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القوات المسلحة تحبط محاولة
 تسلل على الواجهة الشمالية

*عمان 
اأحبطت املنطقة الع�شكرية ال�شمالية على اإحدى واجهاتها، 
الأرا���ش��ي  اإىل  الأردن��ي��ة  الأرا���ش��ي  من  �شخ�ص  ت�شلل  حماولة 
العامة  القيادة  يف  م�ش�ؤول  ع�شكري  م�شدر  و�شرح  ال�ش�رية. 
تطبيق  مت  اأن��ه  العربي،  اجلي�ص   – الأردن��ي��ة  امل�شلحة  للق�ات 

ق�اعد ال�شتباك ما اأدى اإىل اإلقاء القب�ص عليه، وحت�يله اإىل 
اجلهات الأمنية املخت�شة.

بكل  �شتتعامل  الأردنية  امل�شلحة  الق�ات  ان  امل�شدر،  واأ�شاف 
ق�ة وحزم مع اأي عملية ت�شلل اأو حماولة تهريب بهدف حماية 

امل�اطن واأمن احلدود للمملكة الأردنية الها�شمية. 

جاللته يلقي الكلمة الرئيسة في قمة تأثير التنمية المستدامة

ـــه ـــدرات ــــــــاألردن نـــحـــو االســـتـــثـــمـــار فــــي ق ـــت ب ـــع ــــا دف ــــورون أزمــــــة ك
ــي ــدول ال لمجتمعنا  ــة  ــي ــاس األس ــات  ــن ــِب ــّل ال لــتــدعــيــم  الــعــولــمــة  ضــبــط 
التنمية المستدامة أضحت حاجًة ملحة للمساعدة على تخطي أزمة كورونا 

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  �شارك 
ال��ت��ن��م��ي��ة  ت���اأث���ر  “قمة  يف  الث����ن����ن، 
امل��ن��ت��دى  ي��ع��ق��ده��ا  ال���ت���ي  امل�شتدامة” 
الت�شال  تقنية  عرب  العاملي،  القت�شادي 
املرئي، حتت �شعار “اإعادة ال�شبط من اأجل 

تنمية م�شتدامة«.
وين�شجم �شعار القمة مع مفه�م “اإعادة 
امللك  جاللة  اأطلقه  الذي  الع�ملة”  �شبط 
ال��ذي ن�شرته  امل��ق��ال  ال��ث��اين يف  ع��ب��داهلل 
�شحيفة “وا�شنطن ب��شت”، يف �شهر ني�شان 

املا�شي.
واألقى جاللة امللك الكلمة الرئي�شة يف 
ن�شها:  تاليًا  للقمة،  الفتتاحية  اجلل�شة 
الرحيم”اأ�شحاب  الرحمن  اهلل  “ب�شم 
امل�شاهمة  الفخامة،اأ�شدقائي،ي�شعدين 
باأم�ّص  نحن  الذي  النقا�ص  هذا  اإط��الق  يف 
احلاجة اإليه يف هذا ال�قت احلرج، واأ�شكر 
على  �ش�اب،  الربوفي�ش�ر  العزيز،  �شديقي 
اإيجابي  تغيٍر  لإح��داث  العمل  يف  تفانيه 

يف عاملنا.
احلقيقية  امل�����ش��ت��دام��ة  التنمية  اإن 
اأ�شحت  اأث��ره��ا،  ال�شع�ب  كل  تلم�ص  التي 
وق��ٍت  اأي  م��ن  اأك���ر  ملحة  ح��اج��ًة  ال��ي���م 
اأزمة ك�رونا  م�شى، مل�شاعدتنا على تخطي 
والتي  والقت�شادية  الإن�شانية  وتبعاتها 

�شت�شتمر اإىل ما بعد اجلائحة.
جميع  ط��ال��ت  ال��ت��ي  الأزم������ة  ه����ذه 
م�شب�ق،  غر  عاملي  نطاٍق  على  البلدان 
بحزم  عملنا  اإذا  لنا،  فر�شة  اأي�شًا  هي 

باإعادة  نبداأ  اأن  علينا  جماعي.  وب�شكل 
اأك��ر  لي�شبح  العاملي  نظامنا  يف  النظر 
تزدهر  لن  اإذ  واإن�شافًا؛  ومنعًة  تكاماًل 
باملجتمعات  الهتمام  غياب  يف  الع�ملة 

ن�اجه  الأكر �شعفًا، فحالنا واحد، نحن 
ندرك  اأن  لنا  الأف�شل  ومن  معًا،  الأزمات 

ب�شرعة. ذلك 
تابع �ص3

*عمان 
كرم رئي�ص ال�زراء الدكت�ر عمر الرزاز، 
حمكمة  العدل/  وزارة  يف  م�ظفا  الثنن، 
قدم  ال��ذي  الب�ش�ل  ابراهيم  اإرب��د  بداية 
اأح��د  ارتكبها  ف�شاد  ق�شية  ع��ن  معل�مات 
ما  العم�مين  امل�ظفن  غر  من  الأ�شخا�ص 
على  دينار  الف   650 مبلغ  ت�فر  يف  �شاهم 
ق�شايا  اإىل  النتباه  ولفت  الدولة  خزينة 

اأخرى مماثلة.
يف  ا�شتقباله  لدى  ال���زراء  رئي�ص  واك��د 

الب�ش�ل،  للم�ظف  ال���زراء  برئا�شة  مكتبه 
بح�ش�ر وزير العدل الدكت�ر ب�شام التله�ين 
الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  ورئي�ص 
احلك�مة  �شكر  ح��ج��ازي،  مهند  ال��دك��ت���ر 
على  حلر�شه  الب�ش�ل  للم�ظف  وتقديرها 
النتماء  معاين  اأ�شمى  وجت�شيد  العام  املال 
ت�جيهات  ال���زراء  رئي�ص  اكد  كما  لل�طن. 
جاللة امللك مبحا�شبة املق�شرين، ويف ال�قت 
تعمل  التي  ال�طنية  النماذج  تكرمي  نف�شه 
اأي  من  العام  امل��ال  وحماية  العام،  لل�شالح 

ق�شايا  عن  الك�شف  يف  وامل�شاهمة  جتاوزات، 
الف�شاد والبالغ عنها.

وقال: واجب الدولة الأردنية اأن ت�جه 
ال�شكر والعرفان لكل م�اطن وم�ظف ي�شهم 

يف ايقاف النزف والهدر يف املال العام.
عن  الب�ش�ل  امل���ظ��ف  اأع���رب  ب����دوره، 
ال���زراء،  رئي�ص  من  التكرمي  لهذا  تقديره 
العام،  املال  انه قام ب�اجبه حلماية  م�ؤكدا 
البالغ  يف  ال��ردد  عدم  على  اجلميع  حاثا 

عن اأية ق�شية ف�شاد. 

*عمان 
عقد الفريق املكّلف بت�ش�يب املخالفات 
اجتماعًا  املحا�شبة  دي����ان  ل��دى  امل���ّث��ق��ة 
امل�ّثقة  ال�شتي�شاحات  ملراجعة  الثنن، 
ال��ّدول��ة  وزي��ر  برئا�شة  املا�شي  اآب  ل�شهر 

ل�ش�ؤون رئا�شة ال�زراء �شامي الداوود.
ال�شتي�شاحات  اأن عدد  الداوود  وك�شف 
بلغت  املا�شي  اآب  ل�شهر  ر�شدها  جرى  التي 
اأّن رئي�ص ال�زراء  32 ا�شتي�شاحًا، لفتًا اإىل 
الدكت�ر عمر الرّزاز وافق على اإحالة 6 منها 
اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�شاد لتخاذ 
�شبهات  ل�ج�د  نظرًا  الالزمة،  الإج��راءات 

ف�شاد فيها.

التي  امل������ش���ع��ات  اأن  ال�����داوود  وب���ّن 
يتعّلق  الف�شاد  مكافحة  اإىل  اإحالتها  جرت 
التخلي�ص  يف  �شبهات  ب���ج���د  منها  اث��ن��ان 
يتعّلق  وواح��د  غذائّية،  م�اد  �شحنات  على 
والأك�شاك  باملحال  املرتبطة  بالعطاءات 
املحّطة،  جمّمع  انطالق  مركز  يف  امل�ج�دة 
بع�ص  يف  مالّية  بق�شايا  ترتبط  وث��الث��ة 
وزير  تن�شيب  على  بناء  واحيلت  البلدّيات، 

الإدارة املحلّية.
كما ك�شف الداوود عن اإحالة ا�شتي�شاح 
اإح���دى  ب��ق��ي��ام  يتعلق  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب  اإىل 

البلدّيات بحفر برك ملزارع خا�شة.
واأ�شار اإىل اأّن بقّية ال�شتي�شاحات رّكزت 

مالّية �شرفت  ومبالغ  مكافاآت  ا�شرداد  على 
�شعة  دون وجه حّق، و�شحب مركبات تزيد 
حمّركاتها عن )2000 �شي �شي(، وخمالفات 
بت�ش�يبها  الت�جيه  ج��رى  اإدارّي���ة  اأخ��رى 

بالكامل.
املراجعة  نهج  اأّن  اإىل  ال���داوود  ون���ّ�ه 
العديد  ردع  يف  جناحه  اأث��ب��ت  ال�شهرّية 
ب���اأول،  اأوًل  وت�ش�يبها  امل��خ��ال��ف��ات،  م��ن 
بدليل  العام  امل��ال  على  احلفاظ  وبالتايل 
من  الأخ��ر  الربع  بداية  اإىل  و�شلنا  اأّننا 
املخالفات  من  ج��دا  منخف�ص  بعدد  العام 
ال�شابقة  الأع����ام  ع��ن  وال�شتي�شاحات 

ب�شكل وا�شح.

ان  *عمَّ
دينار  مالين   107 العدل  وزارة  ح�لت 
ح�شابات  اإىل  اجل���اري  ال��ع��ام  مطلع  منذ 
ب���ان(  )اآي  خ���دم���ة  ع���رب  ل��ه��م  امل��ح��ك���م 
لل�قت واجلهد والأمن  الإلكرونية؛ ت�فرا 
مراجعة  عند  العامة  وال�شالمة  ال�شحي 
املحاكم. وقالت ال�زارة يف ت�شريح �شحايف، 
الثنن، اإنَّ عمليات الدفع الإلكرونية منذ 

واإج��راء  دينار،  ملي�ن   41 بلغت  العام  بدء 
مت�قعة  ُبعد،  عن  حماكمة  جل�شة   6500
اإ�شالح  ومراكز  جديدة  حماكم  ت�شهد  اأن 

عمليات ربط لإجراء املحاكمات عن بعد.
التنفيذ  ق�شايا  عدد  اأن  ال���زارة  وبينت 
بلغ  العام  بداية  منذ  اإلكرونيا  امل�شجلة 
بطلب  املتقدمن  وع���دد  ق�شية،   23500
يعني  ما  طلب،   2400 اإل��ك��روين  اإج��رائ��ي 

م��راج��ع��ة  دون  اخل���دم���ة  ع��ل��ى  احل�����ش���ل 
املحكمة.

اأنَّ ميزات اخلدمات الإلكرونية  وبينت 
امل��ح��اك��م  زي����ارة  م��ن  التخفيف  يف  ت��ك��م��ن 
التالعب،  من  واحل��د  الإج���راءات  وت�حيد 
الإل��ك��رون��ي��ة  اخل��دم��ات  و���ش���ل  مرجحة 
الربط  م�شروع  نهاية  م��ع  خدمة   60 اإىل 

الإلكروين الذي تنفذه ال�زارة. 

الرزاز يكرم موظفا كشف قضية 
فساد بقيمة 650 الف دينار

32 استيضاحًا لشهر آب وإحالة
 6 منها إلى مكافحة الفساد

العدل:تحويل 107 ماليين دينار 
لحسابات أصحاب الحقوق 

القبض على مطلوب
 خطير في اربد

الصحة: تجديد التأمين 
الصحي واالعفاءات تلقائيا

فرص استثمارية واعدة للثروات 
المعدنية في المملكة

التربية: 175 مدرسة في المملكة 
تتحول للتعليم عن بعد

تراجع تأثير الكتلة الهوائية 
الحارة على المملكة 

وقف استقبال المراجعين 
للصناعة واألعلى لذوي اإلعاقة 

وفاتان و264 اصابة محلية 
بكورونا و 683 حالة شفاء

العضايلة: وقف حجر
 العمارات والبنايات امنيا

رئيس هيئة األركان يلتقي 
السفيرة األوكرانية

*عمان 
القت الأجهزة الأمنية القب�ص على مطل�ب م�شنف باخلطر بحقه 
18 طلبًا اأمنيًا يف حمافظة اربد. وقال الناطق الإعالمي با�شم مديرية 
ال�شمال  اقليم  جنائي  بحث  �شعبة  من  اأمنية  ق���ة  اأن  العام،  الأم��ن 
باخلطر  م�شنف  مطل�ب  على  القب�ص  القاء  من  متكنت  اربد  و�شرطة 
وبحقه 18 طلبًا امنيًا بق�شايا ال�شروع بالقتل واإطالق العيارات النارية 
وق�شايا املخدرات بعد مداهمة مكان وج�ده، م��شحا انه �شيتم اإحالته 

مل�شادر طلباته بعد اإنهاء التحقيق معه.

*عمان 
ال�شحي  التاأمن  بطاقات  جتديد  الثنن،  ال�شحة،  وزارة  قررت 
اأو تقاعده،  مكافاأته  اأو  راتبه  �شهري من  مبلغ  اقتطاع  يتم  ملن  تلقائيا 
اىل تاريخ 31/10/2020، بحيث ل يتم احت�شاب فرة التاأخر عند 
جتديد البطاقات من �شمن مدة ال�شتن ي�ما. كما قررت ال�زارة اعتبار 
الإعفاءات الطبية ال�شادرة عن اإدارة التاأمن ال�شحي املدين واملتعلقة 
بغ�شل  اخلا�شة  والعفاءات  لالأردنين  املزمن  الكل�ي  الف�شل  مبر�شى 
امل�شروط  الدوية  �شرف  وكتب  غزة،  قطاع  لأبناء  وال�شرطان  الكلى 
تلقائيا  جمددة  ال�شحي  التاأمن  اإدارة  يف  فنية  جلنة  بقرار  �شرفها 

بتقرير الخ�شائي املعالج من تاريخه وحتى 31/10/2020.

*عمان )بترا- مشهور الشخانبة(
 تعر�ص وزارة الطاقة والروة املعدنية خمزون اململكة من الروات 
املعدنية واملعادن ال�شراتيجية امل�ؤملة لال�شتغالل يف مناطق ت�اجدها 
اجلدوى  ت�ؤكد  اأولية  درا�شات  على  بالعتماد  لال�شتثمار  املفت�حة، 

القت�شادية واإمكانية ال�شتغالل التجاري لها.
وت�شلط ال�زارة يف ن�شرة خا�شة عر�شت يف م�ؤمتر �شحفي عقدته 
هيئة  ورئي�ص  زواتي  هالة  املهند�شة  املعدنية  والروة  الطاقة  وزيرة 
ال��روات  هذه  على  ال�ش�ء  اخ��را،  ال���زين  خالد  الدكت�ر  ال�شتثمار 
والنحا�ص  البازلت  وت�شمل  اململكة  م�شاحة  امتداد  على  تنت�شر  التي 
والزرك�ن والذهب ورمال ال�شيلكا واحلجر اجلري النقي، اإ�شافة اىل 

العنا�شر الأر�شية النادرة.
الثنن،  )برا(  الردنية  النباء  ل�كالة  زواتي  ال�زيرة  وقالت 
وامل��ع��ادن  املعدنية  ال���روات  ت��روي��ج  خ��الل  م��ن  ت�شعى  احلك�مة  ان 
ال�شتخراجية  ال�شناعات  اإن�����ش��اء  ت�شجيع  اىل  ال�شراتيجية 
وال�شناعات التح�يلية القائمة على اخلامات ال�طنية والركيز على 

القيمة امل�شافة للمعادن ال�شراتيجية ال�طنية.
وعن دور وزارة الطاقة يف الرويج لهذه اخلامات، او�شحت ال�زيرة 
ون�شرتها  ال�شتثمارية  الفر�ص  بهذه  خا�شة  ن�شرة  اعدت  ال���زارة  ان 
و�شمنتها   )memr.gov.jo( الر�شمي  الإل��ك��روين  م�قعها  على 
اإىل  اإ�شافة  التجاري،  لال�شتغالل  املتاحة  املعدنية  اخل��ام��ات  اأه��م 
كما  لت��شعاتها،  اجلي�ل�جية  والبيئة  اخلامات  هذه  لطبيعة  و�شف 
بها  اخلا�شة  والفيزيائية  الكيميائية  امل�ا�شفات  اأه��م  ا�شتعر�شت 
اجلي�ل�جية  والحتياطيات  ال�شناعية  با�شتخداماتها  واملتعلقة 
املقدرة لكل خام وذلك لتاأكيد اإمكانياتها القت�شادية.            تابع �ص5

*عمان 
حك�مية  مدر�شة   12 حت�يل  والتعليم  الربية  وزارة  قررت 
اىل  الول  من  �شف�ف  فيها  يت�اجد  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف 
اعتبارا  ي�ما   14 ملدة  بعد  عن  التعلم  لنظام  �شا�شي  الأ الثالث 

فيها. ك�رونا  بفرو�ص  ا�شابات  ت�شجيل  ب�شبب  من  
 5 يف  ب��ع��د  ع��ن  التعليم  اإىل  ال��ت��ح���ل  ال�����زارة  ق���ررت  ك��م��ا 

فيها. بالفرو�ص  �شابات  اإ  5 ت�شجيل  بعد  خا�شة،  مدار�ص 
م��در���ش��ة   175 ان  ال��ي���م��ي،  م���ج��زه��ا  يف  ال�����زارة  وق��ال��ت 
والثقافة  ال��غ���ث  ل�كالة  تابعة  وم��دار���ص  وخا�شة  حك�مية 
اك��ت�����ش��اف  ب�����ش��ب��ب  ب��ع��د  ع��ن  ال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ع�����ش��ك��ري��ة حت���ل��ت اىل 

معزولة. مناطق  يف  وج�دها  ب�شبب  او  �شابات  اإ
 30 و   ، حك�مية  م��در���ش��ة   125 ب���اق��ع  امل��دار���ص  وت���زع��ت 
)الون����روا(،  ال��غ���ث  ل���ك��ال��ة  ت��اب��ع��ة  م��در���ش��ة   18 و  خ��ا���ش��ة، 
وم��در���ش��ت��ن ت��ت��ب��ع��ان مل��دي��ري��ة ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة 

. ية لع�شكر ا
امل��دار���ص  ه��ذه  يف  الطلبة  ب��ن  امل�شجلة  ال���ش��اب��ات  وبلغت 
الهيئات  ب��ن  ا���ش��اب��ة   61 و  ���ش��اب��ات،  اإ  109 ال�����زارة،  بح�شب 
م�ظفي  بن  �شابات  اإ  3 و  فيها،  امل�شتخدمن  بن   8 و  التدري�شية 
معلنة  �شابات  باإ خمالطة  جميعها  والتعليم،  للربية  مديريتن 

�شابقا. وم�ؤكدة 

*عمان 
بح�شب تقرير دائرة الر�شاد اجل�ية، يطراأ خالل الي�من املقبلن، 
يف  معتدلة  الج���اء  وتك�ن  احل��رارة،  درج��ات  على  طفيف  انخفا�ص 
مناطق  باقي  يف  حارة  اىل  ن�شبيًا  وحارة  العالية،  اجلبلية  املرتفعات 
اململكة، مع ظه�ر بع�ص الغي�م على ارتفاعات مت��شطة وعالية، وتك�ن 

الرياح �شمالية غربية معتدلة ال�شرعة.

*عمان 
وتقدمي  مراجعيها  ا�شتقبال  عن  والتجارة،  ال�شناعة  وزارة  تعتذر 
مراقبة  دائرة  م�ظفي  اأحد  اإ�شابة  ب�شبب  الثالثاء  الي�م  اخلدمات 

ال�شركات بفرو�ص ك�رونا.
لتخاذ  اخل��دم��ات  وت��ق��دمي  ا�شتقبال  ع��ن  الت�قف  ه��ذا  وي��اأت��ي 
والتعقيم  للم�ظفن  الالزمة  والفح��شات  الحرازية  الإج���راءات 

ل�شمان ال�شالمة العامة.
واعتذر املجل�ص الأعلى حلق�ق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، الثنن، 
عن ا�شتقبال املراجعن لثب�ت اإ�شابة اأحد امل�ظفن باملركز الرئي�ص يف 

عرجان بفرو�ص ك�رونا.
اإج��راء  حلن  واللقاءات،  الجتماعات  جميع  املجل�ص  األغى  كما 

فح��شات جلميع امل�ظفن وظه�ر النتائج.
وزارة  يف  املعنية  اجلهات  مع  الت�ا�شل  اإىل  بيان،  يف  املجل�ص  واأ�شار 

ال�شحة لإر�شال فريق لفح�ص م�ظفي املجل�ص املخالطن.

*عمان 
عن  جابر،  �شعد  الدكت�ر  ال�شحة  وزير  اأعلن 
بفرو�ص  جديدة   اإ�شابة  و266  وفاتن  ت�شجيل 

ك�رونا منها 264 حالة حملية. 
وبن الدكت�ر جابر خالل اإيجاز �شحفي عقد 
احل��الت  اأن  الزم���ات،  ادارة  مركز  يف  الث��ن��ن، 
ت�زعت على حالتن من فنادق احلجر قادمن من 
خارج اململكة، م��شحا اأن احلالت املحلية ت�زعت 
و25  العا�شمة  يف  حالة  الت���ي166  النح�  على 

حمافظة  يف  حالة   38 الكرك  حمافظة  يف  حالة 
البلقاء و 8 حالت يف حمافظة اإربد و10 حالت 
يف حمافظة الزرقاء و3 حالت يف حمافظة معان 
وحالة واحدة يف حمافظه عجل�ن و3ح��الت يف 

مادبا و10 حالت يف جر�ص.
�شفاء  حالة   683 ت�شجيل  اإىل  جابر  وا�شار 
واجراء فرق ال�شتق�شاء ال�بائي   12867 فح�شا 
 1083488 الراكمي  الفح��شات  جمم�ع  لي�شل 

فح�شا.

*عمان
ق���ال وزي����ر ال���دول���ة ل�����ش���ؤون الع����الم اأجم��د 
من  الراجعة  التغذية  على  وبناء  اأن��ه  الع�شايلة 
امليدان، تقّرر وقف العمل بحجر العمارات والبنايات 
عليهم  ُيفر�ص  الذين  املخالطن  من  و�شيطلب  اأمنّيًا، 
فح�شهم،  حلن  باأماكنهم  اللتزام  املنزيل  احلجر 
ة. و�شيتّم تتّبعهم وفق اآلّية تقّررها الأجهزة املخت�شّ

ال��رّزاز  عمر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ص  ان  وا�شاف 
عقد ام�ص  اجتماعًا يف املركز ال�طني لالأمن واإدارة 
الأزم��ات، �شّم ع��ددًا من ال���زراء، وم��دراء الأجهزة 

الأمنّية وكبار امل�ش�ؤولن املدنين والع�شكرين.
مناق�شة  الج��ت��م��اع  خ��الل  مت  ان��ه  اىل  وا���ش��ار 
احلدودية،  املعابر  على  املتخذة  الإج���راءات  �شر 
والتاأكد من تاليف  والعمري،  وحتديدًا معربي جابر 
الإج���راءات  وب���اأن  �شابقًا،  حدثت  التي  الثغرات 
درج��ات  اأق�����ش��ى  م��ع  من�شجمة  امل��ت��خ��ذة  اجل��دي��دة 
الأ�شخا�ص  وال�قاية بحيث متنع خمالطة  ال�شالمة 
�شالمة  و�شمان  املعابر  هذه  على  للعاملن  القادمن 

جميع م�شتخدميها.
تابع �ص3

*عمان 
التقى رئي�ص هيئة الأركان امل�شركة الل�اء الركن 
العامة،  بالقيادة  اأحمد احلنيطي، يف مكتبه  ي��شف 
مرو�شالفا  عّمان  يف  الأوكرانية  ال�شفرة  الثنن، 

مع  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل���اء  وبحث  �شرباتي�ك. 
تعزيز  و�شبل  والتن�شيق  التعاون  اأوج��ه  ال�شفرة، 
الق�ات  الثنائي مبا يخدم م�شلحة  التعاون  عالقات 

امل�شلحة يف البلدين ال�شديقن.

