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وفاتان و 204 اصابات محلية بكورونا
*عمان 

  214 ت�سجيل  عن  جابر،  �سعد  الدكتور  ال�سحة  وزير  اأعلن 
ا�سابات حملية و10  منها 204  كورونا  اإ�سابة جديدة بفريو�س 
حاالت من اخلارج وت�سجيل حالتي وفاة احداها ل�سيدة ثمانينية 

يف م�ست�سفى االمري حمزة باال�سافة لت�سجيل 49 حالة �سفاء 
دار  من  االثنني  �سحفي  ايجاز  خللال  جابر  الدكتور  وبللني 
االف   10 نحو  ام�س  اأجرت  اال�ستق�ساء  فرق  اأن  الللوزراء  رئا�سة 

اجلائحة  بدء  منذ  االإجمالية  الفحو�سات  عدد  لي�سل  فح�س 
989579 فح�سا.

ق�ساوتها   ورغم  االجللراءات  من  نامل  ال�سحة  وزير  واأو�سح   
تقليل عدد اال�سابات وجتنب االغاق ال�سامل.

نتيجة  حياتنا  طالت  ال�سعبة  االجلللراءات  ان  اىل  وا�سار 
ا�ستهتار البع�س وخا�سة بيوت العزاء واالأفراح والتي اثرت على 

حياتنا.

خالل لقاء جاللته قادة وحدات في القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي

االردن يرتبــط بعالقــات متميــزة مــع األشــقاء ودول المنطقــة والعالــم
*عمان 

الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  التقى 
االثنني،  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى  القائد 
قادة وحدات يف القوات امل�سلحة االأردنية 
لقاءات  �سل�سلة  �سمن  العربي،  اجلي�س   -

يعقدها جالته مع قادة الوحدات.
وجّدد جالة امللك، خال اللقاء الذي 
عبداهلل  بن  احل�سني  االأمللري  �سمو  ح�سره 
اعتزازه  على  التاأكيد  العهد،  ويل  الثاين 
اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  القوات  بدور 
العربي يف حماية حدود اململكة، وامل�ستوى 

املتقدم الذي و�سلت اإليه.
الق�سايا،  من  العديد  اللقاء  تناول  كما 
التي  بللالللتللطللورات  املت�سلة  تلك  خا�سة 

ي�سهدها االإقليم.
واأكللللد جللالللة امللللللك عللمللق الللعللاقللات 
االأ�سقاء  مع  االأردن  تربط  التي  املتميزة 

العرب، ودول املنطقة والعامل.
االأركللان  هيئة  رئي�س  اأكللد  جهته،  من 
اأحمد  يو�سف  الللركللن  اللللللواء  امل�سرتكة 
احلنيطي ا�ستمرار تطوير وحدات القوات 
مبختلف  وتزويدها  وت�سكياتها  امل�سلحة 

القيام  من  متكنها  التي  واملعدات  االأ�سلحة 
مع  ين�سجم  ومبا  العملياتية،  بواجباتها 
طبيعة التهديدات يف االإقليم وعلى جميع 
جالة  وتطلعات  لروؤى  حتقيقًا  امل�ستويات 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
وبني اللواء الركن احلنيطي اأن القيادة 

وب�سكل  تعمل  امل�سلحة  للقوات  العامة 
النواحي  مبختلف  االهتمام  على  م�ستمر 
اإيجابًا  التي تنعك�س  والفنية،  اللوج�ستية 
اإىل  اإ�سافة  وواجباتها  مهامها  اأداء  على 
من  منت�سبيها  ظلللروف  لتح�سني  ال�سعي 

عاملني ومتقاعدين.

اإىل  االأعلللللى  القائد  جالة  وا�ستمع 
اإيجاز من قادة الوحدات حول �سري االأمور 
واللوج�ستية  والتدريبية  العملياتية 
والتحديث  للتطوير  امل�ستقبلية  واخلطط 

يف خمتلف املجاالت.
تابع �س3

*عمان 
قال وزير الدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء 
اللللوزراء  جمل�س  قللرار  اإن  الللللداوود  �سامي 
اللللللوزارات  يف  املللوظللفللني  علللدد  بتخفي�س 
احلكومّية  والللدوائللر  العاّمة  واملوؤ�ّس�سات 
بينهم،  الللّدوام  وتدوير  االأدنللى،  احلللّد  اإىل 
ُبعد،  عللن  منهم  جمموعة  دوام  وحتللديللد 
هدفه احلفاظ على �سحة و�سامة املواطنني 

والتي ت�سكل اأولوية لدى احلكومة.
هاتفية  مداخلة  خال  الللداوود  واأ�سار 
اإىل  االثنني  اأم”  اأف  “جي�س  اإذاعلللة  على 

االأ�للسللبللوع  مللنللذ  تطبيقه  بلللداأ  الللقللرار  اأن 
يف  تنفيذه  على  التاأكيد  �سيتم  لكن  املا�سي، 
الرقابة  خال  من  الدولة  موؤ�س�سات  جميع 
الداخلية املوجودة يف كل وزارة اأو موؤ�س�سة، 
يوؤثر  لن  املوظفني  عدد  تخفي�س  اأن  موؤكدا 
على تقدمي اخلدمات للمواطنني، ولن يوؤثر 
عن  �سيعملون  الذين  املوظفني  رواتللب  على 
التي  الدوائر  اأو  املوؤ�س�سات  واأ�ساف:  بعد. 
تنفيذه  يف  البدء  عليها  الللقللرار،  تطبق  مل 
اعتبارا من اليوم، جمددا التاأكيد على عدم 
القطاع  موظفي  رواتب  من  مبلغ  اأي  اقتطاع 

املنقطعني  اأو  ُبعد  عن  العاملني  �سواء  العام 
يف  وجودهم  ب�سبب  احرتازيًا  املوؤ�س�سة  عن 

اأماكن معزولة.
ُبعد  عللن  الللللدوام  اآللليللة  اأن  اإىل  وا�للسللار 
موظفي  لللعللودة  االإر�للسللادي  للدليل  ووفللقللا 
واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف  للعمل  العام  القطاع 
و  ال�سن  كبار  للموظفني  تكون  احلكومية 
للمناعة،  نق�س  اأو  مر�سي  �سجل  لديهم  من 
يف  يقطنون  والللذيللن  احلللوامللل،  وال�سيدات 
مناطق  يف  اأو  الللوبللاء  فيها  ينت�سر  اأمللاكللن 
معزولة.                       تابع �س3

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزيللر  اأ�ساد 
تي�سري النعيمي، مببادرة ) مقعدنا(، وجهود 

الكوادر القائمة عليها.
الللوزارة  تنفذها  التي  املبادرة،  وتهدف 
للرعاية  جلللواد  موؤ�س�سة  مللع  بال�سراكة 
االأردين  الللبللنللك  مللن  وبللتللمللويللل  العلمية 
مبا  املدر�سية،  املقاعد  �سيانة  اىل  الكويتي، 
املنا�سبة  الدرا�سية  البيئة  توفري  يف  ي�سهم 

داخل الغرف ال�سفية.
ت�سريح  يف  النعيمي،  الللدكللتللور  وقلللال 

�سحفي االثنني، اإن وزارة الرتبية والتعليم 
ملا  الهادفة،  لل�سركات  كبريا  اهتماما  تويل 
واأعمال  جمتمعية  مبادرات  من  عنها  ينتج 
تطوعية تعود باالأثر االإيجابي على جودة 
واملجتمع  والتعليمية،  الرتبوية  اخلدمة 
والوطن الذي ن�سعى جميعا لرفعته وتقدمه. 
وا�ساف اإن هذه املبادر تعترب منوذجا متميزا 
مبا  املجتمعية،  للم�سوؤولية  جنللاح  وق�سة 
حتمله من ر�سالة نبيلة هدفها تهيئة البيئة 
توفري  خال  من  للطلبة  املائمة  التعليمية 
املقدرات  الهدر يف  لهم، ومنع  املنا�سب  املقعد 

من خال خف�س كمية االأثاث املتلف.
ل�سواعد  تقديره  عللن  الللوزيللر  واعلللرب 
يف  واملدربني  وامل�سرفني  الطلبة  من  العطاء 
جل  يق�سون  الذين  الوطنية،  املبادرة  هذه 
توفري  بهدف  ال�سيانة،  م�ساغل  يف  وقتهم 
يف  الطلبة  الأبللنللائللنللا  ومللائللم  اآملللن  مقعد 

مدار�سهم.
قدرة  تعزيز  يف  املبادرة  هذه  دور  واأكد 
الكبرية من  ا�ستيعاب االعداد  املدار�س على 
هذه  يف  بها  بااللتحاق  الراغبني  الطلبة 

الظروف.

*عمان 
هللنللات �للسللفللرية املللملللللكللة املللتللحللدة لللدى 
االأردن، بريدجيت بريند، الطلبة االأردنيني 
العام  لهذا  ت�سيفنينغ  منحة  على  احلا�سلني 
املتحدة  اململكة  اإىل  �للسلليللغللادرون  والللذيللن 
ليبداأوا درا�سة املاج�ستري ملدة عام واحد يف 

اأعرق جامعات بريطانيا.
وقلللاللللت اللل�للسللفللارة الللربيللطللانلليللة يف 
منحة  اإن  االثنني،  �سحفي  بيان  يف  عمان، 
منح  بللرنللامللج  مللن  جلللزءا  تعد  ت�سيفنينغ 
من  املللمللول  العاملي  الربيطانية  احلكومة 

الكومنولث  و�لللسلللوؤون  اخلللارجلليللة  وزارة 
اأف�سل  �سنويا  ت�سيفنينغ  برنامج  ويختار 
قدرتهم  اإثللبللات  ميكنهم  الذين  املر�سحني 
امل�ستقبل  قلللادة  للليللكللونللوا  وا�للسللتللعللدادهللم 
للدرا�سة  تخ�س�سهم  جماالت  يف  واملوؤثرين 

يف بريطانيا.
املنحة  على  احلا�سلني  اأن  واأ�للسللافللت 
ومت  جللدا  �سعبة  اختيار  عملية  اجللتللازوا 
ال�سفرية  لللهللم  �سلمتها  �للسللهللادات  منحهم 
بللريللنللد يف مقر  بللريللدجلليللت  الللربيللطللانلليللة 
لي�سعدين  “اإنه  ال�سفرية  وقالت  اإقامتها. 

متميزا  اأردنلليللا  و�سابا  �سابة   13 اأهنئ  اأن 
لهذا  ت�سيفنينغ  منحة  على  احلا�سلني  من 
درا�ستهم  يف  التوفيق  لهم  واأمتللنللى  الللعللام، 
اأن  اإىل  م�سرية  الربيطانية،  اجلامعات  يف 
تناف�سي ومرموق  برنامج  ت�سيفنينغ  برنامج 
الربيطانية  احلللكللومللة  اللللتلللزام  ويللعللكلل�للس 

امل�ستمر لدعم م�ستقبل االأردن«.
طلبة  طموحات  األهمتني  “لقد  وقالت 
برنامج ت�سيفنينغ اجلدد وق�س�س واإجنازات 
التي  االأردنيني  ت�سيفنينغ  برنامج  خريجي 

�سمعتها هذا االأ�سبوع«.

الداوود:تخفيض موظفي القطاع العام إلى الحد 
األدنى للحفاظ على صحة وسالمة المواطنين

الرزاز:لن نتساهل مع أية تجاوزات تضر بصحة المواطن وسالمة غذائه ودوائه
*عمان 

اأن  الللرزاز،  الدكتور عمر  الللوزراء  اأكد رئي�س 
احلكومة لن تت�ساهل مطلقا مع اأية جتاوزات من 
املواطن االردين و�سامة  �ساأنها اال�سرار ب�سحة 
قانونية  اجلللراءات  و�ستتخذ  ودوائللله  غللذائلله 

م�سددة بحق اأية جهة ترتكب خمالفات تعر�س 
�سحة املواطنني للخطر.

واوعز رئي�س الوزراء خال زيارته، االثنني، 
ولقائه  واللللدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اإىل 
وكبار  مهيدات  نزار  الدكتور  املوؤ�س�سة  عام  مدير 

موظفيها باإخ�ساع جميع �سا�سل االنتاج النباتي 
واحليواين للرقابة امل�سددة ودون اأي تهاون ومبا 
وخال  غذائه.  و�سامة  املواطن  �سحة  يكفل 
اللقاء الذي ح�سره وزير االإدارة املحلية املهند�س 
وليد امل�سري ووزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر 

الع�سايلة،  اأجمد  االإعام  ل�سوؤون  الدولة  ووزير 
ت�سكل  املوؤ�س�سة  اأن هذه  اإىل  الوزراء  رئي�س  لفت 
اوائللل  من  وهللي  جميعا  لاأردنيني  فخر  م�سدر 
املوؤ�س�سات على م�ستوى االإقليم التي تعنى بغذاء 
االردن  على  بغريب  لي�س  “وهذا  املواطن  ودواء 

باالإن�سان  للعناية  الها�سمية  القيادة  وتوجيهات 
التي حتتل �سلم االأولويات الوطنية ».

اإىل  اإن احلكومة تنظر بجدية  الرزاز  وقال 
امل�ستهلك  للجودة وحماية  اإيجاد هيئة متكاملة 
للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  تكون  االحتكار  ومنع 

الرقابي  حجمها  يف  وت�ساهي  ع�سبها  والللدواء 
اال�سا�سية  الرقابية  واجهزتنا  املحا�سبة  ديوان 
لتقوم بدور بالغ االهمية يف الرقابة على الغذاء 

والدواء و�سمان جودته.
تابع �س3

وزير التربية يشيد بمبادرة مقعدنا 
لصيانة المقاعد الدراسية

السفيرة البريطانية تهنئ الطلبة 
األردنيين الحاصلين على منحة تشيفنينغ

نفي وجود نقص بأطباء العناية 
الحثيثة بمستشفى األمير حمزة

الزراعة تشترط على المسالخ ومحال ذبح 
الدواجن تقريرا بيطريا قبل التسويق

فك الحجر عن 8 بنايات
 في عمان

ارتفاع طفيف على درجات 
الحرارة خالل اليومين المقبلين

مربو االبقار: انتاج الحليب يغطي 
حاجة السوق المحلي

تعليق دوام المدارس واغالق 
المساجد لمدة أسبوعين

الخارجية تدين استهداف الحوثيين 
للمدنيين في السعودية

اجراءات صارمة بحق مقيمي تجمعات االفراح وبيوت العزاء

إغالق صاالت المطاعم والمقاهي واالسواق الشعبية 14 يوما

*عمان 
نفت وزارة ال�سحة وجود نق�س يف عدد اأطباء اخت�سا�س العناية 
يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابني  على  ي�سرفون  الذين  احلثيثة 
املرتبطة  الوفيات  عدد  ارتفاع  اأن  موؤكدة  حمزة،  االأمللري  م�ست�سفى 

بالفريو�س، يف امل�ست�سفى ال عاقة له بنق�س االأطباء.
م�ست�سفى  داخللل  بالفريو�س  امل�سابني  اإن  بيان  يف  الللوزارة  وقالت 
االأمري حمزة ي�سرف عليهم 12 طبيبًا من خمتلف التخ�س�سات الطبية؛ 
من بينهم 8 اأطباء مت تدريبهم وتاأهيلهم للتعامل مع احلاالت احلرجة، 

اإ�سافة اإىل طبيبني من املخت�سني يف التخدير.
منهم   10 امل�ست�سفى؛  يف  مقيمًا  طبيبًا   30 وجود  ال�سحة،  واأكللدت 
يعملون يف اأق�سام االإ�سعاف والطوارئ لت�سنيف احلاالت ما بني ب�سيطة 
اأق�سام  على  املر�سى  توزيع  يتم  اإثللره  وعلى  جللدًا،  وحرجة  وحرجة 
العزل بناًء على ذلك الت�سنيف، فيما يعمل الل 20 طبيبًا االآخرون على 

متابعة املر�سى الراقدين على اأ�سّرة ال�سفاء.
ال�ستقبال  حمزة  االأمري  م�ست�سفى  اختيار  اأن  اإىل  الللوزارة  ونوهت 
امل�سابني بهذا الوباء مل يكن اعتباطيًا بل ارتكز على ا�سرتاطات واأ�س�س 
عاملية توفرت فيه من خال اأق�سام عزل متطورة احتوت على اأجهزة 

طبية حديثة باإ�سراف كوادر طبية موؤهلة.
االأطباء  االأبي�س؛  اجلي�س  “تفاين  اإىل  بيانها  يف  الوزارة  واأ�سارت 
االأردن  ليتجاوز  ال�سحة،  وزير  بقيادة  العاملة  والكوادر  واملمر�سني 
ي�سيء  ما  لل”كل  رف�سها  موؤكدة  وباأقل اخل�سائر”،  بها  التي مير  املحنة 
للكوادر الطبية واملوؤ�س�سات التي تو�سل الليل بالنهار يف هذه الظروف 

ال�سحية ال�سعبة التى مير بها االأردن يف التعامل مع هذا الوباء”.

*عمان 
اأو حمل ذبح وجتهيز  امل�سلخ  اإنه يتوجب على  الزراعة  وزارة  قالت 
موعد  من  �ساعة  قبل72  بيطري  طبي  تقرير  على  احل�سول  الدواجن 
الت�سويق. وبينت الوزارة يف بيان �سحفي، االثنني، اأن التقرير ي�سدره 
القطيع  يكون  اأن  على  املعنية  الزراعة  ملديرية  الر�سميني  املوظفني 
العاج  ا�ستخدام  باإيقاف  يفيد  ما  ويت�سمن  �سليمة  �سحية  بحالة 
الوزارة  وقالت  نوع عاج.  لكل  االأمان  بامل�سادات احليوية ح�سب فرتة 
املحلية  الدواجن  منتجات حلوم  �سامة  ل�سمان  ياأتي  االإجراء  اإن هذا 
وبينت  الوطني.  االنتاج  من  باملائة   98 ي�ستهلك  املواطن  اأن  خا�سة 
الرثوة  مزارع  وترخي�س  باملوا�سي  خا�س  ترقيم  نظام  عمل  جرى  اأنه 
اإخطار  نظام  وعمل  البيطري  النظام  واإ�ساح  والدواجن  احليوانية 
�سريع مبا يتما�سى مع متطلبات الدول امل�ستوردة، حيث جرى رفع م�ستوى 
خمتربات املوؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء و�سمن برامج التواأمة مع دول 
االحتاد االوروبي. واأ�سارت الوزارة اإىل اأن اإجراءات زيادة الرقابة على 
الغذاء تاأتي �سمن جهود اجلهات الر�سمية لرفع معايري جودة منتجات 
حلوم الدواجن ومطابقتها للموا�سفة القيا�سية وزيادة ال�سادرات �سمن 
يحدد  ما  وهو  امل�سنعة،  اللحوم  اأو  اخلام  املنتج  وجودة  �سامة  معايري 
االإنتاج.  يف  ال�سحية  املعايري  باأحد  جتللاوز  اأي  ور�سد  املنتجة  اجلهة 
والتي  االأ�سا�سية  املهام  ياأتي �سمن  املزارع  االنتاج يف  متابعة  اأن  وبينت 
ت�سمل �سامة االأعاف واالإ�سافات العلفية واأي اإ�سافات غذائية اأخرى 
و�سمان اأن تكون م�سجلة وم�سرحا با�ستخدامها ، بالتن�سيق مع اجلهات 
للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  ومنها  الر�سمية، 

والدواء وغرف ال�سناعة واملوا�سفات واملقايي�س واحتاد املزارعني.

*عمان 
جرى   اإنه  ال�سرايرة،  ا�سماعيل  باالإنابة  العا�سمة  حمافظ  قال 
اتخاذ  من  االنتهاء  بعد  عمان  يف  بنايات   8 عن  احلجر  فك  االثنني، 

االإجراءات الازمة.
الن�سر  وجبل  خلدا  مناطق  يف  تقع  البنايات  ان  ال�سرايرة  وقال 
اجلنوبية  وماركا  واجلبيهة  بللدران  و�سفا  امل�سدار  وطلوع  واملقابلني 

و�ساحية الر�سيد.
وفقا  العينات  فح�س  نتائج  ظهور  بعد  جاء  احلجر  فك  ان  واأكللد 

للربوتوكول ال�سحي املعتمد.

*عمان 
بح�سب تقرير دائرة االر�ساد اجلوية، يطراأ اليوم الثاثاء، ارتفاع 
طفيف على درجات احلرارة، وتكون االأجواء حارة ن�سبيًا يف املرتفعات 
اململكة، مع  وال�سهول، وحارة اىل حارة جدَا يف باقي مناطق  اجلبلية 
ظهور بع�س الغيوم املتو�سطة والعالية، وتكون الرياح �سمالية غربية 

معتدلة ال�سرعة.
احلللرارة،  درجللات  على  اخر  طفيف  ارتفاع  االأربللعللاء  يوم  ويطراأ 
بحوايل  ال�سنة  من  الوقت  هذا  ملثل  العامة  معدالتها  من  اأعلى  لت�سبح 
اجلبلية  املرتفعات  يف  حارة  االأجللواء  وتكون  مئوية،  درجات   )6-5(
الغيوم  وال�سهول، وحارة جدًا يف باقي مناطق اململكة، مع ظهور بع�س 
على ارتفاعات متو�سط وعالية، وتكون الرياح �سمالية غربية معتدلة 

ال�سرعة تن�سط احيانًا.

*عمان 
قال رئي�س جمعية ابقار الظليل علي غباين اإن انتاج احلليب يغطي 
حاجة ال�سوق املحلية، ويتوفر يف اململكة نحو 60 الف راأ�س من االبقار 
تقليل  يف  �ساهمت  االخرية  احلرارة  موجة  اأن  اال  )البكاكري(  احللوب 

اإنتاج حليب االأبقار بن�سبة 20 باملائة، والبالغ نحو 900 طن يوميا.
ان  االأثنني،  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  غباين  وبني 
هناك 256 مزرعة قائمة ومرخ�سة توفر مادة احلليب لنحو 80 م�سنعا 
ا�ستهاكية  ملنتجات  احلليب  م�ستقات  بت�سييل  يقوم  معمل   500 ونحو 
االبقار  ائتاف  جمعية  رئي�س  وقال  االإلبان.  م�ستقات  وباقي  اجبان  من 
التعاونية ليث احلاج ان ا�سعار احلليب الطازج ترتاوح ما بني 35 اىل 45 
وتنمو  كورونا.  جائحة  خال  جاهزيته  اثبت  القطاع  ان  موؤكدا  قر�سا، 
من  حيث  �سنوي  ا�سا�س  على  باملئة  احلاج مبعدل 15  االأبقار ح�سب  مزارع 
ان  مبينا   ،2021 بداية  يف  يومي  طن   1100 اإىل  احلليب  و�سول  املتوقع 
النمو  ارقام  مع  تن�سجم  ال  عنها  احلديث  يجري  التي  االإجها�سات  ق�سية 
امل�سجلة يف القطاع. وقال رئي�س جمعية ت�سويق احلليب مروان �سواحلة اإن 
انتاج احلليب يف االردن تراجع خال موجة احلر وهي فرتة موؤقته، موؤكدا 
ان انتاج االبقار من احلليب يبلغ نحو 1000 طن يوميا ونحو 350 طنا من 
ال�سترياد  حاجة  وال  املحلية،  ال�سوق  حاجة  تغطي  وهي  االغنام  حليب 

االبقار يف ظل تغطية ذلك االنتاج حلاجة ال�سوق االردنية من احلليب.

