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اغالق 2600 منشأة منذ الحظر 
لمخالفتها اجراءات السالمة

*عمان 
طارق  الدكتور  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��ر  قال 
احلموري انه مت اإغالق حوايل 2600 من�صاأة منذ بداية احلظر 
والوقاية  العامة  ال�صالمة  اج���راءات  ملخالفتها  الآن  وحتى 
جولة   2860 ب  والقيام  الدفاع  واأوامر  والت�صريعات  ال�صحية 
واملوؤ�ص�صات  ال���وزارات  مع  بالتعاون  ال���وزارة  قبل  من  رقابية 

احلكومية ذات العالقة.
وا�صاف يف بيان الحد : لقد جتاوز عدد املن�صاآت التي متت 
الرقابية  واجلهات  امل�صرتكة  التفتي�ش  جلان  قبل  من  زيارتها 

املعنية للتاأكد من التزامها باإجراءات ال�صالمة العامة والوقاية 
ال�صحية واأوامر الدفاع منذ فر�ش احلظر وحتى اليوم اأكرث من 
على  الوزير  و�صدد  اململكة.  مناطق  مبختلف  من�صاأة  األف   130
�صرورة تكثيف عمليات الرقابة على خمتلف املن�صاآت للتاأكد من 
الحرتازية  والجراءات  العامة  ال�صالمة  باإجراءات  التزامها 
والقرارات  الدفاع  اأوام��ر  وتطبيق  كورونا  فريو�ش  من  للوقاية 
التزام  اأهمية  احلموري  واكد  ال�صاأن.  بهذا  ال�صادرة  احلكومية 
بالتباعد  واملن�صاآت  التجارية  املحالت  وم��رت��ادي  املواطنني 
وارتداء الكمامات واإجراءات ال�صالمة العامة.                تابع �ش2

حظر تدخل شاغلي المناصب العليا باالنتخابات5 إصابات محلية بكورونا و واحدة خارجية و 9 حاالت شفاء

الملك يشارك في مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني

ــــا ــــواردن ــــي م ـــمـــة الــــتــــي تــتــطــلــب تـــكـــامـــاًل أفــــضــــل ف ـــعـــول إعــــــــادة ضـــبـــط ال
لبنان إلى  واإلقليمية  الدولية  اإلنسانية  المساعدات  وصول  لتسهيل  مستعٌد  األردن 
األردن مستعٌد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي االستراتيجي في لبنان 
الملك يعرب عن شكره للرئيس الفرنسي واألمين العام لألمم المتحدة على تنظيم المؤتمر

ــل لــنــتــخــطــى الــمــصــاعــب  ــم ــع ــون لــلــخــطــر وعــلــيــنــا ال ــرض ــع جــمــيــعــنــا م

*عمان 
 6 ت�صجيل  ع��ن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�صابات جديدة بفريو�ش كورونا امل�صتجّد يف 
اململكة الأحد، 5 منها حملّية، لريتفع العدد 
وت��وزع��ت  اإ���ص��اب��ة.   1252 اإىل  الإج��م��ايل 
احلالت اجلديدة، بح�صب املوجز الإعالمي 
ال�صحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�صة  عن  ال�صادر 
على النحو الآتي: 3 حالت خمالطة مل�صابني 
يف حمافظة اإربد، وحالتان خمالطتان لأحد 
اإىل  اإ�صافة  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  امل�صابني 

حالة بني القادمني من اجلزئر مّمن يقيمون 
يف فنادق احلجر.  واأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 
لعزل  �صة  املخ�صّ املنطقة  يف  �صفاء  حالت   9
اإ�صافة اإىل اإجراء  امل�صابني يف البحر املّيت، 
اإجمايل عدد  5925 فح�صًا خمربّيًا، لي�صبح 
الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�صات 
اإىل  ولفت  فح�صًا.   646473 الآن  وحتى 
الإعالن عن موعد تفعيل اأمر الّدفاع رقم 11 
ل�صنة 2020 خالل الأ�صبوع احلايل، ول�صيما 
ُيلِزم  وال��ذي  حملية،  اإ�صابات  ت�صجيل  مع 

باأق�صى  اللتزام  والأف��راد  املن�صاآت  اأ�صحاب 
عقوبات  وفر�ش  واحل��ذر،  احليطة  درج��ات 
اأو  فيها،  العاملون  يلتزم  ل  من�صاأة  كّل  على 
تهمل  التي  اأو  الكّمامات  بارتداء  مرتادوها 
�صاأنها  من  ممار�صات  باّتباع  الوقاية  اأ�صاليب 

تعري�ش �صّحة املواطنني و�صالمتهم للخطر.
الل��ت��زام  اإىل  املواطنني  ال���وزارة  ودع��ت 
مبعايري ال�صالمة والوقاية، وارتداء الكّمامات، 
اإقامة التجّمعات لأكرث من 20 �صخ�صًا،  وعدم 

وا�صتخدام تطبيقي “اأمان” و”�صحتك”.

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ش  قرر 
امل�صتقلة  الهيئة  جمل�ش  طلب  على  وب��ن��اء 
لالنتخاب وحر�صها على اأن تكون النتخابات 
النيابية املزمع عقدها يف العا�صر من ت�صرين 
حظر  و�صفافة،  ونزيهة  حرة  املقبل  الثاين 
�صاغلي املنا�صب العليا يف املوؤ�ص�صات الر�صمية 
والعامة التدخل اأو ا�صتغالل منا�صبهم ل�صالح 
موظفي  وحظر  قائمة،  اأو  مر�صح  اأي  خدمة 
احلكومة القيام بالدعاية النتخابية ل�صالح 

ال���وزراء،  رئي�ش  وعمم  املر�صحني.  م��ن  اأي 
مفو�صي  جمل�ش  رئي�ش  عن  ال�صادر  الكتاب 
جميع  ع��ل��ى  ل��الن��ت��خ��اب،  امل�صتقلة  الهيئة 
والر�صمية  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات 
التعليمات  من   )9( امل��ادة  باأحكام  لاللتزام 
وتعديالتها   2016 ل�صنة   7 رقم  التنفيذية 
وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ق���واع���د ح���م���الت ال��دع��اي��ة 
على  يحظر   “ – تن�ش:اأ  والتي  النتخابية 
�صاغلي املنا�صب العليا يف املوؤ�ص�صات الر�صمية 
والعامة التدخل اأو ا�صتغالل منا�صبهم ل�صالح 

يحظر   “ ب-  قائمة«.  اأو  مر�صح  اأي  خدمة 
الر�صمية  واملوؤ�ص�صات  احلكومة  موظفي  على 
وال��ع��ام��ة واأم����ني ع��م��ان واأع�����ص��اء جمل�ش 
البلدية  املجال�ش  وروؤ�صاء  الأمانة وموظفيها 
بالدعاية  ال��ق��ي��ام  وموظفيها  واأع�����ص��ائ��ه��ا 
النتخابية ل�صالح اأي من املر�صحني يف اأماكن 
عملهم، كما يحظر ا�صتخدام اأي من الو�صائل 
يف  املوؤ�ص�صات  ل��ه��ذه  اململوكة  وامل���وج���ودات 
من  اأي  اأو  قائمة  لأية  النتخابية  الدعاية 
املر�صحني فيها”.                                   تابع �ش3

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  �صارك 
الأحد، يف موؤمتر دويل حل�صد الدعم للبنان 
وقع  ال��ذي  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار  اأعقاب  يف 
مئات  بحياة  واأودى  املا�صي،  الثالثاء  يوم 

ال�صحايا وت�صبب باإ�صابة الآلف.
الت�صال  تقنية  ع��رب  امل��وؤمت��ر،  وعقد 

الفرن�صي  ال��رئ��ي�����ش  م��ن  ب��دع��وة  امل��رئ��ي، 
اإمي��ان��وي��ل م��اك��رون، والأم���ني ال��ع��ام ل��الأمم 
امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و غ��وت��ريي�����ش، ب��ه��دف 
وال�صعب  لبريوت  والدعم  امل�صاعدة  تقدمي 
دول  وممثلي  ق���ادة  مب�صاركة  ال��ل��ب��ن��اين، 

عربية واأجنبية.
 واأل���ق���ى ج��الل��ة امل��ل��ك ك��ل��م��ة، خ��الل 

املوؤمتر، فيما يلي ن�صها: ب�صم اهلل الرحمن 
اأب��داأ  اأن  يل  الرحيماأ�صدقائي،ا�صمحوا 
ال�صقيق،  اللبنايّن  لل�صعب  التحية  بتوجيه 
تعازينا  ونقّدم  اليوم،  نلتقي  اأجلهم،  فمن 
احل����ارة ل��ل��ذي��ن ف��ق��دوا اأح��ب��ت��ه��م يف ه��ذا 
النفجار املاأ�صاوي، داعني اهلل اأن ميّن على 

امل�صابني بال�صفاء العاجل.

وبالن�صبة لأولئك الذين جنوا باإ�صاباٍت 
املاأ�صاة ل يو�صف،  فاإّن حجم هذه  طفيفٍة، 
اإذ وجد قرابة 300 األف �صخ�ٍش يف بريوت 
حياتهم  وانقلبت  ماأوًى،  بال  فجاأًة  اأنف�صهم 
راأ�صًا على عقٍب خالل ب�صع دقائق، وهم ما 
زالوا يف خ�صم مواجهتهم لوباٍء عاملٍي واأزمٍة 
اقت�صاديٍة.                                         تابع �ش2

الملك:المحنة التي يمر بها لبنان محنتنا جميعًا 

*عمان 
التي  جل�صته  يف  ال����وزراء  جمل�ش  ق��رر 
ال���وزراء  رئي�ش  برئا�صة  الأح���د  عقدها 
الدكتور عمر الرزاز املوافقة على جمموعة 
اجلمركّية  بالرقابة  املتعّلقة  الأنظمة  من 

على الب�صائع امل�صتوردة.
وقرر املجل�ش املوافقة على نظام الرقابة 
املعفاة  امل�صتوردة  الب�صائع  على  اجلمركية 
الرقابة  لغايات  ياأتي  وال��ذي   2020 ل�صنة 
الإج�����راءات  وب��ي��ان  الب�صائع  ه���ذه  ع��ل��ى 

وال�صروط الالزمة لأحكام هذه الرقابة.
نظام  على  امل��واف��ق��ة  املجل�ش  ق��رر  كما 
اخلطرة  الب�صائع  على  اجلمركية  الرقابة 
والب�صائع ثنائية ال�صتخدام الواردة للنقل 

بالعبور اأو بال�صحن املرحلي ل�صنة 2020.
اأحكام  تنظيم  لغايات  النظام  وي��اأت��ي 
ال���رق���اب���ة ع��ل��ى ال��ب�����ص��ائ��ع ال���ت���ي ميكن 
من  ال�صامل  الدمار  اأ�صلحة  يف  ا�صتخدامها 
املواد الكيماوية اأو النووية اأو البيولوجية 
والتي قد ت�صتخدم يف تهديد الأمن وال�صلم 

الدوليني.
يف  فنية  جلان  ت�صكل  النظام  ومبوجب 
التفتي�ش  مهام  تتوىل  اجلمركية  امل��راك��ز 
اخل��ط��رة  للب�صائع  وامل��ع��اي��ن��ة  وامل��ت��اب��ع��ة 
والب�صائع ثنائية ال�صتخدام للنقل بالعبور 

اأو بال�صحن املرحلي وغريها من املهام.
عليها  واف���ق  ال��ت��ي  الأن��ظ��م��ة  و�صملت 
لنظام  ًل  معدِّ نظامًا  اأي�صًا،  ال��وزراء  جمل�ش 
الب�صائع  على  اجلمركية  اخل��دم��ات  ب��دل 
امل�صتوردة ل�صنة 2020م.                     تابع �ش2

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�ش  اكد 
الفرتة  خ��الل  ترتكز  احلكومة  جهود  اأن 
بناتنا  ع��ودة  وت��رية  ت�صريع  على  القادمة 
اأن  ول�صيما  وطنهم،  اىل  املغرتبني  واأبنائنا 
�صعبة  معي�صية  ظروف  من  يعانون  بع�صهم 

نتيجة فقدانهم وظائفهم.
الأ�صبوعية  كلمته  يف  ال����رزاز  واع��ل��ن 
مع  وب��ال�����ص��راك��ة  احل��ك��وم��ة  اأن  الأح�����د، 
تكاليف عودة  �صتتحمل  �صندوق همة وطن 
البع�ش منهم، وخا�صة الذين ل ي�صتطيعون 
معايري  و���ص��م��ن  ال���ع���ودة،  تكاليف  حت��م��ل 

اخلارجية  وزارة  �صتقوم  ووا�صحة  �صفافة 
اآلية  وعن  عنها  بالإعالن  املغرتبني  و�صوؤون 

ال�صتفادة منها.
�صي�صدر  ان��ه  ال���وزراء  رئي�ش  اعلن  كما 
يت�صّمن  ال��ذي   15 رق��م  ال��دف��اع  اأم��ر  اليوم 
برامج  من  امل�صتفيدة  ال�صريحة  يف  التو�ّصع 
لي�صمل  اجل��دي��دة،  الج��ت��م��اع��ي  ال�صمان 
من  بتمكينهم  ال��ع��ام،  القطاع  يف  العاملني 
احل�صول على �صلف مالّية ت�صل مئتي دينار، 
فوائد  اأّي  ترتيب  دون  التقاعد  عند  ُت�صّدد 
ت�صهيالت  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلفة،  هذه  على 
وموؤ�ّص�صات  ل�صركات  وا�صعة  واإع���ف���اءات 

ترّتبت  الذين  والأف���راد  اخلا�ش،  القطاع 
لل�صمان  م�صّددة  غري  مالّية  مبالغ  عليهم 

الجتماعي.
ال�صامي  امللكي  الأم���ر  اأن  ال���رزاز  واك��د 
اأّننا  يعرّب عن  النيابّية  النتخابات  باإجراء 
بنهج  ُقُدمًا  امل�صّي  على  ق��ادرة  قوّية  دول��ة 
الظروف  اأحلك  والتحديث يف ظّل  الإ�صالح 
ا�صتحقاق  اأم��ام  “نحن  م�صيفا  والتحّديات، 
جاهدين  ن�صعى  اأن  واج��ب��ن��ا  وم���ن  ك��ب��ري، 
العريق  اأردّننا  بتاريخ  يليق  ومبا  لإجناحه 

مع قرب دخولنا مئوّيته الثانية”.
تابع �ش2

ان  *عمَّ
با�صتقبال  الأح��د،  العدل  وزارة  ب��داأت 
برتخي�ش  خا�صة  ج��دي��دة  دف��ع��ة  طلبات 

كاتب العدل.
اإَنّ ذلك  بيان �صحفي  ال��وزارة يف  وقالت 
من  العدل  كاتب  خدمات  تقدمي  اإىل  يهدف 
يف  للمواطنني  املرخ�صني  العدل  اب  ُكَتّ ِقبل 

مكاتب خا�صة على مدى 24 �صاعة ويف اأيام 
العطل، ا�صتناًدا لأحكام نظام ترخي�ش كاتب 
وتعديالته.   2015 ل�صنة   22 رق��م  العدل 
لهوين  الَتّ ام  ب�َصّ الدكتور  العدل  وزير  وقال 
اب  كَتّ �صيقوم  النظام  ه��ذا  ومب��وج��ب  ���ه  اإَنّ
ابقني  العدل املرخ�صون، وهم من الق�صاة ال�َصّ
العدل،  الكاتب  اأعمال  ببع�ش  املحامني  اأو 

اخلدمة  وتوفري  العدلية  املعامالت  واإجراء 
للمواطنني على مدار ال�صاعة خا�صة للذين 
لل�صفر  كال�صطرار  خا�صة  ظ��روف  لديهم 
ل  الذين  ن  ال�ِصّ كبار  اأو  متاأخرة،  اأوق��ات  يف 
ي�صتطيعون الذهاب اإىل دوائر كاتب العدل 
املحاكم  على  العبء  وتخفيف  املحاكم  يف 
و�صرعة اجناز املعامالت.                 تابع �ش3

الوزراء يوافق على أنظمة
 تتعلق بالرقابة الجمركّية 

الرزاز: تسريع وتيرة عودة
 الراغبين من المغتربين

بدء استقبال طلبات كاتب 
العدل المرخص

التعليم العالي تحذر من الترويج 
للدراسة في جامعات وهمية

محكمة صلح عمان تقرر منع 
النشر بقضية نقابة المعلمين

تأثر جزئي على توزيع المياه 
لمناطق في عمان والرصيفة 

وفاة شخص بعيار ناري
 في مخيم الزرقاء

النعيمي: دوام الطلبة في األول 
من أيلول بشكله المعتاد

*عمان 
بع�ش  قيام  من  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ح��ذرت 
للدرا�صة  الجتماعي،  التوا�صل  مواقع  خالل  من  بالرتويج  الأ�صخا�ش 

يف جامعات وهمية واأخرى غري معرتف بها من قبل الوزارة.
اىل  الطلبة  جميع  الح����د،  �صحفي  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  ودع���ت 
اجلامعات  اأن  م��وؤك��دة  الإع���الن���ات،  ه��ذه  مثل  وراء  الجن���رار  ع��دم 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  بها  واملعرتف  الأردن��ي��ة  غري 
ومعادلة  الع��رتاف  مديرية  نافذة  على  املدرجة  فقط  هي  العلمي، 
http://rce.mohe.gov.jo/ ال���راب���ط  ع��ل��ى  ال�����ص��ه��ادات 

.  RecognizedUniversities
اأو  جهة  اأو  مكتب  اأي  مع  التعامل  من  الطلبة  ال��وزارة  حذرت  كما 
اأ�صخا�ش غري مرخ�صني من قبلها علما باأن مكاتب اخلدمات اجلامعية 
فقط  هي  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  املرخ�صة 
http://mohe.gov.jo/ar/Pages/: الرابط  على  املدرجة 

.  ServicesOffices.aspx

من موزمبيق.. مفاجآت عن شحنة 
األمونيوم التي صنعت كارثة بيروت

*وكاالت
ك�صفت �صركة موزمبيق ل�صناعة املتفجرات عن »مفاجاآت« جديدة 
ب�صاأن �صحنة نرتات الأمونيوم، التي انفجرت الثالثاء املا�صي يف مرفاأ 
بالعا�صمة  واملمتلكات  الأرواح  يف  ج�صيمة  اأ�صرارا  واأحلقت  ب��ريوت، 
نرتات  م��ادة  من  طنا   2750 من  املوؤلفة  ال�صحنة  وكانت  اللبنانية. 
من  متجهة  واملتفجرات،  ال�صماد  �صناعة  يف  ت�صتخدم  التي  الأمونيوم 
جورجيا اإىل موزمبيق، قبل اأن حتتجزها ال�صلطات اللبنانية يف بريوت 

ملدة تقرتب من 7 �صنوات، اإل اأنها انفجرت يف “الثالثاء امل�صوؤوم«.
وقال املتحدث با�صم �صركة موزمبيق ل�صناعة املتفجرات، اأن �صحنة 
 ،2013 عام  منذ  بريوت  مرفاأ  يف  احتجازها  مت  التي  الأمونيوم  نرتات 
هذ  يف  تعمل  التي  ال�صركة  اإىل  ت�صل  مل  التي  الوحيدة  ال�صحنة  هي 
الأمريكية  اإن” الإخبارية  اإن  “�صي  �صبكة  ونقلت  �صنوات.  منذ  املجال 
عن املتحدث با�صم ال�صركة قوله: “هذه هي ال�صحنة الوحيدة التي مل 

ت�صل. هذا لي�ش �صائعا. اإنه لي�ش �صائعا على الإطالق«.
واأ�صاف املتحدث الذي طلب عدم الك�صف عن ا�صمه: “عادة عندما 
تقدم طلبا لأي �صيء ت�صرتيه، فلي�ش من ال�صائع اأنك ل حت�صل عليه. 

هذه ال�صحنة لي�صت ك�صحنة فقدت يف الربيد، اإنها كمية كبرية«.
اأن  املتفجرات،  ل�صناعة  موزمبيق  �صركة  با�صم  املتحدث  واأو�صح 
ل�صركات  متفجرات  ل�صناعة  خم�ص�صة  كانت  الأمونيوم  نرتات  �صحنة 
اأنه متت م�صادرتها واحتجازها يف ميناء  التعدين يف موزمبيق، موؤكدا 
بريوت منذ حوايل 7 �صنوات. واأكد املتحدث اأن �صركته مل تدفع ثمن 
ال�صحنة لإنها مل ت�صتلمها، م�صريا اإىل اأنها ا�صرتت �صحنة اأخرى عو�صا 

عن ال�صحنة التي مت احتجازها يف لبنان، وانفجرت الأ�صبوع املا�صي.
واأعرب املتحدث با�صم ال�صركة عن “ا�صتغرابه ال�صديد” من طول 
لي�صت  “هذه  قائال:  الأمونيوم،  ب�صحنة  بها  الحتفاظ  مت  التي  املدة 
اإنها مادة خطرية جدا  مادة ميكن تخزينها من دون اأي ا�صتخدام لها. 

وحتتاج اإىل نقل وفق معايري �صارمة للغاية«.
لإنتاج  وت�صتخدم  جدا  قوي  وموؤك�صد  خطرية  “مادة  اأنها  واأ�صاف 
فقط  ثقاب  عود  ت�صعل  قد  البارود.  مثل  لي�ش  الأمر  لكن  املتفجرات. 
اأمانا  اأكرث  البارود  النارية.  الألعاب  مثل  الفور  على  تنفجر  و�صوف 

منها«.

*عمان 
قررت حمكمة �صلح جزاء عمان حظر ن�صر اأي اخبار او من�صورات او 
التعليق على جمريات املحاكمة يف الدعوى الق�صائية املتعلقة بنقابة 
التوا�صل  ومن�صات  واملطبوعات  الإع��الم  و�صائل  مبختلف  املعلمني، 

الجتماعي.
وبح�صب كتاب �صادر عن القا�صي حممد الطراونة، فاإن القرار جاء 
عمال باأحكام املادة 255 من قانون العقوبات واملادة 39/ب من قانون 

املطبوعات والن�صر. 

*عمان 
اليوم  املياه  توزيع  برنامج  اإن  مياهنا  الردن  مياه  �صركة  قالت 
والزرقاء،  عمان  العا�صمة  يف  حمددة  ملناطق  جزئيا  �صيتاأثر  الثنني، 
عمان  لأمانة  التابع  ال�صريع  البا�ش  م�صروع  مقاويل  احد  قيام  ب�صبب 
الكربى باإجراء حتويل على م�صارات خطوط مياه رئي�صية من ال�صاعة 
الثامنة �صباحا ولغاية ال�صاعة 4 م�صاء. وا�صارت الوزارة يف بيان الحد، 
“�صاحية  اىل ان املناطق التي �صتتاأثر اأدوارها يف عمان هي: طرببور 
“حي  الر�صيفة  ويف  عليا”،  اأبو  منطقة  اجلنوبي،  ال�صهيد  حي  ال�صفا، 
احل�صني  العايل،حي  احل�صري  التطوير  جريبا،  منقطة  العايل،  جعفر 

العايل، �صاحية امللك عبداهلل، حي الر�صيد العايل”.

