
250 فلسالسنة الخامسةاالثنين العدد  )1669(26  محرم  1442  هـ   الموافق  14  أيلول  2020 م

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

www.omamjo.com

توقيف مواطن اقام حفال
 حضره 40 شخصًا في الزرقاء

*الزرقاء 
مواطنا  الأح��د،  ع�ساف،  حجازي  الزرقاء،  حمافظ  اأوق��ف 
ب�سبب اإقامته حفل تخريج ح�سره اأكرث من 40 �سخ�سًا خمالفًا 
فريو�س  انت�سار  ملنع  ال�سحية  والتعليمات  الدفاع  اأوام��ر  بذلك 

كورونا امل�ستجد.
اأية  عن  الأمنية  الأجهزة  اإبالغ  اإىل  املواطنني  ع�ساف  ودعا 
 20 عن  تزيد  التي  التجمعات  وخا�سة  الدفاع  لأوامر  خمالفات 

�سخ�سًا وعدم اللتزام بالتعليمات ال�سحية الحرتازية ملنع ن�سر 
الإجراءات  اتخاذ  �سيتم  حيث  امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  عدوى 

القانونية الرادعة بحق املخالفني.
اتخذتها  التي  الح��رتازي��ة  الإج����راءات  اأن  ع�ساف  واأك��د 
احلكومة تهدف اإىل احلفاظ على �سحة و�سالمة جميع املواطنني 
وعدم انت�سار كورونا، مهيبا باجلميع التعاون مع الأجهزة الأمنية 

لو�سع حد لكل التجاوزات واملخالفات التي حت�سل.

رعى اطالق مشروع »الشباب والتكنولوجيا والوظائف«

العمل ســوق  لــدخــول  الــشــبــاب  تهيئة  أهمية  الــــرزاز: 
*عّمان 

رئي�س  ب��رع��اي��ة  احل��ك��وم��ة  اأط��ل��ق��ت 
الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأحد م�سروع 
والوظائف”،  والتكنولوجيا  “ال�سباب 
الذي  امل�سروع  مكونات  اأول  ر�سميا  ود�سنت 
 “ الأردن  منو  حوافز  “برنامج  ا�سم  يحمل 

لت�سجيع منو القطاع الرقمي.
مراحل  يف  تباعا  الإع���الن  و�سيجري 
لحقة عن املكونات الأخرى للم�سروع التي 
تت�سّمن برامج مل�ساعدة ال�سركات النا�سئة، 
لل�سباب وطالب  الرقمية  املهارات  وتطوير 
خدمة  برنامج  ودعم  احلكومية،  املدار�س 
ال�سبوع  احل��ك��وم��ة  اعلنت  ال���ذي  العلم 

املا�سي عن اإعادة تفعيلها.
الذي  الوقت  يف  امل�سروع  اطالق  وياأتي 
اأ�سبحت فيه الرقمنة عمودا ا�سا�سيا للنمو 
بعدالة  العمل  فر�س  ولتوفري  القت�سادي 
لكل  والن��رتن��ت  التكنولوجيا  جت��اوز  م��ع 
احلدود اجلغرافية وال�سيا�سية، ولالندماج 
الرقمي  القت�ساد  من��و  م��ن  وال�ستفادة 
التكنولوجيا  بلد منا فيه قطاع  العاملي، يف 
باأكرث من خم�سة اأ�سعاف منو القت�ساد يف 

ال�سنوات اخلم�س الأخرية.
عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

ثابت  ب�سكل  يرف�س  الأردن  اأن  ال����رزاز 
فكرة  بتطبيق  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  مواجهة 
النوع  هذا  اأن  اإىل  م�سريا  القطيع،  مناعة 
من التفكري ل مكان له يف بلد تاأ�س�س ونه�س 
مبادئه  وم��ن  الإن�����س��ان  لكرامة  باإعالئه 

كما  منلك”،  ما  اأغلى  “الإن�سان  الرا�سخة 
الليل  ت�سل  الرائدة  الها�سمية  قيادته  اأن 
املواطن  حياة  حت�سني  اأج��ل  م��ن  بالنهار 
ومتكينه نحو الأف�سل. واأ�سار الرزاز خالل 
الأردن  اأن  اإىل  الأح��د  الأ�سبوعية  كلمته 

ت��ع��ام��ل م��ع ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة م��ن خ��الل 
ب��ني الأ���س��رع  م��ن  ك��ان��ت  اإغ��الق��ات  تنفيذ 
املطلوب  وحقق  العامل،  يف  حزما  والأك��رث 
وت�سطيح  الإ�سابات  اأع��داد  ب�سبط  منها 
منحنياتها،                    تابع �س3

*عمان 
مناق�سة  جل�سات  اأوىل  الح��د  انطلقت 
ال��ع��ام، وال��ذي  ل��ه��ذا  ال��ب��الد  تقرير ح��ال��ة 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  ي�سدره 
جل�ستني  على  الأول  اليوم  وا�ستمل  �سنويا، 
لقطاعي  الب�سرية  التنمية  حم��ور  �سمن 
مب�ساركة  العايل،  والتعليم  العام  التعليم 
تي�سري  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزي���ر 
النعيمي ونخبة من اخلرباء واملخت�سني من 

القطاعني العام واخلا�س.
م�سطفى  الدكتور  املجل�س  رئي�س  واأك��د 

الثالث  البالد  حالة  تقرير  اأّن  احلمارنه 
املجل�س  جلهود  ا�ستكماًل  العام  ه��ذا  ياأتي 
امل�ساءلة  تعزيز  يف  ال�سابقة  ال�سنوات  يف 
واخلطط  ال�سرتاتيجيات  تنفيذ  ومراقبة 

احلكومية.
اإىل  املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  ون��ّوه   
يتطرق  كونه  �سابقيه  عن  التقرير  اختالف 
الأردن،  ع��ل��ى  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  اأث���ر  اإىل 
الر�سمية  واجلهات  ال��وزارات  تكّيف  وم��دى 
اأّن  اإىل  احلمارنه  اأ�سار  كما  اجلائحة.  مع 
اأّي  قيا�س  –اأي�سًا-اإىل  ي��ه��دف  التقرير 

املوؤ�س�سات  لدى  املوازنات  اأو  باخلطط  تغيري 
الر�سمية.

ل�ستقبال  املجل�س  انفتاح  على  اأكد  كما 
عر�ست  التي  التقارير  حول  مالحظات  اأّي 
اإىل ت�سمينها  لي�سار  اأخرى،  اأّي تو�سيات  اأو 
يف التقرير لهذا العام ومناق�ستها مع الوزارة 

املعنية.
مناق�سة  على  داأب  املجل�س  ان  وق���ال 
الفرعية �سمن  الأوىل من تقاريره  امل�سّودة 
تقرير حالة البالد مع امل�سوؤولني واخلرباء 
يف كل قطاع.                      تابع �س5

*عمان 
وزارة  ب��ا���س��م  ال��ر���س��م��ي  ال��ن��اط��ق  ق���ال 
�سيف  ال�سفري  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية 
اهلل الفايز، اإن ال�سفارة الردنية يف اجلزائر 
تعر�س  عن  ال�سبت،  م�ساء  ال���وزارة  اأبلغت 
طالبني اأردنيني للغرق يف ولية وهران التي 
العا�سمة  عن  كيلومرت   600 ح��وايل  تبعد 
اجلزائر، واأن فرق النقاذ متكنت من انت�سال 
امل�ست�سفى،  اإىل  ونقلهما  البحر  من  الطالبني 

الإ�سعاف  فرق  ومتكنت  اأحدهما  تويف  حيث 
حاليًا  يرقد  الذي  الآخر  الطالب  اإنقاذ  من 

يف امل�ست�سفى وو�سعة ال�سحي م�ستقر.
ذوي  مع  التوا�سل  مت  اأن��ه  الفايز  وب��ني 
امل��ت��ويف واب��الغ��ه��م ب��احل��ادث. واأ���س��اف اإن 
توجها  الثقايف  وامللحق  الأردين  القن�سل 
لالطالع  وه��ران،  ولية  اإىل  الليل  منت�سف 
الالزمة  الرتتيبات  واإجراء  احليثيات  على 
اململكة  اإىل  املتوفى  الطالب  جثمان  لنقل 

على  والطمئنان  ذوي��ه  رغبة  على  بناء 
امل�ست�سفى  يف  يرقد  ال��ذي  الطالب  �سحة 
الذين كانوا  الطلبة الأردنيني  اأو�ساع  وعلى 

برفقتهم وتقدمي كافة امل�ساعدات املمكنة.
التعازي  خال�س  ع��ن  ال��ف��اي��ز  واع���رب 
وال�سفاء  املتوفى،  ل��ذوي  املوا�ساة  و�سادق 
العاجل للطالب امل�ساب كما اأعرب عن ال�سكر 
وطاقم  الإن��ق��اذ  ل��ف��رق  الكبري  وال��ت��ق��دي��ر 

الإ�سعاف على جهودهم.

*اخلرطوم
ال�سودانية  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ك�سفت 
غري  الفي�سانات  ج��راء  ال�سحايا  ع��دد  اأن 
امل�سبوقة يف ال�سودان ارتفع اإىل 106 قتلى.

وقالت الوزارة يف بيان لها اإن عدد قتلى 
في�سانات ال�سودان ارتفع اإىل 106، يف حيم 
بالكامل  ان��ه��ارت  التي  امل��ن��ازل  ع��دد  ارتفع 
اإىل نحو 28250 منزل، فيما  نتيجة لذلك 
حلقت اأ�سرار جزئية بقرابة 44 األف منزل، 

وفقا ملرا�سلنا.
امل�سابني  ع��دد  بلغ  �سابق  تقرير  ويف 
�سربت  التي  وال�سيول،  الفي�سانات  ج��راء 
اأ�سل 18 ولية يف ال�سودان، حوايل  16 من 
50 �سخ�سا، يف حني غمرت مياه الفي�سانات، 
األ���ف �سخ�س  م��ن 600  اأك���رث  ���س��ردت  ال��ت��ي 
وم�سحت قرى باأكملها عن الوجود، ع�سرات 

املرافق احلكومية يف عدد من املناطق.

نهر  ولي��ة  �سكان  م��ن  الآلف  ويعي�س 
النيل اأو�ساعا ماأ�ساوية بعد اأن فقدوا املاأوى 
الفي�سانات غري  ال�سبل جراء  بهم  وتقطعت 
و�سردت  مناطقهم  اجتاحت  التي  امل�سبوقة 
الطريق  وقطعت  اأ���س��رة  اآلف   3 م��ن  اأك��رث 
ومدينة  ال��ولي��ة  ب��ني  ال��راب��ط  الرئي�سي 
تعرب  ال��ذي  الرئي�سي  امليناء  بورت�سودان 
اأدى  مما  الأ�سا�سية،  ال�سلع  اإم���دادات  منه 

اإىل �سعوبات كبرية يف احل�سول على ال�سلع 
اإىل  ي�سار  اخل��ب��ز.  وخ�سو�سا  الأ�سا�سية 
ذروة  يف  ارتفع  قد  ك��ان  النيل  من�سوب  اأن 
م�ستوى  وهو  مرتا،   17.62 اإىل  الفي�سانات 
اأكرث  النهر قبل  غري م�سبوق منذ بدء ر�سد 
من 100 عام، غري اأن وزارة الري ال�سودانية 
اأ�سارت، اأم�س ال�سبت، اإىل اأن منا�سيب النيل 

توايل النخفا�س يف معظم الأحبا�س.

االقتصادي واالجتماعي يشرع 
بمناقشة حالة البالد )3( 

وفاة طالب أردني وإنقاذ آخر 
تعرضا للغرق في الجزائر

وفاة طالب أردني وإنقاذ آخر تعرضا للغرق في الجزائر
*عمان 

وزارة اخلارجية  با�سم  الر�سمي  الناطق  قال 
اإن  الفايز،  اهلل  �سيف  ال�سفري  املغرتبني  و�سوؤون 
ال��وزارة  اأبلغت  اجل��زائ��ر  يف  الردن��ي��ة  ال�سفارة 

م�ساء ال�سبت، عن تعر�س طالبني اأردنيني للغرق 
يف ولية وهران التي تبعد حوايل 600 كيلومرت 
متكنت  النقاذ  فرق  واأن  اجلزائر،  العا�سمة  عن 
اإىل  ونقلهما  البحر  م��ن  الطالبني  انت�سال  م��ن 

فرق  ومتكنت  اأحدهما  ت��ويف  حيث  امل�ست�سفى، 
يرقد  ال��ذي  الآخ��ر  الطالب  اإنقاذ  من  الإ�سعاف 

حاليًا يف امل�ست�سفى وو�سعة ال�سحي م�ستقر.
اأنه مت التوا�سل مع ذوي املتويف  وبني الفايز 

وابالغهم باحلادث. واأ�ساف اإن القن�سل الأردين 
اإىل  الليل  منت�سف  توجها  ال��ث��ق��ايف  وامل��ل��ح��ق 
واإجراء  احليثيات  على  لالطالع  وه��ران،  ولية 
الرتتيبات الالزمة لنقل جثمان الطالب املتوفى 

والطمئنان  ذويه  رغبة  على  بناء  اململكة  اإىل 
امل�ست�سفى  يف  يرقد  ال��ذي  الطالب  �سحة  على 
كانوا  ال��ذي��ن  الأردن��ي��ني  الطلبة  اأو���س��اع  وعلى 

برفقتهم وتقدمي كافة امل�ساعدات املمكنة.

و�سادق  التعازي  خال�س  عن  الفايز  واع��رب 
املوا�ساة لذوي املتوفى، وال�سفاء العاجل للطالب 
الكبري  والتقدير  ال�سكر  عن  اأع��رب  كما  امل�ساب 

لفرق الإنقاذ وطاقم الإ�سعاف على جهودهم.

السودان.. 106 قتلى ضحايا الفيضانات

القبض على وافد قتل 
شخصا من ذات جنسيته

صناعة األردن تطلب
 السماح باستيراد األبقار 

القبض على مطلوب بمبالغ 
تقدر بـــ 3ر8 ماليين دينار

العاصفة سالي تشتد مع اقترابها 
من سواحل الواليات المتحدة

تصاعد دخان من بقايا
 حريق مرفأ بيروت

القبض على شخص قتل آخر 
واحرق شقته الخفاء جريمته

وفاتان و 252 حالة اصابة 
جديدة بكورونا في المملكة

و50 حالة شفاء

*عمان 
األقت اإدارة البحث اجلنائي القب�س على �سخ�س من جن�سية عربية 

اقدم على قتل �سخ�س من ذات اجلن�سية.
وقال الناطق العالمي با�سم مديرية المن العام يف بيان الحد، 
اإن معلومات وردت للعاملني يف ادارة البحث اجلنائي حول قيام �سخ�س 
من جن�سية عربية، بقتل اآخر من ذات اجلن�سية يف احدى مناطق �سرق 

العا�سمة.
اأُلقي  اإنه جرى على الفور حتديد موقع امل�ستبه به، حيث  وا�ساف 
القب�س عليه، واعرتف بالتحقيق معه بطعن �سخ�س من جن�سية عربية 
يف احد املنازل �سرق العا�سمة، اثر خالفات وقعت بينهما، ومت التوجه 
للمكان وُعرث على املغدور وقد فارق احلياة، اثر تعر�سه لعدة طعنات 

وما زالت التحقيقات جارية.

*عمان 
القى العاملون يف اإدارة التنفيذ الق�سائي القب�س على مطلوب بحقه 

15 طلبا مببالغ مالية ُتقدر بثمانية ماليني وثالثمئة الف دينار.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام يف بيان الأحد، 
على  القب�س  اإلقاء  من  متكنوا  الق�سائي  التنفيذ  اإدارة  يف  العاملني  اإن 
البحث  بعد  �سنوات،  ع��دة  منذ  الأن��ظ��ار  عن  وم��ت��واٍر  مطلوب  �سخ�س 
اإىل  و�سي�سار  وج��وده،  مكان  وحتديد  عنه  املعلومات  وجمع  والتحري 

احالته مل�سادر طلباته الق�سائية.

*واشنطن
قال املركز الوطني لالأعا�سري يف الوليات املتحدة اإن قوة العا�سفة 
املدارية �سايل زادت قبالة ال�ساحل الغربي لولية فلوريدا ومن املتوقع 
واأمواجا  عاتية  رياحا  مثريا  الأوىل  الفئة  من  لإع�سار  تتحول  اأن 

متالطمة وفي�سانات على �ساحل الوليات املتحدة املطل على اخلليج.
واأعلن جون بيل اإدواردز حاكم ولية لويزيانا حالة الطوارئ ودعا 
جائحة  وقيود  عا�سفة  اآخر  اآثار  من  يتعافون  زالوا  ما  الذين  ال�سكان 

كورونا لال�ستعداد للعا�سفة.
يرتاوح  اأمطار  �سقوط  اإىل  �سايل  العا�سفة  ت��وؤدي  اأن  املتوقع  ومن 
من�سوبها ما بني 15 و30 �سنتيمرتا على امتداد �ساحل اخلليج الأو�سط 

وقد ت�سبب في�سانات من فلوريدا وحتى لويزيانا.
اإنتاج النفط يف خليج املك�سيك للمرة  وعطلت العا�سفة يف م�سارها 
الثانية خالل اأقل من �سهر. وتوقعت التنبوؤات امل�سائية للمركز الوطني 
لالأعا�سري اأن ت�سل ال�سرعة الق�سوى للرياح التي تثريها العا�سفة 137 

كيلومرتا يف ال�ساعة قبل و�سولها للرب يوم الثالثاء.
يوم  البحرية  املن�سات  بع�س  من  موظفيها  نفط  �سركات  واأجلت 
وبلغت  املك�سيك.  خلليج  الدافئة  املياه  اإىل  �سايل  و�سول  مع  ال�سبت 

�سرعة الرياح 65 كيلومرتا يف ال�ساعة.
واأخلت �سركتا �سيفرون ومرييف اأويل من�سات اإنتاج النفط البحرية 

وا�ستعدت �سيفرون لوقف الإنتاج يف من�ستني اأخريني.

*بريوت
الليل  خالل  بريوت  مرفاأ  فوق  يت�ساعد  الدخان  من  عمود  �سوهد 
وذلك بعد يومني فقط من اندلع حريق �سخم وتغطيته مناطق �سا�سعة 

من العا�سمة اللبنانية ب�سحابة من الدخان والرماد.
اإن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق  اأمني لرويرتز  وقال م�سدر 

اخلمي�س الذي عاد لال�ستعال يف مرفاأ بريوت ال�سبت.
يوم  منذ  املوقع  يف  املوجودين  الإطفاء  رجال  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
خطر  يوجد  ل  اإن��ه  قائال  احلريق   بقايا  باإخماد  يقومون  اخلمي�س 
املدين  الدفاع  رئي�س  مو�سى  اأب��و  ج��ورج  وق��ال  املدينة.   على  مبا�سر 
اللبناين اإنه ل يوجد ما يدعو للقلق من ذلك. ون�سرت و�سائل الإعالم 
وكانت  املدمر.  املرفاأ  من  يت�ساعد  ودخان  �سغري  حلريق  �سورا  املحلية 
وطائرات  الإطفاء  رجال  اإن  �سابق  وقت  يف  قالت  اللبنانية  ال�سلطات 
األ�سنة  اخماد  من  اجلمعة،  متكنت،  اللبناين  للجي�س  تابعة  هليكوبرت 

اللهب الناجمة عن حريق هائل اندلع يف مرفاأ بريوت اخلمي�س.

*عمان 
ملواجهة  الأبقار  با�سترياد  بال�سماح  الأردن  �سناعة  غرفة  طالبت 
م�سانع  عليه  تعتمد  الذي  الطازج  احلليب  اإنتاج  يف  احلا�سل  النق�س 

الألبان املحلية يف عمليات ت�سنيع م�ستقاته.
�سحفي  ت�سريح  يف  اجلغبري  فتحي  املهند�س  الغرفة  رئي�س  واأكد 
اململكة،  يف  الطازج  البقري  احلليب  اإنتاج  تعزيز  �سرورة  الأح��د، 
الألبان  منتجات  ت�سنيع  عمليات  يف  ا�سا�سيا  اإنتاج  مدخل  باعتباره 

باململكة.
تراجعا  �سهدت  اململكة  يف  الطازج  احلليب  مادة  اإنتاج  اأن  واو�سح 
منذ بداية العام احلايل و�سلت ذروته خالل �سهر اأيلول احلايل، مقدرا 

ن�سبة الرتاجع بنحو 20 باملئة.

*عمان 
ورد  بالغًا  ان  العام  الم��ن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  قال 
يف  حريق  وجود  حول  ام�س  اول  م�ساء  عمان  جنوب  �سرطة  ملديرية 
للمكان  التحرك  مت  حيث   ، ال�سابع  ال��دوار  من  بالقرب  ال�سقق  احدى 
برفقة الدفاع املدين الذي عمل على اخماد احلريق ، لُيعرث بعد ذلك 
داخل ال�سقة على جثة ل�سخ�س تبني بالك�سف عليها انه تعر�س للطعن 
بوا�سطة اداة حادة مبناطق خمتلفة من ج�سده وحروق ب�سبب ا�سعال 

النريان يف �سقته .
وا�ساف الناطق العالمي ان فريقًا حتقيقيًا خا�سًا من ادارة البحث 
اجلنائي توىل التحقيق يف الق�سية للوقوف على مالب�ساتها والو�سول 
خالل  وم��ن  قيا�سي  وق��ت  وخ��الل  ان��ه  م��وؤك��دًا   ، اجلرمية  تلك  ملرتكب 
التحقيقات وجمع املعلومات متكن الفريق من حتديد هوية امل�ستبه به 
 ، اجلرمية  لخفاء  ال�سقة  يف  النريان  اأ�سعل  والذي  اجلرمية  بارتكاب 
والقي القب�س عليه بعد حتديد مكان وجوده، وبالتحقيق معه اعرتف 
انه على اثر خالف مع املغدور اقدم على طعنه عدة طعنات بوا�سطة 
زال  وما  لخفاء اجلرمية  بعد ذلك  بال�سقة  النار  وا�سرام  اداة حادة 

التحقيق جاريًا معه.

عمان 
جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 
لريتفع  كورونا  بفريو�س  ا�سابة   252 ت�سجيل 
اجلائحة  ب��دء  منذ  الرتاكمية  احل��الت  ع��دد 

اىل 3314حالة .
�سحفي  ايجاز  خالل  جابر  الدكتور  وبني 
الأحد يف دار رئا�سة الوزراء ان احلالت توزعت 
على 4 حالت من اخلارج و 248 حالة حملية، 
م�ست�سفى  يف  وفاتني  ت�سجيل  اىل  بالإ�سافة 

الردنية،  اجلامعة  وم�ست�سفى  حمزة  الأم��ري 
فيما مت ت�سجيل 50 حالة �سفاء.

يحتاج  ال�سابات  اع��داد  ارتفاع  ان  واأك��د 
وعدم  اجل�سدي  بالتباعد  اللتزام  زيادة  اىل 
م�سريا  والتجمعات،  املنا�سبات  وح�سور  التجمع 
وحما�سبة  التجمعات  مراقبة  �ستتم  انه  اىل 
ال���وزارة  ان  ال�سحة  وزي���ر  وب��ني  امل��خ��ال��ف��ني. 
وحيادية  �سفافية  بكل  الإع���الم  مع  تتعامل 
وعلى ا�ستعداد تام لتوفري املعلومة يف اأي وقت.

*عمان
اك���د وزي����ر ال���دول���ة ل�����س��وؤون الإع�����الم اأجم��د 
املا�سيني  اليومني  خالل  تداوله  مت  ما  اإن  الع�سايلة 
ع��رب م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ح���ول ع��ودة 
وملدة   20/9 من  بدءًا  ال�سامل  التجول  حظر  فر�س 

اأ�سبوعني غري �سحيح.
تن�س  ل  اتخاذها  مت  التي  الإج��راءات  ان  وقال 
تت�سمن  لكنها  ال�سامل  التجول  حظر  فر�س  على 
التي  واملمار�سات  التجمعات  على  الإجراءات  ت�سديد 

ت�سهم يف انتقال العدوى.
ومنعها  التجّمعات،  على  الرقابة  ت�سديد  اأّوًل: 
احلّكام  و�سيقوم  القانونّية،  امل�سوؤولّية  طائلة  حتت 
بالتعامل  الأمنّية  الأجهزة  مع  بالتن�سيق  الإدارّي��ون، 
الجتماعّية  املنا�سبات  يقيم  م��ن  ك��ّل  م��ع  ب��ح��زم 

والتي  اأخ���رى،  جتّمعات  اأّي  اأو  وال��ع��زاء  ك��الأف��راح 
تزايدت وبكّل اأ�سف خالل الأّيام املا�سية.

