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االردن يدين مصادقة االحتالل
 بناء آالف الوحدات االستيطانية

*عمان 
دانت وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني الأربعاء، م�سادقة ال�سلطات 
الإ�سرائيلية على بناء اآلف ال�حدات ال�سكنية يف الأرا�سي الفل�سطينية 
املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية  وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واكد  املحتلة. 
ال�ستيطانية  لل�سيا�سات  اململكة  رف�ض  ال��ف��اي��ز،  اهلل  �سيف  ال�سفري 
الدويل  للقان�ن  خرقًا  املحتلة؛  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية 

وقرارات جمل�ض الأمن، وخط�ة اأحادية ل قان�نية ُمدانة تقّ��ض فر�ض 
الفايز على  ال�سرعية الدولية. و�سدد  اأ�سا�ض قرارات  حل الدولتني على 
ت��سعة  اأو  بناء  اأكانت  �س�اء  ال�ستيطانية  املمار�سات  كافة  وقف  �سرورة 
بالحتالل،  قائمة  كق�ة  اإ�سرائيل  للتزامات  وفقا  لالأرا�سي،  م�سادرة  اأو 
اإ�سرائيل  داعيًا املجتمع الدويل اإىل اتخاذ م�اقف حا�سمة لل�سغط على 

ل�قف ممار�ساتها التي تق��ض جه�د ال�سالم وفر�سه.
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*عمان 
ب�سر  ال��دك��ت���ر  ال����زراء  رئي�ض  اأك��د 
ويف  ت��رتدد  لن  احلك�مة  اأن  اخل�ساونة، 
اإط���ار ���س��ي��ا���س��ة امل��ك��ا���س��ف��ة وامل�����س��ارح��ة 
ب���ت���زوي���د و����س���ائ���ل الإع������الم وال������راأي 
وال�سادقة  الدقيقة  باملعل�مة  ال��ع��ام 

. ملكتملة ا و
م�ساركته  خالل  ال�زراء  رئي�ض  اأكد  كما 
عقده  الذي  ال�سحفي  امل�ؤمتر  من  جانب  يف 
وزيرا الدولة ل�س�ؤون الإعالم، وال�سحة، يف 

احلك�مة  هذه  اأن  الأربعاء،  ال�زراء،  رئا�سة 
ه��ي ح��ك���م��ة م��ه��ام ول���ن ت���رتدد يف ات��خ��اذ 
اأ�س�ض  على  واملبنية  امل��درو���س��ة  ال��ق��رارات 
علمية حتى واإن كانت هذه القرارات �سعبة 

وم�ؤملة.
“اإن م��ن ب��ني اأمن���اط ال��ق��رارات  وق���ال، 
ق��رار  ب��اجت��اه  تذهب  اأن  وامل���ؤمل��ة  ال�سعبة 
قرار  فه�  وال�سبت،  اجلمعة  ي�مي  اإغ��الق 
ولكن  حلركتهم،  مقيد  لأن��ه  للنا�ض؛  م���ؤمل 
ومنها  ال�����س��رورات  بع�ض  تقت�سيه  اأحيانًا 

اأبنائنا  اإر�سال  بعدم  ق��رارًا  ناأخذ  اأن  اأي�سا 
وبناتنا اإىل املدار�ض حتى يف مراحل التعليم 
اأو  بالإر�سال  “اخليار  اأن  م�سيفًا  الأ�سا�سي”، 
ع��دم��ه ه��� ق���رار �سعب، وق��د ي��ك���ن م���ؤمل��ًا 
الإبقاء عليهم يف املنزل يف ظل احلاجة اإىل 
وج�دهم بال�سف للتعليم التفاعلي بالغرف 
باإر�سالهم  القرار  ال�قت  نف�ض  ويف  ال�سفية، 
اإذا نتج عنه تف�ض وبائي �سيك�ن القرار م�ؤملًا 

اأي�سًا”.
تابع �ض2

*عمان 
ا�ستعدادها  ع��ن  املالية  وزارة  اأعلنت 
املكف�لة  ال��ي���روب���ن��د  ���س��ن��دات  ل�����س��داد 
على  امل�ستحقة  الأم��ريك��ي��ة  احلك�مة  م��ن 
بقيمة  اجل����اري  ال�سهر  ن��ه��اي��ة  احل��ك���م��ة 
نهاية  يف  �سدرت  والتي  دولر  مليار  250ر1 

ت�سرين الأول 2013.

وقالت ال�زارة يف بيان �سحايف الأربعاء 
املبلغ،  ه��ذا  ل�سداد  اأ�سهر  منذ  جاهزة  اإنها 
البنك املركزي الأردين  التن�سيق مع  وجرى 
عند  اخلزينة  ح�ساب  م��ن  املبلغ  لتح�يل 
ا�سدار  خالل  من  املبلغ  ووفرت  ال�ستحقاق، 
الأ���س���اق  يف  تقليدية  ي���روب���ن��د  �سندات 
بقيمة  املا�سي  ح��زي��ران  �سهر  يف  العاملية 

مناف�سة،  ب��اأ���س��ع��ار  دولر  م��ل��ي��ار  750ر1 
و�سي�ستخدم جزء من ح�سيلة هذا ال�سدار 
يف اإطفاء ال�سندات امل�ستحقة نهاية ت�سرين 

الأول اجلاري.
يذكر اأن اإجمايل الدين العام �سينخف�ض 
اإطفاء هذه  بعد  مليار دولر  بقيمة 250ر1 

ال�سندات.

*عمان 
لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل���ؤ���س�����س��ة  اأط��ل��ق��ت 
الإل��ك��رتوين  م�قعها  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي 
هذه  ت�سمح  حيُث   ، نف�سك  ا�سمل  خدمة 
ل�سم�له  بطلب  التقدم  للعامل  اخلدمة 
تقم  مل  ح��ال  يف  الجتماعي  بال�سمان 
اأو  عمله  ف��رتة  عن  ب�سم�له  عمله  جهة 

يتقا�ساه. الذي  احلقيقي  اجره  على 
اأن  بيان �سحفي  امل�ؤ�س�سة يف  واأو�سحت 
م�قعها  على  مت�فرة  نف�سك  ا�سمل  خدمة 
على   www.ssc.gov.jo الإلكرتوين 
ويتعني  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  زاوي���ة 

بطلب  التقدم  يرغب  ال��ذي  العامل  على 
الدخ�ل  الجتماعي  بال�سمان  ل�سم�له 
اإدخ���ال  الأردين  ال��ع��ام��ل  فعلى  ع��ل��ي��ه��ا، 
رق��م��ه ال���ط��ن��ي ورق���م ه���ي��ة الأح�����ال 
الأردين  غري  اأما  ميالده،  وتاريخ  املدنية 
ال�سخ�سي  رق��م��ه  ادخ����ال  م��ن��ه  فيطلب 
على  ال�سغط  ثم  ومن  ال�سفر،  ج�از  ورقم 
البيانات،واأ�سافت  وحفظ  التحقق  خيار 
تعبئة  للعامل  متاحا  يك�ن  ذلك  بعد  اإن 
البيانات  كافة  يت�سمن  ال��ذي  النم�ذج 
�سم�له  بطلب  للتقدم  اإدخالها  املطل�ب 
الطلب،  واإر���س��ال  الجتماعي  بال�سمان 

ا�ستقبالها  بعد  امل�ؤ�س�سة  تق�م  ثم  وم��ن 
ط��ل��ب ال�����س��م���ل م��ن ال��ع��ام��ل ب��اإج��راءات 
تاريخ  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  و�سم�له  التفتي�ض 
ترتيبات  اإطار  يف  املن�ساأة  على  التفتي�ض 

بادر«. “برنامج 
ا�سمل  خدمة  اإطالق  اأن  اإىل  واأ�سارت 
حق�ق  ع��ل��ى  للمحافظة  ج���اءت  نف�سك 
لديها  يعمل�ن  التي  املن�ساآت  يف  العاملني 
مظلة  حت��ت  ب�سم�لهم  ت��ق��م  مل  وال��ت��ي 
على  منها  وحر�سًا  الجتماعي،  ال�سمان 
���س��م��ان ا���س��ت��ف��ادة ال��ع��ام��ل��ني م��ن امل��ن��اف��ع 

امل�ؤ�س�سة. ت�ّفرها  التي  التاأمينية 

الخصاونة: هذه حكومة مهام
 ولــن تتــردد باتخــاذ القــرارات 

المالية ستطفي سندات اليوروبوند المكفولة 
من الحكومة األميركية نهاية الشهر

الضمان تطلق خدمة اشمل نفسك بالضمان 

الهياجنة مسؤوال عن 
ملف كورونا في الصحة

فك عزل مناطق في عمان والمفرق 
وتمديد عزل عين الباشا ومرصع

اجتماعات القاهرة.. اتفاق على 
إنهاء المرحلة االنتقالية بليبيا

منح دراسية للطلبة األردنيين 
المقيمين في اإلمارات

الصحة تنشر 150 نقطة
 ثابتة لفحص كورونا

*عمان
عن  م�س�ؤول  الهياجنة  وائل  الدكت�ر  اختيار  ال���زراء  جمل�ض  قرر 

ملف ك�رونا يف �سياق وزارة ال�سحة، التزاما بالت�جيه امللكي.
واأعلن رئي�ض ال�زراء الدكت�ر ب�سر اخل�ساونة قرار جمل�ض ال�زراء 
ت�سكيل جلنة لتق�م ببحث الإطار امل�ؤ�س�سي والت�سريعي لإن�ساء املركز 
اللجنة مرئياتها ومطالعاتها  اأن تقدم  ال�طني ملكافحة الأوبئة، على 

ليعمل يف فرتة اأق�ساها �سهر ون�سف.

*عمان 
قّررت جلنة ا�ستدامة �سال�سل العمل والت�ريد والإنتاج فّك العزل 
نّ�ارة  واأم  واملقابلني  ال�ساحلني  اأحياء  يف  مناطق  عن  ال�سامل  واحلظر 
يف العا�سمة عّمان، وبلدة بلعما يف املفرق، اعتبارًا من الي�م الأربعاء، 
نظرًا لتح�ّسن ال��سع ال�بائي فيها، بناء على ت��سية خلّية الأزمة يف 

املركز ال�طني لالأمن واإدارة الأزمات.
كما تقّرر اأي�سًا متديد فرتة العزل وحظر التجّ�ل ال�سامل يف بلدة 
مر�سع مبحافظة جر�ض ومنطقة عني البا�سا يف حمافظة البلقاء حتى 
�سباح ي�م الأحد املقبل امل�افق للثامن ع�سر من ت�سرين الأّول 2020، 

بحيث يعاد النظر يف هذا القرار يف ذلك الي�م.
*القاهرة

امل�ساركني يف  الليبينينْ  الدولة  الن�اب وجمل�ض  اأع�ساء جمل�ض  عرب 
من  ثانية  ج�لة  عقد  يف  رغبتهم  عن  الثالثاء،  القاهرة،  اجتماعات 
املناق�سات  ل�ستكمال  وذلك  القاهرة،  امل�سرية  العا�سمة  املفاو�سات يف 

ب�ساأن الرتتيبات الد�ست�رية.
واأكد املجتمع�ن من اأع�ساء جمل�سي الن�اب والدولة الليبيني على 
املرحلة النتقالية والبدء يف  اإنهاء  ب�ساأن  املناق�سات  ا�ستمرار  �سرورة 

ترتيبات املرحلة الدائمة.
واأعرب ال�فدان يف ختام اجتماعات ا�ستمرت 3 اأيام برعاية الأمم 
املتحدة، عن رغبتهما يف عقد ج�لة ثانية من املفاو�سات يف القاهرة، 
وذلك بهدف ا�ستكمال املناق�سات البناءة ح�ل الرتتيبات الد�ست�رية، 
ايل  لل��س�ل  جمتمعيا  ح����ارا  ال��ن���اب  جمل�ض  يجري  لكي  وك��ذل��ك 

ت�افقات د�ست�رية ت�سمح للبالد بامل�سي قدما يف امل�سار الد�ست�ري.
و�سهدت جل�سات احل�ار مناق�سات قان�نية ب�ساأن اإمكانية ال�ستفتاء 
الد�ست�ر احلايل، كما مت خالل الجتماعات طرح خالل  م�سروع  علي 

اآراء ومقرتحات عدة.
من جانبها، حثت بعثة المم املتحدة على �سرورة اخلروج باتفاق 
التفاق  بتفعيل  ت�سمح  ت�افقية  د�ست�رية  ترتيبات  ي�سمن  قان�ين 
الفتاح  عبد  املِ�سري  الرئي�ض  اأك��د  الأث��ن��اء،  يف  ال�سامل.  ال�سيا�سي 
الليبية  لالأزمِة  ج��ذري  حل  لإيجاِد  اجلارية  امل�ساعي  اأن  ال�سي�سي، 
ونتائج  ال�سيا�سي  امل�سار  وف��َق  ت�سري  والأم���ن،  ال�ستقرار  وا�ستعادة 

خمرجات م�ؤمتر برلني واإعالن القاهرة.
واأو�سَح ال�سي�سي اأن هدف هذه امل�ساعي تثبيت امل�قِف احلايل وفَق 

اخلط�ط املعلنة، و�س�ًل اإىل ال�ستحقاق النتخابي.
وياأمل الليبي�ن اأن يت��سل املتفاو�س�ن اإىل اتفاقات جذرية ت�ساهم 

يف ا�ستقرار ليبيا وتنهي اأزمتها امل�ستمرة منذ �سن�ات.

*عمان 
اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عن ت�فر منح درا�سية 
الناجحني  املتحدة  العربية  الم��ارات  يف  املقيمني  الأردنيني  للطلبة 
من   2020 للعام  يعادلها  ما  اأو  الإماراتية  العامة  الثان�ية  امتحان  يف 

احلا�سلني على معدل 80% فاأعلى فقط.
الدرا�سية  املنح  من  بال�ستفادة  الراغبني  الطلبة  ال���زارة  ودعت 
التبادل  اإط��ار  �سمن  املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  من  املقدمة 
الثقايف للعام الدرا�سي 2020 / 2021 تقدمي طلب ال�ستفادة من املنح 
 .)/http://rce.mohe.gov.jo/uae2020( الرابط  عرب 
اخلمي�ض  غد  من  اعتبارًا  يبداأ  الطلبات  تقدمي  اأن  ال����زارة  وبينت 
العل�م  والقت�ساد،  الإدارة  الهند�سة،  كليات  يف  املقبل  الثالثاء  وحتى 
وال��زراع��ة،  الأغ��ذي��ة  الرتبية،  العل�م،  والجتماعية،  الإن�سانية 
القان�ن، م�سريا اإىل اأن القب�ل �سيك�ن يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام 

.2021 / 2020
جهاز  خ��الل  م��ن  �سيك�ن  للمنح  التقدم  ان  اإىل  ال����زارة  ولفتت 

احلا�س�ب ول ميكن التقدم من خالل الهاتف.

*عمان 
ال�سحية  املراكز  يف  ثابتة  نقاط  بن�سر  ال�سحة  وزارة  بداأت 
للم�اطنني  ك�رونا  فريو�ض  فح��سات  لإجراء  بالعا�سمة  ال�ساملة 
خطة  �سمن  ال���ب��ائ��ي  التق�سي  ف��رق  قبل  م��ن  امل��ن��اط��ق  تلك  يف 

اململكة. اأنحاء  جميع  يف  ك�رونا  فح�ض  نقطة   150 �ست�سمل 
الأول��ي��ة  ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ام  م���ني  الأ م�ساعد  وح���دد 
عمان  �سحي  مراكز  يف  الفح�ض  نقاط  �سرك�ض  غ��ازي  الدكت�ر 
ن�سري  ب����  اأ ال�����س��ام��ل،  ط��ربب���ر  ال�����س��ام��ل،  الق�ي�سمة  ال�����س��ام��ل، 
امل�قر،  �سحاب،  ال�سامل،  �س�يلح  ال�سامل،  احلمام  مرج  ال�سامل، 
اإىل  ال��س�ل  يف  امل�اطنني  عن  العبء  تخفيف  بهدف  واجلبيهة، 
الر�سد  ف��رق  ع��ن  والتخفيف  الفح�ض،  لإج���راء  ثابتة  نقاط 
وظه�ر  الفح��سات  واإجراء  العينات  اأخذ  طريق  عن  الع�س�ائي 

املنا�سب. ال�قت  يف  النتائج 
ال���زارة  خطة  م��ن  الأوىل  الدفعة  ه��ي  النقاط  ه��ذه  وتعد 
من  ال�ساملة  ال�سحية  املراكز  يف  ال�بائي  التق�سي  فرق  لن�سر 
�سمن  ب��ذل��ك  ال��راغ��ب��ني  للم�اطنني  الفح��سات  اإج���راء  اأج��ل 
وحتى  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  م��ن  الر�سمي  ال��دوام  �ساعات 

الظهر. بعد  الثالثة 

*عمان 
بت�جيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين القائد 
الأركان  هيئة  رئي�ض  اأوعز  امل�سلحة،  للق�ات  الأعلى 
اإىل  احلنيطي  اأحمد  ي��سف  الركن  الل�اء  امل�سرتكة 
بنقل  الأربعاء،  امللكية،   الطبية  اخلدمات  مديرية 
مدينة  يف  اأم�����ض  ل��الع��ت��داء  تعر�ض  ال���ذي  الطفل 

الزرقاء، لتلقي العالج يف مدينة احل�سني الطبية.
الثاين،  واطماأن �سم� الأمري احل�سني بن عبداهلل 
ويل العهد، هاتفيًا، الأربعاء، على �سحة الفتى الذي 

تعر�ض لالعتداء بالزرقاء.
واأعربت امللكة رانيا عن ت�سامنها مع فتى الزرقاء 
بكل  بالقبيحة  اجل��رمي��ة  وا���س��ف��ة  عليه  امل��ع��ت��دى 

تفا�سيلها.
وعلقت  مبن�س�ر عرب �سفحتها على في�سب�ك ح�ل 
جرمية الزرقاء جاء فيه: كيف نعيد لك ما اأنتزعه 

املجرم�ن، وكيف نلملم اأ�سالء قلب اأمك وذويك؟ كيف 
اخللق  ا�ست�سعف  من  وق�س�ة  عنف  من  اأبناءنا  نحمي 

دون رادع ول وازع؟
جرمية قبيحة بكل تفا�سيلها…

واأ�سم  اأردين!  بيت  كل  اب��ن  فاأنت  معك،  قل�بنا 
العق�بات  باأ�سد  تنادي  التي  الأ���س���ات  اىل  �س�تي 

ملرتكبيها.
امللكية العميد  وقال مدير عام اخلدمات الطبية 
فريق  ت�سكيل  ج��رى  ان��ه  ال���ه��ادن��ة  ع��ادل  الطبيب 
ال��الزم��ة  الخت�سا�سات  ك��اف��ة  على  يحت�ي  طبي 
والعظام  العي�ن  اأط��ب��اء  م��ن  الطفل  حالة  ملتابعة 
اإ�سافة  النف�سي  والتاأهيل  التجميلة  واجل��راح��ة 
امللكة  م�ست�سفى  مدير  وب��ني  ال�سناعية.  ل��الأط��راف 
رانيا العبداهلل لالأطفال اأن امل�ست�سفى قدمت الرعاية 
واأن  امل�ساب،  الطفل  يحتاجها  التي  الأولية  الطبية 

حالته العامة م�ستقرة وبحاجة للمتابعة الطبية.
امللكية  اللفتة  امل�ساب  الطفل  ذوو  ثمن  بدورهم 
اخلدمات  بها  تق�م  التي  اجله�د  مقدرين  الإن�سانية، 

الطبية امللكية من اأطباء وكادر متري�سي.
ويف تعليقه على اجلرمية اأكد رئي�ض ال�زراء، اأنها 
اأن  على  م�سددًا  بب�ساعتها،،  اأردين  كل  وج��دان  هزت 
التعامل مع هذه اجلرمية �سيك�ن تعاماًل حازمًا حتت 

مظلة �سيادة القان�ن.
اخل�ساونة  ب�سر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ض  زار  كما 
الطبية  احل�سني  مدينة  يف  الطفل  الأرب��ع��اء،  م�ساء 

لالطمئنان على �سحته.
ان  التله�ين  ب�سام  الدكت�ر  العدل  وزي��ر  واأك��د 
القان�ن �سياأخذ جمراه و�سيتم تطبيق ا�سد العق�بات 
على مرتكبي اجلرائم التي من �ساأنها الخالل بالمن 

وال�سلم املجتمعي وترويع امل�اطنني.

املت�رط  على  القب�ض  الأمنية  الأجهزة  واألقت 
الرئي�سي يف ق�سية العتداء على الفتى يف حمافظة 
اأثبتت  اآخرين  ا�سخا�ض  خلم�سة  بال�سافة  الزرقاء، 

التحقيقات ا�سرتاكهم يف تنفيذ العتداء.
حتديد  اإىل  كذلك  قادت  التحقيقات  اإن  وقال 
تداوله  جرى  ال��ذي  الفيدي�  ونا�سر  م�س�ر  ه�ية 
تعر�ض  ال���ذي  ال��ف��ت��ى  خ��الل��ه  وظ��ه��ر  اأم�����ض،  اول 
ت�ديع  وج��رى  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  ل��الع��ت��داء 
ت�قيفه  قرر  والذي  العام،  للمدعي  ال�سخ�ض  ذلك 
تهم  عن  والتاأهيل  الإ�سالح  مراكز  اأحد  يف  اأ�سب�عا 
11 من قان�ن اجلرائم الإلكرتونية،  املادة  خمالفة 
طريق  عن  لالآخرين  اخلا�سة  احلياة  حرمة  وخرق 
قان�ن  لأحكام  وفقًا  بالفيدي�  الت�س�ير  ا�ستخدام 

العق�بات.    
   تابع �ض3

نقل طفل حادثة اعتداء الزرقاء 
للخدمات الطبية الملكية 

حصيــلة قياسيــة جديـــــدة 
باصابات كورونا في المملكة

32 وفاة و2411 إصابة محلية 
بفيروس كورونا

وزير الصحة: األرقام المسجلة بكورونا ليست مرعبة
*عمان 

جديدة  وفاة  حالة   32 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
مرتبطة بالإ�سابة بفريو�ض ك�رونا، الأربعاء، لريتفع اإجمايل 
بدء  منذ  بالفريو�ض  الإ�سابة  عن  الناجمة  ال�فيات  ع��دد 

اجلائحة اإىل 257 حالة.
ال���زراء  رئا�سة  عن  ال�سادر  الإع��الم��ي  امل�جز  اأعلن  كما 
جديدة  اإ�سابة  حالة   2423 ت�سجيل  عن  ال�سحة،  ووزارة 
الكلي  العدد  لريتفع  حملية،   2411 منها  امل�ستجّد،  بالفريو�ض 

لالإ�سابات بالفريو�ض اإىل 30550 اإ�سابة.
وت�ّزعت الإ�سابات املحلية على 1319 حالة يف العا�سمة، 
538 حالة يف الزرقاء، 293 حالة يف اإربد، منها 209 حالت يف 
الرمثا، 93 حالة يف البلقاء، 42 حالة يف جر�ض، 31 حالة يف 
املفرق، 22 حالة يف العقبة، 20 حالة يف الكرك، 19 حالة يف 
ماأدبا، 17 حالة يف معان، منها حالتان يف البرتا، 11 حالة يف 

عجل�ن، و6 حالت يف الطفيلة.
كما �سجلت 12 حالة خارجّية، منها 11 حالة بني القادمني 
مركز  عرب  ق��ادم  �ساحنة  ل�سائق  وحالة  اململكة،  خ��ارج  من 
اإىل ت�سجيل 105 حالت �سفاء  واأ�سار امل�جز  حدود العمري. 
فح�سًا   25295 اإج��راء  اإىل  اإ�سافة  املعتمدة،  امل�ست�سفيات  يف 
منذ  اأجريت  التي  الفح��سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  خمربّيًا، 

بدء ال�باء وحتى الآن 1490236 فح�سًا.
احل�سن  مبدينة  م�سنع  يف  حالة   188 ت�سجيل  اإىل  ولفت 
الرمثا  ل�اء  يف  ت�سجيلها  مّت  التي  احلالت  بني  من  ال�سناعّية 
امل�سابني  لعزل  اتخذت  الالزمة  الإج��راءات  اأن  ام�ض، م��سحًا 
ودعت  وتعقيمه.  امل�سنع  مبنى  واإغ���الق  املخالطني،  وحجر 
اإ�سابة  ح��الت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظ��ّل  يف  اجلميع  ال�����زارة 
ال�سالمة  معايري  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر  اللتزام  اإىل  حملّية، 
لأكرث  التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات،  وارتداء  وال�قاية، 
من 20 �سخ�سًا، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”. واأعلن 
وزير ال�سحة الدكت�ر نذير عبيدات عن اإن�ساء املركز ال�طني 
لل�سيطرة على الأوبئة والأمرا�ض ال�سارية الذي �سيت�ىل املهام 
والأمرا�ض  الفريو�سات  عن  والبحثية  والعالجّية  ال�قائية 
القطاع  �س�ية  ولرفع  امل�اطنني  حياة  تهدد  قد  التي  ال�سارية 
ال�سحي. وا�ساف الدكت�ر عبيدات خالل م�ؤمتر �سحايف يف دار 
رئا�سة ال�زراء الأربعاء اأنه جرى اختيار جلنة للمركز ال�طني 
القان�نية  لل�س�ؤون  الدولة  وزير  من  تتك�ن  الأوبئة  ملكافحة 
ووزير الدولة ل�س�ؤون رئا�سة ال�زراء والدكت�ر عزمي املحافظة 
ووزي��ر  الهياجنة  وائ��ل  والدكت�ر  ال��ه���اري  فرا�ض  والدكت�ر 
ال�سحة، و�سيك�ن جاهزا خالل اأ�سابيع نظرا للحاجة اإىل نظام 
خا�ض وبناء خمتربات وم�ستلزمات للمركز.                 تابع �ض2

بتوجيهات ملكية سامية... 

