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األمن يحذر من اإلجهاد الحراري 
وضربات الشمس

*عمان 
بالن�صائح  التقيد  ���ص��رورة  اإىل  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  دع��ت 
، تفاديا حلدوث  ال�صحية خالل موجة احلر احلالية  والإر�صادات 
�صربات ال�صم�ض والجهاد احلراري نتيجة التعر�ض املبا�صر لأ�صعة 
بيان الثنني على �صرورة احلر�ض  املديرية يف  . و�صددت  ال�صم�ض 
وارت��داء  امل��اء،  وخ�صو�صا  ال�صوائل  من  منا�صبة  كميات  �صرب  على 
داخ��ل  املعقمات  ت��رك  وع���دم  والف�صفا�صة،  اخلفيفة  املالب�ض 
املركبات، خالل ارتفاع درجات احلرارة لحتوائها على مواد قابلة 
الراأ�ض الواقية  اأغطية  اإىل ارتداء  لال�صتعال. كما دعت املديرية 

الذين  الأ�صخا�ض  وخ�صو�صًا  الراحة  من  ق�صط  واأخذ  والقبعات، 
تقت�صي طبيعة عملهم البقاء حتت اأ�صعة ال�صم�ض املبا�صرة لفرتات 
طويلة، و�صرورة مراقبة الأطفال وعدم ال�صماح لهم باللعب حتت 
اأ�صعة ال�صم�ض لفرتات طويلة. و�صددت على عدم حتميل الباريز 
الكهربائية اأكرث من طاقتها وذلك بت�صغيل مكيفات الهواء واملراوح 
اأماكن  عن  والبتعاد  واح��د،  كهربائي  تيار  م�صدر  على  وغريها 
الأع�صاب الكثيفة التي تكون مرتعًا للزواحف كالعقارب والأفاعي، 
دعت  اإذا   )911( املوحد  الطوارئ  هاتف  على  بالت�صال  مهيبة 

احلاجة لذلك .

*عمان 
ح��الت   8 ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
الأردن  يف  امل�صتجّد  كورونا  بفريو�ض  حملية  غري 
اإىل  لالإ�صابات  الإجمايل  العدد  لريتفع  الثنني، 

.1176
املوجز  بح�صب  اجل��دي��دة  احل��الت  وت��وزع��ت 
ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة  ع��ن  ال�صادر  الإع��الم��ي 
لقادمني  ح��الت   4 الآت���ي:  النحو  على  ال�صحة 
 2( احلجر  فنادق  يف  يقيمون  ممن  اخل���ارج،  من 
الوليات  من   1 و  �صوريا،  من   1 و  ال�صعودّية،  من 
املّتحدة الأمريكّية(، و4 حالت ل�صائقي �صاحنات 

اأردنّيني، قادمني عرب حدود العمري.
حالة  اأي  ت�صجيل  ع��دم  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 

خمربّيًا،  فح�صًا   6281 اإج���راء  مت  فيما  �صفاء، 
لي�صبح اإجمايل عدد الفحو�صات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء وحتى الآن 571390 فح�صًا.
تخالف  ممار�صات  اأّي  م��ن  ال���وزارة  وح���ّذرت 
خ�صو�صًا  والوقاية،  العاّمة  ال�صالمة  اإج��راءات 
اإقامة التجّمعات لأكرث من 20 �صخ�صًا؛ موؤكدة اأنه 
مبوجب  عليها  املن�صو�ض  العقوبات  تطبيق  �صيتّم 

اأوامر الّدفاع بحّق الأ�صخا�ض املخالفني.
ب��ارت��داء  الل��ت��زام  ���ص��رورة  اإىل  دع��ت  كما 
الكّمامات، والتباعد اجل�صدي، واّتباع جميع �صبل 
الوقاية، وا�صتخدام تطبيقي “اأمان” و”�صحتك”، 
وذلك يف �صوء تزايد عدد حالت الإ�صابة عاملّيًا، 
وتف�ّصي الوباء يف العديد من دول العامل واملنطقة.

*عمان 
ان  الع�صع�ض  حممد  الدكتور  املالية  وزير  قال 
اجلولت التفتي�صية خالل الن�صف الأول من العام 
واأ�صفرت  احلقائق  لتق�صي  نتيجة  كانت  احل��ايل 
مليون   371 بقيمة  مالية  ف��روق��ات  حتقيق  عن 
اإج��راءات  نتيجة  دينار  مليون   146 منها  دينار 
نتيجة  دينار  مليون   225 و  ال�صريبي،  التدقيق 
اإجراءات التفتي�ض. واأ�صاف، خالل موؤمتر �صحفي 
دائرة  عام  مدير  مع  الثنني  ال��وزراء  رئا�صة  يف 
اإن  علي،  اأب��و  ح�صام  واملبيعات  الدخل  �صريبة 
جديدة  �صرائب  فر�ض  بعدم  ملتزمة  احلكومة 
التي منر  الظروف  اأ�صعب  املواطنني حتى يف  على 

بها الآن نتيجة لآثار جائحة فريو�ض كورونا.
على  �صتعمل  املالية  وزارة  ان  الع�صع�ض  واكد 
التدقيق  عمليات  من  حت�صيله  يتم  ما  كل  توريد 
�صيتم  حيث  للخزينة،  ال�صريبي  والتفتي�ض 
كدعم  ال�صرورية  الإن��ف��اق  لأوج���ه  تخ�صي�صه 

اخلبز.

الت�صويات،  باب  فتحت  احلكومة  اأن  واأو�صح 
بطلباتهم  تقدموا  الذين  املكلفني  عدد  بلغ  حيث 
للجنة الت�صوية وامل�صاحلة لإجراء ت�صوية 1125 
و  الدخل،  �صريبة  بخ�صو�ض   842 منهم  مكلفا، 

283 بخ�صو�ض ال�صريبة العامة على املبيعات.
ال�صريبي  التهرب  مكافحة  مديرية  ان  وبني 
يف دائرة �صريبة الدخل واملبيعات اجرت حوايل 
643 جولة تفتي�صية خالل الن�صف الول من هذا 
العام، موؤكدا حر�ض الدائرة خالل هذه اجلولت 

على مراعاة �صرية بيانات املكلف.
التعرفة  م��راج��ع��ة  �صيتم  ان���ه  اىل  وا���ص��ار 
على  اجلمركية  املنظومة  لتب�صيط  اجلمركية 
الطرود  اإجراءات  وت�صهيل  وال�صركات،  املواطنني 
بتنفيذ  احلكومة  ال��ت��زام  اىل  لفتا  الربيدية، 
ال�صريبي  العبء  بتوزيع  امللك  جاللة  توجيهات 
ب�صكل اأكرث عدالة، وهذا لن يتحقق اإل من خالل 
وتعزيز  واجلمركي،  ال�صريبي  التهرب  مكافحة 
ثقافة اللتزام.                                           تابع �ض3

الرزاز: الدولة قوية وقادرة على 
تأمين حق التعليم للطلبة

*عمان 
اأكد رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
وعددًا  النقباء  جمل�ض  رئي�ض  لقائه  خالل 
يف  الث��ن��ني،  املهنية،  النقابات  روؤ���ص��اء  من 
جزء  املهنية  النقابات  اأن  ال��وزراء،  رئا�صة 
من الن�صيج الوطني واأن جميع املوؤ�ص�صات يف 

الدولة تخ�صع للقانون وتلتزم باأحكامه.
واأك�����د ال������رزاز اأه��م��ي��ة ال��ف�����ص��ل بني 
والق�صائية،  التنفيذية  الثالث:  ال�صلطات 
ال�صلطات  ه��ذه  اأدوار  وب��ني  والت�صريعية، 

وعدم التدخل يف عمل اأي منها.
على  نعول  “نحن  ال��وزراء:  رئي�ض  وقال 
يقبل  اأحد  لدى اجلميع، ول  امل�صوؤولية  روح 
وخ�صو�صًا  ع��ام  مرفق  اأي  تعطيل  وي��ري��د 
الكثري  حتملوا  ال��ذي��ن  وطالبنا  مدرا�صنا 
خالل جائحة كورونا”، جمددًا التاأكيد على 
اأن توؤمن حق  الدولة قوية وقادرة على  اأن 
الدولة  ت�صطر  ل  اأن  اآمال  للطلبة،  التعليم 
لإي�صال  ا�صتثنائية  اإج�����راءات  لت��خ��اذ 

التعليم لأبنائنا.

وزراء  ح�صره  الذي  اللقاء  خالل  واأ�صار 
ال�صيا�صية  وال�����ص��وؤون  والتعليم،  الرتبية 
ل�صوؤون  وال��دول��ة  وال��ع��دل،  وال��ربمل��ان��ي��ة، 
الإعالم ورئي�ض ديوان الت�صريع والراأي، اإىل 
الورقية  ال�صحف  اأزمة  تدر�ض  احلكومة  اأن 
األقها  اإع����ادة  اإىل  وت��ه��دف  دوري،  ب�صكل 
ال�صحف  املقبلة، م�صيدًا بدور  الفرتة  خالل 
الوطنية  الدولة  ر�صالة  حمل  يف  اليومية 

والدفاع عنها.
واأ�����ص����اد رئ��ي�����ض ال�������وزراء ب��ال��ع��الق��ة 

املهنية  والنقابات  احلكومة  بني  الت�صاركية 
املتبادل  احل���وار  اأ���ص��ا���ض  على  ت��ق��وم  ال��ت��ي 
حول  التفاهمات  من  العديد  اإىل  للو�صول 

بع�ض الق�صايا املحلية والعمالية.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر  ق��ال  ب����دوره، 
بنود  معظم  اإن  النعيمي،  تي�صري  الدكتور 
بني  املا�صي  ال��ع��ام  وقعت  التي  التفاقية 
املوقوف  املعلمني  نقابة  وجمل�ض  احلكومة 
بندين  با�صتثناء  بالكامل  نفذت  اأعمالها 

يتطلبان تعديل الت�صريعات والقوانني.

8  إصابات غير محلية 
بفيروس كورونا

خالل لقائه رئيس مجلس النقباء وعددًا من رؤساء النقابات المهنية

العسعس:371 مليون دينار فروقات 
ضريبية وغرامات مستحقة

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  ق��رر 
ت�صكيل  الث��ن��ني،  ال��ي��وم  النعيمي  تي�صري 
املعلمني  نقابة  �صوؤون  لإدارة  موؤقتة  جلنة 
لل�صوؤون  العام  الأمني  برئا�صة  وماليا  اإداريا 
عمال  العجارمة،  نواف  الدكتور  التعليمية 
كف  املت�صمن  العامة  النيابة  قرار  بتنفيذ 
ووقف  ووقفها  النقابة  جمل�ض  اأع�صاء  يد 

هيئاتها ملدة عامني.

من  ك��ال  ع�صويتها  يف  اللجنة  وت�صم 
الدكتور  القانونية  ال�����ص��وؤون  اإدارة  مدير 
ال�صوؤون  اإدارة  ومدير  الرو�صان،  م�صطفى 
املالية حممد املنا�صري، ومدير اإدارة املناهج 
الت�صريعات  ومدير  كنانة،  حممد  الدكتور 
الدكتور طارق الطراونة، ومديرة الطفولة 
ق�صم  ورئي�ض  عربيات،  عالية  ال��دك��ت��ورة 
الغفور  عبد  املعلمني  وتظلمات  ���ص��ك��اوى 

القرعان.

الول،  اجتماعها  اللجنة  وع��ق��دت 
امل��رح��ل��ة  ل��ع��م��ل��ه��ا يف  ت�����ص��ورا  وو���ص��ع��ت 
املعلمني  حقوق  على  يحافظ  ومبا  املقبلة 
وامل��ع��ل��م��ات وام����وال ال��ن��ق��اب��ة امل��وق��وف��ة 
اعتماد  اللجنة  ق���ررت  فيما  اع��م��ال��ه��ا، 
مقررا  الطراونة  طارق  الدكتور  ع�صوها 
للوزارة  الإعالمي  امل�صت�صار  وتكليف  لها، 
زي���د اب���و زي���د ن��اط��ق��ا اإع��الم��ي��ا ب��ا���ص��م 

. للجنة ا

*عمان 
الثنني،  وال���ري،  امل��ي��اه  وزارة  �صبطت 
يف  املياه  خطوط  على  جديدة  اع��ت��داءات 
�صحفي  بيان  وبح�صب  العمد.  اأم  منطقة 
بالتعاون  �صبطت  اأنها  ال��وزارة  بينت  اليوم، 
مع الطواقم الفنية لدى �صركة مياه الأردن 

ال���وزارة  ل��دى  الأم��ن��ي  واملن�صق  “مياهنا” 
العام  الأم��ن  مديرية  من  اأمنية  ومرافقة 
الدرك”،  وق��وات  امللكية  البادية  “قوات 
ان�صات   3 قطر  خط  ب�صحب  يتمثل  اعتداء 
من خط ناقل رئي�ض قطر 800 ملم لتزويد 
مزارع وبرك وتعبئة �صهاريج. وجرى اإزالة 

الع��ت��داء واإع����داد ال�����ص��ب��وط��ات، وب���داأت 
الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع املعتدين.

كانوا  املعتدين  اأن  ال���وزارة  واأو���ص��ح��ت 
املياه  م��ن  املكعبة  الأم��ت��ار  مئات  ي�صحبون 
ملناطق جنوب  لل�صرب واملخ�ص�صة  ال�صاحلة 

العا�صمة على مدار ال�صاعة.

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  بحث 
مع نظريه  توق  الدين  الدكتور حمي  العلمي 
�ُصبل  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  امل�صري 
الثقافية  امل��ج��الت  يف  ال��ت��ع��اون  ت��ط��وي��ر 
والتعليم العايل والبحث العلمي بني البلدين 

ال�صقيقني.
ال��ذي  اللقاء  خ��الل  ال��ط��رف��ان،  واأ���ص��اد 
تقنيات  با�صتخدام  الأح���د  ي��وم  جمعهما 
تبذلها  التي  باجلهود  بعد،  عن  الت�صال 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارت���ي 
العقبات  جميع  لتذليل  وامل�صرية  الأردنية 

التي تواجه الطلبة املبتعثني من الطرفني.

ووفقا لبيان �صادر عن الوزارة، الثنني، 
بالتو�صيات  العمل  على  ال��ط��رف��ان  اتفق 
العليا  ال��ل��ج��ن��ة  اج��ت��م��اع  ع��ن  ال�����ص��ادرة 
من  مت��وز  �صهر  يف  عقدت  والتي  امل�صرتكة 
الربنامج  تفعيل  اأهمها  وم��ن   ،2019 ع��ام 
ل��الأع��وام  البلدين  ب��ني  امل��وق��ع  التنفيذي 
عدد  تعديل  اإىل  اإ�صافًة   ،  2020-2017
الطرفني،  م�صلحة  يخدم  مب��ا  ب��ن��وده  م��ن 
تقدمي  على  اجلديد  التعديل  ن�ض  حيث 
يف  درا���ص��ي��ة  منحة   30 امل�����ص��ري  اجل��ان��ب 
ر�صوم  )تغطية  الأوىل  اجلامعية  املرحلة 
درا�صية فقط( يف تخ�ص�ض الطب الب�صري، 
ر�صوم  )تغطية  اأخرى  درا�صية  منحة  و20 

التخ�ص�صات  جميع  يف  ف��ق��ط(  درا���ص��ي��ة 
الب�صري. الطب  با�صتثناء تخ�ص�ض 

الأردين،  اجلانب  اأن  البيان،  يف  وج��اء 
�صيقدم  امل�صرتكة،  اللجنة  ملخرجات  وفقا 
)يعامل  خا�صة  /نفقة  درا�صيا  مقعدا   60
الأردين  الطالب  معاملة  امل�صري  الطالب 
جميع  يف  اجلامعية(  الر�صوم  دفع  حيث  من 
التخ�ص�صات، اإ�صافًة اإىل 50 منحة درا�صية 
)تغطية  الأوىل  اجل��ام��ع��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
التخ�ص�صات  ر�صوم درا�صية فقط( يف جميع 
وطب  الب�صري  الطب  تخ�ص�صي  با�صتثناء 

الأ�صنان.
تابع �ض4

النعيمي يشكل اللجنة المؤقتة 
إلدارة شؤون نقابة المعلمين 

المياه تضبط اعتداءات على 
الخطوط بمنطقة أم العمد

مباحثات أردنية مصرية
 في مجال التعليم العالي 

منحة يابانية للمملكة لدعم 
جهود الصحة العامة 

المشيشي يبدأ »مهمة الـ30 
يوما«.. والكتل السياسية تترقب

الرزاز يترّأس اجتماعًا لبحث اآلثار 
السلبّية للجلوة العشائرّية 

استمرار تأثير موجة 
الحرارة على المملكة 

طرح عطاء االشراف على 
تنفيذ مشروع تلفريك

*عمان 
تقدم  اتفاقية  الثنني،  واليابانية،  الردنية  احلكومتان  وقعت 
ياباين  ين  مليون   400 بقيمة  ال�صحة  لوزارة  منحة  اليابان  مبوجبها 

)ما يعادل نحو7ر3 مليون دولر(.
وتاأتي هذه املنحة دعما جلهود وزارة ال�صحة يف مكافحة فريو�ض 
العامة  ال�صحة  دعم  بهدف  طبية  ومعدات  اأجهزة  ولتوفري  كورونا، 
القت�صادية  التنمية  برنامج  �صمن  وذلك  ال�صحي،  النظام  وتعزيز 

والجتماعية للمملكة.
و�صام  الدكتور  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  التفاقية  ووقع 
الرب�صي نيابة عن احلكومة الردنية، وعن احلكومة اليابانية ال�صفري 
الياباين يف عمان هيديناو ياناجي ، بح�صور وزير ال�صحة الدكتور �صعد 

جابر، وعدد من امل�صوؤولني من ال�صفارة اليابانية يف عمان.
ب�صوء  ي��اأت��ي  املنحة  تقدمي  اإن  ال��ي��وم،  بيان  يف  الرب�صي  وق��ال 
لغايات   ،2020 املالية  لل�صنة  موازنة  اليابانية  احلكومة  تخ�صي�ض 
تقدمي منح مل�صاعدة الدول املت�صررة من اأزمة فريو�ض كورونا امل�صتجد، 
لدعم  طبية  ومعدات  اأجهزة  توفري  لغايات  املنحة  �صتخ�ص�ض  حيث 

ال�صحة العامة وتعزيز النظام ال�صحي.
وقدم الرب�صي ال�صكر حلكومة و�صعب اليابان على الدعم املتوا�صل 
والجتماعية  القت�صادية  للتحديات  اليابان  تفهم  وعلى  للمملكة، 
الأردن  اأن  موؤكدًا  املنطقة،  يف  الأزمة  تداعيات  نتيجة  تواجهها  التي 

يويل اأهمية كبرية لعالقاته الثنائية مع اليابان.
تابع �ض5

*تونس
بداأت ر�صميا م�صاورات ت�صكيل احلكومة اجلديدة يف تون�ض، حيث 
�صتكون  غري  ل  يوما   30 امل�صي�صي  ه�صام  املكلف  ال��وزراء  رئي�ض  ميتلك 

