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ولي العهد يوعز بنقل شابة من 
الطفيلة للعالج في المدينة الطبية

*عمان
وّجه �سمو الأمري احل�سني بن عبد اهلل الثاين، ويل العهد الأحد 
تعّر�ست  الطفيلة  حمافظة  من  �سابة  حتويل  اإىل  املعنية  اجلهات 

لالإ�سابة جراء حادث �سري اإىل مدينة احل�سني الطبية للعالج.
الرعاية  وتقدمي  لل�سابة  الأمثل  العالج  بتوفري  �سموه  واأوع��ز 

ال�سحية الالزمة لها، متمنيًا لها ال�سفاء العاجل.
اإىل  اأدى  اأيام  قبل  وقع  �سري  حادث  يف  اأ�سيبت  الفتاة  وكانت 
وفاة والديها، حيث ُنقلت اإىل م�ست�سفى الكرك احلكومي ومن ثم 
واأ�سدقائها يف ر�سالة  اأقربائها  الب�سري، فيما طالب  اإىل م�ست�سفى 

لها. الالزم  العالج  لتوفري  الطبية  اإىل مدينة احل�سني  اأن تنقل 

*عمان 
تنظيم  هيئة  مفو�سي  جمل�س  رئي�س  ق��ال 
هيئة  اإن  م�ستو  هيثم  الكابنت  امل��دين  ال��ط��ريان 
الطريان اأعلنت ل�سركات الطريان العاملية ال�سماح 
با�ستئناف رحالتها وعودة فتح املطارات الأردنية 

يف اخلام�س من ال�سهر املقبل.
لوكالة  �سحفي  ت�سريح  يف  م�ستو  واأ���س��اف 
توجد  ل  انه  الأح��د،،  )ب��را(  الأردن��ي��ة  الأنباء 
حمددات ول قيود على مغادرة الأردنيني اململكة 
�ستطبق  عودتهم  عند  اأنه  مبينا  ال��دول،  كل  اإىل 

عليهم ال�سروط التي حددتها وزارة ال�سحة. 
جاهزية  تفح�س  الطريان  هيئة  اأن  وبني 
الطريان  و�سركات  الثالثة  الأردنية  املطارات 
الدولية  الطريان  رح��الت  ل�ستئناف  املحلية 
املقبل  اآب   5 م��ن  اع��ت��ب��ارا  بها  �سي�سمح  ال��ت��ي 
ال�سحة  وزارة  �سنفتها  دول���ة   22 ن��ح��و  م��ن 

باخل�سراء.

اخل�سراء  ال���دول  قائمة  اأن  م�ستو  واأو���س��ح 
متغرية وحتدث كل 14 يوما وفق حالتها الوبائية، 
حمكمة  عاملية  معايري  وج���ود  ع��دم  اإىل  لف��ت��ا 
و�سفراء  خ�سراء  بني  ال��دول  لت�سنيف  وثابتة 

وحمراء.
املحلية  الطريان  �سركات  ا�ستئناف  اإن  وق��ال، 
رحالتها  ع���ودة  يف  رغبتها  ره��ن  ه��و  لرحالتها 
على  معتمدة  الرحالت  عودة  اأن  موؤكدا  الدولية، 
الطريان  �سركات  وا�ستجابة  والطلب  العر�س 

املختلفة ل�ستئناف الرحالت.
واأ�سار اىل اأن الدول هي التي حتدد متطلبات 
ال�سراتيجية  تختار  دولة  وكل  اإليها،  الدخول 
ال��رح��الت  ل�ستئناف  بالن�سبة  ل��ه��ا  املنا�سبة 
خطر  متنع  طريقة  وج��ود  عدم  موؤكدا  وال�سفر، 
املتخذة  الإجراءات  واأن  كورونا،  فريو�س  جائحة 
وتداعيات  خماطر  من  تقلل  ال��ط��ريان  قطاع  يف 

الفريو�س امل�ستجد فقط. 

*عمان 
عن  جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  اأعلن 
ك��ورون��ا  بفريو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة   14 ت�سجيل 
لريتفع  حملية  غري  جميعها  اململكة،  يف  امل�ستجد 
العدد الإجمايل لالإ�سابات منذ بدء اجلائحة اإىل 

1168 اإ�سابة.
م��وؤمت��ر �سحفي  ال��دك��ت��ور ج��اب��ر يف  وع��ر���س 
احلالت  لتفا�سيل  الأح��د،  ال��وزراء  رئا�سة  ب��دار 
على  ل�سائقني  بحالتني  متثلت  والتي  اجل��دي��دة، 
فنادق  يف  لأردن��ي��ني  حالة  و12  العمري  ح��دود 
من  وحالتان  ال�سعودية،  من  ح��الت   8( احلجر 

 5 اأن  اإىل  م�سريا  اأوكرانيا(،  من  وحالتان  العراق 
م�سابني متاثلوا لل�سفاء يف م�ست�سفى الأمري حمزة 
حتت  بقي  فيما  املا�سية،   24 ال�  ال�ساعات  خالل 

العالج 110 حالت.
ولفت اإىل اأن فرق ال�ستق�ساء الوبائي اأجرت 
لي�سل  ك��ورون��ا،  عن  للك�سف  فح�سًا   6658 ام�س 
تف�سي  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد 
الفريو�س باململكة اإىل 565109 فح�سا، لفتا اإىل 
اأن الوزارة �ستقلل عدد الفحو�سات اليومية خالل 

فرة العيد لإراحة الكوادر الطبية.
تابع �س3

الرزاز: الدولة قوية بإنفاذ 
القانون على الجميع

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأكد 
اأّن الدولة قوية باإنفاذ القانون على اجلميع، 
واغتنام  العقبات،  تذّليل  اأهمية  اإىل  م�سريا 
اأبنائنا  م�ستقبل  م��ع��امل  ل��ر���س��م  ال��ف��ر���س، 
حقوقه  مي��ار���س  ق��وي  جمتمع  يف  واأح��ف��ادن��ا 

وواجباته �سمن الت�سريعات.
الدولة  اأن  على  ال����وزراء  رئي�س  و���س��دد 
الأردنّية ل تختزل ب�سخ�س، ول بنقابة، ول 
بحزب، بل هي منظومة موؤ�ّس�سات را�سخة على 
مدى قرن من الزمن، يحكمها الد�ستور الأردين 
الها�سمي،  ال��ع��ر���س  موؤ�ّس�سة  ي�سمل  ال���ذي 
والتنفيذّية  الت�سريعّية  الثالث:  وال�سلطات 

والق�سائّية.
اأجمد  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  واأّكد 
عودة الع�سايلة، اأن احلكومة ل تقبل اأ�سلوب 
ال�ستقواء على الدولة؛ م�سريًا اإىل اأن الدولة 
واملكت�سبات  املنجزات  راكمت  التي  الأردنّية 
جمالت  يف  وخ�سو�سَا  ع��ام،   100 م��دى  على 
ال�سحة والتعليم والأمن، لن تفّرط مبا اأجنز 

يف هذه امليادين.
�سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الع�سايلة  واأ���س��ار 
م�سرك مع وزراء الربية والتعليم، والعدل، 
اأن  اإىل  الأح��د،  ال��وزراء،  رئا�سة  يف  وال�سحة 
الظرف القت�سادي والجتماعي ال�ستثنائي 
يتطّلب  ك��ورون��ا،  اأزم��ة  انعكا�سات  عن  الناجت 

اإىل  لفتًا  اآث��اره،  حتّمل  يف  والتكافل  التعاون 
احليوّية،  واملرافق  القطاعات  يف  العاملني  اأن 
احلكومة  نهج  اأن  يدركون  التعليم،  بينها  ومن 
اأو  ح��زب  اأو  فئة  ولي�س  امل��واط��ن  خدمة  هو 

جمموعة.
��ام  وق����ال وزي����ر ال���ع���دل، ال��دك��ت��ور ب�����سَّ
النيابة  عن  ال�سادرة  القرارات  اإّن  لهوين،  الَتّ
نقابة  وق��ف  ق���رار  فيها  مب��ا  ك��اف��ة،  ال��ع��ام��ة 
وتوقيف  اتها  مقَرّ واإغالق  العمل  عن  املعلمني 
اأمام  بها  عن  للَطّ قابلة  قرارات  هي  اأع�سائها، 
املراجع الق�سائية املخت�سة، واإَنّ تطبيق هذه 
قبل  من  اختيارية  م�ساألة  لي�ست  ال��ق��رارات 

احلكومة.

اأكد وزير الربية والتعليم الدكتور تي�سري 
كما  �ست�ستمر  التعليمية  امل�سرية  اأن  النعيمي، 
الدولة  روؤية  واأن  ال��وزارة،  لها يف  هو خمطط 
الردنية تقوم على ا�ستدامة التعليم كاأولوية 
به،  من��ر  ال��ذي  ال�ستثنائِي  ال��ظ��رف  ه��ذا  يف 

واملتمثل يف انعكا�سات جائحة كورونا.
ال��دول��ة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
الأردنية حري�سة على املعلم وحت�سني معي�سته 
امل�سرية  ا�ستقرار  على  ها  حر�سِ منطلق  م��ن 
ترعى  زالت  وما  فكانت  ونوعيتها،  التعليمية 
بباقي  مقارنة  ومميز  ا�ستثنائي  ب�سكل  املعلم 
العاملنَي يف القطاع العام لأهمية م�سوؤوليته يف 

بناء الأجيال.                               تابع �س4+3

تختزل  ال  الــدولــة  الـــرزاز: 
وال  بنقابة  وال  بشخص 

بحزب
ــوب  ــل الــعــضــايــلــة:  أس
الدولة  على  االستقواء 

مرفوض
ــة  ــدام ــت ــنــعــيــمــي: اس ال
التعليم أولوية في ظل 

الظروف االستثنائية
يابة  التلهوني: قرارات النِّ
عليها  والحكومة  نافذة 

نفيذ واجب التَّ

استئناف الطيران بالمطارات 
االردنية في 5 آب

اكد صرف عالوة موظفي القطاع العام اعتبارا من بداية العام المقبل

 و5 حاالت شفاء

14  إصابة بكورونا غير محلية

*عمان 
ح���ذرت م��دي��ري��ة ال��ت��وع��ي��ة والإع����الم 
من  امل��واط��ن��ني  ال�سحة  وزارة  يف  ال�سحي 
املبا�سرة،  ال�سم�س  لأ�سعة  التعر�س  خماطر 
خالل موجة احلر التي تتعر�س لها اململكة، 

تفاديا حلدوث �سربات ال�سم�س.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  امل��دي��ري��ة  واأ����س���ارت 
ع��ر���س��ة  الأك�����ر  ال��ف��ئ��ات  اىل  الأح������د، 
ال�سن  كبار  مثل  ال�سم�س  ب�سربة  لالإ�سابة 
قدرتهم  �سعف  ب�سبب  والطفال  والر�سع 
العالية  احل��رارة  درج��ات  مع  التاأقلم  على 

الأمرا�س  من  يعانون  الذين  والأ�سخا�س 
والأوعية  القلب  اأمرا�س  خا�سة  املزمنة 
يف  والعاملني  الدم  �سغط  وارتفاع  الدموية 
الالعبني  امليداين  والعمل  الإن�ساء  قطاع 

والريا�سيني.
ارت���ف���اع درج��ة  اأن  امل��دي��ري��ة  وب��ي��ن��ت 
اأك��ر  اأو  مئوية  درج���ة   40 اإىل  احل����رارة 
يوؤدي اإىل احمرار اجللد وجفافه و�سخونته 
مثل  عقلية  وتغريات  �سداع  اىل  بالإ�سافة 
القلب  �سربات  وت�سارع  والهذيان  الرتباك 
والقيء  والغثيان  التنف�س  �سرعة  وزي��ادة 

انه  اىل  الوعي،م�سرية  وفقدان  وال��دوخ��ة 
الغيبوبة  اإىل  امل�ساعفات  ت�سل  اأن  ممكن 

والوفاة.
بعدم  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ات��ب��اع  اىل  ودع����ت 
القوية  ال�سم�س  لأ�سعة  املبا�سر  التعر�س 
العا�سرة  ال�ساعة  من  الفرة  خالل  خا�سة 
مالب�س  وارت��داء  الظهر  بعد  الثالثة  وحتى 
القطنية  الأقم�سة  اختيار  ويف�سل  خفيفة 
مالب�س  واخ��ت��ي��ار  احل����رارة  متت�س  ال��ت��ي 
اأو  فاحتة اللون وا�ستعمال املظالت الواقية 

القبعات.

*عمان 
امل�سركة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 
احلنيطي،  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 
الأحد، يف مكتبه بالقيادة العامة، ال�سفرية 

ف��ولن��د- ف��ريون��ي��ك  ع��ّم��ان  يف  الفرن�سية 
عنيني.

وب��ح��ث ال���ل���واء ال��رك��ن احل��ن��ي��ط��ي مع 
امللحق  ح�سره  الذي  اللقاء  خالل  ال�سفرية، 

الع�سكري الفرن�سي يف عّمان، اأوجه التعاون 
التعاون  عالقات  تعزيز  و�سبل  والتن�سيق 
امل�سلحة  القوات  الثنائي مبا يخدم م�سلحة 

يف البلدين ال�سديقني.

*عمان 
لعمال  ال��ك��رى  اأم��ان��ة ع��م��ان  ح���ددت 
العمل  �ساعات  امليدانية  وال��ك��وادر  الوطن 

وحتى  �سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  وذلك 
م�ساء  اخلام�سة  ومن  ظهرا،  ع�سر  احلادية 

وحتى احلادية ع�سر ليال.

جاء  الج���راء  ه��ذا  ان  الأم��ان��ة  وقالت 
درج���ات  ع��ل��ى  امل��ل��م��و���س  الرت���ف���اع  ب�سبب 

احلرارة وفقا لدائرة الأر�ساد اجلوية.

*وكاالت
�سركات  ال��دويل  الطريان  هيئة  ح��ذرت 
حم��رك��ات  يف  حمتمل  خ��ل��ل  م��ن  ال���ط���ريان، 
بتوقف  يت�سبب  قد   ،»737 »بوينغ  طائرات 

املحرك اأثناء الطريان.
وت���ك���ررت ح�����الت ت���وق���ف حم��رك��ات 
الطريان لطائرات “بوينغ 737” عن العمل 
الذي  الأم��ر  ط��ريان،  رحالت  خالل  موؤخرا، 
دفع هيئة الطريان الدويل لتوجيه حتذير 

ر�سمي لتفقد املحركات جيدا قبل الإقالع.
فاإن  “بلومبريغ”،  موقع  لتقرير  ووفقا 
بقاء طائرات “بوينغ 737” على الأر�س يف 
خمازنها اخلا�سة ملدة طويلة، ب�سبب تف�سي 
كورونا، قد يت�سبب بتلف يف املحرك، مما قد 

يوقف عمله اأثناء العودة للطريان.
ف��ق��د ط��ل��ب��ت هيئة  ل��ل��م�����س��در،  ووف���ق���ا 
على  �سامل  فح�س  باإجراء  الدويل  الطريان 
اأكر من 2000 طائرة من نوع “بوينغ 737” 

هيئة  وقالت  املحرك.  �سالمة  من  للتحقق 
 4 �سجلت  اإنها  املتحدة  الوليات  الطريان يف 
حالت حديثة “ل�سمام عالق” يف املحركات 
من  ك��ان  وال��ت��ي   ،”737 “بوينغ  لطائرات 
املمكن اأن توؤدي لنتائج كارثية. ويف احلالت 
حمرك  بتوقف  العطل  ت�سبب  الأرب��ع��ة، 
قالت  الطريان  هيئة  ولكن  للطائرة،  واحد 
الطائرة  فاإن  للمحركني،  العطل  ح�سل  اإن 

�ستفقد ال�سيطرة متاما يف ال�سماء.

الصحة تحذر من مخاطر
 التعرض ألشعة الشمس 

رئيس هيئة األركان يستقبل 
السفيرة الفرنسية

األمانة تحدد ساعات دوام عمال الوطن الرتفاع الحرارة

تحذير من »خلل كارثي« للطائرات بسبب التوقف الطويل

صالة العيد بجميع المساجد 
والمصليات والساحات العامة

توقيف 3 أشخاص على خلفية 
وفاة طفل داخل مدينة العاب 

الصحة العالمية: ارتفاع 
قياسي بحاالت كورونا

الحكومة تقر قانون المخاطر 
الزراعّية ومجموعة من األنظمة

 ضبط شاحنة بازلت 
مخالفة بالهاشمية

األحوال المدنية تناوب 
خالل فترة عيد االضحى

*عمان 
اليوم  الإ�سالمية،  واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوق���اف  وزارة  اأعلنت 
الأحد، اأن �سالة عيد الأ�سحى املبارك �ستكون يف متام ال�ساعة ال�سابعة 
يف  و�ستقام  مت��وز،   31 املوافق  احلجة،  ذي   10 اجلمعة  يوم  �سباح  من 
جميع م�ساجد اململكة التي تقام فيها �سالة اجلمعة، ويف امل�سليات التي 
�سلى  حممد  النبي  ل�ُسنة  تطبيقا  العامة  بال�ساحات  الوزارة  �ستقيمها 

اهلل عليه و�سلم.
ال�سحة  ب��اإر���س��ادات  الل��ت��زام  اإىل  امل�سلني  جميع  ال���وزارة  ودع��ت 
وال�سالمة العامة من حيث التباعد واأخذ جميع الحتياطات الالزمة 
التقبيل  عن  والبتعاد  ال�سالة  �سجادة  واح�سار  الكمامة  ب��ارت��داء 

وامل�سافحة حر�سا على ال�سالمة العامة يف ظل انت�سار وباء كورونا.

*عمان 
قرر املدعي العام توقيف ثالثة ا�سخا�س من مالكي وموظفي احدى 

املدن الرفيهية اإثر وفاة طفل �سقط من اأحد الألعاب.
ورد  بالغا  اأن  العام  الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
اول اأم�س حول تعر�س حدث يبلغ من العمر 13 عاما لل�سقوط من اأحد 
اإىل  اإ�سعافه  ومت  املقابلني  منطقة  يف  للمالهي  مدينة  داخل  الألعاب 

امل�ست�سفى، ال انه ما لبث وان فارق احلياة ومت فتح حتقيق باحلادثة.
وموظفي  مالكي  من  ا�سخا�س  ثالثة  توقيف  العام  املدعي  وق��رر 

املدينة الرفيهية واغالقها.

*عمان 
املتعلقة  الإح�سائيات  م�ستجدات  لآخر  اليومية  التقارير  ك�سفت 
بجائحة كورونا عامليا وال�سادرة عن منظمة ال�سحة العاملية، ارتفاعا 
 22 منذ  بالفريو�س  املُ�سابة  املوؤكدة  اجلديدة  احلالت  بعدد  قيا�سيا 

ال�سهر اجلاري.
واأظهرت اأرقام التقارير التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية 
)برا(، اأن عدد احلالت اجلديدة قفز من 202726 حالة يف 22 من 

ال�سهر اجلاري، اإىل 284083 حالة جديدة خالل 24 �ساعة املا�سية.
ول تزال منطقة الأمريكتني تت�سدر الرتيب العاملي بعدد احلالت 
املا�سية  اأرقام 24 �ساعة  اأظهرت  اجلديدة، والوفيات اجلديدة، حيث 
اأن ح�سة هذه املنطقة من الإ�سابات اجلديدة بلغت 170611 من اأ�سل 
املنطقة  يف  اجلديدة  الوفيات  عدد  بلغ  فيما  عامليا،  اإ�سابة   284083

نف�سها 4074 وفاة من اأ�سل 6270 وفاة عامليا.
ُي�سار اإىل اأن اإجمايل الإ�سابات عامليا بكوفيد-19 بلغ 15 مليونا و 
اأرقام منظمة  581009، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 635173، وفق 

ال�سحة العاملية.

*عمان 
برئا�سة  الأح���د  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال����وزراء  جمل�س  اأق���ّر 
القوانني  م�سروعات  من  جمموعة  الرّزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س 
املواطنني  على  الإج�����راءات  ت�سهيل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  والأن��ظ��م��ة، 
اأو�ساع  وحت�سني  القطاعات،  من  عدد  يف  العمل  وتطوير  وامل�ستثمرين، 

بع�س الفئات يف املجتمع.
بتطوير  ال�ستمرار  اأهمّية  اجلل�سة  خالل  ال��وزراء  رئي�س  واأّك��د 
خمتلف  يف  الإج���راءات  وحت�سني  والت�سريعات،  والأنظمة  القوانني 
اإيجابًا  وينعك�س  املواطنني،  على  الت�سهيل  يف  ي�سهم  مبا  القطاعات، 
جمل�س  اأق��ّر  ال�سدد،  ه��ذا  ويف  لهم.  املقّدمة  اخل��دم��ات  م�ستوى  على 
الزراعية  املخاطر  اإدارة  �سندوق  لقانون  ل  معدِّ قانون  م�سروع  الوزراء 
ت�سّكل  التي  الطبيعّية  املخاطر  �سمول  اإىل  يهدف  الذي   ،2020 ل�سنة 
التعوي�سات  ح�سر  وعدم  بالتعوي�س،  املزروعات  على  كبرية  خطورة 
ان�سجامًا  التعديل  وياأتي  ال�سقيع.  خطر  عن  الناجتة  بالأ�سرار  فقط 
مع املتطّلبات املتعّلقة بالتغرّي املناخي، وظهور بع�س املخاطر الطبيعّية 
على  كبرية  بخ�سائر  تت�سّبب  ق��د  وال��ت��ي  امل��زروع��ات،  على  الأخ���رى 
املزارعني.       تابع �س4

*عمان 
الها�سمية  املياه والري، بالتعاون مع مت�سرفية لواء  �سبطت وزارة 
�ساحنة  الها�سمية،  اأمن  مركز  الزرقاء/  حمافظة  �سرطة  ومديرية 
اململوكة  ال�سمرا  اخلربة  حمطة  اأرا�سي  من  البازلت  ب�سخور  حمملة 
على  وحجزت  ال�سائق  واأوق��ف��ت  خمالفة،  بطريقة  لبيعها  ل��ل��وزارة، 

ال�ساحنة واأعدت ال�سبوطات.
متوا�سلة  الأمنية  احلمالت  اأن  الأح��د،  بيان  يف  ال��وزارة  واأك��دت 
هذه  مثل  لوقف  املنطقة،  يف  ال��ل��واء  مت�سرف  برئا�سة  املنطقة  يف 
اأرا�سي  على  العتداء  يحاول  من  كل  ومالحقة  املتكررة،  العتداءات 
والتقدير  ال�سكر  ال��وزارة  ووجهت  املخالف.  وال�ستخراج  اخلزينة 
العام  الأم��ن  مرتبات  وجميع  الها�سمية  اأمن  مركز  وملدير  للمت�سرف 
على  واملحافظة  املياه  قطاع  ممتلكات  حماية  يف  لدعمهم  باملحافظة، 
�سالمة من�ساآتها، م�سرية اإىل اأنها �ستوا�سل جهودها بالتعاون مع جميع 

الأجهزة الر�سمية والأمنية، لر�سد واإزالة اأية اعتداءات.