*عمان 
ق�صى �صخ�ش اإثر اإ�صابته بعيار ناري يف خميم الزرقاء.

ورد  بالغا  اإن  العام،  الأمن  مديرية  با�صم  الإعالمي  الناطق  وقال 
فجر الحد بوجود �صخ�ش اربعيني م�صاب بعيار ناري يف منطقة القدم 
مبخيم الزرقاء حيث حتركت الأجهزة الأمنية اإىل املوقع، مو�صحا انه 
مت اإ�صعافه اإىل م�صت�صفى الزرقاء احلكومي، وما لبث واأن فارق احلياة 
مطلق  عن  جار  والبحث  ال�صرعي،  الطب  مركز  اإىل  الوفاة  اإخالء  ومت 

النار بعد حتديد هويته.

*عمان 
اأكد وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�صري النعيمي، اأن دوام الطلبة 
يف املدار�ش للعام الدرا�صي املقبل 2020/2021 �صيبداأ يف الأول من �صهر 

اأيلول املقبل بال�صكل املعتاد.
وقال الدكتور النعيمي يف ت�صريح لوكالة الأنباء الردنية )برتا(، 

الأحد، اإنه ل �صحة ملا يتم تداوله حول الدوام بالتناوب.
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*عمان 
�صارك جاللة امللك عبداهلل الثاين، الأحد، 
يف موؤمتر دويل حل�صد الدعم للبنان يف اأعقاب 
الثالثاء  يوم  وقع  ال��ذي  ب��ريوت  مرفاأ  انفجار 
وت�صبب  ال�صحايا  مئات  بحياة  واأودى  املا�صي، 

باإ�صابة الآلف.
وع��ق��د امل���وؤمت���ر، ع���رب ت��ق��ن��ي��ة الت�����ص��ال 
اإميانويل  الفرن�صي  الرئي�ش  من  بدعوة  املرئي، 
اأنطونيو  العام لالأمم املتحدة  ماكرون، والأمني 
والدعم  امل�صاعدة  تقدمي  بهدف  غوتريي�ش، 
ق��ادة  مب�صاركة  اللبناين،  وال�صعب  ل��ب��ريوت 

وممثلي دول عربية واأجنبية.
 واأل����ق����ى ج���الل���ة امل���ل���ك ك��ل��م��ة، خ��الل 
الرحمن  اهلل  ب�صم  ن�صها:  يلي  فيما  امل��وؤمت��ر، 
الرحيماأ�صدقائي،ا�صمحوا يل اأن اأبداأ بتوجيه 
اأجلهم،  فمن  ال�صقيق،  اللبنايّن  لل�صعب  التحية 
نلتقي اليوم، ونقّدم تعازينا احلارة للذين فقدوا 
اأحبتهم يف هذا النفجار املاأ�صاوي، داعني اهلل 

اأن ميّن على امل�صابني بال�صفاء العاجل.
باإ�صاباٍت  جنوا  الذين  لأولئك  وبالن�صبة 
اإذ  يو�صف،  ل  املاأ�صاة  هذه  حجم  فاإّن  طفيفٍة، 
وجد قرابة 300 األف �صخ�ٍش يف بريوت اأنف�صهم 

على  راأ�صًا  حياتهم  وانقلبت  م��اأوًى،  بال  فجاأًة 
عقٍب خالل ب�صع دقائق، وهم ما زالوا يف خ�صم 

مواجهتهم لوباٍء عاملٍي واأزمٍة اقت�صاديٍة.
لدعم  العمل  علينا  اأّن  جميعًا  اأدركنا  لقد 
العزيزين  �صديقي  واأ���ص��ك��ر  لبنان،  واإ���ص��ن��اد 
الرئي�ش ماكرون والأمني العام لالأمم املتحدة، 

على تنظيم هذا املوؤمتر يف وقٍت ق�صري.
هي  لبنان  بها  مير  التي  اأ�صدقائي،املحنة 
اأي�صًا،  بلداننا  على  توؤثر  فهي  جميعًا،  حمنتنا 

ول ميكننا اأن نقف مكتويف الأيدي.
طبيٍة،  م�صاعداٍت  باإر�صال  الأردن  بداأ  لقد 

اأخ��رى.  اإغاثية  وم��واد  م��ي��داين،  وم�صت�صفًى 
اإ�صافيٍة،  اإنقاٍذ  باإر�صال فرق  �صنقوم قريبًا  كما 
امل�صاعدة  لتقدمي  وطبيٍة  غذائيٍة  واإم��داداٍت 
اخلارجية  وزير  و�صيكون  الق�صري.  املدى  على 
يف  ليتابع  الأ���ص��ب��وع،  ه��ذا  ب��ريوت  يف  الأردين 
امليدان كيفية م�صاهمة الأردن يف تكامل جهود 

الإغاثة.
فاإّن  العاملية،  �صهدنا يف اجلائحة  ولكن كما 
الأزمة اللبنانية، بكامل اأبعادها، تبنّي لنا اأّننا 
جميعًا معر�صون للخطر، اإن مل نعمل مع بع�صنا 

لنتخطى امل�صاعب.

اإىل  الأم��ام  نحو  طريقنا  ي�صتند  اأن  بّد  ل 
اإعادة �صبط العوملة التي تتطلب تكاماًل اأف�صل 

يف مواردنا، وتف�صي اإىل تاآزٍر وازدهاٍر عامليني.
اإّن الأردن م�صتعٌد للقيام بدوره، عرب توفري 
لت�صهيل و�صول  نقطة انطالٍق ومركٍز لوج�صتٍي 
امل�صاعدات الإن�صانية الدولية والإقليمية اإىل 

لبنان.
�صركاء  مع  وبالعمل  الطويل،  امل��دى  وعلى 
لدعم  م�صتعٌد  الأردن  ف���اإّن  اآخ��ري��ن،  دول��ي��ني 
الغذائي  املخزون  تعزيز  اإىل  الرامية  اجلهود 
دعم  اإىل  بالإ�صافة  لبنان،  يف  ال�صرتاتيجي 

قطاع  عن  ف�صاًل  املايل،  والنظام  الطاقة  قطاع 
الأعمال وال�صركات.

لطاملا كان لبنان، على مدى تاريخه، منارًة 
وعلينا  والتنوير،  والتعددية  العربية  للثقافة 
اأن نفعل كل ما بو�صعنا للحفاظ على هذا الإرث، 
ودعم ال�صعب اللبناين ال�صقيق ال�صامد للتغلب 

على هذه الفاجعة.
�صكرًا لكم”. وح�صر املوؤمتر وزير اخلارجية 
امللك  ج��الل��ة  وم�صت�صار  امل��غ��رتب��ني،  و���ص��وؤون 
امللك  جاللة  وم�صت�صار  والتن�صيق،  لالت�صال 

لل�صيا�صات والإعالم. 

الملك:المحنة التي يمر بها لبنان هي محنتنا جميعًا 

*عمان 
عقدها  التي  جل�صته  يف  ال����وزراء  جمل�ش  ق��رر 
الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�ش  برئا�صة  الأحد 
املتعّلقة  الأن��ظ��م��ة  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  امل��واف��ق��ة 

بالرقابة اجلمركّية على الب�صائع امل�صتوردة.
الرقابة  ن��ظ��ام  على  امل��واف��ق��ة  املجل�ش  وق���رر 
ل�صنة  املعفاة  امل�صتوردة  الب�صائع  على  اجلمركية 
هذه  على  ال��رق��اب��ة  ل��غ��اي��ات  ي��اأت��ي  وال���ذي   2020
الالزمة  وال�����ص��روط  الإج����راءات  وب��ي��ان  الب�صائع 

لأحكام هذه الرقابة.
الرقابة  نظام  على  املوافقة  املجل�ش  ق��رر  كما 
الب�صائع اخلطرة والب�صائع ثنائية  اجلمركية على 
بال�صحن  اأو  بالعبور  للنقل  ال���واردة  ال�صتخدام 

املرحلي ل�صنة 2020.
الرقابة  اأحكام  تنظيم  لغايات  النظام  وياأتي 
اأ�صلحة  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي  الب�صائع  على 
اأو  النووية  اأو  الكيماوية  امل��واد  من  ال�صامل  الدمار 
الأمن  تهديد  يف  ت�صتخدم  قد  والتي  البيولوجية 

وال�صلم الدوليني.
املراكز  يف  فنية  جلان  ت�صكل  النظام  ومبوجب 
اجلمركية تتوىل مهام التفتي�ش واملتابعة واملعاينة 
ال�صتخدام  ثنائية  والب�صائع  اخلطرة  للب�صائع 
للنقل بالعبور اأو بال�صحن املرحلي وغريها من املهام.

و�صملت الأنظمة التي وافق عليها جمل�ش الوزراء 
ًل لنظام بدل اخلدمات اجلمركية  اأي�صًا، نظامًا معدِّ

على الب�صائع امل�صتوردة ل�صنة 2020م.
يتنا�صب مع  ا�صتيفاء بدل  لغايات  النظام  وياأتي 
قيمة الب�صائع امل�صتوردة املعفاة، ولت�صجيع ا�صترياد 
هذا  اأك���ان  ���ص��واء  القليلة  القيمة  ذات  الب�صائع 
اأو عن  ال�صخ�ش ذاته مبا�صرة  ال�صترياد عن طريق 
طريق و�صيط، ف�صاًل عن حتقيق العدالة يف الب�صائع 

اخلا�صعة للر�صوم.
اإق��ف��ال  ن��ظ��ام  على  امل��واف��ق��ة  املجل�ش  ق��رر  كما 
امل�صتودعات العامة على م�صوؤولّية الهيئة امل�صتثمرة 
اإىل  ال��دخ��ول  لتنظيم  ياأتي  وال��ذي   ،2020 ل�صنة 
من  امل�صتثمرة  الهيئات  ومتكني  العامة  امل�صتودعات 
اآلية  وحتديد  فيها  املوجودة  الب�صائع  على  الطالع 
بتنظيم  امل�صتثمرة  الهيئة  النظام  ويلزم  اإقفالها. 
عمليّات دخول الب�صائع وخروجها من امل�صتودع العام، 
والكامريات،  واحلرا�صة  والأب��واب  الأ�صوار  وتوفري 
�صة للم�صتودع  واإقفال جميع املنافذ والأمكنة املخ�صّ
التي  اآخر، ويف �صوء الإج��راءات  العام. على �صعيد 
اجلوّية  الأر���ص��اد  دائ��رة  لدمج  احلكومة  اتخذتها 
لت�صبح مديرّية يف وزارة النقل؛ قّرر جمل�ش الوزراء 
اإحالة مدير دائرة الأر�صاد اجلوّية املهند�ش ح�صني 

املومني اإىل التقاعد.

*عمان 
قال وزير ال�صناعة والتجارة والتموين الدكتور 
اإغالق حوايل 2600 من�صاأة  انه مت  طارق احلموري 
اجراءات  ملخالفتها  الآن  وحتى  احلظر  بداية  منذ 
والت�صريعات  ال�صحية  والوقاية  العامة  ال�صالمة 
رقابية  جولة   2860 ب  والقيام  ال��دف��اع  واأوام���ر 
واملوؤ�ص�صات  ال��وزارات  مع  بالتعاون  ال��وزارة  قبل  من 

احلكومية ذات العالقة.
وا�صاف يف بيان الحد : لقد جتاوز عدد املن�صاآت 
امل�صرتكة  التفتي�ش  جلان  قبل  من  زيارتها  متت  التي 
التزامها  م��ن  للتاأكد  املعنية  الرقابية  واجل��ه��ات 
ال�صحية  وال��وق��اي��ة  العامة  ال�صالمة  ب��اإج��راءات 
اأكرث  اليوم  الدفاع منذ فر�ش احلظر وحتى  واأوامر 

من 130 األف من�صاأة مبختلف مناطق اململكة.
عمليات  تكثيف  ���ص��رورة  على  ال��وزي��ر  و���ص��دد 
التزامها  من  للتاأكد  املن�صاآت  خمتلف  على  الرقابة 
باإجراءات ال�صالمة العامة والجراءات الحرتازية 
الدفاع  اأوام��ر  وتطبيق  كورونا  فريو�ش  من  للوقاية 

والقرارات احلكومية ال�صادرة بهذا ال�صاأن.
واكد احلموري اأهمية التزام املواطنني ومرتادي 
وارت���داء  بالتباعد  واملن�صاآت  التجارية  امل��ح��الت 
اأن  حيث  العامة  ال�صالمة  واإج����راءات  الكمامات 
ال���وزارات  كافة  بها  تقوم  التي  الرقابة  عمليات 

اللتزام  متابعة  ت�صمل  املعنية  احلكومية  واجلهات 
م�صتلزمات  وتوفري  املن�صاآت  مرتادي  بني  بالتباعد 
الكمامات  ارت����داء  وب��خ��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ة  ال�����ص��الم��ة 
والقفازات. وا�صار اىل ان فرق الوزارة �صبطت 2670 
م�صريا  الق�صاء،  اىل  احالتها  ومت  متوينية  خمالفة 
املا�صي زيارة حوايل 10  انه مت خالل الأ�صبوع  اىل 
اآلف من�صاأة واغالق 200 من�صاأة يف خمتلف مناطق 
التي ت�صمل  الرقابية  اململكة من قبل كافة اجلهات 

وزارات وموؤ�ص�صات حكومية.
املحافظات  مبختلف  الرقابية  اجلولت  وتنفذ 
من  ع��دد  عن  ممثلني  ت�صم  م�صرتكة  جل��ان  قبل  من 
وزارات  مثل  املعنية  احلكومية  واجلهات  ال���وزارات 
وال�صحة  والعمل  والتموين  والتجارة  ال�صناعة 
عمان  واأمانة  املحلية  والدارة  وال�صياحة  والبيئة 
واملوا�صفات  وال����دواء  للغذاء  العامة  واملوؤ�ص�صة 
ا�صافة  الداخلية،  وزارة  مع  بالتن�صيق  واملقايي�ش، 
اىل جولت خا�صة تقوم بها العديد من تلك اجلهات.

اجلميع  ت��ع��اون  اأهمية  الرقابة  ف��رق  واأك���دت 
قبل  م��ن  العامة  ال�صالمة  ب��اإج��راءات  والل��ت��زام 
التي  املنجزات  على  للمحافظة  واملن�صاآت  املواطنني 
وكذلك  كورونا  وب��اء  مواجهة  �صعيد  على  حتققت 
بعد  القطاعات  غالبية  عمل  ا�صتمرارية  �صمان 

و�صول الأردن ملرحلة اخلطورة املعتدلة.

*عمان 
ور�صة  الأح��د  وال��ق��رى  امل��دن  تنمية  بنك  نظم 
ملوظفي  ال��روات��ب  ح���والت  ن��ظ��ام  ح��ول  تدريبية 
بلدية  يف  امل�صرتكة  اخلدمات  وجمال�ش  البلديات 

املفرق.
وقال رئي�ش بلدية املفرق الكربى عامر الدغمي 
والقرى  املدن  تنمية  بنك  اإن  الور�صة  افتتاحه  لدى 
�صهد تطورا ملحوظا يف تقدمي وت�صهيل املهام ملوظفي 
املقدمة  اخلدمات  على  اإيجابا  انعك�ش  ما  البلديات 

الرواتب  حتويل  خدمة  اأن  اىل  م�صريا  للمواطنني، 
اإلكرتونيا هي اإ�صافة نوعية لعمل البنك.

يف  امل�صرفية  اخل��دم��ات  مديريات  مدير  وق��ال 
الرواتب  ح��والت  نظام  اإن  الزعبي  خالد  البنك 
املركزي  البنك  مع  بالتعاون  البنك  ا�صتحدثه  الذي 
ت�صهيل  اإىل  يهدف  عمان  القاهرة  وبنك  الأردين 
ملوظفي  امل��ال��ي��ة  وامل�صتحقات  ال���روات���ب  اإي�����ص��ال 
ب�صرعة  امل�صرتكة  اخل��دم��ات  وجمال�ش  البلديات 

عالية وجهد وكلفة اأقل.

الملك يشارك في مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني

العمل  وعلينا  للخطر  مــعــرضــون  جميعنا 
لنتخطى المصاعب 

إعادة ضبط العولمة التي تتطلب تكاماًل أفضل 
في مواردنا

المساعدات  وصول  لتسهيل  مستعٌد  األردن 
اإلنسانية الدولية واإلقليمية إلى لبنان

األردن مستعٌد لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز 
المخزون الغذائي االستراتيجي في لبنان 

الفرنسي  للرئيس  شكره  عــن  يعرب  الملك 
تنظيم  على  المتحدة  لألمم  العام  واألمين 

المؤتمر

مجلس الوزراء يوافق على مجموعة من األنظمة 
المتعّلقة بالرقابة الجمركّية على البضائع المستوردة

وزير الصناعة : اغالق 2600 منشأة منذ 
الحظر لمخالفتها اجراءات السالمة

بنك تنمية المدن ينظم ورشة عن 
حواالت الرواتب في بلدية المفرق

*عمان 
عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ش  اك��د 
خالل  ترتكز  احلكومة  جهود  اأن  الرزاز 
وت��رية  ت�صريع  على  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة 
اىل  املغرتبني  واأبنائنا  بناتنا  ع��ودة 
من  يعانون  بع�صهم  اأن  ول�صيما  وطنهم، 
فقدانهم  نتيجة  �صعبة  معي�صية  ظروف 

وظائفهم.
الأ�صبوعية  كلمته  يف  الرزاز  واعلن 
مع  وبال�صراكة  احلكومة  اأن  الأح���د، 
تكاليف  �صتتحمل  وط��ن  همة  �صندوق 
الذين  وخا�صة  منهم،  البع�ش  ع��ودة 
العودة،  تكاليف  حتمل  ي�صتطيعون  ل 
�صتقوم  ووا�صحة  �صفافة  معايري  و�صمن 
املغرتبني  و����ص���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
ال�صتفادة  اآلية  وع��ن  عنها  ب��الإع��الن 

منها.
كما اعلن رئي�ش الوزراء انه �صي�صدر 
اليوم اأمر الدفاع رقم 15 الذي يت�صّمن 
من  امل�صتفيدة  ال�صريحة  يف  التو�ّصع 
اجلديدة،  الجتماعي  ال�صمان  برامج 
ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  لي�صمل 
�صلف  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  م��ن  بتمكينهم 
عند  ُت�صّدد  دي��ن��ار،  مئتي  ت�صل  مالّية 
على  ف��وائ��د  اأّي  ترتيب  دون  التقاعد 
ت�صهيالت  اإىل  بالإ�صافة  ال�صلفة،  هذه 
وموؤ�ّص�صات  ل�صركات  وا�صعة  واإعفاءات 
القطاع اخلا�ش، والأفراد الذين ترّتبت 
عليهم مبالغ مالّية غري م�صّددة لل�صمان 

الجتماعي.
ال�صامي  امللكي  الأمر  اأن  الرزاز  واكد 
عن  يعرّب  النيابّية  النتخابات  باإجراء 
اأّننا دولة قوّية قادرة على امل�صّي ُقُدمًا 
اأحلك  بنهج الإ�صالح والتحديث يف ظّل 
الظروف والتحّديات، م�صيفا “نحن اأمام 
ن�صعى  اأن  واجبنا  ومن  كبري،  ا�صتحقاق 
بتاريخ  يليق  ومب��ا  لإجن��اح��ه  جاهدين 
مئوّيته  مع قرب دخولنا  العريق  اأردّننا 

الثانية«.
احلكومة  دور  ب��اأّن  التاأكيد  وج��دد 
الدعم  بتوفري  يتمّثل  النتخابات  يف 
اجلهة  وهي  لالنتخاب،  امل�صتقّلة  للهيئة 
مفا�صل  جميع  اإدارة  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة 
وكذلك  الدميقراطّية،  العملّية  ه��ذه 
امل�صاهمة يف التوعية والتثقيف باأهمّية 
امل�صاركة يف هذا ال�صتحقاق الد�صتوري.