الملك: بنــاء نظــام عالمــي 
متعاٍف اقتصاديا وأكثر شمواًل
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*عمان 
����ش���ارك ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 
امل�شتدامة«  التنمية  تاأثر  »قمة  يف  الثنن، 
عرب  العاملي،  القت�شادي  املنتدى  يعقدها  التي 
»اإع���ادة  �شعار  حت��ت  امل��رئ��ي،  الت�شال  تقنية 

ال�شبط من اأجل تنمية م�شتدامة«.
“اإعادة  مفه�م  مع  القمة  �شعار  وين�شجم 
امللك  ج��الل��ة  اأط��ل��ق��ه  ال���ذي  الع�ملة”  �شبط 
عبداهلل الثاين يف املقال الذي ن�شرته �شحيفة 

“وا�شنطن ب��شت”، يف �شهر ني�شان املا�شي.
يف  الرئي�شة  الكلمة  امللك  جاللة  واأل��ق��ى 
ن�شها:  ت��ال��ي��ًا  للقمة،  الفتتاحية  اجلل�شة 
الرحيم”اأ�شحاب  ال��رح��م��ن  اهلل  “ب�شم 

يف  امل�شاهمة  الفخامة،اأ�شدقائي،ي�شعدين 
احلاجة  باأم�ّص  نحن  الذي  النقا�ص  هذا  اإطالق 
�شديقي  واأ�شكر  احل��رج،  ال�قت  ه��ذا  يف  اإليه 
يف  تفانيه  على  ���ش���اب،  الربوفي�ش�ر  العزيز، 

العمل لإحداث تغيٍر اإيجابي يف عاملنا.
اإن التنمية امل�شتدامة احلقيقية التي تلم�ص 
اأ�شحت الي�م حاجًة ملحة  اأثرها،  كل ال�شع�ب 
اأكر من اأي وقٍت م�شى، مل�شاعدتنا على تخطي 
والقت�شادية  الإن�شانية  وتبعاتها  ك�رونا  اأزمة 

والتي �شت�شتمر اإىل ما بعد اجلائحة.
البلدان  جميع  ط��ال��ت  ال��ت��ي  الأزم����ة  ه��ذه 
اأي�شًا فر�شة  م�شب�ق، هي  نطاٍق عاملي غر  على 
اأن  اإذا عملنا بحزم وب�شكل جماعي. علينا  لنا، 

النظر  ب��اإع��ادة  ن��ب��داأ 
ومنعًة  تكاماًل  اأك��ر  لي�شبح  العاملي  نظامنا  يف 
واإن�شافًا؛ اإذ لن تزدهر الع�ملة يف غياب الهتمام 
نحن  واحد،  فحالنا  �شعفًا،  الأكر  باملجتمعات 
اأن ندرك  لنا  الأف�شل  معًا، ومن  الأزمات  ن�اجه 

ذلك ب�شرعة.
تعاٍف  نح�  العاملي  نظامنا  بناء  اإع��ادة  اإن 
من  الأ�شا�شات،  من  تبداأ  �شم�ًل  اأكر  اقت�شادي 
م�شت�ى  وعلى  وثالثية  ثنائية  �شراكات  خالل 
وت�شّكل  امل�شركة  باملنفعة  تع�د  الأق��ال��ي��م، 
الفقر  وط��اأة  من  للتخفيف  عاملية،  اأم��ان  �شبكة 
وحماية  الغذائي  الأم��ن  وتعزيز  والبطالة، 

البيئة.

نحن يف الأردن نعمل مع �شركائنا يف املنطقة 
وم���ارد  ق���ة  م�اطن  يف  لال�شتثمار  وخارجها، 
اأجل  التكامل املطل�ب من  البع�ص لنبني  بع�شنا 
�شع�بنا،  و�شالمة  عاملنا  يف  امل�شرك  الزده��ار 
لقد دفعت اأزمة ك�رونا بالأردن نح� ال�شتثمار 
يف قدراته بالزراعة، والت�شالت وتكن�ل�جيا 
امل��ع��ل���م��ات، وال��ق��ط��اع ال��ط��ب��ي، وال�����ش��ن��اع��ات 
اخلا�ص  القطاع  مع  بالتعاون  وذلك  الدوائية، 
م�شتعدون  ون��ح��ن  وغ��رن��ا.  اأنف�شنا  لن�شاعد 
من�شة  لن�شبح  الإمكانيات،  ه��ذه  على  للبناء 
انطالق ومركزًا لالإقليم ي�شهل اجله�د الدولية 

والإقليمية لال�شتجابة للتحديات املقبلة.
وتبعاتها  اجلائحة  ه��ذه  اأ���ش��دق��ائ��ي،اأدت 

يف  املتجذرة  الأزم��ات  تفاقم  اإىل  الأمد  ط�يلة 
اأزمة املناخ، والفقر، ونق�ص الغذاء،  عاملنا، مثل 
والتفاوت الجتماعي والقت�شادي،  والبطالة، 
برغم �شن�ات من العمل امل�شرك الذي مل يرك 

الأثر املطل�ب.
مبنيًا  الأم��ام  اإىل  الطريق  يك�ن  اأن  يجب 
الّلِبنات  لتدعيم  الع�ملة  �شبط  اإع���ادة  على 
متكن  طريق  عن  ال��دويل،  ملجتمعنا  الأ�شا�شية 
على  العتماد  بن  الت�ازن  حتقيق  من  بلداننا 
الذات والتكافل، ما مينحنا القدرة على اإطالق 
ا�شتجابة �شم�لية جلميع الأزمات التي ت�اجه 
وتعالج  العاملي،  القت�شاد  تعزز  والتي  عاملنا، 
اإىل  وت���ؤدي  نف�شه،  ال�قت  يف  امل�شاواة  انعدام 

�شمان  م��ع  وال�شناعي  التكن�ل�جي  التقدم 
ا�شتدامة البيئة التي نعي�ص فيها.

لذا، يف مناق�شاتكم الي�م ويف الأيام املقبلة، 
بدًل من النظر يف م�شاكل حللها، اأدع�كم للبحث 
عن فر�ٍص لغتنامها و�شبٍل للتعاون، لإعادة بناء 

نظام عاملي حقيقي و�شم�يل، ل ي�شتثني اأحدًا.
اأمتنى لكم قمة مثمرة، و�شكرًا«.

وت��ع��ق��د ال��ق��م��ة ع��ل��ى ه��ام�����ص اج��ت��م��اع��ات 
دورت��ه��ا  يف  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
اخلام�شة وال�شبعن، مب�شاركة روؤ�شاء دول ونح� 
2500 �شخ�شية من قادة الأعمال وال�شيا�شين 
واملنظمات  امل��دين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  وممثلي 

الدولية وال�شبابية، واأكادميين واإعالمين. 

*عمان
ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش���ؤون الع���الم 
التغذية  على  وبناء  اأنه  الع�شايلة  اأجمد 
العمل  وق��ف  تقّرر  امل��ي��دان،  من  الراجعة 
بحجر العمارات والبنايات اأمنّيًا، و�شيطلب 
من املخالطن الذين ُيفر�ص عليهم احلجر 
فح�شهم،  حلن  باأماكنهم  اللتزام  املنزيل 
اآلّية تقّررها الأجهزة  و�شيتّم تتّبعهم وفق 
��ة. وا���ش��اف ان رئ��ي�����ص ال�����زراء  امل��خ��ت�����شّ
الدكت�ر عمر الرّزاز عقد ام�ص  اجتماعًا يف 
الأزمات، �شّم  واإدارة  لالأمن  ال�طني  املركز 
عددًا من ال�زراء، ومدراء الأجهزة الأمنّية 

وكبار امل�ش�ؤولن املدنين والع�شكرين.
الجتماع  خ��الل  مت  ان��ه  اىل  وا���ش��ار 
على  املتخذة  الإج����راءات  �شر  مناق�شة 
جابر  معربي  وحتديدًا  احلدودية،  املعابر 
التي  الثغرات  تاليف  من  والتاأكد  والعمري، 
اجلديدة  الإجراءات  وباأن  �شابقًا،  حدثت 
درج���ات  اأق�����ش��ى  م��ع  من�شجمة  امل��ت��خ��ذة 

خمالطة  متنع  بحيث  وال�قاية  ال�شالمة 
هذه  على  للعاملن  القادمن  الأ�شخا�ص 

املعابر و�شمان �شالمة جميع م�شتخدميها.
وا�شح  دليل  و�شع  �شيتّم  اأن��ه  واأ���ش��ف، 
بجميع  املتعّلقة  والآل��ّي��ات  ب��الإج��راءات 
العملّيات على املعابر، كالتخلي�ص والتاأمن 
الإج���راءات  �شالمة  ي�شمن  مب��ا  وغ��ره��ا، 
املرتبطة بها، وعدم ت�شّببها بنقل العدوى.

امل�شتجّدات  مناق�شة  مّت��ت  اأن��ه  وب��ن 
للم�شابن،  ال��ع��زل  ب���اإج���راءات  املتعّلقة 
اخل���ارج،  م��ن  للقادمن  امل��ن��زيل  واحل��ج��ر 
املخربّية  الفح��شات  اإج��راء  يف  والت��ًشع 

للك�شف املبّكر عن حالت الإ�شابة.
وح�ل عزل الأ�شخا�ص امل�شابن ما دون 
بع�ص  الع�شايلة  اأو�شح  منزلّيًا،  عامًا   18
تعّهد  ت�قيع  �شيتم  اإن��ه  قائال  التفا�شيل 
منزلّيًا،  بعزله  الطفل  اأمر  ويّل  من  خّطي 
من  خروجهم  وعدم  له،  املخالطن  وعزل 
التي  الفح�ص  نتيجة  ظه�ر  بعد  اإّل  املنزل 

ت�ؤّكد خّل�هم جميعًا من فرو�ص ك�رونا.
ال��ت��زام  يت�شمن  التعّهد  اأن  واأ���ش��اف 
ال��دف��اع،  اأوام���ر  بتنفيذ  الطفل  اأم��ر  ويّل 
والقرارات والبالغات ال�شادرة عن جمل�ص 
ال�شّحة،  ووزارة  ال�زراء،  ورئي�ص  ال�زراء، 

حتت طائلة امل�ش�ؤولّية القان�نّية.
لتتّبع  اآل��ّي��ة  و�شع  مّت  اأن��ه  اىل  وا���ش��ار 
للعزل  اخلا�شعن  امل�شابن  الأ���ش��خ��ا���ص 
الأج��ه��زة  خ��الل  م��ن  وخمالطيهم  امل��ن��زيل 
عليه  ن�ّص  م��ا  تطبيق  و�شيتّم  ة،  املخت�شّ
بحّق  2020م  ل�شنة   )8( رقم  الّدفاع  اأمر 
ب��اأّن  علمًا  منهم،  خمالفته  تثبت  م��ن  ك��ّل 
ا�شراطات  يخالف  من  كل  بحّق  العق�بات 
العاّمة، ويعّر�ص �شّحة الأردنين  ال�شالمة 
و�شالمتهم للخطر، اأو يت�شّبب بنقل العدوى 
اإليهم ت�شل حّد احلب�ص حتى ثالث �شن�ات، 
بكلتا  اأو  اآلف دينار  اأو بغرامة مقدارها 3 

هاتن العق�بتن.
اللجنة  با�شم  العالمي  الناطق  واأعلن 

عبيدات  نذير  الدكت�ر  لالأوبئة  ال�طنية 
ت�شمنت  والتي  اجلديدة  اللجنة  ت��شيات 
حتديد  وت�شمل:  املنزيل  العزل  اعتماد 
فئات املر�شى الذين ينطبق عليهم امكانية 
مر�شى  ملتابعة  اآلية  وو�شع  املنزيل،  العزل 
العزل املنزيل من ناحية اللتزام بالعزل، 
من  املر�شى  لنقل  اآل��ي��ة  اي��ج��اد  و���ش��رورة 
تغرت  ح���ال  يف  للم�شت�شفيات  امل��ن��زل 
�شروط  و�شع  مت  كما  ال�شحية،  حالتهم 
وت�فر  وظروفه،  للم�شابن  املنزيل  العزل 
امل�افقة اخلطية من اأولياء اأم�ر امل�شابن، 
اأثناء  و�شعت  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  وار���ش��ادات 
التي حتافظ  وج�ده بالعزل والج��راءات 
اأو�شت  كما  اأ�شرته،  و�شحة  �شحته  على 
كان  اذا  الأم  على  املنزيل  العزل  بتطبيق 

اأحد اأطفالها م�شابا.
الأمني  ا�شتبدال احلجر  بانه مت  وقال 
ال�شكان  على  تعهد  لي�شبح  البنايات  على 

املحج�ر م�شتقباًل.

الملك:بناء نظام عالمي نحو تعاٍف اقتصادي أكثر شمواًل

العضايلة: اجراءت على المعابر وتعهد 
للعزل المنزلي ووقف حجر العمارات ان  *عمَّ

عن  التله�ين  ب�شام  الدكت�ر  العدل  وزي��ر  اأعلن 
خدمة  اآلية  وتعديل  الآيل،  الر�شيم  خدمة  اإطالق 
الإجرائية  والطلبات  التنفيذية،  الق�شايا  ت�شجيل 
 –  2018 لالأع�ام  الإلكروين  التح�ل  خطة  �شمن 
2020، بالتعاون مع م�شروع �شيادة القان�ن املم�ل من 

ال�كالة الأمركية للتنمية الدولية.
ال����زارة،  مبنى  يف  �شحايف  م���ؤمت��ر  خ��الل  وق��ال 
الدعاوى  اإدارة  نظام  ط���رت  ال����زارة  اإن  الث��ن��ن، 
“ميزان” من خالل  اململكة  املطبق يف جميع حماكم 
تعديل  وكذلك  اإلكرونيا،  املحاكم  ر�ش�م  احت�شاب 
خدمات ت�شجيل الدعاوى على الب�ابة الإلكرونية 
للخدمات بحيث يتمكن املحامي من تر�شيم الدع�ى 
اخلدمة  هذه  اأنَّ  واأ�شاف  اإلكرونيا.  ر�ش�مها  ودفع 
املالية  الإج��راءات  و�شالمة  دقة  �شمان  اإىل  تهدف 
كافة عن طريق �شبط عمليات اإ�شدار اأوامر القب�ص 
اأي  دون  املالية  العمليات  وجميع  الر�ش�م  واحت�شاب 
من  كذلك  الرقابة  اأعمال  وت�شهيل  ب�شري،  تدخل 
خالل متابعة احلركات املالية للدعاوى والك�ش�فات 
والتقارير امل�ج�د يف النظام، ف�شاًل عن زيادة كفاءة 
متلقي  على  ينعك�ص  ما  الإلكرونية  اخلدمات  عمل 

اخلدمات بالر�شا والقب�ل.
الق�شايا  ت�شجيل  خدمة  اآلية  تعديل  اإىل  واأ�شار 
اخت�شار  الإجرائية من خالل  والطلبات  التنفيذية 
التنفيذية،  الق�شية  لت�شجيل  الإج���راءات  بع�ص 

ليجري  املحكمة  من  الرتباط  �شابط  دور  واإلغاء 
اإ�شافة  اإىل  ولفت  اإلكرونيا.  الطلبات  ا�شتقبال 
الق�شاة  بن  التنفيذية  ال��دع��اوى  ت�زيع  خا�شية 
اإلكرونيا عند الت�شجيل؛ ما ي�شمن العدالة يف ت�زيع 
الق�شايا بح�شب ن�ع الق�شية والخت�شا�ص اإن وجد، 
الإجرائية  الطلبات  اإ�شناد  خا�شية  اإ�شافة  وكذلك 
من  املدخلة  اأو  الإلكرونية  الب�ابة  من  ال����اردة 
الهيئة  بح�شب  اإلكروين  ب�شكل  التنفيذ  كتبة  قبل 
امل�شندة للدع�ى، وذلك �شمن �شا�شة جديدة “جدول 
مبا�شرة  عليها  للقا�شي” للعمل  الإجرائية  الطلبات 

من الق�شاة وطابعة الهيئة بدل من حت�يلها يدويا.
الإل��ك��روين  ال��دف��ع  فعلت  ال����زارة  اأنَّ  واأو���ش��ح 
امل��راج��ع  ميكن  م��ا  تقدمها  ال��ت��ي  اخل��دم��ات  جلميع 
خالل  م��ن  اإلكرونيا  الأم��ان��ات  ال��ر���ش���م/  دف��ع  م��ن 
تط�ير  م��ن  انتهت  كما  املختلفة،  ال��دف��ع  ق��ن���ات 
يف  ا�شتخدامها  لغايات  الإلكروين  الت�قيع  خدمة 
العمل  كفاءة  زيادة  بهدف  وال�ثائق  الأوراق  ت�قيع 
الإداري والرتقاء مب�شت�ى اأداء اخلدمات احلك�مية 

اخت�شارا لل�قت واجلهد على املتعاملن كافة.
وت�قع انتهاء العمل على تط�ير نظام املحا�شبة 
بهدف  احل��ايل،  العام  نهاية  قبل  املحاكم  واأم��ان��ات 
الأحكام  ق��رارات  تر�شيم  معامالت  اإجن��از  ت�شريع 
زمنية  التنفيذ خالل مدة  دوائر  لغايات طرحها يف 
خدمة   44 ط���رت  ال����زارة  اأن  اإىل  ي�شار  ق�شرة. 

اإلكرونية منذ عام 2018.

*عمان 
وملتقى  الف�شاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  وقعت 
ط��الل اأب��� غ��زال��ة امل��ع��ريف الث��ن��ن م��ذك��رة تفاهم 
النزاهة  مبادئ  لتعظيم  والتن�شيق  التعاون  لتعزيز 
وال�شفافية واحلاكمية الر�شيدة ونبذ ثقافة الف�شاد. 
الدكت�ر  جمل�شها  رئي�ص  الهيئة  عن  املذكرة  وووقع 
مهند حجازي وعن امللتقى الدكت�ر طالل اأب� غزالة 
يف مقر الهيئة. ون�شت املذكرة على اأن م�اجهة اآفة 
ال�طنية  القطاعات  بن  وطنيًا  جهدًا  تعد  الف�شاد 
بن  والفعلية  احلقيقية  ال�شراكة  وتفعيل  كافة، 
القطاعن العام واخلا�ص، وتكري�ص ثقافة النزاهة 
والت�جيهات  للروؤى  تنفيذًا  الر�شيدة؛  واحلاكمية 
الطاقات  ح�شد  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال�شامية  امللكية 

ال�طنية لتعزيز منظ�مة النزاهة ال�طنية.
امل�شرك  التعاون  تعزيز  اإىل  امل��ذك��رة  وتهدف 
للجه�د  الأمثل  ال�شتثمار  خالل  من  اجلانبن  بن 
والإمكانيات وامل�ارد املتاحة لديهما، ولتك�ن من�ذجًا 
جمال  يف  اخل��ا���ص  للقطاع  ال�طني  ال���دور  لتعزيز 
مكافحة الف�شاد. واأكد حجازي اأن هذه املذكرة تاأتي 
تكري�شًا للم�ش�ؤولية امل�شركة يف جمال بناء القدرات 
من  ال�طني  امل�شت�ى  على  الف�شاد  ملحاربة  واملعارف 
خالل الدورات والبح�ث امليدانية امل�شركة وتدريب 
حدثت  الهيئة  اأن  اإىل  م�شرًا  الب�شرية،  امل����ارد 
الف�شاد  ومكافحة  للنزاهة  ال�طنية  ال�شراتيجية 
التي  الت�شغيلية  والآف��اق  التطلعات  مع  ين�شجم  مبا 
امل�شت�ين  على  وبرامج  م�شاريع  �شكل  على  ترجمت 
على  حر�شت  الهيئة  اأن  واأو�شح  وامل�ؤ�ش�شي.  ال�طني 

ا�شتقالليتها يف  لتعزيز  الناظمة  الت�شريعات  تط�ير 
نح�  التح�ل  فكرة  تبني  اإىل  اإ�شافة  مهامها،  اإدارة 
الفرا�شية مبجال التحقيق يف العامة والتخ�ش�شية 
وكذلك  متخ�ش�شن،  بخرباء  ال�شتعانة  خالل  من 
مركز  اإن�����ش��اء  خ���الل  م��ن  امل���ظ��ف��ن  اأداء  ت��ط���ي��ر 
وقدراتهم  مهاراتهم  لتط�ير  والتدريب  لالبتكار 
والعاملي.  الإقليمي  امل�شت�ين  على  املعرفة  ونقل 
متخ�ش�شة  وحدة  ا�شتحدثت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 
خدمات  اإجراءات  متابعة  تت�ىل  ال�شتثمار  ب�ش�ؤون 
دورها  من  انطالقًا  امل�شتثمرين  وحماية  ال�شتثمار 
امل���ارد  على  واحلفاظ  ال�طني  القت�شاد  دع��م  يف 
ال�طنية. واأعرب اب� غزالة عن اعتزازه بال�شراكة 
مع الهيئة باعتبار ذلك واجبا وطنيا على جمم�عته 
دعم  على  عازمة  جمم�عته  اأن  اإىل  م�شًرا  العاملية، 
جه�د واأهداف الهيئة لتعزيز النزاهة ونبذ الف�شاد 
ال�شتباقية  مفه�م  و�شع  اأهمية  واأو�شح  وحماربته. 
وال�قاية من وق�ع الف�شاد م��شع التنفيذ والهتمام، 
النزاهة  ثقافة  ون�شر  تعزيز  ط��ري��ق  ع��ن  وذل���ك 
يف  والإداري��ة  املالية  والأنظمة  ال�ش�ابط  وتق�ية 
التعامل  من  والتقليل  واخل��ا���ص،  العام  القطاعن 
الب�شري وال�رقي من خالل تفعيل الأنظمة الرقمية 
م�اد  اإع��داد  اأهمية  وب��ّن  الإلكرونية.  وال��ربام��ج 
تدريبية والتح�شر لدبل�م تدريبي و�شهادة مزاولة 
الت�جه  اأهمية  م�ؤكًدا  الهيئة،  مع  بال�شراكة  مهنية 
اإىل املدار�ص واجلامعات لن�شر قيم ومفاهيم النزاهة 
بن جيل ال�شباب واليافعن و�ش�ل اإىل اأجيال واعية 

مبعاير النزاهًة تق�د امل�شتقبل.

