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الملك يهنئ الرئيس المصري
 بذكرى ثورة 23 تموز

*عمان 
بعث جاللة امللك عبداهلل الثاين برقية تهنئة اإىل رئي�س جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة عبدالفتاح ال�سي�سي، مبنا�سبة احتفاالت 

بالده بذكرى ثورة 23 متوز املجيدة.
التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  امل�سري  ولل�سعب  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ال�سي�سي  للرئي�س  متنياته  عن  الربقية،  يف  جاللته،  واأعرب 

واالزدهار.

*عمان 
ح��االت   7 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفريو�س  حملية  غري  جديدة 
االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  االأرب��ع��اء،  االأردن  يف 

لالإ�سابات اإىل 1120.
لالإ�سابات  الكلي  العدد  اأن  ال��وزارة  واأو�سحت 
العاملّية  ال�سّحة  منّظمة  طلب  بعد  انخف�س 
ال�ساحنات  ل�سائقي  االإ�سابة  ح��االت  ا�ستثناء 
عرب  اإ�ساباتهم  اكت�ساف  مّت  الذين  االأردنيني  غري 
منها  قدموا  التي  البلدان  اإىل  واأعيدوا  احل��دود، 

بح�سب الربوتوكول املّتبع.
وت��وزع��ت احل����االت اجل��دي��دة وف���ق امل��وج��ز 
ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�سادر  االإع��الم��ي 
لقادمني  ح��االت   6 االآت���ي:  النحو  على  ال�سحة 
فنادق احلجر )3 من  يقيمون يف  من اخلارج ممن 
�سوريا، و2 من ال�سعودّية، و1 من العراق(، وحالة 
حدود  عرب  ق��ادم  اأردين  �ساحنة  ل�سائق  واح��دة 

العمري.

�سفاء يف  اإىل ت�سجيل 4 حاالت  املوجز  واأ�سار 
م�ست�سفى االأمري حمزة، اإ�سافة اإىل اإجراء 7225 
الفحو�سات  اإجمايل عدد  لي�سبح  فح�سًا خمربّيًا، 
التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 534 األفا 

و 319 فح�سًا.
�ساعات  متديد  املوجز  بح�سب  ام�س  وتقرر 
العمل جلميع االأن�سطة االقت�سادّيًة حّتى ال�ساعة 
حظر  تطبيق  يبداأ  اأن  على  لياًل،  ع�سرة  الثانية 
التجّول للمواطنني يف متام ال�ّساعة الواحدة بعد 
ممار�سات  اأّي  من  الوزارة  وحذرت  الليل.  منت�سف 
والوقاية،  العاّمة  ال�سالمة  اإج���راءات  تخالف 
خ�سو�سًا ما يتعّلق باإقامة التجّمعات الأكرث من 20 
�سخ�سًا وذلك يف �سوء تزايد عدد حاالت االإ�سابة 
دول  من  العديد  يف  الوباء  تف�ّسي  وع��ودة  عاملّيًا، 
�سرورة  اإىل  اجلميع  داع��ي��ة  واملنطقة،  ال��ع��امل 
اجل�سدي،  والتباعد  الكّمامات،  بارتداء  االلتزام 
تطبيقي  وا�ستخدام  الوقاية،  �سبل  جميع  واّتباع 

و”�سحتك«. “اأمان”، 

الملك: حل الدولتين السبيل 
لتحقيق السالم العادل والشامل

*أبوظيب 
مع  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بحث 
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأخيه 
االأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل 
العربية  االإمارات  امل�سلحة يف دولة  للقوات 
بني  االأخوية  العالقات  ال�سقيقة،  املتحدة 
البلدين و�سبل دعمها وتنميتها يف املجاالت 

كافة مبا يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.
ويل  و�سمو  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وا�ستعر�س 
اأبوظبي  يف  مباحثات  خالل  اأبوظبي،  عهد 
البلدين،  بني  التعاون  جم��االت  االأرب��ع��اء، 
الق�سايا  من  العديد  يف  التن�سيق  وم�ستوى 
خا�سة ال�سيا�سية واالقت�سادية والتنموية.
الق�سايا  من  عددا  املباحثات  وتناولت 
االه��ت��م��ام  ذات  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
امل�سرتك، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية 
احلكومة  خلطوة  اخل��ط��رية  وال��ت��داع��ي��ات 
ال�سفة  يف  اأرا�س  ب�سم  املعلنة  االإ�سرائيلية 

الغربية.
و���س��م��و ويل عهد  امل��ل��ك  وع���رب ج��الل��ة 
اإج�����راءات  الأي  رف�����س��ه��م��ا  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي 
للقرارات  خمالفة  اأن��ه��ا  واأك���دا  اأح��ادي��ة، 
حتقيق  وم�ساعي  فر�س  وتقو�س  الدولية، 

ال�سالم يف املنطقة.
هو  الدولتني  حل  اأن  امللك  جاللة  واأكد 

الفل�سطيني  ال�سراع  الإنهاء  الوحيد  ال�سبيل 
االإ�سرائيلي، وحتقيق ال�سالم العادل وال�سامل، 
فل�سطينية  دول���ة  ق��ي��ام  اإىل  يف�سي  ومب���ا 
على  للحياة،  وقابلة  �سيادة  ذات  م�ستقلة، 
خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع���ام 1967 
جاللة  واأ�ساد  ال�سرقية.  القد�س  وعا�سمتها 

امللك بالتحرك االإماراتي الدبلوما�سي الن�سط 
يف عوا�سم القرار العاملي لدعم املوقف العربي 

الراف�س لل�سم.
مواقف  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو  وث��م��ن 
جاللة  بقيادة  الثابتة،  التاريخية  االأردن 
على  الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف  امل��ل��ك، 
القد�س،  يف  املقد�سات  وحماية  كافة،  ال�سعد 

هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  م��ن 
املقد�سات.

وق����ال ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين 
ظبي  اأب��و  عهد  ويل  مع  اللقاء  اإن  االأرب��ع��اء، 
ومثمرًا  داف��ئ��ا  ك��ان  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 

كالعادة.
ح�سابه  عرب  تغريدة  يف  جاللته  واأ�ساف 

“ي�ستند  ال��ل��ق��اء  اأن  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي 
وعالقات  بلدينا  جتمع  اأخوية  رواب��ط  اإىل 
تعزيزها  على  نحر�س  را�سخة  ا�سرتاتيجية 
ق�سايا  يف  امل�سرتكة  م�ساعينا  اأن  كما  دائمًا، 
هدفها  واح���دة  بوتقة  يف  تن�سب  االإق��ل��ي��م 
اأمن  على  واحلفاظ  العربية  الق�سايا  خدمة 
وا�ستقرار منطقتنا”.                             تابع �س3

7  إصابات غير محلية بفيروس 
كورونا و 4 حاالت شفاء

الملك يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات 
األخوية بين البلدين والتطورات اإلقليمية

*عمان 
رئي�س  تراأ�سه  ال��ذي  االجتماع  خ�س�س 
ال����رزاز االأرب��ع��اء  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء 
وال�سحي  ال�سناعي  بالقطاعني  للمعنيني 
القطاعات  اعتماد  زي��ادة  �سبل  يف  للبحث 
ال�����س��ح��ي��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة يف 
على  الطبية  وم�ستهلكاتها  م�ستلزماتها 

ال�سناعة الوطنية والت�سبيك بينها.
ال�سناعة  وزي��را  االجتماع  يف  و�سارك 
وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن وال�����س��ح��ة وم��دي��ر 
وزارة  عام  واأم��ني  امللكية  الطبية  اخلدمات 

ورئي�س  وال��ت��م��وي��ن،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
جمعية امل�ست�سفيات اخلا�سة، ورئي�س غرفة 

�سناعة االأردن، ونقيب اطباء االأ�سنان.
اأهمية اللقاء  واأ�سار رئي�س الوزراء اىل 
ام�س  م�ساء  من  الحق  وقت  يف  عقد  ال��ذي 
االردن��ي��ة  امل�سانع  ب��ني  الت�سبيك  لغايات 
الوعي  رفع  بهدف  اخلا�سة  وامل�ست�سفيات 
عالية  ك��ف��اءة  ذي  اأردين  منتج  ب��ت��وف��ر 
وجودة و�سعر منا�سبني، موؤكدا ان الت�سبيك 
وال��ت��ك��ام��ل ب���ني ال�����س��ن��اع��ات ال��دوائ��ي��ة 
ال�سناعي  والقطاع  الطبية  وامل�ستلزمات 

خطوة مهمة جدا وت�سهم يف دعم ال�سناعة 
املحلية.

حكومة  االردن  يف  اننا  ال���رزاز  واأك���د 
حققها  ال��ت��ي  ب���االإجن���ازات  نفخر  و�سعبا 
م�سيفا  وال�����س��ح��ة،  ال�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ا 
زمن  منذ  به  نفخر  ال�سناعي  “قطاعنا 
الإث��ب��ات  فر�سة  �سكلت  ك��ورون��ا  وجائحة 
والتاأقلم  الريادة  على  القطاع  هذا  قدرة 
بقطاعنا  نفخر  مثلما  الظروف،  اأ�سعب  مع 
م�ستوى  على  ت�سنيفاته  بكافة  ال�سحي 
املنطقة والعامل” .                        تابع �س3

*عمان 
قال وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية 
اختتامه  خالل  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 
اإن  االأربعاء،  االأح��زاب  مع  لقاءاته  �سل�سلة 
واأن  امللك،  جاللة  بيد  االنتخابات  اإج��راء 
موعدها  حتدد  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 

وت�سرف عليها وتديرها. 
واأكد اأن االأردن اأثبت بتوجيهات جاللة 
امللك اأنه منوذج اقليمي ودويل يف اإدارة اأزمة 
امل�سرتك  والعمل  التكاتف  حيث  من  كورونا 

والع�سكرية،  امل��دن��ي��ة  موؤ�س�ساته  جلميع 
للخروج  اأول��وي��ة،  امل��واط��ن  �سحة  وو�سعه 
مواطنه  وعي  اإىل  اإ�سافة  االأزم��ة،  هذه  من 
توجيهات  اأن  املعايطة  واأك���د  وال��ت��زام��ه. 
جاللته بتطبيق �سيادة القانون يف مكافحة 
ومكافحة  ال�سريبي  وال��ت��ج��ن��ب  ال��ت��ه��رب 
تعديالت  اأجريت  حيث  وا�سحة،  الف�ساد 
على قوانني هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد 
املحا�سبة  ودي���وان  امل�سروع  غ��ري  والك�سب 
منوهًا  للرثوة،  الطبيعي  غري  النمو  ملعاجلة 

ف�ساد  ج��رمي��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ر���س��وة  ان 
يحا�سب عليها القانون.

ولفت، خالل ح��واره مع االأح��زاب، اىل 
ل��الأح��زاب  املالية  امل�ساهمة  نظام  اأهمية 
ال��ع��دال��ة،  يحقق  وال����ذي  احل���ايل  ب�سكله 
يف  للم�ساركة  لهم  مت�ساوية  فر�سة  ومينح 
االنتخابات، والو�سول اإىل برملان قائم على 
اأ�سا�س العمل اجلماعي والتعددية احلزبية، 
يف  الن�ساء  و  ال�سباب  م�ساركة  يحفز  كما 
العملية االنتخابية.                       تابع �س3

*شيكاغو
تبادل  يف  ب��ج��روح  �سخ�سا   14 اأ�سيب 
يف  جنازة  خ��الل  الثالثاء،  ال��ن��ار،  الإط��الق 
املدينة، يف  �سرطة  اأعلنت  �سيكاغو، ح�سبما 
واقعة تاأتي بوقت هدد فيه الرئي�س دونالد 
مدن  اإىل  فدرالية  ق��وات  باإر�سال  ترامب 
يف  ارتفاعا  وتعاين  دميقراطيون  يديرها 

معدالت اجلرمية.
اإدارة  امل�����س��وؤول يف  ك��ارت��ر  اإري���ك  وق��ال 
“م�ساء  اإن��ه  لل�سحفيني،  �سيكاغو  �سرطة 
على  النار  ب��اإط��الق  �سيارة  ب��داأت  الثالثاء 
ه��وؤالء  من  ك��ان  فما  جنازة”،  يف  امل�ساركني 
اإال اأن “ردوا باإطالق النار باجتاه ال�سيارة” 
حني  يف  حل��ادث  تعر�ست  اأن  لبثت  ما  التي 
اإطالق  اأن  واأ�ساف  بالفرار.  فيها  من  جنح 

بجروح  �سخ�سا   14 اإ�سابة  عن  اأ�سفر  النار 
نقلوا على اإثرها اإىل امل�ست�سفيات للعالج، من 
دون اأن يو�سح مدى خطورة اإ�ساباتهم، ولفت 
�سخ�سا  ت�ستجوب  ال�سرطة  اأن  اإىل  املتحدث 
اآف��ة  العنف  ك��ان  واإذا  ب��احل��ادث.  �سلة  ل��ه 
مزمنة يف عدد من اأحياء �سيكاغو، فاإن هذه 
الواقعة تاأتي يف وقت اعترب فيه ترامب اأن 
الو�سع االأمني يف هذه املدينة التي يحكمها 
يف  عليه  هو  مما  “اأ�سواأ  هو  الدميقراطيون 
باإر�سال  ترامب  هدد  واالثنني  اأفغان�ستان«. 
اأخرى  وم��دن  �سيكاغو  اإىل  فدرالية  ق��وات 
تظاهرات  الإخماد  الدميقراطيون  يحكمها 
اعتربها  خ��ط��وة  يف  بالعن�سرية،  م��ن��ددة 
للرئي�س  خ�سوم  ربطها  فيما  اأمنية  �سرورة 

اجلمهوري باالنتخابات الرئا�سية املقبلة.

وبعد ن�سر وزارة االأمن الداخلي ع�سرات 
و�سرطة  احل����دود  ���س��رط��ة  م��ن  ال��ع��ن��ا���س��ر 
ببزات  منهم  العديد  الفدرالية،  املار�سال 
واأوري��غ��ون  بورتالند  مدينتي  يف  قتالية، 
�سيقوم  اإن��ه  ترامب  ق��ال  املا�سي،  االأ�سبوع 
يديرها  اأخ���رى  م��دن  يف  نف�سها  باخلطوة 
دميقراطيون، م�سميا �سيكاغو ومدنا اأخرى.

ما  اإىل  “انظروا  ت����رام����ب:  وق�����ال 
يقودها  جميعها  امل���دن(.  ه��ذه  )يف  يجري 
ليرباليون  يديرها  جميعها  دميقراطيون، 
ي�ساريون  يديرها  جميعها  دميقراطيون، 
راديكاليون. ال ميكن اأن ن�سمح بح�سول هذا 
اأقول  اأن  وميكنني  �سيئا،  �ساأفعل  للمدينة. 
نيويورك و�سيكاغو  لكم هذا الأننا لن نرتك 

وفيالدلفيا وديرتويت وبالتيمور«.

الرزاز: نفخر بإنجازات قطاعي الصناعة والصحة

وزير الشؤون السياسية: إجراء االنتخابات بيد الملك

14 مصابا بإطالق نار على جنازة في شيكاغو

تمديد عمل األنشطة االقتصادية 
حتى 12 ليال والحظر الواحدة 

التربية: معاملة طلبة البرامج 
الدولية معاملة الطلبة النظاميين

ضبط اعتداء جديد على ناقل 
الديسي بالمراقبة الجوية عن بعد

اإلفراج عن رهائن أوكرانيا.. والرئيس 
ينفذ مطلب المسلح بفيديو

التربية تقّر التقويم المدرسي 
للعام الدراسي 2021

ترأس اجتماعا لبحث زيادة اعتماد القطاعات الصحية على الصناعة الوطنية

اقرار إجراءات تقييم رؤساء 
الجامعات األردنية الرسمية

*عمان 
ا�ستدامة  جلنة  رئي�س  والتموين/  والتجارة  ال�سناعة  وزير  قرر 
متديد  احلموري  ط��ارق  الدكتور  والتوريد  واالإن��ت��اج  العمل  �سال�سل 
الثانية  ال�ساعة  حتى  االقت�سادية  االأن�سطة  جلميع  العمل  �ساعات 
ال�ساعة  بعد  للمواطنني  التجول  حظر  تطبيق  وب��دء  ليال،  ع�سرة 
�سحفي  ت�سريح  يف  احلموري  الدكتور  وقال  الليل.  منت�سف  الواحدة 
اإن القرار الذي يطبق اعتبارا من ام�س، جاء ا�ستنادًا للمادة )3( من 
التعليمات رقم )1( ل�سنة 2020 ال�سادرة مبوجب اأحكام الفقرة )ب( 
من البند ثانيًا من اأمر الدفاع رقم )6( ل�سنة 2020، وبناًء على تو�سية 

جلنة ا�ستدامة �سال�سل العمل واالإنتاج والتوريد.
الراجعة  التغذية  اأخ��ذ  بعد  احل��م��وري،  بح�سب  ال��ق��رار،  وج��اء 
االن�سطة  من  عدد  قبل  من  كورونا  جائحة  مع  التعامل  م�سفوفة  على 
اإجراء حكومي �ستجري مراجعته  اأو  اأي قرار  اإن  االقت�سادية. وقال 
مبا يخدم امل�سلحة العامة، وبعد ان مير بجميع املراحل ودرا�سته من 

قبل اجلهات املخت�سة كافة.

*عمان 
قال مدير ادارة االمتحانات واالختبارات يف وزارة الرتبية والتعليم 
علي حماد، اإن طلبة الربامج االأجنبية يتقدمون عادًة ملباحث الرتبية 
طلبة  معاملة  ويعاملون  العربية  واللغة  االأردن،  وتاريخ  االإ�سالمية، 
الدرا�سة اخلا�سة ال�ستكمال متطلبات احل�سول على معادلة �سهاداتهم. 
ان  االأربعاء،  االردنية)برتا(  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  حماد  وبني 
اإدارة االمتحانات واالختبارات �ستعامل هوؤالء الطلبة معاملة الطلبة 
النظاميني، وذلك بعدم احت�ساب اآخر اأربع فقرات امتحانية من امتحان 
تاريخ االأردن الذي تقدم له طلبة التوجيهي يوم اأم�س الثالثاء، موؤكدا 
انه �سيتم اي�سا معاملتهم معاملة الطلبة النظاميني يف امتحان مبحث 

الرتبية االإ�سالمية املنوي عقده يوم غد اخلمي�س.
واو�سح ان هوؤالء الطلبة اعتربوا اأنف�سهم نظاميني، بعد ان در�سوا 
هذه املباحث يف مدار�سهم خالل العام الدرا�سي دون ان يتم تنبيههم من 

قبلها حول تعامل وزارة الرتبية والتعليم معهم يف املباحث الثالثة.

