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إغالق المساجد يشمل صالة الجمعة 
وتصلى ظهرا أربع ركعات في البيوت

*عمان 
�أن  �لإ�سالمية  و�ملقد�سات  و�ل�س�ؤون  �لأوق��اف  وز�رة  �أك��دت 
�لبي�ت،  يف  �ستك�ن  �مل�ساجد  �إغ��الق  فرتة  خالل  �جلمعة  �سالة 
لقر�ر�ت �جلهات  �متثال  ركعات،  �أربع  ب��قع  وت�سلى �سالة ظهر 

�ملخت�سة باإغالق �ملد�ر�س و�مل�ساجد و�أماكن �لتجمعات �لعامة.
وقال �لناطق �لإعالمي با�سم وز�رة �لأوقاف ح�سام �حلياري 
�مل�ساجد  �إغ��الق  ق��ررت  �ل����ز�رة  �إن  �لأردن��ي��ة  �لأن��ب��اء  ل�كالة 
�عتبار� من �سباح �لي�م �خلمي�س، متا�سيا مع قر�ر جلنة �لأوبئة 
�لإ�سابات بفريو�س ك�رونا  �أعد�د  �ل�سحة نظر� لرتفاع  ووز�رة 
وجتاوزها �لأرقام �ملعتادة، حيث �أن قر�ر �لإغالق جاء للحفاظ 

على �لنف�س �لب�سرية من خطر هذ� �لفريو�س.
�مل�ساجد يتما�سى مع مقا�سد  �أن تعليق �ل�سالو�ت يف  و��ساف 
�لب�سرية،  �لنف�س  حماية  على  حثت  �لتي  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 
تق�ل  �لتي  �ل�سرعية  للقاعدة  و�متثال  �مل�ت،  خطر  من  ومنعها 
�أن تنخف�س �أعد�د  �آمال  �ملنافع”،  جلب  من  �أوىل  �ملفا�سد  “درء 

�لإ�سابات بفريو�س ك�رونا حتى نع�د �إىل �ل�سالة يف �مل�ساجد.
و�سالة  خطبتي  �ستقيم  �ل���ز�رة  �أن  �إىل  �حلياري  و�أ�سار 
�لرئي�سة  �مل�ساجد  باأحد  �مل�سلني  من  حم��دود  بعدد  �جلمعة 
�لتلفزي�ن  �سا�سة  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وب��ث  ع��م��ان،  بالعا�سمة 

�لأردين.

تفقد مدينة الموقر التنموية واطلع على سير العمل واإلنتاج لعدد من االستثمارات الصناعية

*عمان 
عمر  �لدكت�ر  �ل�����زر�ء،  رئي�س  تفقد 
�لتنم�ية،  �مل�قر  مدينة  �لأربعاء،  �لرز�ز، 
و�طلع على �سري �لعمل و�لإنتاج يف عدد من 
للت��سع  وخططها  �ل�سناعية  �ل�ستثمار�ت 

يف �ل�ستثمار�ت �لقائمة حاليا.
وز�ر رئي�س �ل�زر�ء �سركة روت�غر�فيا 
وت�سنيع  و�ل��ت��غ��ل��ي��ف  للطباعة  �لأردن 
���س��ل��ن��در�ت �ل��ط��ب��اع��ة �ل��ت��ي ت�����س��در نح� 
�ملنطقة  دول  �إىل  �إنتاجها  من  باملئة   70
وت�ظف بني 170 �إىل 200 عامل جميعهم 

�أردني�ن.
وجت�ل رئي�س �ل�زر�ء يف �أرجاء �مل�سنع، 
ير�فقه وزير �ل�سناعة و�لتجارة و�لتم�ين 
ورئي�س  �لتنم�ية  �ملناطق  هيئة  ورئي�س 
�ل�سناعية  �مل���دن  �سركة  �إد�رة  جمل�س 
و�طلع  �لأردن،  �سناعة  غ��رف��ة  ورئي�س 
مع  �حلديث  وتبادل  �لإنتاج  عمليات  على 

�لعاملني ح�ل ظروف �لعمل يف �مل�سنع.
ويحمل  �مل�سنع  يف  �لعاملني  �أحد  و�أكد 
و�لأج�ر  �لعمل  بيئة  �أن  �لهند�سة  �سهادة 
�خلربة  �ل�سباب  ومتنح  منا�سبة  �مل�سنع  يف 
على  �لإقبال  �إىل  �ل�سباب  د�عيا  �لالزمة، 
�لقت�ساد  ي���ف��ره��ا  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��ل  ف��ر���س 

�لأردين يف �ملجالت كافة.
عمر  �ل��دك��ت���ر  �ل�����زر�ء  رئي�س  و�أك���د 
فر�س  �إىل  تلجاأ  لن  �حلك�مة  �أن  �ل���رز�ز 

يتطلب  هذ�  لكن  �ل�سامل؛  �لتج�ل  حظر 
ب�سروط  �مل����ط��ن��ني  م��ن  �سامال  �ل��ت��ز�م��ا 
خالل  �لعامة  و�ل�سالمة  �ل�سحة  ومعايري 
يف  ت��ز�ي��د�  ت�سهد  �لتي  �حلالية  �ملرحلة 

�أعد�د �لإ�سابات.
مد�خلته  خالل  �ل���زر�ء  رئي�س  و�أ�سار 
“ر�دي� هال”  “ �ل�كيل” على  على برنامج 
بالأ�سرة  ت�ؤمن  �حلك�مة  �أن  �إىل  �لربعاء 

�ل��حدة �ملتكاملة �ملتكافئة �لتي تقف مع 
ك�رونا  وب��اء  م��جهة  وترف�س  �لأ�سعف، 
“هذ�  م�سيفا  �لقطيع”،  “مناعة  بفكرة 
باأخالق  مرتبط  قيمي  وج��د�ين  م��س�ع 
تهتم  �لتي  وعاد�تنا  وقيمنا  �لها�سميني، 

بكبار �ل�سن و�ملر�سى«.
ب�سحة  ُتعنى  �حلك�مة  �أن  و�أ���س��اف 
ع���م���ره، م�سري�  ك���ان  م��ه��م��ا  م�����ط���ن  ك���ل 

على  تقع  �ل��ت��ي  �لكبرية  �مل�س�ؤولية  �إىل 
و�سالمة  �سحة  على  �حلفاظ  يف  �حلك�مة 
م�س�ؤولية  هناك  �ملقابل  ويف  �مل����ط��ن��ني، 
ب�سروط  ب��الل��ت��ز�م  �مل��طنني  على  تقع 
�ل�����س��ح��ة و�ل�����س��الم��ة �ل��ع��ام��ة م��ن حيث 
بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  �لكمامات  �رت���د�ء 
و�لتز�م  وعي  على  نع�ل  “ونحن  �جل�سدي، 
�مل��طنني”.                               تابع �س3

*عّمان 
�سندوق  �إد�رة  جلنة  رئي�س  نائب  �أعلن 
حت�يل  عن  �ل�سر�يرة،  جمال  وط��ن،  هّمة 
�لتربعات  ح�ساب  م��ن  دي��ن��ار  ملي�ن  2ر4 
وز�رة  �أمانات  حل�ساب  لل�سندوق  �لرئي�سية 
�لدكت�ر  �ل�����زر�ء،  رئي�س  وك��ان  �ل�سحة. 
�ل�سحة  وز�رة  دع��م  �عتمد  �ل���رز�ز،  عمر 
�لتربعات  ح�ساب  من  �لإنفاق  �أوج��ه  �سمن 

�لرئي�سية ل�سندوق هّمة وطن.
�أن  �سحفي  بيان  يف  �ل�سر�يرة،  و�أك���د 
�ملرتتبة  لالآثار  ��ستجابة  ياأتي  �لتربع  هذ� 
على  ك�رونا  فريو�س  جائحة  تد�عيات  على 
�ملا�سة  للحاجة  ون��ظ��رً�  �ل�سحي،  �لقطاع 
�ملختربي  �ل��ف��ح�����س  لأج���ه���زة  و�ل��د�ئ��م��ة 
ق��درة  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي   ،PCR �حل��دي��ث��ة 
��ستجابة �ملخترب �ملركزي يف وز�رة �ل�سحة 

و�لالزمة  �لع�س��ئية  �لفح��سات  لإج��ر�ء 
بال�سرعة �ملطل�بة.

كما �سيتم تخ�سي�س جزء من هذ� �ملبلغ 
لإجر�ء 200 �ألف عينة فح�س ك�رونا.

�ل�سحة  وز�رة  �أن  �ل�سر�يرة  و�أو���س��ح 
هّمة  �سندوق  �إد�رة  جلنة  بتزويد  �ستق�م 
مت  �لتي  �ملبالغ  ح�ل  دوري��ة  بتقارير  وطن 

�سرفها.

*عمان 
�ملدنية  �خل��دم��ة  دي������ن  رئ��ي�����س  ق���ال 
يعتمد  �لدي��ن  �إن  �لأربعاء،  �لنا�سر  �سامح 
وظائف  بتعيينات  �ل�ظيفية  �لكفايات 
�ملقابالت  �إج���ر�ء�ت  وُيح��سب  �لتمري�س 

�ل�سخ�سية.
�ل�سخ�سية  �ملقابالت  جلان  �أن  و��ساف 
بد�أت  �ل�سحة  ووز�رة  �لدي��ن  من  �مل�سكلة 
�ملر�سحني  �ملمر�سني  مقابالت  باإجر�ء  �م�س 
يف  �خلمي�س  �لي�م  حتى  وت�ستمر  للتعيني 

كلية رفيدة �لأ�سلمية للتمري�س.
وبني �أن �لدي��ن �أنهى �إجر�ء �لمتحانات 

�ل�سحة  وز�رة  وظائف  ل�س��غر  �لتناف�سية 
و�لبالغ  �لقان�ين  �لتمري�س  تخ�س�س  من 
 300 مل��لء  وممر�سة  ممر�سا   845 عددهم 
�لب�سري  لرفد م�ست�سفى  �ساغر ب�قت قيا�سي 

خ�س��سا بك��در متميزة.
و�أو�سح �أن �لمتحان نفذ باأعلى درجات 
و�ل�سحة  �ل�سالمة  معايري  وتطبيق  �ملهنية 
قاعات  يف  �لجتماعي  و�لتباعد  �لعامة 

�لمتحانات.
ولفت �إىل �أن �لدي��ن عكف على تنفيذ 
�أي��ل���ل   6 �مل����ؤرخ يف  �ل�����زر�ء  ق���ر�ر جمل�س 
جمل�س  قر�ر  من  �لتعيينات  هذه  با�ستثناء 

�ل�زر�ء رقم 9222 بتاريخ 16 ني�سان 2020 
�ل�سحة  وز�رة  من  �ل�سركاء  مع  بالتعاون 
�ملمر�سني  ون��ق��اب��ة  �لتمري�سي  و�ملجل�س 
�لت�ظيف  مديريتي  يف  �ل��دي����ن  وك�����در 

وتكن�ل�جيا �ملعل�مات.
و�أجرى �لدي��ن �لمتحانات �لتناف�سية 
�ل�ظيفية  للكفايات  �لعام  �لإطار  بناء على 
�لفنية و�ملهنية �خلا�سة ب�ظيفة �لتمري�س 
�لكفايات  �متالكهم  من  و�لتاأكد  للمر�سحني، 
�مل�ؤهلني لإ�سغال  للتناف�س بني  �أ�سا�سا  معيار� 

�ل�ظائف.
تابع �س3

*عمان 
�لقب�س  �ملخدر�ت  مكافحة  �إد�رة  �ألقت 
�أ�سخا�س  ثالثة  بينهم  من  �سخ�سًا   22 على 

من �مل�سنفني باخلطرين جدً� و�مل�سلحني.
مديرية  با�سم  �لإعالمي  �لناطق  وقال 
�لعاملني  �أن  �لأربعاء،  بيان  يف  �لعام،  �لأمن 
خ��الل  م��ن  �مل���خ���در�ت  مكافحة  �إد�رة  يف 
للن�ساطات  �لي�مية  ومتابعتهم  جه�دهم 
�مل��د  وحيازة  برتويج  �ملرتبطة  �جلرمية 
من  �لأ�سب�ع  ه��ذ�  بد�ية  متكن��  �مل��خ��درة، 
�لتعامل مع 11 ق�سية لرتويج �مل��د �ملخدرة، 

من  �سخ�سا،   22 على  خاللها  �لقب�س  و�ألقت 
وم�سنف�ن  مطل�ب�ن  �أ�سخا�س  ثالثة  بينهم 

بخطريين جد� وم�سلحني.
مد�همة  ج��رت  �لعا�سمة،  �سرق  ففي 
باخلطري  م�سنف  �أحدهم  �أ�سخا�س  ثالثة 
�لجت��ار  ق�سايا  يف  طلبًا   13 وبحقه  ج��د� 
�ملطل�بني  من  و�لآخ��ري��ن  �مل��خ��درة،  ب��امل����د 
لالجتار  جرمية  ع�سابة  ت�سكيل  بق�سايا 
و�ألقي  �لأت����او�ت،  وفر�س  �مل��خ��درة  ب��امل����د 
بح�زتهم  و�سبط  جميعا  عليهم  �لقب�س 

كمية من �مل��د �ملخدرة �ملعدة للبيع.

�لعا�سمة  �سرق  كذلك  �لقب�س  �ألقي  كما 
على �سخ�س مطل�ب وم�سنف باخلطري جد� 
وم�سلح بعد �أن �أبدى مقاومة �سديدة وحاول 
�مل����د  م��ن  كمية  بح�زته  و�سبط  �ل��ف��ر�ر، 
�لعا�سمة  �سمال  ويف  للبيع.  �ملعدة  �ملخدرة 
م�سنف  ���س��خ�����س  م��ن��زل  م��د�ه��م��ة  ج���رت 
باخلطري جد� بعد �لتاأكد من وج�ده د�خله، 
�سالح  بح�زته  و�سبط  عليه  �لقب�س  و�ألقي 
ناري وكيل� ون�سف من مادة ب�درة �حل�سي�س 
�لكري�ستال  م��ادت��ي  م��ن  وكمية  �ل�سناعي 
و�حل�سي�س �ملخدرتني.                      تابع �س3

تحويل 4.2 مليون دينار من هّمة 
وطن ألمانات وزارة الصحة

الخدمة المدنية يعتمد الكفايات 
الوظيفية بتعيينات التمريض

ضبط 22 شخصًا بينهم ثالثة 
مصنفيـــن بالخطريـــن

السماح باإلجازات للعمالة 
الوافدة اعتبارا من األحد المقبل

مستقلة االنتخاب: توقيف أشخاص بتهمة جرائم انتخابية

توضيح آلية التحول للتعليم 
عن بعد اعتبارا من اليوم

فك الحجر عن 13 بناية 
وعزل 10 بنايات في عمان

األرصاد الجوية: انتهاء
 موجة الحر االثنين المقبل

أميركا »تحوم حول فنزويال«.. زيارات 
مكوكية ولقاءات على الحدود

مصر: 18 وفاة جديدة
 بكورونا خالل 24 ساعة

الملك يهنئ رئيس 
الوزراء الياباني المنتخب

171  إصابة محلية بفيروس 
كورونا و38 حالة شفاء

*عمان 
)خ��روج  ب��الإج��از�ت  �ل�سماح  �لبطاينة  ن�سال  �لعمل  وزي��ر  ق��رر 
�عتبار� من  �ملقيدة  �لأردنية من �جلن�سيات غري  للعمالة غري  وع�دة( 
ي�م �لأحد �مل��فق 20/9/2020 وح�سب �لإجر�ء�ت �ملعم�ل بها �سابقا 

يف �ل�ز�رة.
مدة  �نتهاء  قبل  �ل��فد  �لعامل  يع�د  �أن  �ل�زير  ق��ر�ر  و��سرتط 
مدة  �نتهت  �إذ�  م�س�ؤولية  �أي��ة  �لعمل  وز�رة  تتحمل  ل  و�أن  �لإج��ازة 
على  م�سجل  �ل��فد  �لعامل  يك�ن  ل  و�أن  �ململكة  خارج  وه�  �لإج��ازة 

من�سة “حماية” لغايات �ل�سفر.

*عمان 
�لهيئة  با�سم  �لع��الم��ي  �لناطق  ق��ال 
مت  �إن��ه  �مل�مني  جهاد  لالنتخاب  �مل�ستقلة 
خلفية  على  �ل�سخا�س  من  عدد  ت�قيف 

جر�ئم �نتخابية تتعلق باملال بعد �سكاوى 
و�سلت للهيئة . 

و�أ�ساف �مل�مني، �ن �سك�ى وردت للهيئة 
فا�سد  مال  �سبهة  فيه  �جتماع  وج�د  ح�ل 

�لمنية  �لأجهزة  مع   �لتن�سيق  مت  حيث 
�مل�ستبه  و�سبطت   ب��دوره��ا  حتركت  �لتي 

بهم .
و�أكد �مل�مني �ن �لهيئة تتابع �ول باأول 

حتى  تعاملت  حيث  �لنتخابية  �ملخالفات 
ح��الت   24 منها  خمالفة   135 م��ع  �م�س 
حتقق من خمالفات مال فا�سد  ومت حت�يل 

جمم�عة للمدعي �لعام .

*عمان 
�لتح�ل  �حل��ايل  �ل�سهر  من  �لثالثني  وحتى  �خلمي�س  �لي�م  يبد�أ 
للتعليم �لإلكرتوين عن بعد يف جميع مد�ر�س �ململكة لطلبة �ل�سف�ف 
من �لر�بع وحتى �حلادي ع�سر، وطلبة ريا�س �لأطفال )كي جي 1و2(.
وقالت وز�رة �لرتبية و�لتعليم يف ت��سيح لها، �لأربعاء، �أن �لتعليم 
�سي�ستمر وجاهيا يف �ملد�ر�س وفقا للربت�ك�ل �ملعتمد لطلبة �ل�سف�ف؛ 
�لأول و�لثاين و�لثالث �لأ�سا�سية و�لت�جيهي، ويحق ل�يل �أمر �لطالب 
�إلكرتونيا  للتعليم  �لتح�ل  �أو  باملدر�سة  �بنه  �إحلاق  �ل�سف�ف  هذه  يف 

وعن بعد.
�لإد�ري��ة  �لهيئات  دو�م  بتنظيم  �ملد�ر�س  مديري  �ل���ز�رة  وكلفت 
خالل  من  بعد  عن  طلبتهم  تعلم  ملتابعة  مد�ر�سهم،  يف  و�لتدري�سية 
و�ل�سف�ف  �ملدر�سي  دو�مها  �ملعلق  لل�سف�ف  فيها  �حلا�س�ب  خمترب�ت 

�لتي تد�وم بالتناوب.

*عمان 
�إنه جرى �لأربعاء،  قال حمافظ �لعا�سمة، �لدكت�ر �سعد �ل�سهاب، 
فك �حلجر عن 13 بناية يف عمان بعد �لنتهاء من �تخاذ �لإجر�ء�ت 

�لالزمة.
�جلامعة  �سارع  مناطق  يف  تقع  �لبنايات  �إن  �ل�سهاب  �لدكت�ر  وقال 
وقرب  و�جلبيهة،  �لغربية،  �لذهيبة  و�مل�قر/  وخلد�  عمان  وجبل 
كلية حطني و�ساحية �حلاج ح�سن وو�سط �لبلد وطربب�ر، �إ�سافة �إىل 

بنايتني يف �سحاب و�لتط�ير �حل�سري بال�حد�ت.
و�أكد حمافظ �لعا�سمة �أن فك �حلجر جاء بعد ظه�ر نتائج فح�س 

�لعينات وفقا للربوت�ك�ل �ل�سحي �ملعتمد.
�م�س  ج��رى  �إن��ه  �ل�سهاب،  �سعد  �لدكت�ر  �لعا�سمة،  حمافظ  ق��ال 

�لأربعاء، عزل 10 بنايات بعد �كت�ساف �إ�سابات ك�رونا فيها.
�ل�ستقالل  �ساحية  مناطق  يف  تقع  �لبنايات  �إن  �ل�سهاب  وق��ال 
و�ساحية  �لعلي  وت��الع  وط��ربب���ر  وخلد�  و�جلبيهة  وج��او�  و�مل��ن��ارة 

�ليا�سمني و�ساحية �حلاج ح�سن و�ملقابلني.
�نت�سار  �لبنايات وتعقيمها ملنع  �لتعامل مع  �أنه جرى  �ل�سهاب  و�أكد 

�لعدوى وفقا للربوت�ك�ل �ل�سحي �ملعتمد.

*عمان 
خطاب،  �آل  ر�ئ��د  �ملهند�س  �جل�ية،  �لأر���س��اد  د�ئ��رة  مدير  �أعلن 
�ستعاود  �حل��ر�رة  درج��ات  �أن  �إىل  ت�سري  �للحظة  حتى  �لتحليالت  �إن 
ي�م  �لعام  من  �ل�قت  هذ�  مثل  يف  �لعتيادية  معدلتها  من  �لق��رت�ب 

�لثنني �ملقبل.
�إنه  �لأرب��ع��اء،  )ب��رت�(  �لأردنية  �لأنباء  ل�كالة  خطاب  �آل  وق��ال 
وحتى هذه �للحظة ل م�ؤ�سر�ت على �أية م�جة حر عقب �نتهاء �مل�جة 
متغري�ت  مع  تتعامل  �جل�ية  �لأر�ساد  �أن  مبينا  �لثنني،  ي�م  �حلالية 

�لطق�س وكل �سيء قابل للتغيري.
ودعا �مل��طنني �إىل متابعة �لتحديثات �أول باأول، وكذلك �لتغري�ت 
على  �لد�ئرة  م�قع  زي��ارة  خالل  من  �جل�ية  �حلالة  على  تطر�أ  �لتي 
�سبكة �لأنرتنت www.jmd.gov.jo  �أو �لت�سال بغرفة �لعمليات 
على �أرقام 4916190 & 4916191 �أو على FACEBOOK ، �أو عرب 

.JMDWEATHER تطبيق �له��تف �لذكية �خلا�س بالد�ئرة

*وكاالت
لإطاحة  �سغ�طها  �ملتحدة  �ل���لي��ات  به  تكثف  �ل��ذي  �ل�قت  يف 
�لأمريكي  �خلارجية  وزي��ر  يجري  فنزويال،  رئي�س  م��ادورو  نيك�ل�س 
خل�سم  جماورة  دول  ت�سم  �لالتينية،  �أمريكا  يف  ج�لة  ب�مبي�  مايك 

و��سنطن �للدود.
ويزور ب�مبي� مدينة ب�� في�ستا �لرب�زيلية �لقريبة من �حلدود مع 
م�س�ؤول�ن  قال  ح�سبما  فنزويليني،  مهاجرين  للقاء  �جلمعة،  فنزويال، 

�أمرييكي�ن وبر�زيلي�ن، �لثالثاء.
بها  �سيق�م  �لتي  �جل�لة  �إن  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
ب�مبي� يف �لفرتة بني 17 و20 �سبتمرب �جلاري، �ست�سمل �أي�سا ك�ل�مبيا 
و�س�رينام وج�يانا، لالجتماع مع زعماء تلك �لدول �ملجاورة لفنزويال.
�لتغيري يف فنزويال،  لدعم  �لدولية  يبدو �جله�د  ما  وت�قفت على 
�ل�سيا�سية  �ل�سلطة رغم �ل�سطر�بات  مع ت�سديد مادورو قب�سته على 

و�لقت�سادية �لتي دفعت 5 ماليني �سخ�س للفر�ر من �لبالد.

*القاهرة
�أعلنت وز�رة �ل�سحة و�ل�سكان يف م�سر، عن خروج  776 متعافيا من 
�لالزمة  �لطبية  �لرعاية  تلقيهم  بعد  �مل�ست�سفيات،  فريو�س ك�رونا من 

ومتام �سفائهم، لريتفع �إجمايل �ملتعافني من �لفريو�س �إىل 85745.
خالد  �لدكت�ر  �مل�سرية  �ل�سحة  وز�رة  با�سم  �ملتحدث  و�أو���س��ح 
حتاليلها  �إيجابية  ثبتت  جديدة  حالة   163 ت�سجيل  مت  �أنه  جماهد 
معملًيا للفريو�س، وذلك �سمن �إجر�ء�ت �لرت�سد و�لتق�سي و�لفح��سات 
�لالزمة �لتي جُتريها �ل�ز�رة وفًقا لإر�ساد�ت منظمة �ل�سحة �لعاملية، 

لفًتا �إىل وفاة 18 حالة جديدة.
وذكر جماهد �أن �إجمايل �لعدد �لذي مت ت�سجيله يف م�سر بفريو�س 
�لثالثاء، ه� 101340 حالة، من �سمنهم  �لي�م  �مل�ستجد حتى  ك�رونا 

85745 حالة مت �سفاوؤها، و 5679 حالة وفاة.

