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األمن العام يقنع شابا في العقبة 
بالعدول عن االنتحار

*عمان 
ا�شتطاع رجال االأمن العام اقناع �شاب بالعدول عن االنتحار 
يف مدينة العقبة. وقال الناطق االإعالمي با�شم مديرية االأمن 

باالنتحار  �شاب ع�شريني هدد  ب�شاأن  ال�شبت  ورد  اإن بالغا  العام 
يف مدينة العقبة، وجرى اقناعه بالعدول عن ذلك، وا�شطحابة 

اإىل املركز االأمني املخت�ص.

خالل زيارته وزارة الصحة ولقائه كبار موظفي الوزارة

ـــــــرق الـــتـــقـــصـــي  تــــقــــديــــر حــــكــــومــــي لــــجــــهــــود ف
ــحــاجــة ــــت ال ـــائـــي واالســــتــــعــــداد لـــزيـــادتـــهـــا وق ـــوب ال

*عمان 
عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  اك��د 
ال������رزاز ت��ق��دي��ر احل���ك���وم���ة ل��ل��ج��ه��ود 
تبذلها  ال��ت��ي  واال�شتثنائية  ال��ك��ب��رة 
ف����رق ال��ت��ق�����ش��ي ال���وب���ائ���ي وال���ك���وادر 
الك�شف  فحو�شات  اإج��راء  يف  ال�شحية 
امل�شتجد  كورونا  بفرو�ص  االإ�شابة  عن 
ب�شرعة  واملخالطني  امل�شابني  وحتديد 
م��واج��ه��ة  م��ه��م��ة يف  ك��ح��ل��ق��ة  وك���ف���اءة، 

الوباء. خطر 
زي��ارت��ه  ال����وزراء خ��الل  رئي�ص  ول��ف��ت 

كبار  ولقائه  ال�شحة  وزارة  اإىل  ال�شبت، 
ال�شحة  وزي��ر  بح�شور  ال����وزارة،  موظفي 
اخل��دم��ات  وم��دي��ر  ج��اب��ر  �شعد  ال��دك��ت��ور 
احلكومة  ا�شتعداد  اإىل  امللكية،  الطبية 
ل���زي���ادة ع���دد ف���رق ال��ت��ق�����ش��ي ال��وب��ائ��ي 
للقيام  احتياجاتها  بجميع  وت��زوي��ده��ا 
بدورها يف تنفيذ التق�شي الوبائي وح�شر 
�شخونة  االأك���ر  ال��ب��وؤر  واكت�شاف  امل��ر���ص 

وك�شر �شل�شلة العدوى.
ا����ش���ت���خ���دام  اه���م���ي���ة  اإىل  ول����ف����ت 
املخالطني  تتبع  يف  احلديثة  التكنولوجيا 

 “ “اأمان  تطبيق  ميزات  من  واال�شتفادة 
امل�شابني،  خمالطي  تنبيه  على  لقدرته 
توفره  الذي  الفح�ص  الإج��راء  وتوجيههم 
احلكومة جمانا يف امل�شت�شفيات احلكومية، 
حتليل  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 

البيانات املتعلقة بالوباء.
واك����د ال�����رزاز ����ش���رورة اال���ش��ت��ع��داد 
فيما  ال�شيناريوهات  ال���ش��واأ  والتح�شر 
ظل  يف  وال�شيما  الوبائية،  باحلالة  يتعلق 
زيادة اعداد احلاالت امل�شجلة حمليا خالل 

الفرتة املا�شية.

ايجاز  اإىل  ال����وزراء  رئي�ص  وا�شتمع 
احلالة  ت��ط��ورات  ح��ول  ال�شحة  وزي��ر  من 
وكوادرها  ال��وزارة  وا�شتعدادات  الوبائية 
اإىل  جابر  الفتا  معها،  للتعامل  ال�شحية 
وجود 178 فريقا للتق�شي الوبائي حاليا، 
وان الوزارة لديها االإمكانات لزيادة عددها 

يف حال احلاجة لذلك.
واكد وزير ال�شحة اأن ن�شبة ال�شفاء من 
اعلى  وتعتمد  عالية  االأردن  يف  الفرو�ص 

الربتوكوالت ال�شحية املطبقة.
تابع �ص3

*عمان 
املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزير  قال 
اأمين ال�شفدي اإن التغير املطلوب واخلطوة 
حتقيق  على  والقادرة  املطلوبة  االأ�شا�شية 
يجب  املنطقة  يف  وال�شامل  العادل  ال�شالم 
اأن ياأتيا من اإ�شرائيل بحيث توقف اإ�شرائيل 
اإجراءاتها التي تقو�ص حل الدولتني وتنهي 
الفل�شطينية  االحتالل الال�شرعي لالأرا�شي 
لل�شعب  امل�شروعة  احل��ق��وق  جميع  وتلبي 

الفل�شطيني ال�شقيق.
وقال ال�شفدي يف بيان بعد االإعالن عن 

البحرينية-اال�شرائيلية  العالقات  تطبيع 
اأن اأ�شا�ص ال�شراع هو الق�شية الفل�شطينية، 
واأن �شرط ال�شالم العادل وال�شامل هو زوال 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  وجت�شيد  االح��ت��الل 
القد�ص  وعا�شمتها  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  املحتلة 
ووف��ق  ال��دول��ت��ني  ح��ل  اأ���ش��ا���ص  على   1967
العربية  ال�شالم  ومبادرة  ال��دويل  القانون 

ومعادلة االأر�ص مقابل ال�شالم. 
و�شدد ال�شفدي على اأن اأثر اتفاق تطبيع 
وكل  البحرينية-االإ�شرائيلية  العالقات 

على  يعتمد  اإ�شرائيل  مع  ال�شالم  اتفاقات 
االحتالل  بقي  فاإن  اإ�شرائيل،  به  �شتقوم  ما 
التي  اج��راءات��ه��ا  يف  اإ�شرائيل  وا�شتمرت 
العملية  عليها  قامت  التي  االأ�ش�ص  تن�شف 
امل�شتوطنات  وبناء  االأرا�شي  و�شم  ال�شلمية 
االأق�شى  امل�شجد  يف  واالنتهاكات  وتو�شعتها 
املبارك / احلرم القد�شي ال�شريف �شيتفاقم 
املنطقة  تنعم  ول���ن  و�شيتعمق  ال�����ش��راع 
بال�شالم العادل الذي تقبله ال�شعوب والذي 

ميثل �شرورة اإقليمية ودولية.
تابع �ص3

ان  *عمَّ
جديدة  فر�شة  االإع�����ش��ار،  ق��ان��ون  منح 
من  للنجاة  املتعرة  االقت�شادية  للم�شاريع 
اأرق��ام  ت�شر  وقت  يف  واالإف��ال���ص،  الت�شفية 
ق�شية   123 ت�شجيل  اإىل  الق�شائي  املجل�ص 
�شريان  منذ  املحاكم  ل��دى  اإع�����ش��ار  اإ���ش��ه��ار 

القانون عام 2018.
���ش��م��ي��ة رق��م  ال��رَّ ويف ع���دد اجل���ري���دة 
 2018 ع��ام  ���ار  اأيَّ �شهر  يف  ��ادر  ال�����شَّ  5514
فر�شة  ُيعطي  الذي  القانون  تفا�شيل  حمل 
واملتوجهة  املتعرة  االقت�شادية  للم�شاريع 
انتاجها  وموا�شلة  بالعودة  االإفال�ص؛  نحو 

الق�شاء  ق��ي��ادة  حت��ت  ج��دي��دة  ب�شياقات 
�شفية االأخرة. ت�شمن عدم التًّ

ُبني وفق  املوؤلف من 142 مادة،  القانون 
ال�شركة  ت�شبح  بحيث  د  م�شدَّ تراتبي  نظام 
حت��ت م��راق��ب��ة ث���الث ج��ه��ات، وه���ي وكيل 
لل�شر  ائنني  الدَّ وجلنة  واملحكمة  االإع�شار 
ال��ذي  اخللل  واإ���ش��الح  ان��ق��اذه��ا،  بخطوات 

ت�شبَّب بو�شولها اإىل التَّعر.
االقت�شادي  للمجل�ص  درا���ش��ة  وت�شر 
اأطلعت  االإع�شار  قانون  عن  واالجتماعي 
اإىل  )ب��رتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة  عليها 
حاالت  معاجلة  على  يقت�شر  ال  القانون  اأنَّ 

لي�شمل  امتد  واإمن��ا  فقط،  الفعلي  االع�شار 
اأو  االإع�شار  على  تو�شك  التي  الن�شاطات 
الإع��ادة  فر�شة  امل�����ش��روع  مينح  م��ا  ��ع��ر،  ال��تَّ
اأو  الفرد  التَّاجر  وت�شجيع  اأعماله  تنظيم 
من  املالية  اأو�شاعه  ت�شويب  على  ال�شركة 
يوافق  تنظيم  اإع��ادة  خطة  تقدمي  خ��الل 

ائنون للخروج من حالة االإع�شار. عليها الدَّ
فر�شة  القانون  مبنح  الدرا�شة  وتو�شي 
يف  النظر  قبل  ن�شو�شه  لتطبيق  كافية 
للحفاظ على  الهدف منه  تعديله، وحتديد 
خروجها  لتنظيم  اأو  ال�شركات  ا�شتمرارية 
من ال�شوق.                         تابع �ص3

*عمان 
بلغ اإجمايل عدد املدار�ص التي قررت وزارة الرتبية والتعليم، 
يومًا،   14 مدة  ُبعد  عن  للتعليم  فيها  التدري�شية  العملية  حتويل 
ن�شفها  مدر�شة،   90 اململكة،  يف  الوبائي  الو�شع  تطورات  ب�شبب 
)كوفيد-19(،  امل�شتجد  ك��ورون��ا  بفرو�ص  اإ�شابات  فيها  �ُشجلت 

والن�شف االآخر وقعت �شمن مناطق العزل.
وقالت الوزارة يف موجزها االإعالمي اليومي، ال�شبت، اإن املدار�ص 
التي حتولت اإىل التعليم عن ُبعد، ب�شبب ت�شجيل اإ�شابات بالفرو�ص 
فيها، توزعت على؛ 31 مدر�شة حكومية، 7 مدار�ص خا�شة، 6 مدار�ص 
تابعة لوكالة االأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني 

الع�شكرية. للثقافة  تابعة  واحدة  ومدر�شة   ،“ “االأونروا 
امل�شجلة  كورونا  بفرو�ص  االإ�شابات  عدد  اأن  الوزارة،  واأ�شافت 
يف هذه املدار�ص، بلغ 24 بني الطالب، و31 بني الكوادر التدري�شية 
واإ�شابة واحدة الإحدى العامالت.                   تابع �ص3

الصفدي: شرط السالم العادل 
والشامل هو زوال االحتالل

123 مشروًعا اقتصادًيا تطلب
 النجاة من قانون اإلعسار 

التربية: 90 مدرسة تحّولت للتعليم عن ُبعد  

الصحة تعتمد 21 مختبرا خاصا 
لفحص كورونا الطوعي

وزير األشغال:االستعداد مبكرا 
للتعامل مع أية ظروف استثنائية

حماية األسرة تحقق بادعاء 
فتاتين تعرضهما للتعنيف

األمم المتحدة تنفي تغيير 
طبيعة عمل موظفيها

مستشفى الجامعة يعلق العمل 
بعيادات الجلدية غدا للتعقيم

إعفاء رئيسي جامعتي اليرموك 
والحسين بن طالل من منصبيهما

ضبط 207 اعتداءات ضمن 
مسار قناة الملك عبداهلل

األردنية تنفي التحقيق مع طلبة 
على خلفية رأيهم في التطبيع

وفاة و113 إصابة محلية 
بفيروس كورونا

و72 حالة شفاء

*عمان 
الإج��راء  عمان  العا�شمة  يف  خمتربا   21 ال�شحة  وزارة  اعتمدت 
باإجراء  املواطنني  من  يرغب  ملن  امل�شتجد،  ك��ورون��ا  فرو�ص  فح�ص 
كورونا،  خلو  �شهادات  كاإ�شدار  خمتلفة  لغايات  الطوعي،  الفح�ص 

وبكلفة 45 دينارا للفح�ص.
اعداد  اعتماد  زي��ادة  اإن  ال�شبت،  �شحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
لالأوبئة، نظرا  الوطنية  اللجنة  بناء على قرار من  املختربات جاءت 
ما  الوبائي،  الر�شد  املاأخوذة من قبل فرق  الفحو�شات  اإعداد  الزدياد 

يوؤدي اىل ظهور نتائج بع�شها يف اأوقات متاأخرة.
تخفيف  يف  ي�شهم  املختربات  اع��داد  يف  التو�شع  هذا  ان  واأ�شافت 
املطلوبة  بال�شرعة  الفحو�شات،  من  عدد  اكرب  نتائج  وظهور  ال�شغط، 

و�شمن املعاير الواجب توفرها يف املختربات اخلا�شة واملعتمدة.
تابع �ص3

*عمان 
حماية  اإدارة  اإن  العام  االأم��ن  مديرية  با�شم  االإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 
التوا�شل  التحقيق يف مقطع فيديو جرى تداوله عرب مواقع  االأ�شرة با�شرت 
االجتماعي لفتاتني ادعتا فيه بتعر�شهما للتعنيف اجل�شدي والنف�شي من قبل 
�شقيقهن. واكد الناطق االإعالمي اأن الفتاتني االآن داخل اإدارة حماية االأ�شرة 
االإج��راءات  واتخاذ  لهما،  االجتماعية  الدرا�شات  وعمل  التحقيق،  ملتابعة 

القانونية واالإدارية الالزمة، بح�شب معطيات الدرا�شة االجتماعية.

*عمان 
ملوظفيها  تعميم  اأي  اأخرًا  اإ�شدارها  االأردن  يف  املتحدة  االأمم  نفت 

ب�شاأن فر�ص تغير على طبيعة عملهم يف ظل الو�شع الوبائي باململكة.
كما نفت االأمم املتحدة يف بيان �شحفي ال�شبت، مزاعم متداولة على 
من�شات التوا�شل االجتماعي تدعي اأن االأمم املتحدة اأبلغت موظفيها 

بفر�ص حظر و�شيك بناء على تلقيها ر�شائل ر�شمية بهذا ال�شدد.

*عمان 
اأعلن م�شت�شفى اجلامعة االأردنية يف بيان ال�شبت عن تعليق العمل 
�شباح  كاملعتاد  العمل  يعود  اأن  على  االأح��د،  اليوم  اجللدية  بعيادات 

االثنني؛ بهدف اإجراء التعقيم للعيادات ملدة 24 �شاعة.

*عمان 
اأعفى جمل�ص التعليم العايل، ال�شبت، كال من الدكتور زيدان كفايف 
جامعة  رئي�ص  كركي  اأب��و  جنيب  والدكتور  ال��رم��وك،  جامعة  رئي�ص 
خالل  ذلك  جاء  اجلامعة.  رئا�شة  يف  من�شبيهما  من  طالل  بن  احل�شني 
جل�شة ملجل�ص التعليم العايل اليوم برئا�شة وزير التعليم العايل والبحث 
اجلامعات  روؤ���ش��اء  تقييم  لبحث  ت��وق،  الدين  حمي  الدكتور  العلمي 

االأردنية الر�شمية بناًء على جميع املعطيات الواردة يف التقييم.

*عمان 
مياه، من خالل  اعتداءات على  وادي االردن، 207  �شلطة  �شبطت 
حملة مكثفة على م�شار قناة امللك عبداهلل مبنطقة االغوار با�شتخدام 
 110 مل�شافة  القناة  ام��ت��داد  ط��ول  على  بعد،  ع��ن  اجل��وي��ة  املراقبة 
كيلومرتات. وقال م�شاعد امني عام �شلطة وادي االردن املهند�ص ه�شام 
احلي�شة، يف بيان ال�شبت، ان االعتداءات تلخ�شت ب�شحب كميات كبرة 
من املياه، وبطريقة خمالفة توؤثر على كميات املياه للمزارعني ولل�شرب 
يف مناطق وا�شعة من اململكة.      تابع �ص4

*عمان 
اإىل  العمو�ص،  فالح  املهند�ص  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  دعا 
اال�شتعداد التام مبكرا للتعامل مع اأية ظروف ا�شتثنائية خالل االأ�شهر 
املقبلة من خالل و�شع خطط عمل مدرو�شة والتزود باللوازم املطلوبة 

كافة.
جاء ذلك خالل لقائه ال�شبت مدراء االأ�شغال يف حمافظات اململكة 
للم�شفوفة  وفقا  لها،  التابعة  واملديريات  الوزارة  عمل  خطة  ملناق�شة 

احلكومية ملواجهة وباء كورونا، وخطة الطوارئ لف�شل ال�شتاء.
ولفت اإىل ان الوزارة اعدت خطة متكاملة ال�شتدامة العمل بقطاع 
مب�شتويات  املتعلقة  احلكومية  امل�شفوفة  مراحل  خالل  االن�شاءات 
بامل�شاريع  العمل  ا�شتمرار  اآليات  حتدد  والتي  كورونا،  فرو�ص  انت�شار 
حال  يف  وال�شحية  الوقائية  االإج����راءات  وقائمة  العمالة  ون�شب 
اإىل  اخلطورة  متو�شط  اأو  منخف�ص  م�شتوى  من  الوبائي  الو�شع  انتقال 
امل�شاريع  يف  العمل  اآليات  ت�شمنت  اخلطة  اأن  مو�شحا  اخلطورة،  عايل 

االإن�شائية �شمن املراحل اخلم�ص التي ت�شمنتها امل�شفوفة احلكومية.
تابع �ص4

*عمان 
على  للتحقيق  طلبتها  من  ع��دد  حتويل  االأردن��ي��ة،  اجلامعة  نفت 

خلفية راأيهم يف التطبيع.
وقالت اجلامعة يف بيان �شحفي ال�شبت، اإن املعلومات املتداولة من 
عارية  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل  على  الطالبية  املجموعات  بع�ص 

عن ال�شحة.
اإىل جلان  الطلبة جرى حتويلهم  اأن  البيان  واأو�شحت اجلامعة يف 
واالإ�شاءة  والت�شهر  والذم  وال�شتم  ال�شب  ق�شايا  خلفية  على  حتقيق 

للجامعة، و�شمعتها واإدارتها واأع�شاء هيئة التدري�ص فيها.
ودعت الطلبة للتوا�شل مع عمادة �شوؤون الطلبة لال�شتي�شاح حول 

.dsa@ju.edu.jo :ما يهمهم عرب الربيد االإلكرتوين

*عمان 
 117 ت�شجيل  ع��ن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
يف  امل�شتجّد  كورونا  بفرو�ص  جديدة  اإ�شابة 
اململكة ال�شبت، منها 113 حملية، لرتفع العدد 

االإجمايل اإىل 3062 اإ�شابة.
املوجز  وفق  اجلديدة،  االإ�شابات  وتوزعت 
ووزارة  ال��وزراء  رئا�شة  عن  ال�شادر  االإعالمي 
 76 منها  حملّية،  حالة   113 على  ال�شحة، 
حالة   33( عّمان  العا�شمة  حمافظة  يف  حالة 
حتت  حالة  و43  �شابقني،  مل�شابني  خمالطة 
الزرقاء  اال�شتق�شاء(، و16 حالة يف حمافظة 
يف  ح��ال��ة  و15  ���ش��اب��ق��ني،  مل�شابني  خم��ال��ط��ة 
حمافظة البلقاء خمالطة مل�شابني �شابقني، و3 
مل�شابني  خمالطًة  الكرك  حمافظة  يف  حاالت 
�شابقني، وحالتان يف حمافظة اإربد خمالطتان 
حمافظة  يف  واح��دة  وحالة  �شابقني،  مل�شابني 

جر�ص خمالطة مل�شاب �شابق.
كما �شجلت 4 حاالت خارجّية بني القادمني 

احلجر،  ف��ن��ادق  يف  يقيمون  مّم��ن  اخل���ارج  م��ن 
اإ�شافة اإىل ت�شجيل حالة وفاة المراأة �شتينّية 
العدد  لرتفع  ح��م��زة،  االأم���ر  م�شت�شفى  يف 

االإجمايل للوفيات اإىل 22 حالة.
�شفاء  ت�شجيل 72 حالة  اإىل  املوجز  واأ�شار 
جاءت تفا�شيلها، 14 حالة يف م�شت�شفى االأمر 
بعزل  ة  اخلا�شّ املنطقة  يف  حالة  و55  حمزة، 
امل�شابني يف البحر املّيت، و3 حاالت يف م�شت�شفى 

امللكة علياء.
خمربّيًا،  فح�شًا   9222 اإج��راء  اإىل  ولفت 
اأجريت  التي  الفحو�شات  اإجمايل عدد  لي�شبح 

منذ بدء الوباء وحتى االآن 968247 فح�شًا.
ودعت الوزارة اجلميع يف �شوء ارتفاع عدد 
الّدفاع  باأمر  االلتزام  اإىل  املحلّية،  االإ�شابات 
ال�شالمة  معاير  واّتباع   ،2020 ل�شنة   11 رقم 
اإقامة  وع��دم  الكّمامات،  وارت���داء  والوقاية، 
وا�شتخدام  �شخ�شًا،   20 من  الأك��ر  التجّمعات 

تطبيقي “اأمان” و”�شحتك”.