ـــى صــحــة  ـــل ـــد يـــطـــمـــئـــن ع ـــه ـــع ولــــــي ال
ــــــــذي تــــعــــرض لــــالعــــتــــداء  الــــطــــفــــل ال
ــــــف نـــعـــيـــد  ــــــي ــــــا:ك ــــــي الــــمــــلــــكــــة ران
ــــون ــــرم ــــج ــــم ـــــــا أنــــــتــــــزعــــــه ال ـــــــك م ل
الــــخــــصــــاونــــة:حــــادثــــة الـــــزرقـــــاءهـــــزت 
ــــــــــي بــبــشــاعــتــهــا ـــــل أردن ــــــــــدان ك وج
الــعــقــوبــات على  ـــد  ــزال اش ــي:ان ــون ــه ــل ــت ال
المجتمعي باالمن  المخلة  الجرائم  مرتكبي 
ــة ألمـــن  ــي ــض ــق ــــة أطـــــــراف ال ــــال ــــن:إح األم
ــــــراءات ـــة حــــال االنـــتـــهـــاء مـــن االج ـــدول ال
ــــوقــــيــــف مـــــصـــــور ونــــــاشــــــر فـــيـــديـــو  ت
ــى طــفــل  الـــزرقـــاء ــل حـــادثـــة االعــــتــــداء ع
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*عمان 
اأك���د رئ��ي�����ض ال������زراء ال��دك��ت���ر ب�سر 
ويف  ت��رتدد  ل��ن  احلك�مة  اأن  اخل�ساونة، 
اإطار �سيا�سة املكا�سفة وامل�سارحة بتزويد 
باملعل�مة  العام  وال���راأي  الإع��الم  و�سائل 

الدقيقة وال�سادقة واملكتملة.
كما اأكد رئي�ض ال�زراء خالل م�ساركته 
يف جانب من امل�ؤمتر ال�سحفي الذي عقده 
وال�سحة،  الإع��الم،  ل�س�ؤون  الدولة  وزيرا 
هذه  اأن  الأرب���ع���اء،  ال������زراء،  رئ��ا���س��ة  يف 
يف  ترتدد  ولن  مهام  حك�مة  هي  احلك�مة 
على  واملبنية  املدرو�سة  القرارات  اتخاذ 
اأ�س�ض علمية حتى واإن كانت هذه القرارات 

�سعبة وم�ؤملة.
القرارات  اأمن��اط  بني  من  “اإن  وق��ال، 
قرار  باجتاه  تذهب  اأن  وامل���ؤمل��ة  ال�سعبة 
قرار  فه�  وال�سبت،  اجلمعة  ي�مي  اإغ��الق 
ولكن  حلركتهم،  مقيد  لأنه  للنا�ض؛  م�ؤمل 
ومنها  ال�سرورات  بع�ض  تقت�سيه  اأحيانًا 
اأبنائنا  اإر�سال  بعدم  قرارًا  ناأخذ  اأن  اأي�سا 
مراحل  يف  حتى  امل��دار���ض  اإىل  وبناتنا 
“اخليار  اأن  م�سيفًا  الأ�سا�سي”،  التعليم 

وقد  �سعب،  ق��رار  ه�  عدمه  اأو  بالإر�سال 
املنزل يف ظل  الإبقاء عليهم يف  م�ؤملًا  يك�ن 
للتعليم  بال�سف  وج���ده��م  اإىل  احل��اج��ة 
التفاعلي بالغرف ال�سفية، ويف نف�ض ال�قت 
وبائي  تف�ض  عنه  نتج  اإذا  باإر�سالهم  القرار 

�سيك�ن القرار م�ؤملًا اأي�سًا«.
التي حدثت  ويف تعليقه على اجلرمية 
رئي�ض  اأكد  الثالثاء،  اأم�ض  ي�م  الزرقاء  يف 
اأن��ه��ا ه���زت وج����دان ك��ل اأردين  ال������زراء، 
بب�ساعتها،، م�سددًا على اأن التعامل مع هذه 
اجلرمية �سيك�ن تعاماًل حازمًا حتت مظلة 
هذه  ورف�ض  اجلميع  على  القان�ن  �سيادة 
املمار�سات وتغليظ العق�بات و�س�ًل بها اإىل 

اأ�سد العق�بات الرادعة ملن ت�س�ل له نف�سه 
الإقدام على مثل هذا الفعل ال�سائن وهذه 
جاللة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال��ن��ك��راء،  اجل��رمي��ة 
امللك يتابع هذا الأمر كما يتابع كل �سغرية 
وامل�اطنني  ال�طن  ب�سالمة  متعلقة  وكبرية 
�سيادة  مبداأ  وبتكري�ض  العامة  وبال�سحة 

القان�ن.
اأم��ام  “اأننا  اخل�ساونة  الدكت�ر  واأك��د 
باأ�سره  للعامل  حتديًا  �سكلت  وبائية  حالة 
ح��ي��ث جت��ت��ه��د ح��ك���م��ات ال��ع��امل ودول���ه 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ت��ط���ي��ر وجت���ي��د وم���اءم��ة 
ال��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذا ال��ت��ح��دي ال���ب��ائ��ي 
املنهجية  هذه  بنف�ض  و�سنعمل  ومتغرياته، 
ذلك  علينا  تفر�ض  ال���ب��اء  طبيعة  لأن 

وقد  كثرية  اأحيان  يف  فن�سيب  جنتهد  وقد 
نخطئ يف اأحيان اأخرى ولكن ديدننا خدمة 
جاللة  طم�حات  وتلبية  وامل�اطن  ال�طن 
واع��ت��زازه  العايل  واأم��ل��ه  وتطلعاته  امللك 
الكبري بامل�اطن الأردين باعتباره ال�سريك 
الأ�سا�سي حتى يف التعاطي مع ال�باء والذي 
�سيمكننا من التغلب عليه من خالل اللتزام 

بتعليمات ال�سالمة العامة وال�قاية«.
القطاع  مع  ال�سراكة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
مع  التعامل  على  فقط  تقت�سر  ل  اخلا�ض 
التنفيذي  الربنامج  يف  اأي�سًا  واإمنا  ال�باء 
اإىل  بتقدميه  احل��ك���م��ة  ال��ت��زم��ت  ال���ذي 
ي���م   100 ال�����س��ام��ي خ��الل  امل��ل��ك��ي  امل��ق��ام 
جاللة  اأمام  تنفيذه  عن  م�س�ؤولة  ولتك�ن 

امل��ل��ك واأم����ام جم��ل�����ض الأم����ة واجل��ه��ات 
ال��رق��اب��ي��ة وف���ق م���دد زم��ن��ي��ة حم��ددة 

قيا�ض. واأدوات 
واأكد رئي�ض ال�زراء اأن القطاع اخلا�ض 
التنمية  اأ�سا�سي يف عملية  �سريك  ال�طني 
مثلما اأن ال�سباب الأردين �سريك اأ�سا�سي يف 
عملية الت�سبيك و�س�ًل اإىل ما ن�سب� اإليه 

وما ي�سب� اإليه قائد ال�طن من اأهداف.
والتزامًا  اأن��ه  ال����زراء  رئي�ض  واأع��ل��ن 
جمل�ض  ق��رر  ال�سامي  امللكي  بالت�جيه 
الهياجنة  وائ��ل  الدكت�ر  اختيار  ال���زراء 
اإط��ار  يف  ك�رونا  ملف  عن  م�س�ؤوًل  ليك�ن 
امل�س�ؤولية  لديها  ال��ت��ي  ال�سحة  وزارة 
وباء  مع  فقط  لي�ض  للتعامل  الد�ست�رية 
ال�سحي  ال�اقع  مع  بالتعامل  ولكن  ك�رونا 

واخلدمات ال�سحية املقدمة للم�اطنني.
واأ�سار اإىل اأن جمل�ض ال�زراء قرر اأي�سًا 
ت�سكيل جلنة لتق�م ببحث الإطار امل�ؤ�س�سي 
والت�سريعي لإن�ساء املركز ال�طني ملكافحة 
الأوبئة و�ستقدم اللجنة مطالعاتها لي�سبح 
بالعمل  ويبداأ  واقعة  حقيقة  املركز  هذا 
خالل فرتة اأق�ساها �سهر اإىل �سهر ون�سف.

اأن احلك�مة  ال�زراء على  رئي�ض  و�سدد 
الأردين  وامل���اط��ن  امل��ل��ك  ج��الل��ة  تعاهد 
يف  امل�س�ؤولة  وال�سحافة  الإع��الم  و�سلطة 
وطننا باأن تك�ن حك�مة �سفافة يف تعاملها 
الإعالمي واأن تك�ن حك�مة قرار مدرو�ض.

خالل  حديثه  ال���زراء  رئي�ض  واختتم 
بحمل  “�سرفت  بالق�ل  ال�سحفي  امل�ؤمتر 
اأم��ان��ة ه��ذه امل�����س���ؤول��ي��ة ال��ت��ي اأوك��ل��ه��ا يل 
جاللة امللك، ون�ساأل اهلل اأن اأك�ن وزمالئي 
اأه��اًل  ال�����زراء  اأع�����س��اء جمل�ض  وزم��ي��الت��ي 
نقدم  اأن  ن�ستطيع  واأن  امل�س�ؤولية،  لهذه 
�سيئًا مع م�اطننا الأردين والقطاع اخلا�ض 

والإعالم ».

*عمان 
اأك���د وزي���ر ال��دول��ة ل�����س���ؤون الإع���الم 
علي  احل��ك���م��ة  با�سم  الر�سمي  ال��ن��اط��ق 
بني  الت�ساركية  العالقة  اأهمية  العايد 
احلك�مة وو�سائل الإعالم خ�س��سًا يف ظّل 
الظروف التي متّر بها اململكة، نتيجة وباء 
ك�رونا وتداعياته على خمتلف القطاعات 

القت�سادية واحلي�ية املهمة.
ال�سحفي  امل�ؤمتر  خالل  العايد  وق��ال 
الذي عقد الأربعاء يف دار رئا�سة ال�زراء، 
ب�سر  الدكت�ر  ال���زراء  رئي�ض  فيه  و�سارك 
الدكت�ر  ال�سحة  ووزير  اخل�ساونة،  هاين 
هذه  يف  ���س��رك��اء  “نحن  ع��ب��ي��دات:  ن��ذي��ر 
الأردن”  بها  مي��ّر  التي  ال�سعبة  املرحلة 
ر�سائل  ن�سر  يف  الإع����الم  ب���دور  م�����س��ي��دًا 
الت�ع�ية للم�اطنني ح�ل خط�رة ال�باء 
وال�سالمة  ال�سحة  �سروط  اّتباع  واأهمية 
الكمامات  ارت���داء  حيث  م��ن  ومعايريها 
وا�ستخدام  اجل�سدي  بالتباعد  واللتزام 

املعقمات.
ولفت العايد اإىل اأن احلك�مة، وحر�سًا 
امل�اطنني  ا�ستف�سارات  اجابة  على  منها 

م�ؤمترًا  �ستعقد  ومالحظاتهم،  والإعالميني 
التزام  م�ؤّكدًا  اأ�سب�عّيًا،  اإيجازًا  اأو  �سحفّيًا 
وحق  وال�سفافّية،  النفتاح  بنهج  احلك�مة 

اجلميع يف احل�س�ل على املعل�مات.
للتعامل  احلك�مة  اإج����راءات  وح����ل 
احلك�مة  اأّن  العايد  اأّك��د  ك�رونا،  وباء  مع 

املدرو�سة،  ال��ق��رارات  اتخاذ  يف  ت��رتّدد  لن 
وت���زوي���د و���س��ائ��ل الإع�����الم ب��امل��ع��ل���م��ات 
ب�سفافية  والتعامل  ب��اأول،  اأوًل  واحلقائق 

وو�س�ح مع امل�اطنني.
هي  احل��ك���م��ة  “هذه  ال��ع��اي��د:  وق���ال 
ح��ك���م��ة م��ه��م��ات، وال��ت��زم��ت خ���الل ال��رد 
برنامج  برفع  ال�سامي  التكليف  كتاب  على 

اهلل  عبد  امللك  جلاللة  ل  مف�سّ تنفيذي 
ب���اأدوات  مرتبط  ي���م  مئة  خ��الل  ال��ث��اين 
يت�سمن  حم����ّدد،  زم��ن��ي  وج����دول  ق��ي��ا���ض، 
مع  للتعامل  ال�ساملة  واملنهجية  ال��روؤي��ة 

خمتلف الق�سايا يف جميع القطاعات«.
التجّ�ل  حظر  لفر�ض  الت�جه  وح���ل 
اأعاد  اأكرث،  اأو  اأ�سب�عني  مدار  على  ال�سامل 

لفر�ض  نية  ل  اأن��ه  على  التاأكيد  العايد 
حظر جت�ل �سامل ملدد ط�يلة، م�سريًا اإىل 
اأّن الأمر يعتمد على مدى التزام امل�اطنني 
العامة  وال�سالمة  ال�سحة  ب���اإج���راءات 

وال�قاية.
�ست�سمر بفر�ض  اأن احلك�مة  اإىل  ونّ�ه 
اجلمعة  ي���م��ي  ال�سامل  ال��ت��ج��ّ�ل  حظر 
وال�سبت خالل الأ�سابيع املقبلة، والت�سديد 
الحرتازّية  ب��الإج��راءات  اللتزام  على 
وال�قائية من قبل اجلميع، قائاًل: “بهّمة 

اجلميع �سنق�سي على ال�باء«.
على  الع��ت��داء  بق�سية  يتعلق  وفيما 
اأ�سار  الزرقاء،  حمافظة  يف  ال�سّبان  اأحد 
اإىل  ا�ستمع  ال�زراء  جمل�ض  اأّن  اإىل  العايد 
اجلرمية  ح�ل  الداخلية  وزير  من  اإيجاز 
اتخاذها  مت  التي  والإج����راءات  الب�سعة 
بحق مرتكبيها، م�ؤكدًا اأن القان�ن و�سيادته 
م�سانة ول تهاون مطلقًا يف هذه اجلرمية.

احل��ك���م��ة  اأن  اإىل  ال��ع��اي��د  ول���ف���ت 
�ستت�سدى بكل م�س�ؤولية وحر�ض للكثري من 
ومن  حتديًا،  ت�سكل  التي  واملحاور  الق�سايا 
والآث��ار  وتداعياته  ك�رونا  وب��اء  �سمنها 
القت�سادية والجتماعية املرتّتبة عليه.

الإعالم  ل�س�ؤون  الدولة  وزير  واختتم 
امل�ؤمتر ال�سحفي بالق�ل:” �سنك�ن �سادقني 
الق�سايا  مع  كحك�مة  ونتعامل  اأنف�سنا  مع 
و�سفافية  و�سدق  م�س�ؤولية  بكل  املختلفة 
و�سن�سرح �سبب اتخاذ اأي قرار للم�اطنني«.

رئيس الوزراء: هذه حكومة مهام ولن تتردد باتخاذ 
القرارات المدروسة والمبنية على أسس علمية

العايد: نحن شركاء في ظّل هذه 
المرحلة الصعبة التي يمّر بها األردن

*عمان 
برئا�سة  جل�سة  الأربعاء،  ال���زراء،  جمل�ض  عقد 
ناق�ض  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكت�ر  ال����زراء  رئي�ض 
الراهنة،  والق�سايا  امل��س�عات  من  جملة  خاللها 

واأقّر عددًا من الأنظمة.
وا�ستمع املجل�ض اإىل اإيجاز قّدمه وزير الداخلّية 
ت�فيق احلالملة ح�ل الإج��راءات التي مّت اتخاذها 
اأحد  بحّق  الب�سعة  اجلرمية  مرتكبي  مع  للتعامل 

ال�سّبان يف حمافظة الزرقاء، ومالحقتهم قان�نّيًا.
ولن  م�سانة،  القان�ن  �سيادة  اأّن  املجل�ض  واأّك��د 
يتّم  لن  مع مرتكبي هذه اجلرمية، كما  التهاون  يتّم 
التهاون مع اأرباب ال�س�ابق واملجرمني واخلارجني عن 

القان�ن ومرّوعي النا�ض.
�سبل  ال����زراء  جمل�ض  ناق�ض  اآخ��ر،  �سعيد  على 
اخل��ا���ّض،  القطاع  م��ع  وال��ت��ع��اون  ال�سراكة  تعزيز 
اإن�ساج  الالزمة لذلك؛ مبا ي�سهم يف  الآلّيات  وتفعيل 
النم�  لتحفيز  املالئمة  القت�سادّية  ال�سيا�سات 
كتاب  ت�سّمنه  ما  �س�ء  يف  وال�ستثمار،  القت�سادي 
التكليف ال�سامي من ت�جيه للحك�مة يف هذا الإطار.

�سريك  اخلا�ّض  القطاع  اأّن  ال���زراء،  رئي�ض  واأّكد 
م�سرية  ويف  القرار،  �سنع  يف  وفاعل  اأ�سا�سي  وطني 
التنمية والتط�ير؛ م�سّددًا على اأّن احلك�مة �ستعمل 
من  التي  والعقبات  املعيقات  تذليل  اأجل  من  جاهدة 

على  ال�سراكة  ه��ذه  تطبيق  دون  احليل�لة  �ساأنها 
ال�جه الأمثل.

ك���رون��ا،  جائحة  م��ع  بالتعامل  يتعّلق  وفيما 
يف  املطّبقة  الإج���راءات  ال���زراء  جمل�ض  ا�ستعر�ض 
التي  احلك�مّية،  وال��دوائ��ر  وامل�ؤ�ّس�سات  ال����زارات 
من  واحلّد  واملراجعني،  امل�ّظفني  حماية  اإىل  تهدف 

انتقال العدوى بينهم.
ال�����زارات  ال������زراء ع��ل��ى جميع  رئ��ي�����ض  واأّك����د 
ب��اإج��راءات  التقّيد  ���س��رورة  احلك�مّية  وال��دوائ��ر 
والتباعد  الكمامات  ارتداء  من  وال�قاية،  ال�سالمة 
تفعيل  ���س��رورة  على  م�سّددًا  والتعقيم؛  اجل�سدي 
امل�ّظفني  ال��ت��زام  م��دى  على  الرقابة  وح��دات  دور 
العق�بات  وتطبيق  الإج���راءات،  بهذه  واملراجعني 
غري  بحّق  ال��ّدف��اع  اأوام���ر  مب�جب  عليها  املن�س��ض 

امللتزمني.
على �سعيد اآخر، اأقّر جمل�ض ال�زراء نظام املراكز 
تنظيم  اإىل  يهدف  ال��ذي   ،2020 ل�سنة  الإ�سالمّية 
عمل هذه املراكز، والإ�سراف عليها، وحتديد �سروط 

ترخي�سها والأن�سطة التي تزاولها.
بامل�ؤّمن  ة  اخلا�سّ ال�س�ؤون  نظام  املجل�ض  اأقّر  كما 
عليهم الع�سكريني ل�سنة 2020، وعددًا من الأنظمة 
الأحمر  للهالل  ال�طنّية  اجلمعّية  تخ�ّض  التي 

الأردين.

*عمان 
عبيدات  ن��ذي��ر  ال��دك��ت���ر  ال�سحة  وزي���ر  اأع��ل��ن 
الأوبئة  على  لل�سيطرة  ال�طني  املركز  اإن�ساء  عن 
ال�قائية  املهام  �سيت�ىل  الذي  ال�سارية  والأمرا�ض 
والأمرا�ض  الفريو�سات  عن  والبحثية  والعالجّية 
ال�سارية التي قد تهدد حياة امل�اطنني ولرفع �س�ية 

القطاع ال�سحي.
�سحايف  م�ؤمتر  خالل  عبيدات  الدكت�ر  وا�ساف 
اختيار  ج��رى  اأن��ه  الأرب��ع��اء  ال����زراء  رئا�سة  دار  يف 
تتك�ن  الأوب��ئ��ة  ملكافحة  ال�طني  للمركز  جلنة 
الدولة  ووزي��ر  القان�نية  لل�س�ؤون  الدولة  وزير  من 
املحافظة  عزمي  والدكت�ر  ال���زراء  رئا�سة  ل�س�ؤون 
الهياجنة  وائل  والدكت�ر  اله�اري  فرا�ض  والدكت�ر 
اأ�سابيع  خ��الل  ج��اه��زا  و�سيك�ن  ال�سحة،  ووزي���ر 
خمتربات  وب��ن��اء  خا�ض  نظام  اإىل  للحاجة  نظرا 
الإ�سابات  لأع��داد  وبالن�سبة  للمركز.  وم�ستلزمات 
الرقام  اأن  عبيدات  الدكت�ر  اأكد  ك�رونا،  بفريو�ض 
يف  امللح�ظة  الزيادات  رغم  مرعبة  لي�ست  امل�سجلة 
اأعداد الإ�سابات، مبينا انه دون ال�سراكة مع امل�اطن 
لن تك�ن النتائج كما نريدها فيما يخ�ّض التعامل مع 

وباء ك�رونا.
من  ت��داول��ه  ج��رى  م��ا  عبيدات  ال��دك��ت���ر  ونفى 
اتهامات بتزوير اأرقام وفيات فريو�ض ك�رونا بالأردن، 
ودفع اأم�ال لذوي املت�فني مقابل و�سع اعتبار ال�فاة 
�سمن وفيات ك�رونا، م�ؤكدا اأن اجلانب الأخالقي مهم 
املثل يف هذا  ال�سحي، والأردن ي�سرب به  القطاع  يف 

القطاع، وميتلك نظاما �سحيا جيدا وق�يا.
من  يعان�ن  ب��ك���رون��ا  ال���ف��ي��ات  معظم  اأن  وب��ني 
تتعد  ومل  م�ساحبة،  واأم��را���ض  مزمنة  اأم��را���ض 
ن�سبتهم 1 باملئة من عدد الإ�سابات الكلي، م�سريا اإىل 
انخفا�ض  على  �سيعمل  اأ�سب�عني  للحظر  الع�دة  اأن 
�سيع�د  احلظر  انتهاء  مع  ولكن  الإ�سابات  اأع���داد 

الرتفاع لأن املر�ض م�ج�د يف العامل. 
اليجابية  احل��الت  ن�سبة  اأن  ال�زير  واو�سح 
امل�سابني  من  باملئة   50 ح�ايل  وان  باملئة،   7 ت�سل 
�سيتم  انه  م�ؤكدا  املر�ض،  اأعرا�ض  عليهم  تظهر  ل 
نتائج  اإع����الن  يف  ال��ت��اأخ��ر  م������س���ع  ع��ل��ى  التغلب 
فرق  لقيام  بالإ�سافة  ي�مني،  خ��الل  الفح��سات 
وامل�سابني  املر�سى  حالة  مبتابعة  ال�بائي  التق�سي 

منزليا. املعزولني 

*عمان 
 454 تعبئة  املدنية  اخل��دم��ة  دي����ان  ا�ستكمل 
تعبئة  من  النتهاء  مت�قعا  ال�سحة،  ب�زارة  وظيفة 
ت�سكيالت  ج��دول  على  امل��درج��ة  �س�اغرها  جميع 
ال�سب�ع  نهاية   2020 لعام  احلك�مية  ال�ظائف 
النا�سر  �سامح  اخلدمة  دي���ان  رئي�ض  وق��ال  املقبل. 
التناف�سية  المتحانات  عقد  الدي�ان  اإن  الأربعاء، 
مع  متا�سيا  قيا�سي  ب��زم��ن  ال�سخ�سية  وامل��ق��اب��الت 
ح�سا�سية املرحلة، م�سريا اإىل اختتام ور�سة تدريبية 
املقابالت  لإجراء  امل�سكلة  اللجان  لأع�ساء  جديدة 
ال�سخ�سية ممن اجتازوا المتحان التناف�سي ل�سهادة 

بكال�ري��ض الطب والتمري�ض.
الت�ظيف  مديريتي  ك����ادر  اأن  النا�سر  وب��ني 
والمتحانات التناف�سية منذ اأن وافق جمل�ض ال�زراء 
على ا�ستثناء وزارة ال�سحة من قرار تاأجيل تعيينات 
اجلهاز احلك�مي لعام 2020 ب�سبب تداعيات جائحة 
ك�رونا، وهي تعمل بجهد مت�ا�سل وزمن قيا�سي لعقد 

المتحانات التناف�سية واجراء املقابالت ال�سخ�سية 
وال��ت��ج��ه��ي��زات  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة  ���س���اب��ط  �سمن 
التناف�سية  الم��ت��ح��ان��ات  ق��اع��ات  يف  الح��رتازي��ة 
نظام  اأن  واأ���س��اف  ال�سخ�سية.  املقابالت  مراكز  اأو 
ال�ظيفية  الكفايات  مفه�م  يعزز  اجلديد  اخلدمة 
لإ�سغال ال�ظائف يف مرحلتي المتحانات التناف�سية 
بال�س�ت  وامل�سجلة  امل�ؤمتتة  ال�سخ�سية  واملقابالت 
الكفايات  قيا�ض  املقابلة  ت�ستكمل  بحيث  وال�س�رة، 
وال�سحية  الطبية  املهن  على  للمر�سحني  املتبقية 
بعد اجتيازهم المتحان التناف�سي، ما ي�سمن اختيار 
على  ايجابيا  وينعك�ض  للتعيني  الأك��ف��اأ  املر�سحني 

م�ست�ى اخلدمات ال�سحية التي يتلقاها امل�اطن.
امل�ارد  من  جلان  �ست  تدريب  اإىل  النا�سر  واأ�سار 
اإجراء  خالل  ال�ظيفية  الكفايات  لقيا�ض  الب�سرية 
املهني  كالتط�ر  )امل���ؤمت��ت��ة(  ال�سخ�سية  املقابالت 
املمار�سة  العالقة والأثر على  الفنية ذات  واملهارات 

التمري�سية الآمنة و�سحة املري�ض.

