
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

بدء مرحلة طعون الناخبين بقوائم 
المرشحين األولية اليوم

*عمان 
الطعون يف قوائم  امل�ستقلة لالنتخاب عن بدء مرحلة  الهيئة  اأعلنت 
املر�سحني الأولية لالنتخابات النيابية العامة للمجل�س التا�سع ع�سر من 
قبل الناخبني لدى حماكم ال�ستئناف التي تقع الدائرة النتخابية �سمن 
اأيام  اليوم الأحد 2020/10/18 وملدة ثالثة  اخت�سا�ساتها اعتبارا من 

خالل �ساعات الدوام الر�سمي.

رقم  النواب  ملجل�س  النتخاب  قانون  من  ج(   /  16( امل��ادة  وبح�سب 
جمل�س  ق��رار  يف  الطعن  ناخب  لكل  يحق  فاإنه  وتعديله،   2016 ل�سنه   6
مفو�سي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب بقبول طلب تر�سح اأي قائمة اأو بقبول 
بينات  مرفقا  الرت�سح  بطلب  الواردة  القائمة  يف  املر�سحني  اأ�سماء  من  اأي 
وا�سحة وحمددة، وعلى املحكمة الف�سل يف هذا الطعن خالل ثالثة اأيام 
من اليوم التايل لتقدمي الطعن ويكون قرار املحكمة يف هذا ال�ساأن قطعيا.
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*عمان
عن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
للف�سل  امل��در���س��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  م��واع��ي��د 

الدرا�سي الأول تبدا اليوم الحد.
وقالت الوزارة، يف من�سور لها عرب من�سة 
في�سبوك، اأن الختبار �سيكون متاًحا ما بني 

التا�سعة �سباحًا ولغاية ال�سابعة م�ساًء.

در�سك  من�سة  اإىل  الدخول  اىل  ودعت 
لتاأدية    )www.darsak.gov.jo(
بني  جمانيا  �سيكون  ولذي  الخ��ت��ب��ارات، 

التا�سعة �سباحًا ولغاية ال�ساد�سة م�ساًء.
جلميع  الختبارات  اأ�سئلة  اأن  واأك��دت، 
نوع  من  �ستكون  ال�سفوف  وجلميع  املباحث 
اختبار  كل  وم��دة  د(،  متعدِّ من  )الختيار 

الب. )30 دقيقة( َتبَداأُ من وقِت ُدخوِل الطَّ
���س��رورة  على  الطلبة  ال����وزارة  ودع���ت 
النقر على اأيقونة حفظ واإر�سال الإجابات 
حتى حتت�سب عالماتهم. كما وقامت الوزارة 
املقررة  وامل��ادة  المتحانات  برنامج  بن�سر 

عرب الرابط :
https://tinyurl.com/yxncmbkg 

*عمان 
يف  والت�سجيل  القبول  دائ���رة  اأعلنت 
الطلبة  جميع  قبول  الأردن��ي��ة،  اجلامعة 
احل��ا���س��ل��ني ع��ل��ى م��ع��دلت 100 ب��امل��ئ��ة يف 
العامة الأجنبية، والذين تقدموا  الثانوية 
تخ�س�سي  يف  باجلامعة،  لاللتحاق  بطلبات 
الطب وطب الأ�سنان �سمن الربنامج املوازي 

يتم  ومل   ،2021-2020 ال��درا���س��ي  للعام 
اأو  املفا�سلة  امتحان  اإج��راء  بعد  قبولهم، 

القرعة.
ال�سبت،  لها  بيان  يف  اجلامعة  واأو�سحت 
ل��ه��وؤلء  ال��ق��ب��ول  اإج�����راءات  ا�ستكمال  اأن 
دون  بالكامل،  اإلكرتونية  �ستكون  الطلبة، 
اأنه  اإىل  م�سرية  اجلامعة،  ملراجعة  حاجة 

مت  طالب  لكل  ن�سية  ر�سالة  اإر���س��ال  �سيتم 
للدخول  املحدد  باملوعد  للقبول  تر�سيحه 
الر�سوم،  الذاتي وت�سديد  القبول  اإىل نظام 
اآخر موعد للت�سجيل ودفع الر�سوم  اأن  علمًا 
ظهرًا  الثانية  ال�ساعة  الأح���د  ال��ي��وم  ه��و 
م�ستنكفًا  الطالب  �سيعترب  ذل��ك  وب��خ��الف 

ويفقد حقه يف املقعد.

*عمان 
لل�سمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
امللفات  جميع  اأر���س��ف��ة  ع��ن  الج��ت��م��اع��ي 
التي  امل�سمولة  باملن�ساآت  املرتبطة  والوثائق 
الأ�سبوع  يف  كلي  ب�سكل  ا�ستكمالها  ج��رى 
امل�سلحة  القوات  من  واإ�سناد  بدعم  املا�سي 

الأردنية والأجهزة الأمنية.
�سحفي،  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
الإلكرتونية  الأر�سفة  م�سروع  اأن  ال�سبت، 
جرى  املوؤ�س�سة،  باأعمال  املرتبطة  للوثائق 
اطالقه يف �سباط املا�سي، والتزمت املوؤ�س�سة 
من  والأه��م  الأوىل  املرحلة  باإنهاء  اآن��ذاك 

عمر امل�سروع بحلول نهاية العام احلايل.
وبينت املوؤ�س�سة اأن هذه اخلطوة تتزامن 
الإل��ك��رتوين  التحول  م�سروع  مع  وتتكامل 
الذي متكنت من خالله التخلي عن غالبية 
باملئة   90 نحو  واتاحة  الورقية،  املعامالت 

اخل��دم��ات  ب��واب��ة  خ��الل  م��ن  خدماتها  م��ن 
تقدمي  على  حر�سها  موؤكدة  الإلكرتونية، 
جلمهورها  املتكاملة  الإلكرتونية  اخلدمات 

لت�سهيل ح�سولهم على اخلدمات اإلكرتونيا.
وبنينّ امل�سرف على تنفيذ م�سروع الأر�سفة 
املوؤ�س�سة  يف  للفروع  العام  املدير  وم�ساعد 
خالل  من  املوؤ�س�سة  اأن  احلبا�سنة  عبدربه 
املا�سي  العام  �سرعت  املتخ�س�سة  كوادرها 

متكاملة  ومنهجية  عمل  خطة  ب��اإع��داد 
املوؤ�س�سة  وث��ائ��ق  جميع  لأر���س��ف��ة  وفاعلة 
على  اأبوغزالة  طالل  �سركة  مع  وبالتعاون 
لالأر�سفة،  متكامل  اإلكرتوين  نظام  تطوير 
عمل  خطة  بتطبيق  املوؤ�س�سة  �سرعت  كما 
بدعم  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل  متكاملة 
الأردنية  امل�سلحة  القوات  واإ�سناد من كوادر 
والأجهزة الأمنية.                      تابع �س2

بدء االختبارات المدرسية اليوم

األردنية تقبل الحاصلين على معدل 100% في 
الثانوية األجنبية بموازي الطب وطب األسنان

الضمان:أرشفة ما يزيد عن 16 مليون وثيقة

مفتي المملكة: اليوم األحد 
غرة شهر ربيع األول

عبيدات: دراسة البروتوكول
 العالجي لكورونا بالمستشفيات

المال الفاسد حرام شرعا
 وافساد للعملية االنتخابية

بتوجيهات ملكية..القوات 
المسلحة تلبي احتياجات أرملة 

الشهيد جميل المواجدة
التنمية والتشغيل يتوقف عن 

استقبال المراجعين 

األعلى للسكان: خفض نسب 
الفقر يتطلب سياسات 

متكاملة متعددة القطاعات

االزمات:تراجع ملحوظ بإصابات 
فيروس كورونا في البقعة

إسبانيا تدعو لتنسيق أكبر 
مع تونس في ملف الهجرة

*عمان 
عبد  ال�سيخ  الها�سمية  الأردنية  اململكة  عام  مفتي  �سماحة  اأعلن 
لعام  الأول  ربيع  �سهر  غرة  هو  الأح��د  اليوم  اأن  اخل�ساونة،  الكرمي 

1442هجرية.

*عمان 
ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات ���س��رورة درا���س��ة  ال��دك��ت��ور  اك��د وزي���ر ال�سحة 
للتعامل مع فريو�س كورونا يف جميع  باأول  العالجي اول  الربوتوكول 
امل�ست�سفيات واتخاذ اجراءات ال�سالمة العامة وتفعيل وحدات �سبط 
املرحلة  متطلبات  تقت�سيه  ما  وح�سب  املقبلة  الفرتة  خالل  العدوى 
الوبائية. وبني الدكتور عبيدات خالل اجتماعه ال�سبت، مع عدد من 
مدراء امل�ست�سفيات احلكومية بح�سور امني عام وزارة ال�سحة الدكتور 
مبنى  يف  هياجنة  وائل  الدكتور  كورونا  ملف  وم�سوؤول  ال�سرفا،  عمار 
وم�ستلزمات  طبية  ك��وادر  من  امل�ست�سفيات  جاهزية  �سرورة  ال��وزارة 
يف  كورونا  حالت  ل�ستقبال  الالزمة  الجهزة  وتوفري  العزل  وغرف 
ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى  تطبيق  مع  ذلك  اىل  المر  ا�ستدعى  حال 

و�سالمة  �سالمتهم  على  للحفاظ  العاملة  ال��ك��وادر  قبل  من  العامة 
اىل  امل�ست�سفيات  مدراء  عبيدات  ودعا  الوباء.  انت�سار  من  املواطنني 
تطبيق الربوتوكول العالجي من قبل الكوادر العاملة يف جميع اق�سام 
غرف  وا�ستحداث  والطوارئ  ال�سعاف  ق�سم  يف  ل�سيما  امل�ست�سفيات 
عزل وغرف عناية حثيثة تكون منف�سلة ومعزولة متاما عن الق�سام 
التعاون  �سرورة  واكد  كورونا.  حالت  ا�ستقبال  مت  حال  يف  الخرى 
امل�سرتك بني القطاعات ال�سحية كافة، يف جمال التدريب والتطوير 
احلا�سل،  النق�س  ل�سد  بينها  فيما  الطبية  الخت�سا�سات  وتعزيز 
فريو�س  حول  الطب  علوم  م�ستجدات  اآخر  على  الطالع  اىل  ا�سافة 
الو�سع  ت��ط��ورات  مع  بالتوازي  الطبية  اخل��دم��ات  وتقدمي  ك��ورون��ا، 
الوبائي.                         تابع �س2

عمان 
الفا�سد  امل��ال  ا�ستخدام  الإع��الم  يف  وخ��رباء  دين  علماء  و�سف 
للحقوق  ال�سالبة  القانونية  ب����”اجلرمية  النتخابية  احلمالت  يف 
من  موؤهلني  غري  اأ�سخا�سا  متكن  لأنها  الد�ستوري”  للحق  ومف�سدة 

الو�سول اإىل جمل�س النواب لتمثيل ال�سعب حتت قبة الربملان.
ودعوا يف اأحاديث لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإىل حماربة 
مبجل�س  ننعم  كي  كافة  املجتمع  اأف��راد  من  ومواجهته  الفا�سد  امل��ال 
لإي�سال  النيابية  النتخابات  يف  للم�ساركة  وكذلك  ق��وي،  منتخب 
اإرادة �سعبية حرة نزية  الأ�سخا�س الأكفياء اإىل �سدة الربملان وفق 

من اجل �سنع امل�ستقبل الذي نريد.
�سماحة مفتي عام اململكة ال�سيخ عبد الكرمي اخل�ساونة، قال: اإن 

جمل�س النواب عليه واجبات واأعباء كبرية، فهو ال�سلطة الت�سريعية 
م�سالح  على  احلفاظ  منطلق  من  التنفيذية  ال�سلطة  تراقب  التي 
على  )وتعاونوا  تعاىل  لقوله  والتقوى،  الرب  على  والتعاون  الوطن 
النائب  فم�سوؤولية  والعدوان(،  الثم  على  تعاونوا  ول  والتقوى  الرب 

عظيمة، وت�سييعها ت�سييع لالأمانة.
واأ�ساف، ل يجوز لالإن�سان اأن يطرح نف�سه لالنتخابات النيابية اإل 
اإذا وجد يف نف�سه املقدرة على القيام بواجباته وتاأدية م�سوؤولياته 
باأمانة واقتدار، م�سددا على اأن من مل ير يف نف�سه القدرة على حتمل 
اأو خ�سي التقاع�س عن القيام باأعباء عمله، فاإنه �سعيف،  امل�سوؤولية 

وهي اأمانة وانها خزي وعار وندامة يوم القيامة.
تابع �س2

*عمان 
للقوات  القائد الأعلى  الثاين  امللك عبداهلل  بتوجيهات من جاللة 
يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  اأوع��ز  امل�سلحة، 
املنطقة  لقيادة  امللكي،  ال��دي��وان  مع  وبالتن�سيق  احلنيطي،  اأحمد 
الع�سكرية اجلنوبية بتلبية احتياجات اأرملة ال�سهيد جميل املواجدة.

اأركان املنطقة الع�سكرية اجلنوبية بزيارة اإىل منزل  وقام رئي�س 
بداأت  اإذ  الكرك،  ملحافظة  التابعة  العراق  منطقة  يف  ال�سهيد  اأرملة 
ترميم  اأجل  من  الغاية  لهذه  �سكلت  جلنة  خالل  ومن  امل�سلحة  القوات 
منزل اأرملة ال�سهيد، وتلم�س احتياجاتها وتقدمي العون وامل�ساعدة مبا 
يكفل العي�س الكرمي لها، تقديرًا للت�سحيات والبطولت اجل�سام التي 

قدمها ال�سهيد جميل املواجدة.

*عمان 
مراجعي  ا�ستقبال  عن  التوقف  والت�سغيل  التنمية  �سندوق  اأعلن 
اإ�سابة  اإثر  الثنني،  وغدا  الأحد  اليوم  الرئي�سي  املبنى  يف  ال�سندوق 

اأحد املوظفني بفريو�س كورونا امل�ستجد.
وقال مدير عام ال�سندوق بالوكالة، الدكتور قي�س ال�سفا�سفة، يف 
اإن العمل يف باقي فروع ال�سندوق يف املحافظات  بيان �سحفي ال�سبت، 
غد  يوم  �ستقوم  الوبائي  التق�سي  فرق  اأن  م�سيفًا  كاملعتاد،  �سي�ستمر 
بهدف  الرئي�سي(؛  )امل��رك��ز  ال�سندوق  ملوظفي  فحو�سات  ب��اإج��راء 
املبنى  اأنه �سيتم تعقيم  التاأكد من �سالمتهم وحتديد املخالطني. وبني 
الفريو�س  انت�سار  وملنع  واملراجعني،  املوظفني  �سالمة  على  للمحافظة 
وفق الربوتوكول ال�سحي املعمول به، موؤكدًا �سرورة اللتزام بقواعد 

ال�سالمة العامة، ل �سيما ارتداء الكمامات والتباعد اجل�سدي.

*عمان 
قال املجل�س الأعلى لل�سكان اأن خف�س ن�سب الفقر يتطلب �سيا�سات 
التكلفة  حيث  من  فعالية  اأك��ر  تكون  القطاعات  متعددة  متكاملة 

وتت�سمن اأ�ساليب عالية التاأثري ملعاجلة اأوجه احلرمان املختلفة.
واأ�ساف املجل�س، يف بيان ال�سبت مبنا�سبة اليوم العاملي للق�ساء على 
الفقر الذي يحتفل به العامل يف 17 من �سهر ت�سرين الأول �سنويا حتت 
للجميع”،  والبيئية  الجتماعية  العدالة  لتحقيق  مًعا  “العمل  �سعار 
املزيد  تتيح  التي  ال�سيا�سات  هذه  احدى  هو  القت�سادي  ع  التو�سنّ اأن 
الإنتاجية  القدرات  ودعم  العمل،  وفر�س  القت�سادية  امل�ساركة  من 
للفقراء ومتليكهم الأ�سول الإنتاجية، وتوفري خدمات جيدة النوعية 
بربامج  ع  والتو�سنّ العامة،  وامل��راف��ق  والتعليم  ال�سحة  يف  للفقراء 
وتوفري حماية  املراأة  ني  فوائد، ومتكنّ ال�سغر دون  متناهية  القرتا�س 

اجتماعية �سمولية للفقراء.
يف  عماوي،  عبلة  الدكتورة  للمجل�س  العامة  الأمينة  وتوقعت 
عام  منذ  كورونا  ب�سبب  عامليًا  املدقع  الفقر  معدلت  ارتفاع  البيان، 
1998 وبح�سب تقديرات البنك الدويل اإىل 9 باملئة.            تابع �س2

*عمان 
امللحوظ  الرتاجع  اىل  الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  اأ�سار 
البا�سا،  عني  لواء  �سمن  البقعة  خميم  منطقة  يف  الإ�سابات  اأعداد  يف 
اإجراءات عزل وحظر �سامل يف منطقة املخيم ملدة  وذلك بعد تنفيذ 
11 يوماً. واأظهرت اخلرائط اجلغرافية ملوقع املخيم اجلمعة، تراجع 

اإ�سابات فريو�س كورونا امل�ستجد يف اللواء . 

*مدريد
دعا وزير الداخلية الإ�سباين فرناندو غراندي مارل�سكا يف تون�س 
الهجرة غري  م�سائل  التون�سية يف  التن�سيق مع احلكومة  اإىل مزيد من 
باجتاه  العربي  املغرب  من  املهاجرين  تدفق  تزايد  ظل  يف  النظامية 
توفيق  التون�سي  نظريه  مع  تطرق  اأنه  الإ�سباين  الوزير  واأفاد  اأوروبا. 
غري  الهجرة  ملف  اإىل  امل�سي�سي  ه�سام  احلكومة  ورئي�س  الدين  �سرف 

النظامية وجتارة الب�سر و�سبكات الهجرة ال�سرية.
رئا�سة  ن�سرته  فيديو  يف  ج��اء  ما  وف��ق  مارل�سكا  غراندي  وق��ال 
تعميق  من  ملزيد  فر�سة  “لدينا  الإن��رتن��ت  على  التون�سية  احلكومة 

التعاون والتن�سيق«.
اخلربة  من  الإف���ادة  يف  بلده  رغبة  عن  الإ�سباين  ال��وزي��ر  وع��ربنّ 
التون�سية يف مكافحة الإرهاب ودعا اإىل “تن�سيق اأكرب بني البلدين يف 

جمال الهجرة غري النظامية”، وفق امل�سدر ذاته.
املغرب  دول  م��ن  ال��ه��ج��رة  يف  ال��راغ��ب��ني  ال�سباب  ع��دد  وت��زاي��د 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  امل�ستويني  على  الآفاق  ان�سداد  نتيجة  العربي 
والتداعيات الجتماعية للقيود املرتبطة بفريو�س كورونا امل�ستجد.4

دت الدول الأوروبية ال�سغط على دول جنوب املتو�سط  بدورها �سدنّ
لوقف موجات الهجرة غري النظامية.

*عمان 
الركن  ال��ل��واء  ال��ع��ام  الم���ن  م��دي��ر  �سكل 
من  م�سرتكة  امنية  فرقا  احل��وامت��ة  ح�سني 
والبحث  للتعامل  الدرك  وقوات  العام  المن 
ال��ق��ب�����س ع��ل��ى جميع  وال���ق���اء  وم���داه���م���ة 
ومكرري  وامل�سبوهني  املطلوبني  ال�سخا�س 
وترويع  والبلطجة  الت��اوات  فر�س  ق�سايا 

املواطنني .
واأ�سدر احلوامتة تعليماته للفرق المنية 
ال�سخا�س  اولئك  مثل  مع  للتعامل  املُ�سكلة 
ودون  القوة  ا�سكال  كل  وبا�ستخدام  بحزم 
او  للمقاومة  �سورة  اية  ابداء  عند  تردد  اي 

حماولتها.
بتقدمي  ال���رتدد  ع��دم  باجلميع  واأه����اب 
ال�سكاوى واملعلومات عن مثل اولئك ال�سخا�س 

ودون خوف او تردد لنه �سيتم التعامل مع كل 
ما يرد ب�سرية وبحزم،كما و�سيتم التن�سيق مع 
ل�سمان  الداريني  الق�سائية واحلكام  اجلهات 
بحماية  والكفيلة  الرادعة  عقوباتهم  نيلهم 

املجتمع من �سرورهم.
رقما  ال��ع��ام  الأم���ن  م��دي��ري��ة  وخ�س�ست 
ترتبط  معلومات  او  ���س��ك��اوى  ع��ن  ل��الإب��الغ 
البلطجة،  واعمال  الت��اوات  فر�س  بق�سايا 

عرب تطبيق وات�ساب.
واأع���ل���ن���ت م��دي��ري��ة الم�����ن ال���ع���ام عن 
على   )0790196196( ال��رق��م  تخ�سي�س 
تطبيق الوات�س اب لالبالغ عن اية م�ساهدات 
او �سكاوى ترتبط باعمال فر�س  او معلومات 
وترويع  ترهيب  او  البلطجة  او  الت���اوات 

املواطنني.

حمالت امنية على اصحاب 
األسبقيات وفارضي االتاوات

»20« وفاة و »1505« إصابات 
محلية بفيروس كورونا

*عمان 
جديدة  ح��الت   1505 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
العدد  لريتفع  ة،  حملينّ جميعها   ، امل�ستجدنّ ك��ورون��ا  بفريو�س 
 20 ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة   ،36053 اإىل  لالإ�سابات  الإجمايل 

وفاة، لريتفع العدد الكلي للوفيات منذ بدء الوباء اإىل 330.
حمافظة  يف  حالة   939 على  اجلديدة  احل��الت  وتوزنّعت 
ان، و191 حالة يف حمافظة اإربد، منها 34 حالة  العا�سمة عمنّ
يف  حالة  و42  الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و181  الرمثا،  يف 
املفرق، و36 حالة يف  حمافظة معان، و39 حالة يف حمافظة 
حمافظة البلقاء، و29 حالة يف حمافظة الكرك، و17 حالة يف 
حمافظة جر�س، و15 حالة يف حمافظة العقبة، و7 حالت يف 
حمافظة عجلون، و6 حالت يف حمافظة الطفيلة، و3 حالت 

يف حمافظة ماأدبا.
الوزراء ووزارة  ال�سادر عن رئا�سة  املوجز الإعالمي  واأ�سار 
يف  للعالج  ام�س  اأُدخِ��ل��ت  التي  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة، 
الإجمايل  العدد  لريتفع  حالة،   92 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات 
 1020 اإىل  ًا  حالينّ امل�ست�سفيات  يف  العالج  ى  تتلقنّ التي  للحالت 

ة امل�سابني للعزل املنزيل. حالة، بينما يخ�سع بقينّ
ولفت اإىل ت�سجيل 81 حالة �سفاء يف امل�ست�سفيات املعتمدة، 
اإجمايل  لي�سبح  ًا،  خمربينّ فح�سًا   12876 اإج��راء  اإىل  اإ�سافة 
الآن  اأجريت منذ بدء اجلائحة وحتى  التي  الفحو�سات  عدد 

1548405 فحو�سات.
حالت  ت�سجيل  ا�ستمرار  ظلنّ  يف  اجلميع  ال��وزارة  ودع��ت 
معايري  باع  واتنّ ف��اع،  ال��دنّ باأوامر  اللتزام  اإىل  ة  حملينّ اإ�سابة 
عات  امات، وعدم اإقامة التجمنّ ال�سالمة والوقاية، وارتداء الكمنّ
لأكر من 20 �سخ�سًا، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

تشارك فيها قوة مشتركة من االمن العام وقوات الدرك

الحواتمة: استخدام كل اشكال القوة عند ابداء اية صورة للمقاومة او محاولتها
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*عمان 
اك���د وزي���ر ال�����س��ح��ة ال��دك��ت��ور نذير 
ع��ب��ي��دات ���س��رورة درا���س��ة ال��ربوت��وك��ول 
فريو�س  مع  للتعامل  ب��اأول  اول  العالجي 
وات��خ��اذ  امل�ست�سفيات  جميع  يف  ك��ورون��ا 
اجراءات ال�سالمة العامة وتفعيل وحدات 
�سبط العدوى خالل الفرتة املقبلة وح�سب 

ما تقت�سيه متطلبات املرحلة الوبائية.
وبني الدكتور عبيدات خالل اجتماعه 
امل�ست�سفيات  م��دراء  من  ع��دد  مع  ال�سبت، 
احلكومية بح�سور امني عام وزارة ال�سحة 
ملف  وم�����س��وؤول  ال�سرفا،  ع��م��ار  ال��دك��ت��ور 
مبنى  يف  هياجنة  وائ��ل  الدكتور  ك��ورون��ا 
من  امل�ست�سفيات  جاهزية  �سرورة  ال��وزارة 
العزل  وغ��رف  وم�ستلزمات  طبية  ك��وادر 
وتوفري الجهزة الالزمة ل�ستقبال حالت 
كورونا يف حال ا�ستدعى المر اىل ذلك مع 
العامة  ال�سالمة  م�ستويات  اأعلى  تطبيق 
على  للحفاظ  العاملة  ال��ك��وادر  قبل  م��ن 
انت�سار  من  املواطنني  و�سالمة  �سالمتهم 

الوباء.
امل�ست�سفيات  م���دراء  ع��ب��ي��دات  ودع���ا 

من  ال��ع��الج��ي  ال��ربوت��وك��ول  تطبيق  اىل 
اق�سام  جميع  يف  العاملة  ال��ك��وادر  قبل 
ال�سعاف  ق�سم  يف  ل�سيما  امل�ست�سفيات 
وغرف  عزل  غرف  وا�ستحداث  والطوارئ 
ومعزولة  منف�سلة  تكون  حثيثة  عناية 

مت��ام��ا ع��ن الق�����س��ام الخ���رى يف ح��ال مت 
ا�ستقبال حالت كورونا.

