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يومية - أردنية - شاملة

حكمت تؤدي اليمين  الدستورية 
أمـــام المــلـك

*عمان 
بح�ضور  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اأمام  الد�ضتورية،  اليمني  اأدت 
تغريد  االثيينييني،  العهد  ويل  الييثيياين،  عبداهلل  بن  احل�ضني  االأميير  �ضمو 

م�ضطفى حكمت، مبنا�ضبة تعيينها ع�ضوًا يف املحكمة الد�ضتورية.
رئي�س  احل�ضينية،  ق�ضر  يف  جرت  التي  اليمني  اأداء  مرا�ضم  وح�ضر 

املحكمة الد�ضتورية، ورئي�س الديوان امللكي الها�ضمي. 
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*عمان 
بح�ضور  الييثيياين،  عييبييداهلل  املييلييك  جييالليية  ت�ضلم 
العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�ضني  االأمر  �ضمو 
االثنني، التقرير ال�ضنوي الأعمال ال�ضلطة الق�ضائية 

لعام 2019.
واأعرب جاللته، خالل لقائه يف ق�ضر احل�ضينية، 
اعتزازه  عن  الغزو،  حممد  الق�ضائي  املجل�س  رئي�س 
موؤكدًا  الق�ضائية،  ال�ضلطة  حققتها  التي  باالإجنازات 
مواطن  لكل  اأ�ضا�ضيان  وتطويره  الق�ضاء  نزاهة  اأن 

وقطاع وم�ضتثمر.
لل�ضلطة  الييكييامييل  دعييمييه  املييلييك  جييالليية  واأكييييد 
الييقيي�ييضييائييييية، ُميي�ييضييددًا عييلييى �يييضيييرورة اتييخيياذ اأ�ييضييد 

اإىل حماية املجتمع  القانونية مبا يوؤدي  االإجراءات 
من وقوع اجلرائم اأو تكرارها.

الييثيياين، القائد  املييلييك عييبييداهلل  وتييابييع جييالليية 
االأعلى للقوات امل�ضلحة، بح�ضور �ضمو االأمر احل�ضني 
جمريات  االثيينييني،  العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن 
نفذته  الذي  الدين(  �ضالح  )قلعة  التعبوي  التمرين 

املنطقة الع�ضكرية ال�ضرقية.
موقع  و�ضوله  لييدى  جاللته  ا�ضتقبال  يف  وكييان 
بنت  �ضلمى  االأميييرة  �ضمو  ح�ضرته  الييذي  التمرين 
امل�ضرتكة  االأركييييان  هيئة  رئي�س  الييثيياين،  عييبييداهلل 
اللواء الركن يو�ضف اأحمد احلنيطي، وقائد املنطقة 
امل�ضلحة  القوات  �ضباط  وكبار  ال�ضرقية،  الع�ضكرية 

االأردنية - اجلي�س العربي.
وا�ضتمع جاللة القائد االأعلى اإىل اإيجاز ع�ضكري 
العملياتية  االأميييور  �ضر  عيين  املنطقة  قائد  قدمه 
املنطقة  ت�ضكيالت  يف  واللوج�ضتية  والتدريبية 
ووحداتها، اإ�ضافة اإىل جمريات التمرين الذي ي�ضهم 

يف رفع م�ضتوى اجلاهزية القتالية للم�ضاركني فيه.
االثنني،  الييثيياين،  عبداهلل  امللك  جاللة  وت�ضلم 
اجلابر  االأحمد  نييواف  ال�ضيخ  �ضمو  اأخيه  من  ر�ضالة 
وزير  نقلها  ال�ضقيقة،  الكويت  دوليية  اأميير  ال�ضباح 
نا�ضر  اأحييمييد  الدكتور  ال�ضيخ  الكويتي  اخلارجية 

املحمد ال�ضباح.
ق�ضر  يف  ا�ضتقباله  خييالل  امللك،  جاللة  وحّمل 

االأمر احل�ضني بن عبداهلل  �ضمو  احل�ضينية، بح�ضور 
حتياته  الكويتي  اخلارجية  وزير  العهد،  ويل  الثاين 
اإىل �ضمو ال�ضيخ نواف االأحمد اجلابر ال�ضباح، موؤكدًا 
بني  الرا�ضخة  التاريخية  االأخوية  العالقات  عمق 

البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.
يف  الثنائي  التعاون  تو�ضيع  اآليات  اللقاء  وتناول 
لوباء  للت�ضدي  امل�ضرتكة  واجلهود  كافة،  املجاالت 
وجييرى  واالقت�ضادية،  االإن�ضانية  واآثييياره  كييورونييا 
االأردن  بني  والت�ضاور  التن�ضيق  موا�ضلة  على  التاأكيد 
االهتمام  ذات  الق�ضايا  خمتلف  حيال  والييكييويييت، 
امل�ضرتك، ومبا يحقق م�ضاحلهما ويخدم ق�ضايا االأمة 
العربية.                 تابع �س3

الملك: أشد اإلجراءات القانونية 
لحماية المجتمع من الجرائم 

»35« وفـــــــــــــــاة 
و »1362« إصابة محلية 

بفيـــروس كورونــــــــا
*عمان 

 1364 ت�ضجيل  عيين  ال�ضحة  وزارة  اأعييليينييت 
منها  امل�ضتجّد،  كورونا  بفرو�س  جديدة  اإ�ضابة 
لالإ�ضابات  االإجمايل  العدد  لرتفع  حملية،   1362
وفاة،  حالة   35 ت�ضجيل  اإىل  اإ�ضافة  اإىل38937، 

380 حالة. اإىل  للوفيات  الكلي  العدد  ليبلغ 
1362حالة  على  اجلديدة  احليياالت  وتوزعت 
العا�ضمة  حمافظة  يف  حالة   901 منها  حملّية، 
عّمان، و149 حالة يف حمافظة اإربد منها 43 حالة 
و48  الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و62  الرمثا،  يف 
حالة يف حمافظة البلقاء، و44 حالة يف حمافظة 
و38  عجلون،  حمافظة  يف  حيياليية  و40  العقبة، 
حمافظة  يف  حالة  و31  جر�س،  حمافظة  يف  حالة 
و12  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و18  الييكييرك، 
حمافظة  يف  حالة  و11  معان،  حمافظة  يف  حالة 

ماأدبا، و8 حاالت يف حمافظة املفرق.
اإحييداهييمييا  خييارجييّيييتييان،  حييالييتييان  �ضجلت  كما 
�ضاحنة  ل�ضائق  واالأخرى  اخلارج،  من  قادم  الأردين 

اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.
رئا�ضة  عن  ال�ضادر  االإعييالمييي  املوجز  واأ�ييضييار 
احليياالت  عييدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  اليييوزراء 
املعتمدة  امل�ضت�ضفيات  يف  للعالج  ام�س  اأُدِخلت  التي 
للحاالت  االإجمايل  العدد  لرتفع  حالة،   96 بلغ 
اإىل  حالّيًا  امل�ضت�ضفيات  يف  الييعييالج  تتلّقى  التي 
للعزل  امل�ضابني  بقّية  يخ�ضع  بينما  حالة،   1038

املنزيل.
يف  �ييضييفيياء  حيييالييية   94 تيي�ييضييجيييييل  اإىل  وليييفيييت 
 24575 اإجراء  اإىل  اإ�ضافة  املعتمدة،  امل�ضت�ضفيات 
الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح  خمربّيًا،  فح�ضًا 
الييتييي اأجييريييت ميينييذ بييدء اجلييائييحيية وحييتييى االآن 

فح�ضًا.  1593077
اليييييوزارة اجلييميييييع يف ظيييّل ا�ييضييتييمييرار  ودعيييت 
االلييتييزام  اإىل  حملّية،  اإ�ييضييابيية  حيياالت  ت�ضجيل 
والوقاية،  ال�ضالمة  معاير  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر 
التجّمعات الأكرث  اإقامة  الكّمامات، وعدم  وارتداء 
“اأمان”  تطبيقي  وا�ييضييتييخييدام  �ضخ�ضًا،   20 ميين 

و”�ضحتك”.

جاللته يتسلم رسالة من أمير الكويت ويتسلم التقرير السنوي ألعمال السلطة القضائية لعام 2019

والمستثمر لــلــمــواطــن  ــان  ــي ــاس أس ــره  ــوي ــط وت الــقــضــاء  ــة  ــزاه ن
الدين(  صــالح  )قلعة  التعبوي  التمرين  مجريات  يتابع  الملك 

*عمان 
بييحييث نييائييب رئييييي�ييس الييييييوزراء وزيييير 
اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني اأمين ال�ضفدي 
خييالل لييقييائييه االثيينييني وزيييير اخلييارجييييية 
املحمد  نييا�ييضيير  اأحييمييد  اليي�ييضيييييخ  الييكييويييتييي 
تطوير  حاليا،  اململكة  يزور  الذي  ال�ضباح 
تنفيذا  امليييجييياالت  خمييتييلييف  يف  الييتييعيياون 
لتوجيهات جاللة امللك واأخيه �ضمو االأمر 
االأخوية  العالقات  متانة  يعك�س  مبا  نواف 
تربط  التي  اال�ضرتاتيجية  التاريخية 

ال�ضقيقني. البلدين 
كييمييا بييحييث اليييييوزييييييران اليييتيييطيييورات 
االإقييليييييمييييية و�ييضييبييل الييتييعييامييل مييعييهييا مبا 
ويخدم  االإقليمية  االأزمييات  حل  يف  ي�ضهم 

العربي  العمل  ويعزز  العربية  الق�ضايا 
�ضبل  على  املييحييادثييات  وركييزت  امل�ضرتك. 
اليي�ييضييالم  لتحقيق  حقيقي  اأفيييق  اإييييجييياد 
وفق  الدولتني  حييل  ي�ضكل  الييذي  الييعييادل 
قييييرارات اليي�ييضييرعييييية الييدولييييية ومييبييادرة 

العربية. ال�ضالم 
احمد  واليي�ييضيييييخ  اليي�ييضييفييدي  وعيير�ييس   
اال�ضتعدادات لعقد االجتماع املقبل للجنة 
العليا امل�ضرتكة يف الكويت العام املقبل مبا 
التعاون  اإىل خمرجات عملية تعزز  يف�ضي 
واأكييدا  ال�ضقيقني.  البلدين  بييني  القائم 
تعزيز  يف  الييتييعيياون  ماأ�ض�ضة  على  العمل 
كورونا  جائحة  ومكافحة  الغذائي  االأمن 

وتبعاتها. 

املييحييادثييات حر�س  اأكيييدا خيييالل  كييمييا 
جميع  اتييخيياذ  عييلييى  ال�ضقيقني  الييبييلييدييين 
الوترة  على  للحفاظ  الالزمة  اخلطوات 
التعاون  ي�ضهده  الييذي  للتطور  العالية 

املجاالت.  جميع  يف  الثنائي 
على  اأحمد  وال�ضيخ  ال�ضفدي  و�ضدد 
بالعمل  م�ضتمران  ال�ضقيقني  البلدين  اأن 
وا�ضحة  روؤييية  وفق  امل�ضرتك  والتن�ضيق 
االقت�ضادي  الييتييعيياون  زييييادة  ت�ضتهدف 
والتعليمي  واليي�ييضييييياحييي  واال�ييضييتييثييميياري 
مبا  بييهييا،  بيياالرتييقيياء  الكفيلة  واليي�ييضييبييل 
ييييخيييدم ميي�ييضييالييح الييبييلييدييين واليي�ييضييعييبييني 

. ل�ضقيقني ا
تابع �س3

*اجلزائر
اأن  االثنني،  املتحدة،  الواليات  اأعلنت 
ر�ضت يف ميناء  »روزفلت«  االأمركية  املدمرة 
يف  مهمة  اأمتت  بعدما  اجلزائرية  العا�ضمة 

مياه البحر املتو�ضط.
وقالت ال�ضفارة االأمركية لدى اجلزائر 
روزفلت”  اإ�ييس  اإ�ييس  “يو  املدمرة  اإن  بيان  يف 
اجلزائر  ميناء  تييزور  لل�ضواريخ  احلاملة 
مع  دورييية  ا�ضتكمال  بعد  االأحييد،  العا�ضمة 
يف  االأطل�ضي  �ضمال  حلف  منظمة  �ضركاء 

املنطقة،
مايكل  االأدميييرال  عن  ال�ضفارة  ونقلت 
للقوات  الييبييحييرييية  الييقيييييادة  مييدييير  بييايييز 
واأفريقيا  اأوروبيييا  يف  االأمركية  البحرية 

اأمن  يف  مركزًيا  دوًرا  اجلزائر  قوله”تلعب 
البحر املتو�ضط.

تعزيز  اإىل  “نتطلع  بييايييز:  وتييابييع   
اجلزائر  مع  البحري  املجال  يف  عالقاتنا 
مكافحة  يف  امل�ضرتكة  م�ضاحلنا  لتعزيز 
االإفريقي  ال�ضاحل  على  اخلبيثة  االأن�ضطة 

للبحر املتو�ضط«.
ميين جييهييتييه، قيييال الييقييائييم بيياالأعييمييال 
غوتام  اجلزائر  يف  االأمركية  بال�ضفارة 
االأمييريييكييييية  اليي�ييضييراكيية  تت�ضم   “ رانييييا: 
اجلييييزائييييرييييية بييييياالحيييييرتام امليييتيييبيييادل 

والعميق«.
من  للتعلم  مًعا  اجلانبان  “يعمل  وتابع: 
وثيق  ب�ضكل  مًعا  ونتعاون  البع�س،  بع�ضهما 

لت�ضجيع اال�ضتقرار واالزدهار يف املنطقة«.
وكان وزير الدفاع االأمركي، مارك اإ�ضرب، 
هي  زيارة  اجليياري،  اأكتوبر  مطلع  يف  اختتم 
االأوىل من نوعها مل�ضوؤول رفيع يف البنتاغون 

منذ 15 عاما.
حمادثات  اإ�ضرب  اأجرى  الزيارة،  وخالل 
مييع كييبييار امليي�ييضييوؤولييني اجلييزائييريييني وعلى 
راأ�ضهم، الرئي�س عبد املجيد تبون، وتركزت 
�ضمال  يف  االأميينييي  اليي�ييضيياأن  على  املباحثات 

اأفريقيا ومنطقة ال�ضاحل.
العالقات  لتو�ضيع  دعمه  عن  عرب  كما 
اليييدور  مبينا  الييبييلييدييين،  بييني  الع�ضكرية 
االأمن  جمال  يف  للجزائر  الثابت  الريادي 

االإقليمي.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الكويتي

مدمرة أميركية ترسو في ميناء الجزائر

1478 أسرة جديدة استفادت من 
المعونات الشهرية في أيلول

الحكومة تقّيم أشكال الحظر
 المطبقة وقرارات بشأنها قريبًا

الخصاونة: التزام الحكومة
 برقابة ديوان المحاسبة ودعمه 

التنمية: ضبط 2566
 متسوًلا العام الحالي

الجمارك تحبط تهريب 14 كف 
حشيش وأجهزة خلوية

82.3 % من الطلبة تقدموا 
الختبار التقييم األول عبر درسك 

*عمان 
املالية  املعونات  برنامج  من  امل�ضتفيدة  اجلديدة  االأ�ضر  عدد  بلغ 
ال�ضهرية املتكررة يف �ضهر اأيلول املا�ضي 1478 اأ�ضرة، بح�ضب مدير عام 

ال�ضندوق عمر امل�ضاقبة.
عدد  اإن  االثنني،  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  امل�ضاقبة  وقال 
االأ�ضر التي اأوقفت املعونة املالية ال�ضهرية عنهم يف ال�ضهر املا�ضي بلغ 
170 اأ�ضرة، موؤكًدا اأن ال�ضندوق و�ضع نطاق امل�ضمولني بربنامج املعونات 
على  احلالية  كورونا  اأزمة  تداعيات  ب�ضبب  املتكررة،  ال�ضهرية  املالية 

االأ�ضر االأردنية.
من  املنتفعة  لالأ�ضر  �ضاماًل  م�ضًحا  اأجييرى  ال�ضندوق  اأن  اىل  واأ�ضار 
برنامج املعونات املالية ال�ضهرية املتكررة، بهدف التحقق من اأو�ضاعها، 

ور�ضد املتغرات االقت�ضادية واالجتماعية لها.
الختيار  التقدم  الربنامج،  من  امل�ضتفيدة  لالأ�ضر  اأتيح  انييه  وبييني 
احل�ضابات  عرب  املتكررة  ال�ضهرية  املالية  املعونات  �ضرف  طريقة 
االأ�ضر  على  املعاناة  تخفيف  بهدف  االإلكرتونية،  املحافظ  اأو  البنكية 
املنتفعة من العجزة وذوي االحتياجات اخلا�ضة واالرامل، واملحافظة 
على خ�ضو�ضيتهم، وملعاجلة م�ضاكل االكتظاظ التي ا�ضتكى منها منتفعو 

ال�ضندوق اأمام مكاتب الربيد.
تابع �س4

*عمان 
اأعييليين وزيييير الييدوليية ليي�ييضييوؤون االإعيييالم 
الناطق الر�ضمي با�ضم احلكومة علي العايد، 
لت�ضلم  االأول  اليوم  اأن احلكومة تعكف ومنذ 
جلميع  االأثييير  ودرا�ييضيية  تقييم  على  مهامها 
التي  اأو  حاليًا  املطبقة  �ضواء  احلظر  اأ�ضكال 

�ضبق تطبيقها.
اخلييطييوة  هيييذه  اأن  اإىل  الييعييايييد  واأ�يييضيييار 
احلقيقي  االأثيييير  عييلييى  الييوقييوف  ت�ضتهدف 
بني  تيييييواِزن  �ضيغة  اإىل  و�ييضييوال  لييلييحييظيير، 
التي  ال�ضرورية  ال�ضحية  اال�ضتحقاقات 

للمحافظة  ق�ضوى  وطنية  اأولييوييية  ت�ضكل 
واالآثار  ال�ضحي من جهة،  القطاع  على قدرة 
ت�ضكل  الييتييي  واالجييتييميياعييييية  االقييتيي�ييضييادييية 
بدورها اأهمية كبرة للمواطن واحلكومة من 

جهة اأخرى.
الرتقب  حجم  “ندرك  العايد  واأ�ييضيياف 
وخمتلف  العام  الييراأي  لدى  واال�ضتف�ضارات 
الذي  التغير  طبيعة  بخ�ضو�س  القطاعات 
حاليًا،  املطبق  احلظر  �ضكل  على  يطراأ  قد 
التقييم  من  االأخييرة  املراحل  يف  واحلكومة 
اتباعه،  �ضيتم  الييذي  ال�ضيناريو  وحتييديييد 

و�ضنعلنه للراأي العام قبل نهاية هذا االأ�ضبوع 
.«

واأ�ضار اإىل اأن املقاربة احلكومية حتر�س 
القطاع  قييدرة  على  املحافظة  اأولييوييية  على 
ال�ضحي، ومراعاة خمتلف اجلوانب ال�ضحية 
اإىل  و�ضوال  واالجتماعية،  واالقت�ضادية 

�ضكل من احلظر املتواِزن والفاعل.
ت�ضمل  احلظر  مراجعة  اأن  العايد  وبني 
ومبداأ  حاليًا،  به  املعمول  الليلي  احلظر  مدة 
االأمور  من  وغرها  االأ�ضبوع  نهاية  يف  احلظر 

الناجتة عن اإجراءات احلظر.    

*عمان 
الييدكييتييور ب�ضر  الييييييوزراء  رئييييي�ييس  اأكييييد 
كامل  ب�ضكل  ملتزمة  احلكومة  اأن  اخل�ضاونة 
بالرقابة املمنوحة لديوان املحا�ضبة ا�ضتنادا 
وتلتزم  الد�ضتور،  الأحييكييام  ووفقا  لقانونه 
التي  واال�ضتي�ضاحات  االأ�ضئلة  مع  بالتجاوب 
يقدمها الديوان يف الوقت املحدد دون اإبطاء 
بتحويل  ال�ضر  اأو  م�ضار  اأي  ت�ضويب  لغايات 
خاطئة  ممييار�ييضييات  اأو  ف�ضاد  �ضبهات  اأيييية 

باالجتاه الذي يحقق العدالة الناجزة.
موؤ�ض�ضات  وجميع  احلييكييوميية  اإن  وقيييال 

اليييدولييية مييلييتييزميية بييييياأن تيييكيييون خييا�ييضييعيية 
الرقابة  اإىل  باالإ�ضافة  الرقابية،  للجهات 
الت�ضريعية وال�ضيا�ضية التي ميار�ضها جمل�س 
يف  التنفيذية  ال�ضلطة  اأعييمييال  على  االأميية 
عليه  ين�س  الييذي  والييتييوازن  الف�ضل  اإطيييار 

الد�ضتور بني ال�ضلطات املختلفة للدولة.
جيياء ذلييك خييالل زيييارة رئي�س اليييوزراء، 
ولقائه  املييحييا�ييضييبيية  ديييييوان  اإىل  االثييينيييني، 
موظفي  وكبار  حداد  عا�ضم  الديوان  رئي�س 
ل�ضوؤون  الييدوليية  وزييييري  بح�ضور  الييديييوان، 
رئا�ضة  ل�ضوؤون  والدولة  العايد  علي  االإعالم 

الوزراء الدكتور ابراهيم اجلازي.
اأن  اختار  اأنييه  اخل�ضاونة  الدكتور  واأكييد 
للموؤ�ض�ضات  امليدانية  زياراته  باكورة  تكون 
احلفاظ  يف  دورهييا  اأهمية  لتاأكيد  الرقابية 
واأن  اأي جتاوزات عليه،  العام ومنع  املال  على 
احلكومة لن تاألو جهدا يف التعاون الكامل معها 
اأن يكون عليه كل  ملا يجب  لتقدمي االمنييوذج 
م�ضوؤول يتوىل املوقع العام من التزام مبنهجية 
وقيم ترتكز اإىل ال�ضفافية واحرتام القانون 
واحلر�س على املال العام ومراعاة االإجراءات 
االإدارية والقانونية.                          تابع �س3

*عمان 
 بلغ عدد املت�ضولني الذين �ضبطتهم كوادر وحدة مكافحة الت�ضول 
اأنحاء  جميع  يف  مت�ضواًل   2566 االجتماعية،  التنمية  لوزارة  التابعة 

اململكة منذ بداية العام احلايل.
وقال مدير مديرية مكافحة الت�ضول يف الوزارة ماهر كلوب لوكالة 
االأنباء االأردنية )برتا(، االثنني، اإن عدد امل�ضبوطني من فئة البالغني 
فئة  االإناث، ومن  الذكور و943 من  منهم 747 من  مت�ضواًل،  بلغ 1690 
االأحداث 876 مت�ضواًل منهم 597 ذكًرا و279 اأنثى.                   تابع �س4

*عمان 
احبطت كوادر مكافحة التهريب يف منطقة االأزرق تهريب 14 كف 

ح�ضي�س بالتعاون والتن�ضيق مع اإدارة مكافحة املخدرات.
اإن  ن�ضر  عماد  العميد  اجلمارك  لدائرة  االإعالمي  الناطق  وقال 
ح�ضي�س  كف   14 �ضبطت  االأزرق  منطقة  يف  التهريب  مكافحة  دوريات 
امل�ضبوطات  وت�ضليم  املخدرات،  مكافحة  اإدارة  مع  والتن�ضيق  بالتعاون 
القانوين.  املقت�ضى  الإجراء  املخدرات  مكافحة  مديرية  اإىل  واملهربني 
113 جهازا  التفتي�ضية  الكوادر �ضمن جوالتها وحمالتها  كما �ضبطت 
اأ�ضويل  �ضبط  حم�ضر  وتنظيم  عييمييان،  العا�ضمة  يف  مهربا  خلويا 

بامل�ضبوطات وحتويل املهربني اإىل املدعي العام املخت�س.
حماربة  اإىل  تهدف  احلمالت  هذه  اإن  االإعالمي  الناطق  واأ�ضاف 
العامة،  ال�ضحة  لقواعد  واملخالفة  املهربة  واملييواد  التجاري  الغ�س 
باأ�ضرار  والتجار  املواطنني  وعي  وزيادة  االأ�ضواق  يف  العدالة  وحتقيق 
واالقت�ضاد  املجتمع  على  ال�ضلبية  وانعكا�ضاتها  عام،  ب�ضكل  التهريب 

الوطني.
امللتزمة  التجارية  القطاعات  الدائرة تعمل على حماية  اأن  وبني 
التجارية  االن�ضطة  مكافحة  بهدف  اال�ضرتاتيجية  خطتها  خالل  من 
رقابة  فر�س  يتطلب  ما  الوطني  االقت�ضاد  وحماية  امل�ضروعة،  غر 
اأية مهربات  اإىل االبالغ عن  املواطنني  جمركية على اال�ضواق، داعيا 
اأب  الوات�س  عرب  اأو   0780323298/0780323297 اأرقام  خالل  من 

.0780381381

*عمان 
طالبا  و413  األفا   981 نحو  اإن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قالت 
وطالبة من اأ�ضل مليون و192 األفا و182 طالبا وبن�ضبة 82.3 باملئة، 

اأدوا االحد االختبار التقييمي االول عرب من�ضة در�ضك.
الطلبة  باإمكان  انه  االثنني،  �ضحفي  بيان  يف  الييوزارة  واأو�ضحت 
من  بييدءا  التايل  اليوم  يف  له  التقدم  يتقدموا لالختبار،  مل  الذين 

ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وحتى ال�ضاعة ال�ضابعة م�ضاء.
يف  وتقنية  فنية  اأعييطييال  من  ا�ضتكوا  اأمييور  واأولييييياء  طلبة  وكييان 
املن�ضة، عزته الوزارة اإىل ال�ضغط على �ضبكة االنرتنت واملن�ضة نتيجة 

الدخول اليها من قبل الطلبة الأداء االختبار.
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*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�ضلم 
عبداهلل  بن  احل�ضني  االأميير  �ضمو  بح�ضور 
التقرير  االثيينييني،  الييعييهييد،  ويل  الييثيياين، 
لعام  الق�ضائية  ال�ضلطة  الأعمال  ال�ضنوي 

.2019
واأعيييييرب جيياللييتييه، خيييالل لييقييائييه يف 
الق�ضائي  املجل�س  رئي�س  احل�ضينية،  ق�ضر 
بيياالإجنييازات  اعييتييزازه  الييغييزو، عن  حممد 
موؤكدًا  الق�ضائية،  ال�ضلطة  حققتها  التي 
اأ�ضا�ضيان لكل  اأن نزاهة الق�ضاء وتطويره 

مواطن وقطاع وم�ضتثمر.
واأكييييد جييالليية املييلييك دعييمييه الييكييامييل 
�ضرورة  على  ُم�ضددًا  الق�ضائية،  لل�ضلطة 
مبا  القانونية  االإجييييراءات  اأ�ييضييد  اتييخيياذ 
وقييوع  ميين  املجتمع  حييميياييية  اإىل  يييييوؤدي 

اجلرائم اأو تكرارها.
الق�ضائي  املجل�س  رئي�س  بيينّي  بييدوره، 
اأمييام  قدمه  اإيييجيياز  خييالل  الييغييزو،  حممد 

تناولها  التي  االإجنازات  اأبرز  امللك،  جاللة 
ن�ضبة  ارتييفيياع  يف  متثلت  والييتييي  التقرير 
اإجناز الق�ضايا، وانخفا�س ن�ضبة ال�ضكاوى، 
الق�ضائي،  العمل  يف  التخ�ض�س  وتطوير 
احلديثة،  التقنية  و�ييضييائييل  وا�ييضييتييخييدام 
للق�ضاة،  تدريبية  برامج  على  والرتكيز 
وتعديل ت�ضريعات من �ضاأنها حت�ضني االأداء، 
وتعيني ق�ضاة متدرجني من خريجي املعهد 

الق�ضائي.