*عمان 
خالل  مناوباتها  عن  واجل���وازات  املدنية  الأح��وال  دائ��رة  اأعلنت 
عطلة عيد ال�سحى املبارك. وقالت الدائرة يف بيان �سحفي الأحد، 
طربور  يف  الكائن  امل�ستعجلة  اخلدمة  مكتبي  يف  �ستناوب  الدائرة  اإن 
ال�سحى  عيد  عطلة  خالل  والثنني  الأحد  ليومي  الرئي�س(  )املركز 
املبارك من ال�ساعة العا�سرة �سباحا وحتى الثانية ظهرا، فيما �سيناوب 
مكتب جوازات املطار على مدار ال�ساعة، مو�سحة اأن هذا الجراء جاء 

للت�سهيل على املواطنني واجناز معامالتها.
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ان  *عمَّ
اإّن  لهوين،  الَتّ ام  ب�َسّ الدكتور  العدل،  وزي��ر  قال 
القرارات ال�سادرة عن النيابة العامة كافة، مبا فيها 
اتها  قرار وقف نقابة املعلمني عن العمل واإغالق مقَرّ
بها  عن  للَطّ قابلة  ق��رارات  هي  اأع�سائها،  وتوقيف 
هذه  تطبيق  واإَنّ  املخت�سة،  الق�سائية  املراجع  اأمام 
القرارات لي�ست م�ساألة اختيارية من قبل احلكومة.

ولة  الَدّ وزير  مع  �سحفي  موؤمتر  خالل  واأ�ساف، 
حة،  وال�سِّ والتعليم  وال��رب��ي��ة  الإع����الم  ل�����س��وؤون 
ادر  ال�سَّ الت�سريح  اأَنّ  الوزراء،  رئا�سة  دار  يف  الأحد، 
املوقوفة  املعلمني  نقابة  بق�سية  العامة  يابة  الِنّ عن 
هذه  �سبب  اأَنّ  على  املبداأ  حيث  من  يدل  العمل  عن 
تعود  العامني  ع��ني  امل��َدّ اأم��ام  التحقيقية  الق�سايا 
ملخالفات من�سوبة ملجل�س النقابة املوقوف عن العمل 
�سالحية  احلكومة  متلك  ل  ل��ذا  عليه،  والقائمني 
من  النتهاء  قبل  ومناق�ستها  الق�سية  على  عليق  الَتّ
الَتّحقيقات و�سدور القرارات املنا�سبة ب�ساأنها. وبني 
العامة  النيابة  عن  ادر  ال�سَّ بالقرار  يتعلق  ما  اأن 
مبنع الن�سر والتعليق والتداول على و�سائل الإعالم 
اإىل  ي�ستند  الق�سية،  بهذه  الجتماعي  وا�سل  والَتّ
لب حكم القانون؛ خل�سو�سية الَتّحقيق لدى املدعي  �سُ
العام الذي يّت�سم بال�سرية بهدف عدم التاأثري على 
التحقيق  يتوىل  من  اأو  ال�سهود  اأو  العدالة  جمريات 
التاأثري مل�سلحة طرف يف  اأو لغايات  يف هذه املرحلة 

ه. الدعوى للتحقيق اأو �سِدّ
املحاكم  حرمة  انتهاك  قانون  اأَنّ  اإىل  واأ���س��ار 
اأَنّ  على  تن�س  والعقوبات  والن�سر  واملطبوعات 
النيابة  ادر من  ال�سَّ اأو تقييده  �سر  الَنّ الإخالل مبنع 
العامة ترتب عليه عقوبات خمتلفة ت�سل يف جزء 
اجلميع  على  يتوجب  ما  احلب�س،  عقوبة  اإىل  منها 
من  اجلميع  منع  الذي  العامة  النيابة  قرار  احرام 
�سمية،  الَرّ اجلهات  با�ستثناء  الق�سية  بهذه  التداول 
ميتثل  ل  جهة  اأو  فرد  اأو  مواطن  اأَيّ  ف��اإَنّ  وبالتايل 
للقوانني  للم�سوؤولية وفقا  نف�سه  القرار يعر�س  لهذا 
ادرة عن النيابة  املرعية. ولفت اإىل اأَنّ القرارات ال�سَّ
لطة الق�سائية، هي  العامة، باعتبارها جزءا من ال�ُسّ
ا  اأي�سً ونافذة  الكافة،  مواجهة  يف  نافذة  ق��رارات 
والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتني  مواجهة  يف 
ذلك  يف  مبا  املعنوية  والهيئات  الأفراد  جميع  وعلى 
لها  والم��ت��ث��ال  ال��ق��رارات  تلك  اح���رام  النقابات 

وتنفيذها واجب على اجلميع.
تطبيق  م�ساألة  ف����اإَنّ  احل���ال  “بطبيعة  وق���ال 
الق�ساء  اأو  العامة  النيابة  عن  ال�سادرة  القرارات 
لي�ست م�ساألة اختيارية بالن�سبة للحكومة، ويتوجب 

عليها مبوجب القانون انفاذ تلك القرارات«.
القرارات  هذه  حترم  احلكومة  اأَنّ  اإىل  واأ�سار 
بحكم  وتنفذها  بها  وتلتزم  فيها،  عن  الَطّ ونتائج 

القانون.

*عمان 
اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   14 ت�سجيل  عن 
غري  جميعها  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا 
لالإ�سابات  الإجمايل  العدد  لريتفع  حملية 

منذ بدء اجلائحة اإىل 1168 اإ�سابة.
وعر�س الدكتور جابر يف موؤمتر �سحفي 
لتفا�سيل  الأح����د،  ال����وزراء  رئ��ا���س��ة  ب���دار 
بحالتني  متثلت  والتي  اجل��دي��دة،  احل��الت 
حالة  و12  العمري  ح��دود  على  ل�سائقني 
من  ح��الت   8( احلجر  فنادق  يف  لأردن��ي��ني 
وحالتان  العراق  من  وحالتان  ال�سعودية، 

م�سابني   5 اأن  اإىل  م�سريا  اأوك��ران��ي��ا(،  م��ن 
حمزة  الأم��ري  م�ست�سفى  يف  لل�سفاء  متاثلوا 
بقي  فيما  املا�سية،   24 ال�  ال�ساعات  خالل 
اأن  اإىل  ولفت  ح���الت.   110 ال��ع��الج  حت��ت 
فرق ال�ستق�ساء الوبائي اأجرت ام�س 6658 
عدد  لي�سل  ك��ورون��ا،  ع��ن  للك�سف  فح�سًا 
تف�سي  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات 
فح�سا،   565109 اإىل  باململكة  الفريو�س 
لفتا اإىل اأن الوزارة �ستقلل عدد الفحو�سات 
الكوادر  لإراحة  العيد  فرة  خالل  اليومية 
النظام  اأن  جابر  الدكتور  واأك��د  الطبية. 
جاهز  لكنه  يختر،  مل  اململكة  يف  ال�سحي 

الفريو�س  من  جديدة  موجة  اأية  ل�ستقبال 
خا�سة يف ظل املوجة الثانية والعنيفة التي 
اجرهم  ما  اجل��وار  دول  من  عدد  ي�سهدها 
اإىل  م�سريا  امل�سدد،  الإغ���الق  اإع���ادة  على 
درا���س��ة او���س��اع ال��ك��رف��ان��ات امل��وج��ودة يف 
احل��الت  ل�ستقبال  امليت  البحر  منطقة 
 1000 اإىل  تت�سع  م�ست�سفيات   3 وجاهزية 
ال�سحفيني  ���س��وؤال  على  رده  ويف  �سخ�س. 
بني  امل���دار����س،  اإىل  الطلبة  ع���ودة  ح���ول 
مرتبطة  الطلبة  ع��ودة  اأن  جابر  الدكتور 
اإىل  الأردن  و�سول  ح��ال  ويف  بامل�سفوفة، 
اإىل  الطلبة  �سيعود  اخل�����س��راء،  املنطقة 

لي�ست  التعليمية  العملية  لأن  مدار�سهم 
فقط اأكادميية بل عملية متكاملة من حيث 
وزير  وثمن  ال�سخ�سية.  وبناء  الختالط 
بتوزيع  ال�سامية  امللكية  املكرمة  ال�سحة 
600 جهاز تنف�س �سناعي بني وزارة ال�سحة 
الإج����راءات  وح��ول  الطبية.  واخل��دم��ات 
اأن  جابر  اأو�سح  الأ�سحى،  عيد  يف  املتبعة 
يف  واحلظر  ال�سالة  منع  تدر�س  مل  ال��وزارة 
عيد الأ�سحى، داعيا املواطنني اإىل اللتزام 
والوقائية  العامة  ال�سالمة  اإجراءات  التام 
للحفاظ  وامل�سافحة  التقبيل  وعدم  املتبعة 

على هذا الإجناز. 

*عمان 
املجل�س  اأم��ن��اء  جمل�س  اأع�ساء  ناق�س 
برئا�سة  اجتماع  خ��الل  لل�سكان  الأع��ل��ى 
وزي�����ر ال��ت��خ��ط��ي��ط وال���ت���ع���اون ال����دويل 
ال��دك��ت��ور و���س��ام ال��رب�����س��ي، خ��ط��ة عمل 
موازنته  وم�سروع  ال�سراتيجية  املجل�س 
الرب�سي،  ال��دك��ت��ور  واأّك����د   .2020 ل��ع��ام 
اجلهات  وممثلي  ال��وزراء  من  عدد  بح�سور 
مواجهة  يف  املجل�س  دور  اأهمية  الوطنية، 

ودع��م  وال��ت��ن��م��وي��ة  ال�سكانية  الق�سايا 
بيئة  اإي��ج��اد  بهدف  الوطنية  ال�سيا�سات 
الجتماعية  ال��ظ��روف  لتح�سني  منا�سبة 
وامل�ساهمة  املجتمع،  لأفراد  والقت�سادية 

يف النهو�س مبختلف القطاعات.
اجلهود  توحيد  اإىل  الرب�سي  ول��ف��ت 
ال�سكانية  ال��ق�����س��اي��ا  خل��دم��ة  ال��وط��ن��ي��ة 
وامل�ساندة  ال��دع��م  وت��ق��دمي  والتنموية، 
وب��راجم��ه  م�����س��اري��ع��ه  لتنفيذ  للمجل�س 

املجتمع  خل��دم��ة  امل�ستقبلية  وتطلعاته 
يف  للمواطنني  والزده���ار  الرفاه  وحتقيق 
خمتلف املجالت. واأو�سح اأن جائحة كورونا 
اأظهرت احلاجة اإىل تعزيز التعاون متعدد 
الأطراف حمليا واإقليميا ودوليا والت�سامن 
والقت�سادية  املالية  التحديات  ملواجهة 
بعيدة  الأخ���رى  والآث���ار  والجتماعية، 
والتنمية  الإن�سان،  وحقوق  كالتعليم  املدى 
وق�سايا  ال��غ��ذائ��ي،  والأم����ن  امل�����س��ت��دام��ة، 

الهجرة واملهاجرين والعمالة واآثارها على 
ال�سيا�سات ال�سكانية.

الدكتورة  املجل�س  ع��ام  اأم���ني  وبينت 
لعام  املجل�س  خ��ط��ة  اأن  ع��م��اوي،  عبلة 
اأهداف  على  مرجعياتها  يف  ترتكز   ،2020
املوؤمتر  عمل  وبرنامج  امل�ستدامة،  التنمية 
الأردن  وروؤي��ة  والتنمية،  لل�سكان  ال��دويل 
2025، واللتزامات العاملية لقمة نريوبي، 

والأولويات الوطنية.

*عمان 
تي�سري  الدكتور  والتعليم  الربية  وزير  اأكد 
هو  كما  �ست�ستمر  التعليمية  امل�سرية  اأن  النعيمي، 
خمطط لها يف الوزارة، واأن روؤية الدولة الردنية 
هذا  يف  كاأولوية  التعليم  ا�ستدامة  على  تقوم 
يف  واملتمثل  ب��ه،  منر  ال��ذي  ال�ستثنائِي  الظرف 

انعكا�سات جائحة كورونا.
�سحفي  موؤمتر  يف  النعيمي،  الدكتور  وق��ال 
الدولة  اإن  الأح��د،  ال���وزراء  رئا�سة  يف  م�سرك 
معي�سته  وحت�سني  املعلم  على  حري�سة  الأردنية 
امل�����س��رية  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  ��ه��ا  ح��ر���سِ منطلق  م��ن 
التعليمية ونوعيتها، فكانت وما زالت ترعى املعلم 
ب�سكل ا�ستثنائي ومميز مقارنة بباقي العاملنَي يف 
القطاع العام لأهمية م�سوؤوليته يف بناء الأجيال.

اوجه  لأبرز  والتعليم  الربية  وزير  وعر�س 
الرتب،  نظام  خالل  من  باملعلمني  الدولة  اهتمام 
املعلمني،  اأبناء  وبعثات  املعلمني،  اإ�سكان  و�سندوق 
الربية  وزارة  يف  العاملني  �سمان  و���س��ن��دوق 
وب��رام��ج  املعلمني،  اأن��دي��ة  وم��راف��ق  والتعليم، 
تقدمها  ال��ت��ي  واملتخ�س�سة  ال��ع��ام��ة  ال��ت��دري��ب 

الوزارة للمعلمني جمانا.
كانتا  واحل��ك��وم��ة  ال������وزارة  اأن  اأك����د  ك��م��ا 
املوقوف  املعلمني،  نقابة  جمل�س  على  منفتحتني 
عملها، وا�ستخدمتا كل و�سائل احلوار عر جل�سات 
ال��وزارة  داخ��ل  م�ستوى  من  اأك��ر  وعلى  متعددة، 

مَع  املوقعة  التفاقية  بنود  تنفيذ  اإىل  و�سول 
النقابة، مبينا اأن التفاق مع النقابة مل يت�سمن 
�سيغا ت�سريعية معينة تقدمها النقابة للحكومة، 
بل مبادئ تعك�سها احلكومة يف ت�سريعات مقرحة 
تعدها عر م�سار ت�سريعي، وهو ما مت اإجنازه عند 
اخلدمة  نظام  وجزئيات  ال��رت��ب  نظام  تعديل 

املدنية املتعلقة باملعلمني.
الرتب  ن��ظ��ام  اإن  النعيمي،  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
على  الوظيفي  ال��ت��ط��ور  ليتيح  ع��دل  للمعلمني 
الوقت  يف  اأداء،  مبنجز  املثبت  التميز  اأ�سا�س 
ل�سمان  املعلم  بتمكني  ال��وزارة  فيه  التزمت  الذي 
تطوره الوظيفي، فيما جرى تطوير نظام التقييِم 
الرتب  نظام  واأ�سبح  اجل��وان��ب،  متعدد  لي�سبح 

ترجمة حرفية لنظام اخلدمة املدنية.
وتابع، “انه ورغم انفتاِح الوزارة على جمل�س 
معه،  الت�ساركية  مبداأ  واعتمادها  املعلمني،  نقابة 
الإمالء  لغة  ا�ستخدام  يف  ا�ستمر  الأخ��ري  اأن  اإل 
تقدمه  ما  كل  راف�سا  ال�ستقواء،  اأ�سلوب  وانتهاِج 
مالنا  راأ����س  بو�سفه  التعليم  لتطويِر  ال����وزارة 

الأ�سا�س«.
وقال اإن املجل�س ا�ستمر يف اإنكار ما حتقق من 
بع�س  مير  التي  التفاقية  �سعيد  على  اإجن��ازات 
بنودها يف م�سار ت�سريعي حمدد لإ�سدار القوانني 
التفاقية  بنود  مع  تتوافق  ب�سورة  الناظمة 
اأداة  ي�سبه  ما  اإىل  النقابة  فتحولت  املوقعة، 

التلويِح  عر  العامة  امل�سالِح  وتعطيل  للمناكفة 
احل�سول  يف  للطلبة  الد�ستوري  احل��ق  بتعطيل 
واملواثيق  العهود  كفلْته  حق  وهو  التعليم  على 

الدولية.
املعلمني  نقابة  ان  النعيمي،  الدكتور  وزاد، 
لقانونها  وا�سحة  خمالفات  ممار�سة  يف  امعنت 
واأ�س�ِسه؛  النقابي  العمل  حقيقة  عن  والبتعاد 
ال��وزارة  �سيا�سات  يف  الوا�سح  التدخل  خالل  من 
ابتعدت  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  والتعليِم،  وامل��ن��اه��ِج 
�سوؤون  تنظيِم  يف  املتمثل  عملها  �سميِم  عن  فيه 
ن�ساطات  على  وال��رك��ي��ز  للنقابة،  املنت�سبني 
يعد  ما  والقوانني،  الأنظمة  من  العديد  تخالف 

امرا مقلقا وطنيا.
ولفت وزير الربية والتعليم يف هذا الطار، 
على  حظر  ال���ذي  امل��دن��ي��ة  اخل��دم��ة  ن��ظ��ام  اإىل 
لو�سائل  الت�سريح  اأو  الكتابة  ال��ع��ام  امل��وظ��ف 
ومبا  الجتماعي،  التوا�سل  لو�سائل  اأو  الإع��الم 
اأ�سرار  اإف�ساء  اأو  فيها  العاملني  اأو  للدولة  ي�سيء 

العمل.
وبخا�سة  املعلمني  نقابة  قانون  اإىل  وا�سار 
يتعني  التي  النقابة  باأهداف  املتعلقة   )4( املادة 
بر�سالة  الرتقاء  وهي  لتحقيقها،  العمل  عليها 
على  وامل��ح��اف��ظ��ة  وت��ط��وي��ره��ا،  ومهنته  امل��ع��ل��م 
اأخالقياتها وتقاليدها، والإ�سهام يف رفع امل�ستوى 

التعليمي والثقايف والجتماعي للمعلم.

اأعمالها  املوقوفة  املعلمني  نقابة  اأن  وب��ني 
يعد  ما  وامل��ن��اه��ِج،  التعليِم  �سيا�سات  يف  تدخلت 
قانونها،  من  5/د  امل��ادة  لن�س  وا�سحة  خمالفة 
والذي ين�س على التزام النقابة باملحافظة على 
م�سلحة  ورعاية  الربوية،  العملية  متطلبات 
التعليم،  يف  بحقه  الإ����س���رار  وع���دم  ال��ط��ال��ب، 
ونظام  والتعليم،  الربية  قانون  اأحكام  ومراعاة 
وعدم  الأخ��رى،  والت�سريعات  املدنية،  اخلدمة 
التدخل  وع���دِم  احل��زب��ي��ة،  الأن�سطة  ممار�سة 
واملعايرِي  وال��رام��ِج  واملناهِج  التعليِم  ب�سيا�سات 
وامل�سار  التعليِم  مهنة  مزاولة  و�سروط  املهنية 
اأ�ساليب  اإىل  للمعلمني، واللجوء  املهني والوظيفي 
�سيما  ول  املعلمني،  مطالب  تبني  يف  م�سروعة 

اأ�سلوَب احلوار.
الذي  ال�سراب  اإىل  النعيمي،  الوزير  وا�سار 
وال��ذي  احل��ايل،  العام  مطلع  يف  النقابة  نفذته 
م�سريا  الآن،  الربوية حتى  كلفته  ندفع  نزال  ل 
باإجراءات  التلويح  يف  ا�ستمرت  النقابة  اأن  اإىل 
ت�سعيدية تعلن كالعت�سامات والإ�سرابات التي 
ظل  يف  واملجتمِع  الطلبة  مب�سالِح  جمددا  �ست�سر 

ظرف ا�ستثنائي مير به الوطن والعامل.
ا�ستمرارا يف  املا�سية �سهدت  اإن ال�سهر  وقال 
بتعطيل  والتهديدي  الت�سعيدي  النقابة  خطاب 
اأربك امل�سهد  العام الدرا�سي عند عودته، وهو ما 
فيه  نكون  ما  اأحوج  نحن  وقت  يف  العام،  الوطني 

وح��دة  على  والل��ت��ق��اء  وال��رف��ِع  التكاتف  اإىل 
عام،  بوجه  الأردين  بالإن�سان  املتمثل  الهدف 

والطالب الأردين بوجه خا�س.
املعلمني  حتري�س  اأن  النعيمي،  الدكتور  واكد 
اأداء  عن  امتناع  حقيقته  يف  هو  الإ���س��راب  على 
عن  للمعلمني  وام��ت��ن��اع  ع���ام،  م��رف��ق  يف  ال��ع��م��ل 
يف  التعليمي  امل�سار  وتعطيل  الطلبة،  تدري�س 
على  امل��ق��ررة،  الدرا�سية  ال�سنة  خ��الل  امل��دار���س 
الربية  قانون  من  املادة )40(  املذكور يف  النحو 

والتعليم ل�سنة 1994.
املهنية  ال��غ��اي��ات  ع��ن  اخل���روج  اأن  اك��د  كما 
خلدمتها،  املعلمني  نقابة  اأُن�سئت  التي  الأ�سا�سية 
مطلبية  ���س��ي��ا���س��ي��ة  خ��ط��وط  ع��ل��ى  وال���دخ���ول 
ومعي�سية اأخرى، فيه ت�سيي�س مقلق لدور النقابة، 
واإخراج لها عن دورها الأ�سا�س يف خدمة التعليم 

باأركانه املعلم، والطالب، والبيئة التعليمية.
اإن تعطيل املرافق احليوية كاملوؤ�س�سات  وقال 
من  كان  اإذا  مت�سائال  باملجتمِع،  مي�س  التعليمية 
ان  واملجتمع  والطلبة  املعلمني  قبل  من  املقبول 
اأبناوؤنا وتعلمهم رهينة بيد جمل�س ل يرى  يكون 
يف التعليم ر�سالة، ويوظف ق�سايا املعلمني خلدمة 

اأجندات حزبية واأيدولوجية.
مو�سع  �سيبقون  واملعلمني  املعلمات  اأن  واك��د 
تقدير واهتمام وثقة بهم وبقدرتهم على تن�سئة 
العام  القطاعني  يف  الأردين  املعلم  واأن  الأجيال، 

واأبدا مو�سع تقدير واحرام  واخلا�س هو دائما 
كّل  ويبذل  الربوِي  النظام  عماد  وهو  ورعاية، 

نفي�س للوطن.
والتعليم  الربية  وزارة  بني  العالقة  وحول 
ثابتا  هناك  “اأن  النعيمي،  الوزير  اكد  واملعلم، 
يف  اأمانة  الطلبة  واأبناءنا  بناتنا  اأن  هو  اأ�سا�سيا 
نحر�س  ان  وعلينا  ومعلمني،  تربويني  اأعناقنا، 
ومن  اأف�سَله،  العلم  م��ن  ينهلوا  اأن  على  جميعا 
توفر  اآمنة  تعليمية  بيئة  �سمن  اأقومه  ال�سلوك 
هو  التعليم  اأن  واك��د  النجاح.  و�سائل  ك��ل  لهم 
الربية  وقانون  الد�ستور  كفَله  لالأردنيني  حق 
ترجم  التي  امليادين  اأه��م  اأح��د  وهو  والتعليم، 
ما  اأغلى  )الإن�سان  �سعار  فيه  الأردن��ي��ة  الدولة 
ت�ساعد  ال��ت��ي  احلقيقية  الأداة  لأن���ه  من��ل��ك(؛ 
والتقدم  بكرامة  العي�س  على  الأردين  الإن�سان 
يوم  العالن  النعيمي  الدكتور  وتوقع  لالأف�سل. 
���س��وؤون  لإدارة  جلنة  ت�سكيل  ع��ن  الث��ن��ني  غ��د 
النائب  ب��ق��رار  عمال  اأعمالها  وت�سيري  النقابة 
اجتماعاتها  �ستعقد  اللجنة  اأن  مبينا  ال��ع��ام، 
مقر  اإغ��الق  ظل  يف  والتعليم  الربية  وزارة  يف 
امتحان  اأوراق  بت�سحيح  يتعلق  وفيما  النقابة. 
عملية  اأن  النعيمي،  الدكتور  اك��د  التوجيهي، 
املعتادة،  مبراحلها  متر  الطلبة  نتائج  ا�ستخراج 
متوقعا اإعالن النتائج �سمن الطار الزمني املعلن 

بني العا�سر واخلام�س ع�سر من ال�سهر املقبل.