حا�صمة يف م�صتقبل البالد والأحزاب ال�صيا�صية عرب امل�صاورات.
اأمام  فاإن  �صعّيد،  قي�ض  الرئي�ض  جانب  من  امل�صي�صي  تكليف  وبعد 
تون�ض م�صاران ل ثالث لهما، اإما ت�صكيل احلكومة التا�صعة منذ الثورة 
من  الق��رتاع  ل�صناديق  والذهاب  الربملان  حل  اأو  املحددة،  املهلة  يف 

جديد.
امل�صاورات،  وم�صار  حكومته  مالمح  عن  امل�صي�صي  ك�صف  انتظار  ويف 
تتجه القراءات والتحليالت اإىل اأن الرجل غري املتحزب الذي اختاره 

�صعّيد قد يف�صل حكومة من الكفاءات وامل�صتقلني.
موقفها  اإع���الن  ع��ن  ال��ك��ربى  الأح���زاب  امتنعت  ذل��ك،  غ�صون  يف 
التي  احلمالت  رغم  �صعّيد،  راآه��ا  كما  الأق��در  ال�صخ�صية  من  الر�صمي 
ي�صنها اأن�صار حركة النه�صة �صد رئي�ض احلكومة املكلف التي ت�صل حد 

اتهامه بالإحلاد، فيما مل تعلن احلركة بعد موقفا ر�صميا.
وكذلك فعل التيار الدميقراطي الذي قال اإنه �صيحدد موقفه بعد 
لكل  ال�صيقة  امل�صالح  عن  بعيدا  للعمل  ودع��اه  احلكومة،  رئي�ض  لقاء 

الأطراف وعدم تقدمي تنازلت يف �صبيل الت�صويت حلكومته.
جتدر الإ�صارة اإىل اأن القيادي يف حركة النه�صة لطفي زيتون دعا 
الفرقاء  له  امل�صي�صي، وطالب يف تدوينة  الت�صويه �صد  لوقف حمالت 
الكفاءات  م��ن  وزراء  اختيار  يف  املكلف  احلكومة  رئي�ض  مب�صاعدة 

تعبريه. الوطنية، مهمتهم “اإنقاذ البالد” وفق 

*عمان 
تراأّ�ض رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز اجتماعًا، الثنني؛ لبحث 
لها،  عادلة  حلول  واإيجاد  الع�صائرّية،  اجللوة  ملو�صوع  ال�صلبّية  الآثار 

ت�صمن حماية املجتمع وحقوق الأفراد.
ال��وزراء  رئا�صة  دار  يف  ُعِقد  ال��ذي  الجتماع  خ��الل  ال���رّزاز  ودع��ا 
التاأثري  اأجنع احللول ملعاجلة  �صامل يبحث  اإجراء حوار جمتمعي  اإىل 
جميع  فيه  ت�صارك  واملجتمع،  الأفراد  على  الع�صائرية  للجلوة  ال�صلبي 
وموؤ�ص�صات  والأكادميّية،  واحلزبّية  والنقابّية  ال�صعبّية  الفعاليات 
املجتمع املدين املعنّية بحقوق الإن�صان، واملراأة، واجلهات ذات العالقة 
الذي  الجتماع  خالل  ال��وزراء  رئي�ض  وقال  اململكة.  اأرجاء  جميع  من 
والعدل،  والربملانية،  ال�صيا�صّية  وال�صوؤون  الداخلّية،  وزراء  ح�صره 
والدولة لل�صوؤون القانونّية، ومدير الأمن العام، ورئي�ض ديوان الت�صريع 
الكثري  حياة  على  �صلبًا  توؤثر  زالت  ما  الع�صائرّية  اجللوة  “اإّن  والراأي، 
وقابلة  عادلة  عملّية  حلول  بحث  الواجب  ومن  واملجتمع،  الأ�صر  من 

للتطبيق، خ�صو�صًا ونحن على م�صارف مئوّية الدولة الأردنّية”.
تابع �ض3

*عمان 
ي�صتمر بح�صب تقرير دائرة الأر�صاد اجلوية، ي�صتمر تاأثر اململكة 
يف  ح��ارة  الأج���واء  وتبقى  املقبلني،  اليومني  خ��الل  احل��ارة  باملوجة 
والأغوار  البادية  مناطق  وال�صهول وحارة جدًا يف  املرتفعات اجلبلية 
متو�صطة  ارتفاعات  على  الغيوم  تواجد  مع   ، والعقبة  امليت  والبحر 
زخات  ل�صقوط  امل�صاء  �صاعات  يف  �صعيف  احتمال  وهناك  وعالية، 
واجلنوبية  ال�صرقية  املناطق  يف  خا�صة  املطر  من  ومتفرقة  خفيفة 
�صمالية  اىل  �صرقية  �صمالية  الرياح  وتكون  اململكة،  من  ال�صرقية 

غربية معتدلة ال�صرعة تن�صط على فرتات .
 40 بني  ما  عمان  يف  وال�صغرى  العظمى  احل��رارة  درجات  وت��رتاوح 
- 23، ويف مرتفعات  ال�صمالية 37  املرتفعات  - 27 درجة مئوية، ويف 
ال�صراة 38 - 23، ويف مناطق البادية 44 - 27، ويف مناطق ال�صهول 39 
- 26، ويف الأغوار ال�صمالية 43 - 29، ويف الأغوار اجلنوبية 45 - 31، 

ويف البحر امليت 44 - 30، ويف خليج العقبة 44 - 30 درجة مئوية.

*عّمان
لعطاء  طرحها  عن  الثنني،  احلكومية،  العطاءات  دائ��رة  اأعلنت 
ال�صوان  منطقة  يف  عجلون  تلفريك  م�صروع  تنفيذ  على  ال���ص��راف 
متثل  العطاء  اأن  اىل  �صحفي  بيان  يف  ال��دائ��رة  وا���ص��ارت  التنموية. 
التفاقية  ل�صروط  وفقا  التلفريك  م�صروع  تنفيذ  على  بالإ�صراف 
بامل�صروع،  اخلا�صة  الكميات  وجداول  واملوا�صفات  واملخططات  والعقد 
وذلك �صمن مرحلة واحدة، من خالل حزمتني باإجمايل مدة 12 �صهرا، 
مو�صحة اأن اآخر موعد لبيع وثائق ال�صراء هو ال�صاعة الثالثة من يوم 
الحد 16 اآب. ودعت الدائرة املقاولني الراغبني بامل�صاركة يف العطاء 
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*عمان 
ال���رزاز  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ت��راأّ���س 
ملو�ضوع  ال�ضلبّية  الآث��ار  لبحث  الثنني؛  اجتماعًا، 
اجللوة الع�ضائرّية، واإيجاد حلول عادلة لها، ت�ضمن 

حماية املجتمع وحقوق الأفراد.
دار  يف  ُعِقد  الذي  الجتماع  خالل  ال��رّزاز  ودعا 
�ضامل  جمتمعي  ح��وار  اإج��راء  اإىل  ال���وزراء  رئا�ضة 
للجلوة  ال�ضلبي  التاأثري  اأجنع احللول ملعاجلة  يبحث 
فيه  ت�ضارك  واملجتمع،  الأف���راد  على  الع�ضائرية 
واحلزبّية  والنقابّية  ال�ضعبّية  الفعاليات  جميع 
املعنّية  امل��دين  املجتمع  وموؤ�ض�ضات  والأك��ادمي��ّي��ة، 
العالقة من  واملراأة، واجلهات ذات  الإن�ضان،  بحقوق 

جميع اأرجاء اململكة.

ال��ذي  ال����وزراء خ��الل الج��ت��م��اع  وق���ال رئي�س 
ال�ضيا�ضّية  وال�����ض��وؤون  ال��داخ��ل��ّي��ة،  وزراء  ح�ضره 
القانونّية،  لل�ضوؤون  والدولة  والعدل،  والربملانية، 
ومدير الأمن العام، ورئي�س ديوان الت�ضريع والراأي، 
على  �ضلبًا  توؤثر  زال��ت  ما  الع�ضائرّية  اجللوة  “اإّن 
حياة الكثري من الأ�ضر واملجتمع، ومن الواجب بحث 
خ�ضو�ضًا  للتطبيق،  وقابلة  عادلة  عملّية  حلول 
ونحن على م�ضارف مئوّية الدولة الأردنّية«. واأوعز 
ملعاجلة  �ضاملة  خّطة  لو�ضع  اخل�ضو�س  بهذا  ال��رّزاز 
اأ�ض�س  ي�ضمن  مبا  العادة،  لهذه  ال�ضلبّية  الآث��ار  هذه 
عادات  مع  يتوافق  ومبا  احلقوق،  ومراعاة  العدالة، 
املجتمع الأردين الأ�ضيل، وتقاليده وقيمه احلميدة، 

وم�ضالح جميع اأبنائه يف مدنه واأريافه وبواديه.

*عمان 
الفايز،  في�ضل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث 
حليم،  انور  اململكة  لّدى  الهندي  ال�ضفري  مع  الثنني 
العالقات الثنائية ول�ضيما القت�ضادية والربملانية 

واأهمية تعزيزها والبناء عليها يف املجالت كافة.
القت�ضادية  التحديات  اإىل  الفايز  وت��ط��رق 
يتحملها  التي  واملالية  الإن�ضانية  والتبعات  الراهنة 

الأردن جراء الأو�ضاع ال�ضائدة يف املنطقة.
جممل  اإزاء  الأردين  ال�ضيا�ضي  للموقف  وعر�س 
يتعلق  ما  وخا�ضة  املنطقة،  يف  الراهنة  الأو���ض��اع 
بالق�ضية الفل�ضطينية والأزمة ال�ضورية، م�ضرًيا اإىل 
اأن الأردن يدعو اإىل تبني احللول ال�ضيا�ضية لالأزمة 

ال�ضورية.

يوؤكد  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اأن  واأك���د 
الذي  الفل�ضطينية  للق�ضية  العادل  احلل  باأن  دوما 
امل�ضتقلة  دولته  اإقامة  من  الفل�ضطيني  ال�ضعب  ميكن 
لل�ضراعات  احل��ل  مفتاح  هو  الوطني،  ترابه  على 

والنزاعات كافة يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.
الرفيع  بامل�ضتوى  العيان  جمل�س  رئي�س  واأ�ضاد 
الذي و�ضلت اليه العالقات الهندية الأردنية، موؤكًدا 
�ضراكة  اإىل  الثنائية  العالقات  حتويل  ���ض��رورة 

ا�ضرتاتيجية يف خمتلف املجالت.
الذي  الرفيع  بامل�ضتوى  الهندي  ال�ضفري  واأ�ضاد 
ال�ضديقني،  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ال��ي��ه  و�ضلت 
داعًيا اإىل تعزيزها والبناء عليها يف املجالت كافة 

ول�ضيما القت�ضادية والربملانية وال�ضيا�ضية.

*عمان 
زي��د،  ب��ن  رع���د  م��اج��دة  الأم�����رية  �ضمو  بحثت 
للتدريب  الأردن  مركز  احل�ضني/  جمعية  رئي�ضة 
والتعاون  التخطيط  وزي���ر  م��ع  ال�ضامل،  وال��دم��ج 
التي  الدعم  اأوجه  الرب�ضي،  و�ضام  الدكتور  الدويل، 
تقدميها  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  ل��وزارة  ميكن 
للجمعية، مبا ميكنها من اأداء ر�ضالتها على امل�ضتويات 

املحلية والإقليمية والدولية.
اإىل  الرب�ضي،  بها  ق��ام  زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اجلمعية، حيث مت بحث اإمكانية توفري دعم امل�ضاريع 

التنموية والإن�ضانية التي تقرتحها اجلمعية.
وبرامج  خ��دم��ات  تقدمي  اجلمعية  وت�ضتهدف 
املقيمني  ولالجئني  الأردن��ي��ني  للمواطنني  �ضاملة 
اأو  اللجوء  خميمات  داخل  �ضواء  اململكة،  اأر�س  على 
خارج املخيمات باملجتمعات امل�ضت�ضيفة، واأي�ضًا دعم 
لتنفيذها  اجلمعية  ت�ضعى  التي  الإنتاجية  امل�ضاريع 
ذوي  الأ���ض��خ��ا���س  نوعية  بتح�ضني  ت�ضهم  وال��ت��ي 

الإعاقة واإعدادهم كاأفراد منتجني يف املجتمع.

ب��رام��ج  ال���زي���ارة،  خ���الل  �ضموها  وا�ضتعر�ضت 
التاأهيلية  والربامج  والأن�ضطة  اجلمعية،  واأق�ضام 
الإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�ضخا�س  تقدمها  التي  ال�ضاملة 
�ضنوات،   10 ولغاية  يوم  عمر  من  لالأطفال  وبالذات 
ومدر�ضة  املبكر  التدخل  برنامج  من  وامل�ضتفيدين 
الدامج  التعليم  ا�ضرتاتيجيات  تطبق  التي  اجلمعية 
حاليا  اجلمعية  تنفذها  التي  الن�ضاطات  مع  وتفاعل 
ما  لتعوي�س  املدر�ضة  طلبة  وب��ال��ذات  الأط��ف��ال  مع 
فاتهم خالل اإغالق مدر�ضة اجلمعية نتيجة جائحة 
الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزير  زار  كما  كورونا. 
الطبية  الأجهزة  م�ضغل  ت�ضم  التي  اجلمعية  م�ضاغل 
وتعديل  �ضيانة  وم�ضغل  ال�ضناعية،  والأط����راف 
لكافة  خدماتها  تقدم  وال��ت��ي  احل��رك��ي��ة،  املعينات 
وبكل  الأعمار  خمتلف  من  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س 
كون  والالجئني  املقيمني  وجلميع  الأردن،  مناطق 
املجتمعي  التاأهيل  ا�ضرتاتيجيات  تطبق  اجلمعية 
املديرة  اللقاء  وح�ضر  بخدماتها.  المتداد  وبرامج 
التنفيذية للجمعية واأع�ضاء من الهيئة الإدارية لها.

*عمان 
ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
خالل  التفتي�ضية  اجل��ولت  ان  الع�ضع�س 
كانت  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�ضف 
عن  واأ���ض��ف��رت  احل��ق��ائ��ق  لتق�ضي  نتيجة 
مليون   371 بقيمة  مالية  فروقات  حتقيق 
نتيجة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   146 منها  دي��ن��ار 
اإجراءات التدقيق ال�ضريبي، و 225 مليون 

دينار نتيجة اإجراءات التفتي�س.
واأ�ضاف، خالل موؤمتر �ضحفي يف رئا�ضة 
ال�����وزراء الث��ن��ني م��ع م��دي��ر ع���ام دائ���رة 
علي،  اأبو  ح�ضام  واملبيعات  الدخل  �ضريبة 
�ضرائب  فر�س  بعدم  ملتزمة  احلكومة  اإن 
اأ�ضعب  يف  حتى  امل��واط��ن��ني  على  ج��دي��دة 
لآثار  نتيجة  الآن  بها  منر  التي  الظروف 

جائحة فريو�س كورونا.
�ضتعمل  املالية  ان وزارة  الع�ضع�س  واكد 
على توريد كل ما يتم حت�ضيله من عمليات 
للخزينة،  ال�ضريبي  والتفتي�س  التدقيق 
الإن��ف��اق  لأوج���ه  تخ�ضي�ضه  �ضيتم  حيث 

ال�ضرورية كدعم اخلبز.
ب��اب  ف��ت��ح��ت  احل��ك��وم��ة  اأن  واأو����ض���ح 
الذين  املكلفني  عدد  بلغ  حيث  الت�ضويات، 
الت�ضوية  ل��ل��ج��ن��ة  ب��ط��ل��ب��ات��ه��م  ت��ق��دم��وا 
مكلفا،   1125 ت�ضوية  لإج��راء  وامل�ضاحلة 
ال��دخ��ل،  �ضريبة  بخ�ضو�س   842 منهم 
على  العامة  ال�ضريبة  بخ�ضو�س   283 و 

املبيعات.
التهرب  مكافحة  م��دي��ري��ة  ان  وب���ني 
ال�����ض��ري��ب��ي يف دائ�����رة ���ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

جولة   643 ح����وايل  اج����رت  وامل��ب��ي��ع��ات 
هذا  م��ن  الول  الن�ضف  خ��الل  تفتي�ضية 
هذه  خالل  الدائرة  حر�س  موؤكدا  العام، 
اجلولت على مراعاة �ضرية بيانات املكلف.

التعرفة  انه �ضيتم مراجعة  وا�ضار اىل 
اجلمركية  املنظومة  لتب�ضيط  اجلمركية 
وت�ضهيل  وال�����ض��رك��ات،  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى 
اىل  لفتا  الربيدية،  ال��ط��رود  اإج���راءات 
جاللة  توجيهات  بتنفيذ  احلكومة  التزام 
اأكرث  ب�ضكل  ال�ضريبي  العبء  بتوزيع  امللك 
خالل  م��ن  اإل  يتحقق  ل��ن  وه���ذا  ع��دال��ة، 
واجلمركي،  ال�ضريبي  التهرب  مكافحة 

وتعزيز ثقافة اللتزام.
�ضريبة  دائ��رة  عام  مدير  قال  ب��دوره 
اإن  ع��ل��ي،  اأب���و  ح�ضام  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل 

التدقيق  كفاءة  رف��ع  اإىل  �ضعت  ال��دائ��رة 
العاملية  املمار�ضات  اأف�ضل  �ضمن  ال�ضريبي 

وحتقيق العدالة بني املكلفني.
وا����ض���اف، ل��ق��د اع��ت��م��دن��ا يف ق��ان��ون 
بني  الثقة  تعزيز  م��ب��داأ  على  ال�ضريبة 
املدقق ال�ضريبي واملكلف واأوجدنا مديرية 
عن  م�ضتقلة  ال�ضريبية  بالق�ضايا  خمت�ضة 
مفهوم  تعزيز  اأج��ل  من  التدقيق  مديرية 

التظلم الإداري.
ال��ربام��ج  جميع  ان  علي  اب��و  واأو���ض��ح 
يتم  ال���دائ���رة  تنفذها  ال��ت��ي  والن��ظ��م��ة 
م�ضتمر  ب�ضكل  عليها  والتحديث  التطوير 
التدقيق  يف  النهج  تغيري  يحقق  وب�ضكل 
ال�ضريبي للو�ضول اىل الكفاءة التدقيقية 

وحتقيق العدالة .