*عمان 
يف  الث��ن��ن  ال��ث��ق��اف��ة،  وزارة  اأط��ل��ق��ت 
الإلكرونية  الب�ابة  امللكي،  الثقايف  املركز 
»ثقتنا«  واملعل�ماتية  الإعالمية  للربية 
واإث��راء  الإعالمية  املفاهيم  ن�شر  بهدف 
الت�شليل  مل�اجهة  املجتمع  العامة يف  الثقة 
الإع��الم��ي وت��راك��م الإ���ش��اع��ات والأخ��ب��ار 
الدكت�ر  الثقافة  وزي���ر  وق���ال  امل��زي��ف��ة. 
الإطالق،  بحفل  كلمة  يف  الط�ي�شي  با�شم 
)ثقتنا(  الإلكرونية  الب�ابة  اإط��الق  اإن 
اللتزام  لتنفيذ  ال�زارة  خطة  �شمن  ياأتي 
احل��ك���م��ي ب��ن�����ش��ر ال��رب��ي��ة الإع��الم��ي��ة 
التكيف  منظ�ر  مع  ان�شجاما  واملعل�ماتية 
الثقايف الذي تتطلبه ظروف اجلائحة، من 
والتعلم  الرقمية  الأدوات  ت�ظيف  خالل 
عن بعد يف ن�شر ثقافة الربية الإعالمية 

واملعل�ماتية.
على  تعتمد  الدولة  فل�شفة  اأن  واأ�شاف 
�شعيًا  الإعالمية،  الربية  ن�شر  يف  الريادة 
مل�اجهة  باملجتمع  العامة  الثقة  لإث���راء 
الإ�شاعات  وت��راك��م  الإع��الم��ي،  الت�شليل 
والأخ����ب����ار امل��زي��ف��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ت��رك 
واجلماعات  الأف��راد  على  ال�شلبية  اآثارها 

وامل�ؤ�ش�شات ف�شاًل عن اإرباكها الراأي العام.
احلك�مة  اإق���رار  اأن  الط�ي�شي  وب��ن 
الإعالمية،  للربية  التنفيذية  للخطة 

الأردن  يجعل  بتنفيذها  الفعلي  وال��ب��دء 
ن�شر  ر���ش��م��ي��ًا  تتبنى  ع��رب��ي��ة  دول���ة  اأول 
الربية الإعالمية، واإدخالها �شمن النظام 
ومركزًا  م�ئاًل  الأردن  يجعل  ما  التعليمي، 

اإقليميًا يف هذا املجال.
بالتعاون  �شتق�م  ال�زارة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ل�ش�ؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  مكتب  �شركاء  م��ع 
الإعالم ووزارات الربية والتعليم والتعليم 
بتط�ير  وال�شباب  العلمي  والبحث  العايل 
والتعليمية  التدريبية  وامل�����اد  امل�����ارد 
امل����ج����دة ع��ل��ى ال��ب���اب��ة الإل��ك��رون��ي��ة، 
بداية  عن  املقبل  ال�شهر  يعلن  اأن  مت�قعا 
الربية  جم��الت  يف  التدريبية  ال��ربام��ج 
الإعالمية واملعل�ماتية التي ت�شتهدف بناء 

قدرات وطنية ن�عية.
الإع��الم  ل�ش�ؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  وق��ال 
م�ش�ؤولية  اإن  الع�شايلة  ع����دة  اأجم���د 
امل�شداقّية  قيم  اإع��الء  تقت�شي  احلك�مة 
املعل�مات،  ت��دّف��ق  و���ش��م��ان  وال�شفافّية، 
التعامل  يف  ال�شحيحة  الثقافة  وتكري�ص 

معها، “وهذا واجب وطنّي ل حياد عنه«.
واأ�شار يف كلمة اإىل اأهمية طرح مفاهيم 
هذا  يف  واملعل�ماتّية  الإعالمّية  الربية 
مع  فيه  نتعامل  ال��ذي  ال�شتثنائي  ال�قت 
اأن  مبينا  م�شب�قة،  غ��ر  عاملّية  جائحة 
طبيعة الأزمة التي نعي�شها الي�م، يرافقها 

اأعلى  تدّفق م�شتمّر يف املعل�مات ما يتطّلب 
واحلر�ص  وامل�����ش��داق��ّي��ة،  ال��دّق��ة  درج���ات 
وقتها،  يف  ال�شحيحة  املعل�مة  تقدمي  على 

تفاديًا لالإ�شاعات واملغالطات.
البّ�ابة  اإط���الق  اأن  الع�شايلة  وب��ن 
الإلكرونّية ياأتي �شمن اجله�د احلك�مّية 
املت�ا�شلة لن�شر مفاهيم الربية الإعالمّية 
�شمن  تاأطرها  ج��رى  التي  واملعل�ماتّية 
قبل  ال���زراء  جمل�ص  اأقّرها  وطنّية  خّطة 
ب�شعة اأ�شهر، اإنفاذًا ملا تعّهدت به احلك�مة 

يف وثيقة اأول�ّياتها.
الثقافة  ت��ك��ري�����ص  اأه��م��ي��ة  واأو����ش���ح 
وتناقلها،  املعل�مات  ن�شر  يف  ال�شحيحة 
املعل�مة  متييز  على  الأفراد  قدرة  وتعزيز 
وتعزيز  اخلاطئة،  املعل�مة  من  الدقيقة 
اجلميع،  ل���دى  ال��ن��اق��د  التفكر  م��ه��ارات 
خ�ش��شًا لدى الأجيال النا�شئة التي ت�شّكل 
غالبّية املجتمعات. ولفت الع�شايلة اإىل اأن 
واملعل�ماتّية،  الإعالمّية  الربية  م�شروع 
ت�شعى  وبرامج  اأن�شطة  من  به  يرتبط  وما 
و�ش�ًل  ال�شامية،  امللكّية  الروؤية  لتحقيق 
اإىل جمتمع واٍع، ت�ش�د فيه ثقافة التحّقق 
من املعل�مات، وتنبذ املمار�شات غر املهنّية.

التنفيذية  اخل��ط��ة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
للمبادرة ال�طنية لن�شر الربية الإعالمية 
املجالت،  من  ع��ددا  تت�شمن  واملعل�ماتية 

الذي  )امل��دار���ص(  التعليمي  النظام  وه��ي 
اإىل  وال��ش�ل  التدريبية  الأن�شطة  ي�شمل 
الربية  وزارة  مدار�ص  من  باملئة   90 نح� 
اململكة، واجلامعات  والتعليم يف حمافظات 
من خالل التدريب وطرح امل�شاقات وانت�شار 
ال�شبابية  وامل�ؤ�ش�شات  الطالبية  الأندية 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع امل���دين م��ن خ��الل 

التدريب ون�شر حمالت الت�عية.
اأدار  ال���ذي  الإط����الق  حفل  وا�شتمل 
املجايل  رات��ب  ���ش��دام  الإع��الم��ي  وقائعه 
على عر�ص قدمته و�شام �شعد ح�ل ب�ابة 
يف ت�فر  الب�ابة  اأهداف  ت�شمن  “ثقتنا” 
الربية  يف  والتدريبية  الثقافية  امل���ارد 
الإعالمية وت�فر اإحاطة جارية بالفر�ص 
للربية  ال���ط��ن��ي��ة  اخل��ط��ة  يف  امل��ت���ف��رة 
باملدار�ص  يطلق  فيما  ���ش���اء  الإع��الم��ي��ة 
املدين  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  اأو  واجلامعات 

وامل�ؤ�ش�شات ال�شبابية والثقافية.
فيدي�   40 نح�  على  الب�ابة  وحتت�ي 
تعليميا مدة كل واحد منها 10-15 دقيقة 
من  والتحقق  املعا�شر  الإع��الم  جمالت  يف 
والتحقق  ال�شائعات  عن  والك�شف  الأخبار 
م��ن ال��ف��ي��دي���ه��ات وال�����ش���ر والإع���الن���ات 
والتنمر  ال�شيا�شية،  والدعاية  التجارية 
والأمن  اخل�ش��شية،  وحماية  الإلكروين 

الرقمي وغرها.

فع  وزير العدل: اطالق خدمتي التَّرسيم والدَّ
اإللكتروني والتسجيل المباشر للقضايا

جاللته يلقي الكلمة الرئيسة في قمة تأثير التنمية المستدامة

أزمة كورونا دفعت باألردن 
نحو االستثمار في قدراته

نظامنا  فــي  النظر  إعـــادة 
الــعــالــمــي لــيــصــبــح أكــثــر 

تكاماًل ومنعًة وإنصافًا

التنمية المستدامة أضحت 
للمساعدة  ملحة  حــاجــًة 

على تخطي أزمة كورونا 

مذكرة تفاهم بين النزاهة ومكافحة 
الفساد وملتقى طالل ابو غزالة

الثقافة تطلق بوابة إلكترونية للتربية 
اإلعالمية والمعلوماتية لمواجهة التضليل
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*عمان 
اأكد �شم� المر احل�شن بن طالل، رئي�ص املجل�ص 
اىل  الت��شل  والتكن�ل�جيا، �شرورة  للعل�م  الأعلى 
ج��دوى  درا���ش��ة  اع���داد  على  يق�م  واق��ع��ي  مقرح 
املنطقة  يف  وال��غ��ذاء  والطاقة  املياه  بن  للربط 

العربية.
امل��ش�عي  التحليل  �شرورة  اىل  �شم�ه  وا�شار 
ا�شراتيجي  ُبعد  ذي  طرح  اىل  للت��شل  للمعطيات 
ي��ع��م��ل ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 
والقت�شادية امل�شتدامة والنظر ب�شم�لية يف اإطار 

امل�شرق العربي واملنطقة العربية.
وخطط  حل�ل  و�شع  �شرورة  على  �شم�ه  و�شدد 
وحتديد  ال�شيا�شة،  ع��ن  بعيدا  للحدود  ع��اب��رة 
والطاقة  امل��ي��اه  بق�شايا  يتعلق  فيما  اول���ي��ات��ن��ا 
متتلك  العربية  ال���دول  وان  خ�ش��شا  والبيئة، 
تلك  مثل  ايجاد  على  ال��ق��ادرة  العلمية  القامات 
�شم�ه  م�شت�شهدًا  التنفيذ،  حيز  وو�شعها  احلل�ل 
بخرة ابناء المة الذين ا�شهم عدد منهم يف حينه 
القرن  اربعينيات  يف  املتحدة  المم  ميثاق  ب��شع 

املا�شي.
احل�شن  الأمر  �شم�  األقاها  كلمة  يف  ذلك  جاء 
نظمتها  التي  للندوة  الفتتاحية  اجلل�شة  يف 
عرب  اأخ���را  الأردن���ي���ة،  ال��ذري��ة  ال��ط��اق��ة  هيئة 
�شم�ه،  رع��اي��ة  حت��ت  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال  تقنية 
رئي�شة  احل�شن  بنت  �شمية  المرة  �شم�  وح�ش�ر 
“دور  ع��ن���ان  حت��ت  امللكية،  العلمية  اجلمعية 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  الإقليمي  التعاون 
املتكامل  التخطيط  الن�وية:  الطاقة  با�شتخدام 
املنطقة  يف  والغذاء  والطاقة  املياه  بن  للرابط 

العربية«.
ال��دول  ت��ق���م  اأن  ���ش��رورة  اىل  �شم�ه  واأ���ش��ار 
يلبي  مب��ا  ال��ذات��ي  بالتخطيط  بالبدء  العربية 
التحديات  اأب��رز  اأن  مبينا  املحلي،  ال�طني  البعد 
التي ت�اجه منطقتنا العربية وت�اجه العامل ككل 
على  العمل  يجب  حيث  املناخي،  التغر  حتدي  ه� 
من  للحد  الكرب�ن  اك�شيد  ثاين  انبعاثات  خف�ص 
ارتفاع درجة حرارة الأر�ص، والتي �شت�ؤدي ل قدر 

نتيجة لرتفاع  والوبئة  املجاعات  تف�شي  اهلل اىل 
والتي  الت�شحر  رقعة  وزي���ادة  املحيطات  من�ش�ب 
مقارنة  لها  عر�شة  اأكر  العربية  منطقتنا  �شتك�ن 

مع غرها.
من  تدريجيًا  يخرج  بداأ  العامل  اإن  �شم�ه  وقال 
ممثاًل  الأح��ف���ري  ال���ق���د  على  الكبر  العتماد 

امل�قع  هذا  يف  علينا  يت�جب  واأن��ه  والغاز،  بالنفط 
احلي�ي من العامل النتقال لبدائل اأخرى يف ت�ليد 
الطاقة وبالذات الطاقة املتجددة متمثلة بالطاقة 
الطاقة  م�شروع  اىل  خا�ص  ب�شكل  لفتا  ال�شم�شية، 
يهدف  كان  وال��ذي  “ديزرتيك”  ال�شخم  ال�شم�شية 
اىل ت�ليد كميات �شخمة من الكهرباء يف ال�شحراء 
الكربى ونقلها من املغرب العربي عرب بلدان افريقيا 

اآ�شيا  يف  العربي  امل�شرق  بلدان  اىل  لت�شل  العربية 
العربي وت�شافر اجله�د  التكامل  وبهذا يتعزز مبداأ 
بابتكار حل�ل اإبداعية ت�اجه التحديات امل�شركة 
ملجم�عة كبرة من الدول العربية. واكد �شم�ه انه 
كاأحد  الن�وية  الطاقة  خيار  اعتماد  مت  حال  يف 
نركز  ان  فيجب  منطقتنا  يف  الطاقة  ت�ليد  بدائل 
وحماية  امل�شتنفذ  بال�ق�د  الت�شرف  كيفية  على 

اج��راح  ���ش��رورة  اىل  امل�شاركن  داع��ي��ا  البيئة، 
احلل�ل اخلالقة بعد الت�شخي�ص ال�شليم للتحديات 
ثالثي  يف  العربية  املنطقة  ت�اجه  التي  وامل�شاكل 

املياه والطاقة والغذاء.
بن  �شراكات  تك�ين  اأهمية  على  �شم�ه  و�شدد 
ال�طني  البعد  من  لالنتقال  العربية  املنطقة  دول 
اىل البعد الإقليمي مل�اجهة حتدي التغر املناخي 
حيث ل ت�جد دولة يف املنطقة قادرة على م�اجهة 
البعد  اأ�شفنا  اذا  ل�شيما  مبفردها،  التحدي  هذه 
كما  وال��غ��ذاء.  والطاقة  املياه  ثالثي  اىل  البيئي 
م�شاهمة  من  ال�شتفادة  تعظيم  على  �شم�ه  رك��ز 
الهيئات الدولية كال�كالة الدولية للطاقة الذرية 
جتربة  جناح  من  م�شتفيدين  العربية  منطقتنا  يف 
الهادئ  واملحيط  ا�شيا  �شرق  منطقة  يف  ال�كالة 
و�شرورة العتماد على الذات والكفاءات العربية 
اخلالقة  النماذج  ت�شميم  يف  املنطقة  داخ��ل  من 
للدول  امل�شركة  املنفعة  فيه  مبا  للحدود  العابرة 

العربية جمتمعة.
الذرية  الطاقة  هيئة  رئي�ص  بن  جانبه،  من 
الدكت�ر خالد ط�قان يف كلمته ال�شتهاللية اهمية 
الدور الرئي�شي للطاقة الن�وية يف معاجلة العديد 
والغذاء،  والطاقة  املياه  بن  الربط  ج�انب  من 
الطاقة  من  كل  على  الإقليمي  الطلب  اأن  م��شحا 
القت�شادي  النم�  ب�شبب  الرتفاع  يف  اآخذ  واملياه 

وال�شكاين، واأمناط ال�شتهالك.
الطاقة  مفاعالت  اعتبار  ميكن  اأن��ه  واأو���ش��ح 
لت�ليد  الأم���د  ط���ي��ل  ب��دي��ل  اأن��ه��ا  على  ال��ن���وي��ة 
الطاقة  لأم��ن  وك�شمان  املياه،  وحتلية  الكهرباء 
وال��غ��از  النفط  لأ���ش��ع��ار  امل�شتقبلية  والتقلبات 
الطبيعي ومك�ن مهم ب�شكل خا�ص يف ا�شراتيجية 
طاقة منخف�شة الكرب�ن للحد من التغر املناخي، 
والتي  الن�وية  التطبيقات  اأهمية  على  م�شددا 
بالنه��ص  ج��دا  كبر  ب�شكل  ت�شهم  ان  املمكن  من 

بالزراعة الذكية.
الطاقة  الندوة كل من رئي�ص هيئة  و�شارك يف 
العربية  الهيئة  ع��ام  ومدير  اللبنانية،  ال��ذري��ة 
الذرية  الطاقة  �شلطة  ورئي�ص  ال��ذري��ة  للطاقة 
ال�كالة  يف  التقني  التعاون  دائرة  وممثل  امل�شرية 
الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئي�ص هيئة الطاقة 
العربية  الهيئات  روؤ�شاء  بح�ش�ر  الأردنية،  الذرية 
املعنية ب�ش�ؤون الطاقة الن�وية يف الدول العربية، 
اجلهات  خمتلف  من  املخت�شن  من  عدد  اىل  ا�شافة 

البحثية والعلمية ال�طنية.

*عمان 
و�شلت مرتبات وحدة الإ�شناد الأر�شي 
مايل/2 اإىل اأر�ص ال�طن عرب مطار ماركا 
جمه�رية  يف  مهامهم  انتهاء  بعد  امل��دين 
كبار  من  ع��دد  ا�شتقبالهم  يف  وك��ان  م��ايل، 

�شباط الق�ات امل�شلحة.
حلجر  ال���ح��دة  مرتبات  �شيخ�شع  و 
الربوت�ك�ل  ح�شب  ي�ما   14 مل��دة  �شحي 

ال�شحي املتبع.
ق�ات  �شمن  امل�شلحة  الق�ات  وت�شارك 
مت�ز  منذ  مايل  يف  العاملة  ال�شالم  حفظ 
الإ�شناد  خدمات  تقدمي  خالل  من   2018

الأر�شي يف مطار غاو �شمايل مايل.
الدولية  الق�ة  مع  امل�شاركة  وتاأتي 
ن�شاين  الإ ال�اجب  اإط��ار  يف  امل�شركة 
ال������ذي حت��م��ل��ه ال����ق�����ات امل�����ش��ل��ح��ة 
ب��ق��اع  خم��ت��ل��ف  يف  وت��ن��ف��ذه  ردن���ي���ة  الأ
الفاعلة  امل�شاركة  خ��الل  م��ن  ال��ع��امل، 
وم�شاهمتها  امل��ت��ح��دة،  الأمم  م��ه��ام  يف 

وال�شتقرار  م��ن  الأ ع��ادة  اإ يف  الكبرة 
امل�����ش��اع��دات  ���ش��ك��ال  اأ خمتلف  وت��ق��دمي 
احلروب  ت�شهد  التي  للدول  ن�شانية  الإ

مظلة  حت���ت  زم�����ات  الأ و  اأ وال���ك����ارث 
املتحدة. الأمم 

*عمان 
اأكد وزير ال�ش�ؤون ال�شيا�شية والربملانية 
هم  ال�شباب  اأن  املعايطة،  م��شى  املهند�ص 
ت�شكيل  يف  احلا�شم  والعامل  التغير  اأ�شا�ص 
اإن هناك نح�  الن�اب املقبل. وقال  جمل�ص 
ن�شف ملي�ن �شاب و�شابة �شيمار�ش�ن حقهم 
وج�د  اإىل  اإ�شافة  م��رة،  لأول  بالنتخاب 
و�شابة  ���ش��اب  ملي�ن  ون�شف  ملي�ن  نح� 
بفرز  ي�شهم  ما  الناخبن،  دون 30 عامًا من 
جاء  طم�حاتهم.  مع  يت�افق  ن�اب  جمل�ص 
ذل��ك خ��الل جل�شة ح���اري��ة م��ع ع��دد من 
الت�شال  تقنية  عرب  اإربد  حمافظة  �شباب 
املرئي )زوم( �شمن برنامج “تعزيز م�شاركة 
النيابية  النتخابات  يف  وال�شابات  ال�شباب 
حملة  �شمن  ال���زارة  تنفذه  الذي   ”2020
مع  بال�شراكة  م�شتقبلك”   .. “�ش�تك 
 UNDP الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج 
اأن  واأ�شاف  للمراأة.  املتحدة  الأمم  وهيئة 
النتخابات النيابية املقبلة هي مف�شل مهم 
التي  ال�شعبة  الظروف  جدا خا�شة يف ظل 
م��شحًا  ك�رونا،  وجائحة  املنطقة  بها  متر 
 .. “�ش�تك  حملة  يف  ال�����زارة  �شعار  اأن 
الأردين  ال�شباب  ملخاطبة  م�شتقبلك” جاء 
على  وحتفيزهم  ودع��م��ه��م  اجلن�شن  م��ن 
اإىل  واأ�شار  النتخابية.  بالعملية  امل�شاركة 
ال�شلطة  رقابي على  الن�اب  اأن دور جمل�ص 
التنفيذية و�شن الت�شريعات والق�انن التي 
املجتمع  داخ��ل  الأف���راد  حياة  على  ت�ؤثر 
والجتماعية  القت�شادية  القطاعات  يف 
وال�شيا�شية كافة، مبينا اأن جاللة امللك اأكد 
الأخذ  �شرورة  مع  النتخابات  هذه  اإجراء 
بعن العتبار احلفاظ على �شحة امل�اطن 
خ��الل  م��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة  العملية  اأث���ن���اء 
جمم�عة التدابر والتعليمات التي و�شعتها 

الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب.
عر�شها  التي  املالحظات  اأهمية  واأك��د 
ن�شج  ع��ن  ي��ن��م  م��ا  باجلل�شة  امل�����ش��ارك���ن 

الركيز  م��ع  ووع��ي��ه��م  الأردين  ال�����ش��ب��اب 
للمراأة  اإيجابي  متييز  هي  الك�تا  اأن  على 
مدى  اأن  واو�شح  العامل.  دول  من  ع��دد  يف 
وحتى   2003 ع��ام  منذ  احل��ا���ش��ل  التغر 
اأن  على  ي��دل  امل���راأة  جت��اه  احلا�شر  وقتنا 
املجتمع  تقدير  على  ط���راأ  ت��غ��را  ه��ن��اك 
يف  بكفاءتها  واعرافه  معها  وتفاعله  لها 
ودعا  التناف�ص.  عرب  الربملان  اإىل  ال��ش�ل 
لأ�ش�ص  وف��ق��ا  ممثليهم  لخ��ت��ي��ار  ال�شباب 
واحتياجاتهم،  م�شاحلهم  متثل  براجمية 
لت�شجيع  احل�افز  ت�شع  ال���زارة  اأن  مبينا 
م�شاركة ال�شباب عرب تعديل نظام امل�شاهمة 
امل�شاركة  اأ�شا�شه  ال��ذي  ل��الأح��زاب  املالية 
يح�شل  احلزب  اأ�شبح  بحيث  بالنتخابات، 
على 20 باملئة من التم�يل اإذا كانت هناك 
�شيدات داخل ق�ائمه اإ�شافة اإىل 20 باملئة 
اإىل   30 بن  عمر  من  �شباب  هناك  كان  اإذا 
حقيقي  متثيل  هناك  يك�ن  ولن  عاما،   35
املنظم  اجلماعي  العمل  عرب  اإل  لل�شباب 
املتمثل بان�شمامهم لالأحزاب. اأما بخ�ش��ص 
اإن  املعايطة:  ق��ال  ال�شيا�شية،  التن�شئة 
الدميقراطية  ب���اأن  املعرفة  ه���  املطل�ب 
باختالف  ال�شيا�شية  التعددية  اأ�شا�شها 
وال���راأي  التن�ع  واح���رام  النظر  وج��ه��ات 
والراأي الآخر والإميان باأن العمل اجلماعي 
ه� اأ�شا�ص التغير بعيدا عن العمل الفردي، 
الق�ة  يعطي  اجلماعي  العمل  اأن  م���ؤك��دا 

لالأفكار والربامج املطروحة.
علي  الدكت�ر  ال���زارة  عام  اأمن  و�شدد 
تقني  فريق  وج�د  �شرورة  على  اخل�الدة، 
لل�شباب  تتيح  ال��ربمل��ان��ات  داخ��ل  وزم���الت 
ف��ر���ش��ة ال��ت��دري��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ربمل��اين 
يف  قدما  للم�شي  الطاحمن  ال�شباب  خا�شة 
هذا الطريق، م�ؤكدا اأن هناك اأكر من 36 

باملئة من الناخبن دون �شن 30 عاما.
الدرا�شات  من  عددا  هناك  اأن  واأ�شاف 
ت�شر اإىل اأن الت�ش�يت وال�شل�ك النتخابي 

يف املجتمع منذ عام 1989 وحتى ي�منا هذا 
وغرها،  كاملناطقية  عدة  ع�امل  حتكمه 
املدين  املجتمع  وم�ؤ�ش�شات  ال�شباب  مطالبًا 
اللقاءات  من  عدد  باإجراء  املحافظات  يف 
واملناظرات لتعريف ال�شباب باأ�ش�ص اختيار 
وماهية  اخ��ت��ي��اره��م  وكيفية  مر�شحيهم 

املعاير التي يجب الت�ش�يت على اأ�شا�شها.
ونبه اخل�الدة اإىل اأن و�شائل الت�ا�شل 
يتابع  احل��ا���ش��ر  ال���ق��ت  يف  الج��ت��م��اع��ي 
ال�شباب الأردين غالبيتها ما ي�شهل و�ش�لهم 
والتاأثر  امل�اطنن  من  �شريحة  اأك��رب  اإىل 

عليهم يف العملية النتخابية.
الذي  الرحاحلة  حازم  الإعالمي  وبن 
اأدار احل�ار اأن هذا اللقاء ه� بداية �شل�شة 
وب�ادي  املحافظات  متثل  �شبابية  لقاءات 
اململكة، م�شرا اإىل اأن هناك ا�شتبيانا جرى 
ت�زيعه على ال�شباب امل�شاركن �شابقا لروؤية 
م�شاركة  زي��ادة  على  الإجابات  تاأثر  مدى 
يف  التغير  اإح����داث  يف  ودوره����م  ال�شباب 
باجلل�شة  و�شارك  املقبل.  الن�اب  جمل�ص 
احل�ارية �شباب من عمر 17 وحتى 30 عاما 
من خمتلف الدرجات العلمية، قدم�ا عددا 
يطمح�ن  التي  واملقرحات  الت��شيات  من 
احل�ش�ل عليها لل��ش�ل اإىل حياة �شيا�شية 
لديهم  اأن  واأك��دوا  اأف�شل.  حزبية  برملانية 
جتربة  خ������ص  تخ�لهم  ه��ائ��ل��ة  ط��اق��ات 
ال��ش�ل  يف  طم�حهم  وحتقيق  الر�شح 
اأن  مبينن  �شبابية،  ك�تا  عرب  الربملان  اإىل 
التحديات التي ت�اجههم ل تقل اأهمية عن 
التحديات التي ت�اجه املراأة. واأ�شاروا اإىل 
ويرى  امل��راأة  دور  يعي  الأردين  املجتمع  اأن 
ال�شيا�شية،  العملية  يف  حقيقيًا  �شريكًا  اأنها 
ب��اأن  �شنا  الأك���رب  للفئات  ت�عية  وه��ن��اك 
متطلباتهم،  حتقيق  على  ق��ادرون  ال�شباب 
عرب  الربملان  يدخل  اأن  يجب  النائب  واأن 
التكن�قراط الداعم له املتمثل بالأحزاب 
الفاعلة والربامج احلقيقية ولي�ص مبفرده.

