتابع 
ذويهم لطماأنتهم.             تابع �س3

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأج��رى 
االأربعاء، ات�صااًل هاتفيًا مع اأخيه الرئي�س 
فيه  ع��ر  ع��ون،  مي�صال  العماد  اللبناين 
التعزية  م�����ص��اع��ر  اأ����ص���دق  ع��ن  ج��الل��ت��ه 
واملوا�صاة ب�صحايا االنفجار املاأ�صاوي الذي 
للم�صابني  متمنيًا  ب���ريوت،  م��رف��اأ  يف  وق��ع 
خالل  جاللته،  واأك���د  ال��ع��اج��ل.  ال�صفاء 
اإمكانياته  بكل  االأردن  وق��وف  االت�صال، 
العزيز  ل��ب��ن��ان  يف  االأ���ص��ق��اء  ج��ان��ب  اإىل 
خالل هذا الظرف ال�صعب، م�صددًا على اأن 
واجب اململكة الوقوف اإىل جانب االأ�صقاء 

اللبنانيني.
�صري�صل  االأردن  اأن  اإىل  جاللته  ولفت 
م�صت�صفى  اخلمي�س،  ال��ي��وم  ب���ريوت،  اإىل 

ع�صكريا ميدانيا مل�صاعدة االأ�صقاء.
واأع�����رب ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين، خ��الل 
ل����الأردن بقيادة  ت��ق��دي��ره  االت�����ص��ال، ع��ن 

لبنان  جانب  اإىل  وقوفه  على  امللك  جاللة 
و�صعبه يف هذه املحنة. 

عبداهلل  امللك  جاللة  من  وبتوجيهات 
امل�صلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  الثاين، 
اأوعز رئي�س هيئة االأركان امل�صرتكة اللواء 
الركن يو�صف اأحمد احلنيطي اإىل مديرية 
وامل��دي��ري��ات  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 
املعنية يف القيادة العامة للقوات امل�صلحة، 
بتجهيز م�صت�صفى ع�صكري ميداين الإر�صاله 

اإىل جمهورية لبنان ال�صقيقة.
حادثة  بعد  امللكية  التوجيهات  وتاأتي 
مرفاأ  يف  وقعت  التي  املاأ�صاوية  االنفجار 
الثالثاء،  يوم  بريوت  اللبنانية  العا�صمة 
واآالف  ال�صحايا  ع�صرات  وقوع  اإىل  واأدت 

االإ�صابات.
جميع  امل��ي��داين  امل�صت�صفى  و�صي�صم 
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات وال���ط���واق���م ال��ط��ب��ي��ة، 
الطبية  اخل��دم��ة  ت��ق��دمي  يف  للم�صاهمة 

لبنان،  يف  االأ�صقاء  وم�صاندة  والعالجية 
وال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن االأع����ب����اء ع��ل��ى ك��اه��ل 

املوؤ�ص�صات الطبية اللبنانية. 
�صيتوجه  ال��ذي  امل�صت�صفى،  وي�صتمل 
ع��ل��ى 48  ال��ي��وم اخل��م��ي�����س،  ب����ريوت  اإىل 
 ،ICU حثيثة  عناية  اأ�صرة  و10  �صريرًا، 
حيث  اأ�صعة،  وخمتر  للعمليات،  وغرفتني 
و�صيكون  �صخ�صا،   160 من  ك��ادره  يتاألف 
العمليات  جميع  الإج��راء  بالكامل  جمهزًا 

وطواقم  مرتبات  نقل  و�صيتم  اجلراحية. 
النقل  ط���ائ���رات  م���ن  ع��ل��ى  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى 
امللكي  اجل��و  ل�صالح  التابعة  الع�صكرية 

االأردين.
عن  الها�صمي،  امللكي  ال��دي��وان  واأع��ل��ن 
تنكي�س علم ال�صارية على املدخل الرئي�س 
وملدة  االأربعاء  من  اعتبارًا  امللكي  للديوان 
االنفجار  �صحايا  على  حدادًا  اأيام،  ثالثة 

الذي وقع يف مرفاأ بريوت يوم الثالثاء.

الملك:وقوف األردن بكل 
إمكانياته إلى جانب لبنان

*عمان 
اأعلن وزير ال�صحة، الدكتور �صعد جابر، 
بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  7حاالت  ت�صجيل 
واح��دة  منها  اململكة  يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
لالإ�صابات  االإجمايل  العدد  لريتفع  حملية، 

منذ بدء اجلائحة اإىل 1231.
وبني الدكتور جابر، خالل موؤمتر �صحفي 
عقد بدار رئا�صة الوزراء االأربعاء، تفا�صيل 
احلاالت اجلديدة والتي توزعت على النحو 
مت  الرمثا  ل��واء  يف  حملية  حالة  االآت���ي: 
حتديد م�صدر اإ�صابتها ، و3 حاالت ل�صائقني 
ح��االت  و3  العمري،  ح��دود  على  اأردن��ي��ني 
الأردنيني يف فنادق احلجر، 2 من ال�صعودية 

واالآخر قادم من العراق.

م�صابني   5 اأن  اإىل  جابر  الدكتور  واأ�صار 
املا�صية،  ال� 24�صاعة  لل�صفاء خالل  متاثلوا 
لي�صبح جمموع حاالت ال�صفاء 1177 حالة، 

فيما بقي حتت العالج 69 حالة. 
وبني اأن فرق اال�صتق�صاء الوبائي اأجرت 
اليوم 5964 فح�صًا للك�صف عن كورونا، لي�صل 
بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�صات  ع��دد 
 .622620 اإىل  االأردن  يف  الفريو�س  تف�صي 
واأك���د ال��دك��ت��ور ج��اب��ر وج���ود ت��ط��ورات يف 
العامل  دول  من  العديد  يف  الوبائي  الو�صع 
والتاأثري  االإغالقات  من  مزيد  اإىل  اأدى  مما 
واالجتماعي  االقت�صادي  و�صعها  على  �صلبا 

وال�صحي.
يف  منازل   4 املخت�صة  اجلهات  وعزلت 

ت�صجيل  بعد  الرمثا  مبدينة  ال�صرقي  احلي 
كورونا  بفريو�س  االرب��ع��اء  حملية  اإ�صابة 
الدكتورة  الرمثا  لواء  �صحة  مديرة  ح�صب 
لوكالة  ال�صعد  وق��ال��ت  ال�صعد.  اإخ��ال���س 
االنباء االردنية )برتا(، ان امل�صاب يبلغ من 
العمر 50 عاما ويعمل �صائق �صاحنة، موؤكدة 
ال�صائق  ذهاب  بعد  جاء  اال�صابة  م�صدر  ان 
اإىل حدود العمري وعودته منها دون ال�صفر 
خارج االردن. واأ�صارت اىل ان فرق التق�صي 
ملخالطي  التق�صي  بعملية  تقوم  الوبائي 
ال���درج���ة االوىل  امل�����ص��اب م��ن  واأق���رب���اء 
حتى  عينة   60 باأخذ  قامت  حيث  والثانية 
االآن، مبينة اأن امل�صاب مت حتويله مل�صت�صفى 
االمري حمزة.                    تابع �س2

*عمان 
الركن  ال��ل��واء  ال��ع��ام  االأم���ن  مدير  اأك��د 
امل�����ص��ارك��ة  اأن  احل���وامت���ة،  ح�����ص��ني حم��م��د 
االأردنية يف قوات حفظ ال�صالم انطلقت من 
الروؤية الثاقبة جلاللة امللك عبداهلل الثاين 
باحلفاظ على االأمن وال�صلم الدوليني، وكان 
االأردن من اأوائل الدول التي �صاهمت يف هذه 
م�صتوى  على  الت�صعينيات  بداية  منذ  املهام 

املراقبني وال�صرايا.
جاء ذلك خالل لقائه االربعاء، م�صوؤول 
ال�صرطي  امل��ك��ون  يف  واالخ��ت��ي��ار  التعيني 

االأمم  يف  ال�صالم  حفظ  عمليات  ب��دائ��رة 
االردن  ي��زور  ال��ذي  ياجنني  عطا  املتحدة 
املتوقع  لل�صرية  عملياتي  تقييم  الإج��راء 
بحد  ي��وم��ًا   90 خ��الل  الكوجنو  يف  ن�صرها 
يف  للم�صاركة  اختيارها  جرى  والتي  اأق�صى، 
املهمة من بني 10 دول ناف�صت للح�صول على 
الناطقة  الدول  من  ومعظمها  ال�صاغر،  هذا 

بالفرن�صية، وهي اللغة الر�صمية للمهمة.
ب��اح��رتام  ي��ح��ظ��ى  االأردن  اإن  وق����ال 
ال�صالم  مبادئ  ن�صر  يف  لدوره  كبري  وتقدير 
من  انطالقًا  العاملي،  امل�صتوى  على  والعدالة 

الو�صطية  على  القائمة  اخلارجية  �صيا�صته 
واالع���ت���دال واح�����رتام ح��ق��وق االإن�����ص��ان، 
الدولية  واملعاهدات  االتفاقيات  واح��رتام 
يف  را���ص��خ��ًا  اأ���ص��ا���ص��ًا  االأردن  يعترها  ال��ت��ي 
االأردن  اأن  واأ���ص��اف  اجلميع.  مع  عالقاته 
املتحدة  ل���الأمم  ال��دع��م  ب��ت��ق��دمي  م�صتمر 
و�صع  خ��الل  من  االإن�صانية  مهامها  الإجن��اح 
كافة قدرات ال�صرطة االأردنية التي تتمتع 
بخرات عالية يف هذا املجال حتت ت�صرف 
االأمم املتحدة الإحالل ال�صالم يف جميع دول 
ال�صراع والنزاع.                   تابع �س3

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��رر 
الت�صكيالت  من  عدد  اجراء  النعيمي  تي�صري 

االدارية يف الوزارة اعتبارا من االربعاء.
علي  عبداهلل  تعيني  الت�صكيالت  و�صملت 
عبداهلل  توفيق  والدكتور  الدريدي،  ح�صن 
جرائيل  حممد  و�صوكت  املراعية،  بخيت 
املرازقة، ون�صال عبداحلميد �صالح املجايل، 
ع�صيبات  احمد  يو�صف  با�صم  وال��دك��ت��ور 
�صملت  كما  ال���وزارة.  مركز  يف  م�صت�صارين 
عي�صى  م��رع��ي  ر�صمي  تعيني  الت�صكيالت 
والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا  ح��درب 

العا�صمة،  حمافظة  القوي�صمة/  ل��ل��واء 
مديرا  اجلبور  م�صلم  فالح  حممد  والدكتور 
وادي  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  مل��دي��ري��ة 
حممد  وهارون  العا�صمة،  حمافظة  ال�صري/ 
االأحمد الرحاحلة مديرا ملديرية الرتبية 
حممد  والدكتور  ال�صلط،  ملنطقة  والتعليم 
ملديرية  م��دي��را  الهر�س  �صليمان  ح��م��دان 
امل��ف��رق،  ق�صبة  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
مديرا  ال�صديفات  ك�صاب  ع��اي��د  و���ص��ام��ي 
ملديرية الرتبية والتعليم ملحافظة عجلون.

اأ�صامة  تكليف  اي�صا  الت�صكيالت  و�صملت 
ملديرية  م��دي��را  ���ص��دي��ف��ات  ك�����ص��اب  ع��اي��د 

وف��ادي  امل��وق��ر،  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
ملديرية  مديرا  اجل���زازي  حممد  ابراهيم 
ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ل��واء ع��ني ال��ب��ا���ص��ا، 
مديرا  ال�صناق  حممد  �صرور  معن  والدكتور 
الكورة،  للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
مديرا  م��الك  ح�صني  علي  ح�صن  والدكتور 
البادية  للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
ال�صمالية الغربية، والدكتورة �صمية حممد 
ملديرية  م��دي��را  ال��ردي��ن��ي  عبدالرحمن 
الرتبية والتعليم ملنطقة البادية اجلنوبية، 
و�صامي ح�صن جمعه الوح�س مديرا ملديرية 
الرتبية والتعليم للواء دير عال.   تابع �س3

اصابة محلية بكورونا وعزل 4 منازل في الرمثا

الحواتمة: األردن مــن أوائـــل 
المساهمة في مهام حفظ السام

تشكيات ادارية في وزارة التربية والتعليم

من كاميرات الضباط.. فيديو »جديد« 
آلخر لحظات في حياة فلويد

ضبط معمل لصنع مستحضرات 
التجميل بطرق مخالفة

القبض على 11 شخصًا من المطلوبين 
والمشبوهين بقضايا المخدرات

وفيات كورونا تتجاوز 155 
ألفا في الواليات المتحدة

النيابة العامة:لم يتم إخاء 
سبيل أعضاء مجلس المعلمين

االحتال االسرائيلي يعتقل 19 
فلسطينيا بالضفة الغربية

*لندن
عن  فيديو،  مقطع  يف  الريطانية  ميل  دي��ل��ي  �صحيفة  ك�صفت 
اللحظات االأخرية يف حياة االأمريكي، من اأ�صل اأفريقي، جورج فلويد، 
الذي قتل على يد ال�صرطة يف اأواخر اأبريل املا�صي، واأثار مقتله موجة 

من االحتجاجات.
كامريات  �صورتها  لقطات  لل�صحيفة،  احل�صري،  الفيديو  ويظهر 
كانت على ج�صم �صباط ال�صرطة، توما�س لني، واأليك�س كوينج، وديريك 

ت�صوفني، املتهمون بالت�صبب يف وفاة فلويد.
فلويد،  راأ���س  اإىل  م�صد�صا  يوجه  وهو  �صرطة  رجل  ال�صور  وتظهر 
الذي كان داخل �صيارة، وقام فلويد بالبكاء مرتجيا ال�صرطي اأال يطلق 

النار عليه.
اأيها ال�صابط، من ف�صلك، ال  “من ف�صلك  وقال فلويد يف ال�صريط: 

تطلق النار علي، من ف�صلك يا �صديقي«.
اأن  ويرف�س  وي�صرخ،  ويبكي  مذعورا،  وهو  فلويد  اللقطات  وتظهر 
يدخل يف اجلزء اخللفي ل�صيارة ال�صرطة، الأنه يعاين من رهاب االأماكن 
ال�صيقة، ويقول اإنه عاجز عن التنف�س، لكن ال�صرطة مل تبد اأي �صفقة 

عليه.
�صباط  على  خطرا  ي�صكل  يكن  مل  فلويد  اأن  الفيديو  ويظهر 
ال�صرطة. وتويف فلويد اإثر �صغط ال�صابط ت�صوفني بركبته على رقبة 
فلويد ملدة 9 دقائق، مما اأدى اإىل اختناقه، يف مدينة مينيابولي�س يف 

25 اأبريل املا�صي.
واتهم ت�صوفني بالقتل، من الدرجة الثانية. وت�صبب مقتل فلويد يف 
اندالع موجة احتجاجات يف جميع اأرجاء الواليات املتحدة وخارجها، 

للتنديد بوح�صية ال�صرطة يف التعامل مع ال�صود.

*عمان
ال�صرطة  مع  بالتعاون  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  �صبطت 
م�صتح�صرات  لت�صنيع  العمد  ام  منطقة  يف  معمال  وال�صياحية  البيئية 

جتميل و�صامبو االأطفال واملعقمات بطرق خمالفة.
وقال مدير عام املوؤ�ص�صة الدكتور نزار مهيدات يف ت�صريح االأربعاء 
اإن املوؤ�ص�صة لن تتهاون مع املخالفني وحتويلهم للجهات القانونية، الفتا 
املالحظات  جميع  وتتلقى  ال�صاعة،  مدار  على  تعمل  املوؤ�ص�صة  اأن  اإىل 

واال�صتف�صارات وال�صكاوى على خمتلف و�صائل االت�صال اخلا�صة بها.

*عمان
يف  العاملني  ان  العام  االمن  مديرية  با�صم  االعالمي  الناطق  قال 
ادارة مكافحة املخدرات وبعد جمع املعلومات حول عدد من اال�صخا�س 
املخدرة يف جنوب  املواد  بق�صايا ترويج وحيازة  وامل�صبوهني  املطلوبني 
التابع لالدارة مداهمات  الفريق اخلا�س  وباإ�صناد من  نفذوا  العا�صمة 
اأف�صت  احلملة  ان  االع��الم��ي  الناطق  وا���ص��اف    . تواجدهم  الأم��اك��ن 
اللقاء القب�س على 11 �صخ�صًا من املطلوبني وامل�صبوهني بق�صايا ترويج 
التي متت مداهمتها كميات  املواقع  بط يف  ، و�صُ املخدرة  املواد  وحيازة 
ناري  و�صالح  املخدرة  املاريجوانا  وا�صتال  املخدرة  امل��واد  من  متفرقة 

اوتوماتيكي بحوزة املقبو�س عليهم.

*وكاالت
منها،  وال��وق��اي��ة  االأم��را���س  ملكافحة  االأم��ريك��ي��ة  امل��راك��ز  �صجلت 
الثالثاء، اأربعة ماليني و698818 حالة اإ�صابة بفريو�س كورونا، وهي 
الوفيات  عدد  اإن  وقالت  ال�صابق،  االإح�صاء  عن   49716 بواقع  زيادة 

ارتفع بواقع 733 اإىل 155204.
كوفيد-19  مبر�س  والوفيات  االإ�صابة  حاالت  االإح�صاء  وي�صمل 
مقارنة  املتحدة،  الواليات  �صرق  بتوقيت  م�صاء  الرابعة  ال�صاعة  حتى 
بال�صرورة  االأمريكية  املراكز  اأرقام  تعك�س  وال  ال�صابق.  اليوم  بتقرير 

البيانات التي ت�صدرها كل والية على حدة.
عدد  يف  ن�صبيا  تراجعا  ي�صجل  الذي  الثالث  اليوم  يعد  والثالثاء 
احل�صيلة  فيها  قفزت  املا�صي  االأ�صبوع  متوالية  اأيام   5 بعد  االإ�صابات، 

فوق 60 األف اإ�صابة يومية جديدة.

*عمان 
اأكد م�صدر يف النيابة العامة اأن ال �صحة لالأنباء املتداولة يف بع�س 
و�صائل االإعالم ومواقع التوا�صل االجتماعي ب�صاأن اإخالء �صبيل اأع�صاء 
النيابة  اأن  امل�صدر  واأ�صاف  اأعمالها.  املوقوفة  املعلمني  نقابة  جمل�س 
املعلمني،  بنقابة  املتعلقة  بالق�صايا  التحقيق  اأنهت  اأن  وبعد  العامة، 
قامت االأربعاء باإحالتها اإىل حمكمة بداية عّمان �صاحبة ال�صالحية 

واالخت�صا�س يف حماكمة امل�صتكى عليهم عن اجلرائم امل�صندة اإليهم.

*رام اهلل 
�صنت قوات االحتالل االإ�صرائيلي، االأربعاء، حملة دهم واعتقاالت 

وا�صعة بال�صفة الغربية املحتلة طالت 19 فل�صطينيا.
االح��ت��الل  ق���وات  ان  ب��ي��ان،  يف  الفل�صطيني  اال���ص��ري  ن���ادي  وق���ال 
اال�صرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وبيت حلم ونابل�س 

ورام اهلل وطوبا�س وجنني واعتقلت املواطنني الت�صعة ع�صر.
االحتالل  لبلدية  تابعة  ج��راف��ات  هدمت  مت�صل،  �صعيد  وعلى 
منازل  ثالثة  االأربعاء،  اليوم  املحتلة،  القد�س  مدينة  يف  االإ�صرائيلي 
ومن�صاأة جتارية ببلدة �صلوان جنوب امل�صجد االق�صى، واأجرت مواطنا 
على هدم منزله ببيت حنينا �صمال املدينة. وقال ع�صو جلنة الدفاع 
اإن قوات االحتالل هدمت  اأبو تايه، يف بيان،  اأرا�صي �صلوان خالد  عن 
منزيل ال�صقيقني �صامر و�صليمان القاق يف حي عني اللوزة يف �صلوان، بعد 
االحتالل  بلدية  اأن  م�صيفا  للهدم،  ا�صتعدادا  املقتنيات  من  اأفرغاه  اأن 
البناء  بحجة  ذات��ه؛  احلي  يف  عمرو  �صريف  للمواطن  منزال  هدمت 
جتارية  من�صاأة  اإىل  اإ�صافة  القانوين،  غري  والبناء  ترخي�س،  دون 
�صيحة.  عمر  للمقد�صي  تعود  القاق،  منزيل  بجانب  حالقة(  )�صالون 
كما اأجرت �صلطات االحتالل املواطن املقد�صي حممد علون على هدم 
منزله البالغة م�صاحته 90 مرتا مربعا، ويقطنه 7 اأفراد؛ وذلك جتنبا 
لتكاليف الهدم الباهظة. وقال مركز معلومات وادي حلوة يف بيان، ان 
بلدية االحتالل اأ�صدرت نهاية ال�صهر املا�صي قرارا يق�صي بهدم منزل 
مو�صحا  اإ�صافية،  لفرتة  تاأجيله  حتى  اأو  جتميده  اإمكانية  دون  علون، 
عليه  فر�صت  ولكنها  ترخي�صه،  يحاول  وهو  �صنوات  ثماين  ومنذ  اأنه 

خمالفة بناء قيمتها 30 األف �صيقل )10 اآالف دوالر( . 
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*عمان 
�صعد  ال��دك��ت��ور  ال�صحة،  وزي���ر  اأع��ل��ن 
جديدة  اإ�صابة  7ح��االت  ت�صجيل  جابر، 
منها  اململكة  يف  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
االإجمايل  العدد  لريتفع  حملية،  واح��دة 

لالإ�صابات منذ بدء اجلائحة اإىل 1231.
وب���ني ال��دك��ت��ور ج��اب��ر، خ���الل م��وؤمت��ر 
�صحفي عقد بدار رئا�صة الوزراء االأربعاء، 
توزعت  والتي  اجلديدة  احلاالت  تفا�صيل 
لواء  يف  حملية  حالة  االآت��ي:  النحو  على 
و3   ، اإ�صابتها  م�صدر  حتديد  مت  الرمثا 
ح��دود  ع��ل��ى  اأردن���ي���ني  ل�صائقني  ح���االت 
فنادق  يف  الأردن��ي��ني  ح��االت  و3  العمري، 
من  قادم  واالآخر  ال�صعودية  من   2 احلجر، 

العراق.
واأ�صار الدكتور جابر اإىل اأن 5 م�صابني 
متاثلوا لل�صفاء خالل ال� 24�صاعة املا�صية، 
 1177 ال�صفاء  ح���االت  جم��م��وع  لي�صبح 
حالة.   69 العالج  حتت  بقي  فيما  حالة، 
اأجرت  الوبائي  اال�صتق�صاء  فرق  اأن  وبني 
كورونا،  عن  للك�صف  فح�صًا   5964 اليوم 
اأج��ري��ت  ال��ت��ي  ال��ف��ح��و���ص��ات  ع���دد  لي�صل 
اإىل  االأردن  يف  الفريو�س  تف�صي  بدء  منذ 

.622620
الدكتور جابر وجود تطورات يف  واأكد 
العامل  دول  من  العديد  يف  الوبائي  الو�صع 
مما اأدى اإىل مزيد من االإغالقات والتاأثري 

�صلبا على و�صعها االقت�صادي واالجتماعي 
وال�صحي. 

