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األربعاء المقبل أول أيام الخريف فلكيا
*عمان 

يبداأ الثالثاء املقبل االعتدال اخلريفي لهذا العام، وتتعامد 
الرابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  اال�ستواء  خط  على  متاما  ال�سم�س 
والن�سف م�ساء بالتوقيت املحلي، معلنا انتهاء ف�سل ال�سيف الذي 
ا�ستمر 93 يوما، وبدء اأول اأيام اخلريف االأربعاء املقبل املوافق 

ل��� 23 اأيلول.
وقال الفلكي عماد جماهد اإن ال�سم�س �ست�سرق يوم االعتدال 
اخلريفي بعمان يف متام ال�ساعة 6:19 متاما، وتغيب يف ال�ساعة 
 12:16 والنهار  �ساعة،   11:44 الليل  ي�ستمر  وبذلك   ،6:38

�ساعة.

واأ�ساف لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( اأن ال�سم�س تتحرك 
نحو  الظاهرية  حركتها  يف  مبا�سرة  اخلريفي  االع��ت��دال  بعد 
عن  تغيب  كما  تدريجيا،  النهار  ويق�سر  الليل  فيطول  اجلنوب؛ 
وتظهر  متوا�سلة،  اأ�سهر  �ستة  الظالم  وي�سود  ال�سمايل  القطب 
ال�سم�س يف القطب اجلنوبي وي�ستمر النهار ل�ستة اأ�سهر متوا�سلة 
يوم  اجلدي  مدار  على  متاما  عامودية  ال�سم�س  ت�سبح  ثم  اأي�سا، 
في�سبح  ال�ستوي؛  االنقالب  ي��وم  وه��و  املقبل،  االول  كانون   22
وتبداأ  ما ميكن،  اأق�سر  والنهار  العام  ما ميكن خالل  اأطول  الليل 

اأربعينية ال�ستاء، وهي اأبرد اأيام ال�سنة كلها.
تابع �س4

خالل رعايته جلسة تعريفية خاصة بإطالق الدليل اإلرشادي لسياسة تقييم األثر

ــنــاجــحــة الــتــي تــتــعــلــم مـــن أخــطــائــهــا ــات ال ــوم ــك ــح ال
ــــــا ــــــن ـــــن مـــــــن أدائ ـــــس ـــــح ــــــور ون ــــــط ســــنــــبــــقــــى ن

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
يوجه  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  اأن 
املا�سي  درو���س  من  للتعلم  دائما  احلكومة 

وحت�سني اأدائها بهدف خدمة املواطنني.
جل�سة  رع��اي��ت��ه  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
تعريفية خا�سة باإطالق الدليل االإر�سادي 
ل�سيا�سة تقييم االأثر والتي عقدت ال�سبت 
عرب  العامة  االإدارة  معهد  م��ن  بتنظيم 
تقنية االت�سال املرئي )عن ُبعد( لالأمناء 
املوؤ�س�سات  وم���دراء  ال���وزارات  يف  العامني 
احلكومية، بح�سور وزيري الدولة لتطوير 
والدولة  غو�سة  يا�سرة  املوؤ�س�سي  االأداء 
ال���داوود،  �سامي  ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون 
يف  االوروب����ي  االحت���اد  �سفرية  وم�ساركة 
االردن ماريا هادجيثيودو�سيو، ومدير عام 
م�سروع دعم االإدارة واحلكم الر�سيد الذي 
)�سيجما(  االأوروب����ي  االحت���اد  م��ن  يدعم 

جريجور فرينات.
احل��ك��وم��ات  اأن  اإىل  ال�����رزاز  واأ����س���ار 
بل  تخطئ،  ال  التي  هي  لي�ست  الناجحة 
اأخطائها  من  تتعلم  التي  احلكومات  هي 
وحت�سن  وت�سحح  با�ستمرار  اأداءها  وتقيم 

با�ستمرار حتى ت�سل اإىل ما ت�سبو اإليه.
علينا  لزاما  اأ�سبح  ال�سدد:  بهذا  وقال 
ونقيم  القرارات  اتخاذ  عملية  مناأ�س�س  اأن 
ب�سكل  ق��رارات  ناأخذ  اأننا  خ�سو�سا  اأثرها 
م�ستمر على م�ستوى رئي�س الوزراء وجمل�س 

الوزراء والوزير املعني واالأمني العام، ونحن 
جميعا يف هذه العجلة ن�سطر اإىل اأن ناأخذ 

قرارات ونحر�س على اأن تكون �سائبة.
ك��م��ا اأك����د ال������رزاز اأه��م��ي��ة ال��دل��ي��ل 

منهجية  بو�سع  االأث��ر  لتقييم  االإر���س��ادي 
والت�سريعات  واالأنظمة  القرارات  لدرا�سة 
لنتاأكد  ذلك  اأن  مو�سحا  ن�ستحدثها،  التي 
ن�سبو  ما  اأكلها وحتقق  توؤتي  القرارات  هل 

هناك  اأن  اأثبتت  التطبيق  يف  اأنها  اأم  اإليه، 
تداعيات �سلبية اأو اإجراءات غري مفهومة 

اأو غري قابلة للتطبيق.
تابع �س3

*عمان 
امنيا،  طلبا   11 بحقه  م��ط��ل��وب  ق��ت��ل 
االمن  رجال  من  احدهما  �سخ�سان  وا�سيب 
العام واالخر برفقة املطلوب، ال�سبت، خالل 
ت��ب��ادل الإط���الق ال��ن��ار ب��ني ال��ق��وة االمنية 
واملطلوب، وفقا ملا افاد به الناطق االعالمي 

با�سم مديرية االمن العام.
مديرية  با�سم  االعالمي  الناطق  وقال 

احد  متابعة  اث��ر  على  ان��ه  ال��ع��ام  االم���ن 
اال�سخا�س املطلوبني وبحقه 11 طلبا امنيا 
باجتاه  ن��اري��ة  ع��ي��ارات  اط���الق  بينها  م��ن 
حتديد  ال��ي��وم  فجر  مت  ذي��ب��ان،  ام��ن  مركز 
اال�سخا�س  من  عدد  برفقة  تواجده  مكان 
يف حمافظة مادبا حيث توجهت قوة امنية 

للمكان الإلقاء القب�س عليه .
وف��ور  امل��ط��ل��وب  ال�سخ�س  ان  وا���س��اف 

ب��اإط��الق  ق���ام  االم��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وة  م�ساهدته 
الإ�سابة  ادى  ما  باجتاههم  نارية  عيارات 
العالج(،  العام )وهو قيد  احد رجال االمن 
ومت  اال�ستباك  قواعد  الفور  على  ونفذت 
الرد عليه ومن معه باملثل ما ادى اىل ا�سابة 
�سخ�س  وا�سابة  ووفاته  املطلوب  ال�سخ�س 
اخر ممن كانوا برفقته وجرى �سبط �سالح 

ناري وبداأت التحقيقات.

*عمان 
بالتعاون  )را���س��د(  احلياة  مركز  نظم 
يف  ال�سبت،  لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  مع 
بدعم  جتريبية  نيابية  انتخابات  عمان 
اال�سبانية  والوكالة  االأوروب��ي  االحتاد  من 
باالنتخابات  العام  الوعي  لرفع  للتنمية 

الربملانية للمجل�س التا�سع ع�سر.
وا�ستهدفت هذه االنتخابات التجريبية 
700 �ساب و�سابة من العا�سمة عمان الذين 
�ساركوا تر�سحًا واقرتاعًا بهدف رفع الوعي 
الربملانية  االنتخابات  يف  امل�ساركة  باأهمية 
للتعليمات  وف��ق��ا  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة،  واحل���ي���اة 
ا�ستحدثتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  التنفيذية 
لتتما�سى  ل��الن��ت��خ��اب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة 
والظروف ال�سحية ال�سائدة ب�سبب جائحة 
ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي��ر  واأك���د  ك��ورون��ا. 
والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة اأن هذه 
وعي  رفع  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التجربة 
ال�سباب بقانون االنتخاب واأهمية امل�ساركة 
واالأ�سا�س  الكفاءة  على  بناًء  واالختيار 
الرباجمي، داعيًا ال�سابات وال�سباب لتعزيز 
امل�ساركة يف العملية االنتخابية واختيار من 

ميثلهم حتت قبة الربملان.
يف  االأوروب����ي  االحت���اد  �سفرية  وق��ال��ت 
االحتاد  اإن  هادجيثيودو�سيو  ماريا  االأردن 
املوؤ�س�سات  تطوير  بقوة  يدعم  االأوروب���ي 
اإىل  وي��ت��ط��ل��ع  االأردن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االأردن��ي��ني  م�ساركة  تعزيز  يف  امل�ساعدة 
عن  معربة  والعامة،  ال�سيا�سية  باحلياة 
باحلياة  املواطنني  م�ساركة  تعزيز  يف  املها 
الربملانية  االنتخابات  خ��الل  ال�سيا�سية 
االنتخابات  ه��ذه  اأن  واأ���س��اف��ت  املقبلة. 

ملعرفة  ج��ي��دة  طريقة  ُت��ع��د  التجريبية 
وفر�سة  االنتخابية  العملية  اإجراء  كيفية 
وم�ساعدة  باالنتخابات  النا�س  وعي  لرفع 
تقييم  على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 
را�سد  احلياة  مركز  مدير  واأ���س��ار  عملها. 
ه��ذه  اأن  اإىل  ع��ام��ر  ب��ن��ي  ع��ام��ر  ال��دك��ت��ور 

جتويد  اإىل  تهدف  التجريبية  االنتخابات 
لدى  ال��وع��ي  ورف���ع  االنتخابية،  العملية 
العملية  يف  ال�سحيحة  بامل�ساركة  ال�سباب 
الرقابية  االإج��راءات  وقيا�س  االنتخابية، 
وان�سجامها مع االإجراءات اخلا�سة بالو�سع 
ال�سحي.                     تابع �س3

مقتل مطلوب وإصابة رجل
 أمن بتبادل إلطالق النار

انتخابات تجريبية بعمان لرفع 
الوعي بالعملية االنتخابية

البيئة تطلق حملة لجمع 
الكمامات والقفازات

السياحة تدعو الفنادق القتصار تقديم 
الطعام على غرف الزبائن فقط

4 إصابات داخل وزارة السياحة 
وال إصابات داخل مكتب الوزيرة

اإلعالن رسميا مبادىء وحسبة 
التوجيهي للقبول الجامعي

وفاة غينسبورغ يشعل الخالف 
بين الجمهوريين والديمقراطيين

وفاة و 191 إصابة محلية 
بفيروس كورونا 

العودة للتعليم الوجاهي من األول 
للثالث والتوجيهي بحي األشرفية

تشكيالت تطيح بمسؤول ملف كورونا 
في الصحة ونقل الخشمان للسلط

*عمان 
جلمع  اململكة  حمافظات  يف  حملة  ال�سبت،  البيئة،  وزارة  اأطلقت 
على  بالنفايات  خا�سة  اأكيا�س  توزيع  خالل  من  والقفازات  الكمامات 
جذب  مراكز  من  وغريها  وال�سيدليات  واملخابز  التجارية  املحال 

املواطنني.
و�سارك يف احلملة ال�سركاء اال�سرتاتيجيون يف اجلمعيات البيئية 
االخت�سا�س  ذات  احلكومية  واجل��ه��ات  امل��دين  املجتمع  ومنظمات 
يف  والقفازات  الكمامات  تراكم  من  تعاين  التي  االأم��اك��ن  لتنظيف 
البيئة  وزير  ودعا  كورونا.  فريو�س  اأزمة  ت�سهد  التي  الظروف  هذه 
مبنا�سبة  اليوم  بيان  يف  اخلراب�سة  �سالح  الدكتور  املكلف  والزراعة 
على  للمحافظة  املواطنني  اليوم،  ي�سادف  الذي  العاملي  النظافة  يوم 
التي  كورونا  جائحة  ظل  يف  العام  امل�ستوى  على  البيئية  النظافة 
من  ال��وزارة  حتاربه  هاج�سا  والكمامات  القفازات  تراكم  من  جعلت 
البيئية  وامل�سابقات  التوعوية  بالربامج  تتمثل  متعددة  برامج  خالل 
والتخل�س  النظافة  على  حتث  التي  والفيديوهات  واال�سكت�سات 
عر�س  �سيجري  اأن��ه  اإىل  م�سريا  والقفازات،  الكمامات  من  ال�سليم 
املحافظات  واملديريات يف  الوزارة  الربامج وتوزيعها عرب مواقع  هذه 
اإىل  لت�سل  االجتماعي  التوا�سل  ومواقع  املحلية  االإع��الم  وو�سائل 

�سرائح املجتمع كافة.

*عمان 
تقدمي  لوقف  الفنادق  ال�سبت،  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  دع��ت 
الطعام يف املطاعم التابعة للفنادق وبرك ال�سباحة، واقت�سار تقدميها 
جمعية  اإىل  كتاب  يف  ال���وزارة  دع��ت  كما  فقط.  الزبائن  غ��رف  على 
الفنادق، وح�سلت وكالة االأنباء االأردنية )برتا( على ن�سخة منه، اإىل 
اأن  اأو مرافق الفندق االأخرى، الفتة اإىل  عدم التجمعات عند الربك 
هذا التعميم جاء التزاما بقرار احلكومة وقف تقدمي الطعام للزبائن 

داخل �ساالت املطاعم.

*عمان 
و�سائل  على  املتداولة  االأخ��ب��ار  واالآث���ار،  ال�سياحة  وزارة  نفت 
التوا�سل االجتماعي واملواقع االإخبارية االإلكرتونية بوجود اإ�سابات 
بفريو�س كورونا داخل املكتب اخلا�س بالوزيرة ال�سياحة واالآثار جمد 
�سويكة، الفتة يف الوقت نف�سه اإىل وجود اإ�سابات بني موظفي الوزارة.
التي  الفحو�سات  وخالل  اأنه  ال�سبت،  بيان،  يف  ال��وزارة  واأو�سحت 
يعملون  اإ�سابات ملوظفني  اأربع  للموظفني، تبني وجود  الوزارة  اأجرتها 
والتفتي�س  الرقابة  مديرية  يف  يعمالن  موظفان  منهم  الوزارة،  داخل 
�سمن فرق وجلان التفتي�س التي تقوم بجوالت ميدانية للرقابة على 
الفحو�سات  اإجراء  اأن عملية  اإىل  الوزارة  ولفتت  ال�سياحية.  املن�ساآت 
واأجهزتها  ال�سحة،  وزارة  مع  التن�سيق  ويجري  م�ستمرة،  للموظفني 
تطبيق  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  االإ���س��اب��ات،  ه��ذه  �سبب  ومعرفة  للتق�سي 
الربوتوكوالت املعتمدة لتعقيم مبنى الوزارة، وتخفي�س ن�سبة املوظفني 
العاملني داخلها واعتماد العمل عن بعد، وجرى بالفعل تخفي�س اأعداد 

املوظفني ابتداء من االأ�سبوع املا�سي، وفقًا لتعليمات رئي�س الوزراء.

*عمان
�سحفي  موؤمتر  يف  ت��وق،  الدين  حمي  العايل  التعليم  وزي��ر  اأعلن 
 2021 اجلامعي  للعام  املوحد  للقبول  اجلديدة  املبادئ  ر�سميا  ال�سبت، 

والتي تاتي �سمن اإ�سالح التعليم العايل.
بحيث  التخ�س�س  حقل  اأو  الكلية  اأ�سا�س  على  القبول  يكون  اأوال. 

تكون ال�سنة االأوىل م�سرتكة.
ابتداًء  االأكادميية  االأق�سام  يف  التخ�س�س  اأو  التفريع  يتم  ثانيا. 
من ال�سنة الثانية بناًء على ثالثة معايري اأ�سا�سية هي رغبة الطالب، 
ومعدله الرتاكمي يف ال�سنة االأوىل، ومقابلة يجريها الق�سم معه ح�سب 

احلاجة.
ثالثا. يتم اعتماد املجموع الكلي للعالمة يف امتحان الثانوية العامة 

من )1400( بدل العالمة املئوية من )100( كاأحد اأ�س�س القبول.
مركبة  عالمة  االآت��ي��ة:  اأ(  االأ�س�س  على  القبول  يبنى  راب��ع��ا. 
امتحان  يف  للعالمة  الكلي  املجموع  من  باملئة(   50( ت�سمل  موزونة 
الثانوية العامة اأو ما يعادلها، و)50 باملئة( من العالمة على مبحثني 
حقل  اأو  بالكلية  العالقة  ذات  الدرا�سية  املباحث  من  ثالثة(  )اأو 
يف  الطالب  نتيجة  له.  ب(  التقدم  الطالب  يرغب  الذي  التخ�س�س 
اختبار قبول ذو �سقني؛ ال�سق االأول يقي�س اال�ستعدادات االأكادميية 
الثاين  ال�سق  يقي�س  بينما   Academic Aptitude العامة 

التح�سيلية اخلا�سة. القدرات 
تابع �س3

*واشنطن
اأكدت املحكمة العليا االأمريكية وفاة القا�سية روث بادر غين�سبورغ 

عن عمر يناهز 87 عاما من م�ساعفات �سرطان البنكريا�س.
يف  ليرباليني  اأع�ساء  اأربعة  من  واحدة  غين�سبورغ  القا�سية  وتعد 

املحكمة املوؤلفة من ت�سعة ق�ساة.
الختيار  فر�سة  ترامب  دونالد  الرئي�س  غين�سبورغ  وفات  و�ستمنح 
قا�س حمافظ مكانها، االأمر الذي �سيقلب توازن املحكمة بني الليرباليني 

واملحافظني، ويوؤثر على الكثري من الق�سايا املهمة يف البالد ل�سنوات.
ويعنينّ ق�ساة املحكمة العليا مدى احلياة اأو اإىل اأن يقرروا من تلقاء 

اأنف�سهم اأن يتقاعدوا.
وب����داأت دع���وات ال��دمي��ق��راط��ي��ني ب�����س��رورة اخ��ت��ي��ار ق��ا���س حمل 
يف  نوفمرب،  انتخابات  بعد  اأي  اجلديد  الرئي�س  قبل  من  غين�سبورغ 
ثالثا  قا�سيا  واختياره  ترامب  الرئي�س  على  الطريق  لقطع  حماولة 

خالل رئا�سته.
وقال زعيم االأقلية الدميقراطية يف جمل�س ال�سيوخ، ت�ساك �سومر، 

اإن تعيني القا�سي اجلديد يجب اأن يكون من قبل الرئي�س القادم.
ال�سيوخ،  جمل�س  يف  اجلمهورية  االأغلبية  زعيم  علنّق  جانبه،  من 
ميت�س ماكونيل قائال غن املجل�س م�ستعد للت�سويت ل�سالح مر�سح ترامب 

للمحكمة العليا.
قادتها  ال��ت��ي  الرائعة”  ب��”احلياة  و�سفه  مب��ا  ت��رام��ب  واأ���س��اد 
يف  م�ساركته  خالل  �سحافيني  من  وفاتها  نباأ  و�سله  اأن  بعد  غين�سبورغ 

مهرجان انتخابي يف ميني�سوتا.
جو  الرئا�سية  لالنتخابات  الدميقراطي  املر�سح  ح  �سرنّ جهته  من 
بايدن اأن تعيني خليفة لغين�سبورغ يجب اأن ينتظر اإىل ما بعد انتخاب 

رئي�س جديد.

*عمان 
حالة   196 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اململكة  يف  امل�ستجدنّ  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة 
ال�سبت، منها 191 حملية، لريتفع العدد االإجمايل 

اإىل 4540 اإ�سابة.
وت��وزع��ت احل���االت اجل��دي��دة، وف��ق املوجز 
ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�سادر  االإع��الم��ي 
ال�سحة على النحو االآتي: 191 حالة حملينّة منها 
ان، و44 حالة  88 حالة يف حمافظة العا�سمة عمنّ
حمافظة  يف  حالة  و23  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف 
و10  الكرك،  حمافظة  يف  ح��االت  و10  البلقاء، 
حاالت يف حمافظة جر�س، و7 حاالت يف حمافظة 
اإربد، وحالة واحدة يف لواء الرمثا، و3 حاالت يف 

حمافظة الطفيلة، و3 حاالت يف حمافظة ماأدبا، 
واحدة  وحالة  معان،  حمافظة  يف  واحدة  وحالة 

يف حمافظة عجلون.
كما �سجلت 5 حاالت خارجينّة بني القادمني من 
ن يقيمون يف فنادق احلجر، اإ�سافة اإىل  اخلارج، ممنّ
ت�سجيل حالة وفاة يف م�ست�سفى التوتنجي الأحد 
امل�سابني، لريتفع العدد االإجمايل للوفيات اإىل 30 

حالة.
�سفاء  حالة   161 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 
م�ست�سفى  يف  حالتان  يلي:  كما  تفا�سيلها  ج��اءت 
ة  اخلا�سنّ املنطقة  يف  حالة  و156  حمزة،  االأم��ري 
يف  ح��االت  و3  ��ت،  امل��ينّ البحر  يف  امل�سابني  بعزل 
م�ست�سفى امللكة علياء.           تابع �س3

*عمان 
للتعليم  العودة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ق��ررت 
الوجاهي لل�سفوف من االأول وحتى الثالث االأ�سا�سي، 
واخلا�سة  احلكومية  املدار�س  جميع  يف  والتوجيهي 
ووكالة الغوث يف حي االأ�سرفية التابع للواء ق�سبة 

عمان بعد رفع العزل عنه.
التعليم  اإن  ال�سبت:  بيان  يف  ال����وزارة  وق��ال��ت 

احلادي  حتى  الرابع  من  لل�سفوف  بعد  عن  �سيبقى 
اإما  اختياريا؛  يبقى  فيما  احل��ي،  مدار�س  يف  ع�سر 
االأطفال، بح�سب رغبة  لريا�س  بعد  اأو عن  وجاهيا 
االلتزام  على  ال���وزارة  و�سددت  الطالب.  اأم��ر  ويل 
الربوتوكول  ت�سمنها  التي  ال�سحية  باال�سرتاطات 
واملعلمات  املعلمني  �سالمة  على  حفاظا  ال�سحي؛ 

والطلبة وجميع العاملني.

