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الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين 
باليوم الوطني للسعودية

*عمان 
ه��ن��اأ ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اأخ���اه خ���ادم احلرمني 
اململكة  ملك  �سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة، مبنا�سبة اليوم الوطني لباده. 
اململكة  �سعب  با�سمه وبا�سم  بعثها،  وعرب جالته، يف برقية 

وامل�ساعر  التهاين  اأ�سدق  عن  وحكومتها  الها�سمية  الأردن��ي��ة 
على  يعيدها  اأن  وجل  عز  اهلل  �سائا  املنا�سبة،  بهذه  الأخوية 
والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ينعم  وهو  ال�سريفني  احلرمني  خادم 
وعلى ال�سعب ال�سعودي ال�سقيق بدوام التقدم والزدهار يف ظل 

قيادته احلكيمة. 

الملك يلقي خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

ـــن الـــغـــذائـــي ـــألم ـــٍز إقــلــيــمــي ل ـــرك ـــم ــل ك ــم ــع ــل تـــوجـــيـــه قـــدراتـــنـــا ل
ــزي فــي الــمــنــطــقــة مــبــنــي عــلــى حــل الــدولــتــيــن ــرك ــم إنــهــاء الـــصـــراع ال
العولمة وضــبــط  عالمنا  فــي  التكامل  بتجديد  ــا  ــورون ك على  التغلب 

*عمان 
عرب  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  �سارك 
الثاثاء، يف اجتماعات  املرئي  تقنية الت�سال 
دورت��ه��ا  يف  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 

اخلام�سة وال�سبعني.
اجلل�سة  يف  خ��ط��اب��ًا  امل��ل��ك  ج��ال��ة  واأل��ق��ى 
العامة لاجتماعات، فيما يلي ن�سه:”ب�سم اهلل 
الأمني  الرئي�س،ال�سيد  الرحيمال�سيد  الرحمن 
اأوقات غري  بالفعل  الفخامة،اإنها  العام،اأ�سحاب 
اعتيادية يف تاريخنا ويف تاريخ الأمم املتحدة، 
الت�����س��ال  تقنية  ع��رب  ال��ي��وم  جنتمع  فنحن 
املرئي لأول مرة منذ 75 عامًا، وهو عمر الأمم 
املتحدة، فيما يوا�سل عاملنا جمابهة وباء كورونا 
اإلينا  �سعوبنا  وتتطلع  املدى،  بعيدة  وتداعياته 
كي نقودها يف جتاوز املجهول بحنكة و�سجاعة.
ك��ل �سيء  ب���داأ  ي�����س��دق، كيف  اأم���ر ل  وه��و 
اأ�ساب �سخ�سًا  بفريو�س ل يرى بالعني املجردة، 
واحدًا يف ركٍن من اأركان العامل، ثم تو�سع ليهز 
العاملي،  واقت�سادنا  ال��دويل،  نظامنا  اأ�سا�سات 

والب�سرية باأكملها.
�سيكون اأمرًا ل ي�سدق اأي�سًا، اإن مل ندرك من 
هذه التجربة، مدى الرتابط فيما بيننا جميعًا، 
فا ميكننا التغلب على هذا الفريو�س بالنطواء 
بني  احلدود  عند  يتوقف  ل  لأنه  اأنف�سنا،  على 

الدول، وكذلك يجب اأن يكون التعاون بيننا.
تابع �س2

*عمان 
الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  اأكد 
اجلديدة  بحلته  “�سند”  تطبيق  اإطاق  اأن 
يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة من خطوات 
لانتقال  احلكومة  فيها  ت�سعى  متتالية 
اإل��ك��رتون��ي��ة وحت���ول رقمي  ن��ح��و ح��ك��وم��ة 
يف  ال�سامية  امللكية  للتوجيهات  ا�ستجابة 

هذا اخل�سو�س.
جاء ذلك خال رعايته لإطاق تطبيق 
الرقمية  احلكومية  للمعامات  “�سند” 
بحّلته اجلديدة الثاثاء يف وزارة القت�ساد 
العدل  وزي��ري  بح�سور  وال��ري��ادة،  الرقمي 
الرقمي  والقت�ساد  التلهوين  ب�سام  الدكتور 
وعدد  الغرايبة،  مثنى  املهند�س  وال��ري��ادة 
وم�ساركة  احلكومية،  املوؤ�س�سات  م��دراء  من 
الريادة،  وجمعية  اإنتاج  جمعية  من  ممثلني 

عرب تقنية الت�سال املرئي )عن ُبعد(.

الذي  املهم  الختاف  اإىل  الرزاز  واأ�سار 
من  كورونا  جائحة  بعد  التطبيق  على  طراأ 
خال اإدخال البيانات املطلوبة من املواطنني 
عرب التطبيق والتاأكد منها يف عملية �سريعة 
ل تتجاوز دقائق، ما ي�سهم يف توفري الوقت 
ذهابهم  يتطلب  ول  املواطنني  على  واجلهد 
لإجناز  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزارات  اإىل 
ال�سحي  التهديد  ظ��ل  يف  �سيما  امل��ع��ام��ات 
نتيجة وباء كورونا، كما ي�ساعد يف الق�ساء 

على الوا�سطة واملح�سوبية.
عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  ووج���ه 
املن�سو�س  العقوبات  ات��خ��اذ  اإىل  ال����رّزاز 
موؤ�ّس�سات  ب��ح��ّق  ال��ّدف��اع  اأوام����ر  يف  عليها 
ودوائر حكومّية ثبت عدم التزام موظفيها 
العاّمة  ال�سامة  ب��اإج��راءات  ومراجعيها 

والوقاية.
بتكليف  اأوع��ز  قد  ال��وزراء  رئي�س  وكان 

جولت  بعمل  ني  املخت�سّ املوظفني  من  عدد 
املوؤ�ّس�سات  من  عدد  على  فجائّية  ميدانّية 
التزام  مدى  ملراقبة  احلكومّية،  والدوائر 
الكّمامات،  ب��ارت��داء  ومراجعيها  موظفيها 
اأمان،  تطبيق  وا�ستخدام  احل��رارة،  وفح�س 

والتباعد اجل�سدي.
املحا�سبة  دي����وان  ال�����رّزاز  وّج����ه  ك��م��ا 
ووح����دات ال��رق��اب��ة ال��داخ��ل��ّي��ة وب��رن��ام��ج 
مفاجئة  زي��ارات  لإج��راء  اخلفي،  املت�سّوق 
حمات  وتنفيذ  اللتزام،  مدى  من  للتحّقق 
املوؤ�س�سات  جميع  على  م�ستمّرة  تفتي�س 

والدوائر احلكومّية.
خمالفات  املكّلفون  املوّظفون  ر�سد  وقد 
ووّثقوا  وموؤ�ّس�سات،  دوائر  ت�سع  يف  �سريحة 
اإىل  رفعها  مّت  تقارير  يف  املخالفات  ه��ذه 
رئي�س الوزراء، الذي اأوعز باتخاذ العقوبات 
املن�سو�س عليها فورًا ودون تهاون. تابع �س2

*الرمثا 
يعود  منزل  يف  الثاثاء،  انفجار،  وق��ع 
لأحد املواطنني ببلدة الطرة، نتيجة ت�سرب 
ب��الأرواح،  اإ�سابات  وق��وع  دون  الطهي،  غاز 

اأب��و  ف��را���س  الرمثا  ل��واء  مت�سرف  بح�سب 
الغنم.

وقال اأبو الغنم لوكالة الأنباء الأردنية 
اليوم  �سباح  الذي وقع  الإنفجار  اأن  )برتا( 

وقوع  دون  املنزل  يف  فادحة  لأ���س��رار  اأدى 
اإ�سابات بالأرواح، مبينا اأن خبري املتفجرات 
عليه  احل�سي  بالك�سف  وقام  للموقع  ح�سر 

وف�سر �سبب النفجار بت�سرب غاز الطهي. 

*واشنطن
املكلف  الأم��ريك��ي  الفريق  رئي�س  اأعلن 
يف  ال�ساوي،  من�سف  كورونا  لقاح  بتطوير 
اللقاح  اأن  عربية«،  نيوز  »�سكاي  مع  ح��وار 
 2020 ع���ام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  م��ت��وف��را  �سيكون 
كورونا  لقاح  اأن  ال�ساوي  وذك��ر  اجل���اري. 
املرحلة  جت���اوز  مب��ج��رد  ج��اه��زا  �سيكون 
يتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا  التجارب،  من  الثالثة 

حاليا اختبار “6 اأنواع من اللقاحات«.
بعد  متوفرا  �سي�سبح  “اللقاح  واأ���س��اف 
ول  التجارب  م��ن  الثالثة  املرحلة  جت��اوز 

ميكن اأن نتوقع متى �ستظهر النتائج«.
وتابع “اأنا اأقول اإنه �سيكون جاهزا بني 
غاية  اإىل  اأو  دي�سمرب  اأو  نوفمرب  اأو  اأكتوبر 
ذلك  اأن  متفائل  اأن��ا  اأق�سى..  كحد  يناير 

�سيكون قبل نهاية ال�سنة اجلارية«.

اللقاح  اإىل  الو�سول  تاأخر  �سبب  وع��ن 
ال�ساوي  اأو�سح  وال�سني،  رو�سيا  مع  مقارنة 
الثالثة من التجارب �سعبة تقنيا  “املرحلة 
ومكلفة ماديا، لذلك ت�ستغرق وقتا طويا.. 
وما اأعلنته رو�سيا وال�سني اأجزم اأنه �سيا�سي 
يتعلق  ل  الأم��ر  تقنيا..  يكون  اأن  من  اأك��ر 
وباإخ�ساع  بالكفاءة  بل  الإع��ان  ب�سرعة 

اأكرب عدد ممكن من الأ�سخا�س للقاح«.

عقوبات بحق مؤسسات حكومية 
لم تلتزم بإجراءات السالمة 

الرزاز: إطالق تطبيق سند خطوة مهمة لالنتقال نحو حكومة إلكترونية

تسرب غاز طهي يسبب اضرارا
 في منزل ببلدة الطرة بالرمثا

منصف السالوي: لقاح كورونا 
سيكون متوفرا قبل نهاية 2020

العضايلة:جميع اإلمكانّيات 
الصحّية للحاالت التي تتطّلب عالجًا 

تحديث الخطة الوطنية للجاهزية 
واالستجابة للتصدي لكورونا

الخارجية: شركة
 ميد ويف ليست أردنية

سطو مسلح على فرع أحد 
البنوك في الجبيهة

اجراء عملية جراحية نادرة في 
مدينة الحسين الطبية

وفاة و627 إصابة محلية و180 حالة شفاء

قفزة غير مسبوقة بعدد 
االصابات بكورونا في المملكة 

تسهيالت تمويلية للمواطنين 
ضمن البرنامج الوطني لإلسكان

*عمان 
قال وزير الدولة ل�سوؤون الإعام اأجمد عودة الع�سايلة اإن جمل�س 
الوزراء  رئي�س  برئا�سة  الثاثاء  عقدها  جل�سة  خال  ناق�س  ال��وزراء 
وباء  اأزم��ة  ملواجهة  املّتخذة  الإج���راءات  �سري  ال���رّزاز،  عمر  الدكتور 

كورونا، واآخر التطّورات وامل�ستجّدات حول ذلك.
لاأمن  الوطني  املركز  يف  �سحفي  اإيجاز  خ��ال  الع�سايلة  واأ���س��ار 
واإدارة الأزمات اإىل اأن احلكومة وبعد �سدور قرار وقف العمل بحجر 
العمارات والبنايات اأمنّيًا، تعول على وعي املواطنني واإدراكهم خلطورة 
فاإّن  “وبالتايل  غريهم،  اإىل  العدوى  نقل  عدم  على  وحر�سهم  الوباء، 
اأّوًل عن �سّحته، و�سّحة اأهله، واأبنائه، واأفراد اأ�سرته،  الفرد م�سوؤول 

وجميع املقّربني منه«.
واأكد اأّن احلكومة �ستوّفر جميع الإمكانّيات ال�سحّية للحالت التي 
تتطّلب عاجًا اأو رعاية �سحّية، اآمًا من اجلميع م�ساندة هذه اجلهود، 

واللتزام واحلر�س، وعدم الت�سّبب بنقل الأذى والعدوى اإىل الغري.
واأعاد الع�سايلة التذكري باأنه �سيتّم تطبيق ن�سو�س اأمر الّدفاع رقم 
)8( ل�سنة 2020 بحّق كّل من تثبت خمالفته، وكّل من يعّر�س �سّحة 
اإىل  لفتًا  اإليهم؛  العدوى  بنقل  ويت�سّبب  للخطر،  و�سامتهم  الأردنيني 
اأّن العقوبات ت�سل حّد احلب�س اإىل ثاث �سنوات، اأو بغرامة مقدارها 

ثاثة اآلف دينار، اأو بكلتا العقوبتني معًا.
تابع �س2

*عمان 
نذير  الدكتور  ل��اأوب��ئ��ة،  الوطنية  اللجنة  با�سم  الناطق  ق��ال 
وال�ستجابة  للجاهزية  الوطنية  اخلطة  حتديث  جرى  اإنه  عبيدات، 

للت�سدي ملر�س كوفد-19 فريو�س كورونا.
مركز  من  الثاثاء،  �سحفي  اإيجاز  خال  عبيدات،  الدكتور  وبني 
ق��درات  تقوية  خ��ال  م��ن  �ستكون  ال�ستجابة  اأن  الأزم����ات،  اإدارة 
واإمكانيات وزارة ال�سحة من خال زيادة القدرة على اكت�ساف وفح�س 
احلالت وعزلها يف اأ�سرع وقت، وحتديد املخالطني ومتابعتهم واإجراء 
ال�سحة،  لوزارة  الإر�سادية  الأدلة  ح�سب  وذلك  الازمة،  الفحو�سات 
الطبية  واملختربات  والتق�سي  الر�سد  فرق  قدرات  زيادة  يتطلب  مما 
قادرة  لتكون  املخربية  والكوا�سف  الفحو�سات  من  كاف  عدد  وتوفر 
قدرات  زي��ادة  من  لبد  اأن��ه  واأك��د  امل�ستجدات.  هذه  مع  التعامل  على 
امل�ست�سفيات التي تقوم بعاج امل�سابني من خال زيادة اأعداد الأ�سرة 
يف امل�ست�سفيات وخا�سة يف وحدات العناية املركزة، وكذلك زيادة عدد 
الطبية  الكوادر  زيادة عدد  التنف�س ال�سطناعي والعمل على  اأجهزة 
هذه  لتعزيز  كبري  بجهد  والدولة  ال�سحة  وزارة  تقوم  حيث  املوؤهلة؛ 
القدرات، مع التاأكيد على �سرورة م�ساركة كافة القطاعات ال�سحية يف 

رفع كفاءة امل�ست�سفيات ووحدات العناية املركزة.
احلفاظ  يف  املواطن  دور  “اأ�سبح  عبيدات  قال  املرحلة،  هذه  ويف 
�سحة  على  احلفاظ  وكذلك  وعائلته  اأ�سرته  و�سحة  �سحته  على 
املجتمع اأكر اأهمية من املراحل ال�سابقة التي مّر بها هذا الوباء، مّما 
اجلهات  تقوم  اأن  و�سرورة  املجال  بهذا  املجتمعي  الوعي  زيادة  يحتم 
وغري  احلكومية  واملوؤ�س�سات  املن�ساآت  اأن  من  للتاأكد  بدورها  الرقابية 
ارتداء  وخا�سة  اخلا�سة  الربوتوكولت  بتطبيق  تقوم  احلكومية 
تخالف  جتمعات  باأية  ال�سماح  وعدم  اجل�سدي  والتباعد  الكمامات 

اأوامر الدفاع”.

*عمان 
املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك��د 
ال�سفري �سيف اهلل علي الفايز اأن �سركة ميد ويف med wave التي 
مل�ساهمتها  عليها  عقوبات  الأوروبي  الحتاد  فر�س  اإىل  تقارير  اأ�سارت 
اأردنية وغري  لي�ست �سركة  ليبيا  املفرو�س على  ال�ساح  يف خرق حظر 

م�سجلة يف الأردن ول وجود لها على الأرا�سي الردنية.
املكان  على  املعنية  اجلهات  قبل  من  الك�سف  مت  اإن��ه  الفايز  وق��ال 
الوثائق  يف  ال��وارد  العنوان  ح�سب  عمان  يف  ال�سركة  مقر  اأن  املزعوم 
الك�سف  اأن  واأ�ساف  فيه.  ال�سركة  لهذه  وج��ود  ل  اأن  وتبني  الأممية 
�سركة  وهي  املكاتب  تلك  ت�ستخدم  اأخ��رى  �سركة  وجود  بنّي  امليداين 
ذات م�سوؤولية حمدودة وم�سجلة لدى وزارة ال�سناعة والتجارة ويوجد 
نتيجة  الدخل  �سريبة  ل�سالح  عمان  عام  مدعي  حل�ساب  عليها  حجز 

وجود خ�سائر على ال�سركة وهي مغلقة منذ العام 2013. 
من  واآخر  اأردين  اأحدهما  ل�سخ�سني  تعود  ال�سركة  ملكية  اإن  وقال 
جن�سية عربية مت اإعان اإفا�سه لوجود مطالبات مالية بحقه يف بلده 
التي �سادرت اأماكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية واأحكام ق�سائية 

يف الأردن وهو غري مقيم حاليا يف الأردن.
تابع �س2

*عمان 
تعر�س فرع تابع لأحد البنوك يف منطقة اجلبيهة �سباح  الثاثاء، 

اىل �سطو م�سلح، من قبل ملثم.
باغا  باأن  العام،  الأمن  مديرية  با�سم  الإعامي  الناطق  واو�سح 
ورد �سباح اليوم، بدخول �سخ�س جمهول وملثم اإىل فرع اأحد البنوك 
حتت  دينار،   2000 بنحو  يقدر  مايل  مبلغ  و�سلب  اجلبيهة،  منطقة  يف 
اجلهات  ان  موؤكدا  الفور،  على  املكان  من  بالفرار  ولذ  ال�ساح،  تهديد 

املخت�سة با�سرت بالتحقيقات ملعرفة ماب�سات احلادث.

*عمان 
يف  العلوي،  والطرف  اليد  بجراحة  متخ�س�س  طبي  فريق  اأج��رى 
جراحية  عملية  الطبية،  احل�سني  ملدينة  التابع  امللكي  التاأهيل  مركز 

نوعية بوا�سطة املنظار لعاج خلع الكتف املتكرر.
العقيد  العلوي  وال��ط��رف  اليد  جراحة  اخت�سا�س  رئي�س  وق��ال 
الطبيب امين م�سطفى، اإنه مت اإجراء عملية نقل الوتر الطويل للع�سلة 
واملفقود من  املتمزق  اأجل ترميم اجلزء  الرا�س، من  دية ثنائية  الَع�سُ
اليد  جراحة  اأول  اخ�سائي  وب��نّي  للمف�سل.  الكتف  لوحة  غ�سروف 
من  تعاين  املري�سة  اأن  خري،  يو�سف  الطبيب  املقدم  العلوي  والطرف 
خلع متكرر يف الكتف الأمين بعد اإجراء عملية تنظري خارج اخلدمات 
الطبية امللكية، ونظرًا لتكرار حدوث اخللع قرر الفريق الطبي اجراء 
العملية دون تدخل جراحي وبوا�سطة املنظار ودون احلاجة اإىل نقل 

طعم عظمي.
العمليات  العمليات اجلراحية تعد من  النوع من  اأن هذا  اإىل  ي�سار 

النادرة واجلديدة يف اخلدمات الطبية امللكية.

*عمان 
جابر،  �سعد  ال��دك��ت��ور  ال�سحة،  وزي���ر  اأع��ل��ن 
ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  ح��ال��ة   634 ت�سجيل 

امل�ستجّد، منها 627 اإ�سابة حملّية.
�سحفي  اإي��ج��از  خ��ال  ج��اب��ر،  الدكتور  وق��ال 
احل��الت  اإن  الأزم���ات،  اإدارة  مركز  يف  الثاثاء، 
امل��ح��ل��ّي��ة ت��وزع��ت ع��ل��ى ال��ن��ح��و الآت����ي: 273 يف 
العا�سمة عّمان، و29 يف الكرك، و120 يف البلقاء، 
الزرقاء، و5 يف جر�س، و52  اإربد، و92 يف  31 يف 
يف  و1  م��اأدب��ا،  يف  و17  عجلون،  يف  و1  م��ع��ان،  يف 
الطفيلة، و6 يف املفرق، بالإ�سافة لت�سجيل حالة 

ل�سيدة ثمانينية يف م�ست�سفى الأمري حمزة،  وفاة 
ت�سجيل  و   33 اإىل  الوفيات  عدد  اإجمايل  لريتفع 
180 حالة �سفاء واأ�سار وزير ال�سحة اإىل اأن فرق 
ام�س،  فح�سًا   12260 اأج��رت  الوبائي  التق�سي 
ليبلغ اإجمايل عدد الفحو�سات منذ بدء اجلائحة 

اإىل 1095748.
الل��ت��زام  امل��واط��ن��ني  ال�سحة  وزي���ر  َودع���ا 
والحتفالت  واملنا�سبات  التجمعات  عن  والبعد 
بتطبيق  والل��ت��زام  التعليمات  تخالف  ال��ت��ي 
الكمامات وا�ستخدام  التباعد اجل�سدي وارتداء 

املعقمات.

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  خال  ال��وزراء  جمل�س  قرر 
الثاثاء برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
املوافقة على اإجراء التعديات املتعلقة بالت�سهيات 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  للمواطنني  امل��م��ن��وح��ة  التمويلية 
ال�سريحة امل�ستهدفة ومواقع امل�ساريع �سمن الربنامج 

الوطني لاإ�سكان / حمور الأرا�سي.
وياأتي القرار للت�سهيل على املواطنني، ومتكينهم 
من احل�سول على التمويات املنا�سبة لغاية احل�سول 
على قطع اأرا�ٍس مائمة لغاية ال�سكن، وذلك يف ظل 
جائحة كورونا وتداعياتها على خمتلف القطاعات.

ال�سداد  اآل��ي��ة  على  تعديات  ال��ق��رار  وت�سمن 
اإدارة  جمل�س  ق��رار  يف  املحددة  الأرا���س��ي  حم��ور  يف 
خال  م��ن   ،  2019  /  10/  30 ب��ت��اري��خ  املوؤ�س�سة 
تخفي�س قيمة الدفعة الأوىل اإىل )5( باملئة بدل 

من )15( باملئة، وزيادة مدة ال�سداد لت�سل اإىل )10( 
تخفي�س  جانب  اإىل  �سنوات،   )7( من  بدل  �سنوات 
قيمة الفائدة اأو ما يعادلها مرابحة اإىل )4( باملئة 
باملئة  و)3.5(  العا�سمة  حمافظة  �سمن  للم�ساريع 
التعديات اخلا�سة  املحافظات، مع تطبيق  يف باقي 
باآلية ال�سداد املذكورة على جميع امل�ستفيدين الذين 

ا�ستكملوا اإجراءاتهم �سابقا �سمن هذا املحور.
كما ت�سمن اأي�سا تعديل اأ�س�س التاأهيل لا�ستفادة 
الربنامج  من  )الأرا�سي(  الثاين  املحور  م�ساريع  من 
ن�سب  بتحديد  املوؤ�س�سة  عام  مدير  بتفوي�س  وذلك 
م�سروع،  لكل  واخلا�س  العام  للقطاعني  ال�ستفادة 
تتجاوز  ل  اأن  على  امل�سروع،  وطبيعة  يتنا�سب  ومبا 
الن�سبة املفو�سة للمدير العام عن )10( باملئة زيادة 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  قرار  يف  املحددة  نق�سان  اأو 
بتاريخ 30 /10 /2019.              تابع �س2
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*عمان 
عرب  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  �سارك 
تقنية الت�سال املرئي الثاثاء، يف اجتماعات 
دورت��ه��ا  يف  املتحدة  ل���اأمم  العامة  اجلمعية 

اخلام�سة وال�سبعني.
امل��ل��ك خ��ط��اب��ًا يف اجلل�سة  واأل��ق��ى ج��ال��ة 
ن�سه:«ب�سم  يلي  فيما  لاجتماعات،  العامة 
الرئي�س،ال�سيد  الرحيمال�سيد  الرحمن  اهلل 
بالفعل  الفخامة،اإنها  العام،اأ�سحاب  الأم��ني 
تاريخ  ويف  تاريخنا  يف  اعتيادية  غري  اأوق��ات 
الأمم املتحدة، فنحن جنتمع اليوم عرب تقنية 
وهو  عامًا،   75 منذ  مرة  لأول  املرئي  الت�سال 
عمر الأمم املتحدة، فيما يوا�سل عاملنا جمابهة 
وتتطلع  املدى،  بعيدة  وتداعياته  كورونا  وباء 
املجهول  جت��اوز  يف  نقودها  كي  اإلينا  �سعوبنا 

بحنكة و�سجاعة.
�سيء  ك��ل  ب��داأ  كيف  ي�سدق،  ل  اأم��ر  وه��و 
بفريو�س ل يرى بالعني املجردة، اأ�ساب �سخ�سًا 

واحدًا يف ركٍن من اأركان العامل، ثم تو�سع ليهز 
العاملي،  واقت�سادنا  ال��دويل،  نظامنا  اأ�سا�سات 

والب�سرية باأكملها.
ندرك  مل  اإن  اأي�سًا،  ي�سدق  ل  اأم��رًا  �سيكون 
بيننا  فيما  الرتابط  مدى  التجربة،  هذه  من 
الفريو�س  هذا  على  التغلب  ميكننا  فا  جميعًا، 
عند  يتوقف  ل  لأنه  اأنف�سنا،  على  بالنطواء 
يكون  اأن  يجب  وك��ذل��ك  ال���دول،  ب��ني  احل���دود 

التعاون بيننا.
“كورونا”  ع���ل���ى  ال��ت��غ��ل��ب  مي��ك��ن��ن��ا  ل 
وتداعياتها، اإل عرب جتديد التكامل يف عاملنا، 
�سامة  ت�سبح  بحيث  العوملة،  �سبط  واإع���ادة 
اجلوهريان،  هدفانا  هما  وازده��اره��ا  �سعوبنا 
قوته  ونقاط  بلٍد  كل  اإمكانيات  يف  ون�ستثمر 
اإقليمية،  اأم���ان  �سبكات  لت�سكيل  وم����وارده، 
دون  احليوية  الإم���دادات  تدفق  على  حتافظ 
انقطاع، لتهيئنا ب�سكٍل اأف�سل، للتعامل مع العامل 
نق�س  �سيكون  اأ�سدقائي،  اجلائحة.  بعد  ما 

الغذاء من بني التحديات العديدة التي �سيتعني 
بكثرٍي  اأو���س��ع  ن��ط��اق  وع��ل��ى  مواجهتها،  علينا 
بالظهور  ذلك  ب��داأ  وقد  ال�سابقة.  العقود  من 
بالفعل، فنحن نرى تهديداٍت لاأمن الغذائي يف 
الاجئني  جمتمعات  يهدد  اجلوع  ونرى  لبنان، 
املعر�سة للخطر يف منطقتنا، واملجتمعات التي 
تعي�س بالفقر يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط، 

واإفريقيا، واأمريكا الاتينية، ومناطق اأخرى.
رئي�سية  اأولوية  اخلطر  لهذا  التح�سري  اإن 
ما  لفعل  ا�ستعداٍد  على  اأي�سا  ونحن  ل���اأردن، 
منطقتنا  م�����س��اع��دة  يف  للم�ساهمة  بو�سعنا 
للعمل  قدراتنا  توجيه  خال  من  واأ�سدقائنا، 

كمركٍز اإقليمي لاأمن الغذائي.
واإميانًا منا باأهمية الأمن الغذائي لاأجيال 
على  باحلفاظ  بقوة  ملتزمون  فنحن  القادمة، 
الب�سرية،  احلياة  ل�ستمرار  الرئي�سي  امل�سدر 

وهي البيئة التي نعي�س فيها.
البيئة  حماية  ب��اأن  اإمياننا  من  وانطاقًا 

الطبيعية �ستف�سي يف املح�سلة اإىل حماية كل 
�سيعر�س  ميثاقًا،  الأردن  اأع��د  الوجود،  يف  ما 
اأمام اجلمعية العامة لاأمم املتحدة، وهو مينح 
من  احلّية  والكائنات  حم��ددة،  بيئية  اأنظمة 
باحلياة،  القانوين  احل��ق  وحيوانات،  نباتات 
الب�سرية.  وجود  ا�ستمرارية  ي�سمن  وبالتايل، 
الأمم  اأه���داف  م��ع  تتما�سى  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن 
يف  ت�ساهم  والتي  امل�ستدامة،  للتنمية  املتحدة 

احلفاظ على البيئة، ل�سمان ازدهار عاملنا.
م��راآة  “كورونا”  اأزم��ة  اأ�سدقائي،و�سعت 
اأمام عاملنا، لرتينا نقاط �سعف نظامنا العاملي، 
و�سفه  مي��ك��ن  م��ا  متنحنا  ق��د  ف��اإن��ه��ا  وه��ك��ذا، 
دور  يف  النظر  لإع���ادة  التاريخية  باللحظة 
الأخ��رى،  الدولية  واملنظمات  املتحدة  الأمم 
التحديات  مع  التعامل  يف  تاأثريًا  اأكر  لت�سبح 
اأو  اأوب��ئ��ة  اأك��ان��ت  ���س��واًء  القدمية واجل��دي��دة، 
وانعدام  الظلم  دام  وم��ا  حمتدمة.  �سراعاٍت 
على  العامل،  يف  مكاٍن  اأي  يف  م�ستمرين  ال�سام 

العمل،  يف  ت�ستمر  واأن  تكّل  األ  املتحدة  الأمم 
بهذا  العمل  ن��وا���س��ل  اأن  اأي�����س��ًا  نحن  وعلينا 

الجتاه.
هو  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني  ال�سراع  اإن 
الأمم  تاأ�سي�س  منذ  بداأ  الذي  الوحيد  ال�سراع 
ه��ذا.  يومنا  اإىل  يتفاقم  زال  وم��ا  امل��ت��ح��دة، 
يف  املركزي  ال�سراع  لإنهاء  الوحيد  وال�سبيل 
منطقتي، مبني على حل الدولتني، وفقًا للقانون 
والطريق  املتحدة.  الأمم  وق���رارات  ال��دويل 
اأن  يجب  والدائم  العادل  ال�سام  نحو  الوحيد 
يف�سي اإىل قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة، 
خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة،  ذات 
وعا�سمتها   ،196 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع 
اإىل  و�سام  اأمن  يف  لتعي�س  ال�سرقية،  القد�س 

جانب اإ�سرائيل.
ول ميكننا الو�سول اإىل حل لهذا ال�سراع، 
ال�سريف  القد�س  على  للحفاظ  العمل  دون 
جلميع  ل��ل�����س��ام،  ورم����زًا  جتمعنا  ك��م��دي��ن��ة 

من  الها�سمية،  الو�ساية  وك�ساحب  الب�سرية. 
الإ�سامية  املقد�سات  على  احلفاظ  واجبي 
م�سوؤولية  ول��ك��ّن  ال��ق��د���س،  يف  وامل�سيحية 
عاتقنا  على  تقع  املقد�سة  املدينة  حماية 

. جميعًا
اإىل الأمم املتحدة  اأ�سدقائي،ان�سم الأردن 
بعد عقٍد من تاأ�سي�سها، ومنذ ذلك الوقت، عملنا 
بكل طاقتنا كع�سو يف هذه املنظمة، لل�سعي نحو 
امل�ستدامة.  والتنمية  العاملي  ال�سام  حتقيق 
لتاأ�سي�س  وال�سبعني  اخلام�سة  ال��ذك��رى  ويف 
باأهدافها  زلنا ملتزمني  املهمة، ما  املنظمة  هذه 
وتقبًا  و�سامًا  ازده���ارًا  اأك��ر  ع��امل  بناء  يف 
الدقيقة  الفرتة  هذه  يف  نرى  ونحن  للجميع. 