التي  الييتييحييديييات  اإىل  الييغييزو  ولييفييت 
واحللول  الق�ضائي،  اجلهاز  عمل  تعرت�س 
امل�ضتمرة  امل�ضرة  ملواجهتها �ضمن  املقرتحة 

لتطوير اجلهاز.
الغرف  تفعيل  جييرى  للتقرير،  ووفقا 
اجلزائية املتخ�ض�ضة يف املحاكم والنيابة 
املتعلقة  الييقيي�ييضييايييا  يف  لييليينييظيير  الييعيياميية 
االأمييوال  وغ�ضل  االقت�ضادية  باجلرائم 
بالب�ضر،  واالجتار  االإلكرتونية  واجلرائم 
يف  للنظر  مييركييزي  عيييام  مييدعييي  وتييعيييييني 

الق�ضايا املتعلقة باإطالق العيارات النارية 
وتفعيل  املييرخيي�ييس  غيير  اليي�ييضييالح  وحييمييل 
ا�ييضييتييخييدام نييظييام الييربييط الييتييلييفييزيييوين 
االأحييداث  حماكم  يف  املبا�ضر  االإلكرتوين 

.)CCTV(
 85 اأجنييزت  املحاكم  اأن  التقرير  وبني 
كما   ،2019 عييام  يف  الييدعيياوى  ميين  باملئة 
للدعاوى،  التقا�ضي  مييدد  معدل  انخف�س 
برامج  يف  امل�ضاركني  الق�ضاة  ن�ضبة  وزادت 

تدريبية متخ�ض�ضة حوايل 15 باملئة.

طراأت  التي  التعديالت  التقرير  وذكر 
العامة  النيابة  الإحلييياق  الييقييوانييني  على 
العامة  بالنيابة  واجلمركية  ال�ضريبية 
املحاكمة عن  النظامية، وا�ضتخدام تقنية 
من  عدد  بني  اجلزائية  املحاكمات  يف  بعد 
املحاكم ومراكز االإ�ضالح والتاأهيل، وزيادة 

ن�ضبة العقوبات املجتمعية بواقع 5 باملئة.
امللكي  الييديييوان  رئي�س  اللقاء  وح�ضر 
الييهييا�ييضييمييي، وميي�ييضييتيي�ييضييارة جييالليية املييلييك 

لل�ضيا�ضات.

*عمان 
اأكيييد رئييييي�ييس اليييييوزراء الييدكييتييور ب�ضر 
التي  االأخوية  العالقات  عمق  اخل�ضاونة، 
ال�ضقيقة  الكويت  بدولة  اململكة  تربط 
على  واحلر�س  كافة،  املجاالت  يف  ومتيزها 
االرتقاء بها اإىل جماالت وف�ضاءات اأرحب.
ا�ضتقباله  لدى  الييوزراء  رئي�س  اكد  كما 
وزير  االثنني،  الييوزراء  برئا�ضة  مكتبه  يف 
احمد  الدكتور  ال�ضيخ  الكويتي  اخلارجية 
وبح�ضور  املييرافييق،  والوفد  ال�ضباح  نا�ضر 
اخلارجية  ووزيييير  الييييوزراء  رئي�س  نييائييب 
وال�ضفر  ال�ضفدي،  امين  املغرتبني  و�ضوؤون 
اأن  الديحاين،  عزيز  االأردن  يف  الكويتي 
منوذجا  تعد  الكويتية  االأردنية  العالقات 
الييرعيياييية  بف�ضل  الييييدول  بييني  لييلييعييالقييات 
واالهيييتيييميييام الييييذي حتييظييى بيييه مييين قبل 
�ضمو  واخيه  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

اجلابر  االأحمد  نواف  ال�ضيخ  الكويت  اأمر 
اإىل  اخل�ضاونة  الدكتور  ولفت  ال�ضباح. 
العربية  االأمة  تواجه  التي  التحديات  اأن 
لتعظيم  امل�ضرتكة  اجلهود  ت�ضافر  تتطلب 
واإعييادة  امل�ضرتك  العربي  العمل  م�ضاحات 

بناء منظومة العالقات العربية.
ال�ضدد  بييهييذا  الييييوزراء  رئي�س  وا�ييضيياد 
ال�ضقيقة الداعمة مل�ضرة  الكويت  مبواقف 
لتعظيم  و�ضعيها  امل�ضرتك،  العربي  العمل 
يف  االأميية  جتمع  التي  امل�ضرتكة  القوا�ضم 

منعطفات �ضعبة مرت بها.
بالتعاون  اخل�ضاونة  الدكتور  وا�ييضيياد 
والكويت،  االأردن  بييني  القائم  التنموي 
واحلييير�يييس عييلييى ا�ييضييتييقييطيياب امليييزييييد من 
اال�ضتثمارات الكويتية، وتقدمي الت�ضهيالت 
الفتا  الكويتيني،  للم�ضتثمرين  الييالزميية 
ورغم  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  ال�ضدد  بهذا 

اأنها  اإال  القطاعات  تداعياتها على خمتلف 
�ضكلت فر�ضا لقطاعات واعدة ميكن للبلدين 

اال�ضتثمار فيها.
مييين جييهييتييه، اكييييد وزيييييير اخلييارجييييية 
العالقات  تعزيز  على  احليير�ييس  الكويتي 
معربا  ال�ضقيقني،  وال�ضعبني  البلدين  بني 
وحكومة  قيادة  الكويت  وتقدير  �ضكر  عن 
و�ضمو  الثاين  امللك عبداهلل  و�ضعبا جلاللة 
عبداهلل  بيين  احل�ضني  االأمييير  العهد  ويل 
العزاء  تقدمي  يف  �ضخ�ضيا  م�ضاركتهما  على 
ال�ضيخ  �ضمو  ال�ضابق  الكويت  اأميير  برحيل 

�ضباح االأحمد اجلابر ال�ضباح.
الكويتي  اخلييارجييييية  وزيييير  اكيييد  كييمييا 
امل�ضرتك  الييتييعيياون  اإداميييية  على  احليير�ييس 
الييبييلييدييين جتييياه خمتلف  والييتيي�ييضيياور بييني 

الق�ضايا االإقليمية والدولية.
االأردن  لييوقييوف  تقديره  عيين  واأعيييرب 

اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
جائحة  بييداييية  مييع  الكويت  دوليية  جانب 
كيييورونيييا مييين خيييالل اإر�يييضيييال ميي�ييضيياعييدات 
التداعيات  اأن  اإىل  ولفت  دوائية.  ومعدات 
ت�ضتوجب  كييورونييا  جائحة  تفر�ضها  التي 
لتداعياتها  معاجلات  ايجاد  يف  اال�ضتدامة 
وخمتلف  االقت�ضادية  القطاعات  على 
رغبة  اإىل  م�ضرا  االأخييييرى،  الييقييطيياعييات 
االأردن،  يف  ا�ضتثماراتها  بتعزيز  الكويت 
وموؤ�ض�ضات  قانون  دولة  االأردن  اأن  موؤكدا 
يف  االجنبي  لال�ضتثمار  �ضمانات  وهناك 

االأردن ونحن ما�ضون يف هذا التوجه.
اخلارجية  ووزير  الييوزراء  رئي�س  واكد 
بني  امل�ضرتكة  اللجنة  اأهييمييييية  الكويتي 
وزيييرا  يييرتاأ�ييضييهييا  الييتييي  والييكييويييت  االأردن 
خييارجييييية الييبييلييدييين يف تيياأطيير الييعييالقييات 

االأخوية والتعاون يف املجاالت كافة.

الملك: أشد اإلجراءات القانونية 
لحماية المجتمع من الجرائم 

رئيس الوزراء يؤكد عمق العالقات 
األخوية التي تربط األردن والكويت

*عمان 
االثنني،  الييثيياين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�ضلم 
اجلابر  االأحمد  نواف  ال�ضيخ  �ضمو  اأخيه  من  ر�ضالة 
وزير  نقلها  ال�ضقيقة،  الكويت  دوليية  اأميير  ال�ضباح 
نا�ضر  اأحمد  الدكتور  ال�ضيخ  الكويتي  اخلارجية 

املحمد ال�ضباح.
ق�ضر  يف  ا�ضتقباله  خييالل  امللك،  جاللة  وحّمل 
احل�ضينية، بح�ضور �ضمو االأمر احل�ضني بن عبداهلل 
الثاين ويل العهد، وزير اخلارجية الكويتي حتياته 
اإىل �ضمو ال�ضيخ نواف االأحمد اجلابر ال�ضباح، موؤكدًا 
بني  الرا�ضخة  التاريخية  االأخوية  العالقات  عمق 

البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.
يف  الثنائي  التعاون  تو�ضيع  اآليات  اللقاء  وتناول 
لوباء  للت�ضدي  امل�ضرتكة  واجلهود  كافة،  املجاالت 
وجرى  واالقت�ضادية،  االإن�ضانية  واآثييياره  كييورونييا 
التاأكيد على موا�ضلة التن�ضيق والت�ضاور بني االأردن 

االهتمام  ذات  الق�ضايا  خمتلف  حيال  والكويت، 
امل�ضرتك، ومبا يحقق م�ضاحلهما ويخدم ق�ضايا االأمة 

العربية.
مقدمتها  ويف  االإقليمية؛  التطورات  ُبحثت  كما 
الق�ضية الفل�ضطينية، حيث اأّكد جاللة امللك موقف 
ال�ضالم  حتقيق  و�ييضييرورة  جتاهها،  الثابت  االأردن 
الذي  الدولتني  حل  اأ�ضا�س  على  وال�ضامل  العادل 
ذات  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  اإقامة  ي�ضمن 
من  الرابع  خطوط  على  للحياة  والقابلة  ال�ضيادة 

حزيران عام 1967، وعا�ضمتها القد�س ال�ضرقية.
ت�ضهدها  الييتييي  االأزمييييات  اإىل  الييلييقيياء  وتييطييرق 

املنطقة، وم�ضاعي التو�ضل اإىل حلول �ضيا�ضية لها.
وحيي�ييضيير الييلييقيياء نييائييب رئييييي�ييس اليييييوزراء ووزيييير 
اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني، وم�ضت�ضارة جاللة امللك 
لل�ضيا�ضات، والوفد املرافق لوزير اخلارجية الكويتي، 

وال�ضفر الكويتي يف عمان.

*عمان 
تابع جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد االأعلى 
بن  احل�ضني  االأميير  �ضمو  بح�ضور  امل�ضلحة،  للقوات 
جمريات  االثيينييني،  الييعييهييد،  ويل  الييثيياين  عييبييداهلل 
التمرين التعبوي )قلعة �ضالح الدين( الذي نفذته 

املنطقة الع�ضكرية ال�ضرقية.
موقع  و�ضوله  لييدى  جاللته  ا�ضتقبال  يف  وكييان 
بنت  �ضلمى  االأمييرة  �ضمو  ح�ضرته  الييذي  التمرين 
امل�ضرتكة  االأركيييان  هيئة  رئي�س  الييثيياين،  عييبييداهلل 
اللواء الركن يو�ضف اأحمد احلنيطي، وقائد املنطقة 
امل�ضلحة  القوات  وكبار �ضباط  ال�ضرقية،  الع�ضكرية 

االأردنية - اجلي�س العربي.
وا�ضتمع جاللة القائد االأعلى اإىل اإيجاز ع�ضكري 
العملياتية  االأميييور  �ضر  عن  املنطقة  قائد  قدمه 
املنطقة  ت�ضكيالت  يف  واللوج�ضتية  والتدريبية 
ووحداتها، اإ�ضافة اإىل جمريات التمرين الذي ي�ضهم 

يف رفع م�ضتوى اجلاهزية القتالية للم�ضاركني فيه.
دفاعية  معركة  تنفيذ  على  التمرين  وا�ضتمل 
حُمكمة، ا�ضتخدمت فيها جميع اأنواع اأ�ضلحة املناورة 
الأهييداف  اال�ضرتاتيجي  بالق�ضف  بييداأت  واالإ�ضناد، 
ل�ضالح  التمهيدي  بالق�ضف  متبوعًا  القيمة  عالية 
رمايات  اإىل  اإ�ضافة  املدفعية،  و�ضالح  امللكي  اجلييو 
واأ�ضلحة  واخلفيفة  املتو�ضطة  االأ�ضلحة  خمتلف  من 
اجلييوي  الييدفيياع  تعامل  وكيفية  الييييدروع،  مقاومة 

واإداميية  املختلفة،  اجلوية  التهديدات  مع  امليداين 
الهند�ضة  �ضالح  قبل  من  االأر�س  على  القوات  حركة 

امللكي.
ويهدف التمرين اإىل تدريب القادة �ضمن جميع 
و�ضواًل  التنفيذ  واآلية  التخطيط  على  امل�ضتويات 
بني  املتكامل  التن�ضيق  وتعزيز  املرجوة،  لالأهداف 
�ضنوف االأ�ضلحة املختلفة، لتطوير القدرات القتالية 

لدى امل�ضاركني يف التمرين.
دبابة  ميييرة،  الأول  الييتييمييرييين،  يف  وا�ضتخدمت 
العام،  هذا  اخلدمة  دخلت  التي  )زايييد(،  لوكلرك 
االأخوية واال�ضرتاتيجية  للعالقات  اإذ جاءت ثمرة 
التي تربط االأردن ودولة االإمارات العربية املتحدة، 
لت�ضكل اإ�ضافة نوعية لالأ�ضلحة واملعدات امل�ضتخدمة 

يف القوات امل�ضلحة.
اإعجابه  امللك  جاللة  اأبدى  التمرين،  نهاية  ويف 
واالحرتافية،  العالية  والكفاءة  املتميز  بامل�ضتوى 
التي اأظهرها امل�ضاركون يف تنفيذ التمرين واملعنويات 

العالية التي يتمتعون بها.
ا�ضتكمااًل  الدين”  �ضالح  “قلعة  مترين  وياأتي 
تنفذه  الييذي  املنيع”،  “احل�ضن  التعبوي  للتمرين 
القوات امل�ضلحة على جميع امل�ضتويات اال�ضرتاتيجية 
وجاهزية  قدرات  الختبار  والتعبوية  والعملياتية 
الييظييروف  هيييذه  مييثييل  يف  للعمل  الييعييربييي  اجلييييي�ييس 

العملياتية.

*عمان 
اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور  اليييوزراء  رئي�س  اأكييد 
بييالييرقييابيية  كييامييل  ب�ضكل  مييلييتييزميية  احلييكييوميية  اأن 
ووفقا  لقانونه  ا�ضتنادا  املحا�ضبة  لديوان  املمنوحة 
االأ�ضئلة  مع  بالتجاوب  وتلتزم  الد�ضتور،  الأحكام 
الوقت  يف  الييديييوان  يقدمها  التي  واال�ضتي�ضاحات 
املحدد دون اإبطاء لغايات ت�ضويب اأي م�ضار اأو ال�ضر 
خاطئة  ممار�ضات  اأو  ف�ضاد  �ضبهات  اأييية  بتحويل 

باالجتاه الذي يحقق العدالة الناجزة.
الدولة  موؤ�ض�ضات  وجميع  احلكومة  اإن  وقييال 
الرقابية،  للجهات  خا�ضعة  تييكييون  بييياأن  ملتزمة 
باالإ�ضافة اإىل الرقابة الت�ضريعية وال�ضيا�ضية التي 
ميار�ضها جمل�س االأمة على اأعمال ال�ضلطة التنفيذية 
اإطار الف�ضل والتوازن الذي ين�س عليه الد�ضتور  يف 

بني ال�ضلطات املختلفة للدولة.
االثنني،  الييوزراء،  رئي�س  زيارة  خالل  ذلك  جاء 
عا�ضم  الديوان  رئي�س  ولقائه  املحا�ضبة  ديوان  اإىل 
حداد وكبار موظفي الديوان، بح�ضور وزيري الدولة 
رئا�ضة  ل�ضوؤون  والدولة  العايد  علي  االإعالم  ل�ضوؤون 

الوزراء الدكتور ابراهيم اجلازي.
تكون  اأن  اختار  اأنييه  اخل�ضاونة  الدكتور  واأكييد 
الرقابية  للموؤ�ض�ضات  امليدانية  زييياراتييه  بيياكييورة 
العام  املييال  على  احلفاظ  يف  دورهييا  اأهمية  لتاأكيد 
تاألو  ليين  احلكومة  واأن  عليه،  جتييياوزات  اأي  ومنع 
ملا  االمنييوذج  لتقدمي  معها  الكامل  التعاون  يف  جهدا 
العام  املوقع  يتوىل  م�ضوؤول  يكون عليه كل  اأن  يجب 
ال�ضفافية  اإىل  ترتكز  وقيم  مبنهجية  الييتييزام  من 
واحرتام القانون واحلر�س على املال العام ومراعاة 

االإجراءات االإدارية والقانونية.
احلكومة  الييتييزام  اإىل  الييييوزراء  رئي�س  ولييفييت 
امللكي  التكليف  كتاب  يف  امللك  جاللة  بتوجيهات 
الوطنية،  اليينييزاهيية  منظومة  لتعزيز  اليي�ييضييامييي 
يجب  العام  املييال  بيياأن  املواطن  يطمئن  اأن  و�ضرورة 
احلكومة  منهجية  اأن  موؤكدا  م�ضانا،  دائما  يكون  اأن 

اأ�ضكاال  �ضياأخذ  الرقابية  للموؤ�ض�ضات  دعمها  يف 
الواقع  اأر�ييس  على  بالفعل  الدعم  و�ضيكون  عملية، 
وقبل ذلك من خالل امل�ضلك واملمار�ضة. واأكد رئي�س 
املهم  الرقابي  للدور  الثابت  احلكومة  دعم  الييوزراء 
لديوان املحا�ضبة الذي يعد بيت خربة وطنيا ولبنة 
اإىل  الفتا  الوطنية،  النزاهة  منظومة  يف  اأ�ضا�ضية 
الديوان  �ضدرها  التي  الب�ضرية  الكفاءات  ا�ضهامات 
من  بعدد  حما�ضبية  دواوديييين  واإن�ضاء  تاأ�ضي�س  يف 
الدول العربية. ولفت اإىل اأن احلكومة �ضتعمل على 
اال�ضتفادة من اخلربة التي يطورها ديوان املحا�ضبة 
النزاهة  هيئة  مثل  الرقابية؛  املوؤ�ض�ضات  من  وغره 
الت�ضريعية  البيئة  تطوير  جلهة  الف�ضاد  ومكافحة 
ل�ضد الثغرات التي قد ت�ضمح للقلة بالنفاذ والتجاوز 
املحا�ضبة  ديييوان  رئي�س  وعر�س  الييعييام.  املييال  على 
لتطوير  الييديييوان  وبييرامييج  خلطط  حيييداد  عا�ضم 
الأف�ضل  وفقا  العمل،  واأ�ضاليب  اإجيييراءات  واأمتييتيية 
يف  التكنولوجي  التطور  ومواكبة  املهنية  املمار�ضات 
بتقدمي  الديوان  التزام  موؤكدا  الدولة،  موؤ�ض�ضات 
مع   2019 لعام  وال�ضتني  الثامن  ال�ضنوي  التقرير 
واأ�ضار  االأمة.  ملجل�س  املقبلة  العادية  الدورة  بداية 
الرقابة  عمليات  من  املتحقق  املييايل  الوفر  اأن  اإىل 
والتدقيق التي ينفذها الديوان بلغ حتى نهاية �ضهر 
اأيلول من العام احلايل 89 مليونا و467 األف دينار . 
الرقابية حتى  اأن عدد املخرجات  اإىل  ولفت حداد 
نهاية �ضهر اأيلول من العام اجلاري بلغ 157 خمرجا 
اإىل  رقابيا  خمرجا   17 حتويل  جرى  حيث  رقابيا، 
خمرجات   6 منها  الف�ضاد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
يعمل  املحا�ضبة  ديوان  اأن  اإىل  واأ�ضار  الق�ضاء.  اإىل 
اأي�ضا على مراقبة نظام التتبع االإلكرتوين للمركبات 
با�ضتخدام  تتعلق  خمالفات  اأي  ور�ضد  احلكومية، 
جتاوز  اأو  الر�ضمي  اليييدوام  اأوقيييات  خييارج  املركبات 
ال�ضرعة املقررة اأو ا�ضتخدام ال�ضيارات الأغرا�س غر 
الوزارات  �ضهريا  يخاطب  الديوان  اأن  مبينا  ر�ضمية، 
واملوؤ�ض�ضات والدوائر احلكومية لت�ضويب املخالفات.

