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عزل سبع بنايات بعمان بعد 
اكتشاف إصابات كورونا فيها

*عمان 
قال حمافظ العا�شمة الدكتور �شعد ال�شهاب اإنه جرى، االثنني، عزل 
�شبع عمارات �شكنية بعد اكت�شاف اإ�شابات كورونا فيها. وقال ال�شهاب ان 
العمارات تقع يف مناطق �شحاب )عمارتان يف املدينة ال�شناعية وعمارة 
يف منطقة دوار الطيارة( و املوقر )عمارتان يف منطقة رجم ال�شامي( 
موؤكدا  اال�شرفية وعمارة يف منطقة جبل احل�شني  وعمارة يف منطقة 
انه مت التعامل مع البنايات وتعقيمها وفقا للربوتوكول ال�شحي املعتمد.

او  دخول  عدم  ل�شمان  �شرطة  دوري��ة  تاأمني  مت  انه  ال�شهاب  وبني 
خروج اي �شخ�ص اىل البنايات حتى تتمكن فرق التق�شي الوبائي من 
اأن البنايات �شتبقى حمجور عليها حتى ظهور  اإىل  اأخذ العينات الفتا 

نتائج فح�ص العينات.

الملك: األردن سيبقى دومًا معطاًء وسندًا لألخوة واألشقاء
الملك يفتتح مستشفى الحسين بالسلط ويزور مستودعات الهيئة الخيرية في الغباوي

ـــات كــــــورونــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــم ـــع ـــب ـــت أهـــمـــيـــة االســـــتـــــعـــــداد ل

ــــن االســــتــــراتــــيــــجــــي ــــخــــزي ــــت ـــــي مــــــن خـــــــالل ال ـــــذائ ـــــغ ـــــــــن ال ــــى ديـــــمـــــومـــــة األم ــــعــــمــــل عــــل ال
تعزيز التنسيق والتعاون بين الهيئة والمؤسسات المعنية لتوحيد الجهود الخيرية وتشجيع العمل التطوعي
العالم مستوى  على  واإلنسانية  اإلغاثية  وجهودها  كورونا  أزمة  خالل  الهيئة  لدور  تقديره  عن  يعرب  الملك 

*السلط  والزرقاء
افتتح جاللة امللك عبداهلل الثاين، االثنني، 
م�شت�شفى احل�شني ال�شلط اجلديد املكون من 11 
على  يزيد  ومب��ا  �شريرًا،   350 وب�شعة  طابقًا 

ثالثة اأ�شعاف �شعة امل�شت�شفى القدمي.
االأم��ر  �شمو  بح�شور  امللك،  جاللة  واأزاح 
احل�شني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ال�شتارة 
عن لوحة افتتاح امل�شت�شفى، الذي ُتقّدر كلفته 

خالل  جاللته  اأّك��د  حيث  دينار،  مليون   90 ب� 
اأهمّية  امل�شت�شفى  اأق�شام  داخل  بها  قام  جولة 

حت�شني اخلدمات الطبية يف اململكة.
الرزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  واأ�شار 
اإىل اأن احلكومة تعمل وبتوجيهات ملكية على 
للمواطن من  ال�شحية  حت�شني م�شتوى اخلدمة 
التحتية،  البنية  اأبرزها  حم��اور،  عدة  خالل 
يف  تو�شعات  اأو  جديدة  م�شت�شفيات  اإن�شاء  عرب 

م�شت�شفيات قائمة.
ولفت رئي�ص الوزراء اإىل اأن العمل جار على 
التاأمني  برنامج  يف  امل�شمولني  قاعدة  تو�شيع 
غر  االأف��راد  �شمولية  على  والرتكيز  ال�شحي، 

املوؤمنني حاليًا.
وبني الرزاز اأنه جرت اإ�شافة مفهوم جديد 
للمواطن،  امل��ق��دم��ة  ال�شحية  اخل��دم��ات  يف 
جرى  بحيث  النموذجي،  ال�شحي  املركز  وهو 

مناطق  خمتلف  على  موزعًا  مركزًا   13 حتديد 
ومبختلف  �شاعة   24 مدار  على  لتعمل  اململكة، 

االخت�شا�شات.
عن  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  واأع��رب 
الهيئة  بها  التي تقوم  الكبرة  للجهود  تقديره 
اأزم��ة  خ��الل  الها�شمية  االأردن���ي���ة  اخل��ري��ة 
على  واالإن�شانية  االإغاثية  وجهودها  كورونا، 

م�شتوى املنطقة والعامل.

واطلع جاللة امللك، خالل زيارة قام بها اإىل 
م�شتودعات الهيئة يف منطقة الغباوي االثنني، 
عبداهلل  بن  احل�شني  االأم��ر  �شمو  فيها  رافقه 
الثاين، ويل العهد، على املخزون اال�شرتاتيجي 
اال�شتعداد  اأهمية  اإىل  جاللته  الفتًا  للهيئة، 
والعمل  االإقليم،  م�شتوى  على  كورونا  لتبعات 
على دميومة االأمن الغذائي من خالل التخزين 

اال�شرتاتيجي.

وث��م��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ج��ه��ود ال��ه��ي��ئ��ة يف 
ملواجهة  الدول  من  للعديد  امل�شاعدات  تقدمي 
اأن  جاللته  موؤكدًا  لديها،  الطارئة  الظروف 
لالأخوة  و�شندًا  معطاء  دوم��ًا  �شيبقى  االأردن 
احلنيف  االإ���ش��الم��ي  ديننا  واأن  واالأ���ش��ق��اء، 
غرنا  مع  الوقوف  علينا  تفر�شان  واأخالقنا 

يف االأزمات.
تابع �ص2

*عمان 
اعلن وزير ال�شحة الدكتور �شعد جابر، 
بفرو�ص  جديدة  اإ�شابة  حالة   20 ت�شجيل 
حالة   16 منها  اململكة  يف  امل�شتجد  كورونا 
لالإ�شابات  االإجمايل  العدد  لرتفع  حملية، 

منذ بدء اجلائحة اإىل 1398
وبني الدكتور جابر خالل موؤمتر �شحفي 
عقد بدار رئا�شة الوزراء، االثنني، تفا�شيل 
احلاالت اجلديدة والتي توزعت على النحو 

احلجر  فنادق  يف  الردنيني  حالتني  االآت��ي: 
من ال�شعودية والواليات املتحدة االأمريكية 
العمري  ح���دود  ع��ل��ى  ل�شائقني  وح��ال��ت��ني 
ح��االت  و9  اإرب���د  حمافظة  يف  ح���االت  و4 
اإح��دى  ملخالطني  العا�شمة  حمافظة  يف 
البلقاء  يف  وحالتني   ، امل��وؤك��دة  االإ���ش��اب��ات 

وحالة يف حمافظة الزرقاء . 
واأ�شار اإىل اأن 5 م�شابني متاثلوا لل�شفاء 
منطقة  من  املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خالل 

حاالت  عدد  لت�شل  امليت  البحر  يف  احلجر 
ال�شفاء اىل 1258 موؤكدا ان جميع احلاالت 
اأن  جابر  الدكتور  وق��ال  امل�شدر.  معروفة 
فرق اال�شتق�شاء الوبائي اأجرت اليوم نحو 
لي�شل  ك��ورون��ا،  عن  للك�شف  فح�شا   6171
بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�شات  ع��دد 
 698931 اإىل  اململكة  يف  الفرو�ص  تف�شي 

فح�شا.
تابع �ص2

*عمان 
رئا�شة  ل�����ش��وؤون  ال��ّدول��ة  وزي���ر  ك�شف 
الوزراء �شامي الداوود، عن حتويل ا�شتي�شاح 
اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد، واآخر 
�شمن  املا�شي،  مّتوز  �شهر  عن  العام  لالإّدعاء 
يجريها  التي  ال�شهرّية  املراجعة  اإج��راءات 
املخالفات  م��ع  بالتعامل  امل��ك��ّل��ف  ال��ف��ري��ق 

املوّثقة لدى ديوان املحا�شبة.
واأو�شح الداوود اأّن هذين اال�شتي�شاحني 

ر���ش��ده��ا  ا���ش��ت��ي�����ش��اح��ًا   )18( ���ش��م��ن  ك��ان��ا 
املا�شي،  مّت���وز  �شهر  ع��ن  املحا�شبة  دي���وان 
اال�شتي�شاحات  هذه  جميع  مناق�شة  وجرت 
الذي  ال�شهري  االجتماع  خالل  وت�شويبها 
عقده الفريق االأحد يف دار رئا�شة الوزراء.

وبنّي اأّن اال�شتي�شاح الذي جرى حتويله 
الف�شاد  وم��ك��اف��ح��ة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  اإىل 
ي��ت��ع��ّل��ق ب��وج��ود ت��الع��ب ون��ق�����ص م���ايل يف 
باأحد  ة  خا�شّ مالّية  مبالغ  وت�شليم  ا�شتالم 

يتعّلق  بينما  الربيد،  توفر  �شندوق  ف��روع 
العام  االإّدعاء  اإىل  اأحيل  الذي  اال�شتي�شاح 
بوجود �شبهة تزوير يف كفالة بنكّية مقّدمة 
من اإحدى �شركات خدمات الّتنظيف والنقل 
ال��داخ��ل��ي امل��ت��ع��اق��دة م��ع اإح���دى ال��دوائ��ر 
اتخاذ  ج��رى  ذل��ك،  اإث��ر  وعلى  احلكومّية، 
الكفاالت  جميع  ومطابقة  حل�شر  يلزم  ما 
جلميع  ال�شركة  ه��ذه  م��ن  املقدمة  املالّية 
العطاءات املحالة اإليها.                  تابع �ص3

*عمان 
امللك  اأكرث من 20 على مياه قناة  التفتي�شية  �شبطت كوادر �شلطة وادي االردن 
ال�شرب  ملياه  الرئي�شية  امل�شادر  اأهم  احدى  تعد  والتي  االغ��وار،  يف  للري  اهلل  عبد 

والري.
وا�شارت وزارة املياه والري، يف بيان االثنني، اىل اأن الكوادر التفتي�شية يف �شلطة 
وادي االردن نفذت اأم�ص االحد، حملة الإزالة اخلطوط املخفية وامل�شحوبة بطريقة 

خمالفة من القناة لتزويد مزارع وبيوت ترفيهية بطريقة خمالفة.
خطوط  بتمديد  متثلت  خمفية  رئي�شية  خطوط  ع��دة  �شبط  مت  ان��ه  وقالت 
اأ�شفل ال�شوارع املحاذية للقناة باأقطار كبرة وخمتلفة م�شحوبة ملئات املرتات، لري 
مزروعات خمتلفة ولتزويد بيوت ترفيهية باملياه، م�شرة اىل ان تلك اخلطوط ت�شخ 

اآالف االمتار املكعبة من املياه بطريقة خمالفة.
واأكدت اأنه مت اإزالة كافة هذه االعتداءات، واإعداد ال�شبوطات اخلا�شة بالوقائع 

امل�شبوطة، لتحويلها للجهات املخت�شة الإجراء املقت�شى القانوين بحق املخالفني. 
تابع �ص5

تسجيل 16 حالة إصابة محلية 

تحويل استيضاح لمكافحة
 الفساد وآخر لإلّدعاء العام 

ضبط 20 اعتداء على مياه
 قناة الملك عبد اهلل

العضايلة:تقييم مصفوفة فتح القطاعات 
وتحديثها لفتح المدارس والجامعات

و5 حاالت شفاء

القبض على 19 متورطا بقضايا 
مخدرات بالزرقاء والعاصمة

التربية توضح بشأن دوام 
المعلمين في مدارس الرمثا

350 كرفانا بالبحر الميت للمصابين 
الذين ال تظهر عليهم أعراض المرض

توق:عودة دوام الطلبة في 
الجامعات مطلع تشرين األول

الرزاز يوعز بإجراء مناقالت بين 
كوادر مركز حدود العمري

*عمان 
اأّكد وزير الدولة ل�شوؤون االإعالم اأجمد عودة الع�شايلة اأّن احلكومة 
االأجهزة  وجميع  االأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  مع  وبالتن�شيق 
القطاعات  فتح  وخّطة  م�شفوفة  وتقييم  بدرا�شة  تقوم  ة  املخت�شّ
وحتديثها، لنقل بع�ص االإجراءات التي كانت �شمن املرحلة اخل�شراء 
)منخف�شة اخلطورة( اإىل املنطقة الزرقاء )معتدلة اخلطورة( التي 

نحن فيها االآن.
ال�شحة  وزير  مع  م�شرتك  �شحفي  موؤمتر  خالل  الع�شايلة  واأو�شح 
مثل  القطاعات،  بع�ص  هناك  اأن  ال���وزراء،  رئا�شة  يف  االثنني  م�شاء 
املرحلة  اإىل  الو�شول  عند  بالعمل  لها  ي�شمح  واجلامعات،  امل��دار���ص 
للمنطقة  نقلها  اإىل  �شي�شار  لكن  اخل��ط��ورة(،  )منخف�شة  اخل�شراء 
الزرقاء )معتدلة اخلطورة( لتمكينها من العمل خالل املرحلة املقبلة، 
واّتباع  واالح���رتاز،  الوقاية  ب��اإج��راءات  االل��ت��زام  على  التاأكيد  مع 

الربوتوكوالت ال�شحّية املالئمة.
تابع �ص3

*عمان 
القت مرتبات اإدارة مكافحة املخدرات القب�ص على 19 �شخ�شًا من 
املطلوبني وامل�شبوهني بق�شايا املخدرات خالل حملة اأمنية يف عدد من 

مناطق حمافظة الزرقاء، و�شرق العا�شمة.
وقال الناطق االعالمي با�شم مديرية االمن العام، يف بيان االثنني، 
اإن العاملني يف ادارة مكافحة املخدرات نفذوا حملة اأمنية يف عدد من 
حيازة  بق�شايا  مطلوبني  اأ�شخا�ص  ل�شبط  الزرقاء  حمافظة  مناطق 
مواطنني  م��ن  �شكاوى  حولهم  وردت  ومم��ن  امل��خ��درة،  امل���واد  وت��روي��ج 

برتهيبهم.
وا�شاف اإن احلملة اف�شت الإلقاء القب�ص على 11 �شخ�شًا معظمهم 
اأماكن  تفتي�ص  بعد  بحوزتهم  وُعرث  املخدرات،  بق�شايا  املطلوبني  من 

تواجدهم على كميات متفرقة من املواد املخدرة.
ويف �شرق العا�شمة عمان، نفذت حملة اأمنية اخرى على املطلوبني 
بق�شايا املخدرات، والقي القب�ص على ثمانية ا�شخا�ص بحوزتهم كميات 

متفرقة من املواد املخدرة.

*عمان 
اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم االثنني، اأن دوام املعلمني القاطنني 
الأجل  احل��ايل  ال�شهر   22 يف  كاملعتاد  �شيكون  الرمثا  ل��واء  مدار�ص  يف 

التدريب على الربتوكول ال�شحي اخلا�ص بالعودة اإىل املدار�ص.
وقال الناطق االإعالمي با�شم الوزارة عبد الغفور القرعان لوكالة 
يف  �شيكون  اللواء  خارج  القاطنني  املعلمني  دوام  اإن  االأردنية:  االأنباء 
بدء  ظل  يف  �شكنهم  مناطق  من  القريبة  والتعليم  الرتبية  مديريات 
العمل بقرار عزل اللواء عن باقي مناطق اململكة، م�شرا اإىل التن�شيق 

مع هذه املديريات بهذا ال�شاأن.
اإىل  اللواء  خ��ارج  من  واالإداري���ني  املعلمني  جميع  ال���وزارة  ودع��ت 
املدار�ص  على  توزيعهم  بهدف  �شكنهم  ملكان  مديرية  اأق��رب  مراجعة 

لغايات التدريب على الربتوكول ال�شحي املعتمد.

*عمان 
قال م�شوؤول ملف كورونا يف وزارة ال�شحة الدكتور عدنان ا�شحق ان 
الوزارة خ�ش�شت 350 كرفانا يف منطقة العزل يف البحر امليت للحاالت 
من  تعاين  او  اأعرا�ص  عليها  يظهر  ال  التي  كورونا  بفرو�ص  امل�شابة 

اعرا�ص خفيفة.
 40 ان  )ب��رتا(  االردنية  االأنباء  لوكالة  ا�شحق  الدكتور  َوا�شاف 

باملئة من احلاالت املكت�شفة ال يوجد عليها اأعرا�ص وا�شحة.
الطبية  الكوادر  ان  ا�شحق  الدكتور  بني  احلاالت  لعالج  وبالن�شبة 
تقوم باإعطاء امل�شابني مقويات وفيتامينات وبع�ص العالجات لتخفيف 

االأعرا�ص.
اإ�شحاق ان االنتكا�شة احلالية  وحول الو�شع الوبائي اكد الدكتور 
املتخذة  االج���راءات  ان  اىل  م�شرا  احل��دودي��ة،  املعابر  ب�شبب  كانت 
م�شوؤوليتها  تتحمل  جهة  وك��ل  ومراقبة  م�شددة  بطريقة  �شتكون 

املطلوبة منها.

*عمان 
الدين  حمي  الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأعلن 
توق، عن عودة التدري�ص باجلامعات اعتبارا من بداية العام الدرا�شي 
لن  التعليم  ان  اإىل  م�شرا  املقبل،  االأول  ت�شرين  مطلع   2021-2020

يكون عن بعد.
العايل  التعليم  وزراء  بني  االث��ن��ني،  عقد  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
مو�شى  املهند�ص  والربملانية  ال�شيا�شية  وال�����ش��وؤون  العلمي  والبحث 
الطلبة  �شوؤون  وعمداء  بريزات،  فار�ص  الدكتور  وال�شباب  املعايطة، 

باجلامعات االأردنية.
وقال توق خالل االجتماع، اإن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
تبحث حاليا مع وزارة ال�شحة وجلنة االأوبئة، اإعداد برتوكول معني، 
ملواجهة  احلكومة  القرارات  مع  متا�شيا  ال�شالمة،  �شبل  جميع  لتوفر 

جائحة كورونا ومنع انت�شار الوباء.

*عمان 
اأوعز رئي�ص الوزراء الدكتور عمر الرّزاز وعلى �شوء زيارته االأخرة 
وامل�شوؤولني  امل��دراء  بني  مناقالت  باإجراء  العمري،  حدود  مركز  اإىل 
والكوادر االإ�شرافّية العاملة يف املركز، بهدف ت�شديد االإجراءات ومنع 

اأّي جتاوزات قد تت�شّبب بانتقال فرو�ص كورونا اإىل داخل اململكة.
املركز  يف  واالإج����راءات  املرجعيات  توحيد  اأهمية  ال��رزاز  واأك��د 
جميع  مع  التن�شيق  ليتوىل  حمافظ،  نائب  تعيني  خالل  من  احل��دودي 
االإداري  التمثيل  م�شتوى  رفع  ي�شمن  ومبا  االخت�شا�ص  ذات  اجلهات 
هناك، باالإ�شافة اإىل زيادة اأعداد قوات الدرك املتواجدة هناك بهدف 
�شمان التزام اجلميع بتعليمات ال�شحة وال�شالمة العامة والتاأكيد على 
تطبيق االإجراءات االأمنية. و�شّدد رئي�ص الوزراء على اأن يتوىّل اإدارة 
كادر  فيه،  والفنّية  االإ�شرافّية  املهام  وجميع  احلدودي،  املركز  �شوؤون 
االإج��راءات  �شبط  يف  لي�شهموا  والكفاءة؛  اخلربة  ذوي  من  �ص  متخ�شّ
على  التاأكيد  مع  خلل،  اأي  وتاليف  حزم،  بكل  اخل�شو�ص  بهذا  ال�شادرة 
تزويده بتقرير دوري يبنّي االإجراءات املّتخذة اأّواًل باأّول.      تابع �ص2
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*السلط 
اف��ت��ت��ح ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 
اجلديد  ال�شلط  احل�شني  م�شت�شفى  االث��ن��ني، 
�شريرًا،   350 وب�شعة  طابقًا   11 م��ن  امل��ك��ون 
امل�شت�شفى  �شعة  اأ�شعاف  ومبا يزيد على ثالثة 

القدمي.
االأم��ر  �شمو  بح�شور  امللك،  جاللة  واأزاح 
احل�شني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، ال�شتارة 
عن لوحة افتتاح امل�شت�شفى، الذي ُتقّدر كلفته 
خالل  جاللته  اأّك��د  حيث  دينار،  مليون   90 ب� 
اأهمّية  امل�شت�شفى  اأق�شام  داخل  بها  قام  جولة 

حت�شني اخلدمات الطبية يف اململكة.
الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  واأ�شار 
اإىل اأن احلكومة تعمل وبتوجيهات ملكية على 
حت�شني م�شتوى اخلدمة ال�شحية للمواطن من 
التحتية،  البنية  اأبرزها  حم��اور،  عدة  خالل 
يف  تو�شعات  اأو  جديدة  م�شت�شفيات  اإن�شاء  عرب 

م�شت�شفيات قائمة.
ولفت رئي�ص الوزراء اإىل اأن العمل جار على 
التاأمني  برنامج  يف  امل�شمولني  قاعدة  تو�شيع 
غر  االأف��راد  �شمولية  على  والرتكيز  ال�شحي، 

املوؤمنني حاليًا.
اإ���ش��اف��ة مفهوم  اأن���ه ج���رت  وب���ني ال����رزاز 

جديد يف اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطن، 
جرى  بحيث  النموذجي،  ال�شحي  املركز  وه��و 
مناطق  خمتلف  على  موزعًا  مركزًا   13 حتديد 
ومبختلف  �شاعة   24 مدار  على  لتعمل  اململكة، 

االخت�شا�شات.
ل� 15  اإىل احل�شول على االعتمادية  ولفت 
حت�شني  بهدف  �شحي  مركز  و101  م�شت�شفى، 
م�شتوى اخلدمة ال�شحية وماأ�ش�شتها، باالإ�شافة 

و151  م�شت�شفى   20 يف  االإج��راءات  اأمتتة  اإىل 
باقي  على  ج��ار  العمل  فيما  �شحيًا  م��رك��زًا 
املوؤ�ش�شات ال�شحية، االأمر الذي ي�شهم يف ت�شهيل 
االإجراءات على املر�شى، وي�شبط عملية �شرف 

االأدوية.
وزير  من  اإيجاز  اإىل  امللك  جاللة  وا�شتمع 
املنظومة  ح��ول  جابر  �شعد  الدكتور  ال�شحة 
التي  املتكاملة  والعلمية  وال�شحية  الطبية 
نقلة  ي�شكل  اأن��ه  اأك��د  حيث  امل�شت�شفى،  يقدمها 

الأب��ن��اء  املقدمة  الطبية  اخل��دم��ة  يف  نوعية 
حمافظة البلقاء واملناطق املحيطة.

ال�شلط  احل�شني  م�شت�شفى  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الطبية،  التخ�ش�شات  جميع  ي�شم  اجل��دي��د 
واأحدث االأجهزة، الفتًا اإىل اأن عدد االأ�شرة يف 

امل�شت�شفى قابل للزيادة اإىل 500 �شرير.
وبني وزير ال�شحة اأن ا�شرتاتيجية الوزارة 
تعتمد على التو�شع يف تقدمي اخلدمة ال�شحية 
واإدخ���ال  االأ���ش��رة،  ع��دد  وزي���ادة  نوعي  ب�شكل 

العديد من التخ�ش�شات اجلديدة.
وك�����ش��ف ال���وزي���ر ع���ن اف��ت��ت��اح ع����دد من 
ال��ف��رتة  يف  ال�شحية  وامل���راك���ز  امل�شت�شفيات 
الطفيلة  م�شت�شفى  افتتاح  �شيتم  اإذ  املقبلة، 
احلكومي بداية العام املقبل، وم�شت�شفى االإميان 

يف عجلون.
يف  التو�شع  على  �شتعمل  ال��وزارة  اأن  واأ�شاف 
عالوة  ال�شحية،  املراكز  يف  اخلدمات  تقدمي 
للمر�شى  العالجات  لتقدمي  خطة  اإطالق  على 

بالقرب من منازلهم، وذلك للحفاظ على �شحة 
املواطن، باعتبارها اأولوية ق�شوى.

مدير  قدمه  �شرح  اإىل  جاللته  ا�شتمع  كما 
اأو�شح  النويري،  اأن��ور  الدكتور  امل�شت�شفى  عام 
فيه اأن امل�شت�شفى �شيكون متاحًا اأمام طلبة كلية 
لغايات  التطبيقية  البلقاء  جامعة  يف  الطب 

التدريب.
اأق�شام  جميع  ي�شم  امل�شت�شفى  اأن  وب��ني 
وال�شدر  والقلب  واملناظر  العامة  اجلراحة؛ 

وامل�����ش��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة واالأط����ف����ال وال���دم���اغ 
واالأذن  واالأن��ف  والعيون  والعظام  واالأع�شاب 

واحلنجرة والفكني واالأ�شنان.
على  يحتوي  امل�شت�شفى  اإن  النويري  وقال 
لعمليات  غرفتان  منها  عمليات،  غرفة   13
جراحة القلب، مبا فيها عمليات القلب املفتوح، 
واأع�����ش��اب،  دم���اغ  ج��راح��ة  عمليات  وغ��رف��ة 
وغ��رف��ة ج��راح��ة ع��ظ��ام وغ��رف��ة ج��راح��ة 
عامة،  جراحة  غرفتي  اإىل  اإ�شافة   ،ENT
عمليات  وغرفتي  يومية  عمليات  وغرفتي 
اإ���ش��ع��اف  عمليات  وغ��رف��ة  وت��ول��ي��د  ن�شائية 

وطوارئ.
القلب  اأم��را���ص  الباطني،  ق�شم  ويت�شمن 
جهازين  على  ويحتوي  القلبية،  والق�شطرة 
القلبية  للعناية  �شريرًا  و14  قلبية  ق�شطرة 
املركزة  العناية  ق�شم  يحتوي  كما  احلثيثة، 
واالأطفال  والرجال  للن�شاء  �شريرًا   26 على 

والر�شع.
الكلى  اأم��را���ص  ق�شم  اأن  ال��ن��وي��ري  وب��ني 
لغ�شيل  جهازًا   21 على  يحتوي  الكلى،  وغ�شيل 
اإىل  احل�شى،  لتفتيت  حديث  وج��ه��از  الكلى 
اله�شمي  واجلهاز  ماء  ال�شَ الغدد  اأق�شام  جانب 
والتوليد  والن�شائية  واخل����داج  واالأط���ف���ال 
وج��راح��ت��ه��ا واالإ���ش��ع��اف وال���ط���وارئ وال��ع��الج 

الطبيعي واالأ�شعة وجميع اأجهزتها.
ق�شم  بت�شغيل  بداأ  امل�شت�شفى  اأن  اإىل  واأ�شار 
ق�شطرة القلب، بعد تخ�شي�ص م�شت�شفى االأمر 

حمزة ملر�شى “كورونا” ب�شبب اجلائحة.
امللك  ج��الل��ة  م�شت�شار  االف��ت��ت��اح  وح�شر 
العامة  االأ�شغال  ووزي��ر  واالإع���الم،  لل�شيا�شات 

واالإ�شكان.

*الزرقاء 
اأع���رب ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، عن 
الهيئة  بها  تقوم  التي  الكبرة  للجهود  تقديره 
كورونا،  اأزمة  خالل  الها�شمية  االأردنية  اخلرية 
م�شتوى  على  واالإن�شانية  االإغاثية  وجهودها 

املنطقة والعامل.
اإىل  امللك، خالل زيارة قام بها  واطلع جاللة 
االثنني،  الغباوي  منطقة  يف  الهيئة  م�شتودعات 
عبداهلل  ب��ن  احل�شني  االأم���ر  �شمو  فيها  راف��ق��ه 
اال�شرتاتيجي  املخزون  على  العهد،  ويل  الثاين، 
اال�شتعداد  اأهمية  اإىل  جاللته  الف��ت��ًا  للهيئة، 
والعمل  االإق��ل��ي��م،  م�شتوى  على  ك��ورون��ا  لتبعات 
التخزين  خالل  من  الغذائي  االأمن  دميومة  على 

اال�شرتاتيجي.
تقدمي  يف  الهيئة  جهود  امللك  جاللة  وثمن 
الظروف  ملواجهة  ال��دول  من  للعديد  امل�شاعدات 
اأن االأردن �شيبقى  الطارئة لديها، موؤكدًا جاللته 
دومًا معطاء و�شندًا لالأخوة واالأ�شقاء، واأن ديننا 

علينا  تفر�شان  واأخ��الق��ن��ا  احلنيف  االإ���ش��الم��ي 
الوقوف مع غرنا يف االأزمات.

التن�شيق  تعزيز  �شرورة  على  جاللته  و�شّدد 
والتعاون بني الهيئة اخلرية االأردنية الها�شمية 
وتوحيد  االآل��ي��ات  لتطوير  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وت�شجيع  اخل��ري��ة  اجل��ه��ود 
يف  تنموية  ب��رام��ج  وتبني  ال��ع��ام��ة،  واخل��دم��ة 

املحافظات.
التح�شرات  الزيارة،  خالل  جاللته،  و�شاهد 
بتهمنا”،  “�شحتك  حلملة  الهيئة  تنفذها  التي 
واملعلمني  الطلبة  �شحة  حماية  ت�شتهدف  التي 
العام  ب��داي��ة  و�شتطلق  احلكومية،  امل��دار���ص  يف 

الدرا�شي.
احل�شن  ب��ن  را���ش��د  االأم���ر  �شمو  لفت  ب���دوره، 
اإجن���ازات  اأن  اإىل  الهيئة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص 
االإن�شانية،  للم�شاعدات  تقدميها  واآلية  الهيئة 
تاأتي تنفيذًا للتوجيهات جاللة امللك وبالتن�شيق 
التنمية  ووزارة  الها�شمي  امللكي  ال��دي��وان  م��ع 

االجتماعية.
�شيا�شيًا  االأردن  م��وق��ع  اإن  ���ش��م��وه  وق����ال 
ب�شكل  امل�شاعدات  تقدمي  من  مُيّكنه  وجغرافيًا، 
اأف�شل لالإقليم، م�شرًا اإىل تعاون الهيئة مع جميع 
اأكرب  اإىل  للو�شول  والتنمية  االإغاثة  موؤ�ش�شات 

عدد من امل�شتفيدين.
التي تنفذها  امل�شاريع  اأن  اإىل  كما لفت �شموه 
وتوفر  املحلي  املجتمع  خدمة  على  تعمل  الهيئة 

فر�ص عمل يف خمتلف املناطق.
الهيئة  ع��ام  اأم���ني  لفت  االج��ت��م��اع،  وخ���الل 
العتماد  امللكية  التوجيهات  اإىل  املفلح  اأمي���ن 
كمركز  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اخل��ري��ة  الهيئة 
م�شاعدة طارئة حملية اأو خارجية، م�شتفيدًة من 
ودولية  اأممية  منظمات  مع  املوّقعة  االتفاقيات 

واإقليمية.
وخ��ربة  جت��رب��ة  متتلك  الهيئة  اأن  واأو���ش��ح 
بتزويد املناطق املنكوبة اأو البلدان التي بحاجة 
اإىل اأي م�شاعدة، والتي كان اآخرها لبنان ال�شقيق، 

الفل�شطينيني  االأ�شقاء  اإىل  امل�شاعدة  وتقدمي 
وحتديدًا قطاع غزة.