التعليم العالي تنفي
 إصابة موظفة بكورونا

*عمان 
نفت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإ�شابة م�ظفة من وحدة 

العالقات العامة والإعالم يف ال�زارة بفرو�ص ك�رونا.
ا�شتدعى  ما  باإ�شابتها  ال�شتباه  جرى  اأنه  بيان  يف  ال���زارة  واأكدت 

اإجراء الفح�ص الطبي لها والذي تاأكد اأن نتيجته �شلبية.
ال�شحية  للربوت�ك�لت  تطبيقها  اإطار  ويف  اإنها  ال���زارة،  واأ�شافت 
املعتمدة قامت خالل الأ�شب�ع املا�شي ومن خالل فرق التق�شي ال�بائي 
باإجراء الفح�ص الطبي للغالبية العظمى من م�ظفيها، حيث مل ُتظهر 
نتائج هذه الفح��شات اأي اإ�شابات بفرو�ص ك�رونا بن امل�ظفن، م�شرة 
اىل اأنها �شتق�م باإعادة فح�ص امل�ظفن خالل الي�من القادمن للتاأكد 

من �شالمتهم.

اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين 
ومنظمة نيس انترناشونال

*عمان 
اتفاقية  انرنا�ش�نال«،  »ني�ص  ومنظمة  املهند�شن  نقابة  وقعت 
ال��دورات  لإعطاء  املهند�شن  تدريب  مركز  اعتماد  على  تن�ص  تعاون 
املباين  بتاآكل  املتعلقة  تلك  خا�شة  الأردن،  يف  املنظمة  تطرحها  التي 

و�شيانتها و�شداأ احلديد.
وقال نقيب املهند�شن اأحمد �شمارة الزعبي يف بيان اإن التفاقية 
لإعطاء  املنظمة،  مع  ت�قيعها  مت  �شابقة  لتفاقية  ا�شتكمال  تاأتي 

الدورات التي تطرحها املنظمة عن ُبعد.
واأ�شار اإىل اأن التفاقية تاأتي �شمن جه�د النقابة يف تاأهيل الك�ادر 
كفاءتهم  ورف��ع  املتط�رة،  الهند�شة  جم��الت  يف  الأردن��ي��ة  الهند�شية 
والقليمية  املحلية  ال���ش���اق  يف  التناف�ص  على  قدراتهم  وتعزيز 

والعاملية.
اع��ت��زازه  مانغ�،  زي��د  الأردن  يف  املنظمة  ممثل  اأك��د  جهته،  م��ن 
بال�شراكة مع نقابة املهند�شن، م�شرا اإىل اأهمية طرح الدورات املتعلقة 
بتاآكل املباين و�شيانتها و�شداأ احلديد يف احلفاظ على املباين واملن�شاآت.

التربية: 25626 طالبا وطالبة 
يلتحقون برياض االطفال اليوم

*عمان 
)كي  الطفال  ريا�ص  مرحلة  يف  وطالبة  طالبا   25626 التحق 
باململكة   والتعليم  الربية  مديريات  جميع  يف  مبدار�شهم   )2 جي 
الدرا�شي  للعام  املرحلة  هذه  يف  امل�شجلن  من  باملئة   50 ي�شكل  ما 

احلايل.
الدكت�رة  والتعليم  الربية  وزارة  يف  الطف�لة  مديرة  وقالت 
ق��ررت  ان  بعد  ج��اء  الط��ف��ال  ري��ا���ص  دوام  ان  ع��رب��ي��ات،  عالية 
اولياء  تخير  مع  املرحلة  هذه  يف  الطلبة  دوام  ا�شتئناف  ال�زارة 
بعد  وذل��ك  لأطفالهم،  بعد  عن  او  ال�جاهي  التعليم  بن  الم���ر 
الرابع  ال�شف  من  للطلبة  املدار�ص  دوام  تعليق  ال�زارة  قررت  ان 

املا�شي. اخلمي�ص  من  بدءا  ا�شب�عن  ملدة  ع�شر  احلادي  وحتى 
)برا(  الردنية  النباء  ل�كالة  ت�شريح  يف  عربيات  وت�قعت 
خالل  الط��ف��ال  بريا�ص  امللتحقن  اأع���داد  زي��ادة  الح��د،  ال��ي���م 
يتم  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  يف  الطلبة  دوام  ان  مبينة  املقبلة،  الي���ام 

جمم�عة. لكل  بالأ�شب�ع  ايام  وثالثة  ي�من  ب�اقع  بالتناوب 
الثانية  املرحلة  �شجل�ا  ال��ذي��ن  الطلبة  ع��دد  ان  واأو���ش��ح��ت 
طالب   61567 بلغ  احلايل  الدرا�شي  للعام   )2 جي  كي   ( لريا�ص 
القطاع  يف   26862 و  والتعليم،  الربية  وزارة  مدار�ص  يف  وطالبة 

اخلا�ص.
من  الت�جيهي  طلبة  ا�شتثنت  والتعليم  الربية  وزارة  وكانت 
والثاين  الول  ال�شف�ف  طلبة  دوام  على  ابقت  فيما  التعليق،  قرار 
او  بعد  ع��ن  اإم��ا  اختياريا  الط��ف��ال  وري��ا���ص  ال�شا�شي  والثالث 

لطلبتها. املراحل  هذه  لأهمية  باملدار�ص  وجاهيا 
لريا�ص  التعليمي  املحت�ى  تقدمي  على  ال���زارة  حر�شت  كما 
اختيار  يف  للراغبن  املتلفزة  والقن�ات  املن�شات  عرب  الط��ف��ال 

لأطفالهم. بعد  عن  التعليم 

المستقلة لالنتخاب تعقد جلسة 
حوارية مع شباب كلنا األردن

*عّمان 
�شباب  مع هيئة  لالنتخاب، جل�شة ح�ارية  امل�شتقلة  الهيئة  نظمت 
كلنا الأردن، عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وجاهزيتها لإجراء 

النتخابات النيابية املقررة يف العا�شر من ت�شرين الثاين املقبل.
وبن ع�ش� مف��شي الهيئة امل�شتقلة لالنتخاب، في�شل ال�شب�ل، اأهمية 
من  هم  ال�شباب  واأن  النتخابية،  بالعملية  امل�شاركة  يف  ال�شباب  ودور 
يق�دون التغير. واأكد ال�شب�ل يف بيان �شدر عن الهيئة الثنن، جاهزية 
الظروف  رغ��م  م�عدها،  يف  النتخابات  اإج��راء  على  وقدرتها  الهيئة 
حيث  ك���رون��ا،  جائحة  ب�شبب  والعامل  الأردن  بها  مير  التي  ال�بائية 
اتخذت عددًا من الإجراءات ال�شحية ل�شمان �شالمة امل�اطنن والك�ادر 
امل�شتقلة  للهيئة  العام  الأمن  واأو�شح  امل�شاركة يف النتخابات.  الب�شرية 
اخلربة  لديها  تراكمت  الهيئة  اأن  الكراد�شة،  ع�اد  الدكت�ر  لالنتخاب 
الإدارات  اإىل  خرباتها  ت�شدر  اأن  بعيد  حد  اإىل  وا�شتطاعت  الكافية 
النتخابية الأخرى على امل�شت�ى الدويل والإقليمي، م�شرًا اإىل اأن هيئة 

�شباب كلنا الأردن تعد �شريكًا اأ�شا�شيًا من �شركاء العملية النتخابية.

بحث التعاون األكاديمي بين العلوم 
والتكنولوجيا والثقافة العسكرية

*عمان 
بحث رئي�ص جامعة العل�م والتكن�ل�جيا الدكت�ر �شائب خري�شات، 
العالقات  املنا�شر،  يا�شر  الركن  العميد  الع�شكرية  الثقافة  مدير  مع 
امل�شلحة  والق�ات  اجلامعة  بن  والطالبية  والأكادميية  التعليمية 

الأردنية - اجلي�ص العربي.
وثمن الدكت�ر خري�شات، خالل لقاء الدور الريادي التعليمي الذي 
املكرمة  وحم��اور  بن�د  تنفيذ  يف  الع�شكرية  الثقافة  مديرية  تقدمه 
التي  باجله�د  اعتزازه  م�ؤكدا  الع�شكرين،  لأبناء  ال�شامية  امللكية 
تبذلها الق�ات امل�شلحة الأردنية - اجلي�ص العربي يف م�اجهة الأزمات 
باحرافية  ال��ط���ارئ  وح��الت  ال�شتثنائية  الظروف  مع  والتعامل 
الإج���راءات  تنفيذ  يف  به  تق�م  ال��ذي  الكبر  ال��دور  �شيما  وك��ف��اءة، 

الر�شمية لل�قاية من انت�شار وباء فرو�ص ك�رونا.
م�ؤ�ش�شة  الع�شكرية،  والثقافة  والتعليم  الربية  مديرية  اأن  يذكر 
ع�شكرية تتميز ببعد وطني خا�ص وتقدم خدمات تعليمية واجتماعية 
متعددة ل�شرائح وا�شعة من املجتمع الأردين، خا�شة اأبناء الع�شكرين 
يف  دورها  اإىل  اإ�شافة  الأردنية،  البادية  واأبناء  واملتقاعدين  العاملن 
اجلي�ص   - الأردنية  امل�شلحة  الق�ات  ملنت�شبي  الثقايف  امل�شت�ى  حت�شن 

العربي والأجهزة الأمنية.

األمير الحسن يرعى ندوة التعاون اإلقليمي لتحقيق 
التنمية المستدامة باستخدام الطاقة النووية

وصول مرتبات وحدة اإلسناد مالي

المعايطة: الشباب أساس التغيير 
في تشكيل مجلس النواب المقبل

مقال رئيس التحرير

م�شه�ر:  تركي  مثل  يق�ل 
»دخل اأكرب، م�شاكل اأقل«، والعك�ص �شحيح طبعا، هذا 

ما نعي�شه بال�شبط يف الردن الكثر الكثر من امل�شاكل التي يعانيها 
الفرد واملجتمع �شببها الفقر، الذي قال عنه علي بن اأبي طالب: »ل� 
م�ش�ؤولة  الفا�شلة  احلك�مات  �شادة،  يا  نعم  لقتلته«،  رجال  الفقر  كان 

عن الفقر الذي يتكاثر بن امل�اطنن مثل الأرانب يف حقل اجلزر .
ال�شحة،  و�شالمة  البال،  راحة  الردنين  مالين  ي�شلب  ل  الفقر 
و�شل�كهم  ثقافتهم  ي�ش�ه  بل  العي�ص،  ومنط  وال�شكن  التعليم  وج�دة 
الإرادة،  م�شل�بي  اأغلبهم  ويجعل  املجتمع،  يف  تفكرهم  ومن��ط 
م�شت�شلمن للذل واله�ان والظلم الجتماعي، الفقر يجعل كرامتهم 

بال قيمة، وحياتهم بال قيمة، وم�شتقبلهم بال م�شتقبل. 
ن�بل  جائزة  على  احلائز  هيكمان،  جيم�ص  الربوفي�ش�ر  يق�ل 
لالقت�شاد: »اإن الأطفال الذين ين�ش�ؤون يف بيئات فقرة وحمرومة ل 
تقل فقط  احتمالت جناحهم يف املدر�شة اأو املجتمع، بل اأي�شا تتدنى 

فر�شهم يف اأن يك�ن�ا بالغن اأ�شحاء..
�شنة   74 من  اأك��ر  م��رور  وبعد  بالدنا،  يف  احلك�مية  ال�شيا�شات 
على نيل ال�شتقالل، هي امل�ش�ؤولة رقم واحد عن بقاء ثالثة مالين 
ون�شف فقر اردين  حتت خط الفقر اأو ف�قه بقليل ومبعنى اأدق ثلث 
الردنين فقراء، وهذا الرقم وحده كاف ليك�ن عن�انا كبرا لف�شل 
اإىل  ول  فل�شفة  اإىل  الأمر  يحتاج  ول  احلك�مية  واخلطط  امل�شاريع 
تربير ول اإىل جدال … نحن بالد اأ�شبح الت�ش�ل فيها تراثا وطنيا 

ترعاه جهات عدة، وت�شهر على دوامه وا�شتمراره. 
والقت�شادية  املعي�شية  الأو�شاع  من  التذمر  قيا�ص  يحتاج  ل  قد 
بالأردن الكثر من مقايي�ص الراأي ل�شيما مع �شي�ع حالة عامة تعرب 
اأن  ا�شتيائها من م�جات الغالء وال�شرائب وارتفاع الأ�شعار، غر  عن 
باتت  للم�اطنن  القت�شادية  الأو�شاع  اأن  اأكدوا  للراأي  ا�شتطالعن 

هي ال�ش�اأ و�شتك�ن اأ�ش�اأ من ال�ش�اأ بعد جائحة فايرو�ص ك�رونا .
الأول���ي��ة  ذات  الق�شايا  معاجلة  يف  “ف�شلت”  احل��ك���م��ات  اأن   
لالأردنين حيث تراجعت الثقة بقدرتها على معاجلة ارتفاع الأ�شعار 
وفر�ص ال�شرائب، اإ�شافة لراجع الثقة بالقدرة على معاجلة ق�شايا 
حماربة الف�شاد وحتقيق مبداأ تكاف�ؤ الفر�ص وتنفيذ برامج الطاقة 
�شغال  زال  ما  )واو(  وفيتامن  والفقر  البطالة  من  واحل��د  البديلة 
وال�شللية  واملناطقية  املحا�ش�شة  عن  عداك  ال�ا�شطات  و�شفات  يف 

واملح�ش�بية املتف�شية يف اأروقة �شنع القرار .
و�شلت او�شاع ال�شعب الردين  من متدين الدخ�ل اىل احل�شي�ص 
منذ   تذكر  زيادة  اأي  احلك�مات  عليها  جتري  مل  اليتيمة  فالرواتب 
الذي  القت�شادي  بالت�شخم  تعرف  ل  احلك�مات  ان  ويبدو  �شن�ات 
من  املتدنية  الرواتب  وا�شحاب  املتدنية  الطبقات  �شهامه   ا�شابت 
الذين  ال�شمان  ومتقاعدي  الع�شكرين  واملتقاعدين  والع�شكر  العمال 
الرواتب  �شلمت  اذا  هذا  دينار   )300-200( بن  ال�شهري  خلهم  د 
وم�شاريف  وال�شيكات  والكمبيالت  والقرو�ص  الدي�ن  ك�ابي�ص  من  

اجلامعات .
غر  م�شت�يات  اىل  و�شل  الدنيا  الطبقات  من  امل�اطنن   اأو�شاع 
ول  عدو  ت�شر  ل   ( فهي  والع�ز  والبطالة  واجل�ع  الفقر  يف  م�شب�قة 
وثروات  الطبيعية  امل���ارد  من  ببحر  اململكة  تزخر  حن  يف  �شديق( 
والفقراء  باجلياع  مليئة  اأزقتها  ترى  املقابل  ويف  املعادن  من  هائلة 

واملحتاجن .
الفا�شلة   احلك�مات  ت�ارثته  همًا  الأردن  يف  املتفاقم  الفقر  ميثل 
اأن ت�شهم اخلطط والربامج احلك�مية يف احلد من معدلتها  من دون 
املتفاقمة وقد ارتفعت ن�شبة الفقر يف الأردن، بح�شب بيانات ر�شمية 
فاهلل  ك�رونا  بعد  الن�شب  اما   .  %20 اإىل  املا�شي  العام  بداية  اأعلنت 
امل�ؤ�ش�شات  من  العديد  وان  خا�شة  بها  العلم  ه�  وتعاىل  �شبحانه 
متدنية  برواتب  يعي�ش�ن  الذين  امل�ظفن  من  الكثر  عن  ا�شتغنت 

يبحث�ن عن ال�شترة فقط 
الأو�شاع املعي�شية للم�اطنن يف انحدار م�شتمر منذ  �شن�ات، وهذا 
العام كان ال�ش�اأ ) واهلل ي�شر من العام القادم(، فهناك زيادة لعدد 
الفقراء هناك تاآكل م�شتمر للطبقة املت��شطة التي كانت ت�شكل %41 
من اإجمايل ال�شكان عام 2008، بينما اأ�شحت 28% حاليًا، على الرغم 
من الإعالنات احلك�مية امل�شتمرة بالعمل على حمايتها لكن احلك�مات 
يتح�ل  بحيث  الطبقة  هذه  تال�شي  على  م�شممة  لتك�ن   اأن  ناأمل 

املجتمع اىل ) فقراء واأثرياء و�شادة وعبيد(  .

خالد خازر الخريشا

الفقراء يتكاثرون 
مثل االرانب في 

حقل الجزر..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان
)بترا- مشهور الشخانبة(

 تعر�ص وزارة الطاقة والروة املعدنية 
املعدنية  ال����روات  م��ن  اململكة  خم���زون 
لال�شتغالل  امل�ؤملة  ال�شراتيجية  واملعادن 
لال�شتثمار  املفت�حة،  ت�اجدها  مناطق  يف 
ب��الع��ت��م��اد ع��ل��ى درا����ش���ات اأول��ي��ة ت���ؤك��د 
ال�شتغالل  واإمكانية  القت�شادية  اجلدوى 

التجاري لها.
وت�شلط ال�زارة يف ن�شرة خا�شة عر�شت 
الطاقة  وزي��رة  عقدته  �شحفي  م�ؤمتر  يف 
زوات��ي  هالة  املهند�شة  املعدنية  وال���روة 
خالد  الدكت�ر  ال�شتثمار  هيئة  ورئي�ص 
ال��روات  هذه  على  ال�ش�ء  اخ��را،  ال���زين 
اململكة  م�شاحة  امتداد  على  تنت�شر  التي 
وال��زرك���ن  وال��ن��ح��ا���ص  ال��ب��ازل��ت  وت�شمل 
اجلري  واحلجر  ال�شيلكا  ورم��ال  والذهب 
الأر�شية  العنا�شر  اىل  اإ���ش��اف��ة  النقي، 

النادرة.
النباء  ل�كالة  زوات��ي  ال�زيرة  وقالت 
احلك�مة  ان  الث��ن��ن،  )ب���را(  الردن��ي��ة 
املعدنية  ال��روات  ترويج  خالل  من  ت�شعى 
واملعادن ال�شراتيجية اىل ت�شجيع اإن�شاء 
وال�شناعات  ال�شتخراجية  ال�شناعات 
التح�يلية القائمة على اخلامات ال�طنية 
للمعادن  امل�شافة  القيمة  على  والركيز 

ال�شراتيجية ال�طنية.
وعن دور وزارة الطاقة يف الرويج لهذه 
اخلامات، او�شحت ال�زيرة ان ال�زارة اعدت 
ال�شتثمارية  الفر�ص  بهذه  خا�شة  ن�شرة 
الر�شمي  الإلكروين  م�قعها  على  ون�شرتها 
اأه��م  و�شمنتها   )memr.gov.jo(
لال�شتغالل  امل��ت��اح��ة  امل��ع��دن��ي��ة  اخل��ام��ات 
هذه  لطبيعة  و�شف  اإىل  اإ�شافة  التجاري، 
اخلامات والبيئة اجلي�ل�جية لت��شعاتها، 
الكيميائية  امل�ا�شفات  اأهم  ا�شتعر�شت  كما 

واملتعلقة  ب��ه��ا  اخل��ا���ش��ة  وال��ف��ي��زي��ائ��ي��ة 
والحتياطيات  ال�شناعية  با�شتخداماتها 
اجلي�ل�جية املقدرة لكل خام وذلك لتاأكيد 

اإمكانياتها القت�شادية.
وزارة  عممتها  ال��ت��ي  الن�شرة  وت�شر 
الطاقة والروة املعدنية وتتعاون مع هيئة 
اىل  ترويجها،  على  الأردن��ي��ة  ال�شتثمار 
اأماكن مت��شع اخلامات املعدنية ال�شناعية، 
واب����رزه����ا، رم����ال ال�����ش��ي��ل��ي��ك��ا وت��ت���اج��د 
النقب،  راأ����ص  مناطق  يف  الأردن  ج��ن���ب 
وادي  البي�شا،  عن  البراء  الدي�شة،  قاع 
عالية  بدرجة  ومتتاز  واجلي�شية،  ال�شيق 
من النقاوة و�شه�لة التعدين لتك�شفها على 
البنية  خدمات  من  قربها  وكذلك  ال�شطح 
الرئي�شية  الطرق  مثل  الالزمة  التحتية 
والكهرباء وكذلك قربها من ميناء العقبة.