*عمان 
ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د 
القانون على اجلميع،  باإنفاذ  الدولة قوية  اأّن 
واغتنام  العقبات،  تذّليل  اأهمية  اإىل  م�سريا 
اأب��ن��ائ��ن��ا  م�ستقبل  م��ع��امل  ل��ر���س��م  ال��ف��ر���س، 
حقوقه  مي��ار���س  ق��وي  جمتمع  يف  واأح��ف��ادن��ا 

وواجباته �سمن الت�سريعات.
ال��دول��ة  اأن  على  ال����وزراء  رئي�س  و���س��دد 
بنقابة،  ول  ب�سخ�س،  تختزل  ل  الأردن��ّي��ة 
ول بحزب، بل هي منظومة موؤ�ّس�سات را�سخة 
الد�ستور  يحكمها  الزمن،  من  قرن  مدى  على 
الأردين الذي ي�سمل موؤ�ّس�سة العر�س الها�سمي، 
والتنفيذّية  الت�سريعّية  الثالث:  وال�سلطات 

والق�سائّية.
الأ�سبوعية  كلمته  خ��الل  ال���رزاز  واأ���س��ار 
الحتفال  م��ن  ال��دول��ة  اق���راب  اإىل  الأح���د، 
عبد  امللك  جاللة  بقيادة  الثانية  مبئويتها 
البناء  من  ع��ام  ملئة  وتد�سينها  ال��ث��اين،  اهلل 
ودولة  واملوؤ�ّس�سات،  القانون  دولة  يف  املراكم 
ودول��ة  املنيع،  الوطني  والقت�ساد  الإن��ت��اج 
التكافل والأ�سرة الواحدة املراحمة املتحاّبة 

املتعاونة على اخلري.
اأن ما حققته الدولة  واأكد يف هذا ال�سدد 
ج��اء  الأوىل  مئويتها  خ���الل  اإجن�����ازات  م��ن 
و�سواعد  وباأيٍد  ف��ّذة،  ها�سمّية  قيادة  بف�سل 
عريقة،  د�ستورّية  مبوؤ�ّس�سات  متمّثلة  اأردنّية، 
ح��دودن��ا،  يحمي  م�سطفوي  ع��رب��ي  وجي�س 
اأمنية حتفظ الأمن والأمان، وكوادر  واأجهزة 
وتقدم  ال��ع��ام  امل��ال  حتمي  ال��ع��ام  القطاع  م��ن 

م�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  الأ�سا�سية،  اخل��دم��ات 
ُي�سغل الأيدي  فاعلة من القطاع اخلا�س الذي 

العاملة.
اأكد  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  التعامل  وح��ول 
مواجهة  على  قدرتها  اثبتت  الدولة  اأن  الرزاز 
التعاون  خ��الل  م��ن  ل��ل��وب��اء  ال�سحية  الث���ار 
الواحدة  الأ���س��رة  ب��روح  والتكافل  وال��راح��م 
ُتعنى بالفرد الأكر ت�سّررًا، ولي�س بروح  التي 
اأّن  تقول  التي  الغاب  و�سريعة  القطيع  مناعة 
البقاء لالأقوى، موؤكدا التزام احلكومة بحماية 
ت�سررَا،  الأك���ر  والقطاعات  املياومة  عمال 
و�سرف عالوة موظفي القطاع العام اعتبارا من 

بداية العام املقبل.
وجدد رئي�س الوزراء التاأكيد على ا�ستمرار 
احلكومة يف حماية املال العام ومكافحة الف�ساد 
بكل اأ�سكاله، م�سريا اإىل اأن من يحمي املال العام 
ال�سالح،  واملواطن  وامل�سوؤول  العام  املوّظف  هو 
الرقابّية،  واجلهات  امللتزم،  العمل  و�ساحب 

وجمل�س الأّمة ب�سّقيه الأعيان والنّواب.
وق���ال ن��ق��رب ي��وم��ًا ب��ع��د ي���وم م��ن ال��ي��وم 
الثانية  امل��ئ��وّي��ة  �سيد�ّسن  ال���ذي  ال��ت��اري��خ��ي، 

جميعًا  به  �سنحتفل  والذي  الأردنّية،  للدولة 
الها�سمّية،  ال��راي��ة  ظ��ّل  حتت   ، اهلل-  ب��اإذن   -
امللك عبد اهلل  �سّيدي �ساحب اجلاللة  بقيادة 

الثاين - حفظه اهلل-.
يف  امل��راك��م  البناء  من  ع��ام  مئة  �سند�ّسن 
الإنتاج  دول��ة  ويف  واملوؤ�ّس�سات،  القانون  دول��ة 
التكافل  ودول���ة  املنيع،  الوطني  والقت�ساد 
والأ�سرة الواحدة املراحمة املتحاّبة املتعاونة 

على اخلري.
اهلل  حبانا  اأن  ل��ول  ليتّم  ك��ان  ما  ذل��ك  ك��ّل 
من  �سرعّيتها  ت�ستمّد  حكيمة،  ها�سمّية  بقيادة 
 - و�سّلم  عليه  اهلل  �سّلى   - اهلل  ر�سول  بيت  اآل 
ومن مبادئ الثورة العربّية الكرى، التي اآمنت 
من  واأي�سا  ال�ستعمار،  من  والتحّرر  بالوحدة 
مئة عام من الإجناز بقيم تنبذ العنف، وتر�ّسخ 
مقولة:  وجت�ّسد  واحل����وار،  الت�سامح  م��ب��ادئ 

منلك«. ما  اأغلى  “الإن�سان 
حتّقق  اإجن��ازات،  من  اليوم  حّتى  حتّقق  ما 
وعقول  و�سواعد  وباأيد  فّذة،  ها�سمّية  بقيادة 
عريقة،  د�ستورّية  مبوؤ�ّس�سات  متمّثلة  اأردنّية، 
ح��دودن��ا،  يحمي  م�سطفوّي  ع��رب��ّي  وبجي�س 
حتفظ  اأمنّية  واأجهزة  بالنهار،  الليل  وا�ساًل 

ا�ستقرارنا  اأ�سا�س  هو  ال��ذي  والأم���ان،  الأم��ن 
عام  قطاع  وك��وادر  والجتماعّي،  القت�سادّي 
ال�سّحة  خ��دم��ات  وت��ق��ّدم  ال��ع��ام،  امل��ال  حتمي 
موؤمنة  التحتّية؛  والبنية  والعدل  والتعليم 
املواطن هي خدمة  اأّن اخلدمة �سرف، وخدمة 

وطن.
مب�ساهمة  اأي�سًا  حتّقق  ال��ي��وم،  حتّقق  م��ا 
ل لالأيدي  قطاع خا�ّس وطنّي منتج وملتزم، م�سغِّ
ل�سبابنا،  املتمّيزة  املبدعة  والطاقات  الأردنّية 
من  م��ديّن  جمتمع  مبوؤ�ّس�سات  اأي�����س��ًا  وحتقق 
اأحزاب ونقابات وجمعّيات غري ربحّية، ر�ّسخت 
مبداأ املواطنة الفاعلة، التي لطاملا حّثنا عليها 

جاللة �سّيدنا، يف اأوراقه النقا�سّية.
اأنف�سنا  ن�ساأل  الثانية،  مئوّيتنا  اقراب  مع 
ن�سبو  م��ا  اإىل  و�سلنا  ه��ل  ال��ت��ايل:  ال�����س��وؤال 
حّققناه  ما  فرغم  ل،  بالطبع  اجل��واب:  اإليه؟ 
اإّل  م��ن اإجن����ازات على م��دى ق��رن م��ن ال��زم��ن 
وتطوير  ال�����س��م��اء،  ه��ي  طموحنا  ح���دود  اأّن 
والقت�سادّية  ال�سيا�سّية  موؤ�ّس�ساتنا  منظومة 
العاّمة  احلياة  على  وانعكا�سها  والجتماعّية، 
طموح  وه��ي  وازده�����ارًا،  م�ساركًة  ��ة،  واخل��ا���سّ

م�سروع لكّل اأردين.

طموحنا  كان  اإذا  الآخ��ر:  ال�سوؤال  ويبقى 
من�سي  فكيف  حّققناه،  مّما  بكثري  اأكر  ك��اأردن 

ُقُدمًا؟
اأن  هو  الأّول:  ال�سّق  �سّقني:  من  اجل��واب 
ن�ستخل�س الدرو�س والعر من جتاربنا وجتارب 
معًا،  نر�سم  كيف  ال��ث��اين:  وال�سّق  الآخ��ري��ن. 

كدولة، الطريق نحو امل�ستقبل.
اأّن  التجارب  عّلمتنا  فلقد  الأّول:  ال�سّق  يف 
الدولة الأردنّية قوّية مبوؤ�ّس�ساتها التي اأثبتت 
اأزم��ات  مواجهة  على  قدرتها  عقود  مدى  على 
�سالبة  اأكر  منها  خرجت  وداخلّية  خارجّية 
ومنعة. ولقد عّلمتنا هذه التجارب اأّن الإن�سان 
البناء  واأّن  والو�سيلة،  الغاية  ه��و  الأردين 
للتغيري  الطريق  هو  الهدم،  ولي�س  الراكمّي، 

نحو حياة اأف�سل ومنعة اأكر �سالبة.
كورونا،  جائحة  مع  احلالّية  معركتنا  ويف 
اأّننا معًا قادرون على الكثري يف مواجهة  اأثبتنا 
الآثار ال�سحّية للجائحة، اإذا تعاوّنا وتراحمنا 
ُتعنى  التي  الواحدة،  الأ�سرة  بروح  وتكافلنا 
مناعة  ب��روح  ولي�س  ت�����س��ّررًا،  الأك��ر  بالفرد 
البقاء  اأّن  تقول  التي  الغاب  و�سريعة  القطيع 

لالأقوى واللهم نف�سي.

وه����ا ن��ح��ن ن��ق��ب��ل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة الآث����ار 
الأردين،  املواطن  منها  التي عانى  القت�سادّية 
فن�سكر  القيم:  وبنف�س  العامل،  كّل  يعاين  كما 
هذه  يف  �سر  الذي  العمل  �ساحب  على  ونثني 
املرحلة ومل ي�سّرح عمالته، والعامل يف القطاع 
راتبه  من  ن�سبة  باقتطاع  قبل  ال��ذي  اخلا�ّس 
العمل  با�ستمرار  لي�ساهم  الق�سري  امل��دى  على 
املتو�ّسط  املدى  على  الوظيفي  اأمانه  وليحفظ 
امل�ستاأجر  �سامح  ال���ذي  وامل���وؤّج���ر  وال��ط��وي��ل، 
معّطاًل،  العمل  فيها  العقار يف فرة كان  باأجرة 
واملوّظف العام الذي تفّهم، بالرغم من ظروفه 
املعي�سّية ال�سعبة، قرار تاأجيل العالوة املقّررة 
اإىل بداية عام 2021كّل هوؤلء ي�ستحّقون مّنا 
عمال  بحماية  معا  ونلتزم  والتقدير.  الثناء 
و�سرف  ت�سررَا،  الأك��ر  والقطاعات  املياومة 
بداية  من  جميعًا  العام  القطاع  موظفي  عالوة 

العام القادم .. هذه دولتنا .. وهذه قيمنا .
ال���ع���امل من  ف�����اإّن جت����ارب  امل���ق���اب���ل،  ويف 
احلاكم  ال��ف��رد  دول���ة  اأّن  اإىل  ت�سري  حولنا 
ال��واح��د الأوح����د، ودول���ة احل���زب الأوح���د، 
ول  د�ساتري  حتكمها  ل  التي  ال�ستبداد  ودول 
واأمزجة  واأهواء  اأيديولوجّيات  بل  ت�سريعات، 

هذه  فكّل  الآخ��ر،  واإق�ساء  كراهية،  وخطاب 
�سعارات  حتت  اخلراب  اإّل  جتلب  مل  التجارب 
من  خالية  ولكن  للعواطف،  مدغدغة  بّراقة 

امل�سمون.
اأّن الدولة الأردنّية ل تختزل  نحمد اهلل 
الدولة  ب��ح��زب.  ول  بنقابة،  ول  ب�سخ�س، 
را�سخة  موؤ�ّس�سات  منظومة  ه��ي  الأردن���ّي���ة 
الد�ستور  يحكمها  الزمن،  من  قرن  مدى  على 
الأردين الذي ي�سمل موؤ�ّس�سة العر�س الها�سمي، 
والتنفيذّية  الت�سريعّية  الثالث:  وال�سلطات 
وال��واج��ب��ات،  احل��ق��وق  وي��ح��ّدد  والق�سائّية، 
اإىل  والو�سول  والختالف،  لالتفاق  والأ�س�س 
الدولة،  على  ال�ستقواء  عن  بعيدًا  توافقات 
التي  وامل��م��ار���س��ات  ال��ق��ان��ون،  على  وال��ت��ط��اول 

ت�سادر حقوق الآخرين وحرّياتهم.
ندرك  امل�ستقبل:  ح��ول  الثاين  ال�سّق  يف 
مفرو�سًا  لي�س  اإليه  ن�سبو  ما  اإىل  طريقنا  اأّن 
ليلة  ب��ني  مبتغانا  اإىل  ن�سل  ول��ن  ب��ال��ورود، 
و�سحاها؛ ولكّننا �سنم�سي اإن �ساء اهلل، بقيادة 
جاللة �سّيدنا - حفظه اهلل - باجلّد واملثابرة 
اأو�سلتنا  التي  القيم  مبنظومة  وب��الل��ت��زام 
نحو  واملوؤ�ّس�سات،  القانون  وبدولة  هنا،  اإىل 
م�ستقبل زاهر، نحّدده معًا من خالل موؤ�ّس�ساتنا 
مواطنينا  من  فاعلة  ومب�ساركة  الد�ستورّية، 
وممثليهم؛ بحيث يطرحوا ق�ساياهم املطلبّية، 
واآراءهم ، وتقييمهم لأداء احلكومة، ويجمعنا 
والتفافنا  والقانون،  الد�ستور  ذلك  كّل  يف  معًا 

حول قيادتنا الها�سمّية.
هذا متامًا ما مّيزنا عن غرينا وجعلنا واحة 
واقت�سادّيًا،  و�سيا�سّيًا  واأمنّيًا  �سحّيًا  ا�ستقرار؛ 

وب�سهادة القا�سي والداين.
يف  معركتنا  واخواين  اخواتي  تعلمون  كما 
ومكافحة  العام  امل��ال  حماية  هي  الأّي��ام  هذه 
التي  اخلدمة  وتقدمي  اأ�سكاله،  بكل  الف�ساد 
دوما  به  يوّجهنا  كما  الأردين  مبواطننا  تليق 

جاللة امللك حفظه اهلل.
العام  امل��وّظ��ف  ه��و  ال��ع��ام  امل��ال  م��ن يحمي 
العمل  و�ساحب  ال�سالح،  واملواطن  وامل�سوؤول 
الأّم��ة  وجمل�س  الرقابّية،  واجل��ه��ات  امللتزم، 

ب�سّقيه الأعيان والنّواب.
اأي�سًا  ه��و  تليق  التي  اخل��دم��ة  ي��ق��ّدم  وم��ن 
اأدائ��ه،  عن  امل�ساءل  وامل�سوؤول  العاّم،  املوّظف 
الذي  تلّقي اخلدمة  واملواطن �ساحب احلّق يف 

يزّودنا بالتغذية الراجعة.
الها�سمّية  ال��راي��ة  حت��ت  م��ع��ًا،  فلنم�ِس 
الفر�س،  ونغتنم  العقبات،  ن��ذّل��ل  امل��ظ��ّف��رة، 
يف  واأحفادنا  اأبنائنا  م�ستقبل  معامل  ونر�سم 
اجلميع،  على  وانفاذها  بقوانينها  قوية  دولة 
وواجباته  حلقوقه  مبمار�سته  قوي  وجمتمع 

�سمن القانون بعون اهلل.

يابة العامة  ادرة عن النِّ وزير العدل: القرارات الصَّ
نفيذ نافذة والحكومة عليها واجب التَّ

14 إصابة بفيروس كورونا غير محلية و5 حاالت شفاء

األعلى للسكان يناقش مشروع موازنة المجلس والخطة االستراتيجية

النعيمي: رؤية الدولة تقوم على استدامة التعليم كأولوية في ظل الظروف االستثنائية

اكد صرف عالوة موظفي القطاع العام اعتبارا من بداية العام المقبل

ـــزب ـــح ب وال  بــــنــــقــــابــــة  وال  بــــشــــخــــص  ــــزل  ــــت ــــخ ت ال  ـــــــــة  ـــــــــدول ـــــــــرزاز:ال ال

الرزاز: الدولة قوية بإنفاذ القانون على الجميع
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وزير المياه يتفقد مشروع 
حفر اآلبار في المدورة

*عمان 
العمل  �سري  ال�سعود،  اأب��و  رائ��د  املهند�س  وال��ري  املياه  وزي��ر  تفقد 
�سمن  امل���دورة،  مبنطقة  ال���وزارة  تنفذه  ال��ذي  الآب���ار  حفر  مب�سروع 

املبادرات امللكية ال�سامية.
احلفر  من  الأوىل  املراحل  �سمن  العمل  مناطق  على  الوزير  وجال 
بعد التحاق طاقم احلفر من اخلراء الإقليمني اأخريا باملواقع التزاما 
الزراعية  امل�ساريع  لإقامة  الآب��ار  حفر  اجناز  بت�سريع  احلكومة  من 

الريادية.
ت�سغيل  على  امل�سرفني  الإقليميني  اخل��راء  من  ال��وزي��ر  وا�ستمع 
 1500 اإىل  ت�سل  اأعماق  على  للحفر  متطورة  عمالقة  حفارات  اأول 
بئرا،   25 ل�  عالية  بكفاءة  ال�ستخراج  عمليات  وت�سهيل  لالإ�سراع  مر 
موؤكدين اأن الأعمال �ستنجز بح�سب اجلدول املقرر والكميات املطلوبة.

وقال اأبو ال�سعود اإن م�سروع املبادرات امللكية �سيعمل على ا�ستدامة 
زراعية  تنموية  م�ساريع  واإيجاد  النائية  املناطق  يف  املحلية  التنمية 
متكاملة طموحة لتطوير هذه املناطق ما ينعك�س ايجابًا على الأو�ساع 

القت�سادية والجتماعية لالأهايل يف مناطق البادية.
وبني اأن الكوادر الفنية جهزت احلفارات العمالقة للعمل يف املوقع، 
حديثة  الزراعية  امل�ساريع  تكون  اأن  متوقعا  احلفر  عمليات  وبا�سرت 

ومتطورة با�ستخدام اأف�سل التقنيات الزراعية العاملية احلديثة. 

اتحاد الجامعات العربية يوفر 
منصات إلكترونية للتعليم عن ُبعد

*عمان 
التعليم  لإدخال  اإلكرونية  من�سات  العربية  اجلامعات  احتاد  وفر 

عن ُبعد يف النظام اجلامعي واعتماد املحا�سرات الرقمية.
ُبعد  عن  التعلم  يف  العربية  اجلامعات  جتارب  حول  ندوة  وخالل 
اليوم  وامل�سموع،  املرئي  الت�سال  تقنية  عر  كورونا  جائحة  خالل 
الأحد، عر�س اأمني عام الحتاد الدكتور عمرو �سالمة للجهود املبذولة 
ُبعد  عن  التعليم  جمال  يف  العربية  اجلامعات  جتارب  من  لال�ستفادة 
يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  اغ��الق  بعد  خ�سو�سًا  كورونا  جائحة  خالل 
معظم دول العامل. ولفت اإىل ال�ستجابة ال�سريعة للجامعات العربية 
الذي فر�سته اجلائحة، ول�سيما ما يتعلق  التعامل مع واقع احلال  يف 
ا�سهم يف دوامها رغم حتديات  ما  املُختلفة  التعليمية  العملية  بعنا�سر 
الأزمة الوبائية. وبني اأن الحتاد ُم�ستمر بتقدمي كل ما من �ساأنه دعم 
اجلامعات العربية واتاحة املجال لها لال�ستفادة من جتارب الآخرين 

يف هذه الظروف ال�ستثنائية وما يرتب عليها.

*عمان 
اأ�سدرت جلنة اإدارة �سندوق اإ�سكان موظفي اأمانة عمان يف جل�ستها 
التي عقدت برئا�سة مدير مدينة عمان املهند�س اأحمد امللكاوي، دفعة 

جديدة مل�ستحقي القرو�س بقيمة بلغت مليونا و85 األف دينار.
اجلديدة  الدفعة  توزعت  احلم�سي  حيان  ال�سندوق  ملدير  ووفقا 
بح�سب  م�سركا،   86 على  العام  هذا  ا�سدارها  يتم  التي  الثانية  وهي 

�سريحة امل�سرك متا�سيا مع �سيا�سة ال�سندوق والأنظمة املعمول بها.
ومت خالل اجلل�سة تقدمي ملخ�س مايل عن و�سع ال�سندوق من حيث 

موجوداته النقدية وا�ستمراريته يف تقدمي اخلدمات للم�سركني.