الملك يتسلم التقرير السنوي ألعمال السلطة القضائية لعام 2019الملك يتسلم رسالة من أمير الكويت

والمستثمر ــلــمــواطــن  ل أســاســيــان  وتــطــويــره  ــاء  ــض ــق ال نـــزاهـــة 

الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي قلعة 
صالح الدين في المنطقة العسكرية الشرقية

رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة برقابة ديوان 
المحاسبة ودعمه للمحافظة على المال العام

*عمان 
بييحييث نييائييب رئييييي�ييس اليييييوزراء وزييير 
اخلييارجييييية و�يييضيييوؤون املييغييرتبييني اأميييين 
وزييير  لقائه االثيينييني  خييالل  ال�ضفدي 
نا�ضر  اأحمد  ال�ضيخ  الكويتي  اخلارجية 
اململكة  ييييزور  اليييذي  اليي�ييضييبيياح  املييحييمييد 
خمتلف  يف  الييتييعيياون  تييطييوييير  حيياليييييا، 
امللك  املجاالت تنفيذا لتوجيهات جاللة 
يعك�س  مبييا  نيييواف  االأمييير  �ضمو  واأخيييييه 
التاريخية  االأخييوييية  العالقات  متانة 
البلدين  تييربييط  الييتييي  اال�ضرتاتيجية 

ال�ضقيقني.
كييمييا بييحييث الييييوزيييييران الييتييطييورات 
االإقليمية و�ضبل التعامل معها مبا ي�ضهم 
يف حييل االأزميييييات االإقييليييييمييييية ويييخييدم 
العربي  العمل  ويعزز  العربية  الق�ضايا 
�ضبل  على  املحادثات  وركييزت  امل�ضرتك. 
ال�ضالم  لتحقيق  حقيقي  اأفيييق  اإيييجيياد 
وفق  الدولتني  حل  ي�ضكل  الييذي  العادل 
ومييبييادرة  الييدولييييية  ال�ضرعية  قيييرارات 
ال�ضفدي  وعيير�ييس  الييعييربييييية.  اليي�ييضييالم 
لعقد  اال�ييضييتييعييدادات  احييمييد  واليي�ييضيييييخ 
امل�ضرتكة  العليا  للجنة  املقبل  االجتماع 
اإىل  يف�ضي  مبا  املقبل  العام  الكويت  يف 
القائم  التعاون  تعزز  عملية  خمرجات 
بني البلدين ال�ضقيقني. واأكدا العمل على 
ماأ�ض�ضة التعاون يف تعزيز االأمن الغذائي 
ومكافحة جائحة كورونا وتبعاتها. كما 
البلدين  حر�س  املحادثات  خييالل  اأكييدا 
اخلطوات  جميع  اتخاذ  على  ال�ضقيقني 
العالية  الوترة  على  للحفاظ  الالزمة 
الثنائي  التعاون  ي�ضهده  الييذي  للتطور 
ال�ضفدي  و�ييضييدد  املييجيياالت.  جميع  يف 
وال�ضيخ اأحمد على اأن البلدين ال�ضقيقني 
امل�ضرتك  والتن�ضيق  بالعمل  م�ضتمران 
زيييادة  ت�ضتهدف  وا�ييضييحيية  روؤيييية  وفييق 
الييتييعيياون االقييتيي�ييضييادي واال�ييضييتييثييميياري 
الكفيلة  وال�ضبل  والتعليمي  وال�ضياحي 
باالرتقاء بها، مبا يخدم م�ضالح البلدين 

وال�ضعبني ال�ضقيقني.
عقب  �ييضييحييافييييية  تيي�ييضييريييحييات  ويف 
اأن  اأود  “بداية  ال�ضفدي  االجتماع، قال 

اأبداأ بتقدمي التعازي الأنف�ضنا والأ�ضقائنا 
يف الكويت برحيل املغفور له �ضمو ال�ضيخ 
رحمه  ال�ضباح  اجلابر  االأحييمييد  �ضباح 
جاللة  �ييضيييييدي  قيييال  كييمييا  والييييذي  اهلل، 
حكيمًا  زعيمًا  كان  الثاين  عبداهلل  امللك 
واأمييرًا  لييالأردن  حمبًا  ا�ضتثنائيًا  وقائدًا 
اأجل خدمة  لالإن�ضانية كر�س حياته من 
ق�ضايانا  خييدميية  اأجييييل  ومييين  الييكييويييت 
العربية وراأب ال�ضدع، فرحم اهلل فقيدنا 
الكبر وي�ضر للكويت ال�ضقيقة املزيد من 
االأمن واالإ�ضتقرار واالإجناز يف ظل قيادة 
�ضمو ال�ضيخ نواف االأحمد اجلابر ال�ضباح 
اأت�ضرف  ال�ضفدي،  اهلل.”وزاد  حفظه 
اليوم با�ضتقبال االأخ ال�ضيخ اأحمد نا�ضر 
اإىل  االأوىل  بييزيييارتييه  ال�ضباح  املحمد 
دولة  خلارجية  وزيييرًا  ب�ضفته  اململكة 
ر�ضالة  يحمل  الييذي  ال�ضقيقة،  الكويت 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  �ضيدي  اإىل 
اجلابر  االأحييمييد  نييواف  ال�ضيخ  �ضمو  من 
الكويت.”وقال  دولييية  اأمييير  اليي�ييضييبيياح 
و�ضالبة  متانة  “تعك�س  الييزيييارة  اإن 
وتاريخية العالقات االأردنية الكويتية. 
حمادثات  اأجرينا  واليييييوم  اأم�س  م�ضاء 
العالقات  �ضبل تعزيز  مع  بداية  تعاملت 
اإىل  الفتا  املجاالت”،  جميع  يف  الثنائية 
اأن االأردن والكويت يحتفالن العام املقبل 
الدبلوما�ضية  العالقات  من  عامًا  ب�ضتني 
العمل  ميين  عييقييود  “�ضتة  كييانييت  حيييييث 
وتطوير  العالقات  تعزيز  على  امل�ضتمر 
يف  عملي  ب�ضكل  انعك�س  الييذي  التعاون 
اإىل  ال�ضفدي  املجاالت.”واأ�ضار  جميع 
اأن الكويت هي ثاين اأكرب م�ضتثمر دويل 
واأن  اململكة  يف  عييربييي  م�ضتثمر  واأول 
مدى  على  الكويتي  التنمية  �ييضيينييدوق 
اأدار م�ضاريع فاقت قيمتها ن�ضف  �ضنوات 

مليار دوالر باململكة.
الكويت  يف  اأ�ضقاءنا  ن�ضكر  وقيييال: 
األف  �ضتني  عن  يزيد  ما  اإحت�ضان  على 
بلدهم،  يف  كاأنهم  هناك  يعي�ضون  اأردين 
ويحظون برعاية كرمية م�ضتمرة، ونعتز 
اآالف  اأربييعيية  من  اأكييرث  بوجود  بييياالأردن 
طالب كويتي يدر�ضون يف االأردن.”وقال 

الثنائية  بييالييعييالقييات  يتعلق  “فيما 
اأي�ضًا  وبحثنا  جيد  ب�ضكل  ت�ضر  االأمييور 
اال�ضتعداد لعقد االجتماع القادم للجنة 
ال�ضقيق،  الكويت  يف  امل�ضرتكة  العليا 
اجليد  بييياالإعيييداد  اليييزميييالء  و�ييضيييييقييوم 
دائمًا  نفعل  كما  لنخرج  االجتماع  لهذا 
وتزيد  العالقات  تقوي  ملمو�ضة  بنتائج 
به  ي�ضعر  الذي  امللمو�س  العملي  التعاون 
ال�ضفدي  وا�ضح.”واأكد  ب�ضكل  ال�ضعبان 
االإقليمية  الق�ضايا  اإزاء  التن�ضيق  عمق 
االأمييين  لتحقيق  امليي�ييضييرتكيية  واجليييهيييود 
العربية.  الق�ضايا  وخدمة  واالإ�ضتقرار 
املواقف  ان�ضجام  اإىل  ال�ضفدي  ولفت 
“ق�ضيتنا  الفل�ضطينية  الق�ضية  اإزاء 
“املوقف  حيييييث  االأوىل”،  املييركييزييية 
االأردين والكويتي ثابت ووا�ضح، نريد اأن 
ننهي ال�ضراع ب�ضكل ي�ضمن ال�ضالم العادل 
ال�ضعوب،  تقبله  الذي  ال�ضالم  احلقيقي، 
ي�ضمن  الذي  الدولتني  حل  �ضرطه  وهذا 
امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة  جت�ضيد 
املحتلة  القد�س  وعا�ضمتها  ال�ضيادة  ذات 
للعام  حزيران  من  الرابع  خطوط  على 
جانب  اإىل  و�ضالم  باأمن  لتعي�س   1967
اإ�ضرائيل وفق قرارات ال�ضرعية الدولية 
العربية.”واأو�ضح  ال�ضالم  مبادرة  ووفق 
اإيجاد  �ضبل  على  ركييزت  املحادثات  اأن 
احلييل.  هييذا  نحو  للتقدم  حقيقي  اأفيييق 
على  اأييي�ييضييًا  “نتفق  اليي�ييضييفييدي  وقييييال 
يف  املاأ�ضاة  الإنهاء  العمل  تكثيف  �ضرورة 
�ضيا�ضي  حلل  والتو�ضل  ال�ضقيقة  �ضوريا 
ال�ضوري  ال�ضعب  ويحمي  �ضوريا  يحمي 
اأميين  “وبالتاأكيد  ال�ضقيق.”واأ�ضاف 
اإ�ضرتاتيجي  هدف  هو  العراق  وا�ضتقرار 
دعم  كيفية  وبحثنا  والكويت،  لييالأردن 
جهود احلكومة العراقية من اأجل اإعادة 
البناء وتثبيت اال�ضتقرار واإيجاد االأطر 
م�ضتمر  ب�ضكل  بالتعاون  للتقدم  العملية 
“اللقاء  وب�ضكل ممنهج.”وختم ال�ضفدي 
عالقة  على  يبني  اأ�ضقاء،  بني  لقاًء  كان 
وي�ضتهدف  وا�ييضييحيية،  تاريخية  �ضلبة 
اكت�ضاف ال�ضبل العملية التي تاأخذ هذه 
التعاون”.  من  اأو�ضع  اآفاق  اإىل  العالقات 

الكويت  دولة  خارجية  وزير  قال  بدوره 
ال�ضيخ اأحمد نا�ضر املحمد ال�ضباح اأتيت 
امللك  اإىل  ر�ييضيياليية  حيياميياًل  اململكة  اإىل 
نواف  االأميير  اأخيه  من  الثاين  عبداهلل 
ملوقف  تقديرا  ال�ضباح  اجلابر  االأحمد 
بوفاة  الكويت  دوليية  مبوا�ضاة  اململكة 
االأحمد  �ضباح  االأميير  �ضمو  له  املغفور 
اأخييرى  ر�ضالة  وكذلك  ال�ضباح  اجلابر 
مبا  الكويت  من  واالمتننان  التقدير  من 
قامت به اململكة، خالل جائحة كورونا، 
امل�ضاعدات  لتقدمي  الطائرات  باإر�ضال 
جهود  يف  للم�ضاهمة  الطبية  واملعونات 
االأميير  هييذا  اأن  مييوؤكييدًا  كييورونييا،  مكافحة 
بني  االأخوية  العالقة  متانة  على  يدل 

البلدين وال�ضعبني ال�ضقيقني.
االإقليمية،  بالق�ضايا  يتعلق  وفيما 
االإقليمية  “ق�ضايانا  اأحمد  ال�ضيخ  قال 
مت�ضاعدة  والييتييحييديييات  والييدولييييية 
يكون  اأن  يتطلب  وذلييك  ومت�ضارعة، 
وم�ضتمر،  مييتييوا�ييضييل  تن�ضيق  هيينيياك 
قيادتينا  نهج  على  م�ضتمرون  ونحن 
للتن�ضيق  وبالن�ضبة  املييجييال.  هييذا  يف 
يف  تطابق  يييوجييد  االأردين،  الكويتي 
العربية  الق�ضايا  خمتلف  حيال  الروؤى 

واالإ�ضالمية«.
امل�ضرتكة،  اللجنة  يخ�س  وفيييييمييا 
�ضتعقد  اهلل  �ضاء  “اإن  اأحمد  ال�ضيخ  قال 
الييييدورة اليي�ييضيياد�ييضيية يف الييكييويييت الييعييام 
يف  تكمن  اللجنة  هذه  واأهمية  القادم، 
التطور  لقيا�س  موؤ�ض�ضيا  اإطارا  ت�ضع  اأنها 
التعاون  جميياالت  كافة  يف  العالقات  يف 
فيه  نحتفل  الييذي  وبالوقت  الثنائي. 
على  عييامييا  �ضتني  مبيييرور  الييقييادم  الييعييام 
ال  الدبلوما�ضية،  الييعييالقييات  تاأ�ضي�س 
يفوتني اإال اأن اأهناأ اململكة ملكًا وحكومة 
و�ضعبًا باالحتفال بالذكرى املئوية العام 
واالإزدهيييار  واالأميييان  االأميين  فكل  املقبل، 

واالإ�ضتقرار«.
خ�ضو�ضية  اأحييمييد  اليي�ييضيييييخ  واأكييييد 
امل�ضتمرة  الكويتية  االأردنييييية  العالقة 
وتوجيهات  رعاية  وفييق  النهج  نف�س  يف 

قيادتي البلدين ال�ضقيقني.

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الكويتي
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*عمان 
عن  »مياهنا«  االأردن  مياه  �ضركة  اأعلنت 
اإجراء تعديالت طفيفة على برنامج توزيع 
املياه ملناطق حمددة يف حمافظة العا�ضمة، 
عييمييان، بييدءا ميين اليييييوم الييثييالثيياء، لغايات 

حت�ضني التزويد املائي.
واو�ضحت ال�ضركة يف بيان اليوم االثنني، 
التعديالت،  �ضت�ضملها  الييتييي  امليينيياطييق  اأن 
التجاري، من �ضباح  العايل �ضوق  ال�ضويفية 
ال�ضويفية  اجلمعة،  م�ضاء  حتى  اخلمي�س 
م�ضاء  ميين  بيتنا،  ا�ضكان  خلف  املنخف�س 
حي  غبار  دير  االحد،  �ضباح  حتى  اجلمعة 
من  جونيا،  �ضيدلية  حييول  العايل  الييديييار 
�ضباح االثنني حتى م�ضاء الثالثاء، منطقة 
�ضارع القاهرة وما حولها، من �ضباح اخلمي�س 
حييتييى ميي�ييضيياء اجلييمييعيية، ميينييطييقيية عييبييدون 
م�ضاء  من  املقاولني  نقابة  خلف  اجلنوبي 

الثالثاء حتى م�ضاء اخلمي�س.
ويف الروابي حول منطقة ترخي�س غرب 
عمان، من �ضباح ال�ضبت حتى م�ضاء االحد، 
االمن  �ضاحية  تيياون  ال�ضي  خلف  الروابي 
ال�ضبت حتى م�ضاء االحد،  �ضابقا من �ضباح 
عبدون اجلنوبي حول ال�ضفارة اال�ضرتالية، 
اخلمي�س،  م�ضاء  حتى  الثالثاء  م�ضاء  من 
اخلام�س  الييييدوار  بييني  الييواقييعيية  املنطقة 
من  الييوزراء،  رئا�ضة  وخلف  الرابع  والييدوار 
�ضباح اخلمي�س حتى م�ضاء اجلمعة، املنطقة 
الرابع،  والدوار  الثالث  الدوار  الواقعة بني 
من �ضباح اخلمي�س حتى م�ضاء اجلمعة، حي 
مياهنا غرب عمان، من  الرونق حول مكتب 
ال�ضهل  االحييد،  �ضباح  حتى  اجلمعة  م�ضاء 
االثنني  �ضباح  من  فيالدلفيا،  مدار�س  خلف 
النادي  حول  عبدون  الثالثاء،  م�ضاء  حتى 
االرثوذك�ضي، من �ضباح اخلمي�س حتى م�ضاء 

اجلمعة.
من  الربيطانية،  ال�ضفارة  حول  عبدون 
وادي  اجلمعة،  م�ضاء  حتى  اخلمي�س  �ضباح 
اخلمي�س  �ضباح  من  القي�ضية،  حي  عبدون 
وحول  عبدون  قرية  اجلمعة،  م�ضاء  حتى 
�ضباح  ميين  اليي�ييضييعييودييية،  اليي�ييضييفييارة  منطقة 
اخلمي�س حتى م�ضاء اجلمعة، عبدون �ضارع 
حتى  اخلمي�س  �ضباح  من  حوله،  وما  اربييد 
النادي  حول  ال�ضهل  البيادر  اجلمعة،  م�ضاء 
االهييلييي، ميين ميي�ييضيياء االثيينييني حييتييى �ضباح 
من  ال�ضناعية،  املنطقة  البيادر  االربعاء، 
م�ضاء االثنني حتى �ضباح االربعاء. البيادر 
حتى  االثنني  م�ضاء  من  مييول،  يا�ضر  خلف 
م�ضاء  من  الدمينة،  البيادر  االربعاء،  �ضباح 
غبار  دييير  االربييعيياء،  �ضباح  حتى  االثيينييني 
املنخف�س حول �ضوبر ماركت زيت وزعرت، من 

�ضباح االحد حتى م�ضاء االثنني.

*عمان 
من  امل�ضتفيدة  االأ�ضر اجلديدة  بلغ عدد 
املتكررة  ال�ضهرية  املالية  املعونات  برنامج 
بح�ضب  اأ�ضرة،   1478 املا�ضي  اأيلول  �ضهر  يف 

مدير عام ال�ضندوق عمر امل�ضاقبة.
وقال امل�ضاقبة لوكالة االأنباء االأردنية 
)برتا( االثنني، اإن عدد االأ�ضر التي اأوقفت 
ال�ضهر  يف  عنهم  ال�ضهرية  املالية  املعونة 
اأن ال�ضندوق  اأ�ضرة، موؤكًدا  املا�ضي بلغ 170 
املعونات  بييربنييامييج  امل�ضمولني  نييطيياق  و�ييضييع 

تداعيات  ب�ضبب  املتكررة،  ال�ضهرية  املالية 
اأزمة كورونا احلالية على االأ�ضر االأردنية.

م�ضًحا  اأجييرى  ال�ضندوق  اأن  اىل  واأ�ضار 
املعونات  برنامج  من  املنتفعة  لالأ�ضر  �ضاماًل 
التحقق  بهدف  املتكررة،  ال�ضهرية  املالية 
االقت�ضادية  املتغرات  ور�ضد  اأو�ضاعها،  من 

واالجتماعية لها.
من  امل�ضتفيدة  لالأ�ضر  اأتيييييح  انييه  وبييني 
�ضرف  طريقة  الختيار  التقدم  الربنامج، 
عرب  املييتييكييررة  ال�ضهرية  املييالييييية  املييعييونييات 

احل�ضابات البنكية اأو املحافظ االإلكرتونية، 
املنتفعة  االأ�ضر  على  املعاناة  تخفيف  بهدف 
اخلا�ضة  االحتياجات  وذوي  العجزة  من 
خ�ضو�ضيتهم،  على  واملحافظة  واالراميييل، 
ا�ضتكى  التي  االكتظاظ  م�ضاكل  وملعاجلة 

منها منتفعو ال�ضندوق اأمام مكاتب الربيد.
برنامج  من  املنتفعة  االأ�ضر  عدد  ويبلغ 
املعونات املالية ال�ضهرية املتكررة نحو 105 
 101 تتجاوز  �ضنوية  بتكلفة  اأ�ضرة،  اآالف 

مليون دينار.

*عمان 
وممثلو  املدنية  اخلدمة  ديييوان  ناق�س 
االثنني،  والريادة  الت�ضغيل  قطاع  �ضركاء 
خدمة  مكاتب  يف  اإر�ضادية  نوافذ  اإن�ضاء 
الرخ�ضة  مبادرة  تنفيذ  واآلية  اجلمهور، 
بهدف  االعمال  لريادة  االأردنية  الوطنية 
فر�س  نحو  واإر�ييضييادهييم  ال�ضباب  ت�ضجيع 
العمل التي توفرها القطاعات االقت�ضادية 

املختلفة يف اململكة.
النا�ضر  �ضامح  الييديييوان  رئي�س  وقييال 
خيييالل االجييتييميياع الييتييحيي�ييضييري الإنيي�ييضيياء 
النوافذ االر�ضادية، ان دور الديوان ينطلق 
الوظائف  وطييالييبييي  املجتمع  توعية  ميين 

وت�ضجيع  التوظيف،  بدل  الت�ضغيل  مبفهوم 
واآلية  العمل  فر�س  نحو  واإر�ضادهم  ال�ضباب 
املتاحة  والت�ضهيالت  والبدائل  ا�ضتغاللها 
تزايد  ظل  يف  الريادية،  امل�ضاريع  ان�ضاء  يف 
لدى  توظيف  بطلبات  املتقدمني  اأعييييداد 
الدبلوم  وحملة  اجلامعيني  ميين  الييديييوان 
البطالة.  معدالت  وارتفاع  �ضنويا،  ال�ضامل 
الديوان  مركز  يف  النوافذ  فكرة  اأن  وا�ضاف 
ا�ضتكماال  جيياءت  املحافظات  يف  وفييروعييه 
للجهد الذي بداأه الديوان عام 2009 بفتح 
والت�ضغيل،  التنمية  ل�ضندق  متويلية  نافذة 
و�ضيكون دور هذه املكاتب م�ضتقباًل هو ار�ضاد 
املتقدمني  من  وال�ضيما  ال�ضباب،  وتوجيه 
الراكدة  التخ�ض�ضات  يف  توظيف  بطلبات 
املطلوبة  واملهن  التخ�ض�ضات  نحو  وامل�ضبعة 
الإن�ضاء  ال�ضباب  وتاأهيل  العمل،  �ضوق  يف 

امل�ضاريع الريادية باملهارات املطلوبة.
وحييييول مييفييهييوم الييرخيي�ييضيية الييوطيينييييية 
النا�ضر  او�ضح  االأعمال،  لريادة  االأردنية 
اإنها احدى مبادرات الديوان الإثراء النوافذ 
ال�ضباب على االلتحاق  االإر�ضادية وت�ضجيع 

تخطيط  على  وتطبيقي  تدريبي  بربنامج 
واإدارة ومتابعة امل�ضاريع ال�ضغرة ومتناهية 
العالقة  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  ال�ضغر، 
تنمية  وهيئة  االأعمال  تطوير  مركز  مثل 
البلقاء  وجامعة  والتقنية  املهنية  املهارات 

التطبيقية وغرها.
اجلديدة  الت�ضريعات  اأن  اإىل  وا�ييضييار   
ليينييظييام اخلييدميية والييتييعييليييييمييات اليي�ييضييادرة 
مبييوجييبييه تييعييزز مييفييهييوم تييطييوييير املييهييارات 
والكفايات الوظيفية، وت�ضجع التوجه نحو 
اخلا�س  القطاع  يوفرها  التي  العمل  فر�س 
واال�ضتفادة منها كتخ�ضي�س نقاط تناف�ضية 
التدريجي  واالنتقال  العملية،  للخربات 
نحو مفهوم التعيني على االإعالن املفتوح يف 

القطاع العام.
احلكومي  اجلييهيياز  قيييدرة  اأن  واأو�يييضيييح 
 9 اإىل   7 من  �ضنويا  تتعدى  ال  التعيني  على 
الرتبية  قطاعي  يف  معظمها  وظيفة  اآالف 
اجلييامييعييات  ميين  يييتييدفييق  بينما  واليي�ييضييحيية، 
�ضنويا  ذلك  مقابل  ال�ضامل  املجتمع  وكليات 
نحو 65 اإىل 70 الف خريج، ويتجاوز العدد 
100 الف اإذا ما اأ�ضفنا لهم خريجي معاهد 

التعليم،  ميين  واملت�ضربني  املهني  التدريب 
مقارنة مع فر�س العمل التي يولدها ال�ضوق 

وتتجاوز 60 الف فر�ضة.
والهيئات  االإعييييالم  و�ييضييائييل  اأن  واكيييد 
هي  االردن  كلنا  �ضباب  كهيئة  ال�ضبابية 
االأعمال  مفاهيم  تعزيز  يف  ا�ضا�ضي  �ضريك 
من  واالنتقال  الذاتي  والت�ضغيل  الريادية 
خالل  من  الت�ضغيل  اإىل  التوظيف  مفهوم 
الييتييوعييوييية واالإر�ييضييادييية التي  اليير�ييضييائييل 
اأو  واالإذاعية  التلفزيونية  الربامج  تقدمها 
واملواقع  االجتماعي  التوا�ضل  من�ضات  عرب 
املجتمعية  الثقافة  لتغير  االإلييكييرتونييييية 
نييحييو الييوظيييييفيية الييعيياميية. وعيير�ييس مدير 
م�ضروع الرخ�ضة الوطنية االأردنية لريادة 
اأحمد  املدنية  اخلدمة  ديييوان  يف  االأعمال 
الرخ�ضة  برنامج  اعتماد  ملعاير  الييطييورة 
واآلية  االأعمال،  لريادة  االأردين  الوطنية 
امل�ضتهدفة  والييفييئيية  واهييدافييهييا  تطبيقها 
التدريبي  املجال  وحمتوى  منها  لال�ضتفادة 
مقرتحات  احل�ضور  وقيييدم  وغييرهييا.  فيها 
لريادة  االأردنية  الوطنية  الرخ�ضة  حول 

االأعمال لتعزيز عملها م�ضتقبال. 