بني  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ���س��رورة  واك���د 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����س��ح��ي��ة ك��اف��ة، يف جم��ال 
الخت�سا�سات  وتعزيز  والتطوير  التدريب 
احلا�سل،  النق�س  ل�سد  بينها  فيما  الطبية 

م�ستجدات  اآخر  على  الط��الع  اىل  ا�سافة 
وتقدمي  كورونا،  فريو�س  حول  الطب  علوم 
تطورات  مع  بالتوازي  الطبية  اخل��دم��ات 

الو�سع الوبائي. 
بع�س  يف  احل��ا���س��ل  النق�س  ولتعزيز 
الخت�سا�سات الطبية يف بع�س امل�ست�سفيات 

اىل  عبيدات  الدكتور  اوع��ز  احلكومية، 
متخ�س�سة  اقامة  برامج  باإدخال  املعنيني 
املنا�سبة  احللول  وايجاد  امل�ست�سفيات  يف 
ل�سيما  ف��رع��ي��ة  ت��خ�����س�����س��ات  لإدخ�����ال 
وتلبي  ازدي���ادا  ت�سهد  التي  التخ�س�سات 
احتياجات املواطنني، حيث ت�سعى الوزارة 
لخت�سا�سات  تدريبية  برامج  و�سع  اىل 
والتنف�سية  والباطني  كالتخدير  مطلوبة 
الوبائي  الو�سع  مع  التعامل  يف  ي�سهم  مما 
التجربة  تلك  نقل  ويتم  عالية  بكفاءة 

التدريبية اىل الطباء الخرين.
وعر�س مدراء امل�ست�سفيات الجراءات 
املر�سية  احل���الت  ا�ستقبال  يف  املتبعة 
للم�ست�سفى  ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  وال��ط��اق��ة 
والكوادر العاملة على حد �سواء، مع درا�سة 
وغرف  العزل  غرف  اعداد  زيادة  امكانية 
العناية احلثيثة ورفدها بالكوادر الالزمة 
وح���الت  امل��ر���س��ي��ة  احل����الت  ل�ستقبال 
خالل  م��ن  وف�سلها  وت�سنيفها  ك��ورون��ا، 
تكون  حيث  العالجي  الربوتوكول  تطبيق 
املر�سي  الو�سع  ح�سب  م�سنفة  الدخولت 
احلالت  عن  ومف�سولة  العادية  لالأق�سام 
عزل  ومعزولة  كورونا  بفريو�س  امل�سابة 
تاما مع اتخاذ احتياطات ال�سالمة وتطبيق 
اجراءات الوقاية و�سبط العدوى من قبل 
عزل  م�ستوى  على  وكذلك  العاملة  الكوادر 

البناء واخلدمات الطبية والتمري�سية.

*عمان 
الإعالم  يف  وخ��رباء  دين  علماء  و�سف 
ا���س��ت��خ��دام امل����ال ال��ف��ا���س��د يف احل��م��الت 
النتخابية ب����«اجلرمية القانونية ال�سالبة 
لأنها  الد�ستوري«  للحق  ومف�سدة  للحقوق 
متكن اأ�سخا�سا غري موؤهلني من الو�سول اإىل 
قبة  حتت  ال�سعب  لتمثيل  النواب  جمل�س 

الربملان.
ودع���وا يف اأح��ادي��ث ل��وك��ال��ة الأن��ب��اء 
الأردنية )برتا(، اإىل حماربة املال الفا�سد 
ومواجهته من اأفراد املجتمع كافة كي ننعم 
مبجل�س منتخب قوي، وكذلك للم�ساركة يف 
الأ�سخا�س  لإي�سال  النيابية  النتخابات 
اإرادة  وف��ق  ال��ربمل��ان  �سدة  اإىل  الأك��ف��ي��اء 
امل�ستقبل  �سنع  اجل  من  نزية  حرة  �سعبية 

الذي نريد.
ال�سيخ  اململكة  ع���ام  مفتي  �سماحة 
جمل�س  اإن  ق��ال:  اخل�ساونة،  الكرمي  عبد 
فهو  كبرية،  واأعباء  واجبات  عليه  النواب 
ال�سلطة  تراقب  التي  الت�سريعية  ال�سلطة 
التنفيذية من منطلق احلفاظ على م�سالح 
لقوله  والتقوى،  الرب  والتعاون على  الوطن 
ول  والتقوى  ال��رب  على  )وتعاونوا  تعاىل 
فم�سوؤولية  والعدوان(،  الثم  على  تعاونوا 
النائب عظيمة، وت�سييعها ت�سييع لالأمانة.
يطرح  اأن  لالإن�سان  يجوز  ل  واأ���س��اف، 
نف�سه لالنتخابات النيابية اإل اإذا وجد يف 
نف�سه املقدرة على القيام بواجباته وتاأدية 

على  م�سددا  واقتدار،  باأمانة  م�سوؤولياته 
حتمل  على  القدرة  نف�سه  يف  ير  مل  من  اأن 
القيام  عن  التقاع�س  خ�سي  اأو  امل�سوؤولية 
اأمانة  وه��ي  �سعيف،  فاإنه  عمله،  باأعباء 

وانها خزي وعار وندامة يوم القيامة.
وبني اأن من يلجاأ للمال الفا�سد وتقدمي 
اأكفياء،  غري  هم  الأ�سوات  ل�سراء  الأم��وال 
فقد  انتخابه،  مقابل  منهم  املال  يدفع  ومن 
على  ويحرم  مبينا،  واإثما  جرمية  ارتكب 
لأن  �سوته  مقابل  مال  ياأخذ  اأن  الناخب 
لقوله  ب�سهادة  ادلء  بال�سوت  الإدلء 
وي�����س��األ��ون(،  �سهادتهم  )�ستكتب  ت��ع��اىل 
اأو  للبيع  اأن تكون حمال  وال�سهادة ل ت�سلح 
امل�ساومة واأي ماٍل يتقا�ساه الإن�سان نتيجة 
وال�سحت  “�سحت”،  ح��رام  م��ال  فهو  ذل��ك 
اإىل  �سي�سل  وبالنتيجة  ب��ه،  اأوىل  ال��ن��ار 
جمل�س المة املرتقب من لي�س اأهال لذلك.

التي  وال��ه��ب��ات  ال��ه��داي��ا  يخ�س  وفيما 
�سراء  مقابل  للناخبني  املرت�سحون  يقدمها 
الأ����س���وات، اأك���د اأن���ه ح���رام ور���س��وة، كما 
باأعطيات  يتاأثر  اأن  الناخب  على  يحرم 
على  �سهادته  ف��ي��وؤدي  املر�سحني  وه��ب��ات 
اأمانته  ال�سحيح، وبذلك يخون  غري وجهها 
ويزور �سهادته. وقال العني ووزير الإعالم 
الأ�سبق الدكتور حممد املومني اإن الت�سويت 
والنتخاب عملية �سيا�سية مهمة من �ساأنها 
اإفراز امل�سرعني يف الأردن، وا�ستخدام املال 
�سارم  وتعد  العملية  لهذه  اف�ساد  ال�سيا�سي 

على احلقوق ال�سيا�سية للمواطنني ونزاهة 
التمثيل الذي هو حق د�ستوري.

جرمية  ال�سيا�سي  امل���ال  اأن  واأو����س���ح 
كل  من  لبد  اأخالقي  ف�ساد  وهي  قانونية 
كل  على  ح�سيبا  رقيبا  يكون  اأن  م��واط��ن 
املال  هذا  ا�ستخدام  نف�سه  له  ت�سول  مر�سح 
اأي  من  اجلرمية  هذه  بارتكاب  ي�سمح  واأل 

كان.
وبني اأن الإعالم ك�سلطة رابعة عليه اأن 
والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  يراقب 
يف اإطار املهنية والحرتافية وقيادة الراأي 
عن  والبحث  مو�سوعية،  بطريقة  العام 

احلقيقة وتقدميها للجمهور.
جامعة  يف  ال�����س��ري��ع��ة  ع��م��ي��د  وق����ال 
ال���ريم���وك ال��دك��ت��ور اأ���س��ام��ة ال��ف��ق��ري اإن 
غري  م��ع��اي��ري  �سمن  ينتخبون  ال��ك��ث��ريي��ن 
�سرعية، وتدخل �سمن اخلدمات والأموال 
يفرز  م��ا  وامل�سالح،  والفئوية  واجلهوية 
يف  والأ���س��ل  �سعيفة،  متعاقبة  ب��رمل��ان��ات 
الآي��ة  ذك��رت  كما  املنا�سب  النائب  �سفات 
القوي  ا�ستاأجرت  من  خري  )اإن  الكرمية: 
امل�ساركة  اه��م��ي��ة  اإىل  م�����س��ريا  الأم�����ني(، 
اأقوياء  اأ�سخا�س  لإف���راز  النتخابات  يف 
يتحقق  ول  متثيل،  خ��ري  ال�سعب  ميثلون 
بامل�ساركة  واإمن��ا  والأح���الم  بالتمني  ذل��ك 
�سلى  النبي  بحديث  م�ست�سهدا  والتفاعل، 
يخالط  ال��ذي  امل�سلم   ( و�سلم:  عليه  اهلل 
النا�س وي�سرب على اأذاهم خري من الذي ل 

يخالط النا�س ول ي�سرب على اذاهم(.
الأردين  الإف��ت��اء  جمل�س  ع�سو  وق��ال 
املق�سود  اإن  الق�ساة  ن��وح  اآدم  ال��دك��ت��ور 
هو  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات  م��ن  الأ���س��ا���س��ي 
املنا�سبني  الأك��ف��ي��اء  الأ�سخا�س  اإي�����س��ال 
ال�سعبية  النواب عن طريق الإرادة  ملجل�س 
تراه  ما  وفق  تختار  التي  النزيهة  احل��رة 
�ساحلا اأو منا�سبا لهذا املوقع، م�سريا اإىل اأن 
الإ�سالمية  ال�سريعة  ال�سيا�سية يف  احلقوق 
ل ي�ستعا�س عنها بالأموال، ول يجوز �سرعا 

التنازل عنها مقابل ذلك.
واأ�ساتذة  وال��وع��اظ  بالئمة  واأه���اب 
اأجل  من  بالدعوة  ي�ستمروا  اأن  اجلامعات 
املال  واأكل  الفا�سد  املال  الت�سدي وحماربة 

احلرام.
بجامعة  امل�سارك  الأدي��ان  اأ�ستاذ  واأكد 
اآل البيت الدكتور عامر احلايف اأن حماربة 
املال الفا�سد يف احلمالت النتخابية مهمة 
لفتا  اأف�����س��ل،  بحياة  يطمح  م��واط��ن  ك��ل 
وعدم  ال�سلوك  ه��ذا  عن  ال�سكوت  اأن  اإىل 
مواجهته يف�سد يف ال�سمائر وي�سهم يف اإنتاج 
النف�سي لأنا�س يلعنون  حالة من النف�سام 
الف�ساد وينتخبون الفا�سدين. وبني اأن عدم 
الوطن  يخدم  ل  النتخابات  يف  امل�ساركة 
ل�سعود  الفر�سة  مينح  واإمن��ا  ال�سرفاء،  اأو 
ال�سعب،  ميثلون  ول  اأكفياء  غري  ا�سخا�س 

داعيا اجلميع للم�ساركة فيها. 
)برتا- مراد فريد(

وزير الصحة يؤكد ضرورة دراسة البروتوكول 
العالجي لفيروس كورونا بالمستشفيات

المال الفاسد حرام شرعا 
وافساد للعملية االنتخابية

*عمان 
تفقد وزير املياه والري الدكتور معت�سم �سعيدان، 
ملياه  امل���زودة  الرئي�سية  املائية  امل�سادر  من  ع��ددا 
ال�سمالية  والغ��وار  الريموك  نهر  يف  وال�سرب  الري 
ال�سدود  م��ن  ع��دد  واق���ع  على  مطلعا  وال��و���س��ط��ى، 
واجلهود التي تقوم بها �سلطة وادي الردن يف تامني 

مياه الري وال�سرب.
بكميات  املزارعني  بتزويد  بال�ستمرار  واوع��ز 
الزراعية  املحا�سيل  تزويد  ل�سمان  املياه  من  عادلة 
املحلية  ال���س��واق  تامني  وب��ال��ت��ايل  باحتياجاتها 
مبنتوجات زراعية عالية اجلودة ملا لذلك من اهمية 

كربى يف ظل حتديات جائحة كورونا. 
او�سح  ال�سبت،  ال��وزراة،  �سادر عن  بيان  وبح�سب 
تطوير  تويل  احلكومة  ان  اجلولة  خالل  �سعيدان 
م�سادر املياه وزيادة طاقتها اولوية ق�سوى ما يوجب 
للوفاء  م�سوؤولية  بكل  امل��ائ��ي  ال��واق��ع  م��ع  التعامل 
بالحتياجات املتزايدة لأغرا�س ال�سرب والزراعة، 
وحماية  وتوزيع  ت�سغيل  ايالء  �سرورة  على  م�سددا 
جميع امل�سادر وكل قطرة ماء م�سوؤولية كبرية لتاأمني 
لل�سرب  �سواء  بعدالة  القطاعات  جميع  احتياجات 
املختلفة  لال�ستخدامات  او  ال�سناعة  او  ال��ري  او 

الخرى،ول�سيما بظل ظروف جائحة كورونا. 
وا�ستمع �سعيدان اىل �سرح مف�سل عن الجراءات 
املن�ساآت  جميع  يف  الردن  وادي  �سلطة  تتبعها  التي 
املائية وال�سدود وال�ستعدادات التي تقوم بها خالل 
�سد  �سملت  املواقع  من  عدد  على  امليدانية  اجلولة 
الوحدة وجمرى مياه نهر الريموك وحاجز العد�سية 
بتحويل  يقوم  ال��ذي  الريموك  نهر  على  التحويلي 

اهلل  عبد  امللك  قناة  اىل  ال��ريم��وك  نهر  م��ن  امل��ي��اه 
العد�سية  من  املمتدة  املنطقة  يف  الغرا�س  جلميع 
جنوبا.  ع��ب��داهلل  امللك  قناة  نهاية  وحتى  �سمال 
الفي�سانات  مع  للتعامل  الطوارئ  خطة  على  واطلع 
يف  املياه  ان�سياب  واىل   ، عال  بدير  التحكم  مركز  يف 
قناة امللك عبد اهلل وجريان املياه فيها وكذلك واقع 
احلواجز التي يتم مراقبتها وت�سغيلها الكرتونيا عن 
الكوادر  جميع  على  م�سددا  القناة،  امتداد  على  بعد 
والتاكد  املائية  باحل�س�س  اللتزام  �سرورة  الفنية 
او  �سواء لتزويد حمطة زي  ان�سيابها يف اوقاتها  من 

لتزويد مياه الري.
وثمن اجلهود التي تبذلها جميع الكوادر، م�سددا 
على اتخاذ جميع الجراءات الالزمه لتنفيذ خطة 

الطوارئ بالتعاون مع اجلهات احلكومية. 
بالوكالة  الردن  وادي  �سلطة  ع��ام  ام��ني  وب��ني 
�ستوا�سل  ال�سلطة  ان  احلي�سة  ه�سام  املهند�س 
بجميع  وتامينهم  امل��زارع��ني  على  للت�سهيل  عملها 
الحتياجات املائية بهدف تطوير البيئة الزراعية 
ودميومة فر�س عمل ابناء وادي الردن، ما �سينعك�س 
وادي  ل�سكان  والزراعي  املعي�سي  الواقع  على  اإيجابا 
�سبل  �سي�سهل  ما  الزراعية  املناطق  وتنمية  الردن 
وتطوير  للمزارعني  وال�ستقرار  واملعي�سة  احلياه 

القت�ساد الوطني.
اإىل  عال  دي��ر  حتكم  مركز  يف  �سعيدان  وا�ستمع 
الإجراءات واخلطوات التي يجري تنفيذها ل�سمان 
ل�سمان  املختلفة  احليوية  امل�سادر  وت�سغيل  ادام��ة 
واحلد  ال�سرتاتيجية  املرافق  هذه  وتامني  تطوير 

من فاقد مياه الري.

*عمان 
قال املجل�س الأعلى لل�سكان اأن خف�س ن�سب الفقر 
تكون  القطاعات  متعددة  متكاملة  �سيا�سات  يتطلب 
اأ�ساليب  وتت�سمن  التكلفة  حيث  من  فعالية  اأك��ر 

عالية التاأثري ملعاجلة اأوجه احلرمان املختلفة.
اليوم  مبنا�سبة  ال�سبت  بيان  يف  املجل�س،  واأ�ساف 
العامل  به  يحتفل  الذي  الفقر  على  للق�ساء  العاملي 
�سعار  حت��ت  �سنويا  الأول  ت�سرين  �سهر  م��ن   17 يف 
العدالة الجتماعية والبيئية  لتحقيق  مًعا  “العمل 
هذه  اح��دى  هو  القت�سادي  ع  التو�سنّ اأن  للجميع”، 
ال�سيا�سات التي تتيح املزيد من امل�ساركة القت�سادية 
للفقراء  الإنتاجية  القدرات  ودعم  العمل،  وفر�س 
ومتليكهم الأ�سول الإنتاجية، وتوفري خدمات جيدة 
وامل��راف��ق  والتعليم  ال�سحة  يف  للفقراء  النوعية 
ع بربامج القرتا�س متناهية ال�سغر  العامة، والتو�سنّ
ني املراأة وتوفري حماية اجتماعية  دون فوائد، ومتكنّ

�سمولية للفقراء.
وتوقعت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة عبلة 
عماوي، يف البيان، ارتفاع معدلت الفقر املدقع عامليًا 
تقديرات  وبح�سب   1998 ع��ام  منذ  كورونا  ب�سبب 

البنك الدويل اإىل 9 باملئة.
يف  الأ�سر  جميع  على  اأثرت  اجلائحة  اإن  وقالت 
الأردن ول�سيما الن�ساء، م�سرية اإىل اأن ن�سبة العمالة 
اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   48 نحو  ت�سكل  املنظمة  غ��ري 
العمالة باململكة، بح�سب تقرير املجل�س القت�سادي 
يف  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  “انت�سار  والجتماعي 

الأردن، ال�ستجابة الأولية 2020«.
�سرائح  على  اأثرت  كورونا  جائحة  اأن  واأو�سحت 
املياومة  عمال  وخا�سة  غريهم،  من  اأك��ر  الفقراء 
اخلا�س،  بالقطاع  يعملون  ومن  والالجئني  والن�ساء 
هذا  يف  اإج��راءات  عدة  اتخذت  احلكومة  اأن  مبينة 
الطار �سمن اأوامر الدفاع، من اأهمها اإن�ساء “�سندوق 
انعك�ست  الذين  العاملني  و�سع  ودرا�سة  وطن”،  همة 

عليهم اجلائحة �سلبيًا.
وقال املجل�س اإن احلكومة اأطلقت ال�سرتاتيجية 
 2025 اإىل   2019 الجتماعية  للحماية  الوطنية 
املتعلقة  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  مع  ان�سجاما 
على  والق�ساء  املدقع  والفقر  الفقر  على  بالق�ساء 
اجل���وع وت��وف��ري الأم����ن ال��غ��ذائ��ي، وت��ع��زي��ز النمو 

القت�سادي امل�ستدام والعمل الالئق.

*عجلون 
ت�سكل بيوت الطني القدمية املنت�سرة يف خمتلف 
الحياء واملناطق يف حمافظة عجلون مكاره �سحية 
يف  خ�سو�سا  والف��اع��ي،  للقوار�س  خ�سبة  وبيئية 

ف�سل ال�سيف.
املعنية،  اجلهات  املدينة  ابناء  من  عدد  وطالب 
وتوعية  واخل��رائ��ب  البيوت  ه��ذه  ب��ازال��ة  تقوم  ان 

اأ�سحابها باأخطارها عليهم وعلى املجتمع .
وقال ع�سو الهيئة ال�ست�سارية يف جمعية البيئة 
الردنية عبداهلل الع�سويل لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا( اأن مالكي البيوت القدمية ل يبدون اهتماما 
كافيا بعملية الرتميم و�سيانة البيوت اإىل جانب اأن 
بع�س البيوت لها اأكر من مالك ب�سبب تعدد الورثة، 
تزخر  كونها  منها  تبقى  ما  على  احلفاظ  اىل  داعيا 
الزمن  ع��وام��ل  ام��ام  �سامدة  لتبقى  التاريخ  بعبق 

وت�سبح مواقع جذب �سياحي.
الخ�سر  الكوكب  جمعية  ع�سو  قال  جانبه،  من 
القدمية  البيوت  ان  املومني  عامر  البيئة  حلماية 
املواطنني  قبل  من  للنفايات  مكبا  ا�سبحت  املهجورة 
والفاعي  وال��ق��وار���س  ال�سالة  للحيوانات  وخمباأ 
حيث  بازالتها،  املعنية  اجلهات  مطالبا  واحل�سرات، 
حياة  على  خطرا  وت�سكل  لل�سقوط  ايل  معظمها  ان 

املواطنني املقيمني بالقرب منها.
التطوعي  العمل  تن�سيق  جلنة  ع�سو  وا���س��ار 

البيوت  انت�سار  ان  ال�سمادي  نبيل  والجتماعي 
يوؤثر  ال�سكنية  التجمعات  و�سط  املهجورة  القدمية 
ول�سيما  املناطق،  لهذه  اجلمالية  ال�سورة  على  �سلبا 
مبينا  منظمة،  غري  ع�سوائية  بطريقة  بنيت  اأنها 
البيوت  ه��ذه  ب��ني  ال��ر���س  ح��م��الت  تكثيف  اهمية 
وتنفيذ  والقوار�س  احل�سرات  انت�سار  من  للوقاية 
حمالت النظافه فيها حفاظا على �سالمة املواطنني.

اىل  الق�ساة  منار  التطوعية  النا�سطة  وا�سارت 
اهمية ال�ستفادة من هذه البيوت من خالل حتويلها 
�سياحية  مطاعم  او  ثقافية  مراكز  او  متاحف  اىل 
ماديا  عائدا  توفر  اقت�سادية  ج��دوى  ذات  لت�سبح 

ي�سهم بالتنمية.
بدوره، اكد رئي�س بلدية عجلون الكربى املهند�س 
البيوت  البلدية تتابع واقع هذه  ان  الزغول،  ح�سن 
يف خمتلف املناطق وتقوم �سمن امكانياتها بحمالت 
الر�س والتعقيم من اجل ازالة الثار ال�سلبية لرتاكم 
النفايات فيها حفاظا على ال�سالمة العامة والبيئة.