*عمان 
العربية  اللغة  جممع  مع  بال�سراكة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  كّرمت 
»عّر  م�سابقة  بجوائز  الفائزين  الأح��د،  مو�سوع،  و�سركة  الأردين 
بالعربي« التي اأطلقتها خالل فرة جائحة كورونا، والبالغ عددهم 18 
فائزا. وح�سر حفل التكرمي الذي اأُقيم يف جممع اللغة، رئي�س املجمع 
الدكتور خالد الكركي، واأمينه العام الدكتور حممد ال�سعودي، واملديرة 
التنفيذية ملوؤ�س�سة ويل العهد الدكتورة متام منكو، واملدير العام ل�سركة 

مو�سوع رامي القوا�سمي، ومندوبون عن املوؤ�س�سة و�سركة مو�سوع.
وتاأتي هذه اجلوائز؛ تقديًرا للطاقات الأردنّية العربّية الإبداعّية 
عن  التعبري  يف  العربية  اللغة  ذك��اء  وتوظيف  والكتابة  التعبري  يف 
�ست اجلوائز للفئة العمرية من 6 اإىل 12 �سنة للق�سة  ناطقيها. وُخ�سّ
الق�سرية وو�سف ال�سخ�سية الإبداعي، والفئة العمرية من 13 اإىل 18 
�سنة للعبارة التحفيزية واملقال الأدبي، والفئة العمرية الأكر من 18 

�سنة لتلخي�س الكتاب واخلطاب املُلهم.
وموؤ�س�سة  اللغة  جممع  من  حمّكمون  امل�سابقة  حتكيم  على  واأ�سرف 
خطابي،  مالك  روؤى  فازت  الق�سرية،  الق�سة  م�سابقة  ويف  العهد.  ويل 
و�سف  م�سابقة  ويف  الطوي�سي،  عاطف  ولني  ح�سن،  احلاج  منذر  وفرح 
اأبو  ف�سل  لرا  حمفوظ،  اأبو  رامز  مرمي  فازت  الإبداعي،  ال�سخ�سية 

�سنينة، وفرح اإ�سالم خ�ساونة.
ورهف  القزق،  خلدون  نور  فازت  التحفيزية،  العبارة  م�سابقة  ويف 
حممد العمايرة، ومي م�سطفى فواز ح�سني، ويف م�سابقة املقال الأدبي، 

فاز لني اأ�سامة �سّباح، ور�سيد ر�سوان خليفات، ودميا حممد غنامي.
ويف م�سابقة تلخي�س كتاب، فاز ليث �سعد الدين ذيب، واإميان حممد 
املُلهم،  اخلطاب  م�سابقة  ويف  الفّزاع،  م�سلم  وعبداهلل  قا�سمية،  خليل 
ال�سرف جميل اخل�سور، وعبدالرحمن كمال اخلطيب، وغادة  فاز زين 
للبنات  الأ�سا�سية  الطالبة يف مدر�سة كفرجنة  ح�سام خنفر. وعرت 
“رنا  الق�سرية  ق�ستها  عن  الفائزة  خطابي  روؤى  عجلون  حمافظة  يف 
بامل�سابقة  “علمت  وقالت  باجلائزة.  �سعادتها  عن  املناعي”،  واجلهاز 
در�سك، حينها  من�سة  اأثناء اجلائحة على  ُبعد  درا�ستي عن  من خالل 
الق�س�س  العديد من  امل�ساركة بامل�سابقة، وحّفزين ذلك لقراءة  قررت 

التي األهمتني الفكرة لق�ستي الق�سرية«.

صندوق إسكان األمانة يصدر 
قائمة جديدة لمستحقي القروض

تكريم الفائزات والفائزين 
بجوائز مسابقة عّبر بالعربي

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  يف  ال���وزراء  جمل�س  اأق��ّر 
الأحد برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز 
والأن��ظ��م��ة،  ال��ق��وان��ني  م�����س��روع��ات  م��ن  جمموعة 
على  الإج��������راءات  ت�����س��ه��ي��ل  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 
عدد  يف  العمل  وتطوير  وامل�ستثمرين،  املواطنني 
يف  الفئات  بع�س  اأو�ساع  وحت�سني  القطاعات،  من 

املجتمع.
اأهمّية  اجلل�سة  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  واأّك���د 
ال����س���ت���م���رار ب��ت��ط��وي��ر ال���ق���وان���ني والأن���ظ���م���ة 
خمتلف  يف  الإج����راءات  وحت�سني  والت�سريعات، 
املواطنني،  على  الت�سهيل  يف  ي�سهم  مبا  القطاعات، 
املقّدمة  اخلدمات  م�ستوى  على  اإيجابًا  وينعك�س 

لهم.
م�سروع  ال��وزراء  جمل�س  اأق��ّر  ال�سدد،  هذا  ويف 
املخاطر  اإدارة  ���س��ن��دوق  ل��ق��ان��ون  ل  م��ع��دِّ ق��ان��ون 
�سمول  اإىل  يهدف  ال��ذي   ،2020 ل�سنة  الزراعية 
ت�سّكل خطورة كبرية على  التي  الطبيعّية  املخاطر 
التعوي�سات  ح�سر  وع��دم  بالتعوي�س،  املزروعات 

فقط بالأ�سرار الناجتة عن خطر ال�سقيع.
املتعّلقة  املتطّلبات  مع  ان�سجامًا  التعديل  وياأتي 
الطبيعّية  املخاطر  بع�س  وظهور  املناخي،  بالتغرّي 
تت�سّبب  ق��د  وال��ت��ي  امل���زروع���ات،  ع��ل��ى  الأخ����رى 

بخ�سائر كبرية على املزارعني.
اأقّر جمل�س الوزراء م�سروع نظام املعلومات  كما 
 ،2020 ل�سنة  النفايات  لإدارة  البيئّية  والرقابة 
اإل��ك��روين  معلومات  ن��ظ��ام  اإي��ج��اد  ب��ه��دف  وذل���ك 
ولتحديد  ومراقبتها،  النفايات  اإدارة  ملتابعة 
يتعّلق  فيما  بها  املن�ساآت  التزام  الواجب  ال�سروط 
م�سروع  اأي�سًا  املجل�س  واأق���ّر  النفايات.  ب���اإدارة 
بتاأمني  امل��رت��ب��ط  الج��ت��م��اع��ّي��ة  احل��م��اي��ة  ن��ظ��ام 
الأمومة ل�سنة 2020، الذي يحّدد برامج احلماية 
التي  الأم��وم��ة  ب��ت��اأم��ني  املرتبطة  الج��ت��م��اع��ّي��ة 
الجتماعي،  لل�سمان  العاّمة  املوؤ�ّس�سة  بها  ت�ساهم 
الرامج،  هذه  من  عليها  املوؤّمن  ا�ستفادة  و�سروط 

واأحكام �سرف بدل رعاية الطفل للموؤّمن عليها.
املالئمة  البيئة  تعزيز  اإىل  النظام  وي��ه��دف 
امل��ايل  ال��دع��م  توفري  يف  وامل�ساهمة  امل���راأة،  لعمل 

املالّية  التكاليف  من  للتخفيف  العاملة،  للمراأة 
من  اأو  الطفل،  ح�سانة  فرة  اأثناء  عليها  املرّتبة 
خالل امل�ساهمة يف اإن�ساء دور ح�سانة، اأو امل�ساهمة 

يف الكلف الت�سغيلّية لدور احل�سانة.
تقدمي  ن��ظ��ام  م�سروع  ال����وزراء  جمل�س  واأق���ّر 
ل�سنة  امل�سبق  الّتخلي�س  واإجراءات  املوجز  البيان 
امل�سبق  التخلي�س  اإج��راءات  ينّظم  ال��ذي   ،2020
اململكة،  اإىل  امل�ستوردة، قبل و�سولها  الب�سائع  على 
وي�سّهل اإجراءات التخلي�س اجلمركي على اأ�سحاب 

وامل�ستوردين. الب�سائع 
بت�سريع  تطبيقه  ف���ور  ال��ن��ظ��ام  و���س��ي�����س��ه��م 
وجتاوز  وت�سهيلها،  الب�سائع،  ا�سترياد  اإج���راءات 
والإج����راءات  والتحّديات  الق�سايا  م��ن  العديد 

املطّولة التي يواجهها امل�ستوردون.
اإىل  ال��وزراء  جمل�س  ا�ستمع  اآخ��ر،  �سعيد  على 
اإيجاز قّدمته وزير الّدولة لتطوير الأداء املوؤ�ّس�سي 
الطلبات  متابعة  تقرير  ح��ول  غ��و���س��ة،  ي��ا���س��رة 
حزيران  ل�سهر  “بخدمتكم”  من�سة  اإىل  ال��واردة 

.2020

الطلبات  ع��دد  بلغ  فقد  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�سب 
 6625 حزيران  �سهر  خالل  ة  املن�سّ اإىل  ال��واردة 
ون�سبة  باملئة   55 منها  ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  طلبًا، 

الأ�سئلة املوّجهة للحكومة 35 باملئة.
ون�سبة  باملئة   4 القراحات  ن�سبة  بلغت  كما 

الإبالغات 3 باملئة ون�سبة الثناء 3 باملئة اأي�سًا.
ال�ستجابة  ن�سبة  بلغت  فقد  التقرير،  وبح�سب 
لهذه الطلبات 98 باملئة، ومّت اإغالق 93 باملئة منها 
كما  فيها،  وردت  التي  والق�سايا  امل�ساكل  واإن��ه��اء 
خالل  من  باملئة   70 احلّل  عن  الر�سا  ن�سبة  بلغت 

التغذية الراجعة من املواطنني.
ا�ستقباًل  القطاعات  اأك��ر  اأّن  التقرير  وب��نّي 
والتنمية  وال���ري،  وامل��ي��اه  العمل،  ه��ي:  للطلبات 
وال�سّحة،  ال��ك��رى،  عّمان  واأم��ان��ة  الجتماعّية، 
املحلّية،  والإدارة  واملالّية،  والتعليم،  والربية 

والأمن العام، وقطاع ال�سناعة والتجارة.
اإحالة  ال��وزراء  جمل�س  ق��ّرر  اآخ��ر،  �سعيد  على 
الدكتور عاطف  لل�سباب  مدير عام مدينة احل�سني 

الروي�سان اإىل التقاعد.

مجلس الوزراء يقّر مشروع قانون 
المخاطر الزراعّية ومجموعة من األنظمة

مقال رئيس التحرير

يف  تختلط  فرحة  العيد 
قدميا  الع��ي��اد  بذكريات  ال��راه��ن  بالوقت  الردن 

وظروف  الدخل  م�ستوى  وت��دين  ال�سعار  بغالء  يرتبط  وبحا�سر 
جتعل النا�س ي�ستقبلون العيد باحل�سرة.. 

موؤجل  وحلم  غائبة  كفرحة  يبدو  الأ�سعار  غالء  مع  العيد  ان 
يف ظل وجود طبقة من املجتمع مل تعد تبحث يف العيد عن الك�ساء 
وو�سائل البهجة بل تبحث كيف جتد رغيف اخلبز ) احلاف( ولقمة 
عي�س لأ�سرهم  ومع ذلك فاإن ا�ستقبال العيد تظهر مالحمه قبل اأيام 
من قدومه حيث تبداأ ال�سجة من الأ�سواق التي تنت�سر فيها حمالت 
املالب�س اجلديدة اإىل البيوت التي تبداأ فيها ربات البيوت بالتنظيف 
العيدية  املالب�س  توفري  هم  يف  الب  ويت�سارك  للعيد  والتجهيز 
مالب�س  لت�سري  الأم  تخرج  ما  عادة  النقود  تتوفر  وحني  لبنائهم 
اأبنائها ويخرج الأب ل�سراء اأغرا�س العيد من احللويات،واملك�سرات،،، 

وما اإىل ذلك.
ال�سعار  ياعيد،  ع��دت  ح��ال  باأية  نقول  ونحن  العيد  ن�ستقبل 
لديه  لي�س  املواطنني  وبع�س  املواطن  وليتحملها  تطاق  ل  مرتفعة 
اليتيم  ال��رراب  ب�سبب  ال�ساحي  خ��راف  مثل  �سرائها  على  القدرة 
والبع�س الخر ل ي�ستطيع تدبر امور�سراء ملتزما العيد �سواًء اأكانت 
موادًا غذائية او مالب�س او كماليات يف ظل انعدام الرقابة وحكومة 
تظل  ولكن  �سعبة  معي�سية  ظروف  من  املواطن  يعانيه  ما  يعنيها  ل 
التغلب  ليتم  للقلوب  الفرحة  وت�سيف  موجودة  والتقاليد  العادات 
العيد  ت�ستقبل  ال�سر  ومعظم   ، املعي�سة  بغالء  املرتبطة  الهموم  على 
ادخال  يف  والرغبة  ال�سعار،  غالء  من  و�سيق  هم  خلفها  بابت�سامة 
امل�ساعر  هذه  الحيان  بع�س  يف  تت�سارع  الطفال،  قلوب  يف  الفرحة 
وت�سطر ال�سرة مرغمة ان ت�ست�سلم ل�سيق احلال ول تتمكن من ك�ساء 
اطفالها وبالذات من كان ذا دخله ال�سهري حمدود ولدية عدد كبري 
كورونا  اأزم��ة  تركت  نعم   ، عيد   يا  عدت  حال  ..ب��اأي   . الطفال  من 
وم�ساريف  كورونا  ت�سونامي  ظل  يف  ال�سرية  ة  القت�ساديَّ والزم��ة 
رم�سان قبل �سهرين التي ل يزال معظم اأرباب ال�سر يعي�س تداعياتها 
حتى يف نهاية اليام الخرية من ال�سهر قبيل عيد ال�سحى وبع�س 
وال��راب  اليتيم(  الراتب   ( واليوم    ، ال�سبل  بهم  تفطعت  املوظفني 
الغائب �سيرك  ب�سمة وا�سحة على اأجواء عيد ال�سحى، فالإنفاق ا 
جعل غالبية الأ�سر ا تريث ع�سية حلول العيد، وتختزل ميزانياتها 
خ�سو�سًا  فقط،  ال�سروري  على  مقت�سرة  جلعلها  للمنا�سبة  املخ�س�سة 
تبخر  والراتب  ف�سلت  واخلطط  الرامج  لكن  باأطفالها  يتعلق  ما  يف 
كورونا  ازم��ة  م�ساريف   عتبات  على  وتطلعاته  اأحالمه  وحتطمت 

ورم�سان التي فاقت الت�سورات واأف�سلت التوقعات.
�سعادتهم بدنو  الأطفال  فيها  يبلغ  التي  اللحظات احلاملة  يف تلك 
العيد واللب�س اجلديد يبلغ الآباء من �سعاف ومتو�سطي الدخل قمة 
اأعلى الدرجات ول�سان حالهم باأي  التاأزم ويرتفع قيا�س ال�سغط اإىل 
الأ�سر  اأرباب  من  الدخل  روؤو�س �سعاف  ،  تزدحم  يا عيد  حال عدت 
بالأفكار بحثا عن تنفي�س ل�سغوط زوجاتهم واأولدهم اأو عن حلول 
ل�ساحب  اأي��ن  فمن  العيد  م�ساريف  يف  ي�ساعد  مما  املادية  مل�ساكلهم 
ياأتي مب�ساريف  اأن  ال�سهري عن  200 دينار   دخل   ول يزيد دخله 
العيد، وما اأدراك ما م�ساريف العيد ؟ حقا اإنه حلم بعيد، ومن دونه 
الويل والوعيد ،في�سطر اإىل ال�ستدانة من بع�س معارفه ،اأو �سلف من 
موؤ�س�ستة ل�سد النق�س يف امليزانية وتلبية اأحتياجات والتزامات العيد  

التي “ تق�سم الظهر” . 
ب�سرية  والعني   « يا عيد  باأي حال عدت  ال�سر  ل�سان حال معظم 
ما  العائالت  وم�ساريف  مردية  املالية  فالو�ساع  ق�سرية«   اليد  لكن 
زالت حتلق عاليا حيث ف�سلت معها غالبية الرامج التق�سفية والتي يف 
غالب الحيان توؤدي اىل �سجار وخناق بني الزوجني تنتهي بتدخل 

البناء واجلريان . 
ال�ستدانة  اإىل  جلاأ  ال�سر   اأرب��اب  من  ال�سهري  راتبه  خانه  من 
والقرا�س من موؤ�س�سته او البنوك املفتوحه ابوابها، لإدخال بهجة 
العيد اإىل قلوب اأطفاله ، وكانت “البالة” )�سوق املالب�س امل�ستعملة( 
متو�سطي  من  اآخ��رون  اختار  حني  يف  الفقراء   لغالبية  الآم��ن  امل��الذ 
مع  ا  خ�سو�سً طلباتهم،  لتلبية  امل��وازي��ة  بال�سوق  الحتماء  الدخل 
تفّن باعة اخلل�سة يف عر�س األب�سة �سينية اأو ما �ساكل من اخليارات 

البديلة الأوفر اقت�ساديًا  ، وكل عام واأنتم بخري.

خالد خازر الخريشا

هموم .. تسرق 
فرحة العيد !!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
عودة  اأجمد  الإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأّكد 
ال�ستقواء  اأ�سلوب  تقبل  ل  احلكومة  اأن  الع�سايلة، 
التي  الأردنّية  الدولة  اأن  اإىل  م�سريًا  الدولة؛  على 
عام،   100 مدى  على  واملكت�سبات  املنجزات  راكمت 
لن  والتعليم والأمن،  ال�سحة  وخ�سو�سَا يف جمالت 

تفّرط مبا اأجنز يف هذه امليادين.
م�سرك  �سحفي  موؤمتر  خالل  الع�سايلة  واأ�سار 
يف  وال�سحة  والعدل،  والتعليم،  الربية  وزراء  مع 
اأن الظرف القت�سادي  رئا�سة الوزراء، الأحد، اإىل 
انعكا�سات  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�ستثنائي  والجتماعي 
حتّمل  يف  والتكافل  التعاون  يتطّلب  كورونا،  اأزم��ة 
اأن العاملني يف القطاعات واملرافق  اإىل  اآثاره، لفتًا 
نهج  اأن  ي��درك��ون  التعليم،  بينها  وم��ن  احل��ي��وّي��ة، 
احلكومة هو خدمة املواطن ولي�س فئة اأو حزب اأو 

جمموعة.
ولفت اإىل اأن احلكومة كانت تتمنى اأن ل ت�سل 
القانونّية  واملخالفات  الت�سعيد  حيث  من  الأم��ور 
املرتبطة  امل�ستجدات  اإل��ي��ه  و�سلت  مل��ا  اجل�سيمة 

بنقابة املعلمني املوقوف عملها.
الإن�����س��ان  حماية  اأن  على  الع�سايلة  و���س��دد 
�سميم  يف  ه��ي  وتعليمه  و�سّحته  واأم��ن��ه  الأردين 
“ول  اأركانها،  بكل  وم�سوؤولّياتها  الدولة  اأخالقّيات 
احلقيقة،  احتكار  موقعه  كان  اأّي��ًا  اأح��د،  ي�ستطيع 
الدولة  قوانني  واح��رام  الوطن  راي��ة  حتت  فكّلنا 

وحماية مكت�سباتها«.
كما اأ�سار اإىل اأن نقابة املعلمني املوقوفة اأعمالها 
احتجاجية  وقفات  بتنفيذ،  جم��ّددًا  وتلوح  نّفذت، 
ال��دول��ة  مب��راف��ق  ت�سّر  واعت�سامات  واإ���س��راب��ات 
ال�سّحة  ق��ان��ون  وتتجاوز  وا�ستدامتها،  احليوية 
اأ�سا�سي  ب�سكل  �سدرت  التي  الدفاع  واأوام��ر  العامة 
اأنه  حلماية �سّحة املواطنني، موؤّكدًا يف هذا الإطار 
ل ميكن اأن تبقى الدولة واملجتمع والأهل والطالب 
وم�ستقبلهم رهينة لقرارات جهة نقابّية وتهديداتها 

بتنفيذ اعت�سامات ب�سكل خمالف للقانون.
واأ�ساف الع�سايلة اأن الدولة حري�سة على املعّلم 
ا�ستقرار  على  حر�سها  منطلق  من  معي�سته  وحت�سني 
وما  قّدمت  اأنها  مبّينًا  وارتقائها،  التعليمّية  امل�سرية 
تتاأخر  ولن  واملعلمات  للمعلمني  الكثري  تقدم  زالت 
القت�سادي  الظرف  ي�سمح  عندما  املزيد  تقدمي  يف 

بذلك.
ونّوه جمددًا اإىل اأن وقف الزيادات على العالوات 
وُطبق على  القادم،  العام  موؤقت حتى مطلع  الفنّية 
الأمنية  والأجهزة  العام  القطاع  يف  العاملني  جميع 
اأن هذه الزيادات �ستعود  والكوادر ال�سحية، موؤكدًا 
يف  عنهم،  اأوقفت  الذين  العام  القطاع  موظفي  لكل 

بداية العام القادم اأي 1/1/2021.
اأّن ق�سّية جمل�س  وجّدد الع�سايلة التاأكيد على 
واحلكومة،  الق�ساء،  اأم��ام  منظورة  املعلمني  نقابة 
الد�ستورّية، واحرام  ومن باب اللتزام بواجباتها 
تفا�سيل  يف  اخل��و���س  تتجّنب  ال��ق�����س��اء،  �سلطة 
التقا�سي واإجراءاته، وتوؤكد احرامها ملبداأ الف�سل 

بني ال�سلطات.
واأ�سار اإىل اأّن دعم هذا املبداأ الثابت هو اأولوّية 
معلنة للحكومة و�ست�ستمّر بتنفيذ اخلطط والرامج 
القانون والمتثال  �سيادة  الكفيلة بتجذير احرام 
وطنية،  ثقافة  الواقع  اأر�س  على  وترجمته  اإليه، 

وممار�سة من املوظف العام وامل�سوؤول.
على �سعيد اآخر، وفيما يتعّلق باآلّية دعم اخلبز، 
دعم  ب�سرف  املبا�سرة  �ستتّم  اأن��ه  الع�سايلة  اأعلن 
املبارك،  الأ�سحى  عيد  اإج��ازة  انتهاء  بعد  اخلبز 
التنمية  وزارة  تفا�سيلها  �ستعلن  اإج���راءات  وف��ق 
و�سع  على  ال����وزارة  �ستحر�س  اإذ  الجتماعية، 
والوقاية  ال�سالمة  مبعايري  لاللتزام  اإج����راءات 
ومنع  للكمامات  وارت����داء  تباعد  م��ن  ال�سحّية 
قرابة  الدعم  من  ي�ستفيد  اأن  متوقعا  ل��الزدح��ام، 

مليون اأ�سرة.
للرحالت  امل��ط��ارات  با�ستقبال  ال��ب��دء  وح��ول 

وزير  اأّكد  اخل�سراء،  والدول  الوجهات  من  الدولية 
الدولة ل�سوؤون الإعالم ا�ستكمال جاهزّية املطارات 
من  ال���زوار  ل�ستقبال  املحلية  ال��ط��ريان  و�سركات 
الوجهات والدول اخل�سراء، لفتًا اإىل اأنه اإىل الآن 
اإىل  القادمة  الرحالت  اأوىل  موعد  حتديد  يتّم  مل 
الأردن اأو املغادرة منه، واأن �سركات الطريان املحلّية 
الرحالت  تاأكيد  فور  رحالتها  مواعيد  عن  �ستعلن 