*عمان
ال�سبت  �سعد جابر  الدكتور  ال�سحة  وزير  اجرى 

ت�سكيالت وا�سعة يف وزارة ال�سحة.
واعفى جابر م�سوؤول ملف كورونا م�ساعد االمني 

من  ا�سحق  عدنان  ال�سحية  الرعاية  ل�سوؤون  العام 
االم��ري  م�ست�سفى  مدير  تكليف  انهى  كما  موقعه، 
مل�ست�سفى  ونقله مديرا  حمزة عبدالرزاق اخل�سمان، 

ال�سلط.

الرزاز: الملك يوجه الحكومة 
للتعلم من دروس الماضي 
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*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز اأن 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين يوجه احلكومة 
دائما للتعلم من درو�س املا�سي وحت�سني اأدائها 

بهدف خدمة املواطنني.
تعريفية  جل�سة  رعايته  خالل  ذلك  جاء 
ل�سيا�سة  االإر���س��ادي  الدليل  باإطالق  خا�سة 
بتنظيم  ال�سبت  عقدت  والتي  االأث��ر  تقييم 
من معهد االإدارة العامة عرب تقنية االت�سال 
املرئي )عن ُبعد( لالأمناء العامني يف الوزارات 
وزيري  بح�سور  احلكومية،  املوؤ�س�سات  ومدراء 
الدولة لتطوير االأداء املوؤ�س�سي يا�سرة غو�سة 
والدولة ل�سوؤون رئا�سة الوزراء �سامي الداوود، 
وم�ساركة �سفرية االحتاد االوروبي يف االردن 
م�سروع  عام  ومدير  هادجيثيودو�سيو،  ماريا 
دعم االإدارة واحلكم الر�سيد الذي يدعم من 
االحتاد االأوروبي )�سيجما( جريجور فرينات.
الناجحة  احلكومات  اأن  اإىل  الرزاز  واأ�سار 
احلكومات  هي  بل  تخطئ،  ال  التي  هي  لي�ست 
اأداءه����ا  وت��ق��ي��م  اأخ��ط��ائ��ه��ا  م��ن  تتعلم  ال��ت��ي 
حتى  با�ستمرار  وحت�سن  وت�سحح  با�ستمرار 

ت�سل اإىل ما ت�سبو اإليه.
اأن  علينا  لزاما  اأ�سبح  ال�سدد:  بهذا  وقال 
اأثرها  ونقيم  القرارات  اتخاذ  عملية  مناأ�س�س 
م�ستمر  ب�سكل  ق��رارات  ناأخذ  اأننا  خ�سو�سا 
الوزراء  وجمل�س  ال��وزراء  رئي�س  م�ستوى  على 
جميعا  ونحن  العام،  واالأم��ني  املعني  والوزير 
قرارات  ناأخذ  اأن  اإىل  ن�سطر  العجلة  هذه  يف 

ونحر�س على اأن تكون �سائبة.
االإر�سادي  الدليل  اأهمية  ال��رزاز  اأكد  كما 
لتقييم االأثر بو�سع منهجية لدرا�سة القرارات 
ن�ستحدثها،  ال��ت��ي  والت�سريعات  واالأن��ظ��م��ة 
توؤتي  ال��ق��رارات  هل  لنتاأكد  ذلك  اأن  مو�سحا 
اأكلها وحتقق ما ن�سبو اإليه، اأم اأنها يف التطبيق 
اأو اإجراءات  اأن هناك تداعيات �سلبية  اأثبتت 

غري مفهومة اأو غري قابلة للتطبيق.
القائمني  جهود  على  الوزراء  رئي�س  واأثنى 
على الدليل االإر�سادي لتقييم االأثر �سواء اإدارة 
)وحدة  وال�سيا�سات  املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير 
دعم القرار( يف رئا�سة الوزراء، وم�سروع دعم 

االإدارة واحلكم الر�سيد )�سيجما( املدعوم من 
االحتاد االأوروبي.

“�سنبقى  ق��ائ��ال:  كلمته  ال���رزاز  واختتم 
نطور ونح�سن من اأدائنا ونو�سل اخلدمات التي 
امللك  جاللة  من  بتوجيهات  املواطن  يحتاجها 

عبداهلل الثاين«.
االأث��ر  لتقييم  االإر���س��ادي  الدليل  ويهدف 
املوؤ�س�سي  االأداء  تطوير  اإدارة  اأعدته  ال��ذي 
رئا�سة  يف  القرار(  دعم  )وح��دة  وال�سيا�سات 
االإدارة  دع��م  م�سروع  م��ع  بالتعاون  ال���وزراء 
واحلكم الر�سيد املدعوم من االحتاد االأوروبي 
بناء  اإىل  العامة،  االإدارة  ومعهد  )�سيجما( 

الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية  وتعزيز قدرات 
وموؤ�س�سات  وامل�����س��رع��ني،  ال��ق��رار،  وم��ت��خ��ذي 
وتطبيق  ا�ستخدام  يف  وغريها  املدين  املجتمع 
وثيقة  ت��وف��ري  خ��الل  م��ن  االأث���ر  تقييم  اأداة 
ح املمار�سات  مرجعية اإر�سادية وتنظيمية تو�سنّ
االأث���ر،  تقييم  جم��ال  يف  اجل��ي��دة  املوؤ�س�سية 
الالزمة  والنماذج  واالآل��ي��ات  االأدوات  وتوفر 
متخذ  مل�ساعدة  االأث��ر  تقييم  درا�سة  لتنفيذ 
ال��ق��رار م��ن خ��الل اإع���داد درا���س��ة تقييم اأث��ر 
واإجراء  والواقعية  العلمية  باالأدلة  مدعمة 
ال�سيا�سات  ج��ودة  لتح�سني  الفعال  الت�ساور 

والت�سريعات.

االأداء  ل��ت��ط��وي��ر  ال���دول���ة  وزي����ر  وق��ال��ت 
املوؤ�س�سي يا�سرة غو�سة يف ت�سريحات �سحفية 
اإن الهدف من اإطالق الدليل االإر�سادي ل�سيا�سة 
بهذا  العامني  االأمناء  تعريف  هو  االثر  تقييم 
الدوائر  لكل  الذي يعد خارطة طريق  الدليل 
الأي  االأث��ر  تقييم  �سيا�سة  التباع  احلكومية 
قرار اأو ت�سريع يتخذ من قبل جمل�س الوزراء.

اأي�سا  اأن الدليل يهدف  وا�سارت غو�سة اإىل 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  تعريف  اإىل 
تقدمها  �سيا�سة  اأو  ق��رار  اأي  درا�سة  بكيفية 
الوزراء، من خالل  املوؤ�س�سة ملجل�س  اأو  الدائرة 
اأو  امل�����س��روع  ح���ول  �ساملة  درا����س���ات  حت�سري 

اأثرها من  ال�سيا�سة املنوي تنفيذها مع درا�سة 
جميع النواحي قبل رفعها ملجل�س الوزراء حتى 

يت�سنى له اتخاذ القرار االأف�سل.
رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأ�سار  ب��دوره، 
�سحفية  ت�سريحات  يف  الداوود  �سامي  الوزراء 
اإىل اأن الدليل االإر�سادي ل�سيا�سة تقييم االأثر 
يعد جزءا مهما من االإ�سالح االإداري الذي هو 
جل�سة  عقد  اأن  مبينا  احلكومة،  اأولويات  من 
تاأتي  ال��وزارات  يف  العامني  لالأمناء  تعريفية 
الأهمية هذا الدليل وما ورد فيه، “خ�سو�سا اأن 
االأمناء العامني هم قادة يف موؤ�س�ساتهم وعليهم 

احلمل االأكرب«.

تطوير  اإىل  ي��ه��دف  الدليل  اأن  واأ���س��اف 
القرارات  وجتويد  والت�سريعات  ال�سيا�سات 
ورفع �سوية االإدارة احلكومية، موؤكدا اأنه يعد 
وثيقة مرجعية للموؤ�س�سات احلكومية يف دعم 
اتخاذ القرار، كما ي�سهم يف حتديد ال�سعوبات 
القرار  اتخاذ  قبل  اخليارات  ويحلل  وامل�ساكل 

االأف�سل ثم متابعته بعد التنفيذ.
القرارات  تتخذ  اأن  اأهمية  ال��داوود  واأكد 
ال�سلبية  االآث��ار  ودرا�سة  التحليل  على  بناء 
م�سلحة  يف  ت�سب  اأن  بهدف  لها،  واالإيجابية 

الوطن واملواطن.
وكانت �سفرية االحتاد االوروبي يف االردن 
كلمة  خ��الل  قالت  هادجيثيودو�سيو،  ماريا 
االإدارة  دعم  م�سروع  اإن  اجلل�سة،  خالل  لها 
االأوروبي  االحتاد  من  املمول  الر�سيد  واحلكم 
)���س��ي��ج��م��ا( ع��م��ل ب��ال��ت��ع��اون م��ع احل��ك��وم��ة 
واملنهجي  الفني  الدعم  تقدمي  على  االأردنية 
لتقييم  االإر���س��ادي  الدليل  تعليمات  لبلورة 

االأثر الت�سريعي.
االأوروب���ي  االحت���اد  اأن  ال�سفرية  واأك���دت 
ملتزم بتقدمي امل�سورة والدعم الفني املطلوب 
االأث��ر  تقييم  �سيا�سة  تنفيذ  عملية  خ��الل 

الت�سريعي يف االأردن.
و�سهدت اجلل�سة التعريفية تقدمي عر�س 
مرئي حول م�سامني الدليل االر�سادي ل�سيا�سة 
تقييم االثر من قبل مدير وحدة دعم اتخاذ 
مريان،  معت�سم  ال����وزراء  رئا�سة  يف  ال��ق��رار 
درا�سة  ومراحل  الدليل،  اأهداف  اأبرز  ت�سمن 

تقييم االأثر، واملخرجات املتوقعة منه.
ي�سار اإىل اأن جمل�س الوزراء اأقر عام 2018 
مدون�ة ممار�س�ات حوكم�ة ال�سيا�س�ات واالأدوات 
ل�س�نة  احلكومي�ة  الدوائ�ر  ف�ي  الت�س�ريعية 
للت�سريعات  االأث���ر  تقييم  و�سيا�س�ة   ،2018
ونوعية  ج��ودة  حت�سني  بهدف  وال�سيا�سات، 
ال�سيا�سات والت�سريعات والتدخالت احلكومية 
اإ�سالح  عملي�ات  الإح��داث  واآثاره�ا  ونتائجها 
خا�سع��ة  ومت�س��قة  و�س��املة  و�س��فافة  فعال��ة 
النتائ��ج  حتقي��ق  ت�سم��ن  وامل�ساءلة،  للتقيي��م 
واأع��ل��ى  الت�سريعي  واال���س��ت��ق��رار  امل��رج��������وة 

م�س��تويات اخلدم��ة املقدم��ة للمواطني�ن.

*عمان 
بالتعاون  )را�سد(  احلياة  مركز  نظم 
ال�سبت،  لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  مع 
جتريبية  نيابية  ان��ت��خ��اب��ات  ع��م��ان  يف 
والوكالة  االأوروب���ي  االحت��اد  من  بدعم 
العام  الوعي  لرفع  للتنمية  اال�سبانية 
التا�سع  للمجل�س  الربملانية  باالنتخابات 

ع�سر.
وا����س���ت���ه���دف���ت ه�����ذه االن���ت���خ���اب���ات 
من  و���س��اب��ة  ���س��اب   700 ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة 
تر�سحًا  �ساركوا  الذين  عمان  العا�سمة 
باأهمية  ال��وع��ي  رف��ع  ب��ه��دف  واق���رتاع���ًا 
ال��ربمل��ان��ي��ة  امل�����س��ارك��ة يف االن��ت��خ��اب��ات 
للتعليمات  وف��ق��ا  ال�سيا�سية،  واحل��ي��اة 
ا�ستحدثتها  التي  اجلديدة  التنفيذية 
لتتما�سى  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة 
ب�سبب  ال�����س��ائ��دة  ال�سحية  وال��ظ��روف 
ال�����س��وؤون  وزي���ر  واأك���د  ك��ورون��ا.  جائحة 

مو�سى  املهند�س  والربملانية  ال�سيا�سية 
�ساأنها  م��ن  التجربة  ه��ذه  اأن  املعايطة 
بقانون  ال�سباب  وع��ي  رف��ع  يف  ت�سهم  اأن 
واالختيار  امل�ساركة  واأهمية  االنتخاب 
الرباجمي،  واالأ�سا�س  الكفاءة  على  بناًء 
امل�ساركة  لتعزيز  وال�سباب  ال�سابات  داعيًا 
يف العملية االنتخابية واختيار من ميثلهم 

حتت قبة الربملان.
يف  االأوروب���ي  االحت��اد  �سفرية  وقالت 
االأردن ماريا هادجيثيودو�سيو اإن االحتاد 

املوؤ�س�سات  تطوير  بقوة  يدعم  االأوروب��ي 
اإىل  ويتطلع  االأردن  يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االأردن��ي��ني  م�ساركة  تعزيز  يف  امل�ساعدة 
عن  معربة  والعامة،  ال�سيا�سية  باحلياة 
املها يف تعزيز م�ساركة املواطنني باحلياة 
الربملانية  االنتخابات  خالل  ال�سيا�سية 

املقبلة.
االن��ت��خ��اب��ات  ه����ذه  اأن  واأ����س���اف���ت 
ملعرفة  جيدة  طريقة  ُتعد  التجريبية 
االن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإج�����راء  كيفية 
باالنتخابات  النا�س  وعي  لرفع  وفر�سة 

على  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  وم�ساعدة 
احلياة  مركز  مدير  واأ�سار  عملها.  تقييم 
اأن  اإىل  عامر  بني  عامر  الدكتور  را�سد 
اإىل  تهدف  التجريبية  االنتخابات  هذه 
الوعي  ورفع  االنتخابية،  العملية  جتويد 
يف  ال�سحيحة  بامل�ساركة  ال�سباب  ل��دى 
االإجراءات  وقيا�س  االنتخابية،  العملية 
االإج����راءات  م��ع  وان�سجامها  ال��رق��اب��ي��ة 

ال�سحي. اخلا�سة بالو�سع 
متثل  االن��ت��خ��اب��ات  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح   
حتاكي  التي  اجلديدة  للتعليمات  اختبارا 

وعي  وزي���ادة  العامة،  ال�سالمة  ���س��روط 
االنتخابات  ب��اإج��راءات  املحلي  املجتمع 
املواطن على دراية  ليكون  مبراحلها كافة 
تامة مبا حتتاجه العملية االنتخابية من 

كوادر ب�سرية واإدارية.
التجريبية  االنتخابات  يف  وتر�سح 
بوادي  املالح  ندمي  مدر�سة  يف  جرت  التي 
�سباحًا   11 ال�ساعة  من  وا�ستمرت  ال�سري، 
مر�سحا   53 ظ��ه��رًا،   3 ال�����س��اع��ة  وح��ت��ى 
انتخابية  قائمة   11 �سمن  ومر�سحة 

افرتا�سية.

الرزاز: الملك يوجه الحكومة للتعلم من دروس 
الماضي وتحسين األداء بهدف خدمة المواطنين

راصد ينظم انتخابات تجريبية شبابية 
بعمان لرفع الوعي بالعملية االنتخابية

*عمان 
حالة   196 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجدنّ يف اململكة ال�سبت، 
اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  حملية،   191 منها 

4540 اإ�سابة.
وت���وزع���ت احل�����االت اجل���دي���دة، وف���ق امل��وج��ز 
االإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة 
ة منها 88 حالة  على النحو االآتي: 191 حالة حملينّ
ان، و44 حالة يف حمافظة  يف حمافظة العا�سمة عمنّ
الزرقاء، و23 حالة يف حمافظة البلقاء، و10 حاالت 
يف حمافظة الكرك، و10 حاالت يف حمافظة جر�س، 
و7 حاالت يف حمافظة اإربد، وحالة واحدة يف لواء 
الرمثا، و3 حاالت يف حمافظة الطفيلة، و3 حاالت 
يف حمافظة ماأدبا، وحالة واحدة يف حمافظة معان، 

وحالة واحدة يف حمافظة عجلون.
القادمني من  �سجلت 5 حاالت خارجينّة بني  كما 
اإىل  اإ�سافة  فنادق احلجر،  يقيمون يف  ن  اخلارج، ممنّ
الأحد  التوتنجي  م�ست�سفى  يف  وف��اة  حالة  ت�سجيل 
 30 اإىل  للوفيات  االإجمايل  العدد  لريتفع  امل�سابني، 

حالة.
�سفاء  حالة   161 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 
م�ست�سفى  يف  حالتان  يلي:  كما  تفا�سيلها  ج��اءت 
ة بعزل  االأمري حمزة، و156 حالة يف املنطقة اخلا�سنّ
م�ست�سفى  يف  ح��االت  و3  املينّت،  البحر  يف  امل�سابني 

امللكة علياء.
ًا، لي�سبح  ولفت اإىل اإجراء 11484 فح�سًا خمربينّ
بدء  منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  ع��دد  اإجمايل 

الوباء وحتى االآن 1057184 فح�سًا.
ارتفاع  ا�ستمرار  �سوء  يف  اجلميع  الوزارة  ودعت 
فاع  ة، اإىل االلتزام باأمرينّ الدنّ عدد االإ�سابات املحلينّ
ال�سالمة  معايري  ��ب��اع  واتنّ  ،2020 ل�سنة  و16(   11(
عات  امات، وعدم اإقامة التجمنّ والوقاية وارتداء الكمنّ
“اأمان”  تطبيقي  وا�ستخدام  �سخ�سًا،   20 من  الأكرث 

و”�سحتك”.
وقال حمافظ العا�سمة الدكتور �سعد ال�سهاب انه 
اإ�سابات  اكت�ساف  بعد  بناية  ال�سبت، عزل 34  جرى 

كورونا فيها.
يف  تقع  البنايات  اإن  العا�سمة  حمافظ  وق��ال 
الزهور  وجبل  اجلامعة  و�سارع  القلعة  جبل  مناطق 
مكة  و�سارع  و�سحاب  احلمام  وم��رج  احل��زام  و�سارع 
واأم  ح�سن  احل��اج  و�ساحية  وطرببور  عمان  وجبل 
اليا�سمني  و�ساحية  اال�ستقالل  و�ساحية  ال�سماق 
ووادي  ال��زه��ور  وجبل  ب��دران  و�سفا  وال�سمي�ساين 
اإىل  باالإ�سافة  ع��دن،  وح��ي  واجلندويل  احل���دادة 
واملقابلني وتالع  الر�سيد  بنايتني يف كل من �ساحية 
و�ساحية  وخلدا  والبنيات  احل�سني  وجبل  العلي 

االق�سى واملدينة الريا�سية.
البنايات  مع  التعامل  ج��رى  ان��ه  ال�سهاب  واأك��د 
للربوتوكول  وفقا  ال��ع��دوى  انت�سار  ملنع  وتعقيمها 

ال�سحي املعتمد.
وبني اأن االإجراءات االحرتازية الالزمة اتخذت 
اأو خروج  ل�سمان عدم دخول  وتاأمني دورية �سرطة 
التق�سي  ف��رق  تتمكن  وحتى  للبنايات  �سخ�س  اأي 

الوبائي من اأخذ العينات.