*عمان 
�ساعة  ال���24  خ��الل  جديدا  اعتداء  وال��ري  املياه  وزارة  �سبطت 
املا�سية، على ناقل مياه الدي�سي من خالل عمليات تكنولوجيا املراقبة 
اجلوية عن بعد، بالتن�سيق مع مركز امللك عبد اهلل للت�سميم والتطوير 
“كادبي«. وقالت الوزارة يف بيان االأربعاء، اإن ال�سخ�س العابث بالناقل 
ا�ستهدف الهوايات املوجودة على اخلط يف منطقة �سحراوية بالقرب 
من اجلفر، كما نفذت بالتعاون مع مديرية االمن العام من خالل مركز 
العمليات وال�سيطرة، حملة ل�سبط ال�سخ�س يف املوقع واحالته للمدعي 
العام التخاذ املقت�سى القانوين بحقه. وا�سافت ان عمليات تكنولوجيا 
اأم�س  م�ساء  ك�سفت  بعد  عن  ال��وزارة  تنفذها  التي  اجلوية  املراقبة 
الثالثاء، توقف �سهريج بالقرب من احد الهوايات على اخلط، وخروج 
�سخ�س عبث بالهواية، وفتح املياه بطرق غري معهودة، حيث بداأ ت�سرب 
املياه اىل داخل غرفة املنهل، للبدء بتعبئة ال�سهريج. وا�سارت اىل انها 
عاما،   45 العمر  من  يبلغ  �سخ�س  و�سبطت  املوقع  داهمت  اأمنية  وقوة 
وحجزت ال�سهريج واودعتهم اىل املركز االمني الإحالتهم اىل املدعي 
العام التخاذ االجراءات القانونية باملقت�سى.     تابع �س3 

*وكاالت
جميع  عن  االإف��راج  الثالثاء،  م�ساء  االأوكرانية،  ال�سرطة  اأعلنت 
غربي  لوت�سك  يف  حافلة  داخل  م�سلح  يحتجزهم  كان  الذين  الرهائن 
البالد، وجاء ذلك بعد اأن ا�ستجاب الرئي�س فالدميري زيلين�سكي ملطلب 

اخلاطف.
على  غريا�ست�سنكو  اأنتون  االأوك��راين  الداخلية  وزير  نائب  وكتب 

موقع في�سبوك: “جميع الرهائن اأ�سبحوا اأحرارا«.

*عمان 
الدرا�سي  للعام  املدر�سي  التقومي  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأق��ّرت 

2020/2021، بعدد اأيام بلغ 200 يوم درا�سة فعلية.
من  االأول  االأحد  يوم  االأول  الدرا�سي  للف�سل  الطلبة  دوام  ويبداأ 
وت�سليم  واالإدارية،  التدري�سية  الهيئات  دوام  يبداأ  فيما   ،2020 اأيلول 
الثالثاء  ي��وم  منهم،  املنقولني  وت�سجيل  للطلبة،  املدر�سية  الكتب 

اخلام�س والع�سرين من �سهر اآب املقبل.
االأول  الدرا�سي  للف�سل  النهائية  التح�سيلية  االختبارات  وتبداأ 
ال�سنة   / الثانوية  املرحلة  وطلبة  االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  لطلبة 
احل��ادي  اخلمي�س  ي��وم  ال��ت��ق��ومي،  ح�سب  ع�سر(،  )احل���ادي  االأوىل 
ال�سبت  يوم  وتنتهي   ،2020 العام  من  االأول  كانون  �سهر  من  والثالثني 

ال�ساد�س ع�سر من كانون الثاين 2021.
ال�سابع  االأحد  يوم  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الطلبة  دوام  يبداأ  كما 
املدر�سية  التح�سيلية  االختبارات  تبداأ  فيما   ،2021 �سباط  �سهر  من 
ال�سنة   / الثانوية  املرحلة  لطلبة  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  النهائية 
اأيار 2021  �سهر  ال�ساد�س ع�سر من  الثانية )الثاين ع�سر( يوم االأحد 
وتنتهي يوم االأحد الثالثني من ذات ال�سهر.    تابع �س3

*عمان 
اجلامعات  روؤ���س��اء  تقييم  اإج���راءات  العايل  التعليم  جمل�س  اأق��ر 
بناًء على  اأكرث من عام،  الذين م�سى على تعيينهم  الر�سمية  االأردنية 

معايري وموؤ�سرات لالأداء اأقرها املجل�س لهذا الغر�س.
العلمي،   والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأ�سدرته  بيان  وبح�سب 
اال�سرتاتيجي  الهدف  تطبيق  اإط��ار  يف  التقييم  هذا  ياأتي  االرب��ع��اء، 
الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  الوطنية  اال�سرتاتيجية  اأه��داف  من  الثالث 
)2016 / 2025 ( يف قطاع التعليم العايل، واملتعلق بتعزيز احلاكمية 

يف التعليم العايل وتقييم روؤ�ساء اجلامعات �سنويا.                     

*عمان
والتعليم  الرتبية  وزارة  امني عام  قالت 
جنوى  الدكتورة  واملالية  االدارية  لل�سوؤون 
قبيالت، ان 1800 طالب وطالبة من ابناء 
يف  الكرتونيا  �سجلوا  اخل��ارج  يف  االردن��ي��ني 
واأ���س��اف��ت  االآن.  حتى  باململكة  امل��دار���س 
 ، )ب��رتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  قبيالت 
الكرتونيا  طلبا   172 ا�ستقبلت  ال��وزارة  اإن 
لغايات معادلة �سهادات الثانوية العامة غري 
التعليمية  املن�ساآت  عدد  بلغ  فيما  االردنية، 
لتجديد  بطلب  تقدمت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ة، 

الذي  االلكرتوين  الرابط  عرب  ترخي�سها 
خ�س�سته الوزارة لهذه الغاية 200 من�ساأة. 
 2400 قبيالت،  بح�سب  ال��وزارة  تلقت  كما 
الثاين  امللك عبداهلل   ملدار�س  طلب تر�سيح 
ملا  تتم  الرت�سيح  عملية  ان  مبينة  للتميز، 
على  احلا�سلني  الطلبة  من  باملئة   5 ن�سبته 
ال�ساد�س  ال�سف  انهوا  ممن  املعدالت  اأعلى 
لغايات  احلكومية  امل��دار���س  يف  اال�سا�سي 
الثاين  عبداهلل  امللك  مدار�س  اىل  االنتقال 
للتميز، و�سمن ا�سرتاطات ومعايري حمددة.
تابع �س4

1800 طالب وطالبة بالخارج سجلوا 
الكترونيا في مدارس بالمملكة
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*عمان 
والربملانية  ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي���ر  ق��ال 
�سل�سلة  اختتامه  خالل  املعايطة،  مو�سى  املهند�س 
اإج���راء  اإن  االأرب���ع���اء،  م��ع االأح�����زاب  ل��ق��اءات��ه 
امل�ستقلة  الهيئة  واأن  امللك،  جاللة  بيد  االنتخابات 
لالنتخاب حتدد موعدها وت�سرف عليها وتديرها. 

امللك  جاللة  بتوجيهات  اأثبت  االأردن  اأن  واأكد 
اأزمة كورونا من  اإدارة  اأنه منوذج اقليمي ودويل يف 
موؤ�س�ساته  جلميع  امل�سرتك  والعمل  التكاتف  حيث 
املدنية والع�سكرية، وو�سعه �سحة املواطن اأولوية، 
اإىل وعي مواطنه  اإ�سافة  للخروج من هذه االأزمة، 
جاللته  توجيهات  اأن  املعايطة  واأك��د  والتزامه. 
التهرب  مكافحة  يف  ال��ق��ان��ون  ���س��ي��ادة  بتطبيق 
وا�سحة،  الف�ساد  ومكافحة  ال�سريبي  والتجنب 
النزاهة  اأجريت تعديالت على قوانني هيئة  حيث 
ودي��وان  امل�سروع  غري  والك�سب  الف�ساد  ومكافحة 
للرثوة،  الطبيعي  غ��ري  النمو  ملعاجلة  املحا�سبة 
ف�ساد  ج��رمي��ة  االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ر���س��وة  ان  م��ن��وه��ًا 

القانون. يحا�سب عليها 
اأهمية  اىل  االأح��زاب،  مع  حواره  خالل  ولفت، 
احلايل  ب�سكله  ل��الأح��زاب  املالية  امل�ساهمة  نظام 
مت�ساوية  فر�سة  ومينح  العدالة،  يحقق  وال��ذي 
لهم للم�ساركة يف االنتخابات، والو�سول اإىل برملان 
والتعددية  اجلماعي  العمل  اأ���س��ا���س  على  ق��ائ��م 
الن�ساء  و  ال�سباب  م�ساركة  يحفز  كما  احلزبية، 
من  االأح���زاب،  واأ���س��ادت  االنتخابية.  العملية  يف 

املواطن  حلماية  امللك  جاللة  بتوجيهات  جانبها، 
موؤ�س�سات  وق���درة  وك��ف��اءة  ك��ورون��ا  اأزم���ة  خ��الل 
اجلائحة  احتواء  يف  والع�سكرية  املدنية  الدولة 
اأثنت على الدور امللكي الثابت  ومنع انت�سارها. كما 
ال�سم  خطة  ورف�س  الفل�سطينية  الق�سية  جت��اه 
اجلميع  اأن  اإىل  االأح��زاب  واأ�سارت  اال�سرائيلية.  
العام  امل��ال  ا���س��رتداد  مواجهة  يف  ال��دول��ة  يدعم 
التو�سيات  من  ع��ددًا  قدمت  كما   عليه،  واحلفاظ 
جميع  با�ستمرار  مطالبة  ق�سايا،  بعدة  املتعلقة 
الفعال  للدور  نظرًا  ال��وزارة  مع  التوا�سل  اأ�سكال 
واجل��ه��ود ال��ت��ي ت��ب��ذل يف اجل��وان��ب ك��اف��ة. ح�سر 
جلنة  رئي�س  ال��وزارة  عام  اأمني  ال��وزارة،  من  اللقاء 
ومدير  اخل��وال��دة  علي  الدكتور  االأح���زاب  ���س��وؤون 
عبدالعزيز  ال��وزارة  يف  االأح��زاب  �سوؤون  مديرية 
عن  وممثلون  عامون  اأمناء  االأح��زاب  وم��ن  الزبن 
احل��زب  م��ن  ال�سناق  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  االأح����زاب: 
حممد  وال��دك��ت��ور  االأردين  ال��د���س��ت��وري  ال��وط��ن��ي 
عبد  االردين،  الوطني  احلزب  من  اخلوالدة  عبيد 
 ، االجتماعية  العدالة  حزب  من  الن�سور  الفتاح 
الدكتور  الوطني،  الوفاء  حزب  من  جرادات  ولوؤي 
�سالح الق�ساة من حزب امل�ستقبل االردين ، الدكتور 
�سوان ال�سرفات من حزب االن�سار ، املهند�س يو�سف 
ال�سرايرة من حزب االحتاد الوطني ، علي ع�سفور 
�سهيل  االأردين،  الدميقراطي  الطبيعة  ح��زب  من 
امل�ساروة  وفريد  بيتنا،  االأردن  حزب  من  الزواهرة 

من التحالف املدين .

*عمان 
املدر�سي  التقومي  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأقّرت 
 200 بلغ  اأيام  بعدد   ،2020/2021 الدرا�سي  للعام 

يوم درا�سة فعلية.
االأول  ال��درا���س��ي  للف�سل  الطلبة  دوام  وي��ب��داأ 
دوام  يبداأ  فيما   ،2020 اأيلول  من  االأول  االأحد  يوم 
الكتب  وت�سليم  واالإداري����ة،  التدري�سية  الهيئات 
يوم  منهم،  املنقولني  وت�سجيل  للطلبة،  املدر�سية 

الثالثاء اخلام�س والع�سرين من �سهر اآب املقبل.
للف�سل  النهائية  التح�سيلية  االختبارات  وتبداأ 
االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  لطلبة  االأول  الدرا�سي 
االأوىل )احلادي  ال�سنة  الثانوية /  املرحلة  وطلبة 
احل��ادي  اخلمي�س  ي��وم  ال��ت��ق��ومي،  ح�سب  ع�����س��ر(، 
 ،2020 العام  من  االأول  كانون  �سهر  من  والثالثني 
ال�ساد�س ع�سر من كانون الثاين  ال�سبت  وتنتهي يوم 

.2021
الثاين  الدرا�سي  للف�سل  الطلبة  دوام  يبداأ  كما 
يوم االأحد ال�سابع من �سهر �سباط 2021، فيما تبداأ 
للف�سل  النهائية  املدر�سية  التح�سيلية  االختبارات 
ال�سنة   / الثانوية  املرحلة  لطلبة  الثاين  الدرا�سي 
الثانية )الثاين ع�سر( يوم االأحد ال�ساد�س ع�سر من 
�سهر اأيار 2021 وتنتهي يوم االأحد الثالثني من ذات 

ال�سهر.

للف�سل  النهائية  التح�سيلية  االختبارات  وتبداأ 
االأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  لطلبة  الثاين  الدرا�سي 
االأوىل )احلادي  ال�سنة  الثانوية /  املرحلة  وطلبة 
من  الثالث  اخلمي�س  يوم  التقومي،  بح�سب  ع�سر(، 
ال�سبت  ي��وم  وتنتهي  املقبل،  للعام  ح��زي��ران  �سهر 

التا�سع ع�سر من ذات ال�سهر.
اإن  االأرب��ع��اء،  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة،  وقالت 
القطاع  م�ساعدة  يف  ي�سهم  التقومي،  ه��ذا  اإ���س��دار 
الرتبوي عند و�سع خططه وبراجمه �سعيًا للو�سول 

اإىل اجلودة ال�ساملة يف خمرجات التعليم.
ال���وزارة  م��ن  اإمي��ان��ًا  التقومي  اإق���رار  ي��اأت��ي  كما 
ب�سرورة حتديد االإطار الزمني للعام الدرا�سي املقبل 
التعليمية  الفعاليات  عليه  تتوقف  وال��ذي  م�سبقًا، 
املنهاج  تنفيذ  حم��ط��ات  وف��ق��ه  وتت�سح  التعلمية 
ب�سكل  املدار�س  يف  التعلمية  النتاجات  فيه  وتتحقق 

فاعل وبكفاءة عالية.
اإىل  ت�ستند  الدرا�سي  العام  بنية  اأن  واأو�سحت 
اأي���ام الدرا�سة  اأه��م��ه��ا: ع��دد  ع��دد م��ن امل��رت��ك��زات 
والقومية  والوطنية  الدينية  واملنا�سبات  الفعلية، 
الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  وموعد  والعاملية، 
املرتكزات  ه��ذه  اأن  مبينة  “التوجيهي”،  العامة 
تاأتي من�سجمة مع قانون الرتبية والتعليم من جهة 

والتوجهات العاملية من جهة اأخرى.

*عمان 
�سبطت وزارة املياه والري اعتداء جديدا خالل 
من  الدي�سي  مياه  ناقل  على  املا�سية،  �ساعة  ال���24 
عن  اجل��وي��ة  املراقبة  تكنولوجيا  عمليات  خ��الل 
للت�سميم  اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  بالتن�سيق  بعد، 

والتطوير »كادبي«.
ال�سخ�س  اإن  االأرب��ع��اء،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
على  املوجودة  الهوايات  ا�ستهدف  بالناقل  العابث 
اخلط يف منطقة �سحراوية بالقرب من اجلفر، كما 
خالل  من  العام  االمن  مديرية  مع  بالتعاون  نفذت 
ال�سخ�س  ل�سبط  حملة  وال�سيطرة،  العمليات  مركز 
املقت�سى  التخاذ  العام  للمدعي  واحالته  املوقع  يف 

القانوين بحقه.
وا�سافت ان عمليات تكنولوجيا املراقبة اجلوية 

اأم�س  م�ساء  ك�سفت  بعد  عن  ال��وزارة  تنفذها  التي 
الهوايات  احد  من  بالقرب  �سهريج  توقف  الثالثاء، 
وفتح  بالهواية،  عبث  �سخ�س  وخ��روج  اخل��ط،  على 
املياه بطرق غري معهودة، حيث بداأ ت�سرب املياه اىل 

داخل غرفة املنهل، للبدء بتعبئة ال�سهريج.
املوقع  داه��م��ت  اأمنية  وق��وة  انها  اىل  وا���س��ارت 
وحجزت  عاما،   45 العمر  من  يبلغ  �سخ�س  و�سبطت 
الإحالتهم  االمني  املركز  اىل  واودعتهم  ال�سهريج 
القانونية  االج���راءات  التخاذ  العام  املدعي  اىل 

باملقت�سى.
تقدمه  ال��ذي  الكبري  بالدعم  ال��وزارة  وا�سادت 
مديرية االمن العام وكافة الكوادر االمنية يف قوات 
الدرك والبادية امللكية ومتابعتهم ال�سريعة ل�سبط 

املعتدين على هذه املنظومة الوطنية الهامة.

*عمان 
خ�س�س االجتماع الذي تراأ�سه رئي�س 
االأرب��ع��اء  ال���رزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء 
وال�سحي  ال�سناعي  بالقطاعني  للمعنيني 
القطاعات  اعتماد  زيادة  �سبل  يف  للبحث 
ال�����س��ح��ي��ة وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة يف 
على  الطبية  وم�ستهلكاتها  م�ستلزماتها 

بينها. والت�سبيك  الوطنية  ال�سناعة 
ال�سناعة  وزيرا  االجتماع  يف  و�سارك 
ومدير  وال�سحة  والتموين  وال��ت��ج��ارة 
اخلدمات الطبية امللكية واأمني عام وزارة 
ورئي�س  والتموين،  والتجارة  ال�سناعة 
ورئي�س  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات  جمعية 
اطباء  ونقيب  االأردن،  �سناعة  غرفة 

االأ�سنان.
اأهمية  اىل  ال����وزراء  رئي�س  واأ���س��ار 
من  الح��ق  وق��ت  يف  �سيعقد  ال��ذي  اللقاء 
بني  الت�سبيك  لغايات  اليوم  ه��ذا  م�ساء 

اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  االردنية  امل�سانع 
ذي  اأردين  منتج  بتوفر  الوعي  رفع  بهدف 
منا�سبني،  و�سعر  وج���ودة  عالية  ك��ف��اءة 
بني  وال��ت��ك��ام��ل  ال��ت�����س��ب��ي��ك  ان  م���وؤك���دا 
الطبية  وامل�ستلزمات  الدوائية  ال�سناعات 
جدا  مهمة  خ��ط��وة  ال�سناعي  وال��ق��ط��اع 

وت�سهم يف دعم ال�سناعة املحلية.
حكومة  االردن  يف  اننا  ال���رزاز  واأك��د 
حققها  التي  ب��االإجن��ازات  نفخر  و�سعبا 
م�سيفا  وال�����س��ح��ة،  ال�����س��ن��اع��ة  ق��ط��اع��ا 
زمن  منذ  به  نفخر  ال�سناعي  “قطاعنا 
الإثبات  فر�سة  �سكلت  ك��ورون��ا  وجائحة 
والتاأقلم  الريادة  على  القطاع  هذا  قدرة 
بقطاعنا  نفخر  مثلما  الظروف،  اأ�سعب  مع 
م�ستوى  على  ت�سنيفاته  بكافة  ال�سحي 

املنطقة والعامل« .
“اأكرب  ان  ال������وزراء،  رئ��ي�����س  وت��اب��ع 
انه  املحلية  ال�سناعة  ق��درة  على  مثال 
بالكاد  االردن  كان  كورونا  جائحة  وقبل 
لكن  ط��ب��ي��ة،  معقمات  او  ك��م��ام��ات  ينتج 
ينتج  االردن  ا�سبح  وجيزة  فرتة  وخ��الل 

جميع  ويغطي  يوميا  كمامة  مليون  5ر4 
احتياجاته من املعقمات وي�سدر الأكرث من 

70 دولة«.
على  وال��ق��درة  التكامل  ه��ذا  ان  واأك��د 
قادرا  يكون  ان  االردن من  التاأقلم ميكنان 
وتكوين  التحديات  جميع  جمابهة  على 
بها  العامل  ي�سهد  التي  احلقيقية  املنعة 
قطاعيه  على  فقط  لي�س  وتنعك�س  لالأردن 
نظرة  على  اي�سا  ولكن  وال�سناعي  ال�سحي 
واآم��ن  م�ستقر  كبلد  ل���الأردن  لهذا  ال��ع��امل 
واجتماعيا  و�سحيا  واقت�ساديا  �سيا�سيا 
مهم  موقع  يف  االردن  ي�سع  مثلما  واأمنيا، 
ان  م�سيفا  لالإنتاج،  االقليم  م�ستوى  على 
بالرتكيز  امللك  جاللة  توجيهات  “هذه 
الدوائي  والت�سنيع  الغذائي  الت�سنيع  على 

الطبية«. وامل�ستلزمات 
ان  اىل  ال���������وزراء  رئ���ي�������س  ول���ف���ت 
كبرية  ن�سبة  ت�ستورد  كانت  امل�ست�سفيات 
عملة  وت��دف��ع  الطبية  م�ستلزماتها  م��ن 
تعتمد  ا�سبحت  فقد  ال��ي��وم  اأم��ا  �سعبة، 
�سبابنا  ت�سغل  التي  املحلية  ال�سناعة  على 

االردنيني “وهي ق�سة جناح حقيقية«.