املومني  عمر  املحافظة  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
ال�سحة  جلنة  مع  امل�سكلة  ه��ذه  متابعة  �سيتم  ان��ه 
اجل  م��ن  الية  اي��ج��اد  اج��ل  م��ن  العامة  وال�سالمة 
مبينا  ال�سلبية،  اثارها  وازالة  البيوت  هذه  ا�ستثمار 
ال�سياحي  القطاع  لتطوير  اولوية  يعطي  املجل�س  ان 
حيث مت تخ�سي�س 100 الف دينار لهذا القطاع من 

موازنة املجل�س للعام املقبل. )برتا-علي فريحات(

*إربد 
التابع  ال�سمالية  ال�سونة  �سباب  م��رك��ز  نظم 
حول  حوارية  ندوة  اإرب��د  حمافظة  �سباب  ملديرية 
اأهداف التنمية امل�ستدامة وعالقتها يف روؤية الردن 
2025، وذلك عرب تطبيق زووم ومب�ساركة 20 ع�سوًا 

من اأع�ساء املركز.
املغربي،  خالد  املحامي  الندوة  خالل  وحتدث 
متكاملة،  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  اأن  وق��ال 
على  �سيوؤثر  ما  جمال  يف  العمل  اأن  تدرك  انها  اأي 
التنمية  اأن  اىل  م�سريا  اخرى،  جمالت  يف  النتائج 

الجتماعية  الإ���س��ت��دام��ة  ب��ني  ت���وازن  اأن  يجب 
التعهد  خالل  من  وذلك  والبيئية،  والقت�سادية 
التزمت  حيث  اخللف  يف  �سخ�س  اأي  ت��رك  بعدم 
يف  الذين  لأولئك  التقدم  بت�سريع  البلدان  جميع 
امل�ستدامة  التنمية  اهداف  اأن  اىل  واأ�سار  اخللف. 
م�سممة جلعل العامل يتحول ايل اأ�سفار يف العديد 
الفقر  ذل��ك  يف  مب��ا   ، املتغرية  احل��ي��اه  ج��وان��ب  م��ن 
الن�ساء  �سد  والتمييز  والي���دز،  واجل��وع  املدقع 
هذه  اىل  للو�سول  بحاجه  واجلميع  والفتيات 

. الطموحه  الهداف 

وزير المياه والري يطلع على مصادر المياه 
بنهر اليرموك وقناة الملك عبداهلل

األعلى للسكان: خفض نسب الفقر يتطلب 
سياسات متكاملة متعددة القطاعات

بيوت الطين القديمة مكاره صحية وبيئية

حواريتان حول التنمية المستدامة 
واألخبار الزائفة وأثرها على المجتمع

*عمان 
لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت 
امللفات  جميع  اأر�سفة  عن  الجتماعي 
امل�سمولة  باملن�ساآت  املرتبطة  والوثائق 
يف  كلي  ب�سكل  ا�ستكمالها  ج��رى  ال��ت��ي 
الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي ب��دع��م واإ���س��ن��اد من 
والأج��ه��زة  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات 
بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأو�سحت  الأمنية. 
الأر�سفة  م�سروع  اأن  ال�سبت،  �سحفي، 
باأعمال  املرتبطة  للوثائق  الإلكرتونية 
�سباط  يف  اط��الق��ه  ج���رى  امل��وؤ���س�����س��ة، 
املا�سي، والتزمت املوؤ�س�سة اآنذاك باإنهاء 
املرحلة الأوىل والأهم من عمر امل�سروع 

بحلول نهاية العام احلايل.
اخلطوة  ه��ذه  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 
التحول  م�سروع  مع  وتتكامل  تتزامن 
خالله  م��ن  متكنت  ال���ذي  الإل���ك���رتوين 
الورقية،  املعامالت  غالبية  عن  التخلي 
خدماتها  م��ن  باملئة   90 نحو  وات��اح��ة 
من خالل بوابة اخلدمات الإلكرتونية، 
اخلدمات  تقدمي  على  حر�سها  موؤكدة 
الإلكرتونية املتكاملة جلمهورها لت�سهيل 

ح�سولهم على اخلدمات اإلكرتونيا.
م�سروع  تنفيذ  على  امل�سرف  وب��نينّ 
للفروع  العام  املدير  وم�ساعد  الأر�سفة 
اأن  احلبا�سنة  ع��ب��درب��ه  املوؤ�س�سة  يف 

املتخ�س�سة  كوادرها  خالل  من  املوؤ�س�سة 
املا�سي باإعداد خطة عمل  العام  �سرعت 
لأر�سفة  وف��اع��ل��ة  متكاملة  ومنهجية 
مع  وبالتعاون  املوؤ�س�سة  وث��ائ��ق  جميع 
�سركة طالل اأبوغزالة على تطوير نظام 
�سرعت  كما  لالأر�سفة،  متكامل  اإلكرتوين 
متكاملة  عمل  خطة  بتطبيق  املوؤ�س�سة 
واإ�سناد  بدعم  ال�ساعة  مدار  على  تعمل 
الأردن��ي��ة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ك���وادر  م��ن 

والأجهزة الأمنية.
وبني مدير امللفات املركزية وامل�سوؤول 
عن تنفيذ م�سروع الأر�سفة الإلكرتونية 
املوؤ�س�سة  ك��وادر  اأن  اأب��وق��وط��ة،  يو�سف 
والأجهزة  الأردن��ي��ة  امل�سلحة  وال��ق��وات 
ال�ساعة  مدار  على  تعمل  كانت  الأمنية 
ب��امل�����س��روع ال���ذي ي��ع��د م��ن الأول���وي���ات 
وي�سكل  للموؤ�س�سة،  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
املعلومات  ل�ستدامة  اأ�سا�سيا  مرتكزا 
املوؤ�س�سة،  باأعمال  اخلا�سة  والبيانات 
امللفات  اأر���س��ف��ة  ا���س��ت��ك��م��ال  اأن  مبينًا 

امل�سمولة  باملن�ساآت  اخلا�سة  والوثائق 
الجتماعي  ال�سمان  ق��ان��ون  ب��اأح��ك��ام 
�ستتبعه  امل��وؤ���س�����س��ة  ف���روع  خمتلف  يف 
امللفات  اأر���س��ف��ة  ال��ت��ال��ي��ة  امل��رح��ل��ة  يف 
وقرارات  والإداري��ة  واملالية  ال�سخ�سية 
اللجان الطبية املتوقع ا�ستكمالها بحلول 
منت�سف العام املقبل. وحول عدد امللفات 
التي جرت اأر�سفتها اإلكرتونيا يف املرحلة 
الأوىل من عمر امل�سروع، اأو�سح اأبوقوطة 
اأن عدد امللفات التي جرت ار�سفتها زادت 
عن 110 اآلف ملف، وبلغت الوثائق التي 

األف   715 و  مليونا   16 اأر�سفتها  ج��رت 
وثيقة.

الثاين  عيدها  يف  املوؤ�س�سة  واأك���دت 
حر�سها  اليوم  ي�سادف  الذي  والأربعني 
م�سرتكيها  جميع  ح��ق��وق  حماية  على 
ال�سمان  مبظلة  العاملني  جميع  و�سمول 
الجتماعي، اإ�سافة اإىل توفري اخلدمات 
الإلكرتونية لهم بن�سبة 100 باملئة حتى 
معامالتهم  جميع  تقدمي  م��ن  يتمكنوا 
ب�سرعة  م�ستحقاتهم  على  واحل�����س��ول 

واأقل وقت وجهد ممكن.

الضمان: أكملنا المرحلة األولى من مشروع 
األرشفة بما يزيد عن 16 مليون وثيقة
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ان  *عمَّ
الأخ��ريي��ن  العقدين  خ��الل  الأردن  قلَّ�س 
وانخف�ست  لل�سكان،  الغذائي  الأم���ن  ان��ع��دام 
النِّ�سف يف  البالد اىل  التَّغذية يف  ن�سبة نق�س 
حيث   2015-2000 عامي  بني  املمتدة  الفرتة 
اإىل 4 باملئة، بعد جهود ملكية توجهت  و�سلت 
عد  ال�سُّ وعلى  باأكمله  ال��زراع��ي  القطاع  اإىل 

كافة.
وكالة الأنباء الأردنية )برتا(، تابعت راأي 
امللك  الأردن حول حديث جاللة  املخت�سني يف 
حوار  يف  اجلمعة  خطابه  يف  الثَّاين  عبداهلل 
موؤ�س�سة  نظمته  وال���ذي  ويل،  ال���دَّ “بورلوغ” 
تطوير  اآليات  ملناق�سة  العاملية؛  الغذاء  جائزة 
واأك��دوا  الغذائي،  والت�سنيع  ال��زراع��ة  قطاع 
قبل  والعناية  والري  والزراعة  التخطيط  اأنَّ 
احل�ساد كانت �سبًبا رئي�سيا يف مواجهة الأردن 
جل��ائ��ح��ة ك��ورون��ا ح��ي��ث و���س��ل امل��خ��زون اىل 

الكفاية لأكر من 6 اأ�سهر.
وزي���ر ال��زراع��ة حممد داودي����ة ق���ال، ان 
جاللة امللك اطلق نداء يحمل �سحنة اأمل كربى 
الغذاء  ي��وم  مبنا�سبة  حديثه  يف  لالإن�سانية 
“حالة  ام��ام  ال��ع��امل  جاللته  وو���س��ع  العاملي، 
حتديات  م��ن  ي��ع��اين  ال���ذي  العاملي”  ال��غ��ذاء 
املياه واحلروب  و�سح  املناخي  كالتغري  تقليدية 
وال�سطرابات وازمات اللجوء العاملي. وا�ساف 
، ان امللك يف حديثه اىل حوار بورلوغ الدويل 
عاملي  نظام  بناء  على  تقوم  التي  احللول  و�سع 
�سامل عن طريق ما اأ�سماه �سبط العوملة وذلك 
روح  ودع���م  امل�سرتك  العاملي  العمل  بتعزيز 
والفكار  التحتية  ال��زراع��ة  وبنية  البتكار 
الب��داع��ي��ة يف جم���الت الن��ت��اج وال��ت��زوي��د 
ا�ستثمار  ب��دل  اخل���ربات،  وت��ب��ادل  والتخزين 

املوارد الن�سانية يف الت�سلح واحلروب.
واو�سح ان جاللته عر�س ا�ستخدام الردن 
ال�ستجابة  يعزز  مما  للغذاء  اقليمي  كمركز 

موؤكدا  والكوارث  الغذائية  لالزمات  العاملية 
من  اأك��ر  يف  عنه  عرب  ال��ذي  امللك  هاج�س  اإن 
نق�س  اأزم��ة  ن�سوب  من  التحذير  هو  منا�سبه 
اأوبئة  ملواجهة  ال�ستعداد  و���س��رورة  غ��ذاء 
الوطني  امل��رك��ز  م��دي��ر  وحت��دي��ات ج��دي��دة. 
قال  ح��داد،  نزار  الدكتور  الزراعية  للبحوث 
اإنَّ م�ساركة جاللة امللك يف هذا احلوار، والذي 
ا�سارة  ه��و  ال��ع��امل��ي،  ال��غ��ذاء  ي��وم  م��ع  يتزامن 
يلعبها  التي  املحورية  واملرجعية  لالأهمية 
الردن يف املنطقة والعامل يف خمتلف املجالت 

وعلى راأ�سها الق�سايا الدبلوما�سية.
اىل  ُت�ساف  امللك  ا���س��ارات  اأنَّ  اإىل  ولفت 
الغذائي  المن  اأهمية  حول  املتكررة  ا�ساراته 
و�سرورة توفري الغذاء للجياع وبخا�سة يف ظل 
وجود 690 مليون ان�سان يف العامل يعانون من 

نق�س الغذاء.
انه  ال  امل��وارد  �ُسح  ورغم  الردن  اأنَّ  واأك��د 
الغذائي  الم���ن  عمليات  يف  من��وذًج��ا  ر  �سطَّ
الردين  املزارع  ل  و�سكَّ كورونا،  جائحة  خالل 
الداخلي  الغذائي  الأم��ن  لتحقيق  اإمن��وذًج��ا؛ 
من خالل التنوع يف النتاج من خ�سار وفواكه 

ودواجن وحلوم واألبان.
خط  ك��ان  الردين  امل��زارع  اأنَّ  اإىل  واأ���س��ار 
دف����اع رئ��ي�����س ع��ن الم����ن ال��غ��ذائ��ي يف ه��ذه 
ال�سرتاتيجية  اخلطة  اىل  م�سرًيا  اجلائحة، 
وال�سناعة  راعة  الزِّ وزارات  عليها  عملت  التي 
والتجارة و�سركة ال�سوامع الردنية من خالل 
 6 ل�  احلبوب  من  ا�سرتاتيجي  خم��زون  تاأمني 

ا�سهر ا�سافية ُيعد امرا مهًما وكبرًيا.
وق����ال ان���ه وع��ن��د احل���دي���ث ع���ن الأم���ن 
اأهمية �سالمة  اإىل  الغذائي ل بد من الإ�سارة 

والعمل  للم�ستهلك  و�سوله  و�سهولة  ال��غ��ذاء 
المن  حتقيق  لغايات  ووفرته  دميومته  على 
والنظمة  يا�سات  ال�سِّ جانب  اىل  ال��غ��ذائ��ي، 

ل�سبط ال�ُسوق و�سمان و�سول املواطن للغذاء.

الغذائي  الم��ن  ولتحقيق  اإنَّ��ه  اإىل  ولفت 
لبد من الرتكيز على تقنيات جديدة واأدوات 
واكوابونيك  الهيدروبونيك  وزراعات  متقدمة 
من  املحا�سيل  وت��اأم��ني  ال��ع��ج��ز،  وحم��ا���س��ي��ل 
والرتكيز  ال�سعبة،  العمالت  وتوفري  الداخل، 

والتي  امل�سافة  القيمة  ذات  املحا�سيل  على 
تعترب اأدوات حتقيق المن الغذائي وتنويعه.

الدكتور  ال�ستاذ  الأ�سبق  راع��ة  ال��زنّ وزي��ر 
ر�سا اخلوالدة بني اأنَّ كلمة جاللة امللك جاءت 
التي  التحديات  عن  ومعربة  و�ساملة  وا�سحة 

ظ��روف  ويف  عاملًيا  الغذائي  الأم���ن  يواجهها 
التغري املناخي و�سح املياه وجائحه كورونا.

ي�سع  ان  يجب  ال��ذي  الوقت  يف  اأنَّ��ه  واأك��د 
ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي الأم���ن ال��غ��ذائ��ي على راأ���س 
و�سع  الردن  يف  املطلوب  اأنَّ  اإل  اأول��وي��ات��ه 
وتاأمني  الغذائي  لالأمن  ا�سرتاتيجية  وتنفيذ 
وتاأمني  اإليه  الو�سول  و�سهولة  الغذاء وتوفره 
العنا�سر الغذائية الالزمة وا�ستدامة وجودة.
القطاع  دع��م  م��ن  ُب��د  ل  اأنَّ���ه  اإىل  ول��ف��ت 
ال��رك��ي��زة  يعترب  ال���ذي  وامل�����زارع  ال���زراع���ي 
ال��غ��ذاء حم��ل��ًي��ا وتبني  الأ���س��ا���س��ي��ة لإن��ت��اج 
التكنولوجيا احلديثة لزيادة النتاج وحت�سني 
املنتج والرتكيز على املحا�سيل ال�سرتاتيجية 
وتقليل الفاقد يف النتاج خالل وبعد احل�ساد.
املحا�سيل  حت�سني  من  بد  ل  اأنَّ��ه  اإىل  ونوه 
تغيري  من  طراأ  ما  مع  تتنا�سب  ا�سناف  لإنتاج 
اجل��ف��اف  لتتحمل  امل��ن��اخ��ي  ال��ت��غ��ري  ب�سبب 
احلاجة  واأنَّ  النمو،  مو�سم  وتق�سري  واحلرارة 

ملحة للتو�سع باإن�ساء بنك الغذاء الردين.
على  امل��زارع��ني  تدريب  ب�سرورة  وطالب 
والتطبيقات  ال��ذك��ي��ة  ال��زراع��ة  ا���س��ت��خ��دام 
جودة  وحت�سني  النتاج  �سوية  لرفع  الذكية 
ال�ستثمار  لتوجيه  ملحة  واحل��اج��ة  املنتج، 
يف  وال��ت��و���س��ع  ال���زراع���ي  الت�سنيع  جم���ال  يف 
يف  لال�ستثمار  الالزمة  التحتية  البنية  تاأمني 
اجلدوى  درا�سات  واع��داد  الزراعية  امل�ساريع 
ال���الزم���ة، ولب���د م��ن توجيه  الق��ت�����س��ادي��ة 
وم�ساهمة  الغذائي  الم��ن  مل�ساريع  التمويل 

الإقرا�س الزراعي بتلك امل�ساريع.
املركز  يف  املحا�سيل  بحوث  مدير  واأ���س��ار 
الدكتور  الزراعي  والإر���س��اد  للبحث  الوطني 
للغذاء  الو�سول  اأنَّ  اإىل  ال�سخاترة،  يحيى 
وذل��ك  ت�سريعات  تعديل  اإىل  يحتاج  الآم���ن 
لغايات  ال��زراع��ي��ة  الأرا���س��ي  ا�ستغالل  بعدم 
اإنتاًجا  هناك  اأنَّ  وب��ني  وال��ع��ق��ارات.  البناء 

وفرًيا يف بع�س اخل�سار والأ�سجار وهذا يحتاج 
املطلوبة  املحا�سيل  لتنظيم  ا�سرتاتيجية  اىل 
وتنظيم الزراعة يف الأردن، وهذا ي�سب يف دعم 
زراعة القمح. واأو�سى با�ستخدام التكنولوجيا 
يف الزراعة، وحتلية املياه، وا�ست�سالح الأرا�سي 
التحويلية،  ال�سناعات  وتعزيز  ل��ل��زراع��ة، 
ب����اإع����داد خ��ط��ة ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وا���س��ح��ة 
على  لالإجابة  اجلهات  جميع  مع  بال�سرتاك 
الزراعي؟”،  القطاع  من  مطلوب  هو  “ما  �سوؤال 

بهدف اإعادة العتبار للقطاع الزراعي.
عودة  الأردن��ي��ني  امل��زارع��ني  احت��اد  رئي�س 
يف  وا�سًحا  ك��ان  الهتمام  اإنَّ  ق��ال  وا���س��دة  ال��رَّ
امللك  جاللة  اأح��ادي��ث  ويف  راع��ي،  ال��زِّ القطاع 
ع��م  ال��دَّ ب��ت��وف��ري  منا�سبة  ك��ل  ويف  ال��ي��وم��ي��ة 

راعي واملزارعني. وامل�ساندة للقطاع الزِّ
العمل  اإنَّ  قال  امللك  جاللة  اأنَّ  اإىل  ولفت 
وزراع���ة  تخطيط  م��ن  احل�����س��اد  ق��ب��ل  ي��ب��داأ 
كان  اليومية، وكل ذلك  املتغريات  مع  والتعامل 
اأنَّ القطاع الزراعي مل يتوقف وكانت  �سبًبا يف 
مثل  ج��ائ��ح��ة  ل��وق��ت  مليئة  الأردن  خم��اب��ي 

كورونا.
بالوقوف  اليوم  العامل  خماطبة  اأنَّ  وبني 
قيق،  �سًفا واحًدا من ِقبل جاللة امللك، هو الدَّ
ف��ال��ع��امل ي��واج��ه خ��ط��ًرا ك��ب��رًيا يف الم���داد 
املواجهة  واأنَّ  ا�س  النَّ اىل  واي�ساله  الغذائي 
بالقطاعات  واله��ت��م��ام  الحت����اد  تقت�سي 

النتاجية والتي من اأبرزها واأهمها الزراعة.
ي�ستمر ويزداد  اأن  اأنَّ الهتمام يجب  واأكد 
عام �سواء من  يف العامل اأجمع بكل من يوفر الطَّ
يزرعونه اأو ينقلونه، وحتى تخزينه وتوزيعه، 
هذا  يف  وكبرية  طويلة  م�سافات  قطع  والأردن 
جائحة  وج���اءت  م��زي��د،  ع��ن  ويبحث  امل��ج��ال 
التي  الأر�س  وبذار  الزراعة  اأنَّ  لتثبت  كورونا 
اإن  وتكفيهم  اجلميع  �ستطعم  نعي�س،  عليها 

منحوها اهتمامهم.

*إربد 
نظم مركز �سابات املزار ال�سمايل التابع 
ور�سة  ال�سبت،  اليوم  اإرب��د  �سباب  ملديرية 
عن  التعلم  »اأهمية  عن  زووم  تطبيق  عرب 

بعد« مب�ساركة 20 من اأع�ساء املركز.
اليون�س  اآم��ال  املركز  رئي�سة  وحتدثت 
احلالية  الظروف  رغم  التعليم  اأهمية  عن 
املتاحة،  الفر�س  وال�ستفادة من  ال�سائدة، 
العملية  لإجناح  الو�سائل  بجميع  وال�سعي 

التعليمة.
اليون�س  حنني  امل��درب��ة  حت��دث��ت  كما 

ع��ن ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ع��ل��م ع��ن ب��ع��د وم��زاي��اه 
التي  التعليمية  املن�سات  واأه��م  وعيوبه، 
بعد،  ع��ن  التعلم  ع��ل��ى  الطلبة  ت�ساعد 
الأجهزة  طريق  عن  ا�ستخدامها  وكيفية 

الإلكرتونية.
من  جمموعة  عر�س  الور�سة  وتخلل 
ا�ستخدام  اآلية  ل�سرح  التو�سيحية  الأفالم 

بع�س املن�سات والتطبيقات التعليمية.
التابع  الرمثا  �سابات  مركز  نظم  كما 
عرب  ور���س��ة  ال��ي��وم  اإرب���د  �سباب  مل��دي��ري��ة 
الإع��الم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  ع��ن  زووم،  تطبيق 

والأخبار الزائفة.
وت���ن���اول امل����درب ع���الء ال��زع��ب��ي عن 
مفهوم الرتبية الإعالمية وحتليل املحتوى 
و�سائل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  وط���رق  الإع���الم���ي، 
الإع��الم  وو���س��ائ��ل  الجتماعي  التوا�سل 

املختلفة.
تطوير  اأه��م��ي��ة  اإىل  ال��زع��ب��ي  واأ���س��ار 
واملعلوماتية  الإعالمية  الرتبية  مهارات 
واخلربات  املهارات  واكت�ساب  ال�سباب  لدى 
الالزمة يف جمال تقييم الأخبار، مع حتري 
املن�سورة  الأخبار  يف  واملو�سوعية  الدقة 

للتمييز بني الأخبار احلقيقية والزائفة.
التحقق  اأ���س��ال��ي��ب  لأب���رز  ع��ر���س  كما 
خمتلف  على  املن�سورة  الأخبار  �سحة  من 
و�سائل الت�سال الجتماعي. واأكد الزعبي 
اأبنائهم  حماية  يف  الأ�سا�سي  الأ�سرة  دور 
ومتابعتهم  الإن��رتن��ت  �سبكة  خماطر  م��ن 
الالزم  والإر���س��اد  الن�سح  تقدمي  مع  بوعي 
ال�سباب  اكت�ساب  اأهمية  على  م�سددا  لهم، 
قدراتهم  وزي��ادة  الناقد  التفكري  ملهارات 
انت�سار  من  للحد  الأخبار  من  التحقق  على 

الإ�ساعات املغر�سة والت�سليل الإعالمي.

*عّمان 
ال�سحية  ف��اي��ن  جم��م��وع��ة  ح�����س��دت 
جلوبال  جملة  من  جوائز  ثالث  القاب�سة، 
ب��اإب��راز  ُتعنى  وال��ت��ي   2020 لعام  ب��ران��دز 
تقدم  التي  التجارية  العالمات  وتقدير 
الأداء  حيث  من  التميز  من  عاليا  م�ستوى 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال  والب��ت��ك��ار. 
لهذه  نيلنا  اإن  لفريتي  جيم�س  للمجموعة 
وتاأكيدا  ع��امل��ي  تقدير  مبثابة  اجل��وائ��ز 
���س��دارة  يف  للبقاء  امل��ت��وا���س��ل��ة  جل��ه��ودن��ا 

بالتطوير  الل��ت��زام  خ��الل  م��ن  �سناعتنا 
نقدمه  ما  التميز يف كل  اأجل  والبتكار من 

لتظل عالماتنا التجارية اخليار الأف�سل.
املجموعة  ع��ن  �سحايف  بيان  وح�سب 
عن  املجلة  جوائز  فاين  ا�ستحقت  ال�سبت، 
ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  فئات  ث��الث 
نالت  حيث  اإف��ري��ق��ي��ا؛  و���س��م��ال  الأو���س��ط 
ابتكارًا  الأكر  التجارية  “العالمة  جائزة 
عن  الواقية”  الوجه  اأقنعة  �سناعة  يف 
بتقنية  امل�سممة  جارد”  “فاين  اأقنعتها 

مع  الأم��را���س  مل�سببات  وم�سادة  متقدمة 
من  باملئة  9ر99  على  الق�ساء  على  ق��درة 

اجلراثيم مبا فيها فريو�س كوفيد-19. 
“اأف�سل  ج��ائ��زة  امل��ج��م��وع��ة  ون��ال��ت 
الورقية”،  للمناديل  التجارية  العالمات 
الورقية  ملنتجاتها  الفريد  التعقيم  مل�ستوى 
ال�����س��ح��ي��ة، ه���ذا ف�����س��اًل ع��ن ن��ي��ل ج��ائ��زة 
منوًا”  الأ�سرع  الأطفال  حفا�سات  “عالمة 
اأح��رز  ال���ذي  بيبي”  “فاين  منتجها  ع��ن 
يف  قيا�سية  وب�سرعة  النظري  منقطع  منوًا 

اجلوائز  وتعك�س  املنطقة.  اأ�سواق  خمتلف 
التي نالتها جمموعة فاين النهج البتكاري 
اأعمالها  جوانب  خمتلف  يف  ومتيزها  لها 
منذ تاأ�سي�سها، حيث �ستوا�سل العمل بنف�س 
على  الكبرية  بالقدرة  يتميز  ال��ذي  النهج 
واملتطلبات  للظروف  وال�ستجابة  التكيف 
عملياتها  تو�سيع  �ستوا�سل  كما  املتغرية، 
بتنويع  الل��ت��زام  ع��ن  ف�ساًل  الت�سغيلية، 
اأج��ل  م��ن  ال�سحية  منتجاتها  جمموعة 

تلبية احتياجات امل�ستهلكني.

