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البحث الجنائي يحبط محاولة 
احتيال بنصف مليون دوالر

*عمان 
تزييف  عملية  امتام  حماولة  ال�سبت،  اجلنائي  البحث  اأحبط 
واحتيال با�ستخدام اأوراق نقد مزيفة، والقى القب�ض على مرتكبيها 

يف اإحدى ال�سقق بالعا�سمة.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام يف بيان اليوم 
اإدارة البحث اجلنائي حول  للعاملني يف  اإن معلومات وردت  ال�سبت، 

حماولة �سخ�سني من ذوي ال�سبقيات اجلرمية بق�سايا الحتيال، 
مليون  ن�سف  تقارب  بقيمة  املزيفة  بالعملة  احتيال  عملية  لمتام 

دولر على احد املواطنني.
وا����س���اف ان���ه ج���رى ع��ل��ى ال��ف��ور حت��دي��د م��ك��ان ت��واج��ده��م��ا 
ن�سف  نحو  بحوزتهما  و�سبط  عليها،  القب�ض  واإلقاء  ومداهمتهما، 

مليون دولر مزيفة، وبو�سرت التحقيقات معهما.

*عمان 
غري  حالت   8 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
الأردن  يف  امل�ستجّد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  حملية 
اإىل  لالإ�سابات  الإجمايل  العدد  لريتفع  ال�سبت، 

.1154
وت��وزع��ت احل����الت اجل��دي��دة وف���ق امل��وج��ز 
ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�سادر  الإع��الم��ي 
ال�سحة على النحو الآتي: 5 حالت لقادمني من 
من   2( احلجر  فنادق  يف  يقيمون  ممن  اخل���ارج، 
و3  ال�سعودّية(،  من  و1  �سوريا،  من  و2  فل�سطني، 
عرب  قادمني  اأردن��ّي��ني،  �ساحنات  ل�سائقي  ح��الت 

حدود العمري.
تفا�سيلها  جاءت  �سفاء  حالت   6 لت  �ُسجِّ كما 
حمزة،  الأم��ري  م�ست�سفى  يف  ح��الت   5 يلي:  كما 

وحالة واحدة يف م�ست�سفى امللكة علياء.

فح�سًا   7795 اإج����راء  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّيًا، 
 558451 الآن  وحتى  الوباء  ب��دء  منذ  اأجريت 

فح�سًا.
تخالف  ممار�سات  اأّي  م��ن  ال���وزارة  وح���ذرت 
خ�سو�سًا  والوقاية،  العاّمة  ال�سالمة  اإج��راءات 
اإقامة التجّمعات لأكرث من 20 �سخ�سًا؛ موؤكدة اأنه 
مبوجب  عليها  املن�سو�ض  العقوبات  تطبيق  �سيتم 

اأوامر الّدفاع بحّق الأ�سخا�ض املخالفني.
ب���ارت���داء  الل���ت���زام  ����س���رورة  اإىل  ودع����ت 
جميع  واّت��ب��اع  اجل�سدي،  والتباعد  الكّمامات، 
“اأمان”،  تطبيقي  وا���س��ت��خ��دام  ال��وق��اي��ة،  �سبل 
حالت  عدد  تزايد  �سوء  يف  وذل��ك  و”�سحتك”، 
الإ�سابة عاملّيًا، وتف�ّسي الوباء يف العديد من دول 

العامل واملنطقة.

*عمان 
العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  نفت 
الإخبارية  امل��واق��ع  بع�ض  تناقلته  م��ا  ال�سبت، 
حول طلب رئي�ض الوزراء من وزير التعليم العايل 
روؤ�ساء  من  ع��دد  خدمات  اإنهاء  العلمي  والبحث 
عن  عاريا  كالما  واعتربته  الر�سمية،  اجلامعات 

ال�سحة متاما.
تقييم  اإن  ال�سبت،  بيان  يف  ال��وزارة  وا�سافت 
للنوعية  �سمان  هو  الر�سمية،  اجلامعات  روؤ�ساء 
ل  انه  موؤكدة  العايل،  التعليم  لأه��داف  وحتقيق 
يوجد لدى املجل�ض اأي نية م�سبقة لإنهاء خدمات 
ذلك  واأن  الر�سمية،  اجل��ام��ع��ات  روؤ���س��اء  م��ن  اأي 
اأعلنت الوزارة  حمكوم فقط بنتائج التقييم التي 

�سابقا عن معايريها املعتمدة.
روؤ���س��اء  تقييم  عملية  اأن  ال��ب��ي��ان  واو���س��ح 
من  بقرار  ج��اءت  الر�سمية  الأردن��ي��ة  اجلامعات 
اأ�سا�سيا  ج��زءا  وتعترب  ال��ع��ايل  التعليم  جمل�ض 
للعملية  �ستتم  دوري��ة  تقييم  عملية  من  ورئي�سا 
الأردنية،  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإداري��ة 
امللك،  جلاللة  النقا�سية  الأوراق  يف  ج��اء  كما 
ن�ست  ال��ت��ي  الرئي�سة  الأه�����داف  اإىل  اإ���س��اف��ة 
امل��وارد  لتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  عليها 
الإدارة  ول�����س��م��ان   ،2025  -2016 الب�سرية 
باملعايري  واللتزام  الر�سيدة  واحلوكمة  ال�سليمة 
الأكادميية يف العمل اجلامعي ومبا ي�سمن اجلودة 
و�سمان النوعية.          تابع �ض3

كف يد أعضاء مجلس
 نقابة المعلمين

*عمان 
ق��رر ن��ائ��ب ع��ام ع��م��ان ال��دك��ت��ور ح�سن 
نقابة  جمل�ض  اع�ساء  يد  كف  العبدالالت 
وهيئات  املركزية  الهيئة  واع�ساء  املعلمني 
العمل  النقابة عن  واداراتها ووقف  الفروع 

واغالق مقراتها ملدة �سنتني.
بحق  اح�سار  مذكرات  ا�سدار  قرر  كما 
النقابة  جمل�ض  اع�ساء  عليهم  امل�ستكى 
ال��ع��ام  امل��دع��ي  ع��ل��ى  عر�سهم  اىل  لي�سار 
امل�سندة  اجلرائم  عن  ل�ستجوابهم  املخت�ض 

اليهم.
وكان نائب عام عمان �سرح ال�سبت ، انه 
وعلى �سوء نظر النيابة العامة يف عدد من 

الق�سايا 
نقابة  جمل�ض  بحق  التحقيقية  اجلزائية 
التحقيقية  الق�سية   : :اأول  وهي  املعلمني 
لدى  املنظورة  املالية  بالتجاوزات  املتعلقة 
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد. 
لدى  واملنظورة  التحقيقية  الق�سية  ثانيا: 
ب��ال��ق��رارات  واملتعلقة  ع��م��ان  ع��ام  م��دع��ي 
مت  وال��ت��ي  النقابة  جمل�ض  ع��ن  ال�����س��ادرة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  عرب  تداولها 

وا�ستملت على اجراءات حتري�سية.
املتعلقة  التحقيقية  الق�سية  ثالثا: 
النقيب  نائب  عن  ال�سادرة  بالفيديوهات 
وال��ت��ي ت��داول��ه��ا ع��رب و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل 

الج��ت��م��اع��ي وامل��ن��ظ��ورة ل��دى م��دع��ي عام 
عمان.

وبني العبدالالت انه وبناء على ما تقدم 
فقد قرر املدعون العامون ، ا�سدار مذكرات 
امل�ستكى عليهم اع�ساء جمل�ض  اح�سار بحق 
املدعي  على  عر�سهم  اىل  لي�سار  النقابة 
اجلرائم  عن  ل�ستجوابهم  املخت�ض  العام 

امل�سندة اليهم.
كما قرر كف يد اأع�ساء جمل�ض النقابة 
الفروع  وهيئات  املركزية  الهيئة  واع�ساء 
واداراتها ووقف النقابة عن العمل واغالق 
م��ق��رات��ه��ا مل���دة ���س��ن��ت��ني، وخم��اط��ب��ة وزي��ر 
الرتبية والتعليم لجراء املقت�سى القانوين 

لت�سيري  موؤقتة  جلنة  بت�سكيل  يتعلق  فيما 
اعمال النقابة اداريا وماليا.

الن�سر  منع  عمان،  ع��ام  نائب  ق��رر  كما 
الع��الم  و���س��ائ��ل  يف  والتعليق  وال���ت���داول 
الق�سايا  بهذه  كافة  الجتماعي  والتوا�سل 
امل�سرح  الر�سمية  اجلهة  با�ستثناء  املنظورة 

لها بذلك
ح�سن  الدكتور  عمان  ع��ام  نائب  وق��رر 
الق�سايا  يف  الن�سر  ح��ظ��ر  ال��ع��ب��دال��الت، 
املتعلقة بقرار كف يد جمل�ض نقابة املعلمني 
وحتت  ال�سبت،  �سدر  الذي  مقراتها  واإغالق 

طائلة امل�سوؤولية اجلزائية.
تابع �ض3

تشكيل  النعيمي: 
لجنة مؤقتة لتسيير 
إدارّيًا  النقابة  أعمال 
ومالّيًا خالل اليومين 

المقبلين
ــنــعــيــمــي: إعــــادة  ال
ــب  ــــالوة رت صــــرف ع
مطلع  المعلمين 

العام المقبل

8 إصابات غير محلية 
بكورونا و6 حاالت شفاء

حظر النشر بالقضايا التحقيقية المتعلقة بنقابة المعلمين

التعليم العالي تنفي إنهاء 
خدمات رؤساء جامعات رسمية 

*عمان 
نفذت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ال�سبت، 
حمافظة  يف  نيابية  جتريبية  انتخابات 
الزرقاء، لواء الر�سيفة، بالتعاون مع مركز 
حلقوق  الأم���ان  وم��رك��ز   “ “را�سد  احل��ي��اة 
الن�����س��ان وب��دع��م م��ن الحت���اد الأوروب����ي 

والوكالة ال�سبانية للتنمية.
الهيئة  مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  وق��ال 
اإن هذه التجربة  الدكتور خالد الكاللدة، 
امل�ستقلة  الهيئة  روؤية  مع  بالن�سجام  تاأتي 
ل��الن��ت��خ��اب ب��الن��ف��ت��اح وال���ت���ع���اون مع 
تقييم  عن  ف�سال  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات 

للتعرف  قبلي،  ب�سكل  الهيئة  اإج���راءات 
وحلها  وامل�����س��اك��ل  ال��ت��ح��دي��ات  اأه���م  ع��ل��ى 
كافة  تطبيق  مت  اأن��ه  اىل  م�سريا  م�سبقًا، 
لتنفيذ  وال��الزم��ة  ال�سحية  الإج���راءات 
التجربة  خالل  والفرز  الق��رتاع  عملية 

النتخابية.
وا�سار مدير مركز احلياة را�سد الدكتور 
ال��ت��ع��اون  ان ه��ذا  ب��ن��ي ع��ام��ر، اىل  ع��ام��ر 
العملية  جت��وي��د  اإىل  ي��ه��دف  الهيئة  م��ع 
التجربة  هذه  ان  اىل  م�سريا  النتخابية، 
من �ساأنها اأن ت�سهم برفع الوعي لدى ال�سباب 
ال�سحيحة  امل�ساركة  ب�سرورة  خا�ض  ب�سكل 

اإىل  تهدف  كما  النتخابية،  العملية  يف 
وان�سجامها  الرقابية  الإج���راءات  قيا�ض 
ال�سحي.  بالو�سع  اخلا�سة  الإجراءات  مع 
�سابات  التجريبية  النتخابات  يف  و�سارك 
تر�سح  حيث  الر�سيفة  ل��واء  م��ن  و�سباب 
ق��وائ��م   3 �سمن  وم��ر���س��ح��ا  م��ر���س��ح��ة   16
انتخابية افرتا�سية، واأجريت النتخابات 
للبنات،  ال��ث��ان��وي��ة  ع��وج��ان  م��در���س��ة  يف 
وا�ستمرت التجربة من ال�ساعة 10 �سباحًا 
وحتى ال�ساعة 1 ظهرًا، و�سارك يف العملية 

النتخابية 400 ناخبة وناخب.
تابع �ض3

*عمان 
امل��واد  لتجار  ال��ع��ام��ة  النقابة  اك���دت 
اأكمل  الغذائية،  امل��واد  قطاع  ان  الغذائية، 
عيد  ل�ستقبال  جاهزا  وب��ات  ا�ستعدادته 
الأ�سحى املبارك الذي ياأتي مو�سمه احلايل 
جائحة  فر�ستها  ا�ستثنائية  ظ���روف  يف 

كورونا.
وق����ال رئ��ي�����ض ال��ن��ق��اب��ة خ��ل��ي��ل احل��اج 
اإن  الأردنية)برتا(،  الأنباء  لوكالة  توفيق 
م�ستمرة  كبرية  رك��ود  حالة  ي�سهد  القطاع 
ا�ستقرار  رغ��م  ق�سرية،  لي�ست  ف��رتة  منذ 

خمتلف  على  املتوا�سلة  والعرو�ض  الأ�سعار 
عن  معربا  املواطنون،  يحتاجها  التي  ال�سلع 
تن�سيط  يف  الرواتب  �سرف  ي�سهم  باأن  اأمله 

احلركة التجارية.
ال�سحى  عيد  حلول  موعد  اإن  وا�ساف 
اأزمة  تفر�سه  ا�ستثنائي  ظرف  مع  يتزامن 
كورونا وعدم عودة املغرتبني اأو قدوم �سياح 
يف  العيد  اجازة  لق�ساء  العربية  الدول  من 
الف��راح  �سالت  اغ��الق  وا�ستمرار  البالد 
وفر�ض  والتجمعات  املنا�سبات  اقامة  ومنع 
احلظر اجلزئي، ا�سافة اىل تراجع القدرة 

جليا  ظهر  وال���ذي  للمواطنني  ال�سرائية 
خالل ال�سهر احلايل.

كذلك  يراأ�ض  الذي  توفيق،  احلاج  واكد 
غرفة جتارة عمان، ان املواطنني �سيلم�سون 
امل��ولت  يف  والتخفي�سات  ال��ع��رو���ض  اث��ر 
غري  �ستكون  والتي  ال�سوبرماركت  وحم��ال 
ت�سهدها  التي  الركود  حالة  بفعل  م�سبوقة 
اآلف  بني  كبرية  مناف�سة  ولوجود  ال�سواق 
وجتار  امل�ستوردين  ومئات  التجزئة  حمال 

اجلملة.
تابع �ض4

*الرياض
�سالح  حممد  والعمرة،  احلج  وزي��ر  اأك��د 
هي  ال�سحية  املحددات  اأن  بننت،  طاهر  بن 
املقيمني  الأ�سا�ض يف عملية اختيار احلجاج 
ول  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  داخ���ل 
 1441 عام  حج  مو�سم  يف  لأحد  ا�ستثناءات 

ه�.
واأ�ساف اأن هناك دعما كبريا من القيادة 

الر�سيدة يف مو�سم حج 1441ه�، م�سريا اإىل 
اأن عملية الختيار متت ب�سفافية تامة، مع 
واأهمها  ال�سحية  للمحددات  مراعاة دقيقة 
اآ�ض”  �سي  “بي  �سهادة  على  احل��اج  ح�سول 
فريو�ض  م��ن  خ��ل��وه  تثبت  معتمدة  �سحية 

كورونا امل�ستجد “كوفيد-19«.
يوؤدي  “لن  والعمرة:  احلج  وزي��ر  وق��ال 
فري�سة احلج هذا العام اأي م�سوؤول حكومي 

اإىل  م�سريا  احلجاج”،  خدمة  يف  م�سارك  اأو 
�سالمة  �سمان  هو  املو�سم  هذا  يف  الأه��م  اأن 
�سيوف الرحمن، والكوادر العاملة يف خدمة 

احلجيج.
وف��ق  ي�سري  احل���ج  تنظيم  اأن  واأو����س���ح 
خطة ا�سرتاتيجية تنفيذية وبروتوكولت 
الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  وف��ق��ا  ُم�����س��ددة،  �سحية 
ال�سعودية “وا�ض«.                     تابع �ض8

المستقلة لالنتخاب وراصد 
ينفذان عملية انتخابية تجريبية

قطاع المواد الغذائية يستكمل 
استعدادته لعيد األضحى

السعودية: ال استثناءات في حج هذا العام

أسعار الذهب تزيد 70 قرشا 
محليا لمختلف األوزان

الداخلية المغربية تحذر من 
»تهاون الكمامة«: الحبس والغرامة

العموش: األوامر التغييرية 
مسموح بها في عقد المقاولة 

شريطة التزام التشريعات

صحفيون يشاركون بدورة 
عن تعزيز قدرات اإلعالم في 

مكافحة التطرف واإلرهاب

*عمان 
قر�سا   70 مبقدار  ال�سبت،  املحلية  بال�سوق  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 
ملختلف اأوزانه املتداولة بني املواطنني مقارنة مع اأ�سعار اأم�ض اجلمعة، 
بعد ان حطم املعدن النفي�ض حاجز 1900 دولر لالأون�سة يف ال�ساعات 

الأخرية املا�سية.
وبلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة من املواطنني يف 
ال�سوق املحلية اليوم 50ر38 دينار لغايات �سراء املواطنني من حمالت 

ال�ساغة، مقابل 10ر37 دينار جلهة البيع.
وح�سب اأمني �سر النقابة العامة لأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة 
احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب عياري 
24 و18 لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة 20ر45 و10ر34 دينار على 

التوايل.
�سعر  اأن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  عالن  وبني 
اللرية  �سعر  بلغ  الر�سادي وزن 7 غرامات بلغ 270 دينارا، فيما  اللرية 

الإجنليزي وزن 8 غرامات 308 دنانري.
وا�سار اإىل اأن اأ�سعار الذهب بال�سوق العاملية اأغلقت تداولتها اأم�ض 
اجلمعة عند 1902 دولر لالأون�سة، وهو ال�سعر الأعلى الذي يحققه 

املعدن الأ�سفر خالل ت�سع �سنوات ما�سية.
تابع �ض4

*الرباط
ارت��داء  اأن  على  ال�سبت،  ي��وم  املغربية،  الداخلية  وزارة  �سددت 
بتهاون  و�سفته  ما  اإىل  منبهة  البالد،  يف  اإجباريا  ي��زال  ما  الكمامة 

وتراخي بع�ض الأفراد.
بيوتهم، مطالبون  يتنقلون خارج  من  اأن  بيان،  الوزارة، يف  واأوردت 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  كبح  جهود  اإطار  يف  الكمامة  بارتداء 

)كوفيد 19(.
واأو�سحت الداخلية املغربية، اأن من يخالفون هذا القرار يعر�سون 
اأنف�سهم لعقوبة حب�سية ترتاوح بني �سهر وثالثة اأ�سهر، وبغرامة بني 

30 و130 دولرا، اأو باإحدى العقوبتني.
لأنها  لل�سوابط،  ال�سارم  التطبيق  على  م�سممة  ال�سلطات  اأن  واأكد 
تهديدا  ي�سكلون  الذين  املخالفني  بحق  العقوبة  اإنزال  عن  تتوانى  لن 

لل�سحة العامة.
ويوم اجلمعة، نفى وزير ال�سحة املغربي، خالد اآيت الطالب، وجود 
اأي حتّول جيني يف�سر تزايد عدد احلالت احلرجة والوفيات املرتبطة 
بفريو�ض كورونا امل�ستجد يف بع�ض املدن باملغرب وخا�سة بطنجة. وقال 
باأي  تختلف  ل  املغرب  يف  الوبائية  “الو�سعية  اإن  الطالب،  اآيت  خالد 
معدلت  “هناك  اأن  م�سيفا  حال عن مثيالتها على امل�ستوى الدويل”، 
وموؤ�سرات مهمة للغاية وم�سجعة، لكن يف املقابل لحظنا موؤخرا بروز 
مقارنة  طنجة  مبدينة  الوفيات  وحالت  احلرجة  احلالت  يف  تزايد 

مبدن اأخرى مثل فا�ض والدار البي�ساء ومراك�ض«.
 يذكر اأن وزارة ال�سحة املغربية، اأعلنت اجلمعة، عن ت�سجيل 570 
�سفاء،  حالة  و228  امل�ستجد،  كورونا  ب�فريو�ض  جديدة  اإ�سابة  حالة 

و�سبع حالت وفاة خالل ال�24 �ساعة املن�سرمة.