*عمان 
املغرتبني  و�ضوؤون  اخلارجية  وزير  اأكد 
الفاتيكان  خارجية  ووزير  ال�ضفدي  اأمين 
الثنني  غ��الغ��ر  ب��ول  الأ�ضاقفة  رئي�س 
بني  العالقات  تطوير  على  العمل  ا�ضتمرار 
يف  ال��ت��ع��اون  وزي���ادة  والفاتيكان  اململكة 
وال�ضالم  وال�ضتقرار  الأمن  حتقيق  جهود 

يف املنطقة.
واأكد الوزيران يف ات�ضال هاتفي اليوم 
والفاتيكان  اململكة  بني  العالقات  متانة 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  �ضدد  والتي 
وقدا�ضة البابا فرن�ضي�س على احلر�س على 

تطويرها خالل املحادثات التي اأجرياها يف 
وا�ضتعر�س   .2017 العام  نهاية  الفاتيكان 
ال�ضفدي ووزير خارجية الفاتيكان اجلهود 
اإ�ضرائيل  تنفيذ  دون  للحيلولة  املبذولة 
قرارها �ضم اأرا�س فل�ضطينية، واإيجاد اأفق 
حقيقي لتحقيق ال�ضالم العادل الذي تقبله 
وفق  الدولتني  حل  اأ�ضا�س  على  ال�ضعوب 
اأهمية  ال�ضفدي  واأك��د  ال��دويل.  القانون 
موقف الفاتيكان الراف�س لل�ضم واملتم�ضك 
اأ�ضا�س القانون الدويل  بحل الدولتني على 
�ضرورة  على  م�ضددا  ال�ضراع،  حلل  �ضبياًل 
تكثيف اجلهود امل�ضتهدفة منع تنفيذ ال�ضم 

الدولتني  حل  اأ�ضا�س  على  ال�ضالم  وحتقيق 
الفل�ضطينية  الدولة  جت�ضيد  ي�ضمن  الذي 
للحياة  والقابلة  ال�ضيادة  ذات  امل�ضتقلة 
 1967 حزيران  من  الرابع  خطوط  على 
باأمن  لتعي�س  ال�ضرقية  القد�س  وعا�ضمتها 
وحيدًا  �ضبياًل  اإ�ضرائيل  جانب  اإىل  و�ضالم 
واأك��د  وال�ضامل.  العادل  ال�ضالم  لتحقيق 
يف  م�ضتمرة  اململكة  اأن  اأي�����ض��ًا  ال�ضفدي 
جهودها الدائمة التي يقودها جاللة امللك 
املقد�ضات  على  الو�ضي  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 
الإ���ض��الم��ي��ة وامل�����ض��ي��ح��ي��ة، حل��م��اي��ة ه��ذه 
والقانوين  التاريخي  والو�ضع  املقد�ضات 

القائم وحماية الهوية العربية الإ�ضالمية 
اأنها  التي يوؤكد جاللته  للقد�س  وامل�ضيحية 

مفتاح ال�ضالم.
واأ����ض���اد وزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��ف��ات��ي��ك��ان 
امللك  جاللة  يقوده  الذي  الرئي�س  بالدور 
يف  املقد�ضات  حماية  يف  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
ال�ضالم  حتقيق  اأج��ل  من  وجهوده  القد�س 
ال�ضفدي  واأك��د  املنطقة.  يف  وال�ضتقرار 
يف  والتن�ضيق  الت�ضاور  ا�ضتمرار  وغالغر 
اجلهود  اإزاء  التاريخية  العالقات  اإط��ار 
وال���ض��ت��ق��رار  الأم����ن  حتقيق  امل�ضتهدفة 

وال�ضالم الذين ي�ضكلون هدفًا م�ضرتكًا.

*عمان 
�ضعد  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  افتتح 
جابر، الثنني، ق�ضمي الأ�ضعاف والطوارئ 
يف  والعمليات  احلثيثة  والعناية  اجلديد 

م�ضت�ضفى الأمري حمزة.
وقال الدكتور جابر خالل جولة على 
والتحديث  التطوير  اعمال  اإن  الأق�ضام، 
بهدف  كورونا  جائحة  خ��الل  تتوقف  مل 
توفري اخلدمة للمواطنني، لفتا اإىل بناء 
وباطنية  وج��راح��ة  ط��وارئ  م�ضت�ضفيات 
م�ضت�ضفى  ط���وارئ  وحت��دي��ث  الب�ضري،  يف 
والندمي  والرمثا  والتوتنجي  ال�ضايف  غور 

قريبا. 
حديثه  خ��الل  جابر  الدكتور  وثمن 
دورهم  اجلديدة  الق�ضام  يف  الكوادر  مع 
خالل  بكفاءة  التعامل  يف  وجاهزيتهم 
ل�ضتقبال  وا�ضتعدادهم  كورونا  جائحة 

احلالت. 
حمزة  الأمري  م�ضت�ضفى  مدير  واأو�ضح 
الدكتور عبد الرزاق اخل�ضمان يف ت�ضريح 
لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن اعمال 
ودعم  بالت�ضاركية  جاءت  التي  التطوير 
العناية  ق�ضم  �ضملت  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 
وفقا  �ضريرا   11 ب�ضعة  اجلديد  احلثيثة 

الطبية  والأجهزة  الطبية  املعايري  لأعلى 
اإىل  بالإ�ضافة  وال�ضعاعية،  واملخربية 
�ضريرا   50 ب�ضعة  اجلديد  الطوارىء  ق�ضم 

عمليات  غ��رف  ت�ضع  وت��ط��وي��ر  وحت��دي��ث 
اإن  عطية  خمي�س  النائب  وق��ال  جديدة. 
ال�ضركة التابعة له تربعت بتنفيذ اأعمال 
احلثيثة  العناية  ملركز  التحتية  البنية 

وخدمة  الوطني  املجهود  لدعم  اجلديد 
بني  ل��ل��ت��ع��اون  من���وذج  وت�ضكيل  امل���واط���ن 
ما  كل  توفري  يف  والعام  اخلا�س  القطاعني 

يلزم لتطوير اخلدمات ال�ضحية.

الأول  اليوم  منذ  ال�ضركة  اأن  واأ�ضاف 
لأزم����ة ال��ك��ورون��ا ان�����ض��اأت ب��ال��ت��ع��اون مع 
امل��وا���ض��ف��ات  ب��اأح��دث  امل��رك��ز  امل�ضت�ضفى 

العاملية.

*عمان 
ال��رزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأكد 
خالل لقائه رئي�س جمل�س النقباء وعددًا من 
رئا�ضة  يف  الثنني،  املهنية،  النقابات  روؤ�ضاء 
الن�ضيج  النقابات املهنية جزء من  اأن  الوزراء، 
الوطني واأن جميع املوؤ�ض�ضات يف الدولة تخ�ضع 

للقانون وتلتزم باأحكامه.
ال�ضلطات  بني  الف�ضل  اأهمية  الرزاز  واأكد 
الثالث: التنفيذية والق�ضائية، والت�ضريعية، 
يف  التدخل  وع��دم  ال�ضلطات  هذه  اأدوار  وبني 

عمل اأي منها.
وقال رئي�س الوزراء: “نحن نعول على روح 
امل�ضوؤولية لدى اجلميع، ول اأحد يقبل ويريد 
مدرا�ضنا  وخ�ضو�ضًا  ع��ام  مرفق  اأي  تعطيل 
جائحة  خالل  الكثري  حتملوا  الذين  وطالبنا 
كورونا”، جمددًا التاأكيد على اأن الدولة قوية 
للطلبة،  التعليم  حق  توؤمن  اأن  على  وق��ادرة 
اإج��راءات  لتخاذ  الدولة  ت�ضطر  ل  اأن  اآم��ال 

ا�ضتثنائية لإي�ضال التعليم لأبنائنا.
وزراء  ح�ضره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  واأ���ض��ار 
ال�ضيا�ضية  وال�����ض��وؤون  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
الإعالم  ل�ضوؤون  والدولة  والعدل،  والربملانية، 
اأن  اإىل  وال�����راأي،  الت�ضريع  دي���وان  ورئ��ي�����س 
احلكومة تدر�س اأزمة ال�ضحف الورقية ب�ضكل 
الفرتة  خالل  األقها  اإعادة  اإىل  وتهدف  دوري، 
املقبلة، م�ضيدًا بدور ال�ضحف اليومية يف حمل 

ر�ضالة الدولة الوطنية والدفاع عنها.
واأ�ضاد رئي�س الوزراء بالعالقة الت�ضاركية 
تقوم  التي  املهنية  والنقابات  احلكومة  بني 

على اأ�ضا�س احلوار املتبادل للو�ضول اإىل العديد 
املحلية  الق�ضايا  بع�س  ح��ول  التفاهمات  من 

والعمالية.
بدوره، قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 

التفاقية  بنود  معظم  اإن  النعيمي،  تي�ضري 
التي وقعت العام املا�ضي بني احلكومة وجمل�س 
بالكامل  نفذت  اأعمالها  املوقوف  املعلمني  نقابة 
الت�ضريعات  تعديل  يتطلبان  بندين  با�ضتثناء 

والقوانني.

جلنة  ت�ضكيل  مت  اأن��ه  اإىل  النعيمي  واأ�ضار 
اإداري���ًا  املعلمني  نقابة  ���ض��وؤون  لإدارة  موؤقتة 
وماليًا برئا�ضة الأمني العام لل�ضوؤون التعليمية 
بتنفيذ  عماًل  وذلك  العجارمة،  نواف  الدكتور 
اأع�ضاء  يد  كف  املت�ضمن  العامة  النيابة  قرار 

ملدة  هيئاتها  ووق��ف  ووقفها  النقابة  جمل�س 
عامني.

التلهوين  ب�ضام  الدكتور  العدل  وجدد وزير 
نقابة  ق�ضية  يف  ح�ضل  م��ا  اأن  على  التاأكيد 
اإج����راءات  يعد  اأع��م��ال��ه��ا،  امل��وق��وف  املعلمني 

ق�ضائية بحتة ول عالقة للحكومة بها، م�ضريًا 
اإىل اأن القانون هو الفي�ضل “وكلنا متفقون على 

نزاهة الق�ضاء«.
ال�ضيا�ضية  ال�ضوؤون  وزير  قال  ناحيته،  من 
وال��ربمل��ان��ي��ة امل��ه��ن��د���س م��و���ض��ى امل��ع��اي��ط��ة يف 

ت�ضريحات �ضحفية، اإن هذا اللقاء يعد الثاين 
النقباء  جمل�س  م��ع  احلكومة  تعقده  ال��ذي 
احلوار  نهج  اإطار  يف  وياأتي  اأيام،  ع�ضرة  خالل 
مع  احل��ك��وم��ة  تنتهجها  ال��ت��ي  وال��ت�����ض��ارك��ي��ة 
موؤ�ض�ضات مهمة كالنقابات املهنية التي نحرتم 

دورها واأداءها.
واأ�ضار املعايطة اإىل اأن اللقاء �ضهد مناق�ضة 
بع�س من الق�ضايا التي طرحت خالل الجتماع 
النقباء، والتي  ال�ضابق بني احلكومة وجمل�س 
من املمكن التو�ضل اإىل حلول لها خالل الفرتة 

املقبلة.
ق�ضية  ت��ن��اول  النقباء  جمل�س  اأن  وب��ني 
جمل�س نقابة املعلمني املوقوف اأعمالها، م�ضريًا 
العدل  وزي���ر  خ��الل  وم��ن  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل 
ول  بالق�ضاء  مرتبطة  الق�ضية  هذه  اأن  اأكدت 

ت�ضتطيع ال�ضلطة التنفيذية التدخل بها.
�ضت�ضتمر  احل��ك��وم��ة  اأن  املعايطة  واأك���د 
موؤ�ض�ضات  وك��ل  النقباء  جمل�س  م��ع  ب��احل��وار 
وذلك  ال�ضيا�ضية،  والأح��زاب  املدين  املجتمع 
على  والنفتاح  اللقاءات  باأهمية  منها  اإميانًا 
املواقف  بع�س  لتو�ضيح  املوؤ�ض�ضات  خمتلف 

والق�ضايا ال�ضائكة.
واأ�ضار رئي�س جمل�س النقباء، نقيب اأطباء 
اأن  اإىل  ال��ق��دوم��ي  ال��دك��ت��ور ع���ازم  الأ���ض��ن��ان 
اللقاء يعد ا�ضتمرارًا لنهج الت�ضاركية واحلوار 
املهنية،  والنقابات  احلكومة  بني  يجمع  الذي 
لغة احلوار بني جميع  ا�ضتمرار  اأهمية  موؤكدًا 
الأطراف للو�ضول اإىل تفاهمات حول العديد 

من الق�ضايا.
حول  املهنية  النقابات  روؤ���ض��اء  وحت���دث 
تواجهنا،  م�ضكلة  اأي  حل��ل  احل����وار  اأه��م��ي��ة 
هو  الأردين  والق�ضاء  القانون  اأن  اإىل  م�ضريين 

احلكم والفي�ضل دائمًا.

الرزاز يترّأس اجتماعًا لبحث اآلثار السلبّية 
للجلوة العشائرّية وإيجاد حلول لها

رئيس مجلس األعيان
 يلتقي السفير الهندي

بحث التعاون بين جمعية الحسين 
ووزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزير المالية: الجوالت التفتيشية حققت 371 
مليون دينار فروقات ضريبية وغرامات مستحقة

الصفدي يبحث ووزير خارجية الفاتيكان 
جهود تحقيق االمن واالستقرار في المنطقة

افتتاح قسمي العناية الحثيثة 
والعمليات الجديد بمستشفى حمزة

الرزاز: الدولة قوية وقادرة على تأمين حق التعليم للطلبة
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مؤسسة ولي العهد تعلن 
إنجازات مبادرة نوى ومنّصة نحن

*عمان 
عن  لالإعالن  �صحفًيا  م�ؤمتًرا  االثنني،  العهد،  ويل  م�ؤ�ص�صة  عقدت 
ويل  م�ؤ�ص�صة  مبادرات  اإحدى  »ن�ى«،  مبادرة  حققتها  التي  االإجن��ازات 
على  وتعمل  اخلا�ص،  القطاع  مع  بال�صراكة  اطالقها  جرى  التي  العهد 
ربط املتربعني مع اجلمعيات وامل�ؤ�ص�صات اخلريية اإلكرتونًيا، �صمن اإطار 

وا�صح لقيا�ص االأثر االجتماعي منذ اطالقها قبل عامني وحتى االآن.
ماليني  ثالثة  من  باأكرث  تربعات  جمع  على  ن���ى  مبادرة  وعملت 
وثالثمئة األف دينار، لدعم اأكرث من 100 م�صروع يف خمتلف املحافظات، 
ة “نحن” -املن�صة ال�طنية لتط�ع وم�صاركة ال�صباب-  فيما وّفرت من�صّ
التابعة ل�”ن�ى” اأكرث من ملي�ن �صاعة عمل تط�عي. و�صارك يف امل�ؤمتر 
اإحدى املبادرات التابعة للم�ؤ�ص�صة، املدير  ال�صحفي الذي عقد يف مقر 
التنفيذي مل�ؤ�ص�صة ويل العهد الدكت�رة متام منك�، والرئي�ص التنفيذي 
ة ن�ى، اأحمد الزعبي، اإىل جانب ممثلني عن و�صائل االإعالم املرئّية  ملن�صّ
واملكت�بة وامل�صم�عة. ويف بداية امل�ؤمتر، رّحبت منك� باالإعالم، وا�صفًة 
تاأ�صي�ص  “جرى  وقالت  للم�ؤ�ص�صة.  الدائمني  العمل  ب�صركاء  اإياهم 
م�ؤ�ص�صة ويل العهد عام 2015 لالإ�صراف على تنفيذ مبادرات �صم� ويل 
العهد، االأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين«. واأو�صحت “اأن روؤية امل�ؤ�ص�صة 
هي �صباب قادر الأردن طم�ح، واأنها تعمل �صمن حماور عمل حمددة، هي 
يف  منك�  وبّينت  وامل�اطنة«.  والقيادة،  وال��ري��ادة،  للعمل،  اجلاهزية 
االجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  على  بّثه  جرى  الذي  لالإعالميني  حديثها 
االأهداف  العديد من  لديها  العهد  م�ؤ�ص�صة ويل  “اأن  للم�ؤ�ص�صة،  التابعة 
ال�صبابّية  البيئة  ومتكني  تق�ية  اأبرزها  اال�صرتاتيجي،  ال�صعيد  على 
لل�صباب وال�صابات، وال��ص�ل والتاأثري  الفكر الداعم  الداعمة، وقيادة 
يف ال�صباب وال�صابات من حمافظات اململكة كافة، وقيادة مبادرات �صاملة 
والربامج  ة  املن�صّ اإجنازات  الأبرز  الزعبي  وعر�ص  وال�صابات«.  لل�صباب 
“بلغ عدد امل�صتفيدين من امل�صاريع  التابعة لها، قائاًل ح�ل من�صة ن�ى 
اخلريية  واجلمعيات  املدين  املجتمع  م�ؤ�ص�صات  من  �صركائنا  من  املنفذة 
والتي جرى ح�صد الدعم لها اأكرث من 600 األف م�صتفيد مبا�صر، يف حني 
طريق  عن  وال�صركات  االأف��راد  من  املتربعني  من  قدم  الذي  الدعم  بلغ 
ة اأكرث من ثالثة ماليني وثالثمئة األف دينار، جاءت لدعم اأكرث  املن�صّ

من 100 م�صروع خريي يف خمتلف حمافظات اململكة«.

*عمان 
اإن  دي��ة،  منري  واالأح��ذي��ة  واالأقم�صة  االألب�صة  جت��ار  نقيب  ق��ال 
االأ�ص�اق ت�صهد ن�صاطا ملح�ظا يف احلركة ال�صرائية منذ ي�مني، تزامنا 

مع �صرف رواتب العاملني بالقطاع العام.
عيد  م��صم  اإن  االثنني،  )برتا(،  االأردنية  االأنباء  ل�كالة  واأ�صاف 
اأف�صل  ولكنه  �صابقة،  م�ا�صم  من  اأف�صل  لي�ص  املبارك احلايل  االأ�صحى 
ل�صراء  يت�جه�ن  امل�اطنني  اأن  اإىل  الفتًا  املا�صية،  الثالثة  االأ�صهر  من 
احل��رارة  درج��ات  ب�صبب  اأك��رث،  امل�صائية  الفرتة  يف  العيد  م�صتلزمات 

املرتفعة خالل �صاعات النهار.
االأ�صعار  خف�ص�ا  واالأح��ذي��ة،  املالب�ص  قطاع  يف  التجار  اأن  وب��ني 
على  امل�اطنني  لت�صجيع  ال�صابقة،  باالأع�ام  مقارنة  باملئة   20 بن�صبة 
احلك�مة  داعيا  التزاماتهم،  ل�صداد  الالزمة  ال�صي�لة  وت�فري  ال�صراء، 
اإىل تخفي�ص �صريبة املبيعات، واإعادة النظر بقيم الر�ص�م اجلمركية، 
واإ�صدار اأمر دفاع يعفي امل�صتاأجرين من م�صتحقات الفرتة املا�صية التي 

ترتبت عليهم، �صيما واأن القطاع �صنف من القطاعات االأكرث ت�صررا.

*عمان 
لت�صغيل  الطعام  بعربات  خا�صة  اأ�ص�صا  الكربى  عمان  اأمانة  و�صعت 

ال�صباب، وت�جيه طاقاتهم نح� العمل املنتج.
ت�يل  االأم��ان��ة  اإن  ال�ص�اربة،  ي��صف  الدكت�ر  عمان  اأم��ني  وق��ال 
ال�صباب اهتماما كبريًا يف كافة املجاالت خا�صة ما يتعلق بخلق فر�ص 
عمل لهم، لت�جيه طاقاتهم نح� العمل واالإنتاج املثمر لهم وللمجتمع 

الأنهم الركيزة االأ�صا�صية التي يق�م عليها املجتمع.
اأن  االثنني،   ) ب��رتا   ( االردن��ي��ة  االأن��ب��اء  ل�كالة  ال�ص�اربة  واأك��د 
االأمانة ت��صك على االنتهاء من و�صع االأ�ص�ص اخلا�صة بعربات الطعام  
لت�صغيل ال�صباب خالل الفرتة القريبة املقبلة. واأو�صح اأن هذا الت�جه 
ياأتي ا�صتجابة للت�جيهات امللكية ال�صامية يف خلق فر�ص عمل حقيقية  

لل�صباب خا�صة انهم الفئة االكرب يف وطنا  من عدد ال�صكان.