العاّمة  واملوؤ�ّس�سات  الوزارات  على  التاأكيد  ثانيًا: 
لديها  املوّظفني  عدد  بتخفي�س  احلكومّية  والدوائر 
ا�ستمرار  ي�سمن  ال��ذي  وب��احل��ّد  الأدن���ى،  احل��ّد  اإىل 
املرجع  يقوم  اأن  على  للمواطنني؛  اخلدمات  تقدمي 
املخت�ّس بتدوير الّدوام بني املوّظفني، وحتديد دوام 
عملهم  طبيعة  تالئم  مّمن  ُبعد،  عن  منهم  جمموعة 

ذلك.
ال��وزارات  يف  الجتماعات  بعقد  الكتفاء  ثالثًا: 
العاّمة عن  والدوائر واملوؤ�ّس�سات احلكومّية والهيئات 
جل�سات  ذلك  يف  مبا  املمكنة؛  الأع��داد  وباأقّل  ُبعد، 
يوم  م��ن  ب���دءًا  عقدها  �سيتّم  التي  ال���وزراء  جمل�س 

الثالثاء املقبل بتقنّية الت�سال املرئي.

العضايلة:قرارات جديدة تخص 
المدارس والجامعات قريبا

الرزاز: رفض مواجهة كورونا 
بفكرة »مناعــة القطيــع«
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*عّمان 
ال��وزراء  رئي�س  برعاية  احلكومة  اأطلقت 
»ال�سباب  م�سروع  الأح��د  ال��رزاز  عمر  الدكتور 
اأول  والتكنولوجيا والوظائف«، ود�سنت ر�سميا 
»برنامج  ا�سم  يحمل  ال��ذي  امل�سروع  مكونات 
القطاع  من��و  لت�سجيع   « الأردن  من��و  ح��واف��ز 

الرقمي.
و�سيجري الإعالن تباعا يف مراحل لحقة 
تت�سّمن  التي  للم�سروع  الأخ��رى  املكونات  عن 
وتطوير  النا�سئة،  ال�سركات  مل�ساعدة  برامج 
امل��دار���س  وط��الب  لل�سباب  الرقمية  امل��ه��ارات 
الذي  العلم  خدمة  برنامج  ودع��م  احلكومية، 
اإع��ادة  عن  املا�سي  ال�سبوع  احلكومة  اعلنت 

تفعيلها.
وي��اأت��ي اط���الق امل�����س��روع يف ال��وق��ت ال��ذي 
للنمو  ا�سا�سيا  عمودا  الرقمنة  فيه  اأ�سبحت 
مع  بعدالة  العمل  فر�س  ولتوفري  القت�سادي 
احل��دود  لكل  والن��رتن��ت  التكنولوجيا  جت��اوز 
اجلغرافية وال�سيا�سية، ولالندماج وال�ستفادة 
منا  بلد  يف  العاملي،  الرقمي  القت�ساد  منو  من 
خم�سة  م��ن  ب��اأك��رث  التكنولوجيا  ق��ط��اع  فيه 
اخلم�س  ال�سنوات  يف  القت�ساد  منو  اأ�سعاف 

الأخرية.
حوافز  “برنامج  م�سروع  اط��ار  يف  وتندرج 
منو الردن” ثالثة برامج فرعية، هي برنامج 
- كفاءات”، برنامج “ منو  الأردن  “حوافز منو 
“منو  وبرنامج  لالأ�سواق”،  الو�سول  الأردن- 

الأردن - من�سات العمل احلرة«.
الرزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  واأّك��د 
ال��وزراء  رئا�سة  يف  الإط���الق  خ��الل  كلمته  يف 
ح�سره  فيما  ال��وزراء،  من  عدد  بح�سور  اليوم، 

عرب تقنية الت�سال املرئي ممثلون عن قطاع 
هذا  اأن  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت 
امل�سروع يعد وطنيا بامتياز لأن بنوده ترتبط 
لدخول  �سبابنا  لتهيئة  احلكومة  تقدمه  مبا 

�سوق العمل.
هو  امل�سروع  مييز  ما  اأن  اإىل  ال��رزاز  واأ�سار 
وموؤ�س�سات  ال��وزارات  بني  احلقيقية  ال�سراكة 
الت�سالت  بقطاع  املعنية  اخل��ا���س  القطاع 
وتكنولوجيا املعلومات، لفتا اإىل دور ال�سركات 
النا�سئة يف ت�سغيل املئات من �سبابنا و�ساباتنا 
القطاعات  فر�سة  فيها  ت�ساءلت  مرحلة  يف 

الأخرى بالت�سغيل.
وتكنولوجيا  الت�سالت  قطاع  اأن  واأك��د 
املعلومات يعد من القطاعات الواعدة ول�سيما 
احل��ادي  ال��ق��رن  يتطلبه  م��ا  م��ع  يتما�سى  اأن��ه 
عن  العمل  على  تعتمد  مهارات  من  والع�سرين 

ُبعد �سواء بوجود جائحة كورونا اأو غريها.
من  ج���زءا  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئي�س  ول��ف��ت 
والوظائف”  والتكنولوجيا  “ال�سباب  م�سروع 
يتعلق بالتعليم املدر�سي، اإذ ت�سع وزارة الرتبية 
ال�سنوات  يف  النظر  ا�سرتاتيجيتها  يف  والتعليم 
على  للرتكيز  الدرا�سية  املرحلة  من  الأخ��رية 
�سبابنا  تخريج  بهدف  والتقني،  املهني  العمل 
حتتوي  ل  عمل  بثقافة  املدار�س  من  و�ساباتنا 
على ثقافة العيب، مع التاأكيد على اأن تت�سمن 
للطلبة  والالمنهجية  ال�سيفية  الن�ساطات 

التفاعل واكت�ساب مهارات اأ�سا�سية.
خدمة  اأي�سا  يت�سمن  امل�سروع  اأن  واأ�ساف 
بحلة  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  اأط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  العلم 
وال��رب��ط  بال�سبط  ت��ب��داأ  خمتلفة  ج��دي��دة 
والنتماء والعمل يف امليدان، وتنتهي باكت�ساب 

خمتلف  يف  ال��ع��م��ل  ���س��وق  يتطلبها  م���ه���ارات 
القطاعات.

الت�سالت  بقطاع  ال��وزراء  رئي�س  واأ�ساد 
التي  الت�سغيل  واأرق��ام  املعلومات  وتكنولوجيا 
اخل��دم��ات  ت�����س��دي��ر  ع��ل��ى  وق���درت���ه  يحققها 
اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأن  اإىل  م�سريا  للخارج، 
واأهمية  القطاع  هذا  عن  دائما  يتحدث  الثاين 
ا�ستغالل �سبابنا لفر�س الت�سغيل الذي يقدمها 
دور  على  مثنيا  املطلوب،  بال�سكل  وا�ستثمارها 
الوزارات واملوؤ�س�سات القائمة على هذا امل�سروع.
وال��ري��ادة  الرقمي  القت�ساد  وزي��ر  وق��ال 
الرقمي  للتحول  اإن  الغرايبة  مثنى  املهند�س 
اإيجاد  يف  كبريا  واإث��را  وقعا  اليوم  والرقمنة 
حمافظات  جميع  يف  وب��ع��دال��ة  العمل  فر�س 
اململكة، “فعلى �سبيل املثال �سمحت التكنولوجيا 

�سهري  يف  عمل  فر�سة   1500 من  اأكرث  باإيجاد 
الإغالق ب�سركات عاملية وحملّية، وكانت اأغلب 
ت�سديرها  ج��رى  خدمات  هي  الوظائف  ه��ذه 
لأعمال خارج الأردن ما يعزز من و�سع ميزاننا 

التجاري بجلب عملة �سعبة للوطن«.
احلكومية  اخلدمات  اإتاحة  اهمية  وحول 
ب�سرعة وجودة عالية للجميع، قال الغرايبة: 
اإن التحّول الرقمي مل يعد ترفًا واإمنا �سرورة 
احلكومة  اأن  مو�سحا  امل�ستقبل،  نحو  لل�سري 
“ال�سباب  م�سروع  مكونات  اأوىل  اليوم  تطلق 
“برنامج  وه��و  والتوظيف”  والتكنولوجيا 
امل�سروع  اأن�سطة  كباكورة  الأردن”  منو  حوافز 
حيث  الرقمي  القطاع  منو  بت�سجيع  واملعنية 
يندرج حتت مظلة هذا الربنامج الرئي�س ثالثة 
حتت  ر�سميا  اليوم  ينطلق  اأولها  فرعية  برامج 

ا�سم “حوافز منو الردن – كفاءات ».
يهدف  اليوم  نطلقه  الذي  املكّون  واأ�ساف: 
الرقمية  لل�سركات  النمو  خطط  دع��م  اإىل 
على  الرقمية  ال�سركات  وحتفيز  وتو�سعها 
القت�ساد  يف  ج��دي��دة  ع��م��ل  ف��ر���س  اإي��ج��اد 
للتوظيف  م��ن��ح  ت��ق��دمي  خ���الل  م��ن  ال��رق��م��ي 
بحيث ُتغطي ما ي�سل اإىل 50 باملئة من رواتب 
اأ�سهر،   6 اإىل  ت�سل  قد  ملدة  اجل��دد  املوظفني 
حتتاجها  ال��ت��ي  ال��وظ��ائ��ف  خمتلف  وت�سمل 
اخل��ربة  �سني  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  ال�����س��رك��ات 
املطلوبة«.  واأكد الغرايبة اأن الوزارة �ستطلق 
من خالل امل�سروع خالل ال�سهر احلايل واملقبل 
“ منو  اآخرين، وهما برنامج  برناجمي حوافز 
الأردن-الو�سول لالأ�سواق” الذي يهدف لدعم 
منها  النا�سئة  وبخا�سة  الأردن��ي��ة  ال�سركات 
والعاملية،  الإقليمية  الأ���س��واق  اإىل  للو�سول 
الأع��م��ال  ��ات  الأردن-م��ن�����سّ من��و  وبرنامج” 
والن�ساء  ال�سباب  توظيف  ل��دع��م  احلّرة” 

بال�سراكة مع موؤ�س�سات املجتمع املدين.
وقال اإن احلكومة �ستطلق املكونات الأخرى 
والتكنولوجيا”  والوظائف  “ال�سباب  مل�سروع 
تباعا، موؤكدا اأنها �ستطلق ال�سهر املقبل برناجما 
خا�سا لل�سركات النا�سئة للو�سول للم�ستثمرين 
والأ�سواق العاملية. وقال رئي�س جمل�س املهارات 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����س��الت  لقطاع 
�ساركت  احلكومة  اإن  ن�سيوات  ع��الء  الدكتور 
من  وكان  امل�سروع،  ت�سميم  طريقة  يف  املجل�س 
الهندية  التجربة  من  ال�ستفادة  جدًا  املفيد 
التي اأوجدت منّوا كبريًا يف هذا القطاع بالهند، 
حتديد  يف  ب��دورن��ا  للقيام  التطلع  اإىل  م�سريا 
برامج  واق���رتاح  ال�سوق  حاجات  مع  الفجوة 

التدريب التي �سيعلن عنها تباعا خالل املرحلة 
امل��ه��ارات  على  ال��رتك��ي��ز  ���س��رورة  م��ع  املقبلة، 

احلياتية يف هذه الربامج.
واّكد املمثل املقيم للبنك الدويل بالإنابة، 
على  العقبات  يذّلل  امل�سروع  اأن  كميل  اأبو  علي 
الرتكيز  خالل  من  والطلب،  العر�س  �سعيدي 
جهة،  من  الرقمية  املهارات  تّوّفر  تعزيز  على 
وبالتايل  الرقمي،  القت�ساد  منو  تعزيز  وعلى 

توفري فر�س العمل والدخل من جهة اأخرى.
ي�سار اإىل ان م�سروع “ ال�سباب والتكنولوجيا 
الدويل  البنك  من  بتمويل  ياأتي  والوظائف” 

بقيمة 200 مليون دولر.
ولالطالع على تفا�سيل “برنامج حوافز منو 
http:// :الردن” من خالل الرابط التايل

.  www.grow.jo
وزراء  بح�سور  امل�����س��روع  اط���الق  وج���رى 
الغرايبة،  مثنى  والريادة  الرقمي  القت�ساد 
والتعليم العايل والبحث العلمي الدكتور حمي 
الدين توق، والرتبية والتعليم الدكتور تي�سري 
�سامي  الوزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  ودولة  النعيمي، 
والتخطيط  البطاينة،  ن�سال  والعمل  الداوود، 
والتعاون الدويل الدكتور و�سام الرب�سي، واأمني 
�سمرية  والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  عام 
الزعبي، ورئي�س هيئة تنمية وتطوير املهارات 
�سفا�سفة،  قي�س  الدكتور  والتقنّية  املهنّية 
تقنية  �سركات  جمعية  مديري  هيئة  ورئي�س 
امل��ع��ل��وم��ات والت�����س��الت الأردن���ي���ة )اإن��ت��اج( 
الدكتور ب�سار حوامدة، ورئي�س جمعية الريادة 
والإبداع حممد ال�ساكر، ورئي�س جمل�س املهارات 
املعلومات  وتكنولوجيا  الت�����س��الت  لقطاع 

الدكتور عالء ن�سيوات واأع�ساء املجل�س.

*عمان 
عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اأك���د 
ثابت  ب�سكل  يرف�س  الأردن  اأن  ال���رزاز 
فكرة  بتطبيق  كورونا  فريو�س  مواجهة 
ه��ذا  اأن  اإىل  م�����س��ريا  ال��ق��ط��ي��ع،  م��ن��اع��ة 
بلد  يف  ل��ه  م��ك��ان  ل  التفكري  م��ن  ال��ن��وع 
الإن�سان  لكرامة  باإعالئه  ونه�س  تاأ�س�س 
اأغلى  »الإن�سان  الرا�سخة  مبادئه  ومن 
الها�سمية  ق��ي��ادت��ه  اأن  كما  من��ل��ك«،  م��ا 
اأج��ل  م��ن  بالنهار  الليل  ت�سل  ال��رائ��دة 
امل��واط��ن ومت��ك��ي��ن��ه نحو  حت�����س��ني ح��ي��اة 

الأف�سل.
واأ������س�����ار ال���������رزاز خ�����الل ك��ل��م��ت��ه 
تعامل  الأردن  اأن  اإىل  الأحد  الأ�سبوعية 
تنفيذ  خ��الل  م��ن  اجل��ائ��ح��ة  ب��داي��ة  م��ع 
والأكرث  الأ�سرع  بني  من  كانت  اإغالقات 
منها  املطلوب  وح��ق��ق  ال��ع��امل،  يف  ح��زم��ا 
وت�سطيح  الإ���س��اب��ات  اأع����داد  ب�سبط 
م��ن��ح��ن��ي��ات��ه��ا، ب��ه��دف زي�����ادة ق��درات��ن��ا 

والإجرائية. ال�سحية 
حتت  ح��ال��ة   700 “لدينا  واأ����س���اف 
لزيادة  ون�سعى  امل�ست�سفيات  يف  العالج 
املر�سى،  ل�ستقبال  ال�ستيعابية  القدرة 
ف��ح�����س  األ�����ف   100 ح�����وايل  وجن�����ري 
ال��رتاك��م��ي  ال��ع��دد  ق���ارب  اإذ  اأ���س��ب��وع��ي، 
ل��ل��ف��ح��و���س��ات امل��ل��ي��ون ف��ح�����س، اإ���س��اف��ة 
الوبائي  التق�سي  ف��رق  ع��دد  زي��ادة  اإىل 
ال��ك��وادر  وت��دري��ب  و�سريع،  كبري  ب�سكل 
على  امل�ست�سفيات  خمتلف  يف  ال�سحية 
ب���روت���وك���ولت ال��ت��ع��ام��ل م���ع ال���وب���اء، 
من  الأردن���ي���ني  ع���ودة  عملية  وتنظيم 
العدوى  نقل  م��ن  حت��د  بطريقة  اخل��ارج 
خ��ارج��ي��ا«. ول��ف��ت رئ��ي�����س ال����وزراء اإىل 
اأ�سلوب  يف  ال�ستمرار  على  ال��ق��درة  اأن 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  والنفتاح  التكيف 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  اجل��م��ي��ع،  ال��ت��زام  ع��ل��ى 
يتحقق  ل  بنجاح  كورونا  وباء  مواجهة 
املواطنني  من  باملئة   95 التزام  بن�سبة 
التزام  اأن عدم  اإذ  الوقاية،  اإجراءات  يف 
بالت�سبب  كفيل  املجتمع  م��ن  ب��امل��ئ��ة   5

موؤملة. بانتكا�سة 
ون��ا���س��د ال����رزاز امل��واط��ن��ني ب��ال��ق��ول 
كيف  ي��ح��دد  ال����ذي  ه���و  “التزامكم 
ال�سادق  اللتزام  كورونا،  مع  �سنتعاطى 
���س��ي��م��ك��ن��ن��ا من  ال���وق���اي���ة  ب����اإج����راءات 
والنفتاح،  التكيف  اأ�سلوب  يف  ال�ستمرار 
�سحية  انتكا�سة  يعني  الل��ت��زام  وع��دم 
اأ�سف للعودة لالإغالقات«. �ستقودنا وبكل 
املرحلة احلالية يف مواجهة  اأن  واأكد 
للت�ساهل  فيها  جمال  ول  حا�سمة،  الوباء 
اأوع��ز  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا  ال���س��ت��ه��ت��ار،  اأو 
والتجارة  وال�سناعة  الداخلية  لوزيري 
املعنية  الأج���ه���زة  وج��م��ي��ع  وال��ت��م��وي��ن 
لاللتزام  اجلميع  على  الرقابة  بت�سديد 
حلماية  و���س��ع��ت  ال��ت��ي  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر 

املواطنني. �سحة 
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���الأم���ن ال��غ��ذائ��ي 
والرت���ق���اء ب��ج��ودة و���س��الم��ة ال��غ��ذاء، 
رقابية  هيئة  اإجن���از  ع��ن  ال���رزاز  اأع��ل��ن 
وامل��راق��ب��ة  امل�ستهلك  حل��م��اي��ة  م��وح��دة 
املرتبطة  ال�سلعية  املنتجات  جودة  على 
الأ�سعار،  واأي�سا  وغذائه  الإن�سان  ب�سحة 
هذه  يف  موؤ�س�سات  ع��دة  دم��ج  اإىل  م�سريا 

ال��ه��ي��ئ��ة لإع��ط��ائ��ه��ا ك��ام��ل امل�����س��وؤول��ي��ة 
ج��ودة  �سمان  على  وال��ق��درة  الرقابية 
وباأعلى  وعامليا  حمليا  الأردين  الغذاء 

الدولية. املوا�سفات 
الوزراء: رئي�س  كلمة  ن�س  وتاليا   

ي�سبحكم  اهلل  واأخ���وات���ي  اإخ����واين 
باخلري

والعافية. ال�سحة  يعطيكم 
ت��اب��ع��ن��ا ج��م��ي��ع��ا ب��اه��ت��م��ام وت��رق��ب 
بكورونا  الإ���س��اب��ة  ح��الت  يف  الرت��ف��اع 

املا�سيني. اليومني  مدار  على 
وج��م��ي��ع��ن��ا م��ه��ت��م وق���ل���ق م���ن ه��ذه 
وبيت،  ف��رد،  ك��ل  مت�س  لآن��ه��ا  ال��ت��ط��ورات 

َكُكل. والوطن  عمل  ومكان 
ال��ذي  ال��وح��ي��د  البلد  لي�س  الأردن 
اإ�سابات  يف  اجلديدة  املوجة  هذه  يواجه 
يف  اليوم  منخرط  باأ�سره  العامل  كورونا، 
الأجنع  هو  ال�سبل  اأي  حول  �ساخن  نقا�س 
اأم التعاي�س  يف مواجهة كورونا: الإغالق 

والتكيف؟
والإقليم  ال��ع��امل  دول  م��ن  وال��ع��دي��د 
هل  ف��ارق��ة..  حلظة  اأم���ام  ال��ي��وم  تقف 
اأم  الوباء  مع  التكيف  اأ�سلوب  يف  ت�ستمر 

الإغالقات؟ لفر�س  تعود 
مرتكزات  نتذكر  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
وانعكا�ساته  ك��ورون��ا  وب��اء  م��ع  تعاملنا 
يكون  ح��ت��ى  زم��ن��ي��ا،  وامل��م��ت��دة  امل��ع��ق��دة 
نعمل  التي  ال�سرتاتيجية  للجميع  وا�سح 

اأ�سا�سها على 
يف مواجهة كورونا واأي حتد اآخر فاإن 
يرف�س  ثابت،  مبدئي  وب�سكل  الأردن، 
القطيع  فمناعة  القطيع،  مناعة  فكرة 
البقاء لالأقوى واللهم نف�سي يف ظل  تعني 
والت�سريعات  املجتمعية  القيم  يف  ف��راغ 

الأ�سعف. حلماية  ت�سعى  التي 
له  م��ك��ان  ل  التفكري  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا 
لكرامة  باإعالئه  ونه�س  تاأ�س�س  بلد  يف 
الإن�������س���ان.. وم���ن م��ب��ادئ��ه ال��را���س��خ��ة 
وقيادته  منلك”..  م��ا  اأغ��ل��ى  “الإن�سان 
بالنهار  الليل  ت�سل  الرائدة  الها�سمية 
ومتكينه  املواطن  حياة  حت�سني  اأجل  من 

الأف�سل. نحو 
م��رح��ل��ة من  ك��ل  اأخ���ذن���ا يف  ل��ذل��ك، 
م��راح��ل م��واج��ه��ة ال��وب��اء الإج����راءات 
الأ�سا�سي  الهدف  حتقيق  من  متكننا  التي 

اأوًل. املواطن  �سحة  حماية  التايل: 
نفذنا  كورونا،  مع  التعامل  بدايات  يف 
والأكرث  الأ�سرع  بني  من  كانت  اإغالقات 
منها  املطلوب  وحققت  العامل،  يف  حزما 
وت�سطيح  الإ���س��اب��ات  اأع����داد  ب�سبط 
ال�سروري  الوقت  لإمهالنا  منحنياتها، 

والإجرائية. ال�سحية  قدراتنا  لزيادة 
اليوم  فنحن  ذل��ك،  اأجنزنا  وبالفعل 
هذه  لرفع  ونعمل  م�ساب   700 ن�ستوعب 
القدرة، وجنري حوايل 100 األف فح�س 
الرتاكمي  العدد  ق��ارب  حيث  اأ�سبوعي، 
فرق  وزدن��ا  فح�س،  املليون  للفحو�سات 
و�سريع،  كبري  ب�سكل  الوبائي  التق�سي 
خمتلف  يف  ال�سحية  ال��ك��وادر  ودرب��ن��ا 
التعامل  بروتوكولت  على  امل�ست�سفيات 
م���ع ال����وب����اء، ون��ظ��م��ن��ا ع��م��ل��ي��ة ع���ودة 
من  حتد  بطريقة  اخل��ارج  من  الأردنيني 

خارجيا. العدوى  نقل 

وتقدر  مهمة  جهود  �سك  ب��دون  ه��ذه 
ل���دول���ة حم�����دودة الإم���ك���ان���ات ل��ك��ن ل 
اأبنائها  جت��اه  م�سوؤولياتها  عن  ترتاجع 

املواطنني. وبناتها 
اأعداد  ارتفاعا مقلقا يف  ن�ساهد  اليوم 
ال��دول،  من  كغريه  والأردن،  الإ�سابات؛ 
اأو  الوباء،  مع  التكيف  م�ساران:  اأمامه 

واحلظر. لالإغالقات  العودة 
وخرباء  وكوادرها  ال�سحة  وزارة  اإن 
يف  الت�سارع  كثب  عن  يراقبون  الأوبئة 
الإ�سابة  لبوؤر  والنت�سار  الإ�سابات،  عدد 

بكورونا.
من  احلالية  ب��ال��وت��رية  وال���س��ت��م��رار 
يومي  ب�سكل  الإ���س��اب��ات  ع��دد  ت�ساعف 
من  خاطف،  وب�سكل  ينقلنا  �سوف  ومتتال 
م�سيطر  معزولة  بوؤر  يف  النت�سار  م�ستوى 
وهي  املجتمعية،  العدوى  مل�ستوى  عليها، 

عليها. ال�سيطرة  ي�سعب  تف�س  درجة 
اأ�سلوب  يف  ال�ستمرار  على  قدرتنا 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  والنفتاح  التكيف 

. اجلميع  التزام  على 
ف��م��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا ب��ن��ج��اح ل 
من  باملئة   95 ال��ت��زام  بن�سبة  تتحقق 
فعدم  الوقاية،  اإج��راءات  يف  املواطنني 
كفيل  فقط  املجتمع  من  باملئة   5 التزام 