املقبل  الدرا�صي  بالعام  يتعلق  وفيما 
ال��رزاز  لفت  اأيلول،  مطلع  �صيبداأ  ال��ذي 
حالّيًا  ترتّكز  احلكومة  جهود  ان  اإىل 
على توفري متطّلبات ال�صالمة والوقاية 
اآل��ّي��ات  وجت��وي��د  ك��ورون��ا،  جائحة  م��ن 
جلميع  �صاملة  لتكون  بعد  عن  التعليم 
جلهود  زًا  م��ع��زِّ خ��ي��ارًا  ليبقى  الطلبة؛ 

التعليم داخل احلرم املدر�صي.
اأولياء الأمور  اأن نطمئن  “اود  وقال 
واجهها  التي  التحّديات  ن��درك  باأننا 
تعّلم  م��ن  ف��ات��ه��م  م��ا  وم��ق��دار  الطلبة 
اأم��ام  نحن  ل��ذا  اجلائحة؛  ه��ذه  ب�صبب 
و�صمان  لتعوي�صهم  وطنّية  م�صوؤولّية 
التعّلم؛  يف  والد�صتوري  الإن�صاين  حقهم 
مقاعد  على  املوجدون  احلا�صر  فاأجيال 
امل�صتقبل  �صناع  ه��م  ال��ي��وم  ال��درا���ص��ة 

وحّرا�ش الغد الأف�صل«.
ال��دول��ة  اأن  ال����وزراء  رئي�ش  واك���د 
الأردنية لكل اأبنائها، ول ت�صمح لنف�صها 

ت�صمح لأي  ت�صتقوي على طرف، ول  اأن 
يحتكر  اأن  اأو  عليها  ي�صتقوي  اأن  طرف 
احلقيقة وينتق�ش من حقوق الآخرين، 
“وقد كان هاج�صنا الرئي�ش حماية حق 
اأبنائنا يف التعليم بعيدًا عن التجاذبات 
املعلم  حقوق  وحماية  وال�صتقطاب، 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه؛ ت��ل��ك امل��ك��ان��ة التي 

نحر�ش عليها«.
وفيما يلي ن�ش كلمة رئي�ش الوزراء:

ال�صالم  الأعزاء،  واأخواتي  اخواين 
عام  وكّل  وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم 

واأنتم بخري.
التعازي  باأحر  نتقدم  البداية،  يف 
اإىل الأ�صقاء يف لبنان العزيز بعد حادث 
الأ���ص��ب��وع  وق��ع  ال���ذي  امل���وؤمل  التفجري 
القومي  واجبنا  من  وانطالقًا  املا�صي، 
�صّيدي  لتوجيهات  واإن��ف��اذًا  والإن�صاين، 
– �صارع  – حفظه اهلل  �صاحب اجلاللة 
وفرق  ميداين  م�صت�صفى  لت�صيري  الأردن 

اإنقاذ خلدمة الأ�صّقاء هناك.
الها�صمّية  بقيادته  اأردّننا،  هو  هذا 
وال��رتاح��م  التكافل  اأردن  احلكيمة، 
وال���ت���واد ال����ذي ل ت��ث��ن��ي��ه ال��ظ��روف 
واجبه  اأداء  ع��ن  ال�صعبة  والأح����وال 
ه��و احل���ال جتاه  اأ���ص��ّق��ائ��ه، كما  جت��اه 

اأبنائه.
ع��دة  اإىل  اأت���ط���رق  ���ص��وف  ال���ي���وم 
موا�صيع، كلها تن�صوي حتت عنوان دولة 
القانون التي حتمي جميع اأبنائها ودولة 
التكافل التي حتمي الفئات الأ�صعف من 
املغرتبني  اأبنائنا  مو�صوع  اأولها  اأبنائها، 
التو�صع  ثانيها  ب��ال��ع��ودة،  ال��راغ��ب��ني 
نحو  الإج��ت��م��اع��ي  ال�صمان  ب��رام��ج  يف 
وم�صاعدة  ال��ع��ام  القطاع  يف  موظفينا 
التعايف،  على  اخلا�ش  القطاع  من�صاآت 
مهمة  وطنية  ا�صتحقاقات  وال��ث��ال��ث 
الدرا�صي  العام  لبدء  الإعداد  تتمثل يف 
اجل���دي���د، والإع��������داد ل��الإن��ت��خ��اب��ات 
ا�صتحقاقات  وهي  القادمة،  الربملانية 
يف  لإجناحها  ال�صعي  علينا  د�صتورية 
ي�صعب  وبائية  ظ��روف  ويف  مواقيتها 

التكهن بها.
اخل��ارج،  يف  اأبنائنا  مبو�صوع  اأب���داأ 
 27 ع��ن  يزيد  م��ا  الآن  حتى  ع��اد  وق��د 
يف  احلكومة  و�صت�صتمر  اأبنائنا،  من  الفا 
القادمة  الفرتة  خالل  جهودها  تركيز 
على ت�صريع وترية عودة بناتنا واأبنائنا 
ا�صبح  ال��ذي��ن  وط��ن��ه��م  اإىل  امل��غ��رتب��ني 
معي�صية  ظ���روف  م��ن  ي��ع��ان��ون  بع�صهم 
فقدانهم  منها  ا�صباب:  لعدة  �صعبة، 

احلكومة  �صتتحمل  حيث  لوظائفهم، 
وب��ال�����ص��راك��ة م��ع ���ص��ن��دوق ه��م��ة وط��ن 
وخا�صة  منهم،  البع�ش  ع��ودة  تكاليف 
تكاليف  حتمل  ي�صتطيعون  ل  ال��ذي��ن 
العودة، و�صمن معايري �صفافة ووا�صحة 
و����ص���وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ���ص��ت��ق��وم 
اآلية  وع��ن  عنها  ب��الإع��الن  امل��غ��رتب��ني 

ال�صتفادة منها.
اإليه  وّجهنا  وال��ت��زام  واج��ب  وه��ذا 
ونحن   – اهلل  حفظه   – �صّيدنا  جاللة 
ن��ع��م��ل ج��اه��دي��ن ل��ت�����ص��ري��ع ع��ودت��ه��م، 
مبا  ولي�صهموا  الوطن،  ب��دفء  لينعموا 
م�صرية  يف  مم��ي��زة  خ���ربات  م��ن  لديهم 

البناء والتطوير.
اإىل  ن�صعى  ال��ث��اين،  مو�صوعنا  يف 
يف  وتكري�صه  التكافل  مفهوم  تعزيز 
اأمر  اإ���ص��دار  اليوم  نعلن  ل��ذا  جمتمعنا، 
الدفاع رقم 15 الذي يت�صّمن التو�ّصع يف 
ال�صريحة امل�صتفيدة، من برامج ال�صمان 
العاملني  لي�صمل  اجلديدة،  الجتماعي 
بتمكينهم من احل�صول  العام  القطاع  يف 
على �صلف مالّية ت�صل اىل مئتي دينار، 
اأّي  ترتيب  دون  التقاعد،  عند  ُت�صّدد 

فوائد على هذه ال�صلفة.
ت�صهيالت  الدفاع  اأم��ر  يت�صمن  كما 
وموؤ�ّص�صات  ل�صركات  وا�صعة  واإعفاءات 
القطاع اخلا�ش، والأفراد الذين ترّتبت 
عليهم مبالغ مالّية غري م�صّددة لل�صمان 
الجتماعي، وهو ثمرة حلوارات عديدة 
مع  املا�صية  الأ�صابيع  خ��الل  اأج��ري��ت 

�صركائنا يف القطاع اخلا�ّش.
ه����ذه احل���زم���ة م���ن ال��ت�����ص��ه��ي��الت 
يف  رئي�صة  لبنة  ت�صيف  والإع��ف��اءات 
التي  الجتماعّية  احلماية  منظومة 
يف  كورونا  اأزم��ة  خالل  اأهميتها  اأثبتت 
العبء  وتخفيف  التكافل،  نهج  جت�صيد 

عن القطاع اخلا�ش.
ي�صاف ذلك اإىل برامج احلماية التي 
الوطنّية،  املعونة  �صندوق  عليها  يعمل 
العاملني  دع��م  ب��رن��ام��ج  مقّدمتها  ويف 
باملياومة، والتي ا�صتفادت منها اأكرث من 
اإليها )قرابة  اأ�صرة، �صي�صاف  األف   849
دعم  من  �صت�صتفيد  اأي�صًا  اأ�صرة(  مليون 

اخلبز خالل الأ�صابيع املقبلة.
على  البناء  ه��و  الثالث  مو�صوعنا 
حتقق يف دولة القانون ودولة التكافل، 
ويف هذا ال�صياق، فاإن الأمر امللكي ال�صامي 
باإجراء النتخابات النيابّية الذي يعرّب 
امل�صّي  على  ق��ادرة  قوّية  دولة  اأّننا  عن 
ظّل  يف  والتحديث  الإ�صالح  بنهج  ُقُدمًا 

اأح��ل��ك ال��ظ��روف وال��ت��ح��ّدي��ات؛ فنحن 
واجبنا  من  كبري  ا�صتحقاق  اأمام  بالفعل 
يليق  ومبا  لإجناحه  جاهدين  ن�صعى  اأن 
دخولنا  قرب  مع  العريق  اأردّننا  بتاريخ 

مئوّيته الثانية.
اأّن دور احلكومة يف  التاأكيد  وجنّدد 
النتخابات يتمّثل بتوفري الدعم للهيئة 
امل�صوؤولة  اجلهة  لالنتخاب،  امل�صتقّلة 
العملّية  هذه  مفا�صل  جميع  اإدارة  عن 
يف  امل�صاهمة  وك��ذل��ك  ال��دمي��ق��راط��ّي��ة، 
التوعية والتثقيف باأهمّية امل�صاركة يف 

هذا ال�صتحقاق الد�صتوري.
بالعام  فيتعّلق  الآخ���ر،  الأم���ر  اأّم���ا 
الدرا�صي املقبل، الذي �صيبداأ – مب�صيئة 
فجهودنا  اأي��ل��ول،  م��ن  الأول  يف   – اهلل 
متطّلبات  ت��وف��ري  على  ح��ال��ّي��ًا  ت��رتّك��ز 
كورونا،  جائحة  من  والوقاية  ال�صالمة 
وجتويد اآلّيات التعليم عن بعد من جهة 
الطلبة؛  جلميع  �صاملة  لتكون  اأخ��رى 
زًا جلهود التعليم داخل  ليبقى خيارًا معزِّ

احلرم املدر�صي.
الأم���ور  اأول���ي���اء  نطمئن  اأن  ون����وّد 
واجهها  التي  التحّديات  ن��درك  باأننا 
تعّلم  م��ن  ف��ات��ه��م  م��ا  وم��ق��دار  الطلبة 
اأم��ام  نحن  ل��ذا  اجلائحة؛  ه��ذه  ب�صبب 
و�صمان  لتعوي�صهم  وطنّية  م�صوؤولّية 
التعّلم،  يف  والد�صتوري  الإن�صاين  حقهم 
فاأجيال احلا�صر املوجودون على مقاعد 
امل�صتقبل  �صناع  ه��م  ال��ي��وم  ال��درا���ص��ة 

وحّرا�ش الغد الأف�صل.
مع  عائدة  العالوة  اأن  ونوؤكد  نعيد 
بداية العام لكافة موظفي القطاع العام 
ا�صتحقاق  وهي  وع�صكريني،  مدنيني  من 
تعهدت  مبا  ملتزمة  واحلكومة  للجميع، 
به ل�صمان حياة كرمية للمعلم وملوظفي 
به  التزمنا  ما  نفّذنا  وقد  العام،  القطاع 
 2019 الأول  ت�صرين  يف  املعلمني  جتاه 
قانونية  تعديالت  يتطلب  ما  با�صتثناء 

يف جمل�ش الأمة.
اأخواين واأخواتي، الدولة الأردنية 
اأن  لنف�صها  ت�صمح  ل  اأبنائها،  لكل  دولة 
لأي  ت�صمح  ول  ط��رف،  على  ت�صتقوي 
يحتكر  اأن  اأو  عليها  ي�صتقوي  اأن  طرف 
احلقيقة وينتق�ش من حقوق الخرين، 
الرئي�ش حماية حق  كان هاج�صنا  وقد 
اأبنائنا يف التعليم بعيدًا عن التجاذبات 
املعلم  حقوق  وحماية  وال�صتقطاب، 
وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه؛ ت��ل��ك امل��ك��ان��ة التي 

نحر�ش عليها.
يف  وال�صمود  املنعة  قيم  �صكلت  لقد 
مواجهة التحديات والتكافل والتعا�صد 
الفئات  وخ�صو�صا  اجل��م��ي��ع  حل��م��اي��ة 
الأ�صعف، اأ�صا�صا قيميا للدولة الأردنية 
والزده��ار  والبناء  الن�صاأة  مراحل  يف 

كافة.
املئوية  نحو  فالعبور  وم�صتقبال، 
م�صار  يف  معا،  م�صينا  يف  يكمن  الثانية 
ون�صحح  الإجن������ازات  ن��راك��م  وا����ص���ح، 
واملعتدين  املق�صرين  ونحا�صب  الأخطاء 
على املال العام، ونحقق املزيد من املنعة 
والزدهار بالعتماد على الذات يف ظل 

قيادتنا الها�صمية املظفرة.
دائ��م��ًا  ونتطّلع  اأ���ص��ك��رك��م،  خ��ت��ام��ًا، 
اهلل  ورحمة  عليكم  وال�صالم  خلدمتكم، 

وبركاته.

الرزاز: جهود الحكومة تتركز على تسريع 
وتيرة عودة الراغبين من المغتربين
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*عمان 
املغرتبني،  و�صوؤون  اخلارجية  وزير  اأكد 
الت�صامن  اأهمية  الأح��د،  ال�صفدي،  اأمي��ن 
لبنان  م��ع  ال���دويل  املجتمع  يبديه  ال��ذي 
النفجار  تبعات  مواجهة  على  مل�صاعدته 
املاأ�صاوي الذي �صرب مرفاأ بريوت الأ�صبوع 

املا�صي.
وبتوجيه  تقف  اململكة  اأن  على  و�صدد 
من جاللة امللك عبداهلل الثاين، اإىل جانب 
الأ�صقاء بكل اإمكانياتها واإر�صال م�صاعدات 
يف  لالإ�صهام  م��ي��داين  وم�صت�صفى  عاجلة 
خالل  ال�صفدي  واأعرب  امل�صابني.  معاجلة 
الأوروب���ي  الحت���اد  �صفرية  ال��ي��وم  لقائه 
يف  الأوروب���ي���ة  ال���دول  وممثلي  وممثليه 
للتعاون  الكامل  اململكة  ا�صتعداد  الأردن 
عرب  للبنان  م�صاعداتهم  اإي�صال  يف  معهم 
خالل  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  كما  الأردن. 
يف  املتحدة  الأمم  منظمات  ممثلي  لقائه 
الأردن، اأن اململكة �صتوفر لهم كل الإمكانات 
دعم  عمليات  لإ���ص��ن��اد  يحتاجونها  ال��ت��ي 
لبنان ال�صقيق وم�صاعدته على التعامل مع 
اإن  وقال:  لالنفجار.  الكارثية  التداعيات 
توجيهات جاللة امللك هي تقدمي كل عون 
املاأ�صاوية  الظروف  لتجاوز  للبنان  ممكن 
ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا، ومب���ا يف ذل���ك اإ���ص��ن��اد 
يف  براجمها  لدعم  املتحدة  الأمم  منظمات 

لبنان وجهودها مل�صاعدته على جتاوز هذه 
الأردنية  ال�صراكة  اأهمية  وبني  الأزم��ة. 
القت�صادية  التنمية  برامج  يف  الأممية 
والجتماعية وتلبية احتياجات الالجئني 
على  م�صددا  لهم،  الكرمي  العي�ش  وتوفري 
حري�صة  اململكة  واأن  ج��ه��وده��م  اأه��م��ي��ة 
الأمم  منظمات  مع  ال�صراكة  تطوير  على 

املتحدة.
خ��الل  ال�����ص��ف��دي،  ب��ح��ث  ذل���ك،  اإىل 
الثنائية  العالقات  تطوير  �صبل  اللقاء، 
ال�صراكة  متانة  واأكد  املجالت.  جميع  يف 

اململكة  وت��ث��م��ني  الأوروب���ي���ة  الأردن���ي���ة 
ال��دع��م ال���ذي ي��ق��دم��ه الحت����اد ودول���ه 
التعاون  اأي�صًا  الجتماع  وتناول  لالأردن. 
وتبعاتها.  ك��ورون��ا  جائحة  مواجهة  يف 
وع��ر���ش ال�����ص��ف��دي، خ���الل الج��ت��م��اع، 
جهود  وخ�صو�صًا  الإقليمية،  للتطورات 
اأرا�ش  �صم  قرارها  اإ�صرائيل  تنفيذ  منع 
مفاو�صات  اإط���الق  واإع���ادة  فل�صطينية 
العادل  ال�صالم  لتحقيق  وفاعلة  ج��ادة 
ووفق  الدولتني  حل  اأ�صا�ش  على  والدائم 
والقانون  ال��دول��ي��ة  ال�صرعية  ق���رارات 

موقف  اخلارجية  وزي��ر  وثمن  ال��دويل. 
ال�صم  لقرار  الراف�ش  الأوروب��ي  الحتاد 
وال��داع��م  ال���دويل  بالقانون  واملتم�صك 
املمثل  ع��ن��ه  ع��رّب  ال���ذي  ال��دول��ت��ني  حل��ل 
الحتاد  يف  اخلارجية  لل�صيا�صة  الأعلى 
من  والعديد  ب��وري��ل  ج��وزي��ف  الأوروب���ي 
ال�صفدي  عر�ش  كما  الأوروبية.  ال��دول 
�صيا�صية  ح��ل��ول  اإىل  ال��ت��و���ص��ل  جل��ه��ود 
�صوريا  يف  خ�صو�صًا  الإقليمية،  لالأزمات 
وليبيا، واأهمية دور الحتاد الأوروبي يف 

اجلهود. هذه 

*عمان 
اأط��ل��ق��ت اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ي��وم الأح���د، 
املتميز  ل����الأداء  الأم��ان��ة  مناطق  ج��ائ��زة 
لقطاع البيئة بهدف تعزيز التوا�صل ما بني 

كوادر املناطق واملجتمعات املحلية بها.
ال��دك��ت��ور يو�صف  ع��م��ان  اأم���ني  وق���ال 
ال�صواربة اإن موؤ�ص�صات الدولة ومنها اأمانة 
توعوية  وب��رام��ج  م��ب��ادرات  تتبنى  عمان 
املرافق  مرتادي  بع�ش  �صلوكيات  لتح�صني 
ما  لكن  احل��دائ��ق  اأو  كاملتنزهات  العامة 
يالحظ على اأر�ش الواقع عك�ش املتوقع من 
حيث ترك املخلفات باأماكنها وهو ما ي�صكل 

عبئا اإ�صافيا على عمال الوطن.
ن�صبة  اىل  و�صلت  الأمانة  اإن  واأ�صاف 
الإلكرتوين  التحول  م�صروع  يف  باملئة   82
ال����ذي ت��ك��ت��م��ل م��ن��ظ��وم��ت��ه ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
منظومة  بناء  على  العمل  وب��داأت  احلايل، 
موارد ب�صرية ت�صمن تعديل معايري تقييم 

املوظفني وتعزيز قدراتهم .
من  النتقال  عند  انه  ال�صواربة  وتابع 
العمليات اليومية الورقية اىل الإلكرتونية 
يف املعامالت الهند�صية واملالية والتنظيمية 
�صن�صل اىل العدد �صفر من مراجعي مناطق 
من  واخل��روج  النتقال  وبالتايل  الأم��ان��ة 
الدور التقليدي اىل دور خمتلف ومهم اآخر 

املحلية  املجتمعات  مع  التوا�صل  على  يرّكز 
خدميا وبعيدا عن املعامالت .

تعمل  عندما  ع��م��ان  اأم��ان��ة  اإن  وق���ال 
ان  بالعتبار  تاأخذ  اأهدافها  حتقيق  على 
الوطنية  الأه���داف  مع  وتتوافق  تن�صجم 

واأهداف التنمية امل�صتدامة العاملية .
الدكتور  نائبه  بح�صور  ال�صواربة  واأكد 

خم��ل��د امل��ن��ا���ص��ري وم���دي���ر م��دي��ن��ة ع��م��ان 
اأهمية دور و�صائل  امللكاوي  اأحمد  املهند�ش 
لالأمانة  ال�صرتاتيجي  ال�صريك  الإع��الم 
اخلدمية،  ر�صالتها  اإي�����ص��ال  يف  وتعاونها 
جميع  تتقبل  الأم���ان���ة  ان  اإىل  م�����ص��ريا 
اليها وتعمل  الواردة  املالحظات وال�صكاوى 
على ت�صويبها، مع �صرورة اأن ل يكون النقد 
من  املدينة  نظافة  ا�صتدامة  على  يقوم  ملن 
املت�صبب  وا�صتثناء  فقط  البيئية  الكوادر 

بها .
املدينة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اأك���د  جانبه  م��ن 
ح�صام  املهند�ش  والبيئة  املناطق  ل�صوؤون 
حتفيز  اىل  تهدف  اجلائزة  اأن  النجداوي 
العاملني يف مناطق الأمانة لتح�صني الأداء 
واخلدمة والتو�صع يف دعم خطط التحول 
الرقمي خلدمات الأمانة وتعزيز امل�صاركة 
املجتمعية مع تنفيذ برامج ت�صاركية حتقق 

التنمية املحلية امل�صتدامة.

الصفدي يلتقي سفراء االتحاد 
األوروبي وممثلي المنظمات األممية

إطالق جائزة مناطق امانة عمان 
لألداء المتميز لقطاع البيئة

*عمان 
مع  تفاهم  م��ذك��رة  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  وقعت 
الإمارات  دولة  يف  للتعليم  الغرير  عبداهلل  موؤ�ص�صة 
والعمل  ال�صباب  دع��م  ب��ه��دف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ّي��ة 
للمفكرين  الغرير  برنامج  تنفيذ  على  امل�صرتك 

اليافعني وترويجه بني ال�صباب الأردنيني. 
تقنّية  خ��الل  م��ن  وقعها  التي  امل��ذك��رة  ون�صت 
ويل  ملوؤ�ص�صة  التنفيذّية  املديرة  بعد،  عن  الت�صال 
الغرير،  موؤ�ص�صة  وعن  منكو،  متام  الدكتورة  العهد 
على  الغرير،  عبداهلل  را�صد  الأمناء  جمل�ش  ع�صو 
برنامج  اأع��م��ال  على  العهد  ويل  موؤ�ص�صة  اإ���ص��راف 
الغرير للمفكرين اليافعني يف الأردن ملّدة 3 �صنوات، 
والرتويج له وتقدميه لل�صباب واملوؤ�ص�صات ال�صبابّية 
الأردنّية، والعمل ب�صكل م�صرتك على تنفيذ درا�صة 
وت�صليط  ال�صباب،  على  الربنامج  لأث��ر  تقييمّية 
الناجتة  ال�صبابّية  النجاح  ق�ص�ش  على  ال�صوء 
التوا�صل  مواقع  وعلى  اإعالمّيًا  لها  والرتويج  عنه، 
اليافعني  للمفكرين  الغرير  وبرنامج  الجتماعي. 
اأطلقته موؤ�ص�صة عبداهلل الغرير  هو برنامج جماين 
متاح  املتحدة،  العربّية  الإم��ارات  دول��ة  يف  للتعليم 
بني  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  العرب  ال�صباب  جلميع 
التعليمي  للتاأهيل  فر�صا  ويوّفر  �صنة،   35 اإىل   15
اللغة  ثنائية  اإلكرتونية  من�صة  خالل  من  واملهني 
على  ال�صباب  مل�صاعدة  ُم�صممة  واإجنليزي(  )عربي 
�صوق  لحتياجات  موائمة  عملية  م��وؤه��الت  ك�صب 

العمل وتعزز من م�صار التعلم.
ال�صباب  اأم���ام  الآن  م��ت��اح  ال��ربن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
www. الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  خ���الل  م��ن  الأردين 

الرمز  وب��ا���ص��ت��خ��دام   youngthinker.org
واأع��رب��ت   .  CPFJO# ال��رتوي��ج��ي  الت�صجيل 
�صعادتها  ع��ن  �صحفي  ت�صريح  يف  منكو  ال��دك��ت��ورة 

ب�صراكة العمل اجلديدة.
عبد  موؤ�ص�صة  مع  عملنا  �صراكة  تندرج  وقالت: 
العمل  جاهزّية  حم��ور  �صمن  للتعليم  الغرير  اهلل 

العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  عمل  حم��اور  اأح��د  وال��ري��ادة، 
والتي نهدف من خاللها اإىل متكنّي ال�صباب باملهارات 
التغري  دائ��م  اأ�صبح  ال��ذي  العمل  ل�صوق  واإع��داده��م 
املختلفة  املن�صات  خالل  من  ن�صعى  وبذلك  والتطور، 
القوة  نقاط  اكت�صاف  على  ال�صباب  م�صاعدة  اإىل 
من  نعمل  منكو:  واأ�صافت  عليها.  والبناء  لديهم، 
اإىل  للموؤ�ص�صة  التابعة  وال��ربام��ج  امل��ب��ادرات  خ��الل 
قادر  �صباب  وهي  العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  روؤية  حتقيق 
لأردن طموح، ونقوم بتطبيق هذه الروؤية من خالل 
عدد من �صراكات العمل املحلّية والعربّية والدولّية.
بتوقيع  �صعداء  نحن  الغرير:  قال  ال�صياق،  ويف   
هذه ال�صراكة مع موؤ�ص�صة ويل العهد لتعزيز اأهدافنا 
الأردين  ال�صباب  ودع��م  لتمكني  وروؤيتنا  امل�صرتكة 
يف  امل�صتدامة  للتنمية  امل�صتقبل  ق���ادة  ليكونوا 
الغرير  عبداهلل  وموؤ�ص�صة  العربي.  والعامل  الأردن 
الطلبة  دع��م  بهدف   2015 ع��ام  انطلقت  للتعليم 
تعليمية  فر�ش  م��ن  ومتكينهم  املتفوقني  ال�صباب 
املنح  وت�صتند  حياتهم،  م�صار  تغيري  على  ق���ادرة 
الأف��راد  وت�صتهدف  املادية،  واحلاجة  التفوق  اإىل 
بالرغم  مميزة  اأكادميية  اإجن���ازات  حققوا  الذين 
ميرون  قد  التي  الع�صيبة  والظروف  التحديات  من 
منهجية  خالل  من  امل�صتفيدين  اختيار  ويجري  بها، 
الطلبات  بوابة  عرب  بطلب  تبداأ  التناف�صية  عالية 
الدعم  املوؤ�ص�صة  تقّدم  كما  للموؤ�ص�صة،  الإلكرتونية 
املايل للطلبة يف عدد من اجلامعات يف خمتلف دول 

العامل.
 2015 ع��ام  فتاأ�ص�صت  العهد،  ويل  موؤ�ص�صة  اأم��ا 
العهد  ويل  �صمو  م��ب��ادرات  تنفيذ  على  ل��الإ���ص��راف 
ال��ث��اين، وترجمة  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم����ري احل�����ص��ني 
وتعمل  الأردين،  لل�صباب  الدعم  توجيه  يف  روؤيته 
للعمل  اجلاهزية  وهي  حم��ددة،  عمل  حم��اور  �صمن 
موؤ�ص�صّية  قيم  �صمن  واملواطنة،  القيادة،  والريادة، 
والأخالقيات  والبتكار  ال�صمولّية  اأ�صا�صها  حمددة، 

واليجابّية.