م���ن ج��ه��ت��ه اأ����س���ار وزي����ر ال�����س��ن��اع��ة 
وال��ت��ج��ارة وال��ت��م��وي��ن ال��دك��ت��ور ط��ارق 
التوجيهات  اثر  وعلى  انه  اىل  احلموري 
ال��وزارة  بني  التوافق  مت  ال�سامية  امللكية 
وامل�����س��ت�����س��ف��ي��ات اخل��ا���س��ة ع��ل��ى حت��دي��د 
امل�ستلزمات  من  امل�ست�سفيات  احتياجات 
الطبية ليتم تاأمينها من خالل ال�سناعات 
توفريها  يتم  اإنتاج  خطوط  عرب  الوطنية 
املطلوبة،  وال�سروط  املوا�سفات  و�سمن 
اىل  يتطلع  ال�سناعي  القطاع  ان  م��وؤك��دا 
لتوفري  اخ���رى  ق��ط��اع��ات  م��ع  الت�سبيك 

ال�سناعة املحلية. احتياجاتها من 
الدكتور  ال�سحة  وزير  اكد  جهته  من 
يف  ا�سهمت  كورونا  جائحة  ان  جابر  �سعد 
الدوائية  ال�سناعات  ام��ام  فر�س  ايجاد 
خطوط  ال�ستحداث  الطبية  وامل�ستلزمات 
العديد  اهتمام  اىل  الفتا  جديدة،  اإنتاج 
يف  ا�ستثمارات  ب��اإق��ام��ة  امل�ستثمرين  م��ن 
املوؤ�س�سة  ان  اىل  واأ���س��ار  ال��ق��ط��اع.  ه��ذا 
العامة للغذاء والدواء التي يراأ�س جمل�س 
االإج���راءات  ت�سريع  على  تعمل  ادارت��ه��ا 

وامل�ستثمرين. االردنيني  للم�سنعني 

اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�س 
ان  ب��دوره  اأك��د  احل��م��وري  ف��وزي  الدكتور 
اخلا�سة  وامل�ست�سفيات  ال�سحي  القطاع 
اىل  الفتا  املحلية،  بال�سناعات  يفخران 
اأزم��ة  م��ن  امل�ستقاة  ال��درو���س  اه��م  م��ن  ان 
املحلية  ال�سناعة  على  االعتماد  كورونا 
يف  ي�سهم  وب�سكل  العالية  اجل���ودة  ذات 
العملة  وتوفري  الوطنية  ال�سناعة  دعم 

ال�سعبة وفر�س العمل.
االردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئي�س  واك��د 
“فخورون  اأننا  اجلغبري  فتحي  املهند�س 
حتظى  ا�سبحت  التي  الوطنية  بال�سناعة 
بثقة املواطن االردين وخمتلف القطاعات 

االنتاجية«.
الدكتور  اال�سنان  اطباء  نقيب  واثنى 
احلكومي  االداء  على  ال��ق��دوم��ي  ع���ازم 
خالل جائحة كورونا حيث ا�سبح االردن 
الفتا  االأزمة،  هذه  مع  بالتعامل  امنوذجا 
الوطنية  ال�سناعات  انتاج  تو�سيع  ان  اىل 
نتيجة  ت���اأت���ي  ال��ط��ب��ي��ة  وامل�����س��ت��ه��ل��ك��ات 
مع  التعامل  يف  احلكومي  النجاح  ل��ه��ذا 

اجلائحة.

*عمان 
 3 بعمل  لل�سكان  االعلى  املجل�س  يقوم 
والفتيات  الن�ساء  ق�سايا  تتناول  ابحاث، 
االجتماعي،  النوع  منظور  من  الالجئات 
على  ك��ورون��ا  لفريو�س  املتزايد  والتاأثري 
املالية  امل���وارد  لنق�س  نتيجة  حياتهّن، 
االحتياجات  تغطية  على  قدرتهّن  وعدم 

اال�سا�سية.
وذك����ر امل��ج��ل�����س يف ب��ي��ان االرب���ع���اء، 
الدكتورة  للمجل�س  العامة  االأمينة  ان 
ندوة  يف  الثالثاء،  �ساركت  عماوي  عبلة 
امل��ه��ّددة:  “االأرواح  بعنوان  افرتا�سية 
والنوع االجتماعي  اله�سا�سة  العالقة بني 
املجل�س  عقدها  العامل”،  جنوب  دول  يف 
بالتعاون مع مركز املراأة يف االأزمات طويلة 

وجامعة  ا�سكتلندا  غرب  جامعة  يف  االأمد 
ادنربة وال�سبكة العاملية للبحوث ال�سحية 
ال��ن��دوة،  ع��م��اوي خ��الل  لالجئني. ودع��ت 
ت�ست�سيف  التي  البلدان  مع  الت�سامن  اإىل 
خا�سة  الالجئني،  من  قيا�سية  م�ستويات 
باالقت�سادات  الوا�سعة  االأ���س��رار  ظل  يف 
تهدد  التي  كورونا،  فريو�س  عن  الناجمة 
املنطقة،  يف  اال�ستقرار  زع��زع��ة  ب��زي��ادة 
خماطر  والفتيات  الن�ساء  ت��واج��ه  حيث 
هياكل  وانهيار  ال��ن��زوح  ب�سبب  متزايدة 

احلماية والدعم.
ي�سهد  حاليًا  العامل  اأن  اىل  وا���س��ارت 
اأُجرب  حيث  م�سجلة،  نزوح  م�ستويات  اأعلى 
العامل  حول  �سخ�س  مليون  5ر79  ح��وايل 

على الهجرة الق�سرية مع نهاية عام 2019، 
نازح  مليون  و7ر45  الجئ،  مليون   26 منهم 
ح�سب  جلوء،  طالب  مليون  2ر4  و  داخليًا، 
ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية  اح�سائيات 

املتحدة ل�سوؤون الالجئني.
ا�ست�سافة  االأكرث  البلدان  اإن  وا�سافت 
مليون”،  “6ر3  ت��رك��ي��ا  ه���ي  ل��الج��ئ��ني 
وباك�ستان  “8ر1مليون”،  وك��ول��وم��ب��ي��ا 
مليون”،  “4ر1  واوغ��ن��دا  “4ر1مليون”، 
ال��دول  اأك��رث  واأن  مليون”،  “1ر1  واأملانيا 
وفنزويال،  �سوريا،  هي:  لالجئني،  اإف���رازًا 

واأفغان�ستان، وجنوب ال�سودان وميامنار.
ال��ن��دوة،  خ��الل  ع��م��اوي  وا�ستعر�ست 
خمتلف  م��ن  االأردن  اإىل  ال��ل��ج��وء  ت��اري��خ 
الدولية  واملواثيق  القوانني  واأبرز  الدول، 

الالجئني  وح��ق��وق  بالالجئني،  اخلا�سة 
على امل�ستوى الدويل، مبينة اأن اأبرز حقوق 
ق�سرًا  اإعادتهم  عدم  يف  تتمثل  الالجئني 

اإىل اأي بلد قد يتعر�سون فيه لال�سطهاد.
ائ��ت��الف  رئي�سة  اأ����س���ارت  جهتها،  م��ن 
ملناه�سة  العربية  ال��دول  من  الربملانيات 
ال��ع��ن��ف ���س��د امل����راأة ال��ن��ائ��ب��ة وف���اء بني 
الربملانيات  من  باملئة   44 اأن  اإىل  م�سطفى 
بالعامل تلقنّي تهديدات بالقتل واالغت�ساب 

وذلك وفقًا الحتاد الربملاين الدويل.
وقالت بني م�سطفى اإن الن�ساء اللواتي 
بحقوق  املتعلقة  القوانني  بتعديل  ُيطالنّب 
املراأة، يواجهن ردود فعل وحمالت ت�سويه 
الدول  تقوم  اأن  �سرورة  موؤكدة  ل�سمعتهّن، 
اتفاقيات  بو�سع  املتحدة  باالأمم  االأع�ساء 

دول��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء، 
وتخ�سي�س امليزانيات التي تدعم امل�ساركة 
هناك  ي��ك��ون  واأن  ل��ل��م��راأة،  ال�سيا�سية 
الن�ساء  مل�ساعدة  خ��ا���س  دويل  �سندوق 
االئتالف  اإن  وا�سافت  معينة.  حاالت  يف 
بالتعاون مع املعهد الدميوقراطي الوطني، 
�سُيطلق خالل الفرتة القادمة دلياًل حول 
ال�سيا�سية،  احلياة  يف  امل��راأة  �سد  العنف 
ال�سيا�سي  العنف  تعريف  يو�سح  وال��ذي 
وخ�سائ�سه واأ�سكاله، واآثاره، واالإجراءات 
وا�ست�سافت  منه.  للوقاية  االح��رتازي��ة 
اأحمد،  بريفان  ال�سورية  الالجئة  الندوة، 
مب�ساركتها  لل�سمود  م��ث��اال  ق��ّدم��ت  ال��ت��ي 
وتنقّلها  اللجوء،  يف  ال�سخ�سية  لق�ستها 
ثم  وال��ي��ون��ان  فرتكيا  للبنان  �سوريا  م��ن 
الفتقار  نتيجة  الالجئات  ومعاناة  اأملانيا، 
�سبكات الدعم املعنوي لتمكينهّن من اإعادة 
يف  و�سارك  اللجوء.  دول  يف  حياتهّن  بناء 
واوغ��ن��دا  بنغالد�س  ع��ن  ممثلون  ال��ن��دوة 
اأن  ُي��ذك��ر  والنم�سا.  وال��ي��ون��ان  واإيطاليا 
اأبحاث  �سبكة  يف  ن�سطًا  ع�سوًا  ُيعّد  املجل�س 
يف  تاأ�س�ست  التي  العاملية  الالجئني  �سحة 
بالتعاون  ادن���ربة  جامعة  يف   2019 ع��ام 
جاءت  حيث  ا�سكتلندا،  غ��رب  جامعة  مع 
ال�سبكة ا�ستجابة للحاجة ملعاجلة العواقب 
ال�سحية اخلطرية للنازحني الذين يجدون 
احلروب  ب�سبب  كالجئني  يعي�سون  اأنف�سهم 
وانتهاكات  ال�سيا�سي  اال���س��ت��ق��رار  وع���دم 

حقوق االن�سان والعوامل البيئية.

*أبوظيب 
بحث ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين مع 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  اأخيه 
ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد االأعلى للقوات 
املتحدة  العربية  االإم��ارات  دولة  يف  امل�سلحة 
البلدين  بني  االأخ��وي��ة  العالقات  ال�سقيقة، 
مبا  كافة  املجاالت  يف  وتنميتها  دعمها  و�سبل 

يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة.
وا���س��ت��ع��ر���س ج��الل��ة امل��ل��ك و���س��م��و ويل 
اأبوظبي  يف  مباحثات  خ��الل  اأبوظبي،  عهد 
البلدين،  ب��ني  ال��ت��ع��اون  جم���االت  االأرب���ع���اء، 
الق�سايا  م��ن  العديد  يف  التن�سيق  وم�ستوى 

خا�سة ال�سيا�سية واالقت�سادية والتنموية.
الق�سايا  م��ن  ع��ددا  املباحثات  وتناولت 
االه��ت��م��ام  ذات  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
الفل�سطينية  الق�سية  مقدمتها  ويف  امل�سرتك، 
احلكومة  خل��ط��وة  اخل��ط��رية  وال��ت��داع��ي��ات 
ال�سفة  يف  اأرا���س  ب�سم  املعلنة  االإ�سرائيلية 

الغربية.
وعرب جاللة امللك و�سمو ويل عهد اأبوظبي 
عن رف�سهما الأي اإجراءات اأحادية، واأكدا اأنها 
فر�س  وتقو�س  الدولية،  للقرارات  خمالفة 

وم�ساعي حتقيق ال�سالم يف املنطقة.
هو  الدولتني  حل  اأن  امللك  جاللة  واأك��د 
الفل�سطيني  ال�سراع  الإنهاء  الوحيد  ال�سبيل 
االإ�سرائيلي، وحتقيق ال�سالم العادل وال�سامل، 
فل�سطينية  دول���ة  ق��ي��ام  اإىل  يف�سي  ومب���ا 

على  للحياة،  وقابلة  �سيادة  ذات  م�ستقلة، 
خ��ط��وط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ع���ام 1967 

وعا�سمتها القد�س ال�سرقية. 
االإماراتي  بالتحرك  امللك  جاللة  واأ�ساد 
الدبلوما�سي الن�سط يف عوا�سم القرار العاملي 

لدعم املوقف العربي الراف�س لل�سم.
مواقف  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  �سمو  وث��م��ن 
جاللة  بقيادة  الثابتة،  التاريخية  االأردن 
على  الفل�سطينية  الق�سية  دع��م  يف  امل��ل��ك، 
القد�س،  يف  املقد�سات  وحماية  كافة،  ال�سعد 
هذه  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  م��ن 

املقد�سات.
املنطقة  ت�سهده  ما  املباحثات  تناولت  كما 
من اأزمات، وجهود التو�سل اإىل حلول �سيا�سية 
و�سالم  باأمن  العي�س  من  �سعوبها  ميكن  مبا  لها 

وا�ستقرار.
البلدين  جهود  اإىل  املباحثات  وتطرقت 
فريو�س  انت�سار  م��ع  التعامل  يف  ال�سقيقني 
بني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  واآل���ي���ات  “كورونا”، 
اإ�سافة  ال�ساأن،  هذا  يف  ال�سحية  موؤ�س�ساتهما 
املنطقة  يف  اجلائحة  انت�سار  م�ستجدات  اإىل 
الحتواء  ال���دويل  املجتمع  وج��ه��ود  وال��ع��امل 

تداعياتها االإن�سانية واالقت�سادية.
بالت�سامن  التم�سك  اأهمية  �سموه  واأك��د 
وال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي وت��ع��زي��زه خ���الل ه��ذه 
ال���ظ���روف احل�����س��ا���س��ة، وح��ج��م ال��ت��ح��دي��ات 
العربي،  العامل  يواجهها  التي  والتدخالت 

اأن وحدة  ال�سف العربي وتعزيز  اإىل  م�سريًا 
العربي هي م�سلحة م�سرتكة ملواجهة  االأمن 
اأمن  تهدد  التي  واملخاطر  التدخالت  طبيعة 

و�سيادة العديد من الدول العربية.
واأكد جاللة امللك و�سمو ويل عهد اأبوظبي 
العالقات  دعم  يف  اال�ستمرار  على  حر�سهما 
االإم�����ارات  ودول����ة  االأردن  ب��ني  االأخ���وي���ة 
التعاون  من  جديدة  اآف��اق  اإىل  بها  للو�سول 
والعمل امل�سرتك الذي يخدم م�سالح البلدين 
روؤية  بتوافق  منوهني  ال�سقيقني،  و�سعبيهما 

البلدين جتاه الق�سايا االإقليمية والدولية.
موا�سلة  على  حر�سهما  على  و���س��ددا 
البلدين  ب��ني  االأخ���وي  والت�ساور  التن�سيق 
املختلفة،  املنطقة  واأزم����ات  ق�سايا  ب�ساأن 
العربي  ال��ع��م��ل  تفعيل  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دي��ن 
امل�سرتك خا�سة خالل هذه املرحلة الدقيقة 
التي تهدد  اإزاء التحديات  املواقف  وتوحيد 

اأمن املنطقة وا�ستقرارها ومقدرات �سعوبها.
امل��ل��ك و���س��م��و ويل عهد  واأ����س���ار ج��الل��ة 
باخلطوات  ال��دف��ع  ���س��رورة  اإىل  اأب��وظ��ب��ي 
لت�سوية  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  واحللول 

االأزمات التي تع�سف باملنطقة.
امللك  جاللة  م�ست�سار  املباحثات  وح�سر 

لالت�سال والتن�سيق.
عبداهلل  بن  احل�سني  االأم��ري  �سمو  وك��ان 
الد�ستورية  اليمني  اأدى  العهد،  ويل  الثاين، 

نائبا جلاللة امللك، بح�سور هيئة الوزارة. 

وزير الشؤون السياسية: 
إجراء االنتخابات بيد الملك

التربية تقّر التقويم المدرسي 
للعام الدراسي 2021

ضبط اعتداء جديد على ناقل 
الديسي بالمراقبة الجوية عن بعد

رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث زيادة اعتماد 
القطاعات الصحية على الصناعة الوطنية

األعلى للسكان: 3 أبحاث عن الالجئات من 
منظور النوع االجتماعي وتأثير كورونا عليهن

الملك يبحث مع ولي عهد أبوظبي العالقات 
األخوية بين البلدين والتطورات اإلقليمية
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األمم المتحدة تدعم إجراءات األردن 
للحماية من العنف القائم على النوع

  
*عمان 

بدعم  االأممية  املنظمة  التزام  عمان  يف  املتحدة  االأمم  مكتب  اكد 
اإجراءات احلكومة االأردنية حلماية الن�ساء واالأطفال املعر�سني خلطر 

العنف القائم على النوع االجتماعي.
واأ�سار املكتب يف بيان اإىل اإعالن مديرية االأمن العام يف وقت �سابق 
وتعزيز  االأ�سرة  حماية  اإدارة  عمل  نطاق  تو�سيع  عن  اليوم  هذا  من 

االإجراءات يف هذا املجال.
ووفقا للبيان، اأعلن املكتب عن دعم االأمم املتحدة لتوفري اخلدمات 
حمالت  نطاق  وتو�سيع  العنف،  اأ�سكال  اإىل  للمعر�سات  واحلماية 

التوعية بهذا اخل�سو�س.
التنمية  يف  تقدم  اأي  حتقيق  اإمكانية  ع��دم  اإىل  البيان  ولفت 
يف  الن�ساء  كل  تكون  حتى  اأ�سا�سية  تعد  التي  واالقت�سادية  الب�سرية 

ماأمن من العنف.