*عمان 
اأن  العمو�ض  فالح  املهند�ض  والإ�سكان  العامة  ال�سغال  وزي��ر  اأك��د 
تكون  اأن  �سريطة  املقاولة  عقد  يف  بها  م�سموح  التغيريية  الأوام���ر 
وحدود  الإن�سائي  للعمل  الناظمة  بالت�سريعات  وملتزمة  من�سبطة 

و�سقف املخ�س�سات املالية.
وقال خالل رعايته ام�ض جل�سة حوارية نظمتها دائرة العطاءات 
املهنية  وامل�سوؤولية  التغيريية  “الأوامر  بعنوان  الوزارة  يف  احلكومية 
من  العطاء  يف  الأ�سل  اإن  الهند�سية”،  ال�ست�سارات  قطاع  يف  واملدنية 
والأ�سعار  والكميات  الت�سميم  بح�سب  يكون  اأن  نهايته  وحتى  بدايته 

املو�سوعة عند طرحه.
العمل  اأثناء  تظهر  التي  وامل�ستجدات  امل�ساكل  بع�ض  اأن  وا�ساف 
ومبا  الدنيا  احل��دود  يف  العقد  �سروط  بح�سب  تغيرييا  اأم��را  ت�ستلزم 
جميع  بني  والتن�سيق  التعاون  زي��ادة  اإىل  داعيا  العام،  امل��ال  يحفظ 
الإن�ساءات  بقطاع  املعنية  الأطراف  جميع  بني  والت�ساركية  الأطراف 
مبرحلة  بدءا  الإج��راءات  يف  ال�سفافية  وزي��ادة  املهنة  م�ستوى  لرفع 

الت�سميم وانتهاء بالتنفيذ.
اأن احلكومة تويل قطاع املقاولت والهند�سة اهتماما كبريا،  واأكد 
القت�سادية  القطاعات  اأهم  احد  باعتباره  ومتكينه  لدعمه  وت�سعى 

والتنموية التي ت�سغل العمالة وحترك القطاعات املوازية.
تابع �ض3

*عّمان 
تدريبات  �سل�سلة  �سمن  الأوىل  الور�سة  يف  �سحفيني  ع�سرة  �سارك 
م�سروع تعزيز قدرات الإعالم الأردين يف مكافحة التطرف والإرهاب، 
من منظور الرتبية الإعالمية وجودة املحتوى والأداء الإعالمي، التي 
“هداية” الدويل  مركز  مع  بال�سراكة  الأردين  الإعالم  معهد  ينفذها 

ملكافحة التطرف.
اأيام على تدريب امل�ساركني  وا�ستملت الور�سة التي ا�ستمرت ثالثة 
على الأ�ساليب واملنهجية التدريبية التي ُت�سهل نقل اخلربات املعرفية 
املتعلقة بالرتبية الإعالمية واملعلوماتية واملفاهيم املعمقة يف الإعالم 

املهني وامللتزم باأخالقيات ر�سالة ال�سحافة ودورها يف املجتمع.
ال�سحفيني  ق��درات  بناء  اإىل  تدريباته  و�سل�سلة  امل�سروع  ويهدف 
الإع���الم  ونا�سطي  للمهنة  اجل���دد  وال��ق��ادم��ني  العاملني  الأردن��ي��ني 
الجتماعي يف تطوير جودة التقارير ال�سحفية والر�سائل الإعالمية 
خطاب  ر�سد  اإىل  بالإ�سافة  الإره��اب،  ور�سائل  التطرف  مواجهة  يف 
والتجاوزات  الكراهية،  خطاب  جمالت  يف  الوعي  وزيادة  الكراهية، 
الأوىل،  الور�سة  يف  �ساركوا  الذين  ال�سحفيون  و�سيعمل  الأخالقية. 
مواقع  يف  لهم  وزميلة  زمياًل   150 تدريب  على  للم�سروع،  ا�ستكماًل 
خمتلفة من الإذاعات والتلفزيون واملواقع الإخبارية وو�سائل التوا�سل 
الجتماعي.                           تابع �ض3
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*عمان 
يف  والختبارات  المتحانات  اإدارة  مدير  اك��د 
فرز  عملية  اأن  حماد  علي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الثانوية  الدرا�سة  ال�سهادة  امتحان  نتائج  وتدقيق 

2020 ت�سري وفق ما هو خمطط لها.
وقال حماد يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
املعلمني  من  جمموعة  ان�سحاب  اإن  ال�سبت،  )ب��رتا( 

الفرز  عملية  على  امل�سرفة  الفرق  �سمن  العاملني 
اأنها  مبينا  العملية،  �سري  على  يوؤثر  لن  والتدقيق 
اأعداد بديلة من  ت�سري كاملعتاد ودون تاأخري لوجود 
طماأن  كما  املهمة.  بهذه  للقيام  والفنيني  الإداري��ني 
دقة  ب�ساأن  الأم��ور  واأولياء  التوجيهي  طلبة  حماد 
العمليات املتعلقة با�ستخراج نتائج الثانوية العامة، 

واإعالنها �سمن املوعد املتوقع ودون اأي تاأخري.

*عمان 
ال�سبت،  م�ساء  ال��ك��ربى،  ع��م��ان  اأم��ان��ة  اغلقت 
مل�ست�سفى  املخرج احلايل  ال�سري،  اإدارة  وبالتعاون مع 
ال�سارع  اجلامعة الردنية وحتول اخلروج منها عرب 
الوطني  واملركز  امل�ست�سفى  بني  ما  جتهيزه  مت  الذي 
الأمطار  مياه  ت�سريف  خطوط  ل�ستكمال  ال�سكري، 

�سمن �سارع امللكة رانيا العبداهلل.
المانة  يف  امل���رور  عمليات  دائ���رة  مدير  وق��ال 

امل��ه��ن��د���ض حم��م��د ال���ف���اع���وري ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
الأردنية)برتا(، اإنه �سيتم اإبقاء الدخول للم�ست�سفى 
واإ���س��ارات  العبداهلل  رانيا  امللكة  �سارع  من  للقادم 
عاكف الفايز على و�سعه من املدخل احلايل،مو�سحا 
املرورية  ال�سالمة  مواد  بتوفري  �ستقوم  الأمانة  ان 
ال��الزم��ة،  والتحذيرية  الر���س��ادي��ة  وال�سواخ�ض 
املرور  واأع��وان  ال�سري  ادارة  ك��وادر  لتواجد  ا�سافه 

وال�سري.

*عمان 
حمافظة  يف  ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��دي��ر  ق���ال 
ال�سحية  املراكز  اإن  الزبن  نايف  الدكتور  العا�سمة 
على  م�سددا  للم�ست�سفيات،  فاعل  ردي��ف  ال�ساملة 

اهمية تو�سيع العمل فيها.
وا����س���اف ال��دك��ت��ور ال���زب���ن ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
التي  احل��الت  من  باملئة   80 اإن  الردن��ي��ة)ب��رتا(، 
يف  حلها  وميكن  ط��ارئ��ة  غ��ري  امل�ست�سفيات  ت��راج��ع 
املراكز ال�ساملة من خالل اإجراء الفحو�سات الالزمة 
ي��وؤدي  م��ا  املخربية،  والفحو�سات  ال�سعة  و���س��ور 
ال�سغط  وتخفيف  امل�ست�سفيات  يف  اخلدمة  لتح�سني 
عنها، مو�سحا ان الكوادر املوجودة باملراكز ال�ساملة 
موؤهلة وت�ستطيع التعامل مع احلالت وفح�سها ومن 
ثم حتويلها اىل امل�ست�سفى مع اإرفاق ال�سرية املر�سية 

وت�سخي�ض احلالة ب�سكل كامل.
جلنة  تكرمي  حفل  خالل  الزبن  الدكتور  وبني 

ال�سامل،  اجلبيهة  �سحي  مركز  يف  املجتمع  �سحة 
للمتطوعني والكوادر العاملة يف املركز اليوم ال�سبت، 
على  ال�سوء  ت�سليط  ه��و  التكرمي  م��ن  ال��ه��دف  ان 
لتو�سيل  املجتمع  بها  قام  التي  الفردية  امل��ب��ادرات 
يف  ال�سن  لكبار  املزمنة  لالأمرا�ض  املكررة  الأدوي��ة 
بيوتهم اأثناء جائحة كورونا، مثمنا دورهم يف حتمل 
عناء العمل ل�ساعات متاأخرة اثناء احلظر ال�سامل.

الدكتور  املحلية  اللجنة  ع�سو  قال  جهته،  من 
مو�سى العدوان اإن 20 متطوعا و16 من كوادر املركز 
بياناتهم  وت�سجيل  ال�سن  كبار  مع  بالتوا�سل  قاموا 
�سياراتهم  خالل  من  بيوتهم  اإىل  اأدويتهم  وتو�سيل 
املركز  ب��اإ���س��راف  الأق����دام  على  وم�سيا  اخل��ا���س��ة 
ال�سيدلة  وكوادر  املتطوعني  ان  م�سريا اىل  ال�سحي، 
�سرف  لتاأمني  نحل  كخلية  عملوا  ال�سحي  املركز  يف 
وو�سول الأدوية ملحتاجيها . وقدم الدكتور الزبن يف 

نهاية احلفل الدروع وال�سهادات مل�ستحقيها.

*عمان 
اللواء  امل�سرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�ض  افتتح 
من  عدد  بح�سور  ال�سبت،  احلنيطي،  يو�سف  الركن 
�سباط القوات امل�سلحة و�سمو الأمرية عالية الطباع، 
احل�سني  مدينة  يف  املتخ�س�ض  العالجي  العزل  ق�سم 

الطبية.
اخلدمات  �سيا�سة  �سمن  الق�سم  اإن�ساء  وي��اأت��ي 
الطبية امللكية يف تنفيذ برنامج التطوير والتحديث 
و�سعيًا  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اأق�سام  ملختلف 
القائد  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  روؤى  لتنفيذ 

رعاية  اأف�سل  تقدمي  يف  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى 
طبية للمنتفعني.

وبني مدير عام اخلدمات الطبية امللكية العميد 
املتخ�س�ض  الق�سم  اأن  ال��وه��ادن��ة  ع���ادل  الطبيب 
الأوبئة  واأمرا�ض  العظمي  والنخاع  الكبد  بزراعة 
جهز ب� 18 غرفة مبوا�سفات متكاملة مزودة باأحدث 
الأجهزة الطبية مب�ساحة اإجمالية بلغت نحو 1200 
مرت.  ويف نهاية الفتتاح، كرم رئي�ض هيئة الأركان 
امل�سرتكة عددا من ال�سركات التي �ساهمت يف حتقيق 

هذا الإجناز.

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  نفت 
املواقع  بع�ض  تناقلته  ما  ال�سبت،  العلمي، 
ال���وزراء  رئي�ض  طلب  ح��ول  الإخ��ب��اري��ة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزي��ر  من 
اجلامعات  روؤ�ساء  من  عدد  خدمات  اإنهاء 
عن  ع��اري��ا  ك��الم��ا  واع��ت��ربت��ه  الر�سمية، 

ال�سحة متاما.

اإن  ال�سبت،  بيان  يف  ال���وزارة  وا�سافت 
هو  الر�سمية،  اجل��ام��ع��ات  روؤ���س��اء  تقييم 
التعليم  لأه��داف  وحتقيق  للنوعية  �سمان 
املجل�ض  لدى  يوجد  ل  انه  موؤكدة  العايل، 
اأي نية م�سبقة لإنهاء خدمات اأي من روؤ�ساء 
اجلامعات الر�سمية، واأن ذلك حمكوم فقط 
�سابقا  الوزارة  اأعلنت  التي  التقييم  بنتائج 
اأن  البيان  واو�سح  املعتمدة.  معايريها  عن 

الأردنية  اجلامعات  روؤ�ساء  تقييم  عملية 
التعليم  جمل�ض  من  بقرار  جاءت  الر�سمية 
ورئي�سا  اأ�سا�سيا  ج���زءا  وتعترب  ال��ع��ايل 
للعملية  �ستتم  دوري���ة  تقييم  عملية  م��ن 
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  يف  الإداري�����ة 
النقا�سية  الأوراق  يف  جاء  كما  الأردنية، 
الأه����داف  اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ل��ك،  جل��الل��ة 
ال�سرتاتيجية  عليها  ن�ست  التي  الرئي�سة 

ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة 
ال�سليمة  الإدارة  ول�سمان   ،2025  -2016
باملعايري  والل��ت��زام  الر�سيدة  واحلوكمة 
ي�سمن  ومبا  اجلامعي  العمل  يف  الأكادميية 
البيان  و�سدد  النوعية.  و�سمان  اجل��ودة 
بكل  امللف  ه��ذا  مع  التعامل  ���س��رورة  على 
حر�ض ومو�سوعية لأنه مي�ض �سمعة قطاع 

التعليم العايل الأردين ب�سكل مبا�سر.

*عمان 
لالنتخاب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ن��ف��ذت 
نيابية  جت��ري��ب��ي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  ال�����س��ب��ت، 
الر�سيفة،  ل���واء  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف 
بالتعاون مع مركز احلياة “را�سد “ ومركز 
الأمان حلقوق الن�سان وبدعم من الحتاد 

الأوروبي والوكالة ال�سبانية للتنمية.
الهيئة  مفو�سي  جمل�ض  رئي�ض  وق��ال 
التجربة  اإن هذه  الكاللدة،  الدكتور خالد 
امل�ستقلة  الهيئة  روؤية  مع  بالن�سجام  تاأتي 
لالنتخاب بالنفتاح والتعاون مع موؤ�س�سات 
املجتمع املدين، ف�سال عن تقييم اإجراءات 

اأه��م  على  للتعرف  قبلي،  ب�سكل  الهيئة 
م�سريا  م�سبقًا،  وحلها  وامل�ساكل  التحديات 
الإج�����راءات  ك��اف��ة  تطبيق  مت  اأن���ه  اىل 
ال�سحية والالزمة لتنفيذ عملية القرتاع 

والفرز خالل التجربة النتخابية.
وا����س���ار م��دي��ر م��رك��ز احل��ي��اة را���س��د 
هذا  ان  اىل  ع��ام��ر،  بني  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور 
جتويد  اإىل  ي��ه��دف  الهيئة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
ان  اىل  م�����س��ريا  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  ال��ع��م��ل��ي��ة 
ت�سهم  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ج��رب��ة  ه���ذه 
خا�ض  ب�سكل  ال�سباب  ل��دى  الوعي  برفع 
العملية  يف  ال�سحيحة  امل�ساركة  ب�سرورة 

قيا�ض  اإىل  ت��ه��دف  ك��م��ا  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
مع  وان�سجامها  ال��رق��اب��ي��ة  الإج�����راءات 
ال�سحي.  بالو�سع  اخلا�سة  الإج���راءات 
�سابات  التجريبية  و�سارك يف النتخابات 
و�سباب من لواء الر�سيفة حيث تر�سح 16 
مر�سحة ومر�سحا �سمن 3 قوائم انتخابية 
اف��رتا���س��ي��ة، واأج���ري���ت الن��ت��خ��اب��ات يف 
م��در���س��ة ع���وج���ان ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات، 
وا���س��ت��م��رت ال��ت��ج��رب��ة م��ن ال�����س��اع��ة 10 
�سباحًا وحتى ال�ساعة 1 ظهرًا، و�سارك يف 
وناخب.  ناخبة   400 النتخابية  العملية 
وتاأتي هذه التجربة وفقًا ملتطلبات ال�سياق 

الوعي  وتعزيز  بتطوير  املتعلقة  املحلي 
للمجل�ض  الربملانية  بالنتخابات  ال��ع��ام 
اإجراء  التا�سع ع�سر، وهي مترين حي على 
الن��ت��خ��اب��ات يف ظ���ل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا، 
حتاكي  التي  اجلديدة  للتعليمات  واختبارا 
قبل  من  املقرة  العامة  ال�سالمة  �سروط 
وعي  زي���ادة  اإىل  وت��ه��دف  الوب��ئ��ة،  جلنة 
النتخابات  اإج���راءات  يف  املحلي  املجتمع 
يف كافة مراحلها ليكون املواطن على دراية 
النتخابية  العملية  حتتاجه  مب��ا  اأك��رب 
العملية  لإدارة  واإدارية  ب�سرية  كوادر  من 

النتخابية.

*عمان 
والإ�سكان  العامة  ال�سغال  وزير  اأكد 
الأوام����ر  اأن  ال��ع��م��و���ض  ف���الح  امل��ه��ن��د���ض 
املقاولة  عقد  يف  بها  م�سموح  التغيريية 
وملتزمة  من�سبطة  ت��ك��ون  اأن  �سريطة 
الإن�سائي  للعمل  الناظمة  بالت�سريعات 

وحدود و�سقف املخ�س�سات املالية.
ام�����ض جل�سة  رع��اي��ت��ه  وق���ال خ���الل 
ح���واري���ة ن��ظ��م��ت��ه��ا دائ�����رة ال��ع��ط��اءات 
“الأوامر  بعنوان  ال���وزارة  يف  احلكومية 
يف  واملدنية  املهنية  وامل�سوؤولية  التغيريية 
اإن الأ�سل  قطاع ال�ست�سارات الهند�سية”، 
اأن  نهايته  وحتى  بدايته  من  العطاء  يف 

يكون بح�سب الت�سميم والكميات والأ�سعار 
املو�سوعة عند طرحه.

وامل�ستجدات  امل�ساكل  بع�ض  اأن  وا�ساف 
اأم��را  ت�ستلزم  العمل  اأث��ن��اء  تظهر  ال��ت��ي 
احلدود  يف  العقد  �سروط  بح�سب  تغيرييا 
داعيا  ال��ع��ام،  امل���ال  يحفظ  ومب��ا  ال��دن��ي��ا 
جميع  بني  والتن�سيق  التعاون  زي��ادة  اإىل 
الأطراف والت�ساركية بني جميع الأطراف 
م�ستوى  لرفع  الإن�����س��اءات  بقطاع  املعنية 

الإج���راءات  يف  ال�سفافية  وزي���ادة  املهنة 
بدءا مبرحلة الت�سميم وانتهاء بالتنفيذ.

واأكد اأن احلكومة تويل قطاع املقاولت 
لدعمه  وت�سعى  كبريا،  اهتماما  والهند�سة 
القطاعات  اأه��م  اح��د  باعتباره  ومتكينه 
ت�سغل  ال��ت��ي  وال��ت��ن��م��وي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 

العمالة وحترك القطاعات املوازية.
وق����ال ن��ق��ي��ب امل��ه��ن��د���س��ني الأردن���ي���ني 
املهند�ض  اإن  ال��زع��ب��ي  اح��م��د  امل��ه��ن��د���ض 
العرب،  املهند�سني  طليعة  يف  كان  الأردين 

وكانت الدول العربية تت�سابق لال�ستفادة 
القطاع  يف  الأردنية  والكفاءة  اخلربة  من 
اأن  م�سيفا  وال���س��ت�����س��اري،  ال��ه��ن��د���س��ي 
�سبط  على  ق��ادرة  الوطنية  ت�سريعاتنا 
م�سوؤوليات  وحت��دي��د  الهند�سي  ال��ع��م��ل 
بو�سع  ال��ي��وم  مطالبون  ونحن  جهة،  ك��ل 
بهذا  ل��ل��ن��ه��و���ض  وط��ن��ي��ة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

القطاع.
اأحمد  املهند�ض  املقاولني  نقيب  واثنى 
اأزم��ة  خ��الل  ال����وزارة  دور  على  اليعقوب 

امل�ستحقات  ت�سديد  يف  وتعاونها  ك��ورون��ا 
املالية للمقاولني وت�سريع ا�ستئناف العمل 
بقطاع الإن�ساءات، لفتا اىل اأهمية اقرار 
خالل  من  و�سبطه  اخلا�ض  املقاولة  عقد 

التعليمات الناظمة.
تخ�سع  التغيريية  الأوام���ر  اإن  وق��ال 
وت�سريعات  وانظمة  تعاقدية  ل�سروط 
الأمر  يوؤدي  الأحيان  بع�ض  ويف  وا�سحة، 
العطاء  كلفة  تخفي�ض  اإىل  التغيريي 

ولي�ض زيادته دائما كما يعتقد البع�ض.
وع���ر����ض م��دي��ر دائ�����رة ال��ع��ط��اءات 
احلكومية املهند�ض حممود خليفات لآليات 
التغيريي،  الأم���ر  ا�ست�سدار  وتعليمات 
واآليات  املرتكبة  للمخالفات  مناذج  مقدما 

�سبطها والتعامل معها.
واخلرباء  املتخ�س�سني  من  عدد  و�سدد 
اأهمية  والإن�����س��اءات  الهند�سة  قطاع  يف 

وجود الأوامر التغيريية.
الت�سريعية  التعديالت  لأهم  وعر�سوا 
�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��واج��ب��ة  والج��رائ��ي��ة 
العمل  وجتويد  املخالفات  حجم  تقلي�ض 

الإن�سائي عموما.

*عّمان 
الور�سة  يف  �سحفيني  ع�سرة  ���س��ارك 
م�سروع  ت��دري��ب��ات  �سل�سلة  �سمن  الأوىل 
تعزيز قدرات الإعالم الأردين يف مكافحة 
الرتبية  منظور  من  والإره����اب،  التطرف 
والأداء  امل��ح��ت��وى  وج����ودة  الإع��الم��ي��ة 
الإع��الم  معهد  ينفذها  التي  الإع��الم��ي، 
»ه��داي��ة«  م��رك��ز  م��ع  بال�سراكة  الأردين 
وا�ستملت  ال��ت��ط��رف.  ملكافحة  ال����دويل 
على  اأي��ام  ثالثة  ا�ستمرت  التي  الور�سة 
تدريب امل�ساركني على الأ�ساليب واملنهجية 
اخل���ربات  ن��ق��ل  ُت�سهل  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

الإع��الم��ي��ة  بالرتبية  املتعلقة  املعرفية 
الإعالم  يف  املعمقة  واملفاهيم  واملعلوماتية 
املهني وامللتزم باأخالقيات ر�سالة ال�سحافة 
ودوره�����ا يف امل��ج��ت��م��ع. وي��ه��دف امل�����س��روع 

ق���درات  ب��ن��اء  اإىل  ت��دري��ب��ات��ه  و�سل�سلة 
والقادمني  العاملني  الأردنيني  ال�سحفيني 
اجلدد للمهنة ونا�سطي الإعالم الجتماعي 
ال�سحفية  ال��ت��ق��اري��ر  ج���ودة  ت��ط��وي��ر  يف 
التطرف  مواجهة  يف  الإعالمية  والر�سائل 

ر�سد  اإىل  بالإ�سافة  الإره����اب،  ور���س��ائ��ل 
خطاب الكراهية، وزيادة الوعي يف جمالت 
خطاب الكراهية، والتجاوزات الأخالقية. 
يف  ���س��ارك��وا  ال��ذي��ن  ال�سحفيون  و�سيعمل 
على  للم�سروع،  ا�ستكماًل  الأوىل،  الور�سة 

مواقع  يف  لهم  وزميلة  زمياًل   150 تدريب 
خمتلفة من الإذاعات والتلفزيون واملواقع 
التوا�سل الجتماعي.  الإخبارية وو�سائل 
اإن  ق��ب��ي��الت،  �سليمان  ال�سحفي  وق����ال 
على  للتعرف  ف��ر���س��ة  اأع��ط��ى  ال��ت��دري��ب 
املعلومة ومهارات  اأ�ساليب جديدة لإي�سال 
دوره  اأن  اإىل  م�سريًا  املعلومات،  من  التحقق 
على  ق��ادرًا  يكون  اأن  يجب  لحقًا  كمدرب 
املتعلقة  وال�سطالحات  املفاهيم  تقدمي 
للمتدربني  والتطرف  الكراهية  بخطاب 
اأن املعهد يقدم  ب�سورة وا�سحة. ي�سار اإىل 
تدريباته املتخ�س�سة يف الأردن واملنطقة، 
فيه  �سارك  تدريبيًا  برناجمًا   330 نفذ  اذ 
مدار  على  ومتدربة  متدرب  اآلف   7 قرابة 
يف  الإع���الم  بر�سالة  اإمي��ان��ًا  ���س��ن��وات،   10

خدمة املجتمع وتلبية احتياجاته.