*عمان 
برقية  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  جاللة  بعث 
�لياباين، ي��سيهيدي  �ل�زر�ء  رئي�س  �إىل  تهنئة 
يف  �لربملان  قبل  من  �نتخابه  مبنا�سبة  �س�غا، 

بالده.
�حلر�س  �لربقية،  يف  �مللك،  جاللة  و�أك��د 
و�لبناء  �ل�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  ت�طيد  على 
�لأردن  بني  �لعميقة  �ل�سد�قة  عالقات  على 
و�ليابان، ومبا يخدم م�سالح �لبلدين و�ل�سعبني 
وتعزيز  �ل�سالم  حتقيق  يف  وي�سهم  �ل�سديقني، 

�ل�ستقر�ر يف �ملنطقة و�لعامل.
و�أعرب جاللته عن متنياته لرئي�س �ل�زر�ء 
�لياباين  ولل�سعب  مهامه،  يف  بالت�فيق  �لياباين 

�ل�سديق دو�م �لتقدم و�لزدهار.

*عمان 
حالة   175 ت�سجيل  عن  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت 
�ململكة،  يف  �مل�ستجّد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
�لأربعاء، منها 171 حملية، لريتفع �لعدد �لإجمايل 

�إىل 3852 �إ�سابة.
�مل���ج��ز  بح�سب  �جل��دي��دة  �حل����الت  وت���زع��ت 
�لإعالمي �ل�سادر عن رئا�سة �ل�زر�ء ووز�رة �ل�سحة 
على �لنح� �لآتي: 171 حالة حملّية منها 96 حالة 
يف حمافظة �لعا�سمة عّمان، و20 حالة يف حمافظة 
�لكرك، و19 حالة يف حمافظة �لبلقاء، و16 حالة 
�لزرقاء،  �إربد، و13 حالة يف حمافظة  يف حمافظة 
و5 حالت يف حمافظة �ملفرق، وحالتان يف حمافظة 

ماأدبا.
�لقادمني من  �سجلت 4 حالت خارجّية بني  كما 

�خلارج مّمن يقيم�ن يف فنادق �حلجر.

�سفاء  حالة   38 ت�سجيل  �إىل  �مل���ج��ز  و�أ���س��ار 
م�ست�سفى  يف  حالت   4 ياأتي:  كما  تفا�سيلها  جاءت 
ة بعزل  �لأمري حمزة، و29 حالة يف �ملنطقة �خلا�سّ
م�ست�سفى  يف  ح��الت  و3  �ملّيت،  �لبحر  يف  �مل�سابني 
�مل�ست�سفيات  �أح���د  يف  وح��ال��ت��ان  ع��ل��ي��اء،  �مل��ل��ك��ة 

ة. �خلا�سّ
خم��ربّي��ًا،  فح�سًا   14762 �إج���ر�ء  �إىل  ول��ف��ت 
منذ  �أجريت  �لتي  �لفح��سات  �إجمايل عدد  لي�سبح 

بدء �جلائحة وحتى �لآن 1019085 فح�سًا.
عدد  �رت��ف��اع  �س�ء  يف  �جلميع  �ل����ز�رة  ودع��ت 
�ل��ّدف��اع  ب��اأم��ر  �لل��ت��ز�م  �إىل  �ملحلّية،  �لإ���س��اب��ات 
�ل�سالمة  معايري  و�ّتباع   ،2020 ل�سنة   )11( رقم 
و�ل���ق��اي��ة، و�رت����د�ء �ل��ك��ّم��ام��ات، وع���دم �إق��ام��ة 
و����س��ت��خ��د�م  �سخ�سًا،   20 م��ن  لأك���ر  �ل��ت��ج��ّم��ع��ات 

“�أمان” و”�سحتك”. تطبيقي 

الرزاز: لن نلجأ إلى حظر 
التجـــول الشامــــل 
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*عمان 
تفقد رئي�س �ل�زر�ء، �لدكت�ر عمر �لرز�ز، 
�لأربعاء، مدينة �مل�قر �لتنم�ية، و�طلع على 
�ل�ستثمار�ت  من  عدد  يف  و�لإنتاج  �لعمل  �سري 
�ل�ستثمار�ت  يف  للت��سع  وخططها  �ل�سناعية 

�لقائمة حاليا.
روت�غر�فيا  �سركة  �ل����زر�ء  رئي�س  وز�ر 
�سلندر�ت  وت�سنيع  و�لتغليف  للطباعة  �لأردن 
�ل��ط��ب��اع��ة �ل��ت��ي ت�����س��در ن��ح��� 70 ب��امل��ئ��ة من 
 170 بني  وت�ظف  �ملنطقة  دول  �إىل  �إنتاجها 

�إىل 200 عامل جميعهم �أردني�ن.
�مل�سنع،  �أرج��اء  �ل���زر�ء يف  وجت���ل رئي�س 
و�لتم�ين  و�لتجارة  �ل�سناعة  وزي��ر  ير�فقه 
ورئي�س هيئة �ملناطق �لتنم�ية ورئي�س جمل�س 
غرفة  ورئي�س  �ل�سناعية  �ملدن  �سركة  �إد�رة 
�لإنتاج  عمليات  على  و�طلع  �لأردن،  �سناعة 
�لعاملني ح���ل ظ��روف  م��ع  وت��ب��ادل �حل��دي��ث 

�لعمل يف �مل�سنع.
ويحمل  �مل�سنع  يف  �لعاملني  �أح���د  و�أك���د 
يف  و�لأج���ر  �لعمل  بيئة  �أن  �لهند�سة  �سهادة 
�مل�سنع منا�سبة ومتنح �ل�سباب �خلربة �لالزمة، 
�لعمل  فر�س  على  �لإقبال  �إىل  �ل�سباب  د�عيا 
�ملجالت  يف  �لأردين  �لقت�ساد  ي�فرها  �لتي 
�لكب��س  �سركة  �ل�زر�ء  رئي�س  ز�ر  كما  كافة. 
�ساي  لإنتاج  و�ل�ستثمار  و�لتجارة  لل�سناعة 
ت�سدر  مي��ن��ي،  ��ستثمار  وه���  �لكب��س،  وب��ن 

غالبية منتجاته �إىل 23 دولة ح�ل �لعامل.
يف  ج�لته  خالل  �ل���زر�ء،  رئي�س  و��ستمع 
�مل�سنع  يف  و�لإن��ت��اج  �لعمل  �سري  على  �مل�سنع، 

و  �أردنيا   150 منهم  عامال   170 ي�ظف  �ل��ذي 
20 مينيا وبحجم ��ستثمار ي�سل �إىل 55 ملي�ن 

دينار.
�ل�سركة  م�سنع  كذلك،  �ل�زر�ء  رئي�س  وز�ر 
�لن�عية للكرت�ن و�لتغليف �لذي يعد من �أكرب 
�لأو�سط؛  �ل�سرق  منطقة  يف  �لكرت�ن  م�سانع 
منها  �ل�سهر،  يف  كرت�نة  ماليني   5 نح�  وينتج 
باملئة  و40  �ملحلي  لل�س�ق  باملئة   60 ح����يل 

�ل�س�ق  خا�س  وب�سكل  �خل��ارج��ي،  للت�سدير 
�لأمريكي.

�إيجاز ح�ل �سري �لعمل  �إىل  و��ستمع �لرز�ز 
حجمه  ي�سل  �أردين  ��ستثمار  وه���  بامل�سنع، 
عامال،   175 وي�ظف  دينار،  ملي�ن   30 قر�بة 

ن�سفهم تقريبا من �لأردنيني.
ج�لته  ختام  يف  �ل����زر�ء،  رئي�س  و�أع���رب 
مبدينة �مل�قر �لتنم�ية، عن �لفخر بال�سناعة 
ل��الأردن  ذ�ت��ي��ا  �كتفاء  حتقق  �لتي  �لأردن��ي��ة 

منتجاتها  وت�سدر  �لقطاعات،  من  �لعديد  يف 
وت�فر  و�أوروبا  �أمريكا  منها  �لدول،  من  للعديد 

�ملئات من فر�س �لعمل لل�سباب �لأردين.
�حلك�مة  دع��م  �ل�����زر�ء  رئي�س  �أك���د  كما 
�مل�ستقبلية  وخططها  �لقائمة  لال�ستثمار�ت 
ل��ل��ت������س��ع و���س��ع��ي��ه��ا ل���س��ت��ق��ط��اب �مل���زي���د من 
�لقت�ساد  عجلة  حت��رك  �لتي  �ل�ستثمار�ت 
هيئة  �أن  كا�سفا  �لأردين،  �ل�سباب  وت���ظ��ف 
ج��دي��د�  ط��ل��ب��ا   139 ��ستقبلت  �ل���س��ت��ث��م��ار 

�لقائمة  �ل�ستثمار�ت  يف  �لت��سع  �أو  لال�ستثمار 
منذ بد�ية جائحة ك�رونا.

وقال: نحن نفخر ب�سعار “�سنع يف �لأردن” 
لأمريكا  ت�سدر  �لتي  �ملنتجات  على  �مل��س�م 
�ل�س�ق  �حتياجات  وت���ف��ر  وغ��ريه��ا  و�أوروب����ا 
من  �لعديد  يف  ذ�ت��ي��ا  �كتفاء  ولدينا  �ملحلي 
�لكرت�ن  “�سناعات  �أن  �إىل  لفتا  �ملنتجات، 
و�لتغليف و�ل�سناعات �لغذ�ئية �لأردنية ت�سل 
�إىل �لعديد من �لدول يف �لعامل، و�ل�ساي �لذي 

ل نزرعه لكننا ننتجه ون�سدره للعامل« .
وح��ي��ا رئ��ي�����س �ل������زر�ء �ل��ع��ام��ل��ني يف ه��ذه 
�لتي  �لعمل  فر�س  على  �إقبالهم  على  �مل�سانع 
يبد�أ �سلم �لرو�تب فيها من ح��يل 300 دينار 
�أل��ف  �أو   800 �إىل  لحقة  م��ر�ح��ل  يف  وت�سل 

دينار بعد �كت�ساب �خلربة �حلقيقية.
و�أكد و�جب �حلك�مة يف تذليل �ل�سع�بات 
ومن  �أنه  �إىل  لفتا  �ل�ستثمار�ت،  ت��جه  �لتي 
خالل �سر�كتنا مع �سناعتنا �ل�طنية نعمل على 

��ستقطاب �ل�ستثمار�ت و�لت��سع بها.
للعناية  �مللك  جاللة  ت�جيهات  �إىل  ولفت 
�أن  م���ؤك��د�  �ل�سناعي،  بالقطاع  و�له��ت��م��ام 
يتطلب  �لق��ت�����س��ادي  �لتعايف  �إىل  �لن��ت��ق��ال 
�لت�سنيع و�لت�سدير وت�سغيل �ل�سباب �لأردين.
�أكد  ويف ت�سريح ل�كالة �لأنباء �لأردنية، 
�أنه  �لكب��س،  ماأم�ن  �لكب��س،  �سركة  مدير 
�لتي  �مليز�ت  نتيجة  �لأردن  قرر �ل�ستثمار يف 
قان�ن  مب�جب  لال�ستثمار�ت  �ململكة  ت�فرها 
يف  تاأ�س�ست  �ل�سركة  �أن  �إىل  لفتا  �ل�ستثمار، 
عام 2013 وبد�أت �لإنتاج يف عام 2015، م�سري� 

�إىل �أعمال ت��سعة ثالثة للم�سنع �خري�.
�مل�سنع،  يف  ج�دة  �سبط  مهند�سة  و�أ�سارت 
�لعمل  ل�س�ق  �إىل �جتاهها مبا�سرة  د�نا كمال، 
بعد تخرجها من �جلامعة يف تخ�س�س تغذية 
لل�سباب  �لن�سيحة  مقدمة  غذ�ئي،  وت�سنيع 
�لقطاع  يف  �لعمل  على  ب��الإق��ب��ال  و�لفتيات 

�خلا�س وعدم �نتظار �ل�ظيفة �حلك�مية.
�مل�سنع  يف  �إن��ت��اج  ع��ام��ل  �لب�ريني  ع��م��ار 
�أنه  �إىل  �أ�سار  م�ساحة،  دبل�م  على  وحا�سل 
يعمل يف �مل�سنع منذ �سن��ت، م�ؤكد� �أن �مل�سنع 
وبر�تب  جيدة  عمل  وبيئة  وظيفة  له  ي�فر 

مقب�ل.
�لن�عية  �ل�سركة  مدير  زلطيم�  حممد 
�أن�سئ  �ل��ذي  �مل�سنع  �أن  �إىل  �أ���س��ار  للكرت�ن 
�إث��ر  وع��ل��ى   2005 ع��ام  �ل��ك��رت���ن  ل�سناعة 
لل�سادر�ت  �لأ����س�����ق  لفتح  �مللكية  �جل��ه���د 
عام  �جل��دي��د  �مل�سنع  ه��ذ�  �أن�����س��ئ  �ل�طنية 
�أن  �ألف مرت مربع، م�ؤكد�  2016 مب�ساحة 35 
�لأول�ية يف �لعمل لالأردين للتدرب على �لعمل 

ليط�ر قدر�ته يف �ل�سركة.
روت�غر�فيا  �سركة  مدير  �لكيالين  وليد 
�لأردن �أ�سار �إىل �أن �ل�سركة تنتج م��د �لتغليف 
و�أن  و�لدو�ئية،  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  جلميع 
�ل�ستثمار �نتقل لالأردن من �لعر�ق عام 1988، 
يف  للت��سع  وبر�مج  خطط  لديها  �ل�سركة  و�أن 

�ل�ستثمار �حلايل.

*عمان 
�أكد رئي�س �ل�زر�ء �لدكت�ر عمر �لرز�ز 
حظر  ف��ر���س  �إىل  تلجاأ  ل��ن  �حلك�مة  �أن 
�لتز�ما  يتطلب  هذ�  لكن  �ل�سامل؛  �لتج�ل 
ومعايري  ب�����س��روط  �مل����ط��ن��ني  م��ن  �سامال 
�ملرحلة  خالل  �لعامة  و�ل�سالمة  �ل�سحة 
�أع���د�د  يف  ت��ز�ي��د�  ت�سهد  �ل��ت��ي  �حل��ال��ي��ة 

�لإ�سابات.
مد�خلته  خالل  �ل���زر�ء  رئي�س  و�أ�سار 
هال”  “ر�دي�  “ �ل�كيل” على  برنامج  على 
بالأ�سرة  ت�ؤمن  �حلك�مة  �أن  �إىل  �لربعاء 
�لتي تقف مع  �ملتكافئة  �ملتكاملة  �ل��حدة 
ك�رونا  وب��اء  م��جهة  وترف�س  �لأ�سعف، 
“هذ�  م�سيفا  �لقطيع”،  “مناعة  بفكرة 
باأخالق  مرتبط  قيمي  وج��د�ين  م��س�ع 
تهتم  �لتي  وعاد�تنا  وقيمنا  �لها�سميني، 

بكبار �ل�سن و�ملر�سى«.
ب�سحة  ُتعنى  �حل��ك���م��ة  �أن  و�أ���س��اف 
ك���ل م�����ط���ن م��ه��م��ا ك����ان ع���م���ره، م�����س��ري� 
على  تقع  �ل��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �مل�س�ؤولية  �إىل 
و�سالمة  �سحة  على  �حلفاظ  يف  �حلك�مة 
م�س�ؤولية  هناك  �ملقابل  ويف  �مل����ط��ن��ني، 
ب�سروط  ب��الل��ت��ز�م  �مل����ط��ن��ني  على  تقع 
�ل�سحة و�ل�سالمة �لعامة من حيث �رتد�ء 
�جل�سدي،  بالتباعد  و�لل��ت��ز�م  �لكمامات 
“ونحن نع�ل على وعي و�لتز�م �مل��طنني«.
ع��دد  �رت���ف���اع  �أن  �إىل  �ل�����رز�ز  ول��ف��ت 
�لأردن  لي�س يف  �لإ�سابات بفريو�س ك�رونا 
بلغت  �ملجاورة  �ل��دول  بع�س  �أن  �إذ  وح��ده، 
كما  ي�ميا،  �إ�سابة  �آلف   4 فيها  �لإ�سابات 
معظم  يف  م�ج�د  �لإ�سابات  يف  �لتز�يد  �أن 

دول �ملنطقة و�لعامل.
ب��سع  �لأردن  جعل  ما  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�ل�ستباقية  �لإج��ر�ء�ت  ه�  �أف�سل  وبائي 
�ملبكرة �لتي �تخذتها �حلك�مة منذ بد�ية 
�ملد�ر�س  دو�م  تعليق  حيث  من  �جلائحة 
�ساهم  ما  �ل�سامل،  �لتج�ل  حظر  وفر�س 
يف تخفي�س عدد �لإ�سابات، م�سيفا “لكننا 
�ل�باء  م��جهة  من  ثانية  مرحلة  يف  �لآن 

وتعد �لأعتى«.
�لأهم  �ملك�سب  �أن  �ل���زر�ء  رئي�س  و�أكد 
بعد  �جلائحة  بد�ية  منذ  حققناه  �ل��ذي 
�لتج�ل  حظر  وفر�س  �لإجر�ء�ت  ت�سديد 
زي���ادة  ه����  و�ل�����س��ام��ل  �جل���زئ���ي  ب�سقيه 
�ل�ستيعابية  وقدرتنا  �ل�سحية  �إمكانياتنا 
�حلثيثة  �لعناية  وغ��رف  �مل�ست�سفيات  يف 
ت�سعة  من  �ل�بائي  �لتق�سي  ف��رق  وزي��ادة 
ع��دد  وزي������ادة  ف��ري��ق��ا،   178 �إىل  ف���رق 

�لفح��سات �لي�مية.
�ل�سبعة  �لأ�سهر  “مدة  �ل���رز�ز:  وق��ال 
للتجهيز  �ل�قت  �حلك�مة  منحت  �ملا�سية 
�أن  نريد  ل  �لتي  �لأ���س����أ  لل�سيناري�هات 
�ل�سحي  �جلهاز  ينهك  قد  هذ�  لأن  ن�سلها 
�حلك�مية  �لإج�������ر�ء�ت  وح�����ل  ك��ل��ه«. 
دو�م  وتعليق  �مل�ساجد  باإغالق  �جلديدة 
�أن  �إىل  �ل��رز�ز  �أ�سار  لأ�سب�عني،  �مل��د�ر���س 
�حل��ك���م��ة حت���اول م��ن ه���ذه �لإج�����ر�ء�ت 
وت�ساعف  �لإ�سابات  تز�يد  عملية  �يقاف 
�لأرق�������ام وت�����س��ط��ي��ح �مل��ن��ح��ى �ل���ب��ائ��ي، 
يف  للجميع  �مل�سرتكة  �مل�س�ؤولية  م���ؤك��د� 
�سيك�ن  جنحنا  �إذ�  وق��ال:  �مل��س�ع.  هذ� 
�لنجاح م�سرتكا و�سنخفف �لإجر�ء�ت بعد 

�سنلجاأ  �لأرقام  �رتفعت  �إذ�  لكن  �أ�سب�عني، 
�إىل �سيناري�هات �أخرى«.

وفيما يتعلق بال��سع �لقت�سادي، �أ�سار 
�أن ن�سبة كبرية من �قت�ساديات  �لرز�ز �إىل 
نفطية  دول  وم��ن��ه��ا  و�مل��ن��ط��ق��ة،  �ل��ع��امل 
�نخف�س ت�سنيفها ح�سب ت�سنيفات �أجرتها 
لكن  �لقت�ساد،  بتقييم  معنية  م�ؤ�س�سات 

�لأردن حافظ على ت�سنيفه ومل يرت�جع.
ولفت �إىل �أن �سادر�ت �لأردن وخ�س��سا 
�لأ�سهر  خالل  ز�دت  و�لدو�ئية  �ل�سناعية 
�ملا�سية، مت�قعا �أن تتز�يد �أعد�د �لعاطلني 
عن �لعمل ون�سب �لبطالة، و�أن ي�سبح �لنم� 

بال�سالب كما يف كل دول �لعامل.
و�أكد �لرز�ز �أن �حلك�مة �سعت من خالل 
�إجر�ء�تها للقطاع �خلا�س �أن تبقي �لعمالة 
ما �أمكن يف �مل�ؤ�س�سات رغم تخفي�س رو�تب 
قطاعات  هناك  �أن  مبينا  فيها،  �لعاملني 
�قت�سادية ت�سررت كال�سياحة و�لنقل، لكن 
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذت �ست�سهم باأن تك�ن 

مرحلة �لتعايف للقطاعات �أ�سرع.
وح���ل ع���دة �لأردن��ي��ني وم��ن تقطعت 
�آلية  �أن  �ل���زر�ء  رئي�س  �أو�سح  �ل�سبل،  بهم 
تقطعت  وم��ن  �لأردن��ي��ني  �لطلبة  �إخ���الء 
�لرحالت  �آل��ي��ة  ع��ن  تختلف  بهم  �ل�سبل 
�أن  م���ؤك��د�  �ملنتظمة،  �لتجارية  �جل���ي��ة 
باأ�سرع  �لأردنيني  ع�دة  كالهما  من  �لهدف 
وقت ممكن لل�طن، مع �لتاأكيد على �مل��زنة 
بني �حلفاظ على �سحتهم وحماية �أ�سرهم 
�لعلم  خدمة  برنامج  وح���ل  �لأردن.  يف 
�سامل  برنامج  �إن��ه  �ل���رز�ز  ق��ال  �جل��دي��د، 
يعطي  لأن��ه  �ل�سباب،  بني  �لعد�لة  يحقق 

مهمة  م��ه��ار�ت  ليكت�سب  �لفر�سة  �جلميع 
ل�س�ق �لعمل.

�أكرب �مل�ساكل لدى  �أن  �إىل  و�أ�سار �لرز�ز 
�ل�سباب يف �س�ق �لعمل تكمن بعدم �للتز�م 
خدمة  برنامج  �أن  م���ؤك��د�  و�لن�����س��ب��اط، 
لكل  جامعة  وثقافة  قيما  �سيغر�س  �لعلم 

�لأردنيني.
و�أكد رئي�س �ل�زر�ء �أن �لق��ت �مل�سلحة 
�لبا�سلة �ستبني �ل�سخ�سية �ل�سلبة لل�سباب، 
بالتدريب  �خل��ا���س  �لقطاع  �سيق�م  فيما 
منا�سد�  �لعمل،  وز�رة  ب��اإ���س��ر�ف  �لعملي 
لالنخر�ط  �أبنائهم  �إر�سال  �لأم���ر  �أولياء 
ي�جد  ل  قائال:  �لعلم،  خدمة  برنامج  يف 
�سيء معيب فنحن نعمل يف �لقطاف وغر�س 

�لغابات وقطاع �لرقمنة و�ملعل�ماتية.
�مللك عبد  �إىل ت�جيهات جاللة  و�أ�سار 
�هلل �لثاين �مل�ستمرة بالهتمام يف �ل�سباب 
�أننا  �إىل  لف��ت��ا  بطاقاتهم،  و�ل�ستثمار 
مقبل�ن على �ملئ�ية �لثانية للدولة ويجب 

�أن نعد �سبابنا للتحديات �ملقبلة.
وح����ل �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ن��ي��اب��ي��ة، �أك��د 
هي  لالنتخاب  �مل�ستقلة  �لهيئة  �أن  �ل��رز�ز 
بالعملية  يتعلق  ما  كل  بها  �ملناط  �جلهة 
د�عما  ت�سكل  �حلك�مة  و�أن  �لنتخابية، 

لعملها فقط.
�مللك  ج��الل��ة  ت���ج��ي��ه��ات  �أن  و�أو����س���ح 
رئي�س  �لثاين خالل �جتماعه مع  عبد�هلل 
�مل�ستقلة  �لهيئة  مف��سي  جمل�س  و�أع�ساء 
فيما  و��سحة  كانت  �أم�س،  �ول  لالنتخاب 
�لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  ب��ن��ز�ه��ة  يتعلق 

و�جر�ئها وفق �لأ�س�ل.