اأزمة  خالل  حمليًا  الهيئة  عمل  املفلح  و�شرح 
كورونا كع�شو �شمن فريق احلماية االجتماعية، 
مب�شتودعاتها  العينية  التربعات  ا�شتقبلت  حيث 
 185 لنحو  وال�شحية  الغذائية  الطرود  وجهزت 

األف مواطن يف جميع حمافظات اململكة.
للهيئة  اال�شرتاتيجي  املخزون  اأن  اإىل  ولفت 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ع��ي��ن��ات مل���واد غ��ذائ��ي��ة مت���ول من 
موؤ�ش�شة  م��ب��ادرات  اإح��دى  “نوى”،  م��ب��ادرة  قبل 
اإىل  اإ�شافة  وط��ن،  همة  و�شندوق  العهد،  ويل 
الهيئة  تقدمها  واإن�شانية  واإغاثية  طبية  عينات 

للمجتمعات املت�شررة.
املفلح - على تزويد  الهيئة - بح�شب  وعملت 
“كرفانًا” ال�شتخدامها يف  اجلهات املعنية ب� 450 
اآالف   210 نحو  وتاأمني  ال�شحي،  احلجر  مناطق 
املالب�ص  “بنك  خ��الل  من  مالب�ص  بقطع  مواطن 
اخلري”، كما ا�شتفادت 203 عائالت من “�شيارة 

احل��ايل  ال��ع��ام  الهيئة  اأطلقتها  التي  اخلر”، 
يف  الفردية  واملالية  العينية  امل�شاعدات  الإي�شال 

خمتلف حمافظات اململكة.
التنمية  وزارة  مع  الهيئة  تعاون  اإىل  واأ�شار 
االأردنية  العفيفة  باالأ�شر  املعنية  االجتماعية 
يف جميع املحافظات، مبا مُيّكن الهيئة من الو�شول 
اإىل  ب��ح��اج��ة  منطقة  اأي  يف  �شخ�ص  اأي  اإىل 

م�شاعدة، وفقًا لقواعد ال�شجل املوحد.
يف  الفل�شطينية  باملخيمات  يتعلق  وفيما 
ملختلف  االأدوي��ة  توفر  اإىل  املفلح  لفت  االأردن، 
غذائي  ط��رد  األ��ف   23 وت��وزي��ع  فيها،  ال��ع��ي��ادات 
مدار�ص   8 وجتهيز  ال�شحية،  للعناية  وط���رود 

مبختربات حا�شوب واألواح ذكية.
يف  متخ�ش�شة  عيادات  جتهيز  اإىل  لفت  كما 
مركز  وتزويد  اجليزة،  مبنطقة  الطالبية  خميم 
طبي خميم غزة مبحافظة جر�ص باأجهزة فح�ص 
للمختربات، ويجري العمل حاليًا على بناء مركز 

طبي جديد.

اإىل  املفلح  اأ�شار  امل�شتقبلية،  امل�شاريع  وع��ن 
املقابلني  مبنى  م�شروع  اإقامة  على  جار  العمل  اأن 
وهو  اأردن��ي��ة،  عفيفة  عائالت   10 ل�  ال�شكن  ملنح 
امللكي  وال��دي��وان  الهيئة  ب��ني  م�شرتك  م�شروع 
وم�شروع  االجتماعية،  التنمية  ووزارة  الها�شمي 
الكوارث،  ملواجهة  للطي  القابلة  “الكرفانات” 
وم�شروع  الع�شل،  واإنتاج  النحل  تربية  وم�شروع 
األف   50 توزيع  وم�شروع  ال�شتاء،  م��واد  توزيع 
على  حتتوي  اأوىل  كمرحلة  مدر�شية  حقيبة 

قرطا�شية، وكمامات ومعقمات.
ومن امل�شاريع امل�شتقبلية اأي�شًا، م�شروع تاأجر 
واإ�شالح الدراجات الهوائية لزوار منطقة البحر 
وم�شروع  لل�شباب،  عمل  فر�ص  يوفر  والذي  امليت، 
“�شحتك بتهمنا”، وم�شروع “اأرزاق”، الذي يهدف 
من  واجتماعيًا  اقت�شاديًا  ال�شيدات  متكني  اإىل 

خالل العمل من املنزل وحت�شني م�شتوى دخلهن.
ال��دي��وان  رئي�ص  ال��زي��ارة  يف  جاللته  وراف���ق 

امللكي الها�شمي، ووزيرة التنمية االجتماعية.

*عمان 
اعلن وزير ال�شحة الدكتور �شعد جابر، 
ت�شجيل 20 حالة اإ�شابة جديدة بفرو�ص 
حالة   16 منها  اململكة  يف  امل�شتجد  كورونا 
حملية، لرتفع العدد االإجمايل لالإ�شابات 

منذ بدء اجلائحة اإىل 1398
وب���ني ال��دك��ت��ور ج��اب��ر خ���الل م��وؤمت��ر 
�شحفي عقد بدار رئا�شة الوزراء، االثنني، 
توزعت  والتي  اجلديدة  احلاالت  تفا�شيل 
يف  الردن��ي��ني  حالتني  االآت���ي:  النحو  على 
وال��والي��ات  ال�شعودية  من  احلجر  فنادق 
ل�شائقني على  االأمريكية وحالتني  املتحدة 
حدود العمري و4 حاالت يف حمافظة اإربد 
و9 حاالت يف حمافظة العا�شمة ملخالطني 
، وحالتني يف  امل��وؤك��دة  االإ���ش��اب��ات  اإح���دى 

البلقاء وحالة يف حمافظة الزرقاء . 
واأ�شار اإىل اأن 5 م�شابني متاثلوا لل�شفاء 
منطقة  من  املا�شية  ال�24  ال�شاعات  خالل 
حاالت  عدد  لت�شل  امليت  البحر  يف  احلجر 
ال�شفاء اىل 1258 موؤكدا ان جميع احلاالت 
اأن  جابر  الدكتور  وقال  امل�شدر.  معروفة 
فرق اال�شتق�شاء الوبائي اأجرت اليوم نحو 
لي�شل  ك��ورون��ا،  عن  للك�شف  فح�شا   6171
بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�شات  ع��دد 
 698931 اإىل  اململكة  يف  الفرو�ص  تف�شي 

فح�شا.
اجلمعة  ي���وم  م��ن��ذ  امل��م��ل��ك��ة  ان  وب���ني 
م�شابة  حملية  حالة   122 �شجلت  املا�شية 

بفرو�ص كورونا.
ودع���ا ال��دك��ت��ور ج��اب��ر امل��واط��ن��ني ايل 
على  ي�شاعد  ال��ذي  اأم���ان  تطبيق  حتميل 
للم�شابني  املخالطة  احلاالت  وتتبع  ك�شف 
فرق  وم�شاعدة  امل�شتجد  كورونا  بفرو�ص 
اال�شتق�شاء الوبائي م�شرا اىل ان التطبيق 
عند  التنبيهات  م��ن  ان���واع  ثالثة  ير�شل 
م�شافة  امل�شاب  ال�شخ�ص  م��ن  االق���رتاب 
حال  يف  وتنبيهه  اأمتار  ثالثة  اىل  مرتين 
مرتين  م��ن  اق��ل  م�شافة  ال�شخ�ص  اق��رتب 
واالقرتاب  املالم�شة  عند  الثالث  والتنبية 
طلب  باإر�شال  يقوم  مبا�شر  وب�شكل  كثرا 

مراجعة اجلهات ال�شحية .
وقال وزير ال�شحة ان فرق اال�شتق�شاء 
االأمنية  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ال��وب��ائ��ي 
مكافحة  واملخت�شة تبذل جهودا كبرة يف 
املطلوب  ليتحقق  ان��ه  اىل  م�شرا  ال��وب��اء 
من  اأكرث  يحمله  ان  يجب  امان  تطبيق  من 
هواتفهم  على  ال�شكان  عدد  من  باملئة   20

النقالة .
وعدم  املواطنني  التزام  اأن  اإىل  ولفت 
وارت��داء  اجل�شدي  والتباعد  االخ��ت��الط 

الوباء  ال�شيطرة على  ي�شاعد يف  الكمامات 
كون اململكة متر يف منعطف هام يف املعركة 
ان  جابر  الدكتور  واأك���د  اجلائحة.  �شد 
بفعل  تاأتي  للجائحة  احلكومة  معاجلة 
التن�شيق  خ��الل  م��ن  التعامل  يف  امل��ب��ادرة 
الطبية  واخلدمات  االأزمة  خلية  مع  التام 
لواء  ع��زل  ق��رار  ان  اىل  م�شرا  وال���وزارة 
وبائية  معطيات  على  بناء  ج��اء  الرمثا 
التوافق  بعد  املخت�شة  اجلهات  حددتها 

عليها.
التاأخر  اإن  اإىل  جابر  الدكتور  ولفت 
يتمكن  حتى  الرمثا  ل��واء  ع��زل  اإع��الن  يف 
اأبناء اللواء من تاأمني احتياجاتهم ومتكني 

املوظفني من العودة اإىل اأماكن �شكناهم .
اي  يوجد  ال  ان��ه  جابر  الدكتور  وب��ني 
اجلزئي  او  ال�شامل  احلجر  لعودة  توجه 
واالجتماعية  االقت�شادية  الكلفة  ب�شبب 
والعمارات  املدن  بعزل  و�شنكتفي  الكبرة 

التي ي�شجل فيها عدد من اال�شابات .
افتتاح  اإىل  ج��اب��ر  ال��دك��ت��ور  واأ����ش���ار 
الب�شر  يف  اجل��دي��د  ال��ط��وارئ  م�شت�شفى 
لتلبية  جاء  وال��ذي  امللك  جاللة  قبل  من 
اح��ت��ي��اج��ات امل��واط��ن��ني وحت�����ش��ني واق��ع 
م�شت�شفى  افتتاح  اىل  باال�شافة  اخلدمات 

احل�شني اجلديد يف ال�شلط .

امللك  جاللة  ان  جابر  الدكتور  وذك��ر 
عبد اهلل الثاين وجه وزارة ال�شحة بان�شاء 
مركز للوبائيات حتى يكون مركزا اإقليميا 
خربة  ميتلك  ا�شبح  االردن  ك��ون  وعربيا 
جيدة يف التعامل مع االأوبئة ويكون مركزا 

بحثيا يف امل�شتقبل .
ودع���ا ال��دك��ت��ور ج��اب��ر امل��واط��ن��ني اىل 
العامة  ال�����ش��الم��ة  ب���اإج���راءات  االل���ت���زام 
احليطة  درجات  اأق�شى  واتباع  والوقائية 
واحل������ذر، واالل����ت����زام ب�����ش��ب��ل ال��وق��اي��ة 
الدخول  قبل  الكمامات  وو�شع  واالحرتاز، 
ال���وزارات  فيها  مبا  العامة،  االأم��اك��ن  اإىل 
الر�شمية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  والدوائر 
وال��ع��ام��ة، وق��ب��ل دخ���ول االأم���اك���ن التي 
للجمهور.. مبا�شرة  خ��دم��ات  فيها  ُت��ق��دم 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات  الدفاع  اوامر  وت�شمل 
وامل��ن�����ش��اآت واأم���اك���ن ال��ت�����ش��ّوق وامل����والت، 
الطبّية  والعيادات  التجارّية،  وامل��ح��اّلت 
املرجعية  توحيد  ال�شحيةوحول  واملراكز 
الوزارة  ان  جابر  الدكتور  قال  االإعالمية 
بعدم  ال�شحة  مدراء  على  بالتعميم  قامت 
هناك  اليكون  حتى  احلاالت  عن  االإع��الن 
ان  م��وؤك��دا  االع��الم��ي  امل�شهد  يف  اأرب����اك 
االإي��ج��از  ع��رب  تكون  ال�شحيحة  االأرق���ام 

اليومي او املوؤمتر ال�شحفي . 

الملك يفتتح مستشفى الحسين السلط الجديد بكلفة 90 مليون دينار

الملك: األردن سيبقى دومًا معطاًء وسندًا لألخوة واألشقاء

 و5 حاالت شفاء
تسجيل 16حالة إصابة محلية

*عمان 
اأوعز رئي�ص الوزراء الدكتور عمر الرّزاز وعلى �شوء زيارته االأخرة اإىل مركز حدود 
العمري، باإجراء مناقالت بني املدراء وامل�شوؤولني والكوادر االإ�شرافّية العاملة يف املركز، 
اإىل  كورونا  فرو�ص  بانتقال  تت�شّبب  قد  جت��اوزات  اأّي  ومنع  االإج��راءات  ت�شديد  بهدف 

داخل اململكة.
خالل  من  احل��دودي  املركز  يف  واالإج��راءات  املرجعيات  توحيد  اأهمية  ال��رزاز  واأكد 
ي�شمن  ومبا  االخت�شا�ص  ذات  اجلهات  جميع  مع  التن�شيق  ليتوىل  حمافظ،  نائب  تعيني 
رفع م�شتوى التمثيل االإداري هناك، باالإ�شافة اإىل زيادة اأعداد قوات الدرك املتواجدة 
على  والتاأكيد  العامة  وال�شالمة  ال�شحة  بتعليمات  اجلميع  التزام  �شمان  بهدف  هناك 

تطبيق االإجراءات االأمنية.
املهام  وجميع  احل��دودي،  املركز  �شوؤون  اإدارة  يتوىّل  اأن  على  ال��وزراء  رئي�ص  و�شّدد 
لي�شهموا يف �شبط  والكفاءة؛  �ص من ذوي اخلربة  كادر متخ�شّ فيه،  والفنّية  االإ�شرافّية 
االإجراءات ال�شادرة بهذا اخل�شو�ص بكل حزم، وتاليف اأي خلل، مع التاأكيد على تزويده 

بتقرير دوري يبنّي االإجراءات املّتخذة اأّواًل باأّول.
متخ�ش�ص  ا�شت�شاري  بطبيب  املركز  يف  العمل  ك��ادر  تعزيز  اأهمية  ال��رزاز  اأك��د  كما 
ومرتادي  العامة  الكوادر  جميع  التزام  من  والتاأكد  الفحو�شات،  اإجراء  على  لالإ�شراف 

املعرب بالتدابر ال�شحية والوقائية والوقوف على احلالة ال�شحية العامة يف املوقع.
واخلدمية  ال�شحية  املرافق  جتهيز  ب��اإج��راءات  ال�شر  على  ال��وزراء  رئي�ص  و�شدد 
توفر  ل�شمان  ممكنة،  �شرعة  باأق�شى  اال�شتيعابية  طاقتها  وزيادة  الكرفانات  بينها  من 
بيئة حجر مالئمة ومنا�شبة ت�شهم يف املحافظة على �شحة و�شالمة اخلا�شعني للحجر 

والعاملني يف املوقع، وملنع انتقال الفرو�ص اإىل الداخل.

الرزاز يوعز بإجراء 
مناقالت بين كوادر مركز 

حدود العمري

الملك يزور مستودعات الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية في الغباوي

العمل على ديمومة األمن الغذائي من خالل التخزين 
االستراتيجي

والمؤسسات  الهيئة  بين  والتعاون  التنسيق  تعزيز 
العمل  وتشجيع  الخيرية  الجهود  لتوحيد  المعنية 

التطوعي
الملك يعرب عن تقديره لدور الهيئة خالل أزمة كورونا 

وجهودها اإلغاثية واإلنسانية على مستوى العالم

ـــات كــــــورونــــــا عـــلـــى مـــســـتـــوى اإلقـــلـــيـــم  ـــع ـــب ـــت أهـــمـــيـــة االســـــتـــــعـــــداد ل
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*عمان 
اأّكد وزير الدولة ل�شوؤون االإعالم اأجمد 
وبالتن�شيق  احلكومة  اأّن  الع�شايلة  ع��ودة 
االأزم��ات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  مع 
بدرا�شة  تقوم  ة  املخت�شّ االأجهزة  وجميع 
القطاعات  فتح  وخّطة  م�شفوفة  وتقييم 
التي  االإج���راءات  بع�ص  لنقل  وحتديثها، 
)منخف�شة  اخل�شراء  املرحلة  �شمن  كانت 
)معتدلة  الزرقاء  املنطقة  اإىل  اخلطورة( 

اخلطورة( التي نحن فيها االآن.
�شحفي  موؤمتر  خالل  الع�شايلة  واأو�شح 
م�شرتك مع وزير ال�شحة م�شاء االثنني يف 
رئا�شة الوزراء، اأن هناك بع�ص القطاعات، 
مثل املدار�ص واجلامعات، ي�شمح لها بالعمل 
امل��رح��ل��ة اخل�����ش��راء  اإىل  ال��و���ش��ول  ع��ن��د 
اإىل  �شي�شار  لكن  اخل��ط��ورة(،  )منخف�شة 
نقلها للمنطقة الزرقاء )معتدلة اخلطورة( 
املقبلة،  املرحلة  خالل  العمل  من  لتمكينها 
م��ع ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى االل���ت���زام ب���اإج���راءات 
الربوتوكوالت  واّتباع  واالحرتاز،  الوقاية 

ال�شحّية املالئمة.
وجدد التاأكيد على اأّن موعد بدء دوام 
املواعيد  يف  �شيكون  واجلامعات  امل��دار���ص 
بالن�شبة  اأي��ل��ول  م��ن  االأّول  )يف  امل��ق��ّررة 
بالن�شبة  االأّول  ت�شرين  ومطلع  للمدار�ص، 

للجامعات(.
“من  ال�شدد:  هذا  يف  الع�شايلة  وق��ال 
البيئة  على  االإب��ق��اء  جميعًا  م�شلحتنا 
من  ميّكننا  مبا  الوباء،  من  خالية  ال�شحّية 
بالتزامن  الوطني،  اال�شتحقاق  هذا  اإجناح 
مع �شعينا احلثيث اأي�شًا الإجناح اال�شتحقاق 
االنتخابات  ب��اإج��راء  املتّمثل  الد�شتوري 
النيابّية يف العا�شر من �شهر ت�شرين الثاين 

املقبل«.
ح��االت  هناك  يكون  ل��ن  اأن��ه  اأك��د  كما 
هذه  خ��الل  كّلي  حظر  اأو  �شاملة  اإغ���الق 

ال��ع��زل  ق�����رارات  �شتّتخذ  ب��ل  امل��رح��ل��ة؛ 
املناطق  اأو  امل��دن  م�شتوى  على  واالإغ���الق 
التي تكرث فيها حاالت االإ�شابة، كما حدث 
يف لواء الرمثا الذي بداأت اإجراءات عزله 

منذ �شباح اليوم.
ولفت اإىل اأن اإجراءات احلظر ال�شامل 
واجتماعّيًا  اقت�شادّيًا  عالية  كلفة  لها 
اإليها،  اأن ال نعود جمّددًا  “ونتمّنى  ونف�شّيًا، 
املا�شي”،  م��ن  ال�شامل  احلظر  يبقى  واأن 
موؤكدا اأن عدم العودة لالإجراءات امل�شّددة 
على  رئي�ص  ب�شكل  يعتمد  ال�شامل  واحلظر 
ب��اإج��راءات  اجلميع  وال��ت��زام  تعاون  م��دى 
الوقاية وال�شالمة العاّمة، والتي هي املعيار 

الرئي�ص يف اإبقاء االأمور حتت ال�شيطرة.
على  نراهن  زلنا  “ما  الع�شايلة:  وقال 
الذي  وتعاونهم  والتزامهم  املواطنني  وعي 
على  احل��ف��اظ  م��ن  اهلل  �شاء  اإن  �شيمّكننا 
ج�ّشدناه  ال��ذي  املتمّيز  االأردين  النموذج 
خالل ال�شهور املا�شية، والذي من املمكن اأن 

نعود اإليه بالتزامنا جميعًا«.
يف  االإعالم  ل�شوؤون  الدولة  وزير  واأ�شار 
هذا االإطار اإىل درا�شة اأجريت اأخرًا حول 
مدى وعي املواطنني بخطورة وباء كورونا، 
ن�شف  م��ن  اأق���ّل  اأّن  ال��درا���ش��ة  اأظ��ه��رت  اإذ 
ياأخذون  باملئة”   43 يقارب  “ما  االأردنيني 
اجلّد،  حممل  على  كورونا  فرو�ص  خطورة 
بدرجات  �شكوك  لديهم  باملئة   57 مقابل 
منهم  الوباء،  وج��ود  �شّحة  حول  خمتلفة 
اأو  اأك��ذوب��ة  ال��وب��اء  اأّن  يعتربون  باملئة   8

موؤامرة.
و���ش��ّدد على ���ش��رورة اأخ��ذ االأم���ر على 
اأ�شاب  الوباء،  واأن  �شيما  ال  اجل��ّد،  حممل 
العامل،  ح��ول  اإن�شان  مليون   21 م��ن  اأك��رث 
للعديد  واقت�شادّية  �شحّية  باأنظمة  وفتك 
من الدول، ما يتطلب اإدراك مدى خطورته 

والتعامل معه بجدّية وحر�ص.

اإىل  امل���واط���ن���ني  ال��ع�����ش��اي��ل��ة  ودع�����ا 
التباعد  اإج���راءات  على  احلفاظ  �شرورة 
اإقامة  اجل�شدي، وارتداء الكّمامات، وعدم 
نهاية  عطلة  خالل  خ�شو�شًا  التجّمعات؛ 
اأّيام  لثالثة  �شتمتّد  التي  احلايل  االأ�شبوع 

مبنا�شبة حلول راأ�ص ال�شنة الهجرّية.
والفرق  العام  االأمن  كوادر  اأّن  اأكد  كما 
مكّثف  وب�شكل  تتابع  ة  املخت�شّ احلكومّية 
يف  عليها  املن�شو�ص  باالإجراءات  االلتزام 
ولن   ،2020 ل�شنة   )11( رقم  الدفاع  اأم��ر 
تتهاون يف اإيقاع العقوبات بحّق من يعّر�ص 

�شالمة املواطنني و�شّحتهم للخطر.
اجل��ه��ود  اإىل  ال��ع�����ش��اي��ل��ة  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
احلثيثة التي يقودها جاللة امللك عبداهلل 
الرعاية  م�شتوى  حت�شني  اأج��ل  من  الثاين 
للمواطنني،  املقّدمة  ال�شحّية  واخلدمات 
الطبّية  االأج��ه��زة  تاأمني  حيث  من  ���ش��واًء 
اال�شطناعي  التنّف�ص  كاأجهزة  احلديثة 
امل�شت�شفيات  اإقامة  يف  التو�ّشع  اأو  واالأ�شّرة، 
واملراكز ال�شحّية، والتي كان اآخرها اليوم 
واأم�ص  اجلديد،  ال�شلط  م�شت�شفى  بافتتاح 
والطوارئ  االإ�شعاف  م�شت�شفى  بافتتاحه 
على  نوعه  من  االأّول  ُيعّد  الذي  الب�شر،  يف 

م�شتوى ال�شرق االأو�شط.
االأرق���ام  اآخ��ر  الع�شايلة  وا�شتعر�ص 
ال�شحة وال�شالمة  املتعلقة بتطبيق معاير 
وزارة  يف  ة  املخت�شّ الفرق  قبل  من  العامة 
اأغلقت  اإذ  والتموين،  والتجارة  ال�شناعة 
باأوامر  التزامها  لعدم  من�شاأة   28 الفرق 
كما  اململكة،  حمافظات  من  عدد  يف  الّدفاع 
اأخ��رى،  من�شاآت  بحّق  خمالفة   51 ح��ررت 
وات��خ��ذت 22 خم��ال��ف��ة ب��ح��ّق م��واط��ن��ني، 
الرقابّية واجلوالت  الفرق  اأن عمل  موؤكدا 
�شي�شتمر ب�شكل مكّثف خالل االأّيام املقبلة.

واأ�شار اإىل رقم اخلّط ال�شاخن الذي مّت 
خمالفة  حاالت  اأّي  عن  لالإبالغ  تخ�شي�شه 

�شاأنها تعري�ص  من  املن�شاآت االقت�شادّية  يف 
�شالمة االأردنيني للخطر، اإذ باإمكان اجلميع 

االت�شال على الرقم )065661176(.
العمري،  ح��دود  مبركز  يتعلق  وفيما 
اأ�شار الع�شايلة اإىل اأن احلكومة واالأجهزة 
املا�شي،  ال�شبت  ي��وم  منذ  اتخذت  املعنية 
وبعد الزيارة امليدانّية التي اأجراها رئي�ص 
عدد  برفقة  ال��رّزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء 
م��ن ال����وزراء، اإج����راءات م�����ش��ّددة ل�شبط 
اإىل  ت��وؤّدي  اأّي جت��اوزات قد  االأم��ور، ومنع 
مت  اإّذ  ال��داخ��ل،  اإىل  منه  ال��وب��اء  انتقال 
نائب  وتعيني  ومناقالت،  تغيرات  اإج��راء 
يف  العملّيات  جميع  على  لالإ�شراف  حمافظ 

املركز احلدودي.
وح����ول اال���ش��ت��ف�����ش��ارات ال�����واردة من 
حول  الرمثا  لواء  يف  القاطنني  االإعالميني 
الع�شايلة  اأو�شح  وتنّقلهم،  حركتهم  نطاق 
اللواء،  بحدود  فقط  حم�شور  عملهم  اأّن 
على  حفاظًا  منه  باخلروج  لهم  ي�شمح  وال 

�شالمتهم و�شالمة االآخرين.
ح��ول  �شحفي  ����ش���وؤال  ع��ل��ى  رده  ويف 
اإج���راءات  تطبيق  م��ن  البع�ص  ا�شتثناء 
هناك  اأن  الع�شايلة  اأك��د  ال�شحي،  احلجر 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من  توجيهات 
التهاون  االأمنية بعدم  للحكومة واالأجهزة 
مع اأي م�شوؤول اأو �شخ�شية عامة، م�شرا اإىل 
خ�شعوا  الها�شمية  العائلة  اأبناء  بع�ص  اأن 
البحر  فنادق  يف  املوؤ�ش�شي  احلجر  لفرتة 

امليت.
بالك�شف  امل�شّككني  الع�شايلة  وطالب 
يخ�شعوا  مل  الذين  االأ�شخا�ص  اأ�شماء  عن 
�شحيحة؛  كانت  ح��ال  يف  ال�شّحي  للحجر 
قام  اأن��ه  يثبت  �شخ�ص  اأي  اأن  على  م�شّددًا 
بت�شهيل مهّمة �شخ�ص بالدخول اإىل اململكة 
وال  حما�شبته  �شتتم  للحجر  اخل�شوع  دون 

تهاون يف هذه

*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�شوؤون رئا�شة الوزراء 
ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  اأن  ال���داوود  �شامي 
دوام  بتحديد  املخت�ّص  املرجع  بتفوي�ص 
اأو تدوير  ُب��ع��د،  ع��ن  امل��وّظ��ف��ني  م��ن  ج��زء 
�شحة  على  احلفاظ  هدفه  بينهم،  العمل 
عدم  على  التاأكيد  مع  املواطنني،  و�شالمة 
لهم  املقدمة  اخلدمات  جودة  على  التاأثر 
واملوؤ�ش�شات  الدوائر  عمل  على  واملحافظة 

بوترتها املعتادة.
واأو����ش���ح ال������داوود خ���الل م��داخ��ل��ة 

�شباح  االأردن��ي��ة  االإذاع���ة  على  هاتفية 
كان  �شواء  املخت�ص  املرجع  اأن  االثنني، 
يف  ال�شلطة  اأو  الهيئة  رئي�ص  اأو  الوزير 
رئي�شها  فيها  مي��ار���ص  ال��ت��ي  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
تخفيف  يحدد  من  هو  الوزير  �شالحيات 
باملهام  �شيقوم  من  وحتديد  املوظفني  عدد 
بينهم وذلك  العمل  واآلية تدوير  ُبعد  عن 
االإر�شادي  بالدليل  اال�شتعانة  خالل  من 
يف  للعمل  ال��ع��ام  القطاع  موظفي  ل��ع��ودة 

احلكومية. الدوائر 
واأ�شاف ان الدليل االإر�شادي حدد اأي�شا 

املوظفني  بع�ص  بعمل  ت�شمح  التي  احلاالت 
واالأ�شخا�ص  احل��وام��ل  كالن�شاء  ُبعد  عن 
يف  والقاطنني  املناعة  نق�ص  يعانون  الذين 
اجلهات  وقررت  الوباء  فيها  انت�شر  مناطق 

املعنية عزلها.
جزء  دوام  حتديد  قرار  اأن  اإىل  واأ�شار 
ت�شجيل  بعد  اتخذ  ُبعد  عن  املوظفني  من 
زيادة يف عدد احلاالت املحلية، ال�شيما واأن 
عددا  ت�شم  املوؤ�ش�شات  اأو  ال���وزارات  بع�ص 
املكتب  يف  ويتواجد  املوظفني،  م��ن  كبرا 
الواحد اأكرث من موظف، مبينا اأنه يف حال 

املوؤ�ش�شات  اإحدى  يف  املوظفني  اأحد  اإ�شابة 
قد ي�شطرنا ذلك الإغالق املوؤ�ش�شة وتوقيف 
على  حر�شا  للمواطنني،  املقدمة  اخلدمات 

�شالمتهم و�شحتهم.
وج���دد ال�����داوود يف ن��ه��اي��ة امل��داخ��ل��ة 
موجودا  زال  ما  ال��وب��اء  اأن  على  التاأكيد 
واالإقليم،  العامل  دول  يف  ينت�شر  م��ازال  و 
ويجب اأخذ اأق�شى درجات احليطة واحلذر 
حاالت  ت�شجيل  بعد  خ�شو�شا  اجلميع  من 
اإ�شابة حملية خالل االأيام املا�شية ب�شورة 

غر متوقعة.

العضايلة: ندرس تقييم مصفوفة فتح 
القطاعات وتحديثها لفتح المدارس والجامعات

الداوود: تحديد داوم جزء من الموظفين عن ُبعد 
هدفه الحفاظ على صحة المواطنين وسالمتهم

*عمان 
ك�شف وزير الّدولة ل�شوؤون رئا�شة الوزراء �شامي 
النزاهة  هيئة  اإىل  ا�شتي�شاح  حتويل  عن  ال��داوود، 
�شهر  عن  العام  ل��الإّدع��اء  واآخ��ر  الف�شاد،  ومكافحة 
ال�شهرّية  املراجعة  اإج���راءات  �شمن  املا�شي،  مّت��وز 
املخالفات  مع  بالتعامل  املكّلف  الفريق  يجريها  التي 

املوّثقة لدى ديوان املحا�شبة.
كانا  اال�شتي�شاحني  هذين  اأّن  ال��داوود  واأو�شح 
املحا�شبة  دي��وان  ر�شدها  ا�شتي�شاحًا   )18( �شمن 
هذه  جميع  مناق�شة  وج��رت  املا�شي،  مّت��وز  �شهر  عن 
ال�شهري  االجتماع  خالل  وت�شويبها  اال�شتي�شاحات 

الذي عقده الفريق االأحد يف دار رئا�شة الوزراء.
اإىل  حتويله  ج��رى  ال��ذي  اال�شتي�شاح  اأّن  وب��نّي 
بوجود  يتعّلق  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
ا�شتالم وت�شليم مبالغ مالّية  تالعب ونق�ص مايل يف 
بينما  الربيد،  توفر  �شندوق  ف��روع  باأحد  ة  خا�شّ
العام  االإّدع��اء  اإىل  اأحيل  الذي  اال�شتي�شاح  يتعّلق 
من  مقّدمة  بنكّية  كفالة  يف  تزوير  �شبهة  بوجود 
الداخلي  والنقل  الّتنظيف  خدمات  �شركات  اإحدى 
اإثر  وعلى  احلكومّية،  الدوائر  اإحدى  مع  املتعاقدة 

جميع  ومطابقة  حل�شر  يلزم  ما  اتخاذ  جرى  ذلك، 
جلميع  ال�شركة  هذه  من  املقدمة  املالّية  الكفاالت 

العطاءات املحالة اإليها.
اأو���ش��ح  اال�شتي�شاحات،  ببقّية  يتعّلق  وفيما 
بخالف  مالّية  مبالغ  باإنفاق  انح�شرت  اأّنها  ال��داوود 
االأنظمة والت�شريعات، والتغا�شي عن ا�شتيفاء ر�شوم 
ا�شتيفاء  يف  ونق�ص  اخل��دم��ات،  بع�ص  على  م��ق��ّررة 
ال�شريبة عن مكّلفني، وفروقات يف الر�شوم املقبو�شة 
عطاءات  تنفيذ  يف  وخمالفات  اخلدمات،  بع�ص  عن 

ال�شيانة يف بع�ص املوؤ�ّش�شات والدوائر.
با�شتخدام  تتعّلق  ا�شتي�شاحات  وجود  بنّي  كما 
عالوات  و�شرف  خمالف،  ب�شكل  حكومّية  مركبات 
خالفًا  ال���وزارات  اإح��دى  يف  املوّظفني  من  لعدد  نقل 
الوقود  من  كمّيات  وا�شتهالك  الناظمة،  للت�شريعات 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�����وزارات،  اإح���دى  يف  م���رّبر  دون 
خمالفات مالّية واإدارّية يف عدد من املوؤ�ّش�شات جرى 
الداوود  واأّكد  القانون.  الأحكام  وفقًا  معها  التعامل 
على  واف��ق  ال��رّزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  اأّن 
بت�شويب  للبدء  الفريق  بها  اأو�شى  التي  االإجراءات 

جميع املخالفات خالل اأ�شبوعني من تاريخه.