املتبادلة بني الأردن والوجهات اخل�سراء.
واأ�ساف اأن التوا�سل م�ستمر مع الدول والوجهات 
و���س��وؤون  وزارة اخل��ارج��ي��ة  م��ن خ���الل  اخل�����س��راء 
بني  متبادلة  رحالت  ت�سيري  على  لالتفاق  املغربني 
الأردن وهذه الدول والوجهات، م�سريًا اإىل اأن كندا 
اإيجابية  باإ�سارات  بعثت  التي  الدول  اأوائل  تعّد من 

ب�ساأن تي�سري رحالت من واإىل الأردن.
طبيعة  بخ�سو�س  الواردة  ال�ستف�سارات  وحول 
وكيفية  امل��ب��ارك،  الأ���س��ح��ى  عيد  خ��الل  احل��ظ��ر 
احلظر  مّدة  اأن  الع�سايلة  اأكد  العيد؛  �سالة  تنظيم 
اإذا  احلالّية  الأي��ام  باقي  مثل  �ستكون  العيد  خالل 
“معتدلة  مرحلة  يف  الوبائية  احلالة  ا�ستمرت  ما 
تدّنيًا   – اهلل  وبحمد   - ت�سهد  والتي  اخلطورة”، 
احلركة  �ستكون  اإذ  املحلّية،  الإ�سابات  اأع��داد  يف 
بعد   1 وح��ت��ى  �سباحًا   6 ال�ساعة  م��ن  م�سموحة 

منت�سف الليل.
وا���س��ار اإىل اإع���الن وزي���ر الأوق����اف وال�����س��وؤون 
واملقّد�سات الإ�سالمّية اليوم موعد �سالة العيد التي 
اإىل  اإ�سافة  �سباحًا،  ال�سابعة  ال�ساعة  يف  �ستكون 
والإج��راءات  الإر�سادات  من  جمموعة  عن  اإعالنه 

املتعقلة بها عر و�سائل الإعالم.
كما ا�ستعر�س الع�سايلة خالل املوؤمتر ال�سحفي 
عقدها  التي  جل�سته  خالل  الوزراء  جمل�س  قرارات 
الرزاز،  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  برئا�سة  اليوم 
لقانون  ل  معدِّ قانون  م�سروع  اإق��رار  ت�سمنت  والتي 
 ،2020 ل�سنة  الزراعية  املخاطر  اإدارة  �سندوق 
وم�سروع نظام احلماية الجتماعّية املرتبط بتاأمني 

الأمومة ل�سنة 2020.
ال��ع�����س��اي��ل��ة-  ب��ح�����س��ب  امل��ج��ل�����س -  اأق���ر  ك��م��ا 
واإجراءات  املوجز  البيان  تقدمي  نظام  م�سروع 
ينّظم  وال��ذي   ،2020 ل�سنة  امل�سبق  الّتخلي�س 
الب�سائع  ع��ل��ى  امل�سبق  التخلي�س  اإج����راءات 
وي�سّهل  اململكة،  اإىل  و�سولها  قبل  امل�ستوردة، 
اأ�سحاب  على  اجلمركي  التخلي�س  اإج���راءات 

وامل�ستوردين. الب�سائع 
ال���وزراء  جمل�س  اأن  اإىل  الع�سايلة  اأ���س��ار  كما 
من�سة  اإىل  ال��واردة  الطلبات  متابعة  تقرير  ناق�س 
عدد  بلغ  اإذ  املا�سي،  حزيران  ل�سهر  “بخدمتكم” 
ال�سكاوى  الواردة 6625 طلبًا، بلغت ن�سبة  الطلبات 
للحكومة  املوّجهة  الأ�سئلة  ون�سبة  باملئة،   55 منها 
35 باملئة، فيما توّزعت 10 باملئة ما بني اقراحات 
واإبالغات وثناء، بينما بلغت ن�سبة ال�ستجابة لهذه 
الطلبات 98 باملئة، م�سريًا اإىل اإغالق 93 باملئة منها 
واإنهاء امل�ساكل اأو الق�سايا التي وردت فيها، كما بلغت 
ن�سبة الر�سا عن احلّل 70 باملئة من خالل التغذية 

الراجعة من املواطنني.
ويف رده على �سوؤال �سحفي حول عدد املوقوفني 
على ق�سايا الراأي منذ العمل بقانون الدفاع رقم 13 
اأنه مل يتّم توقيف اأي  اأكد الع�سايلة  ل�سنة 1992، 
مبوجب  احلرّيات  ق�سايا  يف  تهمته  تتعّلق  �سخ�س 
اأحكام قانون الدفاع، م�سريًا اإىل اأن التوقيفات كانت 
الأخ��رى  القوانني  ومبوجب  القانون  اأح��ك��ام  وف��ق 

الناظمة.
واأو�سح اأن قانون الدفاع مل ي�ستخدم اإل حلماية 
من  ت�سّررت  التي  القت�سادّية  القطاعات  بع�س 
واملوظفني  العّمال  حماية  وبهدف  كورونا،  جائحة 
وبني  بينهم  العالقة  وتنظيم  اخلا�س،  القطاع  يف 
اأ�سحاب العمل، م�سّددًا على اأن احلكومة ا�ستخدمت 
بهذا  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  وفقًا  القانون 
يف  القانون  با�ستخدام  جاللته  اأوعز  اإذ  اخل�سو�س، 

اأ�سيق احلدود.

*عّمان 
في�سل  الأع���ي���ان  جمل�س  رئ��ي�����س  دع���ا 
الت�سدي بقوة خلطاب  اإىل  ال�سباب  الفايز، 
خمتلف  ت�سهده  ال��ذي  والكراهية  الفتنة 
واملحافظة  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 
على اأمن الوطن وا�ستقراره باعتبارها قيمة 
يحاول  من  كل  بوجه  ال��وق��وف  يجب  عليا 

العبث بها.
بف�سل  ق��ادر  الأردن  اأن  الفايز  واأك���د 
�سعبة  ووع���ي  الها�سمية  ق��ي��ادت��ه  حكمة 
على  املختلفة،  الأمنية  اأجهزته  ومنعة 
الأحداث  جراء  التحديات  خمتلف  جتاوز 

املحيطة به وتداعيات جائحة كورونا.
دار  الأح���د يف  لقائه  ذل��ك خ��الل  ج��اء 
�سابات  م��ن  جم��م��وع��ة  الأع���ي���ان،  جمل�س 
“الأردن يف  الوطن يف حوار بعنوان  و�سباب 
مواجهة التحديات.. ل لل�سم، نعم للو�ساية 
الوطني  اللقاء  برنامج  �سمن  الها�سمية”، 
ت�سرف  ال��ذي  اململكة”  “اأبناء  ال�سبابي 
على تنفيذه هيئة �سواعد ال�سباب الأردين 

الأم��ن  اأ���س��دق��اء  موؤ�س�سة  م��ع  بال�سراكة 
ال�سباب وهيئة  وزارة  مع  وبالتعاون  الوطني 

�سباب كلنا الأردن.
اجلميع  يتحمل  اأن  اأهمية  الفايز  واأك��د 
املجالت  خمتلف  يف  الوطن  بناء  م�سوؤولية 
اجلميع  ي�سعى  واأن  ال��ق��ط��اع��ات،  و���س��ت��ى 
الوحدوية  الوطنية  احل��ال��ة  تعزيز  اإىل 

واحلفاظ على متا�سك الن�سيج الجتماعي.
موؤ�س�سات  امللقى على  الواجب  اإىل  واأ�سار 
املجتمع املدين والأحزاب والنقابات املهنية 
والنتماء  الولء  قيم  تر�سيخ  يف  والعمالية 
والتحري�س  الكراهية  خطاب  وحم��ارب��ة 
احلمالت  وخا�سة  ومنجزاته  الوطن  �سد 
ومواقفه  ال��وط��ن  تنتقد  ال��ت��ي  امل�سبوهة 
الإ�سالمية  الأم���ة  ق�سايا  جت��اه  الثابتة 
الق�سية  راأ�سها  وعلى  العادلة،  والعربية 
دولته  اإقامة  يف  �سعبها  وحق  الفل�سطينية 

امل�ستقلة على الراب الوطني الفل�سطيني.
الوطنية  امل�سالح  بتغليب  الفايز  وطالب 
والعبث  التجاذبات  عن  والبتعاد  العليا، 
ال�ستقواء  وحم���اولت  ال��وط��ن  با�ستقرار 
داعيا  كانت،  جهة  اأية  قبل  من  الوطن  على 
القانون  �سيادة  مبداأ  تر�سيخ  اإىل  اجلميع 
بعدالة وحزم منعا للفو�سى، والحتكام اإىل 

القانون مرجعية عند الختالف.

اإىل و�سع ا�سراتيجيات عابرة  كما دعا 
وخا�سة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  للحكومات 
و�سع  امللك  جاللة  اأن  مبينا  القت�سادية، 
ووجه  القت�سادي  للنهو�س  طريق  خارطة 
ا�ستنادا  تنفيذها  على  بالعمل  احلكومات 
الزراعي وال�سناعات  اإىل الهتمام بالقطاع 
وال�سناعات  الطبية،  وامل�ستلزمات  الدوائية 
الغذائية. وقال رئي�س جمل�س الأعيان “اإننا 
اأثرت  اقت�سادية  حتديات  هناك  باأن  ندرك 
على حياة املواطنني املعي�سية والجتماعية، 
ا�ستثنائية  ق����رارات  اإىل  يحتاج  م��ا  وه��و 
ملواجهتها بهدف التخفيف من م�سكلتي الفقر 

والبطالة ومعاجلة تداعياتهما«.
واأكد اأهمية و�سع ا�سراتيجيات جديدة 
ق�ساياهم  على  للوقوف  ال�سباب  مع  للتعامل 
امللك  ج��الل��ة  يوليهم  ال��ذي��ن  وم�ساكلهم 
باعتبارهم  اهتمامه  جل  الثاين  عبداهلل 

عماد الوطن وم�ستقبله.
الذين  ال�سباب  ملداخالت  الفايز  وا�ستمع 
عبداهلل  امللك  جاللة  جهود  ثمنوا  بدورهم 
موؤكدين  ال�����س��م،  م�ساألة  رف�����س  يف  ال��ث��اين 
املقد�سات  على  بالو�ساية  الها�سميني  اأحقية 

الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.
واع���رب���وا ع���ن اع���ت���زازه���م ب��ال��ق��ي��ادة 
الق�سايا  عن  للدفاع  تت�سدى  التي  الها�سمية 
املحافل  جميع  يف  والإ���س��الم��ي��ة  العربية 

الدولية.
القائمني  اأح��د  الكيالين  اأ���س��رف  وق��ال 
هذا  عقد  اإن  اململكة”،  “اأبناء  برنامج  على 
الأهمية  غاية  يف  احلواري  ال�سبابي  اللقاء 
ب��ال��ت��ح��دي��د بعد  ال��وق��ت  ل���س��ي��م��ا يف ه���ذا 
التطورات املتالحقة التي حتدث يف منطقة 
ال�سرق الأو�سط وخا�سة ما يتعلق بالق�سية 
ق�سية  ولزل���ت  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الفل�سطينية 

الأردن الأوىل.
ول  كانوا  ال�سباب  “اأن  الكيالين  واأ�ساف 
عبداهلل  امللك  جاللة  اهتمام  حمط  زال��وا 
امل�سهور  جاللته  خطاب  نن�سى  ول  الثاين، 
“�سوتكم  لهم  ق��ال  عندما  لل�سباب  املوجه 
اللقاء  برنامج  اإطالق  ياأتي  وعليه  م�سموع”، 
ال�سبابي اأبناء اململكة ليكون لل�سباب دور يف 
حا�سر  و�سوتهم  وراأيهم  الوطنية،  الق�سايا 

يف خمتلف الق�سايا الوطنية.
ر�سالة  ال�سباب  �سلم  اللقاء،  ختام  ويف 
لرئي�س جمل�س الأعيان، اأكدوا فيها اأن اأبناء 
وخمتلف  واملنابت  الأ�سول  �ستى  من  اململكة 
وم�سيحيني،  ُم�سلمني  ال�سيا�سية،  الأطياف 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  خلف  يقفون 
ودع����م ج��ه��وده يف رف�����س م�����س��األ��ة ال�����س��م، 
القد�س  على  الها�سمية  الو�ساية  م��وؤك��دا 
�سرعيا  حقٍا  فيها،  الدينية  املقد�سات  وعلى 

وتاريخيا للها�سميني.

العضايلة: أسلوب االستقواء على الدولة مرفوض

الفايز يدعو الشباب للتصدي 
بقوة لخطاب الفتنة والكراهية
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*عمان 
امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  ���س��رك��ات  جمعية  ن��اق�����س��ت 
النا�سئة  ال�سركات  وجمل�س  »ان��ت��اج«  والت�سالت 
يف  »اإن��وف��ي��ت��ي«،  م��ع  بال�سراكة  ج��و«  اأب�����س  »�ستارت 
ُب��ع��د خطط  ع��ن  الت�����س��ال  ح��واري��ة، ع��ر تقنية 
والمتثال  وخدماتها  عملها  مناذج  لتغيري  ال�سركات 
تداعيات  ملكافحة  اإي��د«  »تيك  الوطنية  للمبادرة 

جائحة كورونا وما بعدها«.
التي  اإيد”،  “تيك  الوطنية  امل��ب��ادرة  وت��ه��دف 
للتطبيق  مبتكرة  م��ب��ادئ   10 ع��ن��وان  حت��ت  ج��اءت 
“انتاج”  جمعية  واأطقلقتها  ال��ع��ادي،  ال��ع��امل  يف 
جو”،  اأب�س  “�ستارت  النا�سئة  ال�سركات  وجمل�س 
والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  مع  بال�سراكة 
وال�����س��ري��ك ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ح��دي��ث��ا، ل��و���س��ع حلول 
وما  كورونا  جائحة  تداعيات  ملكافحة  تكنولوجّية 
و�سحي،  واجتماعي  منظوراقت�سادي  م��ن  بعدها 
ال�سركات  لتمكني  منظومة  ا�ستحداث  جانب  اإىل 
تقنيات  اإط���ار  �سمن  اأعمالها  تنظيم  خاللها  م��ن 
جلمعية  التنفيذي  املدير  وقال  الفرا�سي.  العامل 
�سحفي،  بيان  يف  البيطار،  ن�سال  املهند�س  “انتاج” 
خطط  مناق�سة  ه��و  اجلل�سة  ه��ذه  م��ن  ال��ه��دف  اإن 
لديها  الأعمال  منوذج  تغيري  اإمكانية  نحو  ال�سركات 
يف ظل جائحة كورونا. وقال رئي�س جمل�س ال�سركات 
�سوي�س،  اأجمد  عيد   “ جو  اأب�س  “�ستارت  النا�سئة 
الريادية  ال�سركات  على  فر�ست  الأزم���ة  ه��ذه  اإن 
ب�سكل  لال�ستجابة  مرونة  اأكر  تكون  لأن  حتديدا 
مدير  لفت  جهته  من  املرحلة.   متطلبات  مع  اك��ر 
اىل  اأني�س،  مهاب  الدكتور  “اإنوفيتي”  �سركة  عام 
العمل ب�سكل مبتكر  ال�سركات من  10 مبادئ لتمكني 
وتقدمي  بالعمل،  الالمركزية  مبداأ  تفعيل  جلهة 

اخلدمات بالعتماد على عمليات نظيفة بدون مل�س، 
وا�ستخدام الروبوتات خا�سة يف الأماكن املزدحمة.

بدورها، قالت املوؤ�س�س واملدير التنفيذي ل�سركة 
“مرايتي” رموز �سادق، اإن �سركتها اجتهت خالل فرة 
الغالق لعر�س فيديوهات مل�ساعدة ال�سيدات يف كل 
م�ستح�سرات  وا�ستخدام  اأعمال  بكيفية  يتعلق  ما 
ال��ت��ج��م��ي��ل. م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م��دي��ر ع���ام �سركة 
اإن  جهاد اجللجويل،  الأردنية  الر�سيف  تكنولوجيا 
املوؤ�س�سات  �سركته تنطبق على  التي تقدمها  احللول 
تلك  ا�ستدعت  اجلائحة  ان  مبينا  احلجم،  كبرية 
ال�سركة  توفرها  التي  الأنظمة  ل�ستخدام  اجلهات 
املوؤ�س�س  ال��ك��رون��ي��ا.  وال��وث��ائ��ق  البيانات  لتوفري 
�سليمان  “كلمنتينا”،  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س 
�سنك، اأكد اأن جلائحة فر�ست على ال�سركات التفكري 
مع  للتعامل  موظفني  وتاأهيل  خمتلفة،  بطريقة 

منوذج اأعمال جديد.
واأ�سار املدير التنفيذي ل�سركة “اإيكو تكنلوجي” 
العمل  من  متكنت  ال�سركة  اأن  اإىل  العامل،  يو�سف 
احلكومة  يف  التعطيل،  لقرار  احلكومة  اإع��الن  منذ 

والقطاع اخلا�س، عر 3 مراحل.
 Santarissy« ل�سركة  املوؤ�س�س  ال�سريك  وقال 
اجلائحة  اإن  �سنري�سي،  ف���ادي   »Holdings
حيث  من  املنتجات  تطوير  نحو  ال�سركة  عمل  نقلت 
لتقليل  والأر�سفة  QR كود،  موائمتها مع تطبيقات 
يف  تتعلق  حل��ل��ول  ب��الإ���س��اف��ة  الأوراق،  ا�ستخدام 

الت�ساميم للم�ساعدة للعمل عن بعد.
اجلودة  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  بدوره، 
حللول العمال احمد ابوقاعود، اإن املبادئ الع�سرة 
ال�ستهالكي  النمط  يف  التغري  العتبار  بعني  اأخذت 

لالأفراد جراء جائحة كورونا وتداعياتها.

*عمان 
ل�سركات  اإن������ذارًا   14 ال��ع��م��ل  وزارة  وج��ه��ت 
التعقيم،  وعمليات  امل��ب��ي��دات  ب��ر���س  متخ�س�سة 
ملخالفتها ا�سراطات ال�سالمة وال�سحة املهنية وفقا 

لأحكام قانون العمل.
وقالت مديرة مديرية ال�سالمة وال�سحة املهنية 
يف وزارة العمل املهند�سة جناح اأبو طاف�س يف ت�سريح 
�سحفي الحد، اإن الإنذارات التي حررت بحق هذه 
التي  التفتي�سية  احلملة  خ��الل  ج��اءت  ال�سركات 
للتاأكد  املديرية  ونفذتها  ا�سبوعني  قبل  اأطلقت 
املجال  ه��ذا  يف  العاملة  ال�سركات  ال��ت��زام  م��دى  من 
عملية  اأث��ن��اء  ال��الزم��ة  وال��ت��داب��ري  بالحتياطات 

الر�س، اإ�سافة اإىل اإبداء الن�سح والإر�ساد لها.

 149 نفذت  احلملة  اأن  اإىل  طاف�س  اأبو  واأ�سارت 
والإر���س��اد  الن�سح  خاللها  وجهت  تفتي�سية  زي��ارة 
اأن هناك  اأنه تبني خالل احلملة  لل�سركات، م�سيفة 
�سمن  توجد  ل  املحافظات  بع�س  يف  عمل  مديريات 

نطاقها �سركات متخ�س�سة بالر�س والتعقيم.
اجلهات  بع�س  اأن  ك�سفت  احلملة  اأن  اإىل  ولفتت 
والتعقيم  املبيدات  ر�س  ن�ساط  مبمار�سة  تقوم  التي 
حتمل  ول  متخ�س�سة  ك�����س��رك��ات  م�سجلة  غ��ري 
ترخي�سًا من اجلهات املعنية ملزاولة ن�ساطها وتعتمد 
التوا�سل  مواقع  خ��الل  من  املبا�سر  التوا�سل  على 
الجتماعي للراغبني بال�ستفادة من هذه اخلدمات، 
يف  للعاملني  والتدريب  التاأهيل  �سعف  اإىل  اإ�سافة 

بع�س ال�سركات.

*عمان 
اأعلنت وزارة العمل وبالتن�سيق مع �سركة كرميونا 
)كرمي هاير ماركت( عن توفر48 فر�سة عمل لدى 

فرعهم يف منطقة الرابية/ عمان.
الراغبني  الأحد  بيان �سحفي  الوزارة يف  ودعت 
يف  امل��ذك��ورة  ال�سروط  لديهم  تتوافر  ممن  بالعمل 

املن�سة  عر  الت�سجيل  ال��وزارة،  موقع  على  الإع��الن 
www.sajjil.gov. )�سّجل(  للت�سغيل  الوطنية 
ال�ساعة  من  الثنني  اليوم  املقابالت  و�ستجري   .jo
التا�سعة �سباحا ولغاية ال�ساعة الثالثة بعد الظهر 
منطقة  يف  الأوىل  عمان  ت�سغيل  مديرية  مبنى  يف 

العبديل، مقابل وزارة الربية والتعليم.

*عمان 
�سنفت املعايري املعتمدة يف تقييم درا�سة وحدات 
الرقابة الداخلية بالقطاع العام التي اأعدها ديوان 
هيئة   ،2019 ع��ام  م��ن  ال��ث��اين  للن�سف  املحا�سبة 
احلكومية  الدوائر  �سمن  الت�سالت  قطاع  تنظيم 
الفاعلة بح�سولها على العالمة �سبه الكاملة بتقدير 

98 باملئة.
وبح�سب بيان �سحفي الأحد، قال رئي�س جمل�س 
الدكتور  الت�سالت  قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�سي 
غازي اجلبور، اإن وحدة الرقابة الداخلية يف الهيئة 
واملعلومات  والبيانات  القيود  تتاأكد من �سحة ودقة 
فاعلية  من  نف�سه  الوقت  يف  وتتحقق  املحا�سبية 
املوارد  وحماية  وكفاءتها  املتبعة  املالية  العمليات 
املالية والأ�سول من �سوء ال�ستعمال، بالإ�سافة اإىل 

التاأكد من مدى اللتزام بالت�سريعات النافذة للحد 
من الأخطاء واكت�سافها يف حال قوعها.

الإداري��ة  الرقابة  ممار�سة  مهامها  تت�سمن  كما 
ل��الأه��داف  الهيئة  حتقيق  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  وال��ف��ن��ي��ة 
القرارات  ومراجعة  لها  املحددة  العامة  وال�سيا�سات 

ال�سادرة بهذا ال�ساأن.
واأكد الدكتور اجلبور حر�س الهيئة على اإعداد 
املخاطر  اإدارة  اإىل  م�ستندة  للتدقيق  �سنوية  خطة 
ودع����م وح����دة ال��رق��اب��ة ب��ال��ك��ف��اءات واخل����رات 

واملوؤهالت الالزمة لأداء مهامها على اأكمل وجه.
ا�ستكمال  على  حاليًا  جار  العمل  اأن  اإىل  ولفت 
م��رح��ل��ة ت��ط��وي��ر وحت�����س��ني وم��راج��ع��ة اج����راءات 
التقييم امل�ستقل لأنظمة ال�سبط الداخلي يف خمتلف 

الأن�سطة والإجراءات التي جتري داخل الهيئة.

