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التربية: 80% من الكتب المدرسية في المدارس
*عمان 

الإداري��ة  لل�ش�ؤون  والتعليم  الرتبية  وزارة  عام  اأمني  قالت 
الكتب  م��ن  باملئة   80 اإن  قبيالت،  جن���ى  ال��دك��ت���رة  وامل��ال��ي��ة 
اإىل  لت�شليمها  املدار�س  يف  ا�شبحت  ال�شف�ف  جلميع  املدر�شية 
الطلبة بداية الدوام املدر�شي ي�م الثالثاء املقبل، وت�فري جميع 

املالزم اخلا�شة بالربنامج ال�شتدراكي للطلبة.
الأن��ب��اء  ل�كالة  ت�شريح  يف  قبيالت  ال��دك��ت���رة  واأ���ش��اف��ت 
الرتبية  مديري  وجهت  ال���زارة  اأن  الربعاء،  )برتا(  الأردنية 
والتعليم للتعميم على املدار�س لتخ�شي�س الي�م الأول من الدوام 
واحل��ادي  وال�شابع  واخلام�س  والثالث  الأول  ال�شف�ف  لطلبة 
ع�شر، فيما يك�ن الي�م الثاين لل�شف�ف الرابع وال�شاد�س والثامن 

فيما  وتثقيفهم  الطلبة  وت�عية  لت�شليم  والت�جيهي  والعا�شر 
يتعلق بالإجراءات ال�شحية. 

وبينت انه �شيجري يف هذا الطار تق�شيم الطلبة يف ال�شف 
اأو ال�شعبة ال�احدة اإىل ق�شمني ل�شمان التباعد اجل�شدي وجتنب 
املدار�س  لإدارات  يت�شنى  حتى  ي�مني،  اأول  خ��الل  الكتظاظ 
للمدر�شة  الطلبة  ق��دوم  مب�اعيد  اخلا�شة  اجل���داول  اإع���داد 
ومغادرتها واإعداد جداول احل�ش�س ال�شب�عية، ومبا يت�اءم مع 

الربوت�ك�ل اخلا�س بالع�دة للمدار�س.
وا�شارت اإىل اأن املدار�س �شتخ�ش�س اأول ا�شب�عني من دوامها 
فج�ات  �شد  بهدف  ال�شا�شية  املهارات  تعزيز  برنامج  لتنفيذ 

التعلم الناجتة عن انقطاع الطلبة عن عملية التعليم املبا�شر.

حظر تجول شامل في 
عمــان والزرقـــاء الجمعــة 

تجميد إقامة االحتفال الرمزي لمهرجان جرش

الشــامل الحظــر  جــراء  الجمعــة  يــوم  البيــوت  فــي  الصــاة 
العضايلــة: الحكومــة تــدرس إمكانيــة تنظيــم االنتخابــات النقابيــة
الشــامل  الحظــر  خــال  والصحفييــن  لإلعامييــن  مــرور  تصاريــح 

*عمان 
اأعلن وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم اأجمد 
جت�ل  حظر  فر�س  ع��ن  الع�شايلة  ع���دة 
�شامل ط�ال ي�م اجلمعة 28 من اآب احلايل 
وال��زرق��اء  ع��ّم��ان  العا�شمة  حمافظتي  يف 
حالت  تزايد  ا�شتمرار  بعد  وذل��ك  فقط، 
املحافظتني؛  يف  ك�رونا  بفريو�س  الإ�شابة 
يف  هي  كما  احلظر  �شاعات  ت�شتمر  اأن  على 

باقي حمافظات اململكة.
�شحفي  اإيجاز  خالل  الع�شايلة  واأو�شح 
يف رئا�شة ال�زراء م�شاء الربعاء، اأن احلظر 
ال�شاعة  من  �شيبداأ  املحافظتني  يف  ال�شامل 
احلادية ع�شرة لياًل ي�م اخلمي�س 27 من اآب 
احلايل وي�شتمر ملدة 24 �شاعة حتى ال�شاعة 
احلادية ع�شرة لياًل من ي�م اجلمعة املقبل.

واأكد اأن الت�شاريح الإلكرتونية ل ُتخ�ل 
حامليها يف عّمان والزرقاء باحلركة خالل 
منح  اإىل  م�شريا  ال�شامل،  احلظر  �شاعات 
على  العاملني  م��ن  حم��دود  لعدد  ت�شاريح 
مبا  احلي�ية،  القطاعات  بع�س  عمل  اإدامة 
خلية  عن  و�شت�شدر  الإع��الم،  و�شائل  فيها 
اأزمة ك�رونا يف املركز ال�طني لالأمن واإدارة 
يف  تطبق  كانت  التي  الآلية  بنف�س  الأزمات 

حالت احلظر ال�شامل �شابقا.
ال��ط��ب��ي��ة  ال����ك�����ادر  اأن  اإىل  وا�����ش����ار 
تطبيق  من  �شت�شتثنى  العاملة  والتمري�شية 
ت�شهيل  اإىل  الإ���ش��ارة  مع  ال�شامل،  احلظر 

القادمني  اأو  املغادرين  امل�شافرين  حركة 
الدويل،  علياء  امللكة  مطار  من  ومرافقيهم 

من خالل اإبراز تذاكر ال�شفر.
واأع���ل���ن وزي����ر الأوق�������اف وال�������ش����ؤون 
وامل��ق��د���ش��ات الإ���ش��الم��ي��ة ال��دك��ت���ر حممد 
امل�شاجد  يف  ال�شالة  تعليق  ع��ن  اخلاليلة 
اجلمعة  ي���م  ال�شامل  احلظر  ف��رتة  طيلة 
ع��ّم��ان  العا�شمة  حمافظتي  يف  امل��ق��ب��ل��ة، 

والزرقاء.
الأنباء  ل�كالة  الأوق���اف   وزي��ر  وق��ال   
الأردن��ي��ة )ب���رتا(، اإن ال��ق��رار ج��اء يف ظل 
بفريو�س  الإ�شابة  حالت  تزايد  ا�شتمرار 
امل�اطنني  ودع���ا  املحافظتني،  يف  ك���رون��ا 
يف  لل�شالة  وال��زرق��اء  عمان  يف  القاطنني 

بي�تهم  خالل فرتة احلظر.
بقية  يف  امل�شاجد  باأن  اخلاليلة  واأ�شاف 
لل�شالة  مفت�حة  �شتك�ن  اململكة  مناطق 

�شمن ال�ش�ابط ال�شحية املتبعة.
ممثلي  الأربعاء،  الإع��الم،  هيئة  ودعت 
على  باحل�ش�ل  الراغبني  الإع��الم،  و�شائل 
ال�شامل،  التج�ل  حظر  ق��رار  من  ا�شتثناء 
ال����ذي ���ش��ي��ط��ّب��ق ط�����ال ي����م اجل��م��ع��ة يف 
اإىل  وال��زرق��اء،  عمان  العا�شمة  حمافظتي 
اأّن  م��شحة  ال��غ��اي��ة،  ل��ه��ذه  طلب  ت��ق��دمي 
الت�شاريح الإلكرتونية التي لدى الإعالميني 

ل تخ�لهم باحلركة يف املحافظتني.
تابع �س3

*عّمان 
الهيئة  مف��شي  جمل�س  رئ��ي�����س  ق���ال 
امل�شتقلة لالنتخاب الدكت�ر خالد الكاللدة، 
ع�شر  ال��راب��ع  ال��ي���م  ت��رح��ي��ل  �شيتم  اإن���ه 
على  لالعرتا�س  املحددة  املدة  من  والأخ��ري 
الذات بجداول الناخبني يف كل من العا�شمة 
عّمان وحمافظة الزرقاء اإىل ال�شبت املقبل.

ل�كالة  ت�شريح  يف  ال��ك��الل��دة  واأ���ش��ار 

الأربعاء،  م�شاء  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
املدة”،  مت��دي��د  ولي�س  “ترحيل  اأن  اإىل 
جت�ل  حظر  فر�س  عن  الإع��الن  بعد  ج��اء 
حمافظتي  يف  اجلمعة  غد  بعد  طيلة  �شامل 

العا�شمة والزرقاء فقط.
اململكة،  حمافظات  باقي  يخ�س  وفيما 
على  الع��رتا���س  ف��رتة  اأن  الكاللدة  اأو�شح 
يف  �شتنتهي  ال��ن��اخ��ب��ني  ب���ج���داول  ال����ذات 

م�عدها املقرر بعد غد اجلمعة ، وذلك بعد 
مرور 14 ي�ًما على بدء املرحلة.

املدة  من  الأخري  الي�م  ترحيل  اأن  واأكد 
بجداول  ال��ذات  على  لالعرتا�س  امل��ح��ددة 
النتخابات  م�عد  على  ي�ؤثر  لن  الناخبني 
حددها  التي   19 للمجل�س  العامة  النيابية 
جمل�س مف��شي الهيئة يف 10 ت�شرين الثاين 

املقبل.

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  اأع��ل��ن 
العلمي الدكت�ر حمي الدين ت�ق، الربعاء، 
انتهاء عملية تقدمي طلبات القب�ل امل�حد 
الر�شمية  الأردنية  اجلامعات  يف  لاللتحاق 

ملرحلة البكال�ري��س م�شاء الثالثاء.
ان  �شحفي،  بيان  بح�شب  ت���ق  واأو���ش��ح 
العدد الإجمايل للطلبات بلغ 57943 طلبا، 
طلبا   51595 الآت��ي:  النح�  على  ت�زعت 

الأردنية  العامة  الثان�ية  ال�شهادة  حلملة 
لل�شنة احلالية 2020، و2339 طلبا حلملة 
ال�شهادة الثان�ية العامة الأردنية يف �شن�ات 
ال�شهادات  حلملة  طلبات  و3606  �شابقة، 
للعام  والأجنبية  العربية  العامة  الثان�ية 
���ش��ه��ادات  حلملة  ط��ل��ب��ات  و403  احل����ايل، 
يف  والأجنبية  العربية  العامة  الثان�ية 

�شن�ات �شابقة.
ولفت اىل ان عدد الطلبة الذين ح�شل�ا 

على معدلت 65 باملئة فما ف�ق يف امتحان 
احلايل  العام  يف  الأردنية  العامة  الثان�ية 
للقب�ل  بطلبات  التقدم  لهم  ويحق   2020
يف  وط��ال��ب��ة،  ط��ال��ب��ًا   59053 بلغ  امل���ح��د، 
 2019 املا�شي  العام  يف  العدد  هذا  بلغ  حني 
تقدم  وطالبة،  طالبًا   54592 جمم�عه  ما 
منهم بطلبات للقب�ل امل�حد للعام اجلامعي 

املا�شي 54580 طالبًا وطالبة.
تابع �س4

*عمان 
املعدنية  وال��روة  الطاقة  وزيرة  اأكدت 
اإع��ادة  عمليات  اأن  زوات��ي  ه��ايل  املهند�شة 
تاأهيل حقل حمزة النفطي م�شتمرة؛ بهدف 
زيادة الطاقة النتاجية لأربع اآبار منتجة 
يف احلقل من 10 براميل ي�ميا اإىل اأكر من 

400 برميل ي�ميا.
وق��ال��ت يف ت�����ش��ري��ح ل���ك��ال��ة الأن��ب��اء 
الأردنية )برتا( اإن عمليات التاأهيل للحقل 
ك���ادر  تنفذها  م��راح��ل،  بثالث  مت��ر  التي 
زي��ادة  يف  مهم  ت��ط���ر  ع��ن  ك�شفت  وطنية 

اإىل  م�شرية  احل��ق��ل،  م��ن  النفطي  الن��ت��اج 
جديدة  اآب��ار  حفر  �شي�شهد  املقبل  العام  اأن 

لزيادة كميات النتاج.
عام  منذ  ال�زارة  اأن  اإىل  زواتي  واأ�شارت 
لزيادة  الآب���ار  فح�س  على  تعمل   ،2018
الإنتاج من احلقل، وتق�شيم ودرا�شة املناطق 
امل�ؤهلة يف اململكة لإنتاج النفط والتي تبلغ 

�شبع مناطق.
احل���ك����م���ة  اه���ت���م���ام  اأن  واأك���������دت 
ي�شهم  اململكة  يف  والغاز  النفط  با�شتك�شاف 
يعد  ال��ذي  الطاقة  اأم��ن  حتقيق  جه�د  يف 

التي  الطاقة  ا�شرتاتيجية  حم��اور  اأح��د 
عن�انها  كان  والتي  اأخريا  ال�زارة  اأطلقتها 
الع��ت��م��اد ع��ل��ى ال���ذات وزي����ادة الإن��ت��اج 

النفط. من  املحلي 
ع��ام  النفطي  ح��م��زة  ح��ق��ل  واك��ت�����ش��ف 
1984 بحفر 17 بئرا، منها 4 منتجة فقط، 
يقارب  م��ا  للحقل  الرتاكمي  الن��ت��اج  وبلغ 
ملي�ن برميل، فيما يبلغ النتاج احلايل نح� 
اإنتاجية  تراجع  ويع�د  ي�ميا،  براميل   10
عمليات  باأية  القيام  لعدم  النفطي  احلقل 

�شيانة له منذ 30 عاما.

الكالدة: ترحيل اليوم األخير من االعتراض 
على الذات بعّمان والزرقاء إلى السبت

انتهاء تقديم طلبات القبول 
الموحد لمرحلة البكالوريوس

زواتي: تأهيل حقل حمزة يزيد 
من انتاجه النفطي

انتهاء االستفتاء على مواعيد 
اجراء تكميلية التوجيهي 

الجمارك تحبط تهريب 
اجهزة خلوية

الصحة: أكثر من مليون مواطن 
يستخدمون تطبيق أمان

راصد:1076 لديهم الرغبة 
بخوض االنتخابات النيابية

الثانية خال شهر.. ماكرون 
يزور بيروت أول سبتمبر

40 حالة اصابة بكورونا
 منها 30 حالة محلية

حماد يوعز بتوقيف منظمي 
التجمعات الكبيرة 14 يوما

تأجيل عقد المنتدى االقتصادي 
العالمي إلى الصيف المقبل

*عمان 
فرتة  املا�شية،  الليلة  منت�شف  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  انتهت 
طلبة  ل�شتفتاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعلنتها  التي  الت�ش�يت 
�شهادة  لمتحان  التكميلية  ال���دورة  اج��راء  م�عد  على  الت�جيهي 

الدرا�شة الثان�ية العامة 2020.
وقال مدير ادارة المتحانات والختبارات يف ال�زارة علي حماد، 
ان ال�زارة �شتعلن الي�م اخلمي�س امل�عد املحدد لعقد الدورة بناء على 

نتائج الت�ش�يت على امل�اعيد التي حددتها لبدء عقد الدورة.
وكانت وزارة الرتبية حددت يف وقت �شابق ثالثة م�اعيد مقرتحة 
لبدء عقد الدورة التكميلية يف الول من �شهر ت�شرين الول، والتا�شع 
ع�شر من �شهر ت�شرين الثاين، واحلادي والثالثني من �شهر كان�ن الأول 
زال  ما  املقرتحة  امل�اعيد  على  الت�ش�يت  ان  يذكر  احلايل.   العام  من 

.)www.moe.gov.jo( متاحا على امل�قع اللكرتوين لل�زارة

*عمان 
لتهريب 98 جهازا خل�يا  التهريب حماولة  احبطت فرق مكافحة 
من ن�ع ايف�ن كانت خمباأة يف خمباأ �شري داخل �شيارة بهدف اي�شالها 
بيان  يف  اجلمارك  لدائرة  العالمي  الناطق  وق��ال  املحلية.  لل�ش�ق 
�شحفي الربعاء عماد ن�شري ، انه مت تنظيم حم�شر ا�ش�يل بامل�شب�طات 
والتحفظ عليها حلني ا�شتيفاء الر�ش�م والغرامات اجلمركية واتخاذ 
خطتها  و�شمن  ال��دائ��رة  ان  واأك��د  امل��ه��رب.  بحق  القان�ين  الج���راء 
امل�شروعة حققت  التجارية غري  الن�شطة  ال�شرتاتيجية يف مكافحة 
متقدمة  ملراحل  وو�شلت  واملتابعة  الرقابة  عملية  يف  ملم��شا  تط�را 
ا�شاليب  باعتماد  والقليمي  املحلي  امل�شت�ى  على  التهريب  مكافحة  يف 

ا�شتخبارية حديثة وتقنيات تكن�ل�جية متط�رة.

*عمان 
قالت وزارة ال�شحة، اإن عدد م�شتخدمي تطبيق )اأمان( يف اململكة، 

و�شل اإىل اأكر من ملي�ن م�شتخدم، اي 10 باملئة من �شكان اململكة.
قام�ا  امل�اطنني  من  ع��ددا  اأّن  الرب��ع��اء،  بيان  يف  ال���زارة  وبّينت 
خالل  م��ن  تنبيهات  و�شلتهم  م��ا  بعد  ال�شحية  باجلهات  بالت�شال 
خالل  اإ�شابتهم  ت�شجيل  مت  ا�شخا�شا  خالط�ا  بانهم  ت��شح  التطبيق، 

اليام املا�شية.
ا�شابة  حالة   13 ك�شف  اإىل  اأدى  المر  هذا  اأن  اىل  البيان  وا�شار 

جديدة اإىل الآن، منها 3 ي�م الثالثاء.
ودعت ال�زارة امل�اطنني اإىل �شرورة حتميل تطبيق اأمان مل�شاهمته 

بك�شر �شل�شة العدوى واحلد من انت�شار ال�باء.
وا�شافت اإنها ت�ظف التكن�ل�جيا احلديثة وعلم البيانات يف تنفيذ 
وهنا  �شخ�نة،  الأكر  الب�ؤر  واكت�شاف  املر�س  وح�شر  ال�بائي  التق�شي 
مما  امل�شابني  خمالطي  تنبيه  على  لقدرته  اأمان،  تطبيق  اأهمية  تكمن 

ميكنهم من الفح�س املبا�شر وك�شر �شل�شلة العدوى ب�شكل �شريع.
تابع �س3

*عمان 
تتبع  �شل�شلة  الربملانية،  النتخابات  ملراقبة   “ “را�شد  فريق  نفذ 
للم�شهد النتخابي الربملاين يف الأردن من خالل جمع املعل�مات املتعلقة 
بامل�اطنات وامل�اطنني الذين ين�ون الرت�شح لنتخابات املجل�س النيابي 
دوائر  كافة  يف  املقبل  الثاين  ت�شرين  يف  اإجراوؤها  املزمع  ع�شر  التا�شع 
ال�شخ�شية  اللقاءات  منهجية  امليدانية  الر�شد  واعتمدت فرق  اململكة 
الجتماعي  الت�ا�شل  و�شائل  عرب  بالنتخابات  اخلا�شة  وال�شفحات 

املختلفة واحل�شابات ال�شخ�شية لالأ�شخا�س الذين ين�ون الرت�شح.
اأن الذين ين�ون الرت�شح  واأظهرت نتائج الر�شد التي مت تنفيذها، 
و�شل عددهم اإىل 1076 مرت�شحة ومرت�شحًا حتى تاريخ 2020/8/26، 
اإىل  و�شلت  وبن�شبة  الرت�شح  ين�ين   206 اإىل  منهم  الإناث  عدد  و�شل 
من  الذك�ر  ن�شبة  الرت�شح..وبلغت  ين�ون  الذين  جمم�ع  من  باملئة   19

املجم�ع 81 باملئة.
الدوائر  البلقاء  دائرة  ت�شدرت  النتخابية  الدوائر  �شعيد  وعلى 
النتخابية باأكر من ين�ي الرت�شح وبن�شبة و�شلت اإىل 10 باملئة من 
جمم�ع الذين ين�ون الرت�شح، تلتها دائرة الكرك النتخابية وبن�شبة 
بالرت�شح،  الرغبة  لديهم  الذين  جمم�ع  من  باملئة  5ر9  اإىل  و�شلت 
لالنتخابات  الرت�شح  ين�ي  من  بعدد  الأق��ل  النتخابية  الدوائر  اأم��ا 
الربملانية كانت دوائر بدو اجلن�ب واربد الثالثة بن�شبة 2 باملئة لكل 

منهم من جمم�ع من لديه الرغبة بالرت�شح.
تابع �س4

*بريوت
اإميان�يل  الفرن�شي  الرئي�س  اأن  الأرب��ع��اء،  الإليزيه،  ق�شر  اأعلن 
ماكرون �شيت�جه اإىل العا�شمة اللبنانية بريوت جمددا يف اأول �شبتمرب 
بريوت  اإىل  الفرن�شي  للرئي�س  الثانية  الزيارة  هذه  و�شتك�ن  املقبل. 
خالل �شهر، بعد اأن كان قد زارها بعيد النفجار املدمر الذي تعر�س له 

مرفاأ بريوت يف وقت �شابق من اأغ�شط�س اجلاري.
النفجار  اأعقاب  يف  بريوت  يزور  اأجنبي  زعيم  اأول  ماكرون  وكان 
املروع الذي دمر اأجزاء من العا�شمة اللبنانية واأدى اإىل مقتل ما يزيد 

على 175 قتيال.
وو�شل ماكرون اإىل العا�شمة اللبنانية، بعد 48 �شاعة من النفجار 
الذي هز مرفاأ بريوت، م�ؤكدا لدى و�ش�له اأن لبنان “لي�س وحيدا”، واأن 

الت�شامن معه “واجب«.
القادة  على  �شيقرتح  اإنه  ماكرون  قال  بريوت،  اإىل  زيارته  وخالل 
م�شاعدات  ذهاب  بعدم  متعهدا  جديدة”،  �شيا�شية  “مبادرة  اللبنانيني 
بالده اإىل “الأيدي الفا�شدة”، وذلك خالل جت�له يف حي “اجلميزة” 

املت�شرر جراء انفجار مرفاأ بريوت.
ما  هذا  جديدة،  �شيا�شية  مبادرة  لإطالق  هنا  “اأنا  ماكرون:  وقال 

�شاأعرب عنه بعد الظهر للم�ش�ؤولني والق�ى ال�شيا�شية اللبنانية«.
العا�شمة  و�شط  يف  الغا�شبني  اللبنانيني  من  ح�ش�د  اأم��ام  وتعهد   
اإىل  يذهب  “لن  لبالدهم  باري�س  �شتقدمه  ال��ذي  الدعم  ب��اأن  ب��ريوت، 
لن تذهب  امل�شاعدات  لكم هذا..  “اأ�شمن  واأ�شاف:  الفا�شدة«.  الأيدي 
الفرن�شي،  اخلارجية  وزير  قال  ثانية،  ناحية  من  الفا�شدة«.  لالأيدي 
ا�شتخدام  ع��دم  لبنان  ق��ادة  اإن على  الأرب��ع��اء،  دري��ان،  ل�  اإي��ف  ج��ان 
النفجار الذي دمر اأجزاء من بريوت هذا ال�شهر ذريعة لإخفاء حقيقة 

اأن البالد على حافة الهاوية

*عمان 
عن  ج��اب��ر،  �شعد  الدكت�ر  ال�شحة  وزي��ر  اأع��ل��ن 
ك�رونا  بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   40 ت�شجيل 
الإجمايل  العدد  لريتفع   ، حملية  حالة   30 منها 

لالإ�شابات منذ بدء اجلائحة اإىل 1756 اإ�شابة.
وبني الدكت�ر جابر خالل ايجاز �شحفي الربعاء 
 9 على  ت�زعت  احل��الت  اأن  ال���زراء  رئا�شة  دار  من 
ال�شع�دية  م��ن  اململكة  خ��ارج  م��ن  لقادمني  ح��الت 
ل�شائق  وحالة  وم�شر  الأمريكية  املتحدة  وال�ليات 
واحلالت   ، العمري  حدود  مركز  من  اردين  �شاحنة 
العا�شمة  الزرقاء ملخالطني و24  املحلية حالتني يف 
22 منهم  حلالت م�ؤكدة وحالتني حتت ال�شتق�شاء 

و4 حالت يف اربد.  
املحلية  الإ�شابات  اإن  اإىل  جابر  الدكت�ر  واأ�شار   
 65 منها   413 اىل  و�شلت  اب   7 اجلمعة  ي���م   منذ 
�شحاب  فيما �شجلت 11 حالة �شفاء لرتتفع حالت 
ال�شفاء اىل 1372 حالة فيما  بقي حتت العالج 381 
حالة 242 يف م�شت�شفى المري حمزة و126يف مناطق 

العزل و13 يف امللكة علياء .
ام�س  اأجرت  ال�شتق�شاء  فرق  اأن  ال�زير  واأو�شح 
الإجمالية  الفح��شات  عدد  لي�شل  فح�شا   14085
حالة  �شجلت  كما   777222 اإىل  اجلائحة  بدء  منذ 
وفاة ل�شخ�س  اربعيني اردين و�شل من دولة عربية 

بحالة �شيئة ويعاين من امرا�س مزمنة.  تابع �س3

*عمان 
احلكام  اإىل  حماد  �شالمة  الداخلية  وزير  اوعز 
الإداريني الأربعاء باتخاذ اأ�شد الجراءات الالزمة 
ال��ك��ب��رية يف  وال��ت��ج��م��ع��ات  ب��ح��ق منظمي احل��ف��الت 
املنا�شبات الجتماعية وباإعداد تتجاوز 20 �شخ�شا 
ايا  تكفيلهم  وعدم  ي�ما   14 ملدة  اداريا  وت�قيفهم   ،

كانت الأ�شباب واملربرات.
ال��شع  تط�رات  اإىل  الج��راء  هذا  حماد  وعزا 

ال�بائي وازدياد اعداد ال�شابات وعدم اإلتزام بع�س 
مما   2020 ل�شنة   11 رق��م  ال��دف��اع  بامر  امل�اطنني 
و�شالمته  امل�اطن  �شحة  على  �شلبية  بنتائج  يت�شبب 

وللحيل�لة دون انتقال عدوى ك�رونا.
الإداري��ني  احلكام  من  الداخلية  وزي��ر  وطلب 
اي����الء ه���ذا الم����ر ج���ل ال��ع��ن��اي��ة و اله��ت��م��ام 
�شمن  المنية  الأجهزة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 

الخت�شا�س.