المعايطة يلتقي عددا من أمناء األحزاب
*عمان 

قال وزير ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة اإن 
الف�ساد والك�سب غري  النزاهة ومكافحة  التعديالت على قوانني هيئة 

امل�سروع وديوان املحا�سبة جاءت ملعاجلة النمو غري الطبيعي للرثوة.
االإ�سالمي  العمل  جبهة  اأح��زاب  عامي  اأمناء  لقائه  خالل  وا�ساف 
العبادي،  فاروق  املوحدة  االأردنية  واجلبهة  الع�سايلة،  مراد  املهند�س 
ونائب  البخيت  زيد  االإ�سالح  حزب  وممثل  را�سد،  ح�سن  واملحافظني 
وممثل  الفالحات،  �سامل  املهند�س  واالإنقاذ  ال�سراكة  حزب  عام  اأمني 
احلزب الدميقراطي االجتماعي وحيد قرم�س، وممثل حزب الر�سالة 

اأمين �سالح.
واأكد الوزير اأن نظام امل�ساهمة املالية لالأحزاب ب�سكله احلايل ي�سهم 
يف بناء اأحزاب قوية توؤثر على املجتمع وتتبنى ق�ساياه االجتماعية 
واالقت�سادية وال�سيا�سية، وهي الطريقة العادلة التي تعطي الفر�سة 
لالأحزاب كافة بامل�ساركة، للو�سول اإىل برملان قائم على اأ�سا�س العمل 

اجلماعي والتعددية احلزبية وت�سكيل احلكومات الربملانية.
وا�سادت االأحزاب مبواقف جاللة امللك جتاه الق�سية الفل�سطينية، 
يف  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  ل��وزارة  الفعال  ال��دور  على  مثنية 

اجلوانب كافة.
تاأثري  املقبلة  لالنتخابات  يكون  اأن  اأهمية  اإىل  االأح��زاب  واأ�سارت 
االأردين  الواقع  عن  تعرب  جمال�س  وتاأ�سي�س  البالد  رفعة  على  اإيجابي 
القوائم  ت�سكيل  تعليمات  يف  النظر  باإعادة  مطالبة  تامة،  ب�سفافية 

االنتخابية لالأحزاب.
الدولة يف مواجهة  اإجماع على دعم  اإىل وجود  واأ�سارت االأحزاب 
امل�سوؤولية تقع على اجلميع،  واأن  العام واحلفاظ عليه،  املال  ا�سرتداد 
انعكا�سات  له  الف�ساد  ومكافحة  ال�سريبي  التهرب  انت�سار  مو�سوع  واأن 
يف معامل احلياة، مطالبني بعقد اجتماعات يف مقرات االأحزاب وعلى 

توا�سل م�ستمر مع الوزارة.

السعودية تقدم 319 طنا من التمور 
لبرنامج األغذية العالمي في االردن

*عمان 
قدمت اململكة العربية ال�سعودية من خالل فرع مركز امللك �سلمان 
لربنامج  التمور  من  طنًا   319 االأردن  يف  االإن�سانية  واالأعمال  لالإغاثة 
االأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة يف االأردن، وهي جزء من منحة 
التمور املقدمة �سنويا من اململكة للربنامج والتي ت�سل اإىل 4000 طن 
توزع على حوايل 14 بلدا. وجرى توقيع وثائق اال�ستالم والت�سليم يف 
م�ستودعات برنامج االأغذية العاملي يف منطقة اجلويدة، بح�سور نائب 
القطري  واملدير  ال�سبيب  ثامر  ال�سعودية  ال�سفارة  يف  البعثة  رئي�س 
ج��وردون  �سارة  االأردن  يف  العاملي  االأغ��ذي��ة  لربنامج  املقيم  واملمثل 
بن  �سعود  ب��االأردن  لالإغاثة  �سلمان  امللك  مركز  فرع  ومدير  جيب�سون 
عن  االأرب��ع��اء  اليوم  �سدر  �سحفي  بيان  بح�سب  احل��زمي،  عبدالعزيز 
برنامج االغذية العاملي .  واأو�سح مدير فرع مركز امللك �سلمان لالإغاثة 
الفئات  �ست�سمل  التمور  من  الهدية  هذه  اأن  احلزمي  �سعود  االأردن  يف 
االأكرث احتياجا يف مناطق االأردن كافة، ي�ستفيد منها حوايل 126األف 
اآخر  �سوري يف االأردن وعلى مرحلتني حتى  اآالف الجئ  اأردين و 110 
التي  اخلري  ملبادرات  امتداد  ال�سحنة  هذه  اأن  موؤكدًا   ، اجل��اري  العام 

تقدمها ال�سعودية للمحتاجني يف جميع اأنحاء العامل.
جهودها  على  لل�سعودية  ال�سكر  جيب�سون  ج��وردون  �سارة  وقدمت 
االإن�سانية والدور الكبري الذي يقدمه مركز امللك �سلمان يف دعم برنامج 
االأغذية العاملي لتلبية االحتياجات الغذائية للفئات االأكرث �سعفًا يف 

االأردن.

*عمان 
قدمت منظمة مري�سي كور منذ عام 2013 خدمات تعليمية الأكرث 
من 5200 طفل من ذوي االإعاقة توزعوا على ما يقارب 160 مدر�سة 
واالأزرق  ال��زع��رتي  وخميمي  اململكة  حمافظات  معظم  يف  متواجدة 
بيان  يف  املنظمة  وقالت  الدامج.  التعليم  برنامج  خالل  من  لالجئني، 
�سحفي االربعاء اإن اأزمة كورونا امل�ستجد والقيود الناجتة عنها اأثرت 
على كل ركن من اأركان املجتمع مبا يف ذلك قطاع التعليم، اذ مت اإغالق 
املدار�س يف جميع اأنحاء اململكة منذ بدايات �سهر اآذار املا�سي. وا�سارت 
املنظمة اىل انه على الرغم من بث احل�س�س على التلفزيون االردين 
وقيام املعلمني بكل ما يلزم لدعم طالبهم يف التعلم عن ُبعد فاإن العديد 
من االأطفال كافحوا من اأجل اكمال عامهم الدرا�سي وكان االأطفال ذوي 

االإعاقة واأولياء اأمورهم من بني الفئات االأكرث تاأثرًا بهذه االأزمة.

منظمة ميرسي كور تقدم خدمات 
تعليمية لـ 5200 طفل من ذوي االعاقة

*عمان 
زار وفد امني برئا�سة م�ساعد مدير االأمن العام 
الدكتور  الركن  العميد  اللوج�ستي،  والدعم  لالإدارة 
�سمّية  االأم��رية  جامعة  االربعاء  �ستال  ابو  معت�سم 
للتكنولوجيا. وقدم رئي�س اجلامعة الدكتور م�سهور 
وم�سرية  اجلامعة  حمطات  الأب��رز  عر�سا  الرفاعي 
كافة  عليها  ح�سلت  التي  واالعتمادات  اإجنازاتها 
اجلامعة  تديرها  التي  امل�ساريع  م�ستعر�سا  كلياتها، 

ومتيز طلبتها، وح�سورهم يف امل�سابقات الدولية.
و�سّدد الرفاعي على اأهمية التعاون مع مديرية 
املعلومات  على  احل�����س��ول  �سبيل  يف  ال��ع��ام  االم���ن 
والبيانات واالإح�سائيات الالزمة يف جمال اجلرائم 
اأبحاث  واإج����راء  ال�سري،  وح���وادث  االإل��ك��رتون��ي��ة، 

ودرا�سات ور�سائل ماج�ستري ودكتوراه عليها.
مع  ان�سجاما  تاأتي  الزيارة  ان  �ستال  اأب��و  وبني 
مذكرة التفاهم التي وقعت بني الطرفني،ومن اأجل 
من  واال�ستفادة  اخل��ربات،  تبادل  اأوج��ه  من  مزيد 

اإمكانيات اجلامعة وخرباتها.
اال�سرتاتيجية  بال�سراكة  �ستال  اأب��و  واأ���س��اد 
والتكنولوجيا،  الهند�سة  جماالت  يف  اجلامعة  مع 
يف  متينة  �سراكات  بناء  اإىل  املديرية  ت�سعى  حيث 
جماالت الهند�سة والتحقيقات واالأمن ال�سيرباين.

احل�سني  امللك  كليتي  خمتربات  يف  الوفد  وجال 
للهند�سة،  الثاين  عبداهلل  وامللك  احلو�سبة  لعلوم 
واط���ل���ع ع��ل��ى اأح�����دث االأج����ه����زة وال��ربجم��ي��ات 

امل�ستخدمة يف التدري�س والتدريب.

وفد من مديرية األمن العام يزور 
جامعة األميرة سمية

مقال رئيس التحرير

“ فالن”  ط���رف  م��ن  اأن����ا   
ال�سعاب  لك  وت�سهل  االأبواب  لك  تفتح  �سحرية  كلمة 

هل ينكر اأحد هذا ؟... ظاهرة الوا�سطة او املح�سوبية يف بلدنا تعرب 
عن واقع موؤمل وهى اأكرث اأنواع الف�ساد و�سيوعا فى االأو�ساط االدارية 

من موؤ�س�ساتنا وبكافة القطاعات .
 الوا�سطة واملح�سوبية تهدر العدالة وامل�ساواه وتعيق عمل القانون  
هذا الفريو�س القاتل الذي يغزو موؤ�س�ساتنا ودوائرنا وحتى يف بع�س 
البو�سلة  يوؤدي اىل وجهة  املر�س ال  ال�سيادية وهذا  اأروقة االجهزة 
واملر�س  الفريو�س  هذا   ، املدنية  الدولة  نحو  البالد  �سيد  ارادها  التي 
يقتل كل �سيء واولها العدل اأ�سا�س كل �سيء هناك الف�ساد االكرب الذي 
هو اأكرب من �سرقة ونهب املال العام واأخطر من جتاوزات تقارير ديوان 
املحا�سبة ، اأن البالء واملر�س ال�سرطاين املوجود هو مر�س املح�سوبية 
والوا�سطة وتوريث املنا�سب وا�ستغالل املن�سب الوظيفي حتى ا�سبحت 
بع�س موؤ�س�سات الوطن جمرد مزرعة وملكية خا�سة لبع�س املتنفذين 
البناء  كوتا  عندنا  يكون  اأن  اليوم  اأحوجنا  فما  القطاعات  كافة  يف 
الوظائف  اأم��ا  ال�سيادية  والوظائف  العليا  الوظائف  يف  احلراثني 
الدين  عالء  فانو�س  اىل  يحتاجون  احلراثني  اأبناء  فاأن  الدبلوما�سية 

ال�سحري للولوج اليها .
ياأتي حتت بند قانون  اأحوجنا اىل نظام وقانون  ما  �سادة  يا  نعم   
واأبن  وزير،  الوزير  فاأبن   ( وال�سللية  واملح�سوبية  الوا�سطة  حماربة 
الدارجة وهكذا  املعادلة  واأبن احلراث حراث( هكذا هي  با�سا  البا�سا 
ديوان  لنا  يقولون  عندما  عقولنا  وعلى  علينا  ي�سحكون   . النهج  هو 
اخلدمة املدنية باهلل عليكم لو بحثنا يف ار�سيف ديوان اخلدمة املدنية 
)ابن  ل  وظيفة  طلب  ك�سوفاته  يف  جند  هل  االن  وحتى  تاأ�سي�سه  منذ 

وزير( اأو اأبن م�سوؤول كبري .
جتنيد  حتى  لال�سف   ، االردين  املجتمع  يف  الوا�سطة  اآف��ة  تتغلل   
اأ�سبح  بلدية  يف  وطن  عامل  وحتى  الدركي  اأو  ال�سرطي  اأو  الع�سكري 
يحتاج اىل قوات حممولة من رجال الوا�سطة، باعرتاف واإقرار اجلميع 
مل  العامة  مبوؤ�س�ساته  املجتمع  فاإن  بخطورتها،  واالإح�سا�س  بوجودها 
يتخذ اإجراءات عملية وجادة للحد منها فا�سحت كال�سرطان تنخر يف 
املجتمع، وباتت هناك �سبكة من العالقات املت�سعبة تقوم بدفع من ال 
ي�ستحق على ح�ساب االآخرين، و�سارت الكفاءة والعدالة االجتماعية 
مفاهيم بالية ال تتنا�سب مع قانون الوا�سطة واملح�سوبية لي�ساف اىل 
)واو(  فيتامني  فريو�س  يحمل  جديدا  ف�سادًا  والعجز  املديونية  ف�ساد 
قطاعاتنا  يف  متف�سية  ظاهرة  ت�سكل  واملح�سوبية  الوا�سطة  فاأ�سبحت 
العنان  اأ�سحت  عندما  نكافحها  وكيف  جميعها،  واحلكومية  اخلا�سة 
االبرز قبل ال�سرية الذاتية واخلربة والكفاءة ... وقد تنت�سر اجلرمية 
نتيجة ل�سعور املواطن باحلقد والكراهية لغياب اأ�س�س العدالة نتيجة 
بوا  االختيارات غري املنا�سبة لقياديني غري موؤهلني �ساءت االأقدار وُن�سّ
خلدمة النا�س وهم ال ميلكون القدرة حتى على حل م�ساكلهم ال�سخ�سية 
ُيطلق  والتي  ال�سائعة  املمار�سة  تلك  هي  هنا  املق�سودة  والو�ساطة   ،
وهي  الوظيفي  والتخلف  الوا�سطة  واو”،  – ”فيتامني  – اأحيانًا  عليها 
اليوم حديث ال�سباب وحديث املجتمع الرتباطها بالتوظيف والتعيني، 
والقبول باجلامعات وبالكليات املرموقة وال�سفارات والهيئات امل�ستقلة ، 
ومت�سية املعامالت وهي اإ�سكال واأنواع ودرجات ح�سب املكانة واالأهمية 
عند  وهي   ، منها  مفر  ال  و�سيلة  واأ�سبحت   ، الكثري  يطلبها  فالوا�سطة 
اجلها،  من  يقاتل  اأو  لها  ي�سعى  مل  فاأن  والو�سيلة  الطريقة  تعد  الكثري 
لن ي�سل لهدفه اأو مبتغاه ورغبته ، وهي �سباق للح�سول على املكا�سب ، 
ويف النهاية ي�سل �ساحب املكانة والنفوذ االأقوى �سفة ، اما ) الكفاءة 
او املثالية ( فلن تكون موجودة اأن كانت تلك هي الو�سيلة اوالطريقة 
الوحيدة وما يح�سل االن يف اغلب دوائر ووزارات الدولة ، فقد ارتفعت 
من  الدولة  يف  العليا  الوظائف  واأ�سبحت  بالوا�سطة  التعيني  بور�سة 
ميلكها  خا�سة  مزارع  امل�ستقلة  الهيئات  وا�سبحت  الذوات  ابناء  ن�سيب 
وحما�سيبهم  البنائهم  تف�سل  ال��دول��ة  اج��ه��زة  يف  املتنفذين  بع�س 
وا�سهارهم ، وح�سب الطلب دون النظر لل�سهادة واخلربة والكفاءة . اإن 
الدائرة  ُيك�سب  ال  واملح�سوبية  بالوا�سطة  والتدوير  والرتفيع  التعيني 
اأو الدولة والء وال انتماء بل على العك�س ينتج عنها احلقد املجتمعي 
الذي ال يحمد تبعاته . انطبق معنا املثل ال�سعبي ) اللي اأمه خبازه ما 
كله  اخلبز  �سرقة  يف  اخلبازة  متادي  حالة  نعي�س  اننا  ويبدو  يجوع( 
بحجة اإنها تطعم ابنها ، ويبدو ان دائرة القول ات�سعت يف بلدنا لي�سبح 
ابن  اأو  ابن ع�سريته  اأو  اأو خالته  او عمته  او خاله  اأو عمته  اأبوه  اللي 

بلدته ومنطقته خباز ما يجوع .

خالد خازر الخريشا

إللي أمه خبازه 
ما يجوع ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان
والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  امني  قالت 
جنوى  الدكتورة  واملالية  االداري��ة  لل�سوؤون 
ابناء  من  وطالبة  طالب   1800 ان  قبيالت، 
يف  الكرتونيا  �سجلوا  اخل��ارج  يف  االردن��ي��ني 

املدار�س باململكة حتى االآن.
واأ����س���اف���ت ق��ب��ي��الت ل��وك��ال��ة االن��ب��اء 
االردنية )برتا( ، اإن الوزارة ا�ستقبلت 172 
�سهادات  معادلة  لغايات  الكرتونيا  طلبا 
بلغ  فيما  االردن��ي��ة،  غري  العامة  الثانوية 
التي  اخل��ا���س��ة،  التعليمية  املن�ساآت  ع��دد 
عرب  ترخي�سها  لتجديد  بطلب  تقدمت 
الرابط االلكرتوين الذي خ�س�سته الوزارة 
لهذه الغاية 200 من�ساأة. كما تلقت الوزارة 
بح�سب قبيالت، 2400 طلب تر�سيح ملدار�س 
ان  مبينة  للتميز،  الثاين  ع��ب��داهلل   امللك 
من  باملئة   5 ن�سبته  ملا  تتم  الرت�سيح  عملية 
ممن  املعدالت  اأعلى  على  احلا�سلني  الطلبة 

املدار�س  يف  اال�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  انهوا 
مدار�س  اىل  االنتقال  لغايات  احلكومية 
و�سمن  ل��ل��ت��م��ي��ز،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 

ا�سرتاطات ومعايري حمددة.
طلبا   140 ا�ستقبلت  ال��وزارة  ان  وبينت 
ي�سمح  ال��ذي  لالأكادميي،  الت�سريع  لربنامج 
ال�سلم  درجات  عرب  بالتقدم  املتفوق  للطالب 
مع  تتنا�سب  ب�سرعة  الرتبوي  اأو  التعليمي 
دون  االك��ادمي��ي  وتفوقه  العقلية  ق��درات��ه 
من  ميكنه  ومبا  العمرية،  للمحددات  اعتبار 
اإمتام املناهج املدر�سية املقررة يف مدة زمنية 

اق�سر وعمر ا�سغر من املعتاد.
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  وك��ان 
تي�سري النعيمي، اأعلن يف وقت �سابق، اطالق 
الوزارة اعتبارا من اال�سبوع احلايل، خدمات 
الكرتونية جديدة يف اطار حزمة اخلدمات 
يف  الطلبة  ت�سجيل  ت�سمل  تقدمها،  التي 
للعام  ب��امل��دار���س  اال���س��ا���س��ي  االول  ال�سف 

الدرا�سي املقبل، وجتديد ترخي�س املوؤ�س�سات 
���س��ه��ادات  وم��ع��ادل��ة  اخل��ا���س��ة،  التعليمية 
اىل  ا�سافة  االردنية،  غري  العامة  الثانوية 
خدمة الت�سجيل باملدار�س للطلبة االردنيني 
بها  االلتحاق  ت�سهيل  لغايات  اململكة  خارج 

حال عودتهم.
عرب  املقدمة  الطلبات  جميع  وتخ�سع 
وبحث  لتقييم  االلكرتونية  املن�سات  ه��ذه 
ال��وزارة  ك��وادر  قبل  من  طبيعتها  ح�سب  كال 
املعنية ال�ستكمالها وفق التعليمات والقوانني 

الناظمة.
املتنوعة  االلكرتونية  اخلدمات  وتاأتي 
جهودها  اطار  يف  والتعليم،  الرتبية  ل��وزارة 
ال�ستثمار التكنولوجيا يف العملية واخلدمات 
ظل  يف  اأمثل  ب�سكل  وتوظيفها  التعليمية، 
اململكة  بها  متر  التي  اال�ستثنائية  الظروف 
ج����راء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، وت�����س��ه��ي��ال على 

املواطنني وحفاظا على �سالمتهم.