*عمان 
ق���رر ن��ائ��ب ع���ام ع��م��ان ال��دك��ت��ور ح�سن 
نقابة  جمل�ض  اع�����س��اء  ي��د  ك��ف  ال��ع��ب��دال��الت 
وهيئات  املركزية  الهيئة  واع�ساء  املعلمني 
العمل  عن  النقابة  ووق��ف  وادارات��ه��ا  الفروع 

واغالق مقراتها ملدة �سنتني.
م��ذك��رات اح�����س��ار بحق  ا���س��دار  كما ق��رر 
لي�سار  النقابة  جمل�ض  اع�ساء  عليهم  امل�ستكى 
املخت�ض  ال��ع��ام  امل��دع��ي  ع��ل��ى  ع��ر���س��ه��م  اىل 

ل�ستجوابهم عن اجلرائم امل�سندة اليهم.
انه   ، ال�سبت  �سرح  عمان  عام  نائب  وك��ان 
من  ع��دد  يف  العامة  النيابة  نظر  �سوء  وعلى 
جمل�ض  بحق  التحقيقية  اجلزائية  الق�سايا 

نقابة املعلمني وهي :اأول : الق�سية التحقيقية 
لدى  املنظورة  املالية  ب��ال��ت��ج��اوزات  املتعلقة 
الف�ساد.  ومكافحة  النزاهة  هيئة  عام  مدعي 
لدى  واملنظورة  التحقيقية  الق�سية  ثانيا: 
مدعي عام عمان واملتعلقة بالقرارات ال�سادرة 
عرب  تداولها  مت  وال��ت��ي  النقابة  جمل�ض  ع��ن 
على  وا�ستملت  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

اجراءات حتري�سية.
املتعلقة  التحقيقية  الق�سية  ث��ال��ث��ا: 
بالفيديوهات ال�سادرة عن نائب النقيب والتي 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  ت��داول��ه��ا 

واملنظورة لدى مدعي عام عمان.
تقدم  ما  على  وبناء  انه  العبدالالت  وبني 

مذكرات  ا�سدار   ، العامون  املدعون  قرر  فقد 
جمل�ض  اع�ساء  عليهم  امل�ستكى  بحق  اح�سار 
العام  املدعي  لي�سار اىل عر�سهم على  النقابة 
امل�سندة  اجلرائم  عن  ل�ستجوابهم  املخت�ض 
اليهم. كما قرر كف يد اأع�ساء جمل�ض النقابة 
الفروع  وهيئات  امل��رك��زي��ة  الهيئة  واع�����س��اء 
واغالق  العمل  عن  النقابة  ووق��ف  وادارات��ه��ا 
الرتبية  وزير  وخماطبة  �سنتني،  ملدة  مقراتها 
والتعليم لجراء املقت�سى القانوين فيما يتعلق 
النقابة  اعمال  لت�سيري  موؤقتة  جلنة  بت�سكيل 

اداريا وماليا.
ن��ائ��ب ع���ام ع��م��ان، م��ن��ع الن�سر  ك��م��ا ق���رر 
وال����ت����داول وال��ت��ع��ل��ي��ق يف و���س��ائ��ل الع���الم 

الق�سايا  بهذه  كافة  الجتماعي  والتوا�سل 
املنظورة با�ستثناء اجلهة الر�سمية امل�سرح لها 
ح�سن  الدكتور  عمان  ع��ام  نائب  وق��رر  بذلك 
املتعلقة  الق�سايا  يف  الن�سر  حظر  العبدالالت، 
واإغ��الق  املعلمني  نقابة  جمل�ض  يد  كف  بقرار 
طائلة  وحت��ت  ال�سبت،  �سدر  ال��ذي  مقراتها 

امل�سوؤولية اجلزائية.
اإىل  كتابا  ال��ع��ب��دال��الت  ال��دك��ت��ور  ووج���ه 
الإعالم  و�سائل  على  بالتعميم  الإع��الم  هيئة 
الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  وامل�سموع  املرئي 
للتقيد بعدم ن�سر اأية معلومات تتعلق بالق�سايا 
ع��ام  )م��دع��ي   92/2020 رق���م  التحقيقية 
ورق��م  ال��ف�����س��اد(،  ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة 

رق��م  ع��م��ان(،  ع���ام  )م��دع��ي   9246/2020
9247/2020 )مدعي عام عمان(.

يتعلق  ما  كل  ن�سر  عدم  اي�سا  القرار  و�سمل 
ن�سر  اإعادة  اأو  ن�سر  اأو  التحقيق فيها  مبجريات 
اأو تداول اأية �سورة اأو فيديوهات تتعلق بها ما 

يوؤثر �سلبا على جمريات التحقيق.
الّدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  واأع��ل��ن 
تي�سري النعيمي اأّنه تبّلغ ال�سبت، بقرار النيابة 
نقابة  جمل�ض  اأع�ساء  يد  كف  املت�سّمن  العاّمة 
عليه  وبناًء  وهيئاتها،  النقابة  ووقف  املعلمني 
جلنة  ت�سكيل  خالل  من  القرار  الوزارة  �ستنفذ 
ومالّيًا  اإدارّي��ًا  النقابة  اأعمال  لت�سيري  موؤقتة 

خالل اليومني املقبلني.

الرتبية  وزي���ر  ق���ال  اخ���ري  �سعيد  وع��ل��ى 
عالوة  اإن  النعيمي  تي�سري  الدكتور  والتعليم 
التي  املعلمني  رتب  نظام  تعديل  �سمن  املعلمني 
بجميع  اأ�سوة  كورونا  جائحة  اأثر  وقفها  جرى 
موظفي الدولة يف القطاعني الع�سكري واملدين 
�سهر  بداية  من  اعتبارا  للجميع  �سرفها  �سيعاد 

كانون الثاين املقبل.
الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  النعيمي  وقال 
اأوراق  ت�سحيح  ب�ساأن  ال�سبت،  )برتا(  الأرنية 
عمليات  “اإن  للعام2020،  التوجيهي  امتحان 
التدقيق والت�سحيح ت�سري ب�سكل منتظم ح�سب 
اإعالن  اأن  اخلطة والإجراءات املتبعة”، مبينا 

النتائج �سيكون �سمن الإطار الزمني املتوقع.

التربية: عملية فرز وتدقيق نتائج 
التوجيهي تسير كما هو مخطط لها

إغالق المخرج الحالي
 لمستشفى الجامعة 

مدير الشؤون الصحية بالعاصمة:المراكز 
الصحية رديف فاعل للمستشفيات

رئيس األركان يفتتح قسم العزل العالجي 
المتخصص بمدينة الحسين الطبية

التعليم العالي تنفي إنهاء
 خدمات رؤساء جامعات رسمية 

المستقلة لالنتخاب وراصد ينفذان 
عملية انتخابية تجريبية

العموش: األوامر التغييرية مسموح بها في 
عقد المقاولة شريطة التزام التشريعات

صحفيون يشاركون بدورة عن تعزيز قدرات 
اإلعالم في مكافحة التطرف واإلرهاب

حظر النشر بالقضايا التحقيقية المتعلقة بنقابة المعلمين

ـــام الــمــقــبــل ـــع ــــب الــمــعــلــمــيــن مــطــلــع ال ــي: إعــــــادة صــــرف عـــــالوة رت ــم ــي ــع ــن ال

نائب عام عمان : كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين
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أسعار الذهب تزيد 70 قرشا 
محليا لمختلف األوزان

*عمان 
قر�سا   70 مبقدار  ال�سبت،  املحلية  بال�سوق  الذهب  اأ�سعار  ارتفعت 
ملختلف اأوزانه املتداولة بني املواطنني مقارنة مع اأ�سعار اأم�ض اجلمعة، 
بعد ان حطم املعدن النفي�ض حاجز 1900 دولر لالأون�سة يف ال�ساعات 

الأخرية املا�سية.
وبلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة من املواطنني يف 
ال�سوق املحلية اليوم 50ر38 دينار لغايات �سراء املواطنني من حمالت 

ال�ساغة، مقابل 10ر37 دينار جلهة البيع.
وح�سب اأمني �سر النقابة العامة لأ�سحاب حمالت جتارة و�سياغة 
احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب عياري 
24 و18 لغايات ال�سراء من حمالت ال�ساغة 20ر45 و10ر34 دينار على 

التوايل.
�سعر  اأن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  عالن  وبني 
اللرية  �سعر  بلغ  بلغ 270 دينارا، فيما  الر�سادي وزن 7 غرامات  اللرية 

الإجنليزي وزن 8 غرامات 308 دنانري.
وا�سار اإىل اأن اأ�سعار الذهب بال�سوق العاملية اأغلقت تداولتها اأم�ض 
اجلمعة عند 1902 دولر لالأون�سة، وهو ال�سعر الأعلى الذي يحققه 

املعدن الأ�سفر خالل ت�سع �سنوات ما�سية.
القيا�سية يعود  اإىل هذه الأرقام  الذهب  ارتفاع  اأ�سباب  اأن  واو�سح 
امل�ستثمرين  ما يدفع  املتحدة وال�سني  الوليات  القائمة بني  للتوترات 
اللجوء للمالذات الآمنة، اإىل جانب النت�سار املتزايد لفريو�ض كورونا 

امل�ستجد.
الذي  التاريخي  ال�سعر  عن  دولرا   20 اليوم  يف�سلنا  عالن،  وقال 
اأيلول عام 2011 ، و�سجل يف ذلك التاريخ 1922  بلغه الذهب يف �سهر 

دولرا لالأون�سة.
�سعيفا  زال  ما  املحلية  بال�سوق  الذهب  على  الطلب  ان  اإىل  وا�سار 
القوة  من  حد  ما  ال���زواج،  حفالت  وانح�سار  الأ�سعار  لرت��ف��اع  نظرا 
ال�سرائية للمواطنني، يقابله عر�ض متو�سط بفعل اإجراءات مكافحة 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
اململكة  عموم  يف  ذه��ب  و�سانع  تاجرا   850 يقارب  ما  ويوجد 
حده  يف  دينار  مليارات   5 من  اك��رث  يبلغ  خال�ض  اأردين  براأ�سمال 

الأدنى.

الجمارك تدرج شركة األمين للصناعات 
والتجهيزات الطبية للقائمة الذهبية

*عمان 
لل�سناعات  الأم����ني  ���س��رك��ة  الردن���ي���ة،  اجل��م��ارك  دائ����رة  ادرج����ت 
ال�سترياد  جمال  يف  الذهبية  القائمة  برنامج  اىل  الطبية  والتجهيزات 
لال�ستفادة من الت�سهيالت اجلمركية املمنوحة لل�سركات املدرجة على هذه 
القائمة. وقالت الدائرة يف بيان �سحفي انه مت ان�سمام ال�سركة للقائمة 
الذهبية بعد اأن انتهت جلنة تدقيق اللتزام من عمليات التدقيق امليداين 
باملتطلبات  املتعلقة  اللتزام  متطلبات  من  التحقق  �سملت  والتي  لل�سركة، 
املتعلقة  العمل  اأنظمة  على  والتدقيق  الأم���ان،  ومتطلبات  اجلمركية، 
بالتجارة اخلارجية اخلا�سة باإجراءات ال�سترياد والت�سدير، بعد تقييم 
حققت  حيث  اجلمركية،  والأنظمة  بالت�سريعات  ال�سركة  التزام  مدى 
ال�سركة �سروط ومعايري برنامج القائمة الذهبية يف جمال ال�سترياد، ومت 
ت�سنيفها �سمن فئة اخلطورة املتدنية. وا�سافت ان برنامج القائمة الذهبية 
العام  الفاعلة بني القطاعني  لل�سراكة  التج�س�يد احلقيقي  �س�ياق  ياتي يف 
واخلا�ض، جلعل الأردن بيئ�ة خ�سبة لال�س�تثمار م�ن خ�الل تقدي�م اخلدمة 
املتميزة لقطاعات املتعاملني م�ع اجلمارك الأردنية، والتي ت�س�مل: �سركات 
ال�ى  اإ�ساف�ة  وامل�س�تودعات،  والنق�ل،  والتخلي��ض،  والت�سدي�ر،  ال�س�ترياد 
املوؤهل�ة. ويق�وم الربنام�ج املذكور  امل�دن ال�سناعي�ة  ال�س�ركات املقام�ة ف�ي 
ال�سركات  قب�ل  م�ن  والت�س�ريعات  بالأنظمة  الطوعي  اللت�زام  مبداأ  على 
يحققها  التي  الأه��داف  اأبرز  فان  بالذكر  اجلدير  ومن  الع�القة.  �ساحبة 
برنامج القائمة الذهبية املتمثل يف امل�ساهمة بت�سجيع انتقال ال�سلع ب�سكل 
على  التخلي�ض  اإجراءات  ت�سهيل  خالل  من  التكاليف،  وتقليل  واآمن،  �سهل 
وكذلك  العاملية  واملوانئ  الوطنية  اجلمركية  واملراكز  احلدود  يف  ال�سلع 
التي تن�سجم مع  للرقابة اجلمركية  الربامج والتقنيات احلديثة  تطبيق 
اأمن وت�سهيل �سل�سلة التزويد يف التجارة العاملية اىل جانب توفري  معايري 
الدعم املعنوي لل�سركات املدرجة �سمن القائمة الذهبية، وت�سجيعها على 

ال�ستمرار باللتزام باملتطلبات اجلمركية ومتطلبات الأمان.

*عمان 
اأطلقت غرفة �سناعة الأردن موقعها الإلكرتوين اجلديد، ملواكبة 
ملختلف  الإلكرتونية  الأمتتة  نحو  والتوجه  التكنولوجية  التطورات 
القطاع  مع  والتفاعل  التوا�سل  م�ستوى  ورف��ع  وخدماتها  اأن�سطتها 

ال�سناعي.
اجلهود  حجم  املوقع  يعك�ض  ال�سبت،  للغرفة  �سحفي  بيان  وح�سب 
املبذولة على مدى ال�سنوات املا�سية لتطوير منظومة اخلدمات املقدمة 
ومتخ�س�سة،  جديدة  وخدمات  برامج  وا�ستحداث  ال�سناعي  للقطاع 

ت�سهم يف تخطي العقبات التي تعرقل م�سرية منو القطاع ال�سناعي.
ويفرد املوقع، ثالث بوابات لإبراز جمالت تهم ال�سناعة الأردنية 
تتمثل بال�سادرات والطاقة وال�ستثمار، بالإ�سافة اإىل بوابة الغرفة 

الرئي�سة وما تقدمه من خدمات ب�سكل عام.
اأن املوقع اجلديد  واكد مدير عام الغرفة الدكتور ماهر املحروق، 
جاء بحلة جديدة بهدف اإتاحة وتوفري خمتلف اخلدمات التي تقدمها 
يتم  ما  واب��راز  منها،  امل�ستفيدين  �سريحة  لتو�سيع  اإلكرتونيًا،  الغرفة 
ملختلف  وتوفريها  متخ�س�سة  خدمات  اأو  واأبحاث  درا�سات  من  اجنازه 

اجلهات املهتمة.

*عمان 
املهند�ض فتحي اجلغبري  دعا رئي�ض غرفتي �سناعة الأردن وعمان 
لتب�سيط  العمري  ح��دود  على  العاملة  العالقة  ذات  اجلهات  جميع 

الإجراءات واحلفاظ على حركة ان�سياب ال�سادرات.
التكاتف  اجلميع  على  ان  �سحايف  بت�سريح  اجلغبري  املهند�ض  واكد 
عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  الوطنّية  ال�سناعة  لدعم 
ال�سناعة  غرف  تلقتها  ال�سكاوى  من  العديد  وجود  اىل  لفتا  الثاين، 
باملنتج  ال�سرر  تلحق  احل��دود  على  الإج����راءات  بع�ض  وج��ود  ح��ول 

الأردين امل�سدر للخارج.
و�سدد على اأهمية دعم ال�سادرات الوطنّية يف ظل جائحة كورونا، 
معتربا ان ال�سادرات ال�سناعية ركيزة اأ�سا�سية يف التنمية القت�سادية 
وت�ستحوذ على ن�سبة مرتفعة من اجمايل ال�سادرات، مو�سحا ان غرفة 
العاملة  العالقة  ذات  اجلهات  من  العديد  مع  توا�سلت  الأردن  �سناعة 
ال�سلع  تدفق  حركة  ودعم  الإج��راءات  لتب�سيط  العمري  حدود  على 

للخارج.

غرفة صناعة األردن تطلق 
موقعها اإللكتروني الجديد

رئيس غرفتي صناعة االردن 
وعمان يدعو لتبسيط االجراءات 

الجمركية في حدود العمري 

*عمان 
الغذائية،  امل��واد  لتجار  العامة  النقابة  اكدت 
وبات  ا�ستعدادته  اأكمل  الغذائية،  املواد  قطاع  ان 
ال��ذي  امل��ب��ارك  الأ�سحى  عيد  ل�ستقبال  ج��اه��زا 
ياأتي مو�سمه احلايل يف ظروف ا�ستثنائية فر�ستها 

جائحة كورونا.
وقال رئي�ض النقابة خليل احلاج توفيق لوكالة 
حالة  ي�سهد  القطاع  اإن  الأردنية)برتا(،  الأنباء 
ق�سرية،  لي�ست  ف��رتة  منذ  م�ستمرة  كبرية  رك��ود 
على  املتوا�سلة  والعرو�ض  الأ�سعار  ا�ستقرار  رغم 
معربا  املواطنون،  يحتاجها  التي  ال�سلع  خمتلف 
تن�سيط  يف  ال��روات��ب  �سرف  ي�سهم  ب��اأن  اأمله  عن 
عيد  حلول  موعد  اإن  وا�ساف  التجارية.  احلركة 
تفر�سه  ا�ستثنائي  ظ��رف  م��ع  يتزامن  ال�سحى 
�سياح  قدوم  اأو  املغرتبني  عودة  وعدم  كورونا  اأزمة 
البالد  يف  العيد  اجازة  لق�ساء  العربية  الدول  من 
اقامة  ومنع  الف���راح  ���س��الت  اغ��الق  وا�ستمرار 
اجلزئي،  احلظر  وفر�ض  والتجمعات  املنا�سبات 
للمواطنني  ال�سرائية  القدرة  تراجع  اىل  ا�سافة 
والذي ظهر جليا خالل ال�سهر احلايل. واكد احلاج 
توفيق، الذي يراأ�ض كذلك غرفة جتارة عمان، ان 
املواطنني �سيلم�سون اثر العرو�ض والتخفي�سات يف 
غري  �ستكون  والتي  ال�سوبرماركت  وحم��ال  امل��ولت 
م�سبوقة بفعل حالة الركود التي ت�سهدها ال�سواق 
التجزئة  حمال  اآلف  بني  كبرية  مناف�سة  ولوجود 

ومئات امل�ستوردين وجتار اجلملة.
وزاد بانه �سيتم الرتكيز يف العرو�ض على اللحوم 
والدواجن  واملجمدة  وامل��ربدة  الطازجة  احلمراء 

لل�سيافة  ت�ستخدم  التي  واملواد  امل�ستوردة،  املجمدة 
يف العيد وباقي املواد ال�سا�سية وال�سرورية، موؤكدا 
توفر خمزون اآمن بال�سوق املحلية من خمتلف املواد 
من  متعددة  وباأ�سناف  ال�سا�سية  وال�سلع  الغذائية 

ال�سلعة الواحدة.
ال��دوام  �ساعات  بتمديد  توفيق  احل��اج  وطالب 
خالل اليام التي ت�سبق العيد حتى ال�ساعة الثانية 
اإغالق  وعدم  تقدير،  اأقل  على  الليل  منت�سف  بعد 

وال�سماح  ال�سيارات  حركة  اأمام  التجارية  ال�سوارع 
واملطاعم  التجارية  املحال  جميع  اأم��ام  بالوقوف 
وحمال احللويات ب�سكل غري مزدوج وزيادة الأماكن 

املخ�س�سة لبيع ال�ساحي.
الأ�سعار  باأن  املواطنني  النقابة  رئي�ض  وطماأن 
�ستكون م�ستقرة واإىل انخفا�ض يف بع�سها و�ستكون 
كل  من  كثرية  بدائل  و�ستتوفر  اجلميع  متناول  يف 
ال�سرائية  قدرته  وح�سب  امل�ستهلك  اأم��ام  �سلعة 
خمتلف  تزويد  مت  بانه  موؤكدا  كبرية،  وبكميات 
ال��غ��ذاء  م��ن  كافية  بكميات  اململكة  حم��اف��ظ��ات 

وم�ستلزمات العيد.
اإن  توفيق،  احلاج  قال  الأ�ساحي،  وبخ�سو�ض 
نحو  وف��روا  املوا�سي  ومربي  والتجار  امل�ستوردين 
وا�سرتاليا  رومانيا  من  م�ستوردة  اأ�سحية  األف   450
 ، لل�سروط  مطابقة  بلدية  واأخ����رى  وا�سبانيا، 
و�ستطرح للبيع يف املواقع التي حددتها اأمانة عمان 
ما  الأ�سعار  ترتاوح  اأن  متوقعا  والبلديات،  الكربى 
بني 130 و 160 دينارا للخاروف امل�ستورد و180 و 

220 دينارا للخاروف البلدي ح�سب الوزن.
تقارب  قيمته  غ��ذاء  �سنويا  الردن  وي�ستورد 
لل�سناعة  اأولية  مواد  منه  جزء   ، دولر  مليارات   4
مواد  وتعترب  املحلي،  لال�ستهالك  جاهز  والآخ��ر 
اأكرث  والبقوليات  املجفف  واحلليب  والرز  ال�سكر 

املواد الغذائية ا�ستريادا.
األف   14 حاليا  الغذائية  امل��واد  قطاع  وي�سم 
�سركة تتوزع بني امل�ستوردين وجتار اجلملة وحمالت 
التجزئة بعموم البالد ن�سفها بالعا�سمة، وفرت نحو 

200 األف فر�سة عمل غالبيتها لأردنيني.