الطلبة  عودة  حول  �صوؤال  على  رد  ويف 
عودة  اأن  جابر  الدكتور  بني  املدار�س،  اإىل 
و�صعتها  التي  بامل�صفوفة  مرتبطة  الطلبة 
الذي  الوبائي  الو�صع  وح�صب  احلكومة 
املحدد  باملوعد  الطبيعية  للعودة  ي��وؤدي 
قال  املطارات،  فتح  تاأجيل  وح��ول  لذلك. 
القرار جاء بعد تو�صية  اإن  الدكتور جابر 
الو�صع  تغري  ب�صبب  االأوب��ئ��ة،  جلنة  م��ن 
الوبائي يف عدد من الدول اخل�صراء، وعدم 

متكن تلك الدول من فح�س القادمني فح�س 
PCR، وانفتاح الدول على بع�صها البع�س، 
اململكة  اىل  ال��وب��اء  ع��ودة  اإىل  ي���وؤدي  م��ا 
منظمة  ت��وق��ع  ح�صب  امل��الي��ني  واإ���ص��اب��ة 
حزيران  �صهر  يف  للمملكة  العاملية  ال�صحة 
ال�صحي،  الو�صع  وت��ردي  املا�صيني  ومت��وز 
بجهود  و���ص��ل��ت  امل��م��ل��ك��ة  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
يف  االأول  املركز  اإىل  والقيادة  املواطنني 
احتواء الفريو�س ح�صب عدد من الدرا�صات 
بفتح  يقوم  االأردن  جعلت  والتي  العاملية 
عجلة  وع���ودة  القطاعات  م��ن  باملئة   90

االقت�صاد الوطني. 
اجلماعي،  الت�صمم  حلاالت  وبالن�صبة 
التي  اللجنة  اأن  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  اأك���د 
لدرا�صة  ج��اءت  ال���وزراء  رئي�س  �صكلها 
للجهات  ال��ذات��ي  والتقييم  االإج���راءات 
في�صري  اجل��ن��ائ��ي  اجل��ان��ب  اأم���ا  امل��ع��ن��ي��ة، 
ب��امل�����ص��ار ال��ط��ب��ي��ع��ي وح�����ص��ب االأ����ص���ول 
القانونية. وبني الدكتور جابر اأن ال�صبب 
هو   11 الدفاع  اأم��ر  تفعيل  من  الرئي�صي 
املواطنني  داعيا  اجلائحة،  انتهاء  عدم 
ال��دف��اع واالل��ت��زام  ب��اأم��ر  اإىل االل��ت��زام 
واالإجراءات  العامة  ال�صالمة  باإجراءات 
اأق�صى  واتباع  الكمامة  ولب�س  الوقائية 
درج����ات احل��ي��ط��ة واحل����ذر، واالل���ت���زام 
ب�����ص��ب��ل ال��وق��اي��ة واالح�������رتاز، وو���ص��ع 
االأم��اك��ن  اإىل  ال��دخ��ول  قبل  ال��ك��م��ام��ات 
وال��دوائ��ر  ال����وزارات  فيها  مب��ا  ال��ع��ام��ة، 
والعامة،  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومية 
فيها  ُت��ق��دم  التي  االأم��اك��ن  دخ��ول  وقبل 

للجمهور.  مبا�صرة  خدمات 
�����ص��ات  وامل��وؤ���صّ ال�����ص��رك��ات  ت�صمل  ك��م��ا 
وامل��ن�����ص��اآت واأم���اك���ن ال��ت�����ص��ّوق وامل����والت، 
الطبّية  والعيادات  التجارّية،  وامل��ح��اّلت 
�صرورة  على  م��وؤك��دا  ال�صحية،  وامل��راك��ز 
االل���ت���زام ب����االإج����راءات امل��ت��ب��ع��ة وع��دم 
على  للمحافظة  وامل�����ص��اف��ح��ة  التقبيل 

االإجناز يف احلالة الوبائية للمملكة. 

*عمان 
باململكة  وطالبة  طالبا   52943 �صجل 
الدرا�صي  للعام  االول  اال�صا�صي  ال�صف  يف 
اأم�س،  م�صاء  حتى   2020/2021 املقبل 
والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  امني  ح�صب 
جنوى  الدكتورة  واملالية  االدارية  لل�صوؤون 

قبيالت.
ت�صريح  يف  قبيالت  الدكتورة  وقالت 

لوكالة االأنباء االردنية ) برتا( االربعاء، 
يف  االردن��ي��ني  اب��ن��اء  م��ن  طالبا   3103 اإن 
املدار�س  يف  الكرتونيا  اي�صا  �صجلوا  اخلارج 
فيه  ا�صتقبلت  ال��ذي  الوقت  يف  باململكة، 
الوزارة 450 طلبا الكرتونيا لغاية معادلة 
و  االردنية،  غري  العامة  الثانوية  �صهادات 
اخلا�صة  التعليمية  املن�صاآت  من  طلبا   554

لغايات جتديد الرتخي�س.

الطلبات  جميع  ان  الدكتورة  واأك���دت 
تخ�صع  االلكرتونية  املن�صات  عر  املقدمة 
قبل  من  طبيعتها  ح�صب  كل  وبحث  لتقييم 
وفق  ال�صتكمالها  املعنية  ال���وزارة  ك���وادر 

التعليمات والقوانني الناظمة.
يذكر ان وزارة الرتبية والتعليم اأعلنت 
اخلدمات  من  عدد  اط��الق  �صابق،  وقت  يف 
ال��ك��رتون��ي��ة اجل���دي���دة يف اط����ار ح��زم��ة 

ت�صجيل  ت�صمل  تقدمها،  التي  اخل��دم��ات 
الطلبة يف ال�صف االول اال�صا�صي باملدار�س 
ترخي�س  وجتديد  املقبل،  الدرا�صي  للعام 
ومعادلة  اخلا�صة،  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
االردنية،  غري  العامة  الثانوية  �صهادات 
باملدار�س  الت�صجيل  خدمة  اىل  ا�صافة 
لغايات  اململكة  خ��ارج  االردن��ي��ني  للطلبة 

ت�صهيل االلتحاق بها حال عودتهم.

*عمان 
اأجمد  االإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  ق��ال 
خالل  اأّكد  الوزراء  جمل�س  اإن  الع�صايلة  عودة 
رئي�س  برئا�صة  اأم�س  اول  ُعِقدت  التي  جل�صته 
اأمر  تفعيل  على  ال��رّزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء 

الّدفاع رقم )11( ل�صنة 2020.
�صحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الع�صايلة  واأو���ص��ح 
جابر  �صعد  الدكتور  ال�صحة  وزير  مع  م�صرتك 
م�صاء االربعاء يف رئا�صة الوزراء، اأن اأمر الدفاع 
ب�صرورة  واالأف��راد  املن�صاآت  اأ�صحاب  ُيلِزم   11
واحل��ذر،  احليطة  درج���ات  باأق�صى  االل��ت��زام 
يلتزم  ال  من�صاأة  ك��ّل  على  عقوبات  ويفر�س 
العاملون فيها، اأو مرتادوها بارتداء الكمامات، 
اأو التي تهمل اأ�صاليب الوقاية باّتباع ممار�صات 
و�صالمتهم  املواطنني  �صّحة  تعري�س  �صاأنها  من 

للخطر.
اأمر  يف  ال���واردة  العقوبات  اأن  اإىل  وا���ص��ار 
غرامات  فر�س  ح��ّد  ت�صل   )11( رق��م  ال��ّدف��اع 
ب��ارت��داء  امللتزمني  غ��ري  االأف���راد  على  مالّية 
الكّمامات والتباعد اجل�صدي، ترتاوح قيمتها ما 
اإىل فر�س  باالإ�صافة  – 50 دينارًا(،  بني )20 
حّد  ت�صل  امللتزمة  غري  املن�صاآت  على  عقوبات 

االإغالق.
�صتمنح  احل��ك��وم��ة  اأّن  الع�صايلة  واأك����د 
املواطنني مهلة قد ت�صل اإىل اأ�صبوع لتفعيل اأمر 
الدفاع رقم 11 وذلك بعد التن�صيق مع احلّكام 
الرقابة  بتكثيف  املحافظات  يف  االإداري����ني 
جتّمع  اأّي  ومنع  فيه،  ال��واردة  املخالفات  على 
ع�صرين  عن  فيه  امل�صاركني  االأفراد  عدد  يزيد 

�صخ�صًا.
اأن هناك العديد من املالحظات  اإىل  ولفت 
الفرتة  خالل  جمتمعّية  ممار�صات  وجود  حول 
ال�صالمة  تعليمات  م��ع  تتنا�صب  ال  املا�صية 

بيوت  الإقامة  كالعودة  الوقاية،  واإج���راءات 
العزاء واالأفراح والتجّمعات والوالئم، م�صّددًا 
احلّكام  مع  بالتن�صيق  �صتقوم  احلكومة  اأن  على 
االإداريني يف املحافظات بتكثيف الرقابة على 
عدد  يزيد  جتّمع  اأّي  ومنع  املخالفات،  ه��ذه 

االأفراد امل�صاركني فيه عن ع�صرين �صخ�صًا.
احلذر  م�صاعفة  �صرورة  الع�صايلة  واأك��د 
الوقاية، خ�صو�صًا مع قرب موعد  والت�صّدد يف 
االأهمّية،  غاية  يف  وطنّيني  ا�صتحقاقني  حلول 
خالية  حملّية  بيئة  على  املحافظة  يتطّلبان 
بدء  وهما:  وجناح،  ب�صالم  لينجزا  الوباء،  من 
العام الدرا�صي مطلع �صهر اأيلول املقبل، واإجراء 
ت�صرين  من  العا�صر  يف  النيابّية  االنتخابات 

الثاين املقبل.
الوطنّية  املحّطات  هذه  عبور  اأّن  واأ�صاف 
احليوّية، مبا متّثله من اإجناز و�صرورة وطنّية 
الوقائّية  االإج��راءات  ت�صديد  يتطّلب  ملّحة، 
الإمتام العودة اإىل املدار�س واجلامعات، واإجراء 
قدر  -ال  وبائّية،  خماطر  اأّي  دون  االنتخابات 

اهلل-.
املحّطات  ه��ذه  ع��ب��ور  اأّن  اإىل  اأ���ص��ار  كما 
الوطنّية واإجنازها يف ظل الظروف االإقليمّية 
االأردن  قّوة  على  �صهادة  هو  ال�صعبة  والعاملّية 
وم��ن��ع��ت��ه، ووع����ي اأب��ن��ائ��ه، وحت��ّل��ي��ه��م ب��روح 

امل�صوؤولّية.
وعي  على  دائمًا  “نعّول  الع�صايلة:  وق��ال 
حماية  على  وحر�صهم  والتزامهم،  املواطنني 
حّققها  التي  واملكت�صبات  الوطنّية،  املنجزات 
يف  خ�صو�صًا  ال�صعبة،  ال��ظ��روف  رغ��م  االأردن 
والتي  واالأم����ن،  والتعليم  ال�صّحة  جم���االت 
التحّديات  كّل  جت��اوز  من  اهلل  ب��اإذن  �صتمكننا 

وامل�صاعب التي قد نواجهها«.
واأكد اأن �صّحة االأردنيني و�صالمتهم اأولوّية 

اأجل  للحكومة، ولن تّدخر جمهودًا من  ق�صوى 
حمايتهم، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات ت�صمن 

عدم و�صول الوباء وانت�صاره حملّيًا.
اعتداءات  من  اأم�س  اول  ح��دث  ما  وح��ول 
م��دان��ة على اأف���راد االأج��ه��زة االأم��ن��ّي��ة، اأك��د 
لن  احلكومة  اأن  االإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزير 
تتهاون مطلقًا مع كّل من يتعّر�س لرجال االأمن 
واجبهم  تاأديتهم  اأثناء  ة،  املخت�صّ واالأجهزة 
ب��اأّي  املت�صّببني  مبالحقة  و�صتقوم  الر�صمي، 
جزاءهم  لينالوا  للق�صاء  واإيداعهم  اعتداء 
�صتت�صدى  احلكومة  اأن  على  و�صدد  ال��ع��ادل. 
الوطن،  ب��اأم��ن  العبث  ي��ح��اول  م��ن  لكّل  بحزم 
اأمن  ح�صاب  على  وال�صدامات  االأزمات  وافتعال 
مرّتبات  اأن  اإىل  الفتا  اأبنائه،  و�صالمة  الوطن 
االأجهزة االأمنّية، التي ت�صّررت من قرار وقف 

حماولة  اأّي  من  اأك��ر  العالوات،  على  الزيادة 
للعبث، وهي تتعامل بحكمة وحنكة وعقالنّية 
املوقف  ت�صيي�س  اأو  للتاأزمي  حم��اول��ة  اأّي  م��ع 

ل�صالح جهة اأو حزب، اأو اأ�صخا�س.
اأّي  اأّن  على  ال��ت��اأك��ي��د  الع�صايلة  وج���دد 
يتحّقق  ل��ن  حزبي  اأو  نقابي  اأو  م��ايل  مطلب 
باحلوار  بل  االإم��الء،  اأو  اال�صتقواء  باأ�صاليب 
م�صالح  يخدم  ومب��ا  االآخ��ر،  وقبول  والنقا�س 
الوقت  يف  م�صريا  عام،  ب�صكل  والّدولة  ال�صعب 
العالوة  الزيادة على  اأن قرار �صرف  اإىل  ذاته 
مدنّيني  العام،  القطاع  موّظفي  جلميع  الفنّية 

وع�صكريني، �صيعود مع بداية عام 2021.
اإرجاء ت�صيري الرحالت  وفيما يتعلق بقرار 
وال��وج��ه��ات  ال���دول  واإىل  م��ن  منتظم  ب�صكل 
الوطنّية  اللجنة  تو�صية  بناء على  اخل�صراء، 

قد  ال��ق��رار  ه��ذا  اإّن  الع�صايلة  ق��ال  لالأوبئة، 
املواطنني  من  لفئة  االإرب��اك  من  بحالة  ت�صّبب 
برتتيب  ق��ام��وا  ال��ذي��ن  خ�صو�صًا  اخل���ارج،  يف 
نتفّهم  “ونحن  م�صيفا:  �صفرهم؛  اإج����راءات 
وناأ�صف  لديهم،  الغ�صب،  ورمّب��ا  العتب  حالة 
جائحة  ظ��ّل  يف  نعي�س  لكننا  ل��ذل��ك،  �صدقًا 
تكون  ال  قد  لذا  مثايل،  زمن  يف  ول�صنا  كورونا، 

جميع قراراتنا مثالّية«.
واأو�صح اأن هذه احلالة من التغرّيات لي�صت 
حم�صورة يف االأردن، بل هي حالة عاّمة تعانيها 
هناك  اأّن  اإذ  و�صعوبها،  ال��ع��امل  دول  خمتلف 
تفر�صها  التي  االإج��راءات  يف  م�صتمّرًا  تغيريًا 

الدول وفقًا لتطّورات هذا الوباء.
ع��امل��ّي��ة  ت���ط���ورات  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
باحلالة  يتعّلق  فيما  ج��دًا  مقلقة  واإقليمّية 
الوبائّية، خا�صة مع االرتفاع الكبري يف اأعداد 
احلكومة  من  تتطلب  مما  والوفيات،  االإ�صابات 
الرحالت  ت�صيري  واإرج��اء  االإج��راءات  ت�صديد 
انتكا�صة  اأي  تفادي  بهدف  املنتظمة،  اجلوية 

حملّية - ال قّدر اهلل -.
وا�صار الع�صايلة اإىل ان احلكومة �صتوا�صل 
يف  تغيري  اأّي  م��ع  و�صفافّية  ب��ج��راأة  التعامل 
االإج����راءات، يف ح��ال وج��ود تداعيات ج��اّدة 
تعمل  احلكومة  اأن  اإىل  م�صريا  ذل��ك،  تتطلب 
جتاه  م�صوؤولياتها  ب��ني  م��ا  للموازنة  ج��اه��دة 
وبني  وعودتهم،  اخل��ارج  يف  واأهلنا  مواطنينا 
هذا  انتقال  خطر  من  و�صعبنا  بلدنا  حماية 
الوباء للداخل. وك�صف يف هذا ال�صدد عن قرار 
االأردن��ي��ني  املواطنني  اأع���داد  ب��زي��ادة  حكومي 
بهم  تقّطعت  ال��ذي��ن  اخل����ارج،  م��ن  ال��ع��ائ��دي��ن 
�صيعلنه  عملهم؛  عقود  اأنهيت  والذين  ال�صبل، 

رئي�س الوزراء مطلع االأ�صبوع املقبل.
وج��ود  ح��ول  �صحفي  ���ص��وؤال  على  رده  ويف 

للمطارات  امل�صغلة  ال�صركة  بني  مالية  خالفات 
الرحالت  ت�صيري  ب��اإرج��اء  ت�صببت  واحلكومة 
اأك��د  االأردن،  واإىل  م��ن  املنتظمة  اجل��وي��ة 
الع�صايلة اأن م�صلحة امل�صغل الرئي�س للمطارات 
املطارات  وت�صغيل  الرحالت  تنظيم  يف  تكمن 
وجود  نافيا  مالية،  باإيرادات  اإليه  يعود  حتى 
امل�صغلة  وال�صركة  احلكومة  بني  خالفات  اأي 

للمطارات.
�صلة  ال  اأن���ه  اإىل  الع�صايلة  اأ���ص��ار  ك��م��ا 
�صيا�صية بني اأوامر الدفاع واإجراء االنتخابات 
ت�صرين  من  العا�صر  يف  عقدها  املقرر  الرملانية 
بقانون  العمل  انتهاء  اأن  موؤكدا  املقبل،  الثاين 
الدفاع مرتبط فقط باحلالة الوبائية والتعايف 

التام من جائحة كورونا.
ويف رّده على �صوؤال الأحد ال�صحفيني حول 
املوقوفة  املعلمني  نقابة  جمل�س  م��ع  احل���وار 
اأعمالها وتوقيف بع�س املعلمات، اأكد الع�صايلة 
اأن املعّلمات مّت اإخالء �صبيلهّن بعد وقت ق�صري، 
احل��وار  اب��واب  اأن  اإىل  ذات��ه  الوقت  يف  م�صريا 
كانت مفتوحة طوال الفرتة املا�صية، وا�صهمت 
مع  اتفاقية  وتوقيع  حلول  اإىل  التو�صل  يف 
ما  با�صتثناء  بنودها  معظم  نفذت  احلكومة 

تطلب تعديل بع�س الت�صريعات واالأنظمة.
زالت  ما  املعلمني  نقابة  اأن ق�صية  اإىل  ونّوه 
التدخل  احلكومة  ت�صتطيع  وال  الق�صاء،  لدى 
الطرف  وي�صتطيع  التقا�صي،  اإج����راءات  يف 
�صاحبة  املحكمة  لدى  الطعن  تقدمي  املت�صرر 

االخت�صا�س يف هذا االأمر.
وجدد وزير الدولة ل�صوؤون االإعالم التاأكيد 
على اأن العام الدرا�صي �صيبداأ يف موعده املقرر 
وزارة  اأع��ّدت  وقد  املقبل،  اأيلول  من  االأول  يف 
�صري  ل�صمان  الالزمة  خطتها  التعليم  الرتبية 

العملية التعليمية كاملعتاد.

إحداها محلية
وزير الصحة: 7 إصابات جديدة بكورونا

التربية: 52943 طالبا وطالبة سجلوا 
الكترونيا للصف االول

العضايلة: مجلس الوزراء يؤّكد تفعيل أمر الدفاع رقم )11(

*عمان 
امللك  ج��الل��ة  توجيهات  ال��ن��واب  جمل�س  ثمن 
امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
اإىل  واإر�صاله  ميداين  ع�صكري  م�صت�صفى  بتجهيز 
والعالجية  الطبية  اخلدمة  تقدمي  اأجل  من  لبنان 

وم�صاندة االأ�صقاء.
االحت��اد  رئي�س  ال��ن��واب،  جمل�س  رئي�س  واك���د 
الرملاين العربي املهند�س عاطف الطراونة يف بيان، 
االأربعاء، اأن هذه اخلطوة ما هي اإال جت�صيد الأوا�صر 
وال�صعبني  البلدين  جتمع  التي  والعالقة  االأخ���وة 

ال�صقيقني. 
بريوت،  اللبنانية  العا�صمة  اأ�صاب  ما  اإن  وقال: 
القلوب  واعت�صرت  واالأمل،  باحلزن  االأردنيني  اأ�صاب 
البالد  �صيد  بتوجيهات  االأردن  فهّب  وحرقة،  اأ�صًى 
مب�صاعر �صادقة وخطوات حثيثة لتقدمي يد العون. 
لرئي�س  احل���ارة  التعازي  ع��ن  ال��ط��راون��ة  وع��ر 

جمل�س النواب اللبناين نبيه بري والأهايل ال�صحايا 
املتوفني  يتغمد  اأن  القدير  العلي  �صائاًل  واجلرحى، 
بال�صفاء  اجلرحى  على  مي��ّن  واأن  رحمته،  بوا�صع 
العاجل، موؤكدًا اأن لبنان �صيتجاوز هذه املحنة قويًا 

معافى باإذن اهلل.
يف ال�صياق، اأكد الطراونة با�صم االحتاد الرملاين 
يف  االأ�صقاء  مع  العربية  الرملانات  وق��وف  العربي، 
اإىل  العربية  وال��رمل��ان��ات  املجال�س  داع��ي��ًا  لبنان، 
تكثيف جهودها لتقدمي حكوماتها الدعم واالإ�صناد 

الالزمني اإىل لبنان.
واأكد اأهمية اإ�صناد جهود االإغاثة اللبنانية؛ فما 
وفاجع،  �صادٌم  ب��ريوت  مرفاأ  يف  تفجريات  من  جرى 
م�صريًا  لالأ�صقاء،  االإ�صناد  خطوات  تكثيف  ويتطلب 
و�صالبة  بعزم  الكرب  هذا  �صيتجاوز  لبنان  اأن  اإىل 
�صعبه الذي ما عرف اإال مبواقفه العروبية واإخال�صه 

الأمته وق�صاياها.

*عمان 
عن  الفايز  في�صل  االعيان  جمل�س  رئي�س  عر 
لل�صعب  امل��وا���ص��اة  م�صاعر  وا���ص��دق  احل���ارة  تعازيه 
الذي  االنفجار  جراء  وحكومته،  وقيادته  اللبناين 
وقع يوم ام�س الثالثاء، يف مرفاأ بريوت واأودى بحياة 

الع�صرات وت�صبب باإ�صابة االالف.
وقال الفايز يف بيان �صحفي االربعاء، ان االردن 
جميع  ي�صع  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اكد  وكما 

امكانياته يف خدمة اال�صقاء يف لبنان للم�صاعدة يف 
جتاوز هذا احلادث االأليم، ليعود لبنان كما عهدناه 

دائما بلد احلب والفرح والكرامة والعطاء.
يف  ق�صوا  ال��ذي��ن  اهلل  يتغمد  ان  الفايز  ودع��ا 
يلهم  وان  ور�صوانه،  رحمته  بوا�صع  املفجع  احل��ادث 
امل�صابني  على  ومين  وال�صلوان،  ال�صر  جميل  ذويهم 
قادر  لبنان  بان  ثقته  عن  معربا  العاجل،  بال�صفاء 

على جتاوز حمنته هذه ليعود اكرث قوة و�صالبة. 

*عمان 
عودة  اأجمد  االإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزير  نعى 
وقع  ال��ذي  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار  �صحايا  الع�صايلة 
باإ�صابة  وت�صبب  الع�صرات  بحياة  واأودى  الثالثاء، 

االآالف.
وزي��رة  م��ع  هاتفيا  ات�صاال  الع�صايلة  واأج���رى 
االأرب��ع��اء،  ال�صمد  عبد  منال  اللبنانية  االإع���الم 
لالأ�صقاء  احلكومة  با�صم  التعازي  خالله  من  ق��دم 
يف  وقع  ال��ذي  املاأ�صاوي  االنفجار  ج��راء  اللبنانيني 
واآالف  ال�صحايا  ع�صرات  وخلف  ب��ريوت،  العا�صمة 

اإىل  االأردن  وق���وف  الع�صايلة  واأك���د  االإ���ص��اب��ات. 
اإىل  مت�صرعا  اجللل،  م�صابهم  يف  االأ�صقاء  جانب 
واأن  رحمته،  بوا�صع  ال�صحايا  يتغمد  اأن  تعاىل  اهلل 
جانبها،  من  العاجل.  بال�صفاء  امل�صابني  على  مين 
اأ�صادت عبد ال�صمد مبواقف االأردن امل�صاندة للبنان 
امللك  �صكرها جلاللة  الظروف، معربة عن  يف جميع 
عبد اهلل الثاين باإر�صاله م�صت�صفى ع�صكريا ميدانيا 
والعالجية  الطبية  اخلدمة  لتقدمي  ب��ريوت،  اإىل 
للم�صابني للتخفيف من االأعباء على كاهل املوؤ�ص�صات 

الطبية اللبنانية.