موؤملة. بانتكا�سة  بالت�سبب 
ومن هنا، فاإنني اأتوجه اليوم بر�سالة 
وا���س��ح��ة ل��ك��ل م��واط��ن: ال��ت��زام��ك��م هو 
كورونا،  مع  �سنتعاطى  كيف  يحدد  الذي 
الوقاية  ب��اإج��راءات  ال�سادق  الل��ت��زام 
اأ���س��ل��وب  يف  ال���س��ت��م��رار  م��ن  �سيمكننا 
يعني  اللتزام  وعدم  والنفتاح،  التكيف 
اأ�سف  وبكل  �ستقودنا  �سحية  انتكا�سة 

لالإغالقات. للعودة 
الكمامة،  بلب�س  ي��رتج��م  الل��ت��زام 
وت��ع��ق��ي��م وغ�����س��ل ال��ي��دي��ن ب��ا���س��ت��م��رار، 
واإقامة  الزدح���ام  وت��ف��ادي  وبالتباعد 
ال��ت��ج��م��ع��ات، وب���ا����س���ت���خ���دام ت��ط��ب��ي��ق 
امل��خ��ال��ط��ة،  ح���الت  م��ن  للتنبيه  اأم����ان 
حلظة  اأي  يف  الذاتي  بالعزل  وبامل�سارعة 
املر�س  باأعرا�س  �سخ�س  اأي  فيها  ي�سعر 

لالإ�سابة. بتعر�سه  وي�سك 
معا  والعمل  الل��ت��زام  جميعا  علينا 
ما  ونخ�سر  للوراء  خطوات  نعود  ل  لكي 

مكت�سبات. من  حققناه 
م��واج��ه��ة  يف  احل��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  اإن 
للت�ساهل  فيها  جمال  ول  حا�سمة،  الوباء 

ال�ستهتار. اأو 
الداخلية  ل��وزي��ري  اأوع���زت  ل��ذل��ك، 
وجميع  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 
على  الرقابة  بت�سديد  املعنية  الأجهزة 
و�سعت  ال��ت��ي  ال��دف��اع  ب��اأوام��ر  الل��ت��زام 
بالتنفيذ  امل��واط��ن��ني  ���س��ح��ة  حل��م��اي��ة 
الأمن  ون�سميات  ن�سامى  واأ�سكر  احلازم. 
التي  والكوادر  املوؤ�س�سات  وجميع  العام 
�سالمتنا  على  للحفاظ  نهار  ليل  تعمل 

. جميًعا
واأخواتي، اإخواين 

وب���اء  م���واج���ه���ة  درو�������س  اأه�����م  اإن 
الذات  على  العتماد  يف  تتمثل  كورونا 

الغذائي. اأمننا  يف  وخ�سو�سا 
اإليه  وجهنا  لطاملا  الذي  الهدف  وهو 

وروؤيته. بحكمته  امللك  جاللة 

على  يقت�سر  ل  ال��غ��ذائ��ي  واأم��ن��ن��ا 
ق��درت��ن��ا ع��ل��ى ت��وف��ري ك��م��ي��ات ال��غ��ذاء 
وجودته  نوعيته  بل  فقط،  ال�سرورية 
اأي�����س��ًا، ل��ت��ك��ون ���س��ن��اع��ات��ن��ا ال��غ��ذائ��ي��ة 
م��ت��م��ي��زة ب��ن��وع��ي��ت��ه��ا وحت���ظ���ى ب��ث��ق��ة 
ودوليا،  اإقليميا  واأي�سًا  حمليًا،  امل�ستهلك 
رائدا  اإقليميًا  اأن ن�سبح مركزا  مبا ميكننا 

الغذائية. لل�سناعات 
الت�سدي  م��ع  بالتزامن  �سهدنا  وق��د 
نبهتنا  جلائحة كورونا حتديات وحوادث 
الرقابة  مب�ستوى  الرتقاء  اأهمية  اإىل 
الغذائية  منتجاتنا  و�سالمة  جودة  على 
امل��زارع  يف  واحليوانية،  منها  الزراعية 
وامل�����س��ان��ع وامل�����س��ال��خ وم��ن�����س��اآت ال��ت��وزي��ع 

والبيع. والتخزين 
م��وؤ���س�����س��ات  ج��م��ي��ع  اأ���س��ك��ر  اأن  واأود 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وو����س���ائ���ل الإع�����الم 
على  التاأ�سري  يف  جهودها  على  الوطنية 
ما  احليوي،  امللف  هذا  يف  اخللل  مواطن 
الإج���راءات  ت�سريع  اأهمية  اإىل  نبهنا 
الرقابة  منظومة  لإ���س��الح  ال�سرورية 
حر�سا  ب��ه��ا،  والرت���ق���اء  ال���غ���ذاء  ع��ل��ى 
و�سمعة  الأردين  امل��واط��ن  �سحة  ع��ل��ى 
قمنا  ذل��ك،  ولرتجمة  الأردين.  املنتج 
اأدوار  بتحديد  ���س��ري��ع  اأويل  ك��اإج��راء 
جودة  على  بالرقابة  املعنية  املوؤ�س�سات 
وتعزيز  اأكرب،  بو�سوح  و�سالمته  الغذاء 
وتطوير   ، املوؤ�س�سات  ه��ذه  بني  التكامل 
وفقًا  والرقابة  الفح�س  ب��روت��وك��ولت 
لالأغذية،  واملقايي�س  املوا�سفات  لأف�سل 
واب��ت��داء  املعنية  اجل��ه��ات  وج��ه��ت  وق��د 
الرقابية  اجل��ولت  بتكثيف  اليوم،  من 
على  ال��ع��ق��وب��ات  وت�����س��دي��د  امل��ي��دان��ي��ة 
امل��خ��ال��ف��ني. و���س��وف ن��ت��وج ه��ذه اجل��ه��ود 
حلماية  موحدة  رقابية  هيئة  ب��اإجن��از 
املنتجات  جودة  على  واملراقبة  امل�ستهلك 
الإن�����س��ان  ب�سحة  امل��رت��ب��ط��ة  ال�سلعية 
تدمج  و�سوف  الأ�سعار،  وكذلك  وغذائه 
لإعطائها  الهيئة  هذه  يف  موؤ�س�سات  عدة 
على  والقدرة  الرقابية  امل�سوؤولية  كامل 
حمليا  الأردين  ال��غ��ذاء  ج���ودة  ���س��م��ان 

الدولية. املوا�سفات  باأعلى  وعامليا 
ف��ر���س،  ال��ت��ح��دي��ات ه��ن��اك  ك���ل  يف 
الكثري  ت��ربز  ال�سعب  كورونا  حت��دي  ويف 
تر�سيخ  ف��ر���س  واأه��م��ه��ا:  ال��ف��ر���س  م��ن 
مبادرات  اإىل  وترجمتها  التكافل  ثقافة 
التحول  ت�سريع  وفر�سة  الأثر،  ملمو�سة 
واملرافق،  اخلدمات  من  للعديد  الرقمي 
ال�سناعة  يف  ل���الأردن  ال��رتوي��ج  وفر�سة 
لتبني  وف��ر���س��ة  وال���زراع���ة،  ال��غ��ذائ��ي��ة 
حلماية  ���س��روري��ة  ���س��ح��ي��ة  مم��ار���س��ات 
وغ��ريه  ال��وب��اء  ه��ذا  خطر  م��ن  جمتمعنا 
هذه  اغتنام  على  قدرتنا  الأمرا�س.  من 
ال�سيطرة  على  بقدرتنا  مرهونة  الفر�س 
منا  اللتزام  يتطلب  ما  وهو  الوباء،  على 

الوقاية. ب�سبل  جميعا 
خ���و����س ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة امل���ري���رة 
ولكن  وام��ت��ح��ان��ه��ا،  ال��ب�����س��ري��ة  ق���در  ه��و 
الب�سرية  ه��ذه  ارادة  هو  معها  التعامل 
الرتكيز  اىل  دائمًا  ولن�سعى  احلياة،  يف 
والل��ت��زام  وامل��ع��ل��وم��ة  ال�سفافية  ع��ل��ى 
والت�سحيح،  الأخطاء  من  والتعلم  الكامل 

وتوفيقه. اهلل  برعاية  ونتوكل  فلنعقل 

الرزاز: أهمية تهيئة الشباب لدخول سوق العمل
خالل اطالق مشروع »الشباب والتكنولوجيا والوظائف«

الغرايبة
ـــــــــــمـــــــــــا ضــــــــــــــرورة  ـــــــــًا وإن ـــــــــرف ـــــــــــم يـــــــعـــــــد ت الــــــــــتــــــــــحــــــــــّول الـــــــــرقـــــــــمـــــــــي ل
حوافز للقطاع الخاص والتوظيف في المحافظات وبرامج لتطوير المهارات الرقمية وتسريع التحول الرقمي
ـــب الــمــهــنــي ـــدري ـــت ــــى جـــانـــب ال ــقــنــيــة إل ــــم بـــرنـــامـــج خـــدمـــة عــلــم بـــبـــرامـــج مــــهــــارات ت دع

رئيس الوزراء يؤكد رفض األردن مواجهة 
فيروس كورونا بفكرة مناعة القطيع

*عمان 
منتدى  رئي�س  الأمري احل�سن بن طالل  �سمو  قال 
والتكافل  الزكاة  ماأ�س�سة  م�سروع  اإن  العربي،  الفكر 
نظرًا  فقط؛  اإ�سالميا  ولي�س  اإن�سانيًا،  توجهًا  ميثل 
للكلفة الب�سرية املرتتبة على ال�سراعات يف العامل.

ياأتي  الزكاة،  ماأ�س�سة  م�سروع  اإن  �سموه،  واأ�ساف 
الإن�سانية  املوؤ�س�سية  “اأن  لإث��ب��ات  ال�سعي  �سمن 
مزروعة يف ثقافتنا”، داعيا اإىل اأن�سنة الإح�سائيات 

والأرقام عند احلديث عن مو�سوع الزكاة.
واأ�سار اإىل اأهمية ذلك و�سرورته يف التعّرف اإىل 
حقيقة عمق الأ�سى واملر�س والفاقة بني الالجئني 
يف  ذل��ك،  ج��اء  اأوطانهم.  من  واملهجرين  واملقتلعني 
نّظمه  لقاء  يف  م�ساركته  خ��الل  ل�سموه،  مداخلة 
الت�سال  تقنية  عرب  اأخريا،  العربي،  الفكر  منتدى 
من  التخفيف  يف  والوقف  الزكاة  دور  حول  املرئي، 
الجتماعي  امل�ستويني  على  ك��ورون��ا  جائحة  اآث���ار 
اليوم  املنتدى،  عن  �سادر  بيان  وفق  والقت�سادي، 
املاأ�ساوي،  الواقع  معطيات  اإن  �سموه:  وقال  الأحد. 
م�سلمون،  العامل هم  باملئة من لجئي  اأن 80  تو�سح 
تعمل  الإ�سالمية  الإرادة  جلعل  “العمل  اإىل  داعيا 
الكرامة  حتقيق  اإىل  والنتقال  اجلميع،  اأج��ل  من 
وحتقيق  لالإن�سان،  املهانة  اأ�سكال  وجتاوز  الإن�سانية 
من  �سبكة  وبناء  ُظِلَمت،  التي  لأّمتنا  العام  ال�سالح 
امل�ساءلة امل�سوؤولة«. واأ�سار �سموه يف هذا ال�سياق، اإىل 
جتربة رابطة جنوب �سرق اآ�سيا الناجحة يف البناء 
بع�سهم،  على  والعتماد  املتكافل  ال�ستقالل  على 
رغم  اخلارجي  العامل  على  العتماد  “اإن  وق��ال: 
اأّمتنا تعاين  ُن�سدان ال�ستقالل املتكافل، هو ما جعل 
“اإن الوقت لي�س يف  وتدفع ثمن كل ذلك«. واأ�ساف، 
�ساحلنا، ولي�س يف �سالح اله�ّسني واملهّم�سني”، مت�سائاًل 
العامل الإ�سالمي ليحتل  اأمام  الفر�س  اإمكانات  حول 
بالتايل  ويثبت  الأمم،  وب��ني  ال�سم�س  حتت  مكانه 
ثقافتنا  يف  مزروعة  اإن�سانية  موؤ�س�سية  هناك  اأن 
القول  يف  ُمن�سف  ع�سري  مدخل  نحو  الأبواب  لفتح 
العام  لالأمني  حما�سرة  اللقاء،  وَت�سّمن  والفعل. 

الدكتور علي حميي  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  لالحتاد 
الدين القره داغي حول هذا املو�سوع، دعا فيها اإىل 
تطوير دور الوقف، واعتماد الإدارة ال�سرتاتيجية 
يف  اجل��ي��دة  اجل��وان��ب  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  لالقت�ساد، 
القت�ساد الراأ�سمايل وال�سرتاكي للخروج باقت�ساد 
اإ�سالميًا،  بال�سرورة  لي�س  واأخالقي،  اإن�ساين  ثالث 
النتقال  تتيح  اأفكار  تطبيق  على  اأي�سًا  يعمل  لكنه 
من الفقر املدقع اإىل الكفاف، وبالتايل اإىل الكفاية 
على  التوقعات  اأن  داغ��ي  ال��ق��ره  واأو���س��ح  التامة. 
الفقراء  ع��دد  زي���ادة  اإىل  ت�سري  ال���دويل  امل�ستوى 
يف  كورونا  جائحة  تنقل  واأن  مليار،  اإىل  العامل  يف 
العامل اأدى اإىل فرتة ك�ساد وركود، مبا يف ذلك تفاقم 
لن�سف  ال���رزق  م�سادر  تهديد  خ��الل  م��ن  البطالة 
القوى العاملة يف العامل. وقال الأمني العام للمنتدى 
الدكتور حممد اأبو حمور، اإن للزكاة والوقف دورًا يف 
امل�ساألة  اأن  غري  والتنمية،  ال�ستقرار  عوامل  تعزيز 
تكافلية  اجتماعية  ولكنها  اقت�سادية  فقط  لي�ست 
لتحقيق العدالة بني اجلميع، م�سريا اإىل اأن توقعات 
يف  الفقراء  عدد  بزيادة  الدولية  املوؤ�س�سات  لبع�س 

العامل بحوايل 71 اإىل 100 مليون �سخ�س.
منطقة  �سيا�سات  وح��دة  رئي�س  تناولت،  فيما 
املفو�سية  يف  اإفريقيا  و���س��م��ال  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
�سادن  الالجئني  ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�سامية 
جائحة  ع��ن  ال��ن��اجت  التهديد  مداخلتها  يف  خ��اّلف 

كورونا وحرمان الالجئني من اخلدمات الأ�سا�سية.
واأ�سارت خاّلف اإىل اأن املفو�سية ال�سامية عملت 
النقدية،  والإع��ان��ات  الأ�سا�سية  امل��واد  توزيع  على 
الزكاة  اأموال  من  مليون دولر  وا�ستطاعت جمع 43 
وال�سدقات لهذه الغاية. واأو�سح بع�س امل�ساركني يف 
الوقف  من  ال�ستفادة  يف  �سبقنا  الغرب  “اأن  اللقاء، 
عامة  فل�سفة  وج��ود  من  بد  ول  و�سحيًا،  تعليميًا 
مل�ساريع الزكاة والوقف وربطها بالتنمية امل�ستدامة، 
م�ساريع  يف  املوؤ�س�سية  التكاملية  الأهمية  وتاأكيد 
الزكاة والوقف، وزيادة الوعي يف هذا املجال �سمن 

اإطار ت�سريعي وثقايف واإعالمي«.

*عمان
اكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم اأجمد الع�سايلة 
اإن ما مت تداوله خالل اليومني املا�سيني عرب مواقع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ح��ول ع���ودة ف��ر���س حظر 
احل��ايل وملدة  ايلول   20 من  ب��دءاً  ال�سامل  التجول 

اأ�سبوعني غري �سحيح.
وقال ان الإج��راءات التي مت اتخاذها ل تن�س 
تت�سمن  لكنها  ال�سامل  التجول  حظر  فر�س  على 
ت�سديد الإجراءات على التجمعات واملمار�سات التي 

ت�سهم يف انتقال العدوى.
ومنعها  التجّمعات،  على  الرقابة  ت�سديد  اأّوًل: 
احلّكام  و�سيقوم  القانونّية،  امل�سوؤولّية  طائلة  حتت 
الإدارّيون، بالتن�سيق مع الأجهزة الأمنّية بالتعامل 
الجتماعّية  املنا�سبات  يقيم  م��ن  ك��ّل  م��ع  ب��ح��زم 
والتي  اأخ���رى،  جتّمعات  اأّي  اأو  وال��ع��زاء  ك��الأف��راح 

تزايدت وبكّل اأ�سف خالل الأّيام املا�سية.
العاّمة  واملوؤ�ّس�سات  الوزارات  التاأكيد على  ثانيًا: 
لديها  املوّظفني  عدد  بتخفي�س  احلكومّية  والدوائر 
ا�ستمرار  ي�سمن  ال��ذي  وباحلّد  الأدن���ى،  احل��ّد  اإىل 
املرجع  يقوم  اأن  على  للمواطنني؛  اخلدمات  تقدمي 
املخت�ّس بتدوير الّدوام بني املوّظفني، وحتديد دوام 
عملهم  طبيعة  تالئم  مّمن  ُبعد،  عن  منهم  جمموعة 

ذلك.

الوزارات  يف  الجتماعات  بعقد  الكتفاء  ثالثًا: 
العاّمة  والهيئات  احلكومّية  واملوؤ�ّس�سات  والدوائر 
عن ُبعد، وباأقّل الأعداد املمكنة؛ مبا يف ذلك جل�سات 
يوم  من  ب��دءًا  عقدها  �سيتّم  التي  ال���وزراء  جمل�س 

الثالثاء املقبل بتقنّية الت�سال املرئي.
اإ�سعار  رابعًا: منع الزيارات يف امل�ست�سفيات حتى 
املر�سى،  م��ع  اآم��ن��ة  توا�سل  و�سائل  واإي��ج��اد  اآخ���ر، 
اأ�ساليب  بتطوير  امل�ست�سفيات  يف  التزاحم  وتخفيف 

التعامل الإلكرتوين لتحديد املواعيد واملعاجلات.
خالل  يتّم  قد  بانه  الع�سايلة  ال��وزي��ر  واو���س��ح 
الوبائّية،  احلالة  لتطّورات  ووفقًا  املقبلة،  الأّي��ام 
اآلّيات  اإيجاد  تت�سّمن  جديدة  قرارات  عن  بالإعالن 
الهيئات  واأع�����س��اء  الطلبة،  �سالمة  ت�سمن  فاعلة 
وامل��دار���س،  اجل��ام��ع��ات  يف  والإدارّي�����ة  التدري�سّية 
يف  ال�سالمة  اإج�����راءات  تطبيق  على  والت�سديد 
وامل���ولت،  التجّمعات  واأم��اك��ن  وامل��ق��اه��ي،  املطاعم 
وجميع املن�ساآت القت�سادّية، بالإ�سافة اإىل امل�ساجد 
اأوامر  وتطبيق  عليها،  الرقابة  وتكثيف  والكنائ�س، 

الدفاع بحّق كّل من يخالف.
اليوم  من  اعتبارًا  �ستبداأ  اأنه  الع�سايلة  واأ�ساف 
الأج��ه��زة  م��ن  ل��ل��رق��اب��ة  مكّثفة  ح��م��الت  الث��ن��ني 
واملن�ساآت،  املواقع  جميع  على  والأمنّية  الرقابّية 

ل�سبط اأّي خمالفات.

األمير الحسن: مشروع مأسسة الزكاة 
والتكافل ُيمّثل توجهًا إنسانيًا

العضايلة:قرارات جديدة تخص 
المدارس والجامعات قريبا



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

محلي االثنين )14( أيلول 2020
العدد )1669( 4

*عمان 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  م��ن  بتوجيهات 
رئي�س هيئة  اوعز  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 
اأحمد  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  امل�سرتكة  الأرك����ان 
احلنيطي، بنقل الفنان الأردين حممد اخلتوم اإىل 

مدينة احل�سني الطبية. 
الفنان  امللكية  الطبية  اخلدمات  كوادر  ونقلت 
اإح����دى �سواحي  ال��ك��ائ��ن يف  م��ن��زل��ه  م��ن  اخل��ت��وم 
مزودة  اإ�سعاف  �سيارة  بوا�سطة  عمان،  العا�سمة 
بفريق طبي ومتري�سي اإىل مدينة احل�سني الطبية.

وثمن ذوو اخلتوم مواقف جاللة القائد العلى 
�سكرهم  عن  معربين  ال�سامية،  ومكارمه  امل�سرفة 
اجلي�س   – الأردنية  امل�سلحة  بالقوات  واعتزازهم 
نا�سدوا  اخل��ت��وم  الفنان  ذوي  اأن  يذكر  العربي. 
عبد  امللك  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  جاللة 
التوا�سل  ومواقع  الإعالم  و�سائل  عرب  الثاين  اهلل 
الطبية  احل�سني  مدينة  اإىل  بنقله  الجتماعي 

ل�ستكمال عالجه.

*عمان 
الأح���د،  ال��ع��ه��د،  ويل  موؤ�س�سة  وق��ع��ت 
التعليم  دائ��رة  �سركة  مع  تفاهم  مذكرة 
لتطوير املهارات )كود �سريكل( للعمل ب�سكل 

م�سرتك على تنفيذ برنامج »كود+«.
مديرتها  املوؤ�س�سة  عن  امل��ذك��رة  ووق��ع 
وعن  منكو،  مت��ام  ال��دك��ت��ورة  التنفيذية 
ال�سركة رئي�ستها التنفيذية جيدا ال�سّناع.

بعد،  ع��ن  وقعت  التي  امل��ذك��رة  ت  ون�سّ
على العمل ب�سكل م�سرتك لتوفري تدريبات 
والربجمة  الرقمية  املهارات  يف  متخ�س�سة 
ودورات م�ساندة لت�سجيع الريادة الرقمية 
اإن�ساء  من  املحافظات  الن�ساء يف  التي متّكن 
احتياجات  م��ع  تن�سجم  ة  خا�سّ م�ساريع 
املجتمعات املحلّية. ويهدف برنامج “كود+” 
من  تعاين  التي  الأردنية  امل��راأة  متكني  اإىل 
خ��ارج  القت�سادية  ال��ف��ر���س  حم��دودي��ة 
مهارات  واإك�سابها  عمان،  العا�سمة  حدود 
من�سات  ا�ستخدام  من  لتمكينها  اأ�سا�سية 
فر�سها  لتعزيز  حمدثة  تقنية  واأدوات 
املجتمعات  ورف��د  القت�سادي  التمكني  يف 

بهذه  �سعادتها  عن  منكو  وع��رّبت  املحلية. 
ال�سراكة ان�سجاما مع حماور عمل املوؤ�س�سة 
املتعلقة بجاهزية العمل والريادة. وقالت: 
نطمح من خالل �سراكة عملنا اجلديدة اإىل 
تاأثري  واإح��داث  املوؤ�س�سة،  عمل  حماور  رفد 
واأن  ة  خا�سّ املحلّية  املجتمعات  يف  اإيجابي 
مو�سوع الربجمة اهتمامًا  يويل   ”+ “كود 
مليون  مبادرة  نعمل عليه يف  ما  كبريًا، وهو 
�سركاء  م��ع  ننفذها  ال��ت��ي  اأردين  م��ربم��ج 
وتعد  املتحدة،  العربّية  الإمارات  يف  العمل 
من  املجتمع  لفئات  ممكنة  ال�سراكات  هذه 
اأهليتها  برفع  وت�سهم  اخللفيات  خمتلف 

لت�ساوي الفر�س للجميع.
�سعيدة  اإنها  ال�سّناع  قالت  ال�سياق،  ويف 
جدا بهذه ال�سراكة التي تن�سجم مع اأهداف 
 )Code Circle( التعليم  دائرة  �سركة 
خالل  من  الأردنيني  متكني  على  تعمل  التي 
ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ع��زز ال��ربجم��ة وري����ادة 
ال�سباب  لدى  الإبداعية  واملهارات  الأعمال 
ذات  املجتمعات  اإىل  بالإ�سافة  والبالغني، 
الفر�س املحدودة. وتابعت: هدفنا تقدمي 

القرن  م��ه��ارات  تغر�س  تعليمية  ب��رام��ج 
احلادي والع�سرين، تلك املهارات التي تلهم 
وتوفر  التعلم  يف  الراغبني  جميع  ومتكن 
والقيادة  للمناف�سة  الالزمة  الأدوات  لهم 

والعي�س يف جمتمع عاملي.
“كود+”،  خ��الل  م��ن  اأن���ه  واأ���س��اف��ت، 
�سنعمل على تعزيز الإمكانات القت�سادية 
ل�سبكة  العنان  واإط��الق  الأردنية،  للمراأة 
البع�س  بع�سهن  يدعمن  ال��الت��ي  الن�ساء 
اح��رتام  وبناء  الأع��م��ال،  ري��ادة  رحلة  يف 
ال�����ذات، وال��ث��ق��ة ب��ال��ن��ف�����س وال���ق���درات 
الن�ساء  هوؤلء  ت�ساعد  التي  التكنولوجية 
وجمتمعاتهن،  ب��اأ���س��ره��ن  النهو�س  على 
بالقطاع  ال��ن�����س��اء  ه����وؤلء  رب���ط  وك��ذل��ك 

اخلا�س الأردين الأو�سع.
تدعمه  “كود+”  برنامج  اأن  اإىل  ي�سار 
 )CTEK( ال��دول��ّي��ة  �سيتيك  موؤ�س�سة 
وي���رك���ز ع��ل��ى مت��ك��ني ال�����س��اب��ات وت��ع��زي��ز 
م�ساركتهن القت�سادّية، والت�سبيك مع عدد 
والريادة  الأعمال  قطاعات  يف  املعنيني  من 

لتعزيز فر�س النجاح والتطوير لديهن.