*عمان 
اأب��و  رائ���د  املهند�ص  وال���ري  امل��ي��اه  وزي���ر  اأط��ل��ق 
ال�شعود، االثنني، م�شروع �شيانة وتاأهيل 5 ينابيع يف 

لواء ناعور لزيادة طاقتها االإنتاجية.
تاأهيل  اأع���ادت  ال���وزارة  اإن  ال�شعود  اأب��و  وق��ال 
�شليط  اأب��و  وادي  منطقة  يف  الينابيع  من  جمموعة 
االنتاجية  طاقتها  وزي���ادة  ودميومتها  ل�شيانتها 

لتاأمني مياه الري للمزارعني.
واأو�شح اأن االأعمال التي نفذتها الوزارة بالتعاون 
الدويل  والتعاون  التخطيط  ووزارة  الالمركزية  مع 
انتاجية  من  ح�شنت  يوما”   90“ قيا�شي  وق��ت  يف 
والعفي�شات  واجل��ام��ع  وال�شرك�ص  البكرا  ينابيع 
 5 اإىل   2 من  انتاجيتها  وزيادة  والرو�شة،  واخل�شبة 
ال�شليط  ابو  وادي  مناطق  يف  بال�شاعة  مكعبة  اأمتار 
الذي ي�شب يف �شد الكفرين ويخدم نحو 1500 دومن.

التنموية  امل�شاريع  هذه  مثل  اأهمية  اإىل  واأ�شار 
وانعكا�شها على املجتمعات املحلية وتو�شيع االعتماد 
وتوفر  الوطني  االقت�شاد  وتنمية  ال���ذات  على 
العديد من فر�ص العمل، موؤكدا اأن الوزارة لن تتوانى 

عن اأي جهد من �شاأنه تطوير القطاع الزراعي.
متديد  ت�شمنت  االع���م���ال  اأن  ال���وزي���ر  وب���ني 
خطوط  ومت��دي��د  اجل���دران  وت�شفيف  اخلرا�شانة 
ناقلة وبناء جدران ا�شتنادية واإقامة قنوات مبطنة 
اإىل  الفتا  للمياه،  والتبخر  الت�شرب  ملنع  باال�شمنت 
اأن املزارعني �شي�شتفيدون من اإعادة تاأهيل الينابيع 

و�شيانتها.
لواء  منطقة  يف  الالمركزية  جلنة  ع�شو  وثمن 
تنفيذ  يف  ال��وزارة  وجهود  دور  ردن  اأبو  زكريا  ناعور 
هذا امل�شروع احليوي الذي �شيكون له اأكرب االأثر على 

دعم املزارعني يف منطقة وادي اأبو �شليط.

*عّمان 
رئي�شة  طالل،  غيداء  االأمرة  �شمو  رعاية  حتت 
لل�شرطان،  احل�شني  وم��رك��ز  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  هيئة 
موؤ�ش�شة  جائزة  لل�شرطان  احل�شني  موؤ�ش�شة  اأطلقت 
احل�شني لل�شرطان لالإعالميني لعام 2020 يف جمايّل 
مكافحة التدخني والك�شف املبكر عن �شرطان الثدي.

بنك  م��ن  بدعم  تنظم  التي  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف   
اال�شرتاتيجي،  الراعي  والتمويل؛  للتجارة  االإ�شكان 
و�شركة م�شفاة البرتول االأردنية - زيوت جوبرتول؛ 
اإىل زيادة الوعي باأهمية مكافحة  الراعي الذهبي، 
ال��ت��دخ��ني وال��ك�����ش��ف امل��ب��ك��ر ع��ن ���ش��رط��ان ال��ث��دي، 

اإبداعية  اأعمال  تقدمي  على  االإعالميني  وت�شجيع 
ت�شهم يف اإحداث تاأثر جذري باملجتمع.

خمتلف  ت�شمل  ف��ئ��ات،   7 اجل��ائ��زة  وتت�شمن 
االأعمال  جميع  و�شتخ�شع  ال�شحايف،  العمل  جماالت 
امل�شاركة للتقييم من قبل جلنة حتكيم من خرباء يف 
املعلومات  دقة  من  للتاأكد  واالإعالمي  العلمي  املجال 
وتوافق العمل مع املعاير املحددة، ثم تقوم اللجنة 

باعتماد فائز واحد يف كل جمال لكل فئة. 
املوقع  عرب  امل�شاركة  االأعمال  تقدمي  و�شيكون 
نهائي  موعد  يف   www.ja.khcf.jo االإلكرتوين 

اأق�شاه 8 ت�شرين الثاين 2020.

*عمان 
من  عددًا  االثنني،  العام،  االأمن  مديرية  كرمت 
يف  املتميزة  جهودهم  على  امل��دين  ال��دف��اع  م�شعفي 
مبنطقة  منزلها  داخل  ل�شيدة  والدة  عملية  اإجراء 

مرج احلمام، تكللت بالنجاح واأجنبت تواأم اأطفال.
فريق  قيادة  اأف���راد  اأح��د  املديرية  كرمت  كما 
البحث واالإنقاذ لدوره يف اإخراج �شخ�ص اثر �شقوطه 
داخل بئر يف حمافظة العا�شمة. واأكد مندوب مدير 
مدير  احلوامتة،  ح�شني  الركن  اللواء  العام  االأم��ن 

العمل  هذا  اأن  الطراونة  اأنور  العميد  املدين  الدفاع 
املدين  الدفاع  ن�شامى  اأبداه  الذي  واملعطاء  ال��دوؤوب 
اإمنا هو منوذج حقيقي لالأدوار التي تقوم بها مرتبات 

الدفاع املدين ب�شتى �شنوفها.
قبل  من  الكرمية  اللفتة  هذه  اأن  املكرمون  واأكد 
قيادة جهاز االأمن العام اإمنا هي حافز لهم على بذل 
املزيد من العمل املخل�ص والدوؤوب يف تقدمي امل�شاعدة 
والعون لكل من يحتاجها، داعني اهلل اأن يدمي الوطن 

اآمنًا م�شتقرًا بقيادته الها�شمية املظفرة.

*عمان 
اأنهت وزارة الرتبية والتعليم ت�شوير 300 فيديو 
باملئة   50 ن�شبته  ما  ت�شكل  عملية  حل�ش�ص  تعليمي 
املهنية  الفروع  جلميع  العملي  التدريب  ح�ش�ص  من 
على  للطلبة  �شتعر�ص  والتي  االأول  الدرا�شي  للف�شل 

من�شة در�شك والقناة التلفزيونية.
تي�شر  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  واك��د 
التعليم  فروع  تطوير  على  الوزارة  حر�ص  النعيمي، 
ليواكب  ب��ه وجت���وي���ده  ب��ه��دف االرت���ق���اء  امل��ه��ن��ي، 
تخريج  خالل  من  املتطورة،  العمل  �شوق  احتياجات 

اأفواج مناف�شة متتلك املهارة واملعرفة املالئمة.
وقال خالل تفقده االثنني، عملية ت�شوير عدد 
من احل�ش�ص التعليمية يف مدر�شة عبد احلميد �شرف 
الإع��ادة  وزاري��ة  جلنة  �شكلت  احلكومة  اإن  املهنية، 
النظر بالتعليم املهني والتقني، مبا يحقق التطلعات 
الكبرة  التخ�ش�شات ذات االأهمية  املرجوة من هذه 

يف م�شتقبل اقت�شادنا الوطني.
وبني الدكتور النعيمي، اأن الوزارة بداأت بتحديث 
العمل،  �شوق  ملواكبة  ال�شناعي  التعليم  مباحث 
املعنية،  الوطنية  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  بالتعاون 
ق�شوى  باأهمية  يحظى  املهني  التعليم  اأن  اإىل  الفتا 
يف اال�شرتاتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�شرية.

التعليم  على  االإقبال  اإىل  الطلبة  الوزير  ودعا 
بهذا  املتاحة  اخليارات  يف  التنوع  وا�شتثمار  املهني؛ 
طموحاته  حتقيق  من  الطالب  ميكن  مبا  القطاع، 

وتطوير مهاراته وموؤهالته.
لتاأهيل  ال��وزارة  �شعي  النعيمي  الدكتور  اأكد  كما 
مهاراتهم،  ورف��ع  املهنية  الفروع  تخ�ش�شات  معلمي 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  م�شتجدات  مواكبة  م��ن  لتمكينهم 
الوزارة  وتوجهات  ين�شجم  ومبا  املت�شارعة،  التعليم 
الفروع  هذه  اأن  ال�شيما  املهنية،  املناهج  تطوير  يف 

التطبيقات  من  والعديد  ال�شناعي،  الذكاء  اأدخلت 
احلا�شوبية يف عملياتها.

واو�شح اأن ت�شوير اجلزء العملي حل�ش�ص التعليم 
املهني، يعد اأمرا داعما ومتمما ومتمازجا ي�شتخدمه 
املعلم والطالب لتح�شني نوعية التعليم ويقدم مناذج 
هذا  يف  نوعية  نقلة  الإح��داث  التمكني  من  متقدمة 

املجال.
للقائمني  �شكره  عن  النعيمي  الدكتور  واأع��رب 
و�شركاء  واملعلمني  الطلبة  من  الت�شوير  عملية  على 
كورونا،  جائحة  ب��دء  منذ  االط��ار  ه��ذا  يف  ال���وزارة 
اأكادميي،  وجو  ومو�شوع،  اأب��واب،  �شركة  وبخا�شة 
الوزارة  مكنوا  الذين  ال�شركاء  من  وغرهم  واإجناز، 

من ا�شتكمال الف�شل الدرا�شي.
وجدد الوزير تاأكيده بدء العام الدرا�شي اجلديد 
كاملعتاد يف االأول من �شهر اأيلول املقبل، يرافقه جملة 
ال�شفوف  وخ��ارج  داخ��ل  ال�شحية  االإج���راءات  من 
و�شع  الذي  ال�شحي  الربوتوكول  ووفق  الدرا�شية؛ 
بالتعاون مع وزارة ال�شحة، ويجري تدريب الكوادر 
بدء  قبل  عليه،  والتعليمية  االإداري���ة  املدر�شية؛ 
ال�شهر  م��ن  والع�شرين  اخلام�ص  يف  امل��ق��رر  دوام��ه��م 

اجلاري.
للعودة  ب�شوق  الطلبة يتطلعون  اأبناءنا  اإن  وقال 
يعدون  الذين  ومعلميهم  واأقرانهم  مدار�شهم  اإىل 
احل�شن  لهم  وميثلون  لهم،  واملعرفة  املعلومة  م�شدر 
الدافئ والقدوة احل�شنة وي�شعون لبناء �شخ�شياتهم 

وتطوير مهاراتهم احلياتية.
ال��زي��ارة  خ���الل  النعيمي  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ت��م��ع 
املهني  التعليم  طلبة  وا���ش��ت��ف�����ش��ارات  مل��الح��ظ��ات 
التدريب  عالمة  احت�شاب  حول  تركزت  ومعلميهم، 
حلملة  الدورات  واحت�شاب  الطالب،  معدل  يف  املهني 

الدبلوم، ووعد بدرا�شتها.

الداوود: تحويل استيضاح إلى مكافحة 
الفساد وآخر لإلّدعاء العام ضمن المراجعة 

الشهرّية لتقرير ديوان المحاسبة

وزير المياه يفتتح مشروع 
تأهيل 5 ينابيع في لواء ناعور

تحت رعاية األميرة غيداء طالل مؤسسة 
الحسين للسرطان تطلق جائزتها لإلعالميين

األمن العام يكرم عددًا من 
مرتبات الدفاع المدني

النعيمي: االنتهاء من تصوير 300 فيديو 
تعليمي لجميع الفروع المهنية

وزير الشؤون السياسية يدعو الى 
مشاركة الشباب باالنتخابات

*عمان 
ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون  وزي����ر  اأك����د 
املعايطة  مو�شى  املهند�ص  والربملانية 
وحتفيزهم  ال�شباب  ت�شجيع  ���ش��رورة 
االنتخابية  العملية  يف  امل�شاركة  على 

ت�شويتا وتر�شحا.
جمع  ال��ذي  اللقاء  خالل  ذلك  جاء 
والربملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزراء 
والتعليم العايل والبحث العلمي الدكتور 
الدكتور  وال�شباب  ت��وق  ال��دي��ن  حم��ي 
فار�ص بريزات مع عمداء �شوؤون الطلبة 
فعاليات  �شمن  االأردن��ي��ة  اجلامعات  يف 
الوزارة  اأطلقتها  التي  الوطنية  احلملة 
على  للت�شجيع  “�شوتك..م�شتقبلك” 
امل�شاركة يف العملية االنتخابية 2020.

مهتم  االأردن  اأن  اإىل  الوزير  واأ�شار 
يف  حتى  الدميقراطية  احل��ي��اة  ب�شر 
عام  ح��دث  كما  ال�شعبة  ال��ظ��روف  ظل 
اأكد  اأن جاللة امللك  ، م�شرًا اإىل   2013
الد�شتوري حتى يف  �شرورة اال�شتحقاق 
كورونا  جائحة  من  الراهن  الو�شع  ظل 
ال�شامية  امللكية  االإرادة  ا�شدر  عندما 

باإجراء االنتخابات.

امل�شتقلة  الهيئة  اأن  املعايطة  وقال 
ل��الن��ت��خ��اب ق���ام���ت ب��ت��ح��دي��د م��وع��د 
من  هي  الهيئة  اأن  مو�شحا  االنتخابات 
ت�شرف على العملية االنتخابية اأما عن 
تقدمي  على  مقت�شر  فهو  احلكومة  دور 

الدعم اللوج�شتي لها.
ودع���ا ل��ال���ش��ت��ف��ادة م��ن امل��ي��زات يف 
يف  ال�شباب  م�شاركة  لزيادة  اجلامعات 
هم  ال�شباب  اأن  مو�شحا  االنتخابات 
االأردنيني،  من  االأكرب  ال�شريحة  ميثلون 
مثنيًا على حر�ص اجلامعات واهتمامهم 
احلياة  يف  ال�شباب  م�شاركة  ب��زي��ادة 

ال�شيا�شية والعملية االنتخابية.
و����ش���دد امل��ع��اي��ط��ة ع��ل��ى ����ش���رورة 
ممثلني  واختيار  النواب  جمل�ص  وج��ود 
ي�شاهمون يف و�شع القوانني والت�شريعات 
على  ال��رق��اب��ة  يف  ودوره����م  املنا�شبة 
تطرحه  فيما  خا�شة  احلكومة  عمل 

وتناق�شه احلكومة من ق�شايا.
املقرتحات  من  عددا  الوزير  وطرح 
ال���ت���ي م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة 
العملية  يف  اجلامعات  داخ��ل  ال�شباب 
الر�شائل  م�شاركة  منها؛  االنتخابية 

وزارة  �شفحات  على  تبث  التي  التوعية 
على  والربملانية  ال�شيا�شية  ال�����ش��وؤون 
جميعها  االلكرتونية  واملن�شات  املواقع 
وعقد  باجلامعات،  اخلا�شة  واالذاع��ات 
ل���ق���اءات م���ع االحت������ادات واالأن���دي���ة 
ال��ط��الب��ي��ة يف ك��اف��ة اجل��ام��ع��ات ح��ول 
طالبية  جمموعات  وبناء  االنتخابات 
تثقيف  على  تعمل  اجل��ام��ع��ات  داخ���ل 
بهم  املحيطة  وامل��ج��ت��م��ع��ات  االأق�����ران 
باأهمية امل�شاركة يف العملية االنتخابية 
مبا�شرة  غر  اأو  مبا�شرة  لقاءات  وعقد 
م���ع ال��ط��ل��ب��ة ح�����ش��ب ت��ع��ل��ي��م��ات جلنة 

االأوبئة.
يف  الطلبة  �شوؤون  عمداء  توق  ودعا 
اجلامعات اىل العمل على اإعداد خطط 
ال�شوؤون  وزارت��ي  مع  بالتعاون  وبرامج، 
ال�شيا�شية والربملانية وال�شباب لت�شجيع 
االنتخابات  يف  امل�شاركة  على  ال�شباب 
يف  الطلبة  م��ع  معمق  ح���وار  واأج����راء 

اجلامعات االأردنية.
من  الطلبة  �شوؤون  عمداء  اأن  واأك��د 
م�شوؤولية  يتحملون  مواقعهم  خ��الل 
امل�شاركة  على  ال�شباب  لت�شجيع  كبرة 

يف االنتخابات الأنهم على متا�ص مبا�شر 
مع الطلبة، حيث يبلغ عدد الطلبة على 
األف طالب  املقاعد الدرا�شية نحو 320 
وطالبة ومن املوؤكد اأن يرتفع العدد مع 

بداية العام الدرا�شي اجلديد.
ال�شباب  م�شاركة  اإن  بريزات  وقال 
ال��ق��رار،  �شناعة  يف  ح�شورهم  تعني 
بن�شب  امل�شاركة  �شرورة  ي�شتوجب  ما 
بل  فقط  االق����رتاع  يف  لي�ص  مرتفعة 
قانونيا،  ذل��ك  لهم  يحق  مل��ن  بالرت�شح 
يف  معهم  والبحث  والنقا�ص  واحل���وار 

الهموم والتحديات التي تواجههم .
التي  احلملة  اأن  اإىل  بريزات  واأ�شار 
ال�شيا�شية،  ال�����ش��وؤون  وزارة  اأطلقتها 
بهدف  ال�شباب  وزارة  م��ع  بال�شراكة 
يدفع  وهو  االنتخابي،  ال�شلوك  جتويد 

ال�شباب اإىل امل�شاركة يف االنتخابات.
االنتخابية  الدوائر  اأق��ل  اأن  وق��ال 
خالل  اململكة  م�شتوى  على  م�شاركة 
كانت   2016 عام  النيابية  االنتخابات 
الدائرة الثالثة يف عمان، بينما �شجلت 
البدو.  دوائ��ر  يف  م�شاركة  ن�شبة  اأعلن 

)برتا-معاذ البطو�ص(



*إربد 
الدكتور  ال�شباب  وزارة  ع��ام  اأم��ني  اأك��د 
بعمليات  ال��ق��ي��ام  ���ش��رورة  اجل��ب��ور  ح�شني 
للمالعب  وامل�شتمرة  ال��دائ��م��ة  ال�شيانة 
وخمتلف مرافق املدن واملجمعات الريا�شية 
التابعة للوزارة مبا يخدم احلركة الريا�شية 

يف االأردن.
اإج���راءات  ت�شريع  ���ش��رورة  على  و�شدد 
يحتاجها  ال��ذي  ال�شيانة  اأعمال  ا�شتكمال 
مبحافظة  الريا�شية  احل�شن  مدينة  �شتاد 
تفقدية  زي���ارة  خ��الل  ذل��ك  اإرب����د. ج��اء 

االأح��د،  اليوم  الريا�شية  احل�شن  ملدينة 
حممود  املدينة  مدير  من  خاللها  ا�شتمع 
ل�شرح مف�شل عن مرافق  �شالمة  بني  تركي 
ملرتدايها. تقدمها  التي  واخلدمات  املدينة 
وا�شتهل اجلبور زيارته اإىل �شتاد احل�شن 
تتم  التي  ال�شيانة  اأع��م��ال  لتفقد  ال��دويل 
من  تنفيذها  يتم  والتي  امللعب  اأر�شية  على 
ال�شيانة،  لعطاء  املتعهدة  ال�شركة  قبل 
قبل  من  امل�شكلة  الفنية  اللجنة  وبح�شور 
وزارة ال�شباب لالإ�شراف على عملية ال�شيانة 

ومتابعتها.

اأن  اإىل  �شالمة  بني  اأ���ش��ار  جهته،  م��ن 
مبتابعة  يقوم  متخ�ش�ص  عمل  فريق  هناك 
اأر�شية  �شيانة  باإجناز  اخلا�شة  التفا�شيل 
امللعب على اكمل وجه، اإ�شافة اإىل االهتمام 
يف  وال�شبابية  الريا�شية  االأن�شطة  بكافة 

جميع مرافق يف املدينة.
اللياقة  مركز  عمل  على  اجلبور  واطلع 
موؤكدًا  وم�شابحها،  املدينة  نادي  يف  البدنية 
ومرافقها  املدينة  رواد  �شالمة  على  احلر�ص 
يف هذه الفرتة، يف ظل ازدياد عدد االإ�شابات 

بفرو�ص كورونا.

أمين عام الشباب يتفقد أعمال 
الصيانة بمدينة الحسن الرياضية
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تكريم الطلبة المشاركين في 
مسابقة تحدي القراءة العربي

  
*لواء املزار اجلنويب 

يف  امل�شاركني  الطلبة  اجلنوبي،  املزار  لواء  تربية  مديرية  كّرمت 
م�شابقة حتدي القراءة العربي والتي جرت عن طريق تطبيق زووم.

على  الرهايفة  مي  اجلنوبي  امل��زار  ل��واء  تربية  مديرة  و�شددت 
تقدمي كل الدعم واالإمكانات املتاحة لتوفر االأجواء املنا�شبة للطلبة 
مل�شاعدتهم يف احل�شول على مراتب متقدمة و�شوال اإىل تنمية مواهبهم 

الكامنة خلدمة الوطن. 
املناف�شة  اجتازوا  امل�شابقة  هذه  يف  امل�شاركني  الطلبة  اأن  اىل  ي�شار 
على م�شتوى املديرية واإقليم اجلنوب ا�شتعدادا خلو�ص غمار املناف�شة 

على م�شتوى اململكة ومن ثم امل�شتوى العربي.

ثقافة الكرك تواصل تقديم 
يوميات مثقف في زمن كورونا

*الكرك 
وا�شلت مديرية ثقافة الكرك بالتعاون مع املثقف زكريا النواي�شة 

تقدمي يوميات مثقف يف زمن كورونا.
وك�شر  العامل  زار  كورونا  اأن  “الثابت  )ب��رتا(  ل�  النواي�شة  وق��ال 
العديد من احلواجز الثقافية وال�شيا�شية واالقت�شادية، وجعلنا نقف 
بالتقنيات  املرتاكمة  املعرفية  اأمام عجزنا رغم ح�شيلتنا  لوجه  وجها 
واملعارف، وبات االإن�شان فينا يداري خيبته، بعد اأن انك�شف اأمام خوفه 

وحرته وعجزه”. 
ا�شتح�شار  وا�شتدعى  وباء،  ولي�ص  اأممي  حدث  كورونا  اإن  واأ�شاف، 
عقله،  بنتاج  حمكوم  فاالإن�شان  الفل�شفية،  وال��روؤى  االآراء  من  الكثر 
وقدرات العقل الب�شري هي املوؤثرة يف حتديد م�شارات عالقة االإن�شان 
مع هذا احلدث الكوين. واأ�شار النواي�شة اىل راأي الفيل�شوف الفرن�شي 
جاك اأتايل وهو اأن ف�شل الدول يف اإيجاد حلول الأزمة كورونا، �شيوؤدي 

اإىل نظم �شلطة جديدة �شتقود العامل يف ال�شنوات القادمة. 

ماجستير تمريض صحة المجتمع ودبلوم 
عال باللغة العربية في آل البيت

*املفرق 
�شحة  متري�ص  ماج�شتر  برنامج  البيت  اآل  جامعة  ا�شتحدثت 
املجتمع باالإ�شافة اإىل دبلوم عال يف اللغة العربية للناطقني بغرها، 

وذلك �شمن �شيا�شة التطوير والتحديث ومواكبة �شوق العمل.
اجلامعة  اإن  العتوم  عدنان  الدكتور  البيت  ال  جامعة  رئي�ص  وقال 
العمل  �شوق  تواكب  جديدة  تخ�ش�شات  وفتح  واالإب��داع  للتميز  ت�شعى 
فريدة  الربامج  هذه  اأن  اىل  م�شرا  واالإقليم،  املحلي  املجتمع  وتخدم 

ومتميزة باملنطقة.
وبني عميد كلية االأمرة �شلمى للتمري�ص الدكتور حممد الب�شتاوي 
ممر�شني  اإع���داد  اإىل  يهدف  املجتمع  �شحة  متري�ص  ماج�شتر  اأن 
متخ�ش�شني يف جمال ال�شحة املجتمعية وتزويدهم بالكفاءات املهنية 
وحت�شني  واملجتمع  واالأ�شر  االأف��راد  لدى  ال�شحة  مب�شتوى  واالرتقاء 
جودة الرعاية ال�شحية. وا�شار عميد كلية االآداب والعلوم االإن�شانية 
اللغة  دبلوم  برنامج  ا�شتحداث  اأن  البا�شط مرا�شدة اىل  الدكتور عبد 
ون�شر  العربية  اللغة  خدمة  اإىل  يهدف  بغرها  للناطقني  العربية 
ثقافتها ومد ج�شور التوا�شل احل�شاري مع ال�شعوب العاملية واالإ�شالمية.

ودعت اجلامعة الطلبة واملهتمني للت�شجيل بهذه الربامج من خالل 
االطالع على املوقع االلكرتوين للجامعة.

تنفيذي مأدبا: إجراءات لتنفيذ أمر الدفاع 11
*مأدبا 

اأكد حمافظ ماأدبا، علي املا�شي اأن االأجهزة التنفيذية باملحافظة 
تتابع تفعيل وتنفيذ اأمر الدفاع رقم 11 مبختلف املناطق، وذلك حفاظا 
فرو�ص  اإ�شابات  عدد  وتزايد  انت�شار  ظل  يف  املواطنني  �شالمة  على 
دار  يف  ُعقد  اجتماع  خالل  ذلك  جاء  اململكة.  مناطق  مبختلف  كورونا 
املحافظة وتقرر خالله اتخاذ عدد من االجراءات التي تكفل تنفيد 
الدوائر احلكومية  ُيلزم جميع موظفي ومراجعي  الذي  الدفاع  قانون 
اتباع  وغرها  واملطاعم  التجارية  املحالت  وا�شحاب  اخلا�ص  والقطاع 
و�شائل الوقاية والتقيد مب�شافات التباعد اجل�شدي وارتداء الكمامات 

والقفازات وحتميل تطبيق “امان” للحد من انت�شار فرو�ص كورونا.
كوادرها،  لن�شر  العام،  االأم��ن  مع  التن�شيق  مت  اأنه  املا�شي  واأو�شح 
بهدف تطبيق اأوامر الدفاع والتقيد ب�شاعات حظر التجول املن�شو�ص 
امل�شاركني  التي يزيد عدد  التجمعات  التجارية ومنع  للقطاعات  عليها 
الدفاع  قانون  الأحكام  تنفيذا  اال�شباب  من  �شبب  الأي  املقرر  على  فيها 

الذي يحظر التجمعات.

2460 مشاركًا في اختتام 
معسكرات الحسين الرقمية

*عجلون 
اختتمت مديرية �شباب عجلون، مع�شكرات احل�شني للعمل والبناء 

2020، مب�شاركة 2460 �شابًا و�شابة.
وقال مدير ال�شباب، الدكتور حمزة العقيلي، اإن مع�شكرات احل�شني 
القدرات؛  وبناء  امل�شوؤولية  حتمل  على  قادرين  �شباب  بتاأهيل  �شاهمت 
التقنيات  ا�شتخدام  خالل  من  جناحات  حققوا  امل�شاركني  واأن  �شيما  ال 

االإلكرتونية احلديثة.
االأمن  على  ا�شتملت  تنفيذها  مت  التي  املع�شكرات  اأن  اإىل  واأ�شار 
واملر�شدات  والك�شافة  ال�شحية  احلياة  واأمن��اط  الوطنية  وال�شالمة 
وال�شالمة  واالأم��ن  املجتمعي  والتما�شك  الغذائي  واالأم��ن  وال��زراع��ة 

الوطنية والتعلم عن ُبعد.
من جهتها، اأكدت رئي�ص ق�شم االإعالم والعالقات العامة يف مديرية 
ال�شباب، مرمي العبود، اأن اإ�شراك ال�شباب من خمتلف الفئات العمرية 

بهذه املع�شكرات عززت لديهم روح التطوع والعمل اجلماعي املنظم.

سحب 1400 عينة كورونا 
لمخالطي مصابي اربد الجدد

*اربد 
قال مدير مديرية ال�شوؤون ال�شحية يف حمافظة اربد الدكتور ريا�ص 
1400عينة  نحو  �شحب  املا�شية،  �شاعة  ال���24  خالل  مت  انه  ال�شياب، 
ثبتت  الذين  املحافظة  يف  م�شابني  االأرب��ع��ة  ملخالطي  كورونا  فح�ص 
)برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  ال�شياب  واو�شح  بالفرو�ص.  اإ�شابتهم 
على  امليدان  يف  تعمل  وبائي  تق�شي  فرق   10 اعتماد  مت  اأنه  االثنني، 
الدرجات  العينات ملخالطي م�شابني من  املزيد من  ال�شاعة، جلمع  مدار 
االوىل والثانية والثالثة.  وا�شار اىل ان جلنة االأوبئة بانتظار نتائج 
عزلهم  مت  الذين  احلدودي  جابر  مركز  ملوظفي  املخربية  الفحو�شات 
اإربد. من جهته، بني رئي�ص فرق التق�شي الوبائي يف اربد  يف فنادق يف 
الدكتور علي الزيتاوي، اأنه مت تو�شيع نطاق عمل فرق التق�شي الوبائي 

يف مناطق لواء الرمثا، جلمع اكرب قدر ممكن من العينات.