*عمان 
املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية  ممثل  اأعلن 
بارت�ص،  دومينيك  االأردن،  يف  ال��الج��ئ��ني  ل�����ش��وؤون 
اإ�شابة  ح��االت  اأي��ة  لوجود  املفو�شية  ا�شتعداد  عن 

بفرو�ص كورونا يف خميمات الالجئني باالأردن.
انه  ال�شبت،  �شحفي  ب��ي��ان  يف  بارت�ص  وا���ش��اف 
حتى االآن تاأكدت اإ�شابة خم�شة الجئني من خميمي 
اآالف  ال�شحة  وزارة  وجت���ري  واالأزرق،  ال��زع��رتي 
الفحو�شات حيث قامت املفو�شية بتدريب طاقم طبي 
يف املخيم الإجراء الفحو�شات، مو�شحا اأنه من خالل 
الذين  الالجئني  جميع  نقل  به،  املعمول  الربوتوكول 
امليت  البحر  منطقة  اإىل  بالفرو�ص  اإ�شابتهم  تاأكدت 
املعزولة، باالإ�شافة اإىل تعقب املخالطني والطلب من 

ان  اإىل  وا�شار  اأنف�شهم.  عزل  وعائالتهم  اأ�شدقائهم 
املفو�شية قامت ببناء مناطق احلجر ال�شحي والعزل 
لهذا  ا  خ�شي�شً واالأزرق  الزعرتي  خميمي  يف  الذاتي 
الغر�ص، ويف الوقت احلايل جرى اإيواء العائالت التي 
كانت على ات�شال باالأفراد الذين ثبتت اإ�شابتهم هذا 
مراكز  اأن�شاأت  اأنها  وا�شاف  املواقع.  هذه  يف  االأ�شبوع 
الالجئني  داعيا  املخيمني،  كال  يف  والعالج  الفح�ص 
بهذه  االت�شال  الفرو�ص  اعرا�ص  عليهم  تظهر  التي 
للح�شول  ال�شاخنة  باخلطوط  االت�شال  اأو  املراكز 
احل��االت،  ارتفاع  حالة  يف  اأن��ه  مبينا  امل�شورة،  على 
فاإن العيادات التي ي�شغلها ال�شركاء من املنظمات غر 
مع  للتعامل  جاهزة   MSF و   IMC مثل  احلكومية 
هذه االأو�شاع.                تابع �ص4

مفوضية الالجئين تؤكد
 استعدادها لمكافحة فيروس كورونا 

الرزاز: ضرورة االستعداد 
والتحضير السوأ السيناريوهات
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*عمان 
ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  اكد 
تقدير احلكومة للجهود الكبرة واال�شتثنائية 
والكوادر  الوبائي  التق�شي  فرق  تبذلها  التي 
عن  الك�شف  فحو�شات  اإج���راء  يف  ال�شحية 
وحتديد  امل�شتجد  كورونا  بفرو�ص  االإ�شابة 
امل�شابني واملخالطني ب�شرعة وكفاءة، كحلقة 

مهمة يف مواجهة خطر الوباء.
ولفت رئي�ص الوزراء خالل زيارته ال�شبت، 
موظفي  ك��ب��ار  ول��ق��ائ��ه  ال�شحة  وزارة  اإىل 
�شعد  الدكتور  ال�شحة  وزير  بح�شور  ال��وزارة، 
اإىل  امللكية،  الطبية  اخلدمات  ومدير  جابر 
التق�شي  فرق  عدد  لزيادة  احلكومة  ا�شتعداد 
الوبائي وتزويدها بجميع احتياجاتها للقيام 
وح�شر  الوبائي  التق�شي  تنفيذ  يف  بدورها 
وك�شر  �شخونة  االأكر  البوؤر  واكت�شاف  املر�ص 

�شل�شلة العدوى.
التكنولوجيا  ا�شتخدام  اهمية  اإىل  ولفت 
من  واال�شتفادة  املخالطني  تتبع  يف  احلديثة 
تنبيه  على  لقدرته   “ “اأمان  تطبيق  ميزات 
خم��ال��ط��ي امل�����ش��اب��ني، وت��وج��ي��ه��ه��م الإج����راء 
يف  جم��ان��ا  احل��ك��وم��ة  ت��وف��ره  ال���ذي  الفح�ص 
اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  احل��ك��وم��ي��ة،  امل�شت�شفيات 
املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  م��ن  اال���ش��ت��ف��ادة 

بالوباء.
واكد الرزاز �شرورة اال�شتعداد والتح�شر 
باحلالة  يتعلق  فيما  ال�شيناريوهات  ال���ش��واأ 
ال��وب��ائ��ي��ة، وال���ش��ي��م��ا يف ظ��ل زي����ادة اع���داد 
احل�����االت امل�����ش��ج��ل��ة حم��ل��ي��ا خ���الل ال��ف��رتة 

املا�شية.
من  اي��ج��از  اإىل  ال����وزراء  رئي�ص  وا�شتمع 
الوبائية  احلالة  تطورات  حول  ال�شحة  وزير 
ال�شحية  وك��وادره��ا  ال����وزارة  وا���ش��ت��ع��دادات 

 178 وج��ود  اإىل  جابر  الفتا  معها،  للتعامل 
ال��وزارة  وان  حاليا،  الوبائي  للتق�شي  فريقا 
ل��دي��ه��ا االإم��ك��ان��ات ل��زي��ادة ع��دده��ا يف ح��ال 

احلاجة لذلك.
من  ال�شفاء  ن�شبة  اأن  ال�شحة  وزي��ر  واك��د 

اعلى  وتعتمد  عالية  االأردن  يف  ال��ف��رو���ص 
الربتوكوالت ال�شحية املطبقة.

التق�شي  فرق  جهود  على  الوقوف  والأج��ل 
ت�شجيل  ظ��ل  يف  ال��ك��رك  مبحافظة  ال��وب��ائ��ي 
يف  وال�شيما  املحافظة  يف  بالفرو�ص  اإ�شابات 

املا�شية،  االيام  خالل  اجلنوبية  االغوار  لواء 
تقنية  ع��رب  ات�����ش��اال  ال����وزراء  رئي�ص  اج���رى 
امين  الدكتور  الكرك  �شحة  مدير  مع  الفيديو 
يف  الوبائي  الو�شع  اأن  اك��د  ال��ذي  الطراونة 
يف  ت�شاعد  وال  باال�شتقرار،  ب��داأ  املحافظة 

اأرقام احلاالت امل�شجلة بالفرو�ص.
التق�شي  ف��رق  اأن  اإىل  ال��ط��راون��ة  ول��ف��ت 
الوبائي يف املحافظة وعددها 15 فريقا، بذلت 
و�شحبت  املا�شية،  الفرتة  خالل  كبرة  جهودا 
 55 نحو  واكت�شاف  عينة  اآالف   5 م��ن  اأك���ر 

اإ�شابة باملحافظة، 44 منها يف منطقة االغوار 
اإ�شافية  اجلنوبية، م�شرا اإىل ت�شكيل 5 فرق 
ل�شحب  الوبائي  التق�شي  عمل  على  وتدريبها 
واإج���راء  واملخالطني  امل�شابني  م��ن  العينات 
البوليمراز  تفاعل  خمترب  يف  لهم  الفحو�شات 

املت�شل�شل، )PCR( املوجود يف املحافظة.
الوزراء،  رئي�ص  التقى  مت�شل،  �شعيد  على 
اأطباء  من  جمموعة  ال�شحة،  وزي��ر  بح�شور 
التق�شي  فرق  �شمن  العاملني  ال�شحة  وزارة 

الوبائي.
التق�شي  فرق  جهود  الرزاز  الدكتور  وثمن 
�شواء  العمل  ل�شغوطات  وحتملهم  الوبائي 
بهم  اخل��ا���ص  ال���واق���ي  ب��ال��ل��ب��ا���ص  يتعلق  م��ا 
رغ���م ارت��ف��اع درج����ات احل����رارة وال��ظ��روف 
والظروف  اأ�شرهم  عن  ببعدهم  االجتماعية 

ال�شحية بتعاملهم ب�شكل مبا�شر مع امل�شابني.
وتقدير  حت��ي��ات  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص  ون��ق��ل 
جاللة امللك عبداهلل الثاين اإىل فرق التق�شي 
العمل  ظروف  حتمل  على  واأ�شرهم  الوبائي، 
ال�شعبة، موؤكدا متابعة جاللته امل�شتمرة لهذا 
امل�شتلزمات  جميع  وتوفر  الوطني  املجهود 

ال�شرورية للعمل وتوفر احلماية لهم.
وا����ش���اد ال�����رزاز ب��ال��ت��ع��اون وال�����ش��راك��ة 
واخل��دم��ات  ال�شحة  وزارة  ب��ني  احلقيقية 
لتعزيز  ج��ه��وده��ا  وت��ك��ام��ل  امللكية  الطبية 

املنظومة ال�شحية واحلد من انت�شار الوباء.
�شمن  العاملني  االأطباء  من  عدد  وحتدث 
التي  اجل��ه��ود  ح��ول  ال��وب��ائ��ي  التق�شي  ف��رق 
وال�شيطرة  االأزم��ة  الحتواء  الفرق  تبذلها 
بهذا  اعتزازهم  موؤكدين  الوبائي،  الو�شع  على 
الفريق  اأن  اإىل  م�شرين  الوطني،  ال��واج��ب 
يجري يوميا بني 100 اإىل 200 فح�ص كورونا 

مل�شابني وخمالطيهم.

ان  *عمَّ
جديدة  فر�شة  االإع�شار،  قانون  منح 
من  للنجاة  املتعرة  االقت�شادية  للم�شاريع 
اأرقام  ت�شر  وقت  يف  واالإفال�ص،  الت�شفية 
اإىل ت�شجيل 123 ق�شية  املجل�ص الق�شائي 
�شريان  منذ  املحاكم  ل��دى  اإع�شار  اإ�شهار 

القانون عام 2018.
���ش��م��ي��ة رق��م  ويف ع���دد اجل���ري���دة ال��رَّ
 2018 ع��ام  ���ار  اأيَّ �شهر  يف  ��ادر  ال�����شَّ  5514
حمل تفا�شيل القانون الذي ُيعطي فر�شة 
واملتوجهة  املتعرة  االقت�شادية  للم�شاريع 
انتاجها  وموا�شلة  بالعودة  االإفال�ص؛  نحو 
الق�شاء  ق��ي��ادة  حت��ت  ج��دي��دة  ب�شياقات 

�شفية االأخرة. ت�شمن عدم التًّ
القانون املوؤلف من 142 مادة، ُبني وفق 
د بحيث ت�شبح ال�شركة  نظام تراتبي م�شدَّ
حت��ت م��راق��ب��ة ث��الث ج��ه��ات، وه��ي وكيل 
لل�شر  ائنني  الدَّ وجلنة  واملحكمة  االإع�شار 
الذي  اخللل  واإ���ش��الح  انقاذها،  بخطوات 

ت�شبَّب بو�شولها اإىل التَّعر.
االقت�شادي  للمجل�ص  درا���ش��ة  وت�شر 
اأطلعت  االإع�شار  قانون  عن  واالجتماعي 
اإىل  )برتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة  عليها 
القانون ال يقت�شر على معاجلة حاالت  اأنَّ 
لي�شمل  امتد  واإمنا  فقط،  الفعلي  االع�شار 
اأو  االإع�شار  على  تو�شك  التي  الن�شاطات 
الإع��ادة  فر�شة  امل�شروع  مينح  ما  التَّعر، 
اأو  الفرد  التَّاجر  وت�شجيع  اأعماله  تنظيم 
من  املالية  اأو�شاعه  ت�شويب  على  ال�شركة 
يوافق  تنظيم  اإع��ادة  خطة  تقدمي  خالل 
ائنون للخروج من حالة االإع�شار. عليها الدَّ

فر�شة  القانون  مبنح  الدرا�شة  وتو�شي 
يف  النظر  قبل  ن�شو�شه  لتطبيق  كافية 
تعديله، وحتديد الهدف منه للحفاظ على 

خروجها  لتنظيم  اأو  ال�شركات  ا�شتمرارية 
من ال�شوق.

تدريبية  ب��ربام��ج  ال��درا���ش��ة  وطلبت 
االقت�شادية  واملوؤ�ش�شات  واملحامني  للق�شاة 
ن�ص  التي  امل�شتحدثة  املبادئ  للرتكيز على 
الن�شو�ص  بع�ص  وتو�شيح  القانون،  عليها 
لي�شتكني  واالأنظمة  القانون  يف  االإجرائية 
بني  تعار�ص  اأيِّ  وتو�شيح  الق�شاء،  اإليها 
القانون والقوانني االأخرى واإزالة التعار�ص 

اإن وجد.
حمالت  اإج���راء  اإىل  الدرا�شة  ودع��ت 
كافة  االق��ت�����ش��ادي��ة  للقطاعات  توعية 
واإمت���ام  واأه���داف���ه،  ب��ال��ق��ان��ون  للتعريف 
االإع�شار  وك��الء  وح��دة  اإن�شاء  اإج���راءات 
وكالء  وجلنة  االأم��ان��ات  وح�شاب  و�شجله 
الداخلية  االأن��ظ��م��ة  واإع����داد  االإع�����ش��ار 
وك��الء  لرتخي�ص  ال��الزم��ة  والتعليمات 

االإع�شار.
ابق  ال�شَّ ركات  ال�شَّ ع��ام  مراقب  وق��ال 
االأردن  اإنَّ  ل���)برتا(  نزهة  رمزي  املحامي 
الت�شريع  ه��ذا  مثل  تبني  اإىل  يلجاأ  مل 
قواعد  لتوفر  احل��اج��ة  ث��ب��وت  بعد  اإال 
التحديات  يعالج  ت�شريعي  واإطار  قانونية 
واالإ����ش���ك���االت ال��ت��ي ت���واج���ه امل�����ش��اري��ع 

االقت�شادية �شمن القطاع اخلا�ص.
باأن  تتمثل  �شابقا،  امل�شكلة  اأنَّ  واأ�شاف 
تبعات  ذات  اإ�شكالية  تواجه  �شركة  اأي��ة 
ولي�شت  بالت�شفية،  تنتهي  كانت  مالية 
تقدير  اإع��ادة  اأو  الإنقاذها  فر�شة  هناك 
لفرتة  وحمايتها  ديونها  وت�شديد  موقفها 
عاوى التي  موؤقتة من املطالبات املالية والدَّ

قد ترفع عليه.
هم  االإع�����ش��ار  م��ن  امل�شتفيد  اأنَّ  وب��ني 
والدائنون  املع�شر  امل�شروع  يف  العاملون 

واالقت�شاد الوطني وامل�شتثمرون، حيث اإنَّ 
فقدان  يعني  للتَّ�شفية  امل�شروع  هذا  ذهاب 
العلني  باملزاد  مقتنياته  وبيع  الوظائف 

بقيم متدنية جًدا.
يتوقف  مل  ال��ق��ان��ون  اأنَّ  اإىل  ول��ف��ت 
يف  ا�شتمر  بل  للمع�شر  احلماية  منح  عند 
اج��راءات  وهناك  الالحقة،  االج���راءات 
حُمكمة لالإع�شار وقا�شية ويجب اأن تقتنع 
احل�شول  خالل  من  االإع�شار  بهذا  املحكمة 
على  ت��دل  التي  وال��وث��ائ��ق  البينات  على 

االإع�شار.
ال  فهذا  االإع�شار  اإع��الن  عند  وق��ال: 
وكيل  هناك  الأن  انتهت،  االأم��ور  اأن  يعني 
ال�شركة  اإدارة  عمل  على  يدقق  اإع�شار 
جلنة  وه��ي  ال��دائ��ن��ني  وجل��ن��ة  واملحكمة 
االإع�����ش��ار،  اج�����راءات  مل��راق��ب��ة  تنتخب 
فاإنَّ االأمر ال ُيرتك على عواهنه  وبالتايل 
موظفي  اأح���د  وج���ود  ال��ق��ان��ون  مي��ن��ع  وال 

ال�شركة يف اللجنة.
ي�شبح  االإع�شار  اإعالن  وعند  اأنَّه  واأكد 
ولي�ص  الو�شاية  حتت  ال�شركة  اأو  امل�شروع 
وحيدا  ال��ق��رار  اتخاذ  على  ال��ق��درة  لديه 
يحتاج  يتخذ  ق��رار  وكل  االإدارة،  وتقييد 
ملوافقة وكيل االإع�شار، وهذا االأخر ياأخذ 

موافقة من املحكمة.
االأم����ور  و���ش��ع  ال��ت�����ش��ري��ع  اأنَّ  وب����ني 
االأط��راف،  خمتلف  بني  وت��وازن  برتاتبية 
ال�شركات  لهروب  و�شيلة  لي�ص  فاالإع�شار 
القانون  وفرها  و�شيلة  بل  التزاماتها،  من 
ل�شداد االلتزامات، واإعالن �شركة اإع�شارها 
هو انقاذ امل�شروع وبقاء الفر�ص الوظيفية 

قائمة للعاملني به.
ال�شركات  اأع��داد  زي��ادة  نزهة  وتوقع 
ك��ورون��ا،  جائحة  بعد  لالإع�شار  الالجئة 

كان  العاملية  الدول  من  اأن عددا  اإىل  الفتا 
تعطيل  ك��ورون��ا  جائحة  يف  قرارتها  اأول 

املواد التي ت�شمح لل�شركات باالإع�شار.
�شيجري  املرحلة  هذه  وبعد  اأنَّ��ه  واأك��د 
واملتعلقة  التنظيمية  للمرحلة  االنتقال 
ال�شركة  �شتنقذ  وك��ي��ف  العمل  بربنامج 
ف��اإّن  االع�����ش��ار؛  مرحلة  وخ���الل  وعملها، 
للمحافظة  م��وج��ودون  واملوظفني  العمال 
بتوقف  الأح��د  م�شلحة  وال  االن��ت��اج،  على 

ال�شركة.
احلالة  باأنَّه  االإع�شار  القانون  ف  وع��رَّ
التي يتوقف فيها املدين اأو يعجز عن �شداد 
الديون امل�شتحقة عليه بانتظام، اأو تتجاوز 
اجمايل االلتزامات املرتتبة عليه اجمايل 

قيمة اأمواله.
عام  ال�شادر  ال�شركات  قانون  وت�شمن 
1964 يف مواده من 179 اإىل 208 اأحكاما 
قانون  ونظم  ال�شركات،  بت�شفية  تتعلق 
مواده  يف  الت�شفية   1989 عام  ال�شركات 
ال�شركات  قانون  ونظمها   307 اإىل   287
اإ�شافة   ،272 اإىل   252 م��واده  يف   1997
اإىل نظام التَّ�شفية رقم 122 ل�شنة 1917 
واالأ�ش�ص  القواعد  من  العديد  حاكى  الذي 
ب��اإج��راءات  املتعلقة  احلديثة  ال��دول��ي��ة 
االإجبارية  بنوعيها  لل�شركات  الت�شفية 
ببع�ص  االأردن  وا�شتعان  واالخ��ت��ي��اري��ة. 
واالنظمة  القانون  ل�شن  الدولية  املراجع 
اخلا�شة  املبادئ  وهي  مبوجبه،  ال�شادرة 
ائ��ن��ني  ب��االأن��ظ��م��ة ال��ف��ع��ال��ة حل��ق��وق ال��دَّ
واالإع�����ش��ار ال�����ش��ادر ع��ن ال��ب��ن��ك ال���دويل 
والدليل الت�شريعي لقانون االإع�شار ال�شادر 
التجاري  للقانون  املتحدة  االأمم  جلنة  عن 
بركات  “اون�شيرتال”.)برتا-  ال���دويل 