*عمان
اأكلللد وزيلللر الللدولللة للل�للسللوؤون االعلللام اأجمللد 
الع�سايلة اأنه �سيتم اتخاذ اجراءات �سارمة بحق 
وبيوت  واالأعللرا�للس  كللاالأفللراح  التجمعات  مقيمي 
�سيتم  بانه  مبينا  التجمعات  من  وغريها  العزاء 

توقيف منظمي التجمعات ملدة 14 يومًا.
االثللنللني،  اجتمع  الللللوزراء  جمل�س  اإن  وقلللال 
اللللرزاز  عمر  الللدكللتللور  الللللوزراء  رئي�س  برئا�سة 
من  العديد  تفعل  كما  ال�سامل  احلظر  ولتجنب 
القيام  واملواطنني  امل�سوؤولني  على  االأخرى  الدول 
بالتزامات حتى ال يتف�سى الوباء مل�ستويات ي�سعب 
تبداأ  جديدة  قللرارات  اتخاذ  مت  عليها  ال�سيطرة 
اعتبارا من يوم اخلمي�س املقبل 17 من ايلول وملدة 

ا�سبوعني، وعلى النحو االتي:
احلكومية  امللللدار�لللس  غالبية  دوام  تعليق 

عن  االعلللان  و�سيتم  اأ�سبوعني  ملللدة  واخلللا�للسللة 
تفا�سيل القرار، واغاق �ساالت املطاعم واملقاهي 
عرب  اخلللدمللات  تقدمي  ويقت�سر  ا�سبوعني،  ملللدة 
بتقدمي  لها  ي�سمح  وال  املللنللاولللة،  اأو  التو�سيل 
اأ�سحابها  وعلى  ب�ساالتها،  واخلدمات  االطعمة 
التباعد  ي�سمن  مبللا  املناولة  اجلللراءات  تنظيم 
االأ�سواق  واغللاق  الكمامات،  وارتلللداء  اجل�سدي 
للتزاحم  نظرا  اململكة  اأ�سواق  كافة  يف  ال�سعبية 
ب�ساأن  قلللرارات  وا�للسللار اىل وجللود  واالكللتللظللاظ. 
وبني  اململكة.  اأنحاء  كافة  يف  والكنائ�س  امل�ساجد 
عمان  واأمني  املحلية  االدارة  وزير  تكليف  مت  انه 
لتنظيم االأ�سواق املركزية مبا ي�سمن منع التزاحم 
الق�سائي  املللجللللل�للس  �للسلليللقللوم  كللنللا  واالكللتللظللاظ، 
بالتن�سيق مع وزارة العمل باتخاذ اجراءات ت�سمن 
عدم التزاحم.                      تابع �س3

*عمان 
االثنني،  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
يف  املدنيني  با�ستهداف  احلوثيني  ميلي�سيات  ا�ستمرار 
اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، موؤكدة وقوفها اإىل 
جانبهم يف كل ما يتخذونه من خطوات للدفاع عن اأمنهم 

الوزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  دان  كما   . وا�ستقرارهم 
احلوثيني  جماعة  ا�ستمرار  الفايز  اهلل  �سيف  ال�سفري 
مدينة  باجتاه  امل�سرية  والطائرات  ال�سواريخ  باإطاق 
�سيطرة  مناطق  من  املدنيني  النازحني  تاأوي  التي  ماأرب 

امليلي�سيا ما يزيد من معاناة ال�سعب اليمني ال�سقيق. 

الملك:اعتز بدور القوات المسلحة 
فـــي حمايــة حـــدود المملكــة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اعالنات الثالثاء )15( أيلول 2020
العدد )1670( 2



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الثالثاء )15( أيلول 2020محلي
3العدد )1670(

*عمان 
الللتللقللى جللالللة امللللللك عللبللداهلل الللثللاين، 
القائد االأعلى للقوات امل�سلحة، االثنني، قادة 
وحدات يف القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س 
العربي، �سمن �سل�سلة لقاءات يعقدها جالته 

مع قادة الوحدات.
الذي  اللقاء  خللال  امللك،  جالة  وجللّدد 
عللبللداهلل  بللن  احللل�للسللني  االأملللري  �سمو  حلل�للسللره 

الثاين ويل العهد، التاأكيد على اعتزازه بدور 
القوات امل�سلحة االأردنية - اجلي�س العربي يف 
حماية حدود اململكة، وامل�ستوى املتقدم الذي 

اإليه. و�سلت 
الق�سايا،  من  العديد  اللقاء  تناول  كما 
ي�سهدها  التي  بالتطورات  املت�سلة  تلك  خا�سة 

االإقليم.
املتميزة  العاقات  امللك عمق  واأكد جالة 

العرب، ودول  االأ�سقاء  االأردن مع  التي تربط 
والعامل. املنطقة 

االأركللللان  هيئة  رئلليلل�للس  اأكلللد  جللهللتلله،  مللن 
امللل�للسللرتكللة اللللللللواء اللللركلللن يللو�للسللف اأحللمللد 
القوات  وحللدات  تطوير  ا�ستمرار  احلنيطي 
مبختلف  وتللزويللدهللا  وت�سكياتها  امل�سلحة 
القيام  مللن  متكنها  التي  واملللعللدات  االأ�سلحة 
مع  ين�سجم  ومبللا  العملياتية،  بواجباتها 

جميع  وعلى  االإقليم  يف  التهديدات  طبيعة 
جالة  وتطلعات  للللروؤى  حتقيقًا  امل�ستويات 

القائد االأعلى للقوات امل�سلحة.
القيادة  اأن  احلنيطي  الركن  اللواء  وبني 
وب�سكل  تللعللمللل  امللل�للسلللللحللة  للللللقللوات  الللعللامللة 
النواحي  مبختلف  االهللتللمللام  على  م�ستمر 
اإيجابًا  تنعك�س  التي  والفنية،  اللوج�ستية 
اإىل  اإ�للسللافللة  وواجباتها  مهامها  اأداء  على 

عاملني  من  منت�سبيها  ظروف  لتح�سني  ال�سعي 
ومتقاعدين.

وا�للسللتللمللع جللالللة الللقللائللد االأعلللللللى اإىل 
االأمللور  �سري  حول  الوحدات  قللادة  من  اإيجاز 
الللعللمللللليللاتلليللة والللتللدريللبلليللة واللللللوجلل�للسللتلليللة 
يف  والتحديث  للتطوير  امل�ستقبلية  واخلطط 

خمتلف املجاالت.
وا�للسللتللعللر�للس قلللادة الللوحللدات علللددًا من 

يف  وحللداتللهللم  تللهللم  الللتللي  واالأمللللور  الق�سايا 
خمتلف امل�ستويات و�سبل تطويرها، مبا يخدم 
وحداتهم  جاهزية  موؤكدين  عملها،  طبيعة 
بها  يتمتع  التي  العالية  واملعنويات  القتالية 

منت�سبوها.
ويللاأتللي اللللللقللاء حللر�للسللًا مللن جللالللة امللك 
مرتبات  مع  الدائمني  وتوا�سله  اهتمامه  على 

القوات امل�سلحة يف خمتلف مواقعهم.

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، 
اأية  مع  مطلقا  تت�ساهل  لن  احلكومة  اأن 
جتاوزات من �ساأنها اال�سرار ب�سحة املواطن 
و�ستتخذ  ودوائه  غذائه  و�سامة  االردين 
جهة  اأية  بحق  م�سددة  قانونية  اجراءات 
املواطنني  �سحة  تعر�س  خمالفات  ترتكب 

للخطر.
زيارته،  خللال  اللللوزراء  رئي�س  واوعللز 
للغذاء  الللعللامللة  املوؤ�س�سة  اإىل  االثللنللني، 
املوؤ�س�سة  علللام  مللديللر  ولللقللائلله  واللللللدواء 
موظفيها  وكللبللار  مللهلليللدات  نلللزار  الللدكللتللور 
النباتي  االنتاج  �سا�سل  جميع  باإخ�ساع 
اأي  ودون  امللل�للسللددة  للرقابة  واحللليللواين 
و�سامة  املواطن  �سحة  يكفل  ومبا  تهاون 
وزير  ح�سره  الذي  اللقاء  وخال  غذائه. 
امل�سري  وليد  املهند�س  املحلية  االإدارة 
ووزير  جابر  �سعد  الدكتور  ال�سحة  ووزير 
الع�سايلة،  اأجمد  االإعللام  ل�سوؤون  الدولة 
املوؤ�س�سة  هذه  اأن  اإىل  الللوزراء  رئي�س  لفت 
وهي  جميعا  لاأردنيني  فخر  م�سدر  ت�سكل 
االإقليم  م�ستوى  على  املوؤ�س�سات  اوائللل  من 
“وهذا  املواطن  ودواء  بغذاء  تعنى  التي 
وتللوجلليللهللات  االردن  علللللى  بللغللريللب  لي�س 
التي  باالإن�سان  للعناية  الها�سمية  القيادة 

حتتل �سلم االأولويات الوطنية ».
وقال الرزاز اإن احلكومة تنظر بجدية 
اإىل اإيجاد هيئة متكاملة للجودة وحماية 
املوؤ�س�سة  تكون  االحتكار  ومنع  امل�ستهلك 
وت�ساهي  ع�سبها  والللدواء  للغذاء  العامة 
املحا�سبة  ديللللوان  الللرقللابللي  حجمها  يف 
واجهزتنا الرقابية اال�سا�سية لتقوم بدور 

الللغللذاء  على  الللرقللابللة  يف  االهمية  بللالللغ 
والدواء و�سمان جودته.

م�سوؤوليات  ان  اللللوزراء  رئي�س  وك�سف 
الهيئة �سرتكز على �سامة الغذاء والدواء 
امل�ستهلك  وحماية  واملقايي�س  واملوا�سفات 
والرقابة  والبيئة  واالحتكار  واالأ�سعار 
عليها و�سيكون لديها فريق تنفيذي رقابي 

قوي.
“اأن هذا توجه ا�سرتاتيجي  وا�سار اإىل 
تعمل عليه احلكومة وهناك فريق يراأ�سه 
وزير االإدارة املحلية يعمل على بلورة هذا 
ليتم  قريبا  النور  يرى  اأن  وناأمل  التوجه، 
الازمة  الت�سريعية  التعديات  اجلللراء 
لذلك«. ولفت رئي�س الوزراء اىل توجيهات 
جالة امللك باإياء قطاع الت�سنيع الدوائي 
االهمية  والت�سدير  الغذائي  والت�سنيع 
الواعدة  القطاعات  من  كونهما  الللازمللة 
والتكيف  النمو  على  قدرتها  اثبتت  التي 
ت�سهيل  عن  ف�سا  التحديات  خمتلف  مع 
وت�سديرها  االدويلللة  ت�سجيل  اجلللراءات 

للخارج ومراقبة ا�سعارها.
واأكللللد اللللللرزاز احلللاجللة املللا�للسللة اىل 
توحيد جهودنا الرقابية املتعلقة بحماية 
على  والللرقللابللة  املنتج  وجلللودة  امل�ستهلك 
معايري الغذاء والدواء والبيئة وكل االمور 

التي لها عاقة ب�سحة املواطن .
ولفت اىل �سرورة التعاون بني املوؤ�س�سة 
ال�سحة  ووزارتللي  والللدواء  للغذاء  العامة 
واالإدارة املحلية واأمانة عمان بهدف تعزيز 
ان  موؤكدا  الرقابية،  االأمور  يف  الت�ساركية 
امل�سوؤوليات  وحتديد  العمل  يف  التكاملية 

وتوزيع االدوار مهمة جدا للنجاح.

وقلللللام رئلليلل�للس اللللللللوزراء بللجللولللة يف 
خمللتللربات املللوؤ�للسلل�للسللة اطلللللع خللالللهللا على 
الفحو�سات املخربية التي جتريها املوؤ�س�سة 

على املواد الغذائية واالدوية.
مع  احلللديللث  الللللوزراء  رئي�س  وتللبللادل 
املختربات  يف  العاملني  الفنيني  مللن  عللدد 
املخربية  الفحو�سات  اجللراء  اآلية  ب�ساأن 
النباتي  ب�سقيها  واالغذية  االدويللة  على 
و�سحة  �سحتنا  ان  واأكللللد  واحلللليلللواين، 
يف  العاملني  مطالبا  اأمينة،  باأيد  اأبنائنا 
غري  مللادة  اأي  عن  االإبللاغ  املختربات  هذه 
اتخاذ  بهدف  العينات،  يف  فيها  م�سموح 
املرتكبة  اجلهة  �سد  امل�سددة  االإجللراءات 
ترتكب  خمالفة  اية  اأن  واأكللد  للمخالفة. 
تللعللد جرما  واللللللدواء  اللللغلللذاء  يف جملللال 
جتاه  اإطاقا  نت�ساهل  ولللن  املواطن  بحق 
و�سنتجه  خمالفة  جهة  اأو  موؤ�س�سة  اأي 
الإجراءات قانونية بحق املخالفني، �ساكرا 
لتطوير  املختربات  هذه  يف  العاملني  جهود 
الفحو�س الازمة للك�سف عن اأية مواد غري 
ال�سحة  وزير  وكان  للموا�سفات.  مطابقة 
العامة  املوؤ�س�سة  ادارة  جمل�س  رئي�س   /
اأكد  جابر،  �سعد  الدكتور  والللدواء  للغذاء 
والدواء  الغذاء  نوعية  نقلت  املوؤ�س�سة  اأن 
موا�سفات  اأعلللللى  اإىل  االردين  للمواطن 
املوؤ�س�سة تقوم بعدة  اأن  اإىل  االأمان. ولفت 
ومللراقللبللة  االدويللللة  ت�سجيل  منها  مللهللام 
متطلبات  بح�سب  وتخفي�سها  ا�سعارها 
الغذاء  نوعية  ومراقبة  املحلي  ال�سوق 

وجودته.
وقدم مدير عام املوؤ�س�سة الدكتور نزار 
املوؤ�س�سة  اجنللازات  ت�سمن  عر�سا  مهيدات 

الغذاء  قطاعات  على  الرقابة  جمللال  يف 
واجلللوالت  الطبية  وامل�ستلزمات  والللدواء 
تنفيذها  مت  التي  والتفتي�سية  الرقابية 
االدويلللة  وت�سعري  ت�سجيل  واجلللللراءات 
مت  التي  والرتاخي�س  الطبية  وامل�ستلزمات 
منحها للمن�ساآت الغذائية والدوائية خال 

هذا العام.
على  وبناء  انه  مهيدات  الدكتور  واكد 
عدد  بلغ  فقد  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 
منذ  �سعرها  تخفي�س  مت  التي  االدويلللة 
اآب  �سهر  نهاية  وحتى  احلايل  العام  بداية 
تخفي�س  ن�سبة  و�سلت  حيث  دواء   416

اأ�سعار بع�س االأدوية اإىل 71 باملئة.
ولفت اإىل اأن االردن الذي مل يكن ينتج 
الكمامات قبل اآذار 2020 يوجد لديه االآن 
41 م�سنعا الإنتاجها لتغطية حاجة ال�سوق 
املحلي والت�سدير لاأ�سواق اخلارجية ف�سا 
وامل�ستلزمات  واالأجهزة  املعقمات  اإنتاج  عن 

الطبية للوقاية من فريو�س كورونا.
واأكد الدكتور مهيدات اأن املوؤ�س�سة تعمل 
الغذائية  املواد  على  الرقابة  تكثيف  على 
فنية  قللواعللد  اىل  باال�ستناد  امل�ستوردة 
املوا�سفات واملقايي�س،  معتمدة من موؤ�س�سة 
باإدخال  ت�سمح  لن  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  الفتا 
اية مواد غذائية غري �ساحلة لا�ستهاك 
او  ت�سديرها  اإعللادة  على  وتعمل  الب�سري 
اتافها و�سمان عدم دخولها لل�سوق املحلي. 
الأمتتة  املوؤ�س�سة  اجللللراءات  اإىل  واأ�للسللار 
التي تقوم بها بهدف ت�سريعها  االإجراءات 
�سيما  املواطنني،  على  وت�سهيلها  وتب�سيطها 
مراجع  األف  قرابة  ت�ستقبل  املوؤ�س�سة  اأن 

يوميا. 

الملك:اعتز بدور القوات المسلحة في حماية حدود المملكة
خالل لقاء جاللته قادة وحدات في القوات المسلحة األردنية - الجيش العربي

والــعــالــم المنطقة  ودول  ــاء  ــق األش ــع  م متميزة  بــعــالقــات  يــرتــبــط  االردن 

الرزاز: الحكومة لن تتساهل مع أية تجاوزات من 
شأنها االضرار بصحة المواطن وسالمة غذائه ودوائه

*عمان
اأكد وزير الدولة ل�سوؤون االعام اأجمد الع�سايلة 
مقيمي  بحق  �سارمة  اجلللراءات  اتخاذ  �سيتم  اأنلله 
العزاء  وبلليللوت  واالأعللرا�للس  كللاالأفللراح  التجمعات 
توقيف  �سيتم  بانه  مبينا  التجمعات  من  وغريها 

منظمي التجمعات ملدة 14 يومًا.
وقال اإن جمل�س الوزراء اجتمع االثنني، برئا�سة 
الرزاز ولتجنب احلظر  الدكتور عمر  الوزراء  رئي�س 
على  االأخللرى  الللدول  من  العديد  تفعل  كما  ال�سامل 
ال  حتى  بالتزامات  القيام  واملللواطللنللني  امل�سوؤولني 
عليها  ال�سيطرة  ي�سعب  مل�ستويات  الللوبللاء  يتف�سى 
يوم  من  اعتبارا  تبداأ  جديدة  قلللرارات  اتخاذ  مت 
ا�سبوعني، وعلى  ايلول وملدة  املقبل 17 من  اخلمي�س 

النحو االتي:
تعليق دوام غالبية املدار�س احلكومية واخلا�سة 
القرار،  تفا�سيل  عن  االعان  و�سيتم  اأ�سبوعني  ملدة 
ا�سبوعني،  ملللدة  واملقاهي  املطاعم  �ساالت  واغللاق 
ويقت�سر تقدمي اخلدمات عرب التو�سيل اأو املناولة، 
وال ي�سمح لها بتقدمي االطعمة واخلدمات ب�ساالتها، 
وعلى اأ�سحابها تنظيم اجراءات املناولة مبا ي�سمن 
واغللاق  الللكللمللامللات،  وارتللللداء  اجللل�للسللدي  التباعد 
نظرا  اململكة  اأ�للسللواق  كافة  يف  ال�سعبية  االأ�للسللواق 

للتزاحم واالكتظاظ.
امل�ساجد  بلل�للسللاأن  قلللللرارات  وجلللود  اىل  وا�لللسلللار 

والكنائ�س يف كافة اأنحاء اململكة.
واأمني  املحلية  االدارة  وزير  تكليف  مت  انه  وبني 
منع  ي�سمن  مبا  املركزية  االأ�للسللواق  لتنظيم  عمان 
الق�سائي  املجل�س  �سيقوم  كنا  واالكتظاظ،  التزاحم 
ت�سمن  اجراءات  باتخاذ  العمل  وزارة  مع  بالتن�سيق 

عدم التزاحم.
املتخذة  قللراراتلله  على  الللللوزراء  جمل�س  واأكلللد 
والتن�سيق  التجمعات  على  الرقابة  كت�سديد  م�سبقا 
طائلة  حتللت  جتمع  اأي  ملنع  االداريلللني  احلللكللام  مللع 
اللللللوزارات والللدوائللر  امللل�للسللوؤوللليللة، والللتللاأكلليللد على 
االأدنللى  باحلد  املوظفني  عدد  بتخفي�س  احلكومية 
اأن  على  للمواطنني  اخلللدمللات  تللقللدمي  ي�سمن  مبللا 
بعد،  عن  بع�سهم  دوام  وحتديد  الللدوام  تدوير  يتم 
واالكتفاء بعقد االجتماعات عن بعد وباأقل االأعداد 
ومنع  الللوزراء،  جمل�س  جل�سات  ذلك  يف  مبا  املمكنة، 
للتوا�سل  اآمنة  اآلية  وايجاد  بامل�ست�سفيات  الزيارات 

مع املر�سى وحتديد املواعيد واملعاجلات الكرتونيا.

ال�سامل  التجول  حظر  �ساعات  متديد  تقرر  كما 
يف غور ال�سايف لت�سبح من ال�ساعة 6 م�ساء وحتى 6 

�سباحا، اعتبارا من الثاثاء.
واملقد�سات  واللل�للسللوؤون  االأوقللللاف  وزيلللر  واأعلللللن 
اإغللاق  عللن  اخلايلة  حممد  الدكتور  االإ�سامية 
امل�ساجد ملدة اإ�سبوعني اإبتداء من 17 اأيلول اجلاري، 

وذلك اإلتزاما بالتو�سيات والتوجيهات ال�سحية.
واأكد اخلايلة خال االإيجار ال�سحفي االإثنني، 
املقا�سد  مللع  ويتفق  احللرتازيللا،  االجلللراء  هللذا  اأن 
ال�سرعية التي جاءت لتنادي بدفع ال�سرر وتن�سجم 
مع الفتاوى ال�سرعية واملقا�سد العظيمة لهذا الدين 
املف�سدة مقدمة  اأن دفع  الذي يدعو دائما  احلنيف، 

على جلب امل�سلحة.
ا�سبوعني،  ملللدة  امل�ساجد  اإغلللاق  اأن  اأكللد  كما   
جاءت بنية �سامية ومق�سد نبيل والغاية هي �سحة 

املواطنني واملجتمع كافة.
اخلطابات  اطلللاق  عللدم  اإىل  اخلللايلللللة  ودعلللا 
عدم  على  تدل  والتي  والوحي  العقل  عن  البعيدة 
والتي  وال�سنة  القران  من  ال�سرعية  الن�سو�س  فهم  

اأنزلوها على اإغاق امل�ساجد.
النعيمي،  تي�سري  والتعليم  الرتبية  وزيللر  واأكللد 
اىل  والتحول  املدار�س  طلبة  لدوام  احلكومة  تعليق 
التعليم عن بعد، مدة ا�سبوعني اعتبارا من اخلمي�س 
احلكومية  املدار�س  ي�سمل  القرار  ان  مو�سحا  املقبل، 
مع  الع�سكرية  والثقافة  الغوث  ووكالة  واخلا�سة 
 12 الل  وال�سف  اال�سا�سية  الثاث  ال�سفوف  ا�ستثناء 

من القرار.
م�ساء  �سحفي  ايللجللاز  خللال  النعيمي  واو�للسللح 
ع�سر  الثاين  لل�سف  الدرا�سة  ا�ستمرار  ان  االثنني، 
�سيكون كاملعتاد اما بالتناوب او بالكامل �سريطة ان 
الطلبة عن ع�سرين طالبًا، فيما يحق  ال يزيد عدد 
الأولياء امور طلبة ال�سفوف الثاث اال�سا�سية حرية 
موؤكدا  بعد،  عن  او  املدر�سي  التعليم  يف  االختيار 
وهم  اال�سا�سية،  لل�سفوف  الرتبوية  العملية  اهمية 
بتدري�س  ويقوم  بالعدوى  ا�سابة  االقل  الفئات  من 

هذه ال�سفوف معلم واحد على االغلب.
تنظيم  مهمة  املدار�س  مللدراء  توىل  اىل  وا�سار 
والتفاعل  التعليمية  العملية  ملتابعة  املعلميني  دوام 
مع الطلبة، وذلك وفق اال�سرتاطات ال�سحية ، حيث 
�سيتم غدا الثاثاء اعان التفا�سيل املتعلقة بدوام 

املعلمني خال فرتة تعليق دوام الطلبة.