*عمان 
للمنتدى  ال�����ش��ن���ي��ة  ال��ق��م��ة  م��ن��ظ��م���  اأع���ل���ن 
ال�شركات  وروؤ�شاء  الدول  لقادة  العاملي  القت�شادي 
يف  املقبل  العام  الثاين  كان�ن  يف  القمة  عقد  ع��دم 
تف�شي  ب�شاأن  املخاوف  ب�شبب  ب�ش�ي�شرا،  “داف��س” 

فريو�س ك�رونا امل�شتجد )ك�فيد-19(.
العاملي  القت�شادي  املنتدى  با�شم  املتحدث  وقال 
اأدريان م�نك يف بيان “ مل يتم اتخاذ القرار ب�شه�لة، 

لأن احلاجة اإىل اجتماع قادة العامل معا ل��شع م�شار 
تعايف م�شرتك ور�شم �ش�رة ع�دة الأم�ر اإىل طبيعتها 
يف فرتة ما بعد ك�فيد -19 اأمر ملح للغاية”، م��شحا 
انه من املقرر عقد القمة ال�شن�ية يف اأوائل ال�شيف 
اجلدول  عن  الإعالن  �شيتم  اإنه  م�نك  وقال  املقبل. 
الزمني اجلديد مبجرد اأن يتاأكد املنظم�ن من “ت�فر 
امل�شاركني  و�شالمة  �شحة  ل�شمان  ال�شروط  جميع 

واملجتمع امل�شيف.
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العضايلة: حظر تجول شامل في محافظتي 
العاصمة والزرقاء يوم الجمعة المقبل

*عمان 
ج��اب��ر،  �شعد  ال��دك��ت���ر  ال�شحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
بفريو�س  جديدة  اإ�شابة  حالة   40 ت�شجيل  عن 
العدد  لريتفع   ، حملية  حالة   30 منها  ك���رون��ا 
اإىل  اجل��ائ��ح��ة  ب��دء  منذ  ل��الإ���ش��اب��ات  الإج��م��ايل 

اإ�شابة.  1756
�شحفي  اي��ج��از  خ���الل  ج��اب��ر  ال��دك��ت���ر  وب���ني 
احل��الت  اأن  ال�����زراء  رئ��ا���ش��ة  دار  م��ن  الرب��ع��اء 
اململكة  خارج  من  لقادمني  حالت   9 على  ت�زعت 
الأمريكية  املتحدة  وال���لي��ات  ال�شع�دية  م��ن 
مركز  م��ن  اردين  �شاحنة  ل�شائق  وح��ال��ة  وم�شر 
يف  حالتني  املحلية  واحل���الت   ، العمري  ح��دود 
الزرقاء ملخالطني و24 العا�شمة 22 منهم  حلالت 
يف  حالت  و4  ال�شتق�شاء  حتت  وحالتني  م�ؤكدة 

اربد.  
 واأ�شار الدكت�ر جابر اإىل اإن الإ�شابات املحلية 
 65 منها   413 اىل  و�شلت  اب   7 اجلمعة  ي�م   منذ 
لرتتفع  �شفاء  ح��ال��ة   11 �شجلت  فيما  ���ش��ح��اب  
حتت  بقي  فيما   حالة   1372 اىل  ال�شفاء  حالت 

م�شت�شفى المري حمزة  242 يف  381 حالة  العالج 
و126يف مناطق العزل و13 يف امللكة علياء .

اأج��رت  ال�شتق�شاء  ف��رق  اأن  ال���زي��ر  واأو���ش��ح 
الفح��شات  ع��دد  لي�شل  فح�شا   14085 ام�����س 
كما   777222 اإىل  اجلائحة  بدء  منذ  الإجمالية 
و�شل  اردين  اربعيني  ل�شخ�س   وفاة  حالة  �شجلت 
امرا�س  من  ويعاين  �شيئة  بحالة  عربية  دولة  من 

مزمنة.  
فرق  من  فريقا   170 ان  جابر  الدكت�ر  واك��د  
فح��شات  ب��اج��راء  قامت  ال�بائي  ال�شتق�شاء 
ال�شناعية   وامل��ن��ط��ق��ة  ���ش��ح��اب  ل����اء  يف  ت��رك��زت 
وبجه�د  قيا�شية  الفح��شات  ارقام  ان  اىل  م�شريا 
بها  تق�م  التي  اجلبارة  اجله�د  مثمنا  م�شاعفة 
على  يتناوب�ن  والذين  الطبية  واملختربات  الفرق 

�شاعة ي�ميا.   24 مدار 
ودع���ا ال��دك��ت���ر ج��اب��ر امل���اط��ن��ني ال��ب��ع��د عن 
تخالف  التي  والحتفالت  واملنا�شبات  التجمعات 
اجل�شدي  التباعد  تطبيق  والل��ت��زام  التعليمات 

املعقمات.  وا�شتخدام  الكمامات  وارتداء 

*عمان 
الدكت�ر  املكلف  الزراعة  وزير  البيئة  وزير  اكد 
خالل  م��ن  الت�شغيل  م�شروع  اأن  اخلراب�شة  �شالح 
خدمات  م��راك��ز  لن�شاء  يهدف  ال��زراع��ي��ة  املكننة 
ا�شتقرار  ل�شمان  لئق  عمل  ظروف  وت�فري  زراعية 

العمال يف القطاع الزراعي.
وق����ال اخل��راب�����ش��ة خ����الل ت���ق��ي��ع ع����دد من 
الرب��ع��اء،  التعاونية  اجلمعيات  م��ع  التفاقيات 
للعمالة  امل�شغلني  امل��زارع��ني  �شي�شجع  امل�شروع  اإن 
م�ؤ�ش�شات  �شمن  انف�شهم  تنظيم  على  ال��زراع��ي��ة 
الزراعيني  العمال  و�شم�ل  تعاونية،  وجمعيات 
والتاأمني  الجتماعي  ال�شمان  مبظلة  الدائمني 

ال�شحي.

لإن�شاء  مت�يال  �شي�فر  امل�شروع  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الر�س  وتنكات  املحاريث  مثل  زراعية،  اآليات  وحدة 
والث�م  الب�شل  وح�شاد  الزراعية  والآلت  املحم�لة 
والبطاطا، ومكائن زراعة الأ�شتال والبذور الدقيقة 

وغريها.
وحدة  اي��رادات  �شت�شتخدم  امل�ؤ�ش�شات  اأن  وبني 
وال��ت��اأم��ني  ال�شمان  تكاليف  تغطية  يف  الآل��ي��ات 
انتهاء  بعد  الدائمني  الزراعيني  للعمال  ال�شحي 
للخدمات  مراكز   10 �شين�شئ  امل�شروع  واأن  امل�شروع، 
الردن  وادي  منطقة  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��زراع��ي��ة 
 400 لنح�  لئق  عمل  فر�س  وت�فري  واملحافظات، 
يف  العمل  عن  العاطلني  الأردنيني  من  زراعي  عامل 

امل�شروع. مناطق 

*عمان 
املتحدة  الأمم  ل�شندوق  الإقليمي  املكتب  حّذر 
العامل  واإقليم  العربية،  ال��دول  لل�شكان-منطقة 
الأ����ش���رة،  لتنظيم  ال����دويل  ب���الحت���اد  ال��ع��رب��ي 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ب�شبكة  الآخ���ري���ن  والأع�����ش��اء 
واجلن�شية  الإجنابية  ال�شحة  جمال  يف  للمنا�شرة 
كفالة  دم��ج  اأن  من  )اأوان(،  الإجنابية  واحلق�ق 
احلق�ق  وكفالة  والإجن��اب��ي��ة  اجلن�شية  ال�شحة 
ك�فيد-19  م��ع  التعامل  اآل��ي��ات  �شمن  الإجن��اب��ي��ة 

والتعايف منه مل يرق للم�شت�ى املطل�ب حتى الآن.
جاء ذلك، يف بيان م�شرتك �شادر عن ال�شندوق، 
)برتا(  الأردنية  الأنباء  ل�كالة  و�شل  الأرب��ع��اء، 
اأكر  الآن،  املهم  من  “اأنه  اأكدوا  حيث  منه،  ن�شخة 
وحق�ق  اخ��ت��ي��ارات  حتقيق  م�شى،  وق��ت  اأي  م��ن 
والإجنابية  اجلن�شية  ال�شحة  يف  والفتيات  الن�شاء 

واحلق�ق الإجنابية«.
احلك�مات  ت�شمن  اأن  اأه��م��ي��ة  ال��ب��ي��ان،  واأّك���د 
اجلن�شية  ال�شحة  خدمات  ا�شتمرارية  العربية 
والإجن���اب���ي���ة الأ���ش��ا���ش��ي��ة، واح������رتام احل��ق���ق 
ال�شالمة  يف  وحقهن  والفتيات  للن�شاء  الإجنابية 
بالتزامها  اإياها  مذكرا  وال�شتقاللية،  اجل�شدية 
والتنمية  لل�شكان  ال��دويل  امل���ؤمت��ر  عمل  بربنامج 
ومبداأ  امل�شتدامة  التنمية  واأه��داف  نريوبي،  بقمة 

عن الركب«. اأحد  يتخّلف  “اأّل 

واأقّر البيان، بحجم التحدي غري امل�شب�ق الذي 
متثله جائحة )ك�فيد-19(؛ حيث بنّي اأن اإجراءات 
احلظر واإغالق املدار�س، كانت لها اإجراءات �شلبية 
هذه  واأن  والفتيات،  الن�شاء  ورف���اه  �شالمة  على 
التدابري قد زادت من خطر تعّر�شهّن للعنف القائم 
اأعداد  يف  زيادة  عن  ف�شال  الجتماعي،  الن�ع  على 
خ�ش�ع  ووقائع  واملبكر،  الق�شري  ال��زواج  ح��الت 

للختان. الفتيات 
والفتيات  الن�شاء  مع  ت�شامنه  البيان،  واأعلّن 
باجلائحة؛  متنا�شبة  غري  ب�ش�رة  ت��اأث��رّن  الالئي 
مبجال  العامالت  من  باملئة   70 الن�شاء  متثل  حيث 
اأمثال   5 ب  وي�شطلعّن  الجتماعي،  والعمل  ال�شحة 
ي�ؤديها  التي  الأجر  مدف�عة  غري  الرعاية  اأعمال 
الإ�شابة  خلطر  يعر�شهّن  ما  وه�  تقريبًا،  الرجال 

بالفريو�س بدرجة اأكرب.
اجلن�شية  لل�شحة  املنا�شرة  �شبكة  اأن  ُيذكر 
العربي  العامل  يف  الإجنابية  واحلق�ق  والإجنابية 
تاأ�شي�شها كل من مكتب  �شارك يف  �شبكة  )اأوان( هي 
لل�شكان،  املتحدة  الأمم  ل�شندوق  العربية  ال��دول 
لتنظيم  ال��دويل  لالحتاد  العربي  العامل  ومكتب 
الأ�شرة، وعدة منظمات لديها نف�س الأهداف، فيما 
وال�شباب  والفتيات  الن�شاء  حق�ق  مبنا�شرة  يتعلق 
اجلن�شية  ب��ال�����ش��ح��ة  اخل��ا���ش��ة  واح��ت��ي��اج��ات��ه��م 

والإجنابية واحلق�ق الإجنابية.

*عمان 
حماد  �شالمة  الداخلية  وزي��ر  تراأ�س 
جلنة  اجتماع  الأربعاء،  ال���زارة  مبنى  يف 
تنظيم ومتابعة �ش�ؤون احلدود واملطارات، 
املهند�س  املحلية  الإدارة  وزراء  بح�ش�ر 
�شعد  ال��دك��ت���ر  وال�شحة  امل�����ش��ري،  ول��ي��د 
الدكت�ر  املكلف  والزراعة  والبيئة  جابر، 
العامة  والأ���ش��غ��ال  اخل��راب�����ش��ة،  ���ش��ال��ح 
والإ�شكان املهند�س فالح العم��س، والدولة 
ال���داوود،  �شامي  ال����زراء  رئا�شة  ل�ش�ؤون 
وال��دول��ة ل�����ش���ؤون الإع����الم اجم��د ع���دة 
واملياه  �شيف،  خالد  والنقل  الع�شايلة، 
ومدراء  ال�شع�د،  اأب�  رائد  املهند�س  والري 
اجلمارك، وهيئة تن�شيط ال�شياحة، واأمني 
عام وزارة الداخلية ومدير عمليات خلية 
ومدراء  امل�ش�ؤولني  من  وعدد  ك�رونا،  اأزمة 

الإدارات الأمنية املعنية.
وناق�س الجتماع، عددا من امل��ش�عات 
ال�شحية  الإج����راءات  بت�شديد  املتعلقة 
وال�قائية املتخذة للحد من انت�شار فريو�س 
ك�رونا عرب احلدود واملعابر واللتزام بها، 
الب�شائع  ونقل  التجاري  ال�شحن  وعمليات 
ل  التي  الإ�شابات  ع���دة  ظل  يف  والركاب 
تزال حمدودة، اإ�شافة اإىل ا�شتكمال اإن�شاء 
املتطلبات الفنية والإدارية الالزمة للعمل 
يف املعابر احلدودية وخا�شة معربي جابر 

والعمري وتزويدها باحتياجاتها كافة.
واأك�����د وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة يف ب��داي��ة 

اتخاذ  على  احلك�مة  حر�س  الج��ت��م��اع، 
ال���ط��ن  م�شلحة  حت��ق��ق  ال��ت��ي  ال���ق���رارات 
ال�شحية  الناحيتني  من  �شيما  ل  وامل�اطن، 
بينهما  امل�اءمة  ي�شمن  ما  والقت�شادية؛ 
وفقا ل�شروط ومتطلبات ال�شحة وال�شالمة 
العامة وتط�رات ال��شع ال�بائي يف اململكة.
احلك�مية  الزيارات  بعد  حماد:  وقال 
الخ���رية مل��رك��ز ح���دود ال��ع��م��ري، اتخذت 
اأع��داد  ب��زي��ادة  تتعلق  جديدة  اإج���راءات 
خط�ط  اإجن���از  وا�شتكمال  ال��ك��رف��ان��ات، 
وزيادة  والكهرباء  ال�شحي  وال�شرف  املياه 
اأعداد الك�ادر الب�شرية العاملة يف املركز، 
من  واخل���روج  ال��دخ���ل  عمليات  وتنظيم 

الختالط  عدم  ي�شمن  ب�شكل  املركز  واإىل 
ب��ني ال��ع��ام��ل��ني وامل��راج��ع��ني وال�����ش��ائ��ق��ني 
اململكة،  داخ��ل  اإىل  اخل��ارج  من  والقادمني 
اإ�شافة اإىل اجناز بع�س امل�شاريع الإن�شائية 

الالزمة لإدامة العمل يف املركز.
العمل  اأن  اإىل  الداخلية  وزي��ر  واأ���ش��ار 
ي��ج��ري ح��ال��ي��ا يف امل���راك���ز احل���دودي���ة 
لتزويدها  والكرامة  جابر  مثل  الأخ��رى؛ 
باحتياجاتها كافة، واإدامة عمل املنظ�مة 
ال�شالمة  ومتطلبات  وال�قائية  ال�شحية 
ل��الإج��راءات  التقييم  اإع���ادة  بعد  العامة 
مع  الكامل  والتن�شيق  بالتعاون  املتخذة 

اجلهات احلك�مية والأمنية املعنية.

التقييم  اإع��ادة  اإج��راءات  اإن  وا�شاف 
بحيث  احل��دودي��ة،  املعابر  جميع  �شملت 
ي��ت���ىل احل��ك��ام الإداري��������ن والأج���ه���زة 
امل�اطنني  ال��ت��زام  م��دى  متابعة  الأمنية 
و�شبل  واحل��ذر  احليطة  درج��ات  باأق�شى 
انت�شار  م��ن  للحد  والح�����رتاز  ال���ق��اي��ة 

الفريو�س.
لأب���رز  ال������زراء  ع��ر���س  جهتهم،  م��ن 
داخل  وفنيا  اإداري��ا  املتخذة  الإج���راءات 
املخالفات  منع  بهدف  احلدودية  املراكز 
العاملني  �شالمة  تهدد  التي  والتجاوزات 
انتقال  من  واحل��د  ومراجعيه،  املركز  يف 
عدم  مبداأ  وحتقيق  بالفريو�س،  ال��ع��دوى 
الختالط بني القادمني من اخلارج مع كل 
وف�شل  احلدودية،  املراكز  داخل  �شخ�س 
وال���زام  العاملني،  ع��ن  امل��راك��ز  م��راج��ع��ي 
عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين  الأ�شخا�س 
الخ��ت��الط م��ع الآخ��ري��ن ب��ارت��داء ال��زي 
واخ�شاعهم  الغاية،  لهذه  املخ�ش�س  الكامل 
من  خل�هم  م��ن  للتاأكد  ال���الزم  للفح�س 
�شاحات  تنظيم  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ف��ريو���س، 
التبادل التجاري واحلجر ال�شحي، وت�فري 
ال�شحة  ل����زارة  تابعة  �شحية  خمتربات 

داخل املراكز احلدودية وغريها.
واأكد املجتمع�ن اأن الإجراءات املتخذة 
يف مركزي جابر والعمري ت�شري وفق ما ه� 
خمطط له، واأن اأية معيقات ميكن جتاوزها 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.

*عمان 
الأرب��ع��اء، ممثلي  الإع��الم،  دعت هيئة 
باحل�ش�ل  ال��راغ��ب��ني  الإع�����الم،  و���ش��ائ��ل 
التج�ل  ح��ظ��ر  ق���رار  م��ن  ا�شتثناء  ع��ل��ى 
اجلمعة  ي�م  ط�ال  �شيطّبق  الذي  ال�شامل، 
عمان وال��زرق��اء،  العا�شمة  حمافظتي  يف 
م��شحة  الغاية،  لهذه  طلب  تقدمي  اإىل 
ل��دى  ال��ت��ي  الإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت�����ش��اري��ح  اأّن 
الإع���الم���ي���ني ل ت��خ���ل��ه��م ب��احل��رك��ة يف 

املحافظتني.
ذيب  الدكت�ر  الهيئة  عام  مدير  واأ�شار 
بهدف  اأّن��ه  اإىل  الربعاء،  بيان  يف  القرالة 
منح  �شيتم  الإع���الم،  قطاع  على  الت�شهيل 
ت�شاريح مرور م�ؤقتة ملمثلي و�شائل الإعالم، 

عمان  حمافظتي  يف  املقبل  اجلمعة  لي�م 
والزرقاء. 

بطلب  ال���ت���ق���ّدم  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
عرب  ال�شامل،  احلظر  ق��رار  م��ن  ا�شتثناء 
“الك�شل”  ملف  يف  اخلانات  جميع  تعبئة 
من  والتي   ..... التايل  الرابط  يف  املرفق 
ال�طني  والرقم  الرباعي  ال�شم  �شمنها، 
با�شم  امللف  وت�شمية  ال�شتثناء،  لطالب 
عرب  واإر���ش��ال��ه  املعنية،  الإع����الم  و�شيلة 
media@ ال��ت��ايل:  الل��ك��رتوين  الربيد 
اأي  ينظر يف  لن  باأّنه  علمًا   pm.gov.jo

طلب غري م�شت�ٍف لل�شروط امل�شار اإليها.
الطلب،  مقّدم  اإىل  �شي�شل  اأنه  واأو�شح 
حال  ويف  الطلب،  ا�شتالم  بتاأكيد  يفيد  رّد 

وقت  من  دقيقة   60 خ��الل  ال��ّرد  ي�شل  مل 
اإج���راءات  م��ن  التحقق  يرجى  الإر���ش��ال، 

الإر�شال والعن�ان املر�َشل اإليه.
ولفت القرالة اإىل اأّن هذه ال�شتثناءات 
امل���ؤق��ت��ة مت��َن��ح ل��غ��اي��ات ال��ت��ن��ّق��ل واإجن���از 
ي�شمح  ول  ال�شرورية  الإعالمية  الأعمال 
م���ؤك��دًا  �شخ�شية،  لغايات  با�شتخدامها 
لغري  امل�ؤقت  الت�شريح  ه��ذا  ا�شتخدام  اأّن 
�شيعّر�س  اأج��ل��ه��ا،  م��ن  منح  ال��ت��ي  ال��غ��اي��ات 
و�شحب  ال��ق��ان���ن��ي��ة  للم�شاءلة  �شاحبه 

الت�شريح منه.
الطلبات  اعتماد  يجري  لن  اأّن��ه  وب��ني 
التي  اأو  ال�ات�شاب،  تطبيق  عرب  ال����اردة 
امل�ؤ�ش�شة  علم  دون  ف���ردّي  ب�شكل  ت�شل 

ال�شتثناء،  بطلب  امل��خ���ل��ة  الإع��الم��ي��ة 
يرد  طلب  اأي  يف  ينَظر  لن  اأن��ه  اإىل  م�شريًا 
ال�شاعة  بعد  املعلن  الإلكرتوين  الربيد  اإىل 

9:00 من �شباح ي�م غد اخلمي�س.
الت�ا�شل  �شيجري  اأّنه  القرالة  واأو�شح 
�شدور  عند  الطلب  �شاحبة  امل�ؤ�ش�شة  مع 
الربيد  اأو  ال��ه��ات��ف  ع��رب  ال���ش��ت��ث��ن��اءات، 
الل���ك���رتوين ال����ذي ج���رى اإر����ش���ال طلب 
م�افقة  ب�شدور  لإعالمها  منه،  ال�شتثناء 
خلية الأزمة يف املركز ال�طني لالأمن واإدارة 
الت�شل�شلية  والأرق��ام  الطلب،  على  الأزمات 
م�شاء  خالل  وذلك  بها،  اخلا�شة  الفردية 
ي�م غد اخلمي�س، ولن يك�ن هناك ت�شاريح 

اإلكرتونية اأو ورقية ت�شت�جب الت�شليم.