الرزاز يتفقد مدينة الموقر التنموية ويطلع على سير 
العمل واإلنتاج لعدد من االستثمارات الصناعية

الرزاز: لن نلجأ إلى حظر التجول الشامل لكن 
هذا يتطلب التزاما شامال من المواطنين

*عمان 
قال رئي�س دي��ن �خلدمة �ملدنية �سامح �لنا�سر 
�ل�ظيفية  �لكفايات  يعتمد  �لدي��ن  �إن  �لأرب��ع��اء، 
�إج��ر�ء�ت  وُيح��سب  �لتمري�س  وظائف  بتعيينات 

�ملقابالت �ل�سخ�سية.
�مل�سكلة  �ل�سخ�سية  �ملقابالت  جلان  �أن  و��ساف 
باإجر�ء  �م�س  ب��د�أت  �ل�سحة  ووز�رة  �ل��دي����ن  من 
حتى  وت�ستمر  للتعيني  �ملر�سحني  �ملمر�سني  مقابالت 

غِد �خلمي�س يف كلية رفيدة �لأ�سلمية للتمري�س.
�لمتحانات  �إج����ر�ء  �أن��ه��ى  �ل��دي����ن  �أن  وب��ني 
من  �ل�سحة  وز�رة  وظ��ائ��ف  ل�س��غر  �لتناف�سية 
 845 عددهم  و�لبالغ  �لقان�ين  �لتمري�س  تخ�س�س 
قيا�سي  ب�قت  �ساغر   300 مل��لء  وممر�سة  ممر�سا 

لرفد م�ست�سفى �لب�سري خ�س��سا بك��در متميزة.
�ملهنية  درجات  باأعلى  نفذ  �لمتحان  �أن  و�أو�سح 
�لعامة و�لتباعد  وتطبيق معايري �ل�سالمة و�ل�سحة 

�لجتماعي يف قاعات �لمتحانات.
قر�ر  تنفيذ  على  عكف  �لدي��ن  �أن  �إىل  ولفت 
هذه  با�ستثناء  �أيل�ل   6 يف  �مل���ؤرخ  �ل����زر�ء  جمل�س 
 9222 رق��م  �ل�����زر�ء  جمل�س  ق��ر�ر  م��ن  �لتعيينات 
من  �ل�سركاء  مع  بالتعاون   2020 ني�سان   16 بتاريخ 
وز�رة �ل�سحة و�ملجل�س �لتمري�سي ونقابة �ملمر�سني 
وك��در �لدي��ن يف مديريتي �لت�ظيف وتكن�ل�جيا 
�لتناف�سية  �لمتحانات  �لدي��ن  و�أجرى  �ملعل�مات. 
�لفنية  �ل�ظيفية  للكفايات  �لعام  �لإطار  على  بناء 
للمر�سحني،  �لتمري�س  ب�ظيفة  �خلا�سة  و�ملهنية 
�أ�سا�سا  م��ع��ي��ار�  �لكفايات  �متالكهم  م��ن  و�ل��ت��اأك��د 

للتناف�س بني �مل�ؤهلني لإ�سغال �ل�ظائف.
بدرية  �ملدنية  �خلدمة  دي��ن  عام  �أمني  وقالت 
من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  �أع��د  �لدي��ن  �إن  �لبلبي�سي 
�لتناف�سية،  �لمتحانات  وتط�ير  مر�جعة  م�سروع 
�لتقييم  و�أدو�ت  �لتناف�سية  �لمتحانات  خر�ئط 

�ملهن  وظائف  لإ�سغال  �ل�ظيفية  �لكفايات  لقيا�س 
�ل�ظيفية  �ل��ك��ف��اي��ات  تت�سمن  و�ل��ت��ي  �ل�سحية، 
و�لأهمية  لالأ�سئلة،  و�لفرعية  �لرئي�سة  و�ملجالت 
ي�سمن  مبا  قيا�سها؛  وم�ؤ�سر�ت  كفاية  لكل  �لن�سبية 
يتمتع�ن  مم��ن  �مل���ؤه��ل��ني  �ملر�سحني  �أف�سل  �ختيار 
�ملهن  وظائف  لإ�سغال  و�ل�سل�كية  �لفنية  بالكفايات 
بني  و�لعد�لة  �لفر�س  لتكاف�ؤ  حتقيقا  �ل�سحية؛ 
�ملتناف�سني من خالل �خ�ساعهم �إىل �متحانات و�أدو�ت 
تقييم يت�فر فيها �مل�ست�ى ذ�ته من �لقيا�س من حيث 
�ملرحلة  �أن  و�أ�سافت  �ملختلفة.  و�لكفايات  �ملجالت 
خمزون  مر�جعة  على  �سرتكز  �مل�سروع  من  �لثانية 
مع  ت��فقها  وم��دى  �لمتحانات  �أ�سئلة  من  �لدي��ن 
حتديد  بهدف  �ل�ظيفية  �لكفايات  قيا�س  م�ؤ�سر�ت 
جديد  �أ�سئلة  بنك  بناء  لغايات  باملخزون،  �لفج�ة 
�إطار مرجعي ير�عي  ت�سرف عليه جلان منبثقة من 
و�ل�سياغة  �لأ�سئلة  دق��ة  يف  �لر�سيدة  �حلاكمية 
�ل�سحيحة، و�جل��نب �لتطبيقية و�لفنية للمهار�ت 

و�لكفايات �ل�ظيفية.
وتابعت، �أما �ملرحلة �لثالثة من �مل�سروع ف�ست�فر 
�ل�ظيفية  �لكفايات  على  ذ�تية  تدريبية  و�سائل 
يف  �لطلبات  ملقدمي  �ل��دي����ن  م�قع  عرب  �ملطل�بة 
�أ�سئلة  �ل��سائل  هذه  ت�فر  بحيث  �لدي��ن،  خمزون 
جتريبية لقيا�س �لكفايات؛ ما ي�ساعد �مل�ستخدم على 
�يجابا  وينعك�س  �ملختلفة؛  كفاياته  ورف��ع  حت�سني 

على تقبلها وعدم مقاومتها.
وبينت �لبلبي�سي �أن عملية تط�ير �دو�ت �لقيا�س 
للكفايات �ملختلفة عملية م�ستمرة يجري من خاللها 
و�ملقابالت  �لتناف�سية  �لمتحانات  نتائج  حتليل 
جرى  �لذين  �أد�ء  تقييم  مع  ومقارنتها  �ل�سخ�سية 
�لوىل  �لثالثة  �ل�سهر  خالل  وتعيينهم  �ختيارهم 
لتحديد جمالت �لتح�سني لتط�ير �لدو�ت �ملختلفة 
ما ي�ساعد على �ختيار �لف�سل لرفد �لقطاع �ل�سحي.

*عمان 
على  �لقب�س  �مل��خ��در�ت  مكافحة  �إد�رة  �أل��ق��ت 
�مل�سنفني  من  �أ�سخا�س  ثالثة  بينهم  من  �سخ�سًا   22

باخلطرين جدً� و�مل�سلحني.
�لأم��ن  مديرية  با�سم  �لإع��الم��ي  �لناطق  وق��ال 
�لعام، يف بيان �لأربعاء، �أن �لعاملني يف �إد�رة مكافحة 
�لي�مية  ومتابعتهم  جه�دهم  خ��الل  من  �مل��خ��در�ت 
للن�ساطات �جلرمية �ملرتبطة برتويج وحيازة �مل��د 
�ملخدرة، متكن�� بد�ية هذ� �لأ�سب�ع من �لتعامل مع 
�لقب�س  و�ألقت  �مل��خ��درة،  �مل����د  لرتويج  ق�سية   11
�أ�سخا�س  ثالثة  بينهم  من  �سخ�سا،   22 على  خاللها 

مطل�ب�ن وم�سنف�ن بخطريين جد� وم�سلحني.
ثالثة  م��د�ه��م��ة  ج��رت  �لعا�سمة،  ���س��رق  ففي 
 13 وبحقه  جد�  باخلطري  م�سنف  �أحدهم  �أ�سخا�س 
طلبًا يف ق�سايا �لجتار بامل��د �ملخدرة، و�لآخرين من 
لالجتار  جرمية  ع�سابة  ت�سكيل  بق�سايا  �ملطل�بني 
�لقب�س  و�ألقي  �لأت���او�ت،  وفر�س  �ملخدرة  بامل��د 
�مل����د  م��ن  كمية  بح�زتهم  و�سبط  جميعا  عليهم 

�ملخدرة �ملعدة للبيع.
على  �لعا�سمة  �سرق  كذلك  �لقب�س  �ألقي  كما 
بعد  وم�سلح  جد�  باخلطري  وم�سنف  مطل�ب  �سخ�س 
و�سبط  �ل��ف��ر�ر،  وح��اول  �سديدة  مقاومة  �أب��دى  �أن 

بح�زته كمية من �مل��د �ملخدرة �ملعدة للبيع.
ويف �سمال �لعا�سمة جرت مد�همة منزل �سخ�س 
م�سنف باخلطري جد� بعد �لتاأكد من وج�ده د�خله، 
ناري  �سالح  بح�زته  و�سبط  عليه  �لقب�س  و�أل��ق��ي 

�ل�سناعي  �حل�سي�س  ب���درة  م��ادة  من  ون�سف  وكيل� 
وكمية من مادتي �لكري�ستال و�حل�سي�س �ملخدرتني.

و�سط  �أ�سخا�س  �أربعة  على  �لقب�س  �ألقي  فيما 
قيامهم  ح���ل  معل�مات  وردت  �أن  بعد  �لعا�سمة 
�ملركبات،  �إح��دى  ب���سطة  �ملخدرة  �مل����د  برتويج 
�ملخدرة  �مل��د  من  متفرقة  كميات  بح�زتهم  و�سبط 

�ملعدة للبيع.
ويف جن�ب عمان �ألقي �لقب�س على مروج ��ستخدم 
مركبته لرتويج �مل��د �ملخدرة، و�سبط د�خل �ملركبة 
من  وكمية  �ملخدرة  �حل�سي�س  م��ادة  من  كف  ن�سف 

مادتي �ملاريج��نا و�لكري�ستال �ملخدرتني.
ويف حمافظة �إربد، جرت مد�همة �إحدى �ملز�رع 
يف  �لأ�سخا�س  من  جمم�عة  قيام  من  �لتاأكد  بعد 
و�ألقي  �مل��خ��درة،  �مل����د  وبيع  لتخزين  ��ستخد�مها 
�لقب�س على ثالثة �أ�سخا�س د�خلها، وبتفتي�سها عر 
على كمية كبرية من �حلب�ب �ملخدرة وكمية من مادة 

�حل�سي�س �ملخدرة.
ويف حمافظة عجل�ن، جرى �لتعامل مع ق�سيتني 
على  خاللهما  �لقب�س  �ألقي  �ملخدرة،  �مل����د  لرتويج 
�مل��د  من  كميات  وبح�زتهما  �ملروجني  من  �سخ�سني 

�ملخدرة �ملعدة للبيع.
خم�سة  م��د�ه��م��ة  �مل��ف��رق  حمافظة  يف  وج���رى 
�أ�سخا�س من مروجي �مل��د �ملخدرة �أثناء ت��جدهم 
جميعا،  عليهم  �لقب�س  و�ألقي  �ملنازل،  �أح��د  د�خ��ل 
�ملخدرة  �مل��د  من  متفرقة  كميات  بح�زتهم  و�سبط 

و�سالح ناري وعدد من �أور�ق �لنقد �ملزيفة.

*عمان 
مع  بالتعاون  �لجتماعية،  �لتنمية  وز�رة  �نتهت 
م�ساعد�ت على مناطق  �لإد�ريني، من ت�زيع  �حلكام 
�س�مية  ومنطقتي  �جلن�بية،  و�ل�س�نة  �ل�سايف،  غ�ر 

و�لكر�مة.
�ل�سم�ر،  برق  �لدكت�ر  �ل���ز�رة  عام  �مني  وق��ال 
�لتنمية  وز�رة  ف��رق  �ن  �سحفي �لأرب��ع��اء،  بيانٍ  يف 
�لعينية و�لغذ�ئية،  �مل�ساعد�ت  �لجتماعية، وزعت 
فريو�س  ب�سبب  و�ملعزولة،  �مل�ستهدفة  �ملناطق  على 

ك�رونا.
م��د�ر  �ل����ز�رة وزع��ت على  ف��رق  و�أ���س��ار �ىل �ن 
طرد  و200  غ��ذ�ئ��ي  ط��رد   400 �ملا�سيني  �لي�مني 
�سحي و200 عب�ة معقمات، ��سافة لطن ون�سف من 

�للح�م على �لأ�سر �ملحتاجة.
على  �سركائها  م��ع  بالتعاون  �ل����ز�رة  �ن  و�أك���د 
ت�������س��ل د�ئ���م م��ع �لأ���س��ر �ل��ف��ق��رية، وت��ق��دم لهم 
�لفقرية،  �ملناطق  يف  و�لعينية  �ملادية  �مل�ساعد�ت 

وذلك من خالل در��سة ميد�نية و�أ�س�س و��سحة.

*عمان 
�لتعليم  م�ؤ�س�سات  �عتماد  هيئة  جمل�س  و�ف��ق 
�لدكت�ر  برئا�سة  �لأربعاء،  ج�دتها،  و�سمان  �لعايل 
�جل���دة  �سمان  �سهادة  منح  على  �ل�سر�يرة  ظافر 
�لأو���س��ط  �ل�سرق  جلامعة  و�لعل�م  �لآد�ب  لكلية 

بامل�ست�ى �لذهبي.
�لأويل  �ملجل�س على �لعتماد �خلا�س  كما و�فق 
�لبكال�ري��س  برنامج  �لبيانات  علم  لتخ�س�سي 
برنامج  �ل�سيرب�ين  و�لأم��ن  �لأردن��ي��ة،  �جلامعة  يف 
�لبكال�ري��س يف جامعة �لأمرية �سمية للتكن�ل�جيا، 
�أنظمة  لتخ�س�سات  �خلا�س  �لعتماد  و��ستمر�ر 
�مل��ع��ل���م��ات �حل��ا���س���ب��ي��ة ب��رن��ام��ج �ل��ب��ك��ال���ري������س، 
�ملاج�ستري،  برنامج  �حلا�س�بية  �ملعل�مات  و�أنظمة 

وذكاء  �لبكال�ري��س،  برنامج  �لأعمال  وتكن�ل�جيا 
�لإلكرتونية  و�حلك�مة  �ملاج�ستري،  برنامج  �ل�سبكة 
لربناجمي  �خلا�سة  و�لرتبية  �ملاج�ستري،  برنامج 
برنامج  �سف  ومعلم  و�ملاج�ستري،  �لبكال�ري��س 
برنامج  نف�سية  و�سحة  و�إر���س��اد  �ل��ب��ك��ال���ري������س، 
تدري�س  �أ�ساليب  و�لتدري�س  و�ملناهج  �لبكال�ري��س، 
�للغة �لعربية برنامج �ملاج�ستري، و�ملناهج و�لتدري�س 
و�ملناهج  �ملاج�ستري،  برنامج  �لعل�م  تدري�س  �أ�ساليب 
�ملاج�ستري،  برنامج  �لتعليم  تكن�ل�جيا  و�لتدري�س 
�لطاقة  وتثبيت  �خل��ا���س  �لع��ت��م��اد  و����س��ت��م��ر�ر 
�ل�ستيعابية �خلا�سة لتخ�س�سي تكن�ل�جيا �لتعليم 
برنامج �لدكت�ر�ه، و�ملناهج و�لتدري�س �ملناهج �لعامة 

برنامج �ملاج�ستري يف �جلامعة �لأردنية. 

مستقلة االنتخابات تلتقي مؤسسات 
المجتمع المدني بالطفيلة

*عمان 
عمار  لالنتخابات،  �مل�ستقلة  �لهيئة  مف��سي  جمل�س  ع�س�  �أكد 
يف  �مل��دين  �ملجتمع  م�ؤ�س�سات  مع  �لأربعاء  لقاء  خالل  �حل�سيني، 
حمافظة �لطفيلة عرب تقنية �لت���سل �ملرئي، حر�س �لهيئة على 
�إجناح  يف  �ملهم  لدورهم  �لنتخابية  �لعملية  �سركاء  مع  �لت���سل 

�لعملية �لنتخابية مبر�حلها كافة.
وقال �حل�سيني �إن �لهيئة تقف على م�سافة و�حدة من �جلميع، 
�لهيئة  �أن  و�ل�سفافية و�حلياد، م��سحا  �لنز�هة  وت�سعى لتحقيق 
من خالل �لتعليمات �لتنفيذية �خلا�سة بق��عد حمالت �لدعاية 
ح�ساب  بفتح  �ملرت�سحة  �لق��ئم  �ألزمت  وتعديالتها،  �لنتخابية 
بنكي م�سرتك تك�ن ح�س�س �لأع�ساء فيه مت�ساوية لغايات م��رد 
�ل�سرف على �حلملة �لنتخابية، وتعيني مدقق ح�سابات قان�ين 
بتقرير  �لهيئة  تزويد  �سريطة  �لقائمة،  ح�سابات  تدقيق  يت�ىل 
تف�سيلي ح�ل م��رد �لقائمة �ملالية، وت�سديد �لنفقات �لنتخابية 
مبلغ  قيمتها  جت��اوزت  �إذ�  بنكية  حت�يالت  �أو  �سيكات  ب���سطة 
خم�سمئة دينار للنفقة �ل��حدة؛ و�إغالق �حل�ساب بناًء على طلب 
�سبط  على  ك��درها،  خالل  من  تعمل  �لهيئة  �أن  و�أ�ساف  �لهيئة. 
�ملر�سحني  بني  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �لنتخابية  �لدعاية  ومر�قبة 
مال  ق�سية   25 يف  حققت  �لي�م  حتى  �لهيئة  �أن  �إىل  لفتا  كافة، 
�أ�س�د، و�أربع ق�سايا منها �أحيلت �إىل �لدعاء �لعام. وبينت ع�س� 
عبري  �لدكت�رة  لالنتخابات،  �مل�ستقلة  �لهيئة  مف��سي  جمل�س 
وتاأهليها  �لب�سرية  �لك��در  تدريب  على  �لهيئة  حر�س  دبابنة، 
�نتخابات،  �إج��ر�ء  �لأمر  يتطلب  عندما  جاهزيتها  بكامل  لتك�ن 
للهيئة  ذر�عا  باعتباره  �ل�سبابي  �لقطاع  على  �لرتكيز  �إىل  م�سرية 
وركنا من �أركان جناح �لعملية �لنتخابية مبر�حلها كافة، م�سرية 
�إىل �أن هناك نح� 18 �ألف متط�ع يعمل�ن مع �لهيئة يف �لنتخابات 

�ملقبلة متط�عني لالإر�ساد و�مل�ساندة و�لت�عية.

الناصر: الخدمة المدنية يعتمد الكفايات 
الوظيفية بتعيينات التمريض

مكافحة المخدرات تضبط 22 شخصًا 
بينهم ثالثة مصنفين بالخطرين

التنمية: توزيع مساعدات عينية في عدة مناطق

التعليم العالي يوافق على اعتماد 
بعض التخصصات الجامعية
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*عمان 
نظمت مديرية �لأمن �لعام، �لأربعاء، بالتعاون 
نظام  ع��رب  �لإمن��ائ��ي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  م��ع 
�لت�سال �ملرئي )عن بعد( فعاليات م�ؤمتر �ملانحني 
�لأردن  يف  �ملجتمعية  �ل�سرطة  جتربة  لعر�س 

ومناق�سة �أبرز �لتحديات ومعاجلتها.
ل����الإد�رة  �ل��ع��ام  �لأم����ن  م��دي��ر  م�ساعد  وق���ال 
معت�سم  �لدكت�ر  �لركن  �لعميد  �لل�ج�ستي  و�لدعم 
من  عدد  بح�س�ر  �مل�ؤمتر،  �فتتاح  خالل  �ستال،  �أب� 
�سباط  وكبار  و�لدولية  �ل�طنية  �لهيئات  ممثلي 
�لأمن �لعام: �إن �ملديرية بادرت منذ �سن��ت و�سمن 
��سرت�تيجيتها يف تعزيز عالقة �ل�سر�كة مع كافة 
�ملجتمعية  �ل�سرطة  باإن�ساء  �ملجتمع،  مك�نات 
كتجربة ر�ئدة على م�ست�ى �ملنطقة و�لإقليم، و�أن 
�لدور  جت�سيد  يف  تط�ر�  �سهد  �جلانب  بهذ�  �لعمل 

�لت�ساركي بني �مل��طن و�لأمن �لعام.
و�أ�ساف �أن عقد هذ� �مل�ؤمتر جاء ترجمة لأطر 
لتنفيذ  �ل���دويل  �ملجتمع  م��ع  و�لتكاتف  �لتعاون 
مديرية  بني  �أخ��ريً�  وقعت  �لتي  �لتفاهم  مذكرة 
�لأمن �لعام و�إد�رة برنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي 
لل�سرطة  �مل��ق��دم  �ل��دع��م  �أن�سطة  ��ستملت  و�ل��ت��ي 
�مل�سحية  �ل��در����س��ات  عمل  حيث  م��ن  �ملجتمعية 
�لعمل  جمم�عات  بني  �لنقا�سية  �حللقات  و�إطالق 
بني  �لبناءة  للح��ر�ت  و��سعة  �آف��اق  فتح  �أجل  من 
�مل�ساركني وت�حيد �جله�د لت�فري خمتلف �خلدمات 

و�لتي ت�سب جميعها يف مفه�م �لأمن �ل�سامل.
�لتعاون  بعالقة  تعتز  �ملديرية  �أن  �إىل  و�أ�سار 

و�لأهلية  �لر�سمية  �جلهات  خمتلف  مع  �مل�ستمرة 
�أد�ئها  تط�ير  بهدف  و�لدويل،  �ملحلي  �مل�ست�ى  على 
مع  �لقائمة  �ل��ع��الق��ة  مثمنًا  ق��در�ت��ه��ا،  وت��ع��زي��ز 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���دم م��دي��ر م��دي��ري��ة �لإع����الم 
و�ل�سرطة �ملجتمعية يف مديرية �لأمن �لعام، �لعميد 
�لن�ساأة  فيه  بني  �إي��ج��از�  �لرفايعة،  ح�سني  �لركن 
�جل�هرية  و�لقيم  و�لر�سالة  و�لروؤية  �لتاريخية 
و�لعملياتي  �لأمني  �لعمل  و��ستعر�س  للمديرية، 
�مللكية  �لروؤية  �إىل تنفيذ  �ملناط باملديرية، م�سريً� 

يف  و�أهميته  �لأمنية  �لأجهزة  دمج  ح�ل  �ل�سامية 
�ملدنية  و�حلماية  و�لأمنية  �ل�سرطية  �ملنظ�مة 

وحت�سني ن�عية �خلدمات �ملقدمة للم��طنني.
�لأردن،  يف  �ل��ي��اب��اين  �ل�سفري  �أع���رب  ب����دوره، 
�لعام  �لأم��ن  ملديرية  �سكره  عن  ياناجي،  هيديناو 
�لأمم  برنامج  مع  �مل�ستمر  و�لتعاون  �للتز�م  على 
�ليابانية،  �ل�سفارة  من  �ملدع�م  �لإمنائي  �ملتحدة 
يف  �ملديرية  بها  قامت  �لتي  ب��الإج��ر�ء�ت  م�سيدً� 
�ملحافظة على �سالمة �مل��طنني خالل �أزمة ك�رونا، 
بالت�ساركية  نفذ  �لذي  �مليد�ين  �مل�سح  �أهمية  م�ؤكد� 
�ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �ملجتمعية  �ل�سرطة  بني 

�لإمنائي ما ي�ساعد على ن�سر �لثقافة �لأمنية.
�لإمنائي،  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  ممثلة  وقالت 
ُتعد  �لعام  �لأمن  مديرية  �إن  �وليفري�،  فريير  �سارة 
�سريكًا �أ�سا�سيًا وحم�ريًا يف حتقيق �أهد�ف �لربنامج 
بناء  يف  فاعاًل  ود�عمًا  �ملجتمعية،  �ل�سرطة  مبجال 
مثمنة  �ل��ق��ان���ن،  �سيادة  ق����م��ه  جمتمعي  متا�سك 
�ل��ذي  للتعاون  �آف���اق  م��ن  �للقاء  ه��ذ�  يطرحه  م��ا 
�ل�سرطة  �أد�ء  على  �إيجابية  �نعكا�سات  له  �سيك�ن 
�ملجتمعية �ملتميز مبا ين�سجم و�ملعايري �لدولية لهذ� 
�لربنامج  ملنجز�ت  ن�عية  �إ�سافة  و�سيك�ن  �ملجال، 
�ل��دول  خمتلف  من  �ملتحدث�ن  وع��رب  �ملنطقة.  يف 

�لعمل  �أهمية  عن  و�لدولية  �ل�طنية  و�لهيئات 
�حلياة  ج���دة  حت�سني  بهدف  �ملجتمع  نح�  �مل�جه 
بعاجلة  �مل�س�ؤولية  حتمل  يف  و�إ���س��ر�ك��ه  للجمه�ر 
�ل�سرطة  تط�ير  �سبل  وك��ذل��ك  �ملجتمع،  ق�سايا 
�ملجتمع  من  و��سعة  نطاقات  و�إ���س��ر�ك  �ملجتمعية 
ملحاربة  يهدف  و�لذي  �لأمني،  �لعمل  و�نخر�طه يف 
�جلرمية. ودعا �مل�سارك�ن �إىل حتديث ��سرت�تيجية 
�ل�سرطة �ملجتمعية و�إن�ساء مركز متخ�س�س لتدريب 
�ل�سرطة �ملجتمعية بهدف رفع م�ست�ى �أد�ء �لعاملني 
�حلك�مية  �لدو�ئر  مع  بالت�ساركية  و�لت��سع  فيها 

ومنظمات �ملجتمع �ملحلي لتعزيز �لأمن �ملجتمعي.