*عمان 
الأربعاء،  داودي��ة  حممد  الزراعة  وزي��ر  التقى 
وفدا من مزارعي ل�اء الك�رة املت�سررين من احلرائق 
بالطرق  املتمثلة  مطالبهم  اإىل  وا�ستمع  الأخ���رية، 
النار  وخط�ط  مناطقهم،  ل�ع�رة  نظرا  الزراعية 

لت�سهيل و�س�ل ك�ادر الإطفاء اإىل احلرائق.
فاقمت  التي  الأ�سباب  اأه��م  اأن  ال�فد  واأو���س��ح 
حما�سرة  ي�ؤخر  ما  الأر����ض؛  وع���رة  هي  احل��رائ��ق 
مطالبني  املجاورة،  الأل�ية  اإىل  وامتداده  احلريق، 

بتع�ي�سهم جراء هذه احلرائق.

م��دي��ري  م��ن  جل��ن��ة  بت�سكيل  داودي����ة  واأوع����ز 
الإقرا�ض الزراعي وزراعة الك�رة و�سندوق املخاطر 
يف  وبحثها  احلريق  عن  الناجتة  الأ���س��رار  حل�سر 

جمل�ض ال�زراء.
وو���س��ع وزي��ر ال��زراع��ة وزي��ر الأ���س��غ��ال العامة 
تلك  يف  ال��زراع��ي��ة  ال��ط��رق  وواق���ع  احل��دث  ب�س�رة 
واآليات  النار  خط�ط  درا�سة  اإىل  اإ�سافة  املناطق، 
داودي����ة مدير  وك��ل��ف  احل���رائ���ق.   اإىل  ال������س���ل 
من  املت�سررين  و�سع  بدرا�سة  ال��زراع��ي  الإق��را���ض 

املقرت�سني.

*  عمان 
التعليم  م�ؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  جمل�ض  اأق��ر 
العايل و�سمان ج�دتها ا�ستمرارية العتماد اخلا�ض 
واآدابها  الجنليزية  اللغة  بكال�ري��ض  لتخ�س�سات 
جامعة  يف  واآداب��ه��ا  الجنليزية  اللغة  وماج�ستري 
الرتب�ية  الإدارة  العايل  والدبل�م  الأو�سط،  ال�سرق 

يف جامعة عجل�ن ال�طنية.
رئي�ض  تراأ�سها  التي  جل�سته  يف  املجل�ض  وواف��ق 
رفع  على  الأربعاء  ال�سرايرة  ظافر  الدكت�ر  الهيئة 

جامعة  يف  العامة  ال�ستيعابية  الطاقة  وتثبيت 
ال�سرق الأو�سط، ورفع الطاقة ال�ستيعابية اخلا�سة 
جامعة  يف  ال��ري��ا���س��ي��ات  ب��ك��ال���ري������ض  لتخ�س�ض 
وافق على العتماد اخلا�ض  فيما  ال�طنية،  عجل�ن 
والدبل�م  القبالة  املت��سط  ال��دب��ل���م  لتخ�س�سي 
الأم��رية  كلية  يف  التنفيذية  ال�سكرتاريا  املت��سط 
الطاقة  وتثبيت  ورفع  املت��سطة،  اجلامعية  ثروت 
ال�ستيعابية اخلا�سة لتخ�س�ض الدبل�م املت��سط يف 

املحا�سبة بكلية غرناطة اجلامعية املت��سطة.

مجلس الوزراء يناقش جملة من 
الموضوعات ويقّر عددًا من األنظمة

وزير الصحة: األرقام المسجلة بكورونا ليست مرعبة 
رغم الزيادات الملحوظة في أعداد اإلصابات

الناصر: ديوان الخدمة استكمل 
تعبئة 454 وظيفة في الصحة

وزير الزراعة يلتقي وفدا
 من متضرري حرائق الكورة

هيئة االعتماد: رفع وتثبيت الطاقة 
االستيعابية لتخصصات جامعية

*عمان 
ال�طنية  ال�سركة  ع��ام  مدير  بحث 
ال��رك��ن  العميد  وال��ت��دري��ب،  للت�سغيل 
عبدال�سالم امل�مني، ورئي�ض جمل�ض اإدارة 
الأرب��ع��اء،  احلبا�سنة،  ماجد  ال�سركة 

اجلامعية  اخل���ارزم��ي  كلية  رئي�ض  م��ع 
ال��ق��دوم��ي،  حم��م��د  ال��دك��ت���ر  التقنية، 
اللقاء  وبحث  امل�سرتك.  التعاون  ت��سيع 
اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اآف����اق  ت��سيع 
التدريبية  ال����دورات  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

والتعاون  ال�سركة،  معاهد  يف  تعقد  التي 
املت�فرة  الإم��ك��ان��ي��ات  وت�سخري  الفني 
لديها ا�ستجابة لال�سرتاتيجية ال�طنية 
اللقاء  وتناول  الب�سرية.  امل�ارد  لتنمية 
وتاأهيلية  تدريبية  �سراكات  يف  الدخ�ل 

عقد  خالل  من  العمل،  �س�ق  يف  للعاملني 
م�سرتكة،  تخ�س�سية  مهنية  دورات 
يف  وت���ف��ريه��ا  العمالة  ج���دة  لتح�سني 
ال�س�ق املحلي، للحد من البطالة، وتاأهيل 

ورفع كفاءة املدربني وزيادة خرباتهم.

الوطنية للتشغيل والتدريب تبحث 
توسيع التعاون مع كلية الخوارزمي
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*عمان 
ب��ح��ث وزي����ر امل��ي��اه وال����ري ال��دك��ت���ر 
مدير  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  ���س��ع��ي��دان،  معت�سم 
وال�سياحة  البيئة  حلماية  امللكية  الإدارة 
الأربعاء،  املقابلة،  ناه�ض  املهند�ض  العميد 
جميع  يف  وتعزيزه  اجلانبني  بني  التعاون 
املائية  امل�سادر  حلماية  اململكة  مناطق 
واملعتدين  املخالفني  و�سبط  تل�ثها  ومنع 

عليها.
�ستكثف  ال������زارة  اإن  ال���زي��ر  وق���ال 
تنفذها  التي  وال�سبط  املراقبة  حمالت 
بالتعاون مع الإدارة امللكية حلماية البيئة 
املائي  الأم��ن  حتقيق  بهدف  وال�سياحة، 
من  القادمة  لالأجيال  وحفظه  وزي��ادت��ه 
خالل الرقابة الدائمة وا�ستخدام احدث 

التقنيات الفنية والتكن�ل�جية.
وبني اأن هناك خططا مل�اجهة متابعة 
ومنع  الن�سح  و�سهاريج  الزيت�ن  خملفات 
اإلقائها يف جماري الأودية وال�سي�ل للحد 

من تاأثريها على م�سادر املياه.
وقال العميد مقابلة اإن الإدارة امللكية 
ي�سمن  مبا  ال���زارة  مع  تعاونها  من  �ستزيد 

امل�اطنني،  م�سالح  وحماية  القان�ن  اإنفاذ 
الإج���راءات  ات��خ��اذ  يف  اأب���دا  تتهاون  ول��ن 
و�سيتم  املائية،  املقدرات  ل�س�ن  القان�نية 
تنفيذ مزيد من احلمالت املكثفة على عدد 
اأزمة  ا�ستمرار  ظل  يف  خا�سة  املناطق  من 

ك�رونا.
ت�يل  امللكية  الإدارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
م������س���ع خم��ل��ف��ات امل��ع��ا���س��ر و���س��ه��اري��ج 
اهتماما  املخالفة  املياه  و�سهاريج  الن�سح 
تعاون  با�ستمرار  اأمله  عن  معربا  كبريا، 
خمالفات  اأي���ة  ع��ن  والإب����الغ  امل���اط��ن��ني 

ال�سدد. بهذا 
�سعيدان  الدكت�ر  اكد  ثانية  جهة  من 
���س��رورة اي���الء ك��اف��ة ال�����س��ك��اوى ال����اردة 
 )117116( امل�حد  ال�سكاوى  مركز  اإىل 
معاجلتها  من  والتاأكد  واملتابعة  الهتمام 

مبا�سرة.
ال�سكاوى  م��رك��ز  تفقده  خ��الل  ودع���ا 
يف  ال���س��راع  اإىل  الأرب��ع��اء،  الي�م  امل�حد 
املناطق  يف  خا�سة  جديدة  م�سادر  تاأهيل 
كمناطق  الطلب  يف  ت��زاي��دا  ت�سهد  ال��ت��ي 
�سمال اململكة، والعمل اجلاد لتقدمي اأف�سل 

اخلدمات يف جميع املناطق.
وق�سرية  اآنية  حل�ل  باجرتاح  وطالب 
ل�سد  م��ي��اه  ك��م��ي��ات  ت��اأم��ني  ت�سمن  امل���دى 
يف  املقبل  ال�سيف  خ��الل  احلا�سل  العجز 
كل املناطق والتاأكد من و�سع حل�ل ملعاجلة 
اية اختاللت قد ت�سهدها عمليات التزويد 
على  م�سرتك  كل  ح�س�ل  ي�سمن  مبا  املائي 
ح�سة مياه كافية ا�سب�عيا من خالل تاأمني 
ح�سر  وامكانية  للتع�ي�ض  مائي  م�سدر 

الختاللت يف اأ�سيق نطاق.
وتعاظم  ا���س��ت��م��رار  ظ��ل  يف  ان���ه  وب���ني 

حت��دي��ات ج��ائ��ح��ة ك����رون���ا وال��ت��ح��دي��ات 
عن  التعليم  عملية  وا�ستمرار  ال�ستثنائية 
بعد والرتفاع امل�ستمر يف درجات احلرارة، 
للتعامل  تدع�  ا�سافية  حت��دي��ات  ظهرت 
معها بايجابية و�سرعة والبحث عن بدائل 
التزويد  ا�ستمرارية  على  املحافظة  ت�سمن 

املائي.
كل  متابعة  تط�ير  �سرورة  على  و�سدد 
�سك�ى وحتديث اآليات املتابعة ال�سريعة مع 
رفع قدرة املركز فنيا ورفده بالحتياجات 
الت��سعة  عمليات  وا���س��ت��ك��م��ال  ال��الزم��ة 
املناطة  والتحديث وزيادة كفاءة العمال 
بهذا  امل�اطنني  ثقة  من  مزيد  وحتقيق  به 
من  اك��رث  م��ع  ي�ميا  يتعامل  ال���ذي  امل��رك��ز 
جائحة  بداية  منذ  ات�سال  اآلف  خم�سة 

ك�رونا.
مراقبة  عمليات  على  �سعيدان  واطلع 

امل�سادر  من  املائي  التزويد  وم�سادر  انظمة 
�سكادا  مركز  خالل  من  عمان  يف  الرئي�سة 
يف  الرئي�سة  اخل��زان��ات  ت��زود  التي  عمان 
املياه،  من  باحتياجاتها  العا�سمة  مناطق 
وا�ستمع اإىل �سرح مف�سل عن تفا�سيل اإدارة 
مهما  مائيا  م�قعا   134 وت�سغيل  ومراقبة 

واآليات متابعتها.
ون��ا���س��د امل���اط��ن��ني ت��ف��ه��م ال��ظ��روف 
التي  ك�رونا  جائحة  ظل  يف  ال�ستثنائية 
زادت من اعباء قطاع املياه، معربا عن اأمله 
والب��الغ  املياه  قطاع  ك���ادر  مع  بالتعاون 
هاتف  على  �سك�ى  اأو  مالحظة  اأي��ة  ع��ن 
ك�س�ر  اأو   117116 امل�حد  ال�سكاوى  مركز 
 0791500686 ال��رق��م  ع��رب  ال�سبكات 
اإر����س���ال  خ���الل  م���ن   0791500696 اأو 
هذه  ا�سالح  عملية  لت�سريع  الك�سر  م�قع 

اخلط�ط.

*عمان 
الأعلى  للمجل�ض  العامة  الأمينة  دعت 
لل�سكان الدكت�رة عبلة عماوي، اإىل متكني 

املراأة الريفية يف القطاع الزراعي.
وق���ال���ت ع���م���اوي يف ب��ي��ان الأرب���ع���اء 
يحتفل  الذي  الريفية  املراأة  ي�م  مبنا�سبة 
كل  م��ن  الأول  ت�سرين   15 يف  ال��ع��امل  ب��ه 
امل�ستاأجرة  العمل  ف��ر���ض  ع��دد  اأن  ع���ام، 
بلغ  الزراعة  قطاع  يف  الن�ساء  ت�سغلها  التي 
من  باملئة  2ر20  بن�سبة  فر�سة  األف  5ر18 

اإجمايل العمالة امل�ستاأجرة  يف القطاع، وفق 
اإح�ساءات وطنية.

العام  ه��ذا  احتفال  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
الريفية  امل��راأة  قدرة  “بناء  بعن�ان  ياأتي 
 – ك�فيد  جائحة  اأعقاب  يف  ال�سم�د  على 
يف  العمل  فر�ض  اإجمايل  اأن  مبينة   ،”19
القطاع الزراعي بلغ نح� 210 اآلف فر�سة 
 118 لنح�  م�سادر  الدخل  اأحد  وه�  عمل، 
خالل  من  والب�ادي  الأرياف  يف  اأ�سرة  األف 

العمالة الأ�سرية.

دائ��رة  لبيانات  ووفقا  اأن��ه  واأو�سحت 
العمالة  ن�سبة  بلغت  العامة،  الإح�ساءات 
ب��امل��ئ��ة،   44 الأردن  يف  ال��ر���س��م��ي��ة  غ���ري 
ما  باملئة،  8ر56  على  وت�ستح�ذ   الن�ساء 
من  املت�سررين  اأول  �سيكنَّ  الن�ساء  اأن  يعني 

جائحة ك�رونا.
القطاع  اأن  من  الرغم  على  اأن��ه  وبينت 
الناجت  من  فقط  باملئة  6ر5  ميثل  الزراعي 
القيمة  اأن  �سل�سلة  اإل  الإج��م��ايل،  املحلي 
الزراعية الغذائية متثل 15اإىل 20 باملئة 

القطاع  الناجت املحلي الإجمايل، وي�سم  من 
الن�سطني،  ال�سكان  باملئة  من   15 من  اأك��رث 
بالإ�سافة اإىل 52 باملئة من الن�ساء الل�اتي 
يتعلق  الريفية.  وفيما  املناطق  يع�سّن  يف 
اإىل  عماوي  اأ���س��ارت  بامل�ست�ى  التعليمي، 
من  الأردنيات  الإناث  بني  الأمية  ن�سبة  اأن 
الريفية  يف  املناطق  فاأكرث  �سنة   15 اأعمار 
من  باملئة  6ر6  مع  مقارنة  باملئة،   13 بلغت 
الن�ساء يف املناطق احل�سرية، وفقا لبيانات 

دائرة الإح�ساءات العامة.

*عمان 
والبنية  الإن�ساءات  مركز  مدير  قال 
امللكية  العلمية  اجلمعية  يف  امل�ستدامة 
الدكت�ر ب�سار النابل�سي اإن اجلمعية ت�سدر 
اخل�����س��راء  للمباين  الأردن���ي���ة  ال�����س��ه��ادة 
وذلك  ال�طني  البناء  جمل�ض  من  بتف�ي�ض 
للمباين ال�سكنية املتعددة واملفردة واملباين 
وامل�سانع  والتعليمية  والتجارية  الإداري��ة 
حتقق  والتي  القائمة  املباين  اىل  اإ�سافة 
دليل  يف  ال����اردة  الأخ�سر  البناء  معايري 

املباين اخل�سراء الردين.
ت�سريحات  يف  ال��ن��اب��ل�����س��ي  واأ����س���اف 
الإر������س�����ادات  اإن  الرب����ع����اء  ���س��ح��ف��ي��ة 
املباين  التي يتم اتخاذها يف  والإج��راءات 
ا�ستهالك  تر�سيد  اىل  ت��ه��دف  اخل�����س��راء 
بيئة  وحتقيق  املباين  يف  وامل��ي��اه  الطاقة 
اىل  ا�سافة  ل�ساغليها،  �سحية  داخلية 
حتقق ال�ستغالل الأمثل للم�ارد الطبيعية 
واأ�سار  امل�اقع.  ا�ستدامة  على  واملحافظة 
من  عددا  اخريا  ا�سدرت  اجلمعية  اأن  اإىل 
و�سكنية  وجتارية  اداري��ة  ملبان  ال�سهادات 
ومت  امل��ع��اي��ري  حتقيق  ا�ستكملت  اأن  ب��ع��د 

تقييمها وفقا ملتطلبات منح ال�سهادة م��سحا 
الت�سميم  مرحلة  خالل  تق�م  اجلمعية  اأن 
الهند�سية  للمخططات  التقييم  باأعمال 
التنفيذ  مرحلة  ويف  الفنية  وامل�ا�سفات 
وعمل  التنفيذية  املخططات  بتقييم  تق�م 
املعايري  حتقيق  من  للتاأكد  ميدانية  زيارات 
خالل  التقييم  متابعة  ويتم  اخل�����س��راء، 
مرحلة اإ�سغال هذه املباين. واأ�سار النابل�سي 
اإىل وج�د العديد من احل�افز الت�سجيعية 
عمان  اأم��ان��ة  قبل  م��ن  اإق��راره��ا  مت  ال��ت��ي 
على  احل�س�ل  عند  املحلية  الإدارة  ووزارة 

ال�سهادة الأردنية للمباين اخل�سراء.
والبنية  الإن�����س��اءات  مركز  اأن  وب��ني 
ال��ك���دات  اإع����داد  على  ي��ق���م  امل�ستدامة 
الر�سادية  والأدل���ة  الفنية  وامل�ا�سفات 
بالتعاون  ال�طني  البناء  جمل�ض  ل�سالح 
م��ع جم��م���ع��ة م��ن اخل����رباء الأردن���ي���ني، 
املجالت  جميع  متطلبات  تتناول  والتي 
حيث  والعمار،  الت�سييد  بقطاع  املتعلقة 
والأدلة  وامل�ا�سفات  الك�دات  حتديث  يتم 
العلمية  ل��ل��ت��ط���رات  وف��ق��ًا  الإر����س���ادي���ة 
والتكن�ل�جية ونتائج الدرا�سات والأبحاث 

اخلربات  اإىل  اإ�سافة  الراجعة  والتغذية 
مبان  اإن�ساء  اإىل  لل��س�ل  وذلك  املرتاكمة، 
ومن�ساآت مطابقة للم�ا�سفات وذات دمي�مة 
يف  اأ�سهم  املركز  اأن  النابل�سي  واأكد  عالية. 
ا�ستخدام  ودمي���م��ة  اأم��ان  على  املحافظة 
من  الأردن  يف  والثقافية  الأثرية  املباين 
ينفذها  التي  والدرا�سات  امل�سروعات  خالل 

ق�سم التاأهيل واإعادة العمار.
الفنية  خدماته  يقدم  املركز  اأن  وقال 
واملن�ساآت  امل��ب��اين  تقييم  جم��ال  يف  اي�سا 
عن  والتحري  تاأهيلها  واإع���ادة  القائمة 
فيها،  الإن�سائية  العي�ب  ح�س�ل  اأ�سباب 
من  اخل��ا���س��ة  امل�����س��اري��ع  على  ويعمل  كما 
مقاومة  يف  الإن�سائية  كفاءتها  رفع  حيث 
اأف��ع��ال ال����زلزل. وق���ال اإن امل��رك��ز ي���ؤدي 
العامة   ال�سالمة  جم��ال  يف   حم�ريا   دورا 
وممتلكاته  امل���اط��ن  حياة  على  للحفاظ 
ووزارة  عمان  اأم��ان��ة  م��ع  بالتعاون  وذل��ك 
جلنة  يف  امل�ساركة  خ��الل  م��ن  الداخلية 
ال�سالمة وذلك بالك�سف على الأبنية  التي 
تعاين من م�ساكل اإن�سائية وانهيارات والتي 
الكربى  عمان  اأمانة  ح��دود  داخ��ل  حت�سل 

تقدمي  يف  ي�سارك  امل��رك��ز  اأن  اإىل  م�سريا 
احلل�ل  ل��سع  العاجلة  الفنية  الت��سيات 
اأن ق�سم �سبط اجل�دة  واأو�سح  املنا�سبة.   
يف املركز يعمل كذراع فني حمايد لإجراء 
الإن�سائية  امل����اد  ج���دة  �سبط  عمليات 
الداخلة يف �سناعة الإن�ساء للم�ساريع التي 
واخلا�ض  ال��ع��ام  للقطاعني  تنفيذها  يتم 
رفع  يف  ت�سهم  العملية  هذه  اأن  اإىل  م�سريا 
�س�ية �سناعة الإن�ساءات وتخف�ض من كلف 
ال�سيانة وتعمل على زيادة العمر الت�سغيلي 
للمن�ساآت. وقال الدكت�ر النابل�سي اأن مركز 
الإن�����س��اءات، وال���ذي يعد م��رك��زا ري��ادي��ا 
م�ست�ى  وعلى  اململكة  يف  عمله  جم��ال  يف 
تعزيز  على  ن�ساأته  منذ  يعمل  املنطقة، 
ليك�ن  وي�سعى  البناء،  �سناعة  يف  التقدم 
امل�س�ؤولة  الرئي�سة  املط�رة  اجلهات  اأح��د 
اململكة  يف  والت�سييد  البناء  �سناعة  عن 
يرتبط  امل��رك��ز  ان  م������س��ح��ا  وامل��ن��ط��ق��ة 
العامة  الأ�سغال  بعالقات وطيدة مع وزارة 
وال�سحة  والتعليم  والرتبية  والإ���س��ك��ان 
نقابة  اإىل  اإ���س��اف��ة  اخل��ا���ض،  وال��ق��ط��اع 

املهند�سني الأردنيني.

وزير المياه يبحث مع الملكية لحماية البيئة آليات 
حماية المصادر المائية ويتفقد مركز الشكاوى

األعلى للسكان يدعو لتمكين
 المرأة الريفية في القطاع الزراعي

الجمعية العلمية الملكية تصدر 
الشهادة األردنية للمباني الخضراء

*عمان 
ان  التله�ين  ب�سام  الدكت�ر  ال��ع��دل  وزي��ر  اأك��د 
القان�ن �سياأخذ جمراه و�سيتم تطبيق ا�سد العق�بات 
على مرتكبي اجلرائم التي من �ساأنها الخالل بالمن 
التله�ين  وال�سلم املجتمعي وترويع امل�اطنني. وقال 
يف ت�سريحات �سحفية الربعاء، اإن ت�جيهات جاللة 
امللك كانت وا�سحة جلميع الأجهزة يف متابعة هذه 
العالج  لت�فري  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  الق�سية 

الإج����راءات  اأ���س��د  وات��خ��اذ  امل�ساب  للفتى  ال���الزم 
جرائم  يرتكب�ن  الذين  املجرمني  بحق  القان�نية 
على  العتداء  جرمية  ان  وا�ساف،  املجتمع.  تروع 
الردين  املجتمع  طبيعة  من  لي�ست  بالزرقاء  الفتى 
ودخيلة عليه، وترف�سها كل الق�انني والديان وغري 
مقب�لة �سرعًا وقان�نًا، م�ؤكدا ان الردن لديه جهاز 
له  ت�س�ل  من  وا�ستئ�سال  ردع  على  قادر  ق�ي  اأمني 

نف�سه بالخالل باملجتمع وامن و�سالمة امل�اطنني.

*عّمان 
»القيد«  عليه  يطلق  ما  اأن  اأمني  م�سدر  اأو�سح   
الذي  ال�سخ�ض  على  ت�سجل  بالأ�سبقية  ي�سمى  ما  اأو 
ي�دع للق�ساء بعد القب�ض عليه وبعد انتهاء التحقيق 

يف �سك�ى م�سجلة �سده اأو جرمية.
ان  تعني  والأ�سبقية  القيد  اأن  امل�سدر  وب��ني 
قد  ذلك  وبعد  معينه،  بتهم  للق�ساء  اأر�سل  ال�سخ�ض 
يتم اإنزال العق�بة بحقه واحلكم عليه مبدد زمنية 

خمتلفة ينهيها ويتم اإخالء �سبيله.
واأ�سار اإىل انه من املمكن انه يك�ن �سخ�ض عليه 
200 اأو300 قيد لكنه غري مطل�ب ول ميكن ت�قيفه 

لأنه اأنهى جميع الأحكام ال�سادرة بحقه.

الأ�سبقية  او  القيد  بني  الفرق  اإن  امل�سدر  وقال 
والطلب الأمني، ان الطلب الأمني يعني اأن ال�سخ�ض 
والبحث  �سك�ى  بحقه  �سجلت  اأو  ما  جرمية  ارتكب 
للق�ساء  احالته  يتم  عليه  القب�ض  وف�ر  عنه،  جار 
وعندها ت�سجل بحقه اأ�سبقية جرمية اأو قيد اأمني.

الرئي�سي  ال��زرق��اء  جرمية  مرتكب  ان  واأك���د 
“قيدا”،  جرمية  اأ�سبقية   170 يقارب  ما  بحقه 
واألقى  ب�اجبه  ق��ام  العام  الأم��ن  اأن  على  م�سددا 
القب�ض على املجرم و�سلمه للق�ساء 170 مرة بدون 
ثم  املجرم  هذا  وكبح  للجم  ملل  اأو  كلل  اأو  تق�سري 
بحكم  �سبيله  ب��اإخ��الء  الق�سائية  اجل��ه��ات  قامت 

القان�ن يف كل هذه املرات.

*عمان 
للطف�لة  املتحدة  الأمم  ممثلة  منظمة  ع��ربت 
)الي�ني�سف( يف الأردن تانيا �ساب�يزات عن ال�سدمة 
طفل  له  تعر�ض  الذي  املروع  العنف  جّراء  واحلزن 

يبلغ من العمر 16 عاًما يف الزرقاء.
الي�ني�سف  عن  �سدر  بيان  يف  �ساب�يزات  وقالت 

الطفل  الأربعاء، تعليقا على  حادثة العتداء على 
اإن  اأم�ض،  ي�م  الزرقاء  يف  عاًما   16 العمر  من  البالغ 
العنف �سد الأطفال غري مقب�ل على الإطالق، وه� 
وباء يهدد املجتمع مثل جائحة ك�رونا. واأّكد البيان، 
واجله�د  املجتمعات  دعمها  الي�ني�سف  م�ا�سلة 

ال�طنية لإنهاء جميع اأ�سكال العنف �سد الأطفال.