*عمان 
مع  تفاهم  مذكرة  العربي  الفكر  منتدى  وق��ع 
احتاد اجلامعات العربية لتعزيز التعاون والتن�سيق 

ب�ساأن تطوير التعليم العايل العربي.
الدكتور  للمنتدى  العام  االأمني  االتفاقية  ع  ووقنّ
الدكتور  لالحتاد  العام  واالأم��ني  حمور  اأب��و  حممد 

عمرو �سالمة.
العربي،  الفكر  منتدى  ع��ن  ���س��ادر  بيان  وق��ال 
جتديد  بنودها  يف  ���دت  اأكنّ االتفاقية  اإن  ال�سبت، 
وتطوير  والت�ساور،  التعاون  اأوا���س��ر  وا�ستمرارية 
وتوثيق عرى الرتابط الفكري والعلمي والبحثي بني 
والتن�سيق  امل�سرتك  العربي  العمل  اإطار  يف  اجلانبني 

يف مواجهة التحديات املعا�سرة وامل�ستقبلية.
العربي  الوطن  “اإن  حمور  اأب��و  الدكتور  وق��ال 
التعليم،  الإ���س��الح  ن�سطة  بحركة  ال��ي��وم  ُمطالب 
وتعزيز قدرة املنظومات التعليمية على رفد التنمية 
املدربة،  الب�سرية  اال�ستدامة  بعنا�سر  امل�ستدامة 
ع�سر  يف  التكنولوجيا  مع  التعامل  على  وال��ق��ادرة 
الثورة ال�سناعية الرابعة، واملواءمة بني خمرجات 
املنتج  املجتمع  اإىل  ال��ت��ح��ول  ومتطلبات  التعليم 
االقت�سادية  القطاعات  عرب  املعريف  واالقت�ساد 

وال�سناعة والبحث العلمي التطبيقي«.
العربية  ال��دول  يف  التعليم  ق�سايا  ان  واأ���س��اف 
حتتل اأهمية متقدمة على �سلم االأولويات ملا لها من 
التعليم  على  وكذلك  امل�ستويات،  خمتلف  على  اأبعاد 
العايل الذي ُيعدنّ اأهم قطاع منتج للقوى العاملة، يف 
بن�سب  البطالة  معدالت  فيه  ارتفعت  الذي  الوقت 

ال��ذي  العاملي  البطالة  متو�سط  اأ�سعاف   3 تفوق 
جائحة  تداعيات  مع  ارتفاعًا  وزادت  باملئة،   6 يبلغ 
كورونا؛ ما يتطلب اإعادة النظر يف الربامج واخلطط 
وامل�سروعات  االأن�سطة  اأن  مبينا  ال�سعيد،  هذا  على 
والتن�سيق  التعاون  وعالقات  والثقافية  الفكرية 
العلمية للمنتدى ت�سكل ح�سورًا وا�سعًا على ال�ساحة 
العربية والعاملية؛ ما يحقق املزيد من التفاعل الذي 
عربية  علمية  نظرة  تكوين  يف  املنتدى  اإليه  يهدف 

نحو العديد من ق�سايا التنمية.
بدوره، اأ�سار الدكتور �سالمة اإىل اأن بنود مذكرة 
التفاهم، ت�سمنت جوانب رئي�سية ا�ستملت على عقد 
عدة  تعالج  التي  املختلفة  الفعاليات  من  جمموعة 
مو�سوعات يف جماالت التعليم والثقافة، واالهتمام 
اأجادها  التي  العلوم  من  واال�ستفادة  احل��وار،  بروح 

وطورها العلماء العرب وامل�سلمون على مر التاريخ.
اإقامة احلوارات  وت�سمنت املذكرة، وفق �سالمة، 
اإىل  للو�سول  واالأكادمييني  املفكرين  بني  والنقا�سات 
�سيغ مبتكرة، وا�ستحداث تخ�س�سات جديدة حتاكي 
تطوير  على  وت�ساعد  العلوم،  خمتلف  يف  التطور 
وثقافة  فكر  ن�سر  على  والعمل  العربية،  اجلامعات 
اجلامعات  م��ن  ال��ع��ايل  التعليم  خم��رج��ات  م��واءم��ة 
اجلامعات  م�ستوى  ورف��ع  العمل،  �سوق  متطلبات  مع 

العربية اإىل م�ساف اجلامعات العاملية.
بنودًا  تت�سمن  اإليها  امل�سار  امل��ذك��رة  اأن  ُي��ذك��ر 
تتعلق بتنفيذ التعاون من خالل الت�ساور واالأن�سطة 
املعلومات  تبادل  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  وامل�سروعات 

العلمية والثقافية واملن�سورات والدرا�سات .

*عمان
الدين  حمي  العايل  التعليم  وزير  اأعلن 
ر�سميا  ال�سبت،  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ت���وق، 
للعام  امل��وح��د  للقبول  اجل��دي��دة  امل��ب��ادئ 
اإ�سالح  �سمن  تاتي  والتي   2021 اجلامعي 

التعليم العايل.
الكلية  اأ�سا�س  على  القبول  يكون  اأوال. 
ال�سنة  تكون  بحيث  التخ�س�س  حقل  اأو 

االأوىل م�سرتكة.
يف  التخ�س�س  اأو  التفريع  يتم  ثانيا. 
ال�سنة  من  اب��ت��داًء  االأك��ادمي��ي��ة  االأق�سام 
اأ�سا�سية  معايري  ثالثة  على  بناًء  الثانية 
يف  الرتاكمي  ومعدله  الطالب،  رغبة  هي 
ال�سنة االأوىل، ومقابلة يجريها الق�سم معه 

ح�سب احلاجة.
الكلي  امل��ج��م��وع  اع��ت��م��اد  ي��ت��م  ث��ال��ث��ا. 
من  العامة  الثانوية  امتحان  يف  للعالمة 
 )100( من  املئوية  العالمة  بدل   )1400(

كاأحد اأ�س�س القبول.
االأ���س�����س  ع��ل��ى  ال��ق��ب��ول  يبنى  راب��ع��ا. 
ت�سمل  موزونة  مركبة  عالمة  االآتية:  اأ( 
للعالمة  الكلي  املجموع  م��ن  باملئة(   50(
يعادلها،  ما  اأو  العامة  الثانوية  امتحان  يف 

مبحثني  على  العالمة  م��ن  باملئة(  و)50 
ذات  الدرا�سية  املباحث  من  ثالثة(  )اأو 
الذي  التخ�س�س  حقل  اأو  بالكلية  العالقة 
نتيجة  ل��ه.  ب(  التقدم  الطالب  ي��رغ��ب 
ال�سق  �سقني؛  ذو  قبول  اختبار  يف  الطالب 
االأكادميية  اال�ستعدادات  يقي�س  االأول 
بينما   Academic Aptitude العامة 
التح�سيلية  القدرات  الثاين  ال�سق  يقي�س 

اخلا�سة.
للقبول  امل��وؤه��ل��ة  ال��ع��الم��ة  تتكون   ج( 
يف  املركبة  العالمة  باملئة(من   60( م��ن 
)اأ(  يف  ال��واردة  العامة  الثانوية  امتحان 
الطالب  عالمة  من  باملئة(  و)40  اأع��اله، 
)ب(  يف  ال���واردة  القبول  اختبار  �سقي  يف 
يف  الطلبة  ت��وزي��ع  يتم  خام�سا.  اأع����اله. 
بداية  اأو  االأوىل  الدرا�سية  ال�سنة  نهاية 
ال�سنة الدرا�سية الثانية على التخ�س�سات 
قبل  ال��ذي  التخ�س�س  حقل  اأو  الكلية  يف 
الرغبة  االآتية:  اأ(  االأ�س�س  بناًء على  فيه 

ال�سخ�سية للطالب.
ال�سنة  للطالب يف  الرتاكمي  املعدل   ب( 
ق�سم  يجريها  مقابلة  )GPA(ج(  االأوىل 
التخ�س�س ح�سب احلاجة بناًء على تقدير 

الق�سم االأكادميي اأو الكلية.
�ساد�سا. تطبق هذه االأ�س�س على جميع 
نوع  ع��ن  النظر  بغ�س  االأردن��ي��ني  الطلبة 
ال�سهادة التي يحملونها )اأردنية اأو عربية 
اأو  اململكة  داخل  در�سوا  �سواًء  اأجنبية(  اأو 
العرب  الطلبة  ي�ستثنى  �سابعا.  خارجها. 
 )3-2( مل��دة  االأ�س�س  ه��ذه  من  واالأج��ان��ب 
واالأجنبية  العربية  الدول  لتهيئة  �سنوات 
وت��وع��ي��ة ال��ط��ل��ب��ة ف��ي��ه��ا ح���ول االأ���س�����س 

اجلديدة للقبول.
ثامنا. يتم البدء فورًا باإعداد امتحان 
ال��ق��ب��ول م���ن ق��ب��ل جل��ن��ة اأك���ادمي���ي���ة من 
الوطني  املركز  مع  وبالتعاون  املتخ�س�سني 
لتطوير املناهج، ويبداأ تطبيقه على طلبة 
تعميم  ويتم  اأواًل،  الهند�سية  العلوم  حقل 
اأخرى على  التجربة على حقول تخ�س�س 

�سوء تقييمها.
القبول  تن�سيق  وحدة  تكليف  تا�سعا. 
االأ�س�س  و���س��ع  ل��ل��وزارة  التابعة  امل��وح��د 
يف  امل��وح��د  ال��ق��ب��ول  لعملية  التنفيذية 
املبينة  للمبادئ  وفقًا  االأردنية  اجلامعات 
اأع�����اله، واإع������داد ال��ربجم��ي��ات ال��الزم��ة 

للتنفيذ.

اجلامعي  القبول  اأ�س�س  اأن  توق  وق��ال 
كافة  االأردن��ي��ني  على  �ستطبق  اجل��دي��دة 
بغ�س النظر عن نوع ال�سهادة التي يحملونها 

�سواء كانت اأردنية اأو عربية اأو اأجنبية.
الطلبة  ا�ستثناء  �سيتم  بانه  وا���س��اف 
ال���ع���رب واالأج����ان����ب م���ن اأ���س�����س ال��ق��ب��ول 

اجلديدة ملدة عامني اإىل 3 اأعوام.
اهمية  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  واك���د 
اهمية  اجلامعي  للقبول  اجلديدة  املبادئ 
مدخالت  تطوير  مع  لتتما�سى  جاءت  وانها 
التعليم وتطوير عمليات املراحل التعليمية 
املحتوى  تطوير  اىل  ا�سافة  اجلامعات،  يف 

واأ�ساليب التدري�س.
وقال اإنها تهدف اىل حت�سني املخرجات 

مبا يتواءم مع متطلبات �سوق العمل.
�سيئا  تبتدع  ال  احلكومة  اأن  وا���س��اف 
قائمة  كانت  ملمار�سة  تعود  واإمن��ا  جديدا 
من  اأك��رث  ان  مو�سحا  جيدة  وكانت  �سابقا 
اختبارات  مبداأ  تعتمد  العامل  يف  دولة   60
لي�س  املباديء  ان  واأك��د  اجلامعي.  القبول 
ال��ع��ام��ة او  ال��ث��ان��وي��ة  لها ع��الق��ة ب��ال��غ��اء 
تهمي�س دوره، او الر�سوم اجلامعية وانه لن 

يتم الغاء القبول املوحد.

تسجيل 191 إصابة محلية 
بفيروس كورونا وحالة وفاة

مذكرة تفاهم بين منتدى الفكر 
اإلعالن عن »المبادىء العامة« و »حسبة العربي واتحاد الجامعات العربية

التوجيهي« الجديدة للقبول الجامعي
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*عمان 
بكرا  �سوتك  مل�سروع  التدريبية  الور�س  وا�سلت 
فعالياتها،  التوايل  على  الثاين  ولالأ�سبوع  يفرق، 
وجر�س  ال��زرق��اء  حمافظات  يف  اجلمعة،  ال��ي��وم 
امل�ساركة  على  ال�سباب  وحث  لت�سجيع  والطفيلة، 

باالنتخابات النيابية.
فاإن  ال�سباب  وزارة  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
تنفيذ هذه الور�س ياأتي بالتعاون مع وزارة ال�سوؤون 
لالنتخاب،  امل�ستقلة  والهيئة  والربملانية  ال�سيا�سية 
عقدت  ال��ت��ي  التدريبية  ال��ور���س  تطرقت  حيث 
الزرقاء  يف  حممد  االأم��ري  و�سابات،  �سباب  مبراكز 
النظري  جانبها  يف  الطفيلة  يف  وب�سريا  وجر�س 
الهيئة  باإجراءات  اخلا�س  التدريبي  الربنامج  اىل 
امل�ستقلة لالنتخاب التي تت�سمن قانون االنتخابات 
النواب رقم )6(، ل�سنة 2016 وتعديالته،  ملجل�س 
و���س��روط  الناخبني،  و�سجل  ال��ن��اخ��ب،  و���س��روط 
النزاهة  و�سمانات  االق���رتاع،  واآل��ي��ات  الرت�سح، 
العملية  اإدارة  ون��ظ��ام  واحل��ي��ادي��ة،  وال�سفافية 

االنتخابية يف مرحلة االقرتاع.
وقال املدرب حممود عبداحلميد ال�سالعني من 
الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات، اإن اجلل�سلة النظرية 
امل�ساركة  عن  االأول  اأ�سا�سيني  ملحورين  تطرقت 
ال�سيا�سية لل�سباب، والثاين عن االإجراءات اخلا�سة 

التي تقوم بها الهيئة امل�ستقلة لالنتخابات.
من  ال��ل��وزي  نايفة  امل��درب��ة  ا���س��ارت  جهتها  م��ن 
وزارة ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية، اإىل ان الور�س 

التدريبية ناق�ست مقرتحات وتو�سيات ال�سباب.
ان  العمو�س،  اأحمد  ال�ساب  امل�سارك  وق��ال 

من  للم�ساركني  كبرية  فائدة  حققت  ال��رو���س 
�سنع  يف  ال�سباب  دور  باهمية  التوعية  حيث 

القرار.

اأبرز  عن  القيام  ن��زار  ال�ساب  امل�سارك  وحت��دث 
امل���ه���ارات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��ط��رق��ت ل��ه��ا ال��ور���س 
العيا�سرة  �سهد  امل�ساركة  فيماحتدثت  التدريبية، 

اختيار  وكيفية  االنتخابية  العملية  اأ�ساليب  عن 
العملية  ال��ق��ب��ة، وم��راح��ل  االأم��ث��ل حت��ت  امل��ر���س��ح 

االنتخابية .

*عمان 
التقييم  مرحلة  املقبل  اال�سبوع  تبداأ 
زاي��د  ب��ن  »حممد  ج��ائ��زة  يف  للم�ساركات 

الأف�سل معلم خليجي« يف دورتها الثالثة.
االجتماع  خ��الل  اجل��ائ��زة  واعتمدت 
ومن  امل�ساركة  ال��دول  ملن�سقي  التح�سريي 
خالل  ام�س  عقدته  ال��ذي  االردن،  بينها 
واآل��ي��ة  عملية  امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية 
بعد(،  )عن  افرتا�سيًا  �ستتم  التي  التقييم 
جائحة  فر�ستها  التي  ال��ظ��روف  ب�سبب 

كورونا.
ومت���ر ال��ت��ق��ي��ي��م��ات يف ث���الث م��راح��ل 
واملقابلة  املكتبي  التقييم  ه��ي،  رئي�سية 
ال�سخ�سية والتقييم النهائي، الذي يت�سمن 

االإ�سرافية  الهيئة  م��ع  مقابالت  اإج���راء 
اإر���س��ال  يت�سمن  والطلبة  املعلم  وزم���الء 

ا�ستبيان �سامل لهم والأولياء االأمور.
حمد  للجائزة  ال��ع��ام  االأم���ني  وا���س��اد 
الدرمكي، خالل االجتماع باجلهود املبذولة 
يف  اأ�سهمت  والتي  اللجان،  اأع�ساء  قبل  من 
دون  اجل��ائ��زة  وم��راح��ل  اعمال  ان�سيابية 

معوقات.
توا�سل  اجل��ائ��زة  ان  ال��درم��ك��ي،  واأك���د 
العوائد  من  املزيد  لتحقق  وتطورها،  األقها 
والفوائد الرتبوية للم�ساركني حمليًا وعلى 
ان  مبينًا  اإليها،  املنت�سبة  ال��دول  م�ستوى 
ملا تلقاه من  انت�سارًا  اأكرث  اأ�سبحت  اجلائزة 
رعاية ودعم من قبل �سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي الذي اطلق 

اجلائزة.
اال�سبوع  �ستدخل  اجل��ائ��زة  اأن  وب��ني 
امل�ساركات  لتقييم  متميزة  مرحلة  املقبل 
اللجنة  قبل  من  باجلائزة  الفائز  وحتديد 

التحكيمية.
وقال، اإن ما ميز اجلائزة يف دورتها للعام 
امل�ساركني  اعداد  زيادة  جانب  اىل  احلايل، 

فيها، املرونة يف االأداء، وا�ستخدام التقنية 
م�سرية  دف��ع  يف  الرقمية  والتكنولوجيا 
اجل��ائ��زة وحت��ق��ي��ق اأه��داف��ه��ا ال��رتب��وي��ة، 
وتعزيز ر�سالتها بتعزيز احلراك التعليمي، 
ون�سر االإبداع واالبتكار بني �سفوف املعلمني، 
مبا يرفع مكانتهم، ويقدر جهودهم وير�سخ 
دورهم املحوري يف النه�سة املعرفية، وبناء 
التي  وامل�سوؤولة  واملهارة  املتعلمة،  االأجيال 

تنه�س باالوطان وتر�سم مالمح م�ستقبلها.
واآلية  م�ستجدات  املجتمعون  وبحث 
جميع  يف  اجلديد  للعام  الدرا�سي  النظام 
الو�سع  تقييم  مت  فيما  امل�ساركة،  ال��دول 
التي  التقييم  اآلية  وحتديد  فيها،  الراهن 
�سرتاعي جميع التغيريات التي طراأت على 
اال�سا�سي  املعلم  ودور  التعليمية،  العملية 
اإجن��اح  يف  ذل��ك  واأث��ر  ال�سفية  الغرفة  يف 

العملية الرتبوية.
عن  التعليم  نظام  ان  املجتمعون،  واكد 
كفاءته  اث��ب��ت  امل�����س��ارك��ة،  ال���دول  يف  بعد 
ومرونته يف ا�ستمرار منظومة التعلم بنجاح 
على  املعلمني  قدرة  واظهر  التحديات،  رغم 
وطرق  احلديثة،  التكنولوجيا  ا�ستخدام 

تدري�س مبتكرة.

تنفيذ  اآلية  �سرح  اللقاء،  خالل  وجرى 
املن�سقني،  ق��ب��ل  م��ن  ومتابعتها  التقييم 
الفنية  امل��ن�����س��ق��ني  م��ه��ام  وا���س��ت��ع��را���س 

واالإعالمية يف املرحلة املقبلة.
على  التاأكيد  االجتماع  خ��الل  مت  كما 
ح��ر���س اجل���ائ���زة ع��ل��ى ح��ق امل��ع��ل��م��ني يف 
عملية  يف  ال��ك��ايف  ال��وق��ت  على  احل�����س��ول 
التقييم عن بعد، ومراعاة اي م�ساكل فنية 
وتقنية قد تواجه املعلمني اأثناء املقابالت 
باالعتبار  االأخ��ذ  مع  النهائي،  والتقييم 

ظروف كل دولة.
امل�ساركة  الدول  ممثلو  اأ�ساد  بدورهم، 
التي  باجلهود  واملن�سقون،  اجل��ائ��زة  يف 
ت��ب��ذل��ه��ا اجل��ائ��زة ب��ت��وج��ي��ه��ات ال��ق��ي��ادة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  يف  احلكيمة 
امل��ت��ح��دة ل��ت��وف��ري اأف�����س��ل امل�����س��ت��وي��ات 
باملهارات  املعلم  رفد  خالل  من  التعليمية 
اإي�����س��ال  ال��ت��ي مت��ك��ن��ه م���ن االب�����داع يف 

لطلبته. التعليمية  الر�سائل 
ودوره��ا  اجلائزة  باأهمية  اأ���س��ادوا  كما 
تعليمية  لنه�سة  مرتكزًا  املعلم  جعل  يف 
والنهو�س  امل�ساركة،  البلدان  يف  حقيقية 

بالعملية التعليمية يف الوطن العربي.

*عمان 
واالأمم  العاملية  ال�سحة  منظمتا  وقعت 
املتحدة للطفولة )اليوني�سف(، اإطار تعاون 

لت�سريع جهود ال�سحة العامة امل�سرتكة.
ال�سحة  منظمة  عن  �سادر  لبيان  ووفقا 
االأن��ب��اء  لوكالة  و�سل  ال�سبت،  العاملية، 
م��ن��ه، تن�س  ن�����س��خ��ة  االأردن����ي����ة )ب�����رتا( 
ل��70  قوي  تعاون  على  اجلديدة  ال�سراكة 
اإج����راءات  الت��خ��اذ  املنظمتني  ب��ني  ع��اًم��ا 
ال�سحية  التغطية  جم���االت  يف  رئي�سة 
ال�سحية  الرعاية  نهج  خالل  من  ال�ساملة 
وال�سحة  ال�����س��ح��ي��ة،  وال��ن��ظ��م  االأول���ي���ة 
واالجتماعي  النف�سي  وال��رف��اه  العقلية 
والتنمية، وحاالت طوارئ ال�سحة العامة، 

وتغذية االأم والطفل.