*املفرق 
قال مدير عام موؤ�ش�شة التدريب املهني املهند�ص 
جزء  املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  اإن  عبيدات  زي��اد 
ا�شا�شا  معنية  وهي  التنمية،  عنا�شر  من  اأ�شا�شي 
لدى  املهارات  وتنمية  والتدريب  التاأهيل  بعمليات 
ال�شباب وال�شابات من اأجل �شقلهم واإدخالهم ل�شوق 

العمل ومواجهة البطالة والفقر.
نائب  �شم  ح��واري  لقاء  خ��الل  عبيدات  وب��ني 
جمل�ص  واأع�����ش��اء  اجل��ب��ور  ح�شن  امل��ف��رق  حمافظ 
املفرق  منطقة  اإداري  وم��دي��ر  امل��ف��رق  حمافظة 
التنموية ومندوبي من زراعة املفرق وبلدية املفرق 
خالل  من  ن�شعى  الفاعليات،اإن  من  وع��دد  الكربى 
�شل�شلة اللقاءات واحلوارات مع جمال�ص املحافظات 
كل  اإىل  والو�شول  املعاهد  باحتياجات  للتعريف 
االلتحاق  عملية  وت�شهيل  ال�شكانية،  التجمعات 
بربامج املوؤ�ش�شة وتنمية قدرات ال�شباب وتاأهيلهم 
معهد  احتياجات  ومناق�شة  العمل  �شوق  لدخول 

تدريب مهني املفرق والتحديات التي تواجهه.
ال�شوء  لت�شليط  جاء  اليوم  لقاء  ان  اىل  واأ�شار 
على معهد مهني املفرق الذي يعد �شريكا اأ�شا�شيا يف 
املحافظة  جمل�ص  واط��الع  املفرق  حمافظة  تنمية 
والبلديات على الدور الذي يقوم به وزيارة امل�شاغل 

ومعرفة فعاليات واإجنازات املعهد.
اتفاقية  قريبا  �شتوقع  املوؤ�ش�شة  ان  واأ�شاف، 

تعاون مع وزارة ال�شباب ال�شتخدام م�شاحات منا�شبة 
الريا�شية  وامل���دن  وال�شابات  ال�شباب  م��راك��ز  م��ن 
وبيوت ال�شباب، لتدريب ال�شباب وال�شابات، ليت�شنى 
اإ�شافة  ال�شكانية  التجمعات  كافة  اإىل  الو�شول 

ملعاهد املوؤ�ش�شة املنت�شرة يف كافة املحافظات.
واأو�شح ان هذه امل�شاحات �شتكون مبثابة م�شاغل 
متنقلة ومتحركة؛ الفتا اىل جتربة جديدة تعمل 
�شابات  مركز  يف  التجهيز  طور  وهي  املوؤ�ش�شة  عليها 
قاعة  جتهيز  مت  حيث  م��اأدب��ا؛  حمافظة  يف  مليح 

بعد  افتتاحه  يتم  ان  على  خياطة  مل�شغل  تدريب 
توقيع اتفاقية التعاون مع وزارة ال�شباب.

واأ�شار اىل انه مت ت�شجيل جمموعة من الفتيات 
اىل  امل�شغل  نقل  يتم  ان  على  م��درب��ة  وتخ�شي�ص 
منطقة اأخرى فور انتهاء الدورة، مبينا ان املوؤ�ش�شة 
�شتقيم عددا من امل�شاغل املتحركة ال�شريعة يف اأكرث 
احتياجات  خاللها  من  يراعى  تدريبي  برنامج  من 

ومتطلبات �شوق العمل لكل جتمع �شكاين.
من  الدعم  على  للح�شول  املوؤ�ش�شة  �شعي  واأك��د 
وتاأهيل  جديدة  م�شاغل  لبناء  املحافظات  جمال�ص 

م�شاغلها لتكون جاهزة ال�شتقبال املتدربني .
يو�شف  الدكتور  املفرق  معهد  مدير  اأ�شار  بدوره 
للتدريب  امل��ف��رق  معهد  اإجن����ازات  اىل  ال�����ش��ري��دة 
والقدرة  اخلريجني  واأع��داد  امل�شاغل  وعدد  املهني 
امل�شتقبلية  واخل��ط��ط  والت�شغيلية  اال�شتيعابية 

للمعهد.
اأن  اجل��ب��ور  ح�شن  امل��ف��رق  حمافظ  نائب  واأك���د 
قطاع التدريب املهني ُيعد ركيزة اأ�شا�شيًة يف اقت�شاد 
املهني  التدريب  موؤ�ش�شة  دور  على  ُمثنًيا  ال���دول، 

واملحوري والهام يف االقت�شاد الوطني.

موؤ�ش�شة  دور  اأن  املحافظة  جمل�ص  اع�شاء  وبني 
�شرورة  على  و�شّددوا  وكبر،  متميٌز  املهني  التدريب 
كافة  وتقدمي  وم�شاندته  ال��دور  بهذا  اال�شتمرار 
اىل  اإ�شافة  الرائدة،  املوؤ�ش�شة  لهذه  الدعم  اأ�شكال 
اأبناء  لكافة  للو�شول  التوعوية  احلمالت  زي��ادة 

املحافظة.
ودعوا اىل دعم معهد املفرق والتو�شع يف ان�شاء 
امل�شاغل يف مناطق املحافظة واألويتها لت�شهيل عملية 
الفر�شة  ومنح  وال�شابات  ال�شباب  وتدريب  تاأهيل 

للجميع لي�شاهموا يف بناء الوطن واإعالء �شاأنه.

مدير مؤسسة التدريب المهني 
يلتقي مجلس محافظة المفرق

مقال رئيس التحرير

والقواعد  ع��ام   20 منذ 
ال�شعبية حقل جتارب للحكومات التي مل جتلب لنا 

غر الف�شل فاليوم الدولة تعي�ص او�شاع اقت�شادية �شيئة فغالبية 
خائف  واجلميع  متكرب�ص  اجلميع  بال�شلل  م�شابه  الدولة  قطاعات 
بالزرقاء اىل  ال�شعبي  الغويرية  الدكانة يف حي  ابتداًء من �شاحب 

�شاحب املول خم�ص جنوم يف دابوق بعمان الغربية .
التعديالت الوزارية عندنا يف االردن مثل تبديل فردات كو�شوك 
لال�شف   وباالخر  خلفي  واالم��ام��ي  اأمامي  اخللفي  بتقلب  ال�شيارة 
بتظل الرجة موجودة ، التناق�ص بني الفعل والقول هو اأبرز �شمات 
املواطن  ي�شكلون عبئًا ثقياًل عليها وعلى  الذين  حكومتنا مب�شوؤوليها 
وتعاىل  �شبحانه  اهلل  بالنا  لقد  حيلة  وقلة  وح��رة  ُغبنًا  ال�شامت 

بحكومات فا�شلة مع مرتبة االمتياز وال�شرف .
والربامج  اخلطط  و�شع  عن  تعجز  التي  هي  الفا�شلة  احلكومة 
ال  التي  وه��ي  امل��واط��ن  جيب  ع��ن  البعيدة  الناجعه  االقت�شادية 
ت�شنطيع  ال�شيطرة علي موظفيها اأو حما�شبتهم، واحلكومة الفا�شلة 
هي التي ترى الف�شاد وتعجز عن مواجهته وبرته، واحلكومة الفا�شلة 
هي التي تعجز عن توفر احلد االأدين من العدالة االجتماعية بني 
االأوىل  الدرجة  من  مواطنون  هناك  ي�شبح  اأن  درجة  اإيل  مواطنيها 

واآخرون من الدرجة الثانية اأو الثالثة!! 
االأدين  احلد  يف  تنح�شر  ال  االجتماعية  العدالة  باخت�شار.. 
واحلد االأق�شي لالأجور واإمنا يف اأوجه كثرة ياأتي علي راأ�شها توافر 
اخلدمات للمواطنني ب�شكل مت�شاوي، ولكن لالأ�شف ال يوجد يف قامو�ص 
العدالة  من  االأدين  احلد  االآن  حتي  االردنية  والدولة  احلكومات 
االجتماعية، وا�شتمرار حالة الفو�شي والف�شاد يف الوزارات واجلهاز 
االداري للدولة ينذر بعواقب وخيمة يف ظل ا�شتمرار احلياة بنف�ص 
اأو   جديد  اأي  وجود  بعدم  املواطن  و�شعور  القدمي  والنمط  اال�شلوب 
ال  واحلل  �شيئ  كل  يف  الف�شل  �شيا�شة  منار�ص  لال�شف  زلنا  وما  تغير، 
احلكومات  عابرين  وال��وزراء  واال�شخا�ص  الكرا�شي  تدوير  يف  يكمن 

لكن املطلوب تغير النهج يف ادارة الدولة .
قال الفيل�شوف الفرن�شي جان جاك رو�شو: »لقد اأ�شبحت اأدرك اأن 
اأن كل  ، وحيثما اجتهنا �شندرك  كل �شيء مرتبط جذريًا بال�شيا�شة 
�شعب لن ي�شتطيع اأن ميثل غر طبيعة احلكومة التي �شنعته.. نعم كل 
ما نحن فيه االآن يف االردن هو نتاج حكومات متعاقبة فا�شلة حاولت 
ار�شاء ا�شخا�ص بعينها  علي ح�شاب ال�شعب الذي اأوكلهم مهمة اإدارة 

�شئونه. 
الكربى  ال�شحوة  وع��ن  التنمية  ع��ن  ن�شمع  ون��ح��ن  متى  منذ 
واال�شالحات واالجندات وعن اخلروج من عنق الزجاجة اإال اذا كان 
ق�شدهم اخلروج اإيل اأ�شفل..  حكومات باعت القطاع العام للمقربني 
ال�شناعة الوطنية واألقت  باملالليم  بحجة اخل�شخ�شة وق�شت علي 
ا�شتغالل  ف�شلت يف  البطالة..  اإيل طابور  لتن�شم  ال�شارع  بالعمالة يف 
واعتربتها  كبرا  كنزا  اأخرى  دوال  تعتربها  والتي  الب�شرية  الرثوة 

عبئا علي الدولة. 
نا�شطون  رحب  ال�شعب  اأنهكت  التي  الن�شور  حكومة  رحيل  عند 
على مواقع التوا�شل االجتماعي برحيلها  املو�شومة ب�شفة “حكومة 
اجلباية” واأعرب النا�شطون -  عن �شعادتهم برحيل احلكومة، التي 
لكن   ،  2012 عام  جميئها  منذ  رفعتها  اإال  اأو�شريبة  ر�شما  ترتك  مل 
نا�شطني اآخرين اأعربوا عن قلقهم من تكليف امللقي برئا�شة احلكومة، 
متندرين باملثل ال�شعبي امل�شري “زغردي يا ان�شراح، اللي جاي اأحلى 
من اللي راح”، على �شبيل اخل�شية من عدم تغير �شيء يف ال�شيا�شات 
يف  كتابة  الزغاريد  اآخ���رون  نا�شطون  واأط��ل��ق  للحكومة  اجلبائية 
اآخرون  تعهد  بينما  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  من�شوراتهم 
بك�شر اجلرار عقب رحيل احلكومة.. حيث كانت حكومة الن�شور من 
فيما  املعا�شر،  االأردن  تاريخ  يف  االأ�شعار  رفعت  التي  احلكومات  اأكرث 
�شجل الدين العام يف عهدها م�شتوى قيا�شيا، ف�شال عن ارتفاع معدالت 

البطالة.
ال�شعب االردين عندما �شاهد �شيا�شات امللقي وخلفه الرزاز حتقق 
واأطلق   ) امل��زراب  حتت  وجئنا  الدلف  من  هربنا   ( ال�شعبي  املثل  معه 
االردنيون بو�شتات ترتحم على اأيام عبداهلل الن�شور ب�شبب ) جحيم 

ال�شرائب( التي اأكتووا بنرانها يف عهد امللقي .
ال��دوار  منطقة  يف  حمتجون  وزع  حيث  باالم�ص  اليوم  اأ�شبه  ما 
الرابع وبع�ص املناطق خارج العا�شمة الكنافة على االجهزة االمنية 
وامل�شاركني باالعت�شامات ابتهاجا برحيل حكومة الدكتور هاين امللقي 
التوا�شل االجتماعي لقطات وفيديوهات تبني  ور�شدت بع�ص مواقع 

تك�شر اجلرار والفخار من قبل بع�ص املواطنني فور ا�شتقالة امللقي.
ال�شعب االردين وهي توزيع  اأ�شبحت عرف وعادة عند  اأنها  يبدو 
 ، فا�شلة ترحل عنا  مع كل حكومة  الفخار(  وتك�شر )جرار  الكنافة 
واخلوف كل اخلوف ان يتحقق املثل ال�شعبي مع حكومة الرزاز) ر�شينا 

بالبني ، والبني ما ر�شي بينا( .

خالد خازر الخريشا

المطلوب تغيير 
شامل للنهج والوجوه

khrishakhaled@yahoo.com

*اربد 
باقي  الرمثا عن  لواء  دخل قرار عزل 
اململكة،  وحمافظات  اربد  حمافظة  األوية 
من  الثامنة  ال�شاعة  منذ  التنفيذ  حيز 
فقط  �شتكون  والت�شاريح  االثنني،  �شباح 
للحاالت االن�شانية واملر�شى، وفقا ملحافظ 

اربد ر�شوان العتوم.
وق������ال ال���ع���ت���وم ل���وك���ال���ة االن���ب���اء 
م�شرتكة  ق����وات  اإن  االردن���ي���ة)ب���رتا(، 
وال���درك  االردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  م��ن 
ومنافذ  نقاط   6 يف  انت�شرت  وال�شرطة 
الذي  ال��ل��واء  ع��زل  لقرار  تنفيذا  الغلق، 
خلية  عمليات  ادارة  م��دي��ر  ع��ن��ه  اع��ل��ن 
الفراية  مازن  الركن  العميد  كورونا  ازمة 

اخلمي�ص املا�شي.

املنافذ  اغ���الق  اإن  ال��ع��ت��وم  وا����ش���اف 
ال��غ��ل��ق، راع���ت ان يتم  ن��ق��اط  وحت��دي��دا 
اي�شا  احلدودية  املنافذ  عن  اللواء  عزل 
الت�شاريح  ان  اىل  الفتا  عليها،  وال�شيطرة 
وحت��دي��دا  االن�شانية  ل��ل��ح��االت  �شتمنح 
املر�شى حيث يفر�ص حظر التنقل من واىل 
وحتى  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  من  اللواء 
ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاء، ب�شكل يومي حلني 

�شدور قرار برفع العزل عن اللواء.
قطاع  تنظيم  هيئة  اأعلنت  جهتها،  من 
ال����ربي، ع��ن وق���ف ع��م��ل و�شائط  ال��ن��ق��ل 
الرمثا،  لواء  خطوط  على  العاملة  النقل 
وباقي  ارب��د  حمافظة  مع  تربطها  والتي 

املحافظات ب�شكل تام.
واك�����د م���دي���ر م���دي���ري���ة ال�����ش��ن��اع��ة 

عبداحلليم  ارب���د  مل��ح��اف��ظ��ة  وال��ت��ج��ارة 
بكميات  ال��ل��واء  ت��اأم��ني  اأن���ه مت  اجل��م��رة، 
قرار  دخول  قبل  الطحني  مادة  من  كافية 
تعليمات  اأن  مو�شحا  التنفيذ،  حيز  العزل 
وزير ال�شناعة والتجارة ت�شمح با�شتدامة 
كما  وال��ت��وري��د،  واالن��ت��اج  العمل  �شال�شل 
اللواء  بدخول  الت�شاريح  حلملة  ي�شمح 
ل��غ��اي��ات ال��ت��زوي��د ال��غ��ذائ��ي وال���دوائ���ي 

والطاقة.
وكان وزير العمل ن�شال البطاينة اأعلن 
يف وقت �شابق، انه غر مطلوب من العاملني 
الرمثا  ابناء  من  �شواء  اخلا�ص  القطاع  يف 
العاملني  من  او  اللواء  خارج  يعملون  الذي 
الرمثا  داخ��ل  من�شاآت  يف  اللواء  خ��ارج  من 

التوجه للعمل خالل فرتة عزل اللواء.

*البادية الشمالية الشرقية 
العيادة  م�شروع  يف  االجن��از  ن�شبة  بلغت 
ل��واء  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع  وامل��خ��ت��رب  البيطرية 
البادية ال�شمالية ال�شرقية 85 باملئة، وفقا 

ملدير زراعة اللواء املهند�ص خ�شر ح�شان.
االردنية  االنباء  لوكالة  ح�شان  وق��ال 
كلفته  البالغ  امل�شروع  اإن  االثنني،  )ب��رتا( 
400 األف دينار، يهدف اىل تقدمي اخلدمات 

املخربية  والفحو�شات  البيطرية  الطبية 
االغنام  ت�شمل  وال��ت��ي  احليوانية  ل��ل��رثوة 
م���ن جميع  وامل���اع���ز واالب�����ل وحت�����ش��ي��ن��ه��ا 
من  اإنتاجها  وعلى  عليها  للحفاظ  االمرا�ص 
اللحوم وااللبان، ا�شافة اىل �شمان دميومة 
العمود  ي�شكل  ال��ذي  احليوي  القطاع  ه��ذا 

الفقري للن�شاط االقت�شادي يف اللواء.
 400 تبلغ  امل�شروع  م�شاحة  اإن  واأ�شاف 

وخمتربا  بيطرية  عيادة  وي�شم  مربع،  مرت 
منه  االنتهاء  ح��ال  رف��ده  و�شيتم  بيطريا، 
واالأج��ه��زة  البيطرية  الطبية  ب��ال��ك��وادر 
طبية  خ��دم��ات  تقدمي  بهدف  وال��ع��الج��ات 

بيطرية للرثوة احليوانية.
ال�شمالية  البادية  ل��واء  اأن  اإىل  ي�شار 
ال�شرقية ي�شم ما بني 350 - 400 األف راأ�ص 

من املا�شية موزعة يف جميع مناطق اللواء.

قرار عزل لواء الرمثا يدخل حيز التنفيذ 
والتصاريح للحاالت االنسانية والمرضى فقط

85% نسبة انجاز مشروع العيادة البيطرية 
ومختبرها في البادية الشمالية الشرقية
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*عمان 
دعا وزير ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية 
امل���راأة  لتمكني  ال��وزاري��ة  اللجنة  رئي�ص 
ن�شبة  رف��ع  اإىل  املعايطة  مو�شى  املهند�ص 
اإىل الربملان خارج  املراأة وو�شولها  م�شاركة 

نظام الكوتا.
نفذتها  ور���ش��ة  افتتاحه  خ��الل  وق��ال 
اللجنة الوطنية ل�شوؤون املراأة بالتعاون مع 
ع�شوات  مب�شاركة  للدرا�شات،  الراأي  مركز 
بالرت�شح  الراغبات  ال�شيا�شية  االأح��زاب 
لالنتخابات النيابية، اإن هناك 20 �شيدة يف 
املجل�ص النيابي الثامن ع�شر، 5 منهن خارج 
جهودها  تبذل  احلكومة  اأن  وبني  الكوتا. 
ال�شيا�شية ودعم  املراأة يف احلياة  الإ�شراك 
وتر�شحها  احل��زب��ي  العمل  يف  م�شاركتها 
قوائم  خ��الل  م��ن  النيابية  لالنتخابات 

االأحزاب ال�شيا�شية امل�شاركة.

املالية  امل�شاهمة  نظام  اإن  اإىل  واأ���ش��ار 
لالأحزاب  امل���راأة  دخ��ول  يدعم  ل��الأح��زاب 
االنتخابات،  يف  م�شاركتها  ن�شبة  وي��رف��ع 
لكل  اإ�شافية  مالية  ح��واف��ز  يقدم  حيث 
باملئة   15 بن�شبة  وال�شباب  ال�شيدات  من 
حال  يف  اأخ��رى  وح��واف��ز  الرت�شح  ح��ال  يف 
ال��ف��وز. واأك����دت االأم��ي��ن��ة ال��ع��ام��ة للجنة 
الدكتورة  املراأة  ل�شوؤون  االأردنية  الوطنية 
خالل  من  ت�شعى  اللجنة  اأن  النم�ص،  �شلمى 
االأحزاب  جلميع  ر�شالة  الإي�شال  براجمها 
الن�شاء  دع��م  على  بالرتكيز  ال�شيا�شية 
ال��ربام��ج  وت��ط��وي��ر  احل���زب،  يف  كع�شوات 
امل�شاواة  ملفاهيم  مراعية  لتكون  احلزبية 
رفع  �شرورة  على  و�شددت  اجلن�شني.  بني 
ن�شبة م�شاركة املراأة يف االأحزاب ال�شيا�شية 
كمجل�ص  التمثيلية  املجال�ص  اإىل  وو�شولها 
النواب، باالإ�شافة اإىل الرتكيز على برامج 

لع�شوات  التحويلية  وال��ق��ي��ادة  ال��ق��ي��ادة 
االأحزاب.

جميع  من  التنوع  ه��ذا  اأهمية  واأك��دت 
�شعيد  على  ���ش��واء  للم�شاركات  االأط��ي��اف 
املناطق  وتنوع  امل�شاركة،  االأح���زاب  تنوع 
اللجنة  اأه�����داف  ي��ع��زز  م��ا  اجل��غ��راف��ي��ة، 
الفئات  خمتلف  م��ن  الن�شاء  م�شاركة  يف 

واملناطق يف التمثيل الدميقراطي.
ال�شحفية  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  واأ�شار 
دعم  اأهمية  اإىل  ال�شرع  جهاد  “الراأي” 
جميع اجلهود التي حتفز ال�شيدات وت�شهم 
وخا�شًة  ال�شيا�شية  م�شاركتهن  رف��ع  يف 
االنتخابات  ت�شبق  التي  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 
العا�شر  يف  عقدها  املزمع  املقبلة  النيابية 

من ت�شرين الثاين املقبل.
اأيام   3 ت�شتمر  التي  الور�شة  وتت�شمن 
ق��درات  برفع  املعنية  املوا�شيع  من  ع��ددًا 

من  جم��االت،  ع��دة  يف  املر�شحات  وم��ه��ارات 
وتطوير  و�شياغة  التوا�شل  مهارات  بينها 
يف  قدراتهن  وتطوير  االنتخابي،  البيان 
يف  معارفهن  وتنمية  العام  اخلطاب  جمال 
جمهور  م��ع  التوا�شل  خطط  بناء  جم��ال 

الناخبني والناخبات.
اأهمية  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  �شيجري  ك��م��ا 
ب�شكل  ال�شيا�شية  احلياة  يف  املراأة  م�شاركة 
االأح���زاب  يف  الفاعلة  وامل�����ش��ارك��ة  ع���ام، 
ت�شليط  خالل  من  خا�ص  ب�شكل  ال�شيا�شية 
ناحية  من  احلزبية  الربامج  على  ال�شوء 
مراعاتها لق�شايا املراأة، ودعم م�شاركتها يف 
العمل احلزبي واإ�شراكها يف قوائم االأحزاب 
املرت�شحة للمجال�ص التمثيلية، اإ�شافة اإىل 
اإ�شاءات  �شيت�شمن  الذي  القانوين  االإط��ار 
على نظام امل�شاهمة املالية لالأحزاب الذي 

يدعم م�شاركة املراأة يف االنتخابات.

*عمان 
“�شام”  و�شركة  االأوروبي  االحتاد  وقع 
�شريكا  باعتبارها  وال��ت��ج��ارة  للهند�شة 
اتفاقية  اأوروبي،  اأردين  حتالف  يف  رئي�شيا 
للثورة  االأردين  االب��ت��ك��ار  م��رك��ز  الإن�����ش��اء 
ال�شناعية الرابعة بقيمة تبلغ 4ر4 مليون 
االأردن  االأول من نوعه يف  ليكون هو  يورو، 
والذي تتم اإدارته من قبل القطاع اخلا�ص 

للرتويج للت�شنيع الرقمي.
االوروب���ي  االحت���اد  مفو�شية  وق��ال��ت 
بعمان يف بيان االثنني، اإن اإن�شاء هذا املركز 
االجتماعية  االآث���ار  م��ن  للتخفيف  ي��اأت��ي 
واالقت�شادية لوباء كورونا امل�شتجد، وذلك 
تبني  وت�شريع  الفر�ص  اغتنام  خ��الل  من 
ال�شناعية  ال��ث��ورة  توفرها  التي  احللول 
لتعزيز  الرقمية  والتكنولوجيا  الرابعة 
ال�شناعة  لقطاعي  التناف�شية  ال��ق��درة 

وتكنولوجيا املعلومات يف االأردن.
اال�شتفادة  خالل  من  املركز  و�شيدعم 

الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  توجهات  من 
ال�شناعية،  لل�شركات  الرقمي  التحول 
�شناعية  ممار�شات  اإدخال  على  وي�شاعدها 
ومبا  ج��دي��دة،  ذكية  تقنيات  اأو  ج��دي��دة 

ي�شاهم يف تطوير االأمتتة واالنتاجية.
من  �شيتم  ان��ه  اىل  املفو�شية  وا���ش��ارت 
اإط��الق برامج توعية  امل��رك��ز،  ه��ذا  خ��الل 
مالية  منح  اإىل  باالإ�شافة  القدرات  وبناء 
اأو  ت�شتهدف ال�شركات على امل�شتوى املنفرد 
جتمعات من ال�شركات، و�شيتم كذلك اإطالق 
ال�شنوات  يف  االأخرى  االأن�شطة  من  العديد 

القليلة القادمة.
اهتماما  �شيويل  امل��رك��ز  اإن  وا���ش��اف��ت 
يتمتعون  الذين  والن�شاء  بال�شباب  خا�شا 

بروح املبادرة.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، اأك����دت ���ش��ف��رة االحت���اد 
االأوروبي يف االأردن ماريا هادجيثيودو�شي، 
اأظهرت  امل�شتجد  كورونا  فرو�ص  اأزم��ة  اأن 
الرقمية  احل��ل��ول  اإىل  امل��ا���ش��ة  احل��اج��ة 

ي�شاعد  اأن  اىل  متطلعة  والتكنولوجية، 
تطوير  على  اجلديد  االبتكار  مركز  اإن�شاء 
املحلية  والتكنولوجيا  الت�شنيع  �شركات 
يف  املناف�شة  على  قدرة  اأكرث  ت�شبح  بحيث 

جمال االقت�شاد الرقمي.
ل�شركة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  وع���رّب 
عن  ع��ي��ا���ش��رة  ف����وؤاد  للهند�شة  “�شام” 
االأوروب��ي  االحتاد  مع  بال�شراكة  ترحيبه 
للثورة  االأردين  االبتكار  مركز  تاأ�شي�ص  يف 
ال�شناعات  لتحديث  الرابعة،  ال�شناعية 
و�شال�شل القيمة امل�شافة يف االأردن، جلعلها 
االقت�شاد  يف  واإنتاجية  تناف�شية  اأك��رث 
اأن��ه  عيا�شرة  واو���ش��ح  وال��رق��م��ي.  العاملي 
كل  �شي�شّخر  ال�شراكة،  ه��ذه  خ��الل  وم��ن 
الإجن��اح  خرباتهم  املركز  يف  ال�شركاء  من 
املركز، حيث تتخ�ش�ص “�شام” للهند�شة يف 
يف  ال�شناعية،  واالأمتتة  الت�شغيل  تقنيات 
كحلقة  عمان  �شناعة  غرفة  �شتعمل  حني 
و�شل وداعم رئي�شي للقطاع ال�شناعي، كما 

اإحدى  “ابتكار” ب�شفتها  �شركة  و�شت�شاهم 
جمال  يف  الرائدة  اال�شت�شارية  ال�شركات 
التكنولوجيا  واجت��اه��ات  االبتكار  ادارة 

اجلديدة.
“ال�شركة  االأوروب���ي  ال�شريك  ان  كما 
تكنولوجية  حلوال  �شيوفر  البولندية”، 
جمال  يف  واخل��ربة  املعرفة  لنقل  متقدمة 
الرابعة،  ال�شناعية  الثورة  مفاهيم  اثبات 
االملانية،  تيك”  “تيوم  �شركة  اأن  حني  يف 
اجلامعة  م��ع  وث��ي��ق  ب�شكل  تعمل  وال��ت��ي 
التقنية يف ميونيخ، �شتقدم مفاهيم مبتكرة 
بني  واملعرفة  التكنولوجيا  وتبادل  لنقل 
اخل����رباء م��ن م��راك��ز االب��ح��اث وال��ق��ط��اع 

اخلا�ص.
يذكر اأن مركز االبتكار االأردين للثورة 
بال�شراكة  متويله  يتم  الرابعة  ال�شناعية 
اأجل منو امل�شاريع  “االبتكار من  مع برنامج 
وفر�ص العمل” التابع لالحتاد االأوروبي”، 

واملعروف اأي�شًا با�شم ابتكار االأردن.

*عمان 
مياه  على   20 من  اأكرث  التفتي�شية  االردن  وادي  �شلطة  كوادر  �شبطت 
امل�شادر  اأه��م  اح��دى  تعد  والتي  االغ���وار،  يف  للري  اهلل  عبد  امللك  قناة 

الرئي�شية ملياه ال�شرب والري.
وا�شارت وزارة املياه والري، يف بيان االثنني، اىل اأن الكوادر التفتي�شية 
يف �شلطة وادي االردن نفذت اأم�ص االحد، حملة الإزالة اخلطوط املخفية 
ترفيهية  وبيوت  م��زارع  لتزويد  القناة  من  خمالفة  بطريقة  وامل�شحوبة 

بطريقة خمالفة.
بتمديد  متثلت  خمفية  رئي�شية  خطوط  ع��دة  �شبط  مت  ان��ه  وقالت 
ال�شوارع املحاذية للقناة باأقطار كبرة وخمتلفة م�شحوبة  اأ�شفل  خطوط 
ملئات املرتات، لري مزروعات خمتلفة ولتزويد بيوت ترفيهية باملياه، م�شرة 
اىل ان تلك اخلطوط ت�شخ اآالف االمتار املكعبة من املياه بطريقة خمالفة.

ال�شبوطات  واإع���داد  اإزال��ة كافة ه��ذه االع��ت��داءات،  اأن��ه مت  واأك��دت 
اخلا�شة بالوقائع امل�شبوطة، لتحويلها للجهات املخت�شة الإجراء املقت�شى 

القانوين بحق املخالفني.
وبينت اأن كوادر ال�شلطة �شتنظم حمالت متتالية على طول م�شار القناة 
وفق برنامج معد بالتعاون مع االأجهزة املعنية، بهدف تطبيق اأحكام قانون 
املياه املعدل الذي يق�شي باحلب�ص لكل من يعتدي على م�شادر املياه، وت�شمن 
عقوبات  اىل  الوطنية  املياه  منظومة  على  املعتدين  على  العقوبات  رفع 
مغلظة ت�شل لعدة �شنوات مع الغرامة بع�شرات االالف من الدنانر.ودعت 
الوزارة، املزارعني واملواطنني يف جميع املناطق لالت�شال عرب الرقم املوحد 
الرقم  االغوار،  مبنطقة  االردن  وادي  �شلطة  يف  وال�شيطرة  التحكم  ملركز 
االر�شي )05/3570594( او على نقال )078/0469438( الذي ي�شتقبل 
على  حفاظا  االع��ت��داءات  ه��ذه  ل�شبط  ال�شاعة،  م��دار  على  املالحظات 

حقوقهم وحتقيقا للعدالة والقانون.
وك�شفت الوزارة انها ازالت اكرث من 20 الف من االعتداءات على قناة 
امللك عبد اهلل خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، منها 1359 اعتداء خالل 
العام احلايل، متثلت ب�شرقة وازالة اال�شيجة وو�شائل احلماية واللوحات 
الرئي�شية  اال�شباب  من  تعد  حيث  كبرة،  مياه  كميات  و�شحب  االر�شادية 

حلاالت الغرق التي ت�شهدها القناة بني الفينة واالخرى. 