قطاع المواد الغذائية يستكمل 
استعدادته لعيد األضحى

مقال رئيس التحرير

ال�����س��ي��ا���س��ات،  خ���ري  اأن 
تتعر�ض  ل  وحدها  لأنها  املدنية،  ال�سيا�سة  هي 

للثورات، اإذ حيث تكرث الطبقة الو�سطى يقل جدا وقوع الثورات 
وال�سطرابات يف ال�سيا�سة

الذين  اأم��ا  ال�سمع،  بحا�سة  يتمتع  ملن  احلكماء  و�سية  هي  هذه 
نخاطب  وكاأننا  الأب��د،  اإىل  ي�سمعوا  لن  فاإنهم  ال�سمم،  داء  اأ�سابهم 
اإىل �سيا�سة مدنية  اإن بالدنا يف حاجة  الأموات ومع ذلك نقول لهم 
ال�سيا�سة بدون هذه  واإىل طبقة و�سطى، وجهان لعملة واحدة، لأن 
الطبقة تنهار، كما اأن املجتمع الذي يخلو من متو�سطي احلال، يفتح 

املجال اأمام ال�سراع بني طبقة الفقراء والأغنياء .
احلياتية  املغريات  وق��ع  وعلى  ت�سللوا  قمر  �سوء  دون  ليل  فى 
الأمان  �سمام  هى  كانت  التى  منا  ال�سريحة  تلك  �سرقوا  ال�سهوانية 
اآخر  �سقوط وبعد خروج  التى وقفت بعد كل  البقاء.. تلك  و�سمان 

حمتل لتعيد بناء الوطان والدول احلقيقية .
هى ا�سقطوها من احل�سابات.. �سنني وهم يعملون بجد لتقلي�سها 
والزمان  املكان  ذاك��رة  هى  اح��د..  منها  يتبقى  ومل  تال�ست  حتى 
وحامية الوطان فى كل الزمنة.. هى الطبقة الو�سطى التى راحوا 
ميار�سون كل انواع ال�سغط عليها ال�سيا�سية منها والقت�سادية حتى 
تنزلق اإىل ال�سفل اأو تت�سلق وتتملق وتن�سم اإىل ال�سريحة ال�سغرية 
الطافحة فوق �سطح املجتمع ل ل�سىء ال لأنها متتلك كل �سىء فيما 

املجاميع الوا�سعة ل متتلك حتى فتات املوائد وك�سرة اخلبز .
�سنني وهم يعملون بجد على اإنهائها وحتطيمها وهى تقاوم بعد اأن 
ا�ستطاعوا اأن ينهوا طبقة اخرى قبلها هى الطبقة العاملة وممثليها.. 
اأنهوا ن�سالت الطبقة العاملة اأو �سوهوها من ذاك الواقف فى و�سط 
الحت��ادات  اإىل  احلديدية  ال�سيدة  يتحدى  الدميقراطيات  اع��رق 
العمالية ال�سغرية فى دولنا احلديثة.. كان النهاء الق�سرى والقتل 
لزعامات الطبقات العاملة قد وىل زمنه فجاء زمن �سراء الزعامات 
والوطان..  الدول  لتلك  الكاملة  املن�سومة  �سمن  لتكون  اإف�سادها  اأو 
الكل فا�سد ولكل ثمنه!! حتى الزعيم القائد امللهم العماىل املنا�سل 
وموح�سة  مظلمة  زنزانة  فى  ينتهى  اأن  اأو  يقب�سه  اأن  اإم��ا  ثمن  له 
�سادية  ليمار�ض  الغلي�سة  الع�سى  حامل  دخ��ول  اإل  منها  يخفف  ل 
مر�سية.. اأو املوت فى ظروف غام�سة!!! وتعددت الطرق التى انهوا 
حجرا  الو�سطى  الطبقة  امامهم  وبقيت  ون�سالتها  الطبقة  تلك  بها 
كل  متلك  باقلية  ال  يعرتف  ل  لقت�ساد  اجلارفه  املوجة  وجه  فى 
احلياة  ا�سا�سيات  لتوفري  اليوم  من  دقيقة  كل  ت�سقى  وغالبية  �سىء 
وامل�ستحمة  الفاخرة  املقاهى  �سالونات  فى  اجلال�سة  ال�سريحة  فيما 
بالعطور الباري�سية والغارقة حتى النخاع فى امللذات اليومية ترمى 

ببقايا الكافيار وما لذ وطاب فى القمامة..
اإىل  يطمحون  دوم��ا  كانوا  الذين  الو�سطى  الطبقة  ابناء  حتى 
الوظائف املنتجة ينب�سون فى كتب العلم ويبحثون عن اجلديد، هم 
�سلم  عن  يبحثون  م�ستهلكني  اإىل  فتحولوا  اللوثة  و�سلتهم  الآخ��رون 
يو�سلهم اإىل العلى عرب وظيفة فى بنك اأو م�سرف اأو موؤ�س�سة دولية 
التى  تلك  احلقيقية  النتاج  ومراكز  امل�سنع  عن  وبعيدا  غريها،  اأو 

تبنى الدول ل التى تخلق منها ا�سباها لدول..
وابنائها  الطبقة  بتلك  حمفوظ  جنيب  وروائ��ع  رواي��ات  تذكرنا 
فهى  وال�سود  البي�ض  اف��الم  اإىل  حتولت  التى  نف�سها  وا�سح  ب�سكل 
املوظف  املتو�سطة..  الطبقة  تلك  حول  احداثها  تبنى  معظمها  فى 
والطبيب  املوؤ�س�سة  و�ساحب  ال�سغري  والتاجر  والعامل  واملهند�ض 
واملمر�سة واملعلمة.. كل تلك الوظائف اختفت من ادبياتنا و�سا�ساتنا 
ذاك  التخمة  حتى  الفاح�ض  ال��رثاء  فى  ام��ا  حم�سورين  وا�سبحنا 
املختبئ حتت عباءة اقت�ساد ريعى حتى النخاع يعتمد على ال�سرقات 
امل�سانع  وحرق  والعقار  بالر�ض  والجت��ار  ال�سوليفان  بورق  املغلفة 
واملزارع كما قال �سيخ الفقراء ال�سيخ امام »�سيد ق�سورك على املزارع 

من جدنا وعرق جبيننا “
الت�سلق  �سوى  منها  املتبقى  اأو  الو�سطى  الطبقة  لأبناء  خيار  فال 
ال�سريع اإىل عامل اخليال والرثاء اأو ال�سقوط فى متاهات الع�سوائيات 
احلياة  قيد  على  البقاء  ا�سبح  حتى  هم�ست  التى  الطبقات  واأبناء 

ن�سال يومى .
ب�سبب  املتو�سطة  الأ�سر  مدخولت  تاآكل  عن  تتحدث  الأرق���ام 
الت�سخم الذى التهم كل �سىء فى وقت ثبتت فيه الأجور اأو حتركت 
هذه  لأبناء  والر�سيدة  املعقولة  الحتياجات  يلبى  ل  مبا  جزئيا 
الطبقة  هذه  اأن  ذلك  معنى  التعليم،  راأ�سها  على  كان  والتى  الطبقة، 
بنود  من  جتعله  اأو  عنه،  تتخلى  اأن  ميكن  ما  اأ�سال  لديها  يعد  مل 
الرفاهية، وهو ما يعنى تاآكل هذه الطبقة، وحتول اأعداد لباأ�ض بها 
بالتاأكيد  ي�سب  ل  ما  وهو  الفقراء،  طبقة  اإىل  امل�ستورين  طبقة  من 
نن�سده،  الذى  امل�ستقبلى  الأمان الجتماعى، ول ال�ستقرار  فى �سالح 
�سىء،  كل  ويتحمل  �سىء،  كل  يقدم  اإنه  يقول  املتو�سطة  الطبقة  ابن 
وينتظر اأن تراعيه الدولة فى خدماتها، وفى براجمها، ولي�ض هناك 
ومدركة  واعية،  لأنها  الطبقة  هذه  على  ال�سغط  موا�سلة  من  منطق 
خلطورة واأهمية الإ�سالح، هناك �سغط ميكن حتمله، وهناك اآخر غري 
قابل للتحمل .  توازن املجتمع مرهون بالأ�سا�ض، بالطبقة املتو�سطة، 
واأمانها، ميثل اأمانا لهذا املجتمع، ول بد من البحث عن و�سائل جديدة، 
الطبقة،  هذه  مع  الإج��راءات  من  املزيد  اإىل  اللجوء  بينها،  من  لي�ض 

التى حتملت وتاآكلت، ومل يتبق منها �سامدا اإل القليل  .

خالد خازر الخريشا

نضال يومي لنبقى 
على قيد الحياة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان
حذر رئي�ض جمعية امل�سدرين الأردنيني 
الفر�ض  فقدان  من  و�ساح  اأبو  عمر  املهند�ض 
الأردن��ي��ة،  ال�سناعة  ملنتجات  ال�سانحة 
ول�سيما تلك املت�سلة بحياة و�سحة النا�ض، 
وخ�سو�سا  اقتنا�سها  �سرورة  على  م�سددا 
مبحيطها  الوحيدة  الدولة  هي  اململكة  ان 

اخلالية تقريبا من وباء كورونا.
ت�سريح  يف  و���س��اح  اب��و  املهند�ض  واك��د 
عبداهلل  امللك  جاللة  ان  ال�سبت،  �سحايف 
الأردنية دفعة قوية  ال�سناعة  منح  الثاين 
والتطوير  ال��ت��ح��دي��ث  عمليات  مل��وا���س��ل��ة 
وتعزيز  والت�سدير  والن��ت��اج  ب��الع��م��ال 
وتو�سيع  وخارجها  البالد  داخل  تناف�سيتها 
تقليدية،  غري  باأ�سواق  انت�سارها  قاعدة 
جاللته  لتوجيهات  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��ربا 
امل�ستمرة ب�سرورة تطوير موا�سفات وجودة 
�سناعات  يف  والتو�سع  املحلية،  املنتجات 
وامل�ستلزمات  الأدوي���ة  بقطاعات  جديدة 
ال��غ��ذائ��ي  والت�سنيع  الطبية  وامل���ع���دات 
الالزمة  الأولية  املواد  اإنتاج  على  والرتكيز 
املحلية  ال�سوق  ح��اج��ة  ل�سد  لل�سناعات 

وت�سدير الفائ�ض. 
وا�سار املهند�ض اأبو و�ساح اىل اأن منتجات 
الكيماوية  امل���واد  م��ن  الأردن��ي��ة  ال�سناعة 
وامل�ستلزمات  والأدوية  واملطهرات  واملعقمات 
الطبية والغذائية، اظهرت قدرات انتاجية 
حاجات  �سدت  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  خ��الل  كبرية 
م��واد  م��ن  ال��ق��ط��اع��ات  وخمتلف  امل��واط��ن��ني 
ا�سا�سية يف وقت كانت هناك دول تعاين من 

نق�سها و�سحها. 
التي  الردن��ي��ة  ال�سناعة  ان  وا���س��اف 
وتوفر  الجمايل  املحلي  الناجت  ربع  ت�سكل 
غالبيتها  ع��م��ل  ف��ر���س��ة  ال���ف   250 ن��ح��و 
ال�سوق  ملتطلبات  ا���س��ت��ج��اب��ت  لأردن���ي���ني، 
تعزيز  خ��الل  م��ن  واح��ت��ي��اج��ات��ه  املحلية 
التي  ال�سناعات  بع�ض  يف  الإنتاج  عمليات 
امل�ستلزمات  ت�سدير  م��ن  الأردن  م��ّك��ن��ت 
كورونا.  وباء  من  للوقاية  الالزمة  الطبية 
ال�����س��ادرات  اأن  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����ض  وب���ني 

تعد  املحلية  ال�سوق  �سغر  ظل  يف  الوطنية 
وتوفري  الق��ت�����س��ادي  للنمو  الم��ث��ل  احل��ل 
احتياطي  وتعزيز  العمل  فر�ض  من  مزيد 
ظل  يف  الج��ن��ب��ي��ة،  ال��ع��م��الت  م��ن  اململكة 
وجود اتفاقيات جتارة حرة مع العديد من 
العربية  التجارة  مقدمتها  ويف  العامل،  دول 
الوروبي  والحتاد  وكندا  واأمريكا  الكربى 
الأردن��ي��ة  املنتجات  بو�سول  ت�سمح  التي 
العامل.  حول  م�ستهلك  مليار  من  اأك��رث  اإىل 
ودع���ا امل��ه��ن��د���ض اب���و و���س��اح اىل ���س��رورة 
ال�سادرات  لزيادة  وا�سحة  �سيا�سة  ايجاد 
بال�سراكة احلقيقية  وتنويعها بحيث تكون 
ا�سافة  واخلا�ض،  العام  القطاعني  بني  ما 
القطاع  على  الإن��ت��اج  كلف  تخفي�ض  اىل 
ال�سحن  واأج��ور  بالطاقة  املتعلقة  بخا�سة 
حمليا  الوطنية  املنتجات  تناف�سية  لتعزيز 

وخارجيا. 
عام  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  اجلمعية  ان  وب��ني 
منتوجات  ت�سدير  ل��دع��م  ت�سعى   1988

وخدمات القطاع ال�سناعي وتنمية �سادرات 
املالئم  امل��ن��اخ  وت��وف��ري  ال�سناعية،  اململكة 
مبجالت  الع��م��ال  رج��ال  خ��ربات  لتبادل 
الت�سدير، اإ�سافة لرتويج املنتجات الأردنية 
وامل�����س��ارك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال����س���واق  مبختلف 

باملعار�ض الدولية.
لغرفة  اح�سائية  معطيات  وح�����س��ب   
�سناعة الأردن، حققت ال�سادرات ال�سناعية 
قفزة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  عهد  يف 
اآواخ��ر  خ��الل  دي��ن��ار  مليار  نحو  م��ن  هائلة 
مليارات   5 نحو  اإىل  لت�سل  املا�سي،  القرن 

دينار بالوقت احلايل.
ال�سناعي  ال�ستثمار  حجم  وت�ساعف 
 10 نحو  اإىل  لي�سل  الأخ��رية  العقود  خالل 
اأع��داد  ارتفاع  اىل  ا�سافة  دينار،  مليارات 
اآلف من�ساأة خالل  ال�سناعية من 4  املن�ساآت 
عام 1999 لت�سل اليوم اإىل اأكرث من 22 األف 
لنحو  �سادراتها  ت�سل  فيما  �سناعية،  من�ساأة 

140 دولة بالعامل.

*عّمان 
لالألياف  الأردن��ي��ة  ال�سركة  افتتحت 
مكاتبها  ال�سبت،  )فايربتك(،  ال�سوئية 

اجلديدة يف عمان.
 ، ال�سركة  ع��ن  �سحفي  ب��ي��ان  وح�سب 
اأول  باإن�ساء  املتخ�س�سة  ال�سركة  �ستقدم 
الإنرتنت  خدمات  اململكة،  يف  فايرب  �سبكة 
ف��ائ��ق��ة ال�����س��رع��ة ب��اجل��م��ل��ة ل�����س��رك��ات 

الت�سالت ومزودي خدمات الإنرتنت.
هيئة  مفو�سي  جمل�ض  رئ��ي�����ض  واأك���د 
ت��ن��ظ��ي��م ق���ط���اع الت�������س���الت ال��رئ��ي�����ض 
خالل  اجل��ب��ور  غ��ازي  الدكتور  التنفيذي 
البنية  دعم  يف  ال�سركة  اأهمية  الفتتاح، 
�سبكة  وتوفري  الت�سالت،  لقطاع  التحتية 
انرتنت عالية ال�سرعة متّهد الطريق لدعم 
الت�سالت  م��ن  اخلام�ض  اجليل  خ��دم��ات 

باململكة.
املتطورة  التحية  البنى  اأهمية  وب��ني 
الرقمي  ال��ت��ح��ّول  تي�سري  يف  ل��الت�����س��الت 
خالل  جلّية  اإل��ي��ه  احل��اج��ة  ظ��ه��رت  ال��ذي 
املواطنني  حياة  ت�سهيل  يف  كورونا  جائحة 
القطاعات  ملختلف  الأعمال  اأداء  وت�سريع 
القت�سادية، م�سريا اإىل اأن احلكومة تدعم 
ا�ستغالل  ب��ه��دف  ال�����س��راك��ات  اأن���واع  جميع 
املوارد الطبيعية والبنية التحتية القائمة 
وتفتح  الع�سر،  ت��واك��ب  خ��دم��ات  لتقدمي 
امل�ستويني  على  وا�سعة  اقت�سادية  اآف��اق��ًا 

اجلزئي والكلي.
�سركة  ادارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  وق����ال 
ف��اي��ربت��ك ع��ث��م��ان ب��دي��ر اإن���ه ب��ع��د جن��اح 
التي  الريادية  امل�سروعات  �سل�سلة  جتربة 

نفذها حتالف �سركة الكهرباء الأردنية مع 
مناطق  يف  املتنقلة  للهواتف  اأمنية  �سركة 
ه��ذه  ال��ي��وم  ت��ت��ط��ور  ع��م��ان،  م��ن  خمتلفة 
موؤ�س�سات  من  وطنية  موؤ�س�سة  اإىل  ال�سراكة 

القطاع اخلا�ض.
و�سركة فايربتك، موؤ�س�سة توحد جهود 
قطاعي الكهرباء والت�سالت بهدف اأمتتة 
يف  الكهرباء،  �سركة  تقدمها  التي  اخلدمات 
خدمات  لتو�سيل  حتتية  بنية  توفر  ظل 
باملئة   70 اإىل  واملوثوق  ال�سريع  الإنرتنت 
البنى  على  تاأثري  دون  املواطنني،  منازل  من 

التحية الأخرى.
بني  تاأ�س�ست  �سراكة  هي  و”فايربتك”، 
 51 م�ساهمة  بن�سب  الأردن��ي��ة  الكهرباء 
باملئة، واأمنية 49 باملئة من راأ�سمالها البالغ 

40 مليون دينار.
البنية  جتهيز  يف  ال�����س��رك��ة  وجن��ح��ت 
التحتية لربط اأكرث من 153 األف منزل يف 
العا�سمة عّمان، فيما تقّدم خدماتها حاليًا 

لنحو 12 األف م�سرتك.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  وع��ر���ض 
التي  للمراحل  ج��رار  �سامي  )ف��اي��ربت��ك( 

اإليها ال�سركة. و�سلت 
اإىل جانب  �سيوّفر  امل�سروع  اأن  اإىل  ي�سار 
مئات  ال��ع��دادات،  ورب��ط  الأنرتنت  خدمات 
ف��ر���ض ال��ع��م��ل امل��ب��ا���س��رة وغ��ري امل��ب��ا���س��رة، 
يف  ع��امل��ي��ًا  الأردن  م��رت��ب��ة  م���ن  وي��ح�����س��ن 
جذب  على  ينعك�ض  ما  ال�سبكات،  جاهزية 
النمو  م�ستويات  وحت�سني  ال���س��ت��ث��م��ارات 

القت�سادي.

رئيس جمعية المصدرين يحذر من فقدان 
الفرص السانحة أمام الصناعة األردنية 

افتتاح المقر الجديد لشركة فايبرتك
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*وكاالت
دولر   1900 حاجز  اجلمعة،  الذهب،  اخ��رتق 
اإذ   ،2011 منذ  الأوىل  للمرة  )الأون�سة(  لالأوقية 
ت�سرر  حيال  املخاوف  �سنني  اأمريكي  خ��الف  فاقم 
جائحة  ب�سبب  بالفعل  املرتنح  العاملي  القت�ساد 

فريو�ض كورونا.
باملئة   0.7 الفورية  املعامالت  يف  الذهب  و�سعد 
اإىل 1899.68 دولر لالأوقية بحلول ال�ساعة 1800 
بتوقيت غرينت�ض، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولر، 

وهو اأعلى م�ستوى منذ �سبتمرب 2011.
اأ�سا�ض  على  باملئة   5 لزيادة  متجهة  والأ�سعار 

اأ�سبوعي، وهو اأف�سل اأداء لها منذ الأ�سبوع املنتهي يف 
الأمريكية  الذهب  عقود  ت�سوية  وجرت  مار�ض.   27

الآجلة بزيادة 0.4 باملئة عند 1897.5.
انخف�ست  الأخرى،  النفي�سة  للمعادن  وبالن�سبة 
الف�سة 0.2 باملئة اإىل 22.67 دولر لالأوقية، لكنها 
وهو  الأ�سبوع،  بداية  منذ  باملئة  ارتفعت قرابة 17 
باآمال يف  اأ�سبوعي منذ 1987، مدعومة  اأداء  اأف�سل 

انتعا�ض �سناعي.
دولر   916.97 اإىل  باملئة   1.3 البالتني  و�سعد 
اإىل 2216.31  باملئة  البالديوم 4.3  وربح  لالأوقية 

دولر.

*وكاالت
ارتفعت اأ�سعار النفط، اجلمعة، مدعومة ببع�ض 
بني  توترا  لكن  الإيجابية،  القت�سادية  البيانات 

الوليات املتحدة وال�سني حد من املكا�سب.
وجرت ت�سوية العقود الآجلة خلام برنت بزيادة 
3 �سنتات اإىل 43.34 دولر للربميل، و�سعدت العقود 
 22 الأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ض  غرب  خلام  الآجلة 
دولر   41.29 عند  ت�سويتها  �سعر  ليتحدد  �سنتا 
 0.5 برنت  زاد  اأ�سبوعي،  اأ�سا�ض  وعلى  للربميل. 

باملئة، يف حني اأ�ساف اخلام الأمريكي 1.7 باملئة.
وارتفع ن�ساط الأعمال الأمريكي لأعلى م�ستوى 
يف 6 اأ�سهر يف يوليو، لكن ال�سركات الأمريكية �سجلت 

وترية  ت�سارع  مع  اجلديدة  الطلبيات  يف  انخفا�سا 
الإ�سابات بكوفيد-19.

وبلغ عدد الأمريكيني املتقدمني بطلبات للح�سول 
الأ�سبوع  يف  مليون   1.416 البطالة  اإع��ان��ة  على 
الأوىل  للمرة  متوقع  غري  نحو  على  لريتفع  املا�سي، 

يف نحو 4 اأ�سهر.
ومما �سغط على الأ�سعار، اأمرت ال�سني الوليات 
املتحدة باإغالق قن�سليتها يف مدينة ت�سنغدو، يف رد 
باأن تغلق بكني  اأمريكي هذا الأ�سبوع  فعل على طلب 

قن�سليتها يف هيو�سنت.
ويفاقم جتدد التوتر بني اأكرب م�ستهلكني للنفط 

يف العامل املخاوف حيال الطلب على الوقود.