ك��م��ا وق���ع���ت امل��ن��ظ��م��ت��ان ب��رن��اجم��ا 
العقلية  ال�سحة  ح��ول  ج��دي��دا  م�سرتكا 
وتنمية  واالج��ت��م��اع��ي  النف�سي  وال��رف��اه 
بهدف  �سنوات   10 ل���  واملراهقني  االأطفال 
النف�سي  والرفاه  العقلية  ال�سحة  تعزيز 
الو�سول  وزي��ادة  والتنمية،  واالجتماعي 
العقلية،  ال�سحة  حل��االت  ال��رع��اي��ة  اإىل 
وتقليل املعاناة وحت�سني نوعية احلياة بني 

مي الرعاية. االأطفال واملراهقني ومقدنّ
لليوني�سف  التنفيذية  املديرة  وقالت 
ه���ري���ت���ا ف������ور: ل���ق���د ك�����س��ف��ت ج��ائ��ح��ة 
)ك���وف���ي���د-19(، ع��ن ف��ج��وات ه��ائ��ل��ة يف 
والرفاهية  ال�سحة  خدمات  اإىل  الو�سول 
ال�سكانية  والفئات  االأطفال  بني  والتغذية 
اأك��رث  حاجة  هناك  تكن  ومل  ال�سعيفة، 

اإحلاًحا للعمل مًعا، و�سي�ساعدنا هذا االإطار 
ال�سحية  ال��ن��ظ��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اجل��دي��د 
العقلية  والغذائية، واال�ستثمار يف ال�سحة 

والدعم النف�سي واالجتماعي يف العامل.
ال�سحة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق���ال 
غيربي�سو�س:  تيدرو�س  الدكتور  العاملية 
اأن  ن��رى  اليوني�سف،  مع  عملنا  �سميم  يف 
يف  يزدهر  بل  فح�سب،  ينجو  ال  طفل  كل 
واالأج��ي��ال  جمتمعاته  وي��ح��ول  النهاية 
التقدير  وم���ع  ك��ام��ال،  حت��وي��ال  ال��ق��ادم��ة 
الفريدة  الأدوارن���ا  الكبريين  واالح���رتام 
بتوفري  التزامنا  يف  مًعا  نقف  واملتكاملة، 
جائحة  تو�سح  وك��م��ا  للجميع،  ال�سحة 
)كوفيد-19(، ال اأحد يف اأمان حتى ي�سبح 

اآمنني«. اجلميع 

*عجلون 
ط��ال��ب م��واط��ن��و حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، 
على  ال��رق��اب��ة  بتكثيف  املعنية  اجل��ه��ات 
من  للتاأكد  واملن�ساآت  واالأ���س��واق  املوؤ�س�سات 
من  للحد  الدفاع  اأوام��ر  بتطبيق  التزامها 

انت�سار فريو�س كورونا.
االأخ�سر  الكوكب  جمعية  ع�سو  ودعت 

الرتكيز  اإىل  الق�ساة،  منار  البيئة  حلماية 
جتمعات  ت�سهد  ق��د  ال��ت��ي  االأم���اك���ن  ع��ل��ى 
با�ستمرار، وت�سديد الرقابة عليها، والتاأكد 
ال�سحية  ب��ال��ت��داب��ري  اجلميع  ال��ت��زام  م��ن 
والكمامات  ال��ق��ف��ازات  ارت����داء  حيث  م��ن 

وا�ستخدام مواد التعقيم.
جلنة  رئي�س  عجلون  حم��اف��ظ  واأك���د 

لوكالة  النجادا  �سلمان  العامة  ال�سالمة 
جار  العمل  اأن  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء 
بالتعاون مع االأجهزة املعنية لتنفيذ جوالت 
االأ���س��واق  على  مكثفة  رق��اب��ي��ة  ميدانية 
وحمال اخلدمات والدوائر الر�سمية للتاأكد 
من التقيد التام بتطبيق اأوامر الدفاع حتت 

طائلة امل�ساءلة القانونية.

نقيب الممرضين يطمئن على الممرضين 
والممرضات بمستشفى الملك المؤسس

*عمان 
زار نقيب املمر�سني واملمر�سات والقابالت القانونيات خالد ربابعة 
القطاع  يف  للعاملني  التغيري  يوم  مع  بالتزامن  املوؤ�س�س  امللك  م�ست�سفى 

ال�سحي .
واطلع ربابعة على االجراءات ال�سحية والبيئة االآمنة التي ت�سمن 
جميع  مع  بالعمل  نتعهد  اننا  وقال:”  واملمر�سات،  املمر�سني  �سالمة 
من  الدائمة  واملتابعة  الالزمة  الت�سريعات  اليجاد  االخت�سا�س  جهات 
اجل توفري بيئة �سحية اآمنة حتفظ �سالمة كافة املمر�سني واملمر�سات 

والقابالت القانونيات العاملني يف القطاع ال�سحي« .
املوؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  اطلقته  ال��ذي  التغيري  ي��وم  ان  يذكر 
ال�سحية، يهدف اىل حت�سني جودة اخلدمات ال�سحية وتفعيل مبادئ 
ال�سحي  القطاع  العاملني يف  املر�سى وحقوقهم، وحتفيز جميع  �سالمة 
خالل  من  ال�سحية  الرعاية  يف  االأف�سل  لتقدمي  وموؤ�س�سات  اأفراد  من 

اأن�سطة وفعاليات خمتلفة.

األربعاء المقبل أول أيام الخريف فلكيا
*عمان 

وتتعامد  العام،  لهذا  اخلريفي  االعتدال  املقبل  الثالثاء  يبداأ 
الرابعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  اال���س��ت��واء  خ��ط  على  مت��ام��ا  ال�سم�س 
الذي  ال�سيف  ف�سل  انتهاء  معلنا  املحلي،  بالتوقيت  م�ساء  والن�سف 
املوافق  املقبل  االأربعاء  اخلريف  اأيام  اأول  وبدء  يوما،   93 ا�ستمر 

اأيلول.  23 ل��� 
االعتدال  يوم  �ست�سرق  ال�سم�س  اإن  جماهد  عماد  الفلكي  وقال 
ال�ساعة  يف  وتغيب  متاما،   6:19 ال�ساعة  متام  يف  بعمان  اخلريفي 
 12:16 وال��ن��ه��ار  �ساعة،   11:44 الليل  ي�ستمر  وب��ذل��ك   ،6:38
ال�سم�س  اأن  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة  ن��ب��اء  االأ لوكالة  واأ���س��اف  �ساعة. 
الظاهرية  حركتها  يف  مبا�سرة  اخلريفي  االعتدال  بعد  تتحرك 
تغيب  كما  تدريجيا،  النهار  ويق�سر  الليل  فيطول  اجلنوب؛  نحو 
وتظهر  متوا�سلة،  اأ�سهر  �ستة  الظالم  وي�سود  ال�سمايل  القطب  عن 
متوا�سلة  اأ�سهر  ل�ستة  النهار  وي�ستمر  اجلنوبي  القطب  يف  ال�سم�س 
يوم  اجلدي  مدار  على  متاما  عامودية  ال�سم�س  ت�سبح  ثم  اأي�سا، 
الليل  في�سبح  ال�ستوي؛  االنقالب  يوم  وهو  املقبل،  االول  كانون   22
اأربعينية  اأق�سر ما ميكن، وتبداأ  والنهار  العام  اأطول ما ميكن خالل 

كلها. ال�سنة  اأيام  اأبرد  وهي  ال�ستاء، 
الكرة  اأنحاء  جميع  على  يت�ساويان  ال  والنهار  الليل  اأن  وبني 
نالحظ  عمان  مدينة  ففي  اخلريفي،  االع��ت��دال  ي��وم  االأر���س��ي��ة 
االول  ت�سرين   3 املوافق  ال�سبت  يوم  النهار  مع  يت�ساوى  الليل  اأن 
ال�ساعة  وتغيب   6:25 ال�ساعة  متام  يف  ال�سم�س  وت�سرق  املقبل، 
عمان،  يف  متاما  والنهار  الليل  يت�ساوى  اليوم  هذا  ويف  م�ساء،   6:25

اأي�سا. الليل  وطول  �ساعة   12 النهار  طول  ويكون 

الثقافة تطلق البوابة 
اإللكترونية لنشر التربية 
اإلعالمية والمعلوماتية 

*عمان 
تطلق وزارة الثقافة بعد غد االثنني يف املركز الثقايف امللكي البوابة 
واملعلوماتية  االإعالمية  الرتبية  لن�سر  الوطنية  للحملة  االإلكرتونية 

“�سدقني«. التفاعلية  “ثقتنا” وامل�سابقة 
�سحفي،  ت�سريح  يف  الطوي�سي  با�سم  الدكتور  الثقافة  وزير  ��د  واأكنّ
ة املبادرة الوطنية لن�سر الرتبية االإعالمية واملعلوماتية  ال�سبت، اأهمينّ
املعلومات  م�سادر  مع  الر�سيد  التعامل  مببادئ  الوعي  زيادة  توخيها  يف 
قيم  من  واالإع��الء  والت�سليل  االإ�ساعات  ومكافحة  االإع��الم،  وو�سائل 

ال�سدق يف املجتمع.
الرتبية  مفاهيم  غر�س  امل�سابقة  هذه  واأهداف  ثمار  من  “اإننّ  وقال 
وو�سط  وال�سباب،  االأطفال  لدى  ومهاراتها  واالإعالمية  املعلوماتية 
االأ�سرة االأردنية، وتنمية قيم امل�سداقية واالإن�ساف يف نقل املعلومات 
يف  وقيمها  الرقمية  املواطنة  اجتاهات  واإر�ساء  املجتمع،  يف  واالأخبار 

�سلوك املواطنني على ال�سبكات االت�سالية وو�سائل االإعالم الرقمي«.
وت�ستهدف م�سابقة “�سدقني” الفئة العمرية من 14 اإىل 30 عامًا، 
امل�سابقة  ة  من�سنّ على  اأ�سبوعيًا  الدرو�س  من  عدد  اإعطاء  على  وتقوم 
يف جماالت الرتبية االإعالمية  الدرو�س  هذه  تتنوع  بحيث  “ثقتنا”، 
عنا�سر  فيها  تتوفر  تدريبية  فيديوهات  �سكل  على  واملعلوماتية، 

التفاعل، لتكون خلفيًة للم�سابقة ومرجعيًة لها كلنّ اأ�سبوع.
من عناوين درو�س امل�سابقة: املفاهيم االأ�سا�سية لالأمية اجلديدة، 
واأ�سا�سيات ال�سحافة واالإعالم واالإعالن، والتعريف مبفاهيم االت�سال، 
واالإعالم املعا�سر، واالأخبار، والثقافة املعلوماتية، وكذلك مو�سوعات 
من  والتحقق  واملعلوماتية،  االإعالمية  للرتبية  االأ�سا�سية  املهارات 
وكتابة  االإل��ك��رتوين،  التنمر  الرقمية-  واملواطنة  االأخ��ب��ار،  م�سادر 

االأخبار.
وُتق�سم امل�سابقة اإىل ثالثة جماالت يختار امل�سارك جمااًل واحدًا 

و” اأ�سارك«. و”اأر�سد”،  منها، حتت عناوين: “اأفهم”، 
 50 م  ُتقدنّ التي  وامل�سابقة  املن�سة  تفا�سيل  قريبًا  ال��وزارة  وتعلن 

جائزة اأ�سبوعيًا للفائزين بقيمة 100 دينار لكلنّ جائزة.

السفير االميركي الجديد 
يصل الى عمان

*عمان 
اإىل  وو�سرت  ت.  هري  االردن  اىل  املكلف  االمريكي  ال�سفري  و�سل 

عمان اجلمعة عن طريق احدى الرحالت التجارية. 
ووفقًا  ان��ه  �سحايف  بيان  يف  بعمان  االمريكية  ال�سفارة  وق��ال��ت 
فورًا  وو�سرت  املكلف  ال�سفري  دخل  االأردنية،  ال�سحة  وزارة  الإر�سادات 
�سابقًا  �سغل  الذي  وو�سرت،  املكلف  ال�سفري  وقال  ال�سحي.    احلجر  اإىل 
فرتة  خالل  بالنيابة  باالأعمال  والقائم  البعثة  رئي�س  نائب  من�سب 
اإىل  اأعود  ان  “ي�سعدين   :2018-2015 من  االأردن  يف  ال�سابقة  عمله 
االأردن واأتطلع اىل موا�سلة البناء على ال�سراكة القوية بني الواليات 
املتحدة واالأردن«.  و�سي�ستخدم ال�سفري املكلف وو�سرت لقب “�سفري” بعد 
قبول جاللة امللك عبداهلل الثاين اأوراق اعتماده ر�سميًا، والتي �ستقدم 

مبدئيًا اإىل وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني.

عطاء لتنفيذ خلطات اسفلتية 
ساخنة لشوارع األغوار الشمالية

*األغوار الشمالية 
ال�سمالية،  االأغ��وار  ل��واء  يف  ح�سنة  بن  �سرحبيل  بلدية  با�سرت 
بكلفة  اللواء  ل�سوارع  �ساخنة  ا�سفلتية  خلطات  عطاء  تنفيذ  ال�سبت، 
االأنباء  لوكالة  ال�سقور  �سوكت  البلدية  رئي�س  وقال  دينار.  األف   666
ال�سهر  بداية  مقررًا  كان  ال��ذي  امل�سروع  عطاء  اإن  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة 
ي�سمل  العطاء  اأن  اإىل  م�سريا  فنية،  الأ�سباب  تنفيذه  تاأخر  اجل��اري، 
األف مرت  التي حتتاج �سيانة مب�ساحة 172  الداخلية  الطرق  خمتلف 
واأو�سح  املجاورة.  والقرى  الريان  ووادي  الكرمية  مناطق  �سمن  مربع 
و�سيجري  امل��ح��ددة،  االأول��وي��ات  بح�سب  �سيكون  اخللطات  تنفيذ  اأن 
فتحها  اأعمال  البلدية  ا�ستكملت  التي  لل�سوارع  ا�سفلتية  خلطات  عمل 
للتاأهيل  املحتاجة  ال�����س��وارع  جانب  اإىل  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  وتعبيدها 

وال�سيانة.

تواصل فعاليات مشروع صوتك 
بكرا يفرق بالزرقاء وجرش والطفيلة

تقييم المشاركات بجائزة محمد بن زايد 
ألفضل معلم خليجي االسبوع المقبل

الصحة العالمية واليونيسف توقعان إطارا 
مشتركا لتسريع جهود الصحة العامة

مطالب بتشديد الرقابة للتأكد 
من تطبيق أوامر الدفاع

مقال رئيس التحرير

م�����اذا ح����دث مل��ن��ظ��وم��ِة 
الِق�يم يف املجتمع االردين واأو�ساعنا يف ال�ستينات 

الع�سر  وخ��الل  اليوم  اأو���س��اع  من  م��رة  مئة  اأف�سل  وال�سبعينات 
�لم والَي�اأ�س  �سنوات االخرية هناك �سعور لدى غالبية املواطنني  بالظُّ
واحلكومة  ال�سعب  بني  �قة  الثِّ وانعدام  العدالة  وِغ�ياب  واالإْح�باط 
ح�ساب  على  �فوذ  النُّ واأ�سحاب  االأع��م��ال  لرجال  ال��دول��ة  وانحياز 
خطِّ  حتت  يعي�سون  وَم�ن  الفقراء  اأع��داد  زي��ادة  اأن  كما  الب�سطاء 
االجتماعية،  العدالة  منظومة  يف  املوجود  اخلَل�ل  على  دليٌل  الفقر، 
كبرية  اآث��ارا  تركت  االردين  املجتمع  �سِه�دها  التي  �رات  التغينّ واأن 
الثقافية  االأط��ر  و�سكل  الِق�يم  ومنظومة  املواطنني  �سلوِك�يات  على 

واالجتماعية .
والعمرة  �سنويا  واحلج  بالتدين  املجتمع  تظاهر  اليداريه  خلل 
 ، مقد�سة  الأماكن  باأ�سماء  التجارية  املحال  وت�سمية   ، مو�سم  كل  فى 
وغلق بوابات املتاجر على مذياع م�سبوط على حمطة القراآن الكرمي 
اأ�ساب  اخللل  هذا   ، البا�سات  جممعات  اأك�ساك  فى  القران  واذاعة   ،
من  يعلى  اأ�سبح  ال��ذى  اعالمه  بع�س  اىل  حتى  وو�سل  كله  املجتمع 
القيم املنحطة وااللفاظ ال�سوقية على ح�ساب الفن الهادف والقيم 

اال�سيلة. 
كثرية،  �رات  تغيُّ �سهدت  االردين  املجتمع  يف  القيمية  املنظومة 
�سهدت  كما  النا�س،  بني  �قة  الثِّ معايري  وقلنّ�ت  ماِدية،  ِق�َي�ما  فاأ�سبحت 
الف�ساد  ح��االت  وزادت  االجتماعية  العدالة  منظومة  يف  خَل�ال 
ي ال�سريع، �سواء من خالل تقدمي اخلدمات  غبة يف الك�ْس�ب املادنّ والرنّ
�سوة  ي، وهو ما ُي�عرف بالرنّ املجانية يف الهيئات احلكومية مبقابل مادنّ
يوجد  وال  والِع�بادات،   املُ�عامالت  بني  فجوة   هناك   ، االإكرامية  اأو 
�ن ينت�ِس�ر ب�سكل عام، اإال انه  ��ساق بني القول والِف�عل فرغم اأن التديُّ اتِّ
ين احلقيقي واملُ�عامالت بني النا�س  �ن �سكلي وال مَي��س جوهر الدِّ تديُّ
�ن يعني ارِت�داء ما ُي��سمي بالزيِّ االإ�سالمي اأو  ر اأن التديُّ البع�س يت�سونّ
اأن ميتدنّ  �ن احلقيقي البد  التديُّ اأن  بينما  الِع�بادات،  اأداء  املبالغة يف 
وا�ستغالل  الغ�س  وترك  والف�ساد  �سوة  الرنّ رف�س  من  ال�سلوكيات  اإىل 
حاجات النا�س فالف�ساد ال�سعبي رمبا اكرب بكثري من الف�ساد ال�سيا�سي 

واحلكومي .
النبيلة:  بالقيم  مزينا  قريب  وقت  حتى  االردين  املجتمع  كان 
الكلمة،  اح��رتام  اجل��اد،  العمل  ال�سرف،  النخوة،  الر�سا،  »القناعة، 
والعدالة  بامل�ساواة  االإمي��ان  اجلمال،  حب  القانون،  على  احلفاظ 
املجتمع  اأبناء  تزيد  كانت  التى  الف�سائل  من  وغريها  االجتماعية، 
االإح�سا�س  فيهم  وتغذى  واالآخ��ر  الذات  فى  وثقة  وتراحما  متا�سكا 
اإىل  اجلار  ي�سىء  اأن  ال�سعب  من  ،كان  واالأم��ان  واالأم��ن  بالطماأنينة 
ن  اأو يهونّ اأبيه  اأو يتجراأ االبن على  اأو يتنكر ال�سديق ل�سديقه  جاره 
الزوج فى عني زوجته اأو يخون املواطن وطنه، كان من ال�سعب اأن جتد 
ثريا ال ي�ساعد فقريا، اأو كبريا ي�ستفحل على �سغري، اأو �سيخا يتاجر 
بالدين، اأو ل�سا يتحرك فى و�سح النهار، الكل يعرف ما له وما عليه .

وجعلته  ال�سعب(  )اأف��ق��رت  املتعاقبة  احلكومات  �سيا�سات  نعم 
ينتهك قيمه االجتماعية وعاداته وتقاليدة ، نعم ال�سيا�سات �سلبت 
اىل  وحولته  وحالله  )ما�سيته(  منه  و�سلبت  ومزرعته   اأر�سه  منه 
ب�سيا�ساتها  حكومات   ، الوطنية  املعونة  �سناديق  ي�ستجدي  تابع 
الوظيفية  العدالة  وغابت   ، والعلماء  �رين  املفكِّ حظوظ  تراَج�عت 
االنتخابات،  تزوير  اء  ج��رنّ ال�سيا�سية  والعدالة  املح�سوبية،  ب�سبب 
والعدالة االقت�سادية ب�سبب الر�سوة والف�ساد، والعدالة االجتماعية 
باتت  ثم  ومن   ، ال�سلطة  �اب  وكتنّ �دين  واملوؤيِّ املُ�نافقني  ت�سعيد  ب�سبب 
اأكتاف  على  وال�سعود  والتواكل  والنفعية  والو�سولية  �فاق  النِّ ِق�يم 
الِع�لم  اأو  العمل  يف  �فاين  التنّ وغ��دا  الغالبة  �فات  ال�سِّ هي  االآخرين، 
اأ�سبح  اإذ   ، بها  �ب  املرحَّ غري  االأم��ور  من  االأجيال،  وتعليم  واالبتكار 
لالآخرين،  اأو  للذات  �سواء  والعمل على حتقيقه،  اإليه  �عي  وال�سنّ اخلري 
من االأمور النادرة، وكاأنه اأ�سبح معقودا على الذات فقط فكل �سخ�س 

�ى اخلْي�ر لنف�سه ولَذويه فقط . يتمننّ
به،  يقَت�دون  الذي  النموذج  يفتِق�دون  لال�سف  النا�س  اأ�سبح  اإذ 
العليا  �ب  املنا�سِ اأ�سحاب  بع�س  ف�ساد  اأخبار  انت�سار  ِظ�ل  يف  خ�سو�سا 
عقود   منذ  مرتِب�ط  االردين  والأن  والروحيني،  ال�سيا�سيني  عماء  والزنّ
تلك  �ُس�يوع  فاإن  واملوؤثرة،  املُ�وحية  »الكاريزمية«  ال�سخ�سية  بِف�كرة 
ِق�يم االأجيال اجلديدة  املبا�ِس�ر على  �لبي  ال�سنّ النماذج كان له تاأثريه 
�مت  ال�سنّ بع�س  حتت  املختفية  باالنِف�عاالت  م�سُك�ونا  اأ�سبح  االردين   ،
�ر عنه باملجاملة حينا وبالنفاق حينا اآخر،  وال�سكينة، االأمر الذي يعبنّ
�فة،  املزينّ �ماأنينة  الطُّ حيث  الغيبيات،  اإىل  هرب  اأن  به  االأمر  وانتهى 
الُف�كاهة  اأ�سبحت  حتى  باالكتئاب،  الُف�كاهة  ُروح  عنده  وامتزجت 