*عمان
)تايوان(،  الوطنية  ال�صني  جمهورية  قامت 
بني  رب���ع���اء،  االأ توقيعها  مت  ات��ف��اق��ي��ة  مب��وج��ب 
بالترع  كور،  مري�صي  ومنظمة  خارجيتها  وزارة 
م�صروع  لتنفيذ  اأمريكي  دوالر  األف   250 مببلغ 

الفتيات«. لتمكني  اآمنة  »م�صاحات 
النف�صي  الدعم  توفري  اىل  امل�صروع  ويهدف 
االج��ت��م��اع��ي ومت��ك��ني ال��ف��ت��ي��ات ال��ي��اف��ع��ات يف 
احلياتية  املهارات  من  واالأزرق  الزعرتي  خميمي 
على  احل��ف��اظ  يف  ت�صاعدهن  ال��ت��ي  ���ص��ا���ص��ي��ة  االأ
اإىل  باالإ�صافة  مل�صتقبلهن  والتخطيط  �صالمتهن 

االإجنابية. ال�صحة  جمال  يف  وعيهن  رفع 
تو�صيع  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  و�صيتم 
جمهورية  من  املتوا�صل  والتعاون  الدعم  نطاق 
من  لالجئني  املقدم  )تايوان(  الوطنية  ال�صني 

.2013 عام  منذ  كور  مري�صي  خالل 
ك���ور من  م��ري���ص��ي  م��ن��ظ��م��ة  ه���ذا و���ص��ت��ع��م��ل 
جدد  معلمات  تدريب  على  امل�صروع  ه��ذا  خ��الل 

من  اأك���ر  ع��دد  اىل  ال��و���ص��ول  م��ن  يتمكن  ح��ت��ى 
وتزويدهن  املراهقة  �صن  على  املقبالت  الفتيات 
ب��امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��غ��ريات اجل�����ص��دي��ة 
البلوغ  �صن  عند  لهن  �صتح�صل  التي  والنف�صية 
من  ل��ه��ن  ال���الزم  ال��دع��م  ت��وف��ري  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
م���ن���ة ت��وف��ر ل��ه��ن ف��ر���ص��ة  خ���الل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة اآ
والتعليمية.  الرتفيهية  االأن�صطة  يف  امل�صاركة 
اأولياء  ت�صتهدف  اأن�صطة  امل�صروع  و�صي�صمل  كما 
يف  مهاراتهم  لتح�صني  الرعاية  ومقدمي  االأمور 

الرعاية. تقدمي 
الن�صاطات  معظم  اأن  بالذكر  اجلدير  وم��ن 
اأنف�صهن  ال��الج��ئ��ات  ال��ف��ت��ي��ات  ب��ق��ي��ادة  �صتنفذ 

كور. مري�صي  منظمة  فريق  من  بدعم 
�صهر   12 امل�����ص��روع  تنفيذ  م��دة  وت��ب��ل��غ  ه��ذا 
خميمي  يف  املنفذة  ك��ور  مري�صي  مل�صاريع  مكماًل 
م��ن��ظ��م��ة  م���ن  ب��ت��م��وي��ل  وال����زع����رتي  االأزرق 
من  وغريهم  االأمل  م�صدر  وموؤ�ص�صة  اليوني�صف 

املخيمني. هذين  يف  املنظمة  لعمل  الداعمني 

الطراونة: موقف ملكي
 يجسد األخوة مع لبنان

رئيس مجلس االعيان يعزي 
بضحايا انفجار بيروت

العضايلة ينعى
 ضحايا انفجار بيروت

ميرسي كور األردن وتايوان توقعان 
اتفاقية لدعم تمكين الفتيات

*عمان 
قال وزير االأ�صغال العامة واالإ�صكان، 
مديرية  اإن  العمو�س،  ف��الح  املهند�س 
ب��ال��وزارة  اجلغرافية،  املعلومات  نظم 
التنفيذية  امل��دي��ري��ات  م��ع  وبالتعاون 
بروجرام”  اي��د  ا���س  و”يو  للم�صاريع 
ملوظفي  تتيح  اإلكرتونية  من�صة  ط��ورت 
امل�صاريع  تنفيذ  اأعمال  متابعة  ال��وزارة 
ب�صكل  واخل��ارج  الداخل  من  االن�صائية 

اآيل.
ال��وزي��ر  بح�صب  امل��ن�����ص��ة  وت��ه��دف 
امل�صاريع  اإج��راءات  اأمتتة  اإىل  العمو�س 
بامل�صاريع  اخلا�صة  التقارير  واإ���ص��دار 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ال��و���ص��ائ��ل االل��ك��رتون��ي��ة 
املواقع  خمتلف  يف  امل�صاريع  ومتابعة 
للح�صول  تقنية  وبطرق  مبا�صر  ب�صكل 

على معلومات دقيقة وحمددة.
واأو�صح العمو�س يف ت�صريح ل�)برتا(، 
ميكن  امل�صاريع  اإدارة  نظام  اأن  االأربعاء، 
ال��ع��م��ل �صمن  ال�����وزارة م��ن  امل��وظ��ف يف 
الت�صل�صل  بح�صب  له  ت�صند  �صالحيات 
اإمكانية  الوظيفي اخلا�س به، كما يتيح 
عر�س تقارير ور�صومات  لالإدارة تعك�س 

الو�صع اخلا�س بامل�صروع بدءًا من تاريخ 
النهائي  الت�صليم  تاريخ  وحتى  بدايته 
املعلومات  بكافة  االح��ت��ف��اظ  م��ع  ل��ه، 
مركزية  بيانات  قاعدة  يف  به  املتعلقة 
املعلومات  بنظام  ومرتبطة  موؤر�صفة 

اجلغرافية املطبق بالوزارة.
وقال، اإن النظام �صي�صاهم يف تعزيز 
ال�صفافية واحلوكمة يف الرقابة واإدارة 
النظام  ا���ص��ت��خ��دام  مت  كما  امل�����ص��اري��ع، 
�صرعة  يف  واأ�صهم  ال�صتاء  ف��رتة  خ��الل 
مو�صحًا  الطوارئ،  غرفة  يف  اال�صتجابة 
انه �صيتم التوقف عن العمل بالطريقة 
التقليدية يف متابعة امل�صاريع با�صتخدام 
النظام ال�صابق وا�صتبدالها مبن�صة على 
�صبكة االنرتنت مرتبطة بقاعدة بيانات 
نظم املعلومات اجلغرافية حال االنتهاء 
من جتربة الرنامج للموظفني العاملني 

على النظام.
واأ�صاف، اإن النظام �صي�صهم يف توفري 
املال والوقت واجلهد ويعمل على توفري 
ال��ق��رار  وات��خ��اذ  وحتليلها  امل��ع��ل��وم��ات 
املنا�صب وفق الظروف واملعطيات وح�صب 
متخذ  وي�صاعد  امل�صروع،  يف  العمل  �صري 

وقرارته  تعليماته  اإ�صدار  على  القرار 
بناء على معطيات دقيقة وحمدثة. 

البطاقة  تطوير  مت  اأنه  اإىل  واأ�صار 
احلالية وحتويلها اإىل بطاقة الكرتونية 
خا�صة بامل�صاريع حتتوي على: املعلومات 
التعاميم  املالية،  املطالبات  التعاقدية، 
وال���ت���م���دي���دات ال��زم��ن��ي��ة، االأوام������ر 
اأن��واع  وكافة  االإجن��از  ن�صب  التغيريية، 
العمل  م�صارات  ا�صافة  ومت  املرفقات، 
والتقارير  املهام  واإ�صناد  والتنبيهات، 
اجلغرافية  املعلومات  نظم  مع  والربط 
مواقع  وعر�س  وت�صهيله  العمل  الإث��راء 

امل�صاريع ب�صكل تفاعلي .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت م���دي���رة نظم 
املعلومات اجلغرافية يف الوزارة املهند�صة 
بوابة  تت�صمن  املن�صة  اإن  مقط�س،  النا 
العالقة  الأ�صحاب  اإلكرتونية  خدمات 
تتيح  والهيئات  ال��وزارات  مثل  بامل�صاريع 
بهم  اخل��ا���ص��ة  امل�����ص��اري��ع  متابعة  ل��ه��م 
ب�صكل مبا�صر من خاللها، باالإ�صافة اىل 
ب�صكل  العمل  م�صارات  وتفعيل  تطبيق 
اآيل  ب�صكل  امل�����ص��اري��ع  ملتابعة  متكامل 
لتوفري الوقت واجلهد على كافة اجلهات 

املعنية وت�صهيل عمل مهند�صي االت�صال 
يف متابعة عدة م�صاريع وب�صكل متزامن.

الثانية  املرحلة  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 
ال�صركاء  مع  الربط  �صتتيح  املن�صة  من 
املعنية  اجل��ه��ات  وك��اف��ة  اخل��ارج��ي��ني 
ب��ال��ع��م��ل م��ث��ل امل��ك��ات��ب اال���ص��ت�����ص��اري��ة 
باالإ�صافة  بالعمل،  املعنيني  واملقاولني 
خمتلفة  انظمة  مع  الكرتوين  ربط  اإىل 
االأر�صفة  ونظام  املرا�صالت  نظام  مثل: 
املركزية  العطاءات  نظام  االلكرتوين، 

ونظام دائرة االرا�صي.   
على  يعمل  ال��ن��ظ��ام  اأن  واأو���ص��ح��ت 
لتكون  مراحلها  بكافة  امل�صاريع  اأر�صفة 
املرفقات متوفرة ومرتبطة برقم  كافة 
واملوقع  امل�صروع  وا�صم  )العطاء(  العقد 

اجليومكاين وجاهزة حني احلاجة.
هذه  اعتماد  مت  اإنه  مقط�س  وقالت 
التحديثات  اإدخال  ل�صمان  االج��راءات 
ب�صكل  اجليومكانية  بيانات  قاعدة  على 
اآيل ومن خالل الدوائر ذات االخت�صا�س 
التحديث  ا���ص��ت��م��راري��ة  ي��خ��دم  ومب���ا 
البيانات  لقاعدة  الالزمة  والدميومة 

التابعة للوزارة.)برتا-موؤمن احلوري(

وزير األشغال: أتمتة إجراءات 
المشاريع اإلنشائية قيد التنفيذ
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*عمان 
اأكد مدير االأمن العام اللواء الركن ح�صني 
يف  االأردن��ي��ة  امل�صاركة  اأن  احل��وامت��ة،  حممد 
ال��روؤي��ة  م��ن  انطلقت  ال�����ص��الم  حفظ  ق���وات 
ال��ث��اق��ب��ة جل��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 
الدوليني، وكان  وال�صلم  االأمن  باحلفاظ على 
االأردن من اأوائل الدول التي �صاهمت يف هذه 
م�صتوى  على  الت�صعينيات  بداية  منذ  املهام 

املراقبني وال�صرايا.
م�صوؤول  االربعاء،  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
التعيني واالختيار يف املكون ال�صرطي بدائرة 
عمليات حفظ ال�صالم يف االأمم املتحدة عطا 
تقييم  الإج���راء  االردن  ي��زور  ال��ذي  ياجنني 
الكوجنو  يف  ن�صرها  املتوقع  لل�صرية  عملياتي 
وال��ت��ي جرى  اأق�����ص��ى،  ي��وم��ًا بحد  خ��الل 90 
اختيارها للم�صاركة يف املهمة من بني 10 دول 
ال�صاغر، ومعظمها  للح�صول على هذا  ناف�صت 
اللغة  وهي  بالفرن�صية،  الناطقة  ال��دول  من 

الر�صمية للمهمة.
اإن االأردن يحظى باحرتام وتقدير  وقال 

والعدالة  ال�صالم  مبادئ  ن�صر  يف  لدوره  كبري 
�صيا�صته  من  انطالقًا  العاملي،  امل�صتوى  على 
اخلارجية القائمة على الو�صطية واالعتدال 
واح�������رتام ح���ق���وق االإن���������ص����ان، واح�����رتام 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي يعترها 
االأردن اأ�صا�صًا را�صخًا يف عالقاته مع اجلميع. 
الدعم  بتقدمي  م�صتمر  االأردن  اأن  واأ���ص��اف 
من  االإن�صانية  مهامها  الإجناح  املتحدة  لالأمم 
االأردنية  ال�صرطة  قدرات  كافة  و�صع  خالل 
املجال  ه��ذا  يف  عالية  بخرات  تتمتع  التي 
ال�صالم  الإحالل  املتحدة  االأمم  ت�صرف  حتت 

يف جميع دول ال�صراع والنزاع.
للم�صاركة  تقديره  عن  ياجنني  واأع��رب 
ن��ظ��رًا  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ه��ام  يف  االأردن���ي���ة 
به  يتمتع  ال��ذي  واالن�صباط  لالحرتافية 
حتقيقًا  االأردنية؛  ال�صرطة  واأف��راد  �صباط 
املتحدة  لالأمم  النبيلة  االإن�صانية  لالأهداف 
خمتلف  يف  النزاعات  وف�س  االأم��ن  الإح��الل 

مناطق ال�صراع بالعامل.
التي اتخذتها  االإج��راءات  وثمن ياجنني 

تقييم  عملية  لت�صهيل  العام  االأم��ن  مديرية 
االح��رتازي��ة  االإج����راءات  وات��خ��اذ  ال�صرية 
اأن  م��وؤك��دا  ك��ورون��ا،  جائحة  ظل  يف  ال��الزم��ة 
منوذجا  وتعمم  �صتوثق  االإج�����راءات  ه��ذه 
منذ  لل�صرايا  عملياتي  تقييم  عملية  الأول 
�صيجري  اأن��ه  واأ���ص��اف  ك��ورون��ا.  اأزم��ة  بداية 
والتكتيكية  العملياتية  اجلاهزية  تقييم 
)�صوات:  وفريق  واأفرادها  و�صباطها  لل�صرية 
بالتن�صيق مع قيادة املهمة ال�صرطية   )swat
املرئي  االت�����ص��ال  ع��ر  الكونغو  يف  االأمم��ي��ة 
وال�صورة  بال�صوت  ذلك  وتوثيق  االفرتا�صي، 
ذلك  من  لال�صتفادة  الفح�س  مراحل  جلميع 
يف عمليات التقييم الالحقة لل�صرايا وفح�س 
االأممية  امل��ه��ام  جلميع  ال��دول��ي��ني  امل��راق��ب��ني 
االأخرى يف العامل. ح�صر اللقاء نائب مفو�س 
جنوب  يف  املتحدة  االأمم  مهمة  يف  ال�صرطة 
املجايل،  معت�صم  الدكتور  العميد  ال�صودان 
احلبا�صنة،  طارق  العميد  للعمليات  وامل�صاعد 
العقيد  ال�صالم  حفظ  عمليات  اإدارة  ومدير 

الدكتور اياد اجلراح.

*عمان 
وبالتعاون  والري،  املياه  وزارة  �صبطت 
ومديرية  الها�صمية  ل��واء  مت�صرفية  مع 
حلماية  امللكية  واالدارة  ال��ع��ام  االم���ن 
الها�صمية  مبنطقة  وال�صياحة،  البيئة 
حمملة  �صاحنات  اأربع  بالزرقاء،  وال�صليل 
من  خمالفة  بطريقة  امل�صتخرج  بالبازلت 
ال�صمرا  اخلربة  مبحطة  اخلزينة  اأرا�صي 

وال�صليل.
وق��ال��ت ال����وزارة يف ب��ي��ان، االأرب��ع��اء، 
ماليا  ع��ائ��دا  حتقق  ال��ب��ازل��ت  �صخور  اإن 

اأوقفت  انها  مو�صحة  للدولة،  واقت�صاديا 
العام  للمدعي  لتحويلهم  �صائقني  اربعة 
وحجزت احلمولة وال�صيارات لدى مديرية 
و�صول  بعد  انه  وبينت  املركزية.  امل�صاغل 
�صكل  ال�صخور،  ا�صتخراج  عن  املعلومات 
مالك  الدكتور  الها�صمية  ل��واء  مت�صرف 
املخالفات  لر�صد  اأمنيا  فريقا  خري�صات 

و�صبط االعتداءات.
�صاحنتني  اأم�س  م�صاء  الوزارة  و�صبطت 
حمملتني ب�صخور البازلت اثناء حماولتهما 
اح��دى  م��ن  الها�صمية  منطقة  م���غ���ادرة 

امنية  ق��وة  وا�صتدعيت  املخفية،  الطرق 
من مركز اأمن الها�صمية و�صبطت املخالفني 
واأع��دت  وحجزتها  واملركبات،  واحلمولة 

ال�صبوطات اخلا�صة بالواقعة.
�صاحنتني  �صبطت  ال�صليل  منطقة  ويف 
بطريقة  امل�صتخرج  بالبازلت  حمملتني 
البيئية،  ال�����ص��رط��ة  ق��ب��ل  م���ن  خم��ال��ف��ة 
وحجزت  ال�صليل،  اأمن  مركز  مع  بالتعاون 
واأع��دت  واحلمولة  وال�صائقني  املركبات 
ال�صبوطات وحولت امل�صبوطات اإىل املدعي 

العام.

جهود  وال����ري  امل��ي��اه  وزارة  وث��م��ن��ت 
جهودهم  على  ال��ع��ام  واالأم���ن  املت�صرفية 
املياه  ق��ط��اع  ممتلكات  حلماية  ودع��م��ه��م 
موؤكدة  من�صاآتها،  �صالمة  على  واملحافظة 
جميع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  حمالتها  موا�صلة 
وخ�صو�صا  واالمنية  الر�صمية  االج��ه��زة 
وزارة الداخلية واالمن العام لر�صد واإزالة 

اية اعتداءات .
عن  االب����الغ  اإىل  امل��واط��ن��ني  ودع����ت 
املوحد  الرقم  عر  ذل��ك  ح��ول  �صبهة  اي 

لطوارىء املياه 117116. 

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��رر 
تي�صري النعيمي اجراء عدد من الت�صكيالت 

االدارية يف الوزارة اعتبارا من االربعاء.
و�صملت الت�صكيالت تعيني عبداهلل علي 
والدكتور توفيق عبداهلل  الدريدي،  ح�صن 
جرائيل  حممد  و�صوکت  املراعية،  بخيت 
�صالح  ع��ب��داحل��م��ي��د  ون�����ص��ال  امل���رازق���ة، 
احمد  يو�صف  با�صم  وال��دك��ت��ور  امل��ج��ايل، 
ال���وزارة.  مركز  يف  م�صت�صارين  ع�صيبات 
مرعي  ر�صمي  تعيني  الت�صكيالت  �صملت  كما 

الرتبية  ملديرية  م��دي��را  ح���درب  عي�صى 
حمافظة  القوي�صمة/  ل��ل��واء  والتعليم 
م�صلم  فالح  حممد  وال��دك��ت��ور  العا�صمة، 
والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا  اجلبور 
العا�صمة،  حمافظة  ال�صري/  وادي  للواء 
وه������ارون حم��م��د االأح���م���د ال��رح��اح��ل��ة 
ملنطقة  والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا 
�صليمان  حمدان  حممد  والدكتور  ال�صلط، 
والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا  الهر�س 
ک�صاب  عايد  و�صامي  املفرق،  ق�صبة  للواء 
ال�صديفات مديرا ملديرية الرتبية والتعليم 

ملحافظة عجلون. و�صملت الت�صكيالت اي�صا 
تكليف اأ�صامة عايد ك�صاب �صديفات مديرا 
املوقر،  للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
مديرا  اجل���زازي  حممد  ابراهيم  وف���ادي 
عني  ل��ل��واء  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  مل��دي��ري��ة 
البا�صا، والدكتور معن �صرور حممد ال�صناق 
للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا 
مالك  ح�صني  علي  ح�صن  والدكتور  الكورة، 
للواء  والتعليم  الرتبية  ملديرية  مديرا 
والدكتورة  الغربية،  ال�صمالية  البادية 
�صمية حممد عبدالرحمن الرديني مديرا 

البادية  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
الوح�س  جمعه  ح�صن  و�صامي  اجلنوبية، 
مديرا ملديرية الرتبية والتعليم للواء دير 
عال. كما �صملت تكليف الدكتور عبد احلي 
ملديرية  مديرا  القرالة  املهدي  عبد  �صالم 
ومي  ال��ك��رك،  ملنطقة  والتعليم  الرتبية 
ملديرية  مديرا  الرهايفة  ح�صمان  احمد 
اجلنوبي،  امل��زار  للواء  والتعليم  الرتبية 
مديرا  املزاودة  علي  ح�صني  علي  والدكتور 
الطيبة  للواءي  والتعليم  الرتبية  ملديرية 

والو�صطية / حمافظة اربد.

*عمان 
ال�صحفيني  ن��ق��اب��ة  جم��ل�����س  اأع�����رب 
يف  االأ���ص��ق��اء  م��ع  ت�صامنه  ع��ن  االأردن��ي��ني 
بامل�صاب  واحلزن  االأمل  وم�صاركتهم  لبنان 

اجللل.
اإىل  منف�صلتني  ر�صالتني  املجل�س  ووجه 
عوين  الزميل  اللبنانيني  ال�صحفيني  نقيب 
الكعكي ونقيب حمرري ال�صحافة اللبنانية 
خاللهما  ق���دم  ق�صيفي  ج���وزف  ال��زم��ي��ل 
واالأ�صرة  ال�صقيق  اللبناين  لل�صعب  العزاء 
االنفجار  ب�صحايا  اللبنانية  ال�صحفية 

الذي وقع يف مرفاأ بريوت الثالثاء.
عقدها  جل�صة  خ��الل  املجل�س،  وق��رر 
ال�صحفيني  نقيب  نائب  برئا�صة  االأربعاء 
الزميل ينال الرماوي، خماطبة احلكومة 
جم����ددا ب�����ص��اأن حت��دي��د م��وع��د الإج����راء 
حت�صن  �صوء  يف  وذل��ك  النقابة  انتخابات 

الو�صع الوبائي يف اململكة.
جائزة  جوائز  توزيع  املجل�س  قرر  كما 
الزمالء  على  ال�صحفي  ل��الب��داع  احل�صني 
بها(،  )املطعون  الفئة  با�صتثناء  الفائزين 
القانوين  امل�صت�صار  ال�صت�صارة  وفقا  وذل��ك 

للنقابة.
احل�صني  جائزة  جلنة  املجل�س  و�صكل 
حلمي  ال��زم��الء:  م��ن  ال�صحفي  ل��الب��داع 
الطويل،  ع��اي��دة  ك��م��ال،  م��اج��د  االأ���ص��م��ر، 
ج��ورج  ج�����رادات،  �صهري  ال��ع��ت��وم،  ح�����ص��ام 

طريف، ابراهيم البواريد.
 )23( ع�صوية  ال��غ��اء  املجل�س  وق���رر 
جتاوزت  حيث  النقابة،  �صجالت  من  زميال 
ال�صحفيني  ���ص��ج��الت  يف  ت�صجيلهم  م���دة 
�صنوات  خم�س  م��ن  اأك���رث  امل��م��ار���ص��ني  غ��ري 
امل��ادة  من  )ه���(  للفقرة  تنفيذا  متتالية، 

والتي  ال�صحفيني  نقابة  قانون  من   )14(
النقابة  يف  ال�صحفي  ع�صوية  )تلغى  ن�صها 
ال�صحفيني  ا�صتمر ت�صجيله يف �صجالت  اذا 
�صنوات  خم�س  م��ن  الأك��رث  املمار�صني  غ��ري 

متتالية(.
االأم���ور  م��ن  ع���ددا  املجل�س  اأق���ر  ك��م��ا 
والزميالت  بالنقابة  اخلا�صة  االإجرائية 
والزمالء اأع�صاء الهيئة العامة، مبا يف ذلك 
اإعادة ت�صجيل عدد من الزميالت والزمالء 
زوال  بعد  املمار�صني  ال�صحفيني  �صجل  يف 

االأ�صباب.