*وكاالت
قالت منظمة التجارة العاملية يف تقريرها ن�سف 
التجارة  اإن  اجلمعة،  اليوم  �سدر  ال��ذي  ال�سنوي، 
العاملية ت�سررت بفعل قيود جديدة ومرتاكمة على 
ال�سترياد، يف الوقت الذي حتتاج فيه القت�سادات 

اإىل اإعادة بناء يف ظل اأزمة كوفيد-19.
املفرو�سة  الت�سدير  قيود  بع�ض  اإن  قالت  لكنها 
واملعدات  والأدوية  الوجه اجلراحية،  على كمامات 
الطبية يف وقت مبكر من حدوث جائحة كوفيد-19، 

تراجعت.
العاملية  التجارة  ل�منظمة  العام  املدير  وق��ال 
للدول  التقرير  عر�ض  خ��الل   ، اأزي��ف��ي��دو،  روب��رت��و 
الأع�ساء يف املنظمة البالغ عددهم 164 دولة “على 
الرغم من اأن الأثر الكامل للجائحة مل ينعك�ض بعد 

يف اإح�ساءات التجارة، فمن املتوقع اأن يكون كبريا«.
وكانت املنظمة قالت ال�سهر املا�سي اإن تقديرات 
للربع الثاين من 2020 ت�سري اإىل انخفا�ض التجارة 

العاملية بن�سبة 18 باملئة على اأ�سا�ض �سنوي.
خل�ست  قد  جديدة،  اقت�سادية  درا�سة  وكانت 
من  راف��ق��ه��ا  وم��ا  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  جائحة  اأن  اإىل 
اإجراءات اإغالق قا�سية، كلفت القت�ساد العاملي نحو 

3.8 تريليون دولر، وهو رقم مر�سح لالرتفاع.
الأ�سرتالية،  �سيدين  جامعة  يف  باحثون  وق��ال 
لتحديد تداعيات  الأوىل  املحاولة  درا�ستهم هي  اإن 

الوباء القت�سادية على نطاق عاملي.
�سخ�ض  مليون   147 اأن  اإىل  الباحثون  واأ���س��ار 
فقدوا وظائفهم حول العامل، مما ت�سبب يف انخفا�ض 

مدفوعات الرواتب بواقع 2.1 تريليون دولر.

*وكاالت
هذا  الرتكي  القت�ساد  ينكم�ض  اأن  املتوقع  من 
العام لأول مرة منذ اأكرث من عقد من الزمان، حيث 
�سرب جائحة الفريو�ض التاجي والقيود ذات ال�سلة 
الطلب، لكنه �سوف يعاود منوه يف العام املقبل، وفًقا 

ل�ستطالع اأجرته رويرتز اليوم اجلمعة.
يوليو   23-21 م�سح  يف  التوقعات  متو�سط  كان 
انكما�ض  البالد وخارجها هو  اقت�سادًيا داخل  ل� 42 
بن�سبة 4.3 ٪ يف عام 2020، مع انخفا�ض يف الربعني 
الثاين والثالث بن�سبة 12.2 ٪ و 3.1 ٪ على التوايل.

يف  الرتكي  القت�ساد  ينمو  اأن  املتوقع  من  لكن 
العام املقبل بن�سبة 4.5٪، وفًقا للتوقعات املتو�سطة.
U يف القت�ساد  »ن�سهد انتعا�سًا على �سكل حرف 
اخل��ب��ري  ارك������ان،  ان��ف��ر  وق����ال   ... الآن  ال���رتك���ي 
حول  ال�سكوك  اإن  ي��ات��ريمي،  ت��ريا  يف  القت�سادي 
موجة ثانية حمتملة من تف�سي املر�ض تتطلب نهجا 

حذرا ل�سيناريوهات النتعا�ض القت�سادي هذه.
اإن هناك خماطر �سلبية على النمو  وقال اركان 
الوليات  بني  التوترات  اأن  م�سيفا  املقبل،  العام 

املتحدة وال�سني �سيكون لها تاأثري اأي�سا.
كما اأ�ساف “اأنا ل اأقول كل �سيء �سيكون على ما 
يرام يف عام 2021، �سنكون يف عملية تغيري الظهر«.

اقت�ساديًا  من��وًا  توقعت  ق��د  احلكومة  وك��ان��ت 
بن�سبة 5٪ هذا العام قبل تف�سي الفريو�ض التاجي، 
ل  القت�ساد  اأن  على  احل��ني  ذل��ك  منذ  وحافظت 
بن�سبة  ق��وي  تو�سع  بعد  ال��ع��ام،  ه��ذا  ينمو  ي���زال 
القت�سادي  الن�ساط  لكن  الأول.  الربع  يف   ٪4.5
اأغلقت  حيث  الثاين،  الربع  يف  حاد  ب�سكل  انخف�ض 
احلدود  واأغلقت  ال�سركات،  وبع�ض  املدار�ض  اأنقرة 
واعتمدت عمليات الإغالق يف نهاية الأ�سبوع لإبطاء 
اتخاذ  يف  ب���داأت  وق��د  التاجي.  الفريو�ض  انت�سار 

خطوات لإعادة فتح القت�ساد منذ يونيو.
اأ�سا�ض  على  مرة  اآخر  الرتكي  القت�ساد  تقل�ض 
�سنوي يف عام 2009، بن�سبة 4.7٪. منذ عام 2010 

اإىل عام 2018، كان متو�سط معدل منوه اأكرث من 5 ٪ 
املال الرخي�ض  البناء مدفوعة براأ�ض  بف�سل طفرة 

بعد الأزمة املالية العاملية.
اأثارتها خماوف  اأزمة العملة يف 2018 قد  كانت 
بني  والتوترات  املركزي  البنك  ا�ستقاللية  ب�ساأن 
اأرب���اع  ث��الث��ة  اإىل  ذل��ك  واأدى  ووا���س��ن��ط��ن.  اأن��ق��رة 
متتالية من النكما�ض القت�سادي ومعدل منو �سنوي 

متوا�سع بلغ 0.9٪ العام املا�سي.
اأ�سعار  املركزي  البنك  خف�ض  املا�سي،  العام  منذ 
الفائدة اإىل 8.25 ٪ من 24 ٪، يف البداية لإخراج 
تاأثري  ملواجهة  ذل��ك  وبعد  ال��رك��ود  م��ن  القت�ساد 

جائحة الفريو�ض التاجي.
يقوم  اأن  القت�ساديون  توقع  ال�ستطالع،  يف 
 ٪  8.00 اإىل  الفائدة  �سعر  بخف�ض  املركزي  البنك 

بحلول نهاية هذا العام.
قيا�سية  مب�ستويات  احلكومية  الديون  وا�سرتت 
هذا  املر�ض.  تف�سي  مواجهة  يف  مار�ض  نهاية  منذ 
ال�سندات  �سراء  خطة  اإن  اقت�ساديون  خرباء  وقال 
الرتكية  اللرية  لتعزيز  الحتياطيات  وا�ستخدام 

تركت البنك املركزي مع م�ساحة اأقل للمناورة.
“)حتركات  م��ذك��رة:  يف  األيانز  �سركة  وقالت 
وزيادة  الت�سخم،  رفع  خطر  حتمل  املركزي(  البنك 
تدهور ثقة امل�ستثمرين واإثارة اأزمة اأخرى يف ميزان 
اإىل  تركيا  تعود  اأن  األيانز  توقعت  كما  املدفوعات«. 
يف  الأزم���ة  قبل  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م�ستوى 

منت�سف عام 2022.
كان من املتوقع اأن ينخف�ض الت�سخم، الذي يحوم 
 ٪10.2 اإىل  املا�سية،  القليلة  الأ�سهر  يف   ٪12 حول 

بنهاية العام واإىل 9.9٪ بنهاية 2021.
اجلاري،  احل�ساب  ر�سيد  عاد  احلني،  ذلك  ومنذ 
تباطوؤ  مع  املا�سي  العام  ن��ادرا  فائ�سا  �سجل  ال��ذي 
العجز  يبلغ  اأن  املتوقع  ومن  عجز.  اإىل  القت�ساد، 
والعام  العام  هذا  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   ٪2.3

املقبل، بح�سب ال�ستطالع.

*وكاالت
»م����ريور«  ل�سحيفة  ت��ق��ري��ر  ك�����س��ف 
الأثرياء  اأغنى  اأربعة من  اأن  الربيطانية، 
جنيه  م��ل��ي��ار   144 ك�����س��ب��وا  ال���ع���امل،  يف 
اإ�سرتليني )184 مليار دولر(، منذ بداية 
تف�سي  عقب  العامل  �سهده  الذي  الإغ��الق 

جائحة كورونا.
واأ�سارت ال�سحيفة الربيطانية، اإىل اأن 
اأ�سبح  بيزو�ض،  جيف  “اأمازون”،  موؤ�س�ض 
الثنني  العامل  يف  ثراء  الأك��رث  ال�سخ�ض 
جنيه  مليارات   10 ك�سب  بعدما  الفائت، 

اإ�سرتليني يف يوم واحد.
مليار   149 تبلغ  بيزو�ض  ثروة  وباتت 
دولر،  مليار   190 ي���وازي  م��ا  اأي  حنيه، 
بينما مل تتجاوز يف مار�ض 89 مليار جنيه.
واأرجعت “مريور” تنامي ثروة بيزو�ض 
يف   8 بن�سبة  “اأمازون”  اأ�سهم  ارتفاع  اإىل 
تزايد  عن  ف�سال  الفائت،  الثنني  املئة، 
الإقبال على الت�سوق عرب الإنرتنت خالل 
تف�سي  بعد  العامل  �سهده  ال��ذي  الإغ��الق 

فريو�ض كورونا امل�ستجد.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�ض  ثروة  اأما 
اإىل  و�سلت  فقد  ما�سك،  اإيلون  “ت�سال”، 
59 مليار جنيه ا�سرتليني، بعد اأن كانت ل 

تتجاوز 19.7 مليارات يف مار�ض.
الذي  ما�سك  ث��روة  يف  الرتفاع  ويعود 
بقائمة  عامليا  اخلام�سة  املرتبة  يحتل 
باأ�سهم  الرتفاع  اإىل  العامل،  اأثرياء  اأغنى 
منذ  املئة  يف  ل���270  و�سل  وال��ذي  ال�سركة 
حاليا  “ت�سال”  قيمة  باتت  حيث  مار�ض، 

من  اأكرب  اأي  اإ�سرتليني،  مليار  ب�230  تقّدر 
وبي  موتورز  وجرنال  وفرياري  فورد  قيمة 

اإم دبليو جمتمعة.
التنفيذي  الرئي�ض  اإىل  وبالن�سبة 
و�سلت  فقد  زوك��رب��ريغ،  م��ارك  لفي�سبوك، 
م�سجلة  اإ�سرتليني،  مليار   72 اإىل  ثروته 
يف  كانت  اأن  بعد  مليار،   29 بقيمة  ارتفاعا 

مار�ض ل تتخطى 43 مليار.
اإىل  زوك��رب��ريغ  ث��روة  تعاظم  وي��رج��ع 
يف  كبري  ب�سكل  “في�سبوك”  اأ�سهم  ارتفاع 
الإقبال  ظل  يف  وخ�سو�سا  الإغ��الق،  فرتة 
ال��ك��ب��ري ع��ل��ى امل��وق��ع وامل��ن�����س��ات الأخ���رى 
و”وات�ساب”  “اإن�ستغرام”  مثل  التابعة 
و”م�سنجر«. كذلك ارتفعت ثروة امللياردير 

الأمريكي وموؤ�س�ض �سركة “مايكرو�سوفت”، 
يف  اإ�سرتليني،  مليار   93 اإىل  غيت�ض،  بيل 

حني كانت مبار�ض 77 مليار.
ومنت ثروة غيت�ض بف�سل ازدهار اأعمال 
قيمتها  باتت  اإذ  موؤخرا،  “مايكرو�سوفت” 
تريليون   1.3 ب��ح��وايل  ت��ق��ّدر  ال�سوقية 

اإ�سرتليني.

*الرباط
يف  الر�سمي  الإح�����س��اء  ج��ه��از  ك�سف 
املغرب، اأن الدخل ال�سهري لالأفراد تراجع 
بواقع الن�سف خالل مرحلة الإغالق التي 
فريو�ض  تف�سي  كبح  لأج��ل  فر�سها  ج��رى 

كورونا امل�ستجد )كوفيد 19(.
املندوبية  ع��ن  ���س��ادر  تقرير  واأورد 
يف  الأف��راد  دخل  اأن  للتخطيط  ال�سامية 
املتو�سط،  يف  املئة  يف  ب�62  تراجع  القرى 

بينما انخف�ض ب�46 يف املئة داخل املدن.
يف   52 بن�سبة  الفردي  الدخل  وهبط 
الن�ساء  كانت  بينما  الرجال،  و�سط  املئة 
الدخل  يف  تراجعا  ف�سجلن  ت��اأث��را،  اأق��ل 

بن�سبة 42 يف املئة.
تراجع  الدخل  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 
ب�سكل كبري و�سط من يعتمدون على حرف 
اإىل  74  الهبوط  يدوية تقليدية، فو�سل 

يف املئة.
امل��غ��رب  ويف م��ار���ض امل��ا���س��ي، ف��ر���ض 
كورونا،  فريو�ض  كبح  لأج��ل  اإغ��الق  حالة 
الأن�سطة  واأغلب  ال�سياحة  توقفت  كما 

القت�سادية كثرية يف اململكة.
الزراعة  يف  يعملون  من  دخل  وتراجع 
عمال  دخ��ل  انخف�ض  فيما  املئة،  يف  ب���65 
الت�سيري  موظفو  اأما  املئة،  يف  ب�68  البناء 

الكبار فهبط دخلهم ب�24 يف املئة.
ب�سرف  املغربية،  ال�سلطات  وق��ام��ت 
معونات �سهرية ملن توقفوا عن العمل خالل 

احلجر  ف��ر���ض  ب�سبب  املا�سية،  الأ���س��ه��ر 
من  واحدا  اأن  البيانات،  وك�سفت  ال�سحي. 
كل اأربعة اأفراد يعملون، ا�ستفاد من معونة 
ا�ستنادا  امل�ساعدة  تقدمي  وج��رى  كورونا، 

اإىل عدد اأفراد الأ�سرة.
على  اآخ���رون  ح�سل  ذل��ك،  غ�سون  يف 
ن�سف الراتب من ال�سندوق الوطني لل�سمان 

الجتماعي يف املغرب، لأجل تعوي�سهم عن 
تعطل العمل ب�سبب اجلائحة.

واأع����ل����ن امل����غ����رب، م����وؤخ����را، دخ���ول 
تخفيف  من  الثالثة  املرحلة  اإىل  البالد 
الطاقة  زي��ادة  خالل  من  ال�سحي،  احلجر 
ال�ستيعابية يف و�سائل النقل ورفع الطاقة 
ا�ستمرار  ظل  يف  لكن  للفنادق،  الإيوائية 

عدد من القيود الوقائية.
و���س��م��ح ال�����س��ل��ط��ات امل��غ��رب��ي��ة، ب��ع��ودة 
اإط��ار  يف  البالد،  اإىل  واملقيمني  املواطنني 
احلدود  لكن  بال�ستثنائية،  ُو�سفت  عملية 
التي  ال�سياحة  اأمام حركة  مغلقة  زالت  ما 
الناجت  م��ن  املئة  يف   10 ي��ق��ارب  م��ا  ت�سكل 

املحلي للمملكة.

*سان فرانسيسكو
جمموعات  وم�سوؤولو  الربملانيون  كان   
حججهم  ي��ع��دون  ال��ن��اف��ذة  التكنولوجيا 
مثرية  جلل�سة  ي�����س��ت��ع��دون  وامل���راق���ب���ون 
املجموعات  روؤ�ساء  ا�ستجواب  لكن  الإثنني، 
الأربع الكربى يف العامل يف الكونغر�ض الذي 

كان منتظرا جدا، لن يتم. 
جمل�ض  يف  الق�سائية  اللجنة  واأعلنت 
كان  ال��ت��ي  اجلل�سة  اأن  اجلمعة  ال��ن��واب 
يفرت�ض اأن تغذي حتقيقها ب�ساأن ممار�سات 
حمتملة خمالفة لقواعد املناف�سة، اأرجئت 
اللجنة  تو�سح  ومل  م�سمى.  غري  اأجل  اإىل 
اإرجاء  �سبب  النواب  جمل�ض  يف  الق�سائية 
الإخباري  بوليتيكو  موقع  لكّن  اجلل�سة، 
اأّن  اإىل  مرّده  التاأجيل  باأّن  اأفاد  الأمريكي 
عن  ال��دف��اع  اأيقونة  لوي�ض،  ج��ون  ج��ن��ازة 
لوثر  مارتن  درب  ورفيق  املدنية  احلقوق 
 ،1986 منذ  الكونغر�ض  وع�سو  البن  كينغ 

�ستبداأ الإثنني يف وا�سنطن. 
عمالقة  ل��ق��ادة  ال���س��ت��م��اع  وج��ل�����س��ة 
بفارغ  تنتظرها  الأرب��ع��ة  التكنولوجيا 
يف  وامل��ال��ي��ة  ال�سيا�سية  ال��دوائ��ر  ال�سرب 
الأ�سوات  اأّن  �سّيما  ول  املّتحدة،  الوليات 

بها  تتمّتع  التي  املطلقة  للقّوة  املناه�سة 
يف  ���س��واء  تعلو،  تنفّك  ل  ��ات  امل��ن�����سّ ه��ذه 
داخل  واأحيانًا  الي�سار  اأو  اليمني  �سفوف 
الأربعة  غافا  روؤ�ساء  وكان  ال�سركات.  هذه 
على  وال���رّد  اجلل�سة  ح�سور  على  واف��ق��وا 
اأ�سئلة اللجنة الق�سائية يف جمل�ض النواب. 
بيات�سي  �سوندار  هي  الأرب��ع  وال�سخ�سيات 
وتيم  لغوغل(  الأم  ال�سركة  )األفابيت، 
)في�سبوك(  زاكربرغ  ومارك  )اآب��ل(  كوك 

وجيف بيزو�ض )اأمازون(. 
وم��ن��ذ اأك����رث م���ن ع����ام، ت��ن��ك��ّب ه��ذه 
غافا  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  در����ض  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة 
�سوق  املهميمن يف  ا�ستخدام موقعها  اأ�ساءت 
التكنولوجيا، وما اإذا كانت قوانني مكافحة 
الحتكار ال�سارية ل تزال مالئمة وما اإذا 
وُتقّدم   - هائلة  من�سات   - حت��رتم.  كانت 
على  ت�ستحوذان  اللتان  وفي�سبوك  غوغل 
يف  الرقمية  الإع��الن��ات  ع��ائ��دات  معظم 
العامل، خدمات »جمانية« اأ�سبحت مهيمنة 
مثل  منهما،  كل  جم��الت  يف  كبري  حّد  اإىل 
التابعني  يوتيوب  ومن�سة  البحث  حمّرك 
لغوغل. اأما في�سبوك فيطال �سهريًا حواىل 
بوا�سطة  ال��ع��امل  يف  �سخ�ض  م��ل��ي��ارات   3

الرئي�سية  ته  )من�سّ له  التابعة  ال�سبكات 
)م�سنجر  املرا�سلة  وتطبيقات  واإن�ستغرام( 
البحث  اأدوات  وت�����س��م��ح  ووات�������س���اب(. 
باأن  لل�سركتني  ه��ذه  والرتفيه  والت�سال 
امل�ستخدمني  طبيعة  ع��ن  بيانات  جتمعا 
واحتياجاتهم وتف�سيالتهم واأن تبيعا بناء 
على هذه البيانات م�ساحات اإعالنية فائقة 

ال�ستهداف وعلى نطاق وا�سع جدًا. 
اأم���ا يف م��ا خ�����ّض اآب���ل واأم�����ازون ف���اإّن 
ات  مبن�سّ بالأكرث  مهتّمة  النيابية  اللجنة 
اآب-�ستور  )متجر  لهما  التابعة  املبيعات 
اآيفون واآيباد، وموقع التجارة  اأجهزة  على 
من  كال  لأّن  لأم��ازون(،  التابع  الإلكرتونية 
وظيفَتي  نف�سه  الوقت  يف  توؤّدي  ال�سركتني 
امل�سيف والبائع. وتخ�سع ال�سركات الأربع 
الوكالت  من  واإج��راءات  لتحقيقات  اأي�سا 
التنظيمية ووزارة العدل واملدعني العامني 
اأخرى، يف  الوليات الأمريكية وحماكم  يف 
بحماية  خ�سو�سا  تتعلق  خمتلفة  ق�سايا 

البيانات ال�سخ�سية.
حلماية  الفدرالية  الوكالة  فر�ست  و 
في�سبوك  على  املا�سي  ال�سيف  امل�ستهلكني 
مليارات  خم�سة  بقيمة  قيا�سية  غرامة 

ال�سرية  البيانات  حماية  يف  لف�سله  دولر 
 170 ق��دره��ا  غ��رام��ة  تلتها  مل�ستخدميه، 
مليون دولر على موقع يوتيوب ب�سبب عدم 
احرتام خ�سو�سية الأطفال. وحول م�ساألة 
حتديد  اإىل  التحقيقات  ت�سعى  املناف�سة، 
العمالقة  املجموعات  ه��ذه  كانت  اإذا  م��ا 
من  مناف�سيها  قانونية  غري  بطريقة  متنع 
من  تقلل  ممار�ساتها  كانت  اإذا  وما  ال�سعود 
البتكار اأو توؤثر على امل�ستهلكني. وي�سرتط 
قانون الوليات املتحدة كما مت تطبيقه يف 
ال�سنوات الأخرية، من اأجل ال�سماح باتخاذ 
اأفعالها  تكون  اأن  ال�سركات،  �سد  اإج��راءات 
ت�سر ب�سكل وا�سح بامل�ستهلكني، عرب القيام 

برفع الأ�سعار مثال.
من  الق�سائية  اللجنة  ت�سعى  ول   
املحاكم. وكان  اإىل مقا�ساة يف  املبداأ  حيث 
م�سطربة  جل�سة  ي��ت��وق��ع��ون  امل��راق��ب��ون 
ب�ساأن  العام  ال��راأي  بتعبئة  للنواب  ت�سمح 
�سيطرة ال�سركات الأربع يف احلياة اليومية 

وال�سيا�سية والقت�سادية.
الأم��د  على  اجلل�سة  ت��وؤدي  اأن  وميكن   
ق��وان��ني  تبني  اإىل  وال��ط��وي��ل،  امل��ت��و���س��ط 

جديدة اأكرث �سرامة لتنظيم املن�سات. 