*عمان 
نظّمت اخلدمات الطبية امللكية، اأول ور�صة عمل 
مرتبات  من  عدد  اأكرب  لتدريب  االأو�صط  ال�صرق  يف 
ال��دوخ��ة  مر�صى  ملعاجلة  الفيزيائية  امل��ع��اجل��ة 
الدهليزية وتاأهليهم للع�دة اإىل احلياة الطبيعية، 
ع��ادل  الطبيب  العميد  ال��ع��ام  م��دي��ره��ا  بح�ص�ر 

ال�هادنة.

واحلنجرة،  واالأذن  االأن��ف  دائ��رة  رئي�ص  وق��ال 
العميد الطبيب اإياد ال�صفدي، اإن اعتالالت الت�ازن 
ق�صم  يف  �صي�عًا  االأمرا�ص  اأكرث  من  تعد  والدوخة 
الط�ارىء يف امل�صت�صفيات، وت�صكل ا�صطرابات االأذن 
الداخلية ما ن�صبته 33 باملئة من م�صاكل اعتالالت 
م�صاكل  اأن  ال�صفدي  واأ���ص��اف  وال��دوخ��ة.  ال��ت���ازن 
املر�صى،  حياة  على  �صلبية  ت��اأث��ريات  لها  ال��ت���ازن 

وتعر�صه  املري�ص  �صق�ط  احتمالية  من  تزيد  اإذ 
الإ�صابات الراأ�ص اأو الك�ص�ر املختلفة التي قد تعر�ص 
واالأذن  االأن��ف  اأخ�صائية  واأك��دت  للخطر.  حياته 
ال��رائ��د الطبيب  ال��دوخ��ة،  واحل��ن��ج��رة واأم��را���ص 
�ص��صن اأب� زيد، اأن 2611 مري�صًا خ�صع�ا للعالج يف 
عام  يف  الطبية  اخلدمات  ا�صتحدثتها  التي  العيادة 
2018 كاأول عيادة م�صتقلة ومتخ�ص�صة يف ت�صخي�ص 

الدوخة وتاأهيلها فيزيائيًا يف ال�صرق االأو�صط، كما 
واأجرت العيادة 550 فح�ص ت�ازن.

ممثل�ن  ح�صرها  التي  ال�ر�صة،  خالل  وُعر�ص 
وجمعية  والب�صري  االأردنية  اجلامعة  م�صت�صفى  من 
مر�صى  جتربة  تناول  م�ص�ر  فيلم  الطبيعي،  العالج 
الدوخة الدهليزية الذين خ�صع�ا للعالج يف العيادة 

املتخ�ص�صة ومتاثل�ا لل�صفاء ب�صكل تام.

نقيب تجار األلبسة: نشاط ملحوظ 
في الحركة الشرائية قبيل العيد

األمانة تضع أسسا خاصة بعربات 
الطعام  لتشغيل الشباب

الخدمات الطبية تنظم ورشة عمل حول الدوخة الدهليزية

*عمان 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  بحث 
الدكت�ر حمي الدين ت�ق مع نظريه امل�صري الدكت�ر 
التعاون يف املجاالت  �ُصبل تط�ير  الغفار  خالد عبد 
بني  العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  والتعليم  الثقافية 

البلدين ال�صقيقني.
جمعهما  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  الطرفان،  واأ���ص��اد 
بعد،  عن  االت�صال  تقنيات  با�صتخدام  االأح��د  ي�م 
باجله�د التي تبذلها وزارتي التعليم العايل والبحث 
العقبات  جميع  لتذليل  وامل�صرية  االأردنية  العلمي 

التي ت�اجه الطلبة املبتعثني من الطرفني.
اتفق  االثنني،  ال���زارة،  عن  �صادر  لبيان  ووفقا 
عن  ال�����ص��ادرة  بالت��صيات  العمل  على  ال��ط��رف��ان 
يف  عقدت  والتي  امل�صرتكة  العليا  اللجنة  اجتماع 
�صهر مت�ز من عام 2019، ومن اأهمها تفعيل الربنامج 
التنفيذي امل�قع بني البلدين لالأع�ام 2020-2017 
يخدم  مب��ا  ب��ن���ده  م��ن  ع��دد  تعديل  اإىل  اإ���ص��اف��ًة   ،
م�صلحة الطرفني، حيث ن�ص التعديل اجلديد على 
تقدمي اجلانب امل�صري 30 منحة درا�صية يف املرحلة 
اجلامعية االأوىل )تغطية ر�ص�م درا�صية فقط( يف 

تخ�ص�ص الطب الب�صري، و20 منحة درا�صية اأخرى 
)تغطية ر�ص�م درا�صية فقط( يف جميع التخ�ص�صات 

با�صتثناء تخ�ص�ص الطب الب�صري.
وفقا  االأردين،  اجل��ان��ب  اأن  ال��ب��ي��ان،  يف  وج���اء 
مقعدا   60 �صيقدم  امل�صرتكة،  اللجنة  ملخرجات 
امل�صري  الطالب  )يعامل  خا�صة  /نفقة  درا�صيا 
الر�ص�م  دف��ع  حيث  م��ن  االأردين  الطالب  معاملة 
اإىل  اإ���ص��اف��ًة  التخ�ص�صات،  جميع  يف  اجلامعية( 
االأوىل  اجلامعية  املرحلة  يف  درا�صية  منحة   50
)تغطية ر�ص�م درا�صية فقط( يف جميع التخ�ص�صات 

با�صتثناء تخ�ص�صي الطب الب�صري وطب االأ�صنان.
اجلديدة  التخ�ص�صات  ت�ق  الدكت�ر  وا�صتعر�ص 
التي وافق جمل�ص التعليم العايل على ا�صتحداثها يف 
اجلامعات االأردنية بداية العام اجلامعي املقبل مثل 
الت�ص�يق  اال�صطناعي،  الذكاء  ال�صيرباين،  االأم��ن 

االإلكرتوين.
م�صرتكة  جلنة  ت�صكيل  على  الطرفان  اتفق  كما 
ُتعنى بتبادل اخلربات يف جمال التعليم االإلكرتوين 
)عن بعد(، وتعمل على ا�صتقطاب الطلبة ال�افدين 

وت�ص�يق التعليم العايل يف كال البلدين. 

مباحثات أردنية مصرية في مجال 
التعليم العالي والبحث العلمي

مقال رئيس التحرير

وبه  امللك،  اأ�صا�ص  العدل 
ي�صتقيم كل �صيء، واإذا حتقق العدل، ُحِفَظْت كرامة 

�صفيت  و  واجبه  واحد  كل  واأدى  حقه  حٍق  ذي  كل  واأخذ  النا�ص 
“العدل”،  نف�صه  �صمى  وجل  عز  فاهلل  ال�صمائر،  وارتاحت  النف��ص 

وفرق االأرزاق وحدد معايري تعمري االأر�ص وحرم الظلم.
وحتقيق العدل م�ص�ؤولية اجلميع دون ا�صتثناء، فاحلاكم م�ص�ؤوٌل 
يف  العدل  حتقيق  عن  م�ص�ؤول  وال�زير  بلده.  يف  العدل  حتقيق  عن 
 ، مدينته  يف  العدل  حتقيق  عن  م�ص�ؤول  البلدية  ورئي�ص  قطاعه، 
عن  م�ص�ؤول  واالأب  اإدارت���ه،  يف  العدل  حتقيق  عن  م�ص�ؤول  واملدير 
العدل  حتقيق  ع��ن  م�ص�ؤول  والقا�صي  اأ���ص��رت��ه،  يف  ال��ع��دل  حتقيق 
بل  والقا�صي،  املحامي  فقط  تخ�ص  ال  كلمٌة  والعدل   ، حمكمته  يف 
مرتبطة بكل ما يجري داخل املجتمع . يخطئ من يت�ص�ر ان هيبة 
الدولة تقت�صر على �صرطى االأمن اأو ع�صكرى املرور اأو مركز ال�صرطة 
اأ�صا�صيات وث�ابت فى منظ�مة اال�صتقرار واحلماية ال ينكرها  هذه 
احد .. ولكن هذه العنا�صر جميعها واأن ت�افرت ال تعنى اال�صتغناء 
عن قدرات امل�صئ�لني على احل�صم وامل�اجهة بالفكر والقرار واخليال 
.. ان غياب مثل هذه العنا�صر من منظ�مة اإدارة �صئ�ن الدولة يرتك 
اأفعال  ردود  تنطلق  ان  ميكن  وهنا  واالرجتال  للعبث  م�صاعا  االأ�صياء 
ميثل  فعال  االأم��ن  اإن   .. تخفيه  وم��ا  اأ�صبابها  نعرف  ان  دون  �صاردة 
االأحداث  تت�ا�صل  وحني  يكفى  ال  ولكنه  للب�صر  احلقيقية  احلماية 
وتفقد القدرة على م�اجهة احلقائق هنا ال بد ان نراجع اأنف�صنا لكى 

ن�صل اإىل ج�انب ال�صعف والق�ص�ر . 
تكاف�ؤ  العدالة واختالل منظ�مة  باأن غياب  نعرتف  ان  هل ميكن 
م�صرية  فى  حقيقيا  خطرا  متثل  مازالت  االردين  امل�اطن  مع  الفر�ص 
ال�طن ، اننا نتحدث كثريا عن الق�انني و�صرورة احرتامها وتقدي�صها 
هذه  لكن  وامل�اطنني  الدولة  بني  للتعامالت  احلقيقى  امليزان  واإنها 
اأ�صحاب  فى  تتج�صد  اك��رب  حقائق  اأم��ام  تختفى  ما  كثريا  الق�انني 
العادى  امل�اطن  نطالب  حني  هنا   .. االإع��الم  ق�ى  اأو  النف�ذ  اأو  املال 
باأن يحرتم القان�ن البد ان نقدم له القدوة واملثل والنم�ذج خا�صة 
انتهاك  فى  فجة  اأ�صاليب  من  ط�يال  زمنا  عانى  قد  امل�اطن  هذا  ان 
من  االردين  امل�اطن  ان    . العدالة  على  ال�صارخ  واالعتداء  الق�انني 
اأكرث  وحك�مات  �صفافية  اكرث  وزم��ان  جديد  بع�صر  يحلم  ان  حقه 
نزاهة وحني ي�صاهد اأمامه �ص�ر املا�صى القريب وهى تعيد ا�صتن�صاخ 
كل ا�صاليب التحايل والقبح واالعتداء على حق�ق النا�ص فال بد له 
الق�انني  التى الت�صتطيع فر�ص  الدولة  ان   .. ان يت�صاءل وماذا بعد 
اأهم  العدالة  الن  هيبتها  من  الكثري  تفتقد  النا�ص  حق�ق  ي�صمن  مبا 

الث�ابت التى يق�م عليها احرتام امل�اطن لل�طن الذى يعي�ص فيه .
ينف�صل  ال  اجلميع  على  الق�انني  وتنفيذ  العدالة  اح��رتام  ان 
ابدًا عن مبداأ اخر وه� امل�صاواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني امل�اطنني وحني 
تنتهك هذه املبادئ ي�صط� اأبناء امل�صئ�لني واأ�صحاب النف�ذ وال�صط�ة 
على حق�ق االآخرين فنجد االآالف منهم يت�صدرون امل�صهد فى املنا�صب 
واملال وال�صلطان ويجل�ص اأبناء الفئات االأخرى على اأر�صفة االنتظار 

وراء اأحالم اليقظة التي لن ومل تاأتي اأبدا . ..
حني ال يقدر املجتمع اأ�صحاب القدرات وامل�اهب ويدعى اأنهم غري 
الئقني اجتماعيا فاإن الدولة تفقد الكثري من هيبتها الأنها ف�صلت فى 
حتقيق اب�صط مبادئ امل�صاواة بني م�اطنيها .. اأريد من احد االأجهزة 
الرقابية فى االردن ان تراجع ك�ص�ف العاملني اجلدد فى كل م�اقع 
ال�صلطة  واأ�صحاب  امل�صئ�لني  اأبناء  من  فيهم  ومن  ومنا�صبها  الدولة 
هذه  ان   .. املدنية  اخلدمة  دي�ان  النظمة  يخ�صع�ن  فعال  هل  واملال 
واقع  اأمام  وحمبطة  ومعقدة  حاقدة  اجياال  تخلق  ال�صيئة  الظ�اهر 
يقدر  وال  بالقدرات  يعرتف  ال  ومري�ص  بغي�ص  و�صل�كى  اجتماعى 
الكفاءات وال مينح فر�صا للتف�ق . .. ت�صيطر على االردن االآن ا�ص�اأ 
ان�اع الطبقية وهى طبقية املال واالأ�صر وال�ظائف وقد غابت متاما 
اأو احلرفية .. فى االردن  اأو حتى الطبقيات املهنية  طبقية ال�صف�ة 
وهذه  االآخرين  ا�صالء  على  وال��ص�ل  التحايل  ت�صجع  طبقية  االآن 
وهذا  بالباطل  ال�صعب  ام���ال  على  واالعتداء  ال��رثاء  فى  االأ�صاليب 
ا�ص�اأ حاالت  باالردنيني اىل  و�صل  البائدة  العه�د  من  الثقيل  املرياث 
التق�صيم املاىل والفئ�ى وال�ظيفى ومن اراد اإ�صالح هذا ال�طن عليه 

ان يبداأ من هذه املنطقة باأن يعيد لكل �صاحب حق حقه . ..
حتى هذه اللحظة ال يبدو ان احلك�مات قادرة او لديها الرغبة 
فى حتقيق قدر من العدالة مل�اطنيها وا�صرتداد ما نهبه ا�صحاب القرار 
وامل�صئ�ل�ن واثرياء ال�صدفة .. ان التك�ين الطبقى للمجتمع االردين 
مال  �صارخا على  اعتداء  كان  باطل الأنه  قام على  بع�ص االحيان  يف 
امل�ص�ؤولني  بع�ص  من  قلة  ومنح  ال�طن  وم��ق��درات  وث��روات��ه  ال�صعب 
 .. الدولة  م�ارد  على  لال�صتيالء  فر�صة  ال�صمان  والقطط  واحليتان 
على  قادرة  الدولة  وتك�ن  النزيف  هذا  ن�قف  ان  البداية  نقطة  ان 
م�اجهة منظ�مة الف�صاد التى مازالت حتى االآن متار�ص حتت منظ�مة 
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*عمان 
ثمن �صم� االأمري مرعد بن رعد، رئي�ص املجل�ص 
ال�صعي  االإعاقة،  ذوي  االأ�صخا�ص  حلق�ق  االأعلى 
فيه  والعاملني  املدنية  اخلدمة  لدي�ان  ال���دوؤوب 
العمل،  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  دمج  لتعزيز 
والتط�ير  والتحديث  العامة،  ال�ظائف  وت���يل 
مبن  امل�اطنني  ل�صائر  املقدمة  خلدماته  امل�صتمر 
تهيئة  حيث  من  االإع��اق��ة،  ذوو  االأ�صخا�ص  فيهم 
الرتتيبات  وت���ف��ري  البيئية،  التحتية  البنية 
اجلمه�ر  خ��دم��ة  م��رك��ز  يف  ال��الزم��ة  التي�صريية 

ال�صتفادتهم من اخلدمات.
اإىل مكتب خدمة  جاء ذلك خالل زيارة �صم�ه 
رئي�ص  ولقائه  املدنية  اخلدمة  دي�ان  يف  اجلمه�ر 
دي�ان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، بح�ص�ر اأمني 
االعاقة،  ذوي  لالأ�صخا�ص  االأع��ل��ى  املجل�ص  ع��ام 
االإدارة  معهد  ع��ام  ومدير  ال��ع��زة،  مهند  الدكت�ر 
على  �صم�ه  اأطلع  حيث  العجارمة،  رابعة  العامة 
االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  لتمكني  املبذولة  اجله�د 
والرتتيبات  ال��ص�ل  اإمكانية  حتقيق  حيث  من 

التي�صريية لالأ�صخا�ص ذوي االعاقة.
الدي�ان  م�ظفي  من  جمم�عة  �صم�ه،  وك��رم 

عملهم،  يف  املتميزين  االعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  من 
ومتكني  دع��م  جم��ال  يف  اإ���ص��ه��ام��ات  لهم  وم���ظ��ف��ني 

زمالئهم من ذوي االإعاقة.
املهام  طبيعة  على  الزيارة،  خالل  �صم�ه،  واأطلع 
التي يق�م بها امل�ظف�ن وامل�ظفات من ذوي االإعاقة 
يف الدي�ان، الذي يعد من اأوائل امل�ؤ�ص�صات احلك�مية 
التي ت�صم بني م�ظفيها 27 م�ظفًا من ذوي االإعاقة، 
املدنية  اخلدمة  دي���ان  اإمي��ان  يعك�ص  ال��ذي  االأم��ر 
وقدرتهم  العمل  يف  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  بحق 
على العطاء يف حال اأزيلت العقبات التي حت�ل دون 

اندماجهم يف بيئة العمل.
بتجهيز  ال��دي���ان  ب���اإدرة  اأن  اإىل  �صم�ه  واأ���ص��ار 
من�هًا  االأهمية،  يف  غاية  تعد  البيئية  الت�صهيالت 
اجليدة  املعاملة  اأ�صاليب  ا�صتخدام  اأهمية  اإىل 
ب��اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربًا  االإع��اق��ة،  ذوي  لالأ�صخا�ص 
احلك�مية  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ص�صات  �صائر  بها  تقتدي 
االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  لتمكني  احلك�مية،  وغري 
من ممار�صة حق�قهم على اأ�صا�ص من امل�صاواة وتكاف�ؤ 

الفر�ص.

احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  �صائر  التزام  �صرورة  واأكد 
واخلا�صة بتنفيذ ما يرتبه قان�ن حق�ق االأ�صخا�ص 
ن�صبة  التزامات بتخ�صي�ص  من  االإعاقة عليها  ذوي 
ذوي  لالأ�صخا�ص  ال�ص�اغر  من  باملئة   4 اإىل  ت�صل 
االإعاقة وما يتطلبه ذلك من تهيئة معق�لة لبيئة 
�صامح  املدنية  اخلدمة  دي�ان  رئي�ص  واأ�صاد  العمل. 
على  ال�ص�ء  ت�صليط  على  �صم�ه  بحر�ص  النا�صر، 
اجلهاز  يف  املتميزة  احلك�مية  وامل�ؤ�ص�صات  الدوائر 
لقان�ن  الدقيق  االإنفاذ  على  تعمل  التي  احلك�مي، 
ل�صنة   )20( رقم  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�ص  حق�ق 
املجل�ص  يقرها  التي  والربامج  وال�صيا�صات   ،2017
ذوي  اال�صخا�ص  ادم���اج  ب��ه��دف  تنفيذها  ويتابع 

االعاقة يف املجتمع.
املا�صي،  العام  ق��ام  ال��دي���ان  اأن  النا�صر  وب��ني 
ول�صمان ا�صتيفاء ن�صبة التعيني املخ�ص�صة الأ�صخا�ص 
ال�ص�اغر  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   4 االإع���اق���ة؛  ذوي 
ما  لتعيني  ال����زراء  جمل�ص  مبخاطبة  احلك�مية، 
حاالت  بند  �صمن  ومتقدمة  متقدمًا   176 جمم�عه 
والبالغة  الدي�ان  لدى  امل�صجلة  املختلفة  االإعاقة 
و930  ب�صرية،  اإع��اق��ة  حالة   728 منها   ،1988

اإعاقة حركية و329 اإعاقة �صمعية، وذلك بعد اأن 
قام خالل عام 2014 بالتن�صيب بتعيني 185 متقدمًا 

ومتقدمة من امل�صجلني لديه �صمن هذه احلاالت.
املجل�ص  مع  بالتن�صيق  الدي�ان،  اأن  اإىل  واأ�صار 
اأدخ��ل  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�صخا�ص  حلق�ق  االأع��ل��ى 
اجلديد  املدنية  اخلدمة  نظام  على  مهمة  تعديالت 
رقم )9( ل�صنة 2020 فيما يتعلق باللجان الطبية، 
والتعيني،  االختيار  تعليمات  على  تعديالت  وكذلك 
جديدة  حالة  اإ�صافة  )31/اأ/6(  املادة  وحتديدًا 
بها  ي�جد  التي  االأ�صرة  وهي  االن�صانية،  للحاالت 
اأحد  تعيني  يجري  بحيث  اإعاقة،  حالة  من  اأك��رث 
جرى  بحيث  )31/ه����/1(،  وامل��ادة  االأ�صرة،  اأف��راد 
االمتحان  من  االإع��اق��ة  ذوي  االأ�صخا�ص  ا�صتثناء 
وزارة  يف  “معلم”  وظيفة  با�صتثناء  التناف�صي، 
ال�ص�اغر  ع��دد  لرفع  اإ�صافة  والتعليم،  الرتبية 
املخ�ص�صة الأ�صر امل�صابني الع�صكريني لي�صل اإىل 20 
ذات  يف  مثمنًا  �ص�اغر،  �صتة  من  بداًل  �صن�يًا  �صاغرًا 
ال�صياق دعم �صم�ه ب�صفته رئي�ص الهيئة الها�صمية 

للم�صابني الع�صكريني.
واأو�صح النا�صر اأن م�صروع اإعادة تاأهيل وتدريب 

االإع��اق��ة  ح���االت  على  ال��دي���ان  ل��دى  املتقدمني 
الدي�ان  يف  امل�صنفة  التخ�ص�صات  �صمن  املختلفة، 
بالراكدة وامل�صبعة مثل دبل�م كلية املجتمع يف املهن 
والتعليم  الرتبية  قان�ن  يجيز  ال  والتي  التعليمية، 
القطاعني  يف  ت�ظيفهم   1994 ل�صنة   )3( رق��م 
واأعمال مطل�بة يف اجلهاز  اإىل مهن  العام واخلا�ص 
واأعمال  وظائف  مثل  اخلا�ص  والقطاع  احلك�مي 
ال�ص�ئية،  واالأر�صفة  والطباعة  البيانات،  اإدخ��ال 

واأعمال ال�صكرتاريا واخلدمات االإدارية املختلفة.
واملعل�مات  البيانات  جميع  ال��دي���ان  و�صي�فر 
التدريب،  من  امل�صتهدفة  احلاالت  ح�ل  التف�صيلية 
واأن   ،180 ح����ايل  �صيك�ن  ال��ب��داي��ة  يف  وع��دده��ا 
وتنفيذ  اإعداد  مهمة  �صيت�ىل  العامة  االإدارة  معهد 
الربامج التدريبية الالزمة، التي �صتبداأ مطلع �صهر 

اأيل�ل املقبل.
ذوي  لالأ�صخا�ص  املقدمة  اخل��دم��ات  وتت�صمن 
املنحدرات  املدنية،  اخل��دم��ة  دي����ان  يف  االإع��اق��ة 
احلركية،  االإع��اق��ة  ذوي  باالأ�صخا�ص  اخلا�صة 
االت�صال  وخ��دم��ة  ملركباتهم،  خم�ص�صة  واأم��اك��ن 

املرئي لل�صم، وغريها.

*عمان 
الفائزين  اأ�صماء  الثقافة،  وزارة  اأعلنت 
ب��ج��ائ��زة »ي���م��ي��ات يف زم��ن ك���رون��ا« التي 
العهد  ويل  م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  اأطلقتها 

مطلع اأيار املا�صي.
 3000 بقيمة  االأوىل  باجلائزة  وف��از 
الطراونة  ف��را���ص  اأح��م��د  ال��روائ��ي  دي��ن��ار 
مع  منا�صفة   ،)46( الغرفة  “�صر  ن�ص  عن 
“ي�ميات  ن�ص  العامري، عن  ال�صاعر حممد 
رجل التاب�ت”، وباجلائزة الثانية وقيمتها 
2000 دينار، الكاتب اياد ي��صف حماد عن 
ن�ص “اأحمد احلديد”، منا�صفة مع الكاتبة 
عمان”،  “اأحدب  ن�ص  عن  ع���اد  اأب���  �صهام 
وباجلائزة الثالثة اإبراهيم �صامل اأب� حماد 

عن ن�ص “ ي�ميات ك�رونا«.
با�صم  ال��دك��ت���ر  الثقافة  وزي���ر  وق���ال 
االثنني  �صحفي  م���ؤمت��ر  خ��الل  الط�ي�صي 

اجلائزة  هذه  اإن  الفائزين،  اأ�صماء  الإع��الن 
حتدي  م�اجهة  يف  ن�عية  م�صاهمة  تعد 
اأن هذه املبادرة جاءت يف  ك�رونا، الفتا اإىل 
قبل  من  ن�عية  م�صاهمة  ا�صتثنائي،  ظروف 
اإن�صانية يف تاريخنا  ال�زارة لت�ثيق مرحلة 

ال�طني.
اأمني  امل�ؤمتر الذي ح�صره  واأ�صاف خالل 
واأع�صاء  ال��رباري،  هزاع  الثقافة  وزارة  عام 
االأدب يحكي  اأن  امل�صابقة،  من جلنة حتكيم 
ال���اق��ع م��ن خ��الل ال�����ص��ه��ادات احل��ي��ة التي 
ج��اءت  اجل���ائ���زة  واأن  ال��ت��ح���الت،  ت���ث��ق 
لتاأكيد اأهمية ال�صرد واالأدب يف ت�ثيق هذه 
م�ؤ�ص�صة  مع  بالتعاون  التاريخية  اللحظات 
مع  احلظر  ملرحلة  وا�صتجابة  العهد،  ويل 

بداية انت�صار فريو�ص ك�رونا.

اجلائزة  الأهداف  الثقافة  وزير  وعر�ص 
التي ت�صهم يف ترويج ثقافة التدوين وت�ثيق 
ينابيع  تن�ع  اإىل  الفتا  اجلمعية،  الذاكرة 
التي  والي�ميات  وال�صهادات  الكتابة  جتارب 
�صجلت هذه املرحلة اال�صتثنائية بلغة اأدبية 

تعرب عن ال�اقع املعا�ص وتفا�صيله الي�مية.
واأ�صار الدكت�ر الط�ي�صي اإىل اأن ال�زارة 
اإ�صافة  كتاب،  يف  الفائزة  االأعمال  �صتطبع 
حتكيم،  جلنة  تختارها  اأخ��رى  اأعمال  اإىل 
التي  اأفكار  جملة  يف  االأع��م��ال  بع�ص  ون�صر 
 404 امل�صابقة  يف  و�صارك  ال�زارة.  ت�صدرها 
من االأدباء والكتاب واملمر�صني وربات االأ�صر 

والطلبة من خمتلف املحافظات.
التحكيم  جل��ن��ة  ع�ص�  اأ���ص��اد  ب����دوره، 
املقدمة  باالأعمال  غرايبة  ها�صم  الروائي 
للجائزة، م�صتعر�صا الن�ص��ص الفائزة واآلية 

اعتمادها.
عماد  الدكت�ر  التحكيم،  جلنة  و�صمت 
الدكت�رة  ل��ن،  اأب���  زي��اد  الدكت�ر  ال�صم�ر، 
املجايل،  حممد  والدكت�ر  بطاينة،  ج���دي 
رزان  الدكت�رة  اخلالق،  عبد  غ�صان  الدكت�ر 

اإبراهيم، والكاتب �صع�د قبيالت.
اإىل  ت��ه��دف  اجل���ائ���زة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
االأف��راد  حياة  ي�ّثق  ثقايف  حمت�ى  ت�فري 
ال���ب��اء، ور�صد  ه��ذا  زم��ن  واجل��م��اع��ات يف 
التكيف،  وط��رق  الي�مية  احلياة  تفا�صيل 
وعالقاتهم  وانفعاالتهم  النا�ص  وم�صاعر 
هذا  وجعل  اال�صتثنائية،  الظروف  هذه  يف 
واملهتمني  للباحثني  م�صدرًا  الثقايف  املحت�ى 
من�صة  ال����زارة  واأطلقت  املرحلة،  ه��ذه  يف 
لهذا   kolmorsayamor.gov.jo

الغر�ص.

األمير مرعد يثمن دعم ديوان الخدمة 
المدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة

الثقافة تعلن أسماء الفائزين 
بجائزة يوميات في زمن كورونا
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*عمان 
اأف�ضحت رئي�ضة �ضندوق ا�ضتثمار اأموال ال�ضمان 
ال�ضندوق  حتقيق  عن  ال�ضقاف  خلود  االجتماعي 
العام  م��ن  االأول  الن�ضف  نهاية  يف  جيدة  ع��وائ��د 
فر�ضتها  التي  االقت�ضادية  التحديات  رغم  احلايل 

جائحة كورونا.
وبح�ضب بيان �ضحفي االثنني، اأو�ضحت ال�ضقاف 
الم�ضت  موجودات  حجم  على  حافظ  ال�ضندوق  اأن 
العام  من  االأول  الن�ضف  نهاية  يف  دينار  مليار   11
احلايل، وبلغت اأرباح االأدوات اال�ضتثمارية املختلفة 
2ر251  مليون دينار، مقارنة مع 6ر321  مليون دينار 

نهاية الن�ضف االأول من العام املا�ضي.
ال�ضركات  بع�ض  اأرب��اح  توزيع  تاأجيل  اأن  وبينت 
ن�ضبة  ال�ضركات  بع�ض  وتخفي�ض   ،2019 ع��ام  عن 
الدخل  على  اأثر  توزيعها،  مقررا  كان  التي  االأرب��اح 
املتحقق لل�ضندوق هذا العام مقارنة مع العام املا�ضي.

هذا  املتحقق  ال��دخ��ل  معظم  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
ال�ضوق  اأدوات  يف  اال�ضتثمار  عوائد  من  جاء  العام، 
مليون  4ر225  بقيمة  والقرو�ض  وال�ضندات  النقدي 
دينار، مرتفعًا مبقدار 8ر28 مليون دينار عن الفرتة 

املماثلة من العام املا�ضي.
يتبعها  ال���ت���ي  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  اإن  وق���ال���ت 
�ضاعدت  املختلفة  ا�ضتثماراته  اإدارة  يف  ال�ضندوق 
حمافظ  على  امل��ال��ي��ة  االآث����ار  م��ن  التخفيف  على 
ال�ضندوق، وتوفري ال�ضيولة الالزمة ملوؤ�ض�ضة ال�ضمان 
االجتماعية،  احلماية  مظلة  وتو�ضيع  االجتماعي 
ومتويل الربامج التي اأطلقتها املوؤ�ض�ضة مبوجب اأوامر 
ال�ضندوق  ا�ضتثمارات  تو�ضيع  اإىل  ولفتت  الدفاع. 
عدة  �ضراء  خ��الل  من  العام  بداية  منذ  العقارية 
تقدر  بقيمة  اململكة  حمافظات  خمتلف  يف  عقارات 
املحفظة  قيمة  لت�ضبح  دي��ن��ار،  مليون   48 بنحو 
االأرب���اح  وبلغت  دي��ن��ار،  مليون  6ر707  العقارية 
الناجتة عن ارتفاع قيمة املحفظة العقارية الكلية 
مقارنة مع كلفة ال�ضراء 126 مليون دينار نهاية عام 
بع�ض  يف  حاليا  ينظر  ال�ضندوق  اأن  وبينت   .2019

ال�ضمان  ملوؤ�ض�ضة  اململوكة  االأرا�ضي  لتطوير  الفر�ض 
قيمة  لتعظيم  عليها  م�ضاريع  واإقامة  االجتماعي، 

املحفظة العقارية.
اأن توقيع مذكرة تفاهم مع �ضركة  اإىل  واأ�ضارت 
“روؤية عمان” لال�ضتثمار والتطوير تهدف اإىل متكني 
تثبت  التي  امل�ضاريع  يف  اال�ضتثمار  م��ن  ال�ضندوق 
والتطوير  اخلدمي  القطاع  يف  االقت�ضادية  جدواها 

العقاري.
اأداء �ضوق عمان  اإنه بالرغم من  وقالت ال�ضقاف 
عدد  يف  اأ�ضهم  �ضراء  عمليات  ال�ضندوق  نفذ  امل��ايل، 
مبتانة  متتاز  والتي  العامة،  امل�ضاهمة  ال�ضركات  من 
اأرباح  القيام بتوزيع  املالية، والقادرة على  مراكزها 
وال�ضناعات  امل�ضريف  القطاع  يف  م�ضتمرة  �ضنوية 

التحويلية.
اأ�ض�ض  على  يجري  االأ�ضهم  �ضراء  اأن  وتابعت، 
لل�ضندوق  اال�ضرتاتيجية  التوجهات  مع  تتوافق 
بناء  امل�ضاربات،  عن  بعيدا  االأجل  طويل  كم�ضتثمر 
على تقييم اأداء ال�ضركات والتوقعات امل�ضتقبلية لها 
العوائد  معدالت  �ضمن  لالأ�ضهم  ال�ضعرية  والتغريات 
اال�ضتثمارية امل�ضتهدفة وم�ضتويات املخاطر املحددة 
اإىل  باالإ�ضافة  لل�ضندوق،  اال�ضتثمارية  ال�ضيا�ضة  يف 
اأقل من  باأ�ضعار  االأ�ضهم  ب�ضراء هذه  الفر�ض  اغتنام 

قيمتها العادلة.
النهائية  املراحل  يف  حاليًا  ال�ضندوق  اإن  وقالت 
و�ضتجري  اململكة،  جنوب  يف  زراع��ي  م�ضروع  لبدء 
اإدارته وت�ضويق منتجاته من قبل �ضركة متخ�ض�ضة، 
مرافق  ب��اإق��ام��ة  ال�ضري  اإق����رار  م��وؤخ��رًا  ج��رى  كما 
من  العقبة  مدينة  يف  جديدة  وترفيهية  �ضياحية 

خالل ال�ضركة الوطنية للتنمية ال�ضياحية.
“�ضلف  ن��اف��ذة  ال�����ض��ن��دوق  مت��وي��ل  اإىل  ولفتت 
التنموية  امل�ضاريع  تطوير  لغايات  و�ضلف  �ضخ�ضية 
عددها  بلغ  املوؤ�ض�ضة  ملتقاعدي  القائمة”  ال�ضغرية 
40 األف �ضلفة، من �ضمنها ال�ضلف التي يجري منحها 
�ضباط  يف  ا�ضتحدثت  التي  املرابحة  لنظام  وفقا 

املا�ضي.

*عمان 
االت�����ض��االت  ل�ضركة  ال��ع��ام��ة  الهيئة  واف��ق��ت 
االأردنية »اأوراجن االأردن« على اقرتاح جمل�ض االإدارة 
 15 مقدارها  امل�ضاهمني  على  نقدية  اأرب��اح  بتوزيع 

مليون دينار، اأي بواقع 80 فل�ضًا/ لل�ضهم.
ال�ضنوي  اجتماعها  خ��الل  الهيئة  و���ض��ادق��ت 
املرئي  االت�ضال  تقنية  عرب  عقد  الذي   25 العادي 
الدكتور  االإدارة  جمل�ض  رئي�ض  برئا�ضة  وامل�ضموع 
�ضبيب عماري وح�ضور اأع�ضاء املجل�ض وممثل مراقب 
التنفيذية  واالإدارة  احل�ضابات  ومدقق  ال�ضركات 
جمل�ض  تقرير  يف  ال��واردة  البيانات  على  لل�ضركة، 
االإدارة عن اأعمال ال�ضركة للعام 2019، مبا يف ذلك 
 ،2020 للعام  االإدارة  عمل  وخطة  احلوكمة  تقرير 
املالية  لل�ضنة  املالي�ة  ونتائجها  االإف�ضاح  وبيانات 

املنتهية بتاريخ 31/12/2019 .
وبح�ضب بيان �ضحفي عن ال�ضركة اليوم االأحد، 
العديد  حققت  االأردن  اأوراجن  اأن  ع��م��اري  اأك���د 
وفعالية  مب��رون��ة  تعاملها  بف�ضل  االإجن����ازات  م��ن 
خدماتها  على  الطلب  يف  امل�ضتمرة  ال��ت��غ��ريات  م��ع 
تطورات  مع  ال�ضريع  تكيفها  عن  ف�ضاًل  ومنتجاتها، 
قطاع االت�ضاالت وتكنولوجيا املعلومات والعامل على 
اأنها ارتاأت وللمرة االأوىل منذ  حد �ضواء، الفتًا اإىل 
عام 2000 توزيع اأقل من 100 باملئة من االأرباح يف 
اأعقاب اأزمة جائحة فريو�ض كورونا امل�ضتجد حفاظًا 

على ال�ضيولة املالية.
الذي  والتقدم  ال�ضركة  اأداء  عماري  وا�ضتعر�ض 
اخلدمات  حيث  م��ن  املا�ضي  ال��ع��ام  خ��الل  اأح��رزت��ه 
اخلدمات  من  جمموعة  طرح  اإىل  م�ضريًا  وال�ضبكات، 
املمتدة  ال�ضبكات  تو�ضيع  يف  واال�ضتمرار  اجلديدة، 
�ضيما  ال  اأدائ��ه��ا،  وتعزيز  اململكة  اأن��ح��اء  جميع  يف 
انت�ضار  لتو�ضعة  اإ�ضافية  ترددات  على  ح�ضلت  واأنها 
الوحيد  امل���زّود  وبقيت   »+4Gو  4G“ �ضبكاتها 
على  وحافظت  املحلي  ال�ضوق  يف   »+4G“ خلدمات 
مكانتها يف االإنرتنت عري�ض النطاق، كما حقق فايرب 

)تقنية االألياف ال�ضوئية( من اأوراجن االأردن جناحًا 
يغطي  اأ�ضبح  حيث  املنزل،  اأو  لالأعمال  �ضواًء  هائاًل 

اأكرث من 500 األف منزل.
العام  يف  االأردن  اأوراجن  اإجن��ازات  اأب��رز  اأن  وبنّي 
2019 متثلت يف ت�ضريع وترية التحّول الرقمي، االأمر 
الذي حتقق عرب بناء فريق متعدد الكفاءات، ون�ضر 
مفهوم واآليات املرونة يف الوحدات كافة، والتجديد 
الكامل الذي �ضمل التقنيات وهيكلية االأداء، لتوا�ضل 
ورقمنة  االإنتاجية  م�ضاعفة  يف  م�ضريتها  ال�ضركة 
عملياتها املختلفة من خالل رفع الكفاءة وتخفي�ض 
الطاقة  ال�ضركة حلقول  م�ضروع  الكلف، ومثال ذلك 
من  احتياجاتها  من  باملئة   75 يلبي  الذي  ال�ضم�ضية 
العمل.  وبيئة  الزبائن  بخدمة  لالرتقاء  الطاقة، 
باأداء  ال�ضركة  التزام  عماري  اأكد  اأخ��رى،  جهة  من 
دور فاعل يف التنمية االجتماعية واالقت�ضادية يف 
اإذ  الرقمي،  وال�ضمول  التمكني  عرب  خا�ضة  املجتمع 
يظهر ذلك وا�ضحًا باهتمام اأوراجن االأردن بقطاعات 
هذا  يف  جهودها  واأب��رز  والتعليم،  والريادة  ال�ضباب 
املجال تتمثل يف اأكادميية الربجمة وبرنامج اأوراجن 
 »BIG« ال��ري��ادي��ة  االأع��م��ال  من��و  لت�ضريع  امل��وّج��ه 
 14 عددها  يبلغ  التي  الرقمية  املجتمعية  واملراكز 

مركزًا موّزعا يف اأنحاء اململكة.
وبح�ضب البيانات املالية ل� “اأوراجن االأردن” فقد 
نهاية  يف  دينار  مليون   3187 ايراداتها  حجم  بلغ 
العام املا�ضي، كما بلغ جمموع املوجودات 6884مليون 
دينار اأردين يف نهاية 31/12/2019 بزيادة ن�ضبتها 
حقوق  �ضايف  اأم��ا  ال�ضابق،  العام  عن  باملئة  3ر10 
ملكية م�ضاهمي اأوراجن االأردن فقد بلغ 5ر271 مليون 

دينار اأردين للعام 2019.
وتركز خطة اأوراجن االأردن اخلم�ضية على اأربعة 
اأوراجن  اأع��م��ال  اإع���ادة هيكلة من��وذج  ه��ي؛  حم���اور، 
املنتجات،  اأه��م  من��و  وت�ضريع  للخدمات،  كم�ضّغل 
والرتكيز على جمايل البيانات والذكاء اال�ضطناعي 

وبناء م�ضتقبل ال�ضركة.