نت الغذاء ألكثر من 10  رؤية ملكية على مدار عقدين أمَّ
ماليين إنسان على أرضه ُرغم نقص المياه وُشح الموارد

ورشتان عن أهمية التعلم
 عن بعد والتربية اإلعالمية

فاين الصحية تحصد العديد من 
جوائز مجلة جلوبال براندز لعام 2020

*عمان 
يف  الرتبوية  خليفة  ج��ائ��زة  من�سقة  اأعلنت 
للعام  اجل��ائ��زة  ان��ط��الق  ح��م��اد،  مي�ساء  الردن 
امل���ب���ادرات  اإح�����دى   ،2020/2021 ال���درا����س���ي 
داخل  املطروحة  ال��رائ��دة  الإماراتية  الوطنية 
م�ستوى  وعلى  املتحدة  العربية  الم���ارات  دول��ة 
واملبدعني  الرتبويني  وت�ستهدف  العربي،  الوطن 
ال��ع��ايل  ب�سقيه  التعليم  جم���ال  يف  وامل��ت��م��ي��زي��ن 
واخلا�سة  احلكومية  اجلامعات  واأ�ساتذة  والعام، 

والطلبة.
بالعملية  الرت���ق���اء  اإىل  اجل��ائ��زة  وت��ه��دف 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م��ن خ���الل دع���م ال��ت��ع��ل��ي��م واث���راء 
الرتبوية  وامل�سروعات  بالبحوث  الرتبوي  امليدان 
واملمار�سات  املتميزين  وحتفيز  واملبتكرة،  الرائدة 
املتميزين،  الأف��راد  واكت�ساف  املبدعة،  الرتبوية 
بالتقنيات  التعليم  رب��ط  اجل��ائ��زة  ت�سجع  فيما 
امل�ستدامة  والبيئة  اجلديد  والإع��الم  احلديثة 
الهوية  بتعزيز  كذلك  وتهتم  املجتمع،  وخدمة 
يف  الواعدة  املواهب  وت�سجيع  العربية،  اللغوية 
�سلوكيا  بالطفولة  واله��ت��م��ام  الب��ت��ك��ار،  جم��ال 

ومنائيا.
)برتا(،  الردنية  النباء  لوكالة  حماد  وقالت 
على  موزعة  جمالت   9 تت�سمن  اجلائزة  ان  ال�سبت، 
ب�سقيه  التعليم  جم��الت  خمتلف  تغطي  فئة   18
ال�سخ�سية  ت�سمل  اجل��ام��ع��ي،  قبل  وم��ا  اجل��ام��ع��ي 
م�سرية  دعم  يف  ا�سهمت  التي  العتبارية  الرتبوية 
املعلم  /فئة  العام  والتعليم  نه�سته،  وتعزيز  التعليم 

اجلامعي  الأ�ستاذ  /فئة  العايل  والتعليم  امل��ب��دع، 
فئة  العربية/  اللغة  تدري�س  يف  والإب��داع  املتميز، 
الأ�ستاذ اجلامعي وفئة البحوث الرتبوية، ودرا�سات 
فئة  ل��ل��ط��ف��ل/  ال��رتب��وي  وال��ت��األ��ي��ف  ال��ط��ف��ل  اأدب 
امل�سروعات  اىل  بال�سافة  الرتبوية،  الإب��داع��ات 
الأف����راد،  امل��ب��ت��ك��رة/ف��ئ��ات  التعليمية  وال��ربام��ج 
يف  امل�ساركة  اأن  حماد  وبينت  والطالب.  واملوؤ�س�سات، 
بعد  عن  �ستكون  ع�سرة  الرابعة  دورتها  يف  اجلائزة 
جائحة  فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  الظروف  ب�سبب 
طلبات  ا�ستقبال  بداأت  اجلائزة  ان  مبينة  كورونا، 
اللكرتوين  املوقع  خ��الل  من  بامل�ساركة  الراغبني 
ال�سابع  حتى  وذل��ك   ،)  www.khaward.ae(
الذي  الوقت  يف  املقبل،  الأول  كانون  �سهر  من  ع�سر 
م�ستقلة  اإلكرتونية  وح��دة  اجلائزة  فيه  خ�س�ست 
للتوا�سل مع املر�سحني عند تلقي طلباتهم والتفاعل 
�سمر  الفيزياء  معلمة  ان  يذكر  معهم.  الإلكرتوين 
نزال من الردن فازت يف اجلائزة يف دورتها الثالثة 
ع�سرة  الثانية  دورتها  يف  باجلائزة  فاز  فيما  ع�سرة، 
املرا�سدة  وحنان  اجلبايل  ليلى  الريا�سيات  معلمتا 
من املمكلة اي�سا، يف الوقت الذي بلغ عدد الفائزين 
متميزا.   411  ،2007 عام  انطالقها  منذ  باجلائزة 
عن  بال�ستف�سار  اململكة  من  الراغبني  حماد  ودعت 
خالل  من  التوا�سل  فيها  امل�ساركة  وكيفية  اجلائزة 
MaysaaHammad@ الل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
اب)  الوات�س  رقم  خالل  من  او   ،  yahoo.com
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  او   ،)0097124459442

للجائزة. الجتماعي 

*عمان 
الدكتور  ح��م��زة  الأم���ري  م�ست�سفى  م��دي��ر  ق��ال 
ماجد ن�سري، اإن الفيديو الذي مت تداوله يف و�سائل 
مب�ست�سفى  ملري�س  اجلمعة  الجتماعي  التوا�سل 
�سريره  بجانب  املري�س  فيه  ويظهر  حمزة،  الأم��ري 
ول يحظى بالعناية الكافية، يعود ملري�س اأدخل اإىل 
كورونا  مر�س  من  ويعاين   10  -6 بتاريخ  امل�ست�سفى 

واأمرا�س اخرى.
وا�ساف الدكتور ن�سري يف بيان �سحفي اأن املري�س 
بال�سكل  الرتكيز  على  القدرة  ع��دم  من  يعاين  ك��ان 
اأن �سفي منذ فرتة  امل�ست�سفى بعد  واأنه غادر  الكايف، 

من مر�س الكورونا.
اإدارة  اأن  ن�سري،  او�سح  بالفيديو،  يتعلق  وفيما 
بعد  للمري�س  اأخ��ذ  الفيديو  ب��اأن  توؤكد  امل�ست�سفى 

العزل  غرف  اىل  املركزة  العناية  ق�سم  من  خرج  اأن 
العادية، وعند جتهيز املري�س على �سريره لتنظيفه 
من قبل املمر�سني ذهبوا لإح�سار ال�سرا�سف الالزمة، 
ويف الثناء، وحيث اأن املري�س لي�س واعيًا بالكامل، 
قامت مرافقة اأحد املر�سى بت�سويره وت�سوير بع�س 
املر�سى.  خ�سو�سية  متجاوزة  الآخ��ري��ن،  املر�سى 
واكدت اإدارة امل�ست�سفى، اأنه مت ت�سكيل جلنة حتقيق 
و�سيتم اإتخاذ الإجراءات والعقوبات بحق اأي مق�سر 
ل�سيما  للقانون  اخ��رتاق  اأي  اأو  ال��ك��وادر  من  �سواًء 

بتقدمي اخلدمة ال�سحية للمر�سى.
تقدمي  على  احل��ر���س  على  الإدارة  اك��دت  كما 
الرعاية التامة لكافة املر�سى ومن خمتلف اجلوانب، 
على  حري�س  امللك  جاللة  بقيادة  الردن  ان  حيث 

�سالمة املر�سى وعلى تقدمي الرعاية املثلى لهم.

*عمان 
مل��ب��ادرة  دعمها  الأردن  اأورجن  �سركة  اأع��ل��ن��ت 
الأردن �سد ال�سرطان التي اأطلقتها موؤ�س�سة احل�سني 

لل�سرطان مب�ساركة عدد من ال�سخ�سيات املوؤثرة. 
وح�سب بيان �سحفي عن ال�سركة، ال�سبت، �سيقوم 
يف  قمة  اأعلى  ال��دام��ي،  اأم  جبل  بت�سلق  امل�ساركون 
الأردن وتقع يف وادي رم، خالل ال�سهر احلايل بهدف 
عات للم�ساهمة يف عالج مر�سى ال�سرطان  جمع التربنّ

غري املقتدرين يف مركز احل�سني لل�سرطان.
عرب  للمبادرة،  ال��دع��م  الأردن  اأورجن  وق��دم��ت 
رانيا  وهما  الفريق  اأع�ساء  من  اثنتني  لدعم  التربع 
ت�سلق  يف  امل�ساركتان  ال�سلطي،  زين  وابنتها  عمي�س 
التربع  هذا  �سيوجه  حيث  الأردن،  يف  الأعلى  القمة 
مل�ساندة عالج املر�سى غري املقتدرين يف مركز احل�سني 

اأعداد  زيادة  مع  تزامنًا  امل�ساركة  وتاأتي  لل�سرطان. 
جت��اوزت  وال��ت��ي  الأردن،  يف  بال�سرطان  امل�سابني 
اأن هناك حوايل 80  اإ�سابة عام 2019، كما   8000
احل�سني  مركز  انتظار  قوائم  على  �سهريًا  مري�سًا 
تكاليف  ت��وف��ري  على  ي��ق��درون  ل  ��ن  ممنّ لل�سرطان، 
العالج، وينتظرون بفارغ ال�سرب توفر تربعات للبدء 
وميكن  اإلكرتونيًا  يتاح  التربع  اأن  يذكر  العالج.    يف 
اأع�ساء الفريق عرب �سفحة تابعة  متابعة اإجنازات 
لكل  فرعية  و�سفحة  لل�سرطان  احل�سني  ملوؤ�س�سة 
التربعات،  جمع  يف  مه  تقدنّ ملتابعة  الفريق  يف  ع�سو 
ليتمكنوا  للجميع  متاحة  ال�سفحات  هذه  باأن  علمًا 
من تقدمي الدعم بالتربع عرب الإنرتنت على الرابط 

https://khcfusa.akaraisin.com/ui/
 .  JordanXCancer2020

انطالق جائزة خليفة التربوية في 
دورتها الرابعة عشرة محلًيا وعربًيا

توضيح من الصحة حول فيديو 
مستشفى األمير حمزة

أورنج األردن تدعم مبادرة 
األردن ضد السرطان  

*عمان 
با�سم  الدكتور  الثقافة  وزي��ر  ق��ال 
الطوي�سي اإن الوزارة تعمل على  ترجمة 
يف  اولويات  اإىل  ال�سامي  التكليف  كتاب 
عمل  قطاعات  مع  يتكامل  ال��ذي  عملها 
امل��ت��ع��ددة، م��ن خ��الل الرتكيز  ال��دول��ة 
وعلى  الأردنية  املجتمعة  الثقافة  على 
خ��ل��ق ح��ال��ة ث��ق��اف��ي��ة وط��ن��ي��ة تعرب 
الثانية  املئوية  اىل  الأردنية  بالدولة 
ثقافية  روؤية  على  وتقوم  تاريخها،  من 
درو���س  من  ت�ستفيد  متجددة   وطنية 
الم��ام  اىل  وتتطلع  الوىل،  ع��ام  املئة 
الأردن���ي���ون  ي��ن��ج��زه  ان  مي��ك��ن  م��ا  اىل 

وقيادتهم يف املئوية الثانية. 
النباء  لوكالة  الطوي�سي  واأ���س��اف 
برنامج  اإن  ال�سبت  )ب���رتا(  الردن��ي��ة 
مئوية تاأ�سي�س الدولة الذي �سيعلن عنه 
العديد  فيه  ت�ساهم  برنامج  هو  قريبا، 
من  موؤ�س�سات الدولة، لبعث روح وطنية 
متجددة قائمة على التفاوؤل بامل�ستقبل 
ثقافة  وتعزيز  الجن��از  على  وال��ق��درة 
المل و�سط ال�سباب واملجتمع بال�ستناد 

اىل قيمها وثوابتها.
وبخ�سو�س الثقافة املجتمعية او�سح 
الطوي�سي اأن الوزارة �سرتكز على النتقال 
الجتماعية  بالظواهر  الهتمام  اىل 
تقدمي  وحم��اول��ة  ال��ك��ربى،   والثقافية 
تطوير  يف  للم�ساهمة  ثقافية  مقاربات 
فيما  ���س��واء  ثقافية  ا�سالحية  روؤي���ة 

�سديقة  ثقافة  خلق  على  بالعمل  يتعلق 
العام،  النفع  واح��رتام  القانون  النفاذ 
وتعزيز امناط املواطنة الفاعلة وزيادة 
، وت��ع��زي��ز قيم  امل�����س��ارك��ة الي��ج��اب��ي��ة 
العمل التطوعي، وثقافة تعمل على نبذ 
ومقاومتها  املجتمع  يف  ال�سلبية  الظواهر 
، اىل جانب اجلهود التي بداأتها الوزارة 

موؤخرا يف بناء ثقافة املواطنة الرقمية 
الإعالمية  الرتبية  م�سروع  خ��الل  م��ن 

واملعلوماتية .
اولويات عمل احلكومة  انه من  وبني 
يف املجال الثقايف ا�ستكمال عملية اإعادة 
هيكلة وزارة الثقافة واملوؤ�س�سات التابعة 
العمل  م��ع  وت��ن�����س��ج��م   لت�ستجيب  ل��ه��ا 

احلياة  تطوير  ومتطلبات  املوؤ�س�سي، 
ا�سدار  خ��الل  م��ن  املعا�سرة  الثقافية 
نظام تنظيم اإداري جديد للوزارة، وهو 
املتوقع  وم��ن  ال����وزراء  جمل�س  يف  الآن 

اإقراره خالل الفرتة القريبة املقبلة .
 وا�سار الطوي�سي اإىل انه يتوقع من 
النظام تو�سيع اجلانب املرتبط بالثقافة 
يف  الإداري  اجلانب  وتر�سيق  والفنون 
اجلانب  ي�ستحوذ  حيث  الراهن  الو�سع 
الأطر  من  كبرية  م�ساحة  على  الإداري 
املتعلق  اجلانب  ح�ساب  على  الإداري���ة 
بالثقافة والفنون، وي�ستمل ذلك  املركز 
هيكلة  واإع��ادة  وتطوير  امللكي،  الثقايف 
�سغري  مركز  من  وحتويله  الفنون  معهد 
ا ملعهد لتدريب  كان ي�ستوعب 120 �سخ�سً
 1200 نحو  حالًيا  ي�ستوعب  الفنون 
وع�سرنة  لتحديث  و�سننتقل  متدرب، 
املكتبة الوطنية حتى تكون مرفًقا عاًما 

للذاكرة الوطنية الأردنية.
ال��وزارة �سوف تنتهي خالل  اأن  وبني 
حزمة  و�سع  من  املقبلة  القليلة  ال�سهر 
يف  ت�سهم  التي  الثقافية  امل�ساريع  م��ن 
الوطنية  الثقافية  ال��ه��وي��ة  تر�سيخ 
ومنها  املبدعني،  ودعم  الب��داع  وتعزيز 
وال��ربن��ام��ج  للفنون  ال��وط��ن��ي  ال��ربن��ام��ج 
الوطني حلماية الرتاث ) ذاكرة الأردن 
بعدما   ، للقراءة  الوطني  والربنامج   )
اجلديدة  ال�سيا�سة  عن  موؤخرا  اعلنت 

للن�سر الثقايف . 

الطويسي : سنعمل على خلق 
حالة ثقافية وطنية تتطلع لألمام
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*عمان 
الكيماوية  ال�سناعات  قطاع  �سادرات  ارتفعت 
ال�سبعة  ال�سهر  خ��الل  التجميل  وم�ستح�سرات 
دينار  مليون   29 مبقدار  احل��ايل  العام  من  املا�سية 

مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي 2019.
�سناعة  لغرفة  اح�سائية  معطيات  وح�سب 
ال�سهر  خ��الل  القطاع  ���س��ادرات  و�سلت  الأردن، 
مليون   725 اىل  احلايل  العام  من  املا�سية  ال�سبعة 
من  نف�سها  للفرتة  دينار  مليون   696 مقابل  دينار، 

العام املا�سي.
واك����د مم��ث��ل ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة 
الأردن  �سناعة  غرفة  يف  التجميل  وم�ستح�سرات 
القطاع  �سادرات  ارتفاع  ان  الب�س،  اأحمد  املهند�س 
زي��ادة  اىل  يعود  املا�سية  ال�سبعة  ال�سهر  خ��الل 
كورونا  فريو�س  انت�سار  بعد  منتجاته  على  الطلب 

امل�ستجد.
الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  ت�سريح  يف  وا���س��ار 

)برتا(، اىل وجود طلب عاملي على منتجات املعقمات 
القطاع  ان  مبينا  واملخ�سبات،  وال�سمدة  واملطهرات 
عامل  األ��ف   15 وي�سغل  من�ساأة   700 ي�سم  ال��ذي 
�سادراته  زي��ادة  على  عالية  ق��درات  لديه  وعاملة، 

خالل الفرتة املقبلة من العام احلايل.
ال�سراكة  وتعزيز  التوا�سل  اىل  احلكومة  ودعا 
التحديات  لبحث  ال�سناعي  القطاع  مع  احلقيقية 
وال�سعوبات التي تواجهه، موؤكدا انه يف حال ازالتها 
ال�سناعية  ال�سادرات  حجم  على  ذل��ك  �سينعك�س 

وزيادتها مل�ستويات اكرب.
وا�سار املهند�س الب�س اىل ان قطاع ال�سمدة على 
املواد  خامات  نق�س  يف  م�سكلة  يواجه  املثال،  �سبيل 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  امل�سانع  وبخا�سة  الأول��ي��ة 
ملعاجلة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  داعيا 
قيمتها  ت�سديرية  فر�سا  متتلك  انها  وبخا�سة  ذلك 

تقارب 200 مليون دولر.
ت�سديرية  ق��درات  لديه  القطاع  ان  اإىل  ولفت 

ت�سكل  �سنويا،  دينار  مليون   800 نحو  تبلغ  عالية 
ال�سادرات  اإجمايل  من  تقريبا  باملئة   18 ن�سبته  ما 
الو�سول  ا�ستطاعت  منتجاته  ان  مبينا  ال�سناعية، 

لأكر من 105 دول حول العامل.
تزخر  الردنية  الكيماوية  ال�سناعات  اإن  وقال 
املحلية  ال�سوق  داخ��ل  �سواء  الفر�س  من  بالكثري 
بعد  املرتفع  الطلب  ج��راء  الت�سدير،  باأ�سواق  اأو 
املنظفات  منتجات  وبخا�سة  كورونا  فريو�س  اأزم��ة 
واملطهرات واملعقمات والأ�سمدة واملبيدات الزراعية، 

م�سددا على �سرورة اغتنامها.
نحو  لديه  ال�سمدة  �سناعات  قطاع  اأن  وب��ني 
الت�سديرية  ال��ف��ر���س  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة  8ر68 
املتوفرة بقطاع ال�سناعات الكيماوية وم�ستح�سرات 
متتلك  بينما  دولر،  مليار  2ر1  قيمتها  التجميل 
الع�سوية(  وغري  )الع�سوية  الكيماوية  ال�سناعات 
مليون   532 قيمتها  م�ستغلة  غري  ت�سديرية  فر�سا 
�سعوبات  ي��واج��ه  ال��ق��ط��اع  ان  اىل  وا���س��ار  دولر. 

كامل  ا�ستغالل  على  وقدرته  من��وه  من  حتد  كثرية 
ارتفاع  ابرزها  والإنتاجية،  الت�سديرية  اإمكانياته 
التي  البريوقراطية  والج���راءات  الت�سغيل  كلف 
القدرات  املن�ساآت و�سعف  تعرقل ترخي�س وتو�سعة 
ال�سغرية  املن�ساآت  ل��دى  والت�سديرية  الت�سويقية 
والتفتي�سية  الرقابية  اجلهات  وتعدد  واملتو�سطة 

وتداخل �سالحياتها.
العاملة  املن�ساآت  راأ�سمال  الب�س  املهند�س  وقدر 
يزيد  انتاج  وبحجم  دي��ن��ار،  مليار  بنحو  بالقطاع 
على ملياري دينار �سنويا، اي ما ن�سبته 10 باملئة من 
القيمة  ت�سل  فيما  الكلي،  ال�سناعة  انتاج  اجمايل 

امل�سافة للقطاع اإىل 650 مليون دينار.
متتلك  التي  اخلارجية  الأ���س��واق  اأب���رز  وع��دد 
ابرزها  اإليها،  فر�سا ت�سديرية  الكيماوية  املنتجات 
وال�سعودية  امل��ت��ح��دة  وال��ولي��ات  وال�����س��ني  الهند 
واندوني�سيا  العربية  الم����ارات  ودول���ة  وت��رك��ي��ا 

وهولندا وماليزيا والعراق وم�سر وبنغالد�س.

*عمان 
نايف  والآث���ار  ال�سياحة  وزي��ر  بحث 
ال���ف���اي���ز، م���ع اجل��م��ع��ي��ات ال�����س��ي��اح��ي��ة، 
ال�سياحي  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
الكفيلة  وال�سبل  كورونا،  جائحة  ظل  يف 
لتخفيف الأ�سرار والتداعيات التي حلقت 

بالقطاع.
واأك���د ال��وزي��ر ال��ف��اي��ز خ��الل زي��ارت��ه 
على  ك��ل  ال�سياحية  اجلمعيات  مل��ق��رات 
بني  احلقيقية  ال�سراكة  اأهمية  ح���دة، 
اىل  لفتا  اخلا�س،  والقطاع  العام  القطاع 
الأ���س��ا���س  ه��ي  ال�سياحية  اجلمعيات  ان 
ال��وزارة  وبني  بينها  والتعاون  واملرجعية، 
امل�ستدامة  احل��ل��ول  و���س��ع  م��ن  �سيمكننا 

للقطاع ال�سياحي ب�سكل عام.
وقال “ اإن جاللة امللك عبداهلل الثاين 
القطاع  بني  بال�سراكة  مطلق  ب�سكل  موؤمن 
العام واخلا�س، ودائما يف خمتلف لقاءاته 
يوجه احلكومة على تفعيل هذه ال�سراكة، 
ملا لها من م�ساهمة كبرية يف حتفيز وحتريك 

الإقت�ساد، وخلق فر�س عمل لالأردنيني«.
القطاع  يويل  امللك  جاللة  اأن  واأ�ساف 
حيث  لأهميته،  كبريا  اإهتماما  ال�سياحي 
ال�سامي  التكليف  كتاب  يف  احلكومة  وجه 
اىل اإيجاد احللول املبتكرة لتخفيف ال�سرر 
اجل��ه��ود،  وت�سافر  ب��ال��ق��ط��اع،  حل��ق  ال���ذي 
والرتكيز على ال�سياحة الداخلية وحت�سني 
ال�سياحي وتنويعه، مبا يحافظ على  املنتج 
فر�س  ا�ستمرار  وي�سمن  ال�سياحية  املن�ساآت 
الفرتة  هذه  وا�ستغالل  القطاع،  يف  العمل 
ال�سياح  اأع���داد  يف  انخفا�سا  ت�سهد  التي 
ا�ستباقية  خطط  لو�سع  كله،  ال��ع��امل  يف 
اجليد  والإع��داد  املدى،  وطويلة  متو�سطة 
الأو���س��اع  حت�سن  بعد  ال�سياح  ل�ستقبال 

الوبائية يف العامل. 
واأ����س���ار ال��ف��اي��ز خ���الل ل��ق��ائ��ه روؤ���س��اء 
وجمعية  ال��ف��ن��ادق،  جمعية  واأع�����س��اء 
املطاعم ال�سياحية، وجمعية وكالء مكاتب 
الفرتة  خالل  اأن��ه  اىل  وال�سفر،  ال�سياحة 

املقبلة �سيجري العمل على م�سارين وب�سكل 
�سريع لو�سع احللول الالزمة التي يحتاجها 
الأول  امل�سار  اأن  مبينا  ال�سياحي،  القطاع 
حلول  و�سع  على  خالله  العمل  �سيجري 
القطاع  تواجه  التي  واملعيقات  للتحديات 
التحديات  ه��ذه  وم��ن  القريب  امل��دى  على 
حلول  لو�سع  وال��ث��اين  ك��ورون��ا،  جائحة 
القطاع  تواجه  التي  واملعيقات  للتحديات 

على املدى البعيد.
من  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  اأن  اىل  ول��ف��ت 
اكر القطاعات ت�سررا من جائحة كورونا، 
موؤكدا  تعافيا،  القطاعات  اآخ��ر  و�سيكون 
امل�سوؤولية  وحتمل  وال�سراكة  بالتعاون  اأنه 
فر�س  اىل  التحديات  �سنقلب  اجلميع  من 
تعوي�س  خ��الل��ه��ا  م��ن  ن�ستطيع  حقيقية 

اخل�سائر وال�سرار التي حلقت بالقطاع. 
وقال الفايز، اإن القطاع ال�سياحي رافد 
بتوفري  و�ساهم  الردين،  لالإقت�ساد  مهما 
م��ن خالل  ل��الأردن��ي��ني  ك��ث��رية  ف��ر���س عمل 
والتي  اإل��ي��ه  توجهت  ال��ت��ي  ال�ستثمارات 
حمايته  جميعا  فواجبنا  باملليارات،  تقدر 

واملحافظة على دميومته.
يف  املقبلة  بال�سنة  اأم��ل  كلنا   “ وتابع 
تعود  اأن  للكورونا  املطاعيم  اإي��ج��اد  ح��ال 
ويعود  عليه،  كانت  كما  ال�سياحية  احلركة 
اأوجه  قمة  اىل  بالردن  ال�سياحي  القطاع 

الفايز  الوزير  واأ�ستمع  اجلميع”.  بتعاون 
واحللول  ال�سياحية  اجلمعيات  مطالب  اىل 
�سعي  لهم  موؤكدا  تواجههم،  التي  للتحديات 
التحديات  هذه  جميع  تذليل  اىل  ال��وزارة 
حلق  ال���ذي  ال�سرر  وتخفيف  وال��ع��ق��ب��ات، 
احللول  ودرا�سة  كورونا،  جائحة  اإثر  بهم 
ح�سب  تطبيقها  واإمكانية  بها  تقدموا  التي 

الأولوية.
اجلمعيات  روؤ���س��اء  عر�س  جهتهم،  من 
التي  امل�ساكل  واأب��رز  ملطالبهم  واع�سائها، 
التي  واخل�سائر  املا�سية  بالفرتة  واجهتهم 
وتعاونهم  دعمهم  موؤكدين  لها،  تعر�سوا 
هذه  لتخطي  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  مع 
املرحلة ال�سعبة التي يواجها العامل اأجمع 

ولي�س الردن فقط.
لتخفيف  وحلول  اإق��رتاح��ات  وق��دم��وا 
جائحة  ب�سبب  عليهم  ال���واق���ع  ال�����س��رر 
اخل�سائر  حجم  اأن  اىل  م�سريين  ك��ورون��ا، 
التي تعر�س لها اأ�سحاب املن�ساآت ال�سياحية 
اىل  وحت��ت��اج  ك��ب��رية،  بالقطاع  والعاملني 
خارج  وحلول  كبري  وتعاون  مكثفة  جهود 
خالل  الوزير  ورافق  لتعوي�سها.  ال�سندوق 
ال����وزارة  ع���ام  اأم���ني  للجمعيات،  زي��ارت��ه 
تن�سيط  هيئة  عام  ومدير  حجازين،  عماد 
عربيات،  عبدالرزاق  الدكتور  ال�سياحة 

وم�ست�سار الوزير ه�سام العبادي.