التي منر بها، فر�سًة لتحقيق هذه الأهداف.
دعونا ن�ستفيد من هذه الفر�سة لنكون اأكر 
اأفعالنا،  يف  جراأًة  واأكر  طموحاتنا،  يف  جراأًة 

واأكر جراأًة يف اإمياننا بقدرتنا على النجاح.
�سكرًا جزيًا”.

الملك: سالمة شعوبنا وازدهارها هما هدفانا الجوهريان

*عمان 
اإىل  ال��رّزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  وجه   
الّدفاع  اأوام��ر  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  اتخاذ 
التزام  عدم  ثبت  حكومّية  ودوائ��ر  موؤ�ّس�سات  بحّق 
العاّمة  ال�سامة  ب��اإج��راءات  ومراجعيها  موظفيها 

والوقاية.
من  عدد  بتكليف  اأوعز  قد  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
فجائّية  ميدانّية  جولت  بعمل  ني  املخت�سّ املوظفني 
على عدد من املوؤ�ّس�سات والدوائر احلكومّية، ملراقبة 
مدى التزام موظفيها ومراجعيها بارتداء الكّمامات، 
وفح�س احلرارة، وا�ستخدام تطبيق اأمان، والتباعد 

اجل�سدي.
ووح���دات  املحا�سبة  دي���وان  ال����رّزاز  وّج���ه  كما 
الرقابة الداخلّية وبرنامج املت�سّوق اخلفي، لإجراء 

وتنفيذ  اللتزام،  مدى  من  للتحّقق  مفاجئة  زيارات 
املوؤ�س�سات  جميع  على  م�ستمّرة  تفتي�س  حمات 

والدوائر احلكومّية.
�سريحة  خمالفات  املكّلفون  املوّظفون  ر�سد  وقد 
املخالفات  هذه  ووّثقوا  وموؤ�ّس�سات،  دوائ��ر  ت�سع  يف 
اأوعز  الذي  الوزراء،  رئي�س  اإىل  رفعها  مّت  تقارير  يف 
باتخاذ العقوبات املن�سو�س عليها فورًا ودون تهاون.

خمتلف  من  الرقابة  فرق  اأّن  على  ال��رّزاز  و�سّدد 
ملراقبة  با�ستمرار  امليداين  عملها  �ستوا�سل  اجلهات 
دوري  ب�سكل  احلكومّية  والدوائر  املوؤ�ّس�سات  التزام 
اللتزام  درج��ات  اأق�سى  حتقيق  ل�سمان  ومفاجئ، 
عمل  اأن  اإىل  لفتًا  والوقاية،  ال�سامة  باإجراءات 
بل  ع��ّم��ان،  العا�سمة  على  يقت�سر  لن  الفرق  ه��ذه 

�سي�سمل جميع حمافظات ومناطق اململكة.

*عمان 
عقدها  التي  جل�سته  خال  ال��وزراء  جمل�س  قرر 
الثاثاء برئا�سة رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
املوافقة على اإجراء التعديات املتعلقة بالت�سهيات 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  للمواطنني  امل��م��ن��وح��ة  التمويلية 
ال�سريحة امل�ستهدفة ومواقع امل�ساريع �سمن الربنامج 

الوطني لاإ�سكان / حمور الأرا�سي.
وياأتي القرار للت�سهيل على املواطنني، ومتكينهم 
من احل�سول على التمويات املنا�سبة لغاية احل�سول 
على قطع اأرا�ٍس مائمة لغاية ال�سكن، وذلك يف ظل 
جائحة كورونا وتداعياتها على خمتلف القطاعات.

ال�سداد  اآل��ي��ة  على  تعديات  ال��ق��رار  وت�سمن 
اإدارة  جمل�س  ق��رار  يف  املحددة  الأرا���س��ي  حم��ور  يف 
خال  م��ن   ،  2019  /  10/  30 ب��ت��اري��خ  املوؤ�س�سة 
تخفي�س قيمة الدفعة الأوىل اإىل )5( باملئة بدل 
من )15( باملئة، وزيادة مدة ال�سداد لت�سل اإىل )10( 
تخفي�س  جانب  اإىل  �سنوات،   )7( من  بدل  �سنوات 
قيمة الفائدة اأو ما يعادلها مرابحة اإىل )4( باملئة 

باملئة  و)3.5(  العا�سمة  حمافظة  �سمن  للم�ساريع 
التعديات اخلا�سة  املحافظات، مع تطبيق  يف باقي 
باآلية ال�سداد املذكورة على جميع امل�ستفيدين الذين 

ا�ستكملوا اإجراءاتهم �سابقا �سمن هذا املحور.
كما ت�سمن اأي�سا تعديل اأ�س�س التاأهيل لا�ستفادة 
الربنامج  من  )الأرا�سي(  الثاين  املحور  م�ساريع  من 
ن�سب  بتحديد  املوؤ�س�سة  عام  مدير  بتفوي�س  وذلك 
م�سروع،  لكل  واخلا�س  العام  للقطاعني  ال�ستفادة 
تتجاوز  ل  اأن  على  امل�سروع،  وطبيعة  يتنا�سب  ومبا 
الن�سبة املفو�سة للمدير العام عن )10( باملئة زيادة 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  قرار  يف  املحددة  نق�سان  اأو 

بتاريخ 30 /10 /2019.
وبح�سب القرار، مت اإدراج م�ساريع ) اأم اجلمال/ 
املفرق، واأم ال�سافيح/ الطفيلة، والرمثا)2( /اإربد، 
الربنامج  م�ساريع  �سمن  ال��زرق��اء(  وم��رح��ب)1(/ 
الوطني لاإ�سكان، ومبجموع يبلغ )487( قطعة اأر�س 
يف  ذكرها  وال��وارد  قطعة   )1700( اإجمايل  وع��دد 
قرار جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة بتاريخ 30 /10 /2019.

*عمان 
اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأك��د 
الفايز  علي  اهلل  �سيف  ال�سفري  املغرتبني  و���س��وؤون 
اأ���س��ارت  التي   med wave وي��ف  ميد  �سركة  اأن 
الأوروبي عقوبات عليها  اإىل فر�س الحتاد  تقارير 
مل�ساهمتها يف خرق حظر ال�ساح املفرو�س على ليبيا 
ول  الأردن  يف  م�سجلة  وغري  اأردنية  �سركة  لي�ست 

وجود لها على الأرا�سي الردنية.
اجلهات  قبل  من  الك�سف  مت  اإن��ه  الفايز  وق��ال 
املعنية على املكان املزعوم اأن مقر ال�سركة يف عمان 
وتبني  الأممية  الوثائق  يف  ال��وارد  العنوان  ح�سب 
الك�سف  اأن  واأ�ساف  فيه.  ال�سركة  لهذه  وجود  ل  اأن 
تلك  ت�ستخدم  اأخ���رى  �سركة  وج��ود  ب��نّي  امل��ي��داين 
املكاتب وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وم�سجلة 

عليها  حجز  ويوجد  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  لدى 
الدخل  �سريبة  ل�سالح  عمان  ع��ام  مدعي  حل�ساب 
نتيجة وجود خ�سائر على ال�سركة وهي مغلقة منذ 
العام 2013. وقال اإن ملكية ال�سركة تعود ل�سخ�سني 
اإعان  مت  عربية  جن�سية  من  واآخر  اأردين  اأحدهما 
التي  بلده  يف  بحقه  مالية  مطالبات  لوجود  اإفا�سه 
مالية  مطالبات  بحقه  يوجد  كما  اأماكه،  �سادرت 
واأحكام ق�سائية يف الأردن وهو غري مقيم حاليا يف 

الأردن.
املعلومات  جميع  اإر�سال  �سيتم  اإنه  الفايز  وقال 
عمان  يف  مقرها  وج��ود  ال�سركة  ادع��اء  تفند  التي 
لي�ست  ال�سركة  اأن  تظهر  التي  املعلومات  وك��ام��ل 
اأرا�سيه اإىل اجلهات  م�سجلة يف الأردن ول تعمل يف 

الدولية املعنية.

*عمان 
اأك���د رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور عمر 
بحلته  »�سند«  تطبيق  اإط��اق  اأن  ال��رزاز 
مهمة  وخطوة  نوعية  نقلة  يعد  اجلديدة 
احلكومة  فيها  ت�سعى  متتالية  خطوات  من 
وحتول  اإلكرتونية  حكومة  نحو  لانتقال 
امللكية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  ا���س��ت��ج��اب��ة  رق��م��ي 

ال�سامية يف هذا اخل�سو�س.
ج���اء ذل���ك خ���ال رع��اي��ت��ه لإط���اق 
احلكومية  للمعامات  “�سند”  تطبيق 
يف  ال��ث��اث��اء  اجل��دي��دة  بحّلته  الرقمية 
وال���ري���ادة،  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  وزارة 
ب�سام  ال��دك��ت��ور  ال��ع��دل  وزي���ري  بح�سور 
والريادة  الرقمي  والقت�ساد  التلهوين 
الغرايبة، وعدد من مدراء  املهند�س مثنى 
ممثلني  وم�ساركة  احلكومية،  املوؤ�س�سات 
عرب  الريادة،  وجمعية  اإنتاج  جمعية  من 

تقنية الت�سال املرئي )عن ُبعد(.
واأ�سار الرزاز اإىل الختاف املهم الذي 
كورونا  جائحة  بعد  التطبيق  على  ط��راأ 
من  املطلوبة  البيانات  اإدخ��ال  خ��ال  من 
يف  منها  والتاأكد  التطبيق  عرب  املواطنني 
عملية �سريعة ل تتجاوز دقائق، ما ي�سهم 
يف توفري الوقت واجلهد على املواطنني ول 
واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  اإىل  ذهابهم  يتطلب 
ظل  يف  �سيما  املعامات  لإجناز  احلكومية 
ك��ورون��ا،  وب��اء  نتيجة  ال�سحي  التهديد 
الوا�سطة  على  الق�ساء  يف  ي�ساعد  كما 

واملح�سوبية.
خدمات  يقدم  التطبيق  اأن  واأ���س��اف 
ووزارات  موؤ�س�سات  يف  رقمية  اإلكرتونية 
الجتماعي،  ال�سمان  كموؤ�س�سة  مهمة 
الأح��وال  ودائ��رة  الكربى،  عّمان  واأمانة 
ال��ع��دل  ووزارات  واجل������وازات،  امل��دن��ي��ة 

والتنمية  والتموين  والتجارة  وال�سناعة 
ودائ��رة  املحلية  والإدارة  الجتماعية 
م��راق��ب��ة ال�����س��رك��ات، ودائ����رة الأرا���س��ي 
الوطنية،  املعونة  و�سندوق  وامل�ساحة، 

“بخدمتكم«. اإ�سافة اإىل من�سة 
كما اأكد رئي�س الوزراء اأهمية التغذية 
التطبيق  م�ستخدمي  قبل  من  الراجعة 
الوزارات  واأداء  املقدمة  اخلدمات  لتقييم 
اأو  الراأي  اإبداء  واملوؤ�س�سات احلكومية، مع 
تقدمي ال�سكاوى عرب من�سة “ بخدمتكم«.
النوعية  النقلة  اإىل  ال����رزاز   ولفت 
احل��ك��وم��ي��ة  اخل����دم����ات  ا����س���ت���خ���دام  يف 
الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن قبل امل��واط��ن��ني، وذل��ك 
معاملة  مليون   9 من  اأكر  اإجناز  خال  من 
خ��ال ال��ع��ام احل���ايل م��ق��ارن��ة م��ع نحو 2 
املا�سي،  العام  يف  معاملة  ون�سف  مليون 
قطاع  يف  اخلا�س  القطاع  دور  على  مثنيا 
الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف جعل 
الأردن منوذجا يف التطور الرقمي، قائا: 
هذا  تطوير  يف  لنا  اأ�سا�سي  ردي��ف  اأنتم   «

القطاع«.
املو�سول  �سكره  ع��ن  ال���رزاز  واأع���رب 
يف  �ساهمت  التي  واملوؤ�س�سات  الوزارات  لكل 
اجلديدة  بحلته  �سند”   “ تطبيق  اإط��اق 
م�سيدا  رقمية،  لتكون  خدماتها  وحتديث 
والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزارة  بجهود 
وع��م��ل��ه��ا ال�������دوؤوب لإط�����اق ال��ت��ط��ب��ي��ق 
ظل  يف  املعنية  املوؤ�س�سات  مع  بال�سراكة 
الظروف التي متر بها اململكة نتيجة وباء 

كورونا وتداعياته املختلفة.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال وزي����ر الق��ت�����س��اد 
الرقمي والريادة املهند�س مثنى الغرايبة 
من  املقدمة  الرقمية  اخلدمات  ع��دد  اإن 
 100 “ �سند” ت�ساعفت من  خال تطبيق 

الأوىل،  امل��رح��ل��ة  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ة 
الكرتونية  خ��دم��ة   200 م��ن  اأك���ر  اإىل 
موزعة على اإحدى ع�سرة وزارة وموؤ�س�سة 

حكومية.
ال����وزارة  اأن  اإىل  ال��غ��راي��ب��ة  واأ����س���ار 
“�سند”  تطبيق  تفعيل  اآل��ي��ة  اع��ت��م��دت 
من  التحقق  ن��ظ��ام  با�ستخدام  ُب��ع��د  ع��ن 
احلديثة  الآليات  من  تعترب  والتي  الوجه 
ر�سم  بوا�سطة  الأ�سخا�س  هوية  لتحديد 
خرائط ملامح الوجه ومقارنتها مبعلومات 
دائ��رة  يف  امل��خ��زن��ة  البيانات  ق��اع��دة  يف 

الأحوال املدنية واجلوازات.
بحلته  ي��وف��ر  التطبيق  اإن  واأ���س��اف 
خا�سة  م��ع��ل��وم��ات��ي��ة  ل��وح��ة  اجل���دي���دة 
الوثائق  معلومات  على  حتتوي  بامل�ستخدم 

الأ�سا�سية اخلا�سة به.
متاحا  �سيكون  التطبيق  اأن  اإىل  ولفت 
داخل  املواطنني  جميع  اأم��ام  لا�ستخدام 
ولأف��راد  اخل��ارج  يف  للمغرتبني  و  اململكة، 
اجلي�س   - الأردن���ي���ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
تفعيل  م��ن  يتمكنوا  مل  ال��ذي��ن  ال��ع��رب��ي، 
الأوىل  ن�سخته  يف  التطبيق  وا�ستخدام 

ال�سابقة. �سمن الآلية 
اجلديدة  بحلته  �سند”   “ اأن  واأ�ساف 
�سيتيح مل�ستخدمي خدمات املوؤ�س�سة العامة 
ميزة  الإلكرتونية  الجتماعي  لل�سمان 
التطبيق  اإىل  مبا�سرة  امل��وح��د  ال��دخ��ول 
باخلدمات  اخلا�سة  املرور  كلمة  خال  من 
للقيام  احلاجة  دون  لل�سمان  الإلكرتونية 

لتفعيله. بعملية ت�سجيل جديدة 
هناك  اأن  اإىل  ال��غ��راب��ي��ة  اأ���س��ار  كما 
الإقبال  حجم  يف  وملحوظا  كبريا  تزايدا 
ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة 
الإل��ك��رتون��ي��ة م��ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني، من 

املعامات  بعدد  اخلا�سة  الأرق���ام  خ��ال 
واملوؤ�س�سات  الوزارات  اإلكرتونيا يف  املنجزة 

املختلفة. احلكومية 
املنجزة  املعامات  عدد  اأن  اإىل  ولفت 
اإلكرتونيًا لغاية نهاية �سهر اآب املا�سي بلغ 
اأربعة  يعادل  ما  اأي  معامات   9،472،404
ا�سعاف الرقم امل�سجل يف عام 2019 للفرتة 
ذاتها، والتي بلغت 2،569،321 معاملة، ما 
من  والعتماد  الكبري  القبال  على  يدل 
قبل املواطنني على اخلدمات الإلكرتونية 
ولفت  عليهم.  واجلهد  الوقت  توفر  التي 
خدمة  �ستطلق  ال��وزارة  اأن  اإىل  الغرايبة 
�ستمكن  والتي  قريبا،  اللكرتوين  التوقيع 
احلكومية  معاماتهم  تنفيذ  من  املواطنني 
اإىل  احل��اج��ة  دون  ك��ام��ل  ب�سكل  رق��م��ي��ا 
كما  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  التواجد 
بالتوقيع  الورق  على  التوقيع  �سي�ستبدل 
للم�ساهمة  قانونيا،  عليه  املوافق  الرقمي 

يف توفري الوقت واجلهد على املواطنني.
ويتيح تطبيق “�سند” باحللة اجلديدة 
الدخول اإىل اخلدمات احلكومية الرقمية 
من قبل املواطنني بالرقم الوطني اخلا�س 
كلمات  من  بدًل  موحدة،  مرور  وكلمة  بهم 
احلكومية  املعامات  لإجناز  متعددة  مرور 
اخل���دم���ات  اإىل  وال���و����س���ول  ال��رق��م��ي��ة 
امل�سافة  وال��وزارات  للموؤ�س�سات  الرقمية 
اآلية  اعتماد  �سيتم  كما  التطبيق.  هذا  يف 
با�ستخدام  ُب��ع��د  ع��ن  التطبيق  تفعيل 
و�سهولة،  باأمان  الوجه  من  التحقق  نظام 
اإ�سافة اىل ا�ستخدام �سوؤال للتحقق حول 
درجات  اأق�سى  ل�سمان  امل�ستخدم  معلومات 
املواطنني  زي���ارة  اإل��غ��اء  لغايات  الأم���ان، 
كانت  التي  التفعيل  ملحطات  ال�سخ�سية 

�سابقا. ت�ستخدم 

*عمان 
قال وزير الدولة ل�سوؤون الإعام اأجمد 
ناق�س  ال��وزراء  جمل�س  اإن  الع�سايلة  عودة 
برئا�سة  ال��ث��اث��اء  عقدها  جل�سة  خ��ال 
�سري  ال��رّزاز،  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س 
وباء  اأزم��ة  ملواجهة  املّتخذة  الإج���راءات 
كورونا، واآخر التطّورات وامل�ستجّدات حول 

ذلك.
واأ�سار الع�سايلة خال اإيجاز �سحفي يف 
اإىل  الأزم��ات  واإدارة  لاأمن  الوطني  املركز 
اأن احلكومة وبعد �سدور قرار وقف العمل 
تعول  اأمنّيًا،  والبنايات  العمارات  بحجر 
خلطورة  واإدراك��ه��م  املواطنني  وع��ي  على 
العدوى  نقل  عدم  على  وحر�سهم  الوباء، 
م�سوؤول  الفرد  فاإّن  “وبالتايل  غريهم،  اإىل 
واأبنائه،  اأهله،  و�سّحة  �سّحته،  عن  اأّوًل 

واأفراد اأ�سرته، وجميع املقّربني منه«.
جميع  ���س��ت��وّف��ر  احل��ك��وم��ة  اأّن  واأك����د 

التي تتطّلب  ال�سحّية للحالت  الإمكانّيات 
اجلميع  من  اآمًا  �سحّية،  رعاية  اأو  عاجًا 
م�ساندة هذه اجلهود، واللتزام واحلر�س، 
اإىل  والعدوى  الأذى  بنقل  الت�سّبب  وعدم 

الغري.
�سيتّم  باأنه  التذكري  الع�سايلة  واأع��اد 
تطبيق ن�سو�س اأمر الّدفاع رقم )8( ل�سنة 
2020 بحّق كّل من تثبت خمالفته، وكّل من 
يعّر�س �سّحة الأردنيني و�سامتهم للخطر، 
اإىل  لفتًا  اإليهم؛  العدوى  بنقل  ويت�سّبب 
ثاث  اإىل  احلب�س  حّد  ت�سل  العقوبات  اأّن 
اآلف  ثاثة  مقدارها  بغرامة  اأو  �سنوات، 

دينار، اأو بكلتا العقوبتني معًا.
بدء  موعد  على  الع�سايلة  اأّك���د  كما 
تنفيذ قرار وقف احلجر املوؤ�ّس�سي الفندقي 
احلجر  وف��ر���س  اخل����ارج،  م��ن  للعائدين 
املنزيل للعائدين من الدول امل�سّنفة وبائّيًا 
اأ�سبوع،  ملّدة  خ�سراء  اأو  �سفراء  اأو  حمراء 

اعتبارًا من يوم غٍد الأربعاء املوافق للثالث 
والع�سرين من اأيلول، ووفقًا لاآلّية التي مّت 

اإعانها �سابقًا.
و�سدد على اأّن اللتزام باحلجر املنزيل 
�سيكون مراقبًا من خال احلّكام الإداريني، 
و�سيتّم  مفاجئة،  تفتي�سّية  ج��ولت  عرب 
اأمر  يف  عليها  املن�سو�س  العقوبات  تطبيق 
الّدفاع رقم )8( ل�سنة 2020م بحّق كّل من 

يخالف تعليمات احلجر املنزيل.
الوزراء،  جمل�س  بقرارات  يتعلق  وفيما 
تعديل  ق��رر  املجل�س  اإن  الع�سايلة  ق��ال 
الت�سهيات التمويلّية املمنوحة للمواطنني 
حمور   / لاإ�سكان  الوطني  الربنامج  �سمن 
على  الت�سهيل  ب��ه��دف  وذل���ك  الأرا����س���ي، 
من  ال�ستفادة  م��ن  ومتكينهم  امل��واط��ن��ني، 

الربنامج.
-بح�سب  الت�سهيات  �سملت  وق���د   
ال��دف��ع��ة  ق��ي��م��ة  تخفي�س  ال��ع�����س��اي��ل��ة- 

باملئة،   5 لت�سبح  15ب��امل��ئ��ة  م��ن  الأوىل 
�سنوات  ع�سر  اإىل  ال�ّسداد  فرتة  وزي��ادة 
الفائدة  قيمة  وتخفي�س  �سبع،  من  بدًل 
مناطق  يف  ب��امل��ئ��ة)  اإىل4  امل��راب��ح��ة  اأو 
بقّية  يف   ( باملئة  و3.5  عّمان،  العا�سمة 

اململكة(. حمافظات 
ك��م��ا اأق������ّر جم��ل�����س ال�������وزراء -وف���ق 
ت�سوية  اأ�س�س  على  تعديات  الع�سايلة- 
دائرة  وبني  املكّلفني  بني  العالقة  الق�سايا 
2019م،  ل�سنة  واملبيعات  الدخل  �سريبة 
املكّلفني  عن  الدعاوى  اإ�سقاط  يتّم  بحيث 
وفقًا  الت�سوية  ب��اإج��راء  قيامهم  ح��ال  يف 
املكّلفني  ومت��ك��ني  الناظمة،  للت�سريعات 
عليهم  املرتّتبة  املبالغ  تق�سيط  من  اأي�سًا 
اإطار  يف  ذلك  وياأتي  الت�سوية،  اإجراء  بعد 
التهّرب  ملحاربة  احلثيث  احلكومة  �سعي 
ت�سديد  م��ن  املكّلفني  ومت��ك��ني  ال�سريبي، 

التزاماتهم ال�سريبّية.