ووف���ق ال��ن�����ش��رة ف���ان اح��ت��ي��اط��ي ه��ذا 
يف  ط��ن  مليار  م��ن  اأك���ر  اىل  ي�شل  اخل���ام 
ال�شيليكا  رم��ال  وت�شتخدم  املناطق،  بع�ص 
ويف  والإ���ش��م��ن��ت  ال�شراميك  �شناعة  يف 
الإلكرونية  ال�شناعات  ويف  البناء  م���اد 
الب�شريات  زجاج  ويف  الزجاجية  والألياف 
وال��ك��ري�����ش��ت��ال وغ��ره��ا م��ن ال�����ش��ن��اع��ات 

الإلكرونية الدقيقة واحلديثة.
مناطق  يف  البازلت  خام  يت�اجد  فيما 
ومناطق  املفرق  و�شرق  ال�شفاوي،  الأزرق، 
وال���زاره  وم��ك��اور  م��اع��ن،  �شيحان،  جبل 
ومناطق تل ُبرما، وجبل عنيزة، وي�شتخدم 
ال�شخري  ال�����ش���ف  �شناعة  يف  ال��ب��ازل��ت 
الق�الب  �شناعة  ويف  والق�شبان  والأنابيب 
اأعمدة  ويف  الطرق  ر�شف  ويف  احل��راري��ة 
الإن�شائية  والأع��م��ال  البناء  يف  الزينة 

املختلفة وغرها.
مفت�حة  البازلت  يف  ال�شتثمار  وفر�ص 
ويف  اخلارجي  للت�شدير  املحلي  لال�شتهالك 
ال�شناعات املرتكزة على اخلام، حيث يقدر 

احتياطي خام البازلت يف منطقة تل ُبرما 
يف جن�ب اململكة بح�ايل 310 مالين طن.

ال�شتثمار  وا�شتقطاب  ت�جيه  ولغايات 
ال�شراتيجية،  امل��ع��ادن  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 
املعدنية  وال���روة  الطاقة  وزارة  اأطلقت 
الفر�ص ال�شتثمارية للمهتمن يف ا�شتغالل 
والعنا�شر  وال���ذه���ب  ال��ن��ح��ا���ص  خ��ام��ات 
يقدر  حيث  وال��زرك���ن،  ال��ن��ادرة  الأر�شية 
اأماكن  يف  النحا�ص  خ��ام  م��ن  الحتياطي 
ملي�ن  8ر27  بح�ايل  اململكة  يف  ت�اجده 
الأولية  الدرا�شات  تقديرات  بح�شب  طن 

ل�زارة الطاقة والروة املعدنية.
واع���ت���ربت ال��������زارة خ����ام ال��ن��ح��ا���ص 
من  املا�شي  القرن  خم�شينيات  يف  املكت�شف 
يف  لدخ�لها  الهامة  ال�شتثمارية  الفر�ص 
البناء  ويف  الكهربائية  الأ�شالك  �شناعة 
ويف �شناعة املركبات وغرها من ال�شناعات 
الي�مية،  احلياة  يف  امل�شتخدمة  الرئي�شية 
خربة  مناطق  يف  النحا�ص  خام  ويت�اجد 
النحا�ص/ وادي اجلارية ويف فينان )وادي 
خالد،�شانا وراتيا( ويف منطقة اب� خ�شيبة 
اأما عن العنا�شر الأر�شية  يف وادي عربة. 
النادرة والزرك�ن امل�شاحب لها فقد وجدت 
تراكيز م�ؤملة لها يف منطقة وادي املزراب 
احتياطي  تقدير  ومت  اململكة،  جن�ب  يف 
امل��زراب(  )وادي  منطقة  يف  الزرك�ن  خام 
األ����ف ط���ن، وك���ذل���ك ُوج���د  ب���ح����ايل 96 
النادرة  الأر�شية  للعنا�شر  م�ؤمل  متعدن 
املنطقة.  نف�ص  يف  امل�شعة  العنا�شر  وبع�ص 
يف  النادرة  الأر�شية  العنا�شر  وت�شتخدم 
ويف  الإلكرونية،  الأجهزة  معظم  ت�شغيل 
اإنتاج اله�اتف الذكية ويف �شناعة الزجاج 
املفاعالت  ويف  الدهانات  ويف  وال�شراميك 
كما  وغرها،  الطبية  والجهزة  الن�وية 
املعادن  مقاومة  لزيادة  الزرك�ن  ي�شتخدم 
ويف  الطبية  العد�شات  �شقل  ويف  لالخراق 

جم�شات التحكم ويف الطالء احلراري.
واكدت وزارة الطاقة والروة املعدنية 
والتنظيمي  الت�شريعي  اجلانب  جاهزية 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���ص  ه���ذه  ل���ش��ت��غ��الل 
الأخ��ذ  ومت  املهتمن،  طلبات  وا�شتقبال 
بعن العتبار �شرورة حتفيز ال�شتثمار من 
الروات  ا�شتغالل  اجراءات  تنظيم  خالل 
على  تق�م  وم��ب��ادئ  اأ�ش�ص  وف��ق  ال�طنية 

ال�شفافية وال��ش�ح.
امل�شتثمر  منح  اآلية  احلك�مة  وتتبنى 
املهتم بال�شتثمار يف املعادن ال�شراتيجية 
ا�شتك�شايف  برنامج  لتنفيذ  تفاهم  مذكرة 
ودرا�شة اجلدوى القت�شادية الولية ومن 
ثم ت�قيع اتفاقية خا�شة مب�جب الق�انن 
والت�شريعات الردنية لتط�ير امل�شروع على 

امل�شت�ى التجاري.
امل�شتثمرين  اهتمامات  متابعة  و�شيتم 
وبالتن�شيق  ال�شتثمار  هيئة  خ��الل  م��ن 
وال���دوائ���ر  ال��ط��اق��ة  وزارة  م��ع  امل��ب��ا���ش��ر 
على  الت�شهيل  بهدف  املعنية  احلك�مية 
الراخي�ص  من  اأمكن  ما  وتاأمن  امل�شتثمر 
امل�شروع  لإن�����ش��اء  ال�شرورية  وامل���اف��ق��ات 

بجهد اأقل ووقت اأق�شر.
امل�شتثمر  منح  الية  احلك�مة  وتتبنى 
ودرا�شة  لال�شتك�شاف  تفاهم  مذكرة  املهتم 
ثم  وم��ن  الول��ي��ة  القت�شادية  اجل���دوى 
الق�انن  مب�جب  خا�شة  اتفاقية  ت�قيع 
والت�شريعات الردنية لتط�ير امل�شروع على 

امل�شت�ى التجاري.
و�شتعمل هيئة ال�شتثمار على تخ�شي�ص 
الهيئة  م�ظفي  من  خا�ص  ارتباط  �شابط 
م�شتثمر  اأي  مبتابعة  معني  املخت�شن 
الطاقة،  ق��ط��اع  يف  ال�شتثمار  يف  ي��رغ��ب 
بهدف  الطاقة  وزارة  مع  املبا�شر  بالتن�شيق 
الراخي�ص  وتاأمن  امل�شتثمر  على  الت�شهيل 

وامل�افقات ال�شرورية لإقامة امل�شروع.

*عمان 
ا�شتقبال  ال�شتثمار  هيئة  اأوق��ف��ت 
م�ظفيها  اأح��د  اإ�شابة  ب�شبب  املراجعن 
ب��ف��رو���ص ك����رون���ا، وذل���ك ح��ف��اظ��ًا على 
ومتلقي  املراجعن  جميع  و�شالمة  �شحة 
اإج���راءات  من  النتهاء  وحل��ن  اخل��دم��ة، 
بالتعاون  الهيئة  م�ظفي  وفح�ص  التعقيم 

ال�بائي. التق�شي  مع جلان 
يك�ن  لن  اأن��ه  بيان  يف  الهيئة  واأك��دت 
امل�شتثمرين  مبعامالت  تاأخر  اأي  هناك 
ال�شتثمار  ت�شجيع  قان�ن  من  امل�شتفيدين 
بامل�شاريع  املتعلقة  املعامالت  جميع  لأن 
واخذ  ا�شتقبالها  تفعيل  مت  ال�شتثمارية 
عن  ك�رونا  جائحة  خالل  عليها  الإجراء 

اإلكروين. وب�شكل  بعد 

كافة  ا�شتقبال  يتم  اأن���ه  واأو���ش��ح��ت 
امل��ع��ام��الت م��ن خ��الل امل���ق��ع الإل��ك��روين 
للهيئة، اأو من خالل تطبيق الهاتف الذكي 
 jordan Investment( للهيئة 
هذا  حتميل  وميكن   ،)Commission
 )Play Store( خ��الل  م��ن  التطبيق 
 App Store و   Android لأنظمة 

.IOS لأنظمة 
وح�������ل اآل����ي����ة ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب��ات 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن اخل���ا����ش���ة ب��امل�����ش��اري��ع 
اأن  ال��ه��ي��ئ��ة  اأو���ش��ح��ت  ال���ش��ت��ث��م��اري��ة، 
على  ال��دخ���ل  بعد  ي�شتطيع  امل�شتثمر 
على  الدخ�ل  للهيئة  الإل��ك��روين  امل�قع 
له  تتيح  التي  ُبعد  عن  اخل��دم��ات  نافذة 
مرفقاته  م��ع  وت��ق��دمي��ه  ال��ط��ل��ب  تعبئة 

اإر���ش��ال  يتم  اأن��ه  اىل  م�شرة  اإلكرونيا، 
اأن��ه  لإع��الم��ه  للم�شتثمر  ف���ري��ة  ر�شالة 
ر�شالة  اإر�شال  وكذلك  الطلب،  ا�شتالم  مت 
تعلمه  الهيئة  يف  املعني  للمدير  اإلكرونية 

ومرفقاته. ورقمه  بالطلب 
اأنها  اىل  بيانها  يف  الهيئة  واأ���ش��ارت 
كانت �شّرت كافة اأعمالها خالل اجلائحة 
م��ن خ���الل خ��ط��ة ال���ط����ارئ وا���ش��ت��دام��ة 
جميع  مع  للتعامل  و�شعتها  التي  العمل 
ال�شتثمارية  بامل�شاريع  املتعلقة  الطلبات 
من  وذلك  اإليها،  ال���اردة  وال�شتف�شارات 
هذه  واأن  �شيما  خدماتها،  اأمت��ت��ة  خ��الل 
ومراجعي  للم�شتثمرين  اتاحت  اخلدمة 
املتعلقة  الطلبات  بكافة  التقدم  الهيئة، 
الكرونيا  ا�شتثماراتهم  اأعمال  بت�شير 

ودون احلاجة لزيارة الهيئة.
وم��ن  اخل��دم��ة  ط��ال��ب  اإن  واأ���ش��اف��ت، 
بهيئة  اخلا�ص  الرقم  على  ات�شاله  خالل 
ي�شتطيع   )065008899( ال�شتثمار 
كافة  على  ال���رد  خ��دم��ة  على  احل�����ش���ل 
مقرحات،  ب��اأي  والتقدم  ال�شتف�شارات 
اخلا�ص  الت�����ش��ال  مركز  اأن  اإىل  م�شرا 
ورج��ال  امل�اطنن  جميع  يخدم  بالهيئة 
الأع���م���ال وامل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل���ؤ���ش�����ش��ات 
احل��ك���م��ي��ة واخل��ا���ش��ة وذل���ك م��ن اأج��ل 
���ش��رع��ة ت��ق��دمي امل�����ش���رة وامل�����ش��اع��دة، 
خالل  من  الت�ا�شل  �شه�لة  اإىل  اإ�شافة 
رقم:  هاتف  على  امل�شتثمر  �ش�ت  خدمة 
الإل��ك��روين  ال��ربي��د  او   0782889999

.)info@jic.gov.jo(

الطاقة: فرص استثمارية واعدة 
للثروات المعدنية في المملكة

هيئة االستثمار توقف استقبال المراجعين 
إلصابة أحد موظفيها بكورونا

*عمان 
الأردنين،  الأعمال  رجال  جمعية  رئي�ص  بحث 
حمدي الطباع، واأع�شاء جمل�ص الإدارة، مع ال�شفر 
تعزيز  �شبل  اأم���ارال،  روي  اململكة،  ل��دى  الربازيلي 
العالقات القت�شادية بن البلدين ومناق�شة الآفاق 
القطاعات  يف  ال�شتثمارية  للفر�ص  امل�شتقبلية 

القت�شادية ال�اعدة ذات الهتمام امل�شرك.
الطباع  دع��ا  للجمعية،  �شحفي  بيان  وح�شب 
الفر�ص  على  لالطالع  الربازيلي  الأع��م��ال  جمتمع 
هيئة  اأن  مبينا  اململكة،  لدى  املت�فرة  ال�شتثمارية 
ال�شتثمار طرحت حزمة من امل�شروعات اجلديدة يف 

العديد من القطاعات القت�شادية.
بال�شتثمار  العاملية  الت�جهات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
القطاعات  على  ك���رون��ا  جائحة  بعد  تركز  ب��داأت 
ال�شحية وامل�شتلزمات الطبية وال�شناعات الدوائية 
املعل�مات،  وتكن�ل�جيا  والت�����ش��الت  وال��زراع��ة 
م�ؤكدا اأن الأردن ميلك العديد من املزايا التناف�شية 

فيها ميكن للم�شتثمرين ال�شتفادة منها.
واأو�شح الطباع اأن الأردن منفتح جتاريًا على دول 
اقت�شادية  عالقات  بناء  نح�  دوم��ًا  وي�شعى  العامل 
التفاقيات  من  العديد  وميتلك  اجلميع  مع  متينة 
التجارية احلرة والتف�شيلية، لفتا اإىل اأن اجلمعية 
بن  م�شركة  و�شناعات  ا�شتثمارات  ل�ج�د  تتطلع 

البلدين.
البلدين  اأن  اأم����ارال  ال�شفر  اأك���د  جهته،  م��ن 
عرب  ومميزة  عميقة  تاريخية  عالقات  تربطهما 
لفتًا  املتبادل،  الحرام  على  مرتكزة  عق�د  �شبعة 

العالقات  مب�شت�ى  الرتقاء  على  العمل  اأهمية  اإىل 
ا�شتثمارية  ���ش��راك��ات  وب��ن��اء  الثنائية  التجارية 

وا�شراتيجية مبختلف املجالت.
لتعزيز  ك��ب��رة  اإم��ك��ان��ي��ات  وج����د  اإىل  واأ����ش���ار 
ت�فر  مع  خا�شة  اجلانبن،  بن  الثنائية  العالقات 
تتيح  التي  واحل�افز  املزايا  من  لعدد  البلدين  كال 

اإمكانية النفاذ لالأ�ش�اق الدولية غر التقليدية.
ا�شتعداد تام لتقدمي  اأن �شفارة بالده على  واأكد 
يحتاجها  التي  واملعل�مات  الت�شهيالت  اأ�شكال  كل 
القطاع اخلا�ص الأردين للم�شاهمة يف تط�ير عالقة 

البلدين وزيادة الت�شبيك بن جمتمعي الأعمال.
التجارة  غرفة  اأن  اإىل  الربازيلي  ال�شفر  واأ�شار 
منتدى  فعاليات  تنظيم  ب�شدد  العربية-الربازيلية 
�شهر  منت�شف  خ��الل  برازيلي  ع��رب��ي-  ا�شتثماري 

ت�شرين الأول من العام احلايل.
قاعدة  ت��شيع  اأهمية  الربازيلي  ال�شفر  واأك��د 
ال�شلع املتبادلة بن البلدين بحيث تك�ن اأكر تن�عًا، 
حجم  على  ملح�ظا  انخفا�شا  هناك  واأن  خا�شة 

ال�شادرات الأردنية اإىل الربازيل.
بلغت  ال��ربازي��ل  اإىل  اململكة  ���ش��ادرات  اأن  يذكر 
دولر،  ملي�ن  5ر1  قيمتها  م��ا   2018 ع��ام  خ��الل 
ملي�ن   352 مقابل  البال�شتيك،  ب�شناعات  تركزت 
واللح�م  احلية  احلي�انات  من  م�شت�ردات  دولر 
والقه�ة وال�شكر. ح�شر اللقاء اأع�شاء جمل�ص اإدارة 
ي�شري  واملهند�ص  ال�شاكت  ع�ين  املهند�ص  اجلمعية 
طهب�ب واملهند�ص عبد الرحيم البقاعي، ومدير عام 

اجلمعية طارق حجازي.

*عمان 
برناجمها  انطالق  الأردن،  اأوراجن  �شركة  اأعلنت 
الربجمة،  اأكادميية  من  الثانية  للدفعة  التدريبي 
لالن�شمام  وطالبًا  طالبة   50 اختيار  مت  اأن  بعد 

لالأكادميية.
فان  الردن،  اأوراجن  عن  �شحفي  بيان  وح�شب 
قامت  اأ�شهر  ع��دة  م��دار  على  متت  التقييم  مراحل 
املن�شمن  باختيار  املتخ�ش�شة  التقييم  خاللها جلنة 

اجلدد وفقًا ملعاير حمددة.
ومت الإع�����الن ع��ن اإط����الق ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
“زووم”  تقنية  عرب  لالأكادميية  الثانية  التدريبية 
تري  الأردن،  لأوراجن  التنفيذي  الرئي�ص  بح�ش�ر 

ماريني وعدد من املدراء التنفيذين والطلبة.
للف�ج  املن�شمن  من  باملئة   70 ان  ماريني  وبن 
على  بح�ش�لهم  متثل  ملم��شًا  جناحًا  حقق�ا  الأول 
الأكادميية،  من  تخرجهم  قبل  حتى  قيمة  وظائف 
جم�شدة بذلك مفه�م “التدريب من اأجل الت�شغيل”، 
للمن�شمن  املتحققة  ال�شتفادة  هذه  اأن  اإىل  لفتًا 
ومدى  الأك��ادمي��ي��ة  بهذه  ال�شركة  ثقة  من  ع��ززت 

لل�شابات  اإ���ش��راق��ًا  اأك��ر  م�شتقبل  ر�شم  يف  تاأثرها 
وال�شباب الطم�ح لتغير ال�اقع وحت�شن حياتهم.

الربجمة”  “اأكادميية  جناح  اأن  ماريني  واأو�شح 
من  عزز  باأنف�شهم  الثقة  ال�شباب  منح  على  وقدرتها 
الفئة  ه��ذه  دع��م  يف  ال�شتمرار  يف  ال�شركة  رغبة 
يف  ن�عية  نقلة  اإحداث  على  القدرة  ذات  املجتمعية 

التنمية الجتماعية والقت�شادية يف الأردن.
وطالبًا  طالبة   50 الأك��ادمي��ي��ة  و�شت�شتقبل 
حيث  الربجمة،  اأكادميية  مقر  يف  تدريبهم  ليبداأوا 
بن  ما  يدمج  مزيج  على  بالعتماد  التدريب  �شيتم 
عن  والتدريب  الأكادميية  مقر  يف  العملي  التدريب 

ُبعد عرب ال��شائل الرقمية.
اأ�شهر   6 مل��دة  جمانيًا  تدريبًا  الربنامج  ويقدم 
الداعمة  ال��ذات��ي��ة  وامل���ه���ارات  ال��ربجم��ة  ل��غ��ات  يف 
مل�شرتهم ال�ظيفية وثم �شهر تدريب عملي يف اإحدى 
اأن  اىل  ي�شار  املعل�مات.  تكن�ل�جيا  قطاع  �شركات 
الأكادميية  يف  �شريكها  مع  بالتعاون  قامت  ال�شركة 
املقابالت والمتحانات عن ُبعد  “�شيمبل�ن” باإجراء 

با�شتخدام و�شائل الت�ا�شل احلديثة.

*عمان 
ال�شتثماري  اإنديفر  ل�شندوق  العام  املدير  اأعلن 
الثالث  ال�شتثماري  ال�شندوق  اإغ��الق  تيل�ر  األ��ن 
من  بدعم  منها  ملي�نان  دولر،  ملي�ن   134 بقيمة 
ال�شندوق الأردين للريادة، و 7ر1 ملي�ن من �شركاء 

اأردنين حمدودين.
ال�شندوق  جت���اوز  لل�شندوق  ب��ي��ان  وبح�شب 
يف  امل���ح���دد  دولر  م��ل��ي���ن   120 ه����دف  ال��ث��ال��ث 
اإنديفر  �شناديق  اأ�ش�ل  اإجمايل  يرفع  ما  الأ�شل، 
ملي�ن   250 اإىل  ل���الإدارة  اخلا�شعة  ال�شتثمارية 
ا�شتثمار م�شرك مبتكر قائم  دولر. وال�شندوق ه� 
اإنديفر  منظمة  خالله  من  ت�شتثمر  ق���اع��د،  على 
من  ل�شبكتها  التابعة  الريادية  بال�شركات  العاملية 
العامل.  ح���ل  العايل  التاأثر  ذوي  الأع��م��ال  رواد 
�شركات  باأربع  م�شبقًا  ا�شتثمر  اإنه  ال�شندوق  وقال 
وجمل�ن،  وم��ش�ع،  والطبي،  خرابي�ص،  هي  اأردنية 
اأكر   ،2012 عام  اإطالقه  منذ  نفذ  اأن��ه  اىل  م�شرا 
�ش�ًقا خمتلًفة.  اأكر من 30  ا�شتثمارا عرب  من 150 
للريادة  لل�شندوق الأردين  التنفيذي  الرئي�ص  وقال 

يتطلع  للريادة  الأردين  ال�شندوق  “اإن  القا�شم،  ليث 
قدمًا لهذا ال�شتثمار، ومن الناحية ال�شراتيجية، 
�شيطلق �شندوق اإنديفر ال�شتثماري عنان ال�شركات 
الأردنية  نح� العاملية”، م�شرا اىل اأن اإنديفر تقدم 
اإىل  ال��ش�ل  خدمات  الريادية  الأردنية  لل�شركات 
ما  املر�شدين،  واأب��رز  املال  وروؤو���ص  العاملية  الأ�ش�اق 
النجاح  لتحقيق  الريادية  الأردنية  ال�شركات  يهيئ 
الأردن  لإنديفر  التنفيذي  املدير  واأعربت  العاملي. 
ال�شندوق  مل�شاهمة  تقديرها  ع��ن  الق�ش��ص،  رمي 
لإنديفر،  الثالث  ال�شندوق  يف  للريادة  الأردين 
والذي �شي�جه نح� ال�شتثمار يف ال�شركات الريادية 
للريادة  الأردين  ال�شندوق  ان  واأ�شافت،  الأردنية. 
اأبرز  قائمة  �شمن  الآن  هم  الأردن��ي��ن  وامل�شاهمن 
امل�ؤ�ش�شن العاملين اأمثال ريد ه�فمان، م�ؤ�ش�ص م�قع 
“ديل  �شركة  م�ؤ�ش�ص  دي��ل  ومايكل  اإن”،  “لينكد 
“اإي  م�قع  م�ؤ�ش�ص  اأوميديار  وبير  التكن�ل�جية”، 
باي”، اإ�شافة اإىل م�شتثمرين عاملين مثل بيل ف�رد 
�شركة  من  اأكمان  وبيل  اإلكريك  جرنال  �شركة  من 

�شك�يرز”. “بر�شينج 

*عمان 
رحالتها  القطرّية  اجل�ّية  اخلط�ط  ا�شتاأنفت 

اإىل العا�شمة َعّمان ب�اقع �شبع رحالت اأ�شب�عيا.
اخلط�ط  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�ص  وق��ال 
اإننا  �شحفي  بيان  يف  الباكر  اأكرب  القطرية  اجل�ية 
الأردنّية  العا�شمة  اإىل  خدماتنا  با�شتئناف  �شعداء 
�شهرة  ال�جهات  اأك��ر  من  واح��دة  تعد  التي  عّمان 
تركيز  اأن  اإىل  م�شرا  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  ومتّيزا 
اخلط�ط اجل�ية القطرية كان من�شبا طيلة الأزمة 

على م�شاعدة امل�شافرين على الع�دة اإىل بلدانهم.
�شي�شتمتع�ن  امل�شافرين من عمان  اأن  واأ�شار اىل 

امل��دن  م��ن  ال��ع��دي��د  اإىل  م��ت��ع��ددة  �شفر  ب��خ��ي��ارات 
مبا  متنامية،  عاملية  وجهات  �شبكة  مع  الرئي�شية 
وني�ي�رك وم�نريال، عرب  اأجنل��ص  ل��ص  يف ذلك 
حمد  مطار  يف  القطرية  اخلط�ط  عمليات  مقر 

الدويل.
ولفت اإىل اأن ا�شتئناف خدمات الناقلة القطرية 
اإىل عمان ميثل منعطفا مهما، حيث ي�شر اإىل تعايف 
الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  تدريجيا  ال�شفر  قطاع 
م�شرا اىل تطلعه لت��شيع نطاق اخلدمة يف املنطقة 
مع من� الطلب على ال�شفر مع تطبيق اأق�شى درجات 

الراحة والأمان للم�شافرين.