*عّمان 
�ضاركت �ضركة اأمنية يف ندوة حوارية اإلكرتونية 
برنامج  ح��ول  لالت�ضاالت  ال��دويل  االحت��اد  نظمها 

العمل املناخي.
الندوة  اأمنية، هدفت  بيان �ضحفي عن  وبح�ضب 
الطاقة  وا�ضتهالك  املناخ  ت��اأث��ريات  عن  لالإف�ضاح 

وانبعاثات الغازات امل�ضببة لالحتبا�ض احلراري.
وتطوير  لت�ضميم  عاملية  مبادرة  االحتاد  ويقود 
خريطة طريق عملية ل�ضناعة االت�ضاالت تن�ضجم 
على  ين�ض  وال��ذي  املناخ،  ب�ضاأن  باري�ض”  و”اتفاق 
انبعاثات  البلدان بخف�ض  تلتزم جميع  اأن  “�ضرورة 

الغازات الدفيئة التي تت�ضبب بها«.
وقدم رئي�ض ق�ضم الطاقة ممثل �ضركة اأمنية يف 
الندوة املهند�ض �ضفوان بات�ضي، عر�ضًا عن اخلطوات 
االنبعاثات  من  للتخفيف  ال�ضركة  بها  قامت  التي 
الكربونية من خالل اعتمادها على م�ضاريع الطاقة 

ال�ضم�ضية واإطالق م�ضروع “اأباور«.
من  ت�ضتهلك  “اأمنية”  اأن  اإىل  بات�ضي  واأ���ض��ار 

بينما  �ضنويًا،  �ضاعة  جيجاواط   72 نحو  الطاقة 
�ضيولد امل�ضروع نحو 36 جيجاواط �ضاعة �ضنويًا من 
الطاقة ال�ضم�ضية، اأي حوايل 50 باملئة من ا�ضتهالك 

ال�ضركة.
ل�ضركة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ض  ل��ف��ت  جهته  م��ن 
قطاع  م�ضاهمة  اإمكانية  اإىل  �ضطارة،  “اأمنية” زياد 
ا�ضتنباط  يف  واالت�����ض��االت  املعلومات  تكنولوجيا 
االنبعاثات  خلف�ض  فعالة  جديدة  تكنولوجيات 
من  تنبعث  ال��ت��ي  ال��دف��ي��ئ��ة  غ����ازات  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
القطاعات االقت�ضادية االأخرى، مو�ضحًا اأن خف�ض 
ال�ضلوكيات  يف  تغيريات  يتطلب  االنبعاثات  ه��ذه 
االإداري��ة.  املمار�ضات  يف  وتغيريات  احلياة  واأمن��اط 
االت�ضاالت  م�ضغلي  اإف�ضاحات  توؤدي  اأن  املقرر  ومن 
امل�ضاركني يف املبادرة حول تاأثريهم املناخي والبيئي 
على  االت�ضاالت  ل�ضناعة  خ��روج  ممر  تطوير  اإىل 
م�ضتوى العامل كي تتخل�ض من االنبعاثات الكربونية 
امل�ضببة  للغازات  �ضفرية  انبعاثات  اإىل  والو�ضول 

لالحتبا�ض احلراري بحلول العام 2050.

*عمان 
زيت  ع��دا  النفطية  امل�ضتقات  اأ�ضعار  ارتفعت 
متوز  �ضهر  من  الرابع  االأ�ضبوع  خالل  عامليا  الوقود 
الثالث،  لالأ�ضبوع  اأ�ضعارها  معدل  مع  مقارنة  احلايل 
وال���رثوة  الطاقة  وزارة  اأعلنتها  بيانات  بح�ضب 
البنزين  �ضعر  بلغ  للبيانات  ووفقا  االثنني.  املعدنية 
6ر380  مقابل  للطن،  دوالر  7ر381   “  90 اأوكتان” 
ارتفاع بلغت 3ر0  الثالث وبن�ضبة  االأ�ضبوع  دوالر يف 
من   ”95“ اأوكتان  البنزين  �ضعر  ارتفع  كما  باملئة، 

بن�ضبة  دوالر،  8ر397  اىل  للطن،  دوالر  2ر396 
من  الديزل  �ضعر  وارتفع   . باملئة  4ر0  بلغت  ارتفاع 
1ر368 دوالر للطن اىل 8ر375 دوال للطن وبن�ضبة 
يف  الكاز  �ضعر  ارتفع  كما  باملئة،  1ر2  بلغت  ارتفاع 
اال�ضبوع الرابع اىل 9ر350 دوالر للطن مقابل 343 
دوالرا يف اال�ضبوع الثالث وبن�ضبة ارتفاع 3ر2 باملئة.

طفيفا  انخفا�ضا  الوقود  زيت  �ضعر  حقق  فيما 
اىل  للطن  دوالر  7ر248  م��ن  باملئة  1ر0  بن�ضبة 

3ر248 دوالر باالأ�ضبوع الرابع من ال�ضهر.

*عمان 
وقعت احلكومتان االردنية واليابانية، 
اليابان  مبوجبها  تقدم  اتفاقية  االثنني، 
مليون   400 بقيمة  ال�ضحة  ل��وزارة  منحة 
ي��ن ي��اب��اين )م��ا ي��ع��ادل ن��ح��و7ر3 مليون 

دوالر(.
وزارة  املنحة دعما جلهود  وتاأتي هذه 
ال�����ض��ح��ة يف م��ك��اف��ح��ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا، 
ولتوفري اأجهزة ومعدات طبية بهدف دعم 
ال�ضحي،  النظام  وتعزيز  العامة  ال�ضحة 
االقت�ضادية  التنمية  برنامج  �ضمن  وذلك 

واالجتماعية للمملكة.
التخطيط  وزي���ر  االت��ف��اق��ي��ة  ووق���ع 
الرب�ضي  و�ضام  الدكتور  الدويل  والتعاون 
ن��ي��اب��ة ع��ن احل��ك��وم��ة االردن���ي���ة، وع��ن 
يف  الياباين  ال�ضفري  اليابانية  احلكومة 
وزي��ر  بح�ضور   ، ياناجي  هيديناو  عمان 
من  وع��دد  جابر،  �ضعد  الدكتور  ال�ضحة 

امل�ضوؤولني من ال�ضفارة اليابانية يف عمان.
وق���ال ال��رب�����ض��ي يف ب��ي��ان ال��ي��وم، اإن 
تخ�ضي�ض  ب�ضوء  ي��اأت��ي  املنحة  ت��ق��دمي 
املالية  لل�ضنة  موازنة  اليابانية  احلكومة 
مل�ضاعدة  م��ن��ح  ت��ق��دمي  ل��غ��اي��ات   ،2020
كورونا  فريو�ض  اأزم��ة  من  املت�ضررة  ال��دول 

لغايات  املنحة  �ضتخ�ض�ض  حيث  امل�ضتجد، 
توفري اأجهزة ومعدات طبية لدعم ال�ضحة 

العامة وتعزيز النظام ال�ضحي.
و�ضعب  حلكومة  ال�ضكر  الرب�ضي  وقدم 
للمملكة،  املتوا�ضل  ال��دع��م  على  اليابان 
وعلى تفهم اليابان للتحديات االقت�ضادية 
نتيجة  ت��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
اأن  م��وؤك��دًا  املنطقة،  يف  االأزم���ة  تداعيات 
لعالقاته  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  ي���ويل  االأردن 

الثنائية مع اليابان.
التي  العالقات  اإىل عمق وتاريخ  وا�ضار 
وال�ضعي اجلاد من قبلهما  تربط اجلانبني، 

تطوير  خالل  من  التقارب  اأوا�ضر  لتعزيز 
ذات  املجاالت  من  ع��دد  يف  التعاون  اآليات 
االهتمام امل�ضرتك، وعلى خمتلف االأ�ضعدة 

ال�ضيا�ضية واالجتماعية واالقت�ضادية.
م��ن��ذ ع���ام 2009  امل��م��ل��ك��ة  وح�����ض��ل��ت 
دوالر،  7ر1م��ل��ي��ار  نحو  على  االن  وح��ت��ى 
منها 42ر599 مليون دوالر على �ضكل منح، 
اإ�ضافة  والباقي على �ضكل قرو�ض مي�ضرة، 
اإىل امل�ضاعدات الفنية املقدمة للمملكة من 

خالل الوكالة اليابانية )جايكا(.
�ضعد  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  وق���ال 
ال�ضراكة  توؤكد  االتفاقية  هذه  ان  جابر 
واحلكومة  اململكة  حكومة  بني  احلقيقية 

فريو�ض  مكافحة  يف  والتعاون  اليابانية، 
االردن��ي��ة  احلكومة  ان  وا���ض��اف  ك��ورون��ا. 
خالل  اليابانية  للحكومة  الدعم  قدمت 
ال�ضخ�ضية،  احلماية  مواد  بتوفري  االزم��ة 
يف  للمملكة  ال��دع��م  تقدم  اليابان  واالن 
وجود  اىل  م�ضريا  الطبية،  االجهزة  جمال 

تعاون طبي وثيق بني احلكومتني.
يف  الياباين  ال�ضفري  ا�ضاد  جانبه،  من 
فريو�ض  انت�ضار  مبنع  االردن  بنجاح  عمان، 
كورونا، حيث ان املعركة �ضد هذا الفريو�ض 
طويلة، موؤكدًا التزام حكومته باال�ضتمرار 
املالية  املختلفة  ال��دع��م  ب��رام��ج  بتوفري 
ومبا  املجاالت،  خمتلف  يف  لالأردن  والفنية 

الثنائية  العالقات  وتعزيز  بتطوير  ي�ضهم 
بني البلدين ال�ضديقني.

بني  هاتفية  حم��ادث��ة  يف   “ وا���ض��اف 
جاللة امللك عبداهلل الثاين ورئي�ض وزراء 
اليابان �ضينزو ابي يف ني�ضان املا�ضي، اتفق 
انت�ضار  ملنع  معًا  �ضيعمالن  انهما  اجلانبان 
املنحة  ه��ذه   “ م�ضيفا:  كورونا”،  فريو�ض 

تعترب جت�ضيدًا لهذا التعاون«.
بدعم  ت�ضهم  ال��ي��اب��ان  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اجلهود التي ينفذها االأردن حاليًا يف جمال 
وال�ضيا�ضية،  االقت�ضادية  االإ���ض��الح��ات 
يف  ب��ه  يحتذى  كنموذج  باململكة  م�ضيدًا 

املنطقة يف هذا املجال. 

*عمان 
يف  وال��رق��اب��ة  التفتي�ض  ف��رق  اغلقت 
وزارة ال�ضياحة واالآثار 27 من�ضاأة، وحررت 
ل� 353 مطعما وفندقا  خمالفات وتنبيهات 
خالل 1153 جولة تفتي�ضية متت باالأ�ضهر 
التزامها  لعدم  وذل��ك  املا�ضية،  الثالثة 
وال�ضالمة  لل�ضحة  الوقائية  بالتدابري 

العامة التي حددتها الوزارة.
وقالت الوزارة يف بيان �ضحفي االثنني، 
ال�ضياحية،  املن�ضاآت  على  الك�ضف  جلان  اإن 
والرقابية  التفتي�ضية  جوالتها  كثفت 
خالل الفرتة ما بني 20 ني�ضان اىل 20 متوز 

بحق  القانوين  املقت�ضى  واتخذت  احلايل، 
ب��اإج��راءات  يتقيدوا  مل  الذين  املخالفني 
و�ضملت  واالث��ار،  ال�ضياحة  وزارة  و�ضروط 
 53 بها  ق��ام  من�ضاأة،   962 زي��ارة  اجل��والت 

مفت�ضا موؤهال .
املن�ضاآت  على  الك�ضف  ف��رق  وت�ضكلت 
ال�ضياحية من  80 جلنة �ضمت كل واحدة 
واالثار،  ال�ضياحة  وزارات  منها ممثلني عن 
والتجارة،  وال�ضناعة  والعمل،  وال�ضحة 
العامة  واملوؤ�ض�ضة  الكربى،  عمان  واأم��ان��ة 
ل��ل��غ��ذاء وال������دواء، وج��م��ع��ي��ة امل��ط��اع��م، 
وجمعية الفنادق، واالدارة امللكية حلماية 

التفتي�ضية  اجل���والت  و�ضملت  البيئة. 
مناطق ال�ضويفية، اأم اذينة، عبدون، �ضارع 
املدنية املنورة، �ضارع امللكة رانيا، اللويبدة، 
ج��ب��ل احل�����ض��ني، اجل��ب��ي��ه��ة، اإ���ض��اف��ة اىل 
حمافظات اململكة كافة، وذلك بالتعاون مع 
مديريات ال�ضياحة فيها، ومع �ضلطة اقليم 
منطقة  و�ضلطة  ال�ضياحي،  التنموي  البرتا 
ومتثلت  اخل��ا���ض��ة.  االقت�ضادية  العقبة 
التفتي�ض  ف��رق  ر�ضدتها  التي  املالحظات 
ال�ضحية  ب��اال���ض��رتاط��ات  االل��ت��زام  بعدم 
ويف  االرج��ي��ل��ة،  خدمة  لتقدمي  املعتمدة 
املن�ضاآت،  بع�ض  يف  الطعام  حت�ضري  اأماكن 

لقيا�ض  اأج��ه��زة  ب��وج��ود  التقييد  وع���دم 
احل�������رارة، وع�����دم ارت������داء ال��ك��م��ام��ات 
والقفازات، وعدم االلتزام مبعايري التعقيم 
والنظافة والتباعد اجل�ضدي واالجتماعي 
 466 اأن  اىل  وا���ض��ارت  املن�ضاآت.  بع�ض  يف 
مطعما وفندقا ا�ضتكملت متطلبات ا�ضتقبال 
ومطعما  فندقا  و353  والزبائن،  النزالء 
ال��زي��ارة  م��ن  املتطلبات  ه��ذه  ت�ضتكمل  مل 
االوىل، وجرى متابعتها حلني ا�ضتكمال كل 
املتطلبات، ومت و�ضع ال�ضق خا�ض على كل 
من�ضاأة مطبقة لالإجراءات وتلتزم بالدليل 

االر�ضادي الذي عممته الوزارة.

*عمان 
عيار21،  الذهب  غ��رام  بيع  �ضعر  بلغ 
ال�ضوق  يف  امل��واط��ن��ني  عند  رغ��ب��ة  االأك���رث 
لغايات  دينارا   39 عند  االأث��ن��ني،  املحلية 
�ضراء املواطنني من حمالت ال�ضاغة، مقابل 

60ر37 دينار جلهة البيع.
واخ������رتق امل���ع���دن ال��ن��ف��ي�����ض رق��م��ه 

العاملية  ال���ت���داوالت  يف  ومل���ع  ال��ت��اري��خ��ي 
متجاوزا  ل��الأون�����ض��ة،  دوالرا   1944 عند 
يف  بلغه  قد  كان  ال��ذي  دوالرا   1922 �ضعر 
�ضر  اأم��ني  وح�ضب   .2011 عام  ايلول  �ضهر 
جتارة  حم��الت  الأ�ضحاب  العامة  النقابة 
عالن،  ربحي  واملجوهرات  احللي  و�ضياغة 
بلغ �ضعر بيع غرام الذهب عياري 24 و18 

لغايات ال�ضراء من حمالت ال�ضاغة 70ر45 
و60ر34 دينار على التوايل.

وب��ني ع��الن لوكالة االأن��ب��اء االأردن��ي��ة 
 7 وزن  الر�ضادي  اللرية  �ضعر  اأن  )ب���رتا(، 
�ضعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا،   278 بلغ  غرامات 
غ��رام��ات 310  وزن 8  االإجن��ل��ي��زي  ال��ل��رية 

دنانري.

ال��ذه��ب  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  ان  اإىل  وا���ض��ار 
مقابل  �ضعيفا،  زال  م��ا  املحلية  بال�ضوق 
عر�ض جيد لال�ضتفادة من ارتفاع اال�ضعار.

ذهب  و�ضانع  تاجرا   850 نحو  ويوجد 
خال�ض  اأردين  براأ�ضمال  اململكة،  عموم  يف 
حده  يف  دينار  مليارات   5 قيمته  جت��اوزت 

االأدنى.