حمالت تفتيشية للتأكد من التزام 
المنشآت باالشتراطات البيئية

*عمان 
 اأكد وزير البيئة نبيل م�ضاروة اأهمية تفعيل فرق التفتي�س التابعة 
ملركز الوزارة واملحافظات واإطالق حملة �ضاملة على املن�ضاآت وامل�ضانع 
البيئية  باال�ضرتاطات  التزامها  من  للتاأكد  كافة  اململكة  حمافظات  يف 

واالأنظمة والتعليمات والقوانني الناظمة لعملية الت�ضغيل.
جاء ذلك خالل لقائه االثنني مدراء املديريات يف املركز واملحافظات 
يف مبنى وزارة البيئة. و�ضدد امل�ضاروة على عدم التهاون مع املخالفني، 
اإىل اجلهات  وحتديدا من تكررت خمالفاتهم الأكرث من مرة، وحتويلهم 
الق�ضائية املخت�ضة التخاذ العقوبات القانونية بحقهم. وقال م�ضاروة 
املايل  الدعم  ا�ضكال  جميع  �ضنقدم  )بييرتا(:  االأردنية  االأنباء  لوكالة 
ليكونوا  كافة  امل�ضكالت  وحل  املحافظات  يف  البيئة  ملكاتب  واللوج�ضتي 
للجميع على حد  واملهام وتقدمي اخلدمات  الربامج  قادرين على تنفيذ 
للنظافة  حمالت  �ضل�ضلة  اإطييالق  ب�ضدد  الييوزارة  اأن  اإىل  واأ�ضار  �ضواء. 
اجلهات  جميع  مع  وبت�ضاركية  كافة،  اململكة  حمافظات  ت�ضمل  العامة 
املعنية ملدة عام، يتخللها االإعالن عن م�ضابقة الأنظف حمافظة وحتديد 
مفتوحة  الييوزارة  اأبييواب  اأن  اإىل  ولفت  امل�ضابقة.  لتلك  خا�ضة  جائزة 
واال�ضتجابة  للتعاون  كافة  املواطنني  من  مالحظات  اأية  لتلقي  للجميع 
وما  الييظييروف  وح�ضب  والبناء  العمل  م�ضرة  تخدم  مقرتحات  الأييية 
يذكر  امل�ضتجد.  كورونا  فرو�س  انت�ضار  ظل  يف  املرحلة  طبيعة  تتطلبه 
اأن التعليمات االأخرة ال�ضادرة عن رئا�ضة الوزراء ل�ضنة 2020 لغايات 
التفتي�س على االأن�ضطة االقت�ضادية ذات االأثر البيئي، منحت املفت�ضني 
�ضالحية مطلقة بدخول اأية من�ضاأة اقت�ضادية ال تلتزم باال�ضرتاطات، 
وطلب عينات من املواد امل�ضتخدمة لفح�ضها وحتليل درجة االنبعاثات من 
قبل خمتربات معتمدة، ملعرفة درجة االلتزام بالقواعد واال�ضرتاطات 
نتائج  بح�ضب  الالزمة  القانونية  االإجييراءات  واتخاذ  االأردنية،  الفنية 
وتفر�س  بها.  املعمول  للت�ضريعات  وفقا  البيئي،  واالأداء  التفتي�س 
التفتي�س  اأثناء  املن�ضاأة  عمل  اإعاقة  عييدم  املفت�ضني  على  التعليمات 
والتعاون مع القائمني على املن�ضاأة االقت�ضادية من خالل تقدمي امل�ضورة 
يفت�س  اأن  للمفت�س  يحق  وال  الرقابي،  املفت�ضني  دور  مع  يتوافق  مبا  لهم 
البيئة  وزارة  يف  التفتي�س  ق�ضم  مدير  وقال  اأقاربه.  الأحد  من�ضاأة  على 
�ضكاوى  اأو  تظلمات  اأية  ت�ضتقبل  الييوزارة  اإن  الرياالت  حممد  املهند�س 
باأية  املفت�س  قيام  حال  يف  االقت�ضادية  املن�ضاآت  على  القائمني  قبل  من 
خمالفة بحق املن�ضاأة. ولفت اإىل اإجراءات الوزارة املتخذة حال و�ضول 
�ضكلت جلنة خمت�ضة  الوزارة  اأن  مبينا  من�ضاأة،  اأية  من  �ضكاوى ومظلمة 
للك�ضف على و�ضع املن�ضاأة التي تقدمت باالعرتا�س على املفت�س لتقييم 
مع  حتقيق  جلنة  الييوزارة  ت�ضكل  املظلمة،  ثبوت  حال  ويف  احلال،  واقع 

املفت�س وتتخذ بحقه االإجراءات الالزمة.

مياهنا: تعديل برنامج الدور 
لمناطق محددة في عمان

1478 أسرة جديدة استفادت من 
المعونات الشهرية في أيلول

الخدمة المدنية يناقش مبادرة 
الرخصة الوطنية لريادة االعمال

رئيس مجلس األعيان يلتقي 
السفيرة األوكرانية

الصحة تدعو إلى تحمل 
المسؤولية للسيطرة على كورونا

محطات الترخيص المتنقلة 
تواصل تقديم خدماتها

التنمية: ضبط 2566
 متسوًلا العام الحالي

التربية: الدعوة للتعليم الوجاهي في ظل 
الجائحة تستخف بسالمة الطلبة والمعلمين

*عمان 
بحث رئي�س جمل�س االأعيان في�ضل الفايز لدى ا�ضتقباله االثنني، 
مرو�ضالفا  اململكة،  لدى  الوكرانيا  العادة  فوق  املفو�ضة  ال�ضفرة 
ال�ضديقني، و�ضبل فتح  البلدين  الثنائية بني  العالقات  �ضرباتيوك، 

افاق جديدة يف خمتلف املجاالت.
اأي معيقات حتول دون تطوير  اإزالة  اأهمية  واأكد اجلانبان على 
على  التاأكيد  مع  امل�ضرتكة،  للم�ضالح  خدمة  الثنائية،  العالقات 
تعزيز العالقات الربملانية الثنائية يف اإطار ال�ضعي امل�ضرتك لتطوير 

عالقات البلدين مبختلف املجاالت.
بالدها  عن  نيابة  االعيان،  جمل�س  رئي�س  �ضرباتيوك  وهناأت 
رئي�ضا  تعيينه  اعييادة  مبنا�ضبة  ال�ضخ�ضية  وب�ضفتها  و�ضعبا  قيادة 

ملجل�س االأعيان.

*عمان 
اأفراد  جتاه  امل�ضوؤولية  حتمل  اإىل  اجلميع  ال�ضحة  وزارة  دعت 
العائلة والوطن من خالل احلر�س على ارتداء الكمامة عند التعامل 
امل�ضتجد  كورونا  وباء  على  ال�ضيطرة  بهدف  االأ�ضخا�س  مع  املبا�ضر 

واحلّد من تف�ّضيه حملًيا.
ارتييداء  اأهمية  االثيينييني،  �ضحفي  بيان  يف  اليييوزارة  واأو�ييضييحييت 
واملنا�ضبات  التجمعات  عن  والبعد  املعقمات  وا�ضتخدام  الكمامات 
واالحتفاالت وااللتزام بتطبيق التباعد اجل�ضدي عند التعامل مع 
تطبيق  وحتميل  واخلا�ضة  الر�ضمية  الدوائر  مراجعة  اأو  االآخرين 
بفرو�س  اخلا�س  الطوارئ  برقم  باالت�ضال  الييوزارة  وطالبت  اأمان. 
اأعرا�س  من  باأي  ال�ضعور  عند  للطبيب  احلالة  و�ضرح   ،111 كورونا 
املر�س؛ مثل ارتفاع احلرارة و�ضيق التنف�س واآالم الع�ضالت، وعندها 
�ضيقوم الطبيب باإعطاء التعليمات الالزمة للمري�س، والتوا�ضل فوًرا 
ا�ضتكمال  ت�ضمل  التي  املُقبلة  اخلطوة  لتحديد  ة  املخت�ضّ اجلهات  مع 
مركبة  ار�ييضييال  اأو  معتمد  ملركز  الييذهيياب  طلب  اأو  امليينييزيل  احلجر 

خم�ض�ضة للنقل اإىل مركز معتمد اأو الفح�س.
الوبائي  التق�ضي  فرق  مع  التعاون  اأهمية  اإىل  الييوزارة  واأ�ضارت 

لفح�س اأكرب عدد ممكن من املخالطني.

*عمان 
االأ�ضبوع  لهذا  جوالتها  املتنقلة  الرتخي�س  حمطات  خ�ض�ضت 
تقدمي  بهدف  واحل�ضا  ال�ضمالية  والبادية  وذيبان  الكورة  ملناطق 
الرتخي�س  اأقيي�ييضييام  عيين  البعيدة  املناطق  يف  الرتخي�س  خييدمييات 

الرئي�ضة.
ال�ضواقني  ترخي�س  اإدارة  اأطلقتها  التي  املحطات  هذه  وتقدم 
ال�ضاملة،  الرتخي�س  خدمات  العام  االأميين  مديرية  يف  واملركبات 
وت�ضمل جتديد ترخي�س املركبات ونقل ورهن املركبة واإ�ضدار بدل 
من  وغرها  العدلية  الوكاالت  واإ�ضدار  الرخ�س  اأنواع  جلميع  تالف 

اخلدمات.
املتنقل  الرتخي�س  حمطات  ا�ضتحدثت  املديرية  اأن  اإىل  ي�ضار 
االأماكن  يف  املواطنني  اإىل  والو�ضول  خدماتها،  اإطار  تو�ضيع  بهدف 

النائية توفرا للوقت واجلهد عليهم.

*عمان 
 بلغ عدد املت�ضولني الذين �ضبطتهم كوادر وحدة مكافحة الت�ضول 
التابعة لوزارة التنمية االجتماعية، 2566 مت�ضواًل يف جميع اأنحاء 

اململكة منذ بداية العام احلايل.
كلوب  ماهر  الييوزارة  يف  الت�ضول  مكافحة  مديرية  مدير  وقييال 
لوكالة االأنباء االأردنية )برتا(، االثنني، اإن عدد امل�ضبوطني من فئة 
البالغني بلغ 1690 مت�ضواًل، منهم 747 من الذكور و943 من االإناث، 
اأنثى، حيث  ومن فئة االأحداث 876 مت�ضواًل منهم 597 ذكًرا و279 
املت�ضولني  وتاأهيل  رعاية  مراكز  يف  االأحييداث  هوؤالء  تاأهيل  يجري 
مكافحة  كواد  اأن  مو�ضًحا  بحقهم،  الق�ضائية  القرارات  �ضدور  بعد 
العمل ملدة �ضهرين ب�ضبب احلظر الذي فر�ضته  الت�ضول توقفت عن 

احلكومة للحد من انت�ضار فرو�س كورونا.
الت�ضول  مكافحة  حمالت  من  وتكثف  �ضتزيد  الييوزارة  اأن  وبني 
االأمن  مع  بالتعاون  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  املت�ضولني  ل�ضبط 
الناظمة  للت�ضريعات  وفًقا  و�ضركائها،  الكربى  عمان  واأمانة  العام 

لعملها، بعد زيادة ظاهرة الت�ضول وخا�ضة على االإ�ضارات ال�ضوئية.
الت�ضول  باأ�ضباب  املجتمعي  الوعي  �ضتعزز  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�ضار 
داعًيا  االأخييبييار،  بييث  عييرب  اأو  التوعية  حمالت  خييالل  ميين  واآثييياره 

املواطنني لعدم التعاطي والتعاطف مع ممتهني الت�ضول.
ودعا اإىل تطبيق العقوبات ال�ضارمة لردع املت�ضولني، باالإ�ضافة 
الظاهرة،  هييذه  من  للحد  العقوبات  وتغليظ  الت�ضريعات  لتعديل 
حيث  للت�ضول”،  “الت�ضخر  بتهمة  املتهمني  االأ�ضخا�س  خا�ضة 
ي�ضتغلون اأبناءهم وبناتهم وجمموعة من االأطفال وال�ضيدات للعمل 
لهم وتنظيم  العامة مع تقدمي احلماية  االأماكن  الت�ضول يف  مبجال 

توزيعهم وجمعهم.

*عمان 
خيار  اإىل  باللجوء  قرارها  اأن  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكييدت 
على  منها  ا  حر�ضً جاء  املدر�ضي،  التعليم  عن  بدياًل  بعد  عن  التعليم 
يف  حقهم  الطلبة  ومنح  ق�ضوى،  اأولوية  ت�ضكل  التي  الطلبة  �ضالمة 
حملة  على  ردا  االثنني،  �ضحايف  بيان  يف  الييوزارة  وقالت  التعليم. 
النتاجات  من  كثرا  حقق  التعليم  من  النوع  هييذا  اإن  )ذبحتونا(، 

امل�ضتهدفة يف املناهج املدر�ضية.
النظام  يف  خلل  اإىل  �ضابق،  وقت  يف  ا�ضارت  قد  احلملة  وكانت 
در�ضك  من�ضة  اإىل  الدخول  من  الطلبة  بع�س  متكن  بعدم  ت�ضبب 
لتقدمي اختبار التقييم االأول الذي جتريه الوزارة عرب املن�ضة وبداأ 

اأم�س االأحد.
واأكدت الوزارة اأن ما حدث مع بع�س الطلبة جاء نتيجة لل�ضغط 
لتقدمي  للمن�ضة  الطلبة  دخييول  عند  االإنرتنت  �ضبكة  على  الكبر 

االختبار، االأمر الذي عاجلته على الفور بالتعاون مع �ضركائها.

مقال رئيس التحرير

ت�ضديد  ميييع  بييالييتييزاميين 
احلكومة اإجراءاتها االحرتازية �ضد فرو�س كورونا 

جتارية،  من�ضاآت  وغلق  جتول،  حظر  بفر�س  تف�ضيه  ملنع  امل�ضتجد 
اإجازة  ومنحهم  االأجور،  وتقليل  التع�ضفي،  الف�ضل  من  عمال  ا�ضتكى 
بدون اأجر، وعدم التزام من�ضاآتهم مبطالب احلكومة با�ضتمرار عملهم 

و�ضرف اأجورهم. 
هذا  خر  من  واملليارات  املاليني  جمعت  التي  الكربى  ال�ضركات 
الوطن  وكيياأن  اأ�ضهر  اأربييعيية  الوطن  هييذا  عمال  تتحمل   مل  الوطن 
واملليارات  املاليني  حللب  حلوب  وبقرة  �ضفر  حقيبة  لهم  بالن�ضبة 
قام  حيث  بحرب(  يختربنا  ال  اهلل   ( امللئان  بالفم  واأقولها  فقط 
بع�س �ضركات القطاع اخلا�س بت�ضريد االف العمال مبا�ضرة، واإجبار 
اأو التربع االإجباري  اإجازات غر مدفوعة،  اأخذ  البع�س االآخر على 

بجزء من الراتب. 
عمال  ت�ضريد  لكارثة  حد  لو�ضع  التدخل  الدولة  على   وبييات 
القطاع اخلا�س ، فالعمال الذين اأنتجوا اأرباح الراأ�ضماليني يف فرتات 
املهم�ضني  ودعييم  االأزميية،  بحجة  اليوم  بهم  الت�ضحية  يتم  الرخاء 
مدفوعة  اإجييازات  باإعطاء  اخلا�س  القطاع  واإلييزام  اليومية  وعمال 

االأجر واإجبارهم على عدم ت�ضريح العمالة  .
واملن�ضاآت  ال�ضركات  بع�س  التزام  عدم  عن  العمل  وزارة   وك�ضفت 
بدفع رواتب العمال لديها رغم مالءتها املالية ، االرقام التي طرحها 
وزير العمل ال�ضابق البطاينة �ضادمة و�ضامته تبحث عن حلول فورية 
وجراحة عاجلة ، وبالن�ضبة ل�ضكاوى انهاء خدمات العاملني وتاأخر 
الوزارة  اإن  الوزير  قال  ال�ضاأن  بهذا  الوزارة  واجراءات  اأجورهم  دفع 
ا�ضتقبلت منذ تعر�س اململكة جلائحة كورونا    47 األف و323 �ضكوى 
من�ضة  عرب  وذلييك  العمال،  خدمات  واإنهاء  باالأجور  تتعلق  عمالية 
الوارد  املن�ضاآت  عدد  وبلغ  حيث  وال�ضيطرة،  املتابعة  وغرفة  حماية 
بحقها �ضكاوى اإنهاء خدمات وتاأخر اأجور خالل هذه الفرتة 10 اآالف 

و811 من�ضاأة بعدد عاملني بلغ 330 األف و452 عامل وعاملة .
اإنه بجهود  الوزير  نتائج وخمرجات كل هذه اجلهود قال  وحول 
فرق التفتي�س ورقابتها على تطبيق اأمر الدفاع 6 والبالغات ال�ضادرة 
بدفع  من�ضاأة  و841  اأالف   6 التزمت  اخلا�س  القطاع  ووعي  مبوجبه 
اأي  االأجييور  دفع  عن  متاأخرة  من�ضاأة   590 اآالف   7 اأ�ضل  من  االجييور 

بن�ضبة 90%، حيث عالج ذلك �ضكوى 315 األف و970 عامل .
بلغ  خدماتهم  اإنهاء  مت  الذين  العمال  عدد  اأن  البطاينة  واأ�ضاف 
)6 االف و356( عامل مت التعامل مع هذه احلاالت على النحو االآتي: 
متت اعادة 4 اآالف و141 منهم اىل عملهم تنفيذا الأوامر الدفاع منهم 
الفني و51 مت انهاء خدمات ب�ضكل قانوين غر خمالف الأوامر الدفاع 
و164 حالة ال زالت حتت التحقق واملراجعة واملتابعة، الفتا اإىل اأن 
الوزارة قامت بتحويل 482 خمالفة بحق من�ضاآت اإىل الق�ضاء للنظر 

بها  .
وزارة  اأطلقتها  التي  احلمالت  وخمرجات  نتائج  بخ�ضو�س  اأمييا 
العمل ل�ضبط بع�س املمار�ضات ب�ضوق العمل يف ظل جائحة كورونا قال 
البطاينة قامت الوزارة بتنفيذ حملة تفتي�ضية مكثفة على املدار�س 
التفتي�ضية  الييزيييارات  عييدد  بلغ  حيث  �ضهر  ملييدة  ا�ضتمرت  اخلا�ضة 

امليدانية على هذه املدار�س )األف و250( زيارة تفتي�ضية .
 واأ�ضاف اأن الوزارة تلقت منذ بداية جائحة كورونا )األف و365( 
�ضكوى على مدار�س خا�ضة منها )األف و165( �ضكوى تتعلق باالأجور 
ر�ضد  مت  حيث  جماعي،  خدمات  اإنهاء  بخ�ضو�س  �ضكوى  و)200( 
)األفني و200( حالة انهاء خدمات ملعلمني ومعلمات، متت اعادة )األف 
خمالفة   )59( حترير  مت  اأنه  اإىل  م�ضرا  عملهم،  اىل  منهم  و350( 

بحق عدد من املدار�س اخلا�ضة املخالفة  .
ونوه اإىل اأن الوزارة �ضبطت خالل احلملة )976( كمبيالة ملعلمات 
ومعلمني اأجربوا على التوقيع عليها من قبل بع�س املدار�س اخلا�ضة، 
خمالفة  بعد  اأ�ضحابها  اإىل  الكمبياالت  اأعادت  التفتي�س  فرق  اأن  اإال 

هذه املدار�س .
باأمر  االلتزام  مدى  من  للتاأكد  امل�ضتمرة  للحملة  بالن�ضبة   اأما 
تفتي�ضية  حملة  اأطلقت  الييوزارة  اأن  البطاينة  بني   11 رقم  الدفاع 
خا�ضة بالتفتي�س على اإجراءات ال�ضحة وال�ضالمة املهنية حيث بلغ 
عدد املوؤ�ض�ضات التي مت زيارتها من قبل كوادر الوزارة )4 اآالف و921( 
املن�ضاآت  عدد  بلغ  فيما  باالإغالق،  اإنذار   )549( توجيه  ومت  من�ضاأة، 

التي مت اغالقها )112( من�ضاأة .
معن  الدكتور  والعمال  للعمل  احلايل  الوزير  �ضيفعل  ترى ماذا  يا 

القطامني الذي نظرياته وتيوباته  تعجز عن حملها بكب ديانا ؟؟؟

خالد خازر الخريشا

االردنيون وكورونا 
والفقر واالحباط ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

*عمان 
بداأت يف خمتلف املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
االثنني،  باململكة،  واخلا�ضة  العامة 
تيينييفيييييذ تييعييهييدات مييقييدمييي الييرعيياييية 
اليي�ييضييحييييية فيييييهييا مبييخييتييلييف مييواقييعييهييم 
مبادرة  اإطار  يف  والوظيفية،  القيادية 
ظل  يف  اال�ييضييرة  لتنظيم  لبكرة  »ييييوم 

جائحة كورونا امل�ضتجد«.
بلغت  الييتييي  الييتييعييهييدات  و�ييضييمييلييت 
جملة  تنفيذ  تييعييهييد،  األييييف   30 نييحييو 
خمتلف  يف  والفعاليات  االأن�ضطة  من 
اململكة  يف  العاملة  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات 
الرابع  اأطلقها يف  التي  املبادرة  اإطار  يف 
برعاية  املا�ضي  ال�ضهر  من  والع�ضرين 
�ضمو االمرة ب�ضمة بنت طالل، م�ضروع 
من  املمّول  املتكاملة  ال�ضحية  الرعاية 
الدولية  للتنمية  االأمركية  الوكالة 
املوؤ�ض�ضات  اعتماد  جمل�س  مع  بالتعاون 

ال�ضحية.
دور  تعزيز  على  التعهدات  وتركز 
ال�ضحي  القطاع  يف  العاملني  وم�ضاهمة 
بتنظيم  املتعلقة  اخلييدمييات  بتقدمي 
يف  والتو�ضع  جودتها  وحت�ضني  االأ�ضرة 
نطاق تطبيقها لت�ضمل جميع املوؤ�ض�ضات 

اال�ضتمرار  على  واحليير�ييس  ال�ضحية، 
يف تييقييدميييهييا خيييالل فيييرتة الييتييعيير�ييس 
جلائحة كورنا، من خالل احلفاظ على 
حقوقهم  وحماية  امل�ضتفيدين  �ضالمة 
�ضهولة  و�ييضييمييان  �ييضييحيييييًا  وتثقيفهم 
واحل�ضول  اخلييدمييات  لييهييذه  و�ضولهم 

عليها.
املبادرة،  عن  �ضحايف  بيان  وبح�ضب 
تنوعت املبادرات والتعهدات واالأن�ضطة 
اأفكار  ووفييق  املييبييادرة  اإطييار  يف  املقدمة 
وتطبيقات  مبتكرة  واإبداعية  ريادية 
الظرف  مييع  ان�ضجاما  بعد،  عيين  ذكية 
اليييراهييين، واحليييفييياظ على  الييوبييائييي 

اال�ضرتاطات ال�ضحية الالزمة.
واأكييييدت مييديييرة مييديييرييية �ييضييوؤون 
ال�ضحة،  املراأة والطفل يف وزارة  �ضحة 
الدكتورة مالك العوري، اأهمية املبادرة 
التي  للمتغرات  ا�ضتجابًة  جاءت  التي 
طراأت على ا�ضتمرارية خدمات تنظيم 
تقدميها  وتوقف  وحملًيا  عاملًيا  االأ�ضرة 

ب�ضبب جائحة كورونا.
وقالت اإن عددا من ال�ضيدات مل تول 
اأثناء  االأ�ضرة  تنظيم  لو�ضائل  اأهمية 
اجلائحة ما اأّدى اإىل حدوث اأحمال غر 

مرغوب بها لل�ضيدات وبخا�ضة اللواتي 
واقت�ضادية،  �ضحية،  ظييروف  لديهن 

ونف�ضية واجتماعية خمتلفة.
يذكر اأن مبادرة “يوم لبكرة لتنظيم 
االأ�ضرة يف ظل جائحة) كوفيد- 19(”، 
احل�ضول  من  االأزواج  متكني  اإىل  تهدف 
بجودة  االأ�ييضييرة  تنظيم  خدمات  على 
عالية واتخاذ القرارات املنا�ضبة ب�ضاأن 
�ضانعي  وت�ضجيع  االإجنابية،  ال�ضحة 
القرار والعاملني يف املوؤ�ض�ضات ال�ضحية 
واأهداف  الوطنية  التوجهات  دعم  على 
وحت�ضني  تعزيز  يف  امل�ضتدامة  التنمية 
اأثناء  االأ�ييضييرة  تنظيم  خدمات  جييودة 
كورونا  جائحة  مثل  لالأزمات  التعر�س 
تعزز  اأن�ضطة  بتنفيذ  التعهد  خالل  من 

من خدمات تنظيم االأ�ضرة وتطبيقها.
العاملني  اإىل تفعيل دور  كما تهدف 
م�ضرة  بييقيييييادة  ال�ضحي  الييقييطيياع  يف 
االأ�ضرة  تنظيم  خدمات  جودة  حت�ضني 
ي�ضمن  مبا  تطبيقها،  نطاق  يف  والتو�ضع 
وخمتلف  اجلائحة  خالل  ا�ضتمراريتها 
�ضموليتها  مييين  واليييتييياأكيييد  االأزميييييييات، 
على  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  يف  وتوفرها 

م�ضتوى اململكة.