*عّمان 
)التغطية  عنوانها  رقمية  ح��واري��ة  جل�سة  يف  م�ساركون  ناق�س 
ال�ساملة والعادلة لعالج ال�سرطان اأولوية وطنية وم�سوؤولية جماعية( 
احل�سني  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  املعريف  اأبوغزاله  طالل  ملتقى  مها  نظنّ
لل�سرطان التحديات التي تواجه النظام ال�سحي والفجوات يف تغطية 

عالج ال�سرطان.
على  تاأميني  لربنامج  كنموذج  “رعاية”  تاأمني  امل�ساركون  واقرتح 
لق�سية  ج��ذري  وطني  كحلنّ  وطرحه  واملوؤ�س�سي،  ال�سخ�سي  ال�سعيد 
ا�ستدامة تغطية عالج ال�سرطان مبا ي�سمن حق املواطنني املتكافئ يف 

العالج النوعي ال�سمويل �سد ال�سرطان.
تكافلي  برنامج  ال�سرطان  مر�س  عالج  “رعاية” لتغطية  وبرنامج 
اجتماعي وغري ربحي، مينح امل�سرتكني يف حال الإ�سابة الفر�سة لتلقي 
العالج ح�سريًا يف مركز احل�سني لل�سرطان مقابل ر�سوم ا�سرتاك �سنوية 

رمزية .
مدير  من  كال  امللتقى  ا�ست�ساف  امللتقى  عن  �سحايف  بيان  وح�سب 
امل�سوؤولية  ومديرة  قطام�س  ن�سرين  لل�سرطان  احل�سني  موؤ�س�سة  عام 
املجتمعية وبرامج ال�ستدامة يف البنك الأهلي، غادة �سواحلة، واإحدى 
لتنمية  روح  اإرادة  ملبادرة  املوؤ�س�س  ال�سرطان وهي  الناجيات من مر�س 
املوارد الب�سرية ابت�سام اجلدوع، اإ�سافة اإىل نيكول �ساهني وهي حماربة 
ملر�س ال�سرطان. واأكد املدير التنفيذي للملتقى، فادي الداوود، اأهمية 
ل الرقمي الكبري الذي  اجلل�سات احلوارية الرقمية وخا�سة مع التحونّ
لن�سر  ا�ستثمارها  يتم  اأن  يجب  والتي  العامل،  يف  كورونا  اأزمة  اأحدثته 
احل�سني  موؤ�س�سة  اأن  قطام�س  وبينت  املجتمع.  فئات  جلميع  الفائدة 
اأن  اإل  للمواطنني  متكافئ  لعالج  الو�سول  على  حري�سة  لل�سرطان 
احلاجة اأ�سبحت ملحة لبتكار حلول م�ستدامة لتمويل النظام ال�سحي 
مبا ي�سمن ا�ستمرارية اخلدمات العالجية لل�سرطان. وبينت اأن تاأمني 
“رعاية” هو خري مثال على جناح النهج الت�ساركي والتكافلي، داعية اإىل 
رفع كفاءة التمويل والنفاق ال�سحي، واقرتاح الو�سيلة املثلى لتحقيق 
التغطية  لتحقيق  اأولية  كخطوة  ال�سرطان  لعالج  العادلة  التغطية 
يوؤمن  الأهلي  البنك  اأن  �سواحلة  اأكدت  جانبها  من  ال�ساملة.  ال�سحية 
التحديات املجتمعية، كما  بامل�سوؤولية املجتمعية والت�ساركية ملواجهة 
يوؤمن بدور القطاع اخلا�س يف دعم اجلهود الوطنية لعالج ال�سرطان، 
�سد  البنك  موظفي  جميع  لتاأمني   1997 منذ  الإدارة  دعا  الذي  الأمر 
ال�سرطان مع مركز احل�سني لل�سرطان، وا�ستفاد من التاأمني 23 موظفًا. 
فيما قالت اجلدوع اإن عالج ال�سرطان مكلف جدا ول ميكن لأي عائلة 
وحدها اأن تتحمله، م�سرية اإىل اأن العالج ال�سمويل يغطي الأدوية واأي 
م�ساكل اأخرى وم�ساعفات تنجم عن الإ�سابة بال�سرطان وهي تفا�سيل 

يغفل عنها النا�س وجهات تاأمينية كثرية ل تغطيها.
وبينت �ساهني اأن تلقي خرب الإ�سابة بال�سرطان يجعل امل�ساب يفكر 
اأن النت�ساب  اإىل  اأ�سا�سي هو العالج وتكلفة العالج، م�سرية  يف مو�سوع 
وزي��ادة  العالج،  لها  �سمن  لل�سرطان  احل�سني  مركز  يف  رعاية  لتاأمني 

فر�ستها بال�سفاء.

اختبار أمريكي يقلل من خطورة تعرض 
المسافرين جوا لكورونا وإياتا ترحب بنتائجه

*عمان 
قللت قيادة النقل اجلوي الأمريكية »يو ا�س تران�سكوم« من خماطر 

تعر�س امل�سافرين جوا لفريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد – 19(.
ل�سالح  واأجري  تران�سكوم،  ا�س  يو  ن�سرتها  اختبار  نتائج  وتو�سلت 
وزارة الدفاع الأمريكية بوا�سطة معاهد بحثية على طائرات من طراز 
بوينغ 300 – 767 و 777 – 200 مزدوجة املمر، اأن نظام تزويد الهواء 
غرف  يف  موجود  هو  مما  اأكرب  بحماية  يتمتع  التجارية  الطائرات  يف 
اجلوي  التبادل  بف�سل  بامل�ست�سفيات؛  العمليات  غرف  اأو  املر�سى  عزل 
العايل املقرتن بفلرتة الهواء اجلزيئي عايل الكفاءة لكل الهواء املعاد 

تدويره يف الطائرات.
فاأن  للكمامة  الطائرة  منت  على  امل�سافر  ارتداء  اأن  الختبار  وبني 
003ر0 باملئة فقط من جزيئات الهواء تنتقل يف حميط تنف�سه وهي 
ما يكون ناقال للعدوى، يف حني اأكد الباحثون اأن ن�سبة نقل العدوى بني 
ركاب الطائرات تبقى متدنية جدا يف ظل هذا امل�ستوى حتى لو كانت 

مقاعد الطائرة م�سغولة بالكامل.
للهواء  اختبار   300 من  اأكر  �سمل  الذي  الختبار  نتائج  واأف��ادت 
اجلوي يف 38 �ساعة من الطريان، و45 �ساعة من الختبارات الأر�سية، 
يف  حتى  ركابها  اأحد  �سعال  عند  الطائرة  يف  العدوى  تف�سي  خطر  باأن 
معاجلة  اأنظمة  اأن  موؤكدة  قليال،  يكون  منه  القريبني  الركاب  حميط 
الهواء على منت الطائرة تتيح ت�سفية ما يقارب من 99ر99 باملئة من 

تلك اجلزيئات ب�سكل فعال.
اجلمعة،  اليوم  “اإياتا”،  اجل��وي  للنقل  ال��دويل  الحت��اد  ورح��ب 
بنتائج الختبار الأمريكي الذي يوؤكد انخفا�س خماطر انتقال فريو�س 

كورونا امل�ستجد “كوفيد-19” على منت الطائرة.
اإ�سابة  حالة   44 عن  اإي��ات��ا،  بح�سب  احل��ايل،  العام  خ��الل  واأبلغ 
لهم مرتبط  العدوى  انتقال  اأن  يعتقد  مل�سافرين  بفريو�س كورونا فقط 
برحالت الطريان من اأ�سل 2ر1 مليار �سافروا العام احلايل عرب خطوط 
لالحتاذ  التنفيذي  والرئي�س  العام  املدير  وق��ال  العاملية.  الطريان 
األك�سندر دي جونياك، اإن نتائج الختبار هي دليل اإ�سايف على اأن خطر 
الإ�سابة بفريو�س كورونا على منت الطائرة يبدو منخف�سا للغاية واأقل 

من العديد من البيئات الداخلية الأخرى.
التزام  �سرورة  لها،  تو�سيات  يف  الأمريكية  النقل  قيادة  واأك��دت 
واحلجر  الكمامات  وارت��داء  ال�سروري  غري  ال�سفر  بتجنب  امل�سافرين 
وجود  اإىل  م�سرية  املق�سودة،  الوجهات  اإىل  الو�سول  عند  ال�سحي 
م�سافرين كانوا ي�سلون وجهاتهم ثم ي�سابون بفريو�س كورونا فيما بعد 
بالرغم من عدم وجود اأي دليل وا�سح يدل على اأنهم اأ�سيبوا بالفريو�س 

خالل الرحالت اجلوية.

حوارية حول التغطية الشاملة 
وزير السياحة يبحث مع الجمعيات السياحية والعادلة لعالج السرطان

السبل الكفيلة لتخفيف تداعيات كورونا

ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية 
ومستحضرات التجميل في 7 أشهر

مقال رئيس التحرير

م���ن ال��ع��ن��اوي��ن ال��الف��ت��ة 
املا�سية  �سنة  الع�سرين  خالل  الردين  املجتمع  يف 

“وزراء ونواب البزن�س” ويف التفا�سيل تقراأ عن  ا�ست�سراء ظاهرة 
اأو  مبا�سرة  وم�سالح  �سالت  لهم  كانت  الذين  والنواب  ال��وزراء  بع�س 

مداورة يف
ولال�سف  ال�سبهات  حولها  حت��وم  ال��دول��ة  وع��ط��اءات  �سفقات   
ياأجوج  )ق��وم  مثل  ويتنا�سلون  ويتكاثرون  منا�سبهم  يف  م�ستمرون 
التنفيذية  ال�سلطة  يف  املنا�سب  ي�ستلمون  وا�سبحو   ) وم��اأج��وج 

والت�سريعية رغم ما كتب عنهم من ف�ساد.
جواز  “عدم  على  ين�س  الذي  الد�ستوري  الفقه  يف  ال�سهري  املبداأ 
الردنية  الدولة  يف  ن�سيب  له  لي�س  والتجارة”  ال��وزارة  بني  اجلمع 
فاجلمع  الر�سيد  ال�سالح  احلكم  مبادئ  من  اأ�سا�س  عن�سر  هو  املبداأ 
بني تويل الوزارة ومزاولة التجارة لبد واأن يلقي بظالل من ال�سك 
والريبة، على م�ستوى اأعمال الوزارة التي يت�سلمها التاجر اأو ازدهار 

جتارة الوزير .
والقواعد  الد�ستورية  باملوانع  التزمت  العربية  ال��دول  بع�س 
القانونية  القاعدة  وهذه  والتجارة  الوزارة  بني  اجلمع  يف  القانونية 
هذه  من  كثريا  اأن  اإل  العربية  الد�ساتري  غالبية  يف  عليها  من�سو�س 
الدول ل تلتزم بالقواعد الد�ستورية والقانونية ولي�س �سرًا اأو بعيدًا 
ما يجري يف الردن، حيث اجلمع بني الوزارة والتجارة عيني عينك 

وم�سطلح وزير عابر للحكومات �سغال عندنا  %100
اإن وزير  راأي يقول  التوزير الذي يجري للمتبزن�سني يعتمد على 
البزن�س هو “فهمان جدًا، و”فلتة زمانه”، ومن اأجل ذلك ملع يف البزن�س 
“البزن�سه”، وعلى اأ�سا�س هذا النجاح فاإنه لبد واأن ينجح  وجنح يف 
ظاهرة  ذيوع  مع  خا�سة  ال�سخ�سي،  البزن�س  يف  جنح  كما  ال��وزارة  يف 
والوزير  العباد  واأره��ق  البالد  خرب  الذي  العام  القطاع  خ�سخ�سة 
البزن�س �سيدير الوزارة بعقلية تاجر وهذا الكالم مردود عليه، حيث 
كل قطاع وله قواعد خا�سة حتكمه، والتماثل بني ال�سيئني ل يعدو 

متاثاًل يف الواجهات ولي�س يف املقا�سد اأو الغايات .
والإج��اب��ات،  الإي�ساحات  من  مزيد  على  احل�سول  �سبيل  وعلى 
موجعة  تفا�سيل  ملعرفة  وغريها  الأ�سئلة  هذه  طرح  املمكن  من  فاإنه 
الردنية:  احلكومات  حقبات  خالل  املتبزن�سني  توزير  ح��الت  عن 
ل�سالح  يبزن�س  اأن  اأجل  من  به  اخلا�س  البزن�س  �سيرتك  الوزير  هل 
مثاًل  الفراغ  اأوق��ات  يف  وزير  �سيعمل  هل  اإذًا،   ، ل  طبعًا،  ؟!  احلكومة 
الوزارة والتجارة ؟  اأن يف�سل ف�ساًل تامًا بني  الوزير ي�ستطيع  ؟! هل 
الواقع يقول: ل، م�ستحيل ذلك، و�سواء اأكان م�ستحياًل اأو خارقًا فاإن 

درء ال�سبهات مقدم على ال�سري فوق حبالها وحبائلها .
 الواقع ال�سحيح، وحتديدا قانون ال�سجل التجاري يجب ان مينع 
ممار�سة  من  الرابعة(  الدرجة  من  كان  واإن  )حتى  حكوميا  موظفا 
اأو احلم�س  ال�ساورما  لبيع  البزن�س فتح مطعم  ولو كان هذا  البزن�س، 
والفالفل اأو كفترييا لبيع ال�ساي والقهوة، كيف نقبل بال�سماح ملوظف 
اأو تتداخل ب�سورة  اأعمال تت�سابه  اأن يعمل يبزن�س يف  بدرجة وزير 
مبا�سرة اأو غري مبا�سرة وطبيعة عمل وزارته ؟ اإذًا، ل يجوز اجلمع بني 
الوزارة والتجارة، واجلمع بينهما يقرتب من احلرام �سرعًا وعقاًل، وهو 

�سبيه باجلمع بني الأختني يف ال�سريعة .
نتيجة  اإل  له  لي�س  )البزن�س(  اأح�سان  يف  ال�سلطة  ارمت��اء  ان 
واملبادئ،  القيم  وانعدام  العام،  للمال  ونهب  املجتمع،  اإف�ساد  واحدة: 
اأعناق  يف  ال�سعوب  و�سعتها  التي  الأم��ان��ة  وخيانة  ال�سمائر،  وبيع 
املغلقة  الأب��واب  بها  تفتح  �سحريه  ع�سا  املال  ي�سري  وعندما  حكامها 
القرار  �سنع  مراكز  حيث  املحرمة،  املناطق  اإىل  �ساحبها  بها  فيدخل 
لنتزاع ت�سهيالت غري م�سروعة خارج اإطار القانون، مل يكن ي�ستطيع 
احل�سول عليها، اإل من خالل �سراء ذمم الفا�سدين من ال�سا�سة، ومن 

بيدهم ال�سلطة م�سوؤويل اتخاذ القرار .
ر�سوة  الأع��م��ال  رج��ل  تقدمي  تعني  م��ا  ع��ادة  الت�سهيالت  فهذه 
للم�سئول اأقل بكثري من القيمة احلقيقية التي كان �سيدفعها لو متت 
ال�سفقة بطريقة م�سروعة، وخطورتها اأنها ت�سيع على الدولة مبالغ 
كبرية، وبهذا تزيد ثروة الرا�سي )�ساحب املال(، واملرت�سي )�ساحب 
نفوذ  زاد  كلما  هنا  الأكربومن  اخلا�سر  هو  ال�سعب  ويكون  ال�سلطة(، 
وا�ستنزاف  الف�ساد  كان  ال�سلطة  اأ�سحاب  على  املال  اأ�سحاب  و�سطوة 
ثروات ال�سعوب واإفقارها، وقد يخرتق اأ�سحاب املال نفوذهم لل�سيطرة 
حكومات   لروؤ�ساء  ي�سلون  وقد  باأكملها،  حكومة  ورمب��ا  وزراء،  على 
ن�سبة  مقابل  مل�ساحلهم  اأول  دف��اع  خ��ط  اأو  �سريك  اإىل  وحتويلهم 

يح�سلون  عليها .

خالد خازر الخريشا

وزراء ونواب البزنس 
والعطــــــاءات ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
م�ساركة  الردنيني  امل�سدرين  جمعية  نظمت 
الدويل  كندا  �سيال  معر�س  يف  اردنية  �سركات 
ب�سكل  مرة  لأول  وامل�سروبات  الغذية  قطاع  يف 

افرتا�سي من خالل من�سة الكرتونية.
وقال رئي�س اجلمعية املهند�س عمر ابو و�ساح 
ايام،  خم�سة  ا�ستمر  الذي  باملعر�س  امل�ساركة  ان 
تنظمها  التي  الوىل  تعترب  افرتا�سي  ب�سكل 
اجلمعية بهدف ادامة وتعزيز تواجد ال�سركات 
الردنية باملعار�س اخلارجية والرتويج لها وفتح 

ا�سواق جديدة امامها.
�سحفي  بيان  يف  و���س��اح  اب��و  املهند�س  وب��ني 
ال�سبت، ان امل�ساركة يف املعر�س اتاحت للعار�سني 
ب�سكل  الج��ت��م��اع  فر�سة  الغ��ذي��ة  وم�سنعي 
التجارية  اعمالهم  وممار�سة  ملوا�سلة  افرتا�سي 
وب��اء  انت�سار  ظ��ل  يف  ال�سراكة  فر�س  وتعزيز 
فريو�س كورونا عامليا وتعذر امل�ساركة يف املعار�س 
اجلمعية  ان  م��وؤك��دا  مبا�سر،  ب�سكل  العاملية 
م�ستمرة يف امل�ساركة باملعار�س التقليدية، اإ�سافة 
من  فيها  ملا  الفرتا�سية  باملعار�س  امل�ساركة  اىل 
خارجيا.  الوطنية  للمنتجات  وترويج  خدمة 

الأ�سواق  اأه��م  من  تعد  الكندية  ال�سوق  ان  وبني 
الت�سديرية بالن�سبة لقطاع ال�سناعات الغذائية 
العربية  للجالية  الكبري  للتواجد  نظرا  الردنية 
م�ستوى  ل��زي��ادة  كبرية  فر�سة  ي�سكل  ما  هناك 
ال�سادرات لها يف ظل وجود اتفاقية جتارة حرة 

موقعة بني البلدين.
للتجارة  باتفاقية  كندا  مع  الأردن  ويرتبط 
التبادل  م�ستوى  لرفع   2009 ع��ام  منذ  احل��رة 
جديدة  ت�سديرية  ف��ر���س  واإي��ج��اد  ال��ت��ج��اري 
من  اخلارجية  ب��الأ���س��واق  الأردن��ي��ة  للمنتجات 
مع  املن�ساأ  تكامل  اإمكانية  من  به  ت�سمح  ما  خالل 
باتفاقيات  البلدين  م��ع  تت�سارك  التي  ال���دول 

جتارة حرة.
واكد اأبو و�ساح اأن جمعية امل�سدرين �ست�ستمر 
من  الأردن���ي���ني  لل�سناعيني  اخل��دم��ات  بتقدمي 

ت�سديرية  اأ���س��واق  لإي��ج��اد  القطاعات  خمتلف 
الأ���س��واق  يف  جتارية  فر�س  واي��ج��اد  ملنتجاتهم 
الت�سديرية ما �سيكون له الأثر املبا�سر يف توفري 

فر�س العمل ودعم امليزان التجاري للمملكة.
مفتاحا  تعد  الأردن��ي��ة  ال�����س��ادرات  ان  وب��ني 
بتحفيز  ت�سهم  فهي  للمملكة  القت�سادي  للنمو 
الإنتاج وتوفري مزيد من فر�س العمل لالأردنيني، 
العمالت  من  اململكة  احتياطيات  تعزيز  عن  عدا 

الأجنبية وا�ستقطاب ا�ستثمارات جديدة.
وقالت �ساحب م�سروع ال�سهول اخل�سراء امينة 
الغذائي  �سيال  مبعر�س  امل�ساركة  ان  الرما�سنة 
ب�سكل افرتا�سي من خالل من�سة الكرتونية تعترب 
وفتح  الرتويج  يف  كبري  ب�سكل  وا�سهمت  جديدة 
افاق جديدة امام املنتجات الردنية، لفتة اىل 
اأن امل�ساركة باملعر�س اتاحت الفر�س لاللتقاء مع 
جتار ومهتمني بال�سناعة الردنية من العديد من 

دول العامل بظل التحديات التي فر�ستها جائحة 
وتعذر  دولية  اج���راءات  من  رافقها  وم��ا  كورونا 

اقامة املعار�س التقليدية.
اهتمام  ر�سائل  تلقيها  الرما�سنة  واأك���دت 
املهتمني  ال��ت��ج��ار  م��ن  ال��ع��دي��د  م��ن  وت��ف��اه��م��ات 
جمعية  ب���دور  م�سيدة  الردن���ي���ة،  باملنتجات 
امل�ساركة  من  مكنتها  التي  الردن��ي��ني  امل�سدرين 

باملعر�س وت�سويق منتجاتها عامليا.
حققت  الأردن��ي��ة  املنتجات  ان  اىل  وا���س��ارت 
املا�سية  الفرتة  خالل  كبرية  وجناحات  تطورات 
واملناف�سة  جديدة  ا���س��واق  دخ��ول  على  وق���ادرة 

داخلها بف�سل اجلودة العالية التي و�سلتها.
عام  عملها  ب���داأت  ال��ت��ي  الرما�سنة  وبينت 
اكرب  ان  دول،  لأرب��ع  منتجاتها  وت�سدر   2004
عائق يواجه ال�سناعة الأردنية يتمثل بالت�سويق 

بطريقة متطورة واأ�ساليب حديثة.

جمعية  م��ن  ار�سيد  لينا  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
تعترب  باملعر�س  امل�ساركة  ان  التعاونية  رينا�س 
جديدة وناجحة ومكنت من اللتقاء مع التجار 
من  العديد  م��ن  باملعر�س  امل�ساركني  واملهتمني 
والرتتيبات  ب��الإج��راءات  م�سيدة  العامل،  دول 
جمعية  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املميزة  اللوج�ستية 
�سيدات  ودع���م  امل�����س��ارك��ة  لجن���اح  امل�����س��دري��ن 

العمال .
الثانية  تعترب  باملعر�س  امل�ساركة  ان  وبينت 
واكت�ساب  الردن��ي��ة  املنتجات  برتويج  وا�سهمت 
ب�سكل  املنتجات  ه��ذه  بت�سويق  جديدة  خ��ربات 
الذي  التوا�سل  اىل  لفته  وتطويرها،  افرتا�سي 

حتقق مع جتار مهتمني باملنتجات الردنية.
ودعم  الهتمام  �سرورة  اىل  ار�سيد  ودع��ت 
�سيدات العمال من اجل فتح اآفاق جديدة امامهن 

للتو�سع وتوليد املزيد من فر�س العمل لهن.

جمعية المصدرين تنظم مشاركة 
افتراضية بمعرض سيال كندا الغذائي
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*السلط 
التطبيقية،  البلقاء  رئي�س جامعة  قال 
ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���س��رور ال��زع��ب��ي، اإن 
جم��ال�����س احل��اك��م��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة اأق���رت 
الأب��ح��اث  ع��ن  الن�سر  ح��واف��ز  تعليمات 
على  امل�سنفة  العاملية  املجالت  يف  املن�سورة 
قاعدة البيانات �سكوب�س، وذلك اعتبارا من 

من الأول من كانون الثاين املقبل.
احلوافز  اأن  الزعبي  الدكتور  واأ�ساف 
املن�سور يف جملة علمية  البحث  املالية عن 
�سكوب�س  البيانات  ق��اع��دة  على  م�سنفة 
 )500( هي   )Q1( فئة  من   )Scopus(
دينار  و)700(  امل��ن��ف��رد،  للباحث  دي��ن��ار 
باحث  م��ن  اأك���ر  وج���ود  ح���ال  يف  للبحث 

م�سارك.
املن�سور  البحث  عن  املالية  احلوافز  اأما 

ق��اع��دة  ع��ل��ى  م�سنفة  علمية  جم��ل��ة  يف 
فئة  من   )Scopus( �سكوب�س  البيانات 
)Q2( فهي )400( دينار للباحث املنفرد، 
و)600( دينار للبحث يف حال وجود اأكر 

من باحث م�سارك.
الهيئة  اأع�ساء  الزعبي  الدكتور  ودعا 
ال��ت��دري�����س��ي��ة وال��ب��اح��ث��ني يف اجل��ام��ع��ة 
العلمي  بالبحث  اهتمامهم  زي���ادة  اإىل 
عليهم  �سينعك�س  ال��ذي  الأم��ر  التطبيقي، 
وعلى اجلامعة والوطن بالفائدة املرجوة، 
ح��ي��ث ي��ع��د ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��رك��ي��زة 
واقت�سادياتها  الدول  تقدم  يف  الأ�سا�سية 
مرموقة،  عاملية  مراكز  نحو  وجامعاتها 
اأن مثل هذه الإج��راءات �ستحقق  كما اأكد 
لتنمية  الوطنية  ال�سرتاتيجية  اأه��داف 

املوارد الب�سرية.