*عمان 
انقذت عمليتا زراعة قلب وكبد اأجريتا، 
مري�سني  حياة  الطبية  احل�سني  مدينة  يف 
بعد نقل االأع�ساء القلب، والكبد والقرنيتني 
املتوفى  املر�سى  اأح��د  ج�سد  من  والكليتني 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اح���دى  يف  �سريريا 
الطبية  اخلدمات  عام  مدير  وق��ال  بعمان. 
اإنه  الوهادنة  عادل  الطبيب  العميد  امللكية 
القلب  زراع��ة  برنامج  اإح��ي��اء  اإع���ادة  ج��رى 
عديدة،  ل�سنوات  توقف  بعدما  عامني  قبل 
مر�سى  حياة  انقاذ  يف  بو�سوح  ي�سهم  وب��داأ 
الطبية  اخل��دم��ات  اأن  م��وؤك��دا  كثريا،  عانوا 
امللكية اأر�سلت اأطباءها اإىل الدول االوروبية 
اإحياء  واإعادة  القلب  زراعة  على  لتدريبهم 
الربنامج. وا�ساف اأن وجود فريق من اأطباء 
الكبد  بزراعة  متخ�س�س  العامة  اجلراحة 
امللكية منذ عام 2004  يف اخلدمات الطبية 
زراع��ة  عمليات  مئات  اإج���راء  على  �ساعد 

الكبد وانقاذ حياة الكثريين.
ورئي�س  القلب  جراحة  م�ست�سار  وب��ني 
يو�سف  الطبيب  العميد  الطبي  ال��ف��ري��ق 
اإىل  توجه  متكامال  طبيا  فريقا  اأن  زريقات 
ذوي  تربع  بعد  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  احدى 
باأع�سائه  �سريريا  املتوفى  املر�سى  اأح��د 
كاملة الإنقاذ حياة عدد من املر�سى يف لفتة 

اإن�سانية نبيلة.
جميع  ا���س��ت��ك��م��ل  ال��ف��ري��ق  اأن  وت���اب���ع 
لنقل  ال��دق��ي��ق��ة  ال��ط��ب��ي��ة  االإج��������راءات 
مدينة  اإىل  امل��ت��ربع  قلب  ونقل  االأع�����س��اء، 
ثالثيني  ملري�س  لزراعته  الطبية  احل�سني 
يعاين من اعتالل يف ع�سلة القلب، موؤكدا اأن 

حالته م�ستقرة.
الكبد  وزراع��ة  جراحة  م�ست�سار  وق��ال 
عملية  اإن  ال�سمادي  �سمري  الطبيب  العميد 
اأجريت ملري�س  زراعة كبد من املتربع ذاته، 
اأن  مو�سحا  الطبية،  احل�سني  مدينة  يف 

“ويلن�سون:  مر�س  من  يعاين  ك��ان  املري�س 
ت���راك���م ال��ن��ح��ا���س يف ال��ك��ب��د واالأع�����س��اء 

احليوية«.
بالنجاح ويرقد  تكلَّلت  العملية  اأن  واأكد 
وحدة  يف  ال�سفاء  �سرير  على  حاليا  املري�س 

العناية املركزة وهو بحالة م�ستقرة.
ومن�سق  القلب  جراحة  م�ست�سار  وق��ال 
زراعة االأع�ساء يف اخلدمات الطبية العقيد 
د  الطبيب رازي ابو عنزة اإن هذه العمليات ُتعَّ
والدقيقة،  واملعقدة  الكربى  العمليات  من 
املتربع  ذوي  بني  كبري  تن�سيق  اإىل  وحتتاج 
اخلا�س  الطبي  والتجهيز  املري�س  وذوي 
طبية  ج��ه��ودا  وتتطلب  االأع�����س��اء،  لنقل 
وفنية خا�سة، م�سريا اإىل اأن مدينة احل�سني 
م�ست�سفى  اإىل  الكليتني  احدى  نقلت  الطبية 
اح��دى  اإىل  واالأخ����رى  احل��ك��وم��ي،  الب�سري 
اإىل  القرنيات  ونقلت  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات 

بنك العيون.

*عمان 
للتميز  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  منح 
الإدارة  االأوروبية  للموؤ�س�سة  املمثل  ب�سفته 
االلتزام  �سهادة  ام(،  كيو  اف  )ئي  اجل��ودة 
تو  )�سي  اك�سيلين�س  تو  كوميتيد  بالتمّيز 
امللكية  لالأكادميية  جنمتني  مب�ستوى  ئ��ي( 
لفنون الطهي. وتعّد االأكادميية اأول موؤ�س�سة 
ال�سيافة حت�سل  تعليمية متخ�س�سة بقطاع 
االأردن  يف  بالتمّيز  االل��ت��زام  �سهادة  على 
عامليا  اع��رتاف��ا  ال�سهادة  وتعترب  واوروب����ا، 
بالتزام االأكادميية مبعايري اجلودة والتميز 

واالبتكار ح�سب اأف�سل املمار�سات الدولية.
وق����ال امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز امللك 
اإبراهيم  الدكتور  للتميز  الثاين  عبداهلل 
ح�سول  اإن  احلفل  يف  له  كلمة  يف  الروابدة، 
بالتميز  االل��ت��زام  �سهادة  على  االأكادميية 

جاء  اجلودة  الإدارة  االأوروبية  املوؤ�س�سة  من 
امل�سي قدما  اإدارة االأكادميية  نتيجة توجه 
ب���االأداء،  لالرتقاء  التميز  نحو  رحلتها  يف 
التي  املتميزة  النتائج  ا�ستدامة  و�سمان 

ت�سعى االأكادميية اىل حتقيقها.
االأكادميية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  وب��نّي 
الدكتور وجيه عوي�س اأن احل�سول على هذا 
باأعلى  االأكادميية  التزام  يعك�س  التقدير 
برنامج  اإ�سافة  خ��الل  من  اجل���ودة،  معايري 
اإىل  الف��ت��ًا  العاملية،  التمّيز  ملعايري  جديد 
اجلهات  جميع  ثقة  تعزز  ال�سهادة  هذه  اأن 
على  االأكادميية  بقدرة  العالقة  واأ�سحاب 
اال�ستمرار بالنهج املتميز من خالل ا�ستكمال 
املمار�سات  اأف�سل  وتطبيق  التمّيز  متطلبات 
االأك��ادمي��ي��ة  ع��ام  مدير  واأو���س��ح  العاملية. 
اأن  رو���س��ي��ل  ج���اك  ال��ط��ه��ي  ل��ف��ن��ون  امللكية 

االكادميية ت�سعى منذ افتتاحها اإىل حتقيق 
هدفها املتمثل يف اأن تكون منوذجا للتميز يف 
تعليم الطهي حمليا ودوليا، وم�سدرًا موثوقًا 

به للطهاة ال�سباب.
اإبراهيم  الدكتور  �سّلم  احلفل  ختام  ويف 
اأمناء  جمل�س  لرئي�س  ال�سهادة  ال��رواب��دة 
الدكتور  الطهي  لفنون  امللكية  االأكادميية 
وجيه عوي�س ومدير عام االأكادميية ال�سيد 

جاك رو�سيل. 
امللك  مركز  ع��ن  ممثلون  احلفل  ح�سر 
اإدارة  وجمل�س  للتمّيز،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
وممثلون  الطهي،  لفنون  امللكية  االأكادميية 
اال�ستدامة  لتعزيز  ال�سياحة  م�سروع  عن 
للوكالة  ال��ت��اب��ع  االأردن  يف  االق��ت�����س��ادي��ة 
ق��ّدم  ال��ذي  ال��دول��ي��ة  للتنمية  االأمريكية 

الدعم الفني للم�سروع.

*عمان 
املتحدة،  ل���الأمم  القطري  الفريق  اأط��ل��ق 
لال�ستجابة  االقت�سادي  االجتماعي  االإط��ار 

لفريو�س »كوفيد-19« يف االأردن.
لدعم  طريق  خارطة  االإط��ار  هذا  وي�سكل 
لالآثار  للت�سدي  احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود 
بها  يت�سبب  التي  واالقت�سادية  االجتماعية 

الفريو�س .
التدخالت  املتحدة  االأمم  اإط���ار  وي��ح��دد 
وهي:  ركائز  خم�س  يف  االأجل  طويلة  الفورية 
االنتعا�س  ال�سعوب،  حماية   ، ال�سحة  حماية 
والتعاون  الكلية  االقت�ساديات   ، االقت�سادي 
االجتماعي  وال��ت��م��ا���س��ك  االأط�����راف  م��ت��ع��دد 
واملرونة حيث عملت االأمم املتحدة لتقييم اآثار 
به  القيام  ينبغي  ما  فهم  يف  للم�ساعدة  االأزمة 
لتلبية االحتياجات الفورية ومتو�سطة االأجل 

فى نف�س الوقت.
وترى االأمم املتحدة �سمن هذا االطار اأنها 
باإمكانها تلبية االحتياجات اجلديدة املبا�سرة 

التي �سببها الفريو�س كورونا، من خالل اتخاذ 
عدم  اأوج��ه  وتناول  معا،  امل�سرتكة  التدابري 
اأ�سبحت  والتي  �سلفا  املوجودة  الفر�س  تكافوؤ 
ذلك  يتطلب  ،ما  االأزم��ة  خالل  و�سوحا،  اأكرث 
وجتميع  و�سيا�ستها  براجمها  من  اال�ستفادة 
اأ�سولها وربطها بالقدرات املوؤ�س�سية واخلربات 

واملوارد املالية التي يقدمها الغري. 
املتحدة  االأمم  ح��ددت  االط���ار،  ذات  ويف 
وهي:  اأف�سل  ب�سكل  للتعايف  عوامل  خم�سة 
نقاط  تناول  من  للتاأكد  وال�سمول  االإن�ساف 
والرتكيز   ، �سلفا  واملوجودة  اجلديدة  ال�سعف 
للم�ساعدة  االجتماعي  النوع  على  املتكامل 
اجل��دي��دة  اجلن�سانية  ال��ف��ج��وات  ت��ن��اول  يف 

يدعم  الذي  الرقمي  التحول  �سلفا،  واملوجودة 
العامة  اخلدمات  جمال  يف  والتقدم  االبتكار 
التي  اال���س��ت��دام��ة  حتقيق   ، واالج��ت��م��اع��ي��ة 
حتقيقا  اخل�سراء  احللول  توفري  على  ت�سدد 
لتقوية  واال�ستعداد  والتاأهب  اأف�سل  مل�ستقبل 
الو�سول  اإمكانية  اإدامة  بهدف  القائمة  النظم 

واالأ�سا�سية  والعامة  ال�سحية  اخلدمات  اإىل 
ل��الأمم  املقيم  املن�سق  وق��ال  االأزم����ات.  اأث��ن��اء 
االأردن  يف  االإن�سانية  ال�سوؤون  ومن�سق  املتحدة 
اأندر�س بيدر�سن يف كلمة متلفزة، خالل فعالية 
عدد  تقلي�س  يف  جن��ح  االأردن  اأن  االط����الق، 
االأ�سخا�س امل�سابني بالفريو�س، وعدد الوفيات، 
م�سريا اإىل اأن هنالك عددا قليال من دول العامل 

وكفاءة  بفعالية  اال�ستجابة  ا�ستطاعت  التي 
ا�ستجاب  التي  بالطريقة  كورونا  فريو�س  الآثار 

بها االأردن .
ل��الأمم  ال�سامية  املفو�سية  ممثل  واأ���س��ار 
دومينيك  االأردن  يف  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة 
بارت�س اإىل قدرة االأردن يف التعامل مع جائحة 
كورونا، من خالل املواءمة ما بني �سحة و�سالمة 

له  اال�سا�سية  االحتياجات  وتوفري  املواطن 
من  التعايف  االأردن  بقدرة  ثقته  عن  معربا   ،
قبل.  ذي  من  اأق��وى  وال��ع��ودة  اجلائحة  اآث��ار 
املتحدة  االأمم  لربنامج  املقيم  املمثل  واأك��دت 
بناء  اأهمية  اأوليفيال  فريير  �سارا  االإمن��ائ��ي 
مرنة  وبيئية  واقت�سادية  اجتماعية  نظم 
برزت  التي  واالختالالت  الت�سدعات  ظل  يف 
وزارة  اأهمية  اىل  ،م�سرية  اجلائحة  ج��راء 
املناطة  واملهمة  والريادة  الرقمي  االقت�ساد 
بها من اجل التحول الرقمي والذي خفف من 
االآثار ال�سلبية للجائحة خالل فرتات احلظر 

ال�سامل . 
وقال ممثل االأمم املتحدة للمراأة يف االردن 
ال�سرر  حجم  اأظهرت  اجلائحة  اإن   ، �سيخ  زياد 
خا�سة  املجتمع،  يف  �سعفا  اال�سد  الفئات  على 
الفئة  هذه  اإيالء  �سرورة  اإىل  م�سريا   ، الن�ساء 
ومعاجلة  م�ستقبلية  ب��رام��ج  اأي��ة  يف  اأول��وي��ة 
قبل  اأ�سال  امل��وج��ودة  اجلن�سني  بني  الفجوات 

حدوث اجلائحة . 

ملكتب  اال�ستجابة  خدمات  رئي�سة  واأ�سارت 
االن�سانية  اخلدمات  لتن�سيق  املتحدة  االمم 
التعامل  ا�ستطاع  االردن  اأن  اإىل  دوي��ل  زوال 
اأن لدى  موؤكدة   ، مع اجلائحة بطريقة جيدة 
والفنية  االدارية  القدرات  من  الكثري  االردن 
االأزم���ات..  ه��ذه  مثل  مواجهة  على  ال��ق��ادرة 
ايتي  االردن  يف  اليوني�سف  ممثل  نائب  واأك��د 
�سعفا  االأ�سد  الفئات  اإعطاء  �سرورة  هيجينز، 
للتعايف  الفر�سة  االإع��اق��ة  وذوي  كاالأطفال 
 ، م�سموعا  �سوتهم  يكون  واأن  اأ�سرع  ب�سورة 
واالحتياجات  اخلدمات  توفري  جلهة  خا�سة 
ورع��اي��ة  و�سحة  تعليم  م��ن  لهم  اال�سا�سية 

وحماية اجتماعية .
من  حم���ور  ل��ك��ل  امل��ت��ح��دة،  االأمم  وق��ي��م��ت 
ت�سببت  التي  االأزم���ة  اآث��ار  اخلم�سة،  امل��ح��اور 
تلبية  يف  امل�ساعدة  بق�سد  كورونا،  جائحة  بها 
مع  امل��دى،  واملتو�سطة  الفورية  االحتياجات 
عدم اإغفال النظر عن متابعة حتقيق االأهداف 

التنموية امل�ستدامة.

التربية: 1800 طالب وطالبة من االردنيين 
بالخارج سجلوا الكترونيا في مدارس بالمملكة

المدينة الطبية: عمليتا زراعة قلب 
وكبد تنقذان حياة مريضين

منح شهادة االلتزام بالتمّيز 
لألكاديمية الملكية لفنون الطهي

األمم المتحدة تطلق إطارا لدعم جهود الحكومة في االستجابة لتداعيات كورونا
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*البلقاء 
مب�سابقة  ���س��ي��اح��ي��ة  م�����س��اري��ع  ارب���ع���ة  ف����ازت 
�سركة  نظمتها  التي  بال�سلط،  �سياحي«  »انطالقتي 
�سبارك  من  بدعم  االأ�سغر،  للتمويل  امل��راأة  �سندوق 
يف  االأع��م��ال  ري��ادة  بتنمية  املعنية   ،)SPARK(
الدول النامية بدعم من وزارة اخلارجية الهولندية 
وم�سروع   ، ال�سلط”  “اإعمار  موؤ�س�سة  مع  وبالتعاون 
يف  االقت�سادية  اال�ستدامة  لتعزيز  “�سياحة” 

االأردن.
وجاء توزيع جوائز امل�سابقة الداعمة للم�ساريع 
مبوؤ�س�سة  عقد  حفل  يف  ال�سلط،  مبدينة  ال�سياحية 
“زووم”،  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  ال�سلط  اإعمار 

ح�سب بيان �سركة �سندوق املراأة للتمويل االأ�سغر.
الداعمة  امل�سابقة  ا�ستهدفت  للبيان،  ووف��ق��ا 
ال�سياحية  املناطق  الواعدة يف  وامل�ساريع  للمبادرات 
الأقل  بال�سلط  القائمة  ال�سياحة  امل�ساريع  النا�سئة، 
جمال  يف  الريادية  امل�ساريع  واأفكار  �سهرا،   24 من 

ال�سياحة يف ذات املدينة.
مدينة  يف  ال�سياحية  امل�ساريع  دع��م  ويتزامن 
لل�سياحة  الداعمة  احلكومة  توجهات  مع  ال�سلط 
بالقطاع  اأملت  التي  االأ�سرار  بعد  خا�سة  الداخلية 

اإثر جائحة كورونا.
فندق  م�سروع  فهي  الفائزة،  امل�ساريع  عن  اأم��ا 
�سيفني،  اإبراهيم  ل�ساحبه  عزيز”  “بيت  ومطعم 
�سياحيا يف منطقة اجلدعة  اأول نزل ومطعما  ويعد 
املبيت  خدمات  يقدم  حيث  ال�سلط،  مدينة  بو�سط 

ال�سياحي والطعام وال�سراب التقليدي.
ل�ساحبته  حنا”،  “بلقي�س  م�����س��روع  ف��از  كما 
لفن  �سياحي  الرما�سنة، وهو م�سروع خدمي  بلقي�س 
الر�سم باحلنة بطريقة تتيح للزائر عي�س التجربة 
ال�سابات وتدريبهن على اتقان هذه  بنف�سه، ومتكني 
لتطوير  احلجر  ف��رتة  بلقي�س  وا�ستغلت  احل��رف��ة 
تطبيق هاتف الإدارة عملها حيث يربط بني الرتاث 

مرح  ل�ساحبته  “الروزنا”،  مل�سروع  اإ�سافة   ، والفن 
امل�سري، وهو م�سروع م�ستوحى من متحف اأبو جابر، 
املنقلة  ال�سلطي وتعليم لعبة  باإحياء الرتاث  ويعنى 
يدوية  منتجات  وبيع  ال�سلطية  اخللقة  وتلبي�س 

لل�سياح.
“العقال للتطريز” ل�ساحبته  وفاز اأي�سا م�سروع 
اإحياء  باإعادة  يهتم  م�سروع  وهو  عربيات،  ثائرة 
واملالب�س  ال�سماغ  تهديب  خالل  من  االأردين  الرتاث 
الرتاثية، كما يوفر فر�س التدريب ل�سيدات املجتمع 

املحلي بال�سلط.
وح�سلت امل�ساريع الفائزة على متويالت من قبل 
باالإ�سافة  اإداري��ة  ر�سوم  دون  املراأة  �سندوق  �سركة 
اأ�سحاب  ك��ف��اءة  م��ن  ،ت��رف��ع  تدريبية  ب��رام��ج  اإىل 
واالإداري��ة  ال�سخ�سية  باملهارات  وتزودهم  امل�ساريع 
والتقنية الالزمة للنهو�س مب�ساريعهم، التي �سيجري 
متابعتها ب�سكل دوري وفتح خمتلف االآفاق اأمامها من 

خالل الت�سبيك والت�سويق.
الت�سجيل  باب  فتح  التي  امل�سابقة،  اإىل  وتقدم 
اجلاري،  العام  مطلع  وحتى  املا�سي  العام  نهاية  لها 
الأفكار  طلبا   79 بني  الطلبات  انق�سمت  طلبا،   115
 28 تاأهل  حيث  قائمة،  مل�ساريع  طلبا  و36  م�ساريع، 
طالبا الأفكار امل�ساريع، و21 طالبا للم�ساريع القائمة، 
قبل اأن تتاأهل 10 م�ساريع للمرحلة النهائية ومن ثم 

جرى اختيار ال� 4 م�ساريع الفائزة.
اإىل   24 وع��دده��م  امل�����س��اري��ع  اأ���س��ح��اب  وخ�سع 
�سملت  يوما،   14 ملدة  ا�ستمرت  تدريبية  مع�سكرات 
جمموعة من املوا�سيع املتنوعة واملخت�سة يف جمال 
االأعمال النا�سئة وامل�ساريع الريادية، تبداأ من فكرة 
لكل  اقت�سادية  ج��دوى  حت�سري  اإىل  م�سروع  اإقامة 
�سركة  من  خمت�سني  مدربني  اإ�سراف  حتت  م�سروع، 
املتدربني  ت��زوي��د  جانب  اإىل  للتدريب،  “منافذ” 
باملعارف واملهارات والتقنيات التي ت�ساعدهم باإدارة 

م�ساريعهم وتطويرها م�ستقبليا.