*عمان 
�سامي  الللوزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزير  قال 
عدد  بتخفي�س  اللللوزراء  جمل�س  قللرار  اإن  اللللداوود 
والدوائر  العاّمة  واملوؤ�ّس�سات  الللوزارات  يف  املوظفني 
الّدوام بينهم،  اإىل احلّد االأدنى، وتدوير  احلكومّية 
هدفه  ُبللعللد،  عللن  منهم  جمللمللوعللة  دوام  وحتللديللد 
احلفاظ على �سحة و�سامة املواطنني والتي ت�سكل 
اأولوية لدى احلكومة. واأ�سار الداوود خال مداخلة 
اأن  “جي�س اأف اأم” االثنني اإىل  اإذاعة  هاتفية على 
القرار بداأ تطبيقه منذ االأ�سبوع املا�سي، لكن �سيتم 
من  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  يف  تنفيذه  على  التاأكيد 
اأو  وزارة  كل  يف  املوجودة  الداخلية  الرقابة  خال 
موؤ�س�سة، موؤكدا اأن تخفي�س عدد املوظفني لن يوؤثر 

على  يوؤثر  ولللن  للمواطنني،  اخلدمات  تقدمي  على 
واأ�ساف:  �سيعملون عن بعد.  الذين  املوظفني  رواتب 
عليها  القرار،  تطبق  مل  التي  الدوائر  اأو  املوؤ�س�سات 
التاأكيد  اليوم، جمددا  البدء يف تنفيذه اعتبارا من 
موظفي  رواتلللب  مللن  مبلغ  اأي  اقللتللطللاع  عللدم  على 
املنقطعني  اأو  ُبعد  عن  العاملني  �سواء  العام  القطاع 
اأماكن  يف  وجودهم  ب�سبب  احللرتازيللًا  املوؤ�س�سة  عن 
ووفقا  ُبعد  عن  الدوام  اآلية  اأن  اإىل  وا�سار  معزولة. 
للدليل االإر�سادي لعودة موظفي القطاع العام للعمل 
للموظفني  تكون  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف 
نق�س  اأو  مر�سي  �سجل  لديهم  مللن  و  ال�سن  كللبللار 
يف  يقطنون  والذين  احلوامل،  وال�سيدات  للمناعة، 

اأماكن ينت�سر فيها الوباء اأو يف مناطق معزولة.

*عمان 
عمر  الدكتور  اللللوزراء  رئي�س  تللراأ�للس 
اللللللرزاز، اجللتللمللاعللًا يف رئللا�للسللة الللللوزراء، 
مئوية  الحتفالية  العليا  للجنة  االثنني، 

الدولة االأردنية.
ت�سافر  اأهمّية  اللللوزراء  رئي�س  واأكلللد 
الر�سمية  الدولة  موؤ�س�سات  جميع  جهود 
الوطنية  املنا�سبة  هذه  الإبللراز  وال�سعبية 
االأردن  حققه  ومللا  لللاأجلليللال  واأهميتها 
عام   100 م�سرية  عرب  الها�سميني  بقيادة 
من منجزات على خمتلف ال�سعد ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية.
كما اأكد اأن هذه املنا�سبة ت�سكل فر�سة 

لتعزيز هويتنا االأردنية الوطنية اجلامعة 
واإمياننا بقدرة االأردن على مواجهة جميع 

التحديات وال�سعاب مهما عظمت.
قدمه  عر�س  اإىل  اللجنة  وا�ستمعت 
اللجنة  رئلليلل�للس  نللائللب   / الللثللقللافللة  وزيلللر 
املامح  حللول  الطوي�سي  با�سم  الللدكللتللور 
املتمثلة  لاحتفالية  الرئي�سية  واالأهداف 
وقيم  الكبرية  الوطنية  املعاين  برت�سيخ 
االعتزاز الوطني التي ترمز لها الذكرى يف 
يف  وغر�سها  االأردين  االجتماعي  الوجدان 

البناء املعنوي لاأجيال اجلديدة.
وطنية  روؤيللة  تقدمي  اإىل  تهدف  كما 
م�سرية  مللن  امل�ستفادة  للللللدرو�للس  جامعة 

مئوية الدولة االأوىل يف خمتلف املجاالت 
وبلللنلللاء قلللاعلللدة مللعللرفلليللة ملللن الللبلليللانللات 
املتخ�س�سة  واملعارف  والبحوث  واملعلومات 
االأكرب  اجلانب  واإتاحة  امل�سرية  هذه  حول 

منها للجمهور واملهتمني.
الطوي�سي  الللدكللتللور  بح�سب  و�سيتم 
م�سرية  لتوثيق  متعددة  م�سارات  اإطللاق 
املللجللاالت  خمتلف  يف  االأردنللليلللة  الللدولللة 
واالجتماعية  قت�سادية  واال  ال�سيا�سية 
وجتلل�للسلليللد املللحللطللات اللللبلللارزة واللللرملللوز 
كبرية  وفنية  ثقافية  اأعمال  يف  الوطنية 

قابلة لا�ستمرارية والبقاء.
قد  كللان  اللللوزراء  جمل�س  اأن  اإىل  ي�سار 

الللللوزراء  رئلليلل�للس  بللرئللا�للسللة  اللجنة  �سكل 
الرئي�سية  اخلطة  مراجعة  على  للعمل 
ومناق�سة  الثقافة  وزارة  �ست�سعها  التي 
اخلطط واالأفكار التي تتقدم بها الوزارات 
�ساملة  وطنية  بخطة  واخللللروج  املعنية 

لاحتفالية.
وزراء  ع�سويتها  يف  اللجنة  وت�سم 
الداخلية، التعليم العايل والبحث العلمي، 
ال�سيا�سية  اللل�للسللوؤون  والتعليم،  الرتبية 
والربملانية، االإدارة املحلية، املالية، الدولة 
ل�سوؤون  الللدولللة  اللللوزراء،  رئا�سة  ل�سوؤون 
وزارة  عام  واأمللني  الثقافة،  وزير  االإعللام، 

الثقافة مقررًا.

*عمان 
خدمات  الكربى،  عمان  اأمانة  اأطلقت 
الذمة  بللراءة  ا�ستخراج  لطلب  اإلكرتونية 
طلب  وتقدمي  والللرهللن،  بالبيوع  اخلا�سة 
وحتديد  ال�سري  خمالفات  على  االعرتا�س 

مواعيد جل�سة االعرتا�س.

يو�سف  الللدكللتللور  عمان  اأمللني  واأعلللللن 
اللل�للسللواربللة االثلللنلللني، عللن اإطللللاق هللذه 
اخلللدمللات الللتللي لللهللا متللا�للس مللبللا�للسللر مع 
املللواطللنللني وملللن �للسللاأنللهللا تللوفللري الللوقللت 
الدوائر  ملراجعة  احلاجة  ودون  واجلهد 
اإعانه  خللال  ال�سواربة  وبللني  املعنية. 

مدينة  مللديللر  بللحلل�للسللور  اخللللدملللات،  عللن 
االأيام  اأن  امللكاوي،  احمد  املهند�س  عمان 
متعددة  خدمات  اإطللاق  �ست�سهد  املقبلة 
واأو�سح  وامل�ساحة.  االرا�سي  دائللرة  مع 
مالية  ذمللة  بللراءة  ا�ستخراج  خدمة  اأن 
البيع  لللغللايللات  االأمللانللة  مللن  اإلللكللرتونلليللة 

دائللرة  مللع  الللربللط  بعد  تللاأتللي  الللرهللن  او 
للموظف  وتتيح  وامللل�للسللاحللة،  االأرا�للسللي 
بللدائللرة  البيع  عقد  تنظيم  يف  املللخللول 
وقللراءة  م�ساهدة  وامل�ساحة  االأرا�للسللي 
براءة الذمة الكرتونيًا دون احلاجة اىل 

. االأمانة  مراجعة 

تعليق دوام المدارس واغالق 
المساجد لمدة أسبوعين

اجراءات صارمة بحق مقيمي تجمعات االفراح وبيوت العزاء

إغالق صاالت المطاعم والمقاهي واالسواق الشعبية 14 يوما

الداوود: تخفيض موظفي القطاع العام إلى الحد 
األدنى هدفه الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين

الرزاز يترأس اجتماعًا للجنة العليا 
الحتفالية مئوية الدولة األردنية

األمانة تطلق خدمات إلكترونية جديدة
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*عمان 
جدد مطار امللكة علياء الدويل �سهادة االعتماد 
الكربونية  االنبعاثات  اإدارة  برنامج  يف  العاملية 

للمطارات حتى اأيار 2022.
وقالت جمموعة املطار الدويل، يف بيان �سحفي 
علياء  امللكة  مطار  كان  التي  ال�سهادة،  اإن  االثنني، 
ال�سرق  منطقة  يف  عليها  احلا�سلني  اأول  اللللدويل 
توجيهية  مبادئ  وفق  ُمنحت   ،2018 عام  االأو�سط 
العتماد  اال�ست�ساري  املجل�س  عن  �سدرت  معّدلة 

الكربون يف املطارات.
ال�سوء  ت�سلط  اخلطوة  هذه  اأن  البيان  واأ�ساف 
على التزام جمموعة املطار الدويل بحماية املناخ، 
ودعمها الأهداف االأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة، 
اإ�سافة اإىل الرتويج لاأردن يف جمال الطريان العاملي 

بف�سل مطاره الرائد وال�سديق للبيئة.
واأكد الرئي�س التنفيذي ملجموعة املطار الدويل، 
نيكوال كلود، اأن حماية املناخ هي هدف ا�سرتاتيجي 
امللكة  ومللطللار  اللللدويل  املللطللار  ملجموعة  بالن�سبة 
م�ستدام  مطار  لتوفري  ال�سعي  موؤكدا  الدويل،  علياء 

للم�سافرين واجلهات املعنية.
دورنا  ماهية  طويلة  فرتة  منذ  اأدركنا   “ وقللال 
انبعاثات  وخف�س  املناخ  حماية  جتاه  وم�سوؤوليتنا 
الكربون اخلا�سة بنا وعقدت املجموعة العزم منذ 
عام 2013 على حتقيق امل�ستويات املختلفة لربنامج 
واحلفاظ  للمطارات  الكربونية  االنبعاثات  اإدارة 

عليها«.
ولفت كلود اإىل اأن االعتماد يحمل اأهمية كبرية، 
فريو�س  جائحة  من  للتعايف  احلللايل،  ال�سياق  �سمن 
اجلهات  واأن  خا�سة  )كوفيد-19(،  امل�ستجد  كورونا 
يتعلق  فيما  عالية  توقعات  لديها  �سيكون  املعنية 
الفرتة  خال  اجلوي  النقل  لقطاع  البيئي  بالتاأثري 

املقبلة.

ان  *عمَّ
يعترب قانون الربا الفاح�س من القوانني 
منذ  جللًدا،  نللادرا  ا�ستخدامها  مللازال  التي 
 ،1934 الللعللام  يف  عللاًمللا   86 قبل  �سدر  اأن 
االقت�سادي  املجل�س  اإللليلله  يوؤ�سر  مللا  وهللو 
امل�سجلة  عللاوى  الللدَّ واأرقلللام  واالجتماعي 
خلللال اللل�للسللنللوات اخلللملل�للس االأخللللرية لللدى 
كافة وهو ق�سية واحدة  االأردنية  املحاكم 

فقط ح�سب اأرقام املجل�س الق�سائي.
اطلعت  )برتا(  االأردنية  االنباء  وكالة 
عدد  ارتللفللاع  مللع  الللقللانللون  هللذا  بنود  على 
ة يف االأردن، حيث  املقرت�سني من جهات عدَّ
ويتكون   ،1934 عام  �سدر  القانون  اأنَّ  تبني 
با  من 4 مواد فقط، ويطلق عليه قانون الرِّ
على  للانلليللة  الللثَّ مللادتلله  وتن�س  الللفللاحلل�للس، 
وتدقيق  االإقرا�س  معامات  فتح  اإمكانية 
احللل�للسللاب مللرة اأخلللرى الإثللبللات وجلللود ربا 
املجل�س  اأكد  جهته،  من  عدمه.  من  فاح�س 
االقت�سادي واالجتماعي يف ورقة عمل له 
اأنَّ  )برتا(،  عليها  اطلعت  للحوار  خم�س�سة 
با الفاح�س ين�ساأ عنه العديد من  تف�سي الرِّ
االأ�سرار على االأفراد واجلماعات واملجتمع 
جلب  من  اأوىل  مف�سدة  درء  واأنَّ  باأكمله، 
و�سمل  منفعته  غلب  قد  ف�سرره  املنفعة، 

مناحي احلياة املختلفة.
القرو�س  مللرابللي  ظللاهللرة  اأنَّ  واأ�للسللاف 
تقوم من ِقبل املرابني على ا�ستغال حاجة 
االأفراد امللحة لل�سيولة واملال، وهم يقومون 
على  فاح�سة  ربللويللة  فللوائللد  با�ستيفاء 
مايل  و�سع  يف  املدين  يجعل  مما  القرو�س، 
�سه للم�ساءلة القانونية يف حال  اأ�سواأ ويعرِّ
يعاجلها  مل  الظاهرة  وهللذه  ال�سداد  تعذر 
مبا  ومنا�سب  واف  ب�سكل  االأردين  امل�سرع 
فيها �سوء نية املرابني وا�ستغالهم لظروف 

االأ�سخا�س املالية.
ان  من  الرغم  وعلى  اأنَّلله  املجل�س  وبني 
قانون الربا الفاح�س رقم 20 ل�سنة 1934 
على  بناء  االقرتا�س  لعملية  التوازن  يعيد 
ِقبل  من  ا�ستخدامه  اأنَّ  اإال  املللديللن،  طلب 
ا واأنَّهم عادة ما  با نادر، خ�سو�سً �سحايا الرِّ
ن�سبة  واأنَّ  ا،  حظًّ االأقل  الفئات  من  يكونون 
مع  م�سكلتهم  داد  بال�سَّ املتعرثين  من  كبرية 

وع من املعامات. هذا النَّ
انت�سار  حقيقة  اأنَّ  املجل�س  وياحظ 
متَغافل  حقيقة  هللي  بللويللة  الللرَّ املللعللامللات 
عنها، فهي واإن كانت معروفة للجميع، اإال اأنَّ 
قبيل  من  لوجودها  اإنكار  حالة  يف  اجلميع 
التعبري الغربي القائل: “الفيل يف الغرفة” 
اأمام  وا�سحة  حقائق  روؤيللة  اإغفال  ويعني 
اأن  رغلللم  عنها  احلللديللث  وجتللاهللل  الللعللني 
يومي  ب�سكل  بها  وي�سطدم  يراها  اجلميع 
فهي ب�سخامة الفيل اذا مت و�سعه يف غرفة 
با  الرِّ على  ينطبق  هللذا  اإنَّ  حيث  �سغرية، 
الفاح�س واأن ال اأحد يت�سدى الجتثاثه اأو 

حتى احلد منه رغم و�سوحه.
با  واأو�سى املجل�س يف ورقته بتجرمي الرِّ
جترميي  ن�س  اإ�سافة  طريق  عن  الفاح�س 
�سو�س التي ت�سمنتها التَّ�سريعات  �سبيه بالنِّ
على  العقوبة  وت�سديد  املقارنة  العربية 
ولت�سييق  باالإ�سافة  االأفعال،  هذه  مكرري 
طريق  عن  بالربا  املتعاملني  على  اخلناق 
جترميه وبالتزامن مع التجرمي بعد �سدور 

لتفعيل  اإمكانية  املجل�س  يللرى  الللقللانللون، 
با الفاح�س رقم 20 ل�سنة  ن�سو�س قانون الرِّ
اللجوء  1934 والذي مينح املدين احلق يف 
تن�سوي  والتي  املعامات  الإبطال  للق�ساء 

على ربا فاح�س.
�ساأنها  من  اخلطوة  هللذه  اأنَّ  اإىل  ولفت 
املرابني  ا�ستغال  من  التقليل  يف  االإ�سهام 
واإفاتهم  الت�سريعي  ولل�سعف  للمحتاجني 
املحاكم  القانون  مينح  حيث  العقوبة،  من 
يف  احلللق  الللديللن  حت�سيل  يف  تنظر  الللتللي 
وجود  من  للتحقق  امل�ستوفاة  املبالغ  تدقيق 

حالة ربا فاح�س.
من  فللريللق  ت�سكيل  املللجللللل�للس  واقللللرتح 
نقابة  مع  وبالتن�سيق  املتطوعني  املحامني 
املعامات  اإبطال  مو�سوع  لتبني  املحامني، 
مع اإيجاد تفاهمات لاإعفاء من الر�سوم اأو 
على  رقابة  فر�س  اإىل  باالإ�سافة  متويلها، 
ق�سايا  عدد  لديهم  الذين  والبنوك  التجار 
يف  هللو  واللللذي  االأ�للسلللللوب  يف  وت�سابه  كبري 

مقت�سى االأمر فعل ربا.
ملللن جللانللبلله، قلللال اخلللبللري الللقللانللوين 
الدكتور �سيف اجلنيدي لل )برتا(، اإن هناك 
الدين  فللوائللد  م�ساألة  يحكمان  ت�سريعني 
الفاح�س  الّربا  قانون  هما:  واالقللرتا�للس، 
البنوك  وقللانللون   ،1934 ل�سنة   20 رقللم 
اإىل هذين  وي�ساف  ل�سنة 2000م،  رقم 28 
 23 رقم  املركزّي  البنك  قانون  الت�سريعني 

ل�سنة 1971 وتعدياته.
نح البنك املركزي  واأ�سار اجلنيدي اإىل مَّ
�ساحية  قللانللونلله  مللن   4 املللللادة  مبللوجللب 
عليها  واالإ�للسللراف  البنوك  على  الرقابة 
وحماية  املالية  مراكزها  �سامة  يكفل  مبا 
اأحكام  وفق  وامل�ساهمني،  املودعني  حقوق 
الت�سريعات النافذة وقواعد احلوكمة التي 
التعليمات  مبوجب  املركزي  البنك  ي�سعها 
اإىل  باالإ�سافة  الغاية،  لهذه  ي�سدرها  التي 
تنظيم االئتمان لتحقيق اال�ستقرار النقدي 

واملايل ومتطلبات النمو االقت�سادي.
البنوك  قانون  من   44 املللادة  اأنَّ  وبللني 
ويف  وا�سح  ب�سكل  باالإعان  اجلميع  األزمت 
الرئي�سية  البنوك  مللراكللز  يف  بللارز  مكان 
وفروعها ومكاتبها ن�سب الفوائد على ودائع 
عمائهم، وكذلك انواع الفوائد والعموالت 
ون�سبها على االئتمان الذي مينحه لهم مبا 

يف ذلك ن�سب الفوائد الأف�سل العماء.
اأنَّلللله وعلى  الللقللانللوين  اخلللبللري  واأكللللد 
للمدين؛  القانونّية  ال�سمانات  �سعيد 
الفاح�س  الربا  قانون  من   2 املادة  اأجازت 
التدقيق  االقرتا�س  حاالت  يف  للمحكمة 
حما�سبة  جتللري  وان  ثانية،  املعاملة  يف 
وجود  حال  يف  عليه  واملدعى  الدائن  بني 
امل�ستوفاة  الفائدة  بللاأن  بها  تقتنع  بينة 
الن�سبة  عللن  تزيد  احلقيقي  الللديللن  عللن 

قانونًا. املقررة 
ظل  يف  االأردنلللّيلللة  احلللالللة  اإن  وقلللال 
تفر�س  اإليها  امل�سار  القانونية  الّن�سو�س 
علللّدة تلل�للسللاوؤالت: يف ظللل تللزايللد حللاالت 
االأرديّن  املللركللزي  البنك  هللل  االقللرتا�للس 
البنوك  وتقّيد  الفائدة  قيمة  �سبط  يكفل 
اأمام  اليوم  نحن  وهل  التخفي�س؟،  بن�سب 
خ�سو�سًا  الفاح�س،  الّربا  لقانون  تطبيق 
االحللكللام  مللن  الللعللديللد  وبا�ستعرا�س  اأّنللله 

دفوعًا  وجللدت  جللدًا  احلديثة  الق�سائية 
الأحكام  االإجللراءات  من  العديد  مبخالفة 

هذا القانون.
الكفالة  يف  االإ�للسللكللاللليللة  اإىل  واأ�لللسلللار 
الفائدة  ن�سب  ارتفاع  من  االأفللراد  حلماية 
باالإ�سافة  رقابّية  اإجلللراءات  اإىل  يحتاج 
الربا  قانون  باأحكام  قانونية  توعية  اإىل 
�ساربًا  الّت�سريع  هللذا  كللان  واإن  الفاح�س، 
قانونّيًة  ن�سو�سًا  يت�سّمن  اأنه  اإال  القدم،  يف 
القانونية  احلماية  اإ�للسللفللاء  يف  تقدمية 
اأنَّه  اإىل  القانون،  ن�سو�س  وت�سري  لاأفراد. 
حمكمة  اأيللة  اأملللام  اإجللللراءات  اأقيمت  اإذا 
ُتقنع املحكمة  َبينة  لتح�سيل دين ووجدت 
ين احلقيقي،  باأنَّ الفائدة امل�ستوفاة عن الدَّ
اأو  كفائدة  العقد  يف  مذكورة  كانت  �سواء 
م�سمومة اإىل راأ�س املال اأو م�ستحقة الدفع 
اأخرى، تزيد على املعدل الذي  باأية �سورة 
يجيزه القانون، فيجوز للمحكمة اأن تدقق 
بني  حما�سبة  جتري  واأن  ثانية  املعاملة  يف 
اأي�سًا،  لها  ويجوز  عليه  واملللدعللى  الللدائللن 
خمال�سة  اأو  ح�ساب  اأي  وجود  عن  بالرغم 
عليه  واملدعى  الدائن  بني  اآخللر  اتفاق  اأو 
ال�سابقة  املللعللامللات  اإغلللاق  منه  ي�ستدل 
اأن تدقق يف  التزام جديد،  بينهما وتكوين 
اأي ح�ساب مت بينهما فيما م�سى واأن ُتعفي 
على  يزيد  مبلغ  اأي  دفللع  من  عليه  املدعى 
املبلغ الذي حتكم املحكمة با�ستحقاقه واإذا 
يجب  عما  يزيد  مبلغًا  دفع  قد  املدين  كان 
عليه دفعه اأو اأجاز ذلك يف احل�ساب، فيجوز 
للمحكمة اأن تاأمر الدائن باإعادة ذلك املبلغ 

الزائد اإليه.
يحق  اأنَّلله  على  القانون  مواد  ت  ن�سَّ كما 
اإجللراءات  اأية  اأمامها  تقام  التي  للمحكمة 
طلب  على  بناء  لها  ويجوز  ديللن،  لتح�سيل 
املدين اأو الكفيل اأو اأي �سخ�س اآخر م�سوؤول 
عن وفاء الدين، اأن تبا�سر نف�س ال�ساحية 
املخولة لها مبقت�سى الفقرة االأوىل من هذه 
املادة عند اإقامة االإجراءات لتح�سيل ذلك 
الدين، بالرغم عن وجود اأي ن�س اأو اتفاق 
وقت  حلول  عدم  وعن  ذلك  بعك�س  يق�سي 

ا�ستحقاق الدين اأو اأي ق�سط منه.
ال�سابقة  االأحللكللام  اأنَّ  القانون  ويبني 
جوهرها  يف  هي  معاملة  اأيللة  على  ت�سري 
عن  النظر  بقطع  مللال  اإقللرا�للس  معاملة 
اأو  له  اأي حمال  �سكلها، وال توؤثر يف حقوق 
حائز بالقيمة بنية ح�سنة وبدون اإخطار.