المعايطة يدعو لرفع نسبة مشاركة 
المرأة ووصولها للبرلمان خارج الكوتا

اتفاقية بين االتحاد األوروبي وسام الهندسية 
لتأسيس مركز االبتكار للثورة الصناعية الرابعة

ضبط 20 اعتداء على مياه قناة الملك عبد اهلل

*عمان 
الداخلية  وزارة  نظمتها  تدريبية  دورة  هدفت 
اإىل  القيادية”،  املهارات  “تطوير  بعنوان  االثنني، 
واأمناطها،  وعنا�شرها  القيادة  مبفهوم  التعريف 
القائد  �شلوك  يف  الرئي�شة  التحكم  قواعد  وحتديد 

ودور املوؤ�ش�شات يف �شناعة القادة.
خالد  الدكتور  الداخلية  وزارة  عام  اأمني  وقال 
عقد  اإن  ال���دورة،  اأع��م��ال  افتتاح  خ��الل  حمور  اأب��و 
وزير  وتوجيهات  ال���وزارة  نهج  �شمن  ياأتي  ال���دورة 
لتمكينهم  ك��وادره��ا،  وتاأهيل  تدريب  يف  الداخلية 
عاتقهم،  على  امللقاة  وامل�شوؤوليات  باملهام  القيام  من 
وحت�شني  االدارة  بنوعية  االرت��ق��اء  اىل  و���ش��وال 

خمرجات االأعمال.
للحكام  القيادية  ال�شلوكيات  تطوير  اإن  واأ�شاف 
جودة  حت�شني  يف  كبرة  بدرجة  ي�شهم  االداري���ني، 
ومتيز  باإتقان  بهم  املناطة  امل��ه��ام  واجن���از  العمل، 
ايجابا  ينعك�ص  مبا  الر�شيدة،  احلاكمية  وجتذير 

على نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني.
وي�شارك  ا�شبوعا  ت�شتمر  التي  الدورة  وتناق�ص 
تتمحور  مو�شوعات  ع��دة  اإداري����ا،  حاكما   20 بها 
امل�شتقبلية  والروؤية  ونظرياتها  القيادة  اركان  حول 
واأنواع  القيادية  والنظريات  والتحفيز  والت�شجيع 
يف  وامل��ه��ارة  بالعمل  وااله��ت��م��ام  القيادي  ال�شلوك 

التعامل مع النا�ص وادارة التكامل.

*عمان 
“مبادرة  يف  وال��ق��رى  امل��دن  تنمية  بنك  �شارك 
�شكرتر االأمم املتحدة” احتفاال بالذكرى ال�شنوية 
احلكومات،  فئة  �شمن  املتحدة  االأمم  الإن�شاء   75 ال� 

عن �شكل العامل املثايل بعد 25 عاًما من االآن.
يف  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  م�شت�شار  وع��ر���ص 
بنك  روؤي��ة  امل�شاركة،  خالل  الدويري  اأحمد  البنك 
واه��داف��ه  ذك��ي��ة  كموؤ�ش�شة  وال��ق��رى  امل���دن  تنمية 
الوطنية  االه���داف  ع��ن  املنبثقة  اال�شرتاتيجية 
وروؤية االردن 2025 وخطة عمل اأولويات احلكومة 
عن  �شادر  بيان  وفق  امل�شتدامة،  التنمية  واأه��داف 

البنك اليوم االثنني.
التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد  ال��دوي��ري  وع��ر���ص 
والتوجه  للمتعاملني  ذكية  خدمات  لتقدمي  تهدف 
نحو خدمة امل�شاريع اال�شتثمارية؛ خللق فر�ص عمل 

جودة  وتقدمي  امل�شتقبلية،  الوظائف  مع  تتالءم 
حياة اف�شل لالأجيال القادمة.

بذكرى  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��ت��ح��دة  االأمم  واحتفلت 
العام  الأمينها  خ��ا���ص  اإع���الن  خ��الل  م��ن  اإن�شائها، 
االأمم  “يوم  اإن  ق���ال،  ال���ذي  غوتري�ص  اأنطونيو 
الذكرى  الإحياء  العمل  بدء  يوم  اأي�شا  هو  املتحدة 
ال�شنوية 75 لالأمم املتحدة، ويف عام 2020 �شن�شتهّل 
التعاون  دور  ب�شاأن  االإط��الق  على  عاملي  ح��وار  اأك��رب 
واأطلق  اإليه«.  ن�شبو  الذي  امل�شتقبل  بناء  الدويل يف 
�شكرتر  مبادرة  العاملية  امل�شاركة  بدء  االإعالن  هذا 
املواد اخلا�شة  ن�شر  اأن 75” بعد  “يو  االمم املتحدة 
امل��وؤث��رة،  ال�شخ�شيات  وق��ي��ام  لغات   9 ب���  ب��امل��ب��ادرة 
والزعماء ال�شيا�شيني، ومنظمات ال�شباب، واملنظمات 
غر احلكومية، ومراكز الفكر، وهيئات كثرة اأخرى 

من �شتى اأنحاء املعمورة مب�شاركة هذه املواد.

*عمان 
واجل����وازات،  املدنية  االأح����وال  دائ���رة  اأعلنت 
وبالتن�شيق مع وزارة اخلارجية، عن ربط ال�شفارات 
كندا(  ا�شرتاليا،  بريطانيا،  )اأم��رك��ا،  يف  االأردن��ي��ة 
اإ���ش��دار  طلبات  تقدمي  لغايات  وذل��ك  اإل��ك��رتون��ي��ا، 
وجتديد جوازات ال�شفر من خالل ال�شفارة االأردنية 

ذات العالقة.
وب���ني م��دي��ر ع���ام دائ�����رة االأح������وال امل��دن��ي��ة 
االأردنية  االأنباء  لوكالة  العمو�ص  فهد  واجل��وازات 
االأردنيني  املواطنني  باإمكان  اأن��ه  االثنني،  )ب��رتا( 
اإ���ش��دار  طلبات  ت��ق��دمي  ال����دول،  تلك  يف  املقيمني 
خالل  وم��ن  اإل��ك��رتون��ي��ا  ال�شفر  ج����وازات  وجت��دي��د 

اأنه  اىل  م�شرًا  االإقامة،  دولة  يف  االأردنية  ال�شفارة 
�شيتم تدقيق هذه الطلبات من قبل الدائرة واإجراء 
الكرتونيا  ال�شفارة  وا�شعار  لها  الالزمة  املوافقات 

بذلك، ال�شتكمال اإجراءات اإ�شدار جواز ال�شفر.
واأ�شاف العمو�ص اإن تطبيق هذه اخلدمة يف تلك 
االإلكرتونية  اخلدمات  مل�شروع  ا�شتكمااًل  جاء  الدول 
التي تقدمها الدائرة للمواطنني خارج اململكة، مبينًا 
ال��دول  باقي  اإىل  اخلدمات  تلك  تعميم  �شيتم  اأن��ه 
اأن  حيث  االأردن��ي��ني،  املغرتبني  كافة  منها  لي�شتفيد 
جوازات  اإ�شدار  اإج��راءات  يف  �شت�شرع  اخلدمة  هذه 
االأردنيني  املواطنني  وجهد  وقت  وتخت�شر  ال�شفر 

املقيمني خارج اململكة.

*عمان 
من  ا�شحاقات،  ب�شمة  التنمية  وزي���رة  طلبت 
اململكة  م��ن��اط��ق  خمتلف  يف  اخل��ري��ة  اجل��م��ع��ي��ات 
التقيد بقانون اجلمعيات بعدم ا�شتخدام اأي من مقار 
املقرر  االنتخابية  للدعاية  مرافقها  اأو  اجلمعيات 

عقدها يف العا�شر من ت�شرين الثاين املقبل.
اإن  االث��ن��ني،  �شحفي،  بيان  يف  ال���وزارة  وق��ال��ت 
حيادية  اأكدت  للجمعيات  تعميًما  اأ�شدرت  الوزيرة 
خل�شو�شية  ن��ظ��ًرا  االن��ت��خ��اب��ات،  ملف  يف  ال����وزارة 

الوزارة يف حمل ملفات متعددة.
واأكد التعميم منع ا�شتخدام الدعاية االنتخابية 

للمر�شحني يف اأي من اجلمعيات اخلرية التي ت�شرف 
مقارها  اأو  مراكزها  ا�شتخدام  ومنع  ال��وزارة،  عليها 
من  املر�شحني  من  اأي  ل�شالح  انتخابية  دعاية  الأي 
خاللهم اأو من خالل متطوعيها، اأو ا�شتخدام اأي من 

موجوداتها مل�شلحة اأي مر�شح.
ال�شمور،  برق  الدكتور  ال��وزارة  عام  اأم��ني  واأك��د 
لها  التابعة  والدوائر  ومديرياتها  ال��وزارة  حيادية 
االلتزام  على  م�شددا  النيابية،  االنتخابات  ملف  يف 
بحيادية  املتعلقة  والتعليمات  باالأنظمة  والتقيد 
االنتخابات  مبلف  لها  التابعة  واجل��ه��ات  ال���وزارة 

النيابية.

*عّمان 
اأعلنت دائرة العطاءات احلكومية، االثنني، عن 
طرحها لعطاء اإن�شاء مبنى ق�شر عدل �شرعي الكرك 

يف حمافظة الكرك.
العطاء  ان  �شحفي،  بيان  يف  الدائرة  واو�شحت 
متثل يف اإن�شاء مبنى ق�شر عدل �شرعي الكرك املكون 
مرتا   1260 اجمالية  ومب�شاحة  طوابق  اربعة  من 

يف  وارد  هو  ما  بح�شب  االعمال،  جميع  �شامال  مربعا 
وثائق العطاء.

وثائق  لبيع  موعد  اخ��ر  ان  ال��دائ��رة  وا�شافت 
الثالثاء  ي��وم  م�شاء  الثالثة  ال�شاعة  هو  ال�شراء 
بهذا  بامل�شاركة  الراغبني  املقاولني  داعية  اآب،   25
العطاء مراجعتها اعتبارا من الغد، ومتابعة موقعها 

.www.gtd.gov.jo االإلكرتوين

*عمان 
اتفاقيتني  العام،  االأردين  الن�شائي  وّقع االحتاد 
املمول  اخلام�شة،  املرحلة  رائدات  م�شروعات  �شمن 
جمعيتي  مع  الدويل،  والتعاون  التخطيط  وزارة  من 
يف  اخلرية  واإ�شتربق  جر�ص،  يف  اخلرية  مر�شال 
يف  ال�شرقية  ال�شمالية  بالبادية  ال�شعيدية  منطقة 
جمعية  مع  االتفاقية  وتق�شي   . املفرق  حمافظة 
األبان”  “معمل  م�شروع  باإقامة  اخل��ري��ة  مر�شال 

فيما  دينارًا،   22416 بلغ  بتمويل  اجلمعية  ل�شالح 
االتفاقية الثانية مع جمعية اإ�شتربق اخلرية، وهي 
م�شروع تطوير رو�شة اأطفال ل�شالح اجلمعية، بلغت 

قيمة متويله 5960 دينارًا.
الدكتورة  االحت��اد  رئي�شة  االتفاقيتني  ووقعت 
بح�شور  اجلمعيتني،  عن  وممثلتان  تليالن،  مي�شون 
�شالح  ال��دويل  والتعاون  التخطيط  وزارة  مندوب 

منا�شر.

دورة تدريبية في وزارة الداخلية 
لتطوير المهارات القيادية

بنك تنمية المدن والقرى يشارك 
في مبادرة سكرتير األمم المتحدة

األحوال المدنية: ربط السفارات األردنية في 
واشنطن واوتاوا ولندن وكانبيرا إلكترونيا

التنمية تلزم الجمعيات الخيرية بعدم 
استخدام مقارها ومرافقها للدعاية االنتخابية

طرح عطاء إنشاء مبنى قصر عدل شرعي الكرك

االتحاد النسائي يوقع اتفاقيتين في جرش والمفرق

األعلى للسكان ينظم مسابقتين 
حول أثر جائحة كورونا على الشباب

*عمان 
على  لل�شكان  االأعلى  املجل�ص  اأعلن 
موقعه االإلكرتوين، االثنني، عن تنظيم 
كورونا  جائحة  اآث��ار  ح��ول  م�شابقتني 
االقت�شادية واالجتماعية على ال�شباب 

وال�شابات خالل فرتة احلجر ال�شحي.
اأن  اليوم،  بيان  يف  املجل�ص  واو�شح 
املجل�ص  ينظمها  امل�شابقتني،  اإح���دى 
االأردنية  امللكية  الهيئة  مع  بالتعاون 
م�شابقة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���ي  ل���الأف���الم، 
“اليوتيوب”  على  لل�شباب  ق�شر  فيديو 
االقت�شادية  االآث���ار  يف  اآرائ��ه��م  ح��ول 
ودورهم  ال�شباب،  على  كورونا  جلائحة 
يف اال�شتجابة لالأزمة، علما باأن باإمكان 
فيديو  حمتوى  اأي  تقدمي  املت�شابقني 
���ش��واء م��و���ش��ي��ق��ي، وث��ائ��ق��ي، ح���واري، 

متثيلي، خيايل واقعي، اأو �شامت(.
ال�شتالم  م��وع��د  اآخ���ر  اإن  وا���ش��اف 

احل��ايل،  اآب  �شهر  من   30 الفيديوهات 
لل�شباب  املخ�ش�شة  امل�شابقة  اأن  مبينا 
عاما،   50-18 م��ن  العمرية  الفئة  يف 
يف  االإع����الم  دور  توظيف  اىل  ت��ه��دف 
و�شل�شة  �شهلة  بطريقة  ال�شوء  القاء 
حول االآثار االقت�شادية واالجتماعية 

جلائحة كورونا على ال�شباب.
االأوىل  اجلائزة  اإن  املجل�ص،  وق��ال 
الثانية  واجلائزة  دينار،   600 �شتكون 
 150 الثالثة  واجل��ائ��زة  دي��ن��ار،   300
دينارا، كما �شيتم منح �شهادات تقدير/ 
وامل�شاركات  امل�شاركني  جلميع  م�شاركة 
���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ة ي���ح���دده���ا امل��ج��ل�����ص 
الحقا،ودعا اىل التوا�شل على العناوين 
اإر�شال منوذج الت�شجيل يف  التالية ليتم 
امل�شابقة، وهي )5560741-06(، بريد 

.hpc@hpc.org.jo :الكرتوين
امل�شابقة  اأن  اىل  املجل�ص  وا���ش��ار 

الثانية، ت�شتهدف ال�شباب لكتابة ق�شة 
اأثر اجلائحة االجتماعي  ق�شرة حول 
واالق��ت�����ش��ادي وال�����ش��ح��ي، وجت��ارب��ه��م 
الريادية  االأف��ك��ار  وماهي  ال�شخ�شية، 
خالل  وال�شابات  ال�شباب  نفذها  التي 
وت�شتهدف  ال�����ش��ح��ي.  احل��ج��ر  ف���رتة 
وذك��ورا(  )اإناثا  ال�شباب  فئة  امل�شابقة 
من خمتلف فئات املجتمع يف االأردن ومن 
خمتلف اجلن�شيات �شمن الفئة العمرية 
موعد  اآخر  �شيكون  حيث  عاما،   35-18
اآب  للت�شجيل بامل�شابقة هو 20 من �شهر 
الق�ش�ص  ال�شتالم  موعد  واآخر  احلايل، 
�شهر  من   5 بتاريخ  النهائية  الق�شرة 

اأيلول املقبل.
�شتكون،  امل�شابقة  جوائز  ان  وب��ني 
اجلائزة  دينار،   500 االأوىل  اجلائزة 
الثالثة  واجلائزة  دينارا،   250 الثانية 
�شهادات  منح  �شيتم  كما  دي��ن��ارا،   150

امل�شاركني،  جلميع  م�شاركة  تقدير/ 
خ��الل  م��ن  ال��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي  و�شيتم 
من  وزمانها  مكانها  حتديد  يتم  فعالية 

قبل املجل�ص.
باملزيد  ال��راغ��ب��ني  املجل�ص  ودع���ا 
وار�شال  امل�شابقة،  ب�شاأن  املعلومات  من 
االت�شال  اىل  فيها  الت�شجيل  من��وذج 
فرعي:   )06-5560748( الرقم  على 
طريق  عن  او  غريزات(،  )اأحمد   379
hpc@hpc. االل��ك��رتوين:  ال��ربي��د 

.org.jo
امل�شابقتني  تفا�شيل  ب��اأن  واأ���ش��اف 
و���ش��روط��ه��م��ا، م��ت��وف��رة ع��ل��ى امل��وق��ع 
االإل������ك������رتوين ل��ل��م��ج��ل�����ص االأع����ل����ى 
املرجعية  ال�شروط  وراب��ط��ي  لل�شكان، 
https://bit. ل��ل��م�����ش��اب��ق��ت��ني: 
https://bit. و   ،3atuNzd/ly

.3atvvwn/ly
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 *عمان 
ملتقى  يف  رقمي”،  “اأردن  جلنة  عقدت 
برئا�شة  اجتماعا  امل��ع��ريف،  غ��زال��ة  اأب���و 
اأبوغزالة  طالل  جمموعة  وموؤ�ش�ص  رئي�ص 
لو�شع  اأبوغزالة،  طالل  الدكتور  العاملية، 
برنامج للتعاون مع وزارة االقت�شاد الرقمي 
الذي  الرقمي  التحول  جمال  يف  والريادة 

تنفذه الوزارة.
يف  اجل��ه��ود  تن�شيق  االج��ت��م��اع  وب��ح��ث 
جمال التحول الرقمي واجلهد الذي تقوم 
يف  والريادة،  الرقمي  االقت�شاد  وزارة  به 
تعاون  برنامج  لو�شع  اجل��اري  البحث  ظل 
م�شرتك بني الوزارة و”اأبوغزالة العاملية” 

لدعم جهود الوزارة.

وخالل االجتماع، اأعلنت اللجنة دعمها 
للجهود التي تنفذها الوزارة، خا�شة واأنها 
ت�شمل  التي  اللجنة  اأه���داف  م��ع  تتوافق 
التنفيذية  واالإج�����راءات  اخلطط  و�شع 
لي�شبح االأردن دولة وجمتمعا رقميا �شامال 
الرقمي  واالقت�شاد  االإلكرتونية  للحكومة 
والتعليم الرقمي وكافة جوانب احلياة كما 

هو مطلوب يف التحول الرقمي.
على  اأعمالها  ا�شتمرار  اللجنة  واأك��دت 
هذا االأ�شا�ص وبالتن�شيق الكامل مع اجلهود 
القائمة الإقامة �شراكة حكومية مع القطاع 
اخلا�ص وا�شتعدادها من خالل ملتقى طالل 
اخلدمات  كافة  لتقدمي  املعريف  اأبوغزالة 
ل��ق��اءات  وتنظيم  درا���ش��ات  م��ن  واجل��ه��ود 

ون�شاطات ت�شهم يف حتقيق هذه االأهداف.
ال��رق��م��ي  االق��ت�����ش��اد  وزارة  وك���ان���ت 
عن  املا�شي  اال�شبوع  اأعلنت  قد  وال��ري��ادة 
حوا�شيب  اأج��ه��زة  �شراء  تكاليف  تغطية 
وتوزيعها مبعاير عادلة على طلبة املدار�ص 
ا�شتخدامها  من  لتمكينهم  املقتدرين،  غر 

الإمتام عملية التعلم عن بعد.
وا�شارت الوزارة اإىل اأن جمل�ص الوزراء 
مليونا   57 مبلغ  توفر  على  اخ��را  واف��ق 
األف دينار، على مدار خم�ص �شنوات  و600 
االأوىل،  ال�شنة  دينار يف  مليون   15 وبواقع 
وزارة  موازنة  يف  املتبقي  املبلغ  وتخ�شي�ص 
القادمة،  ال�شنوات  يف  والتعليم  الرتبية 
التي  اأجهزة احلوا�شيب  لتمكينها من �شراء 

متثل البنية التحتية الالزمة لهذه الغاية.
ال�����ش��راء  عملية  اإن  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
على  العبء  خلف�ص  بالتق�شيط  �شتجري 
اخلزينة يف ظل الظروف احلالية، وتكليف 
جلنة العطاءات اخلا�شة بالتحول الرقمي 
وال��ري��ادة،  الرقمي  االقت�شاد  وزارة  يف 
واملفاو�شة  ال�شراء  اإج���راءات  يف  بال�شر 

والتلزمي.
ووف��ق��ا ل��ل��ق��رار، ت��ع��د ه���ذه االج��ه��زة 
الرتبية  لوزارة  التحتية  البنية  من  جزءا 
اجلائحة  بعد  ا�شرتدادها  ويتم  والتعليم، 
يف  احلوا�شيب  خمتربات  لبناء  لت�شتخدم 
واإجراء  الرقمية  املهارات  لتعليم  املدار�ص 

االمتحانات املحو�شبة.

*عمان 
دعا وزير ال�شناعة والتجارة والتموين 
اإىل  املواطنني  احل��م��وري  ط��ارق  الدكتور 
املعاجلة  ب��ط��اق��ات  ���ش��راء  ع��ن  االم��ت��ن��اع 
غر  جهة  اأي  مع  التعامل  وعدم  املدفوعة 
تاأمني  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  ت��ّدع��ي  مرخ�شة 
طبي يف حني اأنها تبيع بطاقات خ�شم على 

املعاجلة خا�شة معاجلة االأ�شنان.
“برتا”  ل  �شحفي  ت�شريح  يف  واأك���د 
فقط  الطبي  التاأمني  وثائق  �شراء  �شرورة 
مقدمي  اأو  املرخ�شة  التاأمني  �شركات  من 
املرخ�شني  امل�شاندة  التاأمينية  اخلدمات 
اأو  التاأمني  و�شطاء  اأو  التاأمني  وكالء  )مثل 
التاأمني  اأع��م��ال  ملمار�شة  امل��ج��ازة  البنوك 
املوقع  على  اأ�شماوؤها  واملدرجة  امل�شريف(، 
www.mit.gov.( للوزارة  االلكرتوين 

.)jo
من  ل��ل��وزارة  �شكوى  ورود  اإىل  واأ���ش��ار 
بخ�شو�ص  االأردنيني  االأ�شنان  اأطباء  نقابة 
برتويج  الت�شويق  �شركات  من  ع��دد  قيام 
ملعاجلات  م�شبقًا  مدفوعة  خ�شم  بطاقات 
اأ�شنان” دون  “تاأمني  ُم�شمى  حتت  االأ�شنان 

م�شتوى  على  �شلبًا  ينعك�ص  ما  ترخي�ص، 
اخلدمة العالجية املقدمة للمواطن وعلى 
لالئحة  خمالفة  وي�شكل  االأ�شنان  اأطباء 
ه��درًا  ومُيثل  املعتمدة.  الطبية  االأج���ور 
وُمعاليه على  ملال م�شرتيها وعدم ح�شوله 
ان  واأك��د  فعلية.  طبية  تاأمينية  تغطية 
الوزارة تعمل بالتن�شيق مع النقابة وجميع 
غر  املمار�شة  هذه  لوقف  املعنية  اجلهات 
القانونية ومتابعة مثل هذه ال�شركات غر 
القانونية  االإج��راءات  واتخاذ  املرخ�شة 
ب��ح��ق��ه��ا. ك��م��ا ���ش��ت��ت��خ��ذ ن��ق��اب��ة اأط��ب��اء 
االأ�شنان االأردنيني املقت�شى القانوين بحق 
واأت��ع��اب  اأج���ور  حتديد  لنظام  املخالفني 
اىل  الوزير  واأ�شار  النافذ.  االأ�شنان  اأطباء 
وثائق  باإ�شدار  تقوم  التاأمني  �شركات  اأن 
تاأمينية  تغطية  وتوفر  الطبي  التاأمني 
وثائق  حلاملي  و�شاملة  موثوقة  طبية 
التاأمني وُمعاليهم مقابل اأق�شاط يدفعونها، 
وذلك بعد احل�شول على املوافقات الالزمة 
اإدارة التاأمني يف  الإ�شدار هذه الوثائق من 
بعد  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

درا�شتها من الناحية الفنية واملالية.

*عمان 
التابعة  التفتي�شية  ال��ك��وادر  �شبطت 
ق�شم  يف  واملقايي�ص  املوا�شفات  ملوؤ�ش�شة 
من  طّنًا   18 احل��ايل  ال�شهر  خالل  ال�شمال 
م�شحوق الغ�شيل املخالف يف حمافظات اإربد 

وجر�ص وعجلون واملفرق.
املهند�شة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  وقالت 
املوؤ�ش�شة  ك��وادر  اإن  بيان  يف  الزهر  عبر 
وامل��ح��اّلت  امل�شانع  على  جوالتها  توا�شل 
تقوم  التي  التوزيع  و���ش��ّي��ارات  التجارية 
املقلدة  الغ�شيل  م�شاحيق  وب��ي��ع  بعر�ص 

واملخالفة للموا�شفات القيا�شية.
وجرى �شبط اأكرث من 400 مل�شق مقّلد 

و�شعها  بق�شد  م�شّجلة  جت��ارّي��ة  لعالمات 
واأجري  املخالفة،  والعبوات  املنتجات  على 

املقت�شى القانوين بحق املخالفني.
وت��ه��ي��ب امل��وؤ���ش�����ش��ة ب��امل��واط��ن��ني ع��دم 
�شعرها  قّل  واإن  املخالفة  املواد  تلك  �شراء 
القيا�شية  للموا�شفات  مطابقة  غر  الأنها 
و�شالمة  �شحة  على  وت��وؤث��ر  االأردن���ي���ة، 

امل�شتخدم والغ�شالة امل�شتخدمة.
ال��ك��وادر  �شبطت  ذات���ه،  ال�شياق  ويف 
التفتي�شية للموؤ�ش�شة يف ق�شم ال�شمال اأكرث 
ال�شابون  مثل  مل��واد  مقّلدة  عبوة   500 من 
االأيدي،  ومعّقمات  اجللي،  و�شائل  ال�شائل، 
ومواد التجميل، واملعّطرات واملنظفات، اإىل 

جانب ع�شرات القطع من املالب�ص وحقائب 
اليد واحلقائب املدر�شّية وغرها.

اأن  ع��ل��ى  ال��زه��ر  املهند�شة  و����ش���ّددت 
ال�شمال  ق�شم  يف  الرقابية  املوؤ�ش�شة  كوادر 
االأ�شا�شيني  املخالفني  اإىل  الو�شول  ب�شدد 
خالل  من  املخالفة،  املنتجات  ت�شنيع  وبوؤر 
االأ�شواق  على  الرقابية  اجل��والت  تكثيف 
ال�����واردة م��ن خمتلف  ال�����ش��ك��اوى  وت��ل��ق��ي 
ويبيع  يعر�ص  م��ن  اأن  واأك����دت  امل�����ش��ادر. 
املنتجات املخالفة �شتتخذ بحقه العقوبات 
مب�شدر  ر�شميا  املوؤ�ش�شة  ي��زود  مل  حال  يف 

هذه املنتجات املخالفة.
املوؤ�ش�شة  ت��وا���ش��ل  اآخ���ر،  �شعيد  على 

واخلر�شانة  الطوب  معامل  على  رقابتها 
مطابقة  من  للتاأكد  دوري  ب�شكل  اجلاهزة 
القيا�شّية  للموا�شفات  امل��ن��ت��ج��ات  ه���ذه 

والقواعد الفنّية االأردنية.
للموؤ�ش�شة  التفتي�شية  اجلوالت  و�شملت 
الطوب،  معامل  ع�شرات  الفنّية  وكوادرها 
وج����رى ال��ت��ح��ق��ق م���ن م��ط��اب��ق��ة ال��ط��وب 
والتحقق  بال�شغط،  الك�شر  مقاومة  لن�شبة 
م���ن االأب����ع����اد، م��ث��ل ال���ط���ول وال��ع��ر���ص 
يف  جاء  ما  وتطبيق  وامل�شاحة،  وال�شماكة 
)م.ق.اأ-  االأردن��ّي��ة  القيا�شية  املوا�شفة 
الفحو�شات  واث��ب��ت��ت   ،)2010/1906

مطابقتها.

*عمان 
وقع البنك االأهلي االأردين اتفاقية تعاون 
مادبا،  حمافظة  يف  االأم��رك��ي��ة  اجلامعة  م��ع 
واالإب����داع  لالبتكار  متكاملة  بيئة  الإط���الق 
داخل اجلامعة ت�شمل متكني الطلبة وتاأهيلهم 
بيان  بح�شب  االتفاقية،  ووقع  العمل.  ل�شوق 
للبنك  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  للبنك  �شحفي 
االأم��رك��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  ورئ��ي�����ص  داود،  حم��م��د 
اإىل  االتفاقية  وتهدف  اأي��وب.  نبيل  الدكتور 
اإقامة �شلة مبا�شرة بني املمار�شات االأكادميية 

وال��ع��م��ل��ي��ة يف جم����االت االإب�����داع واالب��ت��ك��ار 
البنك  بني  التعاون  وت�شجيع  االأعمال  وري��ادة 
واجل��ام��ع��ة يف م�����ش��اري��ع ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر 
املعرفة  ونقل  اإ���ش��راك  ح��ول  تتمحور  وال��ت��ي 
العديد  تنفيذ  على  العمل  �شيتم  كما  بينهما، 
ور�ص  واإقامة  املالية  التكنولوجيا  برامج  من 
منتجات  وتقدمي  املختلفة،  والفعاليات  العمل 
لت�شجيع  ومبتكرة  جديدة  م�شرفية  وحلول 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال�شبابي  الن�شاط 
واالبتكار  لالإبداع  حا�شنة  بيئة  وخلق  املالية 

اإىل  والفوري  العملي  والتطبيق  للنقل  قابلة 
البنك  و�شيقوم  اجلامعة.  داخ��ل  العمل  �شوق 
االأمركية  اجلامعة  ط��الب  باإ�شراك  االأه��ل��ي 
مهاراتهم  لتنمية   »Ahli777« ب��رن��ام��ج  يف 
اإىل  للدخول  وتاأهيلهم  والوظيفية  القيادية 
���ش��وق ال��ع��م��ل، م��ن خ���الل ت��وف��ر ف��ر���ص عمل 
خا�شة للطالب خالل فرتة درا�شتهم مع �شاعات 
�شاعات  يتنا�شب مع  عمل مرنة ومبردود مادي 
هاكاثون  اإقامة  على  العمل  �شيتم  كما  عملهم، 
كجزء  اجلامعة  لطالب  بالتكنولوجيا  خا�ص 

املالية  للتكنولوجيا  االأهلي  �شركة  برامج  من 
�شركات  اأعمال  م�شارع  باحت�شان  املتخ�ش�شة 
بيئي  نظام  خللق  النا�شئة  املالية  التكنولوجيا 
يف  واالإب���داع  االبتكار  على  حمفز  ع��ام  ومناخ 
التنظيم  حيث  من  املالية  التكنولوجيا  جمال 
والتنويع يف االأعمال واخلدمات املقدمة �شمنها 
اإحداث  والتو�شع فيها، ما ي�شمن بدوره ت�شهيل 
رئي�ص  واأ���ش��ار  املن�شودة.  النوعية  النقالت 
ت�شب  االتفاقية  هذه  اأن  االأمركية  اجلامعة 
يف روؤية اجلامعة ور�شالتها من حيث تنمية روح 

االبتكار واالإبداع والريادة يف كافة املجاالت؛ 
حيث يعترب االبتكار واالإبداع والريادة جزءًا 
رئي�شيًا يف كافة الربامج وامل�شاقات التي يدر�شها 
الطالب يف اجلامعة. واأ�شاف اأنه �شيتم الرتكيز 
للطلبة  االإب��داع��ي��ة  ال��ت��خ��رج  م�شاريع  على 
م�شاريع  ك��اف��ة  على  كثب  ع��ن  معهم  وال��ع��م��ل 
امل�شاقات الدرا�شية التي يدر�شها الطلبة؛ حيث 
االإبداعية  االأف��ك��ار  اإدخ���ال  من  ذل��ك  ميكنهم 
والريادية يف �شلب م�شاريعهم مما ينمي لديهم 
املميز وتطبيق هذه االأفكار  التفكر االإبداعى 

للبنك،  التنفيذي  الرئي�ص  الواقع.  اأر�ص  على 
التي  البنوك  اأوائ��ل  من  االأهلي  البنك  اأن  اأكد 
على   »FinTech« تكنولوجيا  وطبقت  تبنت 
م�شتوى القطاع امل�شريف املحلي، وهو منبثق من 
مواكبة  عليه  حتتم  التي  البنك  ا�شرتاتيجية 
التطور التكنولوجي امل�شريف واملايل عرب تبني 
الو�شائل واالأدوات واملن�شات والتطبيقات التي 
تطور وترثي كل ما يقدمه من خدمات، مو�شحا 
للتعاون  من��وذج��ًا  ت��ع��د  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اأن 

وال�شراكة بني القطاع االأكادميي وامل�شريف.