*عمان 
قالت وزارة ال�شحة، اإن عدد م�شتخدمي 
اأكر  اإىل  اململكة، و�شل  )اأم��ان( يف  تطبيق 
من ملي�ن م�شتخدم، اي 10 باملئة من �شكان 

اململكة.
وب��ّي��ن��ت ال������زارة يف ب��ي��ان الرب��ع��اء، 
بالت�شال  قام�ا  امل�اطنني  من  ع��ددا  اأّن 
باجلهات ال�شحية بعد ما و�شلتهم تنبيهات 
خالط�ا  بانهم  ت��شح  التطبيق،  خالل  من 
ا�شخا�شا مت ت�شجيل اإ�شابتهم خالل اليام 

املا�شية.
وا�شار البيان اىل اأن هذا المر اأدى اإىل 
الآن،  اإىل  جديدة  ا�شابة  حالة   13 ك�شف 

منها 3 ي�م الثالثاء.
�شرورة  اإىل  امل�اطنني  ال���زارة  ودع��ت 
حتميل تطبيق اأمان مل�شاهمته بك�شر �شل�شة 

العدوى واحلد من انت�شار ال�باء.
التكن�ل�جيا  ت�ظف  اإن��ه��ا  وا�شافت 
تنفيذ  يف  ال��ب��ي��ان��ات  وع��ل��م  احل��دي��ث��ة 
ال��ت��ق�����ش��ي ال����ب���ائ���ي وح�����ش��ر امل��ر���س 

وهنا  �شخ�نة،  الأك��ر  ال��ب���ؤر  واكت�شاف 
على  لقدرته  اأمان،  تطبيق  اأهمية  تكمن 
من  ميكنهم  مما  امل�شابني  خمالطي  تنبيه 
العدوى  �شل�شلة  وك�شر  املبا�شر  الفح�س 

�شريع. ب�شكل 
ا�شتخدام  ���ش��رورة  ال�����زارة  واأك���دت 
تنبيهات  باإر�شال  ليق�م  وتفعيله  التطبيق 
اأو  خمالطتهم  ح���ال  يف  للم�شتخدمني 
ت�شخي�س  مت  اأ���ش��خ��ا���س  م��ن  اق��رتاب��ه��م 
ا���ش��اب��ت��ه��م ب��امل��ر���س خ���الل ال������ 14ي���م��ا 

التطبيق  اأثبت  اأن  بعد  خ�ش��شًا  املا�شية، 
بع�س  اإىل  ال��ش�ل  من  ومتّكنه  اأهمّيته 
اكت�شاف  وت�شريع  املخالطة،  احل���الت 

اإ�شابة. حالت 
الذين  الأ�شخا�س  ال���زارة  دعت  كما 
)اأم��ان(  تطبيق  ع��رب  تنبيهات  و�شلتهم 
�شرورة  م�شابني،  اأ�شخا�شًا  ملخالطتهم 
ة  املخت�شّ الطبّية  للمراكز  ف�رًا  الت�ّجه 
عن  للك�شف  الالزمة  الفح��شات  لإجراء 

اإجراءات. حالتهم، واتخاذ ما يلزم من 

تسجيل 40 حالة اصابة بكورونا 
منها 30 حالة محلية

الزراعة توقيع اتفاقيات مشروع 
التشغيل من خال المكننة

صندوق أوان : خدمات تنظيم 
األسرة لم ترق للمستوى المطلوب 

بالمنطقة العربية خال الجائحة

وزير الداخلية يترأس اجتماع لجنة 
تنظيم ومتابعة شؤون الحدود

هيئة اإلعام: تصاريح مرور لإلعاميين والصحفيين 
خال الحظر الشامل الجمعة في عمان والزرقاء

الصحة: أكثر من مليون مواطن 
يستخدمون تطبيق أمان

*عمان 
اأجمد  الإع��الم  ل�ش�ؤون  الدولة  وزير  اأعلن 
�شامل  الع�شايلة عن فر�س حظر جت�ل  ع�دة 
اآب احل���ايل يف  م��ن  ي����م اجل��م��ع��ة 28  ط����ال 
فقط،  وال��زرق��اء  عّمان  العا�شمة  حمافظتي 
الإ�شابة  ح��الت  تزايد  ا�شتمرار  بعد  وذل��ك 
بفريو�س ك�رونا يف املحافظتني؛ على اأن ت�شتمر 
حمافظات  باقي  يف  هي  كما  احلظر  �شاعات 

اململكة.
�شحفي  اإي��ج��از  خ��الل  الع�شايلة  واأو���ش��ح 
احلظر  اأن  الربعاء،  م�شاء  ال���زراء  رئا�شة  يف 
ال�شاعة  م��ن  �شيبداأ  املحافظتني  يف  ال�شامل 
اآب  من   27 اخلمي�س  ي�م  لياًل  ع�شرة  احلادية 
ال�شاعة  حتى  �شاعة   24 ملدة  وي�شتمر  احلايل 

احلادية ع�شرة لياًل من ي�م اجلمعة املقبل.
ُتخ�ل  ل  الإلكرتونية  الت�شاريح  اأن  واأكد 
خالل  باحلركة  وال��زرق��اء  عّمان  يف  حامليها 
منح  اإىل  م�����ش��ريا  ال�����ش��ام��ل،  احل��ظ��ر  ���ش��اع��ات 
اإدامة  ت�شاريح لعدد حمدود من العاملني على 
فيها  مب��ا  احل��ي���ي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  بع�س  عمل 
اأزم��ة  خلية  ع��ن  و�شت�شدر  الإع���الم،  و�شائل 
ك�رونا يف املركز ال�طني لالأمن واإدارة الأزمات 
ح��الت  يف  تطبق  كانت  التي  الآل��ي��ة  بنف�س 

احلظر ال�شامل �شابقا.
وا�شار اإىل اأن الك�ادر الطبية والتمري�شية 
ال�شامل،  احلظر  تطبيق  من  �شت�شتثنى  العاملة 
امل�شافرين  حركة  ت�شهيل  اإىل  الإ���ش��ارة  م��ع 
مطار  من  ومرافقيهم  القادمني  اأو  املغادرين 
تذاكر  اإب��راز  خالل  من  ال��دويل،  علياء  امللكة 

ال�شفر.

احلظر  انتهاء  بعد  اأن  اإىل  الع�شايلة  ون�ه 
ال�شاعة  مت���ام  يف  امل��ح��اف��ظ��ت��ني  يف  ال�����ش��ام��ل 
احلادية ع�شرة لياًل ي�م اجلمعة املقبل، �شيبداأ 
املعم�ل به حاليًا يف جميع  احلظر العتيادي 
ال�شاعة  حتى  ي�شتمر  وال��ذي  اململكة،  اأنحاء 
و�شتك�ن  املقبل،  ال�شبت  �شباح  من  ال�شاد�شة 
خالل  فاعلة  ال�شادرة  اللكرتونية  الت�شاريح 

�شاعات احلظر العتيادي.
كما اأكد الع�شايلة اأن تنفيذ احلظر ال�شامل 
يف حمافظتني فقط ياأتي وفقا للت�جه اجلديد 
مرن  وب�شكل  حمدودة  اإغالقات  بتنفيذ  املعلن 
�شحة  حماية  بني  الت�ازن  حتقيق  يف  ي�شاهم 
والرتكيز  القت�شاد  وا���ش��ت��دام��ة  امل���اط��ن��ني 
يف  ارتفاعا  ت�شهد  التي  ال�شاخنة  املناطق  على 

حالت الإ�شابة.
واأ�شاف اأن احلظر ال�شامل يهدف اإىل تقليل 
الرئي�س  ال�شبب  وه�  املخالطة،  وم��دد  فر�س 
التق�شي  ف��رق  ن  وميكِّ ك���رون��ا،  ع��دوى  ن�شر  يف 
ال���ب��ائ��ي م��ن ت��رك��ي��ز ج��ه���ده��ا ع��ل��ى تق�شي 

احلالت املحتملة يف ب�ؤر انت�شار ال�باء.
احلك�مة  اأن  اإىل  الع�شايلة  اأ���ش��ار  كما 
وب�شكل  حر�س  بكل  تتابع  املعنية  والأجهزة 
ل���اء  يف  ال���ب��ائ��ي��ة  احل��ال��ة  ت��ط���رات  حثيث 
اأم�س،  ي�م  اإ�شابة  حالت  ت�شجيل  بعد  ماركا، 
الإ�شابات  اأع��داد  ا�شتمرت  حال  يف  اأنه  مبينا 
قرارات  اتخاذ  �شيتم  مقلق،  ب�شكل  بالرتفاع 

�شريعة تت�شمن اإجراءات احرتازية اإ�شافية.
حك�مية  اجتماعات  اإىل  الع�شايلة  ولفت 
تط�رات  على  لل�ق�ف  ام�س  عقدت  عديدة 
احلالة ال�بائية، وحتديد جمم�عة اإجراءات 

للجنة  اج��ت��م��اع  �شمنها  م��ن  معها،  للتعامل 
والت�ريد  والإن��ت��اج  العمل  �شال�شل  ا�شتدامة 
اأزم��ة  خلية  عن  مندوبني  بح�ش�ر  ال���زاري��ة 
واإدارة  ل��الم��ن  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  يف  ك����رون���ا 
الأزمات، والذي تقرر من خالله جمم�عة من 

الإجراءات.
اللجنة  م�افقة  من  تداوله  مت  ما  وح���ل 
جر�س  مهرجان  اإقامة  على  لالأوبئة  ال�طنية 
وزارة  اأن  الع�شايلة  اأك���د  رم���زي،  باحتفال 
لهذا  املهرجان  اإقامة  جتميد  ق��ررت  الثقافة 
العام، بعد تزايد عدد حالت الإ�شابة خالل 
الأ�شب�عني املا�شيني، لفتا اإىل اأن طلب اإقامة 
�شابقا  تقدميه  مت  للمهرجان  الرمزي  احلفل 
ال�بائية،  للحالة  الأخ��رية  التط�رات  وقبل 
م�شريا اإىل اأن الحتفال كان عبارة عن فعالية 
افتتاح واختتام ملدة �شاعة فقط، ودون جمه�ر 

مع اللتزام بالتدابري ال�شحية ال�قائية.
ال����اردة  بال�شتف�شارات  يتعلق  وفيما 
املهنية،  ال��ن��ق��اب��ات  بع�س  ان��ت��خ��اب��ات  ح���ل 
متكني  على  احلك�مة  حر�س  الع�شايلة  اأك��د 
با�شتحقاقاتها  الل���ت���زام  م���ن  ال��ن��ق��اب��ات 
اإىل  الإط�����ار  ه���ذا  م�����ش��ريا يف  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة، 
الأوب���ئ���ة  م���ع جل��ن��ة  ت���در����س  اأن احل��ك���م��ة 
وفقًا  النقابية،  النتخابات  تنظيم  اإمكانية 
حماية  ت�شمن  �شارمة  �شحية  لربوت�ك�لت 

واملنظمني. امل�شاركني 
الجتماعات  اأن  ال�����ش��دد  ه��ذا  يف  واأك���د 
لغايات التح�شري لالنتخابات النيابية القادمة 
وال�شرتاطات  املتطلبات  �شمن  َتِتم  اأن  بد  ل 
على  حت��ر���س  وال��ت��ي  وال���ق��ائ��ي��ة،  ال�شحية 

والتباعد واللتزام  الكمامات  بارتداء  التقيد 
باإجراءات �شبط العدوى، و�ش�ف ت�شدد وزارة 
ام الإداريني والأجهزة  الداخلية ممثلة باحلكَّ
ل�شمان  الفعاليات،  الرقابة على هذه  الأمنية 

ال�شالمة ال�شحية فيها.
بح�شب   - الداخلية  وزارة  �شت�شدد  كما 
جتمع  اأي  ومنع  ل�شبط  رقابتها  الع�شايلة- 
ال�شحية  والتدابري  ال��دف��اع  لأوام���ر  خمالف 
وبي�ت  الأف��راح  جتمعات  خا�شة  الحرتازية 
يخالف  �شخ�س  اأي  ت�قيف  و�شيتم  ال��ع��زاء، 
اأوامر الدفاع وينظم هذا الن�ع من التجمعات، 
ملدة 14 ي�ما كما اأعلن وزير الداخلية، م�شيفا 
“ وقد ثبت للجميع اأثر هذه التجمعات ال�شلبي 
انتكا�شة  ُيحدث  ب�شكل  ك�رونا  عدوى  نقل  يف 

عامة لل��شع ال�بائي ي�شعب تداركها«.
اأن  الإع���الم  ل�ش�ؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  واأك���د 
منه  الغر�س  لي�س  الإج�����راءات  يف  الت�شدد 
وحماية  حمايته،  بل  امل�اطن،  على  الت�شييق 

�شحته، واأ�شرته واملجتمع.
ل  امل�اطنني،  “اإخ�تي  الع�شايلة:  وق��ال 
حزن  لبي�ت  تتح�ل  اأن  الفرح  لبي�ت  نريد 
نع�ل  وفراقهم،  الأحبة  مر�س  ب�شبب  وت��رح 
اإج��راء  اأي  وجن��اح  والتزامكم،  وعيكم،  على 
تنفيذه  ب�شرامة  يتم  ل  واح���رتازي  وق��ائ��ي 
فقط، لكن اأي�شًا بقناعة من ميتثل له والتزامه 

الذاتي«.
ب��ال��ق���ل:  الإي���ج���از  الع�شايلة  واخ��ت��ت��م 
واأحّباءكم،  �شّحتكم  وحمى  اهلل،  “حماكم 
وحفظ ال�طن والإن�شانّية جمعاء من �شّر هذا 

ال�باء«.



اإلدارة المحلية تتخذ مجموعة 
من اإلجراءات الوقائية

  
*عمان 

وجمال�س  البلديات  على  الربعاء،  املحلية،  الإدارة  وزارة  عممت 
لتخاذ  اململكة،  يف  البلدية  ال�ش�ؤون  ومديريات  امل�شرتكة  اخلدمات 

الإجراءات ال�قائية للحفاظ على �شحة و�شالمة امل�اطنني.
الأنباء  ل�كالة  العبادي  زين  ال�زارة  يف  الإعالمي  الناطق  وقالت 
اإن الإجراءات �شملت تعديل دوام امل�ظفني بن�شبة  الأردنية )برتا(، 
ال�ظائف  التعميم  وا�شتثنى  ال�شب�ع،  اأي��ام  على  مق�شمة  باملئة   50
ال�شماح  وع��دم  ذل��ك،  خ��الف  عمله  طبيعة  تقت�شي  وم��ن  الإ�شرافية 
التباعد اجل�شدي  الكمامة مع �شرورة  بارتداء  اإل  املراجعني  بدخ�ل 

بني امل�ظفني واملراجعني.
)اأم��ان(  تطبيق  تفعيل  اي�شا  الج���راءات  �شمن  من  اأن  وبينت 
للم�ظفني، واتخاذ الجراءات الالزمة ملنع ا�شتقبال املراجعني الذين 

مل يفعل�ا التطبيق.
وحددت الجراءات امل�ظفني الذين ميكن تكلفيهم بالعمل عن ُبعد 
مع مراعاة امل�ظفات احل�امل واملر�شعات، وامل�ظفني الذين يعان�ن من 
الل�ائية،  الطبية  اللجان  من  تقارير  على  واحلا�شلني  مزمنة  اأمرا�س 

وامل�ظفني املخالطني مل�شابني اأو قاطنني يف اأماكن الب�ؤر املعلن عنها.
الداخلية  ال��رق��اب��ة  دور  تفعيل  على  الج����راءات  ���ش��ددت  كما 
باتخاذ  البلديات  روؤ�شاء  وتف�ي�س  واملراجعني،  امل�ظفني  كافة  على 
الدفاع  قان�ن  من   7 املادة  لأحكام  ا�شتنادا  املخالفني  بحق  العق�بات 
رقم 13 ل�شنة 1992، وتفعيل دور مراقبي ال�شحة ومراقبي البلديات 
املن�شاآت  الدفاع 11 على  امر  لتنفيذ  لهم  املف��شة  باتخاذ الجراءات 

القت�شادية. 
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*عمان 
واملقد�شات  وال�����ش���ؤون  الأوق����اف  وزي���ر  بحث 
رئي�س  مع  اخلاليلة،  حممد  الدكت�ر  الإ�شالمية، 
الكباريتي، ق�شية  نائل  العني  الأردن،  غرفة جتارة 
الإنذارات التي وجهتها ال�زارة مل�شتاأجري اأمالكها يف 
حمافظة اإربد لدفع الأج�ر امل�شتحقة عليهم وتغيري 
عق�د الإيجار اإىل اأجرة املثل اأو ت�شليم املحالت قبل 

نهاية العام احلايل.
اأك��د  الأرب��ع��اء،  للغرفة  �شحفي  بيان  وح�شب 
مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  خالل  اخلاليلة،  الدكت�ر 
ما  بت�شديد  يق�م�ا  مل  م�شتاأجرين  وج�د  ال���زارة، 
عديدة  �شن�ات  منذ  اإي��ج��ارات  من  عليهم  ي�شتحق 

ما�شية.
واأ�شار اإىل اأن ال�زارة �شكلت جلنة لدرا�شة هذه 

الق�شية، مبينا اأنه �شيتم اإعفاء كل من يتقدم بطلب 
الإن��ذارات  اإيقاف  جانب  اإىل  التعطل  فرتة  خالل 
العام  نهاية  حتى  امل�شتاأجرين  التجار  اإىل  املقدمة 

احلايل.
اأن ال�قت  اأ�شار العني الكباريتي اإىل  من جانبه، 
ظل  يف  الإن�����ذارات  لت�جيه  منا�شب  غ��ري  احل���ايل 
جائحة فريو�س ك�رونا والظروف الراهنة التي متر 

للن�شاط  الكبري  والرتاجع  اأجمع  والعامل  البالد  بها 
القت�شادي.

اإرب��د  جت��ارة  غ��رف��ة  رئي�س  اأك��د  جانبه،  م��ن 
ا�شتعداده  اللقاء  ح�شر  ال��ذي  ال�ش�حة  حممد 
وعمل  ال�����زارة  م��ن  امل�شتاأجرين  ال��ت��ج��ار  للقاء 
ي��ر���ش��ي جميع  ال��الزم��ة مب��ا  امل��ال��ي��ة  ال��ت�����ش���ي��ات 

الأطراف.

*عمان 
الهيئة  مف��شي  جمل�س  رئي�س  اأك���د 
امل�شتقلة لالنتخاب الدكت�ر خالد الكاللدة، 
تاأجيل  يف  القرار  �شاحبة  هي  الهيئة  اأن 
النتخابات، ويرتبط ذلك بال��شع ال�بائي 
املتعلق بفريو�س ك�رونا وقرار فر�س حظر 

�شامل يف البالد.
هيئة  لقائه  خ��الل  الكاللدة  واأ���ش��اف 
“همم”،  املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  تن�شيق 
�شتجمد  النتخابات  تاأجيل  ح��ال  يف  اأن��ه 
ت�قفت  حيث  من  وت�شتكمل  الإج���راءات، 

بعد حتديد م�عد جديد لها.
الهيئة حري�شة على تهيئة  اأن  واأو�شح 
الداعمة  وال�شيا�شات  امل��ن��اخ��ات  جميع 
لنجاح النتخابات، م�شريا اإىل اأن امل�شاركة 
هي التي حتدث اثرًا وت��شل ر�شالة ل�شانعي 
القرار حتى ل� كانت ب��شع ورقة بي�شاء يف 

�شناديق القرتاع.
باإي�شال  معنية  ال��دول��ة  اأن  وت��اب��ع 
ر�شائل تطمني �شيا�شية لكل الأطراف، لكن 

الأخ��رى  هي  مطالبة  الأخ���رى  الأط���راف 
الرقابة  اأهمية  وب��ني  تطمني.  بر�شائل 
امل�افقة  واأن  و�شرورتها،  النتخابات  على 
مب�ؤ�ش�شات  مرتبط  املراقبني  اعتماد  على 

متخ�ش�شة بالعملية النتخابية.
م�ؤ�ش�شات  مع  والتعاون  بالعمل  ورح��ب 
يف  الفعال  دوره���ا  م��ق��درا  امل���دين،  املجتمع 

الرقابة والت�عية والرتويج لالنتخابات.
ون������ه ب����اإج����راء ب��ع�����س ال��ت��ع��دي��الت 
وال���ت���غ���ي���ريات ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات الق�����رتاع 
والت�ش�يت مبا ينا�شب متطلبات املرحلة يف 
ظل جائحة ك�رونا، م�شددا على ان �شمانات 
كل  وان  الأ�شا�س،  هي  وال�شفافية  النزاهة 
هدفها  والتغيريات  اجل��دي��دة  التعليمات 
للناخبني  العامة  ال�شالمة  على  احلفاظ 
بفريو�س  العدوى  انت�شار  ومنع  والناخبات 
على  حر�شهم  احل�����ش���ر  واب���دى  ك���رون��ا. 
النتخابات  يف  والعمل  الهيئة  مع  التعاون 

باعتبارها ركيزة للبناء الدميقراطي.
الأكر  الق�شية  اأن  اإىل  الكالدة  وبلفت 

اإثارة للجدل وال�شئلة، هي القي�د الراكدة 
اأ�شماء  الأوىل  فئتني؛  اإىل  تنق�شم  التي 
اأح����ال  ب��ط��اق��ات  لديهم  لي�س  ا�شخا�س 
اأو مت�فني ومل يتم ا�شدار �شهادات  مدنية، 
وفاة باأ�شمائهم من دائرة الأح�ال املدنية، 
مدنية  اأح���ال  بطاقة  لديهم  ملن  والثانية 
عناوينهم  اأو  عن�ان  لهم  ي�جد  ل  ولكن 
وثقت  الهيئة  وان  الأردن،  خ��ارج  املثبتة 
حتت  وو�شعتها  احل��الت  هذه  كل  ور�شدت 
ل  حتى  بها  العام  ال��راأي  وعرفت  املجهر، 

يطال الت�شكيك العملية النتخابية.
من  العام  بالنائب  �شيجتمع  انه  وذك��ر 
اأجل البت ال�شريع يف املخالفات النتخابية 
وتقطع  ال���ردع  حتقق  حتى  ترتكب  التي 

الطريق على اجلرائم النتخابية كافة.
التعليمات  عدلت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ي�شمن  مبا  النتخابية  باحلمالت  اخلا�شة 
ومبا  للق�ائم  بنكية  ح�شابات  فتح  ت�شهيل 
احلمالت  على  النفاق  على  الرقابة  ي�شهل 

النتخابية.

*عمان 
م�ؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  جمل�س  ق��رر 
ال�شماح  ج�دتها  و�شمان  العايل  التعليم 
والكليات  اجلامعية  والكليات  للجامعات 
الطاقة  برفع  التقدم  املت��شطة  اجلامعية 
ب�شرف  واخل��ا���ش��ة  العامة  ال�شتيعابية 
اآخر  تاريخ  من  الزمنية  امل��دة  عن  النظر 

قرار رفع طاقة ا�شتيعابية.
تراأ�شها  التي  جل�شته  يف  املجل�س  واأق��ر 
التعليم  م�ؤ�ش�شات  اعتماد  هيئة  رئي�س 
ظافر  الدكت�ر  ج�دتها،  و�شمان  ال��ع��ايل 
املعرفية  املجالت  الأرب��ع��اء،  ال�شرايرة، 
وتكن�ل�جيا  الأع��م��ال،  ذك��اء  لتخ�ش�شات 
التجميلية  امل�شتح�شرات  وت�شنيع  مالية، 

والكيماوية برنامج البكال�ري��س.
اخلا�س  العتماد  على  املجل�س  وواف��ق 
امل�شتح�شرات  ت�شنيع  لتخ�ش�شات  الأويل 
وتكن�ل�جيا  والكيميائية،  التجميلية 
امل���ال���ي���ة، وذك������اء الأع�����م�����ال، ب��رن��ام��ج 
الأو�شط،  ال�شرق  جامعة  يف  البكال�ري��س، 

وعلم البيانات والذكاء ال�شطناعي برنامج 
يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  البكال�ري��س 
م���اأدب���ا، وت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل���م��ات والأر���ش��ف��ة 
الكلية  يف  البكال�ري��س  برنامج  الرقمية 
وعلم  للتكن�ل�جيا،  العربية  اجلامعية 
برنامج  ال�شطناعي  وال��ذك��اء  البيانات 
التقنية،  الطفيلة  البكال�ري��س يف جامعة 
البكال�ري��س  برنامج  ال�شيرباين  والأم��ن 

جامعة عمان العربية.
ا�شتمرارية  على  املجل�س  واف���ق  كما 
اإر�شاد و�شحة  العتماد اخلا�س لتخ�ش�شي 
واإر���ش��اد  البكال�ري��س،  برنامج  نف�شية 
نف�شي ترب�ي برنامج الدكت�راه يف جامعة 
باب  فتح  اإع���ادة  على  واف��ق  فيما  م���ؤت��ة، 
قب�ل طلبة جدد يف تخ�ش�س اإر�شاد نف�شي 
ترب�ي برنامج املاج�شتري يف جامعة م�ؤتة، 
الرتبية  لتخ�ش�س  اخل��ا���س  والع��ت��م��اد 
عمان  جامعة  يف  العايل  الدبل�م  برنامج 
اخلا�س  العتماد  وا�شتمرارية  العربية، 
اخلا�شة  ال�شتيعابية  الطاقة  وتثبيت 

ماج�شتري  برنامج  احلا�ش�ب  علم  لتخ�ش�س 
فتح  واإع����ادة  العربية،  عمان  جامعة  يف 
علم  تخ�ش�س  يف  ج��دد  طلبة  قب�ل  ب��اب 
جامعة  يف  املاج�شتري  برنامج  احل��ا���ش���ب 
رفع  على  املجل�س  وواف��ق  العربية.  عمان 
حطني  لكلية  العامة  ال�شتيعابية  الطاقة 
الطاقة  ورف���ع  مت��شطة،  جامعية  كلية 
املحا�شبة  لتخ�ش�س  اخلا�شة  ال�شتيعابية 
كلية  يف  املت��شط  اجلامعي  الدبل�م  برنامج 
الطاقة  وتثبيت  ورفع  ال�شالمي،  املجتمع 
اإدارة  لتخ�ش�س  اخلا�شة  ال�شتيعابية 
الأعمال برنامج الدبل�م اجلامعي املت��شط 
والعتماد  الإ���ش��الم��ي،  املجتمع  كلية  يف 
ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وتثبيت  اخل��ا���س 
لتخ�ش�س ميكانيك الآليات الثقيلة برنامج 
الأمري  كلية  يف  املت��شط  اجلامعي  الدبل�م 
كلية  الفنية  الثاين  عبداهلل  بن  احل�شني 
وا�شتمرارية  ع�شكرية،  مت��شطة  جامعية 
كم�شت�شفى  الأردن  م�شت�شفى  اع��ت��م��اد 

تعليمي.