الملك يلقي خطابًا في اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة

للعمل  قــدراتــنــا  توجيه 

لألمن  إقليمي  كــمــركــٍز 

الغذائي

المركزي  الــصــراع  إنــهــاء 

على  مبني  المنطقة  في 

حل الدولتين

ــا  ــورون الــتــغــلــب عــلــى ك

بــتــجــديــد الــتــكــامــل في 

عالمنا وضبط العولمة

ـــداد  ـــع ـــت ـــى اس ـــل ـــن ع ـــح ن
مساعدة  فــي  للمساهمة 

منطقتنا وأصدقائنا 
المتحدة  األمم  يدعو  الملك 
في  تــســتــمــر  وأن  ــّل  ــك ت أال 
الــظــلــم  دام  ـــا  م ــل  ــم ــع ال
مستمرين  السالم  وانعدام 

في أي مكاٍن في العالم
الــحــفــاظ على  ــي  ــب ــن واج م
الـــمـــقـــدســـات اإلســالمــيــة 
الــقــدس  ــي  ف والمسيحية 
كصاحب الوصاية الهاشمية

الرزاز يوجه بعقوبات نصت عليها 
أوامر الدفاع بحق مؤسسات حكومية 
لم تلتزم بإجراءات السالمة والوقاية

مجلس الوزراء يوافق على تعديالت 
التسهيالت التمويلية الممنوحة 

للمواطنين ضمن البرنامج الوطني لإلسكان

الخارجية: شركة ميد ويف التي فرض عليها 
االتحاد االوروبي عقوبات ليست أردنية

الرزاز: إطالق تطبيق سند بحلته الجديدة خطوة 
مهمة لالنتقال نحو حكومة إلكترونية

العضايلة: الحكومة ستوّفر جميع اإلمكانّيات الصحّية للحاالت 
التي تتطّلب عالجًا ونأمل من الجميع االلتزام والحرص
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*عمان 
�سدرت امل�سانع الردنية خال جائحة 
ونحو  كمامة  مليون   93 من  اأك��ر  ك��ورون��ا، 
ن�سف مليون مريول طبي اىل خمتلف دول 

العامل منذ اآذار املا�سي.
وقال مدير عام املوؤ�س�سة العامة للغذاء 
ب��ي��ان �سحفي  م��ه��ي��دات يف  ن���زار  وال����دواء 
يف  ن��وع��ّي��ٌة  ق��ف��زاٌت  هنالك  اإنَّ  ال��ث��اث��اء، 
الطبية،  والأج��ه��زة  الكمّامات  �سناعات 
م�سريا  كورونا،  جائحة  ظلِّ  يف  ا،  خ�سو�سً
امل�ستلزمات  ت�سدير  اإح�سائّية  اأن  اىل 
الطبّية للفرتة منذ �سهر اآذار املا�سي، ت�سري 

اىل ارتفاع ملحوظ.
مت  التي  الكّمامات  كمّية  اإّن  واأ���س��اف 
ت�سديرها بلغت93 مليونا و484 األفا و907 

التي  مات  املُعقِّ كمية  بلغت  فيما  كّمامات، 
و901،  الفا  و36  مليونا   21 ت�سديرها  متَّ 
ت�سدير  مت  فقد  البا�ستيكية  ال��دروع  اأّم��ا 
 438856 ت�سدير  مت  كما  منها،   50000
 102000 ت�����س��دي��ر  ومت  ط��ب��ي��ا،  م��ري��ول 
بوابات  كمية  بلغت  بينما  طبي،  اأفرهول 

التعقيم التي مت ت�سديرها 61 باًبا.
القفزة  هذه  اأن  مهيدات  الدكتور  وبني 
امللكية  ل��ل��ت��وج��ي��ه��ات  نتيجة  ال��ن��وع��ّي��ة 
والت�سنيع  الغذائي،  الت�سنيع  على  للرتكيز 
ومتابعة  الطبية،  وامل�ستلزمات  الدوائي، 
متابعة  اإىل  اإ���س��اف��ًة  العمل،  م��راح��ل  ك��ل 
لكل  ال���رّزاز  عمر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س 
يف  الأردن  لي�سبح  الإنتاجية،  املمار�سات 
اإنتاج  يف  الإقليم  م�ستوى  على  مهم  موقع 

الأردن خال  اإن  وا�ساف  امل�ستلزمات.  هذه 
فرتة وجيزة اأ�سبح ينتج 5ر4 مليون كّمامة 
من  اح��ت��ي��اج��ات��ه  جميع  وي��غ��ط��ي  ��ا،  ي��وم��يًّ
املعقمات، وي�سّدر لأكر من 70 دولة، مبينا 
�سهد  الطبية  امل�ستلزمات  �سناعة  قطاع  اأن 
اململكة  مواجهة  فرتة  خال  ملحوًظا  منًوا 
اإن�ساء  مت  انه  اىل  واأ�سار  كورونا.  جلائحة 
جراحية،  كمامات  م�سنع   15 وترخي�س 
تقوم  قما�سية،  كمامات  م�سنع  ون��ح��و32 
وت�سدير  املحلي  ال�سوق  ح��اج��ة  ب��اإن��ت��اج 

الفائ�س اىل الأ�سواق اخلارجية.
موؤخًرا  قامت  املوؤ�س�سة  اأن  اىل  ولفت 
اجلراحية  الكمامات  بيع  �سعر  بتخفي�س 
مببلغ  للجمهور  لتباع  كمامة(   50 )عبوة 
خ��م�����س دن��ان��ري ورب����ع ���س��ام��ا ال�����س��ري��ب��ة، 

فرق  اأن  واأك��د  املواطن.  دخل  مع  لتتنا�سب 
ملديرية  ال��ت��اب��ع��ة  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة 
تنفيذ  على  حري�سة  الطبية  امل�ستلزمات 
امل�سانع؛  ت�سمل  رقابية  تفتي�سية  ج��ولت 
بت�سنيع  عليها  القائمني  التزام  من  للتاأكد 
املجازة  واملوا�سفات  يتطابق  مبا  الكمامات 
توجها  هناك  اأّن  وب��ني  املوؤ�س�سة.  قبل  من 
واأماكن  ال�سيدليات  على  تفتي�سية  حلمات 
ب��ي��ع ال��ك��م��ام��ات ل��ل��ت��اأك��د م��ن ع���دم ت���داول 
كمامات غري جمازة اأو مقلدة اأو غري مطابقة 
�سهر  منت�سف  ومنذ  اأنه  يذكر  للموا�سفة. 
اآذار املا�سي، اأعلنت احلكومة عن الإجراءات 
الوطنية ملجابهة كورونا، كزيادة الإنتاجية 
ة  يف ال�سناعات الطبية وامل�ستلزمات اخلا�سّ

)الكّمامات، املعّقمات(.

*عمان 
الدكتورة  الأردن��ي��ة  العاملة  ح�سلت 
نحب  »نحن  منظمة  موؤ�س�سة  دج��اين،  رنا 
لل�سرق  نان�سن  ج��ائ��زة  على  ال���ق���راءة«، 
احلايل  للعام  اأفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
ت�سجيع  يف  جل��ه��وده��ا  ت��ق��دي��رًا  وذل����ك 
الأط���ف���ال الأردن���ي���ني وال��اج��ئ��ني على 

القراءة.
ال�سامية  املفو�سية  من  نان�سن  وجائزة 
ل���اأمم امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��اج��ئ��ني، هي 
ت��ك��رمي ���س��ن��وي، ي��ح��ت��ف��ي ب��الأ���س��خ��ا���س 
لدعم  ا�ستثنائية  ج��ه��وًدا  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن 
ت�سمية  ومت  وال���ن���ازح���ني،  ال��اج��ئ��ني 
للم�ستك�سف  تكرميًا  ب�”نان�سن”،  اجلائزة 
الرنويجي، فريدجوف نان�سن، اأول مفو�س 
املتحدة  الأمم  هيئة  عينته  لاجئني  �سام 
�سحفي  ب��ي��ان  وبح�سب   .1921 ع��ام  يف 
رنا  الدكتورة  ب��داأت  املفو�سية  عن  �سادر 
“نحن  خ��ال  م��ن   ،2006 ع��ام  الأردن  يف 
مكتبة  اإن�����س��اء  ب��ه��دف  القراءة”،  نحب 
مبكتبتها  ب���دًءا  الأردن،  يف  ح��ي  ك��ل  يف 
دربت  حيث  عمان،  العا�سمة  يف  اخلا�سة 

واأردين  لج��ئ  اآلف   4 من  اأك��ر  املنظمة 
نائب  وقالت  ق��راءة«.  “�سفراء  لي�سبحوا 
ممثل املفو�سية يف الأردن، كارولني اإيني�س، 
منه  اأتيت  الذي  املكان  عن  النظر  “بغ�س 
اأو اللغة التي تتحدثها، فاإن تعلم القراءة 
الدكتورة  لكن  الطفولة،  من  اأ�سا�سي  جزء 

“نحن نحب القراءة” جتاوزا  رنا ومنظمة 
��ا لأج��ي��ال من  ذل���ك يف خ��ل��ق الأم����ل اأي�����سً
واأ�سافت  والأردنيني”.  الاجئني  الأطفال 
“لهذا ال�سبب، نحن فخورون مبنحها جائزة 
نان�سن لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لعام 
ال�سامية  املفو�سية  متنحها  التي   2020
وقالت  الاجئني«.  ل�سوؤون  املتحدة  لاأمم 

“اأود  األرز،  �سفرية الرنويج يف الأردن، تون 
الدكتورة  اإىل  التهاين  بخال�س  اأتقدم  اأن 
رنا دجاين و”نحن نحب القراءة” حل�سولها 
للخطوات  نان�سن، وكيف ميكن  على جائزة 
فرًقا حقيقًيا يف حياة  اأن حتدث  ال�سغرية 
هي  ال��ق��راءة  املجتمع.  ويف  �سخ�س،  ك��ل 
الناقد، ون�سر  التفكري  لت�سجيع  اأداة رائعة 

الأعمال  وري��ادة  الإب���داع  وحتفيز  الفرح 
وهناأ  والاجئني«.  الأردنيني  الأطفال  بني 
جا�سر،  لوكا�س  الأردن،  يف  �سوي�سرا  �سفري 
بجائزة  فوزها  على  دجاين  رنا  الدكتورة 
ال�����س��رق  منطقة  يف  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ن��ان�����س��ن 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا، مقدمًا ال�سكر لها 

على جهودها الدوؤوبة.

األردن يصدر 93 مليون كّمامة ونصف 
مليون مريول طبي للعالم

أردنية تفوز بجائزة »نانسن«
 للشرق األوسط وشمال أفريقيا

*عمان 
الإلكرتوين،  موقعها  على  ال�سباب،  وزارة  اأعلنت 
�سروط التقدمي يف امللتقى الوطني الثالث للرياديني 
اأن  امل�سارك  على  الوزارة  وا�سرتطت   .2020 ال�سباب 
يكون �سمن فريق اأو اأفراد، واأع�ساء الفريق من فئة 
امل�سروع قد  ال�سباب دون �سن 30 عاما، وان ل يكون 
فاز باأي حتد اأو م�سابقة اأو جائزة حملية، وان يكون 
اإىل  اأقل من �سنة، وغري م�سجل ر�سميا  امل�سروع  عمر 
والدعم  التمويل  توفري  اإىل  امللتقى  ويهدف  الآن. 
مل�ساريع ريادية �سحية، لإيجاد حلول وطرق  الفني 
واجهت  التي  امل�ساكل  ملعاجلة  خمتلفة،  واأدوات 
يعزز  مبا  الأزم��ات،  خال  والعاملي  الأردين  املجتمع 

امل�ستوى ال�سحي الوطني.
باملتلقي،  ال���س��رتاك  طلبات  ت��ق��دمي  وي�سمل 
املزمنة،  والأم��را���س  النف�سية،  ال�سحة  جم��الت، 
ال�سحية،  احل��ي��اة  وامن���اط  الإجن��اب��ي��ة،  وال�سحة 
والتوعية  الوقائية  الج����راءات  اىل  بال�سافة 
طلب  لتقدمي  موعد  اآخ��ر  ان  اىل  لفتا  املجتمعية، 

ال�سرتاك يف 10 ت�سرين الأول املقبل.
وبينت الوزارة انه بعد تاأهل 9 م�ساريع لفعاليات 
باملراكز  للفائزين  جوائز  �ستمنح  النهائية،  امللتقى 
دينار،  ال��ف   12 اإىل  ت�سل  بقيمة  الأوىل  الثاثة 
ومتقدمة،  متخ�س�سة  ت��دري��ب��ات  اىل  بال�سافة 

وت�سبيك الفائزين مع جهات حا�سنة مل�ساريعهم.

*عمان 
يعقد املجل�س التمري�سي الردين امتحان مزاولة 
اردنية  جامعات  �ستة  يف  والقبالة  التمري�س  مهنة 
جامعة  موؤتة،  جامعة  طال،  بن  احل�سني  جامعة   (
اجلامعة  الردن��ي��ة،  اجلامعة  الردن��ي��ة،  الزيتونة 

الها�سمية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الردنية(.
وقال امني عام املجل�س التمري�سي الدكتور هاين 
النوافلة يف بيان الثاثاء، اإن المتحان �سيعقد يوم 

غد ال�ساعة العا�سرة �سباحًا.
و�سدد على �سرورة التواجد قبل موعد المتحان 

المتحان  قاعات  مكان  ملعرفة  الق��ل  على  ب�ساعة 
لغايات  املعتمدة  ال�سخ�سية  الهوية  وا�سطحاب 
الأردنيني،  لغري  ال�سفر  وجواز  لاأردنيني،  المتحان 
وال�ستعدادات  الإج����راءات  جميع  اتخاذ  م��وؤك��دا 
ارتداء  �سرورة  اىل  ودعا  المتحان.  لعقد  الازمة 
الكمامة واللتزام بو�سائل التباعد الجتماعي قبل 
 “ تطبيق”اأمان  بتنزيل  واللتزام  المتحان،  وبعد 
الدفاع  لأمر  تنفيذا  وذلك  الكرام،  املتقدمني  لكافة 
لذلك  وخافًا  اجلميع،  �سامة  على  وحر�سًا   )11(

يعتذر املجل�س عن ا�ستقبال املتقدمني غري امللتزمني.

*عمان 
الثاثاء،  لل�سرطان،  احل�سني  موؤ�س�سة  وقعت 
الأهلية،  املعارف  رو�سة  ومدار�س  كلية  مع  اتفاقية 
كافة  من  املدر�سة  طلبة  جميع  �سم  مبوجبها  يتم 
التكافلي  “رعاية”  ت��اأم��ني  اإىل  العمرية  الفئات 
لتغطية عاج ال�سرطان يف مركز احل�سني لل�سرطان.

احل�سني  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  التفاقية  وقعت 
وم��دار���س  كلية  وع��ن  قطام�س،  ن�سرين  لل�سرطان 
�سنار.  وف��اء  العام  املدير  الأهلية  امل��ع��ارف  رو�سة 
يف  املدر�سة  وع��ي  يقدر  املركز  اإن  قطام�س  وقالت 
اآخذين  ال�سرطان،  مر�س  جت��اه  م�سوؤوليتها  حتمل 
تغطية  على  يقت�سر  ل  التاأمني  اأن  العتبار  بعني 
اإن�سانية  قيمة  يحمل  ب��ل  فقط،  ال��ع��اج  تكاليف 
ال�سرتاك  ر�سوم  توجيه  يتم  حيث  اأي�سًا؛  عظيمة 
بال�سرطان،  اأ�سيبوا  اآخرين  لتغطية عاج م�سرتكني 
ما ي�ساهم يف تر�سيخ معاين العطاء يف نفو�س الطلبة 

وذويهم.

ر�سالتنا  “اإنه انطاقا من  �سنار  من جهتها، قالت 
الطلبة  لدى  الوعي  ن�سر  على  وحر�سنا  الرتبوية 
ومن  بد  ل  ك��ان  والتعا�سد،  التكافل  قيم  وتر�سيخ 
بتاأمني  طلبتنا  اإ���س��راك  املجتمعية  م�سوؤوليتنا 
يتعمق  حيث  “رعاية”  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة 
مهما  املجتمع  جتاه  دوره��م  باأهمية  ال�سعور  لديهم 
التغري  اإح���داث  ن�ستطيع  وبتعا�سدنا  �سغريًا  ك��ان 
املرجو كما اأننا ندرك اأهمية هذا الربنامج يف تاأمني 
التغطية العاجية للموؤمن يف حال حدوث ال�سابة 
ل قدر اهلل«. ي�سار اىل اأن موؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان 
ال�سرطان  مر�سى  منح  بهدف  رعاية  تاأمني  اأن�ساأت 
احل�سني  مركز  يف  العاج  تلقي  فر�سة  م�سرتكيه  من 
كما  معتدلة.  ا�سرتاك  بر�سوم  ح�سريًا،  لل�سرطان 
الك�سف  مثل  اأخرى  خدمات  مل�سرتكيه  التاأمني  يوفر 
ال�����س��ري��ري ال�����س��ن��وي امل���ج���اين، وخ�����س��وم��ات على 
غري  للموؤّمنني  الأ�سعة  و�سور  املخربية  الفحو�سات 

امل�سابني.

*عمان 
اجراءات  الجتماعية،  التنمية  وزارة  اأ�سدرت 
لأح��د  اإ�سابة  اأو  ا�ستباه  وج��ود  ح��ال  يف  ج��دي��دة 
واملراكز  ال��دور  خدمات  من  امل�ستفيدين  املنتفعني 

واملوؤ�س�سات الإيوائية التابعة لها، بفريو�س كورونا.
ال�سمور  برق  الدكتور  ال��وزارة  عام  اأم��ني  وق��ال 
ادارة  اإن  الثاثاء،  )برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة 
مطالبة  الإي��وائ��ي��ة،  املوؤ�س�سة  اأو  ال��دار  اأو  املركز 
بر�سد واإعداد تقرير بالأعرا�س الأولية والعامات 
امل�ستبه  املنتفع  وع���زل  املنتفع،  حل��ال��ة  احل��ي��وي��ة 
الدفاع  واب��اغ  للعزل،  املخ�س�س  املكان  يف  باإ�سابته 
من  والتاأكد  مرافق،  مع  امل�ست�سفى  اإىل  لنقله  املدين 

اإجراء فح�س امل�سحة الأنفية له.

م�سوؤولية  عليها  ال��دار  ادارة  اأن  ال�سمور  وب��ني 
احلالة،  واقع  عن  وال��وزارة  التنمية  مديرية  تبليغ 
مو�سحا انه عند اإعادة املنتفع اإىل دار اليواء يجب 
نتيجة  ظهور  حني  اىل  املنزيل  العزل  واتباع  عزله 
فح�س كورونا، مع متابعة حالته من قبل كادر طبي 

داخل الدار.
بالفريو�س،  املنتفع  اإ�سابة  حال  يف  اإنه  وا�ساف 
يتم اعادته اىل امل�ست�سفى بعد التن�سيق مع اجلهات 
مع  والتن�سيق  املوؤ�س�سة،  اأو  الدار  وتعقيم  املخت�سة، 
للمنتفعني  فحو�سات  لإجراء  الوبائي  التق�سي  فرق 
ال�سابة  بواقع  املنتفع  اأ���س��رة  واإع���ام  ال���دار،  من 
بكافة  �سامل  بتقرير  ال���وزارة  وت��زوي��د  ب��ك��ورون��ا، 

الجراءات املتخذة.

*عمان 
اأطلقت مديرية الأمن العام بالتعاون مع املنظمة 
جميع  لتعقيم  اجلنائي حملة  لاإ�ساح  الدولية 
يف  الأح��داث  �سرطة  اإدارة  وف��روع  الأمنية  املراكز 
فريو�س  مل��واج��ه��ة  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود  �سمن  اململكة 
العميد  العا�سمة  اقليم  اأم��ن  قائد  وثمن  ك��ورون��ا. 
الدولية  املنظمة  ج��ه��ود  امل��واج��دة  ح��امت  ال��رك��ن 
جهود  تعزيز  يف  وم�ساهمتها  اجل��ن��ائ��ي  ل��اإ���س��اح 
موؤكدًا  ملواجهة فريو�س كورونا،  العام  الأمن  مديرية 
اأن املديرية م�ستمرة يف تعزيز اإجراءاتها مبا يتوافق 
ت�سمن  والتي  الدولية  الإ�ساحية  املعايري  واأعلى 
والأم��را���س  الأوب��ئ��ة  من  و�سامته  الإن�سان  حقوق 
جميع  مع  امل�سرتك  العمل  اأن  اإىل  م�سريا  املعدية، 
اأداء  رف��ع  يف  ي�سهم  وال��دول��ي��ة  املحلية  املنظمات 

احلملة  هذه  اأن  واأ�ساف  للمواطن.  املقدمة  اخلدمة 
تقدمي  على  املديرية  حر�س  م��ن  انطاقًا  ج��اءت 
اخلدمة الأمنية املثلى جلميع فئات املجتمع حلماية 
�سرطة  وفروع  الأمنية  املراكز  ومراجعي  املواطنني 
اولوية  ت�سكل  التي  ك��ورون��ا  جائحة  من  الأح���داث 
للمديرية يف تعزيز منظومة الأمن املجتمعي بالطرق 
الدولية  للمنظمة  الإقليمية  املديرة  وقالت  كافة. 
لاإ�ساح اجلنائي يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإفريقيا تغريد جرب: ن�سعى دائما من خال اأعمالنا 
املوؤ�س�سات اخلادمة  الوقوف بجانب  اإىل  الإ�ساحية 
للنهج الإ�ساحي املجتمعي، واأن جهاز الأمن العام من 
املوؤ�س�سات الوطنية التي تقدم خدمات �ساملة للفئات 
مراكز  من  ال�ساحية  اخلدمة  تلك  حتتاج  التي 

تاأهيل واإ�ساح ومراكز اأمنية ورعاية اأحداث. 

*عمان 
واملجل�س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وق��ع��ت 
الوزارة،  مبنى  يف  الأ�سرة  ل�سوؤون  الوطني 
وزارة  يف  ال��ع��ام��ل��ني  دل��ي��ل   « ال��ث��اث��اء، 
الداخلية للتعامل مع حالت العنف املبني 
الأ�سري  والعنف  الجتماعي  النوع  على 
اأم��ني  الدليل  ووق���ع   . الطفل«  وحماية 
اأبو  خالد  الدكتور  الداخلية  وزارة  عام 
حممد  الدكتور  املجل�س  عام  واأمني  حمور 
مقدادي. وقال اأبو حمور اإن الأردن خطى 
خطوات عديدة وكان من الدول ال�سباقة 
الأ�سرة  حماية  منظومة  تعزيز  جمال  يف 
على امل�ستوى الوطني حتى اأ�سبح اأمنوذجا 
الوطنية  املوؤ�س�سات  ا�ستجابة  ماأ�س�سة  يف 
متكاملة  منظومة  �سمن  العنف  حل��الت 

واخل��دم��ات  وال�سيا�سات  الت�سريعات  م��ن 
و�سمن اأطر موؤ�س�سية قائمة على نهج عمل 

ت�ساركي بني كافة اجلهات املعنية.
اأن ماأ�س�سة العمل  اإىل  اأبو حمور  واأ�سار 
العليا  امل�سلحة  يخدم  الإجراءات  وتوثيق 
مي�س  ال���ذي  العمل  اأن  مو�سحا  ل��ل��دول��ة، 
�سمن  يو�سع  اأن  يجب  وم�ساحلها  الأ�سرة 
منهجية  على  يبنى  واأن  حم���ددة،  اأط���ر 
خ�سو�سية  العتبار  بعني  تاأخذ  علمية 

جميع فئات املجتمع.
املفو�سية  ب���دور  ح��م��ور  اأب���و  واأ����س���اد 

الوطني  واملجل�س  املتحدة  لاأمم  ال�سامية 
اجلهود  على  الجتماعية  التنمية  ووزارة 
الدليل  هذا  لإعداد  بذلوها  التي  النوعية 
و�سع  �سيتم  اأن��ه  م��وؤك��دا  ت�ساركي،  ب�سكل 
من  انطاقا  وذلك  التنفيذ،  مو�سع  الدليل 
دور وزارة الداخلية كواحدة من املوؤ�س�سات 
الوطنية املعنية بحماية الأ�سرة واأفرادها 
خال  م��ن  العنف  حل���الت  وال�ستجابة 
املحافظات  مراكز   “ الإداري���ة  وحداتها 

واملت�سرفيات والأق�سية«.
اإىل  مقدادي  الدكتور  اأ�سار  جهته،  من 
اأن الأردن ميتلك جتربة طويلة يف ق�سايا 

اإىل  وت�ستند  الأ���س��ري  والعنف  احلماية 
�سراكة فاعلة بني خمتلف املوؤ�س�سات املعنية 
ل �سيما يف جمال تطوير الت�سريعات وو�سع 
م�سيدا  الق�سايا،  بهذه  املعنية  ال�سيا�سات 
الداخلية  وزارة  القائم مع  التعاون  بحجم 

واجلهات الخرى لإعداد هذا الدليل.
دليل  اأول  يعترب  الدليل  اأن  اإىل  ي�سار 
الداخلية  وزارة  يف  متخ�س�س  اإج��رائ��ي 
للتعامل مع حالت العنف املبني على النوع 
اجراءات  تنظيم  يف  وي�ساهم  الجتماعي، 
ت��ع��ام��ل ال���وح���دات الإداري�����ة م��ع ح��الت 
الإجراءات  �سهولة  ت�سمن  وب�سورة  العنف 

اأدوار  ويحدد  متابعتها  واآليات  وت�سل�سلها 
وم�سوؤوليات العاملني يف الوحدات الإدارية 
املوؤ�س�سات  مع  وعاقتها  م�ستوياتها  بكافة 
ال�ستجاية  ل�سمان  املعنية  ال�سريكة 

املتكاملة حلالت العنف.
ق�سم  م�سوؤولة  الدليل  توقيع  ح�سر 
ل��اأمم  ال�سامية  املفو�سية  يف  احل��م��اي��ة 
طيبة  الدكتورة  الاجئني  ل�سوؤون  املتحدة 
والأمن  الأح��داث  مديرية  ومدير  �سريف 
الجتماعية  التنمية  وزارة  يف  املجتمعي 
اللجنة  واأع�ساء  ورئي�س  الهروط  حممود 

الفنية لإعداد الدليل وعدد من املعنيني.

*عمان 
من   %73.7 اأن  حديثة  درا���س��ة  اأظ��ه��رت 
املرت�سحة  للقوائم  للت�سويت  يتجهن  الن�ساء 

التي لديها برامج تدعم ق�سايا املراأة.
احلياة  مركز  نفذها  درا�سة  يف  ذل��ك  ج��اء 
الأردن��ي��ات  الن�ساء  توجهات  ح��ول  را�سد،   –
حيث   ،2020 املقبلة  الربملانية  لانتخابات 
منهن  ا�ستجاب  امراأة،  العينة 1700  ا�ستهدفت 

1567 امراأة وامتنع عن الإجابة 133 امراأة.
الت�سال  منهجية  ال��درا���س��ة  واع��ت��م��دت 
الهاتفي املبا�سر مع الن�ساء ومت تق�سيم العينة 
ون�سبة  النتخابية  ال��دوائ��ر  م�ستوى  على 
املوؤهلني لاقرتاع يف كل دائرة انتخابية ح�سب 
الفئة العمرية والتي كانت تزيد عن 30 عامًا، 
 –  9( الفرتة  �سمن  اأجريت  الدرا�سة  اأن  علمًا 
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را�سد،   – احل��ي��اة  مركز  ع��ام  مدير  وق��ال 
الدرا�سة  اأهمية  اإن  عامر،  بني  عامر  الدكتور 
اإجراء  موعد  قبيل  اإجرائها  توقيت  يف  تاأتي 
 55 من  باأكر  ع�سر  التا�سع  الربملان  انتخابات 
هذه  �سمن  الن�ساء  توجهات  ملعرفة  وذلك  يومًا 

الفئة العمرية.
ت�سكل  ال��درا���س��ة  اأن  ع��ام��ر  بني  واأ���س��اف 
واملرت�سحني  املرت�سحات  عليها  ت�ستند  منارة 
على  الرتكيز  بهدف  النتخابية  حماتهم  يف 
الأردنية وت�سمني براجمهم النتخابية  املراأة 
اأن  اإىل  م�����س��ريًا  واه��ت��م��ام��ات��ه��ن،  لق�ساياهن 
اآليات  لإيجاد  للحكومة  موؤ�سرًا  تعد  الدرا�سة 
يف  للم�ساركة  امل����راأة  لتحفيز  ج��دي��دة  عمل 

النتخابات. 
ل  الن�ساء  من   %47.3 اأن  النتائج  وبينت 
ينوين امل�ساركة يف النتخابات املقبلة، يف حني 
والإدلء  بامل�ساركة  يرغنب  ممن  ن�سبة  بلغت 
امل�ستجيبات،  جمموع  من   %30.4 باأ�سواتهن 
فيما بلغت ن�سبة اللواتي مل يح�سمّن اأمرهّن بعد 
ما  امل�ستجيبات،  جمموع  من   %22.3 بامل�ساركة 
يعني اأن هذه الن�سبة ما زالت مل حت�سم اأمرها 
للم�ساركة  وا�ستهدافها  عليها  العمل  وميكن 
�سي�ساهم  مما  القادمة  النتخابات  يف  الفاعلة 
ومبا  الق��رتاع.  يوم  الت�سويت  ن�سبة  زي��ادة  يف 
يتعلق بتاأثري النتماء الع�سائري، ترى %52.9 
اأن النتماء الع�سائري يوؤثر عليهن  من الن�ساء 

 %24 قالت  فيما  الت�سويتي،  �سلوكهن  يف  �سلبًا 
اأن النتماء الع�سائري يوؤثر عليهن  من الن�ساء 
“نادرا”  التاأثري  اأن   %4.5 قال  بينما  اأحيانًا، 
الن�ساء  من   %18.6 تعتقد  ل  حني  يف  يقع  ما 
اأن النتماء الع�سائري يوؤثر �سلبًا على �سلوكهن 

الت�سويتي. 
ياأخذن  ل  اأنهّن  الن�ساء  من   %79.2 وقالت 
للمرت�سحات  احل���زب���ي  ل��ان��ت��م��اء  اع���ت���ب���ارًا 
قالت  بينما  ال��ت�����س��وي��ت،  ع��ن��د  وامل��رت���س��ح��ني 
اع��ت��ب��ارًا  ي��اأخ��ذن  اأن��ه��ن  الن�ساء  م��ن   %20.8
لانتماء احلزبي للمرت�سحات واملرت�سحني عند 
الت�سويت، وفيما يتعلق بنظام الكوتا الن�سائية 
يعزز  ما  دائمًا  اأن��ه  الن�ساء  من   %  41.7 قالت 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  الن�سائية  الكوتا  نظام 
ترى  بينما  النتخابات  يف  جيد  ب�سكل  للن�ساء 
23.7% من الن�ساء ان نظام الكوتا الن�سائية ل 
يعزز من امل�ساركة ال�سيا�سية للن�ساء ب�سكل جيد 