*عمان 
املت�رط  على  القب�ض  الأمنية  الأج��ه��زة  األقت 
الرئي�سي يف ق�سية العتداء على الفتى يف حمافظة 
الزرقاء، بال�سافة خلم�سة ا�سخا�ض اآخرين اأثبتت 

التحقيقات ا�سرتاكهم يف تنفيذ العتداء.
المن  مديرية  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
جميع  م��ن  �ُسكل  خا�سًا  حتقيقيًا  فريقًا  اأن  ال��ع��ام 
الدارات اجلنائية املخت�سة، ت�ىل متابعة التحقيق 
يف ق�سية العتداء على الفتى يف حمافظة الزرقاء 
جمم�عات  نفذتها  مداهمة  بعد  ام�����ض  اول  منذ 
على  القب�ض  لإل��ق��اء  اأف�����س��ت  اخل��ا���س��ة  ال�سرطة 
مع  م�ستمًرا  زال  ما  التحقيق  اأن  م�ؤكًدا  املت�رطني، 

اأ�سخا�ض اآخرين وردت اأ�سماوؤهم يف التحقيقات. 
ك��اف��ة  ات��خ��ذ  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ي  ال��ف��ري��ق  اأن  وب���ني 
الإجراءات القان�نية وفق الأ�س�ل املتبعة من حيث 
القب�ض والتفتي�ض، كما قامت فرق خمت�سة من اإدارة 

م�سرح  على  بالك�سف  اجلرمية  والأدل��ة  املختربات 
على  وعملت  الفتى  على  العث�ر  ومكان  اجل��رمي��ة، 
والعينات  الآثار  ورفع  والرباهني  الأدلة  كل  حتريز 

الالزمة.
احلادة  الأدوات  جميع  �سبط  جرى  انه  واأو�سح 
امل�ستخدمة يف العتداء اإ�سافة اىل �سالحني ناريني 
بح�زة املقب��ض عليهم وجرى كذلك حتريزها وفق 

الأ�س�ل القان�نية املتبعة.
الق�سية ومنذ  يتابع  التحقيقي  الفريق  اأن  واأكد 
ي�م اأم�ض بهدف الإحاطة بكافة الظروف اجلرمية 
العق�بات  اأ�سد  واإيقاع  العدالة  تنفيذ  اإىل  و�س�ًل 

بحق كافة املت�رطني يف العتداء.
زالت  ما  الق�سية  يف  التحقيقات  اأن  اإىل  واأ�سار 
الجراءات  وكافة  انتهائها  حال  و�سي�سار  م�ستمرة، 
الأط���راف  وك��اف��ة  لإح��ال��ت��ه��ا  ال��الزم��ة  القان�نية 

وامل�سب�طات اإىل مدعي عام حمكمة امن الدولة.

*عّمان 
الرتبية  وزي���ر  ب��رع��اي��ة  الأرب���ع���اء،  اختتمت 
الت�سفيات  النعيمي،  تي�سري  ال��دك��ت���ر  والتعليم 
النهائية مل�سابقة حتدي القراءة العربي لعام 2020 

على م�ست�ى اململكة.
واأُعلن خالل حفل اختتامي عرب تقنية الت�سال 
املرئي، الطلبة الذين �سيمثل�ن اململكة يف الت�سفيات 
العربي،  العامل  م�ست�ى  على  للم�سابقة  النهائية 
م�ست�ى  على  ومدر�سة  م�سرف  اأف�سل  اإىل  اإ�سافة 

اململكة.
عبداهلل  الطلبة  النهائية  للت�سفيات  وت��اأه��ل 
وجنى  ال��زي��دات،  حممد  وف��اي��ز  خلف،  اأب���  حممد 
والتعليم  الرتبية  مديرية  م��ن  ال�س�ابكة  م���راد 
وعمر  حمدة  اأب���  اأ���س��رف  وتقى  الق�ي�سمة،  لل�اء 
لل�اء  والتعليم  الرتبية  مديرية  من  اجلراح  فاروق 
من  حممد  عمر  مي�ض  ت��اأه��ل��ت  كما  اإرب����د.  ق�سبة 
البا�سا، و�سارة  لل�اء عني  والتعليم  مديرية الرتبية 
لل�اء  والتعليم  الرتبية  مديرية  من  عبدربه  عمر 
اأمين اجلنيدي من مديرية تربية  الر�سيفة، و�سيم 
مديرية  من  نا�سر  اأحمد  وع��ب��داهلل  الرمثا،  ل���اء 
الرتبية والتعليم ملنطقة ال�سلط، بالإ�سافة اإىل ليان 
ل�ؤي �سليم ع�دة من مديرية تربية الزرقاء الثانية.

النهائية  للت�سفيات  ميا�ض  فخري  ا  اأي�سً وتاأهل 
كاأف�سل م�سرف، اإىل جانب مدار�ض احل�ساد الرتب�ي 
على  لتناف�ض  اململكة،  م�ست�ى  على  مدر�سة  كاأف�سل 
اإحدى  ُتعد  التي  امل�سابقة  يف  العربي  العامل  م�ست�ى 
مبادرات نائب رئي�ض الإمارات رئي�ض جمل�ض ال�زراء 

حاكم دبي، ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت�م.
والتي  امل�سابقة،  يف  وطالبة  طالًبا   495 و�سارك 
مديريات  جميع  يف  اململكة  م�ست�ى  على  انطلقت 
الرتبية والتعليم يف 10 اآب املا�سي، وذلك بعد اأن اأمت 
الدرا�سي  العام  كتاًبا يف  اأكرث من 50  الطلبة قراءة 

.2020/2019
حتدي  م�سابقة  اأن  النعيمي  ال��دك��ت���ر  واأك���د 
القراءة تن�سجم مع مبادرة )�ض(، التي اأطلقها �سم� 
ويل العهد الأمري ح�سني والتي ت�ؤكد العتزاز باللغة 
تنمية  يف  ل��دوره��ا  ال��ق��راءة،  على  واحل��ث  العربية 
املعرفة واحل�سيلة اللغ�ية للطلبة، وتط�ير مهارات 
التفكري العليا والتحليل والنقد املنطقي عند الطلبة 
لّديهم  وامل�اطنة  الدميقراطية  مفاهيم  وتر�سيخ 
التعبري  يف  ال�سليمة  اليجابية  ال�ساليب  واك�سابهم 

عن الراأي.
يف  امل�����س��ارك��ني  بالطلبة  اع��ت��زازه  ع��ن  واأع����رب 
من  حتّ�لت  التي  للم�سابقة،  النهائية  الت�سفيات 
يف  امل��دار���ض  ك��ل  فيها  ت�سارك  ح��ال��ة  اإىل  جت��رب��ة 
القراءة يعني  اأن احلديث عن حتدي  اململكة، مبيًنا 
نا�سيتها  متتلك  ل  التي  الأم��ة  لأن  ح�ساري  حتد 
والإب���داع  احل�ساري  بالركب  اللحاق  ت�ستطيع  ل 

والتعبري عن ذاتها وروحها.
اأن ما اأظهره الطلبة من  واأعترب ال�زير النعيمي 
قدرة على القراءة، ي�ؤكد امتالكهم نا�سية اللغة الأم 
يعك�ض  ما  واملحادثة،  واحل�ار  والفهم  فيها  والتعمق 
املخرجات املهمة لهذه امل�سابقة واأهميتها، لفًتا اإىل 
ي�مية  ثقافة  القراءة  بجعل  ا�سهمت  امل�سابقة  اأن 

للطلبة يف املدار�ض.
ونظمت وزارة الرتبية والتعليم فعاليات امل�سابقة 
 video( الفيدي�  تقنية  عرب  املختلفة  مراحلها  يف 
 Microsoft« وبرجمية  من�سة  با�ستخدام   )call
با�ستخدام  التقييم  تنفيذ  اإىل  اإ�سافة   ،»teams
لهذه  خ�سي�سًا  اأع��دت  التي  الإلكرتونية  النماذج 
فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  ب�سبب  الغاية، 
يف  ال���زارة  جه�د  مع  ين�سجم  ومبا  ك�رونا،  جائحة 
احلديثة  التقنية  والأ�ساليب  التكن�ل�جيا  ت�ظيف 

يف العملية التعليمية، مبا فيها التعليم عن ُبعد.

*عمان 
الزم���ات  واإدارة  ل��الأم��ن  ال���ط��ن��ي  امل��رك��ز  ن�سر 
تنفيذه  ي��ب��داأ  ال��ذي  ال�سامل  احلظر  ا�ستثناءات 
ليلة  منت�سف  بعد  ال���اح��دة  ال�ساعة  من  اعتبارا 
ذلك  بعد  لتبداأ  �ساعة،   48 مل��دة  وي�ستمر  اجلمعة 
ي�سمح  التي  املعتادة  اجلزئي  التج�ل  حظر  �ساعات 

خاللها للم�اطنني امل�سرح لهم فقط باخلروج.

من  والقادمني  امل�سافرين  ال�ستثناءات  وت�سمنت 
اخلارج، حيث تعترب تذكرة ال�سفر ت�سريحا، وي�سمح 
ملرافق واحد فقط بت��سيل امل�سافر وابراز �س�رة عن 

تذكرة ال�سفر عند الع�دة من املطار.
امل�ست�سفيات  اخ���الءات  ال�ستثناءات  و�سملت 
ومنطقة البحر امليت باحلركة عرب اإبراز ورقة قرار 

اخلروج من امل�ست�سفى.

وزير العدل: انزال اشد العقوبات على 
مرتكبي الجرائم المخلة باالمن المجتمعي

االمن العام يوضح الفرق بين 
القيد والطلب األمني

ممثلة اليونيسف: العنف ضد 
األطفال غير مقبول على اإلطالق

المتهم الرئيسي في قضية االعتداء 
على الفتى بالزرقاء بقبضة األمن

اختتام التصفيات النهائية لمسابقة 
تحدي القراءة على مستوى المملكة

الوطني لألمن وإدارة االزمات ينشر 
االستثناءات من الحظر الشامل

*عمان 
الحتفال  يف  البيئة  وزارة  ت�سارك 
ي�سادف  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  البيئة  ب��ي���م 
الأرب�����ع�����اء حت���ت ���س��ع��ار »امل��خ��ل��ف��ات 
الإل��ك��رتون��ي��ة... واق��ع وح��ل���ل« بهدف 
تطراأ  التي  وامل�ستجدات  الق�سايا  بحث 
كافة،  البيئية  والق�سايا  النظم  على 
عليها  للحفاظ  املنا�سبة  احلل�ل  وو�سع 
وزيادة الفهم وال�عي بالق�سايا املتعلقة 

املختلفة. وعنا�سرها  بالبيئة 
عرب  املنا�سبة  بهذه  ال���زارة  وبعثت 
اإلكرتونية  ر�سائل  الر�سمية  م�اقعها 
مع  بيئية  وم�����س��اب��ق��ات  وف��ي��دي���ه��ات 

ال�سركاء من اجلمعيات البيئية.
م�ساروة  نبيل  البيئة  وزي��ر  وق��ال 

الي�م،  )برتا(  الأردنية  الأنباء  ل�كالة 
ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  ي�����س��ارك  الأردن  اإن 
اإميانا  العربي،  البيئة  بي�م  احتفالته 
املحافظة  و���س��رورة  البيئة  باأهمية 
بني  املح�ري  دوره  من  وانطالقا  عليها، 
باأن  العربية والعامل الذي ي�ؤمن  الدول 
عاتق  على  تقع  م�س�ؤولية  البيئي  العمل 

اجلميع.
وا�سار اإىل اأن اململكة ملتزمة بالعمل 
كافة  واملحليني  الدوليني  ال�سركاء  مع 
َوالتخل�ض  البيئة  على  املحافظة  يف 
النفايات  وخا�سة  النفايات  من  الآم��ن 
اللتزامات  مع  ان�سجاما  الإلكرتونية، 
الدولية  التفاقيات  �سمن  ال�طنية 
ب��ه��ذا ال�����س��اأن. واأك����د اأه��م��ي��ة درا���س��ة 

ال���ع���الق���ات امل��ت�����س��اب��ك��ة ب���ني ال��ب��ي��ئ��ة 
تناولها  يتطلب  ما  وخا�سة  والتنمية 

بعدا اإقليميا يف املجتمعات العربية.
اطالق  �سرورة  على  امل�ساروة  و�سدد 
ت�زيع  تت�سمن  التي  الت�ع�ية  احلمالت 
ب�س�ؤون  اخلا�سة  التثقيفية  املن�س�رات 
الأن�سطة  وتنفيذ  وتنظيم  البيئة، 
وال�سراكات  امل��دار���ض  لطلبة  البيئية 
ولفت  البيئية.  اجلمعيات  مع  والتعاون 
من  م�سروعا  �ستنفذ  ال�����زارة  اأن  اإىل 
للبيئة  املتحدة  الأمم  برنامج  خ��الل 
)اتفاقية بازل( للتحكم بنقل النفايات 

اخلطرة عرب احلدود.
للتح�ل  ما�سة  بحاجة  اأننا  واأك��د 
ا�ستدامة  اأك��رث  اأخ�سر  اقت�ساد  نح� 

والتفاعل  الن�سجام  تعزيز  يتطلب  ما 
م��ع ال��ن��ظ��ام ال��ب��ي��ئ��ي والح��ي��ائ��ي مبا 
النفايات  من  و�سليم  اآمن  تخل�ض  ي�سمن 

الإلكرتونية.
وم����ب����ادرة ال�������س���راك���ة م����ن اأج����ل 
الإلكرتونية،  النفايات  م��ن  التخل�ض 
اإىل  الرامية  ال�زارة  جه�د  �سمن  تاأتي 
الكهربائية  النفايات  اإدارة  حت�سني 
برنامج  م��ع  وال��ت��ع��اون  والإل��ك��رتون��ي��ة 
اإط��ار  لت�فري  المن��ائ��ي  املتحدة  الأمم 
اله��ت��م��ام  ذات  امل��ج��الت  يف  ل��ل��ت��ع��اون 
النفايات  وم��راق��ب��ة  لإدارة  امل�سرتك 
البيئة  حماية  ب��ه��دف  الإل��ك��رتون��ي��ة، 
وحتقيق التنمية امل�ستدامة ول �سيما يف 

ظل جائحة ك�رونا. 

وزير البيئة: األردن ملتزم
 بالتخلص اآلمن من النفايات
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*عمان 
اخلا�سة  القت�سادية  العقبة  منطقة  حتت�سن 
الطاقة  م�سروعات  م��ن  واله���م  الأك���رب  احل�سة 
النفط  ق��ط��اع��ات  على  ت��ت���زع  وال��ت��ي  اململكة  يف 
اىل  ا�سافة  الكهربائية،  وال��ط��اق��ة  وم�ستقاته 

م�سروعات الطاقة املتجددة وتر�سيدها.
املعدنية  وال�����رثوة  ال��ط��اق��ة  وزي����رة  وق��ال��ت 
املهند�سة هالة زواتي، يف ت�سريح �سحفي الأربعاء، 
منطقة  يف  الطاقة  م�سروعات  خالله  ا�ستعر�ست 
حتت�سن  املنطقة  ان  اخلا�سة،  القت�سادية  العقبة 
ميناء  وخ�س��سا  اهمية  الكرث  النفط  م�سروعات 
ي�ستمل  الذي  امل�سال  الطبيعي  للغاز  �سباح  ال�سيخ 
على وحدة تغييز �ساطئية وملحقاتها بكلفة بلغت 

نح� 100 ملي�ن دولر.
الغاز  ا�سترياد  م�سروع  املنطقة  حتت�سن  كما 
ي�ستخدم  الذي  الب�اخر  ب�ا�سطة  امل�سال  الطبيعي 
العائمة و�سعتها ح�ايل 1600  امل�سال  الغاز  باخرة 
من  الطبيعي  ال��غ��از  اأن��ب���ب  وم�����س��روع  مكعب،  م��رت 
خلط  الثانية  )املرحلة  اململكة  �سمال  اىل  العقبة 
الغاز العربي( بط�ل 393 كيل�مرتا با�ستطاعة 10 

مليارات مرت مكعب.
وحتت�سن منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة 
وامل�ستقات  للنفط  التخزينية  ال�سعات  م�سروع 

الل�ج�ستية  ال�����س��رك��ة  ت��دي��ره  ال���ذي  النفطية 
من  النفط  تخزين  م�ساريع  اىل  ا�سافة  الأردن��ي��ة، 

قبل القطاع اخلا�ض.
ويف جمال الطاقة الكهربائية اأو�سحت ال�زيرة 
زواتي، ان العقبة حتت�سن م�سروعات حمطة العقبة 

احلرارية با�ستطاعة 360 ميجاوات، اما فيما يتعلق 
ح�ساب  على  الكهربائي  التيار  اإي�سال  مب�سروعات 
عدة  م�سروعات  العقبة  حتت�سن  ال��ري��ف،  فل�ض 

ال�سم�سية  الطاقة  اأنظمة  تركيب  م�سروع  ابرزها 
املرتبطة مع ال�سبكة ملنازل ال�سر العفيفة املنتفعة 
الأوىل  )املرحلتان  ال�طنية  املع�نة  �سندوق  من 

والثانية( وعددها 234 منزل.
الطاقة  زواتي اىل م�سروعات ت�سجيع  واأ�سارت 
تركيب  م�سروع  ت�سمل  والتي  وتر�سيدها  املتجددة 
منه  ا�ستفادت  ال��ذي  ال�سم�سي  ال�سخان  اأنظمة 
3960 ا�سرة يف العقبة، ا�سافة اىل اجراء درا�سات 
وع��دده��ا  احلك�مية  للمباين  الطاقي  التدقيق 
م�ؤ�س�ستان وبرنامج تنفيذ اإجراءات كفاءة الطاقة 
ع�سرة  منه  ا�ستفادت  دون  فما  جن�م(   3( للفنادق 
اأنظمة  برتكيب  امل��دار���ض  تدفئة  وم�سروع  فنادق 
خاليا �سم�سية م�لدة للطاقة الكهربائية و�سخانات 

�سم�سية.
كما ت�سمل م�سروعات ت�سجيع الطاقة املتجددة 
�سم�سية  خاليا  اأنظمة  تركيب  م�سروع  وتر�سيدها 
�سمن  الوىل  العقبة  �ستك�ن  حيث  العبادة  ل��دور 
حمافظات اململكه التي يتم تزويد جميع م�ساجدها 
تلقت  والتي  النظمة،  ه��ذه  خ��الل  من  بالكهرباء 
وزارة  وم��ن  املتجددة  الطاقة  �سندوق  من  دعما 
الوقاف. كما حتت�سن منطقة العقبة القت�سادية 
املتجددة  الطاقة  م�سروعات  من  ع��ددا  اخلا�سة 
ميجاوات،   10 با�ستطاعة  �سم�سنا  م�سروع  وابرزها 
الق�يرة/العقبة  يف  ال�سم�سية  الطاقة  وم�سروع 

مبنحة خليجية وبا�ستطاعة 89 ميجاوات.

*عمان
جلائحة  احلالية  الظروف  مع  متا�سيًا 
اتخاذ  من  معها  التعامل  ومتطلبات  ك�رونا 
ال�قائية  والحتياطات  ال��سائل  كافة 
وجه  العامة  ال�سالمة  متطلبات  ومراعاة 
العام  املدير  التنفيذي  الرئي�ض  �سعادة 
التدريب  اأكادميية  �سعيد  ح�سني  الدكت�ر 
التدريب  الب�سرية بتقدمي  امل�ارد  وتنمية 
الردنية  اجلامعة  لطالب  بعد  عن  العملي 
با�ستخدام  ا�سالمية  م�سارف  تخ�س�ض 

.MS Teams(( تطبيق
هذا  اأن  �سعيد  ح�سني  الدكت�ر  وق��ال 
م�سرفنا  دور  من  انطالقًا  ياأتي  الج��راء 
يف حتمله مل�س�ؤولياته الجتماعية يف دعم 
والبحثية  والعلمية  الكادميية  امل�سرية 
م�سرية  ورعاية  الأردنية  اجلامعات  لطلبة 
اجلامعة  وطلبة  ع��ام��ة  ب�سفة  التعليم 
خا�سة،  ب�سفة  ال�سريعة  وكلية  الردنية  
م�ؤكدًا حر�ض البنك على تعزيز ال�سراكة 
الفاعلة بني القطاعني املايل والتعليمي يف 

اململكة.
بعد  عن  العملي  التدريب  اأن  واأو�سح   
ابرمها  التي  لالتفاقيات  ا�ستمرارًا  ياأتي 
اجلامعة  يف  ال�سريعة  كلية  مع  م�سرفنا 
لت�فري  املا�سية  الع���ام  خ��الل  الردن��ي��ة 

ال�سريعة  كلية  لطلبة  التدريبية  الفر�ض 
ف��روع  يف  ال�سالمية  امل�سارف  وتخ�س�ض 
العلمي  اجل��ان��ب  لإث���راء  البنك  ومكاتب 
مع  ي��ت���اءم  مب��ا  الطلبة  ل���دى  وال��ن��ظ��ري 
امل�سرفية  للعمليات  ال��ع��م��ل��ي  التطبيق 

ال�سالمية لدى م�سرفنا.
جائحة  ا�ستمرار  ظل  يف  اأن��ه  واأ���س��اف 
الج���راءات  ظل  ويف  وتداعياتها  ك���رون��ا 
مع  للتعامل  م�سرفنا  يتبعها  التي  ال�قائية 
الطلبة  ت��دري��ب  و�سع�بة  اجلائحة  ه��ذه 
متطلبات  لنهاء  البنك  ومكاتب  فروع  لدى 

�سالمتهم  على  وحفاظًا  العملي  التدريب 
حما�سرين  بت�فري  البنك  ي��ق���م  ف�س�ف 
لتقدمي  املختلفة  اق�سامه  م��ن  خمت�سني 
وكيفية  العمل  لآلية  �سارحة  حما�سرات 
التدريب الكرتونيًا لغايات تخرج الطلبة من 
 ،MS Teams(( خالل ا�ستخدام تطبيق
اأي  مع  البنك  تفاعل  ا�ستمرارية  م���ؤك��دًا 
ن�ساط يدعم امل�سرية الكادميية والبحثية 
الأردنية، وم�سريًا يف هذا  لطلبة اجلامعات 
 2019 العام  خ��الل  ق��ام  البنك  ان  ال�سدد 
اجلامعات  من  وطالبة  طالبًا   670 بتدريب 
ومكاتبه  ف��روع��ه  يف  امل��ح��ل��ي��ة  وامل��ع��اه��د 

املنت�سرة يف جميع انحاء الردن.
وقال اأن هذه اخلط�ة اليجابية جاءت 
�سحة  على  اجلانبني  ح��ر���ض  منطلق  م��ن 
الطلبة و�سالمتهم مع ال�سعي امل�ستمر لدعم 
الطلبه  ت��رف��د  ال��ت��ي  الك��ادمي��ي��ة  امل�سرية 
وتع�د  العمل  �س�ق  يف  املطل�بة  باملهارات 
الكادميي  ادائهم   على  والفائدة  بالنفع 
بالعالقة  م�سيدًا  التخرج،  بعد  والعملي 
ال�سالمي  البنك  جتمع  التي  الت�ساركية 
وال���ذي  الردن���ي���ة  اجل��ام��ع��ة  م��ع  الردين 
ينعك�ض من خالل ا�ستمرارية ت�اجد البنك 

يف خمتلف ن�ساطات اجلامعة .

*عمان 
اأكدت �سركة املدن ال�سناعية الردنية ا�ستمرارية العمل يف اإدارات 
بعد  عن  خدماتها  وتقدمي  ت�قف  دون  باملحافظات  ال�سناعية  املدن 
املتاحة  القدرات  وفق  اأعمالهم  وت�سهيل  الأعمال  ورجال  للم�ستثمرين 

حلني اإمتام اإجراءات ال�سالمة حتى مطلع الأ�سب�ع املقبل.
وا�ستقبال  الر�سمي  ال���دوام  اإي��ق��اف  عن  اعلنت  ال�سركة  وكانت 
عمان  العا�سمة  يف  ال�اقعة  لل�سركة  العامة  الدارة  ملكاتب  املراجعني 
اإ�سابة بفريو�ض ك�رونا لأحد امل�ظفني. وقالت يف بيان  عقب ت�سجيل 
الربعاء، اإنها �ستبداأ عمليات التعقيم وفح�ض امل�ظفني واتخاذ جميع 

الإجراءات للحد من عمليات العدوى واحلفاظ على ال�سالمة العامة.

*عمان 
ناظم،  ح�سن  الدكت�ر  العراقي  والآثار  وال�سياحة  الثقافة  وزير  اكد 
وج�د ت�جهات لتغيري ال��سع احلايل وتن�سيط ال�سياحة يف العراق رغم 
العراق  عالقة  اإع��ادة  جانب  اىل  ك�رونا،  فريو�ض  جائحة  اأزم��ة  تبعات 
خالل  ذلك  جاء  الأردن.  مع  وبخا�سة  الثقافية  الناحية  من  وحميطه 
تقنية  عرب  عمان  يف  العراقي  الأعمال  جمل�ض  عقدها  ح�ارية  جل�سة 
بالده  اإن  ناظم  الدكت�ر  وقال  ناظم.  ال�زير  خاللها  ا�ست�ساف  “زوم” 
يف  ال�طني  للعيد  م�عدًا  ليك�ن  الأول  ت�سرين  �سهر  من  الثالث  اختارت 
وانتهاء  الأمم،  ع�سبة  اىل  العراق  دخ���ل  “ي�م  ي�سادف  ك�نه  البالد، 
دولة  العراق  فيه  اأ�سبح  ال��ذي  للي�م  بالإ�سافة  الربيطاين،  النتداب 
املجل�ض  رئي�ض  ا�ساد  ب��دوره،  دويل«.  وباعرتاف  كاملة  ب�سيادة  حتظى 
الدكت�ر ماجد ال�ساعدي خالل اجلل�سة التي جاءت �سمن ن�ساطات برنامج 
م�عد  حتديد  ح�ل  الثقافة  وزارة  مب�سروع  للمجل�ض،  الثقايف  “ابداع” 
للعيد ال�طني، م�ؤكدًا ان هذا يحدث لأول مرة يف تاريخ العراق. واكد ان 
املجل�ض يعترب حلقة ال��سل بني جمتمع الأعمال يف داخل العراق وجمتمع 
العراق  عالقات  تعزيز  يف  يلعبه  ال��ذي  للدور  م�سريا  ال��دويل،  الأعمال 
والردن القت�سادية ومنها الربط النفطي بني الب�سرة ومدينة العقبة. 
وا�سار الدكت�ر ال�ساعدي اىل اأن برنامج “ابداع” الثقايف يهدف اىل تكرمي 
املبدعني العراقيني داخل وخارج العراق، داعيًا اىل ال�سراكة امل�ستقبلية 
نائب  ا�سار  وال�سياحة والآثار. من جانبه،  الثقافة  املجل�ض مع وزارة  بني 
الرئي�ض واأمني �سر املجل�ض �سعد ناجي اىل الن�ساطات الثقافية التي اقيمت 
وا�سهار  املبدعني  وتكرمي  الفنية  املعار�ض  ومنها  “ابداع”  م�سروع  �سمن 
لتعريف  كبرية،  ثقافية  واحتفاليات  للكّتاب  والكتب  امل�ؤلفات  وت�قيع 
املجتمع الأردين وال�سباب بح�سارة بالد الرافدين، بالإ�سافة للمحا�سرات 

الثقافية وعرو�ض الأزياء، ورعاية وطباعة الكتب من قبل املجل�ض.