*عمان 
واالآث���ار  ال�صياحة  وزارة  يف  وق��ع��ت 
واطالق  الإن�صاء  تفاهم  مذكرة  االأربعاء، 
و�صناع  جت��ار  ل��دع��م  ال��ك��رتون��ي��ة  من�صة 
التقليدية،  وال�صناعات  ال�صرقية  احلرف 

ومتكينهم من عر�س منتجاتهم الوطنية.
ووقع املذكرة وزيرة ال�صياحة واالآثار 
ادارة  جم��ل�����س  ورئ��ي�����س  ���ص��وي��ك��ة،  جم��د 
وال�صناعات  للحرف  االأردن��ي��ة  اجلمعية 
ابراهيم  وجتارها  وال�صعبية  التقليدية 
كاف”  “�صني  �صركة  عن  وممثل  الزريقي، 
لت�صميم املواقع االلكرتونية التي تعاقدت 
حيث  امل��ن�����ص��ة،  الإن�����ص��اء  اجلمعية  معها 
وتغذية  املن�صة  اإدارة  اجلمعية  �صتتوىل 
منتجي  مع  التوا�صل  خالل  من  حمتواها 
التقليدية  وال�صناعات  ال�صرقية  التحف 
من  لتمكينهم  اأع�صائها  م��ن  اململكة  يف 

عر�س منتجاتهم واال�صتفادة منها.
ال���وزارة  �صتتوىل  امل��ذك��رة  ومب��وج��ب 
رعاية اإطالق املن�صة االلكرتونية للحرف 
لرتويج  ناظمة  �صتكون  والتي  التقليدية، 
وال�صعبية  احلرفية  املنتجات  وت�صويق 
غ�صه  اأو  للم�صرتي  ا�صتغالل  اأي  عن  بعيدًا 
اأو االحتيال عليه اأو االإ�صاءة اإىل االأديان 
الوطنية،  ال�صياحة  �صمعة  اأو  ال�صماوية 
لت�صويق  وحيدة  كوجهة  املن�صة  و�صتعتمد 
الوطنية  احل��رف  و�صناع  جت��ار  منتجات 

ال�صياحة،  تن�صيط  هيئة  و�صتتوىل   .
للمن�صة  الرتويج  عملية  املذكرة،  مبوجب 
الرتويجية  وبراجمها  م�صاريعها  �صمن 
الفني  الدعم  و�صتقدم   ، وخارجيا  داخليا 
ل��ت��ط��وي��ر م���ه���ارات ال��ع��ر���س ع��ل��ى امل��وق��ع 
من  املعرو�صات  �صتكون  حيث  االلكرتوين، 

املنتجات الوطنية االأردنية ح�صريا.
ما  املن�صة  خ��دم��ات  م��ن  و�صي�صتفيد 
يف  يعملون  �صخ�س  األ���ف   20 ع��ن  ي��زي��د 
اإذ  االأردن��ي��ة،  التقليدية  احل��رف  قطاع 

م�صجل  حمل   500 نحو  منتجاتهم  ترفد 
 1800 نحو  فيها  يعمل  ال�صرقية  للتحف 
االأردن��ي��ة  اجلمعية  يف  م�صجلني  �صخ�س 
وال�صعبية  التقليدية  وال�صناعات  للحرف 
وال�صناعات  احل��رف  وت�صمل  وجت��اره��ا.  
�صناعة  االردن��ي��ة  وال�صعبية  التقليدية 
املختلفة،  باأنواعها  التقليدية  الن�صيج 
واملنحوتات  املعادن،  وت�صكيل  التطريز، 
احل���ج���ري���ة، وال�����ص��ن��اع��ات اخل�����ص��ب��ي��ة، 
واحلفر  وتطعيمه،  اخل�صب  على  واحلفر 

و�صناعة  االبي�س،  واملعدن  النحا�س  على 
ال��ف��خ��ار واخل�����زف، وت�����ص��ك��ي��ل ال��زج��اج 
ال���ي���دوي امل����زخ����رف، وح���رف���ة ال��ق�����س، 
وال��زخ��رف��ة ب��ال��رم��ل وزج��اج��ات ال��رم��ل 
اجللدية،  ال�صناعات  وال�صدف،  امللونة، 
املياه  وتعبئة  الكرمية،  االحجار  وت�صكيل 
االدوات  ،و�صناعة  والف�صيف�صاء  املقد�صة، 
املالب�س  و�صناعة  ال�صعبية،  املو�صيقية 
البحر  ومنتجات  واالف���الم،  ال�صياحية 

امليت، واالثاث ال�صديف.

الحواتمة: األردن من أوائل الدول المساهمة في مهام حفظ السام

المياه: ضبط 4 شاحنات بازلت مستخرج 
بطريقة مخالفة بالهاشمية والضليل

تشكيات ادارية في وزارة التربية والتعليم

نقابة الصحفيين تعزي األشقاء 
اللبنانيين بضحايا اإلنفجار

توقيع مذكرة إلطاق منصة لتسويق 
الحرف التقليدية الكترونيا

*عمان 
اخلارجية  وزارة  با�صم  الر�صمي  الناطق  اأعلن 
ارتفاع  الفايز،  اهلل  �صيف  ال�صفري  املغرتبني  و�صوؤون 
�صبع  اىل  ب��ريوت  بانفجار  االأردن��ي��ني  اإ�صابات  عدد 
وو�صعهم  الالزم،  العالج  منهم  اأربعة  تلقى  اإ�صابات، 
اآخرون  م�صابون  ثالثة  يتلقى  فيما  جيد،  ال�صحي 

العالج حاليًا يف امل�صت�صفى.
يف  العمليات  مركز  وح��دة  اأن  الفايز  واو���ص��ح 
اأو�صاع  تتابع  بريوت  يف  االأردنية  وال�صفارة  ال��وزارة 
م�صتمر  ت��وا���ص��ل  على  واأن��ه��ا  االأردن���ي���ة،  اجل��ال��ي��ة 

مهيبا  ال�صحية،  اأو�صاعهم  على  لالطمئنان  معهم 
اللبنانية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  االأردن���ي���ني  ب��امل��واط��ن��ني 
العامة  ال�صالمة  ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  ال�صقيقة 
ال�صادرة  التعليمات  واتباع  واحل��ذر  احليطة  واأخ��ذ 
املواطنني  ودع��ا  اللبنانية.  املحلية  ال�صلطات  عن 
اأو وحدة مركز  ال�صفارة  التوا�صل مع  اإىل  االأردنيني 
العمليات يف الوزارة يف احلاالت الطارئة على االأرقام 
التالية:اخلط ال�صاخن لل�صفارة االأردنية يف بريوت: 
يف  العمليات  م��رك��ز  وح���دة   ،0096181699837

الوزارة: 00962795497777

*عمان 
اأكدت وزارة اخلارجية و�صوؤون املغرتبني، اأنها تتابع 
وال�صفارة  الوزارة  العمليات يف  من خالل وحدة مركز 
اجلالية  اأو���ص��اع  حثيث،  ب�صكل  ب��ريوت،  يف  االأردن��ي��ة 
االأردنية يف اجلمهورية اللبنانية ال�صقيقة، اإثر انفجار 
اأن  �صحفي،  بيان  يف  واأ�صافت  الثالثاء.  بريوت  مرفاأ 
املعلومات التي وردت من ال�صفارة لغاية االآن ت�صري اإىل 
اأردنيني  مواطنني  اإ�صابة  با�صتثناء  بخري،  اجلميع  اأن 
ال��الزم،  ال��ع��الج  لتلقي  امل�صت�صفى  اإىل  اإدخالهما  مت 
كما  ال�صحية  اأو�صاعهم  تتابع  ال�صفارة  اأن  م��وؤك��دًة 
الوزارة،  واأهابت  لطماأنتهم.   ذويهم  مع  التوا�صل  يتم 

االل��ت��زام  لبنان  يف  امل��ت��واج��دة  االأردن��ي��ة  باجلالية 
واحلذر  احليطة  واأخ��ذ  العامة  ال�صالمة  ب��اإج��راءات 
املحلية  ال�صلطات  ع��ن  ال�����ص��ادرة  التعليمات  وات��ب��اع 
مع  للتوا�صل  االأردن��ي��ني  املواطنني  داعية  اللبنانية، 
ال�صفارة اأو وحدة مركز العمليات يف الوزارة يف احلاالت 
الطارئة على االأرقام التالية: اخلط ال�صاخن لل�صفارة 
االأردنية يف بريوت: 0096181699837 وحدة مركز 
العمليات يف الوزارة: 00962795497777 . وقدمت 
االأليم،  االنفجار  ب�صحايا  وموا�صاتها  تعازيها  الوزارة 
واأمنياتها بال�صفاء العاجل للم�صابني، واأن يحفظ اهلل 

اجلمهورية اللبنانية و�صعبها ال�صقيق.

*عمان 
اأكد اأمني عمان الدكتور يو�صف ال�صواربة وقوف 
بريوت  بلدية  جانب  اىل  اإمكاناتها  بكامل  االأمانة 
الذي  االنفجار  اآث��ار  ملواجهة  لبنان  يف  واالأ�صقاء 
حدث يف مرفاأ بريوت واأودى بحياة الع�صرات وت�صبب 

باإ�صابة االآالف.
رئي�س  ات�صال هاتفي، مع  ال�صواربة خالل  وعر 
اأ�صدق  عن  عيتاين،  جمال  املهند�س  ب��ريوت  بلدية 
م�صاعر التعزية واملوا�صاة ب�صحايا االنفجار، متمنيا 

للم�صابني ال�صفاء العاجل.

*عمان 
التعليم  موؤ�ص�صات  اعتماد  هيئة  جمل�س  اأق��ر 
قبول  ب��اب  فتح  اإع���ادة  ج��ودت��ه��ا،  و�صمان  ال��ع��ايل 
النزاعات  ف�س  ماج�صتري  تخ�ص�س  يف  ج��دد  طلبة 
جل�صته  يف  املجل�س  وواف���ق  االأردن���ي���ة.  باجلامعة 
الدكتور  الهيئة  رئي�س  برئا�صة  االربعاء  املنعقدة 
اخلا�س  االعتماد  ا�صتمرار  على  ال�صرايرة،  ظافر 
جامعة  بني  ال�صيدلة  بكالوريو�س  لتخ�ص�س  االأويل 

�صرتاثيكاليد الريطانية وجامعة ال�صرق االأو�صط.
االع��ت��م��اد  ا���ص��ت��م��رار  ع��ل��ى  املجل�س  واف���ق  ك��م��ا 
اخلا�س لتخ�ص�صي بكالوريو�س وماج�صتري الفيزياء، 
واإدارة  وت��اأم��ني  الت�صويق  بكالوريو�س  وتخ�ص�صي 
املخاطر يف جامعة احل�صني بن طالل. واأقّر املجل�س 
اخلا�صة/  الرتبية  لبكالوريو�س  املعرفية  املجاالت 
املوهبة واالبداع، وتعديل تعليمات ومعايري االعتماد 

العام لرامج الدبلوم العايل للدرا�صات العليا.

*عمان 
امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�س  ع�صو  اأك��دت 
االط��ار  اأهمية  دبابنة  عبري  الدكتورة  لالنتخاب 
للعملية  واإدارت��ه��ا  للهيئة  وال��ق��ان��وين  الد�صتوري 
بهدف  النزاهة  �صمانات  واعتمادها  االنتخابية 
الو�صول اإىل انتخابات حرة ونزيهة و�صفافة . جاء 
ذلك خالل افتتاحها ور�صة االربعاء عقدتها الهيئة 
مبوجب  االنتخاب  جلان  واع�صاء  بروؤ�صاء  خا�صة 
ملجل�س  االنتخاب  ق��ان��ون  م��ن   )25( امل���ادة  اأح��ك��ام 
وبينت   .2016 ل�صنة  رق���م)6(  وتعديله  ال��ن��واب 

تهدف  ايام،  ثالثة  ت�صتمر  التي  الور�صة  اأن  دبابنة 
اىل تعريف روؤ�صاء واع�صاء جلان االنتخاب مبهامهم 
االنتخابية  للعملية  الناظم  الت�صريعي  وباالطار 
مراحل  من  مرحلة  كل  حتكم  التي  الزمنية  وامل��دد 
ج��داول  عر�س  ذل��ك  يف  مب��ا  االنتخابية  العملية 
التنفيذية  واخل��ط��ط  الرت�صح  واآل��ي��ات  الناخبني 
وجتهيزها.  وال��ف��رز  االق���رتاع  مراكز  على  للك�صف 
وكان جمل�س مفو�صي الهيئة امل�صتقلة لالنتخاب قد 
لالقرتاع  موعدا  املقبل  ثاين  ت�صرين   10 يوم  حدد 
لالنتخابات النيابية العامة للمجل�س التا�صع ع�صر.

*عمان 
موقعا  الع�صكرية  اال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  اطلقت 
اإلكرتونيا ميكن املنتفع من الت�صجيل واحل�صول على 
الدخول  خ��الل  من  جمانًا  ال�صالح«  »رف��اق  بطاقة 
https://mcecards. ال��ت��ايل:  ال��راب��ط  اإىل 
وكانت املوؤ�ص�صة اال�صتهالكية الع�صكرية   ./mil.jo
“رفاق  جم��ان��ي��ة  ال��ك��رتون��ي��ة  ب��ط��اق��ة  ا�صتحدثت 
ال�صامية  امللكية  للتوجيهات  تنفيذًا  ال�صالح”، 
كافة  وتوفري  املعي�صية  الظروف  لتح�صني  الرامية 
وورثة  واملتقاعدين  للعاملني  امل��ادي  الدعم  و�صائل 

واالأجهزة  امل�صلحة  القوات  من  املتوفني  املتقاعدين 
على  احل�صول  من  حاملها  البطاقة  ومُتكن  االأمنية. 
خ�صومات مبا�صرة عند ال�صراء بن�صبة ت�صل اإىل 10 
اإىل ربطها باملحفظة الوطنية والتي  اإ�صافة  باملئة، 
وال�صحب  االي��داع  عمليات  اج��راء  من  حاملها  مُتكن 
االآلية،  ال�صرافات  عر  الوكالء  من  جمموعة  �صمن 
عمليات  اث��ن��اء  املبالغ  تلك  با�صتخدام  وال�صماح 
ا�صواق  وخارج  داخل  البيع  نقاط  خالل  من  ال�صراء 
املوؤ�ص�صة اال�صتهالكية الع�صكرية واملنت�صرة يف جميع 

مناطق اململكة.  

الخارجية: ارتفاع اصابات 
االردنيين بانفجار بيروت الى 7

وزارة الخارجية تهيب باألردنيين في 
لبنان االلتزام بإجراءات السامة

امانة عمان تؤكد وقوفها بكامل 
إمكاناتها الى جانب بلدية بيروت

هيئة االعتماد تقرر استمرار اعتماد 
بعض التخصصات األكاديمية

المستقلة لانتخاب تعقد ورشة 
خاصة بلجان االنتخاب

االستهاكية العسكرية تطلق موقعا 
إلكترونيا للحصول على بطاقة رفاق الساح
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وزارة الصناعة تناقش تحديات 
القطاع المالي والمصرفي

*عمان 
املايل  القطاع  ممثل  مع  االأربعاء،  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  بحثت 
تواجه  التي  واملعيقات  التحديات  االأردن،  جتارة  غرفة  يف  وامل�صريف 

القطاع التجاري.
وعر�س ممثلو قطاع �صركات ال�صرافة والو�صاطة املالية والتاأجري 
التجارية  ال�صيا�صات  مديرية  مدير  برئا�صة  اجتماع  خالل  التمويلي 
اخلارجية يف الوزارة زاهر قطارنة جلملة من التحديات التي يواجهها 
اإىل  م�صريين  املركزي،  البنك  عمل  اإط��ار  يف  تقع  التي  خا�صة  القطاع 
جائحة  فرتة  خالل  القطاع  لهذا  واالجتماعي  واملهني  الوطني  الدور 

فريو�س كورونا.
للقطاعات  ال��دوري��ة  االجتماعات  بعقد  ال���وزارة  ا�صتمرار  واك��د 
التجاري،  التي تواجه القطاع  املعيقات  اإطار م�صروع حّل  التجارية يف 

وت�صهيل التوا�صل مع اجلهات املعنّية.
وا�صار ممثل القطاع املايل وامل�صريف يف غرفة جتارة االأردن فرا�س 
القطاعات  بني  الفّعال  احل��وار  تعزيز  يف  ال���وزارة  دور  اإىل  �صلطان 
بني  التوا�صل  وت�صهيل  الت�صاركّية  واأهمية  املعنّية،  واجلهات  التجارية 

القطاع املايل وامل�صريف مع البنك املركزي.

226 مليون دوالر حجم تمويل متطلبات 
خطة االستجابة األردنية لألزمة السورية

  
*عمان 

لالأزمة  االأردنية  اال�صتجابة  خطة  ملتطلبات  التمويل  حجم  بلغ 
ال�صورية حتى منت�صف �صهر متوز املا�صي 226 مليون دوالر، بن�صبة 11 

باملئة من التمويل الكلي بقيمة مليارين و249 مليون دوالر.
العجز  بلغ  ال��دويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  بيانات  وبح�صب 
حجم  من  دوالر  مليون  و23  مليارين  نحو  اال�صتجابة  خطة  متويل  يف 
منذ  االأردن  يف  ال�صوريني  الالجئني  لدعم  املخ�ص�صة  ال�صنوية  املوازنة 

بداية العام احلايل. 
ومولت اخلطة مكوناتها بدعم الالجئني بنحو 107 ماليني دوالر، 
ودعم املجتمعات امل�صت�صيفة بنحو 118 مليون دوالر، يف حني مل ميول 

بند دعم اخلزينة، ودعم بناء القدرات املوؤ�ص�صية.
اأولها  بنود،  ع��دة  خ��الل  من  اخلطة  مكونات  على  املنح  وتوزعت   
 82 االإ�صايف  والتمويل  دوالر،  مليون   136 بنحو  االإلكرتوين  النظام 
مليون دوالر، واالتفاقيات الثنائية 7 ماليني دوالر، يف حني مل يح�صل 
تاريخه.  حتى  التمويل  على  االأممية  واملنظمات  اخلزينة  دعم  بند 
املانحة  الدول  قائمة  االأملانية  احلكومة  ت�صدرت  البيانات،  وبح�صب 
خلطة اال�صتجابة ب��� 63 مليون دوالر، تالها االحتاد االوروبي مبنحة 

تقدر ب���57 مليون دوالر حتى منت�صف �صهر متوز املا�صي.
 ي�صار اإىل اأن احلكومة اأقرت خطة اال�صتجابة للفرتة 2020 اإىل 

2022 بحجم اإجمايل بلغ نحو 6ر6 مليار دوالر.

أمنية تطلق حزم يوالينز 
لعماء خطوط الدفع المسبق

*عّمان 
خطوط  لعمالء  )يوالينز(  حزم  اإطالق  عن  اأمنية  �صركة  اأعلنت 

الدفع امل�صبق.
واو�صحت ال�صركة يف بيان اأن احلزم �صتوفر مكاملات جمانية جلميع 
احلزمة  �صعة  وزي��ادة  حمدد،  �صقف  اأو  قيد  اأي  دون  املحلية  ال�صبكات 
مق�ّصمة  �صابقا  كانت  التي  احلزم  جميع  دمج  بعد  لالإنرتنت  الرئي�صة 
اإىل مواقع التوا�صل االجتماعي واحلزم الليلية واملحافظات واحلزمة 
لوجهات  جمانية  دولية  دقائق  امل�صرتكني  منح  اإىل  اإ�صافة  الرئي�صة، 

حمددة.
اإبراهيم، �صعي ال�صركة  واكد رئي�س دائرة الت�صويق بال�صركة زيد 
امل�صتمرة الحتياجات ومتطلبات عمالئنا من خالل  التطورات  ملواكبة 
اأ�صاليب  وتالئم  لهم  خ�صي�صًا  م�صممة  ات�صال  وحلول  خدمات  توفري 

حياتهم الرقمية.
للم�صتهلك، خلدون �صويدان،  الت�صويق املوجه   واو�صح رئي�س ق�صم 
مكاملات  منح  خ��الل  من  الزبائن  جتربة  لت�صهيل  ج��اءت  احلزمة  اأن 
جمانية جلميع ال�صبكات املحلية و�صعات اإنرتنت اأكر دون اأي قيود اأو 

تق�صيمات. 

اطاق مشروع مساحة االبتكار 
لدعم الرياديين األردنيين

*عّمان 
الإن�صاء  اتفاقية  االأردن،  اورجن  و�صركة  االأوروب���ي  االحت��اد  وّق��ع 
م�صاحة االبتكار بتمويل من االحتاد االأوروبي بقيمة 3ر7 مليون يورو 
بهدف حتفيز االبتكار واالقت�صاد الرقمي الذي يقوده القطاع اخلا�س 

االأردين.
منو  ي�صتهدف  التمويل  اإن  �صحفي  بيان  يف  اورجن  �صركة  وقالت 
هذه  و�صتعمل  االأردن”،  “ابتكر  با�صم  املعروف  والوظائف  امل�صاريع 
مهاراتهم  وتطوير  الرقمية  بالثقافة  االأردنيني  تعريف  على  املبادرة 
الرقمية خا�صة الن�صاء وال�صباب، باالإ�صافة اإىل رعاية قطاع الريادة 

من خالل حتديد الفر�س املهمة لتعزيز منو االقت�صاد الرقمي. 
يف  رقميًا  مركزًا   23 اإن�صاء  اأو  جتديد  �صيجري  البيان،  وبح�صب 
جميع اأنحاء اململكة، باالإ�صافة اإىل 5 اأكادمييات برجمة جديدة، و5 
خمترات ت�صنيع، و5 م�صّرعات منو لالأعمال النا�صئة على غرار برنامج 
لالأعمال،  حا�صنات  و3  الريادية،  االأعمال  منو  لت�صريع  املوّجه  اورجن 

وملتقى االبتكار يف القرية الرقمية التابعة ل�”اورجن” و�صط عّمان.
وقالت �صفرية االحتاد االأوروبي ماريا هادجيثيودو�صيو، اإن امل�صروع 
واإن  عمل،  فر�س  ال�صتحداث  املجال  ويف�صح  االقت�صادي  النمو  �صيعزز 
التداعيات  من  التخفيف  يف  �صي�صهمان  الرقمي  واالقت�صاد  االبتكار 

االجتماعية واالقت�صادية املرتتبة على اأزمة كورونا امل�صتجد.
هذا  اإن  ماريني،  ت��ريي  االأردن  الورجن  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
التقدم  لت�صريع  االأع��م��ال  ري��ادة  ويدعم  االبتكار  �صي�صجع  امل�صروع 

االقت�صادي.
ال�صنوات  العام، وي�صتكمل خالل  امل�صروع �صيبداأ هذا  اأن هذا  يذكر 

الثالث املقبلة. 

سعر غرام الذهب عيار 21 
يرتفع 90 قرشا محليا

*عمان
املواطنني  من  رغبة  االأكرث   21 الذهب عيار  بيع غرام  �صعر  ارتفع 
يف ال�صوق املحلية االربعاء مبقدار 90 قر�صا، مقارنة مع ام�س الثالثاء، 

مدفوعا بزيادة اأ�صعار املعدن االأ�صفر عامليا.
وح�صب اأمني �صر النقابة العامة الأ�صحاب حمالت جتارة و�صياغة 
احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ �صعر غرام الذهب عيار 21 لغايات 
�صراء املواطنني من حمالت ال�صاغة، اليوم 80ر40 دينار مقابل 90ر39 

دينار ليوم ام�س.
من  الغرام  بيع  �صعر  ان  اإىل  )ب��رتا(،  ل��  ت�صريح  يف  ع��الن  وا�صار 
الذهب عياري 24 و18 لغايات ال�صراء من حمالت ال�صاغة، بلغ 70ر47 

و20ر36، دينار على التوايل.
وبني اأن �صعر اللرية الر�صادي وزن 7 غرامات بلغ 290 دينارا، فيما 

بلغ �صعر اللرية االإجنليزي وزن 8 غرامات 330 دينارا.

زواتي: 261 الف برميل نفط واردات 
المملكة من العراق الشهر الماضي

*عمان 
املا�صي  متوز  �صهر  خالل  العراقي  النفط  من  اململكة  واردات  بلغت 

261 الف برميل ومبعدل 8400 برميل يوميًا تقريبًا.
يف  زواتي  هالة  املهند�صة  املعدنية  وال��رثوة  الطاقة  وزيرة  وقالت 
انت�صار  حتديات  ملواجهة  احلكومية  االإج��راءات  اإن  �صحفي  ت�صريح 
ال�صهاريج  تفريغ  فر�صت  )ك��وف��ي��د-19(،  امل�صتجد  ك��ورون��ا  فريو�س 
العراقية يف ال�صهاريج االأردنية باملنطقة احلرة بني البلدين عن طريق 
تبادل احلمولة، والتي �صارك يف نقلها نحو 888 �صهريجا اأردنيا ومثلها 

عراقية.
ووفق زواتي، بلغ اإجمايل كميات مادة النفط اخلام العراقي املوردة 
مليون  اآب 2019 ولغاية 31 متوز 2020 نحو705ر2  للمملكة منذ 31 
�صهريجا   10286 بوا�صطة  نقلت  برميال   8172 يومي  مبعدل  برميل 
عراقيا واأردنيا من موقع )حمطة ال�صينية/ بيجي( اإىل موقع امل�صفاة 
ملذكرة  تنفيذًا  العراقي  اخل��ام  النفط  االأردن  وي�صتورد  بالزرقاء. 
التفاهم لتجهيز النفط اخلام املوقعة بني حكومتي البلدين ال�صقيقني 

يف 2 �صباط 2019.