يف النتخابات. 
وبخ�سو�س ت�سويت الن�ساء ملرت�سحات ن�ساء 
فقد عرّبت 23.4% من الن�ساء امل�ستجيبات اأنهّن 
ي�سوتّن دائمًا ملرت�سحات ن�ساء، وبلغت ن�سبة من 

 %36.5 املرت�سحات  للن�ساء  “اأحيانًا”  ي�سوتن 
ن�سبة  بلغت  حني  يف  امل�ستجيبات،  جمموع  من 
الن�ساء اللواتي ل ي�سوتن للمرت�سحات الن�ساء 
و%12.5  امل�ستجيبات،  جم��م��وع  م��ن   %27.6
للن�ساء  ي�سوتن  م��ا  “نادرًا”  باأنهن  حت��دث��ن 

املرت�سحات يف النتخابات. 
�سلوكهن  اإن  الن�ساء  م��ن   %48.2 وق��ال��ت 
الأك��ادمي��ي  باملوؤهل  دائ��م��ًا  يتاأثر  الت�سويتي 
ن�سبة  بلغت  فيما  وامل��ر���س��ح��ني،  للمر�سحات 
اأحيانًا  الت�سويتي  �سلوكهّن  يتاأثر  اللواتي 
واملر�سحني  للمر�سحات  الأك��ادمي��ي  ب��امل��وؤه��ل 
23.9%، بينما و�سلت ن�سبة اللواتي ل يعتقدن 
اأن �سلوكهن الت�سويتي يتاأثر باملوؤهل الأكادميي 
وقالت   ،%22.5 اإىل  واملر�سحني  للمر�سحات 
5.4% اإنه “نادرًا” ما يتاأثر �سلوكهن الت�سويتي 

باملوؤهل الأكادميي للمر�سحات واملر�سحني.
على  للن�ساء  امل��ايل  ال�ستقال  اأث��ر  وح��ول 
من   %48.8 اأن  ت��ب��ني  الت�سويتي،  �سلوكهن 
ي��زداد  الت�سويتي  �سلوكهّن  اأن  امل�ستجيبات 
قالت  فيما  امل��ايل،  با�ستقالهن  دائمًا  حت��ررًا 
الت�سويتي  �سلوكهّن  اأن  امل�ستجيبات  25.3%من 

بينما  امل��ايل،  “با�ستقالهن  “اأحيانًا  يتحرر 
اأن  يعتقدن  ل  اللواتي  الن�ساء  ن�سبة  و�سلت 
�سلوكهّن  حت��رر  يف  ي�ساهم  امل��ايل  ال�ستقال 
وقالت  امل�ستجيبات،  م��ن   %21.1 الت�سويتي 
املايل  ال�ستقال  يوؤثر  “نادرًا” ما  اإنهن   %4.9

على ال�سلوك الت�سويتي. 
تقلد  اأن  امل�ستجيبات  من   %51.1 وتعتقد 
يف  اإيجابي  اأثر  له  القيادية  للمنا�سب  الن�ساء 
ح�سد الت�سويت ل�سالح املرت�سحات لانتخابات، 
“اأحيانًا”، فيما ل تعتقد %10.2  ويتاأثر %33 
وجودًا لهذا التاأثري، بينما ترى 5.7% اأن وجود 
يوؤثر  “ما  “نادرًا  قيادية  منا�سب  يف  الن�ساء 
من   %71.2 وت��رى  الت�سويتي،  �سلوكهن  على 
ي�ساهم  اجليد  الربملانيات  اأداء  اأن  امل�ستجيبات 
املرت�سحات  الن�ساء  ل�سالح  الت�سويت  تعزيز  يف 
بينما ترى 28.8% من امل�ستجيبات اأنه ل يتاأثر 

ال�سلوك الت�سويتي للن�ساء باأداء الربملانيات.
الن�ساء  اأن  امل�ستجيبات  من   %37.8 وترى   
خال  كافيًا  �سيا�سيًا  وعيًا  ميتلكن  “اأحيانا” 
 %18.3 ت��رى  فيما  النتخابات،  يف  امل�ساركة 
“دائمًا” هذا  من امل�ستجيبات اأن الن�ساء ميلكّن 

امل�ستجيبات  م��ن   %23.9 تعتقد  ول  ال��وع��ي، 
وبينت  كافيًا.  �سيا�سيًا  وعيًا  ميلكن  الن�ساء  اأن 
اأن  تعتقد  امل�ستجيبات  من   %44 اأن  النتائج 
اإيجابيًا  دورًا  تلعب  امل��دين  املجتمع  موؤ�س�سات 
بالنتخابات،  الن�ساء  م�ساركة  تعزيز  دائمًا يف 
بالدور  يعتقدن  ل  ممن  ن�سبة  بلغت  املقابل  يف 
التاأثري  اأن   %10 وت���رى   ،%12.1 الإي��ج��اب��ي 
اأحيانًا  اأن   %33.9 ت��رى  ح��ني  يف  “نادرًا” 
وترى  اإيجابيًا.  دورًا  املدين  املجتمع  ملوؤ�س�سات 
التوا�سل  و�سائل  اأن  امل�ستجيبات  من   %66.5
تعزيز  يف  اإيجابي  ب�سكل  توؤثر  الجتماعي 
م�ساركتهن يف النتخابات، يف حني ترى %18.9 
اأن تاأثري ب�سكل �سلبي وترى 14.6% اأن لي�س لها 

تاأثري.
�سلوك  على  الأزواج  بتاأثري  يتعلق  وفيما   
اأن  تبني  فقد  الت�سويتي  �سلوكهن  يف  زوجاتهم 
38.4% يتاأثرن دائمًا باآراء اأزواجهم يف اتخاذ 
تتاأثر  فيما  الت�سويتية،  بالتوجهات  القرار 
بلغت  فيما  امل�ستجيبات،  من   %39.8 اأحيانًا 
ن�سبة من ل تتاأثرن 14.4%، بينما بلغت ن�سبة 

اللواتي تتاأثرن ب�سكل نادر %7.4.

الشباب تعلن شروط المسابقة 
بالملتقى الثالث للرياديين الشباب

عقد امتحان مزاولة مهنة التمريض 
والقبالة بـ6 جامعات اليوم االربعاء

اتفاقية بين مؤسسة الحسين للسرطان 
وكلية ومدارس روضة المعارف

التنمية: اجراءات جديدة متعلقة 
بفيروس كورونا في دور اإليواء

حملة تعقيم لجميع المراكز األمنية 
وفروع إدارة شرطة األحداث

الداخلية والوطني لشؤون األسرة يوقعان 
دليل التعامل مع العنف األسري

راصد: 73% من النساء يدعمن قوائم انتخابية تمتلك برامج لدعم قضايا المرأة
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*عمان 
والتموين،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة  وزي���ر  ق��ال 
ال��دك��ت��ور ط���ارق احل���م���وري، اإن ح��ج��م ال��ت��ج��ارة 
ال�سبعة  الأ�سهر  خال  انخف�س  لاأردن  اخلارجية 
من  الفرتة  بنف�س  مقارنة   2020 العام  من  الأوىل 
الوطنية  ال�سادرات  تراجعت  حيث   ،2019 العام 

بن�سبة %2.0.
واأ�ساف احلموري، يف ت�سريح �سحفي، الثاثاء، 
العجز  على  ط��راأ  ال��ذي  امللحوظ  النخفا�س  اأن 
نتيجة  ج��اء   %24.4 بن�سبة  التجاري  امليزان  يف 
التي  وال���واردات  ال�سادرات  بني  الفجوة  لت�ساع 
الفرتة.  لنف�س   %16.9 بن�سبة  بدورها  انخف�ست 
وقال اإنه مل يكن مفاجئا انخفا�س قيمة ال�سادرات 
العام  من  الأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة  خ��ال  الوطنية 
القت�ساد  �سربت  كورونا  اأزمة  فتداعيات  احلايل، 
الآثار  تزال  وما  م�ستوياته،  خمتلف  على  الأردين 
بالغة  اأ�سرار  من  كورونا  جائحة  بها  ت�سببت  التي 
الإم��داد  و�سا�سل  الدولية  التجارة  م�ستويات  يف 
العاملية م�ستمرة �سواء كان ذلك يف الدول املتقدمة 
النامية، مبا فيها دول املنطقة. حيث انخف�ست  اأو 
وتون�س   ،%17.0 بن�سبة  املغرب  من  كل  ���س��ادرات 
تركيا.  ل�����س��ادرات   %13.4 ن�سبته  وم��ا   ،%18.1
ُت�سري  العاملية  التجارة  منظمة  توقعات  اأن  وبني 
بن�سبة  ال�سلعية  العاملية  التجارة  يف  تراجع  اإىل 
ت��رتاوح بني 13 - 32% يف عام 2020، يف حني من 

ما  ت��رتاوح  بن�سب  الدولية  التجارة  تعايف  املتوقع 
بني21 -24% العام املقبل. وقال احلموري اإن هنالك 
موؤ�سرات اإيجابية لتعايف ال�سادرات الأردنية خال 
عن  ال�سادرة  البيانات  ُت�سري  حيث  املقبلة،  املرحلة 
الإح�ساءات العامة اإىل اأن �سادرات �سهر متوز العام 
احلايل �سهدت ارتفاعا بن�سبة 5.2% عن �سهر متوز 

من العام 2019.
ل��ل�����س��ادرات  م��ل��ح��وًظ  من��و  “ُياحظ  واأ����س���اف 
حزيران  ب�سهر  مقارنة   2020 متوز  ل�سهر  الأردنية 
حوايل  ارتفاع  بن�سبة   2020 العام  من  �سبقه  الذي 
15% لتبلغ 527.8 مليون دينار مقارنة مع 458.8، 
312.3، 229.3 مليون دينار يف كل من �سهر حزيران 
وعلى  التوايل.  على   2020 العام  من  وني�سان  واأيار 

الأردنية خال  لل�سادرات  ال�سلعي  الرتكيب  م�ستوى 
اإنه  ق��ال  احل��ايل،  العام  من  الأوىل  اأ�سهر  ال�سبعة 
قائمة  يف  الأوىل  املرتبة  حتتل  الألب�سة  زال��ت  ما 
التي  لل�سادرات  الن�سبية  الأهمية  ذات  املنتجات 
�سهدت انخفا�سًا حادًا بن�سبة بلغت 13.8%، واأو�سح 
اأنه لو مت ا�ستثناء منتجات الألب�سة فاإن ال�سادرات 
ال�سبعة  خال   %2.5 ن�سبته  مبا  ترتفع  الوطنية 

اأ�سهر الأوىل من 2020 مقارنة مع نف�س الفرتة من 
العام ال�سابق.

التحويلية  ال�سناعات  معظم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مت  لو  اأنه  البيانات  ُت�سري  حيث  ارتفاعات،  �سهدت 
ا�ستثناء البوتا�س، والفو�سفات، واخل�سار والفواكه، 
وحلوم  وتوابعها،  والألب�سة  احلية،  واحليوانات 
قيمة  ل��زادت  ل��اأك��ل،  �ساحلة  واأط���راف  واأح�ساء 
بارتفاع  دينار  مليون   1513.4 الوطنية  ال�سادرات 
ن�سبته 8.0% خال ال�سبعة اأ�سهر الوىل من 2020 

مقارنة بنف�س الفرتة من العام 2019.
التي  الظروف  لتداعيات  “كان  احلموري  وقال 
واملتمثلة  كورونا،  جلائحة  الوبائي  امل�سهد  فر�سها 
العقبة  وميناء  الربية  احلدود  على  قيود  بفر�س 
على  واحل��اد  الكبري  الأث��ر  الدولية،  التجارة  اأم��ام 
امل�سار  ه��ذا  يف  وا�سحًا  وت��غ��ريًا  الرتانزيت  جت��ارة 
 %30.3 ن�سبته  مبا  ت�سديره  املعاد  قيمة  لتنخف�س 
خال ال�سبعة اأ�سهر الأوىل من العام احلايل مقارنة 

مع نف�س الفرتة من عام “2019.
الأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  انخفا�س  من  وبالرغم 
اأن  اإل  ال����دول،  م��ن  ع���دد  اإىل  امل��ن��ت��ج��ات  لبع�س 
ال�سناعة  تطوير  اأم���ام  ال��ب��اب  فتحت  اجلائحة 
املحلية وتنويع ال�سادرات، حيث �سهدت ال�سادرات 
الأردنية ارتفاعا ملحوظا يف املنتجات وامل�ستلزمات 
عامليا  ال��وب��اء  انت�سار  نتيجة  العاملي  الطلب  ذات 

كمنتجات املعقمات والكمامات والقفازات وغريها.
 %11 بن�سبة  الغذائية  ال�سناعات  ارتفعت  كما 
موؤكدا   ،2019 العام  من  الفرتة  نف�س  مع  مقارنة 
لل�سادرات  ال�سلعي  الرتكيب  يف  حت��ول  هنالك  اأن 
احللي  من  ال�سادرات  قيمة  يف  جليا  ظهر  الأردنية 
واملجوهرات التي ت�ساعفت حوايل اأربع مرات لت�سل 

اإىل 141.5 مليون دينار.

*عمان 
وال���روة  ال��ب��رتول  وزارة  ا�ست�سافت 
الثاثاء، اجتماع الدول  املعدنية امل�سرية، 
املوؤ�س�سة ملنتدى غاز �سرق املتو�سط الذي مت 
خاله ا�سهار املنتدى، وهو منظمة حكومية 

دولية اإقليمية، مقرها القاهرة.
وذكرت وزارة الطاقة والروة املعدنية 
لع�سوية  امل��ف��ت��وح  امل��ن��ت��دى  ان  ب��ي��ان،  يف 
املنتجة  املتو�سط  البحر  �سرق  دول  جميع 
يهدف  العبور،  دول  اأو  للغاز  امل�ستهلكة  اأو 
�سرق  يف  للغاز  القليمي  ال�سوق  لتنظيم 
والطلب  العر�س  تاأمني  ل�سمان  املتو�سط 
للبنية  ال��ك��ف��وؤ  وال���س��ت��خ��دام  ل��اأع�����س��اء، 
تقدمي  مع  واجل��دي��دة،  القائمة  التحتية 
اأ�سعار تناف�سية، وم�ساعدة الدول امل�ستهلكة 
م�ساركتها  واإتاحة  احتياجاتها،  تاأمني  يف 
يف  الغاز  �سيا�سات  و�سع  يف  العبور،  دول  مع 

املنطقة.
كما يعمل املنتدى على] حفظ حقوق 
م�سادرهم  ا�ستغال  يف  الأع�����س��اء  ال���دول 

الطبيعية من الغاز.
دعوته  بعد  املنتدى  يف  الردن  و�سارك 
ال�سقيقة،  العربية  م�سر  جمهورية  م��ن 
ب�سفتها  اململكة  وم�سالح  حقوق  حلماية 
بوجود  عبور،  ودولة  للغاز  م�ستوردة  دولة 
من  يبداأ  وال��ذي  فيها،  العربي  الغاز  خط 
اإىل  وميتد  العقبة  اإىل  امل�سرية  العري�س 

�سمال الأردن ومن ثم اإىل �سورية ولبنان.
انطاقا  الردنية  امل�ساركة  تاأتي  كما 
حمركا  باعتباره  الطاقة  حمور  اأهمية  من 
اأ���س��ا���س��ي��ا ل��اق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي، ع���دا عن 
م�ساعي اململكة للم�ساركة والبقاء عن قرب 
واملنتديات  والج��ت��م��اع��ات  امل��وؤمت��رات  يف 
الإقليمية والعاملية وذلك حلماية م�ساحلها 

الوطنية.
خللق  فر�سة  املنتدى  يف  الأردن  وي��رى 
ويرى  الطبيعي،  الغاز  ح��ول  منظم  ح��وار 
ال��ق��رار  �سانعي  �سمن  م�ساركته  اهمية 
امل��ج��ال  ه���ذا  يف  الإق��ل��ي��م��ي��ة  لل�سيا�سات 
احلالية  التحتية  البنية  من  وال�ستفادة 
خيارات  من  املزيد  وتطوير  لديها  املتوفرة 

البنى التحتية.
يف  الكهرباء  توليد  حمطات  وت�ستهلك 
يوميا،  مكعب  قدم  مليون   330 نحو  اململكة 
جمهورية  فيها  مبا  املختلفة  م�سادره  من 
غاز  منتدى  مبادرة  راع��ي  العربية،  م�سر 
على  الأردن  يعمل  فيما  املتو�سط،  �سرق 
خا�سة  الغاز  من  املحلية،  م�سادره  تعزيز 
امل�ستقبل،  على  ويعول  الري�سة،  حقل  من 
اأعدتها  خطة  وفق  الكميات،  هذه  لزيادة 

وزارة الطاقة، لهذه الغاية.

*عمان 
لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  ق��ال��ت 
الجتماعي، اإنها م�ستمرة با�ستقبال طلبات 
الراغبني  احلكومي  القطاع  يف  العاملني 
بتحويل فرتات �سمولهم يف التقاعد املدين، 
وانهيت خدماتهم  ال�سمان الجتماعي  اإىل 

دون ح�سولهم على راتب تقاعدي.
�سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واو���س��ح��ت 
ال���ث���اث���اء، اإن�����ه ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال���راغ���ب 
بال�ستفادة من هذا القرار اإح�سار الوثائق 
من  )ك��ت��اب  ع��ل��ى  ت�ستمل  ال��ت��ي  ال��ازم��ة 
فرتات  فيه  مبينًا  لديها،  عمل  التي  املن�ساأة 
امل��دين  التقاعد  يف  امل�سمولة  ال���س��رتاك 
وك�سف  التقاعدية،  العائدات  عنها  املدفوع 
يتقا�ساها  ك��ان  التي  بالرواتب  تف�سيلي 
التقاعد  باأحكام قانون  �سموله  طيلة فرتة 
املدين من املن�ساأة التي كان يعمل فيها، وبعد 

اإدارة  مراجعة  الطلب  �ساحب  على  ذل��ك 
فرع �سمان عمان املركز، لل�سري يف اإجراءات 
وتعبئة  ال��ف��رتات،  حت��وي��ل  طلب  ت��ق��دمي 

النموذج املخ�س�س لهذه الغاية( .
�ستقوم  اأن��ه��ا  اىل  املوؤ�س�سة  وا���س��ارت 
ت��اأم��ني  ا���س��رتاك��ات  باحت�ساب  ذل���ك  ب��ع��د 
وت��اأم��ني  وال���وف���اة،  وال��ع��ج��ز  ال�سيخوخة 
التاأخري  فائدة  اإىل  اإ�سافة  العمل،  اإ�سابات 
لأحكام  وف��ق��ًا  املرتتبة  باملئة   1 البالغة 
طالب  واإل��زام  الجتماعي،  ال�سمان  قانون 

التحويل بدفعها.
وا�سافت اإن موظفي اأمانة عمان واأفراد 
القوات امل�سلحة ال�سابقني ل ميكن �سمولهم 
عليهم  ينطبق  ل  كونه  الربنامج  ه��ذا  يف 
قانون ال�سمان الجتماعي رقم )1( ل�سنة 
حال  يف  اأن��ه  واأك���دت  وتعدياته.   2014
لطالب  تقاعدية  عائدات  اأي  هناك  ك��ان 

املالية  وزارة  وق��ام��ت  ال��ف��رتات،  حت��وي��ل 
ح�سم  يتم  فاأنه  للموؤ�س�سة؛  بدفعها  �سابقًا 
املرتتبة  املبالغ  قيمة  من  العائدات  تلك 
عليه. وبينت اأن فرتات ال�سرتاك امل�سمولة 
وفقًا  الجتماعي  ال�سمان  قانون  باأحكام 
فعلية  ا�سرتاك  فرتات  تعترب  الأ�س�س  لهذه 
اأو  التقاعد  رات��ب  على  احل�سول  لغايات 
الطلبات  عدد  اأن  وبينت  العتال.  رات��ب 
التي تلقتها ممن لهم فرتات م�سمولة بنظام 
طلبًا،   149 بلغ  الآن،  حتى  املدين  التقاعد 
بعد  واكتمالها  اعتمادها  مت  طلبًا   45 منها 
طلبات  و9  عليها،  املرتتبة  املبالغ  ت�سديد 
مت رف�سها ب�سبب ا�ستمرارية �سمول مقدمي 
اأو  املدين،  التقاعد  باأحكام قانون  الطلبات 
املوؤ�س�سة  لدى  التاأمينية  حقوقهم  �سويت 
الدفعة  تعوي�س  ب�سرف  اأو  بالتقاعد  اإم��ا 

الواحدة.

*االمم : موزه فرحيات 
 ان��ط��اق��ًا م��ن م�����س��وؤول��ي��ة ال�����س��رك��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وج����زء م���ن م��ب��ادرات��ه��ا 
الأردن  يف  �سحية  بيئة  توفري  يف  الرائدة 
دعم  يف  اخلا�س  القطاع  ل��دور  وجت�سيدًا 
امل�����س��ت��دام��ة،  البيئية  التنمية  خ��ط��ط 
ن���ظ���م���ت ����س���رك���ة امل���ن���ا����س���ري ل���ل���زي���وت 
الأردنية  البيئة  جمعية  مع  واملحروقات 
ح��م��ل��ة ت��وع��وي��ة مل��ح��ارب��ة ول��ل��ح��د من 
اأنف�سنا  “لنحمي  بعنوان  كورونا  جائحة 
مطبوعات  ت��وزي��ع  تت�سمن  كورونا”  م��ن 
على  توزيعها  مت  وبو�سرتز  برو�سور  م��ن 
اأع��را���س  ال��ت��ع��رف على  ب��ه��دف  امل��دار���س 
منه،  واحلماية  الوقاية  وطرق  الفريو�س 
من  موجز  �سرح  وتقدمي  التعاون  مت  كما 
املدار�س  يف  التدري�سية  الهيئة  كادر  قبل 

مب�سط. ب�سكل  التوعوية  املادة  ل�سرح 
يا�سر  املهند�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���س��اد 
ملوؤ�س�سات  ميكن  الذي  الأثر  عن  املنا�سري 
اإذا  حتدثه  اأن  اخلا�س  القطاع  و�سركات 
البيئة  على  املجتمعية  جهودها  رك��زت 
املمار�سات  خال  من  املجتمعية  وال�سحة 
الكبري  واأث��ره��ا  والتثقيفية  التوعوية 

قيمنا  اإحدى  هي  القادمة  الأجيال  على 
م�ستمرين  لتحقيقها،  كفريق  نعمل  التي 
واحلمات  املبادرات  وتنظيم  بامل�ساركة 
اإيجابيا  اأث���را  حت��دث  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة 
واملتطوعني  امل�ساركني  على  امل��دى  طويل 

. فيها
البيئة  ج��م��ع��ي��ة  ت��ت��ق��دم  وب���دوره���ا 
عزمي  علي  برئي�سها  ممثلة  الردن��ي��ة 
وال��ت��ق��دي��ر  اجل��زي��ل  بال�سكر  ف��ري��ح��ات 
احلديثة  الردن��ي��ة  ال�سركة  ل�سركائنا 
املنا�سري  واملحروقات/  الزيوت  خلدمات 
التي  والأن�سطة  للربامج  امل�ستمر  لدعمها 
املا�سية  ال�سنوات  خال  اجلمعية  تنفذها 

وهذا العام .
الم��ر  ال��دع��م  ه��ذا  اجلمعية  وتثمن 
وان�سطة  برامج  اجناح  على  ي�ساعد  الذي 
اجل��م��ع��ي��ة حت��ق��ي��ق��ًا مل��ف��ه��وم ال��ت��ن��م��ي��ة 
امل�ستدامة وهي من اهم اهداف اجلمعية، 
وامل���دار����س  رو���س��ة  اإدارات  ن�سكر  ك��م��ا 
التوعوي  الربنامج  هذا  لإجناح  امل�ساركة 

التدري�سي. كادرها  تعاون  من خال 
للزيوت  املنا�سري  �سركة  لدى  اأن  يذكر 
جمال  يف  ب���ارزة  م�ساركات  وامل��ح��روق��ات 

م�سروع  ك��اإط��اق  البيئة  على  احل��ف��اظ 
لتوليد  ال�سم�سية  الطاقة  من  ال�ستفادة 
اول حم��ط��ة وق��ود  م��ن  ال��ك��ه��رب��اء وه���ي 
ب����الردن،  ال�سم�سية  ب��ال��ط��اق��ة  ت��ع��م��ل 
خدمة  وف���رت  �سركة  اأول  اأي�����س��ًا  وت��ع��د 
للعامة  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  امل��رك��ب��ات  ���س��ح��ن 
وح��دة   15 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  الآن  ول��دي��ه��ا 
ج��اري  والعمل  باململكة  منت�سرة  �سحن 
جديدة  اأخ��رى  وح��دات   10 اأ�سافة  على 
تغطية  ل�سمان  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  خ��ال 
مثل  م��ب��ادرات  ورعاية  وامل�ساركة  اأك��رب، 
نوافذ  واإلقائها من  النفايات  مكافحة رمي 
التوجيه  مديرية  مع  بالتعاون  املركبات 
ومبادرة   ، العام  المن  مبديرية  املعنوي 
بالورقية  البا�سيكية  الكيا�س  ا�ستبدال 
�سواطئ  تنظيف  مب��ب��ادرة  وامل�ساهمة   ،
مطل  حميط  لتنظيف  ومبادرة  العقبة، 
م��ن حمات  ،وال��ع��دي��د  ك��وري��دورع��ب��دون 
باملدار�س  ال�سبابي  والتثقيف  التوعية 
، وب��ال��ت��ع��اون مع  واجل��ام��ع��ات الردن��ي��ة 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  من  العديد 
وجمعية  البيئة  ووزارة   ، حكومية  والغري 

الردنية. البيئة 

كريم تخفض أسعار رحالتها 
وتلغي عامل الذروة

*عمان 
اأعادت �سركة »كرمي » الأردن هيكلة اأ�سعار خدماتها لتوفر 7 باملئة 
جميع  على  الذروة  بعامل  العمل  اأوقفت  كما  القت�سادية،  الفئة  على 

رحاتها.
تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  الثاثاء،  �سحفي  بيان  يف  ال�سركة  واأعلنت 
الكباتن،  اأرب��اح  وزي��ادة   ،“ “كرمي  زبائن  جميع  على  التخفيف  بهدف 
اليومية،  ال��رح��ات  ع��دد  جمموع  ب��زي��ادة  �ست�سهم  اأنها  اإىل  م�سرية 

وبالتايل زيادة اإجمايل الأرباح اليومية للكباتن.
اإن  احلكيم،  حممد  والعراق  الأردن  يف  ال�سركة  عام  مدير  وق��ال 
جودة  وباأعلى  تناف�سية  باأ�سعار  خدمة  تقدمي  على  حري�سة  ال�سركة 
درا�سة  عرب  املحلية  للتحديات  حلول  اإيجاد  عن  ف�سا  الوقت،  بنف�س 

احتياجات ال�سوق، وتعديل وتطوير خدمات كرمي بناء على ذلك.
عمائها  احتياجات  لتلبية  عملها  �ستوا�سل   “ “كرمي  اأن  واأ�ساف 

وكباتنها، وال�ستمرار يف ت�سهيل حياتهم ومنحهم منط حياة اأف�سل.
وال�سامة  الأم��ن  معايري  من  ع��ززت  ال�سركة  ب��اأن  احلكيم  وتابع 
مبينا  والعماء منذ بدء جائحة كورونا،  الكباتن  �سامة  التي ت�سمن 
معقم  وا�ستخدام  الكمامات،  ارتداء  �سرورة  بني  ما  تنوعت  املعايري  اأن 

اليدين، وو�سع فا�سل با�ستيكي، وحتديد عدد الركاب يف كل رحلة.
خدماتها،  نطاق  تو�سيع  على  تعمل   “ “كرمي  �سركة  اأن  يذكر 
املا�سي  اآذار  يف  اأعلنت  حيث  املبتكرة،  التكنولوجيا  و�سائل  وا�ستعمال 
متعددة  تقنية  ملن�سة  كرمي  تطبيق  اأب” ليتحول  “ �سوبر  اإطاق  عن 
الطعام،  وتو�سيل  الب�سائع  ونقل  الأف���راد،  نقل  تت�سمن  اخل��دم��ات 
مليون   33 من  اأك��ر  التطبيق  ليخدم  الإل��ك��رتوين،  الدفع  وخ��دم��ات 

م�ستخدم يف اأكر من 13 دولة، و100 مدينة حول العامل.