جمعية المصدرين: نحتاج برامج لتمكين 
الشركات الصناعية ودعم صادراتها 

*عمان 
و�ساح  اب�  عمر  املهند�ض  الأردنيني  امل�سدرين  جمعية  رئي�ض  دعا 
احلك�مة اىل و�سع برامج عملية لتمكني ال�سركات ال�سناعية والبحث 
القت�سادي  النم�  يف  الكبري  لدورها  ل�سادراتها،  جديدة  ا�س�اق  عن 

والت�سغيل.
القدمية  ال�سناعات  من  تعترب  التي  الأردنية  ال�سناعة  ان  واكد 
نظرا  ك���رون��ا  ف��ريو���ض  اأزم���ة  حت��دي��ات  جت��اوز  على  ق���ادرة  باملنطقة 
لتناف�سيتها وج�دتها العالية حمليا او يف ا�س�اق الت�سدير، لكنها حتتاج 

اىل املزيد من املمكنات والروافع والدعم احلك�مي.
وطالب يف بيان �سحفي، الأربعاء، ب�سرورة ايجاد �سيا�سة �سناعية 
وت�سديرية وا�سحة لزيادة ال�سادرات بال�سراكة احلقيقية والفاعلة 
مع القطاع ال�سناعي، داعيا اىل اأهمية النظر بعناية اىل كلف الإنتاج 
وت�فري العمالة وتدريبها، وتعزيز تناف�سية املنتجات ال�طنية حمليا 
فر�سة  الي�م  ميلك  الأردن  ان  و�ساح  اب���  املهند�ض  واك��د  وخارجيا. 
يتطلب  ما  املنطقة،  با�س�اق دول  ال�سناعية  �سادراته  لتعظيم  �سانحة 
اإيالء هذا امللف كل الأهتمام والعمل على تذليل ال�سع�بات والتحديات 
التي ت�اجه امل�سنعني مبا ميكنهم من الت��سع بعمليات الإنتاج، ل�سيما 
املنتجات املت�سلة بحياة و�سحة الن�سان وغذائه. واو�سح ان منتجات 
ال�سناعة الأردنية من امل�اد الكيماوية واملعقمات واملطهرات والأدوية 
وامل�ستلزمات الطبية والغذائية اظهرت قدرات انتاجية كبرية يف خ�سم 
م�اد  من  القطاعات  وخمتلف  امل�اطنني  حاجات  �سدت  ك�رونا،  اأزم��ة 
ا�سا�سية يف وقت عانت دول من نق�سها و�سحها. ويف هذا ال�سدد ا�ست�سهد 
رئي�ض اجلمعية مبا جاء يف كتاب التكليف ال�سامي “رغم تداعيات اأزمة 
عدة،  قطاعات  يف  واعدة  وفر�سا  ق�ة  مكامن  اأظهرت  اأنها  اإل  ك�رونا، 
خ�س��سا ال�سناعات الغذائية والدوائية واملعدات الطبية، التي يجب 
املتاحة،  الفر�ض  لتحديد  للتنفيذ،  قابل  م�ؤ�س�سي  نهج  وفق  ا�ستثمارها 
ومبا ي�فر فر�ض العمل وميكن الأردن من لعب دور مهم كمركز اإقليمي 
يف املنطقة«.احتياطي العمالت الجنبية، م�ؤكدا ان الدول التي حتقق 

ن�سب من� اقت�سادي لديها قطاع �سناعي ق�ي.

المدن الصناعية: العمل بمكاتب 
المحافظات يسير بشكل طبيعي
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�سرق�ا  ال���ط��ن  ل�س��ض 
ح�سب  دي��ن��ار  مليار   )10( ���س��ن���ات  ع�سر  خ��الل 

درا�سات واح�سائيات ، يف بلدنا رواتب فلكية تف�ق راتب ترامب 
برواتب  الم��ر  يتعلق  عندما  لكن   ، ال��ع��امل  يف  دول��ة  اأك��رب  رئي�ض  
الكادحني  واملتعبني من املعلمني والع�سكر فاإن هناك خط�ط حمراء 
و�سرف باذخ ، ل ي�جد عدل يف رواتب الدولة الردنية نا�ض  رواتبها  
وم�ستحقاتها عند التقاعد باملاليني ونا�ض كادحة ل ت�سل م�ستحقاتها 

باملالليم وراتبها التقاعدي مل يتجاوز راتب املع�نة ال�طنية .
�سندوق  مع  ومتا�ست  اخلبز  رغيف  عن  الدعم  رفعت  احلك�مات 
رئي�ض  اأي  تنفيذه  على  يجروؤ  مل  الذي  القرار  وبهذا  الدويل  النقد 
حك�مة يف تاريخ اململكة حا�سرت احلك�مة خبز الفقراء واملحتاجني 
الذي مل ترفعه  امللح البي�ض   ال  ورفعت جميع ال�سعار  ومل يبقى 
احلك�مة ويبدو ان هناك تنا�سيا للذهب البي�ض ويبدو �سقط �سه�ا 
مل  واليتيمة  املحدودة  والرواتب  الدخ�ل  املقابل  ويف  احلك�مة  من 
والو�ساع  واقف(  يا  مكانك   ( يعني  عام    17 منذ  تعديل  اأي  ياتيها 
�سيء  من  والفقراء  الدخل  حمدودي  امل�اطنني  ملعي�سة  القت�سادية 
اىل اأ�س�اأ لبل ان غالبية امل�اطنني الكادحني يعي�س�ن �سن�ات عجاف 

مع احلك�مات الردنية التي ا�ستلمت ال�لية منذ 20 عام  .
لل�فاء  كرمز  للمنطقة  ال�سعبية  الأم��ث��ال  يف  اخلبز  ويح�سر 
وملح  خبز  بيننا  جيدة  عالقة  به  تربطهم  من  و�سف  يف  فيق�ل�ن 
وهذا يعني انه ل مكان للغدر اأو اخليانة كما ان الرغيف رمز من رم�ز 
ال�سخن  للرغيف  ي�سحك  ل  بانه  املت�سائم  ي�سف�ن  ولذلك  التفاوؤل 
ومن  ال�طيدة  والعالقة  ال�سط�ة  رم���ز  من  رم��ز  ه�  اآخ��ر  مكان  ويف 
يقدم اخلبز يح�سل على الطاعة فيقال يف الأمثال من ياأكل من خبز 

ال�سلطان ي�سرب ب�سيفه. 
له  حجز  فقد  بالرغيف  ارتبطت  التي  ال�سامية  للمعاين  ونظرًا 
والأر�ض  والأم  لل�طن  كرمز  والعاملي  العربي  الأدب  يف  مميزًا  مكانًا 
عندما  نبداأ  املاغ�ط  حممد  فمن  والأمل  والعدالة  والظلم  واحلياة 
كالدبابي�ض  حلمي  يف  اخلبز  اأخبئ  دعني  تراتيله  اأح��د  يف  يق�ل 
وافتله كال�س�ارب ف�ق �سفتي ، اإىل ذكريات حمم�د دروي�ض وحنينه 
اإىل وطنه امل�سل�ب الذي يناجيه بق�له اأحن اإىل خبز اأمي ، اإىل غادة 
ال�سمان التي تق�ل الرغيف ينب�ض كالقلب واقتب�سه الكاتب اللبناين 
ي��سف ع�اد عن�انًا لروايته الأهم الرغيف التي يحكي فيها معاناة 

اأبناء املنطقة خالل احلرب العاملية الأوىل. 
امل�ستدير  رغيفنا  احلبيبة  ي�سف  كما  في�سف  معل�ف  ريا�ض  اأما 
والقمري ال�جه ك�جه املحب�ب.. كن اإن�سانًا اأكرث من الإن�سان وتكرم 
على من حرمهم الدهر من لقمتك بينما يعترب جربان خليل جربان ان 
تقا�سم اخلبز يعني الإن�سانية ويق�ل يف ذلك ن�سف الرغيف الذي ل 

تاأكله يخ�ض ال�سخ�ض الآخر. 
منها  الأعمال  من  لكثري  عن�انًا  اخلبز  ح�سر  العاملي  الأدب  ويف 
خبز العائلة للفرن�سي ج�ن كل�د رونار واخلبز القا�سي للفرن�سي ب�ل 
املعنى  بهذا  الذاتية  ل�سريته  عن�انًا  غ�ركي  مك�سيم  واختار  كل�ديل 
كا�سبًا لقمة عي�سي وتبقى رواية كزافييه دوم�نتبان بائعة اخلبز من 

اأبرز الأعمال العاملية رمزية يف هذا املجال. 
ويف هذه الليلة الظلماء التي �سرق فيها خبز الفقراء ن�جه حتية 
ت يف و�سادتنا حلجب اأحالمنا املتمردة. وحتية  لكل الأجهزة التي ُد�سَّ

لأوفياء قطعة خبز قدمية .
حتية لتجاعيد جباه الأمهات الل�اتي مل ت�سحقهن امل�ساحيق.

عن  �سيطانيتنا  لي�ساركنا  �سيجئ  اأو  جاء  برئ  م�ل�د  لكل  حتية 
طريق خطاإ فادح يف ح�ساب الدورة ال�سهرية.

حتية ملن ياأخذ القرارات املجحفة بحقنا  دون تف�ي�ض منا.
بحياة  احللم  تتجاوز  ل  التي  اأحالمنا  ق��الع  يق�سف  ملن  حتية 

كاحلياة، مبنجنيق الكذب وال�سفاهة.
حتية حلك�ماتنا التي متتهن احلزن  الذي مل يخالف امل�عد ي�ما 

يف زيارته املعتادة لقل�ب الب�ؤ�ساء.
حتية لكل قلم حرب خان �ساحبه ي�م المتحان.

الفخمة،  الفيالت  رف�ف  ل�اجهات  نة  املزيِّ ال�سفراء  للكتب  حتية 
مت�يها لل�سي�ف بعراقة العلم و الأدب يف هذا املكان..

و  تتكلم  و  تتعلم  “كيف  كتب  و  م��سمية  جريدة  ملثقفي  حتية 
تتجّهل و تتبّغل .....يف ب�سعة اأيام”.

واملتعبني  وال��ك��ادح��ني  ال���ط��ن  ل��ف��ق��راء  جعبتنا  يف  ي���ج��د  ل   
وامل�سروقة اأحالمهم ال�ردية ال ق�ل ال�ساعر :

فيا فقراء الأر�ض ... ل�سنا نحيا على اخلبز اأحيانًا
والرغيف ما طال باأعمارنا .. كل ما هناك ان للحق�ل �سما�سرتها

الياب�ض  اخلبز  ولرغيف   .. جُتارها   .. وللمحا�سيل   .. للبذور 
جتارها

َل الق�س�ر الفارهه فان مل جِتدنْ �سيًء على مائدة اأطفالك اإبحث ح�نْ
عن كي�ض القمامة .. اإبحث يف �س�معة قدي�ٍض اأو ح�سرة عالمة

�سَتِجدنْ اأن للفقراء للجائعني ق�ٌم و�ساللة
 فاإن مَلنْ تنزع الرغيف ِمن فِم الأ�سد

�ستبقى ط�ل الدهر جائع اإىل ي�م القيامة

خالد خازر الخريشا

تحية  لحكوماتنا 
التي سرقت حتى 
أحالمنــــــــــــا ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
*عمان 

املهند�ض  الأردن  �سناعة  غرفة  رئي�ض  دع��ا 
املن�ساآت  لدعم  اآليات  ت�فري  اإىل  اجلغبري،  فتحي 
ال�ستمرار  على  وم�ساعدتها  واملت��سطة  ال�سغرية 
باأعمالها واملحافظة على عامليها وع�دة ن�ساطها 

الإنتاجي كما كان قبل جائحة فريو�ض ك�رونا.
الأن��ب��اء  ل���ك��ال��ة  اجلغبري  املهند�ض  وا���س��ار 
امللك  جاللة  ت�جيهات  اإىل  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة 
التكليف  كتاب  يف  ال�سريحة  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل 
التي  الق��ت�����س��ادي  ال��ف��ري��ق  وت�سكيل  ال�سامي 
امللفات  لدارة  ومب�سرة  وا�سحة  ا�سارات  ت�سمنت 
ملفي  ب��ني  التناغم  جلهة  ���س���اء  القت�سادية 
وب�سكل  واملالية،  والطاقة  والعمالة  ال�ستثمار 

ي�سمن اخلروج من ال�سغ�ط القت�سادية.
وقال اإن الأردن اأمام حلظة تاريخية للتح�ل 
الفعلي نح� دولة الإنتاج، خا�سة يف ظل الفر�ض 
جاللة  اليها  اأ�سار  والتي  الأزم��ة  خالل  الناجتة 

امللك يف كتاب التكليف ال�سامي.
ولفت اإىل اأن ال�سري نح� دولة الإنتاج يتطلب 
بني  وفاعلة  حقيقية  ب�سراكة  وبا�ستمرار  العمل 
ا�سرتاتيجية  وبناء  واخلا�ض  العام  القطاعني 
�ساملة لل��س�ل اإىل العتماد على الذات وتعزيز 
القت�ساد  منعة  ي��ع��زز  مب��ا  ال��ن��اجت��ة  ال��ف��ر���ض 

الأردين وت�فري فر�ض عمل جديدة لالأردنيني.
على  الع��ت��م��اد  نح�  الت�جه  اإىل  دع��ا  كما 
الرتابطات  وزي��ادة  املحلي،  الإنتاج  ودعم  الذات 
بني القطاعات القت�سادية املختلفة، ومبا يحقق 
ال�سلع  من  وخا�سة  البالد  يف  ال��ذات��ي  الكتفاء 
الأ�سا�سية وتعزيز القدرات الإنتاجية يف اململكة.

الفعلي ملفه�م  ال�سري نح� التطبيق  اأن  واو�سح 
كفاءة  رف��ع  على  العمل  يتطلب  الإن��ت��اج  دول���ة 
الإنتاجية  املدخالت  �س�اء  الرئي�سة  عنا�سرها 
الرتكيز  مع  الإنتاجية،  واملخرجات  امل����ارد  اأو 

والقادرة  امل�سافة  القيمة  ذات  القطاعات  على 
وعلى  وا�ستدامتها،  العمل  فر�ض  ا�ستحداث  على 
راأ�سها املن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة من القطاعني 
التجاري وال�سناعي التي تعد الركيزة ال�سا�سية 

لالإنتاج واإيجاد فر�ض العمل.
كذلك  يرتاأ�ض  الذي  اجلغبري  املهند�ض  ونا�سد 
خف�ض  ت�سع  اأن  احلك�مة  عمان،  �سناعة  غرفة 
تكاليف املدخالت الإنتاجية على راأ�ض اأول�ياتها، 
ال�ق�د  �سعر  بالغاء كل من بند فرق  وال�ستمرار 
الأق�سى  احلمل  وغرامة  الكهرباء،  فات�رة  من 
اأ�سعار  تخفي�ض  ودرا���س��ة  ال���ذروة،  ف��رتة  خ��الل 
التعرفة الكهربائية على قطاع املن�ساآت ال�سغرية 

واملت��سطة.
ال�سحن  اأج�ر  خف�ض  على  بالعمل  طالب  كما 
عمان،   – العقبة  حم�ر  على  للب�سائع  الداخلي 
العقبة،  يف  والتخزين  املناولة  ُكلف  وتخفي�ض 
على  املهمة  امل�ساريع  من  عدد  اجناز  يف  والإ�سراع 
احلديد  �سكك  وم�سروع  الربية  امل���ان��ىء  غ��رار 
ال�طني، لتعزيز حركة ان�سياب ال�سلع واحلد من 

تكاليف النقل.
واكد �سرورة حفز النتاج ال�طني وحمايته، 
ال�س�ق  يف  ال�طنية  املنتجات  ح�سة  وتعزيز 
املحلية، يف ظل تنامي حجم امل�ست�ردات ال�سلعية 
والتي  حمليا  امل�سنع  املثيل  ذات  تلك  وخا�سة 
الأردن  م�ست�ردات  من  باملئة   35 من  اأكرث  ت�سكل 

من ال�سلع نهائية ال�سنع.
املعاملة  مبداأ  بتطبيق  طالب  ال�سدد،  وبهذا 
دخ�ل  اأمام  عراقيل  ت�سع  التي  الدول  مع  باملثل 
ف�رية  خطة  واإع��داد  اليها  الأردنية  ال�سادرات 
حل�سر امل�ست�ردات التي لديها مثيل من ال�سناعة 
ت�سكل  التي  تلك  وخا�سة  منها،  للحد  املحلية 
بعني  الأخذ  مع  ال�طنية،  املنتجات  على  تهديدًا 
العتبار املعيقات الإدارية التي تتخذها العديد 

من الدول على م�ست�رداتها للحد منها.

ك��م��ا ط��ال��ب ب��ت��ع��دي��ل ت�����س��ري��ع��ات وق����رارت 
ال�سناعية  ال�سركات  من  احلك�مية  امل�سرتيات 
الأف�سلية  ن�سبة  لرفع  واملت��سطة،  ال�سغرية 
العطاءات  يف  الأردن��ي��ة  لل�سناعات  ال�سعرية 
احلك�مية، واإلزامية تطبيق هذه الت�سريعات من 

قبل اجلهات احلك�مية كافة.
ح�سة  تعزيز  �سرورة  اجلغبري  املهند�ض  واكد 
وذلك  احلك�مية،  امل�سرتيات  يف  املحلية  املنتجات 
لل�سناعات  ال�سعرية  الأف�سلية  ن�سبة  ب��رف��ع 
باملئة،  اإىل 25  العطاءات احلك�مية  الردنية يف 
العجلة  وحتريك  املحلي  املنتج  تناف�سية  لزيادة 
املحلي،  الطلب  م�ست�يات  وزي���ادة  الإن��ت��اج��ي��ة 
باملئة   20 عن  تقل  ل  اإلزامية  ن�سبة  وتخ�سي�ض 
من العطاءات احلك�مية مب�جب نظام امل�سرتيات 

احلك�مية ملنتجات املن�ساآت ال�سغرية واملت��سطة.
على  مبنية  دع���م  ح���زم  ت���ف��ري  اإىل  ودع���ا 
للمن�ساآت  �سريبية  ح�افز  منح  او  تخفي�سات 
الحتفاظ  واعتماد  الأزم���ة،  خ��الل  املت�سررة 
ب��ال��ع��م��ال��ة الأردن����ي����ة ك��اأ���س��ا���ض وح��ي��د فقط 
ال�سغرية  للمن�ساآت  ال�سريبية  احل���اف��ز  ملنح 
احل�افز  رب��ط  �سرورة  اإىل  وا�سار  واملت��سطة. 
تفعيل  على  ب��ال��ق��درة  وال�سريبية  التم�يلية 
اأخرى  قطاعات  مع  والرتابط  الت�سبيك  اأن�سطة 
تراكم  م��ن  ت��ع��زز  ب�����س���رة  ال��ق��ط��اع  نف�ض  يف  اأو 
الإنتاج  دولة  مبداأ  حتقيق  على  وت�ساعد  الإنتاج 

والعتماد على الذات.
واكد املهند�ض اجلغبري �سرورة ت�سجيع الطلب 
امل�سم�لة  ال�سلع  قاعدة  ت��سيع  خالل  من  املحلي 
املبيعات،  على  ال��ع��ام��ة  ال�سريبية  بتخفي�ض 
م��زدوج  برنامج  ب��ط��رح  التفكري  الأق���ل  على  او 
ال�سنع،  حملية  ال�سلع  على  املبيعات  ل�سريبة 
التغريات  امل�ست�ردة خ�س��سا يف ظل  ال�سلع  وعلى 
التي رتبتها الأزمة على منظ�مة التجارة العاملية 

وممار�ساتها.

مت�يل  برامج  بت�فري  الغرفة  رئي�ض  وطالب 
الأكرث  واملت��سطة  ال�سغرية  للمن�ساآت  اإ�سافية 
التم�يل  ه��ذا  مثل  يت�سف  اأن  وع��ل��ى  ت�����س��ررًا، 
ت�جيهه  ل�سمان  التم�يل  فرتة  وق�سر  بال�سرعة 
املن�ساآت  لهذه  الن�ساط القت�سادي  اإعادة  لغايات 

وتلبية احتياجاتها التم�يلية.
ا�سرتاتيجية وطنية  بناء  اإىل �سرورة  وا�سار 
اول���ي��ات  حت��دي��د  مب��ق��دوره��ا  ت��ك���ن  للت�سدير، 
الأ����س����اق وامل��ن��ت��ج��ات ل��ل�����س��ادرات الأردن���ي���ة، 
وامل�ساهمة يف رفع درجة التن�ع ال�سلعي واجلغرايف 
الردنية  ال�سادرات  وتن�يع  ال�طنية،  لل�سادرات 
اجلائحة،  خ��الل  املنتجات  فر�ض  على  والبناء 

وحتديدا يف ال�س�اق القريبة واملجاورة.
�سريعة  ا�سرتاتيجية  و�سع  ���س��رورة  واك��د 
�سركة  من  خ�س��سا  املعطيات  ه��ذه  مع  للتعامل 
بيت ال�سادرات الردنية يف ظل حمدودية ال�سفر 
الإلكرتونية،  التجارة  على  والرتكيز  والرتويج 
يف  ال�����س��ادرات  ائتمان  �سمان  برنامج  وتعزيز 
وتنفيذ  ال��ق��رو���ض  ل�سمان  الأردن��ي��ة  ال�سركة 
بت�جيهات  �سكلت  التي  الت�سنيع  جلان  ت��سيات 
اأبرز  اإن  اجلغبري  املهند�ض  وق��ال  �سامية.  ملكية 
الأزم���ة  ادارة  يف  احلك�مة  لنجاح  ال�سمانات 
الثقة  واع����ادة  منها  واخل����روج  الق��ت�����س��ادي��ة 
لدولة  ال��س�ل  و�سمان  القت�سادية  للقطاعات 
�سرورة  يف  تكمن  الذات،  على  والعتماد  النتاج 
القرارات  مع  التعاطي  يف  والنظرة  النهج  تغيري 
على  امل���ايل  الأث���ر  ذات  وخا�سة  القت�سادية 

اخلزينة.
الطاقة  الدرا�سات ح�ل  ان احدى  اإىل  ولفت 
تعرفة  خف�ض  ح��ال  يف  اأن��ه  اك��دت  الكهربائية 
ال�سناعة،  على  باملئة   10 ن�سبته  مبا  الكهرباء 
�سيحدث ارتفاعًا مبا ن�سبته 2 باملئة على الإنتاج 
ال�سناعي، ما ي�سهم يف من� الناجت املحلي بنح� 4ر0 

باملئة وي�لد 10 اآلف فر�سة عمل.