يود( الزِّ

*عمان 
املغرتبني  و���ش��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال 
واخلطوة  املطلوب  التغير  اإن  ال�شفدي  اأمين 
حتقيق  على  وال��ق��ادرة  املطلوبة  االأ�شا�شية 
اأن  ال�شالم العادل وال�شامل يف املنطقة يجب 
اإ�شرائيل  توقف  بحيث  اإ�شرائيل  من  ياأتيا 
اإجراءاتها التي تقو�ص حل الدولتني وتنهي 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  الال�شرعي  االحتالل 
لل�شعب  امل�شروعة  احل��ق��وق  جميع  وتلبي 

الفل�شطيني ال�شقيق.
وقال ال�شفدي يف بيان بعد االإعالن عن 
البحرينية-اال�شرائيلية  العالقات  تطبيع 
الفل�شطينية،  الق�شية  هو  ال�شراع  اأ�شا�ص  اأن 
زوال  وال�شامل هو  العادل  ال�شالم  �شرط  واأن 
الفل�شطينية  ال��دول��ة  وجت�شيد  االح��ت��الل 
القد�ص  وعا�شمتها  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة 
حزيران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  املحتلة 
ال��دول��ت��ني ووف��ق  اأ���ش��ا���ص ح��ل  1967 ع��ل��ى 
العربية  ال�شالم  وم��ب��ادرة  ال��دويل  القانون 
و�شدد  ال�����ش��الم.  مقابل  االأر�����ص  وم��ع��ادل��ة 
ال�شفدي على اأن اأثر اتفاق تطبيع العالقات 
اتفاقات  وك��ل  البحرينية-االإ�شرائيلية 
�شتقوم  ما  على  يعتمد  اإ�شرائيل  مع  ال�شالم 
وا�شتمرت  االحتالل  بقي  فاإن  اإ�شرائيل،  به 
االأ�ش�ص  تن�شف  التي  اجراءاتها  يف  اإ�شرائيل 

و�شم  ال�شلمية  العملية  عليها  قامت  التي 
وتو�شعتها  امل�شتوطنات  وب��ن��اء  االأرا����ش���ي 
 / املبارك  االأق�شى  امل�شجد  يف  واالنتهاكات 
ال�شراع  �شيتفاقم  ال�شريف  القد�شي  احلرم 
و�شيتعمق ولن تنعم املنطقة بال�شالم العادل 
�شرورة  ميثل  وال��ذي  ال�شعوب  تقبله  ال��ذي 

اإقليمية ودولية. 
�شاماًل  عاداًل  �شالم  ال  اأن  ال�شفدي  واأكد 
وال اأمن وال ا�شتقرار �شاملني اال اإذا مت تلبية 
جميع احلقوق امل�شروعة لل�شعب الفل�شطيني 
م��ق��دم��ه��ا ح��ق��ه يف احل��ري��ة  ال�����ش��ق��ي��ق، ويف 
كامل  على  ال�شيادة  ذات  امل�شتقلة  والدولة 

ترابه الوطني وفق حل الدولتني.
تعمل  �شتظل  اململكة  اأن  ال�شفدي  واأك��د 
اأجل  من  واالأ�شدقاء  االأ�شقاء  مع  بالتن�شيق 
خيارًا  ي�شكل  ال��ذي  العادل  ال�شالم  حتقيق 
وعربيًا،  وفل�شطينيًا  اأردن��ي��ًا  ا�شرتاتيجيًا 
قبلته  اذا  اإال  ودائمًا  �شاماًل  يكون  لن  والذي 
ال�شعوب وتبنته، وذاك �شرطه تلبية جميع 
وفق  ال�شقيق  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق 
ال�شالم  ومبادرة  الدولية  ال�شرعية  قرارات 
هو  االإح��ت��الل  ال�شفدي  واأ���ش��اف  العربية. 
حل  وف��ق  وزوال���ه  واأ�شا�شه،  ال�شراع  �شبب 
لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال��ط��ري��ق  ه��و  ال��دول��ت��ني 

ال�شالم العادل وال�شامل والدائم.

الرزاز يؤكد تقدير الحكومة لجهود فرق التقصي 
الوبائي واالستعداد لزيادتها وقت الحاجة

123  مشروًعا اقتصادًيا تطلب النجاة 
من قانون اإلعسار خالل عامين

الصفدي:شرط السالم العادل 
والشامل هو زوال االحتالل

ان  *عمَّ
لهوين  التَّ ام  ب�شَّ ال��دك��ت��ور  ال��ع��دل  وزي���ر  التقى 
ال�شبت  بالب�شر  ملنع االجتار  الوطنية  اللجنة  رئي�ص 
املعنية  الدولية واملوؤ�ش�شات املحلية  املنظمات  ممثلي 

مبكافحة االجتار بالب�شر.
وا�شتعر�ص اللقاء اجلهود املبذولة خالل االأعوام 
املا�شية يف جمال مكافحة االجتار بالب�شر، واأبرزها 
بالب�شر،  االجت��ار  منع  لقانون  معدل  م�شروع  اإق��رار 
بالب�شر  االجت���ار  ملنع  الوطنية  واال�شرتاتيجية 

لالأعوام 2019- 2022.
واكد التلهوين خالل اللقاء حر�ص االأردن بقيادة 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين على مواكبة التطورات 
االإن�شان  حقوق  حماية  �شمان  جم��ال  يف  الدولية 
ب�شكل عام ومكافحة جرمية االجتار بالب�شر ب�شكل 
اأهمية  تكت�شب  اجل��رمي��ة  ه��ذه  اإنَّ  وق���ال  خ��ا���ص. 
وت�شتحوذ  االإن�شانية،  مت�ص  الأنها  ووطنية  دولية 
انعكا�شات  من  لها  ملا  واملنظمات  ال��دول  اهتمام  على 

يدخر  مل  االردن  اأنَّ  اإىل  م�شرا  خطرة،  وتداعيات 
جهًدا عن اإر�شاء االإطار القانوين واملوؤ�ش�شي الوطني 
ودعم جميع اجلهود الوطنية واالإقليمية والدولية 

ملكافحة االجتار بالب�شر.
على  توؤ�شر  النافذة  الت�شريعات  اأنَّ  اإىل  ولفت 
جتاه  ال��دول��ي��ة  امل��واث��ي��ق  بتطبيق  اململكة  ال��ت��زام 
وزارة  وحر�ص  ورعايته،  االإن�شان  حقوق  حماية 
العدل على بذل مزيد من اجلهود التي ت�شمن توفر 

ا�شتجابة وطنية ملكافحة االجتار بالب�شر.
ال�شريكة  املنظمات  جهود  على  التلهوين  واأثنى 
من  العديد  اإىل  م�شرا  االإن�شان،  حلقوق  الداعمة 
ون�شر  القدرات  ببناء  واملتعلقة  امل�شرتكة  امل�شاريع 
تعديل  على  اإيجابيا  يوؤثر  ما  املجال  هذا  يف  الوعي 

منظومة حقوق االإن�شان يف اململكة.
واأ�شادت املنظمات الدولية بجهود االأردن يف هذا 
املجال والتن�شيق والتعاون امل�شتمر يف جمال مكافحة 

جرمية االجتار بالب�شر.

*عمان 
اعتمدت وزارة ال�شحة 21 خمتربا يف العا�شمة 
ملن  امل�شتجد،  كورونا  فرو�ص  فح�ص  الإج��راء  عمان 
الطوعي،  الفح�ص  ب��اإج��راء  املواطنني  م��ن  يرغب 
ك��ورون��ا،  خلو  ���ش��ه��ادات  ك��اإ���ش��دار  خمتلفة  لغايات 

وبكلفة 45 دينارا للفح�ص.
وقالت الوزارة يف بيان �شحفي ال�شبت، اإن زيادة 
من  قرار  على  بناء  جاءت  املختربات  اعداد  اعتماد 
اإع��داد  الزدي���اد  نظرا  لالأوبئة،  الوطنية  اللجنة 
الوبائي،  الر�شد  فرق  قبل  من  املاأخوذة  الفحو�شات 

ما يوؤدي اىل ظهور نتائج بع�شها يف اأوقات متاأخرة.
املختربات  اع��داد  يف  التو�شع  ه��ذا  ان  واأ�شافت 

عدد  اكرب  نتائج  وظهور  ال�شغط،  تخفيف  يف  ي�شهم 
املعاير  و�شمن  املطلوبة  بال�شرعة  الفحو�شات،  من 

الواجب توفرها يف املختربات اخلا�شة واملعتمدة.
و�شملت القائمة خمتربات: م�شت�شفى ابن الهيثم، 
وامل�شت�شفى  الطبي،  وميدالب  الدقيقة،  والطبية 
و  اال���ش��راء،  وم�شت�شفى  الب،  وكوي�شت  اال�شالمي، 
وال�شلطان،  التخ�ش�شي،  وامل�شت�شفى  الطبي،  الب  بي 
ا�شافة  الب،  ذا  اجلزيئية  واملختربات  اليف،  وبيو 
وم�شت�شفى  وج��و���ش��ان��ت��ي،  الب،  ميجا  خمترب  اىل 
وم�شت�شفى  االردن،  وم�شت�شفى  والفا،  اال�شتقالل، 
التخ�ش�شية،  والق�شاة  الب،  ويوين  اخلالدي،  مركز 

وم�شت�شفى الرويال واملا�شي للمختربات الطبية.

*عمان 
وزارة  ق��ررت  التي  امل��دار���ص  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ 
فيها  التدري�شية  العملية  حتويل  والتعليم،  الرتبية 
للتعليم عن ُبعد مدة 14 يومًا، ب�شبب تطورات الو�شع 
فيها  �ُشجلت  ن�شفها  مدر�شة،   90 اململكة،  يف  الوبائي 
)كوفيد-19(،  امل�شتجد  كورونا  بفرو�ص  اإ�شابات 

والن�شف االآخر وقعت �شمن مناطق العزل.
اليومي،  االإعالمي  موجزها  يف  ال��وزارة  وقالت 
ال�شبت، اإن املدار�ص التي حتولت اإىل التعليم عن ُبعد، 
ب�شبب ت�شجيل اإ�شابات بالفرو�ص فيها، توزعت على؛ 
مدار�ص   6 خا�شة،  مدار�ص   7 حكومية،  مدر�شة   31

تابعة لوكالة االأمم املتحدة لغوث وت�شغيل الالجئني 
تابعة  واحدة  ومدر�شة   ،“ “االأونروا  الفل�شطينيني 

للثقافة الع�شكرية.
بفرو�ص  االإ�شابات  عدد  اأن  ال��وزارة،  واأ�شافت 
كورونا امل�شجلة يف هذه املدار�ص، بلغ 24 بني الطالب، 
و31 بني الكوادر التدري�شية واإ�شابة واحدة الإحدى 
مت  التي  املدار�ص  عدد  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت  العامالت. 
ب�شبب  ُبعد،  عن  التعليم  اإىل  فيها  التعليم  حتويل 
اإ�شابات  ظهور  دون  العزل  مناطق  �شمن  وقوعها 
فيها؛ بلغ 45 مدر�شة يف مناطق االأ�شرفية واالأغوار 

اجلنوبية وال�شونة اجلنوبية.

وزير العدل يلتقي منظمات دولية 
معنية بمكافحة االتجار بالبشر

وزارة الصحة تعتمد 21 مختبرا 
خاصا لفحص كورونا الطوعي

التربية: إجمالي عدد المدارس التي تحّولت 
للتعليم عن ُبعد بسبب كورونا 90
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*عمان 
املهند�ص  واالإ�شكان  العامة  االأ�شغال  وزير  دعا 
فالح العمو�ص، اإىل اال�شتعداد التام مبكرا للتعامل 
مع اأية ظروف ا�شتثنائية خالل االأ�شهر املقبلة من 
خالل و�شع خطط عمل مدرو�شة والتزود باللوازم 

املطلوبة كافة.
االأ�شغال  مدراء  ال�شبت  لقائه  خالل  ذلك  جاء 
الوزارة  عمل  خطة  ملناق�شة  اململكة  حمافظات  يف 
واملديريات التابعة لها، وفقا للم�شفوفة احلكومية 
لف�شل  ال��ط��وارئ  وخطة  ك��ورون��ا،  وب��اء  ملواجهة 

ال�شتاء.
متكاملة  خطة  اع��دت  ال���وزارة  ان  اإىل  ولفت 
مراحل  خالل  االن�شاءات  بقطاع  العمل  ال�شتدامة 
انت�شار  مب�شتويات  املتعلقة  احلكومية  امل�شفوفة 
اآليات ا�شتمرار العمل  فرو�ص كورونا، والتي حتدد 
االإج����راءات  وقائمة  العمالة  ون�شب  بامل�شاريع 
الوقائية وال�شحية يف حال انتقال الو�شع الوبائي 
من م�شتوى منخف�ص اأو متو�شط اخلطورة اإىل عايل 
اخلطورة، مو�شحا اأن اخلطة ت�شمنت اآليات العمل 
التي  املراحل اخلم�ص  االإن�شائية �شمن  امل�شاريع  يف 

ت�شمنتها امل�شفوفة احلكومية.
�شدد  املقبل،  ال�شتاء  ملو�شم  اال�شتعداد  وح��ول 
ال��ط��وارئ  خطة  تطبيق  اأه��م��ي��ة  على  العمو�ص 
ا�شتندت  والتي  العام،  لهذا  ال��وزارة  اأعدتها  التي 
املا�شي،  للعام  الطوارئ  خطة  نتائج  مراجعة  اإىل 

ومعاجلة االأماكن التي حدث فيها جتمعات مياه.
واأوعز الوزير اإىل مدراء االأ�شغال لبدء تنظيف 
واللوازم  االآليات  وتفقد  واالأودي��ة  ال�شيول  جماري 
اإىل  الفتا  امليدانية،  العمل  فرق  واإع��داد  االأخ��رى 
جتهيز 94 فرقة موزعة على جميع الطرق التابعة 

كا�شحات  وزيادة عدد  اململكة  للوزارة يف حمافظات 
الثلوج. وا�شار اإىل تطوير غرفة العمليات الرئي�شة 
حديثة،  ات�شال  باأجهزة  وت��زوي��ده��ا  ال���وزارة  يف 
االأ�شغال  مديريات  يف  عمليات  غرفة   14 وجتهيز 
باملحافظات وغرف عمليات جديدة يف لواءي الرمثا 

والبرتا، وربطها جميعا بغرفة العمليات الرئي�شة يف 
طريق  على  مراقبة  كامرات  وربط  ال��وزارة،  مركز 
االأمن  مديرية  مع  بالتن�شيق  اأولية  كمرحلة  املطار 

العام.
ولفت اإىل اأنه يجري حاليا التن�شيق مع مديرية 

االأمن العام لربط باقي الطرق الرئي�شة يف اململكة. 
مالحظات  اإىل  ال��ل��ق��اء  خ��الل  العمو�ص  وا�شتمع 
واقرتاحات مدراء االأ�شغال. واوعز اإىل املعنيني يف 
وتزويدها  املديريات  مطالب  بتلبية  الوزارة  مركز 

باالحتياجات الالزمة.

*عمان 
جمعية  م��ع  املهند�شني  نقابة  وق��ع��ت 
التحتية  للبنية  الهند�شية  ال�����ش��رك��ات 
عمل  لت�شهيل  تفاهم،  مذكرة  اجلورجية، 

املهند�شني االأردنيني يف دولة جورجيا.
الزعبي  اأحمد  املهند�شني  نقيب  وقال 
اجلورجية،  اجلمعية  اإن  ال�شبت،  بيان  يف 
يف  نق�ص  بوجود  املهند�شني  نقابة  اأبلغت 
املتو�شطة،  اخل��ربات  ذوي  من  املهند�شني 
وب��ح��اج��ت��ه��ا ل��ل��م��ه��ن��د���ش��ني االأردن����ي����ني 
وكفاءات  بخربات  يتمتعون  باعتبارهم 
مبينا  الهند�شة،  جماالت  كافة  يف  عالية 

النقابة  لتزويد  امل��ذك��رة  توقيع  مت  اأن��ه 
ب��ال�����ش��واغ��ر امل���وج���ودة ل���دى ال�����ش��رك��ات 
ح�شب  اجلورجية  اجلمعية  يف  االأع�شاء 

حاجة كل �شركة وب�شكل دوري.
جلمعية  التنفيذي  الرئي�ص  واأ���ش��ادت 
يف  التحتية  للبنية  الهند�شية  ال�شركات 
بعالقات  �شاباختاري�شفيلي،  اآنا  جورجيا، 
موؤكدة  واجلمعية،  النقابة  بني  التعاون 
للبحث  ال��دائ��م  النقابة  ب�شعي  اعتزازها 
منت�شبيها.  اأم����ام  خ��ارج��ي��ة  اأ����ش���واق  ع��ن 
ال�شادر  البيان  بح�شب  االتفاقية،  وتاأتي 
لعالقات  كبداية  املهند�شني،  نقابة  ع��ن 

النقابة  ب��ني  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ع��اون 
مذكرة  توقيع  �شيتبع  حيث  واجلمعية، 
لت�شدير  اأخ���رى  تفاهم  م��ذك��رة  التفاهم 
اإىل  االأردن��ي��ة  الهند�شية  ال�شركات  عمل 
خمتلفة  و�شائل  طريق  عن  جورجيا،  دولة 
اأو  هناك،  املوجودة  للعطاءات  كدعوتهم 
االردنية  الهند�شية  ال�شركات  بان�شمام 
اىل اجلمعية با�شرتاكات خمف�شة ومعاملة 
الهند�شية  ال�شركات  وجمعية  تف�شيلية. 
للبنية التحتية هي عبارة عن كيان هند�شي 
يجمع ال�شركات العاملة يف القطاع الهند�شي 

اجلورجي.

*عمان 
علمية  ن����دوة  يف  امل�����ش��ارك��ون  اأو����ش���ى 
وامل�شادات احليوية،  املطاعيم  دولية حول 
والوقاية  للتحكم  االإقليمي  املركز  نظمها 
موؤتة  جامعة  مع  بالتعاون  االأم��را���ص  من 
وم�شت�شفى امللك املوؤ�ش�ص، مبراجعة �شيا�شات 
وا�شرتاتيجيات التعامل مع جائحة كورونا.

واكدت الندوة يف ختام اأعمالها ال�شبت، 
املحلية  الدرا�شات  وت�شجيع  دع��م  اأهمية 
وع��الج  املطاعيم  جم��ال  يف  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
االأمرا�ص ال�شارية، وايجاد البيئة املنا�شبة 
يف  و�شريرية  م�شحية  درا���ش��ات  الإج���راء 

جمال االوبئة باململكة.
وت�����ش��م��ن��ت ال���ت���و����ش���ي���ات م��راج��ع��ة 
ال��ف��ح��و���ش��ات امل��خ��ربي��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
بروتوكوالت  وو���ش��ع  احلالية،  اجلائحة 

عالجية لالأمرا�ص ال�شارية يف امل�شت�شفيات 
واملراكز ال�شحية، ف�شال عن تفعيل قوانني 

اال�شتخدام الر�شيد للم�شادات احليوية.
ال�شحة  وزارة  خطوة  امل�شاركون  وثمن 
املو�شمية  االن��ف��ل��ون��زا  م��ط��ع��وم  ب��اإدخ��ال 
كبار  من  لالإ�شابة  عر�شة  االأك��ر  للفئات 
املزمنة  االأمرا�ص  وذوي  واحلوامل  ال�شن 
واالن��ف��ل��ون��زا  ك��ورون��ا  اأع���را����ص  لت�شابه 

املو�شمية.
عرب  واج��ان��ب  حمليون  خ��رباء  وبحث 
احتياجات  يومني،  مدى  على  علمية  اأوراق 
حتديث الربنامج الوطني للمطاعيم، وطرق 
من  امل�شتفادة  والدرو�ص  باالأوبئة،  التحكم 
الو�شع احلايل جلائحة كورونا، ا�شافة اإىل 

الت�شدي لل�شائعات املتعلقة باملطاعيم.
للمركز  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  واأ����ش���ار 

االإق��ل��ي��م��ي ا���ش��ت�����ش��اري ال��ط��ب ال��وق��ائ��ي 
اإىل  هاللة  ابو  منر  الدكتور  والوبائيات 
اأن الندوة ناق�شت االآلية العلمية لتحديث 
وتطوير الربنامج الوطني للتطعيم خا�شة 

يف ظل ظروف جائحة كورونا.
ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج  دع���م  اإن  وق����ال 
لل�شائعات  الت�شدي  يتطلب  للمطاعيم 
خطرا  ت�شكل  وال��ت��ي  باملطاعيم  املتعلقة 
كبرا على �شحة االطفال واملجتمع، موؤكدا 
اأن املطعوم املدر�شي يعطى دوريا، ومل جتري 
ملر�ص  مطعوم  اأي  على  االآن  حتى  املوافقة 

كورونا امل�شتجد باالردن.
ولفت اإىل دور موؤ�ش�شة الغذاء والدواء 
يف ت�شجيل االأدوية واملطاعيم والتحقق من 
اأف�شل  وفق  والفنية  العلمية  اال�شرتاطات 

املمار�شات العاملية.