*عمان 
اأعلنت وحدة تن�سيق القبول املوحد يف 
عن  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
الأردنيني  الطلبة  مفا�سلة  امتحان  اإلغاء 
العامة  الثانوية  �سهادات  على  احلا�سلني 

العربية للعام احلايل 2020 /2021.
اأن  الأح��د،  بيان  يف  ال��وزارة  واأو�سحت 
العامة  لل�سيا�سة  وفقًا  المتحان  هذا  عقد 
الأردن��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  الطلبة  ل��ق��ب��ول 
يجري فقط يف حال وجود ت�ساوي املعدلت 

الن�سبة  ع��ل��ى  امل��ت��ن��اف�����س��ني  ال��ط��ل��ب��ة  ب��ني 
من  العربية  ال�سهادات  حلملة  املخ�س�سة 
كلية  كل  يف  باملئة   5 وهي  املقررة،  املقاعد 
ت�ساوي  ح��الت  اأن  واأ�سافت  تخ�س�س.  اأو 
املتقدمني  الأردنيني  الطلبة  بني  املعدلت 
هذا العام للقبول املوحد حمدودة جدًا، ول 
ت�ستدعي عقد امتحان مفا�سلة، ولن توؤدي 
لهوؤلء  امل��ق��ررة  املقاعد  ع��دد  جت��اوز  اإىل 
احلا�سلني  بالطلبة  يتعلق  وفيما  الطلبة. 
على �سهادة الثانوية العامة الكويتية بينت 

اأو�ساعهم  يف  النظر  �سيجري  انه  ال��وزارة 
لهم من  النهائي املحدد  املوعد  انق�ساء  بعد 
قبل جمل�س التعليم العايل لتحميل ك�سوف 

عالماتهم يوم الربعاء 23 اأيلول احلايل.
من جهة اأخرى، قالت الوزارة اإن املوعد 
لتحميل  املجل�س  قبل  من  املحدد  النهائي 
�سهادات املعادلة ال�سادرة عن وزارة الرتبية 
الثانوية  �سهادات  حملة  لطلبة  والتعليم 
من  اخلام�س  يف  �سيكون  الأجنبية  العامة 

ت�سرين الأول املقبل.

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة الأرك����ان 
والقوى  ل���الإدارة  امل�ساعد  رع��ى  امل�سرتكة، 
ال��ب�����س��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع��ب��د اهلل 
العلمي  املو�سم  افتتاح  حفل  ال�سديفات، 
تنظمه  الذي  والأربعني  اخلام�س  ال�سنوي 
)الغزو  بعنوان  الع�سكري  الإفتاء  مديرية 
يف  الإ�سالمية(  الهوية  يف  واأث��ره  الفكري 
الإ�سالمية،  للعلوم  احل�سن  الأم���ري  كلية 
بح�سور وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 
الإ�سالمية الدكتور حممد اخلاليلة، ومفتي 
الدكتور  العميد  الأردنية  امل�سلحة  القوات 

ماجد الدراو�سة.
ياأتي  ال�سديفات:  الركن  العميد  وقال 
مديرية  تنظمه  ال��ذي  املو�سم  هذا  انعقاد 
على  ���س��اه��دًا  ليكون  الع�سكري،  الإف��ت��اء 
العميق  واإدراك���ه  اجلي�س  هذا  م�سطفوية 
واأجيالها  الأم��ة  تواجهها  التي  للتحديات 
امللكية  التوجيهات  ولترتجم  ال��ق��ادم��ة، 
ال�سامية برعاية املجال�س العلمية الدينية 
من  رئي�سًا  حم���ورًا  ت�سكل  التي  الفكرية 
حماور ال�سرتاتيجية الأردنية، للدفاع عن 
ومكافحة  النقي  وجوهره  الإ�سالم  حقيقة 
خوارج الع�سر وفكرهم املتطرف وعقيدتهم 
والت�سامح  ال��ع��دال��ة  قيم  ون�سر  امل��دم��رة، 

والحرتام«.

العلم  اأن  امل�سلحة،  القوات  مفتي  وبني 
العاموُد  فهو  احلياة،  �سرورات  من  �سرورة 
وتوؤ�س�س  تقدمها،  الأمم  عليه  تبني  الذي 
به  وتتجاوز  وم�ستقبلها،  حا�سرها  عليه 
التخلف واجلهل والتبعية والفقر، لذا جاء 
الإ�سالم اإىل العامل حاماًل معه مهمًة �ساميًة 
الهوية  �سوؤال  كان  املنطلق  هذا  ومن  نبيلًة، 
العربي  الفكر  يف  املحورية  الأ�سئلة  م��ن 
وقد  اإ�سالمية،  عربية  فهويتنا  املعا�سر، 
فهم الها�سميون هذه املعادلة عرب تاريخهم، 
ف��اأن�����س��اأوا ه���ذه ال��دول��ة ع��ل��ى ه���ذا امل��ب��داأ 
�ستجدونه  ما  وهذا  والعروبة(،  )الإ�سالم 
رحمه  املوؤ�س�س  امللك  �سماه  الذي  الكتاب  يف 
و�سوح  يف  نربا�سًا  لنا  ليكون  اأنا(،  )من  اهلل 
العربية  اأم��ت��ن��ا  اآم���ال  وحتقيق  هويتنا، 
هويته  وا���س��ف��ًا  تكلم  ح��ني  والإ���س��الم��ي��ة، 

ومرجعيته.
واأ�ساف اأن مديرية الإفتاء ل تاألو جهدًا 
ومعاجلة  لأفرادها،  الفكري  التح�سني  يف 
�ستى اأ�سكال الفكر املتطرف من خالل تاأهيل 
مديرية  تعقد  كما  املديرية،  واأئمة  علماء 
يف  ال���دورات  من  ع��ددًا  الع�سكري  الإف��ت��اء 
الإ�سالمية  للعلوم  احل�سن  الأم���ري  كلية 
املنت�سبني  فكر  وحت�سني  الأئ��م��ة  لتاأهيل 
علماء  فيها  ي�����س��ارك  امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات 
واأئمة ومنت�سبو القوات امل�سلحة والأجهزة 

بهدف  وخارجِه  الأردن  داخل  من  الأمنية 
وغر�س  والثقايف،  الديني  الوعي  تنمية 
وبناء  ال�سحيحة،  الإ�سالمية  العقيدة 
منت�سبي  لدى  الإ�سالمية  العربية  الهوية 

القوات امل�سلحة الأردنية.
الأم����ري احل�سن  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  واأ����س���ار 
و�سفي  الإم��ام  العميد  الإ�سالمية،  للعلوم 
اخلطايبة، اإىل اأن املو�سم العلمي لهذا العام 
ينعقد حتت عنوان )الغزو الفكري واأثره يف 
الهوية الإ�سالمية (، يف هذا ال�سرح العلمي 
ثقافة  لن�سر  الأكادميي  بكادره  �سعى  الذي 
الفكر  وحم��ارب��ة  والع���ت���دال  الو�سطية 
لن  الأمة  اأن  موؤكدًا  العلم،  ب�سالح  املتطرف 
ترتقي اإل اإذا ا�ست�ساءت بنور العلم املو�سل 
اإىل معرفة اهلل عز وجل، والذي جاءت به 
جميع  ون�سره  طلبه  على  وحثت  النبوات، 
اإىل  الإفتاء  مديرية  وت�سعى  الر�سالِت، 
تزويد منت�سبيها بكل ما هو جديد ومفيد، 
حتى يكون الإمام على اطالع وا�سع وات�سال 

دائم بالعلوم واملعارف الدينية.
ومفتي  الق�ساة،  قا�سي  الفتتاح  ح�سر 
املعنوي،  التوجيه  وم��دي��ر  اململكة،  ع��ام 
العلماء،  م��ن  وع��دد  ال��ع��ام،  الأم���ن  ومفتي 
وعدد  الأردنية،  اجلامعات  من  ومندوبون 
امل�سلحة  ال���ق���وات  يف  امل���دار����س  اأم����ار  م��ن 

الأردنية - اجلي�س العربي.

الخوالدة يحاور الشباب ضمن 
حملة صوتك....مستقبلك

*عمان 
علي  الدكتور  والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزارة  عام  اأمني  دعا 
اخلوالدة، ال�سباب للم�ساركة يف العملية النتخابية تر�سحا وت�سويتا 
لختيار من ميثلهم يف الربملان بناًء على اأ�س�س براجمية بعيدة عن اأية 

اعتبارات اأخرى.
املرئي  الت�سال  تقنية  عرب  ح��واري��ة  جل�سات  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سمن   ،2020 بالنتخابات  وامل�ساركة  ال�سباب  دور  بعنوان:  )زووم( 
�سباب  هيئة  مع  بالتعاون  م�ستقبلك”  “�سوتك  حملة  جل�سات  �سل�سلة 

كلنا الأردن.
ولفت اخلوالدة اإىل اأن امل�ساركة بالنتخابات حق د�ستوري وواجب 
وطني، واأن املجل�س النيابي جزء اأ�سا�سي من نظام احلكم يف الأردن ما 

يوؤكد اأهمية هذه املوؤ�س�سة التي ت�سرع وتراقب عمل احلكومة.
ال�سباب والأحزاب،  الوزارة م�ستمرة منذ �سنوات بتدريب  اأن  وبني 
كافة،  اململكة  حمافظات  يف  معهم  خا�سة  ول��ق��اءات  برامج  ولديها 
الربملان  حول  توعوية  كتيبات  �سل�سلة  �ستطلق  اأنها  اإىل  بالإ�سافة 
حمطات  عرب  �ستبث  فيديوهات  جانب  اإىل  وغريها،  ون�ساأته  واأهميته 

ف�سائية ومواقع التوا�سل الجتماعي.
وطالب اخلوالدة ال�سباب بتفعيل م�ساركتهم بالنتخابات وممار�سة 
حقهم يف الت�سويت وتغيري ال�سلوك النتخابي بالتحاور مع املر�سحني 

والطالع على براجمهم واختيارهم على هذا الأ�سا�س.

األعلى للسكان ينّظم ورشة 
للتوعية بقضايا تنظيم األسرة

*عمان 
نّظم املجل�س الأعلى لل�سكان بالتعاون مع اجلمعية الأردنية لتنظيم 
وحماية الأ�سرة، وبدعم من م�سروع ال�سرينت الهولندي، الأحد، ور�سة 
وداعمي  اإعالميني  مب�ساركة  الإجنابية،  ال�سحة  بق�سايا  توعوية 

الق�سايا ال�سكانية.
وقالت مديرة وحدة الإعالم والت�سال يف املجل�س عطاف احلديد، 
ال�سحة  بق�سايا  الإع��الم��ي��ني  وع��ي  تعزيز  اإىل  تهدف  ال��ور���س��ة  اإن 

الإجنابية يف الأردن.
وت�سمنت الور�سة، جل�سة قّدمتها مديرة وحدة الربامج يف املجل�س 
مفهوم  فيها  ا�ستعر�ست  الدعجة  �سو�سن  الدكتورة  لل�سكان  الأعلى 
الفر�سة  �سيا�سات  حتقيق  يف  ودوره��ا  ومكّوناتها،  الإجنابية  ال�سحة 
للتوعية  العزة،  الرئي�س يف املجل�س غالب  الباحث  ال�سكانية. وعر�س 
يف جمال ال�سحة اجلن�سية والإجنابية واحلقوق الإجنابية للمراهقني 
وال�سباب. كما عر�ست الدكتورة �سيماء جواودة من اجلمعية الأردنية 
لتنظيم وحماية الأ�سرة، لتنظيم الأ�سرة والتعريف ب�سرطاين الثدي 

وعنق الرحم، وعالقتهما بال�سحة الإجنابية.
ن�سرين  املجل�س  يف  العامة  والعالقات  الت�سويق  من�ّسقة  وتناولت 

الق�سا�س ق�سايا ال�سكان والتنمية يف الإعالم الأردين.

رئيس هيئة األركان يزور 
جامعة الحسين التقنية

*عمان 
اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  اأكد 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  العهد  ويل  �سمو  روؤى  اأهمية  احلنيطي، 
التعليم  لل�سباب الأردين يف املجالت كافة، خا�سًة يف جمال  الداعمة 
وتاأهيل  لتطوير  التقنية  احل�سني  جامعة  باإن�ساء  املتمثل  التقني 

مهاراتهم يف الهند�سة والتكنولوجيا وعلم احلا�سوب.
�سرورة  اإىل  م�سريًا  ونوعيته،  اجلامعة  بنموذج  اإعجابه  واب��دى 
تعزيز التعاون امل�سرتك يف جمال التعليم التقني بني القوات امل�سلحة 

وجامعة احل�سني التقنية.
جاء ذلك خالل زيارة رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة، الأحد، اإىل 
التعاون  اآف��اق  لتو�سيع  الأع��م��ال،  جممع  يف  التقنية  احل�سني  جامعة 
بني  احلا�سوب،  وعلم  والهند�سة  التكنولوجيا  جم��ال  يف  الأك��ادمي��ي 

القوات امل�سلحة الأردنية - اجلي�س العربي وجامعة احل�سني التقنية.
رئي�س  نائب  من  مف�سل  �سرح  اإىل  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�ستمع 
اجلامعة لل�سوؤون الأكادميية الدكتور اإ�سماعيل احلنطي، حول مراحل 
تاأ�سي�س اجلامعة وبراجمها والدرجات العلمية التي متنحها للخريجني، 
واأهم اإجنازاتها والأهداف التي ت�سعى اإىل حتقيقها من خالل الإ�سهام 
واملوؤهل  املدرب  بال�سباب  العمل  �سوق  ورفد  التقني،  التعليم  تطوير  يف 
يف التخ�س�سات التقنية التطبيقية التي حتتاجها اأ�سواق العمل املحلية 
على  الرتكيز  مع  احلديثة،  العلمية  امل�ستجدات  ملواكبة  والإقليمية، 

اجلودة وامل�ستوى العايل لرباجمها.
وجال اللواء الركن احلنيطي يف مرافق ومراكز اجلامعة، بدءًا من 
باأحدث الأجهزة  املعلومات املجهز  الهندي لتكنولوجيا  املركز الأردين 
احلا�سوبية املتقدمة، منها احلا�سوب العمالق )ال�سوبركمبيوتر( الذي 
الدولة يف  الأردنية احلكومية واخلا�سة وموؤ�س�سات  ي�ساعد اجلامعات 
جمال البحث العلمي، اإ�سافًة اإىل امل�ساغل الهند�سية التابعة للجامعة 
واملزودة بالأجهزة واملعدات ال�سناعية لتدريب الطلبة عمليًا يف جمال 
الذي  والبتكار  للريادة  التميز  مبركز  م��رورًا  وال�سناعات،  الهند�سة 
اأردنية  �سركة   25 من  لأك��رث  اأعمال  وم�سرعة  حا�سنة  على  يحتوي 

نا�سئة خمت�سة يف جمال هند�سة التكنولوجيا.
اإحدى مبادرات موؤ�س�سة  اأن جامعة احل�سني التقنية هي  اإىل  ي�سار 
�سمو ويل العهد الأمري احل�سني بن عبداهلل والتي ل تهدف اإىل حتقيق 
الأ�سواق  يرفد  تقني  تعليم  لتقدمي  واأن�سئت عام 2016  املادي،  الربح 
املحلية والعاملية بطلبة موؤهلني ل�سوق العمل يف جمال الهند�سة وعلم 

احلا�سوب وتخ�س�سات اأخرى.
املهند�س  العهد  ويل  موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  الزيارة  ح�سر 
غ�سان نقل، ومدير عام موؤ�س�سة ويل العهد الدكتورة متام منكو، وعدد 
من �سباط القوات امل�سلحة الأردنية- اجلي�س العربي واأع�ساء جمل�س 

اأمناء جامعة احل�سني التقنية.

بتوجيهات ملكية: نقل الفنان الختوم 
إلى مدينة الحسين الطبية

مذكرة بين مؤسسة ولي العهد وكود 
سيركل لتشجيع الريادة الرقمية لدى النساء

إلغاء امتحان مفاضلة الطلبة األردنيين 
حاملي الثانوية العامة العربية لهذا العام

افتتاح الموسم العلمي الخامس واألربعين 
في كلية األمير الحسن للعلوم اإلسالمية

مقال رئيس التحرير

ن�سرته  خرب  يف  ج��اء 
اإدارة  جمل�س  اأن  الف�سائية  القنوات  اإحدى 

الأعلى  ال�سمان الجتماعي وافق على رفع احلد  موؤ�س�سة 
ملحفظة ال�سندات اإىل 65% ، مما يعني رفع خم�س�سات القرتا�س 

احلكومي من �سندوق ال�سمان الجتماعي اإىل %65  .
وجاء هذا القرار بناء على توقعات بعدم منو قيمة املوجودات 
ن�سبة  ي��رف��ع  ق��د  مم��ا  ال�����س��م��ان؛  اأم����وال  ا�ستثمار  ���س��ن��دوق  ل��دى 
ال�سندوق  م��وج��ودات  جممل  م��ن  احلكومي  الق��رتا���س  �سندات 
ال�سمان  اأم���وال  ا�ستثمار  �سندوق  بيانات  امل�ستقبل،وت�سري  يف 
منت�سف  نهاية  حتى  الإلكرتوين  موقعه  عرب  املن�سورة  الجتماعي 
قيمة  م��ن   %60.6 اإىل  ال�����س��ن��دات  حمفظة  و���س��ول  اإىل   2020

ال�سندوق.  موجودات 
موقع  اىل  الروا�سدة  حممد  الدكتور  القت�سادي  اخلبري  ويبني 
احلكومة  ق��رار  على  ترتتب  التي  املخاطر  الخ��ب��اري   �سواليف 
باقرتا�س اكرث من ن�سف اأموال ال�سمان الجتماعي فقال الدكتور 
دينار  مليار   6.5 اقرت�ست  الآن  حتى  احلكومة  ان   ، الروا�سدة 
الجتماعي  ال�سمان  اأم��وال  من   %62 ن�سبته  ما  اأي   ، ال�سمان  من 
خطر  هو   %65 اىل  الن�سبة  ورفع   ، واملواطنني  املودعني  ومدخرات 

كبري يتهددها . 
اأم��وال  من  احلكومة  اقرتا�س  اأن  الروا�سدة  الدكتور  واعترب 
اأن  خا�سة   ، عليها  حتا�سب  اأن  يجب  جرمية  القدر  وبهذا  ال�سمان 
املوؤ�س�سة  من  م�ستقبلي  التزام  تعترب  الجتماعي  ال�سمان  اأم��وال 
للمواطنني واملتقاعدين واملدخرين ، واقرتا�س احلكومة 6.5 مليار 
دينار من اأ�سل 10.5 مليار اأي ما يزيد عن ن�سف موجودات ال�سمان 

ي�سكل خطرا كبريا وكارثة . 
ال�سمان  اأم���وال  يف  الأ���س��ل  اأن   ، ال��روا���س��دة  الدكتور  واأ���س��اف 
واإقرا�سها  الأردين  ال�سوق  داخ��ل  ا�ستثمارها  ه��و  الجتماعي 
فر�س  وخلق   ، حقيقية  م�ساريع  يف  ل�ستثمارها  اخلا�س  للقطاع 
عمل للعمالة الأردنية ، من خالل ان�ساء امل�سانع وال�سركات ، اإل اأن 
اقرتا�س احلكومة اأموال ال�سمان وبهذه الن�سبة عطل ال�ستثمارات 

وامل�ساريع يف ال�سوق املحلية وعطل النمو القت�سادي يف الأردن . 
هناك  هل   ، حديثه  معر�س  يف  الروا�سدة  الدكتور  وت�ساءل 
حكومة يف اأي دولة يف العامل متار�س وتقوم مبا تقوم به احلكومة 
ام��وال  او  الجتماعي  ال�سمان  اأم���وال  �سناديق  جت��اه  الأردن��ي��ة 
�سناديق املوظفني فيها ؟ ليجيب اأنه ل يوجد دولة يف العامل قامت 
مبا فعلته احلكومة الأردنية مع اأموال �سندوق ال�سمان الجتماعي 

الأردين . 
به  ما قامت  ، وهو  الأكرب  الروا�سدة من اخلطر  الدكتور  وحذر 
الدويل  النقد  �سندوق  من  بالطلب  املالية  بوزارة  ممثلة  احلكومة 
�سندوق  من  اقرت�ستها  التي  الأم��وال  با�ستثناء  ال��دويل  والبنك 
تتمكن  حتى   ، ال��ع��ام  ال��دي��ن  اج��م��ايل  م��ن  الج��ت��م��اع��ي  ال�سمان 
الدويل  البنك  من  القرو�س  من  املزيد  على  احل�سول  من  احلكومة 
خطر  من  يزيد  مما   ، عليه  املوافقة  متت  ما  وهو  النقد  و�سندوق 

حتميل الأردن والأردنيني اأعباء ديون جديدة . 
ال��ع��ام قبل  ال��دي��ن  اأن اج��م��ايل  ال��روا���س��دة  ال��دك��ت��ور  واأو���س��ح 
ا�ستثناء ديون احلكومة لل�سمان الجتماعي كان 102 % من الناجت 
اموال  ا�ستثناء  بعد  اما   ، دينار  مليار   32 يبلغ  كان  حيث  املحلي 
ما  اي  دينار  مليار   25.5 فاأ�سبح  احلكومة  اقرت�ستها  التي  ال�سمان 
احلكومة  �سي�ساعد  ما  وهو   ، املحلي  الناجت  اجمايل  من   %81 ن�سبته 

على املزيد من القرتا�س  . 
يقر�س  اأن  يجوز  هل   .. اي�سا  ال��روا���س��دة  الدكتور  وت�ساءل 

ال�سمان احلكومة ؟
ملا  دينار  املليار  يتعدى  ل  الق��رتا���س  حجم  ك��ان  لو   : ليجيب 
الق�ساط  ب�سداد  احلكومة  التزام  مع  ذلك  يف  م�سكلة  هناك  كان 
اىل  احلكومة  جلوء  اأن  اإل   ، للموؤ�س�سة  الدين  من  عليها  املرتتبة 
تهديدا  �سكل  املوظفني  رواتب  لت�سديد  الجتماعي  ال�سمان  اموال 
املوؤ�س�سة امل�ستقبلي نحوهم  ، ويهدد التزام  وا�سحا لأموال املودعني 

ونحو تاأمني رواتبهم التقاعدية . 
م�سكلة  اأي  اأن  من  الروا�سدة  الدكتور  حذر   ، حديثه  ختام  ويف 
احلكومة  ت�ستطيع  لن  بالتايل   ، احلكومة  �ستواجهها  اقت�سادية 
يعد  وه��ذا   ، الجتماعي  ال�سمان  ل�سندوق  بالتزاماتها  ال��وف��اء 
على  املوؤ�س�سة  ق��درة  وع��دم   ، املودعني  لأم��وال  م�ستقبليا  تهديدا 

 . التزاماتها نحوهم  بت�سديد  الوفاء 
اإن�ساء  من  عامًا   38 بعد  ال�ستثمار  مرجعية  عن  احلديث  اإن 
موؤ�س�سة ال�سمان و15 عامًا من اإن�ساء �سندوق ال�سمان مقلق ويذهب 
فما  واإل  املواطنني،  باأموال  احلكومة  تدخل  �سرعنة  باجتاهات 