صناعة االردن تدعو لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة
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*عمان 
ن��اق�����ض ب��اح��ث���ن وم��ه��ت��م���ن اأه��م��ي��ة 
البحثية  واملراكز  امل�ؤ�س�سات  دور  تفعيل 
عمل  »م�ساحة  بعن�ان  ع��ق��دت  ن���دوة  يف 
الردن- يف  والفكرية  البحثية  امل�ؤ�س�سات 
الثالثاء  ام�ض  م�ساء  والفر�ض«  القي�د 
الجتماعي  التباعد  �سروط  �سمن  بعمان 

وبح�س�ر ع�سرين �سخ�سا فقط.
البديل  مركز  نظمها  التي  الندوة  ويف 
املعهد  مع  بالتعاون  والبحاث  للدرا�سات 
الكادميي  قال  ال�سيا�سات  لبح�ث  العربي 
�سابقا  ال��ع��رب��ي��ة  ع��م��ان  ج��ام��ع��ة  رئ��ي�����ض 
الندوة  ادار  ال��ذي  �سليم  ماهر  الدكت�ر 
يعك�ض  م��راآة  ه�  علمي  بحث  مركز  اي  اإن 
ت�جه ال�سع�ب يف حفظ الرتاث واملنجزات 
ميثل  ك��م��ا  امل�ستقبل  اآف����اق  ل���س��ت�����س��راف 
مراكز  اأن  اإىل  م�سريا  لها،  وخمزونا  وعاًء 
وامل�س�رة  الراء  تقدم  امريكا  يف  البحاث 
ب�سيا�سات  يتعلق  فيما  براأيها  الخذ  ويتم 
البحاث  مراكز  ال��ذي  ال�قت  يف  الدولة 
يف الدول العربية ل زالت مل تاأخذ الدور 

املاأم�ل.
و�سكرتري  امل��رك��ز  رئي�ض  وا�ستعر�ض 
مراكز  ن�ساأة  اخلطيب  جمال  املعهد  ع��ام 
الدرا�سات والبحاث عامليا والتي تع�د اىل 
ما بعد احلرب العاملية الوىل ، متطرقا اىل 
تع�د  التي  العربية  البح�ث  مراكز  ن�ساأة 
املا�سي  العقد  من  اخلم�سينيات  �سن�ات  اىل 
املركز  تاأ�سي�ض  م��ع  م�سر  يف  ك��ان  واول��ه��ا 

الق�مي للبح�ث عام 1956 يف القاهرة.
يف  الب���ح���اث  م��راك��ز  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ان��ت��اج  يف  مهما  دورا  تلعب  ال��ع��امل  دول 
من  عنها  ينتج  وما  العلمي  والبحث  املعرفة 
و�سياغة  ت�جيه  �سعيد  على  تطبيقات 
خمتلف  يف  ل���ل���دول  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 
او  القرار  �سناع  على  وتاأثريها  جمالتها، 
او  مبا�سر  ب�سكل  العامة  ال�سيا�سات  �سياغة 
ال�سيا�سي  املحلل  دعا  ب��دوره  مبا�سر.  غري 
وم�ساعد مدير عام مركز احل�سني لل�سرطان 
التم�يل  ت�فري  منذر ح�ارات اىل  الدكت�ر 

البحثية  امل��راك��ز  ل��دع��م  امل��ط��ل���ب  امل���ايل 
النم�  عجلة  دف��ع  يف  ت�سهم  التي  العلمية 
اىل  م�سريا  والقت�سادي  العلمي  والتط�ير 
ان مركز احل�سني قدم العام املا�سي نح� 50 
بحثا علميا حمكما ن�سرت يف جمالت علمية 

مرم�قة .
للدرا�سات  العروبة  مركز  مدير  وق��ال 
حطاب  �سلطان  ال�سحايف  والزميل  الكاتب 
الب��داع ودون حرية ل  �سرط  اإن احلرية 
تقدم  والدرا�سات  والبحث   ، اإب��داع  ي�جد 
مازال  العربي  عاملنا  ان  اىل  لفتا  ابداعا، 

مت�سحرا يف البح�ث.
وع��ر���ض م��دي��ر م��رك��ز ج���ذور حلق�ق 
ان���اع  ال�سمه�ري  ف���زي  الدكت�ر  الن�سان 
مراكز الدرا�سات البحثية وهي الكادميية 
اإىل  م�سريا  وغريها  واحلك�مية  واخلا�سة 
�سعف  اىل  ت���ؤدي  قد  التي  الع�امل  اب��رز 

وتغييب دور مراكز الدرا�سات والبحاث .
الباحث وال�سحايف الزميل جمال  وبني 

ن���ع��ني م��ن م��راك��ز  اأن ه��ن��اك  ال��ط��اه��ات 
م��راك��ز  الوىل  والأب���ح���اث،  ال��درا���س��ات 
املعرفة  لتط�ير  �ساعية  متخ�س�سة  بحث 
الإن�سانية يف العديد من املجالت العملية، 
اأو  مت�سلة باجلامعات  ما تك�ن  وهذه عادة 
بامل�ؤ�س�سات ال�سخمة فيما الن�ع الثاين هي 
تلك التي ت�سعى، لتعميم املنجزات العلمية 
على  م��ت��اح��ة  ت�سبح  ح��ت��ى  وت��ط���ي��ره��ا 

امل�ست�يات التطبيقية املختلفة.
وا�سار النائب ال�سابق حممد ر�سالن اإىل 
انه ي�جد يف الدول الغربية ما يطلق عليه 
باملراكز  واملتمثل  املراقب  الثالث  الطرف 
وابحاثها  درا�ساتها  حت�سم  التي  البحثية 
اي جدل بني طريف معادلة الدولة املتمثلني 
اأهمية  اإىل  م�سريا  وال�سعب  باحلك�مة 
من  مالية  ن�سبة  تخ�سي�ض  قان�ن  تفعيل 
ل�سيما  العلمي  للبحث  امل�ؤ�س�سات  م�ازنة 

الكادميية منها.
وقال اأمني عام حزب احل�ساد املهند�ض 

يف  البحثية  امل��راك��ز  تط�ر  اإن  ري��ال  م��ازن 
الدول املتقدمة ه� دليل على نه�سة المم 
ه�  الردن  يف  الب��داع  اأن  اإىل  م�سريا  فيها، 

ابداع �سخ�سي ولي�ض م�ؤ�س�سيا .
ال��ع��ل���م  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ب��اح��ث  وراأى 
مراد  حمدي  الدكت�ر  العاملية  ال�سالمية 
نف�سها  على  قبلت  الثالث  العامل  دول  ان 
للدول  تابعة  تك�ن  ان  احلا�سر  وقتنا  يف 
الكربى التي لديها مراكز ابحاث يف ال�قت 
على  القدرة  الدول  هذه  �سع�ب  لدى  الذي 

تقدمي ابحاث علمية متمزة .
ال�سرتاتيجي  املركز  يف  الباحث  وقال 
ال�س�ؤال  اإن  �سبح  ريا�ض  الن�سان  حلق�ق 
خج�ل  لزال  العربية  املنطقة  يف  املعريف 
البني�ية  التف�سريات  يف  النظر  ليعيد 
اأه��م��ي��ة  ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا، لف��ت��ا اىل  واإع������ادة 
امل��راك��ز  ح�����س���ر  لتعزيز  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تط�ير  ����س���رورة  ع��ل��ى  ع���الوة  البحثية 

املنظمة التعلمية يف املنطقة العربية

*املفرق 
 ناق�ض م�سارك�ن يف ور�سة عمل تدريبية 
التدريب  املفرق يف مركز  نظمتها حمافظة 
حمال  ا�سحاب  بح�س�ر  الكربى  ببلديتها 
تتعلق  م��س�عات  املحافظة  يف  املج�هرات 
مبفاهيم غ�سيل الأم�ال ومكافحة الإرهاب 

والإج������راءات ال���ق��ائ��ي��ة والح���رتازي���ة 
اجلرائم  تلك  ملكافحة  اتباعها  ال���اج��ب 

وفقا ملعطيات الق�انني.
لل�س�ؤون  املفرق  حمافظ  م�ساعد  وق��ال 
العامة عبداهلل احلياري اإن ال�ر�سة تهدف 
غ�سيل  بخط�رة  امل�ساركني  تعريف  اإىل 

الأم�ال وانعك�ساته ال�سلبية على القت�ساد 
ت�فري  ���س��رورة  واأك���د   . وال���ط��ن��ي  املحلي 
املعل�مات للجمه�ر لفهم ق�سايا التي تتعلق 
بغ�سيل الأم�ال والإهاب والذي يحتاج اإىل 
والت�ع�ية  التدريبية  الربامج  من  املزيد 

لجتثاثه من جمتمعنا .

هذه  على  الق�ساء  اإن  احل��ي��اري  وق��ال 
ب��ال��ق���ان��ني  الل���ت���زام  يتطلب  ال��ظ���اه��ر 
والأمان  الأمن  على  يحافظ  ما  والتعليمات 
م�سرية  وم���ا���س��ل��ة  ال���ط��ن��ي  والق��ت�����س��اد 
الإجناز والعمل مبا يحقق التقدم والنم� يف 

كل املجالت .

*االغوار الشمالية
امل�سارع  ببلدة  العراقة  جمعية  اأطلقت 
الأرب��ع��اء،  ال�سمالية،  الغ�����ار  ل����اء  يف 
لت�عية  تهدف  واجتماعية  �سحية  مبادرة 
يف  منزليًا  املعزولني  ك�رونا  م�سابي  وا�سناد 

البلدة.

اإىل  لها،  بيان  وف��ق  امل��ب��ادرة،  وت��ه��دف 
ملنع  املبذولة  احلك�مية  اجله�د  م�ساندة 
الإ�سناد  وك��ذل��ك  ك���رون��ا  ف��ريو���ض  انت�سار 
من  للتخفيف  منزليًا  للمعزولني  النف�سي 
ال�سرر النف�سي املرتتب على العزل املنزيل، 
للمعزولني  الل�ج�ستي  ال���س��ن��اد  وت���ف��ري 

الغذائية  احتياجاتهم  ت��اأم��ني  حيث  م��ن 
من  خروجهم  عدم  ل�سمان  لهم  والدوائية 

منازلهم.
زيارة  �سيتم  اأنه  اإىل  املبادرة  واأ�سارت 
وكمامات  معقمات  وت�سليمهم  املعزولني 
ب��اإج��راءات  تت�سل  وب��رو���س���رات  واق��ي��ة 

اأقرتها  كما  امل��ن��زيل  ال��ع��زل  وار���س��ادات 
تخ�سي�ض  ج��ان��ب  اىل  ال�����س��ح��ة  وزارة 
املتط�عني يت�ل�ن م�س�ؤولية  جمم�عة من 
للم�سابني  املنزلية  احل��اج��ات  ت��سيل 
فرتة  م��دى  على  اآم��ن��ة  �سحية  بطريقة 

. عزلهم 

الطفيلة : مواطنون يطالبون 
بتعديل نقاط مرورية خطرة

*الطفيلة 
يف  والفرعية  الرئي�سية  الطرق  وم�ستخدم�  م�اطن�  طالب 
ق�سبة الطفيلة وب�سريا والقاد�سية بتعديل م�سارات عدة منعطفات 
مب�ستلزمات  و�سم�لها  وت��ده���ر  ت�سادم  ب��ح���ادث  تت�سبب  خطرة 
النعانعة وعلي  . واأكد كل من امل�اطنني ابراهيم  ال�سالمة املرورية 
تعترب  خطرة  منعطفات  عدة  وج���د  ال�سع�دي  وخالد  ال�سعايدة 
وت�سادم  تده�ر  ح�ادث  ت�سهد  التي  ال�س�داء  املرورية  النقاط  من 
واإ�سابات خطرة كما  ب�سكل دوري وت�سبب بع�سها يف حالت وفيات 
يف مقاطع طرق ب�سريا وعيمة ، م�ؤكدين اأهمية ت��سعة م�سارب هذه 
والإ�سارات  واحلديدية  الأ�سمنتية  باحل�اجز  وتزويدها  الطرق 
املنحدرات  �س�ب  وانحرافها  املركبات  انزلق  من  للحد  التحذيرية 
يف  العامة  الأ�سغال  مدير  بني  بدوره   . املنعطفات  هذه  من  القريبة 
خالل  نفذت  العامة  الأ�سغال  اأن   ، احلجاج  عمار  املهند�ض  الطفيلة 
العام احلايل حزمة م�سروعات ت��سعة للعديد من الطرق الرئي�سية 
ال�سالمة  مب�ستلزمات  و�سم�لها  منعطفاتها  تعديل  مع  والثان�ية 
وال�قاية املرورية ، وذلك �سمن خم�س�سات جمل�ض حمافظة الطفيلة 
، فيما جرى تعديل منعطف كردو�ض احلاد و ت��سعة م�ساره واإيجاد 
اإىل  واأ�سار احلجاج   ، الطريق  مل�ستخدمي هذا  روؤية وا�سعة  م�سافات 
انه �سيتم تعديل م�سارات عدة منعطفات اأخرى يف ب�سريا ومنطقة 

اللعبان واأب� بنا وازحيقة �سمن خم�س�سات م�ازنة العام 2021.

أشغال الطفيلة: نسب اإلنجاز في 9 
مدارس حكومية تصل إلى %85

*الطفيلة 
حك�مية،  واأ�سا�سية  ثان�ية  مدار�ض   9 يف  الإجن��از  ن�سب  بلغت 
يجري تنفيذها يف ق�سبة الطفيلة ول�اءي احل�سا وب�سريا، بني 60 
باملائة و 85 باملائة، بكلفة اإجمالية تبلغ 18 ملي�ن دينار، و�سمن 
مديرية  مدير  اأكد  ما  وفق  الطفيلة،  حمافظة  جمل�ض  خم�س�سات 
احلجاج،  املهند�ض  وبني  احلجاج.  عمار  املهند�ض  الطفيلة  اأ�سغال 
اجلاري  املدار�ض  يف  العمل  تنفيذ  مراحل  اأن  �سحفي  ت�سريح  يف 
تنفيذها ت�سري وفق اجلدول الزمني يف وقت جرى فيه ت�سغيل 520 
التحق�ا  والهند�سية،  املهنية  التخ�س�سات  خمتلف  من  و�سابة  �سابا 

بالعمل مب�سروعات هذه املدار�ض منذ بداية العام احلايل.

باحثون يناقشون اهمية تفعيل 
دور مراكز البحوث والدراسات

ورشة تدريبية تناقش اإلرهاب 
وغسيل األموال

االغوار الشمالية : مبادرة لمساندة 
مصابي كورونا المعزولين منزليًا

*الكورة 
انخفا�ض  الك�رة  ل���اء  زراع��ة  مديرية  ت�قعت 
اإنتاج زيت الزيت�ن للم��سم احلايل يف الل�اء،  معدل 
مع  مقارنة  طنًا،   540 اإىل  لي�سل  طنا،   184 بنح� 
م��سم العام املا�سي الذي �سجل فيه اإنتاج الزيت 724 

طنًا.
ازده���ار  املهند�سة  ال���زراع���ة،  م��دي��رة  وب��ي��ن��ت 
اأن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ل�كالة  ال�سرحان، 
اإنتاج ثمار الزيت�ن لغايات التخليل للم��سم احلايل 
�سيك�ن بنح� 300 طن، م�سرية اإىل اأن تراجع الإنتاج 
الثمار،  بذبابة  الزيت�ن  اأ�سجار  اإ�سابة  اإىل  يع�د 
خالل  املرتفعة  احل��رارة  م�جات  تاأثري  اإىل  اإ�سافة 

ال�سهرين املا�سيني على تك�ين الزيت يف الثمار.

املزارعني  من  قليلة  اأعدادًا  اإن  ال�سرحان  وقالت 
مت  ال��ت��ي  املعا�سر  يف  زيت�نهم  ث��م��ار  بع�سر  ب���داأوا 
البدء  اإىل  املزارعني  داعية  الل�اء،  يف  ترخي�سها 
باملئة   70 ل�ن  يتح�ل  عندما  الزيت�ن  ثمار  بقطف 
تزداد  حيث  الأ�س�د؛  اأو  البنف�سجي  الل�ن  اإىل  منها 
واكتمال  الثمار  ن�سج  ن�سبة  زادت  كلما  الزيت  ن�سبة 
ح�سب  الن�سج  م�اعيد  اختالف  مراعاة  مع  تل�ينها، 

اأ�سناف الزيت�ن ومناطق زراعته.
األف   30 ح�ايل  ي�سم  الك�رة  ل�اء  اأن  اإىل  ي�سار 
دومن من اأ�سجار الزيت�ن، منها م�ساحات من الزيت�ن 
معا�سر   5 الل�اء  يف  تت�اجد  فيما  املعمر،  الرومي 
حديثة تعمل بت�سعة خط�ط اإنتاج، اإ�سافة اإىل اأربع 

معا�سر قدمية.

*عجلون 
عجل�ن  مبحافظة  امل���اط��ن��ني  م��ن  ع��دد  ط��ال��ب 
اجلهات املعنية ب�سرورة تكثيف الرقابة على م�اقع 
حمالت الدعاية النتخابية بحيث ل ت�سكل خط�رة 

على ال�سالمة العامة.
بتعليمات  املر�سحني  التزام  اأهمية  اإىل  واأ�ساروا 
اآلية  حيث  من  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  قان�ن 
و�سروط الدعاية النتخابية بحيث ل تعيق حركة 

�سري املركبات وامل�ساة اأو حتجب الروؤية.
واأكد رئي�ض جلنة النتخاب يف حمافظة عجل�ن، 
الأردنية  الأنباء  ل�كالة  اخل�ساونة،  فائق  الدكت�ر 
والتعليمات  بال�سروط  الل��ت��زام  ���س��رورة  )ب���رتا(، 
اخلا�سة بالدعاية النتخابية املُحددة واأية �سروط 

تطلبها الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب بهذا اخل�س��ض.

وبني اأن اللجنة خ�س�ست م�ظفني لغايات متابعة 
ال�سروط  �سمن  واحل��م��الت  النتخابية  امل��ق��رات 
الهيئة  من  تن�سيقية  جلنة  اإىل  بالإ�سافة  املعلنة، 
لر�سد  والأ�سغال  والبلديات  وال�سرطة  امل�ستقلة 

املخالفات للدعاية النتخابية واإزالتها.
املهند�ض  ال��ك��ربى،  عجل�ن  بلدية  رئي�ض  وق��ال 
ملراقبة  ميدانية  متابعات  هناك  اإن  الزغ�ل،  ح�سن 
احلملة  م���دة  طيلة  بالتعليمات  الل���ت���زام  م���دى 
اأية  اإزال��ة  �سيتم  اأن��ه  واأ�سار  املحددة.  النتخابية 
حيث  من  خمالفة  ب�س�رة  و�سعت  انتخابية  دعاية 
العامة  ال�����س���ارع  يف  احل��م��الت  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
والأبنية الت�ي ت�سغلها الدوائر وامل�ؤ�س�سات الر�سمية 
الهاتف  واأعمدة  اجل��دران  على  اإل�ساقها  اأو  العامة 

والكهرباء والأمالك العامة.

*إربد 
اآف��اق  وجمعية  الأه��ل��ي��ة  اإرب���د  جامعة  وق��ع��ت 
تي�سريًا  م�سرتكة  تفاهم  مذكرة  للتعليم،  اخلريية 
عليهم  امل�ستحقة  الر�س�م  ت�سديد  يف  الطلبة  على 

اأثناء الدرا�سة اأو بعد التخرج.
ووقع املذكرة عن اجلامعة رئي�سها الدكت�ر اأحمد 
ر�سمي  رئي�سها  اجلمعية  وع��ن  اخل�ساونة،  من�س�ر 
مدير  عت�م  اأحمد  الدكت�ر  بح�س�ر  امل��الح،  خ�سر 

م�ست�سفى ابن النفي�ض مبحافظة اربد.
مع  وتعاونها  اجلمعية  بجه�د  اخل�ساونة  واأ�ساد 

بتاأمني  الفقراء  الطلبة  على  التخفيف  يف  اجلامعة 
امل�ستحقة عليهم  املبالغ  تاأمني  اأو  ر�س�مهم اجلامعية 

بعد تخرجهم من اجلامعة.
اإن اجلمعية تق�م مبتابعة  من جهته قال املالح، 
الطلبة املحتاجني على مقاعد الدرا�سة واخلريجني 
لختيار  اأو�ساعهم  وتدر�ض  للت�سهيالت  املتقدمني 
ودفع  امل��ايل،  الإق��را���ض  �سروط  عليه  تنطبق  من 
الذمم املرتتبة عليهم للجامعة، ومن ثم يتم اإجراء 
وفقَا  منهم  ال��ذمم  وحت�سيل  الطلبة  مع  الت�س�يات 

للطريقة التي يرونها منا�سبة.

*الكرك 
عرفات  ال��دك��ت���ر  م���ؤت��ة  جامعة  رئي�ض  ت�سلَّم 
م�ؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  مقر  يف  الأربعاء،  ع�جان، 
امل�ست�ى  اجل����دة  �سمان  ���س��ه��ادة  ال��ع��ايل  التعليم 
الذهبي لكلية الزراعة، لتك�ن اأول كلية على م�ست�ى 

اجلامعات الأردنية حت�سل على هذه ال�سهادة.
رئي�ض  اأ�ساد  اجلامعة،  عن  �سادر  بيان  وبح�سب 
ال�سرايرة  ظافر  الدكت�ر  اجلامعات  اعتماد  هيئة 
اللتزام  يف  وللجامعة  الزراعة  لكلية  الجناز  بهذا 
ال��رك��ي��زة  ف��ه��ي  م��ع��اي��ري �سبط اجل�����دة  وت��ط��ب��ي��ق 
واملحلية  الدولية  املتغريات  م�اكبة  يف  الأ�سا�سية 
املحلية  امل�ست�يات  ك��ل  على  والتميز  واملناف�سة 

رئي�ض  اجلامعة  رئي�ض  �سكر  جهته،  من  والعاملية. 
يف  جه�دهم  على  املنبثقة  واللجان  وطاقمها  الهيئة 
الأردن،  يف  العايل  التعليم  ج���دة  وحت�سني  تط�ير 
ال�سهادة  ه��ذه  على  اجل��ام��ع��ة  ح�س�ل  اأن  م���ؤك��دا 
�سيتبعة الكثري من الإجراءات اجلادة لتعزيز ج�دة 
اإىل  و�س�ل  اجل�دة  �سمان  معايري  وحتقيق  التعليم 
جعلها ثقافة متجذرة يف النهج وال�سل�ك الأكادميي 
اجلامعة  روؤي��ة  مع  ين�سجم  مبا  والإداري  والبحثي 
هذه  اأن  اإىل  ع�جان  واأ���س��ار  واأه��داف��ه��ا.  ور�سالتها 
يف  العاملني  جلميع  واع��ت��زاز  فخر  مبعث  ال�سهادة 
التعليمية  الربامج  بج�دة  اعرتافا  ومتثل  اجلامعة، 

والبحثية يف اجلامعة. 

*الكرك 
ذوي  ال�سخا�ض  حلق�ق  �سرى  جمعية  نظمت 
العاقة، الربعاء، ور�سة عمل ح�ل اهمية م�ساركة 
تر�سحا  بالنتخابات  الع��اق��ة  ذوي  ال�سخا�ض 

واقرتاعا بدعم من املعهد الدميقراطي ال�طني.
اهمية  ال�سرايرة  فار�ض  اجلمعية  رئي�ض  واكد 
ادماج ذوي العاقة بالنتخابات باعتباره حقا كفله 
النتخابية  للعملية  الناظمة  والق�انني  الد�ست�ر 
املنا�سبة  البيئة  ت�فري  خالل  من  وذلك  متييز،  دون 
ال��دول  م��ن  الردن  ان  اىل  لفتا  لهم،  واحلا�سنة 
وادماجهم  برعايتهم  املتميزة  والعربية  العاملية 

باملجتمع مبختلف القطاعات. وحتدثت ع�س� هئية 
املجايل  رابعة  الدكت�رة  م�ؤتة  بجامعة  التدري�ض 
ودور  الفئة  هذه  حلق�ق  ال�سامنة  الت�سريعات  ح�ل 
العاقة،  ذوي  ال�سخا�ض  حلق�ق  العلى  املجل�ض 
مطالبة العالم بت�خي احليطة واحلذر با�ستخدام 
دون  الفئة  بهذه  املتعلقة  وامل��ف��ردات  امل�سطلحات 
ا�سكال  بجميع  يتمتع�ن  م�اطنني  باعتبارهم  متييز 
وال�سيا�سي  والثقايف  الجتماعي  واحل�س�ر  احلياة 
وي��ج��ب ع���دم الن��ت��ق��ا���ض م��ن ق��درات��ه��م م��ن خ��الل 
ا�سراكهم ب�سنع القرار وتقلد املنا�سب العليا بالدولة 

لمتالكهم كفاءات عالية.

*لواء األغوار اجلنوبية
الأغ���ار  لل�اء  والتعليم  الرتبية  مدير  تفقد 
ال�س�ؤون  مديرة  يرافقه  الك�اليت  �سامي  اجلن�بية 
التعليمية والفنية الدكت�رة نعمات الطراونة الي�م 
الأربعاء ال�اقع التعليمي والإداري يف بع�ض املدار�ض 

التابعة للمديرية.
اأع�ساء  التفقدية  الك�اليت خالل اجل�لة  ودعا 
اإىل  امل��دار���ض  يف  والتدري�سية  الإداري���ة  الهيئتني 
متابعة الطلبة للتاأكد من ا�ستخدامهم ملن�سة در�سك 
�سرورة  اإىل  لفتا  بعد  عن  التعليم  عملية  لتفعيل 

ال�سع�بات  بع�ض  وج��د  اإذا  الفنية  اللجنة  اإب��الغ 
با�ستخدام املن�سة.

اجلاهزية  من  التاأكد  �سرورة  الك�اليت  واأك��د 
لأع�ساء  ليت�سنى  املدار�ض  يف  للح�ا�سيب  امل�ستمرة 
خالل  من  الطلبة  درو�ض  متابعة  التدري�سية  الهيئة 
ال�سحي  بالربوت�ك�ل  اللتزام  على  م�سددا  املن�سة 
الكمامة،  وارت���داء  املعقمات  ا�ستخدام  خ��الل  م��ن 
واملحافظة على التباعد وت�فري بيئة اآمنة و�سحية 
ملنع  احلك�مية  والإر���س��ادات  ال��ق��رارات  مع  متا�سيا 

انت�سار فريو�ض ك�رونا. 

*الكرك 
ال��زراع��ي��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  ن��ف��ذت 
اآ�سيا  لغربي  والجتماعية  القت�سادية  واللجنة 
)الإ�سك�ا(، بالتعاون مع الحتاد العربي لل�سناعات 
التعبئة  ا���س��رتاط��ات  ح���ل  عمل  ور���س��ة  الغذائية 
والتغليف والت�س�يق لل�سناعات الغذائية، ت�ستمر 3 

اأيام يف منطقة بتري �سمال الكرك.
تنفذ  التي  ال�ر�سة  اإن  املنظمة  عن  بيان  وق��ال 
من خالل م�سروع املبادرة القليمية لن�سر تطبيقات 
الطاقة املتجددة �سغرية ال�سعة يف املناطق الريفية 
واملم�ل من وكالة التنمية ال�س�يدية )�سيدا(، تهدف 
والتغليف،  التعبئة  م�اد  على  العملي  التدريب  اإىل 
العالمات  وو���س��ع  الغذائية  امل����اد  حفظ  واأهمية 
املنا�سبة عليها، وطرق احلفاظ على امل�اد الغذائية 

البيان  بطاقة  وت�سميم  املل�ثات،  واأن�اع  التل�ث  من 
واختيار الت�سميم املنا�سب.