همة وطن يدعم تكية أم 
علي بمليون دينار اضافية

  
*عّمان 

اأعلن نائب رئي�س جلنة اإدارة ح�ساب التربعات الرئي�سية ل�سندوق 
هّمة وطن، جمال ال�سرايرة عن �سرف مبلغ مليون دينار اأردين لدعم 
اإدارة  جلنة  اإن  الثاثاء،  بيان  يف  ال�سرايرة  وق��ال  علي.  اأم  تكية 
الإنفاق  اأم علي، كوجه من وجوه  ال�سندوق وافقت على اعتماد تكية 
من اأموال ح�ساب التربعات الرئي�سية ل� “هّمة وطن”، حر�سًا منها على 
الغذائية  الإن�سانية  الإعانات  وتوفري  املحتاجة  الأ�سر  اإىل  الو�سول 

للفقراء واملحتاجني املت�سررين من اأزمة كورونا يف الردن.
وا�ساف اإن جلنة اإدارة ال�سندوق تلقت كتابًا من نائب رئي�س جمل�س 
اإدارة تكية اأم علي، طاهر امل�سري، يو�سح فيه تبعات اأزمة كورونا على 
األقى  قد  الوباء  انت�سار  اأن  مو�سحا  الفقر،  مكافحة  يف  التكية  جهود 
�سوف  طرق  مفرتق  على  نقف  و”جعلنا  التكية  اإي��رادات  على  بظاله 
ي�سطرنا اإىل اإيقاف الدعم الغذائي عن 10 اآلف اأ�سرة وذلك من اأ�سل 

ثاثني األف اأ�سرة ت�ستلم الدعم الغذائي ال�سهري من تكية اأم علي.
واأ�سار ال�سرايرة اإىل اأن تكية اأم علي �ستقوم وب�سكل طارئ بتوزيع 
4 اآلف طرد غذائي على املت�سررين من جراء احلظر ال�سامل يف مناطق 
ومدراء  الإداريني  احلكام  مع  بالتن�سيق  واجلنوبية،  الو�سطى  الأغوار 
وطن  هّمة  �سندوق  اإدارة  جلنة  اأن  واو�سح  املناطق.  هذه  يف  التنمية 
حتر�س على احل�سول على التقارير النهائية حول كيفية انفاق املنح 
ح�ساب  اأم��وال  من  الإن��ف��اق  وج��وه  من  اعتمادها  مت  التي  اجلهات  من 
هذه  ل�سرف  حم��ددة  واآليات  �سروطًا  و�سعت  اللجنة  واأن  ال�سندوق، 
الأموال. واأكد ال�سرايرة اأن تكية ام علي ت�ستهدف دعم الأ�سر الأكر 
حاجة والتي ل تتلقى دعمًا من موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي و�سندوق 
كورونا  لفريو�س  القت�سادية  التبعات  اأن  مبينًا  الوطنية،  املعونة 
لإيقاف  �سيوؤدي  ما  واملوؤ�س�سات  الأف��راد  من  املتربعني  على  انعك�ست 

الدعم الغذائي عن 10 اآلف اأ�سرة .

أبو حلتم: حملة صنع في األردن 
تعتمد استراتيجية عمل جديدة

*عمان 
اإن  حلتم،  اأب��و  اإي��اد  الدكتور  الأردن«  يف  »�سنع  حملة  رئي�س  قال 
م�ساركة  ل�سمان  جديدة  وا�سرتاتيجية  اآلية  �سمن  �ستعمل  احلملة 

جميع اأع�سائها يف ن�ساطاتها خدمة لاأهداف املو�سوعة.
ودعا اأبو حلتم خال اجتماع يف غرفة �سناعة عمان، اإىل م�ساركة 
ال�سناعيني يف ن�ساطات احلملة وبراجمها من اجل الرتويج ملنتجاتهم 
تطوير  على  وم�ساعدتهم  الت�سديرية،  والأ�سواق  املحلية  ال�سوق  يف 
املجتمعون  وبحث  امل�ستهدفة.  والحتياجات  يتاءم  مبا  منتجاتهم 
التي  لل�سناعات  الرتويجية  احلمات  مع  مقارنة  درا���س��ات  اج��راء 
الردن”،  يف  “�سنع  حملة  مع  وم�سر  تركيا  مثل  الدول  بع�س  اأطلقتها 
ملعرفة مواطن القوة وال�سعف لا�ستفادة منها يف تطوير احلملة. كما 
خال  العمل  واآليات  حتقيقها  املنوي  احلملة  ور�سالة  اأه��داف  ناق�سوا 
امل�ستقبلية،  وال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  وحتديد  املقبلة،  الفرتة 

واطلعوا على مناذج مقرتحة ل�سعار احلملة اجلديد. 

توقيع اتفاقية تجديد رخصة 
اتصاالت فئوية عامة

  
*عمان 

رخ�سة  جتديد  اتفاقية  الت�سالت،  قطاع  تنظيم  هيئة  وقعت 
والعام  لاأنباء  ملتد”  “رويرتز  ل�سركة  الفئوية  العامة  الت�سالت 

املحدودة.
غازي  املهند�س  الدكتور  املفو�سني  جمل�س  رئي�س  التفاقية  ووقع 
من  ع��دد  بح�سور  طوطح  هبة  الردن  يف  ال�سركة  وممثل  اجل��ب��ور، 
الهيئة  وا�سارت  ال�سركة.  من  ومعنيني  الهيئة  مفو�سي  جمل�س  اع�ساء 
خدمات  تقدمي  من  ال�سركة  متكن  الرخ�سة  اأن  اىل  الثاثاء،  بيان  يف 
�ساتلية  طرفية  حمطات  ا�ستخدام  خال  من  والخبار  البيانات  نقل 
ل�سريحة وا�سعة من امل�ستفيدين داخل اململكة، ت�سمل حمطات التلفزة 
بع�س  توفري  امكانية  اىل  بال�سافة  والجنبية،  املحلية  الخبارية 
اخلدمات املتعلقة بالقطاعات امل�سرفية والعمال. وا�سار اجلبور اىل 
العاملة  لل�سركات  الازمة  الت�سهيات  لتقدمي  دائما  ت�سعى  الهيئة  اأن 
ي�سمن  اململكة ومبا  للنهو�س بقطاع الت�سالت يف  ال�سوق الردين،  يف 

حماية حقوق جميع الطراف ذات العاقة.
كما ت�سعى اإىل متكني ال�سركات املرخ�سة لديها من تقدمي جمموعة 
كبرية من خدمات الت�سالت املتنوعة، مبا ي�سهم يف جذب ال�ستثمارات 
على  تعتمد  التي  الخرى  القطاعات  وتطوير  الت�سالت  قطاع  اإىل 

خدمات الت�سالت املتطورة، كقطاع العام.
ال���رتددات  رخ�����س  م��ن  ع���ددًا  ليمتد”  “رويرتز  �سركة  وُم��ن��ح��ت 
ت�سعى  والتي  لديها  للم�سرتكني  ال�ساتلية  الثابتة  الر�سية  للمحطات 
من خالها لتقدمي خدماتها العامية املرتبطة بخدمات الت�سالت.

الصناعة: استمرار وقف استقبال 
المراجعين للوزارة األربعاء والخميس

*عمان 
ينال  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  لوزارة  الر�سمي  املتحدث  اأعلن 
الربماوي، ا�ستمرار وقف ا�ستقبال املراجعني وتقدمي خدمات الوزارة 
ودائرة مراقبة ال�سركات يف مركز الوزارة فقط اليوم الأربعاء وغدا 
تعقيم  عمليات  من  الازمة  الج���راءات  ل�ستكمال  وذل��ك  اخلمي�س 
وفحو�سات للكادر الوظيفي للوزارة ودائرة مراقبة ال�سركات يف اأعقاب 
ال�سامة  لإجراءات  وتعزيزا  كورونا  بفايرو�س  موظفيها  اأحد  ا�سابة 

العامة.
وقال الربماوي يف ت�سريح �سحفي، الثاثاء، اإن مديريات الوزارة يف 
املحافظات م�ستمرة بعملها كاملتعاد، داعيا املواطنني ممن لهم معامات 

م�ستعجلة مراجعة اأقرب مديرية لإجنازها.

الحموري: انخفاض العجز في الميزان 
التجاري 24.4% خالل السبعة أشهر األولى

اشهار منتدى غاز شرق 
المتوسط في القاهرة

الضمان: االستمرار باستقبال طلبات 
الراغبين بتحويل فترات التقاعد المدني

المناصير للزيوت والمحروقات 
داعم ألنشطة جمعية البيئة

مقال رئيس التحرير

دون  ال�سنني  بهم  مت�سي   
راأ�سهم  �سعر  يكاد  �سدى  �سبابهم  ويذهب  ي�سعرون  ان 

يتو�سح بالزائر البي�س ) ال�سيب( وهم يلهثون بالبحث عن فر�سة 
 ، منهم  املقربني  من  ال�سوؤال  �سر  وتكفيهم  كرامتهم  لهم  حتمل  عمل 
والندوات  العمل  ور�س  من  �سبعوا  الوطن  �سباب  ال�سوت  �سامعني  يا 

واخلطابات وال�ستهاك العامي الرباق والكذاب ،
البطالة  من  مرتفعة  ملعدلت  العامل  دول  معظم  ت�سجيل  رغم 
ب�سبب انت�سار وباء كورونا، ت�سكل هذه الأرقام اأزمة كبرية يف الأردن، 

والذي يعاين من معدلت مرتفعة حتى قبل انت�سار الوباء
من  الأول  بالربع  البطالة  معدلت  يف  ارتفاًعا  الأردن  �سجل 
عام 2020 بلغ 19.3%، وينتظر بح�سب اخلرباء موجة جديدة من 
البطالة، بعد انتهاء اجلائحة، خا�سة واأن هذه الأرقام مت ت�سجيلها 

قبل انت�سار الوباء.
العام  من  الأول  الربع  يف  بلغ  البطالة  معدل  اأن  الأردن،  واأعلن 
احلايل ن�سبة 19.3% لريتفع بذلك مقارنة مع 19% يف الفرتة نف�سها 
من العام ال�سابق، بح�سب بيانات دائرة الإح�ساءات العامة الأردنية. 
وح�سب الإح�ساءات العامة ان معدل البطالة بني الذكور بلغت 18.1 

باملئة، مقابل 24.4 باملئة لاإناث، يف الربع الأول 2020.
الوافدة،  العمالة  مع  قوية  مناف�سة  الأردين  العمل  �سوق  ويعاين 
يف وقت يبلغ فيه اإجمايل عدد ال�سكان باململكة 9.531 مايني منهم 
2.9 مليون غري اأردين، بواقع 1.2 مليون �سوري و636.2 األف م�سري 

وجن�سيات اأخرى.
ولزيادة الحتقان واغاق باب المل امام ال�سباب الردين، بداأت 
الدولية وموؤ�س�سات  العمل  مع منظمة  بالتعاون  الأردنية  احلكومة 
اأممية، ب�سرف ت�ساريح عمل لاجئني للعمل يف قطاعات حمددة، منها 
واملطاعم  ، وطبعًا قطاع احللويات  املهن الخرى  والعقارات  الزراعة 

اأ�سبح حمتل من قبل العمالة الوافدة.
وتعهدت احلكومة بخلق 200 األف فر�سة عمل لاجئني ال�سوريني 
خال ال�سنوات املقبلة، لكنها ربطت ذلك باحل�سول على منح مالية من 
الدول الأجنبية يف املقابل عندها )350( األف �سهادة  حمفوظة يف 
اأروقة ديوان اخلدمة املدنية منذ �سنوات والذي مت الغائه قبل ايام.

عن  عاطلني  �سباب  يعني  موقوته(  قنابل   ( فيه  اأردين  بيت  كل 
 ، اللف  ع�سرات  عليهم  اأنفقت  ال�سرة   ، اأمل  بدون  اأ�سبحوا  العمل 
يف املقابل اأبناء الذوات والطبقة العليا وم�سوؤولني الدولة ل يعانون 
اأبناءهم من مر�س الفقر والبطالة ، واأجزم �سادقا لو فت�سنا اأر�سيف 
تنتظر  �سهادة  األ��ف   )350( يحوي  ال��ذي  املدنية  اخلدمة  دي��وان 
والعيان  ال���وزراء  لبناء  �سهادة  جند  اأن  امل�ستحيل  من  الوظيفة 
والذوات والجهزة العليا لن العدالة الوظيفية غائبة يف هذا املجال 

ول يوجد نزاهه اأو �سفافية يف ملف التعيينات يف �سلك الدولة .
ومن املعروف اأن عدد العاطلني عن العمل يف الأردن يبلغ 250 األفًا، 
األف اآخرين  اإليهم نحو 100  ي�سكلون 14% من القوى العاملة، ي�ساف 
باحل�ساب  الإح�ساءات  تاأخذهم  ل  الذين  العمل  عن  العاطلني  من 
لنهم يئ�سوا وتوقفوا عن البحث عن عمل، مما يرفع ن�سبة البطالة 
احلقيقية بني الأردنيني الذين يحملون رقمًا وطنيًا اإىل اأكر من %20، 
اخلدمة  نهاية  وامل�ست�سارين  للم�سوؤولني  الفلكية  الرواتب  املقابل  يف 
راتب 300  الاهثني عن  امل�ساكني  ال�سباب  من  بت�سغيل اللف  كفيلة 

دينار �سهريا .
والأزم��ات  الهزائم  زمن  يف  نف�سه  يطرح  اإ�سكايل  �سوؤال  العمل  ما 
العمل  ور���س  ك��ل  ويف  واجلميع   ، ال�ستهاكية  واخل��ط��ط  والف�سل 
يعي�س  باأنه  ملجتمعنا  الت�سخي�س  على  يتفقون  واحل��وارات  والندوات 
اأزمة بنيوية تطال جميع مناحي احلياة الجتماعية والقت�سادية 

وال�سيا�سية املعي�سية .
العاج  ن�سف  اأو  العاج  بداية  الت�سخي�س هو  اأن  فيه  �سك  مما ل 
عاجزًا  والعمل  الواقع  اأمام  معظمنا  يقف  ملاذا  املحري:  ال�سوؤال  ولكن 

ول يحرك قيد اأمنلة ؟؟
ال�سباب يا حكومتنا الر�سيدة  �سبعوا تو�سيات وندوات وور�س عمل 
وتناقل للهموم ، اجلميع يراوح يف مكانه والبع�س فقط يوؤكدون باأن 
الإم�ساك بالثوابت هو احلل يف فرتات الرتاجع لنبقى نقول نعم لكذا 
ول لكذا  كل هذا يحيل اجلميع اإىل الإحباط والتاأجيل وعدم العمل ، 
وال�سوؤال املطروح واملعلن هل نريد اأن نعمل فعًا  وماذا حققنا يف �سبيل 
ذلك اإىل اأين نريد اأن ن�سل ؟ وكيف نريد اأن ن�سل ؟ ومن املعني ؟ ومن 

�سوف يعمل فعًا ومن �سيقرع اجلر�س…؟؟

خالد خازر الخريشا

الشباب االردني .. 
واشتعل الرأس شيبًا ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

األربعاء )23( أيلول 2020
العدد )1678(



*السلط 
احللول  الأردن  علماء  راب��ط��ة  ثمنت 
التطبيقية  البلقاء  جامعة  قدمتها  التي 
ال��ذي  ال�سريعة  دب��ل��وم  تخ�س�س  لطلبة 
جرى اإغاقه يف اإحدى الكليات ب�سبب عدم 
هيئة  من  واعتماده  التخ�س�س  ترخي�س 
و�سبط  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد 

اجلودة.
وق�����ال رئ��ي�����س ال���راب���ط���ة ال��دك��ت��ور 
ع��ب��دال��ك��رمي ال��وري��ك��ات خ���ال زي��ارت��ه 
واأع�ساء الرابطة اإىل اجلامعة: اإن الزيارة 
م�سدرها  م��ن  املعلومة  ل�ستقاء  ج���اءت 

ال��ذي  التخ�س�س  اإغ���اق  ب�ساأن  الر�سمي 
الإع��ام  و�سائل  بع�س  يف  حقيقته  �سوهت 

ومواقع التوا�سل الجتماعي. 
حممد  الدكتور  الرابطة  ع�سو  واأ�سار 
اإىل اجن�����ازات اجل��ام��ع��ة يف  اأب����و احل����اج 
كربى  بني  و�سعها  ما  الأخ���رية؛  ال�سنوات 
العاملية  الت�سنيفات  يف  العاملية  اجلامعات 
الرابطة  واأع�ساء  رئي�س  وهناأ  املرموقة. 
التاميز  ت�سنيف  يف  متيزها  على  اجلامعة 
على   )800-601( للفئة  وانتقالها  العاملي 
ان  اإىل  لفتني  العاملية،  اجلامعات  ترتيب 
هذا النجاح مل يكن لول الإدارة احل�سيفة 

واحلكيمة للجامعة.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عبداهلل 
اجلامعة  يف  الطلبة  م�سلحة  اإن  الزعبي 
كانت  جهة  لأي��ة  ن�سمح  ول  عليا،  م�سلحة 
اإىل  بها، م�سريا  التاعب  اأو  بالتعدي عليها 
واأنظمة  قوانني  خالفت  التي  الكليات  اأن 
وغري  مرخ�سة  غري  تخ�س�سات  يف  القبول 
معتمدة، جرى اإيقافها بالتن�سيق مع جمل�س 
على  الإيقاف  يقت�سر  ومل  العايل،  التعليم 
�سمل  بل  لاإناث  ال�سريعة  دبلوم  تخ�س�س 

تخ�س�سات يف كليات اأخرى.
واو�سح اأن اتفاقا مع طالبات ال�سريعة 

اإن  اأخ����رى  تخ�س�سات  اإىل  نقلهن  ع��ل��ى 
التخ�س�س،  يف  ال�ستمرار  اأو  بذلك  رغنب 
العلوم  جلامعة  نقلهن  اإىل  �سي�سار  وعندها 
ليلتحقن  الفقه  كلية  العاملية/  الإ�سامية 
بتخ�س�سات الدبلوم مع حتميل الكلية التي 
والفرق  الر�سوم  لفرق  ال�سرر  بهذا  ت�سببت 

يف اخلطة الدرا�سية.
مكثفة  دورات  عقد  اإمكانية  اإىل  ولفت 
املجتمعات  اأو  اجل��ام��ع��ة  يف  ل��ل��ط��ال��ب��ات 
من  اجلامعة  كليات  يف  باململكة  املحلية 
بال�سريعة  الطلبة  لتثقيف  الرابطة  خال 

الإ�سامية وقيمها ال�سمحة.

*معان 
معان  حمافظة  يف  فتاة   19 ت�سلمت 
م�ساريع  وتاأ�سي�س  لإقامة  منحا  الثاثاء، 
يف  اقت�ساديا  ومتكينهن  �سغرية،  تنموية 
اململكة. بها  التي متر  ظل جائحة كورونا 

لنا  الأن���وار  جمعية  رئي�سة  وق��ال��ت 
تاأتي  املنح  تلك  اإن  ل���)ب��رتا(،  كري�سان 
لتمكني  “ن�ستطيع  م�����س��روع  ���س��ي��اق  يف 
جمعية  تنفذه  ال��ذي  اقت�ساديا”  امل��راأة 

منظمة  مع  بالتعاون  التنموية  الأن���وار 
ال��وك��ال��ة  م���ن  وب��ت��م��وي��ل  “اأوك�سفام” 
�سمن  وال��ت��ع��اون،  للتنمية  الإي��ط��ال��ي��ة 
واملريغة،  وم��ع��ان  واأذرح  اجلفر  مناطق 
لجئات  �سمنهن  من  فتاة   160 وي�ستهدف 

�سوريات.
يف  �ست�سهم  امل��ن��ح  تلك  اإن  وا���س��اف��ت 
اقت�ساديا،  امل�ستهدفات  الفتيات  متكني 
املعي�سة  م�����س��ت��وى  رف���ع  ع��ل��ى  و���س��ت��ع��م��ل 

والقت�سادية  التقنية  باملهارات  ورفدهن 
م�ستدام،  اأث��ر  ذات  م�ساريع  اإىل  و�سول 
مهارات  على  ي�ستمل  امل�سروع  اأن  مو�سحة 
من  العمل،  �سوق  لدخول  الفتيات  لتاأهيل 
املهنية،  امل�����س��ارات  على  تدريبات  خ��ال 
وال��ت��اأ���س��ي�����س مل��ه��ارات اإن�����س��اء امل�����س��اري��ع 
على  املنح  وا�ستملت  واإدارتها.  ال�سغرية 
مطبخ  كافترييا،  منها:  متنوعة  م�ساريع 
ت�سوير  ح���راري���ة،  ط��ب��اع��ة  اإن��ت��اج��ي، 

اأدوات  فوتوغرايف، جتارة ماب�س، جتارة 
وم�ساريع  واأجبان،  األبان  ت�سنيع  منزلية، 
اأخ����رى. وا����س���ارت ك��ري�����س��ان اىل الأث���ر 
وامل�ساريع  والتاأهيل  للتدريب  الإيجابي 
القت�سادية  الظروف  ظل  يف  املمنوحة 
عن  الباحثة  املراأة  تعانيها  التي  ال�سعبة 
جائحة  ظل  يف  معان،  حمافظة  يف  العمل 
م�ستوى  حت�سني  يف  �ست�سهم  والتي  كورونا، 

م�ستواها. ورفع  لهن  املعي�سة 

*املفرق 
اآل  جامعة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
البخيت،  ع��دن��ان  حممد  ال��دك��ت��ور  البيت 
اأهمية تطوير الو�سع املائي للجامعة وذلك 

يف ظل �سح املوارد املائية يف اململكة.
جرى  جلنة  �سم  ال��ذي  اللقاء  يف  واأك��د 
واملعرفة  اخل���ربة  اأ���س��ح��اب  م��ن  ت�سكيلها 
اأهمية املحافظة على الغطاء  بهذا املجال، 

امل��وارد  �سح  ومواجهة  باجلامعة،  النباتي 
املائي ووجود  املائية رغم م�ساريع احل�ساد 
حمطة لإعادة املياه وتدويرها. وا�ستعر�س 
العتوم  ع��دن��ان  الدكتور  اجلامعة  رئي�س 
تبلغ  والتي  البيت”،  “اآل  يف  املائي  الو�سع 
فيها  تتنوع  حيث  دومن،   7500 م�ساحتها 
م�سادر املياه من اآبار ارتوازية وح�ساد مائي 
اإىل  م�سريًا  العادمة،  املياه  تكرير  وحمطة 

اأنه ويف ظل الظروف الراهنة وازدياد عدد 
يقارب  ما  اإىل  و�سل  ال��ذي  اجلامعة  طلبة 
اإيجاد  من  بد  ل  وطالبة  طالب  األ��ف   20
على  واملحافظة  املياه  �سح  ملعاجلة  حلول 
الغطاء النباتي املوجود والتو�سع يف جمال 
ال�سا�سعة.  الزراعية  الأرا���س��ي  ا�ستثمار 
وجرى خال اللقاء، مناق�سة اآلية تطوير 
الو�سع الزراعي واملائي يف اجلامعة، حيث 

لدرا�سة  جلنة  بت�سكيل  اجلامعة  قامت 
ر�سا  الدكتور  من  تكونت  الزراعي  الو�سع 
من  طعيمة  ع��وين  وال��دك��ت��ور  اخل��وال��دة، 
البحوث  الأردنية، ومدراء مركز  اجلامعة 
وزراع��ة  امل��ف��رق  مياه  و�سلطة  ال��زراع��ي��ة 
والبيئة  امل��ي��اه  ب��ح��وث  وم��رك��ز  امل��ف��رق 
اخلدمات  دائرة  ومدير  اجلافة  واملناطق 

العامة الدكتور عبد املوىل �سواحلة.

*إربد 
�ساركت جامعة الريموك يف ور�سة نظمها 
مركز العامل العربي للتنمية الدميقراطية 
وحقوق الإن�سان، بالتعاون مع موؤ�س�سة هانز 
الكراهية  »خطاب  حول  الأملانية،  زاي��دل 

وعزا  الجتماعي«.  الت�سال  و�سائل  يف 
الدكتور  اف.ام”  “يرموك  اإذاع���ة  مدير 
والتحري�س  العنف  زي��ادة  الطاهات  زهري 
اإىل خطاب الكراهية على الإنرتنت، م�سريًا 
اإىل اأنه اأ�سبح من الواجب وال�سروري احلد 

اأن  على  الطاهات  و�سدد  اخلطاب.  هذا  من 
التغريات احلادة يف املناخ ال�سيا�سي الدويل 
يف  الجت��اه��ات  من�سوب  رف��ع  يف  اأ�سهمت 

جرائم الكراهية يف جميع اأنحاء العامل.
مار�سيل  الدكتورة  ت�ساءلت  ب��دوره��ا، 

جامعة  يف  ال�سحافة  ق�سم  م��ن  جوينات 
الريموك، عن دور ال�سركات التي تدير هذه 
ملراقبة  ال�سركات  ه��ذه  داعية  املن�سات، 
ما  خ�سو�سًا  منه  املخالف  ومنع  املحتوى 

يتعلق باخلطاب التحري�سي.

علماء األردن تثمن الحلول المقدمة من جامعة 
البلقاء لطلبة دبلوم الشريعة المغلق

19 فتاة تتسلم منحا لتأسيس 
مشاريع تنموية صغيرة

تشكيل لجنة لتطوير الوضع المائي 
في جامعة آل البيت

اليرموك تشارك بورشة حول خطاب 
الكراهية في وسائل االتصال االجتماعي

*عمان 
اأح��د  مقر  لانتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأغلقت 
حمافظة  يف  الأوىل  ال��دائ��رة  ع��ن  الرت�سح  راغ��ب��ي 
اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات  ملخالفته  الزرقاء، 

بالدعاية النتخابية.
امل�ستقلة  للهيئة  الإع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  وق����ال 
لانتخاب جهاد املومني يف ت�سريح �سحفي الثاثاء، 
ملراقبة  التفتي�سية  اجلولت  خال  ومن  الهيئة  اإن 
ملحافظة  الأوىل  الدائرة  يف  النتخابية  الدعاية 
ومندوب  الأمنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  ال��زرق��اء، 
العام، تعاملت  الأمن  التن�سيقية يف مديرية  اللجنة 
راغب  بفتح  واملتعلقة  اإليها،  ال��واردة  امللحوظة  مع 

النتخاب  لقانون  خمالًفا  انتخابًيا  مقًرا  الرت�سح 
واأوامر الدفاع.

وقال املومني اإنه مت ا�ستدعاء ذلك ال�سخ�س اإىل 
املنا�سب  القانوين  الإج��راء  لتخاذ  الأمني  املركز 

بحقه.
ي��اأت��ي يف اط��ار حر�س  اأن ه��ذا الإج���راء  وب��ني 
كل ما يرد اإليها  متابعة  النتخاب” على  “م�ستقلة 
من  وخمالفات،  �سكاوى  من  ك��وادره��ا  تر�سده  وم��ا 
الدعاية  بر�سد  اخلا�سة  املتابعة  جلنة  خ��ال 
وال�سفافية  العدالة  حتقيق  بغية  النتخابية، 
والوقوف على م�سافة واحدة من املر�سحني وتطبيق 

القانون. �سيادة 

*جرش 
اأتلفت جلنة ال�سامة العامة يف جر�س، الثاثاء، 
ما يقارب من طن ون�سف الطن من اخل�سار والفاكهة 

يف املحافظة واأغلقت حمًا لبيع اخل�سار والفاكهة.
الق�ساة،  عمر  املت�سرف  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 
تقوم  اللجنة  اإن  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة 
اأجل  من  التجارية  املحال  على  جولت  بعمل  يوميا 
التموينية  امل���واد  و���س��ام��ة  �ساحية  م��ن  ال��ت��اأك��د 

والأغذية املقدمة للمواطن، واأنه ل يوجد اأي تهاون 
يف مراقبة الأ�سواق من اأجل تقدمي اأف�سل اخلدمات 

ملواطني املحافظة.
اأحد  باإغاق  ق��رار  اإ�سدار  اأن  الق�ساة  واأ�ساف 
املحات جاء ب�سبب تلف اأغلب املواد املعرو�سة للبيع 
وعدم مراعاته لل�سامة العامة، وكذلك عدم التقيد 
بالنظافة داخل املحل، علمًا اأنه مت اإنذار املحل اأكر 

من مرة قبل اتخاذ قرار الإغاق.

*السلط 
حررت مديرية ال�سناعة والتجارة يف حمافظة 
البلقاء 138 خمالفة منذ بداية ال�سهر احلايل، منها 
51 من�ساأة جتارية و 81 مواطنا خالفوا تعليمات اأمر 

الدفاع رقم »11«.
اإن  ال�ساحات،  يو�سف  املديرية،  مدير  وق��ال 
بعدم  متعلقة  خمالفات   6 بتحرير  قامت  ال��ك��وادر 
ال�سناعة  قانون  تعليمات  ح�سب  الأ�سعار  اإع��ان 
جولة   63 تنفيذ  مت  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار  وال��ت��ج��ارة. 