*عمان 
الأل�مني�م  بروفيالت  جت��ار  طالب 
ال�شناعة  وزارة  ب��ق��رار  العمل  ب���ق��ف 
بفر�ص  املتعلق  وال��ت��م���ي��ن،  وال��ت��ج��ارة 
رخ�����ص ا����ش���ت���راد غ���ر ت��ل��ق��ائ��ي��ة على 
ذات  والزوايا  والعيدان  الق�شبان  �شلعة 
الأ�شكال اخلا�شة اأو ما يعرف بربوفيالت 
حتدد  التي  الك�تا  واإل��غ��اء  الأل�مني�م، 
مل�شنعي  ل��ال���ش��ت��راد  ال�شهرية  الكمية 

وجتار الربوفيالت عن 175 طنا.
واأ�����ش����اف ال��ت��ج��ار خ����الل اج��ت��م��اع 
نائل  الأردن،  جت���ارة  غ��رف��ة  رئي�ص  م��ع 
ال��ق��رار  اإن ه���ذا  ال��ك��ب��اري��ت��ي، الث��ن��ن، 
اأ�شهر  ل�شتة  املمتدة  �شريانه  فرة  انتهت 
بعد  ملا  طبق  ولكنه   ،2020/6/1 بتاريخ 

لعدم  امل�شانع  اأنه دفع  اإىل  ذلك، م�شرين 
بال�شماكة  املتعلقة  بامل�ا�شفات  اللتزام 
�شعف  ب�شبب  الل�ن،  ودرج��ة  والق�شاوة 
وه�  منتجاتهم،  م�ا�شفات  على  الرقابة 

ما اعتربوه غر عادل.
املفرو�شة  ال�شروط  اأن  التجار  وبن 
على م�ا�شفات املنتجات التي ي�شت�ردونها 
مفرو�شة  غ��ر  وه��ي  ومف�شلة،  �شارمة 
يعزز  ما  املحلية،  امل�شانع  منتجات  على 
الكمية  حت��دي��د  ع��ن��د  ال��ع��دال��ة  غ��ي��اب 
التاجر  ال�شانع  يزاحم  التي  امل�شت�ردة، 
عليها مبا�شرة اأو غرها من خالل �شركات 
ا�شتراد  تراخي�ص  ملنح  اإ�شافة  جتارية، 
امل�شانع  اأن  اإىل  واأ����ش���اروا  للم�شاغل. 
املحلية غر قادرة على تلبية امل�ا�شفات 

تلبية  ت�شتطيع  ول  املطل�بة،  العاملية 
احتياجاتهم من الكميات، ويف حال طلب 
التاجر من امل�شنع �شهادة فح�ص اأو كفالة، 

يت�جب عليه دفع مبالغ اإ�شافية.
ال��ق��رار  ه��ذا  اأن  اإىل  ال��ت��ج��ار  ول��ف��ت 
وامل�شتهلك،  التاجر  بن  خالفات  اأح��دث 
الل��ت��زام  وع���دم  اجل����دة  ت���ردي  ب�شبب 

بامل�اعيد.
جتارة  غرفة  رئي�ص  ق��ال  جهته  من 
م�شتهلكة،  احلماية  �شيا�شات  اإن  الأردن، 
م�شرًا  القت�شادي،  املجتمع  تخدم  ول 
على  ي���ؤث��ر  لال�شتراد،  ح��د  اأي  اأن  اإىل 

اإيرادات الدولة وخزينتها.
و����ش���دد ال��ك��ب��اري��ت��ي ع��ل��ى ���ش��رورة 
املحلي،  املنتج  م���ا���ش��ف��ات  تت�شاوى  اأن 

وم�ا�شفات املنتجات امل�شت�ردة، واأن تك�ن 
عادلة  وامل�شت�رد  املحلي  على  الرقابة 

وتعتمد على املعاير نف�شها.
ال�شناعة  وزارة  ق��رار  ن�ص  وبح�شب 
ل�شنة   139 رق��م  وال��ت��م���ي��ن  وال��ت��ج��ارة 
ا�شت�رد  الذي  امل�شت�رد  على  فاإنه   ،2019
الأل�مني�م ملدة ل تقل عن ثالث �شن�ات، 
رخ�شة  ع��ل��ى  احل�����ش���ل  بطلب  ال��ت��ق��دم 
اأول خم�شة  تلقائية، خالل  ا�شتراد غر 

اأيام عمل من بداية كل �شهر.
ومتنح الرخ�شة للم�شت�رد ملدة ثالثة 
ل  اأن  �شريطة  اإ�شدارها،  تاريخ  من  اأ�شهر 
يف  املمن�حة  ال�شهرية  الكمية  تتجاوز 
الرخ�شة ال�احدة عن 175 طنا. )برا-

عائ�شة عناين(

بحث تعزيز عالقات األردن 
والبرازيل االقتصادية

انطالق الدفعة الثانية من 
أكاديمية أورانج للبرمجة

إنديفر االستثماري يعلن إغالق صندوقه 
الثالث بقيمة 134 مليون دوالر

الخطوط الجوية القطرية 
تستأنف رحالتها إلى عّمان

تجار بروفيالت األلومنيوم يطالبون بوقف 
تحديد كميات االستيراد المسموحة
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*وكاالت
كرة  لحتاد  التنفيذية  الهيئة  اطلعت 
القدم برئا�شة �شم� الأمر علي بن احل�شن، 
 ،2020 احلايل  للعام  املعدلة  امل�ازنة  على 
يف  ب��الإي��رادات،  ملم��ص  انخفا�ص  و�شط 
فر�شتها  التي  ال�شتثنائية  الظروف  ظل 

جائحة ك�رونا.
الجتماع  خ��الل  الهيئة  وا�شتعر�شت 
“عن  ال��ف��ي��دي���  تقنية  ع��رب  ع��ق��د  ال���ذي 
ُبعد”، تفا�شيل امل�ازنة املعدلة واملخف�شة، 
للظروف  املرافقة  باملتغرات  تاأثرت  والتي 

احلالية.
�شمر  ل��الحت��اد،  العام  الأم��ن  وبح�شب 
التنفيذية  الهيئة  ناق�شت  فقد  ن�����ش��ار، 
“فيفا”  ال���دويل  الحت���اد  دع��م  تفا�شيل 
لالحتادات الأهلية، والذي ياأتي للتخفيف 
جائحة  خلفتها  التي  ال�شلبية  الآث��ار  من 
ك�رونا، مت�شمنًا ت�جيه ن�شف ملي�ن دولر 
لتغطية  القيمة  ونف�ص  الن�ش�ية،  للكرة 
بالبط�لت  اخلا�شة  الت�شغيلية  النفقات 
املحلية، وم�شاريف اإعداد املنتخب ال�طني 

الت�شفيات  يف  م�ش�اره  ل�شتكمال  الأول 
امل�ؤهلة لكاأ�ص العامل 2022، ونهائيات اآ�شيا 

.2023
تدار�شت  التنفيذية  الهيئة  اإن  وقالت، 
ال�شعبة  التحديات  املا�شية،  الفرة  خالل 
منها،  املالية  �شيما  الأندية،  ت�اجه  التي 
مع  لها،  دولر  اآلف   210 تخ�شي�ص  لتقرر 
الالعبن  اإىل  ال�شرف  ت�جيه  ا���ش��راط 
لهم  املرتبة  امل�شتحقات  بح�شب  مبا�شرة، 
الحت���اد،  ل��دى  امل�شجلة  ع��ق���ده��م  ووف���ق 
على  املراكمة  املالية  الأع��ب��اء  لتخفيف 
الدعم  اأن  على  ن�شار  و���ش��ددت  الأن��دي��ة. 
مت�ا�شعًا  يعد  ال��دويل  الحت��اد  من  املقدم 
الحت���اد  اح��ت��ي��اج��ات  ي�شد  ول  ل��ل��غ��اي��ة، 
الأ�شرار  ظل  يف  �ش�اء،  حد  على  والأندية 
“لكن  م�شيفة  اجل��ائ��ح��ة،  خلفتها  ال��ت��ي 
الهيئة التنفيذية ف�شلت تخ�شي�ص ح�ايل 
ن�شف دعم الفيفا لالأندية لتجاوز الظروف 
حمليًا  القدم  بكرة  حتيط  التي  ال�شعبة 
الإع��الن  �شيتم  حيث  ال��درج��ات،  مبختلف 
ال��دع��م  ن�شب  ع��ن  املقبلة  الأي����ام  خ���الل 

التنفيذية  الهيئة  اأن  واأو�شحت  لالأندية«. 
قررت ا�شتكمال املباراتن املتبقيتن من دور 
32 لدوري الدرجة الثالثة، على اأن تقت�شر 
التي  الفرق  على  املقبل  العام  يف  البط�لة 
بهدف  العام،  هذا  النهائي  ثمن  اإىل  و�شلت 
التي  الأندية  جميع  بن  العدالة  حتقيق 
قرار  قبل  امل��شم  هذا  امل�شابقة  يف  �شاركت 
العتبار  بعن  الأخ��ذ  مع  البط�لة،  اإلغاء 
و�شع جدول ج�ائز معدل للفرق ال�شاعدة 
امل��شم  نهاية  م��ع  الثانية  ال��درج��ة  اإىل 

القادم.
ك��م��ا ت��اب��ع��ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
م�شتجدات دعم اأركان منظ�مة كرة القدم 
التي  الت�شدي  مبادرة  خالل  من  الردنية، 
اأطلقها الحتاد يف مت�ز املا�شي، وما تخللها 
بالتعاون  ا�شتعرا�شية  مباراة  اإقامة  من 
من  العديد  وبرعاية  اخلر”  “ح�شاب  مع 
ال�شركات، حتت �شعار “كرة القدم مهنتنا«.

اأجنز  اأن �شندوق ح�شاب اخلر  واأكدت 
 262 ل�  النقدي  الدعم  تقدمي  ترتيبات 
لعبا ومدربا واإداريا ممن بادروا بت�شجيل 

عليهم  وانطبقت  املن�شة،  على  بياناتهم 
للفئة  امل�جه  الدعم  ل�شتحقاق  ال�شروط 
الأكر ت�شررًا والأقل دخاًل، والذين ت�شكل 

كرة القدم م�شدر رزقهم ال�حيد.
ن�����ش��ار، ان الحت�����اد ق��رر  واأ����ش���اف���ت 
لالأ�شخا�ص  النقدي  الدعم  قيمة  م�شاعفة 
وا�شافة  ال�شروط،  عليهم  انطبقت  الذين 
ومدربا  لعبا   128 ت�شم  جديدة  �شريحة 
اخلر  ح�شاب  ي�شملهم  مل  مم��ن  واإداري�����ا 
اإىل  الج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�شل  دع��م��ه،  يف 
ال��دع��م  ع��ل��ى  �شيح�شل�ن  �شخ�شا   390
اآلية ال�شرف  املبا�شر، بانتظار الإعالن عن 

للم�شتحقن خالل الأيام القادمة.
التنفيذية  الهيئة  اأن  اىل  واأ���ش��ارت 
�شددت على اأهمية م�ا�شلة العمل بتطبيق 
بجميع  امل��ت��ب��ع  ال�����ش��ح��ي  ال���ربوت����ك����ل 
واملباريات  التدريبات  خ��الل  اج��راءات��ه 
وخمتلف ان�شطة الحتاد، مع بقاء الرقابة 
واملتابعة لأعلى م�شت�ياتها ل�شمان ال�شالمة 
باعتبارها  املنظ�مة،  اركان  لكافة  العامة 

اأول�ية رئي�شية لدى الحتاد.

تنفيذية اتحاد الكرة تقرر 
دعم األندية والالعبين *وكاالت

تفتتح الي�م الثالثاء، مناف�شات اجل�لة الثامنة 
مباراة  باإقامة  ال��ق��دم،  لكرة  املحرفن  دوري  من 
�شتاد  على  وال�شلط  ال�شريح  فريقي  جتمع  واح��دة 

احل�شن باربد عند ال�شاد�شة م�شاء.
بالدوري  الثاين  املركز  ال�شريح  فريق  ويحتل 
بر�شيد 13 نقطة، فيما يحتل ال�شلط املركز اخلام�ص 

بر�شيد 10 نقاط.

وتت�ا�شل املناف�شات ي�م الربعاء بلقاء اجلزيرة 
ي�م  جت��ري  فيما  ال���ح��دات،  مع  و�شحاب  معان،  مع 
و�شباب  الرمثا،  مع  اربد  احل�شن  مباراتي  اخلمي�ص 
مباريات  تختتم  اأن  على  العقبة،  �شباب  مع  الردن 
الفي�شلي  بلقاء  املقبل  اجلمعة  ي�م  الثامنة  اجل�لة 

والهلي.
ويت�شدر ال�حدات الدوري حتى الن بر�شيد 18 

نقطة.

*وكاالت
بلقب  ال�شمالية  الع�شكرية  املنطقة  فريق  ت�ج 
العربي  اجلي�ص  الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق���ات  دوري 
لكرة الطائرة، بعد ف�زه الثنن على فريق املنطقة 
الع�شكرية ال��شطى بنتيجة 3-1 يف املباراة النهائية 
التي جرت يف �شالة ق�شر الريا�شة مبدينة احل�شن 

لل�شباب.
العميد  الع�شكري  الريا�شي  الحتاد  مدير  وت�ج 
جهاد قطي�شات، فريق ال�شمالية بطال للبط�لة، فيما 
ت�ج فريق املنطقة ال��شطى مبيداليات املركز الثاين. 
التزاما  فرق،   6 فيها  �شارك  التي  البط�لة  و�شهدت 

دون  اقامتها  خالل  من  ال�شحي،  بالربوت�ك�ل  كبرا 
الدائمة،  للفح��شات  امل�شاركن  واخ�شاع  جمه�ر، 
وقيا�ص درجات احلرارة، كما �شهدت املباراة النهائية 
ت�شليم كا�ص البط�لة للفريق الفائز، فيما مت ت�شليم 
حفاظا  جماعي،  ب�شكل  امليداليات  ال��شطى  املنطقة 

على التباعد.
على  الع�شكري  ال��ري��ا���ش��ي  الحت���اد  وي��ح��ر���ص 
تنظيم ح�ايل 14 بط�لة يف خمتلف اللعاب �شن�يا، 
ال�طنية  املنتخبات  واثراء  دعم  يف  ي�شهم  م�شهد  يف 
من  كبرا  ع��ددا  �شف�فها  يف  ت�شم  التي  والن��دي��ة 

النج�م املنت�شبن اىل الق�ات امل�شلحة الأردنية.

*وكاالت
لكرة  الأردين  الحت��اد  مقر  يف  الإثنن  �شحبت 
القدم، قرعة بط�لة كاأ�ص الأردن 2020، والتي تقام 

مب�شاركة اأندية املحرفن فقط.
وجرت القرعة بح�ش�ر ممثلي الأندية، وبغياب 
و���ش��ائ��ل الإع����الم، وف��ق��ًا لإج����راءات ال��ربوت���ك���ل 
ال�شحي املتبع، يف ظل جائحة ك�رونا، للحفاظ على 

ال�شالمة العامة.
ربع  اإىل  تلقائًيا  فرق   4 تاأهل  القرعة،  و�شهدت 
النهائي وهم: ال�حدات، الرمثا، معان، وال�شلط، فيما 
�شت�شهد بقية املباريات �شمن دور ال� 16، لقاءات بن 
ال�شريح واحل�شن، �شباب العقبة مع اجلزيرة، �شباب 

الأردن مع الفي�شلي، والأهلي مع �شحاب.

وح�شب التعليمات، تنطلق البط�لة، ال�شهر املقبل 
من دور ال� 16، بنظام خروج املغل�ب من مرة واحدة، 

على ملعب الفريق الذي يرد ا�شمه اأوًل يف القرعة.
لقاء  لأي  الأ���ش��ل��ي  ال���ق��ت  ان��ت��ه��اء  ح���ال  ويف 
بالتعادل، يتم اللج�ء اىل ركالت الرجيح مبا�شرة، 
النهائية  املباراة  با�شتثناء  الفائز،  الفريق  لتحديد 
لركالت  الذهاب  قبل  الإ�شايف  ال�قت  �شت�شهد  التي 

الرجيح.
البط�لة،  مباريات  ج��دول  ي�شدر  اأن  وينتظر 
اإ�شدار  مع  بالتزامن  وامل��الع��ب  الت�اريخ  ويت�شمن 
قد  الفي�شلي  وك��ان  املحرفن.  دوري  اإي��اب  ج��دول 
ت�ج باآخر ن�شخة لكاأ�ص الأردن بعدما فاز على الرمثا 

بهدفن دون رد يف املباراة النهائية.

*وكاالت
و�شط  جن��م  ف��ي��دال،  اأرت�����رو  الت�شيلي  اق���رب 
متهيًدا  الطبية،  الفح��شات  اإن��ه��اء  من  بر�شل�نة، 

لت�قيع عق�د ان�شمامه مع اإنر ميالن، هذا ال�شيف.
و�شل  فيدال  اأن  مركات�”،  “ت�ت�  م�قع  وذك��ر 
واأجرى  الطبية،   »CONI« عيادة  اإىل  ام�ص  �شباح 

اجلزء الأول من الفح��شات الطبية.
الختبارات،  بقية  �شيجري  الالعب  اأن  واأ�شاف 

نهاية  ان�شمامه لالإنر بعد  �شي�قع على عق�د  بينما 
الك�شف الطبي بالكامل.

اأم�ص  ميالن�،  مدينة  اإىل  و�شل  قد  فيدال  وكان 
لالإنر  والن�شمام  الطبي  الك�شف  لإج��راء  الأح��د، 
بعد خروجه من خطط رونالد ك�مان، املدير الفني 

للبار�شا.
مع  اتفق  اإن��ر  اأن  اإىل  �شحفية  تقارير  وت�شر 

بر�شل�نة على �شم فيدال مقابل ملي�ن ي�رو فقط.

*وكاالت
الإثنن،  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  اأك��د 
مان�ش�شر  مع  لتفاق  ل  ت��شَّ بر�شل�نة  اأنَّ 
فرة  خالل  لعبيه،  اأحد  �شم  على  �شيتي، 

النتقالت ال�شيفية اجلارية.
“ت�شرينجيت�”  ب��رن��ام��ج  وب��ح�����ش��ب 
مع  بر�شل�نة ت��شل لتفاق  فاإن  الإ�شباين، 
اإيريك  املدافع  مع  التعاقد  ح�ل  ال�شيتي 
هذا  البل�جرانا  �شف�ف  لتعزيز  جار�شيا؛ 

ال�شيف.
اأن  على  اتفقا  النادين  كال  اأن  واأ�شاف 

قيمة  ي���رو  ملي�ن   18 �شيدفع  بر�شل�نة 
الر�شمي  الإع��الن  اأن  اإىل  ولفت  ال�شفقة. 
يتم  لن  بر�شل�نة،  اإىل  جار�شيا  انتقال  عن 
حتى ينجح مان�ش�شر �شيتي يف التعاقد مع 

مدافع جديد ليحل حمل جار�شيا.
ظهر  �شيميدو،  بيع  عملية  باأن  وختم 
وول��ف��ره��ام��ب��ت���ن  اإىل  ب��ر���ش��ل���ن��ة،  اأمي���ن 
يف  بر�شل�نة  بدخ�ل  �شت�شمح  الإجنليزي، 
عملية �شم جار�شيا، بجانب تقدمي عر�ص 
اأياك�ص  حمتمل اإىل �شرجين� دي�شت جنم 

اله�لندي.

*وكاالت
قال مارك��ص زودر، رئي�ص وزراء ولية 
حجر  ق�اعد  فر�ص  يدر�ص  اإن��ه  بافاريا، 
مباراة  ب�شبب  وذل��ك  �شرامة،  اأك��ر  �شحي 
بايرن  بن  الأوروب��ي  ال�ش�بر  كاأ�ص  نهائي 

مي�نخ واإ�شبيلية.
لإذاع��ة  ت�شريحات  يف  زودر  واأ���ش��اف 
يفكر  اأن  اجلميع  على  اأن  الإث��ن��ن،   ،5 بي 
“حينما  املباراة قائال  بحر�ص قبل ح�ش�ر 

اأفكر يف املباراة اأ�شعر باآلم يف املعدة«.

املجرية  العا�شمة  يف  املباراة  و�شتقام 
الهيئات  تعتربها  مدينة  وهي  ب�داب�شت، 
لالإ�شابة  خطر  منطقة  الأملانية،  ال�شحية 

بفرو�ص ك�رونا امل�شتجد.
التزامه  الأوروب�����ي  الحت���اد  واأب����دى 
“ب��شكا�ص  ملعب  على  امل��ب��اراة  ب��اإق��ام��ة 
اأرينا”، اخلمي�ص املقبل، بح�ش�ر اجلماهر، 
تذكرة   3000 ببيع  للنادين  �شمح  حيث 
جماهر  ت�اجد  �شت�شهد  التي  امل��ب��اراة  يف 
 67 البالغة  امللعب  �شعة  من   %30 بن�شبة 

األف متفرج.
من  يقارب  ما  ي�شافر  اأن  املت�قع  وم��ن 
اإىل  مي�نخ  بايرن  لفريق  م�شجعا   2100
العا�شمة املجرية ب�داب�شت لدعم فريقهم 

يف املباراة.
الإ�شابة  حالت  اأعداد  تزايد  وب�شبب 
ي�شمح  مل  م��ي���ن��خ،  يف  ك����رون���ا  ب��ف��رو���ص 
لبايرن  مباراة  اأول  يف  بالت�اجد  للجماهر 

يف الدوري الأملاين.
واأ�شاد ين�ص �شبان وزير ال�شحة الأملاين 

خط�ات  اتخاذ  ي�شتبعد  مل  كما  بالقرار، 
م�شابهة ق�شرة املدى يف امل�شتقبل.

ل�شحيفة  ت�شريحات  يف  �شبان  وق��ال 
رايني�شه ب��شت “ما فعلته مدينة مي�نخ ه� 

ال�ش�اب«.
�شعبا  الأمر  �شيك�ن  ما  “بقدر  واأ�شاف 
اإذا  القدم،  كرة  واأج���اء  اجلماهر  على 
الإقليم،  يف  الإ���ش��اب��ات  اأع��داد  ت��زاي��دت 
ب��دخ���ل  للجماهر  ال�����ش��م��اح  ي��ج��ب  ف��ال 

املالعب”.