على  القانون  من  الثة  الثَّ املللادة  وتن�س 
اأنَّه يف االإجراءات التي ُتقام لتح�سيل دين 
ويف االإجراءات التي تقام مبقت�سى الفقرة 
القانون،  هذا  من  الثانية  املادة  من  الثانية 
اأي  مللن  البينة  تقبل  اأن  للمحكمة  يجوز 
كتابية  اأم  �سفوية  اأكللانللت  �للسللواء  �سخ�س 
عن  امل�ستوفاة  الفائدة  مبعدل  يتعلق  فيما 
اآخر  اأي ت�سريع  الدين بالرغم عما ورد يف 
اأهلية  اأو  البينات  بقبول  تتعلق  اأحكام  من 

ال�سهود.
القانون  مللن  ابللعللة  الللرَّ امللللادة  وح�سب 
الفاح�س  “البينات يف” الربا  فيلغى قانون 
القانون  من  ال�ساد�سة  واملللادة   1922 ل�سنة 
الفائدة  مبللعللدل  يتعلق  اللللذي  العثماين 
)بللرتا-  .1302 �سنة  اآذار   22 يف  وامللللوؤرخ 

يود( بركات الزِّ

*عّمان 
االوقاف  لوزارة  التابع  اخلريية  املقا�سد  مب�ست�سفى  طبي  فريق  متكن 
بطن  ا�سفل  من  �سخم  ورم  ا�ستئ�سال  من  اال�سامية،  وال�سوؤون  واملقد�سات 

�سيدة تبلغ من العمر خم�سني عامًا.
اإن  ال�سعد  علي  الدكتور  اخلريية  املقا�سد  م�ست�سفى  عام  مدير  وقال 
حادة  مر�سية  واعرا�س  البطن  يف  كبري  انتفاخ  من  تعاين  كانت  املري�سة 
ال�سور  بللان  مو�سحا  املبي�س،  فللوق  ت�سكل  الللذي  الللورم  حجم  كرب  جللراء 
) 30 × ال�سعاعية التي اجريت لل�سيدة بينت بان حجم الورم يبلغ) 40 

�سنتيمرتا.
والدة  عمليات  ثماين  اجرت  وان  �سبق  التي  املري�سة  ان  ال�سعد  وبني 

قي�سرية تكللت عمليتها اجلراحية بالنجاح.
واجرى العملية فريق طبي �سم ا�ست�ساري اأمرا�س الن�سائية والتوليد 
اإيللاد  الدكتور  العامة  اجلراحة  واأخ�سائي  حليمة،  ابللو  زاهللي  الدكتور 
وطبيب  البيطار،  �سلطان  الدكتور  العامة  اجلراحة  واأخ�سائي  العي�ساوي، 
التمري�س والتخدير  اإىل طاقم  اإ�سافة  املعايعة،  الدكتور عوين  التخدير 

يف ق�سم العمليات.\

مسح شامل لألسر المنتفعة من 
برنامج المعونة الشهرية المتكررة

*عمان 
اإن  امل�ساقبة،  عمر  الوطنية،  املعونة  �سندوق  عللام  مدير  قللال 
املعونة  برنامج  من  املنتفعة  لاأ�سر  �سامًا  م�سًحا  �سيجري  ال�سندوق 

ال�سهرية املتكررة، اعتبارًا من هذا االأ�سبوع.
الهدف  اأن  )بللرتا(،  االأردنلليللة  االأنللبللاء  لوكالة  امل�ساقبة  واأ�للسللاف 
املتغريات  ور�سد  املنتفعة،  االأ�للسللر  اأو�للسللاع  من  التحقق  هو  امل�سح  من 

االقت�سادية واالجتماعية لها.
وبني اأن الباحثني امليدانيني �سيقومون باالت�سال مع املنتفع لتحديد 
العامة،  وال�سامة  ال�سحة  �سروط  مراعاة  مع  لبيته،  الزيارة  موعد 
خا�س  بربوتوكول  زياراتهم  يف  �سليتزمون  الباحثني  اأن  اإىل  م�سريًا 
بالزيارة امليدانية، يراعي اجلانب ال�سحي والوبائي ال�سائد حالًيا يف 

اململكة.
واأو�سح امل�ساقبة اأن ال�سندوق زود الباحثني امليدانيني بكتاب يو�سح 
واجبهم الر�سمي من قبل ال�سندوق، بهدف ت�سهيل مهمتهم، م�سريًا اإىل 
اأن عدد املنتفعني من برنامج املعونة املالية ال�سهرية املتكررة بلغ نحو 

105 اآالف اأ�سرة، بكلفة مالية �سنوية تزيد عن 100 مليون دينار.

نقابة المهندسين: االنتساب لخريجي 
الجامعات األردنية إلكترونيا

*عمان 
االلكرتوين  االنت�ساب  خدمة  االأردنيني،  املهند�سني  نقابة  اأطلقت 
باقة  �سمن  وذلك  االأردنية،  اجلامعات  خريجي  االأردنيني  للمهند�سني 

اخلدمات االلكرتونية التي يعمل املجل�س على اطاقها.
بيان  يف  الزعبي  �سمارة  اأحمد  املهند�س  املهند�سني،  نقيب  وقللال 
جمل�س  روؤيللة  �سمن  تاأتي  االلكرتوين  االنت�ساب  خدمة  اإن  االثنني، 
النقابة للتحول اىل نقابة رقمية، مبينا اأن اخلدمة ت�سهم يف تخفيف 

العبء على الزماء، كما تقلل الوقت واجلهد عليهم.
اىل  النقابة  يف  امل�سجلني  االردنيني  املهند�سني  ن�سبة  اإن  وا�ساف 

ن�سبة املهند�سني العرب واالأجانب تبلغ 97 باملئة.

نتائج فحوصات مجلس نقابة 
الصيادلة وموظفيها سلبية

*عمان 
قال نقيب ال�سيادلة الدكتور زيد الكياين ان نتائج فح�س الكورونا 

الذي اأجري الأع�ساء جمل�س النقابة وموظفيها جاءت �سلبية.
النقابة،  يف  ملوظفة  بالفريو�س  ا�سابة  ت�سجيل  عقب  الفح�س  ومت 
حيث مت تعطيل اأعمال النقابة حتى اليوم الثاثاء، كاإجراء احرتازي.

واكد الكياين يف بيان، االثنني، ان جمل�س نقابة ال�سيادلة اتخذ 
باإح�سار  قامت  حيث  املتبع،  الربوتوكول  ح�سب  الازمة  االإجللراءات 
عدم  من  للتاأكد  بالنقابة  للعاملني  فحو�سات  الإجللراء  خا�س  خمترب 

اإ�سابتهم بالفريو�س، ومت اجراء نحو 40 فح�سا.
الثاثاء  غد  يوم  من  اعتبارا  للعمل  �ستعود  النقابة  ان  اىل  وا�سار 
مع مراعاة اجراءات الوقاية، وفقا للربوتوكوالت املعتمدة، الفتا اىل 
ب�سكل  بالتعقيم  النقابة، و�سيتم االلتزام  انه مت تعقيم جميع مرافق 
يومي حفاظا على �سامة اجلميع. و�سدد الكياين على اهمية اتخاذ 

التدابري الوقائية الازمة والتي من �ساأنها منع انت�سار الفريو�س.

طرح عطاء إلنشاء إضافات 
صفية في مدرسة العال

  
*عمان 

اإن�ساء  عطاء  طرح  االثنني،  احلكومية،  العطاءات  دائللرة  اأعلنت 
العا�سمة  حمافظة  يف  للبنني  الثانوية  العال  ملدر�سة  �سفية  ا�سافات 
ان  �سحفي،  بيان  يف  الدائرة  وا�سافت  الامركزية.  امل�سروعات  �سمن 
للبنني  الثانوية  العال  ان�ساء ا�سافات �سفية ملدر�سة  العطاء يتمثل يف 
املبنى من طابقني  امل�سروعات الامركزية، ويتكون  العا�سمة �سمن  يف 
مب�ساحة اجمالية تبلغ 1397 مرتا مربعا، وي�سمل اأعمال املوقع العام 

وح�سب ما هو وارد يف وثائق ال�سراء.

الملكية لحماية الطبيعة توقع اتفاقات مع 
مؤسسات دولية حول إدارة المياه الجوفية

  *عمان 
االأزرق  مبحمية  ممثلة  الطبيعة  حلماية  امللكية  اجلمعية  وقعت 
املائية، االثنني، اتفاقية �سراكًة مع عدد من املوؤ�س�سات العلمية املحلية 
واالإقليمية والعاملية لتطوير منوذج م�سرتك وريادي لاإدارة امل�ستدامة 
املتو�سط،  االأبي�س  البحر  منطقة  من  خمتارة  دول  يف  اجلوفية  للمياه 
للجمعية  اإ�سافة  اجلهات  هذه  وتتمثل  املياه.  م�ساكل  من  تعاين  والتي 
وبادوفا  بافيا  جامعتي  االأردنية،  باجلامعة  الطبيعة،  حلماية  امللكية 
اليكانتي  وجامعة  والتعدين،  للجيولوجيا  اال�سباين  املعهد  االإيطالية، 
اال�سبانية، وجامعة 9 اأيلول الرتكية، واحتاد اال�ست�ساح لقناة اإمييليا 
اأن هذه  املائية حازم احلري�سة،  االأزرق  وقال مدير حممية   . روما  يف 
واالإبداع  البحث  يف  ال�سراكة  برنامج  “م�سروع  �سمن  تاأتي  االتفاقية 
االأوروبللي،  االحتللاد  من  واملمول  املتو�سط”  االأبي�س  البحر  منطقة  يف 
الذي ي�ستمر 48 �سهرًا، الفتا اإىل اأن اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة 
املياه  املحافظة على  اهتماما بربامج  االأزرق حتديدُا  تويل يف منطقة 
اإ�سافة نوعية لربامج  امل�سروع  لهذا  االأزرق، و�سيكون  اجلوفية حلو�س 

االإدارة امل�ستدامة للمياه اجلوفية يف املنطقة حتديدًا واالأردن عامة.
فيزيائي  منللوذج  تطوير  على  �سيعمل  امل�سروع  اأن  احلري�سة  وبللني 
توعوية  الأغرا�س   ) تفاعلية  بطريقة  جم�سم   ( املائي  االأزرق  حلو�س 
يف  وال�سناعي  وال�سياحي،  الللزراعللي،  القطاع  مثل  امللليللاه،  مل�ستخدمي 
املنطقة، باالإ�سافة لزوار املحمية. واأ�ساف، اأن امل�سروع �سيعمل اأي�سا على 
املائية يف املحمية، الإعطاء  امل�سطحات  املياه يف  تطوير برنامج مراقبة 
التي  املياه و�ساحيتها لاأحياء  قراءات م�ستمرة وحمدثة حول حالة 
تعي�س فيها، هذا اإىل جانب �سراء اأدوات حديثه لفح�س املياه والتاأكد من 
خوا�سها ومنا�سيبها. ولفت احلري�سة اإىل اأن املحمية عملت على ت�سكيل 
اأ�سحاب  جلنة توجيهية للم�سروع على نطاق حو�س االأزرق، م�سكلًة من 
العاقة و�سناع القرار واملجتمع املحلي،الإ�سراكهم يف خمرجات امل�سروع. 

تعليق إقامة الصلوات في 
كنائس الفحيص والالتين

  *عمان 
االأردن  مطران  االأردنلليللة  الكنائ�س  روؤ�للسللاء  جمل�س  رئي�س  اأعلن 
ال�سلوات  اإقامة  تعليق  عطااهلل،  فور�س  خري�ستو  االرثوذك�س،  للروم 
 14 وملدة  الفحي�س  مدينة  كنائ�س  جميع  يف  اأ�سبوع  ملدة  والقدادي�س 
يوما يف كني�سة الاتني. وقال املطران عطاهلل يف بيان و�سل )برتا(، 
الاتني  كني�سة  خدام  اأحد  الإ�سابة  نظرا  جاء  القرار  اإن  منه  ن�سخة 
احرتازيًا  اإجراء  يعترب  التعليق  اأن  م�سيفا  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س 
مع  بالتن�سيق  جاء  القرار  هذا  اأن  اإىل  البيان،  واأ�سار  امل�سلني.  حلماية 
اجلهات املخت�سة يف الدولة وقابل للتحديث نظرًا للم�ستجدات املتعلقة 
بالوباء. وعرب املطران عن ثقته باأبناء رعايا مدينة الفحي�س وبكافة 
باأوامر الدفاع وعدم التجمعات  اأبنائنا يف حمافظات اململكة، بالتقيد 
الوباء،  انت�سار  مبكافحة  اخلا�سة  العامة  ال�سامة  اإجراءات  وتطبيق 
واأخذ احليطة واحلذر للحيلولة دون انت�ساره. وقال عطاهلل يف البيان، 
نرفع الدعاء اىل اهلل العلي  بها  منر  التي  ال�سعبة  االأوقات  هذه  “يف 
القدير اأن يرفع عن بادنا املقد�سة هذا الوباء، ون�سلي للمر�سى ليمن 

عليهم الرب بال�سفاء العاجل«.

مطار الملكة علياء يجّدد شهادة االعتماد 
العالمية بإدارة االنبعاثات الكربونية

با الفاحش: ال إقبال  86  عاًما على قانون الرِّ
عليه وقضية واحدة خالل 5 سنوات

استئصال ورم ضخم من بطن سيدة بمستشفى المقاصد

مقال رئيس التحرير

يللللتللللوا�للللسللللل اللللتلللخلللبلللط 
احلللكللومللي يف �للسللبللل مللواجللهللة  املللوجللة الللثللانلليللة من 

بداأت بت�سجيل  والتي  االأخرية،  االأ�سابيع  يف  كورونا  فريو�س  جائحة 
تتعمق االأزمة  فيما  يللوملليللًا،  احلللللاالت  جللديللدة مبللئللات  اإ�للسللابللات 
االقت�سادية بوجود مئات االالف من املتعطلني عن العمل، عداك عن 
اأ�سحاب  ب�سبب اجلائحه االوىل عدا عن  اغلقت  التي  املن�سات  االف 
االأعمال احلرة الذين ال ميكن ت�سجيلهم كعاطلني عن العمل، حتى يف 

حال توقف اأعمالهم وم�ساحلهم ب�سبب اجلائحة.
وبني احلني واالخر يحاول رئي�س احلكومة عمر الرزاز، التخفيف 
من م�سوؤولية احلكومة عن الف�سل يف مواجهة املوجة الثانية، عندما 
كان  االقت�ساد  عجلة  اإعادة  وحماولة  القيود  برفع  القرار  باأّن  اأقّر 
االن  حتى  مدر�سة   92 من  اكرث  اغاق  مت  ان  بعد  خا�سة   ، مت�سرعًا 
هو  يقول  كللان  احلللال  ل�سان  وكللاأن  بعد  عن  فيها  الدرا�سة  وحتويل 
حتريك عجلة االقت�ساد واال�ستثمار للمدار�س اخلا�سة على ح�ساب 

�سحتهم. 
 بعد الف�سل الذريع حلكومة الرزاز باإدارة ملف كورونا، واال�ستهتار 
جميع  لفتح  والدعوة  واملطارات  املدار�س  فتح  بعد  املواطنني  بللاأرواح 
الأ�سواأ  للتح�سري  ليدعو  الللرزاز  عمر  الللوزراء  رئي�س  يخرج  املعابر، 

�سيناريو ب�ساأن احلالة الوبائية .
امل�سوؤولني  قبل  من  بالفريو�س  واالإ�ستهتار  القرارات،  يف  التخبط 
 ، �سهر  اإجمايل عدد احلاالت خال  ن�سف  يقارب  ما  بت�سجيل  ت�سبب 
�سجل يف االأردن قبل ايام 206 حاالت كاأعلى ح�سيلة بعدد االإ�سابات 
القلق  لعدم  تدعو  االأوبللئللة  جلنة  زالللت  ومللا  اجلائحة،  بداية  منذ 
نذير عبيدات �سرح   الدكتور  االأوبئة  با�سم جلنة  الناطق   ، واخلوف 
االأردن  دخللول  اإىل  ي�سري  ايللام  خللال  �سجل  الللذي  الكبري  العدد  اأن 

مرحلة االإنت�سار املجتمعي .
الدكتور  حكومة  تعي�سها  القرارات  اتخاذ  يف  التخبط  من  حالة 
لفريو�س  االإ�سابات  حاالت  يف  كبري  ازدياد  مع  بالتزامن  الرزاز  عمر 
كورونا حمليا فقبل �ساعات من املوجز اليومي للحكومة حول التقرير 
االإعللام  و�سائل  لبع�س  احلكومة  �سربت  االإ�سابة  حلللاالت  اليومي 
علياء  امللكة  مطار  واإىل  من  املنتظمة  الرحات  ت�سيري  عودة  موعد 
الربتوكول  ي�سمى  ما  �سمن  ترتيبها  ح�سب  الللدول  وا�سماء  وعللدد 
وزير  ليعود  ال�سارع  نب�س  ا�ستباقية جل�س  ، وذلك يف خطوة  ال�سحي 
الافت واجلديد  اأن  اال  ال�سحفي   املوجز  بالتاأكيد عليها يف  االإعام 
كان يف اآلية ا�ستقبال الزائرين لاردن وحتديدا يف عدد اأيام احلجر 
املوؤ�س�سي، فالدول اخل�سراء قفزت عن احلجر املوؤ�س�سي بينما ال�سفراء 
ايام وهذه  اإىل 7  املوؤ�س�سي ما بني 5  واحلمراء �سيطبق عليها احلجر 
، وال�سوؤال  اخلطوة اجلديدة بداأت اعتبارا من الثامن ال�سهر اجلاري 
اليوم  الفندقي  احلجر  يف  املتواجدين  عن  ماذا  ؟  نف�سه  يطرح  الذي 
00 ملاذا ال يتم تطبيق هذه املنظومة عليهم؟ وما الفرق بينهم وبني 
يدفع  املواطن  يبقى  وملاذا   00 اجلاري  ال�سهر  من  الثامن  يف  القادمني 
ثمن التخبط يف القرارات ، ويف ذات الوقت ما ذنب الذين مت متديدهم 
قبل  من  ال�سحية  الرقابه  يف  الإهمال  جديدة  يوم   14 ملدة  حجرهم 
املواطن  �سيبقى  فهل  ال�سحة00  وزارة  يف  وامل�سوؤولني  الفندق  اإدارة 
ال�سماعة التي يعلق عليها امل�سوؤول عرثاته دون اأن يجد من يحا�سبه 

ويعتق ال�سعب من ا�ستمراره  . 
فتحتها  التي  احلللدوديللة  املعابر  من  انتقل  باال�سل  الفايرو�س 
هي  نف�سها  واحلكومة   ، املطارات  تفتح  ان  تريد  واليوم   ، احلكومة 
ملف  بلللاإدارة  بالف�سل  االإعلللرتاف  وبعد   ، املللدار�للس  لعودة  دعللت  التي 
اجلائحة وبعد اأن ) وقعت الفا�س بالرا�س( اليوم رئي�س الوزراء يوؤكد 
يتعلق  فيما  ال�سيناريوهات  الأ�سواأ  والتح�سري  االإ�ستعداد  �سرورة  على 
امل�سجلة  احلللاالت  اأعللداد  زيللادة  ظل  يف  وال�سيما  الوبائية،  باحلالة 
احلكومة  ف�سل  هل  الكبري  ال�سوؤال   ، املا�سية  الفرتة  خللال  حمليا 

بالتعامل مع موجة كورونا الثانية �سيعجل برحيلها .. رمبا !!

خالد خازر الخريشا

هل ترحل الحكومة 
بسبب موجة كورونا 

الثانية ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
اأكلللد وزيلللر املللاللليللة، الللدكللتللور حممد 
االئتماين  الت�سنيف  ثبات  اأن  الع�سع�س، 
االقت�سادية  الظروف  هذه  ظل  يف  لاأردن 
امل�سطربة هو موؤ�سر على فاعلية ا�ستجابة 
للتحدي  واالقت�سادية  ال�سحية  االأردن 
الكبري الذي فر�سته علينا هذه اجلائحة.
لا�ستفادة  م�ستمر  العمل  اأن  واكلللد 
اجلهود  لدعم  الت�سنيف  هللذا  ثبات  مللن 
خف�س  بهدف  االأردن  يف  املايل  اال�ستقرار 
االإ�ساح  وتعزيز  وخدمته  العام  الدين 
التبعات  من  التعايف  بهدف  االقت�سادي 

ال�سلبية لهذه اجلائحة.
�سحفي  بلليللان  يف  الللعلل�للسللعلل�للس،  واأكللللد 
�سركاء  مللع  الللعللاقللات  اأهللملليللة  االثللنللني، 
الللدور  من  والنابعة  التنمية،  يف  االأردن 
املنطقة  يف  االأردن  بلله  يقوم  الللذي  املهم 

له فر�سة احل�سول على  والعامل، مما وفر 
تبداأ  اأن  يتوقع  كما  املي�سرة،  القرو�س 
عام  بعد  بالتباطوؤ  العام  الدين  م�ستويات 
التي  االإجلللراءات  حلزمة  نتيجة   2020
املالية  اأالو�ساع  اتخذتها احلكومة ل�سبط 
العامة يف �سوء الرتاجع املوؤقت يف االأداء 

املايل لاأردن.
اأكدت  بورز  اآند  �ستاندرد  وكالة  وكانت 
الت�سنيف  ا�ستقرار  اجلديد  تقريرها  يف 
املديني  يف  للللاأردن  ال�سيادي  االئللتللمللاين 
االأجنبية  بالعمات  والق�سري  الطويل 
مع   »B+/B« ملل�للسللتللوى  عللنللد  واملللحللللليللة 

م�ستقرة. م�ستقبلية  توقعات 
اأن يتعافى االقت�ساد  وتوقعت الوكالة 
املقبل  العام  يف  تدريجي  ب�سكل  االأردين 
منوًا  يحقق  واأن  كورونا،  جائحة  اآثار  من 
اقت�ساديًا مبعدل 5ر2 باملئة، خال الفرتة 

التباطوؤ  من  الرغم  على   )2023-2021(
العاملي. االقت�سادي 

قامت  الوكالة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
للعديد  االئتماين  الت�سنيف  بتخفي�س 
النظرة  وغريت  والعامل  املنطقة  دول  من 
تراجع  ظل  يف  �سلبية،  اإىل  لها  امل�ستقبلية 
العاملي ب�سبب تداعيات جائحة  االقت�ساد 

كورونا.
فاإن  التقرير،  اإليه  اأ�سار  ما  وبح�سب 
للللاأردن  امل�ستقرة  امل�ستقبلية  الللنللظللرة 
تعزى اإىل عدة عوامل اأهمها منعة م�سادر 
التمويل املحلية واخلارجية والتي يحظى 
مع  اال�سرتاتيجية  لعاقته  االأردن  بها 

الدول املانحة.
االأردن  ا�ستمرار  اأن  الوكالة  وبينت 
بتبني برنامج اال�ساح املايل واالقت�سادي 
بللالللتللعللاون مللع �للسللنللدوق الللنللقللد اللللدويل 

الهادفة  الهيكلية  اال�ساحات  �سيدعم 
وقدرة  االقت�سادي  النمو  م�ستويات  لرفع 

اململكة على حتمل ديونها.
املللدى  على  اململكة  بجهود  واأ�للسللادت 
فر�س  وتوفري  اال�ستثمار  الإنعا�س  املتو�سط 
االإجلللراءات  من  جمموعة  وتبني  العمل 
النمو  مللعللدالت  لللدعللم  الللهللادفللة  املللاللليللة 
والللتللخللفلليللف مللن االأعلللبلللاء املللاللليللة على 

االأردن.
وتعترب وكالة �ستاندرد اآند بورز اإحدى 
تعمل  التي  العاملية  املالية  املوؤ�س�سات  اأكرب 
على  بناًء  ائتمانيًا  الللدول  ت�سنيف  على 
عدة موؤ�سرات تتعلق باملديونية وال�سيولة 
وتعترب  علللام،  ب�سكل  االقللتلل�للسللاد  واأداء 
التي  الرئي�سية  امل�سادر  اأحللد  تقاريرها 
قراراتهم  التخاذ  امل�ستثمرون  اليها  يلجاأ 

اال�ستثمارية.