ومناطق  األوية  خمتلف  يف  التجارية  املن�ساآت  على 
اإىل  بالإ�سافة  من�ساأة،   945 زيارة  �سملت  املحافظة 
اجلولت امل�سرتكة مع الدوائر الأخرى املعنية �سمن 
الإداري��ني  للحكام  التابعة  العامة  ال�سامة  جل��ان 
تكثيف  �سيتم  اأن��ه  ال�ساحات  واأك��د  املحافظة.  يف 
التجارية �سواء �سمن الفرتة  املن�ساآت  اجلولت على 
التجار  التزام  من  للتاأكد  امل�سائية  اأو  ال�سباحية 
الدفاع  اأوام��ر  وتعليمات  العامة  ال�سامة  ب�سروط 

وقوانني ال�سناعة والتجارة.

*إربد 
عمادة  مبنى  الثاثاء،  الريموك  جامعة  اأغلقت 
بعد  اح��رتازي��ا  العليا،  وال��درا���س��ات  العلمي  البحث 
ثبوت خمالطة اأحد املوظفني يف العمادة لقريب له 

يف عمان ثبتت اإ�سابته بفريو�س كورونا.
خمل�س  اجلامعة  با�سم  الر�سمي  الناطق  وق��ال 
اليوم  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  العبيني 
احرتازي؛  كاإجراء  جاء  املبنى  اإغاق  اإن  الثاثاء، 

حيث مت اإخاوؤه من املوظفني والقيام بر�سه وتعقيمه 
كاما يف الوقت الذي مت فيه اإجراء فح�س خمربي 
للموظف املخالط على نفقة اجلامعة. ولفت العبيني 
اإىل اأنه لن يتم اإعادة فتح املبنى وممار�سة املوظفني 
لعملهم اإل بعد ظهور نتيجة فح�س زميلهم املخالط، 
م�سريا اإىل اأنه يف حال اإيجابية الفح�س ل قدر اهلل 
�سي�سار اإىل اإجراء فح�س كورونا جلميع العاملني يف 

العمادة وخمالطيهم.

*الطفيلة 
حمافظة  يف  ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��دي��ر  رج���ح 
م�ست�سفى  ت�سليم  اخلوالدة  خالد  الدكتور  الطفيلة 
باملئة،   80 اإجن��ازه  ن�سبة  والبالغة  املدين  الطفيلة 

مطلع العام املقبل.
وقال الدكتور اخلوالدة خال لقاء مع الربنامج 
وتقدمه  تعده  ال��ذي  بتهمنا”  “�سحتك  الذاع���ي 
الطفيلة  اإذاعة جامعة  املحا�سنة يف  اإ�سام  الزميلة 
متخ�س�س  لطبيب  تفتقر  الطفيلة  اإن  التقنية، 
بتقومي الأ�سنان، م�سريا اإىل خماطبة وزارة ال�سحة 
تقومي  ح���الت  وم��ت��اب��ع��ة  مل��ع��اجل��ة  طبيب  ل��ت��وف��ري 

الأ�سنان للتخفيف عن املواطنني.
املراكز  يف  يعملون  طبيبا   17 نحو  اأن  اإىل  ولفت 
على  للح�سول  انتقلوا  والفرعية  ال�ساملة  ال�سحية 
برامج الخت�سا�س يف املجالت الطبية، ما اأدى اإىل 
نق�س اأعداد الأطباء، فيما عينت الوزارة 11 طبيبا 

يف تلك املراكز.
بني  ال�سامل،  القاد�سية  �سحي  م��رك��ز  وح���ول 
الدكتور اخلوالدة اأن م�سكلة ظهور نبع ماء يف حميط 
املركز ت�سببت بتاأخري اإجناز �سيانة وتو�سعة املركز، 
والبالغة كلفته مليون دينار �سمن خم�س�سات جمل�س 

حمافظة الطفيلة.

*الطفيلة 
خطتها  �سمن  الطفيلة،  ثقافة  مديرية  اأطلقت 
�سمن  ثقافيا  ب��رن��اجم��ا  احل���ايل،  للعام  ال�سنوية 
اجلنوب... »اأر�س  بعنوان  ترويجية  حلقات  �سل�سلة 

الطفيلة« .
وقال مدير ثقافة الطفيلة الدكتور �سامل الفقري 
انطلق  ثقايف  برنامج  �سمن  جاءت  التي  احللقات  اإن 
بال�سوت  �سجلت  وا�سباعة،  وارحاب  عيمة  قرى  من 
الطفيلة  ق��رى  وت��اري��خ  اإرث  ع��ن  مقاطع  وال�����س��ورة 

للمحطات  توثيقا  ليكون  ال�سياحية  ومناطقها 
جاءت  فيما  بها،  مرت  التي  والنه�سوية  التاريخية 
على  ال�سم�س”  “واجهة  حلقة  �سمن  الثوابية  قرى 

�سفحات مواقع التوا�سل الجتماعي.
واأو�سح اأن حلقة اأخرى جرى ت�سجيلها عن لواء 
الرمل”  “دروب  بعنوان  الدراوي�س  وج��رف  احل�سا 
فيها،  احلياة  واأمن��اط  احل�سا  �سحراء  من  وم�ساهد 
كما جرى اإعداد خطة ل�سمول مواقع ومناطق اأخرى 

�سمن هذا الربنامج.

*عجلون 
حمافظة  يف  العمل  عن  متعطلون  �سباب  طالب 
داخ��ل  املعنية  اجل��ه��ات  ب��ني  بالتن�سيق  ع��ج��ل��ون، 
وت�سغيلية  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���س  ل��ت��وف��ري  امل��ح��اف��ظ��ة 
لأبنائها ول�سيما يف القطاعات التنموية ال�سياحية 
املنطقة  وطبيعة  تتاءم  التي  والبيئية  والزراعية 
املحافظة  جمل�س  رئي�س  ودعا  الن�سبية.  وميزاتها 
ال�سياحية  ال���س��ت��ث��م��ارات  جل���ذب  امل��وم��ن��ي  ع��م��ر 
والقت�سادية الكربى لتوفري الفر�س الت�سغيلية مبا 
ودعم  املحافظة  اأبناء  على  والفائدة  بالنفع  يعود 
املحافظة  جمل�س  اأن  واأ���س��اف  املحلي.  القت�ساد 
اأعطى اأولوية من خم�س�ساته لدعم برامج التدريب 

بالإ�سافة  وال�سياحية،  الزراعية  وامل�ساريع  املهني 
اإىل و�سع احتياجات ومطالب املعهد �سمن الأولويات 
رئي�س  نائب  واأ�سار  املقبلة.  امل�ستقبلية  اخلطط  يف 
اأهمية  اإىل  البعول  حممد  عجلون  جت��ارة  غرفة 
بالتنمية  املعنية  اجلهات  بني  والتعاون  التن�سيق 
لتوفري الفر�س الت�سغيلية لل�سباب لت�سغيل الباحثني 
املتنوعة  املهن  مبجال  التدريب  خال  من  العمل  عن 
حمزة  ال�سبابي  النا�سط  ودعا  البطالة.  من  للحد 
جمال  يف  مهنية  تخ�س�سات  ا�ستحداث  اإىل  �سويات 
ال�سباب  لتدريب  املتنوعة  واملهن  ال�سياحية  الإدارة 
�سوق  يف  لانخراط  توؤهلهم  التي  املهارات  واإك�سابهم 

العمل.

*عمان 
نظمه  ل��ق��اء  يف  م��ف��ك��رون،  ن��اق�����س 
منتدى الفكر العربي، اأخريًا، عرب تقنية 
الت�سال املرئي، الدميقراطية التوافقية 
ال��د���س��ت��وري��ة ومن����وذج ح��ل ال�����س��راع يف 

اليمن.
بعنوان:  جاء  ال��ذي  اللقاء  من  وت�سّ
الد�ستورية  التوافقية  “الدميقراطية 
�سادر  لبيان  وف��ق��ًا  منوذجًا”،  اليمن   –
املجل�س  لع�سو  حما�سرة  امل��ن��ت��دى،   ع��ن 
عبد  املنتدى  وع�سو  اليمني،  ال�ست�ساري 
احلميد �سيف احلدي، تناول فيها م�ستقبل 
كنموذج  ال��ي��م��ن  يف  ال�سيا�سي  ال��ن��ظ��ام 

لتطبيق الدميقراطية التوافقية.
وا�ستعر�س املحا�سر احلدي، يف اللقاء 
العام  الأم���ني  فيه  و���س��ارك  اأدراه  ال��ذي 
حمور،  اأب���و  حممد  ال��دك��ت��ور  للمنتدى، 
التطورات التاريخية وعوامل ال�سراع يف 
الدميقراطية  مفهوم  اأن  مو�سحًا  اليمن، 
التوافقية الد�ستورية هو الأكر ماءمة 
مل�ستقبل النظام ال�سيا�سي، لأنه يجعل كل 

ت�سارك  ال�سيا�سية  والتنظيمات  القوى 
الربملانية  الأغلبية  �سمن  ال�سلطة  يف 
تعميق  وبالتايل  الت�سريعية(،  )ال�سلطة 
والق����رتاب  بينها  ال��وط��ن��ي��ة  ال��وح��دة 
اإن  احل���دي،  وق��ال  املدنية.  ال��دول��ة  م��ن 
الد�ستورية  التوافقية  الدميقراطية 
ال�سلطات  بني  الف�سل  تعميق  اإىل  تهدف 
ال���ث���اث: ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
واملحافظة  الق�ساء  واإ�ساح  والق�سائية، 
الأم��ن  اأج��ه��زة  بناء  مع  ا�ستقاله،  على 
وطنية  اأ�س�س  على  امل�سلحة  وال��ق��وات 
ال��ق��وان��ني  لتطبيق  ك�سمانة  را���س��خ��ة 
تثبيت  وكذلك  الق�ساء،  �سلطة  وتعزيز 
وطني  اأ�سا�س  على  ال�سيا�سية  التعددية 
فئويًا  اأو  جهويًا  اأو  مناطقيًا  ولي�س  �سامل 
ال��وح��دة  اأو ط��ائ��ف��ي��ًا، واحل��ف��اظ ع��ل��ى 
القانونية  ال�سوؤون  وزير  ودعا  الوطنية. 
اأحمد  حممد  الدكتور  اليمن  يف  الأ�سبق 
املخايف، من جهته، اإىل الأخذ مبخرجات 
يف  وتنفيذها  ال��وط��ن��ي  احل���وار  م��وؤمت��ر 
يف  ال��ي��م��ن  يف  اجل��دي��دة  ال��دول��ة  اإدارة 

النزاع  وانتهاء  النتقالية  بعد  ما  الفرتة 
ال��ع��اق��ات  اأن  اإىل  م�����س��ريًا  واحل�����رب، 
فيما  الفردي،  بالنظام  ترت�سخ  القبلية 
يعززهما  احلزبية  والتعددية  التوافق 
اإىل  لانتقال  الن�سبي  النتخابي  النظام 
الروابط  من  ب��دًل  ال�سيا�سية  الروابط 
املذهبية والدينية. بدوره، قال الدكتور 
التي  احل���وارات  خا�سة  اإن  حمور،  اأب��و 
عام  منذ  العربي  الفكر  منتدى  عقدها 
النقا�سية  الأوراق  م�سامني  حول   2012
امللكية ال�سبع، اأكدت اأن التجارب العربية 
ميكن  والدميقراطية  الإ���س��اح  بق�سايا 
بني  لاأ�سقاء  ا�ستفادة  جمالت  تكون  اأن 

بع�سهم البع�س.
التوافقية  الدميقراطية  اأن  واأ�ساف 
هي �سيغة متقدمة للحفاظ على الوحدة 
ب��ني خمتلف  وال��ت��م��ا���س��ك الج��ت��م��اع��ي 
املكونات، و�سمان حقوق اجلميع والفر�س 
واملمار�سة  وال��روة  املواقع  يف  املت�ساوية 
املجال  اإت��اح��ة  خ��ال  م��ن  ال�سيا�سية، 
يف  للوطن  الذاتية  القدرة  بناء  لتعزيز 

اإطار الهوية اجلامعة.
القانون  اأ�ستاذ  اللقاء؛  يف  و�سارك 
م�سر،  يف  ال�سرطة  اأكادميية  يف  العام 
وع�����س��و امل���ن���ت���دى ال���دك���ت���ور حم�����س��ن 
والفكر  الفل�سفة  واأ���س��ت��اذ  ال��ع��ب��ودي، 
للدرا�سات  متوز  مركز  ورئي�س  العربي، 
لبنان  يف  امل��واط��ن��ي��ة  ع��ل��ى  وال��ت��ك��وي��ن 
ال��دك��ت��ور اأدون��ي�����س ال��ع��ك��رة وال��ك��ات��ب 
املودع،  النا�سر  عبد  اليمني  والباحث 
اجلامعة  يف  ال�سيا�سية  العلوم  واأ�ستاذ 
الأردن�����ي�����ة ع�����س��و امل���ن���ت���دى ف��ي�����س��ل 
اأبعاد  على  امل�ساركون،  ورّك��ز  ال��رف��وع. 
م��ن حيث  ال��ت��واف��ق��ي��ة  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
الذاتية  القدرة  بناء  تعزيز  تتيح  اأنها 
واأن  اجلامعة،  الهوية  اإط��ار  يف  للوطن 
�سمانة  احلزبية  والتعددية  التوافق 
ال�سيا�سية  ال���رواب���ط  اإىل  ل��ان��ت��ق��ال 
وتاأكيد  املذهبية،  ال��رواب��ط  من  ب��دًل 
والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطتني  دور 
ك��ح��ج��ر اأ����س���ا����س واإر������س�����اء الأم�����ان 

املدنية.  والدولة  بالتوافقية 

إغالق مقر انتخابي ألحد 
المرشحين بالزرقاء

جرش: إتالف طن ونصف من 
الخضار والفاكهة وإغالق محل

البلقاء: 138 مخالفة بحق 
مخالفين ألمر الدفاع رقم 11

إغالق عمادة البحث العلمي 
في اليرموك احترازيا

إنجاز80 % من مستشفى 
الطفيلة المدني

ثقافة الطفيلة تطلق برنامجا 
ترويجيا بعنوان أرض الجنوب

مطالب بالتنسيق بين الجهات 
المعنية بالتنمية لتوفير فرص عمل

مفكرون يناقشون الديمقراطية 
التوافقية ونموذج حل الصراع في اليمن

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األربعاء )23( أيلول 2020محافظات
5العدد )1678(



*وكاالت
القدم،   لكرة  الأردين  الحت���اد  اأع��ل��ن 
اأ���س��م��اء احل��ك��ام امل��ر���س��ح��ني وامل��ر���س��ح��ات 

للمناف�سة على القائمة الدولية 2021.
حل�سد  وحكمة  حكمًا   31 ويتناف�س 
للعام  ل��اأردن  املخ�س�سة  الدولية  املقاعد 
على  جاءت  التي  الرت�سيحات  وفق   ،2021
قدمه  الذي  والبدين  الفني  امل�ستوى  �سوء 
احُل���ّك���ام. ووف���ق خ��رب ���س��ادر ع��ن احت��اد 

املعايري  احلكام  دائ��رة  حددت  فقد  الكرة، 
وال�سروط لختيار احلكام الذين �سيمثلون 
و�سيخ�سع  امل��ق��ب��ل،  ال��ع��ام  دول��ي��ًا  الأردن 
بدنية،  ل��ي��اق��ة  لخ��ت��ب��ارات  امل��ر���س��ح��ون 

وفحو�سات طبية منت�سف ال�سهر املقبل.
النحو  على  الرت�سيح  قائمة  وج��اءت 
حكام   9 يتناف�س  ال�ساحة:  التايل:ُحّكام 
على  ل�����اأردن  خم�س�سة  م��ق��اع��د   6 ع��ل��ى 
ال��ق��ائ��م��ة وه���م؛ اأده����م خم��ادم��ة، حممد 

عرفة، اأحمد في�سل، اأحمد يعقوب، حممد 
مفيد، مراد زواهرة، اإبراهيم �سمارة، قي�س 
امل�ساعد:  احلكم  عمارة.  �سدام  غوامنة، 
دولية  مقاعد   8 حل�سد  حكمًا   13 يتناف�س 
حممود  بكار،  حممد  موؤن�س،  اأحمد  وه��م؛ 
عبيدات،  اأمين  عقل،  الرحمن  عبد  ظاهر، 
حمزة  عبيد،  اب��و  حمزة  �سمارة،  اأح��م��د 
العزيز  ع��ب��د  ط��اه��ات،  �سفيان  ���س��ع��ادة، 
خمي�س،  قي�س  ع��ج��اج،  عمرو  اخل��وال��دة، 

الدائرة  �سّمت  ال�سيدات:  حم��رم.  حممد 
مراد  وحنني  مبي�سني،  اإ���س��راء  احلكمتني 
الطرف  على  “ال�ساحة”،  مقعدي  ل�سغل 
الآخر �سيكون مقعدي “امل�ساعد” للحكمتني 

�سابرين العبادي واإ�سام العبادي.
على  ُحّكام   5 يتناف�س  ال�سالت:  كرة 
مقعدين: اإبراهيم اخلايلة، حممد خليل، 
طوق،  اأبو  الرحمن  عبد  طوق،  اأبو  حممد 

ليث كنعان.

اتحاد كرة القدم يعلن اسماء 
الُحّكام المرشحين للقائمة الدولية *وكاالت

املتحدث  اأب���و ع��اق��ول��ة  امل��ه��ن��د���س حم��م��د  اأك���د 
الاعبني  م�ساركة  م�سري  اأن  الرمثا،  لنادي  الر�سمي 
الذين عانوا من الإ�سابة موؤخرا �ستت�سح اليوم، قبل 
املقررة  اإرب��د،  احل�سني  �سد  مباراته  من  واح��د  يوم 

اخلمي�س املقبل يف اجلولة 8 من دوري املحرتفني.
ل��ك��ووورة:  ت�سريحات  يف  ع��اق��ول��ة  اأب���و  وق���ال 
وم�سعب  ال��دردور  حمزة  هم  امل�سابون  “الاعبون 
ننتظر  اأبو ه�سيب.  اللحام وهادي احلوراين وعادل 
القرار الطبي ب�ساأنهم غدا ملعرفة اإمكانية م�ساركتهم 

اأمام احل�سني من عدمها«.
طلب  على  الإدارة  “وافقت  عاقولة:  اأبو  وتابع 
مغلق  مع�سكر  باإقامة  حممود  جمال  الفني  املدير 
للفريق اليوم الأربعاء يف اأحد الفنادق مبدينة اإربد 
ا�ستعدادا ملباراة احل�سني اإربد«. واأو�سح: “مل نحدد 
احل�سني  اأم��ام  مباراتنا  بخ�سو�س  مكافاآت  اأي  بعد 
وتعترب  الآن«.  حتى  الأم��ر  مناق�سة  يتم  ومل  اإرب��د، 
مباريات  اأق��وى  من  اإرب��د  واحل�سني  الرمثا  مواجهة 
منهما  كل  وميتلك  الدوري،  لبطولة  الثامنة  اجلولة 

يف ر�سيده 12 نقطة.

*وكاالت
العقبة  لفريق  الفني  املدير  ال��داود  رائ��د  اأك��د 
يف  الأردن  �سباب  اأم��ام  الفوز  عقدة  فك  على  عزمه 
املباراة التي جتمعهما غدا اخلمي�س �سمن اجلولة 8 

لبطولة دوري املحرتفني.
الثاثاء:  لكووورة  ت�سريحات  يف  ال��داود  وقال 
مل  ونحن  النهاية،  على  ت�سارف  الذهاب  “مرحلة 
خيارات  اأمامنا  يوجد  ل  الآن،  حتى  الفوز  نحقق 
�سوى بذل مزيد من اجلهد والرتكيز من اأجل فك هذه 

العقدة«.
اأم��ام  فريقي  اأداء  ع��ن  را���س��ي��ا  “كنت  وت��اب��ع: 
واأحكمنا  ثمينة،  نقطة  اقتن�سنا  حيث  الفي�سلي 

�ستكون  الأردن  �سباب  اأم��ام  لكن  دفاعاتنا،  اإغ��اق 
الهجومي  اجلانب  و�سنمنح  متاما،  خمتلفة  الأم��ور 

الدور الأكرب حل�سم نقاط املباراة«.
حيث  الأردن،  �سباب  فريق  “نحرتم  واأ���س��اف: 
باللياقة  وتت�سلح  جمتهدة  �سابة  عنا�سر  ميتلك 
الفرق  معظم  اأن  يعلم  واجلميع  العالية،  البدنية 
مواجهة  بالتايل  يوجد   فا  امل�ستوى،  يف  متقاربة 

�سهلة واأخرى �سعبة«.
�سفوفنا  هلل  “احلمد  حديثه:  ال���داود  وختم 
كبرية  وثقتي  غيابات،  اأي  م��ن  نعاين  ول  مكتملة 
باعبي الفريق على تقدمي مباراة قوية اأمام �سباب 

الأردن”.

*وكاالت
تقام اليوم الربعاء، مباراتان يف اطار مناف�سات 

اجلولة الثامنة بدوري املحرتفني لكرة القدم.
اخلام�سة  عند  معان  نظريه  اجل��زي��رة  وي��واج��ه 
�سحاب  يلتقي  فيما  ال��دويل،  عمان  �ستاد  على  م�ساء 
مع الوحدات عند ال�سابعة والن�سف م�ساء على �ستاد 

امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة.
ويلتقي بعد غد اخلمي�س، �سباب الأردن مع �سباب 
العقبة عند اخلام�سة م�ساء، على �ستاد امللك عبداهلل 

لقاء  ب��اإرب��د  احل�سن  �ستاد  يحت�سن  فيما  ال��ث��اين، 
احل�سني مع الرمثا عند ال�سابعة والن�سف م�ساء.

يجمع  بلقاء  اجلمعة،  ي��وم  املباريات  وتختتم 
�ستاد  م�ساء على  ال�ساد�سة  الأهلي عند  مع  الفي�سلي 
الفرق  ترتيب  ال��وح��دات  ويت�سدر  ال��دويل.  عمان 
ثم  نقطة،   13 الثاين  باملركز  وال�سريح  ب�18نقطة 
ومعان  والفي�سلي   ،10 ال�سلط   ،12 واحل�سني  الرمثا 
9 ، اجلزيرة 8، �سحاب 7، �سباب الأردن 5، الأهلي 3 

و�سباب العقبة 2.

*وكاالت
متكن املدربان الأردنيان الدكتور نعمان ع�سيبات 
ويا�سر يون�س، من اجتياز الدورة الآ�سيوية املتقدمة 
مب�ساركة  اليد،  لكرة  الآ�سيوي  الحتاد  نظمها  التي 

نخبة من املدربني يف القارة الآ�سيوية.
تي�سري  الدكتور  اليد  ك��رة  احت��اد  رئي�س  واعلن 
الثاثاء،  )ب��رتا(  الردنية  النباء  لوكالة  املن�سي 
اقيمت  اآ�سيوية  دورة  يف  �ساركا  ويون�س  ع�سيبات  اأن 
من  يتمكنا  ان  �سهر،قبل  وا�ستمرت حلوايل  بعد،  عن 
الفعاليات  وكثافة  �سعوبتها  رغم  بنجاح،  اجتيازها 

فيها.
ال�سحار  ع�سام  امل��درب��ان  اأن  اىل  املن�سي  ولفت 
املحا�سرين  دورة  يف  �سي�ساركان  طا�س  احلاج  ونارين 
ال�سهر  خ��ال  بعد  عن  اي�سا  تقام  التي  الآ�سيوية 

املقبل.
لارتقاء  ج��اه��دا  ي�سعى  الحت���اد  اإن  وا���س��اف 
باللعبة فنيا ونظريا، من خال امل�ساركة يف الدورات 
والفعاليات الدولية والآ�سيوية، لكت�ساب اأكرب قدر 
املعلومات واخلربة، مبا ينعك�س ايجابا على كرة  من 

اليد الردنية.

*وكاالت
واإداري�����ا،  وم��درب��ا  لع��ب��ا   150 ح���وايل  خ�سع 
لن��ط��اق  ا���س��ت��ع��دادا  ك���ورون���ا،  لفح�س  ال��ث��اث��اء، 
اليد  لكرة  الثانية  الدرجة  اندية  دوري  مناف�سات 

اجلمعة املقبل.
وجرى الفح�س يف مقر احتاد كرة اليد، بالتعاون 

ومدربي  لعبي  و�سمل  الريا�سي،  الطب  احت��اد  مع 
واإداريي الأندية ال�سبعة امل�ساركني يف دوري الدرجة 
هذه  وج��اءت  البطولة.  حكام  جانب  اإىل  الثانية، 
بتطبيق  اليد،  كرة  احتاد  التزام  اإط��ار  يف  اخلطوة، 
اللجنة  عنه  اأعلنت  ال��ذي  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول 
الأوملبية، للحفاظ على �سامة و�سحة اأركان اللعبة.

*وكاالت
القد�س،  هال  نادي  اأعمال  ت�سيري  جلنة  متكنت 
من احل�سول على توقيع لعب الو�سط الدويل حممد 

دروي�س، لا�ستمرار مع الفريق.
يف  ُبعد،  عن  الطرفني  بني  العقد  توقيع  وج��رى 
حيث  ال�سحي،  باحلجر  الدويل  الاعب  التزام  ظل 
ينتظر ان ين�سم اإىل مع�سكر الفريق بعد انتهاء فرتة 
كبرية  بفرحة  اخلرب  هذا  وقوبل  املنزيل.  احلجر 
داخل اجلهاز الفني للفريق الأول بقيادة املدرب عبد 

اهلل ال�سيداوي، وعلى م�ستوى اجلماهري.
وميثل دروي�س قيمة فنية كبرية يف و�سط ميدان 
التي  الغيابات  تعوي�س  على  وق��ادر  القد�س،  هال 
�سي�سهدها الفريق خال املو�سم القادم، ومنها عودة 
حممد با�سم ل�سفوف فريقه ال�سابق موؤ�س�سة البرية.

يف  مغلقًا،  تدريبيًا  مع�سكرًا  القد�س  هال  ويقيم 
مقر �ستاد في�سل احل�سيني بالرام، حيث قام املدرب 
متكامل  اإع��داد  برنامج  بو�سع  ال�سيداوي  اهلل  عبد 

للفريق.

*وكاالت
الثاثاء،  الإيطالية،  بريوجيا،  جامعة  نفت 
لوي�س  الأوروج���واي���اين  خم��ال��ف��ة  ع��ن  ت���ردد  م��ا 
���س��واري��ز، م��ه��اج��م ب��ر���س��ل��ون��ة، ل��ل��ق��واع��د اأث��ن��اء 
احل�سول  اأج��ل  من  الإيطالية،  اللغة  اختبارات 

اإيطايل. �سفر  جواز  على 
اأي��ام،  منذ  الختبارات  اجتاز  �سواريز،  ك��ان 
اإىل  والن�سمام  اجلن�سية،  على  للح�سول  متهيًدا 

موؤخًرا. ال�سفقة  تنهار  اأن  قبل  يوفنتو�س، 
“ب�ساأن  ل��ه��ا:  ب��ي��ان  يف  اجل��ام��ع��ة،  وق���ال���ت 
جديد  من  اجلامعة  توؤكد  اجلارية،  التحقيقات 
المتحان  يف  املتبعة  الإجراءات  و�سفافية  �سحة 
اأن  واثقون  ونحن  �سواريز،  لوي�س  اأج��راه  ال��ذي 

ذلك«. �ستظهر  النتائج 
اأن  زعمت  قد  ريبوبليكا”،  “ل  �سحيفة  كانت 
اأداء الختبارات. اأثناء  �سواريز خالف القواعد، 

معرفة  ع��ن  ال��ك�����س��ف  مت  ن���ه  اأ اإىل  واأ����س���ارت 
���س��واري��ز ب��ك��ل اأ���س��ئ��ل��ة الخ��ت��ب��ار ق��ب��ل ال��ق��دوم 
يف  ال��ع��ام  امل��دع��ي  مكتب  اأنَّ  مو�سحة  لإيطاليا، 
بعدما  ال��واق��ع��ة،  ب�ساأن  حتقيًقا  فتح  بريوجيا، 
امل�سوؤولني،  بني  م�سبًقا  الأ�سئلة  على  التفاق  مت 

و�سواريز.
خالية  اأماكن  لديه  لي�س  يوفنتو�س  اأن  ُيذكر 
يف ال��ق��ائ��م��ة ل�����س��م لع��ب��ني م��ن خ���ارج الحت���اد 
اإج��راء  على  �سواريز  ح��ث  متَّ  لذلك  الأوروب���ي، 

الإيطالية. اجلن�سية  على  احل�سول  اختبارات 

*وكاالت
اإن��رت م��ي��ان، ال��ث��اث��اء، تعاقده  اأع��ل��ن 
جنم  ف��ي��دال،  اأرت���ورو  الت�سيلي  مع  ر�سمًيا 
و�سط بر�سلونة، لين�سم للنرياتزوري خال 

املو�سم اجلاري.
فيدال  اأن  اإىل  �سحفية  تقارير  وت�سري 
ان�سم لإنرت مقابل مليون يورو فقط، بينما 
وقع على عقد يربطه بالفريق ملدة عامني. 