*عمان 
نظام  �سهادة  على  عمان  �سناعة  غرفة  ح�سلت 
اإدارة اجلودة ) الأيزو ISO 9001:2015 (، لتكون 

بذلك الغرفة الأوىل باململكة التي تنالها.
املهند�س فتحي اجلغبري يف  الغرفة  واأ�سار رئي�س 
على  ح�سلت  الغرفة  اأن  اإىل  الأحد،  �سحفي  ت�سرح 
ال�سهادة بعد انتهاء احدى ال�سركات التي متنحها من 
عمليات تدقيق �ساملة والتاأكد من ا�ستيفائها جميع 

املتطلبات دون مالحظات.
التزام  يوؤكد  ال�سهادة  على  احل�سول  اأن  وب��ني 
وق��درة  اأداء  وحت�سني  امل�ستمر  بالتطوير  الغرفة 
ال�سناعي  القطاع  من  منت�سبيها  خلدمة  موظفيها 

باأعلى م�ستوى من اجلودة.
نائل  الدكتور  الغرفة  عام  مدير  او�سح  ب��دوره، 
من  تقدمه  ما  ط��ورت  عمان  �سناعة  اأن  احل�سامي، 
اع��م��ال ورف���ع ق���درات وك��ف��اءة ب��راجم��ه��ا لتقدمي 
جتديد  ت�سمل  لأع�سائها  وفنية  اإلكرونية  خدمات 
الع�سوية واإ�سدار �سهادات املن�ساأ والربط الإلكروين 
اجلودة  اإدارة  نظام  ويعد  العالقة.  ذات  اجلهات  مع 
اأنظمة  اأك��ر  من   )  9001:2015  ISO  ( ال��دويل 
مبراقبة  ويعنى  بالعامل،  انت�سارا  اجل��ودة  اإدارة 
ما  املوؤ�س�سات  يف  العمليات  واإدارة  اجل��ودة  م�ستوى 
ي�ساعدها على الرتقاء بخدماتها لأعلى امل�ستويات 

اإ�سافة اإىل تطوير اآلية اأدائها لأعمالها املختلفة.

*عمان 
ا�ستعداداتها  الأردن  اأورجن  �سركة  ا�ستكملت 
ل�ستقبال الفوج الثاين من طلبة اأكادميية الرجمة 
الختيار  جلنة  اأن��ه��ت  اأن  بعد  وذل���ك  اأورجن،  م��ن 
املتخ�س�سة عملية انتقاء 50 �سابة و�سابًا لالن�سمام 
للفوج الثاين. واأو�سحت ال�سركة يف بيان �سحفي اأن 
املجال، من  التي ت�سم خراء يف هذا  التقييم  جلنة 
اأورجن الأردن و�سريكها يف الأكادميية “�سيمبلون �سي 

اأو” قامت باإجراء املقابالت والمتحانات عن ُبعد.
يتم  مل  الذين  للمر�سحني  الأردن  اأورجن  وقدمت 
اختيارهم منحًا تدريبية جمانية عن ُبعد، يف اإحدى 

لغات الرجمة من اأكادميية �سي�سكو للتدريب.
ي�ستمر  املكثف  برناجمها  اأن  ال�سركة  واأو�سحت 
�سهر  اإىل  بالإ�سافة  الرجمة،  لغات  يف  اأ�سهر  ل�ستة 
التدريب العملي يف اإحدى ال�سركات الأردنية العاملة 

بقطاع تكنولوجيا املعلومات.

*عمان 
وقع وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الدكتور و�سام الرب�سي مع املدير القطري 
العاملي  الأغ��ذي��ة  لرنامج  املقيم  واملمثل 
لتنفيذ  اتفاقية  الأح��د،  جيب�سون،  �سارة 
لرنامج  القطرية  ال�سراتيجية  اخلطة 
الأغذية العاملي التابع لالأمم املتحدة التي 

تبلغ تكلفتها 700 مليون دولر.
ت��ق��دمي  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
اإط��ار  يف  ولج��ئ  اأردين  ملليون  امل�ساعدة 
حيث   ،)2022-2020( للفرة  اخلطة 
ال�سنوات  م���دى  ع��ل��ى  ال��رن��ام��ج  �سيقدم 
احلالية  ل��الأزم��ات  الدعم  املقبلة  الثالث 
احلماية  على  الركيز  مع  وامل�ستقبلية، 
ل��الأردن��ي��ني  العي�س  و�سبل  الجتماعية 
متكني  على  الركيز  مع  ه�سا�سة  الأك��ر 

الن�ساء وال�سباب.
ودع������ا ال���رب�������س���ي خ�����الل ت��وق��ي��ع��ه 
الأردنية  احلكومة  عن  نيابية  التفاقية 
املجتمع الدويل ل�ستمرار دعمهم للمملكة 
ال�سوريني  ل��الج��ئ��ني  اخل��دم��ات  ل��ت��ق��دمي 
واملجتمعات املحلية امل�ست�سيفة وفقًا لآلية 
�ساملة  وا�سراتيجية  م�ستدامة  تن�سيق 
الأردن��ي��ة  ال�ستجابة  خطة  اط��ار  �سمن 

لالأزمة ال�سورية.
العاملي  الأغذية  برنامج  جهود  وثمن 
يف دعم اململكة على مر ال�سنوات ال�سابقة، 
وا�ستجابته القيمة يف معاجلة اآثار الأزمة 
ال�سورية، ما ا�سهم بتعزيز ال�سمود، ل�سيما 
بظل الأزمات الإقليمية ال�سعبة واملتتالية 

التي ل تزال تلحق اأ�سرارًا بالأردن.
وا�سار الرب�سي اىل اأن برنامج الأغذية 
املحلي من خالل  اأنفق يف القت�ساد  العاملي 
اململكة  يف  وب��راجم��ه  اأن�سطته  جمموعة 

حوايل 207 ماليني دولر عام 2019.
و���س��ت�����س��رع اخل��ط��ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
الرنامج  اأن�سطة  توازن  باإعادة  القطرية 
حيث  والأردن���ي���ني،  الأردن  نحو  لتتوجه 
ول�سيما  متزايدة  حتديات  البالد  تواجه 

خالل جائحة كورونا احلالية.
ويعتر برنامج الأغذية العاملي �سريكًا 
الأردنية  للحكومة  وت�سغيليًا  ا�سراتيجيًا 
اخلطة  تتما�سى  حيث   1964 ع��ام  منذ 
الوطنية،  الأول��وي��ات  مع  ال�سراتيجية 
للتنمية  املتحدة  الأمم  اإط��ار  اإىل  ا�سافة 
اإىل  وتهدف   ،)2022-2018( امل�ستدامة 
حت�سني الأمن الغذائي والتغذية وامل�ساواة 
ال��ق��درة  وب��ن��اء  والتعليم  اجلن�سني  ب��ني 
الجتماعية  واحل��م��اي��ة  ال�����س��م��ود  ع��ل��ى 

للمجتمعات الأ�سد �سعفًا يف الأردن.
توقيع  اإن  جيب�سون  قالت  جهتها،  من 
التفاقية موؤ�سر وا�سح على التزام برنامج 
الأغذية العاملي بالعمل مع حكومة الأردن 
ودعمها يف طريقها نحو بلد م�ستدام ومرن.
وا�سافت ان التفاقية تعك�س اخلطوة 

الأوىل نحو نهج طويل املدى لتمكني اململكة 
الأردن  روؤية  وموؤ�سرات  اأهداف  من حتقيق 
2025 والتنمية امل�ستدامة 2030، ما يعني 
النتقال من تزويد الدعم املبا�سر اإىل دعم 
واملجتمعية  احلكومية  ال��ق��درات  وتعزيز 
�سعًفا  الأ�سد  الفئات  احتياجات  لتلبية 

وتعزيز التما�سك الجتماعي.
وت�����س��ه��م اخل���ط���ة ال���س��رات��ي��ج��ي��ة 
نتائج  اأربع  حول  تتمحور  والتي  القطرية 
اأه���داف  يف  مبا�سر  ب�سكل  ا�سراتيجية 
اأهداف  ودعم   17 و   2 امل�ستدامة  التنمية 
ويدعم   .13،  8  ،  5  ،1 امل�ستدامة  التنمية 
ب��رن��ام��ج الأغ��ذي��ة ال��ع��امل��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
مبتكرة  م�سروعات  خ��الل  وم��ن  ال�سركاء 
املخيمات  يف  يعي�سون  لجئ  مليون  ن�سف 
نقدية  مب�����س��اع��دة  املحلية  وامل��ج��ت��م��ع��ات 

الغذائية  احتياجاتهم  لتلبية  �سهرية 
املدر�سية  التغذية  م�سروع  يوفر  حني  يف 
 400 ل���  يومية  �سحية  خفيفة  وج��ب��ات 
الأردنيني  امل��دار���س  اأطفال  من  طفل  األ��ف 
الأغ��ذي��ة  برنامج  و�سيوفر  وال��الج��ئ��ني. 
عمل  فر�س  م�سروعاته  خالل  من  العاملي 
مدرة للدخل وللتدريب لأكر من 127 األف 
وذلك  �سعًفا،  الأك��ر  الفئات  من  �سخ�س، 
الغذائي،  اأمنهم  م�ستوى  حت�سني  اإىل  �سعيا 
مع  بالتكيف  ت�سهم  اأ�سول جمتمعية  وبناء 

تغري املناخ واحلد من خماطر الكوارث.
الأردنية  احلكومة  مع  الرنامج  ويعمل 
الجتماعية  احل��م��اي��ة  ق��ط��اع  ل��ت��ع��زي��ز 
تعزيز  اإىل  ا�سافة  وتو�سيعه،  الوطنية 
ال�ستجابة  وق��درات  للطوارئ  ال�ستعداد 
وامل�ساهمة بقطاع الأمن الغذائي والتغذية.

*عّمان 
اأح��ب��ط��ت ال����ك����وادر ال��ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة يف 
من  كميات  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة 
جت��ارّي��ة  ع��الم��ات  يحمل  املقلد  ال�سامبو 
العا�سمة  �سرق  املعامل  اأح��د  يف  م�سّجلة 
عّمان، و�سادرتها قبل طرحها وتداولها يف 

الأ�سواق.
اإن  الأح���د،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وق��ال��ت 
كبريا  كي�سا   17 على  اح��ت��وت  امل�����س��ادرات 

مبجموع  فارغة  عبوة   150 منها  كل  �سعة 
2550 عبوة تتبع عالمات جتارّية معروفة 
على  حتتوي  ل��را   250 �سعة  براميل  و4 
 362 اإىل  بالإ�سافة  املخالف،  ال�سامبو 
عبوة �سامبو معباأة حتمل عالمات جتارّية 
مقّلدة  يدين  معّقم  عبوة  و69  معروفة 
اإت��الف  �سيجري  حيث  جت��ارّي��ة،  لعالمات 
الإتالف  اإج��راءات  ح�سب  امل�سادرة  امل��واد 
املعتمدة لدى املوؤ�س�سة التي تراعي �سالمة 

املقت�سى  واإجراء  العاّمة،  وال�سّحة  البيئة 
القانوين بحّق املخالفني.

وبيع  ت���داول  م��ن  املوؤ�س�سة  وح���ّذرت 
امل�����واد امل��خ��ال��ف��ة وامل���ق���ّل���دة ل��ل��ع��الم��ات 
على  املواد  هذه  اأ�سرار  ب�سبب  التجارّية، 
على  واأ�سرارها  العاّمة  وال�سالمة  ال�سحة 
الأ�سرار  اإىل  بالإ�سافة  �سحّيا،  امل�ستخدم 
املنتجات  بيع  عن  الناجمة  القت�سادّية 
واخل�سائر  ك��ف��اءت��ه��ا،  ل��ع��دم  امل��خ��ال��ف��ة، 

العالمات  مبالكي  تلحق  التي  القت�سادّية 
الإب��الغ  اإىل  املواطنني  داعيًة  الأ�سلّية، 
ع���ن خم��ال��ف��ات ت��ق��ل��ي��د امل��ن��ت��ج��ات عر 
املبا�سر  ال�سكاوى  هاتف  على  الت�سال 
الإل��ك��رويّن  امل��وق��ع  اأو   ،065301243
https:// ال��راب��ط:  ع��ر  للموؤ�س�سة 
�سفحة  اأو   ،  3exrpDC/bit.ly
https://bit. :املوؤ�س�سة على في�سبوك

.  2CTTeZO/ly

*عمان 
بلغ �سايف اأرباح جمموعة البنك العربي 
مليون  1ر152  واملخ�س�سات  ال�سرائب  بعد 
من  حزيران   30 يف  املنتهية  للفرة  دولر 
مليون  2ر453  مع  مقارنة  احل��ايل،  العام 
امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  م��ن  ل��ل��ف��رة ذات��ه��ا  دولر 

وبراجع ن�سبته 66 باملئة.
اإن  ���س��ح��ف��ي  ب��ي��ان  ال��ب��ن��ك يف  وق����ال 
�سلبيًا  ت��اأث��رت  العربي  البنك  جمموعة 
العام  م��ن  الأوىل  ال�ستة  ال�سهور  خ��الل 
الإ�سافية  املخ�س�سات  نتيجة  احل���ايل 
الراجع  ب�سبب  باأخذها  البنك  قام  التي 

القت�سادي الذي ت�سهده املنطقة والعامل، 
لنمو  ال�سلبية  امل�ستقبلية  وال��ت��وق��ع��ات 
القت�ساد العاملي، بالإ�سافة اإىل انخفا�س 
نظرًا  والعمولت  الفوائد  من  الإي���رادات 
اأ�سعار  وانخفا�س  كورونا  فريو�س  لتف�سي 

الفوائد وتراجع اأ�سعار النفط.
العمالء  ودائ��ع  اأن  اىل  البنك  واأ���س��ار 
منت بن�سبة 5 باملئة لت�سل اىل 9ر35 مليار 
لنف�س  دولر  مليار  ب���1ر34  مقارنة  دولر 
ال��ف��رة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، يف ح��ني بلغت 
دولر  مليار  7ر26  الئتمانية  الت�سهيالت 
مقارنة  احلايل  العام  من  الأول  الن�سف  يف 

ب�2ر26 مليار دولر لنف�س الفرة من العام 
املا�سي وبن�سبة منو بلغت 2 باملئة.

قاعدة  على  حافظ  اأنه  البنك  واأو�سح 
حقوق  اإجمايل  بلغ  حيث  متينة  راأ�سمالية 
ن�سبة  وبلغت  دولر،  مليار  2ر9  امللكية 
نهاية  يف  باملئة  8ر16  امل��ال  راأ����س  كفاية 
الن�سف الأول من العام احلايل، بالإ�سافة 
اإىل احتفاظ البنك بن�سب �سيولة مريحة 
الودائع  اإىل  القرو�س  ن�سبة  بلغت  حيث 
تغطية  ن�سبة  فاقت  بينما  باملئة،  4ر74 

القرو�س غري العاملة 100 باملئة.
�سبيح  الإدارة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 

ونتيجة  العاملي  القت�ساد  “اإن  امل�سري 
من  العديد  يواجه  كورونا  فريو�س  لتف�سي 
م�سبوق  غري  تراجعًا  وي�سهد  ال�سعوبات 
ما  القطاعات،  مبختلف  الداء  مب�ستويات 
اأثر �سلبًا على اأداء القطاع البنكي يف جميع 

دول العامل«.
العربي  البنك  �سهم  �سعر  ان  وا�سار اىل 
القت�سادية  التداعيات  نتيجة  انخف�س 
امل���ايل وجميع  ���س��وق ع��م��ان  بها  ال��ت��ي مي��ر 
ال�سواق املالية، موؤكدا اأنه على قناعة باأن 
تدريجيا  بالتعايف  �ستعود  املالية  ال�سواق 

بعد انتهاء اجلائحة.

*عمان 
ال�سيخ  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  ق��رر 
عبد احلافظ الربطة رئي�س جمل�س اإدارة 
الأح��د،  الأي��ت��ام  اأم���وال  تنمية  موؤ�س�سة 
75ر3  من  بدءا  املرابحة  ن�سبة  تخفي�س 
على  ال��ع��ائ��د  ن�سبة  وتخفي�س  ب��امل��ئ��ة، 
باملئة  5ر6  من  ب��دءا  التمويلي  التاأجري 
حتى  وت�ستمر  اليوم  من  اعتبارا  متناق�سا 

نهاية العام.
ملبلغ  الأدن��ى  احل��د  تخفي�س  ق��رر  كما 
التمويل يف التاأجري التمويلي اإىل 20 األف 
دينار مع قبول العقارات التي مل مي�س على 
ا�ستحقاق  عند  عاما   40 من  اأكر  اإن�سائها 
التمويل،  م��دة  نهاية  يف  الأخ��ري  الق�سط 
وم��ن��ح مت��وي��الت مل��وظ��ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
دينار،  اآلف   10 حتى  املعتمدة(  )اجلهات 
وبكفالة عقود وكمبيالت ملوظف اجلهات 
الدليل  اع��ت��م��اد  اإىل  اإ���س��اف��ة  املعتمدة، 
بعد  امل�ستحقة  الذمم  لت�سوية  الإر�سادي 
جائحة كورونا. وقال �سماحته يف ت�سريح 
اليوم  )ب��را(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
الأح���د، اإن ه��ذه احل��زم��ة م��ن ال��ق��رارات 
جاءت تنفيذًا للتوجيهات امللكية ال�سامية 
على  للتخفيف  احل��ك��وم��ي��ة  وال���ق���رارات 
القت�سادية  الظروف  ظل  يف  املواطنني 
ب�سبب  اململكة  بها  متر  التي  ال�ستثنائية 
املوؤ�س�سة  دور  جانب  اإىل  كورونا،  جائحة 
الريادي يف امل�سوؤولية املجتمعية وحتقيقًا 

التنمية  يف  امل��وؤ���س�����س��ة  ور���س��ال��ة  ل��روؤي��ة 
الوطنية.

العديد  ن��ف��ذت  املوؤ�س�سة  اأن  واأ���س��اف 
كتاأجيل  اجلائحة،  خالل  الإج��راءات  من 
وتاأجيل  وني�سان،  اآذار  �سهري  اأق�����س��اط 

امل�ستاأجرين عن  الإيجارات امل�ستحقة على 
ملدة  وتق�سيطها  واأي��ار  وني�سان  اآذار  اأ�سهر 
اجل��اري،  العام  خ��الل  لحقة  اأ�سهر  �ستة 

ف�سال عن حتمل املوؤ�س�سة مل�سوؤولياتها جتاه 
متويالت  على  احلا�سلني  �سواء  املتعاملني، 
وامل��ج��م��ع��ات  ل��ل��م��ب��اين  امل�����س��ت��اأج��ري��ن  اأو 
اإىل  �سماحته  واأ�سار  للموؤ�س�سة.  اململوكة 
العمالء  على  امل�ستحقة  ال��ذمم  ت�سوية 
اأوامر  يف  والواردة  املتاأثرة  القطاعات  من 
وذلك  كورونا،  جائحة  تبعات  من  الدفاع 
من خالل الدليل الإر�سادي، ومتكينهم من 
مراجعة املوؤ�س�سة للنظر يف اإعادة جدولة 
اق�ساطهم امل�ستحقة خالل اجلائحة حتى 
من  بطلباتهم  للنظر  اجلاري؛  العام  نهاية 
قبل جلنة م�سكلة يف املوؤ�س�سة لهذه الغاية 
الأيتام  اأموال  على  املحافظة  ي�سمن  ومبا 

الُق�سر.
مع  اتفاقية  اأخ��ريا  املوؤ�س�سة  ووقعت 
الإل��ك��روين  للدفع  مدفوعاتكم  �سركة 
للت�سهيل على املواطنني ت�سديد التزاماتهم 
كدفع  اإل��ك��رون��ي��ًا  للموؤ�س�سة  امل��رت��ب��ة 
والدفعة  والإيجارات  املرابحات  اأق�ساط 
على  والقب�س  الطوابع  ور���س��وم  املقدمة 
اإىل  متنوعة،  ومقبو�سات  القا�سر  ح�ساب 
من  العميل  ميكن  تطبيقًا  اإطالقها  جانب 

تقدمي طلبات املرابحة اإلكرونيًا.
املوؤ�س�سة  غ��اي��ة  اأن  �سماحته  واأك���د 
اأم��وال  على  املحافظة  الأوىل  بالدرجة 
و�سائل  ب�ستى  وتنميتها  واإدارتها  الأيتام 
ال�سريعة  لأح���ك���ام  وف��ق��ًا  ال���س��ت��ث��م��ار، 
الإ���س��الم��ي��ة مب���ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ال��ع��ام 
القت�سادية  التنمية  وحت��ق��ي��ق  عليها 

والجتماعية يف اململكة.

جلسة حوارية تناقش خطط 
الشركات اإللكترونية

العمل توجه 14 إنذارًا لشركات متخصصة 
برش المبيدات وعمليات التعقيم

وزارة العمل: 48 فرصة
 عمل في القطاع الخاص

تنظيم االتصاالت تحصل على عالمة 
98 بالمئة بتقييم المحاسبة

غرفة صناعة عمان تحصل 
على شهادة األيزو

50  منتسبًا جديدًا للفوج الثاني 
في أكاديمية أورنج للبرمجة

التخطيط توقع اتفاقية لتنفيذ الخطة االستراتيجية 
لبرنامج األغذية العالمي بـ 700 مليون دوالر

المواصفات والمقاييس تصادر 
كميات من الشامبو المقلد

152 مليون دوالر صافي أرباح البنك 
العربي بالنصف األول من العام الحالي

أموال األيتام: تخفيض نسبة المرابحة إلى 75ر3 %
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*وكاالت
تعاين اأندية كرة القدم يف خمتلف الدرجات من 
المر  �سربتها،  التي  املالية  بالأزمة  وا�سح  تفاقم 
فرقها  مب�ستلزمات  اليفاء  عن  عاجزة  جعلها  الذي 

التي ت�ستعد للمناف�سات ر�سميا.
نتيجة  كبرية  مالية  ازمة  عن  الأندية  وك�سفت 
تراجع الدعم املايل الذي حت�سل عليه وخ�سو�سا من 
احتاد كرة القدم، اإىل جانب ارتفاع النفقات املتعلقة 
بتجهيز فرقها بحثا عن نتائج طموحة، اإ�سافة اإىل 

تاأثريات جائحة كورونا.
ولفت م�سوؤولو اأندية يف خمتلف الدرجات لوكالة 
الأنباء الأردنية )برا( اإىل اأن اأزمة كورونا، فاقمت 
تلبية  عن  عاجزين  وجعلتهم  املالية،  معاناتهم  من 
على  �سلبا  يوؤثر  ما  واملدربني،  الالعبني  احتياجات 

النتائج.
الذي  العجلوين  ال�سريح عمر  نادي  رئي�س  واأكد 
يلعب فريقه يف م�ساف اأندية املحرفني، اأن ال�سيا�سة 
بتخفي�س  ا�سهمت  الكرة،  لحت��اد  اجلديدة  املالية 
على  انعك�س  ال��ذي  الأم��ر  لالأندية،  امل��ادي  الدعم 

اأو�ساع الفرق امل�ساركة يف البطولت.
املحرفني  دوري  يف  اللعب  اأن  العجلوين  واأو�سح 
يحتاج ملبالغ مالية كبرية لالإيفاء بالتزامات الفرق، 
بتخفي�س  الكرة  احتاد  قام  ذلك  من  بالرغم  ولكن 
الراعية،  ال�سركة  ان�سحاب  نتيجة  لالندية،  دعمه 

كما مت تخفي�س قيمة جوائز البطولت، اإ�سافة اإىل 
التاأثريات ال�سلبية جلائحة كورونا.