*عمان 
اأوعلللللز وزيللللر اللل�للسللنللاعللة والللتللجللارة 
�سا�سل  ا�ستدامة  جلنة  رئي�س  والتموين 
طارق  الدكتور  والتوريد  واالإنللتللاج  العمل 
من  امل�سكلة  الللرقللابللة  لللفللرق  احللللملللوري، 
املعنية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اللللوزارات 
عمليات  بتكثيف  االأحللللد،  اللليللوم  كللافللة، 
واملواطنني  املن�ساآت  جميع  على  الرقابة 
ومتطلبات  باإجراءات  االلتزام  من  للتاأكد 
واأمر  ال�سحية  والوقاية  العامة  ال�سامة 

الدفاع 11.
ودعا احلموري يف بيان �سحفي، اجلميع 
املبذولة  اجلللهللود  لتعزيز  الللتللعللاون  اإىل 
ارتفاع  مع  خا�سة  كورونا،  لوباء  للت�سدي 
عدد االإ�سابات امل�سجلة يف اململكة حلماية 
حدث  كما  االإغاقات  ولتفادي  املواطنني 
امل�سرتكة  الرقابة  فرق  وتوا�سل  �سابقا. 
اململكة  مناطق  خمتلف  يف  املن�ساآت  على 
االلللتللزام  مللن  للتاأكد  امليدانية  اأعمالها 
والللوقللايللة  الللعللامللة  ال�سامة  بلللاإجلللراءات 
ال�سحية واأمر الدفاع 11 مبا يعزز اجلهود 

املبذولة للت�سدي لوباء كورونا.
الللذي  اليومي  الر�سد  تقرير  واأظللهللر 
الللللوزارات  مللع  بالتن�سيق  اللللللوزارة  تللعللده 
فرق  اأن  العاقة،  ذات  احلكومية  واجلهات 
اآالف   4 اأكرث من  اأغلقت  امل�سرتكة  الرقابة 

احلظر  فر�س  اإجللراءات  بدء  منذ  من�ساأة 
باأحكام  التزامها  لعدم  املا�سي  اآذار  يف 
ومتطلبات   11 الدفاع  واأمللر  الت�سريعات 

ال�سامة العامة والوقاية ال�سحية.
وجتاوز عدد املن�ساآت التي متت زيارتها 
 170 من  اأكللرث  اململكة  مناطق  خمتلف  يف 
عدد  بلغ  مت�سل،  �سياق  ويف  من�ساأة.  األللف 
لعدم  خمالفتهم  جللرت  الذين  املواطنني 
من  اأكرث  اليه  امل�سار  الدفاع  باأمر  االلتزام 

األف مواطن يف خمتلف املحافظات.
 2400 الرقابة  عمليات  يف  وي�سارك 
واملوؤ�س�سات  الللوزارات  خمتلف  من  مراقب 
عمليات  وت�سمل  العاقة،  ذات  احلكومية 
املن�ساآت  الللتللزام  مللدى  متابعة  الللرقللابللة 
العامة  ال�سامة  بللاإجللراءات  واملواطنني 
ارتلللداء  وخللا�للسللة  ال�سحية،  والللوقللايللة 

الكمامات والتباعد.
وتلللتلللوىل عللمللللليللات اللللرقلللابلللة جلللان 
واجلهات  اللللوزارات  من  عدد  من  خمت�سة 
ال�سناعة  وزارات  مثل  املعنية؛  احلكومية 
وال�سحة  والعمل  والتموين  والللتللجللارة 
املحلية  واالإدارة  وال�سياحة  والبيئة 
للغذاء  العامة  واملوؤ�س�سة  عمان  واأمللانللة 
بالتن�سيق  واملقايي�س  واملوا�سفات  والدواء 
جوالت  اإىل  اإ�سافة  الداخلية،  وزارة  مع 

خا�سة تقوم بها العديد من تلك اجلهات.

*عمان 
لل�سمان  الللعللامللة  املللوؤ�للسلل�للسللة  دعلللت 
االجلللتلللملللاعلللي، املللللوؤمللللن عللللليللهللم ممللن 
اخلللطللرة  املللهللن  نللظللام  يف  �للسللمللولللهللم  مت 
اإىل  املبكر،  التقاعد  �سروط  وا�ستكملوا 
ارتللبللاط  �سابط  مللع  التن�سيق  �للسللرورة 
من  والتاأكد  املوؤ�س�سة  ملراجعة  املن�ساأة 
�سحة �سمول العاملني لديه يف نظام املهن 
ا�سرتاكهم  فرتات  على  واالطاع  اخلطرة 

اإىل تقدمي طلب  وذلك قبل جلوئهم  بها، 
بطلب  والللتللقللدم  العمل  مللن  اال�ستقالة 

التقاعدي. الراتب  تخ�سي�س 
�سحفي،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واو�سحت 
االجتماعي  ال�سمان  قانون  اأن  االثنني، 
اعتمادها  مت  التي  املهن  يف  للعامل  اأتاح 
املنافع  لنظام  وفقًا  خطرة  كمهن  ر�سميًا 
الللتللاأملليللنلليللة اللل�للسللادر مبللوجللب قللانللون 
نافذًا  اأ�سبح  والذي  االجتماعي  ال�سمان 

تقدم  اإمكانية   ،  1/3/2015 بللتللاريللخ 
على  احل�سول  بطلب  الذكر،  عليه  املوؤمن 
خدماته  انتهت  اإذا  املبكر  التقاعد  راتب 
اأن  على  عمره  مللن   45 �سن  اإكللمللال  بعد 
بال�سمان،  ا�للسللرتاكللًا   216 لللديلله  يللكللون 
ا�سرتاكًا   180 عليها  للموؤمن  يكون  واأن 

. بال�سمان 
عليه  للموؤمن  يكون  اأن  ا�سرتط  كما 
 60 عن  تقل  ال  املهن  تلك  يف  عمل  فرتات 

الع�سر  ال�سنوات  خال  وذلك  ا�سرتاكًا، 
هللذا  تخ�سي�س  طلللللبلله  علللللى  اللل�للسللابللقللة 
عمل  التي  املن�ساأة  تكون  واأن  الللراتللب، 
ما  بتاأدية  قامت  قد  عليه  املوؤمن  لديها 
على  زيلللادة  اأجلللره  مللن  باملئة   1 ن�سبته 
والعجز  ال�سيخوخة  تاأمني  ا�سرتاكات 
املهن  اإحلللدى  يف  لعمله  وذلللك  والللوفللاة، 
الللتللي مت حتللديللدهللا يف جللدول  اخلللطللرة 

التاأمينية. املنافع  بنظام  ملحق  خا�س 

*عّمان 
وقعت �سركة اأمنية اتفاقية �سراكة مع 
الفر�سة  الإتاحة  التعليمية،  اأبواب  ة  من�سّ
ر�سيدهم  ا�ستبدال  الطلبة  من  مل�سرتكيها 
من خال برنامج )اأمنية كوين( لا�ستفادة 
التي  املدفوعة  التعليمية  اخلللدمللات  مللن 

توفرها.
ل�سركة  الللتللنللفلليللذي  الللرئلليلل�للس  وقلللال 
�سحايف  بلليللان  يف  �للسللطللارة  زيلللاد  اأمللنلليللة، 

من  اإدراكللللللًا  جلللاء  الللتللعللاون  اإن  االثللنللني 
دعم  يف  ة  املن�سّ هللذه  الأهللملليللة  ال�سركة 
م�سريا  واالبللتللكللاري،  االإبللداعللي  التعليم 
مل�سرتكي  �ستتيح  االتفاقية  هللذه  اأن  اىل 
ر�سيدهم  ا�ستبدال  الطلبة  مللن  اأمللنلليللة 
مبفتاح  كوين”  “اأمنية  بللرنللامللج  �سمن 
من�سة اأبواب للح�سول على اأي من خدمات 

املدفوعة. التعليمية  املن�سة 
واملوؤ�س�س  التنفيذي  الرئي�س  وقللال   

ال�سريك ملن�سة اأبواب التعليمية يف االأردن 
اأول  هي  اأبللواب  من�سة  اإن  الطباع  حمدي 
تعقد  التي  الذكي  التعلم  قطاع  من  من�سة 
على  حر�سا  اأمللنلليللة،  مللع  اللل�للسللراكللة  هللذه 
والتعليم  عموما  التعليم  بقطاع  النهو�س 
تعزيز  اإىل  باالإ�سافة  خ�سو�سا،  الذكي 
بتوفري  التعليمية  اأبللللواب  من�سة  مهّمة 
الطاب داخل  لكل  للتعليم  فر�س متكافئة 

اململكة. 

ة تعليمية  ي�سار اإىل اأن اأبواب هي من�سّ
ت�سمح للطالب بالدرا�سة من خال اجلدول 
املنهاج  حاليًا  تقّدم  حيث  ينا�سبه،  الللذي 
الوطني االأردين لل�سفوف من ال�سابع وحتى 
والفيزياء  الريا�سيات  ملللواد  التوجيهي 
واللغتني  والللعلللللوم  واالأحلليللاء  والكيمياء 
اإىل  باالإ�سافة  واالإجنللللليللزيللة،  العربية 
وجود اختبارات تقييمية م�ستمرة يجريها 

مدر�سو املن�سة. 

وزير المالية: ثبات التصنيف االئتماني لألردن مؤشر 
على فاعلية استجابته الصحية واالقتصادية

الحموري يوعز بتشديد الرقابة على المنشآت 
والمواطنين لاللتزام بإجراءات السالمة العامة

الضمان تدعو المؤمن عليهم للتأكد من قانونية 
شمولهم بنظام المهن الخطرة قبل االستقالة

اتفاقية شراكة بين أمنية ومنّصة أبواب التعليمية

*عمان 
اأنلله  واملبيعات  الللدخللل  �سريبة  دائلللرة  اأعلنت 
�سريبية  اأرقللامللا  يحملون  الذين  املكلفني  باإمكان 
االإلكرتونية  احلكومة  بخدمات  امل�سرتكني  غري  من 
التعامل  مللن  متكنهم  �للسللر  كلللللمللة  علللللى  احللل�للسللول 
دون  اإلكرتونيا  الللدائللرة  خللدمللات  على  واحل�سول 

مراجعة الدائرة اأو اأي من مكاتبها.
باإمكان  اأنلله  �سحفي  بيان  يف  الللدائللرة،  وبينت 
االإلكرتوين:  الدائرة  موقع  اإىل  الدخول  املكلفني 
اأيقونة  اختيار  ثم  ومن   www.istd.gov.jo
اختيار  يتم  ذلللك  وبللعللد  االإلللكللرتونلليللة  اخلللدمللات 
عنوان م�ستخدم جديد، وباإمكان املكلف اإدخال ا�سم 
امل�ستخدم الذي ميثل الرقم ال�سريبي واإكمال باقي 
متكنهم  التي  ال�سر  كلمة  على  للح�سول  اخلطوات 
التي  االإلكرتونية  اخلدمات  كافة  على  احل�سول  من 
واآمنة  حمكمة  اإجلللراءات  و�سمن  الدائرة  تقدمها 
على  وحتافظ  املكلف  �سخ�سية  من  التاأكد  ت�سمن 

�سرية املعلومات للمكلفني.
الراغب  املكلف  األللزمللت  الللدائللرة  اأن  واو�سحت 
خانات  ع�سر  بللاإدخللال  ال�سر  كلمة  على  باحل�سول 
للمكلف  ميكن  وال  خا�سة  وحروفا  اأرقللامللا  حتتوي 
اإمتام عملية احل�سول على كلمة ال�سر اإال بعد اأن يتم 
التاأكد من بياناته املدونة ومقارنتها مع ما هو متوفر 

على نظام الدائرة.
احل�سول  املكلف  باإمكان  اأنه  الدائرة  واأو�سحت 
على  حتقق  رمز  باإر�سال  وذلك  ال�سري،  الرقم  على 
هاتفه اخللوي املثبت يف ملف الدائرة ليقوم املكلف 
بتثبيت كلمة ال�سر اجلديدة اخلا�سة به على نظام 

اخلدمات ال�سريبية االإلكرتونية.

االإجراء جاء يف �سوء  اأن هذا  الدائرة  واأ�سارت 
للوقت  وتوفريًا  عليهم  وللت�سهيل  املكلفني  مطالبات 
احل�سول  يف  املواطنني  �سامة  على  وحفاظا  واجلهد 
على جميع اخلدمات التي يحتاجها املكلف من خال 

موقع الدائرة االإلكرتوين.
اأن  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائللرة  واأو�سحت 
والتي  الللدخللل  �سريبة  اإقللللرارات  تقدمي  خللدمللات 
وال�سركات  واالأفللللراد  املوظفني  اإقللللرارات  ت�سمل 
اإقلللرارات  تقدمي  امل�ساهمة،  وال�سركات  العادية 
امل�ستحقة،  ال�سريبة  واحت�ساب  املبيعات  �سريبة 
دون  ال�سريبية  للم�ستحقات  االإلللكللرتوين  الللدفللع 
احلاجة اإىل مراجعة مع اإمكانية احل�سول على �سند 
الدفع اإلكرتونيًا، احل�سول على براءة ذمة اإلكرتونيًا، 
احل�سول على رقم �سريبي الأول مرة، طلب االن�سمام 
تقدمي  اعرتا�س،  طلب  تقدمي  الذهبية،  للقائمة 
حتديث  وامللل�للسللاحلللة،  الت�سويات  جلنة  اإىل  طلب 
مبا�سرة  للمواطن  ال�سخ�سية  املعلومات  وتعديل 
حتديث  املللوقللع  خللال  مللن  املكلف  ي�ستطيع  بحيث 
الربيدي  والعنوان  العمل  وعنوان  ال�سكن  عنوان 
وغريها  االجتماعية  احلالة  وتغيري  العمل  وجهات 
بال�سنوات  بيان  على  احل�سول  لذلك،  احلاجة  عند 
عليها  واملعرت�س  وامل�ستاأنفة  املللقللدرة  ال�سريبية 
واملق�سطة  واملدفوعة  امل�ستحقة  االأر�سدة  ومقدار 
املواطن،  التي تهم  ال�سريبية  املعلومات  والعديد من 
التحقق من  ال�سريبي،  بالرقم  �سهادة  احل�سول على 
االإقرار،  ت�سليم  بعد  مرفقات  حتميل  الذمة،  براءة 
اإ�سدار كلمة �سر الأول مرة، اإعادة اإ�سدار كلمة ال�سر، 
اإلكرتونيًا دون احلاجة  اأ�سبحت جميعها تقدم  التي 

اإىل مراجعة الدائرة.

*عمان 
املدنية  االأحلللوال  ودائلللرة  االإ�للسللكللان  بنك  وّقللع 
واجلوازات، اتفاقية تعاون ال�ستخدام حزمة اأدوات 

تطوير االأعمال )SDK( للبطاقة الذكية.
مبوجب  اإنلللله  �سحفي  بلليللان  يف  الللبللنللك  وقللللال 
املدنية  االأحللوال  دائرة  عن  وقعها  التي  االتفاقية 
بنك  وعن  العمو�س،  فهد  العام  املدير  واجللللوازات، 
االإ�سكان، الرئي�س التنفيذي عمار ال�سفدي، �سيتمّكن 
هوية  الذكية/  البطاقة  بيانات  قللراءة  من  البنك 
ويوّفر  وموثوق،  واآمن،  اآيل،  ب�سكل  املدنية  االأحوال 
ميزات تراعي متطلبات واحتياجات عمليات البنك 
امل�سرفية التي تتطلب التحقق من �سخ�سية العماء.

وياأتي توقيع هذه االتفاقية، يف اإطار جهود بنك 
التكنولوجية  التطورات  ملواكبة  املتوا�سلة  االإ�سكان 
الكبرية التي ت�سّهل عملية اإجناز املعامات امل�سرفية 
البنك  و�سعي  والوقت،  اجلهد  عليهم  وتوفر  للعماء 
امل�سرفية  ال�سناعة  خدمات  اأف�سل  لتوفري  الللدوؤوب 
ذات اجلودة عرب التطوير امل�ستمر يف كافة املنتجات 

واخلدمات املقدمة جلمهور العماء.
 )SDK( االأعمال  تطوير  اأدوات  حزمة  ومُتّكن 
وجهي  على  املوجودة  البيانات  قللراءة  من  املتطورة 
بطاقة  يف  ال�سريحة  علللللى  واملللخللّزنللة  الللبللطللاقللة 
املفاتيح  من  جمموعة  طريق  عن  املدنية  االأحللوال 
وامللللللفللات االلللكللرتونلليللة امللل�للسللفللرة، لللغللايللات تقدمي 
جمموعة من اخلدمات البنكية لعماء البنك ب�سكل 
واأ�س�س ت�سمن  اأدق، و�سمن �سوابط  اأ�سرع ومعلومات 
�سرية املعلومات اخلا�سة بالعماء وعدم ت�سريبها اأو 
امل�سلحة  يحقق  ومبا  االأ�سكال  من  �سكل  باأي  تناقلها 

العامة جلميع االأطراف.
تفعيل  هي  االتفاقية  هللذه  اأن  العمو�س  واأكللد 
ي�سمن  مبا  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  لل�سراكة 

وفق  للمواطنني  اخلدمات  تقدمي  م�ستوى  حت�سني 
واأمنها،  املعلومات  �سرية  ت�سمن  واأ�س�س  �سوابط 
دومَا  الداعية  احلكومية  التوجهات  مع  وان�سجامَا 
اأن  اىل  العمو�س  واأ�للسللار  املواطنني.  على  للت�سهيل 
بيانات  قراءة  من  االإ�سكان  بنك  �ستمكن  االتفاقية 
االلكرتونية  ال�سريحة  طريق  عن  الذكية  البطاقة 
الرقمية ومن خال ا�ستخدام قارئ للبطاقة الذكية 
دون  للمواطنني  ال�سخ�سية  البيانات  وا�للسللرتجللاع 
تدخل �سخ�سي وذلك عن طريق قراءتها مبا�سرة من 
ال�سريحة االلكرتونية الرقمية، مبينًا اأن )التحقق 
للبطاقة  الهامة  التطبيقات  اأحد  هو  االلكرتوين( 

الذكية، يف الق�ساء على حاالت انتحال ال�سخ�سية.
االتفاقية  هللذه  اأن  ال�سفدي  اأكللد  جانبه،  من 
ومتكاملة  مبتكرة  م�سرفية  خدمة  لتوفري  تهدف 
وذات جودة رفيعة للعماء، حيث �ستمّكن البنك من 
 )SDK( االأعمال  تطوير  اأدوات  حزمة  ا�ستخدام 
املعامات  اإجنلللاز  ت�سهيل  بهدف  الذكية  للبطاقة 
احلفاظ  مللع  ممكن،  وجهد  وقللت  بللاأقللل  امل�سرفية 
التي  اجلهود  على  مثنيًا  املعلومات،  واأمن  �سرية  على 
تقوم بها دائرة االأحوال املدنية واجلوازات الإن�ساء 
ومتكاملة  اآمنة  مدنية  بيانات  منظومة  وتاأ�سي�س 

وتقدمي خدمات تقنية متمّيزة للمواطنني.
واأ�سار ال�سفدي، اإىل دور بنك االإ�سكان الريادي 
ومنتجات  خللدمللات  وتللقللدمي  الرقمي  الللتللحللّول  يف 
جلمهور  عالية  تناف�سية  مبلليللزة  تت�سم  مللتللطللورة 
عمائه تواكب تطلعاتهم وتفوق توقعاتهم ومبنتهى 

احلرفية واملهنية امل�سرفية.
خطط  �للسللمللن  يللاأتللي  الللتللعللاون  هلللذا  اأن  وبلللني 
يف  دوره  تعزيز  اإىل  الهادفة  البنك  وا�سرتاتيجيات 
جمال اخلدمات امل�سرفية االإلكرتونية التي تتما�سى 

واأحدث اأ�ساليب العمل امل�سريف واأكرثها تطورًا.

*عمان 
خال  عامليا  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  انخف�ست 
مع  مقارنة  احلللايل،  اأيلول  �سهر  من  الثاين  االأ�سبوع 
وزارة  بح�سب  االأول،  االأ�سبوع  يف  اأ�سعارها  معدل 
التي  للبيانات  ووفقا  املعدنية.  واللللرثوة  الطاقة 
 90 اأوكتان  البنزين  �سجل  االثنني،  الوزارة  اأعلنتها 
دوالر  1ر395  مقابل  للطن،  دوالرا   371 بلغ  �سعرا 
�سعر  وانخف�س  باملئة،  1ر6  بلغت  انخفا�س  وبن�سبة 
اىل  للطن،  دوالر  1ر407  من   95 اأوكللتللان  البنزين 

2ر386 دوالر وبن�سبة انخفا�س بلغت 1ر5 باملئة.
من جانب اخر، انخف�س �سعر الديزل من 4ر346 
انخفا�س  وبن�سبة  دوالر  9ر318  اىل  للطن،  دوالر 

4ر317  من  الكاز  �سعر  وانخف�س  باملئة،  9ر7  بلغت 
دوالر للطن اىل 4ر290 دوالر وبن�سبة 5ر8 باملئة.