*عمان 
ذوي  الأ�صخا�ش  حلقوق  الأع��ل��ى  املجل�ش  ق��ال 
الإعاقة، ان برناجما تلفزيونيا يعر�ش على احدى 
م�صيئا  م�صهدا  ت�صمن  الردنية،  الف�صائية  القنوات 
املكفوفني  وحت��دي��دًا  الإع��اق��ة  ذوي  لالأ�صخا�ش 
وال�صم، حيث ج�صد �صورة كاريكاتريية لهم لنتقاد 

اأمور معينة تتعلق بال�صاأن العام.
حلقة  ان  اىل  الح���د،  بيان  يف  املجل�ش  وا���ص��ار 
اظهرت  املا�صي،  اخلمي�ش  عر�صت  التي  الربنامج 
حيث  هزلية،  �صورة  يف  والأ�صم  الكفيف  ال�صخ�ش 
�صلبية  موؤ�صرات  على  للدللة  اإعاقته  ا�صتخدمت 
فيه  يرى  الذي  الأم��ر  العمل،  فريق  نظر  وجهة  من 
عن�صرية  مم��ار���ص��ة  نحو  ك��ب��ريًا  ت��راج��ع��ًا  املجل�ش 
الأم��ر  التلفاز،  �صا�صات  اإح��دى  تكر�صها  مرفو�صة 
الإعاقة  ذوي  الأ�صخا�ش  م�صاعر  وجرح  م�ش  الذي 
ان  اىل  بالإ�صافة  واأحبائهم،  واأ�صدقائهم  واأ�صرهم 
حتققت  التي  الأردن  مبكانة  �صي�صر  الت�صرف  هذا 

وب�صفة  الإن�����ص��ان  حقوق  اح���رتام  جم��ال  يف  دول��ي��ا 
خا�صة الأ�صخا�ش ذوي الإعاقة وكرامتهم.

واملبدعني  والفنانني  الإعالميني  املجل�ش،  ودعا 
اإىل امل�صاهمة يف ت�صخري نتاجهم الفكري والإبداعي، 
وقبوله،  الآخ���ر  واح���رتام  التنوع  ثقافة  لرت�صيخ 
الأخرى  ال��دول  وتناول  تعامل  كيفية  اإىل  والنظر 
من  العديد  عّلم  الذي  العري�ش  القطاع  هذا  حلقوق 
الراحل  العربي  الأدب  عميد  مثل  العامل،  اأف��راده 
�صتيف  الفيزياء  وعبقري  كفيف،  وهو  ح�صني  طه 
هوكينغ وهو م�صاب باإعاقة ج�صدية ونطقية كاملة 
وتامة، وعمالق املو�صيقى الكال�صيكية بيتهوفني وهو 
الداخلية  وزير  املخ�صرم  املعا�صر  وال�صيا�صي  اأ�صم، 

الربيطاين ال�صابق ديف بالنكيت وهو كفيف.
لتقدمي  ال�صتعداد  اأمت  على  انه  املجل�ش  واك��د 
اإعالمي  اأو  اإعالم  و�صيلة  لأي  والفني  املعريف  الدعم 
حول اإتيكيت التوا�صل مع الأ�صخا�ش ذوي الإعاقة 

واآليات تناول حقوقهم وق�صاياهم يف الإعالم.

*عمان 
بداأت املحميات الطبيعية يف اململكة بالتعايف من 
على  اأث��رت  التي  ال�صلبية  كورونا  جائحة  تاأثريات 

ال�صياحة الداخلية.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  حمميات  م��دراء  واأك��د 
للمحميات  ال�صياحية  احل��رك��ة  ع���ودة  )ب����رتا( 
التي  ال��رتوي��ج��ي��ة  احلملة  جن��اح  بعد  الطبيعية 
“�صافر  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  اطلقتها 
يف  البيئية  لل�صياحة  الرتويج  بهدف  بلدك”  جوا 

املحميات الطبيعية.
تعافيا  الأك��رث  املحمية  عجلون  حممية  وكانت 
ومق�صدا للزوار خالل الفرتة املا�صية، بح�صب مدير 
عام اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة يحيى خالد. 

من  امل��ت��وق��ع  ال�صياحي  ال��دخ��ل  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
ماليني   3 من  باأكرث  يقدر  كان  الطبيعية  املحميات 
جديدا  واقعا  فر�صت  كورونا  جائحة  اأن  اإل  دينار، 
الزيارات  واقت�صار  احل��دود  باإغالق  املحميات  على 

على املواطنني املحليني.
ال�صياحة  انع�صت  ك��ورون��ا  جائحة  اأن  واو���ص��ح 
الزوار  اأع��داد  لكن  الطبيعية  للمحميات  الداخلية 

من ال�صياحة الداخلية تظل اقل بكثري من الأعداد 
مدير  وق���ال  اخل��ارج��ي��ة.  ال�صياحة  ع��ن  الناجتة 
املحمية  اإن  احلري�صة،  حازم  املائية  الأزرق  حممية 
ت�صتقبل يف اأيام اجلمع اأكرث من 600 زائر من خمتلف 
ال��زوار تقل خالل  اأع��داد  اأن  اإل  اململكة،  حمافظات 

اأيام الأ�صبوع الأخرى.
ه�صام  ال��دك��ت��ور  امل��وج��ب  حممية  م��دي��ر  وق���ال 
املحمية  يف  املائي  املمر  على  الإقبال  اإن  الدهي�صات، 
مع  مقارنة  انخف�صت  ال��زوار  اع��داد  اأن  اإل  يتزايد 
والقت�صار  احلدود  اغالق  ب�صبب  املا�صية  الأع��وام 

على ال�صياحة الداخلية.
الرفوع  عامر  املهند�ش  �صانا  حممية  مدير  واكد 
اأن اأعداد زوار حممية �صانا تاأثرت باإغالق احلدود، 
نهاية  عطلة  يف  خا�صة  تدريجيا  تتعافى  لكنها 
ال�صيافة  بيت  يف  احلجوزات  تتزايد  حيث  الأ�صبوع 
حلماية  امللكية  اجلمعية  اأن  يذكر  الرمانة.  وخميم 
على  باملئة   60 اإىل  ت�صل  خ�صومات  وفرت  الطبيعة 
خل�صومات  اإ�صافة  كافة،  الطبيعة  دك��ان  منتجات 
اجلمعية.  مرافق  جميع  يف  املبيت  على  ت�صجيعية 

)برتا- رندا حتاملة(

*عمان 
يف  الأح��د،  الأردن��ي��ني  املهند�صني  نقابة  �صاركت 
احتاد  عقده   ،ZOOM اجتماع طارئ عرب تطبيق
املهند�صني العرب لروؤ�صاء الهيئات الهند�صية واملكتب 
الدعم  تقدمي  اآلية  ملناق�صة  ل��الحت��اد،  التنفيذي 
املايل والفني الالزم للم�صاعدة يف اإعادة بناء البنى 
يف  ح�صل  الذي  النفجار  جراء  املت�صررة  التحتية 

مرفاأ العا�صمة اللبنانية بريوت.
اأحمد  املهند�ش  الأردنيني  املهند�صني  نقيب  وقدم 
متمنيا  ال�صهداء،  ل��ذوي  تعازيه  الزعبي،  �صمارة 
مع  الكامل  ت�صامنه  عن  ومعربا  للم�صابني،  ال�صفاء 

ال�صعب اللبناين ونقابة املهند�صني اللبنانيني.
اأن���ه اأج���رى ات�����ص��الت ع��دي��دة مع  ول��ف��ت اإىل 

حتت  النقابة  امكانيات  وو�صع  لبنان،  يف  ال�صقاء 
املهند�صني متتلك خربات  نقابة  اأن  موؤكدا  ت�صرفهم، 

وا�صعة للتعاطي مع مثل تلك الظروف.
بت�صكيل  ب��ادر  النقابة  جمل�ش  اإن  �صمارة  وق��ال 
م�صعد،  فوزي  املهند�ش  النقيب  نائب  برئا�صة  جلنة 
كافة  تبحث  لبنان،  لدعم  متكاملة  خطة  لتقدمي 
مت  اأنه  مبينا  للم�صاعدة،  املمكنة  والطرق  الو�صائل 
الذي  الطارئ  الجتماع  خالل  الفكار،  كافة  طرح 

عقده احتاد املهند�صني العرب اليوم.
اخلطة  الآن  تنتظر  ال��ن��ق��اب��ة  اأن  واأو����ص���ح 
التنفيذية لحتاد املهند�صني العرب، من اأجل تقدمي 
جهد عربي م�صرتك، مل�صاندة لبنان للخروج من ذلك 

امل�صاب اجللل.

*عمان 
وقعت وزارة ال�صباب وجامعة احل�صني بن طالل، 
العمل  جم��ال  يف  م�صرتكة  تعاون  اتفاقية  الأح��د، 

ال�صبابي.
وزير  ال��وزارة  عن  وقعها  التي  التفاقية  ون�صت 
اجلامعة  وع��ن  ال��ربي��زات،  فار�ش  الدكتور  ال�صباب 
اإن�صاء مركز  اأبو كركي؛ على  رئي�صها الدكتور جنيب 
ال�صباب  برعاية  يعنى  اجلامعة  حرم  داخل  �صبابي 
واإدماجهم  وقدراتهم،  مهاراتهم  وتطوير  وتاأهيلهم 
وتفعيل م�صاركتهم يف احلياة الجتماعية والثقافية 

والريا�صية والتعليمية.
خالل  من  ت�صعى  ال���وزارة  اإن  ال��ربي��زات،  وق��ال 
للو�صول اىل اكرب قدر ممكن  �صراكتها مع اجلامعات 
لإي�صال  ال�صبابية  املراكز  ان�صاء  عرب  الطلبة،  من 
مبا  لل�صباب،  مبا�صر  ب�صكل  ال��وزارة  وان�صطة  ر�صالة 
يف  العامل  ي�صهده  ال��ذي  الكبري  التطور  مع  يتنا�صب 
ال��ري��ادة  مفهوم  تبني  خ��الل  م��ن  امل��ج��الت  جميع 

والبتكار.
برامج  اإن�صاء  على  حاليًا  تعمل  ال��وزارة  ان  وبني 

ال�صبابية،  مراكزها  جميع  يف  ج��دي��دة  واأن�صطة 
متكنهم  لل�صباب،  اإبداعية  حا�صنة  مبثابة  لتكون 
الثقافية،  وامل��و���ص��وع��ات  امل���ج���الت  م��ن  ع���دد  يف 
وال�صيا�صية، والجتماعية، والبيئية، والقت�صادية، 
الذاتي  للت�صغيل  برامج  على  تعمل  كما  والريا�صية، 

لتمكني ال�صباب من اإقامة م�صاريعهم اخلا�صة.
ال�صبابية  امل��راك��ز  اأن  اإىل  ال��ربي��زات  واأ���ص��ار 
بالتن�صيق  اجل��ام��ع��ات  طلبة  ت��زوي��د  على  �صتعمل 
دورات  لتقدمي  ال�صركاء  من  جمموعة  مع  والتعاون 
دورات  منها  الطلبة  يحتاجها  متخ�ص�صة  تدريبية 
امل�صاريع، وتطوير  اإدارة  الإجنليزية، وكيفية  اللغة 
الذات، والتي تتنا�صب مع املرحلة العمرية وامل�صتوى 

الفكري لطلبة اجلامعات.
تبذلها  التي  اجلهود  كركي،  اأبو  ثمن  جهته،  من 
لفتا  واأن�صطتها،  براجمها  خالل  من  ال�صباب  وزارة 
العديد  تفعيل  على  �صتعمل  اجلامعة  اإدارة  اأن  اإىل 
من املبادرات التي تنفذها الوزارة يف حمافظة معان، 
وا�صتقطاب اأكرب قدر ممكن من ال�صباب لإ�صراكهم يف 

برامج واأن�صطة الوزارة.

*عمان 
قرر رئي�ش الوزراء الدكتور عمر الرزاز وبناء 
لالنتخاب  امل�صتقلة  الهيئة  جمل�ش  طلب  على 
النيابية  النتخابات  تكون  اأن  على  وحر�صها 
ال��ث��اين  ت�صرين  م��ن  ال��ع��ا���ص��ر  يف  ع��ق��ده��ا  امل��زم��ع 
�صاغلي  ح��ظ��ر  و���ص��ف��اف��ة،  ون��زي��ه��ة  ح��رة  امل��ق��ب��ل 
والعامة  الر�صمية  املوؤ�ص�صات  يف  العليا  املنا�صب 
اأي  خدمة  ل�صالح  منا�صبهم  ا�صتغالل  اأو  التدخل 
القيام  احلكومة  موظفي  وحظر  قائمة،  اأو  مر�صح 

املر�صحني. من  اأي  ل�صالح  النتخابية  بالدعاية 
وع��م��م رئ��ي�����ش ال������وزراء، ال��ك��ت��اب ال�����ص��ادر 
امل�صتقلة  الهيئة  مفو�صي  جمل�ش  رئ��ي�����ش  ع��ن 
واملوؤ�ص�صات  ال����وزارات  جميع  على  ل��الن��ت��خ��اب، 
امل��ادة  باأحكام  لاللتزام  والر�صمية  احلكومية 
ل�صنة   7 رق��م  التنفيذية  التعليمات  م��ن   )9(
حمالت  بقواعد  واملتعلقة  وتعديالتها   2016
 “ – ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة وال���ت���ي ت��ن�����ش:اأ 
املوؤ�ص�صات  يف  العليا  املنا�صب  �صاغلي  على  يحظر 
منا�صبهم  ا�صتغالل  اأو  التدخل  والعامة  الر�صمية 

قائمة«. اأو  مر�صح  اأي  خدمة  ل�صالح 
احل��ك��وم��ة  م���وظ���ف���ي  ع���ل���ى  ي��ح��ظ��ر   “ ب- 
عمان  واأم���ني  وال��ع��ام��ة  الر�صمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات 
وروؤ���ص��اء  وموظفيها  الأم��ان��ة  جمل�ش  واأع�����ص��اء 
القيام  وموظفيها  واأع�صائها  البلدية  املجال�ش 
املر�صحني  من  اأي  ل�صالح  النتخابية  بالدعاية 
من  اأي  ا�صتخدام  يحظر  كما  عملهم،  اأم��اك��ن  يف 
املوؤ�ص�صات  لهذه  اململوكة  وامل��وج��ودات  الو�صائل 
اأي  اأو  ق��ائ��م��ة  لأي���ة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��دع��اي��ة  يف 
على  ال��وزراء  رئي�ش  واأك��د  فيها«.  املر�صحني  من 
واملوؤ�ص�صات  الر�صمية  والدوائر  ال��وزارات  جميع 
يف  ورد  مبا  التام  التقيد  العامة  والهيئات  العامة 
حمالت  بقواعد  املتعلقة  التنفيذية  التعليمات 
معاملة  اأي  قبول  وع��دم  النتخابية،  الدعاية 
�صخ�صيا  العالقة  �صاحب  من  اإل  ر�صمي  طلب  اأو 
املحاباة  عدم  على  م�صددا  قانونا،  عنه  املوكل  اأو 
معاملة  اأي  اإجناز  يف  املح�صوبية  اأو  الوا�صطة  اأو 
امل�����ص��وؤول��ي��ة  ط��ائ��ل��ة  وحت���ت  م��ر���ص��ح  اأي  ل�����ص��ال��ح 

القانونية.

مذكرة تفاهم بين مؤسستي 
ولي العهد والغرير للتعليم

األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة: برنامج تلفزيوني 
استخدم المكفوفين والصم النتقاد امور عامة

المحميات الطبيعية تتعافى 
تدريجيا من تأثيرات كورونا

نقابة المهندسين تشارك في 
اجتماع لبحث تقديم الدعم للبنان

مذكرة تفاهم بين الغذاء 
والدواء والعلوم التطبيقية

  
*عمان 

العلوم  وجامعة  وال����دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  وق��ع��ت 
ال�صيدلة  علوم  جم��ال  يف  تفاهم  مذكرة  اخلا�صة،  التطبيقية 
بني  والعملية  العلمية  اخلربات  تبادل  بهدف  والتغذية،  والغذاء 

الكوادر.
وا�صارت املوؤ�ص�صة يف بيان الحد، اإىل ان تبادل اخلربات �صيكون 
املجالت  على  والتغذية  ال�صيدلة  كليتي  طالب  تدريب  جمال  يف 
التطبيقية التي تقوم بها املوؤ�ص�صة �صمن مهامها يف امليدان، وتبادل 
اجلامعة  بها  تقوم  التي  الأب��ح��اث  وتوظيف  العلمية  املعلومات 
لتطوير قطاع ال�صناعات الدوائية الوطنية وتقدمي الدعم الفني 

لها، وتعريف الطالب مبهارات �صوق العمل ومتطلباته املختلفة.
نزار  الدكتور  العام  مديرها  املوؤ�ص�صة،  عن  التفاقية  ووق��ع 

حممود مهيدات، وعن اجلامعة رئي�صها الدكتور حمفوظ جودة.
الت�صاركي  النهج  على  للتاأكيد  تاأتي  املذكرة  اأن  البيان  واو�صح 
العام  القطاعني  مع  والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ص�صة  تتبعه  الذي 
اجلانب  بني  ما  الدمج  باأهمية  اإميانها  من  وانطالقا  واخل��ا���ش، 
املعلومات  وتوظيف  العلمية  الأبحاث  تطور  ناحية  من  الأكادميي 

الواردة فيها يف العمل على اأر�ش الواقع. 

بدء استقبال طلبات 
كاتب العدل المرخص

ان  *عمَّ
جديدة  دفعة  طلبات  با�صتقبال  الأح��د،  العدل  وزارة  بداأت 

خا�صة برتخي�ش كاتب العدل.
تقدمي  اإىل  يهدف  ذلك  اإَنّ  �صحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
للمواطنني  املرخ�صني  العدل  اب  ُكَتّ ِقبل  من  العدل  كاتب  خدمات 
ا�صتناًدا  العطل،  اأيام  ويف  �صاعة   24 مدى  على  خا�صة  مكاتب  يف 
 2015 ل�صنة   22 رق��م  ال��ع��دل  ك��ات��ب  ترخي�ش  ن��ظ��ام  لأح��ك��ام 

وتعديالته.
ومبوجب  ���ه  اإَنّ لهوين  الَتّ ام  ب�َصّ الدكتور  العدل  وزي��ر  وق��ال 
الق�صاة  من  وهم  املرخ�صون،  العدل  اب  كَتّ �صيقوم  النظام  هذا 
واإج��راء  العدل،  الكاتب  اأعمال  ببع�ش  املحامني  اأو  ابقني  ال�َصّ
ال�صاعة  للمواطنني على مدار  العدلية وتوفري اخلدمة  املعامالت 
اأوقات  خا�صة للذين لديهم ظروف خا�صة كال�صطرار لل�صفر يف 
دوائر  اإىل  الذهاب  ي�صتطيعون  ل  الذين  ن  ال�ِصّ كبار  اأو  متاأخرة، 
و�صرعة  املحاكم  على  العبء  وتخفيف  املحاكم  يف  العدل  كاتب 

اجناز املعامالت.
الكاتب  �صيلتزم  النظام  ه��ذا  اأحكام  ومبوجب  ان��ه  واأ���ص��اف 
العدل املرخ�ش باأحكام قانون كاتب العدل ال�صاري والت�صريعات 
النافذة ذات العالقة، ومنها تزويد الوزارة بن�صخة من املعامالت 
التي يجريها، وا�صدار لئحة لالأجور التي ت�صتوفى من املعامالت.

ال��وزارة  يف  املرخ�ش  العدل  الكاتب  �صجل  ان�صاء  اإىل  ولفت 
لتدوين جميع الأمور املتعلقة بذلك، مو�صًحا اأنه �صي�صدر ت�صريح 
ا�صتيفاء  بعد  للتجديد  قابل  �صنة  ملدة  املرخ�ش  العدل  لكاتب 
البدلت املقررة، و�صتزود الوزارة كاتب العدل املرخ�ش بالوثائق 

والختام والت�صاريح الالزمة لعمله.
و�صكلت الوزارة جلنة لكاتب العدل لدرا�صة الطلبات املقدمة، 
يف  ال���واردة  واملعايري  ال�صروط  عليهم  تنطبق  الذين  وحتديد 

النظام.