اأهدافها؟ الت�ساوؤلت وما  احلاجة لهذه 
كما  اإيجابية  بنتائج  تاأت  مل  لل�سمان  �سابقة  م�ساريع  اإن  وحيث 
و«العبديل”،   العقبة”  و«�سرايا  »ك��رمي«  �سكن  م�ساريع  يف  ح�سل 
�سمان  من  الأردين  للمواطن  تبقى  ما  باآخر  العبث  من  حمذرين 
ال��ذي  ال�سعب  الق��ت�����س��ادي  ال��و���س��ع  ظ��ل  يف  وعائلته  مل�ستقبله 
من  مزيد  فر�س  ونية  لالأ�سعار،  اجلنوين  والرتفاع  اململكة،  تعي�سه 

ال�سرائب.
باأموال  م�سا�س  اأو  تدخل  اأي  من  متخوفون  املواطنون  اليوم 
جبينهم  بعرق  الزمن  من  عقود  مدار  على  جمعوها  التي  الأردنيني 
مدعوه  اليوم  واحلكومة  عالية.   خماطر  ذات  اأو  فا�سلة  مب�ساريع 
والقت�سادي  املايل  وف�سلها  م�ساكلها  حلل  اأخرى  حلول  عن  للبحث 
ا�ستثمارات  رب��ط  خطورة  وهناك   ، املواطنني  حقوق  عن  بعيدًا 
لذلك  ملا  ال�ستثمارية  الوحدة  قبل  من  بالقرار  والتوحد  ال�سمان 
ال�ستثماري  بالقرار  للتدخل  للحكومة  مطلقة  �سالحية  اإعطاء  من 

وتوجيهه بال�سكل الذي تريده بعيدًا عن م�سلحة املواطنني .
يف  عمرهم”  “وحتوي�سة  ام��وال��ه��م  ان  ي��درك��ون  الردن��ي��ون     
 ، املتعاقبة  احلكومات  مطمع  الأم���وال  ه��ذه  كانت  فلطاملا   ، خطر 
الأردنية  للملكية  طائرات  عليها  ل�سراء  احلكومة  عني  كانت  فقد 
اخلرباء  معظم  اجمع  الذي  الأردين  النووي  املفاعل  متويل  اىل   ،
يف هذا املجال على عدم جدواه  ، اىل �سراء �سفارات الأردن وبيوت 
 ، ، اىل �سندوق فر�سان  ، ثم تاأجريها للحكومة  ال�سفراء يف اخلارج 
، وغريها  باملاليني  ال�سمان خ�سائر  اموال  الذي كبد  ال�سندوق  هذا 
هذه  يف  خدموا  ممن  ال�سرفاء  بع�س  ولول   ، امل�سبوهة  ال�سفقات  من 
الف�ساد  قنوات  يف  الأموال  هذه  لذهبت  ال�سعبي  وال�سغط  املوؤ�س�سة  

اموال اخل�سخ�سة. كما ذهبت 
   واخريًا ولي�س اآخرًا ؛ اللعب باأموال ال�سمان الجتماعي ، وهي 
وال�سرر   ، بالنار  اللعب  مبثابة  �ستكون   ، الأردنيني  مدخرات  متثل 
العقالء  فعلى   ، و�سيحرق اجلميع  �سيتطاير يف كل الجتاهات  الذي 
للنقابات  هنا  الأكرب  والدور   ، عنه  احلكومة  يد  كف  البلد  هذا  يف 
ال�سمان  موؤ�س�سة  منت�سبي  معظم  منت�سبيها  ي�سكل  والتي  املهنية 

. الجتماعي 
ال�ستثمارات  من  هو  ال�سمان  ام��وال  على  اخلطر  ان  احلقيقة 
حيث  ذلك  من  �سابقة  اأزمنة  يف  ال�سمان  اموال  عانت  وقد  الفا�سلة 
لبيع  احلكومي  القرار  على  النافذين  مطمع  هي  الأموال  هذه  كانت 
متويل  �سركات  يف  ا�سهم  ل�سراء  ال�سمان  دف��ع  اأو  متعرثة  �سركات 
حتويل  اخرى  حالت  يف  اأو  اموالها  على  وال�سطو  بها  التالعب  يتم 
لالمتيازات  بحرية  لأي  كربى  بن�سبة  بها  ال�سمان  ي�ساهم  �سركات 
ال�سمان  فيخ�سر  الدارة  جمل�س  لأع�ساء  ال�سخمة  وال��روات��ب 

الذهبية. الوظائف  ل�سالح حيتان  املفرت�سة  الرباح 

خالد خازر الخريشا

هل أموال األردنيين 
في الضمان 

اإلجتماعي بمهب 
الريح ؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
مناق�سة  جل�سات  اأوىل  الحد  انطلقت 
وال��ذي  ال��ع��ام،  لهذا  البالد  حالة  تقرير 
والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  ي�سدره 
�سنويا، وا�ستمل اليوم الأول على جل�ستني 
لقطاعي  الب�سرية  التنمية  حم��ور  �سمن 
مب�ساركة  العايل،  والتعليم  العام  التعليم 
تي�سري  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر 
واملخت�سني  اخل��رباء  من  ونخبة  النعيمي 

من القطاعني العام واخلا�س.
م�سطفى  الدكتور  املجل�س  رئي�س  واأكد 
الثالث  البالد  حالة  تقرير  اأّن  احلمارنه 
املجل�س  جلهود  ا�ستكماًل  العام  هذا  ياأتي 
امل�ساءلة  تعزيز  يف  ال�سابقة  ال�سنوات  يف 
ومراقبة تنفيذ ال�سرتاتيجيات واخلطط 

احلكومية.
اإىل  املرئي   ونّوه عرب تقنية الت�سال 
اختالف التقرير عن �سابقيه كونه يتطرق 
الأردن،  على  ك��ورون��ا  جائحة  اأث���ر  اإىل 
الر�سمية  واجلهات  الوزارات  تكّيف  ومدى 
اأّن  اإىل  احلمارنه  اأ�سار  كما  اجلائحة.  مع 
اأّي  قيا�س  –اأي�سًا-اإىل  يهدف  التقرير 

تغيري باخلطط اأو املوازنات لدى املوؤ�س�سات 
الر�سمية.

املجل�س ل�ستقبال  انفتاح  اأكد على  كما 
عر�ست  التي  التقارير  حول  مالحظات  اأّي 
اأو اأّي تو�سيات اأخرى، لي�سار اإىل ت�سمينها 
مع  ومناق�ستها  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  التقرير  يف 

الوزارة املعنية.
مناق�سة  على  داأب  املجل�س  ان  وق��ال 
امل�سّودة الأوىل من تقاريره الفرعية �سمن 
تقرير حالة البالد مع امل�سوؤولني واخلرباء 

يف كل قطاع. 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  واأ�سار 
اأول��ت  ال����وزارة  اأّن  اإىل  النعيمي  تي�سري 
و�سع  اإىل  الأول  ال��ي��وم  ومنذ  اهتمامها؛ 
اأّن  اإىل  منوها  اجلائحة،  ملجابهة  خطط 
كانت  ال��وزارة  بها  قامت  التي  الإج���راءات 
جيدة مقارنة مع �سيق الوقت والإمكانيات 

املتوفرة.
وا�ساف اأّن ال�ستنتاجات التي وردت يف 
اجلزء املتعلق بالتعليم العام كانت جيدة مع 
الورقة  ما ورد يف  الوزارة مع معظم  توافق 
ا�ستعداد  م��وؤك��دا  وت��و���س��ي��ات  حتليل  م��ن 
البحث  وفريق  املجل�س  مع  للتعاون  الوزارة 
تنفيذيه  خطة  وو���س��ع  ال��ورق��ة  لتطوير 

لتنفيذ ما ورد فيها من تو�سيات. 
بعد  عن  التعليم  اأّن  على  الوزير  و�سّدد 
الدور  واأّن  املبا�سر،  التعليم  عن  يعّو�س  ل 
بيئة  لتوفري  اأكرب  يكون  اأن  يجب  –الآن- 
مالئمة للتعليم، مو�سحا اأّن التعليم عن بعد 

كان جمانيًا على كافة من�سات الوزارة.

وقدمت من�سقة ال�سيا�سات التعليمية يف 
عر�سًا  احلالحلة  خلود  الدكتورة  املجل�س 
حول اأبرز ما جاء يف الأوراق؛ حيث اأ�سارت 
على  ا�ستملت  العام  التعليم  ورق��ة  اأّن  اإىل 
قطاع  تاأثر  اأهمها  اأ�سا�سية؛  حماور  ثالثة 
بالإ�سافة  كورونا،  بجائحة  العام  التعليم 
ال��ع��ام،  التعليم  ق��ط��اع  عمل  متابعة  اإىل 
يف  ال��ع��ام  التعليم  قطاع  م��وازن��ة  وحتليل 
خطة ال�ستجابة وارتباطها با�سرتاتيجية 
الوزارة، و�سوًل اإىل التو�سيات واملقرتحات.

م��ا ج��اء يف ورق��ة  اأب���رز  العر�س  وب��نّي 
التعليم العايل؛ حيث اأكدت الورقة على اأنه 
بدائل  عن  البحث  اجلامعات  على  يتوجب 
اإلكرتونّية للتدري�س والتقييم والمتحانات 
وتطوير  ذل��ك،  يف  النمطية  عن  واخل��روج 
مما  احلديثة،  للمفاهيم  وفقًا  التدري�س 
جميع  وحو�سبة  حمورها،  الطالب  يجعل 
الإجراءات الأكادميية والإدارية واملالية، 
واأن ت�ستكمل الوزارة اإجراءات اإن�ساء مركز 
التعلم  وم�سادر  الإلكرتوين  للتعليم  وطني 

املفتوحة.
تن�سئ  اأن  ����س���رورة  ال��ع��ر���س  واك����د 
على  والعمل  م�سابهة،  م��راك��ز  اجلامعات 
حت��دي��ث ن��ظ��ام ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة يف 
وتعديل  وتعزيزه،  اجلامعية  امل�ست�سفيات 
الناظمة لعمل �سندوق البحث  الت�سريعات 
�سندوقًا  يكون  بحيث  والبتكار،  العلمي 
فقط،  البتكارية  العلمية  الأبحاث  لدعم 
للت�سويق،  قابلة  مبنتجات  تنتهي  والتي 
ابتكارية  بحثية  م��راك��ز  ا���س��ت��ب��دال  اأو 

بال�سندوق.

واأكد امل�ساركون يف جل�سة التعليم العام 
التعليم  يف  املعتمدة  الآلية  تطوير  اأهمية 
لتجاوز  ك��ورون��ا  جائحة  ظ��ل  يف  بعد  ع��ن 
واأهمية  ت��واج��ه��ه،  ال��ت��ي  ال��ع��وائ��ق  جميع 
على  املعلمني  بتدريب  القطاع  هذا  تطوير 

ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
العدالة؛  غياب  اإىل  امل�ساركون  ون��ّوه 
الالزمة  التقنيات  توفر  عدم  يف  وخ�سو�سًا 
�سرورة  على  موؤكدين  النائية،  املناطق  يف 
دون  لكن  بعد،  ع��ن  التعلم  يف  ال�ستثمار 
املدر�سية.  البيئة  عن  الكامل  ال�ستغناء 
املواطنة  مفهوم  على  امل�����س��ارك��ون  و���س��دد 

الرقمية واأهمية الو�سول اإليه. 
حول  املخ�س�سة  اجلل�سة  يف  واك���دوا 
اإىل وجود فو�سى كبرية يف  العايل  التعليم 
اجلامعات لدى تطبيق التعلم عن بعد، اأّدت 
اىل ظهور حالت من الغ�س يف المتحانات 
املحو�سب  المتحان  باعتماد  وخ�سو�سًا 
مع  ال��ط��ل��ب��ة،  ق����درات  يعك�س  ل  وال����ذي 
�سرورة تعديل الت�سريعات املتعلقة بالتعلم 
املتعلقة  البنود  يف  وخ�سو�سًا  ال��رق��م��ي، 
التعليم  مبداأ  وتفعيل  والغياب،  باحل�سور 

املدمج.
وطني  نظام  اإن�ساء  امل�ساركون  واق��رتح 
للتن�سيق بني اجلامعات احلكومية و�سندوق 
امللك عبد اهلل للتميز. كما �سّدد امل�ساركون 
بني  م�سرتكة  من�سة  تطوير  �سرورة  على 
يكون  واأل  الإل��ك��رتوين،  للتعلم  اجلامعات 
ه��ن��اك ت��ن��اف�����س ب��ني اجل��ام��ع��ات لإن�����س��اء 

من�سات. 
العايل؛  للتعليم  العام  الو�سع  وح��ول 

يف  م�سكلة  وج���ود  اإىل  امل�����س��ارك��ون  اأ���س��ار 
اإىل  اإ���س��اف��ة  العلمي،  وال��ب��ح��ث  الب��ت��ك��ار 
القاعات  يف  الأعداد  ق�سية  �سبط  �سرورة 
املنا�سبة  ال��ظ��روف  وت��وف��ري  اجل��ام��ع��ي��ة، 
ل�سبط جودة التعليم وتعزيز احلاكمية يف 

اجلامعات.
العام  الأم��ني  اأ�ساد  اجلل�سات  ختام  يف 
للمجل�س حممد النابل�سي بتعاون احلكومة 
اأّن العائق  هذا العام مع املجل�س منّوهًا اإىل 
قد يكمن يف تاأخر البيانات اأو غيابها نظرًا 
كما  اجلائحة.  وتبعات  احلالية  للظروف 
الرتباط  �سباط  اإىل  ال�سكر  املجل�س  قدم 
يف ك��اف��ة ال������وزارات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ذي��ن 
والتي  للمجل�س  البيانات  توفري  �ساعدوا يف 
�ساهمت يف اإعداد التقرير واإخراجه بهذه 

ال�سورة.
ل��وزارة  العام  الأم��ني  اأ���س��ار  جانبه  من 
الدبعي  حممود  الدكتور  العايل  التعليم 
التعليم  اأّن هناك ورقة �سيا�سات حول  اىل 
جمل�س  قبل  من  اعتمادها  مت  الإلكرتوين 
التعليم العايل �سي�سار اإىل م�ساركة احل�سور 

بها.
ي�سار اىل اأّن املجل�س �سيعقد يف الأ�سابيع 
اجلل�سات  م��ن  �سل�سلة  ال��ق��ادم��ة  القليلة 
الراأي  اأهل  من  نخبة  مب�ساركة  النقا�سية 
واخل����ربة ل��ت��ت��ن��اول امل��ح��اور وال��ق��ط��اع��ات 
وهي:  العام  لهذا  التقرير  يف  وردت  التي 
املجتمعية )1(  والتنمية  الكلي،  القت�ساد 
التحتية، واملوارد  البنية  و)2(، وقطاعات 
اإىل  بالإ�سافة  الدولة  و�سلطات  الب�سرية، 

القطاعات القت�سادية.

*عمان 
ورقة  ال�سرتاتيجيات  منتدى  اأ���س��در 
احلكومة  تطور  »موؤ�سر  بعنوان  �سيا�سات 
الأردن واخلطوات  اأين يقف  الإلكرتونية: 
مرتبة  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��ر���س  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة« 
احلكومة  تطور  موؤ�سر  على  الأردن  ودرجة 
اأخ���ريًا عن  ال�����س��ادر  الإل��ك��رتون��ي��ة 2020 
املحاور  �سمن  اأداءه  وحلل  املتحدة،  الأمم 
بهدف  تو�سيات  الورقة  وقدمت  املختلفة. 
بناًء  الإلكرتونية؛  احلكومة  عمل  تعزيز 
يف  الأردن  لأداء  �ساملة  م��راج��ع��ة  على 
والذي  اللكرتونية  احلكومة  تطور  موؤ�سر 
يقي�س مدى تقدم الدول يف جمال احلكومة 
 193 على  املوؤ�سر  وي�ستمل  الإلكرتونية، 
دول���ة ح��ول ال��ع��امل، وي��ت��ك��ون م��ن ثالثة 
عرب  اخلدمات  توفري  هي؛  رئي�سية  حماور 
لالت�سالت،  التحتية  والبنية  النرتنت، 

وقدرات املوارد الب�سرية.
من  الرغم  وعلى  اأنه  الورقة  واأو�سحت 
تطبيق  عملية  يف  والتحديات  ال�سعوبات 
التطبيق  اأن  اإل  الإل��ك��رتون��ي��ة،  احلكومة 
لها ينطوي عليه منافع عدة حيث  الناجح 
زي��ادة  يف  الإلكرتونية  احلكومة  ت�ساهم 
م�ستوى الثقة بني احلكومة واملواطنني كما 
ت�سهم يف ت�سجيع املواطنني على امل�ساركة يف 

القطاع  يف  احلوكمة  عملية  مراحل  كافة 
العام عن طريق تعزيز م�ستوى امل�ساركة.

حل  الأردن  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  واأ���س��ارت 
على  دول��ة   193 اأ�سل  من   117 املرتبة  يف 
 19 مرتاجعًا   ،2020 لعام  العامل  م�ستوى 
يف  ال�سادر  ال�سابق  الرتتيب  ع��ن  مرتبة 
يف  ال�سبب  ال��ورق��ة  وع���زت   ،2018 ال��ع��ام 
احلكومة  لأداء  ال�سريع  التطور  اإىل  ذلك 
م�سرية  الأخ��رى،  البلدان  يف  اللكرتونية 
من  اأقل  درجة  على  ح�سل  الأردن  اأن  اإىل 
الدول ذات الأداء الأف�سل بن�سبة 40 - 50 

باملئة تقريبًا.
املحاور  يف  الأردن  اأداء  يخ�س  وفيما 
اأن��ه  ال��ورق��ة  بينت  ل��ل��م��وؤ���س��ر،  ال��ف��رع��ي��ة 
يف  الأردن  ترتيب  ت��راج��ع  م��ن  وب��ال��رغ��م 
املوؤ�سر الفرعي للبنية التحتية لالت�سالت 
من 85 لعام 2018 اإىل الرتتيب 100 لعام 
اإل اأن درجة الأردن يف هذا املوؤ�سر   ،2020
الفرعي قد حت�سنت ب�سكل م�ستمر منذ عام 
اأن ال�سبب يف ذلك يعود اإىل  2003، مبينة 
العري�س  النطاق  ا�سرتاكات  ع��دد  زي��ادة 
الثابتة، اإ�سافة اإىل زيادة عدد م�ستخدمي 

النرتنت يف الأردن.
اأما املوؤ�سر الفرعي لراأ�س املال الب�سري، 
فاأ�سارت اإىل اأن الأردن �سهد تراجعًا وا�سحًا 

حيث حل الأردن باملرتبة 115 لعام 2020، 
مرتاجعًا   ،2018 لعام   76 باملرتبة  مقارنة 

بذلك 39 مرتبة.
واأظ��ه��رت ال��درا���س��ة اأن م��ع��دل الإمل���ام 
بالقراءة والكتابة لدى البالغني يف الأردن 
م�ستوى  على  اأما  العاملي،  املتو�سط  من  اأعلى 
الأردن  اأداء  فاإن  بالتعليم  اللتحاق  ن�سب 

مماثل مل�ستويات اللتحاق بالتعليم عامليًا.
الرئي�سي  ال�سبب  اأن  الورقة،  واأو�سحت 
يف  الب�سري  املال  راأ���س  موؤ�سر  تراجع  وراء 
الأردن يعود اإىل متو�سط �سنوات الدرا�سة، 
عربيًا  الرابعة  باملرتبة  الأردن  حل  اإذ 
الدرا�سية  ال�سنوات  بعدد  متو�سط  لأق��ل 
تقرير  �سملها  عربية  دول��ة   15 اأ�سل  من 
متو�سط  يبلغ  حيث  للتعليم،  اليوني�سكو 
4ر10  الأردن  يف  املدر�سية  التعليم  �سنوات 
 4 بنحو  اأق��ل  املتو�سط  هذا  ويعد  �سنوات، 
التعليم  �سنوات  عدد  متو�سط  عن  �سنوات 
يف الدول ذات الدخل “املتو�سط –املرتفع«.
للخدمات  الفرعي  املوؤ�سر  يخ�س  وفيما 
الإلكرتونية، اأ�سارت الورقة اإىل اأن الأردن 
 ،2014 عام  منذ  الرتتيب  يف  تراجعًا  �سهد 
املرتبة  من  الأردن  ترتيب  تراجع  حيث 
لعام   143 املرتبة  اإىل   2018 لعام   116
على  الأردن  مبرتبة  ول��الرت��ق��اء   .2020

اأو�سى  اللكرتونية،  احلكومة  تطور  موؤ�سر 
التحتية  البنية  تهيئة  ب�سرورة  املنتدى 
تعزيز  يف  الإلكرتونية  احلكومة  لنجاح 
نظم  اأعمالها، من خالل توفري  اأداء  كفاءة 
واملعلومات  البيانات  لنقل  فعالة  ات�سالت 
اإىل  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن  وتدفقها 
ومنظمات  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع  امل��واط��ن��ني 
اأهمية  ال��ورق��ة  واأك���دت  امل���دين.  املجتمع 
جمموعة  على  بناًء  التعليم  نظام  تطوير 
ملواكبة  الأ�سا�سية  واخل��ربات  املهارات  من 
الب�سري،  امل��ال  راأ����س  يف  املتقدمة  ال���دول 
النتقال  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  وذل���ك 
التقليدية  التعليم  اأ�ساليب  من  التدريجي 
)التلقني( اإىل التعليم الع�سري املبني على 
بناء مهارات التعلم الذاتي للطلبة، اإ�سافة 

اإىل تطوير مهارات الطلبة التكنولوجية.
ك��م��ا ����س���ددت ال���ورق���ة ع��ل��ى ���س��رورة 
املتعلقة  والت�سريعات  القوانني  حتديث 
ال�سرعية  لإ�سافة  الإلكرتونية  باحلكومة 
الإلكرتونية،  واملعامالت  للوثائق  والقبول 
تن�سره  م��ا  لكل  القانونية  ال�سفة  ومنح 
على  معلومات  من  الإلكرتونية  احلكومة 
والت�سريعات  القوانني  وتو�سيح  ال�سبكة، 
مع  ي��ت��الءم  مب��ا  وتوحيدها  والتوجيهات 

بيئة العمل احلكومي.