العربي  للم�سرق  املكتب القليمي  رئي�ض  وا�سارت 
اىل  البيان  يف  ال��رواب��دة  ف��داء  املهند�سة  للمنظمة 
للمنتجات  الت�س�يق  ف��ن  على  ت��رك��ز  ال���ر���س��ة  اأن 
و�سائل  وا�ستخدام  العاملي  التط�ر  ح�سب  الغذائية، 
الت�ا�سل الجتماعي، وطرق النقل الآمن للمنتجات 

الغذائية.
املعرفة  ون��ق��ل  التدريبية  امل����اد  اإن  وا���س��اف��ت 
غالبية  اأن  حيث  الريفية،  امل��راأة  متكني  يف  �ست�سهم 
اأع�ساء منظمات املجتمع املحلي ورواد الأعمال الذين 
املناطق  يف  وجتهيزها  الأغذية  اإنتاج  على  يعمل�ن 
املجتمعات  و�سي�ساعدون  الن�ساء  من  هم  الريفية 

الريفية يف تطبيق املمار�سات اجليدة.

*العقبة 
واملركبات  ال�س�اقني  ترخي�ض  اإدارة  اأطلقت 
املتنقلة  الب��ت��ك��اري��ة  امل��ب��ادرة  العقبة  مدينة  يف 
امل�اطنني  على  والتي�سري  للت�سهيل  )ب��ن������س��ل��ك(، 
ق�سم  رئي�ض  وقال  الأف�سل.  اخلدمة  على  واحل�س�ل 
الرائد حمدي  العقبة  الرتخي�ض يف مديرية �سرطة 
الرتخي�ض،  ك���ادر  اإن  �سحفي،  ت�سريح  يف  الزغ�ل 
املعامالت  خدمات  قدم�ا  ال�سري  ق�سم  مع  وبالتعاون 
�سلمى  الم���رية  متنزه  اأم���ام  للمركبات  الرئي�سية 
بالعقبة، وكذلك فح�ض املركبات فنيا وجميع معامالت 
ال�س�اقني الرئي�سية. وبني الزغ�ل اأن كافة املركبات 

وتتطلب  ترخي�سها  بتجديد  امل�اطنني  يرغب  التي 
ذلك  على  احل�س�ل  لأ�سحابها  ميكن  فنيا،  فح�سا 
اق�سام  يف  به  معم�ل  ه�  وكما  ومتكامل  دقيق  ب�سكل 
الرتخي�ض. و�ساركت ال�سرطة املجتمعية، بالتعاون مع 
مبادرة )اترك اأثرا( بت�زيع الكمامات وم�اد التعقيم 
على امل�اطنني واملراجعني وت�زيع برو�س�رات الطريق 
الدكت�ر  اث��را(  )ات��رك  مبادرة  رئي�ض  واكد   . الآم��ن 
حممد كري�سان، التزام امل�طنني يف هذه املرحلة على 
العامة واأخذ الحتياطات الالزمة مل�اجهة  ال�سالمة 
والتباعد  الكمامات  لب�ض  خالل  من  ك�رونا،  فريو�ض 

اجل�سدي وا�ستخدام املعقمات الطبية.

*عجلون 
اب� حق  اياد  مالية حمافظة عجل�ن  قال مدير 
ا�سابة  ت�سجيل  بعد  املديرية  دوام  تعليق  مت  ان��ه 

بفريو�ض ك�رونا.

وا�ساف ل�كالة النباء الردنية )برتا( الربعاء، 
الدوام يف املديرية �سي�ستمر حتى ي�م  ان مت تعليق 
الحد املقبل لجراء عمليات التعقيم وظه�ر نتائج 

العينات التي مت اخذها من ك�ادر املديرية.

توقع انخفاض انتاج زيت الزيتون 
بلواء الكورة إلى 540 طنًا

مطالب بإلزام المرشحين بالتقيد 
بشروط الدعاية االنتخابية

مذكرة تفاهم بين إربد األهلية وآفاق 
الخيرية لدعم الطلبة المحتاجين

مؤتة تتسلم شهادة ضمان 
المستوى الذهبي لكلية الزراعة

ورشة عمل حول مشاركة 
االشخاص ذوي االعاقة باالنتخابات

مدير تربية األغوار الجنوبية يتفقد 
الواقع التعليمي واإلداري في المدارس

الكرك: ورشة عمل اشتراطات التعبئة 
والتغليف للصناعات الغذائية

العقبة: إطالق مبادرة 
بنوصلك لترخيص السيارات

تعليق دوام مديرية مالية 
عجلون لتسجيل اصابة بكورونا
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*وكاالت
اأفاد تقرير �سحفي برتغايل، الأربعاء، 
مان�س�سرت  جن��م  ف��رين��ان��دي��ز،  ب��رون���  ب���اأن 
احلجر  ل��دخ���ل  ي�سطر  ق��د  ي���ن��اي��ت��د، 
اإىل  ال��ع���دة  بعد  اأ�سب�عني  مل��دة  ال�سحي 
اختبار  اإي��ج��اب��ي��ة  بعد  وذل���ك  اإجن��ل��رتا، 
كري�ستيان�  املنتخب  يف  لزميله  ك���رون��ا 

رونالدو
الربتغالية،  »اأب�ل«  �سحيفة  وبح�سب 
الذين  ال��ربت��غ��ايل  املنتخب  لع��ب���  ف���اإن 
قد  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  يف  يلعب�ن 
ال�سحي  احلجر  اإىل  للدخ�ل  ي�سطرون 
اإجنلرتا،  اإىل  الع�دة  عقب  اأ�سب�عني  ملدة 
وذلك بعد الت�سال ال�ثيق مع كري�ستيان� 

رونالدو يف مع�سكر الربتغال.
وث��ب��ت��ت اإ���س��اب��ة رون���ال���دو ب��ف��ريو���ض 
اأن  من  الرغم  وعلى  الأ�سب�ع،  هذا  ك�رونا 
�سلبية،  كانت  الربتغال  جن�م  بقية  نتائج 
من  لأ�سب�عني  اخل�س�ع  عليهم  يتعني  فقد 

العزلة الإلزامية.
 4 عن  فريناديز  يغيب  اأن  املت�قع  ومن 
دخ�له  حال  ي�نايتد  ملان�س�سرت  مباريات 
احلجر ال�سحي ملدة اأ�سب�عني عقب ع�دته 

من الربتغال.
هذه املباريات هي:

الأول:  ت�����س��ري��ن  اأك����ت�����ب����ر/   17
)ال��دوري  ي�نايتد  مان�س�سرت   × ني�كا�سل 

الإجنليزي(.
باري�ض  الأول:  ت�سرين  اأكت�بر/   20
× مان�س�سرت ي�نايتد )دوري  �سان جريمان 

اأبطال اأوروبا(.
مان�س�سرت  الأول:  ت�سرين  اأكت�بر/   24
ي�نايتد × ت�سيل�سي )الدوري الإجنليزي(.
28 اأكت�بر/ ت�سرين الأول : مان�س�سرت 
اأب��ط��ال  )دوري  لي��ب��زي��ج   × ي���ن��اي��ت��د 

اأوروبا(.

*وكاالت
اإ�سابة  ع��ن  الأرب��ع��اء،  ال��رم��ث��ا،  اأع��ل��ن 
رابعة بك�رونا يف �سف�ف فريق كرة القدم، 

بعد �سدور نتائج الفح��سات.
عاق�لة،  اأب����  حممد  املهند�ض  واأك���د 
للم�قع  ت�سريح  يف  الإع���الم���ي،  ال��ن��اط��ق 
اأثبتت  الفح��سات  اأن  للنادي،  الر�سمي 

اإ�سابة الالعب عالء ال�سقران.
اإىل  الرمثا  يف  ال�سابات  عدد  وارتفع 
“4”، حيث كانت الأيام املا�سية قد �سهدت 
زريق  اأب�  وحممد  ه�سيب  اأب�  عامر  اإ�سابة 
ع�سام  العام  امل��درب  جانب  اإىل  “�سرارة” 
الرمثا  فريق  فح��سات  ك�سفت  حم��م���د. 
جديدتني  اإ���س��اب��ت��ني  ع��ن  ال���ق���دم،  ل��ك��رة 

بفريو�ض ك�رونا امل�ستجد.

وقال الناطق الإعالمي للنادي حممد 
الأنباء  ل�كالة  ت�سريح  يف  عاق�لة  اأب��� 
التي  الفح��سات  اإن  )ب���رتا(،  الأردن��ي��ة 
اإ�سابتني  ع��ن  ك�سفت  نتائجها  ظ��ه��رت 
العام  للمدرب  ك�رونا،  بفريو�ض  جديدتني 
ولع��ب  حم��م���د  ع�����س��ام  الأول  للفريق 

الفريق عامر اب�ه�سيب.
عدد  ارتفاع  اإىل  عاق�لة  اب���  واأ���س��ار 
اإىل  بالفريق  ك���رون��ا  بفريو�ض  امل�سابني 
ف��ح������س��ات  ك�����س��ف��ت  اأن  ب��ع��د  لع��ب��ني   3
الي����ام امل��ا���س��ي��ة ع��ن اإ���س��اب��ة ال��الع��ب 
ال��ت��زام فريق  م���ؤك��دا  زري���ق،  اأب����  حممد 
والتعليمات  ال�سحي  بالربوت�ك�ل  الرمثا 
ال�سادرة  وال�قائية  ال�سحية  والإر�سادات 

عن احتاد الكرة.

*وكاالت
األيك�سي�ض  الت�سيلي،  امل��ه��اج��م  ط��ل��ب 
�سان�سيز، من احتاد الكرة يف بالده، حت�سني 
العمل الذي يق�م به مع الالعبني ال�سباب، 
ميكنها  اجلديدة  الأجيال  اأن  يرى  ل  لأنه 
بعد  وذلك  املنتخب،  م�ست�ى  على  احلفاظ 

التعادل اأمام ك�ل�مبيا )2-2(.
ملعب  على  اأقيمت  التي  امل��ب��اراة  وبعد 

اأمريكا  ت�سفيات  �سمن  ال�طني،  �سانتياج� 
الالعب  ق��ال   ،2022 مل�نديال  اجلن�بية 
ل  ال���ق��ت  ب�سرعة،  نتحرك  اأن  “يجب 
يتغري  اأن  يجب  ال�طني  املنتخب  ينتظر.. 

بعدة طرق«.
اأن  “يجب  ميالن  اإن��رت  لع��ب  واأ���س��اف 
ال�سباب،  م�ست�ى  على  التط�ر  يف  ن�ستمر 
العمل  �سبل  حت�سني  الحت��اد  على  ينبغي 

على  ق��ادرا  منهم  اأي��ا  اأرى  ل  لأنني  معهم، 
احلفاظ على امل�ست�ى«.

وعن املباراة، اأقر املهاجم بالعمل الذي 
اأن  ال�سباب، لكنه اعترب  قام به زمالوؤه من 
احلفاظ  من  منعتهم  التي  هي  اخلربة  قلة 
متقدمة  ت�سيلي  كانت  وبعدما  الف�ز.  على 
راداميل  �سجل  الأول،  ال�س�ط  منذ   )1-2(
ال�قت  يف  لك�ل�مبيا،  ثانيا  هدفا  فالكاو 

القاتل، ليمنح فريقه التعادل خارج اأر�سه.
وقال �سان�سيز عن ذلك “�سعيد لزمالئي 
املزيد  لدينا  يك�ن  اأن  يجب  لكن  بالفريق، 
لكن ل  لقد قمنا بعمل جيد،  من اخلربة.. 

ينبغي اأن ندع هذا يحدث لنا«.
الف�ز  يحتاج  “لروخا”  منتخب  وكان 
على اأر�سه، بعد الهزمية املثرية للجدل التي 

تكبدها اأمام اأوروج�اي )2-1(.

*وكاالت
ت��سلت اإدارة اأهلي جدة اإىل اتفاق مع 
�ساريت�ض،  األفي�ض  الب��سني  الفريق،  لعب 
علم  ح�سبما  ب��ال��رتا���س��ي،  ع��ق��ده  لف�سخ 

»ك�وورة«. 
يف  لقطع  تعر�ض  ق��د  �ساريت�ض  وك��ان 
الرباط ال�سليبي الأمامي، يف اآخر مباريات 
مدة  �سيجعل  ما  املا�سي،  بامل��سم  الأه��ل��ي 

غيابه عن املالعب ط�يلة.
ودفع هذا املدير الفني للفريق، فالدان 
ال��ن��ادي  اإدارة  م��ن  للطلب  ميل�يفيت�ض، 

التعاقد مع لعب اأجنبي بدل عنه. 

وك�����ان م�����س��در يف الأه���ل���ي ق���د اأك���د 
الإدارة  اأن  �سابق،  وق��ت  يف  ل�”ك�وورة”، 
مع  لتفاهم  ال��س�ل  على  جاهدة  �ستعمل 

�ساريت�ض، من اأجل ف�سخ عقده.

كريستيانو يصدر أزمة كبرى 
لمانشستر يونايتد

إصابة عالء الشقران بفيروس كورونا

سانشيز يحذر تشيلي من مستقبل مظلم

أهلي جدة يتوصل التفاق مع ساريتش

*وكاالت
امل�ؤقتة  اللجنة  ع�س�  �سلباية،  زي���اد  و���س��ف 
ال�حدات الأردين، الأربعاء، قرارات احتاد  لإدارة 
يتعلق  فيما  �س�اء  امل��درو���س��ة«،  ب�«غري  القدم  ك��رة 
لل��سع  ا�ستنادا  املباريات  جدولة  اأو  بامل�سابقات 

ال�بائي.
خا�سة  ت�����س��ري��ح��ات  خ���الل  ���س��ل��ب��اي��ة،  وق����ال 
متخبطة  الأردين  الحتاد  “قرارات  ل�”ك�وورة”: 
تتدرب  العمرية  الفئات  وف��رق  العام،  بداية  منذ 
م�سري  ح�سم  بانتظار  تت�قف  اأخ��رى  ويف  اأحيانا، 
قبل  ر�سميا  اإلغائها  عن  الإع��الن  ليتم  امل�سابقات، 

ي�مني فقط«.
على  التاأكيد  يتم  اأن  املعق�ل  من  “لي�ض  وتابع: 
اإقامة بط�لة كاأ�ض الأردن، ثم ت�سحب قرعتها وبعد 
اأن اأحد م�ظفي  اإلغاوؤها.. م�سكلتنا كذلك  اأيام يتم 

الحتاد، يتعامل مع نادي ال�حدات وكاأنه خ�سم له، 
فاأين ال�سفافية؟«.

الحت��اد  ق��ام  كيف  اأي�سا  “ن�ستغرب  واأردف: 
وتطبيقه،  فجاأة  الآ�سي�ي  الربوت�ك�ل  باعتماد 
من  وع��ددا  ال�حدات  ك�رونا  فريو�ض  داه��م  عندما 
مع  يتعامل  كان  املا�سية  الفرتة  طيلة  لكنه  الفرق، 
جدولة  و�سمن  خمتلفة،  بطريقة  ح��الت  هكذا 

مريحة للمباريات امل�ؤجلة، فاأين العدالة؟«.
واأو�سح �سلباية: “هناك 11 لعبا من ال�حدات 
والحتاد  ي�ما..   12 منذ  التدريب،  يف  ي�سارك�ا  مل 
ي�م  ال���دوري،  ببط�لة  ال�سريح  مع  مباراتنا  ح��دد 
الذين  اأن  رغم  اجلاري،  الأول  ت�سرين  اكت�بر/   21
اجلهاز  ودون   ،14 ع��دده��م  يبلغ  حاليا  ي��ت��درب���ا 

الفني«.
وكان ال�حدات قد اأ�سدر اعرتا�سا ر�سميا �سديد 
اأ�سدره  الذي  امل�ؤجلة  املباريات  جدول  على  اللهجة، 

الحتاد الأردين.
اأي�سا  ي�سغل  ال��ذي  �سلباية،  اأن  بالذكر  جدير 
زال  ما  بال�حدات،  القدم  كرة  ن�ساط  مدير  من�سب 
اإ�سابته  ثب�ت  بعد  امل��ن��زيل،  احلجر  ف��رتة  مي�سي 

بفريو�ض ك�رونا.
القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  ال�حدات  وطالب 
بالعدالة وال�ق�ف على م�سافة واحدة بني الأندية 

كافة.
و�سجل نادي ال�حدات اعرتا�سًا ر�سميا عرب بيان 
على  فيه  حتفظ  الر�سمي  م�قعه  خ��الل  من  ن�سره 
والذي  املحرتفني  دوري  يف  امل�ؤجلة  مبارياته  جدول 

اأ�سدره احتاد الكرة اأم�ض الإثنني.
نادي  امللك،  اأ�سا�ض  “العدل  البيان:  يف  وج��اء 
كان  حيث  خانقة  �سحية  ب��اأزم��ة  مي��ر  ال���ح��دات 
يت�قع اأن يتعامل معه احتاد الكرة بعدالة، وبحيث 
من  لعبيه  ل�سفاء  املنا�سبة  الفر�سة  على  يح�سل 
فريو�ض ك�رونا ويك�ن كبقية الأندية جاهزًا خل��ض 

مبارياته ».
رائحة  ن�ستم  ال�حدات  نادي  يف  “اإننا  واأكمل: 
اأم��ام  مباراته  فريقنا  بخ��ض  ال��ق��رار  من  غريبة 
مع  يتنافى  ك�نه  الآن،  م��ن  اأي���ام   8 بعد  ال�سريح 
ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا �سمن  ال��ط��ب��ي��ة  الج������راءات 
يف  املخت�سة  اجلهات  قبل  من  املعتمد  الربوت�ك�ل 
اأ�سب�عني يف  الدوري ملدة  اإيقاف  الأردن وين�ض على 
التاأكد  ويجب  اأندية  ثالثة  يف  لعبني  اإ�سابة  حال 

من �سالمتهم قبل الع�دة للمناف�سات«.
واأو�سح: “اإن ما يجري يجعلنا ن�سعر باأن الحتاد 
ويجعلنا  الأن��دي��ة،  مع  خمتلفني  مبكيالني  يتعامل 
ن�سك يف �سالمة الن�ايا وهذا اأمر لي�ض باجلديد على 
الذي  الأم��ر  ال�حدات،  ون��ادي  الكرة  احتاد  عالقة 

يدع�نا اإىل اإعادة جدولة مباريات الفريق«.
لل�حدات  الفني  املدير  زمع  اأب�  عبداهلل  وخ�ض 
الر�سالة  مبثابة  ك��ان  اأي��ام  قبل  بت�سريح  ك����وورة 
ال�ستباقية امل�جهة لالحتاد الأردين قبل اتخاذ اأي 
قرار ح�ل م�اعيد املباريات امل�ؤجلة، حيث اأبدى فيها 
الربت�ك�ل  على  تعديالت  اأي  اإح��داث  من  خماوفه 
جديدة  تعديالت  اأي  اأن  اإىل  لفتًا  املعتمد،  ال�سحي 
جت�سيدًا  الإياب  مرحلة  بداية  مع  تطبق  اأن  ينبغي 

للعدالة بني جميع الأندية.

*وكاالت
اأعلن النادي الفي�سلي الأربعاء، عن ت�سديد مبلغ 
متهيدا  اأجانب،  وحمرتفني  ملدربني  دولر  األف   170
متنعه  والتي  بحقه  الدولية  الإيقاف  عق�بة  لرفع 

من ت�سجيل لعبني جدد.
وك��ان ع��دد م��ن امل��درب��ني وامل��ح��رتف��ني الأج��ان��ب 
بامل�ا�سم  الفي�سلي  فريق  �سف�ف  يف  لعب�ا  الذين 
يف  ال��ن��ادي  على  �سكاوى  رف��ع���ا  املا�سية،  الكروية 
قام  ال��ذي  )الفيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد 
بدوره بايقاع عق�بة منع النادي من ت�سجيل لعبني 

جدد خالل فرتة النتقالت.

�سامر  الفي�سلي  ال��ن��ادي  ���س��ن��دوق  اأم���ني  واأك���د 
احل�راين، ل�كالة الأنباء الأردنية )برتا( الأربعاء، 
اأن النادي �سدد قيمة ال�سكاوى التي بلغت 170 األف 
لعبني  لت�سجيل  القيد  ب��اب  فتح  وبالتايل  دولر، 
بداأت  التي  ال�ست�ية  النتقالت  فرتة  خالل  جدد 

الأحد املا�سي وتنتهي ي�م 20 ال�سهر احلايل.
لعبني  �سي�ستقطب  الفي�سلي  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
حمليني واجانب يف فرتة النتقالت احلالية لتعزيز 
�سف�ف فريقه لكرة القدم ا�ستعدادا ملباريات الفريق 
مرحلة  ومباريات  املحرتفني،  دوري  بذهاب  امل�ؤجلة 

الإياب من الدوري التي تنطلق ي�م 5 ال�سهر املقبل.

*وكاالت
دوري  حكام  الأربعاء،  القدم  كرة  احتاد  اخ�سع 
بعد  جديد،  ك�رونا  لفح�ض  القدم  لكرة  املحرتفني 
املحرتفني  ب��دوري  مباراة  اأدار  حكم  اإ�سابة  ثب�ت 

ال�سبت املا�سي.
التق�سي  جلنة  با�سراف  لفح�ض  احلكام  وخ�سع 

ال�بائي بانتظار ا�سدار النتائج قريبا، وقبل انطالق 
وكانت  املقبل.  الأرب��ع��اء  ي���م  الر�سمية  املناف�سات 
ال�سلط  م��ب��اراة  حكم  لها  خ�سع  التي  الفح��سات 
و�سباب العقبة التي جرت ال�سبت املا�سي، ك�سفت عن 
اإ�سابة احلكم بك�رونا ما دفع الحتاد لدع�ة لعبي 

الفريقني لإجراء فح�ض ك�رونا جديد.

*وكاالت
اأعلن املهاجم خالد الدردور، ف�سخ عقده مع فريق 

�سحاب لكرة القدم، بعدما مثله ملدة ن�سف م��سم. 
م�قع  على  ح�سابه  عرب  ال���دردور،  خالد  واأك��د 
اأجن��ز  اأن��ه  ال��ث��الث��اء،  ال��ي���م  ب���ك،  في�ض  الت�ا�سل 
وجهته  حتديد  انتظار  يف  �سحاب،  م��ع  املخال�سة 

املقبلة. 
وبداأ الدردور، م�سريته مع فريق الرمثا، ثم انتقل 
امل��سم  بداية  ي�قع  اأن  قبل  البقعة،  �سف�ف  اإىل 
اأعلن  قد  �سحاب،  نادي  كان  �سحاب.   ل�سالح  احلايل 
اأنه ب�سدد التعاقد مع عدد من املحرتفني  اأيام،  قبل 

الأجانب، وخا�سة على م�ست�ى خط الهج�م.

*وكاالت
�سيدورف،  كالرن�ض  اله�لندي  اأع��رب 
خماوفه  عن  ال�سابق،  مدريد  ري��ال  جنم 
للبلجيكي  التناف�سية  العقلية  ب�����س��اأن 
ال��ذي  املريينجي،  جناح  ه���ازارد،  اإي��دي��ن 
من  ان�سمامه  منذ  منه  املنتظر  يقدم  مل 
هازارد  و�سارك  املا�سي.  ال�سيف  ت�سيل�سي، 
مع الريال يف 22 مباراة فقط، يف خمتلف 
امل�سابقات، حيث �سجل هدًفا واحًدا وقدم 
6 متريرات حا�سمة، بينما تعر�ض للعديد 
من الإ�سابات التي اأبعدته لفرتات ط�يلة.
وق����ال ����س���ي���دورف ع���ن ذل����ك، خ��الل 
“�سب�رت”  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات 
اإن هازارد ميكنه  “قلت دائًما  الكتال�نية: 
اأن يك�ن يف القمة مع اأف�سل الالعبني، لكن 
لكي  متحم�ض  ه�  هل  احلقيقي:  ال�س�ؤال 
الأ�سط�رتني  وبخ�س��ض  كذلك؟«.  يك�ن 
رون��ال��دو  وك��ري�����س��ت��ي��ان���  مي�سي  ل��ي���ن��ي��ل 
الط�احني  جنم  ق��ال  بينهما،  واملناف�سة 
لياقتهما  ع��ل��ى  ح��اف��ظ��ا  “اإذا  ال�����س��اب��ق: 
امل�ست�ى  يف  �سيظالن  واحل��اف��ز،  البدنية 
هل  حالًيا..  “الأهم  واأ���س��اف:  الأع��ل��ى«. 

احل��ايل  اجليل  م��ن  لعبني  ن��رى  اأن  ميكن 
ي�ستطيع�ن ال��س�ل لنف�ض امل�ست�ى؟«.

من  العديد  “هناك  �سيدورف:  وختم 
مكانهما،  يحل�ا  اأن  ميكنهم  الذين  الالعبني 
لدينا  ل�كاك�..  اأو  بروين  دي  نيمار،  مثل 

ميكنه  اإنه  دائًما  قلت  الذي  ه��ازارد،  ا  اأي�سً
ال��س�ل لذلك”.