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب 
وجامعة الحسين بن طالل

رئيس الوزراء يؤكد أهمية تطبيق 
قواعد الحمالت االنتخابية على موظفي 

المؤسسات والهيئات العامة



*عمان 
البيانات اجلمركية واملوافقات  بلغ عدد 
قطاع  تنظيم  هيئة  اجنزتها  التي  النوعية 
الت�صالت خالل متوز املا�صي 10171 بيانا 

وموافقة لأجهزة ات�صالت. 
الهيئة  مفو�صي  جمل�ش  رئي�ش  واو�صح 
بيان  يف  اجل��ب��ور   غ��ازي  املهند�ش  الدكتور 
بيانا   7921 اجن��از  مت  اأن��ه  الأح��د،  �صحفي 
مراكز  يف  الهيئة  مكاتب  خالل  من  جمركيا 
اإ�صافة  والعقبة،  وع��م��ان  امل��ط��ار  ج��م��رك 
موافقات  ت�صمنت  معاملة   2250 اجناز  اإىل 
م�صيفا  ات�صالت،  اأجهزة  وادخالت  نوعية 
اإن خطة الهيئة للعام 2020 تدعم التحول 
العمل  بيئة  اإىل  الورقية  العمل  بيئة  من 
الإلكرتونية واملوؤمتتة ب�صكل كامل، حيث مت 
ربط املراكز اجلمركية مع الهيئة اإلكرتونيا 
ب��ا���ص��ت��خ��دام ن��ظ��ام ال���ص��ي��ك��ودا واأن��ظ��م��ة 

التوا�صل  اأتاح  ما  وامل�صموع  املرئي  الت�صال 
اخلارجية  املكاتب  يف  اخلدمة  متلقي  بني 
عرب  الهيئة  يف  العاملني  العالقة  وا�صحاب 

ات�صال مرئي �صوت و�صورة .
واك����د ح��ر���ش ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��و���ص��ول اإىل 
جهة  ك��اأول  الذكية  ال��ف��روع  فكرة  تطبيق 
ان  اىل  لفتا  الإجن��از،  هذا  حتقق  حكومية 
اجلمركية  املراكز  يف  للهيئة  مكاتب  وجود 
على  وت�صهيلها  الج��راءات  بتب�صيط  ا�صهم 
وتقليل  الت�����ص��الت  اأج���ه���زة  م�����ص��ت��وردي 
معامالتهم  اإجن��از  ميكنهم  حيث  نفقاتهم، 
ودون  تواجدهم،  اأماكن  من  مبا�صر  ب�صكل 
الهيئة  مكاتب  اإىل  ال��ق��دوم  اإىل  احل��اج��ة 
واجلهد  الوقت  يوفر  ما  عمان،  يف  الرئي�صة 
الهيئة  توفر  حيث  املتعاملني،  جميع  على 
خا�صية التخلي�ش امل�صبق على الأجهزة قبل 
العمل  يجري  اأنه  اجلبور  وبني  ا�صتريادها. 

حاليًا على اطالق م�صروع القائمة الذهبية 
ودائ��رة  الهيئة  ب��ني  بال�صراكة  الوطنية 
واملوؤ�ص�صات  وال��دوائ��ر  الأردن��ي��ة  اجل��م��ارك 
الهيئة  اأن  كما  ال��ع��الق��ة،  ذات  احلكومية 
مت  جمركي  بيان  اجن��از  زم��ن  اأ�صرع  حققت 
تنظيمه  حلظة  م��ن  واح���دة  دقيقة  خ��الل 
الهيئة  ان  مو�صحا  اإج���ازت���ه،  حلظة  اإىل 
ثنائية  بني  التوازن  لتحقيق  جاهدة  تعمل 
فعالية املراقبة من جهة وبني ت�صهيل حركة 
ثانية  جهة  من  الب�صائع  وان�صياب  التجارة 

من خالل حتقيق زمن اجناز مناف�ش.
يف  رئي�صي  �صريك  الهيئة  ان  واأ���ص��اف 
ال��ذي  للتجارة  الوطنية  النافذة  م�صروع 
بعد  وا�صعة  اإيجابية  اأ�صداء  لإطالقه  كان 
ال�صاعات  م��دار  على  العمل  اإىل  النتقال 
الربع والع�صرين يف املراكز اجلمركية وعن 

بعد. 

هيئـة تنظيم االتصاالت تنجز 10171 بيانا 
جمركيا وموافقة ألجهزة اتصاالت
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الضمان تمدد االشتراك 
االختياري التكميلي لمن علق 

تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم
*عمان 

للموؤمن  ال�صماح  فرتة  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  مددت 
عن  التكميلي  الختياري  بال�صرتاك  الراغبني  الأردنيني  من  عليهم 
ملن  احلايل  اآب  نهاية  حتى  احلايل  العام  من  واأي��ار  وني�صان  اآذار  اأ�صهر 
الدفاع رقم  اأمر  ال�صيخوخة عنهم مبوجب  تاأمني  جرى تعليق تطبيق 

1 ل�صنة 2020.
الأردن��ي��ني  عليهم  امل��وؤم��ن  اإن  �صحفي  بيان  يف  املوؤ�ص�صة  وق��ال��ت 
اإىل  الدخول  عليهم  الفرتة  هذه  عن  اختياريًا  بال�صرتاك  الراغبون 
ح�صابهم ال�صخ�صي على موقع املوؤ�ص�صة الإلكرتوين/خدمات ال�صرتاك 

الختياري لتقدمي طلب ال�صرتاك.
اأن  املوؤ�ص�صة من يقوم بال�صرتاك اختياريًا عن هذه الفرتة  ودعت 
ي�صدد املبالغ املرتتبة عليه قبل نهاية 31/12/2020 اأو عند ت�صوية 
ن  املوؤمَّ اأن  مو�صحة  اأ�صبق،  اأيهما  التاريخ  هذا  قبل  التاأمينية  حقوقه 
 .16/6/2020 تاريخ  من  اعتبارًا  �صهريا  باملئة   1 فائدة  عليه  ترتتب 
تاأمني  تطبيق  تعليق  ت�صمن   2020 ل�صنة   1 رقم  الدفاع  اأمر  اأن  ُيذكر 
اأ�صهر  القطاع اخلا�ش ملدة ثالثة  العاملني يف من�صاآت  ال�صيخوخة على 

اعتبارًا من الأول من اآذار 2020.
واأعطى الأمر اخليار للمن�صاأة با�صتثناء كل اأو بع�ش العاملني لديها 
التاأمينات،  بباقي  �صمولهم  ا�صتمرار  مقابل  ال�صيخوخة،  تاأمني  من 
واأتاحت املوؤ�ص�صة يف حينه للموؤمن عليهم الأردنيني العاملني يف القطاع 
ي�صرتكوا  اأن  ال�صيخوخة  بتاأمني  �صمولهم  تعليق  يجري  الذين  اخلا�ش 

اختياريًا عن هذه الفرتة.

السماح للمنشآت المستفيدة من 
برنامج تمكين اقتصادي 1 التعديل 

أو الحذف لنهاية الشهر التالي
*عمان 

امل�صتفيدة  للمن�صاآت  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  �صمحت 
بتاأمني  العاملني  �صمول  واملت�صمن   )1( اقت�صادي  متكني  برنامج  من 
على  التعديل  اإمكانية  احلايل  العام  لنهاية  جزئي  ب�صكل  ال�صيخوخة 
الطلب �صواء كان باإ�صافة اأو حذف موظفني من ال�صمول ب�صكل جزئي يف 
تاأمني ال�صيخوخة وذلك حتى نهاية ال�صهر التايل لل�صهر الذي تقدمت 

فيه املن�صاأة بالطلب.
لغايات  ياأتي  قرارها  اأن  �صحفي،  بيان  يف  املوؤ�ص�صة  واأو�صحت 
برنامج  من  لال�صتفادة  فر�صة  ومنحها  املن�صاآت  على  التخفيف 
ل�صنة  الدفاع رقم )14(  اأمر  ال�صادر مبوجب  اقت�صادي )1(  متكني 

.2020
تقدمت  التي  املن�صاأة  اأن  اإىل  تطبيقي  مثال  يف  املوؤ�ص�صة  واأ�صارت 
وذلك   2020  /7  /20 بتاريخ   )1( اقت�صادي  متكني  لربنامج  بطلب 
عن �صهر متوز )7(، يكون متاح لها فر�صة التعديل على طلبها باإ�صافة 
موظفني جدد اأو حذف موظفني اآخرين عن �صهر متوز لنهاية 31/ 8/ 

2020، وكذلك احلال لبقية الأ�صهر.
واأكدت املوؤ�ص�صة اأنه يتوجب على املن�صاآت الراغبة يف ال�صتفادة من 
هذا الربنامج التقدم بطلب �صهري حتى يتم تطبيق هذا الربنامج على 

العاملني فيها.

بورصة مصر ترتفع للجلسة الخامسة 
متصدرة أسواق الشرق األوسط

*وكاالت
مكا�صبها  موا�صلة  الأح��د،  يوم  بقوة  امل�صرية  البور�صة  ارتفعت 
للجل�صة اخلام�صة على التوايل مع �صعود معظم اأ�صهم املوؤ�صر الرئي�صي، 
باأ�صهم  مدعوما  اأي�صا،  �صعود  على  ال�صعودي  املوؤ�صر  اأغلق  حني  يف 

ال�صركات املالية . 
زاد املوؤ�صر ال�صعودي 0.4 باملئة، يقوده �صهم م�صرف الراجحي الذي 

ارتفع 0.8 باملئة والبنك ال�صعودي الفرن�صي مبكا�صب 1.5 باملئة . 
باملئة   0.3 ال�صعودية  اأرامكو  الوطنية  النفط  �صركة  �صهم  و�صعد 

رغم اإعالنها عن تراجع حاد يف اأرباح الربع الثاين من العام . 
حققت اأرامكو 24.6 مليار ريال )6.56 مليار دولر( ربحا �صافيا يف 

الربع الثاين، انخفا�صا من 92.6 مليار ريال قبل عام . 
لكن ال�صركة مت�صكت بخططها لدفع توزيعات نقدية تبلغ 75 مليار 
دولر يف ال�صنة احلالية وقال رئي�صها التنفيذي اأمني النا�صر اإن الطلب 
مرتفعا  القيا�صي  امل�صري  املوؤ�صر  يتعافى . واأغلق  النفط  على  العاملي 
اأ�صهمه الثالثني، مبا يف ذلك �صهم البنك  1.3 باملئة، مع �صعود 22 من 
التجاري الدويل ذو الثقل، والذي �صعد 2.1 باملئة . كانت م�صر واليونان 
اخلال�صة  القت�صادية  املنطقة  لتعيني  اتفاقا  اخلمي�ش  يوم  وقعتا 
النفط  من  واعدة  احتياطيات  والتي حتوي  املتو�صط،  �صرق  بينهما يف 
الإمارات  بنك  �صهم  نزل  حيث  باملئة،   0.7 دبي  موؤ�صر  والغاز.وتراجع 

دبي الوطني و�صهم اإعمار العقارية القيادي 1.1 باملئة لكل منهما . 
 1.1 انخفا�ش  وط��اأة  حتت  باملئة   0.6 املوؤ�صر  هبط  اأبوظبي،  ويف 
باملئة يف �صهم بنك اأبوظبي الأول، اأكرب بنوك الإمارات، وتراجع 0.5 
املركزي قال  يوم    الإمارات  ات�صالت . كان م�صرف  �صركة  ل�صهم  باملئة 
ال�صبت اإنه �صيخفف ب�صكل موؤقت �صقف اثنتني من الن�صب الحرتازية 
حتفيز  خطة  اإط��ار  يف  ال�صركات  اإقرا�ش  على  لها  ت�صجيعا  للبنوك، 

اقت�صادي ملواجهة تداعيات كوفيد -91. 

*عمان 
اأن  ال�صناعية  ع��م��ان  ���ص��رق  جمعية  اأك���دت 
الردنية  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  منتجات 
املنتجات  خمتلف  وتناف�ش  عالية  بجودة  تتمتع 
يف  مم��ي��زة  ب�صمعة  وحت��ظ��ى  ب��اجل��ودة  ال��ع��امل��ي��ة 

اخلارجية. الأ�صواق 
اإن  الأح��د،  �صحايف  بيان  يف  اجلمعية  وقالت 
لرقابة  تخ�صع  الغذائية  املحلية  امل�صانع  منتجات 
خمتلف املوؤ�ص�صات املحلية املعنية من غذاء ودواء 
واأم��ان��ة  ال�صحة  ووزارة  ومقايي�ش  وموا�صفات 
م�صددة  رقابية  باإجراءات  ومتر  والبلديات  عمان 

املنتجات  م�صانع  اأن  مبينة  الغذاء،  �صالمة  ل�صمان 
واجلودة  ال�صالمة  معايري  اأعلى  تطبق  الغذائية 
وخارجيا،  حمليا  امل�صتهلك  ثقة  ك�صب  وا�صتطاعت 
الت�صدير  ا���ص��واق  اإىل  منتجاتها  و�صلت  حيث 
لأعلى  ملطابقتها  واملهنية  احلرفية  درجات  باأعلى 

والعاملية. الأردنية  القيا�صية  املوا�صفات 
ع�صويتها  يف  ت�صم  ال��ت��ي  اجل��م��ع��ي��ة  ودع���ت 
وتوؤمن  الكبرية  الغذائية  امل�صانع  م��ن  العديد 
الغذائية  امل��واد  من  بالكثري  اململكة  احتياجات 
الأ���ص��ا���ص��ي��ة، اإىل ���ص��رورة ت��وخ��ي احل���ذر وع��دم 
وبخا�صة  الأردن���ي���ة  ال�����ص��ن��اع��ات  يف  الت�صكيك 

الغذائية.
ولفتت اإىل ان م�صانع الغذاء ا�صتطاعت تلبية 
الأ�صا�صية  الغذائية  املواد  من  اململكة  احتياجات 
خ���الل اأزم����ة ك��ورون��ا وح��اف��ظ��ت ع��ل��ى امل��خ��زون 
الت�صكيك  اأن  مو�صحة  للمملكة،  ال�صرتاتيجي 
و�صائل  على  البع�ش  قبل  من  ونظافتها  بجودتها 
املحلية  ال�صناعة  يخدم  ل  الجتماعي  التوا�صل 

الوطني. والقت�صاد 
الوطنية  ال�صناعة  اأن  اإىل  اجلمعية  واأ�صارت 
حول  دولة   140 اأ�صواق  اإىل  الو�صول  ا�صتطاعت 
اىل  لفتة  امل�صتهلكني،  ثقة  على  وح��ازت  العامل 

العامة  املوؤ�ص�صة  ب��ه  تقوم  ال��ذي  الكبري  ال���دور 
ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء م��ن خ���الل ت��ط��ب��ي��ق ال��ع��دي��د 
واجل��ولت  الن��ت��اج  لعملية  املتابعة  ب��رام��ج  م��ن 
الغذاء  ليكون  �صديد  بحر�ش  والعمل  التفتي�صية 

واآمنا. �صليما  حمليا  املتداول 
وثمنت جهود وزارة الزراعة يف حماية غذاء 
املواطن واملنتجات الزراعية املحلية، ويف الو�صول 
للغذاء  التزويد  �صال�صل  ملنظومة  كامل  دعم  اإىل 
الغذائي  والت�صنيع  ال��زراع��ة  ب��ني  م��ا  والتكامل 
للكثري  املحلية  امل�صافة  القيمة  يرفع  ما  الزراعي 

اململكة. يف  الغذائية  ال�صناعات  قطاع  من 

جمعية شرق عمان: الصناعات الغذائية 
األردنية تضاهي مثيالتها العالمية

مقال رئيس التحرير

هيداجلو(  )اآن  ك�صفت 
اإط��الق  اع��ت��زام��ه��ا  ع��ن  ب��اري�����ش  بلدية  رئي�صة 

جمانية  العامة  امل��وا���ص��الت  جعل  اإمكانية  لبحث  ؛  درا���ص��ة 
.2020 عام  بحلول  للجميع 

اإن  “ليزيكو”  �صحيفة  مع  حوار  فى   - باري�ش  عمدة  وقالت 
احل�صرى  النقل  م�صاألة  فى  املهمة  امل�صائل  من  املوا�صالت  جمانية 
اأن  هيداجلو،  واأ���ص��اف��ت   امللوثة  ال�صيارات  ا�صتخدام  من  للحد 
النتخابات  قبل  للنقا�ش  �صتطرح  ال�صكان  لكل  املوا�صالت  جمانية 

.2020 البلدية فى عام 
على  ي�صوت  اأن  املقرر  من  باري�ش  بلدية  جمل�ش  اأن  اإىل  ي�صار 
املتقاعدين  باري�ش  ل�صكان  جمانية  العامة  املوا�صالت  جعل  قرار 
�صرط اأن يكون الدخل ال�صهرى للفرد اأقل من 2200 يورو و3400 

للزوجني. يورو 
عاًما   65 عن  �صنهم  يزيد  الذين  املتقاعدون  حالًيا  ويح�صل 

خمف�ش. ب�صعر  العامة  للموا�صالت  ا�صرتاك  على 
نحن يف الردن  وبف�صل احلكومات اجلبائية ل نطالب مبجانية 
من  منغ�صات  ب��دون  حم��رتم  ع��ام  نقل  ن��ري��د  ول��ك��ن  ال��ع��ام  النقل 
العام يف الردن  النقل  زال  ما   ، وال�صواقني والكنرتولية  احلافالت 
يا  مكانك   ( اخرى  اىل  حكومة  من  امللف  ويرحل  ف�صل(  ق�صة   (
ال�صما�صرة  امل�����ص��وؤول��ني  بع�ش  يف  ب��الن��ا  اهلل  ان  لال�صف  واق���ف( 
ال�صخ�صية  وح�صاباتهم  اأر�صدتهم  لزيادة  العام  النقل  ا�صتغلوا  
التاك�صي  مكاتب  مئات  للحيتان  وف��رخ��وا  منا�صبهم  وا�صتغلوا 
نية  يوجد  ول  املحافظات  كافة  يف  خمتلفة  ب��راق��ة  مب�صميات 
بعيدا  زال حلما  ما  ال�صريع(  فالبا�ش   ( العام   النقل  ملف  لرتتيب 
اأن تاأخذ و�صع النقل العام املرتدي واملتهالك يف  ، واذا اردت  املنال 
فهذا  القدمي  الزرقاء  �صفريات  زيارة جممع  ال   فما عليك  الردن 
و�صحي(  واأخالقي  اأمني   ( �صيئ  لكل  �صاخنة  بيئية  بوؤرة  املجمع 
وفوظى مرورية طاحنة فالداخل اليه مفقود واخلارج منه مولود 
ورمبا  البا�صات  عدد  تفوق  امل�صتثمر  ميلكها  التي  الك�صاك  وعدد   ،
ا�صبحث  الك�صاك   ، احلافالت  ي�صتخدمون  الذين  امل�صافرين  عدد 
ثالثية البعاد ب�صبب  املتنفذين الذين هم على ما يبدو اقوى من 

. املدينة  حتكم  التي  والتنظيمية  الرقابية  الجهزة 
اىل  حتولت  البلد   اأن  يقول  املجمع  لهذا  الفوظى  اىل  الناظر 
مقولة ) حارة كل من اإيده اإله( فامل�صوؤولني غائبني عن ال�صاحة  ، 
والبلدية يف اجازة طويلة  والجهزة الخرى ) يف خرب كان( ول 
نعرف ما املغزى من وجود جلنة املرور يف املحافظة ، واأين هي جلان 
الالمركزية واللجان املحلية املوجودة يف املدينة ، لال�صف اجلميع 
غائب عن اأكرب جممع موجود يف الزرقاء .. اأين هم امل�صوؤولني؟؟؟؟
ال��ذي  ال��ن��ق��ل  ق��ط��اع  ع��ن  ك��ث��رية  �صحفية  ت��ق��اري��ر  حت��دث��ت 
اجتماعية  ق�صية  هو  بل  وح�صب،  عامة  خدمة  لي�ش  اأنه  يتعدى 
رمبا  احليوي  القطاع  هذا  اأح��وال  وتغيري  و�صيا�صية  واقت�صادية 
�صيا�صية  ولإرادة  عاجلة  جراحية  عملية  لج��راء  يحتاج  �صار 

العام . النقل  عليا  لن جميع احلكومات ف�صلت يف امتحان 
والنقل  الرابع  الدوار  تغادر  وحكومات  تاتي  حكومات  لالأ�صف، 
العابرة  امل�صاريع  مقدمة  ويف  الف�صل،  يلفه  مهم�ش  زال  ما  العام 
والبا�ش  والزرقاء،  عمان  بني  النقل  م�صروع  ل�صيما  للحكومات، 
املحافظات،  بني  ال�صككي  الربط  و�صبكة  العا�صمة،  يف  ال�صريع 

وغريها.
اإن مل يكن قد هوى   ، ال�صقوط  القطاع عمومًا اقرتب من حافة 
اململكة،  يف  ال�صيارات  عدد  تعاظم  من  ذلك  على  اأدل  لي�ش  فعاًل 
اإزاء ف�صل احلكومات املتعاقبة يف خلق  املتاح  والذي يج�صد البديل 

قطاع نقل لئق، ول نقول ممتازًا.
�صرائح  الذي مي�ّش خمتلف  القطاع  اليوم، تزداد ح�صا�صية هذا 
موؤ�صر  على  لذلك  ال�صلبية  التبعات  تفاقم  فر�ش  وترتفع  املجتمع، 
ثم  ومن  الالئقة،  العام  النقل  منظومة  غياب  اإن  اإذ  البطالة؛  مثل 
بكثري  يدفع  لالأفراد،  بالن�صبة  ال�صعيد  هذا  على  الكلف  ارتفاع 
واملقدر  لالأجور،  الأدن��ى  احلد  توفر  عمل  فر�ش  رف�ش  اإىل  منهم 
اإح�صاءات  بح�صب  النقل،  كلف  فا�صتحواذ  دينارًا   200 بحوايل 
من  حتمًا  يقلل  الفرد،  دخل  من   %  45 تقارب  ن�صبة  على  ودرا�صات، 

عمل. فر�ش  هكذا  جاذبية 
اأن  حقيقة  به،  الإقرار  تريد  ل  هي  اأو  احلكومة،  تدركه  ل  ما 
ويوؤثر  النا�ش  حياة  مي�ش  كونه  كبرية،  خ�صو�صية  النقل  لقطاع 
يتاأتى  وما  النف�صي،  والعبء  النف�صية  حالتهم  ذلك  يف  مبا  فيها، 
ت�صتحق  ق�صية  ميثالن  اخلدمات،  �صوء  نتيجة  �صيئ،  مزاج  من  عنه 
مدى  ات�صاع  بحكم  والج��ت��م��اع،  النف�ش  علماء  عنها  ُي�����ص��األ  اأن 

اإدارة القطاع. التي يولدها هذا الإهمال يف  امل�صكالت 
“النقل  اإ�صالح  ماكينة  اأن  ُتظهر  احلالية  واملعطيات  املوؤ�صرات 
اأمل يف حتقق ذلك قريبًا،  ولي�ش ثمة  الآن،  ل حتى  ُت�صغَّ العام” مل 
طاملا  امل�صاريع،  من  بالعديد  ال�صري  النتيجة  هذه  من  يغري  ولي�ش 
هي  الوا�صحة  اخلال�صة  وتكون  جدًا،  بطيئة  بوترية  يتم  ذلك  اأن 
يج�صد  بدائي،  نقل  قطاع  مع  التعامل  بحكم  النا�ش  معاناة  ا�صتمرار 
احلكومة  و�صمنها  املتعاقبة،  للحكومات  حقيقية  ف�صل  ق�صة 

احلالية، على مدى عقود طويلة.