*عمان 
عددا  متثل  التي  الرقابة  فرق  اأغلقت 
 21  ، احلكومية  واملوؤ�ش�شات  ال���وزارات  من 
من�شاأة وحررت 131 خمالفة بحق عدد من 
املن�شاآت املخالفة الأحكام الت�شريعات وغر 
وال�شالمة  ال�شحة  ب��اإج��راءات  امللتزمة 
العامة والتي ن�ص عليها اأمر الدفاع رقم 11 
الذي جرى تفعيل تطبيقه اعتبارا من يوم 

ال�شبت.
بتحرير  ال��رق��اب��ة،  ف���رق  ب����داأت  ك��م��ا 
ملخالفتهم  م��واط��ن��ني  ب��ح��ق  خم��ال��ف��ات 
اإل��ي��ه وع��دم االل��ت��زام  امل�شار  ال��دف��اع  اأم��ر 
وزير  وق��ال  العامة.  ال�شالمة  ب��اإج��راءات 

جلنة  رئي�ص  والتموين  والتجار  ال�شناعة 
والتوريد  واالنتاج  العمل  �شال�شل  ا�شتدامة 
جولة   15 اأم�����ص  نفذت  الرقابة  ف��رق  اإن 
خاللها  جرى  كافة،  املحافظات  يف  رقابية 
التزامها  م��ن  للتاأكد  من�شاأة   492 زي���ارة 

باإجراءات ال�شالمة العامة.
�شحفي،  ت�شريح  يف  احلموري  واأ�شاف 
الرقابة  تكثيف  اأم�ص  يوم  منذ  جرى  اأن��ه 
الدفاع  اأوامر  وتطبيق  املن�شاآت  جميع  على 
والقرارات احلكومية ال�شادرة بهذا ال�شاأن.

واأكد اأهمية التزام املواطنني ومرتادي 
بالتباعد  وامل��ن�����ش��اآت  التجارية  امل��ح��الت 
ال�شالمة  واإج����راءات  الكمامات  وارت���داء 

العامة حيث اأن عمليات الرقابة التي تقوم 
احلكومية  واجل��ه��ات  ال���وزارات  جميع  بها 
بالتباعد  االلتزام  متابعة  ت�شمل  املعنية 
م�شتلزمات  وتوفر  املن�شاآت  مرتادي  بني 
ال�شالمة العامة بخا�شة ارتداء الكمامات.

للمن�شاآت  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  وجت���اوز 
التي جرت زيارتها من قبل جلان التفتي�ص 
املعنية  ال��رق��اب��ي��ة  واجل���ه���ات  امل�����ش��رتك��ة 
ال�شالمة  ب��اإج��راءات  التزامها  من  للتاأكد 
الدفاع  واأوام��ر  ال�شحية  والوقاية  العامة 
اأكرث  اأم�ص  يوم  وحتى  احلظر  فر�ص  منذ 
مناطق  خمتلف  يف  من�شاأة  133األ����ف  م��ن 
 2800 حوايل  اإغالق  خاللها  جرى  اململكة 

ملخالفتها  الرقابة  لعمليات  نتيجة  من�شاأة 
اج�����راءات ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة وال��وق��اي��ة 

ال�شحية والت�شريعات واأوامر الدفاع.
مبختلف  الرقابية  اجل���والت  وتنفذ 
عدد  من  رقابية  جلان  قبل  من  املحافظات 
املعنية  احلكومية  واجلهات  ال���وزارات  من 
والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارات  مثل 
وال�شياحة  والبيئة  وال�شحة  وال��ع��م��ل 
واملوؤ�ش�شة  عمان  واأمانة  املحلية  واالدارة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء وامل��وا���ش��ف��ات 
الداخلية،  وزارة  مع  بالتن�شيق  واملقايي�ص 
اإ�شافة اإىل جوالت خا�شة تقوم بها العديد 

من تلك اجلهات.

لجنة أردن رقمي تناقش برنامج 
التعاون مع وزارة االقتصاد الرقمي

وزير الصناعة يدعو لعدم التعامل مع 
شركات تروج لبطاقات معالجة أسنان

المواصفات تضبط 18 طّنًا من 
مسحوق الغسيل المقّلد

البنك األهلي والجامعة األميركية يوقعان
 اتفاقية إلطالق بيئة حاضنة لالبتكار

البدء بمخالفة المنشآت والمواطنين 
غير الملتزمين بأمر الدفاع 11 *عمان 

ال�شمان  موؤ�ش�شة  ام��وال  ان  املالية  وزارة  اكدت 
االجتماعي و�شندوق ا�شتثمار اموال ال�شمان التابع 

لها هي اأموال االردنيني ويجب حمايتها.
وكالة  ا�شتف�شارات  على  ردا  ال���وزارة  وا�شافت 
اعتماد  ال��وزارة  نية  حول  )برتا(  االردنية  االنباء 
م��ع��ي��ار احل��ك��وم��ة ال��ع��ام��ة مل��وؤ���ش��رات��ه��ا امل����ايل، ان 
هذه  من  يغر  لن  ا�شافية  حما�شبية  معاير  اعتماد 
مبداأ  �شتعزز  املعاير  ه��ذه  ان  موؤكدة  االل��ت��زام��ات، 

ال�شفافية يف عر�ص البيانات املالية العامة.
املالية  وزارة  اعتمدته  الذي  املعيار  ان  وبينت   
هو معيار حما�شبي بحت وال عالقة له بقيام الوزارة 
او احلكومة بالوفاء بالتزاماتها املالية ، وان الهدف 
تغير  او  البيانات  جتميل  لي�ص  املعيار  هذا  ن�شر  من 
عن  وحقيقية  �شمولية  نظرة  تقدمي  بل  داللتها، 
املعيار  ه��ذا  ان  اىل  م�شرة  العامة،  املالية  بيانات 
كونه  االخرى  الدول  مع  املقارنات  عقد  يف  �شي�شاعد 
تختلف  حيث  دولًيا،  عليه  ومتوافقا  موحدا  مفهوما 
ا�شدق  ف��اإن  وبالتايل  االداري��ة  بت�شكيالتها  ال��دول 
و�شفافية  �شمواًل  االكرث  املعيار  هو  للمقارنة  معيار 

وهو معيار احلكومة العامة.

ا�شتثمار  ���ش��ن��دوق  ق���رار  ان  ال�����وزارة،  واك���دت 
ال�شندات  يف  باال�شتثمار  االجتماعي  ال�شمان  اأموال 
ا�شتقاللية  من  وياأتي  م�شتقل  ق��رار  هو  احلكومية 
املوؤ�ش�شة وال�شندوق التابع لها، وتتناف�ص عليه هذه 
ان  حيث  حرية،  بكل  املحلية  البنوك  مع  املوؤ�ش�شات 
باأقل  لل�شندوق  مرتفًعا  عائًدا  توفر  ال�شندات  هذه 
املعاير املحا�شبية  خماطرة ممكنة وال تتعار�ص مع 

التي تعتمدها وزارة املالية بالن�شرات املالية.
العاملية  املحا�شبية  املعاير  ان  الوزارة  واأو�شحت 
اليها  وترتكز  عاملًيا  ومعتمدة  م�شتقرة  ا�ش�ص  هي 
تقاريرها  يف  للدول  االئتماين  الت�شنيف  وك��االت 
الدائم  احلكومة  �شعي  موؤكدة  االئتماين،  وتقييمها 
اىل تخفي�ص اإجمايل الدين العام وتكاليف خدمته 
عرب العمل الدوؤوب على حت�شني الت�شنيف االئتماين 
لالأردن ما �شينعك�ص ايجاًبا على تخفي�ص كلف الدين 
نظام  اىل  ي�شتند  املعيار  هذا  ان  اىل  وا�شارت  العام. 
احل�شابات القومية ال�شادرة عن االمم املتحدة عام 
 System of National Accounts«  2008
احلكومية  املالية  االح�شائية  البيانات  واأدل���ة   «
 GFSM  ،2001  GFSM« مثل:  عنه  املنبثقة 

2014« ال�شادرة عن �شندوق النقد الدويل.

*عمان 
اأعلنت وزارة العمل عن حتديث قائمة القطاعات 
واالأن�شطة االقت�شادية التي ما زالت االأكرث ت�شررا 
العام  من  اآب  �شهر  خ��الل  ك��ورون��ا  جائحة  اآث��ار  من 
احلايل 2020 مبوجب البالغ رقم )8( ل�شنة 2020 

وال�شادر مبوجب اأمر الدفاع رقم )6( ل�شنة 2020.
وقال وزير العمل ن�شال البطاينة يف ت�شريحات 
التي  اجلديدة  واالأن�شطة  القطاعات  اإن  �شحافية، 
منتجات  قطاع  هي  اآب،  ل�شهر  القائمة  اإىل  اأ�شيفت 
�شركات  اجلامعية،  اخلدمات  مكاتب  امليت،  البحر 
ومكاتب  احلدودية  واملعابر  املطارات  يف  ال�شرافة 

ا�شدار التاأ�شرات واملعابر احلدودية.
القطاعات  قائمة  اأن  اإىل  البطاينة  واأ���ش��ار 
اأ�شبحت،  ت�شررا  االأك��رث  االقت�شادية  واالأن�شطة 
على  ب��ن��اء  اآب  ل�شهر  لها  اجل��دي��د  التحديث  بعد 
من  دوري  ب�شكل  جتري  التي  التقييم  اإع��ادة  عملية 
وال�شناعة  العمل  وزارتي  بني  م�شرتكة  جلنة  خالل 
النحو  على  ثابتة،  معاير  على  وب��ن��اء  وال��ت��ج��ارة 
قانون  مبوجب  املرخ�شة  ال�شياحية  املن�شاآت  االآتي: 
مبوجبه،  ال�شادرة  والتعليمات  واالأنظمة  ال�شياحة 
منطقة  ح��دود  �شمن  املن�شاآت  ذل��ك  م��ن  وي�شتثنى 
التوظيف  من�شاآت   ، اخلا�شة  االقت�شادية  العقبة 
ال�شادرة  واالأنظمة  العمل  قانون  مبوجب  املرخ�شة 

يف  العاملني  وا�شتخدام  ا�شتقدام  من�شاآت  مبوجبه، 
واالأنظمة  العمل  قانون  مبوجب  املرخ�شة  املنازل 
والربي  اجل��وي  النقل  ومن�شاآت  مبوجبه،  ال�شادرة 
والبحري لالأفراد ومن�شاآت تزويد ومتوين الطائرات 
ال��ط��ائ��رات واالأ���ش��واق احل��رة يف  وخ��دم��ات �شيانة 
و�شائط  ومن�شاآت  احل��دودي��ة،  وامل��ع��اب��ر  امل��ط��ارات 
واملهرجانات  احلفالت  تنظيم  ومن�شاآت  العام،  النقل 
االأف���راح  ���ش��االت  ومن�شاآت  وامل��ع��ار���ص،  وامل��وؤمت��رات 
ومن�شاآت  واملنا�شبات،  االأفراح  لوازم  تاأجر  ومن�شاآت 
الريا�شية والرتفيهية وامل�شابح واحلمامات  االأندية 
ومن�شاآت  الثقافية،  امل��راك��ز  ومن�شاآت  ال�شرقية، 
جتارة االألب�شة واالأحذية واالك�ش�شوارات، ومن�شاآت 
ومن�شاآت  احل�شانة،  ودور  االأطفال  وريا�ص  املدار�ص 
االأن��دي��ة  ومن�شاآت  ال�شياحية،  ال�شيارات  ت��اأج��ر 
التدريب  ومراكز  اأكادمييات  ت�شمل  كما  ال�شحية. 
واحل��دائ��ق  الرتفيهية  االأم��اك��ن  وال��ت��ق��ن��ي،  املهني 
واملتاحف  وامل�شارح،  ال�شينما  دور  ومن�شاآت  العامة، 
التابعة للقطاع اخلا�ص، وقطاع ال�شناعات اخل�شبية 
واملحيكات،  اجللدية  ال�شناعات  وقطاع  واالأث���اث، 
منتجات  وق��ط��اع  االإن�شائية،  ال�شناعات  وق��ط��اع 
و�شركات  اجلامعية،  اخلدمات  ومكاتب  امليت،  البحر 
مكاتب  احل��دودي��ة،  واملعابر  املطارات  يف  ال�شرافة 

ا�شدار التاأ�شرات.

*عّمان 
والريادة  الرقمي  االقت�شاد  وزارة  طرحت 
التطبيقات  برجمة  واج��ه��ات  �شيا�شة  م�شودة 
اجلهات  مع  العامة  لال�شت�شارة   2020 املفتوحة 

واخلا�ص. العام  القطاعني  من  املعنية 
وح�����ش��ب ب��ي��ان ���ش��ح��ايف ���ش��ادر ع��ن ال���وزارة، 
على  العمل  موا�شلة  اإط��ار  يف  ال�شيا�شة  ج��اءت 
احلكومية  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  واإدارة  ت��ط��وي��ر 
م��ام  اأ امل��ج��ال  وفتح  الرقمي،  التحول  جم��ال  يف 
اخل��دم��ات  وت��ط��وي��ر  لت�شميم  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 
ما  ك��ل  ب��ني  البيني  ال��رب��ط  ومت��ك��ني  احل��ك��وم��ي��ة 
واأنظمة  وبيانات  تطبيقات  من  احلكومة  توفره 
وال�شفاف  ال�شريع  التكامل  ومتكني  وخ��دم��ات، 
ملا  واخلدمات  البيانات  اإىل  الو�شول  الإمكانية 
الرقمي.  االقت�شاد  نحو  التحول  م�شلحة  فيه 
احلايل  اآب  �شهر  من  الع�شرين  ال��وزارة  وح��ددت 
م��وع��دا ن��ه��ائ��ي��ًا ل��ت��زوي��د ال����وزارة ب��امل��الح��ظ��ات 
ث���راء  وال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ح���ول ب��ن��ود ال�����ش��ي��ا���ش��ة الإ
املالحظات  بهذه  البحث  م��دار  امل�شودة  حمتوى 
ومن  املعنيني،  امل�شلحة  واأ���ش��ح��اب  املهتمني  م��ن 
ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ة  ه���ذه  ب��ن��ود  ع��ل��ى  عك�شها  ث��م 
العامة  ال�شيا�شة  متطلبات  مع  ان�شجامًا  جاءت 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����ش��االت  لقطاعات 
ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  ق��ط��اع  يف   2018 وال���ربي���د 

. مة للحكو
املجال  اإتاحة  �شمان  اإىل  ال�شيا�شة  وتهدف 
للو�شول  جميًعا  ف��راد  واالأ العام  اجلمهور  م��ام  اأ
ا���ش��ت��ن��اًدا  امل�شنفة  وامل��ع��ل��وم��ات  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل 
حيث  م�����ش��ب��ًق��ا،  حم����ددة  وا����ش���رتاط���ات  مل���ب���ادئ 
التطبيقات  ب��رجم��ة  واج��ه��ات  ���ش��ي��ا���ش��ة  ت��ّوف��ر 
تلبيتها  الواجب  ال�شروط   2020 لعام  املفتوحة 
اتباعها  ي��ل��زم  ال��ت��ي  ���ش��ال��ي��ب  واالأ واالإج����راءات 
التي  واالأ�ش�ص  واملعلومات  البيانات  اإىل  للو�شول 

الو�شول. اإمكانية  منح  رف�ص  قرار  عليها  ُيبنى 
اجل��ه��ات  لت�شتخدمها  ر����ش���ادات  اإ ت��وف��ر  ك��م��ا 
وتنفيذ  ون�����ش��ر  ت��ط��وي��ر  عملية  يف  احل��ك��وم��ي��ة 

�شفافة  ملبادئ  وفقا  الواجهات،  هذه  وا�شتخدام 
مع  وال�شَفاف  ال�شهل  التكامل  اأمام  املجال  تتيح 

االأخرى. االأنظمة 
واجهة  التطبيقات،  برجمة  واج��ه��ة  وُت��ع��د 
بني  جت��ري  ال��ت��ي  ال��ت��ف��اع��الت  حت��دد  للحو�شبة 
ب��رجم��ي��ات و���ش��ي��ط��ة م���ت���ع���ددة، ب��ح��ي��ث مت��ك��ن 
البيانات  اإىل  الو�شول  من  اخلدمات  اأو  االأنظمة 
ال��ربجم��ي��ات،  لتلك  الوظيفية  اخل�شائ�ص  اأو 
املفتوحة  التطبيقات  برجمة  واجهة  تعد  كما 
برجمية  واج��ه��ة  ب��ا���ش��م  غ��ال��ًب��ا  ل��ي��ه��ا  اإ )ي�����ش��ار 
لتوفر  ل��ل��ع��م��وم  م��ت��اح��ة  ال��ع��ام��ة(  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
برجمًيا  و�شواًل  واالأفراد  وال�شركات  للمطِورين 
ذات  االن��رتن��ت  ع��رب  خ��دم��ات  اأو  برجميات  اإىل 
برجمة  واج��ه��ة  ت��ك��ون  وق���د  م�����ش��ج��ل��ة.  ملكية 
التطبيق  مع  ُمدجمة  اإما  املفتوحة  التطبيقات 
واأكدت  الربجمية.  من  اإ�شافًيا  جزء  اأو  املُ�شيف 
بعد  ن��ه  اأ وال��ري��ادة  ال��رق��م��ي  االق��ت�����ش��اد  وزارة 
هذه  بنود  حول  العامة  اال�شت�شارة  من  االنتهاء 
املالحظات  عك�ص  على  العمل  �شيجري  ال�شيا�شة 
النهائية  امل�شودة  و�شياغة  الواردة  والتعليقات 
اإج����راءات  ل��ل�����ش��ر ق��دم��ا يف  ال�����وزارة  م��ن ق��ب��ل 
االأ�شول،  ح�شب  الوزراء  جمل�ص  قبل  من  اإقرارها 
حِيز  �شتدخل  ال�شيا�شة  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرة 
جمل�ص  من  اعتمادها  تاريخ  من  اعتبارا  التنفيذ 
�شتنطبق  ال�شيا�شة  هذه  ّن  باأ واأو�شحت  الوزراء. 
متتلك  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 
ذات  وتطبيقات  ن��ظ��م��ة  اأ الم��ت��الك  تخطط  اأو 
اأي  اإىل  اإ�شافة  االإلكرتونية،  باحلكومة  �شلة 
احلالية  االأنظمة  من  ا�شتحداثها  يجري  ن�شخ 
م�شتخدمي  ع��ل��ى  �شتنطبق  ك��م��ا  ال�����ش��اب��ق��ة،  و  اأ
احلكومية،  اجلهات  التطبيقات:  برجمة  واجهة 
يرغبون  ممن  ف��راد  االأ اأو  اخلا�شة  واملوؤ�ش�شات 
ا�شتخدامها.  اأو  الواجهات  هذه  من  باال�شتفادة 
الرقمي  االقت�شاد  ل���وزارة  ال�شيا�شة  واأوك��ل��ت 
واإدارة  ومراقبة  تطبيق  م�شوؤولية  وال��ري��ادة 

ال�شيا�شة. هذه  تنفيذ  عملية 

وزارة المالية: قرار استثمار اموال 
الضمان مستقل ونعمل على حمايتها

قائمة بالقطاعات االقتصادية 
األكثر تضررا من كورونا لشهر آب

الرقمي والريادة تطرح سياسة واجهات 
برمجة التطبيقات المفتوحة لالستشارة
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*وكاالت
طوال جائحة فرو�ص كورونا امل�شتجد، 
عناوين  غيت�ص  بيل  امل��ل��ي��اردي��ر  ت�����ش��ّدر 
الفرو�ص،  مكافحة  يف  جلهوده  ال�شحف 
التي  اجلائحة  انتهاء  موعد  االآن  وتوقع 

�شلت حركة العامل.
فرو�ص  بتف�شي  تنباأ  قد  غيت�ص  وكان 
انت�شر  فيديو  يف   ،2015 ال��ع��ام  يف  قاتل 
كورونا،  فرو�ص  تف�شي  بعد  كبر  ب�شكل 
امل�شبب لوباء كوفيد-19، حول العامل قبل 

6 اأ�شهر.
�شئل  “وايرد”،  موقع  مع  مقابلة  ويف 
الوباء،  هذا  بنهاية  توقعاته  عن  غيت�ص 
اإنه  مايكرو�شوفت  �شركة  موؤ�ش�ص  فقال 
من  �شتتمكن  االأول  العامل  دول  باأن  يعتقد 
اأزمة كورونا بعام كامل قبل الدول  جتاوز 

الفقرة.
“ اأنا  نهاية كورونا، قال غيت�ص:  وعن 
�شنكون  الغني،  للعامل  بالن�شبة  اأنه  اأ�شعر 
على   الق�شاء  على  كبر  حد  اإىل  قادرين 
نهاية  بحلول  كورونا(  )اأزمة  ال�شيء  هذا 
عام 2021، وبالن�شبة للعامل باأ�شره بحلول 

نهاية عام 2022«.
واأ�شاف: “خط االإنتاج يف جمال تو�شيع 

اجلديدة  وال��ع��الج��ات  الت�شخي�ص  نطاق 
واللقاحات، اأمر مثر لالإعجاب حقا«.

الكبر  االأث��ر  يتنا�شى  مل  غيت�ص  ولكن 
“عليك  العاملي:  االقت�شاد  على  للفرو�ص 

اأن هناك اأ�شرارا اقت�شادية وديون بقيمة 
تريليونات الدوالرات”.

*واشنطن
اأع��ل��ن��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االث��ن��ني 
ت�شديد عقوباتها على جمموعة االت�شاالت 
ال�شينية العمالقة »هواوي« من اأجل احلد 
اأمركية  وتقنيات  �شرائح  اإىل  و�شولها  من 
االأمركية  التجارة  وزارة  واأ�شافت  اأخرى. 
التابعة  ال�شركات  العقوبات لت�شمل 38 من 
العامل  اأن��ح��اء  يف  ال�شينية  للمجموعة 
للتحايل  ت�شتخدمها  باأنها  ال�شركة  متهمة 
ا���ش��ت��راد  متنعها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  ع��ل��ى 

التكنولوجيا االأمركية.
ويلرب  االمركي  التجارة  وزير  واأو�شح 
التابعة  وال�����ش��رك��ات  »ه����واوي«  اإن  رو����ص 
اأج��ل  م��ن  ثالثة  اأط���راف  ع��رب  »عملت  لها 
ا�شتخدام التكنولوجيا االأمركية بطريقة 
وم�شالح  االأمركي  القومي  االأم��ن  تقّو�ص 
م�شوؤولون  وي��رى  اخل��ارج��ي��ة«.  ال�شيا�شة 
اأمنيا  خطرا  ت�شكل  »ه��واوي«  اأن  اأمركيون 
ادعاء  وهو  بكني،  بحكومة  �شالتها  ب�شبب 
العقوبات  ت�شديد  وياأتي  ال�شركة.  نفته 

و�شط ت�شاعد التوتر بني الواليات املتحدة 
ال�شركات  ب��اأن  وا�شنطن  ومزاعم  وال�شني 
النفي  رغم  للتج�ش�ص،  ت�شتخدم  ال�شينية 
الرئي�ص  و�شعى  املجموعات.  لتلك  املتكرر 
»تيك  تطبيق  حظر  اإىل  ت��رام��ب  دون��ال��د 
ال�شركة  من  ي�شحب  مل  اإذا  ال�شهر  ت��وك« 

االأم ال�شينية »بايتدان�ص«.
 وقال ترامب خالل مقابلة مع »فوك�ص 
على  »تتج�ش�ص  ه��واوي  اإن  االثنني  نيوز« 
هناك  للغاية،  معقدة  اأم��ور  اإنها  بلدنا... 
ميكنك  ال  اأ���ش��ي��اء  وه��ن��اك  دقيقة  رق��ائ��ق 
حتى روؤيتها«. ومل ترد »هواوي« على الفور 
للتعليق. -معركة اجليل اخلام�ص- حظرت 
�شبكات  من  »ه��واوي«  �شركة  ترامب  اإدارة 
تقنيات اجليل اخلام�ص )5 جي( الال�شلكية 
يف الواليات املتحدة و�شغطت على حلفائها 
للقيام باملثل. وحتت ذريعة حماية االأمن، 
مت��وز/ منت�شف  املتحدة  اململكة  اأعلنت 
يف  ه��واوي  ل�شركة  معدات  اأي  حظر  يوليو 
على  اخلام�ص  اجليل  �شبكة  تطوير  اإط��ار 

اأرا���ش��ي��ه��ا. وح��ظ��رت اأ���ش��رتال��ي��ا وال��ي��اب��ان 
�شنغافورة  اأم��ا  اأرا�شيهما.  على  »ه���واوي« 
فال توليها اإال دورا ثانويًا يف تطوير �شبكة 
على  اأكرب  ب�شكل  معتمدًة  اخلمي�ص،  اجليل 

معدات »نوكيا« و«اإريك�شون«. 
حلظر  ه���واوي  تخ�شع  ال  فرن�شا،  ويف 
رخ�ص  م��ن  احل��د  �شيجري  اأن��ه  اإال  ك��ام��ل، 
معداتها  ت�شتخدم  التي  اجل��ه��ات  ت�شغيل 
اأ�شبحت  ذل���ك،  غ�����ش��ون  ويف  م�شتقبال. 
للهواتف  م�شّنعة  �شركة  اأك��رب  »ه���واوي« 
ويعود  املا�شي،  الربع  يف  العامل  يف  الذكية 
ال�شوق  يف  املبيعات  اإىل  كبر  ب�شكل  ذل��ك 
ملنع  وا�شنطن  حت��رك  مع  حتى  ال�شينية، 
من  كبر  ج��زء  اإىل  الو�شول  من  ال�شركة 

نظام »اأندرويد« التابع ل�شركة »غوغل«. 
مايك  االأمركي  اخلارجية  وزير  وقال 
ترامب  اإدارة  اإن  منف�شل  بيان  يف  بومبيو 
مراقبة  ذراع  حقيقتها،  على  هواوي  »ترى 
اأن  واأ���ش��اف  ال�شيني«.  ال�شيوعي  للحزب 
العقوبات اجلديدة فر�شت »حلماية االأمن 

وخ�شو�شية  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ال��ق��وم��ي 
للجيل  التحتية  البنية  و�شالمة  مواطنينا 
اخلام�ص من تاأثر بكني ال�شرير«. و�شيطال 
التابعة  ال�شركات  التجارة  وزارة  اإج��راء 
ال�شني  �شمنها  م��ن  دول���ة   21 يف  ل��ه��واوي 
واأملانيا  وفرن�شا  واالأرج��ن��ت��ني  وال��ربازي��ل 
ومبوجب  وبريطانيا.  وتايالند  و�شنغافورة 
هذا االإجراء، متنع اأي �شركة من احل�شول 
يف  �شنعت  تقنية  اأو  ب��رن��ام��ج  اأي  ع��ل��ى 
الواليات املتحدة ال�شتخدامها يف املنتجات 

اأو املكونات.
بيزن�ص  »ف��وك�����ص  لقناة  رو����ص  وق���ال   
اأن  يو�شح  اجلديد  »التدبر  اإن  ن��ت��وورك« 
الت�شنيع  ملكونات  اأو  للربامج  ا�شتخدام  اأي 
االأمركية الإنتاج منتجات لهواوي، حمظور 
ويتطلب ترخي�شا«. وتابع »لذلك فاإن االأمر 
من  �شر  فاعل  اأي  ملنع  الثغرات  ب�شد  يتعلق 
االأمركية حتى  التكنولوجيا  اإىل  الو�شول 
غر  بطريقة  بذلك  القيام  يحاول  عندما 

مبا�شرة وخمادعة للغاية«. 

*طوكيو
التاريخ  يف  م�شبوق  غ��ر  انكما�ص  يف 
العامل،  يف  اقت�شاد  اأك��رب  لثالث  احلديث 
يف  الياباين  اإجمايل  املحلي  الناجت  تراجع 
)اأبريل- اجل��اري  العام  من  الثاين  الربع 
مع  باملقارنة  املئة  يف   7.8 بن�شبة  يونيو( 

الربع االأول.
ويعود �شبب انكما�ص االقت�شاد الياباين 
اإىل  اأ�شا�شي  ب�شكل  ال��ث��اين  ال��رب��ع  خ��الل 
اجلديد  كورونا  فرو�ص  تف�شي  تداعيات 
امل�شبب لوباء كوفيد-19، بح�شب ما ذكرت 
التي  االأرقام  هذه  اأن  ورغم  بر�ص.  فران�ص 

اأعلنتها احلكومة �شباح االثنني جاءت اأ�شواأ 
بقليل مما كان متوقعًا، فاإنها ال تزال اأف�شل 
بكثر من االنخفا�شات التي �شهدها العديد 
االأخرى،  ال�شناعية  الدول  اقت�شادات  من 
ويعود الف�شل يف ذلك جزئيا اإىل اأن القيود 
التي فر�شتها اليابان على احلركة والتجارة 
للحد من تف�شي كوفيد-19، كانت اأقل حدة 
من القيود التي فر�شتها تلك الدول. كذلك، 
االأخر  املايل  الربع  يف  االنكما�ص  هذا  فاإن 
هو ثالث ربع على التوايل من النمو ال�شلبي، 
يف  الياباين  االقت�شاد  �شقوط  يكر�ص  مما 
دوامة الركود، ويزيد من احتماالت جلوء 

االإجراءات  من  املزيد  اإقرار  اإىل  احلكومة 
لتحفيز االقت�شاد.

ي�شار اإىل اأن االقت�شاد الياباين كان قد 
انكم�ص يف الربع الثاين مبعدل �شنوي قدره 
املحلي  الطلب  انخفا�ص  مع  املئة،  يف   27.8
بن�شبة 4.8 يف املئة وتراجع �شادرات ال�شلع 

واخلدمات بن�شبة 18.5 يف املئة.
الربع  يف  تراجعت  ال����واردات  اأن  غ��ر 
مقابل  فقط،  املئة  يف   0.5 بن�شبة  الثاين 
تراجع بن�شبة 4.2 يف املئة يف الربع االأول.
وم����ع ذل����ك، ي��ب��ق��ى ح����ال االق��ت�����ش��اد 
حال  عليه  هو  مما  بكثر  اأف�شل  الياباين 

دول كثرة اأخرى، فاإجمايل عدد االإ�شابات 
املثبتة خمربيا اليابان و�شل اإىل 55 األف، 
فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا 

دون 1100 حالة وفاة.
وعلى ال�شعيد نف�شه، هبط موؤ�شر نيكي 
بور�شة  يف  التعامل  ب��داي��ة  يف  القيا�شي 
االث��ن��ني،  ال��ي��وم  امل��ال��ي��ة  ل����الأوراق  طوكيو 

بح�شب ما ذكرت رويرتز.
اإىل  امل��ئ��ة  يف   0.43 ن��ي��ك��ي  وت���راج���ع 
موؤ�شر  هبط  ح��ني  يف  نقطة   23189.48
اإىل  املئة  يف   0.30 نطاقا  االأو�شع  توبك�ص 

1618.57 نقطة.