*حمافظات 
نظمت مراكز �سبابية يف كل من جديتا 
حوارية  جل�سات  والبلقاء،  وال�سماكية 
بالعملية  امل�ساركة  يف  ال�سباب  دور  ح��ول 

الإنتخابية وعن اأهمية املبادرات.
ف��ف��ي ج��دي��ت��ا، ن��ظ��م م��رك��ز ال�����س��اب��ات 
اليوم  اإربد  �سباب حمافظة  ملديرية  التابع 
املدربة  خاللها  حتدثت  حوارية  اخلمي�س 
ك��وث��ر ال��زي��وت ع��ن اأه��م��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف 
من  وبخا�سة  املقبلة،  النيابية  الإنتخابات 
على  العمل  اإىل  داعية  ال�سباب،  فئة  قبل 

لإر���س��اد  �سبابية  تطوعية  جل��ان  ت�سكيل 
مركز  كل  يف  انتخابهم  وت�سهيل  الناخبني 

اقرتاع يف كافة حمافظات اململكة.
مركز  نفذ  ب��ال��ك��رك،  ال�سماكية  ويف 
�سباب  ملديرية  التابع  ال�سماكية،  �سابات 
الكرك، اليوم جل�سة توعوية بعنوان “دور 
ال�سباب يف انتخابات 2020” مب�ساركة عدد 
من ال�سابات املتطوعات يف بلدة ال�سماكية.

ومعايري  اإج��راءات  وفق  اجلل�سة  ومتت 
مع  متا�سيا  ال��ع��ام��ة  وال�����س��الم��ة  ال�سحة 
ملنع  احلكومية  والإر����س���ادات  ال���ق���رارات 

انت�سار فريو�س كورونا.
ل��واء  مت�سرفية  دي���وان  رئي�س  واأك���د 
الق�سر، الدكتور ح�سام العمرو، على الدور 
اأن  لل�سباب يف املرحلة احلالية، لفتا  املهم 
التمثيل ال�سبابي للمرحلة النيابية املقبلة 
هو التغيري احلقيقي الذي ينتظره املجتمع. 
اأن  اخلماي�سة  اأم��ل  املركز  رئي�سة  واأك��دت 
النيابية  النتخابات  يف  ال�سباب  م�ساركة 
�سرورة  اإىل  داعية  وطني  واج��ب  املقبلة 
الور�سات  عرب  الواجب  ه��ذا  اإىل  الإ���س��ارة 
املراكز  خمتلف  تنظمها  التي  واللقاءات 

ال�سبابية يف املحافظة.
البلقاء  �سابات  البلقاء، نظم مركز  ويف 
بعنوان  ع��م��ل  ور���س��ة  ال��ي��وم  ال��ن��م��وذج��ي 
 zoom تطبيق  ع��رب  مبادر”  “ب�سمة 
الور�سة  يف  وحتدثت  �سابة.   40 مب�ساركة 
عن  خري�سات  زي��ن��ب  املهند�سة  امل��درب��ة 
واثارها  تكوينها  وكيفية  املبادرات  مفهوم 
رئي�سة  وق��ال��ت  وامل��ج��ت��م��ع.  ال��ف��رد  ع��ل��ى 
الور�سة تعمل على  اإن  الزعبي،  نور  املركز، 
تطوير �سخ�سية ال�سباب و�سقل �سخ�سيتهم 

باملهارات واملعارف املختلفة.

*جرش 
�سباب حمافظة جر�س  عقدت مديرية 
ل�ستخدام  املثلى  الطريقة  ح��ول  ور���س��ة 
خالل  من   ، الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
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ع�سوا .
وقال مدير �سباب جر�س احمد احل�سن 
ان تنفيذ هذه الن�ساطات يهدف اإىل تنمية 
ال�سباب  تربط  جمتمعية  برامج  وتطوير 
بالواقع الفعلي ملجتمعهم من خالل توظيف 
اجلرائم  مبخاطر  والتوعية  التكنولوجيا 

اللكرتونية .
وا�ساف لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( 
اإ�سرتاتيجية  مع  تتوافق  الأن�سطة  اأن هذه 
ابتكاريه  اأن�سطة  لطرح  ال�سباب  وزارة 
ورغباتهم  ال�سباب  احتياجات  من  تنطلق 
ل��ت��ح��ق��ي��ق اأق�����س��ى درج�����ات ال���س��ت��ف��ادة 
ا�سماء  امل��ح��ا���س��رة  وق��ال��ت   . للم�ساركني 
�سغرية  ق��ري��ة  ا�سبح  ال��ع��امل  ان  ق��وق��زة 
بفعل التطور التكنولوجي الهائل ، والتنوع 
والتي  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  يف 
ت�سمح  وبرجميات،  اأجهزة  خالل  من  تعمل 

املختلفة،  احل�سابات  واإن�ساء  بالإ�سرتاك 
اجلغرافية،  احل���دود  ك�سر  اإىل  اأدى  مم��ا 
احلوارات  وتبادل  الآخرين،  مع  والتوا�سل 
من  العديد  وممار�سة  املختلفة،  والثقافات 
حتقق  اأن  ميكن  التي  والأه��داف  الأن�سطة 

النه�سة للفرد واملجتمع.
التوا�سل  و�سائل  �سلبيات  اأن  وبينت 
من  الكثري  عند  هاج�سا  كانت  الجتماعي 
اأ�سبحت خطرا  املجتمعات والأ�سر، بعد ان 
احل���وارات  وت��ب��ادل  الإ���س��اع��ات،  ن�سر  يف 
لن��ع��دام  ب��الإ���س��اف��ة  امل��غ��ل��وط��ة،  والأراء 

اخل�سو�سية.
ور�سة  جر�س  �سابات  مركز  اأق��ام  كما 
“ ق�س�س جناح  بعد  التعلم عن  عمل حول 

. ZOOMالإت�سال املرئي “ عرب 
حول  العتوم  اأروى  امل��درب��ة  وحتدثت 
امل�ستخدمة  ب��ال��ربام��ج  ال�سباب  تعريف 
معها  ال��ت��ع��ام��ل  وكيفية  ب��ع��د  ع��ن  للتعلم 
وخ�����س��ائ�����س واه�����داف ال��ت��ع��ل��م ع���ن بعد 
تعريف  وك��ذل��ك  و�سلبياته  واإيجابياته 
الجهزه  ا�ستخدام  كيفية  يف  امل�ساركني 

اللكرتونية بالطرق ال�سحيحة.

إطالق مبادرة انت رقيب 
على مخالفات الطريق

*عجلون 
اطلقت يف حمافظات عجلون مبادرة احلملة املرورية »انت رقيب 

على خمالفات الطريق« للحد من احلوادث املرورية .
القطارنة،  العقيد فخري  وقال مدير �سرطة حمافظة عجلون 
بح�سور قائد اأمن اقليم ال�سمال العميد �سامل ال�سما�سني الذي اطلق 
املبادرة ، ان الهدف منها اللتزام بقواعد واأولويات املرور وا�سراك 
ال�سائقني  بع�س  قبل  من  ال�سلبية  ال�سلوكيات  مبراقبة  املواطن 
ال�سكاوي  رقم  اىل  وار�سالها  املخالفة  املركبة  ت�سوير  طريق  عن 
يتم  حيث  بحقها،  املنا�سب  الج��راء  اتخاذ  ليتم   0770999030

التعامل مع مر�سل ال�سور اأو الفيديوهات ب�سريه تامة.
يف  املرتبات  جميع  على  املبادرة  تعميم  اأهمية  القطارنة  واكد 
مع  وبالتعاون  الواقع  ار���س  على  بتنفيذها  والبدء  الخت�سا�س 
توزيع  خ��الل  من  والرتخي�س  ال�سري  وق�سم  املجتمعية  ال�سرطة 
برو�سورات املبادرة وتثبيت مل�سقات على الأماكن احليوية والعامة 

مع اللتزام الكامل بادوات ال�سالمة العامة .
وبني العقيد القطارنه ان احلوادث املرورية واملخالفات اخلطرة 
تنتج يف الغالب اما عن ال�سرعة الزائدة او عدم اخذ الحتياطات 
قبل  من  م�سوؤولة  وغري  فردية  ت�سرفات  عن  تنتج  التي  الالزمة 
و  كالت�سحيط  املواطنني  ت��وؤرق  التي  املخالفات  وخ�سو�سا  البع�س 
قطع ال�سارة ال�سوئية احلمراء او معاك�سة ال�سري يف بع�س الأماكن 
ما يجعل هناك م�سوؤولية جمتمعية تقع على عاتق املواطن بو�سفه 
رجل الأمن العام الرديف تتمثل بتوثيق هذه ال�سلوكيات ال�سلبية 

املخالفة وار�سالها عرب الرقم اأعاله لنتمكن من اجراء الالزم.

الزعبي: حوافز لألبحاث 
المنشورة في مجالت عالمية

جلسات حوارية حول المشاركة 
الشبابية في العملية اإلنتخابية

مديرية شباب جرش تقيم ورشة لتوعية 
الشباب بمواقع التواصل اإلجتماعي

*عجلون واربد 
ن��ظ��م م��رك��ز ���س��اب��ات ع��ج��ل��ون ال��ن��م��وذج��ي عرب 
اجلرائم  حول  عمل  ور�سة  اللكرتوين  زوم  تطبيق 

اللكرتونية .
وق���ال م��دي��ر ���س��ب��اب ع��ج��ل��ون ال��دك��ت��ور حمزة 
يف  الن  اننا  الور�سة  فعاليات  افتتح  الذي  العقيلي 
مرحلة التطور التكنولوجي ال�سريع يف نقل املعلومة 
اأهم  ومن  العامل  حول  الت�سالت  وت�سهيل  وتناولها 
العامل  ح��ول  املختلفة  الثقافات  انتقالت  و�سائل 
واحل�سارات  ال��دول  بني  امل�سافات  تقريب  اأج��ل  من 
املختلفة م�سريا اىل انه رغم هذه اليجابيات ال ان 
هذه التكنولوجيا لها اي�سا اثار �سلبية منها اجلرائم 

اللكرتونية .
وا���س��ار امل��ح��ا���س��ر ال��رائ��د ع��م��ر اخل��الي��ل��ة اىل 
فيها  يقع  التي  اللكرتونية  اجلرائم  ق�سايا  اب��رز 
ال�سحية والتعريف باجلرمية اللكرتونية واأنواعها 
ك��الح��ت��ي��ال ع��رب ال��ربي��د الل��ك��رتوين والن��رتن��ت 
البيانات  اأو  املالية  بيانات  و�سرقة  الهوية  وتزوير 
واجلرائم  اللكرتوين  والتج�س�س  بالبطاقة  الدفع 
اخلبيثة  ال��ربجم��ي��ات  هجمات  منها  اللكرتونية 
بفريو�س  م��ا  �سبكة  اأو  الكمبيوتر  نظام  لإ���س��اب��ة 

الكمبيوتر اأو نوع اآخر من الربامج ال�سارة.
املركز  ان  الق�ساة  �سهري  املركز  رئي�سة  واك��دت 
م�ستمر خالل ازمة كورونا يف عقد الدورات وور�سات 

لل�سباب  والتثقيفية  التوعوية  منها  املتنوعة  العمل 
الفائدة  تعميم  اجل  من  وذل��ك  بعد  عن  وال�سابات 

على اجلميع .
من  ع���دد  ح�سرها  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  ن��ه��اي��ة  ويف 
حول  وال��ن��ق��ا���س  احل���وار  ب��اب  فتح  مت  امل�����س��ارك��ات 
اللكرتونية  واجل��رائ��م  ال�سريعة  التكنولوجيا 

وكيفية التعامل المن مع ا�ستخدام النرتنت .
ملديرية  التابع  كفر�سوم،  �سابات  مركز  نظم  كما 
عمل  ور�سة  اخلمي�س،  اليوم  اإرب��د،  حمافظة  �سباب 
“ا�ستخدامات  ح��ول:  زووم،  تطبيق  عرب  تدريبية 
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل الإج��ت��م��اع��ي ب��ني ال��ت��ح��دي��ات 

والفر�س”، حتدثت فيها املدربة رمي عثمان.
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأن  العثمان  وبينت 
هي تقنيات موجودة على �سبكة الإنرتنت ي�ستخدمها 
بع�سهم  مع  والتفاعل  بينهم،  فيما  للتوا�سل  النا�س 

البع�س.
ل�ستخدام  وال�سلبيات  الفوائد  ا�ستعر�ست  كما 
مواقع التوا�سل الإجتماعي، وكيفية ا�ستغالل مواقع 
التوا�سل لبناء ال�سخ�سية وتطوير املهارات واكت�ساب 
اليومية،  احل��ي��اة  يف  ال��الزم��ة  املعرفية  اخل���ربات 
اإ�سافة اىل عر�س مناذج اأعمال ومن�سات على مواقع 
على  احل�سول  وطرق  وكيفية  الإجتماعي  التوا�سل 
املعلومات الكافية منها، كما مت التطرق اإىل �سناعة 
املحتوى واأ�س�سه املختلفة عند ا�ستخدام هذه املواقع.

*لواء املزار اجلنويب 
املزار  للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية  ناق�ست 
املتعلقة  الق�سايا  اأه��م  اخلمي�س،  اليوم  اجلنوبي، 
باحتياجات املدار�س واملعيقات التي تواجه العملية 

التعليمية، خ�سو�سا يف ظروف جائحة كورونا.
خالل  الرهايفة،  مي  الرتبية،  مديرة  واأك��دت 
الأق�سام  روؤ���س��اء  من  ع��دد  ح�سره  ال��ذي  الجتماع 
�سرورة  ال��رتب��وي،  التطوير  وجمل�س  املديرية  يف 
ت�سافر اجلهود لتذليل العقبات التي تواجه العملية 
الرتبوية، موؤكدة دور املعلم يف متابعة عملية التعلم 
ال�ستثنائية  الظروف  لتجاوز  الطلبة  مع  بعد  عن 

نتيجة جائحة كورونا.
يف  املعنية  الأق�����س��ام  اإىل  الرهايفة  واأوع����زت 
امليدان  يف  واملعيقات  املالحظات  مبتابعة  املديرية 
موؤكدة  لها،  املتاحة  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  على  والعمل 
����س���رورة م���راع���اة ال����س���رتاط���ات ال�����س��ح��ي��ة وف��ق 
�سالمة  على  حفاظًا  املعتمد  ال�سحي  الربوتوكول 

اجلميع.
وحتدث رئي�س جمل�س التطوير الرتبوي، حممد 
���س��رورة معاجلة الك��ت��ظ��اظ يف  ال�����س��راي��رة، ع��ن 
املدار�س والعمل على حلها، مبينًا دور املجل�س ومهامه 

كحلقة و�سل بني املدار�س واملجتمع املحلي.

*الزرقاء 
الدكتور  احلكومي  الزرقاء  م�ست�سفى  مدير  قال 
باإغالق  ق��رار  ات��خ��اذ  مت  ان��ه  ال�سريحني،  م��ربوك 
م�ست�سفى  مبنى  يف  اخلارجية  الخت�سا�س  عيادات 
منطقة  عيادات  عمل  اإبقاء  مع  احلكومي،  الزرقاء 
الأدوية  الطارئة و�سرف  ملعاينة احلالت  البرتاوي 

لذوي الأمرا�س املزمنة.
الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة  ال�سريحني  واو���س��ح 
العمليات  بتخفي�س  ق��رار  ات��خ��اذ  مت  اأن��ه  )ب���رتا( 

واإي��ق��اف  ب��امل��ئ��ة،   50 اإىل  امل��ربجم��ة  اجل��راح��ي��ة 
اإبقاء  موؤكدًا  اليومية،  اجلراحية  العمليات  كافة 
العمليات اجلراحية للحالت الطارئة يف امل�ست�سفى 
يحتاجها  ملن  الطبية  اخلدمات  تقدمي  ل�ستدامة 
ب�سكل م�ستعجل. وا�ساف الدكتور ال�سريحني اإن هذه 
القرارات جاءت ب�سبب ظهور حالت اإ�سابة بفريو�س 
اإىل  م�سريًا  امل�ست�سفى،  كوادر  من  العديد  بني  كورونا 
امل�ست�سفى  يف  امل��وج��ودة  احل�سانة  اإغ���الق  مت  اأن��ه 

احرتازيًا للوقاية من انت�سار الفريو�س.

*اربد 
ازالت كوادر بلدية اربد الكربى عددا من مظاهر 
والتعليمات  للقوانني  املخالفة  النتخابية  الدعاية 
لالنتخاب  امل�ستقلة  للهيئة  ر�سميا  كتابا  ووجهت 

لتخاذ املقت�سى القانوين بحق املخالفني.
ان  التل  رداد  للبلدية  العالمي  الناطق  وق��ال 
يف  املخالفة  الدعاية  مظاهر  لإزالة  البلدية  حملة 
عدد من �سوارع اربد وامليادين والتي بداأت منذ يومني 
ازالة �سور ويافطات ومل�سقات خمالفة  ا�سفرت عن 
مت اتالفها بعد عمل �سبوطات بحق اأ�سحابها ورفعها 

للهيئة امل�ستقلة لالنتخاب.
واو�سح التل اىل ان بع�س مظاهر الدعاية غطت 
كما  باإربد  حيوية  �سوارع  يف  مهمة  �سوئية  ا�سارات 
حكما  و�سارع  الها�سمي  �سارع  تقاطع  يف  احل��ال  هو 
ودوار القبة ودوار الثقافة وا�ستغل بع�س املرت�سحني 
�سورهم  بو�سع  و�سعارها  الداخلي  ال���دوار  جم�سم 
عليه. واكد التل ل� )برتا( ان احلملة م�ستمرة حتى 
يوم القرتاع، م�سريا اىل اأن التعليمات اوجبت ازالة 
من  اي��ام  ثالثة  بعد  النتخابية  الداعية  مظاهر 

�سي�سار  بذلك  القيام  عدم  حال  ويف  الق��رتاع  يوم 
من  املخالفني  بحق  املنا�سبة  الغرامات  ايقاع  اىل 
القوائم  با�سم  البلدية  املودع يف  التامني  مبلغ  خالل 

النتخابية.
اخلا�سة  التنفيذية  التعليمات  ان  اىل  واأ���س��ار 
وتعديالتها  النتخابية  الدعاية  حمالت  بقواعد 
والتي عممتها الهيئة امل�ستقلة متنع اإل�ساق اأي اإعالن 
واأعمدة  اجل��دران  على  و�سعه  اأو  انتخابي  بيان  اأو 
والأمالك  املرورية  وال�سواخ�س  والكهرباء  الهاتف 
العامة  بال�سالمة  ت�سر  بطريقة  و�سعها  اأو  العامة 
�سرورة  مع  والكتابات  والر�سوم  ال�سور  ذلك  يف  مبا 
و�سطح  اليافطة  اأ�سفل  بني  امل�سافة  تقل  األ  مراعاة 
اليافطات  تكون  واأن  اأمتار  خم�سة  م�سافة  ال�سارع 
الوزن ومتينة ول ت�سكل  م�سنوعة من مادة خفيفة 

خطرًا على ال�سالمة العامة يف حال �سقوطها.
ولفت اىل ان تعليمات الهيئة �سمحت للمرت�سحني 
التقاطعات  على  ���س��وره��م  حتمل  ل��وح��ات  بو�سع 
وامليادين والإ�سارات ال�سوئية م�سروطة بعدم اإعاقة 

حركة املرور.

*عجلون 
ا�ستكى عدد من اأبناء مدينة كفرجنه 
وال�سحة  البيئة  على  ال�سلبية  الث��ار  من 
النفايات  حرق  لظاهرة  العامة  وال�سالمة 

باحلاويات و�سط الحياء ال�سكنية.
تت�سبب  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه  ان  وق���ال���وا 
الكريهة،  وال���روائ���ح  ال��غ��ازات  ب��اإن��ب��ع��اث 
مبتابعة  بالعمل  املعنية  اجلهات  مطالبني 
على  ال��رق��اب��ة  وت�����س��دي��د  امل�سكلة  ه���ذه 

مرتكبي مثل هذه املمار�سات .
العنانزه،  احمد  املهند�س  قال  ب��دوره، 
ان عملية حرق النفايات داخل احلاويات 
املليئة بالنفايات البال�ستيكية واحلديدية 
وغريها من املواد يوؤدي اإىل اإفراز الدخان 
وبالتايل  ال�سكنية  الأحياء  و�سط  ال�سام 
تت�سبب بال�سرار ب�سحة ال�سكان القريبني 

من اأماكن حرق النفايات.
البلدية  �سويات  احمد  املواطن  ودع��ا 
اتخاذ  اهمية  اىل  العامة  ال�سالمة  وجلنة 
التي  امل�سكلة  لهذه  ال��رادع��ة  الج���راءات 

روائ��ح  وانبعاث  البيئة  تلويث  اىل  ت��وؤدي 
ودخان كثيف اإىل جانب الإزعاج املتوا�سل 
يف  والأط��ف��ال  الأه���ايل  منه  يعاين  ال��ذي 

الأحياء ال�سكنية.
كفرجنه  بلدية  رئي�س  اك��د  ب���دوره 

النباء  لوكالة  ن�سر  بني  ن��ور  اجلديدة 
ال�سلوكيات  ه��ذه  ان  )ب���رتا(،  الردن��ي��ة 
اأوقات  خارج  اله��ايل  من  عدد  بها  يقوم 
مثل  ان  اىل  م�����س��ريا  ال��ر���س��م��ي،  ال����دوام 
و�سالمة  ب�سحة  ت�سر  الت�سرفات  ه��ذه 

الأطفال  �سيما  ل  املجاورين  املواطنني 
اىل  م�سريًا   ، احل�سا�سية  و  الربو  ومر�سى 
بجمع  ت��ق��وم  البلدية  ك���وادر  ان  وا���س��ار 
حفاظا  تراكمها  ملنع  باول  اول  النفايات 

العامة. النظافة  على 

*العقبة 
مع  بالتعاون  العقبة  ثقافة  مديرية  نظمت 
تدريبية  ور�سة  والفنون  للثقافة  ام��واج  جمعية 
لل�سيدات يف فن الرتخيم �سمن خطتها لبناء القدرات 

يف جمال ال�سناعات اليدوية.
ان  ال��ب��دور  ط���ارق  العقبة  ثقافة  م��دي��ر  وق���ال 
ال�سيدات  لتمكني  اخلطط  اإعداد  املديرية  اولويات 
العامالت يف احلرف اليدوية وتنويع املنتج واإدخال 
القدمية  التقنيات  واإدخ��ال  احلرفة  على  جماليات 
ذات الرث التاريخي ، لفتا اىل ان هذا الفن اكت�سفه 

الن�سان قدميا و�سمي )احلرب العائم(.
واليابان  ال�سني  يف  ن�ساأ  الفن  ه��ذا  ان  واأ���س��اف، 
منعًا  املهمة  وال��وث��ائ��ق  امل��را���س��الت  يف  وا���س��ت��خ��دم 
للتزوير، كما انت�سر يف تركيا وبالد فار�س يف القرن 
يف  وا�ستخدم  الي��ربو  عليه  واطلق  ع�سر  احل��ادي 

الفنون ال�سالمية يف الكتب واملخطوطات.
واأ�سار البدور اىل ان الور�سة ركزت على تدريب 

بوا�سطة  التقنية  هذه  تنفيذ  كيفية  على  ال�سيدات 
وتكوين  الر�سومات  لتنفيذ  طبيعية  وال��وان  م��واد 

ب�سمة لكل �سيدة يف حال ا�ستخدمت هذه التقنية .
بدورها بينت املدربة �سريين ال�سوبكي املتخ�س�سة 
يعتمد  العائم  احلرب  او  الرتخيم  فن  ان  بالزخرفة 
الكتريو  عليها  يطلق  مكثفة  مب��ادة  امل��اء  م��زج  على 
وا�ستخدام  الن�ساء،  مبادة  عنها  ال�ستعا�سة  وميكن 
ا�سباغ زيتية او مائية يتم تخفيفها ما يوؤدي اىل ان 
ادوات  بوا�سطة  ت�سكيلها  بعد  املاء  �سطح  على  تطفو 
هذه  تطبيق  ميكن  ان  اىل  م�سرية  الب���رة،  ت�سبه 
ال�سمع والزجاج  املواد مثل  العديد من  التقنية على 

واخل�سب واجللد واحلرير.
للثقافة  اأم���واج  جمعية  رئي�س  اك��د  جانبه  من 
اه��داف  ان  اجل��راب��ع��ة  يا�سر  اخل��ط��اط  وال��ف��ن��ون 
جمالية  لإظهار  القدمية  الو�سائل  جمع  اجلمعية 
العن�سر  اكتمال  على  ت�ساعد  التي  الفنية  القطع 

اجلمايل للوحة كوحدة متكاملة .