تعبريا عن املرارة وال�سخرية، ولي�س عن املرح .
�ك يف  تراجعت قيمة اال�سرة والعائلة اأ�سبحت تواِج�ه خطر التفكنّ
�رات الفردية واالأنانية واال�ستغراق  �راحم وزيادة موؤ�سِّ ظل غياب التنّ
يف املظهرية والتطلنّ�عات ال�سخ�سية ،اإذ اأ�سبح املواطن االردين جزيرة 
على  وانكفاء  غريبة  بِوحدة  ي�سُع�ر  الوطن،  عن  م�ستقلنّ�ة  منعِزلة 
الذات، وذلك نتيجة الإق�سائه عن اأي م�ساركة، اإ�سافة اإىل اأنه مل يُع�د 
�نه وتْرعاه، ولذلك مل يُع�د غريبا اأن تتزايد  ي�سعر باأن الدولة حتت�سِ

الت االنتحارات وطلبات الِه�جرة اإىل اخلارج . معدنّ

خالد خازر الخريشا

منظومة القيم : 
بحاجة النقاذ عاجل

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
املطاعم  ب��ق��ط��اع  م�ستثمرون  ط��ال��ب 
عمان،  جت��ارة  بغرفة  اع�ساء  ال�سياحية، 
املطاعم  �ساالت  اغ��الق  ق��رار  عن  بالعودة 
غري  ال��ق��رار  ان  م��وؤك��دي��ن  ا�سبوعني،  مل��دة 
لقاء  خالل  وقالوا  اخل�سائر.  ويعمق  مربر 
جتارة  غرفة  اإدارة  جمل�س  مع  اخريا  عقد 
اعمالهم  يهدد  االغ���الق  ق��رار  ان  ع��م��ان، 
افال�س  اىل  ي���وؤدي  وق��د  وا�ستثماراتهم 
ينعك�س  ما  ال�سياحية،  املن�ساآت  من  العديد 
ان  م��وؤك��دي��ن  لديهم،  العاملني  على  �سلبًا 
يقوم  م��ال��ي��ة  ب�سيكات  م��ل��ت��زم  قطاعهم 

لعقود  باال�سافة  املبيعات،  من  ب�سدادها 
واي��ج��ارات  وجت���ار  م�سانع  م��ن  م�سرتيات 

املحال وم�ساريف ت�سغيلية اخرى .
ال�سياحية  املطاعم  قطاع  ان  وبينوا، 
كورونا  فريو�س  جائحة  بداية  ومنذ  تلقى 
العديد من الهزات جراء االإغالق واحلظر 
ال�����س��ام��ل واجل���زئ���ي وت���وق���ف ال��ن�����س��اط 
خ�سائر  فيه  العاملني  كبد  م��ا  ال�سياحي 
ان  الدنانري، مو�سحني  مالية تقدر مباليني 
70 باملئة من املطاعم ال�سياحة لي�س لديها 
املطاعم  وحتى  املنزيل،  التو�سيل  خدمة 
التي متلك هذه اخلدمة فانها ال تغطي 50 

باملئة من م�ساريفها . وا�ساروا اىل ان القطاع 
ي�سم اكرث من الف مطعم �سياحي ي�سغل ما 
باملئة منهم من  الف موظف 70  يقارب 22 
اال�ستثمار  مت  االردن��ي��ة  العاملة  االي��دي 
من  م�ستوى  اع��ل��ى  على  وتدريبهم  فيهم 
الغرفة  ادارة  جمل�س  اكد  ب��دوره،  املهنية. 
قطاع  كون  للقرار  الفوري  االلغاء  �سرورة 
القطاعات  اك��رث  م��ن  ال�سياحية  املطاعم 
ال�سحية  واالر�سادات  بالتعليمات  التزامًا 

وال�سالمة العامة.
املطاعم  مبيعات  ان  امل��ج��ل�����س،  وب���ني 
جائحة  ب��دء  ومنذ  تراجعت  ال�سياحية 

توقف  ج��راء  باملئة   50 من  اك��رث  ك��ورون��ا 
العربية  ال����دول  م��ن  ال�����س��ي��اح��ي  امل��و���س��م 
واإقامة  املغرتبني  ع��ودة  وع��دم  االجنبية 
التي  الن�ساطات  م��ن  وغ��ريه��ا  امل��وؤمت��رات 
كانت ت�ستقطب رجال االعمال، ا�سافة اىل 

تعليمات وزارة ال�سياحة وجلنة االوبئة .
خلف  تقف  الغرفة  ان  املجل�س،  واك��د 
العادلة  مطالبهم  وت��دع��م  اع�سائها  ك��ل 
اىل  احلكومة  داعية  عنهم،  تتخلى  ول��ن 
تعوي�سهم وتعوي�س كل القطاعات املت�سررة 
واجلزئي  ال�سامل  احلظر  ق���رارات  ج��راء 

واوامر الدفاع .

*عمان 
مبنطقة  ع��ام��ل��ون  ���س��ن��اع��ي��ون  ط���رح 
اأمام  عمان،  غرب  جنوب  الواقعة  ناعور، 
طارق  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزير 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا  احل���م���وري، 
تواجه اأعمالهم، مطالبني مبعاجلة املمكن 
داخل  منتجاتهم  تناف�سية  لتعزيز  منها 

البالد وباالأ�سواق الت�سديرية.
والتحديات  الق�سايا  اأه��م  ومتحورت 
اللقاء  خ��الل  ال�سناعيون،  طرحها  التي 
ال����ذي ن��ظ��م��ت��ه غ��رف��ة ���س��ن��اع��ة ع��م��ان 
مب��ق��ر ال�����س��رك��ة االأردن���ي���ة ال�����س��وي��دي��ة 
ل����الأدوي����ة)ج����و�����س����وي(، ح�����ول ت��ع��دد 
املرجعيات املتعلقة باإجراءات الرتخي�س، 
توؤثر  التي  والتعليمات  القوانني  وت�سارب 
امل�سانع  واإن�ساء  اال�ستثمارات  تو�سيع  على 

اجلديدة.
تتعلق  وق�سايا  حتديات  اإىل  واأ���س��اروا 
ال�سحي و�سعف  لل�سرف  �سبكة  توفر  بعدم 
وع��دم  امل��ي��اه  ون��ق�����س  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 
ا�ستدامة �سيانة الطرق وال�سوارع باملنطقة 
التي ت�سم 20 م�سنعا من خمتلف القطاعات 
وعاملة  ع��ام��ل  اآالف   5 ي��ق��ارب  م��ا  ت�سغل 

غالبيتهم من اأبناء املنطقة.
ا�ستعداد  ع��ل��ى  امل�����س��ان��ع  اأن  واأك�����دوا 
من  التخل�س  ق�سية  معاجلة  يف  للم�ساهمة 
ت�سهم  م�سروعات  واأي��ة  اخلطرة  النفايات 
�سرورة  على  م�سددين  املنطقة،  تطوير  يف 
ال���وزارة  ب��ني  احلقيقية  ال�سراكة  تعزيز 
على  ينعك�س  مب��ا  ال�سناعية  وامل��ن�����س��اآت 
ال�سادرات  وزيادة  القطاع  تطوير  م�سلحة 

وتوفري املزيد من فر�س العمل.
ال���وزارة  اإن  احل��م��وري  الدكتور  وق��ال 
االأردن  �سناعة  غرفة  مع  بالتن�سيق  تعمل 
للعمل على حل امل�ساكل التي تواجه القطاع 

ال�سناعي بعموم اململكة.
الدوائية  ال�سناعات  قطاع  اأن  واأ�ساف 
خ�سو�سا حمط اهتمام من قبل جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين واأن احلكومة معنية بنمو 
ت�سديرية  ق��درات  من  له  ملا  القطاع  ه��ذا 
من  املزيد  وتوليد  عالية  م�سافة  وقيمة 

فر�س العمل.
واأو�سح اأن املرحلة احلالية �سعبة على 
التي  التحديات  ظل  يف  القطاعات  جميع 
امل�ستجد،  كورونا  فريو�س  جائحة  فر�ستها 
امل�سرتك  والتعاون  العمل  اأهمية  م��وؤك��دا 

لتجاوزها.
قيام  اإىل  احل��م��وري  ال��دك��ت��ور  ول��ف��ت 
باتخاذ  العام احلايل  بداية  منذ  احلكومة 
القطاع  ل��دع��م  االإج������راءات  م��ن  ح��زم��ة 
التعرفة  تخفي�س  مقدمتها  يف  ال�سناعي 
القطاع  على  11باملئة  بن�سبة  الكهربائية 
واإطالق برنامج لدعم ال�سادرات ال�سناعية 
مالية  مبالغ  امل�سدرين  اإعطاء  خ��الل  من 
مقابل �سادراتهم بن�سبة ت�سل اإىل 5 باملئة.

اأكرث  منذ  بداأت  ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
لتحديد  اآل��ي��ات  بتطبيق  ون�سف  ع��ام  م��ن 
خالل  من  القطاعات  تواجه  التي  امل�ساكل 
م�سفوفة يتم حتديثها ب�سكل م�ستمر حيث 
حققت تلك االإجراءات جناحات يف تذليل 

تلك العقبات.

ال�سركات  احل��م��وري  ال��دك��ت��ور  ودع���ا 
ناعور  منطقة  �سمن  الواقعة  ال�سناعية 
االأردن  �سناعة  غ��رف��ة  ت��زوي��د  ���س��رورة 
بامل�ساكل التي تواجههم لل�سعي اإىل حلها مع 

خمتلف اجلهات احلكومية املعنية بذلك.
واأك�����د وج����ود اإق���ب���ال وط��ل��ب��ات على 
اال�ستثمار بالقطاع ال�سناعي بدليل ارتفاع 
داخل  املقامة  ال�سناعية  امل�ساريع  اأع��داد 
املدن ال�سناعية مقارنة مع �سنوات ما�سية.
املنتجات  اإن  ال�سناعة  وزي���ر  وق���ال 
االأ�سواق  من  للعديد  ت�سدر  التي  االأردنية 
اجلودة  حيث  من  تناف�س  باتت  اخلارجية 
هذه  يف  كبري  ف��رق  اإح���داث  على  وق���ادرة 

االأ�سواق.
عمان،  �سناعة  غرفة  رئي�س  واأ���س��ار 
املهند�س فتحي اجلغبري، اإىل وجود �سراكة 
ب���وزارة  ممثلة  احل��ك��وم��ة  ب��ني  حقيقية 
والغرفة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 
وهناك توا�سل يومي بني الطرفني ملعاجلة 

اأية ق�سايا تهم القطاع ال�سناعي.
وبني اأن اأزمة فريو�س كورونا غريت منط 
اأثبت  الذي  ال�سناعي  القطاع  مع  التعامل 
خالل  من  اجلائحة  خ��الل  عالية  ق��درات 

الغذائية  ال�سلع وبخا�سة  الكثري من  توفري 
الطبية  وامل�ستلزمات  واملعقمات  واالأدوي��ة 
الت�سدير  اأو  املحلية  ال�سوق  داخ��ل  �سواء 

الفائ�س للخارج.
القطاع  اأن  اجلغبري  املهند�س  واأك���د 
�سعبي  وع��ي  وج��ود  يلم�س  ب��داأ  ال�سناعي 
واالإقبال  االأردن��ي��ة  ال�سناعة  بخ�سو�س 
على �سراء ما تنتجه امل�سانع، م�سريا اإىل اأن 

اجلميع بات يفتخر ب�سناعتنا.
وعلى هام�س اللقاء، زار وزير ال�سناعة 
من  يعترب  الذي  �سركة)جو�سوي(،  م�سنع 
اأكرب خم�سة م�سانع اأدوية باململكة وتاأ�س�س 
عام 1996 ويقام على م�ساحة 25 األف مرت 
باملئة   57 عمل  فر�سة   376 ويوفر  مربع 

منها الأبناء املنطقة.
وح�����س��ب رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة امل��دي��ري��ن يف 
تنتج  ����س���اه���ني،  ع��ل��ي  حم��م��د  ال�����س��رك��ة 
االأدوية،  من  �سنفا   120 اليوم  )جو�سوي( 
وت�سدر 56 باملئة من اإنتاجها اإىل 20 دولة 
العامل  املال  راأ�س  ويبلغ  واأجنبية،  عربية 
لديها  اأن  مبينا  دي��ن��ار،  مليون   30 لديها 
االأ�سواق  اإىل  للو�سول  ت�سويقية  خططا 

االأوروبية العام املقبل .

*عمان 
اجل��وي  للنقل  ال���دويل  االحت���اد  دع��ا 
االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  دول  “اإياتا” 
ال�سحية  الفحو�سات  فر�س  اإىل  واإفريقيا 
بدال من احلجر ال�سحي عند فتح حدودها 

ومطاراتها.
دول   7 فر�س  بعيد  اإياتا  دعوة  وتاأتي 
احلجر  اإج��راءات  املا�سي  اآب  منذ  جديدة 
يف  ال���دول  ع��دد  اإج��م��ايل  ليبلغ  ال�سحي 

املنطقة التي تفر�سها 35 دولة.
 88 اإن  �سحفي  بيان  يف  االحت��اد  وق��ال 
رغبتهم  ع��دم  اأب��دوا  امل�سافرين  من  باملئة 
اإج���راءات  ف��ر���س  ب��ق��اء  ح��ال  يف  بال�سفر 

حركة  على  �ستوؤثر  والتي  ال�سحي  احلجر 
وجهاتهم،  اإىل  و�سولهم  عند  امل�سافرين 
حول  العام  للراأي  جديد  ا�ستبيان  بح�سب 

ال�سفر.
ال��دويل  االحت���اد  رئي�س  ن��ائ��ب  وق���ال 
وال�سرق  اإفريقيا  اإقليم  يف  اجل��وي  للنقل 
االأو����س���ط ق���ال حم��م��د ع��ل��ي ال��ب��ك��ري، اإن 
التي  االإلزامية  ال�سحي  احلجر  اإج��راءات 
امل�سافرين،  حركة  تعطل  الدول؛  تفر�سها 

وتعيق من تعايف قطاع الطريان.
واعترب اإجراءات احلجر ال�سحي باأنها 
النا�س،  من  للكثري  العي�س  �سبل  تدمر  قد 
بالفحو�سات  ا�ستبدالها  اإمكانية  اإىل  الفتا 

و�سيلة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  ال�سحية 
قطاع  يف  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  العديد  حلماية 

ال�سياحة وال�سفر.
عن  ���س��ادر  ا�ستبيان  نتائج  واأظ��ه��رت 
االحت�����اد ال�����دويل ل��ل��ن��ق��ل اجل����وي ح��ول 
من  باملئة   72 اأن  اإىل  امل�سافرين  �سلوكيات 
امل�سافرين من دولة االإمارات اأكدوا على اأن 
عن  بديال  تعد  للفح�س  ال�سلبية  النتيجة 
باملئة   80 واأن  ال�سحي،  احلجر  اإج��راءات 
منهم ي�سعرون باأن الفريو�س حتت ال�سيطرة 

يف الدول يعي�سون فيها.
الدعوة من  اأن هذه  اإىل  البكري  واأ�سار 
اإياتا تاأتي كا�ستجابة اإىل �سيا�سات احلجر 

ال�سحي التي تفر�سها العديد من الدول يف 
وقت ما تزال فيه احلدود مغلقة، ويرتاجع 
اإفريقيا  منطقة  يف  ال�سفر  على  الطلب 
وال�سرق االأو�سط، مبينا اأن املنطقة �سجلت 
اأكرب انخفا�س على معدالت ال�سفر يف �سهر 
العام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  م��ع  مقارنة  مت��وز 
و  اأفريقيا  يف  باملئة   93،7 بواقع  املا�سي 

95،5 يف ال�سرق االأو�سط.
يعد  ال�����س��ح��ي  ال��ف��ح�����س  ن  اأ ك����د  واأ
م���ن���ا ع���ن اإج������راءات احل��ج��ر  اآ ب��دي��ال 
ال�������س���ح���ي وح������ال ل����وق����ف ال����دم����ار 
عن  الناجم  واالجتماعي  االقت�سادي 

كورونا. فريو�س  تداعيات 

المطاعم السياحة تطالب بالعودة 
عن قرار اغالق صاالت المطاعم

صناعيو ناعور يطرحون
 قضاياهم أمام وزير الصناعة

إياتا: الحجر الصحي يعيق قطاع 
الطيران في الشرق األوسط وإفريقيا

*عمان 
عبد  االأردن���ي���ة،  ال��ف��ن��ادق  جمعية  رئي�س  ق��ال 
احلكيم الهندي، اإن حجم ال�سرر الواقع على القطاع 
ال�سياحي ب�سبب جائحة كورونا كبري جدا، مبينا اأن 
خ�سائر القطاع ال�سياحي االأردين تقدر مبليار دينار، 
فيما تقدر خ�سائر القطاع عامليا ب� 460 مليار دوالر.

واأكد الهندي، خالل ا�ست�سافته يف ندوة  برعاية 
االأعمال  مبجمع  لالإبداع”  زين  “من�سة  زين  �سركة 
قطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  “التحديات  ع��ن��وان:  حت��ت 
ال�سياحة يف االردن يف ظل جائحة كورونا، واحللول 
واملقاهي  ال�سياحية  املطاعم  اإغ��الق  اأن  املمكنة”، 
اإىل  الفتا  املن�ساآت،  هذه  يف  كبرية  خ�سائر  �سيلحق 
اأنه مل ترد اأية معلومة باإ�سابة �سخ�س اأو موظف يف 

املطاعم واملقاهي بفريو�س كورونا.
اجلمعيات  احتاد  تفعيل  اإع��ادة  اأهمية  اأكد  كما 
وتغليب  ون�سف،  عامني  منذ  املتوقف  ال�سياحية 
امل�سلحة العامة على امل�سلحة ال�سخ�سية، م�سريا اإىل 
اأنه لو مل يتوقف االحتاد لكان جرى عر�س مطالب 
ومقرتحات القطاع ال�سياحي واجلمعيات ال�سياحية 

على احلكومة بكل �سهولة وبطريقة منظمة.
مركز  نظمها  التي  الندوة  خ��الل  الهندي  وب��ني 
حماية وحرية ال�سحفني اأن عدد املن�ساآت الفندقية 
امل�سجلة واملرخ�سة يف اململكة 600 من�ساأة، يعمل 90 
التي  الفنادق  اأن  اإىل  الفتا  ال�سحي،  باحلجر  منها 
حتمل ت�سنيف جنمة وجنمتني، وال�سقق الفندقية، 

و�سلت ن�سبة اإ�سغالها خالل كورونا اإىل حد ال�سفر.
واقرتح بع�س احللول التي ت�سهم بتخفيف ال�سرر 
ال  مي�سرة،  قرو�س  كتقدمي  ال�سياحي،  القطاع  على 
ال  وبفائدة  اأع��وام،   10 عن  فيها  ال�سداد  فرتة  تقل 
تتجاوز 2 باملئة، ودعم مبا�سر من احلكومة للمن�ساآت 
مكاتب  واإ�سراك  موظفيها،  رواتب  لدفع  ال�سياحية 
املغرتبني،  االأردن��ي��ني  ع��ودة  يف  وال�سفر  ال�سياحة 
اأعوام للتعايف  متوقعا ان يحتاج القطاع ال�سياحي 3 

والعودة.
للفنادق  املدفوعة  املالية  املبالغ  وبخ�سو�س 
اأو  االأع���را����س  ح��ف��الت  حلجز  امل��واط��ن��ني  قبل  م��ن 
احلجوزات  هذه  من  ي�ستفيدوا  ومل  املبيت  حجوزات 
يف فرتة جائحة كورونا، قال الهندي اإن بع�سهم تقدم 
بطلبات اإىل وزارة ال�سياحة واالآثار ال�ستعادة املبالغ 
املدفوعة اإىل الفنادق، والغالبية العظمى مت اإعادة 
مبالغهم، داعيا جميع املواطنني ممن لهم مبالغ على 
والتقدم  واالآثار  ال�سياحة  لوزارة  بالتوجه  الفنادق 

بطلبات ال�ستعادة مبالغهم املدفوعة.
احلكومية  االإج�����راءات  ال��ه��ن��دي  وا�ستعر�س 
بالقطاع  حلق  الذي  ال�سرر  بتخفيف  �ساهمت  التي 
اإىل   16 من  املبيعات  �سريبة  كتخفي�س  ال�سياحي 
القرو�س  دع��م  خ��الل  من  ال�سيولة  و�سخ  باملئة،   8
اأردننا   – جنة  اأردن��ن��ا   “ برنامج  واإط��الق  املي�سرة، 
املن�ساآت  اأن  اإىل  م�سريا  الداخلية،  لل�سياحة  بخري” 
ال�سياحية التي ا�ستفادت من القرو�س عددها قليل.

ال�سياحي،  النقل  جمعية  رئي�س  قال  جهته،  من 
دينار،  مليون   15 بقيمة  قر�سا  اإن  احلايك،  �سفيق 
�سماح عامني قادر على  �سنوات وبفرتة  ل� 10  مي�سرا 
اإنقاذ قطاع النقل ال�سياحي، مبينا اأن �سركات النقل 
ال�سياحي واجهت �سعوبة يف احل�سول على القرو�س 
من البنوك، حيث عللت البنوك اأ�سبابها باأن القطاع 

وال�سركات ال�سياحية قطاع متعرث.
واأ�ساف اأن احلكومة اأ�سدرت حزمة من احلوافز 
�سجعت قطاع النقل ال�سياحي وال�سركات على تعزيز 
اأن عدد  اأ�سطولها بحافالت جديدة وحديثة، مبينا 
املركبات  وعدد  �سركة،   14 ال�سياحي  النقل  �سركات 
حديثة،  حافالت  غالبيتها  مركبة   800 ال�  جت��اوز 
وت�ستطيع نقل مليون �سائح �سهريا. ودعا احلايك اإىل 
اإ�سراك النقل ال�سياحي يف عملية نقل القادمني من 
يف  �ساهم  جنة  اأردننا  برنامج  اأن  اإىل  م�سريا  املطار، 

تخفيف ال�سرر الالحق ب�سركات النقل.