*عمان 
يف  لالنتخاب  امل�شتقلة  الهيئة  التقت 
االنتخابات  الإج���راء  ا�شتعداداتها  �شوء 
يف  املقررة  ع�شر  التا�شع  للمجل�ص  النيابية 
املقبل، موؤ�ش�شات  الثاين  العا�شر من ت�شرين 
ال�شبت  الكرك  حمافظة  يف  املدين  املجتمع 

عرب تقنية االت�شال املرئي.
الهيئة  مفو�شي  جمل�ص  ع�شو  واأك���د 
جتري  االنتخابات  هذه  اأن  ال�شبول  في�شل 
يف ظروف ا�شتثنائية يف ظل انت�شار فرو�ص 
كورونا، واتخذت الهيئة جميع االحتياطات 
مع  االنتخابات  اج���راء  ل�شمان  ال��الزم��ة 

املواطنني  و�شحة  �شالمة  على  املحافظة 
وال��ذي  االنتخابية  العملية  يف  امل�شاركني 
انعك�ص على التعليمات التنفيذية الناظمة 

للعملية االنتخابية مبراحلها كافة.

خالل  م��ن  ت�شعى  الهيئة  اأن  وا���ش��اف 
خ��ط��ت��ه��ا ال��ت��وع��وي��ة ل��ت��ع��زي��ز م�����ش��ارك��ة 
املواطنني يف االنتخابات تر�شحا وانتخابا، 
االنتخابية  الدعاية  مراقبة  على  وتعمل 
 122 ر�شد  اإىل  م�شرا  الو�شائل،  مبختلف 
�شباح  حتى  االنتخابية  للدعاية  خمالفة 
االأ�شود،  باملال  تتعلق  خمالفات  منها  اليوم، 

التي توفرت فيها  املخالفات  وجرى حتويل 
اأركان اجلرمية االنتخابية لالدعاء العام.

دورات  نفذت  الهيئة  اأن  ال�شبول  وبني 
الذين  ال�شباب  لقطاع  متخ�ش�شة  تدريبية 
ميثلون خمتلف موؤ�ش�شات املجتمع املدين يف 
بهدف  االنتخابية  العملية  مراحل  جميع 
القادمة  االنتخابات  يف  للم�شاركة  تاأهيلهم 
من  والفرز  االق��رتاع  مراكز  يف  كمتطوعني 

خالل التن�شيق مع اجلهات املعنية.
وجرى خالل اللقاء نقا�ص مو�شع، اأجاب 
وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  ال�شبول  فيه 

امل�شاركني.

مفوضية الالجئين تؤكد استعدادها 
لمكافحة فيروس كورونا داخل المخيمات

األرصاد: تراجع مؤقت للكتلة 
الحارة خالل اليومين المقبلين

*عمان 
قال مدير اإدارة االأر�شاد اجلوية رائد اآل خطاب، اإن اآخر التحليالت 
اململكة  عن  احلارة  للكتلة  موؤقت  تراجع  اىل  ت�شر  العددية  للنماذج 

خالل اليومني املقبلني، لتنخف�ص درجات احلرارة قليال.
منت�شف  اىل  احلرارة  درجات  تنخف�ص  ان  املتوقع  من  انه  واأ�شاف 
الثالثينات يف العا�شمة عمان، اال انها �شتعاود االرتفاع اعتبارا من يوم 
الثالثاء املقبل، لترتاوح درجات حرارة بني 37 اىل 38 درجة مئوية 

بالن�شبة للعا�شمة عمان، وذلك حتى نهاية اال�شبوع.
وت�شر التوقعات للنماذج الف�شلية باحتمالية ت�شل اىل 60 باملئة، 

اأن ي�شهد ايلول احلايل درجات حرارة اأعلى من معدالتها االعتيادية.
انخفا�ص  ال�شبت  ط��راأ  اجلوية  االر���ش��اد  دائ��رة  تقرير  وبح�شب 
يف  ن�شبيا  ح���ارة  االأج����واء  ب��ق��اء  م��ع  احل����رارة،  درج���ات  على  طفيف 
وتظهر  اململكة،  مناطق  باقي  يف  وح��ارة  العالية،  اجلبلية  املرتفعات 
ما  �شاعات  يف  �شعيفة  فر�شة  وهناك  خمتلفة.  ارتفاعات  على  الغيوم 
بعد الظهر لهطول اأمطار متفرقة يف اأجزاء حمدودة من اململكة خا�شة 
غربية  �شمالية  الرياح  وتكون  اأحيانًا  الرعد  ي�شحبها  قد  ال�شرقية، 
يف  خا�شة  للغبار  مثرة  وتكون  فرتات  على  تن�شط  ال�شرعة  معتدلة 
طفيف  انخفا�ص  املقبلني  اليومني  خالل  ويطراأ  ال�شحراوية.  املناطق 
املرتفعات  ن�شبيًا يف  االأجواء حارة  اآخر على درجات احلرارة، وتكون 
اجلبلية وال�شهول، وحارة يف االأغوار والبحر امليت والعقبة، مع ظهور 
غربية  �شمالية  الرياح  وتكون  خمتلفة،  ارتفاعات  على  الغيوم  بع�ص 
اأحيانا.  وتراوحت درجات احلرارة العظمى  معتدلة ال�شرعة تن�شط 
املرتفعات  ويف  مئوية،  درج��ة   23  -  36 بني  ما  عمان  يف  وال�شغرى 
ال�شمالية 31 - 21، ويف مرتفعات ال�شراة 32 - 18 ، ويف مناطق البادية 
39 - 24، ويف مناطق ال�شهول 35 - 23، ويف االغوار ال�شمالية 38 - 26، 
ويف االأغوار اجلنوبية 40 - 28، ويف البحر امليت 39 - 27، ويف خليج 

العقبة 40 - 27 درجة مئوية. 

توجيه 225 إنذارًا لمؤسسات 
غذائية خالفت الشروط الصحية

*مأدبا 
قال مدير مديرية �شحة ماأدبا الدكتور حممد ال�شوابكة، اإن ق�شم 
اإن��ذارًا   225 بتوجيه  املا�شي  ال�شهر  خالل  قام  الغذاء،  على  الرقابة 

ملوؤ�ش�شات غذائية يف حمافظة مادبا؛ ملخالفتها ال�شروط ال�شحية.
كذلك  ج��رى  اأن��ه  ال�شبت،  ل���)ب��رتا(،  ال�شوابكة  الدكتور  واأ���ش��اف 
ملخالفتها  6 حمالت  واإغالق  موؤ�ش�شة غذائية،   31 ل�  توجيه خمالفات 
�شروط ال�شحة وال�شالمة العامة، واإتالف 175 كغم من املواد الغذائية 
وزارة  �شتخاطب  املديرية  اأن  اإىل  واأ�شار  لال�شتهالك.  ال�شاحلة  غر 
يف  للم�شاعدة  كورونا  فرو�ص  عن  للك�شف  جهاز  على  للح�شول  ال�شحة 
وحاالت  �شحبها  يتم  التي  للعينات  املخربية  الفحو�ص  تنفيذ  ت�شريع 

اال�شتباه واملخالطني للم�شابني. )برتا-�شمر ال�شخانبة(

*عمان 
يف  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  لالأمم  ال�شامية  املفو�شية  ممثل  اأعلن 
حاالت  اأية  لوجود  املفو�شية  ا�شتعداد  عن  بارت�ص،  دومينيك  االأردن، 

اإ�شابة بفرو�ص كورونا يف خميمات الالجئني باالأردن.
وا�شاف بارت�ص يف بيان �شحفي ال�شبت، انه حتى االآن تاأكدت اإ�شابة 
ال�شحة  وزارة  وجتري  واالأزرق،  الزعرتي  خميمي  من  الجئني  خم�شة 
اآالف الفحو�شات حيث قامت املفو�شية بتدريب طاقم طبي يف املخيم 
الإجراء الفحو�شات، مو�شحا اأنه من خالل الربوتوكول املعمول به، نقل 
جميع الالجئني الذين تاأكدت اإ�شابتهم بالفرو�ص اإىل منطقة البحر 
امليت املعزولة، باالإ�شافة اإىل تعقب املخالطني والطلب من اأ�شدقائهم 
وعائالتهم عزل اأنف�شهم. وا�شار اإىل ان املفو�شية قامت ببناء مناطق 
ا  احلجر ال�شحي والعزل الذاتي يف خميمي الزعرتي واالأزرق خ�شي�شً
لهذا الغر�ص، ويف الوقت احلايل جرى اإيواء العائالت التي كانت على 

ات�شال باالأفراد الذين ثبتت اإ�شابتهم هذا االأ�شبوع يف هذه املواقع.
وا�شاف اأنها اأن�شاأت مراكز الفح�ص والعالج يف كال املخيمني، داعيا 
املراكز  بهذه  االت�شال  الفرو�ص  اعرا�ص  عليهم  تظهر  التي  الالجئني 
يف  اأنه  مبينا  امل�شورة،  على  للح�شول  ال�شاخنة  باخلطوط  االت�شال  اأو 
حالة ارتفاع احلاالت، فاإن العيادات التي ي�شغلها ال�شركاء من املنظمات 

غر احلكومية مثل IMC و MSF جاهزة للتعامل مع هذه االأو�شاع.
ال�شحة  وزارة  مع  الفاعل  التعاون  اإىل  االأمم��ي  امل�شوؤول  وا���ش��ار 
ومديرية �شوؤون الالجئني ال�شوريني، معربا عن امتنانه ال�شتمرار اإدراج 

الالجئني يف خطة اال�شتجابة الوطنية لفرو�ص كورونا يف االأردن.
واعرب عن امتنانه للمانحني الذين قدموا اأموااًل لتمكني املفو�شية 
يقظة  تتطلب  الوباء  هذا  مكافحة  اأن  اإذ  الوقت؛  لهذا  اال�شتعداد  من 

من اجلميع.

المياه: ضبط 207 اعتداءات ضمن 
مسار قناة الملك عبداهلل

*عمان 
من  م��ي��اه،  على  اع��ت��داءات   207 االردن،  وادي  �شلطة  �شبطت 
االغوار  مبنطقة  عبداهلل  امللك  قناة  م�شار  على  مكثفة  حملة  خالل 
مل�شافة  القناة  امتداد  املراقبة اجلوية عن بعد، على طول  با�شتخدام 
110 كيلومرتات. وقال م�شاعد امني عام �شلطة وادي االردن املهند�ص 
ه�شام احلي�شة، يف بيان ال�شبت، ان االعتداءات تلخ�شت ب�شحب كميات 
كبرة من املياه، وبطريقة خمالفة توؤثر على كميات املياه للمزارعني 
ا�شتخدمت  احلملة  ان  واأ�شاف  اململكة.  من  وا�شعة  مناطق  يف  ولل�شرب 
يف  وال�شيطرة  االزمات  ادارة  مع  بالتن�شيق  ونظمت  طيار،  دون  طائرة 
امللك عبداهلل  العام ومركز  املياه، وبالتعاون مع مديرية االمن  �شلطة 
واالدارة  املختلفة،  االمنية  واالجهزة   ) والتدريب)كادبي  للتطوير 
امللكية حلماية البيئة وال�شياحة. وبني احلي�شة انه مت جمع وحتليل 
كل البيانات التي وفرتها املراقبة اجلوية ور�شدتها، وابلغت االجهزة 
واع��داد  واإزال��ت��ه��ا،  االع��ت��داءات  �شبط  م��ن  متكنت  حيث  املخت�شة، 
املقت�شى  الج��راء  املخت�شة  للجهات  لتحويلها  بالوقائع  ال�شبوطات 
القانوين بحق املخالفني. و�شدد على ان حمالت وزارة املياه وال�شلطة، 
م�شتمرة وفق الربنامج املعد على طول م�شار القناة، بالتعاون مع جميع 
لكل  باحلب�ص  يق�شي  والذي  القانون،  احكام  لتطبيق  املعنية  االأجهزة 
من يعتدي على م�شادر املياه، مطالبا برفع العقوبات على املعتدين على 
مع  �شنوات  لعدة  ت�شل  مغلظة  عقوبات  اىل  الوطنية  املياه  منظومة 

الغرامة بع�شرات االالف من الدنانر.
املعنية،  ال�شكر والتقدير جلميع االجهزة االمنية  ووجه احلي�شة 
وال�شيما االمن العام واالدارة امللكية حلماية البيئة وال�شياحة ومركز 
مع  املواطنني  تعاون  على  معوال   ، والتدريب  للتطوير  اهلل  عبد  امللك 
احلملة، بهدف حتقيق مزيد من االجناز يف عمليات ال�شبط املختلفة يف 
جميع املناطق وتوفر مئات االالف من االمتار املكعبة يوميا للمواطنني 

لغايات ال�شرب واال�شتخدام املنزيل وري املزروعات وغرها.

االمانة تنهي تنفيذ الجدران االستنادية 
للشارع المؤدي لعراق األمير

*عمان
اأنهت اأمانه عمان الكربى تنفيذ جدران ا�شتنادية لل�شارع الرئي�شي 
دينار،  األف   300 بلغت  وبكلفة  ال�شياحي،  االأمر  عراق  الإقليم  املوؤدي 
وفق من�شق امل�شروع ومدير وحدة التخطيط يف قطاع االأ�شغال باالأمانة 
اإن  االأنباء االردنية)برتا(،  لوكالة  زيتون.  وقال  اأبو  املهند�ص حممد 
االأمانة توا�شل اأعمال تاأهيل اقليم عراق االمر ال�شياحي من خدمات 
واأعمال بنى حتتية �شاملة تنا�شب مكانته التاريخية واالأثرية؛ ليكون 

من االقاليم ال�شياحية الدينية واالأثرية على اخلريطة العاملية.
لتو�شعة   اال�شتنادي  اجل��دار  اعمال  من  االنتهاء  مت  اأن��ه  واأو���ش��ح 
على  التنظيمية  احل��دود  وح�شب  م��رتا،   16 اىل  اأمتار   4 من  ال�شارع 

املخططات، ا�شافة اىل ازالة االعتداءات على ال�شارع القدمي.
من  تتم  ال�شركاء  مع  وبالتعاون  االقليم  تاأهيل  اعمال  اأن  يذكر 
املنطقة،  يف  اخلدمة  م�شتوى  تطوير  منها  رئي�شية  حماور  عدة  خالل 
وتاأهيل املوقع كموروث �شياحي ديني، واملحافظة على البيئة واملوروث 
احل�شري، وحت�شني �شبكة النقل العام يف املنطقة، وجذب اال�شتثمارات.

وزير األشغال يدعو لالستعداد مبكرا 
للتعامل مع أية ظروف استثنائية

مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل 
للمهندسين األردنيين في جورجيا

ندوة توصي بمراجعة 
استراتيجية التعامل مع كورونا

المستقلة لالنتخاب تلتقي مؤسسات 
المجتمع المدني في الكرك

مقال رئيس التحرير

ق��ل��ن��ا م��ن��ذ ال���ب���داي���ة ان 
النقد  �شندوق  ام���الءات  لتنفذ  ج���اءت  احل��ك��وم��ات 

وال�شلع   اال�شعار  وزادت   اخلبز  رغيف  عن  الدعم  فرفعت  ال��دويل 
ورفعت فواتر الكهرباء واملياه والطاقة  وكل هذا على كاهل املواطن 
وراتبه ال�شهري اليتيم وهي مع بداية واليتها رفعت ا�شعار امل�شتقات 
النفطية وال زالت وزادت فر�ص ال�شرائب اال�شافية  واحلبل عاجلرار 

ويبدو انها تريد ) �شلخ جلد املواطن عن عظمه ( . 
املواطن االأردين يعاين من هموم ال حتملها اجلبال ، وال تطيقها 
مغموم  ،مهموم  بائ�ص  ويقظته،عاب�ص  نومه  يف  مهموم  ،فهو  اجلمال 
مذهول ، مدهو�ص .. نقول للحكومة باأن البقرة احللوب وهي املواطن 
االردين مل يبقى منه غر اجللد والعظم ونتمنى ان تبعد طواقمها 

الوزارية عن جيوبنا ) املخزقة( التي مزقتها احلكومات املتعاقبة .
دولة  يا  الفقر  ولي�ص  )القرب(  خط  حتت  االردين  املواطن  نعم 
االردنية  املجتمعية  ال�شرائح  غالبية  تعي�شة  مرير  واقع  الرئي�ص 
فقدوا  االالف  ع�شرات  وهناك   ، مدقع  فقر  وهناك  بطالة  هناك   ،
وظائفهم ب�شبب كورونا وهناك رواتب يتيمه ال ت�شمن وال تغني من 
 ، والوظيفية  االجتماعية  العدالة  منظومة  يف  خلل  وهناك   ، جوع 
معي�شية  جمتمعية  م�شكلة  هناك   ، ال�شباب  ل�شرائح  تهمي�ص  وهناك 
اقت�شادية ،وهناك تهمي�ص لهذا الواقع حاالت الفقر وجيوب الفقر 
طلب  األ��ف   )350( وهناك  العاليل  يف  الغنى  وموؤ�شرا   ، ازدي���اد  يف 
األف   240 وهناك  املدنية  اخلدمة  ديوان  اأروقة  يف  حمفورة  وظيفة 
�شاب مل يحالفهم احلظ يف التوجيهي بال امل وال م�شقبل تنتظرهم 
موقوته  قنابل  هناك   ، واالنحراف  والت�شرد  وال�شياع  التيه  �شنني 
من املتعطلني عن العمل جاهزة لال�شتعال يف كل بيت اأردين ، وهناك 
ور�شات وموؤمترات واوراق عمل وخطط جاءت لال�شتهالك االعالمي 

وهناك اأبواق ) تهرف مبا ال تعرف( .
هموم واأمرا�ص و�شلوكيات ال تعد وال حت�شى ، عندنا واحلمدهلل  
ملف ال�شرائب الذي اأرهق اال�شر والطالب واالطفال وحتى ال�شيوخ 
 102 للحكومة  يدفع  االردين  فاملواطن  الر�شع  واالط��ف��ال  الرتع 
نعم   ، العاملية  جيني�ص  اأرق��ام  يدخل  اأن  خاللها  من  ي�شتحق  �شريبة 
اأ�شبح عندنا عرف وعادة ) ال�شريبة على ال�شريبة ( ال يوجد �شيء 
مبعنى  �شريبة  عليها  املقابر  حتى  االردين  املواطن  حياة  يف  رخي�ص 
ان امليت عندما ياأتيه االجل ال ي�شلم من �شرائب احلكومة ومل يبقى 

لديهم اال فر�ص �شريبة على الهواء الذي نتنف�ص.
االول  باأنه  فخرا  يكفية  االردين  املواطن  كرام  يا  �شادة  يا  نعم 
بداء  واالول   ، واجللطات  القلبية  الدماغية  بال�شكتة   اال�شابة  يف 
ولال�شف  ال�شرايني   وت�شلب  ال�شغط  يف  واالول  وال�شرطان   ال�شكري 
املواطن  ويوميات  حتديات  على  تركز  ال  االردنية  الدرا�شات  مراكز 
مثل  ت�شتفيد  وال  تفيد  ال  ال��ت��ي   ال��درا���ش��ات  م��ن  تكر  ب��ل  االردين 
الدميقراطية واالنتخابات وحقوق املراأة وغرها من امللفات البعيدة 

عن حياة املواطن اليومية .
تتوقف  لن  املوؤملة  الر�شمية  االقت�شادية  ال��ق��رارات  اأن  ويبدو 
والهيكلي    امل��ايل  اال���ش��الح  خطة  بح�شب  وذل��ك  القريب  باملنظور 
ما  واخفاء  الفقر  رقعة  وتو�شيع  االردنيني  جليوب  الت�شلل  و�شيجري 
املتو�شطة  الطبقة  ا�شتفزاز  الو�شطى، يف حال بقي  الطبقة  تبقى من 
وت�شعى  البدائل  درا�شة  عن  بعيدا  املايل  لال�شالح  �شعارا  والفقرة 
املاليني مبوجب  ايرادات تقدر مبئات  لتحقيق  املقبل  العام  احلكومة 
االم��وال  تلك  حت�شيل  الدويل،و�شيجري  النقد  �شندوق  مع  اتفاق 
قانون  التعديالت على  م�شل�شل  مع  بداأ  موؤملة  اقت�شادية  عرب قرارات 

�شريبة الدخل .
)جوع  ونهج  مقولة  على  ال�شعب  مع  احلكومات  �شارت  املا�شي  يف 
ال�شطر  لهذا  اأن هناك تكملة  ال�شيا�شة  اأ�شحاب  كلبك يتبعك( ون�شي 
احلكومة  تنزل  فهل  ياأكلك(  كلبك  ج��وع   ( مقولة  من  احل��ذر  وه��و 
�شيا�شة  عن  وتتوقف   ؟؟  �شغرة  بخطوة  ولو  ال�شرائب  �شجرة  عن 

اجلباية.. رمبا !!