االقتصادي واالجتماعي يشرع 
بمناقشة »حالة البالد )3( 2020«

منتدى االستراتيجيات يصدر ورقة توصيات 
لتعزيز عمل الحكومة اإللكترونية

*عمان 
مطلع  منذ  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  حولت 
من  العام  للنائب  خمالفة  جهة   95 اجل��اري  العام 
خالل 3138 جولة تفتي�سية على الأ�سواق وامل�سانع 
وامل��ع��ام��ل وحم��ط��ات ال���وق���ود وم�����س��اغ��ل وحم��الت 

ال�ساغة.
وقالت مدير عام املوؤ�س�سة املهند�سة عبري الزهري 
اإن  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  وكالة  مع  مقابلة  يف 
املوؤ�س�سة لن تتهاون مع اجلهات املخالفة، فيما �ستتتبع 

وحدة التحقق عمليات الت�سويق الإلكرتوين.
خالل  يتوقف  مل  املوؤ�س�سة  عمل  اأن  وا�سافت 
جائحة كورونا، ويف املعابر احلدودية على مدى 24 
واعتماد  وال�سحة،  ال�سالمة  متطلبات  �سمن  �ساعة 
واملناوبات  امل��رن  وال���دوام  بعد  ع��ن  العمل  اأنظمة 

للموظفني.
وتابعت اأن الأولوية الق�سوى منحت يف مديرية 
الغذائية  املواد  باملوؤ�س�سة لفح�س عينات  املختربات 
واملطهرات واملعقمات امل�ستوردة املحولة من املوؤ�س�سة 

العامة للغذاء والدواء.
وبينت اأن عدد املعامالت اجلمركية بلغ 62118 
وعدد العينات التي جرى التحقق من �سحة عالماتها 

التجارية بلغ 899 عينة.
املعادن  نقاوة  تفح�س  املوؤ�س�سة  اأن  واو�سحت 

والدمغ  امل�سغولة  غري  اأو  امل�سغولة  �سواء  الثمينة 
ف�سال  املوؤ�س�سة  بدمغة  القانونية  للعيارات  املطابقة 
املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  م�سرية  التفتي�سية،  اجل��ولت  عن 
من  كغم   6365 احل��ايل  العام  بداية  منذ  فح�ست 
املعرو�سات  وتتابع  والف�سية،  الذهبية  امل�سوغات 
التحقق  وحدة  خالل  من  الإلكرتوين  الت�سويق  عرب 
من  ت��رده��ا  ال��ت��ي  وال�����س��ك��اوى  التقليد  وم��ك��اف��ح��ة 

املواطنني.
الأردن��ي��ة  القيا�سية  املوا�سفة  اأن  واأو���س��ح��ت 
 23 على  حتتوي  البال�ستيكية  ال��غ��از  ل�سطوانات 
اجلمعية  يف  فقط  فحو�سات   7 منها  اأج��ري  فح�سا، 
ب�سبب  الإج���راءات  ت�ستكمل  ومل  امللكية،  العلمية 
ا�ستكمال  املوؤ�س�سة  وتنتظر  كورونا،  جائحة  ظروف 
املخولة  اجل��ه��ة  لي�ست  لكنها  الفحو�سات،  بقية 

بال�سماح بتداولها.
وعن برنامج التاجر امللتزم وكيفية التعامل معه، 
امل�ستوردين يجري وفقًا ملعايري  اأن ت�سنيف  اأو�سحت 
حمددة ترتكز على حجم ال�سترياد ومدى املطابقة، 
قبلهم  من  امل�ستوردة  الب�سائع  باإدخال  ي�سمح  بحيث 
املوؤ�س�سة  وتتلقى  فح�س.  اأو  تفتي�س  اإج��راء  دون 
اأو عرب  ال�سكاوى على الهاتف املبا�سر 065301243 
موقعها الإلكرتوين اأو �سفحتها على و�سائل التوا�سل 

الجتماعي. )برتا-ن�سال �سديفات(

*عمان 
بحثت وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين خالل 
اجتماع عرب و�سائل الت�سال املرئي مع رجال اأعمال 
الأردن��ي��ة  العالقات  تعزيز  اأت���راك،  وم�ستثمرين 
املحفزة  الأعمال  وبيئة  ال�ستثمار  وفر�س  الرتكية 

يف اململكة.
وعر�س اللقاء للحوافز والت�سهيالت التي قدمتها 
ال�ستثمار  لدعم  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  احلكومة 
وفر�س  العامل،  اأنحاء  من  امل�ستثمرين  وا�ستقطاب 
واأك��د  ال�سناعي.  القطاع  يف  املتاحة  ال�ستثمار 
طارق  الدكتور  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 
وال�سفري  اخلا�س  القطاع  ممثلي  بح�سور  احلموري، 
اأهمية  ال��رف��اع��ي،  ا�سماعيل  اأن��ق��رة  يف  الأردين 
العالقات التي جتمع البلدين ال�سديقني على ال�سعد 
كافة، واأنها ت�سهد تطورا م�ستمرا بف�سل جهود وروؤى 

قيادتي البلدين.
لال�ستفادة  الأتراك  امل�ستثمرين  احلموري  ودعا 
اململكة، واحلوافز  املتاحة يف  الفر�س واملجالت  من 
واملزايا ال�ستثمارية، وارتباط الأردن بعدد كبري من 
ومتعدد  الثنائي  امل�ستويني  على  التجارة  اتفاقيات 

الأطراف.
وقال اإن القوى الب�سرية الأردنية هي اأيد عاملة 
وكفوؤة، ولها دور كبري يف اإجناح امل�ساريع ال�ستثمارية 
واملزايا  احلوافز  جانب  اإىل  ا�ستمراريتها،  و�سمان 
من  الإع��ف��اء  حيث  م��ن  امل�ستثمر  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
ت�سدير  من  املتاأتية  الأرب��اح  على  الدخل  �سريبة 

ال�سلع واخلدمات خارج الأردن وجتارة الرتانزيت.
خالد  الدكتور  ال�ستثمار  هيئة  رئي�س  وق��ال 
اأ�س�ست مكتبا خا�سا ملتابعة �سوؤون  اإن الهيئة  الوزين 
متخ�س�س  موظف  وتعيني  الأردن،  يف  امل�ستثمرين 
الأتراك.  امل�ستثمرين  �سوؤون  ملتابعة  املكتب  هذا  يف 
ا�ستثمارية  فر�سة   80 طرحت  الهيئة  اأن  واأ�ساف 
جمال  يف  منها   18 ال��ق��ط��اع��ات،  �ستى  يف  باململكة 
الطاقة معتمدة على درا�سات جدوى حقيقية، داعيا 
لتزويدهم  الفر�س،  هذه  من  لال�ستفادة  الأت��راك 
منها.  ا�ستفادتهم  تعوق  اج��راءات  اأية  وت�سهيل  بها 
ودعا رئي�سا غرفتي �سناعة الأردن وعمان املهند�س 
عمر  ال�سناعية  للمدن  والتنفيذي  اجلغبري  فتحي 
�سلطة  يف  القت�سادية  ال�سوؤون  ومفو�س  جويعد 
منطقة العقبة القت�سادية �سرحبيل ما�سي، الوفد 
على  لالطالع  املقبل  ال�سهر  عمان  ل��زي��ارة  الرتكي 
املدن  يف  امل�سانع  وزيارة  باململكة  ال�ستثماري  املناخ 

ال�سناعية واملناطق التنموية.
ترحيبهم  الأت����راك  الأع��م��ال  رج���ال  واب���دى 
ال�ستثمارية  املزايا  اأهمية  واإدراك  الأردن،  بزيارة 
التي يتمتع بها؛ خ�سو�سا املوقع اجلغرايف املتميز يف 
الو�سول للعديد من اأ�سواق املنطقة وخ�سو�سا العراق 

واخلليج.
خمرجات  ملتابعة  ات�سال  نقاط  اجلانبان  وعني 
الرتكي  يقدم اجلانب  ان  والتفاق على  اللقاء،  هذا 
قائمة باأبرز اجلوانب ذات الهتمام لدى امل�ستثمرين 

الأتراك وبحثها ب�سكل مو�سع ومتابعتها فيما بعد. 

*عمان 
احل��رة  املناطق  م�ستثمري  هيئة  رئي�س  اأع��ل��ن 
املركبات  تخلي�س  حركة  منو  عن  الب�ستنجي  حممد 
ال�سهور  خ��الل  باملئة   15 بن�سبة  املحلّية  لل�سوق 

الثمانية الأوىل من العام اجلاري.
اإن  الأح��د،  �سحفي  ت�سريح  يف  الب�ستنجي  وقال 
خالل  عليها  التخلي�س  ج��رى  التي  املركبات  ع��دد 
تلك الفرتة بلغ 23244 مركبة، مقارنة مع 20187 

مركبة للفرتة ذاتها من العام املا�سي.
ولفت اإىل اأن عدد املركبات التي جرى التخلي�س 
على  توزعت  الأوىل  الثمانية  ال�سهور  خالل  عليها 
و9603  ودي���زل،  بنزين  حم��رك  مركبة   11547
مركبات حمرك هايربد، و2094 مركبة ذات حمرك 
اأعيد  التي  املركبات  عدد  اأن  اإىل  واأ�سار  الكهرباء. 
ت�سديرها، بلغ 48791 مركبة يف تلك الفرتة مقارنة 

مع 45026 مركبة للفرتة ذاتها من العام املا�سي.
خالل  التخلي�س  حجم  ارت��ف��اع  �سبب  وارج���ع 
رغم  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الثمانية  ال�سهور 
الت�سهيالت  اإىل  يوما   50 مل��دة  العمل  عن  التوقف 
�سهر  بداية  امل��رك��زي  البنك  منحها  التي  البنكية 
تناف�سية،  فائدة  بن�سب  املركبات  ل�سراء  حزيران 
ت�سرين  يف  احلكومة  اأعلنت  التي  للحوافز  اإ�سافة 
الثاين من عام 2019 ما �ساهم يف تن�سيط حركة بيع 

املركبات باملناطق احلرة.
املركبات  اأ���س��ع��ار  خف�ست  احل��واف��ز  اإن  وق���ال 

خ�سو�سا ذات حمركات الكهرباء.
ن�سبة  بتعليق  الب�ستنجي  طالب  ال�سياق،  ويف 
على  باملئة   5 ب��واق��ع  اجلمركية  ال��ر���س��وم  زي���ادة 
عام  ب��داي��ة  حتى   2021 ل��ع��ام  ال��ه��اي��ربد  مركبات 

2022، للحفاظ على ن�سب النمو املتحققة حاليا. 

*عمان 
بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكرث رغبة 
دينار  ر39   10 عند  املحلية  بال�سوق  املواطنني  من 
مقابل  ال�ساغة،  املواطنني من حمالت  �سراء  لغايات 

50ر37 دينار جلهة البيع.
وح�سب اأمني �سر النقابة العامة لأ�سحاب حمالت 
جتارة و�سياغة احللي واملجوهرات ربحي عالن، بلغ 
�سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات 
70ر34  و  70ر46  عند  ال�ساغة  حمالت  من  ال�سراء 

دينار على التوايل.
واأ�سار عالن يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا(، اىل اأن �سعر اللرية الر�سادي وزن 7 غرامات 

بلغ 272 دينارًا، فيما بلغ �سعر اللرية الإجنليزي وزن 
اأن الطلب والعر�س  8 غرامات 312 دينارًا، مو�سحًا 

حمليا يت�سمان بال�سعف.
ولفت عالن اإىل اأن �سعر الذهب بال�سوق العاملية 
انخفا�س  على  اجلمعة  اأم�س  ي��وم  ت��داولت��ه  اأغلق 
عند 1930 دولرًا لالأون�سة الواحدة لوجود بيانات 
قوية لالقت�ساد الأمريكي انعك�ست على قوة الدولر 
للمعدن  بيع  عمليات  اإىل  ودفعت  املالية  والأ�سهم 

الأ�سفر جنيًا لالأرباح.
يف  ذهب  و�سانع  تاجرًا   850 يقارب  ما  ويوجد 
اأكرث من  يبلغ  اأردين خال�س  براأ�سمال  اململكة  عموم 

5 مليارات دينار يف حده الأدنى.

*عمان 
للت�سغيل  الوطنية  ال�سركة  توا�سل 
الت�سجيل  طلبات  با�ستقبال  والتدريب 
يف   23 للدفعة  التدريبي  برناجمها  يف 
اململكة  مب��ن��اط��ق  املنت�سرة  م��ع��اه��ده��ا 
ي�ستمر  الذي  الربنامج  وي�ستمل  كافة. 
ال��ت�����س��ج��ي��ل حتى  ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات 
مهن  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل،  الأول  ت�سرين   11
الإن�������س���اءات وال�����س��ن��اع��ة واخل��دم��ات 
عاما،   29 اإىل   17 من  للذكور  والزراعة 
وبع�س املهن اخلا�سة بالإناث من 18 اإىل 

35 عاما.
العميد  ال�سركة  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
ال�سركة  اإن  املومني:  عبدال�سالم  الركن 
اجلديدة  الدفعة  با�ستقطاب  م�ستمرة 
املهني  التدريبي  والت�سجيل يف برناجمها 

الذي ي�سهم يف تاأهيل ال�سباب واإك�سابهم 
لتلبية  امل��ه��ن��ي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة  امل����ه����ارات 
العمل،  ���س��وق  ومتطلبات  اح��ت��ي��اج��ات 

واإيجاد فر�س عمل لهم.
ال�سباب  ت���درب  ال�سركة  اأن  وب��ني 
املختلفة  املهن  من  جمموعة  على  حاليا 
وال�سناعة  الإن�����س��اءات  ق��ط��اع��ات  يف 
وبع�س  للذكور،  وال��زراع��ة  واخل��دم��ات 
معاهدها  يف  ب���الإن���اث  اخل��ا���س��ة  امل��ه��ن 
منت�سرًا  معهدًا   17 ع��دده��ا  يبلغ  التي 
وب�سراكة  كافة،  اململكة  حمافظات  يف 

فاعلة مع املوؤ�س�سات الوطنية.
منهجية  اأن  املومني  العميد  واأو�سح 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ث���الث م���راح���ل ت��ب��داأ 
مب��رح��ل��ة ال��ت��دري��ب ال��وط��ن��ي ي��ج��ري 
البدنية  اللياقة  على  فيها  ال��رتك��ي��ز 

امل��واط��ن��ة  روح  وت��ن��م��ي��ة  ل��ل��م��ت��درب��ني 
والن��ت��م��اء ل��ل��وط��ن وال��ق��ي��ادة وغ��ر���س 
والن�سباطية  بالعمل  الل��ت��زام  قيم 
ثم  امل��ت��درب��ني،  ل��دى  ال�سلوكية  والقيم 
يجري  ال��ت��ي  املهني  ال��ت��دري��ب  مرحلة 
نظريًا  تدريبًا  املتدرب  اعطاء  خاللها 
تدريبية  مناهج  وفق  تطبيقيًا  وعمليًا 
امليداين  التدريب  مرحلة  ثم  معتمدة، 
وموؤ�س�سات  بال�سركات  العمل  مواقع  يف 
من  امل��ت��درب  لتمكني  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع 
بناء  الواقع  اأر���س  على  املهنة  ممار�سة 
هذه  مع  ر�سمية  تدريب  اتفاقيات  على 

واملوؤ�س�سات. ال�سركات 
ال�سركة  للقبول يف برنامج  وي�سرتط 
�سحيًا  لئقًا  املتدرب  يكون  اأن  التدريبي 
وح�����س��ن ال�����س��رية وال�����س��ل��وك وي��ج��ي��د 

ال�سركة  تقدم  حيث  والكتابة،  القراءة 
دينارًا   50 منها  للمتدربني،  امتيازات 
بالإ�سافة اإىل 25 دينارًا بدل موا�سالت 
العمل،  اإ�سابات  �سد  والتاأمني  �سهريًا، 
واللبا�س اخلا�س خالل التدريب ومهمات 
مينح  كما  املهنية،  بال�سالمة  خا�سة 
ومزاولة  مهنية  كفاءة  �سهادة  اخلريج 
مهنة �سادرة من مركز العتماد و�سبط 
اجلودة وهوية م�سدقة من وزارة العمل 
ملن  وريادية  حياتية  مهارات  و�سهادات 

يجتاز مرحلة التدريب بنجاح.
الوطنية  ال�����س��رك��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
 ،2007 عام  اأن�سئت  والتدريب  للت�سغيل 
املهن  م��ن  امل��ح��ل��ي  ال�����س��وق  ح��اج��ة  ل�سد 
احلرفية التي يحتاجها وللحد من الفقر 

والبطالة بني فئة ال�سباب.

المواصفات والمقاييس تحول 
95 جهة مخالفة للنائب العام

الصناعة تبحث فرص االستثمار 
مع رجال أعمال اتراك

المناطق الحرة: نمو حركة تخليص 
المركبات للسوق المحلية

1ر39 دينار سعر غرام
 الذهب عيار 21 محليًا

الوطنية للتشغيل والتدريب تواصل استقبال 
الطلبات في برنامجها التدريبي
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*وكاالت
ال�سيدات  دوري  مناف�سات  انطلقت 
فنيا  م�ستوى  �سهدت  التي  اليد،  لكرة 
الكامل  الل��ت��زام  م��ع  ال�سبت،  ج��ي��دا، 
للحد  الهادفة  الوقائية  بالإجراءات 

امل�ستجد. كورونا  فريو�س  انت�سار  من 
ك�����د رئ��ي�����س احت����اد ك����رة ال��ي��د  واأ

النباء  لوكالة  املن�سي  تي�سري  الدكتور 
ن��ادي  ن  اأ الح����د،  )ب����رتا(  الردن���ي���ة 
احلفاظ  نحو  م�����س��واره  ا�ستهل  ح��رث��ا 
على  بفوزه  ال�سيدات  دوري  لقب  على 
املباراة  يف   22 -33 بنتيجة  كفر�سوم 
مبدينة  احل�سن  �سالة  يف  ج��رت  التي 
البطولة،  من  الأوىل  اجلولة  يف  رب��د  اإ

ال�سري  وادي  على  عمان  نادي  فاز  فيما 
ال��ت��ي  امل���ب���اراة  يف   19 -28 ب��ن��ت��ي��ج��ة 
م���رية  الأ ���س��ال��ة  ال��ف��ري��ق��ني يف  ج��م��ع��ت 

لل�سباب. احل�سني  مبدينة  �سمية 
م��ب��ارات��ي  ن  اأ اىل  امل��ن�����س��ي  وا����س���ار 
جيدا،  فنيا  م�ستوى  �سهدتا  الفتتاح 
قبل  م��ن  ك��ام��ال  ال��ت��زام��ا  ���س��ه��دت��ا  ك��م��ا 

ال���الع���ب���ات وامل����درب����ني والداري�������ني 
ن  اأ موؤكدا  العامة،  ال�سالمة  باإجراءات 

جمهور. بدون  تقام  املباريات 
وب���ني ����س���رورة ال���س��ت��م��رار ب��ه��ذا 
الربوتوكول  تطبيق  يف  والت�سدد  النهج 
ال�����س��ح��ي، ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��الع��ب��ات 

اللعبة. اركان  وجميع 

*وكاالت
اأعلن نادي بر�سلونة، الأحد، موعد مباراته 

يف كاأ�س خوان جامرب هذا املو�سم.
على  لرب�سلونة،  الر�سمي  للح�ساب  ووفًقا 
ف��اإن  “تويرت”،  الجتماعي  التوا�سل  موقع 

مباراة  يف  اإلت�سي  �سيواجه  الكتالوين  الفريق 
ملعب  على  املقبل،  ال�سبت  م�ساء  جامرب،  كاأ�س 
اأن  اإىل  بر�سلونة  ح�ساب  واأ���س��ار  ن��و.  الكامب 
)بالتوقيت  م�ساء  ال�سابعة  يف  �ستقام  املباراة 
النادي  قناة  على  مذاعة  و�ستكون  املحلي(، 

الكتالوين. يذكر اأن كاأ�س جامرب بطولة ودية 
�سرف  مو�سم على  بداية كل  بر�سلونة  ينظمها 

الع�سو املوؤ�س�س للنادي خوان هانز جامرب.
اآر�سنال بنتيجة  وكان بر�سلونة تغلب على 
2-1 يف كاأ�س جامرب قبل بداية املو�سم املا�سي.

انطالق منافسات
 دوري السيدات لكرة اليد

برشلونة يحدد موعد كأس جامبر

*وكاالت
اأكد عبد اهلل اأبو زمع املدير الفني للوحدات، اأن 
الرمثا  اأمام  الأخرية  اخل�سارة  �سفحة  طوى  فريقه 

0-1 يف اجلولة اخلام�سة لبطولة دوري املحرتفني.
الر�سمي  للموقع  ت�سريحات  يف  زم��ع  اأب��و  وق��ال 
اأ�سباب اخل�سارة، ونعرتف  “در�سنا  لنادي الوحدات: 
يومه  يف  يكن  مل  والفريق  جماعية،  امل�سوؤولية  اأن 

خالل هذه املباراة«.
واأو�سح: “اجتمعت بالالعبني مطول قبل تدريب 
حادا  كان  اجلهاز  من  الكالم  اأن  اأنكر  ول  اأم�س،  اول 
ومب�ستوى احلدث، وتعودنا بعد كل مباراة اأن نتحاور 

مع الالعبني بكل �سراحة وو�سوح و�سفافية«.
عن  الالعبني  م��ع  “حتدثُت  زم��ع:  اأب��و  واأك��م��ل 
على  الالعبني  واأ�سكر  اللقاء،  و�سلبيات  اإيجابيات 

املو�سوعي  وحوارهم  الذاتي،  والنقد  النقد  تقبلهم 
مل�سلحة الفريق، وتاأكيدهم على اخلروج بالكثري من 

الدرو�س والعرب من هذه اخل�سارة«.
وتابع: “ل اأخفي اأن الفريق تاأثر كثريا من فرتة 

التوقف، لكن ل اأعترب الأمر مربرا للخ�سارة«.
اأبو  اأجاب  الأردن،  �سباب  اأمام  املقبلة  املباراة  وعن 
من  �سنجتهد  امل�سوؤولية،  ق��در  على  “الالعبون  زم��ع: 
مت�سلحني  الأمام  اإىل  وننظر  الرتهل،  غبار  نف�س  اأجل 
واأمت  اجلميع«.  ووقفة  والإرادة  العالية  باملعنويات 
مع  امل�����س��ار،  ت�سحيح  اإىل  “نتطلع  ق��ائ��ال:  ح��دي��ث��ه 
احرتامنا لفريق �سباب الأردن، وندرك اأن جميع الفرق 
لديها طموحاتها واأهدافها وهدفنا �سيكون البحث عن 
بخطوات  امل�سي  خالل  من  جماهرينا  واإ�سعاد  الفوز، 

واثقة يف ال�سدارة و�سول اإىل من�سات التتويج”.

*وكاالت
فريقي  م��ع  وال���وح���دات  ال��رم��ث��ا  فريقا  يلتقي 
�سباب العقبة و�سباب الأردن اليوم الثنني يف ختام 
مناف�سات الأ�سبوع ال�ساد�س من دوري املحرتفني لكرة 

القدم.
مباراة  ب��ال��زرق��اء  حممد  الأم���ري  �ستاد  وي�سهد 

�ستاد  العقبة، فيما يلعب على  الرمثا و�سباب  فريقي 
�سباب  فريقا  بالقوي�سمة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك 
الأردن والوحدات. وكانت مباريات الأ�سبوع ال�ساد�س 
افتتحت اول ام�س بتعادل اجلزيرة والأهلي بنتيجة 
وال�سريح  الوحدات  فريقا  حاليا  ويت�سارك   .1_1

يف �سدارة الدوري بر�سيد 12 نقطة لكل فريق. 

*وكاالت
انت�سارين  الأردن،  و�سباب  عمان  فريقا  حقق 
يف  والرث��وذك�����س��ي،  الن�سر  فريقي  على  كبريين 
مبدينة   1 البولو  ملعب  على  جرتا  اللتني  املباراتني 
احل�سني لل�سباب، يف اطار مناف�سات ال�سبوع الأول من 

دوري املحرتفات لكرة القدم.
الن�سر  فريق  على  الفوز  يف  عمان  فريق  وجنح 

بنتيجة كبرية بلغت 13-0، فيما حقق �سباب الردن 
املباراتني  يف   0-6 بنتيجة  الرثوذك�سي  على  الفوز 

اللتني اقيمتا م�ساء اول اأم�س.
وكان دوري املحرتفات افتتح يوم اجلمعة املا�سي، 

بفوز القاد�سية على فريق الهلي بنتيجة 0-5.
الدوري،  من  الثاين  الأ�سبوع  مباريات  وت�ستاأنف 

يومي اجلمعة وال�سبت املقبلني.

*وكاالت
حدد احتاد الكاراتيه، يوم ال�سبت املقبل، موعدا 
ال�سوداء 1، 2، 3  لالأحزمة  الرتقية  لإجراء فح�س 

دان لالإعادة وامل�ستجدين.
الكاراتيه  لحت���اد  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  واأ���س��ار 
الحد،  �سحفي  ت�سريح  يف  احلوري  حممد  الدكتور 
اىل اأن الفح�س يبداأ عند ال�ساعة العا�سرة �سباحا، 
يف �سالة المري را�سد مبدينة احل�سني لل�سباب، مبينا 
اأن فرتة الت�سجيل للم�ساركة يف هذا الفح�س تنتهي، 

املقبل  الأربعاء  يوم  الواحدة من ظهر  ال�ساعة  عند 
يف مقر الحتاد.

التقيد  اأهمية  على  ال��ك��ارات��ي��ه  احت���اد  و���س��دد 
ال�سالمة  اإج��راءات  واتباع  الوقائية،  بالإجراءات 

العامة.
املدربني  جلنتي  ت�سكيل  عن   ، الحتاد  اأعلن  كما 
والبطولت، ا�ستعدادا للمرحلة املقبلة من املناف�سات 
والبطولت، حيث يراأ�س حممد عليان جلنة املدربني، 

فيما يراأ�س عادل ال�سرايف جلنة البطولت.