*عمان 
�صويكة  جمد  واالآث��ار  ال�صياحة  وزي��رة  بحثت 
والعلوم  للرتبية  املتحدة  االمم  منظمة  ممثلة  مع 
فارينا،  »اليوني�صكو« يف االردن كو�صتانزا  والثقافة 
املواقع  تطوير  م�صروع  �صمن  ال��ت��ع��اون  جم��االت 
االثرية وال�صياحية يف اململكة، ومتكني املجتمعات 

املحلية.
مقر  ال���ذي عقد يف  االج��ت��م��اع  وج���رى خ��الل 
امل��واق��ع  بع�س  تطوير  امكانية  درا���ص��ة  ال����وزارة 
فيها،  التحتية  البنية  وتهيئة  ال�صياحية  االثرية 
وحتديد  االر���ص��ادي��ة،  اللوحات  توفري  خ��الل  من 
الرتكيز  مع  ال�صياحيني،  االأدالء  وتوفري  امل�صارات، 
هذه  تهيئة  يف  املحلية  املجتمعات  اإ���ص��راك  على 
ا�صحاب  فيها  املحليني  ال�صكان  وج��ع��ل  امل��واق��ع، 

جتربة.
وا�صتعر�صت مديرة امل�صروع كري�صتينا مينيغازي 
وزارة  ع��ام  ام��ني  ح�صره  ال���ذي  االج��ت��م��اع  خ��الل 
دائ��رة  ومدير  حجازين  عماد  واالآث���ار  ال�صياحة 
“اليوني�صكو” يف  العامة يزيد عليان معايري  االآثار 
املواقع  خارطة  وعر�صت  االثرية،  املواقع  اختيار 
االثرية يف االردن، حيث جرى الرتكيز على ثالثة 

مواقع �صيجري العمل على تاأهيلها من خالل توفري 
اخلدمات  جميع  وتهيئة  املنا�صبة  التحتية  البنية 

التي يحتاجها كل موقع.
اقليم  �صلطة  مع  “اليوني�صكو” تتعاون  ان  يذكر 
البرتا التنموي ال�صياحي منذ ايلول 2018 حلماية 

اثمر  حيث  الفي�صانات،  خماطر  من  البرتا  حممية 
ه���ذا ال��ت��ع��اون ع��ن اي��ج��اد من���وذج ه��ي��درول��وج��ي- 
هيدروليكي متكامل ي�صتند اإىل درا�صات طبوغرافية 

عملية  �صهل  ما  مو�صى،  وادي  مياه  مل�صتجمع  مكثفة 
عالية  املواقع  وحتديد  الفي�صانات  م�صار  حتديد 

املخاطر داخل حممية البرتا.

وزيرة السياحة وممثلة اليونيسكو 
تبحثان تطوير المواقع األثرية

مقال رئيس التحرير

ق��ل��ن��ا م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ان 
احلكومات جاءت لتنفذ امالءات �صندوق النقد الدويل 

ورفعت  وال�صلع   اال�صعار  وزادت   اخلبز  رغيف  عن  الدعم  فرفعت 
فواتري الكهرباء واملياه والطاقة  وكل هذا على كاهل املواطن وراتبه 
ال�صهري اليتيم وهي مع بداية واليتها رفعت ا�صعار امل�صتقات النفطية 
وال زالت وزادت فر�س ال�صرائب اال�صافية  واحلبل عاجلرار ويبدو 

انها تريد ) �صلخ جلد املواطن عن عظمه ( . 
املواطن االأردين يعاين من هموم ال حتملها اجلبال ، وال تطيقها 
مغموم  ،مهموم  بائ�س  ويقظته،عاب�س  نومه  يف  مهموم  ،فهو  اجلمال 
مذهول ، مدهو�س .. نقول للحكومة باأن البقرة احللوب وهي املواطن 
االردين مل يبقى منه غري اجللد والعظم ونتمنى ان تبعد طواقمها 

الوزارية عن جيوبنا ) املخزقة( التي مزقتها احلكومات املتعاقبة .
دولة  يا  الفقر  ولي�س  )القر(  خط  حتت  االردين  املواطن  نعم 
االردنية  املجتمعية  ال�صرائح  غالبية  تعي�صة  مرير  واقع  الرئي�س 
ت�صمن  ال  يتيمه  روات��ب  وهناك   ، مدقع  فقر  وهناك  بطالة  هناك   ،
االجتماعية  العدالة  منظومة  يف  خلل  وهناك   ، جوع  من  تغني  وال 
م�صكلة  هناك   ، ال�صباب  ل�صرائح  تهمي�س  وه��ن��اك   ، والوظيفية 
حاالت  الواقع  لهذا  تهمي�س  ،وهناك  اقت�صادية  معي�صية  جمتمعية 
وهناك  العاليل  يف  الغنى  وموؤ�صرا   ، ازدي��اد  يف  الفقر  وجيوب  الفقر 
املدنية  اأروقة ديوان اخلدمة  األف طلب وظيفة حمفورة يف   )350(
األف را�صب يف التوجيهي بال امل وال م�صقبل تنتظرهم  وهناك 240 
موقوته  قنابل  هناك   ، واالنحراف  والت�صرد  وال�صياع  التيه  �صنني 
من املتعطلني عن العمل جاهزة لال�صتعال يف كل بيت اأردين ، وهناك 
ور�صات وموؤمترات واوراق عمل وخطط جاءت لال�صتهالك االعالمي 

وهناك اأبواق ) تهرف مبا ال تعرف( .
هموم واأمرا�س و�صلوكيات ال تعد وال حت�صى ، عندنا واحلمدهلل  
ملف ال�صرائب الذي اأرهق اال�صر والطالب واالطفال وحتى ال�صيوخ 
 102 للحكومة  يدفع  االردين  فاملواطن  الر�صع  واالط��ف��ال  الرتع 
نعم   ، العاملية  جيني�س  اأرق��ام  يدخل  اأن  خاللها  من  ي�صتحق  �صريبة 
اأ�صبح عندنا عرف وعادة ) ال�صريبة على ال�صريبة ( ال يوجد �صيء 
مبعنى  �صريبة  عليها  املقابر  حتى  االردين  املواطن  حياة  يف  رخي�س 
ان امليت عندما ياأتيه االجل ال ي�صلم من �صرائب احلكومة ومل يبقى 

لديهم اال فر�س �صريبة على الهواء الذي نتنف�س.
االول  باأنه  فخرا  يكفية  االردين  املواطن  كرام  يا  �صادة  يا  نعم 
بداء  واالول   ، واجللطات  القلبية  الدماغية  بال�صكتة   اال�صابة  يف 
ولال�صف  ال�صرايني   وت�صلب  ال�صغط  يف  واالول  وال�صرطان   ال�صكري 
املواطن  ويوميات  حتديات  على  تركز  ال  االردنية  الدرا�صات  مراكز 
مثل  ت�صتفيد  وال  تفيد  ال  ال��ت��ي   ال��درا���ص��ات  م��ن  تكرث  ب��ل  االردين 
الدميقراطية واالنتخابات وحقوق املراأة وغريها من امللفات البعيدة 

عن حياة املواطن اليومية .
تتوقف  لن  املوؤملة  الر�صمية  االقت�صادية  ال��ق��رارات  اأن  ويبدو 
والهيكلي    امل��ايل  اال���ص��الح  خطة  بح�صب  وذل��ك  القريب  باملنظور 
ما  واخفاء  الفقر  رقعة  وتو�صيع  االردنيني  جليوب  الت�صلل  و�صيجري 
املتو�صطة  الطبقة  ا�صتفزاز  الو�صطى، يف حال بقي  الطبقة  تبقى من 
وت�صعى  البدائل  درا�صة  عن  بعيدا  املايل  لال�صالح  �صعارا  والفقرية 
املاليني مبوجب  ايرادات تقدر مبئات  لتحقيق  املقبل  العام  احلكومة 
االم��وال  تلك  حت�صيل  الدويل،و�صيجري  النقد  �صندوق  مع  اتفاق 
قانون  التعديالت على  م�صل�صل  مع  بداأ  موؤملة  اقت�صادية  عر قرارات 

�صريبة الدخل .
يف املا�صي �صارت احلكومات مع ال�صعب على مقولة ونهج )جوع كلبك 
وهو  ال�صطر  لهذا  تكملة  هناك  اأن  ال�صيا�صة  اأ�صحاب  ون�صي  يتبعك( 
احلذر من مقولة ) جوع كلبك ياأكلك( فهل تنزل احلكومة عن �صجرة 
ال�صرائب ولو بخطوة �صغرية ؟؟ وتتوقف  عن �صيا�صة اجلباية.. رمبا !!

خالد خازر الخريشا

مواطن تحت 
خط القبر ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
بع�س  رداءة  م��ن  م��واط��ن��ون  ا���ص��ت��ك��ى 
وكمالياتها  اخل��ل��وي��ة  ال��ه��وات��ف  ملحقات 
و�صرعة تلفها اأو اأثرها ال�صلبي على ال�صحة 
ما  اذا  مت�صائلني  والبيئة،  العامة  وال�صالمة 
وكيف  للرقابة،  تخ�صع  املنتجات  هذه  كانت 
تنت�صر القطع غري االأ�صلية منها يف االأ�صواق. 
موؤ�ص�صة  فيه  اأك��دت  ال��ذي  الوقت  ففي 
الرقابة  اأن  على  واملقايي�س  امل��وا���ص��ف��ات 
املراكز  من  املنتجات  هذه  دخ��ول  منذ  تبداأ 
احلدودية، قال مراقبون اإن ال�صوق االأردين 
يعج بقطع الغيار واالإك�ص�صوار املقلدة، معللني 
ذلك بارتفاع ال�صريبة املفرو�صة على القطع 
االأ�صلية، ما يجر التجار على ادخال القطع 
من  احل���ال  مي�صوري  ح��اج��ة  ل�صد  امل��ق��ل��دة 

امل�صتهلكني.
واملقايي�س  املوا�صفات  موؤ�ص�صة  مديرة 
لوكالة  قالت  الزهري  بركات  عبري  املهند�صة 
املوؤ�ص�صة  اإن  ب���رتا(،  االأردن���ي���ة)  االأن��ب��اء 
ه���ي امل�����ص��رف��ة وامل��ع��ن��ي��ة ب��ال��رق��اب��ة على 
“اك�ص�صوارات” الهواتف النقالة وال�صواحن 
وت��واب��ع��ه��ا، مب��وج��ب امل����ادة 34 م��ن ق��ان��ون 
ال  غ��رام��ة  عقوبة  تفر�س  التي  املوؤ�ص�صة 
ع�صرة  ع��ن  تزيد  وال  دي��ن��ار  األ��ف  ع��ن  تقل 
عن  تقل  ال  م��دة  باحلب�س  اأو  دي��ن��ار،  اآالف 
بكلتا  اأو  �صنة  ع��ن  تزيد  وال  اأ�صهر  اأرب��ع��ة 
العقوبتني، بحق من يعر�س اأو يبيع اأو يخزن 
الفنّية  للقواعد  خمالفة  منتجات  يوزع  اأو 
غري  اأو  االأردن��ّي��ة  القيا�صّية  وامل��وا���ص��ف��ات 

االآمنة اأو املقلدة اأو املزّورة. 
منذ  ت��ب��داأ  الرقابة  اأن  ال��زه��ري  وبينت 
دخول هذه املنتجات من املراكز احلدودية، 
التجارية  العالمة  �صّحة  من  التاأكد  يتم  اذ 
الب�صاعة  م��ن  عينات  �صحب  ع��ر  للمنتج 
للعالمة  امل��ال��ك��ة  االأم  ال�صركة  ومرا�صلة 
والتبليغ  التحقق  وحدة  قبل  من  التجارية 
اأ�صلية  للتحقق من كونها  التقليد،  ومكافحة 
اأم مقلدة، ويتم ذلك بالتزامن مع فحو�صات 
ال�صالمة العامة لعينات من املنتج، واإخ�صاعه 

للموا�صفات والقواعد الفنّية االأردنّية. 
االأ���ص��واق  داخ��ل  امل��راق��ب��ة  وبخ�صو�س 
املحلية قالت اإن فرق التفتي�س تقوم بجوالت 
دائمة على املحالت التي تبيع هذه املنتجات 
ما  عليها  ويجري  منها  عينات  �صحب  ويتم 
املنافذ  عر  الداخلة  املنتجات  على  يجري 
العالمة والفح�س  احلدودية، من حتقق من 

اخلا�س مبتطلبات ال�صالمة العامة والتحقق 
نتيجة  كانت  ح��ال  ويف  البيان،  بطاقة  من 
احلدودية  امل��راك��ز  من  امل�صحوبة  العينات 
خمالفة، مينع اإدخالها اإىل ال�صوق االأردنية، 
ويتم �صحبها واإتالفها �صواء كانت من املراكز 
واإجراء  املحلّية،  االأ�صواق  من  اأو  احلدودية 
وا�صافت   . املخالف  بحق  القانوين  املقت�صى 
ال���ص��رتاط��ات  مطابقة  ك��ان��ت  ح��ال  يف  ان��ه 
القيا�صية  وامل��وا���ص��ف��ات  الفنية  ال��ق��واع��د 
عالمات  حتمل  وال  بها  اخلا�صة  االأردن��ي��ة 
اجلمركي  البيان  اجناز  يتم  مقلدة،  جتارية 
وال�صماح للب�صاعة بالدخول لل�صوق املحلي. 

تتدخل  ال  املوؤ�ص�صة  اأن  اىل  واأ���ص��ارت 
يقت�صر  دوره����ا  اأن  م��وؤك��دة  االأ���ص��ع��ار،  يف 
ومطابقته  املنتج  �صالمة  من  التحقق  على 
الفنّية  والقواعد  القيا�صية  للموا�صفات 

االأردنية فقط. 
ودعت املواطنني اىل ا�صتخدام ال�صواحن 
واالك�����ص�����ص��وارت االأ���ص��ل��ّي��ة واالب��ت��ع��اد عن 
ا�صتخدام  اأو  جمهولة  م�صادر  من  ال�صراء 
�صواحن لي�صت من نف�س النوع امل�صمم لنف�س 

اجلهاز.
تكنولوجيا  قطاع  ممثل  قال  جهته  من   
امل��ع��ل��وم��ات واالت�����ص��االت يف غ��رف��ة جت��ارة 
اإن  ال���رواج���ب���ة،  ه��ي��ث��م  امل��ه��ن��د���س  االأردن 
نوعني:  اإىل  تنق�صم  الهواتف  اك�ص�صوارات 
ال�صواحن  فيها  وامل��ق�����ص��ود  الكهربائيات 
والبطاريات  وال�صماعات  ال�صحن  وك��واب��ل 
ال��ث��اين ملحقات  ب��ان��ك(، وال��ن��وع  و)ال��ب��ور 
وحافظات  الباكات  بها  واملق�صود  احلماية 

اجللد وال�صق ال�صا�صة. 
وب���ني ان ب��ع�����س االأ���ص��ن��اف م��ن ال��ن��وع 
املوا�صفات  موؤ�ص�صة  لفح�س  تخ�صع  االأول 
واملقايي�س وهيئة تنظيم قطاع االت�صاالت، 
وموافقة  لرقابة  الثاين  النوع  يخ�صع  كما 
اىل  م�صريا  واملقايي�س،  املوا�صفات  موؤ�ص�صة 
ان التقليد يكمن يف امللكية الفكرية للعالمة 
من  للمنتج  تقليد  ه��و  مم��ا  اك��رث  التجارية 

ناحية اجلودة.
لعالمات  مقلدة  منتجات  هناك  اأن  وبني 
بنف�س  ت��ك��ون  بال�صني  م��ع��روف��ة  جت��اري��ة 
اأف�صل،  ورمبا  االم  لل�صركة  امل�صنعة  اجلودة 
ل��ك��ن ي��ت��م ا���ص��ت��غ��الل ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة 

والتعدي على حق امللكية الفكرية. 
هذه  اخ�صاع  يتم  انه  الرواجبة  وا�صاف 
ال�صركات  باأحد  الكفاءة  لفح�س  املنتجات 

املخت�صة للتخفيف من تكلفة ال�صلعة، بعك�س 
ال�صركة االم �صاحبة حقوق امللكية الفكرية 
الفح�س على  التي ت�صيف قيمة  املنتج  لهذا 
تكلفة منتجاتها، لهذا ينتج فرق بال�صعر بني 
الفكرية  امللكية  �صاحبة  التجارية  العالمة 

واملنتج املقلد لهذه العالمة التجارية. 
بع�س  م��ن  ال��ث��اين  ال��ن��وع  اأن  واأ����ص���اف 
فيها  التقليد  اآل��ي��ة  ت��ك��ون  االك�����ص�����ص��وارات 
وامللكية  التجارية  ال��ع��الم��ات  با�صتخدام 
معظمها  امل�صنعة  املواد  الن  فقط،  الفكرية 
اأي  عنها  تنتج  وال  واللدائن  البال�صتيك  من 
يحدد  امل�صتهلك  كون  اال�صتخدام  عند  �صرر 

اجلودة التي يختارها مبا يقابلها من ثمن.
وبيع  ال���ص��ت��رياد  �صبب  اأه��م  اىل  واأ���ص��ار 
املحلي  امل�صتهلك  ان  وهو  املقلدة،  املنتجات 
التي  لل�صلع  املعتدلة  االأ���ص��ع��ار  ع��ن  يبحث 
ال�صعب  االقت�صادي  الو�صع  ب�صبب  ي�صرتيها 
ل�صريحة كبرية من املجتمع، ما يجر التاجر 
وتقليل  �صعر  اأف�صل  عن  دائما  البحث  على 
الكلف على امل�صرتيات، وغالبا ما تدخل اىل 

البالد عن طريق جتار النرثيات وما �صابه.
لل�صوق  ال��ع��ام  االن��ط��ب��اع  ان  اىل  ول��ف��ت 
ب�صاعة  ع��ن  يبحثون  باملئة   70 ب���  يتمثل 
و15باملئة  معتدل  ب�صعر  اجل��ودة  متو�صطة 
باملئة  و15  اأ�صلية  ب�صاعة  ع��ن  يبحثون 
الرخي�صة ذات جودة  الب�صائع  يبحثون عن 

�صيئة. 
من جهته قال تاجر قطع غيار وملحقات 
ال�صوق  اإن  الرحمي،  الفتاح  عبد  املوبايالت 
واالإك�ص�صوار  الغيار  بقطع  يعج  االأردين 
املفرو�صة  العالية  ال�صريبة  ب�صبب  املقلدة، 
فيها  املبالغ  والقيمة  االأ�صلية،  القطع  على 
اجل��م��ارك.  ل��دائ��رة  التاجر  يدفعها  ال��ت��ي 
وا�صاف ان بع�س التجار يلجاأون اىل عملية 
م�صريا  املبالغ،  تلك  دف��ع  لتفادي  التهريب 
لتم  امل��ق��ل��دة  املنتجات  ه��ذه  ل��وال  ان��ه  اىل 
الأن  النقالة،  الهواتف  حمالت  معظم  اغالق 

امل�صتهلك يف�صل �صراءها لرخ�س اأ�صعارها. 
وكماليات  ملحقات  حمل  �صاحب  وق��ال 
عرقوب،  اأبو  ح�صن  جملة  وتاجر  للخلويات 
من  اأعلى  جودة  وذو  اأغلى  االأ�صلي  املنتج  اإن 
املقلد و �صوق الهواتف النقالة يعج بالب�صاعة 
والبطاريات  ال�صواحن  خ�صو�صا  املغ�صو�صة 
اىل  داع��ي��ا  �صيئة،  خ��ام��ات  م��ن  امل�صنوعة 
نظرا  املنتجات  هذه  على  الرقابة  ت�صديد 

خلطورتها. )برتا-غادة حماد(

*عّمان 
لنهاية  بنك  كابيتال  اأرب��اح  �صايف  بلغ 
مليون   14 احلايل  العام  من  االأول  الن�صف 
اأرب���اح قبل  اإج��م��ايل  دي��ن��ار، يف حني حقق 
الفرتة  خالل  دينار  مليون  6ر17  ال�صريبة 
انخفا�س  وبن�صبة  احلايل،  العام  من  ذاتها 
عن العام املا�صي بلغت 15باملئة، وذلك نظرا 
االأزم��ة  من  للتحوط  البنك  ال�صرتاتيجية 
بح�صب  كوفيد-19،  جائحة  عن  الناجتة 

بيان للبنك.
متكن  اأنه  اأ�صدره  بيان  يف  البنك،  وقال 
الدخل  �صايف  يف  اإج��م��ايل  من��و  حتقيق  م��ن 
الت�صغيلي بن�صبة 20 باملئة، كما حقق منوا 
19باملئة،  بن�صبة  امل��وج��ودات  اإج��م��ايل  يف 
عازيا  دينار،  مليون   409 مقداره  وبارتفاع 
هذا االرتفاع ب�صكل رئي�صي اإىل منو م�صادر 

ال��ت��م��وي��ل، وخ��ا���ص��ة ودائ���ع ال��ع��م��الء التي 
وبن�صبة  دينار  مليون   194 بنحو  ارتفعت 
البنك  قرو�س  حمفظة  منت  كما  15باملئة، 
مبقدار 167 مليون دينار وبن�صبة 16 باملئة.
ملا  لت�صل  ملكيته  حقوق  البنك  وع��زز 
نهاية  حتى  دي��ن��ار  مليون  6ر357  ي��ع��ادل 
حزيران احلايل، مقابل 5ر347 مليون دينار 

يف العام 2019.
اأك��د  ال��ن��ت��ائ��ج،  ه��ذه  على  تعقيبه  ويف 
با�صم  بنك،  كابيتال  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
التخفيف  البنك متكن من  اأن  ال�صامل،  خليل 

ال�صلبية  االقت�صادية  التداعيات  وطاأة  من 
القطاع  اأن  اإىل  الفتًا  كوفيد-19،  جلائحة 
امل�����ص��ريف ت���اأث���ر ب�����ص��ك��ل ع���ام ب��ان��خ��ف��ا���س 
االإيرادات من الفوائد والعموالت وانخفا�س 

اأ�صعار الفوائد وتراجع اأ�صعار النفط.
وثمن ال�صامل دور البنك املركزي االأردين 
التداعيات  الح��ت��واء  االأردن��ي��ة  وال��ب��ن��وك 
من  والتخفيف  اجلائحة  لهذه  االقت�صادية 
اأن  اإىل  الفتًا  املتوقع،  النمو  تباطوؤ  ح��دة 
التي  البنوك  اأوائ��ل  من  ُيعد  بنك  كابيتال 
دعمت و�صاركت يف مبادرة الرنامج الوطني 
ل�صمان القرو�س والهادف اإىل متكني املهنيني 

الفردية  املوؤ�ص�صات  واأ�صحاب  واحلرفيني 
وال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة من احل�صول 

على متويالت ب�صروط وكلف مي�صرة.
التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
لكابيتال بنك، داود الغول، اإن كابيتال بنك 
اال�صرتاتيجية  خططه  تنفيذ  يف  �صي�صتمر 
وبعيد  املتو�صط  امل��دي��ني  على  امل��و���ص��وع��ة 
حمفظته  جودة  حت�صني  يف  واملتمثلة  املدى، 
اأمواله،  م�صادر  وتنويع  وتعزيز  االئتمانية، 
ال��ودائ��ع  م��ن  ال�����ص��وق��ي��ة  ح�صته  وزي�����ادة 
�صيا�صته  على  االإب��ق��اء  م��ع  والت�صهيالت، 

املتحفظة جتاه جميع اأنواع املخاطر.

مواطنون يشتكون من رداءة ملحقات 
الهواتف الخلوية غير األصلية

14مليون دينار صافي أرباح 
كابيتال بنك النصفية
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*البادية الشمالية الشرقية 
ال�صمالية  البادية  لواء  يف  مواطنون  �صكا 
اخت�صا�س  اأط��ب��اء  توفر  ع��دم  م��ن  ال�صرقية 
ال��ب��ادي��ة  م�صت�صفى  يف  وج���راح���ة  ب��اط��ن��ي��ة 

ال�صمالية احلكومي.
االأنباء  لوكالة  املواطنني  من  ع��دد  وق��ال 
البادية  م�صت�صفى  افتقار  اإن  )برتا(  االأردنية 

ال�����ص��م��ال��ي��ة الأط���ب���اء اخ��ت�����ص��ا���س يف جم��ال 
كبرية  مبعاناة  يت�صبب  واجلراحة  الباطنية 
للم�صت�صفيات  التحويل  عمليات  ج��راء  لهم 
اأماكن  عن  تبعد  التي  املحافظة  يف  احلكومية 

�صكناهم م�صافات طويلة.
اأن���ه يف ح��ال احل�����ص��ول على  اإىل  ول��ف��ت��وا 
يرتتب  امل�صت�صفيات  لتلك  الطبي  التحويل 

ع��ل��ى امل��ري�����س اأع��ب��اء م��ال��ي��ة ا���ص��اف��ي��ة، ع��دا 
عيادات  اأب��واب  على  ال�صديد  االكتظاظ  عن 
العديد  ي�صطر  ما  فيها،  واجلراحة  الباطنية 
القطاع  يف  اخلدمة  تلك  على  للح�صول  منهم 

اخلا�صة.
امل�صت�صفى  �صيدلية  افتقار  اإىل  وا���ص��اروا 
ال��رئ��ي�����ص��ة وال���ع���ي���ادات ل��ب��ع�����س ال��ع��الج��ات 

اإىل  املري�س  ي�صطر  والتي  احيانا  االأ�صا�صية 
�صرائها من ال�صيدليات اخلا�صة.