*عمان 
تر�أ�س �لأردن �أعمال �لدورة 24 للجنة 
بالتعاون  عقدت  و�لتي  �لعربية  �لطف�لة 
مع جامعة �لدول �لعربية ومب�ساركة وزر�ء 
�لعرب،  �لجتماعية  �ل�س�ؤون  وم�س�ؤويل 
وحماية  بالطف�لة  �ملعنية  و�مل��ن��ظ��م��ات 
�لأ���س��رة  ومتكني  �لطفل،  حق�ق  وتعزيز 

�لعربية.
�سعار  حتت  جاءت  �لتي  �لدورة  وتهدف 
تقدمي  �ىل  �مل�ستقبل”  يف  “�ل�ستثمار 
�لدورة  ح�سيلة ما مت تنفيذه من ت��سيات 
23 للجنة �لطف�لة �لعربية �لتي تر�أ�ستها 
�جلمه�رية �مل�ريتانية، وطرح �أهم �لق�سايا 
ويف  �لعربية،  باملنطقة  �لطف�لة  تهم  �لتي 
على  عاما   30 مب��رور  �لحتفال  مقدمتها 
�تفاقية حق�ق �لطفل، وتد�عيات جائحة 
�لعربية،  �ملنطقة  يف  �لطفال  على  ك�رونا 
و�مل�ؤمتر  للطفل  �لعربي  �لربملان  عن  ف�سال 

�لعربي �خلام�س حلق�ق �لطفل.
وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ل��������ز�رة �ل��ت��ن��م��ي��ة 
عن  �ملجتمع�ن  ناق�س  �لي�م،  �لجتماعية 
من  يتخذون  �لذين  “�لطفال  �و�ساع  بعد، 
�ل�سارع ماأوى لهم يف �ل�طن �لعربي و�لتعاون 

للطف�لة  �مل��ت��ح��دة  �لمم  ���س��ن��دوق  م���ع 
�لتنمية  �جندة  عن  ف�سال  )�لي�ني�سيف(، 
�لعربي  �ل�طن  يف  �لطف�لة  يف  لال�ستثمار 
حق�ق  ق��ام������س  �إع����د�د  وك��ذل��ك   ،2030
يف  �لتكن�ل�جيا  ��ستخد�م  وم�سروع  �لطفل 
�لطفل  مل�ساندة  �ملبكر  و�لتدخل  �لك�سف 
�مل�ؤ�س�سات  وج��ائ��زة  �لع��اق��ة  يف  �لعربي 

�ل�سديقة للطف�لة«.
�لجتماعية  �لتنمية  وزي���رة  وق��ال��ت 
ب�سمة ��سحاقات خالل تروؤ�سها �لدورة، �نه 
عمل  ملكافحة  �ل�طني  �لط��ار  حتديث  مت 
للعاملني  �جر�ئي  دليل  و�إع��د�د  �لأطفال، 
مع حالت عمل �لأطفال، ي�ستند �ىل مبد�أ 
��سا�سية  مر�حل  �أربع  و�سمن  �حلالة  �د�رة 
و�ل�ستجابة  و�لتبليغ  �لكت�ساف  مت�سمنة 

�لف�رية و�لتدخل �ل�سامل و�غالق �مللف.
��سرت�تيجيات  و�سع  مت  �نه  و�أ�سافت، 
وو�سع  �لأطفال،  وفيات  من  للحد  وقائية 
�لأطر �لت�سريعية و�ل�سيا�سية و�لرب�جمية 
�لكافية لتنفيذ �لرب�مج �ل�قائية، وت�سكيل 
لل�ق�ف  �لطفال،  ل�فيات  مر�جعة  فريق 
�لأطفال  وفيات  �أ�سباب  على  دوري  ب�سكل 
�مل��ع��اي��ري  وت��ط���ي��ر  ع���ام���ا،   18 ���س��ن  دون 

�لنمائية للطف�لة �ملبكرة من �ل�لدة حتى 
�أقل من ت�سع �سن��ت، �إ�سافة �ىل و�سع دليل 
�جر�ء�ت �لعمل لتد�بري �ل�سالمة و�ل�قاية 
�ل�سحية للحد من �نت�سار فريو�س ك�رونا يف 

�حل�سانات.
�ج�����ر�ء�ت  م��اأ���س�����س��ة  �ىل  و������س����ارت 
�لردن،  يف  �لعنف  حل���الت  �ل�ستجابة 
�لأ�سرة  حلماية  �ل�طني  �لإط��ار  وحتديث 
من  �حلماية  قان�ن  و���س��دور   ،  2016 ع��ام 
جاء  حيث   2017 ع��ام  �ل���س��ري  �لعنف 
تهدف  وو��سحة  م�ستحدثة  ب��اإج��ر�ء�ت 
�لدعم  بر�مج  خالل  من  �لأ�سرة  ل�ستقر�ر 
�لجتماعي و�لنف�سي و�إجر�ء�ت �لت�س�ية.

ق�سايا  �أوىل  �لردن  �ن  و�أو���س��ح��ت 
�و�ئ��ل  م��ن  وك��ان  ك��ب��رية،  �همية  �لطف�لة 
ت�سريعات  ����س��درت  �لتي  �لعربية  �ل��دول 
حماية  و�نظمة  وبر�مج  و��سرت�تيجيات 
�لأردن من  وُيعد  بالطف�لة،  تتعلق  ورعاية 
لالجئني  �مل�ست�سيفة  �لعربية،  �لدول  �كر 
ل�سمان  ه��ام��ة،  جه�د  وي��ب��ذل  و�ل��ن��ازح��ني 
من  ول�سي�فه  مل��طنيه  �ل��ك��رمي  �لعي�س 
�سر�عات  ت����ج��ه  �لتي  �لعربية،  �ل���دول 

وحتديات.

*عمان 
�لطباء  من  كال  �ل�سحة  وز�رة  دع��ت 
دي����ن  م��ن  ����س��م��اوؤه��م  �ملر�سحة  �ل��ع��ام��ني 
مديرية  م��ر�ج��ع��ة  �ىل  �مل��دن��ي��ة  �خل��دم��ة 
تخطيط �مل��رد �لب�سرية و�س�ؤون �مل�ظفني 
�لكائن  �ل����ز�رة  مبنى  يف  �ل��ث��اين  �لطابق 
حمزة  �لأم��ري  م�ست�سفى  ق��رب  طربب�ر  يف 
م�سطحبني  �لتعيني،  �إج��ر�ء�ت  ل�ستكمال 
�أدن����اه وع��ل��ى ن�سختني  �مل��درج��ة  �ل���ث��ائ��ق 
من  �ب��ت��د�ء  �أي��ام  ع�سرة  خ��الل  م�سدقتني 
وبال�سرعة  �حل���ايل  �أي��ل���ل   16 �لأرب��ع��اء 
�سباحًا  �لتا�سعة  �ل�ساعة  م��ن  �ملمكنة، 

ولغاية �ل�ساعة �لثانية ظهرً�.
و�أك�����دت �ل�������ز�رة ����س���رورة �لل��ت��ز�م 
ب��ارت��د�ء  �ل��ع��ام��ة  �ل�سالمة  ب��ربوت���ك���ل 
�لجتماعي  و�لتباعد  و�لقفاز�ت  �لكمامات 
وحتميل تطبيق �مان، وكل من يتخلف عن 

�حل�س�ر يعترب م�ستنكفا.
ن�سختني  ع��ل��ى  �مل��ط��ل���ب��ة  و�ل���ث��ائ��ق 
م�سدقتني هي:1. �لبطاقة �ل�سخ�سية على 

�ل�جهني.
2. �سهادة �ل�لدة.

3. دفرت �لعائلة.

4. ك�سف عالمات �لثان�ية �لعامة.
5. للذك�ر �س�رة عن دفرت خدمة �لعلم 
تبني �لإعفاء من �خلدمة �أو مدة �لتاأجيل.

6. �مل�ؤهل �لعلمي.
من  �لأ���س��ل��ي��ة  �ل�����س��ه��ادة  م��ع��ادل��ة   .7
�ل�سهاد�ت  حملة  من  �لعايل  �لتعليم  وز�رة 
�حلاجة  بعدم  يفيد  ما  �أو  �لأردنية  غري 

ملعادلة.
ح�سب  م�سدقة  �خل���ربة  ���س��ه��اد�ت   .8
�ل�ستخد�م  طلب  ت��ق��دمي  عند  �لأ���س���ل 
�أي  �لتعيني ول ينظر يف  وقبل �سدور قر�ر 
بامل�ؤهالت و�خلرب�ت  وثيقة جديدة تتعلق 
�لعملية ول ت�ؤخذ بعني �لعتبار ول تعتمد 
على  ن�عه  كان  مهما  تعديل  �أي  �إج��ر�ء  يف 
�سريطة  يلي  ما  با�ستثناء  �ل�ظيفي  �ل��سع 
قر�ر  تبليغ  تاريخ  من  �سهر  خالل  تقدميها 
يف  �ملدرجة  غري  �لعلم  خدمة  �أ(  �لتعيني: 

طلب �لتعيني.
تقدمي  لتاريخ  �لالحقة  �خل��رب�ت  ب( 

طلب �لتعيني.
عليها  ح�سل  �لتي  �لعلمية  �مل�ؤهالت  ج( 
�لأوىل  �لفئة  �سمن  للتعيني  تر�سيحه  بعد 

وقبل �سدور قر�ر �لتعيني.

�لعامة  �مل�ؤ�س�سة  عن  �سادرة  وثيقة   .9
�ل�سرت�ك  مدة  تبني  �لجتماعي  لل�سمان 
�عتماد  يتم  ول  �ل�سرت�ك  بعدم  �سهادة  �أو 
قبل  م��ن  م�سدقة  غ��ري  حملية  خ��ربة  �ي 
�خلرب�ت  هذه  تك�ن  �ن  وعلى  �لعمل  وز�رة 
قي�د  يف  ����س���ل��ي��ة  ك��ا���س��رت�ك��ات  م�سجلة 
مع  ترفق  �لجتماعي  �ل�سمان  م�ؤ�س�سة 

�سهادة �خلربة.
10. وثيقة �سادره عن مديرية �لتقاعد 
�ملدين و�لع�سكري تفيد باأن �ملر�سح يتقا�سى 
رو�تب  �و  تقاعدية  رو�ت��ب  يتقا�سى  ل  �و 
�ملر�سح متقاعد ع�سكريًا  �س��ء كان  �عتالل 
�أي  من  فرعيًا  �أو  �أ�سليًا  وريثًا  �أو  مدنيًا  �أو 

د�ئرة تابعة ل�ز�رة �ملالية.
11. )6( �ستة �س�ر �سخ�سية.

12. �سهادة عدم حمك�مية حديثة.
13. ت�سريح �ملز�ولة.

14. ت�سجيل نقابة حديث.
15. �ح�سار وثيقة بعدم �متالك عيادة 

�و م�ؤ�س�سة فردية �و �سركة.
�لبنكي  �حل�����س��اب  رق���م  �رف�����اق   .16

.)IBAN(
17. �ل�ثائق �ملتقدمة غري م�سرتدة.

قيادات نسائية أردنية وعربية يشاركّن 
بوقفة تضامنية افتراضية مع السودان

*عمان 
�ساركت قياد�ت ن�سائية �أردنية وعربية ميثلّن منظمات وم�ؤ�س�سات 
جمتمع مدين حق�قية ون�س�ية، يف وقفة ت�سامنية �فرت��سية، عرّبن 
فيها عن ت�سامنهن مع �سعب ون�ساء دولة �ل�س�د�ن، فيما �أ�سابهم جر�ء 

كارثة �لفي�سانات �لتي �جتاحت �لبالد.
�لتي  ووجهت �مل�ساركات يف �ل�قفة، �لتي نظمتها �سبكة “ت�سامن”، 
�لت�سال  تقنية  عرب  �لأردين،  �لن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  تديرها 
�ملرئي، ند�ء �إغاثة دوليًا لت�جيه م�ساعد�ت ف�رية لل�س�د�ن ولإعادة 
وفق  كاأول�ية،  ومطالبهّن  �لن�ساء  حاجات  �إدماج  يتم  بحيث  �لإعمار، 

بيان �سادر عن ت�سامن.
يف  خ�سر،  �أ�سمى  �ملحامية  لت�سامن  �لتنفيذية  �لرئي�سة  وح��ّذرت 
و�لبيئي  �ملناخي  للتغري  �مل�ستقبلية  �ملخاطر  من  �ل�قفة،  يف  لها  كلمة 
�أ�ساب كل دول �لعامل، فيما عرّبت قياديات ن�س�ية من �ل�س�د�ن  �لذي 
�ملحامية  وقالت  �لإن�سانية،  �لت�سامنية  �ل�قفة  لهذه  تقديرهّن  عن 
مهدد  �ملياه  �نح�سار  بعد  �ل�س�د�ن،  “�إن  �لها�سمي:  �سامية  و�لنا�سطة 
بكارثة �سحية وبيئية و�إن�سانية، لذ� فال بد من م�ساعدة دولية يف هذ� 

�لإطار، خا�سة بالن�سبة لل�سدود«.

المجلس القضائي يقر إجراءات 
الوقاية والسالمة في المحاكم

  
*عّمان 

�إج���ر�ء�ت  لبحث  �لتمييز  حمكمة  يف  �لق�سائي  �ملجل�س  �جتمع 
ودو�ئ��ر  �ملحاكم  يف  �تباعها  �ل��جب  من  و�ل�قاية  �لعامة  �ل�سالمة 
م�ستجد�ت  مع  متا�سيا  �لر�سمي،  �ل��دو�م  �أوق��ات  خالل  �لعامة  �لنيابة 

�ل��سع �ل�بائي لفريو�س ك�رونا.
وبح�سب بيان، �كد �ملجل�س، �سرورة �لتز�م ق�ساة �ملحاكم مبختلف 
و�ملحامني  �لإد�ري����ة  و�ل��ك����در  �لعامة  �لنيابة  و�أع�����س��اء  درجاتها 
حلظة  منذ  �لدفاع  و�أو�م��ر  �لعامة  �ل�سالمة  ب��اإج��ر�ء�ت  و�ملر�جعني 

�لدخ�ل �إىل مبنى �ملحكمة وحتى مغادرتها.
لتفعيل عمل فرق  �لعامني  و�لن��ب  �ملحاكم  لروؤ�ساء  �لإيعاز  وقرر، 
�لعامة،  �لنيابة  ودو�ئر  �ملحاكم  يف  �مل�سكلة  �لأزم��ات  و�إد�رة  �لط��رئ 
لتت�ىل �لقيام باملهام �ملن�طة بها ومر�قبة �للتز�م �لتام ببن�د �لقر�ر 
و�لن��ب  �ملحاكم  روؤ�ساء  يق�م  �أن  على  �ملحكمة،  يف  �ملعنيني  جميع  من 
بالإجر�ء�ت  �أ�سب�عية  بتقارير  �لق�سائي  �ملجل�س  بتزويد  �لعام�ن 

�ملتخذة بهذ� �خل�س��س وت��سياتهم.
على  بالتاأكيد  �لعامني  و�لن��ب  �ملحاكم  لروؤ�ساء  �لإيعاز  قرر  كما 
�لهيئات �حلاكمة و�أع�ساء �لنيابة �لعامة و�لك��در �لإد�رية ب�سرورة 
�ملحكمة  مبنى  �إىل  دخ�لهم  حلظة  منذ  �لكمامات  بارتد�ء  �للتز�م 
قاعات  وخ��ارج  ود�خ��ل  �ملحاكمات  �أثناء  عليها  و�لإبقاء  �لد�ئرة  �أو 
�ملحاكم  لروؤ�ساء  �لإيعاز  �إىل  �إ�سافة  و�لأق��الم،  و�ملكاتب  �ملحاكمات 
و�لن��ب �لعامني للتاأكيد على �لهيئات �حلاكمة و�أع�ساء �لنيابة �لعامة 

و�لك��در �لإد�رية لتحميل وتفعيل تطبيق “�أمان«.
و�أكد �ملجل�س على روؤ�ساء �ملحاكم و�لن��ب �لعامني ومن خالل فرق 
له  لي�س  �لد�خلية، منع دخ�ل من  �لأزمات و�لرقابة  و�إد�رة  �لط��رئ 
ورقية  ب�سجالت  و�لحتفاظ  �لد�ئرة،  �أو  �ملحكمة  �إىل  ر�سمية  مهمة 
�أنظمة  تفعيل  من  و�لتاأكد  �ل�طنية،  و�أرقامهم  �ملر�جعني  باأ�سماء 

�ملر�قبة يف �ملحكمة �أو �لد�ئرة.
�لأجهزة  لت�جيه  �لعامني  و�لن��ب  �ملحاكم  روؤ�ساء  على  �أكد  كما 
�ملحامني  �أماكن وق�ف وجل��س  �أر�سية حتدد  �إ�سار�ت  لت�فري  �لإد�رية 
و�ملر�جعني على �ملقاعد و�لأر�س �س��ء يف قاعات �ملحاكمات �أو �ملكاتب 
و�تباع  �لأمان،  م�سافة  ويحقق  �جل�سدي  �لتباعد  ي�سمن  مبا  و�لأقالم 
جميع  �إغ��الق  �ملجل�س،  بح�سب  وتقرر  �لعامة.  �ل�سالمة  ��سرت�طات 
�لدعاء  ودو�ئر  �ملحكمة  مر�فق  جميع  يف  �لتدخني  ومنع  �لب�فيهات، 
يلزم  ملن  لالإيعاز  �لعامني  و�لن��ب  �ملحاكم  روؤ�ساء  على  و�لتاأكيد  �لعام، 
ل�سمان منع حدوث �أي جتمعات �أو �كتظاظ يف ممر�ت و�أروقة �ملحاكم 
ودو�ئر �لدعاء �لعام وتنظيم دخ�ل وخروج �ملر�جعني و�ملحامني �إىل 
�أقالم �ملحكمة و�لد�ئرة مبا ي�سمن عدم حدوث �كتظاظ د�خل �لقلم 
�ملرن  �ل��دو�م  نظام  لتفعيل  �ملحاكم  لروؤ�ساء  �ملجل�س  و�أوع��ز  �ل��حد. 
�لد�رية  و�لأجهزة  �حلاكمة  للهيئات  �لي�مية  �لعمل  �ساعات  بتق�سري 
مبا�سرة  �جلل�سات  �نتهاء  ف�ر  باملغادرة  لهم  ُي�سمح  بحيث  لهم  �مل�ساندة 
�أن  على  �لر�سمي،  �ل��دو�م  �ساعات  �نتهاء  حتى  لبقائهم  �حلاجة  دون 
يق�م رئي�س �ملحكمة بالإبقاء على عدد من �لهيئات �حلاكمة و�لك��در 

�لد�رية �لالزمة لت�سيري �لعمل ووفقًا ل�سرور�ته.
�لبد�ية  حماكم  لدى  �حلاكمة  �لهيئات  عمل  تنظيم  �أي�سا،  وقرر 
مبنى  يف  ت��جدها  يقت�سر  وبحيث  منازلهم،  من  �ل�ستئنافية  ب�سفتها 
عقد  وتنظيم  وت�سديدها  �لأحكام  وت�قيع  �ملد�ولة  لغايات  �ملحكمة 

مر�فعاتهم لي�م و�حد يف �لأ�سب�ع.

الشؤون الفلسطينية تبحث 
مع األونروا إجراءاتها بظل 

تصاعد الوضع الوبائي لكورونا
*عمان 

رفيق  �ملهند�س  �لفل�سطينية،  �ل�����س���ؤون  د�ئ���رة  ع��ام  مدير  بحث 
خرفان، مع مدير عمليات وكالة غ�ث وت�سغيل �لالجئني �لفل�سطينيني 
عمل  ب�سري  تتعلق  �لتي  �لق�سايا  من  جملة  �د�ر،  حممد  )�لأون���رو�( 

�ل�كالة، يف ظل ت�ساعد �ل��سع �ل�بائي لفريو�س ك�رونا .
كمدير  عمله  خ��الل  �د�ر  قدمها  �لتي  �خل��دم��ات  خرفان  وثمن 
�لتحديات  مع  �لناجح  لتعامله  م�سري�  �ململكة،  يف  �ل�كالة  لعمليات 
�لعاملني  م�سكالت  وحل  ك�رونا،  وباء  ظل  يف  ول�سيما  و�جهتهم،  �لتي 

بال�كالة.
�لتي  رودريجيز،  مارثا  �لأردن  يف  �جلديد  �لعمليات  مبدير  ورحب 
يف  �لعملية  بخرب�تها  م�سيد�  �ملقبل،  �ل�سهر  لد�ر  خلفا  عملها  �ستبد�أ 

�لتعامل مع ق�سايا �للج�ء.
بدوره، �أ�ساد �د�ر بالإجر�ء�ت �لحرت�زية �لتي �تخذتها �حلك�مة 
مل��جهة هذ� �لتط�ر، مبا فيها قر�ر تعطيل �ملد�ر�س، لفتا �إىل جملة من 
�ل�سدد، كخف�س  بهذ�  �ل�كالة  �تخذتها  �لتي  �لإجر�ء�ت �لحرت�زية 
تنزيل  �حتمالية  مع  باملئة،   50 ن�سبته  ما  �إىل  باملكاتب  �لعاملني  عدد 

هذ� �لرقم �إىل 30 باملئة �إذ� ��ستدعت �حلالة.
و�أ�سار �إىل و�سع ترتيبات خا�سة للحالت �ل�ستثنائية من �حل��مل 
وتكثيف  �لتعليم،  يف  �لهجني  �لنظام  و�ت��ب��اع  و�ملر�سى،  و�ملر�سعات 
على  �ملعقمات  وت�زيع  �ل�سحي،  بالربوت�ك�ل  �لت�عية  جل�سات  عقد 
لالجئني  كرمية  حياة  ت�فري  �سبل  �للقاء  ناق�س  كما  �لطلبة.   �سف�ف 
عددهم  و�ملقدر  �س�ريا،  من  �ململكة  �إىل  وف��دو�  �لذين  �لفل�سطينيني 
بنح� 17 �ألف �سخ�س، حيث �سيتم تقدمي �مل�ساعدة لهم، ودر��سة زيادة 

خم�س�ساتهم على م��زنة �ل�كالة للعام �لقادم 2021.
م�ساعدة  يف  �ل�كالة  خطة  �إليه  و�سلت  �لذي  �ملدى  �للقاء  وعر�س 
�لأ�سر �ملحتاجة من �أبناء قطاع غزة يف �ململكة مبا يعينهم على م��جهة 

�لنتائج �لقت�سادية �لتي خلفها وباء ك�رونا عليهم.  