*عمان 
نفذ فريق »را�شد » ملراقبة النتخابات 
للم�شهد النتخابي  �شل�شلة تتبع  الربملانية، 
جمع  خ����الل  م���ن  الأردن  يف  ال���ربمل���اين 
وامل�اطنني  بامل�اطنات  املتعلقة  املعل�مات 
املجل�س  لنتخابات  الرت�شح  ين�ون  الذين 
اإج��راوؤه��ا  امل��زم��ع  ع�شر  التا�شع  النيابي 
دوائ��ر  كافة  يف  املقبل  الثاين  ت�شرين  يف 
امليدانية  الر�شد  ف��رق  واعتمدت  اململكة 
وال�شفحات  ال�شخ�شية  اللقاءات  منهجية 
اخل��ا���ش��ة ب��الن��ت��خ��اب��ات ع���رب و���ش��ائ��ل 
واحل�شابات  املختلفة  الجتماعي  الت�ا�شل 
ي��ن���ون  ال��ذي��ن  ل��الأ���ش��خ��ا���س  ال�شخ�شية 

الرت�شح.
واأظهرت نتائج الر�شد التي مت تنفيذها، 
اأن الذين ين�ون الرت�شح و�شل عددهم اإىل 
تاريخ  حتى  ومرت�شحًا  مرت�شحة   1076
2020/8/26، و�شل عدد الإناث منهم اإىل 
206 ين�ين الرت�شح وبن�شبة و�شلت اإىل 19 
الرت�شح.. ين�ون  الذين  جمم�ع  من  باملئة 
وبلغت ن�شبة الذك�ر من املجم�ع 81 باملئة.

النتخابية  ال���دوائ���ر  �شعيد  وع��ل��ى 
ت�شدرت دائرة البلقاء الدوائر النتخابية 
و�شلت  وبن�شبة  الرت�شح  ين�ي  من  باأكر 
ين�ون  ال��ذي��ن  جمم�ع  م��ن  باملئة   10 اإىل 

النتخابية  الكرك  دائ��رة  تلتها  الرت�شح، 
باملئة من جمم�ع  اإىل 5ر9  وبن�شبة و�شلت 
الذين لديهم الرغبة بالرت�شح، اأما الدوائر 
الرت�شح  ين�ي  من  بعدد  الأقل  النتخابية 
بدو  دوائ��ر  كانت  الربملانية  لالنتخابات 
باملئة   2 بن�شبة  الثالثة  وارب���د  اجل��ن���ب 
الرغبة  لديه  م��ن  جمم�ع  م��ن  منهم  لكل 
بني عامر،  الدكت�ر عامر  بالرت�شح.  وقال 
تزايد  اأن  را���ش��د،   – احل��ي��اة  مركز  مدير 
لالنتخابات  واملرت�شحني  املرت�شحات  اعداد 
ع�شر،  التا�شع  ال��ن���اب  ملجل�س  الربملانية 
الردنيات  قبل  من  كبري  اهتمام  اإىل  ي�ؤ�شر 
والردنيني بالعملية النتخابية، واأن زيادة 
امل�شاركة  ن�شبة  اأعداد املرت�شحني تزيد من 
اأنه مازال لدينا 41 ي�مًا  املت�قعة، ل�شيما 
ب�شكل  الرت�شيح  ب��دء  م�عد  ع��ن  تف�شلنا 
ر�شمي، ما يعنى اأن الفر�شة مازالت متاحة 

لزيادة اأعداد املرت�شحني واملرت�شحات.
امل�شهد  اأن  عامر  بني  ال��دك��ت���ر  واأك���د 
�شرورة  مع  ين�شجم  اأن  بد  ل  النتخابي 
من�شجم  ليك�ن  ال��ربمل��اين  امل��خ��رج  جت�يد 
وكذلك  النتخابية  الق�اعد  تطلعات  مع 
الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اأول���ي��ات  مع  ان�شجامه 
املحافظات،  �شعيد  وعلى  امللفات.  كافة  يف 
فقد بلغ عدد من ين�ي الرت�شح يف العا�شمة 

وبن�شبة  ومرت�شحا  مرت�شحة   243 عمان 
23 باملئة من جمم�ع الذين ين�ون الرت�شح 
مرت�شحة   156 اربد  حمافظة  تلتها  الكلي، 
املجم�ع  م��ن  15باملئة  وبن�شبة  ومرت�شح 
الأقل  العقبة  حمافظة  حلت  فيما  الكلي 
مر�شحا   33 ب��ع��دد  املرت�شحني  م��ن  ع���ددًا 
من  جمم�ع  من  باملئة   3 وبن�شبة  ومر�شحة 
ين�ي الرت�شح. اأما ال�شيدات الل�اتي ين�ين 
املفرق  دائ��رة  كانت  لالنتخابات  الرت�شح 
بال�شيدات  ح�����ش���رًا  الأك���ر  النتخابية 
النتخابات  خل��س  النية  ميتلكّن  الل�اتي 
من  48ب��امل��ئ��ة  بن�شبة  املقبلة  الربملانية 
جم��م���ع ال��ذي��ن ي��ن���ون ال��رت���ش��ح يف ذات 
بن�شبة  اجلن�ب  بدو  دائرة  تلتها  الدائرة، 
37 باملئة وتلتهما دائرة بدو ال�شمال بن�شبة 
نف�س  يف  املر�شحني  جمم�ع  م��ن  36باملئة 
الذين  بالرجال  يتعلق  فيما  اأما  الدائرة. 
الربملانية،  لالنتخابات  الرت�شح  ي��ن���ون 
يف  الأعلى  النتخابية  جر�س  دائرة  كانت 
ن�شبة ت�اجد الرجال الذين ين�ون الرت�شح 
جمم�ع  من  93باملئة  بن�شبة  لالنتخابات 
تلتها  الدائرة،  ذات  يف  النية  لديهم  الذين 
الرابعة  والعا�شمة  الأوىل  ارب��د  دوائ���ر 
من  منها  لكل  باملئة   92 بن�شبة  وم��ع��ان 

جمم�ع املرت�شحني يف كل دائرة.

*عمان 
ح���ل  ور���ش��ة  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  نظمت 
ح��شبة وحدات اللجان الطبية العالجية، 
مب�����ش��ارك��ة ع����دد م���ن ���ش��ب��اط ارت���ب���اط 
ال�زارة  وا�شارت  لها.  التابعة  امل�شت�شفيات 
ال�شتغناء  اإىل  �شحفي، الأربعاء،  بيان  يف 

ورقيًا  املر�شية  الإج����ازات  ك�ش�فات  ع��ن 
ينعك�س  م��ا  ب��الإل��ك��رتوين،  وا���ش��ت��ب��دال��ه��ا 
اإيجابًا على �شبطها. وقدم معني�ن يف ق�شم 
برنامج  عمل  اآلية  عن  حما�شرة  الربجمة، 
عملية  على  العملي  والتدريب  احل��شبة 
الإدخ���ال من خ��الل �شباط الرت��ب��اط يف 

جبل  بن  ومعاذ  راي��ة  الأم��رية  م�شت�شفيات 
والريم�ك واحل�شني/ ال�شلط والأمري في�شل 
جتربة  اأن  ال����زارة  وبينت  احل�شني.  ب��ن 
ح��شبة وحدات اللجان الطبية العالجية 
بداأت يف اإدارة م�شت�شفيات الب�شري والزرقاء 

احلك�مي مطلع العام احلايل.

انتهاء تقديم طلبات القبول 
الموحد لمرحلة البكالوريوس

*عمان 
الدين  حمي  الدكت�ر  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اأعلن 
لاللتحاق  امل�حد  القب�ل  طلبات  تقدمي  عملية  انتهاء  الربعاء،  ت�ق، 

يف اجلامعات الأردنية الر�شمية ملرحلة البكال�ري��س م�شاء الثالثاء.
واأو�شح ت�ق بح�شب بيان �شحفي، ان العدد الإجمايل للطلبات بلغ 
57943 طلبا، ت�زعت على النح� الآتي: 51595 طلبا حلملة ال�شهادة 
لل�شنة احلالية 2020، و2339 طلبا حلملة  الأردنية  العامة  الثان�ية 
طلبات  و3606  �شابقة،  �شن�ات  يف  الأردنية  العامة  الثان�ية  ال�شهادة 
احلايل،  للعام  والأجنبية  العربية  العامة  الثان�ية  ال�شهادات  حلملة 
والأجنبية يف  العربية  العامة  الثان�ية  �شهادات  و403 طلبات حلملة 

�شن�ات �شابقة.
باملئة   65 معدلت  على  ح�شل�ا  الذين  الطلبة  عدد  ان  اىل  ولفت 
العام احلايل 2020  الأردنية يف  العامة  الثان�ية  امتحان  فما ف�ق يف 
ويحق لهم التقدم بطلبات للقب�ل امل�حد، بلغ 59053 طالبًا وطالبة، 
 54592 جمم�عه  ما   2019 املا�شي  العام  يف  العدد  هذا  بلغ  حني  يف 
طالبًا وطالبة، تقدم منهم بطلبات للقب�ل امل�حد للعام اجلامعي املا�شي 

54580 طالبًا وطالبة.
واأ�شاف الدكت�ر ت�ق باأن وحدة تن�شيق القب�ل امل�حد يف ال�زارة 
امل�حد  القب�ل  نتائج  لإعالن  متهيدًا  الطلبات  تدقيق  بعملية  �شتبداأ 
التدري�س  لبدء  الأول  الأ�شب�ع  خالل   2021  /  2020 اجلامعي  للعام 
التعليم  جمل�س  لقرار  تنفيذًا  وذلك  الر�شمية،  الأردنية  اجلامعات  يف 

العايل بهذا اخل�ش��س.

مركز الملكة رانيا للريادة يعلن 
أسماء الفائزين في مسابقات 

كأس العالم لريادة األعمال
*عمان 

اأع��ل��ن م��رك��ز امل��ل��ك��ة ران��ي��ا ل��ل��ري��ادة يف ج��ام��ع��ة الأم����رية �شمية 
الأعمال  لريادة  العامل  كاأ�س  مب�شابقة  الفائزين  اأ�شماء  للتكن�ل�جيا 
اجل�لة  يف  اأعمال  ورائدة  رائدا   12 تقدم  حيث  ال�طنية؛  ن�شخته  يف 

النهائية.
فريق  الأول  املركز  على  ح�شل  الأرب��ع��اء،  �شحفي،  بيان  وح�شب 
العاملية  املرحلة  يف  للم�شاركة  ليتاأهل   Decapolis ديكاب�لي�س 
املركز  على   Sage �شيج  وفريق   iForce ايف�ر�س  وفريق  النهائية، 
اخلدمات  جميع  منحهم  �شيجري  حيث  الت�ايل؛  على  والثالث  الثاين 
اإىل  تاأهلهم  اإىل  بالإ�شافة  املركز،  لدى  الإب��داع  خمترب  يف  املقدمة 
ن�شختها  يف  للريادة  ال�طنية  رانيا  امللكة  جائزة  من  النهائية  املرحلة 

املقبلة يف حال مل ي�شبق للم�شروع امل�شاركة.
ومن املقرر اأن ي�شارك اأكر من 150 األف م�شارك وم�شاركة من اأكر 
ورائ��دات  رواد  من  ممكنة  �شريحة  اأك��رب  اإىل  لل��ش�ل  دول��ة   200 من 
امل�شتقبل،  يف  الأعمال  عامل  اإىل  الدخ�ل  يف  الراغبني  ومن  الأعمال، 
على  وتقدم  اأ�شرع.  من�  لتحقيق  اأعمالهم  تنمية  يف  يرغب�ن  الذين  اأو 
 124 ب�اقع  امل�شابقة،  اإىل  م�شروعا   240 من  اأك��ر  املحلي  امل�شت�ى 
وقال  التحكيم.  ملراحل  وخ�شعت  القب�ل،  متطلبات  حققت  م�شروعًا 
ت�شتهدف  املناف�شات  هذه  اأن  عبيدات  حممد  للمركز  التنفيذي  املدير 
تغيري م�شار حياة رواد الأعمال امل�شاركني، وت�فر لهم الأدوات وامل�ارد 
ال�شباب  الأع��م��ال  رواد  تدعم  كما  امل��راح��ل،  خمتلف  يف  مل�شاعدتهم 
من  عاملية  �شبكة  مع  الت�ا�شل  فر�س  لهم  وتتيح  مهاراتهم  وت�شقل 

املر�شدين من خالل برنامج ت�شريع.
واأول بط�لة من  اأكرب  الأعمال  لريادة  العامل  كاأ�س  م�شابقة  وتعد 
“م�شك  اخلريية  �شلمان  بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  وتنظمها  العامل،  يف  ن�عها 
�شبكة  مع  بال�شراكة  العاملي،  م�شك  منتدى  مببادرة  ممثلة  اخلريية”، 
الأعمال  رواد  ت�شجيع  اإىل  وتهدف   ،)GEN( العاملي  الأعمال  ريادة 
امل�شاركني على  النم�، ومل�شاعدة جميع  اإىل مرحلة  الفكرة  من مرحلة 

اإطالق م�شاريعهم وتعزيزها وت��شيع نطاقها.
يذكر اأن م�شاركة الأردن يف امل�شابقة ل تقت�شر على اإظهار قدرات 
اأمام امل�شاركني  البتكار يف جمال التكن�ل�جيا التي حتظى بها اململكة 
واحل�ش�ر يف امل�شابقة من جميع اأنحاء العامل فح�شب، بل ت�شلط ال�ش�ء 
اأي�شًا على ال�شغف بالعمل كفريق واحد. وياأتي هذا الإعالن تزامنا مع 
التجهيزات لإطالق الن�شخة الثانية ع�شرة من الأ�شب�ع العاملي للريادة 

يف الأردن.

العدل: لجنة لاعتراض على 
قرارات تنسيب اعتماد الخبراء 

لدى المحاكم 
ان  *عمَّ

قرر وزير العدل الدكت�ر ب�شام التله�ين، ت�شكيل جلنة لالعرتا�س 
املحاكم  اأم��ام  اخل��رباء  لعتماد  الفنية  اللَّجنة  تن�شيب  ق��رارات  على 
انطباق  بعدم  التن�شيب  تقرر  ال��ذي��ن  املر�شحني  لتمكني  النظامية 
ن�شر  تاريخ  من  اأ�شب�ع  خالل  العرتا�س  من  عليهم  واملعايري  ال�شروط 

اأ�شمائهم على م�قع ال�زارة.
اإنَّ  الأربعاء،  الردنية  النباء  ل�كالة  ت�شريح  يف  التله�ين،  وقال 
واملعايري  ال�شروط  انطباق  مدى  يف  بالنَّظر  املكلفة  الفنية  اللجنة 
املطل�بة لعتماد اخلرباء اأمام املحاكم النظامية ت�شلمت 4 اآلف و 300 
طلب، مت�قعا اأن ُتنهي اللجنة اأعمالها وت�شدر قرارات التن�شيب ملجل�س 
املقبل.  اأيل�ل  �شهر  من  الثاين  ال�شب�ع  خالل  اخل��ربة  �ش�ؤون  تنظيم 
واأ�شاف اأنَّه وبعد ا�شتالم الطلبات املقدمة من املر�شحني، �شكلت 7 جلان 
متخ�ش�شة ومتفرعة عن اللجنة الفنية؛ للنَّظر يف تلك الطلبات والتي 
بدورها تت�ىل مهمة التَّن�شيب ملجل�س �ش�ؤون اخلربة لعتماد اخلرباء 

واقرتاح معايري تاأهيلهم وت�شميتهم.
وبني اأن طلبات الرت�شح للخربة تقدم من اأ�شحاب اخلربة والكفاءة 
والأرا�شي  التاأمني  قطاع  يف  واخلرباء  ال�شرعيني  والأطباء  املهند�شني 
املجالت؛  من  وغريها  واخلط�ط  وال�شرر  التعطل  وم�شائل  وامل�شاحة 
للنَّظر يف مدى انطباق ال�شروط واملعايري املعتمدة على طلبات اخلرباء 

التي �شبق تقدميها اإلكرتونًيا.
ولفت اإىل اأنَّ اللجنة الفنية �شتت�ىل عر�س املعطيات على جمل�س 
تنظيم �ش�ؤون اخلربة؛ للنَّظر باعتماد اخلرباء اأمام املحاكم النظامية 
وفق ال�شالحيات املمن�حة لها ح�شب التَّ�شريعات للتن�شيب مبن تنطبق 

عليهم ال�شروط.
اأم�ر  لتنظيم  جديد  اإلكرتوين  نظام  با�شتخدام  ال���زارة  وب��داأت 
اختيارهم  واأ�شل�ب  اخل��رباء  لقدرات  تعزيزا  املحاكم  اأم��ام  اخل��ربة 

ليجري اختيارهم وفقا لرتتيبهم على الدور.

بحث قضية اإلنذارات الموجهة 
للمستأجرين من األوقاف بمحافظة إربد

الكالدة: الهيئة حريصة على تهيئة المناخات 
والسياسات الداعمة لنجاح االنتخابات 

رفع الطاقة االستيعابية للجامعات 
والكليات الجامعية والمتوسطة

راصد: 1076 مترشحا ومترشحة لديهم 
الرغبة بخوض االنتخابات النيابية

الصحة: ورشة عن حوسبة وحدات 
اللجان الطبية العاجية

مقال رئيس التحرير

منذ بداية ن�ش�ء الدولة 
املختلفة  واأذرع��ه��ا  احلك�مة  امتلكت  الأردن��ي��ة، 

�شكة  على  القت�شاد  و�شع  ما  ال�طني،  الدخل  من  الأ�شد  ن�شيب 
الُطفيلّية والريعي والإنفاق ال�شتهالكي

بانخراط  تكّللت  والتي  القت�شادية،  الثمانينات  اأزم��ة  مّثلت 
الأردن بربامج ال�شندوق، انعطافة ن�عية فتحّ�لت الدولة الأردنية 
اإدارة القت�شاد اإىل لعب دور الرقيب عليه، مبا فيه ملف الدين  من 

العام
يعترب الأثر الأبرز لالنتداب الربيطاين على اإمارة �شرق الأردن، 
اأن  حيث  م�شّ�ه،  اأ�شا�س  على  وطني  اقت�شاد  اإن�شاء  يف  امل�شاهمة  ه� 
بريطانيا كانت مُتّ�ل النفقات العامة لالإمارة بن�شب ترتاوح بني ٪60 
اإىل 70٪، وذلك ط�ال الفرتة التي �شبقت اإلغاء املعاهدة الربيطانية 
مبداأ  عن  التخلي  يتم  مل  وهنا   ،1957 عام  من  اآذار  يف  الأردنية   –
ا�شتبدال هذه  امل�شاعدات لتم�يل الإنفاق اجلاري، واإمنا جرى فقط 
امل�شاعدات باأخرى اأمريكية. وامللفت هنا اأن جزًءا كبرًيا جًدا من هذه 
ا للقطاع الع�شكري، على ح�شاب دعم اأو خلق  امل�شاعدات كان خم�ش�شً
قطاعات اإنتاجية يتمخ�س عنها تراكم راأ�شمايل ي�شع اخلطة الأوىل 

لتك�ين �شكل من اأ�شكال القت�شاد املت�ّلد ذاتًيا. 
واأذرعها  احلك�مة  امتلكت  الأردنية،  الدولة  ن�ش�ء  بداية  فمنذ 
القت�شاد  و�شع  م��ا  ال�طني،  ال��دخ��ل  م��ن  الأ���ش��د  ن�شيب  املختلفة 
ال�شتهالكي، بالإ�شافة  والريعية والإنفاق  الُطفيلّية  �شكة  على 
بالربج�ازية  رئي�شي  ب�شكل  املمثل  ال�طني  الراأ�شمال  ا�شتمالة  اإىل 
التجارية، اآنذاك، اإىل القب�ل بال�شيا�شات احلك�مية غري الإنتاجية 
طريق  كانت  للدولة التي  الر�شمي  اجلهاز  يف  اندماجها  اإىل  اأدى  مما 

�شهاًل و�شريًعا لالإثراء ال�شخ�شي وك�شب املال.
الدويل  النقد  �شندوق  بها  دفع  اقت�شادي  ا�شالح  برامج  خم�س 
لكنها   1989 عام  منذ  الأردين  القت�شاد  لنقاذ  و�شفات  �شكل  على 
جميعا ف�شلت بل فاقمت ال��شع القت�شادي على نح� ينذر باخلطر، 
القت�شادية  ال�شيا�شة  يف  اأم  النقد  �شندوق  برنامج  يف  امل�شكلة  فهل 

الردنية ام يف الية التنفيذ والتطبيق لدى احلك�مات املتعاقبة؟
مراقب�ن يرون ان اف�شل ما قدمته هذه ال��شفات لالأردن ه� منع 
م�ح�س  ب�شكل  حت�ل  باقت�شاد  النه��س  يف  تنجح  مل  لكنها  النهيار 
التنفيذي  املجل�س  وافق  وم�ؤخرا  اخل�شخ�شة  احلر  القت�شاد  اىل 
ت�شهيالت  من  لال�شتفادة  اأع�ام   3 يغطي  اتفاق  على  النقد  ل�شندوق 
بقيمة تعادل 514.65 ملي�ن فيما اعتربه مراقب�ن م�شيدة جديدة 
وورطة اخرى ل�شحب القت�شاد الردين نح� الهاوية ، واعترب خرباء 
اقت�شاد اأن الربامج التي ارتبط بها الأردن مع �شندوق النقد الدويل، 
مل تثبت جناحها التام، يف اإحداث نقلة اقت�شادية ن�عية يف اململكة، 

رغم اأنها جنبته من النهيار يف مرحلة ما .
هذه  الت�شحيح  برامج  عن  نتج  ان��ه  يق�ل�ن  اخ��رون  مراقب�ن 
ت�شريعات عديدة زادت اله�ة القت�شادية وح�لت البالد اىل النهج 
اجلبائي ووترت العالقة بني ال�شارع واحلك�مة على نح� مقلق وم�شر 

.
ويف ت��شيف لالآثار ال�شلبية التي جلبتها علينا ا�ش�شتارات �شندوق 
جانب  اىل  ت�شبب  ال�شندوق  ان  الق�ل  ميكن  امالئاته،  بل  النقد 
مليارات   6 من  الردن  مدي�نية  رفع  يف  اخلاطئة  احلك�مة  �شيا�شات 
 32 اىل  الي�م  و�شلت  ان  اىل  دينار  مليار   29 من  يقرب  ما  اإىل  دينار 
من  اخلدمات،  ح�شة  رفع  وه�  املحلل�ن  يراه  اآخر  دينار،جانب  مليار 
ال�شناعة  مثل  منتجة  قطاعات  ح�شاب  على  الإجمايل  املحلي  الناجت 
والزراعة، رغم اأنها القطاعات الأقدر على م�اجهة البطالة والفقر، 

وت�فري عملة �شعبة والتخفي�س من فات�رة ال�شترياد .
غري  ال��ربام��ج  من  الردن  انتقال  حقيقة  تبدو  ذل��ك  جانب  اىل 
الإلزامية اإىل الربامج الإلزامية واحدة من ا�شباب تدمري القت�شاد 
ماذا  نعرف  ل   ، ال��دويل  النقد  �شندوق  مع  العالقة  خ��الل  الردين 
احلك�مي  الدعم  اأن���اع  واإلغاء  الأ�شعار  حترير  بعد  و�شفات  من  بقي 
ال�شرائب  وزيادة  ال�شركات،  يف  احلك�مة  ملكيات  انهاء  اأو  وتخفي�س 
اإطار املراجعة   ، بني احلني والخر تزور بعثة ال�شندوق الردن ، يف 
لل�شيا�شات القت�شادية فهل نحن مقبل�ن على و�شفة خراب جديدة ؟

تكاد و�شفات هذا ال�شندوق النكد تت�شابه ول تختلف لكل دولٍة 
يدفع  فه�  ا�شت�شارته،  يف  ترغب  اأو  م�شاعدته  وتطلب  اإليه  تلجاأ 
احلك�مات لتباع �شيا�شاٍت تق�شفيٍة حادٍة ملنا�شبة العجز املايل الذي 
تدمري  اإىل  يعتمدها  التي  التق�شف  �شيا�شة  اأدت  وق��د  منه،  تعاين 
امل�ؤ�ش�شات  وانهيار  ال�شحي،  ال�شمان  وتلف  الجتماعية،  اخلدمات 
التعليمية، ف�شال عن تف�شي ظاهرة البطالة واإغالق امل�ؤ�ش�شات العامة، 

واملعامل وامل�شانع ال�شغرية التي فقدت ال�شند واحلماية من الدولة .
�شندوق النقد الدويل يدع� اإىل حترير التجارة اخلارجية ورفع 
اإىل  والدخ�ل  باملناف�شة  الغربية  للمنتجات  وال�شماح  عنها،  القي�د 
العابرة  العمالقة  ال�شركات  جتتاح  حيث  ال�طنية،  البلدان  اأ�ش�اق 
اإىل  دومًا  يق�د  اأن  �شاأنه  من  الذي  الأمر  الدول،  هذه  حدود  للقارات 
حدوث حالة بطالة عامة، ت�شفر عن خراٍب وفقٍر مدقٍع بني الطبقة 

الأكرب والأكر عددًا يف البلدان النامية .
وطبقت  ال���دويل  النقد  �شندوق  ل��شفة  خ�شعت  التي  ال���دول 
م�شاكلها،  وت�شاعفت  اأزماتها،  وت�شخمت  مدي�نيتها  ازدادت  �شروطه، 
وزادت ن�شبة بطالتها، وانخف�شت قيمة عملتها، وتراجع م�شت�ى دخل 
غنية  �شغرية  طبقة  وخلقت  م�اطنيها،  بني  اله�ة  وات�شعت  اأفرادها، 

فاح�شة الراء، واأخرى كبرية فقرية حمرومة من كل �شيء .