*عمان 
الثالث  اخللوية  االت�����س��االت  �سركات  اأعلنت 
ا�ستمرارها  )زين،اأورجن،اأمنية(  اململكة  يف  العاملة 
باإتاحة الت�سفح املجاين عرب �سبكاتها ملن�سة التعلنّم 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  اخل��ا���س��ة  االإل��ك��رتوين 

)در�سك(.
وقالت �سركات االت�ساالت يف بيان �سحفي ان نحو 
الدرا�سية  احل�س�س  متابعة  ميكنهم  طالب  مليوين 
يف  املن�سة  توفرها  التي  اخلدمات  من  واال�ستفادة 
ه نحو التعلم عن بعد ملعظم طلبة املدار�س  ظل التوجنّ

نتيجة تطورات احلالة الوبائية يف اململكة.
يف  ما�سية  باأنها  االت�����س��االت  �سركات  واأك���دت 
م�سوؤوليتها جتاه املجتمع املحلي عامًة وقطاع التعليم 
على وجه اخل�سو�س رغم تداعيات اأزمة كورونا على 
جتاوز  يف  امل�ساعدة  بهدف  وذلك  املحلي،  االقت�ساد 
اأرك��ان  وكافة  الطلبة  تواجه  قد  التي  ال�سعوبات 

اإمكاناتها  ت�سخري  خ��الل  من  التعليمية،  املنظومة 
التعليمية  العملية  ل�سمان �سري  القطاع،  خلدمة هذا 
و�سائل  من  اال�ستفادة  ولتعظيم  معيقات،  ��ة  اأينّ دون 
االت�سال وتكنولوجيا املعلومات يف ظل هذه الظروف، 
مل�ساندة اجلهود التي ُتبذل من كافة اجلهات يف �سبيل 

التخفيف من تداعيات جائحة كورونا.
الت�سفح  اأت��اح��ت  االت�����س��االت  �سركات  وك��ان��ت 
من  والع�سرين  الثاين  منذ  “در�سك”  ملن�سة  املجاين 
�سهر اآذار املا�سي بالتزامن مع اإطالق املن�سة من قبل 
ل  الدوام والتحونّ وزارة الرتبية والتعليم بعد تعليق 
اإىل التعلنّم عن بعد مع بداية اجلائحة، حيث اأ�سبح 
املعنيني،  وكافة  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة  باإمكان 
اأو  اأر�سدتهم  من  املن�سة جمانًا ودون اخل�سم  ت�سفح 
حزم االإنرتنت على خطوطهم اخللوية اأو ا�سرتاكات 
ال�ساعة  م��ن  ال��ف��رتة  يف  وذل��ك  املنزلية،  االإن��رتن��ت 

ال�ساد�سة �سباحًا وحتى الرابعة م�ساًء.

*عمان 
�ستقوم مبراجعة جميع  اأنها  العمل  وزارة  اأعلنت 
االإجراءات التي اتخذتها �سابقًا منذ بداية جائحة 
كورونا وذلك يف �سوء ايقاف العمل باحلجر املوؤ�س�سي 
وفر�س  احل��ايل  ال�سهر   23 م��ن  اع��ت��ب��ارا  للقادمني 
تدابري  �سمن  م��ن  ك��واح��د  اي���ام   7 امل��ن��زيل  احل��ج��ر 

�سحية �سارمة للحد من انت�سار فريو�س كورونا .
حممد  العمل  ل���وزارة  االإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
ال�سابقة  لالإجراءات  ال��وزارة  مراجعة  اإن  الزيود، 
ياأتي متا�سيًا مع االإجراءات اجلديدة، خ�سو�سا فيما 

يتعلق باإعادة عملية ا�ستقدام عامالت املنازل، وذلك 
كورونا  بجائحة  اخلا�س  ال�سحي  الربتوكول  ح�سب 
الفحو�س  بخ�سو�س  ال�سحة  وزارة  مع  وبالتن�سيق 

الطبية االأخرى .
ملراجعة  ال��وزارة  توجه  اأن  اإىل  الزيود  واأ�سار 
االآلية  نف�س  مع  لتتما�سى  ج��اء  االإج���راءات  ه��ذه 
حيث  م��ن  ال���دويل  علياء  امللكة  م��ط��ار  يف  املتبعة 
ال�سحي،  والربتوكول  للدول  الوبائي  الت�سنيف 
بهذه  ب��االإل��ت��زام  ت��ت��ه��اون  ل��ن  ال����وزارة  اأن  م��وؤك��دا 

ال�سرورية. املتطلبات 

*عمان 
والتموين،  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  طرحت 
�سمن  القمح  م��ادة  من  طن  الف   120 ل�سراء  عطاًء 
من  ا�سرتاتيجي  خمزون  على  احلفاظ  يف  �سيا�ستها 

القمح.
واأ�سارت الوزارة عرب موقعها االإلكرتوين، اإىل اأن 
من  الثانية  ال�ساعة  هو  العرو�س  لقبول  موعد  اخر 

ظهر يوم االأربعاء املقبل.

ودع���ت ال�����وزارة ال��راغ��ب��ني ب��اال���س��رتاك اإىل 
العطاء مقابل 650 دينارًا  ن�سخة من  احل�سول على 

غري م�سرتدة.
طرح  على  ال�سراء  عمليات  يف  ال��وزارة  وتعتمد 
مدة  الأطول  يكفي  خمزون  ل�سمان  دورية  عطاءات 
ممكنة. يذكر ان معدل ا�ستهالك اململكة ال�سنوي من 
مادة القمح يبلغ نحو 780 الف طن مبعدل �سهري من 

60 اإىل 65 الف طن. 

*عمان 
الريموك  وجامعة  االأردن  اأورجن  �سركة  احتفلت 
اأورجن  خمترب  من  اخلام�سة  الدفعة  طلبة  بتخريج 

الريموك االإبداعي للعام احلايل.
ال�سبت،  �سحفي،  بيان  يف  االأردن،  اأورجن  ��دت  واأكنّ
من  فريدًا  تدريبيًا  مركزًا  يعد  الذي  املخترب  اأهمية 
نوعه يف اململكة، كونه حلقة و�سل تعمل على تدريب 
وتهيئة اخلريجني ل�سوق العمل من خالل تزويدهم 
باملهارات الالزمة التي تعزز فر�سهم يف احل�سول على 

نهم من التميز واالإجناز. وظائف مالئمة متكنّ
كلية  عميد  االحتفال  ح�سر  البيان،  وبح�سب 
موفق  الدكتور  التكنولوجية  للهند�سة  احلجاوي 
كلية  يف  واالبتكار  ال��ري��ادة  مركز  ومدير  العتوم، 

حممود  الدكتور  التكنولوجية  للهند�سة  احلجاوي 
ال�سهادات  ت��وزي��ع  احلفل  خ��الل  ومت  امل�سرتيحي. 
دورات  اج��ت��ازوا  اأن  بعد  اخلريجني  الطلبة  على 
م�سممة بعناية يف عدة جماالت ل�ستة اأ�سهر، اإ�سافة 
التوا�سل  مثل  الداعمة  املهارات  من  جمموعة  اإىل 
اأخ��الق��ي��ات  الفنية،  الكتابة  ال��ت��ق��دمي،  ��ال،  ال��ف��عنّ
اأن املخترب ومقره  الريادة. يذكر  واأ�سا�سيات  العمل، 
جامعة  يف  التكنولوجية  للهند�سة  احلجاوي  كلية 
جتمع  ا�سرتاتيجية  �سراكة  نتاج  ج��اء  ال��ريم��وك، 
ل�سعيهما  وترجمة  الريموك،  وجامعة  االأردن  اأورجن 
املهارات  على  ال�سباب  وتدريب  تهيئة  نحو  املتوا�سل 
املطلوبة يف �سوق العمل وتطوير التعليم مبا يواكب 
ز واالإبداع. رات العاملية وتعزيز مفاهيم التمينّ التطونّ

*عمان 
بلغ �سعر بيع غرام الذهب عيار 21 االأكرث رغبة 
ر39   30 عند  ال�سبت  املحلية  بال�سوق  املواطنني  من 
ال�ساغة،  حمالت  من  املواطنني  �سراء  لغايات  دينار 

مقابل 70ر37 دينار جلهة البيع.
العامة الأ�سحاب حمالت  النقابة  �سر  اأمني  واكد 
عالن،  ربحي  واملجوهرات  احللي  و�سياغة  جت��ارة 
اأغلقت  العاملية  بال�سوق  االأ�سفر  املعدن  ا�سعار  ان 

 1950 عند  اجلمعة  اأم�س  االأ�سبوعية  تداوالتها 
دوالرا لالأون�سة الواحدة.

الذهب  ا�سعار  على  ا�ستقرار  وج��ود  اىل  وا�سار 
بال�سوق العاملية حيث تذبذبت باالأيام االخرية بني 
ان  الواحدة، متوقعا  1930و1960 دوالرا لالأون�سة 
وحتى  املقبلني  ال�سهرين  خالل  امل�ستوى  بهذا  تبقى 
تقع  مل  ما  االمريكية  الرئا�سية  االنتخابات  اجراء 

احداث �سيا�سية واقت�سادية كبرية بالعامل.

*عّمان 
ان���ط���ل���ق���ت م�������س���رع���ة االأع����م����ال 
املتخ�س�سة يف دعم ال�سباب والرياديني 
“اإبداع”  واالإبداعي  الثقايف  القطاع  يف 
ال�سركة  وتديرها  عليها  ت�سرف  التي 
الريادية  امل�سروعات  لتنمية  املتكاملة 

اإك�س«. “فينت�سر 
اإب���داع،  ع��ن  �سحفي  بيان  وح�سب 
ال�����س��ب��ت، ف��ت��ح��ت امل�����س��رع��ة ال��ب��اب 
ل��ت�����س��ري��ع  ب���راجم���ه���ا  ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل يف 
االأع����م����ال اأم�����ام ا���س��ح��اب امل���واه���ب 

واالأف����ك����ار وامل�������س���روع���ات يف جم���االت 
من  لال�ستفادة  االإبداعية،  ال�سناعات 
والتي  االعمال  لت�سريع  براجمها  مزايا 
وامل�سروعات  لالأفكار  امل�سرعة  �ستقدمها 
غمار  خل��و���س  تاأهيلها  �سيجري  ال��ت��ي 
ع��ة  ه���ذه ال���ربام���ج. وت�����س��ت��ه��دف م�����س��رنّ
النا�سئة،  ال�سركات  “اإبداع”  االأع��م��ال 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�����س��روع��ات 
القطاعات الثقافية واالإبداعية، ويكمن 

االإب��داع��ي��ة  االأف��ك��ار  حت��وي��ل  يف  هدفها 
واال�ستدامة.  للتطوير  قابلة  مناذج  اإىل 
مذكرة  اط��ار  يف  امل�سرعة  اإط��الق  وياأتي 
فينت�سر  �سركة  وقعتها  التي  التفاهم 
�سهور  �ستة  قبل  الثقافة  وزارة  مع  اك�س 
يف  ثقافية  اأع��م��ال  ع��ة  ُم�����س��رنّ الإط����الق 
خ��الل  ال�����س��رك��ة  عملت  ح��ي��ث  امل��م��ل��ك��ة، 
من  العديد  توقيع  على  املا�سية  ال�سهور 
مذكرات التفاهم مع العديد من ال�سركاء 
دائرة  واإكمال  بتطوير  �سي�سهمون  الذين 

امللكية  الهيئة  ومنها:  امل�سرعة  اأعمال 
االردنية لالأفالم، معهد االإعالم االردين، 
املعهد  والفنون،  للثقافة  الوطني  املركز 
الوطني  واملتحف  للمو�سيقى،  الوطني 
االأردين للفنون اجلميلة. وقال ال�سريك 
االإداري يف ال�سركة يو�سف حميد الدين 
“اإبداع”  اعمال  م�سرعة  انطالقة  اإن 
العاملني  ل��ك��ل  ذه��ب��ي��ة  ف��ر���س��ة  ��ل  ي�����س��كنّ
وال�سباب واأ�سحاب االأفكار يف ال�سناعات 
يتابعوا  حتى  واناثا،  ذك��ورا  االإبداعية 

هذه  يف  و�سغفهم  اأف��ك��اره��م  وي��ط��وروا 
بقوة  ت�سهم  ان  ميكن  التي  ال�سناعات 
جهتها،  م��ن  ال��وط��ن��ي.  االق��ت�����س��اد  يف 
االعمال  ت�سريع  وح��دة  م��دي��رة  قالت 
اإن   ، عبيد  اب��و  ديانا  اك�س  فينت�سر  يف 
عرب  فتح  امل�سرعة  يف  الت�سجيل  ب��اب 
االإل��ك��رتوين  املوقع  التالية:  القنوات 
ال��ر���س��م��ي ل��ل��م�����س��رع��ة، وال�����س��ف��ح��ات 
ابداع”   “ وم�سرعة  لل�سركة،  الر�سمية 
االجتماعي،  ال��ت��وا���س��ل  �سبكات  على 
العمرية  الفئة  من  لل�سباب  ميكن  حيث 
جماالت  جميع  ويف   ، ف��وق  فما  �سنة   18
ال�سناعات االبداعية التقدم لال�ستفادة 
لت�سريع  امل�����س��رع��ة  ب��رام��ج  م��زاي��ا  م��ن 
املتكاملة  ال�سركة  فريق  م  ونظنّ االعمال. 
فينت�سر   “ الريادية  امل�سروعات  لتنمية 
�سمن  ع��ام��ة  تعريفية  جل�سة  اك�س” 
مب�سرعة  تنظيمها  �سيتم  جل�سات  ع��دة 
“ابداع”  واالبداعية  الثقافية  االعمال 

يف املركز الوطني للثقافة والفنون.

رئيس جمعية الفنادق: خسائر 
القطاع السياحي تقدر بمليار دينار

شركات االتصاالت مستمرة بإتاحة 
تصفح منصة درسك مجانًا

العمل تراجع إجراءاتها السابقة تماشيا مع 
ايقاف الحجر المؤسسي للقادمين للمملكة

وزارة الصناعة تطرح عطاء
 لشراء 120الف طن قمح

تخريج طلبة مختبر أورنج اليرموك اإلبداعي

3ر39 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

إبداع تنطلق لدعم الريادة في قطاع 
الصناعات اإلبداعية
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*وكاالت
احل�سني  �سيفه  من  ب�سعوبة  الوحدات  تخل�س 
التي  القوية  املباراة  يف   "1-2" عليه  وف��از  اإرب��د، 
عمان  ا�ستاد  على  ال�سبت،  اأم�س  م�ساء  جمعتهما، 
املحرتفني  لدوري  ال�سابعة  اجلولة  �سمن  ال��دويل، 

االأردين.
واأحرز ثنائية الوحدات، اأحمد �سمري بالدقيقة 

."81" بالدقيقة  اليو�سف  فهد  وال�سوري   ،"74"
بالدقيقة  موايل  حممد  اإربد،  للح�سني  و�سجل 

."80"
بعدما  الرتتيب،  ب�سدارة  ال��وح��دات  ومت�سك 
رفع ر�سيده اإىل 18 نقطة، بينما بقي احل�سني اإربد 

ثالثا، بر�سيد "12 نقطة".
مباغتة،  ك���رة  اجل���واب���رة  اإب��راه��ي��م  و���س��دد 
على  املاأمولة  اخل��ط��ورة  لت�سكل  للدقة  احتاجت 
طنو�س  ت�سديدة  ا�ستقرت  فيما  الكواملة،  مرمى 

باأح�سان عبد ال�ستار.
اأر�سل  حيث  تظهر،  الوحدات  خطورة  وب��داأت 
الدمريي كرة داخل منطقة اجلزاء، و�سلت النداي 

و�سددها فوق املرمى.
منطقة  داخل  لل�سقوط  �سمري  اأحمد  وتعر�س 
التمثيل،  بحجة  اأن��ذره  املباراة  حكم  لكن  اجل��زاء، 
ما اأثار ا�ستغراب العبي الوحدات، لينتهي ال�سوط 

االأول بالتعادل ال�سلبي.
ودفع مدرب الوحدات يف ال�سوط الثاين، به�سام 
التون�سي بدياًل الإبراهيم اجلوابري، بهدف تعزيز 

القدرات الهجومية للفريق.
اإربد،  احل�سني  العب  ح�سل   ،58 الدقيقة  ويف 
ليكمل  احلمراء  البطاقة  على  ال�سرحان،  ه��ذال 

فريقه املباراة بع�سرة العبني.
اليمنى،  اجلهة  من  املعايطة  البديل  وتوغل 
مايكل  دكها  اجل���زاء،  منطقة  داخ��ل  ك��رة  واأر���س��ل 

براأ�سه ومرت بجوار مرمى الوحدات.
يف  ال�سبق،  بهدف  اأف�سليته  ال��وح��دات  وت��وج 
فرا�س  اأر�سلها  عر�سية  كرة  اإث��ر   ،"74" الدقيقة 
�سلباية، وجدت اأحمد �سمري يحولها براأ�سه يف اأعلى 

الزاوية الي�سرى للكواملة.
هدف  اإرب��د  احل�سني  "80" اأح��رز  الدقيقة  ويف 
موايل،  حممد  اأطلقها  هائلة  قذيقة  بعد  التعادل، 

ا�ستقرت على ي�سار عبد ال�ستار.
ومل يتاأخر الوحدات يف ت�سجيل هدفه الثاين، 
فهد  لتجد  �سمري،  احمد  اأر�سلها  ركنية  �سربة  من 
بالدقيقة  ال�سباك  داخل  براأ�سه  يدكها  اليو�سف 

."81"
وكاد احل�سني اإربد اأن يدرك التعادل، بعد كرة 
اأطاح  لكنه  النواي�سة،  �سريف  البديل  اأمام  تهادت 
بها فوق املرمى، لتنتهي املباراة بفوز الوحدات )2-

.)1

الوحدات يتغلب على  
الحسين إربد بصعوبة *وكاالت

�سيارة  منت  على  جويحان  �ساكر  املت�سابق  توج 
�سباق  بلقب  اجلمعة،  تايب  بروتو  ميت�سوبي�سي 
وقت  اف�سل  حمققا  الرمان  مرتفع  لت�سلق  احل�سني 
 1.51.249 والبالغ  الثانية  ال�سباق باجلولة  له يف 

دقيقة.
على  ال�سيارات  لريا�سة  االأردن��ي��ة  وحر�ست 
ت��ط��ب��ي��ق ال���ربوت���وك���ول ال�����س��ح��ي ب�����س��ك��ل دق��ي��ق، 
مع  يتوافق  ب�سكل  الريا�سيني  �سالمة  على  حفاظًا 
مناف�سات  بدء  وقبل  املطبق،  ال�سحي  الربوتوكول 
ال�سباق  يف  �سخ�س  اأي  م�ساركة  يتم  ومل  ال�سباق 
مع  بالتعاون  كورونا،  فريو�س  لفح�س  خا�سع  غري 
الطب  احتاد  يف  االوملبية  واللجنة  ال�سحة  وزارة 

الريا�سي.
يف  امل�����س��ارك��ني  رك��ب  ج��وي��ح��ان  املت�سابق  وق���اد 
ثالثة  وج��ول��ة  جولتني  م��ن  ت��ك��ون  ال��ذي  ال�سباق 
يف  ال�سائقون  يحققها  نتيجة   15 الأف�سل  اأخ��رية 
 3000 امل�سار  والثانية، وبلغ طول  اجلولتني االأوىل 

م.
�ساديان  خات�سيك  املت�سابق  ال�سباق  من  وخرج 
ت�سلق  ل�سباق  م��رات   5 القيا�سي  ال��رق��م  �ساحب 
يف  فني  عطل  ب�سبب  ال�سباق  م��ن  ال��رم��ان  مرتفع 

�سيارته.
وت�سلم املت�سابق �ساكر جويحان على منت �سيارة 
ميت�سوبي�سي بروتو تايب، مناف�سات اجلولة االأوىل 
املت�سابق  جاء  حني  يف  دقيقة،   1.52.062 بزمن 
املركز  يف  ايفو7  �سيارة  منت  على  عطاري  م�سطفى 
املت�سابق  وحل  دقيقة،   1.53.506 بزمن  الثاين 
تايب  بروتو   7 ايفو  �سيارة  منت  على  وريكات  غيث 
وجاء  دقيقة،   1.55.541 بزمن  الثالث  املركز  يف 
�سوبارو  �سيارة  م��نت  على  ده�سان  رائ��د  املت�سابق 
امربيزا، يف املركز الرابع بزمن 2.03.262 دقيقة، 

وجاء املت�سابق عمار القي�سي على منت �سيارة بي ام 
دبليو ايه 30، يف املركز اخلام�س بزمن 2.03.393 
دقيقة، وحل املت�سابق �سامل طعيمة على منت �سيارة 
بزمن  ال�ساد�س  امل��رك��ز  يف   ،30 اي��ه  دبليو  ام  ب��ي 
عنا�سوة  اأجمد  املت�سابق  وجاء  دقيقة،   2.04.541
املركز  يف   ،8 ايفو  ميت�سوبي�سي  �سيارة  م��نت  على 
املت�سابق  وحل  دقيقة   2.05.074 بزمن  ال�سابع 
امربيزا،  �سوبارو  �سيارة  منت  على  مدانات  ع��روة 
وحل  دقيقة،   2.05.859 بزمن  الثامن  املركز  يف 
 ،10 ايفو  �سيارة  منت  على  ال�سرفا  اإيهاب  املت�سابق 
وجاء   ، دقيقة   2.05.976 بزمن  التا�سع  باملركز 
دبليو  ام  بي  �سيارة  منت  على  �ساهني  فادي  املت�سابق 

ايه 30، باملركز العا�سر 2.06.686 دقيقة.
اأوقاتهم  املت�سابقون  ح�سن  الثانية  اجلولة  ويف 
من  اأف�سل  زمنا  وحققا  مت�سدرا  جويحان  وبقي 
وبقي  دقيقة   1.51.249 بلغ   ، االأوىل  اجل��ول��ة 
اجلولة  من  اأف�سل  بزمن  الثاين  املركز  يف  عطاري 
وريكات  بقي  كما  دقيقة   1.52.771 وبلغ  االأوىل 
باملركز الثالث بزمن اأف�سل وبلغ 1.54.496 دقيقة 
وتقدم القي�سي اإىل املركز الرابع بزمن 2.01.975 
بزمن  اخلام�س  املركز  اإىل  ال�سرفا  وتقدم  دقيقة 
اإىل  العنا�سوة  ت��ق��دم  كما  دق��ي��ق��ة،   2.02.910
وتراجع  دقيقة   2.03.262 بزمن  ال�ساد�س  املركز 
ده�سان اإىل املركز ال�سابع بزمن 2.03.262 دقيقة 
بلغ  اف�سل  بزمن  الثامن  املركز  يف  م��دان��ات  وبقي 
املركز  اىل  طعيمة  وتراجع  دقيقة،   2.04.541
وحل  االأوىل  اجلولة  يف  بزمنه  حمتفظا  التا�سع 
�ساهني، يف املركز العا�سر بزمن 2.06.686 دقيقة.
الثالثة  اجل��ول��ة  يف  ق��وي��ة  مناف�سات  ودارت 
اجلولتني  يف  ال�سائقون  حققها  نتيجة   15 الأف�سل 
االأوىل والثانية، ليتوج على �سوء نتيجته املت�سابق 

�ساكر جويحان بطال لل�سباق.