*وكاالت
فابي�  ال�شاب  الربتغايل  الالعب  يعتقد 
عندما  ال�شائب  القرار  اتخذ  اأن��ه  �شيلفا، 
اإىل  والن�شمام  ب�رت�  عن  الرحيل  ق��رر 
وولفرهامبت�ن واندرارز املناف�ص يف الدوري 
الإجنليزي املمتاز وه� متحم�ص للعمل حتت 
قيادة املدرب ن�ن� اإ�شبريت� �شانت�، اأمال يف 

ال�شتفادة والتط�ر.

النادي  اإىل  عاما(   18( �شيلفا  وان�شم 
اأع���ام   5 مل��دة  عقد  على  بناء  الجنليزي 
بنح�  الإع��الم  و�شائل  قدرته  مبلغ  مقابل 
اإ�شرليني )45.28 ملي�ن  35 ملي�ن جنيه 

دولر(.
مرة،  لأول  الفريق  مع  �شيلفا  و�شارك 
 0-1 بالهزمية  انتهت  التي  املباراة  خالل 
اأمام �شت�ك �شيتي يف كاأ�ص رابطة املحرفن 

الجنليزية الأ�شب�ع املا�شي.
“املهم  ن��ادي��ه  م�قع  ع��رب  �شيلفا  وق��ال 
اأحتاج  للمدرب،  الن�شات  ه�  يل  بالن�شبة 
اإىل تعلم الكثر من الأ�شياء. واأعتقد اأنني 
�شاأتعلم الكثر منه، واأنا اأرغب يف ال�شتفادة 
من جميع الن�شائح التي يقدمها املدرب يل«.
تامة  قناعة  على  “اأنا  �شيلفا  واأ�شاف 
لتحقيق  املنا�شب  ال��ن��ادي  اخ��رت  باأنني 

التط�ير والنم� يف م�شرتي«.
وتابع “هذا ه� النادي الذي �شيمنحني 
اإليه  اأ�شب�  ما  لتحقيق  املنا�شبة  الأدوات 
واأعتقد اأن هذا النادي ل يختلف كثرا عن 

بالدي ب�شبب كرة الربتغالين هنا«.
وبداأ وولفرهامبت�ن م�شرته يف امل��شم 
بالف�ز  املمتاز،  الإجنليزي  للدوري  اجلديد 

على �شيفيلد ي�نايتد.

*وكاالت
رف�ص نادي ليفرب�ل، رحيل 
ال�شيفي  املركات�  خالل  جنمه، 
رغ��م �شم جن��م و�شط  اجل���اري، 

بايرن مي�نخ، تياج� األكانتارا.
“مرور”  �شحيفة  وذك���رت 
ي�شر  ليفرب�ل  اأن  الربيطانية، 
اأوك�شليد  األيك�ص  بيع  عدم  على 
ت�����ش��ام��ربل��ن، رغ����م ارت���ب���اط 
�شف�ف  اإىل  بالنتقال  الالعب 

وولفرهامبت�ن.
ت�شامربلن  اأن  واأ���ش��اف��ت 
 3 ال��ري��دز،  مع  عقده  يف  يتبقى 
له  ي�شمح  لن  وال��ن��ادي  �شن�ات، 
بالرحيل، حيث يراه لعًبا مهًما 

داخل الفريق الأحمر.
اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون�����ه����ت 
لعب  اأف�شل  ك��ان  ت�شامربلن 
ب��خ��ط و���ش��ط ل��ي��ف��رب���ل خ��الل 
امل��شم املا�شي، بالرغم من عدم 
كاأ�شا�شي، بعدما �شجل  م�شاركته 
خ��ي��اًرا  يجعله  مم��ا  اأه����داف،   8

خمتلًفا يف خط ال��شط.
غاب  ت�شامربلن  اأن  يذكر 
عن افتتاح امل��شم احلايل، ب�شبب 
لها  تعر�ص  الركبة،  يف  اإ�شابة 

خالل الفرة التح�شرية.

الصريح والسلط يلتقيان اليوم بافتتاح 
الجولة الثامنة بدوري المحترفين

تتويج الشمالية بطال للدوري 
العسكري لكرة الطائرة

تأهل تلقائي للوحدات والرمثا 
ومعان والسلط في كأس األردن

فيدال يجري الكشف
 الطبي في إنتر ميالن

برشلونة يتفق على صفقة
من مانشستر سيتي

مخاوف ألمانية من الحضور 
الجماهيري في السوبر األوروبي

سيلفا يطمح للتطور على يد نونو سانتو

ليفربول يرفض رحيل نجمه



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

الثالثاء )22( أيلول 2020محافظات
7العدد )1677(

*البقعة 
جهز املركز ال�طني للبح�ث الزراعية 
خم��ت��ربا ل��ف��ح�����ص م��ت��ب��ق��ي��ات امل�����ش��ادات 
احلي�ية وج�دة الع�شل من خالل ادخاله 
الزراعي،  العلمي  البحث  خلدمة  جهازين 
من  املحلي  ال��زراع��ي  املنتج  ج���دة  ودع��م 

خالل اإجراء الفح��شات املخربية.
نزار  الدكت�ر  املركز  عام  مدير  وق��ال 
الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ل�كالة  ح��داد،  جمال 
حت�شيل  ا���ش��ت��ط��اع  امل��رك��ز  اإن  )ب�����را(، 
ال�كالة  من  جلهازين  مت�يل  على  م�افقة 
 USAID الدولية  للتنمية  الأمريكية 
القائم  الع�شل  نحل  بح�ث  م�شروع  ع��ن 
ال��زراع��ي��ة.  للبح�ث  ال�طني  امل��رك��ز  يف 
اأدخ��ل  املانحة،  اجلهة  م�افقة  ومب�جب 
املركز جهازًا اأوت�ماتيكيًا لفح�ص متبقيات 
امل�شادات احلي�ية امل�شتخدمة يف العمليات 
اجلهاز  ه��ذا  ي�شتطيع  حيث  ال��زراع��ي��ة؛ 
الرقاقات  م�شف�فة  تقنية  ا�شتخدام  عرب 
 Multiple( التحاليل  متعددة  احلي�ية 
 testing with Biochip Array
Technology( حتديد وج�د متبقيات 
امل�شادات احلي�ية ون�شبتها عرب ت�شخي�ص 
 Temporal( وم��ت��زام��ن  متعدد  ك��ّم��ي 
 Multi-analyte Quantitative

من  ك��ب��رة  مل��ج��م���ع��ة   )Screening
ال���اح��دة  العينة  يف  احلي�ية  امل�����ش��ادات 
حي�ي  م�شاد  كل  وج�د  ت�شخي�ص  من  بدًل 
يخف�ص  مما  منف�شل،  وب�شكل  ِح��دة  على 
ويعزز  العلمي  البحث  على  التحاليل  ُكلف 
منحها  ع��رب  املحلية  املنتجات  تناف�شية 
�شهادات خل� من امل�شادات احلي�ية يف حال 
و�شرعة  منخف�شة  وبتكاليف  ذل��ك  طلب 

فائقة.

ولفت اإىل اأنه ميكن لهذا اجلهاز حتديد 
املنتجات  يف  احلي�ية  امل�شادات  متبقيات 
واحلليب  والدواجن  اللح�م  من  الغذائية 
البحرية  وامل��اأك���لت  الأل��ب��ان  ومنتجات 
والع�شل،  ومنتجاتها  واحلب�ب  والأ�شماك 
الأخرى؛  الغذائية  املنتجات  من  والعديد 
العلمي  للبحث  ن�عيًة  نقلًة  ي�شكل  مم��ا 
ال��زراع��ي��ة  للبح�ث  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  يف 
واجلامعات الأردنية العاملة يف هذا املجال، 
يف  ي�شهم  مم��ا  ال��ق��رار  �شنع  اآل��ي��ة  وي��ع��زز 

و�شالمته  الغذاء  ج�دة  بح�ث  يف  النه��ص 
على  البعيد  امل��دى  على  اإيجابًا  وينعك�ص 

�شحة امل�شتهلك الأردين.
من جانبها، قالت مديرة مديرية بح�ث 
النحل، املهند�شة بنان ال�شق�ر، اأنه ولغايات 
من  التناف�شية  املحلي  املنتج  ميزة  تعزيز 
الع�شل، واإجراء بح�ث اجل�دة على الع�شل 
املحلي وامل�شت�رد وك�شف الغ�ص فيهما، اأدخل 
ج�دة  تقنيات  يف  متخ�ش�شًا  جهازًا  املركز 
منخف�شة  وبتكاليف  غ�شه  وك�شف  الع�شل 

مقارنًة مع التحاليل التقليدية امل�شتخدمة 
يف املختربات حمليًا.

اأداء  يف  الأ�شرع  اجلهازين  كال  ويعترب 
القيا�شية  املعاير  يف  الأدّق  وم��ن  املهمة 
من  الأولن  اجلهازان  وهما  تكلفًة،  والأقل 
منطقة  اإىل  اإدخالهما  مت  اللذان  ن�عهما 
الأجهزة  من  ويعتربان  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
اجل�دة  �شهادات  على  واحلا�شلة  املعتمدة 
يف  وال���دواء  ال��غ��ذاء  ج���دة  م�ؤ�ش�شات  م��ن 

ال�ليات املتحدة الأمريكية واأوروبا.

الوطني للبحوث الزراعية يجهز مختبرا لفحص 
*الكرك متبقيات المضادات الحيوية وجودة العسل

الأردين  الجتماعي  الدميقراطي  احل��زب  قرر 
تر�شيحا  املقبلة  النيابية  بالنتخابات  امل�شاركة 
اأجل  من  امل�شاركة  باأهمية  منه  اإمي��ان��ا  وانتخابا، 

التغير نح� برملان ت�شريعي ورقابي.
عنه  ����ش���ادر  ت�����ش��ري��ح  يف  احل�����زب،  واأ�����ش����اف 
امل�شاركة  ق��رر  اإن��ه  ال�شن�ي،  م�ؤمتره  انعقاد  خ��الل 

وعمان  ال��زرق��اء  منها  دوائ��ر  ع��دة  يف  بالنتخابات 
ال�شابات  من  عدد  وتر�شيح  ومادبا،  واإرب��د  والكرك 
انتخابية  اإىل حتالفات  وال�شباب احلزبين، متطلعا 
ذات  ق���ائ��م  يف  ال�شيا�شية  والأح����زاب  ال��ق���ى  م��ع 
الأي��ام  خ��الل  عنها  �شيعلن  وب��راجم��ي  �شيا�شي  بعد 
املقبلة، وذلك من اأجل حتقيق العدالة الجتماعية 

والإ�شالح ال�شيا�شي املن�ش�د .

*جرش 
جر�ص  حمافظة  يف  التنفيذي  املجل�ص  بحث 
اب� قاع�د، خطة الط�ارئ  برئا�شة املحافظ فرا�ص 
على  وامل��ه��ام  امل�ش�ؤوليات  وت���زي��ع  ال�شتاء،  لف�شل 

الدوائر املخت�شة يف املحافظة.
وناق�ص الجتماع الذي عقد يف مبنى املحافظة، 
ب��ح�����ش���ر م���دي���ري ال���دوائ���ر احل��ك���م��ي��ة، اآل��ي��ات 
يف  ال����زراء  رئي�ص  اجتماع  يف  ورد  مل��ا  ال�شتجابة 
والإيعاز  احلك�مية،  والت�جيهات  الداخلية  وزارة 
العبارات  لتفقد  والبلديات  العامة  الأ�شغال  ملديرية 

ال�شندوقية وجماري ال�شي�ل.

ومت تق�شيم املحافظة اإىل مناطق يراأ�ص كل منها 
واع�شاء  البلدية  رئي�ص  مع  بالتعاون  اإداري  حاكم 
واإعداد  ال�شيانة  اعمال  ملتابعة  التنفيذي  املجل�ص 
اجل�ية  ال��ظ��روف  م��ع  للتعامل  املنا�شبة  الآل��ي��ات 

املختلفة.
العقيد الدكت�ر ماهر  وقال مدير �شرطة جر�ص 
تاأمن  على  نهار  ليل  تعمل  ال�شرطة  اإن  العم��ص، 
الإيعاز  و�شيتم  ممتلكاتهم  وحماية  امل�اطن  راح��ة 
ملديري الأق�شام للقيام بج�لة تفقدية على ال�شدود 
هذه  يف  القاطنن  امل���اط��ن��ن  لت�جيه  والودي����ة 

الأماكن بالنتقال لأماكن اآمنة قبل بدء الأمطار.

*الكرك 
نظم مركز �شابات الغ�ير مبحافظة الكرك ندوة 
ت�ع�ية ح�ل اجلل�ة الع�شائرية عرب تطبيق »زووم« 
والتي  ال�شباب  ل�زارة  ال�شراتيجية  اخلطة  �شمن 
انطلقت بجميع حمافظات اململكة مب�شاركة عدد من 

وجهاء املحافظة.
الث���ار  اىل  ال���ر���ش��ة  يف  امل��ت��ح��دث���ن  وا����ش���ار 
واملجتمع  الأف��راد  على  الع�شائرية  للجل�ة  ال�شلبية 
وقفة  يتطلب  ما  والنف�شية،  املادية  الن�احي  من 
تت�شاوق  من�شفة  اع��راف  لتبني  واعية  جمتمعية 
يف  والجتماعية  والع�شائرية  الدينية  القيم  مع 

التخفيف على النا�ص.
اإن  الطقاطقة،  اإمي���ان  امل��رك��ز  م�شرفة  وق��ال��ت 

ح�ل  ال�شباب  وزارة  خطة  �شمن  ت��اأت��ي  ال���ر���ش��ة 
التعامل  جلهة  اجلل�ة  مبثالب  املجتمعية  الت�عية 
منها  احلد  وكيفية  الع�شائرية  اجلل�ة  م��ش�ع  مع 
واأ�شارت  حدثت.  اإن  ال�شلبية  اآثارها  من  والتخفيف 
اىل ال�شرر ال�اقع على ذوي اجلاين واأقاربه ب�شبب 
�شم�ل اجلل�ة للكثرين من القارب والذين ل عالقة 
لهم مبا ارتكب من جرم، اإ�شافة اإىل الأ�شرار ال�اقعة 
القت�شادية  ال��ن���اح��ي  م��ن  اجل���اين  اق����ارب  ع��ل��ى 

والجتماعية والنف�شية.
النظر  ب��اإع��ادة  ال�ر�شة  يف  امل�شارك�ن  وط��ال��ب 
تفعيل  اىل  بالإ�شافة  الع�شائرية  اجلل�ة  اآليات  يف 
ق�شايا  مع  التعامل  يف  اآم��ن  كمخرج  القان�ن  �شيادة 

اجلل�ة. 

*جرش 
الدكت�ر  جر�ص  يف  ال�شحية  ال�����ش���ؤون  مدير  ق��ال 
ك�رونا  لفرو�ص  ب����ؤرة  ت�جد  ل  ان��ه  الطحان  حممد 
الإ�شابات  جميع  اأن  اإىل  م�شرا  املحافظة،  يف  امل�شتجد 
اأو  املخالطة  طريق  عن  خارجها  من  ج��اءت  جر�ص  يف 
الأنباء  ل�كالة  الطحان  واأ�شاف  ال�شكن.  يف  امل�شاركة 
فرق   4 جر�ص  حمافظة  يف  ي�جد  انه  )برا(  الأردنية 
ال�شاعة لأخذ عينات  ا�شتق�شاء وبائي تعمل على مدار 
من املخالطن واأخرى ع�ش�ائية، واحدة من هذه الفرق 

متحركة  فرق  و3  احلك�مي  جر�ص  م�شت�شفى  يف  ثابتة 
الفرق  ا�شتطاعت هذه  جت�ل يف عم�م املحافظة، حيث 
اأخذ ما يزيد عن47 األف عينة منذ بدء اجلائحة. واأكد 
اللتزام باأمر الدفاع الذي جاء حلماية �شحة امل�اطنن 
اإقامة  او  التجمعات  منع  خالل  من  ال�باء  انت�شار  ومنع 
الحتفالت. بدوره، قال رئي�ص فرق ال�شتق�شاء احمد 
الربماوي، ان الفرق تعمل دون كلل ملحا�شرة هذا ال�باء 
ومنع انت�شاره يف املحافظة حيث تق�م هذه الفرق باأخذ 

ما بن 400 اإىل 500 عينة ي�ميا.

*الزرقاء 
الأوىل  بال�ر�شة  امل�����ش��ارك���ن  اأو���ش��ى 
مديرية  اأطلقتها  التي  ال�ر�ص  �شل�شلة  من 
ملناق�شة  بعد  عن  الزرقاء  حمافظة  �شباب 
الأفراد  على  واآثارها  الع�شائرية  »اجلل�ة 
وامل��ج��ت��م��ع« يف م��رك��ز ���ش��اب��ات ال��زرق��اء 
ال��ن��م���ذج��ي، الث��ن��ن، ب�����ش��رورة اإي��ج��اد 
ب��دائ��ل لإج����الء اأق����ارب اجل���اين مم��ن ل 

عالقة لهم باجلرم .
ك��م��ا اأو�����ش�����ا ب�������ش���رورة احل����د من 
الع�شائرية  اجلل�ة  تطبيق  نطاق  ت��شيع 
واأن  الأول،  ال��ط��رف  ع��ل��ى  واق��ت�����ش��اره��ا 
لالأفراد  احلماية  بتاأمن  احلك�مة  تق�م 
وامل��م��ت��ل��ك��ات ح��ن وق����ع احل���دث وحتى 

جميع  وح��ق���ق  م�ش�ؤوليات  حت��دي��د  يتم 
التعديالت  اإجراء  اإىل  اإ�شافة  الأط��راف، 
اجلل�ة  م��ش�ع  ح�ل  الالزمة  القان�نية 
جميع  تعديل  تت�شمن  بحيث  الع�شائرية 
مع  ين�شجم  ومبا  بها  املرتبطة  الت�شريعات 

مبداأ العدالة و�شيادة القان�ن .
تطبيق  خالل  من  ال�ر�شة  تنظيم  ومت 
الت�شال املرئي زووم ومب�شاركة 40 �شابة 
�شباب  مدير  وح�ش�ر  املركز  اأع�شاء  من 
الغ�يري،  عمر  الدكت�ر  الزرقاء  حمافظة 
ال��ع��زام  جن����ى  امل��ح��ام��ي��ة  فيها  و���ش��ارك 
املحلي  الأمني  املجل�ص  وع�ش�  اخلاليلة، 
الهيئة  ورئي�ص  العم��ص،  نايف  ال�شيخ 

ال�شت�شارية للمركز عبداحلكيم بالل .

وخ�����الل ال����ر����ش���ة ن��اق�����ص احل�����ش���ر 
“اجلل�ة  م��ف��ه���م  امل�����ش��ارك��ات  وال�����ش��اب��ات 
من  وعلى  تطبيقها  وح��دود   “ الع�شائرية 
ت��ط��ب��ق، وع��الق��ة اأه���ل اجل���اين واأق��ارب��ه 
اآث��اره��ا  اىل  وال��ت��ط��رق  اجل��ل���ة،  مب��ش�ع 
ال�شلبية على الأفراد” حتديدًا اأهل اجلاين 
املجتمع  وعلى  معينة”،  درجة  من  واأقاربه 
امل�ؤ�ش�شات  على  ال�شلبية  اآثارها  حيث  من 
واحل��ي��اة الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة. 
الدكت�ر  الزرقاء  �شباب  مدير  اأكد  بدوره، 
تتمثل  ال���ر���ش��ة  اأه��م��ي��ة  اأن  ال��غ���ي��ري 
اأهم حماور م�شروع الت�عية  باعتبارها من 
ال�شلبية  الآث��ار  تزايد  ظل  يف  املجتمعية 
كبر  لعدد  و�شم�لها  الع�شائرية  للجل�ة 

من الأ�شخا�ص من اأقارب اجلاين ممن لي�ص 
يتنافى  ال��ذي  الأم��ر  باجلرم،  عالقة  لهم 
الإ�شالمي  لديننا  الأ�شا�شية  امل��ب��ادئ  مع 
القان�ن  �شيادة  م��ب��داأ  ولأ���ش�����ص  احلنيف 
القت�شادية  امل�شاكل  بتعميق  وي�شهم  كما 
وتاأتي  واملجتمع.  للفرد  والجتماعية 
ال���ر���ش��ة ���ش��م��ن جم��م���ع��ة م���ن ال���ر���ص 
املديرية يف جميع  التي تنفذها  الت�ع�ية 
للمديرية  ال��ت��اب��ع��ة  ال�شبابية  امل��راك��ز 
ومب��ج��م���ع 6 ور�����ص ع��م��ل خ���الل ث��الث��ة 
و�شابًة،  �شابًا   240 فيها  وي�شارك  اأي���ام، 
والق�شاة  ال�جهاء  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة 
ال��ع�����ش��ائ��ري��ن وامل���ح���ام���ن وال��ن��ا���ش��ط��ن 

املحلي. املجتمع  ال�شبابين وم�ؤ�ش�شات 

ميناء حاويات العقبة يحقق 
ارقاما قياسية في المناولة

*العقبة 
الأردن  اإىل  العامل  ب�ابة  العقبة،  حاويات  ميناء  �شركة  حققت 
للحاويات،  املناولة  حجم  يف  قيا�شيا  عددا  العربي،  امل�شرق  ومنطقة 

و�شل اإىل 89225 حاوية مكافئة خالل �شهر اآب املا�شي.
وقال الرئي�ص التنفيذي لل�شركة، �شتيفن ي�جالنجام، يف ت�شريح 
ه�  الرقم  هذا  اإن  )ب��را(  الأردنية  الأنباء  ل�كالة  خا�ص  �شحفي 
اأعلى اإجمايل اإنتاجية مت ت�شجيله خالل ال�شن�ات اخلم�ص املا�شية، 
من  الفرة  لنف�ص  الإنتاجية  اإجمايل  من   %20 ن�شبتها  بلغت  بزيادة 

العام املا�شي 2019 التي بلغت 74073 حاوية مكافئة.
مت  اإجن���ازا  يعد  احل��اوي��ات  من  العدد  ه��ذا  ت�شجيل  اأن  واأ���ش��اف 
الأط���راف  كافة  بذلتها  التي  التعاونية  اجل��ه���د  بف�شل  حتقيقه 
املعنية �شمن �شل�شلة الت�ريد، مبا فيها كل من �شلطة منطقة العقبة 
اجلمارك،  ودائ��رة  العقبة،  تط�ير  و�شركة  اخلا�شة،  القت�شادية 
ف�شاًل عن كافة امل�ؤ�ش�شات احلك�مية ذات العالقة، بالإ�شافة جله�د 
فريق عمل �شركة ميناء حاويات العقبة الدوؤوبة، واملعززة باللتزام 
املمار�شات  اأف�شل  �شمن  الإنتاجية  م�شت�يات  اأعلى  تقدمي  جت��اه 
اأزمة ك�رونا ركزت على  بداية  ال�شركة منذ  اأن  اإىل  واأ�شار  العاملية. 
على  عملياتها  منفذة  ت�شاعدية،  ب�ترة  وحت�شينها  الكفاءة  تعزيز 
مدار ال�شاعة طيلة اأيام الأ�شب�ع دون انقطاع، وذلك من اأجل تلبية 
احلاويات  ميناء  مع  املتعاملن  وكافة  الزبائن  واحتياجات  متطلبات 
مبنتهى الفعالية والت�شاق الذي يت�شم به اأداوؤها. وزاد اأن ال�شركة 
حيث  من   %6 بلغت  زي��ادة  ت�شجيل  احل��ايل  العام  خالل  ا�شتطاعت 
مت  كاملة  حاوية   560540 اإىل  و�شل  ال��ذي  الإنتاجية  اإج��م��ايل 
التخلي�ص عليها، مقارنة مبا و�شل اإىل 527174 حاوية خالل العام 
�شاحنة  مناولة  حركة   210667 جمم�عه  ما  عن  ف�شاًل  املا�شي، 
باملقارنة مع 202647 حركة مناولة �شاحنة يف العام 2019، مربهنًة 
وقت  مع  امل�شت�ى  عالية  خدمة  تقدمي  على  الكبرة  قدرتها  على 

ا�شتجابة قيا�شي من و�ش�ل الب�اخر وال�شاحنات وحتى مغادرتها.