*عمان 
لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�ض�ضة  اأطلقت 
برناجمًا  )جيدكو(  االقت�ضادية  امل�ضاريع 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  امل�ضاريع  لت�ضبيك 
من  عدد  مع  املوؤ�ض�ضة  برامج  من  امل�ضتفيدة 

ال�ضناديق اال�ضتثمارية.
ال  م��ا  ت�ضبيك  ال��ربن��ام��ج  وي�ضتهدف 
برامج  من  م�ضتفيدة  �ضركة   100 عن  يقل 
اال�ضتثمارية،  ال�ضناديق  م��ع  املوؤ�ض�ضة 
علمية  الأ���ض�����ض  وف��ق��ا  عمل  اآل��ي��ة  وت��وف��ري 
موؤهلة  لت�ضبح  املحلية  ال�ضركات  مل�ضاعدة 

ال�ضتقطاب اال�ضتثمارات.
وق����ال وزي����ر ال�����ض��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
اإن  احل��م��وري،  ط��ارق  ال��دك��ت��ور  والتموين 
الربنامج يهدف اإىل توفري اأدوات دعم مايل 
وفني غري تقليدية على �ضكل م�ضاهمات يف 

ا�ضرتاتيجية  �ضراكات  وحتقيق  املال،  راأ�ض 
ربطها  خ��الل  من  االقت�ضادية  للم�ضاريع 
لدعم  املحلية  اال�ضتثمارية  ال�ضناديق  مع 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  قطاع  منو 
ملمو�ض  وتاأثري  فاعل  بح�ضور  تتمتع  التي 
اطالق  خالل  احلموري،  وبني  االأردن.  يف 
برنامج الت�ضبيك الذي ح�ضره رئي�ض غرفة 
اجلغبري  فتحي  املهند�ض  االردن  �ضناعة 
وممثل غرفة جتارة االأردن ا�ضعد القوا�ضمي 
اال�ضتثمارية  ال�ضناديق  من  عدد  ومديرو 
امل��ح��ل��ي��ة وال�����ض��رك��ات اال���ض��ت�����ض��اري��ة، اأن 
قاعدة  ت�ضبيك  على  �ضيعمل  ال��ربن��ام��ج 
عدد  مع  املوؤ�ض�ضة  لدى  املتوفرة  ال�ضركات 
يف  العاملة  اال�ضتثمارية  ال�ضناديق  م��ن 
اقليمية  اأم  حملية  اأك��ان��ت  �ضواء  اململكة 

للعمل لتحفيز عملية اال�ضتثمار.

كما �ضيعمل الربنامج، بح�ضب احلموري، 
باآليات  ال�ضركات  ووعي  ثقافة  زيادة  على 
وو�ضائل  التقليدية  غري  التمويل  واأدوات 
ال��دع��م ال��ف��ن��ي امل��ن��ا���ض��ب��ة، وا���ض��ت��ق��ط��اب 
اال����ض���ت���ث���م���ارات ت��ل��ب��ي��ة الح��ت��ي��اج��ات��ه��ا 
ة يف  التمويلية وغري التمويلية امللّحة خا�ضّ
الناجت عن  الراهن  االقت�ضادي  الو�ضع  ظل 

تبعات جائحة كورونا.
للموؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
عملت  املوؤ�ض�ضة  اإن  الزعبي  ب�ضار  الدكتور 
امل�ضتفيدة  امل�ضاريع  جلميع  �ضاملة  درا�ضة 
قطاعي  �ضمن  العاملة  املوؤ�ض�ضة  برامج  من 
احتياجاتها  لتحديد  وال�ضناعة  اخلدمات 
ومدى اإمكانية توفري الدعم املايل والفني، 
املالية  االأدوات  هذه  ت�ضميم  جرى  حيث 
ال�ضوق  توجهات  على  بناء  التقليدية  غري 

احلالية.
قوائم  اأع���دت  املوؤ�ض�ضة  ان  واأ���ض��اف، 
حم��ددة  ملعايري  وف��ق��ا  امل��وؤه��ل��ة  لل�ضركات 
�ضركات  خ���الل  م��ن  وت�ضبيكها  ل��رب��ط��ه��ا 
ا���ض��ت�����ض��اري��ة وم����ع ب��ع�����ض ال�����ض��ن��ادي��ق 
خّطة  و���ض��ع  ج��رى  حيث  اال���ض��ت��ث��م��اري��ة، 
املوؤ�ض�ضة وهذه  والتن�ضيق بني  العمل  الآلية 

ال�ضناديق.
�ضيجري  اأن���ه  اإىل  ال��زع��ب��ي  واأ����ض���ار 
ت��وق��ي��ع م���ذك���رات ت��ف��اه��م م��ع ع���دد من 
وفقا  اال�ضت�ضارية،  اخل��دم��ات  ���ض��رك��ات 
اإط���ار  تنظيم  اأج���ل  م��ن  معينة  مل��ع��اي��ري 
بقوائم  ال�ضناديق  وتزويد  معها  العمل 
بح�ضب  امل��وؤه��ل��ة،  امل�ضتفيدة  ال�ضركات 
مع  لت�ضبيكها  عليها  امل��ت��ف��ق  ال�����ض��روط 

اال�ضتثمارية. ال�ضناديق 

أرباح صندوق الضمان االجتماعي 
لنهاية حزيران 251 مليون دينار

االتصاالت األردنية توزع 15 
مليون دينار أرباحًا نقدية

االتحاد الدولي لالتصاالت ينظم 
ندوة حول انبعاثات الغازات

ارتفاع طفيف على أسعار 
معظم المشتقات النفطية

منحة يابانية للمملكة لدعم جهود 
الصحة العامة ومواجهة كورونا

إغالق 27 منشأة سياحية وإنذار 
ومخالفة 353 خالل 3 أشهر

39 دينارا سعر غرام الذهب بالسوق المحلية

جيدكو تطلق برنامجا لتشبيك 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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مبا انكم تغيبتم عن مكان عملكم يف
�ضركة م�ضنع احل�ضارة لأعمال الديكور
لكرث من 10 ايام متتالية بدون عذر

 او اذن ر �ضمي، 
لذا تنذركم ادارة ال�ضركة

ب�ضرورة اللتحاق مبكان عملكم
خالل ثالثة ايام من تاريخ النذار

وال �ضت�ضطر ادارة ال�ضركة
 اىل ف�ضلكم من العمل ا�ضتنادًا اىل املادة

 " 28 هـ " من قانون العمل الردين

احل�ضارة  م�ضنع  �ضركة 
لأعمال الديكور

انذار بالعودة للعمل

1. اآيات هاين حممد ال�ضغري-اأردنية اجلن�ضية
اجلن�ضية الغاوي-اأردنية  خليل  نا�ضر  حنني   .2
3. حممد ابو بكر ا�ضامة �ضفور-�ضوري اجلن�ضيه

اىل املوظفني

*وكاالت
وجه احتاد كرة القدم الدعوة لالعبي ومدربي 
كورونا  فح�ص  لإج��راء  املحرتفني،  اأندية  واإداري��ي 
مناف�سات  لنطالق  ا�ستعدادا  غد،  وبعد  غد  يومي 

الدوري يف الثالث من ال�سهر املقبل.
لفحو�سات  خ��ا���س��ا  ب��رن��اجم��ا  الحت����اد  واأع����د 
الرمثا  اأن��دي��ة  لعبي  دع��وة  مت��ت  حيث  ال��ك��ورون��ا، 
واحل�سني اربد وال�سريح، لإجراء الفح�ص يف مدينة 
فيما  الثالثاء،  غد  يوم  لل�سباب  الريا�سية  احل�سن 
لأندية  الفح�ص  لإج���راء  الأرب��ع��اء  تخ�سي�ص  مت 

الفي�سلي والوحدات وال�سلط ومعان والهلي و�سحاب 
واجلزيرة و�سباب العقبة و�سباب الأردن، يف مدينة 

احل�سني لل�سباب بعمان.
لكل  متباعدة  مواعيد  الكرة  احت��اد  وخ�س�ص 
اطار  يف  ياأتي  ال��ذي  كورونا  فح�ص  لإج��راء  ن��ادي، 
املناف�سات  انطالق  قبل  املتبع  الطبي  الربوتوكول 
واأن  املحرتفني  اأن��دي��ة  لالعبي  و�سبق  الر�سمية. 
بانتظار  �سهر،  نحو  قبل  كورونا  لفحو�سات  خ�سعوا 
انطالق  قبل  غد،  وبعد  غد  يومي  الأخ��ر  الفح�ص 

املناف�سات الر�سمية.

*وكاالت
القدم  لكرة  الرمثا  لفريق  الفني  امل��دي��ر  اأك��د 
املحرتفني  دوري  مباريات  اقامة  اأن  ال��رتك،  عي�سى 
وعطاء  املناف�سة  قوة  على  �سلبا  يوؤثر  جمهور  دون 
الالعبني. وحدد احتاد كرة القدم الثالث من ال�سهر 
املقبل، موعدا لنطالق دوري املحرتفني دون جمهور 

ب�سبب جائحة كورونا.
واأعترب الرتك يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا(  الثنني، اأن دوري املحرتفني احلايل �سيكون 
ا�ستثنائيا، نظرا لعدم جاهزية الالعبني فنيا وبدنيا 
وق�سر فرتة الإعداد، اإىل جانب غياب اجلمهور الذي 

�سيوؤثر �سلبا على قوة املناف�سة ومعنويات الالعبني.
املعنية  اجلهات  اأو  الكرة  احت��اد  نلوم  ل  وق��ال: 
�سحة  لأن  اجلماهري،  احل�سور  مبنع  يتعلق  فيما 
اأن  لنا  بد  ل  ولكن  الأه��م،  هي  واجلماهر  الالعبني 
نعرتف بالتاأثرات ال�سلبية لغياب اجلمهور على قوة 

املناف�سات وجمالية املباريات.
اجلميع  اأن  اإىل  ال��رم��ث��ا  ف��ري��ق  م���درب  واأ���س��ار 
للظروف  نظرا  املو�سم احلايل  بالت�سحية يف  مطالب 
جائحة  ب�سبب  العامل  يعي�سها  التي  ال�ستثنائية 
ت�ساعدا  احلايل  ال��دوري  ي�سهد  اأن  متمنيا  كورونا، 

تدريجيا يف الداء ملا فيه م�سلحة الكرة الأردنية.

*وكاالت
ذكر تقرير �سحفي، الإثنني، اأن بر�سلونة �سيعيد 
مبغادرة  ارت��ب��ط  ال��ذي  جنمه،  م�ستقبل  يف  النظر 
وبح�سب  املقبل.  ال�سيفي  املركاتو  خ��الل  ال��ن��ادي 
�سحيفة “موندو ديبورتيفو”، فاإن م�ستقبل الت�سيلي 
على  راأ�ًسا  ينقلب  قد  بر�سلونة،  مع  فيدال  اأرت��ورو 

عقب.
وارتبط فيدال بالرحيل عن بر�سلونة والنتقال 
النادي  اأن  اإل  ميالن،  اإن��رت  اأو  يوفنتو�ص  ل�سفوف 
الكتالوين ل ي�ستبعد ا�ستمرار الالعب ملو�سم جديد. 
وان�سم فيدال اإىل �سفوف بر�سلونة يف 2018 قادًما 

من بايرن ميونخ، بعقد ميتد حتى �سيف 2021.
املو�سم،  هذا  فيدال  تاألق  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
بر�سلونة  جعل  اجليدة،  البدنية  وحالته  وتنوعه 

ُيعيد النظر يف ا�ستمرار الالعب.
معدل  ميتلك  ع��اًم��ا(   33( فيدال  ب��اأن  وختمت 
يف  اأه��داف   8 �سجل  بعدما  له،  الأف�سل  هو  ت�سجيل 
 208 كل  هدف  ت�سجيل  مبعدل  لعب،  دقيقة   1663

دقائق.

*وكاالت
ي�سهد �ستاد عمان الدويل، عند ال�ساعة 
مباراة  الثالثاء،  اليوم  م�ساء  من  ال�سابعة 
ال��ق��دم  ك���رة  جن���وم  جت��م��ع  ا�ستعرا�سية 
ياأتي بدعم من �سندوق  لقاء  الأردنية، يف 

اخلر«. “ح�ساب 
وحت��م��ل امل���ب���اراة ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة يف 
اجتماعية  وم�����س��ام��ني  دللت  ط��ي��ات��ه��ا 
اللعبة جتاه زمالئهم  اأركان  جت�سد ت�سامن 
القدم،  كرة  وحمرتيف  عمال  من  املت�سررين 

اإثر التوقف الق�سري للعبة ب�سبب جائحة 
كورونا.

ال�ستعرا�سية، �سمن  املباراة  تاأتي  كما 
للم�سوؤولية  الت�سدي”  “مبادرة  فعاليات 
ت�سليط  اإىل  تهدف  وال��ت��ي  الجتماعية 
والق�سايا  التحديات  اأب���رز  على  ال�سوء 
املجتمع  قطاعات  خمتلف  ت��واج��ه  ال��ت��ي 
املحلي ون�سر الوعي املجتمعي الإيجابي من 
خالل التاأثر الذي ت�سكله كرة القدم على 

املجتمع.

و خ�س�ص الحتاد بال�سراكة مع �سندوق 
“ح�ساب اخلر” هذه الفعالية لدعم اأركان 
لعبني  م��ن  الردن��ي��ة،  ال��ق��دم  ك��رة  لعبة 
يف  عملهم  اأهمية  واإب��راز  وحكام،  ومدربني 
املجال الريا�سي كم�سدر للرزق تاأثر بفعل 
القطاعات القت�سادية.  اجلائحة، كبقية 
ووجه الحتاد الدعوة لعدد من جنوم كرة 
دوري  اأندية  خمتلف  من  الأردنية،  القدم 
تقام  التي  املباراة،  يف  للم�ساركة  املحرتفني 
ن�سف  �سوط  كل  م��دة  �سوطني،  م��دار  على 

عي�سى  الوطنيان  املدربان  ويتوىل  �ساعة. 
ال�سراف  مهمة  العو�سات،  ورات��ب  ال��رتك 
�سي�سهد  الذي  اللقاء  يف  فنيا،  املباراة  على 
خالل  من  الن�سوي  العن�سر  م�ساركة  اي�سا 
وان�سراح  النرب  �ستيفاين  الالعبتني  دعوة 

حيا�سات.
اخلر،  ح�ساب  �سندوق  اأن  اإىل  ي�سار 
���س��ي��ق��وم ب���دع���م ال���الع���ب���ني وامل���درب���ني 
املت�سررين، من خالل تقدمي دعم مادي ملرة 
واحدة فقط، �سمن �سروط واأ�س�ص معينة.

*وكاالت
باري�ص  مهاجم  مبابي،  كيليان  يفقد  مل 
���س��ان ج��رم��ان الأم����ل مت��ام��ا يف ال��ل��ح��اق 
 12 لها  املقرر  الإيطايل،  اأتالنتا  مبواجهة 
دور  مناف�سات  �سمن  املقبل،  اآب  اأغ�سط�ص/ 

الثمانية لدوري اأبطال اأوروبا.
منتخب  طبيب  ليبكا  اإدوارد  وك�سف 
لتجهيز  ال�سابق عن خطة عالجية  فرن�سا 
“اأ�سعة الرنني املغناطي�سي ل  مبابي، قائال 
اإجرائها  عند  دائما  عليها  العتماد  ميكن 
كل  لتورم  الإ���س��اب��ة،  من  قليلة  اأي��ام  بعد 

اأن  ميكن  بل  الآلم،  مو�سع  حول  الأج��زاء 
 5 اأو   4 بعد  اأجريت  اإذا  دق��ة  اأك��ر  تكون 

اأيام«.
واأ�ساف ليبكا عرب �سبكة فران�ص تي يف 
امل�سي  مبابي  با�ستطاعة  كان  “اإذا  �سبورت 
�سيكون  املغناطي�سي،  الرنني  اإج��راء  عند 
بالتاأكيد لن ي�سارك يف  ذلك موؤ�سرا جيدا، 
مباراة ليون بنهائي كاأ�ص الرابطة، لكن يف 

راأيي �سيكون جاهزا ملواجهة اأتالنتا«.
“كيليان  الفرن�سي  الطبيب  واأو���س��ح 
اأي��ام   5 اإىل   4 م��ن  راح���ة  على  �سيح�سل 

والرت�����س��اح،  ال��ت��ورم  اآلم  م��ن  للتخل�ص 
الآلم  �ستنخف�ص  وامل�سكنات  الثلج  وم��ع 
تلم�ص  ب��األ  توجيهه  يتم  ورمب��ا  تدريجيا، 

قدمه الأر�ص اأثناء النوم«.
ميكن  العا�سر،  ال��ي��وم  “يف  وا�ستطرد 
عن  اأول  الأر����ص،  تلم�ص  اأن  مبابي  لقدم 
ب�سكل  ثم  م�ستقيم  خط  يف  امل�سي  طريق 
لتغير  الكاحل  ا�ستجابة  لقيا�ص  متقاطع 

الجتاهات«.
ك��ان  “اإذا  ت�سريحاته  ليبكا  واأمت 
وقتها  الجت��اه��ات،  تغير  يدعم  الكاحل 

�سعوره  ومدى  بالكرة،  التدرب  ملبابي  ميكن 
هناك  كان  ف��اإذا  املرحلة،  هذه  يف  ب��الآلم 
اأن  ميكن  بل  خطرا،  يكون  لن  فاإنه  اأمل، 
برباط  ملفوفة  وقدمه  امل��ب��اراة  يخو�ص 

طبي«.
�سديد  بالتواء  مبابي  كيليان  واأ�سيب 
تدخل  نتيجة  اليمنى  القدم  كاحل  يف 
اإثره، لوي برين، قائد  عنيف طرد على 
الفريقني،  مباراة  خ��الل  اإيتيان  �سانت 
ن��ه��ائ��ي ك��اأ���ص  ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���س��ي يف 

ن�سا فر

دعوة العبي أندية المحترفين إلجراء 
فحوصات كورونا قبل انطالق الدوري

مدرب الرمثا: الدوري دون جمهور 
يؤثر سلبا على قوة المنافسة

برشلونة ُيعيد النظر
 في مستقبل نجمه

مباراة استعراضية لنجوم الكرة 
األردنية بدعم من حساب الخير اليوم

خطة طبية للحاق مبابي بمواجهة أتاالنتا



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الثالثاء )28( تموز 2020اعالنات
7العدد )1626(



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

عربي دولي الثالثاء )28( تموز 2020
العدد )1626( 8

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

 هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*طهران
جم�سما  وهميا  من��وذج��ا  اإي���ران  نقلت 
حلاملة طائرات اأمريكية اإىل م�سيق هرمز 
مت�ساعدة  ت��وت��ر  و���س��ط  اال���س��رات��ي��ج��ي، 
العقوبات  ب�سبب  املتحدة  ال��والي��ات  م��ع 

االأمريكية على طهران.
واأظ������ه������رت �����س����ور ع����ر االأق����م����ار 
حاملة  االث��ن��ن،  ُن�����س��رت  اال�سطناعية، 
على  ي�سري  مم��ا  “املزيفة”،  ال��ط��ائ��رات 
ال�ستخدام  تخطط  اإيران  اأن  اإىل  االأرجح 
بالذخرية  م��ن��اورات  يف  قريبا  ال��ن��م��وذج 

احلية.
“ماك�سار  ل�سركة  تابعة  وك�سفت �سورة 
يف  املتخ�س�سة  االأمريكية  تكنولوجيز”، 
ومت  اال�سطناعية  االأقمار  عر  الت�سوير 
ي�سري  اإيرانيا  قاربا  االأحد،  اأم�س  التقاطها 

ال��ط��ائ��رات،  حاملة  من���وذج  نحو  م�سرعا 
اإىل  زورق  �سحبه  اأن  بعد  موجات  وير�سل 
ال�ساحلية  عبا�س  بندر  مدينة  من  امل�سيق 

االإيرانية.
احلكومية  االإعالم  و�سائل  تعرف  ومل 
بنقل  االآن  حتى  اإي��ران��ي��ون  وم�����س��وؤول��ون 
منوذج احلاملة اإىل م�سيق هرمز، الذي مير 

عره 20 باملئة من نفط العامل.
اإىل  ت�سري  مظاهر  ه��ن��اك  ذل���ك،  وم��ع 
لعملية  االإيراين  الثوري  احلر�س  ا�ستعداد 
اأجراها  التي  لتلك  مماثلة  وهمية  اإغراق 

عام 2015.
املتحدثة  ريباريت�س،  ريبيكا  وقالت 
للبحرية  اخل��ام�����س  االأ����س���ط���ول  ب��ا���س��م 
�سوؤالها  لدى  البحرين،  ومقره  االأمريكية 
يزال  ال  “االأ�سطول  اإي��ران:  حتركات  عن 

على  البحرية  ق��وات��ن��ا  ق���درة  م��ن  واث��ًق��ا 
الدفاع عن نف�سها �سد اأي تهديد بحري.«

“ال ميكننا  بر�س:  واأ�سافت الأ�سو�سيتد 
خالل  من  ك�سبه  اإيران  تاأمل  عما  التحدث 
بناء هذا النموذج باحلجم الطبيعي، اأو ما 
هي القيمة التكتيكية التي تاأمل اأن تك�سبها 
�سيناريو  يف  النموذج  هذا  مثل  با�ستخدام 

التدريب اأو املناورة«.
لكننا  �سراع،  اإىل  ن�سعى  “ال  وتابعت: 
وامل�سالح  القوات  عن  للدفاع  ا�ستعداد  على 
يف  البحرية  التهديدات  م��ن  االأم��ريك��ي��ة 
املنطقة«. وي�سبه النموذج االإيراين حاملة 
ت�ستخدمها  التي  “نيميتز”،  ال��ط��ائ��رات 
البحرية االأمريكية ب�سكل روتيني للو�سول 

اإىل اخلليج العربي من م�سيق هرمز.
نيميتز”  اإ�س  اإ�س  “يو  احلاملة  ودخلت 

االأ�سبوع  اأواخ���ر  االأو���س��ط  ال�سرق  م��ي��اه 
املحتمل  ومن  الهندي،  املحيط  من  املا�سي 
اأن حتل حمل احلاملة “يو اإ�س اإ�س دوايت 

اأيزنهاور” يف بحر العرب.
املتماثلة  االإيرانية  الن�سخة  وحتمل 
على  املقاتلة  الطائرات  من  من��وذًج��ا   16
�سطحها، وفًقا ل�سور االأقمار اال�سطناعية.