خالد خازر الخريشا

النقل العــــــام .. 
قصة فشل حقيقية 
للحكومات االردنية

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
�صافيا  ربحا  العربية،  البوتا�ش  �صركة  حققت 
بنحو 55 مليون دينار حتى نهاية حزيران املا�صي، 
ور�صوم  واملخ�ص�صات  ال�صرائب  اقتطاع  بعد  وذلك 
التعدين، وهي املرة الوىل يف تاريخ ال�صركة التي 
الإنتاج  �صعيدي  على  قيا�صية  اأرقاما  فيها  حتقق 
واملبيعات، رغم التداعيات ال�صلبية لنت�صار فريو�ش 

كورونا يف الأردن ودول العامل اأجمع.
ل�صركة  الن�صفية  املالية  النتائج  وبح�صب 
لت�صل  الإنتاج  كميات  ارتفعت  العربية،  البوتا�ش 
العام  من  الأول  الن�صف  يف  طن  مليون  31ر1  اإىل 
احلايل وبن�صبة منو مقدارها 2 باملئة، فيما ارتفع 
اإىل  لي�صل  باملئة   3 بن�صبة  ال�صركة  مبيعات  حجم 
العام  من  الفرتة  ب��ذات  مقارنة  طن،  مليون  29ر1 

.2019
البوتا�ش  �صركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش  وق��ال 
�صحفي  ت�صريح  يف  ال�����ص��راي��رة  ج��م��ال  العربية 
تاأثرت  العمليات  من  ال�صركة  اأرب���اح  اإن  الح��د، 

التي  الحرتازية  والإجراءات  الوقائية  بالتدابري 
والتي  ك��ورون��ا،  انت�صار  من  للحد  ال��دول  اتخذتها 
البوتا�ش،  �صماد  على  العاملي  الطلب  لرتاجع  اأدت 
انخف�ش  حيث  ملحوظ،  ب�صكل  اأ�صعاره  وانخفا�ش 
العام  من  الأول  الن�صف  خالل  ال�صيني  العقد  �صعر 
احلايل بقيمة 70 دولرا للطن الواحد، كما انخف�ش 

�صعر العقد الهندي بواقع 50 دولرًا للطن الواحد.
بعد  جاءت  املتحققة  الأرب��اح  �صايف  ان  وا�صاف 
“البوتا�ش  كم�صاهمات  دي��ن��ار،  مليون   30 خ�صم 
وزارة  وح�صاب  وطن”،  “هّمة  ل�صندوق  العربية” 
واملجتمعات  الأخرى  الوطنية  واملوؤ�ص�صات  ال�صحة 
اإطار  يف  تاأتي  امل�صاهمات  هذه  اأن  مو�صحًا  املحلية، 
دعم ال�صركة جلهود الدولة يف مواجهة التداعيات 

ال�صلبية جلائحة كورونا.
ال�صركة  عمليات  ا�صتمرار  اأن  ال�صرايرة  وبني 
ربحية  وبن�صب  ت�صغيلية،  اأرب��اح  حتقيق  من  مكنها 
اأنه  م��وؤك��دا  املا�صية،  ال�صنة  يف  حتقق  ملا  مقاربة 
كورونا  جلائحة  ال�صلبية  الآث��ار  ا�صتبعاد  حال  يف 

وانخفا�ش اأ�صعار بيع البوتا�ش فاإن الأرباح الن�صف 
لأرباح  مقاربة  �صتكون   2020 لعام  لل�صركة  �صنوية 
اجلهود  بف�صل  وذلك  املا�صي  العام  من  الفرتة  ذات 
املبذولة خلف�ش كلف الإنتاج وزيادة كميات الإنتاج 

واملبيعات.
الن�صف  يف  العربية  البوتا�ش  اإي��رادات  وبلغت 
العام احلايل 201 مليون دينار، فيما بلغ  الأول من 
الربح الت�صغيلي من العمليات 31 مليون دينار خالل 

ذات الفرتة من العام املا�صي.
واكد ال�صرايرة اأن “البوتا�ش العربية” ما�صية 
يف تنفيذ م�صاريع التو�صع يف اإنتاج ال�صناعات امل�صتقة، 
هيئة  لدى  تنموية  منطقة  بت�صجيل  با�صرت  حيث 
ل�صركة  مملوكة  ل�صركة  حا�صنة  �صتكون  ال�صتثمار 
البوتا�ش والتي �صتقوم بدورها بتملك واإن�صاء جممع 
متكامل للكيماويات والأ�صمدة املتخ�ص�صة يف منطقة 
البحر امليت، ومت تق�صيم تنفيذ م�صروع املجمع على 
مرحلتني رئي�صتني يتم خاللهما بناء 4 م�صانع بكلفة 

ا�صتثمارية تقدر ب� 330 مليون دولر.
امل�����ص��روع  م��ن  الأوىل  امل��رح��ل��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 

تت�صمن، بناء عدة م�صانع معنية باإنتاج الكيماويات 
الثانية  املرحلة  وت�صمل  املتخ�ص�صة،  والأ�صمدة 
ل�صركة  بالكامل  اململوكة  كيمابكو/  �صركة  تو�صع 
البوتا�ش العربية، يف اإنتاج �صماد نرتات البوتا�صيوم 
�صنويًا  طن  األ��ف   100 اإىل  ت�صل  اإنتاجية  بطاقة 
كمواد  اإنتاجها  �صيتم  اأخ��رى  متخ�ص�صة  واأ�صمدة 
م��ن خ��الل  وذل����ك  الإن���ت���اج،  م��ن عملية  ث��ان��وي��ة 
ان  مو�صحا  جديدة،  ا�صرتاتيجية  �صراكات  اإقامة 
“كيمابكو” تنتج �صماد نرتات البوتا�صيوم من خالل 
اأرباحها  وت�صاهم  العقبة  يف  املتواجدة  م�صانعها 

املتحققة يف رفع ربحية �صركة البوتا�ش.
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ش  او�صح  جانبه،  من 
ال��ب��وت��ا���ش ال��ع��رب��ي��ة ال��دك��ت��ور م��ع��ن ال��ن�����ص��ور، اأن 
من  جم��م��وع��ة  ات��خ��ذت  العربية”  “البوتا�ش 
اأ�صعار  على  احلا�صل  الرتاجع  ملواجهة  الإج��راءات 
البوتا�ش عامليًا من اأهمها زيادة كميات الإنتاج خالل 
الن�صف الأول من هذا العام حيث و�صلت اإىل 1،31 
بالأعوام  مقارنة  قيا�صية  كميات  وهي  طن،  مليون 
الطن  اإن��ت��اج  كلفة  خف�ش  اإىل  اإ�صافة  ال�صابقة، 

الواحد يف الن�صف الأول من العام احلايل وبن�صبة 
4 باملئة.

وقال الن�صور، اإن اأ�صا�صيات الطلب على الأ�صمدة 
والغذاء ما زالت تدعم خطط البوتا�ش امل�صتقبلية، 
خطتها  بتنفيذ  با�صرت  ال�صركة  اأن  اإىل  م�صريا 
تدعيم  على  تركز  التي  الع�صرية  ال�صرتاتيجية 
الإنتاج  عن  امل�صوؤولة  الرئي�صية  العمليات  عنا�صر 
ال�صيانة  مفهوم  تطوير  خالل  من  لل�صركة  احلايل 
الإنتاجية  ومرافقها  ال�صركة  مل�صانع  الوقائية 
خالل  من  الإنتاج  يف  والتو�صع  واملالحات،  كال�صدود 
ويف  المتياز  منطقة  �صمال  يف  رئي�صيني  م�صروعني 
جنوبها. وا�صاف انه جُترى حاليًا الدرا�صات الفنية 
بالتو�صع مبنٌي  القرار  �صيكون  امل�صروعني حيث  لكال 
ال�صتثماري  والعائد  القت�صادية  اجل��دوى  على 
امل�صروعني،  هذين  من  ال�صركة  مل�صاهمي  املتوقع 
اإ�صافة اإىل تنويع املنتجات من خالل اإنتاج البوتا�ش 
العام  باإنتاجه يف  البدء  الذي مت  الأحمر  احُلبيبي 
2019 والدخول لأ�صواق جديدة، اإىل جانب التو�صع 

يف ال�صناعات امل�صتقة.

55 مليون دينار االرباح النصفية 
الصافية لمجموعة البوتاس 
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*عمان 
وقع احتاد موؤ�ص�صات البحوث الزراعية 
يف ال�صرق الأدنى و�صمال اإفريقيا )ارينينا( 
اجلمعية  م��ع  ���ص��راك��ة  اتفاقية  الح���د، 

الردنية للبحث العلمي والريادة.
الأمني  وقعها  التي  التفاقية  وتهدف 
التنفيذي لالحتاد الدكتور ر�صا اخلوالدة، 
�صميح  الدكتور  اجلمعية  رئي�ش  وم�صاعد 
ال��ق��ط��اع  اإىل ت��ط��وي��ر ودع����م  ب��ك��ر،  اأب����و 
الزراعي من خالل تاأطري وتعزيز املجالت 
مقرتحة  درا����ص���ات  واإع������داد  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
التفاقية  وتن�ش  م�صرتكة.  مل�صروعات 
البحث  جم��الت  يف  التعاون  تعزيز  على 
كل  دع���وة  خ��الل  م��ن  وال��ت��دري��ب  العلمي 
امل�صاركة يف  طرف للطرف الآخر من اجل 
الربامج التدريبية ذات الهتمام امل�صرتك 
والأدوات  الأجهزة  ا�صتخدام  يف  والتعاون 
لتنفيذ  ل��ل��ط��رف��ني  امل��ت��اح��ة  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
وت�صهيل العمل امل�صرتك وتقدمي اخلدمات 
ال���ص��ت�����ص��اري��ة ال��ف��ن��ي��ة والق��ت�����ص��ادي��ة 
لوكالة  اخل��وال��دة  واك��د  الفني.  والدعم 
الحتاد  حر�ش  )برتا(،  الأردنية  الأنباء 

املوؤ�ص�صات  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال��ت��وا���ص��ل  على 
التنمية  بتعزيز  امل�صرتك  الهتمام  ذات 

البحاث  وتطوير  والريفية  ال��زراع��ي��ة 
وخ��ارج  داخ��ل  ال��زراع��ي��ة  والتكنولوجيا 
املنطقة بهدف الرتقاء بالعملية التنموية 

والنهو�ش بقطاع الزراعة والعاملني فيه.
وعر�ش ابو بكر لدور اجلمعية يف بناء 
وتطويرها  والبحثية  العلمية  ال��ق��درات 

والت�صبيك بني الباحثني واملوؤ�ص�صات حمليا 
ودول���ي���ا، وب��ن��اء ال�����ص��راك��ات م��ع خمتلف 

اجلهات يف املجالت البحثية والعلمية.

اتفاقية شراكة بين ارينينا 
واألردنية للبحث العلمي

منتدى االستراتيجات يوصي بإعادة النظر 
في الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد األردني

*عمان 
بلغ اجمايل قيمة امل�صاعدات اخلارجية املقدمة 
التمويل  وموؤ�ص�صات  املانحة  اجلهات  قبل  من  لالأردن 
4ر465  احلايل  العام  من  الول  الن�صف  يف  الدولية 
مليون دولر، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون 

الدويل.
امل�����ص��اع��دات اخل��ارج��ي��ة ج��م��ي��ع املنح  وت�����ص��م 
جائحة  ملواجهة  ال�صافية  وامل��ن��ح  الع��ت��ي��ادي��ة، 
كورونا امل�صتجد، والقرو�ش املي�صرة، واملنح ال�صافية 
لدعم املوازنة العامة ولإقامة م�صروعات تنموية يف 

املجتمعات امل�صت�صيفة. 
اأكرب  من  اجلنوبية  كوريا  اأن  البيانات،  واأظهرت 
اجلهات املانحة حيث قدمت لتمويل م�صروع تطوير 
برامج تعليمية فنية يف الكرك واربد ل�صالح البلقاء 
اإعداد  وم�صروع  دولر،  ماليني   6 بقيمة  التطبيقية 
الكرك  لواء فقوع يف  املياه يف  �صبكات تزويد  تاأهيل 
الأمم  برنامج  وتالها  دولر،  مليون  270ر9  بقيمة 

اقامة  م�صروع  لتمويل  مبنحة  للتنمية  املتحدة 
بقيمة  الريفية  واملنتجات  للبادية  الدائم  املعر�ش 

6ر3 مليون دولر. 
عليها  التوقيع  مت  التي  املي�صرة  القرو�ش  وحول 
وم�صروعات  برامج  وتنفيذ  العامة  املوازنة  لدعم 
وطنية ذات اأولوية منذ مطلع العام احلايل، اأظهرت 
مل�صروع  قر�صا  ق��دم  ال���دويل  البنك  اأن  البيانات 
بقيمة  والتكنولوجيا  الع��م��ال  وري���ادة  ال�صباب 
1ر163 مليون دولر، اإ�صافة اإىل م�صروع ال�صتجابة 
 20 بقيمة  امل�صتجد  كورونا  وباء  ملكافحة  الطارئة 
لالإمناء  العربي  ال�صندوق  ق��دم  كما  دولر،  مليون 
القت�صادي والجتماعي قر�صا بقيمة 1ر39 مليون 
جنيد  منطقتي  يف  ال�صحي  ال�صرف  مل�صروع  دولر 
ت�صل  ان  املتوقع  من  اأن��ه  اإىل  ي�صار  جر�ش.  و�صمال 
حجم امل�صاعدات اخلارجية املقدمة لالأردن من املنح 
مليار  5ر2  حوايل  احلايل  للعام  املي�صرة  والقرو�ش 

دينار. 

465 مليون دوالر قيمة المساعدات 
الخارجية لألردن حتى منتصف العام الحالي

اتحاد عمال األردن يعرب عن 
تضامنه مع األشقاء اللبنانيين

*عمان 
مع  ت�صامنه  عن  الأردين،  العمال  لنقابات  العام  الحت��اد  اأع��رب 
الأ�صقاء يف لبنان جراء انفجار مرفاأ بريوت الذي خلف مئات ال�صحايا 
اإىل  ر�صالة  يف  املعايطة  مازن  الحتاد  رئي�ش  وتقدم  امل�صابني.  واآلف 
باأحر  ال�صمر،  ب�صارة  الدكتور  لبنان  يف  العام  العمايل  الحتاد  رئي�ش 
اأن  موؤكدا  الكبرية،  الفاجعة  ه��ذه  يف  والت�صامن  واملوا�صاة  التعازي 
الحتاد على ا�صتعداد مل�صاندة لبنان يف مثل هذه الظروف ال�صعبة التي 
اللبناين وت�صميمه على  ال�صعب  املعايطة على قدرات  واثنى  بها.  مير 
جتاوز اآثار الفاجعة يف اأقرب وقٍت ممكن لي�صتعيد عافيته -كما كان- 
يف  العربية  الق�صايا  لكل  وامل�صاندة  الوقوف  عن  يتواَن  مل  عربًيا  بلًدا 

املحافل الإقليمية والدولية كافة.

جمعية العفاف الخيرية تنظم 
حفل زفاف جماعي عن ُبعد

  
*عمان 

نظمت جمعية العفاف اخلريية عرب تقنية التوا�صل الرقمي حفل 
والع�صرين،  الثامن  احلفل  يف  للم�صاركني  الرقمي  اجلماعي  الزفاف 
والذي نظمته عن ُبعد، التزامًا بالإجراءات الوقائية ال�صحية ب�صبب 

جائحة كورونا.
و�صارك البنك الإ�صالمي الأردين بدعم احلفل لتمكني اجلمعية من 
ال�صتمرار يف اأداء ر�صالتها مب�صاعدة ال�صباب على الزواج والتكيف مع 

خمتلف الظروف.

*عمان 
باإعادة  الأردين  ال�صرتاتيجيات  منتدى  اأو�صى 
على  الأردين  لالقت�صاد  الإنتاجي  الهيكل  يف  النظر 
منو  حتقيق  ميكن  ل  اأن��ه  مو�صحًا  الطويل،  امل��دى 
اقت�صادي م�صتدام وزيادة م�صتوى التعقيد من خالل 
الإبقاء على الهيكل الإنتاجي احلايل وبدون تطوير 

وا�صتقطاب ل�صناعات جديدة.
“ف�صاء  ال����دوري  ت��ق��ري��ره  يف  امل��ن��ت��دى  واأك����د 
جمموعات  اإجراء  اأهمية  على  الأردين”،  املنتجات 
لتباحث  القادمة  الفرتة  واجتماعات خالل  مركزة 
زيادة  خاللها  من  ميكن  التي  املنتجات  جمموعات 
خطط  وو�صع  الأردين  القت�صادي  تعقيد  م�صتوى 

للبدء يف ت�صنيعها.
بعنوان  الثالثة  بن�صخته  التقرير،  اأن  وب��ني 
وتعزيز  الأردن  يقف  اأين  القت�صادي:  “التعقيد 
جلهود  ا�صتكماًل  ج��اء  وال�صادرات”،  التناف�صية 
املختلفة  القطاعات  فهم  لتعزيز  املنتدى  بها  يقوم 
الأردنية  ال�صادرات  تطور  لفر�ش  العالقة  وذوي 

وال�صناعات يف خمتلف القطاعات.
القت�صادي  التعقيد  مفهوم  التقرير  وتناول 
ط��وره  ال���ذي   )Economic complexity(

تفاوت  لأ�صباب  كمدخل  هارفرد  بجامعة  باحثون 
حيث  ال���دول،  ب��ني  والزده����ار  الق��ت�����ص��ادي  النمو 
والتكنولوجية  املعرفية  الكثافة  املفهوم  هذا  يقي�ش 
الكثافة  م�صتوى  درا���ص��ة  خ��الل  من  معني  لقت�صاد 
ال��دول.  ه��ذه  ت�صدرها  التي  املنتجات  يف  املعرفية 
بحيث يقوم هذا املوؤ�صر بدرا�صة القدرات ال�صناعية 
واملعرفية للدول من خالل النظر اإىل مزيج املنتجات 

التي ت�صدرها الدول.
الأدبيات  اأن  املنتدى  عن  ال�صادر  التقرير  وبني 
القت�صادي  التعقيد  اأن  اإىل  ت�صري  القت�صادية 
ي��رت��ب��ط اي��ج��اب��ي��ًا مب��ع��دلت ال��ن��م��و الق��ت�����ص��ادي 
التعقيد  م�صتوى  زاد  كلما  اأن��ه  حيث  والنتاجية، 
يرتبط  كما  والإنتاجية،  النمو  م�صتويات  حت�صنت 
م�صتوى التعقيد ايجابيًا مبعدلت التوظيف وعدالة 
التعقيد  م�صتويات  زي���ادة  ترتبط  كما  ال��دخ��ل، 
القت�صادي ايجابيًا بن�صيب الفرد من الناجت املحلي 
الإجمايل، فكلما زاد م�صتوى التعقيد كلما زاد ن�صيب 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
التعقيد  م�����ص��ت��وى  اأن  اإىل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ص���ار 
تعقيد  م�صتوى  درا�صة  خالل  من  يقا�ش  القت�صادي 
اقت�صاد الدولة وم�صتوى تعقيد املنتجات التي تقوم 
واحد،  مفهوم  يف  املفهومني  هذين  وملزج  بت�صديرها. 
طور الباحثون ما يعرف مبوؤ�صر التعقيد القت�صادي، 
جانبني  اإىل  النظر  على  منهجيته  تعتمد  وال���ذي 
�صلة  يف  التنوع  هو  الأول  القت�صاد؛  من  رئي�صيني 
املنتجات والذي يقي�ش عدد املنتجات التي ت�صدرها 
دولة ما بتناف�صية عالية او ان تكون هذه املنتجات 

تتمتع مبيزة ن�صبية عن املنتجات الأخرى. 
ويعرف هذا املفهوم رقميًا على اأن تكون �صادرات 
الدولة من منتج معني كن�صبة من اإجمايل ال�صادرات 
من  كن�صبة  للمنتج  العاملية  ال�����ص��ادرات  م��ن  اأع��ل��ى 
ملوؤ�صر  الثاين  املكون  اأما  العاملية.  التجارة  اإجمايل 
�صلة  يف  معني  منتج  وفرة  فهو  القت�صادي،  التعقيد 
لل�صركات  العاملي  العدد  اإىل  ي�صري  والذي  املنتجات؛ 

القادرة على ت�صدير منتج ما بتناف�صية عالية.

الأردين  القت�صاد  تعقيد  مل�صتوى  وبالن�صبة 
الأردن  اأن  التقرير  بني  منتجاته،  ف�صاء  وحجم 
يواجه العديد من التحديات ال�صناعية والتجارية، 
ميزانه  يف  م�صتمر  عجز  م��ن  الأردن  ع��ان��ى  حيث 
 34.8- نحو  متو�صطه  بلغ  وال��ذي  لعقود  التجاري 
الفرتة  يف  الإجمايل  املحلي  الناجت  اإىل  ن�صبة  باملئة 

)2011-2019(، وهي من الأعلى اإقليميًا.
واأ�صار التقرير اإىل اأن ال�صادرات الأردنية تعاين 
من تركز �صلعي كبري؛ اإذ اأن �صادرات �صناعات املالب�ش 
من  باملئة  6ر27  نحو  ت�صكل  لوحدها  واملن�صوجات 
جممل ال�صادرات، وي�صاف اإىل ذلك الرتكز اجلغرايف 
التجارة  ملنطقة  ال�صادرات  اأن  حيث  ال�صادرات؛  يف 
احلرة العربية الكربى وامريكا ال�صمالية ت�صكل نحو 
الأردن.  لها  ي�صدر  التي  الدول  جممل  من  باملئة   70
اأن ترتيب الأردن على موؤ�صر التعقيد  وبني التقرير 
العام  باملئة ي  القت�صادي قد تراجع من من 35ر0 
يعود  اإذ   ،2018 العام  يف  باملئة  17ر0  اإىل   2010
الأردن على ت�صنيع منتجات  اإىل تراجع قدرة  ذلك 

تعقيد  م�صتوى  زي��ادة  على  قدرته  و�صعف  جديدة 
املنتجات التي يقوم بت�صنيعها حاليًا.