*وكاالت
عن  ال�سبت،  اإي��ط��ايل،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
تطور جديد ب�ساأن م�ستقبل اجلزائري فوزي غالم، 
ال�سيفي  املريكاتو  خالل  لنابويل،  االأي�سر  الظهري 
اجلاري. ووفًقا ل�سحيفة “الجازيتا ديللو �سبورت”، 
لفوزي  املف�سلة  الوجهة  يعد  وولفرهامبتون  ف��اإن 

غالم يف املريكاتو ال�سيفي حتى االآن.
ي�سمح برحيل غالم  نابويل قد  اأن  اإىل  واأ�سارت 

ر�سوم  دف��ع  يرف�س  وولفرهامبتون  الأن  جم��اًن��ا، 
االنتقال، باالإ�سافة اإىل راتب الالعب اجلزائري.

واأو�سحت ال�سحيفة اأن غالم يح�سل على راتب 
اأنه  رغم  ي��ورو،  مليون   3.5 يبلغ  نابويل  مع  �سنوي 
الأكرث  تعر�سه  ب�سبب  املباريات،  يف  ي�سارك  بالكاد 

من اإ�سابة يف الركبة.
ويرغب نادي نابويل، يف التخل�س من دفع راتب 

فوزي غالم خالل املو�سم اجلديد.

*وكاالت
اإدارة بر�سلونة، يف حتقيق  ال�سبت، عن �سبب ف�سل  اإ�سباين،  ك�سف تقرير �سحفي 

اأحد طلبات املدرب رونالد كومان، يف املريكاتو ال�سيفي.
ووفًقا ل�سحيفة “�سبورت” االإ�سبانية، فاإن انتقال الهولندي جورجينيو فينالدوم، 

العب و�سط ليفربول، اإىل بر�سلونة بات م�ستبعًدا متاًما يف ال�سيف احلايل.
بطلب  فينالدوم  حول  ليفربول  مع  مفاو�سات  يف  دخل  بر�سلونة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

من كومان، لكنها باءت بالف�سل، وقرر الالعب اال�ستمرار يف “اأنفيلد«.
ليفربول  لطلبات  بر�سلونة  م�سوؤويل  لتقييم  يعود  ال�سفقة  ف�سل  اأن  واأو�سحت 

بالباهظة، بعد اأن ا�سرتط الريدز احل�سول على 17 مليون يورو.
ويرى م�سوؤولو بر�سلونة اأنه ال ميكن دفع هذا الرقم يف العب ينتهي عقده خالل 

عام واحد.
وقالت ال�سحيفة، اإن موقف فينالدوم نف�سه من الرحيل تغري، بعد اأن اجتمع مع 

مدربه يورجن كلوب، واقتنع مبوا�سلة املغامرة يف ليفربول.
مواقع  على  األكانتارا  تياجو  اجلديد  بزميله  فينالدوم  ترحيب  اأن  وذك��رت 
اأغلق  الهولندي  الالعب  اأن  على  دليل  خري  اجلمعة،  اأم�س  االجتماعي،  التوا�سل 

�سفحة بر�سلونة متاًما.

*وكاالت
مدينة  عمدة  كريفريا،  مار�سيلو  اأك��د 
جماهري  اأن  الربازيلية،  جانريو  دي  ري��و 
�ستاد  يف  ل��ل��ت��واج��د  �ستعود  ال��ق��دم  ك���رة 

ماراكانا بريو دي جانريو ال�سهر املقبل. 
�سحفي:  م��وؤمت��ر  يف  ك��ري��ف��ريا،  وق���ال 
اأول �سيكون لدينا  اأكتوبر/ت�سرين   4 “يوم 
بح�سور  الربازيلي  الدوري  يف  مباراة  اأول 

اجلمهور بعد الوباء«.
اليوم  ه��ذا  يف  يلتقي  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
ري���و دي ج��ان��ريو مع  ف��الم��ي��ن��ج��و  ف��ري��ق 

باراناين�سي. اأتلتيكو 
م�سجع  األ��ف   20 اأن  كريفريا،  وت��اب��ع 
ما  وه��و  امل��ب��اراة،  مب�ساهدة  لهم  �سي�سمح 
االإجراء  يزال  امللعب. وال  �سعة  ثلث  ميثل 
لكرة  الربازيلي  االحت��اد  ملوافقة  بحاجة 

القدم. وا�ستخدمت ال�سلطات امللعب ب�سكل 
موؤقت الإيواء امل�سابني بفريو�س كورونا.

وافتتح امل�ست�سفى املوؤقت يف ماراكانا يف 
مايو/اأيار املا�سي باأ�سرة ومعدات طبية يف 

ملعب األعاب القوى املجاور.
يف  ال��ق��دم  ك��رة  م�سابقات  وا�ستوؤنفت 
الدوري  باإقامة  املا�سي،  يونيو/حزيران 

املحلي.

وتعد الربازيل، بجانب اأمريكا والهند، 
ب�سبب  ت�����س��ررا  االأك����رث  ال����دول  ب��ني  م��ن 
 4.5 حاليا  البالد  ولدى  كورونا.  فريو�س 
حالة  األ��ف   135 من  واأك��رث  م�ساب  مليون 
وفاة. وفقا لبيانات من حكومة والية ريو 
على  يزيد  ما  املدينة  �سجلت  جانريو،  دي 
97 األف حالة اإ�سابة حتى اأم�س اجلمعة، 

بينما تويف اأكرث من 10 اآالف �سخ�س.

جويحان يظفر بلقب سباق 
الحسين لتسلق مرتفع الرمان

فوزي غالم يقترب من البريميرليج

سر فشل برشلونة
 في تحقيق طلب كومان

عمدة ريو دي جانيرو يحدد 
موعد عودة الجماهير

*وكاالت
حذر تقرير �سحفي اإ�سباين، ال�سبت، 
ليونيل  االأرجنتيني  ا�ستمرار  تبعات  من 

مي�سي مع بر�سلونة يف املو�سم احلايل.
عن  الرحيل  طلب  قد  مي�سي  وك��ان 
ي�سطر  اأن  قبل  ال�سيف،  ه��ذا  البار�سا، 

للبقاء حتى نهاية املو�سم احلايل.
“ماركا” االإ�سبانية،  ووفًقا ل�سحيفة 
وبر�سلونة  مي�سي  عالقة  ا�ستمرار  ف��اإن 
وقد  للطرفني،  اجل��ي��د  بال�سيء  لي�س 
بعد  �سيما  ال  االأ�سواأ،  النتيجة  مينحهما 

خالف دام ل�سهر.
مي�سي  على  يتعني  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
عن  يدافع  واأن  عنه،  رغًما  اال�ستمرار 
به،  يوؤمن  وال  معه  يتعاطف  ال  م�سروع 
ليكون هذا ال�سيناريو االأ�سواأ يف م�سريته.
بني  غائبة  العالقة  اأن  واأو���س��ح��ت 
مي�سي والرئي�س جو�سيب ماريا بارتوميو، 
الربغوث  بني  تناغم  يوجد  ال  اأن��ه  كما 

واملدرب رونالد كومان.
من  اأن���ه  ع��ل��ى  ال�سحيفة  و���س��ددت 
اإي��ج��اد  ميكن  ال  العاطفية،  الناحية 
اأف�سل  يخرج  كي  ملي�سي،  اأ�سواأ  �سيناريو 
ما لديه، م�سرية اإىل اأنه عندما يتعر�س 

للحظات  اجل��دي��د  املو�سم  يف  بر�سلونة 
�سيئة وهزائم، لن يكون �سهاًل على مي�سي 

التغلب عليها.
اإدارة  كيفية  م��ع��رف��ة  اأن  وذك����رت 
الفائز،  الفريق  عقلية  ت�سنع  النك�سات 

وجتعل ال�سالم ي�سود يف بر�سلونة.
واأ�سافت اأنه كان باإمكان مي�سي العثور 
�سنع  ملوا�سلة  م��الءم��ة  اأك���رث  ن���اٍد  على 
كان  بر�سلونة  يف  وا�ستمراره  ال��ت��اري��خ، 
اخليار االأ�سواأ بال �سك، وبغ�س النظر عما 

واجلماهري،  االإدارة  جمل�س  يعتقده  قد 
جيًدا  خ��رًبا  لي�س  ال��ربغ��وث  بقاء  ف��اإن 

للنادي على االإطالق يف املناخ احلايل.
ويعاين بر�سلونة من اأزمة اقت�سادية 
من  يكفي  ما  حتى  يوجد  وال  متزايدة، 
ال�سابق )كيكي  املال لدفع ت�سوية املدرب 
�سيتني(، باالإ�سافة حلاجة الفريق لبدء 

ثورة عن طريق التعاقدات.
ال��ك��ت��ال��وين اإىل  ال���ن���ادي  وي��ح��ت��اج 
م�ساحة  بر�سلونة  ملنح  الربغوث،  رحيل 
للتنف�س اقت�سادًيا، لكن االإدارة احلالية 

مي�سي،  بعد  ما  حقبة  من  تخوف  لديها 
ال��ي��وم  ذل���ك  اأن  ح��ق��ي��ق��ة  ت�����س��دق  وال 
�سياأتي، لكن �سيتعني عليهم اأواًل مواجهة 
الن�سخة االأ�سعف بكثري من البار�سا هذا 

املو�سم.
اإدارة  م��ن  ح���دث  م��ا  “اإن  واأمت�����ت: 
تاريخي،  خ��ط��اأ  مي�سي  جت��اه  بر�سلونة 
ميكن اأن يكلف النادي غالًيا، رغم اأن كرة 
اأن ينتهي بها  القدم لعبة متقلبة، وميكن 
االأمر بالت�سرت على الهمجية التي ارتكبها 

امل�سوؤولون يف املكاتب”.

ميسي يعيش الكابوس 
األسوأ في برشلونة
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*بريوت
قال اجلي�س اللبناين اإنه عرث على 1.3 
مرفاأ  يف  بحث  اأثناء  املفرقعات،  من  طن 
انفجار  املا�سي  ال�سهر  دمره  الذي  بريوت 
هائل ناجم عن تخزين �سيء لكمية كبرية 

من املواد الكيماوية.
على  بيان  يف  اللبناين،  اجلي�س  وق��ال 
اإط��ار  “يف  اجلمعة:  االإل��ك��رتوين  موقعه 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وامل�����س��ح  الك�سف  اأع��م��ال 
وحدات اجلي�س يف مرفاأ بريوت، مت العثور 
املفرقعات،  م��ن  كيلوغراما   1320 على 
وخمزنة  كرتونية  علبة   120 يف  مو�سبة 

يف اأحد العنابر«.
واأ�ساف: “وعلى الفور قام عنا�سر فوج 
الهند�سة باإزالتها حيث مت تلفها والتخل�س 

منها”.
من  الرابع  يف  ال�سخم  االنفجار  ودمر 
بريوت،  و�سط  من  وجزءا  املرفاأ  اأغ�سط�س 

وراح �سحيته ما ال يقل عن 190 �سخ�سا.
املرفاأ  انفجار  يف  بالالئمة  واأل��ق��ي��ت 
نرتات  م��ادة  من  طنا   2750 تخزين  على 

ظروف  يف  االنفجار،  �سديدة  االأم��ون��ي��وم 
�سيئة منذ �سنوات.

العا�سمة  من  وا�سعة  مناطق  وُدم���رت 
امل�ستودعات  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اللبنانية 
و�سوامع احلبوب اخلر�سانية باملرفاأ جراء 

االنفجار.
يف  ق��ال  ق��د  اللبناين  اجلي�س  وك���ان 
على  اأي�سا  عرث  اإن��ه  �سبتمرب  من  الثالث 

قرب  االأم��ون��ي��وم  ن���رتات  م��ن  ط��ن   4.35
اأن��ه  حينها  وذك���ر  ب���ريوت  م��رف��اأ  م��دخ��ل 

معها. يتعامل 

الجيش اللبناني يعثر على مفرقعات 
»معلبة« في مرفأ بيروت *باريس

يوجد  ال  اإنه  الفرن�سية  اخلارجية  وزارة  قالت 
اللبنانية  اهلل  ح��زب  جماعة  اأن  اإىل  ي�سري  دليل 
فرن�سا،  يف  متفجرات  ل�سنع  كيميائية  مواد  تخزن 
اجلماعة  اإن  كبري  اأمريكي  م�سوؤول  قال  بعدما  وذلك 

اأقامت خمابئ يف اأوروبا منذ عام 2012.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  من�سق  �سيلز  ن��اث��ان  وك���ان 
اجلماعة  اإن  اخلمي�س  االإره��اب  ملكافحة  االأمريكية 
كيميائية،  مواد  وتخزن  تهرب  اإي��ران  من  املدعومة 
فرن�سا  اإىل  بلجيكا  م��ن  االأم��ون��ي��وم،  ن��رتات  ومنها 

واليونان واإيطاليا واإ�سبانيا و�سوي�سرا.
وقال �سيلز يف اإفادة “اإنه يخزن هذه االأ�سلحة يف 
اأماكن حتى يت�سنى له تنفيذ هجمات اإرهابية كبرية 

عندما يرى �سادته يف طهران �سرورة لذلك«.
اأو  اأخرى  تفا�سيل  االأمريكي  امل�سوؤول  يقدم  ومل 

اأدلة على وجود تلك االأن�سطة.
ونرتات االأمونيوم مادة كيميائية �سناعية ي�سيع 
يف  متفجرة  وكمادة  االأ�سمدة  �سنع  يف  ا�ستخدامها 
حال  يف  ن�سبيا  اآمنة  وتعترب  والتعدين.  املحاجر 

خولها من امللوثات وتخزينها ب�سكل مالئم.
للتلوث  اإذا تعر�ست  للغاية  املادة خطرية  وتكون 
ومزجت بوقود اأو جرى تخزينها بطريقة غري اآمنة 

انفجر  حني  اأغ�سط�س  يف  بريوت  مرفاأ  يف  حدث  كما 
2750 طنا من نرتات االأمونيوم مما اأ�سفر عن تدمري 

امليناء ومقتل 190 �سخ�سا.
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
اأنيي�س فون دير مول لل�سحفيني ردا على  الفرن�سية 
مزاعم �سيلز “على حد علمنا، ال يوجد �سيء ملمو�س 

يوؤكد مثل هذا الزعم يف فرن�سا اليوم«.
ت�سنف  ال��ت��ي  املتحدة  ال��والي��ات  عك�س  وع��ل��ى 
جماعة حزب اهلل منظمة اإرهابية منذ عام 1997، 
فاإن فرن�سا تقول اإن جناحها املنتخب له دور �سيا�سي 

م�سروع.
باري�س،  حليفتا  وبريطانيا،  اأمل��ان��ي��ا  وت�سنف 
م�سوؤولني  لكن  اأي�سا  اإره��اب��ي��ة  منظمة  اجلماعة 
حل  �سيجعل  اجلماعة  نبذ  اإن  يقولون  فرن�سيني 

االأزمة م�ستحيال.
تهريبها  جرى  الكيميائية  املواد  اإن  �سيلز  وقال 
من  واإن  االأولية،  لالإ�سعافات  عبوات  يف  اأوروب��ا  اإىل 

املحتمل وجودها يف اإ�سبانيا واليونان واإيطاليا.
“�ستفر�س  م���ول  دي���ر  ف���ون  اأن��ي��ي�����س  وق��ال��ت 
اأن�سطة  اأي  اأ�سد العقوبات على  ال�سلطات الفرن�سية 
على  اأجنبية  جماعة  اأي  متار�سها  قانونية  غ��ري 

اأرا�سينا”.

*بكني
االأمريكية عزمها  التجارة  وزارة  اإعالن  ردا على 
التوا�سل  تطبيقات  مع  التجارية  املعامالت  حظر 
و«تيك  ت�سات«  »وي  لل�سني  اململوكة  االجتماعي 
ال�سبت  ال�سني  اتهمت  االأح���د،  م��ن  اب��ت��داء  ت��وك« 

وا�سنطن ب�«التنمر«.
اإنها قد  وقالت وزارة التجارة ال�سينية يف بيان، 
تتخذ اإجراءات غري حمددة للرد على حظر تنزيل 
وحجب  املتحدة  الواليات  يف  توك”  “تيك  تطبيق 

التطبيق ال�سيني “وي ت�سات«.
ال��والي��ات  حت�س  “ال�سني  اأن  البيان  يف  وج��اء 
اأفعالها  عن  والكفنّ  التنمر  عن  التخلي  على  املتحدة 
واأنظمة دولية  اخلاطئة وااللتزام بجدية بقواعد 
اأ�سرت  “اإذا  البيان:  واأ���س��اف  و�سفافة«.  من�سفة 
الواليات املتحدة على اتباع م�سارها اخلا�س، ف�سوف 
تتخذ ال�سني اإجراءات �سرورية ب�سكل حازم حلماية 
ال�سينية”،  لل�سركات  امل�سروعة  وامل�سالح  احلقوق 

ح�سبما نقلت “فران�س بر�س«.

اأنه  اجلمعة  االأمريكية  التجارة  وزارة  واأعلنت 
و”وي  توك”  “تيك  تطبيقي  تنزيل  حظر  �سيتم 
من  اعتبارا  املتحدة  الواليات  يف  ال�سينيني  ت�سات” 
يف  القومي”،  ب�”االأمن  تتعلق  خماطر  ب�سبب  االأحد 

ظل ت�ساعد التوتر بني البلدين.
غري اأن وا�سنطن تركت الباب مفتوحا اأمام “تيك 
تلقى  التي  الق�سرية  الفيديوهات  من�سة  توك”، 
�سعبية كا�سحة بني ال�سبان، قبل اأن متنعها متاما من 

العمل على اأرا�سيها.
ومبوجب القرار االأمريكي �سُيحجب تطبيق “وي 
االأح��د،  من  اعتبارا  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ت�سات” 
بينما �سيتم منع م�ستخدمي “تيك توك” من تثبيت 
يف  اال�ستمرار  باإمكانهم  �سيكون  لكن  التحديثات، 

ا�ستخدامه حتى 12 نوفمرب.
ومن املحتمل اأن يتيح هذا االإطار الزمني ل�سركة 
باإبرام  للتطبيق  املالكة  ال�سينية  دان�س”  “بايت 
البيانات  حلماية  اأمريكية  �سركة  مع  �سراكة  اتفاق 

وتهدئة خماوف وا�سنطن االأمنية.

*وكاالت 
اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية اأننّ عدد الوفيات 
االأ���س��ب��وع��ي��ة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ف��ريو���س ك��وف��ي��د-19 
ب�سكل  مرتفعة  �سخ�س  األ��ف   50 ح��وايل  والبالغة 
وفاة  حالة  مليون  ت�سجيل  اق��رتاب  مع  مقبول،  غري 

يف العامل.
معدالت  اأن  من  الرغم  على  اإنه  املنظمة  وقالت 
يف  امل�ستجدنّ  كورونا  بفريو�س  واالإ�سابات  الوفيات 
ترتفع  اأن  من  ب��داًل  ا�ستقرار  حالة  يف  تعد  العامل 
ب�سكل كبري، فاإن االأرقام العاملية تنطوي على زيادات 
مفاجئة على امل�ستويات االإقليمية واملحلية االأدنى.