بيل غيتس يتنبأ بموعد 
نهاية أزمة فيروس كورونا 

الواليات المتحدة تشدد عقوباتها على »هواوي« 
لمنعها من الوصول إلى التكنولوجيا األميركية

اليابان.. انخفاض تاريخي للناتج 
المحلي اإلجمالي بالربع الثاني

*لندن
العمالقة  اليابانية  هيتا�شي  �شركة  اأعلنت 
االثنني اأنها م�شتعدة الإ�شتئناف م�شروع بناء حمطة 
اأوائ��ل عام  ك��ان قد جمد يف  ذري��ة يف ويلز، وال��ذي 
با�شم  متحدث  وق��ال  التمويل.  توافر  لعدم   2019
بريطانيا  يف  ال�شركة  فرع  باور،  نيوكلر  هورايزون 
»منذ اتخاذ القرار ال�شعب بتعليق العمليات، وا�شلنا 
حول  واآخ��ري��ن  الربيطانية  احلكومة  مع  النقا�ص 
ويلفا  حمطة  يف  العمل  اإ�شتئناف  احتمال  �شروط 

نيويد«. 
ما  كل  لبذل  جاهزين  زلنا  »ما  بيان  يف  واأ�شاف 
وتخلت  امل�شروع«.  هذا  ا�شتمرار  ل�شمان  و�شعنا  يف 
يف  ن��ووي��ني  مفاعلني  لبناء  م�����ش��روع  ع��ن  هيتا�شي 
اأنغل�شي، الواقعة �شمال ويلز، يف كانون الثاين/يناير 
االإنتاجية  الطاقة  تبلغ  اأن  املقرر  من  كان   .2019
لهذه املحطة ما يقرب من 3 جيجاوات اأي 6 باملئة من 
واعتربت  الكهرباء.  من  احلالية  البالد  احتياجات 
هيتا�شي اأن امل�شروع مل يكن جمدًيا حينها. وتكثفت 
بعد  موؤخًرا  الربيطانية  احلكومة  مع  االت�شاالت 

تعليقها خالل وباء كوفيد-19. 
تن�شر  اأن  خا�ص  ب�شكل  هيتا�شي  �شركة  وترتقب 
خطتها  املقبلة  االأ�شهر  يف  الربيطانية  احلكومة 

اجلديدة للطاقة والتي قد تت�شمن منوذًجا جديًدا 
تت�شمن  اأن  املتوقع  ومن  النووية.  الطاقة  لتمويل 
هذه  تكاليف  من  ج��زًءا  امل�شتهلكني  حتميل  اخلطة 
اإىل  ت�شاف  م�شاهمة  م��ع  ال�شخمة  اال�شتثمارات 
اليابانية  ال�شركة  على  ويتعني  الكهرباء.  فواتر 
القرار  اتخاذ  اأجل  من  تاأخر  دون  موقفها  حتديد 
النهائي املتعلق مبتابعة هذا امل�شروع. وترى احلكومة 
يف  ياأتي  هيتا�شي  من  املقدم  العر�ص  اأن  الربيطانية 
�شي  �شركة  م�شاركة  اث��ارت  ان  بعد  املنا�شب،  الوقت 
جي ان ال�شينية يف العديد من امل�شاريع ت�شاوؤالت لدى 
االقت�شادية  التوترات  خ�شم  يف  املحافظني  النواب 
والدبلوما�شية مع بكني. وت�شارك �شركة »�ص جي ان« 
كهرباء  »�شركة  مع  جنب  اإىل  جنًبا  ملحوظ  ب�شكل 
املحطة  وهي  بوينت«،  »هينكلي  تطوير  يف  فرن�شا« 
النووية الوحيدة قيد االإن�شاء يف البالد. ومن املقرر 
الطاقة  حمطات  حم��ل  امل�شاريع  خمتلف  حت��ل  اأن 
النووية التي مت بناوؤها يف القرن الع�شرين والتي مت 

اإغالقها اأو �شارفت على نهاية خدمتها االفرتا�شية.
 تزود الطاقة النووية نحو 20 باملئة من حاجة 
البالد للكهرباء، وتريد ال�شلطات احلفاظ على هذه 
الكربوين  احلياد  حتقيق  بهدف  �شيما  ال  الن�شبة 

بحلول عام 2050. 

*كولومبو
مليون   21 عددهم  البالغ  ال�شريالنكيون  ُح��رم 
»م�شكلة  اإث��ر  االثنني  الكهربائي  التيار  من  ن�شمة 
اجل��زي��رة  يف  ك��ب��رة  ح��راري��ة  حم��ط��ة  يف  تقنية« 

الواقعة يف جنوب اآ�شيا. 
بانقطاع  ال��ب��الد  اأن��ح��اء  ك��ل  يف  ال�شكان  وت��اأث��ر 
املحلي  بالتوقيت  االثنني  ظهر  ح��واىل  الكهرباء 
التيار  ع��اد  ���ش��اع��ات،  ���ش��ّت  وب��ع��د  غ(.  ت   06،30(
الكهربائي اإىل بع�ص املناطق لكن العا�شمة كولومبو 

ال تزال غارقة يف الظالم مع حلول الليل. 
وهذا اأ�شواأ انقطاع للتيار الكهربائي يف �شريالنكا 
اأنحاء  ال�شكان يف  اآذار/مار�ص 2016 حني ُحرم  منذ 
ب�شبب  �شاعات  ثماين  من  الأكرث  الكهرباء  من  البالد 
اأالهابروما  عطل كبر. وقال وزير الطاقة دوال�ص 
ك��راواالب��ي��ت��ي��ا  حم��ط��ة  يف  ت��ق��ن��ي��ة«  »م�شكلة  اإن 
كولومبو،  العا�شمة  حميط  يف  الواقعة  الكهربائية 

هي �شبب االنقطاع. واأ�شاف يف بيان اأنه »يتّم اتخاذ 
تدابر الإعادة التيار« من دون حتديد موعد لذلك. 
ما  امل��رور  �شارات  باإطفاء  الكهرباء  انقطاع  وت�شبب 
االأ�شل  يف  ت�شهد  التي  ال�شوارع  يف  فو�شى  اإىل  اأدى 
املحلية  ال�شرطة  وكانت  كولومبو.  يف  �شر  زحمة 
عدة  على  ي��دوي��ًا  ال�شيارات  تدفق  الإدارة  تعاين 
تقاطعات مهمة. ومتلك امل�شت�شفيات والبنى التحتية 
باال�شتمرار  لها  ت�شمح  مولدات  البالد  يف  االأ�شا�شية 
على  الكهربائي  التيار  انقطاع  ويتكرر  العمل.  يف 
على  ال�شامل  االنقطاع  لكن  البالد  يف  حملي  �شعيد 
امل�شتوى الوطني نادرا ما يح�شل. وكراواالبيتيا هي 
 300 قدرتها  وتبلغ  بالفيول  ُت�شغل  حرارية  حمطة 
ميغاواط، اأي حواىل 12% من اال�شتهالك الكهربائي 
من  احتياجاتها  ن�شف  البالد  وتنتج  �شريالنكا.  يف 
فيتّم  الباقي  اأم��ا  حرارية.  حمطات  عرب  الكهرباء 

توليده من الرياح واملياه. 

*لندن
جن���ح االإج�������راء ال�����ذي ات��خ��ذت��ه احل��ك��وم��ة 
املطاعم  فاتورة  ن�شف  بدفع  والقا�شي  الربيطانية 
لتحفيز النا�ص على ارتيادها، يف تن�شيط هذا القطاع 
الذي ت�شّرر كثرًا جّراء جائحة كوفيد-19، على ما 

الحظت درا�شة ن�شرت االإثنني. 
عدد  باأن  االقت�شادية  الدرا�شات  مركز  واف��اد 
اإىل  االإثنني  من  املطاعم  ارتادوا  الذين  االأ�شخا�ص 
العر�ص،  فيها  ي�شري  التي  االأي��ام  االأرب��ع��اء،وه��ي 
اآب/اأغ�شط�ص  من  االأول���ني  االأ�شبوعني  يف  ارتفع 
نف�شها  الفرتة  مع  باملقارنة  املئة  يف   26،9 بن�شبة 
على  االإقبال  تراجع  املقابل،  يف  الفائت.  العام  من 
اإىل  اخلمي�ص  من  املئة  يف   21،3 بن�شبة  املطاعم 
درا�شته  يف  ا�شتند  ال��ذي  امل��رك��ز  بح�شب  االأح���د، 
»اأوب��ن  االإل��ك��رتوين  احل��ج��وزات  موقع  بيانات  على 
تراجع  باأكمله،  االأ�شبوع  اإىل  بالن�شبة  اأما  تيبل«. 
و�شل  اأن��ه  ح��ني  يف  امل��ئ��ة،  يف   7،1 اإىل  االنخفا�ص 
االإجراء.  بهذا  العمل  بدء  قبل  املئة  يف   28،2 اإىل 
�شكرو  نينا  املركز  يف  االقت�شادية  الباحثة  وراأت 
�شوناك  ري�شي  الربيطاين  املالية  وزير  مبادرة  اأن 

»حققت جناحًا«. 
احلكومة  اتخذته  الذي  االإج��راء  هذا  ويندرج 
يف  »ك��ل  )اأي  اآوت«  هلب  تو  اآوت  »اإي��ت  �شعار  حتت 
اأعلنها  اإجراءات  �شل�شلة  �شمن  للم�شاعدة«(  اخلارج 
االقت�شاد  اإط��الق  الإع��ادة  ال�شيف  مطلع  يف  �شوناك 
ال��ربي��ط��اين ال���ذي ت�����ش��ّرر اإىل ح���ّد ك��ب��ر ج���ّراء 
املئة  يف   50 بدعم  االإجراء  هذا  ويق�شي  اجلائحة. 

من فاتورة بحّد اق�شى هو ع�شرة جنيهات ا�شرتلينية 
)13 دوالرًا( لل�شخ�ص الواحد، من اأيام االإثنني اإىل 
تكلفة  وتبلغ  اآب/اأغ�شط�ص.  �شهر  خالل  االأرب��ع��اء 
متويل هذا الدعم 500 مليون جنيه، ويهدف مل�شاعدة 
قطاع املطاعم الذي يعمل فيه 1،8 مليون �شخ�ص يف 
االإج��راء  هذا  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ���ش��ارت  بريطانيا. 
دعم  اآب/اأغ�شط�ص  من  االأول  االأ�شبوع  خالل  �شمل 
احلركة  وانعك�شت  املطاعم.  يف  وجبة  ماليني   10،5
يف قطاع املطاعم على جممل ن�شاط االأ�شواق واملحال 
االأ�شبوع،  ه��ذا  خ��الل  املدينة  و�شط  يف  التجارية 
بعد  املئة  يف   18،9 بن�شبة  عليها  االإقبال  ازداد  اإذ 
االأ�شبوع  م��ع  باملقارنة  م�شاء  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
الغداء،  وقت  يف  املئة  يف   9،6 وبن�شبة  �شبقه،  الذي 
املطاعم  قطاع  و�شهد  »�شربينغبورد«.  مكتب  بح�شب 
ال�شنة،  بداية  منذ  موظف  األ��ف   22 خدمات  انهاء 
اأي �شعف عدد الذين مت �شرفهم خالل �شنة 2019 
باأكملها، على ما ك�شفت اأخرًا درا�شة ملركز الدر�شات 
التجارة.  يف  املتخ�ش�ص  التجزئة  بتجارة  املتعلقة 
واأظهرت الدرا�شة اأي�شًا اأن 1467 مطعمًا اأقفلوا، اأي 
التي  تلك  مع  باملقارنة  املئة  يف   59،1 قدره  بارتفاع 
اأقفلت خالل 2019 باأكملها. واأعلنت �شبكة املطاعم 
مت  هيكلة  اإعادة  مثاًل  اإك�شرب�ص«  »بيتزا  االإيطالية 

بناء عليها ت�شريح 1100 موظف. 
اأودعتها  اإفال�ص  اإ�شهار  طلبات  اإىل  ذلك  وي�شاف 
»بايرون«  ومطعم  االإيطالية  »كارلوت�شيوز«  مطاعم 
للهمربغر وجمموعة »كاجوال داينينغ غروب« التي 

متلك �شبكتي »كافيه روج« و«بيال اإيطاليا«. 

*تونس
اأن  تون�ص،  يف  لالإح�شاء  الوطني  املعهد  ك�شف 
اقت�شاد البالد انكم�ص ب�11.9 يف املئة خالل الن�شف 
من  نف�شها  بالفرتة  مقارنة  اجل��اري  العام  من  االأول 

.2019
واأ����ش���ارت ب��ي��ان��ات امل��ع��ه��د ال��ت��ون�����ش��ي، اإىل ه��ذا 
خالل  م�شبوق،  غر  م�شتوى  اإىل  و�شل  االنكما�ص 
املئة،  يف   21.6 فبلغ  احلايل،  العام  من  الثاين  الربع 

مقارنة بال�شنة املا�شية.
االإغالق  باإجراءات  التون�شي  االقت�شاد  وتاأثر 
فرو�ص  انت�شار  كبح  اأج��ل  من  اإغالقها  ج��رى  التي 
كورونا الذي ظهر يف ال�شني، اأواخر 2019، ثم حتول 

اإىل جائحة عاملية.
ويف الن�شف الثاين من العام احلايل، هبط الناجت 
املحلي لتون�ص بن�شبة 20.4 يف املئة مقارنة باالأ�شهر 

الثالثة االأوىل من 2020.
ن�شبة  على  تراهن  تون�ص  كانت  �شابق،  وقت  ويف 
منو من 0.5 يف املئة خالل الربع االأول من العام، لكن 
املعدل تراجع اإىل ت�شنيف �شلبي يف حدود 2.2- يف 
التون�شي،  املالية  وزير  قال  املا�شي،  يوليو  ويف  املئة. 

اأزمة كورونا يف البالد  اإن تكلفة  حممد مزار يعي�ص، 
قاربت 1.76 مليار دوالر، نظرا اإىل تاأثرها ال�شديد 
على االقت�شاد، بينما زادت الفجوة املالية يف موازنة 

البالد اإىل 2.8 مليار دوالر خالل العام اجلاري.
اأن ينكم�ص االقت�شاد  النقد  وفيما رجح �شندوق 
رئي�ص  ف��اإن   ،2020 لعام  املئة  يف   4.3 ب�  التون�شي 

احلكومة توقع جتاوز ن�شبة االنكما�ص 6 يف املئة.
�شنة  منذ  �شعبا  اقت�شاديا  و�شعا  تون�ص  وتعاين 
الراحل  الرئي�ص  اأطاحت  احتجاجات  عقب   ،2011
زين العابدين بن علي، ودخلت البالد يف ا�شطرابات 

�شيا�شية.
كورونا  اأزم��ة  يف  فر�شها  جرى  التي  القيود  لكن 
املئة  يف   10 ت�شكل  التي  ال�شياحة  على  ب�شدة  اأثرت 

من الناجت املحلي يف البالد.
واأعادت تون�ص، يف وقت �شابق، فتح حدودها اأمام 
من  بعدد  التقيد  مع  لكن  الدول،  خمتلف  من  ال�شياح 

االإجراءات الوقائية.
ترتفع  اأن  تون�ص،  يف  اقت�شادي  تقرير  وتوقع 
ن�شبة البطالة يف البالد، خالل العام احلايل، وهو ما 

قد يزيد من �شغط ال�شارع على احلكومة.

*واشنطن
خالل  ترامب  دون��ال��د  االأم��رك��ي  الرئي�ص  ق��ال 
حظر  يتعني  كان  اإذا  ما  »يبحث«  اإنه  �شحفي  موؤمتر 
بابا  علي  العمالقة  ال�شينية  التكنولوجيا  �شركة 

على  بقوة  ترامب  وي�شغط  املتحدة.  ال��والي��ات  يف 
لل�شني مثل تعهده بحظر تطبيق  اململوكة  ال�شركات 
تيك توك للت�شجيالت امل�شورة الق�شرة يف الواليات 

املتحدة.

هيتاشي اليابانية مستعدة الستئناف 
مشروع محطة ذرية في بريطانيا

انقطاع التيار الكهربائي ُيغرق 
سكان سريالنكا في الظالم

انتعاش قطاع المطاعم البريطاني 
بفضل قرار الحكومة دفع نصف الفاتورة

االقتصاد التونسي يتلقى 
»ضربة موجعة« بسبب كورونا

ترامب يفكر في حظر شركة 
علي بابا في الواليات المتحدة
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*تونس
مل تتبق �شوى ثالثة اأ�شابيع على بدء املو�شم الدرا�شي يف 
تون�ص، لكن حالة من ال�شكوك حتوم حول ماآل االنطالقة، يف 

ظل خماوف انت�شار فرو�ص كورونا امل�شتجد.
مبدئي  تاريخ  اأي  بتحديد  التون�شية  ال�شلطات  تقم  ومل 
النطالق املو�شم الدرا�شي 2021-2020، وال يعرف املدر�شون 

والطالب موعد العودة املرتقب اإىل املدرا�ص.
وبح�شب موقع “تينيزي نيمريك”، فاإن الوزارة مل ت�شع 
برناجما م�شبقا اأو وقائيا للتعامل مع املو�شم الدرا�شي املقبل.

ورغم طماأنة وزارة التعليم ب�شاأن جاهزيتها لالإعالن عن 
هذه  عن  االإع��الن  اأن  املنتقدون  يرى  وقتها،  يف  االإج��راءات 
االأمور ينبغي اأن يتم قبل اأ�شهر الأنه يحتاج اإىل حت�شر كبر.

من  ع��دد  �شراء  اإىل  حتتاج  ال��ع��ودة  اأن  املوقع  واأ���ش��اف 
من  التاأكد  اأجل  من  فرتة،  قبل  وجتريبها  الوقائية  املعدات 

جناعتها وحماية املدر�شني والطالب على حد �شواء.
واأ�شار اإىل اأنه على الوزارة اأن تتجاوز امل�شاكل التي جرى 

ر�شدها خالل امتحانات البكالوريا.
  وقامت تون�ص، باإغالق املدار�ص واالكتفاء بالتعليم عن 
كبح  الأجل  �شابق  وقت  يف  اإغ��الق  حالة  فر�شت  بعدما  بعد، 

انت�شار فرو�ص كورونا امل�شبب لوباء كوفيد-19.
اجلدل  يحتدم  ال��درا���ش��ي،  املو�شم  بداية  اق��رتاب  وم��ع 
املمكنة  ال�شيغة  ب�شاأن  اأخ��رى،  دول  غ��رار  على  تون�ص،  يف 
لقاح  وج��ود  وع��دم  كورونا  وب��اء  ا�شتمرار  ظل  يف  للدرا�شة، 

ناجع �شد العدوى.
اأن  ميكن  ال  بعد  عن  التعليم  اإن  الرتبية  خرباء  ويقول 
اإىل �شرورة  التعليم احل�شوري، نظرا  اإىل بديل عن  يتحول 

التوا�شل املبا�شر بني االأ�شتاذ والتلميذ.
وينبه هوؤالء اإىل اأن التعليم عن بعد يحتاج اإىل معدات 
تقنية قد ال تتوافر لدى كثر من الطالب، ال�شيما يف املناطق 

الريفية.
اإ�شابات   2107 تون�ص  يف  ال�شحية  ال�شلطات  و�شجلت 
موؤكدة بفرو�ص كورونا، حتى االآن، من بينها 54 وفاة، فيما 

متاثل 1358 �شخ�شا لل�شفاء.

*انقرة
الدولية  التحذيرات  اأن��ق��رة  حت��دت 
واأعلنت تو�شيع نطاق عمليات اال�شتك�شاف 
البحر  ���ش��رق  يف  ال��غ��از  ع��ن  وال��ت��ن��ق��ي��ب 
امل��ت��و���ش��ط، وح�����ذرت م���ن االق�����رتاب من 

املنطقة.
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص  اأطل  فقد 
اأردوغان بت�شعيد جديد، وقال يف خطاب، 
لن  اإنه  الر�شمي،  الرتكي  التلفزيون  نقله 
ولغة  بالتهديد  اأ�شماه  ما  اأم��ام  يرتاجع 

العقوبات. 
بالتوغل  بالده  ا�شتمرار  اأي�شا  واعلن 
عمليات  اأن  اإىل  م�شرا  املتو�شط،  �شرقي 
الثالث  حتى  �شت�شتمر  احلالية  التنقيب 

والع�شرين من ال�شهر اجلاري.
ب����ح����ري«  اأم�����ن�����ي  “اإن�������������ذار  ويف 
الرتكية،  البحرية  قالت   ،NAVTEX
الغاز  ع��ن  للتنقيب  “يافوز”  �شفينة  اإن 
قرب�ص  �شواحل  قبالة  ن�شرها  مت  التي 
االأيام  خالل  باأن�شطتها  �شتقوم  اأ�شهر،  منذ 
منطقة  عن  االبتعاد  اإىل  داعية  املقبلة، 

على  فقط  �شاعات  بعد  وذل��ك  التنقيب، 
انتهاء اجتماع لدول االحتاد االأوروبي دعا 

اىل خف�ص الت�شعيد يف البحر املتو�شط.
خطر  ب�شكل  ت�����ش��اع��د  ال��ت��وت��ر  ك���ان 
على  تركيا  اإق��دام  عقب  املن�شرم  االأ�شبوع 
م�شح  �شفينة  ملرافقة  حربية  �شفن  اإر�شال 

تنقب عن النفط والغاز، يف املنطقة املتنازع 
عليها بني تركيا واليونان.

االحت����اد  خ��ارج��ي��ة  وزراء  وو����ش���ف 
االأوروبي التحركات الرتكية باأنها عدائية 
وخطرة، بعد اجتماع عقد بطلب من اأثينا، 
التي دعت اإىل اتخاذ تدابر ملمو�شة لردع 

اأنقرة.

واأقر االجتماع عقد لقاء اآخر يف نهاية 
ال�شهر اجلاري ملتابعة الو�شع وتطوراته.

عالقتها  ت�شهد  ال��ت��ي  فرن�شا،  وك��ان��ت 
م��ع ت��رك��ي��ا ت��وت��را م��ت�����ش��اع��دا، ات��خ��ذت 
الع�شكري  ح�شورها  فعززت  متقدما  موقفا 
�شمته  م��ا  على  للحر�ص  املتو�شط  �شرقي 
حيث  الدويل”،  القانون  “احرتام  باري�ص 

رافال  طراز  من  مقاتلتني  طائرتني  اأر�شلت 
“الفاييت”  ال��ف��رق��اط��ة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
يونانية،  م�����ش��ادر  وت��ق��ول  املنطقة.  اإىل 
عقدت  املتو�شط  يف  تركيا  ا�شتفزازات  اإن 
وعلقت  االأوروب����ي،  االحت��اد  مع  عالقاتها 
باالن�شمام  م�شاعيها  م�شمى  غر  اأجل  اإىل 

للمجموعة االأوروبية.

*رام اهلل 
الفل�شطينية،  التحرير  منظمة  طالبت 
بحقوق  املخت�شة  وهيئاتها  املتحدة  االأمم 
بجرائم  دويل  بتحقيق  باملبا�شرة  االن�شان 
واالنتهاكات  الفل�شطينيني،  االحتالل بحق 
وال��ق��وان��ني،  االن�����ش��ان،  حل��ق��وق  امل�شتمرة 
توفر  على  والعمل  الدولية،  واالأع���راف 
ذلك  ج��اء  للفل�شطينيني.  دولية  حماية 

يف ب��ي��ان ����ش���ادر ع���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر 
ت��داول  على  ردا  االث��ن��ني،  الفل�شطينية، 
وهم  االح��ت��الل  جنود  فيه  يظهر  فيديو 
فل�شطينيني  ب��ع��م��ال  وي��ن��ك��ل��ون  ي��ع��ذب��ون 
وقالت  اخلليل.  جنوب  اأموالهم  وي�شرقون 
املنظمة على ل�شان ع�شو جلنتها التنفيذية، 
واملجتمع  االن�����ش��ان  حقوق  دائ���رة  رئي�ص 
الفيديو  هذا  ان  البيان  يف  التميمي  اأحمد 

متار�ص  التي  الفا�شية  للعن�شرية  من��وذج 
املجتمع  �شمت  ظل  يف  الفل�شطينيني  بحق 
“ان  م�شيفا  االأم��رك��ي،  وال��دع��م  ال���دويل، 
املجتمع الدويل ملزم بتطبيق وتنفيذ ما مت 
التوقيع عليه من قوانني واتفاقيات دولية، 
الرابعة،  جنيف  اتفاقية  مقدمتها  ويف 
الفل�شطينية،  احل��ال��ة  يف  وال��ق��ا���ش��ي��ة، 
بتجرمي االحتالل وحما�شبته على جرائمه 

و�شعبا  ار�شا  الفل�شطينيني  بحق  اليومية 
امل�شتوطنات  مئات  ان  واأو�شح  ومقد�شات«. 
واحلواجز االإ�شرائيلية متار�ص يف حميطها 
وتنكيل  وتعذيب،  ميداين،  اعدام  عمليات 
ح�شل  كما  الفل�شطينيني،  املواطنني  يطال 
اأ�شم  فل�شطيني  م��واط��ن  م��ع  ال��ي��وم  �شباح 
اأطلقت عليه النار على حاجز قلنديا �شمال 

القد�ص املحتلة .

تونس.. شكوٌك وجدل حول انطالق الموسم الدراسي

تركيا تعلن توسيع عمليات 
االستكشاف شرقي المتوسط

منظمة التحرير تطالب بتحقيق دولي 
في جرائم االحتالل بحق الفلسطينيين *القاهرة

م�شر  اإن  معيط  حممد  امل�شري  املالية  وزير  قال 
يف  امل��رتوك��ة  اخلطرة  امل��واد  من  التخل�ص  يف  ب��داأت 
موانئها بعد االنفجار ال�شخم الذي هز مرفاأ بروت 

هذا ال�شهر.
واأ�شاف الوزير اأمام الربملان: »ما حدث يف بروت 
كميات  من  بالفعل  وتخل�شنا  انف�شنا  نراجع  جعلنا 
املوجودة  اخلطرة  واملواد  واملهمل  الراكد  من  كبرة 

يف املوانئ«.
للوزارات  ت�شليمها  مت  مواد  “هناك  قائال  وتابع 
وفى  والداخلية،  والدفاع  البرتول  ومنها  املتعددة 
امل�شرية  املوانئ  تنظيف  مت  �شيكون  القادم  دي�شمرب 

بالكامل من كل الراكد واملهمل واملواد اخلطرة«.
للجمارك  ج��دي��دة  اإج����راءات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

�شتح�شن اأي�شا من الرقابة يف املوانئ.
قالت  بروت  مرفاأ  انفجار  من  قليلة  اأي��ام  وبعد 
مبراجعة  اأمرت  اإنها  امل�شرية  املدين  الطران  وزارة 
خطرة  �شلع  اأي  ونقل  امل��ط��ارات  يف  امل��وج��ودة  امل��واد 

ملناطق تخزين اآمنة.
وت�شبب انفجار مرفاأ بروت، الذي وقع يف الرابع 
نرتات  من  طن  األفي  من  اأك��رث  ب�شبب  اأغ�شط�ص  من 
قتل  يف  لل�شالمة،  اإجراءات  دون  املخزنة  االأمونيوم 
اأكرث من 170 �شخ�شا واأ�شاع الدمار يف اأجزاء كبرة 

من العا�شمة اللبنانية.

*مقديشو
قتل خم�شة اأ�شخا�ص على االأقل، يوم االأحد، يف 
اقتحام م�شلحني فندقا يطل على البحر يف العا�شمة 

ال�شومالية مقدي�شو بعد تفجر �شيارة مفخخة.
النار  اإط��الق  “ي�شتمر  �شومايل:  م�شوؤول  وق��ال 
ب�شكل متقطع وبح�شب معلومات اأولية تلقيناها، قتل 
اآخرين.  ع�شرة  من  اأك��رث  واأ�شيب  اأ�شخا�ص  خم�شة 
القتلى مر�شحة لالرتفاع الأن االنفجار كان  ح�شيلة 

قويا وهناك رهائن داخل الفندق«.
عدن  ال�شرطة  يف  ال�شابط  قال  �شابق،  وقت  ويف 
ا�شتهدف  مفخخة  �شيارة  انفجار  “دوى  اإبراهيم 
“اإطالق  اإىل  الفتا  ليدو”،  �شاطئ  ايليت على  فندق 

كثيف للنار داخل الفندق«.
واأكد �شهود اأن الهجوم على الفندق بداأ بانفجار 
اأنا�ص من حرم الفندق حيث كان ي�شمع  قوي ثم فر 
حركة  ب�شمات  الهجوم  ه��ذا  ويحمل  ن��ار.  اإط���الق 

ال�شباب ال�شومالية.
االنفجار  “كان  ع��دن  �شيد  علي  ال�شاهد  وق��ال 
املنطقة،  من  يت�شاعد  دخانا  و�شاهدت  جدا  �شديدا 

اإنها الفو�شى والنا�ص يفرون من املباين املحيطة«.
يف  االق��ل  على  ا�شخا�ص  اأرب��ع��ة  قتل  واالث��ن��ني، 
تبادل الإطالق النار داخل �شجن مركزي يف مقدي�شو 
اأ�شلحة  على  اال�شتيالء  م��ن  �شجناء  متكن  بعدما 

حلرا�شهم.
وجميع هوؤالء متطرفون من حركة ال�شباب ينفذ 
بع�شهم عقوبة ال�شجن املوؤبد، وفق ما اأكد م�شوؤول يف 

ال�شرطة مل ي�شاأ ك�شف هويته.
العام  مقدي�شو  من  ط��ردوا  ال�شباب  واملتطرفون 
مناطق  على  ي�شيطرون  ي��زال��ون  ال  لكنهم   ،2011
واع��ت��داءات  هجمات  منها  ي�شنون  مرتامية  ريفية 
مقار  خ�شو�شا  ت�شتهدف  العا�شمة،  يف  انتحارية 

حكومية واأمنية اأو مدنيني

*القاهرة
اإن وفدا من جهاز  قالت م�شادر م�شرية م�شوؤولة 
اإىل  االأحد  م�شاء  توجه  امل�شرية  العامة  املخابرات 
ال�شفة الغربية وعقد عدة اجتماعات تركزت على 

الو�شع ال�شيا�شي وملف امل�شاحلة، والو�شع االأمني.
اأن  وف��ا،  الفل�شطينية،  االأن��ب��اء  وكالة  واأك���دت 

يف  م�شوؤولني  م��ع  اجتماعات  عقد  امل�شري  ال��وف��د 
اللجنة املركزية حلركة فتح، كما التقى مدير جهاز 

املخابرات الفل�شطلينية ماجد فرج.
قطاع  اإىل  االثنني  الوفد  يغادر  اأن  املقرر  وم��ن 
الف�شائل  قادة  مع  مماثلة  حمادثات  الإج��راء  غزة 

الفل�شطينية يف القطاع.