خالد خازر الخريشا

وصفات الخراب 
للصندوق الدولي ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان )بترا- مشهور الشخانبة(
 اأطلقت وزارة الطاقة والروة املعدنية 
بالتعاون مع هيئة ال�شتثمار، جمم�عة من 
ال��روة  قطاع  يف  ال�شتثمارية  الفر�س 
ان  بعد  اململكة،  يف  والبرتولية  املعدنية 
امل�ؤملة واملفت�حة  املناطق  ال�زارة  حددت 
وال�شخر  البرتول  قطاعات  يف  لال�شتثمار 
ال��زي��ت��ي وال�����روات امل��ع��دن��ي��ة وامل��ع��ادن 

ال�شرتاتيجية.
وقالت وزيرة الطاقة والروة املعدنية 
�شحفي  م�ؤمتر  يف  زوات��ي  هالة  املهند�شة 
خالد  الدكت�ر  الهيئة  رئي�س  مع  م�شرتك 
ب�شقيه  �شكل  التعدين  قطاع  ان  ال���زين، 
وال�شناعات  ال�شتخراجية  )ال�شناعات 
 7.6 ن�شبته  ما   2018 لعام  التح�يلية( 
فيما  الإجمايل،  الق�مي  الناجت  من  باملئة 
ن�شبته  ما  التعدين  قطاع  �شادرات  �شكلت 
19.7 باملئة من جممل ال�شادرات ال�طنية 

عام 2018.
الفر�س  حملة  اط��الق  دواف��ع  وح���ل 

احلك�مة  ان  زوات��ي،  قالت  ال�شتثمارية، 
ال�شناعات  اإن�����ش��اء  ت�شجيع  ع��ل��ى  تعمل 
التح�يلية  وال�شناعات  ال�شتخراجية 
وهناك  ال�طنية  اخل��ام��ات  على  القائمة 
القطاع  ه��ذا  من  ايجابية  وت�قعات  اآم��ال 
للمعادن  امل�شافة  القيمة  على  الرتكيز  مع 
النحا�س  مثل  ال�طنية  ال�شرتاتيجية 
وال��ذه��ب وال��ع��ن��ا���ش��ر الأر���ش��ي��ة ال��ن��ادرة 
ال�شناعية  للمعادن  امل�شافة  والقيمة 
ال�شيليكا  ورم���ال  ال��ب��ازل��ت،  مثل  الأخ���رى 

واحلجر اجلريي النقي وغريها.
وح�����ل الإج�������راءات ال��ت��ي اأع��دت��ه��ا 
الفر�س،  بهذه  ال�شتثمار  لت�شهيل  ال���زارة 
وال��روة  الطاقة  وزارة  ان  زوات���ي،  قالت 
اخل��ام��ات  م��ن  خ��ام��ًا   12 ح���ددت  املعدنية 
ال�طنية امل�ؤملة لغايات التنقيب والتعدين 
وال���ش��ت��غ��الل ال��ت��ج��اري يف ال�����ش��ن��اع��ات 
التح�يلية،  ال�شناعات  ويف  ال�شتخراجية 
ال�شابقة  ال��درا���ش��ات  اىل  ا�شتنادًا  وذل��ك 
ال��روات  عن  التنقيب  مب�شاريع  اخلا�شة 
ن�شرة  اإع����داد  ومت  الأردن،  يف  املعدنية 
املتاحة  املعدنية  اخل��ام��ات  باأهم  خا�شة 
والتي  ال�شتثماري  القطاع  يف  لال�شتغالل 
يف  امل��ع��دن��ي��ة  ل��ل��خ��ام��ات  و���ش��ف��ًا  تت�شمن 
اجلي�ل�جية  والبيئة  وطبيعتها  الأردن 
امل�ا�شفات  اأه��م  وا�شتعرا�س  لت��شعاتها، 
اخلامات  لهذه  والفيزيائية  الكيميائية 
ال�شناعية  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ات��ه��ا  وامل��ت��ع��ل��ق��ة 
لكل  املقدرة  اجلي�ل�جية  والحتياطيات 
خام وذلك لتاأكيد اإمكانياتها القت�شادية.

وت�شمنت الن�شرة املعادن ال�شرتاتيجية 
املفت�حة لال�شتثمار مثل الذهب والنحا�س 
ال��ن��ادرة،  الأر�شية  والعنا�شر  وال��زرك���ن 
وكذلك املعادن وال�شخ�ر ال�شناعية امل�ؤملة 
والطبا�شري  والبازلت  ال�شيليكا  رم��ال  مثل 
واحل��ج��ر اجل���ريي ال��ن��ق��ي وال��دول���م��اي��ت 
الفر�س  وك��ذل��ك  والفلد�شبار  وال��ك��اول��ني 

املفت�حة ل�شتغالل ال�شخر الزيتي.
ان  ق��ال��ت،  ال��ت�����ش��ري��ع��ي،  ويف اجل��ان��ب 
ال�زارة اعدت الت�شريعات الالزمة لت�شهيل 
جمل�س  ووافق  الفر�س،  هذه  يف  ال�شتثمار 

“م�شاريع  ن��ظ��ام  ع��ل��ى  م����ؤخ���رًا  ال������زراء 
ا�شتغالل البرتول وال�شخر الزيتي والفحم 
الذي  ال�شرتاتيجية”  واملعادن  احلجري 
التجاري  ال�شتثمار  حتفيز  اإىل  ي��ه��دف 
هذه  ا�شتغالل  اإج��راءات  ت�شهيل  خالل  من 
على  تق�م  وم��ب��ادئ  اأ�ش�س  وف��ق  ال���روات 

ال�شفافية وال��ش�ح.
لتعزيز وحتفيز  �شعي احلك�مة  واأكدت 
لأهميتها  نظرا  اخلامات،  بهذه  ال�شتثمار 
ن�شبة  رف��ع  ويف  ال�طني  القت�شاد  من�  يف 
املحلي  ال��ن��اجت  يف  ال��ق��ط��اع  ه��ذا  م�شاهمة 
الإج���م���ايل وم�����ش��اه��م��ت��ه يف ال�����ش��ادرات 
ال�طنية ويف خلق فر�س للعمل لأبنائنا ويف 
تنمية املجتمع املحلي يف اأماكن ت�اجد هذه 

اخلامات وال�شناعات املرتكزة عليها.
وعر�شت زواتي جه�د ال�زارة يف جمال 
نح�  والتطلعات  الطبيعي  الغاز  ا�شتك�شاف 
ال�زارة  ان  قائلة  النفط،  بقطاع  النه��س 
لال�شتثمار  م���ؤم��ل��ة  مناطق  �شبع  ح���ددت 
ل�شتك�شاف النفط والغاز فيها وهي: الأزرق 
وال�شرحان وال�شرحان التط�يرية واجلفر 
واملرتفعات  ال�شفاوي  وغرب  امليت  والبحر 
ال�شرحان  مناطق  وان  خا�شة  ال�شمالية، 
والبحر  ال�شمالية  واملرتفعات  التط�يرية 

امليت حتت�ي على �ش�اهد نفطية.
الغاز الطبيعي، وبعد ت�قف  ويف جمال 
البرتول  �شركة  ا�شتاأنفت  عاما   11 دام 
البار  حفر  عمليات  يف  ن�شاطها  ال�طنية 
حيث قامت ال�شركة يف بداية العام 2019 
بحفر بئرين 48 و49 والتي اثمرت جناحا 
و�شلت  الإنتاج  معدلت  يف  زي��ادة  وحققت 

اىل )19 ملي�ن قدم مكعب ي�ميًا(.
كما ا�شتمرت عمليات حفر الآبار يف عام 
ال�شركة  خطة  يف  مقرر  ه�  ملا  وفقًا   2020
ك�رونا  جائحة  من  الرغم  على  العام  لهذا 
 )4( حفر  من  النتهاء  املت�قع  من  حيث 
و�ش�ًل اىل كميات   2020 العام  اآبار خالل 
ت�شل  العام  هذا  نهاية  يف  م�شتهدفة  انتاج 
اىل ح�ايل )24 ملي�ن قدم مكعب ي�ميًا(.

وقدرت ال�زيرة كميات الإنتاج احلالية 
الري�شة  حقل  من  املنتج  الطبيعي  الغاز  من 
مكعب  ق��دم  ملي�ن   16-15 بني  ما  الغازي 

تبلغ  الإنتاجية  القدرة  ان  حني  يف  ي�ميًا 
ي�ميًا،  مكعب  قدم  ملي�ن   20-19 ح���ايل 
لل�شركة  فيما ت�شري اخلطة ال�شرتاتيجية 
تدريجيًا  الإنتاجية  القدرات  ت�شاعد  اىل 
ي�ميا(  مكعب  قدم  ملي�ن   50( اىل  لت�شل 
يف نهاية العام 2024. ويف جمال ا�شتك�شاف 
كلفت  ال�����زارة  ان  زوات����ي،  ق��ال��ت  النفط 
ال�طنية  ال��ب��رتول  �شركة   2018 ع��ام  يف 
اململ�كة للحك�مة بتنفيذ مرحلة )التقييم 
حمزة  حلقل  الإنتاجية(  للقدرات  الويل 
الذي انخف�س انتاجه خالل الثالثني عامًا 
املا�شية من 400 برميل ي�ميًا يف الثمانينات 

اىل 10 براميل ي�ميًا اىل هذا التاريخ.
البرتول  اأح��رزت��ه  ال��ذي  التقدم  وع��ن 
نفذت  ال�شركة  ان  زوات��ي،  قالت  ال�طنية، 
العمل يف املرحلة الأوىل با�شتخدام تقنيات 
الرفع ال�شناعي من خالل �شخ النيرتوجني 
كانت  ح��ي��ث  ي���م��ا،   60 ومل���دة  الآب�����ار  يف 
الفرتة  هذه  خالل  املنتجة  النفط  كميات 
وزارة  حفز  مما  برميل  األف   11 عن  تزيد 
اىل  لالنتقال  املعدنية  وال���روة  الطاقة 
املرحلة الثانية لتط�ير الإنتاج با�شتخدام 
امل�شخات  وا�شتخدام  املتقدمة  التقنيات 
الغاط�شة يف اأربعة ابار واحتمالية اللج�ء 
اىل ا���ش��ت��خ��دام احل��ف��ارة ل��غ��اي��ات زي���ادة 

الإنتاج يف هذه الآبار.
ك��م��ا ت��ن��ظ��م ال��ق���ان��ني وال��ت�����ش��ري��ع��ات 
“املعادن  يف  ال����ش���ت���ث���م���ار  الأردن�����ي�����ة 
ال��ق���ان��ني  ه���ذه  واأه����م  ال�شرتاتيجية” 
لعام   19 رقم  الطبيعية  امل�شادر  “قان�ن 
ال�شادرة  والتعليمات  والأنظمة   ”2018
عنه، مثل نظام “م�شاريع ا�شتغالل البرتول 
وال�����ش��خ��ر ال��زي��ت��ي وال��ف��ح��م احل��ج��ري 
قان�ن  ومب�جب  ال�شرتاتيجية”  واملعادن 
يف  تعتمد  احلك�مة  فاإن  الطبيعية  امل�شادر 
اآلية  ال�شرتاتيجية  املعادن  يف  ال�شتثمار 
لتنفيذ  تفاهم  مذكرة  املهتم  امل�شتثمر  منح 
ودرا�شة  اخلام  وتقييم  ال�شتك�شاف  اأعمال 
ل�شتغالله  الأولية  القت�شادية  اجل��دوى 
ت�قيع  �شيتم  ج����دواه  ث��ب��ت��ت  ح���ال  ويف 
اتفاقية خا�شة مع وزارة الطاقة والروة 
والت�شريعات  ال��ق���ان��ني  ح�شب  املعدنية 

ال�شائدة.
وبالن�شبة للمعادن وال�شخ�ر ال�شناعية 
والت�شريعات  الق�انني  نظمت  فقد  الأخرى 
اىل  ا���ش��ت��ن��ادًا  فيها  ال�شتثمار  الأردن��ي��ة 
لعام   19 رقم  الطبيعية  امل�شادر  “قان�ن 
ال�شادرة  والتعليمات  والأنظمة   “  2018
والتعدين”  املقالع  “ر�ش�م  نظام  مثل  عنه 
تاأهيل  لإع���ادة  املالية  ال��ك��ف��الت  ون��ظ��ام 
تعتمد  مب�جبه  وال��ذي  املُعدنة،  الأرا�شي 
احلك�مة يف ال�شتثمار يف املعادن اأو ال�شخ�ر 
ال�شناعية اآلية منح امل�شتثمر املهتم رخ�شة 
هيئة  قبل  من  تعدين  حق  ثم  ومن  تنقيب 
ح�شب  وامل���ع���ادن  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  تنظيم 

الق�انني والت�شريعات ال�شائدة.
ال�شتثمار  هيئة  رئي�س  قال  جانبه  من 
وزارة  م��ب��ادرة  ان  ال����زين  خالد  الدكت�ر 
الطاقة يف اإطالق فر�س ا�شتثمارية خا�شة 
ال�شتثمار  هيئة  خالل  من  الطاقة  بقطاع 
الدولة  اأج��ه��زة  بني  التكاملية  على  ي��دل 
ج��اذب��ة  بيئة  ل��ت���ف��ري  اجل��ه���د  وت���ح��ي��د 

للم�شتثمرين.
�شتعمل  ال���ش��ت��ث��م��ار  هيئة  اأن  واأك����د 
من  خا�س  ارتباط  �شابط  تخ�شي�س  على 
مبتابعة  معني  املخت�شني  الهيئة  م�ظفي 
قطاع  يف  بال�شتثمار  يرغب  م�شتثمر  اأي 
ال��ط��اق��ة، و���ش��ي��ع��م��ل ه���ذا امل����ظ���ف على 
بهدف  الطاقة  وزارة  مع  املبا�شر  التن�شيق 
الرتاخي�س  وتاأمني  امل�شتثمر  على  الت�شهيل 

وامل�افقات ال�شرورية لإقامة امل�شروع.
ال��ف��ر���س ال���ش��ت��ث��م��اري��ة يف  اأن  وق���ال 
بذل  ومت  حقيقية  فر�س  الطاقة  قطاع 
وزارة  يف  املخت�شني  قبل  م��ن  كبري  جهد 
الطاقة لإعدادها لتك�ن جاهزة للراغبني 
ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف جم���ال ال��ط��اق��ة، وه��ذه 
التنمية  يف  كبري  دور  لها  �شيك�ن  الفر�س 
يف  منت�شرة  ك�نها  املناطق  وتنمية  املحلية 
على  ي�شاعد  ما  اململكة  حمافظات  اأغلب 
خلق فر�س عمل للعديد من الفئات اإ�شافة 
م�شاندة  جديدة  ا�شتثمارية  فر�س  اإيجاد 
وهذا  التح�يلية،  ال�شناعات  يف  خا�شًة 
من  العديد  تط�ير  على  �شيعمل  ب���دوره 

املناطق.

*عمان 
جمد  والث��ار  ال�شياحة  وزي��رة  تابعت 
�ش�يكة، ورئي�س اللجنة الت�جيهية للخطة 
عجل�ن،  ملحافظة  التنم�ية  ال�شم�لية 
باملخطط  العمل  �شري  اللجنة،  اع�شاء  مع 
امل�شتجدات  اآخر  على  واطلعتهم  ال�شم�يل، 
على  ال�����زراء  جمل�س  مب���اف��ق��ة  املتمثلة 
الذي  املخطط  درا�شة  مت�يل  خم�ش�شات 

ي�شتمل على م�شروع »تلفريك عجل�ن«.
وبينت وزارة ال�شياحة والثار يف بيان 
عقد  الذي  الجتماع  وخالل  انه  الربعاء، 
مبقر ال�زارة بح�ش�ر وزير الدارة املحلية 
العامة  ال���ش��غ��ال  امل�����ش��ري، ووزي���ر  ول��ي��د 
والتعاون  التخطيط  ووزير  العم��س،  فالح 
رئي�س  وم�شاركة  الرب�شي،  و�شام  ال��دويل 
للمناطق  الردنية  املجم�عة  ادارة  جمل�س 
همي�شات،  خلف  التنم�ية  واملناطق  احلرة 
عجل�ن،  بلدية  ورئي�س  عجل�ن  وحمافظ 

وممثل  عجل�ن،  حمافظة  جمل�س  ورئي�س 
عن هيئة ت�شجيع ال�شتثمار عرب الت�شال 
اللجنة  اع�شاء  �ش�يكة  ابلغت  بعد،  عن 
ت�شمية  على  اي�شا  ال�زراء  جمل�س  م�افقة 
العمل  ك�شاحب  والث��ار  ال�شياحة  وزارة 

مل�شروع اعداد درا�شات املخطط ال�شم�يل. 
اللجنة،  واع�����ش��اء  �ش�يكة  واأك����دت 
����ش���رورة اإزال������ة الب��ن��ي��ة ال��ع�����ش���ائ��ي��ة 
التجمعات  ملباين  الب�شرية  والت�ش�هات 
حميط  يف  ال��زوار  ملركز  املجاورة  ال�شكنية 
ا�شرع  يف  املخالفة  واملباين  عجل�ن،  قلعة 
تنفيذ  ام��ام  عائقا  ت�شكل  ك�نها  امكن  ما 

املخطط ال�شم�يل.
رئي�س  امل�شري،  ال�زير  من جهته، وجه 
بلدية عجل�ن بالتعاون مع املحافظ ل�قف 
وبحزم  ف�رًا  والعمل  البناء،  ا�شكال  جميع 
املخالفة  الع�ش�ائية  البنية  ازال��ة  على 
املخطط  بتنفيذ  البدء  ام��ام  تقف  والتي 

 6 منذ  عليه  العمل  يجري  الذي  ال�شم�يل 
�شن�ات.

اإنه ل ميكن الي�م تنفيذ  وقال امل�شري 
التنم�ي،  بعنا�شره  ال�شم�يل  املخطط 
يهدف  وال����ذي  وال����زراع����ي،  وال�����ش��ي��اح��ي 
بالدرجة الوىل لتاأهيل حمافظة عجل�ن، 
وخلق فر�س عمل لأبنائها من خالل جذب 
البنية  وج����د  ظ��ل  يف  اخل��ا���س،  القطاع 
املخالفة والت�ش�هات، لذا يجب يف النهاية 
والعمل  تقييم  عملية  اج��راء  بعد  اإزالتها 

�شمن اخليارات املتاحة.
اىل  العم��س  ال�زير  ا�شار  جانبه،  من 
وطرح  الع�ش�ائية،  البنية  ازال��ة  �شرورة 
قبل  م��ن  تر�شيمها  بعد  ال��ط��رق  ع��ط��اءات 
الطريق  ودرا���ش��ة  املحلية،  الدارة  وزارة 
مثلث  باجتاه  عجل�ن  قلعة  لطريق  البديل 

الفنادق �شمن املخطط ال�شم�يل.
ا�شتعداد  عن  الرب�شي  ال�زير  واأعرب 

وزارت�����ه ل��ت���ف��ري امل��خ�����ش�����ش��ات ال��الزم��ة 
ل��درا���ش��ات امل��خ��ط��ط ال�����ش��م���يل، ومت���ي��ل 
ه�  كما  ال�شريع  امل�شار  م�شاريع  تنفيذ 
خالل  امل�شارك�ن  وقدم  املخطط.  يف  وارد 
واق��رتاح��ات��ه��م  مالحظاتهم  الج��ت��م��اع، 
ام��ام  تقف  ال��ت��ي  ال��ع���ائ��ق  م��ن  للتخل�س 
تنفيذ املخطط ال�شم�يل، وجرى الت��شية 
“تلفريك  امل�ؤدية ملحطات  الطرق  برت�شيم 
تنفيذ  عطاءات  طرح  وت�شريع  عجل�ن”، 
وا�شتكمال  املحطات،  لهذه  امل�ؤدية  الطرق 
اع��داد  باتفاقية  املتعلقة  الج����راءات 
درا�شات املخطط ال�شم�يل مع ال�شت�شاري، 
بتنفيذ  اخلا�س  املركزي  العطاء  وت�شريع 
واخل��دم��ات،  وامل��ب��اين  التلفريك  حمطات 
والت�ش�هات  الع�ش�ائية  البنية  وايقاف 
و���ش��رورة  القلعة  حم��ي��ط  يف  الب�شرية 
ات��خ��اذ ق���رار ق��ان���ين ب��ح��ق امل��خ��ال��ف��ات 

احلا�شلة. 

إطاق فرص استثمارية
 في قطاع الثروة المعدنية

وزيرة السياحة واللجنة التوجيهية يتابعون 
سير العمل بالمخطط الشمولي في عجلون

*عمان 
ق���ال م��راق��ب ع���ام ال�����ش��رك��ات ال��دك��ت���ر وائ��ل 
الفر�س  من  العديد  حققت  الدائرة  اإن  العرم�طي، 

خالل جائحة ك�رونا.
عقده  �شحفي  م�ؤمتر  خالل  العرم�طي  واأو�شح 
 1378 ت�شجيل  مت  اأن��ه  ال��دائ��رة،  مقر  يف  الرب��ع��اء 
 2760 ل��  الكرتونيا  املالية  البيانات  واي��داع  �شركة 

�شركة.
وا�شاف اإنه مت ت�شهيل الجراءات وتقليل ال�قت 
الدائرة  ا�شتطاعت  حيث  املتعاملني،  على  والتكلفة 
تقدمي بع�س اخلدمات الكرتونيا، خالل 10 دقائق، 
 50 اىل  انخف�س  قد  املراجعني  عدد  ان  اىل  م�شريا 
باملئة عن بداية العام احلايل، واإنه �شيتم تخفي�س 

العدد اىل 10 باملئة ال�شهر املقبل.
وا�شار اىل ان عدد ال�شركات امل�شجلة منذ بداية 

العام 2599 �شركة براأ�س مال 3ر76 ملي�ن دينار.
اجتماعات  عقد  مت  انه  اىل  العرم�طي  وا�شار 
�شركات  و7210  ب��ع��د،  ع��ن  ع��ام��ة  ���ش��رك��ات   206
اتاح  ما  حم��دودة،  م�ش�ؤولية  وذات  خا�شة  م�شاهمة 
مبا  الجتماعات  بح�ش�ر  امل�شاهمني  جلميع  املجال 

فيهم اقلية امل�شاهمني.
واكد العرم�طي ا�شتمرار الدائرة بالجتماعات 
بذات الطريقة، وان كثريا من ال�شركات ن�شابها خارج 
اإتاحة الفر�شة لت�شجيل  الردن، م�شريا اىل انه مت 

عليهم  ت�شهيال  اخل��ارج  من  للم�شتثمرين  ال�شركات 
بحيث يتم مراجعتهم لتثبيت ت�قيعهم مرة واحدة .