30 ألف تعهد ضمن مبادرة 
لتنظيم األسرة في ظل كورونا
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*عمان 
نايف  واالآثيييييار  ال�ضياحة  وزيييير  دعيييا 
ال�ضياح  قييدوم  توقف  ال�ضتغالل  الفايز، 
والعمل  احلالية،  الفرتة  خالل  اخلارج  من 
ال�ضياحي،  املنتج  وا�ضتدامة  تطوير  على 
الالزمة  واال�ضتعدادات  الرتتيبات  وو�ضع 
جائحة  انييتييهيياء  بعد  ال�ضياح  ال�ضتقبال 

كورونا.
جلمعية  زيارته  خالل  الفايز،  واأ�ضاف 
االأدالء ال�ضياحيني، اأن و�ضف جاللة امللك 
باأنهم  ال�ضياحيني  لالإدالء  الثاين  عبداهلل 
هم ال�ضفراء داخل الوطن، ما هو اإال تاأكيد 
ال�ضورة  وو�ضف  نقل  يف  املهم  دورهييم  على 
ال�ضياحية  واملناطق  اململكة  عن  احلقيقية 
بييدوره  واليييذي  لل�ضياح،  بها  تييزخيير  الييتييي 
�ضينقل جتربته وطريقة التعامل معه اىل 

اخلارج.
واأع�ضاء  رئي�س  لقائه  خييالل  واأ�ييضييار، 
اأنه جرى  جمعية االأدالء ال�ضياحيني، اىل 
العمل على تدريب وتطوير مهارات العن�ضر 
ال�ضياحي  الييقييطيياع  يف  الييعييامييل  الييبيي�ييضييري 
موؤكدا  فيه،  واال�ضتثمار  املا�ضية  بالفرتات 

والييقييدرات  االأردنييييية  الب�ضرية  امليييوارد  اأن 
الكبرة التي تتمتع بها، هو ما مييز االأردن 

عن غره من البلدان.
القطاعني  بني  ال�ضراكة  يخ�س  وفيما 
اأولويات  اأن من  الفايز  اأكد  العام واخلا�س، 
ال�ضراكة  تفعيل  وتوجهاتها،  احلكومة 
على  والعمل  القطاعني،  بييني  احلقيقية 
دميومتها، م�ضرا اإىل اأن االدالء ال�ضياحيني 
هيييم جيييزء اأ�ييضيييييل مييين الييقييطيياع اخلييا�ييس 
ال�ضياحي. وقال اإنه خالل الفرتة احلالية 
وب�ضبب وباء كورونا �ضيجري الرتكيز على 
ال�ضياحة الداخلية واملحافظة عليها والتي 
املن�ضاآت  على  للمحافظة  اأمييان  �ضمام  تعد 
اأن  موؤكدا  بالقطاع،  والعاملني  ال�ضياحية 
االأدالء  عمل  ا�ضتمرارية  على  املحافظة 
بالقطاع  العاملني  من  وغرهم  ال�ضياحيني 

على راأ�س اأولويات الوزارة.
ال�ضياحي  القطاع  قييوة  الفايز  واأكيييد 
االأردين ومرونته بالت�ضدي لل�ضربات التي 
ب�ضكل  الييعييودة  على  وقييدرتييه  لها  يتعر�س 

اأقوى مما كان عليه بال�ضابق.
املنظمة  والقوانني  االأنظمة  وب�ضاأن 

لييعييمييل اجلييمييعيييييات اليي�ييضييييياحييييية، اأو�ييضييح 
والييقييوانييني  االنييظييميية  جميع  اأن  الييفييايييز 
للدرا�ضة  �ضتخ�ضع  للتطبيق  الييقييابييليية 
رفع  يف  معني  هو  ما  كل  واأن  واملراجعة، 
وتنظيم  واأع�ضائها  اجلمعيات  عمل  �ضوية 
�ضمن  تعديله  �ضيجري  وتطويره،  عملهم 

االأ�ضول.
عمل  ور�ييضييات  �ضتعقد  اأنييه  اىل  واأ�ييضييار 
ال�ضياحية  اجلمعيات  جميع  مييع  مكثفة 
تواجه  التي  للتحديات  بحلول  للخروج 
على  العمل  و�ضيجري  ال�ضياحي،  القطاع 
على  خالله  العمل  يجري  االأول  م�ضارين، 
التي  والعقبات  للتحديات  حييلييول  و�ييضييع 
تواجه القطاع على املدى القريب وخا�ضة 
لو�ضع  والييثيياين  كييورونييا،  جائحة  حتييدي 
تواجه  التي  والتحديات  للعقبات  حلول 

القطاع على املدى البعيد.
ومقرتحات  ملطالب  الييوزييير  وا�ضتمع 
ال�ضرر  ملواجهة  اجلمعية  واأع�ضاء  رئي�س 
كييورونييا،  جائحة  اإثيير  لييه  تعر�ضوا  الييذي 
تواجهم  التي  والتحديات  العقبات  وكذلك 

اأثناء عملهم.

عبد  رائيييد  اجلمعية  رئي�س  وعيير�ييس 
جهتهم،  ميين  اجلييمييعييييية،  واأعيي�ييضيياء  احليييق 
لها  تعر�س  التي  املالية  واالأزمات  مطالبهم 
االأدالء خالل فرتة جائحة كورونا، وبع�س 
املالحظات حول الربامج التدريبية، داعني 
يف  املرجعية  لتكون  اجلمعية  العييتييميياد 

تدريب �ضياحة املغامرات.
التدريبية  الربامج  تكون  باأن  وطالبوا 
يف  الييربامييج  هيييذه  تتجه  واأن  تفاعلية، 
�ضوق  يف  املطلوبة  اللغات  اىل  الييتييدريييب 
امل�ضبعة  الييلييغييات  فييقييط  ولييييي�ييس  الييعييمييل، 

كاالإجنليزية والرو�ضية.
لزيارة  وامتنانهم  �ضكرهم  عن  وعربوا 
املرافق  والفريق  واالآثييار  ال�ضياحة  وزييير 
ملقر اجلمعية، ولقائهم واال�ضتماع ملطالبهم 

واالقرتاحات التي تقدموا بها.
زيارته اىل اجلمعية،  الوزير يف  ورافق 
ومدير  حجازين،  عماد  الييوزارة  عام  اأمييني 
الدكتور  ال�ضياحة  تن�ضيط  هيئة  عييام 
الوزير  وم�ضت�ضار  عييربيييييات،  عييبييدالييرزاق 

ه�ضام العبادي.
)برتا-حاكم اخل�ضر(

*عمان 
ال�ضعودي  اليي�ييضيينييدوق  �ييضييركيية  ثييّميينييت 
الييوزراء  جمل�س  قرار  لال�ضتثمار،  االأردين 
م�ضروع  �ضمول  على  باملوافقة  �ضدر  الييذي 
�ضندوق  قانون  باأحكام  ال�ضحية  الرعاية 
اال�ضتثمار االأردين رقم )16( ل�ضنة 2016.
امل�ضروع  تنفيذ  �ضيتم  القرار  ومبوجب 
ونقل  والت�ضغيل  الت�ضييد  نظام  على  بناًء 
للحكومة  عنا�ضره  بكامل  امل�ضروع  ملكية 
الت�ضغيل  ميييدة  انييتييهيياء  بييعييد  االأردنييييييييية 

.)BOT(
اأنه  �ضحفي،  بيان  يف  ال�ضندوق  واأو�ضح 
الرتاخي�س  على  احل�ضول  عملية  �ضيبا�ضر 
واملوافقات املطلوبة من اجلهات واملوؤ�ض�ضات 
عقد  توقيع  قبل  العالقة،  ذات  احلكومية 

اال�ضتثمار لتنفيذ امل�ضروع.

على  احلكومة  حلر�س  تقديره  واأكييد 
التي  اال�ضتثمارات  اأمييام  العقبات  ت�ضهيل 
االقت�ضادي  النمو  عجلة  دعييم  �ضاأنها  من 
لل�ضباب  العمل  فر�س  وتييوفيير  االأردن  يف 
للقطاعات  م�ضافة  قيمة  واإيجاد  االأردين 

االقت�ضادية احليوية.
لل�ضندوق  التنفيذي  الرئي�س  وقييال 
الييور،  عمر  لال�ضتثمار  االأردين  ال�ضعودي 
يبلغ  الذي  ال�ضحية،  الرعاية  م�ضروع  اإن 
حجم اال�ضتثمار فيه نحو 400 مليون دوالر 
مبدئيًا، يتكون من م�ضت�ضفى جامعي ب�ضعة 
اإ�ضافة  خارجية،  عيادة  و60  �ضرير   300
اىل جامعة طبية ب�ضعة 600 مقعد، مبعدل 

100 مقعد لكل عام درا�ضي.
احليوي  امل�ضروع  هذا  اأن  الييور  واأ�ضاف 
الذي يعد االأول من نوعه يف االأردن �ضينفذ 

املوؤ�ض�ضات  اأهييم  من  اثنتني  مع  بال�ضراكة 
املرموقة عامليًا يف جمايل الرعاية ال�ضحية 
ال�ضريك  ي�ضنف  حيث  الطبي،  والتعليم 
يف  م�ضت�ضفيات  خم�س  اأف�ضل  �ضمن  الطبي 
ي�ضنف  فيما  االأمركية،  املتحدة  الواليات 
ع�ضر  اأف�ضل  �ضمن  االأكييادميييي  ال�ضريك 

جامعات يف الطب على م�ضتوى العامل.
يف  �ضي�ضهم  امليي�ييضييروع  اأن  اليييور  وبييينّي 
االرتيييقييياء مبيي�ييضييتييوى خييدمييات الييرعيياييية 
تناف�ضيتها  وزييييادة  االأردن  يف  ال�ضحية 
الطبي  التعليم  جمال  يف  وعامليًا  اإقليميًا 
نقل  اإىل  اإ�ضافة  العالجية،  وال�ضياحة 
االأردن،  اإىل  العاملية  واخلييربات  املعرفة 
والرتكيز على البحث العلمي والتطوير يف 
 5 من  اأكرث  وتوفر  الطبية،  العلوم  جمال 

اآالف فر�ضة عمل ب�ضكل دائم.

كورونا  جائحة  اأثبتت  “لقد  واأ�ييضيياف 
دول  جميع  تداعياتها  ميين  تييعيياين  الييتييي 
الييعييامل اأهييمييييية تييطييوييير قييطيياع الييرعيياييية 
الأن  “ن�ضعى  م�ضيفا:  والطبية”،  ال�ضحية 
تطوير  يف  الفاعل  الييدور  لل�ضندوق  يكون 
املنظومة ال�ضحية يف االأردن من خالل هذا 

امل�ضروع«.
ال�ضعودي  اليي�ييضيينييدوق  اأن  اإىل  ييي�ييضييار 
 2017 عييام  تاأ�ض�س  لال�ضتثمار  االأردين 
قانون  مبوجب  عيياميية،  م�ضاهمة  ك�ضركة 
 )16( رقييم  االأردين  اال�ضتثمار  �ضندوق 
ل�ضنة 2016، من ِقَبل �ضندوق اال�ضتثمارات 
ال�ضعودية،  العربية  اململكة  يف  العامة 
والذي ميلك 90 باملئة من راأ�س مال ال�ضركة، 
والتي متتلك  اأردنيًا  بنكًا  بال�ضراكة مع 16 

10 باملئة من راأ�س مال ال�ضركة.

*عمان 
تتويجها  عيين  زييين  جمموعة  اأعييليينييت 
بجائزة« اأف�ضل عالمة جتارية« للعام2020 
موؤ�ض�ضة  جوائز  لتوزيع  ال�ضنوي  احلفل  يف 

تيلكوم وورلد.
�ضحايف  بيييييان  يف  املييجييمييوعيية  وقييالييت 
على  ال�ضابع  للعام  باجلائزة  توجت  اإنها 
التوايل يف احلفل االفرتا�ضي الذي نظمته 
تنظيم  تتوىل  التي  “ترابني”  موؤ�ض�ضة 
جلوائز  ال�ضنوي  واحلفل  املوؤمتر  فعاليات 

تيليكوم وورلد، وهي الفعاليات التي ت�ضهد 
املجاالت  يف  املتميز  االأداء  اأ�ضحاب  تتويج 
الرئي�ضية ذات ال�ضلة ب�ضناعة االت�ضاالت 

على م�ضتوى اأ�ضواق ال�ضرق االأو�ضط.
الييالعييبييني  عييلييى  اليي�ييضييوء  ت�ضلط  كييمييا 
قطاع  جعل  يف  اأ�ضهموا  الذين  الرئي�ضيني 
القطاعات  اأكييرث  ميين  واحيييدًا  االتيي�ييضيياالت 

حيوية وديناميكية على م�ضتوى العامل.
عالمتها  اأطلقت  اأن  منذ  زييين  وفيييازت 
من  بالعديد   ،2007 الييعييام  يف  التجارية 

كواحدة  نف�ضها  قدمت  اأن  بعد  اجلييوائييز 
يف  االت�ضاالت  �ضركات  واأف�ضل  اأقييوى  من 
بلدان.   8 يف  تواجدها  خالل  من  املنطقة 
ظلت  الوقت  ذلييك  ومنذ  انييه  البيان  وقييال 
يف  بها  ُمعرتفا   ،“ “زين  التجارية  العالمة 
اأ�ضواق ال�ضرق االأو�ضط واأفريقيا باعتبارها 
اأف�ضل عالمة جتارية يف قطاع االت�ضاالت 
يف الييعييديييد ميين الييفييعيياليييييات االإقييليييييمييييية 

والدولية.
واأثنت جلنة التحكيم على اال�ضتثمارات 

العام  خييالل  زييين  جمموعة  نفذتها  التي 
ال�ضبكات  وتييرقييييية  حتييديييث  يف  االأخيييير 
لها  كان  التي  التكنولوجية،  واالبتكارات 

بالغ االأثر يف حت�ضني جتربة العمالء.
كما اأبدت اإعجابها مب�ضاريع اال�ضتدامة 
التي نفذتها خالل هذه الفرتة، ومببادراتها 
املرتبطة بالتطورات التكنولوجية وخا�ضة 
بحمالتها  واأييي�ييضييا  الييرقييمييي،  الييقييطيياع  يف 
التوا�ضل  �ضبكات  عرب  املبتكرة  الت�ضويقية 

االجتماعي.

*عمان 
اطلع وزير العمل ووزير الدولة ل�ضوؤون 
املوؤ�ض�ضة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اال�ضتثمار 
معن  الدكتور  االجتماعي،  لل�ضمان  العامة 
واإجنيييازات  م�ضاريع  اأبيييرز  على  القطامني 
وتوجهاتها  االجتماعي  ال�ضمان  موؤ�ض�ضة 
يف  ودورهييييا  امل�ضتقبلية  اال�ضرتاتيجية 

خدمة املن�ضاآت واالأفراد.
ملوؤ�ض�ضة  زيارته،  القطامني خالل  وثّمن 
املوؤ�ض�ضة  عام  مدير  خاللها  التقى  ال�ضمان 
كبار  من  وعددا  الرحاحلة  حازم  الدكتور 
ال�ضعيدين  على  املوؤ�ض�ضة  دور  موظفيها، 
توفر  خالل  من  واالجتماعي  االقت�ضادي 
ال�ضاملة  االجتماعية  احلييميياييية  مظلة 
وامل�ضتدامة لكافة القوى العاملة على اأر�س 

يف  الكامل  التحول  اأهمية  موؤكدًا  اململكة، 
ينعك�س  مبا  اإلكرتونيًا  املوؤ�ض�ضة  خدمات 
وجمهور  املييواطيينييني  خييدميية  على  اإيييجييابييًا 

املوؤ�ض�ضة ب�ضكل خا�س.
خدمة  اإيييالء  �ضرورة  القطامني  واأكييد 
املعامالت  واإجناز  الالزم  االهتمام  اجلمهور 
اخلدمة  تقدمي  على  حر�ضًا  وقت  باأ�ضرع 
الذي  بالدور  م�ضيدًا  اخلدمة،  ملتلقي  املُثلى 
من  كورونا  جائحة  خالل  املوؤ�ض�ضة  لعبته 
خالل توفر برامج حماية ملختلف العاملني 

واملن�ضاآت مبوجب اأوامر الدفاع.
الرحاحلة  الدكتور  قييّدم  جهته،  ميين 
نفذتها  الييتييي  امليي�ييضيياريييع  الأبيييييرز  عيير�ييضييًا 
باإجنازها  م�ضتمرة  زالت  ال  والتي  املوؤ�ض�ضة 
كم�ضروع االأر�ضفة واخلدمات االإلكرتونية، 

التي  الدفاع  اأواميير  برامج  اإىل  باالإ�ضافة 
ا�ضتفاد منها مليون و36 األف م�ضتفيد مببلغ 

اإجمايل و�ضل اإىل 182 مليون دينار.
اخلدمات  اأبييرز  الرحاحلة  وا�ضتعر�س 
والتي  واالأفييييراد  للمن�ضاآت  االإلييكييرتونييييية 
و�ضلت ن�ضبة اإجناز املوؤ�ض�ضة فيها 95 باملئة، 
وذلك �ضمن خطتها بالتحول االإلكرتوين يف 

كافة خدماتها املقدمة جلمهورها.
وبني الرحاحلة اأهمية برنامج “بادر” 
�ضريحة  اأكيييرب  �ضمول  اإىل  يييهييدف  اليييذي 
االجتماعي  ال�ضمان  مبظلة  العاملني  من 
احلماية  تييوفيير  على  املن�ضاآت  وت�ضجيع 
االجتماعية للعاملني لديها، حيث اأتاح هذا 
الربنامج املجال ملن�ضاآت القطاع اخلا�س غر 
امل�ضرتكة بال�ضمان االجتماعي اإىل املبادرة 

حيث  احلايل،  العام  نهاية  حتى  بال�ضمول 
يتم �ضمولها من تاريخ املبادرة اأو من خالل 

تاريخ التفتي�س وباأثر فوري.
وبييهييدف حييميياييية الييعييامييلييني واأهييمييييية 
اأ�ييضييار  االجييتييميياعييي،  بال�ضمان  �ضمولهم 
“ا�ضمل  خدمة  اأهمية  اإىل  الرحاحلة 
لالأفراد  املوؤ�ض�ضة  اأطلقتها  التي  نف�ضك” 
االجتماعي  بال�ضمان  امل�ضمولني  غيير 
لهم  تتيح  اإلييكييرتونييييية  خييدميية  خييالل  ميين 
�ضمولهم  بعدم  للموؤ�ض�ضة  اإ�ضعار  تقدمي 
�ضمولهم  عييدم  اأو  االجتماعي  بال�ضمان 
املوؤ�ض�ضة  لتقوم  احلقيقية  اأجورهم  على 
للتحقق  الييالزميية  بيياالإجييراءات  بييدورهييا 
برنامج  ترتيبات  وفق  العاملني  و�ضمول 

“بادر”.

الفايز: سنعمل على تطوير واستدامة 
المنتج السياحي خالل الفترة الحالية

الصندوق السعودي األردني يثمن شمول مشروع 
الرعاية الصحية بأحكام صندوق االستثمار

زين أفضل عالمة تجارية لالتصاالت 
بالشرق األوسط للعام الحالي

القطامين يطلع على مشاريع مؤسسة 
الضمان وتوجهاتها االستراتيجية المستقبلية

*عمان 
اأ�ضدرت موؤ�ض�ضة �ضمان الودائع تقريرها ال�ضنوي 
اإجنييازات  اأهم  على  ال�ضوء  يلقي  الذي   2019 للعام 
الودائع  تطور  وموؤ�ضرات  اأعمالها،  ونتائج  املوؤ�ض�ضة 

واملودعني لدى اجلهاز امل�ضريف .
من  باملئة  8ر76  ن�ضبته  ما  ان  التقرير  واظهر 
جمموع ودائع اجلهاز امل�ضريف كانت بالدينار االأردين، 
وقد �ضّكلت ن�ضبة الودائع اخلا�ضعة الأحكام القانون 
اجلهاز  لدى  الدينار  ودائع  اإجمايل  من  باملئة  9ر96 
امل�ضمونة  املودعني  ن�ضبة  �ضكلت  حني  يف  امل�ضريف، 
اأو تقل عن  ت�ضاوي  التي  -الودائع  بالكامل  ودائعهم 
املودعني  اإجمايل  من  باملئة  7ر97  دينار-  األف   50

امل�ضمونة ودائعهم.
دوليًا  املوؤ�ض�ضة  ن�ضاطات  اإىل  التقرير  واأ�ييضييار 
اللجان  يف  الفاعل  املوؤ�ض�ضة  دور  مبينًا  واإقليميًا، 
ذات  ال�ضنوية  املييوؤمتييرات  يف  وم�ضاركتها  الدولية 

ال�ضلة يف �ضمان الودائع.
التقرير  اأو�ضح  فقد  الت�ضريعي،  ال�ضعيد  وعلى 
ال�ضنوي، �ضدور القانون املعّدل لقانون موؤ�ض�ضة �ضمان 
املوؤ�ض�ضة  اأعطى  الييذي   )2019/8( رقييم  الييودائييع 
للبنوك،  وم�ضٍف  ك�ضامن  �ضالحياتها  جانب  اىل 
البنك  مع  امل�ضاهمة  خييالل  من  جديدة  �ضالحيات 
التي  البنوك  اأو�ضاع  ملعاجلة  حلول  الإيجاد  املركزي 
تتعر�س مل�ضاكل ذات اأثر جوهري يف مركزها املايل، 
�ضمان  �ضندوق  واإنيي�ييضيياء  تاأ�ضي�س  اإىل  باالإ�ضافة 

البنوك  و�ضمول  اال�ضالمية  البنوك  لدى  الودائع 
يتوافق  ومبييا  الييودائييع  �ضمان  مبظلة  االإ�ييضييالمييييية 

واأحكام ال�ضريعة االإ�ضالمية.
املالية  البيانات  اأظهرت  املوؤ�ض�ضي،  ال�ضعيد  وعلى 
واحل�ضابات اخلتامية للموؤ�ض�ضة للعام 2019 زيادة يف 
موجوداتها بحوايل 2ر75 مليون دينار عن م�ضتواها 
 853 املييوجييودات  تلك  بلغت  حيث   ،2018 العام  يف 
مليون دينار، �ضكلت حمفظة ا�ضتثمارات املوؤ�ض�ضة يف 
حمققًة  منها،  باملئة  9ر97  نحو  العام  الدين  اأدوات 
عوائد مبقدار 9ر42 مليون دينار ومنوًا بن�ضبة 9ر17 

باملئة عن العام املا�ضي.
من  للموؤ�ض�ضة  املالية  املالءة  التقرير،  اأظهر  كما 
خالل موؤ�ضرات كفاية االحتياطي والذي بلغ 8ر849 
ن�ضبته  ما  مغطيًا   2019 العام  نهاية  يف  دينار  مليون 
اأظهرت  فيما  ال�ضمان،  بولي�ضة  من  باملئة  94ر10 
ل�ضندوق  اخلتامية  واحل�ضابات  املالية  البيانات 
�ضمان الودائع لدى البنوك االإ�ضالمية كما يف نهاية 
مليون  9ر9  اإىل  االحتياطيات  و�ضول   2019 العام 

دينار.
الذي ت�ضطلع  املحوري  الدور  التقرير على  واأكد 
مبا  االأردين  املركزي  البنك  اإىل  جنبًا  املوؤ�ض�ضة  به 
�ضبكة احلماية  اأركان  اأ�ضا�ضي من  يعزز دورها كركن 
امل�ضرفية يف ت�ضجيع االدخار وتعزيز الثقة بالنظام 
اال�ضتقرار  على  احلييفيياظ  يف  وامل�ضاهمة  امل�ضريف 

امل�ضريف واملايل يف اململكة دعمًا لالقت�ضاد الوطني.