جميع  ب��ت��وف��ري  ال�صحة  وزارة  وط��ال��ب��وا 
وعلى  امل�صت�صفى،  يف  الطبية  االخت�صا�صات 
راأ�صها اخت�صا�صيو الباطنية واجلراحة ورفده 
امل�صت�صفى  اأن  ال�صيما  العالجات،  من  بحاجاته 
يخدم لواء ميتاز بارتفاع عدد �صكانه وم�صاحته 

ال�صا�صعة.
عبداهلل  الدكتور  امل�صت�صفى  مدير  وقال 
توفر  ع��دم  م��ن  يعاين  امل�صت�صفى  اإن  �صامخ 
واجلراحة،  الباطنية  يف  اخت�صا�س  اأطباء 
اإىل  الف��ت��ا  التمري�صية،  ال���ك���وادر  ون��ق�����س 
امل�صت�صفى  ل��رف��د  ال�صحة  وزارة  خماطبة 
والكوادر  االخت�صا�س  اأطباء  من  بحاجاته 

باخلدمات  االرت��ق��اء  اج��ل  م��ن  التمري�صية 
للمواطنني. املقدمة 

�صيدليات  جميع  يف  العالجات  توفر  واكد 
تلك  يف  نق�س  هناك  يكون  ان  نافيا  امل�صت�صفى، 
العالجات، ويف حال حدوث نق�س اأو عدم توفر 
عالجات يجري معاجلة ذلك من خالل طلبيات 

عالجية ا�صتثنائية.

*العقبة 
“اأيلة” للتطوير بالعقبة  وفرت �صركة 
االأردين  والفلكلور  ال��رتاث  لعر�س  من�صة 
والقطع  التحف  على  وي�صتمل  ل��زواره��ا 
جانب  اىل  االردنية  وامل�صغوالت  الرتاثية 
من  ج���زءًا  متثل  ال��ت��ي  اال�صيلة  االأزي����اء 
وذلك  احل�صاري  ونتاجه  املجتمع  ثقافة 
قرية  يف  احلميمي”  “الركن  بوابة  �صمن 

املر�صى.
وحتتل ت�صاميم الريادية اآيات الزعبي 
ميزج  ثوب” الذي  “حكاية  معر�س  اأروقة 
بني روح الع�صر واملوروث العريق، وحكايات 
الرتاث االردين وتاريخ البادية لهارون ابو 

معيتق يف معر�س “البيت البدوي« .
وقال املدير التنفيذي لل�صركة املهند�س 
بدعم  ملتزمة  ال�صركة  ان  دودي���ن  �صهل 
الفر�صة  وم��ن��ح  واالب��ت��ك��ار  امل��ب��ادرة  روح 

لتقدمي  املختلفة  االأعمال  قطاعات  اأمام 
اأيلة، ما يو�صع من  منتجاتها وخدماتها يف 
انطالق  من�صة  وتوفري  ن�صاطاتهم،  دائرة 
من  ال���زوار  اأم���ام  ومنتجاتهم  خلدماتهم 

خمتلف اأنحاء العامل.
ثوب”  “حكاية  معر�س  ان  اىل  واأ�صار 
املطرزات  اأجمل  ي�صكل  اأيلة  اأروقة  داخل 
والقطع والعباءات التي تاأخذ الزائر اإىل 
فنون التطريز ال�صرقية وخا�صة االأردنية 
للمهتمني،  رائدة  من�صة  �صكلت  والتي  منها 
االأزي��اء  عامل  اإىل  اأيلة  النطالق  ونقطة 

الرتاثية لتلبية احتياجات روادها.
يوفر  البدوي”  “البيت  ان  اىل  ولفت 
البيت  وم�����ص��غ��والت  م�صتلزمات  جميع 
خمتلفة  وال�����ص��ج��اد  وال��ب�����ص��ط  ال��رتاث��ي 
والقطع  واالأل�����وان  واال���ص��ك��ال  اخل��ي��وط 

النحا�صية امل�صغولة بحرفية عالية.

*الطفيلة 
ب����داأت م��ع��اه��د ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي يف 
للقبول  اأب��واب��ه��ا  ف��ت��ح  اجل��ن��وب  اإق��ل��ي��م 
مبختلف  والفتيات  لل�صباب  والت�صجيل 
كافة  ويف  املهنية  والتخ�ص�صات  الرامج 
املهارات  حمدد  �صواء  املهنية  امل�صتويات 
 /2020 الدرا�صي  للعام  واملهني  املاهر  اأو 
مدار  على  الت�صجيل  ي�صتمر  فيما   2021

. �صهر
وبني مدير مديرية التدريب املهني يف 
العدينات  غالب  املهند�س  اجلنوب  اإقليم 
اعلنت  امل��ه��ن��ي  ال��ت��دري��ب  موؤ�ص�صة  ان   ،
املجاالت  من  بحزمة  بالت�صجيل  البدء 
عن  وال��ب��اح��ث��ات  للباحثني  التدريبية 

املتنوعة  املهنية  التخ�ص�صات  يف  العمل 
املهنية بتخ�ص�صات  العائالت  والتي ت�صمل 
وكهرباء  العامة  الكهرباء  منها:  عديدة 
ومدخل  امل��رك��ب��ات  وميكانيك  امل��رك��ب��ات 
و�صيانة  الرجال  حالقة  ومهنة  البيانات 
امل���رك���ب���ات وال�����ص��ك��رت��اري��ا وال��ت��ك��ي��ي��ف 
الن�صيجية  وال�����ص��ن��اع��ات  وال���ت���ري���د 
واحلرف  الغذائية  وال�صناعات  والطاقة 
وال�صياحة  واملطاعم  والفنادق  اليدوية 
ف�صال   ، املعادن  وت�صكيل  املعلومات  ونظم 
اخلا�صة  االأخرى  املهنية  التخ�ص�صات  عن 
يعكفون  اأكفاء  مدربني  باإ�صراف  باالناث 
التدريب  م�صتويات  اع��ل��ى  حتقيق  على 
وف���ق االآل���ي���ات واخل��ط��ط وامل��وا���ص��ف��ات 

هنالك  ان  اىل  ولفت   . عامليا  املعتمدة 
عنها  االإع������الن  مت  وم����زاي����ا  ����ص���روط���ا 
منها  التدريبية  الدورات  بهذه  لاللتحاق 
وان  16 عاما  املتدرب عن  ان ال يقل عمر 
ثانوي  الثاين  ال�صف  ا�صتكمل  قد  يكون 
، وان يكون قادرا  للمتقدم مب�صتوى املهني 
والكتابة  ال��ق��راءة  ويجيد  العمل  على 
الر�صوم  ت�صمنت  مزايا  تقدمي  مت  فيما 
معتمدة  �صهادة  على  واحل�صول  الرمزية 
من ديوان اخلدمة املدنية وتنوع الرامج 
احل�صول  واإمكانية  و�صموليتها  التدريبية 
واأ���ص��اف   . املهنة  م��زاول��ة  رخ�صة  على 
�صحفي  ت�صريح  يف  العدينات  املهند�س 
التخ�ص�صات املطروحة  اأن  الثالثاء  اليوم 

املهني  العمل  �صوق  واحتياجات  تتواءم 
�صفوف  بني  البطالة  ن�صب  من  احلد  بغية 
م�صروعات  اإيجاد  ال�صباب وم�صاعدتهم يف 
يف  موؤكدا  كرمية  حياة  لهم  توفر  ذاتية 
معاهد  خريجي  من  املئات  اأن  الوقت  ذات 
حققوا  اجلنوب  اإقليم  يف  املهني  التدريب 
حمالت  اإن�����ص��اء  خ��الل  م��ن  جن��اح  ق�ص�س 
خمتلف  يف  ت�صغيلية  وم�صروعات  مهنية 
من  احلد  يف  ا�صهمت  املهنية  التخ�ص�صات 
فيما  ال�صباب  قطاع  بني  خا�صة  البطالة 
الرابط  على  اإلكرتونيا  الت�صجيل  يتم 
https: eg.vtc.gov. االإل��ك��رتوين، 
الثالثاء  اليوم  �صباح  من  اعتبارا   ،jo

اأيلول القادم .  3 ولغاية 

شكاوى عدم توفر اطباء اختصاص باطنية 
وجراحة في مستشفى البادية الشمالية

أيلة العقبة توفر منصة لعرض 
التراث والفلكلور االردني

البدء بتقديم طلبات االلتحاق ببرامج 
معاهد إقليم الجنوب المهنية

*عجلون 
املهني يف حمافظة عجلون،  التدريب  اأعلن معهد 
التخ�ص�صات  جميع  يف  الكرتونيا  الت�صجيل  بدء  عن 
عجلون  يف  املعهد  مدير  وق��ال   . املعهد  يف  املتوفرة 
الت�صجيل  اإنه مت فتح باب  املهند�س معت�صم الق�صاة، 
التايل  ال��راب��ط  خ��الل  م��ن  للمتدربني  االل��ك��رتوين 
يف  ل��ل��ت��دري��ب   http://reg.vtc.gov.jo  :
تخ�ص�صات، حالق رجايل ون�صائي وكهرباء متديدات 
وميكانيكي  وال�صياحة  الفنادق  وم��ه��ارات  منزلية 
تكييف ومركبات وتريد وجنار اأثاث وحداد واأملنيوم 
ومهارات املخابز واحللويات ومدخل بيانات وخياط 

�صناعي، موؤكدا اأن التوجيهات يف خطة العام احلايل 
ُتتيح الأول مرة ملىء ا�صتمارة التقدمي اإلكرتونيا من 
والتي  املتقدمني  للمتدربنْي  ت�صجيل  رواب��ط  خالل 
للموؤ�ص�صة  الر�صمية  ال�صفحة  على  ن�صرها  �صيتم 
وو�صائل االإعالم . واأ�صاف الق�صاة انَّ عملية القبول 
داخل  للتكد�ِس  منعا  ج��اءت  اإلكرتونيا  والت�صجيل 
املتبعة  االح��رتازي��ة  ب���االإج���راءات  وع��م��اًل  املعهد 
�صُيتاح  اأنه  اإىل  العامة، م�صريا  ال�صالمة  حفاظا على 
الت�صجيل اإلكرتونيا اأي�صًا داخل املعهد من قبل فريق 
اأو و�صائل للتعامل  اأعده املعهد ملن لي�س لديهم قدرة 

مع طريقة القبول اجلديدة.

*العقبة 
العقبة  �صلطة  يف  ال�صحية  الرقابة  فرق  اأتلفت 
املواد  من  اأطنان   3 االربعاء  اخلا�صة  االقت�صادية 
حمالت  عدة  واأغلقت  ال�صالحية  منتهية  الغذائية 
جتارية خمالفة ل�صروط ال�صحة وال�صالمة العامة .

حممود  الدكتور  لل�صلطة  ال��ع��ام  االأم���ني  وق��ال 
خليفات ان جلان الرقابة ال�صحية يف ال�صلطة تتابع 
التزام املطاعم واملقاهي واملحالت التجارية ب�صروط 
العامة وتقوم بحمالت تفتي�صية  ال�صحة وال�صالمة 

فرق  ان  اىل  الفتا  ذل��ك،  من  للتاأكد  عليها  يومية 
الرقابة تعمل على مدار ال�صاعة بهدف احلفاظ على 

�صالمة غذاء املواطنني واملحافظة على �صالمتهم .
وبني مدير الرقابة ال�صحية يف ال�صلطة عبداهلل 
اإتالف 3 اطنان مواد غذائية منتهية  انه مت  حجي 
ال�صالحية من بينها حلوم وا�صماك ومنتجات البان، 
كما مت خمالفة 17 حمال جتاريا واإنذار 22 واإغالق 
باال�صرتاطات  االل��ت��زام  لعدم  )�صاورما(  من�صاأتي 

ال�صحية الالزمة .

*الزرقاء 
“اإعادة  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����ص��ادرات  قيمة  بلغت 
املا�صي  مت��وز  ل�صهر  ال��زرق��اء  ملدينة  الت�صدير” 
19678871 دينارًا، وفقا الح�صائية �صهادات املن�صاأ 
الغرفة  ومكتب  الزرقاء،  جتارة  غرفة  من  ال�صادرة 
يف املنطقة احلرة بالزرقاء والتي بلغ جمموعها 139 

ح�صني  الزرقاء  جتارة  غرفة  رئي�س  وقال  �صهادة. 
�صرمي، يف بيان اإن اأغلب �صادرات الزرقاء التجارية 
 ، ولوازمها  ال�صيارات  كانت  املا�صي  متوز  �صهر  خالل 
وم�صتلزماتها  واالأدوي��ة   ، واملكتبي  املنزيل  واالأث��اث 
واالألب�صة  ال�صحية،  واالأدوات  التموينية،  واملواد   ،

واملجوهرات.

*جرش 
نفذت جلنة ال�صالمة العامة بالتعاون مع مديرية 
ال�صوارع  على  التعديات  الإزالة  حملة  جر�س  �صحة 

بو�صط املحافظة بالتعاون مع البلدية وال�صرطة .
ل�  الق�صاة  عمر  املت�صرف  املحافظ  م�صاعد  وق��ال 

جميع  الإزال��ة  احلملة  اليوم  نفذت  اللجنة  اإن  )برتا( 
احلركة  لت�صهيل  وال�صوارع  االأر�صفة  على  التعديات 
اأنه  اإىل  م�صريا  ال�صري،  حركة  وتنظيم  امل�صاة  على 
املحالت  الأ�صحاب  واالإنذارات  املخالفات  توجيه  جرى 
التجارية والب�صطات املعتدية على االأر�صفة وال�صوارع.

*معان 
ال�صوؤون  مديرية  يف  الرقابية  الكوادر  اغلقت 
ال�صاورما  لبيع  حملني  معان،  حمافظة  يف  ال�صحية 
القانونية  ال�صحية  ب��ال�����ص��روط  االل��ت��زام  ل��ع��دم 
مادة  واإنتاج  ت��داول  من  اأحدهما  ومنعت  املطلوبة، 
اأبو  اأجمد  الدكتور  املديرية  مدير  وقال  ال�صاورما. 
دروي�س لوكالة االنباء االردنية )برتا( االربعاء، اإن 
حمال  بحق  خمالفات   10 حررت  الرقابية  الكوادر 
بال�صروط  التزامها  لعدم  املحافظة،  يف  �صاورما  بيع 
حمالتها  من  كثفت  املديرية  اإن  وا�صاف  ال�صحية. 

الرقابية على االأ�صواق يف خمتلف مناطق حمافظة 
على  حفاظا  املعنية؛  اجلهات  مع  وبالتعاون  معان، 
اأن  اىل  م�صريا  غ��ذائ��ه،  و���ص��الم��ة  امل��واط��ن  �صحة 
ال�صاورما  بيع  وحم��ال  املطاعم  ا�صتهدفت  اجل��والت 
املواد  واإنتاج  بيع  واملخابز وحمال  وحمال احللويات 
الغذائية. ودعا املواطنني اإىل التوا�صل مع الرقابة 
ال�صحية، للتبليغ عن اأية �صكاوى اأو خمالفات تتعلق 
�صتتعامل  املديرية  اأن  بالغذاء و�صالمته، م�صريا اىل 
للقوانني  وفقا  املخالفات  تلك  مرتكبي  مع  بحزم 

واالأنظمة املعمول بها.

*البادية الشمالية الغربية 
بلغت ن�صبة اجناز م�صروع مدر�صة من�صية ال�صلطة 

الثانوية ال�صاملة للبنات 70 باملئة.
منطقة  عن  املفرق  حمافظة  جمل�س  ع�صو  وقال 
اإن  اخل��ال��دي  ن�صال  ال�صلطة  ومن�صية  ال��زع��رتي 
الذي  ال�صديد  االكتظاظ  م�صكلة  حلل  جاء  امل�صروع 

من�صية  مدر�صتي  يف  ال�صفية  ال��غ��رف  منه  تعاين 
ال�صلطة الثانويتني لالإناث والذكور، بتمويل �صعودي 
اأن  واأ���ص��اف  دي��ن��ار.  مليون  ون�صف  مليون  بقيمة 
امل�صروع يهدف اإىل ا�صتحداث مدر�صة ثانوية �صاملة 
لالإناث وتوفري بيئة مدر�صية مالئمة للطلبة من كال 

اجلن�صني للح�صول على التعليم املنا�صب.

*إربد 
اأغلقت املوؤ�ص�صة العامة للغذاء والدواء يف اإقليم 
البحرية  للماأكوالت  مطعما  االأرب��ع��اء،  ال�صمال، 

مبدينة اإربد بال�صمع االأحمر.
االأنباء  لوكالة  املوؤ�ص�صة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وقال 
اأ�صماك  كرتونة   20 �صبطت  اإنها  )ب��رتا(  االأردنية 

اإتالفها،  وجرى  ال�صالحية،  منتهية  كغم   200 زنتها 
الفتا اإىل وجود خمالفات اأخرى داخل املطعم تت�صل 

بعدم توفر اال�صرتاطات ال�صحية املطلوبة.
املن�صاأة  م��ال��ك  حت��وي��ل  اإىل  امل�����ص��در  واأ���ص��ار 
القانوين  املقت�صى  الت��خ��اذ  الق�صائية  للجهات 

. بحقه

*الطفيلة 
مع  اتفاقية  التقنية،  الطفيلة  جامعة  وقعت 
م�صروع  لتنفيذ  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ق��ع��وار  �صركة 

تو�صعة �صبكة الطاقة ال�صم�صية يف اجلامعة .
الدكتور  رئي�صها  اجلامعة  عن  االتفاقية  ووقع 
حممد خري احلوراين وعن ال�صركة املهند�س حممود 

�صالمة.
قيمة  اأن  �صحفي  ت�صريح  يف  احل���وراين  وب��ني 
اإجمالية  وبكلفة  كيلوواط  ب���250  تقدر  التو�صعة 
درا�صة  اأن  اإىل  الف��ت��ًا  دي��ن��ار،  األ��ف   138 مقدارها 
للفاتورة  اأ�صا�س و�صول اجلامعة  ُبنيت على  العطاء، 

ال�صفرية للطاقة الكهربائية للحرم اجلامعي، فيما 
م�صروع الطاقة ال�صم�صية املوجود حاليًا يف اجلامعة 
 80 يقارب  مبا  الكهرباء  فاتورة  تخفي�س  اإىل  اأدى 

باملئة.
مركز  الح��ت�����ص��ان  اجل��ام��ع��ة  �صعي  اىل  واأ����ص���ار 
�صركات  م��ع  بالتعاون  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  اقليمي 
باالأيدي  الطاقة  م�صاريع  لتزويد  واقليمية  حملية 
ال�صيانة  الأغرا�س  املحلي  املجتمع  اأبناء  من  املاهرة 
والت�صغيل ما ي�صهم بتاأهيلهم لدخول �صوق العمل يف 
جمال الطاقة النظيفة ويعود بالنفع والفائدة على 

ال�صركات املتعاقدة لتنفيذ هذه امل�صاريع.

*إربد 
امل�صاريع  من  بعدد  االأهلية  ارب��د  جامعة  ف��ازت 
برنامج  يف  ال��ق��درات  بناء  م�صاريع  �صمن  الدولية 
التابع لالحتاد االأوروبي يف جمال  ايرا�صمو�س بل�س 

التعليم العايل للعام 2020.
اإن  اخل�����ص��اون��ة،  اح��م��د  اجلامعة  رئي�س  وق���ال 
امل�����ص��اري��ع ال��ت��ي ف���ازت ب��ه��ا ج��ام��ع��ة ارب���د ك�صريك 
خالل  من  القدرات  بناء  برنامج  �صمن  ا�صرتاتيجي 
االحت����اد االأوروب�����ي وب�����ص��راك��ة م��ع جم��م��وع��ة من 
اجلامعات االأوروبية والعربية، قدرت قيمتها بنحو 

3 ماليني يورو.

املحلية  ال�صراكة مع اجلامعات  وثمن اخل�صاونة 
التعليم  وزارة  ل��دور  اإ�صافة  والعاملية،  واالإقليمية 
بل�س  ايرا�صمو�س  ومكتب  العلمي  والبحث  العايل 
وامل�صاندة،  التوجيه  يف  لدورهم  االردن  يف  الوطني 
االأردن  يف  االأوروب����ي  االحت���اد  بعثة  دور  وك��ذل��ك 
واالحتاد االأوروبي لدعمهم يف بناء قدرات اجلامعات 
قوية  مناف�صة  الفائزة  امل�صاريع  وخا�صت  االأردنية. 
مع امل�صاريع التي تقدمت لهذا العام والتي بلغ عددها 
للح�صول  م�صروعًا   164 اختيار  مت  طلبات،   1005
وكانت  العامل،  يف  االأقاليم  خمتلف  من  الدعم  على 

ح�صة االأردن منها 8 م�صاريع. 

*إربد 
ملوؤ�ص�صة  التابع  اإرب���د  اإن���اث  مهني  معهد  اأع��ل��ن 
يف  الت�صجيل  ب��دء  عن  االأرب��ع��اء،  املهني   التدريب 

التخ�ص�صات املهنية والدورات التدريبية اإلكرتونيا.
وت�صتمل التخ�ص�صات على طابع �صكرتري، من�صق 
اإداري طبي ومعاون رعاية/عجزة وم�صنني للم�صتوى 
املهني، ومدخل بيانات، خياط ن�صائي، حالق ن�صائي 
و�صانع حلويات ومعجنات للم�صتوى املاهر، والت�صميم 
بيانات  مدخل  واملعجنات،  احللويات  اجلرافيكي، 

للتدريب  قما�س  وتدوير  برادي  خياطة  حا�صوبية، 
درز،  اآل��ة  م�صغل  ن�صائي،  ح��الق  وم�صاعد  امل�صتمر، 
معجنات  و�صانع  خ��رز،  �صك  ي��دوي/  تقليدي  مطرز 

مل�صتوى حمدد املهارات.
القبول  يعني  ال  الت�صجيل  اأن  املعهد  واأو���ص��ح 
النهائي، واأن مراجعة الطلبات وقبولها اأو رف�صها من 
خالل جلنة يف املعهد. واأ�صار اإىل اأن الدوام الر�صمي 
يف جميع التخ�ص�صات وامل�صتويات املهنية �صيبداأ يوم 

االحد املوافق ل�� 9 اأيلول املقبل.

بدء التسجيل االلكتروني بمعهد 
التدريب المهني في عجلون

العقبة: إتاف 3 اطنان مواد 
غذائية منتهية الصاحية

صادرات الزرقاء التجارية تقارب 20 
مليون دينار في تموز الماضي

جرش: حملة إلزالة
 التعديات على الشوارع

اغاق محلي شاورما ومخالفة 10 
لعدم التزامها بالشروط الصحية

70 بالمئة نسبة اإلنجاز بمشروع 
مدرسة منشية السلطة الثانوية

إغاق مطعم مأكوالت بحرية

صحة الطفيلة تنفذ جوالت رقابية 
على المحات التجارية والمطاعم

  
*الطفيلة 

على  وتفتي�صية  رقابية  ج��والت  الطفيلة  �صحة  مديرية  نفذت 
التزامها  م��دى  من  للتاأكد  املياه  حتلية  وحمطات  واملخابز  املطاعم 

باال�صرتاطات ال�صحية.
القناهرة،  حممد  املديرية  يف  والغذاء  البيئة  ق�صم  رئي�س  وقال 
الوجبات  مطاعم  �صملت  اجل��والت  اإن  االأرب��ع��اء،  �صحفي  ت�صريح  يف 
ال�صعبية وال�صريعة واملخابز االآلية واحلجرية وحمطات حتلية مياه 
العاملني  الإل��زام  وب�صريا  احل�صا  ول��واءي  الطفيلة  ق�صبة  يف  ال�صرب 
اأثناء  والقفازات  الكمامات  وا�صتخدام  الر�صمي،  بالزي  بالتقيد  فيها 

التعامل مع املواد الغذائية.