�سيف مثري
الإنرت يف  التي ظهر عليها  الطفرة  بعد 
املو�سم املا�سي بتعيني اأنطونيو كونتي مدرًبا 
يظهر  اأن  ال��ن��ريات��زوري  ا�ستطاع  للفريق، 
احتل  حتى  املو�سم،  مدار  على  جيد  ب�سكل 
البطل  خلف  بالكالت�سيو  ال��ث��اين  امل��رك��ز 
الأوروبي  الدوري  نهائي  وخ�سر  يوفنتو�س، 

اأمام اإ�سبيلية.
وا���س��ت��ع��داًدا  احل���ايل  ال�سيف  وخ���ال 
للمو�سم اجلديد، بداأ اإنرت يف اإبرام �سفقات 
يف  بالفريق  نوعية  قفزة  لتحقيق  جيدة 
املو�سم اجلديد، يف حماولة للعودة لتحقيق 

البطولت.
و�سم اإنرت املغربي اأ�سرف حكيمي، ظهري 
األك�سندر  �سم  بينما  م��دري��د،  ري��ال  اأمي��ن 
لروما، يف تدعيم  الأي�سر  الظهري  كولروف 
اأندريا  املهاجم  �سم  بجانب  جلبهاته،  قوي 
�سم  يف  اليوم  ينجح  اأن  قبل  بينامونتي، 

فيدال كدعم مميز خلط و�سط الفريق.
اإنرت  حر�س  اجلديدة،  التدعيمات  ومع 
على ا�ستعادة بع�س لعبيه املميزين الذين 
بريي�سيت�س  اإيفان  مثل  اإعاراتهم،  انتهت 
بايرن  يف  معاًرا  املا�سي  املو�سم  لعب  ال��ذي 
رادج��ا  امل��ح��ارب  ا�ستعادة  بجانب  ميونخ، 
حول  تثور  ال�سكوك  اأن  ورغم  ناينجولن، 
بقائه اإل اأنه �سيكون مبثابة �سفقة جديدة 

ممتازة للفريق.
قفزة نوعية

فيدال  �سم  يكون  اأن  يف  كونتي  وياأمل 
مبثابة قفزة نوعية يف خط و�سط الإنرت، 
املميزة  م�ستوياته  الاعب  ي�ستعيد  واأن 
ال�سابقة يف  التي ظهر عليها خال فرتته 

اإيطاليا.
و�سبق لفيدال اأن لعب يف يوفنتو�س من 
حتت  لعب  بينما   ،2015 حتى   2011 عام 
خالها  كان  موا�سم،   3 ملدة  كونتي  قيادة 

اأحد جنوم البيانكونريي.
ركيزة  فيدال  كان  كونتي،  قيادة  حتت 
و�سنع  ي��وف��ن��ت��و���س،  و���س��ط  يف  اأ���س��ا���س��ي��ة 
 111 يف  �سارك  حيث  مميزة،  اإح�سائيات 
 19 وق��دم  هدفا   34 فيها  �سجل  م��ب��اراة، 
�سجاته  اأف�سل  ليحقق  حا�سمة،  متريرة 

حتت قيادة املدرب الإيطايل.
وب��ال��ن��ظ��ر ل��اع��ب��ي و���س��ط اإن�����رت، ل 
فيدال،  اأرقام  على  تفوق  من  بينهم  يوجد 
هدفا   23 �سجل  بروزوفيت�س  فمار�سيلو 
مباراة  وقدم 25 متريرة حا�سمة يف 200 
فيت�سينو  ماتيا�س  �سجل  بينما  الآن،  حتى 

11 هدفا و6 متريرات يف 96 مباراة.
 11 ف�سجل  جاليارديني  روب��رت��و  اأم��ا 
هدفا واأر�سل 4 متريرات يف 104 مباريات. 
ورغم بلوغ فيدال 33 عاًما اإل اأنه يعد 
�سك  ول  امللعب،  اأر���س  على  املقاتلني  اأحد 
اأنه �سيكون �سفقة مفيدة جًدا لو�سط اإنرت 
الأول،  مو�سمه  يف  كونتي  منه  عانى  الذي 
يف  اإريك�سن  كري�ستيان  ب�سم  طالب  حتى 
يف  فيدال  ينجح  فهل  ال�ستوي.  املريكاتو 
حتقيق تطلعات كونتي لرتميم خط و�سط 
اإنرت، ويقود النرياتزوري نحو لقب الدوري 

الغائب منذ 10 �سنوات؟

*وكاالت
ال�  ال�ستار على مناف�سات اجلولة  اأ�سدل 
عنوان  ت�ستحق  التي  امل�سري،  للدوري   28
ت�سجيل  �سهدت  بعدما  التهديفي«،  »العقم 
خروج  مع  مباريات،   9 يف  فقط  هدًفا   11

مباراتني بالتعادل ال�سلبي.
و���س��ه��دت اجل��ول��ة 3 ح���الت ط��رد من 
اجلونة،  حار�س  الغرباوي  حممود  ن�سيب 
دب�س  وحممد  طنطا،  لع��ب  ع��ادل  ووليد 

�سربات   3 احت�ساب  ومت  املقا�سة.  مدافع 
جزاء مت ت�سجيلها عن طريق عبد الرحمن 
اأ���س��ام��ة لع��ب الإن��ت��اج احل��رب��ي، واأح��م��د 
لعب  الديب  وكرمي  اجلونة،  مهاجم  ريان 

الحتاد ال�سكندري.
وغ���اب���ت الن���ت�������س���ارات ع���ن الأه��ل��ي 
اأحمد  وا�ستحق  والزمالك يف هذه اجلولة، 
يف  الأف�����س��ل  لقب  اأ����س���وان،  م���درب  ك�سري 
تاريخي  لفوز  فريقه  قاد  بعدما  اجلولة، 

نتائجه  م�سل�سل  ووا���س��ل  ال��زم��ال��ك،  على 
الطيبة. ويعد حممد �سريف لعب الأهلي، 
اجلولة،  هذه  يف  لعب  اأف�سل  لإنبي،  املعار 
لقاء  يف  لفريقه  الفوز  هدف  �سجل  بعدما 

الإ�سماعيلي وقدم م�ستويات رائعة.
املثالية  الت�سكيلة  ك����ووورة  وي��خ��ت��ار 

للجولة يف الدوري، وجاءت كالتايل: 
ح��را���س��ة امل���رم���ى: حم��م��د ال�����س��ن��اوي 

)الأهلي(

 – )املقا�سة(  م��ودي  اأح��م��د  ال��دف��اع: 
اأحمد �سامي )طائع اجلي�س( – عمر جابر 
)املقاولون  ال�سامي  ح�سن   – )برياميدز( 

العرب(
 – )الأهلي(  ال�سولية  عمرو  الو�سط: 
جال  اإبراهيم   – )املقا�سة(  ريكو  �ساح 

)اأ�سوان( – حممد �سريف )اإنبي(
 – )�سموحة(  حم�سن  �ساح  الهجوم: 

جون اأنطوي )برياميدز(

*وكاالت
توري�س،  فرناندو  ال�سابق  الدويل  الإ�سباين  �سيعود 
مدريد  اأتلتيكو  اإىل  عام،  قبل  القدم  كرة  اعتزل  الذي 
هذا املو�سم، للح�سول على دورة تدريبية داخل جدران 

النادي.
طاقم  بالفعل  ارت���دى  ال���ذي  ت��وري�����س،  و�سين�سم 
بدا  كما  بانكو�س،  الروخي  بفريق  اخلا�س  التدريب 
وا�سًحا يف ال�سورة التي مت تداولها على �سبكات التوا�سل 
ريكي  النا�سئني  مرمى  حرا�س  مدرب  رفقة  الجتماعي، 
األون�سو، اإىل طاقم تدريب الفريق، وفقا ملا اأكدته م�سادر 

من النادي.
لأول  وثائقيا  فيلما  عر�س  ال��ذي  توري�س،  وك��ان 
فيديو،  من�سة  على  املا�سي  الأ�سبوع  م�سريته  عن  مرة 
بالإ�سافة  تدريب،  دورة  يخو�س  كان  باأنه  بالفعل  اأقر 
لاإعداد  الريا�سية  بالإدارة  خا�سة  اأخرى  دورات  اإىل 
مل�ستقبله، ومل يخف رغبته يف العمل يف منظومة اأتلتيكو 

مدريد.
ميكنني  الذي  املكان  اإىل  “�ساأعود  اأ�سبوع  قبل  وقال 
اأنا لدي كل  فيه م�ساعدة الأتلتي اأكر، لي�س من اأجلي، 
ما ت�ستطيع كرة القدم اأن تقدمه. الآن اأنا بحاجة اإىل 
اكت�ساف املوقع الذي ي�سمح يل مب�ساعدة اأتلتيكو اأكر«.

فيه  ت��درب  ال��ذي  الكيان  اإىل  توري�س  يعود  وهكذا 
فريقه  من  ج��زًءا  كان  وال��ذي  نا�سئ،  قدم  كرة  كاعب 
و2018-2015(   2007-2001( مرحلتني  على  الأول 

حيث لعب 404 مباريات واأحرز 129 هدفا.
ا  اأي�سً توري�س  فرناندو  لعب  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة 

ل�سالح ليفربول وت�سيل�سي وميان.

أبو عاقولة: مشاركة مصابي 
الرمثا تتضح اليوم

مدرب العقبة: نطمح لفك 
عقدة الفوز أمام شباب األردن

مباراتان بدوري المحترفين 
لكرة القدم اليوم

األردنيان عضيبات ويونس يجتازان 
الدورة اآلسيوية لكرة اليد

إجراء 150 فحص كورونا ألندية 
الدرجة الثانية لكرة اليد

هالل القدس ُيجدد
 عقد محمد درويش

جامعة إيطالية ترد على 
»فضيحة« سواريز

هل يكمل فيدال قطعة 
كونتي الناقصة؟

معار األهلي األفضل في جولة 
العقم التهديفي بالدوري

توريس ينضم للجهاز الفني 
في أتلتيكو مدريد
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*اربد – رائد طبيشات 
اللجنة  رئي�س  �سطناوي  نبيل  ق��ال 
حملي  جمل�س  ع�سو  حواره  ملنطقة  املحلية 
�سبكة  ا�ستبدال  ان  ال��ك��ربى  ارب��د  بلدية 
املياه الرئي�سية يف منطقة حواره يف الفرتة 
املا�سية كان العائق امام قيام البلدية بعمل 
خلطات ا�سفلتية يف �سوارع املنطقة حيث ان 
تغيري �سبكة املياه من امل�ساريع الهامة التي 
ادى  مما  وتالفه  قدمية  كانت  كونها  نفذت 
�سوارع  يف  باحلفر  املياه  �سلطة  قيام  اىل 
املنطقة وما زال العمل جاري بهذا امل�سروع 
حيث �سيتم يف القريب العاجل طرح عطاء 
من  الأنتهاء  ليتم  املنزلية  الو�سات  �سبكة 

هذا امل�سروع . 
من  وبالرغم  انه  اىل  ال�سطناوي  وزاد 
اعمال تغيري �سبكة املياه يف �سوارع منطقة 
قامت  الكربى  ارب��د  بلدية  ان  اىل  ح��واره 
بتعبيد وتاأهيل الكثري من ال�سوارع البعيدة 
اىل  بالإ�سافة  امل��ي��اه  �سلطة  م�سروع  ع��ن 
تعبيد حي القرام اجلنوبي بالكامل وعمل 
يف  150م  بطول  امطار  مياه  ت�سريف  خط 
حيث  الرتبة  اجنراف  ملنع  الغربي  الوادي 
مياه  مداهمة  منع  على  امل�سروع  هذا  عمل 
الأمطار للمنازل املجاورة لهذا الوادي ومن 
املتاأمل ان يتم تكملة اجلزء املتبقي من هذا 

امل�سروع يف القريب العاجل . 
ح��واره  منطقة  ان  ال�سطناوي  وق��ال 

ح�سلت على منحة اوروبية بقيمة 2 مليون 
دينار من اجل بناء مدر�سة منوذجية تت�سع 
ق��رار  ات��خ��اذ  ومت  �سفية  غ��رف��ة   40 اىل 
برتخي�سها واإر�سالها اىل البلدية للموافقة 
لهذا  القانونية  بالإجراءات  وال�سري  عليها 
منع  على  �سيعمل  وال��ذي  احليوي  امل�سروع 

الإكتظاظ يف مدار�س حواره . 
من  الإنتهاء  مت  انه  ال�سطناوي  واأ�ساف 
مرافقه  جميع  مع  خما�سي  ملعب  جتهيز 
منطقة  يف  وغ��ريه��ا  �سحية  وح���دات  م��ن 
حواره و�سيتم افتتاحه قريبا امام احلركة 
الريا�سية يف املحافظة كونه ا�سبح جاهزًا 
خا�سة ان هناك نادي حواره درجة ثانية 
ميكنه الإ�ستفادة من هذا امللعب م�سريًا اىل 
انه مت جتهيز وتاأهيل حديقة ال�سيخ هامل 
الغيث وعمل �سيانه وتاأهيل جلميع مرافقها 
وتزويدها بالألعاب الازمة خلدمة روادها 
لهم  متنف�س  لتكون  املنطقة  اه���ايل  م��ن 

يق�سون فيها اوقات فراغهم . 
ح��واره  منطقة  ان  ال�سطناوي  واأك���د 
تعترب من املناطق الوا�سعة ويقطنها العديد 
من املواطنني وهذا الأمر جعلنا امام حتدي 
كبري يف توفري بيئة نظيفة للمواطنني كون 
البيئة النظيفة حق لكل مواطن وم�سوؤولية 
اجلهات  ك��اف��ة  ت�سافر  تتطلب  جماعية 
م�سريًا  �سواء  حد  على  وال�سعبية  الر�سمية 
حواره  منطقة  يف  النظافة  م�ستوى  ان  اىل 

املنطقة  تنظيف  على  يقوم  حيث  جيده 
15 عامل وطن مطالبًا ب�سرورة زيادة عدد 

احلاويات وعمال الوطن يف هذه املنطقة . 
القيام  مت  انه  اىل  ال�سطناوي  واأ�ساف 
بعمليات ر�س وتعقيم للعديد من املوؤ�س�سات 
�سملت  دوري  وب�سكل  ح���واره  منطقة  يف 
والأن��دي��ة  وامل��ع��اه��د  وامل���دار����س  امل�ساجد 
ب��الإ���س��اف��ة اىل ت��رك��ي��ب وح����دات ان���اره 
واإدخ��ال  الوحدات  من  اخر  عدد  و�سيانة 

حو�س القفطان مل�سروع التق�سيم . 
وقال ال�سطناوي انه مت اقتطاع حوايل 
24 دومن من ارا�سي البلدية لإقامة م�سروع 
موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون  الرتاثية  القرية 
املخططات  اع���داد  مت  حيث  ارب���د  اع��م��ار 
ي�سمل  حيث  به  للبدء  الازمة  والدرا�سات 
امل�سروع على م�سرح ومركز وقاعة موؤمترات 
وقاعة متعددة الأغرا�س ومتحف ، ويهدف 
هذا امل�سروع املحافظة على الرتاث القدمي 
ويكون ملتقى للمفكرين وال�سعراء والأدباء 

 .
واأ�سار ال�سطناوي اىل ان اع�ساء اللجان 
املحلية يف منطقة حواره يعملون مع رئي�س 
خلدمة  ال��واح��د  ال��ف��ري��ق  ب���روح  اللجنة 
ن�سعى  الذي  الأ�سيل  الهدف  وهو  املواطنني 
ح��واره  منطقة  ان  اىل  م�سريًا  دائمًا  اليه 
ي�ستطيع  حيث  ذاتها  بحد  بلدية  تعترب 
املواطن ان ينجز معظم معاماته من خال 

املنطقة ب�سهولة وي�سر ودون تعقيد .
واأ�ساف ال�سطناوي انه بلغ عدد قرارات 
اللجنة املحلية ملنطقة حواره 400   قرار 
  102 الإداري�����ة   اللجنة  ق����رارات  وع���دد 
املوقع  خمططات  ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  ق��رار 
والرت�سيم 1090 وبلغت التح�سيات املالية 
ان  اىل  بالإ�سافة  دينار  الف   267 حوايل 
يقومون  املواطنني  من  كبرية  اعداد  هناك 
مركز  يف  ذمم  من  عليهم  يرتتب  ما  بدفع 

البلدية . 
اب����رز  اىل  ال�������س���ط���ن���اوي  وت����ط����رق 
واملتمثلة  باملنطقة  اخلا�سة  الإحتياجات 
العناية  ح���واره  منطقة  اي���اء  ب�����س��رورة 
الإ�سفلتية  اخل��ل��ط��ات  جم���ال  يف  خ��ا���س��ة 
لتاأهيل عدد كبري من ال�سوارع فيها وتزويد 
توزيعها  ليتم  احلاويات  من  بعدد  املنطقة 
عمال  ع��دد  وزي���ادة  املنطقة  اح��ي��اء  على 

الوطن لإدامة النظافة يف هذه املنطقة . 
ال�سكر لرئي�س بلدية  وقدم ال�سطناوي 
اربد الكربى املهند�س ح�سني بني هاين على 
دعمه امل�ستمر ملنطقة حواره ولكافة دوائر 
البلدية املختلفة ولدائرة العاقات العامة 
وامل�ستمر يف  ال��دوؤوب  والإع��ام على عملها 
املديريات  اجن��ازات  على  ال�سوء  ت�سليط 
وتوا�سلهم  للبلدية  التابعة  وال���دوائ���ر 
حل  على  والعمل  امل��واط��ن��ني  م��ع  امل�ستمر 

امل�ساكل التي تواجههم ب�سرعة .

*عمان 
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  وكالة  يف  بداأت 
التدقيق  حول  التدريبي  الربنامج  فعاليات 
عدد  مب�ساركة  الجتماعي،  للنوع  الت�ساركي 
واملوظفني  ال�سحفيني  والزماء  الزميات  من 
التدريبي،  الربنامج  ويتناول  ال��وك��ال��ة.  يف 
جمعية  وتنفذه  اأي���ام،   3 مل��دة  ي�ستمر  ال��ذي 
)ت�سامن(،  الأردين  الن�ساء  ت�سامن  معهد 
املتعلقة بالنوع  التعريف باملفاهيم الرئي�سية 
والنوع  اجلن�س  بني  والتمييز  الجتماعي، 
يف  الجتماعي  ال��ن��وع  واإدم���اج  الجتماعي، 
واخلطط،  والربامج  والت�سريعات  ال�سيا�سات 

وحت��ل��ي��ل وت���دق���ي���ق واق�����ع اإدم�������اج ال��ن��وع 
الجتماعي. وقالت مدربة الربنامج، اخلبرية 
ال��دك��ت��ورة  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ن��وع  ق�سايا  يف 
اإك�ساب  اإىل  يهدف  التدريب  اإن  موؤمتن،  منى 
وامل��ه��ارات  باملعارف  وامل�����س��ارك��ات،  امل�ساركني 
الت�ساركي  بالتدقيق  املتعلقة  والجت��اه��ات 

للنوع الجتماعي بطريقة علمية وعملية.
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأن  اإىل  م��وؤمت��ن  واأ����س���ارت 
الأردنية، كانت من املوؤ�س�سات احلكومية امل�ساركة 
يف درا�سة تدقيق واقع اإدماج النوع الجتماعي 
يف القطاع العام يف الأردن، والتي اأجريت يف عام 
على  نوعها  من  الأوىل  الدرا�سة  وكانت   2010

من  اأن  واأو�سحت،  العربية.  املنطقة  م�ستوى 
تعبئة  التدريبي،  للربنامج  املتوقعة  املخرجات 
يف  الجتماعي  النوع  بتدقيق  خا�سة  ا�ستبانة 
الت�ساركي  التدقيق  واإعداد تقرير عن  )برتا(، 
الأردنية.  الأنباء  وكالة  يف  الجتماعي  للنوع 
على  “عني  م�سروع  �سمن  الربنامج  هذا  وياأتي 
لإع���داد  )ت�����س��ام��ن(،  تنفذه  ال���ذي  الن�ساء” 
النوع  بتدقيق  امل�ساركة  املوؤ�س�سات  عن  درا�سة 
الج��ت��م��اع��ي يف 4 ق��ط��اع��ات ه���ي: الإع����ام، 
والأح��زاب  املدين  املجتمع  منظمات  البلديات، 
ال�سيا�سية، حيت �سيجري عر�س نتائج الدرا�سة 

والتقارير يف ندوة وطنية يف وقت لحق.

*عمان 
على  الأو�سط  ال�سرق  جامعة  مع  املهني  التدريب  موؤ�س�سة  اتفقت 
التعاون من خال مركز التميز لل�سناعات الدوائية التابع للموؤ�س�سة 

يف جمالت البحث العلمي وتدريب الطاب واإن�ساء دبلومات مهنية.
لقائه  خال  عبيدات،  زياد  املهند�س  املوؤ�س�سة،  عام  مدير  وقال 
عمار  الدكتور  ال�سيدلة  كلية  عميد  برئا�سة  اجلامعة  من  وف��دًا   ،
ال�سباب  مُيّكن  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  التعاون  اإن  املعايطة، 
وجال  العمل.  �سوق  متطلبات  ملواءمة  التعليمية  قدراتهم  ويرفع 
الوفد الزائر يف معهد التميز لل�سناعات الدوائية الذي يدرب الطلبة 
يف م�ستوى الدبلوم املهني على ال�سناعات الدوائية. ويهدف املعهد اإىل 
رفع كفاءة الكوادر الب�سرية واإعداد القوى العاملة املدربة واملوؤهلة 
الكفاءات  وت�سويق  عمل  فر�س  واإيجاد  الأدوي��ة،  ت�سنيع  جمال  يف 
وخارجها.  اململكة  داخ��ل  الدوائية  ال�سناعة  جم��ال  يف  الأردن��ي��ة 
ودوره��ا  للموؤ�س�سة  وتقديرهم  اإعجابهم  اجلامعة،  فريق  واأب��دى 

الوطني وال�ستعداد للتعاون معها يف خمتلف املجالت.

الشطناوي:منحة اوروبية بقيمة 2 
مليون دينار إلقامة مدرسة في حواره

بدء فعاليات البرنامج التدريبي حول التدقيق 
التشاركي للنوع االجتماعي في )بترا(

التدريب المهني وجامعة الشرق األوسط تتفقان 
على تعزيز التعاون بالعلوم الصيدالنية

*عمان 
بثه  ال���ذي  ال��ق��د���س  ع��ل��ى  ع��ني  ب��رن��ام��ج  �سلط 
اإ�سدار  على  ال�سوء  الثنني،  الردين،  التلفزيون 
املبارك  الق�سى  امل�سجد  دليل  من  الثانية  الطبعة 
ال��زائ��ر  لتعريف  ال�����س��ري��ف(،  ال��ق��د���س��ي  )احل���رم 
يراها  التي  املعامل  بحقيقة  وتعريفه  م�سريه  مبكان 

وتاريخها.
القد�س  من  م�سورا  تقريرا  الربنامج  وعر�س 
الها�سمي  ال�سندوق  ا���س��دره  ال��ذي  الدليل  ب�ساأن 
للم�سجد الق�سى املبارك، وقبة ال�سخرة امل�سرفة، 
اجلمعية  مب�����س��ارك��ة  ال��ق��د���س،  اوق����اف  ودائ�����رة 
الذي  الدولية،  لل�سوؤون  الكادميية  الفل�سطينية 
يج�سد الرواية العربية ال�سامية لاأق�سى ويوؤكد 
ينتهجها  التي  املتكررة  املحاولت  اأم��ام  ا�ساميته 
الحتال بهدف تزييف وحتريف الرواية الدينية 

املقد�سة. للمدينة  والتاريخية 
و�سوؤون  ال�سامية  الوق��اف  دائ��رة  عام  مدير 
اخلطيب،  ع��زام  حممد  امل��ب��ارك،  الق�سى  امل�سجد 
يحتوي  الدليل  ب��ان  القد�س،  من  حديثه  يف  ق��ال 
على 136 اأثرا ومعلما داخل امل�سجد الق�سى، الذي 
وما  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  القبلي  امل�سجد  ميثل 
و�ساحة  والآبار  واملنابر  وامل�ساطب  القباب  من  فيها 
الق�سى  بامل�سجد  املحيطة  وال����س���وار  ال����رباق 
واملدار�س  اخللوات  جميع  اىل  بال�سافة  املبارك، 
ال�سوفية داخل �ساحات الق�سى. من جهته، اأو�سح 
الدولية،  لل�سوؤون  الفل�سطينية  الأكادميية  رئي�س 
الدكتور مهدي عبد الهادي، اأن الدليل �سدر باللغة 
العربية والجنليزية والرتكية، بال�سافة اىل ان 
هنالك حماولة لرتجمته اىل الفرن�سية والملانية، 
م�سريا بان الهدف من ذلك هو الو�سول اىل اجلمهور 
“اليومي  التحدي  اأم��ام  ر�سالتنا  واي�سال  الغربي 
الرواية  وتزييف  وحتريف  ت�سويه  يف  احلياتي 

التاريخية ال�سامية يف القد�س.
والأدلء  املر�سدين  اأن  اىل  التقرير  واأ���س��ار 
امل��ب��ارك،  الق�����س��ى  امل�����س��ج��د  داخ���ل  ال�سياحيني 
رائع  اجناز  انه  على  اجلديد  الدليل  اىل  ينظرون 
تاريخ  معرفة  القبلتني  اوىل  زوار  على  وي�سهل 
مب�سطة،  ب�سورة  املبارك  الق�سى  امل�سجد  معامل 
وان طريقة العر�س املوجودة فيه جذابة، وت�سبق 
فيه ال�سورة املعلومة، بال�سافة اىل دقة املعلومات 
تعبري  حد  على  وا�سح”  ب�سكل  وتنظيمها  و�سحتها 
عن  حديثه  يف  �سم�سية  اأبو  روبني  ال�سياحي  املر�سد 

الدليل.
لل�سندوق  التنفيذي  امل��دي��ر  اأك���د  جانبه  م��ن 
وقبة  املبارك  الق�سى  امل�سجد  لإعمار  الها�سمي 
خال  كياين  و�سفي  الدكتور  امل�سرفة،  ال�سخرة 
مرقة،  جرير  الع��ام��ي  يقدمه  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج 
الدليل،  م��ن  الثانية  الطبعة  ا���س��دار  توقيت  اأن 
الرواية  على  اخلطورة  درجة  لزيادة  نتيجة  جاء 
للم�سجد  ال�سامية  العربية  بالهوية  املتعلقة 

والقد�س. الق�سى 
على  الها�سمي  ال�سندوق  من  حر�سا  ج��اء  كما 
ولأهمية  ال�سامية،  التاريخية  الرواية  توثيق 
وادلء  و�سياح  وحجاج  ل��زوار  موحد  دليل  وج��ود 
احلرم القد�سي ال�سريف، وحتى حني عقد موؤمترات 
تتعلق بالأق�سى والقد�س �سواء يف الزهر ال�سريف 

يف  مكان  اي  او  وتركيا  وماليزيا  اندوني�سيا  يف  او 
العامل ال�سامي.