*واغادوغو
األغي املعر�ض الدويل للفنون احلرفية يف 
امللتقيات الإفريقية  اأكرب  واغادوغو وهو من 
مقررا  كان  بعدما  كوفيد-19  جائحة  ب�سبب 
بوركينا  يف  احلالية  ال�سنة  نهاية  يقام  اأن 

درام��ان  للمعر�ض  العام  املدير  وق��ال  فا�سو.  
تو يف بيان »نظرا اإىل التطور املقلق املتوا�سل 
والعامل  فا�سو  بوركينا  يف  كوفيد-19  ملر�ض 
املعر�ض  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  ال��دورة  األغيت 
ت�سرين   29 م��ن  اأ�سا�سا  م��ق��ررة  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

الأول/اأكتوبر اإىل الثامن من ت�سرين الثاين/
 2020 العام  دورة  وكانت    .2020 نوفمرب« 
و300  عار�ض  اآلف  ثالثة  مب�ساركة  �ستقام 
اجلديد  املوعد  اأن  تو  واأو���س��ح  �سار.  ط��رف 
تاأ�سي�سه  ومنذ  لح��ق��ا«.  »�سيعلن  للمعر�ض 

العام  واحدة  مرة  املعر�ض  األغي   1984 العام 
يف  و�سجلت  اإي��ب��ول.   فريو�ض  ب�سبب   2014
غرب  يف  الواقع  الفقري  البلد  فا�سو  بوركينا 
حالة   53 اإىل  اأدت  اإ�سابة   1081 اإفريقيا، 
وفاة على ما اأظهرت ح�سيلة ر�سمية اجلمعة. 

للمرة األولى منذ 2011.. الذهب 
يحطم حاجز 1900 دوالر

النفط يصعد.. والتوتر األميركي 
الصيني يحد من المكاسب

التجارة العالمية تضررت بقيود 
أزمة كوفيد-19 والقادم »أعظم«

استطالع رويترز: االقتصاد التركي يتوقع أن 
يتقلص في 2020 ويتعافى العام المقبل

أغنياء العالم جمعوا ثروات 
طائلة في زمن كورونا

المغرب.. تراجع دخل األفراد
 إلى النصف في »إغالق كورونا«

إرجاء جلسة منتظرة لرؤساء شركات 
التكنولوجيا في الكونغرس األميركي

إلغاء أكبر معرض حرفي إفريقي في بوركينا فاسو
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*املفرق 
�سبابية  اأن�سطة  املفرق  �سباب  مديرية  نفذت 
�سملت  ال�سبابية،  املع�سكرات  خ��الل  م��ن  متنوعة 
بيئية  تطوعية  وحمالت  املرئي  الت�سال  تقنية 

بالتعاون مع موؤ�س�سة حمافظتي التطوعية.
الدكتور  امل��ف��رق  �سباب  م��دي��ري��ة  م��دي��ر  وق���ال 
ان  )برتا(،  الردنية  النباء  لوكالة  العمو�ض  خالد 
املع�سكرات التي تنفذها املديرية تهدف اىل تعميق 
الجت��اه��ات  وتنمية  ال�ساحلة  امل��واط��ن��ة  مفهوم 
الإي��ج��اب��ي��ة م��ث��ل ح��ب ال��ع��م��ل ال��ي��دوي واح���رتام 
اللياقة  تنمية  اىل  اإ���س��اف��ة  والي��ث��ار،  الخ��ري��ن 
النف�ض،  على  والعتماد  العامة  وال�سحة  البدنية 
اىل  ت�سعى  ال��ت��ي  التطوعية  احل��م��الت  اىل  لف��ت��ا 
واهميته  ال�سباب  لدى  التطوعي  العمل  حب  غر�ض 

يف املجتمع.
ال��ت��داب��ري  ك��اف��ة  ات���خ���اذ  مت  ان����ه  اىل  ول��ف��ت 
التباعد  من  التطوعية  احلملة  خالل  الحرتازية 
لل�سباب  والكمامات  القفازات  وارت��داء  الجتماعي 
وتنظيف  الطاريف  دهان  على  م�ستملة  امل�ساركني 
احل�سني  ب��ن  علي  الأم���ري  ملجمع  امل��الع��ب  وتع�سيب 

ومدرجاتها ومركز �سباب املفرق.

واأ�سار العمو�ض اىل انطالق مع�سكر اأمناط احلياة 
والبناء  للعمل  احل�سني  مع�سكرات  �سمن  ال�سحية 
مركز  ع�سوات  م��ن   45 مب�ساركة   2020 الرقمية 
�سابات املن�سية والهادف اىل تنمية وتعزيز القدرات 
ب��روح  العمل  على  وال��ت��دري��ب  واملعرفية  الفكرية 

الفريق الواحد .
ك��م��ا ان��ط��ل��ق��ت ال���ي���وم م��ع�����س��ك��رات ال��ت��م��ا���س��ك 
املفرق  �سباب  مديرية  نظمتها  والتي  الجتماعي 
عرب برنامج زووم من خالل مراكز �سباب ام القطني 
ال�ساحلية  و�سابات  �سبحا  و�سباب  ال�سفاوي  و�سباب 
اىل  ويهدف  الكهف  ودي��ر  ال�سرحان  مغري  و�سابات 
من  ومتكينهم  احلياتية  ال�سباب  م��ه��ارات  تعزيز 
الع�سر  ومتطلبات  احل��ي��اة  متغريات  م��ع  التفاعل 

باأ�ساليب غري تقليدية.
التطوعية  حمافظتي  موؤ�س�سة  ان  اىل  ي�سار 
غري  اأردن��ي��ة  موؤ�س�سة  وه��ي   2014 ع��ام  تاأ�س�ست 
الوطنية  ال���ك���وادر  اع���داد  يف  ت�ساهم  رب��ح��ي��ة، 
امل�ساريع  خ��الل  من  الفرد  توعية  يف  ت�سهم  التي 
وتتمحور  املجتمعات  يف  تنفذ  التي  وامل��ب��ادرات 
والتوعوية  واخلريية  التطوعية  الأعمال  حول 

والثقافية.

*املفرق 
بداأت دورة تدريبية حول اخلط العربي نفذتها 
اهل  جمعية  مع  بالتعاون  املفرق  ثقافة  مديرية 
الهمة اخلريية/ من�سية ال�سلطة وذلك �سمن اأن�سطة 

املديرية للعام 2020.
وق���ال م��دي��ر م��دي��ري��ة ث��ق��اف��ة امل��ف��رق في�سل 
ال�سرحان لوكالة النباء الردنية )برتا(، ان الدورة 
�سهاب  اخلطاطني  مب�ساركة  ي��وم��ني  ت�ستمر  ال��ت��ي 
امل�ساعيد وعمر اجلراح، تهدف اىل التعرف باأمناط 
الأ�سا�سية  اخلط  وقواعد  واأدوات��ه  العربي  اخلط 
اللغوي  املخزون  وتعزيز  امل�ساركني  مهارات  وتطوير 

الدورة  اأن  اىل  م�سريا  لديهم،  الفني  الذوق  وتنمية 
العربي  اخل��ط  بفن  للتعريف  حم��اور  على  ت�ستمل 
واخلطوط العربية واتقان ا�ستخدام ادواتها وكتاب 
العادي  بالقلم  والكتابة  ومت�سلة  منف�سلة  احلروف 

وقلم اخلط والتدريب العملي على الكتابة.
اىل  اخلري�سة  حممد  اجلمعية  مدير  وا���س��ار 
من  ع��دد  اك��رب  لت�سمل  ال���دورات  ه��ذه  ا�ستمرارية 
امل��ه��ارات  م��ن  ال��ع��دي��د  لإك�سابهم  املنطقة  اأب��ن��اء 
وكرثة  املالحظة  ودقة  والتنظيم  الرتتيب  ومنها 
املران، والتدريب بالتزامن مع توفر ناد للقراءة يف 

اجلمعية.

*البقعة 
ال�سحة  وزارة  يف  ك��ورون��ا  ملف  م�����س��وؤول  ق��ال 
الدكتور عدنان ا�سحاق انه مت اغالق ق�سم ال�سعاف 
عني  ب��ل��واء  ح�سني  الم���ري  مب�ست�سفى  وال���ط���وارئ 
ا�سابة  ثبوت  بعد  والتطهري  التعقيم  لغايات  البا�سا 
والطوارئ  ال�سعاف  ق�سم  يف  العاملني  الطباء  احد 
بامل�ست�سفى وحتويل املراجعني اىل م�ست�سفى احل�سني 

مبدينة ال�سلط.

ان  الأن��ب��اء الردن��ي��ة )ب��رتا(  لوكالة  وا���س��اف 
احلالة اكت�سفت من خالل العينات الع�سوائية التي 
مبينا  ال�سحة،  ب��وازرة  ال�ستق�ساء  فرق  اخذتها 
الذي  املبنى  على  احلجر  اإج��راءات  اتخاذ  مت  انه 
بالعا�سمة عمان و�سيتم  الطبيب والواقع  ي�سكن به 
كاإجراء  البا�سا  عني  بلواء  العينات  بجمع  التو�سع 
الطبيب  خالطت  التي  احل��الت  من  للتاأكد  وقائي 

امل�ساب.

*العقبة 
ور�سة  ال�سبت،  العقبة،  ثقافة  مديرية  نظمت 
ريا�سية  والعاب  حياتية  كفايات  بعنوان  تدريبية 
ح��دود  ب��ال  م��واه��ب  ملتقى  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
امل��ه��ارات  و�سقل  امل��ع��ارف  زي���ادة  ب��ه��دف  الثقافية 
الألعاب  خالل  من  املتدربني،  �سلوكيات  يف  والتعديل 
خطة  �سمن  وذل��ك  العقلية،  والتمارين  الريا�سية 
ملواجهة  الثقايف  التكيف  برنامج  ع��رب  امل��دي��ري��ة 
ان  البدور  طارق  العقبة  ثقافة  مدير  وبني  كورونا. 
 14-10 العمرية  الفئة  ي�ستهدف  ال��ذي  الربنامج 
على  يعتمد  وذهني،  وحركي  تفاعلي  تدريبي  عاما، 
املرحلة  متطلبات  لإر���س��اء  الريا�سية  الن�ساطات 

كفايات  تطوير  اىل  وي��ه��دف  ب��ك��ورون��ا،  املتعلقة 
الطفال و�سقل مهاراتهم، وتعديل �سلوكيات املتدرب 

فيما يتعلق بالوقت وا�ستغالله وتنظيمه.
النعيمات،  قا�سم  ال��ور���س��ة  م��درب  ب��ني  ب���دوره، 
ثم  نظريا  املعلومة  اي�سال  على  رك��زت  الور�سة  ان 
للمتدرب  فر�سة  واإع��ط��اء  لها  العملي  التطبيق 
لتطبيقها مع ربطها بن�ساط ريا�سي وذهني، مو�سحا 
انها ت�سمنت العديد من الكفايات املتمثلة بالتوا�سل 
والتفكري  املجتمعي،  اجلماعي  والعمل  الجتماعي 
وجهات  لفهم  والن�سات  الآخرين  وتقبل  اليجابي 
تنظيم  و  املتغريات  لتقبل  النف�سي  والعداد  النظر 

واإدارة الوقت .

*معان 
مياه  وانقطاع  نق�ض  من  معان  يف  مواطنون  �سكا 
الأحياء  اإىل  و�سولها  وعدم  طويلة  لفرتات  ال�سرب 
املعنية  اجلهات  وطالبوا  املناطق،  بع�ض  يف  ال�سكنية 

بالعمل على اإيجاد حلول جذرية للم�سكلة.
واأ�سافوا لوكالة الأنباء الأردنية برتا ال�سبت، اإن 
املياه مل ت�سل اإىل اأحيائهم يف كل من ال�سطح وطريق 
الأخرى،  املناطق  وبع�ض  البلد  وو�سط  والطور  اأذرح 
النقطاع  ه��ذا  اأن  مبينني  تقريبا،  ا�سبوعني  منذ 
ترافق مع موجات احلرارة العالية، ما يت�سبب بكلف 

اإ�سافية من خالل �سراء مياه ال�سرب من ال�سهاريج.
�سامر  املهند�ض  معان  مياه  اإدارة  مدير  وق��ال 
اليوم  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  املعايطة 

ال�سبت، اإن ارتفاع درجات احلرارة اأدى اإىل م�ساعفة 
يف  ت�سبب  م��ا  امل��واط��ن��ني،  قبل  م��ن  امل��ي��اه  ا�ستهالك 
م�سيفا  الأط��راف،  مناطق  على  انقطاعها  اأو  �سعفها 
اأنه مت العمل خالل الفرتة ال�سابقة على حفر بئر يف 
منطقة ال�سطح لزيادة الطاقة الإنتاجية لكن نتائج 

احلفر جاءت �سلبية.
خالل  تنخف�ض  الآب��ار  اإنتاجية  اأن  اإىل  واأ�سار 
المر  احل��رارة،  درج��ات  ارتفاع  ومع  ال�سيف  ف�سل 
ال�سبكات  داخل  املياه  كميات  بانخفا�ض  اأ�سهم  الذي 
مياه  اإدارة  اأن  موؤكدا  ال�سكنية،  لالأحياء  الوا�سلة 
معان تبذل جهدها لتوفري مياه ال�سهاريج للمواطنني 
يف املناطق التي تعاين من نق�ض املياه، كما تعمل على 

معاجلة اأ�سباب امل�سكلة.

*جرش 
ن��ف��ذت م��دي��ري��ة ���س��ب��اب حم��اف��ظ��ة ج��ر���ض 40 
مب�ساركة  زووم  تطبيق  عرب  رقميا  �سبابيا  مع�سكرا 
جر�ض  �سباب  م��دي��ر  وق���ال  و���س��اب��ة.  ���س��اب   1300
جاء  العام  لهذا  املع�سكرات  تنفيذ  ان  احل�سن  احمد 
لذلك  كورونا  جائحة  ب�سبب  ا�ستثنائية  ظروف  يف 
حر�ست وزارة ال�سباب على اقامتها من خالل تقنيات 
لدى  ال��ف��راغ  اوق���ات  ل�ستثمار  بعد  ع��ن  الت�����س��ال 
)برتا(  الردنية  النباء  لوكالة  وا�ساف  ال�سباب. 
ان مع�سكرات احل�سني للعمل والبناء جتربة وطنية 
ا�ستمرت لكرث من خم�سني عاما لذلك يتم تنفيذها 
ر�سالة  حتقيق  اجل  من  ال�سبابية  املراكز  خالل  من 

واهداف املع�سكرات خلدمة القطاع ال�سبابي.
ق��درات  تعزيز  اىل  تهدف  املع�سكرات  ان  وب��ني 
الت�سال  و�سائل  عرب  والتدريب  التعلم  من  ال�سباب 
املرئية وامل�ساهمة يف اعداد ال�سباب ليكونوا �ساحلني 
ادارة  يف  ال�سباب  ومت��ك��ني  جمتمعهم  يف  وف��اع��ل��ني 
ال�سباب  لدى  التميز  ثقافة  مفهوم  وتعزيز  امل�ساريع 

ومتكينهم من م�سايرة روح الع�سر.
مع�سكر  على  ا�ستملت  املع�سكرات  ان  اىل  وا�سار 
الوطنية  وال�سالمة  والمن  ال�سحية  احلياه  امناط 
والتما�سك الجتماعي والك�سافة واملر�سدات والعمل 
التطوعي مبتدئ ومتقدم والزراعة والمن الغذائي 

)اكلنا من قدام بيتنا( والتعلم عن بعد.

*الرمثا 
جراحة  ا�ست�ساري  برئا�سة  طبي  فريق  اأج��رى 
مب�ست�سفى  جرار  �سلطان  الدكتور  والأع�ساب  الدماغ 
جراحية  عملية  اجلامعي،  عبداهلل  املوؤ�س�ض  امللك 
�سنوات   10 العمر  م��ن  يبلغ  لطفل  ون���ادرة  معقدة 

ل�ستئ�سال كي�ض كلبي من دماغه.
وكان الطفل يعاين من �سداع متوا�سل مع تقل�ض 
على  ال�سديد  ال�سغط  نتيجة  الرتكيز  على  القدرة 
الدماغ وعدم التوازن يف امل�سي و�سعف عام يف اجل�سم.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  ج��رار  الدكتور  واأك��د 
من  كامال  الكلبي  الكي�ض  ا�ستئ�سال  مت  اأن��ه  )ب��رتا( 
تقنيات  وباعتماد  م�ساعفات  اأي  دون  املري�ض  دماغ 
حديثة، م�سريا اإىل اأن هذا النوع من العمليات ميكن 
العمل  اأثناء  املري�ض  حياة  على  خطورة  ي�سكل  اأن 
اجلراحي يف حال انت�سار حمتوى الكي�ض يف جتويف 

الراأ�ض.
ينتقل  الأكيا�ض  من  النوع  هذا  ان  جرار  واأ�ساف 
مع  يتعامل  الذي  الإن�سان  ي�سيب  طفيل  طريق  عن 
مبا�سرة  بطريقة  احليوانات  اأن��واع  وبع�ض  الكالب 
مثل  اجل�سم  من  عديدة  اأماكن  يف  يظهر  اأن  وميكن 
الكلبي  بالكي�ض  الدماغ  اإ�سابة  وان  الرئة  اأو  الكبد 
ان  يف  خطورته  تكمن  حيث  ال��ن��ادرة،  احل��الت  من 

ال�سائل الذي يحتويه الكي�ض الهالمي يت�سمن ماليني 
البوي�سات من الديدان التي ميكن ان تقتل الإن�سان 
فورا يف حالة انفجار الورم داخل الدماغ وقد يوؤدي 

اإىل الوفاة مبا�سرة.
امل�ست�سفى  يف  املتقدمة  الإمكانات  ان  اىل  ولفت 
ان  م��وؤك��دا  العملية،  جن��اح  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهمت 
جراحة  ع��ي��ادة  راج��ع  وق��د  جيده  بحالة  الطفل 

الأع�ساب وعاد حلياته الطبيعية.
واأجريت العملية اجلراحية مب�ساركة ا�ست�ساري 
داوود  �سليمان  الدكتور  والأع�ساب  الدماغ  جراحة 
بني  ذياب  الدكتور  والنعا�ض  التخدير  وا�ست�ساري 
قي�ض  الدكتور  املقيمني  الأط��ب��اء  من  وع��دد  ه��اين 
مدير  عرب  جهته  من   . جباره  عمر  والدكتور  �سماره 
اعتزازه  عن  الغزو  حممد  الدكتور  امل�ست�سفى  عام 
للم�ست�سفى  الطبي  الكادر  يحققها  التي  بالنجاحات 
وت��ع��ام��ل��ه الأم��ث��ل م��ع احل����الت امل��ر���س��ي��ة الأك���رث 
مبينا  الطبية،  الأجهزة  اأحدث  با�ستخدام  �سعوبة 
ال�سرورية  امل��ع��دات  ب��اأح��دث  جمهز  امل�ست�سفى  ان 
لإجراء العمليات كافة، وان امل�ست�سفى يوفر البيئة 
الطبي  ل��ل��ك��ادر  املنا�سبة  والبحثية  الأك��ادمي��ي��ة 
جامعة  يف  الطب  كلية  يف  املتخ�س�ض  والأك��ادمي��ي 

العلوم والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات.

* عجلون 
ب�سد  املحيطة  املنطقة  اه���ايل  �سكا 
يف  راجب  مثلث  قرب  يقع  وال��ذي  كفرجنه 
اخلدمات  توفر  عدم  من  عجلون  حمافظة 
يف املنطقة التي تعترب جاذبة للباحثني عن 
لنحدارها  اخلالبة  والطبيعة  ال�ستجمام 

ال�سديد.
املعنية  اجلهات  املنطقة  اهايل  وطالب 
ب�سرورة توفري اخلدمات الالزمة للمنطقة 
مطالبات  ه��ن��اك  ك���ون  بال�سد  املحيطة 
معدنية  حواجز  توفري  وبخا�سة  متكررة 
�سالمة  على  للحفاظ  حتذيرية  وا�سارات 

الزوار.
بني  ن��ور  كفرجنه  بلدية  رئي�ض  واك��د 
ال�سياحية  امل��واق��ع  اع��ط��اء  اهمية  ن�سر 

التمويل  وتخ�سي�ض  اولوية  ال�سد  ومنها 
ال�سياحة  خلدمة  وتطويرها  لها  ال��الزم 
التنمية خ�سو�سا يف ظل الظروف  وتعزيز 
اجلهود  ت�سافر  اىل  حتتاج  التي  احلالية 

لتحقيق عائد �سياحي واقت�سادي.
وب����ني رئ��ي�����ض ج��م��ع��ي��ة امل��ت��ق��اع��دي��ن 
فريحات  ماجد  كفرجنة  يف  الع�سكريني 
املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  م�ساندة  اهمية 
اجلهود  وت��ك��ات��ف  التطوعية  وال��ه��ي��ئ��ات 
لتنمية املنطقة املحيطة بال�سد، م�سريا اىل 
ان اجلمعية وقعت اتفاقية مع منظمة ورد 
فيجن الأملانية حلماية ال�سد وحميطه من 

خالل ا�ستثمار ال�سباب املتعطلني.
بلدية  ا�ست�ساري  جمل�ض  رئي�ض  وا�سار 
كفرجنه عبداهلل الع�سويل اىل ان املناطق 

مئات  ارتفاعها  يتجاوز  بال�سد  املنحدرة 
الم��ت��ار م��ا ي��ه��دد ح��ي��اة امل��واط��ن��ني حال 
بجمال  لال�ستمتاع  الطريق  على  توقفهم 
بن�سب  الإ����س���راع  اىل  داع��ي��ا  الطبيعة، 
اأو و�سع �سياج معدين  احلواجز الإ�سمنتية 

لتجنب وقوع احلوادث.
على  العنانزة  حممد  امل��واط��ن  و���س��دد 
اول��وي��ة  ال�����س��د  منطقة  اع��ط��اء  ���س��رورة 
نظرا  تاأهيلها  واإعادة  �سياحيا  وا�ستثمارها 
لفتقار املوقع لالأ�سجار احلرجية بحيث ل 
ميكن اجللو�ض يف املوقع طويال لعدم وجود 
ال�سم�ض  ح��رارة  تقيهم  مظالت  اأو  مرافق 

مبنطقة �سفا غورية.
النجادا  �سلمان  عجلون  حمافظ  وقال 
يتم  انه  )ب��رتا(،  الردنية  النباء  لوكالة 

متابعة �سكاوى الزوار واملواطنني، لفتا اىل 
البدء بتنفيذ م�سروع ت�سغيلي ل�� 500 �ساب 
مدته 10 ا�سهر حلماية حميط ال�سد وعمل 
 . �سجرة  اآلف   7 وغر�ض  حجرية  �سال�سل 
عمر  املحافظة  جمل�ض  رئي�ض  وعد  بدوره، 
اولوية  واعطاء  املطالب  بدرا�سة  املومني 
املوؤدية  الطرق  لتاأهيل  امل�ساريع  بتنفيذ 
املبالغ  تخ�سي�ض  خ��الل  م��ن  ال�سد  ملوقع 

الالزمة من موازنة املجل�ض املقبلة.
املهند�ض  املحافظة  ا�سغال  مدير  وبني 
حتتاج  التي  امل�سافة  اأن  ال��ع��ل��وان،  ماجد 
 ، مرت   500 تبلغ  باحلواجز  حمايتها  اإىل 
املطالب  هذه  متابعة  �سيتم  انه  اىل  م�سريا 
اىل  لي�سار  املحافظة  جمل�ض  مع  بالتن�سيق 

تنفيذ الولويات منها.