*املفرق 
يف  مائية  م�ساريع  املفرق  حمافظة  جمل�س  نفذ 
بلدية الزعرتي واملن�سية مبنحة من منظمة مري�سي 
ن�سال  امل��ف��رق  حمافظة  جمل�س  ع�سو  وق��ال  ك��ور. 
اخلالدي لوكالة االأنباء االردنية)برتا( اإن امل�ساريع 
وخط  الداخلية  املياه  �سبكة  تغيري  م�سروع  ت�سمنت 
املن�سية  ملنطقة  الزعرتي  حمطة  من  الناقل  املياه 
وال�سلطة بكلفة 160 األف دينار بتمويل من منظمة 
تغيري  م�سروع  االنتهاء  اإىل  وا���س��ار  ك���ور.   مري�سي 
الزعرتي  منطقة  يف  ال�سرقية  االحياء  مياه  �سبكة 

مبرحلته االأوىل بكلفة 200 الف دينار بتمويل من 
تغيري  م�سروع  �سينتهي  حني  يف  اليوني�سف،  منظمة 
ال�سبكة الداخلية لالحياء الغربية خالل ا�سبوعني 
بكلفة 180 الف دينار من موازنة جمل�س املحافظة.

واكد ان هذه امل�ساريع �سملت كافة مناطق بلدية 
ال�سكانية  التجمعات  با�ستثناء  واملن�سية  الزعرتي 
يف النا�سرية وخ�س�س مبلغ 70 الف دينار لها �سمن 
موازنة العام احلايل، م�سريا اإىل ان امل�ساريع �ست�سهم 
املياه  من  الفاقد  ن�سبة  بتخفي�س  ملمو�س  ب�سكل 

بن�سبة 70 باملئة.

*املفرق 
حمافظة  يف  احليوانية  ال���رثوة  ���س��ادرات  بلغت 
املفرق اإىل اال�سواق اخلليجية نحو 326 الف راأ�س من 
زراعة  مدير  وقال  احلايل.  العام  بداية  منذ  االأغنام 
املفرق الدكتور فايز اخلوالدة لوكالة االأنباء االأردنية 
الن�سيب  على  ا�ستحوذت  الكويتية  ال�سوق  اإن  )برتا(: 

االكرب من الت�سدير، فاال�سواق ال�سعودية والبحرينية 
الكمية من  اأن هذه  وا�ساف  التوايل.  واالماراتية على 
اخلراف االأردنية امل�سدرة بالتن�سيق مع مديرية زراعة 
املفرق، وفقا لل�سروط املتفق عليها بني االردن والدول 
امل�ستوردة، الفتا اإىل حجر اخلراف امل�سدرة يف حمجر 

املفرق املعتمد لعمليات الت�سدير لالأ�سواق اخلليجية.

*الزرقاء 
يف  االأم��ن��ي��ة  اللجنة  ك����وادر  اأغ��ل��ق��ت 
املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الزرقاء  حمافظة 
مطاعم  ثالثة  وال����دواء،  للغذاء  العامة 
واأتلفت 122 كيلوغراما من املواد الغذائية 
لال�ستهالك  ال�����س��احل��ة  وغ���ري  ال��ف��ا���س��دة 

الب�سري.
ع�ساف  حجازي  الزرقاء  حمافظ  وبني 
كوادر  ان  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة 
العامة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املحافظة 
للغذاء والدواء، واأثناء اجلوالت الرقابية 

وحمال  املطاعم  على  اليومية  والتفتي�سية 
احللويات واملواد الغذائية، �سبطت كميات 
من املواد الغذائية الفا�سدة وغري ال�ساحلة 
املطاعم  ك��ان��ت  حيث  مطاعم،  ث��الث��ة  يف 
ال����واردة  ال�سحية  للتعليمات  خم��ال��ف��ة 
ا�ستدعى  ما  العامة،  ال�سحة  لقانون  وفقًا 

اإغالقها فورا.
اإب���الغ  اإىل  امل��واط��ن��ني  ع�����س��اف  ودع���ا 
اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، ���س��واء امل��ح��اف��ظ��ة اأو 
مديرية �سحة الزرقاء اأو املوؤ�س�سة العامة 
�سحية  خمالفات  اأية  عن  وال��دواء  للغذاء 

للجهات  رديفًا  املواطن  ليكون  يعاينوها، 
على  توؤثر  خمالفات  اأي��ة  ل�سبط  املعنية 

�سحة و�سالمة غذائه .
نف�سه  له  ت�سول  ممن  البع�س  ان  واأك��د 
هذه  خ��الل  يلجاأ  امل�����س��روع،  غ��ري  التك�سب 
الفرتة اإىل حماوالت لت�سويق مواد غذائية 
الوجبات  م��ع  التعامل  اأو  ���س��احل��ة،  غ��ري 
غري  بطرق  للمواطنني  املباعة  الغذائية 
ان�سغال  ال�ستغالل  حم��اول��ة  يف  �سحية، 
عيد  حلول  ق��رب  مع  بالت�سوق  املواطنني 

االأ�سحى املبارك.

غ�س  اأو  تالعب  عمليات  اأي  من  وح��ذر 
�سحية  غ��ري  ب��ط��رق  االأط��ع��م��ة  حفظ  اأو 
املحافظة  ان  حيث  ف�سادها،  اإىل  ي���وؤدي 
من  �ستكثف  االأخ����رى  املعنية  واجل��ه��ات 
جوالتها الرقابية والتفتي�سية على املحال 
من  للتاأكد  الفرتة  ه��ذه  خ��الل  واالأ���س��واق 
و�ست�سرب  بيعها،  يتم  م��واد  اأي��ة  �سالحية 
بيد من حديد على كل تاجر يتالعب بقوت 
ال�سحية  ب��ال��ط��رق  ويت�ساهل  امل��واط��ن��ني 
الالزمة حلفظ االأطعمة واملواد الغذائية . 
)برتا-عمر �سمرة(

*املفرق 
يف  الثالثاء  اليوم  عقد  اجتماع  ناق�س 
املفرق،  لبلدية  والتدريب  التطوير  مركز 
االأبي�س  الغدير  �سد  تاأهيل  اإعادة  م�سروع 
تكنولوجيا  م�سروع  �سمن  ي��اأت��ي  وال���ذي 

ابتكار املياه يف املدينة.
ال��ب��ل��دي��ة ع��ام��ر نايل  واأك����د رئ��ي�����س 
لتقدمي  ال��ب��ل��دي��ة  ا���س��ت��ع��داد  ال��دغ��م��ي 
امل�ساريع  هذه  مثل  لتنفيذ  ال��الزم  الدعم 
وبت�ساركية مع املعنيني وممثلي املجتمعات 
به  تتمتع  ملا  الداعمة  واجلهات  املحلية 

وناجحة  ري��ادي��ة  خ���ربات  م��ن  ال��ب��ل��دي��ة 
املحافظ  م�ساعد  وب��ني  ال�����س��دد.  ه��ذا  يف 
ل�سوؤون التنمية نائل بداح اأهمية مثل هذه 
امل�سروع  وداعمي  املواطنني  بني  اللقاءات 
تنفيذ  م��ن  امل��رج��وة  الفائدة  يحقق  ومب��ا 
املنطقة  �سكان  على  بالنفع  ليعود  امل�سروع 

اقت�ساديا وتنمويا.
يف  املحلي  املجتمع  جلنة  رئي�س  واأك��د 
من  عليم،  اأب���و  حممد  املحافظة  جمل�س 
الت�ساركية  هذه  ملثل  املجل�س  دعم  جانبه، 
امل�سلحة  خلدمة  بالفائدة  تعود  وال��ت��ي 
على  حقيقية  تنمية  وحت��ق��ي��ق  ال��ع��ام��ة 
جمل�س  ع�سو  واأ���س��ار  املحلية.  املجتمعات 

اأننا  اإىل  احل��وام��دة  ع��ب��داهلل  املحافظة 
باأم�س احلاجة ملثل هذه امل�ساريع الريادية 
والتي من �ساأنها اأن تخفف من ن�سبة الفقر 
من  الكثري  منها  ت��ع��اين  ال��ت��ي  وال��ب��ط��ال��ة 
املناطق، ما يتوجب العمل على تنفيذ هذه 

امل�ساريع على اأر�س الواقع.
وادي  �سلطة  ممثلي  من  ع��دد  وحت��دث 

عن  كورب�س”  “مري�سي  ومنظمة  االأردن 
قدرة  بزيادة  واملتمثلة  امل�سروع  اأه��داف 
مياه  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  ال�سد 
اإزالة  املحيطة من خالل  املناطق  الري يف 
يف  ال�سالمة  تدابري  وتعزيز  منه  روا�سب 
حميطه ، مو�سحني االأعمال التي �سيجري 

تنفيذها، وفقا للخطة املو�سوعة.
منطقة  ممثلي  م��ن  ع��دد  وا�ستعر�س 
االأ�سا�سية  مطالبهم  االب��ي�����س  ال��غ��دي��ر 
لال�ستفادة من مثل هذه امل�ساريع الريادية 
ودور تعزيز م�ساركة املجتمعات املحلية يف 

تنفيذ هذه امل�سروع اخلدمي والتنموي.
ويف ختام االجتماع، جرى االتفاق على 
باالإ�سراف  الكربى  املفرق  بلدية  تقوم  اأن 
ل��روؤي��ة  وف��ق��ا  ال�سد  م�����س��روع  اإدارة  على 
ت�ساركية مع اجلميع لتنعك�س التنمية على 

املواطنني .

*الرمثا 
و�سلت ن�سبة االإجناز مب�سروع التو�سعة 
اإىل  ال�سناعية  احل�سن  ملدينة  الرابعة 
االأرا�سي  قطع  ت�سوية  ت�سمنت  باملئة،   40
واإقامة  الطرق  واإن�ساء  املياه  وخ��زان��ات 
مب�ساحات  اجل��اه��زة  ال�سناعية  امل��ب��اين 
خمتلفة بكلفة بلغت 4 ماليني دينار، ح�سب 
مدير عام �سركة املدن ال�سناعية االأردنية 

عمر جويعد.
ميدانية  جولة  اأث��ن��اء  جويعد  وق��ال 
امل�سروع،  ملوقع  االأردن��ي��ة،  االأنباء  لوكالة 
اإن التو�سعة تنفذ على م�ساحة 200 دومن 
وت�سمل  للمدينة  ال�سمالية  احل��دود  على 

اأرا���س  قطع  اإىل  امل�����س��روع  اأر����س  تق�سيم 
�سناعية تقارب )34( قطعة تلبي خمتلف 
لتنفيذ  اإ�سافة  امل�ستثمرين،  احتياجات 
م�سانع منطية مب�ساحة تقريبية ت�سل اإىل 
18 األف مرت مربع، ف�سال عن تنفيذ �سبكات 
الطرق واملياه وال�سرف ال�سحي والكهرباء 
خدمات  من  وغريها  واالإن��ارة  واالت�ساالت 
لال�ستثمارات  ال��الزم��ة  التحتية  البنية 

ال�سناعية.
م�سروع  يف  التنفيذ  اأع��م��ال  اأن  وب��ني 
 ،2019 العام  خالل  ب��داأت،  التي  التو�سعة 
تاأتي بعد اإ�سغال املراحل الثالث االأوىل من 
املدينة التي ت�سهد طلبا ا�ستثماريا عاليا يف 

ال�سناعية،  اال�ستثمارية  املجاالت  خمتلف 
وتنفيذ  �سناعية  اأرا���س  تطوير  وت�سمل 

مبان �سناعية جاهزة.
الرابعة  اجل��دي��دة  التو�سعة  وج��اءت 
الثالثة  التو�سعة  اإ���س��غ��ال  ج��رى  بعدما 
خالل  ونفذت  عنها  اأعلن  والتي  بالكامل 
 145 م�ساحتها  قاربت  حيث   ،2013 العام 
ا�ستثمارية  قطعة   25 وت�سمنت  دومن���ا 
االإجمالية  م�ساحتها  �سناعية  وم��ب��ان 
م�سنعا   16 على  موزعة  مربع  مرت   11500

منطيا.
ال�سناعية  احل�سن  مدينة  اأن  يذكر 
التي تاأ�س�ست عام 1991 تعترب اأول منطقة 

�سناعية موؤهلة يف االأردن وتبلغ م�ساحتها 
تعترب ثاين  فيما  االإجمالية 1178 دومنا، 
املدن  �سركة  تقيمها  التي  ال�سناعية  املدن 
ال�سناعية يف اململكة بعد مدينة عبد اهلل 
�سحاب،  يف  ال�سناعية  احل�سني  بن  الثاين 
احلدودية  املنافذ  من  بالقرب  تقع  حيث 
�سركة   140 وت�سم  وال��ع��راق  �سوريا  م��ع 
�سناعية عاملة يف عدة جماالت �سناعية، 
دينار،  مليون   272 يقارب  ا�ستثمار  بحجم 
حيث بلغ حجم �سادراتها 55 مليون دوالر 
قرابة  ووفرت  املا�سي،  ني�سان  نهاية  حتى 
املجاالت  خمتلف  يف  عمل  فر�سة  األف   35

الوظيفية.

السلط: فوز 4 مشاريع سياحية 
بمسابقة انطالقتي سياحي

مشاريع مائية في الزعتري 
والمنشية بقيمة 540 الف دينار

المفرق تصدر أكثر من 326 الف 
رأس من الثروة الحيوانية

إغالق ثالثة مطاعم وإتالف
 122 كغم مواد غذائية فاسدة

المفرق: اجتماع يناقش إعادة
 تأهيل سد الغدير األبيض

انجاز 40 بالمئة من مشروع 
توسعة مدينة الحسن الصناعية

ُأسرة تعيش على التراب في الكورة 
* األمم - اربد - سهري ضراغمه
الدكتور  الكورة  ل��واء  مت�سرف  تفقد 
الرتاب  على  تعي�س  عائلة  خالد  بني  خلف 
ب��ن��اوؤه من  م��ن��زل مت  ال��ك��ورة يف  ل���واء  يف 

�سنوات وال يوجد به  القدمي  قبل  الطوب 
الكرمية. اي من مقومات احلياة 

البيت  ع��ن  ال�سحية  امل��راف��ق  وتبعد 
و�سواالت  ب�سادر  ومغطى  مرتا   30 حوايل 

، واملطبخ عبارة عن جملى وحنفيه فقط .
واأوع������ز رئ��ي�����س ج��م��ع��ي��ة ال�����س��ن��اب��ل 
مقدادي   ف��ادي  الكورة   ل��واء  يف  الذهبية 
لهذه  املنزل  ت�سطيب  يف  الفوري   بالبدء 

ال�سفا   جنني  بلدة  يف  العفيفة  االأ���س��رة 
ثالثة  منهم  اف���راد  ع�سرة  م��ن  وامل��ك��ون��ة 
اخلا�سة  االح��ت��ي��اج��ات  ذوي  م��ن  اط��ف��ال 
الكالم  او  احلركة  على  يقوون  ال  والذين 

الدرا�سة  من  حمرومني  واأط��ف��ال   ، نهائيا 
النقل  و�سائل  و�سول  وتعذر  امل�سافة  لبعد 

. اليهم 
 كما مت  تاأمني االحتياجات االأ�سا�سية 

اذا  م�ساكلهم،  وح���ل  وم�����س��اع��دت��ه��م  ل��ه��م 
جهة  اي���ة  م���ن  دي���ن���ار  اي  الي��ت��ق��ا���س��ون 
من  راأ���س   25 ان��ت��اج  على  فقط  ويعي�سون 

االغنام  .
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*وكاالت
ريال  جنم  كرو�س،  توين  االأمل��اين  الدويل  اأعرب 
مواطنه  وجهها  التي  لالنتقادات  تفهمه  عن  مدريد، 
ال�سابق،  دورمتوند  بورو�سيا  العب  �سورله،  اأندريه 

للعمل يف جمال كرة القدم.
وق��ال ك��رو���س، االأرب��ع��اء، خ��الل ب��ث �سوتي مع 
�سقيقه، اإن ت�سريح �سورله باأن الالعبني غري م�سموح 

لهم باإظهار اأي �سعف “�سحيح %100«.
خالل  الت�سريحات،  بهذه  اأدىل  قد  �سورله  وكان 
اأيام،  قبل  االأملانية  �سبيجل”  “دير  جملة  مع  حوار 

معلًنا اعتزاله اللعب.
)�سورله(  معه  اللعب  “اأحببت  كرو�س:  واأ�ساف 
كثريا، وحققنا جناحا جيدا.. لكن كان هناك دائما 
يف  ثقة  اأك��رب  لديه  لي�س  رمب��ا  �سخ�س  باأنه  �سعور، 

النف�س«.
قدرة  هناك  تعد  مل  اأنه  اأي�سا  “اأعتقد  واأ�ساف 
اأن  مب��ج��رد  االأي�����ام..  ه��ذه  االن��ت��ق��اد  على  مطلقة 
يخرج اأحدهم عن اخلط، ويف�سح عن اأي انتقادات، 
ينتهي به  اأنت من  واأمانة، تكون  ويتحدث ب�سراحة 

االأمر مب�ساكل«.
لتوين،  االأ�سغر  ال�سقيق  كرو�س،  فيليك�س  واأدىل 
الذي انتهى عقده مع يونيون برلني االأملاين، بت�سريح 
م�سابه، حيث قال: “القليل للغاية من النا�س يظلون 
الذي  ال�سخم  املال  ب�سبب  املجال،  هذا  يف  هم”  كما 

تنطوي عليه لعبة كرة القدم.
واأو�سح: “اإذا كنت �سادقا، فلن تكون لديك فرتة 
�سالحية طويلة يف العمل، �سيتم اعتبارك �سخ�سية 

�سعبة.. هذا يخلق م�ساكل وال تريد ذلك”.