بالتن�سيق  بداأ  الها�سمي  ال�سندوق  اإن  وا�ساف 
مع جهات مقد�سية وفل�سطينية لإ�سدار دليل موثق 
تزامنا   ،2012 العام  منذ  الق�سى  للم�سجد  ومنقح 

مع فتوى حث امل�سلمني على زيارة الق�سى.
وزارتي الوقاف  اأن  الدكتور كياين اىل  وا�سار 
اىل  ا�سافة  وفل�سطني  الردن  يف  الفتاء  ودائرتي 
ومديرية  القد�س  جامعة  م��ن  العلماء  ع�سرات 
ال�سريف،  القد�سي  احل��رم  يف  والآث���ار  ال�سياحة 
الثانية  الطبعة  اأن  وبني  الدليل.  باإ�سدار  �ساركوا 
م��ن ال��دل��ي��ل ���س��ت��رتج��م اىل ال��ل��غ��ة الجن��ل��ي��زي��ة 
والفرن�سية ولغات اأخرى، بهدف الرد على الرواية 
طويل،  لوقت  بال�سياح  ا�ستفردت  التي  ال�سهيونية 
املغاربة  باب  خال  من  ال��زوار  عدد  ان  اىل  م�سريا 
ي�سمعون  كانوا  حيث   ،2019 يف  �سائح  املليون  قارب 
وان  الأق�سى،  امل�سجد  ح��ول  التهويدية  ال��رواي��ة 
وهيئات  كم�سلمني  علينا  الق�سى  حقوق  “اب�سط 
امل�سلم  فاعلة على الر�س هو وجود دليل بني يدي 

والزائر للمكان املقد�س«.
ب�”بو�سرت  مرتبط  الدليل  اإن  الكياين  وق��ال 
على  ويحتوي  ال�سريف،  القد�سي  للحرم  تعريفي” 
الأق�سى  امل�سجد  يعرف  انه  كما  فيه،  موقعا   136
وعقائدية  دي��ن��ي��ة  ن��اح��ي��ة  م��ن  وا���س��ح��ا  تعريفا 
كياين  لفت  الدليل،  تف�سيات  وحول  وتاريخية. 
يف  الزائر  او  امل�سلم  احلاج  مع  يبداأ  الدليل  ان  اىل 
امل�سرفة  ال�سخرة  اىل  دخوله  منذ  عبادة  رحلة 
يف  الع�سر  �ساة  من  انتهائه  وحتى  فيها  وال�ساة 
املرواين  بامل�سلى  بالطواف  مرورا  القبلي،  امل�سجد 
املدار�س  ثم  الرحمة  وب��اب  ال�سرقية  وال�ساحة 
الق�سى  امل�سجد  من  ال�سمايل  اجلزء  على  واملعامل 

املبارك اىل اجلزء الغربي.
ملونة  البو�سرت  على  التق�سيمات  اإن  وا�ساف 
ع�سرة  ه��ن��ال��ك  ف��م��ث��ا  امل���ع���امل،  ج��م��ي��ع  وت�����س��رح 
الأخ�����س��ر،  ب��ال��ل��ون  اليها  ال���س��ارة  مت��ت  م�سليات 
بابا  و15  بوائك،  و7  م��اآذن  و4  وخلوة،  قبة  و25 
ومدر�سة،  تكية  و24  بئرا  و19  الق�سى،  للم�سجد 
وافاد  معلم.  كل  عن  ال�سرح  مت  وقد  م�سطبة،  و18 
بانه مت احياء مفاهيم كثرية كانت غائبة  كياين 
الدليل  ان  كما  ال�سامية،  الع�سور  لزمن طويل يف 
ربط بني الرواية ال�سامية للمعامل وال�ستخدام 
املنجكية،  املدر�سة  ذلك  على  ومثال  لها،  احل��ايل 
حاليا،  ال���س��ام��ي��ة  الوق����اف  دار  تعترب  ال��ت��ي 
�سريح  يحت�سن  ال��ذي  امل��ك��ان  وه��ي  والرج��ون��ي��ة 
وهو  الرحمة  وب��اب  علي،  ب��ن  احل�سني  ال�سريف 
وكر�سي  الغزايل،  المام  كر�سي  على  يحتوي  الذي 
والنحوية  ال�سريف،  احلديث  دار  وه��و  �سليمان 
الق�سى  امل�سجد  داخ��ل  الق�ساة  قا�سي  دار  وهي 

املبارك.
واأكد الدكتور كياين على ان تعميم الدليل على 
املدار�س واجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية �سوف يخلق 
رغبة جاحمة لدى كل امل�سلمني يف العامل ال�سامي 
انه  الواقع، كما  ار�س  والتعرف عليه على  بزيارته 
ا�سافة  الق�سى،  امل�سجد  جتاه  وعي  حالة  �سين�سئ 
اإمنوذجا ميكن الحتذاء به لتوثيق  اىل انه يعترب 

كل �سرب يف فل�سطني. 

عين على القدس يسلط الضوء على اصدار الطبعة 
الثانية من دليل المسجد األقصى المبارك
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*برلني
لل�سوؤون  الأمل���اين  ال��دول��ة  وزي��ر  طلب 
من  ال��ث��اث��اء،  روث،  مايكل  الأوروب���ي���ة، 
الألعيب”  “وقف  الربيطانية  ال�سلطات 
ب�ساأن اخلروج من مظلة الحتاد الأوروبي 

نفذا الوقت. من  حمذرا  “بريك�ست”، 
ومن املقرر اأن يلتقي كبار امل�سوؤولني يف 
الحتاد الأوروبي وبريطانيا ب�سكل طارئ 
خروج  اتفاق  يف  للبحث  املقبل،  الأ�سبوع 
ال��ذي  الأوروب����ي  الحت���اد  م��ن  بريطانيا 
ه��ددت��ه حم��اول��ة ل��ن��دن جت���اوز ب��ن��ود من 

املعاهدة، وفق ما قالت بروك�سل الثاثاء.
وزراء  لقائه  اأثناء  روث  مايكل  وحّذر  
الحت��اد  لزعماء  قمة  قبل  بروك�سل  يف 
اأيها  اأرجوكم  “لكن  اخلمي�س،  الأوروب���ي، 
الأ���س��دق��اء الأع����زاء يف ل��ن��دن: اأوق��ف��وا 

الألعيب. الوقت ينفد«.
رئي�سة  ن��ائ��ب  اأو����س���ح  ج��ان��ب��ه،  م���ن 
املفو�سية الأوروبية، مارو�س �سيفكوفيت�س 
اإنه �سيلتقي الوزير الربيطاين مايكل غوف 
النهائي  املوعد  يف بروك�سل، الثنني، قبل 

ال�سهر  نهاية  يف  بروك�سل  حددته  ال��ذي 
لكي ترتاجع لندن عن م�سروع قانون يهدف 

لإعادة النظر يف التفاق.
كرئي�س  معه  �سيجتمع  اأنه  اإىل  واأ�سار 
بني  امل�سرتكة  التن�سيق  للجنة  م�سرتك 
التي  املتحدة  واململكة  الأوروب��ي  الحت��اد 

ت�سرف على اتفاق بريك�ست.
نعيد  “لن  �سيفكوفيت�س  واأ����س���اف 
ب�سكل  تنفيذه  ملتزمون  لكننا  التفاو�س 
كامل ويف الوقت املنا�سب ل اأكر ول اأقل«.

الوزراء بوري�س  ومت�سي حكومة رئي�س 
جون�سون قدما يف ت�سريع يهدف اإىل جتاوز 
بنود يف املعاهدة، وهو اأمر يخالف القانون 

الدويل.
ال�سوق  ق��ان��ون  ي�سمى  “ما  روث  وق��ال 
الداخلية يقلقنا جدا، لأنه ينتهك املبادئ 
من  )بريطانيا  خروج  لتفاق  التوجيهية 
اأمر غري مقبول  الحتاد الأوروب��ي(، وهذا 

متاما بالن�سبة اإلينا«.
التفاق  ح��ول  اخل��اف  مع  وبالتوازي 
املا�سي  العام  جون�سون  وقعه  الذي  احلايل 

بخروج  اخلا�سة  البنود  على  ين�س  والذي 
تتفاو�س  الأوروب��ي،  الحتاد  من  بريطانيا 
املتحدة  واململكة  الأوروب���ي  الحت��اد  فرق 

على اتفاق جتاري حمتمل.
و���س��ت��ع��ر���س يف ق��م��ة ق���ادة الحت��اد 
الأوروب�����ي اخل��م��ي�����س، م��ع��ل��وم��ات ح��ول 
لكن  املحادثات  ه��ذه  يف  املحرز  التقدم 
احلايل،  الوقت  يف  ترك  املطول  النقا�س 
م��ي�����س��ال  م��ف��او���س��ي��ه��م  ك��ب��ري  اأي�����دي  يف 

بارنييه.
املحادثات  من  التالية  اجلولة  وتبداأ 

للتو�سل اإىل اتفاق جتاري بني اجلانبني يف 
2 اأكتوبر يف بروك�سل.

اأك��ت��وب��ر  منت�سف  ج��ون�����س��ون  وح����دد 
ف�سله،  اأو  الت��ف��اق  لنجاح  نهائيا  موعدا 
اإن��ه  الأوروب����ي  الحت���اد  م�سوؤولو  وي��ق��ول 
يتعني التو�سل لتفاق بحلول نهاية ال�سهر 
اإذا كان �سي�سبح قانونا بحلول نهاية العام. 
وخرجت بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف 
يناير، لكنها �ستظل ملتزمة قواعد التكتل 
املوؤلف من 27 ع�سوا حتى 31 دي�سمرب من 

هذا العام.

االتحاد األوروبي يطالب بريطانيا 
بوقف »أالعيب بريكست«

*بريوت
عربية«،  نيوز  ل�«�سكاي  اأمنية  م�سادر  ذك��رت 
م�ستودع  يف  وقع  لبنان  جنوب  انفجار  اأن  الثاثاء، 

اأ�سلحة حلزب اهلل ب�سبب خطاأ فني.
واأو�سحت امل�سادر الأمنية اأن النفجار ت�سبب يف 
�سقوط عدد من اجلرحى دون اأن تورد اأرقاما، فيما 
فر�س حزب اهلل طوقا اأمنيا على املنطقة التي وقع 
الدخان.  من  �سخمة  �سحابة  وغطتها  النفجار  بها 
اجلنوبية،  ق��ان��ا  ع��ني  ق��ري��ة  يف  الن��ف��ج��ار  ووق���ع 
اإىل  اأدى  مما  ال�ساحلية،  �سيدا  مدينة  من  القريبة 

ت�ساعد دخان رمادي فوق القرية.
واأكد م�سوؤول يف جماعة حزب اهلل وقوع انفجار، 

لكنه امتنع عن الإدلء مبزيد من التفا�سيل.
وبدا وا�سحا من ال�سور املتداولة حجم النفجار 
ال�سخم، حيث �سمع دوي النفجار يف ارجاء منطقة 
�سماء  يف  الأ�سود  الدخان  �سحب  وارتفعت  اجلنوب، 

املنطقة.
على  املنت�سرة  والفيديوهات  ال�سور  وتظهر 
و�سائل التوا�سل الجتماعي اأ�سرارا مادية يف املباين 

وال�سيارات وت�ساعد كبري ل�سحب الدخان.

*الرياض
اأكد نائب وزير الدفاع ال�سعودي، الأمري خالد بن 
�سلمان، يوم الثاثاء، اأن اململكة تتطلع اإىل الو�سول 

ل�سام دائم و�سامل يف اليمن عرب اتفاق الريا�س.
ح�سابه  على  �سلمان  ب��ن  خ��ال��د  الأم���ري  وق���ال 
نتطلع  لل�سام،  العاملي  اليوم  يف   “ بتويرت:  الر�سمي 
مع  ون�سعى  اأرجائه،  يف  بال�سام  العامل  ينعم  اأن  اىل 
�سام  اىل  للو�سول  اليمن  يف  واأ�سقائنا  ال�سام  دعاة 
�سامل ودائم من خال تنفيذ اتفاق الريا�س وتكامل 
اجلهود مع املبعوث الممي لإجناح مقرتحه العان 
حميطه  اإىل  اليمن  وع��ودة  الأزم��ة  لإنهاء  امل�سرتك 
اخلليجي والعربي.« ي�سار اإىل اأن املبادرة ال�سعودية 
بني  والت�سعيد  النار  اإطاق  وقف  ا�ستمرار  ت�سمنت 
اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س  ال�سرعية  احلكومة 

والذي بداأ �سريانه منذ 22  يونيو هذا العام، واإعان 
الإدارة  ع��ن  التخلي  اجلنوبي  النتقايل  املجل�س 
حمافظ  وتعيني  الريا�س  اتفاق  وتطبيق  الذاتية 
ومدير اأمن ملحافظة عدن«. كما �سملت الآلية تكليف 
كفاءات  حكومة  بت�سكيل  اليمني  ال���وزراء  رئي�س 
الع�سكرية  القوات  يوما، وخروج  �سيا�سية خال 30 
من عدن اإىل خارج املحافظة وف�سل قوات الطرفني 

يف اأبني واإعادتها اإىل مواقعها ال�سابقة.
ون�ست املبادرة على اإ�سدار قرار بت�سكيل اأع�ساء 
فيهم  مبن  واجلنوب  ال�سمال  بني  منا�سفة  احلكومة 
اجلنوبي،  النتقايل  املجل�س  من  املر�سحون  ال��وزراء 
عدن  يف  عملهم  مهام  يبا�سروا  واأن  ذلك،  اإمت��ام  فور 
يف  الريا�س  اتفاق  تنفيذ  ا�ستكمال  يف  وال�ستمرار 

كافة نقاطه وم�ساراته.

*بكني
حكمت حمكمة يف بكني، الثاثاء، على »عماق« 
�سي  للرئي�س  ال�سر�س  واملعار�س  ال�سابق،  العقارات 
 4.2 قدرها  وبغرامة  عاما   18 بال�سجن  جينبينغ، 
بتهم  اأدانته  بعدما  دولر(،  األف   620( يوان  مليون 

ف�ساد.
وقالت املحكمة يف بيان اإّن رين ت�سيت�سيانغ، وهو 
احلاكم،  ال�سيوعي  احلزب  يف  ال�سابقة  النخبة  من 
اختل�س ما يقرب من 50 مليون يوان واعرتف بارتكاب 

جرائم “ف�ساد ور�سوة واختا�س اأموال عامة«.
بكل  طواعية  “اعرتف  رين  اإن  املحكمة  وقالت 
جرائمه” و “كان على ا�ستعداد لقبول حكم املحكمة 

بعد ا�ستعادة كل مكا�سبه غري القانونية«.
الرئي�س  طريقة  عانية  انتقد  قد  ري��ن  وك��ان 
فرباير  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  اأزم���ة  ب���اإدارة  ال�سيني 

املا�سي، قبل اأن يتم اإلقاء القب�س عليه.

وحكمه  ري��ن  اإدان���ة  ف��اأن  غربية،  ملواقع  ووفقا 
الثقيل يهدفان اإىل اإر�سال ر�سالة اإىل اأع�ساء النخبة 
ال�سينية الآخرين مفادها اأنه لن يتم الت�سامح مع اأي 
انتقاد علني، حيث توا�سل بكني التعامل مع تداعيات 
الوباء وتواجه �سغوطا دولية مكثفة من وا�سنطن و 

الآخرين.
ولد  عاما،   69 العمر  من  البالغ  رين،  اأن  ويذكر 
ال�سيوعي،  احل��زب  يف  احلاكمة  النخبة  يف  لعائلة 
ال�سيا�سة  ع��ن  ب�سراحة  يتحدث  م��ا  ك��ث��ريا  وك���ان 

ال�سينية، اأكر بكثري مما هو م�سموح به عادة.
و�سائل  على  “املدفع”  لقب  �سراحته  واأك�سبته 
“قذائفه”  ب�سبب  ال�سينية،  الجتماعي  التوا�سل 

املوجهة للحكومة.
وا�سع  نطاق  على  ن�سب  مار�س،  يف  ن�سر  مقال  يف 
حرية  �سد  احلكومة  حملة  املوؤلف  انتقد  رين،  اإىل 

ال�سحافة وعدم الت�سامح مع املعار�سة.

*وكاالت
فا�سو،  بوركينا  يف  اجلي�س  اأرك��ان  رئا�سة  اأعلنت 
عمليتني  خال  قتلوا  اإرهابيا   26 عن  يقل  ل  ما  اأن 
و13   11 يومي  ال��ب��اد  �سمال  يف  اجلي�س  نفذهما 

�سبتمرب اجلاري.

وقالت رئا�سة اأركان جي�س بوركينا فا�سو يف بيان، 
اإنه يف 11 اجلاري ويف اأعقاب كمني قتل فيه 4 جنود 
يف منطقة مينتاو مبقاطعة �سوم “�سّن اجلي�س عملية 
مت�سيط لتعقب املهاجمني، واأ�سفرت العملية عن قتل 

11 اإرهابيا وم�سادرة اأ�سلحتهم«.

مصدر أمني يكشف سبب 
انفجار جنوب لبنان

خالد بن سلمان: نتطلع إلى سالم 
دائم باليمن عبر اتفاق الرياض

السجن 18 عاما لملياردير صيني معارض

مقتل 26 إرهابيا في عمليتين 
للجيش ببوركينا فاسو

*وكاالت
ذك�����رت و����س���ائ���ل اإع������ام ت��رك��ي��ة، 
رئي�س«  »اأوروت�س  �سفينة  اأن  الثاثاء، 
اأنطاليا  ميناء  اإىل  عادت  التي  للتنقيب 
�سباح  امليناء  غادرت  لل�سيانة،  اأيام  قبل 

املتو�سط. �سرقي  باجتاه  اليوم 
اإىل  �سفق”  “يني  �سحيفة  واأ���س��ارت 
اإىل  ت�سري  ال�سفن،  حركة  تتبع  برامج  اأن 
اأنها  اإل  اأنطاليا،  ميناء  ال�سفينة  مغادرة 
الرتكية،  الإقليمية  املياه  �سمن  تزال  ل 

كثريا. تبتعد  ومل 
رئي�س”  “اأوروت�س  ال�سفينة  وكانت 

�سبتمرب  من  ع�سر  الثالث  يف  ع��ادت  قد 
للمرة  تركيا  بجنوب  اأنطاليا  ميناء  اإىل 
اأعلنت  اأن  ب��ع��د  اأ���س��اب��ي��ع  م��ن��ذ  الأوىل 
ال�سفينة  اإر�سال  املا�سي  يوليو  يف  اأنقرة 
التي  املياه  يف  والغاز  النفط  عن  للبحث 

لها. تابعة  اإنها  اليونان  تقول 
بقطع  املحاطة  ال�سفينة  هذه  وكانت 
اخلافات  اأب��رز  اإح��دى  تركية  حربية 
من  نوعا  �سحبها  ومّثل  واأثينا،  اأنقرة  بني 

الطرفني. بني  التوتر  “تربيد” 
ورغ�����م ح���دي���ث وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 
اأن  اأوغ���ل���و،  ال��رتك��ي، م��ول��ود ت�����س��او���س 

اأن  اإل  ل��ل�����س��ي��ان��ة،  ���س��ح��ب��ت  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
خطوته  وراء  ال�سبب  اإن  قال  اأردوغ��ان 
مع  الدبلوما�سية  اجل��ه��ود  اإع��ط��اء  ه��و 

فر�سة. اليونان 
�سفينة  �سحب  خطوة  اأثينا  واعتربت 
ال�سحيح”،  الجتاه  يف  “خطوة  التنقيب 
ا���س��ت��ع��داده  ع��ن  اأردوغ����ان  اأع���رب  فيما 
ل���ل���ق���اء رئ���ي�������س ال��������وزراء ال���ي���ون���اين 
اأو  �سخ�سيا  ميت�سوتاكي�س  كريياكو�س 

الق�سية. ملناق�سة  املرئي  الت�سال  عرب 
“يافوز”  الرتكية  ال�سفينة  وتوا�سل 
وال��غ��از  ال��ن��ف��ط  ع��ن  بالتنقيب  عملها 

اأكتوبر،   12 حتى  قرب�س  �سواحل  قبالة 
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال���دع���وات ال��دول��ي��ة 

ب�سحبها. املطالبة 
ن��ق��رة  واأث����ار ال��ن��زاع ال��دائ��ر ب��ني اأ
ا���س��ت��دع��ت دخ���ول دول  اأزم����ة  واأث��ي��ن��ا 
على  الأوروب������ي  الحت����اد  يف  اأع�����س��اء 
ن�سرت  ال��ت��ي  فرن�سا  خ�سو�سا  اخل���ط، 
امل��ن��ط��ق��ة دع��م��ا  وم��ق��ات��ات يف  ���س��ف��ن��ا 

لليونان.
الحتاد  ق��ادة  يبحث  اأن  املقرر  ومن 
يف  اأنقرة  على  عقوبات  فر�س  الأوروب��ي 
�سبتمرب. و25   24 يومي  �سيعقد  اجتماع 

*القاهرة
اأك���د وزي���ر امل����وارد امل��ائ��ي��ة وال���ري يف 
اأنه  الثاثاء،  العاطي،  عبد  حممد  م�سر، 
املحافظات  ملختلف  حت��ذي��رات  اإر���س��ال  مت 
اأرا�سي طرح النهر  التي قد تتعر�س بع�س 
املياه  منا�سيب  ارت��ف��اع  نتيجة  للغرق  بها 
اأن  اإىل  م�سريا  النيل،  في�سان  ج��راء  م��ن 
اجتماع  وخ��ال  خمالفة.  الأرا���س��ي  ه��ذه 
وروؤ�ساء  بالوزارة  التنفيذية  القيادات  مع 
والهيئات  للجهات  امل��رك��زي��ة  الإدارات 
املختلفة باملحافظات وذلك ملتابعة املوقف 
الفي�سان  مو�سم  مع  التعامل  واآلية  املائي 

الأم��ط��ار  ملو�سم  وال���س��ت��ع��دادات  احل���ايل 
باتخاذ  امل�سري  الوزير  طالب  وال�سيول، 
مع  للتعامل  الحتياطية  الإج���راءات  كل 
الأرواح  على  يوؤثر  ل  مبا  املنا�سيب  ارتفاع 
عبد  وق��ال  والعامة.  اخلا�سة  واملمتلكات 
امل�ساكن  جميع  ح�سر  ج��رى  اإن��ه  العاطي 
املخالفة التي تتاأثر بارتفاع من�سوب املياه 
واملطلوب اإخائها، واتخاذ كل الإجراءات 
قد  ت��اأث��ري  اأي���ة  م��راع��اة  وك��ذل��ك  ب�ساأنها 
تقرير  واإعداد  النيلية  اجلزر  على  يحدث 
بارتفاع  املتاأثرة  واملباين  بالأرا�سي  يومي 
رئي�س  علق  جانبه،  م��ن  امل��ي��اه.  منا�سيب 

باأنه  مدبويل،  م�سطفى  امل�سري،  ال��وزراء 
مت اتخاذ هذا الإج��راء الح��رتازي حتى 
كافة  اتخاذ  من  املواطنون  ه��وؤلء  يتمكن 

الحتياطيات، ويدركوا اخلطر املتوقع.
بالتحذير  تبادر  “احلكومة  اأن  واأك��د 
حتدث،  قد  خ�سائر  اأي  من  للتقليل  املبكر، 
خم��ال��ف��ون  امل��واط��ن��ني  ه�����وؤلء  اأن  رغ���م 
هو  هدفنا  لكن  النيل،  حرم  على  ومتعدون 

احلفاظ على اأرواحهم وممتلكاتهم«.
منطقة  يف  املعنية  الأج��ه��زة  وتكثف 
ملواجهة  ا�ستعداداتها،  م�سر  �سمايل  الدلتا 
املقبلة،  الأيام  خال  املياه  من�سوب  ارتفاع 

النيل  بفرع  املحيطة  املناطق  يف  خا�سة 
الغربي  امل�سب  ر�سيد،  مدينة  اإىل  املتجه 
مرا�سل  وح�سب  املتو�سط.  البحر  يف  للنهر 
ال�ستعدادات  فاإن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
بحرية  يف  املياه  من�سوب  ارتفاع  بعد  تاأتي 
التي  ال��ب��ح��رية،  حمافظة  وك��ان��ت  نا�سر. 
التي  املحافظات  من  ر�سيد،  اإليها  تنتمي 
اأر�سلت خماطبات ر�سمية لروؤ�ساء الوحدات 
الحرتازية  الإج��راءات  لتخاذ  املحلية، 
الأي��ام  خال  النيل  من�سوب  ارتفاع  ب�ساأن 
مناطق  غ��رق  اإىل  ي��وؤدي  قد  مما  املقبلة، 

خمتلفة متاخمة للنهر.

عودة السفينة التركية »المثيرة 
للجدل« لشرق المتوسط

»تحذير رسمي« في مصر 
من فيضان النيل.. وتحرك عاجل

*وكاالت
ي��ت��وق��ع ال��رئ��ي�����س امل��وؤ���س�����س ل�����س��رك��ة 
مايكرو�سوفت، امللياردير الأمريكي بيل غيت�س 
من  عليه  موافق  لكوفيد-19  لقاح  يتوافر  اأن 
قبل اإدارة الغذاء والدواء الأمريكية يف اأوائل 

العام 2021.
جملة  م��ع  مقابلة  يف  غيت�س،  بيل  وق��ال 
م�ستوى  هناك  اإن  الأمريكية،  “فورت�سني” 
امل�سنعة  ال�سركات  بني  التعاون  من  جديدا 
امل��واف��ق��ة  ق��د حت�سل ع��ل��ى  ال��ت��ي  ل���اأدوي���ة 
فريو�س  �سد  لقاحاتها  ل�ستخدام  الر�سمية 
كورونا لا�ستخدام الطارئ يف الأ�سهر القليلة 

املقبلة.
اأن  هو  “الحتمال  قائا  غيت�س  واأو�سح 
من  اأربعة  اأو  ثاثة  اأو  اثنني  عن  يقل  ل  ما 

اللقاحات ميكن اأن تكون اآمنة وفعالة«.
اإدارة  اأن  يف  اأمريكيون  ي�سك  ذل��ك،  وم��ع 

�سيا�سية  ل�سغوط  تتعر�س  وال���دواء  الغذاء 
الرئا�سة  انتخابات  قبل  لقاح  بطرح  لل�سماح 
الأمريكية يف الثالث من نوفمرب املقبل، بح�سب 

ما ذكرت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

الذين  الأ�سخا�س  عدد  اأن  غيت�س  واأ�ساف 
الذين  الأ�سخا�س  وع��دد  التطعيم  يتلقون 
�سرعة  م��دى  �سيحدد  ال��ك��م��ام��ات،  ي��رت��دون 
بحياة  اأودى  ال��ذي  كوفيد-19  وب��اء  انتهاء 
وفقا  اأن��ه  اإىل  ي�سار  اأم��ريك��ي.  األ��ف   200 نحو 

لقاحا   170 ثمة  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة 
خمتلفة  مراحل  يف  كورونا  لفريو�س  مر�سحا 
من التطوير حول العامل، منها 9 على الأقل يف 
على  النطاق  وا�سعة  جتارب  يف  احلايل  الوقت 

الب�سر لإثبات اأن اللقاحات اآمنة وفعالة.

*وكاالت
اأ�سار ا�ستطاع جديد للراأي اإىل اأن رئي�سة 
قاب  اأرديرن  جا�سيندا  النيوزيلندية  الوزراء 
قو�سني من الفوز بولية ثانية يف النتخابات 
لكن  اأكتوبر،  يف  �ستجري  التي  الت�سريعية 
اأرديرن اأكدت الثاثاء اإنها ل تاأخذ اأي �سيء 

كاأمر م�سلم به.
ووفقا لتقديرات ال�ستطاع الذي اأجرته 
ن�سبة  ف��اإن  نيوز”،  برونتون  “كوملار  موؤ�س�سة 
تقوده  ال��ذي  الليربايل  العمال  حزب  تاأييد 
اأرديرن بلغت 48 باملائة، فيما بلغ ن�سبة تاأييد 
احلزب الوطني املحافظ الذي تقوده زعيمة 

املعار�سة جوديث كولينز 31 باملائة.
كرئي�سة  لأردي���رن  التاأييد  ن�سبة  وبلغت 
مف�سلة للوزراء 54 يف املئة مقابل 18 يف املئة 

لكولينز.
ووف���ق���ا ل��ن��ظ��ام ال��ت�����س��وي��ت ال��ن�����س��ب��ي يف 
نيوزيلندا، ت�سكل الأحزاب الأكرب حتالفات مع 

اأحزاب اأ�سغر للحكم.
يذكر اأن �سعبية اأرديرن ارتفت منذ حتول 
فريو�س كورونا، امل�سبب لوباء كوفيد-19، اإىل 

اأ�سهر،  �ستة  قبل  حلكومتها  حا�سمة  ق�سية 
حماربة  يف  بنجاحها  اإ���س��ادات  تلقت  حيث 

الفريو�س.
املقابل، وعدت كولينز بفر�س �سوابط  يف 
اأكر �سرامة على احلدود ل�سمان عدم انت�سار 
�ساملة  �سريبية  وتخفي�سات  ال��ف��ريو���س، 

للم�ساعدة يف اإعادة تن�سيط القت�ساد.
اأول  يف  تواجهتا  الزعيمتني  اأن  ي��ذك��ر 
النتخابية  للحملة  تلفزيونية  م��ن��اظ��رة 

الثاثاء.
عن  قولها  اأردي����رن  ع��ن  وك���الت  ونقلت 
يف  بجد  العمل  “�سنوا�سل  ال�ستطاع:  نتائج 
اأي  على  نعتمد  ولن  نتهاون،  ولن  احلملة،  هذه 

تكهنات«.
حملتها  اإن  كولينز  ق��ال��ت  جانبها،  م��ن   
وال��ذي  ك��ورون��ا  فريو�س  تف�سي  قيود  واجهت 
على  الثانية  للمرة  الإغ��اق  فر�س  يف  ت�سبب 

مدينة اأوكاند.

غيتس يكشف عن موعد طرح 
لقاح كوفيد-19 ونهاية الوباء

نيوزيلندا.. أرديرن تتقدم في 
استطالعات الرأي لوالية ثانية