ال�صادرات  تركز  بزيادة  ذلك  التقرير  ويف�صر 
يف  واملن�صوجات  امل��الب�����ش  �صناعات  يف  الأردن��ي��ة 
املنتجات  ت�صدير  يف  ج��دًا  الطفيفة  ال��زي��ادة  ظل 
الأخرى وتراجع ت�صنيع بع�ش املنتجات. بالإ�صافة 
التي  املنتجات  بع�ش  تعقيد  درج���ة  لنخفا�ش 
والأدوية  البوتا�صيوم  ا�صمدة  مثل  الأردن  ي�صدرها 
وغريها  املخلوطة  وال�صمدة  املعباأة  وغري  املعباأة 
درج��ة  زي���ادة  اأن  التقرير  واأك���د  امل��ن��ت��ج��ات.  م��ن 
تناف�صية  وزي��ادة  الأردن  يف  القت�صادي  التعقيد 
لتحقيق  هامًا  م�صدرًا  يعترب  الأردن��ي��ة  ال�صادرات 
جذب  يتطلب  وه��ذا  امل�صتدام،  القت�صادي  النمو 
حيث  املختلفة  لل�صناعات  ال�صتثمارات  من  املزيد 
ل ميكن لالأردن ان ي�صتمر بالبقاء على نف�ش هيكل 

ال�صناعات القائمة حاليًا.
اأو�صح التقرير باأنه على الأردن  وللم�صي قدمًا، 
وال�صتفادة  احلالية  انتاجه  ق��اع��دة  ا�صتخدام 
و�صادراته،  اإنتاجه  لتنويع  متاحة  فر�ش  اأي  من 
اإىل  تدريجًيا  النتقال  اإىل  الأردن  يحتاج  حيث 
اجلديدة  املنتجات  التو�صع” من  دائمة  “جمموعة 

والأكرث تعقيًدا.
من  مبجموعة  قائمة  تقريره  يف  املنتدى  ون�صر 
ال�صلع واملنتجات التي ميتلك الأردن قدرة عالية على 
البدء بت�صنيعها والتي ميكن اأن تزيد م�صتوى التعقيد 
املنتجات  هذه  لتمتع  بالإ�صافة  لالأردن  القت�صادي 
على  املنتجات  هذه  ت�صنيف  ومت  كبري.  عاملي  ب�صوق 
موؤ�صر من �صفر اإىل خم�صة، حيث تكون قدرة الأردن 
على الدخول يف منتج جديد عالية جًدا اإذا كان املنتج 
اجلديد يتطلب قدرات ذات �صلة باملنتجات احلالية 
)درجة 5(. واإن ح�صول منتج ما على درجة 0 ت�صري 
املنتج  ه��ذا  ت�صنيع  على  ق��درة  اأق��ل  الأردن  اأن  اإىل 
حاليًا  ت�صنيعها  يتم  التي  املنتجات  عن  لبعده  نظرًا 
اأنه وعلى مقيا�ش من  يف الأردن. واأ�صار التقرير اإىل 
�صفر اإىل خم�صة، ي�صتطيع الأردن زيادة درجته على 
اإذا كان القت�صاد ي�صدر  موؤ�صر التعقيد القت�صادي 
منتجات قريبة من درجة 5 اإذ تتطلب هذه املنتجات 

تنوًعا عالًيا يف املعرفة لإنتاجها.
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*وكاالت
الرئي�ش  ك���ال���دي���رون،  رام����ون  ت��وق��ع 
الأ�صبق لريال مدريد، اأن النادي امللكي رمبا 
يعري جناحه الويلزي جاريث بيل ويتحمل 
حدة  تخفيف  اأج��ل  من  راتبه،  من  ج��زءا 

اخلالفات بني النادي والالعب.
مع  عاما(   31( بيل  �صارك  ما  ون���ادرا 
بعد  ال��ل��ي��ج��ا،  ح�صم  م��راح��ل  يف  ف��ري��ق��ه، 
توقفها  اإث��ر  البطولة  مباريات  ا�صتئناف 
يكن  ومل  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ش  اأزم���ة  ب�صبب 
وجوده بارزا خالل الحتفال باللقب اأي�صا.

م��درب ريال  زي���دان،  الدين  زي��ن  وق��ال 

مدريد، اإن بيل طلب عدم ال�صفر مع الفريق 
اأوروب���ا  اأب��ط��ال  م��ب��اراة يف دوري  خل��و���ش 
الإجنليزي،  �صيتي  مان�ص�صرت  مواجهة  يف 

اجلمعة املا�صي، لأنه مل يكن يريد اللعب.
وح�����ص��ب ال��ت��ق��اري��ر، ف����اإن رات����ب بيل 
جنيه  األ���ف   600 اإىل  ي�صل  الأ���ص��ب��وع��ي 
اإ���ص��رتل��ي��ن��ي. ون��ق��ل��ت ه��ي��ئ��ة الإذاع������ة 
كالديرون  عن  )بي.بي.�صي(  الربيطانية 
قوله “اأمر حمزن للغاية، من املوؤ�صف روؤية 
لعب مثله يف املدرجات.. مهاراته ومواهبه 

ل تزال موجودة«.
ميكنه  جيدا  لعبا  ي��زال  “ل  واأ�صاف 

اأي  �صفوف  يف  كبري  م�صتوى  على  الأداء 
فريق«.

امللكي  للنادي  الأ�صبق  الرئي�ش  واأ�صاف 
“اأعتقد اأنه �صيتعني عليهم التو�صل اإىل حل 
مل�صكلته من اأجل �صالح الطرفني. اإن مل يكن 
يريد تخفي�ش راتبه وهو اأمر ميكن تفهمه 

فعليهم البحث عن �صبيل اآخر«.
ل  “املدرب  قائال  ك��ال��دي��رون،  واأردف 
مع  �صي�صتمر  زيدان  كان  واإذا  عليه.  يعتمد 
ريال وهو اأمر موؤكد ح�صب اعتقادي فالبد 
اإذا  اأنده�ش  لن  خم��رج.  عن  البحث  لبيل 
اآخر وحتمل النادي جزءا  اإىل فريق  اأعري 

من راتبه«.
اإ�صبانية،  اإع��الم��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وق��ال��ت 
اإىل  الن�صمام  م�صارف  على  ك��ان  بيل  اإن 
يوليو/متوز  يف  ال�صيني  �صونينج  جياجن�صو 
ال�صفقة  عرقل  مدريد  ري��ال  لكن   ،2019
يف ال�صاعة الأخرية، لأنه مل يكن �صيح�صل 

على مقابل لالنتقال.
ج��ون��اث��ان  ا�صتبعد  ���ص��اب��ق،  وق���ت  ويف 
اإع��ارة  اإمكانية  بيل،  اأعمال  وكيل  بارنيت 
الالعب عندما قال يف ال�صهر املا�صي اإن بيل 
يذهب  “لن  عامني  بعد  عقده  ينتهي  الذي 

اإىل اأي مكان”.

*وكاالت
مدافع  بونوت�صي،  ل��ي��ون��اردو  ح��ر���ش 
�صاري،  ماوري�صيو  توديع  على  يوفنتو�ش، 
مدربه ال�صابق، عقب �صدور قرار باإقالته.

وجاءت الإقالة عقب خروج يوفنتو�ش 
ثمن  يف  املا�صي،  اجلمعة  ي��وم  ليون،  اأم��ام 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ب�صبكة  ح�صابه  على  بونوت�صي،  ون�صر 
“اإن�صتجرام” �صورة جتمعه ب�صاري، وكتب 
عالقة  هناك  كانت  البداية  “منذ  عليها: 
الأف���راح  ت�صاركنا  و���ص��ادق��ة.  �صريحة 
حظا  نوعه.  من  فريد  عام  خالل  والآلم 

�صعيدا لك و�صكًرا على كل �صيء«.
انتقدت  اإيطالية  تقارير  اأن  ي��ذك��ر 
جتاه  يوفنتو�ش  لعبي  كل  �صمت  بالأم�ش 

قرار اإقالة �صاري.

*وكاالت
دعا توما�ش مولر، مهاجم بايرن ميونخ، 
ليفاندوف�صكي  روب��رت  البولندي  زميله 
اأمام ليونيل مي�صي، قائد  اأف�صليته  لإثبات 
ربع  يف  الفريقان  يلتقي  عندما  بر�صلونة، 

نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
ال��ف��ري��ق��ان  ي��ل��ت��ق��ي  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
اجلمعة املقبل على ملعب النور بالعا�صمة 
“ل�صبونة”، بعدما جتاوزا دور  الربتغالية 

ال�16 على ح�صاب ت�صيل�صي ونابويل.
وجنح ليفاندوف�صكي يف ت�صجيل هدفني 
على  ب��اي��رن  ف��وز  خ��الل  مثلهما  و�صناعة 
بينما  الإي���اب،  جولة  يف   )1-4( البلوز 
اأحرز مي�صي هدف البار�صا الثاين يف �صباك 

نابويل.
ليفاندوف�صكي  كان  اإذا  عما  وب�صوؤاله 
اأف�صل مهاجم �صامل يف العامل حالًيا، اأجاب 
�صحيفة  ن�صرتها  ت�صريحات  يف  م��ول��ر، 
فهو  اجلمعة،  يوم  “�صرنى  ميل”:  “ديلي 
بحاجة لالإجابة بنف�صه على هذا ال�صوؤال 

خالل املباراة«.
جيد  ب�صكل  لعب  “مي�صي  واأ���ص��اف: 
��ا اأم����ام ن��اب��ويل، ل��ك��ن الأم����ر يعود  اأي�����صً
يثبت  اأن  يجب  ال���ذي  لليفاندوف�صكي، 

اأف�صليته يف املباراة املقبلة«.
قائمة  البولندي  ال���دويل  ويت�صدر 
بر�صيد  املو�صم  هذا  الأبطال  دوري  هدايف 
عن  اأه���داف   4 بفارق  متاأخًرا  ه��دًف��ا،   13
كري�صتيانو  للربتغايل  القيا�صي  ال��رق��م 
رونالدو، جنم يوفنتو�ش، امل�صجل يف مو�صم 

.2014-2013

*وكاالت
�صي�صهد دور الثمانية من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا، مواجهة نارية، تعد 
ميونيخ  وبايرن  الإ�صباين  بر�صلونة  من  كال  تاأهل  بعدما  مبكر  نهائي  مبثابة 

الأملاين اإىل ربع النهائي بانت�صارين عري�صني، ال�صبت.
يف   1-3 اليطايل  نابويل  �صيفه  على  فوزه  بعد  املطلوب،  بر�صلونة  وحقق 

اإياب ثمن النهائي، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا.
وتاألق ليونيل مي�صي لكن بر�صلونة بداأ املباراة ب�صكل متو�صط قبل اأن يتقدم 
بهدف بعد �صربة راأ�ش قوية من كليمو لينجليه عقب ركلة ركنية يف الدقيقة 
راوغ  الدقيقة 23 حيث  رائع يف  ب�صكل  الثاين  الهدف  واأ�صاف مي�صي  العا�صرة. 

اأربعة مدافعني و�صدد الكرة برباعة يف املرمى.
األغى  احلكم  لكن  رائع  حترك  بعد  جمددا  ال�صباك  يف  الكرة  مي�صي  وو�صع 
الهدف بداعي وجود مل�صة يد بعد العودة اإىل حكم الفيديو امل�صاعد، لكن مي�صي 

عو�ش ذلك �صريعا ونال ركلة جزاء حولها لوي�ش �صواريز اإىل هدف.
وقل�ش نابويل الفارق عن طريق ركلة جزاء نفذها لورينت�صو اإن�صيني قبل 

ال�صرتاحة مبا�صرة.
وكان نابويل الطرف الأف�صل يف ال�صوط الثاين لكن النتيجة مل تتغري ليخرج 

بر�صلونة بالنت�صار وي�صبح على موعد مرتقب مع بايرن يف دور الثمانية.
على  فوزه  جدد  بعدما  ذاته  الدور  ميونيخ  بايرن  بلغ  الأخرى  املباراة  ويف 

ت�صل�صي الإجنليزي 1-4.
وكان الفريق البافاري فاز ذهابا بثالثية نظيفة يف “�صتامفورد بريدج” يف 

فرباير املا�صي.
و83(،  ج��زاء  ركلة  م��ن   10( ليفاندوف�صكي  روب���رت  البولندي  و�صّجل 
فيما   ،)76( تولي�صو  كورنتان  والفرن�صي   ،)24( بريي�صيت�ش  اإيفان  والكرواتي 

�صجل تامي ابراهام هدف ت�صل�صي )44(.
العا�صمة  ميونيخ  ب��اي��رن  اجل���اري  اأغ�صط�ش   14 يف  بر�صلونة  وي��الق��ي 

الربتغالية ل�صبونة التي ت�صت�صيف بطولة م�صغرة بدءا من ربع النهائي.

رئيس الريال األسبق يطرح خيارا إلنهاء أزمة بيل

بونوتشي يكسر صمت العبي
 يوفنتوس عقب إقالة ساري

مولر يدعو ليفاندوفسكي 
إلثبات أفضليته أمام ميسي

دوري األبطال.. ميسي تألق ومواجهة 
نارية بربع نهائي غير مسبوق

*وكاالت
التحكيم،  اداء  الرمثا احتجاجا على  نادي  قدم 
يف مباراته التي جرت يوم ال�صبت، على �صتاد عمان 
اأمام فريق ال�صلط، يف اإطار مناف�صات دوري املحرتفني 

لكرة القدم.
وفور انتهاء املباراة مل�صلحة ال�صلط بنتيجة 0-1 
خطابا  الرمثا  ن��ادي  ار�صل  ج��زاء،  ركلة  من  �صجل 
التحكيم،  على  فيها  يحتج  الكرة،  احتاد  اإىل  ر�صميا 
ويطلب عقد لقاء مع م�صوؤويل الحتاد الأحد، ل�صرح 

تفا�صيل ما جرى يف املباراة.
العالمي  والناطق  الرمثا  نادي  �صر  اأمني  واأ�صار 
الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  ع��اق��ول��ة  اأب���و  حممد 

امتعا�صه  عن  عرب  النادي  اأن  اىل  )برتا(،  الأردنية 
لعبي  طرد  �صهدت  التي  املباراة  يف  احلكم  اداء  من 
كما  ال���دردور،  وحمزة  الزعبي  وائ��ل  حممد  الرمثا 

�صهدت احت�صاب ركلة جزاء م�صكوك يف �صحتها.
انتهاء  ف��ور  احتجت  ال��ن��ادي  اإدارة  اأن  وا���ص��اف 
لعبيها  ت�صطحب  اأن  قبل  التحكيم،  على  املباراة 
املطرودين الدردور والزعبي اإىل مقر الحتاد، للقاء 
امل�صوؤولني، ومناق�صة اأ�صباب الطرد التي يرى النادي 
�صيم�صي  الرمثا  فريق  اأن  موؤكدا  م��ربرة،  غري  اأنها 
يف  اخل�صارة  هذه  لتجاوز  ا�صتعدادا  التدريبات،  يف 
على  للحفاظ  الدارة  �صعي  مع  املقبلة،  املباريات 

حقوق النادي على خمتلف ال�صعد.

*وكاالت
عمان  يف  مباريات  ث��الث  الثنني،  اليوم  جت��ري 
بدوري  الثالث  الأ�صبوع  مناف�صات  ختام  يف  وارب��د، 

املحرتفني لكرة القدم.
التي  الأقوى  املباراة  الدويل  عمان  �صتاد  وي�صهد 
ال�صاعة  عند  اربد  واحل�صني  الفي�صلي  فريقي  جتمع 
الثامنة والن�صف م�صاء، فيما يلتقي بنف�ش التوقيت 

فريقا  بالقوي�صمة  الثاين  عبداهلل  امللك  �صتاد  على 
اجلزيرة و�صباب العقبة.

ال�صاعة  عند  و�صحاب  ال�صريح  فريقا  ويلتقي 
ال�صاد�صة م�صاء، على �صتاد احل�صن باربد.

وك��ان��ت م��ن��اف�����ص��ات ال���ص��ب��وع ال��ث��ال��ث ب���دوري 
واح��دة  م��ب��اراة  باإقامة  اأم�����ش،  انطلقت  املحرتفني 

انتهت بفوز ال�صلط على الرمثا بنتيجة 0-1.

*وكاالت
موقف  الأح��د،  اإ�صباين،  �صحفي  تقرير  ك�صف 
من  بر�صلونة،  جن��م  مي�صي،  ليونيل  الأرجنتيني 
امل�صاركة �صد بايرن ميونخ، يف ربع نهائي دوري اأبطال 
فاإن  الإ�صبانية،  “ماركا”  ل�صحيفة  ووفًقا  اأوروب��ا.  
مي�صي ت�صبب يف ذعر اجلميع داخل بر�صلونة عندما 
كوليبايل،  كاليدو  م��ع  م�صرتكة  ك��رة  عقب  �صقط 
مدافع نابويل، خالل مباراة الفريقني، م�صاء ال�صبت.

العالج  تلقى  مي�صي  اأن  اإىل  ال�صحيفة  واأ�صارت 

لبع�ش الوقت يف امللعب، قبل اأن يكمل املباراة.
ووفًقا مل�صادر يف بر�صلونة، فاإن مي�صي، مل يتعر�ش 
لإ�صابة خطرية حل�صن حظه بعدما تلقى �صربة يف 

قدمه الي�صرى.
لفحو�صات طبية  لن يخ�صع  مي�صي  اأن  واأو�صحت 
الثلج  و�صع  على  الأمر  و�صيقت�صر  امل�صابة،  قدمه  يف 

وتطبيق نظام الرعاية املعتاد لتقليل التورم.
واأكدت ال�صحيفة اأنه ل توجد اأي �صكوك ب�صاأن 

م�صاركة مي�صي اأمام بايرن ميونخ، اجلمعة املقبل.

*وكاالت
لل�صطرجن،  الوطني  املنتخب  م�صاركة  �صهدت 
الدويل  الأوملبياد  مناف�صات  يف  ايجابية  انطالقة 
كبري  عدد  مب�صاركة  بعد  عن  مبارياته  تقام  ال��ذي 
م�صاركته  الوطني  املنتخب  وب��داأ  العامل.  دول  من 
اأن  قبل  املا�صي،  اجلمعة  يوم  ال��دويل،  الأوملبياد  يف 
ي�صتاأنف املباريات اأم�ش، حمققا نتائج اإيجابية اأهلته 

للم�صاركة يف الدور التايل.
لل�صطرجن  الأردين  امللكي  الحت��اد  رئي�ش  وق��ال 
الأردنية  الأنباء  لوكالة  بت�صريح  ار�صيدات  نواف 
التالية،  ل��الأدوار  املنتخب  تاأهل  اإن  الأح��د،  )ب��رتا( 
نهاية  بعد  حتققت،  التي  اجليدة  النتائج  بعد  جاء 

يف  املنتخب  ب��داي��ة  اأن  معتربا  ال��ث��ال��ث��ة،  اجل��ول��ة 
بظل  ول�صيما  ايجابية،  ج��اءت  ال��دويل  الوملبياد 

م�صاركة دولة متقدمة يف لعبة ال�صطرجن.
اأم�ش  “حل املنتخب الوطني يف مباريات  واأ�صاف 
املنتخب  خلف  نقاط،  ثماين  بر�صيد  الثاين  باملركز 
تفوق  فيما  نقطة،   11 بر�صيد  املت�صدر  البلجيكي 
تايلند  منتخبات  على  املجموعة  ه��ذه  يف  املنتخب 
والعراق  وويلز  ومالطا  ولبنان  وزامبيا  وكو�صوفو 
اأم�ش  اول  املناف�صات  يف  املنتخب  ومثل  ومدغ�صقر. 
وب�صرى  من�صور  و�صمري  عي�صى  راف��ت  ال��الع��ب��ون: 
ال�صعيبي وغيداء العطار ولوؤي �صمري واحمد اخلطيب 

ومروان العابودي و�صيف مالك وتال النا�صر.

*وكاالت
اأظهر الحتادان القطري والأردين لكرة القدم، 
ت�صامنهما مع �صحايا انفجار مرفاأ بريوت، الذي وقع 
واآلف  ال�صحايا  ع�صرات  وخلف  املا�صي،  الثالثاء 

امل�صابني. 
�صمن  مباراتهما،  والدحيل  ال�صد  لعبو  ودخل 

الوطني  الن�صيد  اأن��غ��ام  على  ق��ط��ر،  جن��وم  دوري 
اللبناين، ورفع علم بالد الأرز.

�صمت،  دقيقة  والرمثا  ال�صلط  لعبو  وقف  كما 
ال���دوري  �صمن  الفريقني  م��واج��ه��ة  ان��ط��الق  قبل 
اللبنانية  اجلماهري  و�صكرت  للمحرتفني.   الأردين 

هذه املبادرة املميزة، من الحتادين العربيني.

*وكاالت
بهدف  كوريتيبا  م�صيفه  على  اإنرتنا�صيونال  فاز 
البريواين بابلو جرييرو  املهاجم  دون رد، من توقيع 
اأم�ش  القدم،  لكرة  الربازيلي  ال��دوري  انطالقة  يف 
ال�صبت بدون جماهري وحتت تدابري �صحية �صارمة، 
كورونا  فريو�ش  ب�صبب  اأ�صهر،   3 من  اأكرث  تاأخر  بعد 

امل�صتجد.
املركز  يف  اإنرتنا�صيونال  اأ�صبح  الفوز،  هذا  وبعد 
ري�صيفي  �صبورت  خلف  ن��ق��اط،   3 بر�صيد  الثالث 
بعد  اأي�صا  الكاملة  العالمة  ح�صد  ال��ذي  الو�صيف، 

فوزه يف نف�ش اجلولة على �صيفه �صيارا )2-3(.

و�صبورت،  اإنرتنا�صيونال  مثل  الر�صيد  وبنف�ش 
يت�صدر اأتلتيكو باراناين�صي الرتتيب بفارق الأهداف 

بعد فوزه على ملعب فورتاليزا بهدفني دون رد.
فيتينيو  بتوقيع  باراناين�صي  ثنائية  وج��اءت 

بالدقيقة )22( وليو �صيتاديني )45(.
اأما �صبورت ري�صيفي، فيدين بالفوز لإلتون الذي 
�صجل هدفني بالدقيقتني )20 و34( من ركلة جزاء، 
وجوناثان ديفيد جوميز الذي اختتم ثالثية فريقه 

.)42(
 )36( بالدقيقة  كليرب  اخل�صم  ه��ديف  واأح���رز 

وفيتور خاكاري )57(.

تن�صيب  ر�صميا  الريا�صي  �صوم  كفر  نادي  اأعلن 
م��دي��ر الع��م��ال ط��اه��ر خ��ال��د م��دي��ر ع���ام �صركة 
اأكد  و  للنادي  فخريا  رئي�صا  للمفرو�صات  ال�صالة 
رئي�ش واع�صاء النادي يف اكرث من منا�صبة ان رجل 
العمال ال�صيد طاهر خالد من الداعمني الرئي�صيني 
للمو�صم اجلاري و ابدى رئي�ش النادي �صعادة ال�صيد 
الراهنة  ال��ظ��روف  مع  متا�صيا  وان��ه  عبيدات  اي��اد 
اقامة  متنع  التي  الها�صمية  الردن��ي��ة  اململكة  يف 
الحتفالت تاأجيل حفل ات�صيب الرئي�ش الفخري 
ال�صيد  �صعادة  الرئي�ش  واك��د  القادمة  الي��ام  اىل 
اياد عبيدات  ان ادارة نادي كفر �صوم �صتعمل على 
الرئي�ش الفخري  بذل ق�صارى جهدها بالتعاون مع 

وداعمي النادي والع�صاء لو�صول النادي اىل مو�صم 
املحرتفني ، حيث مت اجراء تعاقدات مع العديد من 

من  اآم��ال  الغاية  لهذه  املميزين  املدربني  و  الالعبني 
مع  التكاتف  النادي  م�صجعي  ومن  الكرمي  اجلمهور 

ادارة النادي للو�صول اىل ما نرجو اليه.