المكتبة الوطنية تكرم دار اليازوري
*عمان 

كرمت دائرة املكتبة الوطنية دار اليازوري العلمية للن�صر والتوزيع 
اآالف  باأكرث من خم�صة  على مبادرتها بدعم حملة »كتابك �صديقك« 
كتاب وق�صة لتوزيعها على املدار�س واجلمعيات واملراكز ال�صبابية يف 
مناطق اململكة كافة. وقال مدير عام املكتبة الدكتور ن�صال العيا�صرة 
اإن مبادرتي حملة كتابك وترع بكتاب لتاأ�صي�س مكتبة تهدفان لن�صر 
املبادرات  هذه  مع  للتفاعل  الن�صر  دور  داعيا  واملعريف،  الثقايف  الوعي 
اإن  اليازوري،  اأحمد  الدار  املكتبة. وقال مدير  التي تطلقها  الثقافية 
هذا الدعم ياأتي الأهمية رفد املجتمع املحلي بالكتب واملراجع العلمية، 
“كتابك �صديقك”،  ومنها مبادرة “ترع بكتاب تن�صئ مكتبة” وحملة 
داعيا املوؤ�ص�صات املعنية باإنتاج املعرفة للم�صاهمة يف مثل هذه امل�صاريع 

دعما للعلم والثقافة.

مجلة بيت الشعر في المغرب 
ُتفرد عدًدا خاّصا بالشاعر ناصر

*عمان 
اأفرَدت جملة البيت التي ي�صدرها بيت ال�صعر يف املغرب، بعددها 
اأجمد  الراحل  االأردين  ال�صاعر  عن  ملفا  حديثا  �صدر  الذي   35 رقم 
نا�صر. وت�صمن العدد اإىل جانب التقدمي والديوان ال�صغري الذي �صّم 
التالية  املقاالت  ال�ّصعرّية،  نا�صر  اأجمد  جماميع  ُمعظم  من  ُمنتخبات 
غّرة  وهي  الراحل،  ال�صاعر  حول  العرب  وال�صعراء  الكتاب  من  لعدد 
لعي�صى  احُلّب  اأر�س  يف  نا�صر  واأجمد  �صعت،  جميل  لن�صر  نا�صر  اأجمد 
العتيقي،  ملُح�صن  امل��وت  حّتى  حّيًا  البقاء  نا�صر:  واأجم��د  خملوف، 
الطريق  واإ���ص��ارات  من�صر،  لنبيل  ال�صكل  اإب��داع  وهواج�س  والكتابة 
االأماكن  قلق  مقاالت  ت�صمن  كما  ناوري.  ليو�صف  الق�صيدة  اأر�س  اإىل 
حياة  يف  العابر  نا�صر:  واأجمد  يحياوي،  لر�صيد  نا�صر  اأجمد  �صعر  يف 
ك�صرد ُمتقّطع ملحمد اآيت لعميم، وكتابة اجل�صد يف �ُصّر من راآك لر�صيد 
اجلابري، واالأهواء وداللّية اخلطاب: قراءة يف جتربة اأجمد نا�صر 
ال�صعرّية ملحند كديرة، والرجل الذي ُيخفي ق�صيدًة يف �صمته ملحمود 
لعبد  ال��وردة  هنا  رواي��ة  يف  الوعي  واأف��ق  ال�صرد  و�صعرّية  اهلل،  خري 
الرحيم اأخ العرب، وغدر الزمن يف رواية حيث ال ت�صقط االأمطار لعبد 

املجيد ح�صيب، وال يولُد َفْجٌر ِمْن دون ُجرح الأجمد نا�صر.

اتفاقية بين الطفيلة التقنية وقعوار 
لتوسعة نظام الطاقة الشمسية

إربد األهلية تفوز بمشاريع دولية 
في برنامح لاتحاد األوروبي

معهد مهني إناث إربد يعلن عن 
بدء التسجيل للتخصصات المهنية
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*وكاالت
بعث ت�صايف هرينانديز، العب بر�صلونة 
احل��ايل،  القطري  ال�صد  وم��درب  ال�صابق 
بعد  كا�صيا�س،  اإي��ك��ر  مل��واط��ن��ه  بر�صالة 
اإعالن االأخري اعتزاله، م�صلطا ال�صوء على 

�صفاته احلميدة كالعب وك�صخ�س.
اأي�صا  الروخ���ا،  منتخب  جنم  وت��ذك��ر، 
دور  االأ�صطوري،  الريال  حلار�س  كان  كيف 
النزاع  وقت  يف  االأو�صاع  لتهدئة  اأ�صا�صي 
اأثناء حقبة  و ريال مدريد،  بني بر�صلونة 
راأ���س  على  مورينيو  ج��وزي��ه  ال��رت��غ��ايل 

االإدارة الفنية للملكي.
و�صط  الع��ب  ك��ان  م��ن  �صلوك  و�صاهم 
ريال  مرمى  حار�س  جانب  اإىل  بر�صلونة 
الكال�صيكو  �صراع  اإنهاء  يف  ال�صابق،  مدريد 
االإ���ص��ب��اين،  املنتخب  اإىل  ان��ت��ق��ل  ال���ذي 
اأ�صتوريا�س  اأم��رية  جائزة  ناال  اأنهما  حتى 
�صكرا  “اإيكر،  ت�صايف  وكتب  للريا�صة. 
فيها  كنا  التي  ال���23  ال�صنوات  ه��ذه  على 
اأ�صدقاء.  زمالء وخ�صوم، وفوق كل �صيء، 
كيف  ال�صنوات  ه��ذه  خ��الل  �صاهدت  لقد 

تطورت كمحرتف وك�صخ�س، لقد ع�صنا معا 
انت�صارات وهزائم«.

ر�صلته  ال�صابق  الر�صا  الع��ب  واأرف���ق 
املنتخب ويف  كا�صيا�س يف  مع  له  �صور  بعدة 
مواجهات بني بر�صلونة وريال مدريد ولليوم 

الذي تلقيا فيه جائزة اأمري اأ�صتوريا�س.
ت��واج��ه��ن��ا  “لقد  ت�����ص��ايف  واأ�����ص����اف 
الكثريين  اأن  من  الرغم  على  وت�صاحلنا. 
يف  �صيء  اأه��م  هي  القدم  كرة  اأن  يعتقدون 

حياتنا، فاإننا نعلم اأن االأمر لي�س كذلك«.
النا�س  هو  املهم  اأن  نعلم  “نحن  وتابع 

متكنا  ال�صبب  ولهذا  والكرامة.  واالحرتام 
م��ن ح��ل اأي ���ص��راع واإق���ام���ة ���ص��داق��ة ال 
“اأهنئك  قائال  ر�صالته  واختتم  تنك�صر«. 
اأمتنى  �صديقي.  يا  الرائعة  م�صريتك  على 
من  اجلديدة  املرحلة  هذه  يف  التوفيق  لك 

حياتك. �صكرا لك ايكر«.

واأعلن بطل العامل مع اإ�صبانيا يف 2010، 
 39 عمر  يف  وهو  القدم  كرة  اعتزاله  عن 
اإ�صابته  من  تقريبا  ون�صف  عام  بعد  عاما، 
جل�صة  خ��الل  لها  تعر�س  قلبية  ب��اأزم��ة 
مران مع بورتو الرتغايل، اآخر ناٍد ارتدى 

قمي�صه.

*عمان
�صحاب  اأم���ام  ت��اأخ��ره  اجل��زي��رة  قلب 
-3" بنتيجة  م�صتحق  ف��وز  اإىل  ب��ه��دف، 
اأم�س  م�صاء  ج��رت  ال��ت��ي  امل��ب��اراة  يف   ،"1
الثاين  عبداهلل  امللك  �صتاد  على  االأربعاء 
بالقوي�صمة، �صمن اجلولة الثانية للدوري 

االأردين لكرة القدم.
نقاط   4 اإىل  ر�صيده  اجل��زي��رة  ورف��ع 
ثالثا، فيما بقي ر�صيد �صحاب متوقفًا عند 

النقطة 3 �صابعا.
وت���ق���دم ���ص��ح��اب ب��ه��دف ال�����ص��ب��ق يف 
اأمام  الكرة  تهياأت  عندما   ،"12" الدقيقة 
يزن النعيمات على م�صارف منطقة اجلزاء 
نور  �صباك  يف  ال��ق��وة  مبنتهى  لي�صددها 
اإدراك  يف  اجلزيرة  وجنح  عطية.  الدين 
"38"، حيث مرر  بالدقيقة  التعادل  هدف 
عمر قنديل كرة منوذجية داخل منطقة 
اجلزاء وجدت علي علوان يحولها مبا�صرة 

داخل �صباك راأفت الربيع.
اجلزيرة  �صغط  ال��ث��اين  ال�صوط  ويف 
بثقله ورد القائم ت�صديدة عبداهلل العطار 

والعار�صة كرة اإبراهيم �صعادة.
بف�صل  اأف�صليته  اجل��زي��رة  وف��ر���س 
منت�صف  يف  لالعبيه  النا�صجة  التحركات 
مر�صي  وحممود  العو�صات  اأن�س  امللعب، 
حتت  �صحاب  مناف�صه  لي�صع  و���ص��ع��ادة، 

ال�صغط.
هدف  عن  احلليم  عبد  اأحمد  واأع��ل��ن 
مبا�صرة  حرة  �صربة  من  للجزيرة  التقدم 

الربيع  لراأفت  ال�صيقة  الزاوية  يف  و�صعها 
بالدقيقة "56"، معلنًا تقدم فريقه 1-2.

وبحث  اأف�صليته  اجل��زي��رة  ووا���ص��ل 
قوية  كرة  مر�صي  و�صدد  ثالث،  هدف  عن 

احتاجت ل�صيء من الدقة لت�صكن ال�صباك.
ثالث  بهدف  اأف�صليته  اجلزيرة  وت��وج 
علوان  علي  تعر�س  حيث   ،"91" بالدقيقة 
احت�صبها  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  لالإعثار 
ح��ك��م ال��ل��ق��اء ���ص��رب��ة ج���زاء ن��ف��ذه��ا ن��ور 

الروابدة بنجاح.
اخلم�س  املواجهات  اأن  بالذكر  جدير 
الثانية  اجلولة  يف  االآن  حتى  اأقيمت  التي 

�صجل فيها الفائز ثالثة اأهداف.
بفوز  اخلم�س  املباريات  نتائج  وانتهت 

والرمثا   ،"0-3" ال�صلط  على  ال��وح��دات 
�صباب  على  والفي�صلي   ،"1-3" االأهلي  على 
-3" "3-1"، واجلزيرة على �صحاب  االأردن 

1"، وتبقت مباراة واحدة من اجلولة تقام 
الليلة وجتمع احل�صني اإربد وال�صريح.

*وكاالت
ق����ال����ت و�����ص����ائ����ل اإع�������الم 
اتفق  توتنهام  اإن  بريطانية، 
م��ع ���ص��اوث��ه��ام��ب��ت��ون ع��ل��ى ���ص��راء 
هويرج  اإمييل  بيري  الدمناركي 

وبيع الظهري كايل ووكر بيرتز.
اإىل  �صبورت�س  �صكاي  واأ�صارت 
نحو  �صتتكلف  هويرج  �صفقة  اأن 
15 مليون جنيه اإ�صرتليني )19.6 
�صينتقل  بينما  دوالر(  م��ل��ي��ون 
اإىل  ان�صم  ال���ذي  ب��ي��رتز،  ووك���ر 
االإعارة  �صبيل  على  �صاوثامبتون 
يف يناير كانون الثاين، مقابل 12 

مليون جنيه اإ�صرتليني.
ان�صم  ال��ذي  هويرج،  وُج��رد 
من  ق��ادم��ا  ���ص��اوث��ه��ام��ب��ت��ون  اإىل 
�صارة  من  ميونخ يف 2016،  بايرن 
قيادة الفريق يف يونيو/ حزيران 
بعدما اأف�صح الالعب البالغ عمره 
23 عاما عن نيته الرحيل، ملدربه 

رالف هازنهاتل.
البالغ  بيرتز  ووك��ر  و���ص��ارك 
عمره 23 عاما، يف ع�صر مباريات 
حتت قيادة هازنهاتل منذ انتقاله 
بداية  يف  االإع����ارة  �صبيل  على 

العام احلايل.
ويف ال�صهر املا�صي قال جوزيه 
اإن  م��وري��ن��ي��و م����درب ت��وت��ن��ه��ام 
اإىل  بعودته  مرحب  بيرتز  ووكر 
طريق  يف  يقف  لن  لكنه  الفريق، 
الالعب اإذا اأراد البحث عن مكان 

يلعب فيه بانتظام.
وي��ن��ط��ل��ق امل��و���ص��م اجل��دي��د 
 12 يف  االإجن���ل���ي���زي  ل����ل����دوري 

�صبتمر/ اأيلول.

تشافي: كاسياس ساهم
 في إخماد فتنة الكاسيكو

الجزيرة يكمل ثاثيات الدوري 
األردني في مرمى سحاب

توتنهام يتفق مع ساوثهامبتون على صفقتين

*وكاالت
على  م�صتحقا  فوزا  وحقق  مفاجاآته  معان  وا�صل 
التي  امل��ب��اراة  يف   ،)2-3( بنتيجة  العقبة،  �صباب 
حممد  االأم��ري  ملعب  على  الثالثاء،  م�صاء  اأقيمت 
لبطولة  الثانية  اجلولة  مباريات  �صمن  بالزرقاء، 

الدوري االأردين للمحرتفني.
وح��م��ل��ت اأه�����داف ف��ري��ق م��ع��ان ت��واق��ي��ع رك��ان 
اخلالدي بالدقيقة )32(، واأحمد يا�صر بالدقيقتني 
حمرتفه  العقبة  ل�صباب  �صجل  بينما  و53(،   36(

الرازيلي اأوتيمار بالدقيقة )11(، و�صليمان اأبو زمع 
من عالمة اجلزاء بالدقيقة )52(.

لفريق  التوايل  على  الثاين  الفوز  هذا  ويعتر 
معان يف اأول م�صاركة تاريخية له يف بطولة الدوري 
على  االأوىل  املباراة  يف  فاز  كان  حيث  للمحرتفني، 

ال�صلط )0-1(.
لي�صارك  ن��ق��اط،   6 اإىل  ر���ص��ي��ده  م��ع��ان  ورف���ع 
الوحدات �صدارة ترتيب دوري املحرتفني، فيما بقي 

�صباب العقبة بال ر�صيد.

*وكاالت
�صبعة  مناق�صة  ع��ن  ال�صلة  ك��رة  احت��اد  ك�صف 
دوري  يف  ت�صارك  التي  االأندية  لدعم  �صيناريوهات، 
االأول  ت�صرين   22 يوم  ينطلق  الذي  احلايل  املو�صم 
الفائز  للفريق  دينار  األف   100 ر�صد  معلنا  املقبل، 

بالدوري.
بت�صريح  عطا  ابو  نبيل  االحتاد  �صر  اأمني  وقال 
ل��وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة )ب���رتا( االرب���ع���اء، اإن 
االحتاد التقى االأندية وحاورها حول �صيناريوهات 
الكبري  املبلغ  هذا  ر�صد  اأن  مو�صحا  املف�صلة،  الدعم 
درجة  لرفع  جاء  ال�صلة،  دوري  لبطل  امل�صبوق  وغري 
الفنية،  امل�صتويات  ايجابا على  ما ينعك�س  املناف�صة، 

ويخدم م�صلحة االندية واملنتخب الوطني.
طرحت  ال��ت��ي  ال�����ص��ي��ن��اري��وه��ات  “من  وا���ص��اف 
اأو دعم  خالل االجتماع، تقدمي دعم مادي مبا�صر، 
من  وغريها  العبني  مع  تعاقدات  اب��رام  خ��الل  من 

ال�صيناريوهات قبل اأن ن�صتقر على توفري دعم مادي 
غري م�صبوق ي�صل اإىل 100 األف دينار للفريق الفائز، 
اجليد،  للتح�صري  االندية  جميع  يدفع  الذي  االأم��ر 
واأن  �صيما  ال  اللقب،  عن  بحثا  الالعبني  وا�صتقطاب 
قيمة اجلائزة ت�صاعد االندية على االيفاء بجميع 

التزاماتها الإعداد فريق قوي ومناف�س«.
واأكد اأمني �صر احتاد كرة ال�صلة، اأن االحتاد جنح 
اجلماهري  واعادة  اللعبة،  باإثراء  املا�صي  املو�صم  يف 
باأعداد كبرية اإىل املدرجات، ما انعك�س ايجابا على 
دعم  يف  االحت��اد  ا�صتمرار  موؤكدا  التناف�س،  اج��واء 
ت�صب  التي  الفنية  امل�صتويات  رفع  عن  بحثا  اللعبة 
عن  الباحث  الوطني  املنتخب  مل�صلحة  النهاية  يف 
مزيد من االجنازات. ي�صار اإىل اأن احتاد ال�صلة حدد 
االأول من �صهر ت�صرين االأول املقبل، موعدا النطالق 
مناف�صات بطولة الكاأ�س، فيما حدد يوم 22 من نف�س 

ال�صهر موعدا النطالق مناف�صات الدوري.

*وكاالت
�صباق  اأن  ال�صيارات،  لريا�صة  االأردنية  اأعلنت 
اجلولة  م��اك�����س(،  روت��اك�����س-  )حت���دي  الكارتينغ 
الكارتينغ،  ل�صباقات  االأردن  بطولة  م��ن  االأوىل 
�صينطلق اجلمعة املقبل يف حلبة جوردن �صبيد �صنرت 

دون جمهور لفئات )ال�صينيور واجلونيور- ماك�س(.
ووفق خر �صادر عن االأردنية لريا�صة ال�صيارات 
رئي�صا،  بلقز  زي��د  م��ن  املكونة  احل��ك��ام  جلنة  ف���اإن 
هي  زالطيمو،  واأحمد  زيد  اأب��و  وليد  زيد  وع�صوية 

امل�صرفة على ال�صباق.

*وكاالت
احلكمني  القدم،  لكرة  االآ�صيوي  االحت��اد  اختار 
للم�صاركة  عبيدات،  واأمي��ن  عرفة  حممد  الدوليني 
بطولة  �صمن  ال�صاد�صة،  املجموعة  مباريات  ب��اإدارة 
“هوت�صي  مدينة  يف   2020 االآ�صيوي  االحتاد  كاأ�س 
منه” الفيتنامية خالل الفرتة من 23 اإىل 29 اأيلول 

املقبل.
املجموعة  اأن   ، بيان  يف  القدم  كرة  احتاد  واأك��د 

ال�صاد�صة التي �صي�صارك احلكمان االردنيان يف اإدارة 
الفيتنامي،  منه”  “هوت�صي  اندية  ت�صم  مبارياتها، 
يونايتد  وهوجاجن  ميامنار،  من  يونايتد  وباجنون 

ال�صنغافوري، والو تويوتا من الو�س.
وفقا  �صتقام  املجموعات  دور  مباريات  ان  يذكر 
لنظام التجمع )ذهابا وايابا(، فيما �صتكون مباريات 
جولة  من  النهائية  وامل��ب��اراة  االق�صائية  االأدوار 

واحدة.

*وكاالت
االأوروب���ي  ال���دوري  مناف�صات  ت�صتاأنف  عندما 
باإقامة املباريات الت�صع االأخرية، اعتبارا من االأربعاء 
)راي���ن-رور(  يف  اجل��اري،  اآب/اأغ�صط�س   21 وحتى 
للمنطقة،  ترويج  مبثابة  ذلك  �صيكون  اأملانيا،  غرب 

وتعزيز لطموحها ال�صت�صافة اأوملبياد 2032.
مبثابة  امل�����ص��غ��رة،  ال��ب��ط��ول��ة  �صتكون  وك��ذل��ك 
“نهائيات  اإلغاء  بعد  )راي���ن-رور(  ملنطقة  تعوي�س 
املفرت�س  من  كان  ال��ذي  احل��دث   ،”2020 راي��ن-رور 
 19 يف  ريا�صي،   3700 من  يقرب  ما  فيه  يتناف�س  اأن 
واأوبرهاوزن  ودوي�صبورج  دو�صلدورف  مبدن  ريا�صة، 

واآخن ونيو�س.
يف  مقررا  كان  ال��ذي  احل��دث،  ذلك  اإلغاء  وتقرر 
فريو�س  جائحة  ب�صبب  املا�صي،  حزيران/يونيو 

كورونا امل�صتجد.
�صمال  والية  وزراء  رئي�س  ال�صيت،  اأرم��ني  وقال 
الراين-في�صتفاليا: “اإنني م�صرور للغاية باأن املبادئ 
و�صعناها  التي  الوقائية(  ب��االإج��راءات  )املتعلقة 

اأقنعت اليويفا )االحتاد االأوروبي لكرة القدم(«.
اإ���ص��ادة  مبثابة  منطقتنا  يف  “الثقة  وت��اب��ع: 
الأنديتها  الرائعة  والهياكل  الوالية،  يف  بالريا�صة 

وا�صتاداتها، وكذلك �صلطاتها املعنية«.
التقدم  مبادرة  �صاحب  مرونز،  مايكل  اأبدى  كما 
بتنظيم  ترحيبه   ،2032 اأوملبياد  ا�صت�صافة  بطلب 

منطقة )راين-رور( مثل هذه االأحداث الكرى.
دون  االأوروب��ي  ال��دوري  مباريات  جميع  و�صتقام 

جماهري.
واأعلنت قوات االأمن، اأنها ال تتوقع جتمع اأعداد 
انتهاكات  اأو  اال�صتادات،  خارج  امل�صجعني  من  كبرية 

لقواعد التباعد اجل�صدي.
وقال متحدث با�صم �صرطة جل�صنكري�صن: “لي�س 
من  ك��ب��رية  جمموعات  �صفر  على  م��وؤ���ص��رات  لدينا 
اإيطاليا واإ�صبانيا.. ال نتوقع م�صكالت  امل�صجعني، من 
اأو ا�صطرابات«. وتابع: “نطبق نف�س خطط مباريات 
البوند�صليجا التي تقام دون جمهور، نر�صد ما يحدث 

يف املدينة ومواقع حمددة”.

معان يواصل مفاجآته
 ويهزم شباب العقبة

اتحاد كرة السلة: ناقشنا 7 سيناريوهات 
لدعم األندية ورصدنا 100 ألف للفريق الفائز

انطاق الجولة األولى لسباقات 
الكارتينغ الجمعة المقبل

االتحاد اآلسيوي يختار حكمين 
أردنيين إلدارة مباريات بكأس االتحاد

الدوري األوروبي يعزز طموح 
ألمانيا لتنظيم األولمبياد
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*بريوت
الطارئة  اجلل�صة  االأرب��ع��اء،  ب���داأت، 
الرئا�صي  بالق�صر  اللبنانية  للحكومة 
مرفاأ  انفجار  تداعيات  لبحث  بعبدا،  يف 
مقتل  عن  االآن  حتى  اأ�صفر  ال��ذي  ب��ريوت، 

100 �صخ�س واإ�صابة 4 اآالف اآخرين.
عون،  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  وكان 
دياب،  ح�صان  احلكومة  رئي�س  التقى  قد 

قبيل اجلل�صة الطارئة ملجل�س الوزراء.
االأمن  جمل�س  �صيعقد  املقبل،  واالثنني 
الويل التابع لالأمم املتحدة، جل�صة طارئة 
اأي�صا، بطلب من املجموعة العربية، لبحث 

تداعيات انفجار بريوت.
عبود،  مروان  بريوت  حمافظ  واأو�صح 
اللبنانية،  العا�صمة  يف  االأ�صرار  حجم  اأن 
م��ن ج���راء االن��ف��ج��ار، ي���رتاوح ب��ني 3 و5 

مليارات دوالر.
تتدفق  الدولية  امل�صاعدات  وب���داأت 
االنفجار  اآث��ار  من  للتخفيف  لبنان  على 
واأدى  مرفاأ بريوت،  الثالثاء يف  وقع  الذي 
واإ�صابة  �صخ�س   100 من  اأكرث  مقتل  اإىل 
مادية  باأ�صرار  وت�صبب  اآخرين،  اآالف   4

ج�صيمة.
ح�صان  اللبناين  الوزراء  رئي�س  وطالب 
“الدول  الثالثاء  متلفز،  خطاب  يف  دياب، 
اأن  لبنان،  حتب  التي  وال�صديقة  ال�صقيقة 
تقف اإىل جانب لبنان”، متوعدا امل�صوؤولني 

عن احلادث.
طائرتني  �صرت�صل  اإنها  فرن�صا  وقالت 
الطوارئ،  رجال  من  الع�صرات  متنهما  على 
من  ط��ن��ا  و15  متنقلة،  ط��ب��ي��ة  ووح����دة 
 500 نحو  مبعاجلة  لل�صماح  امل�صاعدات، 
الرئي�س  م��ك��ت��ب  ذك���ر  م��ا  وف���ق  ���ص��ح��ي��ة، 

الفرن�صي اإميانويل ماكرون.