*معان 
اخل��ريي��ة  ال��ط��ف��ي��ل��ة  ���س��ي��دات  جمعية  ن��ظ��م��ت 
الدولية  للتنمية  الإ�سبانية  الوكالة  مع  بالتعاون 
حول  حوارية  جل�سة  معان،  يف  الأوروب��ي  والحت��اد 

تعزيز م�ساركة املراأة يف النتخابات الربملانية.
وجاءت اجلل�سة يف �سياق اأن�سطة م�سروع “�سوتي 
حمافظات؛  يف  الن�ساء  لتمكني  امل��وج��ه  قراري” 
ال�سيا�سية  امل��ج��الت  يف  والطفيلة،  وال��ك��رك  معان 
“�سوتي  م�����س��روع  م��دي��رة  والج��ت��م��اع��ي��ة. وق��ال��ت 
لوكالة  خري�سات  حنان  اجلل�سة  مديرة  قراري” 
هو  اجلل�سة  من  الهدف  اإن  )برتا(،  الأردنية  الأنباء 
م�ساركة  لتعزيز  والن�ساء  الرجال  لدى  الوعي  رفع 
ودعم  القادمة،  الربملانية  النتخابات  يف  الن�ساء 
اإىل جانب  التا�سع ع�سر،  الن�ساء املرت�سحات للربملان 
امل�ساركة  تعزيز  يف  امل�ساهمة  باأهمية  الوعي  رف��ع 

الفعالة للن�ساء يف احلياة ال�سيا�سية.

وا�ستهدفت اجلل�سة الن�سطاء املجتمعيني وممثلي 
موؤ�س�سات املجتمع املدين والنا�سطات يف جمال متكني 
اإىل جانب املهتمني بال�ساأن  املراأة يف حمافظة معان، 
اأبرزها؛  حماور  عدة  اجلل�سة  وتناولت  النتخابي. 
واأ�س�س  واأهميتها،  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  مفهوم 
الدعم والقرتاع  واآليات  املنا�سبة،  املر�سحة  اختيار 
فاعلية  يف  واأث��ره��ا  امل��راأة  ودور  املر�سحات،  ل�سالح 
كما  املحلي،  احلكم  وموؤ�س�سات  النيابية  املجال�س 
لن�ساء  النجاح  ق�س�س  من  ع��ددا  اجلل�سة  عر�ست 

قياديات يف املجالت العامة واملوؤ�س�سات ال�سيا�سية.
وخل�ست اجلل�سة اإىل اأهمية دعم املراأة للو�سول 
الن�ساء  م�ساركة  وحتفيز  القرار،  �سنع  مواقع  اإىل 
النتخابات  يف  امل�ساركة  نحو  املحلية  املجتمعات  يف 
حتقق  وال��ت��ي  الأن�����س��ب  امل���راأة  واخ��ت��ي��ار  الربملانية 
لتحقيق  التاأييد  ك�سب  حمالت  وتنظيم  مطالبهن 

ذلك الو�سول.

*لواء عي 
نفذ مركز �سباب عي التابع ملديرية �سباب الكرك 
»فريو�س  بعنوان  توعوية  جل�سة  زووم  تطبيق  عرب 
من  �سابًا   14 مب�ساركة  وتبعياته«  وال�سراع  كورونا 
الإر���س��اد  اأخ�سائي  وحت��دث  امل��رك��ز.  يف  املتطوعني 
بالل  الدكتور  موؤتة  جامعة  يف  وال��رتب��وي  النف�سي 

القرالة عن اأهمية الدعم النف�سي للمواطنني يف ظل 
ظروف اخلوف والرهاب من الفريو�س و�سوًل اإىل اأعلى 
درجات ال�سحة وال�سالمة للجميع. واأكد رئي�س املركز 
النف�سية  احلالة  طبيعة  اأهمية  الزغيالت  حمزه 
يف  القرالة  الدكتور  دور  مثمنًا  الفريو�س،  مبواجهة 

اإي�ساله املعلومات القيمة واملفيدة عرب التطبيق.

ورشتا عمل حول الجرائم 
االلكترونية في عجلون واربد

تربية المزار الجنوبي تناقش 
احتياجات المدارس

إغالق عيادات االختصاص الخارجية 
بمستشفى الزرقاء الحكومي 
واإلبقاء على عيادات البتراوي

بلدية إربد تزيل دعايات انتخابية مخالفة

ظاهرة حرق النفايات بالحاويات 
تلحق ضررا بالبيئة والصحة

العقبة: ورشة تدريبية بفن الترخيم

جلسة حوارية حول تعزيز 
مشاركة المرأة في االنتخابات

جلسة توعوية بعنوان »فيروس كورونا 
والصراع وتبعياته« في لواء عي
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*وكاالت
امل�ستديرة،  ال�ساحرة  ع�ساق  ي�ستعد 
بر�سلونة  بني  الأر����س،  كال�سيكو  ملتابعة 
اأكتوبر/ اإقامته، 24  املقرر  وريال مدريد، 

ت�سرين اأول اجلاري، على ملعب الكامب نو، 
اإطار اجلولة ال�سابعة من عمر الدوري  يف 

الإ�سباين.
املعتادة،  امل�ساهدة  لإح�سائيات  ووفًقا 
دول��ة،   185 يف  مليوًنا،   650 نحو  يرتقب 
املباراة  ميثل  الذي  اإ�سبانيا،  قطبي  �سدام 

الأكر �سعبية على الإطالق.
مدربه  قيادة  حتت  بر�سلونة  ويطمح 
ح�سم  اإىل  ك���وم���ان،  رون���ال���د  ال��ه��ول��ن��دي 
نقاط   3 وح�����س��د  ل�ساحله  الكال�سيكو 
لقب  ل�ستعادة  م�سواره  م�ستهل  يف  ثمينة، 
غرميه  به  توج  ال��ذي  الإ�سباين،  ال��دوري 

املريجني يف املو�سم املن�سرم.
هو  املنتظر،  الكال�سيكو  ي��ك��ون  وق��د 
ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ل��ل��ربغ��وث  الأخ���ري 
نو”،  “الكامب  بر�سلونة  معقل  يف  مي�سي، 
نهاية  بعد  البار�سا  مب��غ��ادرة  ق��راره  بعد 

عقده يف ال�سيف املقبل.
واإدارة  مي�سي  بني  كربى  اأزمة  ون�سبت 
بر�سلونة، قبل بداية املو�سم اجلديد، بعد 
اأوروبا، بعد  اأبطال  توديع مناف�سات دوري 
اخل�سارة املذلة )2-8( اأمام بايرن ميونخ، 
باللقب  وت��وج  بنجاح  طريقه  �سق  ال��ذي 
باري�س  ح�ساب  على  النهاية،  يف  ال��ق��اري 

�سان جريمان.
ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي بطلب  وت��ق��دم 
ر�سمي للرحيل عن بر�سلونة هذا ال�سيف، 
الكتالوين  الفريق  تدريبات  عن  غاب  كما 
يف بداية فرتة الإعداد، لكنه تراجع عن 
املو�سم الأخري  املغادرة، وقرر خو�س  قرار 

من عقده، موؤجاًل كل �سيء لل�سيف املقبل.
يظل  م��ي�����س��ي،  ل��ي��ون��ي��ل  اأن  ���س��ك  ول 
يف  للبلوجرانا  والأب���رز  الأخطر  ال�سالح 
مباريات الكال�سيكو اأمام الغرمي التقليدي 

مي�سي  يلعب  املو�سم،  وه��ذا  م��دري��د.  ري��ال 
ال��وه��م��ي، حت��ت قيادة  امل��ه��اج��م  م��رك��ز  يف 
مرة  ال�سباك  هز  من  ومتكن  كومان،  رونالد 
مباريات   3 خالل  هدفني  و�سناعة  وحيدة 
مي�سي،  ليونيل  ويعد  الإ�سباين.  بالدوري 

ملباريات  التاريخي  الهداف  بر�سلونة،  قائد 
الكال�سيكو يف الدوري الإ�سباين بر�سيد 18 
الأرجنتيني،  الربغوث  يعترب  كما  هدًفا. 
يف  الكال�سيكو  ملباريات  التاريخي  الهداف 
جميع امل�سابقات بر�سيد 26 هدًفا، متخطًيا 
 18( رون��ال��دو  وكري�ستيانو  �ستيفانو  دي 

هدًفا لكل منهما(.
بالكامب  الكال�سيكو  تاريخ  مدار  وعلى 
م��دري��د،  ري���ال  مي�سي،  ليونيل  واج���ه  ن��و، 
ال��ل��ي��ج��ا، وم����رة وح���ي���دة يف  7 م����رات يف 
ال�سوبر  يف  ومرتني  اأوروب���ا،  اأبطال  دوري 

الإ�سباين.

على  نو  بالكامب  م��رات   5 مي�سي  وف��از 
ريال مدريد يف الليجا، مقابل التعادل مرة 
وتعادل  وح��ي��دة.  منا�سبة  يف  واخل�����س��ارة 
يف  ن��و،  بالكامب  م��دري��د  ري��ال  على  مي�سي 
مواجهة دوري اأبطال اأوروبا، اأما يف ال�سوبر 

الإ�سباين، تعادل مرة وخ�سر مثلها.

*وكاالت
اأ�ساد امل�ساعد دنكان فريج�سون بالتاأثري 
كارلو  امل���درب  اأح��دث��ه  ال��ذي  »ال�سحري« 
اأن�سيلوتي، على اأداء فريقه اإيفرتون الذي 
ال��دوري  ب�سدارة  لالنفراد  مبكرا،  ق��اده 
له  كامل  مو�سم  اأول  يف  املمتاز  الإجنليزي 

على راأ�س اجلهاز الفني للنادي.
متاما  تغري  اأن�سيلوتي  ق��ي��ادة  وحت��ت 
الفنية  اخل���ربات  نتيجة  اإي��ف��رت��ون  اأداء 
الإي��ط��ايل  للمدرب  املتميزة  واخلططية 
ومن  الذكية  تعاقداته  وكذلك  املخ�سرم 

بينها �سم خامي�س رودريجيز.
مباريات  اأرب��ع  اأول  يف  اإيفرتون  وف��از 
لينفرد  احل��ايل  املمتاز  ال���دوري  مو�سم  يف 

بال�سدارة بر�سيد 12 نقطة.
ول���ف���رتة ق�����س��رية ت����وىل ف��ريج�����س��ون 
موؤقتة  ب�سورة  اإيفرتون  تدريب  م�سوؤولية 
كانون  دي�سمرب/  يف  اأن�سيلوتي  و�سول  قبل 
ذلك  بعد  فريج�سون  وق��ال  املا�سي  الأول 
اإنه منبهر باأداء املدرب الإيطايل املخ�سرم 

واأ�سلوبه.
ميل”  “ديلي  �سحيفة  مع  مقابلة  ويف 

فريج�سون  قال  اجلمعة  اأم�س  الإجنليزية 
يغري  مل  اأنه  هو  انتباهي  لفت  �سيء  “اأول 
اأ�سغر �سنا رمبا يقدم على  اأي مدرب  �سيئا. 

بع�س التغيريات ب�سورة مبا�سرة«.
�سريعا  ال�����س��ب��ان  “املدربون  واأ����س���اف 
اأو  الكلمة-  هذه  اأكره  فل�سفتهم-  يفر�سون 
اأ�سلوب لعبهم على الفريق.. البع�س يفر�س 
تغيريات فورية لكنه مل يفعل ذلك مطلقا«.
منه  الكثري  “تعلمت  فريج�سون  وتابع 
لكنه يف غاية  اإن��ه �سخ�س ه��ادئ  ذل��ك.  يف 
جميعنا  �سريعا.  ظهر  كارلو  تاأثري  القوة. 

نحرتمه نظرا ملا قام به على �سعيد الأداء. 
اأر�س  وهو يعمل بكل جدية ويتواجد على 

امللعب يف كل يوم«.
خم�س  ب���اأول  للفوز  اإي��ف��رت��ون  وي�سعى 
جولت من املو�سم للمرة الأوىل منذ 1938 
لكنه يواجه مهمة كبرية اأمام اجلار العمالق 

ليفربول حامل اللقب اليوم ال�سبت.
على  اإي��ف��رت��ون  فيها  ف��از  م��رة  واآخ���ر 
بالتمام  اأعوام  ع�سرة  قبل  كانت  ليفربول 
 22 الفريقان  خاللها  والتقى  وال��ك��م��ال 

مرة.

الكامب نو تميمة حظ 
ميسي في الكالسيكو

المدرب المساعد في إيفرتون منبهر بأسلوب أنشيلوتي

*وكاالت
اأكدت جلنة الطوارئ يف احتاد كرة القدم اإقامة 
بدوري  الذهاب  مرحلة  من  املوؤجلة  املباريات  جميع 
مرحلة  من  الأوىل  الثالث  وامل��ب��اري��ات  املحرتفني، 
الكرة  اأ���س��دره احت��اد  ال��ذي  الربنامج  وف��ق  الإي���اب 

�سابقا.
ورف�ست جلنة الطوارئ يف بيان �سادر ترحيل او 

املناف�سات  ا�ستمرار  بهدف  وذلك  مباراة  اي  تاأجيل 
والعمل على اختتام املو�سم الكروي يف املوعد املحدد.

مع  مباراته  تاأجيل  طلب  الوحدات  ن��ادي  وك��ان 
اإ�سابة  ب�سبب  املقبل  الأربعاء  يوم  املقررة  ال�سريح 
ال��ع��دي��د م��ن الأف����راد ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا ل��ي��اأت��ي رد 
يف  املباريات  اإقامة  با�ستمرار  اليوم  الطوارئ  جلنة 

مواعيدها. 

*وكاالت
الناجحني  اأ�سماء  عن  التايكواندو  احتاد  اأعلن 
 6 للدرجات  الأ���س��ود  للحزام  الرتقية  بفحو�سات 
عمان  جبل  مركز  �سالة  يف  اأجريت  والتي  دان،  و7 
التابع لالحتاد. وقال اأمني ال�سر والناطق العالمي 
فح�س  اأن  ال��ع��ب��دال��الت  في�سل  املهند�س  ل��الحت��اد 

الرتقية منح رائد كنعان احلزام ال�سود 7 دان.
الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  العبدالالت  وا���س��ار 
 6 الرتقية  فح�س  يف  الناجحني  اأن  ال�سبت،  )برتا(، 
دان هم �سدام بلح وفرا�س ابو عامود وح�سني ح�سني 
وامين اأحمد وو�سيم الروي�س و�سادي من�سور و�سالح 

العدوان ونعيم الع�ساف.

*وكاالت
بات جو�سيب ماريا بارتوميو، رئي�س بر�سلونة، يف 
موقف ل يح�سد عليه داخل اإدارة النادي الكتالوين.
اإن  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  “ماركا”  �سحيفة  وق��ال��ت 
بارتوميو على اأبواب احلرب مع الالعبني واجلماهري 
م�ساألة  الكرة  فريق  جنوم  يرف�س  حيث  والأع�ساء، 
امل�سجعني  ل��رغ��ب��ة  ب��الإ���س��اف��ة  ال���روات���ب،  خف�س 

واأع�ساء النادي يف رحيل جمل�س الإدارة.
لعبي  م��ن  ط��ل��ب  ب��ارت��وم��ي��و  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
وموظفي البار�سا خف�س الرواتب بن�سبة 30%، حيث 

�سيفتح باب املفاو�سات حول الأمر حتى 22 اأكتوبر/
ت�سرين اأول اجلاري.

اتفاق،  اإىل  التو�سل  اأن يف حالة عدم  واأو�سحت 
 5 حتى  الأط���راف  كل  بني  املفاو�سات  ب��اب  �سيمتد 
اأبلغوا  اأن الالعبني  الثاين. وذكرت  نوفمرب/ت�سرين 
الإدارة برف�س هذا الأمر، لكن الإدارة تاأمل التو�سل 
اأن  ال�سحيفة  وك�سفت  امل�ساألة.  هذه  ب�ساأن  لتفاق 
بر�سلونة  اإدارة  فاإن  لتفاق،  التو�سل  عدم  حالة  يف 
بقيادة بارتوميو لن ترتدد يف اإجراء تدابري خف�س 

الرواتب من جانب واحد.

*وكاالت
طريقة  فيورنتينا،  رئي�س  كومي�سو،  روكو  انتقد 
يوفنتو�س  اإىل  الفيول  من  كييزا  فيدريكو  انتقال 

خالل املريكاتو ال�سيفي املن�سرم.
�سبيل  على  العجوز  لل�سيدة  انتقل  كييزا  وك��ان 
الإع�����ارة مل���دة م��و���س��م��ني ن��ظ��ري 10 م��الي��ني ي���ورو، 
بالإ�سافة اإىل اأحقية ال�سراء نظري 40 مليون يورو.

موقع  اأب��رزه��ا  ت�سريحات  يف  كومي�سو،  وق���ال 
لكنه  ابني،  مثل  عاملته  “لقد  اإيطاليا”:  “فوتبول 
اأو  اأو جتاه عائلتي  مل يتعامل ب�سكل �سحيح جتاهي 

اأولئك الذين يعملون يف فيورنتينا«.
الأف�����س��ل عدم  م��ن  ل��ذا  “اإنه ط��ف��ل،  واأ����س���اف: 
مناق�سة هذا املو�سوع بعد الآن، نقول يف اأمريكا )اإذا 
وتابع:  العودة(«.  ج�سور  حترق  األ  حاول  غ��ادرت 
م�سرٍت  وج��ود  و�سع  يف  الدخول  على  اأجربونا  “لقد 
للبيع  م�سطرين  نكون  وبالتايل  واحد،  وبائع  واحد 
النتقال  كييزا  رف�س  “لقد  واأمت:  فيورنتينا«.  يف 
اإىل اإجنلرتا، ويف اإيطاليا اأراد التوقيع مع يوفنتو�س 
فقط، كما اأن اليويف كان على دراية جيدة بالو�سع. 

ويف النهاية ا�سطررت لإبرام ال�سفقة”.

*وكاالت
اأكد املونتنيجري نيبو�سا مدرب الأهلي جاهزية 
فريقه ملواجهة ال�سيلية م�ساء اليوم الأحد، باجلولة 

الرابعة من الدوري القطري.
“التوقف  ال�سحفي:  امل��وؤمت��ر  يف  نيبو�سا  وق��ال 
لالعبني  �سعوبات  ي�سبب  طويلة  ف��رتة  اللعب  عن 
واملدربني باأن يكون الفريق يف نف�س امل�ستوى ولكن مت 

اإعداد الفريق ب�سكل جيد«.
ال�سيلية  مل��واج��ه��ة  ج��اه��زون  “نحن  واأ���س��اف: 
بها  للفوز  املباراة  هذه  ينتظر  الفريق  يف  واجلميع 

واملحافظة على ال�سدارة«.

�سهلة،  تكون  لن  املباراة  اأن  على  نيبو�سا  و�سدد 
متابًعا: “ال�سيلية فريق منظم ودعم �سفوفه بثالثة 
اأن حت�سم املباريات من بينها  عنا�سر مهمة ت�ستطيع 
مهند علي “ميمي” الذي يعترب من اأف�سل املهاجمني«.

من  عملت  حيث  جيدا  ميمي  “اأعرف  ووا���س��ل: 
قبل يف العراق وهو لعب �ساحب قدرات كبرية ومن 
لعبني  منلك  نحن  الوقت  نف�س  ويف  اإيقافه  ال�سعب 
يف  منهم  املطلوب  ال��دور  ي��وؤدوا  اأن  ميكنهم  متميزين 
اللقاء«. واأ�سار مدرب الأهلي اإىل اأن فريقه قادر على 
املزيد  وحتقيق  املقبلة،  املرحلة  يف  امل�سوار  موا�سلة 

من النت�سارات.

*وكاالت
ال�سريح،  جنم  عطار،  جم��دي  خطف 
اإليه هذا املو�سم، بعدما لعب دورا  الأنظار 
موؤثرا يف قيادة فريقه لت�سطري انت�سارات 
لفتة يف بطولتي الدرع ودوري املحرتفني 

الأردين.
وك�سف عطار )24 عاما(، يف حوار مع 
الكروية،  م�سريته  تفا�سيل  عن  ك��ووورة، 
حتقيقها  اإىل  ي�سعى  ال��ت��ي  وط��م��وح��ات��ه 
الفرتة املقبلة، واآخر العرو�س التي تلقاها 

موؤخرا..
فاإىل ن�س احلوار:

حدثنا عن بدايتك مع كرة القدم؟
مل  اإرب���د،  احل�سني  م��ع  كانت  البداية 
ومثلته  للكرمل  انتقلت  ثم  طويال،  اأ�ستمر 
اإعارتي  ومتت  الأوىل،  الدرجة  دوري  يف 

بعدها لفريق حوارة.
ع���دت ب��ع��د ذل���ك اإىل ال��ك��رم��ل ومت��ت 
اعارتي ل�سباب العقبة، حيث مثلته بدوري 

املحرتفني، قبل اأن اأنتقل لل�سريح.
متى ينتهي عقدك مع ال�سريح؟

مع نهاية املو�سم املقبل.
ما ال�سر وراء تاألقك هذا املو�سم؟

بال�سكل  اأظ��ه��ر  مل  املا�سي  املو�سم  يف 
املطلوب بحكم عملي كموظف، حيث كنت 
اأغيب عن عدد من التدريبات، ويف املو�سم 
اأك��ر  واأ���س��ب��ح��ت  احل���ال  اختلف  احل���ايل 
اأك��رب،  نف�سية  ب��راح��ة  و�سعرت  تفرغا، 
اأر�س  اإيجابا على م�ستواي داخل  انعك�ست 

امللعب.
الأه����داف  ���س��ن��اع��ة  يف  دورا  ل��ع��ب��ت 
الهدافني،  قائمة  يت�سدر  ال��ذي  للعك�س 

؟ تعليقك
يف البداية، نبارك انتقال حممد العك�س 
ه��داف  ه��و  ول��الأم��ان��ة  الفي�سلي،  ل�سفوف 
تفاهم  هناك  مثابر،  ومهاجم  بالفطرة 
يف  �ساهمت  باعتباري  و�سعيد  بيننا،  وا�سح 

�سناعة نحو 5 اأهداف له هذا املو�سم.
خالل  عليها  ح�سلت  التي  العرو�س  ما 

فرتة النتقالت احلالية؟
ل ت��وج��د ع��رو���س ر���س��م��ي��ة، وم���ا مت 
تداوله ب�ساأن اقرتاب انتقايل للفي�سلي مل 

�سفهية  مفاو�سات  هناك  كان  دقيقا،  يكن 
ولي�ست ر�سمية.

وبني  بينك  ق��راب��ة  �سلة  هناك  وه��ل 
مهاجم اجلزيرة عبد اهلل العطار؟

ولي�س  ع��ط��ار  جم���دي  اأن���ا  ي��وج��د،  ل 
العطار.

اإلم تطمح كالعب؟
ما زلُت يف بداية امل�سوار، اأ�سعى ل�سناعة 
ا�سم لمع يف مالعب الكرة الأردنية، واأحلم 
والح���رتاف  الن�سامى،  منتخب  بتمثيل 

خارجيا.
مبن تقتدي من لعبي الكرة الأردنية؟

ال�سيخ،  وح�سونة  علي  براأفت  تاأثرت 

ف��ه��م��ا ب���راأي���ي م��ن اأف�����س��ل لع��ب��ي ال��ك��رة 
الأردنية.

وب�سراحة اأكر، اأعترب راأفت على وجه 
كنت  يتكرر،  لن  “خرايف”  جنم  التحديد 
اأع�سق مهاراته وطريقة لعبه، وهو مبثابة 

جنمي املف�سل.
هل تق�سر اإدارة ال�سريح يف التعامل مع 

الفريق؟
جمل�س  ال�سريح،  يف  بتواجدي  �سعيد 
الإدارة برئا�سة عمر العجلوين ي�سل الليل 
م�ستلزمات  كافة  توفري  اأج��ل  من  بالنهار 
ب��اح��رتاف��ي��ة  يعمل  رج���ل  وه���و  ال��ف��ري��ق، 

وموؤ�س�سية وفق الإمكانات املتاحة.

كيف ترى امل�ستوى الفني العام للدوري؟
نتائج  اأن  ب��دل��ي��ل  م��ت��ذب��ذب  امل�����س��ت��وى 
ك��ورون��ا  فجائحة  م�ستقرة،  غ��ري  ال��ف��رق 
األقت بظاللها ال�سلبية على امل�ستوى الفني، 
اأعتقد اأنها من اأ�سعب ُن�سخ م�سابقات الدوري 

منذ انطالقها.
اأمام  املقبلة  ملواجهتكم  تنظرون  كيف 

الوحدات يف الدوري؟
تاأثرا  الفريقني  اأن  اأحد  ل يخفى على 
املناف�سة  اأج���واء  ع��ن  بابتعادهما  كثريا 
يف  اأدائهما  على  �سيوؤثر  ما  اأ�سبوعني،  منذ 
املباراة، عموما الفوز �سيكون مبثابة طموح 

م�سرتك.