شلباية: قرارات االتحاد
 األردني غير مدروسة

الفيصلي يسدد 170 ألف دوالر لرفع 
عقوبة منعه من تسجيل العبين

فحص كورونا جديد
 لحكام دوري المحترفين

الدردور يفسخ عقده مع سحاب

سيدورف يشكك في عقلية هازارد التنافسية
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*وكاالت
خا�س�ا  مرمى  حرا�ض  هناك  ك��ان  اإذا 
لكرة  اأوروب��ا  اأبطال  ل��دوري  النهائي  ال��دور 
ارتكب�ا  ع��ددا  اأق��ل  حرا�ض  فهناك  القدم، 
على  الأه���م  اللقب  فرقهم  كلفت  اأخ��ط��اء 

الأوروبية. الأندية  مناف�سات  م�ست�ى 
كاري��ض  ل�ري�ض  املرمى  حار�ض  وك��ان 
ليفرب�ل  كلفا  فادحني  خطاأين  ارتكب  قد 
ت�سبب  حيث  الأوروب���ي  اللقب  الإجنليزي 
 /  1 الإ�سباين  مدريد  ريال  اأمام  هزميته  يف 
3 يف نهائي دوري الأبطال 2018 يف كييف، 
تلك  من  التخل�ض  اإىل  يتطلع  احلار�ض  لكن 
انطالقة  حتقيق  عرب  ال�سيئة  الذكريات 
برلني  ي�ني�ن  اإىل  الن��ت��ق��ال  م��ع  ج��دي��دة 

الأملاين على �سبيل الإعارة.
وقال كاري��ض خالل تقدميه ر�سميا اأمام 
جتاوزت  “لقد  اأي��ام:  قبل  الإع��الم  و�سائل 

عدة  واجه  وقد  ط�يلة”،  فرتة  منذ  الأمر 
التي  امل�سريية  الأم�سية  تلك  ب�ساأن  اأ�سئلة 

الأوكرانية كييف. العا�سمة  عا�سها يف 
ك��اري������ض قد  ك���ان  امل���ب���اراة،  ت��ل��ك  ويف 
ب��دون  �سددها  لكنه  ال��ك��رة  ت���زي��ع  ح��اول 
ريال  جنم  بنزميا  كرمي  لي�ستخل�سها  تركيز 
مدريد وي�سددها يف ال�سباك، وبعدها اأخفق 
�سددها  �سهلة  لكرة  الت�سدي  يف  كاري��ض 
ليت�سبب  بعيدة،  م�سافة  م��ن  بيل  ج��اري��ث 

احلار�ض يف هزمية ليفرب�ل 1 / 3 .
عالقة  لكاري��ض  �سلبية  �س�رة  وظلت 
مل  اأنه  رغم  امل�سجعني  من  العديد  اأذهان  يف 
بكرة  تاأثر  قد  احلار�ض  كان  اإذا  ما  يت�سح 
وا�سطدمت  رام��ض  �سريجي�  �سددها  ق�ية 

بق�ة. براأ�سه 
وب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر ع��ن ت��ل��ك الأح�����داث، 
عرو�سه  ن�سيان  “جرى  باأنه  كاري��ض  ي�سعر 

ما”،  �سيئا  اأملانيا  يف  �سابق  وقت  يف  الق�ية 
اأرب��ع��ة  م��ن  اأك���رث  منذ  غ��ائ��ب  “اأنا  م�سيفا 

اأع�ام.«
كل�ب  ن�سيحة 

بناء  اأمل��ان��ي��ا  يف  للعب  ك��اري������ض  وي��ع���د 
الفني  املدير  كل�ب  ي�رجن  من  ن�سيحة  على 
ب�سكل  كاري��ض  عن  دافع  والذي  لليفرب�ل، 
حرا�سة  يف  تغيريا  اأج���رى  لكنه  �سخ�سي 
بعقد  كاري��ض  انتقل  وقد  الفريق،  مرمى 
انتقاله  قبل  الرتكي،  ب�سكتا�ض  اإىل  اإع��ارة 
م�ؤخرا بعقد اإعارة اآخر اإىل ي�ني�ن برلني.

ماينز  م��رم��ى  ح��ار���ض  ك��اري������ض  وق���ال 
خط�ة  �ستك�ن  اإنها  )كل�ب(  “قال  ال�سابق: 

جيدة ».
ونظرا لأن كاري��ض ل يزال يف ال�سابعة 
متاحة  فالفر�سة  ع��م��ره،  م��ن  والع�سرين 
�سرح  وقد  اإليه،  ي�سعى  ما  لتحقيق  اأمامه 

اأثبت  واأن  التميز  “اإىل  ي�سعى  اإن��ه  قائال 
جمددا اأنني حار�ض مرمى جيد حقا.«

ع�دته  كاري��ض  ي�سجل  اأن  ويحتمل 
ال�سبت  ي���م  الأمل����اين  ال����دوري  ملناف�سات 
اأم��ام  ب��رل��ني  ي���ن��ي���ن  م��ب��اراة  ع��رب  املقبل 

�سالكه. م�سيفه 
جرى  اإذا  “جاهزيته”  كاري��ض  واأعلن 
م��ن��ح��ه ال��ف��ر���س��ة ع��ل��ى ح�����س��اب احل��ار���ض 
اإىل  ان�سم  ال��ذي  ل�ثه  اأن��دري��ا���ض  الآخ���ر 
وذلك  امل��سم،  بداية  قبل  برلني  ي�ني�ن 
ال�سابق  الأ���س��ا���س��ي  احل��ار���ض  رح��ي��ل  بعد 

جيكيفيت�ض. رافال  للفريق 
الفني  امل��دي��ر  في�سر  اأور����ض  يعلن  ومل 
احل��ار���ض  ع��ن  الآن  حتى  ب��رل��ني  لي�ني�ن 
اأن  اإىل  كاري��ض  ويتطلع  للفريق،  الأول 
يلعب هذا الدور، وقد �سرح قائال :”اأتطلع 

اإىل تقدمي عرو�ض مقنعة يف كل ي�م.”

كاريوس يبحث عن تجاوز ذكريات كييف في برلين
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*بريوت
تطلعه  ع��ن  الأرب���ع���اء،  لبنان،  اأع���رب 
مع  البحرية  احل��دود  تر�سيم  اإجن��از  اإىل 
اإ�سرائيل “�سمن مهلة زمنية معق�لة”، وفق 
الطّيار  الركن  العميد  ال�فد  رئي�ض  قال  ما 
الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  يا�سني  ب�سام 

ب��ساطة اأمريكية ورعاية الأمم املتحدة.
من  الأوىل  اجلل�سة  الأربعاء،  وعقدت، 
اإج��راءات  و�سط  الطرفني  بني  املفاو�سات 
املتحدة  الأمم  لق�ة  مقر  يف  م�سددة  اأمنية 
لبنان  ج��ن���ب  يف  ال��ن��اق���رة  منطقة  يف 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  م�ساعد  بح�س�ر 
�سينكر،  ديفيد  الأدن���ى،  ال�سرق  ل�س�ؤون 
لبنان  يف  املتحدة  ل��الأمم  اخلا�ض  واملن�سق 
ن�ض  وف��ق  ي��ا���س��ني،  وق���ال  ك�بيت�ض.  ي��ان 
اإثر  اللبناين  اجلي�ض  ن�سرها  التي  الكلمة 
يطلق  �س�ف  الي�م  “لقاوؤنا  اجلل�سة  انتهاء 
�سفارة قطار التفاو�ض التقني غري املبا�سر، 
ميل  الألف  م�سرية  يف  اأوىل  خط�ة  وي�سكل 

ح�ل تر�سيم احلدود اجلن�بية«.

وطننا  م�سلحة  من  “انطالقّا  واأ�ساف 
التفاو�ض  عجلة  ت�سري  لأن  نتطلع  العليا 
�سمن  امللف  هذا  اإجن��از  من  متكننا  ب�ترية 

مهلة زمنية معق�لة«.
الأط��راف  “لقيام  تطلعه  عن  واأع��رب 
التزامات  من  عليها  يت�جب  مبا  الأخ��رى 
ال��ق��ان���ن  متطلبات  حتقيق  ع��ل��ى  مبنية 
املداولت”،  �سرية  على  واحلفاظ  الدويل 
م�سددًا على اأن “تثبيت حما�سر ومناق�سات 
املبا�سر،  غري  التقني  التفاو�ض  اجتماعات 
بعد  يتّم  للرت�سيم  النهائية  ال�سيغة  كذلك 
اللبنانية  ال�سيا�سية  ال�سلطات  ت�سديق 

املخت�سة عليها«.
كل  بجه�د  اللبناين  ال�فد  رئي�ض  ونّ�ه 
من ال�ليات املتحدة “ال�سديقة للم�ساعدة 
والأمم  وبناء”،  ايجابي  ج�  تاأ�سي�ض  على 
اأ�سا�سي  “بجهد  قيامها  اآم��ل  التي  املتحدة 
فاعل جلهة تنظيم اآليات التفاو�ض وح�سن 

�سري العملية التفاو�سية«.
التفاو�ض  جل�سة  ُتعقد  اأن  املقرر  ومن 

م�سدر  اأفاد  ما  وفق  اأكت�بر   28 يف  الثانية 
ع�سكري وكالة فران�ض بر�ض يف وقت �سابق. 
ملفاو�سات  الفتتاحية  اجلل�سة  انتهت 
لبنان  ب��ني  ال��ب��ح��ري��ة  احل����دود  ت��ر���س��ي��م 
الي�نيفيل  ق�ات  قيادة  مقر  يف  واإ�سرائيل 

يف الناق�رة جن�بي البالد، الأربعاء.
اأكت�بر  وتقرر عقد اجتماع ثان يف 28 
م�����س��در ع�سكري  م��ا ذك���ر  وف���ق  اجل����اري، 

لبناين.
اأك��رث  الأول  الج��ت��م��اع  ي�ستغرق  ومل 
الأمم  ملن�سق  كلمات  تخلله  ���س��اع��ة،  م��ن 
وم�ساعد  ك�بيت�ض،  يان  لبنان  يف  املتحدة 
ال�سرق  ل�س�ؤون  الأمريكية  اخلارجية  وزير 
ال���ف��د  ورئ��ي�����ض  �سينكر،  دي��ف��ي��د  الدن����ى 
اللبناين العميد ب�سام يا�سني، ورئي�ض ال�فد 

الإ�سرائيلي.
تامة  �سرية  و���س��ط  الج��ت��م��اع  وع��ق��د 
ي�سمح  مل  التي  الإعالم  و�سائل  عن  وبعيدا 
عقد  حيث  ال��ق��اع��ة،  م��ن  ب��الق��رتاب  لها 
املتحدة وو�ساطة  الجتماع برعاية الأمم 

�س�رة  اأخذ  على  لبنان  واعرت�ض  اأمريكية، 
تذكارية لالجتماع.

غري  املفاو�سات  هذه  اأن  لبنان  وي�سدد 
مبا�سرة، وهي تقنية وفنية بحتة حمددة 
ول  البلدين،  بني  احلدود  تر�سيم  مب�ساألة 

عالقة لها باأي عالقات مع اإ�سرائيل.
وقد اعرت�ض كال من حزب اهلل وحركة 
لأنه  املفاو�ض،  ال�فد  ت�سكيلة  على  اأم��ل، 
الع�سكريني  على  يقت�سر  ومل  مدنيني  ي�سم 
الذي  اللبناين  الع�سكري  ال�فد  غرار  على 
الدورية  الثالثية  ي�سارك يف الجتماعات 

يف مقر الي�نيفيل يف الناق�رة.
املفاو�ض  ال�فد  ت�سكيل  باإعادة  وطالبا 
والعقيد  يا�سني  ب�سام  العميد  ي�سم  ال��ذي 
قطاع  اإدارة  هيئة  وع�س�  ب�سب��ض  م��ازن 
القان�ن  يف  واخلبري  �سباط  و�سام  البرتول 

الدويل جنيب م�سيحي.
وكانت رئا�سة احلك�مة قد عربت اأي�سا 
لل�فد  الرئا�سة  ت�سكيل  من  ا�ستيائها  عن 

املفاو�ض من دون التن�سيق معها.

*وكاالت
الق�سف  واأذربيجان  اأرمينيا  تبادلت 
املا�سية، فيما هدد رئي�ض  ال�ساعات  خالل 
العالقات  بقطع  علييف،  اإلهام  اأذربيجان، 
ت��ع��رتف  دول����ة  اأي  م���ع  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 

با�ستقالل اإقليم ناغ�رين كاراباخ.
واأك����د م�����س��اع��د رئ��ي�����ض اأذرب��ي��ج��ان، 
منذ  تتعر�ض  تارتار  مدينة  اأن  الأربعاء، 
جانب  من  �سديد  مدفعي  لق�سف  ال�سباح 

اجلي�ض الأرميني.
على  ح�سابه  على  تغريدة  يف  واتهم 
“ت�يرت” اأرمينيا بخرق الهدنة الإن�سانية، 
وا�سفا ما تردده اأرمينيا بالتزامها بالهدنة 

باأنه “نفاق وا�سح” على حد تعبريه.
يف املقابل، نفت وزارة الدفاع الأرمينية 
ا���س��ت��ه��داف امل��دي��ن��ة حم��م��ل��ة ال��ق��ي��ادة 

ال�سيا�سية الع�سكرية لأذربيجان م�س�ؤولية 
تفيري ما �سمته منطق العمليات الع�سكرية.
ل����زارة  ال�سحفي  ال�����س��ك��رت��ري  وذك���ر 
اجل�ية  “الق�ات  اأن  الأرمينية  ال��دف��اع 

اأرمينية  معدات  ا�ستهدفت  الأذربيجانية 
كاراف�سار  مع  للحدود  املتاخمة  احلدود  يف 
اأه��داف  ملهاجمة  ت�ستعد  كانت  اأنها  بزعم 

اآذرية وه� ادعاء كاذب وحم�ض افرتاء«.
ال��دف��اع  وزارة  اأع��ل��ن��ت  ال�����س��ي��اق،  يف 

اأنها ق�سفت م�قعني لإطالق  الأذربيجانية 
�س�اريخ يف ارمينيا ا�ستخدما بح�سب ق�لها 
يف  النزاع  خالل  مدنية  مناطق  ل�ستهداف 

ناغ�رين كاراباخ.
اأن  الأرم��ن��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  واأك����دت 

لق�سف  تعر�ست  اأرا���س��ي��ه��ا  على  مناطق 
ق�سفت  تك�ن  اأن  نف�سه  ال�قت  يف  نافية 
من  “حتتفظ”  اأنها  وم���ؤك��دة  اأذرب��ي��ج��ان، 
بنية  اأي  ا�ستهداف  “بحق  و�ساعدا  الآن 
حتتية او جتهيزات ع�سكرية على اأرا�سي 

اأذربيجان«.
الرو�سية  اإن��رتف��اك�����ض  وك��ال��ة  ونقلت 
اإلهام علييف رئي�ض اأذربيجان  لالأنباء عن 
ق�له اإن بالده م�ستمرة يف عملية ع�سكرية 

لتحرير اأرا�سي يف ناغ�رين كاراباخ.

وه�����دد ع��ل��ي��ي��ف ب��ق��ط��ع ال��ع��الق��ات 
ت��ع��رتف  دول����ة  اأي  م���ع  ال��دب��ل���م��ا���س��ي��ة 

با�ستقالل اإقليم ناغ�رين كاراباخ.
�سريغي  الرو�سي،  الدفاع  وزي��ر  وح��ث 
اللتزام  على  واأذربيجان  اأرمينيا  �س�يغ�، 
ناغ�رين  منطقة  يف  النار  اإط��الق  ب�قف 
كاراباخ وذلك يف مكاملة هاتفية مع نظرييه 
الدفاع  وزارة  ذك��رت  ح�سبما  البلدين،  يف 

الرو�سية الأربعاء.

*رام اهلل 
مي  الفل�سطينية  ال�سحة  وزيرة  خاطبت 
حق�قية  دولية  منظمات  الربعاء،  الكيلة 
لإنقاذ  والعاجل  الف�ري  للتدخل  واإن�سانية، 
عن  امل�سرب  الأخ��ر���ض  ماهر  الأ���س��ري  حياة 
�سج�ن  يف  الت�ايل  على   80 ال�  للي�م  الطعام 

. ال�سرائيلي  الحتالل 
متطابقة  ر���س��ائ��ل  يف  ال����زي���رة  وق��ال��ت 
اأبًا فل�سطينيًا  “هناك  اإن  للمنظمات الدولية، 
�سرير مب�ست�سفى  مي�ت ج�عًا وه� مكبل على 
الح��ت��الل  دول��ة  ترف�ض  حيث  اإ�سرائيلي، 
الإفراج عنه، رغم تده�ر حالته ال�سحية”. 
ما  على  العامل  دول  �سمت  اأن  الكيلة  واأك��دت 
الإ�سرائيلي  “كابالن”  م�ست�سفى  يف  يجري 
على  اإ���س��رائ��ي��ل  ي�سجع  الأخ���ر����ض  ل��الأ���س��ري 
الإن�سانية.   معاين  لأب�سط  تنكرها  يف  امل�سي 
اآلم  من  يعاين  الأخر�ض  الأ�سري  اأن  واأ�سافت 
حادة يف ج�سده، واإغماءات متكررة، و�سع�بة 
من  وفقد  امل�سي،  ي�ستطيع  ول  احل��دي��ث،  يف 
وزنه اأكرث من 25 كيل�غراما. واأكدت متابعة 

لل��سع  الفل�سطينية  واحل��ك���م��ة  ال��ق��ي��ادة 
الحتالل  حمملة  الأخر�ض،  لالأ�سري  ال�سحي 

والأ�سري  حياته.   عن  امل�س�ؤولية  الإ�سرائيلي 
ي�ا�سل  ج��ن��ني،  م��ن  ع��ام��ًا(   49( الأخ���ر����ض 
على  الثمانني  للي�م  ال��ط��ع��ام  ع��ن  اإ���س��راب��ه 

م�ست�سفى  يف  الح��ت��الل  ويحتجزه  ال��ت���ايل، 
�سحية  ظروف  و�سط  الإ�سرائيلي،  “كابالن” 

غاية يف اخلط�رة. 

اتفاق »الحدود البحرية« مع 
إسرائيل.. لبنان يشترط »المدة«

قصف »مستعر« بين أرمينيا 
وأذربيجان.. وعلييف يتوعد

وزيرة الصحة الفلسطينية تخاطب مؤسسات 
دولية للتدخل إلنقاذ حياة األسير األخرس

*رام اهلل 
الأخ��ر���ض،  م��اه��ر  الفل�سطيني  الأ���س��ري  دخ���ل 
الطعام  عن  املفت�ح  باإ�سرابه   80 ال�  ي�مه  الأربعاء، 
على  احتجاًجا  ال�سرائيلي  الحتالل  �سج�ن  داخل 
تده�ر  تاأكيدات  و�سط  الإداري،  اعتقاله  ا�ستمرار 

حالته ال�سحية ب�سكل خطري جدًا.
وقالت هيئة الأ�سرى واملحررين الفل�سطينيني يف 
بيان، اإن الأ�سري الأخر�ض بات غري قادر على الكالم 
والنطق ب�سكل طبيعي ويعاين من حالة هزال واآلم 
حادة يف الي�م الثمانني لإ�سرابه املفت�ح عن الطعام 
حياته،  عن  الكاملة  امل�س�ؤولية  الحتالل  حمملة 
الن�سان  حق�ق  ومنظمات  الدويل  املجتمع  ونا�سدت 
حياته  لنقاذ  والعاجل  الف�ري  التدخل  ب�سرورة 

قبل ف�ات الوان. 
الحتالل  �سلطات  اأخطرت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
من  فل�سطينيا  الرب��ع��اء،  الي�م  فجر  الإ�سرائيلي، 

خربة الفار�سية بالأغ�ار ال�سمالية املحتلة ، باإزالة 
يف  الأغ����ار  ملف  م�س�ؤول  وق��ال  ال�سكنية.  خيمته 
ق�ات  اإن  بيان  يف  ب�سارات  معتز  ط�با�ض  حمافظة 
الحتالل ال�سرائيلي اأخطرت باإزالة خيمة �سكنية 
تع�د لأحد امل�اطنني يقطن فيها ه� وا�سرته وذلك 

حتت حجج اأمنية وع�سكرية احتاللية واهية.
اإ�سرائيليان  جنديان  اأ�سيب  اخ��ر،  جانب  م��ن 
بجروح، فجر الأربعاء، خالل اقتحام ق�ة ع�سكرية 
نابل�ض  مدينة  �سرق  بالطة  ملخيم  كبرية  ا�سرائيلية 

�سمال ال�سفة الغربية املحتلة.
وقال الناطق با�سم جي�ض الحتالل ان اجلنديني 
م�اطنني  لعتقال  ع�سكرية  عملية  خ��الل  اأ�سيبا 
اأحدهما  اأن  اإىل  م�سريا  املخيم،  داخ��ل  فل�سطينيني 
نتيجة  طفيفة  والآخ���ر  مت��سطة  بجروح  اأ�سيب 
قبل  من  احلارقة  والزجاجات  باحلجارة  رجمهم 

ال�سبان الفل�سطينيني داخل املخيم.

*واشنطن
قال الرئي�ض الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، 
اأنه »�س�برمان« بعد تناول  اإنه اأح�ض بنف�سه كما ل� 
اأحد الأدوية التي كان يعالج بها �سد »ك�فيد -19«.

وكان ترامب قد ع�لج بعد اإ�سابته بعدوى ك�رونا 
مب�سل جتريبي يعتمد على الأج�سام امل�سادة اأنتجته 

اإحدى ال�سركات الأمريكية.
مل�ؤيديه  جتمع  اأم���ام  الأم��ريك��ي  الرئي�ض  وق��ال 
التي  احل��ال��ة  ه��ذه  و���س��ف  يف  بن�سلفانيا  ب���لي��ة 
ما،  �سيئا  تناولت  اأنني  ه�  اأعرفه  ما  “كل  اعرتته: 
مهما كان، لكني �سعرت بتح�سن �سريع جدا. ل اأعرف 
مرده. الأج�سام امل�سادة. ل اأعرف لقد تناولته وقلت 

اإين اأح�ض بنف�سي مثل �س�برمان«.
واأكد ترامب عالوة على ذلك، اأنه ط�ر حتى الآن 
مناعة، وه� ل ي�سكل خطرا على الآخرين من حيث 

نقل عدوى فريو�ض ك�رونا.

باأن  اأبلغ�ه  الأطباء  اأن  الأمريكي  الرئي�ض  وروى 
املن�سة  من  النزول  “ميكنني  م�سيفا  مناعة،  لديه 
رجال  اجلميع  �ساأقبل  اجلميع.  تقبيل  يف  والبدء 
ون�ساء«.كما اأعرب ترامب كذلك عن �سكره لالأطباء 
واحد  �سيء  “هناك  قائال:  بعالجه،  قام�ا  الذين 
بنف�سك  ت�سعر  ل  كنت  اإذا  رئي�سا،  ك�نك  يف  رائ��ع 
كنت  مما  اأك��رث  اأطباء  فلديك  باملئة،   100 بن�سبة 
تعتقد اأنهم م�ج�دون يف العامل. كنت حماطا بنح� 
14 منهم«.وانتقد املعار�س�ن ترامب لرف�سه ت�سجيع 
البيت  يف  والعاملني  النتخابية  اللقاءات  يف  اأن�ساره 
اللتزام  اأو  لل�قاية  كمامات  و�سع  على  الأبي�ض 

بالتباعد الجتماعي.
م�ساعدي  من  الأق��ل  على  م�ساعدا   11 واأ�سيب 
من  اأك��رث  اأ�ساب  ال��ذي  بالفريو�ض،  املقربني  ترامب 
اأكرث  وقتل  املتحدة  ال�ليات  يف  �سخ�ض  ملي�ن   7.8
من 214 األفا ودفع ماليني اآخرين خارج �س�ق العمل.

*وكاالت
خطة  على  ال��دويل،  البنك  اإدارة  جمل�ض  واف��ق 
ح�س�ل  ل�سمان  دولر،  مليار   12 بقيمة  م�ساعدة 
لفريو�ض  امل�سادة  اللقاحات  على  النامية  ال���دول 

ك�رونا امل�ستجد ب�سرعة، عندما ت�سبح متاحة.
اإن  بيان،  يف  الدولية  املالية  امل�ؤ�س�سة  وقالت 
وت�زيع  ���س��راء  “لتم�يل  �سي�ستخدم  املبلغ  ه��ذا 
مل�اطني   19 ك�فيد  وعالجات  وفح��سات  لقاحات 
الأم���ال  “هذه  اأن  اإىل  م�سرية  النامية”،  ال��دول 

مليار  اإىل  ي�سل  م��ا  لتطعيم  تكفي  اأن  يفرت�ض 
�سخ�ض«.

“اإ�سارة  اإر�سال  اأنه يعتزم  الدويل  البنك  واأو�سح 
الدوائية، مفادها  وال�سناعات  البح�ث  اإىل �سناعة 
اأنه يحق مل�اطني الدول النامية اأي�سا احل�س�ل على 

لقاحات لك�فيد 19 اآمنة وفعالة«.
الدول  مل�ساعدة  فنيا  دعما  �سي�فر  اأنه  واأ�ساف 
وا�سع،  نطاق  على  اللقاحات  لت�زيع  ال�ستعداد  على 

بالتن�سيق مع ال�سركاء الدوليني.

*رام اهلل 
احتجزت ق�ات الحتالل الإ�سرائيلي، الأربعاء، 
ال�ساك�ت  عني  يف  مطاردتهما  بعد  اثنني،  راعيني 

بالأغ�ار ال�سمالية املحتلة.
يف  دراغمة  ع��ارف  الغ���ار  ملف  م�س�ؤول  وق��ال 
رعيهما  اأثناء  راعيني،  احتجز  الحتالل  ان  بيان، 
م�ا�سيهما يف �سه�ل ال�ساك�ت، م�سريا اإىل اأن الحتالل 

طارد م�ا�سي عدد من الرعاة يف املنطقة.
كما �سلم جي�ض الحتالل الإ�سرائيلي، الربعاء، 
فل�سطينية  مدر�سة  بهدم  يق�سي  ع�سكريا  ق���رارا 
ابتدائية مت مت�يل بنائها من قبل الإحتاد الأوروبي 
�سرق  التني  راأ���ِض  يف  الرع�ي  ال�سكاين  التجمع  يف 

فة الَغربية،وذلك بحجة  مدينة رام اهلل َو�سط ال�سِ
عدم الرتخي�ض من قبل �سلطات الحتالل.

و���س��ن��ت ق����ات الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، فجر 
مناطق  يف  وا�سعة  واعتقالت  دهم  حملة  الأربعاء، 
طالت  املحتلة،  والقد�ض  الغربية  بال�سفة  خمتلفة 

13 فل�سطينيا.
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني يف بيان، ان ق�ات 
كثيف  اطالق  و�سط  اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتالل 
وط�لكرم  نابل�ض  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان 
ورام اهلل والبرية وبيت حلم واخلليل وجنني واأحياء 
امل�اطنني  واعتقلت  املحتلة  ال�سرقية  بالقد�ض  عدة 

الثالثة ع�سر.

األسير الفلسطيني األخرس يدخل يومه 
الـ 80 بإضرابه المفتوح عن الطعام

ترامب: شعرت أني سوبرمان 
بعد تناول أحد األدوية

البنك الدولي على خط لقاح 
كورونا.. 12 مليارا للدول النامية

اسرائيل تحتجز راعيين للمواشي باألغوار 
الشمالية وتهدم مدرسة شرق رام اهلل