الحزب الديمقراطي االجتماعي 
يقرر المشاركة باالنتخابات النيابية

تنفيذي جرش يعلن 
استعداداته لفصل الشتاء

منتدون يدعون للحد
 من آثار الجلوة العشائرية

ال توجد بؤرة لفيروس
 كورونا في جرش

الزرقاء: ورشة توصي بإيجاد 
بدائل إلجالء أقارب الجاني
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*لندن
ال��ربي��ط��اين  ال������زراء  رئ��ي�����ص  يبحث 
ب�ري�ص ج�ن�ش� ن، فر�ص اإجراءات العزل 
فرو�ص  تف�شي  مل���اج��ه��ة  جم���ددا،  ال��ع��ام 

ك�رونا.
معدل  يف  ارتفاعا  بريطانيا  وت�شهد 
ل  م��ا  اإىل  باملر�ص  اجل��دي��دة  الإ���ش��اب��ات 
وتتزايد  ي�ميا،  حالة  اآلف   6 عن  يقل 
للعالج  يخ�شع�ن  الذين  امل�شابن  اأع��داد 
اأي��ام،   8 كل  ال�شعف  اإىل  امل�شت�شفيات  يف 
الفح��ص  اإج��راء  عمليات  ت�شهد  حن  يف 

تخبطا.
جرانت  الربيطاين  النقل  وزير  وقال 
امل�ؤكد  من  اإن  ني�ز،  �شكاي  ل�شبكة  �شاب�ص، 
للغاية،  حرجا  و�شعا  ت�شهد  بريطانيا  اأن 

واإن على البالد م�اجهة هذا الأمر.
م�ش�ؤويل  كبر  ويتي،  كري�ص  واأ�شاف 
اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  احل��ك���م��ة  يف  ال�شحة 
يف  “ي�شر  بريطانيا  يف  الفرو�ص  تف�شي 
الجتاه اخلطاأ”، واأن البالد متر “بنقطة 

حا�شمة” يف التعامل مع اجلائحة.
ملعرفة  البيانات  “نبحث  ويتي:  وتابع 
الطريقة التي ميكننا من خاللها ال�شيطرة 
م��شم  دخ���ل  قبل  الفرو�ص  تف�شي  على 

ال�شتاء املليء بالتحديات«.
عن  الناجمة  ال�فيات  اإجمايل  ويبلغ 
ك�رونا يف بريطانيا 41777، وهي احل�شيلة 
م�شت�ى  على  واخلام�شة  اأوروب��ا  يف  الأعلى 

العامل.
ت�شجيل  الربيطانية  احلك�مة  ت�قعت 
يف  ك�رونا  بفرو�ص  ي�ميا  اإ�شابة  األف   49
يف  ال�باء  ا�شتمر  حال  يف  املقبل،  اأكت�بر 

م�شت�ياته الت�شاعدية احلالية.
الربيطاين  ني�ز”  “�شكاي  م�قع  وقال 
للحك�مة  العلمين  امل�شت�شارين  كبر  اإن 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ح���ذر امل�����ش���ؤول��ن م���ن اأن 
�شخمة  اأع��دادا  قريبا  ت�شجل  قد  البالد 
اتخاذ  يتم  مل  م��ا  بك�رونا  امل�شابن  م��ن 
اإجراءات �شارمة خلف�ص معدل الإ�شابات 

احلايل.
وق����ال ب��ات��ري��ك ف��الن�����ص يف اإف����ادة 
�شحفية يف داونينغ �شريت اإن عدد حالت 
كل  �شيت�شاعف  اجل��دي��دة  “ك�فيد-19” 

�شبعة اأيام تقريبا.

حتى  الت�شاعد  يف  “�شي�شتمر  واأ�شاف 
حدود  يف  ي�ميا  م�شاب  األف   50 نح�  يبلغ 

منت�شف اأكت�بر«.
ال��ع��دد  ه����ذا  اأن  ف��الن�����ص  واأو�����ش����ح 
 200 من  اأك��ر  اإىل  ذل��ك  بعد  “�شُيرجم 
منت�شف  ب��ح��ل���ل  ال��ي���م  يف  وف���اة  ح��ال��ة 

ن�فمرب«.
ال�شرعة  يتطلب  اإذن  “هذا  وت��اب��ع 
من  الإج���راءات  يكفي  وم��ا  اجل��اد  والعمل 

اأجل خف�ص عدد امل�شابن«.
رئي�ص  م���ن  م��ق��رب��ة  م�����ش��ادر  وق���ال���ت 
اإنه  ج�ن�ش�ن،  ب�ري�ص  الربيطاين  ال���زراء 

ت�شديد  اإمكانية  درا�شة  على  حاليا  يعكف 
انت�شار  ل���ق��ف  ال���ق��ائ��ي��ة  الإج������راءات 

الفرو�ص.
وكانت ال�شلطات الربيطانية قد اأعادت 
يف الأيام القليلة املا�شية فر�ص قي�د على 
نح� 13 ملي�نا ون�شف امللي�ن من �شكان عدد 
من املقاطعات التي �شهدت ارتفاعا كبرا يف 

عدد امل�شابن بك�رونا.
غاية  اإىل  املتحدة،  اململكة  و�شجلت 
اإ�شابة  األ���ف   394 نح�  الث��ن��ن،  ال��ي���م 
بفرو�ص ك�رونا امل�شتجد، من بينها نح� 41 

األف حالة وفاة.

كورونا.. بريطانيا في »مرحلة 
حاسمة« وتتجه للعزل العام *طوكيو

اأج�����رى رئ��ي�����ص ال�������زراء ال��ي��اب��اين اجل��دي��د، 
الرئي�ص  م��ع  حمادثاته  اأوىل  �ش�غا،  ي��شيهيدي 
ت�شلط  هاتفية  مكاملة  يف  ترامب،  دونالد  الأمركي 

ال�ش�ء على العالقة ال�ثيقة بن احلليفن.
اليابان  لل�زراء يف  رئي�شا جديدا  �ش�غا  وانتخب 
الأربعاء املا�شي، خلفا ل�شينزو اآبي، الذي ا�شتقال من 
�شن�ات  ثماين  قرابة  بعد  �شحته  لعتالل  من�شبه 

ق�شاها يف احلكم.
)ترامب(  “اأخربته  لل�شحفين:  �ش�غا  وق��ال 
ال�شالم  اأ���ش��ا���ص  الأم��رك��ي  ال��ي��اب��اين  التحالف  اأن 
وكالة  اأوردت  ما  بح�شب  الإقليمين”،  وال�شتقرار 

الثنن. بر�ص”،  “اأ�ش��شيتد 
وتابع �ش�غا: “اتفقنا على م�ا�شلة التن�شيق عن 
يريد  اإنه  اأي�شا  قال  ترامب  اأن  �ش�غا  وذكر  كثب”. 

زيادة تط�ير التحالف بن البلدين.
ملكافحة  التعاون  على  اتفقا  الزعيمن  اإن  وقال 
والن�وية  ال�شاروخية  والتهديدات  ك�رونا،  فرو�ص 

لك�ريا ال�شمالية.
اأن  بيان  يف  اليابانية  اخلارجية  وزارة  وذك��رت 
 25 ا�شتمرت  التي  مكاملتهما  خالل  تعهدا،  الزعيمن 
دقيقة، بالتعاون يف تط�ير لقاحات لفرو�ص ك�رونا، 
ف�شال عن التحدث عن خماوفهما الأمنية الإقليمية.

الق�شايا  يف  ال�شيا�شية  برباعته  �ش�غا  وا�شتهر 
ومهاراته  اخلارج،  اإىل  كثرا  ي�شافر  ومل  الداخلية، 
اإىل حد كبر، رغم ذلك  الدبل�ما�شية غر معروفة 

يت�قع اأن ي�شر على خطى اآبي.
الدولية  التحديات  من  جمم�عة  �ش�غا  وي��رث 
التي تت�شمن م�ازنة العالقات مع ال�شن يف م�اجهة 
التجارة  ح���ل  امل�شتمر  ال�شيني  الأم��رك��ي  ال��ن��زاع 

وغرها من الق�شايا.
وقال �ش�غا اإن ترامب اأخربه اأنه ميكنه الت�شال 
به يف اأي وقت اإذا حدث �شيء ما. واأ�شاف: “اكت�شبت 
مع  هاتفية  حمادثات  اإج��راء  يف  واآم��ل  الآن،  الثقة 
التفاهم  اليابان وتعميق  ل�شرح م�قف  اآخرين  قادة 

والتعاون املتبادلن”.

*وكاالت 
اأع���ل���ن رئ��ي�����ص ه���ن���دورا����ص، خ�����ان اأورلن�����دو 
هرنانديز، اأن بالده تاأمل يف نقل �شفارتها يف اإ�شرائيل 
يف  اجل��اري،  نهاية  بحل�ل  القد�ص  اإىل  ابيب  تل  من 

خط�ة من املرجح اأن تثر غ�شب الفل�شطينين.
اإنه  “ت�ير”  على  تغريدة  يف  هرنانديز  وق��ال 
بنيامن  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ال�����زراء  رئي�ص  م��ع  حت��دث 
“لتعزيز  ال�شفارة،  نقل  ترتيبات  ح���ل  نتانياه� 

حتالفنا ال�شراتيجي”.
واأ�شاف: “ناأمل اأن نتخذ هذه اخلط�ة التاريخية 
ظل  يف  )ال��ظ��روف(  �شمحت  اإذا  ال��ع��ام  نهاية  قبل 

ال�باء«.
اإن  فيه  ق��ال  بيانا  نتانياه�  اأ���ش��در  جانبه،  من 
ال�شداقة  “اأكد  هرنانديز  مع  الهاتفي  الت�شال 
بن  القائمة  ال�شراتيجية  وال�شراكة  القريبة 
الدعم  على  مبني  بتحالف  املرتبطن  البلدين 

املتبادل والتعاون القت�شادي وال�شيا�شي«.
ويف �شهر دي�شمرب 2017، كانت هندورا�ص اإحدى 
و�ش�تت  اإ�شرائيل  اإىل  ان�شمت  التي  القليلة  الدول 
املتحدة،  الأمم  يف  ط��رح  ال��ذي  القرار  م�شروع  �شد 

ودعا اإىل اإدانة ال�ليات املتحدة ب�شبب قيامها بنقل 
�شفارتها من تل اأبيب اإىل القد�ص.

املتحدة  ال���لي��ات  اأ���ش��درت   2019 يناير  ويف   
اللقاء  عقب  م�شركا  بيانا  وهندورا�ص  واإ�شرائيل 
بن  الربازيلية  العا�شمة  يف  عقد  ال��ذي  الثالثي 
ونتانياه�  ب�مبي�  مايك  الأمركي  اخلارجية  وزير 

وهرنانديز.
العالقات  “تعزيز  على  الثالث  ال��دول  واتفقت 
هندورا�ص،  يف  تنم�ية  م�شاريع  وتن�شيق  ال�شيا�شية 
و�شفارة  تيغ��شيغالبا  يف  اإ�شرائيلية  �شفارة  وفتح 

هندورا�شية يف القد�ص«.
وكان البلد ال�اقع يف اأمركا ال��شطى قد اأ�شار يف 
املا�شي اإىل اأنه قد ينقل �شفارته اإىل القد�ص. ولي�ص 
الراهن،  ال�قت  يف  هندورا�ص  يف  �شفارة  لإ�شرائيل 

لكنها فتحت مكتبا دبل�ما�شيا هناك ال�شهر املا�شي.
املتحدة  ال����لي���ات  ف��ق��ط، وه��م��ا  ب��ل��دان  وف��ت��ح 
ال��ق��د���ص. وج���اء بيان  ���ش��ف��ارت��ن يف  وغ���ات��ي��م��ال، 
دونالد  الأم��رك��ي  الرئي�ص  اإع���الن  بعد  ه��ن��دورا���ص 
ترامب ونتانياه� يف وقت �شابق هذا ال�شهر باأن �شربيا 

وك��ش�ف� �شتفتحان �شفارتن اأي�شا يف القد�ص.

*بكني
حماكاة  فيدي�  ال�شينية  اجل�ية  الق�ات  ن�شرت 
لهج�م ت�شنه قاذفات اإت�ص-6 ذات القدرات الن�وية 
على ق��اع��دة اأن��در���ش���ن اجل���ي��ة يف ج��زي��رة غ���ام 
مع  وذلك  يبدو،  ما  على  الهادي  باملحيط  الأمركية 

ا�شتمرار ت�شاعد حدة الت�تر الإقليمي.
ال�شبت  ي�م  ُن�شر  الذي  الفيدي�،  مقطع  ويتزامن 
عرب ح�شاب الق�ات اجل�ية جلي�ص التحرير ال�شعبي 
مناورات  من  ي�م  ثاين  مع  ويب�،  م�قع  على  ال�شيني 
التي  تاي�ان،  من  بالقرب  ال�شن  جتريها  ع�شكرية 

تطالب باأحقيتها فيها.
اأمركية  ع�شكرية  من�شاآت  ج�ام  جزيرة  وت�شم 
لها  �شيك�ن  التي  اجل�ية  القاعدة  فيها  مبا  ك��ربى، 

دور مهم يف الرد على اأي �شراع ت�شهده منطقة اآ�شيا 
واملحيط الهادي.

و15  دقيقتان  ومدته  الفيدي�،  مقطع  ويظهر 
ثانية، قاذفات اإت�ص-6 وهي تقلع من قاعدة ج�ية 
وه�  طيار  يظهر  الطريق،  منت�شف  ويف  �شحراوية. 
�شاحلي  م��درج  نح�  �شاروخ  لإط��الق  زر  على  ي�شغط 

للطائرات مل يتم الك�شف عن ا�شمه.
تبدو  الذي  املدرج  ي�شرب  وه�  ال�شاروخ  ويظهر 
متاما  م�شابهة  ال�شناعية  الأقمار  له  التقطتها  �ش�ر 

ل�شكل قاعدة اأندر�ش�ن.
القيادة  اأو  ال�شينية  الدفاع  وزارة  ت�شدر  ومل 
الأمركية يف منطقة املحيطن الهندي والهادي ردا 

على طلب تعليق على الفيدي�.

رئيس الوزراء الياباني الجديد 
يجري أول اتصال مع ترامب

محاكاة جوية.. الصين تشن هجوما 
»نوويا« على قاعدة أميركية

هندوراس تعتزم نقل سفارتها 
بإسرائيل من تل أبيب للقدس

*وكاالت
ن��ي���زي��ل��ن��دا  وزراء  رئ��ي�����ش��ة  ق����ررت 
ال��ق��ي���د  تخفيف  اأردي������رن،  ج��ا���ش��ي��ن��دا 
يف  امل�شتجد  ك���رون��ا  بفرو�ص  املرتبطة 
معظم املناطق اإىل اأدنى م�شت�يات الإنذار، 
نح�  تتجه  ال��ب��الد  اإن  قائلة  الث��ن��ن، 

الق�شاء على ك�فيد-19.
واأعلنت اأرديرن اأن ني�زيلندا �شتخف�ص 
اإىل  بالفرو�ص  املت�شل  الإن���ذار  م�شت�ى 
الفئة الأوىل على مقيا�ص من اأربع درجات، 
با�شتثناء اأوكالند، حيث �شجلت الإ�شابات 

يف الآونة الأخرة.
حت��رك��ات��ن��ا  اأدت  “لقد  وق����ال����ت: 
حتت  ال��ف��رو���ص  و���ش��ع  اإىل  اجل��م��اع��ي��ة 
اإ���ش��ادات  حك�متها  ولق��ت  ال�شيطرة”. 
فرو�ص  اأزم���ة  اإدارت��ه��ا  لطريقة  عاملية 

ك�رونا.
مثل  التجمعات  اأن  يعني  القرار  وهذا 
مباراة رغبي مرتقبة يف ويلينغت�ن يف 11 

اأكت�بر �شتنظم من دون اأي قي�د.
بال�باء  وف��اة   25 ني�زيلندا  و�شجلت 
مالين  خم�شة  يبلغ  �شكان  عدد  اأ�شل  من 
حالت  اأي  ت�شجيل  يتم  مل  فيما  ن�شمة، 

جديدة الثنن.
و�شك  ع��ل��ى  ال��ب��الد  اأن  يعتقد  وك���ان 
بعد  ما  مرحلة  يف  الفرو�ص  على  الق�شاء 
اأي  ت�شجيل  دون  م��ن  وي���م��ن  مئة  م��رور 

عدوى اإثر فر�ص اإغالق م�شدد على امل�شت�ى 
ال�طني بن اأواخر مار�ص واأواخر ماي�.

على  ال��ق�����ش��اء  اإن  اأردي������رن  وق���ال���ت 
ال��ف��رو���ص ل ي����زال ه���دف ن��ي���زي��ل��ن��دا. 
ل�زارة  ا�شتكمل  الذي  “التحليل  واأ�شافت: 

هذا  نهاية  بحل�ل  اأن��ه  اإىل  ي�شر  ال�شحة 
مت�شاوية  فر�شة  ه��ن��اك  �شتك�ن  ال�شهر 
ك�فيد-19  على  للق�شاء   50-50 بن�شبة 

مرة جديدة«.
حاجة  “يف  اأوكالند  اأن  اأو�شحت  لكنها 
ب�ؤر  على  للق�شاء  ال�قت”  من  املزيد  اإىل 

املدينة  يف  املا�شي  ال�شهر  ر�شدت  اإ�شابات 
التي تعد 1.5 ملي�ن ن�شمة.

ولهذا  ال�باء  ب�ؤرة  ذلك  “كان  وقالت: 
ال�شبب يجب ت�خي احلذر هناك«.

غر  اأوك��الن��د  ب����ؤرة  م�شدر  ي���زال  ول 
تق�ل  ال�شحية  ال�شلطات  لكن  م��ع��روف، 

التي  نف�شها  الفرو�ص  �شاللة  من  لي�ص  اإنه 
ر�شدت يف وقت �شابق هذه ال�شنة.

رغ��م ذل��ك اأك���دت اأردي����رن اأن اإج��راء 
للمر�شى  املخالطن  وتتبع  مكثفة  فح��ص 
حتت  ال���ب����ؤرة  ه���ذه  اإب��ق��اء  يف  ي�شاهمان 

ال�شيطرة.

نيوزيلندا تخفف قيود كورونا
 وتتجه »للقضاء على الوباء«

*القاهرة
يف  ن�عها  من  عب�ر  عملية  اأول  جنحت، 
تاريخ قناة ال�ش�ي�ص ملنزلق م�ا�شر مك�ن من 

12 ما�ش�رة عمالقة.
اأول  بنجاح  ال�ش�ي�ص  قناة  هيئة  واأف��ادت 
عملية عب�ر من ن�عها يف تاريخ القناة ملنزلق 
من  عمالقة  ما�ش�رة   12 م��ن  مك�ن  م�ا�شر 
قطرها  خ��الل  من  وذل��ك   ،»HDPE« ط��راز 
الهيئة  ق��اط��رات  م��ن  مبجم�عة  وت�جيهها 

واإر�شادها.
وذكرت الهيئة يف بيان اأن امل�ا�شر كانت يف 
رحلة عرب القناة قادمة من الرنويج ومتجهة 

اإىل بنغالدي�ص.
التابعة  امل���ا���ش��ر  ع��ب���ر  عملية  وت��ع��د 
 pipe life« الرنويجية  الأنانبيب  ل�شركة 
جتارب العب�ر غر التقليدية،  من   »Norge

وتدابر  ترتيبات  اتخاذ  عب�رها  ا�شتلزم  اإذ 
ملنزلق  الكبرة  لالأبعاد  نظرًا  ُمعقدة  مالحية 
امل�ا�شر، حيث يبلغ ط�ل 6 م�ا�شر منها 620 
مرًا، بقطر 2.3 مر، فيما ي�شل ط�ل امل�ا�شر 

ال�شت الأخرى 500 مر، بنف�ص القطر.

عب�ر  رحلة  واإج���راءات  ترتيبات  وب��داأت 
منزلق  ع��ب���ر  م��الح��ي  ت�كيل  بطلب  ال��ق��ن��اة 
امل�ا�شر لقناة ال�ش�ي�ص بدًل من اتخاذ طريق 

راأ�ص الرجاء ال�شالح.
العب�ر  عملية  بنجاح  الهيئة  رئي�ص  واأ�شاد 
للقناة،  ال�شفن  عب�ر  حركة  على  التاأثر  دون 

ال�زراء  جمل�ص  رئا�شة  ح�شاب  نقل  ما  بح�شب 
على “في�شب�ك«.

اخليار  تظل  ال�ش�ي�ص  قناة  اأن  على  و�شدد 
الأق�����ش��ر والأ����ش���رع والأك����ر اأم��ان��ا حلركة 
بغرها  مقارنة  والغرب،  ال�شرق  بن  التجارة 

من الطرق املالحية البديلة.

*نيودهلي
ذك���رت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة، الث��ن��ن، اأن 
انهيار  اإث��ر  قتل�ا  الأق��ل،  على  هن�د  ثمانية 
مبدينة  ط���اب��ق،  ث��الث��ة  م��ن  �شكني  مبنى 

م�مباي، العا�شمة املالية للهند، الثنن.
الك�ارث  مكافحة  وكالة  يف  م�ش�ؤول  وقال 
يف الهند اإن ال�كالة تعتقد اأن ما ي�شل اإىل 25 
�شاكنا حما�شرون بن الأنقا�ص، م�شرا اإىل اأن 

فرق الإنقاذ تعمل على اإخراجهم.
م�شادر  قالت  املا�شي،  اأغ�شط�ص   25 ويف 
ر�شمية هندية اإن ما ل يقل عن 100 �شخ�ص 
طمرتهم اأنقا�ص مبنى من خم�شة ط�ابق انهار 

يف بلدة �شناعية غربي البالد.
ماروتي  بهارات�شت  املحلي  النائب  وق��ال 
املبنى  �شكان  اإن  حينها،  لرويرز،  ج�جاويل 
من  كيل�مرا   165 بعد  على  مهاد،  يف  ال�اقع 
املبنى وقت  يك�ن�ا جميعا داخل  م�مباي، مل 

انهياره.
الهند،  يف  �شائعا  اأم��را  املباين  انهيار  ويعد 
الذي  امل��شمية،  الرياح  م��شم  خالل  خ�ش��شا 
تق��ص  اإذ  �شبتمرب،  اإىل  ي�ني�  م��ن  ي�شتمر 

الأمطار الغزيرة اأ�ش�ص الأبنية وت�شعفها.
وعلى الرغم من اأن الرياح امل��شمية مهمة 
يف جن�ب اآ�شيا بالن�شبة للزراعة، فاإنها تت�شبب 
والدمار على  ال�فيات  العديد من  ا ب�ق�ع  اأي�شً

نطاق وا�شع، مبا يف ذلك الفي�شانات وانهيارات 
املباين. ويف عام 2020، اأودت الرياح امل��شمية 
اأكر من  بحياة نح� 1200 �شخ�ص، من بينهم 

800 يف الهند وحدها.

أول عملية عبور لمنزلق 
مواسير في قناة السويس

الهند.. قتلى ومحاصرون في 
انهيار مبنى بمدينة مومباي