*عمان 
قرر وزير العمل ووزير الدولة ل�ضوؤون اال�ضتثمار 
ت�ضاريح  باإ�ضدار  ال�ضماح  القطامني  معن  الدكتور 
عمل للعمال غر االأردنيني الذين �ضجلوا على من�ضة 
يغادروا  ومل   https://hemayeh.jo حماية 

اأرا�ضي اململكة.
وا�ضتثنى الوزير من قراره العمال غر االأردنيني 
معامالتهم  اأجنيييزوا  الييذييين  املن�ضة  على  امل�ضجلني 
العامة  املوؤ�ض�ضة  من  م�ضتحقاتهم  وا�ضتالم  ل�ضحب 
نهائية  مغادرة  لل�ضمان االجتماعي واحلا�ضلني على 

)خروج بال عودة(.
واكد القطامني اأن القرار جاء بناء على طلب من 
اأ�ضحاب العمل وت�ضهيال عليهم لتي�ضر اأمور من�ضاآتهم 
واأعمالهم يف ظل ظروف جائحة كورونا التي ما زالت 
تلقي بظاللها على العمال واأ�ضحاب العمل على حد 
كوادر  كافة  على  القطامني  الدكتور  وعمم  �ضواء. 
االأردنية  غر  للعمالة  االإجييراءات  ت�ضهيل  الييوزارة 
اجلهات  كافة  مع  بالتن�ضيق  ال�ضفر  يف  والراغبة 
املعنية وذلك قبل تاريخ 31/10/2020 لال�ضتفادة 

من االإعفاءات التي قدمت لهم.

*عمان 
البرتول  م�ضفاة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  انتخب 
رئي�ضا  البطاينة  عييارف  عييالء  املهند�س  االأردنييييية 

ملجل�س االإدارة، خلفا للمرحوم وليد ع�ضفور.
البقاعي  فتحي  الرحيم  عبد  املهند�س  وانتخب 
حممد  والييدكييتييور  االإدارة،  جمل�س  لرئي�س  نائبا 
ال�ضركة،  اإدارة  جمل�س  يف  ع�ضوا  الذنيبات  حممود 
ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  يف  ال�ضاغر  املقعد  مللء  وذلك 
اأن  اإىل  موؤقت  ب�ضكل  اجلاري  ال�ضهر   14 من  اعتبارا 

يجري عر�ضه على الهيئة العامة مل�ضاهمي ال�ضركة.
جمل�س  بع�ضوية  التحق  البطاينة  اأن  يذكر 
عام  منذ  االأردنييييية  البرتول  م�ضفاة  �ضركة  اإدارة 
جمل�س  يف  اللجان  من  عددا  تراأ�س  قد  وكان   2014
املجل�س  لرئي�س  نائبًا  انتخابه  قبل  ال�ضركة  اإدارة 
التحق  البقاعي  املهند�س  اأن  حني  يف   ،2019 عام 
 2007 عييام  منذ  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  بع�ضوية 
اإدارة  جمل�س  يف  اللجان  من  عييدد  ع�ضوية  و�ضغل 

ال�ضركة.

*عمان 
ونقل  التخلي�س  �ضركات  اأ�ييضييحيياب  نقيب  قييال 
احلظر  قرار  اإن  عاقولة،  اأبو  اهلل  �ضيف  الب�ضائع، 
ال�ضامل ليومي اجلمعة وال�ضبت، يربك اأعمال قطاع 
التخلي�س على الب�ضائع يف جميع املراكز، خا�ضة يف 

مطار ال�ضحن وجمرك عمان واحلرة يف الزرقاء.
واأكد ابو عاقولة يف بيان اأن احلظر ال�ضامل ليومي 
جميع  بني  املوظفني  تنقل  يعيق  وال�ضبت،  اجلمعة 
ويكبد  املعامالت،  اإجناز  ويوؤخر  اجلمركية،  املراكز 

ت�ضهيالت  بو�ضع  مطالبا  كبرة،  خ�ضائر  ال�ضركات 
مواد  لوجود  وموظفيها  التخلي�س  ل�ضركات  خا�ضة 
غذائية ، وب�ضائع جممدة، وحلوم واأ�ضماك، والكثر 
باعتماد  عاقولة  ابييو  وطييالييب  للتلف.  قابل  منها 
الت�ضريح اجلمركي كاإثبات للحركة واملرور يف فرتة 
احلظر، بحيث ت�ضتثنى �ضركات التخلي�س من القرار، 
والتدابر  االحتياطات  اتباع  اإىل  ال�ضركات  داعيًا 
اأو�ضت  التي  اال�ضرتاطات  جميع  وتطبيق  ال�ضحية، 

بها وزارة ال�ضحة للوقاية من فرو�س كورونا.

*عّمان 
تو�ضيع  عيين  العربية  البوتا�س  �ضركة  اأعلنت 
اأ�ضطول حفاراتها ب�ضراء حفارة جديدة من هولندا 
عملياتها  كييفيياءة  لتعزيز  ييييورو،  مليون   18 بكلفة 

الت�ضغيلية وزيادة اإنتاجيتها
تت�ضلم  اأن  املييقييرر  ميين  �ضحفي،  بيييييان  وبح�ضب 
ت�ضرين  يف  »الكرامة«  حفارة  العربية«  »البوتا�س 
الذي  احلفارات  اأ�ضطول  اإىل  لتن�ضم  املقبل،  الثاين 
متلكه ال�ضركة والبالغ عددها 6 حفارات هي : برتا، 

وجر�س، ورم، وموؤتة، ونويومان، وبيفركنج .
واأو�ضح البيان اأن �ضراء احلفارة اجلديدة، ياأتي 
يتمثل  والييذي  ال�ضركة  تنفذه  �ضخم  م�ضروع  لدعم 
�ضخ  ا�ضتمرار  ل�ضمان  جييديييدة  �ضخ  حمطة  ببناء 
اإىل مالحاتها، حيث  امللحي من البحر امليت  املحلول 
على  احلفر  لعمليات  حمكمة  خطة  ال�ضركة  و�ضعت 
املدى الطويل ال �ضيما واأن االإنتاج يعتمد ب�ضكل رئي�س 
على حفر التكتالت امللحية يف مالحات ال�ضركة من 

والقوى  للحفر  الالزمة  املعدات  توافر  �ضمان  خالل 
الب�ضرية املخت�ضة يف هذا ال�ضاأن.

�ضركة  خطط  �ضمن  احلفارة  �ضراء  ي�ضب  كما 
االإنتاجية  عملياتها  ال�ضتمرار  العربية  البوتا�س 

ودعم خططها التو�ضعية امل�ضتقبلية.
يف  حققت  اأنها  عن  اأعلنت  قد  ال�ضركة  وكانت 
اأرقييامييًا  اجليياري  العام  من  االأوىل  الت�ضعة  ال�ضهور 
االأعلى  هي  واملبيعات  االإنتاج  �ضعيدي  على  قيا�ضية 
املتحققة  االإنتاج  كميات  بلغت  حيث  تاأ�ضي�ضها،  منذ 
966ر1 مليون طن، فيما �ضجلت كميات املبيعات اأي�ضًا 
الربع  نهاية  الي 2 مليون طن مع  رقمًا قيا�ضيًا جتاوز 

الثالث من العام اجلاري.
طورت  العربية  البوتا�س  �ضركة  اأن  اإىل  ي�ضار 
خالل  من  ومتكنت  اأعمالها  املا�ضيني  العامني  خالل 
اإ�ضافة اأ�ضناف جديدة من مادة البوتا�س )البوتا�س 
جديدة  اأ�ضواق  اإىل  الدخول  من  االأحمر(  احُلبيبي 

�ضاهمت يف حت�ضن اأرباحها.

8ر76 بالمئة من ودائع الجهاز 
المصرفي بالدينار األردني

السماح بإصدار تصاريح عمل للعمال غير 
األردنيين الذين سجلوا على منصة حماية

انتخاب البطاينة رئيسا لمصفاة 
البترول والبقاعي نائبا له  

شركات التخليص: الحظر 
الشامل نهاية كل أسبوع يربكنا

البوتاس العربية توسع أسطول 
حفاراتها لزيادة انتاجيتها
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*وكاالت
التعاقد  الفي�ضليعن  اليينييادي  اأعييليين 
كالوديو  االأرجنتيني  املحرتف  مع  ر�ضميا 
فريق  �ضفوف  يف  للعب   ، فا�ضكيز  لو�ضيانو 
كرة القدم خالل مرحلة االإياب من دوري 

املحرتفني.

الفي�ضلي،  للنادي  الر�ضمي  املوقع  ووفق 
يف  ر�ضميا  وقييع  االأرجنتيني  املحرتف  فيياإن 
ال�ضيخ  النادي  رئي�س  بح�ضور  النادي  مقر 
نهاية  حتى  ميتد  عقد  على  العدوان،  بكر 

املو�ضم الكروي احلايل.
مع  اأي�ضا  الفي�ضلي  تعاقد  واأن  و�ضبق 

�ضفوف  لتعزيز  العك�س،  حممد  الييالعييب 
الفريق الباحث عن املناف�ضة على اللقب يف 

مرحلة االإياب من الدوري.
فادي  الالعب  مع  اليينييادي  تعاقد  كما 
خالل  القدم  كرة  فريق  يف  للعب  الناطور 

الفرتة املقبلة.

الر�ضمي  موقعه  على  الفي�ضلي  واأعلن 
امتام  االأحييد،  ليلة  من  متاأخرة  �ضاعة  يف 
نادي  من  القادم  الناطور  الالعب  �ضفقة 
الناطور  ان  اىل  الفي�ضلي  وا�ضار  الرمثا. 
وّقع على عقد للعب يف �ضفوف الفريق ملدة 

مو�ضم ون�ضف.

*وكاالت
لي�ضرت  مييدرب  رودجيييرز،  بريندان  قييال 
عن  �ضيغيب  �ضويوجنو  املييدافييع  اإن  �ضيتي، 
اأ�ضهر،   3 اإىل  ت�ضل  مييدة  الفريق،  �ضفوف 
حني  يف  الفخذ،  ع�ضالت  يف  م�ضكلة  ب�ضبب 
فيياردي  جيمي  املييهيياجييم  يغيب  اأن  يتوقع 

يف  املقبل  اخلمي�س  الييفييريييق  مييبيياراة  عيين 
لوهان�ضك  زوريييا  اأمييام  االأوروبيييي  اليييدوري 
ال�ضاق.  ربلة  يف  اإ�ضابة  ب�ضبب  االأوكييراين 
 1-0 فريقه  هزمية  بعد  رودجييرز  واأ�ضاف 
اأ�ضتون  اأمام  املمتاز  االإجنليزي  الييدوري  يف 
يف  مباراتنا  عن  فيياردي  يغيب  فيال “رمبا 

يكون  اأن  “ناأمل  وتابع  االأوروبييي«.  الدوري 
يف  املقبلة  ملباراتنا  وجاهز  يييرام  ما  على 
م�ضكالت  ب�ضبب  هذا  االإجنليزي.  الييدوري 
القليلة  ال�ضنوات  خالل  منها  عانى  قدمية 
املا�ضية«. واأ�ضار رودجرز اإىل اأن �ضويوجنو 
لالإ�ضابة خالل وجوده مع منتخب  تعر�س 

تركيا، واأنه �ضيغيب مدة طويلة ب�ضببها.
“اإ�ضابة  املييخيي�ييضييرم  املييييدرب  واأ�يييضييياف 
لقرب  بالنظر  خييطييورة  اأكيييرث  �ضويوجنو 
العظام. ولذا فرمبا يغيب ملدة  الع�ضلة من 
كبرة  انتكا�ضة  وهييي  اأ�ضهر،   3 اإىل  ت�ضل 

بالن�ضبة له”.

الفيصلي يتعاقد مع المحترف 
األرجنتيني فاسكيز والالعب الناطور

ليستر يخسر فاردي في لقاء الدوري األوروبي

*وكاالت
بيياأداء  �ضعودية  اإ�ييضييادة  اليد،  كييرة  احتيياد  تلقى 
احلكمني االأردنيني اأكرم الزياد ويا�ضر عواد اللذين 

اأدارا عددًا من مباريات النخبة بال�ضعودية.
تي�ضر  الدكتور  اليد  كييرة  احتيياد  رئي�س  واأكييد 
بيياأداء  اأ�ضاد  ال�ضعودي  اليد  كرة  احتيياد  اأن  املن�ضي، 
مباريات  من  عددا  اأدارا  اللذين  االأردنيني  احلكمني 
اأم�س  جرت  التي  النهائية  املباراة  فيها  مبا  النخبة، 

ال�ضبت ، وجمعت فريقي م�ضر والنور.

وقال املن�ضي يف ت�ضريح لوكالة االأنباء االردنية 
واأن  �ضبق  اليد  لكرة  االآ�ضيوي  االحتيياد  اإن  )بييرتا(، 
خاطب االحتاد االأردين، بناء على طلب من االحتاد 
يف  النخبة  مباريات  الإدارة  حكام  لطلب  ال�ضعودي، 
ال�ضعودية، حيث جرى تن�ضيب الزياد وعواد اللذين 
املييبيياراة  خا�ضة  املييبيياريييات،  اإدارة  يف  بتميز  جنحا 
النهائية. وجدد رئي�س احتاد كرة اليد تاأكيده على 
االأردنية،  اليد  امل�ضي قدمًا يف تطوير منظومة كرة 

مبا فيها قطاع التحكيم.

*وكاالت
اإن  ال�ضابق،  ليفربول  جنم  كاراجر  جيمي  قال 
بطل  �ضفوف  عن  دايييك  فان  فرجيل  املدافع  غياب 
اإجنلرتا بعد تعر�ضه الإ�ضابة يف اأربطة الركبة، فتح 
املمتاز،  االإجنليزي  الييدوري  لقب  على  ال�ضراع  باب 

على م�ضراعيه.
الإ�ضالح  جراحية  لعملية  دايك  فان  و�ضيخ�ضع 
 2-2 فريقه  تعادل  خالل  لها  تعر�س  التي  االإ�ضابة 

مع جاره اإيفرتون ال�ضبت املا�ضي.
واأ�ضاف كاراجر ل�ضبكة �ضكاي �ضبورت�س “ال�ضوؤال 
الكبر الذي يطرح نف�ضه االآن هو هل ميكن لليفربول 
اأعتقد  دايك؟.  فان  دون  املمتاز  الدوري  بلقب  الفوز 

اأن غياب الالعب يفتح باب ال�ضراع على اللقب على 
م�ضراعيه«.

اأن  اأ�ضعر  كنت  احلايل  املو�ضم  بداية  “مع  وتابع 
ليفربول ال يزال الفريق االأقوى، لكن مع غياب فان 
مهمة  فاإن  املو�ضم،  نهاية  حتى  ميتد  قد  الذي  دايك 

ليفربول �ضت�ضبح اأكرث �ضعوبة«.
�ضوق  دخيييول  ليييييفييربييول  “على  كيياراجيير  ونيييوه 
االنتقاالت يف يناير/كانون ثان، وال�ضبب لي�س فقط 
هذه  يف  �ضعفا  يعاين  فالفريق  دايييك.  فييان  اإ�ضابة 
اأن فقد ديان لوفرين يف  اأي حال، بعد  املنطقة على 
املراكز  هذه  يف  االآخرون  والالعبون  املو�ضم.  بداية 

عر�ضة لالإ�ضابة”.

*وكاالت
مهاجم  اإبراهيموفيت�س،  زالتان  ال�ضويدي  اتخذ 
ميالن، قراًرا جديًدا، بعد تاألقه يف الفرتة االأخرة 

مع الفريق.
فاإن  �ضرا”،  ديييال  “كوريري  �ضحيفة  وبح�ضب 
داخل  اأطول  لفرتة  للبقاء  يخطط  اإبراهيموفيت�س 
ال�ضويدي  املهاجم  ي�ضتهدف  حيث  ميالن،  �ضفوف 

جتديد عقده مرة اأخرى مع النادي.
ملدة  عقًدا  وقع  عاًما(   39( زالتييان  اأن  واأ�ضافت 

عام واحد مع ميالن يف اأغ�ضط�س/ اآب املا�ضي، لكنه 
اأجل عقد جديد مع  اأكرث وي�ضغط من  البقاء  يريد 

ال�ضياطني احلمر.
زالتييان،  اأعييمييال  وكيل  راييييوال،  مينو  اأن  ونوهت 
لفتح  التخطيط  وبيييداأ  بالفعل،  ذلييك  درا�ييضيية  بييداأ 
مع  مميزة  فرتة  اإبرا  ويعي�س  النادي.  مع  حمادثات 
ميالن  مع  اأهييداف   4 ت�ضجيل  يف  �ضاهم  بعدما  ميالن 
الفريق  وقيادته  املو�ضم،  هذا  االإيطايل  بالدوري 
للفوز بالديربي على االإنرت الأول مرة منذ 4 �ضنوات.

*وكاالت
اأكد تقرير �ضحفي اإيطايل، اأن اإنرت ميالن ي�ضعى 
الغ�ضب  ديربي  خ�ضارة  عقب  دفاعه،  خط  لتدعيم 

اأمام ميالن، بهدفني مقابل هدف.
الإنييرت،  الفني  املدير  كونتي  اأنطونيو  ويييحيياول 
االإ�ضباين  الييدوري  من  فريقه  لدفاع  الدعم  تقدمي 
دييجو  االأوروجييوييياين  ا�ضتقدم  بعدما  اأخييرى،  مرة 
لكنه  املا�ضي،  ال�ضيف  مدريد  اأتلتيكو  من  جودين 
اإىل  التايل  ال�ضيفي  املركاتو  يف  لرحل  يوفق  مل 

كالياري.
االإيطايل،  مركاتو”  “كالت�ضيو  موقع  وبح�ضب 
جتاه  اأنييظييارهييم  �ضوبوا  ميالن  اإنييرت  م�ضوؤويل  فيياإن 

العا�ضمة االإ�ضبانية مرة اأخرى، ولكن هذه املرة اإىل 
ريال مدريد، ل�ضم مدافع الفرن�ضي رافائيل فاران.

اإنرت  داخل  تخطيط  هناك  اأن  التقرير،  واأو�ضح 
ميالن للتقدم بعر�س خيايل الإقناع فلورينتيو بريز، 
رئي�س النادي بالتخلي عن �ضخرة الدفاع الفرن�ضية.

اإنييرت هييو عر�س  اأن االجتييياه داخييل  اإىل  واأ�ييضييار 
مدافع الهولندي �ضتيفان دي فري، باالإ�ضافة لواحد 
�ضين�ضي  �ضتيفانو  اأو  اإيرك�ضن  كري�ضتيان  الثنائي  من 

على ريال مدريد، مقابل �ضم فاران.
تكون  لن  ميالن  اإنييرت  مهمة  اأن  التقرير،  واأكييد 
ة واأن ريال مدريد ال يفكر يف بيع املدافع  �ضهلة، خا�ضً

الفرن�ضي �ضاحب الي27 عاما باأي ثمن.

*وكاالت
اإنرت ميالن، على  �ضدد الوتارو مارتينيز، مهاجم 
اأف�ضل  هو  بر�ضلونة،  جنم  مي�ضي  ليونيل  مواطنه  اأن 

العب يف العامل.
“اليويفا”:  ملوقع  ت�ضريحات  يف  الوتييارو  وقال 
فيها  نتزامل  التي  االأوقيييات  من  كثًرا  ليو  “اأعرف 
باملنتخب االأرجنتيني، لقد قلتها يف املا�ضي و�ضاأقولها 

جمدًدا يف امل�ضتقبل، هو اأف�ضل العب بالعامل«.
م�ضدر  هييي  اأرجنتيني  اأنيييه  “حقيقة  واأ�ييضيياف 
هو  يل  بالن�ضبة  منه،  التعلم  دائًما  نحاول  لنا،  فخر 
خمتلفة  بطريقة  اللعبة  يفهم  اإنه  اآخر،  م�ضتوى  يف 

ودائًما ي�ضبق اأي �ضخ�س اآخر بخطوة«.
قال   ،2010 عييام  بالثالثية  االإنيييرت  فييوز  وعيين 
يف  االأبطال  دوري  نهائي  م�ضاهدة  “اأتذكر  الوتارو: 
للغاية  املنزل مع عائلتي باالأرجنتني، لقد كان مهًما 
الأنه كان هانك العديد من الالعبني االأرجنتينيني يف 

االإنرت، وكان فوًزا مهًما جًدا«.
مهم  والعييب  �ضخ�س  ميليتو؟  “دييجو  واأردف 
للغاية يف بلدنا، لقد متكنت من اللعب معه يف را�ضينج، 
اإنرت  واأعجبني هذا كثًرا، هناك الكثر من م�ضجعي 
يف االأرجنتني الأن العديد من الالعبني انتقلوا للعب 
الوتارو  �ضرح  زانيتي،  خافير  وعن  النادي«.  لهذا 
بالن�ضبة لنا  وكذلك  اإنرت،  يف  للغاية  مهم  رجل  “اإنه 
خربة  ولديه  �ضيء  كل  يعطينا  الأنه  الالعبني  نحن 
و�ضلت  عندما  معي  ذلييك  فعل  لقد  اليينييادي،  هييذا  يف 

الإيطاليا الأول مرة، لقد حاول دائًما م�ضاعدتي«.
وميدين  حالتي  عن  ي�ضاألني  دائًما  “كان  واأمت 
باأي �ضي اأحتاجه، اإنه موجود دائًما للتاأكد من اأنني 
مرتاح داخل النادي وخارجه، واالأهم من ذلك كله 
و�ضويل،  عند  اللغة  تعلم  يف  �ضاعدين  من  هو  اأنييه 
كان  لقد  التدرب،  وكيفية  النادي  اأهمية  يل  و�ضرح 

مهًما جًدا يل”.

*وكاالت
الآر�ضنال  االأ�ضطوري  املييدرب  فينجر،  اآر�ضني  رد 
جوزيه  الربتغايل  نظره  �ضخرية  على  االإجنليزي، 

مورينيو، مدرب توتنهام هوت�ضبر، منه.
يف  يذكر  مل  ا�ضمه  اإن  قييال  قييد  مورينيو  وكييان 

املدرب  الأن  لفينجر،  اجلديد  الذاتية  ال�ضرة  كتاب 
الفرن�ضي ف�ضل يف الفوز عليه.

الفرن�ضية  بل�س  كانال  �ضبكة  و�ضرح فينجر عرب 
“ما قاله مورينيو ال يزعجني، فهو يتعمد ا�ضتفزازي 

با�ضتمرار«.

*وكاالت
نعت اأ�ضرة الريا�ضة االأردنية غالب بلعاوي اأحد 
رموز كرة ال�ضلة، والذي تويف بعد م�ضرة طويلة من 

العطاء.
وعرب حمبو كرة ال�ضلة االأردنية من خالل مواقع 
لرحيل  ال�ضديد  حزنهم  عن  االجتماعي  التوا�ضل 

اللعبة،  �ضنوات عمره يف خدمة  اأفنى  الذي  بلعاوي، 
وكان رجاًل خمل�ضًا ومعطاًء وحمبًا للجميع.

املدير  اأهمها  املنا�ضب،  من  العديد  بلعاوي  و�ضغل 
ال�ضلة  لكرة  االأردين  لالحتاد  ال�ضابق  التنفيذي 
واأمني �ضر نادي العودة، وعمل م�ضت�ضارًا فنيًا، وحكمًا 

دوليا واإداريا.

*وكاالت
مييبيياريييات  يف  االإثييييييييارة  تييقييتيي�ييضيير  ال 
الكال�ضيكو، على ما يحدث داخل امل�ضتطيل 
االأخ�ضر، لكن يف الكثر من االأحيان، يظهر 
نوع اآخر من االإثارة خارج حدود امل�ضتطيل 

االأخ�ضر. 
ريييال  قمة  عيين  قليلة  اأييييام  وتف�ضلنا 
قررنا  واإذا  الليجا،  يف  وبر�ضلونة  مدريد 
اأكييرث  عيين  الكال�ضيكو  تيياريييخ  يف  الييبييحييث 
اأن جند  ال�ضعب  للجدل، من  اإثارة  املدربني 
مديًرا فنًيا ي�ضتطيع التفوق على الربتغايل 

جوزيه مورينيو.

إحصائيات متوسطة
تييوىل مييورييينيييييو، قيييييادة املييرجنييي من 
وخالل   ،2013 �ضيف  حتى   2010 �ضيف 
 17 وان”  “�ضبي�ضيال  خا�س  الفرتة  هييذه 
حقق  حيث  البطوالت،  مبختلف  كال�ضيكو 
وح�ضم  مرات،   6 �ضقط  بينما  انت�ضارات،   5

التعادل 6 مباريات.
يف  مورينيو  مييع  مييدريييد  رييييال  واأحييييرز 
�ضباك  تلقت  بينما  هدًفا،   25 الكال�ضيكو 

الفريق امللكي 31 هدًفا من البار�ضا.