ن��ادي  يف  ال��ك��رة  ن�ساط  م��دي��ر  ك�سف   ، ب���دوره 
الريموك جهاد عطية عن رغبة غري معلنة ر�سميا من 
نتيجة  الدوري،  باإلغاء  الأوىل  الدرجة  اندية  قبل 
املالية  املخ�س�سات  بتخفي�س  ال��ك��رة  احت��اد  قيام 

املوجهة لأندية الدرجة الأوىل.
مالية،  �سائقة  من  تعاين  الندية  ان  واأ���س��اف 
حترك  مل  التي  الأوىل  الدرجة  اأندية  وخ�سو�سا 
ب�سبب  للتدريبات،  فرقها  لدعوة  الن  حتى  �ساكنا 
الالعبني  ب��ال��ت��زام��ات  الي��ف��اء  على  قدرتها  ع��دم 

واملدربني.
راتب  حوارة  �سباب  نادي  رئي�س  اأكد  جانبه  من 
الأكر  التحدي  ت�سكل  املالية  الأزم��ة  اأن  �سطناوي، 
احتاد  على  متمنيا  ال��درج��ات،  خمتلف  يف  لالأندية 
الكرة زيادة خم�س�سات الندية املالية اأو على القل 
تطالب  الندية  بع�س  بداأت  حيث  تخفي�سها،  عدم 
باإلغاء دوري الدرجة الثانية هذا املو�سم، ب�سبب �سح 

املوارد املالية.
الذي  ال�سمادي  رجائي  عجلون  نادي  رئي�س  اأما 
الثالثة، فقد  يلعب فريقه يف م�ساف اندية الدرجة 
ولكن  باملواهب،  زاخ��رة  الردن��ي��ة  الكرة  اأن  اعتر 
امل��ادي  ال��دع��م  بغياب  تتمثل  احلقيقية  م�سكلتها 

الكايف، ما يوؤثر على التح�سريات الفنية.

*وكاالت
اأن��ه��ت دائ����رة احل��ك��ام يف احت���اد ك���رة ال��ق��دم، 
الختبارات الفنية والبدنية للحكام املكلفني باإدارة 
مناف�ساته  ي�ستاأنف  الذي  املحرفني  دوري  مباريات 

يوم 3 اآب املقبل.
اأن  دروي�س،  نا�سر  احلكام  دائ��رة  م�سوؤول  وبني 
لتدريبات  املا�سية  الفرة  خالل  خ�سعوا  حكمًا،   55
الذي  التدريبي  الرنامج  اإط��ار  يف  وفنية،  بدنية 
فرة  بعد  احُلّكام  جاهزية  لرفع  الدائرة  و�سعته 

التوقف ب�سبب جائحة كورونا.
املوقع  نقله  �سحفي  ت�سريح  يف  دروي�����س  واأك��د 

البدنية  الخ��ت��ب��ارات  اأن  ال��ك��رة،  لحت��اد  الر�سمي 
اأقيمت على م�سمار �ستاد عمان الدويل، تبعها ور�سة 
الآ�سيوي  واملحا�سر  باإ�سرافه  الحتاد  مقر  يف  عمل 
للتعديالت  ا�ستعرا�سًا  �سهدت  حيث  ح�سونة،  عوين 
عر�س  جانب  اإىل  اللعبة،  ق��وان��ني  على  اجل��دي��دة 
ملناف�ستها  العاملية  احل���الت  لأب���رز  فيديو  لقطات 

وحتليلها.
يجتازوا  مل  الذين  احلكام  اأن  اإىل  درو�س،  ولفت 
اختبارات اللياقة البدنية، لن يتمكنوا من امل�ساركة 
لهم  الختبارات  اإع��ادة  بانتظار  املباريات،  ب��اإدارة 

خالل الفرة املقبلة.

*وكاالت
عقد  متديد  عدم  ال�سعودي  الفيحاء  نادي  اعلن 
عامر  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  مرمى  حار�س 

�سفيع.
احد  الفيحاء  فريق  يف  حاليا  �سفيع  ويحرف 
ينتهي  عقد  يف  ال�سعودي  بالدوري  املحرفني  اأندية 

ر�سميا يوم اجلمعة املقبل.
الأح��د،  الفيحاء  لنادي  الر�سمي  املوقع  واأ�سار 
لكرة  الأول  الفريق  ب�سفوف  املحرف  �سفيع  اأن  اإىل 
النادي،  مع  عقده  متديد  عن  اعتذاره  قدم  القدم 
والذي ينتهي يوم اجلمعة املقبل، حتى نهاية املو�سم 

الريا�سي احلايل 2019-2020 وربط موافقته على 
ملو�سم  معه  بالتوقيع  احلايل  للمو�سم  العقد  متديد 

اإ�سايف “2021-2020«.
النادي  اإدارة  جمل�س  ان  الفيحاء  ن��ادي  وق��ال 
جتديد  اأمر  يف  النظر  بعدم  اخلا�س  بقراره  مت�سك 
املقبل  للمو�سم  املحليني  او  الجانب  لالعبني  العقود 
اإل وفقًا للتقرير الفني، الذي �سيقدمه املدير الفني 

خورخي �سيماو يف نهاية املو�سم احلايل .
ملا  �سفيع  عامر  للكابنت  �سكره  عن  املجل�س  وعر 
له  متمنيا  الفريق،  مع  تواجده  فرة  ط��وال  قدمه 

املزيد من التوفيق والنجاح.

*وكاالت
كرة  احت��اد  يف  الالعبني  اأو���س��اع  جلنة  اأ���س��درت 
القدم، اأحكاما ملئة �سكوى تقدم بها لعبون ومدربون 
املالية  مب�ستحقاتهم  للمطالبة  حملية،  اأندية  �سد 
الكرة  احت��اد  يف  اللجنة  رئي�س  وك�سف  املتاأخرة. 
املقدمة،  بال�سكاوى  نظرت  اللجنة  اأن  �سمارة  حممد 
يف  تبت  اأن  قبل  وال��راه��ني،  ل��الأدل��ة  واخ�سعتها 

الحكام التي �سيعلن عن تفا�سيلها قريبا.
الأحد،   ) )برا  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقال 

�سكاوى  با�ستقبال  تتلخ�س  اللجنة،  عمل  اآلية  اإن 
الالعبني واملدربني، حيث يتم جتميع عدد منها، قبل 

تدقيقها، ثم ا�سدار الأحكام واإبالغ املعنيني فيها.
اأن  اإىل  الالعبني  اأو���س��اع  جلنة  رئي�س  ول��ف��ت 
اخلمي�س  ي��وم  الأخ���ري  اجتماعها  ع��ق��دت  اللجنة 
املا�سي، واأ�سدرت عددا كبريا من الحكام و�سل اإىل 
حوايل مئة، كا�سفا النقاب عن نحو 40 ق�سية اأخرى 
مل ينظر فيها يف اجلل�سة الأخرية، بانتظار موا�سلة 

درا�ستها قبل اإ�سدار احلكم فيها لحقا.

*وكاالت
ك�سف جو�سيب ماريا بارتوميو، رئي�س بر�سلونة، 
فريو�س  ب��اأزم��ة  الكتالوين  ال��ن��ادي  ت��اأث��ر  م��دى  ع��ن 

كورونا امل�ستجد.
�سحيفة  مع  اأجراه  حوار  خالل  بارتوميو،  وقال 
هناك  “كانت  الإ�سبانية:  ديبورتيفو”  “موندو 
�سيًئا  كان  امل��ادي  بر�سلونة  و�سع  اإن  تقول  اأ�سوات 
ا وهذا غري �سحيح. كان لدينا  جًدا قبل الأزمة اأي�سً

م�ستوى دخل اأعلى من الأندية الكرى الأخرى«.
كل  توقف  اآذار  مار�س/   14 يف  “لكن  واأ���س��اف: 
اجلديد،  الو�سع  مع  نتكيف  اأن  علينا  وك��ان  �سيء، 
كوننا  يف  �سن�ستمر  اأننا  اإل  الدخل،  انخفا�س  ورغم 

الأكر دخاًل«.
كي   3 اأو  لعامني  �ستحتاج  القدم  “كرة  وتابع: 
تتعافى من توابع اأزمة فريو�س كورونا، لكن بر�سلونة 

هو النادي الأكر تاأثًرا بهذا الوباء يف العامل«.
بن�سبة  لنا  ال�سنوي  الدخل  “�سيراجع  ووا�سل: 
على  كثرًيا  اأث��ر  الوباء  هذا  اإن  الأزم��ة.  عقب   %30

الأندية الكبرية«.
الرواتب  الالعبني خف�س  “هل طلبت من  واأمت: 
مار�س/  يف  اأنه  على  اأ�سكرهم  اأن  اأود  ل،  جم��دًدا؟.. 
الفرق  قامت  اأي���ار  وم��اي��و/  ني�سان  واأب��ري��ل/  اأذار 
نقوم  اإىل 12%، ونحن  بخف�س رواتبها بن�سبة ت�سل 

ببع�س التعديالت حول م�سروفات النادي”.

*وكاالت
�سانتياجو  الأرجنتيني،  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن 
كافيريو اأن بروتوكولت احلماية املحددة ل�ستئناف 
�سوى  يتبق  مل  واأنه  »منا�سبة«  القدم  كرة  مناف�سات 

حتديد التواريخ.
“لدينا  “راديو 10”:  وقال كافيريو يف حوار مع 
الروتوكولت  بتطوير  بالفعل  قمنا  لقد  توقعات. 
مع وزارة ال�سحة والحتاد الأرجنتيني لكرة القدم، 
بالن�سبة لنا هي منا�سبة. علينا النتهاء من حتديد 

التاريخ، لكن بالن�سبة لنا هذا مهم«.

فقط  لي�س  مهم.  ه��ذا  لنا  “بالن�سبة  واأ���س��اف: 
حاجة  اأي�سا  هناك  ثقافية،  اأو  ك��روي��ة  لأ�سباب 
اقت�سادية وهيئة كبرية من العمال الذين يعتمدون 
الأكر  ال�سعبية  الريا�سة  اإنها  الن�ساط.  هذا  على 

اأهمية«.
ال��دوري يف 17 م��ار���س/اآذار  وك��ان قد مت تعليق 

املا�سي، ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.
الأرجنتيني  وال��دوري  الحتاد  م�سوؤولو  ويتوقع 
نهائيا  م��وع��دا  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  احلكومة  حت��دد  اأن 

ل�ستئناف املناف�سات.

*وكاالت
 تعي�س الأ�سرة الريا�سية يف موريتانيا حالة من 
لأحمد  القادم  اخلليفة  �سيكون  من  ملعرفة  الرقب 
يف  وذل��ك  املحلي  الكرة  احت��اد  رئا�سة  يف  يحيى  ولد 
لكرة  الأفريقي  الحتاد  برئا�سة  الأخري  فوز  حالة 

القدم. 
املقبل  اأذار  مار�س/  يف  الكاف  انتخابات  وتنظم 

بنواك�سوط لنتخاب رئي�س لالحتاد الأفريقي.
ومع اأن الرئي�س احلايل اأحمد اأحمد اأكد تر�سحه 
لولية ثانية، اإل اأن اأحمد ولد يحيى ليزال ينفي 
تر�سحه، اإل اأن تقارير �سحفية عديدة اأبرزت ا�سمه 

على قائمة اأبرز املر�سحني ملناف�سة اأحمد اأحمد.
التي  الإجن���ازات  بكل  يحيى  ول��د  ا�سم  وارتبط 
البع�س  جعل  ما  املحلية  القدم  كرة  ل�سالح  حتققت 

يخ�سى على م�ستقبل اللعبة.
اأن يكون  املتوقع  التي من  وهناك بع�س الأ�سماء 
تطوير  يف  �ساهمت  بعدما  منها  يحيى  ول��د  بديل 

الأندية التي تتوىل اإدارتها.
يتقدم هوؤلء مو�سى ولد خريي اأحد ال�سخ�سيات 
لرئي�س  الأول  النائب  وك��ان  ال�سهرية  الريا�سية 
الحتاد احلايل قبل اخلالف الذي ن�سب بينهما وهو 
موؤ�س�س نادي تفرغ زينة و�ساحب اإجنازاته الكبرية 

على ال�سعيد املحلي. 
الأ�سواء  عن  املا�سية  ال�سنوات  يف  ن�سبيا  غاب 
اأزم��ة  ب�سبب  يحيى  اأح��م��د  م��ن  اخل���الف  اإث���ر  على 
الالعب يا�سني الويل التي قرر على اإثرها تفرغ زينة 

الن�سحاب من نهائي كاأ�س الرئي�س يف عام 2017. 
بني  مت  ال���ذي  ال�سلح  اأن  املتابعني  بع�س  ي��رى 

�سعي  اإطار  يف  ياأتي  املا�سية  الأ�سهر  خالل  الرجلني 
مو�سى  �سديقه  لتهيئة  يحيى  ول��د  اأحمد  الرئي�س 

خلالفته يف حالة و�سوله اإىل كر�سي رئا�سة الكاف.
اأحمد  كذلك  طرحها  يتم  التي  الأ�سماء  وم��ن 
ال�سخ�سيات  من  وهو  جتكجة  نادي  رئي�س  زين  ولد 
ال�ساحة  يف  طيبة  ب�سمعة  حتظى  التي  الريا�سية 
املحلية ف�سال عن كونه توىل رئا�سة جتكجة يف اأ�سواأ 

حالته فحوله اإىل اأبرز الأندية يف البالد.
يحيى  اأحمد  مع  طيبة  عالقه  تربطه  زين  ولد 
وقد يكون �سمن اخليارات املطروحة بقوة لكن ولد 
يف  الإداري  والعمل  ب��اخل��رة  عليه  يتفوق  خ��ريي 

الحتاد مبا اأنه عمل فيه ملدة 12 عاما.
يعقوب  الأع��م��ال  رج��ل  فهو  الثالث  اخليار  اأم��ا 
ا�سراه  اأن  بعد  نواك�سوط  كينج  نادي  مالك  �سيديا 
وحول ا�سمه اإىل ال�سم احلايل بدل من زمزم تيارت. 
الن��ت��خ��اب��ات  يف  ط��رح��ه  مت  �سيديا  ول���د  ا���س��م 
للرئي�س  مناف�س  اأن��ه  على  الكرة  لحت��اد  ال�سابقة 
اأحمد لكنه مل ير�سح لتلك النتخابات و�سوت ناديه 

على انتخاب اأحمد يحيى لولية ثالثة. 
القادمة لكن  وقد ير�سح يعقوب يف النتخابات 
احلايل  املكتب  من  دعمه  يتم  اأن  جدا  امل�ستبعد  من 
نف�س  يخو�س  اآنفا  امل��ذك��ور  الثنائي  اأح��د  ك��ان  اإذا 

النتخابات.  
الكرة  احت��اد  يف  النتخابات  قانون  وي�سرط 
املوريتاين اأن يكون الر�سح لرئا�سته قادم من ت�سيري 
ال��ذي يقطع  اأع���وام الأم���ر  مل��دة ل تقل ع��ن 4  ن��اد 
خ��ارج  م��ن  الر�سح  يف  الراغبني  ك��ل  اأم���ام  الطريق 

الو�سط الريا�سي.

*وكاالت
ت��ط��ورات  �سحفية،  ت��ق��اري��ر  ك�سفت 
ال��دور  اإي��اب  م��ب��اراة  م�سري  ب�ساأن  جديدة 
بني  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  يف  النهائي  ثمن 
مدريد  وريال  الإجنليزي  �سيتي  مان�س�سر 

الإ�سباين.
ذكرت �سحيفة )ذا �سن(، اليوم الأحد، 

يف  الحت��اد  ملعب  على  �ستقام  امل��ب��اراة  اأن 
ال�سابع من اأغ�سط�س/اآب كما هو مقرر، على 
الرغم من احلجر ال�سحي الإجباري الذي 
من  القادمني  على  املتحدة  اململكة  تفر�سه 

اإ�سبانيا.
الريطانية  احلكومة  اأن  واأو���س��ح��ت 
التي  ال�ستثناءات  لإلغاء  نية  لديها  لي�س 

لبع�س  اأعلنت عنها يف يوليو/متوز اجلاري 
مباراة  اأن  يعني  مما  الريا�سية،  الفعاليات 
اإياب ثمن النهائي قد تقام يف اإجنلرا كما 

هو مقرر وبدون جماهري.
واأع���ل���ن���ت ح��ك��وم��ة رئ��ي�����س ال�����وزراء 
اأن��ه  اأم�����س  جون�سون،  ب��وري�����س  امل��ح��اف��ظ، 
اعتبارا من الأحد، �سيتعني على امل�سافرين 

الأرا����س���ي  اإىل  اإ���س��ب��ان��ي��ا  م��ن  ال��ق��ادم��ني 
ال�سحي  للحجر  اخل�����س��وع  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
فريو�س  تف�سي  عودة  ب�سبب  يوما،   14 ملدة 

كورونا امل�ستجد يف اإ�سبانيا.
وكان ال�سيتي قد فاز ذهابا على مناف�سه 
�سانتياجو  ملعب  على   )1-2( الإ���س��ب��اين 

برنابيو.

*وكاالت
ت��ق��رر الأح������د، ت��ع��ي��ني وج��ي��ه طيب 
التي  امل��وؤق��ت��ة  للجنة  رئي�سًا  ال��ع��زاي��زة 
بعد  الوحدات  نادي  �سوؤون  اإدارة  �ستتوىل 
حل جمل�س الإدارة بقرار ق�سائي قبل نحو 

اأ�سبوعني.
و�سمت اللجنة املوؤقتة يف ع�سويتها كل 
وليد  خملوف،  رم�سان  �سلباية،  زي��اد  من: 
جانب  اإىل  ن�سرة،  اأبو  القادر  عبد  قنديل، 
�سيتم  ال�سباب  وزارة  من  اثنني  مندوبني 

ت�سميتهما لحقا.
ويعتر زياد �سلباية الوحيد من الإدارة 
ع�سوًا  ليكون  اختياره  مت  ال��ذي  املنحلة 
الأق��رب  اأن��ه  �سيما  ول  املوؤقتة  اللجنة  يف 
كمدير  من�سبه  ظل  يف  القدم  كرة  لفريق 

لهذا الن�ساط يف النادي.
مر�سية  امل��خ��ت��ارة  ال��ق��ائ��م��ة  وت��ب��دو 
ت�سم  اأن��ه��ا  وبخا�سة  ال��وح��دات  جلماهري 
اأبناء نادي الوحدات  عددا ل باأ�س به من 

يتقدمهم الالعب ال�سابق وليد قنديل.
و�ستتوىل اللجنة املوؤقتة ت�سيري اأعمال 
نادي الوحدات ملدة 60 يومًا، وبعدها �سيتم 
اإجراء انتخابات جديدة ملجل�س الإدارة يف 

حال �سمح الو�سع ال�سحي بذلك.
ل�ستئناف  ال��وح��دات  فريق  وي�ستعد 
يلتقي  حيث  ال���دوري  بطولة  يف  م�سواره 

ال�سلط يوم 3 اأغ�سط�س/ اأب املقبل.

أندية كرة القدم تعاني من أزمة 
مالية قبل استئناف الموسم الكروي

اختبارات فنية وبدنية
 لُحّكام دوري المحترفين

نادي الفيحاء السعودي يعلن عدم 
تمديد عقد حارس المرمى شفيع

لجنة أوضاع الالعبين تصدر 
أحكاما بـ 100 شكوى

بارتوميو: برشلونة األكثر
 تأثًرا بكورونا في العالم

األرجنتين تتخذ خطوات جادة 
لعودة كرة القدم

خليفة ولد يحيى بين 3 مرشحين

تطور جديد بشأن مصير 
موقعة السيتي وريال مدريد

45 العبا يشاركون في الدوري 
العسكري للتايكواندو

*وكاالت
اعلن الحتاد الريا�سي الع�سكري، م�ساركة 45 لعبا، يف بطولة 
القوات امل�سلحة الأردنية اجلي�س العربي للتايكواندو التي تنطلق 
احل�سني  مبدينة  را�سد  الأمري  �سالة  يف  الثنني،  اليوم  مناف�ساتها 
احل�سني  مبدينة  الزيود  را�سد  ال�سهيد  �سالة  و�سهدت  لل�سباب. 
لل�سباب الأحد، اجتماعا تن�سيقيا للبطولة، بح�سور ممثلي الفرق 
اطار  يف  تاأتي  التي  البطولة  هذه  يف  امل�ساركة  ال�ست  الع�سكرية 
البطولت الريا�سية التي ينظمها الحتاد الريا�سي الع�سكري على 
لالحتاد  الإعالمي  الناطق  واأ�سار  الألعاب.  خمتلف  يف  العام  مدار 
الريا�سي الع�سكري النقيب حممد املنا�سري لوكالة الأنباء الأردنية 
البطولة،  ترتيبات  ملناق�سة  خ�س�س  اليوم  اجتماع  اأن  اإىل  )برا( 
واجراء القرعة وعملية وزن الالعبني، متهيدا لنطالق البطولة 
يوم غد. ولفت املنا�سري اإىل اأن الحتاد الريا�سي الع�سكري انتهى 
حتظى  التي  البطولة  جن��اح  ت�سمن  التي  الرتيبات  جميع  من 

مب�ساركة عدد من جنوم ريا�سة التايكواندو يف الأردن.

كونسادول يقهر يوكوهاما 
في الدوري الياباني

*وكاالت
اإف  يوكوهاما  �سيفه  على  �سابورو،  كون�سادول  فريق  تغلب 
الدوري  من  ال�سابعة  املرحلة  يف  الأحد  اليوم   ،)1-3( مارينو�س 
الياباين املمتاز لكرة القدم. وتقدم يوكوهاما بهدف حمل توقيع 
جون اأمانو يف الدقيقة 15 لكن كون�سادول رد ب�3 اأهداف عن طريق 
يو�سياكي كوماي وتاكوما ارانو وتاكورو كانيكو يف الدقائق 16 و18 
و89. الفوز رفع ر�سيد كون�سادول اإىل 12 نقطة يف املركز ال�ساد�س، 

وتوقف ر�سيد يوكوهاما عند 7 نقاط يف املركز ال�11.