وا�شاف اإن عدد ال�شركات التي تقدمت للت�شجيل 
الت�شجيل  ارتفعت بن�شبة 40 باملئة عن  اللكرتوين 
ال�رقي، كما مت اإعادة هند�شة اجراءات اليداعات 
املالية، بحيث يتم ا�شتقبال جميع اليداعات املالية 
الت�شجيل  وتطبيق  اللكرتوين  والدفع  وحما�شرها 
اىل  الت�قيع  املراجع  على  يبقى  بحيث  اللكرتوين، 
حني النتهاء من اجراءات الت�قيع اللكرتوين لدى 

وزارة القت�شاد الرقمي والريادة.
ت�شفيتها  مت  ال��ت��ي  ال�����ش��رك��ات  ع���دد  اأن  وب���ني 
مل  التي  ال�شركات  م��ن  وه��ي  الطبيعية  بحدودها 

تزاول اعمالها ا�شال ولي�س ب�شبب جائحة ك�رونا.
منظ�مة  لتفعيل  املتخذة  الج����راءات  وح���ل 
ترخي�س  وح��دة  ادراج  العرم�طي،  اك��د  الع�شار، 
للدائرة،  التنظيمي  الهيكل  �شمن  الع�شار  وك��الء 
مت  كما  الع�شار،  وك��الء  امتحانات  جلنة  وت�شكيل 
ويجري  التدريبية،  املادة  خطة  اعتماد  خاللها  من 
الع�شار  وك��الء  امتحان  اع��داد  على  حاليا  العمل 

وترخي�شهم وق�اعد �شل�ك مهنة وكالء الع�شار.
ال�شركة  ان  العرم�طي  قال  لفارج،  �شركة  وعن 
ول  ال�شلط  حمكمة  ل��دى  الع�شار  بطلب  تقدمت 
تنتظر  وهي  حاليا  امل��ش�ع  يف  دور  للدائرة  ي�جد 

قرار الق�شاء ب�شاأنها. 

*عمان 
ملختلف  املحلية  بال�ش�ق  الذهب  اأ�شعار  انخف�شت 
متاأثرة  قر�شا،   60 مبقدار  الرب��ع��اء،  »ع��ي��ارات��ه«، 

برتاجعها بال�ش�ق العاملية.
وبلغ �شعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكر رغبة 
50ر38  عند  الي�م،  املحلية  بال�ش�ق  امل�اطنني  من 
ال�شاغة،  حمالت  من  امل�اطنني  �شراء  لغايات  دينار 

مقابل 90ر36 دينار جلهة البيع.
العامة لأ�شحاب حمالت  النقابة  اأمني �شر  وقال 
عالن  ربحي  وامل��ج���ه��رات  احللي  و�شياغة  جت��ارة 
الذهب عياري 24  الغرام من  بيع  �شعر  اإن  ل�)برتا(، 

و18 بلغ لغايات ال�شراء من حمالت ال�شاغة 46 و34 
دينارا على الت�ايل. وا�شاف اإن �شعر اللرية الر�شادي 
وزن 7 غرامات بلغ 273 دينارا، فيما بلغ �شعر اللرية 
ان  مبينا  دينارا،   312 غرامات   8 وزن  الإجنليزي 

الطلب والعر�س بال�ش�ق املحلية �شعيفان.
بلغت  النفي�س  املعدن  اأ�شعار  اأن  اإىل  عالن  ولفت 
ال�احدة  لالأون�شة  دولرا   1915 عند  الي�م  �شباح 

مرتاجعا مبقدار 15 دولرا عن ي�م اأم�س الثالثاء.
عم�م  يف  ذهب  و�شانع  تاجرا   850 نح�  وي�جد 
 5 من  اأك��ر  يبلغ  خال�س  اأردين  براأ�شمال  اململكة 

مليارات دينار يف حده الأدنى.

*عمان 
املنتجني  لأ���ش��ع��ار  القيا�شي  ال��رق��م  انخف�س 
ال�شناعيني يف الن�شف الأول من العام احلايل بن�شبة 
مقابل  14ر111،  النقطة  اإىل  لي�شل  باملئة،  69ر7 

40ر120 نقطة لذات الفرتة من العام املا�شي.
الح�شاءات  لدائرة  ال�شهري  التقرير  وبح�شب 
القيا�شي  الرقم  انخف�س  الربعاء،  ال�شادر  العامة 

لأ�شعار املنتجني ال�شناعيني ل�شهر حزيران من العام 
النقطة  اإىل  لي�شل  باملئة،  09ر14  بن�شبة  احل��ايل 
العام  من  ال�شهر  لنف�س  56ر121  مقابل  43ر104 
القيا�شي  ال��رق��م  ارت��ف��ع  للتقرير،  ووف��ق��ا  املا�شي. 
من  ح��زي��ران  ل�شهر  ال�شناعيني  املنتجني  لأ�شعار 
النقطة  اإىل  لي�شل  باملئة،  71ر3  بن�شبة  العام  هذا 

43ر104 مقابل 69ر100 ل�شهر اأيار من نف�س العام. 

*عّمان 
بحث وزير القت�شاد الرقمي والريادة املهند�س 
ال��ع��راق��ي  ال��غ��راي��ب��ة م��ع وزي���ر الت�����ش��الت  مثنى 
يف  البلدين  بني  التعاون  ال�شيباين،  اأرك��ان  املهند�س 
وال�شتفادة  املعل�مات  وتقنية  الت�شالت  جمالت 
بعد«  عن  »التعّلم  تطبيق  يف  الأردنية  التجربة  من 

خالل جائحة ك�رونا.
الأرب��ع��اء،  ال�����زارة،  ع��ن  �شحفي  بيان  وح�شب 
تقنية  عرب  الجتماعات  من  �شل�شلة  ال�زيران  عقد 
اأط��ر  وت��ن��اول��ت  ُبعد”،  “عن  امل��رئ��ي��ة  الت�����ش��الت 
وجتربة  والنرتنت،  الت�شالت  م�شمار  يف  التعاون 
وتقنيات  ُبعد،  عن  التعلم  مفه�م  تطبيق  يف  الأردن 
تخزين البيانات ومراكزها، واأمن وحماية املعل�مات، 
لالت�شالت  العامة  ال�شركة  ع��ام  مدير  بح�ش�ر 
وم�ش�ؤولني  الها�شمي،  اأ�شامة  العراق  يف  واملعل�ماتية 
من �شركات الت�شالت وتقنية املعل�مات العاملة يف 
ال�ش�ق الردين. واأكد الغرايبة اأهمية الجتماعات 

قطاع  يف  البلدين  بني  التعاون  اأط��ر  تناولت  التي 
نقل  لت��شعة  التعاون  واإمكانية  الت�شالت،  خدمات 
ا�شتفادة  ومدى  للعراق،  الأردن  من  النرتنت  �شعات 
العراق من جتربة الأردن يف تطبيق مفاهيم التعلم 
�شاعدت  التي  “در�شك”  من�شة  طريق  عن  بعد  عن 
الغرايبة  واو�شح  “م��ش�ع”.  �شركة  تط�يرها  يف 
نقل  ت��شعة  بحث  على  ت��رك��زت  الجتماعات  اأن 
ال�ش�ق  للعراق مع ت�جه  �شعات النرتنت من الردن 
خالل  الرابع  اجليل  خدمات  ل�شتقبال  العراقية 
البنية  جتهيز  اإىل  يحتاج  م��ا  ال��ق��ادم��ة،  ال�شنة 
مت�قعا  النرتنت،  ب�شعات  والت��شع  هناك  التحتية 
مرة.   30 اىل   20 من  لالنرتنت  العراق  حاجة  من� 
العاملة  الرئي�شة  الت�شالت  �شركات  اأن  اإىل  وا�شار 
يف اململكة اأبدت ا�شتعدادها وقدرتها لنقل مزيد من 
اهتمامه  العراق  اكد  فيما  للعراق،  النرتنت  �شعات 
يف التزود بهذه ال�شعات من ال�شركات الردنية التي 

تتميز بخدمات ذات ج�دة واأمن عاليتني. 

*عمان 
الجتماعي،  لل�شمان  العامة  امل�ؤ�ش�شة  اأعلنت 
برنامج  من  امل�شتفيدة  القطاعات  يف  ت��شعها  عن 
تنظيم  لأن�����ش��ط��ة  ال�����ش��م��اح  خ���الل  م��ن  ح��م��اي��ة 
احل��ف��الت وامل��ه��رج��ان��ات وامل����ؤمت���رات وامل��ع��ار���س 
الأف��راح  ل���ازم  تاأجري  ومن�شاآت  الأف��راح  و�شالت 
ومكاتب  وامل�����ش��ارح  ال�شينما  ودور  وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
الربنامج  هذا  من  بال�شتفادة  العامالت  ا�شتقدام 
بالقطاع  العاملني  روات��ب  من  جزء  دفع  املت�شمن 

اخلا�س.
اأن  الربعاء،  �شحفي  بيان  يف  امل�ؤ�ش�شة  واأكدت 
وح�ارات  لقاءات  �شل�شلة  نتاج  جاء  الت��شع  قرار 
عمان،  جت��ارة  وغ��رف��ة  الأردن  جت��ارة  غرفة  م��ع 
امل�شرتكني  حماية  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  مبينًة 
غزة  قطاع  واأبناء  الأردنيني  الجتماعي  بال�شمان 
للتخفيف  اململكة،  يف  املقيمني  الأردنيات  واأبناء 
يف  وم�شاندتها  القطاعات  ه��ذه  يف  من�شاآتهم  عن 
ال�شتمرارية  على  وم�شاعدتها  الأزمة  هذه  جتاوز 
برنامج  خ��الل  م��ن  لديها  العاملني  اأج����ر  ب��دف��ع 

حماية.
امل�شم�لة  املن�شاآت  على  اأن  امل�ؤ�ش�شة  وبّينت 
م�قع  ع��ل��ى  حل�شابها  ال��دخ���ل  ال��ربن��ام��ج  ب��ه��ذا 
قائمة  اإىل  وال���دخ����ل  الإل���ك���رتوين  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
وتقدمي  الدفاع  اأوامر  خدمات  واختيار  اخلدمات 
اأن  مبينًة  حماية،  برنامج  من  لال�شتفادة  طلب 
الربنامج  هذا  من  �شت�شتفيد  واملن�شاآت  القطاعات 

اآب احلايل حتى نهاية العام احلايل. عن �شهر 
الربنامج  ل��ه��ذا  وف��ق��ًا  تلتزم  اأن��ه��ا  واأو���ش��ح��ت 
الأجر اخلا�شع لالقتطاع  من  باملئة   50 بتخ�شي�س 
من  اآب  �شهر  يف  وامل�شم�لني  الفّعالني  عليهم  للم�ؤمن 
العام احلايل، بحيث ل يقل املبلغ امل�شروف للعامل 
دينار،   400 يزيد على  �شهريًا ول  دينارًا   220 عن 
الأجر  يف  م�شاهمة  ن�شبة  بدفع  املن�شاأة  تلتزم  كما 
 20 ن�شبته  م��ا  ال�شرف  وق��ب��ل  للعامل  امل�����ش��روف 
اأجر امل�ؤمن عليه اخلا�شع لالقتطاع ومبا  باملئة من 

ل يزيد على 200 دينار.
الراغبة  للمن�شاآت  تاأكيدها  امل�ؤ�ش�شة  وكررت 
التقدم  عليها  باأن  الربنامج  هذا  من  ال�شتفادة 
ع��ن��ه��ا ح�شب  امل��ف������ش��ني  ق��ب��ل  م��ن  م���ّق��ع  ب��ط��ل��ب 
تاريخ  تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  التجاري  ال�شجل 
لهذه  املعتمد  للنم�ذج  وف��ق��ًا   ،2020/12/31
املف��س  م��ن  وتعهدا  اإق���رارا  واملت�شمن  الغاية 
من  املن�شاأة  ت�شتفيد  كما  املبالغ،  تلك  بت�شديد 
فيه  تقدمت  ال��ذي  ال�شهر  بداية  الربنامج  ه��ذا 

. لطلب با
ذمة  يعد  عليه  للم�ؤمن  ُي�شرف  ما  اأن  واأ�شافت 
مدة  خالل  بت�شديدها  وتلتزم  املن�شاأة،  على  مالية 
اتفاقية  باإبرام  تلتزم  كما   2023/6/30 اأق�شاها 
 2021/1/31 تاريخ  قبل  املبالغ  لتلك  تق�شيط 
وبخالف  امل�ؤ�ش�شة،  يف  بها  املعم�ل  لالأنظمة  وفقًا 
تلك  حت�شيل  اج����راءات  امل�ؤ�ش�شة  تبا�شر  ذل��ك 

املبالغ.

مراقب عام الشركات: الدائرة حققت 
العديد من الفرص خال جائحة كورونا

انخفاض أسعار الذهب 60 
قرشا بالسوق المحلية

انخفاض الرقم القياسي ألسعار 
المنتجين الصناعيين للنصف األول

االردن والعراق يبحثان التعاون 
في قطاع االتصاالت والتقنية

الضمان: التوسع في القطاعات 
المشمولة ببرنامج حماية
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*لندن
ك�شف بحث طبي حديث يف بريطانيا، 
اأن منتجا م�ج�دا يف بخاخ طارد للح�شرات 
ك�رونا  فريو�س  �شاللة  يقتل  اأن  ي�شتطيع 
مبر�س  الإ�شابة  اإىل  ت�ؤدي  التي  امل�شتجد 

»ك�فيد 19«.
عن  ال�����ش��ادر  الأويل  البحث  واأو���ش��ح 
املعهد الربيطاين لعلم الدفاع والتكنل�جيا، 
ب�”�شيرتي�دي�ل”  يعرف  املنتج  ه��ذا  اأن 
ا���ش��ت��خ��دام��ه ب��الأ���ش��ا���س �شد  وي���ج���ري 

البع��س، بح�شب م�قع “�شكاي ني�ز«.
ومت ن�شر البحث ب�شكل اأويل حتى يطلع 
يبادروا  اأن  اأجل  من  اآخ��رون،  علماء  عليه 
اإىل و�شع مالحظاتهم اأو ت�ش�يباتهم ب�شاأن 

النتائج.
ومن املعروف منذ �شن�ات اأن هذا املنتج 
من  اأخ���رى  ف��ريو���ش��ات  يقتل  اأن  ي�شتطيع 
“ك�رونا” التي ينحدر منها فريو�س  عائلة 
با�شم  اأي�شا  يعرف  الذي  امل�شتجد،  ك�رونا 

2” احلايل . ك�ف  “�شار�س 
ورجح العلماء اأن يك�ن هذا املنتج قادرا 
بروتينات  طبقة  خالل  من  احلماية  على 

تقي من التقاط فريو�س ك�رونا امل�شتجد.
واأجرى العلماء بحثا ملعرفة ما اإذا كان 

تلك  �شمان  على  بالفعل  ق��ادرا  املنتج  هذا 
�شهلة  طرق  تط�ير  اإىل  م�شعى  يف  الطبقة، 
جاكلني  قالت  املا�شي،  اأبريل  ويف  لل�قاية. 
�شركة  يف  الت�شيري  مديرة  وه��ي  وات�ش�ن، 
اأن  تاأمل  اإنها  اإنرتنا�شنال”،  “�شيرتيفني 
تقدم احلك�مة يف بريطانيا دعما لتجريب 

املنتج واختبار ت�شديه لفريو�س ك�رونا.

ه�  ق�له  ميكننا  “ما  حينها  واأ�شافت 
ناجعا  يك�ن  لأن  كبرية  حظ�ظا  نرى  اأننا 
�شد فريو�س ك�رونا امل�شتجد، لكن ل بد من 

اإخ�شاع الأمر للتجربة بعناية فائقة«.
من  لل�قاية  املخ�ش�س  البخاخ  وه��ذا 
اأنه  اأي  ت��ام،  ب�شكل  كافيا  لي�س  البع��س، 
مثل  الأخ��رى  ال�قاية  و�شائل  عن  يغني  ل 
النظافة  على  واحلر�س  الكمامة  ارت��داء 

والتباعد الجتماعي.
من  م�شتخل�س  زيت  عبارة  املنتج  وهذا 
“اأوكاليبت��س  �شجرة  وج���ذوع  وري��ق��ات 
م�ج�دة  املادة  هذه  اأن  كما  �شيرتي�دورا”، 
اأي�شا يف مبيدات اأخرى مثل “م��شي غارد«.

على  فقط  تقت�شر  احلماية  ه��ذه  لكن 
“”�شيرتي�دي�ل”  منتج  ي�شم  الذي  املبيد 
ولي�س ما يعرف ب�”ثنائي اإيثيل ط�ل�اميد”، 

ويجري النظر اإليه مبثابة اأداة ناجعة �شد 
فريو�س ك�رونا.

امل�شلحة  الربيطانية  الق�ات  وتت�فر 
املخ�ش�س  البخاخ  ه��ذا  م��ن  خم��زون  على 
حتى  جتريبه  ومت  البع��س،  على  للق�شاء 
ق��ب��ل ظ��ه���ر ن��ت��ائ��ج ال��درا���ش��ة احل��دي��ث��ة، 
اآث����ار جانبية  وال�����ش��ب��ب ه��� ع���دم وج����د 

حمتملة ب�شدة.

*بيونيانغ
كيم  ال�شمايل  ال��ك���ري  الزعيم  غ��اب 
من  العديد  ف��ث��ارت  م��رة،  اأول  اأون  ج�نغ 
ال��ت��ك��ه��ن��ات، ال��ت��ي ت���راوح���ت ب��ني ال���ف��اة 
والإ�شابة بفريو�س ك�رونا، بل ذهبت بع�س 
التكهنات اإىل الإ�شارة اإىل اإ�شابته ب�شظايا 
�شاروخ اأثناء ح�ش�ره عملية اإطالق �شاروخ 

بالي�شتي جديد.
وظهر  عاد  ال�شمالية  ك�ريا  زعيم  لكن 
و�شائل  تناولتها  التي  ال�شائعات  ليدح�س 
التكهنات  كل  وي�شطب  الغربية،  الإع��الم 

ال�شابقة، قبل اأن يختفي جمددا.
اأن  بعد  اأخرى  مرة  التكهنات  وا�شتعلت 
بع�س  اإىل  �شالحياته  من  بالعديد  اأوك��ل 
ال�شغرى،  �شقيقته  خ�ش��شا  منه،  املقربني 
يف  الثاين”  “الرجل  مبثابة  �شارت  التي 

البالد.
فقد ذكرت وكالة ال�شتخبارات الك�رية 

ك�ريا  زعيم  اأن  اخلمي�س،  اأم�س  اجلن�بية، 
جزءا  �س  “ف�َّ اأون  ج�نغ  كيم  ال�شمالية 
من �شلطاته مل�شاعديه املقربني، ومن بينهم 
لالإ�شراف  ج�نغ”،  ي�  كيم  ال�شغرى  اأخته 

على �ش�ؤون الدولة.
وُنِقل عن ال�كالة ال�شتخباراتية ق�لها 
ال�طنية:  اجلمعية  اأمام  مغلقة  جل�شة  يف 
الأول  النائب  الآن  ه��ي  ج�نغ  ي���  “كيم 
ملدير اإدارة اللجنة املركزية حلزب العمال 
ت�جه  وه��ي  احلاكم،  ال�شمايل(  )ال��ك���ري 
ذلك  اأ�شا�س  على  عام  ب�شكل  الدولة  �ش�ؤون 

التف�ي�س«
اأون  ج���ن��غ  كيم  ع���اود  ث��ان��ي��ة،  وم���رة 
وي�شطب  ال�����ش��ائ��ع��ات  ليدح�س  ال��ظ��ه���ر، 
التكهنات، بانتظار “الختفاء الثالث” على 
الأنباء  وكالة  اأعلنت  والأربعاء،  يبدو.  ما 
ج�جن  كيم  اأن  ال�شمالية  الك�رية  املركزية 
م�اجهة  يف  وقائية  جه�د  اإىل  دع��ا  اأون 

فريو�س ك�رونا امل�شتجد واإع�شار.
ال�شيا�شي  للمكتب  م��شع  اجتماع  وعقد 
�شغ�طا  يفر�س  وباء  و�شط  العمال  حلزب 
اإ�شافية على اقت�شاد ك�ريا ال�شمالية الذي 
اإغ��الق  الأخ���رية ج��راء  الآون���ة  ت�شرر يف 
ما  بح�شب  الفي�شانات،  واأ���ش��رار  احل��دود 

ذكرت وكالة رويرتز.
الجتماع  اإن  بيان  يف  ال�كالة  وقالت 
يف  الق�ش�ر  اأوج��ه  “لبع�س  تقييما  اأج��رى 
لكبح  ال�باء  �شد  ال��ط���ارئ  حالة  تطبيق 

انت�شار الفريو�س اخلبيث«.
ت�شجل  مل  الر�شمية،  لالأنباء  ووف��ق��ا 
م�ؤكدة  اإ�شابة  حالت  اأي  ال�شمالية  ك�ريا 
ك�فيد-19،  ل�باء  امل�شبب  ك�رونا  بفريو�س 
لكن كيم قال ال�شهر املا�شي اإنه “قد يرتدد 
اإغالقا  وفر�س  البالد  دخل”  الفريو�س  اأن 
على  اأعرا�س  ظه�ر  عن  تقارير  ورود  بعد 
التي  الخ��ت��ب��ارات  نتائج  تكن  ومل  رج��ل. 

حا�شمة،  لح��ق  وق��ت  يف  للرجل  اأج��ري��ت 
ح�شبما اأفادت منظمة ال�شحة العاملية.

واأنهي كيم هذا ال�شهر اإغالقا ا�شتمر 3 
اأ�شابيع يف مدينة كاي�ش�نغ بعد ال�شتباه يف 

حالة اإ�شابة بفريو�س ك�رونا هناك.
اأن الج��ت��م��اع بحث  ال���ك��ال��ة  وذك���رت 
اإجراءات حالة الط�ارئ ملنع الأ�شرار التي 
من  الب�شرية  واخل�شائر  باملحا�شيل  تلحق 
البالد  ي�شرب  اأن  املت�قع  “بايف”  الإع�شار 

يف غ�ش�ن اأيام.
والفي�شانات  الغزيرة  الأمطار  واأث��ارت 
يف  ال��غ��ذاء  اإم����دادات  بخ�ش��س  خم���اوف 

ك�ريا ال�شمالية.
�شيعقد  اإنه  العمال احلاكم  وقال حزب 
خم�شية  خطة  ليقر  املقبل  العام  م�ؤمترا 
اإىل  للحزب  اجتماع  اأ�شار  بعدما  جديدة 
القت�شاد  حت�شني  يف  خ��ط��رية  ت��اأخ��ريات 

ال�طني وم�شت�يات املعي�شة.

مفاجأة بريطانية.. »بخاخ حشرات« 
قد يقتل فيروس كورونا

زعيم كوريا الشمالية يعاود الظهور 
ويعلن الحرب على كورونا

*ويسكونسن
اأفادت تقارير اإعالمية مبقتل �شخ�س بالر�شا�س 
مدينة  يف  الثالثاء،  م�شاء  بجروح،  اآخرين  واإ�شابة 
خالل  م�اجهات  وقعت  حيث  الأم��ريك��ي��ة  كين��شا 
جايك�ب  على  النار  ال�شرطة  اإط��الق  بعد  تظاهرة 
واإ�شابته  اإفريقي،  اأ�شل  من  اأمريكي  رجل  وه�  بليك 

بجروح خطرة.
الإنرتنت  على  انت�شرت  فيدي�  مقاطع  واأظهرت 
ولي��ة  يف  كين��شا  ���ش���ارع  يف  يرك�ش�ن  اأ�شخا�شا 
فيما  نارية،  اأعرية  اإطالق  دوي  �شماع  مع  وي�شكن�شن 

اأظهرت مقاطع فيدي� جرحى على الأر�س.
ونقلت “فران�س بر�س” عن ال�شريف ديفيد بيث 
من كين��شا اإن ثالثة اأ�شخا�س اأ�شيب�ا بطلقات نارية 

وقتل واحد وفق �شحيفة “ني�ي�رك تاميز«.
فيه  �شار  الذي  ال�قت  يف  العنف  اأعمال  ووقعت 
انت�شر  بعدما  غ�شبا،  ثالثة  لليلة  املتظاهرين  مئات 
بليك فيما يطلق عليه  مقطع فيدي� يظهر جايك�ب 
كين��شا  يف  اأبي�س  �شرطة  قريبة  م�شافة  من  النار 

ي�م الأحد. وكان بليك يحاول ال�شع�د اإىل �شيارته 
واأطفاله الثالثة بالداخل عندما اأطلق عليه النار.

على  واحدة  �شغرية  جمم�عة  املدينة  يف  وكانت 
ليل  بال�شالح  املدججني  البي�س  الرجال  من  الأق��ل 

الثالثاء الأربعاء متعهدة حماية املمتلكات.
ووفقا ل�شحيفة “ني�ي�رك تاميز” فاإن ال�شرطة 
حتقق يف ما اإذا كان اإطالق اإطالق النار ليل الثالثاء 
املجم�عات امل�شلحة التي  تلك  بني  �شراع  عن  “ناجت 

حتر�س حمطة وق�د، ومتظاهرين«.
من  �شغرية  جمم�عة  بني  ا�شتباكات  واندلعت 
املتظاهرين وال�شرطة يف وقت لحق الثالثاء، بعدما 
اإنفاذ  ق�ات  على  نارية  مفرقعات  متظاهرون  اأطلق 
القان�ن التي ردت باإطالق الر�شا�س املطاطي اأ�شابت 

اإحداها مرا�شل ل�كالة فران�س بر�س.
على  جال�شا  رجال  الفيدي�   مقاطع  اأحد  ويظهر 
نارية  طلقة  عن  نتج  جرح  من  ب�شدة  ينزف  الأر���س 
يف ذراعه، بينما اقرتبت منه �شيارات الق�ى الأمينة 

وفيها �شرطي�ن يدع�ن املتفرجني اإىل الرتاجع.