سر العداوة
كيييان وجييييود حيياليية ميين اليييعيييداوة بني 
اإثارة  يف  رئي�ضًيا  �ضبًبا  وبر�ضلونة،  مورينيو 
مييبيياراة كال�ضيكو  كييل  مييع خييو�ييس  اجليييدل 

جديدة.
رف�س  اإىل  االأ�ضا�س  يف  العداوة  وتعود 
عام  مورينيو  مع  التعاقد  بر�ضلونة  اإدارة 
بحجة  ريكارد،  فرانك  رحيل  عقب   ،2008
وف�ضلت  للفريق،  منا�ضب  غر  اأ�ضلوبه  اأن 
لديه  يكن  مل  الذي  جوارديوال  بيب  عليه 

اأي تاريخ يف ذلك الوقت.
كان  التوتر،  �ضنع  الييذى  االآخيير  االأميير 
بر�ضلونة،  على  التفوق  يف  مورينيو  جناح 
قبل قيادة ريال مدريد مبا�ضرة، عندما قاد 
اإنرت الإق�ضاء البار�ضا من ن�ضف نهائي دوري 

االأبطال عام 2010.
مييبيياراة االإيييياب  اإطيييالق حكم  وعييقييب 
انطلق  نو”،  “كامب  يف  النهاية  ل�ضافرة 
جماهر  �ييضييوب  جيينييوين  ب�ضكل  مورينيو 

البار�ضا لالحتفال اأمامهم بالتاأهل.

الصفعة األوىل
مع  قبل خو�س مورينيو الأول كال�ضيكو 
قائاًل  بر�ضلونة،  ا�ضتفزاز  قرر  مدريد  ريال 
االإجنييازات،  من  العديد  حقق  “بر�ضلونة 
من  حرمانهم  يف  جناحي  ين�ضوا  ليين  لكن 
الفوز بدوري االأبطال على ملعب الربنابيو 

املو�ضم املا�ضي«.
امليييدرب  ت�ضريحات  نتيجة  وجيييياءت 
العبي  �ضنحت  حيث  عك�ضية،  الربتغايل 
البار�ضا يف املباراة لتحقيق نتيجة تاريخية 

بالفوز )0-5(.

طرد ميسي
عقب خ�ضارة مورينيو لكال�ضيكو الليجا 
بنتيجة   2011 اأول  دي�ضمرب/كانون  يف 
للمباراة  ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  حتدث   ،3-1
اإثيير  املبا�ضر  الييطييرد  ا�ضتحق  مي�ضي  بييياأن 
و�ضط  العييب  األييونيي�ييضييو،  لت�ضابي  عرقلته 

املرجني.

اعتداء باأليدي
اأخييرى،  مثرة  بواقعة  مورينيو  قييام 
يف  االإ�ييضييبيياين  ال�ضوبر  كيياأ�ييس  اإيييياب  عقب 

اإىل  ذهييب  حيييييث   ،2012-2011 مييو�ييضييم 
ذلك  يف  جوارديوال  م�ضاعد  فيالنوفا  تيتو 
الييوقييت، وو�ييضييع اإ�ييضييبييعييه يف عييني املييدرب 

الراحل.
اعتداء  ب�ضكل فوري على  ورد فيالنوفا 
اأمام  ظهره  يف  ودفعه  ذهب  حيث  مورينيو، 

الكامرات.

مطاردة احلكام
وبر�ضلونة  مدريد  ريييال  تعادل  عقب 
خالل  الكاأ�س  كال�ضيكو  يف   2-2 بنتيجة 
ت�ضبب  والييذي   ،2012 ثييان  يناير/كانون 
ير�س  مل  البطولة،  من  املرجني  خروج  يف 
مطاردتهم  وقرر  احلكام  اأداء  عن  مورينيو 

عقب املباراة.
وذكييييرت اليي�ييضييحييافيية االإ�ييضييبييانييييية اأن 
مييورييينيييييو انييتييظيير احلييكييم وميي�ييضيياعييديييه يف 
يتبادال  اأن  قييبييل  ال�ضيارات”،  “مراأب 
الرتا�ضق باالألفاظ، وقال املدرب الربتغايل 
�ضعيد  اأنت  الفنان..  “اأيها  ال�ضاحة  حلكم 

االآن باإذالل املحرتفني«.
ينكر  ال  اأنييه  لالإعالم  مورينيو  و�ضرح 
احلكام  مييع  حتييدث  لكنه  الييواقييعيية،  هييذه 

باأ�ضلوب مهذب.

اهلجوم على جوارديوال
ميييدرييييد على  رييييييال  انييتيي�ييضييار  عييقييب 
خالل   1-2 بنتيجة  الليجا  يف  بر�ضلونة 
نييو،  كييامييب  عييلييى   2012 اأبييريييل/نييييي�ييضييان 
“مل  جييوارديييوال  مهاجمة  مورينيو  قييرر 
بع�س  لكن  عيوبي،  اأخفي  اأن  اأبدا  اأحاول 
وتقوم  خمتلفة،  �ضخ�ضيات  لديها  النا�س 
تظهر  الوقت  مرور  مع  اأنه  اإال  باالإخفاء، 

احلقائق«.

الروح الرياضية
كاأ�س  نهائي  ن�ضف  اإييياب  كال�ضيكو  قبل 
ملك اإ�ضبانيا عام 2013، خرج اأحد اأع�ضاء 
اجلهاز الفني لرب�ضلونة لينتقد احلكم الذي 
بي”املت�ضاهل”  وي�ضفه  للمباراة،  تعيينه  مت 

يف قراراته.
للمباراة،  ال�ضحفي  املييوؤمتيير  وخيييالل 
الروح  يف  بر�ضلونة  “درو�س  مورينيو  �ضرح 
بالدرو�س  االحتفاظ  اأف�ضل  الريا�ضية؟ 

التي تلقيناها منهم يف املا�ضي«.
كرة  يف  الريا�ضية  “الروح  واأ�ييضيياف 
احلكام  عيين  احلييديييث  عييدم  ت�ضمل  الييقييدم 
وعدم حما�ضرتهم اأو ال�ضغط عليهم وعدم 
املطالبة باإ�ضهار بطاقات �ضفراء اأو حمراء 

يف وجه العبي املناف�س«.

وجه مغاير
رغم امتالك مورينيو للكثر من الوقائع 
بر�ضلونة،  غ�ضب  الإثارة  خاللها  �ضعى  التي 
مباريات  اأحييد  قبل  اأ�ضاد  اأن  له  �ضبق  لكن 
الكال�ضيكو، بغرميه جوارديوال، قائاًل “اإنه 
عملي  خالل  لرب�ضلونة.  النموذجي  املدرب 
هناك ارتبطت بعالقة طيبة معه، لو كنت 
ملدة  عقًدا  ملنحته  الكتالوين  للنادي  رئي�ًضا 

50 عاًما«.
كما �ضبق اأن اعتذر مورينيو، عن واقعة 
كال�ضيكو  اأول  ويف  فيالنوفا،  على  اعتدائه 
عقب هذه احلادثة توجه “�ضبي�ضيال وان” 
اإىل مقاعد بدالء بر�ضلونة مل�ضافحة تيتو 

اأمام اجلميع.
مباريات  اأحييد  قبل  مورينيو  واأعيييرب 
كارلي�س  بتعايف  متنياته  عن  الكال�ضيكو، 
بويول وجرارد بيكيه �ضريًعا من االإ�ضابة، 

واللحاق مبواجهة ريال مدريد.

إشادة سعودية بحكمي كرة 
اليد األردنيين الزيات وعواد

كاراجر ينصح ليفربول
 بتجهيز صفقات شتوية

إبراهيموفيتش يتخذ قراًرا 
بشأن مستقبله

إنتر ميالن يغري ريال
 مدريد بصفقة تبادلية

الوتارو: ميسي يتقدم
 على الجميع بخطوة

فينجر: مورينيو يتعامل معي 
بعقلية حضانة األطفال

وفاة بلعاوي أحد رموز
 كرة السلة األردنية

مورينيو في الكالسيكو.. 
تاريخ من إثارة الجدل
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بازار إلكتروني لبيع المنتجات الريفية

اختتام ورش تدريبية
 حول إجراءات االقتراع والفرز

أهالي مغاريب السلط يطالبون 
بإنشاء شبكة للصرف الصحي

*الكرك
اأعلن املركز الوطني للعناية ب�ضحة املراأة بالتعاون 
عن  الكرك،  �ضباب  ملديرية  التابع  الزيتونة  نادي  مع 
حملة �ضحية جمانية �ضتقام بعد غد االربعاء، يف متام 
ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحًا ولغاية ال�ضاعة الثانية ظهرا، 
يف مقر النادي الواقع يف بلدة راكني جنوبي املحافظة. 
االأنباء  لوكالة  احلبا�ضنة  حممد  النادي  رئي�س  وقال 
يف  تاأتي  احلملة  هذه  اإن  االثنني،   ) )بييرتا  االأردنييييية 
املجتمع  موؤ�ض�ضات  خمتلف  بني  ال�ضراكة  تاأكيد  اإطييار 

اأنواعها،  مبختلف  اخلدمات  اأف�ضل  تقدمي  اإىل  و�ضوال 
جائحة  ظروف  ظل  يف  خ�ضو�ضا  املجتمع  اأفراد  لكافة 
تقدمي  على  �ضت�ضتمل  احلملة  اإن  واأ�ييضيياف  كييورونييا. 
خدمات طبية خمتلفة منها: رعاية احلوامل والنفا�س 
وما قبل االإجناب، وتنظيم االأ�ضرة والك�ضف املبكر عن 
املبكر  والك�ضف  الرحم،  عنق  و�ضرطان  الثدي  �ضرطان 
وطب  االأ�ضرة  وطب  الييدم،  وفقر  العظام  ه�ضا�ضة  عن 

العيون ملن ال تقل اأعمارهم عن 14 عاما. 
)برتا-حممد الع�ضا�ضفة(

*العقبة 
مبحافظة  االجتماعية  التنمية  مديرية  كثفت 
العقبة حمالتها التفتي�ضية للحد من ظاهرة الت�ضول 

املنت�ضرة يف املحافظة.
بالعقبة  االجتماعية  التنمية  مييدييير  وقيييال 
اجتماعا  االثيينييني،  تييراأ�ييضييه  خييالل  الييطييورة  حممد 
باملحافظة، بح�ضور ممثلني  الت�ضول  للجنة مكافحة 
اخلا�ضة،  االقت�ضادية  العقبة  منطقة  �ضلطة  عن 
تكثيف  على  االتفاق  مت  اإنييه  ال�ضرطة،  ومديرية 

كافة  لت�ضمل  يومي  ب�ضكل  التفتي�ضية  احلييمييالت 
التجارية  واال�ضواق  العقبة  مدينة  واأحياء  مناطق 
واال�ضارات ال�ضوئية، بهدف الو�ضول اىل هذه الفئة 
من املت�ضولني واتخاذ االإجراءات القانونية الرادعة 
بحقهم. وا�ضاف اإنه مت التن�ضيق مع حمافظ العقبة 
التخاذ االإجراءات االإدارية الكفيلة باحلد من هذه 
اأمور االأطفال الذين  اأولياء  الظاهرة، وخ�ضو�ضا مع 
ال�ضوئية،  اال�ييضييارات  على  للت�ضول  ت�ضخرهم  يتم 

واملت�ضولني القادمني من املحافظات االأخرى.

حملة مجانية للمركز الوطني 
للعناية بصحة المرأة األربعاء

تنمية العقبة تكثف حمالتها 
التفتيشية للحد من التسول

*إربد 
زمييان  »اأيييييام  جمعية  رئي�ضة  قييالييت 
الطوالبة،  هيام  الييرتاث«  على  للمحافظة 
جائحة  بداية  منذ  عملت  اجلمعية  اإن 
كيييورونيييا عييلييى تيي�ييضييويييق ميينييتييجييات املييييراأة 
خمتلف  عرب  اإربييد  حمافظة  يف  الريفية 

و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
االأنييبيياء  لوكالة  الطوالبة  وا�ييضييارت 
ت�ضعى  اجلمعية  اأن  اىل  )برتا(،  االأردنية 
االأردنية  املييراأة  بواقع  النهو�س  اىل  دوما 
الريفية، بالرغم من تاأثر اجلائحة الذي 
منها  القطاعات  جميع  على  بظالله  القى 
ال�ضيدات  وم�ضاريع  االقت�ضادي  القطاع 
اأن  اإال  حتيييدييييدا،  اليي�ييضييغييرة  الييريييفيييييات 
املنا�ضبة  احللول  الإيجاد  ت�ضعى  اجلمعية 
ال�ضيدات  عمل  متابعة  يف  ت�ضهم  الييتييي 

ودعمهن. 
عمل  تيينييوي  اجلييمييعييييية  اأن  وبييييينييت 
الريفية  املنتجات  لبيع  اإلييكييرتوين  بييازار 
و�ضاحبات  احلرفيات  لل�ضيدات  املختلفة 
عن  اإربييد،  يف  املنت�ضرة  االإنتاجية  املطابخ 
يتم  للجمعية  اإلكرتونية  �ضفحة  طريق 
دون  املختلفة  املنتجات  عر�س  خاللها  من 
واالكتفاء  للجمهور،  املبا�ضر  البيع  عملية 
بعملية الت�ضويق من خالل و�ضائل التوا�ضل 

االجتماعي وخدمة التو�ضيل املجاين. 
والت�ضويق  البازار  فكرة  اإن  وا�ضافت 
االإلكرتوين جاءت نتيجة احلاجة امللحة 
لت�ضويق  واملنتجات  الريفيات  لل�ضيدات 
ما  نطاق،  اأو�ضع  على  ومنتجاتهن  اأعمالهن 

مع  والت�ضبيك  منتجاتهن  بت�ضويق  �ضي�ضهم 
اال�ضتراد  جمال  يف  تعمل  كربى  �ضركات 
اأكرب �ضريحة من  اإىل  للو�ضول  والت�ضدير، 
جديدة  اأ�ضواق  اىل  والدخول  امل�ضتهلكني 

حملية وعاملية. 
التنمية  �ضعبة  رئي�س  دعا  جهته،  من 
زراعة  مديرية  يف  املراأة  ومتكني  الريفية 
اجلمعيات  جميع  اليييعيييودات،  عمر  اإربيييد 

والييي�يييضيييييييدات لييلييتييوجييه نييحييو الييتيي�ييضييويييق 
البازارات  غياب  مع  خا�ضة  االلييكييرتوين، 
تعترب  كانت  التي  الكبرة  واملهرجانات 
الريفية  للمنتجات  الييرئييييي�ييضييي  امليينييفييذ 

املختلفة. 
لهذا  احلكومة  دعم  اأهمية  على  واأكد 
منظومة  تعزيز  يف  ي�ضهم  الييذي  القطاع 
امل�ضاريع  اإقامة  خالل  من  الغذائي  االمن 
االنيييتييياج  ادوات  وادخييييييال  الييتيينييمييوييية 

اال�ضتثمار  على  والت�ضجيع  ال�ضناعي، 
املنتح  ودعييم  الريفية  املنتجات  قطاع  يف 
املنافذ  ماأ�ض�ضة  على  العمل  مييع  املحلي، 
الت�ضويقية داخل املحافظات، ودعم العمل 
واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  امل�ضرتك 
يف  االقييتيي�ييضييادييية  التنمية  عجلة  لييدفييع 

املجتمع.
االإليييكيييرتوين  اليييبيييازار  اأن  اىل  ييي�ييضييار 
الريفيات  ال�ضيدات  م�ضاعدة  على  �ضيعمل 

منتجاتهن  وت�ضويق  بيع  ميين  ومتكينهن 
دب�س  اللبنة،  “املقدو�س،  مثل  املختلفة 
املربيات  التفاح،  اخلييل،  الع�ضل،  الرمان، 
االأجبان،  املخلالت،  الزيتون،  املختلفة، 
واالأكييالت  الطابون  وخبز  البلدي  اخلبز 
امل�ضخن  املكمورة،  مثل  املختلفة  ال�ضعبية 
التوا�ضل  و�ضائل  خالل  ومن  واللزاقيات، 

املختلفة.  االجتماعي 
)برتا-عال عبيدات(

*معان 
الييور�ييس  االثيينييني،  مييعييان  يف  اختتمت 
الييتييدريييبييييية لييلييجييان االقييييرتاع والييفييرز يف 
ق�ضبة معان والتي نظمتها الهيئة امل�ضتقلة 
عقدت  التي  الور�س  وا�ضتهدفت  لالنتخاب. 
عبداهلل  بن  احل�ضني  االأميير  �ضمو  مركز  يف 
روؤ�ضاء  اأ�ضبوعا،  وا�ضتمرت  الثقايف،  الثاين 

ق�ضبة  يف  والفرز  االقييرتاع  جلان  واأع�ضاء 
الييلييجييان يف  تييدريييب  من�ضق  وقيييال  مييعييان. 
االنييبيياء  لييوكيياليية  املييعيياين  �ضخر  الييهيييييئيية 
عدة  تناولت  الور�س  اإن  االردنية)برتا(، 
االقييرتاع  جلييان  متكني  اإىل  هدفت  حميياور 
العملية  مييع  التعامل  مييهييارات  ميين  والييفييرز 

االنتخابية يف يوم االقرتاع.

اأبرز حماور التدريب متثلت  اإن  واأ�ضاف 
تلك  يف  العاملة  الييكييوادر  جميع  بتدريب 
اللجان على اإجراءات االقرتاع والفرز منذ 
حم�ضر  ت�ضليم  ولغاية  لها  التح�ضر  بداية 
قبل  ما  ملرحلة  كالتح�ضر  النهائي،  الفرز 
ومرحلة  االقييييرتاع،  ومييرحييليية  االقييييرتاع، 
التدريب  اأن  اإىل  املييعيياين  واأ�ييضييار  الييفييرز. 

االحييرتازييية  االإجييييراءات  تطبيق  ت�ضمن 
الأع�ضاء  �ضواء  كورونا  فرو�س  من  للوقاية 
�ضيتم  اأنيييه  مبينا  اليينيياخييبييني،  اأو  الييلييجييان 
وتييوفيير  اليي�ييضييحييي  اليييربوتيييوكيييول  تطبيق 
للناخبني،  ومعقمات  وقييفييازات  كييمييامييات 
عليهم  ال�ضحية  ال�ضروط  لتطبيق  و�ضوال 

قبل عملية االقرتاع.

*السلط 
طالب اأهايل منطقة اإ�ضكان املغاريب يف 
�ضبكة �ضرف �ضحي وربطها  باإن�ضاء  ال�ضلط 

مع ال�ضبكة الرئي�ضة ملدينة ال�ضلط.
وقال عدد من املواطنني لوكالة االأنباء 
منذ  تعاين  املنطقة  اإن  )بييرتا(  االأردنييييية 
مياه  ب�ضبب  �ضحية  مكرهة  ميين  �ضنوات 
بالبيئة  �ضررا  ي�ضكل  ما  ال�ضحي  ال�ضرف 

املحيطة.
وقال املواطن �ضامل خليفات اإن املنطقة 
م�ضكلة  من  عاما   20 من  اأكييرث  منذ  تعاين 
باحل�ضبان  يييوؤخييذ  ومل  ال�ضحي،  ال�ضرف 
اأن�ضئت برك  �ضبكة �ضرف �ضحي بل  اإن�ضاء 

مكرهة  �ضكل  ما  فيها  املياه  لتجميع  وحفر 
�ضحية وبيئية يف املنطقة.

اإىل  خري�ضات  �ييضييامل  املييواطيين  وا�ييضييار 
املنازل،  من  كبرا  عييددا  ت�ضم  املنطقة  اأن 
وجرى يف ال�ضابق تخ�ضي�س حفرة لتجميع 
اإال  ن�ضمة  األف  لنحو  ال�ضحي  ال�ضرف  مياه 
األف   15 من  اأكرث  احلايل  ال�ضكان  عدد  اأن 

ن�ضمة.
وقييال املييواطيين اأحييمييد قيييداح: اإنيينييا يف 
القوار�س  انت�ضار  نعاين من  املغاريب  اإ�ضكان 
مياه  تدفق  ب�ضبب  كبر  ب�ضكل  واحل�ضرات 
يف  املييوجييودة  املناهل  من  ال�ضحي  ال�ضرف 
لتجميع  خ�ض�ضت  التي  واحلفر  ال�ضوارع 

املياه.
بدوره، نفى رئي�س بلدية ال�ضلط الكربى 
املهند�س خالد اخل�ضمان وجود اأية م�ضاكل 
يف �ضبكة ال�ضرف ال�ضحي باملنطقة التابعة 
تقع  الرئي�ضة  امل�ضكلة  اأن  مبينا  للبلدية، 
�ضلطة  م�ضوؤولية  �ضمن  الثاين  االإ�ضكان  يف 
للمياه من قبل  اإن�ضاء حمطة  املياه، وجرى 
اإال  التطبيقية  البلقاء  وجامعة  ال�ضلطة 

اأنها مغلقة.
�ضلطة  يف  ال�ضحي  ال�ضرف  مدير  وقال 
اإن  الغراغر  جمدي  املهند�س  ال�ضلط  مياه 
البلقاء  مياه  يف  ال�ضحي  ال�ضرف  مديرية 
ال�ضرف  �ضبكة  عن  امل�ضوؤولة  اجلهة  لي�ضت 

تقوم  وامنيييا  امليينييطييقيية،  هيييذه  يف  ال�ضحي 
ال�ضرف  خييطييوط  ت�ضليك  يف  بامل�ضاعدة 
من  مالية  مطالبات  �ضمن  هناك  ال�ضحي 
البلدية التي تقع املنطقة �ضمن م�ضوؤوليتها.
مييييياه  جتييميييييع  اأن  اليييغيييراغييير  وبييييني 
البلدية  وتقوم  حفر  يف  ال�ضحي  ال�ضرف 
خارج  ونقلها  ال�ضهاريج  خالل  من  ب�ضحبها 

املنطقة.
حمطة  بتاأهيل  القيام  بعد  اأنه  وا�ضاف 
�ضيكون هناك درا�ضات الإن�ضاء  ال�ضلط  مياه 
حمطات رفع وخطوط نقل ل�ضبكة ال�ضرف 
ال�ضحي يف هذه املنطقة لربطها مع ال�ضبكة 
الرئي�ضة.                   )برتا-اجمد عواملة(
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*دمشق
االأبي�س  البيت  يف  بيييارز  ميي�ييضييوؤول  زار 
دم�ضق لعقد اجتماعات �ضرية مع احلكومة 
العام اجلاري،  �ضابق من  ال�ضورية، يف وقت 
اأمركية،  �ضحفية  تقارير  ك�ضفت  ح�ضبما 

االأحد.
وقالت �ضحيفة “وول �ضرتيت جورنال” 
ونظرائه  االأمركي  امل�ضوؤول  اجتماعات  اإن 
عن  االإفيييراج  اإىل  ت�ضعى  كانت  ال�ضوريني 

مواطنني اأمركيني اثنني على االأقل.
نائب  باتل،  كا�س  هو  املذكور  وامل�ضوؤول 
م�ضاعد الرئي�س االأمركي الذي يقود ملف 

مكافحة االإرهاب يف البيت االأبي�س.
وتعتقد وا�ضنطن اأن احلكومة ال�ضورية 

حتتجز مواطنيها املذكورين.
ورف�س امل�ضوؤولون املطلعون على الرحلة 
الذين نقلت عنهم “وول �ضرتيت جورنال”، 
احلكوم  من  باتل  التقى  من  عن  االإف�ضاح 

ال�ضورية خالل زيارته.
بني  معروفة  اجتماعات  اآخيير  وجييرت 
البيت االأبي�س وم�ضوؤولني �ضوريني يف دم�ضق 
املتحدة  الواليات  فيما قطعت  عام 2010، 
عام  �ضوريا  مييع  الدبلوما�ضية  الييعييالقييات 
2012، احتجاجا على حملة احلكومة �ضد 

املتظاهرين.
وياأمل امل�ضوؤولون االأمريكيون اأن توؤدي 
�ييضييراح  اإطييييالق  اإىل  دميي�ييضييق  مييع  ال�ضفقة 
وال�ضابط  امل�ضتقل  ال�ضحفي  تاي�س،  اأو�ضنت 
اختفى  الييذي  البحرية  م�ضاة  يف  ال�ضابق 
اأثناء تغطيته يف �ضوريا عام 2012، وجمد 
الذي  االأمييركييي  ال�ضوري  املعالج  كماملاز، 
اختفى بعد اأن مت اإيقافه يف نقطة تفتي�س 

تابعة للحكومة ال�ضورية عام 2017.
حتتجز  ال�ضورية  احلكومة  اأن  ويعتقد 
ال  لكن  اآخرين،  اأمركيني   4 عن  يقل  ال  ما 

يعرف الكثر عن هذه احلاالت.