م�سابها  منوذجا  النموذج  هذا  وي�سبه 
مت ا�ستخدامه يف فراير عام 2015 خالل 
“الر�سول االأعظم  مناورة ع�سكرية �سميت 

.»9
وخ��الل تلك امل��ن��اورة، داه��م��ت اإي��ران 
�سريعة  بقوارب  الطائرات  حاملة  منوذج 
وا�ستهدفت  و���س��واري��خ.  ر�سا�سات  تطلق 
من��وذج  ب��ع��د  فيما  �سطح-بحر  ���س��واري��خ 

احلاملة ودمرته.

*وكاالت
�سوي�سرية  اأدوية  �سركة  اأمتت 
جديدة  قناة  اإط��ار  يف  معاملة  اأول 
ل��ت��ج��ارة امل�����واد االإن�����س��ان��ي��ة مع 
احلكومة  اأعلنت  ح�سبما  اإي���ران، 

ال�سوي�سرية، االثنن.
“الرتيب  ق���ن���اة  وب��������داأت 
ال�����س��وي�����س��ري ل���ت���ج���ارة امل�����واد 
بتو�سيل  اخل��ا���س��ة  االإن�سانية” 
املواد الغذائية والدواء اإىل اإيران، 
اإجراء عمليات جتريبية يف يناير، 
ال��ذي  ال�سعب  ت��زوي��د  يف  لت�ساعد 
يعاين بال�سلع ال�سوي�سرية، من دون 

انتهاك العقوبات االأمريكية.
وق����ال����ت اأم�����ان�����ة ال�������س���وؤون 
بالريد  ر�سالة  يف  االقت�سادية 
االإلكروين: “نود الت�سديد على اأن 
تفعيل الرتيب ال�سوي�سري لتجارة 

املواد االإن�سانية مي�سي قدما«.
امل��واف��ق��ة  “ومتت  واأ���س��اف��ت: 
ال�سركات،  م��ن  ع��دد  على  بالفعل 
ال�سركات.  م��ن  امل��زي��د  و�سيتبعها 
اأخرى  تعامالت  تنفيذ  املتوقع  من 

قريبا”.

*موسكو
بوتن،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ذك��ر 
اأ�سلحة  �سيحوز  بالده  يف  البحرية  �سالح  اأن 
ودرون  ال�سوت  م��ن  اأ���س��رع  هجومية  ن��ووي��ة 
وهو  املاء،  حتت  العمل  ميكنها  م�سرية  نووية 
مرحلة  يف  اإن���ه  ال��دف��اع  وزارة  ق��ال��ت  ع��ت��اد 

االختبار االأخرية.
ت�سلح،  �سباق  يريد  ال  اإن��ه  بوتن  ويقول 
من  جديد  جيل  عن  يتحدث  ما  كثريا  لكنه 
اإنها  يقول  التي  الرو�سية  النووية  االأ�سلحة 
ال مثيل لها وميكن اأن ت�سرب اأي مكان تقريبا 
الغربين  اخلراء  بع�س  وي�سكك  العامل.  يف 
التي  االأ�سلحة،  وت�سمل  تطورها.  م��دى  يف 
النووية  ال��درون  بعد،  بع�سها  ن�سر  يجر  مل 
املاء  حتت  تعمل  التي  )بو�سيدون(  امل�سرية 

وامل�سممة كي حتملها غوا�سات و�ساروخ كروز 
ميكن  الذي  ال�سوت  من  االأ�سرع  )ت�سريكون( 

ن�سره على �سطح ال�سفن.
والقدرة  ال�سرعة  من  املزيج  هذا  ويجعل 
تتبع  ال�سعب  م��ن  واالرت��ف��اع  امل��ن��اورة  على 
اإذ  ال�سوت،  من  االأ�سرع  ال�سواريخ  واعرا�س 
ميكنها االنطالق ب�سرعة تفوق �سرعة ال�سوت 

خم�س مرات.
�سنوي  ع��ر���س  يف  متحدثا  ب��وت��ن  وق���ال 
ا�ستعرا�س  ي�سهد  بطر�سرغ  �سان  يف  للبحرية 
اأحدث ال�سفن والغوا�سات النووية والطائرات 
التابعة لل�سالح اإن قدرات البحرية الرو�سية 
تتنامى واإنها �ستحوز 40 �سفينة جديدة هذا 

العام.
على  البحرية  �ستح�سل  متى  يحدد  ومل 

اإىل  اأ�سار  لكنه  ال�سوت،  من  االأ�سرع  االأ�سلحة 
اأن ذلك اليوم يقرب.

ال��ن��ط��اق  ال����وا�����س����ع  “الن�سر  وق������ال 
لها  مثيل  ال  التي  الرقمية  للتكنولوجيات 
الهجومية  االأنظمة  ذل��ك  يف  مبا  ال��ع��امل،  يف 
االأ�سرع من ال�سوت والدرون امل�سرية حتت املاء، 
�سيعطي االأ�سطول مميزات فريدة و�سيزيد من 

قدراته القتالية«.

*الرباط
عا�سها  واالرت��ب��اك  الفو�سى  م��ن  حالة 
منع  قرار  �سدور  عقب  االأحد،  م�ساء  املغرب، 
التنقل انطالقا من اأو يف اجتاه 8 مدن ب�سبب 
ارتفاع عدد اإ�سابات فريو�س كورونا امل�ستجد.
االأح��د،  م�ساء  م�ن  ال�سابعة  ح��دود  ويف 
���س��در ب���الغ م�����س��رك ل���وزارت���ي ال��داخ��ل��ي��ة 
وال�سحة يفيد باأنه تقرر ابتداء من منت�سف 
الليل، منع التنقل انطالقا من اأو اإىل طنجة 
البي�ساء  وال���دار  ومكنا�س  وفا�س  وت��ط��وان 

وبر�سيد و�سطات ومراك�س.
وذكر البالغ “مت اتخاذ هذا القرار نظرا 
للتدابري  املواطنن  اأغلبية  اح���رام  لعدم 
االجتماعي،  كالتباعد  املتخذة،  الوقائية 
التعقيم،  و�سائل  وا�ستعمال  الكمامة  وو�سع 

مما  االأ�سواق؛  يف  بكرثة  توافرها  رغم  وذلك 
عدد  وارتفاع  العدوى،  انت�سار  زيادة  اإىل  اأدى 

احلاالت املوؤكدة«.
عيد  منا�سبة  اق��راب  مع  القرار  وتزامن 
ت�سبقها  التي  االأي��ام  ت�سهد  حيث  االأ�سحى، 
والتجمعات  للم�سافرين  مكثفة  ح��رك��ة 

العائلية.

ووجد املغاربة اأنف�سهم اأمام نحو 5 �ساعات 
املدن  وخم��ارج  مداخل  اإغ��الق  قبل  متبقية 
حالة  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  اأع��اله،  املذكورة 
والطرق  امل�سافرين  حمطات  يف  الفو�سى  من 

ال�سيارة.
على  انت�سرت  وفيديوهات  �سور  واأظهرت 
امل�سافرين يف  اأفواجا من  املواقع االجتماعية 
م�سبوق  غري  واكتظاظا  الطرقية،  املحطات 

بالطرق ال�سيارة.
كما  الكبرية”،  الفو�سى  “ليلة  وخلفت 
و�سفها ن�سطاء، حوادث �سري باجلملة يف عدد 

من املناطق املغربية.
و����س���ج���ت ال�����س��ف��ح��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
القرار،  من  الغا�سبة  والتعليقات  باالنتقادات 
غري  ويف  “ارجتاليا  معلقون  اع��ت��ره  ال���ذي 

حمله”.

*وكاالت
بعد  اأم��ريك��ي��ة  والي���ة  ث��اين  ف��ل��وري��دا  اأ�سبحت 
االأك��رث  كانت  التي  نيويورك،  تتجاوز  كاليفورنيا 
ت�سررا من فريو�س كورونا امل�ستجد يف بداية تف�سي 

الوباء يف الواليات املتحدة.
وزاد عدد حاالت “كوفيد 19” يف فلوريدا بواقع 
حاالت  عدد  اإجمايل  لي�سل  االأح��د،  حالة،   9300
االإ�سابة اإىل 423 األفا و855 حالة، لت�سغل الوالية 
اإجمايل  �سجلت  التي  كاليفورنيا  بعد  الثاين  املركز 

اإ�سابات بلغ 448 و497 حالة.
وتاأتي نيويورك يف املركز الثالث من حيث عدد 
األفا   415 �سجلت  اإذ  ك��ورون��ا،  بفريو�س  االإ�سابات 

و827 حالة.
من  ع��دد  اأك��ر  االآن  حتى  نيويورك  يف  ور���س��د 
ت�سغل  بينما  األ��ف��ا،   32 م��ن  ب��اأك��رث  ال��وف��اة  ح��االت 
يقرب  التي  ال��وف��ي��ات  يف  الثامن  امل��رك��ز  ف��ل��وري��دا 

عددها من 6 اآالف.
 10 م��ن  اأك���رث  ف��ل��وري��دا  �سجلت  امل��ت��و���س��ط،  ويف 
�سجلت  بينما  يوليو،  يف  يوميا  جديدة  اإ�سابة  اآالف 

و�سجلت  يوميا،  جديدة  اإ�سابة   8300 كاليفورنيا 
نيويورك 700 حالة اإ�سابة جديدة يوميا.

االإ�سابة  ح��االت  ع��دد  يف  القفزة  وا�ستمرت 
الوالية  حاكم  ك��رر  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ف��ل��وري��دا  يف 
يجعل  ل��ن  اإن��ه  ال��ق��ول،  دي�سانت�س  رون  اجلمهوري 
اأن تعيد فتح  اإلزامية، واإن املدار�س ال بد  الكمامات 

اأبوابها يف اأغ�سط�س.
ال�سيطرة  من  نيويورك  متكنت  لذلك،  وخالفا 
واملطاعم  املتاجر  غلق  خ��الل  م��ن  الفريو�س  على 

واإلزام ال�سكان بو�سع الكمامات.
ي�سغط  بينما  اأي�سا  احلاالت  عدد  زيادة  وتاأتي 
يف  امل��دار���س  فتح  الإع���ادة  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س 
اإ�سابة  من  واالأ�سر  املدر�سن  اخلريف، رغم خماوف 

التالميذ بالعدوى اإذا عادوا اإىل الف�سول.
وتويف اأكرث من 146 األف اأمريكي مبر�س “كوفيد 
وفيات  ع��دد  اإج��م��ايل  رب��ع  م��ن  يقرب  م��ا  اأي   ،”19
 4.2 من  يقرب  ما  هناك  اأن  كما  العامل،  يف  الوباء 
مليون اإ�سابة موؤكدة يف البالد، اأو على االأقل م�ساب 

من بن كل 79 �سخ�سا من ال�سكان.

*بكني
اأن  االثنن،  ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  اأعلنت 
جنوب  يف  ت�سنغدو  مبدينة  االأمريكية  القن�سلية 
العا�سرة  ال�ساعة  اأب��واب��ه��ا  اأغلقت  ال��ب��الد،  غ��رب 

�سباحا.
وفر�ست ال�سن “�سيطرتها” على القن�سلية بعد 

3 اأيام من القرار باإغالقها.
ونقلت و�سائل اإعالم بينها �سبكة “�سي اإن اإن” اأن 
ال�سلطات ال�سينية و�سعت يدها على املبنى الذي مت 
اإنزال العلم االأمريكي من فوقه، فيما جتمع خارجه 

عدد من االأفراد راحوا يلتقطون ال�سور.
وك��ان��ت ال�����س��ن اأم����رت ي���وم اجل��م��ع��ة ب��اإغ��الق 
باإغالق  املتحدة  الواليات  قرار  على  ردا  القن�سلية 

القن�سلية ال�سينية يف مدينة هيو�ستون.
وياأتي االإغالق املتبادل للقن�سليتن ليمثل حلقة 
البلدين  بن  العالقات  توتر  م�سل�سل  يف  جديدة 

العمالقن.

الواليات  ل��دى  بكن،  يف  �سفارتها  جانب  واإىل 
و�سنغهاي  كانتون  م��دن  يف  قن�سليات   5 املتحدة 

و�سينيانغ وت�سنغدو ووها، وكذلك يف هونغ كونغ.
يف  افتتحت  ال��ت��ي  ت�سنغدو  قن�سلية  وتغطي 
منطقة  وخ�سو�سا  ال�سن  غ��رب  ج��ن��وب   ،1985
البعثة  هذه  يف  ويعمل  الذاتي،  احلكم  ذات  التيبت 
ح�سب موقعها االإلكروين مئتا موظف، بينهم 150 

موظفا حمليا.
وك���ان���ت اخل��ارج��ي��ة االأم���ريك���ي���ة اأع��ل��ن��ت اأن 
“حلماية  اأغلقت  هيو�سنت  يف  ال�سينية  القن�سلية 
االأمريكين  ومعلومات  االأمريكية  الثقافية  امللكية 

اخلا�سة«.
مورغان  اخل��ارج��ي��ة،  با�سم  املتحدثة  واأك���دت 
اأورتاغو اأن اتفاقية فيينا “تن�س اأن على دبلوما�سيي 
ومن  امل�سيف،  البلد  ونظم  قوانن  اح��رام  ال��دول 
لذلك  الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  عدم  واجبهم 

البلد”.

*موسكو
االأحد،  بوتن،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  اأعلن 
خالل ح�سوره عر�سا ع�سكريا يف �سان بطر�سرغ، اأن 
البحرية الرو�سية �ستح�سل على 40 �سفينة حربية 

جديدة هذا العام.
مبنا�سبة  يجري  الذي  العر�س  اأن  بوتن  وك�سف 
يوم عيد االأ�سطول البحري الرو�سي �سم 46 �سفينة 
القوة  “اإظهار  اإىل  واأكرث من 4000 جندي، ويهدف 

املتنامية ل�سالحنا البحري«.
واأ�ساف اأن 40 �سفينة من فئات خمتلفة �ستدخل 
�ستكون  الرو�سية  البحرية  واأن  العام،  هذا  اخلدمة 
ال�سوت  �سرعة  �سرعتها  تفوق  باأ�سلحة  جمهزة 

لتعزيز قدراتها القتالية.
“و�سعنا 6 �سفن اأخرى  ويف افتتاح العر�س، قال 
يف اأحوا�س بناء ال�سفن الثالثة الرائدة يف رو�سيا” 

يف االأيام القليلة املا�سية.

“التحديث الع�سكري” اأولويته  وجعل الكرملن 
�سم  اأعقبت  ال��غ��رب  م��ع  ت��وت��رات  و�سط  الق�سوى 
مو�سكو ل�سبه جزيرة القرم عام 2014، وفق ما نقلت 

بر�س«. “اأ�سو�سيتد 
اليوم  باملنا�سبة،  مماثلة  اح��ت��ف��االت  وج���رت 
فالديفو�ستوك  االأق�سى:  ال�سرق  مدن  يف  االأح��د، 
يف  و�سيفا�ستوبول  وبروبافلوف�سك-كام�سات�سك، 
وبالتيي�سك،  و�سيفريومور�سك،  القرم،  جزيرة  �سبه 
طرطو�س  ومدينة  رو�سيا،  جنوب  يف  وكا�سبري�سك 

ال�ساحلية يف �سوريا.
وح�سر بوتن يف وقت �سابق هذا االأ�سبوع مرا�سم 
دخول �سفن حربية جديدة اإىل �سبه جزيرة القرم، 
حربية  �سفن  لبناء  طموح  برنامج  مبوا�سلة  وتعهد 
بحرية  ق��وة  اإىل  بحاجة  “رو�سيا  قائاًل  جديدة، 
على  احلفاظ  يف  وامل�ساعدة  م�ساحلها،  عن  للدفاع 

التوازن اال�سراتيجي، واال�ستقرار العاملي”.

*اجلزائر
على  جنائية  ع��ق��وب��ات  ع��ن  اجل��زائ��ر  اأع��ل��ن��ت 
مرتكبي االعتداء اللفظي اأو اجل�سدي �سد العاملن 
تدفق  مع  تزامنا  تزايدها  و�سط  ال�سحة،  قطاع  يف 

املر�سى منذ ظهور وباء كورونا يف البالد.

وبح�سب بيان ن�سر على وكالة االأنباء اجلزائرية 
اجلزائري  ال���وزراء  جمل�س  اعتمد  االأح���د،  م�ساء 
العقوبات،  لقانون  واملتمم  املعدل  االأم��ر  “م�سروع 
مل�ستخدمي  حماية  اأح�����س��ن  �سمان  اإىل  ال��رام��ي 

ال�سحية«.

إيران تنقل حاملة الطائرات 
»المزيفة« إلى مياه الخليج

إيران وسويسرا.. إتمام »أول صفقة إنسانية«

بوتن يتحدث عن أسلحة نووية 
هجومية أسرع من الصوت

»ليلة الفوضى الكبيرة«.. ارتباك 
في المغرب بعد قرار منع التنقل

فلوريدا تسبق نيويورك بإصابات 
كورونا وتقترب من النصف مليون

الصين »تضع يدها« على القنصلية 
األميركية في تشنغدو

عيد البحرية الروسية يصل طرطوس.. 
وبوتن يتحدث عن السفن الـ40

عقوبات تصل إلى المؤبد للمعتدين 
على الطواقم الطبية في الجزائر