خالد خازر الخريشا

مواطن تحت 
خط القبر ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
وّق����ع����ت ج���ام���ع���ة االأم��������رة ���ش��م��ي��ة 
االأردن  اأورجن  و���ش��رك��ة  للتكنولوجيا 
اتفاقية تعاون يف جمال التدريب، تعتمد 
التدريبية  ال�شهادات  مبوجبها  اجلامعة 
اخلا�شة  الربجمة  اأكادميية  عن  ال�شادرة 

بال�شركة للدفعة الثانية وما يتلوها.
االردن  اأورجن  ع���ن  ب���ي���ان  وح�����ش��ب 
ال��ت��ي وقعها  ت��اأت��ي االت��ف��اق��ي��ة  ال�����ش��ب��ت، 
الرفاعي  م�شهور  الدكتور  اجلامعة  رئي�ص 
وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل�����ش��رك��ة ت��ري 
ال�شركة  ح��ر���ص  م��ن  م��اري��ن��ي،ان��ط��الق��ًا 
ك���م���زّود رق��م��ي ع��ل��ى ت��ق��دمي االأف�����ش��ل 
تنّفذه  ال��ذي  االأك��ادمي��ي  الربنامج  لطلبة 
بهدف  �شريكها”�شيمبلون”  مع  بالتعاون 
خالل  م��ن  الت�شغيل،  اأج���ل  م��ن  ال��ت��دري��ب 
ورف��د  الوظيفية  ال�شباب  فر�ص  تعزيز 
يف  واملدّربة  املوؤهلة  بالكفاءات  ال�شركات 
اأن  على  الرفاعي  واأك��د  الربجمة.  جمال 
وال�شركة،  اجلامعة  بني  التعاون  ا�شتمرار 
لل�شباب،  جديدة  وظيفية  فر�شًا  ي�شكل 
م�شيدًا  الرقمية،  النه�شة  منظومة  �شمن 

بالدعم املقدم من ال�شركة لطلبة اجلامعة 
املتفوقني، مل�شاعدتهم يف ا�شتكمال درا�شتهم. 
االأردن  اأورجن  اأن  ماريني،  اأك��د  جانبه،  من 
التدريبية،  للعملية  الوا�شع  املفهوم  تبنت 

ما نتج عنه اإن�شاء اأكادمييتها للربجمة التي 
متكنت من تعزيز امليزة التناف�شية خلريجي 
اإن  وق��ال  العمل.  �شوق  يف  االأوىل  دفعتها 
�شتنطلق  االأكادميية  من  الثانية  الدفعة 
قريبًا بعد اختيار 50 �شابة و�شابًا ، ليتلقوا 

لغات  اأهم  يف  اأ�شهر  �شتة  ملدة  مكثفًا  تدريبًا 
للعامل  الالزمة  الذاتية  واملهارات  الربجمة 
التدريب  �شهر من  اإىل  باالإ�شافة  الوظيفي، 
منحًا  ت��ق��ّدم  ال�شركة  اأن  ي��ذك��ر  العملي. 
املتفوقني  اجلامعة  لطلبة  �شنوية  درا�شية 

واملاج�شتر  البكالوريو�ص  م�شتويي  على 
فاي(  ال���)واي  خدمات  توفرها  عن  ف�شاًل 
احل��رم  يف  اخل�����ش��راء  املنطقة  يف  امل��ج��اين 
اجلامعي ورعايتها لعدد من الفعاليات التي 

تنّظمها اجلامعة.

*عمان 
�شناعة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�ص  ك��ل��ف 
ابو  اي���اد  ال��دك��ت��ور  املجل�ص  ع�شو  ع��م��ان، 
حلتم برئا�شة حملة »�شنع يف االأردن« التي 
الفرتة  خ��الل  ج��دي��دة  انطالقة  �شت�شهد 

املقبلة.
فتحي  املهند�ص  الغرفة  رئي�ص  وق��ال 
اإن  ال�شبت،  �شحفي  ت�شريح  يف  اجلغبر 
احلملة  لرئا�شة  حلتم  ابو  الدكتور  اختيار 
وامل�شوؤوليات  امل��ه��ام  ت��وزي��ع  ب��ه��دف  ي��اأت��ي 
مبختلف  وا�شراكهم  املجل�ص  اع�شاء  بني 
الغرفة  تنفذها  التي  والربامج  الفعاليات 
املوؤ�ش�شات وال�شركات ال�شناعية يف  خلدمة 
االأردن”  يف  “�شنع  اأن  وا�شاف  العا�شمة. 
حتديث  بعد  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ة  �شت�شهد 
مبا  حم��اوره��ا،  وت��ط��وي��ر  ا�شرتاتيجيتها 
ال�شناعي،  القطاع  من  اأكرب  تفاعال  ي�شمن 
ال��رتوي��ج  اإىل  ت�شعى  احل��م��ل��ة  اأن  مبينا 

للمنتجات ال�شناعية مبا�شرة.
العليا  التوجيهية  اللجنة  اأن  واو�شح 

اإدارة  جمل�ص  اأع�����ش��اء  �شت�شم  للحملة 
�شناعة عمان �شعد يا�شني وعاهد الرجبي 
وزكريا الفقيه وعبداحلكيم ظاظا وعالء 
قادري  وايهاب  ال�شكعة  وف��واز  خزنة  اأب��و 
�شناعة  غرفة  اإدارة  مبجل�ص  االأع�شاء 

االأردن.
وا�شار الدكتور ابو حلتم اإىل اأن حملة 
“�شنع يف االأردن” �شت�شهد تغيرات عديدة 
التي  املحاور  ناحية  من  �شواء  اآلياتها  يف 
�شت�شكل اأ�شا�ص عملها اأو من خالل الربامج 

واالن�شطة التنفيذية.
و����ش���دد ع��ل��ى اأه��م��ي��ة احل��م��ل��ة ال��ت��ي 
بالتعاون   2013 ع��ام  ال��غ��رف��ة  اأطلقتها 
امل�شاريع  لتطوير  االأردن��ي��ة  املوؤ�ش�شة  مع 
لل�شناعات  ال���رتوي���ج  يف  االق��ت�����ش��ادي��ة 
االإقبال على م�شرتياتها،  االأردنية وزيادة 
واآليات  و�شلتها  التي  باجلودة  والتعريف 
الرقابة والتفتي�ص التي تخ�شع لها ل�شمان 
واملقايي�ص  املوا�شفات  الأع��ل��ى  مواءمتها 

وال�شالمة.

*عمان 
اأعلنت �شركة هواوي عن اإطالق برنامج 
املواهب  لتعزيز  امل�شتقبل«  اأجل  من  »بذور 
االقت�شاد  وزارة  م��ع  بالتعاون  التقنية 
اجلامعات  م��ن  وع���دد  وال��ري��ادة  الرقمي 

االردنية.
بيان �شحفي عن مكتب هواوي  وح�شب 
عن  التدريب  الربنامج  خالل  مت  عمان  يف 
والذكاء  اخلام�ص  اجليل  تقنية  على  بعد 
ال�شحابية  واحل��و���ش��ب��ة  اال���ش��ط��ن��اع��ي 
و�شيح�شل اأف�شل طالبني على رحلة جمانية 

لزيارة مقر هواوي يف ال�شني لعام 2021.
وكانت هواوي وقعت مذكرة تفاهم مع 
خالل  والريادة  الرقمي  االقت�شاد  وزارة 
امليت  البحر  العاملي يف  االقت�شادي  املنتدى 
هواوي  “بذور  برنامج  اطالق  مبوجبها  مت 
للم�شتقبل” لل�شنوات الثالث املقبلة لتعزيز 
النظام البيئي ملواهب تكنولوجيا املعلومات 

واالت�شاالت االأردنية.
وجاء هذا التعاون كثمرة للقاءات بني 
والرئي�ص  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
�شركة  . وقدمت  ل�شركة هواوي  التنفيذي 
هواوي خالل العام احلايل جتربة بطريقة 
من  فبدال  ال�شابقة،  االع��وام  عن  خمتلفة 
هواوي  قامت  ال�شعبية  ال�شني  اىل  ال�شفر 
لربنامج  االإنرتنت  عرب  الربنامج  بتطبيق 
بذور امل�شتقبل للتعرف على هواوي، و�شرح 
واكت�شاف   ، التكنولوجيا  اجتاهات  اأحدث 
 ، ال�شني  يف  التكنولوجي  البيئي  النظام 
نظرة  واإلقاء   ، اخلرباء  اأف�شل  من  والتعلم 

على الثقافة ال�شينية.
اخلام�شة  املرحلة  هو  العام  هذا  ويعد 
من بذور الربنامج امل�شتقبلي يف االأردن ، مع 
لل�شنوات  التفاهم  مذكرة  تنفيذ  ا�شتمرار 
ُيعد  كما   .2019-2015 املا�شية  االأرب���ع 
امل�شوؤولية  برامج  اأكرب  احد  بذور  برنامج 

هذا  عمل  فقد  ه��واوي،  ل�شركة  املجتمعية 
الربنامج على مدار ال�شنوات االأربع املا�شية 
واجلامعة  الها�شمية  اجلامعة  مع  بالتعاون 
والتكنولوجيا  العلوم  وجامعة  االأردن��ي��ة 
االردنية وجامعة موؤتة وجامعة فيالدلفيا 
وتطمح  التطبيقية،  ال��ب��ل��ق��اء  وج��ام��ع��ة 
احلدث  هذا  جعل  اإىل  العام  هذا  ال�شركة 
اأكرب واأف�شل على التوايل الإكمال ما بداأته 

ال�شركة يف عام 2015.
االقت�شاد  ل��وزارة  العام  االم��ني  وقالت 
اأن��ه  ال��زع��ب��ي  �شمرة  وال���ري���ادة  ال��رق��م��ي 
اأف�شل  من  العام  هذا  طالًبا   34 دعوة  متت 
العلوم  جامعة  هي  االأردن  يف  جامعات   9
والتكنولوجيا واالأمرة �شمية للتكنولوجيا 
التقنية  والطفيلة  التطبيقية  والبلقاء 
والها�شمية واربد االأهلية وال�شرق االأو�شط 

والرموك وموؤتة.
اأج��ل  م��ن  “بذور  ب��رن��ام��ج  ان  واأك���دت 

لغر�ص  اأ�شا�شي  برنامج  ه��و  امل�شتقبل” 
املواهب  م��ه��ارات  وتعزيز  املعرفة  تبادل 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  االأردنية 
واالت�������ش���االت ، وال��ع��م��ل م��ع م��وؤ���ش�����ش��ات 
يخدم  ذلك  الن  نظرا  ه��واوي  مثل  رائ��دة 
ا�شتمرار  يف  وي�شاهم  الوطني  االقت�شاد 
العاملة  االي��دي  مهارات  وتنمية  تطوير 
يعترب  انه  وقالت  للم�شتقبل.  وجتهيزها 
ب�شدة  ب��ه  ن��وؤم��ن  ال��ذي  للتعاون  من��وذج��ا 
املقبلة.  ال�شنوات  يف  متابعته  و�شنوا�شل 
واأع��ل��ن��ت ال��زع��ب��ي خ���الل ح��ف��ل اع���الن 
عن  زوم  برنامج  عرب  مت  ال��ذي  الفائزين 
عام  يف  ال�شني  اإىل  لل�شفر  الطالب  ا�شماء 
العلوم  جامعة  من  �شِنر  عمار  وهم   2021
على  حاز  والذي  االردنية  والتكنولوجيا 
من  العتوم  جمانة  والطالبة  االول  املركز 
االردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

والتي حازت على املركز الثاين.

اتفاقية بين جامعة سمية وأورنج 
العتماد شهادات أكاديمية البرمجة

ابو حلتم رئيسا لحملة صنع في األردن

إطالق برنامج بذور هواوي من أجل 
المستقبل في االردن لعام 2020

*عمان 
�شرورة  على  ال���دويل  امل��ط��ار  جمموعة  ���ش��ددت 
»االمتثال ال�شارم« للتدابر الوقائية اأثناء التواجد 
انت�شار  ملنع  ال��دويل  علياء  امللكة  مطار  مرافق  يف 
فرو�ص كورونا كالتباعد اجل�شدي وارتداء الكمامات 

واالإلتزام بها.
هذه  اإن  املجموعة  عن  �شادر  �شحفي  بيان  وقال 
اأقرتها  وقائية  اإج��راءات  جملة  �شمن  هي  التدابر 
امل�شافرين  حلماية  امل��دين  ال��ط��ران  تنظيم  هيئة 
واملوظفني على حد �شواء من جائحة فرو�ص كورونا 
ال�شحة  معاير  مع  يتما�شى  مبا  امل�شتمرة  امل�شتجد 

وال�شالمة ال�شارمة الوطنية والدولية.
التاأكيد  بيانها  يف  املجموعة  ج��ددت  ذل��ك،  اإىل 
منذ  الدولية  الرحالت  ت�شير  املطار  ا�شتئناف  على 

اأول اأم�ص الثالثاء.

واالأردن��ي��ة  ج���وردان  ف��الي  �شركات  اإن  وق��ال��ت 
ا�شتاأنفت  دبي  وفالي  الرتكية  واخلطوط  للطران 
اإ�شطنبول  من  امل�شافرين  لنقل  املطار  مع  عملياتها 
و�شول  املقرر  من  حني  يف  املا�شيني،  اليومني  خالل 

رحلتني جديدتني من اإ�شطنبول ودبي اليوم.
ودع���ت امل��ج��م��وع��ة اإىل االط����الع ع��ل��ى اأح���دث 
اإجراءات ال�شفر من واإىل االأردن، والقائمة املحدثة 
االإل��ك��رتوين  املوقع  زي��ارة  عرب  ال���دول،  لت�شنيفات 

.Visit Jordan لوزارة ال�شحة وموقع
وبينت اأن اآخر االأخبار وامل�شتجدات واالإعالنات 
مطار  م��وق��ع  على  �شتتوفر  ال�����ش��اأن  ب��ه��ذا  املتعلقة 
التوا�شل  وقنوات  االإلكرتوين  الدويل  علياء  امللكة 
مركز  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ب��ه،  اخلا�شة  االجتماعي 
ا�شتعالمات املطار عرب االت�شال بالرقم: 500-06-

.2777

*عّمان
 « وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�شاد  وزارة  طرحت 
 »2020 الرقمي  للتحّول  االأردنية  اال�شرتاتيجية 
واأ�شحاب  العالقة  ال�شركاء  مع  العامة  لال�شت�شارة 

واملهتمني.
وبح�شب بيان �شحايف عن الوزارة ال�شبت، تهدف 
املختلفة  اجلهات  اآراء  على  االطالع  اىل  اال�شت�شارة 
“حتّول  حول  تدور  التي  الرئي�شية  حماورها  حول 
احتياجات  يلبي  البيانات،  جوهره  متكامل،  رقمي 
املعرفة،  واإتاحة  احلياة  لت�شهيل  امل�شتفيدين،  كافة 

وتعزيز االنفتاح«.
ال��ع��ام��ة  االأه��������داف  اأن  ال��������وزارة  واأك�������دت 
لال�شرتاتيجية تت�شّمن رفع كفاءة االأداء احلكومي، 
وامل��وث��وق��ي��ة  اجل����ودة  ذات  ال��ب��ي��ان��ات  ت�شخر  و 
اخلا�ص  للقطاع  امل��ج��ال  وف��ت��ح  االب��ت��ك��ار،  وحتفيز 
لتحقيق  رقميا  االأردين  املجتمع  ومتكني  لالبتكار، 
اىل  باالإ�شافة  الرقمي،  للتحول  ال�شامل  التبني 
م�شتوى  ورفع  الرقمية  املجتمعية  امل�شاركة  تعزيز 
هذه  طرح  باأّن  الوزارة  وقالت  وال�شفافية.  امل�شاءلة 
جمع  اىل  يهدف  العامة  لال�شت�شارة  اال�شرتاتيجية 
حماورها  حول  املعنية  اجلهات  خمتلف  من  االأراء 
الوزراء  لتحديثها وتطويرها، متهيدا لرفعها ملجل�ص 
واتخاذ  الإق��راره��ا  احل���ايل،  اأي��ل��ول  �شهر  نهاية  م��ع 
تاريخ  ال��وزارة  وح��ّددت  ب�شاأنها.  املنا�شب  االإج��راء 
نهائيا ال�شتقبال  اأيلول احلايل، موعدا  الع�شرين من 
املالحظات واال�شتف�شارات حول بنود اال�شرتاتيجية 

التي متّثل اإطارًا للتحّول الرقمي يف االأردن.
العامة  خطوطها  يف  اال�شرتاتيجية  وتت�شمن 
مواكبة  اأج��ل  م��ن  ال��الزم��ة  واملتطلبات  التغيرات 

وحت�شني  عامليًا،  الرقمي  التحول  يف  التقّدم  عجلة 
االأداء  ك��ف��اءة  ورف��ع  احلكومية  اخل��دم��ات  تقدمي 
امل�شتفيدين  متطلبات  حتقيق  ذلك  يف  مبا  احلكومي، 
وقطاع  و���ش��ي��اح  ومقيمني  وم��واط��ن��ني  حكومة  م��ن 
خا�ص ورواد اأعمال وجمتمع مدين، وحت�شني نوعية 
وموثوقية.  وا�شتدامة  فعالية  اأكر  ب�شكل  احلياة 
الواجب  وااللتزامات  املهام  اال�شرتاتيجية  وت�شمل 
لروؤية  حتقيقًا  تنفيذها،  احلكومية  اجلهات  على 
من  جمموعة  �شمن  الرقمي  التحّول  نحو  احلكومة 
املمكنات اال�شرتاتيجية، كالبنية التحتية الرقمية 
والبيانات واخلدمات احلكومية الرقمية، وامل�شاركة 
املوارد  واإدارة  التغير،  واإدارة  الرقمية  املجتمعية 
التي ت�شعى من خاللها احلكومة الإيجاد  احلكومية، 
االأه���داف  تنفيذ  ل�شمان  متكاملة  عمل  منظومة 

اال�شرتاتيجية للتحّول الرقمي.
ت�شمن  اال�شرتاتيجية  ب���اأن  ال����وزارة  واأك����ّدت 
مهام  حّددت  حيث  الرقمي،  التحّول  حلوكمة  اإطارا 
، ليتوىل جمل�ص الوزراء  اجلهات املختلفة لتنفيذها 
حتديد االأولويات الوطنية للتحول الرقمي ،وتوفر 
التمويل الالزم لتنفيذها، وم�شاءلة اجلهات املق�شرة 
الرقمي  االقت�شاد  وزارة  �شتتّوىل  كما  مهامها،  يف 
والريادة اإعداد الت�شريعات الالزمة للتحول الرقمي 
خارطة  واإعداد  التحتية،  البنية  متطلبات  وتنفيذ 

الطريق اخلا�شة بتنفيذ اال�شرتاتيجية.
وا�شارت اىل ان اال�شرتاتيجية اأكدت على وجود 
من  املوؤ�ش�شي  االأداء  تطوير  باإدارة  متثل  رقابي  دور 
الوزراء عن  اإىل جمل�ص  ربعية  تقارير  اإعداد  خالل 
قبل  من  اال�شرتاتيجية  بنود  تنفيذ  يف  العمل  �شر 

اجلهات احلكومية.