*بكني
جت�ش�س  ط��ائ��رة  اإن  ال��ث��الث��اء،  ال�����ش��ني،  ق��ال��ت 
وطالبت  الع�شكرية،  اأج���اءه��ا  اخرتقت  اأمريكية 

وا�شنطن بالكف عما و�شفته ب�«ال�شتفزازات«.
الأمريكية  التج�ش�س  طائرة  اأن  بكني  واأو�شحت 
جي�شها  ي�شتخدمها  ج���ي  حظر  منطقة  اخرتقت 
لإجراء تدريبات بالذخرية احلية، مطالبة وا�شنطن 

ب�”الت�قف ف�را عن مثل هذه ال�شتفزازات”.
وو  ال�شينية،  الدفاع  وزارة  با�شم  املتحدث  وقال 
“ي�- اأمريكية من طراز  اأن طائرة ا�شتطالع  ت�شيان، 
�شمال  يف  ال��ط��ريان  ممن�ع  منطقة  ف���ق  حلقت   ”2
ال�شني نظرا لأن اجلي�س ال�شيني ي�شتخدمها لإجراء 
اأن  ت�شيان  واأ���ش��اف  احل��ي��ة.  ب��ال��ذخ��رية  ت��دري��ب��ات 
ال�ا�شح”  “ال�شتفزاز  ب�شّدة” هذا  “تعار�س  ال�شني 
اجل�ية  ال�شالمة  �شل�ك  لق�اعد  خرقا  “مثل  الذي 

والبحرية بني ال�شني وال�ليات املتحدة«.

مثل  عن  ف�را  “الت�قف  وا�شنطن  ت�شيان  ونا�شد 
هذه ال�شتفزازات واتخاذ خط�ات ملم��شة حلماية 

ال�شالم وال�شتقرار الإقليميني”.
واأعرب املتحدث با�شم وزارة الدفاع ال�شينية عن 
اأ�شفه لأن حتليق الطائرة الأمريكية يف هذه املنطقة 
ي�ؤدي ب�شه�لة اإىل �ش�ء تقدير  اأن  املمكن  من  “كان 
وحتى وق�ع ح�ادث«. وكانت رو�شيا اأعلنت يف اأواخر 
ي�لي� املا�شي اأن اإحدى مقاتالتها احلربية اعرت�شت 
يف  الأ���ش���د،  البحر  ف���ق  اأمريكية  جت�ش�س  طائرة 
خالل  ذاته  املكان  يف  ن�عها  من  الثالثة  هي  حادثة 
اأيام. وقالت وزارة الدفاع الرو�شية، بح�شب ما نقلت 
طراز  من  مقاتلة  اأر�شلت  اإنها  اأن��ب��اء،  وك��الت  عنها 
“�ش�خ�ي-27” لعرتا�س طائرة ا�شتطالع اأمريكية 
كانت حتلق ف�ق البحر الأ�ش�د. واأو�شحت اأن املقاتلة 
تغيري  على  الأمريكية  الطائرة  اأج��ربت  احلربية 

م�شارها بعيدا عن احلدود الرو�شية.

*واشنطن
الرئا�شية  لالنتخابات  ال�شابقة  املر�شحة  قالت 
عام  خ�شرت  ال��ت��ي  كلينت�ن،  ه��ي��الري  الأم��ريك��ي��ة 
احلزب  مر�شح  على  اإّن  ترامب،  دونالد  اأم��ام   2016
بالهزمية  الإق���رار  ع��دم  بايدن  ج�  الدمي�قراطي 
يف  الأ���ش���ات  جميع  ف��رز  م��ن  النتهاء  يتم  اأن  اىل 
النتخابات املقبلة التي من املحتمل اأن تك�ن نتيجتها 

متقاربة جدًا.
ال�ش�ات،  فرز  يف  التاأخري  اأن  كلينت�ن  واأ�شافت 
الربيد  عرب  الت�ش�يت  ي�شل  اأن  املت�قع  من  حيث 
اىل م�شت�يات غري م�شب�قة، يعني اأّن على بايدن اأن 

ُيحجم عن الإقرار بالهزمية يف البداية.
“ذا  ب��رن��ام��ج  م��ع  مقابلة  يف  كلينت�ن  وق��ال��ت 
“ج�  على  يجب  اإن��ه  �ش�تامي  قناة  على  �شريك�س” 
بايدن اأن ل يقّر بالهزمية حتت اي ظرف لأين اأظن 
اأّن العملية �ش�ف تط�ل، وبالتايل اأعتقد اأنه �شيف�ز 
تركيزنا  ك��ان  واإذا  اأمنلة  قيد  نرتاجع  مل  ح��ال  يف 

و�شالبتنا مب�شت�ى الطرف الآخر«.
بفارق  ال�شعبي  بالت�ش�يت  فازت  التي  وكلينت�ن، 
خ�شرت  لكّنها  ترامب  عن  �ش�ت  ماليني  ثالثة  نح� 
اإىل  اأ�شارت  النتخابية،  املجّمعات  اإح�شاء  يف  اأمامه 

النتيجة  على  احل�ش�ل  يف  ياأمل�ن  اجلمه�ريني  اأّن 
ال�شخ�شي  الت�ش�يت  خ��الل  من  اإليها  ي�شع�ن  التي 
خالل الي�م النتخابي، ولي�س بال�شرورة انتظار فرز 

اأ�ش�ات متاأخرة عرب الربيد.
من  حت��ذي��رات  بعد  كلينت�ن  تعليقات  وت��اأت��ي 
اجلانبني باأن النتيجة قد ل ُتعرف م�شاء الثالث من 

ن�فمرب.
�شيناري�هات  “عدة  اجلمه�ريني  اأمام  اإّن  وقالت 

يتطلع�ن اإليها، اأحدها العبث باأ�ش�ات الغائبني«.
قد  الأم����ر  ه���ذا  اأّن  ي��ع��ت��ق��دون  “هم  واأ���ش��اف��ت 
اأ�ش�ات  يف  �شّيق  هام�س  على  احل�ش�ل  يف  ي�شاعدهم 

املجّمعات النتخابية يف ي�م النتخاب«.
اخلا�شة  فرقنا  لدينا  تك�ن  اأن  “يجب  وقالت 
مل�اجهة ق�ة التخ�يف الذي �شيمار�شه اجلمه�ري�ن 
اأن  املت�ّقع  وم��ن  الق���رتاع«.  مراكز  خ��ارج  وترامب 
يف  الربيد  عرب  هائلة  ب��اأع��داد  الأم��ريك��ي���ن  يقرتع 
ن�فمرب  من  الثالث  يف  املقّررة  الرئا�شية  النتخابات 
املقبل ب�شبب جائحة ك�فيد-19، لكّن ترامب عار�س 
منح مزيد من التم�يل خلدمة الربيد التي تعاين من 
�شائقة مالية، م�شريًا اىل اأّن هذه الأم�ال �شُت�شتخدم 

للم�شاعدة يف عمليات القرتاع.

*موسكو
اعترب الكرملني، ي�م الثالثاء، اأن الأطباء الأملان 
األيك�شي  الرو�شي  املعار�س  اأن  ا�شتنتاج  يف  ت�شّرع�ا 
الرو�س  للت�شميم، فيما كان الأطباء  نافالني تعر�س 
بي�شك�ف  دمي��رتي  وق��ال  الفر�شية.  ه��ذه  رف�ش�ا 
ب�تني  فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  با�شم  املتحدث 
الأملان  والأطباء  لأطبائنا  الطبيني  “التحليلني  اإن 
يتفقان متامًا، لكن خال�شاتهما تختلف. ل نفهم هذا 
الت�شميم  اأن  واعترب  الأمل��ان«.  الزمالء  لدى  الت�شّرع 
من  الكثري  هناك  لكن  املحتملة.  اخلي�ط  “اأحد  ه� 

الحتمالت الطبية الأخرى«.
واأعلن الأطباء الذين يعاجل�ن املعار�س الرو�شي 
يف برلني م�شاء الثنني، اأنهم خل�ش�ا اإىل اأن “ت�شمم 
مبادة من جمم�عة مثبطات ا�شترياز الأ�شتيل ك�لني” 

من دون التمكن من حتديدها على الف�ر.
التي حتدث عنها الأطباء  امل�اد  وُت�شتخدم هذه 

األزهامير،  مر�س  ملعاجلة  خفيفة  بجرعات  الأمل��ان 
كبرية  بجرعات  تناولها  لدى  خطرية  ت�شبح  لكنها 

وي�شبح تاأثريها مماثال ملادة “ن�فيت�ش�ك«.
الأمل��ان  الأطباء  اأن  واق��ع  على  بي�شك�ف  و�شّدد 
ال�شحافة  ل�كالة  وفقا  مادة”.  اأي  ير�شدوا  “مل 
الفرن�شية. ولفت اإىل اأن الأطباء الرو�س لحظ�ا اأن 
نافالني كان يعاين من انخفا�س م�شت�ى انزمي ا�شتيل 
من  ا�شتنتاج  بالمكان  يكن  مل  لكن  ا�شرتيز،  ك�لني 

ذلك اأن ت�شممًا قد ح�شل.
ا�شرتيز(  الك�لني  )يف  النخفا�س  “هذا  وق��ال 
تناول  خ�ش��شًا  كثرية  اأ�شباب  عن  ناجما  يك�ن  قد 
ال�شبب  وهذا  ال�شبب  حتديد  يجب  الأدوي��ة.  بع�س 
مل يحدده اأطباوؤنا ول الأملان”، م�شريًا اإىل اأن رو�شيا 
يف  ما  م��ادة  اكت�شاف  مت  ح��ال  يف  “ممتنة”  �شتك�ن 

ج�شم نافالني يف اأملانيا.
وختم بالق�ل “ل نعرف اإذا ح�شل ت�شمم اأم ل”.

*وكاالت
اجلرائم  �شرطة  اأن  م�ريتانية،  م�شادر  ذك��رت 
الرئي�س  ا�شتدعت  البالد،  يف  واملالية  القت�شادية 
الثالثاء،  م�شاء  العزيز،  عبد  ولد  حممد  ال�شابق، 
اأجل  من  اأ�شب�عني،  غ�ش�ن  يف  الثانية  للمرة  وذلك 

التحقيق يف ق�شايا ف�شاد.
واأكدت �شبكة “�شحراء ميديا” امل�ريتانية، خرب 
ال�شابق، نقال عن م�شدر يف فريق  الرئي�س  ا�شتدعاء 

الدفاع، لكنها مل ت�شر اإىل مزيد من التفا�شيل.
وكان ولد عبد العزيز قد جرى ا�شتدعاوؤه للمرة 
الأوىل، خالل الأ�شب�ع املا�شي، وظل لأ�شب�ع يف اإدارة 
الأمن ال�طني. ومت الإفراج عن ولد عبد العزيز، يف 
وقت مبكر من ي�م الثنني، وخ�شع منذ ذلك ال�قت 

للمراقبة الق�شائية املبا�شرة كما ُمنع من ال�شفر.

وج���اء ا���ش��ت��دع��اء ول���د ع��ب��د ال��ع��زي��ز م��ن قبل 
ال�شرطة يف اإطار التحقيق ح�ل �شبهات ف�شاد ك�شفها 
اإىل  اأحيل  برملانية،  حتقيق  جلنة  عن  �شادر  تقرير 

الق�شاء نهاية ال�شهر املا�شي.
ويف املنحى ذاته، ا�شتدعى الأمن امل�ريتاين �شهر 
الثنني،  ي�م  ام�شب�ع،  ولد  حممد  ال�شابق  الرئي�س 
اإيزيد  اإ�شلك ولد  كما ا�شتدعى الي�م ال�زير ال�شابق 

بيه، وه� اأحد املقربني من ولد عبد العزيز.
عائدات  اإدارة  كيفية  التحقيق،  ملفات  وب��ني 
ن�اك�ش�ط  يف  عامة  ممتلكات  وبيع  النفطية  البالد 
البالد  اإمدادات  ت�ؤمن  م�ؤ�ش�شة عامة كانت  وت�شفية 
من امل�اد الغذائية، و�ش�ل اىل ن�شاطات �شركة �شيد 
م�شادر  وف��ق  دونغ”،  ه�نغ  “ب�يل  �شينية  بحري 

برملانية.

*واشنطن
الأمريكية  ب�لي�شي  ف�رين  جملة  نقلت 
ال�شي�خ  جمل�شي  يف  نافذين  اأع�شاء  ع��ن 
والن�اب الق�ل اإن اإدارة الرئي�س الأمريكي 
دونالد ترامب ت��شلت اإىل اتفاق مبدئي مع 
ال�ش�دان  يف  اجلديدة  النتقالية  احلك�مة 
تع�ي�شات  اخل��رط���م  ت��دف��ع  ب���اأن  يق�شي 
اأخرية  كخط�ة  دولر  ملي�ن   335 بقيمة 
ال��دول  قائمة  م��ن  ال�����ش���دان  ا�شم  ل�شطب 

الراعية لالإرهاب.
من  �شل�شلة  من  كجزء  الت�ش�ية  وتاأتي 
اأ�شر  قبل  من  اأمدها  ط��ال  التي  املطالبات 
�شحايا تفجريات �شفارتي ال�ليات املتحدة 
 1998 ال��ع��ام  يف  ال�شالم  ودار  ن��ريوب��ي  يف 
�ش�اطئ  ق��رب  ك�ل”  اأ���س  “ي�  والبارجة 
نظام  يتهم  والتي   2000 العام  يف  اليمن 

املخل�ع عمر الب�شري بال�شل�ع فيها.
ووفقا لف�رين ب�لي�شي فاإن هذه ال�شفقة 
مكانته  ا�شتعادة  على  ال�ش�دان  �شت�شاعد 
الطبيعية يف املجتمع الدويل و�شت�شمح ب�شخ 
ال�شتثمار اخلارجي وامل�شاعدات يف اقت�شاد 

البالد املتعر.

التطبيع  من  ملزيد  الطريق  �شتمهد  كما 
من  عق�د  بعد  البلدين  ب��ني  العالقات  يف 
�شيا�شيا  انت�شارا  �شيعترب  ما  وه�  الت�تر، 
اهلل  عبد  ال�ش�داين  ال�زراء  لرئي�س  كبريا 
حمدوك، الذي ت�اجه حك�مته النتقالية 
اله�شة �شغ�ًطا متزايدة منذ ت�ليه ال�شلطة 
اأعقاب الإطاحة بنظام عمر الب�شري يف  يف 

ث�رة �شعبية يف اأبريل 2019.
وزير  اأن  اإىل  ب�لي�شي  ف�رين  واأ���ش��ارت 
ناق�س  ب�مبي�  مايك  الأمريكي  اخلارجية 
النتقال  دعم  �شبل  حمدوك  مع  الثالثاء 
ال��دمي��ق��راط��ي واجل��ه���د امل��ب��ذول��ة لإزال���ة 
الراعية  ال��دول  قائمة  من  ال�ش�دان  ا�شم 
ال�ش�دان  على  بهدوء  �شغط  كما  لالإرهاب، 
وفقا  اإ���ش��رائ��ي��ل  م��ع  ال��ع��الق��ات  لتطبيع 

مل�ش�ؤولني اأمريكيني.
اأن����ه ج����اء يف ب���ي���ان، ���ش��در عن  غ���ري 
اأبلغ  ح��م��دوك  اأن  ال�ش�دانية،  احلك�مة 
النتقالية  حك�مته  اأن  الأم��ريك��ي  نظريه 
ب�شاأن  التقرير  من  ميكنها  تف�ي�شا  متلك  ل 

التطبيع مع اإ�شرائيل.
اإن  قال�ا  وا�شنطن  يف  م�ش�ؤولني  لكن   

مراجعة  يتطلب  ال�شفقة  م��ن  الن��ت��ه��اء 
على  ح�ش�له  بعد  الك�نغر�س  وم���اف��ق��ة 

ت��شية ر�شمية من دونالد ترامب.
على  امل�افقة  امل�شرعني  على  و�شيتعني 
الدول  ر�شميا من قائمة  ال�ش�دان  ا�شم  رفع 
ت�شريع  واإق��رار  الدولة  لإره��اب  الراعية 
اأم��ام  للبالد  ال�شيادية  احل�شانة  يعيد 

املحاكم الأمريكية.
ح��ال  ال��ت��م��ه��ي��دي،  الت��ف��اق  و�شينهي 
القان�نية  املناق�شات  من  �شه�را  اإكماله، 
تعزيز  اإىل  الهادفة  امل�شنية  وال�شيا�شية 
الآفاق ال�شيا�شية للحك�مة املدنية بزعامة 
حمدوك والتي تق�د فرتة انتقالية حرجة 
�شخمة  اقت�شادية  ب�شع�بات  وت���اج��ه 
على  تزيد  خارجية  لدي�ن  ت�ارثها  ب�شبب 
كبرية  قي�د  اإىل  اإ�شافة  دولر  مليار   60
التعاون  اأط��ر  م��ن  ال�شتفادة  م��ن  متنعها 
عن  الناجمة  العق�بات  ب�شبب  ال���دويل 
الراعية  الدول  قائمة  يف  ال�ش�دان  اإدراج 

لالإرهاب.
وتقدر اخل�شائر املبا�شرة وغري املبا�شرة 
جراء  ال�ش�داين  بالقت�شاد  حلقت  التي 

تلك القي�د مبئات املليارات من الدولرات.
ما  ال�ش�دان على دفع  ويلزم التفاق 
اأمريكي  لكل  اإىل 10 ماليني دولر  ي�شل 
الذين  اأجنبي من  لكل  األف دولر  و800 
قتل�ا يف التفجريات التي طالت �شفارتي 
ودار  ن���ريوب���ي  يف  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 

ال�شالم.
الأمريكي�ن  يح�شل  اأن  على  ين�س  كما 
امل�شاب�ن يف الهج�م على تع�ي�شات ترتاوح 
بني 3 اإىل 10 ماليني دولر مقابل 400 األف 

دولر حلاملي اجلن�شيات الأخرى.
الت�ش�ية  ان��ت��ق��اد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال�شحايا  بني  م�شاواتها  ع��دم  ناحية  من 
اأنها  اإل  غريهم،  عن  لالأمريكيني  ومتييزها 
خ�ش��شا  اجلميع  من  قب�ل  اأخ��ريا  وجدت 
عقدين  بلغ  الذي  الط�يل  النتظار  ظل  يف 

من الزمان.
للك�نغر�س  م��ر���ش��ل��ة  م��ذك��رة  وق��ال��ت 
وحت��م��ل ت���ق��ي��ع��ات 80 م��ن مم��ث��ل��ي اأ���ش��ر 
ال�شحايا اإن اتفاق الت�ش�ية ورغم ال�شلبيات 
التي حتيط به اإل اأنه يعترب مقب�ل وي�فر 

العدالة لل�شحايا.

قتيل وجرحى جراء إطاق نار 
في ويسكونسن األميركية

الصين: طائرة تجسس أميركية 
اخترقت أجواءنا العسكرية

هياري كلينتون: على بايدن 
عدم اإلقرار بالهزيمة باالنتخابات

الكرملين يدخل على خط
 أزمة المعارض »المسموم«

الشرطة الموريتانية تستدعي 
الرئيس السابق للمرة الثانية

اتفاق.. 335 مليون دوالر تخرج 
السودان من قائمة اإلرهاب
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رئيس هيئة األركان يفتتح مدرسة 
في لواء األغوار الشمالية

مالكو حافات في إربد يطالبون 
بفصل خط سرفيس الحي الشرقي

بدء تسجيل الطلبة في تخصص السمع 
والنطق التطبيقي بجامعة الزرقاء

*عجلون 
ُبعد  عن  ح�ارية  جل�شة  النم�ذجي،  عجل�ن  �شابات  مركز  عقد 
ح�ل قان�ن النتخابات، مب�شاركة 50 م�شاركًا وم�شاركة من عدد من 

القطاعات احلك�مية واخلا�شة يف املحافظة.
جهاد  لالنتخاب،  امل�شتقلة  الهيئة  يف  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
لالنتخابات  الالزمة  ال�شتعدادات  جميع  و�شعت  الهيئة  اإن  امل�مني، 
النتخاب  لقان�ن  وفقًا  التنفيذية،  التعليمات  ذل��ك  يف  مبا  املقبلة 
املعم�ل به، م�شريًا اإىل اأن الهيئة على اأمت ال�شتعداد للقيام ب�اجباتها 

باإدارة النتخابات النيابية واأي انتخابات ُتكلف بها.
م�ش�ؤولياتنا  اأم��ام  ي�شعنا  امللكي  الت�جيه  اأن  اإىل  امل�مني  واأ�شار 
بدءًا  النتخابية  العملية  جناح  متطلبات  جميع  بتقدمي  ال�طنية 
جميع  با�شتخدام  النتخابي  والإر�شاد  والتثقيف  الت�عية  بحمالت 
الت�عية  حمالت  خالل  من  امل�اطنني  اإىل  لل��ش�ل  املتاحة  ال��شائل 
من  وغ��ريه��ا  امل��راك��ز  وتقييم  النتخاب  جل��ان  واختيار  وال��ت��دري��ب 

ال�شتعدادات الل�ج�شتية العديدة.
هذه  اأن  العقيلي  ح��م��زة  ال��دك��ت���ر  عجل�ن  �شباب  م��دي��ر  واأك���د 
احل�ار  يف  الأردنية  الدولة  وفل�شفة  �شيا�شة  لتج�شيد  تاأتي  اجلل�شة 
النتخابية  العملية  يف  ال�شباب  دور  على  والرتكيز  والدميقراطية 

واأنهم فر�شان التغيري القادرين على النه��س بال�طن.
اأن املركز  اإىل  واأ�شارت رئي�شة مركز �شابات عجل�ن �شهري الق�شاة 
ليك�ن�ا  ال�شباب  لإ�شراك  املحاور  جميع  يف  للم�شاركة  خطته  اأع��د 
جتاه  امل�ش�ؤولية  وحتمل  القرار  و�شنع  امل�شاركة  يف  فاعاًل  عن�شرًا 

ال�طن.
اأدار فعالياتها النا�شط ال�شبابي �شليمان  وا�شتملت احل�ارية التي 
واملحا�شر  امل�شاركني  بني  والنقا�س  احل���ار  ب��اب  فتح  على  الق�شاة 
امل�مني ح�ل اآليات النتخابات وكيفية الت��شع بامل�شاركة النتخابية 

لل�شباب.

*االغوار الشمالية
ي��شف  الركن  الل�اء  امل�شرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  افتتح 
التابعة  للذك�ر  ح�شنة  بن  �شرحبيل  مدر�شة  احلنيطي،  اأحمد 
ملديرية الرتبية والتعليم والثقافة الع�شكرية يف منطقة الأغ�ار 
والثقافة  والتعليم  الرتبية  مدير  ا�شتقباله  يف  وكان  ال�شمالية، 
امل�شرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  م�شاعد  بح�ش�ر  الع�شكرية، 

للعمليات والتدريب.
وجال الل�اء الركن احلنيطي يف اأق�شام ومرافق املدر�شة التي 
الإمكانات  على  واطلع  ال�شامية،  امللكية  الت�جيهات  �شمن  جاءت 
التعليمية التي �شتقدمها املدر�شة والتي �شممت ونفذت وفق اأحدث 
تقدمها  التي  املهمة  ه��ذه  يخدم  ومب��ا  التحتية  والبنى  الأ�ش�س 

لأبناء ل�اء الأغ�ار ال�شمالية.
وت�شكل املدر�شة اجلديدة اإ�شافة ن�عية للخدمات التي تقدمها 
مديرية الرتبية والتعليم والثقافة الع�شكرية ل�شريحة كبرية من 
اأبناء املجتمع الأردين يف املناطق النائية �ش�اء كان�ا اأبناء عاملني 

اأو متقاعدين ع�شكريني، اإ�شافة اإىل اأبناء املجتمع املحلي.
واجهة  امل�شرتكة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  زار  مت�شل  �شياق  ويف 
املنطقة،  قائد  ا�شتقباله  يف  وكان  ال�شمالية،  الع�شكرية  املنطقة 
وال�اجبات  املهام  ح�ل  املنطقة  قائد  قدمه  اإيجاز  اإىل  وا�شتمع 
العملياتية والربامج التدريبية التي تق�م بها ت�شكيالت ووحدات 

املنطقة.