األمن العام تنظم مؤتمر المانحين 
لعرض تجربة الشرطة المجتمعية

األردن يترأس أعمال الدورة 24 
للجنة الطفولة العربية

وزارة الصحة تدعو أطباء 
الستكمال إجراءات تعيينهم

مقال رئيس التحرير

ل �أعلم ولكن هل يجب �أن 
يحرق �أبنائنا �أنف�سهم حتى يعي�س�� يف هذ� �ل�طن 

للظلم  ل   ... ؟  بط�نهم  �ملتكر�سة  ي�سمن  حتى  ينتحرو�  وهل  ؟ 
�أدمت قل�بنا قبل  �ل�سخانبة  ، ق�سة �لطالب  للتهمي�س  ول للقهر ول 
عق�لنا ، ورمبا �ل�سخانبه حرك مياه جامعات �لبزن�س �لر�كدة منذ 

زمن .
تعنت  من  �لطلبة  ع�سر�ت  �سحيفتنا  �ىل  �إ�ستكى  ��سابيع  قبل 
عن  �ملتاأخرين  �لطلبة  على  غر�مات  فر�ست  عندما  خا�سة  جامعة 
تاخري  ر�سم  دينار   30 مبقد�ر   2020/8/30 تاريخ  حتى  �لت�سجيل 
رغم وج�د قر�ر�ت �لدفاع ورغم ت�سريحات وزير �لتعليم �لعايل بان 

�لدو�م يف �جلامعات �خلا�سة �سيك�ن يف 10/18/ 2020
ل�زير  �لع��الم��ي  �لناطق  �ىل  �لطلبة  و�سكاوي  مظلمة  نقلت 
�لتعليم �لعايل �لذي نفظ يديه من �مل��س�ع  وقال يل �ت�سل�� برئي�س 
بل  �لردنية  للدولة  تتبع  ل  �خلا�سة  �جلامعة  هذه  وكان  �جلامعه 

تتبع �ىل جيب�تي .
ماز�لت حادثة �حر�ق �لطالب يف جامعة �ل�سر�ء �خلا�سة �أحمد 
�ل�سخانبة نف�سه ي�م �لثنني �ملا�سي، ت�ستح�ذ على �هتمام �لأردنيني 
و�سم  �جتاح  فيما  �لجتماعي،  �لت���سل  م��قع  عرب  ومن�س�ر�تهم 

�قالة رئي�س جامعة�ل�سر�ء من�سات م��قع �لت���سل �لجتماعي . 
و�سهدت من�سات م��قع �لت���سل �سرد �لعديد من طلبة �جلامعات 
�أو  و�جهتهم  �سخ�سية  وم�سكالت  ح��دث  �لإ�سر�ء  وجامعة  �خلا�سة 
�إىل  �لنظر  ��ستمر�ر  �ل�سياق  ذ�ت  م�ستهجنني يف  �أ�سدقاءهم،  و�جهت 

�لطالب على �أنه “�سّر�ف �آيل” ومنجم نق�د
متر  �أن  �لظروف،  كانت  ومهما  �لأح����ل،  من  حال  ب��اأي  يج�ز  ل 
ودون  �لكر�م  مرور  نف�سه،  �ل�سخانبة  �أحمد  �لطالب  �إحر�ق  حادثة 
ناق��س  تدق  �أن  يجب  �مل�ؤ�سفة  �حلادثة  فهذه  وم�ساءلة،  حما�سبة 
�جلامعات  بع�س  يف  ممار�سات  من  يحدث  ما  على  لل�ق�ف  �خلطر، 
فقط،  �لربح  وغايتها  خا�سة  �سركات  بال�سل  �أنها  بذريعة  �خلا�سة، 

و�أن من حكم مباله ما ظلم .
�لعايل، وي�ست�جب من  �لتعليم  �أن ما جرى ه� عاٌر على منظ�مة 
من  �لعديد  تتبعه  �لذي  �لعام  بالنهج  �لنظر  �ع��ادة  �ملعنية  �جلهات 
�لت�سجيل  لر�س�م  �لفلكية  بالر�س�م  �لنظر  �بتد�ء باعادة  �جلامعات، 
�لفي�سب�ك  من�س�ر�ت  على  �لطلبة  مالحقة  ووقف  �ل�ساعات  ور�س�م 

ولي�س �نتهاء بتعديل �لر�س�م �جلامعية .
خيالية  �ل�سن�ية  �رباحها  �خلا�سة  �جلامعات  �ل�س�ت  �سامعني  يا 
�ملا�سي  للعام  و�لد�ري  �مل��ايل  �لتقرير  ح�سب  �جلامعات  ف��اإح��دى 

�رباحها كانت 2 ملي�ن دينار .
 �أن �لتعليم يا �سادة حّق للجميع، و�لأ�سل �أن يك�ن جمانيا، ورغم 
للكرت�نة  ثمنا  دماءهم   يدفع�ن  بلدنا  يف  و�لباء  �لبناء  فاإن  ذلك 
�جلامعية �لتي ��سبحت يف �لونة �لخرية ل ت�سمن ول تغني من ج�ع 

حيث تعلق على جد�ريات �ملنازل للفرجة و�لذكرى .
نعم ��سبح لدينا جامعات جتارية بحتة ل ترحم وتتجرب، معظم 
�لح����ل  من  ح��ال  ب��اي  ميكن  ول  �مل��ب��د�أ،  نف�س  �خلا�سة  �جلامعات 
ت�سجيل �لطالب للف�سل �لدر��سي وعليه ذمم للجامعه ول� كانت دينار� 

و�حد� .
وكما قال �حد �ملعلقني من �قارب  �لطالب �ل�سخانبه “بعد �لي�م، 
�لقيم  �ملال  ر�أ�س  �أ�سقط  فقد  بالت�سامح،  يتغنى  �أن  لأردين  ينبغي  ل 
�أور�ق تخّرجه من �جلامعة،  و�لرحمة وه� يتعاىل على طالب يلملم 
�إنها لكبرية ل ُتغتفر و�إنها لت�سع �أخالقنا و�إن�سانيتنا يف رمال �جل�سع .

طبيعية  نتيجة  حدث  ما  بيانها�أن  يف  ذبحت�نا  حملة  قالت  وكما 
هذه  حت�لت  حيث  �خلا�سة،  �جلامعات  جتاه  �حلك�مية  لل�سيا�سات 
مالية  قاعدة  من  �لطالب  مع  تتعاطى  ربحية  �سركات  �إىل  �جلامعات 

�سرفة .
�جلامعات  �إح��دى  يف  طالب  قيام  �أن  �إىل  “ذبحت�نا”  و�أ���س��ارت 
�خلا�سة على حرق نف�سه �أمر مت�قع يف ظل �ل�س�ء �لأخ�سر للجامعات 
�لعايل  �لتعليم  وز�رة  تدخل  وع��دم  بالطلبة  لال�ستفر�د  �خلا�سة 
للجامعات  فري�سة  �لطالب  جعل  مما  بالكامل،  دوره��ا  عن  وتخليها 

�خلا�سة ي�سعرون بالظلم و�لقهر .
ونّ�هت “ذبحت�نا �إىل �أن �أحد �أهم �لأ�سباب فيما ح�سل ه� قان�ن 
�جلامعات �لذي مت تعديله مبا يخدم ر�أ�س �ملال على ح�ساب �لعملية 
�أن  ومنها  �ملالحظات  ع�سر�ت  ذبحت�نا  وو�سعت  �سبق  وقد  �لتعليمية 
لهم  مكتب  وج���د  من  �جلامعات  �أ�سحاب  مينع  كان  �ل�سابق  �لقان�ن 
بفتح  �سمح لأ�سحاب �جلامعات  �إلغاوؤه، مما  د�خل �جلامعة، وهذ� مت 
مكاتب لهم د�خل �حلرم �جلامعي، و�أ�سبح ه� �لأمر �لناهي يف �ل�س�ؤون 
ببع�سهم  �لأم��ر  وو�سل  �لأكادميية  �ل�س�ؤون  يف  و�لتدخل  بل  �ملادية 
ديك�ر  جمرد  �جلامعة  رئي�س  و�أ�سبح  و�لر�س�ب  بالنجاح  �لتدخل  يف 

نتيجة هذه �ل�سيا�سات
يف  قامت  �خلا�سة  �جلامعات  بع�س  �أن  “ذبحت�نا” �إىل  لفتت  كما 
للطالب  �ل�سماح  يخ�س  فيما  �لدفاع  ق��ر�ر�ت  بك�سر  �لأخ��رية  �لآون��ة 
بالدخ�ل لالمتحانات يف �لف�سل �ل�سيفي، �لأمر �لذي �أو�سلنا للمزيد 

من �لتعنت من قبلها و�ساهم بح�س�ل هذه �ملاأ�ساة  .

خالد خازر الخريشا

أبنائنا ضحايا 
جامعات البزنس ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
�لأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�س  ��ساد 
باجله�د  �جلغبري  فتحي  �ملهند�س  وعمان 
للغذ�ء  �ل��ع��ام��ة  �مل�ؤ�س�سة  تبذلها  �ل��ت��ي 
�لقطاع  ق�����س��اي��ا  وح���ل  ل��دع��م  و�ل�����دو�ء 
فريو�س  �أزم��ة  �ثناء  خ�س��سا  �ل�سناعي 

ك�رونا �مل�ستجد.
و�و�سح خالل لقاء عقد مبقر �سناعة 
�ل�سناعية  �ل�����س��رك��ات  وج��م��ع  �لردن، 
�لتجميل  م�ستح�سر�ت  بقطاع  �لعاملة 
و�أمالح �لبحر �مليت مع مدير عام �مل�ؤ�س�سة 
مكتب  �فتتاح  �ن  مهيد�ت،  ن��ز�ر  �لدكت�ر 
�أ�سهم  عمان،  �سناعة  غرفة  يف  للم�ؤ�س�سة 
وقتهم  وت�فري  �ل�سناعيني  على  بالت�سهيل 

وجهدهم.
�للقاء  خالل  �جلغبري  �ملهند�س  و�سدد 
�ل�سناعات  ق��ط��اع  مم��ث��ل  ح�����س��ره  �ل���ذي 
�لتجميل  وم�����س��ت��ح�����س��ر�ت  �ل��ك��ي��م��اوي��ة 
�ملهند�س �حمد �لب�س، �ن �سناعة �ملنظفات 
كبري�  تط�ر�  �سهدت  �لأردن��ي��ة  و�ملعقمات 
ناحية  م��ن  �لأخ�����رية  �ل�����س��ن����ت  خ���الل 
قادرة  و��سبحت  �لإنتاج،  وكمية  �جل���دة 
�ملحلية  �ل�س�ق  �حتياجات  تغطية  على 

و�لت�سدير للخارج.
حر�س  مهيد�ت  �لدكت�ر  �أك��د  ب���دوره، 
�ل�سناعات  تناف�سية  دع��م  على  �مل�ؤ�س�سة 
�إج����ر�ء�ت  ت�سهيل  خ��الل  م��ن  �لأردن���ي���ة، 

�لت�سجيل و�لت�سدير لهذه �ملنتجات.
وبني �نه �سيتم �أمتتة خمتلف �خلدمات 
خدمة   78 و�لبالغة  �مل�ؤ�س�سة  من  �ملقدمة 
و�لتقدم  و�لت�سنيف  �لت�سجيل  فيها  مب��ا 
وح��دة  ��ستحد�ث  جانب  �ىل  لل�سهاد�ت، 
و�لت�سنيف  �لفلرتة  مب��س�ع  متخ�س�سة 

للمر�جعني  خدماتها  ت��ق��دم  للمنتجات 
�سريعا.

تاأمني  ت�سع  �مل�ؤ�س�سة  �ن  على  و�سدد 
�ل���غ���ذ�ء و�ل������دو�ء �ل�����س��ل��ي��م و�ل�����س��ح��ي 
ل��ل��م����ط��ن��ني يف ق��م��ة �أول���ي��ات��ه��ا وذل��ك 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  لت�جيهات  تنفيذ� 

�لثاين.
ل  �مل�ؤ�س�سة  �ن  مهيد�ت  �لدكت�ر  و�أك��د 
�إل  �سناعية،  من�ساأة  �أية  �إغالق  �ىل  تلجاأ 
ج�سيمة  مبخالفة  قيامها  من  �لتاأكد  بعد 

تتعلق ب�سحة �مل��طن.

تطبيق  �سهادة  �عتبار  مت  �نه  و�و�سح 
�لت�سنيع �جليد و�لتي تعد  �أ�س�س ممار�سات 
مب�ستح�سر�ت  �لعاملة  للم�سانع  �لز�مية 
�سارية  �سالحيتها،  �نتهت  و�لتي  �لتجميل، 
�لتابعة  �لتفتي�س  ف��رق  ح�س�ر  حني  �ىل 
�ىل  و�ل����دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  للم�ؤ�س�سة 
م�ستلزماتها،  تطبيق  م��ن  للتاأكد  �مل�سنع 
بطلب  متقدم  �مل�سنع  ي��ك���ن  �ن  �سريطة 
من   17 قبل  �ل�سهادة  لتجديد  للم�ؤ�س�سة 

�ل�سهر �حلايل.
لطلبات  و����س��ت��ج��اب��ة  م��ه��ي��د�ت  وق���رر 

متديد  على  �مل��فقة  �ل�سناعية  �ل�سركات 
�سالحيات �سهادة �لت�سنيع �جليد �ل�سادرة 
لأول مرة ملدة �سنتني بدل من �سنة و�حدة.

�ل�سركات  طلب  على  مهيد�ت  وو�ف���ق 
�سهادة  بني  �مل�ساو�ة  بخ�س��س  �ل�سناعية 
و�ل�����س��ه��ادة  �جل��ي��د  �لت�سنيع  مم��ار���س��ات 
للم�سانع   )  ISO22716  ( �ل��دول��ي��ة 
يتم  �أن  على  ��سهر  ثالثة  ومل��دة  �ملحلية، 
من  للتاأكد  متخ�س�سة  فنية  جلنة  ت�سكيل 
لأ�س�س  متاما  م�ساوية  �لدولية  �ل�سهادة  �ن 

ممار�سات �لت�سنيع �جليد.

*عمان 
ط��ال��ب��ت ج��م��ع��ي��ة رج�����ال �لأع���م���ال 
��سرت�تيجية  خ��ط��ة  ب������س��ع  �لأردن���ي���ني 
�لذي  �لعام،  �لدين  لإد�رة  �لأم��د  ط�يلة 
�ملحلي  �ل��ن��اجت  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  و���س��ل 

�لإجمايل.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  �جل��م��ع��ي��ة،  و�أك����دت 
من  �ل��ع��دي��د  �خل��ط��ة  تت�سمن  �أن  �أه��م��ي��ة 
�لقائمة  �مل�ساندة  �لقت�سادية  �خلطط 
وزي��ادة  �لقت�سادي  �لنم�  حتفيز  على 
حجم �ل�سادر�ت من خالل تعزيز قدر�تها 

ر�أ�سها �لطاقة. �لتناف�سية وعلى 
و�سع  �سرورة  على  �جلمعية  و�سددت 
�لطاقة  لقطاع  جذرية  �إ�سالحات  خطة 

لقطاع  �لناظمة  �لت�سريعات  من  بد�ية 
�ل��ك��ه��رب��اء و�ل��غ��از و�ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة 
�أهمية  م�ؤكدة  عليها،  �ل�سناعات  و�عتماد 

�إ�سر�ك �لقطاع �خلا�س فيها.
�ل�سادر�ت  تناف�سية  تعزيز  �أن  و�أكدت 
�حتياطيات  يف  �رتفاع  �سيتبعه  �لأردنية 
وزي��ادة  �لأجنبية  �لعمالت  م��ن  �ململكة 
و�ل�ستثمار�ت  �لقت�سادي  �لنم�  ن�سب 
ن�سب  ت��خ��ف��ي�����س  وب���ال���ت���ايل  �مل��ب��ا���س��رة، 

�لبطالة.
و�أ�سارت �إىل �أن �رتفاع �لدين �لعام �إىل 
32 مليار دينار �أي ما ن�سبته 2ر101 باملئة 
يدع�  �أم��ر  �لإج��م��ايل،  �ملحلي  �لناجت  من 
�ملت�قع مبعدلت  للقلق يف �س�ء �لنكما�س 

�لنم� �لقت�سادي حمليا ويف �لعامل �أي�سا.
وبينت �أن �لظروف �لإقليمية �ملحيطة 
بالأردن �أثرت على �رتفاع �ملدي�نية جر�ء 
و�لع��مل  �لقت�سادي  �لن�ساط  تر�جع 
ما  �لتي  �لعاملية  �ملالية  لالأزمة  �ملالزمة 

يز�ل �لعامل يعاين منها حتى �لي�م.
�لعجز  �إىل  كذلك  �جلمعية  و�أ���س��ارت 
�لد�ئم يف خطة �ل�ستجابة لالأزمة  �ملايل 
�ل�س�رية بالإ�سافة لأزمة جائحة فريو�س 
�لنكما�س  ب��زي��ادة  �أ�سهمت  �لتي  ك���رون��ا 

وتر�جع �لنم� �لقت�سادي �ملن�س�د.
ب�سكل  �ل��دي��ن  �رت��ف��اع  �أن  و�أو���س��ح��ت 
�مل�ؤ�س�سات  ت�سنيف  �إىل  ي����ؤدي  متز�يد 
�سلبي،  ب�سكل  لالأردن  �لعاملية  �لقت�سادية 

�لدين  تكلفة  �رت��ف��اع  �إىل  �أي�سا  وي����ؤدي 
م�ستقباًل وزيادة ن�سبة �لف��ئد.

هي  �ل��دي��ن  ن�سبة  �أن  �إىل  و�أ����س���ارت 
بعني  �مل�ستثمر  ياأخذها  �لتي  �لن�سب  من 
�أن  م���ؤك��دة  ق��ر�ره،  �تخاذ  عند  �لعتبار 
�سيعمل  �لعام  �لدين  خدمة  تكلفة  �رتفاع 
وميز�ن  �مليز�نية  يف  �لعجز  زي��ادة  على 

�ملدف�عات.
تكلفة  �رتفاع  �أن  �جلمعية  و�أو�سحت 
ع��ئد  ��ستنز�ف  �إىل  ي�ؤدي  �لدين  خدمة 
�ل�����س��ادر�ت و�حل�������لت �خل��ارج��ي��ة من 
�لدين  �أق�ساط  خلدمة  �لأجنبية  �لعمالت 
�لنم�  وت��ب��اط���ؤ  وف����ئ��ده��ا،  و�مل�ستحقة 

�لقت�سادي ما يعني �رتفاع �لبطالة.

*عمان 
رع��ى وزي���ر �ل��دول��ة ل�����س���ؤون �لع��الم 
تطبيق  �إط���الق  �لع�سايلة،  ع����دة  �أجم���د 
مت  �ل��ذي  )ب��رت�(  �لأردنية  �لأنباء  وكالة 
�لأردن مع  �أور�جن  �سر�كة  �إطار  تط�يره يف 
�ل�كالة، �لتي تعد �مل�سدر �لر�سمي و�مل�ث�ق 
�ملدير  بح�س�ر  و�لدولية  �ملحلية  لالأخبار 
�لعام ل�)برت�( �لزميل فايق حجازين ونائب 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لتنفيذي/  �لرئي�س 
�لأردن،  لأور�جن  و�ل�سرت�تيجية  للمالية 
�ل�كالة  من م�ظفي  دير�نية وعدد  ر�سالن 

و�سركة �أور�جن.
�ل�سر�كة  �إطار  يف  �خلط�ة  هذه  وتاأتي 
�لأردن  �أور�جن  جتمع  �لتي  �ل�سرت�تيجية 
و)برت�( منذ �سن��ت، حيث دعمت �ل�سركة 

لت�ساهم  �لإخ��ب��اري،  ب��رت�  تطبيق  �سابقا 
�لإعالمية  �مل�ؤ�س�سة  هذه  جه�د  تعزيز  يف 
�ل���ط��ن��ي��ة يف ن��ق��ل �حل���دث ب��ال��ت����زي مع 

�لرتقاء بالأد�ء �ملهني.
وقال �ل�زير �لع�سايلة �إّن وكالة �لأنباء 
�لأردن��ّي��ة )ب���رت�( متثل و�ج��ه��ة �لإع��الم 
�ل�طني و�ل�س�ت �لذي يعرّب �لأردنّي�ن من 
خالله عن م��قفهم وث��بتهم وتطّلعاتهم، 
�مل�ؤ�ّس�سة  ه��ذه  جه�د  دع��م  ف��اإّن  وبالتايل 
�مل�س�ؤولّية  �لعريقة يعرّب عن روح  �ل�طنّية 
�ل�طنّية، وتعزيز �أدو�ر �مل�ؤ�ّس�سات �ل�طنّية 

�لتي تق�م باأدو�ر مهّمة يف �ملجتمع.
ل�سركة  �ل�����س��ك��ر  �ل��ع�����س��اي��ل��ة  وق�����ّدم 
وم�ساهمتها  لل�كالة  دعمها  على  �أور�جن 
لل�كالة  �لأخبار  ن�سر  تطبيق  حتديث  يف 

وتقدميه ب�سيغة متط�رة و�سهلة، ما ي�سهم 
�مل�ث�قة  �لإع��الم��ّي��ة  �لر�سالة  و�س�ل  يف 
جميع  وع��رب  و�سه�لة،  بي�سر  �جلميع  �إىل 
ات  و�ملن�سّ �لجتماعي  �لت���سل  ات  من�سّ

�لإلكرتونّية.
تتمتع  �ل�����س��رك��ة  �إن  دي��ر�ن��ي��ة  وق���ال 
ب��ع��الق��ات مم��ي��زة م��ع �ل��ق��ط��اع �لإع��الم��ي 
قطاع  �ع��م��دة  �ح��د  تعد  ولأن��ه��ا  �لردين، 
جلميع  ومم���ِك���ن���ا  �مل��ح��ل��ي  �لت�������س���الت 
نح�  ت�جهت  �لق��ت�����س��ادي��ة،  �ل��ق��ط��اع��ات 
تكن�ل�جيا  على  �لعتماد  وتعزيز  تط�ير 
خالل  م��ن  �ملحلي  �لإع����الم  يف  �مل��ع��ل���م��ات 
�ن  معترب�  معه،  �ل�سرت�تيجية  �سر�كاتها 
يف  هامة  خط�ة  �جلديد  “برت�”  تطبيق 
�لرئي�سي  �ملجال  هذ�  يف  �لرقمي  �لتح�ل 

و�لهام.
و�أكد �أن من نفذ هذ� �مل�سروع �ملهم هم 
�أور�جن  من  �لربجمة  �أكادميية  من  فريق 
�لأردن، مك�ن من عا�سم قفاف و�أيهم زيد، 
�ملتف�قني  �لأكادميية  خريجي  من  وهما 
ر�م��ي  �لك��ادمي��ي��ة  مدير  ����س��ر�ف  وحت��ت 
خديجة  �خل��ب��رية  و�مل��درب��ة  �ل�سمن  �أب��� 
ح���م���د�ن، ل��ت���ؤك��د �ل�����س��رك��ة �ه��ت��م��ام��ه��ا 
�ن  بعد  فيهم  وثقتها  �لردين  بال�سباب 
�لتدريبية  �ل����دورة  جت���اوز  م��ن  مت��ك��ن���� 
هذ�  �ليهم  ولت�كل  لالأكادميية،  �لوىل 
خالله  من  �ثبت��  و�ل��ذي  �ملميز  �مل�سروع 
خالل  �كت�سب�ها  �لتي  ومهار�تهم  قدرتهم 
ناجحا  من�ذجا  ليج�سد  �لتدريب،  فرتة 

وفعال.

الجغبير يشيد بجهود مؤسسة الغذاء 
والدواء الداعمة للقطاع الصناعي

جمعية رجال األعمال تطالب 
باستراتيجية إلدارة الدين العام

العضايلة يرعى اطالق تطبيق وكالة 
االنباء االردنية اإلخباري المطّور

*عمان 
دعت �مل�ؤ�س�سة �لعامة لل�سمان �لجتماعي جميع 
�ملن�ساآت غري �مل�سم�لة باأحكام قان�نها �إىل �ل�ستفادة 
�لتي  ب��ادر  حملة  من  �ملتبقية  �لأخ���رية  �لأي���ام  من 
�أطلقتها ل�سم�ل من�ساآت �لقطاع �خلا�س غري �مل�سم�لة 
من  �لأول  من  �لفرتة  خ��الل  �لجتماعي  بال�سمان 
�حلايل،  �أيل�ل  من  �لثالثني  ولغاية  �ملا�سي  ني�سان 
�أو  �ملبادرة  تاريخ  من  ل�سم�لها  �ملجال  باإتاحة  وذلك 

حم�سر �ل�سبط و�لتفتي�س ودون �أثر رجعي.
�أن  �لأرب��ع��اء  �سحفي  بيان  يف  �مل�ؤ�س�سة  وقالت 
ي�مًا   15 هي  ب��ادر  حملة  لنتهاء  �ملتبقية  �لأي���ام 
تق�م  �س�ف  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  �نها  �إىل  م�سرية 
و�لعتيادية  �ملتبعة  �لقان�نية  �لإجر�ء�ت  باتخاذ 
ل�سم�ل �ملن�ساآت و�لعاملني فيها منذ تاريخ �لتحاقهم 
و�ل��غ��ر�م��ات  �ل��ف����ئ��د  جميع  حتميلها  م��ع  بالعمل 
�ل�سمان  قان�ن  لأحكام  خمالفتها  نتيجة  �ملرتتبة 
�لجتماعي. و�أكدت �مل�ؤ�س�سة �أن حملة بادر ل�سم�ل 
�ملن�ساآت بال�سمان �لجتماعي هي فر�سة وّفرها �أمر 
�ملجال  �ت��اح  حيُث   2020 ل�سنة   )14( رقم  �لدفاع 
ملن�ساآت �لقطاع �خلا�س غري �مل�سم�لة باأحكام �لقان�ن 
من  �ملمتدة  �ل��ف��رتة  خ��الل  بال�سم�ل  �مل��ب��ادرة  �إىل 

بد�ية �سهر ني�سان وحتى نهاية �ل�سهر �حلايل لُي�سار 
�إىل �سم�لها باأثر ف�ري ودون �أثر رجعي �أو من تاريخ 
حم�سر �ل�سبط و�لتفتي�س �أُيهما �أ�سبق وبغ�س �لنظر 

عن تاريخ بدء �ملن�ساأة ملمار�سة ن�ساطها.
�ملن�ساآت  لتحفيز  جاء  �لقر�ر  هذ�  �ن  و�أ�سافت 
بال�سمان �لجتماعي و�سم�ل  �لت�سجيل  للمبادرة يف 
عامليها وت�فري مظلة حماية �جتماعية لهم جميعًا 
�ل�سيخ�خة  )ت��اأم��ني  وه��ي  �ملطبقة  �لتاأمينات  يف 
و�لعجز و�ل�فاة، تاأمني �إ�سابات �لعمل، تاأمني �لتعطل 
عن �لعمل، تاأمني �لأم�مة(، د�عية �أ�سحاب �ملن�ساآت 
م�ؤ�س�سات  �أو  �سركات  �أو  حمال  �أ�سحاب  كان��  �س��ء 
�إىل �ل�ستفادة من هذه �لفر�سة وت�س�يب �أو�ساعهم 
قان�ن  باأحكام  فيها  و�لعاملني  من�ساآتهم  ب�سم�ل 
�أيل�ل  �سهر  نهاية  قبل  وذلك  �لجتماعي،  �ل�سمان 
�ملقبل، حيُث �أن �سم�لهم حاليًا بال�سمان �لجتماعي 
يجنبهم �أّية ف��ئد وغر�مات �أو �أي تبعات مالية عن 
�سم�ل  خدمة  �أن  �مل�ؤ�س�سة  وبّينت  �سابقة.  ف��رت�ت 
متاحة  �لجتماعي  بال�سمان  �جل��دي��دة  �ملن�ساآت 
 )www.ssc.gov.jo( م�قعها  عرب  �إلكرتونيًا 
�لرئي�سية  �لقائمة  من  �ملن�ساآت  خدمات  بند  حتت 

للخدمات �لإلكرتونية.