*وكاالت
ك��ووورة  موقع  على  الإث���ارة  ح�سرت 
فانتازي، مع انطالقة الدوري الإجنليزي، 

والإ�سباين، م�ساء ال�سبت.
اأنَّ حممد �سالح، مل يكن موفًقا   ورغم 
للمو�سم  ليفربول  حت�سريات  فرتة  خالل 
و�سجل  اجلميع  ف��اج��اأ  اأنَّ���ه  اإل  اجل��دي��د، 
ليدز  على  ال�سعب  فريقه  فوز  يف  ثالثية 

يونايتد )3-4(.
املفاجاأة  مبثابة  �سالح  ت��األ��ق  وك��ان   
فانتازي،  كووورة  موقع  رواد  من  للكثريين 
حيث منحهم الكثري من النقاط، فيما ع�س 
الندم  من  اأ�سابعهم  الالعبني،  من  الكثري 

على عدم العتماد على النجم امل�سري.
وبر�سلونة  مدريد،  ريال  غياب  ورغم   
اأن  اإل  الليجا،  يف  الأوىل  اجل��ول��ة  ع��ن 
الإثارة مل تكن غائبة مثلها مثل ما حدث 

يف الربميريليج.
“كووورة  ل��ع��ب��ة  ع�����س��اق  وا���س��ت��م��ت��ع   
ومن  الأول،  اليوم  مناف�سات  يف  فانتازي” 
توايل  مع  الإثارة  هذه  ت�ستمر  اأن  املنتظر 

املباريات.
ال��ف��ر���س��ة عليك  ���س��اع��ت  ه���ل  ل��ك��ن   
لال�ستمتاع مثل الكثريين، الإجابة بالطبع 
اأمامك  متاحة  ت��زال  ل  الفر�سة  لأن  ل، 

للت�سجيل بداية من اجلولة الثانية.
لن  الأوىل  اجل��ول��ة  ن��ق��اط  اأن  ورغ���م   
ميكنك  اطمئن  ول��ك��ن  لفريقك،  حتت�سب 

تعوي�س هذه النقاط يف اجلولت التالية.
 وكان كووورة، املوقع الريا�سي العربي 
م�سابقة  املا�سي،  ال�سبت  اأطلق  قد  الأول، 
دوري��ات   3 ت�سمل  التي  فانتازي،  ك���ووورة 
اأوروبية كربى، هي الإجنليزي، والإ�سباين، 

والإيطايل.
فانتازي  م�سابقة  املوقع  يت�سمن  كما 
املو�سم  م��ن  ب��داي��ة  ال�����س��ع��ودي،  ال����دوري 
امل�سابقات  باكورة  �ستكون  والتي  اجلديد، 
لإ�سافة  املوقع  �سي�سعى  حيث  العربية؛ 

الأخ��رى  العربية  ال��دوري��ات  م��ن  العديد 
م�ستقباًل.

 وميكن لزوار كووورة فانتازي الت�سجيل 
يف 3 دوريات متاحة حالًيا، هي الإجنليزي، 
باب  يفتح  اأن  على  والإيطايل،  والإ�سباين 

الت�سجيل للدوري ال�سعودي قريًبا.
ك��ب��رية،  ج��وائ��ز  تخ�سي�س  و���س��ي��ت��م   
عنها  الإع���الن  �سيتم  للفائزين،  ومغرية 
اأن ت��ك��ون اجل��وائ��ز  ت��ب��اًع��ا، وم���ن امل��ق��رر 
جوائز  اإىل  اإ�سافة  و�سهرية،  اأ�سبوعية، 

�سخمة يف نهاية املو�سم.
لعبة  يف  �سباقا  ك���ووورة  موقع  ويعد   
الفانتازي على امل�ستوى العربي؛ حيث اأطلق 

رواًج��ا  لق��ت  للعبة،  مناف�سات   2007 يف 
كبريا بني زواره.

واهتمت ال�سحف الإجنليزية، ال�سادرة 
حممد  امل�سري  النجم  بتاألق  الأحد،  �سباح 
�سالح يف فوز فريقه ليفربول اأم�س ال�سبت 

على ليدز يونايتد بنتيجة )3-4(.
هاتريك  اأه��داف    3 على  �سالح  ووق��ع 
العائد  ل��ي��دز  م��ف��اج��اأة  م��ن  فريقه  لينقذ 
ب��ال��دوري  م�����س��واره  م�ستهل  يف  ل��الأ���س��واء، 

الإجنليزي.
اإك�سربي�س”:  “ديلي  �سحيفة  وعنونت 
الهاتريك  �سالح بطل  ب�سجة..  يعود  “مو 

يف مباراة كال�سيكية لالأنفيلد«.

ويف اجلانب كتبت: “�سول�سكاير يح�سر 
للتحرك نحو بيل«.

فكتبت:  ميل”  “ديلي  �سحيفة  اأم���ا 
“رجل اللحظة”، يف اإ�سارة اإىل تاألق �سالح.

جماهري  “ل  ا:  اأي�سً كتبت  الأ�سفل  ويف 
حتى العام اجلديد؟.. املزيد من التاأجيالت 
مع مواجهة الأندية لالنهيار القت�سادي«.

وم�����ن ج���ان���ب���ه���ا ع���ن���ون���ت ���س��ح��ي��ف��ة 
يف  ليدز  يتجاوز  “ليفربول  “اإندبندنت”: 

ملحمة«.
وبدورها كتبت �سحيفة “دايلي �ستار”: 
ان�سداد  بعد  جلاريث  يتجه  “�سول�سكاير 

طريق �سان�سو”.

*وكاالت
�سعد  العراقي  ال�سرطة  لعب  اأكد 
للجاهزية  اأن فريقه و�سل  الأمري  عبد 
بعد  الأب��ط��ال  دوري  خلو�س  املطلوبة 
امل�سرية  العا�سمة  يف  الأخ��ري  املع�سكر 
الفني  اجلهاز  �ساعد  وال��ذي  القاهرة 

على معرفة م�ستوى الالعبني.
وبني يف املوؤمتر ال�سحفي التقدميي 
مل��ب��اراة اأه��ل��ي ج��دة امل��ق��ررة غ���دا، اأن 
وميتلك  جيد  فريق  ال�سعودي  املناف�س 
لع��ب��ني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع����ال ك��ذل��ك 
م�سددا  اأكفاء،  لعبني  ي�سم  ال�سرطة 
�سهلة  تكون  لن  اليوم  م��ب��اراة  اأن  على 

على الفريقني.
لتحقيق  يتطلعون  اأنهم  اإىل  واأ�سار 

ر�سمية  مباراة  اأول  يف  اإيجابية  نتيجة 
املالعب  ع��ن  ال��ط��وي��ل  الن��ق��ط��اع  بعد 
وبالتايل  انت�سار فريو�س كورونا،  جراء 

تنتظر اجلماهري منهم نتيجة جيدة.
ميلويفيت�س،  فالدان  ال�سربي  �سدد 
م���درب ف��ري��ق اأه��ل��ي ج���دة، ع��ل��ى اأن��ه 
بحظوظ  وي��وؤم��ن  املا�سي  يف  يفكر  ل 
فريقه يف دوري اأبطال اآ�سيا، م�سريا اإىل 
مباراة  من  نقاط  الثالث  حل�سد  �سعيه 
�سمن  الإثنني،  غدا  العراقي،  ال�سرطة 

مناف�سات دور املجموعات.
وق����ال ف�����الدان م��ي��ل��وي��ف��ي��ت�����س يف 
ال�سرطة  مباراة  قبل  ال�سحفي  املوؤمتر 
امل�ساكل  من  الكثري  “عانينا  العراقي: 
الأداء  وكان  املا�سيني،  ال�سهرين  خالل 

نفكر  ل  لكننا  ال���دوري،  يف  متذبذًبا 
املباريات  على  نركز  ب��ل  امل��ا���س��ي،  يف 
ال���ق���ادم���ة ف��ق��ط ون���ح���ن م��وؤم��ن��ون 

بحظوظنا يف البطولة الآ�سيوية«.
يف  جيدا  وقتا  “ق�سينا  واأ���س��اف: 
اأبطال  دوري  ملناف�سات  ال�ستعداد 
اآ�سيا، ون�سعى حل�سد الثالث نقاط من 

مباراة الغد واإ�سعاد جماهرينا«.
“لدينا  بقوله:  ف���الدان،  وخ��ت��م 
ب���رن���ام���ج م���زدح���م وجم���م���وع���ة من 
اأبطال  دوري  يف  املتتالية  امل��ب��اري��ات 
على  م��ب��اراة  كل  مع  و�سنتعامل  اآ�سيا 
اأجل  من  قدما  بامل�سي  و�سنقوم  حدة، 
ونحن  امل��ن�����س��ودة،  الأه����داف  حتقيق 

جاهزون ملا هو قادم”.

مدرب الوحدات: درسنا أسباب 
الخسارة من الرمثا وسنصحح المسار

العقبة وشباب األردن يلتقيان 
الرمثا والوحدات بالدوري اليوم

انتصاران لفريقي عمان وشباب 
األردن بدوري المحترفات

فحص االحزمة السوداء في 
اتحاد الكاراتيه السبت المقبل

صالح بطل ضربة البداية في كووورة 
فانتازي.. شارك بالمنافسة وسجل اآلن

سعد عبد األمير: وصلنا للجاهزية المطلوبة قبل مواجهة األهلي

ميلويفيتش: حظوظنا جيدة في دوري أبطال آسيا

*وكاالت
اح��ت��ج ن���ادي ���س��ب��اب ال��ع��ق��ب��ة، على 
مباراة  رافقت  التي  التحكيمية  الخطاء 
لكرة  املحرتفني  ب��دوري  الأخ��رية  فريقه 
انتهت  والتي  ال�سريح،  فريق  اأمام  القدم 

بفوز الأخري بنتيجة 0-1.
دروي�س  رج��ب  ال��ن��ادي  رئي�س  وق��ال 
اإن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
القدم  كرة  احتاد  ر�سميا  خاطب  النادي 
ارتكبها  التي  الخطاء  لتو�سيح  الحد، 

احلكم مراد الزواهرة يف املباراة، خا�سة 
جزاء  ركلة  احت�ساب  بعدم  يتعلق  فيما 
الج��راءات  اتخاذ  اىل  داعيا  للفريق، 
ال���ت���ي ت��ك��ف��ل ع����دم ت���ك���رار م��ث��ل ه��ذه 

الخطاء.

شباب العقبة يحتج على 
التحكيم في دوري المحترفين
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*عجلون 
املناطق يف حمافظة  العديد من  تعاين 
�ساخنة  بيئية  ب���وؤر  وج���ود  م��ن  ع��ج��ل��ون 
تتمثل باملقالع والك�سارات والعتداء على 
والنفايات  والغابات  احلرجية  الأ�سجار 
امل��واق��ع  يف  ال��ن��ف��اي��ات  وت��راك��م  ال�سلبة 
العمل  ي�ستدعي  ال��ذي  الأم��ر  ال�سياحية 
البيئة  على  ال�سلبية  اآثارها  معاجلة  على 

والطبيعة والن�سان.
وط��ال��ب ع���دد م��ن امل��ه��ت��م��ني ب��ال�����س��اأن 
اإيجاد  على  العمل  املعنية  اجلهات  البيئي 
خ�سو�سًا  البيئية،  الظواهر  لهذه  حلول 
املحافظة  فيها  ت�سهد  التي  املرحلة  بهذه 
م�ساحات  طالت  التي  احلرائق  من  العديد 
واململوكة  الزراعية  الأرا�سي  من  وا�سعة 
البالغة  الأ�سرار  اإىل  م�سريين  للمواطنني، 

اأماكن  يف  النفايات  تراكم  ي�سببها  التي 
الع�سوائي  ال��ط��رح  ومم��ار���س��ات  ال��ت��ن��زه، 

لالنقا�س وخملفات الأبنية.
الردنية  البيئة  جمعية  ع�سو  واأك��د 
البيئية  البوؤر  مواجهة  اأن  املومني،  عامر 
تعزيز  يتطلب  املحافظة  منها  تعاين  التي 
من  وا�سعة  �سريحة  ل��دى  البيئي  ال��وع��ي 
قبل  من  الج���راءات  وتكثيف  املواطنني 
ذلك  يلزم  وما  الرقابة  يف  املعنية  اجلهات 
املخالفني،  ب��ح��ق  ال��ع��ق��وب��ات  تغليظ  م��ن 

ملعاجلة الظاهرة ب�سكل جذري.
الأخ�سر  الكوكب  جمعية  ع�سو  وبني 
اأهمية  يو�سف،  حممود  البيئة  حلماية 
املجتمع  موؤ�س�سات  ال�سوء على دور  ت�سليط 
املدين فيما يخ�س معاجلة الق�سايا البيئية 
وم�ساندة  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق 

جهود اجلهات املعنية يف هذا املجال.
العمل  تن�سيق  جلنة  ع�سو  واأ���س��ارت 
الرتكيز  اأهمية  اإىل  الق�ساة،  منار  البيئي 
املقالع  بها  تت�سبب  ال��ت��ي  ال���س��رار  على 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  البيئة  على  احل��ج��ري��ة 
الزيتون  معا�سر  ملخلفات  ال�سلبية  الث��ار 
خطرا  ت�سكل  وال��ت��ي  امل��ي��اه،  م�سادر  على 
حمافظ  اأكد  ب��دوره،  الن�سان.  �سحة  على 
وال�سالمة  ال�سحة  جلنة  رئي�س  عجلون 
الأنباء  لوكالة  النجادا  �سلمان  العامة، 
بالتعاون  اللجنة  الأردنية )برتا(، حر�س 
امل�ساكل  معاجلة  على  املعنية  اجلهات  مع 
خالل  م��ن  بالبيئة  اأ����س���رارًا  تلحق  ال��ت��ي 
جيدة،  حلاكمية  توؤ�س�س  ثابتة  معايري 
والدارة  والتخطيط  الت�سميم  وك��ذل��ك 
�سون  يف  ال��ن��اج��ح��ة  وال��ن��ت��ائ��ج  ال��ف��ع��ال��ة 

الطبيعة، مبا ميكن من احلفاظ على التنوع 
م�ستمر  وب�سكل  يتم  اأن��ه  وب��ني  احل��ي��وي. 
وال�سكاوى  املالحظات  جميع  مع  التعامل 
بخ�سو�س البيئة والتعديات على الغابات، 
اأن هناك جولت ميدانية على تلك  مبينًا 
للبيئة،  ملوثة  ب��وؤرًا  ت�سهد  التي  الماكن 
من اأجل منع املخالفات واحلد من ال�سرار 
ال�سحية. وقال مدير البيئة يف حمافظتي 
فريحات،  حممد  املهند�س  وجر�س  عجلون 
عن  الناجم  للتلوث  متابعات  ه��ن��اك  اإن 
مناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  البيئية  البوؤر 
عجلون من خالل الدور الرقابي وال�سرايف 
مواطن  وحتديد  املديرية  به  تقوم  الذي 
املعنية  اجلهات  وابالغ  والتجاوزات  اخللل 

لتخاذ الجراءات القانونية املنا�سبة. 
)برتا-علي فريحات(

*إربد 
قال مدير �سحة حمافظة اإربد الدكتور 
رفع  الحد،  �سباح  مت  اإنه  ال�سياب،  ريا�س 
ال�سخا�س  من   107 عن  الفندقي  احلجر 

املحجور عليهم يف اأحد فنادق اإربد.
واو����س���ح ال�����س��ي��اب ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
ال�سخا�س  ه��وؤلء  اأن  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة 
ملدة  الفندقي  احلجر  حتت  و�سعوا  ال��ذي 
14 يوما، منهم 74 �سخ�سا قادما من خارج 

الوافدين  العاملني  من  والباقي  الردن، 
املخالطني لحد امل�سابني الوافدين.

ورفع  الفندق  اخالء  اأن  ال�سياب  واكد 
نتائج  من  التاأكد  بعد  جاء  عنهم،  احلجر 
قبل  منهم  اخ���ذت  ال��ت��ي  الثانية  العينة 
�سلبية،  جميعها  جاءت  والتي  ايام  خم�سة 
وادارة  الوبئة  جلنة  او�ست  عليه  وبناء 
برفع  املحافظة،  يف  ك��ورون��ا  ازم��ة  خلية 
اربعة  مل��دة  تاأخر  ان��ه  رغ��م  عنهم  احلجر 

نتائج  ظهرت  حتى  املقرر  موعده  عن  ايام 
يف  الوبائي  الو�سع  اإن  وا�ساف  عيناتهم. 
املحافظة م�ستقر، لكنه يتطلب من اجلميع 
يف  التهاون  عدم  على  احلر�س،  من  املزيد 
الوقاية  وادوات  و�سائل  كافة  ا�ستخدام 
وعدم  العدوى  و�سبط  العامة  وال�سالمة 
ا�سابات  ت�سجيل  حالة  يف  حتى  ال��رك��ون 
حمدودة، لن ت�سرفا خاطئا من �سخ�س او 
حالة  واىل  الول  للمربع  يعيدنا  قد  اكرث 

النت�سار املجتمعي.
ا�ستقرار  حالة  اأن  اىل  ال�سياب  وا�سار 
ال��و���س��ع ال��وب��ائ��ي يف امل��ح��اف��ظ��ة، ي��ع��ود 
وحتديد  معرفة  اىل  الوىل  ب��ال��درج��ة 
مبزيد  �سل�سلتها  وك�سر  ال��ع��دوى  م�سادر 
كل  م��ن  املخالطني  م��ن  العينات  جمع  م��ن 
ال���درج���ات، وات���خ���اذ اج������راءات ال��ع��زل 
للمنازل التي تقع فيها ا�سابات او يوجد بها 

خمالطني لإ�سابات موؤكدة.

*الزرقاء
حجازي  ال��زرق��اء  حمافظ  اأع��ل��ن 
ع�ساف، عن عزل 14 بناية يف املحافظة 

لوجود اإ�سابات بني �ساكنيها.
عزلت  الأمنية  الأجهزة  اإن  وقال 
 14 املا�سية  ال����24  ال�ساعات  خ��الل 
اإ�سابات بفريو�س كورونا  بناية حتوي 

امل�ستجد “كوفيد 19«.
وب���ني ع�����س��اف ل��وك��ال��ة الأن���ب���اء 
منها  بناية   13 اأن  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
الزرقاء اجلديدة وواحدة  يف منطقة 
الر�سيفة،  ب��ل��واء  العراتفة  ح��ي  يف 
الوبائي  التق�سي  فرق  اأن  اإىل  م�سريا 
املخالطني  من  نحو 100 عينة  �سحبت 

واملجاورين للم�سابني.

*عمان 
تاأ�سي�س  عن  القلب،  اأطباء  من  جمموعة  اأعلنت 
الإبداعية  التداخلية  القلب  اأط��ب��اء  »جمموعة 

الأردنية« لدعم الأبحاث العلمية بهذا املجال.
اإن  الدكتور حممود زريق  وقال رئي�س املجموعة 
جمعية  ودعم  موافقة  خالل  من  انبثقت  املجموعة 
القلب الأردنية، و�ستقوم بعقد موؤمترات طبية تتعلق 
التداخلية،  وحتديدا  وال�سرايني  القلب  باأمرا�س 
جلميع  امل�ستمر  الطبي  بالتعليم  كذلك  و�ستهتم 

الأطباء املهتمني �سواء داخل الأردن اأو خارجها. 
�ستدعم  املجموعة  اأن  الأح��د،  بيان،  يف  واأ�ساف 
الأبحاث العلمية املتعلقة باأمرا�س القلب وال�سرايني 

جمموعة  اأول  تكون  وبذلك  القلبية،  والتداخالت 
خمت�سة بدعم الأبحاث العلمية يف النقابة، و�ستقوم 
التداخالت  بتخ�س�س  اخل��ارج  يف  اململكة  بتمثيل 
حما�سرات  �ستعقد  املجموعة  اأن  وب��ني  القلبية. 
ن�ساطاتها  اأوىل  و�ستكون  العلمي،  البحث  يف  مكثفة 
القليمي  املوؤمتر  خالل  من  املقبل  الأول  كانون  يف 
للتداخالت القلبية لل�سرق الو�سط و�سمال افريقيا 
يف  �سي�سارك  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار   .)PCI MENA(
الأطفال  وقلب  القلب  اأم��را���س  اأخ�سائيو  امل��وؤمت��ر 
واجلراحة وجراحة القلب والأوعية الدموية، واأن 
ال�سرتاك لطلبة الطب يف اململكة واملقيمني واملهتمني 

من الأطباء العامني واملخت�سني �سيكون جمانا.

*السلط 
اأطلق مركز �سابات ال�سوانية اأول جملة �سبابية 
�سبابية  وفعاليات  اأن�سطة  تت�سمن  اإل��ك��رتون��ي��ة، 

خمتلفة وموا�سيع متنوعة.
�ست�سدر  املجلة  اإن  الح��د،  بيان  يف  املركز  وقال 
جتاربهم  لن�سر  لل�سباب  الفر�سة  وتتيح  �سهريا، 
احلياة.  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  اإبداعاتهم  واإظهار 

تايه،  اأب��و  حما�سن  املركز  رئي�سة  بينت  جهتها،  من 
نقلة  يعترب  للمركز  �سبابية  جملة  اأول  اط��الق  اأن 
ال�سباب  لأفكار  ومنفذًا  اجتماعية  ثقافية  نوعية 
اأبواب  تخ�سي�س  مت  اأنه  اإىل  م�سرية  واقرتاحاتهم، 
ثقافية، وبرامج وفعاليات �سبابية ولقاءات ح�سرية 
املطبخ  زاوية  اىل  ا�سافة  وريا�سية،  �سحية  وملفات 

وبرامج ترفيهية اخرى.

*إربد 
فعاليات  الح��د،  اإرب��د  �سباب  بيت  يف  اختتمت 
التي  م��ه��ارات��ي،  ب��رن��ام��ج  يف  م��درب��ني  ت��دري��ب  دورة 
منظمة  مع  بالتعاون  اإرب��د  �سباب  مديرية  نظمتها 
ال�سباب.  ووزارة  ال�سالم  اأجيال  وهيئة  اليوني�سيف 
وقال بيان عن مديرية �سباب اربد، ان الدورة التي 

ا�ستمرت خم�سة اأيام، ا�ستملت على تدريب امل�ساركني 
والبتكار  واملالية  الرقمية  املهارات  ا�ساليب  على 
وا�ستخدام  ال�سالم،  اأجل  من  والريا�سة  الجتماعي 
زووم،  تطبيق  ع��رب  الجتماعي  الت�����س��ال  م��واق��ع 
وذلك ملواكبة التطورات التي ح�سلت نتيجة جائحة 

كورونا. 

صدور كتاب المرشد اللغوي 
للمحرر والصحفي للقريوتي

ان  *عمَّ
للدكتور  وال�سحفي«  للمحرر  اللغوي  »املر�سد  بعنوان  كتاب  �سدر 
باللغة  مل�سطلحات  الخت�سارات  بع�س  يت�سمن  القريوتي،  حممد 
الكلمات  بع�س  وتعريب  العربية،  اللغة  يف  ومعانيها  الجنليزية 
فيها  يقع  التي  الأخطاء  واأب��رز  العامية،  اأو  الأعجمية  واملفردات 
القريوتي لوكالة  ا�ستخدام مفردات بعينها. وقال  ال�سحفيون عند 
قة اللغوية  الأنباء الأردنية )برتا(، اإنَّ امتالك و�سائل الإعالم الدَّ
ُي�سهم بدرجة كبرية يف دعم اللغة العربية واملحافظة على اأ�سالتها 
والكتابة،  ال�سمع  م�ستوى  على  مفرداتها  بني  والتمييز  وقوتها، 
قيق. وبني  حيح والدَّ وتقدمي ر�سالة لالأجيال املتعاقبة باللفظ ال�سَّ
املرئية  الإعالم  و�سائل  يف  �سنوات  لثالث  الأخبار  ن�سرات  ر�سد  اأنَّه 
الأخطاء  ح�سر  بهدف  ودوليا  وعربيا  حمليا  واملقروءة  وامل�سموعة 
اللغوية املتكررة وال�سائعة وت�سويبها وال�سرت�ساد بها كدليل لكل من 
خالية  �سليمة  �سحيحة  بلغة  ر�سالته  وتقدمي  لغته  بتجويد  يرغب 

من الأخطاء.

أهالي عجلون يشكون من 
تجاوزات بيئية في محافظتهم

صحة إربد: رفع الحجر الفندقي عن 107 أشخاص

عزل 14 بناية لمخالطين في الزرقاء

اإلعالن عن تأسيس مجموعة 
أطباء القلب التداخلية اإلبداعية

السلط: إصدار أول مجلة شبابية 
إلكترونية لشابات الصوانية

اختتام دورة تدريب مدربين في برنامج مهاراتي
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*حلب
اأ�سيب عدد من اجلنود الأتراك، م�ساء ال�سبت، اإثر 
يف  مراقبة  نقطة  ا�ستهدف  ومدفعي  �ساروخي  ق�سف 

ريف حلب الغربي، �سمايل �سوريا.
اإن  عربية”،  نيوز  ل�”�سكاي  ميداين  م�سدر  وق��ال 
الق�سف ا�ستهدف النقطة الرتكية يف منطقة الغزاوية 
اجلنود  م��ن  �سبعة  اإ���س��اب��ة  ع��ن  واأ���س��ف��ر  حلب،  غربي 

الأتراك.
واأو�سح اأن م�سدر الق�سف مناطق خا�سعة ل�سيطرة 
بريف  الدميقراطية”  �سوريا  و”قوات  احلكومة  قوات 

مدينة عفرين، �سمال غربي حلب.
الرتكية  القوات  اإن  نا�سطون  قال  ذلك،  غ�سون  يف 
غرب   ”46 “الفوج  يف  النظام  ق��وات  مواقع  ا�ستهدفت 
حلب، ومواقع ل�”ق�سد” يف ناحية �سريوا التابعة ملنطقة 

عفرين عقب ا�ستهداف نقطتها الع�سكرية.
جنديان  اأ�سيب  اجل��اري،  �سبتمرب  من  ال�ساد�س  ويف 
تركيان بجروح، يف اإطالق نار نفذه م�سلحون جمهولون 
يف حميط قاعدتهم الع�سكرية، ببلدة معرتم يف حميط 

مدينة اأريحا جنوبي اإدلب.
اجلنود  �سد  م�سلحة  عمليات  املنطقة  هذه  وت�سهد 
الأتراك، اإذ اأكد املر�سد اأنه يف 29 اأغ�سط�س، مت تفجري 
اآلية مفخخة و�سن هجوم م�سلح ا�ستهدف نقطة تركية 

يف قرية �سلة الزهور غربي اإدلب.
و�سهدت املنطقة ا�ستنفارا متوا�سال من قبل القوات 
ال��دويل،  حلب   – الالذقية  طريق  طول  على  الرتكية 
يف  نحليا  بلدة  اإىل  و�سول  ا�ستربق  نقطة  من  انطالقا 

ريف اإدلب الغربي.
نف�سها  على  تطلق  جمموعة  اأن  اإىل  املر�سد  ون��وه 
ال�ستهدافات  تبنت  ال�سي�ساين”،  خطاب  “كتائب 
اأغ�سط�س  يف  الرتكية   - الرو�سية  للدوريات  املتكررة 
تلك  تبعية  معرفة  دون   ،”M4“ طريق  على  املا�سي، 

اجلهة حتى اللحظة.