مصر تتخلص من المواد الخطرة 
في موانئها بعد انفجار بيروت

قتلى وجرحى في تفجير 
واقتحام فندق بمقديشو

وفد مصري في رام اهلل وغزة 
لبحث ملف المصالحة
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*رام اهلل 
اعتقلت قوات االحتالل االإ�شرائيلي، فجر االثنني، اأحد ع�شر فل�شطينيا 

من مناطق خمتلفة بال�شفة الغربية املحتلة.
ان قوات االحتالل اال�شرائيلي  بيان،  الفل�شطيني، يف  نادي اال�شر  وقال 
اقتحمت مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وبيت حلم ونابل�ص وقلقيلية واأحياء 

عدة بالقد�ص ال�شرقية املحتلة واعتقلت املواطنني االأحد ع�شر.
“تدفيع  ع�شابة  من  متطرفون  م�شتوطنون  اأح��رق  مت�شل،  �شعيد  وعلى 
الثمن” االرهابية اليهودية، فجر االثنني، 13 مركبة فل�شطينية يف حي بيت 
�شفافا جنوب مدينة القد�ص املحتلة، وخطوا �شعارات عن�شرية وحتري�شية 

تدعو لقتل الفل�شطينيني وطردهم .
�شفافا،  بيت  يف  واال�شتيطان  اجل��دار  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة  واأف��ادت 
وقد  مبركباتهم  ال�شباح  �شاعات  يف  فوجئوا  املركبات  اأ�شحاب  باأن  بيان،  يف 
احرتقت ب�شكل كامل على يد امل�شتوطنني املتطرفني الذين خطوا على منازل 

املواطنني اأي�شا �شعارات عن�شرية.
عاما(   60( اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  فل�شطيني  اأ�شيب  ذلك،  اىل 
�شمال  الع�شكري  قلنديا  حاجز  على  اال�شرائيلي  االحتالل  قوات  بر�شا�ص 
�شحيفة  اأعلنت  ح�شبما  �شكينا،  حيازته  بحجة  املحتلة  القد�ص  مدينة 

يديعوت اأحرنوت العربية على موقعها االإلكرتوين.
وكان املواطن امل�شاب يف اجتاه معرب املركبات وهي منطقة حمظورة على 
امل�شاة، وطالبه اجلنود بالتوقف وعندما مل يتوقف اأطلقوا عليه النار واأ�شيب 
يف اجلزء ال�شفلي من ج�شده ومت نقله اىل م�شت�شفى �شعاري ت�شيديك بالقد�ص 
االحتالل  ق��وات  واأغلقت  االعاقة.  ذوي  من  اأن��ه  بعد  فيما  وتبني  املحتلة، 

احلاجز بالكامل وتوقفت حركة املرور عربه.
وخرق اجلي�ص اال�شرائيلي، ال�شياج التقني احلدودي جنوب لبنان االثنني، 

وقام اجلي�ص اللبناين وقوات اليونيفيل باال�شتنفار خ�شية تطور الو�شع.
“مركافا”  اإن دبابتي  اأمني لبناين ملرا�شل)برتا( يف بروت،  وقال م�شدر 
كروم  منطقة  يف  احل��دودي  التقني  ال�شياج  اليوم،  جتاوزتا  االإ�شرائيليتني 
دبابة  وحماية  كثيف  دخاين  غطاء  حتت  اجلبل،  مي�ص  بلدة  يف  ال�شرقي، 
ثالثة متركزت خلف �شاتر ترابي. وا�شاف امل�شدر اإن الدبابتني مكثتا يف املكان 

لبع�ص الوقت من دون اأن تخرقا اخلط االأزرق الذي ر�شمته االمم املتحدة.
وق�شف جي�ص االحتالل اال�شرائيلي، فجرا ، موقعني �شمال وجنوب قطاع 

غزة.
القذائف  بعدد من  اإن قوات االحتالل ق�شفت  فل�شطينية  وقالت م�شادر 
خانيون�ص  �شرق  والثاين  القطاع  �شمال  حانون  بيت  �شرق  االول  مر�شدين: 

جنوب القطاع، ومل يبلغ عن وقوع ا�شابات.

*اجلزائر
م�شاء  اجلزائر،  يف  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
ميلة،  لبلدية  التابعة  اخلربة  منطقة  االأحد، 
�شمال �شرقي البالد، منطقًة منكوبة، على اإثر 

ت�شجيلها هزتني اأر�شيتني، يف وقت �شابق.
“�شكاي  موقع  يتوفر  الذي  القرار  وبح�شب 
نيوز عربية” على ن�شخة منه، فاإن اإعالن هذه 
بعدما  ياأتي  منكوبة،  منطقة  مبثابة  املنطقة 
يوليو   17 يف  اأوالهما  اأر�شيتني؛  هزتني  �شهدت 

املا�شي، والثانية يف 7 اأغ�شط�ص اجلاري.
اخلربة  اإع���الن  اأن  ال��داخ��ل��ي��ة،  واأوردت 
منطقًة منكوبة، يجري يف اإطار املادة ال�شابعة 

من مر�شوم �شدر يف دي�شمرب 1990.

والية  يف  املنكوبة  املنطقة  اإع��الن  وج��رى 
وزارت���ي  ب��ني  م�شرتك  وزاري  ق���رار  يف  ميلة، 

الداخلية واملالية يف احلكومة اجلزائرية.
جراء  من  االأرواح  يف  خ�شائر  ت�شجل  ومل 
اأ�شفرت  الهزة  لكن  ميلة،  والي��ة  يف  ال��زل��زال 
عن انهيار مبنى من خم�شة طوابق، اإىل جانب 

ت�شقق يف عدد من املنازل.
ويف وق���ت ���ش��اب��ق، اأج����رى ك��ل م��ن وزي��ر 
الت�شامن،  ووزي���رة  بلجود،  كمال  الداخلية، 
متابعة  الأج��ل  ميلة  اإىل  زي��ارة  كريكو،  كوثر 

الو�شع.
من  تعليمات  بعد  الوزيرين  حترك  وج��اء 
رئي�ص البالد، عبد املجيد تبون، من اأجل توفر 

م�شاعدة  الأج��ل  املطلوبة  االإم��ك��ان��ي��ات  كافة 
املت�شررين.

والي��ة  �شجلت  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�ص  وي���وم 
هزة  العا�شمة،  جنوبي  اجلزائرية،  البليدة 
ريخرت،  مقيا�ص  على   4.2 قوتها  بلغت  اأر�شية 
الفلك  علم  يف  البحث  مركز  به  اأف��اد  ملا  وفقا 

والفيزياء الفلكية واجليوفيزياء.
وعادة ما ت�شجل مناطق يف �شمال اجلزائر 
هزات اأر�شية، ويف 2003، وقع زلزال عنيف يف 
ريخرت  �شلم  على   6.8 ب�شدة  بومردا�ص  مدينة 
اأكرث  واإ�شابة  �شخ�شا   2266 بحياة  اأودى  مما 
من 10 اآالف اآخرين، اإ�شافة اإىل خ�شائر مادية 

كبرة.

*بكني
التو�شل  عن  رو�شيا  اإع��الن  على  اأي��ام  بعد 
امل�شبب  اجلديد،  كورونا  لفرو�ص  م�شاد  للقاح 
اإعالمية  تقارير  ذك��رت  ك��وف��ي��د-19،  ل��وب��اء 
جديد  للقاح  اخرتاع  براءة  منحت  ال�شني  اإن 
م�شاد للفرو�ص الذي اأ�شاب اأكرث من 21 مليونا 

وت�شبب بوفاة اأكرث من 775 األفا اآخرين.
وقالت و�شائل االإعالم ال�شينية الر�شمية، 
امللكية  تنظيم  هيئة  م��ن  وث��ائ��ق  ع��ن  ن��ق��ال 
“كان�شينو  �شركة  اإن  ال�����ش��ني،  يف  الفكرية 
بكني  من  موافقة  على  ح�شلت  بيولوجيك�ص” 
�شي  5-اإن  دي  “اإيه  للقاح  اخرتاع  براءة  على 

اأو يف” �شد كوفيد-19.
وقالت �شحيفة ال�شعب اليومية الر�شمية،  
اإن هذه اأول براءة اخرتاع متنحها ال�شني للقاح 

م�شاد للوباء كوفيد-19.
ن�شرتها  وث��ائ��ق  ع��ن  ال�شحيفة  ون��ق��ل��ت 

بال�شني  الفكرية  للملكية  الوطنية  االإدارة 
 11 يف  االخ��رتاع  ب��راءة  اإ�شدار  مت  اإن��ه  قولها 

اأغ�شط�ص اجلاري.
ي�شار اإىل اأن ال�شعودية قالت يف وقت �شابق 
من هذا ال�شهر اإنها تعتزم بدء املرحلة الثالثة 

من التجارب ال�شريرية للقاح كان�شينو.

اأي�شا مباحثات  اإنها جتري  وقالت كان�شينو 
املرحلة  لبدء  وت�شيلي  وال��ربازي��ل  رو�شيا  مع 

الثالثة من التجارب يف تلك الدول.
بوتن  ف��الدمي��ر  ال��رو���ش��ي  الرئي�ص  وك���ان 
ال�شحة  وزارة  اأن  اأي�شا  اأغ�شط�ص   11 يف  اأعلن 
ل�فرو�ص  الرو�شي  اللقاح  وافقت على  الرو�شية 
كورونا اجلديد، واأن ابنته اأخذت اللقاح. واأ�شار 

اأ�شبح  كورونا  لقاح  اأن  اإىل  الرو�شي  الرئي�ص 
اللقاح  اأخذت  ابنته  اأن  اإىل  اأ�شار  كما  جاهزا، 
بفاعلية  الكبرة  ثقته  على  كدليل  اجلديد، 
اأن لقاح كورونا الرو�شي  و�شالمة اللقاح. يذكر 
مو�شكو،  يف  غاماليا”  “نيكوالي  مركز  ط��وره 
باالختبارات  البدء  من  �شهرين  من  اأق��ل  بعد 

الب�شرية، وفقا لوكالة اأنباء رويرتز.

االحتالل االسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا 
ومستوطنون يحرقون 13 مركبة

بعد هزتين أرضيتين.. الجزائر تعلن 
منطقًة منكوبة في الشمال

بعد روسيا.. الصين تمنح أول 
براءة اختراع للقاح كورونا

 ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ًة َفاْدُخِلي ِف ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي" يَّ َيًة َمْر�سِ ِك َرا�سِ ُة اْرِجِعي اإَِل َربِّ ْف�ُس اْلُْطَمِئنَّ ُتَها النَّ   "َيا اأَيَّ

نعي
تتقدم ا�سرة �سحيفة الأمم اليومية 

ممثلة برئي�س التحرير

 الأ�ستاذ خالد اخلري�سا
و جميع العاملني بال�سحيفة

 باحر م�ساعر التعزية والوا�ساة للزميل وال�سديق العزيز 

و�ســام ن�ســراهلل 
بوفاه والده جريح الثورة الفل�سطينية النا�سل والجاهد الكبري

 الرحوم 

عو�س ن�سراهلل 
تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته

 وا�سكنه ف�سيح جناته مع النبياء وال�سهداء وال�سديقني 
 والهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان 

وانا هلل واأنا اإليه راجعون 
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*وكاالت
االأرق����ام  حتطيم  ال���وح���دات  وا���ش��ل 
دون  انت�شاراته  بقطار  وم�شى  القيا�شية، 
لبطولة  الرابعة  اجلولة  ختام  مع  تعرث، 

دوري املحرتفني.
على  م�شتحقًا  ف��وزًا  ال��وح��دات  وحقق 
لرفع  نظيفة،  بثالثية  العقبة  �شباب 
“12 نقطة” متم�شكا ب�شدارة  ر�شيده اإىل 
الرتتيب، وحمافظًا على نظافة �شباكه يف 

اأربع مواجهات متتالية.
عندما  اإليه،  االأنظار  ال�شريح  وخطف 
باجلزيرة  ملحقًا  ال��ث��اين  للمركز  تقدم 
لرفع   ”1-3“ وبنتيجة  االأوىل  اخل�شارة 

ر�شيده ل� “9 نقاط«.
من  اإرب���د  واحل�����ش��ني  الفي�شلي  وف��ل��ت 
القاتلة،  اللحظات  يف  التعادل  م�شيدة 
�شحاب  على  ثمينني  بانت�شارين  وخرجا 
 8“ اإىل  ر�شيده  منهما  كل  لرفع  واالأهلي، 
بذات  ومعان  اجلزيرة  وت�شارك  نقاط«. 
الر�شيد “7 نقاط” لكل منهما، بعد خ�شارة 

االأول، وتعادل الثاين مع الرمثا “1-1«.
للتعرث  وال�شلط  االأردن  �شباب  وع��اد 
جمددًا، عندما خرجا بتعادل �شلبي بطعم 
 4“ اإىل  ر�شيده  منهما  كل  لرفع  اخل�شارة 

نقاط«.
وحل �شحاب عا�شرًا بر�شيد “3 نقاط”، 
فيما توا�شلت معاناة �شباب العقبة واالأهلي 

فبقي ر�شيدهما خاليًا من النقاط.
و���ش��ه��دت اجل��ول��ة ت��األ��ق وا���ش��ح ملحمد 
على  تربع  ال��ذي  ال�شريح  مهاجم  العك�ص 
عر�ص �شدارة الهدافني بر�شيد “6” اأهداف 

متقدمًا بفارق هدفني عن اأقرب مطارديه.
رقميًا  ملخ�شًا  ك���ووورة  موقع  وي��ق��دم 

لبطولة دوري املحرتفني وفقًا للتايل:
هدفا،   15 الرابعة  اجلولة  �شهدت   *
هدفًا   ”72“ اإىل  االأه��داف  جممل  لرتفع 
“3” اأه��داف يف  “24” مباراة ، ومبعدل  يف 

املباراة الواحدة.
و19  ب��ال��ت��ع��ادل،  انتهت  م��ب��اري��ات   5*

مباراة انتهت بالفوز.
 ”4“ ب�  ف��وزًا  الفرق  اأك��رث  *ال��وح��دات 

انت�شارات، يليه ال�شريح ب� “3«.
اأف�شل فريق  *احتفظ الوحدات بلقب 
هجوميًا ودفاعيًا، حيث �شجل “15” هدفًا، 

دون اأن تتعر�ص �شباكه الأي هدف.
*االأه����ل����ي االأ����ش���ع���ف دف���اع���ًا حيث 

يعترب  فيما  هدفا،   ”12“ �شباكه  ا�شتقبلت 
ي�شجل  مل  حيث  هجومًا  االأ�شعف  ال�شلط 

�شوى هدف وحيد.
اإربد،  واحل�شني  والفي�شلي  *الوحدات 
الفرق الوحيدة التي مل تتعر�ص للخ�شارة 

يف اجلوالت االأربع.
والرمثا  اإرب���د  واحل�����ش��ني  *الفي�شلي 
االأكرث تعاداًل يف البطولة، حيث تعادل كل 

منهم يف مباراتني.
*���ش��ه��دت اجل���ول���ة ا���ش��ت��ق��ال��ة م���درب 
الفي�شلي هيثم ال�شبول، فيما مت ف�شخ عقد 

مدرب الرمثا عي�شى الرتك بالرتا�شي.
“الفي�شلي”  العر�شان  اأحمد  *ه��دف 

اإربد”  “احل�شني  ت��وري��ه  مايكل  وال��غ��اين 
ح�شد  يف  جنحا  حيث  اجلولة  يف  االأث��م��ن 

نقاط الفوز لفريقهما يف الوقت القاتل.
مايكل  الغاين  اإرب��د  احل�شني  *حمرتف 
جميع  يف  �شجل  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ت��وري��ه، 

اجلوالت االأربع املا�شية.
الرمثا  تدريبات  قاد  حممود  *جمال 
االأح���د، رغ��م ع��دم اإع��الن ال��ن��ادي ر�شميًا 

التعاقد معه.
املدير  مهمة  يت�شلم  العو�شات  راتب   *
املو�شم  يف  الثانية  للمرة  للفي�شلي  الفني 
ذاته، بعدما قرر جمل�ص االإدارة اال�شتعانة 

به جمددًا اإثر ا�شتقالة هيثم ال�شبول.

*وكاالت
�شريف  حار�شه  م�شوار  االأه��ل��ي  اأن��ه��ى 
رغم  مقت�شب،  ببيان  ر�شمي،  ب�شكل  اإكرامي 
ا�شتمراره  �شابقا،  والنادي  الالعب  اإع��الن 

حتى نهاية املو�شم الكروي اجلاري.
الإكرامي،  التجديد  االأهلي  يف�شل  ومل 
فيما قرر الالعب اخلروج من الباب الكبر 
على  احل�شول  يف  رغبة  الرحيل  باإعالنه 
فر�شة امل�شاركة يف املباريات، قبل اأن تتبدل 
البقاء  �شبحي  رم�شان  رف�ص  ب�شبب  االأمور 
ب��رام��ي��دز  ع��ر���ص  وتف�شيله  ال��ف��ري��ق  يف 

االأعلى ماليا.
اأزمة  من  قليلة  اأيام  بعد  االأهلي  واأعلن 
رم�شان �شبحي انتهاء م�شوار �شريف اإكرامي 
يف بيان ر�شمي، جاء فيه “قرر اجلهاز الفني 
عبد  �شيد  مع  الت�شاور  بعد  االأول  للفريق 
املو�شم  ا�شتكمال  ال��ك��رة،  مدير  احلفيظ، 
ا بالالعبني الذين ي�شاركون  ا واإفريقيًّ حمليًّ
الفرتة  خ��الل  وامل��ب��اري��ات  ال��ت��دري��ب��ات  يف 
ا على ا�شتقرار الفريق الذي  احلالية، حر�شً

يخو�ص حتديات �شعبة«.
اأب��ل��غ عبد  ذل���ك  ���ش��وء  “يف  واأ����ش���اف 
اإكرامي  �شريف  اليوم،  م��ران  يف  احلفيظ، 
اإك��رام��ي  اأ�شبح  �شوئه  يف  ال��ذي  ب��ال��ق��رار، 

خارج ح�شابات اجلهاز الفني نهائيا لنهاية 
املو�شم...«.

حادا  هجوما  االأه��ل��ي  قناة  �شنت  كما 
ت�شجيعه  بداعي  املخ�شرم  احلار�ص  على 
لزوج �شقيقته رم�شان �شبحي على الرحيل 
اعرتف  ال��ذي  بيانه  عن  ف�شال  لبراميدز، 
 4 ق��ب��ل  االح����رتاف  ع��ل��ى  بت�شجيعه  ف��ي��ه 
ورف�ص  ل��ه  الفنية  احل��اج��ة  رغ��م  �شنوات 
ما  وهو  مو�شمني،  قبل  االإع��ارة  من  عودته 
قائد  من  غريبا  ت�شرفا  اجلمهور  اعتربه 

الفريق �شد م�شلحة االأحمر.
التواأم واحل�شري

الالعبني  اأول  اإكرامي  �شريف  يعد  وال 
بطريقة  باالأهلي  عالقتهم  انتهت  الذين 
رغم  واملنتظر  امل��اأم��ول  النحو  على  لي�شت 
�شبقه  حيث  والنجومية،  الطيبة  العالقة 
الذي  االأ�شطوري  احلار�ص  احل�شري  ع�شام 
بداعي  ل�شوي�شرا  ه��ارب��ا   2008 يف  رح��ل 
ال��رغ��ب��ة يف خ��و���ص جت��رب��ة اح��رتاف��ي��ة، 
وهو ما جعله يخ�شر كثرا من �شعبيته بني 

جماهر االأحمر.
االأم���ر ذات���ه ح��دث م��ع ال��ت��واأم ح�شام 
النادي  اإدارة  رف�ص  بعد  ح�شن  واإبراهيم 
الثالثة،  االألفية  التجديد الإبراهيم مطلع 

التقليدي  ال��غ��رمي  ل�شفوف  وانتقالهما 
الزمالك، وهو ما اأ�شعل العداء مع اجلماهر 

احلمراء.
وتوىل التواأم بعد ذلك م�شوؤولية تدريب 
الفريق االأبي�ص ودخلوا يف �شدامات قوية 

مع اأن�شار االأحمر يف اأكرث من منا�شبة.
ال�شعيد وعا�شور

انتهاء  االأخ��رة  ال�شنوات  �شهدت  كما 
عالقة عدد من الالعبني باالأهلي بطريقة 
اهلل  عبد  مقدمتهم  يف  كان  للغاية،  �شيئة 
ال�شعيد، بعد اكت�شاف اإدارة النادي توقيعه 
له  التجديد  يف  النجاح  ورغ��م  للزمالك، 
للبيع  الالعب  عر�ص  تقرر  عليه  واالإبقاء 
ثم  ج��دة  اأهلي  ل�شفوف  ذل��ك  بعد  لرحل 

براميدز ناديه احلايل.
قائد  عا�شور  ح�شام  م��ع  ت��ك��رر  االأم���ر 
االأهلي الذي تغنت به اجلماهر على مدار 
الذين  املخل�شني  الالعبني  كاأحد  عاما   13
رف�ص  بعد  االأحمر، وذلك  القمي�ص  ارتدوا 
التجديد  عدم  فايلر  رينيه  الفني  املدير 

لالعب لعدم احلاجة الفنية له.
مهرجان  ب�شبب  اأزمة  ن�شبت  ذلك  واإثر 
اآل  ت��رك��ي  طرفها  ك��ان  ال��الع��ب،  اع��ت��زال 
ال�شعودية،  الرتفيه  هيئة  رئي�ص  ال�شيخ 

ل��ي��ت��ح��ول م��وق��ف اجل��م��اه��ر م��ن ال��الع��ب 
م��ن االح��ت��ف��اء وال��دع��م اإىل االن��ت��ق��ادات 

ال�شديدة والهجوم عليه.
مع  االأهلي  جماهر  موقف  حت��ول  كما 
كان  فبعدما  النقي�ص،  اإىل  �شبحي  رم�شان 
الفتى املدلل يف القلعة احلمراء بات منبوذا 
ومغ�شوبا عليه بعد رف�شه البقاء بالفريق، 
مع  امل��ال��ي��ة  التفا�شيل  ك��اف��ة  اإن��ه��اء  رغ��م 
“ابن  ف�شل  حيث  االإجنليزي،  هيدر�شفيلد 
�شاحب  براميدز  ل�شفوف  اللعب  االأهلي” 

العر�ص املايل االأعلى.
اخلروج من الباب الكبر

ف�شل  من  هناك  االآخ���ر،  اجلانب  على 
اأو  ب��االع��ت��زال  الكبر  ال��ب��اب  م��ن  اخل���روج 
العالقة  على  حمافظا  �شمت  يف  الرحيل 
واالأمثلة  احلمراء،  اجلماهر  مع  الطيبة 

كثرة يف هذا ال�شدد.
وي���ع���د وائ�����ل ج��م��ع��ة ق���ائ���د االأه���ل���ي 
ف�شلوا  الذين  الالعبني  اأ�شهر  اأحد  االأ�شبق 
الفريق  �شفوف  داخل  القدم  كرة  اعتزال 
االأحمر عام 2014 عقب التتويج بال�شوبر 
اأبوتريكة  حممد  حال  هو  كما  االأفريقي، 
التتويج  بعد  تقريبا  ب��ع��ام  �شبقه  ال���ذي 

بدوري اأبطال اأفريقيا 2013.

الوحدات يواصل تحطيم 
األرقام .. والصريح يقفز لألمام

كبار األهلي بين أزمات النهاية والخروج من الباب الكبير

*وكاالت
االإ�شباين  م��ن  موقفه  �شيتي،  مان�ش�شرت  ح�شم 
بيب جوارديوال املدير الفني للفريق، بعد االإخفاق 
لدوري  النهائي  ربع  ال��دور  من  واخل��روج  االأوروب���ي 

اأبطال اأوروبا على يد ليون.
اأن  الربيطانية،  ميل”  “ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
ج��واردي��وال،  عقد  متديد  يناق�ص  �شيتي  مان�ش�شرت 
اخلطاأ  م��ن  �شيكون  اأن���ه  ال�شيتيزنز  يعتقد  حيث 

االإطاحة باالإ�شباين.
االأخ��رة  االنتكا�شة  من  بالرغم  اأن��ه  واأ�شافت 
لل�شيتي، اإال اأن النادي ال يزال مقتنًعا باأن جوارديوال 

هو الرجل املنا�شب الذي يقود النادي اإىل االأمام.
يف  يتبقى  جوارديوال  اأن  اإىل  ال�شحيفة  ولفتت 
بالفعل  ب��داأ  النادي  اأن  اإال  فقط،  اأ�شهر   10 عقده 

املحادثات حول التمديد اإىل ما بعد �شيف 2021.
ال�شاعات  يف  خرجت  �شحفية  تقارير  وك��ان��ت 
املا�شية، لتزعم اأن ال�شيتي حدد ماوري�شيو بوكيتينو 

كبديل جلوارديوال.
البقاء  ينوي  جوارديوال  باأن  ميل  ديلي  وختمت 
ال�49  �شاحب  اأن  موؤكدة  عقده،  نهاية  بعد  �شيتي  يف 
عاًما، م�شمم على اإعادة حتدي نف�شه، بعد ف�شل اآخر 

يف دوري اأبطال اأوروبا.

*وكاالت
اجتماع  عقد  االإ���ش��ب��اين،  بر�شلونة  ن��ادي  ق��رر 
املدرب  اإقالة  عن  لالإعالن  االإثنني،  اإدارت��ه،  ملجل�ص 

كيكي �شيتني.
للهزمية  �شحية  اأول  �شيتني،  يكون  اأن  وُينتظر 
التاريخية )2-8( التي مني بها بر�شلونة اأمام بايرن 

ميونخ، يف ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
اإري��ك  م�شتقبل  ح��ول  ��ا  اأي�����شً ال�شكوك  وحت���وم 
خلطط  طبًقا  الفني،  ال�شكرتر  من�شب  يف  اأبيدال 
جو�شيب ماريا بارتوميو رئي�ص النادي، الذي يواجه 

�شغوًطا الإجراء انتخابات ب�شكل عاجل.
اأن  اإع��الم��ي��ة يف ب��ر���ش��ل��ون��ة،  وذك����رت ت��ق��اري��ر 
تدريب  لتويل  كومان،  رونالد  مع  يتفاو�ص  بارتوميو 

الفريق، خلفا لكيكي �شيتني.
ويحاول جو�شيب ماريا بارتوميو رئي�ص بر�شلونة، 
من  الفريق  خ��روج  بعد  امل�شحونة  االأج��واء  تهدئة 
املدير  مع  التفاو�ص  خالل  من  األقاب،  بدون  املو�شم 
الفني اجلديد واملنتظر خلالفة كيكي �شيتني، بداية 

من املو�شم اجلديد.

وبح�شب �شحيفة “�شبورت”، فاإن بارتوميو اختار 
ملنتخب هولندا،  الفني  املدير  رونالد كومان،  بالفعل 

ليكون مدرب بر�شلونة يف املو�شم اجلديد.
حم��ادث��ات  فتح  ال��ب��ار���ش��ا  رئي�ص  اأن  واأ���ش��اف��ت 
يف  يرغب  كان  اإذا  عما  و�شاأله  كومان  مع  �شخ�شية 
قيادة املهمة، مو�شحة اأن و�شول كومان املحتمل اإىل 

كامب نو لن يكون باالأمر ال�شهل وذلك ل�شببني.
كومان  ارتباط  هو  االأول  ال�شبب  اأن  واأو�شحت 
عليه  �شيكون  وبالتايل  هولندا،  منتخب  مع  بعقد 
اأج��ل  م��ن  الهولندي  االحت���اد  م��ع  الت��ف��اق  التو�شل 

حترير نف�شه.
املدرب  اأن  يف  يتمثل  الثاين  ال�شبب  ب��اأن  ونوهت 
اأ�شهر   10 ملدة  بر�شلونة  قيادة  يتوىل  لن  الهولندي 
ف��ق��ط )ح��ت��ى م��وع��د االن��ت��خ��اب��ات(، ح��ي��ث يريد 
له  وتكون  االأم��د،  وطويل  متكامال  ريا�شيا  م�شروعا 

�شلطة كاملة ل�شنع القرار.
الأن��ه  ك��وم��ان  يف  يفكر  بارتوميو  ب���اأن  وختمت 
اأ�شطورة وال يخاف من فر�ص معايره يف غرفة خلع 

املالب�ص.

*وكاالت
�شيتي  ملبورن  قائد  جيمي�شون  �شكوت  �شيغيب   
اأن  بعد  االأ�شرتايل،  ال��دوري  يف  احل�شم  مرحلة  عن 
وطفله  زوجته  مع  ملبورن  يف  منزله  يف  البقاء  قرر 

الذي ولد قبل اأيام فقط، خوفا من العدوى.
وغادر جيمي�شون مكان التجمع يف �شيدين عائدا 
اإىل ملبورن لالن�شمام اإىل زوجته قبل والدة الطفل.

وم���ع ا���ش��ت��م��رار اإغ����الق احل����دود ب��ني والي��ت��ي 
الوالية  تعمل  بينما  ويلز  �شاوث  ونيو  فيكتوريا 
اجلنوبية جاهدة الحتواء تف�شي العدوى بفرو�ص 
كورونا امل�شتجد �شريع االنت�شار فاإن جيمي�شون )31 
ملدة 14  لعزل �شحي  اأن يخ�شع  كان يفرت�ص  عاما( 
يوما عند العودة اإىل �شيدين للم�شاركة يف املرحلة 

اخلتامية من املو�شم.
ق��ال  ت��وي��رت  ع���رب  ج��م��ه��وره  اإىل  ر���ش��ال��ة  ويف 
جيمي�شون “اأود اأن اأقول لكم اإنني لن اأعود للمقر يف 
�شيدين للم�شاركة يف الدور احلا�شم وهو قرار �شعب 

اتخذته«.
يف  املرحلة  هذه  تبداأ  “اأ�شرتي  الالعب  واأ�شاف 
من  هنا  البقاء  من  يل  والبد  ا�شتثنائية  ظروف  ظل 
حتقيق  على  الفريق  قدرة  يف  اأثق  واأنا  دعمهم  اأجل 

ما نتطلع اإليه«.
يف  االأخ��رة  مباراته  �شيتي  ملبورن  و�شيخو�ص 
االأربعاء  يوم  يونايتد  و�شرتن  اأمام  التمهيدي  الدور 
املركز  على  احل�شول  بالفعل  �شمن  لكنه  املقبل 
املرحلة  نهائي  لقبل  مبا�شرة  التاأهل  ثم  ومن  الثاين 

احلا�شمة.
جو�ص  االأمي��ن  امل��داف��ع  اإن  �شيتي  ملبورن  وق��ال 
بريليانت �شيتوىل قيادة الفريق يف غياب جيمي�شون.

مانشستر سيتي يتخذ قرارا 
حاسما بشأن جوارديوال

برشلونة يجتمع لإلعالن
 عن إقالة سيتين

غياب قائد ملبورن سيتي
 عن مرحلة الحسم بالدوري

تـهـنـئــة و تبـريــك
ديوان ع�سرية الفطافطة ف الأردن

تهنئة مفعمة باحلب مكللة بالورود معطرة بعطر اليا�شمني مقدمة 
من ع�شرة الفطافطه يف االأردن اإىل اأبناءنا وبناتنا الذين حققوا 
جهود  ثمرة  هو  النجاح  هذا  العامة  الثانوية  يف  عالية  معدالت 
و�شهر ليايل نبارك لهم ولذويهم هذا النجاح واالإجناز فبكم نفتخر 
اإيل االإمام ومزيدا من التقدم واالزدهار والرقي يف خدمة املجتمع 

والوطن

ا�سماء الناجحني من اأبناء وبنات ع�سرية الفطافطة
ــه ــط ــاف ــط ـــد ف ـــم ــــة خــــالــــد حم ــــام ــــس اأ�
ــــــــواد فــطــافــطــه ـــف حمــــمــــد ع ـــي ـــس �
ــه ــط ــاف ــط ــــب حمـــمـــد ف ــــال مــــــــروى غ
ــه ــط ــاف ــط ــى ف ــس ــ� ــي ـــد ع ـــم ــى حم ــس ــ� ــي ع
ــه ــط ــاف ــط ــــــرمي حـــــمـــــدان نـــعـــيـــم ف م
ــــد فـــطـــافـــطـــه ــــم ـــــد حم ـــــال ــــــني خ ل
ــه ــط ــاف ــط ــــام حمــــمــــود حمـــمـــد ف ــــريي م
ــه ــط ــاف ــط �ـــســـهـــيـــل حمـــمـــد عــــــــواد ف
ـــــن اإ�ــســمــاعــيــل فــطــافــطــه ـــد اأمي ـــوؤي م
ــــــــارف فــطــافــطــه ــــــــدة حمـــمـــد ع رن
ـــــاد خـــلـــيـــل فـــطـــافـــطـــه ـــــم حــــــا ع
ــــــــــروان حمــــمــــد فــطــافــطــه مــــهــــا م
فطافطه اجلـــــواد  عــبــد  ــق  ــي رف ت�سنيم 
ــه ــط ــاف ــط ــــــال ف ــــود ط ــــم حمـــمـــد حم
ــه ــط ــاف ــط ـــد ف ـــم ـــي حم ـــوق ـــس ــــك � ــــال م
فطافطه ــي  ــزم ع الــلــطــيــف  عــبــد  تــيــمــاء 