*عمان 
من  و�ل��ري��ادة،  �لرقمي  �لقت�ساد  وز�رة  ح��ذرت 
م��قع  على  حاليا  تنت�سر  وهمية  �إلكرتونية  رو�بط 
تدعي  �لرت��سل،  وتطبيقات  �لجتماعي  �لت���سل 
حمم�لة  ح���سيب  �أجهزة  على  �حل�س�ل  �إمكانية 

جمانا للطالب و�ملعلمني.
وقالت �ل�ز�رة يف بيان �سحفي �إن هذه �لرو�بط 
م�ؤ�س�سة  �و  جهة  �أي��ة  عن  تعرّب  ول  �سحيحة  غري 
عن  وب��ي��ان��ات  معل�مات  جمع  وه��دف��ه��ا  حك�مية، 
 300 لت�فري  �حلك�مة  ت�جه  م�ستغلة  �مل�ستخدمني 
با�سرت�كات  م��س�لة  حمم�ل  حا�س�ب  جهاز  �ل��ف 
�نرتنت، للطالب غري �ملقتدرين يف خمتلف حمافظات 

�ململكة لت�سهيل عملية �لتعليم عن ُبعد.
و�أ�سارت �ل�ز�رة �إىل �أن هذه �لرو�بط �لإلكرتونية 
من  بالطلب  تق�م  �إليها  �لدخ�ل  عند  “�ل�همية” 
ما  �سخ�سية  وبيانات  معل�مات  تعبئة  �مل�ستخدم 
�أو �حتيال  �بتز�ز  �مل�ستخدم بان يك�ن �سحية  ي�قع 
مايل �إلكرتوين. ون�سحت �ل�ز�رة �مل��طنني بالرج�ع 
�لر�سمية  �ل�سفحات  �أو  �لإلكرتونية  �مل����ق��ع  �إىل 
للتاأكد  �لجتماعي  �لت���سل  م��قع  على  �حلك�مية 
من �سحه تلك �لأخبار، وعدم تد�ول تلك �لرو�بط 
�أو �لدخ�ل �إليها و�مل�ساعدة يف عدم ن�سرها وتد�ولها، 
م�ؤكدة �أنها �ستالحق كل �سخ�س يق�م بن�سر مثل هذه 

�لرو�بط �ل�همية بالطرق �لقان�نية �ملرعية.

*عمان 
من  ع��دي��دة  ���س��ك��اوى  �مل�ستهلك  حماية  تلقت 
�خل�سار  �أن��ع  بع�س  �أ�سعار  بارتفاع  تتعلق  �مل��طنني 
و�جلزر  و�لك��سا  و�خليار  �لبندورة  مثل  �لأ�سا�سية 
فيه،  مبالغ  ب�سكل  �أ�سعارها  �رتفعت  حيث  و�لليم�ن؛ 
قر�سا،  ب�75  �لبندورة  كيل�  يباع  �ملثال  �سبيل  فعلى 
و�لك��سا بدينار وربع، و�جلزر يباع يف بع�س �ملناطق 
�مل�ستهلك،  حماية  جمعية  رئي�س  وقال  بدينارين. 
يف  �إننا  �سحفي  بيان  يف  عبيد�ت،  حممد  �لدكت�ر 
حماية �مل�ستهلك وبعد ورود هذه �ل�سكاوى قمنا بعمل 
ج�لت ميد�نية يف �لأ�س��ق لر�سد �أ�سعار �خل�سار يف 
يف  ملح�ظا  تفاوتا  هناك  �ن  فتبني  �ملناطق،  بع�س 
�خل�سار  �أن����ع  بع�س  تباع  حيث  �ل�سلع؛  هذه  �أ�سعار 
مثل �جلزر و�لك��سا و�لبندورة باأ�سعار مرتفعة جد� 
�أن يتحكم  يف �مل�لت و�لبقالت �لكربى و�لتي ميكن 
�أ�سناف �أخرى باأ�سعار  بها بع�س �ملحتكرين كما تباع 

معتدلة يف بع�س �ملناطق و�ملحالت �خلا�سة باخل�سار 
�أن بع�س �مل�لت و�لبقالت �لكربى  و�لف��كه. وبني 
من  �حتياجاتهم  ل�سر�ء  �مل��طنني  حاجة  ت�ستغل 
ما  جميع  ت�فر  ك�نها  د�ئ��م  ب�سكل  �لأم��اك��ن  ه��ذه 
و�أ�سا�سية  مت�ينية  م����د  م��ن  �مل��طنني  يحتاجه 
وكمالية، فتق�م بزيادة �لأ�سعار كيفما ت�ساء ملعرفتها 
جهة  من  منها  لل�سر�ء  م�سطرين  �لنا�س  باأن  م�سبقا 
ولعدم ت�سعري هذه �ل�سناف ب�سق�ف �سعرية من قبل 

�جلهات �لر�سمية ذ�ت �لعالقة من جهة �أخرى.
�لت�جه  �إىل  �مل��طنني  عبيد�ت  �لدكت�ر  ودع��ا 
�إىل ���س��ر�ء �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م �ل��ي���م��ي��ة م��ن �مل��ح��الت 
�ملفت�حة  �ملحالت  �أو  �ملتخ�س�سة  و�ملحالت  �ل�سغرية 
جميع  فيها  تت�فر  ك�نها  و�لف��كه  �خل�سار  لبيع 
تتنا�سب  وباأ�سعار معق�لة  بن�عيات جيدة  �لأ�سناف 
�لظروف  ظل  يف  للم��طنني  �ل�سر�ئية  �لقدر�ت  مع 

�لقت�سادية �ل�سعبة و�ل�ستثنائية �لتي نعي�سها.

*عمان 
للطلب  ت�قعها  �لدولية  �لطاقة  وكالة  قل�ست 
برميل  �أل��ف   200 ب��قع  �حل��ايل  �لعام  �لنفط  على 

ي�ميا �إىل 7ر91 ملي�ن برميل ي�ميا.
�لثالثاء  �ل�سهري  تقريرها  يف  �ل�كالة  وقالت 
�لتباط�ؤ  يف  بد�أ  �لنفط  على  �لعاملي  �لطلب  تعايف  �إن 
ب�س�رة و��سحة خالل �لن�سف �لثاين من عام 2020.

و�أبقت �ل�كالة على ت�قعات �لطلب على �لنفط 
برميل  ملي�ن  1ر97  م�ست�يات  عند   2021 خ��الل 
ت�قعات  يف  �ل��رت�ج��ع  ه��ذ�  �ن  �ىل  م�سرية  ي�ميا، 
تف�سي فريو�س  مع ع�دة  يتز�من  �لنفط  �لطلب على 
فر�س  �إىل  و�لجتاه  �لبلد�ن،  من  �لعديد  يف  ك�رونا 
قي�د �لإغالق من جديد، و��ستمر�ر �لعمل من �ملنزل 

وت���سل �لقي�د على �لطري�ن.

من  �لعاملي  �ملعرو�س  �رتفع  �لتقرير  وبح�سب 
برميل  ملي�ن  1ر1  بنح�  �ملا�سي  �آب  خالل  �لنفط 
)�أوب��ك+(  بالتفاق  برميل  ملي�ن  7ر91  لي�سجل 
على تقليل حجم خف�س �لإنتاج. و�ظهرت �لبيانات 
�لأولية خالل �آب �ملا�سي �نخفا�س خمزونات �لنفط 
�ملتحدة  �ل�ليات  يف  �ل�سناعة  يف  �مل�ستخدم  �خلام 
حققها  �لتي  �ملكا�سب  وت�قف  و�أوروب����ا،  و�ليابان 
�لدول  �إنتاج  ب�سبب  �ملا�سيني  �ل�سهرين  �لنفط خالل 
�ل�ليات  �إنتاج  تر�جع  فيما  )�أوب���ك+(،  خ��ارج  من 
�ملتحدة بنح� 400 �ألف برميل ي�ميا ب�سبب �إع�سار 
مقر�  باري�س  من  تتخذ  �لتي  �ل�كالة  وت�قعت  ل�ر�. 
6ر2  بنح�  )�أوب��ك(  خارج  من  �ملعرو�س  تر�جع  لها 
ملي�ن برميل ي�ميا خالل 2020، و�أن يتعافى بنح� 

500 �ألف برميل ي�ميا خالل 2021.

*عمان 
�ن  و�لتم�ين  و�لتجارة  �ل�سناعة  وز�رة  �أك��دت 
�ل�سالمة  �ج��ر�ء�ت  بتطبيق  ملزمة  �ملن�ساآت  جميع 
�لعامة و�ل�قاية �ل�سحية ملنع �نت�سار فريو�س ك�رونا، 
باملن�ساآت  �جل����ئ��ز  على  �ل�سح�بات  �ن  م��سحة 
�لتجارية تتم باإ�سر�ف وم�ساركة مندوب من �ل�ز�رة.

ينال  �ل�����ز�رة  با�سم  �لع��الم��ي  �لناطق  وق��ال 
�لربماوي يف ت�سريح ل� )برت�( �لربعاء، �ن �لعرو�س 
�ختالفها  على  �لتجارية  للمحالت  حق  و�لتنزيالت 
�لعامة  �ل�سالمة  ب���اإج���ر�ء�ت  �لل��ت��ز�م  �سريطة 
�ملتمثلة بارتد�ء �لكمامات من قبل �لعاملني و�لزبائن 

ومر�عاة �لتباعد �لجتماعي .
من  �لتز�حم  منع  بهدف  ياأتي  ذلك  �ن  و�أ�ساف 

و�سح�بات  �لرتويجية  �ل��ع��رو���س  على  �مل����ط��ن��ني 
�لكربى  و�ملجمعات  �ملحالت  جتريها  �لتي  �جل��ئز 

وحمايتهم من عدوى فريو�س ك�رونا.
تتم  �لرقابة  عمليات  �ن  على  �لربماوي  و�سدد 
ملتابعة  �ملن�ساآت  خمتلف  على  مكثف  وب�سكل  ي�ميا 
�ل�سالمة  و�إج��ر�ء�ت   11 �لدفاع  باأمر  �لتز�مها  مدى 
منذ  �ن���ه  م��سحا  �ل�سحية،  و�ل���ق��اي��ة  �ل��ع��ام��ة 
�غالق  مت  �ملا�سي  �ذ�ر  يف  �حلظر  فر�س  �ج���ر�ء�ت 
لأكر  خمالفات  وت�جيه  من�ساأة  �لف   4 من  �ك��ر 
�ل�سالمة  باإجر�ء�ت  �للتز�م  لعدم  م��طن  �لف  من 
عمليات  �ن  �ىل  ي�سار  �ل�سحية.  و�ل�قاية  �لعامة 
و�مل�ؤ�س�سات  �ل�ز�ر�ت  من  عدد  قبل  من  تتم  �لرقابة 

�حلك�مية �ملعنية ذ�ت �لعالقة.

*عمان 
لالأ�سهر  �ل��زر�ع��ي��ني  �ملنتجني  �أ���س��ع��ار  �رت��ف��ع��ت 
باملئة،  2ر3  بن�سبة   2020 عام  من  �لأوىل  �ل�سبعة 
و�س�ل �إىل �لنقطة 2ر115 مقارنة مع �لفرتة ذ�تها 
وبح�سب  نقطة.  6ر111  و�لبالغة  �ملا�سي  �لعام  من 
�لعامة  �لح�����س��اء�ت  ل��د�ئ��رة  �ل�سهري،  �لتقرير 
�ملنتجني  لأ�سعار  �لقيا�سي  �لرقم  �نخف�س  �لربعاء، 

3ر8  بن�سبة  �حلايل  �لعام  من  مت�ز  ل�سهر  �لزر�عيني 
بنف�س  مقارنة  6ر79  �لنقطة  �إىل  و�س�ل  باملئة، 
نقطة.  8ر86  و�لبالغة  �ملا�سي  �ل��ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة 
مت�ز  ل�سهر  �لقيا�سي  �لرقم  �نخف�س  للتقرير،  ووفقا 
�إىل  و�س�ل  باملئة،  3ر34  بن�سبة  �حل��ايل  �لعام  من 
�لعام  من  حزير�ن  �سهر  مع  مقارنة  6ر79  �لنقطة 

�حلايل و�لبالغة 1ر121 نقطة. 

*عمان 
�ل�سركات  م��ر�ق��ب��ة  د�ئ���رة  ع��ق��دت 
تعريفية  ور�سة  �لأردن  جت��ارة  وغرفة 
�لع�سار  وك��الء  ترخي�س  وح��دة  مبهام 
�لع�����س��ار  وق���ان����ن  عليهم  و�ل��رق��اب��ة 
�ل�سركات  ع��ام  م��ر�ق��ب  و�ك���د  �ل��ن��اف��ذ. 
�لدكت�ر و�ئل �لعرم�طي �أن هذه �ل�ر�سة 
بني  �لت�ساركية  تعزيز  �ط��ار  يف  ت��اأت��ي 
�لقطاع �لعام و�خلا�س لتعريفهم بقان�ن 
وحدة  تخ�سي�س  بعد  وخا�سة  �لع�سار 
معنية برتخي�س وكالء �لع�سار ومزودة 
بخرب�ء يف هذ� �ملجال مبا يخدم تط�ير 
�أع��م��ال �ل�����س��رك��ات وح��م��اي��ة �أم����ل��ه��م 

و�إيجاد �آليات قان�نية لهذه �ل�سركات.
و��ساف �ن �لدورة �لتدريبية �مل�ؤهلة 
لم��ت��ح��ان ت��رخ��ي�����س وك���الء �لإع�����س��ار 

�ستعقد  حيث  �ملقبل،  �خلمي�س  �ستنطلق 
على  �ل�سركات  مر�قبة  د�ئ���رة  مقر  يف 
وحدة  رئي�س  وقدمت  �أيام.  ثمانية  مد�ر 
و�ل��رق��اب��ة  �لإع�����س��ار  وك���الء  ترخي�س 

عر�سا  �ل�ر�سة  خالل  �ل�سه��ن  ع��طف 
ت�سمن �لعديد من �ملحاور �أهمها �لتعريف 
وم��ه��ام  عملها  و�آل���ي���ة  �ل����ح���دة  مب��ه��ام 
تطبيق  و�أهمية  �لإع�سار  وك��الء  جلنة 
�لقت�ساد  تط�ير  يف  �لإع�����س��ار  ق��ان���ن 

و��ستمر�رية �لأعمال وحت�سني �أد�ئها.
ب��ق��ان���ن  ب��ال��ت��ع��ري��ف  يتعلق  وف��ي��م��ا 
جلنة  ع�س�  قدم  و�إج��ر�ء�ت��ه،  �لإع�سار 
وك����الء �لإع�������س���ار و�خل���ب���ري يف جم��ال 
�لن�سي��ت،  ف��ار���س  �ل��دك��ت���ر  �لإع�����س��ار، 

يت�ىل  وم��ن  �لإع�����س��ار  �أن�����ع  ع��ن  �سرحا 
ومر�حله  �لإع�سار  �إ�سهار  طلب  تقدمي 
��سهار  حالة  يف  �لت�سرف  منع  وح��الت 
�لإع�����س��ار وغ��ريه��ا م��ن �مل�������س��ي��ع ذ�ت 

�لعالقة.

الضمان: أسبوعان النتهاء حملة »بــادر« 
لشمول المنشآت بالضمان االجتماعي

االقتصاد الرقمي تحذر من روابط وهمية 
تدعي الحصول على حواسيب مجانا

حماية المستهلك: تفاوت 
ملحوظ في أسعار الخضار

وكالة الطاقة الدولية تقلص 
توقعاتها للطلب على النفط

الصناعة والتجارة: الجوائز والسحوبات 
بالمنشآت التجارية تتم تحت المراقبة

ارتفاع أسعار المنتجين الزراعيين

ورشة تعريفية بمهام وحدة ترخيص 
وكالء االعسار والقانون النافذ
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*وكاالت
ُتفتتح �لي�م �خلمي�س �جل�لة �ل�سابعة 
لدوري �ملحرتفني �لأردين، و�سط طم�حات 
�لتع�ي�س  عن  �لبحث  بني  للفرق،  جديدة 

وتعزيز �لنت�سار�ت.
ويظهر يف هذه �جل�لة �لفي�سلي، �لذي 
�خلام�سة  �جل�لتني  يف  لقائيه  تاأجيل  مت 
�أع�سائه  من   8 �إ�سابة  ب�سبب  و�ل�ساد�سة، 

بفريو�س ك�رونا.
ويبحث معان و�سحاب عن �لف�ز، عندما 
يتقابالن م�ساء �لي�م �خلمي�س على ��ستاد 

عمان �لدويل.
�آخ��ر ثالث  ت��ع��ادل يف  وك��ان معان ق��د 
ج�لت، لي�ستقر يف �ملركز �خلام�س بر�سيد 

9 نقاط.
تعر�س  �ل��ذي  �سحاب  ف��اإن  �ملقابل،  يف 
�لن�سخة، على  خل�سارة هي �لأكرب يف هذه 
ت��زنه  ��ستعادة  ياأمل   ،”1-7“ �ل�سلط  يد 

�سريعا.
ويقبع �سحاب يف �ملركز �لعا�سر بر�سيد 
بينما  وتعادل،  ف�ز  من  ح�سدها  نقاط،   4

تلقى 4 خ�سائر.
�جلمعة  غ��د�  م�ساء  �ل�سلط  ويلتقي 

نظريه �جلزيرة، على ��ستاد عمان �لدويل، 
يف م��جهة بها ن�ع من �لتكاف�ؤ بني م��زين 

�لق�ى.
و�سيدخل �ل�سلط �ملبار�ة منت�سيا بف�زه 
�لكبري على �سحاب، و�سيك�ن �ساحب �ملركز 
�لثامن بر�سيد 7 نقاط بحاجة ما�سة لف�ز 
�سلم  على  م�قعه  حت�سني  بهدف  ج��دي��د، 

�لرتتيب.
�بتعد  �ل��ذي  �جلزيرة  ف��اإن  �ملقابل،  يف 
وتر�جع  �لن��ت�����س��ار�ت،  �سكة  ع��ن  م���ؤخ��ر� 
يطمح  نقاط،   7 بر�سيد  �ل�سابع  للمركز 

�أي�سا للف�ز.
�ل�سريح،  �جلمعة  �لأهلي  وي�ست�سيف 
ع��ل��ى �����س���ت���اد �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 
تك�ن  �أن  ُيت�قع  م��جهة  يف  بالق�ي�سمة، 

عامرة بالإثارة.
�جل�لة  يف  �قتن�س  ق��د  �لأه��ل��ي  وك��ان 

�مل��ا���س��ي��ة ن��ق��ط��ة ج���دي���دة، ب��ت��ع��ادل��ه مع 
حتقيق  �إىل  ي�سعى  ز�ل  ما  لكنه   ، �جلزيرة 
�أول ف�ز له يف �لن�سخة �حلالية، حيث يقبع 

باملركز قبل �لأخري بر�سيد نقطتني.
�ل�سريح  ف��اإن  �مل��ق��اب��ل،  �ل��ط��رف  وعلى 
�لفي�سلي،  م��ع  م���ؤج��اًل  ل��ق��اًء  ميتلك  �ل��ذي 
طريقه  �لنت�سار�ت  م���سلة  �أن  ي��درك 

للبقاء على مقربة من �ملت�سدر �ل�حد�ت.
متقدما  �لثاين،  �ملركز  �ل�سريح  ويتب��أ 
حيث  �إرب��د،  �حل�سني  عن  �لأه���د�ف  بفارق 
فاإنه  �ل��ف���ز  ح��ال  ويف  نقطة،   12 ميتلك 

�سيقفز لي�سارك �ل�حد�ت �ل�سد�رة.
�سر�ع �لقمة

وي�ستقبل �ل�حد�ت نظريه �حل�سني �إربد 
للتقارب  بالنظر  يف م��جهة ق�ية ومثرية، 
�ل�سبت  �للقاء  يقام  حيث  بينهما،  �لنقطي 

�ملقبل على ��ستاد عمان �لدويل.
وي��ت�����س��در �ل����ح���د�ت �ل��رتت��ي��ب �ل��ع��ام 

يعني  ق��د  تعر  و�أي  نقطة،   15 بر�سيد 
يف  للم�ساركة  ملطارديه،  �لفر�سة  �إتاحة 

�ل�سد�رة.
ل�ستعادة  ب��دوره  �إرب��د  �حل�سني  ويت�ق 
نغمة �لف�ز، بعدما تعر يف �جل�لة �ملا�سية 
ثالثا  ليحل  م��ع��ان،  م��ع  �ل�سلبي  بالتعادل 

بر�سيد 12 نقطة.
�سباب  ن��ظ��ريه  �ل��رم��ث��ا  وي�����س��ت�����س��ي��ف 
�لأردن، �ل�سبت �ملقبل، يف مبار�ة مهمة لكال 
ب��سلة  �فتقد�  بعدما  �سيما  ل  �لفريقني، 

�لف�ز يف �جل�لة �ملا�سية.
وكان �لرمثا قد تعادل �سلبيا مع �سباب 
 9 بر�سيد  �لر�بع  باملركز  لي�ستقر  �لعقبة، 

نقاط.
�ل��ذي  �لأردن  �سباب  ف��اإن  �مل��ق��اب��ل،  يف 
يف   ،3-1 �ل�حد�ت  �أم��ام  للخ�سارة  تعر�س 
عرب  �ل�ستفاقة  يف  ياأمل  �ملا�سية،  �جل�لة 

حتقيق نتيجة �يجابية.

م�قفه  �سع�بة  �لأردن  �سباب  وي��درك 
�ملركز  يحتل  حيث  �ل��رتت��ي��ب،  �سلم  على 

�لتا�سع، بر�سيد 5 نقاط.
�ملقبل،  �لأحد  �لعقبة،  �سباب  ويخ��س 
��ستاد  على  �لفي�سلي  م��ع  ق�ية  م��جهة 

�لأمري حممد بالزرقاء.
�لأول،  �ل��ف���ز  حتقيق  �لعقبة  وي��اأم��ل 
�جل�لة  يف  ثمينا  ت��ع��ادل  خطف  بعدما 
�ملركز  يف  بقي  لكنه  �لرمثا،  من  �ملا�سية 

�لأخري بر�سيد نقطة و�حدة.
نف�سه  �سيجد  �لفي�سلي  فاإن  جهته،  من 
يطمئن  ف���ز  لتحقيق  بحاجة  غياب  بعد 
�ملناف�سة  يف  طم�حاته  ويعزز  جماهريه، 

على �للقب.
�ل�����س��اد���س  �مل��رك��ز  �لفي�سلي  وي��ح��ت��ل 
مباريات،   4 من  ح�سدها  نقاط،   8 بر�سيد 
�أمام �جلزيرة  م�ؤجلني  لقائني  حيث ميتلك 

و�ل�سريح على �لت��يل.