*وكاالت
اأول  افتتاح  ال��ع��ام  ه��ذا  »اإي��ك��ي��ا«  �شركة  تعتزم 
امل�شتعملة  االأث��اث  قطع  لبيع  املخ�ش�شة  متاجرها 
املجموعة  اأع��ل��ن��ت  م��ا  وف��ق  ال�����ش��وي��د،  امل��ج��ددة يف 
اقت�شاد  اإىل  عملها  من��وذج  حتويل  اإىل  ال�شاعية 

التدوير بحلول 2030.
جت��اري  مركز  اأول  يف  اأب��واب��ه  املتجر  و�شيفتح 
العامل، والذي يحمل  امل�شتخدمة يف  لل�شلع  خم�ش�ص 

ا�شم “ريتونا” ويقع يف مدينة اإ�شكيل�شتونا.
�شتبداأ  اأنها  اأعلنت  ال�شويدية  املجموعة  وكانت 
يف  تنتجها  التي  االأثاث  قطع  تدوير  واإع��ادة  تاأجر 
خمتلف اأنحاء العامل، يف بادرة ترمي اإىل الرد على 
اإليها بالت�شجيع على اال�شتهالك  االتهامات املوجهة 
باأ�شعار  منتجات  ت�شنيعها  بفعل  وال��ه��در،  املفرط 

مي�شرة وميكن للزبائن تركيبها باأنف�شهم.
وقال مدير التنمية امل�شتدامة لدى �شركة اإيكيا 

يف ال�شويد، يونا�ص كارليهيد، يف بيان: “اإذا ما اأردنا 
بلوغ اأهدافنا للتنمية امل�شتدامة، علينا اإعادة النظر 

يف مفاهيمنا واختبار اأفكار على اأر�ص الواقع«.
وت�شعى املجموعة ال�شويدية اإىل خف�ص ب�شمتها 
عن  املعدل  يف  باملئة   70 بن�شبة  االإجمالية  البيئية 

كل منتج بحلول 2030.
الذي ي�شكل  املتجر اجلديد  كما �شيجري تزويد 
م�شروعا اختباريا �شيخ�شع لتقومي دوري، قطع اأثاث 
“اإيكيا”  متجر  م�شدرها  اأخرى  منزلية  وم�شتلزمات 

جماور، بعد اإ�شالح عيوب فيها.
املنتجات  اإ�شالح  اأو  ترميم  ال�شركة  ب��داأت  وقد 
كما  متجر،  كل  يف  النقل  عملية  خالل  تت�شرر  التي 
تتيح للزبائن اإعادة املنتجات مبا فيها قطع االأثاث، 

لبيعها جمددا اأو التربع بها جلمعيات خرية.
م�شروعا   2019 يف  اأط��ل��ق��ت  “اإيكيا”  وك��ان��ت 

جتريبيا ب�شاأن تاأجر االأثاث.

*بكني
قالت م�شادر معنية، اجلمعة، اإن بكني تعار�ص بيع 
بايت دان�ص ال�شينية، مالكة تيك توك، الأن�شطته يف 
الواليات املتحدة ب�شكل ق�شري، و�شيكون من االأف�شل 
الق�شرة  امل�شورة  املقاطع  لها وقف تطبيق  بالن�شبة 

نهائيا يف الواليات املتحدة.
اأن�شطة  لبيع  حمادثات  دان�ص”  “بايت  وجتري 
حمتملني،  مل�شرتين  املتحدة  الواليات  يف  توك  تيك 
الرئي�ص  اأن هدد  بعد  واأوراكل،  مايكرو�شوفت  بينهم 
بحظر  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم��رك��ي 

اخلدمة يف حالة عدم بيعها.
منت�شف  حتى  مهلة  دان�ص  بايت  ترامب  واأعطى 

�شبتمرب الإمتام ال�شفقة.
هويتها  عن  الك�شف  رف�شت  التي  امل�شادر،  لكن 

ال�شينيني  امل�شوؤولني  اإن  قالت  املوقف،  حل�شا�شية 
اأن البيع الق�شري �شيجعل كال من بايت دان�ص  يرون 
وال�شني تبدوان يف موقف �شعف يف مواجهة ال�شغط 

من وا�شنطن.
وقالت بايت دان�ص يف بيان لرويرتز اإن احلكومة 
وقف  عليها  يتعني  باأنها  اأبدا  تخطرها  مل  ال�شينية 
تيك توك يف الواليات املتحدة اأو يف اأي �شوق اأخرى.

وقال اثنان من امل�شادر اإن ال�شني تعتزم ا�شتخدام 
يف  التكنولوجيا  �شادرات  لقائمة  اأجرتها  مراجعات 
بايت  اإليها  اأي �شفقة تو�شلت  لتاأجيل  اأغ�شط�ص   28

دان�ص، اإذا كانت قد تو�شلت ل�شفقة بالفعل.
ووزارتا  الدولة  جمل�ص  معلومات  مكتب  يرد  ومل 
للتعقيب  طلبات  على  بال�شني  والتجارة  اخلارجية 

اأر�شلت خارج اأوقات العمل الر�شمية.

*القاهرة
ما  على  ال�شبت،  امل�����ش��ري،  ال����وزراء  جمل�ص  رد 
و�شفحات  االإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  بع�ص  ت��داول��ت��ه 
للكهرباء  م�شر  ت�شدير  ب�شاأن  االجتماعي  التوا�شل 

لدول اأوروبية ب�شعر مدعم، اأقل من ال�شعر املحلي.
وقال املركز االإعالمي ملجل�ص الوزراء اإنه توا�شل 
مع وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة، التي نفت تلك 
االأنباء، موؤكدًة اأنه ال �شحة لهذا االأمر، حيث اأنه ال 
يوجد اأي ربط كهربائي بني م�شر و اأي دولة اأوروبية 

حتى االآن.
الكهرباء  م�شر  ت�شدير  اأن  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 

من  �شخًما  احتياطًيا  امتالكها  نتيجة  ياأتي  للخارج 
الكهرباء  اأو  الغاز  �شواء  اأنواعها،  مبختلف  الطاقة 
الدخل  زي��ادة  يف  اأ�شهم  مما  املتجددة،  الطاقة  اأو 
القومي، وجعل م�شر �شوًقا جاذبًا لال�شتثمار يف جمال 

الطاقة.
واأ�شارت �شفحة جمل�ص الوزراء على “في�شبوك” 
اإىل اأنه يجري حاليًا االنتهاء من الدرا�شات اخلا�شة 
وقرب�ص  م�شر  ب��ني  الكهربائي  ال��رب��ط  مب�����ش��روع 
بحرية  كابالت  خالل  من  �شيجري  الذي  واليونان، 
قدرات  و�شتتجاوز   DC بنظام  ف،  ك.   500 جهد 

اخلط اأكر من 2000 ميغاوات.

الذهب يهبط من ذروة أسبوع 
في ظل ضغط ارتفاع الدوالر

*وكاالت
املعدن  لكن  االأمركي،  الدوالر  انتع�ص  اإذ  الذهب،  اأ�شعار  هبطت 
النفي�ص يف طريقه لتحقيق مك�شب اأ�شبوعي بدعم من خماوف حيال 

تعايف االقت�شاد العاملي من تراجع ناجم عن فرو�ص كورونا.
الذهب  تراجع  غرينت�ص،  بتوقيت   05:28 ال�شاعة  وبحلول 
لالأوقية  دوالر   1938.53 اإىل  باملئة   0.8 الفورية  املعامالت  يف 
)االأون�شة(، بعد اأنبلغ اأف�شل م�شتوياته منذ الثاين من �شبتمرب عند 

1965.94 دوالر اخلمي�ص.
اجل���اري.  االأ���ش��ب��وع  ب��داي��ة  منذ  باملئة   0.3 مرتفع  وال��ذه��ب 
اإىل  باملئة   0.9 للذهب  االآج��ل��ة  االأم��رك��ي��ة  العقود  وت��راج��ع��ت 

1945.50 دوالر.
وانتع�ص موؤ�شر الدوالر من تراجع كبر مقابل اليورو يف اجلل�شة 
منذ  اأ�شبوعي  اأداء  اأف�شل  ت�شجيل  م�شار  على  ومي�شي  ال�شابقة، 
منت�شف مايو. ويزيد ارتفاع الدوالر تكلفة الذهب حلائزي العمالت 

االأخرى.
واقرتبت طلبات اإعانة البطالة االأ�شبوعية يف الواليات املتحدة 
تعايف  تباطوؤ  اإىل  ي�شر  مما  املا�شي،  االأ�شبوع  مرتفعة  م�شتويات  من 
�شوق العمل، ويلقي بظالل من ال�شك على االآمال يف انتعا�ص اقت�شادي 

�شريع.
اإذ  اجلاري،  العام  بداية  منذ  باملئة   28 الذهب  اأ�شعار  وارتفعت 
االقت�شاد،  يف  �شخمة  حتفيزات  مركزية  وبنوك  حكومات  �شخت 
االقت�شادية  التداعيات  لتخفيف  منخف�شة  الفائدة  اأ�شعار  واأبقت 

لفرو�ص كورونا.
 1.3 الف�شة  تراجعت  االأخ��رى،  النفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 
اإىل  باملئة   0.7 البالديوم  وفقد  لالأوقية،  دوالر   26.58 اإىل  باملئة 

2277.97 دوالر.

*وكاالت
اإذ  ال��ث��اين،  لليوم  النفط  اأ���ش��ع��ار  انخف�شت 
اخل��ام  خم��زون��ات  يف  مفاجئة  زي����ادة  ت�شببت 
التي  املعنويات  على  �شلبا  التاأثر  يف  االأمركية 
تعاين بالفعل يف ظل تاآكل الطلب على الوقود مع 

ا�شتمرار جائحة كورونا.
وتراجع خام برنت 15 �شنتا اأو ما يعادل 0.4 
باملئة اإىل 39.91 دوالر للربميل بحلول ال�شاعة 
نحو  هبط  اأن  بعد  غرينت�ص،  بتوقيت   06:39

اثنني باملئة اخلمي�ص.
�شنتات  �شبعة  االأم��رك��ي  اخل��ام  ن��زل  بينما 
دوالر   37.23 اإىل  ب��امل��ئ��ة   0.2 ي��ع��ادل  اأوم����ا 
يف  ب��امل��ئ��ة  اث��ن��ني  انخف�ص  اأن  ب��ع��د  ل��ل��ربم��ي��ل، 

ال�شابقة. اجلل�شة 
عن  يزيد  ما  منخف�شان  القيا�شيان  واخلامان 
ويتجهان  االأ�شبوع،  هذا  منهما  لكل  باملئة  �شتة 
اإذ  ال��ث��اين،  ل��الأ���ش��ب��وع  خ�شائر  ت�شجيل  ���ش��وب 
على  للطلب  منتظم  تعاف  يف  االآم���ال  ت�شاءلت 
الوقود يف ظل موؤ�شرات على موجة ثانية لتف�شي 

فرو�ص كورونا.

املخزونات  ارتفعت  املتحدة،  ال��والي��ات  ويف 
عادت  اإذ  التوقعات،  عك�ص  على  املا�شي  االأ�شبوع 
اإغالق  بعد  العمليات  اإىل  ببطء  التكرير  م�شايف 
مواقع االإنتاج ب�شبب عوا�شف يف خليج املك�شيك.

وارت��ف��ع��ت خم���زون���ات اخل���ام يف ال��والي��ات 
توقعات  م��ع  م��ق��ارن��ة  برميل  مليوين  امل��ت��ح��دة 

بانخفا�شها 1.3 مليون برميل.
ويف موؤ�شر �شلبي اآخر، بداأ املتعاملون يحجزون 
ظل  يف  والديزل،  اخلام  النفط  لتخزين  ناقالت 
جائحة  ا�شتمرار  مع  االقت�شادي  التعايف  تعر 

كوفيد-19 بال هوادة.
ومن املرجح اأن ُتطرح م�شاألة زيادة املخزونات 
مراقبة  جلنة  على  17�شبتمرب  يف  اجتماع  خالل 
للبرتول  امل�شدرة  البلدان  التابعة ملنظمة  ال�شوق 
املجموعة  يف  رو�شيا،  بينهم  من  وحلفاء  )اأوبك( 

املعروفة با�شم اأوبك+.
خلف�ص  االإم��������دادات  امل��ج��م��وع��ة  وت��ق��ي��د 
االجتماع  اإن  يقولون  حمللني  لكن  امل��خ��زون��ات، 
بدال  االأع�شاء  امتثال  على  االأرج��ح  على  �شركز 

من ال�شعي لتخفي�شات اأكرب.

مطار الملكة علياء يشدد على ضرورة 
االمتثال الصارم للتدابير الوقائية بمرافقه

االقتصاد الرقمي تطرح استراتيجية 
التحول الرقمي لالستشارة العامة

إيكيا تستعد الفتتاح أول متجر 
للسلع المستخدمة

بكين تفضل الوقف النهائي
 على البيع القسري لـ »تيك توك«

مصر توضح حقيقة تصدير الكهرباء 
إلى أوروبا »بسعر مخفض«

النفط ينخفض وسط ارتفاع 
المخزون وضعف الطلب
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*وكاالت
�شواريز  لوي�ص  من  مقرب  م�شدر  ك�شف 
مهاجم بر�شلونة، كوالي�ص ر�شالته االأخرة 
كتب  والتي  اإن�شتجرام،  عرب  ن�شرها  التي 

فيها »اأخبار كاذبة«.
واأفادت عدة تقارير باأن �شواريز يريد 
يف  املتبقية  ال�شنة  قيمة  على  احل�شول 
واأنه تو�شل  عقده، قبل مغادرة بر�شلونة، 

التفاق مع يوفنتو�ص هذا ال�شيف.
وق�����ال امل�������ش���در ل�����ش��ح��ي��ف��ة م��ون��دو 
ديبورتيفو “�شواريز كان يرد على املعلومات 
التي قالت اإن بر�شلونة ويوفنتو�ص تفاو�شا 

بالفعل، وهذا غر �شحيح«.
بالرحيل،  اإبالغه  مت  “�شواريز  وتابع 
وهو يريد املغادرة مع منحه حرية اختيار 
من  الكثر  ل��دي��ه  الأن���ه  املقبلة،  وجهته 

العرو�ص«.
مل  بر�شلونة  “اإدارة  امل�شدر  واأ���ش��اف 
تبلغ حمامي �شواريز باأي �شيء منذ اأ�شبوع، 

وال حتى التو�شل التفاق ب�شاأن الرحيل«.
خيارات   4 اأو   3 لديه  “الالعب  واأمت 
بالن�شبة  االأف�شل  و�شيختار  الطاولة،  على 
�شفوف  عن  الرحيل  عليه  اأواًل  لكن  ل��ه، 

بر�شلونة”.

*وكاالت
املنتخب  جنم  �شاكر  ناظم  اجلمعة،  تويف، 
العراقي ال�شابق، واأحد رموزه يف كاأ�ص العامل 
مب�شاعفات  متاأثرا  عاما،   62 عن   ،1986 عام 

من جراء اإ�شابته بفرو�ص كورونا.
العراقي  لالحتاد  ال�شابق  الرئي�ص  ونعى 
مع  ال�شابق  زميله  �شعيد  ح�شني  القدم  لكرة 
هامة  “فقدنا  فيها  كتب  بتغريدة  املنتخب 
ول�شعب  لعائلته  تعازينا  بها،  نفخر  ريا�شية 

العراق والوطن العربي«.
ال��دويل  امل��داف��ع  م��ن  مقرب  م�شدر  وذك��ر 
بر�ص  فران�ص  وكالة  مع  ات�شال  يف  ال�شابق 
دخوله  بعد  م�شاء  احل��ي��اة  ف���ارق  �شاكر  اأن 
م�شاعفات  ب�شبب  اخلمي�ص  منذ  غيبوبة  يف 

“كوفيد-19«.
ومت نقل �شاكر منذ اأكر من اأ�شبوعني اإىل 
تدهور  اإث��ر  للعالج  اأربيل  م�شت�شفيات  اإح��دى 

حالته ال�شحية.
“اأ�شود  منتخب  اأعمدة  اأح��د  �شاكر  ويعد 
رموز  واأحد  الثمانينيات  حقبة  الرافدين” يف 
م�شتوى  على  خ�شو�شا  املنطقة،  يف  القدم  كرة 

بطوالت كاأ�ص اخلليج.
من  متاأخرة  �شاعة  يف  الراحل  جنل  وغرد 

ليل اخلمي�ص على تويرت “والدي ينازع املوت«.
وكانت االأو�شاط الكروية يف العراق فقدت 
اأحمد  ال�شابق  الكرة  جنم  املا�شي  يونيو  يف 

را�شي من جراء اإ�شابته بفرو�ص كورونا.
كما تويف اأي�شا الالعب الدويل ال�شابق علي 

هادي، اإثر اإ�شابته بالفرو�ص الفتاك.
كما  العراقي”  املنتخب  “�شخرة  وول���د 
منطقة  يف   1958 ع��ام  م�شجعيه،  بني  يعرف 

الدورة يف العا�شمة بغداد.
اأ�شبح  ال�شعبية،  االأندية  يف  بداية  وبعد 

اجلوية  القوة  ن��ادي  العبي  اأب��رز   1976 عام 
وهو  الطران،  بنادي  وقتها  يعرف  كان  الذي 

اأعرق الفرق يف البالد.
املنتخب  ل�شفوف  ا�شتدعي   1979 عام  ويف 

لي�شبح اأحد ا�شهر مدافعيه.
عامل  اإىل  واجت��ه  اللعب  �شاكر  واع��ت��زل 
الكرخ  منها  ع��دة  فرقا  ق��اد  حيث  ال��ت��دري��ب 
واأربيل والقوة اجلوية ودهوك، كما عنّي عام 
2010 مدربا للمنتخب العراقي وقاده ملدة عام 

واحد.

الكشف عن كواليس غضب سواريز

وفاة »صخرة أسود الرافدين«..
 كورونا يفجع الكرة العراقية مجددا

*وكاالت
اعتماد  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل  قرر االحتاد 
كرة  لالعبي  الدويل  االحتاد  طوره  جديد،  تطبيق 

القدم املحرتفني، بهدف مكافحة التالعب بالنتائج.
وقال موقع “اآي غاميينغ بيزني�ص” اإن التطبيق 
اجلديد جرى تطويره لالإبالغ عن التالعب يف نتائج 
يف  حمتمل”  “ف�شاد  ملواجهة  �شري،  ب�شكل  املباريات 

عامل كرة القدم.
املحرتفني  لالعبني  التطبيق  هذا  منح  و�شيجري 
يف خمتلف دول العامل، لالإبالغ “ب�شكل �شري” عن اأي 

تالعب ح�شل يف اإحدى املباريات.

و�شيحقق ق�شم النزاهة التابع للفيفا يف املعلومات 
ال�شرية املقدمة عرب التطبيق، الذي اختر له ا�شم 

.»Red Button«
وذك���ر االحت����اد ال����دويل ل��الع��ب��ي ك���رة ال��ق��دم 
“االإبالغ بطريقة  املحرتفني، يف بيان، اأن الهدف من 
�شرية �شي�شاعد يف حماية العبي كرة القدم القلقني 
و�شالمتهم  املهنية  حياتهم  على  ال��ع��واق��ب  ب�شاأن 
ق�شم  يف  م�شوؤول  جابرغ،  اأوليفر  وقال  ال�شخ�شية«. 
كرة  نزاهة  “حماية  املن�شطات  ومكافحة  النزاهة 
القدم و�شمان اأن يتمكن جميع الالعبني من اللعب يف 

بيئة اآمنة هي اأولوية ق�شوى بالن�شبة لنا”.

*وكاالت
اط��ار  م��ب��ارات��ان يف  االأح���د  ال��ي��وم  م�شاء  ت��ق��ام 
لكرة  املحرتفني  بدوري  ال�شاد�ص  االأ�شبوع  مناف�شات 

القدم.
و يلتقي فريق احل�شني اإربد �شاحب ال�11 نقطة، 
يف  احل�شن  �شتاد  على  نقاط،  ال���8  �شاحب  معان  مع 

�شتاد  على  وال�شلط  �شحاب  فريقا  يلعب  فيما  اإرب��د، 
كل  ميلك  حيث  بالقوي�شمة  الثاين  عبداهلل  امللك 
فريق 4 نقاط. وتختتم يوم االثنني املقبل مباريات 
االأ�شبوع ال�شاد�ص بلقاء �شباب االأردن مع الوحدات، 
والرمثا مع �شباب العقبة. ي�شار اإىل اأن اليوم ال�شبت 

ي�شهد مباراة االأهلي واجلزيرة. 