اأبناء  اأحييد  كماملاز،  اإبييراهيييييم  ورحييب 
املعالج، برحلة باتل كي”خطوة اإيجابية يف 

حماولة اإعادة والده اإىل املنزل«.
بق�ضية  ملتزمة  االإدارة  “هذه  وقييال: 
والدنا، ونوا�ضل التحدث مع امل�ضوؤولني على 
االأمركية  احلكومة  يف  امل�ضتويات  اأعلى 

الإعادة اأبي اإىل الوطن«.
وزارة  بييا�ييضييم  مييتييحييدثيية  ورفييي�يييضيييت 
اخلارجية االأمركية التعليق، فيما مل يرد 
م�ضوؤولو البيت االأبي�س اأو البعثة ال�ضورية 
طلب  على  الفور  على  املتحدة  االأمم  لدى 

للتعليق على الزيارة.

*وكاالت
مل يتوقف احلديث يف االآونة االأخرة 
عن احتمال اندالع حرب عاملية ثالثة بني 
الواليات  �ضيما  ال  الكربى،  الدولية  القوى 

املتحدة ورو�ضيا وال�ضني.
وكييانييت اآخيير هييذه االإ�ييضييارات، حديث 
هرني  االأ�ضبق،  االأمركي  اخلارجية  وزير 
عاملية  حرب  بييوادر  وجييود  عن  كي�ضنجر، 
احتمال  ميين  قلقه  مبديا  االأبييييواب،  على 

ن�ضوب نزاع م�ضلح بني اأمركا وال�ضني.
وهيييييييذان اليييبيييليييدان مييييليييكيييان اأقيييييوى 
العامل، وم�ضلحتان برت�ضانة  اقت�ضادين يف 
العامل  اإفناء  على  قييادرة  مرعبة،  نووية 

مرات عدة.
مييا هي  انيييدالع احليييرب،  لكن يف حييال 

االأ�ضلحة التي قد ت�ضتخدم؟
اإنرت�ضت”  “نا�ضيونال  مييوقييع  ذكييير 
نهاية  اأعقبت  التي  الفرتة  اأن  االأمييركييي 
يف  طفرة  �ضهدت  الثانية،  العاملية  احلرب 
عامل االأ�ضلحة على كل امل�ضتويات، وكادت 
ال�ضوفيتي  االحتيياد  بييني  الييبيياردة  احلييرب 
اإىل  تتحول  املتحدة  والييواليييات  ال�ضابق 

حرب فعلية.
خطرة  فييرتة  الييبييادرة  احلييرب  وكانت 
الب�ضرية،  تاريخ  اإىل  بالن�ضبة  وغريبة 
االأيييديييولييوجييييية  االخييتييالفييات  كييانييت  اإذ 

وا�ضعة بني الطرفني واالأ�ضلحة التقليدية 
والنووية على اأهبة اال�ضتعداد، وكان ذلك 

تهديدا قويا وكبرا للح�ضارة الب�ضرية.
املخاوف  كانت  احلقبة،  تلك  وخييالل 
باأن احلرب قد تندلع يف اأي حلظة، ودفعت 
هذه املخاوف اإىل تطوير االأ�ضلحة ب�ضورة 
�ضريعة، حتى يكون لكل طرفة اأف�ضلية يف 

حال اندالع القتال.
من  اأ�ضلحة  �ضباق  النتيجة:  وكييانييت 
اأن  على  اليينييووييية،  القنابل  اإىل  امليي�ييضيياة 
بوترة  كييان  اليينييووييية  االأ�ضلحة  تطوير 
مذهلة، مما �ضاهم يف ظهور غوا�ضة نووية 

و�ضواريخ نووية عابرة للقارات.
اأ�ضخم �ضالح ا�ضتخدم يف احلرب  وكان 
ال�ضغر”،  “الولد  قنبلة  الثانية  العاملية 
قاذفة  األقتها  التي  الذرية  القنبلة  وهي 
مدينة  فيييوق  اأمييركييييية  ا�ييضييرتاتيييييجييييية 
كيلوطن،   15 بقوة   ،1945 عام  هرو�ضيما 
قنابل  �ضنع  من  متكنت  الكربى  القوى  لكن 
مبئات  اأكيييرب  تييدمييري  اأثييير  ذات  نييووييية 

املرات.
عييامل  يف  اليييتيييطيييورات  تييقييتيي�ييضيير  وال 
فثمة  اليينييووييية،  القنابل  على  االأ�ضلحة 
اأ�ضلحة جديدة وخفيفة ظهرت يف اأعقاب 
بندقية  مثل  الثانية،  العاملية  احليييرب 
التي   ،”47 كيييي-  “اإي  اأو  كال�ضينكوف 

اخلفيفة  وزنها  ب�ضبب  عاملية  �ضهرة  حازت 
و�ضهولة تعلم ا�ضتخدامها.

ومن  ال�ضابق  ال�ضوفيتي  االحتاد  و�ضنع 
قطعة  مليون   75 نحو  رو�ضيا  وريثته  بعده 
من هذا ال�ضالح، الذي يعترب االأكرث اإنتاجا 

على م�ضتوى العامل.
احلرب  نهاية  من  فقط  عاما   13 وبعد 
املقاتلة  اليينييور  اإىل  خييرجييت  اليييبييياردة، 
التي   ،”4 “فانتوم  ال�ضهرة  االأمييركييييية 
تقدر  ذخييرة  حمل  ةعلى  قييادر  اأ�ضبحت 
ت�ضتخدم  وكانت  كيلوغرام.  اآالف   8 بنحو 
باالإ�ضافة  املقاتلة  هذه  املتحدة  الواليات 

اإىل اأملانيا واليابان واإ�ضرائيل وتركيا.
حرب  يف  “فانتوم”  املقاتلة  و�ضاركت 
االإيرانية وحرب  العراقية  فيتام والعرب 
اخلييليييييج، ويييتييمييز بيييياأداء قييوي يف الييدفيياع 

واال�ضتطالع واالعرتا�س والهجوم.
)ت�ضيفنت(  الربيطانية  الدبابة  اأمييا 
احلرب  خييالل  االأقييوى  باأنها  و�ضفت  فقد 
الباردة، وكانت ن�ضخة متطورة من الدبابة 
احلرب  خييالل  قاتلت  التي  )�ضنتوريون( 

العاملية الثانية.
والتطورات التي ادخلتها عليها، حمرك 
اإ�ضافية  واأ�ييضييلييحيية  �ضرعة  اأكيييرث  جعلها 
على  بقوته  توقف  الييذي  مدفعها  خا�ضة 
“و”تي  “اإم 60” االأمركية  مدفعي دبابة 

62” الرو�ضية.
وهيييذا مييا منح الييدبييابيية قييوة اأكيييرب يف 
هذه  و�ضارك  االأعيييداء،  جيو�س  مواجهة 
احلييرب  منها  كييثييرة،  حييروب  يف  الدبابة 

العراقية االإيرانية.
اعتقادا  االأ�ضلحة،  وجرى تطوير هذه 
حينها  وال�ضيا�ضيني  الع�ضكريني  القادة  من 
التي  املواجهة،  �ضيناريوهات  لكل  حت�ضبا 
كما  تقليدية،  باأ�ضلحة  حمدودة  تكون  قد 
اأ�ضلحة  اأو  الغربية  اأملانيا  �ضيناريو غزو  يف 
دمار �ضامل يف حال اندالع مواجهة �ضاملة 

بني ال�ضرق والغرب.
بني  املت�ضاعدة  الييتييوتييرات  واأعييييادت 
الواليات املتحدة من جهة، وال�ضني ورو�ضيا 
اإىل االأذهان ذكريات عن  اأخرى،  من جهة 
بنهاية  تنتهي  كييادت  التي  احلقبة  تلك 

العامل مدمرا.
وبنت القوى الكربى تر�ضانتها احلالية 
احلييرب  يف  الت�ضلح  �ضباق  على  اعييتييمييادا 
تلك  اأ�ضلحة  غالبية  اأن  رغييم  الييبيياردة، 
ظهرت  فقد  التقاعد،  اإىل  اأحيلت  احلقبة 
مثل  الرادار  يعرت�ضها  ال  �ضبحية  مقاتالت 
حني  يف  اأمركيا،  امل�ضنوعة  “اإف-35”، 
من  مرعبة  تر�ضانة  ورو�ضيا  ال�ضني  طورت 
ب�ضكل  ظهرت  التي  البال�ضتية  ال�ضواريخ 

االأول اإبان احلرب الباردة.

*واشنطن
ترامب،  دونالد  االأمركي،  الرئي�س  حذر 
مناف�ضه  انتخاب  حييال  يف  البالد  اإغييالق  من 
جون  الرئا�ضية  باالنتخابات  الدميقراطي 
حملته  اإطييار  يف  خطاب  �ضمن  وذلييك  بايدن، 

االنتخابية يف والية نيفادا، االأحد.
بدورها، انتقدت حملة بايدن، ت�ضريحات 
مت  اإذا  اإنييه  فيها  قال  التي  ترامب،  الرئي�س 
انتخاب مناف�ضه الدميقراطي ف�ضيكون هناك 
جائحة  ب�ضبب  االإغييالق  عمليات  من  املزيد 
فرو�س كورونا، الأنه “�ضي�ضتمع اإىل العلماء«.

وقال ترامب اأمام ح�ضد من موؤيديه: “اإذا 
ا�ضتمعت متاًما اإىل العلماء، ف�ضنكون اأمام بلد 

يعي�س حالة من الك�ضاد الهائل«.
حملة  با�ضم  املتحدث  قييال  املييقييابييل،  يف 
بايدن، اأندرو بيت�س، يف بيان، اإن “ترامب اأ�ضر 

اأوباما  اإدارة  باالقت�ضاد القوي الذي ورثه عن 
من  التحذيرات  اتباع  عدم  خالل  من  وبايدن، 
اخلرباء العلميني والطبيني الذين يعملون على 

مدار ال�ضاعة الإنقاذ االأرواح«.
بفرو�س  االإ�ضابة  حاالت  “االآن  واأ�ضاف: 
عمليات  وتييييزداد  تييرتييفييع،  اجلييديييد  كييورونييا 

الت�ضريح«.
يف  العامل  دول  املتحدة  الواليات  وتت�ضدر 
كورونا،  بفرو�س  والوفيات  االإ�ييضييابييات  عييدد 
تقريًبا  باملئة   17 بن�ضبة  االإ�ضابات  وقفزت 
زيادة عدد احلاالت  مع  املا�ضي  االأ�ضبوع  خالل 

اجلديدة يف 38 والية ووا�ضنطن العا�ضمة.
�ضخ�ضا  األييف   219 اأكييرث  الفرو�س  وقتل 

يف الييواليييات املييتييحييدة، واأ�ييضيياب اأكييرث ميين 8 
جونز  معهد  اإح�ضاءات  وفًقا  اآخرين،  ماليني 

هوبكنز.
بينها  من  كربى،  اأمركية  �ضركات  واأعلنت 
والنفط  الييطييران  جميييال  يف  تعمل  �ييضييركييات 
عن  والتاأمني،  الكتب  ون�ضر  االإطييارات  وت�ضنيع 

ت�ضريح ع�ضرات االآالف من العمال.

*كاراباخ
ناغورين  اإقليم  يف  اال�ضتباكات  جتييددت 
كاراباخ وحميطه، االثنني، رغم اإعالن اأرمينيا 
التي  االإن�ضانية  الهدنة  قبولهما  واأذربيجان 
االأحييد،  ليلة  منت�ضف  التنفيذ  حيز  دخلت 
وتييبييادل الييطييرفييان جمييددا االتييهييامييات بعدم 

االلتزام بالهدنة االإن�ضانية. 
كاراباخ  ناغورين  ّعن  الدفاع  قوات  وقالت 
انتهاكاتها  وا�ضلت  االأذربيجانية  القوات  اإن 
االثنني  �ضباح  اليينييار  اإطيييالق  وقييف  التييفيياق 
ال�ضمايل  بق�ضف جوي ومدفعي يف االجتاهني 

واجلنوبي لالإقليم. 
الييدفيياع  وزارة  با�ضم  املتحدثة  وذكيييرت 
مدر�ضتني  اإن  �ضتيبانيان،  �ضو�ضان  االأرمينية، 
مييقيياطييعيية  يف  وكيييييوت  �ييضييوتييك  ميينيياطييق  يف 

ب�ضبب  الأ�ضرار  تعر�ضتا  باأرمينيا  جيغاركونيك 
للجي�س  تابعة  طيار  بييدون  لطائرات  �ضربات 

االأذربيجاين. 
الدفاع  وزارة  اتهمت  االآخر  اجلانب  وعلى 
بالهدنة  االلتزام  بعدم  اأرمينيا  االأذربيجانية 
جبهات  يف  التوتر  لزيادة  وال�ضعي  االإن�ضانية 

القتال.

وقف  خرقت  االأرمينية  القوات  اإن  وقالت 
اإطالق النار وا�ضتهدفت بق�ضف مدفعي 4 بلدات 

قريبة من خط النار واأنها ت�ضدت لها.
اإىل  اأ�ضابيع   3 قبل  املعارك  ا�ضتئناف  واأدى 
ت�ضعيدا  النزاع  و�ضهد  القتلى،  مئات  �ضقوط 
فا�ضلة  اأوىل  حماولة  عقب  ال�ضبت،  جديدا، 
برعاية  اأ�ضبوع  قبل  جرت  النار  اإطالق  لوقف 

مو�ضكو.

بي”االنتقام”  ال�ضبت  اأذربيجان  وتوعدت 
ملقتل 13 مدنيا يف ق�ضف ليلي ا�ضتهدف مدينة 
جديد  ت�ضعيد  يف  الييبييالد،  مييدن  ثيياين  غنجه 

للنزاع.
اإلهام علييف،  االأذربيجاين،  الرئي�س  وقال 
يف خطاب ال�ضبت “�ضننتقم يف �ضاحة املعركة”. 
بي”الكالب”  االنف�ضاليني  اأعييييداءه  وو�ييضييف 

واأرمينيا التي تدعمهم باأنها “فا�ضية«.

»اجتماعات سرية« بين الحكومة 
السورية ومسؤول أميركي في دمشق

شبح الحرب العالمية الثالثة يطل 
برأسه.. وهذه أبرز األسلحة

ترامب يحذر من انتخاب بايدن: 
سيستمع للعلماء ويفعلها

تجدد اشتباكات ناغورني كاراباخ.. 
وأذربيجان تتوعد بـ »االنتقام«

*رام اهلل 
اإن  الفل�ضطينيني،  االأ�ييضييرى  �ضوؤون  هيئة  قالت 
حالة االأ�ضر ماهر االأخر�س )49 عاما( امل�ضرب عن 
للغاية  ال�ضحية، قد تدهورت ب�ضكل خطر  الطعام، 

وتاأثرت حا�ضتا ال�ضمع والنطق لديه.
واو�ضح امل�ضت�ضار االعالمي للهيئة ح�ضن عبد ربه 
�ضجون  يف  الفل�ضطيني  االأ�ضر  اأن  االثنني،  بيان  يف 
جنني  مدينة  من  االأخر�س  اال�ضرائيلي  االحتالل 
اإ�ضرابه  يوا�ضل  املحتلة،  الغربية  ال�ضفة  �ضمال 
التوايل، رف�ضا  الي 85 على  لليوم  الطعام  املفتوح عن 

العتقاله االإداري من قبل �ضلطات االحتالل.
اإن حاالت ت�ضنج ت�ضيب االأ�ضر، وهناك  واأ�ضاف 
النتكا�ضة  احليوية  اأعيي�ييضيياوؤه  تتعر�س  اأن  خ�ضية 
املحاليل  عييلييى  حيي�ييضييولييه  عيييدم  ظييل  يف  مييفيياجييئيية 
حياته  يهدد  حقيقًيا  خطًرا  ي�ضكل  ما  واملدعمات، 

بعد هذه الفرتة الطويلة من االإ�ضراب.
ودعا عبد ربه موؤ�ض�ضات حقوق االن�ضان واللجنة 
�ضلطات  على  لل�ضغط  االأحييميير،  لل�ضليب  الدولية 
عنه  واالإفييراج  االإداري  اعتقاله  الإنهاء  االحتالل 
فورا، حممال �ضلطات االحتالل امل�ضوؤولية كاملة عن 
حياته. واعتقل االأ�ضر االأخر�س يف 27 متوز املا�ضي، 
“حوارة” حيث �ضرع  اإىل معتقل  ونقل بعد اعتقاله 
باإ�ضرابه املفتوح عن الطعام، ونقل الحقًا اإىل �ضجن 

االإداري  االعتقال  اإىل  حتويله  جرى  ثم  “عوفر”، 
االعتقال  اأميير  املحكمة  وثبتت  �ضهور،  اأربييعيية  ملييدة 

الحقًا.
اأن  اإىل  “عوفر”  �ضجن  يف  احتجازه  وا�ضتمر 
نقلته  حيث  الوقت،  مرور  مع  ال�ضحي  و�ضعه  تدهور 
“عيادة الرملة”،  اإدارة �ضجون االحتالل اإىل �ضجن 
ُنقل  اأن  اإىل  املا�ضي،  اأيلول  بداية  حتى  فيها  وبقي 
يحتجز  حيث  االإ�ضرائيلي  “كابالن”  م�ضت�ضفى  اإىل 

هناك.
قرارًا  ا�ضدرت  لالحتالل  العليا  املحكمة  وكانت 
اعترب  وعليه  االإداري،  اعتقاله  بتجميد  يق�ضي 
اأميير  اأن  احلقوقية  واملوؤ�ض�ضات  االأخيير�ييس  االأ�ييضيير 
على  لاللتفاف  وحماولة  خدعة  اإال  هو  ما  التجميد 
يذكر  االإداري.  اعتقاله  اإنهاء  يعني  وال  االإ�ضراب 
اأن االأخر�س متزوج واأب ل�ضتة اأبناء اأ�ضغرهم طفلة 
من  لالعتقال  وتعر�س  اأعييوام،  �ضتة  العمر  من  تبلغ 
وا�ضتمر   1989 عام  مرة  الأول  االحتالل  قوات  قبل 
اعتقاله �ضبعة �ضهور، واملرة الثانية عام 2004 ملدة 
معتقاًل  وبقي   ،2009 عام  اعتقاله  اأُعيد  ثم  عامني، 
 2018 عام  اعتقل  وجمييددًا  �ضهرًا،   16 ملدة  اإدارييييًا 

وا�ضتمر اعتقاله ملدة 11 �ضهرًا.
ويوجد حاليا 350 اأ�ضرا اإداريا معتقال يف �ضجون 

االحتالل.

*وكاالت
ووت�س«،  رايت�س  »هيومن  ملنظمة  تقرير  ذكيير 
واالعيييرتافيييات  واالإذالل  الييتييعييذيييب  اأن  االثيينييني، 
الكوري  الق�ضائي  النظام  يف  منت�ضرة  الق�ضرية 
ال�ضمايل الذي يعامل املعتقلني على اأنهم »اأقل قيمة 

من احليوانات«.
واأ�ضارت املنظمة احلقوقية، التي تتخذ الواليات 
ع�ضرات  مع  مقابالت  اجرت  اأنها  اإىل  مقرا،  املتحدة 
�ضماليني،  كوريني  م�ضوؤولني  ومع  ال�ضابقني  املعتقلني 
ميينييددة بييالييو�ييضييع يف مييراكييز االحييتييجيياز يف كييوريييا 

ال�ضمالية، حيث كثرا ما مُياَر�س التعذيب.
انتهاكات  بارتكاب  املتهمة  ال�ضمالية  وكييوريييا 
“مغلقة”  دولة  هي  االإن�ضان  حلقوق  النطاق  وا�ضعة 

وال يعرف �ضوى القليل عن عمل نظامها الق�ضائي.
اأجريت معهم مقابالت،  الذين  وقال االأ�ضخا�س، 
ب�ضكل  “قا�س  املحاكمة  ي�ضبق  الييذي  االعتقال  اإن 
معاملة  ل�ضوء  يتعر�ضون  املعتقلني  واإن  خا�س” 

ولل�ضرب يف اأحيان كثرة.
على  ين�س  “النظام  اأن  �ضابق  �ضرطي  وذكييير 
نحتاج  لكننا  لل�ضرب.  املحتجزين  تعر�س  عييدم 
�ضربهم  يجب  لذا  التحقيق،  اأثناء  اعرتافات  اإىل 

للح�ضول على اعرتاف«.
وروى معتقلون �ضابقون اأنهم اأُجربوا على البقاء 

الرجَلنينْ دون حترك، يف  اأو جال�ضني مكتويف  راكعني 
بع�س االأحيان ملدة 16 �ضاعة متوا�ضلة، واأنهم كانوا 

ُيعاَقبون اإذا قاموا بحركة.
كما قالوا اإنهم كانوا يتعر�ضون لل�ضرب بهراوات 
واأحزمة جلدية اأو كانوا يتلقون لكمات م�ضرين اإىل 
اأنهم كانوا اأي�ضا يجربون على الرك�س يف �ضكل دائري 

حول �ضاحة ال�ضجن اآالف املرات.
وقال ال�ضجني ال�ضابق يون يونغ ت�ضيول: “هناك، 
املطاف  نهاية  يف  وتتحول  احليوان،  من  اأ�ضواأ  ُتعاَمل 
معهن  اأجييريييت  ن�ضاء  حتدثت  فيما  حيوان”،  اإىل 

مقابالت اأنهن تعر�ضن العتداءات جن�ضية.
وروت كيم �ضون يونغ التاجرة ال�ضابقة، وهي يف 
ال�ضمالية  كوريا  من  وفييّرت  عمرها  من  اخلم�ضينات 
اأنها تعر�ضت لالغت�ضاب على يد حمقق  عام 2015، 

يف مركز لالحتجاز.
واأ�ضافت اأن �ضرطيا اآخر مل�ضها اأثناء ا�ضتجوابها، 

موؤكدة اأنها مل تقو على معار�ضته.
تقريرها  يف  ووت�س”  رايت�س  “هيومن  وطالبت 
القا�ضية  واملعاملة  “التعذيب  بوقف  يانغ  بيونغ 

والالاإن�ضانية واملذلة يف مراكز االحتجاز«.
املتحدة  والييواليييات  اجلنوبية  كييوريييا  وح�ضت 
ودوال اأخرى اأع�ضاء يف االأمم املتحدة على “ال�ضغط 

على حكومة كوريا ال�ضمالية«.

*رام اهلل 
اعتقلت قوات االحتالل االإ�ضرائيلي االثنني،11 
الغربية  بال�ضفة  خمتلفة  مناطق  من  فل�ضطينيا 
ارا�ضي  متطرفون  م�ضتوطنون  اأغييرق  كما  املحتلة، 
فل�ضطينيني يف قرية دير احلطب �ضرق مدينة نابل�س 

باملياه العادمة.
وقال نادي اال�ضر الفل�ضطيني يف بيان، اإن قوات 
للنران،  كثيف  اطييالق  و�ضط  اقتحمت  االحييتييالل 
مناطق متفرقة يف مدن اخلليل وبيت حلم وقلقيلية 
واعتقلت  املحتلة،  ال�ضرقية  بالقد�س  عدة  واأحياء 

املواطنني االحد ع�ضر بزعم اأنهم مطلوبون. 
اال�ضتيطان  ملف  م�ضوؤول  او�ضح  اخرى،  جهة  من 

يف �ضمال ال�ضفة غ�ضان دغل�س يف بيان، اأن م�ضتوطني 
ارا�ضي  على  اجلاثمة  موريه”  “الون  م�ضتعمرة 
اجلهة  يف  املواطنني  اأرا�ضي  اغرقوا  الفل�ضطينيني، 
العادمة،  باملياه  احلطب  دييير  قرية  من  ال�ضرقية 

بالتزامن مع موعد قطف ثمار الزيتون. 
مييزروعيية  االرا�ييضييي  هييذه  غالبية  ان  واأ�ييضيياف 
كبرة  خ�ضارة  ي�ضكل  الذي  االمر  الزيتون،  باأ�ضجار 
من  املياه.  هييذه  عن  الناجت  التلوث  بعد  للمزارعني 
االإ�ضرائيلي  االحييتييالل  قييوات  هدمت  اخيير،  جانب 
الفار�ضية  خربة  يف  �ضكنية  خيمة  االثنني،  اليوم 
باالأغوار ال�ضمالية املحتلة، كما ا�ضتولت على مركبة 

خا�ضة ملواطن ومولد كهرباء ميتلكه يف املنطقة.

تدهور حالة األسير األخرس الصحية 
وتأثر حاسة السمع والنطق لديه

تعذيب وإذالل ومعاملة حيوانات.. 
تقرير صادم من كوريا الشمالية

االحتالل يعتقل11 فلسطينيا 
بالضفة ومستوطنون يغرقون 

أراض في نابلس بالمياه العادمة