*الشونة الشمالية 
فار�ض  الدكتور  ال�سباب  وزي��ر  افتتح 
مركز  يف  حا�سوب  قاعة  ال�سبت،  الربيزات 
�سابات ال�سونة ال�سمالية، بدعم من �سركة 

براي�ض ووترهاو�ض كوبرز.
واأك������د ال����ربي����زات اأه��م��ي��ة اإدخ�����ال 
املراكز  جميع  يف  الرقمية  التكنولوجيا 
و�سقل  تنمية  يف  الكبري  لدورها  ال�سبابية 
م��واه��ب ال�����س��ب��اب، وت��زوي��ده��م ب��امل��ه��ارات 
من  جملة  خ��الل  م��ن  والعملية  العلمية 

الربامج والأن�سطة التفاعلية.
وقال اإن الوزارة تعمل بتناغم وان�سجام 
وال�����وزارات  امل��وؤ���س�����س��ات  جميع  م��ع  ك��ام��ل 
يف ال���دول���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه������داف وحم���اور 
ال�سرتاتيجية الوطنية لل�سباب 2019 اإىل 
2025، وتنفيذها على اأر�ض الواقع، م�سيدًا 
باملبادرة التي اأطلقتها الوزارة بالتعاون مع 
�سركة براي�ض ووترهاو�ض كوبرز، ودعمها 

امل�ستمر لل�سباب يف املراكز كافة.
ولفت اإىل اأن جتربة الوزارة يف املجال 
خالل  من  املقايي�ض  بكل  ناجحة  الرقمي 
واملبادرات  والأن�سطة  وال��دورات  الربامج 
احل�سني  مع�سكرات  اأب��رزه��ا  نفذتها،  التي 
وامللتقى   ،2020 الرقمية  والبناء  للعمل 
الوطني للرياديني ال�سباب من خالل و�سائل 

الت�سال املرئي.
مع  �ستعمل  ال����وزارة  اأن  اإىل  وا���س��ار 

وال��زراع��ة  الرقمي  القت�ساد  وزارت���ي 
منها  امل���ب���ادرات،  م��ن  ال��ع��دي��د  لإط����الق 
ال�سباب  لتمكني  ال��زراع��ة  يف  ال��ري��ادة 
خ��الل  م��ن  اخل��ا���س��ة  م�ساريعهم  اإن�����س��اء 
وقال  املتخ�س�سة.  التدريبية  ال��دورات 
ووترهاو�ض  براي�ض  �سركة  �سركة  مدير 
املبادرة  هذه  اإن  اورفلي،  مي�سيل  كوبرز، 
ال�سباب؛  وزارة  م��ع  بال�سراكة  ج���اءت 
املجتمع،  يف  لل�سباب  الفاعل  بالدور  اإميانًا 
املبادرة  ه��ذه  من  الهدف  اأن  اإىل  م�سريًا 
املراكز  يف  حا�سوب  خمتربات  اإن�ساء  هو 

باململكة. ال�سبابية 
ال�سباب  وزارة  مع  ال�سراكة  ان  واأ�ساف 
ت�����س��م��ل ق��ي��ام م��ت��ط��وع��ني م���ن ال�����س��رك��ة 
يف  لل�سباب  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  مبجموعة 
املهارات  تطوير  منها  املجالت،  من  العديد 
وامل��ه��ارات  العمل،  عن  والبحث  الرقمية، 
ال�سباب  ثقة  لتعزيز  والت�سال،  الكتابية 
على  احل�سول  اإمكانات  وتعزيز  باأنف�سهم، 

فر�ض عمل.
التكنولوجي  امل�����س��روع  اأن  اىل  ي�سار 
ال����ذي ي��ن��ف��ذ ب��ال��ت�����س��ارك ب���ني ال�����وزارة 

قاعات  ا���س��ت��ح��داث  ي�ستهدف  وال�����س��رك��ة 
حوا�سيب جمهزة باأجهزة لب توب وجميع 
�سبابية  مراكز   6 يف  والأدوات  امل�ستلزمات 
بواقع مركزين يف كل اإقليم، بهدف تطوير 
املجال  يف  ال�سبابية  املراكز  دور  وتفعيل 

التكنولوجي.
ال��وزي��ر ي��راف��ق��ه م��دي��ر �سباب  وج���ال 
مركزي  على  جرادات  احمد  الدكتور  اربد 
وا�ستمع  ال�سمايل،  واملزار  كفر�سوم  �سابات 
براجمها  عن  �سرح  اإىل  عليها  القائمني  من 

واأن�سطتها. 

مديرية شباب المفرق
 تنفذ انشطة متنوعة

دورة تدريبية لتطوير مهارات 
فن الخط العربي بالمفرق

اصابة طبيب بالكورونا في مستشفى 
االمير حسين بلواء عين الباشا

ورشة بعنوان كفايات
 حياتية وألعاب رياضية

شكاوى من انقطاع المياه في معان

1300 مشارك في المعسكرات الرقمية

جراحة معقدة لدماغ طفل 
بمستشفى الملك المؤسس

مطالبات باستثمار منطقة سد 
كفرنجه لتنمية السياحة  

اختتام اعمال دورة بمجال حماية 
االشخاص ذوي اإلعاقة بالعقبة

  
*العقبة 

يف  الوىل  التدريبية  الدورة  اعمال  العقبة  مبدينة  اختتمت 
واجلمعيات  املنظمات  قدرات  تطوير  حول  العقبة  اجلنوب  اقليم 
حقوق  على  للتدريب  حبق  بتنظيم  العاقة  ذوي  مع  تعمل  التي 
ق��درات  بناء  م�سروع  اط��ار  يف  ال���دورة  تنظيم  وي��اأت��ي  الن�سان. 
 Together(( املنظمات واجلمعيات التي تعمل مع ذوي العاقة
We Can(( املمول من ال�سفارة ال�سرتالية/�سمن برنامج الدعم 

املبا�سر التابع للحكومة .
وتدرب امل�ساركون يف الدورة على جمموعة من املهارات الدارية 
املنظمات  ب��رام��ج  يف  موؤ�س�سيا  الع��اق��ة  ب��رام��ج  لدمج  الداعمة 
واجلمعيات بطريقة تعتمد على التخطيط ال�سرتاتيجي وجذب 

التمويل الداعم.
الدكتور  الوزراء  رئا�سة  يف  الن�سان  حقوق  وحدة  مدير  وبني 
خليل العبدالت دور الدولة الردنية واهتمامها مبلف الأ�سخا�ض 

ذوي الإعاقة وحمايتهم.
اقليم  مديرة  املعوقني  ل�سوؤون  العلى  املجل�ض  ممثل  وا�سارت 
اجلنوب الدكتوره منار مدانات اىل دور املجل�ض يف ر�سم ال�سيا�سات 
 2017 ل�سنة   20 رقم  القانون  وتفعيل  العاقة  ب��ذوي  املتعلقة 
ان  الربمي،  عبري  الدكتورة  حبق  رئي�سة  وقالت  املعوقني.  حلقوق 
فعاليات الدورة ت�سمنت حماور حقوقية متنوعة توؤدي ايل متكني 
العاملني مع ذوي العاقة من النموذج احلقوقي يف التعامل مع ذوي 
العاقة، م�سرية اىل انه مت التدريب على مفاهيم ومبادئ حقوق 
الن�سان والتفاقيات ال�سا�سية املتعلقة بذلك، كذلك التفاقية 

الدولية حلقوق ال�سخا�ض ذوي العاقة. 

وزير الشباب يفتتح قاعة 
للحاسوب بالشونة الشمالية
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*وكاالت
ظ��ف��ر حم��م��د ال��ف��ق��ه��اء ب��ل��ق��ب ���س��ب��اق ال��درف��ت 
)اجلولة الأول من بطولة الأردن ل�سباقات الدرفت( 
الذي اقيم اليوم اجلمعة يف حلبة �سوفك�ض - ماركا 

وبتنظيم من الأردنية لريا�سة ال�سيارات.
وتكون ال�سباق من جولتني وجولة ثالثة واأخرية 
اجلولتني  يف  ال�سائقون  يحققها  نتيجة   13 لأف�سل 

الأوىل والثانية.

وا�ستطاع املت�سابق حممد الفقهاء الفوز بال�سباق، 
الثاين  املركز  يف  اجلبايل  اأحمد  املت�سابق  به  وحلق 

فيما جاء املت�سابق خمي�ض �سمور يف املركز الثالث.
واأ�سرف على ال�سباق الذي اقيم من دون جمهور 
ع��ل��ى �سالمة  ل��ل��ح��ف��اظ  ك���ورون���ا،  يف ظ��ل ج��ائ��ح��ة 
بي�ستو  اأن�����ض  م��ن  املكونة  احل��ك��ام  جلنة  اجل��م��ه��ور، 
ال�سريف  وليث  النجار  اأمي��ن  والأع�ساء  )رئي�سا( 

وعمر زعرور واأدار ال�سباق مو�سى حزينة.

*وكاالت
اأعلن نادي بر�سلونة الإ�سباين، عدم جتديد عقد 
بعد  غار�سي�ض،  �سانتياغو  اخلا�ض،  الفريق  م�سور 
ملباريات  ال�سور  التقاط  يف  اأم�ساها  طويلة  �سنوات 

»البلوغرانا«.
وا�ستهر غار�سي�ض بال�سور التي التقطها يف مباراة 
الأبطال  ب��دوري  جرمان  �سان  باري�ض  مع  بر�سلونة 
الكتالوين  النادي  بفوز  انتهت  والتي   ،2017 �سنة 
وقتها  الإ�سباين  النادي  �سجل  حيث   ،1-6 بنتيجة 
بعد  البطولة،  بتاريخ  الإي��اب  مباراة  يف  عودة  اأكرب 
النادي  ل�سالح   0-4 بنتيجة  الذهاب  لقاء  انتهى  اأن 
الباري�سي. ووفق ما ذكرت �سحيفة “اإل برييوديكو” 

غار�سي�ض  عقد  يجدد  لن  بر�سلونة  فاإن  الإ�سبانية، 
التي  املميزة  بال�سور  احلافل  الطويل  تاريخه  رغم 
وخ�سو�سا  مهمة  حلظات  يف  النادي  لنجوم  التقطها 
هداف  لقب  ن��ال  ال��ذي  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني 
وهو  ال�سابعة،  للمرة  القدم  لكرة  الإ�سباين  الدوري 
بر�سلونة  فوز  يف  هدفني  �سجل  بعدما  قيا�سي،  رقم 
ال�ساحق 5-�سفر على م�ست�سيفه األفي�ض يف اجلولة 
الأخرية، علما اأنه �سجل مع النادي الكتالوين يف كل 

امل�سابقات هذا املو�سم 30 هدفا.
جدير بالذكر اأن ال�سحيفة الإ�سبانية مل تك�سف 
عن الأ�سباب التي دفعت بر�سلونة اإىل اتخاذ قرارها 

بعد جتديد عقد غار�سي�ض.

*وكاالت
خ�سع الإ�سباين ت�سايف، النجم ال�سابق لرب�سلونة 
واملدرب احلايل لل�سد القطري، لفح�ض ك�سف فريو�ض 
اإيجابية، بح�سب ما  امل�ستجد جاءت نتيجته  كورونا 

ك�سف فريقه ال�سبت.
ونقل ح�ساب ال�سد عرب “تويرت” عن ت�سايف )40 
عاما( قوله “اليوم لن اأتواجد مع الفريق يف عودته 
برات�ض  ديفيد  عني  �سينوب  اخلور،  اأمام  للمناف�سة 

مدرب الفريق الرديف«.
الطبي  الربوتوكول  وبح�سب  اأيام  “قبل  واأ�ساف 

جنوم  دوري  موؤ�س�سة  قبل  من  املتبعة  والإج��راءات 
اختبار  يف  اإيجابية  فح�سي  نتيجة  ج��اءت  قطر 

كوفيد-19«.
لكني  بخري،  اأين  اأ�سعر  احل��ظ  “حل�سن  وتابع: 
من  الت�سريح  على  اأح�سل  حتى  منزيل  يف  �ساأبقى 
جديد للعودة للعمل )...( �ساأكون حري�سا جدا على 

العودة اإىل روتني حياتي اليومي والعمل«.
تدريب  لتويل  املر�سحني  اأب��رز  من  ت�سايف  يعترب 
الفريق  نتائج  تدهور  بعد  املقبل،  املو�سم  بر�سلونة 

*وكاالتموؤخرا.
القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  تلقى   
دع��وة م��ن الحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 
العرب  كاأ�ض  ببطولة  للم�ساركة  )فيفا( 

التي تقام يف قطر العام املقبل.
وق��ال��ت الأم����ني ال��ع��ام لحت����اد ك��رة 
ال���ق���دم ���س��م��ر ن�����س��ار ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
تلقى  الكرة  احت��اد  اإن  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة 

 ) )فيفا  من  ر�سمية  دعوة  اجلمعة،  اأم�ض 
قطر  يف  تقام  التي  البطولة  يف  للم�ساركة 
ما بني �سهري ت�سرين الثاين وكانون الأول 
م��ن ال��ع��ام امل��ق��ب��ل2021. ووج��ه الحت��اد 

ملنتخبات  ال��دع��وات  القدم  لكرة  ال��دويل 
البطولة  يف  للم�ساركة  العربية  ال���دول 
العامل  لكاأ�ض  قطر  تنظيم  ت�سبق  التي 

.2022

*وكاالت
قال ديفيد �سيلفا الذي ي�ستعد خلو�ض 
اآخر مباراة له بالدوري الجنليزي املمتاز 
الأح��د،  �سيتي،  نوريت�ض  اأم��ام  القدم  لكرة 
اإن الألقاب التي حققها مع مان�س�سرت �سيتي 

فاقت اأحالمه.
وحقق �سيلفا 11 لقبا يف 10 موا�سم مع 
ال��دوري  يف  األقاب   4 منها  �سيتي  مان�س�سرت 
عام  فالن�سيا  م��ن  ان�سمامه  منذ  امل��م��ت��از 

.2010
و�سريحل الالعب الإ�سباين )34 عاما(، 
مباريات   308 يف  ه��دف��ا   60 �سجل  ال���ذي 
ينتهي  عندما  الحتاد  ا�ستاد  عن  بالدوري 

عقده يف نهاية املو�سم.
املا�سي  ا�سرتجع  “عندما  �سيلفا:  وقال 
اأحالمي جموحا  اأق�سى  اأبدا يف  اأتخيل  مل 
حتقيق كل ذلك، عندما تكون �سابا ل حتلم 

بكل هذه الأ�سياء«.
لع��ب كرة  تكون  ب��اأن  “حتلم  واأ���س��اف 
ثم لعب كرة حمرتف ثم اللعب بالدرجة 
الأوىل ولكن ل تفكر يف اإمكانية حتقيق كل 

�سيء ممكن«.
يف  ال�سهر  لع��ب  ج��ائ��زة  �سيلفا  ون��ال 
الدوري مرة واحدة فقط رغم اأنه من اأكرث 
ل  لكنه  امل�ستوى،  يف  ثباتا  �سيتي  لعبي 

ين�سغل كثريا باجلوائز الفردية.
وتابع: “اأريد اأن يذكرين النا�ض باأنني 
�سخ�ض لطيف وا�ستمتع باللعب واأن ي�ستمتع 

اجلمهور باأدائي وهذا ب�سيط”.

*وكاالت
املحرتفني  القدم  كرة  لالعبي  ال��دويل  الحت��اد  عّلق 
كوت  يف  القدم  ك��رة  لعبي  رابطة  ع�سوية  )فيفربو( 
ال�سابق  ال��دويل  الالعب  تر�سيح  دعم  لرف�سها  ديفوار، 
ديدييه دروغبا، لرئا�سة الحتاد الوطني، بح�سب تقارير 

�سحفية اخلمي�ض.
واأعلن “فيفربو” يف ر�سالة اإىل رئي�ض الرابطة �سرييل 
“فيفربو”،  رئي�ض  بيات  فيليب  “نحن  فيها  ج��اء  دوم��و، 
ويونا�ض باير-هوفمان، الأمني العام، نعلن تعليق ع�سوية 
فوري”،  باأثر  ديفوار  كوت  يف  القدم  كرة  لعبي  رابطة 
ال�ستثنائي”  )دومو(  “تدخله  اأن  اإىل  الر�سالة  واأ�سارت 

حمفز ب� “اإحلاح �سديد«.
وياأتي تعليق ع�سوية الرابطة العاجية بعد ا�سدارها 
لرئا�سة  للرت�سح  دروغبا  دعم  بعدم  يوليو   13 يف  ق��رارا 

الحتاد يف النتخابات املقررة يف اخلام�ض من �سبتمرب.
احل��ايل  الرئي�ض  لنائب  دعمها  ال��راب��ط��ة  ومنحت 

ا�ستبعاد  اإىل  يوؤدي  قد  ما  ديالو،  اإدري�ض  اللعبة  لحتاد 
الفرن�سي  ومر�سيليا  الإجنليزي  لت�سل�سي  ال�سابق  املهاجم 
اأي  على  الآن  حتى  يح�سل  مل  لأنه  الرئا�سي  ال�سباق  من 

دعم.
“القرار  اأن  الالذعة  ر�سالته  يف  “فيفربو”  واعترب 
املرجح  من  العاجية  الرابطة  اتخذته  الذي  املجحف” 
الدفاع  على  وخارجها،  ديفوار  كوت  يف  �سلبيا،  “يوؤثر  اأن 
الأولوية  ذو  الهدف  وهو  القدم،  كرة  لعبي  حقوق  عن 

بالن�سبة ل�”فيفربو” واأع�سائها«.
“الرابطات والنقابات الأع�ساء يف  واأ�سافت الر�سالة 
فيفربو هي يف خدمة لعبي كرة القدم وتقدمي مطالبهم 
اأو �سكاويهم. ومع ذلك، فاإن قراركم يظهر جتاهال �سارخا 

لهذا اللتزام وعدم مراعاة الأع�ساء«.
“فيفربو” اإىل اأن رابطة لعبي كرة القدم يف  واأ�سار 
القانونية  النتهاكات  من  العديد  “ارتكبت  ديفوار  كوت 

اخلطرية يف ال�سنوات الأخرية”.

الفقهاء يظفر بلقب
 سباق الدرفت األول

برشلونة يرفض تجديد
 عقد مصوره الخاص

إصابة تشافي بفيروس كورونا

دعوة منتخب الكرة للمشاركة 
في كأس العرب في قطر

قبل الرحيل عن مانشستر سيتي.. 
»رسالة مؤثرة« من سيلفا

بسبب الحرب على دروغبا.. قرار ضد رابطة الالعبين بكوت ديفوار
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*وكاالت
واملناطق  ال���دول  م��ن  العديد  �سجلت 
الإ�سابات  يف  ملحوظة  زي��ادة  العامل  يف 
بفريو�ض كورونا امل�سبب لوباء كوفيد-19، 
اإىل ت�سديد  اأمريكية  فيما اجتهت وليات 

ال�سوابط املتعلقة مبكافحة الفريو�ض.
جونز  جامعة  جمعتها  لبيانات  ووفقا 
ر�سمية،  حكومية  م�����س��ادر  م��ن  هوبكنز 
 638،352 جمموعه  ما  ت�سجيل  مت  فقد 
ح��ال��ة وف����اة ج����راء وب����اء ك��وف��ي��د-19 
دول  خمتلف  يف  اإ�سابة  و15،672،841 

العامل.
ال�سبت،  اجلنوبية،  كوريا  اأبلغت  فقد 
جديدة  اإ�سابة  حالة   100 من  اأك��رث  عن 
 4 منذ  الأوىل  للمرة  ك��ورون��ا  ب�فريو�ض 
عن  اأفريقيا  جنوب  اأعلنت  حني  يف  اأ�سهر، 

زيادة يف عدد الإ�سابات.
اجلنوبية  الكورية  ال�سلطات  وقالت 
اإنه مت ر�سد 113 حالة جديدة يف البالد، 
ال��ع��راق،  م��ن  ع���ادوا  ع��ام��ال   36 ت�سمنت 
بالإ�سافة اإىل 32 من اأفراد طاقم �سفينة 

�سحن رو�سية.
اجلنوبية  كوريا  يف  ال�سلطات  وحذرت 

م��ن ت��وق��ع ح���دوث ارت���ف���اع يف احل���الت، 
ونا�سدت  اخل���ارج،  م��ن  القادمة  خ�سو�سا 
الأ�سو�سيتد  بح�سب  ينزعج،  األ  اجلمهور 

بر�ض.
خففت  التي  بكني،  اأبلغت  ال�سني،  ويف 
بعد  الأم��را���ض  مكافحة  �سوابط  معظم 
حالة   34 عن  احل��الت،  اأع��داد  انخفا�ض 
ج��دي��دة يف م��وج��ة ج��دي��دة م��ن ال��ع��دوى، 
داخل  حدثت  ع��دوى  حالة   29 بينها  من 
البالد. ويف الهند، الدولة التي لديها ثالث 
املتحدة  الوليات  بعد  اإ�سابة  ن�سبة  اأعلى 
والربازيل، ارتفعت ح�سيلة �سحايا كورونا 
740 لريتفع العدد الإجمايل اإىل 30،601، 

قدرها  زيادة  عن  احلكومة  اأبلغت  حني  يف 
عدد  لريتفع  ج��دي��دة،  ح���الت   49،310

الإ�سابات الكلي اإىل 1،289،745 اإ�سابة.
اأما يف اأفريقيا، فقد �سجلت دولة جنوب 
القارة،  يف  ت�سررا  الأكرث  الدولة  اأفريقيا، 
موؤكدة،  جديدة  حالت   13،104 من  اأكرث 
اإىل  الدولة  يف  الإ�سابات  جمموع  رفع  مما 
408،052، بينما بلغ عدد الوفيات 6،093 
�سدد  املتحدة،  الوليات  ويف  وف��اة.  حالة 
من  ريفز  تايت  م�سي�سيبي  ولي��ة  حاكم 
“�سباب  حلماية  احلانات  على  ال�سوابط 

خممور وم�ستهرت«.
وكانت �سعات احلانات حمدودة بالفعل 
للعمل ب�سعة 50 يف املئة، اأما حاليا، فيجب 

الكحول  لطلب  اجللو�ض  امل�ستفيدين  على 
وتوقف املبيعات يف ال�ساعة 11 م�ساء.