*وكاالت
احل�شني  مبدينة  الريا�شة  ق�شر  �شالة  ت�شهد 
اط��ار  يف  م��ب��ارات��ني  اق��ام��ة  االأح���د  ال��ي��وم  لل�شباب، 
اجلي�ص  االأردنية  امل�شلحة  القوات  دوري  مناف�شات 

العربي للكرة الطائرة.
املنطقة  فريقا  �شباحا  التا�شعة  عند  يلتقي  و 

يلعب  فيما  اجل���و،  و���ش��الح  ال�شمالية  الع�شكرية 
الع�شكرية  املنطقة  فريقا  والن�شف  العا�شرة  عند 

ال�شرقية و�شالح املدفعية.
الع�شكرية  واملنطقة  ال�شمالية  فريقا  ويت�شدر 
�شت  بر�شيد  االآن  حتى  الع�شكري  الدوري  الو�شطى، 

نقاط لكل منهما.

*وكاالت
يف  اجل��زائ��ري��ة،  االأومل��ب��ي��ة  اللجنة  انتخبت 
االأوملبي  البطل  ال�شبت،  العمومية،  اجتماع جمعيتها 
ال�شابق، عبد الرحمن حماد، رئي�شا جديدا لها، خلفا 

للم�شتقيل م�شطفى براف.
االأوملبية  للجنة   14 الرئي�ص  حماد  و�شي�شبح 
 ،1963 عام  لها  اإدارة  جمل�ص  اأول  منذ  اجلزائرية، 

بقيادة الدكتور حمند معو�ص.
وحاز حماد على 105 من االأ�شوات، بينما ح�شد 

مناف�شه االأبرز مربوك قربوعة 23 �شوتا، فيما نالت 
�شمية فرقاين 5 اأ�شوات فقط.

الريا�شيني  ب��ني  م��ن  ع��اًم��ا(،   43( حماد  ويعد 
يف  ب�شمتهم  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  ال��ق��الئ��ل  اجل��زائ��ري��ني 
االألعاب االأوملبية، بعد اأن ح�شد برونزية اجلمباز يف 
اأوملبياد �شيدين 2000. وتقم�ص حماد بعد اعتزاله 
االأوملبية  اللجنة  داخ��ل  م�شوؤوليات  عدة  اجلمباز، 
اجلزائرية، قبل اأن ي�شغل من�شب نائب الرئي�ص، يف 

عهدة امل�شتقيل م�شطفى براف.

*وكاالت
ال�شبت،  اإيطايل،  �شحفي  تقرير  اأكد 
يحلم  اإن��رت،  م��درب  كونتي،  اأنطونيو  اأن 
بالتعاقد مع اأحد الالعبني من ت�شيل�شي.

و�شبق اأن طلب كونتي من اإدارة اإنرت، 
واأوليفييه  كانتي  جنولو  م��ع  التعاقد 

جرو من �شفوف ت�شيل�شي هذا ال�شيف.
مركاتو”  “كالت�شيو  ملوقع  ووف��ًق��ا 
االإيطايل، فاإن كونتي يحلم بالتعاقد مع 
لدعم  ت�شيل�شي،  جنم  األون�شو،  ماركو�ص 

مركز الظهر االأي�شر بالعب جديد.
اأن  اإىل  االإي���ط���ايل،  امل��وق��ع  واأ����ش���ار 
طريقة رحيل كونتي عن قيادة ت�شيل�شي، 
�شنعت بع�ص احل�شا�شية لدى اإدارة البلوز 
عند املوافقة على انتقال اأي العب الإنرت.

واأو�شح اأن اإنرت جدد حماوالته ل�شم 
التعاقد  ت�شيل�شي  ح�شم  اأن  بعد  األون�شو، 
مع بنجامني بن ت�شيلويل يف املركز نف�شه.

اإن��رت  اأن  امل��وق��ع االإي���ط���ايل،  وت��اب��ع 
الظهر  مع  التعاقد  اإمكانية  ا  اأي�شً در�ص 
يرف�ص  ت�شيل�شي  لكن  باملري،  اإمير�شون 

رحيل االأخر عن طريق االإعارة.

*وكاالت
الكويت،  اأم��ر  كاأ�ص  مناف�شات  تدخل 
عندما  االأح���د،  ال��ي��وم  حا�شمة  مرحلة 
ي�����ش��ط��دم ال��ك��وي��ت ب��ك��اظ��م��ة، وال��ع��رب��ي 

بالرموك، يف ن�شف النهائي.
�شمن  تدخل  وكاظمة  الكويت  قمة   
رغبة  ظل  يف  النارية،  املواجهات  نطاق 
تعد  بينما  النهائي،  بلوغ  يف  الفريقني 
يواجه  عندما  ال��رم��وك  �شالح  املفاجاأة 

العربي.
باب  يبقى  الكوؤو�ص  مباريات  وكعادة 
جزءا  املفاجاآت  وتعد  مفتوحا،  التوقعات 

من متعة مناف�شاتها.
قمة االأبي�ص والربتقايل

ن�شف  ب��ل��غ  ال��ل��ق��ب  ال��ك��وي��ت ح��ام��ل 
خو�ص  القرعة  جنبته  بعدما  النهائي، 
�شعب  انت�شارا  حقق  فيما  االأول،  ال��دور 

ال�شاملية )4-2( بعد  الثمانية على  يف دور 
�شوطني اإ�شافيني.

اأما كاظمة فبلغ هذه املرحلة بعد الفوز 
اأن  االأول )2-1(، قبل  بالدور  الن�شر  على 
عليهم  ويتغلب  القاد�شية  اختبار  يف  ينجح 
الوقتني  ان��ت��ه��اء  بعد  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��الت 
وهو   ،)2-2( بالتعادل  واالإ�شايف  االأ�شلي 
اقتنا�ص  عرب  مو�شمه  اإنقاذ  باأمل  يتم�شك 

كاأ�ص االأمر.
املحليني مع  االأبي�ص يعتمد على خربة 

قدرات حمرتفيه، فيربز يف كتيبة االأبي�ص 
واأجم��د  �شي�شوكو  وع��ب��دول  �شعيد  جمعة 
ويو�شف  زاي��د  في�شل  جانب  اإىل  عطوان، 

نا�شر مع يعقوب الطراروة.
باملقابل يعول كاظمة على روح ال�شباب 
حامد  بوجود  اخل��ربة،  عنا�شر  بع�ص  مع 
جانب  اإىل  وح��ي��د،  ك��م��ح��رتف  م��اري��و���ص 
عنا�شر اخلربة حمد حربي وعمر احلبيرت 
ون��ا���ش��ر ف���رج و���ش��ب��ي��ب اخل���ال���دي وب��ن��در 
وعبد  التوره  وليد  الواعدين  مع  بور�شلي، 

اهلل اجلزاف وحممد الفار�ص.

�شراع االأخ�شر واأبناء م�شرف
الفوز  بعد  املرحلة  ه��ذه  بلغ  العربي 
قبل  االأول،  بالدور   )0-5( الت�شامن  على 
 ،)1-4( الثمانية  ب��دور  برقان  يعرب  اأن 
باأغلى  بالفوز  مو�شمه  الإنقاذ  يكافح  وهو 

الكوؤو�ص.
اأما الرموك فقد جنح يف الو�شول اإىل 
ح�شاب  على  انت�شارين  بعد  املحطة،  هذه 

ال�شباب )3-2(، واجلهراء )1-3(.
االأرج����ح  يف ظل  ت��ب��دو  ال��ع��رب��ي  كفة 
امتالك االأخ�شر للخما�شي املحرتف ت�شايف 

توري�ص وال�شنو�شي الهادي وعي�شى يعقوبو 
اإىل  ال�شالح،  واأح��م��د  ه��ري  و�شيدريك 
جانب الالعبني املحليني عبد اهلل ال�شمايل 
وحممد فريح، ومن خلفهم احلار�ص االأمني 

�شليمان عبد الغفور.
لتفجر  �شبابه  على  الرموك  ويراهن 
�شغوط  وج��ود  ع��دم  مع  ال�شيما  مفاجاأة 
م�شرف،  اأب��ن��اء  كتيبة  يف  وي���ربز  عليهم 
هاين  اأحمد  مع  املكيمي  في�شل  احل��ار���ص 
جانب  اإىل  خ��ربة  ك���اأوراق  عدنان  وها�شم 

عذبي �شهاب مع املحرتف �شونامي دوف.

*وكاالت
ك�شفت �شحيفة »ماركا« االإ�شبانية اأن اإدارة نادي بر�شلونة و�شعت خطة للتعاقد 

مع هيكتور بيلرين، العب اأر�شنال االإجنليزي، خالل �شوق االنتقاالت ال�شيفية.
“كامب نو”  وقالت ال�شحيفة اإن النادي الكتالوين ي�شعى الإعادة بيلرين اإىل 
رونالد  املدرب  ح�شابات  خارج  اأ�شبح  الذي  �شيميدو،  للربتغايل  بديال  يكون  حتى 

كومان.
الالعب  مع  للتعاقد  خيار”  “اأف�شل  اأن  ت��رى  بر�شلونة  اإدارة  اأن  واأو�شحت 

االإ�شباين البالغ من العمر 25 عاما هي “ا�شتعارته«.
وال يبدو اأن “البار�شا” قادر حاليا على دفع مبلغ يرتاوح بني 40 اإىل 50 مليون 

يورو )قيمة ال�شفقة( ب�شبب الظروف االقت�شادية من جراء فرو�ص كورونا.
والأجل ذلك، يدر�ص النادي اإمكانية التعاقد مع الالعب على �شبيل االإعارة ملدة 

مو�شم مع اإمكانية التعاقد معه ب�شكل نهائي يف ال�شيف املقبل.
راتب  واأن  �شيء، خا�شة  اأي  النادي  يكلف  لن  “ماركا” اأن هذا اخليار  واأبرزت 

الالعب ال�شنوي ال يتعدى 4 ماليني يورو.
عام  من  يونيو  غاية  اإىل  ميتد  اأر�شنال،  مع  عقد  يربطه  بيلرين  اأن  اإىل  ي�شار 

.2023

بـ »الزر األحمر«.. هكذا سيحارب 
الفيفا التالعب بالنتائج

مباراتان بدوري المحترفين اليوم

مباراتان للكرة الطائرة في 
منافسات دوري القوات المسلحة

عبد الرحمن حماد رئيسا للجنة 
األولمبية الجزائرية

كونتي يحلم بخطف
 نجم تشيلسي

كأس األمير: كاظمة يصطدم بالكويت.. 
والعربي يخشى مفاجآت اليرموك

برشلونة يتجه إلى استعارة بيليرين

*وكاالت
و4-6  و3-6  3-6و6-2  ال��ف��وز  ليحقق 
و6-3 على بابلو كارينيو بو�شتا يف قبل نهائي 
بطولة اأمركا املفتوحة للتن�ص، ال�شبت، ليبلغ 
اأول نهائي له يف بطولة كربى »غراند �شالم«.

املنا�شب  ال��وق��ت  يف  زف��ري��ف  وان��ت��ف�����ص 
ليتغلب على االإ�شباين كارينيو بو�شتا، امل�شنف 
بعد  م�شرته  يف  انت�شار  اأول  ويحقق   ،20

تاأخره يف جمموعتني.
وبدا اأن الالعب االأملاين يتجه نحو خ�شارة 
اأول  خ��الل  خطاأ   36 ارتكابه  عقب  م��وؤك��دة 
وكاأنه  وبدا  قوته  ا�شتعاد  لكنه  جمموعتني، 

العب خمتلف متاما حتى نهاية املباراة.
اأول  لي�شبح  ال�شاعي  زفريف،  و�شيلتقي 
اقتنا�ص  منذ  ك��ربى  ببطولة  ي��ف��وز  اأمل���اين 
املفتوحة  اأ�شرتاليا  بطولة  بيكر  بوري�ص 
دانييل  الرو�شي  من  الفائز  مع   ،1996 ع��ام 
املا�شي،  العام  نهائي  خ�شر  الذي  ميدفيديف 
اأو امل�شنف الثاين النم�شاوي دومينيك تيم يف 

النهائي، االأحد.

زفيريف ينتفض ويبلغ
 »أهم نهائي« في تاريخه
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*اربد 
تنفذها  التي  للمدار�ص  العودة  خارطة  �شملت 
مع  بالتن�شيق  اإرب����د  حم��اف��ظ��ة  �شحة  م��دي��ري��ة 
حكومية  مدار�ص   209 والتعليم  الرتبية  مديريات 
لواء  با�شتثناء  املحافظة  األوية  يف   576 ا�شل  من 

الرمثا.
ال�شياب  ريا�ص  الدكتور  اإربد  وقال مدير �شحة 
لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ال�شبت: اإن خارطة 
بدء  منذ  بتطبيقها  بو�شر  التي  للمدار�ص  العودة 
ب��روت��وك��ول  تنفيذ  على  ترتكز  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام 
ي�شتمل على حماور لتعزيز الثقافة ال�شحية؛ �شلوكا 

وممار�شة يومية.
اأق�شام ال�شحة  اأنه جرى تدريب روؤ�شاء  واو�شح 
املتبع  الربوتوكول  على  فيها  والعاملني  املدر�شية 
هوؤالء  وينفذ  للمدار�ص،  العودة  طريق  خارطة  يف 
احلكومية  املدار�ص  على  ميدانية  جوالت  بدورهم 
االلتزام  من  للتاأكد  االأط��ف��ال  وري��ا���ص  واخلا�شة 

بتطبيق بنود الربوتوكول.
امل�شتمرة  واملتابعة  امليدانية  اجلوالت  اأن  واأكد 
ال�شيما  امل��دار���ص  قبل  من  كبر  التزام  عن  ك�شفت 
خالل اال�شبوع االأول من بدء تنفيذ اخلارطة، الفتا 
املدار�ص  من  حم��دود  عدد  يف  ال�شلبيات  بع�ص  اإىل 

ايجاد  على  التاأكيد  وج��رى  االأول،  اال�شبوع  بعد 
ال  التي  امل��دار���ص  يف  خ�شو�شا  له  املنا�شبة  احللول 
توجد فيها غرف �شفية ت�شاعد على تطبيق التباعد 

التدري�ص  بنظام  املدار�ص  الزام  وجرى  االجتماعي، 
التباديل وتق�شيم الطلبة اإىل جمموعات.

وا�شار اإىل اأن فرق ال�شحة املدر�شية التي ترافقها 
وف��رق  واالأوب��ئ��ة  العامة  ال�شحة  اأق�شام  م��ن  ف��رق 

التق�شي الوبائي تقوم باعطاء حما�شرات وار�شادات 
واالإداري���ني  واملعلمني  للطلبة  وتوعوية  تثقيفية 
اآلياتها  مبختلف  العدوى  �شبط  و�شائل  اتباع  حول 

ومكوناتها.

من  الطلبة  دوام  قبل  ب��داأت  اخلارطة  اأن  وبني 
وتعقيمها  كافة  مبرافقها  امل��دار���ص  جتهيز  خ��الل 
ال�شتقبال الطلبة �شمن بيئة �شحية �شليمة واآمنة 
الثانية  املرحلة  اأم��ا  املحافظة،  مدار�ص  جميع  يف 
من  للتاأكد  يومية  اإ���ش��راف��ي��ة  ج���والت  فت�شمنت 
تطبيق اخلارطة حتى الو�شول اإىل جميع املدار�ص 

احلكومية واخلا�شة وريا�ص االأطفال.
تطبيق  على  االطمئنان  بعد  ال�شياب:  وق��ال 
من  امل��دار���ص  خلو  م��ن  وال��ت��اأك��د  اخل��ارط��ة،  معاير 
االإ�شابات �شيتم االنتقال اإىل املرحلة الثالثة التي 
الور�شات  بتكثيف  امل�شاركة  قاعدة  فيها  تتو�شع 
واملحا�شرات التثقيفية والتوعوية حول املمار�شات 
ال�شحية ال�شليمة بهدف تعزيزها ك�شلوك دائم لدى 

جميع اطراف العملية الرتبوية والتدري�شية.
وا�شار اإىل تخ�شي�ص غرفة للعزل يف كل مدر�شة 
كورونا،  بفرو�ص  اإ�شابة  بوجود  اال�شتباه  ح��ال 
االوبئة  جلنة  قبل  من  ال�شحي  الربتوكول  واتباع 
احلاالت  مع  تتعامل  التي  الوبائي  التق�شي  وف��رق 

باأق�شى �شرعة ممكنة.
ترافق  الوبائي  اال�شتق�شاء  فرق  اأن  اإىل  ولفت 
فرق ال�شحة املدر�شية يف اجلوالت التفتي�شية على 
ا�شافة  احرتازيا،  ع�شوائية  عينات  الأخذ  املدار�ص 
بالتعريف  املدر�شية  ال�شحة  فرق  جهود  اإ�شناد  اإىل 
املتبعة. والربتوكوالت  للمدار�ص  العودة  بخارطة 

)برتا- حممد قدي�شات(

*عجلون 
ح�شلت بلدية عجلون الكربى على منحة بقيمة 
األفا و565 دينار من م�شروع اخلدمات البلدية   248

والتكيف االجتماعي املمول من البنك الدويل.

امل�شت�شيفة  البلديات  دعم  اإىل  امل�شروع  ويهدف 
باخلدمات  النهو�ص  اج��ل  م��ن  ال�شوريني  لالجئني 

املقدمة للمواطنني ومتكني املراأة وال�شباب.
الزغول  ح�شن  املهند�ص  البلدية  رئي�ص  وق��ال 

لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( ال�شبت، اإن التن�شيق 
االح��ت��ي��اج��ات  لتحديد  امل��ح��ل��ي  املجتمع  م��ع  ج���ار 

والإحداث النقلة التنموية املجتمعية يف املحافظة.
قبل  �شينفق  املخ�ش�ص  املبلغ  اأن  الزغول  واأك��د 

نهاية العام املقبل، مبينا اأن البنك الدويل بالتعاون 
املجتمع  اآراء  ال�شتطالع  ا�شتمارة  ن�شر  البلدية  مع 
التنمية  حتقق  التي  اخل��دم��ات  ب��اأول��وي��ات  املحلي 

ال�شاملة.

*العقبة 
بالعقبة،  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ي��ل��ة  اآ ���ش��رك��ة  اأط��ل��ق��ت 
خدمتي  لتوفر  ل��ك��رتون��ي��ة  االإ ال��ع��دادات  ن��ظ��ام 
اآيلة،  مرا�شي  يف  القوارب  على  والكهرباء  املاء 
ا�شتثنائية  جت��رب��ة  ل��ت��ق��دمي  ت��ه��دف  مب��ب��ادرة 
يف  اليخوت  مر�شى  مل��رت��ادي  املقايي�ص،  بجميع 
اخلدمات  بجميع  عليهم  والت�شهيل  اآيلة،  واحة 

يتلقونها. التي 
املهند�ص  لل�شركة  التنفيذي  امل��دي��ر  وق���ال 
العدادات  نظام  ا�شتخدام  بدء  اإن  دودي��ن،  �شهل 
ل���ك���رتون���ي���ة ال����ذي ط���ّورت���ه ���ش��رك��ة )ب��ل�����ص  االإ
توفر  اىل  ي��ه��دف  (االإي��ط��ال��ي��ة،  ان��رتن��ا���ش��ون��ال 
ملتطلبات  وفقًا  للقوارب،  والكهرباء  املياه  خدمات 
وه��واة  امل��ر���ش��ى  ق��ري��ة  اأو  ال��ي��خ��وت  مر�شى  رواد 
البحرية  واجل����والت  ب��ال�����ش��واط��ئ  اال���ش��ت��م��ت��اع 

اآيلة. من  انطالقا  او  و�شوال 
للم�شرتكني  يتيح  اجل��دي��د  النظام  اأن  وب��ني 
املياه  م��ن  قواربهم  با�شتهالك  الكامل  التحّكم 
ه��ذه  ر���ش��ي��د  تعبئة  م��ن  ومي��ك��ن��ه��م  وال��ك��ه��رب��اء، 
خم�ش�شة  اإل��ك��رتون��ي��ة  م��ف��ات��ي��ح  يف  اخل���دم���ات 
ان  اىل  الفتا  التوزيع،  نقاط  واإي��ق��اف  لت�شغيل 
ال��ن��ظ��ام اجل��دي��د ي��ع��زز مم��ار���ش��ات اال���ش��ت��دام��ة 
اإىل  الكهرباء  وخدمات  املياه  ا�شتهالك  بتخفيف 
ومواكبة  امل�شتخدم  ملتطلبات  ووفقًا  االأدنى،  احلد 

االأه��داف  خدمة  يف  التقنية  التطبيقات  اأح��دث 
والزوار  لل�شكان  مميزة  خدمات  وتوفر  البيئية 

املرافق. خمتلف  يف 
مزايا  بعدة  يتمتع  اجلديد  النظام  اأن  واو�شح 
امل�شرتك،  رغبة  ح�شب  الر�شيد  تعبئة  كاإمكانية 
اال�شتهالك  كميات  ومتابعة  قراءة  من  ومتكينه 
له  ي��ت��ي��ح  م��ا  وق���ت،  اأي  يف  امل��ت��ب��ق��ي  وال��ر���ش��ي��د 
لكل  به  امل�شموح  الوقت  اأو  القيمة  على  ال�شيطرة 
املياه  فاقد  ن�شبة  من  يقلل  ما  ا�شتخدام،  عملية 
ا�شتخدام  دون  مفتوحة  م�شادرها  ت��رك  ج��راء 
ميكن  اإذ  االإلكرتونية،  املفاتيح  برجمة  واإمكانية 
لكل  والكهرباء  للمياه  فقط  واحد  م�شدر  حتديد 
يف  املوجودة  امل�شادر  جميع  ا�شتخدام  اأو  مفتاح 
احت�شاب  عمليات  يف  الدقة  اىل  ا�شافة  املر�شى 
فرتات  عن  املعلومات  وتوفر  امل�شتهلكة،  الكميات 

ال�شابقة. اال�شتخدام 
يت�شع  اآيلة  واحة  يف  اليخوت  مر�شى  ان  يذكر 
املرحلة  خ��الل  واح��د  وق��ت  يف  ق��ارب   202 لنحو 
لنحو  مهياأة  حتتية  بنية  مع  الت�شغيل  من  االأوىل 
تلك  بع�ص  ط��ول  وي�شل  م�شتقبال،  ق��ارب   300
خدمات  املر�شى  يوفر  كما  مرتا،   40 اىل  القوارب 
اجل��اف  اال�شطفاف  وخ��دم��ات  ب��ال��وق��ود  ال��ت��زود 
كاملة.  ومتابعة  حماية  انظمة  �شمن  املاء  خارج 
املعايطة( اأمني  )برتا- 

إربد: 209 مدارس حكومية 
مشمولة بخارطة العودة

تخصيص نحو 248 ألف دينار لمشروع 
الخدمات البلدية في عجلون

آيلة العقبة تطلق نظاما إلكترونيا للتحكم 
بخدمات الكهرباء والمياه للقوارب



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االخيرة األحد )13( أيلول 2020
العدد )1668( 8

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�سية مر�سية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة اللواء الركن يو�سف احمد احلنيطي 

 وكافة منت�سبي القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي .

العميد متقاعد طبيب �سحة

فوزي من�سور عي�سى مرجي
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اجلمعة املوافق املوافق 2020/9/11

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�سع رحمته ور�سوانه وا�سكنه ف�سيح جنانه.
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�سرب وح�سن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا
العنوان :

 عمان / شارع الملكه رانية 
)الصحافه سابقا(

 هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*وكاالت
اأعلنت ال�شلطات يف الكونغو الدميقراطية، ال�شبت، 
انهار  باأيديهم،  حفارون  فيه  يعمل  للذهب  منجما  اأن 
ح�شيلة  تكون  اأن  من  خ�شيتها  عن  معربة  اجلمعة، 

القتلى نحو 50 �شخ�شا.
نغوابيدي  تيو  كيفو،  م�شمال  اإقلي  حاكم  وع��رّب 
املفجع”،  �شخ�شا  خم�شني  “ملقتل  اأ�شفه  عن  كا�شي، 

مو�شحا اأن “معظم هوؤالء هم من ال�شباب«.
لكن رئي�ص البلدية األك�شندر بونديا قال: “ال نعرف 
العدد الدقيق” لل�شحايا، م�شرا اإىل اأن االنهيار حدث 

عندما “انهارت االأر�ص ب�شبب االأمطار الغزيرة«.
و�شرح جون نوندو وهو من �شكان املنطقة: “ح�شب 

ال�شهود هناك اأكر من خم�شني قتيال«.
واأ�شاف اأن االأمطار اأدت اإىل في�شان نهر قريب من 
ثالثة  اإىل  ت�شربت  “املياه  اأن  مو�شحا  الذهب،  منجم 
الأن  ذلك  تعذر  اخل��روج،  النا�ص  اأراد  وعندما  اأنفاق. 

املياه كانت تتدفق بغزارة وب�شغط كبر«.
و�شائل  على  وزع  بيان  يف  املنطقة  حاكم  واأك���د 
على  للتعرف  تتوا�شل  البحث  “عمليات  اأن  االإع��الم 

مواطنينا الذين ماتوا«.
املنطقة  يف  احلركة  توقف  البلدية  رئي�ص  واأعلن 
ال�شيت. وقال اإن “جثامني مواطنينا يجب اأن تدفن”، 
“النت�شال  امل��ك��ان  اإىل  التوجه  اإىل  ال�شكان  داع��ي��ا 

اجلثث«.
ويقوم �شبان يلقبون ب�”احلفارين” بالعمل باأيديهم 
الدميقراطية،  الكونغو  يف  املناجم  من  النوع  هذا  يف 
بيع  ذلك  بعد  ليحاولوا  جهة،  اأي  ت�شتثمرها  ال  والتي 
املعادن التي يتمكنون من ا�شتخراجها يف ظروف �شعبة.

املجتمع  ممثلي  اأحد  كياالنغاليال،  نيكوال�ص  وقال 
اأ�شباب  لك�شف  حتقيقات  اإج��راء  “يجب  اإن��ه  امل��دين، 
حتمل  ال�شلطات  “على  اأن��ه  واأ�شاف  الكارثة”.  هذه 

م�شوؤوليتها بدال من فر�ص ر�شوم على احلفارين”.

*وكاالت
اتهامات  فرن�شيون  �شيا�شيون  وج��ه 
ال�شابق  الفرن�شي  للرئي�ص  ب�”العن�شرية” 
ت�شريحات  اأطلق  بعدما  �شاركوزي  نيكوال 
بدا من خاللها اأنه يربط بني كلمة “قرد” 
من  �شخ�ص  على  يطلق  عن�شري  وم�شطلح 

اأ�شول اإفريقية.
تلفزيوين  برنامج  خ��الل  حديث  ويف 
النخب  �شاركوزي  انتقد  اخلمي�ص،  م�شاء 
“التي ت�شبه القردة التي ال ت�شتمع الأحد«.

اأع��رف هل  “ال  وق��ال:  اأن��ه توقف  اإال 
اأن نقول: قرد؟ )...(  لنا بعد االآن  ي�شمح 

ذلك  نقول  اأن  لنا  م�شموحا  يعد  مل  الأن��ه 
)...( ماذا نقول؟ 10 عبيد �شغار! املجتمع 
يتقدم فعال”. وتابع: “قد ي�شمح لنا بقول 

قرد من دون اإهانة اأحد«.
رواي���ة  اإىل  ي�����ش��ر  ���ش��ارك��وزي  وك����ان 
عنوانها  تغير  مت  كري�شتي،  الأغاثا  �شهرة 
كلمة  الحتوئها  بريطانيا  يف  عقود  قبل 
يبق  “مل  الرواية  ا�شم  واأ�شبح  “عبيد”. 

اأحد” )اأند ذان ذير واز نان(.
للكتاب  الفرن�شية  الن�شخة  وا�شتمرت 
نف�شه  العنوان  حتت  ُتن�شر  مبيعا  االأك��ر 
لي�شبح  غ��ّرت��ه  اأن��ه��ا  اإال  اأغ�شط�ص،  حتى 

حفيد  طلب  على  ب��ن��اء  ع�شرة”  “كانوا 
كري�شتي.

�شجة  �شاركوزي  تعليقات  اأث��ارت  وقد 
يف فرن�شا لربطه الوا�شح بني كلمة “قرد” 
نائبة  بولفار  اأودري  وكتبت  واالإه��ان��ة. 
رئي�ص بلدية باري�ص على تويرت قائلة اإنها 

“عن�شرية بحتة«.
اأوليفييه �شرفا، النائب عن  كما انتقد 
وراء  ما  يف  الفرن�شية  غ��وادل��وب  منطقة 
الرئي�ص  حزب  اإىل  ينتمي  والذي  البحار، 

اإميانويل ماكرون، �شاركوزي.
ق��ذرة  “الت�شريحات  ب��ي��ان  يف  وق���ال 

����ش���ارك���وزي  ن����ربة  وا����ش���ف���ا  ووقحة”، 
اأن  واأ���ش��اف  واملتعالية”.  ب�”املتغطر�شة 
املعاقبة  وي��ج��ب  ج��رمي��ة  “العن�شرية 

عليها«.
لكن ر�شيدة داتي، الوزيرة ال�شابقة يف 
عهد �شاركوزي، والتي ال تزال مقربة منه، 
لو�شائل  وقالت  عن�شريا.  يكون  اأن  نفت 
باراك  التقى  �شاركوزي  اإن  فرن�شية  اإعالم 
�شي�شبح  اأنه  اأحد  يت�شور  اأن  “قبل  اأوباما 

رئي�شا يوما ما«.
وتابعت: “كان يوؤيد التمييز االيجابي، 

ل�شالح حق االجانب يف الت�شويت”.

*لندن
جون�شون،  بوري�ص  الوزراء  رئي�ص  اتهم 
بفر�ص  بالتهديد  االأوروب������ي،  االحت����اد 
ال�شمالية،  اإي��رل��ن��دا  يف  غ��ذائ��ي  »ح�شار« 
و«الوحدة« يف  »ال�شالم«  ي�شكل خطرا على 

اململكة املتحدة.
وك���ت���ب ج��ون�����ش��ون يف ع����دد ال�����ش��ب��ت 
موقف  اأن  تلغراف”  “ديلي  ل�شحيفة 
حكومته  تقدمي  ي��ربر  االأوروب���ي  االحت��اد 
اتفاق  �شياغة  الإع���ادة  ج��دي��دا  ت�شريعا 
اخل�����روج م���ن االحت�����اد االأوروب�������ي، وه��و 
م�����ش��روع ق��ان��ون ي��ث��ر ق��ل��ق��ا ���ش��دي��دا بني 

اأع�شاء الربملان. وقد و�شلت املحادثات بني 
التجارية  العالقة  ب�شاأن  وبروك�شل  لندن 
طريق  اإىل  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  امل�شتقبلية 
م�شدود. ويف غياب اتفاق بحلول نهاية هذا 
االأوروبي  االحتاد  اإن  جون�شون  قال  العام، 
للقواعد  متطرف”  “تف�شر  على  ع���ازم 

اخلا�شة باإيرلندا ال�شمالية.
اإن االحتاد االأوروبي  “قيل لنا  وتابع: 
الب�شائع  على  جمركية  ر�شوما  يفر�ص  لن 
اإىل  العظمى  بريطانيا  م��ن  تنتقل  التي 
يوقف  قد  بل  فح�شب،  ال�شمالية  اإيرلندا 
اإىل  بريطانيا  من  الغذائية  املنتجات  نقل 

اخل��الف  وي��رتك��ز  ال�شمالية«.  اإي��رل��ن��دا 
االحتاد  رف�ص  على  الغذائية،  املواد  حول 
“دولة  و���ش��ع  بريطانيا  منح  االأوروب�����ي 
م�شتوفية  ال���دول  يجعل  ال���ذي  ثالثة” 
م��واده��ا  لت�شدير  االأ�شا�شية  املتطلبات 
الغذائية اإىل اأوروبا. ومبوجب بروتوكول 
هذه  على  �شيتعني  ال�شمالية،  اإي��رل��ن��دا 
قواعد  بع�ص  اتباع  الربيطانية  املقاطعة 
االنتقالية  الفرتة  بعد  االأوروب��ي  االحتاد 
عدم  �شمان  اأج��ل  من  لربيك�شت  الالحقة 
التوتر  عودة  وجتنب  مادية  حدود  وجود 
دمويا  نزاعا  �شهدت  التي  املنطقة  هذه  يف 

االحت��اد  وي�شعر  ع��ق��ود.  ث��الث��ة  ا�شتمر 
بعد  بريطانيا  اأن  م��ن  بالقلق  االأوروب����ي 
خروجها من االحتاد االأوروبي قد تخف�ص 
القواعد اخلا�شة  االأغذية وكذلك  معاير 
مب�����ش��اع��دة ال���دول���ة ل��ل�����ش��رك��ات الإر���ش��ال 
اإيرلندا  عرب  املوحدة  �شوقه  اإىل  الب�شائع 
من  �شعبة  اأخ��رى  جولة  وبعد  ال�شمالية. 
املحادثات هذا االأ�شبوع يف لندن، قال كبر 
مفاو�شي االحتاد االأوروبي مي�شال بارنييه 
قائمة  تزال  ال  ال�شكوك”  من  “الكثر  اإن 
ب�شاأن نظام ال�شادرات الغذائية الربيطاين 

بعد االأول من يناير.

في الكونغو.. البحث عن الذهب 
يتحول إلى كارثة

رئيس فرنسي سابق في دائرة االتهام بـ«العنصرية«

جونسون يحذر أوروبا من
 »حصار غذائي« بين بريطانيا وإيرلندا

*رام اهلل 
اأكدت دائرة االأوقاف االإ�شالمية و�شوؤون امل�شجد 
االحتالل  �شرطة  به  تقوم  ما  اأن  املبارك  االأق�شى 
وحرا�ص  ملوظفي  وابعاد  مالحقة  من  اال�شرائيلي 
وحار�شات وعمال و�شدنة امل�شجد االأق�شى املبارك/

ظامل  اعتداء  اال  هو  ما  ال�شريف  القد�شي  احل��رم 
االإ�شالمية  االأوق����اف  ل��دائ��رة  وا���ش��ح  وا���ش��ت��ه��داف 
وجميع موظفيها مبحاولة يائ�شة لرتهيبهم واطفاء 
�شعلة تفانيهم يف �شبيل واجبهم �شعيا لتفريغ امل�شجد 

االأق�شى املبارك وتهويده.
العامة  اال���ش��الم��ي��ة  االوق����اف  دائ����رة  وق��ال��ت 
ان  لها  بيان  يف  بالقد�ص  االق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون 
تقوم  التي  والتع�شفية  املمنهجة  االإج���راءات  هذه 
ولن  وم���دان،  م�شتنكر  عمل  االح��ت��الل  �شرطة  بها 

امل�شجد  و�شدنة  وحرا�ص  موظفي  عزمية  من  تفرت 
بواجبهم  القيام  عن  تثنيهم  ولن  املبارك  االأق�شى 
بحماية وخدمة امل�شجد، بل �شيبقون جميعًا اأوفياًء 
مب�شاحته  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  على  حمافظني 
العامل  م�شلمي  جميع  عن  نيابة  دومنًا   144 البالغة 

كم�شجد اإ�شالمي غر قابل للتق�شيم وال ال�شراكة.
تطفئ  ل��ن  االإج����راءات  ه��ذه  اأن  على  و���ش��ددت 
دائ��رة  موظفو  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  اجل��ه��ود 
االأق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون  االإ���ش��الم��ي��ة  االأوق����اف 
اأي  ور���ش��د  ومراقبة  امل�شجد  حماية  يف  امل��ب��ارك 
حتت  الها�شمية  الو�شاية  بحكم  عليه،  اع��ت��داء 
الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ورع��اي��ة  و�شاية 
وك���دائ���رة ت��اب��ع��ة ل�����وزارة االوق�����اف وال�����ش��وؤون 

واملقد�شات اال�شالمية يف عمان.

*واشنطن
�شد  اإ�شرائيل،  ومعها  املتحدة،  الواليات  �شوتت 
اإىل  يدعو  املتحدة  ل��الأمم  العامة  اجلمعية  يف  ن�ص 
جائحة  مواجهة  يف  ومن�شقة«  �شاملة  »ا�شتجابة 
ملنظمة  احلا�شم«  »ال��دور  على  وي�شّدد  كوفيد-19، 

ال�شحة العاملية.
وهذا الن�ص الذي مت التفاو�ص ب�شاأنه منذ مايو، 
من  دول��ة   169 جانب  من  �شاحقة  بغالبية  اعُتمد 
امتنعت  فيما  املتحدة،  االأمم  اأع�شاء  من   193 اأ�شل 

اأوكرانيا واملجر عن الت�شويت.

والقرار الذي ي�شم نحو 60 مادة “يعرتف بالدور 
االأ�شا�شي  وال��دور  العاملية  ال�شّحة  ملنّظمة  احلا�شم 
العمل  وتن�شيق  تعبئة  يف  املتحدة  االأمم  ملنظومة 
املتحدة  الواليات  وان�شحبت  الوباء«.  �شّد  العاملي 
اإياها  العاملية، متهمة  الربيع من منظمة ال�شحة  يف 
ب�شوء اإدارة اأزمة فرو�ص كورونا امل�شتجد، وبالتاأخر 
يف اإطالق حتذير عاملي. واأو�شحت الواليات املتحدة 
قرار  دع��م  ت�شتطيع  ال  اأنها  العامة  اجلمعية  اأم��ام 
ُيربز دور منظمة ال�شحة العاملية وال ياأتي على ذكر 

املدافعني عن حقوق االإن�شان.

دائرة اوقاف القدس تستنكر 
هجمة االحتالل بحق موظفيها

دولتان فقط تصوتان ضد نص 
باألمم المتحدة لمواجهة كورونا

*القاهرة
اأعلنت وزيرة ال�شحة امل�شرية هالة زايد، 
الثالثة  املرحلة  د�شنت  القاهرة  اأن  ال�شبت، 
واالأخرة من التجارب ال�شريرية على لقاحني 
مطمئنة  نتائج  اإىل  م�شرة  بالدها،  تطورهما 

للقاحني.
بالقاهرة،  �شحفي  موؤمتر  يف  زايد  وقالت 
اآالف   6 م�شاركة  ت�شتهدف  املرحلة  ه��ذه  اإن 
اأم��اك��ن  ث��الث��ة  وج���ود  اإىل  م�شرة  م�����ش��ري، 

خم�ش�شة للم�شاركة بالتجارب ال�شريرية.
معينة  �شروطا  هناك  اأن  على  و���ش��ددت 
بهذه  امل�����ش��ارك��ة  يف  ال��راغ��ب��ني  للمتطوعني 
يعطوا  اأن  على  العمر،  بينها  من  التجارب، 

امل�شل بعد اإجراء الفحو�ص الطبية الالزمة.
اأن��ه  امل�شرية  ال�شحة  وزي���رة  واأو���ش��ح��ت 
كثب،  عن  املتطوعني  حالة  متابعة  �شتجري 
على اأن يتناولوا اجلرعة الثانية بعد مرور 21 
يتم  االأوىل  اجلرعة  من  يوما   45 وبعد  يوما، 
قيا�ص االأج�شام امل�شادة التي ينتجها اللقاح يف 

اأج�شادهم ملعرفة مدى كفاءته.
قومية  طبية  جلنة  ت�شكيل  مت  اإنه  وقالت 
خربات  كل  متثل  وع�شكرية  مدنية  هيئات  من 
اإجراء  على  و�شت�شرف  الطبي،  املجال  يف  م�شر 

هذه التجارب ال�شريرية.
 واأ�شارت الوزيرة اإىل اأن �شركة “فكتر�ص”، 
ولها  املا�شي،  القرن  اأن�شئت يف ثالثينيات  التي 
باع طويل يف �شناعة اللقاحات، ت�شرف حاليا 

على تطوير اللقاحني.
وقالت اإن اللقاحني من بني �شبعة لقاحات 
التجارب  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اإىل  و�شلت 
ال�شريرية. واأو�شحت زايد اأن املرحلة االأوىل 
من  �شغرة  جمموعة  على  متت  اللقاحني  على 
اأمان  من  اأوال  التاأكد  بغية  �شخ�شا،   20  -10

اللقاح، وحتديد اجلرعة املنا�شبة.
 200 فيها  ف�شارك  الثانية  املرحلة  اأم��ا 
�شالمة  من  التاأكد  منها  الغاية  وكان  �شخ�ص، 
يف  التطعيم  كفاءة  ومعرفة  واجلرعة  اللقاح 

اإنتاج اأج�شام م�شادة.
ويف املرحلة الثالثة، كان امل�شتهدف اإجراء 
 6 منهم  عامليا،  �شخ�ص  األ��ف   45 على  جت��ارب 
اآالف يف م�شر. وذكرت وزيرة ال�شحة امل�شرية 
األف  اإجراء جتارب �شريرية لنحو 35  اأنه مت 

�شخ�ص عامليا، وكانت النتائج مطمئنة للغاية.

مصر تدشن المرحلة األخيرة
 من تجربة لقاحين ضد كورونا