االأ�سبوع  يف  انخف�س  فقد  الوقود  زيت  �سعر  اأما 
مقارنة  للطن،  دوالر  3ر237  اىل  ال�سهر  من  الثاين 
مع ال�سعر امل�سجل يف االأ�سبوع االأول والبالغ 8ر264 
الغاز  �سعر  وا�ستمر  باملئة.  4ر10  وبن�سبة  دوالر 
دوالر  5ر357  عند  اأيلللللول  ل�سهر  امل�سال  الللبللرتويل 
املا�سي  اآب  �سهر  يف  امل�سجل  �سعره  مع  مقارنة  للطن، 
برنت  خام  �سعر  ان  يذكر  دوالرا.   350 بلغ  والللذي 
قد �سجل انخفا�سا يف اال�سبوع الثاين من هذا ال�سهر 
�سعره  مع  مقارنة  للربميل،  دوالر  4ر39  بلغ  حيث 

امل�سجل يف االأ�سبوع االأول والذي بلغ 5ر42 دوالر.

*عمان 
زيللادة  برنامج  مللن  االثللنللني  العمل  وزارة  ت�سلمت 
للتعاون  االأملللانلليللة  للمنظمة  التابع  الت�سغيل  فر�س 
الرعاية  ملقدمات  التدريبي  »املنهاج   )GIZ( الدويل 
اأربع  حتى  يوم  عمر  من  العمرية  للمرحلة  لاأطفال 
الوزارة  عام  اأمني  العمل  وزير  مندوب  وقال  �سنوات«. 
االأملللاين  ال�سفري  بح�سور  كلمة،  يف  احلللديللدي  فللاروق 
للتعاون  االأملانية  املنظمة  ومديرة  كامبمان  برينارد 
املنهاج  ُيللعللد  جللريبللاخ:  اإللليللزابلليللث   )GIZ( اللللدويل 
اأ�سا�سًيا  عامًا  لاأطفال  الرعاية  ملقدمات  التدريبي 
لدعم الن�ساء اللواتي يرغنب بالعمل خا�سة يف املناطق 
باملئة   35 اأن  اإىل  م�سريا  االأردن،  يف  والريفية  النائية 
من الن�ساء يعانني �سعوبات يف دخول �سوق العمل ب�سبب 

عدم توفر خدمات رعاية االأطفال املنا�سبة. واأو�سح اأن 
املنهاج التدريبي الذي اعتمده جمل�س االعتماد و�سبط 
اجلودة، يتوفر باللغتني العربية واالجنليزية، ويت�سمن 
الطفولة  النهارية  الرعاية  ملقدمات  االأ�سا�سية  املبادئ 
املبكرة، وجرى تطويره بناًء على تدريب اأكرث من 400 
مقدمة رعاية يف جميع اأنحاء اململكة. واأكد احلديدي 
اأهمية تعزيز كفاءات مقدمات الرعاية لتوفري رعاية 
عمر  من  لاأطفال  امل�سوؤولة  والرعاية  للعمر  منا�سبة 
يوم واحد اإىل 4 �سنوات يف بيئة ت�سبه االأ�سرة بجودة 
عالية، الفتا اإىل اإن الو�سول املتكافئ خلدمات الرعاية 
لتحقيق  موؤ�سًرا  فقط  لي�س  لاأطفال  املوؤهلة  النهارية 
ووجدان  �سمري  م�ساألة  بل  امل�ستدامة،  التنمية  اأهداف 

الأن االأطفال هم امل�ستقبل.

*عمان 
امل�ستهلك  الأ�للسللعللار  الللقلليللا�للسللي  الللرقللم  ارتللفللع 
العام  مللن  االأوىل  الثمانية  لل�سهور  »الت�سخم« 
اإىل  لي�سل  باملئة،  53ر0  بن�سبة   2020 اجللللاري 
للفرتة  نقطة  51ر100  مقابل  04ر101  النقطة 
ال�سهري  التقرير  وبح�سب  املا�سي.  العام  من  نف�سها 
انخف�س  االثللنللني،  العامة  االحلل�للسللاءات  لللدائللرة 
اآب  ل�سهر  امل�ستهلك  الأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم 
اإىل  لي�سل  باملئة،  56ر0  بن�سبة  احلللايل  العام  من 
ذاته  لل�سهر  نقطة  23ر101  مقابل  نقطة  66ر100 

ارتفع  ال�سهري،  امل�ستوى  وعلى  املا�سي.  العام  من 
اآب من  الرقم القيا�سي العام الأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر 
النقطة  اإىل  لي�سل  باملئة،  07ر0  بن�سبة  العام  هذا 
66ر100 مقابل 59ر100 نقطة ل�سهر متوز من العام 
القيا�سي  الرقم  ارتفع  التقرير،  وبح�سب  اجلللاري. 
اال�سا�سي الأ�سعار امل�ستهلك ل�سهر اآب من العام احلايل 
باأ�سعارها  تذبذبًا  االأكرث  ال�سلع  با�ستبعاد  )يقا�س 
بن�سبة  والنقل(  واالإنارة  والوقود  الغذاء  ملجموعة 
خال  27ر68  مقابل  54ر68  وبلغ  باملئة،  40ر0 

ال�سهر ذاته من العام املا�سي.

*عمان 
واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  عام  مدير  بحثت 
املهند�سة عبري الزهري، مع نقيب املهند�سني الزراعيني 

املهند�س عبدالهادي الفاحات التعاون امل�سرتك.
تللويل  املللوؤ�للسلل�للسللة  اإن  الللزهللري،  املهند�سة  وقللالللت 
خمتلف  على  النقابة  مللع  للتعاون  البالغ  االهتمام 
جميع  ويللذلللل  الللعللامللة  امل�سلحة  يللخللدم  مبللا  ال�سعد 

ال�سعوبات لتقدمي اخلدمة املثلى للمواطنني.
التي  باجلهود  الفاحات  املهند�س  اأ�ساد  بللدوره، 
تبذلها املوؤ�س�سة، مبينا اأهمية الت�ساركية التي تعتمدها 
القيا�سية  املوا�سفات  اإعللداد  يف  والنقابة  املوؤ�س�سة 

والقواعد الفنية االأردنية ال�سادرة عن املوؤ�س�سة.
ويف ختام اللقاء �سّلمت املهند�سة الزهري واملهند�س 
املوؤ�س�سة  ملوظفي  اللل�للسللهللادات  مللن  علللددًا  الللفللاحللات 

امل�ساركني بدورات تدريبية.

ضريبة المبيعات تتيح الحصول على الرقم 
السري للخدمات اإللكترونية دون مراجعة

اتفاقية تعاون بين األحوال 
المدنية وبنك اإلسكان

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا 
باألسبوع  الثاني من الشهر الحالي

العمل تتسلم المنهاج التدريبي لرعاية األطفال

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 53ر0% لهذا العام

بحث التعاون بين المواصفات 
والمقاييس والمهندسين الزراعيين
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*وكاالت
عارما،  غ�سبا  نيمار،  الربازيلي  اأظهر 
عقب طرده من املباراة التي خ�سرها ناديه 
باري�س �سان جرمان بهدف دون مقابل اأمام 
مر�سيليا، �سمن مباريات اجلولة الثالثة يف 

الدوري الفرن�سي لكرة القدم.
ويف مباراة �سهدت العديد من االأخطاء 
العنيفة، اندلع �سجار يف الدقيقة االأخرية 
احلكم  لي�سطر  ال�سائع،  بللدل  الوقت  من 
من  العبني  خم�سة  لطرد  بري�سار  جللريوم 

الفريقني بعد ا�ستباكات داخل امللعب.
ولياندرو  كللورزاوا  والفني  نيمار  وُطللرد 
بللاريللديلل�للس ملللن بللاريلل�للس �للسللان جللرمللان، 
اأمايف من مر�سيليا بعد  وبينديتو وجوردان 

تبادل اللكمات.
مبا�سرة  حللمللراء  بطاقة  نيمار  ونللال 
بعد ا�ستعانة احلكم بتقنية الفيديو، التي 
اأثبتت اعتداء النجم الربازيلي على األفارو 

غونزالي�س مدافع مار�سيليا.
اأن  الباري�سي”  “النادي  مهاجم  وزعللم 

عن�سرية،  عبارات  اإليه  وّجه  غونزالي�س 
ح�سبما نقلت �سحيفة “ماركا” االإ�سبانية.

بعد  حتى  نيمار  الغ�سب  حالة  ومتلكت 
اللقاء، حيث كتب يف تغريدة على ح�سابه 
اآ�سف ل�سيء واحد فقط  “اإن  “تويرت”:  يف 
وهو اأنني مل اأ�سرب هذا االأحمق يف وجهه«.

“من  نيمار:  قللال  اأخللرى،  تغريدة  ويف 
ولكن  )األفار(،  بتقنية  خطاأي  ر�سد  ال�سهل 
لهجوم  تعر�ست  ملا  التقنية  هذه  كانت  اأي 

عن�سري، وعوقبت بطردي من امللعب!؟«

الريا�سي  املللديللر  للليللونللاردو  وانللتللقللد 
للل�للسللان جلللرملللان، وهلللو العلللب بللرازيلللللي 
قللرارات  العامل،  كاأ�س  لقب  اأحللرز  �سابق 
“تيليفوت”  ملحطة  قللال  حيث  احلللكللم، 
 5 منها  بطاقة   14 “اأ�سهر  التلفزيونية: 
املباراة  خروج  يعني  ما  حمراء،  بطاقات 

ال�سيطرة«. عن 
واأ�ساف “لقد فقد )احلكم( عقله. لقد 
ميلك  ال  لكنه  الرابطة  كاأ�س  نهائي  اأدار 

اخلربة الكافية ملثل هذه املباراة”.

*وكاالت
و�سول  اإنبي،  مدافع  جال،  اأ�سامة  يرتقب 
على  للح�سول  االأهلللللللي،  اإدارة  مللن  عللر�للس 
خدماته بنهاية املو�سم احلايل. وعلم كووورة 
من م�سدر مقرب من اأ�سامة جال، بعدم وجود 

الاعب  ل�سم  برياميدز،  جانب  من  عر�س  اأي 
جال،  اأ�سامة  وح�سم  ال�سيف.  انتقاالت  يف 
جتدد  بعد  االأهلي،  ل�سفوف  باالنتقال  رغبته 
اإ�سابة حممود  املفاو�سات معه، وحتديًدا بعد 
رغللم  ال�سليبي،  الللربللاط  يف  بقطع  مللتللويل 

االإغراءات املالية املقدمة من جانب الزمالك.
ويعترب اأ�سامة جال من الركائز االأ�سا�سية 
التي يعتمد عليها منتخب م�سر االأوملبي واإنبي، 
املو�سم  هذا  البرتويل  الفريق  مع  �سارك  حيث 

خال 17 لقاء.

نيمار بعد حادثة الطرد: أشعر 
بالندم ألني لم أضرب هذا األحمق

حقيقة اهتمام بيراميدز 
بضم هدف األهلي

*وكاالت
)فيفا(  الللقللدم  لكرة  اللللدويل  االحتلللاد  احتفى 
افتتاح  يف  �للسللاح،  حممد  امل�سري  النجم  بللاإجنللاز 
ملكا  مكانته  عزز  الذي  املمتاز،  االإجنليزي  الللدوري 

للمباريات االفتتاحية.
واأ�سبح �ساح الاعب الوحيد يف تاريخ ليفربول 
بالدوري االإجنليزي املمتاز، الذي ي�سجل يف املباراة 
موا�سم  مللرات   4 فريقه،  مللع  للللللدوري  االفتتاحية 

متتالية.
وكتب ح�ساب )فيفا( على توتري: “امللك امل�سري 
يف  ي�سجل  االإطلللاق  على  ليفربول  مللن  العللب  اأول 
اليوم االفتتاحي من الربميريليغ الأربع موا�سم على 

التوايل«.
فقط  الللتللا�للسللع  الللاعللب  هللو  “�ساح  واأ�لللسلللاف: 
مو�سم  االفتتاحي من  اليوم  ي�سجل ثاثية يف  الذي 

برميريليغ«.
يونايتد،  ليدز  مرمى  يف  ثاثية  �ساح  و�سجل 
ال�سبت، ليقود ليفربول لانت�سار ب�سعوبة، بنتيجة 

4-3، يف افتتاح املو�سم اجلديد من الربميريليغ.
االفتتاحية  مباراته  يف  لليفربول  �ساح  و�سجل 
م�سبوق  غري  رقللم  وهللو  الرابعة،  للمرة  بللالللدوري، 

بتاريخ “الريدز«.
مبارياته  يف  �سجلها  الللتللي  �للسللاح  اأهلللداف  هنا 
التي  االأربعة  املوا�سم  يف  ليفربول،  مع  االفتتاحية 

ارتدى فيها قمي�س الفريق:
2017-2018: �سجل هدفا يف مرمى واتفورد يف 

افتتاح الدوري، املباراة انتهت بنتيجة 3-3.
وي�ست  مللرمللى  يف  هللدفللا  �سجل   :2019-2018
 0-4 بنتيجة  انتهت  املباراة  الدوري،  افتتاح  يف  هام 

مل�سلحة ليفربول.
نوريت�س  مرمى  يف  هدفا  �سجل   :2020-2019
�سيتي يف افتتاح الدوري، املباراة انتهت بنتيجة 1-4 

مل�سلحة ليفربول.
ليدز  مرمى  يف  اأهللداف   3 �سجل   :2021-2020
بنتيجة  انتهت  املباراة  الللدوري،  افتتاح  يف  يونايتد 

4-3 مل�سلحة ليفربول.

*وكاالت
القدم،  كرة  احتاد  يف  التاأديبية  اللجنة  قررت   
فر�س غرامة مالية على نادي الرمثا مقدارها 250 
دينارا، ب�سبب خمالفة العبيه للربوتوكول ال�سحي 
خللال مللبللاراتلله االأخلللرية اأملللام الللوحللدات بللدوري 

املحرتفني.
واأ�سار املوقع الر�سمي لاحتاد االثنني، ان العبي 

مراعاة  دون  بالتجمع  قللامللوا  الرمثا  نللادي  فريق 
خال  املعتمد  للربتوكول  وفقا  ج�سدي  تباعد  اي 
وبعد  انه  االحتللاد  واأكللد  الوحدات.  اأمللام  مباراتهم 
تغرمي  تقرر  املللبللاراة،  مراقب  تقرير  على  االطللاع 
النادي مبلغ 250 دينارا عما باأحكام املادة 20 من 
يف   2020 ال�سحي  بالربتوكول  املرفقة  العقوبات 
قرار غري قابل لا�ستئناف عما باأحكام املادة 140.

*وكاالت
ال�سد  مللدرب  هرينانديز،  ت�سايف  االإ�سباين  اأكللد 
اأهمية و�سعوبة مواجهة العني االإماراتي،  القطري، 
دوري  من  الثالثة  اجلولة  يف  الثاثاء،  اليوم  م�ساء 

اأبطال اآ�سيا.
“نحن  اليوم:  وقال ت�سايف، خال موؤمتر �سحفي 
متحم�سون للبداية ب�سكل كبري جدا، ال�سد يف �سدارة 
ال�سباب  الللاعللبللني  مللن  الكثري  ولللديللنللا  املجموعة 
واخلربة، نتدرب ب�سكل جيد و�سندخل البطولة بقوة 

يف م�سابقة �ستكون �سعبة على اجلميع«.
بداية  يف  الفريق  قدمه  مبا  “�سعيد  واأ�للسللاف: 
لن�سف  و�سلنا  ن�سختني  اآخلللر  يف  احللللايل،  املو�سم 

النهائي يف دوري االأبطال، واجلميع يحلم بالو�سول 
اأمر  وهللذا  اأر�سنا  على  االآن  نلعب  ونحن  للنهائي، 
الأبعد  والو�سول  للفوز  ونلعب  لنا،  بالن�سبة  اإيجابي 
العني  “نواجه  علق:  العني،  مواجهة  وعن  نقطة«. 
جيد  مدرب  لديهم  املا�سي،  املو�سم  عن  خمتلف  وهو 
اجليدين،  واالأجانب  املحليني  الاعبني  من  والكثري 
ونحن جاهزون للمناف�سة، وثقتي كبرية يف جمموعة 

الاعبني املوجودين بال�سد ل�سناعة الفارق«.
اأن فريقه ميتلك عنا�سر  اإىل  ال�سد  واأ�سار مدرب 
اإ�سافات جديدة مهمة، متمنيا  خربة كبرية وكذلك 
الفريق  و�سول  يف  وي�ساهموا  املوعد  يف  يكونوا  اأن 

للمباراة النهائية.

*وكاالت
اأ�سار تقرير ل�سحيفة »ديلي اإك�سربي�س« 
للليللفللربللول  جنلللم  اأن  اإىل  الللربيللطللانلليللة، 
�ساح،  حممد  امل�سري  الدويل  االإجنليزي، 
مللدرب  رادار  علللللى  هللدفللا  علللللى  بلللات  قللد 

بر�سلونة االإ�سباين، رونالد كومان.
فللاإن  الللربيللطللانلليللة،  ال�سحيفة  ووفلللق 
اإىل  �للسللاح  ل�سم  كللومللان  رونلللاللللد  رغللبللة 
املدرب  اأن  اإىل  “البلوغرانا” يرجع  كتيبة 
هجوم  خللط  لتدعيم  ي�سعى  الللهللولللنللدي 
العب  مع  التعاقد  عرب  الكتالوين،  النادي 

حتويل  على  والللقللدرة  بال�سرعة  يتمتع 
بنجم  يتوفر  مللا  وهللو  الأهللللداف،  الفر�س 

“الريدز«.
الذي  ال�سحيفة يف تقريرها  وا�ستندت 
نقلته اأي�سا �سحيفة “اآ�س” االإ�سبانية على 
ت�سريحات اأدىل بها العب هولندا ال�سابق 
�سجاك �سوارت، ال�سديق املقّرب من كومان، 
ملوقع “فوتبالزون” الريا�سي، والتي ك�سف 

من خالها رغبة بر�سلونة ب�سم �ساح.
كومان  اأن  “اأعرف  �للسللوارت:  واأ�للسللاف 
اأن �ساح بدوره يرغب  يريد �ساح، واأعلم 

يف الرحيل عن ليفربول«.
من هم اأعلى جنوم الكرة اأجرا يف مو�سم 

“الربميريليغ” اجلديد؟
ورف�س �سديق كومان الك�سف عن م�سدر 
اأ�ستطيع،  “ال  بالقول:  مكتفيا  معلوماته، 
لكن  اأخلللرى،  تفا�سيل  اأي  يف  اأخللو�للس  لللن 

�سدقوين اأنا متاأكد جيدا مما اأقوله«.
وتعرت�س �سفقة انتقال �ساح لرب�سلونة 
يف حال �سحة التقارير عدة عقبات اأبرزها 
وخ�سو�سا  االإ�سباين  للنادي  املايل  الو�سع 
امل�ستجد،  كللورونللا  فللريو�للس  تف�سي  ظللل  يف 

االأمر الذي اأّثر �سلبا على جميع االأندية يف 
العام. ال�سيفي” هذا  “املريكاتو 

منذ  �سجل  �للسللاح  اأن  بللالللذكللر  جللديللر 
هدفا   97 للليللفللربللول  ل�سفوف  ان�سمامه 
املحلي  ال�سعيدين  على  مباراة   154 خال 

االإجنليزي والقاري االأوروبي.
بقيادة  �للسللارك  الللذي  بر�سلونة  وكللان 
جنمه االأرجنتيني ليونيل مي�سي بعد قراره 
نا�ستيك  على  تغلب  قد  �سفوفه،  يف  البقاء 
جتريبية  مللبللاراة  اأول  يف   1-3 تللاراغللون 

ملدربه اجلديد كومان.

*وكاالت
مللدرب  فيتوريا  روي  الربتغايل  �سدد 
فريق الن�سر، على الطموح العايل والرغبة 
لقب  على  باملناف�سة  القوية  الن�سراوية 
دوري اأبطال اآ�سيا بن�سخته احلالية، كا�سفا 
مارتينيز  بيتي  االأرجنتيني  �سم  �سبب 

لقائمته القارية.
ال�سحفي  املللوؤمتللر  يف  فيتوريا،  وقلللال 
اليوم  االإيلللراين،  �سيباهان  مواجهة  قبيل 
خا�سة،  الللبللطللولللة  “ظروف  الللثللاثللاء: 
على  للمناف�سة  علللايل  بللطللمللوح  واأتلليللنللا 
و�سعبة  قوية  مباريات  و�سنخو�س  اللقب، 
ب�سبب  �سعبة  ظروف  يف  جيدة  اأندية  اأمام 

النظام اجلديد، ولكننا جاهزون«.
جلليللدون،  العللبللون  “لدينا  واأ�لللسلللاف: 
بتوظيف  نللقللوم  اأن  فني  كجهاز  ومهمتنا 

بال�سكل  امللعب  اأر�للس  على  الللقللدرات  هللذه 
ال�سحيح«.

امل�ستقبل للن�سر
باأنه  �سيباهان،  مدرب  ت�سريحات  وعن 
قادر على اإيقاف الهداف عبد الرزاق حمد 
فريقنا،  عن  �سيكون  “كامنا  علق:  اهلل، 
ولن اأرد على مدرب �سيباهان، وردي �سيكون 
العبني  ميلك  قللوي  فريق  وهللم  امللعب،  يف 
وعندما  عالية،  تناف�سية  بللروح  جيدين 
ب�سورة  يظهرون  جماعي  ب�سكل  يلعبون 

جيدة«.
الغد  مبللبللاراة  الفوز  اأجللل  “من  وزاد: 
يجب اأن يكون هناك م�ستوى عايل يف اللعب 

اجلماعي«.
و�للسللاب،  جيد  فللريللق  “لدينا  وتللابللع: 
اأن  واأراهللللن  للن�سر،  �سيكون  وامل�ستقبل 

املنتخب ال�سعودي �سيكون عبارة عن العبي 
الن�سر يف امل�ستقبل القريب«.

�سم مارتينيز للقائمة االآ�سيوية
وعلللللن �لللسلللم اللل�للسللفللقللة اجلللللديللللدة، 
للقائمة  مارتينيز،  بيتي  االأرجللنللتلليللنللي 
بعد،  تاأقلمه  عدم  رغم  للن�سر،  االأ�سيوية 
ونعرف  جيدا،  مارتينيز  “وظفنا  اأردف: 
على  قللادر  هللو  ومللا  وخ�سائ�سه  اإمكاناته 
ويجب  الباي�ستي�سن،  نلعب  ال  ونحن  فعله، 
اإعطاء الاعب وقتا للتاأقلم، وهو ي�ستطيع 

الدخول يف اأجواء الفريق«.
“هل هو احلل املثايل  وردا على �سوؤال: 
�سيء  “هذا  اأجاب:  الن�سراوي؟”،  للفريق 

ال نعلمه، و�سرناه يف امللعب«.
اجلللديللد  “النظام  فلليللتللوريللا:  وخللتللم 
يوجد  فا  االأندية،  كل  على  �سعبا  �سيكون 

وقت كاٍف بني املباريات، ومن يريد الو�سول 
للنهائي، عليه اأن يقدم جهدا كبريا«.