*ليبرييا
اع��ت��رب رئ��ي�����س ل��ي��ب��ريي��ا ج����ورج وي��اه 
معلنا  وطنية«،  ط��وارئ  »حالة  الغت�ساب 
اجلديدة  الإج����راءات  م��ن  جمموعة  ع��ن 
الظاهرة  لهذه  حّد  و�سع  اإىل  تهدف  التي 
البلد  ه��ذا  يف  للحالت  كبري  ت��زاي��د  بعد 
الفقري الذي يقع يف غرب القارة ال�سمراء.

افتتاح  يف  وي��اه  ج��ورج  الرئي�س  ودع��ا 
جعل  اإىل  املو�سوع  هذا  عن  وطني  موؤمتر 
القوانني اأكرث ت�سددا يف مواجهة ما و�سفه 

ب�”وباء” الغت�ساب يف بلده.

القدم  ك��رة  جنم  اأعلنه  ما  اأب��رز  وم��ن 
الدويل ال�سابق، اجلمعة، يف بيان �سادر عن 
بق�سايا  خمت�س  عام  مّدٍع  تعيني  الرئا�سة، 
ملرتكبي  �سجل  وا�ستحداث  الغت�ساب، 

اجلنح اجلن�سية.
اأ�سابيع  ب�سعة  منذ  ليبرييا  وت�سهد 
ا�ستنفارا بني املواطنني واملواطنات ملكافحة 
على  احتجاجات  م���وازاة  يف  الغت�ساب، 
عدم اتخاذ ال�سلطات اأي تدابري ملواجهته.

منذ  الغت�ساب  ح��الت  ع��دد  وي�سغل 
حروبا  عانى  الذي  البلد  هذا  طويلة  مدة 

عامي  بني  التاريخ  يف  اإيبول  وب��اء  واأ���س��واأ 
عن  �سادر  تقرير  واأ���س��ار  و2016.   2014
الأمم املتحدة عام 2016 اإىل 803 ق�سايا 
اغت�ساب يف العام 2015 يف هذا البلد الذي 
يبلغ عدد �سكانه نحو اأربعة ماليني ون�سف 
عقوبات  اأي  غياب  منتقدا  ن�سمة،  مليون 
رجال  غالبيتهم  يف  وهم  الفاعلني،  حق  يف 

بالغون تعرفهم �سحاياهم.
واعتربت الأمم املتحدة اأن اأحد ا�سباب 
الغت�ساب  حل���الت  املرتفع  ال��ع��دد  ه��ذا 
“اإفالت )الفاعلني( من العقاب”  يتمثل يف 

 14 دام��ت  التي  الأهلية  “احلرب  ب�سبب 
عاما” بني العامني 1989 و2003، وخّلفت 
الغت�ساب  ك��ان  اإذ  قتيل،  األ��ف   250 نحو 

خاللها اأحد اأ�سلحة احلرب.
و�سّجلت حالت الغت�ساب زيادة كبرية 
مديرة  ك�سفت  اإذ  اجلارية،  ال�سنة  خالل 
اإم��ب��اورم��ن��ت  ومي���ن  “ليبرييان  منظمة 
اأغ�سط�س  يف  تيلور،  مارغريت  نتوورك”، 
حالة   600 اأح�ست  جمعيتها  اأن  الفائت، 
بني يونيو واأغ�سط�س، يف مقابل ما بني 80 

و100 خالل �سهر مايو.

إصابة جنود أتراك في قصف 
صاروخي بريف حلب

بعد تفشيه.. رئيس أفريقي يصّنف 
االغتصاب »حالة طوارئ« وطنية

*موسكو
الربيطانية  ال��دف��اع  ا�ستخبارات  رئي�س  ك�سف 
النووية،  بالطاقة  يعمل  �ساروخا  تطور  رو�سيا  اأن 
ميكنه التحليق حول الغالف اجلوي لالأر�س ل�سنوات 

متتالية وهو جمهز لل�سرب يف اأي حلظة.
له  تتعر�س  ال��ذي  للتهديد  تو�سيحه  وخ��الل 
ودفاعية  اأمنية  مراجعة  على  امل�ستند  بريطانيا، 
رو�سيا  اإن  هوكنهول  جيم  اجل��رال  قال  للحكومة، 
يف  الدولية”  واملعاهدات  العلم  بحدود  “جتازف 

خمططاتها لتطوير اأ�سلحة جديدة.
“تخترب  ال��دف��اع:  ا���س��ت��خ��ب��ارات  رئي�س  وق���ال 
النووية  بالطاقة  يعمل  كروز  �ساروخ  نظام  مو�سكو 
يتيح  و�سوف  عاملي،  مب��دى  ويتمتع  ال�سوتية،  دون 
الهجوم من اجتاهات غري متوقعة “، وفقا ل�سحيفة 

التليغراف الربيطانية.
ف��اإن  ال��ن��ووي،  طاقته  م�سدر  على  وا���س��ت��ن��ادا 
مفتوحا  وقتا  ميتلك  اجل��دي��د  ال��رو���س��ي  ال�����س��اروخ 
عك�س  ع��ل��ى  ���س��رب��ه،  ق��ب��ل  ال��ه��دف  ف���وق  للتحليق 
للتحليق  التي متلك وقتا حمددا  الأخرى  ال�سواريخ 

فوق الهدف قبل �سربه.
فاأن اجلرال هوكنهول يق�سد  للتليغراف،  ووفقا 
�ساروخ “ 9M730 بوروفي�ستنك” الرو�سي اجلديد.

العام  م��ن  اأغ�سط�س  يف  ان��ف��ج��ارا  اأن  ويعتقد 
�سمال  نيونوك�سا،  يف  الع�سكرية  القاعدة  يف  املا�سي، 
 9M730  “ ���س��اروخ  تعطل  عن  جنم  رو�سيا،  غ��رب 
ملدة  ارتفاع حاد  بوروفي�ستنك«. وت�سبب احلادث يف 
30 دقيقة يف م�ستويات الإ�سعاع يف �سيفريودفين�سك 

القريبة، واأ�سفر عن مقتل 7 اأ�سخا�س.
كما �سلط رئي�س املخابرات ال�سوء على ال�ستثمار 
اأع��م��اق  وق����درات  ال��غ��وا���س��ات  يف  الكبري  ال��رو���س��ي 
املحيطات مثل “مركبة غري ماأهولة حتت املاء قادرة 
اأو  �ساحلية  اأهداف  اإىل  نووية  حمولة  اإي�سال  على 
على  وال��ق��درة  البحر”  يف  حاملة  جمموعات  حتى 

تهديد الكابالت البحرية.
وقال اجلرال هوكنهول: “هذه القدرات للرو�س 
تعر�س البنية التحتية املدنية والع�سكرية للمملكة 
املتحدة وحلفائها خلطر الهجوم املبا�سر باملتفجرات 
التقليدية والأ�سلحة النووية، مما يحد من اخليارات 

اأو يزيد املخاطر يف اأوقات الأزمات«.
والغوا�سات  امل��دى  طويل  ك��روز  ���س��اروخ  ويعد 
حتت  الإن��رتن��ت  كابالت  قطع  اأو  للتن�ست  العميقة 
من  �سغرية  لكمية  ميكن  كيف  على  اأمثلة  البحر 
القدرات املتطورة للغاية اأن تقيد اخليارات الغربية 

خالل فرتة تدهور العالقات مع الكرملني.

*اثينا
�سحب  اأن  الأح��د،  اليونانية،  احلكومة  اعتربت 
مياه  من  ري�س«  »اأوروك  الأب��ح��اث  ل�سفينة  تركيا 

البحر الأبي�س املتو�سط، »اإ�سارة اإيجابية«.
“اأوروك  لل�سفينة  اأنقرة  ب�سحب  اأثينا  ورحبت 
البحر  �سرق  يف  عليها  متنازع  منطقة  م��ن  ري�س” 

املتو�سط.
وعادت “اأوروك ري�س” اإىل ميناء اأنطاليا بجنوب 
تركيا للمرة الأوىل منذ اأ�سابيع بعد اأن اأعلنت اأنقرة 
النفط  عن  للبحث  ال�سفينة  اإر�سال  املا�سي  يوليو  يف 

والغاز يف املياه التي تقول اليونان اإنها تابعة لها.
التلفزيونية،  “�سكاي”  ل�سبكة  ح��دي��ث  ويف 
�ستيليو�س  اليونانية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  قال 
بيت�سا�س: “هذه اإ�سارة اإيجابية. �سرى كيف تتطور 

الأمور لإجراء تقييم منا�سب”.
والغاز  النفط  احتياطيات  على  اخل��الف  واأدى 
حيث  املتو�سط،  البحر  �سرق  يف  ع�سكري  ح�سد  اإىل 
حلف  يف  ع�سوتان  وهما  وال��ي��ون��ان،  تركيا  اأر�سلت 
كانت  حيث  املنطقة  اإىل  حربية  �سفنا  “الناتو”، 
اأب��ح��اث،  يف  منخرطة  ري�س”  “اأوروك  ال�سفينة 

احللف،  تدخل  قبل  ع�سكرية،  تدريبات  واأج��ري��ا 
فتيل  لنزع  البلدين  جي�سي  بني  ملحادثات  وتنظيمه 
نزاع م�سلح حمتمل. وتعليقا على التحركات الرتكية 
مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  قال  املتو�سط،  يف 
بومبيو، ال�سبت، اإن الوليات املتحدة ل تزال “قلقة 
البحر  �سرق  منطقة  يف  تركيا  حتركات  للغاية” من 

املتو�سط، داعيا للتو�سل اإىل حل دبلوما�سي لالأزمة.
م�ساء  لقرب�س  خاطفة  زي��ارة  يف  بومبيو  وق��ال 
ال�سبت التقى فيها بالرئي�س نيكو�س اأنا�ستا�سيادي�س: 
“حتتاج دول املنطقة للتو�سل دبلوما�سيا و�سلميا اإىل 
الأمن  بق�سايا  يتعلق  ما  ذلك  يف  مبا  خلالفاتها  حل 

وم�سادر الطاقة«.
لن  الع�سكري  التوتر  ح��دة  “ت�ساعد  واأ���س��اف 
يرغبون  الذين  اخل�سوم  اأولئك  �سوى  اأحدا  ي�ساعد 

يف روؤية النق�سام يف وحدة الدول عرب الأطل�سي«.
من  القلق  غ��اي��ة  يف  زل��ن��ا  “ما  بومبيو:  وت��اب��ع 
امل�ستمرة... جلمهورية قرب�س احلق  عمليات تركيا 
يف ال�ستفادة من مواردها الطبيعية مبا يف ذلك احلق 
يف ال�ستفادة من املواد الهيدروكربونية املكت�سفة يف 

منطقتها القت�سادية اخلال�سة”.

*وكاالت
تف�سي  ع��ن  الناجم  ك��وف��ي��د-19،  وب��اء  يوا�سل 
الب�سر  من  املزيد  وح�سد  النت�سار  كورونا،  فريو�س 
اإجمايل  يقرتب  حيث  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
تقرتب  فيما  مليونا،   30 من  بالفريو�س  الإ�سابات 

الوفيات الناجمة عنه من املليون وفاة.
واظهر اإح�ساء اأن اأكرث من 28.75 مليون �سخ�س 
اأ�سيبوا بفريو�س كورونا على م�ستوى العامل، يف حني 
اإىل  الوفيات جراء الإ�سابة به  اإجمايل عدد  و�سل 

918894 حالة.
اأكرث  يف  كورونا  بفريو�س  اإ�سابات  ت�سجيل  ومت 
من 210 دول ومناطق يف العامل، منذ اكت�ساف اأوىل 
حالت الإ�سابة يف مدينة ووهان بال�سني يف دي�سمرب 

.2019
حيث  من  القائمة  املتحدة  الوليات  وت�سدرت 
 6،500،589 �سجلت  حيث  ووفيات،  اإ�سابة  الأك��رث 
فيها  ال��وف��اة  ح���الت  اإج��م��ايل  بلغ  فيما  اإ���س��اب��ة، 

193،735 وفاة.
عدد  حيث  م��ن  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  الهند  وحلت 
و77،472  اإ�سابة   4،659،984 م�سجلة  امل�سابني 

حالة وفاة.
عدد  اإجمايل  حيث  من  ثالثة  الربازيل  وحلت 
الإ�سابات، و�سجلت 4،315،687 اإ�سابة، يف حني بلغ 
 131،210 الفريو�س  جراء  الوفاة  حالت  اإجمايل 
بعد  العامل  يف  وفيات  عدد  اأك��رب  ثاين  وهو  وفيات، 

الوليات املتحدة.

*بغداد
ال��ع��راق،  يف  الأع��ل��ى  ال�سيعي  امل��رج��ع  اأع����رب 
لإج��راء  دعمه  عن  الأح��د،  ي��وم  ال�سي�ستاين،  علي 
 ،2021 يونيو  يف  املبكرة  الت�سريعية  النتخابات 
بعد اأول لقاء يجريه منذ نحو عام مع م�سوؤول رفيع 

امل�ستوى يف الأمم املتحدة.
بعد  موقعه  على  ن�سر  بيان  يف  ال�سي�ستاين  وقال 
الأمني  مبعوثة  مع  عقده  ال��ذي  الثنائي  الجتماع 
هيني�س- جينني  ال��ع��راق  يف  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  
بال�سخارت اإن “النتخابات النيابية املقرر اجراوؤها 
يف العام القادم حتظى باأهمية بالغة”، حمذرا من اأن 
تاأخريها “�سيوؤدي اىل تعميق م�ساكل البلد والو�سول 
وم�ستقبل  وحدته  يهدد  و�سع  اىل   � اهلل  �سمح  ل   �

اأبنائه«.
امل�ساركة  “على  العراقيني  ال�سي�ستاين  و�سّجع 
اأن  م��ن  حم���ذرا  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  وا�سعة”  ب�سورة 
اأو  الن��ت��خ��اب��ات  اإج����راء  يف  ال��ت��اأخ��ري  م��ن  “مزيدا 

اإجراءها من دون توفري ال�سروط الالزمة لإجناحها 
املواطنني  ملعظم  مقنعة  نتائجها  تكون  ل  بحيث 
�سيوؤدي اىل تعميق م�ساكل البلد والو�سول اإىل و�سع 

يهدد وحدته وم�ستقبل اأبنائه«.
وكان رئي�س الوزراء، م�سطفى الكاظمي، قد اأعلن 
ال�سهر املا�سي، اأن النتخابات الربملانية �ستجري يوم 
6 يونيو عام 2021، متعهدا بتوفري رقابة دولية على 

العملية النتخابية.
حكومتي  اأه����داف  “اأهم  ب��ني  م��ن  اأن  واأ���س��اف 
الإعداد لنتخابات حرة ونزيهة تنتج برملانا ي�سكل 

حكومة تعك�س اإرادة ال�سعب«.
باإعالن  �سالح،  برهم  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء اإجراء انتخابات مبكرة، واأكد 
مبكرة  انتخابات  اإج��راء  اإىل  الدعوة  اأن  بيان،  يف 
ال�سيا�سي  الإ�سالح  متطلبات  من  “ُتعّد  ونزيهة  حرة 
احل��راك  اأف����رزه  وط��ن��ي  ا�ستحقاق  وه��و  امل��ن�����س��ود، 

ال�سعبي”.

صاروخ روسيا النووي الجديد بإمكانه 
أن يدور حول العالم لسنوات

أزمة المتوسط: تركيا تسحب 
سفينة أبحاث.. وأثينا ترحب

كورونا في العالم.. 28.7 مليون 
مصاب ونحو 919 ألف وفاة

السيستاني يدعم إجراء 
االنتخابات المبكرة في العراق  

*تونس 
ك�سفت وحدات الأمن مبحافظة مدنني 
يهدف  خمطط  عن  التون�سي  اجلنوب  يف 

لإن�ساء »اإمارة اإرهابية« جنوب البالد.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان لها، اإن 
عنا�سر  ت�سعة  على  القب�س  األقت  قواتها 
ال�ستباه  تهمة  لهم  وجهت  وقد  اإرهابية، 

يف الن�سمام لتيار اإرهابي.
وب��ح�����س��ب حت���ري���ات ال�������وزارة، ف���اإن 
التخطيط  ب�����س��دد  ك��ان��وا  الإره���اب���ي���ني 
اأحزمة  عرب  اأمنية  دوري���ات  ل�ستهداف 
�سباب  ا�ستقطاب  على  والعمل  نا�سفة، 

لالن�سمام لهم.
وياأتي اإعالن الداخلية التون�سية بعد 
ا�ستهدفت  اإرهابية  عملية  تنفيذ  من  اأيام 
اأكودة مبحافظة  اأمنية يف منطقة  دورية 
�سرطي  بحياة  اأودت  البالد،  و�سط  �سو�سة 
بر�سا�س  اإره��اب��ي��ني  ثالثة  ق�سى  بينما 
قوات الأمن بعد تدخله لتطويق املنطقة.

م�ستبها   11 الأم����ن  ق���وات  واأوق���ف���ت 
م�سجد  اأعمال  على  القائم  بينهم  من  بهم 
ال�سقيقني،  لالإرهابيني  و�سديق  “اأكودة” 

العملية  مبخطط  م�سبقا  بعلمه  اع��رتف 
الإرهابية.

العقائدية  احلركات  يف  اخلبري  وعّلق 
علية  ال�سامل  ل��الأم��ن  التون�سي  ب��امل��رك��ز 
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  يف  ال��ع��الين 
للجنوب  الإره��اب  ا�ستهداف  باأن  عربية”، 
من  الأخ���رية  ال��ف��رتة  يف  يتغذى  التون�سي 
اأوج��ه��ا  بلغت  ال��ت��ي  ليبيا  يف  ال�����س��راع��ات 
من  عدد  وجلب  تركيا  تدخل  بعد  خا�سة 

املقاتلني الدواع�س من �سوريا اإىل ليبيا.
واأ�ساف العالين اأن املجتمع املدين ر�سد 
خماوف على احلدود من اإعادة حادثة “بن 
قردان “عندما حاول الإرهابيون يف مار�س 
يف  اإرهابية  اإم��ارة  تركيز   2016 ع��ام  من 

املدينة احلدودية.
مقاتلني  “ا�ستقدام  اأن  العالين  اأك��د  و 
من  وقريبا  ليبيا  اإىل  �سوريا  من  دواع�س 
احلدود التون�سية ي�سكل خطرا على الأمن 
عرب  ت�سللهم  م��ن  خم��اوف  ويثري  القومي، 
احلدود الليبية اإىل تون�س، وهو ما تتاأهب 

له القوات الأمنية منذ فرتة عرب حرا�سة 
م�سددة على احلدود«.

املخططات  ع��ن  “الك�سف  اأن  واع��ت��رب 
ا�ستباقية  بعمليات  واإجها�سها  الإرهابية 

موؤ�سر جيد على اجلاهزية الأمنية«.
حا�سنة  ت��وج��د  “ل  اأن����ه  واأ����س���اف 
اجتماعية لالإرهاب يف تون�س رغم حماولة 
بع�س اجلهات ا�ستغالل الغ�سب الجتماعي 
ب�سبب  اجل��ن��وب  منطقة  ت�سهده  ال���ذي 
ال�سباب”،  ل�ستقطاب  والتهمي�س  البطالة 
اإقامة  على  قادر  “غري  الإرهاب  اأن  معتربا 
عدد  اأن  رغ��م  التون�سي  اجلنوب  يف  اإم��ارة 
يف  عليه  ك��ان��وا  مم��ا  بكثري  اأك��رث  مقاتليه 
التوتر  ب��وؤر  من  الآلف  رج��وع  بعد   2016
يف �سوريا والعراق غري اأن الو�سع يف تون�س 
خمتلف عما هو عليه يف ليبيا ال�سا�سعة اأو 
يف دول ال�ساحل الأفريقي، وميكن ب�سهولة 
مراقبة احلدود بني تون�س وليبيا مع توفر 

التجهيزات املتطورة«.
خاليا  هناك  ف��اإن  العالين  وبح�سب 
حمافظات  ���س��ائ��ر  يف  ل���الإره���اب  ن��ائ��م��ة 

ت��ون�����س، وي��ب��ق��ى اخل��ط��ر ق��ائ��م��ا رغ��م 
الو�سع  م��ادام  وذل��ك  الأمنية،  اليقظة 
جهود  تفلح  اأن  اإىل  حمتقنا،  ليبيا  يف 
اإقامة ال�سالم يف ليبيا املبذولة يف املغرب 
يهدد  ح��رب  �سبح  اإب��ع��اد  يف  وج��ن��ي��ف، 

املنطقة باأكملها.
اأو����س���ح رئ��ي�����س هيئة  وم���ن ج��ان��ب��ه، 
والدرا�سات حول  البحوث  التحرير مبركز 
يف  الق�سومي،  مولدي  الدكتور  الإره���اب، 
اأن  عربية”،  نيوز  “�سكاي  ملوقع  ت�سريح 
اأم��را  تعد  امل�سجلة  الأمنية  النجاحات 
كاملة  احلقيقة  تعك�س  ل  ولكنها  حممودا 
حيث اأن الظاهرة الإرهابية خفية وعابرة 
من  لتون�س  املت�سددون  يت�سلل  وقد  للحدود 

اخلارج يف اأي حلظة.
ال��دويل  “الجتاه  اأن  الق�سومي  وب��نّي 
املعريف تغرّي يف التعاطي مع مفهوم الإرهاب 
يف ال�سنوات الأخرية، ومت تعوي�س م�سطلح 
وهو  العنيف،  التطرف  مب�سطلح  الإره��اب 
ن���وع م��ن امل�����س��احل��ة م��ع م��ف��ه��وم الإره����اب 
بجرائم  الإره��اب��ي��ة  للجرمية  وم�����س��اواة 

جرائم  وخمتلف  والقتل  وال�سرب  العنف 
تدوير  اإع���ادة  منه  والغاية  ال��ع��ام،  احل��ق 
العائدين من بوؤر التوتر وتكييف جرائمهم 
اقت�ست  كلما  توظيفهم  اإع��ادة  ثم  قانونيا 
�سيا�سية  اأج���ن���دات  ول��ف��ائ��دة  احل��اج��ة 

حمددة«.
العملية  ت��وق��ي��ت  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�سيا�سي  بواقع  مقرتن  الأخ��رية  الإرهابية 
“حيث  ليبيا  اجلارة  ويف  تون�س  يف  مرتبك 
�سلب  يف  حتى  ال�سيا�سي  النق�سام  ي�ستد 
ما  منتقدا  بطرابل�س”،  ال�سراج  حكومة 
يف  �سيا�سية  حا�سنة  ب�”وجود  و���س��ف��ه 

الربملان لالإرهاب«.
وك��ان��ت رئ��ي�����س��ة احل���زب ال��د���س��ت��وري 
اإىل عقد  ق��د دع���ت  م��و���س��ي  ع��ب��ري  احل���ر 
الربملان  دور  يف  للنظر  ا�ستثنائية  جل�سة 
تو�سيات  واإ���س��دار  الإره����اب  مكافحة  يف 
وتبيي�س  التكفريي  للخطاب  للت�سدي 
الإرهاب حتت قبة الربملان، ومنع كل من له 
عالقة بجرائم اإرهابية من دخول جمل�س 

النواب.

تونس.. إحباط مخطط إرهابي وتحذير 
من »حاضنة سياسية« للمتطرفين