*وكاالت
دخ�ل  �لأربعاء،  �إ�سباين،  �سحفي  تقرير  �أكد 
بر�سل�نة  �هتمامات  �سمن  �أم�سرتد�م،  �أياك�س  جنم 

للتعاقد معه خالل �ل�سيف �جلاري.
ديب�رتيف�”  “م�ندو  �سحيفة  وب��ح�����س��ب 
ظهري  د�ست،  �سريجين�  �لأمريكي  فاإن  �لإ�سبانية، 

�أمين �أياك�س على ر�د�ر �ملدرب رونالد ك�مان
و�أ�سار ذ�ت �مل�سدر �إىل �أن بر�سل�نة لن يربم �أي 
�سفقات خالل �ل�سيف �جلاري، قبل �أن يتخل�س من 

لعبيه، لت�فري �ملال �لالزم لإمتام �لتعاقد�ت.
�أب���دى  بر�سل�نة  �أن  �ل�سحيفة  و�أو���س��ح��ت 
ج�رجيني�  مثل،  �لالعبني،  م��ن  بعدد  �هتمامه 
مارتينيز  ولوت���ارو  دي��ب��اي  وممفي�س  فينالدوم 
فرتة  يف  معهم  �لتعاقد  �أجل  من  �ألكنتار�،  وتياج� 

�لنتقالت �ل�سيفية.
�لأمين  ظهريه  من  للتخل�س  بر�سل�نة  وي�سعى 
�لربتغايل نيل�س�ن �سيميدو، من �أجل ت�فري مبلغ 40 
ملي�ن ي�رو، على �أن يتم تع�ي�سه ب�سفقة جديدة.

لعب  بيلريين،  هيكت�ر  �لإ�سباين  ��سم  وتردد 
�أن  �آر�سنال، لتع�ي�س رحيل �سيميدو �ملحتمل، قبل 
يظهر ��سم �لالعب �سريجين� د�ست، و�لذي يلعب يف 

�سف�ف �ملنتخب �لأمريكي.
�سبيل  على  �ل��الع��ب  �سم  بر�سل�نة  وي��در���س 
�لقيمة  �أولهما  ل�سببني،  نهائًيا،  ولي�س  �لإع���ارة 
�لالعب  يف  �لكافية  �لثقة  ع��دم  و�لثاين  �ملالية، 

�ل�ساب.

عودة الفيصلي تزين الجولة 
السابعة للدوري األردني

كومان يطلب صفقة غير موثوقة

*وكاالت
خ��اط��ب ن����ادي �ل��رم��ث��ا، �حت����اد ك���رة �ل��ق��دم، 
يف  لع��ب���ن  �رتكبها  خمالفات  ح���ل  لال�ستي�ساح 
فريق �ل�حد�ت خالل �ملبار�ة �لتي جمعت �لفريقني 

�خلمي�س �ملا�سي، دون �أن يتم �لبت فيها.
وقال �لناطق �لعالمي لنادي �لرمثا حممد �ب� 
عاق�لة ل�كالة �لنباء �لردنية )برت�( �لربعاء، �أن 
حار�س مرمى فريق �لرمثا عبد�هلل �لزعبي و�ملدير 

قبل  من  لإ�ساءة  تعر�سا  طن�س،  عبد�هلل  �لإد�ري 
لعبني يف فريق �ل�حد�ت، حيث قام مر�قب �ملبار�ة 
بالإ�سارة �إىل ما جرى يف �مللعب، قبل �ن يتفاجاأ �لرمثا 
بغياب �ي عق�بة بحق �لالعبني �مل�سيئني. و��ساف “ 
�جرينا �ت�سال مع �أمني عام �حتاد �لكرة �سمر ن�سار 
ولكنا  ��ستي�ساحنا،  �جابه على  للح�س�ل على  �أم�س، 
�لي�م  يدفعنا  �لذي  �لأمر  �لآن،  حتى  �لرد  نتلق  مل 

لإر�سال خطاب ر�سمي، و�نتظار �لرد .

*وكاالت
�إد�رة مدينة �حل�سن �لريا�سية يف �ربد،   �علنت 
جاهزية ملعب كرة �لقدم، ل�ست�سافة مبار�ة �لرمثا 
و�سباب �لردن �لتي جتري ي�م �ل�سبت �ملقبل، يف �طار 

مناف�سات �لأ�سب�ع �ل�سابع بدوري �ملحرتفني.
�مللعب،  �ملدينة على جاهزية  �إد�رة  تاأكيد  وجاء 
بعد طلب نادي �حل�سني �ربد، نقل مبارياته �لبيتية 
عدم  بد�عي  عمان،  مالعب  �إىل  �حل�سن  �ستاد  من 
�سالحية �مللعب لإقامة �ملباريات. و��سار مدير مدينة 
�حل�سن �لريا�سية حمم�د بني �سالمة ل�كالة �لنباء 
�لردنية )برت�(، �إىل �أن ك��در �لعمل، ت���سل �لليل 

بالنهار يف تاأهيل �مللعب، �لذي بات جاهز� ل�ست�سافة 
�ملباريات، م��سحا �ن �إد�رة نادي �لرمثا، قامت �أم�س 
�مللعب، ملعرفة مدى جاهزيته ل�ستقبال  �إىل  بزيارة 
مبار�ة فريقهم ي�م �ل�سبت �ملقبل �أمام �سباب �لردن، 
�لر�سية  �سالحية  ح�ل  �يجابي  بانطباع  لتخرج 
ل�ست�سافة �للقاء. و�أكد بني �سالمة �أن ك��در �لعمل، 
�ملا�سية،  �لقليلة  �لي��ام  خالل  ط�يال  وقتا  �أم�ست 
تعترب  و�لتي  �مللعب،  يف  �خللل  نقاط  بع�س  ملعاجلة 
�إد�رة  �أن  �إىل  م�سري�  �لع�سبية،  �ملالعب  يف  طبيعية 
�ملدينة تبذل جهد� كبري� للحفاظ على �مللعب �لذي 

يخدم �لكرة �لردنية.

*وكاالت
بع�س  تنظيم  يف  �ل��ب��دء  �لكر�تيه  �حت��اد  ق��رر 
�لبط�لت عن بعد، ب�سبب تد�عيات جائحة ك�رونا.

م�سطفى  �ل��ك��ر�ت��ي��ه،  �حت����اد  م��دي��ر  وك�����س��ف 
�لفاع�ري، �أن بط�لة �ململكة �ملفت�حة للكاتا �لفردي 
و�جلماعي جلميع �لفئات للذك�ر و�لإناث �ستقام عن 
�لفاع�ري،  و�أعلن  بعد )�ون لين( ي�م 26 �حلايل. 

يف ت�سريح ل�كالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، فتح باب 
بط�لة  يف  بامل�ساركة  �لر�غبني  ل�ستقبال  �لت�سجيل 
�ململكة �ملفت�حة للكاتا خالل �لفرتة من 20 �إىل 22 

�حلايل.
�أن هذه �لبط�لة كانت مقررة  و�أو�سح �لفاع�ري 
ب�سبب  تاأجيلها  يتم  �أن  قبل  �ملا�سي  �آذ�ر  �سهر  خالل 

جائحة ك�رونا.

*وكاالت
يف  م���������س������ره  �لردين  �ل���ت���ح���ك���ي���م  ب������د�أ 
�لتي  �ل��ق��دم  لكرة  �سيا  �آ �ب��ط��ال  دوري  بط�لة 
على  �لدوحة  �لقطرية  �لعا�سمة  ت�ست�سيفها 
�لردين  �حل��ك��ام  ط��اق��م  د�ر  و�أ �لتجمع.  ن��ظ��ام 
ن�����س  ده����م خم���ادم���ة و�أح���م���د م���ؤ �مل���ك����ن م���ن �أ
فريقي  م��ب��ار�ة  في�سل،  و�أح��م��د  ب��ك��ار  وحم��م��د 
جرت  �لتي  �لير�ين  و�سبهان  �ل�سع�دي  �لن�سر 
�خلبري  ت�ىل  فيما  �لن�سر،  بف�ز  و�نتهت  �أم�س 
�حلايف  ��سماعيل  �لأردين  �ل��دويل  �لتحكيمي 
�ل�سع�دي  �لهالل  فريقي  مبار�ة  حكام  تقييم 
وزب���ك���ي. وي�������س��ل خم��ادم��ة  وب��اخ��ت��اك���ر �لأ
عندما  غد،  ي�م  �سي�ية  �لآ �لبط�لة  يف  م�س��ره 

فريقي  م��ب��ار�ة  يف  �ل��ر�ب��ع  �حلكم  مهمة  يت�ىل 
فيما  �ل�����س��ع���دي،  و�له��ل��ي  �ل��ع��ر�ق��ي  �ل�سرطة 
يف  �لثاين  �مل�ساعد  �حلكم  مهمة  ن�س  م�ؤ يت�ىل 
و�سباب  �لي��ر�ين  �سهرخ�درو  فريقي  م��ب��ار�ة 
ك����د �حل����ايف ل���ك��ال��ة  �له���ل���ي �لم����ار�ت����ي. و�أ
قطر،  م��ن  �لرب��ع��اء  )ب��رت�(  �لردن��ي��ة  ن��ب��اء  �لأ
وتقدير  باحرت�م  يحظى  �لردين  �لتحكيم  ن  �أ
�جل��م��ي��ع، ب��دل��ي��ل ����س��ت��دع��ائ��ه ل��ل��م�����س��ارك��ة يف 
�سيا،  �آ �ب��ط��ال  بحجم  ك��ب��رية  ك��روي��ة  ت��ظ��اه��رة 
�لقدم،  لكرة  �سي�ي  �لآ �لحت��اد  �أن  �إىل  م�سري� 
�لردين  للتحكيم  جديدة  مهام  لناطة  ي�ستعد 
م�ساركة  ت�سهد  �ل��ت��ي  ���س��ي���ي��ة  �لآ �لبط�لة  يف 

�سيا. �آ يف  �لفرق  نخبة 

*وكاالت
مفاو�سات  يف  �ل�سع�دي  �ل�سباب  ن��ادي  دخ��ل 
�لإجنليزي،  �آر�سنال  نادي  جن�م  �أحد  مع  جدية 

�ملقبل. �مل��سم  يف  �خللفي  �خلط  تعزيز  �أجل  من 
�ل��ن��ج��م  �ل�����س��ب��اب ق���د جن���ح يف ���س��م  وك����ان 
�إ�سبيلية  و�سط  لعب  بانيجا  �إيفر  �لأرجنتيني 
جديد. بنجم  ت�سكيلته  تزيني  يف  وياأمل  �ل�سابق، 

عرب  �ل��ي���ن��ان��ي��ة   SDNA �سحيفة  وق��ال��ت 
مل  �ل��ذي  �ل���ق��ت  يف  �إن��ه  �لإن��رتن��ت  على  م�قعها 
�ل��ي���ن��اين،  �آر���س��ن��ال،  ن���ادي  م��د�ف��ع  فيه  ي�ستقر 
خروجه  بعد  �ملقبلة  وجهته  على  �س�كر�تي�س 
�أرتيتا،  ميكيل  للجانرز،  �لفني  �ملدير  خطط  من 
طاولة  على  “ملكيا”  عر�سا  �ل�سباب  نادي  و�سع 

يف  و�ح���دة  �سنة  تبقي  م��ن  وب��ال��رغ��م  �ل��الع��ب. 
�ملرجح  من  �أنه  �إل  �آر�سنال،  مع  �س�كر�تي�س،  عقد 
من  يعد  باأنه  علما  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  مغادرته 
عن  يبحث  �لذي  �لإيطايل  ناب�يل  نادي  �أه��د�ف 

رحيله. حال  ك�ليبايل  كاليدو  لنجمه  بديل 
عر�س��  �ل�سباب  م�س�ؤويل  �إن  �ل�سحيفة  وقالت 
�سن��ت،   3 ل�  ميتد  عقد�  �لي�ناين  �لالعب  على 
�أن  �إىل  ي�رو، م�سرية  ملي�ن   11.5 �إجمايل  بر�تب 
�نتظار  يف  �س�كر�تي�س،  ملعب  يف  باتت  �لآن  �لكرة 

�لنهائي. قر�ره 
�أنه  �سابق،  وق��ت  يف  �سرح  قد  �لالعب  وك��ان 
عن  بحثه  م�ؤكد�  �لي�نان،  �إىل  �لع�دة  ين�ي  ل 

�أوروبا. مالعب  يف  ق�ية  جتربة 

*وكاالت
ك��ارت��ريون  باتري�س  �لفرن�سي  رح��ل 
ب�سكل  �ل��زم��ال��ك  ل��ف��ري��ق  �ل��ف��ن��ي  �مل��دي��ر 
مفاجئ عن تدريب �لقلعة �لبي�ساء خالل 
عن  �أنباء  و�سط  �ملا�سية  �لقليلة  �ل�ساعات 

�رتباط ��سمه بقيادة �لتعاون �ل�سع�دي.
ن��ادي  د�خ���ل  �لآن  �ل�����س���ؤ�ل  و�أ���س��ب��ح 
�لذي  �جلديد  �ملدرب  �سيك�ن  من  �لزمالك 
على  �سهر  م��ن  �أق���ل  قبل  �ملهمة  �سيقبل 
خ��س مناف�سات ن�سف نهائي دوري �أبطال 

�أفريقيا؟
ح�سم  �لزمالك  رئي�س  من�س�ر  مرت�سى 
�أجنبي  مدرب  مع  �لتعاقد  باإعالنه  �لأم��ر 
لقيادة �لفريق بدوري �لأبطال و��ستكمال 
جديد  م��درب  تعيني  فكرة  �أن  �إل  �مل��سم 
كبرية  خماطرة  �ستك�ن  �ملرحلة  ه��ذه  يف 
يتحمل  ل��ن  �لأج��ن��ب��ي  �مل���درب  �أن  خا�سة 

م�س�ؤولية دوري �لأبطال ب�س�رة كاملة.
بالنظر  �لزمالك  �إد�رة  طالب  �لبع�س 
�ملدربني  �إىل  و�لع�دة  �لقريب  �ملا�سي  �إىل 

�لفريق،  مع  ملفتة  جناحات  حقق��  �لذين 
وحت���دي���د� �ل��ث��ن��ائ��ي �لأب�����رز �ل��ربت��غ��ايل 
كري�ستيان  و�ل�س�ي�سري  فريير�  جي�س��لدو 
وخالفات  و�لع��ت��ز�ل..  جرو�س  جرو�س. 
مرت�سى ظهرت مطالبات عرب بع�س م��قع 
�ملفاو�سات  باب  �لت���سل �لجتماعي بفتح 
جمدد�  جرو�س  كري�ستيان  �ل�س�ي�سري  مع 
يف  �لزمالك  لقيادة  ��ستثنائية  مهمة  يف 

دوري �لأبطال.

�لقاري  للتت�يج  �لزمالك  �أعاد  جرو�س 
�لك�نفدر�لية  ك��اأ���س  لقب  ح�سد  بعدما 
رف�س  لكنه  �ملا�سي،  بامل��سم  �لأفريقية 
يف  ودخ��ل  �لرحيل  وف�سل  عقده  جتديد 
رئي�س  من�س�ر  مرت�سى  مع  ح��ادة  خالفات 

�لزمالك �حلايل.
ب��ني  ت����ب����دو ج����ي����دة  �ل����ع����الق����ات ل 
�لكرة  على  �مل�سرف  �أم��ري  وجنله  مرت�سى 
�مل��درب  �أن  كما  ج��رو���س  كري�ستيان  وب��ني 
�ل�����س���ي�����س��ري �أع��ل��ن م��ن��ذ ف���رتة �ع��ت��ز�ل��ه 

�لزمالك  جماهري  بع�س  لكن  �ل��ت��دري��ب، 
خا�سة  جمدد�  )�لعر�ب(  ع�دة  يف  تطمع 
�لالعبني  ق����در�ت  ج��ي��د�  يعلم  ك���ان  �أن���ه 

�حلاليني بالزمالك و�سبق له قيادتهم.
فريير�.. و�لع�سا �ل�سحرية

يطالب �لبع�س �لآخر بع�دة �لربتغايل 
�لثنائية  �إجناز  �ساحب  فريير�  جي�س��لدو 

�ملحلية يف م��سم 2014–2015.
فريير� رحل م�ؤخر� عن قيادة �سانت��س 

�لرب�زيلي يف �سهر �أغ�سط�س/ �آب �ملا�سي.

وي��ط��م��ع ج��م��ه���ر �ل��زم��ال��ك يف ع���دة 
�ل��ربت��غ��ايل  �مل����درب  �أن  خ��ا���س��ة  ف��ريي��ر� 
ميلك  كاأنه  ويبدو  ق�ية  �سخ�سية  �ساحب 
�لفريق  على  �أ�سل�به  لفر�س  �سحرية  ع�سا 

�لأبي�س يف �ملرحلة �لقادمة.
فريير�  مع  �لزمالك  تفاو�س  �أن  و�سبق 
كري�ستيان  �ل�س�ي�سري  �مل��درب  رحيل  بعد 
ج��رو���س، يف خ��ت��ام �مل������س��م �مل��ا���س��ي، لكن 
لظروف  �لأم���ر  تاأجيل  ف�سل  �ل��ربت��غ��ايل 

�إجر�ء جر�حة يف كتفه.

نادي الرمثا يطالب االتحاد بإيضاحات حول 
مخالفات خالل مباراته أمام الوحدات

ملعب الحسن يعلن جاهزيته 
الستضافة مباراة الرمثا وشباب األردن

اتحاد الكراتيه ينظم بطولة 
المملكة بالكاتا عن بعد

التحكيم األردني يبدأ مشواره 
في دوري ابطال آسيا بقطر

الشباب السعودي يضع عقدا 
ملكيا على طاولة نجم آرسنال

هل تنقذ الدفاتر القديمة 
الزمالك من ورطة كارتيرون؟

*وكاالت
جنمه  ب�سبب  جديدة،  �أزم��ة  بر�سل�نة  تنتظر 
تقرير  بح�سب  مي�سي،  لي�نيل  �لأرجنتيني  وقائده 

�سحفي كتال�ين.
ويرتقب �لبار�سا حاليا حتديد م�قف مي�سي من 
�لن�سمام ملنتخب بالده، للم�ساركة يف ت�سفيات كاأ�س 
�لعامل 2022 �أمام �لإك��دور وب�ليفيا، ي�مي 8 و13 

�أكت�بر/ت�سرين �أول �ملقبل.
ديب�رتيف�”  “م�ندو  ���س��ح��ي��ف��ة  وب��ح�����س��ب 
�لكتال�نية، فاإن �لإجر�ء�ت �لحرت�زية �سد فريو�س 
ك�رونا، ت�ست�جب �أن يدخل �لالعب �حلجر �ل�سحي 

ملدة �أ�سب�عني، قبل �لت��جد رفقة منتخب بالده.
�أبرز  خدمات  بفقد�ن  �لبل�جر�نا  ذلك  ويهدد 
بالدوري  مباريات  ثالث  �أول  يف  �لدوليني،  �لالعبني 

�لإ�سباين.
مبارياته  �أوىل  خل��س  حاليا  بر�سل�نة  وي�ستعد 
�سبتمرب/  27 ي�م  فياريال  ي��جه  حيث  �لليجا،  يف 

�أيل�ل �جلاري.
ويف حال ��ستدعاء مي�سي �إىل منتخب �لأرجنتني، 
ما  �مل�عد،  من  �أ�سب�عني  قبل  �ل�سفر  عليه  �سيتعني 
يعني غيابه �أمام فياريال ثم �سيلتا فيج� و�إ�سبيلية.

ميسي يضع برشلونة
 في ورطة كبرى
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دعوة اىل ح�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي
ح�ضرات ال�ضادة امل�ضاهمني 

حتية طيبة وبعد ...
 ٢٠٢٠ ل�ضنة   )٥( رقم  الدفاع  وامر   ١٩٩٢ )١٣(ل�ضنة  رقم  الدفاع  قانون  باحكام  عمال 
بتاريخ ٢٠٢٠/4/٩ مبوجب  واالجراءات ال�ضادرة عن معايل وزير ال�ضناعة والتجارة والتموين  
امر الدفاع اعاله نت�ضرف بدعوتكم حل�ضور اجتماع الهيئة العامة العادي اخلام�س والع�ضرين ل�ضركة 
ال�ضرق املتو�ضط الأحبار الطباعة ذ.م.م  من خالل و�ضائل االت�ضال املرئي وامل�ضموع وااللكرتونية 
والذي �ضيعقد يف متام ال�ضاعه الواحدة ظهرا من يوم ال�ضبت املوافق ٢٠٢٠/٩/٢6 وذلك من خالل 
تطبيق )Zoom(  الذي يوفر  و�ضيلة االت�ضال املرئي للم�ضاهمني .وذلك للنظر يف جدول االأعمال 

واتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأنه .
ويرجى ح�ضوركم هذا االجتماع من خالل تطبيق )Zoom( من خالل الرابط التايل:

https://us04web.zoom.us/j/8450987137?pwd=T3BiV09sTViZ3RmU0RIMmhSbGU2dz09
الربيد  عرب  امل��رور  وكلمة  االجتماع  برقم  باحل�ضور  الراغب  امل�ضاهم  تزويد  �ضيتم  حيث 
االلكرتوين ويف حال عدم متكنكم من ح�ضور االجتماع نرجو توكيل من ترونه منا�ضبا من امل�ضاهمني 

لتمثيلكم يف االجتماع على ان يتم ار�ضال التوكيل اىل ال�ضركة على الربيد االلكرتوين
 info@emplink.com  قبل موعد االجتماع
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*غزة 
عبد  �ل�سرى  �س�ؤون  يف  �ملخت�س  ق��ال 
�لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  �ن  فرو�نة  �لنا�سر 
منذ  فل�سطينية  و�سيدة  فتاة   63 �عتقل 

�أزمة ك�رونا يف �ملنطقة.
�لربعاء،  �سحفي،  ت�سريح  يف  و�أ�ساف 
�ملعتقالت  معظم  عن  �ف��رج  �لح��ت��الل  �ن 
فيما  قليلة،  و�أ�سابيع  لأيام  �عتقالهن  بعد 
ما  منذ  �ملعتقالت  �ىل  �لباقيات  �ن�سممن 
قبل ك�رونا، لي�سل �إجمايل عدد �لأ�سري�ت 
�إىل  �لحتالل  �سج�ن  يف  �لي�م  �لقابعات 
ومري�سات،  �أمهات  بينهن  ��سرية،   41 نح� 
وم��ن ب��ني �لأ���س��ري�ت �أ���س��ريت��ان م��ن قطاع 

غزة.
���س��ل��ط��ات �لح���ت���الل مل  �ن  و�و����س���ح 
�خلا�سة،  و�حتياجاتهن  �أعمارهن  ت��ر�ِع 

مق�مات  من  �لأدن��ى  �حل��د  لهن  ت�فر  ومل 
�ل�سج�ن  يف  �ل�سالمة  و�إج��ر�ء�ت  �ل�قاية 
فيها  ُي��ح��ت��ج��ز  �ل��ت��ي  �لتحقيق  وم��ر�ك��ز 
�لن�ساء، ودون �لأخذ بعني �لعتبار وج�د 
مري�سات وجريحات بينهن، مبينا �ن �د�رة 
�ل�سج�ن مل تعالج م�سكلة �لكتظاظ، ومل 
�أو  و�ملخالطة  �لحتكاك  م�ست�ى  ُتخف�س 
حماية  �لي�مية،  )�لأمنية(  �لج��ر�ء�ت 
تز�يد  ظل  يف  و�ل�سابة  �لعدوى  من  لهن 
�سف�ف  يف  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س  �ل���س��اب��ات 
ُينذر  �لذي  �لأمر  و�ل�سجانات،  �ل�سجانني 
و�أو�ساعهن  �لأ���س��ري�ت  حياة  على  بخطر 
�حتمالية  �ىل  بع�سهن  وُيعر�س  �ل�سحية، 
�ل���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���س. وذك���ر ب���اأن �د�رة 
�جر�ء�ت  �تخذت  �ل�سر�ئيلية  �ل�سج�ن 
فرتة  بعد  �لن�ساء  �سجن  د�خ��ل  حم��دودة، 

�ملنطقة  يف  ك���رون��ا  ف��ريو���س  تف�سي  م��ن 
و��سابة �لعديد من �ل�سجانني و�ل�سجانات، 
ت�سكل  ول  كافية  غ��ري  �إج����ر�ء�ت  لكنها 
خطر  م��ن  ل��الأ���س��ري�ت  حقيقية  ح��م��اي��ة 
بزيار�ت  �سمحت  كما  بالفريو�س،  �ل�سابة 
فيما  متفاوتة،  فرت�ت  يف  لبع�سهن  �لأه��ل 
ُي�سمح لالأ�سري�ت بالت���سل مع �لأهايل  مل 
�نقطاع  وق��ت  يف  �لبديلة  �ل��سائط  عرب 
�أزم��ة  خ��الل  �نتظامها  وع���دم  �ل��زي��ار�ت 

“ك�رونا”.
�لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  ق��ت  و�عتقلت 
ف��ج��ر �لأرب����ع����اء، �أح����د ع�����س��ر م����ط��ن��ا 
�ل�سفة  يف  خمتلفة  مناطق  من  فل�سطينيا 

�لغربية �ملحتلة.
وقال نادي �ل�سري �لفل�سطيني يف بيان، 
�قتحمت  �لإ�سر�ئيلي  �لحتالل  ق��ت  �أن 

وبيت  �خلليل  م��دن  يف  متفرقة  مناطق 
حلم و�لبرية ور�م �هلل، و�عتقلت �مل��طنني 

�لحد ع�سر بزعم �أنهم مطل�ب�ن.
وق�������س���ف���ت ط�����ائ�����ر�ت �لح����ت����الل 
�لإ���س��ر�ئ��ي��ل��ي ف��ج��ر �م�����س و�ل��ل��ي��ل��ة قبل 
للمقاومة  تابعة  م����ق��ع  ع��دة  �ملا�سية 

�لفل�سطينية يف قطاع غزة.
طائر�ت  �ن  فل�سطينية  م�سادر  وقالت 
�ل�س��ريخ  م��ن  ب��ع��دد  ق�سفت  �لح��ت��الل 
م���ق��ع��ا ل��ل��م��ق��اوم��ة يف حم��ي��ط �جل��ام��ع��ة 
�سمال  لهيا  بيت  غرب  �سمال  �لأمريكية 
دير  غربي  للمقاومة  وم�قعا  غزة  قطاع 
للمقاومة  وم�قعا  �لقطاع  و���س��ط  �لبلح 

�سرقي حي �لتفاح �سرقي مدينة غزة.
باملنازل  ����س��ر�ر  عن  �لق�سف  و�أ�سفر 

و�ملمتلكات، ومل يبلغ عن وق�ع �إ�سابات.