نادي الرمثا يحتج على التحكيم 
في مباراته أمام السلط

3 مباريات بدوري المحترفين اليوم

ميسي يثير ذعر برشلونة قبل لقاء البايرن

انطالقة ايجابية لمنتخب 
الشطرنج في األولمبياد الدولي

تضامن كروي أردني قطري مع لبنان

إنترناسيونال يهزم كوريتيبا في 
انطالقة الدوري البرازيلي

كفرسوم يعلن تنصيب
 » طاهر خالد «  رئيسا فخريا للنادي



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االثنين )10( آب 2020اعالنات
7العدد )1634(



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االخيرة االثنين )10( آب 2020
العدد )1634( 8

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

 هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*لندن
امل�صاعدة  الربيطانية  احلكومة  طلبت 
يف منع املهاجرين القادمني من فرن�صا على 
منت قوارب �صغرية من الو�صول اإىل الرتاب 
الربيطاين، بعد زيادة عدد »قوارب املوت« 

التي حتمل املهاجرين غري ال�صرعيني.
الربيطانية  الداخلية  وزارة  وطلبت 
ق��وات  عمليات  دع��م  ال��دف��اع  وزارة  م��ن 
م�صيق  يف  الربيطانية  احل���دود  ح��ر���ش 
اأنها  اإىل  م�صرية  بريطانيا،  �صرقي  دوف��ر، 
تعمل بجد لتحديد �صبل تقدمي امل�صاعدة 

ب�صورة اأكرث فعالية.
ارتفعت  ب��ر���ش،  اأ�صو�صيتد  وبح�صب 
وترية الهجرة غري ال�صرعية اإىل بريطانيا 
و�صل  حيث  الأخ����رية،  الأ���ص��اب��ي��ع  خ��الل 
اإىل  نقلهم  مت  اأو  ا،  �صخ�صً  235 اخلمي�ش 
ال�صاطئ من قوارب يف القناة الإجنليزية، 

وهو رقم قيا�صي ليوم واحد.
اأنه  الربيطاين  ال�صواحل  خفر  واأك��د 
القناة  يف  احل���وادث  م��ن  ل��ع��دد  ا�صتجاب 

ال�صبت.
الداخلية  وزارة  اأعلنت  جهتها،  م��ن 
ملنع  امللكية  البحرية  ا�صتدعاء  اإمكانية 
املتحدة،  اململكة  مياه  اإىل  القوارب  و�صول 

امل�صوؤولني  كبار  ت�صريح  م��ن  ال��رغ��م  على 
عملي  غري  يكون  قد  ذلك  باأن  وال�صيا�صيني 

ويحتمل اأن يكون خطرًيا.
من�صب  �صغل  ال��ذي  �صرتو،  جاك  وق��ال 
العمال  حزب  حكومة  يف  الداخلية  وزي��ر 

انقالب  �صوى  الأمر  يتطلب  “لن  ال�صابقة، 
اإحدى هذه الزوارق وغرق جميع ركابها.. 
لتحدث جلبة، مبا يف ذلك حزب املحافظني، 

وتغيري م�صار ال�صيا�صة احلالية«.
واأ�صار �صرتو يف مقابلة مع و�صائل اإعالم 

هو  فرن�صا  مع  التعاون  اأن  اإىل  بريطانية 
الطريقة الوحيدة لتقليل عدد الأ�صخا�ش 
ال���ذي���ن ي��ق��وم��ون ب��ال��رح��ل��ة امل��ح��ف��وف��ة 
ال�صحن  مم��رات  اأك��رث  اأح��د  عرب  باملخاطر 

ازدحاًما يف العامل.

*وكاالت
موري�صيو�ش، حالة  ال�صلطات يف  اأعلنت 
تقدمي  فرن�صا  ونا�صدت  البيئية  الطوارئ 
من  نفطي  ت�صرب  لوقف  عاجلة  م�صاعدة 
�صفينة �صحن جنحت قبالة �صواطئها، مما 
على  املدرجة  اجلزيرة  مياه  بتلويث  يهدد 

قوائم املحميات البحرية.
جهود  ال��ع��ات��ي��ة  الأم������واج  وع��رق��ل��ت 
“اإم.يف  ال�صفينة  من  النفط  ت�صرب  وقف 

اأ�صبوعني. منذ  جنحت  واكا�صيو” التي 
ويلوث الت�صرب املياه النقية يف منطقة 
اجلنوبي  ال�صاحل  قبالة  بيئيا  ح�صا�صة 

ال�صرقي للجزيرة.
ومعدات”  “فرقا  ال�صبت  فرن�صا  وبعثت 
من جزيرة ل ريونيون املجاورة يف املحيط 
ل�صلطات  امل�����ص��اع��دة  ل��ت��ق��دمي  ال��ه��ن��دي 

للرئي�ش  تغريدة  بح�صب  موري�صيو�ش، 
اإميانويل ماكرون.

التنوع  يكون  “عندما  م��اك��رون  وكتب 
ما�صة  حاجة  هناك  خطر،  يف  البيولوجي 
للتحرك. فرن�صا موجودة اإىل جانب �صعب 
رئي�ش  اإع��الن  غ��داة  وذل��ك  موري�صيو�ش”، 
جوغنوث،  برافيند  موري�صيو�ش،  وزراء 
طوارئ  “حال  اجلمعة  متاأخرة  �صاعة  يف 

بيئية«.
يابانية  �صركة  من  اململوكة  والناقلة 
لكن ترفع علم بنما، كانت حمملة ب�3800 
يف  ب�صعب  ارتطمت  عندما  النفط  من  طن 
قائمة  على  امل��درج  املوقع  دي�صني؛  بوانت 
الالزوردية  املياه  قرب  البحرية  املحميات 

حلديقة بلو ري املائية.
الأ�صبوع،  هذا  البيئة،  وزارة  واأعلنت 

فيما  ال�صفينة،  من  يت�صرب  بداأ  النفط  اأن 
لال�صتعداد  ال�صاحل  اإىل  متطوعون  �صارع 

لالأ�صواأ.
ال�صعب  ي�صل  النفط  ب��داأ  ما  و�صرعان 
الرملية  وال�صواطئ  والبحريات  املرجانية 
موري�صيو�ش  بها  ت�صتهر  ال��ت��ي  البي�صاء 

كوجهة �صياحية مراعية للبيئة.
اجل��و  م��ن  م�����ص��ورة  م�صاهد  واأظ���ه���رت 
حجم الأ�صرار مع م�صافات طويلة من املياه 
جراء  من  ���ص��وداء  ببقع  امللوثة  ال��زرق��اء 

الت�صرب.
ميت�صوي  �صركة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
اأو�صك امل�صغلة لل�صفينة اململوكة من �صركة 
بنقل  تقوم  مروحية  اإن  اأخ��رى،  يابانية 
ال�صاطئ  اإىل  الغارقة  ال�صفينة  من  النفط 

لكن الطق�ش ال�صيئ يعرقل العملية.

وك���ان���ت ال�������ص���ف���ارة ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف 
ال�صبت،  بيان،  يف  اأعلنت،  قد  موري�صيو�ش 
�ن طائرة ع�صكرية من جزيرة ل ريونيون 
معدات  مع  املنكوبة  املنطقة  اإىل  �صتتوجه 
متنها  ع��ل��ى  و���ص��ي��ك��ون  ال��ت��ل��وث.  ملكافحة 

خبريان.
ومت اإجالء 20 من اأفراد الطاقم ب�صالم 

من ال�صفينة عندما غرقت يف 25 يوليو.
تتعر�ش  اأن  البيئة  خ��رباء  ويخ�صى 
ال�صفينة ملزيد من الت�صدع والن�صطار، وهو 
ما قد يوؤدي اإىل  اأ�صرار  كارثية ب�صواطئ 
اقت�صاد  دع��ام��ة  مت��ث��ل  ال��ت��ي  اجل���زي���رة 

موري�صيو�ش.
ويعتمد قطاع ال�صياحة يف موري�صيو�ش 
على  حتتوي  التي  والبحار  ال�صواطئ  على 

بع�ش اأجمل ال�صعب املرجانية يف العامل.

لندن تتخوف من زيادة 
»قوافل الموت« نحو التراب البريطاني

موريشيوس تعلُن حالة الطوارئ 
بعد حادث تسرب نفطي

*برازيليا
بالربازيل  كورونا  فريو�ش  �صحايا  ع��دد  وا�صل 
اإعادة  مع  ال�صبت،  وفاة،  األف  املئة  وجتاوز  ال�صعود، 
وذلك  البالد،  مدن  معظم  يف  واملطاعم  املتاجر  فتح 

على الرغم من اأن الوباء مل ي�صل لذروته بعد.
منذ  فتكا  املعدية  الأم��را���ش  اأ�صد  مواجهة  ويف 
الإنفلونزا الإ�صبانية قبل مئة عام، اأعلنت الربازيل 
ت�صجيل اأول حالت اإ�صابة بفريو�ش كورونا يف نهاية 
 50 ليقتل  اأ�صهر  ثالثة  الفريو�ش  وا�صتغرق  فرباير، 

األف �صخ�ش، و50 يوما فقط ليقتل 50 اآلفا اآخرين.
من  قلل  بول�صونارو  جايري  البالد  رئي�ش  وك��ان 
املحليني  امل�صوؤولني  م�صاعي  وق��اوم  الوباء،  خطورة 

لفر�ش العزل العام.
لل�صحايا  اجل��دي��د  ال��رق��م  الربازيليون  وق��اب��ل 

با�صتهجان.
الع�صو  اأوراب��اي��ز  دايف  ج��وزي��ه  الدكتور  وق��ال 
البارز بجمعية الأمرا�ش املعدية “هذه ماأ�صاة اأ�صبه 
بحرب عاملية. لكن الربازيل تعي�ش يف حالة تخدير 
جماعي«. وحذر الرجل وخرباء اآخرون يف ال�صحة 
خطة  اإىل  تفتقر  ت��زال  ل  الربازيل  اأن  من  العامة 

من  العديد  تركيز  ظل  يف  الوباء  ملكافحة  من�صقة 
امل�صوؤولني على اإلغاء اإجراءات العزل وهو ما �صيزيد 

على الأرجح من انت�صار املر�ش.
 905 ت�صجيل  ال�صبت،  ال�صحة،  وزارة  واأعلنت 
م��وؤك��دة  اإ���ص��اب��ة ج��دي��دة  وف��ي��ات و49970  ح��ال��ة 
بالفريو�ش خالل ال�صاعات الأربع والع�صرين املا�صية، 
لريتفع عدد الوفيات اإىل 100477، والإ�صابات اإىل 

اأكرث من 3 ماليني.
وموؤ�ص�صات  والكونغر�ش،  العليا  املحكمة  واأعلنت 
انتقدت تعامل بول�صونارو مع الوباء، احلداد الوطني 
و�صول  بعد  الرتتيب  على  اأي��ام  واأربعة  ثالثة  ملدة 
عدد الوفيات اإىل مئة األف. ومل يعلق الرئي�ش علنا 

حتى الآن.
وا�صتقال وزيران لل�صحة، وكالهما طبيب، ب�صبب 

خالفات مع بول�صونارو.
ويقول بول�صونارو، الذي و�صف مر�ش كوفيد-19 
“اإنفلونزا  ب��اأن��ه  ب��ك��ورون��ا  الإ���ص��اب��ة  ع��ن  ال��ن��اج��م 
خفيفة”، اإنه تعافى من الفريو�ش بعد اعتماده على 
عقار هيدروك�صي كلوروكني، امل�صاد للمالريا، الذي مل 

تثبت بعد فعاليته يف عالج فريو�ش كورونا.

*وكاالت
ال�صمالية،  كوريا  يف  ر�صمية  اإعالم  و�صائل  قالت 
باإر�صال  اأم��ر  اأون  جونغ  كيم  الزعيم  اإن  الأح���د، 
بعد  احل��دودي��ة،  كاي�صونغ  مدينة  اإىل  م�صاعدات 
فريو�ش  لنت�صار  حت�صبا  املا�صي،  ال�صهر  اإغالقها 

كورونا امل�صتجد.
املدينة  يف  ال��ط��وارئ  حالة  ال�صلطات  ورف��ع��ت 
ال�صتباه  بعد  وذلك  يوليو،  يف  الأق�صى  حدها  اإىل 

باإ�صابة قد تكون الأوىل يف البالد.
وذك����رت وك��ال��ة الأن���ب���اء امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة 
ال�صمالية الر�صمية اأن قطارا يحمل ب�صائع و�صل اىل 

مدينة كاي�صونغ “املغلقة ب�صكل كامل” اجلمعة.
اتخاذ  على  الأع��ل��ى  القائد  “حر�ش  واأ�صافت 
الغذائية  باملواد  املدينة  لإم��داد  طارئة  اإج��راءات 
وهذه  كامل،  ب�صكل  اإغالقها  بعد  مبا�صرة  والأدوي��ة 
املرة اطماأن اىل اإر�صال الكثري من الأرز والدعم” اىل 

املدينة.
دائ��م  ك��ان  كيم  اإن  الر�صمية  ال��وك��ال��ة  وق��ال��ت 

“ليل نهار” ب�صاأن �صكان كاي�صونغ، يف  ال�صعور بالقلق 
اإن كان  “حملتهم لك�صف  الوقت الذي يوا�صلون فيه 

الفريو�ش اخلبيث قد انت�صر«.
من�صق  عودة  املا�صي  ال�صهر  يانغ  بيونغ  واأعلنت 
�صديدة  ال��ب��الد،  ح���دود  ع��ب��وره  بعد  يوليو   19 يف 

التح�صني، بطريقة غري �صرعية.
الرجل  اأن  ال�صمالية  كوريا  �صلطات  واأ�صافت 
و�صعه  ومت  كوفيد-19  مر�ش  اأعرا�ش  عليه  ظهرت 
يف “حجر �صحي �صارم”، لكن مل توؤكد بعد اإن كانت 

نتيجة فح�صه اإيجابية اأم �صلبية.
ويف حال تاأكيد الإ�صابة ف�صتكون هذه اأول حالة 
ال�صمالية،  كوريا  يف  ر�صميا  بها  معرتف  كوفيد-19 
غري  اأنه  على  فيها  ال�صحي  النظام  اإىل  ُينظر  التي 

موؤهل للتعامل مع اأي وباء.
اأواخ��ر  يف  ح��دوده��ا  ال�صمالية  كوريا  واأغلقت 
لكن  املجاورة،  ال�صني  يف  الفريو�ش  انت�صار  مع  يناير 
تتجنب  اأن  امل��رج��ح  غ��ري  م��ن  اإن��ه  يقولون  املحللني 

الدولة النووية انت�صار العدوى.

*واشنطن
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك اإ�صرب، يف مقابلة 
لتقلي�ش  تخطط  املتحدة  الوليات  اإن  ال�صبت،  بثت 
حجم قواتها يف اأفغان�صتان اإىل »عدد اأقل من خم�صة 
عن  تفا�صيل  بذلك  ليك�صف  نوفمرب،  بنهاية  اآلف« 
ترامب  دونالد  الرئي�ش  اأعلنها  التي  اخلف�ش  خطط 

قبل اأيام.

وللوليات املتحدة حاليا زهاء 8600 ع�صكري يف 
اأفغان�صتان.

موقع  ن�صرها  مقابلة  يف  ق���ال  ت��رام��ب  وك���ان 
تخطط  املتحدة  ال��ولي��ات  اإن  الثنني،  اأك�صيو�ش، 

خلف�ش هذا العدد اإىل نحو اأربعة اآلف.
مع  مقابلة  يف  القوات  عدد  تقلي�ش  اإ�صرب  واأعلن 

�صبكة فوك�ش الإخبارية.

*وكاالت
 20 بال�صجن  حكما  فنزويلية،  حمكمة  اأ�صدرت 
خلفية  على  �صابقني،  اأمريكيني  جنديني  على  عامًا 
البحر  عرب  امل�صّلح  ال�”توّغل”  مبحاولة  اتهامهما 
�صوب البالد، يف مايو املا�صي، بهدف اإطاحة الرئي�ش 

نيكول�ش مادورو.
ال��ع��ام، ط���ارق ول��ي��ام �صعب، يف  امل��دع��ي  وك��ت��ب 
األك�صندر  ل��وك  اأن  ال�صبت،  اجلمعة  ليل  تغريدة، 

“اعرتفا” باأنهما مذنبان بتهمة  دينمان واأران بريي 
)اإجرامية(  ع�صابة  تكوين  عن  ف�صال  “التاآمر، 
والجتار بالأ�صلحة والإرهاب”، ولذلك ُحكم عليهما 

بال�صجن “20 عامًا«.
ال�صابقني  الع�صكريني  على  حكم  اأن��ه  واأو���ص��ح 
قدمت  ا�صتماع  جل�صة  خالل  فنزويال،  يف  املعتقلني 
خاللها �صور ملركبات واأ�صلحة ووثائق هوية، بح�صب 

ما نقلت رويرتز.

100 ألف وفاة بكورونا في 
البرازيل.. واألسوأ لم يأت بعد

قطار األرز والدعم.. من الزعيم 
إلى »المدينة المغلقة«

إسبر يكشف خطة تقليص القوات 
األميركية في أفغانستان

فنزويال.. 20 عاما لجنديين أميركيين 
في قضية »التوغل الفاشل«

*االراضي املحتلة
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الح���ت���الل  جي�ش  اأط��ل��ق 
غزة  قطاع  ح��دود  داخ��ل  مدفعية  ق��دائ��ف 
م�صلحني  اإن  ق��ال  بعدما  الأح���د،  املحا�صر، 
يبنون  عمال  على  النار  اأطلقوا  فل�صطينيني 

جدارا عازل يف املنطقة.
الإ�صرائيلي  الق�صف  اأن  مرا�صلنا  وذك��ر 
طال نقطتي مراقبة تابعتني حلركة حما�ش، 
يف  وغزة  اإ�صرائيل  بني  العازل  ال�صياج  قرب 

منطقة دير البلح.
اأو  ب�صرية  خ�صائر  �صقوط  عن  يبلغ  ومل 

مادية على الفور.
اإنه  بيان  يف  الإ�صرائيلي  اجلي�ش  وق��ال 
“يف وقت �صابق �صمع �صوت اإطالق نار باجتاه 
اأعمال اإ�صرائيلية على ال�صياج الأمني جنوب 

قطاع غزة«.
الأعمال  تعليق  “مت  اأن��ه  اجلي�ش  واأعلن 
على ال�صياج واإطالق قذائف هاون خللق �صتار 
دخاين يف املنطقة. بعد ذلك مت اإطالق نار من 

اإ�صرائيلية هرعت  القطاع نحو قوة ع�صكرية 
اإىل املنطقة دون وقوع اإ�صابات«.

�صن  من  يومني  بعد  االتطور  ه��ذا  وي��اأت��ي 

اجلي�ش الإ�صرائيلي �صل�صلة غارات على قطاع 
القطاع  من  حارقة  بالونات  اإطالق  بعد  غزة، 

الفل�صطيني باجتاه الأرا�صي الإ�صرائيلية.
الأخ��رية،  الأ�صهر  يف  هدنة  اإر�صاء  ورغ��م 

اأطلقت  النار  لإط��الق  متقّطع  تبادل  �صجل 
اإ�صرائيل،  باجتاه  القطاع  من  �صواريخ  خالله 
اأه���داف  ع��ل��ى  غ����ارات  الأخ����رية  �صنت  فيما 

حلما�ش يف غزة.

*واشنطن
كبري  اأمريكي  م�صوؤول  يتحدث  اأخرى  مرة 
خلف  ال��ذي  ب��ريوت،  مرفاأ  انفجار  �صبب  عن 
ع�صرات القتلى واآلف امل�صابني ومئات الآلف 
من امل�صردين، ف�صال عن اإحداث دمار كبري يف 

العا�صمة اللبنانية.
فقد ق��ال وزي��ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي مارك 
اإذا كان  اإنه مل يت�صح له حتى الآن ما  اإ�صرب، 
انفجار مرفاأ بريوت الهائل عر�صيا اأو هجوما 

مدبرا.
قاله  م��ا  م��ع  اإ���ص��رب،  تقييم  وي��ت��ع��ار���ش 
الرئي�ش دونالد ترامب بعيد وقوع النفجار، 

اإذ �صرح حينها اأنه “اعتداء رهيب«.
ويف اأعقاب ت�صريح ترامب، قال م�صوؤولون 
اأن  على  اأدلة  ثمة  هناك  لي�ش  اأنه  اأمريكيون 

كارثة مرفاأ بريوت وقعت نتيجة هجوم.
ويف وقت لحق، بدا اأن ترامب تراجع عن 
حديثه، قائال اإن ل ميكن اجلزم باأن الكارثة 

ناجمة عن هجوم.
“فوك�ش  �صبكة  اإىل  اإ�صرب يف حديث  وقال 
نيوز”، م�صاء ال�صبت: “اخلال�صة النهائية هي 
يف  عرب  الرئي�ش  حدث.  ما  جنهل  زلنا  ما  اأننا 

عن  ناجم  النفجار  اأن  اعتقاده  عن  البداية 
هجوم«.

“اأن  اإىل  يعود  الأم���ر  ذاك  اأن   واأ���ص��اف 
على  كذلك،  الأمر  يكون  اأن  توقع  منا  البع�ش 
�صبيل املثال اأن �صحنة اأ�صلحة حلزب اهلل رمبا 
الكارثة عن  امليناء، ورمبا جنمت  انفجرت يف 

من�صاأة ل�صنع القنابل تابعة للحزب«.
وان��ت��ق��د وزي���ر ال��دف��اع الأم���ريك���ي بع�ش 
اأنها  مدعيا  ال�صدد،  هذا  يف  الإع��الم  و�صائل 
كانت حتاول اإحداث �صقاق بني م�صوؤويل اإدارة 

ترامب، و�صط تكهنات ب�صاأن النفجار.
وقال اإ�صرب: “لقد علقت اأن النفجار يبدو 
يف  البع�ش  اأن  املوؤ�صف  ومن  باحلادث.  اأ�صبه 
انق�صام  اإحداث  حاول   )...( الإعالم  و�صائل 
الرئي�ش  وب���ني  بيني  رمب���ا  الإدارة  داخ���ل 

والآخرين«.
ال��دف��اع  وزي���ر  ق���ال  اآخ����ر،  �صعيد  وع��ل��ى 
“�صتفعل كل ما بو�صعها  اإن وا�صنطن  الأمريكي 
انفجار  كارثة  بعد  لبنان”  م�صاعدة  اأجل  من 

مرفاأ بريوت، التي وقعت الثالثاء املا�صي.

الجيش اإلسرائيلي يطلق قذائف 
على نقطتي مراقبة في غزة

وزير الدفاع األميركي يتحدث 
عن سبب »كارثة بيروت«