اأورليانز  نيو  عمدة  اأمرت  ناحيتها،  من 
ومنعت  احلانات  باإغالق  كانرتيل  لتويا 
للم�سروبات  اخلارجي  البيع  من  املطاعم 
اأك��رث  ع��ن  الإب���الغ  بعد  وذل��ك  الكحولية، 
ولية  يف  جديدة  اإ�سابة  حالة   2000 من 

لويزيانا، مبا يف ذلك 103 يف نيو اأورليانز.
اأري��زون��ا مت الإب��الغ عن 89 حالة  ويف 
وفاة اإ�سافية، مما رفع اإجمايل الوفيات يف 
الولية  �سجلت  فيما   ،3142 اإىل  الولية 
ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع  ج���دي���دة،  ح��ال��ة   3349

الإجمايل لالإ�سابات اإىل 156301.
�سجلت  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  ي�سار 

145،391 حالة وفاة ولديها اأكرث من 4.1 
مليون حالة موؤكدة.

ولية  وزراء  رئي�ض  اأعلن  اأ�سرتاليا،  يف 
عن  اأن���دروز  دانييل  اجلنوبية  فيكتوريا 
واأغلقت  ج��دي��دة،  حالة  و357  وفيات   5
جراء  الوفيات  عدد  ارتفع  حيث  الولية، 
نيو  مع  حدودها   ،61 اإىل  كورونا  فريو�ض 

�ساوث ويلز املجاورة.
يف اأوروبا، اأعلن رئي�ض الوزراء الفرن�سي 
اأن امل�سافرين من الوليات  جان كا�ستيك�ض 
ينت�سر  حيث  اأخ���رى  دول��ة  و15  املتحدة 
ال��ف��ريو���ض ب��ق��وة ي��ج��ب اخ��ت��ب��اره��م عند 
الو�سول ما مل يتمكنوا من اإظهار دليل على 

اختبار �سلبي يف ال�72 �ساعة املا�سية.

*باريس
اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ض  ك��ّل��ف 
�ستورا  بنجامان  امل��وؤّرخ  اجلمعة،  ماكرون، 
وحرب  ال�ستعمار  ب�”ذاكرة  تتعلق  مبهمة 
بني  “امل�ساحلة  تعزيز  بهدف  اجلزائر”، 
ال�سعبني الفرن�سي واجلزائري”، ح�سب ما 

اأعلن “الإليزيه«.
اأن  الفرن�سية  الرئا�سة  واأو���س��ح��ت 
هذه املهمة التي ينتظر �سدور نتائجها يف 
عادل  عر�ض  اإجراء  “�ستتيح  العام  نهاية 
فيما  فرن�سا  يف  امل��ح��رز  للتقدم  ودق��ي��ق 
يتعلق بذاكرة ال�ستعمار وحرب اجلزائر، 
على  الرهانات  هذه  اإىل  للنظرة  وكذلك 

جانبي البحر الأبي�ض املتو�سط”.
الدويل،  فرن�سا  رادي��و  مع  مقابلة  ويف 
التكليف،  ر�سالة  تلقيه  ع�سية  اخلمي�ض، 
للدولة  ممثال  “لي�ض  اأنه  على  �ستورا  اأ�سّر 
اأب��دا  ميكننا  “ل  م�سيفا  الفرن�سية”، 
التوفيق بني الذاكرات ب�سكل نهائي. لكني 
نحو  نتحرك  اأن  علينا  يجب  اأن��ه  اأعتقد 

مواجهة  اأج��ل  من  للذاكرات  ن�سبي  �سالم 
اخل�سو�ض،  وجه  على  امل�ستقبل  حتديات 
الوقت،  طوال  املا�سي  اأ�سرى  نبقى  ل  حتى 
اإىل بع�سهما  لأن اجلزائر وفرن�سا بحاجة 
عبد  اجل��زائ��ري  الرئي�ض  وك��ان  بع�سا«. 
اأن  املا�سي  الأ���س��ب��وع  اأع��ل��ن  تبون  املجيد 
امل��وؤرخ  ا�سم  باري�ض  اإىل  اأر�سلت  حكومته 

اجلزائري الذي انتدبته للعمل مع اجلانب 
بالذاكرة  املتعلقة  امللفات  على  الفرن�سي 

الوطنية وا�سرتجاع الأر�سيف الوطني.
وقال تبون يف لقاء مع م�سوؤويل عدد من 
و�سائل الإعالم اجلزائرية اإن اخلبري الذي 
اختري لهذه املهمة هو امل�ست�سار لدى رئا�سة 
الوطني  الأر���س��ي��ف  امل��ك��ل��ف  اجل��م��ه��وري��ة 

والذاكرة الوطنية عبد املجيد �سيخي.

وكالة  عنه  نقلت  ما  بح�سب  واأ���س��اف 
�سيتوىل  �سيخي  اأن  الر�سمية  الأن���ب���اء 
“متثيل اجلزائر يف العمل اجلاري حاليا مع 
الدولة الفرن�سية يف ما يتعلق بامللفات ذات 
يقابله،  والذي  الوطنية،  بالذاكرة  ال�سلة 
بنجامان  امل����وؤرخ  الفرن�سي  اجل��ان��ب  ع��ن 

�ستورا«.
وذك���ر ت��ب��ون م���وؤخ���را يف م��ق��اب��ل��ة مع 

الفرن�سية  اليومية  “لوبينيون”  �سحيفة 
اأن املوؤرخني اجلزائري والفرن�سي �سيعمالن 
لرئي�سي  املبا�سرة  الو�ساية  وحت��ت  �سويا 
البلدين يف �سبيل الو�سول اإىل “احلقيقة«.
واأ�ساف: “ناأمل اأن ينجزا عملهما يف جو 
هذه  حلل  والهدوء  وال�سفاء  احلقيقة  من 
ال�سيا�سية  عالقاتنا  ت�سّمم  التي  امل�ساكل 

ومناخ الأعمال وح�سن التفاهم«.

*وكاالت
اأظهرت درا�سة �سملت 10 دول اأوروبية 
القارة  �سجون  يف  وج��د  اأن  ي�سبق  مل  اأن��ه 
خلفية  على  الرتفاع  بهذا  م�ساجني  عدد 

ق�سايا اإرهابية.
ووف����ق ه���ذا ال��ب��ح��ث، ال����ذي اأجن���زه 
التابع  التطرف  لدرا�سة  ال��دويل  املركز 
جلامعة كينغ يف لندن، و�ساهم فيه خرباء 
معروفون يف املجال، “مل يوجد �سابقا هذا 
خلفية  على  املدانني  امل�ساجني  من  العدد 
بداية  منذ  ب��الإره��اب  مرتبطة  جرائم 

الألفية«.
متنوعون،  امل�ساجني  اأن  التحليل  وبنّي 
وي�سملون كثريا من الن�ساء وعددا متزايدا 
نتيجة  وهي  املتطرف،  اليمني  ن�سطاء  من 
تتما�سى مع ما خل�ست اإليه درا�سة للمركز 
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باملئة من اإجمايل امل�ساجني املعنيني.
ال��دول  ه��ذه  راأ���ض  على  فرن�سا  وت��اأت��ي 
بثلثي امل�ساجني )549 من اإجمايل 1405(، 
تليها اإ�سبانيا )329( ثم بريطانيا )238( 

وبلجيكا )136(.

من  اأع����داد  ففيها  ال����دول،  بقية  اأم���ا 
وال��رنوج  وهولندا  )ال�سويد  فقط  رقمني 
اإح�سائيات  فيها  توجد  ل  اأو  والدمنارك( 

مكتملة )اأملانيا واليونان(.
واأقرت هذه الدول باأنها تواجه �سعوبة 

يف معرفة ما يحدث فعال يف ثنايا ال�سجون.
تقييم  “اأدوات  ب��اأن  الدرا�سة  واأف��ادت 
�سارت  بالتطرف  اخل��ا���س��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
�سملتها  التي  ال���دول  اأغ��ل��ب  يف  م�ستعملة 
الأدوات  بع�ض  اأن  اإىل  واأ�سارت  الدرا�سة”، 

ل ميكن تقييمها حلداثة عهدها.
وتعرتف كل الدول يف هذا ال�سدد باأن 
يكون  ول  وقتا  يتطلب  الرت��ب��اط  “فّك 

ناجحا يف جميع احلالت«.
“قبل وقت طويل  اأنه  ويذّكر التقرير 
�سجن  يف  داع�ض  تنظيم  قيادة  ت�سكل  من 
مركز  ال�سجون  مثلت  ال��ع��راق،  يف  ب��وك��ا 
يف  تقريبا  الإرهابية  اجلماعات  لكل  ثقل 

احلقبة احلديثة«.
التو�سيات  بع�ض  الدرا�سة  واح��ت��وت 
على  ال�سجون  جلعل  جميعها  تدفع  اأي�سا، 

راأ�ض الأولويات.
امل��ال على  اإن��ف��اق  ب��اأن  “الوعي  ورغ��م 
ب�سعبية  حت��ظ��ى  ل  م�����س��األ��ة  ال�����س��ج��ون 
كبرية”، دعا الباحثون احلكومات والراأي 
اأن احلفاظ على النظام  “تفّهم  العام اإىل 
مهما  ا�ستثمارا  ميثالن  ال�سجن  يف  والأم��ن 

ملكافحة اجلرمية والإرهاب«.
برنامج  يوجد  “ل  اأن��ه  على  و���س��ددوا 
عدد  غياب  تعّو�ض  تقييم  اأداة  اأو  ناجح 
ك���اف م��ن امل��وظ��ف��ني، وال��ف�����س��اء وامل����وارد 

ال�سرورية”.

*الرياض
اأكد وزير احلج والعمرة، حممد �سالح بن طاهر 
الأ�سا�ض يف عملية  ال�سحية هي  املحددات  اأن  بننت، 
العربية  اململكة  داخ��ل  املقيمني  احلجاج  اختيار 
عام  حج  مو�سم  يف  لأحد  ا�ستثناءات  ول  ال�سعودية 

1441 ه�.
القيادة  م��ن  ك��ب��ريا  دع��م��ا  ه��ن��اك  اأن  واأ���س��اف 
اأن  اإىل  م�سريا  1441ه����،  ح��ج  مو�سم  يف  الر�سيدة 
مراعاة  مع  تامة،  ب�سفافية  متت  الختيار  عملية 
احلاج  ح�سول  واأهمها  ال�سحية  للمحددات  دقيقة 
تثبت  معتمدة  �سحية  اآ�ض”  �سي  “بي  �سهادة  على 

خلوه من فريو�ض كورونا امل�ستجد “كوفيد-19«.
فري�سة  يوؤدي  “لن  والعمرة:  احلج  وزير  وقال 
يف  م�سارك  اأو  حكومي  م�سوؤول  اأي  العام  هذا  احلج 
خدمة احلجاج”، م�سريا اإىل اأن الأهم يف هذا املو�سم 
هو �سمان �سالمة �سيوف الرحمن، والكوادر العاملة 

يف خدمة احلجيج.
خطة  وف���ق  ي�سري  احل���ج  تنظيم  اأن  واأو����س���ح 
�سحية  وب��روت��وك��ولت  تنفيذية  ا�سرتاتيجية 

ُم�سددة، وفقا لوكالة الأنباء ال�سعودية “وا�ض«.
اتخذت قراراها  ال�سعودية  باأن احلكومة  واأفاد 
ب�ساأن تنظيم حج 1441ه�، حتقيقا ملقا�سد ال�سريعة 
بتاأييد  حظي  ما  وهو  النف�ض،  حفظ  يف  الإ�سالمية 
التي  الإجراءات  وا�سع على  واإ�سالمي ودويل  عربي 

اتخذتها اململكة حيال مو�سم “احلج ال�ستثنائي«.
ويف �سياق مت�سل، اأ�سار وزير احلج والعمرة، اإىل 
اأن ال�سعودية اأبلغت منذ بدء جائحة كورونا، مار�ض 
ترتيب  يف  بالرتيث  املعنية  ال��دول  جميع  املا�سي، 
اأعمالها املرتبطة بحج بيت اهلل احلرام، وبناء عليه 
ل�سمان  الفري�سة،  لتاأدية  املنا�سبة  الآلية  ُدر�ست 
�سالمة �سيوف الرحمن والعاملني يف خدمة احلجيج 

من الإ�سابة بعدوى الفريو�ض.

*تكساس
ال�سلطات  حثت  »ه��ان��ا«،  العا�سفة  اق��رتاب  مع 
تك�سا�ض  ولي��ة  يف  جنوبية  مقاطعات  ع��دة  �سكان 

الأمريكية على اإخالء منازلهم.
املدارية  العا�سفة  ترافق  اأن  ال�سلطات  وتتوقع 
اأمطار غزيرة يومي ال�سبت والأحد. “هانا” هطول 

وازادت قوة العا�سفة هانا، ويتوقع اأن ت�سل اإىل 
ال�سبت  اليوم  تك�سا�ض  يف  كري�ستي  كورب�ض  جنوبي 
�سديدة  ري��اح  ت�سحبه  الأوىل  الفئة  من  كاإع�سار 

ت�سل �سرعتها اإىل 121 كيلومرتا يف ال�ساعة.
وقالت هيئة الطق�ض الوطنية الأمريكية اإنه من 
املتوقع اأن ي�سل من�سوب الأمطار امل�ساحبة للعا�سفة 

تك�سا�ض  جنوبي  مناطق  بع�ض  يف  بو�سة   15 اإىل 
و�سمال �سرقي املك�سيك.

 كما يتوقع اأن توؤثر العا�سفة على اإنتاج النفط 
والغاز يف احلقول البحرية.

قال  لالأعا�سري  الأمريكي  الوطني  املركز  وك��ان 
“غونزالو”،  ال�ستوائية  العا�سفة  اإن  الأربعاء  ليل 
قد ت�ستد وتتحول اإىل اإع�سار فوق املحيط الأطل�سي 

اخلمي�ض.
على  “غونزالو” تقع  العا�سفة  كانت  واخلمي�ض 
جزر  من  ال�سرق  اإىل  كيلومرتا   1685 ح��وايل  بعد 
�سرعتها  تبلغ  رياحا  وحترك  اجلنوبية  ويندوارد 

الق�سوى 95 كيلومرتا يف ال�ساعة.

*واشنطن
م�ساء  ترامب،  دونالد  الأمريكي،  الرئي�ض  اأك��د 
اأحيانا على ما يقوم بن�سره على  اأنه يندم  اجلمعة، 
التوا�سل  ملن�سة  ا�ستخدامه  اأن  معرتفا  »ت��وي��رت«، 

الجتماعي ميكن اأن يكون »مندفعا«.
وقال ترامب خالل، مقابلة مع موؤ�س�ض “بار�ستول 
اإن  الأبي�ض  البيت  يف  بورتنوي،  ديف  �سبورت�ض”، 
على الإنرتنت، بل  بت�سريحاتي  تتعلق  ل  “امل�سكلة 

عندما اأقوم باإعادة تغريدات ح�سابات معجبني«.
التغريد  “اإعادة  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  واأ���س��اف 
اإىل  م�سريا  امل�ساكل”،  يل  ت�سبب  ما  الغالب  يف  دائما 
اأنه ل يفح�ض بعناية ب�سكل دائم الأ�سخا�ض الذين 

يعيد تغريداتهم.
الأح��ي��ان  بع�ض  يف  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وي��ق��وم 
اإىل  تنتمي  اأنها  يبدو  ح�سابات  تغريدات  باإعادة 

موؤيدي نظرية املوؤامرة وعن�سريني.

اأنه  على  جم��ددا  ترامب  اأك��د  املقابلة،  وخ��الل 
ال�سني يف عدد من  مع  بقوة  تعامل  رئي�ض  اأكرث  يعد 

امللفات.
وعن كبري اأطباء الأمرا�ض املعدية يف الوليات 
ل  “نحن  ترامب:  قال  فاوت�سي،  اأنتوين  املتحدة، 
نتفق دائما على كل �سيء. اإنه يود اأن تفعل الأ�سياء 
التي ل ترغب يف القيام به. لكن يف نهاية املطاف اأنا 

من يتخذ القرار«.
اأك��د  معها،  التعامل  يف  الأ�سعب  ال��دول��ة  وع��ن 
الوليات  داخ��ل  التعامل  هو  “الأ�سعب  اأن  ترامب 
ك��وري��ا  اأو  ال�����س��ني  اأو  رو���س��ي��ا  م��ع  ول��ي�����ض  امل��ت��ح��دة 

ال�سمالية«. 
“بار�ستول  موؤ�س�ض  ق��ام  املقابلة،  نهاية  ويف 
مع  تامي”  “في�ض  عرب  مكاملة  ب��اإج��راء  �سبورت�ض” 
املوؤيدين  اأح��د  يعد  ال��ذي  ت��رام��ب،  بح�سور  وال��ده 

للرئي�ض الأمريكي لإلقاء التحية.

*طهران
�سبه  الإي��ران��ي��ة  العمال  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك���رت 
الر�سمية نقال عن ال�سرطة واإدارة الإطفاء اأن ما�سا 
اأ�سجار ب�ساحية  اإ�سعال حريق يف  كهربيا ت�سبب يف 
يف �سرق العا�سمة الإيرانية طهران، اجلمعة، ونفت 

اأن يكون احلريق ناجما عن انفجار.
وقال نائب رئي�ض �سرطة طهران، حميد هداوند، 
متحدث  ق��ال  كما  احلريق  اإخماد  مت  اإن��ه  للوكالة 

با�سم اإدارة الإطفاء اإنه مل يكن هناك انفجار.
�سل�سلة  ع��ن  الإع���الن  مت  يونيو  اأواخ���ر  وم��ن��ذ 
و�سناعية  ع�سكرية  مواقع  يف  وانفجارات  حرائق 

طاقة  وحمطات  نفط  تكرير  معامل  واأي�سا  ونووية 
وم�سانع و�سركات.

اخلمي�ض،  الإيرانية،  اخلارجية  وزارة  واأ�سارت 
هجمات  وراء  تكون  رمبا  اأجنبية  حكومات  اأن  اإىل 
الآونة  يف  اإيرانية  من�ساآت  لها  تعر�ست  اإلكرتونية 
اأن  احتمال  �ساأن  من  هونت  ال��وزارة  لكن  الأخ��رية، 
يكون لتلك احلكومات دور يف احلرائق والنفجارات.

وت���ن���اول م��ق��ال ن�����س��رت��ه ه���ذا ال�����س��ه��ر وك��ال��ة 
اأن  اإنه ميكن  اجلمهورية الإيرانية لالأنباء ما قالت 
يكون تخريبا قام به اأعداء مثل اإ�سرائيل والوليات 

املتحدة، لكن املقال مل يتهم اأيا منهما مبا�سرة.

*واشنطن
الأمريكي،  التج�س�ض  مكافحة  جهاز  رئي�ض  اأكد 
ال�سديد  احل��ذر  توخي  الناخبني  على  يتعني  اأن��ه 
الأمريكية  النتخابات  يف  اأجنبي  لتدخل  حت�سبا 

التي جترى يف الثالث من نوفمرب.
اإىل  اجل��م��اه��ري  ال��ن��ادر،  التحذير  ه��ذا  ودع���ا 
م��راق��ب��ة امل��ع��ل��وم��ات وال��ت��ح��ق��ق م��ن امل�����س��ادر عرب 
الإنرتنت والإبالغ عن اأي ت�سرفات مثرية لل�سبهات.
ومكافحة  لالأمن  الوطني  املركز  مدير  وق��ال 
اإنه  اإيفانينا،  التج�س�ض يف الوليات املتحدة، وليام 
يف الوقت الذي مل يتبق فيه ملوعد النتخابات �سوى 
وكالته  لزاما” على  “اأ�سبح  يوم،   100 تقارب  مدة 
م�ساركة بع�ض املعلومات مع الناخبني ب�ساأن تدخل 
حمتمل قدمه جوا�سي�ض الوليات املتحدة للحمالت 

النتخابية واأع�ساء الكونغر�ض.
يف  دور  الأمريكي  “للجمهور  اإيفانينا  واأ�ساف 

مبوا�سلة  يتعلق  ما  خ�سو�سا  النتخابات،  تاأمني 
توخي احلذر من النفوذ الأجنبي«.

وم�سى قائال يف بيان مكتوب “يف الأ�سا�ض، ن�سجع 
ناقدة،  بعني  املعلومات  ا�ستقبال  على  الأمريكيني 
اأو  اإعادة و�سع املن�سورات  والتحقق من امل�سادر قبل 
ن�سر الر�سائل، وممار�سة التطهري الإلكرتوين ب�سكل 
جيد و)الت�سلح بالوعي( الإعالمي، واإبالغ ال�سلطات 

بالأن�سطة امل�سبوهة ذات ال�سلة بالنتخابات«.
الأمريكية يف  املخابرات  تقييم لأجهزة  وخل�ض 
يناير عام 2017 اإىل اأن رو�سيا تدخلت يف انتخابات 
الرئي�ض  اأهدافها م�ساعدة  عام 2016 وكان من بني 
الأمريكي، دونالد ترامب، الذي اأثار �سكوكا حول ما 

اإذا كانت مو�سكو قد تدخلت يف ذلك الت�سويت.

الأ���س��وات  ف��رز  اأن��ظ��م��ة  تعقيد  اإىل  وبالنظر 
“من  اإيفانينا:  قال  املتحدة،  الوليات  يف  وح�سابها 
اأو  عرقلة  الأجانب  اخل�سوم  على  للغاية  ال�سعب 
دون  وا�سع  نطاق  على  الأ���س��وات  اإح�ساءات  تغيري 

اكت�ساف ذلك«.
التج�س�ض  وك��الت  اإن  اإيفانينا  قال  هذا،  ورغم 
يحاولون  اأج��ان��ب  خ�سوما  الآن  ت��رى  الأم��ريك��ي��ة 
واملر�سحني  النتخابية  احل��م��الت  على  ال��ت��اأث��ري 

الأمريكيني، بل والبنية التحتية لالنتخابات.
نفوذ  ممار�سة  حتاول  اأجنبية  دول  اأن  واأ�ساف 
الإع��الم  و�سائل  ع��رب  الأم��ريك��ي��ني  الناخبني  على 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خالل  ومن  التقليدية 
على الإنرتنت، م�ستغلني ق�سايا من بينها وباء كورونا 

والحتجاجات املحلية كوقود لآلة الت�سليل.
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