هذا ما حتتاجه البطولة
مايكون،  الللربازيلللللي  اأكلللد  جهته،  مللن 
مدافع الن�سر، جاهزية فريقه ملباراة الغد 

وملناف�سات دوري اأبطال اآ�سيا.
“نحن  اللل�للسللحللفللي:  امللللوؤمتلللر  يف  وقلللال 
املباراة،  لتلك  جيدا  وا�ستعددنا  جاهزون 

وهذه البطولة تتطلب تركيزا عاليا«.
�ستوؤثر  الدوري  خ�سارة  كانت  اإذا  وعما 
فنحن  ذلللك،  اأعتقد  “ال  رد:  الن�سر،  على 
جميع  يف  وفزنا  بها،  للفوز  مباراة  كل  نلعب 

املباريات با�ستثناء الهال واالحتاد«.
واأثبتنا  خمتلفة،  بطولة  “هذه  واأمت: 
للجميع اأن لدينا فريقا رائعا ميكنه الذهاب 

بعيدا يف البطولة”.

*وكاالت
تللللّوج مللهللاجللم االحتلللللاد املللنلل�للسللتللريي، 
هداف  بلقب  اأكبوتو،  اأنطوين  النيجريي 
هدفا،   13 ت�سجيله  بعد  التون�سي،  الدوري 
متقدما بفارق 4 اأهداف عن �ساحب املركز 
م�ستقبل  العللب  العرفاوي،  ر�ساد  الللثللاين، 

�سليمان.
كلللل من  اللللثلللاللللث،  امللللركلللز  وجلللللاء يف 
البوركيني  با�سريو كامباوري )االإفريقي(، 
واجلياين  )املن�ستريي(،  العامري  وعلي 

 8 بر�سيد  ال�سابة(،  )هللال  ال�سام  عبد 
اأهداف لكل منهم.

واأعلللاد اأكللبللوتللو االأجللانللب مللرة اأخللرى 
للتتويج بلقب هداف الدوري التون�سي، منذ 
مهاجم  حللل  حيث   ،2014-2013 مو�سم 
بغداد  اجلزائري  اآنذاك،  ال�ساحلي  النجم 

بوجناح يف ال�سدارة بل14هدفا.
وتواىل الاعبون التون�سيون عقب ذلك 
خليفة  “�سابر  وهللم:  الللهللداف،  لقب  على 
وعلي  هللدفللا(،   15(  2015-2014 مو�سم 

هدفا(،   16(  2016-2015 مو�سم  معلول 
 2017-2016 مو�سم  اخلني�سي  ويا�سني 
مو�سم  املرزوقي  الدين  )14 هدفا(، وعاء 
ويا�سني  اأهلللللداف(،   10(  2018-2017
 10(  2019-2018 مللو�للسللم  اخلللنلليلل�للسللي 

اأهداف(.
املن�ستريي  االحتاد  اإىل  اأكبوتو  وان�سم 
يف اأغ�سط�س/اآب 2019 بعقد ميتد ملو�سمني، 
اللللدوري  هلللدايف  قللائللمللة  �سابقا  وتلل�للسللدر 
النيجريي بل19 هدفا مع نادي لوبي �ستارز.

كما خللا�للس جتلللارب احللرتافلليللة خللارج 
الليبي،  طرابل�س  احتلللاد  رفللقللة  نيجرييا 
والدفاع احل�سني اجلديدي املغربي، ونادي 
النجاح  يحقق  مل  لكنه  االألللبللاين،  ال�سي 
ما  التون�سي،  بالدوري  املو�سم  هذا  فعل  كما 
العديد من االأندية ترغب يف الظفر  جعل 

بخدماته.
وا�للسللرتط رئلليلل�للس املللنلل�للسللتللريي، اأحللمللد 
يف  للتفريط  دينار  مايني   3 مبلغ  البلي، 

هداف الدوري.

الفيفا يحتفي بإنجاز محمد 
صالح »التاريخي«

اللجنة التأديبية تفرض غرامة 
مالية على نادي الرمثا

تشافي: هدفي نهائي أبطال آسيا

صحيفة: نادي إسباني يخطط 
»لخطف« صالح من ليفربول

فيتوريا: ردي على مدرب سيباهان 
بالملعب.. والمستقبل للنصر

أكبوتو يكسر السيطرة المحلية 
على الحذاء الذهبي التونسي

*وكاالت
عاد ال�سويدي زالتان اإبراهيموفيت�س، 
فريقه  تللدريللبللات  اإىل  ملليللان،  مللهللاجللم 
املو�سم  لبداية  للتح�سري  االإثنني؛  �سباح 

اجلديد.
ويلل�للسللتللعللد ملليللان ملللواجللهللة نللظللريه 
اخلمي�س  االإيللرلللنللدي،  روفللرز  �سامروك 

املقبل، يف ت�سفيات الدوري االأوروبي.
اأن  اإيطاليا”،  “فوتبول  موقع  وذكر 
“ميانيللو”  يف  تواجد  اإبراهيموفيت�س 
�سباح  الللرو�للسللونللريي  تللدريللبللات  مللقللر 
اليوم، وتدرب رفقة الفريق، م�سريا اإىل 
للقاء  جاهًزا  يكون  اأن  املتوقع  من  اأنلله 

�سامروك.

وكان زالتان )38 عاًما(، يعمل ب�سكل 
الفريق،  يف  زمللائلله  بقية  عللن  منف�سل 
ب�سبب  املا�سية؛  القليلة  االأيلللام  خللال 

اإ�سابة يف �ساقه اليمنى.
عقده  جللدد  اإبللرا  اأن  بالذكر  جدير 
�سيف  حتى  ملليللان،   مللع  ر�سمي  ب�سكل 

.2021

إبراهيموفيتش يؤكد 
جاهزيته للموسم الجديد
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*عمان 
بال�سراكة  اللل�للسللبللاب  وزارة  اطلللللقللت 
ال�سحية،  للتوعية  امللكية  اجلمعية  مع 
االثنني، امللتقى الوطني الثالث للرياديني 
يف  »ال�سحة  عنوان  حتت   2020 ال�سباب 

ظل االأوبئة«.
ويهدف امللتقى الذي جاء بالتعاون مع 
ومنظمة  لل�سكان  املتحدة  االأمم  �سندوق 
تطوير  اإىل   ،)WDF( العاملية  ال�سكري 
قللادرة  ريللاديللة  �سبابية  م�ساريع  ودعللم 
الوطني،  ال�سحي  بامل�ستوى  النهو�س  على 
ال�سلبية  االآثلللار  من  احلللد  يف  وامل�ساهمة 
لوباء كورونا، وتوفري اأفكار عملية جديدة 
القطاعات  يف  وخ�سو�سا  وملل�للسللتللدامللة، 

االأكرث ت�سررا خال اأزمة كورونا.
فار�س  الدكتور  ال�سباب  وزيللر  وقللال 
ملللواكللبللة  يللاأتللي  امللللللتللقللى  اإن  اللللربيلللزات، 
االأردين  ال�سباب  مللهللارات  وتطوير  دعللم 
جمتمعية،  حلول  اإيللجللاد  يف  واإ�سراكهم 
واملبتكرين  الرياديني  ال�سباب  وي�ستهدف 
واملهتمني  املجتمعية  املبادرات  واأ�سحاب 
حلول  الإيجاد  الريادي،  ال�سحي  بالعمل 
القطاع  دعم  يف  ت�سهم  اإبداعية  ريادية 
ال�سحي يف االأردن �سمن املجاالت ال�سحية 

يف ظل جائحة كورونا .
ترجمة  جللاء  امللتقى  اأن  اإىل  ولفت 
اال�سرتاتيجية  مللن  الللرابللع  للمحورين 
وهو   ،2025-2019 لل�سباب  الوطنية 
االقت�سادي”  والتمكني  االأعمال  “ريادة 
البدين”،  والن�ساط  “ال�سحة  واخلام�س 
الللريللاديللني  لل�سباب  الفر�سة  الإتللاحللة 
خال  من  الريادية  م�ساريعهم  الإطللاق 
ت�سبيكهم مع اجلهات ذات العاقة وتقدمي 

الدعم املايل والفني والتدريبي لهم.
واأكللللللد اللللللربيلللللزات، بللحلل�للسللب بلليللان 
للم�ساريع  كللربى  جللائللزة  للللللوزارة،وجللود 
 ، دينار  األللف   12 اإىل  ت�سل  قد  الفائزة 
باالإ�سافة اإىل تغطية اإعامية خا�سة لها 

من  ومتخ�س�سة  متقدمة  تدريبية  ودورات 
باململكة،  العاملية واملحلية  ال�سركات  كربى 
حا�سنات  مللع  ت�سبيكها  اإىل  بللاالإ�للسللافللة 

االأعمال.
يف  للم�ساركة  الللريللادي  ال�سباب  ودعللا 
بفكرة  التقدم  خال  من  املتلقى  فعاليات 
املباردة اأو امل�سروع عرب الرابط االإلكرتوين 

http://moy.gov.jo/( اخلللا�للس 
�سيتم  الللللذي   ،  )3104/ar/node
االإلللكللرتوين  املللوقللع  على  قريبا  اإطللاقلله 
التوا�سل  ومواقع  ال�سباب  لوزارة  الر�سمي 

االجتماعي التابعة لها.
من جهتها، اأكدت املدير العام للجمعية 
عللودة،  حنني  ال�سحية  للتوعية  امللكية 
لل�سباب  مميزة  فر�سة  ميثل  املتلقى  اإن 

ت�سجيعه  خللال  مللن  الللريللادي  االأردين 
واالنخراط  احللول  من  جزءا  يكون  باأن 
االفكار  وتللقللدمي  ال�سحية  التوعية  يف 
ملعاجلة التحديات على امل�ستوى املحلي، يف 
ماليا  وم�ساندتهم  الراهنة  الظروف  ظل 

وفنيا.
االأمم  �سندوق  مكتب  مللديللرة  وقللالللت 
“اإننا  اأحللمللدن  ان�سراح  لل�سكان  املتحدة 

اليافعني  تللراعللي  خللطللط  اإىل  بللحللاجللة 
واليافعات وال�سباب يف اال�ستجابة لفريو�س 
كللورونللا، وتللعللزز دورهلللم يف اإيللجللاد حلول 
ال�سحية،  بالرعاية  يتعلق  فيما  خا�سة 
واالحتياجات واحلقوق املتعلقة بال�سحة، 
واجلن�سية،  االإجنابية  ال�سحة  ي�سمل  مبا 
االجتماعية  وال�سحة  النف�سية،  وال�سحة 

والدعم االجتماعي”.

*املفرق 
لل�سعر  العربي  اخلالدية  مهرجان  فعاليات  تنطلق 
النبطي يف دورته الثالثة والع�سرين، اليوم الثاثاء، وذلك 

عرب املن�سة االلكرتونية ملديرية ثقافة املفرق.
لوكالة  ال�سرحان  في�سل  املفرق  ثقافة  مدير  وقللال 
تاأتي  املهرجان  فعاليات  ان  )بلللرتا(،  االردنلليللة  االنللبللاء 
رغم  النبطي،  ال�سعبي  املللوروث  على  احلفاظ  منطلق  من 

الظروف التي متر بها الباد ب�سب جائحة كورونا.
واأ�ساف انه وحر�سا على اإ�ساعة ثقافة مكافحة الوباء، 
�سيتم تنفيذ فعاليات املهرجان لهذا العام من خال املن�سة 

االلكرتونية ومن�سات التوا�سل االجتماعي املختلفة.
وبني ان املديرية حر�ست على م�ساركة مواهب �سعرية 
حيث  �سابقا،  امل�ساركة  بفر�سة  يحظوا  مل  الذين  لل�سباب 
اىل  للو�سول  كبريا  جهدا  ال�سعراء  اختيار  جلنة  بذلت 

الظهور  فر�سة  واعطائهم  ومميزين،  جدد  �سباب  �سعراء 
املهرجانات  من  يعترب  الذي  اخلالدية  مهرجان  خال  من 

العربية الهامة.
لل�ساعر  ترحيبية  ق�سيدة  على  االأول  اليوم  وي�ستمل 
حممد مقداد اخلالدي، وم�ساركة ال�سعراء هال ال�سرفات 
عربية  م�ساركة  اىل  ا�سافة  الفاعوري،  م�سلح  واحمد 

لل�ساعر �سالح حممد العنزي من ال�سعودية.

*الكرك 
غذائي  طرد   400 االثنني،  الزكاة  �سندوق  وزع 
يف  العزل  مناطق  يف  املتواجدة  االأ�سر  من  عدد  على 

لواء االغوار اجلنوبية.
وقال مدير عام ال�سندوق الدكتور عبد ال�سمريات 
بتوزيع  قام  ال�سندوق  اإن  �سحفية،  ت�سريحات  يف 
400 طرد غذائي، قيمة الطرد 30 دينارا على عدد 
ب�سبب  اجلنوبية  االأغلللوار  يف  املحتاجة  االأ�سر  من 
االأوقاف  جائحة كورونا، وذلك بتوجيهات من وزير 
اإدارة  االإ�سامية رئي�س جمل�س  وال�سوؤون واملقد�سات 

�سندوق الزكاة الدكتور حممد اخلايلة.
واأ�سار اىل اإن ال�سندوق حر�س منذ بداية اأزمة 

كورونا على تقدمي م�ساعدات نقدية وعينية للعديد 
واملتعطلني  واالأيتام  واملحتاجة  الفقرية  االأ�سر  من 
اإي�سال  عن العمل، وعمال املياومة، حر�سا منه على 

الزكاة مل�ستحقيها.
واأ�سار اإىل اأن امل�ساعدات و�سلت الآالف املحتاجني 
جتاه  بواجبه  القيام  ب�سرورة  ال�سندوق  من  اإميانا 
اخلري  اأهلللل  دور  مثمنا  املحتاجني،  الللوطللن  اأبللنللاء 
من  ال�سندوق  دعم  يف  البي�ساء  االأيللادي  واأ�سحاب 
خال تقدمي الزكوات والتربعات وال�سدقات، االأمر 
ال  وجلله،  اأكمل  على  بواجبه  قيامه  يف  اأ�سهم  الللذي 
�سيما يف هذه الظروف الع�سيبة التي مير بها الوطن 

نتيجة انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد.

*السلط 
التحقق  االثنني  الوبائي  التق�سي  فرق  با�سرت 
من وجود خمالطني الأول م�ساب بكورونا يف الفحي�س 
اأية  وح�سر  الازمة  ال�سحية  االإجللراءات  التخاذ 
الفحي�س  بلدية  رئي�س  وقلللال  حمتملة.  حلللاالت 
املهند�س جمال حرت اإن ت�سجيل اول اإ�سابة بكورونا 
واالأهلية  الر�سمية  املوؤ�س�سات  دفللع  الفحي�س  يف 
�سحة  على  احلفاظ  بهدف  لا�ستنفار  املدينة  يف 
املواطنني واتخاذ جميع االإجراءات للحد من انت�سار 
نفذت  الفحي�س  بلدية  فرق  اأن  اإىل  واأ�سار  الوباء. 
املتبعة،  الوقائية  االإجللراءات  وفق  للموقع  تعقيما 
داعلليللا املللواطللنللني اإىل االلللتللزام الللتللام بللاإجللراءات 

الدفاع  اأمللر  مبوجب  ال�سادرة  والتعليمات  الوقاية 
وكفوف  الكمامات  ارتلللداء  تفر�س  التي   11 رقللم 
وغ�سل  املخالطة  وعدم  اجل�سدي  والتباعد  االأيدي 
االأيدي. و�سدد على اأهمية التزام املحات التجارية 
بتعليمات  كافة  املهن  اأ�سحاب  وخمتلف  واملطاعم 
طائلة  وحتللت  االأوقلللات  كل  يف  والتعقيم  الوقاية 

امل�سوؤولية القانونية.
يف  �سيكون  البلدية  يف  املوظفني  دوام  اأن  وبللني 
داعيا  احلكومة،  تعليمات  بح�سب  الدنيا  حللدوده 
املواطنني اإىل االقت�سار على مراجعة البلدية فقط 
بتعليمات  التام  وااللللتللزام  ال�سرورية،  للمعامات 

الوقاية عند الزيارة وحتميل تطبيق اأمان.

*مأدبا 
اإىل  املواطنني  املا�سي  علي  ماأدبا  حمافظ  دعللا 
واتباع   ،)11( الدفاع  امر  بتعليمات  التقيد  �سرورة 
�سحتهم  على  املحافظة  �ساأنها  من  التي  التعليمات 

و�سحة االخرين خ�سية اال�سابة بفريو�س كورونا.
االثنني،  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  وقال 
امر  تعليمات  بتطبيق  ت�ساهل  هناك  يكون  لن  اإنلله 
من  االجللراءات بحق كل  ا�سد  اتخاذ  و�سيتم  الدفاع 
الكورونا.  مبر�س  لاإ�سابة   تفاديا  وذلللك  يخالف 
على  الرقابة  ت�سديد  �سيتم  انلله  املا�سي  وا�للسللاف 
مدى  ملتابعة  واملللزارع   واملللوالت   واملطاعم  اال�سواق 

تطبيقهم امر الدفاع  واتباع  �سروط ال�سامة العامة 
منع  ومتابعة  والقفازات  الكمامات  بارتداء  والتقيد 

التجمعات وعدم اقامة املنا�سبات يف املزارع.
اأن جمموع  اال�سابات بفريو�س كورونا  ي�سار اإىل 
خال �سهر ايلول احلايل يف حمافظة ماأدبا بلغ  22 
حما   123 و  �سخ�سا،   42 خمالفة  وجللرى  حللالللة، 
جلان  اإن  املا�سي  وقال  التعليمات.  ملخالفتها  جتاريا 
ال�سحة وال�سامة العامة تقوم بجوالت متتالية يف 
ال�سباح وامل�ساء على املحال التجارية بهدف متابعة 
مدى التزامها بالتعليمات و�ساحية املواد التموينية 

التي يتناولها املواطن .

اطالق الملتقى الوطني 
الثالث للرياديين الشباب

انطالق مهرجان الخالدية العربي 
للشعر النبطي بدورته الـ 23 اليوم

صندوق الزكاة يوزع 400 طرد غذائي 
لألسر المحتاجة في األغوار الجنوبية

التقصي الوبائي تتحقق من وجود 
مخالطين لمصاب كورونا بالفحيص

محافظ مأدبا : لن نتساهل 
بتطبيق تعليمات امر الدفاع 11
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*وكاالت
»ذي  �سحيفة  ن�سرته  تللقللريللر  اأفللللاد 
بني  تللعللاون  بللوجللود  الربيطانية،  تللاميللز« 
ومنظمة  اللبنانية  اهلل«  »حللزب  ميلي�سيا 
اجلديد«،  االأيرلندي  اجلمهوري  »اجلي�س 
والتي تعد اأكرب جماعة جمهورية معار�سة 

يف اأيرلندا.
بكون  ي�ستبه  اأنلله  التقرير،  واأو�للسللح 
“اجلي�س  مّيلللد  اللللللبللنللاين  اهلل”  “حزب 
بالتمويل  اجلديد”  االأيرلندي  اجلمهوري 

والعتاد الع�سكري.
على  تقريرها  يف  ال�سحيفة  واعتمدت 
تقييم قامت به اال�ستخبارات الربيطانية 
االأمن  جهاز  عميل  جمعها  اأدلللة  على  بناء 

ماكفادين،  ديني�س   ،”5 اآي  “اإم  الداخلي 
والذي عمل على ر�سد املعار�سني لربيطانيا 
عن  الك�سف  مت  حتى  عاما،   20 من  الأكللرث 

هويته يف ال�سهر املن�سرم.
جانبي  على  االأملللن  اأجللهللزة  وت�ستبه 
عللاقللات  اأن  يف  االأيللرلللنللديللة،  احلللللدود 
اجلديد”  االأيرلندي  اجلمهوري  “اجلي�س 
تت�سمن  اأ�سلحة  با�سترياد  قد تكون تّوجت 
الأغرا�س  ت�ستعمل  وبنادق  هللاون  قذائف 
هجومية. وبح�سب “ذي تاميز”، فقد دخل 
عمل  الللذي  ال�سابق  ال�سرطي  ماكفادين، 
لربنامج  باأ�سكتلندا،  اخلا�سة  بال�سرطة 
ع�سرة  توقيف  عقب  ال�سهود”،  “حماية 
تتعلق  بتهم  ال�سمالية  باأيرلندا  اأ�سخا�س 

باالإرهاب.
فيها  �للسللارك  الللتللي  العملية  وخللللال 
مت   ،»Arbacia« ماكفادين، وعرفت با�سم
اجلمهوري  “اجلي�س  توا�سل  عن  الك�سف 
االأيرلندي اجلديد” مع عنا�سر من “حزب 
يف  الفل�سطينية  الف�سائل  وبع�س  اهلل” 
“اجلي�س  من  عنا�سر  و�سافر   .2017 العام 
اجلمهوري االأيرلندي اجلديد” اإىل لبنان 
عام 2018 للقاء ممثلني عن “حزب اهلل”، 

املدعوم من اإيران، ليح�سلوا على اأ�سلحة.
اجلناح  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ�للسللارت 
االأيرلندي  اجلمهوري  “للجي�س  ال�سيا�سي 
 ،»Saoradh« با�سم  املعروف  اجلديد”، 
زار  وقد  الإيران،  االأ�سا�سيني  الداعمني  من 

دبلن  يف  االإيرانية  ال�سفارة  منهم  اأع�ساء 
وفللاة  يف  الللعللزاء  لتقدمي  املا�سي،  بيناير 
احلر�س  يف  ال�سابق  القد�س  فيلق  قللائللد 
االإيراين قا�سم �سليماين، الذي قتل بغارة 

يف العراق يف 3 يناير املا�سي.
االأ�سبوع  االإيرانية،  ال�سفارة  واأكللدت 
املا�سي، توقيع اأع�ساء من اجلناح ال�سيا�سي 
للجي�س اجلمهوري على كتاب تعازي، لكنها 
ومل  ر�سميا  ا�ستقباال  يتلقوا  مل  اإنهم  قالت 

يجتمعوا مع املوظفني.
مل  باأنه  ال�سفارة،  با�سم  املتحدث  وذكر 
اأو   ،”Saoradh“ من  م�سوؤول  اأي  يتعامل 
يعلم باأي لقاءات متت بني اجلمهوريني واأي 

جماعة يف لبنان.