بتجهيز  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  واأم��ر 
اإىل  الإر�صاله  ميداين  ع�صكري  م�صت�صفى 
االخت�صا�صات  جميع  و�صي�صم  ل��ب��ن��ان، 
تقدمي  يف  للم�صاهمة  الطبية،  والطواقم 

اخلدمة الطبية والعالجية.
ميدانيا  م�صت�صفى  اأي�صا  م�صر  وفتحت 
ال�صتقبال  ب��ريوت  اللبنانية  العا�صمة  يف 
اجل��رح��ى، يف وق���ت ع���رت ال��ق��اه��رة عن 
عن  الناجم  الدمار  اإزاء  البالغ”  “قلقها 
االنفجار. كما قال وزير الدولة للتعليم يف 
“تعمل  احلكومة  اإن  جيب،  نيك  بريطانيا 
حتديد  على  ال�صباح  هذا  عاجل  نحو  على 
ما ميكننا فعله مل�صاعدة احلكومة اللبنانية 

نعمل مع حلفائنا  الفني، وبالطبع  بالدعم 
لتوفري م�صاعدة مالية«.

واأ�صاف: “�صت�صدر املزيد من االإعالنات 
االأربعاء  من  الحق  وقت  ويف  ال�صباح  هذا 

ب�صاأن الدعم الذي �صنقدمه اإىل لبنان«.
يان  الت�صيكي  الداخلية  وزي��ر  وق��ال 
باإر�صال  عر�صا  قبل  لبنان  اإن  هاما�صك 
بولي�صية  وكالب  اإنقاذ  رجل   37 من  فريق 

اإىل العا�صمة بريوت.
واأعلنت الدمنارك اأنها م�صتعدة لتقدمي 
اأكدت  حني  يف  للبنان،  اإن�صانية  م�صاعدات 
ال�صلطات  مل�صاعدة  م�صتعدة  اأنها  اليونان 

اللبنانية “بكل الو�صائل املتاحة لها«.

ح�صن  االإي������راين  ال��رئ��ي�����س  وع��ر���س 
روحاين اإر�صال م�صاعدات طبية اإىل لبنان 

وعالج امل�صابني يف انفجار بريوت.
ا�صتعداد  على  اأن��ه��ا  ق��ر���س  واأك����دت 
وقال  للبنان،  الطبية  امل�صاعدة  لتقدمي 
وزير خارجيتها نيكو�س كري�صتودوليد�س: 
“قر�س م�صتعدة ال�صتقبال امل�صابني لتلقي 
اقت�صى  اإذا  طبية  ف��رق  واإر���ص��ال  ال��ع��الج 

االأمر«.
عن  الرو�صية  الطوارئ  وزارة  واأعلنت 
يف  للم�صاعدة  لبنان  اإىل  طائرات   5 اإر�صال 
مرفاأ  يف  وقع  الذي  االنفجار  اأنقا�س  اإزالة 

بريوت.

*واشنطن
الثالثاء،  اأمريكيون،  م�صوؤولون  ك�صف 
يف  ح�صل  ما  اأن  على  اأدل��ة  ثمة  لي�س  اأن��ه 
مناق�صني بذلك  نتيجة هجوم،  بريوت هو 

كالم الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب.
اإىل  �صابق  وقت  يف  اأ�صار  ترامب  وكان 
مرفاأ  �صرب  ال��ذي  الهائل  االن��ف��ج��ار  اأن 
بريوت واأ�صفر عن مقتل الع�صرات، واإ�صابة 
وعر�س  حمتمال،  هجوما  بو�صفه  االآالف، 

تقدمي العون.
وقال ترامب يف اإيجاز �صحفي يف البيت 
االأبي�س “كان هجوما مروعا فيما يبدو«. 

�صوؤال عن ت�صوره لالنفجار،  وردا على 
ق���ال ت��رام��ب اإن����ه اج��ت��م��ع م��ع ع���دد من 
الع�صكريني االأمريكيني الذين يعتقدون اأن 
التي  االنفجارات  نوع  “من  لي�س  االنفجار 

تنجم عن عملية ت�صنيع«.
ه��وؤالء  بح�صب  اإن��ه  لل�صحفيني  وق��ال 
باال�صم،  يذكرهم  مل  الذين  الع�صكريني، 
فاإن االنفجار رمبا كان هجوما و”قنبلة من 

نوع ما«.
“رويرتز”،  اإىل  حتدثا  م�صوؤولني  لكن 
�صخ�صيتهما،  ع��ن  الك�صف  ع��دم  ب�صرط 
ترامب  يح�صل  اأين  من  يت�صح  مل  اإنه  قاال 
املعلومات  اأن  اإىل  م�صريين  معلوماته،  على 
االأولية ال تو�صح على ما يبدو اأن االنفجار 

ب�صبب هجوم.
االآن  اإىل  املعلومات  اإن  امل�صوؤوالن  وقال 
مت�صقة ب�صكل متقارب مع ما قاله امل�صوؤولون 
تزال  ال  املعلومات  اأن  واأ�صافا  اللبنانيون. 
ال��وق��ت، بح�صب  اأول��ي��ة وق��د تتغري مب��رور 

“رويرتز«.
 3 ع��ن  اإن”  اإن  “�صي  م��وق��ع  نقل  كما 
ال  اإن��ه  قولهم  ال��دف��اع  وزارة  يف  م�صوؤولني 
ك��ان من  ب��ريوت  م��ا وق��ع يف  اأن  ادل��ة على 

جراء هجوم.
وقال الرئي�س اللبناين مي�صال عون اإن 
2750 طنا من نرتات االأمونيا كانت خمزنة 
يف امليناء “دون اإجراءات �صالمة” ت�صببت 

يف االنفجار، وقال اإن االأمر غري مقبول.
قال  اللبناين  الداخلية  وزي��ر  وك��ان 
موادا  اأن  اإىل  ت�صري  االأولية  املعلومات  اإن 
�صنوات،  قبل  �صودرت  االنفجار،  �صديدة 

وكانت خمزنة يف املرفاأ انفجرت.
اإن  االأردين،  ال����زالزل  مر�صد  وق���ال 
 4.5 بقوة  زالزال  ي�صاوي  ب��ريوت  انفجار 

درجات على مقيا�س ريخرت، فيما قال �صكان 
قر�س اإنهم �صعروا بالهزة االرتدادية.

رئي�س  اأردنية عن  اإعالم  و�صائل  ونقلت 
املر�صد حممود القريوتي  قوله اإن حمطات 
االنفجار  �صجلت  االأردنية  الزلزال  ر�صد 
االنفجار  وان  م�����ص��اء،   06:08 ال�صاعة 
يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقيا�س 

ريخرت .
التفجري  من  املتحررة  الطاقة  وو�صف 

بانها “قوية جدا«.
ويف نيقو�صيا، نقل موقع “قر�س مايل” 
ما  �صخ�صا  اأن  “اعتقدت  قولها  ام��راأة  عن 
هرعت  منزيل.  اإىل  الدخول  يحاول  كان 

اإىل الطابق ال�صفلي الأرى ما حدث«.
باب  اإن  اإنغومي  منطقة  يف  رجل  وقال 

منزله حترك من قوة الهزة.
كما ذكر �صخ�س اآخر يدعى جان، وهو 
عاما   32 العمر  من  يبلغ  تركي  قر�صي 
اأي�صا  �صعر  اأن��ه  فاماغو�صتا،  يف  ويعي�س 
لزيارة  �صيارته  اإىل  يتجه  وهو  باالهتزاز 

�صديق.
كان  ق��وي��ة..  ه��زة  “�صمعت  واأ���ص��اف 

اجلميع مذعورا ومرتبكا«.
على  ك��وك��ا،  يف  يعي�س   ، رج��ل  وك��ت��ب 
�صربة  اأنها  “اعتقدت  تويرت  يف  �صفحته 

رعد عينفة«.
نيكو�س  القر�صي  الرئي�س  وعر  هذا 
وقال  للبنان،  تعازيه  عن  اأنا�صتا�صياد�س 
من  ون�صلي  “ندعو  تويرت  يف  ح�صابه  عر 

اأجل ال�صفاء العاجل للم�صابني«.
لتقدمي  ا�صتعداد  على  “نحن  واأ�صاف 

اأي م�صاعدة تعتر �صرورية«.
يف  �صخما  ان��ف��ج��ارا  ب��ريوت  و���ص��ه��دت 
اأظهرت  حيث  املفرقعات،  خم��ازن  اأح��د 
على  لبنانيون  ن�صرها  الفيديو  مقاطع 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي، حلظة  و���ص��ائ��ل 
�صحابة  وت�����ص��اع��د  امل��رع��ب،  االن��ف��ج��ار 
من  ال��دخ��ان  واأع��م��دة  بي�صاء  دائ��ري��ة 
حالة  اإث��ارة  اإىل  اأدى  مما  املوقع،  مكان 
املناطق  يف  االأر�س  اهتزاز  مع  الذعر  من 

به. املحيطة 
اجلرحى،  ع�صرات  االن��ف��ج��ار  وخلف 
فيما قالت مرا�صلتنا اإن املعلومات مت�صاربة 
التقديرات  بع�س  لكن  احل����ادث،  ب�����ص��اأن 
انفجار  عن  ناجمة  الواقعة  اأن  اإىل  ت�صري 

مفرقعات.

الحكومة اللبنانية تعقد جلسة 
طارئة لبحث تداعيات انفجار بيروت

انفجار أم هجوم؟.. رأي أميركي 
»مغاير« بشأن كارثة بيروت

*روما
ب��ع��د ���ص��ن��وات م��ن ال��ب��ح��ث وال��ت��ق�����ص��ي، متكنت 
ال�صلطات االإيطالية من ا�صتعادة اأطول قارب �صراعي 
يف العامل من تون�س، علما اأن تاريخه �صنعه يعود اإىل 

عام 1920.
تناهز  الذي  “لولوورث”،  القارب  ملكية  وتعود 
مرتا،   46 طوله  ويبلغ  يورو  ماليني   10 نحو  قيمته 
بونو،  دي  غابرييل  االإي��ط��ايل  االأع��م��ال  رج��ل  اإىل 
بالتهرب  تتعلق  بتهم  اإي��ط��ال��ي��ا  يف  يحاكم  ال���ذي 

ال�صريبي والتحايل واإن�صاء �صركات وهمية.
اأن  االثنني،  اإيطالية،  اإعالمية  تقارير  وقالت 
من  متكنت  فينانزا”  “دي  البحرية  احلر�س  ق��وات 
مدينة  ميناء  يف  را�صيا  ك��ان  ال��ذي  ال��ق��ارب،  جلب 
بنزرت التون�صية، اإىل ميناء جيتا يف مقاطعة التينا 
جنوب و�صط اإيطاليا التابعة الإقليم الت�صيو، وذلك 

بالتعاون مع ال�صلطات التون�صية.
قد  روم��ا  العا�صمة  يف  حمققني  اأن  اإىل  واأ�صارت 
متكنوا، بعد حتريات طويلة، من ر�صد موقع القارب 
من  وجنحوا  بنزرت،  يف  املا�صي  اأبريل  يف  ال�صراعي 
خالل ال�صرطة الدولية )االإنرتبول( يف و�صعه حتت 
متت  حتى  التون�صية،  ال�صلطات  ومراقبة  �صيطرة 

ا�صتعادته.
واأ�صافت باأن حمكمة روما قد اأوعزت اإىل قوات 
يف  تخ�صي�صه  �صيتم  القارب  باأن  البحرية،  احلر�س 
امل�صتقبل للقيام باأن�صطة تدريبية موجهة اإىل اأفراد 
القطاع البحري يف املدر�صة البحرية مبدينة جيتا، 

حيث ير�صو القارب التاريخي حاليا.
وك���ان االدع���اء ال��ع��ام االإي��ط��ايل ق��د ق��رر منذ 
امل�صادرة  االأ�صول  �صمن  اليخت  و�صع   2017 فراير 
من  كبري  ع��دد  جانبه  واإىل  ب��ون��و،  دي  اأم���الك  م��ن 
من  الفاخرة  القدمية  وال�صيارات  ال�صغرية  اليخوت 
وكذلك  وجاغوار،  وبنتلي  روي�س  ورولز  فرياري  نوع 
ف��اخ��رة يف حي  ف��ي��الت  بينها  ال��ع��ق��ارات  م��ن  ع��دد 
ثمنه  يقدر  روم��ا،  العا�صمة  يف  ال�صهري  كابيتولني 
بحوايل 40 مليون يورو، بح�صب تقرير ن�صرته موقع 

“التينا” املحلي.
من   4 مع  ال�صجن  يف  لالإيقاف  بونو  دي  ويخ�صع 
املوقع  واأ���ص��ار   ،2018 نوفمر  �صهر  منذ  م�صاعديه 
“يراأ�س  اأن��ه  ك�صفت  التحقيقات  اأن  اإىل  االإيطايل 
جمموعة اإجرامية كانت تدير العديد من ال�صركات 
فواتري  الإ�صدار  وت�صتخدمها  واالأجنبية،  املحلية 
يتعلق  يورو،  مليون   180 من  باأكرث  وهمية  لعمليات 
اخلدمات  وتقدمي  الوهمية  باال�صت�صارات  اأغلبها 
االإي��ط��ال��ي��ون  االأع��م��ال  رج���ال  منها  ا�صتفاد  ال��ت��ي 
ب�صكل  لل�صريبة  الدخل اخلا�صع  بتخفي�س  املهتمون 
خارج  ال�صتخدامها  ال�صيولة  على  واحل�صول  كبري 
حتويل  عمليات  الإخ��ف��اء  اأو  امل�صرفية،  ال��دائ��رة 
االأجنبية،  ال�صركات  لفائدة  احلدود  عر  االأم��وال 
حيث ميكنهم بهذه الطريقة ت�صدير راأ�س املال اإىل 

بلدانهم االأ�صلية وجتنب ا�صتخدام الو�صطاء املاليني 
امل�صرح لهم«.

وعندما و�صع الق�صاء االإيطايل يده على اأمالك 
دي بونو، حاول اإنقاذ “لولوورث”، الذي كان يعتره 
بح�صب  الفاخرة،  ممتلكاته  �صمن  االأغلى  القطعة 

تقرير “التينا«.
ون��ق��ل رج���ل االأع���م���ال ال��ق��ارب م��ن م��ي��ن��اء “لو 
اإيطاليا،  �صمايل  فينري  بورتو  مدينة  يف  جرازي” 
اإىل ميناء اجلزيرة االإ�صبانية “باملا دي مايوركا” يف 
مرحلة اأوىل، متهيدا لنقل مرة ثانية خارج االحتاد 

االأوروبي.
ومنذ بداية عام 2017، اأبحر اليخت “لولوورث” 
التحقيقات  مكتب  متكن  حتى  جمهولة،  وجهة  نحو 
االقت�صادية يف روما من حتديد مكانه بعد 3 �صنوات 

من البحث والتق�صي.
االإيطالية  ال�صلطات  ا�صتعادة  تاريخ  ويتوافق 
رقم  اإن�صائه  بعيد  احتفاله  مع  التاريخي  للقارب 
مدينة  ميناء  حو�س  يف   1920 عام  �صنع  اإذ   ،100
بريبرت  املهند�س  يد  على  الريطانية  �صاوثامبتون 
مم خ�صي�صا لريت�صارد اإت�س  دبليو وايت، علما اأنه �صُ
امل�صابقة  على  للتناف�س  �صباق  قارب  اأراد  الذي  يل، 
االأوىل للفئة الريطانية الكبرية يف �صباق القوارب 

ال�صراعية.
وقد اأطلق عليه حينذاك ا�صم “تريبي�صور”، قبل 

اأن ياأخذ يف عام 1924 ا�صمه احلايل “لولوورث«.
 52 من  �صارية  مع  مرتا،   46 القارب  طول  ويبلغ 
اأما  مربع،  مرت   1300 نحو  اأ�صرعته  وم�صاحة  مرتا 
بقاطع  ويتميز  ح�صانا،   380 فتناهز  دفعه  ق��وة 
من  م�صنوع  اخلارجي  و�صطحه  ف��والذي،  هيكل  ذي 
خ�صب  من  الداخلي  هيكله  �صنع  فيما  ال�صاج،  خ�صب 
القوارب  توثيق  ملوقع  وفقا  اال�صتوائي،  املاهوجني 

الكال�صيكي.
اليخت،  ���ص��ارك  و1930   1920 ع��ام��ي  وب���ني 
التظاهرات  من  العديد  يف  �صباق  ق��ارب  باعتباره 
الريا�صية الكرى، لعل اأهمها الدورة اخلام�صة ع�صر 
للخردة  خمزن  يف  حال  به  لينتهي  اأمريكا،  كاأ�س  من 
القوارب  هواة  اأحد  اأنقذه  عندما   ،1974 عام  حتى 
ويدعى ريت�صارد لوكا�س، حيث قام ب�صيانته وحوله 
اإىل منزل ير�صو يف نهر هامبل يف مقاطعة هامب�صري 

جنوبي اإجنلرتا.
الإع����ادة  ال��ي��خ��ت  ن��ق��ل  مت   1990 ع���ام  ويف 
يف  الكال�صيكية  اليخوت  بناء  حو�س  يف  بنائه 
عام  وحتى  اإيطاليا،  �صمايل  فياريدغو  مدينة 
من  ب��امل��ئ��ة   70 ح���وايل  خ�����ص��ع  ق��د  ك���ان   2002
اإط��ارات��ه  من  باملئة   80 ونحو  الداخلي  هيكله 

للرتميم. الفوالذية 
القدمية،  اأ�صرعته  ا�صتن�صاخ  اأعيد   2006 ويف 
العامل،  يف  �صارية  اأعلى  ميلك  الذي  اليخت  لي�صبح 

قبل اأن ينتهي �صمن اأمالك دي بونو.

إيطاليا تستعيد »أطول قارب 
شراعي في العالم« من تونس

*طهران
ذكر التلفزيون االإيراين، اأن حريقا اندلع 
يف منطقة �صناعية قرب العا�صمة طهران يف 
وانفجارات  حرائق  �صل�صلة  ف�صول  اأح��دث 
ح�صا�صة  مناطق  يف  بع�صها  وق��ع  غام�صة 

بالبالد.
يف  ان��دل��ع  “احلريق  ال��ت��ل��ف��زي��ون  وق���ال 
مبنطقة  جاجرود  بحي  ال�صناعية  املنطقة 
اأو  قتلى  يوجد  ال  ال�صباح...  ه��ذا  بردي�س 
احتواء  االإطفاء  رج��ال  يحاول  جرحى... 

احلريق«.
وذكر م�صوؤول يف اإدارة االإطفاء للتلفزيون 
قيد  ي���زال  ال  احل��ري��ق  �صبب  اإن  ال��ر���ص��م��ي 

التحقيق، وفق ما نقلت وكالة “رويرتز«.
وبداأ االأمر ب�صل�صلة حرائق طالت مناطق 
طهران،  العا�صمة  فيها  مبا  اإي���ران،  يف  �صتى 
حرية  واأث����ار  ال�صلطات  اأرب���ك  ال���ذي  االأم���ر 

املراقبني.
االإي���راين  النظام  يف  م�صوؤولون  واأرج���ع 
بني  والنزاعات  احلار  الطق�س  اإىل  احلرائق 
املزارعني، لكن اآخرين كانت لديهم اآراء اأخرى 

مفادها اأن احلرائق مدبرة.

مع  خطري،  منحى  اإىل  و�صل  االأم���ر  لكن 
يف  ح�صا�صة  نووية  من�صاآت  يف  ح��وادث  وق��وع 

اأواخر يونيو املا�صي واأوائل يوليو اجلاري.
جبلية  منطقة  االأول  احل��ادث  وا�صتهدف 
حتتوي  اأنها  حمللون  يعتقد  العا�صمة،  �صرقي 
لتخزين  االأر�����س  حت��ت  اأن��ف��اق  �صبكة  على 
لها  ورمبا  ال�صواريخ،  الإنتاج  ومواقع  االأ�صلحة 

عالقة بن�صاط اإيران النووي.
وج���اء االن��ف��ج��ار ال��ث��اين يف م��وق��ع قيد 
من  ليزيد  النووي،  نطنز  جممع  يف  االإن�صاء 

ال�صكوك باأن احلرب بداأت حتل بالفعل مكان 
اإيران  لرنامج  الت�صدي  يف  التقليدية  ال�صبل 

النووي.
باأن  طهران  اعرتفت  وتهوين،  اإنكار  وبعد 
اأ�صرار  يف  ت�صببت  نطنز  من�صاأة  يف  احلادثة 

فادحة.
�صمايل  طبية  من�صاأة  يف  انفجار  ووق���ع 
العا�صمة طهران يف يوليو مما اأ�صفر عن مقتل 
19 �صخ�صا. وقال امل�صوؤولون اإن االنفجار جنم 

عن ت�صرب غاز.

*بكني
العاملية  ال�صحة  منظمة  من  فريق  اأجرى 
ووه��ان،  م��ن  علماء  م��ع  مكثفة«  »مناق�صات 
تف�س  اأول  بها  ر�صد  التي  ال�صينية  املدينة 
حتقيق  اإط��ار  يف  امل�صتجد،  ك��ورون��ا  لفريو�س 
الوباء،  اأ�صل  ب�صاأن  العاملية  ال�صحة  منظمة 
ح�صبما قال متحدث با�صم املنظمة، الثالثاء.

اأن  ليندميري  كري�صتيان  املتحدث  وذك��ر 
املحادثات �صملت حتديثات بخ�صو�س اأبحاث 
ال�صحة احليوانية، حيث ي�صك الباحثون اأن 

املر�س حيواين املن�صاأ.
وكانت ال�صني قد اأغلقت �صوقا للحيوانات 
يوم  بعد  التف�صي،  بدء  مع  ووه��ان  يف  الرية 
يبيعون  كانوا  امل�صابني  بع�س  اأن  اكت�صاف  من 

اأو ي�صرتون من ال�صوق.
على  ج��اء  الفريو�س  اإن  املنظمة  وتقول 
ناقل  له  ك��ان  ورمب��ا  اخلفافي�س،  من  االأرج��ح 

حيواين و�صيط اآخر.
خمتلف  يف  واحلكومات  العلماء  ويرتقب 
ال�صحة  منظمة  حتقيق  نتائج  العامل  اأرج��اء 
ح�صدت  التي  وا�صنطن  وبخا�صة  العاملية، 

التاأييد بقوة الإر�صال الفريق.

“الفريق  لل�صحفيني:  ليندميري  وق��ال 
اأج������رى حم���ادث���ات م��ك��ث��ف��ة م���ع ن��ظ��رائ��ه 
بخ�صو�س  حت��دي��ث��ات  وت��ل��ق��ى  ال�����ص��ي��ن��ي��ني 
حيوية  وحت��ل��ي��الت  ال��وب��ائ��ي��ة  ال��درا���ص��ات 
احليوان”،  ب�صحة  تتعلق  واأبحاث  وجينية 
عن  ل��ق��اءات  �صملت  امل��ح��ادث��ات  اأن  مو�صحا 
علم  يف  وخ���راء  علماء  م��ع  الفيديو  ط��رق 

الفريو�صات يف ووهان.
ت�صم  التي  التح�صريية  البعثة  وُكلفت 

اثنني من خراء �صحة احليوان وخبري يف علم 
بالتح�صري  اأ�صابيع   3 ت�صتمر  التي  االأوب��ئ��ة، 
ال�صينيني  العلماء  م��ن  اأك���ر  ف��ري��ق  لبعثة 
متكن  كيف  الكت�صاف  �صي�صعى  وال��دول��ي��ني، 
من   ”19 “كوفيد  مل��ر���س  امل�صبب  ال��ف��ريو���س 
احليوان  من  وانتقل  ال�صالالت،  حاجز  جتاوز 

لالإن�صان.
ت�صكيل  عن  تفا�صيل  املتحدث  ي��ورد  ومل 
الفريق االأكر اأو موعد اإر�صال البعثة االأكر.

حريق جديد يضرب منطقة 
صناعية قرب طهران

منظمة الصحة وعلماء ووهان.. بدء 
تحقيق »دولي« بشأن منشأ كورونا