*وكاالت
تعتزم  �أن��ه��ا  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  �أع��ل��ن��ت 
ن��ي���ي���رك،  يف  ح�����س���ري��ة  ق��م��ة  تنظيم 
ك���رون��ا،  ف��ريو���س  جائحة  �أزم���ة  ت��ت��ن��اول 
�لأمر �لذي لقي معار�سة من بع�س �لدول، 
�مل�ساركة  ع��ن  �أخ���رى  دول  ق��ادة  وع���دول 
وذك��ر  �ل�سحي.  �حل��ج��ر  �سيا�سة  ب�سبب 
يف  �ل��ع��ام��ة  للجمعية  �جل��دي��د  �ل��رئ��ي�����س 
ب�زكري،  ف�لكان  �لرتكي  �ملتحدة،  �لأمم 
�جلل�سة  ه��ذه  �أن  �سحفي،  م���ؤمت��ر  خ��الل 
ُتعقد  �أن  يفرت�س  للجمعية  �ل�ستثنائية 
لكن  ن�فمرب”.  من  �لأول  �لأ�سب�ع  “يف 
عدة  دول  باأن  �أف��ادت  دبل�ما�سية  م�سادر 
�عرت�ست على هذ� �لتاريخ، معتربة �أنه من 
للح�س�ر  �لعامل  قادة  دع�ة  لأو�ن��ه  �ملبكر 

�إىل ني�ي�رك يف وقت ل تز�ل فيه �لدول 
�ملتحدة،  �ل���لي��ات  مقدمتها  ويف  �أج��م��ع، 
�أي قدرة  �ل�باء من دون  تف�سي  تعاين من 

على �ل�سيطرة عليه.
نف�سها،  �لدبل�ما�سية  للم�سادر  ووفقا 
فاإن �لأطر�ف �ملعنية تتفاو�س حاليا على 
�أن يك�ن م�عد هذه �لقمة �ل�ستثنائية يف 

�لأ�سب�ع �لأول من دي�سمرب.
�لأمم  ت�ستاأنف  ب��اأن  ب�زكري  ويطالب 
�أقرب  يف  �حل�س�رية  �جتماعاتها  �ملتحدة 
�لجتماعات  هذه  ب��اأن  علما  ممكن،  وقت 
ب�سبب  م��ار���س  منذ  �لفيدي�  ع��رب  تعقد 
�إن  �لرتكي  �لدبل�ما�سي  وقال  ك�فيد-19. 
كثري�،  تاأخرت  �جلائحة  ح�ل  �لقمة  هذه 

وكان ينبغي �أن تعقد منذ ي�ني�.

مهم.  �ل�سيا�سي  “�لت�قيت  �أن  و�أو�سح 
تفقد  م��قيتها  يف  �لأم�ر  تنجز  ل  عندما 
و�لأ�سخا�س  �لجتماع  ه��ذ�  ب��ني  �ل�سلة 

�لذين يت�قع�ن نتيجة منه«.
�ل��ظ��روف  �سمحت  “طاملا  و�أ����س���اف: 
لعقد  �أخ���ط���ط  ف���اأن���ا  ب���ذل���ك،  �ل�����س��ح��ي��ة 
�لعامة”،  للجمعية  ح�س�رية  �جتماعات 
�لتي  �ل��ت��د�ب��ري  لأن  �أ���س��ف��ه  ع��ن  م��ع��رب��ا 
ملكافحة  �مل��ت��ح��دة  �ل����لي���ات  �ت��خ��ذت��ه��ا 
على  �مل�ستحيل  م��ن  “جعلت  �جل��ائ��ح��ة 
يف  ح�س�ريا  وي�سارك  ياأتي  �أن  زعيم  �أي 
ني�ي�رك  �لعامة” يف  �جتماعات �جلمعية 

�لأ�سب�ع �ملقبل.
عملنا  “يف  �أن���ه  ع��ل��ى  ب���زك��ري  و���س��دد 
وجها  �للقاء  عن  بديل  ل  �لدبل�ما�سي، 

مل��قف  �لأم���د  ط���ي��ل  فهم  لبناء  ل���ج��ه 
بع�سنا �لبع�س و�لت��سل �إىل حل�ل و�سط«.
و�أو����س���ح رئ��ي�����س �جل��م��ع��ي��ة �ل��ع��ام��ة 
�سجل��  دول،  روؤ���س��اء  ع�سرة  ح����ىل  �أن 
ني�ي�رك  �إىل  �سخ�سيا  للح�س�ر  �أ�سماءهم 
على  من  خطبهم  لإل��ق��اء  �ملقبل  �لأ�سب�ع 
منرب �جلمعية �لعامة، غري �أنهم عدل�� عن 
�خل�س�ع  عليهم  �أنه  لهم  تبني  بعدما  ذلك 
و�س�لهم  حال  �أ�سب�عني  ملدة  �سحي  حلجر 

�إىل �ل�ليات �ملتحدة.
�إذ�  ما  يدري  ل  �أنه  �إىل  ب�زكري  ولفت 
تر�مب،  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  ك��ان 
يف  رغبته  ع��ن  �ل�سيف  يف  �أع���رب  �ل���ذي 
يف  �لعامة  �جلمعية  �أع��م��ال  يف  �مل�ساركة 

ني�ي�رك ح�س�ريا، �سيفعل ذلك �أم ل.

غزة: االحتالل االسرائيلي يعتقل 
63 فلسطينية منذ كورونا

قمة أممية حضورية عن كورونا 
وسط رفض دول عدة

*وكاالت
�عتربت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أن �أوروبا تدخل 
�نت�سار فريو�س  ملكافحة  مرحلة حا�سمة يف معركتها 
بالفريو�س  �لإ�سابات  �أعد�د  �سجلت  ك�رونا، يف وقت 

�أرقاما قيا�سية.
وقال مدير �لط��رئ يف �ملنظمة، مايكل ر�ين، �إنه 

حان �ل�قت “ل�قف �لبحث عن حل�ل م�ستحيلة”.
و�أ�ساف �أنه ينبغي �تخاذ قر�ر�ت �سعبة حلماية 
م���سلة  على  و�حلر�س  �سعفا  �لأك��ر  �لأ�سخا�س 
�آخ��ري��ن  خ�سارة  ت���ق��ع  م��ع  ول��ك��ن  �لفتيان،  تعليم 

�ملعركة.
�إن  �فرت��سي  �سحفي  م�ؤمتر  خ��الل  ر�ي��ن  وق��ال 
�لدخ�ل يف ف�سل يبد�أ فيه  “�أوروبا تقف على عتبة 
�ستتز�يد  وحتما  �ملنازل.  د�خل  �إىل  �لع�دة  �لنا�س 

�ل�سغ�ط �إز�ء ت�سجيل �إ�سابات«.
�ملبدئني:  هذين  على  نحافظ  “كيف  و�أ���س��اف: 
�إىل  �أطفالنا  و�إع���ادة  �مل���ت  م��ن  �ل�سعفاء  حماية 
�إىل  يف�سي  �أن  يجب  ما  “�سيئا  وتابع  �ملدر�سة؟”. 

نتيجة«.
لكن  �سهلة،  �أج�بة  هناك  لي�س  ب��اأن  ر�ي��ن  و�أق��ر 
�لأ�سغر  م�ساعدة  �أج��ل  من  بتنازلت  �لقيام  يتعني 

“�لطريقة  �أن  و�ع��ت��رب  �ملجتمع.  يف  �سنا  و�لأك���رب 
�ل�حيدة للقيام بذلك هي بعزل �لبالغني �أنف�سهم مبا 

ي�سمح برت�جع �لتف�سي«.
�أطفالنا  ع�دة  �أهمية:  �أكر  “�أيهما  وت�ساءل: 
�لليلية؟”.  و�لن��دي  �حلانات  فتح  �أو  �ملد�ر�س  �إىل 
مع  �لقر�ر�ت  �تخاذ  فيه  يتعني  وقت  “هناك  وقال: 

�قرت�ب ف�سل �ل�ستاء«.
ع��دد  ع��ن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة  منظمة  و�أع��ل��ن��ت 
�إ�سابات ي�مية قيا�سية يف �أوروبا ي�م �جلمعة �ملا�سي 

بلغ 53 �ألفا و873 �إ�سابة.
و�أث���ار ه��ذ� �ل��رق��م خم���اوف يف �أوروب����ا، و�أع���اد 
�لنقا�س ب�ساأن �لطرق �لأف�سل ملكافحة �لفريو�س مع 
�لأوىل  للمرة  مد�ر�سهم  �إىل  �لتالميذ  ماليني  ع�دة 

منذ �أ�سهر.
مر�س  ���س���ؤون  يف  �لتقنية  �مل�����س���ؤول��ة  وق��ال��ت 
�ل�سحة، ماريا فان كريخ�ف،  ك�فيد-19 يف منظمة 
�أوروب��ا يع�د يف جزء  �لإ�سابة يف  �رتفاع حالت  �إن 

منه �إىل حت�سن قدر�ت �لفح�س و�لر�سد.
�حلالت  تلك  بع�س  “يف  باأنه  �أ�سافت  �أنها  غري 
يف  �سهدناه  مما  �أعلى  م�ست�يات  �إىل  �لزيادة  ت�سل 

�أبريل وماي�. وهذ� منط مقلق حتما”.

*طوكيو
ي��سيهيدي  �لأربعاء،  �لياباين،  �لربملان  �نتخب 
�س�غا، رئي�سا لل�زر�ء، خلفا لرئي�س �حلك�مة �ل�سابق 

�سينزو �آبي، �لذي ��ستقال لأ�سباب �سحية.
�ملقرب  عاما(،   71( �س�غا  يعلن  �أن  �ملرتقب  ومن 
من �آبي، عن ت�سكيلة حك�مته يف وقت لحق، لي�سبح 

�أول زعيم جديد للبالد منذ نح� 8 �سن��ت.
وكان �س�غا قد فاز، �لثنني �ملا�سي، بالنتخابات 

�لد�خلية للحزب �لليرب�يل �لدميقر�طي، لكي ي�سبح 
رئي�سا جديد� للحزب.

مب���سلة  حزبه  �أم��ام  خطاب  يف  �س�غا  ووع��د 
يف  �ل�سلطة  يت�ىل  ك��ان  �ل��ذي  �آب��ي،  �سلفه  �سيا�سة 
�أمناء  كبري  �س�غا  وكان   .2012 نهاية  منذ  �ليابان 
جمل�س �ل�زر�ء يف حك�مة �آبي. وقد و�س�ت �لربملان 
�حلزب  ميلك  حيث  �س�غا،  �نتخاب  ل�سالح  �لياباين 

�لدميقر�طي �لذي يتزعمه �لأغلبية.

*وكاالت
�خلليج  �ساحل  ���س���ب  ���س��ايل  �لإع�����س��ار  حت��رك 
و�أمطار  كارثية  ب�سي�ل  مهدد�  �لثالثاء،  �لأمريكي، 
حكام  دعا  فيما  �ل�ساطئ،  ي�سرب  ب��د�أ  �إذ  م�ستمرة، 

�أربع وليات �ل�سكان على �لفر�ر من �ل�ساحل.
�إن  لالأعا�سري،  �لأم��ريك��ي  �ل�طني  �ملركز  وق��ال 
وفل�ريد�  �ألباما  �س��حل  �سايل قد يجتاح  �لإع�سار 
وقد  �لأربعاء،  �سباح  �أو  �لثالثاء  ليل  ومي�سي�سيبي 

يت�سبب يف حدوث �سي�ل هائلة.
يف  ه��اريف  �لإع�سار  �لأذه���ان  �إىل  �سايل  ويعيد 
�أيام  مدى  على  �لأمطار  ل�سق�ط  �أدى  �لذي   ،2017

يف منطقة هي��ست�ن، مما ت�سبب يف �أ�سر�ر ج�سيمة.
�أمطار ترب� على قدمني يف  وت�قع �ملركز هط�ل 
بع�س �ملناطق، ف�سال عن حدوث �سي�ل �سديدة تهدد 

�حلياة ي�م �لأربعاء.
�لإع�سار  يحملها  �لتي  �لرياح  �سرعة  وتر�جعت 
�إىل 80 ميال يف �ل�ساعة )140 كيل�مرت� يف �ل�ساعة( 

يف �ل�ساعة �لر�بعة م�ساء بالت�قيت �ملحلي )21:00 
بت�قيت غرينت�س(.

ميال   85 بعد  على  يقع  �سايل  �إن  �مل��رك��ز  وق��ال 
ولية  يف  م�بايل  من  �جلن�ب  �إىل  كيل�مرت�(   135(
�ل�ست��ئية  �لعا�سفة  بق�ة  رياحا  ويحمل  �ألباما، 

�إىل �ل�ساطئ.
�إن��ك��ي  م�ؤ�س�سة  م��ن  و�ت�����س���ن،  ت�����س��اك  وت���ق��ع 
�أن  �ل�ست��ئية،  �لع���سف  تر�سد  �لتي  �لبحثية 
ملياري  بني  �سايل  عن  �لناجمة  �لأ���س��ر�ر  ت��رت�وح 

وثالثة مليار�ت دولر.
�إذ� حدث �أكرب  �إن هذ� قد يرتفع  وقال و�ت�س�ن 
هط�ل لالأمطار على �لياب�سة بدل من �خلليج. ودعا 
�حلكام من ل�يزيانا �إىل فل�ريد� �ل�سكان �إىل مغادرة 

�ملناطق �ملنخف�سة.
و�أعلن �لرئي�س دونالد تر�مب �لط��رئ يف �ألباما 
ومي�سي�سيبي ول�يزيانا، من �أجل �مل�ساعدة يف تن�سيق 

�لإغاثة يف حالت �لك��رث.

الصحة العالمية تحذر أوروبا: 
كورونا دخل مرحلة حاسمة

البرلمان الياباني ينتخب 
يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء

اإلعصار سالي يهدد بسيول 
كارثية ودعوات حكومية للفرار

*واشنطن
�أعلن �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، 
قد  ك�رونا  فريو�س  من  لل�قاية  لقاحا  �أن 
مما  �أ�سابيع،   4 �إىل   3 خالل  متاحا  يك�ن 
ي�ؤكد  ت�قعات مل�س�ؤولني �أمريكيني يف قطاع 

�ل�سحة و�سركة »فايزر«.
حمطة  ��ست�سافتها  منا�سبة  وخ��الل 
د�فع  فيالدلفيا،  يف  ني�ز”  “�أيه.بي.�سي 
�أزم���ة  م��ع  تعامله  ط��ري��ق��ة  ع��ن  ت��ر�م��ب 
يك�ن  قد  �للقاح  �أن  وذكر  ك�رونا  فريو�س 

جاهز� للت�زيع قريبا.
“نحن  �لأم��ريك��ي:  �لرئي�س  و�أو���س��ح 
كنت  �إذ�  لقاح..  على  �حل�س�ل  و�سك  على 
تريد معرفة �حلقيقة، رمبا كانت �لإد�رة 
على  للح�س�ل  �سن��ت  ��ستغرقت  �ل�سابقة 
�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء وجميع  لقاح ب�سبب 
�مل��فقات. ونحن �سنح�سل عليه يف غ�س�ن 
�أ�سابيع، قد ي�ستغرق �لأمر ثالثة �أو �أربعة 

�أ�سابيع”.
�ل�سحية  �ل�سلطات  طلبت  �أي��ام  وقبل 
�لأمريكية من حك�مات �ل�ليات �أن ت�ستعد 

على  ك�فيد-19،  ملر�س  م�ساد  لقاح  لت�زيع 
بح�سب  ن�فمرب،  مطلع  بحل�ل  و��سع،  نطاق 
وثائق  عن  �أمريكية  �إعالم  و�سائل  نقلت  ما 

ر�سمية.
ونقلت �سحيفة “وول �سرتيت ج�رنال” 

عن روبرت ريدفيلد مدير �ملر�كز �لأمريكية 
لل�قاية من �لأمر��س ومكافحتها “�سي دي 
حك�مات  �إىل  �أر�سلها  ر�سالة  يف  �سي” ق�له 
�ل�ليات �إنه يطلب منها “ب�س�رة عاجلة” 
�أن  �أج��ل  من  ���س��روري  ه�  ما  كل  تفعل  �أن 
تك�ن مر�كز ت�زيع �للقاح �ملرتقب يف و�سع 

ي�سمح لها بالعمل ب�سكل كامل بحل�ل �لأول 
من ن�فمرب 2020.

طرح  ببدء  �سابقا  تعهد  تر�مب  وك��ان 
نهاية  قبل  مبكر،  م�عد  يف  �للقاح  وت�زيع 
�ملا�سي ن�سرت  �أغ�سط�س  �لعام �حلايل. ويف 
�إد�رة  �أن  تاميز”  “فاينان�سال  �سحيفة 

�إقر�ر  عملية  وترية  ت�سريع  تبحث  تر�مب 
�أ�سرت�زينيكا،  �سركة  تط�ره  جتريبي  لقاح 
ك�رونا،  من  لل�قاية  �أوك�سف�رد،  وجامعة 
قبل  �ملتحدة،  �ل���لي��ات  يف  ل�ستخد�مه 
يف  جت��رى  �ل��ت��ي  �لرئا�سية  �لن��ت��خ��اب��ات 

�لثالث من ن�فمرب.

ترامب يؤكدها: لقاح كورونا 
قد يكون متاحا بعد 20 يوما

*بريوت
�ل��ل��ب��ن��اين وليد  �ل�����درزي  ق���ال �ل��زع��ي��م 
جنبالط، �لأربعاء، �إن �لبع�س ل يفهم على ما 
�لتي تق�دها فرن�سا لإخر�ج  �أن �جله�د  يبدو 
ل��ب��ن��ان م��ن �لأزم����ة ه��ي �ل��ف��ر���س��ة �لأخ���رية 
ح�سابه  على  جنبالط  وكتب  �لبالد.  لإنقاذ 
ل  �أو  يفهم  مل  �لبع�س  �أن  “يبدو  ت�يرت:  يف 
�أن �ملبادرة �لفرن�سية هي �آخر  �أن يفهم  يريد 
فر�سة لإنقاذ لبنان ومنع زو�له، كما قال وزير 

خارجيتها بكل و�س�ح«.
لعبة  �إىل  �لفرقاء  كبار  “عاد  و�أ���س��اف: 
من  جديدة  �أع���ر�ف  �إدخ���ال  مع  �ملحا�س�سة 
دون �لت�سال باأحد، يق�دها ه��ة جدد على 
�لفرن�سي  �خلارجية  وزير  وحذر  �ل�ساحة«. 
�أغ�سط�س  �أو�خ����ر  يف  ل����دري���ان،  �إي���ف  ج��ان 
يتهدد  �ل��ذي  “�لزو�ل”  خطر  م��ن  �مل��ا���س��ي، 

 4 يف  ب��ريوت  مرفاأ  �نفجار  عقب  وذل��ك  لبنان، 
�أغ�سط�س �ملا�سي. وقال ل�دريان يف حديث �إىل 
�إذ�عة “�آر تي �إل” يف 27 �أغ�سط�س، �إن “�خلطر 
�لإ�سر�ع  �إىل  د�عيا  لبنان”،  �ختفاء  ه�  �لي�م 

يف �عتماد �إ�سالحات وت�سكيل حك�مة.

ماكرون،  �إميان�يل  �لفرن�سي  �لرئي�س  وز�ر 
ثاين  يف  �جلاري،  �سبتمرب  من  �لأول  يف  لبنان، 
زيارة له �إىل هذ� �لبلد، منذ �لنفجار �لذي هز 
مرفاأ بريوت، و�أدى �إىل مقتل �لع�سر�ت و�إ�سابة 
�إىل  ماكرون  وو�سل  �لآلف.  وت�سريد  �ملئات 
ل�”متابعة  �سه  خ�سّ حافل  ي�م  ع�سية  لبنان 

�مل�ساعدة لإعادة �لإعمار” وللبحث يف �مل�سائل 
حك�مة  ت�سكيل  يتعني  وق��ت  يف  �ل�سيا�سية، 
م�س�ؤول  �أول  ماكرون  وكان  لبنان.  يف  جديدة 
�أغ�سط�س  من  �ل�ساد�س  يف  بريوت  يزور  �أجنبي 
�ملا�سي، �أي بعد ي�مني من �لنفجار �ل�سخم يف 

مرفاأ �لعا�سمة �للبنانية.

*بريوت
��ستعادة  �أن  م��ن  دول��ي���ن،  خ���رب�ء  ح��ذر 
�أعقاب  يف  ل��ب��ريوت  �مل��دم��ر  �ملعماري  �ل���رت�ث 
مئات  �سيتطلب  �أغ�سط�س،  يف  �ملدمر  �لنفجار 
�لتكاليف  و�سرتتفع  �ل���دولر�ت،  من  �ملاليني 
قبل  �إج��ر�ء  �أي  �تخاذ  يتم  مل  �إذ�  ب�سرعة، 

بدء م��سم �لأمطار يف �أقل من �سهرين.
حماية  جلماعات  دويل  حتالف  وتعهد 
�مل��ت��اح��ف و�ل����رت�ث مب��الي��ني �ل�����دولر�ت من 
�ل��دع��م ل��رع��اي��ة �أع��م��ال �ل��رتم��ي��م �لأول��ي��ة 
�لنهيار  من  �ملت�سررة  �ملباين  منع  وحم��اولت 
قد  ه��ذ�  لكن  �ملقبلة،  و�لأ�سهر  �لأ�سابيع  يف 
�ملدير  خ�ري،  �سركي�س  وقال  كافيا.  يك�ن  ل 
�لعامة  “�ملديرية  �إن  لبنان،  يف  لالآثار  �لعام 
�ستك�ن  دولر  ملي�ن   300 �أن  تقدر  ل��الآث��ار 

�سرورية لرتميم �ملنازل �لرت�ثية يف لبنان«.
يحتاج  �لتاريخية،  �مل��ن��ازل  جانب  و�إىل 
مثل  �لأخ���رى  �لثقافية  �لهياكل  من  �لعديد 
�لنفجار  بعد  �سامل  ترميم  �إىل  �مل��ت��اح��ف 
بحياة  �أودى  �ل��ذي  �أغ�سط�س،   4 يف  �ل�سخم 
ا يف �لأقل و�إ�سابة 6500 �آخرين،  190 �سخ�سً

وت�سبب يف �أ�سر�ر مبليار�ت �لدولر�ت، وت�سبب 
يف ت�سريد ربع ملي�ن �سخ�س.

و�سدد �خلرب�ء على �حلاجة �إىل �لتحرك 
�لتي  �جل�سيمة  �لأ���س��ر�ر  لإ���س��الح  ب�سرعة 
حلقت برت�ث �ملدينة، �لتي كانت تعرف �سابًقا 

با�سم “باري�س �ل�سرق �لأو�سط«.
يف  �لأم��ط��ار  تت�سبب  “قد  خ����ري:  وق��ال 

تغطية  علينا  �أك��رب.  ب�سكل  �ل��جهات  �إت��الف 
100 مبنى تاريخي قبل هط�ل �لأمطار ودعم 
�ملرفاأ،  من  بالقرب  منزًل   45 ح����يل  هياكل 
بالغة.  لأ�سر�ر  تعر�ست  منزًل   50 وح����يل 
لدينا  �سيك�ن  فقط  لي�س  ذلك،  نفعل  مل  و�إذ� 
نرى  قد  ولكن  �لرتميم،  حيث  من  �أعلى  نفقات 

بع�س �ملباين تنهار«.

جنبالط: المبادرة الفرنسية 
هي آخر فرصة إلنقاذ لبنان

بعد االنفجار..
 األمطار تهدد »كنوز بيروت«