*وكاالت
ملنظمة  االإقللللللليلللملللي  امللللديلللر  اأعلللللللن 
اأن  االثللنللني،  اأوروبلللا،  يف  العاملية  ال�سحة 
الوفيات  عدد  يف  ارتفاعا  تتوقع  املنظمة 
بكوفيد-19 يف اأوروبا خال �سهري اأكتوبر 

ونوفمرب القادمني.
وقال هانز كلوغي يف مقابلة مع وكالة 
ونوفمرب  اأكللتللوبللر  اإن  بر�س”،  “فران�س 
يف  �سهرين  “اأق�سى  �سيكونان  الللقللادمللني، 

مواجهة الوباء«.
االأملللر  “�سي�سبح  كلللللوغللي:  واأ�لللسلللاف 
اأق�سى”، م�سريا اإىل اأنه “يف اأكتوبر ونوفمرب 

املقبلني �سن�سهد ارتفاعا يف الوفيات«.
بينما  كلللللوغللي  تلل�للسللريللحللات  وجللللاءت 

يقرتب اإجمايل االإ�سابات بلفريو�س كورونا 
اإن�سان،  مليون   29 من  العامل  يف  اجلديد 
يومية  زيللادة  اأعلى  العامل  �سجل  اأن  بعد 
لوباء  امل�سبب  بالفريو�س  االإ�للسللابللات  يف 

كوفيد-19.
“رويرتز”  لوكالة  اإح�ساء  اأظهر  فقد 
اأ�سيبوا  �سخ�س  مليون   28.93 من  اأكرث  اأن 
يف  الللعللامل،  م�ستوى  على  كللورونللا  بفريو�س 
جراء  الوفيات  عللدد  اإجللمللايل  و�سل  حني 
 921437 اإىل  كوفيد-19  بوباء  االإ�سابة 
ت�سجيل  مت  فقد  لاإح�ساء،  ووفقا  حالة. 
اأكلللرث مللن 210  اإ�للسللابللات بللالللفللريو�للس يف 
حاالت  اأوىل  اكت�ساف  منذ  ومناطق  دول 
دي�سمرب  يف  بال�سني  ووهلللان  يف  االإ�للسللابللة 

املا�سي.
القائمة  املتحدة  الللواليللات  وت�سدرت 
اإ�للسللابللة  مللللليللون   6.5 مللن  اأكلللرث  م�سجلة 
حيث  من  الهند  وتلتها  وفللاة،  و193،755 
اإ�سابة  مايني   4.7 بواقع  االإ�سابات  عدد 

و78586 حالة وفاة.
من  الثالث  املركز  يف  الللربازيللل  وحلت 
على  يزيد  ما  م�سجلة  امل�سابني  عدد  حيث 
4.3 مايني اإ�سابة و131625 حالة وفاة، 
بعد  العامل  يف  وفيات  عدد  اأكرب  ثاين  وهو 

الواليات املتحدة.
ك�سفت  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت 
لعدد  قيا�سي  رقللم  ت�سجيل  عللن  االثللنللني 
يف  كللورونللا  بفريو�س  اليومية  االإ�للسللابللات 

العامل وبلغ 307.930 حالة  اأنحاء  جميع 
اإجماال، خال 24 �ساعة.

بواقع  للوفيات  اليومي  الللعللدد  وزاد 
5537 حالة وفاة باأنحاء العامل.

القيا�سي  الللرقللم  املللنللظللمللة  واأعلللللنللت 
اللل�للسللابللق لللعللدد االإ�للسللابللات اللليللوملليللة يف 
ال�ساد�س من �سبتمرب وهو 306.857 حالة.

والع�سرين  االأربلللع  ال�ساعات  وخللال 
والهند  املتحدة  الواليات  �سجلت  املا�سية، 
اأكرث من األف حالة وفاة، واأعلنت الربازيل 

وفاة 874.
الوفيات  لعدد  القيا�سي  الرقم  ويعود 
اليومية اإىل 17 اأبريل حني اأعلنت منظمة 

ال�سحة وفاة 12.430 حالة.

تمويل ودعم عسكري.. هذا ما يربط 
»حزب اهلل« بالجيش الجمهوري

منظمة الصحة تحذر من »أقسى 
شهرين« في المعركة ضد كورونا

*برلني
الرو�سي  املللعللار�للس  اأن  االثللنللني،  اأملللانلليللا،  اأكلللدت 
نوفيت�سوك،  االأع�ساب،  بغاز  ت�سمم  نافالني  األيك�سي 
اإىل  ا�ستنادا  ال�سوفيتية،  احلقبة  اإىل  يعود  الللذي 
فرن�سا  مللن  كللل  يف  متخ�س�سة  معامل  مللن  تللقللاريللر 

وال�سويد.
�ستيفن  االأملانية،  احلكومة  با�سم  املتحدث  وقال 
الكيميائية  االأ�سلحة  حظر  منظمة  اإن  زايلللربت، 
تلقت اأي�سا عينات خا�سة بنافالني، وتتخذ خطوات 

لفح�سها يف خمترباتها.
“تو�سح  اأن  اأملانيا  طلب  االثنني  زايللربت  وجللدد 

رو�سيا” حقيقة ما حدث يف هذا ال�ساأن.
للرئي�س  معار�س  اأبرز  يعد  الذي  نافالني،  ونقل 
من  يومني  بعد  اأملانيا  اإىل  بوتن،  فادميري  الرو�سي 
اأغ�سط�س على منت رحلة داخلية يف  مر�سه يوم 20 

رو�سيا، وطالبت برلني رو�سيا بالتحقيق يف الق�سية.
التي  الدعوات  “الكرملني” عن غ�سبه من  وعرّب 
يف  اآخرون  وزعماء  مريكل  اأنغيا  امل�ست�سارة  وجهتها 
العامل لرو�سيا لاإجابة عن اأ�سئلة يف الق�سية، نافيا 
ت�سويه  مبحاولة  الغرب  واتهم  ر�سمي،  تللورط  اأي 

�سمعة مو�سكو.
التعاون  يف  باملماطلة  اأملللانلليللا  رو�سيا  واتهمت 
يف  التحقيق  يف  للم�ساعدة  الرو�سية  الطلبات  مع 

الق�سية، وهو ما تنفيه برلني.
اأ�سبوع حيث  من  نافالني يف غيبوبة الأكرث  وظّل 
امل�ست�سفى  اأن يقول م�سوؤولو  كان يعالج برتياق، قبل 
الإخراجه  يكفي  مبا  حت�سنت  حالته  اإن  اأ�سبوع  قبل 
�سي�سدر  متى  الللوا�للسللح  مللن  لي�س  اأنللله  علما  منها، 
اآخر امل�ستجدات عن  “�ساريتيه” يف برلني  م�ست�سفى 

حالته.

*وكاالت 
يللقللرتب اإجللمللايل االإ�للسللابللات بللفللريو�للس كللورونللا 
اجلديد يف العامل من 29 مليون اإن�سان، بعد اأن �سجل 
بالفريو�س  االإ�سابات  يف  يومية  زيللادة  اأعلى  العامل 

امل�سبب لوباء كوفيد-19.
مليون   28.93 من  اأكللرث  اأن  اإح�ساء  اأظهر  فقد 
�سخ�س اأ�سيبوا بلفريو�س كورونا على م�ستوى العامل، 
يف حني و�سل اإجمايل عدد الوفيات جراء االإ�سابة 

بوباء كوفيد-19 اإىل 921437 حالة.
اإ�للسللابللات  ت�سجيل  مت  فقد  لللاإحلل�للسللاء،  ووفللقللا 
منذ  ومللنللاطللق  دول   210 مللن  اأكلللرث  يف  بللالللفللريو�للس 
اكت�ساف اأوىل حاالت االإ�سابة يف ووهان بال�سني يف 
دي�سمرب املا�سي. وت�سدرت الواليات املتحدة القائمة 
م�سجلة اأكرث من 6.5 مليون اإ�سابة و193،755 وفاة، 
 4.7 بواقع  االإ�سابات  عدد  حيث  من  الهند  وتلتها 

مايني اإ�سابة و78586 حالة وفاة.
عدد  حيث  من  الثالث  املركز  يف  الربازيل  وحلت 

اإ�سابة  مايني   4.3 على  يزيد  ما  م�سجلة  امل�سابني 
وفيات  عدد  اأكرب  ثاين  وهو  وفاة،  حالة  و131625 

يف العامل بعد الواليات املتحدة.
اليوم  ك�سفت  العاملية  ال�سحة  منظمة  وكانت 
االإ�سابات  لعدد  قيا�سي  رقم  ت�سجيل  عن  االثنني 
اليومية بفريو�س كورونا يف جميع اأنحاء العامل وبلغ 

307،930 حالة اإجماال، خال 24 �ساعة.
حالة   5537 بواقع  للوفيات  اليومي  العدد  وزاد 

وفاة باأنحاء العامل.
لعدد  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  املنظمة  واأعلنت 
وهو  �سبتمرب  من  ال�ساد�س  يف  اليومية  االإ�للسللابللات 
306،857 حالة. وخال ال�ساعات االأربع والع�سرين 
من  اأكرث  والهند  املتحدة  الواليات  �سجلت  املا�سية، 

األف حالة وفاة، واأعلنت الربازيل وفاة 874.
ويعود الرقم القيا�سي لعدد الوفيات اليومية اإىل 
17 اأبريل حني اأعلنت منظمة ال�سحة وفاة 12،430 

حالة.

*طهران
االإيرانية  النووية  الطاقة  منظمة  رئي�س  اأعلن 
علي اأكرب �ساحلي اأن هناك 1044 جهاز طرد مركزي 
موقع  يف  اللليللورانلليللوم  تخ�سيب  على  حاليا  يعمل 
فوردو، وذلك يف اإطار خف�س طهران اللتزاماتها اإزاء 

االتفاق النووي.
ن�ساطات  نوفمرب  مطلع  ا�ستاأنفت  اإيللران  وكانت 
تخ�سيب اليورانيوم يف م�سنعها الواقع حتت االأر�س 
يف فوردو يف خطوة جديدة من ردها على االن�سحاب 
االأمريكي االأحادي من االتفاق النووي الذي يهدف 

اإىل منع طهران من امتاك قنبلة ذرية.
واالحتللاد  وبريطانيا  واأملانيا  فرن�سا  واأعللربللت 
اإعللان  اإزاء  �سديد”  “قلق  عن  وقتذاك  االأوروبلللي 
يف  اليورانيوم  لتخ�سيب  اأن�سطتها  ا�ستئناف  اإيللران 
فوردو على م�سافة حواىل 180 كلم جنوبي طهران.

وبعد ان�سحابها من االتفاق النووي يف مايو 2018 
معتربة اأنه غري كاف، اأعادت اإدارة الرئي�س االمريكي 

دونالد ترامب فر�س كل عقوباتها االقت�سادية على 
اإيران ومل تكّف عن تعزيزها يف اإطار حملتها ملمار�سة 

طهران. ق�سوى” على  “�سغوط 
وقال علي اأكرب �ساحلي “اإن اإيران اأجنزت كامل 
االتفاق  اإزاء  التزاماتها  خلف�س  الرابعة  اخلطوة 
األف  التخ�سيب عرب  �سيتم  وبناء على ذلك  النووي، 
و44 جهازا للطرد املركزي يف موقع فوردو النووي”، 
االإيللرانلليللة  االأنللبللاء  وكللالللة  عنه  نقلت  مللا  ح�سب 
وفقا  تعهدنا  قد  كنا  “نحن  واأ�ساف  اإرنللا.  الر�سمية 
لاتفاق النووي، بعدم ا�ستخدام هذا العدد يف جمال 
اإزاء  التعهدات  خف�س  لربامح  وفقا  لكن  التخ�سيب، 

االتفاق، �سيتم التخ�سيب بناء على حاجة الباد«.
الدولية  الللوكللالللة  ذكللرت  �سبتمرب  بللدايللة  ويف 
اأن املخزون االإيراين من اليورانيوم  للطاقة الذرية 
املن�سو�س  احلد  مّرات  ع�سر  حاليا  يتجاوز  ب  املخ�سّ
عليه يف اتفاق 2015 النووي الذي اأبرمته اإيران مع 

القوى الكربى.

*بريوت
قال م�سدر ع�سكري لبناين، االثنني، اإن 4 جنود 
املا�سية، عندما داهموا منزال  الليلة  لبنانيني قتلوا 
فيما  مطلوب  »اإرهابي«  على  للقب�س  لبنان  �سمال  يف 

يتعلق بواقعة قتل بالر�سا�س ال�سهر املا�سي.
ال�ساعات  يف  ُقتل  االإرهللابللي  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 

التي اأعقبت مداهمة املنزل اأثناء حماولته الهرب.
خالد  بللاأنلله  املطلوب  االإرهللابللي  امل�سدر  وعللرف 
التاوي، وو�سفه باأنه ع�سو �سابق يف تنظيم داع�س 

وقائد خلية م�سوؤولة عن مقتل 3 اأ�سخا�س يف قرية 
كفتون ب�سمال لبنان ال�سهر املا�سي.

خمابرات  من  دوريللة  اإن  بيان  يف  اجلي�س  وقللال 
يدوية  وقنبلة  بالنريان  هوجمت  اللبناين  اجلي�س 
طرابل�س  مدينة  قرب  الواقع  املنزل  مداهمتها  لدى 
يف منطقة جبل البداوي-املنية. كان اجلي�س قد قال 
اإن 3 ع�سكريني لبنانيني ُقتلوا واأ�سيب ع�سكري اآخر 
بجروح خطرية، غري اأن امل�سدر اأ�سار اإىل اأن اجلندي 

الرابع تويف يف وقت الحق متاأثرا بجروحه.

ألمانيا: مختبرات تؤكد تسمم 
المعارض الروسي بغاز األعصاب

كورونا.. اإلصابات نحو 29 
مليونا والوفيات 921437

إيران: 1044 جهاز طرد مركزي 
لتخصيب اليورانيوم في فوردو

مصدر عسكري: مقتل 4 جنود 
لبنانيين وإرهابي بمداهمة

*طوكيو
انتهت انتخابات رئا�سة احلزب احلاكم 
يف اليابان االثنني بفوز يو�سيهيدي �سوغا 
خلفا لرئي�س احلزب امل�ستقيل �سينزو اآبي.
من  البالغ  �سوغا،  يو�سيهيدي  وفلللاز 
انللتللخللابللات زعللامللة  الللعللمللر 71 عللامللا، يف 
احللللزب الللدميللقللراطللي احللللر احلللاكللم يف 
اأمامه  اليابان، االثنني، مما ميهد الطريق 
برملاين  ت�سويت  يف  للوزراء  رئي�سا  لي�سبح 

يوم االأربعاء املقبل.
�سي�سري  اإنه  �سابق  �سوغا يف وقت  وقال 
نقدية  �سيا�سة  يف  املتمثل  اآبللي  نهج  على 
احلكومي  االإنفاق  ويوا�سل  التي�سري  بالغة 
دبلوما�سيا  نهجا  ويعتمد  واالإ�للسللاحللات 
يرتكز على التحالف االأمني بني الواليات 

املتحدة واليابان، وفقا لرويرتز.
لرئي�س  قدميا  حليفا  �سوغا  ويعترب 
الوزراء ال�سابق �سينزو اآبي، و�سغل من�سب 
رئا�سة  خال  الللوزراء  جمل�س  اأمناء  كبري 
اآبي للحكومة التي ا�ستمرت نحو 8 �سنوات.
�سوغا  اأن  اإىل  ت�سري  املوؤ�سرات  وكانت 
احلاكم  احلللزب  برئا�سة  الفوز  �سيحقق 

خال  الللوزراء  لرئا�سة  انتخابه  وبالتايل 
الت�سويت يف الربملان الياباين يوم االأربعاء 
ب�سبب االأغلبية التي يحظى بها احلزب يف 
اآبي كزعيم  و�سيكمل فرتة  النواب،  جمل�س 

للحزب حتى �سبتمرب 2021.

وزراء  روؤ�لللسلللاء  اأكللللرث  اآبلللللي،  وكللللان 
ال�سهر  اأعلن  ال�سلطة،  يف  بقاء  اليابان 
�للسللوء  بلل�للسللبللب  �سي�ستقيل  نللله  اإ املللا�للسللي 

ال�سحية. حالته 
اخلربة  تنق�سه  الللذي  �سوغا  ويواجه 
�سيا�سية  جغرافية  حتديات  الدبلوما�سية 

انتخابات  يف  الفائز  مع  عاقات  بناء  مثل 
نوفمرب  من  الثالث  يف  االأمريكية  الرئا�سة 
البحرية  القوة  وحتقيق توازن بني تنامي 
بني  االقللتلل�للسللادي  واللللرتابلللط  ال�سينية 

البلدين.
�سيدعو  �سوغا  بلللاأن  تكهنات  وتلللدور 

يف  اللللنلللواب  ملجل�س  مللبللكللرة  النللتللخللابللات 
بفرتة  فللوزه  فر�س  لتعزيز  املقبل  ال�سهر 
للحزب  كزعيم  �سنوات   3 ت�ستمر  كاملة 

الدميقراطي احلر العام املقبل.
جمل�س  انتخابات  اإجلللراء  مللن  بللد  وال 

النواب بحلول اأواخر اأكتوبر 2021.

اليابان.. سوغا يفوز بزعامة الحزب 
الحاكم لتولي رئاسة الحكومة

*وكاالت
االإقليمية  االأطللللراف  مللبللادرات  تللعللددت 
مدار  على  الليبية  االأزملللة  ب�ساأن  والدولية 
للعودة  ترمي  والتي  املا�سية،  الت�سع  ال�سنوات 
االأعللمللال  ووقلللف  ال�سيا�سي،  للم�سار  بليبيا 

القتالية والتدخات االأجنبية.
موؤمترات للحل وك�سر اجلمود

حول  باري�س  “اإعان  املبادرات  هذه  واأول 
بح�سور  متيز  واللللذي   ،2018 �سنة  ليبيا” 
الليبي وممثلي 20 دولة، دعوا  النزاع  اأطراف 
وو�سع  ورئا�سية،  ت�سريعية  انتخابات  لتنظيم 

االأ�س�س الد�ستورية لانتخابات.
مدينة  احت�سنت  بللاريلل�للس،  خطى  وعلللللى 
بالريمو االإيطالية يف عام 2018 اأي�سا، موؤمترا 
االأزمللة  يلف  الللذي  اجلمود  ك�سر  اإىل  يهدف 
على  املوؤمتر  يف  امل�ساركون  حّث  وقد  الليبية، 
اإىل  داعللني  الد�ستور،  على  ا�ستفتاء  اإجلللراء 
مل  اإنلله  اإال  وت�سريعية،  رئا�سية  انتخابات 

يجري تطبيق اأي من خمرجات هذا املوؤمتر.
مللوؤمتللرا   2020 الللعللام  يف  بللرلللني  و�سهدت 

توريد  حظر  باحرتام  دولللة   11 فيه  تعهدت 
االأمم  فر�سته  واللللذي  ليبيا  اإىل  االأ�سلحة 
البلد،  هذا  �سوؤون  يف  التدخل  وعدم  املتحدة، 

والت�سديد على �سرورة وقف اإطاق النار.
اأي من  ومل ينجح موؤمتر برلني يف جت�سيد 
اأ�سارت  حيث  الللواقللع،  اأر�للس  على  خمرجاته 
دعم  تركيا  موا�سلة  اإىل  عللديللدة  تللقللاريللر 

ميلي�سيات طرابل�س باالأ�سلحة واملرتزقة.
اجتماعات  عقدت  برلني،  موؤمتر  وعقب 
حتت   )5+5( الليبية  الع�سكرية  اللجنة 
كبار  مللن   5 و�سمت  املللتللحللدة،  االأمم  رعللايللة 
ال�سباط التابعني حلكومة ال�سراج، اإىل جانب 

5 اآخرين من �سباط اجلي�س الوطني الليبي.
ت�سمنت  اتفاق  مل�سودة  اللجنة  وتو�سلت 
وو�سع  الللنللار،  الإطلللاق  دائللم  لوقف  الللدعللوة 
العمليات  وقف  لتنفيذ  م�سرتكة  مراقبة  اآلية 
للمدنيني  االآمنة  العودة  وت�سهيل  القتالية، 

ملناطقهم.
اإعان القاهرة

الع�سكرية  اللجنة  اجللتللمللاعللات  وتللا 

امللل�للسللري عبد  الللرئلليلل�للس  اإعلللان  الللللليللبلليللة، 
عن  املللا�للسللي،  يللونلليللو  يف  ال�سي�سي  الللفللتللاح 
“اإعان  ا�لللسلللم  حتلللت  جلللديلللدة  مللللبللللادرة 
التو�سل  مت  الليبية،  االأزمة  حلل  القاهرة” 
الليبي  الللوطللنللي  اجللليلل�للس  قللائللد  مللع  للليللهللا  اإ
النواب  جمل�س  ورئي�س  حفرت  خليفة  امل�سري 

�سالح. عقيلة  الليبي 
ومن البنود التي �سملها “اإعان القاهرة”، 
الليبية  االأرا�سي  التاأكيد على وحدة و�سامة 
وا�ستقالها، واحرتام كافة اجلهود واملبادرات 
الدولية وقرارات جمل�س االأمن، والتزام كافة 

االأطراف بوقف اإطاق النار.
على  الت�سديد  اأيلل�للسللا،  االإعلللان  وت�سمن 
برلني،  موؤمتر  خمرجات  على  املبادرة  ارتكاز 
يت�سمن  �ساما  �سيا�سيا  حا  عنها  نتج  التي 
خلللطلللوات تللنللفلليللذيللة وا�للسللحللة )امللل�للسللارات 
ال�سيا�سية واالأمنية واالقت�سادية(، واحرتام 
حقوق االإن�سان، وا�ستثمار ما انبثق عن املوؤمتر 
من توافقات بني زعماء الدول املعنية باالأزمة 

الليبية.

*بريوت
رومية  �سجن  يف  ال�سحية  الرعاية  كانت 
ب�سبب  وذلللك  كبريين،  وانتقاد  �للسللوؤال  حمل 
االكتظاظ الكبري داخل مبانيه، حيث يقرتب 
اأنه  حني  يف  اآالف،  خم�سة  من  نزالئه  عللدد 

يت�سع لل1500 �سجني اأو موقوف.
االأخرية  ال�ساعات  يف  املخاوف  وت�ساعفت 
اإ�سابة  عن  الداخلي  االأمللن  قوى  ك�سف  بعد 
ال�سجن،  يف  االأمللن  عنا�سر  من  و9  نزيا   13
اإىل  ال�سجناء  نقل  مت  اأنلله  بيان  يف  مو�سحة 
ال�سجن  يف  للحجر  جّهز  قد  كان  مبنى  داخل 
وزارة  مللع  بالتعاون  خ�س�س  وقللد  املللركللزي، 
الللدويل  االأحللمللر  وال�سليب  العامة  ال�سحة 

ومنظمة ال�سحة العاملية.
كما اأ�سار البيان اإىل جتهيز اأق�سام يف عدة 

بحاجة  هم  من  ملعاجلة  حكومية  م�ست�سفيات 
�سربت  حديثة  �سورا  لكن  ومتابعتهم،  لعاج، 
من داخل ال�سجن ك�سفت عن حجم االختاط 
اأ�سكال  مللن  �سكل  اأي  وانللعللدام  واالكللتللظللاظ، 

الوقاية، االأمر الذي ينذر بكارثة �سحية.

االأمن فيديوهات  ادعاءات قوى  وتدح�س 
تظهر  عربية”،  نيوز  “�سكاي  عليها  ح�سلت 
وب�سكل  اآخرين،  �سجناء  مع  م�سابني  خمالطة 

يرفع من خطورة انتقال العدوى بني النزالء.
ويف ال�سور اخلا�سة بل”�سكاي نيوز عربية”، 
)يتوىل  “�ساوي�س”  يظهر  ال�سجن  داخللل  من 

وال�سجناء  ال�سجن  مللن  ق�سم  �للسللوؤون  اإدارة 
حرب  ح�سني  يدعى  ال�سجن(  اإدارة  باإ�سراف 
وهو م�ساب بلفريو�س كورونا، ويهدد امل�سوؤولني 
اتخاذ  يتم  مل  حال  يف  جماعية  فرار  بعملية 
تف�سي  مللن  حلمايتهم  الللازمللة  االإجلللللراءات 

الوباء.

من باريس للقاهرة مرورا ببوزنيقة.. 
مبادرات لحل األزمة الليبية

كورونا يقتحم أسوار »رومية« 
بلبنان.. ومخاوف من »كارثة صحية«