واأودى الفريو�س القاتل بحياة ما يقرب من 947 
األف �سخ�س يف اأرجاء العامل منذ ظهوره يف ال�سني يف 
وكالة  جمعتها  ر�سمية  مل�سادر  وفقا  املا�سي،  دي�سمرب 
فران�س بر�س، فيما مت ت�سجيل اأكرث من 30،2 مليون 

اإ�سابة.
وقال املدير التنفيذي لربنامج الطوارئ ال�سحية 
“ن�سيف  راي��ن  مايكل  العاملية  ال�سحة  منظمة  يف 
 )...( اإ�سابة  ومليوين  مليون   1،8 بني  ما  ا�سبوعيًا 

ووفيات مبعدل ما بني 40 اىل 50 الفا«.
اأننّ )االأع��داد( ال ترتفع  “حل�سن احلظ  واأ�ساف 
 )...( كبري  حد  اإىل  مرتفع  رقم  اإننّه  مطرد.  ب�سكل 

لي�س هذا ما ن�سعى اليه«.
ثابتة  االأرق��ام  هذه  اأن  من  الرغم  “على  وتابع 
على امل�ستوى العاملي، فاإن ذلك يغطي حقيقة اأنه على 
البلدان،  االإقليمي يف بع�س  االإقليمي ودون  امل�ستوى 

ن�سهد ارتفاعات كبرية يف حاالت االإ�سابة«.
وفاة  ن�سبة  اأن  من  الرغم  على  ��ه  اإننّ راي��ان  وق��ال 
“ال  العالج  تقنيات  حت�سن  مع  انخف�ست  امل�سابني 
ميكننا الت�سليم ب� 50 األف حالة وفاة اأ�سبوعيا كرقم 

مقبول«.
اأوروب���ا  م��ن  كبرية  اأج���زاء  ا�ستعدت  واجلمعة، 
تف�سي  لوقف  النطاق  وا�سعة  جديدة  قيود  لفر�س 
على  ثانًيا  اإغالًقا  اإ�سرائيل  وفر�ست  كورونا  فريو�س 
املديرة  كريكوف،  فان  ماريا  وقالت  البالد.  م�ستوى 
كوفيد-19،  ب�ساأن  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  الفنية 
“اجتاهات  ترى  املتحدة  لالأمم  التابعة  املنظمة  اإن 
عدد  حيث  م��ن  ال�سمايل”  ال��ك��رة  ن�سف  يف  مقلقة 
احلاالت ودخول امل�ست�سفيات والعناية املركزة رغم 

اأننا “مل نبداأ حتى مو�سم االإنفلونزا بعد«.
وفيما يجري حالًيا اختبار 36 لقاًحا على الب�سر، 
تعلمت  ال��دول  بع�س  اإن  االأمريكية  امل�سوؤولة  قالت 
طوال فرتة الوباء اأنه ميكنها التغلب على الفريو�س 

باالإجراءات املتاحة.

فرنسا: ال دليل على وجود 
مخازن متفجرات لحزب اهلل

ردا على حظر تيك توك ووي 
تشات.. الصين تتوعد واشنطن

الصحة العالمية: وفيات كورونا 
مرتفعة بشكل غير مقبول

*واشنطن
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  رحبت 
الدين  ن��ور  اجلديد  ال�سوداين  بال�سفري 
للخرطوم  �سفري  ك��اأول  وهناأته  �ساتي، 
عن  معربة  ق��رن،  نحو  منذ  بوا�سنطن 
بني  العالقات  يف  تقدم  الإح��راز  تطلعها 
اخلارجية  وزير  م�ساعد  وقال  البلدين. 
ال�سفري  االأفريقية  لل�سئون  االأم��ريك��ي 
تقدم  اإحراز  اإىل  يتطلع  اإنه  ناجي  تيبور 
على  االأمريكية  ال�سودانية  العالقات  يف 
�ساتي  ال��دي��ن  ن��ور  ال�سفري  ت��ق��دمي  اإث���ر 
يف  لل�سودان  �سفري  كاأول  اعتماده  اأوراق 

القرن. ربع  يقارب  ملا  وا�سنطن 
تويرت  على  االأمريكي  امل�سوؤول  وغرد 
يف  تقدم  اإح��راز  اإىل  “يتطلع  اإن��ه  قائال 
املتحدة  الواليات  البلدين،  بني  العالقات 
نور  ال�سفري  يهنئ  اأنه  واأ�ساف  وال�سودان، 
لل�سودان  �سفري  اأول  كونه  �ساتي  الدين 
حيث  عاما   23 منذ  املتحدة  الواليات  يف 
االأمريكي  للرئي�س  اعتماده  اأوراق  قدم 

. ترامب  دونالد 
عربية،  ن��ي��وز  �سكاي  م��ع  ح���وار  ويف 
ل�”عالقات  ت�سعى  ب��الده  اإن  �ساتي  اأك��د 
والإعادة  االإقليمي  حميطها  مع  طبيعية 
الفتا  العامل”،  دول  مع  عالقاتها  م�سار 
وا�سنطن  مع  وثيق  تعاون  هناك  اأن  اإىل 
االإرهاب. قائمة  من  ال�سودان  ا�سم  لرفع 

“هناك  �ساتي:  الدين  ن��ور  واأ���س��اف 
جتاه  االأمريكية  ال�سيا�سة  يف  كبري  حتول 
وتعاون  كبرية  جهود  ثمة  ال�����س��ودان.. 
ال�سودان  ا�سم  لرفع  وا�سنطن  مع  وثيق 

االإرهاب«. قائمة  من 
على  تعمل  ب��الده  اأن  على  �سدد  كما 
رفع  دون  حتول  التي  املعوقات”  “اإزالة 

االإرهاب. قائمة  من  ال�سودان  ا�سم 
لعالقات  “ن�سعى  مو�سحا:  وا�ستطرد 
والإعادة  االإقليمي  حميطنا  مع  طبيعية 
نعمل  العامل..  دول  مع  عالقاتنا  م�سار 

الدويل«. املجتمع  اإىل  ال�سودان  الإعادة 
قرن  ربع  من  يقرب  ملا  البلدان  وعني 
�سفارتيهما  الإدارة  فقط  باالأعمال  قائما 

واخلرطوم. وا�سنطن  يف 
ال�سودان  االإدارة االأمريكية  واأدرجت 
يف  لالإرهاب  الراعية  الدول  قائمة  على 
حكومة  ب��اأن  مزاعم  ب�سبب   1993 ع��ام 
مت�سددة،  جماعات  تدعم  كانت  الب�سري 
لتخفيف  موؤهل  غري  ال�سودان  جعل  مما 
الذي  التمويل  على  احل�سول  اأو  الديون 
النقد  �سندوق  م��ن  ب�سدة  اإل��ي��ه  يحتاج 

الدويل. والبنك  الدويل 
“فورين  جملة  ن�سرته  تقرير  واأك��د 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن  بولي�سي” 
اأع�ساء  م��ن  ع��دد  وم��ع��ه  بومبيو  م��اي��ك 
ال�����س��غ��وط من  ي��ك��ث��ف��ون  ال��ك��ون��غ��ر���س 
قبل  ال�سودان  ا�سم  �سطب  �سمان  اأج��ل 
ال��دول  قائمة  من  املقبل  نوفمرب  حلول 
تكبل  ظ��ل��ت  وال��ت��ي  ل��الإره��اب  ال��راع��ي��ة 
الزمان  من  ق��رن  رب��ع  لقرابة  اقت�ساده 
بنحو  ق��درت  مبا�سرة  خ�سائر  وكبدته 
احل��ك��وم��ة  واأك����دت  دوالر.  م��ل��ي��ار   300
رئي�س  ل�سان  على  ال�سودانية  االنتقالية 
وزرائ��ه��ا ع��ب��داهلل ح��م��دوك اأن��ه��ا اأوف��ت 
الإغالق  منها  املطلوبة  االلتزامات  بكل 
مليون   335 نحو  بدفع  وتعهدت  امللف، 
تفجري  حادثتي  �سحايا  لتعوي�س  دوالر 
نريوبي  يف  املتحدة  ال��والي��ات  �سفارتي 
وتنزانيا  كينيا  عا�سمتي  ال�سالم  ودار 
ال��ب��ارج��ة  وت��ف��ج��ري   ،1998 ال���ع���ام  يف 
اإ�س كول قرب �سواطئ  اإ�س  االأمريكية يو 
تتهم  وال��ت��ي   ،2000 ال��ع��ام  يف  ال��ي��م��ن 
عمر  امل��ع��زول  نظام  االأمريكية  االإدارة 

فيهما. بال�سلوع  الب�سري 
بنظام  االإطاحة  بعد  جميئها  ومنذ 
حكومة  و�سعت   2019 اأبريل  يف  الب�سري 
ح��م��دوك ج��ه��ود ���س��ط��ب ال�����س��ودان من 
ق��ائ��م��ة ال����دول ال��راع��ي��ة ل���الإره���اب يف 
كبريا  تعاونا  واأب��دت  اأولوياتها،  مقدمة 
االأم��ريك��ي،  اجل��ان��ب  م��ع  مفاو�ساتها  يف 
وا�سنطن  اأن  ع��ل��ى  ت�����س��دد  ظ��ل��ت  لكنها 
ت��ع��اق��ب ال�����س��ع��ب ال�����س��وداين ب��ج��ري��رة 
بايواء  اتهم  طاملا  الذي  ال�سابق  النظام 
عربية  دول  م��ن  واإره��اب��ي��ني  مت�سددين 

. خمتلفة
ف��اإن  بولي�سي”  “فورين  ل���  ووف��ق��ا 
الكونغر�س  داخل  متزايدا  دعما  هنالك 
ودوائ������ر ال���ق���رار االأم���ريك���ي���ة الجت���اه 
االإره����اب  ق��وائ��م  م��ن  ال�����س��ودان  �سطب 
االأم���ريك���ي���ة، ح��ي��ث ي��ن��خ��رط ع���دد من 
يف  االأمريكيني  والدبلوما�سيني  امل�سرعني 
املمانعني  اإقناع  اأجل  من  متوا�سلة  جهود 
ب�����س��رورة ط��ي امل��ل��ف وت��ق��دمي ال��دع��م 
البالد. التحول املدين يف  الالزم الإجناح 

وزي���ر  اأن  اإىل  امل��ج��ل��ة  واأ������س�����ارت 
بومبيو  م��اي��ك  االأم���ريك���ي  اخل��ارج��ي��ة 
يف  الأع�ساء  منف�سلتني  ر�سالتني  يف  قال 
املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  اإن  الكونغر�س 
كل  يف  واح��دة  مرة  اإال  تتكرر  ال  فر�سة 
ل�سحايا  تعوي�س  تقدمي  ل�سمان  جيل 
امل��دع��وم��ة من  ال��ه��ج��م��ات االإره���اب���ي���ة 
���س��ف��ارت��ي  ع��ل��ى   1998 ع���ام  ال��ق��اع��دة 

وتنزانيا. كينيا  يف  املتحدة  الواليات 
اأي�����س��ا  ال��ر���س��ال��ت��ني  اأو����س���ح يف  ك��م��ا 
ال��دول  قائمة  م��ن  ال�����س��ودان  �سطب  اأن 
فر�سة  مبثابة  �سيكون  لالإرهاب  الراعية 
يقودها  التي  االنتقالية  احلكومة  لدعم 
تخل�ست  وال��ت��ي  ال�����س��ودان  يف  امل��دن��ي��ون 
ت�سرفاته  كانت  الذي  الب�سري  نظام  من 
الدول  ال�سودان يف قائمة  اإدراج  �سببا يف 

لالإرهاب. الراعية 
ف��اإن  بولي�سي”  “فورين  ل  ووف��ق��ا 
االإره���اب،  قائمة  م��ن  ال�����س��ودان  �سطب 
ال�����س��ي��ا���س��ة  اآخ����ر يف  ���س��ي��م��ث��ل جن���اًح���ا 
االأم��ريك��ي  الرئي�س  الإدارة  اخل��ارج��ي��ة 

ترامب. دونالد 
اجلمهوري  الع�سو  روي�����س  اإد  وق��ال 
�سغل  وال����ذي  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  ال�����س��اب��ق 
اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  من�سب 
االآن  مي��ث��ل  وال�����ذي  ال���ن���واب  مب��ج��ل�����س 
عام  ت��ف��ج��ريات  �سحايا  ع��ائ��الت  بع�س 
ال���س��ت��م��رار  م���ربر  م���ن  م���ا  اإن����ه   ،1998
بعد  االإره��اب  قائمة  يف  ال�سودان  اإدراج 
االإط���اح���ة ب��ن��ظ��ام ال��ب�����س��ري وامل��واف��ق��ة 
واأو�سح  لل�سحايا.  تعوي�سات  دفع  على 

ال�سودان  يف  الدميقراطي  االنتقال  اأن 
بحاجة  البالد  رفيع” واإن  بخيط  “معلق 
الراعية  الدول  قائمة  من  ُترفع  اأن  اإىل 
ال�سودانية  احل��ك��وم��ة  ل��دع��م  ل��الإره��اب 
الذي  االأجنبي  اال�ستثمار  وفتح  �سيا�سًيا 
�سابق  وق��ت  ويف  اإل��ي��ه.  احل��اج��ة  ت�ستد 
مبدئي  اتفاق  اإىل  ترامب  اإدارة  تو�سلت 
ب��اأن  يق�سي  ال�����س��ودان��ي��ة  احل��ك��وم��ة  م��ع 
 335 بقيمة  تعوي�سات  اخلرطوم  تدفع 
�سفارتي  تفجريات  �سحايا  الأ�سر  دوالر 
الواليات املتحدة يف نريوبي ودار ال�سالم 

اإ�س كول«. اإ�س  “يو  والبارجة 
ي��دف��ع  اأن  ع��ل��ى  االت���ف���اق  وي��ن�����س 
دوالر  ماليني   10 اإىل  ي�سل  ما  ال�سودان 
لكل  دوالر  األ���ف   800 و  اأم��ريك��ي  ل��ك��ل 
التفجريات،  يف  قتلوا  الذين  من  اأجنبي 
االأمريكيون  يح�سل  اأن  على  ين�س  كما 
تعوي�سات  ع��ل��ى  ال��ه��ج��وم  يف  امل�����س��اب��ون 
دوالر  م��الي��ني   10 اإىل    3 ب��ني  ت���رتاوح 
حل��ام��ل��ي  دوالر  األ������ف   400 م���ق���اب���ل 

االأخرى.  اجلن�سيات 
الت�سوية  ان��ت��ق��اد  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
ال�سحايا  بني  م�ساواتها  عدم  ناحية  من 
اإال  غ��ريه��م،  ع��ن  لالأمريكيني  ومتييزها 
اجلميع  م��ن  ق��ب��وال  اأخ���ريا  وج���دت  اأن��ه��ا 
الذي  الطويل  االنتظار  ظل  يف  خ�سو�سا 

الزمان. من  عقدين  بلغ 
للكونغر�س  مر�سلة  م��ذك��رة  وق��ال��ت 
اأ���س��ر  ممثلي  م��ن   80 ت��وق��ي��ع��ات  وحت��م��ل 
ورغ��م  ال��ت�����س��وي��ة  ات��ف��اق  اإن  ال�����س��ح��اي��ا 
يعترب  اأنه  اإال  به  حتيط  التي  ال�سلبيات 

لل�سحايا. العدالة  ويوفر  مقبوال 
ومت������ر احل����ك����وم����ة االن���ت���ق���ال���ي���ة 
ال�����س��ودان��ي��ة ب��ف��رتة ح��رج��ة وت��واج��ه 
ب�سبب  �سخمة  اق��ت�����س��ادي��ة  ���س��ع��وب��ات 
مليار   60 عن  تزيد  خارجية  ديونا  اإرثها 
متنعها  كبرية  قيود  اإىل  اإ�سافة  دوالر 
الدويل  التعاون  اأطر  من  اال�ستفادة  من 
اإدراج  ع��ن  الناجمة  العقوبات  ب�سبب 
ال�����س��ودان يف ق��ائ��م��ة ال���دول ال��راع��ي��ة 

لالإرهاب.

الواليات المتحدة تتطلع إلحراز
 تقدم في عالقاتها مع السودان

*اثينا
اج��ت��اح��ت ع��ا���س��ف��ة ن�����ادرو يف ال��ب��ح��ر 
البحر  يف  الواقعة  اجلزر  اجلمعة،  املتو�سط، 
جهاز  ذكره  ملا  وفقا  اليونان،  غربي  االأي��وين، 

احلماية املدنية اليوناين.
اإن  اليونانية  االإط��ف��اء  اإدارة  وذك���رت 
�سربت  املتو�سط  البحر  يف  ن���ادرة  عا�سفة 
ال�سوارع  واأغرقت  اجلمعة،  اليونان،  غربي 
جزر  يف  الكهرباء  وقطعت  االأ�سجار  واقتلعت 
البحر  يف  واإي��ث��اك��ا،  وزاكينثو�س  كيفالونيا 

االأيوين، ويف مناطق من غرب بيلوبونيز.
اأكرث  تلقت  اإنها  االإط��ف��اء  اإدارة  وقالت 
خ�سو�سا  ال��ن��ج��دة،  لطلب  ات�سال   600 م��ن 
طلبات امل�ساعدة يف قطع االأ�سجار و�سخ املياه 
اأن  اإىل  م�سرية  واملتاجر،  املنازل  خ��ارج  اإىل 
يف  �سراعية  مراكب  باإغراق  ت�سبب  العا�سفة 

كيفالونيا وليفكادا.
اليوناين  املدنية  احلماية  جهاز  واأع��ل��ن 
ح��ال��ة ال����ط����وارئ يف ك��ي��ف��ال��ون��ي��ا واإي��ث��اك��ا 

وزاكينثو�س، وفقا ملا ذكرته وكالة رويرتز.
ثيوفيلو�س  كيفالونيا،  بلدية  رئي�س  وقال 

املنازل  لكن  اأحد  ُي�سب  مل  اإنه  ميت�ساالتو�س، 
حلقت  املياه  ومرافق  للطرق  التحتية  والبنية 
بها اأ�سرار. وكان الو�سع م�سابها يف زاكينثو�س 
واإيثاكا، حيث انقطعت الكهرباء اأي�سا لفرتات 
�سعوبات  الكهرباء  �سبكة  وواجهت  طويلة. 

جهود  بذل  ويجري  االأو���س��اع،  مع  التكيف  يف 
الإعادة الكهرباء يف املناطق املت�سررة.

“اإيانو�س”  ت�سمى  التي  العا�سفة  وو�سلت 
يف  ال��غ��رب��ي��ة  بيلوبونيز  ج��زي��رة  �سبه  اإىل 

منت�سف النهار.

*وكاالت
جمل�س  واأملانيا  وفرن�سا  بريطانيا  اأبلغت 
عقوبات  من  اإي��ران  اإعفاء  اأن  ال��دويل  االأم��ن 
ال��ن��ووي  االت��ف��اق  مب��وج��ب  امل��ت��ح��دة  االأمم 
�سبتمرب   20 بعد  �سي�ستمر   ،2015 عام  املوقع 
اأنه  وهو املوعد الذي توؤكد الواليات املتحدة 

ينبغي اإعادة فر�س كل العقوبات فيه.
من  املوؤلف  االأم��ن  جمل�س  اإىل  ر�سالة  ويف 
االأوروبية  االأط��راف  قالت  ع�سوا،  دولة   15
اأو  قرار  اأي  اإن  النووي  االتفاق  على  املوقعة 
املتحدة  االأمم  اإجراء الإعادة فر�س عقوبات 

اأي اأثر قانوين«. بال  “�سيكون 
واأملانيا  وفرن�سا  بريطانيا  مبعوثو  وق��ال 
اأجل  من  كلل  بال  “عملنا  املتحدة  االأمم  لدى 
احل��ف��اظ ع��ل��ى االت��ف��اق ال��ن��ووي وم���ا زلنا 
يزالون  ال  اأنهم  واأ�سافوا  بذلك”.  ملتزمني 
جمل�س  لقرار  الكامل”  “بالتنفيذ  ملتزمني 

والذي  االتفاق،  دعم  الذي   2015 عام  االأمن 
ي�سم اأي�سا رو�سيا وال�سني.

ك��ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة االأم��ري��ك��ي مايك 
بومبيو قد قال ال�سهر املا�سي اإنه قام بتفعيل 

عملية مدتها 30 يوما يف جمل�س االأمن توؤدي 
املتحدة على  اإعادة فر�س عقوبات االأمم  اإىل 
انتهاء  اأي�سا  متنع  والتي  ال�سبت،  يوم  اإي��ران 
اأجل حظر لالأ�سلحة التقليدية على طهران يف 
اأع�ساء جمل�س االأمن  اأكتوبر. لكن 13 من   18

يقولون اإن اإجراء وا�سنطن باطل الأنها مل تعد 
طرفا يف االتفاق النووي.

لها  يحق  اإن��ه  املتحدة  ال��والي��ات  وت��ق��ول 
االأمن  جمل�س  قرار  الأن  االإج��راء  ذلك  اتخاذ 

عام 2015 ال يزال ي�سملها كطرف م�سارك.

عاصفة نادرة في البحر 
المتوسط تضرب غرب اليونان

الترويكا األوروبية: إعفاء إيران من 
العقوبات ما بعد 20 سبتمبر