*إربد 
املت��شطة  النقل  ح��اف��الت  مالك�  طالب 
اإربد  العاملة على خط�ط داخلية يف مدينة 
خط  بف�شل  ال�شناعية«  واملدينة  »حنينا 
�شمه  ج��رى  ال��ذي  ال�شرقي  احل��ي  �شرفي�س 

اإليهما اأخريا واإعادته اإىل م�شاره ال�شابق.
وقال�ا خالل وقفة احتجاجية اأمام مكتب 
يف  ال�شمال  لإقليم  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة 
�شرفي�س  خط  �شم  اإن  اجلديد  عمان  جممع 
احلي ال�شرقي اليهما اأحلق بهم خ�شائر كبرية، 
ملعادلة  كافيا  اخلط�ط  هذه  اإنتاج  يعد  ومل 

الكلفة الت�شغيلية.
�شيارات  بني  ال��دور  بت�حيد  طالب�ا  كما 
ال��دور  يف  واملت��شطة  ال�شغرية  ال�شرفي�س 

خليل،  اب���  دوار  عند  اخل��ط  نهاية  مب�قف 
لفتني اإىل اإدخال 17 �شيارة �شرفي�س �شغرية 
اإىل  وحت�يلها  مماثلة  �شيارات  �شطب  بعد 

با�شات رك�ب مت��شطة.
من  �شابقة  وع�دا  تلق�ا  انهم  اإىل  ولفت�ا 
هذه  بحل  ال��ربي  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة 

الإ�شكالية.
على  العاملة  البا�شات  ع��دد  اأن  وبين�ا 
ا�شتقر على  ال�شناعية وحنينا  املدينة  خطي 
بعد  خ��ط  لكل  ث��الث  مب��ع��دل  ح��اف��الت  �شت 
خط�ط  اإىل  �شابق  ب�قت  منها  عدد  حت�يل 
ال�شرقي  واحلي  الع�شكري  كامل�شت�شفى  اأخرى 

ومدينة احل�شن ال�شناعية.
النقل  قطاع  تظيم  هيئة  مدير  واك��دت 

الربي لإقليم ال�شمال املهند�شة رول العمري 
خطة  وفق  متكاملة  حل�ل  و�شعت  الهيئة  اإن 
اخلط�ط  يف  الخ��ت��اللت  تعالج  �شم�لية 
ال�شناعية  املدينة  خطا  ومنها  ال�شعيفة، 
ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اإىل  ورف��ع��ه��ا  وح��ن��ي��ن��ا، 
بتنفيذها  للبدء  واإقرارها  عليها  للم�شادقة 

لحقا.
بن  عمر  �شارع  ان  اإىل  العمري  وا���ش��ارت 
ال�شرقي  احل���ي  يف�شل  ال���ذي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ت�شغيله  مهمة  انيطت  البقعة  منطقة  ع��ن 
�شرفي�س  ومنع  ال�شناعية  املدينة  ب�شرفي�س 
لتدين  نظرا  عليه  العمل  من  ال�شرقي  احلي 
ال�شناعية  املدينة  �شرفي�س  خط  اإنتاجية 

وملنع التداخل بني اخلطني.

*الزرقاء 
الطلبة  ت�شجيل  الزرقاء،  جامعة  ب��داأت 
للعام  التطبيقي  والنطق  ال�شمع  تخ�ش�س  يف 
كلية  عميد  بح�شب   2021-2020 الدرا�شي 
ها�شم  ال��دك��ت���ر  امل�����ش��ان��دة  الطبية  ال��ع��ل���م 
اأب��� ه��ري��رة يف  اأب��� ه��ري��رة. وق��ال الدكت�ر 
التخ�ش�س  ه���ذا  اإن  �شحفية  ت�شريحات 
اجلامعات  م�شت�ى  على  ن�عه  من  الأول  يعد 
بني  يجمع  تخ�ش�شًا  ب��اع��ت��ب��اره  الأردن���ي���ة، 

اجلانب التطبيقي واجلانب النظري .
املعتمدة  ال�شاعات  من  باملئة   70 اأن  واأكد 
من  تطبيقي  ب�شكل  تدر�س  التخ�ش�س  لهذا 
خالل تدريب الطلبة على عمليات الت�شخي�س 
التي  وال��ن��ط��ق  ال�شمع  ع��ي��ادات  يف  وال��ع��الج 

تاأ�شي�شها يف حرم جامعة الزرقاء.
واأو�شح اأن هذه العيادات تت�فر فيها جميع 
بالنطق  املتعلقة  �ش�اء  احلديثة  الأج��ه��زة 
ال�ظيفي  التنظري  جهاز  ابرزها  بال�شمع  اأو 
عن  وذل���ك  ال�ش�تية  والأوت�����ار  للحنجرة 
طريق الفم اأو الأنف حيث يتمكن الطالب من 

ال�ش�تية  الأوتار  حركة  ميكانيكية  م�شاهدة 
بكل و�ش�ح وكذلك مالحظة ما اإن كان هنالك 

اأمرا�س ت�ؤثر على ال�ش�ت الب�شري.
العيادات  اأن  هريرة  اأب���  الدكت�ر  وب��ني 
لل�ش�ت  الأك�ي�شتيكي  لقيا�س  اأجهزة  متتلك 
الفيزيائية  الأبعاد  اجلهاز  هذا  يقي�س  حيث 
لل�ش�ت مثل تردد ال�ش�ت و�شدته و34 قراءة 
يتمكن  اإذ  ال�ش�ت  بفيزياء  متعلقة  اأخ��رى 
الطالب من خالل تدريبه على معرفة الأبعاد 
ومقارنتها  للمري�س  ال�ش�تية  الفيزيائية 
اخلطة  و�شع  اأج��ل  م��ن  الطبيعية  ب��الأب��ع��اد 
العيادات  متتلك  كما  لها.  املنا�شبة  العالجية 
الرئتني  يف  ال��ه���اء  �شغط  ق��ي��ا���س  اأج��ه��زة 
الفم�ي  التج�يف  يف  اله�اء  �شغط  وكذلك 
خا�شة  الأن��ف��ي  الرنني  ن�شبة  قيا�س  وجهاز 
�شقف  اإن�شقاق  من  يعان�ن  الذين  املر�شى  عند 
الراجعة  التغذية  جهاز  اإىل  اإ�شافة  احللق 
التاأتاة  ح��الت  لعالج  املح��شب  ال�شمعية 
الطالب  يتعلم  اللغ�ي، حيث  التاأخر  وحالت 
هذا  با�شتخدام  احلالت  وعالجات  ت�شخي�س 

اأن  اإىل  هريرة  اب���  الدكت�ر  واأ���ش��ار  اجلهاز. 
�شبيك  دكت�ر  جهاز  للطلبة  وف��رت  العيادات 
برامج  يت�شمن  )Doctor Speech( حيث 
وال�ش�ت  للنطق  عالجية  واأخرى  ت�شخي�شية 
اجلهاز  هذا  ا�شتعمال  الطالب  ويتعلم  واللغة 
يف الت�شخي�س والعالج وجهاز القيا�س ال�شمعي 
لالأطفال  واح���دة  ع��زل  غ��رف  يت�فر  حيث 
جهاز  على  واحدة  كل  حتت�ي  للكبار  واأخ��رى 
فح�س ال�شمع حيث يتمكن الطالب من اإجراء 
واأك��د  نتائجها.  وتف�شري  الفح��شات  ه��ذه 
الدكت�ر اأب� هريرة اأن العيادات متتلك اأجهزة 
الطالب  يتمكن  حيث  الدماغي  ال�شمع  فح�س 
من ا�شتعمال هذا اجلهاز لفح�س �شمع املري�س 
املفح��س  راأ�س  على  اأقطاب  و�شع  طريق  عن 
املت�شلة بجهاز الك�مبي�تر حيث تتم معاجلة 
املعل�مات ال�شمعية القادمة من الدماغ ملعرفة 
املفح��س  من  تدخل  دون  ال�شمعية  قدراته 
ويك�ن الطالب قادرًا عل ى قراءة التخطيط 
درج��ات��ه  وم��ع��رف��ة  للمفح��س  ال��دم��اغ��ي 

ال�شمعية وتاأهيله اإذا احتاج لذلك .

حوارية عن ُبعد حول
 قانون االنتخابات
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*وكاالت
اإن  اإ����ش���ب���اين،  ق����ال ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ف��ي 
وق��ائ��د  جن��م  مي�شي  ل��ي���ن��ي��ل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
مغادرة  قرار  عن  الرتاجع  يرف�س  بر�شل�نة، 

البل�جرانا هذا ال�شيف.
الإ�شبانية،  “�شب�رت”  �شحيفة  وبح�شب 
اأح��د  ول  ب��ال��رح��ي��ل،  يتم�شك  مي�شي  ف���اإن 
ي�شتطيع اأن ُيغري راأيه، ولن يرتاجع عن قراره.

املرتقبة  ال�شتقالة  “حتى  واأ���ش��اف��ت: 
ُتغري  اأن  ميكن  ل  بارت�مي�،  ج��شيب  للرئي�س 
وال�شيء  فيه،  رج�ع  ل  مي�شي  فقرار  ال��شع، 
على  التفاو�س  ه�  فعله  يجب  الذي  ال�حيد 

الرحيل«.
اأنه  يعتقد  “مي�شي  ال�شحيفة:  وتابعت 
باإمكانه تفعيل بند الرحيل يف عقده، والذي 
املا�شي،  ي�ني�/حزيران   10 ي�م  ينتهي  كان 
نهاية  ت��اأخ��رت  ك���رون��ا  ف��ريو���س  ب�شبب  لكن 

امل��شم حتى 23 اأغ�شط�س/اآب اجلاري«.
يريد  ل  مي�شي  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���ش��ار 
بر�شل�نة،  مع  قان�نية  معركة  يف  ال��دخ���ل 

على الرغم من الفاك�س الذي اأر�شله، وياأمل اأن 
اأقل  �شعر  مقابل  رحيله  على  بارت�مي�  ي�افق 
وقيمته  عقده  يف  اجلزائي  ال�شرط  من  بكثري 

700 ملي�ن ي�رو.
ميكنه  اأن��ه  مي�شي  “يعتقد  وا�شتكملت: 
التفاو�س بحرية مع اأي ناٍد بداية من يناير/
كان�ن ثان املقبل، لأن عقده ينتهي يف ي�ني�/
يجب  بر�شل�نة  اأن  يعني  مما   ،2021 حزيران 

اأن يبيعه ب�شعر معق�ل«.
واأفادت ال�شحيفة، اأنه حتى الآن ل ي�جد 
يتغري  ال��شع قد  لكن  ملي�شي،  ر�شمي  اأي عر�س 
�شيتي  اأندية مان�ش�شرت  ب�شرعة يف ظل اهتمام 
ومان�شيرت ي�نايتد وباري�س �شان جريمان واإنرت 
ميالن. واأعلن رام�ن بالني�س ال�شكرتري الفني 
جاهدة  تعمل  الإدارة  اأن  بر�شل�نة،  لنادي 
خالل  بالبقاء  مي�شي  لي�نيل  القائد  لإقناع 
هذا  بالرحيل  طالب  بعدما  املقبلة،  الفرتة 

ال�شيف.
اخلا�س  ال�شحفي  امل�ؤمتر  بالني�س  وح�شر 
من  ب��دل  تريناك�،  اجلديد  الالعب  بتقدمي 

اكتفى  ال���ذي  ب��ارت���م��ي���  ج��شيب  الرئي�س 
بت�قيع العق�د والتقط ال�ش�ر التذكارية.

التقدميي  امل���ؤمت��ر  خ��الل  بالني�س،  وق��ال 
ل�شفقة ترينكاو: “كانت هناك اأنباء مهمة عن 
مي�شي، ولكن ما نفكر فيه وقلناه عدة مرات ه� 

اأننا نفكر فيه كالعب لرب�شل�نة«.
اأن  وناأمل  ترينكاو،  ي�شل  “الي�م  واأ�شاف: 
وبر�شل�نة  مي�شي،  بجانب  النت�شارات  ُيحقق 
اأعاد بناء نف�شه مرات عديدة، وط�ال تاريخه 
القيام بذلك ب�ج�د  يع�د بق�ة، وفكرتنا هي 

اأف�شل لعب يف العامل«.
يحظى  اأن  يجب  ملي�شي  “بالن�شبة  وتابع: 
نفكر  ل  ونحن  لتاريخه،  نظًرا  كبري  باحرتام 
اأي بند تعاقدي، وتعاقد مي�شي وبر�شل�نة  يف 
البهجة  م��ن  وال��ك��ث��ري  الكثري  كليهما  اأع��ط��ى 
للجماهري، ونحن يف الداخل نعمل على اإقناعه 

واإيجاد احلل الأف�شل له وللنادي«.
ال��ف��ري��ق  ب��ت��دع��ي��م  “نق�م  وا���ش��ت��ك��م��ل: 
لتحقيق  وت��ري��ن��ك��او  ب��ي��دري  مثل  ب�شفقات 
ي�جد  ول  تتجدد،  الأندية  وكل  النت�شارات، 
اأي  ي�شتحق  ول  وبر�شل�نة،  مي�شي  بني  ن��زاع 

منهما ذلك«.
داخ��ل  انق�شام  اأي  ي���ج��د  “ل  واأردف: 
كرة  يفهم  �شخ�س  واأي  مي�شي،  ب�شبب  النادي 
جُم���دًدا،  للف�ز  هنا،  يبقى  اأن  ي��ري��ده  ال��ق��دم 
اجلديد،  امل�شروع  يف  داخلًيا  يعمل  وال��ن��ادي 
على  الالعبني  مع  �شيتحدث  اإنه  ك�مان  وقال 

انفراد وبداأ بالفعل يف ذلك«.
الالعبني  كثرًيا  نحرتم  اأن  “يجب  وزاد: 
الذين اأعط�ا لرب�شل�نة، وهذه حلظات �شعبة، 
واأحياًنا تك�ن القرارات م�ؤملة لكنها حمادثات 

خا�شة وداخلية«.
لن  ب��اأن��ه  ُي��خ��ربن��ا  مل  “مي�شي  واأو����ش���ح: 
وامل�شاركة  الفريو�س  لختبار  للخ�ش�ع  يح�شر 
بني  �شيبقى  ت�ا�شل  اأي  لكن  التدريبات،  يف 
تلك  حل��ل  جهدنا  اأق�شى  ون��ب��ذل  الأط����راف، 
الفريق  جعل  على  “نعمل  واأمت:  الأزم����ة«. 
هي  وه��ذه  املا�شي،  امل��شم  يف  ك��ان  مما  اأف�شل 
الأمناء  انتقاد  ومت  الفنية،  الأم��ان��ة  مهمة 
ب�شبب  ال���ق��ت  ذل���ك  يف  الآخ���ري���ن  الفنيني 
لكن  قراراتهم، وهذه مهمة غري مرغ�ب فيها، 

النتائج تظهر مبرور ال�قت”.

*وكاالت
اأكد نادي مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي اأنه �شيعلن 
عن  الك�شف  دون  ج��دي��دة  �شفقة  ع��ن  الأرب��ع��اء، 

تفا�شيلها.
الرتفيهي  ح�شابه  على  �شيتي  مان�ش�شرت  ون�شر 
مب�قع “ت�يرت”: “من يك�ن �شفقة مان�ش�شرت �شيتي 

اجلديدة؟ الإعالن يف ال�شاعة الثانية ظهًرا«.
تغريدة  ن�شر  �شيتي  مان�ش�شرت  ح�شاب  واأع���اد 
من  �شتك�ن  اجل��دي��دة  “�شفقتنا  ت��ق���ل:  ج��دي��دة 
خارج العامل”، واأرفق مع التغريدة رمزين ل�”ماعز” 
باإطالق  عاملًيا  ي�شتهر  مي�شي  اأن  يذكر  و”�شاروخ«. 
 greatest»�ل goat«، اخت�شاًرا  “املاعز  عليه لقب 

الع�ش�ر. كل  يف  الأف�شل  باأنه   »of all time

من  “انتظروا..  ���ش��ي��ت��ي:  مان�ش�شرت  وت��اب��ع 
�شيك�ن؟«.

و�شبق اأن ذكر برنامج “ال�شريجنيت�” الإ�شباين، 
الي�م، اإن لي�نيل مي�شي، جنم بر�شل�نة، و�شل ملرحلة 
متقدمة من املفاو�شات مع م�ش�ؤويل مان�ش�شرت �شيتي، 

لالنتقال اإىل الربميريليج خالل امل��شم اجلديد.
مي�شي  ت�ا�شل  عن  اإ�شبانية  تقارير  وك�شفت   
�شيتي،  ملان�ش�شرت  الفني  املدير  ج�اردي�ل  بيب  مع 
اإذا  اإمكانية الن�شمام ل�شف�ف ال�شيتيزنز،  لدرا�شة 

رحل عن �شف�ف بر�شل�نة.
خالل  مرة  من  اأكر  اأكد  ج�اردي�ل  اأن  ُيذكر   
ت�شريحاته، باأنه يريد ا�شتمرار مي�شي يف بر�شل�نة 

حتى يعتزل كرة القدم.

*وكاالت
اأ�شب�عني  ملدة  اأب�ابها  الأوملبية  اللجنة  اأغلقت 
اكت�شاف  بعد  وذل��ك  الأرب��ع��اء،  الي�م  من  اعتبارا 

اإ�شابة واحدة بفريو�س ك�رونا لإحدى م�ظفاتها.
بيانا  اأم�س  اول  ليلة  منت�شف  اللجنة  وا�شدرت 
عاجال جاء فيه : حر�شا من اإدارة اللجنة الأوملبية 
وبعد  الريا�شية  املنظ�مة  �شالمة  على  الأردن��ي��ة 
وتدريبات  التناف�شية  الأن�شطة  باإيقاف  قرارها 
املنتخبات ال�طنية ملدة �شبعة اأيام، اأجرت اللجنة 
فح��شات فريو�س ك�رونا جلميع م�ظفيها، وجاءت 
واحدة  حالة  با�شتثناء  �شلبية،  جميعها  النتائج 

مل�ظفة اإدارية.
اأغلقت اللجنة  اإنه بعد اكت�شاف احلالة  وقالت 
ال�شحي  بالربوت�ك�ل  عماًل  اأ�شب�عني  وملدة  مقرها 

العمل  وزارة  واإج��راءات  ال�شحة  وزارة  من  ال�شادر 
بهذا اخل�ش��س.

�شرورة  امل�ظفني  كافة  على  اللجنة  واأك���دت 
تطبيق احلجر املنزيل، بحيث يتم اجراء فح��شات 

فريو�س ك�رونا لكافة امل�ظفني.
واختتمت اللجنة الأوملبية بيانها بالتاأكيد على 
اتخذت  مقرها  يف  الإداري  العمل  ع�دة  ومنذ  اأنها 
اإجراءات ال�شالمة العامة واألزمت جميع امل�ظفني 
تطبيق  وحتميل  اليدين  وتعقيم  الكمامة  بارتداء 
اخلارجية  �شاحاتها  يف  مكاتب  وا�شتحداث  اأم��ان 
الإج���راءات  كافة  وات��خ��اذ  املراجعني  ل�شتقبال 
حر�شها  من  انطالقا  وذل��ك  وال�شحية،  ال�قائية 
الدائم على �شالمة الريا�شيني والعاملني يف املجال 

الريا�شي.

*وكاالت
بحثت اللجنتان الباراملبية والأوملبية �شبل 

تط�ير ودعم ريا�شة املع�قني يف الردن.
الوملبية  اللجنة  عن  �شادر  بيان  وبح�شب 
الباراملبية  اللجنة  رئي�س  اأ���ش��ار  الرب��ع��اء، 
�شعي  اىل  ال��رز  اأب���  ح�شني  الدكت�ر  الأردن��ي��ة 
ك���رون��ا  جائحة  اأزم���ة  م��ن  للخروج  اللجنة 
على  املحافظة  خ��الل  م��ن  اخل�����ش��ائ��ر،  ب��اأق��ل 
وتهيئتهم  الفني  وم�شت�اهم  الالعبني  لياقة 

باراملبيك  خ�ش��شا  القادمة  لال�شتحقاقات 
ط�كي� 2021.

بتاأمني  قامت  اللجنة  اأن  ال��رز  اب���  وب��ني 
ا�شتمرارية تدريبات  ل�شمان  الالزمة  الأدوات 
الالعبني املتاأهلني اإىل الباراملبيك يف منازلهم.

اللجنة  ع���ام  اأم���ني  ع��ر���ش��ت  جهتها  م��ن 
مداخلتها  خ��الل  الربغ�ثي،  مها  الباراملبية 
منجزات جمل�س الدارة خالل الفرتة املا�شية 

وتطلعاته امل�شتقبلية.

واأ�شاد اأمني عام اللجنة الأوملبية الأردنية 
الباراملبية  اللجنة  اأداء  املجايل، بتط�ر  نا�شر 
وبالتط�ر  والفني  الإداري  امل�شت�يني  على 
بال�شن�ات  ال��الع��ب��ني  م�شت�ى  يف  امل��ل��ح���ظ 

الأخرية.
اإدارية  ق�شايا  عدة  يف  اجلانبان  وتباحث 
اللجنة  اأداء  ت��ط���ي��ر  اإىل  ت��ه��دف  وم��ال��ي��ة 
الباراملبية، خ�ش��شا يف اجلانب الذي ي�شاهم يف 

حت�شني م�شت�يات الالعبني الفنية والبدنية.

*وكاالت
دعا الحتاد الأردين لالإعالم الريا�شي اإىل 
لالإعالميني  الحرتازية  املعايري  اأعلى  ت�فري 

خالل الأن�شطة الريا�شية املقبلة.

اإنه يراقب  وقال الحتاد يف بيان الربعاء 
جلائحة  ال�بائية  احلالة  ت��ط���رات  باهتمام 
ك�رونا، واأهمية اللتزام بالتدابري التي اعلنتها 
على  حر�شه  الحتاد  واأكد  الأوملبية.  اللجنة 

من  الأوملبية  اللجنة  عن  ي�شدر  ما  كل  اتباع 
اأعلى  ت�فري  واأه��م��ي��ة  اح��رتازي��ة،  اج����راءات 
املعايري الحرتازية لالإعالميني كافة خالل اأي 

ن�شاط ريا�شي خالل املرحلة املقبلة.

ميسي يرفض التراجع عن قراره

مانشستر سيتي يلمح لصفقة 
جديدة بشعار ميسي

كيف لعب سواريز دوًرا 
في قرار ميسي الصادم؟

*وكاالت
اإ���ش��ب��اين،  �شحفي  ت��ق��ري��ر  ق���ال 
لقرار  الرئي�شية  الأ�شباب  اأح��د  اإن 
بالرحيل  مي�شي  لي�نيل  الأرجنتيني 

عن �شف�ف
بر�شل�نة، ه� م�شري زميله ل�ي�س 

�ش�اريز.
“م�ندو  ���ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 
“من  الإ���ش��ب��ان��ي��ة:  ديب�رتيف�” 
مي�شي  ق���رار  رب��ط  ع��دم  امل�شتحيل 
مب��ا ح���دث م��ع ���ش��دي��ق��ه ���ش���اري��ز، 
اإذا  اأن���ه  ن�شتنتج  اأن  ال�شهل  ف��م��ن 
ح�ل  �شك�ك  اأي  لالأرجنتيني  كانت 
ا�شتمراره، فقد تاأكد من قراره بعدما 

مت اإبالغ �ش�اريز بالرحيل«.
يفتقد  ل��ن  “مي�شي  واأ���ش��اف��ت: 
امللعب،  اأر����س  على  فقط  ���ش���اري��ز 
حيث  الي�مية،  احلياة  يف  ا  اأي�شً بل 
نف�س  مًعا يف  بالعي�س  ارتبط كالهما 

املنطقة«.
وتابعت: “حاول مي�شي و�ش�اريز 
بنتيجة  اخل�شارة  ا�شتيعاب  بالفعل 
وحظيا  مي�نخ،  بايرن  �شد   )2-8(
بعطلة نهاية الأ�شب�ع مع عائالتهما 
ودر�شا  �شريدانيا،  يف  مي�شي  منزل  يف 
املختلفة  ال�����ش��ي��ن��اري���ه��ات  ه��ن��اك 
مي�شي  اأن  ُيذكر  منهما«.  كال  مل�شري 
بر�شل�نة  لإدارة  ر�شمًيا  فاك�ًشا  اأر�شل 
ال��ن��ادي،  ع��ن  بالرحيل  لإب��الغ��ه��م 
م�شاء اأم�س الثالثاء، مما اأثار �شجة 
وخرجت  الكتال�نية،  القلعة  داخل 
الرئي�س  ���ش��د  ل��ل��ه��ت��اف  اجل��م��اه��ري 

بارت�مي� وطالبته بال�شتقالة.
مي�شي  باأن  تقارير،  عدة  واأفادت 
ج�اردي�ل  بيب  مع  بالفعل  ت�ا�شل 
املدير الفني ملان�ش�شرت �شيتي، ملعرفة 

م�قف ناديه من التعاقد معه.

اللجنة األولمبية تغلق أبوابها أسبوعين 
بعد إصابة إحدى موظفاتها بكورونا

اللجنتان البارالمبية واألولمبية 
تبحثان سبل تطوير رياضة المعوقين

اإلعام الرياضي يدعو لتوفير االحتياطات 
االحترازية خال األنشطة المقبلة