*وكاالت
يرف�س اأتاالنتا االإيطايل اال�ستغناء عن مهاجمه 
املو�سم،  نهاية  عقب  زاب��ات��ا،  دوف���ان  الكولومبي، 
و�سافة  حاليا  يحتل  ال��ذي  الفريق  مع  تاألقه  بعد 

الكالت�سيو، موؤقتا، وت�سجيله 17 هدفا يف الدوري.
فاإن  �سبورت(،  )توتو  �سحيفة  ك�سفته  ملا  ووفقا 
زاباتا، وعر�س 50  اأتلتيكو مدريد مهتم كثريا ب�سم 
مليون يورو ل�سرائه، لكن العر�س قوبل بالرف�س من 

اإدارة اأتاالنتا.

“الروخيبالنكو�س”،  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
النادي  اإدارة  الإغ���راء  اآخ��ر  بعر�س  يتقدمون  قد 
البالغ  مهاجمهم  خدمات  عن  باال�ستغناء  االإيطايل، 
كولومبيا  منتخب  مع  وال��دويل  عاما،   29 العمر  من 
منذ 2017. وكان زاباتا قد انتقل ل�سفوف اأتاالنتا، 
�سبيل  على  �سامبدوريا  من  قادما   ،2018 �سيف  يف 
�سرائه  يف  النادي  ينجح  اأن  قبل  ملو�سمني،  االإع��ارة 
 12 مقابل  املا�سي،  ثان  يناير/كانون  خالل  نهائيا، 

مليون يورو.

*وكاالت
�سان  لباري�س  الفني  املدير  توخيل  توما�س  فتح 
م�سري  ب�ساأن  االحتماالت  كافة  اأمام  الباب  جريمان 

الربازيلي تياجو �سيلفا مدافع الفريق.
�سحيفة  اأبرزتها  ت�سريحات  يف  توخيل  وق��ال 
ال��ف��ري��ق،  الع���ب  “�سيلفا  الفرن�سية:  “ليكيب” 
وقائدنا، �سنتحدث ب�ساأن م�سريه بعد انتهاء م�سوارنا 
“يبدو  االأملاين:  املدرب  واأ�ساف  االأبطال«.  يف دوري 

عامل  يف  ولكن  النادي،  ملغادرة  طريقه  يف  �سيلفا  اأن 
كرة القدم، ال تعرف ما ميكن اأن يحدث«.

يونيو/   30 يف  الربازيلي  املدافع  تعاقد  وانتهى 
اإ�سافيني  ل�سهرين  له  التمديد  املا�سي، ومت  حزيران 

ال�ستكمال ما تبقى من املو�سم اجلاري.
وكان ليوناردو املدير الريا�سي للنادي الباري�سي، 
مع  يتواجد  لن  �سيلفا  تياجو  اأن  �سابق،  وقت  يف  اأكد 

الفريق يف املو�سم املقبل.

*وكاالت
حار�س  اأن  االأرب��ع��اء،  اإخبارية،  تقارير  ك�سفت 
ليفربول قد يخو�س جتربة جديدة، املو�سم املقبل، 

باللعب يف الدوري الفرن�سي.
فاإن  االأملانية،  )بيلد(  �سحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
حار�س الريدز، �ساحب ال�27 عاما، لوري�س كاريو�س، 

مطلوب للدفاع عن قمي�س مونبلييه.
ليفربول،  اإىل  ع��اد  قد  االأمل��اين  احلار�س  وك��ان 
االإع��ارة  مو�سمي  انتهاء  بعد  املا�سي،  مايو/اآيار  يف 

ل�سفوف ب�سكتا�س الرتكي.
لقب  حامل  من  جزءا  �سي�سكل  اأنه  يبدو  ال  لكن 

الربميريليج، يف املو�سم املقبل، وفقا لل�سحيفة.
ماينز  الع��ب  كاريو�س،  بيع  ال��ري��دز  و�سيحاول 
يف  �سينتهي  ال��ن��ادي  مع  عقده  اأن  خا�سًة  ال�سابق، 

يونيو/حزيران 2022.
االنتقادات،  من  العديد  تلقى  قد  كاريو�س  وكان 
ريال  اأم��ام   )1-3( ليفربول  هزمية  يف  ت�سببه  بعد 

مدريد، يف نهائي دوري اأبطال اأوروبا عام 2018.

*وكاالت
الكولومبي  اإن  االأرب��ع��اء،  اإ�سباين،  تقرير  ق��ال 
 4 تلقى  م��دري��د،  ري���ال  جن��م  رودري��ج��ي��ز،  خامي�س 

عرو�س ل�سمه يف املريكاتو ال�سيفي احلايل.
حتى  مدريد  ري��ال  مع  بعقد  خامي�س  ويرتبط 
نهاية املو�سم املقبل، ومن املرجح رحيله هذا ال�سيف، 

يف ظل خروجه من ح�سابات زين الدين زيدان.
االإ���س��ب��اين  “ال�سريجنيتو”  ب��رن��ام��ج  وبح�سب 
اأندية  من  عرو�س   4 لديه  خامي�س  ف��اإن  ال�سهري، 

يونايتد،  ومان�س�سرت  وميالن  ميالن  واإن��رت  بنفيكا 
م�سرًيا اإىل قيمته ال�سوقية تقدر ب�32 مليون يورو.

وح�سد خامي�س لقب الدوري االإ�سباين مع ريال 
له  التا�سع  اللقب هو  ليكون هذا  املو�سم،  مدريد هذا 

بقمي�س امللكي.
املو�سمني  ق�سى  خامي�س  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مع  اتفق  لكنه  ميونخ،  بايرن  اإىل  معاًرا  املا�سيني 
اإدارة النادي البافاري على عدم تفعيل خيار �سمه 

نهائًيا.

*وكاالت
�سدد �ساندرو رو�سيل، الرئي�س ال�سابق لرب�سلونة، 
االأرجنتيني،  االأ�سطورة  عقد  جتديد  �سرورة  على 
يف  لف�سلها  احلالية  االإدارة  منتقدا  مي�سي،  ليونيل 

االإبقاء على النجم الربازيلي، نيمار دا �سيلفا.
�سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خالل  رو�سيل،  وقال 
“موندو ديبورتيفو” الكتالونية: “رحيل نيمار ف�سل 

تاريخي لالعب والنادي«.
من  امل��زي��د  �سيحقق  ك��ان  “بر�سلونة  واأ���س��اف: 
الذي  نيمار،  ا�ستمر  لو  االأبطال،  دوري  يف  االألقاب 
االأف�سل  ي�سبح  اأن  من  واحدة  خطوة  بعد  على  كان 

يف العامل«.
الأعدت  )حالًيا(  بر�سلونة  يف  كنت  “لو  واأردف: 
اأف�سل  اإن��ه  و�سلوكي..  ريا�سي  بعقدين  لكن  نيمار، 

العب يف العامل بعد مي�سي«.
امل�سوؤولية  هرينانديز  ت�سايف  تويل  اإمكانية  وعن 

لديه  “ت�سايف  رو�سيل:  ق��ال  للبلوجرانا،  الفنية 
راأي��ي  �ساأقدم  لكني  ج��ي��ًدا،  م��درًب��ا  ليكون  االأ�سا�س 
ب�ساأن قيادته لرب�سلونة، عندما يدرب فريًقا اأوروبًيا 

لبع�س الوقت«.
وبخ�سو�س ما اأثري حول م�ستقبل مي�سي، واإمكانية 
رحيله عن الفريق، اأجاب: “يجب التجديد له، اإنه 
�سخ�س �سادق.. حني يرى اأنه ال يقدم �سيًئا للفريق، 

�سيقرر املغادرة.. لكني واثق يف حبه للنادي«.
عن  رو�سيل  داف��ع  ال�سابقة،  االنتقادات  ورغ��م 
البار�سا،  رئي�س  بارتوميو،  م��اري��ا  جو�سيب  �سجل 
قائاًل: “عاملًيا، اأعتقد اأنه جيد.. باالأرقام هو ثاين 
التاريخ،  يف  األقاًبا  يحمل  )لرب�سلونة(  رئي�س  اأكرث 

االأول لي�س البورتا.. البورتا الثالث«.
وحول موقفه من االنتخابات املقبلة، رد رو�سيل: 
“لن اأتر�سح لالنتخابات جمدًدا، لكن بالطبع �ساأوؤثر 

عليها كثرًيا«.

*وكاالت
رمبا ال يوجد حاليا اأ�سعد من يورغن كلوب 
�ساعات  بعد  ي�ستعد  ال��ذي  ليفربول  م��درب 
�سنوات  غابت  بعدما  الربميريليغ  كاأ�س  لرفع 
الفني  امل��دي��ر  وق��اد  »ال��ري��دز«.  ع��ن  طويلة 
للمرة  الغايل  اللقب  اإىل  ليفربول  االأمل��اين 
االأوىل يف تاريخ النادي منذ عام 1990، وهو 
�سي�ست�سيفها  ال��ذي  التتويج  ملرا�سم  ي�ستعد 
ليفربول  “اأنفيلد” على هام�س مباراة  ملعب 
ي�ستطيع  ال  وق��ت  ويف  االأرب��ع��اء.  وت�سل�سي 
كلوب اإخفاء �سعادته باللقب تاريخي جاءت 
الفخر  م��ن  مزيجا  االأخ����رية  ت�سريحاته 
اأي�سا. وقال كلوب، وفق ما  وال�سعادة واملزاح 
النادي  هذا  اإن  االإ�سباين  “اآ�س”  موقع  نقل 
يلم�سك، وي�ستحوذ على نف�سك، وال ت�ستطيع 
التغلب على تلك امل�ساعر اجليا�سة«. واعترب 
اأمام حتديات وارتباطات  اأن الفريق �سيكون 
باللقب  والتتويج  امل��ب��اراة  نهاية  ف��ور  ع��دة 
ال��دوري  “بطل  ع�سر  اإىل  ر�سميا  والدخول 
واقعة  اأي�سا  كلوب  وت��ذك��ر  االإجن��ل��ي��زي«. 
الفريق وقتها  نادرة حدثت حني قرر مدرب 

مباراة  يف  بديال  ي�سارك  اأن  دالغلي�س  كيني 
االأخرية  اجلولة  يف  اإيفرتون  اأمام  الديربي 
لكن  ع��ام 1990.  االإجن��ل��ي��زي  ال���دوري  م��ن 
حذو  يحذو  باأال  “اآ�س”  ح�سب  تعهد،  كلوب 
دالغلي�س يف مباراة ت�سل�سي قائال: “ال توجد 
م�ساء  امل��ب��اراة  يف  بديال  اأن���زل  لكي  فر�سة 
الغد، هذا �سيء رائع حقا«. و�سيت�سلم العبو 
كلوب كاأ�س البطولة التي نق�س عليه بالفعل 

يف  عاما   30 يف  االأوىل  للمرة  ليفربول  ا�سم 
اجلماهري،  غياب  ب�سبب  �سامتة  احتفالية 
ومن املقرر اأن يكون دالغي�س حا�سرا لت�سليم 
الكاأ�س بنف�سه اإىل قائد ليفربول وٌيعتقد اأن 
االحتفالية �ستكلف خزانة ليفربول ماليني 
اأن يكون  املقرر  االإ�سرتلينية، ومن  اجلنيهات 
اإىل  دالغلي�س حا�سرا و�سي�سلم درع البطولة 

قائد ليفربول جوردان هندر�سون.

كلوب عشية االحتفال:
 لن أفعل كما حدث قبل 30 عاما

*وكاالت
العام الحتاد كرة القدم  اأكدت االأمني   
عاما  اأمينا  تعيينها  ق��رار  اأن  ن�سار،  �سمر 
املن�سب،  هذا  تتوىل  ام��راأة  ك��اأول  لالحتاد 
و�سع على عاتقها م�سوؤولية كبرية، ودفعها 
لتخ�سي�س وقتها باخلو�س يف ق�سايا اللعبة 
االأكرث �سعبية يف العامل، بحثا عن اإجنازات 
ملمو�سة، تاأكيدا لثقة �سمو االأمري علي بن 
احل�سني رئي�س احتاد الكرة يف تعيني امراأة 

بهذا املن�سب.
هذا  بتويل  فخرها  عن  ن�سار  وع��ربت 
م�سوؤولية  عاتقها  على  ي�سع  الذي  املن�سب 
كبرية، ويدفعها للمزيد من اجلد واالجتهاد، 
االأردنية  للكرة  التطور  بحثا عن مزيد من 
العوائق والعرثات  العديد من  التي تواجه 
التي حتتاج لت�سافر جهود اجلميع، للو�سول 

اإىل �ساطئ االأمان.
وكالة  م��ع  مقابلة  يف  ن�سار  وج���ددت 
االأن���ب���اء االردن���ي���ة ) ب����رتا(، ت��اأك��ي��ده��ا 
االأمري  �سمو  يبذلها  التي  الكبرية  للجهود 
القدم،  كرة  احتاد  رئي�س  احل�سني  بن  علي 
على  االردن��ي��ة  ال��ك��رة  تطوير  �سبيل  يف 
العديد  بتحقيق  اأ�سهم  ما  ال�سعد،  خمتلف 
املرحلة  ت�سهد  اأن  متمنية  االجن��ازات،  من 
االردنية  للكرة  التقدم  من  مزيدا  املقبلة 

على �سعيد املنتخبات الوطنية واالأندية.
هذا  يف  عينت  ال��ت��ي  ن�سار  واع��ت��ربت 
الكرة  اأن  املا�سي،  �سباط  مطلع  املن�سب 
االردن����ي����ة ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ع���دي���د من 
اجلميع،  جهود  لت�سافر  حتتاج  ال�سعوبات، 
حقيقيا  �سريكا  تعترب  التي  االأندية  �سيما 
ب�سنع االجنازات، �سواء من خالل احلر�س 
على بناء فرق قوية ومتميزة، ما ي�سب يف 

نهاية االأمر مل�سلحة املنتخبات الوطنية.
واأو�سحت اأن �سيا�سة الباب املفتوح التي 
مع  احلوار  على  واحلر�س  االحت��اد،  يتبعها 
ال��راأي  من  انطالقا  اللعبة،  اأرك���ان  جميع 
والراأي االآخر، ي�سهم بالنهاية يف الو�سول 

اإىل قرارات تخدم اللعبة.
حر�س  املا�سية  الفرتة  يف  وا�سافت: 

اللقاءات  من  العديد  عقد  على  االحت��اد 
لالأفكار  تبادال  �سهدت  االأندية  روؤ�ساء  مع 
ي�سعى  اجلميع  اأن  اىل  م�سرية  واالآراء، 

لالرتقاء بالكرة االردنية.
الكرة  تواجه  التي  امل�ساكل  ابرز  وعن 
االردنية يف املرحلة احلالية، اعتربت ن�سار 
امل�ساكل  اأهم  اأحد  يعترب  املادي  العائق  اأن 
املرحلة،  هذه  يف  اللعبة  منها  تعاين  التي 
ت�سويق  يف  التفكري  اإىل  االأن��دي��ة  داع��ي��ة 
امل�سروعات  وب��ن��اء  اف�سل،  ب�سكل  نف�سها 
راعية،  �سركات  عن  والبحث  اال�ستثمارية، 

مل�ساعدتها بااليفاء بالتزاماتها املالية.
اأكدت  الن�سوية،  بالكرة  يتعلق  وفيما 
ن�سار اأن �سمو االأمري علي بن احل�سني يويل 

دعم  خالل  من  كبرية،  اأهمية  القطاع  هذا 
االأندية الن�سوية، وتنظيم البطوالت لفرق 
النا�سئات والفريق االأول �سواء على �سعيد 
الثاين،  امل�ستوى  دوري  اأو  املحرتفات  دوري 
الوطنية  باملنتخبات  االهتمام  جانب  اإىل 
التي ت�سارك يف خمتلف البطوالت العربية 
االأمني  وا�ستذكرت  والعاملية.  واالآ�سيوية 
الباهر  النجاح  القدم،  كرة  الحت��اد  العام 
لبطولة  با�ست�سافته  االردن  حققه  الذي 
عام   17 �سن  حتت  لل�سيدات  العامل  كاأ�س 
لل�سيدات،حيث  اآ�سيا  نهائيات  ثم   ،2016
تلقى احتاد الكرة ا�سادة و�سكر من االحتاد 
تفوقه  على  “فيفا”  القدم  لكرة  ال��دويل 

با�ست�سافة هذين احلدثني الكبريين.

الوطني  املنتخب  اأن  ن�سار  واع��ت��ربت 
االحت��اد،  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  يحظى 
فيها  ي�سارك  التي  املرحلة  بهذه  وخ�سو�سا 
العامل  كا�س  بت�سفيات  الن�سامى  منتخب 

املوؤهلة ملونديال قطر 2022.
تنتظره  ال��وط��ن��ي  املنتخب  وق��ال��ت: 
مباراة مهمة اأمام نظريه الكويتي بت�سفيات 
االأول  ت�����س��ري��ن   13 ي���وم  ال���ع���امل،  ك��اأ���س 
رغم  جيد،  ب�سكل  الإع��داده  ون�سعى  املقبل، 
كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات 
موؤكدة ثقة االحتاد بقدرة العبي املنتخب 
وحتقيق  ال�سعبة،  ال��ظ��روف  حت��دي  على 
املزيد  لتحقيق  االردن  تقود  الفتة  نتائج 

من االجنازات.