لجنة الطوارئ في إتحاد الكرة ترفض 
ترحيل أو تأجيل مباريات الدوري

اإلعالن عن نتائج فحص الترقية 
بالتايكواندو لـ 6 و7 دان

بارتوميو يدق طبول الحرب
 مع العبي برشلونة

رئيس فيورنتينا يفتح النار
 على كييزا ويوفنتوس

نيبوشا: نريد المحافظة على 
الصدارة أمام السيلية

مجدي عطار: هذه تفاصيل 
مفاوضاتي مع الفيصلي
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اعالن �شادر  عن مراقب عام ال�شركات 

رقم  ال�شركات   قانون  من  )277/اأ(  املادة  ا�شتناداالحكام 
يف  ال�شركات   عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(
االر�شية  للمناولة  النخبه  �شركة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف
الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل   

)11923( بتاريخ 2006/4/16
وقد تقرر �شطبها من �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة  

بتاريخ )2020/10/15(
مراقب عام ال�شركات 
د0 وائل علي العرموطي



ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�شية مر�شية، فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة االأركان امل�شرتكة اللواء  الركن يو�شف احمد احلنيطي

  وكافة منت�شبي القوات امل�شلحة االأردنية - اجلي�س العربي .

اللواء املتقاعد

عمر حممود اإبراهيم جالوخ
الذي انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم االربعاء  املوافق 2020/10/14  

تغمد اهلل الفقيد  بوا�شع رحمته ور�شوانه وا�شكنه ف�شيح جنانه
واألهم ذويه و اأهله جميل ال�شرب وح�شن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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*اخلرطوم
اأف����اد م�����س��در ح��ك��وم��ي ����س���وداين ب��اأن 
اجلنائية  للمحكمة  ال��ع��ام��ة  امل��دع��ي��ة 
الدولية فاتو بن�سودا �ست�سل، يوم ال�سبت، 
ثالثة  ت�ستمر  زي���ارة  يف  اخل��رط��وم  اإىل 
ال�سوداين  الرئي�س  ت�سليم  يف  للبحث  اأيام 
املعزول عمر الب�سري واآخرين اإىل املحكمة.

عن  الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  ونقلت 
اخلرطوم  و�سلت  بن�سودا  “فاتو  اإن  امل�سدر 

تلتقي  اأي��ام  لثالثة  متتد  زي��ارة  يف  ال�سبت 
ت�سليم  معهم  لتبحث  حكوميني  م�سوؤولني 

عمر الب�سري واآخرين اىل املحكمة«.
اأ���س��درت  اجلنائية  املحكمة  وك��ان��ت  
مذكرات اعتقال بحق عمر الب�سري واثنني 
اإبادة  جرائم  ارتكاب  بتهم  م�ساعديه  من 
حرب  وج��رائ��م  عرقي  وتطهري  جماعية 
اإقليم  يف  النزاع  اأثناء  الإن�سانية،  و�سد 
بني  ا�ستمر  ال���ذي  ال��ب��الد،  غ��رب  دارف����ور 

األف قتيل  واأ�سفر عن 300  1989 و2004 
وماليني النازحني.

كو�سيب  علي  �سلم  املا�سي  يونيو  ويف 
اأحد املطلوبني للمحكمة، نف�سه لها يف دولة 

اأفريقيا الو�سطى املجاورة لإقليم دارفور.
احلكومة  اأعلنت  املا�سي  ف��رباي��ر  ويف 
بعد  ال�سلطة  ت��ول��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ودان��ي��ة 
 2019 اأب���ري���ل  يف  ب��ال��ب�����س��ري  الط���اح���ة 
لدى  “املطلوبني  “مثول  على  موافقتها 

املحكمة اأمامها.
والب�سري الذي حكم البالد ثالثني عاما 
موجود يف �سجن كوبر بالعا�سمة اخلرطوم 
حكم  �سدر  وق��د  حماكمته.  جت��ري  حيث 
دي�سمرب  يف  ف�ساد  ق�سية  يف  حقه  يف  اأول 

وق�سى ب�سجنه ملدة عامني.
اآخرين  �سخ�سا   27 مع  الب�سري  ويحاكم 
اأط��اح  ال��ذي   1989 انقالب  تدبري  بتهمة 

باحلكومة املنتخبة وقتذاك .

*بغداد
رجب  اإن  الرتكي،  الرئي�س  مكتب  قال 
طيب اأردوغان اأبلغ رئي�س الوزراء الكندي، 
لت�سدير  كندا  تعليق  اأن  ت��رودو،  جا�سنت 
ل  ة  امل�سرينّ الطائرات  تكنولوجيا  بع�س 

يتفق مع روح التحالف.
اأوقفت ت�سدير بع�س  وكانت كندا قد 
تركيا،  اإىل  ة  امل�سرينّ الطائرات  تكنولوجيا 
ال�����س��ه��ر، بينما  م��ن ه���ذا  ���س��اب��ق  يف وق���ت 
قبل  من  ا�ستخدامها  ب�ساأن  حتقيقا  جتري 

اأذربيجان التي تخو�س حربا مع اأرمينيا.
وذكرت الرئا�سة الرتكية، اأن اأردوغان 
يوم  هاتفي،  ات�سال  يف  ناق�سا،  وت���رودو 
اجل��م��ع��ة، حت�����س��ني ال��ع��الق��ات وت��ع��زي��ز 

التجارة الثنائية.
التغلب  اأي�سا  ناق�سا  اأنهما  واأ���س��اف��ت 
على امل�سكالت املتعلقة بالتعاون يف القطاع 

الدفاعي، ح�سبما نقلت “رويرتز«.
الرئي�س  “قال  الرئا�سة  بيان  وتابع 
اإن  الت�سال  خ��الل  اأردوغ���ان  طيب  رج��ب 
تعليق كندا ت�سدير بع�س العتاد الع�سكري 
الأذربيجاين  ال�سراع  ب�سبب  تركيا  اإىل 

الأرميني يتعار�س مع روح التحالف«.
حلف  ع�سوية  وك��ن��دا  تركيا  وت�سغل 
�سيا�سات  لكن  “الناتو”،  الأطل�سي  �سمال 
تثري  �سارت  الأخ���رية  ال�سنوات  يف  اأن��ق��رة 

حفيظة عدد من احللفاء.

بعد  الرتكية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
الكيل  يظهر  التعليق  اإن  الكندي  الإع��الن 

مبكيالني .
ال�����س��ادرات  اأن  اإىل  ب��ي��ان��ات  واأ���س��ارت 
الع�سكرية الرتكية اإىل حليفتها اأذربيجان، 
حيث  ال��ع��ام،  ه��ذا  اأ�سعاف  ال�ستة  ناهزت 
ة وغريها  ارتفعت مبيعات الطائرات امل�سرينّ
دولر،  مليون   77 اإىل  الع�سكري  العتاد  من 
القتال  ان��دلع  قبل  وح��ده،  املا�سي  ال�سهر 

حول منطقة ناغورين كاراباخ.
“بروجيكت  جم���م���وع���ة  وت����ق����ول 
ال�سالح  على  للرقابة  الكندية  بالو�سريز” 
بثتها  اجلوية  للهجمات  م�سورة  مقاطع  اإن 
الطائرات  تلك  اأن  اإىل  ت�سري  اأذرب��ي��ج��ان 

ت�سوير  باأنظمة  م���زودة  ك��ان��ت  ة  امل�����س��رينّ
هاري�س   3 “اإل  وحدة  �سنع  من  وا�ستهداف 
وي�سكام” التي تتخذ من كندا مقرا لها وهي 

تابعة ل�سركة “اإل 3 هاري�ستكنولوجيز«.
الت�سدير  ت��راخ��ي�����س  ق��ان��ون  ومي��ن��ع 
ميكن  اأ�سلحة  بيع  ال��ك��ن��دي  وال���س��ت��رياد 
خطرية  انتهاكات  ارتكاب  يف  ا�ستخدامها 
قوانني  اأو  الدولية  الإن�سانية  للقوانني 

حقوق الإن�سان.
فالو�سريز”،  “بروجكت  تقرير  ووف��ق 
املتطورة  اأنظمة ال�ست�سعار والت�سوير  فاإن 
ه��اري�����س   3 “اإل  ���س��رك��ة  تنتجها  ال��ت��ي 
ة  امل�سرينّ الطائرات  ا�ستخدمتها  وي�سكام”، 
ال��رتك��ي��ة يف ع���دد م��ن م��ن��اط��ق ال�����س��راع 

بال�سرق الأو�سط وليبيا.
عام  منذ  اأن��ه  اإىل  التقرير  واأ���س��ار 
رئي�سيا  زب��ون��ا  ت��رك��ي��ا  ك��ان��ت   ،2017
وي�سكام”،  ه��اري�����س   3 “اإل  مل��ن��ت��ج��ات 
يف  متورطا  الرتكي  اجلي�س  كان  ووقتها 
بات  كما  ال��ب��الد،  ���س��رق  ج��ن��وب  م��ع��ارك 
النزاعات  يف  متزايد  نحو  على  يتدخل 
وليبيا.  والعراق  �سوريا  من  بكل  الدائرة 
اإقدام  فالو�سريز”  “بروجكت  واعتربت 
تركيا  ت��زوي��د  على  الكندية  ال�سركة 
انتهاكا  املتطورة  الع�سكرية  بتقنياتها 
ذات  الدولية  كندا  للتزامات  وجتاوزا 
ملناطق  الأ�سلحة  توريد  بحظر  ال�سلة 

احلروب.

*واشنطن
الأمريكي،  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  اأك��د 
املفرو�سة  العقوبات  اأن  اأوب��راي��ن،  روب��رت 
اإدارة  بقاء  ح��ال  يف  �ست�ستمر  اإي���ران  على 
الأبي�س  البيت  يف  ترامب  دونالد  الرئي�س 
�سيا�سة  اأن  م�سددا على  اأخرى،  �سنوات  لأربع 
ناجحة. كانت  طهران  على  الق�سوى  ال�سغط 
اأ�سنب  منتدى  خ��الل  اأوب��راي��ن،  واأ���س��اف 
اأن  اجلمعة،  وا�سنطن،  العا�سمة  يف  الأمني 
يف  �سيح�سل  م��اذا  “ينتظرون  الإي��ران��ي��ني 
ت�سل  اأن  يف�سلون  وه��م  هنا،  النتخابات 
لكن  الأب��ي�����س.  البيت  اإىل  ج��دي��دة  اإدارة 
فاإن  مقبلة  �سنوات  لأرب��ع  ترامب  بقي  اإذا 

�ست�ستمر«. القت�سادية  العقوبات 
الأمريكي  القومي  الأمن  م�ست�سار  و�سدد 
ع��ل��ى ����س���رورة ت��ف��ك��ي��ك ال��ربن��ام��ج ال��ن��ووي 
طهران  ت��ه��دد  ل  حتى  الإي����راين،  ال�����س��ري 

ب�سواريخها.  العامل 
ال���ولي���ات  دور  ت��ب��دل  م�����س��األ��ة  وت��ث��ري 
و�سول  حال  يف  الأو�سط،  ال�سرق  يف  املتحدة 
قلق  الأب��ي�����س،  البيت  اإىل  ج��دي��دة  اإدارة 
مع  التعامل  يخ�س  ما  يف  �سيما  ول  املهتمني، 

العربي  ال�سالم  اإىل  والنظرة  الإيراين  امللف 
تقلي�س  احتمال  ع��ن  ف�سال  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
بع�س  اإىل  الع�سكرية  امل�����س��اع��دات  ح��ج��م 

العربية. الدول 
�سعي  امل��ن��ت��دى،  خ���الل  اأوب���راي���ن  واأك����د 
وا���س��ن��ط��ن لإع���ادة ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة من 
البع�س  على  “�سنبقي  اأ�ساف  لكنه  العراق، 

هناك«.
الأمريكي  القومي  الأم��ن  م�ست�سار  وقال 
من  ق��وات��ه��ا  ���س��ح��ب  ت��ري��د  وا���س��ن��ط��ن  اإن 
حلفاءها  ت�ساعد  بطريقة  ولكن  اأفغان�ستان، 
عن  ت��رام��ب  اإدارة  وت��داف��ع  و���س��رك��اءه��ا.  
ال�سرق  يف  �سلكتها  التي  ال�سيا�سات  فاعلية 
ن��ه��ا ع��ززت  الأو����س���ط واخل��ل��ي��ج، وت��ع��ت��رب اأ
خماطر  مواجهة  يف  عدة  دول  مع  �سراكاتها 

اخلبيثة. واأن�سطتها  اإيران 
اأه��م  م��ن  اأن  الأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت  وي���وؤك���د 
الإجنازات التي حققها، اخلروج من التفاق 
عليها  عقوبات  وفر�س  طهران  مع  النووي 
الإرهابية  املجموعات  عن  الأم��وال  وقطع 

تدعمها. التي 
امل��ق��ارب��ة  اأن  م��ن اخل���رباء،  وي���رى ع��دد 

يف  الأمريكية  للم�سالح  والع�سكرية  الأمنية 
اإدارة  و�سول  حال  يف  للتغيري  قابلة  املنطقة 

الأبي�س. البيت  اإىل  جديدة 
�سوؤون  يف  اخلبري  دوران،  مايكل  ويقول 
“هد�سون”  م��ع��ه��د  يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق 
“اإن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز  ل�����س��ك��اي  ب��وا���س��ن��ط��ن، 
�ستتبدل  املنطقة  يف  الأمريكية  ال�سيا�سة 
يف  رغ��ب  ال��ذي  اأوب��ام��ا  ع��امل  اإىل  و�سنعود 
واإي���ران،  اأم��ريك��ا  حلفاء  ب��ني  ت��وازن  اإي��ج��اد 

طهران«. نظام  وجه  الوقوف يف  من  بدل 
�سوؤون  خبري  اإليه  ذه��ب  ما  اأي�سا  وه��ذا 
يف  “هرييتيدج”  معهد  يف  الأو���س��ط  ال�سرق 
ل�سكاي  قال  الذي  بروك�س،  بيرت  وا�سنطن، 
ن��رى  اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من  اإن  ع��رب��ي��ة،  ن��ي��وز 
املنطقة  يف  اأم��ريك��ا  دور  يف  كبرية  تغيريات 
وجوه  ع��ودة  ن�سهد  وق��د  النتخابات،  بعد 
ال�����س��اب��ق  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  م��ع  ع��اي�����س��ن��اه��ا 
ال�سيا�سة  م�ستقبل  ويبقى  اأوباما«.   باراك 
مو�سوع  الأو����س���ط،  ال�����س��رق  يف  الأم��ريك��ي��ة 
مع  وذلك  وا�سنطن،  يف  ووا�سع  مفتوح  جدل 
يف  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د  اق���رتاب 

املتحدة. الوليات 

مدعية المحكمة الجنائية تبحث 
بالخرطوم تسليم البشير لالهاي

أردوغان يشكو تعليق صادرات 
تكنولوجية عسكرية كندية لترودو

مستشار األمن األميركي: عقوبات 
إدارة ترامب على إيران ستستمر

*باريس
منفذ  اإن  ال�سبت،  فرن�سي،  ق�سائي  م�سدر  ق��ال 
�سي�ساين ومولود يف  اأ�سل  باري�س من  هجوم �ساحية 

مو�سكو، ويبلغ من العمر 18 عاما.
ليل  اآخ��ري��ن  اأ�سخا�س  خم�سة  توقيف  وج��رى 
اجلمعة ال�سبت بعد مقتل مدر�س بقطع الراأ�س قرب 
معهد يف ال�ساحية الغربية لباري�س، ما يرفع العدد 
اإىل  اإط��ار ه��ذا الع��ت��داء  للموقوفني يف  الإج��م��ايل 

ت�سعة اأ�سخا�س.
اخلم�سة  امل��وق��وف��ني  ب��ني  اأن  امل�����س��در  واأو����س���ح 
�سانت  كونفالن  مدر�سة  يف  تلميذ  وال��دي  الأخريين 
اأونورين حيث كان يعمل املدر�س واأ�سخا�س يف املحيط 

غري العائلي للمهاجم.
يف  الإره����اب  ملكافحة  العامة  النيابة  وك��ان��ت 
اإثر  حتقيقا  فتحت  اأنها  اجلمعة،  اأعلنت  قد  فرن�سا، 

قطع راأ�س اأ�ستاذ تاريخ يف كونفالن �سان اأونورين.
ب�ساأن  التحقيق  اإن  ال��ع��ام��ة  النيابة  وق��ال��ت 
ع�سرا  اخلام�سة  ال�ساعة  نحو  وقعت  التي  الأحداث 
قرب مدر�سة، ُفتح بتهمة ارتكاب “جرمية مرتبطة 

بعمل اإرهابي” و”جمموعة اإجرامية اإرهابية«.
اجل��ن��اي��ات يف  بق�سم  ال�����س��رط��ة  رج���ال  وت��ل��ق��ى 
كيلومرتا  خم�سني  بعد  على  اأونورين  �سان  كونفالن 
�سمال غربي باري�س، نداء ملالحقة م�ستبه به يتجول 

حول موؤ�س�سة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.
ال�سحية  على  ال�سرطة  عنا�سر  عر  املكان،  ويف 
وح��اول��وا  اإي��ران��ي��ي،  حملة  يف  م��رت،  مئتي  بعد  على 
ويهددهم،  اأبي�س  �سالحا  يحمل  كان  رجل  توقيف 

فاأطلقوا النار واأردوه قتيال.
ومت تطويق املكان وا�ستقدام عنا�سر ق�سم اإزالة 
الألغام لال�ستباه بوجود حزام نا�سف، واإثر الواقعة، 
يف  املتواجد  دارمانان  جريالد  الداخلية  وزير  قرر 

املغرب، العودة فورا اإىل باري�س.
الذي  الرجل  اأن  الفرن�سية،  ال�سرطة  واأو�سحت 
موؤخرا  عر�س  تاريخ  اأ�ستاذ  هو  لالعتداء  تعر�س 
درا�سية  ح�سة  يف  حممد  للنبي  كاريكاتورية  ر�سوما 

حول حرية التعبري.
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
على  عر�س  للتاريخ  معلما  ذب��ح  رج��ال  اإن  م��اك��رون 
تالمذته يف املدر�سة الإعدادية ر�سوما كاريكاتورية 
للنبي حممد كان ي�ستهدف بهذا الهجوم �سرب حرية 

التعبري.
واأ�ساف ماكرون قرب املدر�سة حيث قتل املعلم: 
“قتل مواطن اليوم لأنه كان معلما ولأنه كان ُيدر�س 
مع  تقف  باأكملها  البالد  التعبري.  حرية  التالميذ 
املعلمني. الإرهابيون لن يق�سموا فرن�سا.. الظالمية 

لن تنت�سر”.

*وكاالت
»عليك  عليها  مكتوب  بالعربية  مل�سقات  ب��داأت 
اأن ت�سكر ترامب« على حافالت �سغرية تظهر يف تل 
اأبيب هذا الأ�سبوع.. فقد نقلت اإعالنات اجلمهوريني 

�سباق البيت الأبي�س اإىل �سوارع اإ�سرائيل.
اأ�سوات  جل��ذب  اأي�سا  ي�سعون  والدميقراطيون 
)دي. �سركة  مع  ورتبوا  الإ�سرائيليني،  الأمريكيني 

بن�سبة  خ�سما  ال�سريع  ال�سحن  خلدمات  اإت�س.اإل( 
40 يف املئة للناخبني الذين ُتلزمهم ولياتهم باإر�سال 

بطاقات اقرتاع عن طريق الربيد.
مع  وق��ي��م��ة  وزن  ل��ه  م��ك��ان  اأي  يف  ���س��وت  وك���ل 
بوؤرة  يف  اإ�سرائيل  لكن  النتخابات،  موعد  اق��رتاب 
الأمييكية  اجلن�سية  ذوي  من  العديد  لأن  الهتمام 
قد  ولي���ات  يف  م�سجلون  امل��زدوج��ة  الإ�سرائيلية 

حت�سم ال�سباق مثل فلوريدا وبن�سلفانيا.
امليول  حول  بها  موثوق  اإح�سائيات  توجد  ول 
ال�سيا�سية لالأمريكيني الإ�سرائيليني، لكن مارك زيل 
اأن  قدر  اإ�سرائيل  يف  اجلمهوري  احل��زب  فرع  رئي�س 
هناك ما بني 25 و30 األف ناخب م�سجل من فلوريدا 

يف البالد.
ق��ال “قد ي��ك��ون ذل��ك ه��و ال��ع��ام��ل احل��ا���س��م يف 
جورج  فوز  اإىل  م�سريا  الولية”،  تلك  يف  املناف�سة 

دبليو بو�س بفارق �سئيل يف فلوريدا عام 2000، وهو 
الأمر الذي مكنه من اقتنا�س الن�سر النتخابي.

وحظي الرئي�س اجلمهوري دونالد ترامب بنفوذ 
باعرتافه  ولي��ت��ه،  ف��رتة  خ��الل  اإ�سرائيل  يف  كبري 
بالقد�س عا�سمة لإ�سرائيل ونقل ال�سفارة الأمريكية 

من تل اأبيب اإليها.
الدميقراطي  املر�سح  اأن�سار  اأر�سل  جانبهم،  ومن 
ج���و ب���اي���دن ب��ط��اق��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة ب��ري��دي��ة اإىل 
الدميقراطيني الإ�سرائيليني وامل�ستقلني من الوليات 
التي ميكن اأن حت�سم املناف�سة والتي يقولون اإن نحو 
الإ�سرائيليني  الأمريكيني  من  الدميقراطيني  ن�سف 
م�سجلون بها. وقالت رئي�سة فرع احلزب الدميقراطي 
قدمي  “�سديق  بايدن  اإن  �ستون  هيذر  اإ�سرائيل  يف 
الدولتني  حل  روؤية  اإبقاء”  يف  �سي�ساعد  لإ�سرائيل 

لل�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني.
وت���رتاوح ت��ق��دي��رات احل��زب��ني ل��ع��دد م��زدوج��ي 
 300 اإىل   100 من  اإ�سرائيل  يف  املقيمني  اجلن�سية 
األف، ورجح بع�س اخلرباء الذين يتتبعون املعلومات 

اأن يكون العدد اأكر من 250 األفا.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الن��ت��خ��اب��ات الأم��ريك��ي��ة 
من  العديد  اأي�سا  هناك  اإ�سرائيل،  يف  و�سوحا  اأكر 

الفل�سطينيني موؤهلون للت�سويت.

*بغداد
احل�سد  مليل�سيات  م��وال��ي��ة  جم��م��وع��ات  اق���دم 
التابعة  احلزبية  املقار  جميع  اإحراق  على  ال�سعبي، 
م�سعود  بزعامة  الكرد�ستاين،  الدميقراطي  للحزب 

بارزاين يف العا�سمة العراقية، ال�سبت.
وج���اء ه��ج��وم امل��ج��م��وع��ات ع��ل��ى م��ق��ار احل��زب 
ت�سريحات  خلفية  على  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
وخال  احلزب  يف  الب��رز  القيادي  زيباري،  لهو�سيار 
اإىل  خاللها  من  دعا  والتي  ب��ارزاين،  م�سعود  زعيمه 
امليلي�سيات  من  بغداد  يف  اخل�سراء  املنطقة  تطهري 

على حد تعبريه.
احلزب  جانب  من  ر�سمي  فعل  رد  اأي  ي�سدر  ومل 

الدميقراطي الكرد�ستاين حتى الآن.
و�سبق اأن وجه زيباري اتهاما �سمنيا لف�سائل يف 
طال  الذي  الق�سف  وراء  بالوقوف  ال�سعبي  احل�سد 

مطار اأربيل يف 30 �سبتمرب املا�سي.

العراق  يف  ال�سعبي  احل�سد  ميلي�سيات  واأ�سدرت 
ال�ساروخي  الهجوم  على  فيه  علنّقت  بيانا  ذلك  بعد 
الذي ا�ستهدف مطار عا�سمة اإقليم كرد�ستان العراق.

القوات  لواء  حتت  املن�سوية  امليلي�سيات  وقالت 
احلكومية، اإنها تعرب عن “اأ�سفها وا�ستغرابها لبع�س 
حتميل  اإىل  اإ���س��ارة  يف  املت�سرعة”،  الأف��ع��ال  ردود 

حكومة الإقليم امليلي�سيات م�سوؤولية الق�سف.
منها  انطلقت  ال��ت��ي  “املنطقة  اأن  واأ���س��اف��ت 
غري  ف��راغ  منطقة  تعترب  اأربيل  باجتاه  ال�سواريخ 
وقوات  اجلي�س  به  يحيط  مثلث  بني  وتقع  م�سكونة، 
احل�سد ال�سعبي من اأبناء ال�سبك وقوات البي�سمركة 

)القوات الكردية(«.
احل��ادث،  يف  حتقيق  فتح  مت  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ارت 
ك��ام��ريات  �سجالت  م��راج��ع��ة  �سيتم  اأن���ه  مو�سحة 
ال�سيارة  ج��اءت  اأي��ن  من  ملعرفة  املكان  يف  املراقبة 

املحملة بال�سواريخ.

مصدر قضائي فرنسي يكشف 
هوية منفذ حادثة ذبح المدرس

السباق نحو البيت األبيض 
يصل إلى تل أبيب

موالون للحشد الشعبي يحرقون مقار 
الديمقراطي الكردستاني ببغداد