العزايزة رئيسًا للجنة 
المؤقتة بنادي الوحدات
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*القدس املحتلة
جتمع اآلف املحتجني يف مدينة القد�س 
اأمام مقر اإقامة رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي 
بنيامني نتانياهو، املتهم بالف�ساد، ملطالبته 

بال�ستقالة من من�سبه.
وت����زاي����دت يف الأ���س��اب��ي��ع الأخ����رية 
و�سهد  احلكومة”،  “ف�ساد  �سد  املظاهرات 
ال�سرطة.  م��ع  عنيفة  م��واج��ه��ات  بع�سها 
فاإن  اإ�سرائيلية،  اإعالم  و�سائل  بح�سب  لكن 
�سمت  اإذ  الأك���ر،  كانت  ال�سبت  مظاهرة 

اأكر من خم�سة اآلف متظاهر.
اإدارة  اع��ت��روه  ما  املتظاهرون  ودان 

من  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  لأزم��ة  �سيئة 
“هجماته  وكذلك  ال���وزراء،  رئي�س  طرف 

على الدميقراطية«.
عليها  كتب  لف��ت��ات  املحتجون  ورف���ع 
عن  و”منف�سل”  منك”،  مللنا  “فا�سد، 
يا  ال��ق��ي��م؟  الأخ�����الق؟  و”اأين  ال���واق���ع، 
با�ستقالة  املتظاهرون  وطالب  للخ�سارة”. 
وخيانة  والغ�س  بالف�ساد  املتهم  نتانياهو، 

الأمانة يف 3 ق�سايا.
القانون  ك��ذل��ك  امل��ت��ظ��اه��رون  وان��ت��ق��د 
احلكومة  ويعطي  الأ�سبوع  هذا  اأقر  الذي 
“كوفيد  وب��اء  ملكافحة  خا�سة  �سالحيات 

خف�س  ع���ر   2021 ي��ون��ي��و  ح��ت��ى   ”19
الرقابة الرملانية على قرارات احلكومة.

وفرقت ال�سرطة املتظاهرين بخراطيم 
اأدى  ال�سابقة، مما  التظاهرات  املياه خالل 
الوىل،  وللمرة  منهم،  كثري  اإ�سابة  اإىل 
ال�سبت  م�ساء  اأي�سا  املحتجني  مئات  جتمع 
قي�سارية  مدينة  يف  نتانياهو  اإقامة  اأم��ام 
املا�سية،  الأ�سابيع  غرار  وعلى  ال�ساحلية. 
اأبيب  تل  يف  الإ�سرائيليني  اآلف  تظاهر 
الإدارة  على  احتجاجا  اأخ��رى  م��دن  ويف 

ال�سحية والقت�سادية لالأزمة.
اإذ  �سعب،  موقف  يف  احلكومة  وتقف 

بالت�سرع يف فتح القت�ساد، وبالعجز  تتهم 
انت�سار  لكبح  متنا�سقة  تدابري  اتخاذ  عن 

العدوى.
 60 من  اأكر  ر�سميا  اإ�سرائيل  و�سجلت 
األف اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجد و455 
وفاة، ور�سدت موؤخرا اأكر من األف اإ�سابة 

جديدة.
وي���ط���ال الح���ت���ج���اج اأي�������س���ا ال�����س��ق 
اإذ  ك��وف��ي��د-19،  وب��اء  لأزم��ة  القت�سادي 
من  العاطلني  الإ�سرائيليني  من  عدد  يتهم 
احلكومة  املحدودة،  املوارد  ذوي  اأو  العمل، 

بالتقاع�س عن م�ساعدتهم.

*واشنطن
حديثة،  اأم��ريك��ي��ة  درا����س���ة  ك�سفت 
ولي��ة  يف  اأج���ري  للتعقيم  ب��رن��اجم��ا  اأن 
“حت�سني  لأج���ل  ال�سمالية  ك��ارولي��ن��ا 
الن�سل” بني عامي 1929 و1974، ا�ستهدف 

ذوي الأ�سل الأفريقي ب�سكل وا�سح.
غري  ال�ستخدام  اأن  الدرا�سة  واأوردت 
املتنا�سب لهذه الإجراءات بذريعة حت�سني 

الن�سل ينطبق عليه تعريف الإبادة.
واأفادت الدرا�سة اأن ما يقرب من 7600 
�سخ�سا، من رجال ون�ساء وحتى اأطفال ل 
خ�سعوا  �سنوات،  ع�سر  اأعمارهم  تتعدى 
برنامج  اإطار  يف  جراحية  تعقيم  لعمليات 
من  العامة”  “امل�سلحة  خلدمة  و�سعه  مت 
عقليا”  “ال�سعفاء  الأ�سخا�س  منع  خالل 

من الإجناب.
ومت اإجراء معظم العمليات اجلراحية 
تكن  مل  ن�ساء  اإليه  جلاأت  بينما  بالإكراه، 
اأنهن غري  لديهن و�سائل منع حمل، واأكدن 

موؤهالت لي�سبحن اأمهات.
و���س��م��ل��ت ال���درا����س���ة ال��ت��ي ن�����س��رت يف 
بوليتيكال  اأوف  ريفيو  “اأمرييكان  جملة 
و1968،   1958 بني  الأع��وام  اإيكونومي”، 
حيث مت فيها اإجراء اأكر من 2100 عملية 

تعقيم يف الولية.

الأ�ستاذ  جونيور،  داريتي  وليام  واأ�سار 
اإعداد  يف  �سارك  وال��ذي  ديوك  جامعة  يف 
ازدادت  التعقيم  عمليات  اأن  اإىل  الدرا�سة، 
مع ارتفاع عدد ال�سكان ال�سود العاطلني عن 
العمل - بدون ان ت�ستهدف بالن�سبة نف�سها 
اأو الأ�سخا�س املنحدرين  العاطلني البي�س، 

من اأ�سول اأخرى.
املتكافئ  غري  ال�ستخدام  “اأن  واعتر 
كارولينا  يف  الن�سل  حت�سني  يف  للتعقيم 
اإبادة  ُيعد  ال�سود  املواطنني  ال�سمالية على 

جماعية«.
الإب������ادة  امل���ت���ح���دة  الأمم  وت���ع���رف 

اجلماعية باأنها الرغبة يف “اإبادة جماعة 
اأو دينية كليا  اأو عرقية  اإثنية  اأو  قومية 
“تدابري  اعتماد  خ��الل  م��ن  جزئيا”  اأو 
تهدف اإىل منع التكاثر داخل املجموعة”، 

وفق ما اأ�سار معد الدرا�سة.
الرنامج  اأن  �سابقة  درا�سات  واأظهرت 
متكافئ،  غري  ب�سكل  ال�سود  ي�ستهدف  كان 
لكن هذه الدرا�سة اجلديدة �سلطت ال�سوء 

على الآليات املتبعة ودوافعها.
الدرا�سة  يف  امل�ساركة  املعدة  واأ�سارت 
للعلوم  امل����راأة  معهد  م��ن  ���س��ارب،  رون����دا 
يف  “التحكم  اأن  اإىل  وال��ع��رق  والإن�ساف 
الإجنابية  وخياراتها  ال�سود  الأج�سام 

لي�س جديًدا«.
اأن  تظهر  “درا�ستنا  اأن  واأ���س��اف��ت 
حرية  قيدت  ال�سمالية  كارولينا  ولية 
الن�سل  حت�سني  ب��ا���س��ت��خ��دام  الإجن�����اب، 

حلرمان ال�سكان ال�سود من حقوقهم«.
اأن�ساأت الدولة موؤ�س�سة  يف عام 2010، 
و�سندوقا لتعوي�س �سحايا الرنامج الذين 

ما زالوا على قيد احلياة.
ومت اإر�سال ال�سيكات الأوىل والتي يبلغ 
 220 اإىل  دولر  األ��ف   20 منها  كل  قيمة 
“ذي  ل�سحيفة  وفًقا   ،2014 عام  يف  منهم 

نيوز اأند اأوبزرفر” املحلية.

*القدس املحتلة
الإ�سرائيلي،  الحتالل  وزراء  رئي�س  قال 
ولبنان  �سوريا  اإن  الأح��د،  نتانياهو،  بنيامني 
من  ينطلق  هجوم  اأي  م�سوؤولية  تتحمالن 
خ�سم  يف  العرية،  الدولة  �سوب  اأرا�سيهما 

توتر متزايد بني الطرفني.
جل�سة  م�ستهل  يف  ن��ت��ان��ي��اه��و  واأ����س���اف 
يف  تعمل  اإ�سرائيل  اأن  الأ�سبوعية  احلكومة 
نعمل  ولبنان(  )�سوريا  ال�سمالية  “اجلبهة 
ن�سمح  لن  اأننا  مفادها  مت�سقة  ل�سيا�سة  وفقا 
حدودنا  على  ع�سكريا  بالتمو�سع  لإي���ران 

ال�سمالية«.
ملرتكزات  ب��خ��ط��ورة  اإ���س��رائ��ي��ل  وتنظر 
القوات الإيرانية وامليلي�سيات املوالية لها يف 
�سوريا، خا�سة ميلي�سيات حزب اهلل، بو�سفها 

�ساروخية  �سربات  لها  وتوجه  �سديد،  خطر 
�سبه يومية.

وتابع نتانياهو:” لن ن�سمح بزعزعة اأمننا 
وبتهديد مواطنينا ولن نت�سامح مع اأي م�سا�س 
اجلي�س  اأن  على  م�سددا   ،”)...( بقواتنا 

الإ�سرائيلي م�ستعد للرد على اأي تهديد كان.
وت�ساعد التوتر على احلدود الإ�سرائيلية 

ميلي�سيات  اأف���راد  اأح��د  مقتل  بعد  ال�سورية 
�ساروخية  �سربة  يف  اللبنانية  اهلل  ح��زب 

اإ�سرائيلية قرب دم�سق، الثنني املا�سي.
اأبيب بكتيبة من  واإثر احلادث، دفعت تل 
وذلك  لبنان،  مع  احل��دود  اإىل  امل�ساة  جنود 
لعن�سره  بالنتقام  اهلل  ح��زب  قيام  خ�سية 

املقتول يف �سوريا.
قد  لإي���ران  املوالية  امليلي�سيات  وك��ان��ت 

يف  اإ�سرائيل  على  بالرد  املا�سي  العام  توعدت 
حال قتلت اأحد عنا�سرها يف �سوريا.

تبادل  الطرفني،  ب��ني  التوتر  ف��اق  ومم��ا 
ال�سوري  اجلولن  حميط  يف  �ساروخي  ق�سف 

املحتل اجلمعة.
وج���اء ذل��ك بعد ���س��اع��ات م��ن اع��را���س 
اإيرانية تعود  اأمريكية طائرة مدينة  مقاتلة 

ل�سركة “ماهان اآير” يف ال�سماء ال�سورية.

*بغداد
اأع��ل��ن��ت ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل�����س��رك��ة 
ع�سكرية  عملية  انطالق  الأحد،  العراقية، 
يف حمافظة دياىل �سرقي بغداد، تهدف اإىل 

مالحقة خاليا تنظيم »داع�س« الإرهابي.
وتاأتي  حم��اور،   3 يف  العملية  وانطلقت 
“تهدف  �سابقة  مماثلة  لعمليات  ا�ستكمال 
 6 اإىل  ال��ن��ازح��ني  ل��ع��ودة  اآم��ن��ة  بيئة  خللق 

مناطق من حمافظة دياىل«.
اجلي�س  من  ق��وات  العملية  يف  وت�سارك 
بالإ�سافة  الحتادية،  وال�سرطة  العراقي 
اأف��اد  وفقما  ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل  اإىل 

مرا�سل “�سكاي نيوز عربية” يف بغداد.
اإع��الن  من  ي��وم  بعد  التطور  ه��ذا  وياأتي 
لهجوم  ت�سديها  ال�سعبي،  احل�سد  ف�سائل 

قاطع  يف  “داع�س”  م�سلحي  قبل  من  عنيف 
ذك��رت  وفقما  دي���اىل،  غ��رب  �سمال  العظيم 

وكالة الأنباء العراقية، ال�سبت.
اأن  ال��وك��ال��ة  تلقته  للح�سد  ب��ي��ان  وذك���ر 
ت�سدت  ال�سعبي،  باحل�سد   23 اللواء  “قوات 
داع�س  ع�سابات  فلول  �سنته  عنيف  لهجوم 
غ��رب  ���س��م��ال  العظيم  ق��اط��ع  يف  الإره���اب���ي 

 23 ال��ل��واء  “قوات  اأن  واأ����س���اف،  دي����اىل«. 
من  اأكر  يف  للهجوم  ت�سدت  ال�سعبي  باحل�سد 
يزال  ما  “التعر�س  اأن  اإىل  م�سريا  حمور”، 
م�ستمرا«. ويف 11 يوليو اجلاري، تعهد رئي�س 
الوزراء العراقي م�سطفى الكاظمي مبوا�سلة 
اأي  مالحقة  اأج��ل  من  الع�سكرية  العمليات 
خالل  وذل��ك  الإره��اب��ي��ة،  للع�سابات  تهديد 

زيارته حمافظة دياىل.

وطالب الكاظمي، خالل زيارته للمحافظ 
“اأبطال  عمليات  على  الإ���س��راف  اأج���ل  م��ن 
بحماية  وال�سرطة  اجلي�س  ق��وات  العراق”، 

املواطنني واحلفاظ على اأرواحهم.
اأعلنت  ب��ع��دم��ا  ال��ك��اظ��م��ي  تعهد  وي��اأت��ي 
ن�سر  ال��ع��راق،  يف  امل�سركة  العمليات  قيادة 
واملنذرية  منديل  منفذي  يف  خا�سة  ق��وات 

احلدوديني مع اإيران.

*القدس املحتلة
اليهود  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم   
احلرم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات  الأح��د، 

القد�سي ال�سريف مبدينة القد�س املحتلة.
الإ�سالمية  الوق���اف  دائ���رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال�سيخ  بالقد�س  الق�سى  امل�سجد  و���س��وؤون  العامة 
اإن  اهلل،  رام  يف  )ب���را(  مل��را���س��ل  اخلطيب  ع���زام 
بحرا�سة  املغاربة  باب  جهة  من  نفذت  القتحامات 

م�سددة من �سرطة الحتالل ال�سرائيلي.
امل�ستوطنني  م��ن  ع���ددا  ان  اخلطيب  واأو���س��ح 
طقو�سا  واأدوا  الأق�سى،  امل�سجد  باحات  اقتحموا 

بجولت  وقاموا  باحاته  يف  ا�ستفزازية  تلمودية 
وهتافات  بالطرد  لهم  الت�سدي  و�سط  فيه  م�سبوهة 
واملرابطني  امل�سلني  قبل  من  الحتجاجية  التكبري 
قوات  واعتقلت  املبارك.  الق�سى  امل�سجد  حرا�س  و 
الحتالل الإ�سرائيلي، الأحد، اأحد ع�سر فل�سطينيا 
بينهم  املحتلة  الغربية  بال�سفة  خمتلفة  اأنحاء  من 
الفل�سطيني  الت�سريعي  باملجل�س  �سابقان  ع�سوان 
بيان،  يف  الفل�سطيني  ال�سري  ن��ادي  وق��ال  وف��ت��اة. 
يف  متفرقة  مناطق  اقتحمت  الح��ت��الل  ق��وات  ان 
واعتقلت  وقلقيلية وجنني،  وبيت حلم  مدن اخلليل 

املواطنني الأحد ع�سر، بزعم اأنهم مطلوبون.

*بريوت 
حتي  نا�سيف  اللبناين  اخلارجية  وزي��ر  اأعلن 
اليونيفيل  ق��وات  مهام  يف  تعديل  ل  ان��ه  الح���د، 
املُعطى  التفوي�س  مبوجب  لبنان،  جنوب  يف  العاملة 
لها منذ عام 2006 بقرار جمل�س المن الدويل رقم 
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الفرن�سي  امل��وق��ف   “ ت�سريح:  يف  حتي  وق��ال 
تاأكيده  لودريان  جان  اخلارجية  وزير  اأع��اد  الذي 
بالتم�سك  وا���س��ح  للبنان،  الخ���رية  زي��ارت��ه  خ��الل 
باملهام املحددة لليونيفيل يف قرار جمل�س الأمن عند 

التمديد لها نهاية �سهر اآب املقبل ».
املعروف  الأمريكي  القانون  عن  �سوؤال  على  وردا 
جمالت  طرحنا  قال” لقد  قي�سر”،  با�سم” قانون 
والكهرباء  الرانزيت  �سيما  ول  �سوريا  مع  التعاون 

والتبادل التجاري ووجوب ان تبقى خارج العقوبات 
مع  اننا   “ على  م�سددًا  اأمريكيا”،  جوابا  نتلق  ومل 
احلياد اليجابي الذي ي�سمح للبنان باتخاذ مواقف 
ت�ستند اىل قرارات ال�سرعية الدولية دون الدخول 
�سعيد  وعلى  معينة”.  ا�سطفافات  ويف  اأح��الف  يف 
يف   ) )ب��را  ملرا�سل  لبناين  اأمني  م�سدر  اف��اد  اخ��ر، 
مواقعه  من  اطلق  ال�سرائيلي  اجلي�س  باأن  ب��ريوت، 
قذائف  عدة  املحتلة  اللبنانية  �سبعا  م��زارع  داخل 
موقع  يف  ال��راب��ي  ال�ساتر  حميط  نحو  دخ��ان��ي��ة 
اللبنانية  كفر�سوبا  لبلدة  املتاخم  العلم  روي�سات 
املحررة، بالتزامن مع حتليق مكثف للطريان احلربي 
املنطقة  �سماء  يف  ال�ستطالع  وطائرات  ال�سرائيلي 
و�سول حتى �سماء قرى وبلدات حا�سبيا والعرقوب 

واملنحدرات الغربية جلبل ال�سيخ”.

*وكاالت
ذكرت وكالت اأن عدد اإ�سابات كورونا يف العامل 
اإىل  ي�ستند  لها  جديد  تعداد  يف  مليونا،   16 جتاوز 
هذه  ن�سف  من  اأك��ر  اأن  واأ�سافت  ر�سمية.  اأرق���ام 
واأم��ريك��ا  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  �سجلت  الإ���س��اب��ات 

الالتينية والكاريبي.
وبلغ اإجمايل الإ�سابات حتى الأحد، 16 مليونا 
و50 األفا و223 اإ�سابة، بينها 645 األفا و184 وفاة 
الأكر  البلد  املتحدة  الوليات  وتعد  الأق��ل.  على 
ت�سررا يف العامل اإذ �سّجلت اأربعة ماليني و178 األفا 

و21 اإ�سابة بينها 146 األفا و460 وفاة.
والكاريبي  الالتينية  اأم��ريك��ا  منطقة  وتليها 
األفا  اإ�سابة و182  األفا و915  )اأربعة ماليني و328 
و501 وفاة( ومن ثم اأوروبا )ثالثة ماليني و52 األفا 

و108 اإ�سابات و207 اآلف و734 وفاة(.
ت�سجيل  مت  اإذ  ت�سارعه،  الوباء  تف�سي  ويوا�سل 
ما  اأي  يوليو،  منذ  اإ�سابة  ماليني  خم�سة  من  اأك��ر 

مر�س  ظهر  منذ  الإ���س��اب��ات  جم��م��وع  ثلث  ي��ع��ادل 
اإىل  العاملية  ال�سحة  منظمة  وت�سري  “كوفيد-19«. 
كل  يف  اإ�سابة  ماليني   5 من  اأك��ر  ت�سجيل  مت  اأن��ه 
األف   280 عن  اأعلن  املا�سية،  اخلم�سة  الأ�سابيع  من 
البلد  بلجيكا  وتعد  وح��ده.  يوليو   24 يوم  يف  منها 
بعدد  مقارنة  الوفيات  من  عدد  اأعلى  �سجل  ال��ذي 
�سكانه حيث تويف 85 �سخ�سا من كل 100 األف، تليها 
 )58( واإيطاليا   )61( واإ�سبانيا   )67( بريطانيا 
على  مقلقا  الأع��داد  ارتفاع  ويعد   .)56( وال�سويد 
وجه اخل�سو�س نظرا اإىل اأن احل�سيلة املبنية على 
اأرقام جتمعها “فران�س بر�س” من ال�سلطات املحلية 
اإل  تعك�س  ل  العاملية،  ال�سحة  منظمة  ومعلومات 

جزءا من العدد الفعلي لالإ�سابات.
ول جتري العديد من الدول فحو�سا اإل للحالت 
التي تظهر عليها اأعرا�س الإ�سابة اأو تلك التي تعد 
اإمكانيات  اإل  اأخ��رى  دول  متلك  ل  بينما  الأخطر، 

حمدودة لإجراء فحو�س.

*تكساس
تطورت العا�سفة الإ�ستوائية »هانا« اإىل درجة 
�ساحل  ب��اجت��اه  حت��رك��ت  حيث  ال�سبت،  اإع�����س��ار، 
اأمطار غزيرة وعوا�سف  باإحداث  تك�سا�س وهددت 
واأعا�سري قمعية حمتملة، يف حني تقرب عا�سفة 

ا�ستوائية اأخرى من منطقة البحر الكاريبي.
يف  لالأعا�سري،  الأمريكي  الوطني  املركز  وق��ال 
يف  اإع�سار  اأول  هو  هانا  اإن  ال�سبت،  �سباح  حتديث 

مو�سم الأعا�سري الأطل�سية لعام 2020.
وقد زادت رياحه امل�ستدمية الق�سوى اإىل 120 
كم يف ال�ساعة، ومتركزت العا�سفة على بعد حوايل 
160 كيلومرا �سرق-جنوب �سرق كوربو�س كري�ستي 
بولية تك�سا�س، وكانت تتحرك غربا ب�سرعة 15 

كيلومر يف ال�ساعة.
البحر  م�ستوى  ارتفاع  من  حتذير  متديد  ومت 
�سارجنت،  اإىل  بافني  خليج  م��ن  العا�سفة  ج��راء 
جنوب خليج املك�سيك، اإىل بورت مان�سفيلد بولية 

تك�سا�س. وكان من املتوقع حدوث ارتفاع يف م�ستوى 
يف  م��ر   1.5 اإىل  ي�سل  العا�سفة  ج���راء  ال��ب��ح��ر 
اأرواحهم  بحماية  النا�س  ن�سح  ومت  املنطقة.  هذه 

ار�ساد  خ��راء  وق��ال  املياه.  ارتفاع  من  واملمتلكات 
كانت  “تورنادو”  القمعية  الع��ا���س��ري  اإن  جوية 
ممكنة اأي�سا، ال�سبت، يف اأجزاء من ال�سهل ال�ساحلي 

املنخف�س اإىل املتو�سط يف تك�سا�س.

اآلالف يتظاهرون ضد 
نتانياهو أمام مقر إقامته

دراسة أميركية تكشف أكبر ضحايا 
برنامج »تحسين النسل«

في خضم التوتر مع إيران.. 
نتانياهو يتوعد سوريا ولبنان

العراق يطلق عملية عسكرية 
لمالحقة »خاليا داعش« في ديالى

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

لبنان: ال تعديل في مهام اليونيفيل

إصابات كورونا حول العالم 
تتجاوز 16 مليونا

إعصار »هانا« يضرب تكساس