كروس يتفق مع انتقادات 
شورله.. ويكشف عيبه

أتاالنتا يرفض عرًضا كبيًرا
 من أتلتيكو مدريد

توخيل يعلق مصير تياجو سيلفا

حارس ليفربول مطلوب في 
الدوري الفرنسي

4 عروض على طاولة خاميس 
للهروب من جحيم زيدان

رئيس برشلونة السابق: ميسي 
سيرحل في حالة واحدة

غوارديوال: هذا »غير مناسب« 
لمانشستر سيتي

*وكاالت
اإن  �سيتي  ملان�س�سرت  الفني  امل��دي��ر  غ��واردي��وال  جو�سيب  ق��ال 
االإجنازات الفردية لالعبيه يجب النظر اإليها ب�سكل يرتبط بنجاح 
الفريق وثبات م�ستواه، بعدما �سجل رحيم �سرتلينغ هدفني يف الفوز 
4-�سفر على واتفورد يف الدوري االإجنليزي املمتاز، الثالثاء. ورفع 
�سرتلينغ مهاجم �سيتي ر�سيده اإىل 19 هدفا يف الدوري هذا املو�سم، 
عن  نقطة   15 بفارق  بالتاأخر  العبيه  تذكري  اأراد  غوارديوال  لكن 
املدرب  وق��ال  اإ�سافية.  مباراة  له  يتبقى  ال��ذي  البطل  ليفربول 
لكن  االأه��داف،  ت�سجيل  لرحيم  املهم  “من  لل�سحفيني:  االإ�سباين 
البطل. هذا  امل�سابقة بفارق كبري عن  اأنهينا  اأننا  نن�سى  اأن  اليجب 
اأف�سل  “بكل تاأكيد ظهرنا ب�سكل  االأمر غري منا�سب لنا«. واأ�ساف: 
الثاين واالأول كبري، والفارق بني  الفارق بني  كثريا من 18 فريقا. 
“بيب”:  وتابع  كافيا«.  لي�س  هذا  لكن  اأي�سا  كبري  والثالث  الثاين 
“االإجنازات الفردية يجب اأن ترتبط دائما باإجنازات الفريق وهو 
اأن فريق غوارديوال فاز يف 4  ما مل يحدث«. وهذه النتيجة تعني 
مباريات متتالية يف الدوري الأول مرة هذا املو�سم، بينما قال املدرب 
اإن فريقه يحتاج اإىل الثبات يف امل�ستوى ب�سكل اأكرب للمناف�سة على 
اإىل  نحتاج  نبقى  “نحن  غوارديوال:  واأ�ساف  املقبل.  املو�سم  اللقب 
معرفة اأننا نبتعد كثريا عن ليفربول. هذه اأول مرة نفوز فيها ب�4 
 18 حققنا  مو�سمني  منذ  املو�سم.  هذا  الدوري  يف  متتالية  مباريات 

ويف املو�سم املا�سي حققنا 14«.

مصر.. »غزال األهلي«
 يعلن إصابته بكورونا

*وكاالت
لفريق  املعار  القدم،  لكرة  امل�سري  االأهلي  نادي  مهاجم  اأعلن 

طالئع اجلي�س، عمرو جمال، اإ�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد.
على  ح�سابه  خالل  من  ر�سميا،  اإ�سابته  جمال  عمرو  واأعلن 
منتهاه،  احلمد  يبلغ  حتى  هلل  “احلمد  قائال:  اإن�ستغرام،  تطبيق 
اأن  يذكر  الدعاء«.  ن�ساألكم  كورونا،  اإيجابي  الر�سى،  وكل  را�سي 
جمال يلعب هذا املو�سم يف �سفوف فريق طالئع اجلي�س، على �سبيل 
االإعارة من النادي االأهلي. واأ�ساب “كوفيد-19” عدد من العبي 
اأندية خمتلفة يف م�سر، كان اآخرها اإعالن رئي�س اللجنة الطبية 
اإ�سابة اأحد العبي  باالحتاد امل�سري لكرة القدم، حممد �سلطان، 

الزمالك واأحد اأفراد جهازه االإداري بفريو�س كورونا.

نصار: تعييني كأول امرأة بمنصب األمين العام 
التحاد الكرة مسؤولية تدفعني لالجتهاد
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*وكاالت
اأعلنت قوة ال�سرطة ملكافحة اجلرمية 
اأكرث  �سحبوا  عنا�سرها  اأن  بوليفيا،  يف 
واملنازل يف كل  ال�سوارع  من  من 400 جثة 
املا�سية،  اخلم�سة  االأيام  يف  البالد  اأنحاء 
فريو�س  ب�سبب  توفوا  باملئة   85 بينهم  من 

كورونا امل�ستجد.
يوليو  و20   15 بني  ال�سرطة  وقامت 
كو�سابامبا  يف  جثة   191 ح��وايل  ب�سحب 
و�سط البالد، و141 يف الباز، و68 يف �سانتا 

كروز، املنطقة الواقعة يف �سرق البالد.
ن�سف  ح���وايل  ك���روز  �سانتا  و�سجلت 
حاالت االإ�سابات بفريو�س كرونا يف البالد 
املدير  األفا، كما قال  اأكرث من 62  البالغة 

الوطني لقوة ال�سرطة اإيفان روخا�س.
كما مت �سحب 11 جثة اأي�سا يف بوتو�سي، 
جنوب غربي البالد، وت�سع يف �سويوي�ساكا 
يف اجلنوب ال�سرق. واأ�سار روخا�س اإىل اأن 
85 باملئة من اجلثث تعود الأ�سخا�س توفوا 
عليهم  ظهرت  اأو  كوفيد-19،  وباء  ب�سبب 
الوبائي  املكتب  وبح�سب  املر�س.  عوار�س 
يت�سارع  كوفيد-19  انت�سار  ف��اإن  الوطني 
االأك��وادور  و�سهدت  وكو�سابامبا.  الباز  يف 

الربيع،  يف  مماثال  و�سعا  لبوليفيا  املجاورة 
اجلثث  جمع  اإىل  ال�سلطات  ا�سطرت  حني 
املدينة  غواياكيل،  يف  واملنازل  ال�سوارع  من 

ال�ساحلية يف غرب البالد مع ت�سارع انت�سار 
الوباء. وبوليفيا التي تعد 11 مليون ن�سمة، 

�سجلت ر�سميا اأكرث من 2200 وفاة منذ بدء 
انت�سار الوباء.

*وكاالت
اأطلقت  بالبطويل،  و�سف  ت�سرف  يف 
من  م�سلحني  على  النار  اأفغانية  مراهقة 
اآخ��ري��ن،  واأ���س��اب��ت  اثنني  فقتلت  طالبان 
على  هجوما  احلركة  اأع�ساء  �سن  بعدما 

منزلها وقتلوا والديها.
االأ�سرة  بيت  طالبان  م�سلحو  واقتحم 
بهدف  املا�سي،  االأ�سبوع  غريوا  قرية  يف 

اأن�سار  م��ن  ك��ان  ال��ذي  االأب  م��ن  االن��ت��ق��ام 
غور  اإقليم  من  م�سوؤولون  وقال  احلكومة. 
و�سط اأفغان�ستان اإن امل�سلحني “�سحلوا االأب 
فما  يقتلوهما”،  اأن  قبل  املنزل  من  واالأم 
كان من االبنة قمر غول اإال اأن ا�ستخدمت 
بندقية كانت يف املنزل واأطلقت النار على 

امل�سلحني.
اإعالم  و�سائل  قدرت  التي  قمر،  وقتلت 

حملية عمرها مبا بني 14 و16 عاما، اثنني 
جنت  لكنها  اآخرين،  واأ�سابت  امل�سلحني  من 

بحياتها هي و�سقيقها.
وا�ستعان امل�سلحون باملزيد من زمالئهم، 
احلكومية  وال���ق���وات  ال��ق��ري��ة  اأه���ل  ل��ك��ن 

ت�سدوا لهم.
نقلتهما  االأ�سغر فقد  و�سقيقها  اأما قمر 
ملا قاله  اآم��ن، وفقا  اإىل مكان  االأم��ن  ق��وات 

حممد  املحلية  احلكومة  با�سم  املتحدث 
على  قمر  �سور  وانت�سرت   . عابر  ع��ارف 
و�سائل التوا�سل االجتماعي، وو�سفت على 

نطاق وا�سع ب�”البطلة«.
وكتبت جنيبة رحمي على “في�سبوك”: 
ح�سنا فعلت”،  ل�سجاعتها.  القبعات  “نرفع 
قمر  اأن  زادة  علي  ف�سيلة  اعتربت  بينما 

متثل “قوة فتيات اأفغان�ستان”.

*واشنطن
حذرت الواليات املتحدة تركيا من امل�سي 
والغاز  النفط  عن  التنقيب  خطط  يف  قدمها 
�سرق  منطقة  يف  اليونانية  اجل���زر  قبالة 
البحر املتو�سط، من اأجل جتنب زيادة التوتر 

بالبقعة ال�ساخنة من العامل.
عن  ت��رك��ي��ة  �سحفية  ت��ق��اري��ر  ون��ق��ل��ت 
قوله،  االأمريكية  اخلارجية  با�سم  متحدث 
الثالثاء: “الواليات املتحدة تدرك اأن تركيا 
�سرقي  عليها  املتنازع  املياه  يف  البحث  قررت 

البحر املتو�سط«.
وتابع املتحدث: “نحث ال�سلطات الرتكية 
وجتنب  للعمليات،  خ��ط��ط  اأي  وق���ف  ع��ل��ى 
اخلطوات التي تزيد التوترات يف املنطقة”، 

وفقا ملوقع “اأحوال” االإخباري الرتكي.
ويتناغم التحذير االأمريكي مع ت�سريحات 
الذي  ما�س،  هيكو  االأمل���اين  اخلارجية  وزي��ر 
طالب تركيا بالتوقف عن التنقيب عن املوارد 
الطبيعية يف املياه ب�سرق البحر املتو�سط “اإذا 
االحتاد  مع  عالقاتها  يف  تقدم  حتقيق  اأرادت 

االأوروبي«.
وق��ال ال��وزي��ر االأمل���اين خ��الل زي���ارة اإىل 

تركيا  بحفر  يتعلق  “فيما  الثالثاء:  اأثينا، 
وا�سح  موقف  لدينا  املتو�سط،  البحر  �سرق  يف 
لذا  ال��دويل،  القانون  اح��رتام  يجب  للغاية. 
فاإن التقدم يف العالقات بني االحتاد االأوروبي 
اأنقرة  اأوقفت  اإذا  اإال  ممكنا  يكون  لن  وتركيا 

اال�ستفزازات يف �سرق املتو�سط«.
اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  املا�سي  واالأ���س��ب��وع 
اإن تركيا �ستبداأ  اأوغلو،  الرتكي مولود �ساو�س 
املياه  يف  واحلفر  ال��زل��زايل  البحث  عمليات 

املتنازع عليها، التي تغطيها اتفاقية بني اأنقرة 
وحكومة الوفاق الليبية.

حفر  �سفينة  بالفعل  اأن��ق��رة  واأر���س��ل��ت 
ا�ستك�سافات  اإج���راء  اأج��ل  من  املنطقة،  اإىل 
 2 حتى  اجل��اري  يوليو   21 بني  ما  الفرتة  يف 
اليوناين  الوزراء  رئي�س  ورد  املقبل،  اأغ�سط�س 
التطور،  هذا  على  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 
قائال اإن تركيا “تهدد بانتهاك �سيادة اليونان 

واأوروبا«.

*الرياض
جمل�س  اأن  ال�سعودية،  االأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت 
الوزراء عقد جل�سته برئا�سة العاهل ال�سعودي امللك 
�سلمان، من مقره يف م�ست�سفى امللك في�سل التخ�س�سي 

بالريا�س، عرب االت�سال املرئي.
اإىل  اجلل�سة  خ��الل  ال����وزراء  جمل�س  وت��ط��رق 
ناقلة  ب�����س��اأن  ال����دويل  االأم����ن  جمل�س  ات��خ��ذه  م��ا 
للممار�سات  اململكة  اإدان��ة  وجدد  )�سافر(،  النفط 
االإرهابية  احلوثية  امليلي�سيات  من  امل�سوؤولة  غري 
باإعالن  االأم��ن  جمل�س  ومطالبتها  بذلك،  املت�سببة 
الذي  اخلطر  على  والق�ساء  وحا�سمة  قوية  تدابري 

ت�سكله الناقلة، وفق ما نقلت وكالة االأنباء.

ا���س��ت��ع��دادات  اك��ت��م��ال  ع��ل��ى  املجل�س  واط���م���اأن 
وترتيبات اجلهات احلكومية املعنية باأعمال احلج، 
والتنظيمية  والوقائية  االأمنية  خططها  لتنفيذ 
الثالثة  ال��دورة  ت�سمنته  ما  بحث  واخلدمية.كما 
العراقي  ال�سعودي  التن�سيق  جمل�س  اأع��م��ال  م��ن 
املجاالت  يف  التعاون  فر�س  بحث  من  الريا�س،  يف 
اآفاق  ال�سراكة اال�سرتاتيجية، وفتح  كافة، وتنمية 
ال�سعودي  امللكي  الديوان  التعاون.وكان  من  جديدة 
عبدالعزيز  ب��ن  �سلمان  امللك  اأن  االث��ن��ني،  اأع��ل��ن، 
الريا�س  يف  التخ�س�سي  في�سل  امللك  م�ست�سفى  دخل 
التهاب  وجود  جراء  من  الفحو�سات  بع�س  الإجراء 

يف املرارة.

*االسكا
وقع زلزال بقوة 7.8 درجات، االأربعاء، على بعد 
اأال�سكا،  يف  اإنكوراج  غربي  جنوب  كلم   800 حوايل 
مما ت�سبب باإنذار بح�سول ت�سونامي، كما اأعلن املعهد 

االأمريكي لر�سد الزالزل.
قطرها  منطقة  املعهد،  بح�سب  االإن��ذار،  وي�سمل 
الذي وقع عند  الزلزال،  300 كلم يف حميط مركز 
ال�ساعة 6:12 بتوقيت غرينيت�س على بعد 90 كلم 

جنوب برييفيل.
درجة   5.4 بقوة  زلزال   fسر�  ،2019 يناير  ويف 

يف  اإن��ك��وراج  مدينة  ق��رب  منطقة  ريخرت،  مبقيا�س 
والية اأال�سكا االأمريكية.

ويف نوفمرب 2018، وقع زلزال قوي بلغت �سدته 
ي�سكنها  التي  اإنكوراج  قرب  منطقة  يف  درجات  �سبع 
نحو 300 األف �سخ�س، مما اأ�سفر عن اأ�سرار ببع�س 
اأخرى  واأ�سرار  االت�ساالت،  خدمة  وتعطيل  الطرق 
الطرق،  بع�س  �سقوقا يف  الزلزال  حمدودة.واأحدث 
وت�سبب يف حما�سرة �سيارات وتعطيل حركة املرور، 
اأكرب  اأنكوريدج،  يف  تلفزيونية  قنوات  بث  وانقطاع 

مدن الوالية.

*وكاالت
تخطى عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا حاجزا 
ج��دي��دا، االأرب���ع���اء، يف وق��ت ال ت���زال ال��والي��ات 
من  املت�سررة  ال���دول  تت�سد  االأم��ريك��ي��ة  املتحدة 
جراء اجلائحة، االأمر الذي دفع الرئي�س االأمريكي 

دونالد ترامب من التحذير من »فداحة« االأزمة.
وجتاوز عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا حاجز 
15 مليون �سخ�س، لي�سل اإىل 15 مليونا ونحو 100 

األف يف العامل.
منذ  يعقده  �سحفي  موؤمتر  اأول  يف  ترامب  واأقر 
فداحة  مبدى  كورونا  فريو�س  ب�ساأن  اأبريل  نهاية 
“كوفيد 19” يف الواليات املتحدة، حمذرا  جائحة 

من اأن االأزمة “�ست�سوء حتما قبل اأن تتح�سن«.
االأم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����س  دع���ا  االأوىل،  ول��ل��م��رة 
عليهم  يتعذر  عندما  كمامات  و�سع  اإىل  “اجلميع” 
للحيلولة  االجتماعي،  التباعد  قواعد  اح��رتام 
دون تف�سي الوباء الذي اأودى بحياة اأكرث من 144 
يف  اآخرين  ماليني   4 من  اأكرث  واأ�ساب  �سخ�س  األف 

الواليات املتحدة.
الواليات  �سجلت  ال��ت��وايل  على  الثامن  ولليوم 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  األف   60 من  اأكرث  املتحدة 
ن�سرتها  بيانات  بح�سب  �ساعة،   24 خ��الل  ك��ورون��ا 
جامعة “جونز هوبكنز”، التي تعترب مرجعا يف تتبع 

االإ�سابات والوفيات الناجمة عن املر�س.
ح�سيلة  اأن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت  املك�سيك،  ويف 
الوباء يف البالد جتاوزت عتبة 40 األف حالة وفاة 

من اأ�سل اأكرث من 356 األف اإ�سابة موؤكدة.
الأع���داد  اليومي  حتديثها  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 
الفتاك  الوباء  عن  الناجمة  والوفيات  االإ�سابات 
اإن “عدد الوفيات بلغ 40 األفا و400 �سخ�س، بعدما 
ال�ساعات  خ��الل  جديدة  وف��اة  حالة   915 �سجلت 

ال�24 املا�سية«.
الوطنية  ال�سحة  جلنة  اأعلنت  اأخرى،  جهة  من 
اإ�سابة جديدة بفريو�س  بال�سني ت�سجيل 14 حالة 

كورونا، ارتفاعا من 11 قبل يوم فقط.
اجلديدة  االإ�سابات  بني  من  اإن  اللجنة  وقالت 
غرب  باأق�سى  �سينجيانغ  اإقليم  يف  حاالت   9 هناك 
ال�سني. وكانت احلاالت اخلم�س االأخرى الأ�سخا�س 

قادمني من اخلارج.

اأعرا�س  بال  جديدة  حالة   22 ال�سني  و�سجلت 
اللجنة  وق��ال��ت  واح���د،  ي��وم  قبل   6 م��ن  ارت��ف��اع��ا 
الوطنية اإن عدد حاالت االإ�سابة املوؤكدة بفريو�س 
يوم  حتى  ح��االت   83707 بلغت  ال�سني  يف  كورونا 
 4634 عند  الوفاة  حاالت  عدد  ظل  فيما  الثالثاء، 

دون تغيري.
و�سجلت كيبيك واأونتاريو، املقاطعتان الكنديتان 
من  ع��دد  اأك��رب  ك��ورون��ا،  فريو�س  من  ت�سررا  االأك��رث 

حاالت االإ�سابة اجلديدة منذ يونيو.
منذ  االأوىل  للمرة  نيودلهي،  �سجلت  باملقابل، 
�سبعة اأ�سابيع، اأقل من األف اإ�سابة جديدة بفريو�س 
كورونا، بينما تفر�س الهند مزيدا من القيود للحد 

من انت�سار الوباء.
 3 وف��اة  �سيناريو  ترجح  اأنها  ال�سويد  واأعلنت 
اأثارت  اأن  اإ�سايف بفريو�س كورونا، بعد  اآالف �سخ�س 
فيما  اجل��دل  اإزاءه  ال�سارمة  غري  ا�سرتاتيجيتها 

ت�سجل معدل وفيات اأعلى من جريانها.
ق���رار احلكومة  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ربمل��ان  واأل��غ��ى 
انت�سار فريو�س  الكامل للمطاعم للحد من  باالإغالق 
اإىل بيانات  القرار مل ي�ستند  اأن  اإىل  كورونا، م�سريا 

علمية مثبتة.

كورونا في بوليفيا..الشرطة تجمع 
مئات الجثث من الشوارع والبيوت

مراهقة تصدت لمسلحي طالبان 
»بمفردها« وانتقمت لمقتل والديها

الواليات المتحدة تحذر تركيا 
من »عمليات شرق المتوسط«

الملك سلمان يترأس جلسة 
مجلس الوزراء عبر االتصال المرئي

زلزال قوي يضرب سواحل 
أالسكا وتحذير من تسونامي

إصابات كورونا تتخطى 15 مليونا.. 
وترامب يحذر من فداحة الجائحة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((
نعي

ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء  الركن يو�سف احمد احلنيطي 
 وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .

العميد ممر�س متقاعد 

زكية لطفي عيد ن�سار
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تغمد اهلل الفقيدة  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنها ف�سيح جنانه
واألهم ذويها و اأهلها جميل ال�سرب وح�سن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون


