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مدعي الجنايات يحيل قضية
 فتى الزرقاء الى امن الدولة

*عّمان 
قرر مدعي عام حمكمة اجلنايات الكربى القا�ضي الدكتور عبداالله 

الع�ضاف، حتويل ملف ق�ضية »جرمية الزرقاء« اىل حمكمة امن الدولة.
�ضمن  ومن  انه  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  ق�ضائي  م�ضدر  وقال 
اجلرائم امل�ضندة للم�ضتكى عليهم، جناية القيام بعمل من �ضاأنه تعري�ض 
وترويعهم  النا�ض  بني  الرعب  وال��ق��اء  للخطر  واأم��ن��ه  املجتمع  �ضالمة 
 2006 ل�ضنة   55 رقم  االره��اب  منع  قانون  من  و7   2 امل��واد  الحكام  وفقا 

وتعديالته، باال�ضافة اىل باقي اجلرائم امل�ضندة اليهم.
امن  حمكمة  اخت�ضا�ض  يف  يدخل  اال�ضد  اجل��رم  ان  امل�ضدر  واو�ضح 
الدولة، فعليه تقرر احالة اوراق الق�ضية التحقيقية للمحكمة، لنظرها 

تبعا وتوحيدا لوجود التالزم.
ا�ضبوع على خطف  نحو  اقدموا قبل  اال�ضخا�ض  وكان جمموعة من 
وفقء  يديه  وبرت  الزرقاء  مدينة  يف  عاما،   16 العمر  من  يبلغ  فتى 

. عينيه
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*عمان 
وّق���ع رئ��ي�����ض ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�ضر 
اخل�ضاونة وجميع اأع�ضاء الفريق الوزاري، 
واالإف�ضاح  ال�ضلوك  لقواعد  ال�ضرف  ميثاق 
ال�����وزراء،  ملجل�ض  امل�����ض��ال��ح  ت�����ض��ارب  ع��ن 
املجل�ض  عقدها  التي  اجلل�ضة  خالل  وذلك 

االأربعاء.
ال��ت��زام  ���ض��م��ان  اإىل  امل��ي��ث��اق  وي��ه��دف 
واحلر�ض  االأداء،  بح�ضن  ال��وزراء  جمل�ض 
اأّي  ع��ن  واالإف�����ض��اح  ال��ع��ام،  ال�ضالح  على 
اأثناء  يظهر  قد  امل�ضالح  لت�ضارب  احتمال 
اأداء الواجبات، ويتعنّي على رئي�ض الوزراء 

والوزراء االلتزام بهذا امليثاق.
التي  جل�ضته  يف  ال��وزراء  جمل�ض  واأق��ّر 
ال��وزراء  رئي�ض  برئا�ضة  االأرب��ع��اء  عقدها 
الوطنّية  اخلّطة  اخل�ضاونة  ب�ضر  الدكتور 
لعنا�ضر الرتاث الثقايف غري املاّدي لالأعوام 

.2024 – 2020
حماية  تعزيز  اإىل  اخل��ّط��ة  وت��ه��دف 
ال��ب��ع��د ال���رتاث���ي يف ال��ه��وّي��ة ال��وط��ن��ّي��ة، 
املاّدي،  غري  الثقايف  الرتاث  عنا�ضر  و�ضون 
ال��وع��ي  ون�����ض��ر  االن���دث���ار،  م��ن  وحمايتها 
باأهمّيتها لدى املجتمع وحّثه على امل�ضاهمة 

يف جمعها وتوثيقها.
كما ت�ضعى اخلّطة للم�ضاهمة يف تعزيز 
عنا�ضر  ت�ضجيل  يف  الثقافة  وزارة  موقف 

غري  الثقايف  ال���رتاث  ق��وائ��م  على  وطنّية 
فر�ض  من  واال�ضتفادة  للب�ضرّية،  امل���اّدي 
املنّظمات  ترعاها  التي  ال���رتاث  حماية 
املعرفة  نقل  يف  ي�ضهم  ما  وغريها؛  االأممّية 

وبناء القدرات يف هذا املجال.

وي����ع����د ال���������رتاث ال����ث����ق����ايف غ��ري 
���ض��ا���ض��ّي��ة  امل�����اّدي اأح����د امل���ج���االت االأ
امل��ع��ا���ض��رة،  ال��ث��ق��اف��ّي��ة  ال��درا���ض��ات  يف 
التعبري  ���ض��ك��ال  اأ اإىل  مفهومه  وي�����ض��ري 
اللغة،  فيها  مبا  ال�ضفوّية  والتقاليد 

وامل��ع��ارف  ال��ع��رو���ض،  وتقاليد  وف��ن��ون 
وامل���م���ار����ض���ات امل��ّت�����ض��ل��ة ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة 
وال��ك��ون، وامل��م��ار���ض��ات االج��ت��م��اع��ّي��ة، 
احلرفّية. بالفنون  املرتبطة  واملهارات 
تابع �ض3

الخصاونة والوزراء يوّقعون 
ميثاق الشرف لقواعد السلوك 

لجنة لتقييم الوضع الوبائي في المملكة

»29« وفاة و »2646« إصابة محلية بفيروس كورونا

اصابات كورونا في المملكة 
تتخطى حاجز الـ »40« الفــا

*عمان 
حالة   2648 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
اململكة  يف  امل�ضتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  ج��دي��دة 
اإىل  لالإ�ضابات  االإجمايل  العدد  لريتفع  االربعاء، 
43620، اإ�ضافة اإىل ت�ضجيل 29 حالة وفاة، ليبلغ 

العدد الكلي للوفيات 443.
املوجز  وف��ق  اجل��دي��دة  احل���االت  وت��وزع��ت 
ووزارة  ال��وزراء  رئا�ضة  عن  ال�ضادر  االإعالمي 
 1578 منها  حملّية،  حالة   2646 على  ال�ضحة 
و320  ع��ّم��ان،  العا�ضمة  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة 
يف  حالة  و139  ال��زرق��اء،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حالة  و230  البلقاء،  حمافظة 
و109  الرمثا،  لواء  يف  حالة   112 منها  اإرب��د، 
يف  ح��االت  و104  الكرك،  حمافظة  يف  ح��االت 
حمافظة جر�ض، و58 حالة يف حمافظة ماأدبا، 
يف  حالة  و28  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و36 
البرتا،  يف  واحدة  حالة  منهم  معان،  حمافظة 
حالة  و18  عجلون،  حمافظة  يف  حالة  و24 
حمافظة  يف  وح��ال��ت��ان  امل��ف��رق،  حم��اف��ظ��ة  يف 

. لطفيلة ا
اإحداهما  خ��ارج��ّي��ت��ان،  حالتان  �ضجلت  كما 
الأردين قادم من اخلارج، واالأخرى ل�ضائق �ضاحنة 

اأردين قادم عرب مركز حدود العمري.
واأ�ضار املوجز اإىل اأن عدد احلاالت التي اأُدِخلت 

ام�ض للعالج يف امل�ضت�ضفيات املعتمدة بلغ 97 حالة، 
العالج  تتلّقى  التي  احلاالت  عدد  اإجمايل  لي�ضبح 
يخ�ضع  بينما  حالة،   1078 حالّيًا  امل�ضت�ضفيات  يف 

بقّية امل�ضابني للعزل املنزيل.
يف  ���ض��ف��اء  ح��ال��ة   100 ت�ضجيل  اإىل  ول��ف��ت 
اإجراء 24481  اإىل  اإ�ضافة  املعتمدة،  امل�ضت�ضفيات 
الفحو�ضات  عدد  اإجمايل  لي�ضبح  خمربّيًا،  فح�ضًا 
ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب���دء ال���وب���اء وح��ت��ى االآن 

1643054 فح�ضًا.
عبيدات  نذير  الدكتور  ال�ضحة  وزي��ر  وق��رر 
الوبائي  الو�ضع  لتقييم  جلنة  ت�ضكيل  االأرب��ع��اء 

والتوقعات امل�ضتقبلية لوباء كوفيد 19 .
ال�ضحية  للرعاية  العام  االمني  م�ضاعد  وقال 
االأنباء  لوكالة  �ضرك�ض  غ��ازي  الدكتور  االأولية 
يف  للم�ضاركة  تهدف  اللجنة  اإن  )برتا(  االأردنية 
كونها  االأوبئة  جلنة  اىل  ورفعها  التو�ضيات  و�ضع 
واالأمرا�ض  االوبئة  يف  اخل��رباء  من  ع��ددا  ت�ضم 

املعدية من قطاعات طبية خمتلفة.
حتليل  مبتابعة  �ضتقوم  انها  �ضرك�ض  واأو�ضح 
البيانات املتعلقة يف ملف كورونا و درا�ضة املتغريات 
الوفيات،  وم��ع��دل  اال���ض��اب��ات  معدل  و  الوبائية 
الالزمة  التنفيذية  القرارات  باتخاذ  والتو�ضية 

على اأر�ض الواقع.
تابع �ض3

الوزراء يقّر الخّطة الوطنّية لعناصر التراث الثقافي غير الماّدي

*عمان 
ال��دويل  للعدل  اله��اي  موؤ�ض�ضة  اأعلنت 
الدكتور  االأ�ضبق  ال��وزراء  رئي�ض  تعيني  عن 
اال�ضت�ضارية  الهيئة  يف  ع�ضوًا  امللقي  هاين 

الفخرية العليا للموؤ�ض�ضة.
موؤ�ض�ضة  ه��ي  ال���دويل،  للعدل  واله���اي 
م�ضتقلة تتخذ من مدينة الهاي يف هولندا 

ال�ضالم  حتقيق  بهدف  وتاأ�ض�ضت  لها،  مقرا 
واالأمن والعدل وامل�ضاهمة يف االإطار العاملي 

ملنع النزاعات وتعزيز القانون الدويل. 
الإجنازاته  تقديرًا  امللقي  تعيني  وياأتي 
وقدراته وكفاءته يف تعميق �ضيادة القانون 
وتنمية اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي والدميقراطي. 
عبدال�ضالم  �ضهري  املوؤ�ض�ضة  رئي�ضة  وعربت 

ع�ضوًا  امللقي  بتعيني  �ضعادتها  ب��ال��غ  ع��ن 
�ضغلوا  اأع�����ض��اء  الهيئة  وت�ضم  بالهيئة. 
منا�ضب �ضيا�ضية ودبلوما�ضية وقانونية عليا 
يف عدة دول. واعلن يف �ضباط املا�ضي مبقر 
الربملان الهولندي مبدينة الهاي عن تروؤ�ض 
ال�ضالم  عبد  �ضهري  االأردنية  االأعمال  �ضيدة 

�ضابر ملوؤ�ض�ضة الهاي للعدل الدويل.

*عمان 
الوقائي عددا  العاملون يف االأمن  �ضبط 
وهمية  �ضفحات  اأن�����ض��اأوا  االأ���ض��خ��ا���ض  م��ن 
باأ�ضماء �ضخ�ضيات عربية م�ضهورة لالحتيال 

على املواطنني.
مديرية  با�ضم  االإعالمي  الناطق  وقال 
معلومات  اإن  االأربعاء،  بيان  يف  العام  االأمن 
ُتفيد  ال��وق��ائ��ي  االأم���ن  يف  للعاملني  وردت 
باإن�ضاء  االأ���ض��خ��ا���ض  م��ن  جمموعة  بقيام 

التوا�ضل  م��واق��ع  ع��ل��ى  وه��م��ي��ة  �ضفحات 
عربية  �ضخ�ضيات  باأ�ضماء  االجتماعي 
ال�ضفحات  ت��ل��ك  وا���ض��ت��خ��دام  م�����ض��ه��ورة، 
االحتيال  ج��رمي��ة  الرت��ك��اب  وا�ضتغاللها 
االإل���ك���رتوين ع��ن ط��ري��ق ط��ل��ب ال��ت��ربع��ات 
واملعونات للمحتاجني. وا�ضاف انه من خالل 
متكن  معلومات  من  ورد  ما  حول  التحقيقات 
مع  التعامل  من  الوقائي  االأمن  يف  العاملون 
اال�ضلوب،  بذلك  احتيالية  ق�ضايا  ث��الث 

واأُلقي القب�ض خاللها على 11 �ضخ�ضا اأن�ضاأوا 
الوهمية، واحتالوا من  ال�ضفحات  عددا من 
خارج  من  واأ�ضخا�ض  مواطنني  على  خاللها 

اململكة، وجرت احالتهم جميعًا للق�ضاء.
وح����ذر ال��ن��اط��ق االإع����الم����ي اجل��م��ي��ع 
االع��م��ال  ت��ل��ك  مل��ث��ل  �ضحية  ال���وق���وع  م��ن 
االحتيالية التي من املمكن جتنبها من خالل 
عدم التعامل املايل اأو تقدمي التربعات عرب 

�ضفحات مواقع التوا�ضل االجتماعي.

*عمان 
لالنتخاب،  امل�ضتقلة  الهيئة  اأع��ل��ن��ت 
االأرب����ع����اء، ع���ن اإن��ت��ه��اء امل����دة ال��زم��ن��ي��ة 
االعتماد  طلبات  ال�ضتقبال  املخ�ض�ضة 
ملراقبة  وال��دول��ي��ني  املحليني  للمراقبني 
للمجل�ض  ال��ع��ام��ة  النيابية  االن��ت��خ��اب��ات 
تقدمت  اإنه  بيان،  يف  وقالت،  ع�ضر.  التا�ضع 
47 جهة رقابية حملية، اعتمد منها 31 جهة 

عليها  املن�ضو�ض  ال�ضروط  عليها  انطبقت 
باعتماد  اخلا�ضة  التنفيذية  التعليمات  يف 
جهة   16 ت�ضتكمل  ومل  املحليني،  املراقبني 
رقابية ال�ضروط اخلا�ضة باعتماد املراقبني 
املراقبني  اعتماد  يخ�ض  وفيما  املحليني. 
اأنه تقدمت فعلًيا  اأو�ضحت الهيئة  الدوليني، 
ُقبل  اع��ت��م��اد،  بطلبات  رق��اب��ي��ة  جهة   22
مطابقة  لعدم  طلبني  ورف�ض  طلًبا،   18 منها 

مل  جلهتني  اآخ��ري��ن  وط��ل��ب��ني  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، 
ت�ضتكمل االأوراق الثبوتية اخلا�ضة باعتماد 
فتح  مت  قد  اأن��ه  يذكر  الدوليني.  املراقبني 
االنتخابات  على  للمراقبة  االعتماد  ب��اب 
خالل  املحليني  للمراقبني   ،2020 النيابية 
وحتى  املا�ضي  اآب   5 بني  ما  الواقعة  الفرتة 
بني  ما  الدوليني  وللمراقبني  الثالثاء،  اأم�ض 

16 اآب املا�ضي وحتى الثالثاء.

*عمان 
والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ض�ضة  اأّك��دت 
املر�ضى  دع��م  برنامج  تعليمات  تطبيق  اأن 
لالأدوية  الر�ضمية  االأ�ضعار  على  يوؤثر  لن 
املوؤ�ض�ضة  بيان  وبح�ضب  لديها.  امل�ضجلة 
االأربعاء، يهدف الربنامج اإىل تاأمني االأدوية 
والظروف  تتواءم  مالية  بتكلفة  للمر�ضى 
املعي�ضية للمواطن من خالل �ضركات االأدوية 
باإ�ضراف ومراقبة املوؤ�ض�ضة، وتو�ضيع �ضريحة 

التي  لالأدوية احلديثة  امل�ضتخدمني  املر�ضى 
املر�ضية،  حاالتهم  عالج  يف  فعاليتها  اأثبتت 
جميع  ب��ني  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اإىل  اإ���ض��اف��ة 
ال�ضركاء امل�ضاهمني يف توفري العالجات التي 
املر�ضية  احل���االت  بعالج  فعاليتها  اأثبتت 
ب�ضعر عادل. واأو�ضحت املوؤ�ض�ضة اأن الربنامج 
االأم��ن  لتعزيز  امل�ضتمرة  جهودها  يعك�ض 
الدوائي، و�ضمان و�ضول الدواء اإىل املواطن 
�ضركات  ت�ضجيع  خ���الل  م��ن  ع���ادل  ب�ضعر 

املري�ض  حق  برامج  اعتماد  على  االأدوي���ة 
ب��روت��وك��والت  �ضمن  ل��ل��دواء،  ال��و���ض��ول  يف 
�ضمن  ت��ن��درج  اأال  ع��ل��ى  حم����ّددة  ع��الج��ي��ة 
مدير  وق��ال  ال��دوائ��ي.  والت�ضويق  الرتويج 
عام املوؤ�ض�ضة الدكتور نزار مهيدات اإّن �ضمان 
اأولويات  يت�ضدر  للمواطن  ال��دوائ��ي  االأم��ن 
يح�ضل  اأن  على  حري�ضة  وه��ي  املوؤ�ض�ضة، 
املعايري  اأدويتهم مبا يتالءم مع  املر�ضى على 
الدقيقة التي تلتزم بها.                   تابع �ض3

الملقي عضوا في الهاي للعدل الدولي

ضبط أشخاص أنشأوا صفحات 
وهمية بأسماء شخصيات مشهورة

اعتماد 49 جهة رقابية محلية 
ودولية لمراقبة االنتخابات 

الغذاء: تعليمات برنامج دعم 
المرضى لن يؤثر على أسعار األدوية

وزارة المياه تضبط 
حفر بئر مخالف بالمفرق

ليبيا.. اتفاق على التهدئة وإعادة 
هيكلة حرس المنشآت النفطية

الجزائر.. رفع الحصانة عن رئيس 
حزب معارض بتهم الفساد

ستاندرد أنـد بورز تثبت تصنيفاتها 
االئتمانية للبنك االسالمي 

الجمارك تضبط كميات 
كبيرة من المكسرات والهيل

*عمان 
مديرية  مع  بالتعاون  املياه  �ضلطة   / وال��ري  املياه  وزارة  �ضبطت 
�ضرطة حمافظة املفرق االأربعاء، حفر بئر خمالف يف منطقة املفرق، 
ال�ضبوطات  وحررت  املخالفة  احلفارة  على  وحجزت  املوقع  وداهمت 
ال�ضتكمال  الق�ضائية،  للجهات  لتحويلها  متهيدا  بالواقعة  اخلا�ضة 

التحقيق ومعرفة الفاعلني ل�ضبطهم.
الوترية  بنف�ض  حمالتها  توا�ضل  انها  بيان،  يف  ال���وزارة،  واأك��دت 
ل�ضبط  االأمنية،  اجلهات  جميع  مع  بالتعاون  اململكة،  بجميع  واخلطى 

املخالفات واالأعمال غري امل�ضروعة قانونيا.

*طرابلس
ا�ضتفاين  باالإنابة،  ليبيا  اإىل  املتحدة  االأمم  مبعوثة  اأعلنت 
وليامز عن تو�ضل اأطراف ال�ضراع يف ليبيا على موا�ضلة التهدئة 

عل جبهات القتال، وجتنب اأي ت�ضعيد ع�ضكري.
وقالت �ضتفاين وليامز، يوم االأربعاء، اإنها “متفائلة جدا” باأن 
املحادثات بني طريف ال�ضراع �ضتوؤدي اإىل وقف دائم الإطالق النار 

بعدما اتفقا على اإعادة فتح م�ضارات برية وجوية بينهما.
اأن  �ضحفي،  م��وؤمت��ر  يف  امل��ت��ح��دة،  االأمم  مبعوثة  واأ���ض��اف��ت 
اأي�ضا  اتفقا  االأ�ضبوع،  هذا  جنيف  يف  يجتمعان  اللذين  الطرفني، 
على ا�ضتمرار “حالة التهدئة احلالية على جبهات القتال وجتنب 

اأي ت�ضعيد ع�ضكري«.
اإعادة  ليبيا على  النزاع يف  اتفق طرفا  التهدئة،  واإىل جانب 
هيكلة حر�ض املن�ضاآت النفطية يف البالد، ل�ضمان تفقده، كما مت 
اجلوية  الرحالت  وخطوط  والطرق  املعابر  فتح  على  االتفاق 

الداخلية.
بني  الثقة  بناء  اإج��راءات  اأن  اإىل  االأممية  املبعوثة  واأ�ضارت 

الطرفني دخلت حيز التنفيذ.
من  الرابعة  اجلولة  انطالق  يومني  بعد  التوافق  ذلك  ياأتي 
حمادثات اللجنة الع�ضكرية الليبية امل�ضرتكة )5+5( التي متثل 

طريف النزاع يف ليبيا حتت رعايتها يف جنيف.
وُعقد االجتماع ال�ضابق على مدى يومني يف اأواخر �ضبتمرب يف 

م�ضر يف مدينة الغردقة املطلة على البحر االأحمر.
وكانت اأُجريت مفاو�ضات بني برملانيني يف وقت �ضابق من ال�ضهر 
نف�ضه يف املغرب، واأُعلن اآنذاك عن اتفاق �ضامل ب�ضاأن معايري تويل 

املنا�ضب ال�ضيادية.
النزاع  ط��ريف  بني  “م�ضاورات”  اأُج��ري��ت  اأي�ضًا،  �ضبتمرب  ويف 

الليبي يف مدينة مونرتو يف �ضوي�ضرا.
ي��ذك��ر اأن ال�����ض��ن��وات االأخ����رية، ج��رت ج���والت ع��دي��دة من 
املفاو�ضات واأُعلن عن اتفاقات كثرية، لكنها بقيت حربًا على ورق.
االأمم  مندوبة  قالت  البالد،  يف  الدميقراطي  التحول  وب�ضاأن 
الإج��راء  الليبية  االأط��راف  لدى  كبرية  رغبة  هناك  اإن  املتحدة 
�ضي�ضاعد  ال�ضراج  فايز  تنحي  اأن  واأ�ضافت  عاجلة.  انتخابات 
النتخابات  والتوجه  طويلة  انتقالية  فرتة  انهاء  فرتة  اإنهاء  يف 

دميقراطية متهد حلكومة منتخبة دميقراطيا.
التدخالت  خ��ط��ورة  اإىل  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��دوب��ة  ونبهت 
اخلارجية يف ال�ضاأن اللييبي، موؤكدة اأنها “غري مقبولة ويجب على 
اإرادة حقيقة حلماية  اجلميع كف اليد عنها”، الفتة اإىل وجود 

ليبيا و�ضيادتها.
اأكدا على خروج كل القوات  اأن الطرفني يف ليبيا  اإىل  ولفتت 
االأجنبية يف غ�ضون 90 يوما من االتفاق على وقف اإطالق النار 

وحتت اإ�ضراف االأمم املتحدة.

*اجلزائر
رفع املجل�ض ال�ضعبي الوطني اجلزائري احل�ضانة عن النائب 
حم�ضن بلعبا�ض، رئي�ض التجّمع من اأجل الثقافة والدميوقراطية، 

بناء على طلب وزارة العدل، وفق ما اأعلن هذا احلزب املعار�ض.
الرئي�ض  عهد  يف  ال�ضابق  الوزير  عن  احل�ضانة  رفعت  كذلك 
عن  النائب  واعلي،  القادر  عبد  بوتفليقة،  العزيز  عبد  االأ�ضبق 

جبهة التحرير الوطني، وذلك يف ق�ضية اأخرى.
اإىل  املا�ضي  ال�ضهر  اأ�ضارت  قد  جزائرية  اإعالم  و�ضائل  وكانت 
بلعبا�ض  النائبني  عن  احل�ضانة  رفع  بطلب  العدل  وزارة  تقّدم 

وواعلي.
قبل  ح�ضانته  عن  التخلي  واعلي  قرر  بالف�ضاد،  اّتهامه  وبعد 

جل�ضة الت�ضويت.

*عمان
وا�ضلت وكالة الت�ضنيف العاملية �ضتاندرد اأن�د بورز تثبيت ت�ضنيفاتها 
االئتمانية للبنك االإ�ضالمي االأردين، حيث �ضنفت االلتزامات طويلة 
و�ضفت  كما   )B(االأجل ق�ضرية  وااللتزامات   )+B( بدرجة  االأج��ل 
ائتمانية  وبقدرة   )Stable( م�ضتقرة  باأنها  امل�ضتقبلية  البنك  نظرة 

.)-BB( للعملة االأجنبية بدرجة SACP(( م�ضتقلة
البنك  اأن  باري�ض  مقرها  التي  الوكالة  عن  ال�ضادر  التقرير  وا�ضار 
الظروف  من  بالرغم  م�ضتقر  مايل  ب��اأداء  يتمتع  االأردين  االإ�ضالمي 
االقت�ضادية ال�ضعبة يف ظل جائحة كورونا وتاأثرياتها ال�ضلبية والتي 
بتعديلها  وتقوم  ت�ضنيفاتها  منح  عند  االعتبار  بعني  الوكالة  تاأخذها 

ح�ضب االو�ضاع ال�ضاغطة واالنكما�ض االقت�ضادي على االردن .
 وا�ضتطاع البنك اال�ضالمي االأردين بح�ضب الوكالة، احلفاظ على 
م�ضرفية   موؤ�ض�ضة  كاأكرب  الريادي  وموقعه  املتقدمة  ال�ضوقية  ح�ضته 
براأ�ض  ويتمتع  اال�ضول  حيث  من  بنك  اكرب  ورابع  االردن  يف  ا�ضالمية 
مال م�ضتقر و�ضجل جيد يف التمويل وال�ضيولة وحتقيق االرباح وقاعدة  
العمالء الوا�ضعة واملتنوعة ، كما حقق مرونة  يف ادارة اأعماله وتنويع 
ا�ضتثماراته وتبوء مكانة رائدة يف �ضوق اخلدمات امل�ضرفية يف االردن 
على  بناَء  له  الوكالة  منحتها  التي  الت�ضنيفات  هذه  على  ليحافظ 

منهجية الت�ضنيف العاملية املعتمدة لديها .
تابع �ض5

*عمان 
دوريات  اإن  ن�ضري  عماد  اجلمارك  لدائرة  االإعالمي  الناطق  قال 
الر�ضمي  بالواجب  قيامهم  واث��ن��اء  اجلمركي  التهريب  مكافحة 
مناطق  اح���دى  يف  مهربة  بب�ضائع  حمملتني  �ضاحنتني  �ضبطت 

عمان. العا�ضمة 
حلبي(  وف�ضتق  )كا�ضو  املك�ضرات  على  املهربة  الب�ضائع  وا�ضتملت 
3 اأطنان. تقدر كميتها ب��9 اأطنان وكميات كبرية من الهيل تقدر ب��� 

النقل  وو�ضائل  امل�ضبوطات  على  التحفظ  ج��رى  اأن��ه  واو���ض��ح 
املقت�ضى  الإج����راء  اجل��م��رك��ي  ال��ع��ام  للنائب  امل��ت��ورط��ني  وحت��وي��ل 

القانوين.
اإ�ضرتاتيجيتها  �ضمن  تبنت  االأردن���ي���ة  اجل��م��ارك  اأن  وب���ني 
نهارًا  ليال  وتعمل  امل�ضروعة،  غري  التجارية  االأن�ضطة  مكافحة 
باالأمن  العبث  نف�ضه  له  ت�ضول  من  لكل  والت�ضدي  املجتمع  حلماية 
هذه  ملثل  التهريب  عمليات  اأن  اإىل  م�ضريا  والغذائي،  االقت�ضادي 
قبل  من  واجازته  املخربية  للفحو�ضات  تخ�ضع  ان  يجب  الب�ضائع 
واملديرية  ال��زراع��ة  وزارة  مثل  الر�ضمية  ال��دوائ��ر  م��ن  العديد 
اأية  عن  لالبالغ  املواطنني  الدائرة  ودعت  والدواء.  للغذاء  العامة 
 ،  0780323297 التهريب  مكافحة  عمليات  هواتف  عرب  مهربات 

0780323298، اأو عرب الوات�ض اأب رقم 0780381381.
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*عمان 
 2648 ت�ضجيل  ال�ضحة  وزارة  اأعلنت 
امل�ضتجّد يف  حالة جديدة بفريو�ض كورونا 
االإجمايل  العدد  لريتفع  االربعاء،  اململكة 
لالإ�ضابات اإىل 43620، اإ�ضافة اإىل ت�ضجيل 
29 حالة وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 

.443
وتوزعت احلاالت اجلديدة وفق املوجز 
االإع��الم��ي ال�����ض��ادر ع��ن رئ��ا���ض��ة ال���وزراء 
حملّية،  حالة   2646 على  ال�ضحة  ووزارة 
العا�ضمة  حمافظة  يف  حالة   1578 منها 

الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و320  عّمان، 
و230  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و139 
حالة   112 منها  اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  حاالت  و109  الرمثا،  لواء  يف 
الكرك، و104 حاالت يف حمافظة جر�ض، 
و58 حالة يف حمافظة ماأدبا، و36 حالة يف 
حمافظة  يف  حالة  و28  العقبة،  حمافظة 
و24  البرتا،  يف  واح��دة  حالة  منهم  معان، 
يف  حالة  و18  عجلون،  حمافظة  يف  حالة 
حمافظة  يف  وح��ال��ت��ان  امل��ف��رق،  حمافظة 

الطفيلة.

ك��م��ا ���ض��ج��ل��ت ح��ال��ت��ان خ��ارج��ّي��ت��ان، 
اخل����ارج،  م���ن  ق����ادم  الأردين  اإح���داه���م���ا 
عرب  قادم  اأردين  �ضاحنة  ل�ضائق  واالأخرى 

مركز حدود العمري.
واأ�ضار املوجز اإىل اأن عدد احلاالت التي 
اأُدِخلت ام�ض للعالج يف امل�ضت�ضفيات املعتمدة 
بلغ 97 حالة، لي�ضبح اإجمايل عدد احلاالت 
حالّيًا  امل�ضت�ضفيات  يف  العالج  تتلّقى  التي 
امل�ضابني  بقّية  يخ�ضع  بينما  حالة،   1078

للعزل املنزيل.
ولفت اإىل ت�ضجيل 100 حالة �ضفاء يف 

اإجراء  اإىل  اإ�ضافة  املعتمدة،  امل�ضت�ضفيات 
اإجمايل  لي�ضبح  خمربّيًا،  فح�ضًا   24481
بدء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�ضات  ع��دد 

الوباء وحتى االآن 1643054 فح�ضًا.
ودعت الوزارة اجلميع يف ظّل ا�ضتمرار 
اإىل  حم��ل��ّي��ة،  اإ���ض��اب��ة  ح���االت  ت�ضجيل 
االل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��ّدف��اع، واّت��ب��اع معايري 
الكّمامات،  وارت��داء  والوقاية،  ال�ضالمة 
 20 م��ن  الأك���ر  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع���دم 
“اأمان”  تطبيقي  وا���ض��ت��خ��دام  �ضخ�ضًا، 

و”�ضحتك”.

*عمان 
ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ض  وّق���ع 
اخل�����ض��اون��ة وج��م��ي��ع اأع�����ض��اء ال��ف��ري��ق 
ال�ضلوك  لقواعد  ال�ضرف  ميثاق  ال��وزاري، 
ملجل�ض  امل�ضالح  ت�ضارب  ع��ن  واالإف�����ض��اح 
ال������وزراء، وذل����ك خ���الل اجل��ل�����ض��ة ال��ت��ي 
امليثاق  ويهدف  االأربعاء.  املجل�ض  عقدها 
بح�ضن  ال��وزراء  جمل�ض  التزام  �ضمان  اإىل 
ال��ع��ام،  ال�ضالح  على  واحل��ر���ض  االأداء، 
واالإف�ضاح عن اأّي احتمال لت�ضارب امل�ضالح 
ويتعنّي  الواجبات،  اأداء  اأثناء  يظهر  قد 
االل��ت��زام  وال����وزراء  ال���وزراء  رئي�ض  على 

بهذا امليثاق.
وامل�ضوؤوليات  الواجبات  امليثاق  ويحّدد 
التي يتعنّي على جمل�ض الوزراء االلتزام بها 

مبوجب الد�ضتور والت�ضريعات النافذة، مبا 
يف ذلك تنفيذ الربامج وامل�ضاريع واخلطط 
الدولة  �ضيا�ضات  حتقيق  �ضاأنها  من  التي 
التي تقع �ضمن نطاق  الوطنّية  واالأهداف 
كفاءة  رف��ع  على  وال��ع��م��ل  االخت�ضا�ض، 
وتفعيل  بها  املرتبطة  وال��دوائ��ر  ال��وزارة 

دورها املوؤ�ض�ضي.
التي  وامل��رت��ك��زات  امل��ب��ادئ  يحّدد  كما 
ب�ضيادة  بالتقيد  ال����وزراء  جمل�ض  ت��ل��زم 
القانون، وال�ضفافية واالإف�ضاح عن ت�ضارب 
والتجارّية  املهنّية  والعالقات  امل�ضالح، 
وتوّخي  والنزاهة  وامل�ضاءلة  ال�ضابقة، 
ال��ع��دال��ة وت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���ض، واالإن�����ض��اف، 
وُح�ضن  وامل�ضاركة  والفاعلّية،  والكفاءة 

التطبيق.

*عمان 
 - االأردن��ي��ة  امل�ضلحة  ال��ق��وات  ع��ق��دت 
العام  االأم���ن  وم��دي��ري��ة  ال��ع��رب��ي  اجلي�ض 
االأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  مع  بالتعاون 
ل�ضوؤون املراأة وهيئة االأمم املتحدة للمراأة، 
االأرب��ع��اء،  امل�ضتوى،  رفيع  رقميًا  م��وؤمت��رًا 
جمل�ض  لقرار  الع�ضرين  الذكرى  مبنا�ضبة 
 1325 رق��م  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االأم��ن 

حول املراأة واالأمن وال�ضالم.
و���ض��ارك يف امل��وؤمت��ر، ال��ذي ج��اء حتت 
وع�ضكري  اأمني  لقطاع  “القيادة  عنوان: 
م�ضتجيب للنوع االجتماعي”، اأكر من 100 
م�ضارك وم�ضاركة ناق�ضوا التقّدم والدرو�ض 
الوطنية  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  م��ن  امل�����ض��ت��ف��ادة 
االأم���ن  جمل�ض  ق���رار  لتنفيذ  االأردن���ي���ة 
وال�ضالم  واالأم���ن  امل���راأة  ح��ول   1325 رق��م 
والقرارات الالحقة له، والتي مت الرتحيب 
للقيادة  ناجحًا  مثااًل  باعتبارها  عامليًا  بها 

التقّدمية الأجندة املراأة واالأمن وال�ضالم.
احلكومة  ممثلي  من  امل�ضاركون  وثمن 
ومنظمات  االأمن  وقطاع  امل�ضلحة  والقوات 
الوطنيني  وال�����ض��رك��اء  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع 
وال��دول��ي��ني خ���الل امل���وؤمت���ر، ال���ذي ي��اأت��ي 
وفنلندا،  كندا،  من  كل  حكومات  من  بدعم 
والرنويج، واإ�ضبانيا واململكة املتحدة، جهود 
االأردن امل�ضتمرة يف ت�ضجيع وت�ضريع متثيل 

املراأة وم�ضاركتها يف ال�ضالم واالأمن.
اال�ضرتاتيجي  الدعم  اأهمية  واأّك���دوا 
واالإ�ضراف الوطني يف ترجمة مبادئ قرار 
ممار�ضات  اإىل   1325 رق��م  االأم���ن  جمل�ض 
من  �ضل�ضلة  تقدمي  اإىل  باالإ�ضافة  ُف�ضلى 
يف  املبذولة  اجل��ه��ود  لت�ضريع  التو�ضيات 

هذا املجال وم�ضاعدة البلدان االأخرى على 
�ضياقاتها  �ضمن  بها  ناجح  من��وذج  تكييف 

اخلا�ضة.
ف��ارق��ة  ع��الم��ة   2020 ال���ع���ام  وُي���ع���د 
الوطنية  العمل  خطة  ب��اأه��داف  للنهو�ض 
امل�����ض��وؤول��ني يف  اأي����د ك��ب��ار  اإذ  االأردن����ي����ة، 
اأهمية  االأردن���ي���ة  االأم��ن��ي��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
خططهم  يف  اجلن�ضني  احتياجات  مراعاة 
وقراراتهم، ومت اتخاذ عدد من االإجراءات 
على  قطاعاتهم  يف  الن�ضاء  ع��دد  ل��زي��ادة 
وعرب  الهرمي  الت�ضل�ضل  م�ضتويات  جميع 
عمليات املوؤ�ض�ضات، مبا فيها عمليات ال�ضالم 

واالأمن الدوليني.
االأرك���ان  هيئة  رئي�ض  م�ضاعد  واأّك���د 
امل�ضرتكة لالإدارة والقوى الب�ضرية، العميد 
اجلل�ضة  يف  ال�ضديفات،  ع��ب��داهلل  ال��رك��ن 
القيادة  ح��ر���ض  ل��ل��م��وؤمت��ر،  االفتتاحية 
العامة للقوات امل�ضلحة االأردنية – اجلي�ض 
املتوا�ضل  التطوير  على  دائ��م��ًا  ال��ع��رب��ي 
ع�ضكرية  كفاءات  اإىل  للو�ضول  ملنت�ضبيها 
من  عنا�ضرها  لكافة  وحم��رتف��ة  م��وؤه��ل��ة 

الرجال والن�ضاء على حدا �ضواء.
املنطلق  هذا  “من  ال�ضديفات:  واأ�ضاف 
ملحة  حاجة  والتدريب  الوعي  ن�ضر  اأ�ضبح 
االجتماعي  النوع  جمال  يف  تلبيتها  ينبغي 
االأردنية  امل�ضلحة  القوات  مرتبات  وتفّهم 
قرار  لتفعيل  االأردن��ي��ة  الوطنية  للخطة 
امل��راأة واالأم��ن  االأم��ن 1325 ح��ول  جمل�ض 

وال�ضالم«.
االأم��ن  مدير  م�ضاعد  اأّك��د  جانبه،  من 
ال���ع���ام ل�������الإدارة وال���دع���م ال��ل��وج�����ض��ت��ي 
�ضّتال  اأبو  معت�ضم  الدكتور  الركن  العميد 

بتنفيذ  ال��ع��ام  االأم���ن  م��دي��ري��ة  “التزام 
عن  املنبثقة  وال�ضيا�ضات  اال�ضرتاتيجيات 
قرار  لتفعيل  االأردن��ي��ة  الوطنية  اخلطة 
بناء  خ��الل  من   1325 رق��م  االأم��ن  جمل�ض 
قدرات العن�ضر الن�ضائي ومتكينهّن للعمل يف 
حفظ  قوات  يف  وامل�ضاركة  الداخلي  االأمن 

ال�ضالم«.
اتخاذ  مت  اأن��ه  اإىل  �ضّتال  اأب��و  واأ���ض��ار 
خ��ط��وات ���ض��ّب��اق��ة مل��اأ���ض�����ض��ة دع���م امل����راأة 
مكتب  وا���ض��ت��ح��داث  االأم���ن���ي،  ال��ق��ط��اع  يف 
النوع  م�ضت�ضار  وتعيني  االجتماعي  النوع 
اال�ضرتاتيجي  امل�ضتوى  على  االجتماعي 
اجلن�ضني  بني  الفر�ض  تكافوؤ  مبداأ  لتعزيز 
يف املديرية، وزيادة ن�ضبة م�ضاركة املراأة يف 

قوات حفظ ال�ضالم.
الوطنية  للجنة  العامة  االأمينة  ّما  اأ
�ضلمى  الدكتورة  املراأة  ل�ضوؤون  االأردنية 
لعبته  ال��ذي  ب��ال��دور  ف��اأ���ض��ادت  النم�ض، 
القطاعات،  من  عدد  يف  االأردنية  امل��راأة 
واالأم��ن��ي��ة  ال�ضحية  ال��ق��ط��اع��ات  م��ث��ل: 
ال��دور  واأهمية  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل 
احل���ي���وي ال����ذي ق��ام��ت ب���ه م��وؤ���ض�����ض��ات 
اأث���ر  ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن  امل����دين يف  امل��ج��ت��م��ع 
االأكر  والفئات  املجتمع  على  اجلائحة 

وه�ضا�ضة. �ضعفًا 
األقت  املانحني،  جمموعة  عن  ونيابة 
توين  االأردن،  لدى  الرنويج  مملكة  �ضفرية 
االل��ت��زام  “اإن  فيها:  ق��ال��ت  كلمة  األ����ريز، 
ل�ضمان  االأردنية  احلكومة  اأظهرته  الذي 
وال�ضالم  واالأمن  املراأة  التزامات  ت�ضبح  اأن 
ال�ضيا�ضات  تغيري  خالل  من  واقعة  حقيقة 
والعمل على م�ضتوى املجتمع، �ضّجع املانحني 

على تقدمي متويل جماعي لهذه اخلطة«.
اإىل ذلك، قال ممثل هيئة االأمم املتحدة 
هذه  “ت�ضفي  �ضيخ:  زياد  االأردن  يف  للمراأة 
لتنفيذ  ج��دي��دًا  زخمًا  ال�ضنوية  ال��ذك��رى 
فاإن  ل��ذا  وال�ضالم؛  واالأم���ن  امل���راأة  اأج��ن��دة 
العمل  خطة  لربنامج  التنفيذ  �ضمولية 
 ،1325 القرار  لتنفيذ  االأردنية  الوطنية 
الفعالة  امل�ضاركة  ال ي�ضاعد فقط يف زيادة 
بل  ال�ضالم،  وبناء  وحفظ  �ضنع  يف  للمراأة 
يعّزز اأي�ضًا احللول االأكر �ضمولية وعدالة 

وا�ضتدامة«.
للموؤمتر،  الثانية  اجلل�ضة  وت��ن��اول��ت 
امل�ضتقبلية  والفر�ض  والتحديات  الدرو�ض 
القرار  لتفعيل  االأردنية  الوطنية  للخطة 
لدول  الوطنية  اخلطط  مع  مقارنة   1325
الدول  جتتمع  اأن  املقرر  من  حيث  اأخ��رى، 
االأع�ضاء، مبا فيها االأردن، يف 29 من ال�ضهر 
االأم��ن  ملجل�ض  مفتوحة  ملناق�ضة  اجل��اري 
حول املراأة وال�ضالم واالأمن، لتقييم التقّدم 
وجتديد  املجال  هذا  يف  اإح��رازه  مت  ال��ذي 
التزامات الدول لت�ضريع العمل امل�ضرتك يف 

االإطار العاملي.
وكانت احلكومة قد اأطلقت خطة العمل 
جمل�ض  ق��رار  لتنفيذ  االأردن��ي��ة  الوطنية 
االأمن رقم 1325 ر�ضميًا يف احتفال يف اآذار 
كورونا  جائحة  اأظهرت  وقد   ،2018 عام 
العمل  خطة  م��رون��ة  وا���ض��ح  ب�ضكل  اأي�ضا 
جمل�ض  ق��رار  لتنفيذ  االأردن��ي��ة  الوطنية 
اأ�ضحاب  تعاون  وم��دى   ،1325 رق��م  االأم��ن 
م�ضاعدة  يف  منها  لال�ضتفادة  امل�ضلحة 
هذه  خالل  و�ضعف  ه�ضا�ضة  االأكر  الفئات 

االأزمة العاملية.

تسجيل 29 وفاة و2646 إصابة 
محلية بفيروس كورونا

الخصاونة والوزراء يوّقعون
 ميثاق الشرف لقواعد السلوك 

احتفالية بمناسبة الذكرى العشرين 
للقرار 1325 حول المرأة واألمن والسالم

*عمان 
عبيدات  ن��ذي��ر  ال��دك��ت��ور  ال�ضحة  وزي���ر  ق���رر 
الوبائي  الو�ضع  لتقييم  جلنة  ت�ضكيل  االأرب��ع��اء 

والتوقعات امل�ضتقبلية لوباء كوفيد 19 .
ال�ضحية  للرعاية  العام  االم��ني  م�ضاعد  وق��ال 
االأن��ب��اء  لوكالة  �ضرك�ض  غ��ازي  الدكتور  االأول��ي��ة 
االأردنية )برتا( اإن اللجنة تهدف للم�ضاركة يف و�ضع 
ت�ضم  كونها  االأوب��ئ��ة  جلنة  اىل  ورفعها  التو�ضيات 
عددا من اخلرباء يف االوبئة واالأمرا�ض املعدية من 

قطاعات طبية خمتلفة.
حتليل  مبتابعة  �ضتقوم  انها  �ضرك�ض  واأو���ض��ح 
املتغريات  درا�ضة  و  املتعلقة يف ملف كورونا  البيانات 
ال��وب��ائ��ي��ة و م��ع��دل اال���ض��اب��ات وم��ع��دل ال��وف��ي��ات، 

والتو�ضية باتخاذ القرارات التنفيذية الالزمة على 
اأر�ض الواقع.

ال�ضحة  وزير  ال��وزارة  بح�ضب  اللجنة  ويرتاأ�ض 
اال�ضبق الدكتور �ضعد خراب�ضة،وت�ضم يف ع�ضويتها: 
االأولية  ال�ضحية  للرعاية  العام  االأم��ني  م�ضاعد 
ل�ضبكة  التنفيذي  واملدير  �ضرك�ض،  غ��ازي  الدكتور 
مهند  الدكتور  املجتمعية  لل�ضحة  االأو�ضط  ال�ضرق 
االقليمي  املدير  هاللة  ابو  منري  والدكتور  الن�ضور، 
والدكتورة  االمرا�ض،  من  والوقاية  التحكم  ملركز 
ب�ضام  اخلا�ض،والدكتور  القطاع  من  خ��وري  جن��وى 
هديل  وال��دك��ت��ورة  االط��ب��اء،  نقابة  م��ن  ح��ج��اوي 
ال�ضائح مديرة االمرا�ض ال�ضارية يف وزارة ال�ضحة، 

والدكتور �ضامي ال�ضيخ من وزارة ال�ضحة.

*عمان 
عقدها  التي  جل�ضته  يف  ال����وزراء  جمل�ض  اأق���ّر 
ب�ضر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�ض  برئا�ضة  االأرب��ع��اء 
الثقايف  لعنا�ضر الرتاث  الوطنّية  اخل�ضاونة اخلّطة 

غري املاّدي لالأعوام 2020 – 2024.
وتهدف اخلّطة اإىل تعزيز حماية البعد الرتاثي 
الثقايف  الرتاث  عنا�ضر  و�ضون  الوطنّية،  الهوّية  يف 
الوعي  ون�ضر  االن��دث��ار،  من  وحمايتها  امل���اّدي،  غري 
باأهمّيتها لدى املجتمع وحّثه على امل�ضاهمة يف جمعها 
تعزيز  يف  للم�ضاهمة  اخلّطة  ت�ضعى  كما  وتوثيقها. 
وطنّية  عنا�ضر  ت�ضجيل  يف  الثقافة  وزارة  موقف 
للب�ضرّية،  امل��اّدي  غري  الثقايف  ال��رتاث  قوائم  على 
ترعاها  التي  الرتاث  حماية  فر�ض  من  واال�ضتفادة 
املنّظمات االأممّية وغريها؛ ما ي�ضهم يف نقل املعرفة 

وبناء القدرات يف هذا املجال.
املجاالت  اأحد  امل��اّدي  غري  الثقايف  ال��رتاث  ويعد 
وي�ضري  املعا�ضرة،  الثقافّية  الدرا�ضات  يف  االأ�ضا�ضّية 
ال�ضفوّية  والتقاليد  التعبري  اأ�ضكال  اإىل  مفهومه 
واملعارف  العرو�ض،  وتقاليد  وفنون  اللغة،  فيها  مبا 
واملمار�ضات  والكون،  بالطبيعة  املّت�ضلة  واملمار�ضات 
االجتماعّية، واملهارات املرتبطة بالفنون احلرفّية.

تعيني  ال���وزراء  جمل�ض  ق��ّرر  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
االأوبئة  ل�ضوؤون  عاّمًا  اأمينًا  الهياجنة  وائل  الدكتور 
وت�ضميته  ال�ضّحة،  وزارة  يف  ال�ضارية  واالأم��را���ض 

م�ضوؤواًل مللّف كورونا يف اململكة.
اللجان  م��ن  ع���دد  ت�ضكيل  املجل�ض  اأع����اد  ك��م��ا 
كورونا  جائحة  مع  بالتعامل  ة  املخت�ضّ ال��وزارّي��ة 

والتخفيف من تداعياته واآثاره.

ان  *عمَّ
اإنَّ  لهوين،  التَّ ام  ب�ضَّ الدكتور  العدل  وزي��ر  ق��ال 
م�ضودة  ت  اأقرَّ الوزراء،  جمل�ض  يف  القانونية  اللجنة 
وحتويلها  بالب�ضر  االجتار  منع  لقانون  معدل  قانون 
اأكر  حماية  مت�ضمًنا  الإق���راره،  االأم��ة  جمل�ض  اىل 
هذه  ملرتكبي  رادع���ة  وع��ق��وب��ات  عليهم،  للمجنيِّ 

اجلرائم.
واأ�ضاف انَّ االردن بقيادة جاللة امللك عبد اهلل 
يف  الدولية  التطورات  مواكبة  على  حري�ض  الثاين 
وامل�ضادقة  االن�ضان،  حقوق  حماية  �ضمان  جم��ال 
على االتفاقيات الدولية كافة والتي تكافح جرمية 

االجتار بالب�ضر.
انية  الثَّ ورة  ال��دَّ اأعمال  يف  م�ضاركته  خالل  وبني 
باالأ�ضخا�ض  االجت��ار  ملكافحة  احلكومي  للمنتدى 
يومني  م��دار  على  ُعقد  وال��ذي  االأو���ض��ط،  رق  ال�ضَّ يف 
تقنية  عرب  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  يف 
االت�ضال املرئي عن ُبعد، اإنَّ االردن مل يدخر جهًدا 
ودعم  الوطني  واملوؤ�ض�ضي  القانوين  االطار  اإر�ضاء  يف 
وال��دول��ي��ة  واالقليمية  الوطنية  اجل��ه��ود  جميع 

مبكافحة هذه اجلرمية.
عام  ا  خا�ضً قانوًنا  اأ�ضدر  االأردن  اأنَّ  اإىل  ولفت 
2009 ت�ضمن احكاًما خا�ضة مبعاجلة هذه اجلرمية، 
على  حر�ضها  اكدت  كافة  النافذة  الت�ضريعات  واأنَّ 
تطبيق ما التزم به االردن من مواثيق دولية توؤكد 
اإىل  واأ�ضار  ورعايته.  االن�ضان  حقوق  حماية  على 
بالب�ضر  االجت��ار  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  جهود 
لقانون  معدل  قانون  م�ضروع  باإقرار  ُترجمت  والتي 
يف  القانونية  اللجنة  قبل  من  بالب�ضر  االجت��ار  منع 
اىل  امل�ضروع  م�ضودة  حتويل  ومتَّ  ال���وزراء،  جمل�ض 

جمل�ض االأمة الإقراره.

من  م��زي��ًدا  ت�ضمن  ال��ق��ان��ون  م�����ض��روع  اأنَّ  وب��ني 
عن  ف�ضاًل  واملت�ضررين  عليهم  للمجني  احلماية 
جرائم  مرتكبي  بحق  الرادعة  العقوبات  ت�ضديد 
�ضندوق  اإن�ضاء  اىل  باالإ�ضافة  بالب�ضر،  االجت���ار 
االردن  من  حر�ضا  وذل��ك  عليهم  املجني  لتعوي�ض 
على توفري اليات اال�ضتجابة الوطنية ملكافحة هذه 

اجلرمية.
ملكافحة  الوطنية  اال�ضرتاتيجية  اإىل  وا���ض��ار 
والتي   2022  -2019 ل��الأع��وام  بالب�ضر  االجت���ار 
يف  وتتمثل  ال��ه��ام��ة  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د  تت�ضمن 
الوقاية واحلماية واملالحقة الق�ضائية والت�ضاركية 
عن  ف�ضال  بالب�ضر  االجت���ار  مكافحة  يف  وال��ت��ع��اون 
مواكبتها م�ضروع تعديل قانون منع االجتار بالب�ضر، 
متخ�ض�ض  ق�ضاء  اي��ج��اد  ���ض��رورة  على  وتركيزها 
من  مزيد  وتقدمي  بالب�ضر  االجت��ار  بق�ضايا  للنظر 
واجراء  اجلرمية  هذه  ل�ضحايا  والرعاية  احلماية 

درا�ضات بحثية متخ�ض�ضة يف هذه املجال.
بالب�ضر  االجتار  ملنع  الوطنية  اللجنة  اإنَّ  وقال 
تنفيذ  متابعة  على  تعمل  ال��ع��دل  وزارة  برئا�ضة 
اال�ضرتاتيجية  اه���داف  ع��ن  املنبثقة  االن�ضطة 
مع  للتعامل  الوطنية  االحالة  اآلية  على  والتدريب 

�ضحايا االجتار بالب�ضر.
بالب�ضر  االجتار  ملنع  الوطنية  اللجنة  اأنَّ  ُيذكر 
ان�ضاء  ابرزها  خا�ضة  اج���راءات  ع��دة  اتخذت  قد 
االجتار  مكافحة  -وح��دة  متخ�ض�ض  تنفيذي  جهاز 
بالب�ضر،  االجت���ار  ق�ضايا  م��ع  للتعامل  بالب�ضر-؛ 
ل��وزارة  ابع  التَّ ك��رام��ة  دار  ان�ضاء  اىل  باالإ�ضافة 
التنمية االجتماعية الإيواء �ضحايا االجتار بالب�ضر 
والقانونية  والنف�ضية  ال�ضحية  امل�ضاعدات  وتقدمي 

وتوفري خدمات االيواء االآمن واملاأكل والتاأهيل.

*عمان 
اأّكدت املوؤ�ض�ضة العامة للغذاء والدواء اأن تطبيق 
تعليمات برنامج دعم املر�ضى لن يوؤثر على االأ�ضعار 

الر�ضمية لالأدوية امل�ضجلة لديها.
وبح�ضب بيان املوؤ�ض�ضة االأربعاء، يهدف الربنامج 
تتواءم  مالية  بتكلفة  للمر�ضى  االأدوي��ة  تاأمني  اإىل 
�ضركات  خ��الل  م��ن  للمواطن  املعي�ضية  وال��ظ��روف 
وتو�ضيع  املوؤ�ض�ضة،  وم��راق��ب��ة  ب��اإ���ض��راف  االأدوي����ة 
�ضريحة املر�ضى امل�ضتخدمني لالأدوية احلديثة التي 
اإ�ضافة  املر�ضية،  حاالتهم  عالج  يف  فعاليتها  اأثبتت 
اإىل تعزيز التعاون بني جميع ال�ضركاء امل�ضاهمني يف 
توفري العالجات التي اأثبتت فعاليتها بعالج احلاالت 

املر�ضية ب�ضعر عادل.
جهودها  يعك�ض  الربنامج  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأو�ضحت 
و�ضول  و�ضمان  ال��دوائ��ي،  االأم��ن  لتعزيز  امل�ضتمرة 
ت�ضجيع  خالل  من  عادل  ب�ضعر  املواطن  اإىل  ال��دواء 
�ضركات االأدوية على اعتماد برامج حق املري�ض يف 
الو�ضول للدواء، �ضمن بروتوكوالت عالجية حمّددة 
الدوائي.  والت�ضويق  الرتويج  �ضمن  تندرج  اأال  على 

اإّن  مهيدات  نزار  الدكتور  املوؤ�ض�ضة  عام  مدير  وقال 
اأول��وي��ات  يت�ضدر  للمواطن  ال��دوائ��ي  االأم��ن  �ضمان 
املوؤ�ض�ضة، وهي حري�ضة على اأن يح�ضل املر�ضى على 
اأدويتهم مبا يتالءم مع املعايري الدقيقة التي تلتزم 

بها.
تعتمد  الربنامج  عمل  اآلية  اأن  املوؤ�ض�ضة  وبينت 
على تقدمي مقرتح خطوات حت�ضل عليه من �ضركات 
مديرية  يف  املخت�ضني  قبل  من  لدرا�ضتها  االأدوي���ة 
تنفيذها  اآلية  واعتماد  العتمادها  متهيًدا  ال��دواء، 

مبا ي�ضمن امَلاأمونية وال�ضرية.
على  تطبق  الربنامج  تعليمات  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
واأدوي��ة  جني�ض،  لها  لي�ض  التي  االأ�ضيلة  االأدوي���ة 
ال�ضرطان  واأدوية  )البيولوجية(،  احليوية  التقانة 
باأنواعها، واالأدوية امل�ضعرة للجمهور باأعلى من 150 
دينارا. وذكرت املوؤ�ض�ضة اأن امل�ضتفيدين من الربنامج 
الذي ال تقل مدته عن �ضنة من تاريخ بدء تطبيقه؛ 
املوؤهلني  امل��وؤم��ن��ني  غ��ري  اأو  امل��وؤم��ن��ون  امل��ر���ض��ى  ه��م 
للم�ضاركة يف هذا الربنامج وفًقا للعالج املطلوب لدعم 

املري�ض. 

وزير التربية يشارك في جلسة تحضيرية 
لالجتماع العالمي للتعليم 2020

*عمان 
�ضارك وزير الرتبية والتعليم ورئي�ض اللجنة الوطنية االأردنية 
يف  اأم�ض،  اول  النعيمي  تي�ضري  الدكتور  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
للتعليم  العاملي  االجتماع  ت�ضبق  التي  التح�ضريية  الفنية  اجلل�ضة 
)GEM2020( والذي �ضيعقد يوم غد اخلمي�ض. ويهدف االجتماع 
العاملي للتعليم، اإىل اإيجاد التزام �ضيا�ضي جماعي على اأعلى م�ضتوى 
كورونا،  ازم��ة  من  التعايف  مرحلة  يف  للتعليم  االأول��وي��ة  الإع��ط��اء 
وت�ضريع التقدم نحو الهدف الرابع من اأهداف التنمية امل�ضتدامة - 
خطة التعليم لعام 2030. وناق�ضت اجلل�ضة التح�ضريية التي عقدت 
للوزارة االربعاء،  املرئي بح�ضب بيان �ضحايف  عرب تقنية االت�ضال 
ق�ضايا تتعلق بحماية التمويل املحلي والدويل للتعليم، واإعادة فتح 
املدار�ض ب�ضكل اآمن، والرتكيز على ال�ضمولية والعدالة وامل�ضاواة بني 
والتعلم، وت�ضخري احل�ضول  التدري�ض  التفكري يف  واإعادة  اجلن�ضني، 
واأكد  مت�ضاوي.  ب�ضكل  للتعلم  والتكنولوجيا  التوا�ضل  خدمات  على 
التعليم  متويل  وم�ضاألة  االجتماع  هذا  اأهمية  النعيمي،  الدكتور 
التي  للجهود  تقديره  عن  معربًا  احلالية،  العاملية  االأزمة  �ضياق  يف 
الداخل  يف  االأردن  و�ضركاء  املختلفة  الدولية  املنظمات  تبذلها 
واخلارج يف دعم اململكة ل�ضمان ا�ضتجابة التعليم لالأزمة احلالية، 
م�ضريا جلهود احلكومة االأردنية يف اال�ضتجابة للتحديات النا�ضئة 
يف جمال التعليم. وقال، اإن وزارة الرتبية والتعليم عملت يف �ضوء 
على  اجلائحة،  ب�ضبب  التعليم  قطاع  على  ط��راأت  التي  التحديات 
التعليمية  املن�ضات  طريق  عن  التعليم  ا�ضتمرارية  على  املحافظة 
مع  التعامل  على  املعلمني  وتدريب  للجميع،  التعليم  و�ضول  و�ضمان 
ال�ضحي  التعلم عن بعد. وبني �ضرورة االهتمام باجلانب  متطلبات 
من خالل اإعداد بروتوكول �ضحي للطلبة واملعلمني، موؤكدًا �ضرورة 
من  اأن��ه  اأظ��ه��رت  التي  احلالية  االأزم���ة  نتيجة  بت�ضاركية  العمل 
ال�ضروري بناء النظام التعليمي للم�ضتقبل واأهمية التعاون العاملي 
اأ�ضا�ضية  كركائز  واخلا�ض  العام  القطاعني  بني  ال�ضراكات  وعقد 

وخلق عامل اأكر ا�ضتدامة من الناحية التعليمية.

*عمان 
االنتخابات  على  الرقابة  فريق  رئي�ض  اأعلن 
النقابة  جمل�ض  ع�ضو  املحامني  نقابة  يف  النيابية 
حمامني   1006 م�ضاركة  عن  العدوان،  وليد  املحامي 
يف الرقابة على االنتخابات النيابية التي �ضتجري 

يف العا�ضر من ت�ضرين الثاين املقبل.
الهيئة  اإن  االرب��ع��اء،  بيان  يف  ال��ع��دوان  وق��ال 
امل�ضتقلة لالنتخابات اعتمدت فريق املحامني الذين 
وزودت  االنتخابات،  على  الرقابة  يف  �ضي�ضاركون 

من  نخبة  ت�ضم  التي  املعتمدة  باالأ�ضماء  النقابة 
والقانونية  العملية  اخل��ربة  ا�ضحاب  من  املحامني 
املتميزة. وا�ضاف، اأن جلنة احلريات العامة وحقوق 
تنفيذ  املقبل  اال�ضبوع  �ضتبداأ  النقابة،  يف  االإن�ضان 
برنامج دورات تدريبية حول اآلية وكيفية الرقابة 
غرفة  و�ضتخ�ض�ض  النيابية،  االن��ت��خ��اب��ات  على 
الفرعية  اللجان  و�ضتكون  االق���رتاع،  ي��وم  عمليات 
غرفة  مع  االرت��ب��اط  �ضباط  هي  للنقابة  التابعة 

عمليات النقابة.

وزارة الصحة :تشكيل لجنة لتقييم 
الوضع الوبائي في المملكة

مجلس الوزراء يقّر الخّطة الوطنّية 
لعناصر التراث الثقافي غير الماّدي

وزير العدل: إقرار مسودة تعديل قانوني تتضمن 
عقوبات رادعة على جرائم االتجار بالبشر

الغذاء والدواء: تطبيق تعليمات برنامج 
دعم المرضى لن يؤثر على أسعار األدوية

1006 محامين يشاركون في 
الرقابة على االنتخابات النيابية

*عمان 
دعت منظمة ال�ضحة العاملية، �ضانعي االأفالم 
ال�ضحة  وموؤ�ض�ضات  االإنتاج  و�ضركات  امل�ضتقلني 
واملجتمعات  احلكومية  غري  واملنظمات  العامة، 
اأنحاء  جميع  م��ن  ال�ضينما  وم��دار���ض  وال��ط��الب 
اإىل  االأ�ضلية  الق�ضرية  اأفالمهم  لتقدمي  العامل 
م�ضابقة مهرجان اأفالم »ال�ضحة للجميع« الثاين.

ويهدف املهرجان، وفق بيان �ضادر عن املنظمة 
اإىل   ،2020 عام  اإطالقه  جرى  ال��ذي  االأرب��ع��اء، 
توظيف طاقات جيل جديد من مبتكري االأفالم 

والفيديو لدعم ق�ضايا ال�ضحة العاملية.
وقال املدير العام للمنظمة الدكتور تيدرو�ض 
عن  ب��االإع��الن  تفخر  املنظمة  اإن  غيربي�ضو�ض، 
للجميع”،  “ال�ضحة  ملهرجان  الثانية  ال���دورة 
م�ضاركات  تّلقي  اإىل  املنظمة تتطلع  اأن  اإىل  الفتا 
لتعزيز  املنظمة  مهمة  من  م�ضتوحاة  اإبداعية 
وخدمة  اآم��ًن��ا  ال��ع��امل  على  واحل��ف��اظ  ال�ضحة 

امل�ضت�ضعفني.
مع  ال��ع��ام  ه��ذا  امل�ضابقة  ف��ئ��ات  و�ضتتوافق 
التغطية  فئة  وهي  للمنظمة،  العاملية  االأه��داف 
لالأفالم  خم�ض�ضة  و�ضتكون  ال�ضاملة؛  ال�ضحية 
غري  واالأم��را���ض  العقلية  ال�ضحة  تتناول  التي 
ال�ضاملة  ال�ضحية  التغطية  وق�ض�ض  ال�ضارية، 
ولي�ض  املعدية،  باالأمرا�ض  املرتبطة  االأخ���رى 

فئتي  اإىل  ا�ضافة  ال��ط��وارئ،  ح��االت  من  ج��زًءا 
ورفاهية  واأف�����ض��ل  ال�ضحية  ال��ط��وارئ  ح���االت 
الفئات  من  فئة  ولكل  احلّكام،  و�ضَيقبل  اأف�ضل. 
اأفالًما وثائقية ق�ضرية اأو اأفالًما خيالية )مدتها 
ق�ضرية  فيديو  ومقاطع  دق��ائ��ق(،   8 اإىل   3 م��ن 
الر�ضوم  اأف��الم  اأو  االجتماعي  التوا�ضل  لو�ضائل 

املتحركة )مدتها من 1 اإىل 5 دقائق(.
اإنتاج  من  لفيلم  اأخرى  جوائز  ثالث  و�ضُتمنح 
لل�ضباب،  موجه  �ضحي  تعليمي  وفيلم  الطالب، 
التوا�ضل  ملن�ضات  ح�ضرًيا  م�ضمم  ق�ضري  وفيديو 

االجتماعي.
التقدمي  اأن  اإىل  بيانها،  يف  املنظمة  واأ�ضارت 
ت�ضرين   24 من  مفتوح  املهرجان  يف  للم�ضاركة 
االأول اجلاري اإىل 30 من �ضهر كانون الثاين لعام 
2021. ووفق املنظمة، �ضيقوم فنانون م�ضهود لهم 
مبراجعة  واملو�ضيقى  ال�ضينما  �ضناعة  من  بالنقد 
ال�ضحة  منظمة  خ���رباء  م��ع  امل��خ��ت��ارة  االأف����الم 
العام  للمدير  بالفائزين  والتو�ضية  العاملية، 
و�ضيتم  النهائي،  القرار  �ضيتخذ  الذي  للمنظمة 
�ضهر  بحلول  املحلفني  هيئة  ت�ضكيل  عن  االإع��الن 

كانون الثاين 2021.
وملزيد من املعلومات، زيارة املوقع التايل: 
https://www.who.int/film-
.festival

الصحة العالمية تدعو المهتمين للمشاركة 
بمهرجان أفالم الصحة للجميع الثاني
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*عّمان 
والربنامج  لل�ضرطان  احل�ضني  موؤ�ض�ضة  اأطلقت 
يف  ك��ارف��ور  مع  بالتعاون  الثدي  ل�ضرطان  االأردين 
االأردن، االربعاء، حملة جلمع التربعات تزامنًا مع 
احلملة الوطنية التي ُتطلق يف ت�ضرين االأول من كل 

عام لت�ضجيع الك�ضف املبكر عن �ضرطان الثدي.
املقتدرات  غري  ال�ضيدات  لدعم  احلملة  وتهدف 
لهن  املاموجرام  فحو�ضات  اإجراء  تكاليف  بتغطية 

الدعم  ه��ذا  وي��اأت��ي  لل�ضرطان.  احل�ضني  مركز  يف 
بني   2012 ع��ام  منذ  املمتدة  لل�ضراكة  ا�ضتكمااًل 
حملة  دعم  يف  لل�ضرطان،  احل�ضني  وموؤ�ض�ضة  كارفور 
التي  امل��ب��ارك،  رم�ضان  �ضهر  خ��الل  حياتي  زكاتكم 
اإ�ضافة ع�ضرة  يتم من خاللها ت�ضجيع الزبائن على 
اأمناء  ِقبل  م��ن  فواتريهم  اإىل  اختياريًا  ق��رو���ض 
احل�ضني  موؤ�ض�ضة  ع��ام  مدير  وثمنت  ال�ضناديق. 
امل�ضتمر  ك��ارف��ور  دع��م  قطام�ض  ن�ضرين  لل�ضرطان 

حلمالت وبرامج موؤ�ض�ضة ومركز احل�ضني لل�ضرطان، 
الذي يعترب مثاال طيبا على امل�ضوؤولية االجتماعية 
زبائنهم،  ب��ني  ال��ع��ط��اء  روح  لتعزيز  ل��ل�����ض��رك��ات، 
وامل�ضاهمة يف ن�ضر الوعي حول اأهمية الك�ضف املبكر 

لل�ضيدات الذي ي�ضهم باإنقاذ حياتهن.
اآالن  االأردن  ك���ارف���ور  م��دي��ر  ق���ال  جهته  م��ن 
و�ضرنى  جمتمعنا  بدعم  ملتزمون  “نحن  اأجنلربت 
امل�ضتقبل  يف  املثمرة  وال�ضراكات  التعاون  من  املزيد 

احلملة  هدف  دعم  على  عمالءنا  ون�ضجع  القريب، 
فواتريهم،  اإىل  قرو�ض  ع�ضرة  اإ�ضافة  طريق  عن 
حياة”يذكر  اإنقاذ  يف  ي�ضهم  قد  الدعم  من  فالقليل 
بقيادة  يعمل  الثدي  ل�ضرطان  االأردين  الربنامج  اأن 
وينظم  لل�ضرطان،  احل�ضني  ومركز  موؤ�ض�ضة  ودع��م 
العديد من احلمالت والن�ضاطات على مدار العام ويف 
املحلي  املجتمع  لتوعية  اململكة  حمافظات  خمتلف 

باأهمية الك�ضف املبكر عن ال�ضرطان.

*البحر امليت 
االرب��ع��اء،  امل��ي��ت،  البحر  يف  اختتمت 
لالإعالميات  ع�ضر  ال�ضاد�ض  املوؤمتر  فعاليات 
يف  »االإع���الم  بعنوان  عقد  ال��ذي  العربيات 

مواجهة العنف �ضد املراأة ال�ضيا�ضية«.
واو���ض��ى امل��وؤمت��ر ال��ذي ج��اء بدعم من 
يف  ال��ق��رار  �ضنع  من  الن�ضاء  متكني  برنامج 
الوكالة  قبل  م��ن  املنفذ  االأو���ض��ط  ال�ضرق 
زد(،  اآي  )ج��ي  ال���دويل  للتعاون  االمل��ان��ي��ة 
االإحتادية  االأملانية  الوزارة  عن  وبالنيابة 
ب�ضرورة  والتنمية،  االقت�ضادي  للتعاون 
جميع  جت���ّرم  ال��ت��ي  الت�ضريعية  احلماية 
العنف  فيها  مبا  امل��راأة،  �ضد  العنف  اأ�ضكال 
اأ�ضا�ض  على  الن�ضاء  �ضد  والتمييز  ال�ضيا�ضي 
االعالمية  امل��م��ار���ض��ات  وتنظيم  �ضيا�ضي، 
م��ن خ���الل و���ض��ع م��ر���ض��د اإع���الم���ي ل��ل��دول 
اأه��م��ي��ة تدريب  امل�����ض��ارك��ة. واك���د امل��وؤمت��ر 

االإعالميني واالعالميات، وبخا�ضة املعنيني 
الربملان  يف  ال�ضيا�ضية  الن�ضاطات  بتغطية 
القرار  �ضنع  وم��واق��ع  احل��ك��وم��ي،  وال�����ض��اأن 
يف  االج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  خ�ضو�ضية  ع��ل��ى 
ت�ضجيع  اىل  ا�ضافة  االخبارية،  التغطية 
وحملية  وطنية  و�ضبكات  حتالفات  ت�ضكيل 
ال�����ض��اأن  يف  امل��ن��خ��رط��ات  للن�ضاء  داع��م��ة 
اىل  والوقوف  وتدريبهن  ملنا�ضرتهن  العام 
جانبهن واحلر�ض على ان يكون االإعالميون 

واالعالميات جزءا من هذا التحالف.
ال�ضورة  تغيري  اىل  امل��وؤمت��ر  دع��ا  كما 
�ضنع  مواقع  يف  وبخا�ضة  للن�ضاء،  النمطية 
عنفا  تعترب  التي  االأفعال  وتو�ضيح  القرار 
م�ضاركة  اأهمية  املراأة، وتعزيز  �ضيا�ضيا �ضد 
م�ضلحة  اأنها  اعتبار  على  ال�ضيا�ضية  امل��راأة 
املعيار  باأهمية  االل��ت��زام  وكذلك  وطنية، 
ال�ضرف  “ميثاق  امل��ه��ن��ي  للعمل  ال��ر���ض��م��ي 

كل  يف  فاعل  ب�ضكل  وتطبيقه  االعالمي”، 
املوؤ�ض�ضات االإعالمية، وتعميق ال�ضراكة بني 
الرجل واملراأة و�ضوال اىل اال�ضتثمار االمثل 
يف راأ�ض املال الب�ضري. واو�ضى املوؤمتر اي�ضا 
اآليات وطنية ذات  واإيجاد  ب�ضرورة حتديد 
ال�ضكاوى  تقدمي  حرية  ت�ضمن  م�ضداقية، 
ي�ضمن  ومبا  حمايد،  ب�ضكل  فيها  والتحقيق 
ع���دم االإف�����الت م��ن ال��ع��ق��اب، وااله��ت��م��ام 
املمار�ضات  عن  الدرا�ضات  من  املزيد  باإجراء 
االإعالمية فى العامل العربي، وكذلك ايجاد 
يف  الن�ضاء  لتدخل  متنوعة  ا�ضرتاتيجيات 
للحد  وجماعيا  فرديا  االإعالمية  الو�ضائل 

من ا�ضتغالل املراأة.
للموؤمتر  اخلتامية  اجلل�ضة  خالل  ومت 
التوقيع من قبل امل�ضاركني على لوحة دعم 
والقيادية  واالعالمية،  ال�ضيا�ضية،  امل��راة 

القادرة على التحدي والتغيري.

*عّمان 
ن��ّظ��م��ت ���ض��رك��ة اأم��ن��ي��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
جل�ضة  ال�ضحية،  للتوعية  امللكية  اجلمعية 
نقا�ضية بعنوان “م�ضاهمات برنامج املدار�ض 

ال�ضحية على االأطفال«. 
االجتماعية  امل�ضوؤولية  مديرة  واكدت 
�ضاهني،  نيكول  اأمنية  �ضركة  يف  واالبتكار 
ظل  يف  لالأطفال  ال�ضحي  الروتني  اأهمية 
اليومي  الروتني  وتغيري  ُبعد،  عن  التعلم 
ح��دوث  لتجنب  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  خ���الل 
اإ�ضكاليات �ضحّية و�ضرح جمموعة العوامل 
النف�ضية  االأطفال  �ضحة  على  توؤثر  التي 
ودور االأهل يف تعزيز �ضحة اأطفالهم خالل 

فرتة احلجر ال�ضحي.   
ال�������ض���راك���ة   وت����ن����اول����ت ����ض���اه���ني 
اال�ضرتاتيجية بني اأمنية واجلمعية لتنفيذ 
دعم  خالل  من  ال�ضحية  املدار�ض  برنامج 
الزرقاء  حمافظتي  يف  حكومية  مدار�ض   5
واإربد ملدة 5 �ضنوات، جلعل بيئة التعلم يف 
للطالب.  واأمانًا  �ضحة  اأكر  املدار�ض  هذه 
وقدم ا�ضت�ضاري االأطفال والعناية احلثيثة 

الن�ضائح  الدكتور فرا�ض ربيع جمموعة من 
اليومي  الروتني  للتعامل مع  الطلبة  الأهايل 
لالأطفال من خالل ايجاد وقت حمدد للنوم 
والدرا�ضة واالختالط االجتماعي وغريها. 

امل��دار���ض  ب��رن��ام��ج  ُمن�ضقة  وع��ر���ض��ت 
ال�ضحية  للتوعية  امللكية  اجلمعية  يف 
امل��دار���ض  م�ضروع  ب��رك��ات  �ضهري  املهند�ضة 
الطالب  �ضّحة  حت�ضني  يف  ودوره  ال�ضحية 
اإىل  الفتة  كورونا،  جائحة  خالل  خا�ضة 

للمدار�ض  الوطني  االعتماد  برنامج  ان 
اجلمعية  واأطلقته  �ضبق  ال��ذي  ال�ضحية 
والتعليم  الرتبية  وزارت���ي  م��ع  بالتعاون 
بيئة  وتطوير  تعزيز  اإىل  يهدف  وال�ضحة 

�ضحّية واآمنة يف املدار�ض. 

*عمان 
برنامج  من  وطالبة  طالبا   812 ا�ضتفاد 
عمان  جامعة  اأطلقته  الذي  الدرا�ضية  املنح 
لطلبة  واجل��زئ��ي  الكلي  ب�ضّقيها  العربية 

البكالوريو�ض واملاج�ضتري.
وقالت اجلامعة يف بيان االأربعاء، اإن هذا 
الربنامج يندرج يف باب امل�ضوؤولية املجتمعية 
تقدمي  يف  روؤيتها  من  وانطالقا  للجامعة، 
علمية  اأبحاث  واإنتاج  متميز،  جامعي  تعليم 
املعرفة  و�ضيادة  املجتمع،  تخدم  اإبداعية 
التنمية  يف  وامل�ضاهمة  اجل���ودة،  وحتقيق 
امل�ضوؤولية  ا�ضت�ضعار  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضاملة، 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  للم�ضاهمة،  املجتمعية 
من  للتخفيف  االأخ���رى  ال��وط��ن  موؤ�ض�ضات 
التحديات التي يواجهها املجتمع؛ كالبطالة 
والفقر  باملئة،   23 اإىل  ن�ضبتها  و�ضلت  التي 
الذي قارب 16 باملئة وارتفاع ن�ضبة االأ�ضقاء 
الذين ي�ضكلون نحو 30 باملئة من  الالجئني 
االأردن  بعدها  اأ�ضبح  والتي  ال�ضكان  ع��دد 
لالجئني  م�ضت�ضيفة  عامليًا  دولة  اأكرب  ثاين 
وياأتي  لبنان.  بعد  ال�ضكان  عدد  اإىل  ن�ضبة 

بالطلبة  اخلا�ض  الدرا�ضية  املنح  برنامج 
اأكادمييًا ملوا�ضلة تعليمهم اجلامعي  املوؤهلني 
دون  املالية  اإمكانياتهم  قلة  حتول  الذين 

اأخذ فر�ضتهم يف التعليم العايل.
واأ�ضاف البيان اأن جامعة عّمان العربية 
تت�ضدر لهذه اجلهود بتقدمي مثل هذه املنح 
الأبناء  التعليم  فر�ض  زيادة  يف  ت�ضهم  التي 
اجلامعية  بالبيئة  تتمتع  كونها   املجتمع 
واالإب����داع  التميز  حت��ق��ق  ال��ت��ي  اجل��اذب��ة 
ارتقائها  جانب  اإىل  وامل��ع��ريف،  االأك��ادمي��ي 
العليا؛  والدرا�ضات  العلمي  البحث  مب�ضتوى 
املرتبط  التطبيقي  العلمي  البحث  خا�ضة 

بخطط التنمية.
االأول  ق�����ض��م��ني،  يف  ال��ربن��ام��ج  وي���اأت���ي 
اجلامعة  تقوم  وفيه  اجلزئية،  املنح  وه��و 
البكالوريو�ض  لطالب  جزئية  منح  بتقدمي 
عدد  املنح  ه��ذه  من  وا�ضتفاد  واملاج�ضتري، 
البكالوريو�ض  580 طالًبا من طالب مرحلة 
وال�ضورية  االأردنية  منها  جن�ضيات  عدة  من 
منها  ا�ضتفاد  كما  وغ��ريه��ا،  والفل�ضطينية 
عدة  م��ن  املاج�ضتري  باحثي  م��ن   58 اأي�ضا 

منحة   638 وب��اإج��م��ايل  ��ا،  اأي�����ضً جن�ضيات 
املنح  وه���و  ال��ث��اين  الق�ضم  اأم���ا  درا���ض��ي��ة. 
الكاملة، وا�ضتفاد منها 160 طالًبا من طالب 
مرحلة البكالوريو�ض من جن�ضيات خمتلفة، 
املاج�ضتري  باحثي  من   16 منها  ا�ضتفاد  كما 
 176 وباإجمايل  ا،  اأي�ضً جن�ضيات  ع��دة  من 
اجلامعة  اأن  البيان  واأك��د  درا�ضية.  منحة 
تقدم هذه املنح من خالل �ضندوق املنح الذي 
من  بقرار  ت�ضكل  به  خا�ضة  جلنة  تديره 
جمل�ض اأمناء اجلامعة، ا�ضتنادًا اإىل “ نظام 
جمل�ض  اأقره  املنح” الذي  �ضندوق  تعليمات 
االأم��ن��اء اأي�����ض��ًا، وال���ذي ي��ح��دد اإج���راءات 
التقدم للمنح ومعايري املنح واأُ�ض�ض املفا�ضلة 

بني املتقدمني.
ي�ضار اإىل ان التقدم متاح جلميع الطلبة 
املنتظمني واجلدد من خالل رابط اإلكرتوين 
التوا�ضل  و�ضفحات  اجلامعة  موقع  على 
االجتماعي، بالتن�ضيق مع موؤ�ض�ضات القطاع 
اخل���ريي ال�����ض��ري��ك��ة ال��ت��ي ت��ت��وىل حتديد 
ا���ض��ت��ح��ق��اق ال��ط��ال��ب وف���ق ب��رن��ام��ج بحث 

اجتماعي لديهم.

*عمان 
االأردين  ال��ع��م��ايل  امل��ر���ض��د  ط���ال���ب 
احل�ضانات  اإغ��الق  بقرار  النظر  ب��اإع��ادة 
اإىل  ي��وؤدي  اأن  �ضاأنه  ملا  االأطفال  وريا�ض 
ان�����ض��ح��اب امل����راأة م��ن ���ض��وق ال��ع��م��ل. ويف 
املر�ضد  اق���رتح  االأرب���ع���اء،  اأ���ض��دره  ب��ي��ان 
وقائية  �ضحية  ب��روت��وك��والت  ت��ط��وي��ر 
وريا�ض  احل�ضانات  ب��دور  خا�ضة  حازمة 
عملها  دمي��وم��ة  على  للحفاظ  االأط��ف��ال 
كورونا  فريو�ض  تف�ضي  و�ضائل  تقليل  مع 
يف  ال��دور  ه��ذه  اأهمية  مبينا  خاللها،  من 

فيها  يعمل  التي  االقت�ضادية  االأن�ضطة 
اخلدمات  اإىل  باالإ�ضافة  الن�ضاء،  اآالف 
االأ�ضا�ضي  والدعم  تقدمها  التي  التكميلية 
الأ�ضرهن.  العي�ض  ك�ضب  من  االأ�ضر  لتمكني 
ما�ضة  بحاجة  االأردن  يف  اأننا  البيان  واأكد 
على  الن�ضاء  لت�ضجيع  حوافز  تقدمي  اإىل 
هذه  يف  وال�ضيما  العمل،  ب�ضوق  االلتحاق 
املرحلة التي تواجه فيها االأ�ضر املزيد من 
وخ�ضارة  الدخول  تراجع  جراء  ال�ضغوط 
وزيادة  القائمة  الوظائف  اآالف  ع�ضرات 
اأن  اإىل  املر�ضد  واأ���ض��ار  الفقراء.  اأع��داد 

احل�ضانة  دور  ب��اإغ��الق  العمل  ا�ضتمرار 
اجلهود  جميع  تقو�ض  االأط��ف��ال  وريا�ض 
زي��ادة  اإىل  الرامية  واملدنية  الر�ضمية 
مت��ك��ني وم�����ض��ارك��ة امل����راأة االق��ت�����ض��ادي��ة، 
ال�ضتمرار  ال�ضلبية  االآث����ار  م��ن  حم���ذرا 
وريا�ض  احل�ضانة  دور  اإغالق  بقرار  العمل 
االقت�ضادية  املراأة  م�ضاركة  على  االأطفال 
انخفا�ضا  االأكر  الدول  بني  من  تعد  التي 
�ضوق  من  امل��راأة  ان�ضحاب  اأن  اإذ  العامل،  يف 
ال��ع��م��ل اأ���ض��ه��ل ك��ث��ريا م��ن ان��خ��راط��ه��ا به 

للعمل. وعودتها 

التعليم العالي: امتحانات 
منتصف الفصل الجامعي عن ُبعد

*عمان 
التعليم  جمل�ض  اأن  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
الف�ضل  واأعمال  الف�ضل  منت�ضف  امتحانات  جميع  اجراء  قرر  العايل 
اإلكرتونيا،  الكلية  ومتطلبات  اجلامعة  ومتطلبات  التخ�ض�ض  مل�ضاقات 
وعن ُبعد. وبينت الوزارة يف ت�ضريحات �ضحفية اأن جميع االمتحانات 
وبتباعد  االعتيادية  وبالطريقة  اجلامعي  احلرم  يف  جُترى  النهائية 
اجلامعي  للحرم  كبرية  باأعداد  الطلبة  دخول  عدم  ل�ضمان  كاف  زمني 
تراها  التي  بالطريقة  العامة،  وال�ضالمة  ال�ضحة  �ضروط  ومراعاة 
نزاهة  ل�ضمان  ال��الزم��ة  االج���راءات  اتخاذ  مع  منا�ضبة  جامعة  كل 
يف  الب�ضري  الطب  بطلبة  يتعلق  وفيما  االمتحانات.  وم�ضداقية 
طب  وطلبة  وال�ضاد�ضة(  واخلام�ضة  )الرابعة  ال�ضريرية  ال�ضنوات 
)لل�ضنتني  التمري�ض  وطلبة  واخلام�ضة(  الرابعة  )لل�ضنتني  االأ�ضنان 
اجلامعي  احلرم  يف  الطلبة  هوؤالء  تدري�ض  ي�ضتمر  والرابعة(  الثالثة 
من  االأدنى  احلد  ل�ضمان  االأ�ضبوع  اأيام  على  الطلبة  توزيع  مراعاة  مع 
اأعداد الطلبة املتواجدين بنف�ض املكان والزمان وااللتزام باإجراءات 
ال�ضحة وال�ضالمة والربوتوكوالت ال�ضحية ال�ضادرة عن وزارة ال�ضحة 
كذلك  قرر  العايل  التعليم  جمل�ض  ان  الوزارة  وقالت  االأوبئة.  وجلنة 
اأو  م�ضاغل  اأو  ملختربات  حتتاج  التي  امل�ضاقات  تدري�ض  يف  اال�ضتمرار 
يف  بعد،  وعن  اإلكرتونيا،  تعليمها  ميكن  وال  بدنية  اأو  عملية  تطبيقات 
احلرم اجلامعي وبالطريقة االعتيادية مع مراعاة وجود احلد االأدنى 
ال�ضحة  ب�ضروط  وااللتزام  والزمان  املكان  نف�ض  يف  الطلبة  اأعداد  من 
اأع�ضاء  باأن يرتك مو�ضوع اعطاء  املجل�ض  العامة. كما قرر  وال�ضالمة 
اجلامعي  احل��رم  داخ��ل  من  للطلبة  حما�ضراتهم  التدري�ضية  الهيئة 

لروؤ�ضاء اجلامعات التخاذ ما يرونه منا�ضبًا يف هذا ال�ضاأن.
و�ضالمة  �ضحة  على  حفاظا  الوزارة،  بح�ضب  القرارات  هذه  وتاأتي 
الطلبة واأع�ضاء هيئة التدري�ض والعاملني يف موؤ�ض�ضات التعليم العايل 
اأعداد االإ�ضابات بفريو�ض كورونا يف االأيام االأخرية  على �ضوء ازدياد 
 )7( رقم  الدفاع  اأمر  وخا�ضًة  العالقة  ذات  الدفاع  باأوامر  والتزامًا 

وتعديالته.

األردنية تتابع شؤون
 طلبتها الدوليين

*عمان 
اململكة  يف  ال�ضفارات  وممثلي  الثقافيني  امللحقني  م��ن  ع��دد  زار 
االأردنية  اجلامعة  يف  والت�ضويق  ال��دويل  الربنامج  دائ��رة  االأرب��ع��اء، 

ملتابعة ق�ضايا الطلبة الدوليني على مقاعد الدرا�ضة.
والت�ضويق  الدويل  الربنامج  ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�ض  م�ضاعد  واأكد 
على  احل��ر���ض  االأرب��ع��اء،  للجامعة  بيان  يف  عبيدات،  زي��د  الدكتور 
الالزمة  الدوليني، وتقدمي اخلدمات  الطلبة  ل�ضوؤون  املتابعة احلثيثة 
الق�ضايا  من  عددا  اللقاء  وناق�ض  درا�ضتهم.  فرتة  خالل  تعينهم  التي 
االمتحانات  تقدمي  وط��رق  بعد  عن  التعلم  اآلية  منها  االأك��ادمي��ي��ة، 
وامللحقني  اجلامعة  بني  والتوا�ضل  االإلكرتونية،  املن�ضات  خالل  من 

الثقافيني ب�ضكل دوري للوقوف على ق�ضايا الطلبة الدوليني كافة. 

مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة 
لجمع التبرعات بالتعاون مع كارفور

اختتام فعاليات المؤتمر 16 
لالعالميات العربيات بالبحر الميت

جلسة نقاشية عن مساهمات برنامج 
المدارس الصحية على األطفال    

812  طالبا يستفيدون
 من منح جامعة عمان العربية

المرصد العمالي يطالب بإعادة 
النظر بقرار إغالق الحضانات

الغذاء والدواء تتلف طنا من المواد 
الغذائية بمصنع حلويات مخالف

التربية توضح دوام المعلمين 
والعاملين في مركز الوزارة والمديريات

األوقاف تصدر الحقيبة 
العلمية األولى لعام 2019

*عمان
العامة  للموؤ�ض�ضة  التابعة  والتفتي�ض  الرقابة  ك��وادر  �ضبطت 
م�ضنعا  املخت�ضة،  االمنية  االجهزة  مع  وبالتن�ضيق  والدواء  للغذاء 
غري مرخ�ض النتاج وبيع احللويات يفتقر لال�ضرتاطات ال�ضحية يف 
امل�ضبوطة داخل  الغذائية  املواد  من  واأتلفت طنا  الر�ضيفة،  مدينة 

امل�ضنع املخالف.
واأو�ضحت املوؤ�ض�ضة يف بيان ا�ضدرته االأربعاء، اإجراءاتها املتخذة 
اآالت االنتاج امل�ضتخدمة واأغلقت امل�ضنع  ال�ضاأن؛ حيث حجزت  بهذا 
املخت�ضة  اجلهات  اىل  عليه  القائمني  حولت  كما  االحمر،  بال�ضمع 

التخاذ االإجراءات القانونية بحقهم.
التابعة  والتفتي�ض  ال��رق��اب��ة  ف��رق  اأن  املوؤ�ض�ضة  واأك���دت 
على  مكثفة  رقابية  ج��والت  تنفذ  وال��غ��ذاء  املناطق  ملديريتي 
جلميع  الغذائية  املن�ضاآت  ا�ضتكمال  من  للتاأكد  ال�ضاعة  م��دار 
وتداول  النتاج  ال�ضحية  باال�ضرتاطات  والتزامها  الرتاخي�ض، 
للمواطنني،  و�ضحي  ام��ن  غ��ذاء  تاأمني  ل�ضمان  وذل��ك  ال��غ��ذاء، 
�ضحتهم  مت�ض  �ضلبية  ممار�ضات  اي  مع  التهاون  عدم  على  م�ضددة 
معها  التوا�ضل  اىل  امل��واط��ن��ني  املوؤ�ض�ضة  ودع��ت   . و�ضالمتهم 
من  ال�ضاعة  م��دار  وعلى  مالحظة  او  �ضكوى  اي  وج��ود  حال  يف 
االإل��ك��رتوين  وال��ربي��د   117114 امل��ج��اين  ال�ضكاوى  خ��ط  خ��الل 
الرقم  على  اب  الوات�ض  تطبيق  وع��رب   info@JFDA.Jo

.0795632000

*عمان 
واالإداري���ات  املعلمات  عمل  ان  والتعليم،  الرتبية  وزارة  قالت   
�ضيكون  �ضنوات،   4 من  اقل  احل�ضانة  �ضن  يف  اأطفال  لديهن  اللواتي 
تعلم  دوام  مبتابعة  واملتعلقة  بهن  املناطة  االعمال  النحاز  بعد  عن 
الطلبة عن بعد، او احل�ضور اىل مكان العمل عند ال�ضرورة بالتن�ضيق 

مع الرئي�ض املبا�ضر.
دوام  تنظيم  �ضيتم  انه  االربعاء،  لها  تعميم  يف  ال��وزارة  وبينت 
اطفال،  لديهن  لي�ض  ممن  واالإداريات  واملعلمات  واالإداريني،  املعلمني 
بحيث ال يزيد عدد املوجودين داخل املبنى املدر�ضي يف اليوم الواحد 

عن ثلث العدد املقرر يف الت�ضكيالت املدر�ضية.
واأكدت الوزارة ا�ضتمرار العمل بنظام التناوب بن�ضبة 50 باملئة 
يف مركز الوزارة واملديريات، يف حني ي�ضتمر العمل عن بعد لالأخرين، 

على اأن يتم االلتحاق يف العمل يف حال تطلب االأمر ذلك.
بالربوتوكول  التام  االل��ت��زام  �ضرورة  على  ال���وزارة  اأك��دت  كما 
ال�ضحي، وبخا�ضة الكمامات والتباعد اجل�ضدي، واإجراءات التعقيم 

والنظافة وحتت طائلة امل�ضوؤولية.

*عمان 
االإ�ضالمية  وامل��ق��د���ض��ات  وال�����ض��وؤون  االأوق����اف  وزارة  اأ���ض��درت   
لعام  االإ�ضالم  هدي  جملة  اإ���ض��دارات  من  االأوىل  العلمية  احلقيبة 
العلمية  جلهودها  وتوثيقًا  وبراجمها،  عملها  الآلية  تطويرًا   ،2019
والدعوية، وحر�ضًا منها على القيام بواجب الدعوة اإىل اهلل ون�ضر 

العلم ال�ضرعي.
وا�ضتملت احلقيبة على �ضتة اأعداد تناول العدد االأول منها مكانة 
القد�ض وامل�ضجد االأق�ضى والو�ضاية الها�ضمية عليها، وحتدث العدد 
الثاين عن االآليات الرتبوية للنهو�ض باالأ�ضرة امل�ضلمة، والثالث عن 

�ضهر ال�ضيام واأثره على الفرد واملجتمع.
العدد  اأما  واأ�ضرار،  حكم  احلج  عنوان  حتت  الرابع  العدد  وجاء 
العدد  اإىل  اإ�ضافة  املباركة،  النبوية  الهجرة  عن  فكان  اخلام�ض 
عن  الها�ضمية  العلمية  املجال�ض  تناول  ال��ذي  واالأخ���ري  ال�ضاد�ض 
ال�ضحابة الكرام ر�ضوان اهلل عليهم. ووِزعت احلقيبة على الوزارت 
�ضكلت  جلنة  خالل  من  واخلا�ضة  احلكومية  واجلامعات  واملوؤ�ض�ضات 
موؤ�ض�ضات  مع  التوا�ضل  على  االأوقاف  وزارة  من  حر�ضًا  الغاية،  لهذه 

الدولة. 

استمرار االعتماد الخاص ورفع 
الطاقة االستيعابية لبعض 

التخصصات الجامعية
*عمان 

و�ضمان  العايل  التعليم  موؤ�ض�ضات  اعتماد  هيئة  جمل�ض  اأق��ر 
االعتماد  ا�ضتمرار  ال�ضرايرة،  ظافر  الدكتور  برئا�ضة  جودتها 
والبيئة،  املياه  م��وارد  اإدارة  يف  البكالوريو�ض  لتخ�ض�ضات  اخلا�ض 
والعلوم  الزراعية،  احليوية  والتقنيات  النبات،  ووقاية  واالإنتاج 
ال��زراع��ي��ة،  احليوية  التقنيات  وماج�ضتري  وامل�ضرفية،  املالية 

والتخطيط االإقليمي يف جامعة البلقاء التطبيقية.
نظم  يف  البكالوريو�ض  تخ�ض�ضات  االأربعاء  جل�ضته  يف  اقر  كما 
االأعمال،  واإدارة  املحا�ضبية،  املعلومات  ونظم  االإداري��ة،  املعلومات 
وماج�ضتري  امل�ضاريع،  واإدارة  وتخطيط  واالقت�ضاد،  واملحا�ضبة، 
التطبيقية،  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  يف  امل�����ض��اري��ع  واإدارة  امل��ح��ا���ض��ب��ة، 
وعلم  احلياتية،  والعلوم  والريا�ضيات،  الكيمياء،  وبكالوريو�ض 
احلا�ضوب و�ضبكات احلا�ضوب يف جامعة جر�ض، وبكالوريو�ض الرتبية 
اخلا�ضة، وماج�ضتري الرتبية اخلا�ضة واالأ�ضول واالإدارة الرتبوية، 
عمان  جامعة  يف  الرتبوي  النف�ض  وعلم  التدري�ض،  وطرق  ومناهج 
اخلا�ضة  اال�ضتيعابية  الطاقة  رفع  على  املجل�ض  وواف��ق  العربية. 
للتخ�ض�ضات الدبلوم العايل يف االإدارة الرتبوية، وبكالوريو�ض علم 
جر�ض،  جامعة  يف  والوقاية  النباتي  واالإنتاج  والتغذية،  الغذاء 
كلية  يف  االأ���ض��ن��ان  وخم��ت��ربات  ال�ضيدلة،  يف  املتو�ضط  وال��دب��ل��وم 

لومينو�ض اجلامعية التقنية.
ماج�ضتري  تخ�ض�ضي  يف  جدد  طلبة  قبول  باب  فتح  كذلك  واأق��ر 
اإدارة االأعمال، واإدارة املوارد الب�ضرية يف جامعة البلقاء التطبيقية، 
واالعتماد  غرناطة،  كلية  اأمناء  جمل�ض  ت�ضكيل  على  واف��ق  فيما 
كلية  يف  الطهي  فنون  اإدارة  بكالوريو�ض  لتخ�ض�ض  االأويل  اخلا�ض 
دبلوم  لتخ�ض�ض  اخلا�ض  واالعتماد  التقنية،  اجلامعية  لومينو�ض 
للتكنولوجيا،  اجلامعية  العربية  الكلية  يف  الطهي  فنون  متو�ضط 

واإقرار املجاالت املعرفية لبكالوريو�ض اإدارة فنون الطهي.

مقال رئيس التحرير

بق�ضوة  اأح��ي��اًن��ا  اأحت����ّدث 
توؤملني  �ضلبيات  واأنتقد   ، بلدي  عن  والغرية  املحّبة 

ثرواته  على  �ضطوا  ملن  حييت  ما  اأغفر  وال   ، ج��ّدا  وجترحني  
اأكلوا  املتكر�ضني الذين  ،  ثلة احلرامية والل�ضو�ض  ونهبوا خرياته 
جذور  يف  �ضاربني  واأجدادنا  اباءنا    ، عظمًا  ورم��وه  حلمًا  الوطن 
هذه االر�ض مثل جذور الزيتون الروميه ، اأباءنا واأجدادنا جاوؤوا 
الطهور  االر���ض  لهذه  قدموا  �ضرفاء  وماتوا  �ضرفاء  الدنيا  لهذه 
لتبقى  �ضهيدًا  نحبه  ق�ضى  من  ومنهم  عرقهم  وحبات  دم��اءه��م 

االر�ض حره ويبقى النهر خالدا  ً.
تذكرون ق�ضة الع�ضكري ال�ضهيد فرحان الزيود الذي ا�ضت�ضهد 
خيمة  من  االخرية  ر�ضالته  يكتب  وهو  ال�ضريف  القد�ض  ثرى  على 
ا�ضت�ضهدت  اإذا   ( لها  ويقول  الوحيدة  اإبنته  اىل  والكرامة  العز 
ال��رج��ال  ال��رج��ال  اإب��ن��ك ف��رح��ان( ه���وؤالء ه��م  اإب��ن��ت��ي ف�ضمي  ي��ا 
 ( ال�ضعبي   وحداءهم  امللك(  الوطن  اهلل   ( وا�ضتثمارهم  زاده��م 
يكن  مل  وامتنى(  وطن  يا  ن�ضامى  اطلب  غنا  والبارود  النريان  هبت 
ومل   ، االوطان  �ضرقة  وال  العام  املال  نهب  وا�ضتثمارهم  هاج�ضهم 
اىل  ينظروا  ومل   ، خبزنا  ورغيف  دوائنا  وحبة  بغذاءنا  يتاجروا 

. والهرب  لل�ضفر  جاهزة  �ضام�ضونايت  كحقيبة  الوطن  
ون�ضع  ونقد�ضهم  ونع�ضقهم  ال�ضرفاء  ال��رج��ال  ه���وؤالء  نحب 
�ضرفاء  الدنيا  هذه  اىل  جاوؤوا  النهم  �ضدورنا  على  اأو�ضمه  �ضورهم 
  ، �ضرًفاء  وماتوا   ، اأكر  الوطن  ويع�ضقون  االر�ض  يع�ضقون  اأبرياء 

. النزاهة والوطنية  اأباء جنباء يقّد�ضون  وولدوا من 
�ضور  يعطينا  ل��الردن��ي��ني  امل��زي��ف  ولي�ض  احلقيقي  ال��ت��اري��خ 
باإمكانهم  وكان  والعفة  النزاهه  ر�ضعوا  لرجال  البيا�ض  نا�ضعة 
اأمواله  انفق  منهم  والبع�ض  االردن  اأثرياء  اأثرى  من  ي�ضبحوا  اأن 
الرجال كانت االردن يف قلوبهم  ال�ضنف من  اأجل االردن وهذا  من 
الل�ضو�ض  من  جيل  مع  نعي�ض  لال�ضف  اليوم   ، جيوبهم  يف  ولي�ضت 

لهم . بالن�ضبة  غدت االردن بقرة حلوبا 
ال�ضرطة   الل�ضو�ض ل�ضو�ض �ضغار تالحقهم  يف وطني نوعان من 
وللفيل�ضوف   ، ال�ضرطة  حتر�ضهم  ال  اأن  نتمنى  ك��ب��ار  ول�ضو�ض 
هناك   : فيها  قال  �ضهرية  عبارة  الل�ضو�ض  عن  فولتري  الفرن�ضي 
املال  بع�ض  ي�ضرق  الذي  العادي  الل�ض  اأواًل  الل�ضو�ض،  من  نوعني 
وم�ضتقبل  احللم  ي�ضرق  ال��ذي  ال�ضيا�ضي  الل�ض  وهناك   ، ليعي�ض 
لي�ضرقك  اختارك  من  هو  االأول  فالل�ض  كبري  الفرق  االأطفال،ولكن 

اأنت من تختاره. الثاين  الل�ض  اأما 
الثاين  اأما  باأجهزتها  الدوله  تطارده  االأول  لي�ضرقك،وال�ضارق 

حتيط به الدولة لتحافظ عليه  .
لك  اأحطم  واأن��ا  ال�ضرفاء  من  قليال  اأعطني   : الفال�ضفة  قال 
بالدا  الف�ضاد  يدخل  ومل  والعمالء  واملف�ضدين  الل�ضو�ض  من  جي�ضا 
الف�ضاد  من  واالأخطر   ، حاميه  الفا�ضد  من  واالأ���ض��واأ   ، دّمرها  اإاّل 
اّدع��اء  يف  دائما  املبالغة  الفا�ضد  اآي��ة  وقالوا   ، احلا�ضنة  بيئته 
جاهزة  و�ضفة  هناك  اأن  اعتقد  من  واهم  �ضادة  يا  نعم   ، النظافة 

. با�ضتمرار  نف�ضه  يطّور  الف�ضاد  ففريو�ض  الف�ضاد،  على  للق�ضاء 
يف  )الغولة(  ة  بق�ضّ تذّكرنا  الف�ضاد  مع  حكايتنا  االردن  يف 
منا مل  اأحدا  لكن  الق�ض�ض واحلكايات  نروي عنها  ال�ضعبي  موروثنا 
اخر  نوع  من  عندنا  الف�ضاد  الن   ، عليها  القب�ض  يلقى  ومل  يراها 
)عم  ف�ضاد  وهناك  بالعني  اإاّل  حوا�ضك  بجميع  تدركه  اأن  ت�ضتطيع 
وطم( لكننا ال نرى فا�ضدين خلف الق�ضبان  با�ضتثناء فا�ضد واحد 

الكعكة منفردا . اأكل  اإنه  فقط يقال 
كاأننا  وت�ضّرفاتنا   �ضلوكاتنا  من  كثري  يف  اأ�ضبح  الف�ضاد  فريو�ض 
الغالب؟ وال  املغلوب بتقليد  اأهو ولع  الف�ضاد،  امام جزءا من ثقافة 
يعذر اأحد بجهله بالف�ضاد كما ال ينبغي ملن ف�ضدت حاله اأن يتنّطح 
ومرتع  يجتمعان  ال  وال�ضفافية  الف�ضاد  ان  وامل�ضيبة  لالإ�ضالح 
االأوىل  اخلطوة  الف�ضاد  موؤ�ّض�ضة  وهدم   ، املري�ضة  النفو�ض  الف�ضاد 

. الوطن  موؤ�ّض�ضات  بناء  اإعادة  نحو 

خالد خازر الخريشا

في وطني نوعان 
من اللصوص ..!!؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان
وا���ض��ل��ت وك���ال���ة ال��ت�����ض��ن��ي��ف ال��ع��امل��ي��ة 
ت�ضنيفاتها  تثبيت  ب���ورز  اأن�����د  ���ض��ت��ان��درد 
حيث  االأردين،  االإ�ضالمي  للبنك  االئتمانية 
بدرجة  االأج��ل  طويلة  االل��ت��زام��ات  �ضنفت 
 )B(االأجل ق�ضرية  واالل��ت��زام��ات   )+B(
باأنها  امل�ضتقبلية  البنك  نظرة  و�ضفت  كما 
ائتمانية  وب��ق��درة   )Stable( م�ضتقرة 
االأج��ن��ب��ي��ة  للعملة   SACP(( م�ضتقلة 

.)-BB( بدرجة
وا���ض��ار ال��ت��ق��ري��ر ال�����ض��ادر ع��ن ال��وك��ال��ة 

االإ���ض��الم��ي  البنك  اأن  ب��اري�����ض  مقرها  ال��ت��ي 
بالرغم  م�ضتقر  مايل  ب��اأداء  يتمتع  االأردين 
ظل  يف  ال�ضعبة  االقت�ضادية  ال��ظ��روف  من 
والتي  ال�ضلبية  وتاأثرياتها  كورونا  جائحة 
منح  عند  االعتبار  بعني  الوكالة  تاأخذها 
االو�ضاع  ح�ضب  بتعديلها  وتقوم  ت�ضنيفاتها 
على  االق��ت�����ض��ادي  واالن��ك��م��ا���ض  ال�ضاغطة 
البنك اال�ضالمي االأردين  .  وا�ضتطاع  االردن 
ح�ضته  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  ال��وك��ال��ة،  ب��ح�����ض��ب 
كاأكرب  الريادي  وموقعه  املتقدمة  ال�ضوقية 
االردن  يف  ا���ض��الم��ي��ة  م�����ض��رف��ي��ة   م��وؤ���ض�����ض��ة 

ويتمتع  اال�ضول  حيث  من  بنك  اكرب  وراب��ع 
التمويل  يف  جيد  و�ضجل  م�ضتقر  مال  براأ�ض 
العمالء  االرباح وقاعدة   وال�ضيولة وحتقيق 
يف  م��رون��ة   حقق  كما   ، واملتنوعة  الوا�ضعة 
وتبوء  ا�ضتثماراته  وتنويع  اأعماله  ادارة 
امل�ضرفية  اخل��دم��ات  �ضوق  يف  رائ��دة  مكانة 
الت�ضنيفات  ه��ذه  على  ليحافظ  االردن  يف 
منهجية  على  بناَء  له  الوكالة  منحتها  التي 
وقال   . لديها  املعتمدة  العاملية  الت�ضنيف 
التنفيذي/  الرئي�ض  �ضعيد  ح�ضني  الدكتور 
اإن  االأردين   االإ�ضالمي  للبنك  العام  املدير 

االئتمانية  الت�ضنيفات  تثبيت  ا�ضتمرارية 
ال�ضلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  ب��ال��رغ��م  مل�ضرفنا 
ال�ضلبية  وتاأثرياتها  كورونا  جائحة  النت�ضار 
اهلل  وبحمد  تظهر  القطاعات  خمتلف  على 
وكيفية  ادارة  يف  وجن��اح��ه  ال��ب��ن��ك  ق���درة 
على  وانعكا�ضها  اجلائحة  ه��ذه  مع  التعامل 
تنفيذ  ا���ض��ت��م��راري��ة  ع��ل��ى  م���وؤك���دًا  اأدائ�����ه، 
مت  م��ا  على  للحفاظ  البنك  ا�ضرتاتيجية 
لتحقيق  ال�ضعي  م��ع  اإجن���ازات  م��ن  حتقيقه 
انت�ضاره  وتو�ضيع  البنك  مكانة  املزيد وتعزيز 

يف ال�ضوق االردين. 

*عمان 
لالنتخابات  املرت�ضحني  برامج  رك��زت 
من  العا�ضر  يف  عقدها  امل��ق��رر  النيابية 
ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى اأول���وي���ات 
يف  تنفيذها،  وم�ضتعجل  ملحة  اقت�ضادية 
على  كورونا  فريو�ض  جائحة  األقته  ما  ظل 
جديدة  حتديات  من  الوطني،  االقت�ضاد 

يجب تخطيها وفر�ض يجب اقتنا�ضها.
ر�ضدت  االأردنية)برتا(  االأنباء  وكالة 
خمتلف  م��ن  ملرت�ضحني  انتخابية  ب��رام��ج 
دوائ��ر  وم��ن  اململكة،  ومناطق  حمافظات 
انتخابية متنوعة، وما حتويه من اأولويات 
اقت�ضادية، خا�ضة يف وقت ركز فيه جاللة 
التكليف  خطاب  يف  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
اخل�ضاونة،  ب�ضر  الدكتور  حلكومة  ال�ضامي 
وال�ضحية  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  ع��ل��ى 

واالجتماعية جلائحة فريو�ض كورونا.
وتناول مرت�ضحون عن خمتلف الدوائر 

حياة  حتقيق  براجمهم،  يف  االنتخابية 
االقت�ضاد،  وحتفيز  للمواطنني،  كرمية 
االإنتاجية،  لزيادة  التكنولوجيا  وتوظيف 
ودعم ال�ضباب واملراأة ومتكينهم اقت�ضاديًا، 
امل��وارد  واإدارة  والفقر،  الف�ضاد  ومكافحة 
ل��ل��م��م��ل��ك��ة، وال���رتك���ي���ز على  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
القطاعات الزراعية واحليوانية، وحتديث 
االأ�ضاليب لزيادة االإنتاج فيها، والقطاعات 
واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  ومن�ضاآتها  ال�ضناعية 
باالعتماد  االأخ�ضر  لالقت�ضاد  والتحول 
اإ�ضالحات  وتنفيذ  املتجددة،  الطاقة  على 
�ضريبية وتطوير البنى التحتية لل�ضياحة 

ومرافقها.
و���ض��ع  ����ض���رورة  اإىل  ال��ب��ع�����ض  وذه����ب 
والرتكيز  امل���ايل،  للف�ضاد  وقائية  اآل��ي��ات 
بتنمية  واالهتمام  امل��وازن��ة،  اأه��داف  على 
الغذائي،  االأمن  املزارعني مبا يحافظ على 
وحتفيز اال�ضتثمار، وخف�ض ن�ضبة البطالة، 

مبا  والتكنولوجي  العلمي  البحث  وت�ضجيع 
االقت�ضادية،  القطاعات  خمتلف  يخدم 
وتن�ضيط التبادل التجاري مع دول اجلوار، 
النظر  واإع��ادة  املهنية،  الرقابة  وتفعيل 

بقانون املالكني وامل�ضتاأجرين.
ح�ضة  وتداعياتها  البطالة  واأخ���ذت 
ك��ب��رية م��ن ب��ن��ود ال���ربام���ج، ح��ي��ث �ضجع 
مرت�ضحون ت�ضغيل ال�ضباب مب�ضاريع ريادية 
ارتفاع  من  وحت��د  اململكة  تخدم  مبتكرة، 
التكنولوجيا  وتفعيل  ال��ب��ط��ال��ة،  ن�ضب 
عمل،  فر�ض  يوفر  ما  اأك��ر،  وتطبيقاتها 
واإحالل العمالة مع الرتكيز على ا�ضتحداث 
وحت�ضر  امل��ي��اوم��ة  ع��م��ال  جت��م��ع  م��ظ��ل��ة 
ال�ضباب  منح  وت�ضهيل  وتنظمها،  اأعمالهم 
االأرقام  وت�ضري  مي�ضرة.  ب�ضمانات  متويالت 
خالل  البطالة  معدل  اأن  اإىل  الر�ضمية 
ال��رب��ع ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام احل���ايل، بلغ 23 
مئوية  نقطة  8ر3  ق��دره  بارتفاع  باملئة، 

عن الربع الثاين من 2019. وارتفع الرقم 
“الت�ضخم”  امل�ضتهلك  الأ���ض��ع��ار  القيا�ضي 
احلايل  العام  من  االوىل  الت�ضعة  لالأ�ضهر 
النقطة  اإىل  لي�ضل  باملئة،  48ر0  بن�ضبة 
لنف�ض  نقطة  56ر100  مقابل  04ر101 

الفرتة من العام املا�ضي.
ونفقات  بدخل  خا�ض  م�ضح  اآخر  ووفق 
العامة  االإح�ضاءات  دائرة  نفذته  االأ�ضرة 
الفقر  ن�ضبة  بلغت  فقد   ،2018-2017
فيما  باملئة،  7ر15  االأردن��ي��ني  بني  املطلق 
12ر0  امل��دق��ع(   ( اجل��وع  فقر  ن�ضبة  بلغت 
املرت�ضحة  القوائم  عدد  اأن  يذكر  باملئة. 
للمجل�ض  العامة  النيابية  لالنتخابات 
ت�ضم  ق��ائ��م��ة،   295 ه��ي  ع�����ض��ر،  ال��ت��ا���ض��ع 
االإن���اث،  م��ن   368 منهم  مرت�ضحا،   1717
و25  امل�ضيحية،  املقاعد  عن  مرت�ضحًا  و88 

مرت�ضحًا عن مقاعد ال�ضرك�ض وال�ضي�ضان. 
)برتا-عائ�ضة عناين(

*عمان 
اعلنت دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات 
تقدمي  يف  ال��ت��و���ض��ع  ال���دائ���رة  م��وا���ض��ل��ة 
مت  حيث  للمكلفني،  االلكرتونية  خدماتها 
خدمات  ا�ضافة  احل���ايل  اال���ض��ب��وع  خ��الل 
املكلفني  باإمكان  وا�ضبح  جديدة  الكرتونية 
ل�ضريبة  تف�ضيلي  �ضرائب  بيان  ا�ضتخراج 
�ضرائب  بيان  ا�ضتخراج  وامكانية  الدخل، 

لر�ضيد امل�ضاهمة الوطنية.
�ضريبة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  واو����ض���ح 
علي  ابو  ح�ضام  الدكتور  واملبيعات  الدخل 
اأن الدائرة �ضتعمل خالل اال�ضبوع  يف بيان 
امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ا���ض��اف��ة خ���دم���ات ج��دي��دة 
عليها  احل�ضول  املكلفون  خاللها  من  يتمكن 
�ضريبة  اقرار  تعديل  طلب  وهي  الكرتونيا 
دخل و طلب تعديل اقرار �ضريبة املبيعات 
وتقدمي طلب التق�ضيط و تقدمي طلب الرد 

ال�ضريبي.

على  ح�ضلوا  الذين  املكلفني  عدد  وبلغ 
الكرتونيا  الدائرة  تقدمها  التي  اخلدمات 
اخلدمة  لتقدمي  االول  اال���ض��ب��وع  خ��الل 
ق��ام��وا  مكلف  ال���ف   27 ح���وايل  ب��ع��د  ع��ن 
باحل�ضول على اكر من خدمة من اخلدمات 
وقالت  الدائرة.  تقدمها  التي  االلكرتونية 
بعد  التعامل عن  ان جناح جتربة  الدائرة 
التي مت اتخاذها من قبل الدائرة بالتعاون 
ا�ضتمرار  يرتب  الرئي�ضيني  ال�ضركاء  مع 
اخلدمات  تقدمي  يف  وموا�ضلتها  ال��دائ��رة 
الكرتونيا  واملراجعني  للمكلفني  ال�ضريبية 

وعن بعد.
يذكر ان الدائرة وفرت موؤخرا خدمات 
الكرتونيه جديدة منها احل�ضول على رقم 
ال��دائ��رة  مراجعة  دون  م��رة  الأول  �ضري 
حيث ا�ضبح باإمكان املكلفني الذين يحملون 
ارقاما �ضريبية من غري امل�ضرتكني بخدمات 
كلمة  على  احل�ضول  االلكرتونية  احلكومة 

على  واحل�ضول  التعامل  م��ن  متكنهم  �ضر 
مراجعة  دون  الكرتونيا  الدائرة  خدمات 
اىل  باالإ�ضافة  مكاتبها  من  اي  او  الدائرة 
ا�ضدار  اعادة  خدمة  بتوفري  الدائرة  قيام 

او ا�ضرتجاع كلمة ال�ضر يف حال فقدانها .
بتخ�ضي�ض  قامت  قد  ال��دائ��رة  وكانت 
مركز للم�ضاندة والدعم يتم التوا�ضل معه 
رقم  على  اب  الوات�ض  برنامج  خ��الل  م��ن 
معامله  اي  اجن��از  ملتابعة   0798818810
او خدمة مل يتم احل�ضول عليها الكرتونيا 
الكرتوين  الربيد  ا�ضتخدام  اىل  باالإ�ضافة 
الر�ضمي للدائرة او املديرية ملتابعة اجناز 
اي معاملة او خدمة مل يتم احل�ضول عليها 

الكرتونيا.
ال��ك��رتوين  ب��ري��د  تخ�ضي�ض  مت  ك��م��ا 
م��دي��ري��ة وم��رك��ز خ��دم��ات يف كافة  ل��ك��ل 
تقدمي  من  املكلفني  لتمكني  اململكة  انحاء 
واالج��اب��ة  اليومية  الطلبات  وا�ضتقبال 

اخل��دم��ات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  واحل�����ض��ول  عليها 
العناوين  توفري  ومت  بعد  عن  ال�ضريبية 

على موقع الدائرة االلكرتوين .
زودت  ق��د  ك��ان��ت  ال��دائ��رة  ان  ي��ذك��ر 
ه��وات��ف  ب��اأرق��ام  الرئي�ضيني  ال�����ض��رك��اء 
امل���دي���ر ال���ع���ام وامل�����ض��اع��دي��ن وم����دراء 
ال�ضريبية  امل��راك��ز  وروؤ���ض��اء  امل��دي��ري��ات 
م�����ض��اك��ل  اي  حل����ل  م��ع��ه��م  ل��ل��ت��وا���ض��ل 
ال�ضريبية  باخلدمات  تتعلق  اجرائية 
الطلبات  ا�ضتقبال  عملية  تعرت�ض  قد  او 

بعد. عن  اليومية  واملراجعات 
اتفاق  �ضمن  االج���راءات  ه��ذه  وتاأتي 
للت�ضهيل  الرئي�ضيني  ال�ضركاء  مع  الدائرة 
الوقت  يف  عليهم  والتخفيف  املكلفني  على 
و�ضالمتهم  �ضحتهم  على  وحفاظا  واجلهد 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  االإج����راءات  ظ��ل  يف 
احلكومة  اتخذتها  ال��ت��ي  واالح���رتازي���ة 

ملواجهة كورونا.

*عمان 
روؤي��ة  ع��م��ان،  �ضناعة  غرفة  اطلقت 
منظومة )�ضنع يف االردن 2020- 2025(، 
ال�ضامية،  امللكية  التوجيهات  مع  متا�ضيا 
وحتقيق  ال���ذات  على  االع��ت��م��اد  لتعزيز 
ال�ضناعة  تناف�ضية  ودعم  الغذائي  االمن 

االأردنية حمليا وخارجيا.
فتحي  املهند�ض  الغرفة  رئي�ض  وق��ال 
الروؤية  اإن  �ضحفي،  موؤمتر  خالل  اجلغبري 
انبثاقا من حملة )�ضنع يف االردن(  تاأتي 
برعاية  ���ض��ن��وات   8 قبل  انطلقت  ال��ت��ي 
ال��غ��رف��ة وب��ال�����ض��راك��ة م���ع ال��ع��دي��د من 
املجتمع  ومنظمات  الر�ضمية  املوؤ�ض�ضات 
املدين وبخا�ضة املوؤ�ض�ضة االردنية لتطوير 
امل�ضاريع االقت�ضادية، بهدف تعزيز الثقة 
نظريتها  تناف�ض  التي  املحلية  باملنتجات 

وبال�ضراكة  الغرفة  ان  وا�ضاف  امل�ضتوردة. 
مع اجلهات الر�ضمية والداعمة �ضتعمل على 
املنظومة والروؤية اجلديدة مبختلف  دعم 
الثقة  تعزيز  يف  اأهمية  من  لها  ملا  الو�ضائل 
بال�ضناعة االأردنية التي �ضهدت على مدار 
ومنوا  تطورا  املا�ضية  الع�ضرين  ال�ضنوات 
وحتد  تواجهها  التي  التحديات  رغم  كبريا 

من تناف�ضيتها.
يراأ�ض  ال��ذي  اجلغبري  املهند�ض  واك��د 
ا�ضرار  اأن  االأردن،  �ضناعة  غرفة  كذلك 
اأداء  يف  اال�ضتمرار  على  االأردين  امل�ضّنع 
على  يتفوق  جعلته  الوطنية  ال��ر���ض��ال��ة 
باجلودة  مت�ضلحا  تواجهه  التي  التحديات 

العالية.
ال�ضنوات  خ��الل  توجهنا  “ان  وق���ال 
احل�ضة  زيادة  على  �ضريكز  املقبلة  اخلم�ض 
اال�ضواق  يف  الوطنية  للمنتجات  ال�ضوقية 
من  جديدة  ا�ضواق  اىل  والدخول  املحلية 
الت�ضدير  من  ومتكينها  امل�ضانع  دعم  خالل 

و�ضوال اىل الروؤية امللكية يف االعتماد على 
الذات وخا�ضة يف االمن الغذائي«.

غرفة  اأن  اىل  اجلغبري  املهند�ض  ولفت 
وزارتي  مع  بالت�ضارك  بداأت  عمان  �ضناعة 
والزراعة  والتموين  والتجارة  ال�ضناعة 
بالعمل على ت�ضجيع الزراعة وحتويلها اىل 

�ضناعة غذائية.
وا�ضار اىل جملة من املعيقات التي حتد 
من تطور ال�ضناعة االأردنية اأبرزها ارتفاع 
التكلفة جراء اثمان الطاقة مقارنة بدول 
البريوقراطية،  االجراءات  وبع�ض  اجلوار 
داعيا اىل تطبيق املعاملة باملثل مع الدول 
التي ت�ضع معيقات امام ال�ضادرات االأردنية 

اىل ا�ضواقها.
االأردنية  امل�ضانع  جلهود  “نتيجة  وقال 
وف��ائ�����ض يف  اك��ت��ف��اء  ال��ي��وم  لدينا  اأ���ض��ب��ح 
العديد من املنتجات وخ�ضو�ضا فيما يتعلق 
اىل  اإ�ضافة  وال��دواج��ن  االألبان  مبنتجات 

منتجات الكمامات الطبية واملعقمات«.
اأن  اىل  اجل��غ��ب��ري  امل��ه��ن��د���ض  وا����ض���ار 

جائحة  خالل  اأثبتت  االأردنية  ال�ضناعات 
احتياجات  تغطية  على  قدرتها  ك��ورون��ا 
اىل  م�ضريا  اال�ضا�ضية،  ال�ضلع  من  املواطنني 
ا�ضبحت  االأردنية  الدوائية  ال�ضناعات  اأن 
ترتبط باجلودة يف العديد من دول العامل.
)�ضنع  منظومة  رئي�ض  او�ضح  ب��دوره، 
ان  ابوحلتم،  اي���اد  ال��دك��ت��ور  االأردن(  يف 
رفع  على  ت��رك��ز  املنظومة،  روؤي���ة  حم���اور 
ح�ضتها  وزيادة  االأردنية  ال�ضناعات  جودة 
ت�ضاركية  عالقات  اقامة  خالل  من  حمليا 
وخ�ضو�ضًا  والتجار  امل�ضانع  بني  وتكاملية 
امل�����ض��ت��وردي��ن، ب��ه��دف زي�����ادة االع��ت��م��اد 
وتطوير  وت��اأه��ي��ل  منتجاتها  ���ض��راء  على 
ومطابقة املنتجات املحلية �ضمن املوا�ضفات 
القيا�ضية االأردنية وتطوير وحت�ضني املواد 

الرتويجية لل�ضركات ال�ضناعية.
من  الوطني  االنتاج  ح�ضة  ان  واو�ضح 
باملئة   42 ه��ي  الكلي  املحلي  اال�ضتهالك 
م��ن اج��م��ايل  م��ل��ي��ار دي��ن��ار  ب��واق��ع 9ر11 
2ر28  البالغ  املحلية  ال�ضوق  ا�ضتهالك 

مليار دينار، مبينا ان هذه الن�ضبة قد تبدو 
للبع�ض جيدة غري انها دون الطموح وخا�ضة 
يف ظل الو�ضول لتحقيق االكتفاء الذاتي. 
االأردن(  يف  )���ض��ن��ع  منظومة  اإن  وق���ال 
ال�ضناعية  ال�ضركات  تاأهيل  على  �ضتعمل 
ت�ضديرية  اأ�ضواق  اىل  منتجاتهم  لت�ضدير 
جديدة بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة 
االأردنية  واملوؤ�ض�ضة  اال�ضتثمار  هيئة  مثل 
وبيت  االق��ت�����ض��ادي��ة  امل�����ض��اري��ع  لتطوير 
ت�ضاعد  برامج  اإطالق  خالل  من  الت�ضدير 
ال�ضناعية  للمنتجات  ال��دويل  الرتويج  يف 
اب��و حلتم ان  ال��دك��ت��ور  االأردن���ي���ة. وب��ني 
يف  )�ضنع  منظومة  على  امل�ضرفة  اللجنة 
االأردن (، �ضتعمل على و�ضع معايري وا�ضحة 
حتقيق  يف  جناحها  مدى  لقيا�ض  ودقيقة 
وباأ�ضواق  املحلي  امل�ضتوى  على  االه���داف 
حتمل  التي  املنتجات  تكون  وان  الت�ضدير، 
االأردن( ذات جودة عالية  �ضعار )�ضنع يف 
االأردنية  واملقايي�ض  باملوا�ضفات  وملتزمة 

والعاملية.

وكالة ستاندرد أنـد بورز تثبت تصنيفاتها 
االئتمانية للبنك االسالمي االردني

برامج المترشحين لالنتخابية النيابية تركز 
على االولويات االقتصادية بزمن كورونا

ضريبة الدخل تتوسع
 في خدمات الضريبة االلكترونية

صناعة عمان تطلق رؤية
 منظومة صنع في االردن

*عمان 
قرر وزير العمل ووزير الدولة ل�ضوؤون اال�ضتثمار 
الدكتور معن القطامني، اعتماد رخ�ض املهن املنتهية 
لغاية  العمل  ت�ضاريح  اإ���ض��دار  لغايات   2019 لعام 

.31/12/2020
الت�ضهيل  بهدف  اتخذ  القرار  اأن  الوزير  واأك��د 

للعمال  العمال  العمل الإ�ضدار ت�ضاريح  اأ�ضحاب  على 
غري االأردنيني العاملني لديهم يف ظل جائحة كورونا 
اإىل  القطامني  واأ���ض��ار   . االقت�ضادية  وتداعياتها 
وجاء  احلايل  العام  لنهاية  موؤقت  االإج��راء  هذا  اأن 
مراعاة لظروف ا�ضحاب العمل وحفاظا على دميومة 

عمل املن�ضاآت يف القطاع اخلا�ض.

*عمان 
يتخذ  الذي  العرب،  االأعمال  رجال  احتاد  وقع 
من عمان مقرا له، مذكرة تفاهم مع جامعة االأعمال 
ال�ضعودية،  ج��دة  مبدينة  االأهلية  والتكنولوجيا 
للتعاون يف اإعداد الدرا�ضات والبحوث واالإح�ضاءات 
االأعمال  جمتمع  مب�ضلحة  ت�ضب  التي  والتقارير 

العربي.
وقع  الذي  الطباع  حمدي  االحت��اد  رئي�ض  وقال 
اجلامعة  اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  مع  التفاهم  مذكرة 
ي�ضعى  االحتاد  ان  دحالن،  �ضادق  عبداهلل  الدكتور 
ذات  حم��ددة  اأه��داف  وفق  عمله  خطة  حتقيق  اإىل 
ت��اأخ��ذ بعني االع��ت��ب��ار جميع  ط��اب��ع ون��ه��ج ح��دي��ث 

امل�ضتجدات على ال�ضاحة االقت�ضادية العربية.
ان  الطباع  بني  لالحتاد،  �ضحفي  بيان  وح�ضب 
مع  امل�ضرتك  التعاون  اآف��اق  لتعزيز  ي�ضعى  االحت��اد 
خمتلف اجلهات يف �ضبيل اأن يكون املنرب االقت�ضادي 
الذي يجمع موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك الهادفة 

اإىل لتحقيق تكاملية االقت�ضاديات العربية.
واو�ضح ان مذكرة التفاهم �ضتكون نقطة البداية 

م�ضتوى  اإىل  االقت�ضادية  االحت��اد  درا���ض��ات  لنقل 
باملوا�ضيع  العربي  االأعمال  جمتمع  لتزويد  متقدم 
خا�ضة  العميق  التحليل  اإىل  حتتاج  التي  اجلديدة 
مع الظروف اال�ضتثنائية احلالية بفعل اأزمة فريو�ض 
من  حالة  �ضببت  اجلائحة  ان  الطباع  وبني  كورونا. 
وكذلك  االقت�ضادية  التوجهات  حول  التاأكد  عدم 
العربي  العمل  موؤ�ض�ضات  على  يتوجب  ما  التوقعات، 
املتوقعة  اآثارها  وحتليل  بدرا�ضتها  البدء  امل�ضرتك 

على قطاع االأعمال يف الوطن العربي.
مذكرة  اأن  اإىل  دح��الن  الدكتور  اأ���ض��ار  ب���دوره، 
اإع��داد  يف  امل�ضرتك  التعاون  اإىل  تهدف  التفاهم 
الدرا�ضات واالأبحاث مبختلف املجاالت االقت�ضادية 
احلديثة يف االقت�ضاد املعريف والرقمي، والتطورات 
التكنولوجية العاملية ومدى تاأثريها على االقت�ضاد 

العربي. اإىل جانب الق�ضايا امل�ضتجدة.
كاإحدى  مهما  دورًا  يوؤدي  االحتاد  اأن  اإىل  ولفت 
موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك ويتوجب اال�ضتمرار 
على ذلك النهج يف �ضبيل جذب وتوطني اال�ضتثمارات 

العربية امل�ضرتكة.

*عمان 
اأعلن مدير عام �ضركة كرمي يف االأردن والعراق 
حممد احلكيم، حتول من�ضة ال�ضركة على الهواتف 
متعدد  اآب(  )���ض��وب��ر  �ضامل  تطبيق  اإىل  ال��ذك��ي��ة 
بات  تطويره  بعد  التطبيق  اأن  مبينا  اخل��دم��ات، 
والطعام  االأغرا�ض  وتو�ضيل  النقل  خدمات  يقدم 
حياة  على  ي�ضهل  مب��ا  االإل��ك��رتون��ي��ة  وامل��دف��وع��ات 
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  احلكيم  وق��ال  ال�ضكان. 
خدماتها  اأ�ضعار  هيكلة  اأع��ادت  “كرمي”  اإن  )ب��رتا( 
للفئة االقت�ضادية، مع  باملئة  اأوفر بن�ضبة 7  لتكون 
اإيقاف العمل بعامل الذروة على كل الرحالت بهدف 
اإجمايل  يزيد  ما  اليومية  الرحالت  جمموع  زي��ادة 
اخل��دم��ات  اأن  م�ضيفا  للكباتن،  اليومية  االأرب����اح 
دعم  اأي�ضا  هدفها  التطبيق  يقدمها  التي  اجلديدة 
ال�ضركاء من املطاعم والعمل معهم لتوفري خ�ضومات 

وعرو�ض حتفيزية للزبائن على خدمات التو�ضيل.
االأخرية  قراراتها  عرب  ت�ضعى  ال�ضركة  اأن  واأكد 
وال�ضركاء  والكباتن  الزبائن  على  التخفيف  اإىل 
املحليني يف القطاعات املختلفة يف ظل هذه الظروف 

اال�ضتثنائية التي فر�ضتها جائحة كورونا.
حمافظات  يف  التو�ضع  كرمي  �ضركة  نية  وح��ول 
مزيد  اإط��الق  يف  جهدا  ناألوا  لن  “اننا  اأكد  جديدة، 
الزبائن”  قبل  من  لها  احلاجة  عند  خدماتنا  من 
م�ضريا اإىل اأن ال�ضركة تبحث عودتها اإىل اخلدمة يف 

حمافظة الزرقاء عرب التاك�ضي االأ�ضفر.
ا�ضتثماراتها  تعزيز  يف  �ضغوفة  كرمي  اإن  وق��ال 
تزايد  عند  لكن  اأعمالها  نطاق  وتو�ضيع  االأردن،  يف 
تدعم  ت�ضريعات  وج��ود  م��ع  اخل��دم��ة  على  الطلب 

اخلطط التو�ضعية.
عرب  الوظائف  اآالف  وف��رت  ال�ضركة  اأن  وب��ني 

الذكية،  التطبيقات  ط��ري��ق  ع��ن  النقل  خ��دم��ات 
بعد من خالل توفري مزيد من فر�ض  فيما  وتو�ضعت 
العمل لل�ضباب االأردين بعد اإطالق خدمات التو�ضيل.

طورنا   “ قال  الكباتن،  لدعم  م�ضاعيها  ظل  ويف 
بدال  يوميا  الكباتن  واأرب��اح  م�ضتحقات  لدفع  نظاما 
اأو ال�ضهري وخ�ض�ضنا �ضندوقا  من الدفع االأ�ضبوعي 
ماديا  كورونا  جائحة  من  املت�ضررين  الكباتن  لدعم 
و�ضركاء  ال�ضركة  موظفي  من  �ضخية  مب�ضاهمات 
كرمي”، مبينا اأن نظام الدفع االأخري يهدف اإىل توفري 
�ضيولة يومية للكباتن يف ظل الظروف االقت�ضادية 
احتياجاتهم  توفري  على  وم�ضاعدتهم  ال��راه��ن��ة 
التي  ال�ضالمة  ب��اإج��راءات  يتعلق  وفيما  اليومية. 
تتبعها ال�ضركة يف ظل جائحة كورونا، قال احلكيم، 
اإن ال�ضركة عززت اإجراءات ال�ضالمة ل�ضمان �ضالمة 
الكباتن والزبائن عرب تدابري حُمكمة كتحديد �ضعة 
الركاب يف الرحلة، مبينا اأن الكباتن ملزمون باتباع 
خالل  �ضواء  والتعقيم  الوقاية  وتعليمات  اإر�ضادات 
كمامة  ارت��داء  مثل  الركاب  اأو  الطعام  نقل  عملية 
الوجه والتعقيم امل�ضتمر لل�ضيارة وحلافظة الطعام، 
والكابنت  للراكب  الرحلة  اإلغاء  اإمكانية  اإتاحة  مع 
دون دفع ر�ضوم االإلغاء يف حال �ضك اأي من الطرفني 

بااللتزام مبعايريال�ضالمة والوقاية.
عملياتها  عرب  “كرمي” متكنت  اأن  احلكيم  واأكد 
الت�ضغيلية يف االأردن من تعزيز الروافد االقت�ضادية، 
وتاأمني  للفرد  الدخل  م�ضادر  يف  تنويع  ايجاد  ومن 
ومراكز  االإداري��ة  مكاتبها  يف  امل�ضتدامة  الوظائف 
تخدم  التي  لها  التابعة  العمالء  وخدمة  االت�ضال 
دخل  م�ضدر  توفري  عن  ف�ضال  ككل،  االأو�ضط  ال�ضرق 
النقل  املتعاونني معها يف قطاع  الكباتن  ثابت الآالف 

بالتطبيقات الذكية ويف خدمة التو�ضيل.

*عمان 
اأن جمموعة  اأب��وغ��زال��ه،  ال��دك��ت��ور ط��الل  اأك��د 
كورونا  اأزم��ة  من  �ضنعت  العاملية«  اأبوغزاله  »طالل 
التكنولوجيا،  جم��ال  يف  كبرية  ا�ضتثمارية  فر�ضا 
حيث اأنتجت من خالل »اأبوغزاله للتقنية« 6 اأجهزة 
تقنية متنوعة مبوا�ضفات عالية ت�ضاهي املوا�ضفات 
رجال  “منتدى  ا�ضت�ضافة  خالل  ذلك  جاء  العاملية. 
اأبوغزاله  الدكتور  ال�ضني”  يف  ال��ع��رب  االأع��م��ال 
“التعاي�ض  ب��ع��ن��وان  رق��م��ي��ة  ح��واري��ة  جل�ضة  يف 
بح�ضور  كورونا”،  جائحة  وبعد  م��ع  االقت�ضادي 
ورئي�ض  احل�ضيني،  ح�ضام  ال�ضني  يف  االردين  ال�ضفري 
عرفات  ال�ضني  يف  ال��ع��رب  االأع��م��ال  رج��ال  منتدى 

احلراح�ضة وعدد من رجال االأعمال العرب.
وا�ضار اأبوغزاله ح�ضب بيان �ضحفي للمجموعة، 
اإذا ما مت  اأكرب  الفر�ض اال�ضتثمارية �ضتكون  اىل ان 

ا�ضتغالل االأزمة بال�ضكل ال�ضحيح، م�ضيفا اأن العامل 
الرقمي،  التعلم  اإىل  للتحول  تاريخية  فر�ضة  اأمام 
ق��رارات  وتطبيق  اجلميع،  على  لزاما  اأ�ضبح  ال��ذي 
وبني  االإلكرتونية.  احلكومة  اإىل  احلقيقي  التحول 
االأردن��ي��ة  ال�ضينية  “اجلامعة  اإن�ضاء  ب�ضدد  اأن��ه 
اال�ضطناعي  الذكاء  بتعليم  تعنى  والتي  التقنية”، 
ما  بال�ضراكة  االإلكرتوين،  واالأمن  املعلومات  وتقنية 
بني كلية طالل اأبوغزاله اجلامعية لالبتكار واإحدى 
اأكد  ال�ضني،  مع  التعاون  وحول  ال�ضينية.  اجلامعات 
اأبوغزاله “اأننا يف املجموعة منفتحون على التعاون 
مع رجال االأعمال العرب يف ال�ضني يف كافة املجالت 
من حيث تقدمي اال�ضت�ضارات االقت�ضادية وت�ضجيل 
العالمات التجارية وكذلك ال�ضراكة يف اإن�ضاء م�ضانع 
املنتجات  خا�ضة  بحاجتها،  العربية  االأ�ضواق  لرفد 

اخلا�ضة مبواجهة وباء “كورونا”. 

العمل: اعتماد رخص المهن المنتهية 
لعام 2019 لغايات إصدار تصاريح العمل

مذكرة تفاهم بين رجال األعمال العرب 
وجامعة األعمال والتكنولوجيا في جدة

كريم: تحولنا إلى سوبر آب متعدد 
الخدمات وأوقفنا الذروة في رحالتنا

أبوغزاله: أزمة كورونا تعتبر فرصة 
استثمارية كبيرة في مجال التكنولوجيا
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*وكاالت
ترتيبات  ال��ق��دم،  ك��رة  احت���اد  اجن��ز 
الوطني،  للمنتخب  تدريبي  مع�ضكر  اإقامة 
املقبل  ال�ضهر   17 اإىل   8 من  الفرتة  خالل 
وديتني  مباراتني  اإج��راء  يتخلله  دبي،  يف 
حت�ضريات  اإط��ار  يف  و�ضوريا،  العراق  اأم��ام 
امل�ضرتكة  الت�ضفيات  ال�ضتكمال  املنتخب 
املوؤهلة لكاأ�ض العامل 2022 ونهائيات اآ�ضيا 
2023. واأكد احتاد الكرة يف بيان �ضحفي 
الوطني  املنتخب  ان  الر�ضمي،  موقعه  على 
بوركلمانز  فيتال  البلجيكي  املدرب  بقيادة 
مطلع  للمع�ضكر،  الالعبني  قائمة  �ضيعلن 
التدريبات  تنطلق  اأن  على  املقبل،  ال�ضهر 
مبا�ضرة يف الثامن من ال�ضهر نف�ضه يف دبي، 
ثم لقاء العراق وديًا يف الثاين ع�ضر منه، 
اأمام  الثانية  املواجهة  اأي��ام  اأربعة  وبعد 
اإىل  التايل  اليوم  يف  العودة  قبل  �ضوريا، 

العا�ضمة عمان.
ط��الل،  اأ���ض��ام��ة  املنتخب  مدير  واأك���د 
اإجن�����از ج��م��ي��ع ال��رتت��ي��ب��ات االإداري������ة 
للمع�ضكر، وما يت�ضمنها من اإ�ضدار تاأ�ضريات 
الدخول اإىل االإمارات، وحجوزات االإقامة 
اأماكن  جانب  اإىل  التدريبية،  وامل��الع��ب 
مع  بالتن�ضيق  ال��ودي��ة،  املباريات  خو�ض 

االحتادات املعنية.
ينتظر  ال��وط��ن��ي  املنتخب  اأن  ي��ذك��ر 
م��واج��ه��ة م��ن��ت��خ��ب��ات ال��ك��وي��ت ون��ي��ب��ال 

واأ���ض��رتال��ي��ا ���ض��م��ن امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، 
من  ال��ث��اين  ال���دور  يف  م�����ض��واره  ال�ضتكمال 

الت�ضفيات.

الثاين  املركز  الوطني  املنتخب  ويحتل 
الكويت  مع  بال�ضراكة  جمموعته،  �ضمن 
بقاء  م��ع  ن��ق��اط(،   10( ال��ر���ض��ي��د  ب���ذات 

رابعًا  ونيبال   ،)12( بال�ضدارة  اأ�ضرتاليا 
اأي  دون  ال�ضينية  تايبيه  واخ���ريًا   ،)3(

نقطة.

المنتخب الوطني يلتقي منتخبي 
العراق وسوريا في معسكر دبي *وكاالت

اأعلن نادي الوحدات موافقته على اإعارة العبيه 
اأبو جبلة، اإىل فريق �ضباب  معاذ العموري وحمي�ضن 
مناف�ضات  خ��الل  معه  للعب  ال��ق��دم،  لكرة  العقبة 

مرحلة االياب من دوري املحرتفني.
زياد  الوحدات  القدم يف  ن�ضاط كرة  واأكد مدير 

)برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�ضريح  يف  �ضلباية 
على  الالعبني  انتقال  على  وافقت  النادي  اإدارة  اأن 

�ضبيل االإعارة لفريق �ضباب العقبة.
مو�ضم  لن�ضف  متتد  االإع��ارة  فرتة  ان  اإىل  وا�ضار 
انتهاء  بعد  للوحدات  الالعبان  يعود  ان  على  فقط، 

املو�ضم الكروي احلايل. 

*وكاالت
رفع  »الفيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  اأعلن االحتاد 
العبني  ت�ضجيل  من  اإربد  احل�ضني  نادي  منع  عقوبة 

جدد يف �ضفوف فريق كرة القدم.
اأ�ضهر عقوبة مبنع  ا�ضدر قبل عدة  الفيفا  وكان 
نادي احل�ضني من ت�ضجيل العبني جدد، ب�ضبب �ضكوى 
يف  ال�ضابق  الكرواتي  املحرتف  ال��ن��ادي  �ضد  رفعها 

فريق احل�ضني لكرة القدم اأدمري.

وتلقى املحامي عماد حناينة الذي توىل الدفاع 
برفع  يفيد  الفيفا  م��ن  ر�ضميا  خطابا  اأدم���ري،  ع��ن 
بدفع  النادي  قيام  بعد  اإرب��د،  احل�ضني  عن  العقوبة 

م�ضتحقات الالعب الكرواتي.
واأكد حناينة يف ت�ضريح لوكالة االنباء االردنية 
خطاب  الثالثاء،  اليوم  ر�ضميا  ت�ضلم  اأن��ه  )ب��رتا(، 
للنادي  ال�ضماح  وبالتايل  العقوبة،  برفع  الفيفا 

باإ�ضافة اأو ت�ضجيل اأي العب جديد. 

*وكاالت
وال�ضبابية  الريا�ضية  الكرة  رواد  هيئة  نعت 
االأردنية اأحد اأبرز رموزها ع�ضام حكم الفقري الذي 

انتقل اإىل رحمته تعاىل عن عمر يناهز 70 عاما.
هيئة  رئي�ض  الطيب  اأبو  جميل  حممد  وا�ضتذكر 
م�ضرية  يف  الفقيد  ودور  وت�ضحيات  اجن��ازات  ال��رواد 
وال�ضبابية  الريا�ضية  واحل��رك��ة  ال����رواد  هيئة 
واالأعالمية االأردنية والعربية والدولية حيث �ضغل 
الفقيد �ضل�ضلة من املنا�ضب وارتقى اإىل درجة احلكم 
االأردين  وهو  الطاولة  كرة  لعبة  يف  ال��دويل  العام 
على  حا�ضلني  دوليني  عرب  حكام   4 واأح��د  الوحيد 

هذه الدرجة املتقدمة.
منا�ضب  ع���دة  ال��ف��ق��ري  ع�����ض��ام  الفقيد  و���ض��غ��ل 
الريا�ضية  احل��رك��ة  رواد  هيئة  اإدراة  جمل�ض  يف 
احلركة  رواد  هيئة  موؤ�ض�ضي  اأح��د  وهو  وال�ضبابية 

ف�ضال  التنفيذي  مكتبها  وع�ضو  العربية  الريا�ضية 
عن رئا�ضته يف جلنة حكام كرة الطاولة وكان معتمدا 
لالأ�ضراف  الباراملبي  اآ�ضيا  غرب  الحتاد   2019 عام 
دورة  مناف�ضات  �ضمن  الطاولة  ك��رة  م�ضابقة  على 
م�ضرفا  كان  كما  عمان،  يف  الثانية  اأ�ضيا  غرب  العاب 
العام اجلاري على الت�ضفيات اال�ضيوية اإىل اأوملبياد 
طوكيو يف عمان، وهو يعترب من املحا�ضرين املعتمدين 
دوليا وقاريا وعربيا وله اإ�ضهامات يف جمال االإعالم 
اإدراة  اإجنازاته  اأب��رز  من  وكان  الريا�ضي  واالإع��الم 
يف   1997 عام  الطاولة  بكرة  العامل  بطولة  نهائي 
الدوليني  الالعبني  رابطة  يف  ع�ضو  وهو  بريطانيا، 

الثقافية.
�ضر  اأم��ني  ح�ضن  ق��دري  حممد  الزميل  وبح�ضب 
�ضتكون  الهيئة  فاإن  االإعالمي  الناطق  الرواد  هيئة 

حري�ضة على تخليد ذكرى الفقيد.

*وكاالت
ال�ضيدات  اأندية  دوري  بلقب  حرثا  فريق  ظفر 
عمان،  ف��ري��ق  �ضيفه  على  ف���وزه  بعد  ال��ي��د،  ب��ك��رة 
الفريقني  جمعت  التي  املباراة  يف   23-27 بنتيجة 

يف �ضالة احل�ضن الريا�ضية باإربد يف ختام مناف�ضات 
حرثا  رف��ع  ال���دوري،  مناف�ضات  ختام  وم��ع  ي.  ال��دو 
الثاين  اإىل 12 نقطة، وبقي عمان يف املركز  ر�ضيده 

بر�ضيد 8 نقاط.

*وكاالت
ن��ادي احت��اد ج��دة، ح�ضل على  اأن  علم ك��ووورة 
التنازل  على  االإجنليزي،  بروميت�ض  و�ضت  موافقة 
اإىل  لالن�ضمام  حجازي،  اأحمد  امل�ضري  الدويل   عن 

الفريق ال�ضعودي خالل املريكاتو ال�ضيفي احلايل.
ملدة  حجازي  �ضم  جدة  احت��اد  عر�ض  ويت�ضمن 
مو�ضم واحد على �ضبيل االإعارة، حيث وافقت اإدارة 
فقط  وتتبقى  ال��ع��ر���ض،  على  االإجن��ل��ي��زي  ال��ن��ادي 

موافقة الالعب.
م��رتددًا  م��ازال  لكنه   ، العر�ض  حجازي  ويدر�ض 

ب��ال��دوري  البقاء  يف  رغبته  ظ��ل  يف  ال�ضيء  بع�ض 
االإجنليزي، خا�ضة بعد �ضعود و�ضت بروميت�ض هذا 
يف  جدة  احتاد  اإدارة  واأج��رت  للربميريليج.  املو�ضم 
الإقناعه  حجازي  مع  مكثفة  حماوالت  االأثناء  هذه 
بالعب  الدفاع  خط  ترميم  يف  لرغبتها  بالعر�ض، 
برونو  للربازيلي  ال�ضعيف  الظهور  بعد  قوي، خا�ضة 
اأمام االتفاق يف املباراة االفتتاحية للفريق  اأوفيني 
بالدوري ال�ضعودي والتي انتهت بخ�ضارة العميد 1/ 
2 ، مما دفع اجلهاز الفني اإىل جتميد اأوفيني متهيدًا 

لف�ضخ عقده.

*وكاالت
بيرتو�ض  ال�ضعودي،  الن�ضر  العب  م�ضري  زال  ال 
االإدارة  اإعالن  فرغم  االآن،  حتى  جمهوال  ماتيو�ض، 
يرف�ض  ال��ربازي��ل��ي  اأن  اإال  بقائه،  يف  رغبتها  ع��دم 

املغادرة.
رف�ض  بيرتو�ض  ف��اإن  “كووورة”،  علم  وح�ضبما 
عدة عرو�ض، خالل فرتة االنتقاالت احلالية، وكان 

اأبرزها من القاد�ضية و�ضمك.
احل�ضول  الن�ضر،  اإدارة  م��ن  بيرتو�ض  ويطلب 
عقده  ف�ضخ  اأجل  من  املالية،  م�ضتحقاته  كامل  على 

ومغادرة الفريق.
وكان بيرتو�ض �ضاحب ال�31 عاما، قد انتقل اإىل 
الن�ضر يف عام 2018، قادما من �ضانتو�ض الربازيلي، 

ويرتبط بعقد مع النادي ال�ضعودي حتى 2022.

*وكاالت
�ضميت-  يونا�ض  االأمل��اين  الفريو�ضات  عامل  قال 
االأملاين  ميونخ  بايرن  فريق  اإن  الثالثاء  ت�ضانا�ضيت 
مدريد  اأتلتيكو  اأمام  املقررة  مباراته  خو�ض  ميكنه 
رغم  مقرر،  هو  ملا  وفقا  االأرب��ع��اء،  م�ضاء  االإ�ضباين 
اإ�ضابة �ضريجي جنابري العب بايرن بعدوى فريو�ض 

كورونا امل�ضتجد امل�ضبب ملر�ض كوفيد19- .

الفحو�ض  خالل  “من  �ضميت-ت�ضانا�ضيت:  وقال 
اأي العب يتبني  املنتظمة يف كل يوم، ميكن ا�ضتبعاد 

اأنه ينقل العدوى، من امل�ضاركة.«
العدوى  انتقال  اح��ت��م��االت  ع��ن  ���ض��وؤال��ه  ول��دى 
قال  بايرن،  �ضفوف  يف  اأخرين  العبني  اإىل  بالفعل 
�ضميت-ت�ضانا�ضيت: “ال، كان هذا �ضيكت�ضف يف وقت 

مبكر للغاية )ب�ضكل �ضريع(.«

*وكاالت
اأكمل فريقا جر�ض وعمان اف �ضي عقد 
الفرق املتاأهلة للدور ربع النهائي من بطولة 
القدم  لكرة   16 �ضن  حتت  النا�ضئات  دوري 

ملو�ضم 2020 مع ختام دور املجموعات.
الن�ضر،  االأه���ل���ي،  ع��م��ان،  ف���رق  وك��ان��ت 

ح�ضمت  واحل�ضني  االأردن،  �ضباب  القاد�ضية، 
البطولة  من  النهائي  ربع  ال��دور  اإىل  تاأهلها 
بعد ختام مناف�ضات اجلولة اخلام�ضة. وكانت 
م�ضاء  اختتمت  ال�ضاد�ضة،  اجلولة  مباريات 
-19 الطرة  على  جر�ض  فاز  حيث  الثالثاء، 

و�ضباب   ،0-6 حمادة  على  �ضي  اف  وعمان   ،0

االأردن على العروبة 15-2، والقاد�ضية على 
الراية  على  احل�ضني  فاز  كما   .0-12 عجلون 
14-0، البرتاء على االأرثوذك�ضي 2-1، الن�ضر 
االأهلي  على  وعمان   ،0-2 اال�ضتقالل  على 
النا�ضئات  دوري  تعليمات  وح�ضب   .0-9
)دوري حمادة(، ي�ضهد دور الثمانية مواجهة 

عمان مع القاد�ضية، الن�ضر مع االأهلي، �ضباب 
اف  عمان  م��ع  واحل�ضني  ج��ر���ض،  م��ع  االأردن 
تطبيق  و�ضط  البطولة  مناف�ضات  وتقام  �ضي. 
حتقيق  ل�ضمان  م�ضدد،  �ضحي  ب��روت��وك��ول 
جميع متطلبات ال�ضالمة العامة، والتي ت�ضكل 

اأولوية رئي�ضية لدى االحتاد.

*وكاالت
 �ضهدت فرتة االنتقاالت ال�ضتوية التي 
ا�ضتقطاب  الثالثاء،  ليلة  منت�ضف  انتهت 
عدد من االندية ملحرتفني اجانب ا�ضتعدادا 
لكرة  املحرتفني  دوري  يف  االإي���اب  ملرحلة 

القدم. وت�ضهد مباريات االإياب من الدوري 
حمرتفني  ظهور  املقبل،   5 يوم  تنطلق  التي 
واحل�ضني  الفي�ضلي  اأندية  مع  جدد  اجانب 
العبني  اإىل  اإ�ضافة  االأردن،  و�ضباب  ارب��د 
حمليني انتقلوا من ناد اإىل اآخر خالل فرتة 

االأردن  �ضباب  ن��ادي  واأع��ل��ن  االن��ت��ق��االت.  
لوكا�ض  الربازيلي  املحرتف  مع  التعاقد  عن 

بريدومو واملحرتف الكامريون يابه بانانا.
مع  التعاقد  ع��ن  الفي�ضلي  اأع��ل��ن  كما 
املحرتف االأرجنتيني كالوديو فا�ضكيز فيما 

كيفن  االأرجنتيني  مع  اإربد  احل�ضني  تعاقد 
والفل�ضطيني ا�ضالم بطران.

والتحق حمرتف الفي�ضلي بالفريق فيما 
ينتظر �ضباب االأردن واحل�ضني اربد التحاق 

حمرتفيهم يف االأيام القليلة املقبلة. 

*وكاالت
مت  »ال��ف��ار«،  الفيديو  تقنية  اأن  رغ��م 
العدالة يف  اأق�ضى درجات  لتوفري  ابتكارها 
التقنية  تلك  اأن  اإال  القدم،  كرة  مباريات 
اأث����ارت ال��ك��ث��ري م��ن ال��ق��ل��ق ل���دى االأن��دي��ة 
االإماراتية، بعد العديد من �ضلبيات »الفار« 
العربي،  اخلليج  ل��دوري  االأوىل  باجلولة 
من  العديد  من  �ضاعات  قبل  القلق  وي��زداد 

املواجهات القوية يف اجلولة الثانية.
االأوىل،  اجلولة  �ضلبيات  اأبرز  من  ولعل 
حدوث خلل يف منظومة عمل التقنية خالل 
مباراة العني وخورفكان يف اجلولة االأوىل، 

احل��االت  م��راج��ع��ة  ت��اأخ��ر  يف  ت�ضبب  مم��ا 
احل���االت  اإح����دى  اأن  ح��ت��ى  التحكيمية، 
ا�ضتدعت 6 دقائق كاملة ملراجعتها والتاأكد 

من �ضحتها.
وك��ذل��ك ���ض��ك��وى االأن���دي���ة م��ن وج��ود 
الت�ضلل  اح��ت�����ض��اب  ق�����رارات  يف  اأخ���ط���اء 
و�ضع  ب�ضبب  الفيديو،  تقنية  طريق  عن 
الكامريات بطريقة غري �ضحيحة يف بع�ض 
غري  ق���رارات  التخاذ  اأدى  مما  امل��ب��اري��ات، 

�ضحيحة يف بع�ض اجلمل الهجومية.
ا�ضتدعت  وامل�ضاكل،  ال�ضكاوى  وتلك 
التقنية  تلك  عن  للم�ضوؤولني  اجتماع  عقد 

خ��الل االأي����ام امل��ا���ض��ي��ة، واالت��ف��اق على 
الكامريات  على  ب��روف��ة  اإج���راء  ���ض��رورة 
امل��ب��اراة،  ان��ط��الق  قبل  الت�ضغيل  ون��ظ��م 
جيد  ب�ضكل  التقنية  ع��م��ل  م��ع  ل��ل��ت��اأك��د 

وبدون اأعطال.
وقت  تقلي�ض  على  الت�ضديد  مت  كما 
لتجنب  “الفار”،  طريق  عن  القرار  اتخاذ 
التوقفات الطويلة للمباريات كما حدث يف 
الكثري من مواجهات اجلولة االأوىل لدوري 

اخلليج العربي.
ت�ضتخدم يف  اأن��ه  اإىل  االإ���ض��ارة  وجت��در 
 18 االإم��ارات��ي،  ب��ال��دوري  الفيديو  تقنية 

كامريا  و17  اجلولة،  مباريات  الأهم  كامريا 
االأهمية،  يف  تليها  اأخ��رى  مباريات  لثالثة 
العلم  مع  املباريات،  لباقي  كامريا   13 ثم 
“الفيفا”،  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  اأن 
العتماد  ك��ام��ريات   6 االأق��ل  على  ي�ضرتط 

تقنية الفيديو يف املباريات.
وت�����ض��ه��د اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل��دوري 
االإم�����ارات�����ي ل��ل��م��ح��رتف��ني، ال��ع��دي��د من 
مع  ال��وح��دة  واأب��رزه��ا  املهمة،  امل��واج��ه��ات 
�ضباب  مع  والعني  اخلمي�ض،  غدًا  ال�ضارقة 
االأه��ل��ي واجل��زي��رة م��ع ال��ظ��ف��رة بعد غد 

اجلمعة.

*وكاالت
االأربعاء،  اإيطايل،  قال تقرير �ضحفي 
جنمه  حل��اق  باأمل  يتم�ضك  يوفنتو�ض  اإن 
مبواجهة  رونالدو  كري�ضتيانو  الربتغايل 
ب��ر���ض��ل��ون��ة، يف اجل���ول���ة ال��ث��ان��ي��ة ل���دور 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا.
االأوىل  اجلولة  يف  يوفنتو�ض  وتفوق 
اأم�����ض  االأوك������راين،  كييف  دي��ن��ام��و  ع��ل��ى 
الثالثاء، بنتيجة 2-0، يف غياب رونالدو، 

ب�ضبب اإ�ضابته بفريو�ض كورونا.
بر�ضلونة  نظريه  يوفنتو�ض  و�ضيواجه 
اجلولة  �ضمن  اجل���اري  ال�ضهر  م��ن   28 يف 

الثانية.
ديللو  “كوريريي  �ضحيفة  وبح�ضب 
�ضبورت” االإيطالية، فاإن يوفنتو�ض يرتقب 
حيث  ممكن،  وقت  اأ�ضرع  يف  رونالدو  عودة 
من  لوجه  وجًها  روؤيته  يف  اجلميع  يرغب 
جديد مع ليونيل مي�ضي جنم البار�ضا، ولكن 

هذه املرة بقمي�ض البيانكونريي.
 9 طيلة  ورون���ال���دو  مي�ضي  وت��ن��اف�����ض 
�ضنوات يف اإ�ضبانيا، عندما كان الدون العًبا 

يف �ضفوف ريال مدريد.
االأوروب��ي  االحت��اد  بروتوكول  وين�ض 
اإ�ضابته  ثبتت  ال���ذي  ال��الع��ب  اأن  ع��ل��ى 
االإع��الن  يتم  اأن  يجب  ك��ورون��ا،  بفريو�ض 

نتيجة  تكون  اأن  اأو  �ضريرًيا،  عالجه  عن 
االأقل  على  اأ�ضبوع  قبل  �ضلبية  االختبارات 
من املباراة، كي يتم ال�ضماح له بامل�ضاركة يف 

البطوالت االأوروبية.
الكاملة  ال��وث��ائ��ق  اإر���ض��ال  يجب  كما 
للتاأكد  لالعب  ال�ضحية  باحلالة  املتعلقة 

منها.

االأربعاء  اليوم  اأن  ال�ضحيفة  و�ضددت 
من  رون��ال��دو  م�ضري  ح�ضم  يف  مهما  ي��ب��دو 
له  �ضي�ضمح  حيث  بر�ضلونة،  مباراة  خو�ض 

بذلك حال ظهور �ضلبية نتيجة امل�ضحة.
اجلمعة  يوم  اأن  اأك��دت  ال�ضحيفة  لكن 
اإعالن  من  اأيام   10 رونالدو  �ضيكمل  املقبل 
اإيجابية م�ضحة كورونا التي خ�ضع لها، وقد 

ي�ضمح له بالعودة للمالعب يف حال ا�ضتمرار 
عدم معاناته من االأعرا�ض وبالتايل يكون 
جلعل  يكفي  مبا  منخف�ضا  الفريو�ض  ن�ضاط 

اإمكانية العدوى م�ضتحيلة اإىل حد كبري.
اليوم  اأن  اأك��دت  �ضابقة  تقارير  وكانت 
االأرب���ع���اء ه��و احل��ا���ض��م يف حت��دي��د م�ضري 

رونالدو من مباراة بر�ضلونة.

الوحدات يوافق على إعارة 
العبين لفريق شباب العقبة

الفيفا يرفع عقوبة منع تسجيل 
العبين عن الحسين إربد

هيئة رواد الحركة الرياضية 
والشبابية تنعى عصام الفقير

حرثا يظفر بلقب دوري 
السيدات لكرة اليد

خطوة واحدة تفصل أحمد 
حجازي عن اتحاد جدة

بيتروس يورط النصر السعودي

عالم فيروسات يطمئن بايرن ميونخ

اكتمال عقد الفرق المتأهلة للدور 
ربع النهائي بدوري الناشئات

محترفون اجانب جدد
 في صفوف أندية المحترفين

سلبيات »الفار« تقلق األندية
 اإلماراتية قبل الجولة الثانية للدوري

فرصة جديدة تمنح رونالدو
 أمل المشاركة أمام برشلونة
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*مأدبا 
ب����داأت م��دي��ري��ة اث���ار حم��اف��ظ��ة م��ادب��ا 
االثري  مكاور  موقع  وتاأهيل  �ضيانة  مب�ضروع 
والذي يعد من املواقع االثرية الدينية املهمة 

بدعم من وزارة ال�ضياحة واالثار.
خالد  م��اأدب��ا  اآث���ار  مديرية  مدير  وق��ال 
اإن  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  الهواورة 
امل�ضروع يهدف اىل تاأهيل قرية مكاور االأثرية 
والرتميم  التنقيب  اأعمال  خالل  من  �ضياحيا 
االأث��ري��ة  وال��ك��ن��ائ�����ض  للمعامل  وال�����ض��ي��ان��ة 

املوجودة يف املوقع، اإ�ضافة اىل ترميم املعامل 
االثرية يف قلعة مكاور وكذلك تزويد املوقع 
باللوحات االإر�ضادية والتو�ضيحية من خالل 
اإدارة  خطة  وو�ضع  متكاملة  تف�ضري  خطة 
االأثري  العمل  اإداره  وتنظيم  ل�ضبط  املوقع 
واأو�ضح  املوقع.  حدود  ويف  داخل  وال�ضياحي 
اأكر املواقع اثارة للجدل  اأن موقع مكاور من 
كونه  وال��روح��ي��ة  التاريخية  الناحية  م��ن 
دالالت  لها  و�ضعبية  دينية  بق�ض�ض  ارتبط 
اال�ضالمية  الثالث  ال�ضماوية  الديانات  يف 

املكان  هذا  ان  م�ضيفا  واليهودية،  وامل�ضيحية 
ارتبط بالذاكرة الزمنية منذ اتباع الديانة 
امل�ضيحية وذلك للحادثة ال�ضهرية التي جرت 
را���ض  قطع  وه��ي  اأال  امل��ك��ان،  ه��ذا  ثنايا  ب��ني 
للمكان  اأعطى  ما  ال�ضالم  عليه  يحيى  النبي 
هالة دينية وقد�ضية ميزته عن باقي املواقع 
املجتمع  ا�ضراك  ال��ه��واورة  واأك��د  واالأم��اك��ن. 
ت�ضغيل  خ��الل  م��ن  امل�����ض��روع  ه��ذا  يف  املحلي 
االيدي العاملة املحلية وتدريبهم على اعمال 
التنقيب والرتميم بهدف ا�ضراكهم واإعطائهم 

النجاح  املوقع والذي ال ميكن  تاأهيل  دورا يف 
وجعلهم  املحليني  ال�ضكان  دعم  خالل  من  اال 
يحملون هم تطوير املوقع �ضياحيا الذي يعود 

بالفائدة عليهم. 
 34 ح��وايل  بعد  على  مكاور  قرية  وتقع 
مدينة  م��ن  الغربي  اجل��ن��وب  اىل  كيلومرتا 
مادبا وجبل قلعة مكاور �ضديد االنحدار يقف 
اجلبال  من  جمموعة  بني  خمروطي  ب�ضكل 
الوعرة واملنحدرة ب�ضدة اي�ضا وهي تطل على 

البحر امليت يف اجلهة الغربية. 

مادبا: البدء بمشروع ترميم 
وصيانة موقع مكاور االثري *إربد 

االقت�ضادية  واملوؤ�ض�ضة  الريموك  جامعة  وقعت 
واملحاربني  الع�ضكريني  للمتقاعدين  واالجتماعية 
تقوم  واحلرا�ضة  لالأمن  اتفاقية  االرب��ع��اء  القدامى 
جلميع  واحلماية  احلرا�ضة  بتاأمني  املوؤ�ض�ضة  مبوجبها 

مرافق اجلامعة.
خالل  الهيالت  نبيل  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  واأكد 
الركن  اللواء  املوؤ�ض�ضة  توقيع االتفاقية مع مدير عام 
املتقاعد ثالج حممد ذيابات اعتزاز اجلامعة، بالقوات 
ومتقاعديها،  ومنت�ضبيها  االأمنية  واالأجهزة  امل�ضلحة 
االقت�ضادية  املوؤ�ض�ضة  ت��ق��وم  ال���ذي  الكبري  وال���دور 
واملحاربني  الع�ضكريني  للمتقاعدين  واالجتماعية 

من  ال�ضاملة،  التنمية  حتقيق  يف  م�ضاهمتها  و  القدماء، 
ومنها  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  التعاون  خالل 
املوؤ�ض�ضة  الذيابات عن اعتزاز  جامعة الريموك. وعرب 
التعاون  ما يعك�ض  بتوقيع هذه االتفاقية مع اجلامعة 
الفعال بني الطرفني يف املجاالت كافة، م�ضيدا ب�ضمعة 
البناء  يف  وت�ضاهم  اأ�ضهمت  التي  وعراقتها  الريموك 
املوؤ�ض�ضة  ا�ضتعداد  التعليمية الوطنية موؤكدا  والنه�ضة 
الناحية  من  الريموك  جامعة  احتياجات  كافة  تلبية 
تاأمني  املوؤ�ض�ضة  تتوىل  االتفاقية  ومبوجب  االأمنية. 
و�ضكن  ومرافقها  ومبانيها  اجلامعة  الأب��واب  احلرا�ضة 
على  باملحافظة  وااللتزام  اليوم  مدار  على  الطالبات 

ممتلكات اجلامعة.

*الكرك 
التابع ملديرية �ضباب  عقد مركز �ضابات العدنانية 
“م�ض جمرد  الكرك، االأربعاء، جل�ضة توعوية بعنوان 
يف  املتطوعات  ال�ضابات  م��ن  ع��دد  مب�ضاركة  لعبة”، 

البلدة.
واأكدت املر�ضدة الرتبوية يف مديرية تربية ق�ضبة 
ال�ضابات  توعية  اأهمية  ال��روا���ض��دة  هم�ضة  ال��ك��رك 
النف�ضية  احلالة  على  االإلكرتونية،  االألعاب  مبخاطر 
من  كورونا.  جائحة  ظ��روف  ظل  يف  وخ�ضو�ضا  للفرد 

�ضرورة  املحاميد  ابت�ضام  املركز  رئي�ضة  اأكدت  جهتها، 
اأُ���ض��ره��م  قبل  م��ن  اأك���رب  ب�ضكل  ب��االأط��ف��ال  االه��ت��م��ام 
االإلكرتونية  واالأل��ع��اب  الهواتف  مبخاطر  وتوعيتهم 
ب�ضكل  وطاقاتهم  فراغهم  اأوق��ات  ا�ضتغالل  وحماولة 
داعية  ال�ضتخدامها،  معينة  اأوق���ات  وحتديد  اأف�ضل 
وزي��ادة  اأطفالهم  م��ع  اأط���ول  وق��ت  ق�ضاء  اإىل  االأه���ل 

التقارب االجتماعي بينهم.
ال�ضحة  ومعايري  اإج����راءات  وف��ق  اجلل�ضة  ومت��ت 

وال�ضالمة العامة جتنبا النت�ضار فريو�ض كورونا. 

*املفرق 
فايز  الدكتور  املفرق  حمافظة  زراع��ة  مدير  قال 
اخلوالدة انه مت تخ�ضي�ض مبلغ 120 الف دينار لغايات 
يف  النباتية  ال�ضحة  خمتربات  ق�ضم  م�ضروع  ا�ضتكمال 

املحافظة.
ق�ضم  ان  )برتا(  االردنية  االنباء  لوكالة  وا�ضاف 
املتبقيات  ق�ضم  ت�ضمل  اق�ضام  ع��دة  ي�ضم  املختربات 
الفتا  والبكترييا،  والفريو�ضات  والفطريات  ال�ضمية 
االرتقاء  يف  كبري  ب�ضكل  �ضي�ضاهم  امل�ضروع  هذا  ان  اإىل 
النباتية  بال�ضحة  تعنى  التي  والفحو�ضات  باخلدمات 

يف  الزراعي  الواقع  على  ايجابا  �ضينعك�ض  الذي  االمر 
حمافظة املفرق التي تعد االوىل على م�ضتوى اململكة يف 
االنتاج الزراعي. واأ�ضار اىل ان ق�ضم املتبقيات ال�ضمية 
ن�ضبة  على  احل�ضول  �ضرعة  يف  ي�ضاهم  ان  �ضاأنه  من 
للت�ضدير  املعدة  والفواكه  اخل�ضار  فحو�ضات  نتائج 
لال�ضواق اخلارجية . وبني اخلوالدة انه نظرا الهمية 
 90 فيه  االجناز  ن�ضبة  بلغت  والذي  املختربات  م�ضروع 
املختربات  بق�ضم  ت�ضميته  على  العمل  مت  فقد  باملئة 
خدماته  تقدمي  من  لتمكينه  املطلوبة  بالكوادر  ورفده 

للمزارعني بكل �ضهولة وي�ضر .

*السلط 
قال رئي�ض جلنة دائرة االنتخاب ملحافظة البلقاء 
ملوح ال�ضخاترة ان فرق الرقابة التابعة للجنة دائرة 
لتعليمات  خمالفة   20 ر�ضدت  املحافظة  يف  االنتخاب 

الدعاية االنتخابية من قبل عدد من املرت�ضحني.
هذه  اغلب  اأن  �ضحفي  ت�ضريح  يف  ال�ضخاترة  وقال 
املخالفات تتعلق بعر�ض و�ضائل الدعاية االنتخابية يف 
اماكن غري م�ضموح بها ، م�ضيدا بتعاون املر�ضحني الذين 
واإزالتها  ت�ضحيحها  ب�ضرعة  املخالفات  هذه  ارتكبوا 
،حيث اأبدوا جميعا تعاونا كبريا بحيث قاموا هم بذلك 

ومل ت�ضطر اجلهات املعنية للقيام باإزالة املخالفات .
“اال�ضود”  ال�ضيا�ضي  املال  مبخالفات  يتعلق  وفيما 
خطية  �ضكاوى  اأي  يرد  مل  اأن��ه  اإىل  ال�ضخاترة  اأ�ضار   ،
ملكتب الهيئة حول وجود خمالفات يف هذا املجال ، ويف 
حال تلقيها �ضيتم التعامل معها بكل جدية ، م�ضريا اإىل 
توزيع  وخا�ضة  ال�ضيا�ضي  باملال  تتعلق  مالحظات  ورد 
الهيئة  واعالم  باملتابعة  وقمنا  ذلك  �ضابهه  وما  طرود 

بتفا�ضيل املو�ضوع وتقارير الك�ضف امليداين.
دائرة  يف  للرت�ضح  طلبني  رف�ض  مت  اأن��ه  اإىل  واأ�ضار 
برد  ق��ام��ت  ال��ت��ي  املحكمة  ل��دى  الطعن  ومت  البلقاء 
اح�ضار  لعدم  رف�ض  االأول  الطلب  وك��ان   ، االع��رتا���ض 
راأ�ض عمله ملا بعد  ، والثاين ال�ضتمراره على  حمكومية 
10 /9 / وهو اآخر موعد لتقدمي اال�ضتقالة من الوظيفة 
ملن يريد الرت�ضح . كما �ضجل ان�ضحاب مر�ضحني اأحدهما 
 163 املر�ضحني  ع��دد  لي�ضبح   ، امل�ضيحي  املقعد  ع��ن 
مرت�ضحا موزعني على 18 قائمة انتخابية، م�ضريا اإىل 
اأن الهيئة امل�ضتقلة لالنتخابات اإعلنت اأ�ضماء املرت�ضحني 
على  الناخبني  اع��رتا���ض  ف��رتة  غ��دا  وتنتهي  االأويل، 
املر�ضحني لدى حماكم اال�ضتئناف ومن ثم ي�ضمح ملدة 3 
اأيام لالعرتا�ض، ويف نهاية ال�ضهر احلايل �ضيتم اإعالن 
اأي  قبول  بعدها  يتم  ولن  النهائية  املر�ضحني  قوائم 
اأن عدد  طلب ان�ضحاب من املر�ضحني . وبني ال�ضخاترة 
ناخبا   333490 البلقاء  دائ��رة  يف  النهائي  الناخبني 

وناخبة ، منهم 158679 ناخبا.

*الطفيلة 
الطفيلة  حمافظة  يف  ال�ضبابية  امل��راك��ز  عقدت 
برنامج  �ضمن  ال�ضباب  لتوعية  تثقيفية  حما�ضرات 
من�ضات  خالل  من  بعد«  »عن  ال�ضباب  مديرية  اأطلقته 
وظواهر  ق�ضايا  عدة  ملناق�ضة  االجتماعي  التوا�ضل 

جمتمعية .
وقال مدير مديرية �ضباب الطفيلة اأ�ضامة اخلوالدة 
خمت�ضون  فيه  ���ض��ارك  ال��ذي  ال��ت��وع��وي  ال��ربن��ام��ج  اأن 
عر�ضا  ت�ضمن  والتثقيف  التوعية  جماالت  يف  وخرباء 
واأنواعها  االإلكرتونية  باجلرائم  تتعلق  التي  للق�ضايا 
كاالحتيال عرب الربيد االلكرتوين واالنرتنت وتزوير 
ال�ضارة  وال��ربام��ج  املالية  البيانات  و�ضرقة  الهوية 

اىل  ا�ضافة  االلكرتونية  اجلرائم  مرتكبي  وعقوبة 
تنظيم حما�ضرات ملواجهة الفكر املتطرف .

فريو�ض  ح��ول  حما�ضرات  نظمت  املراكز  اأن  وب��ني 
وخم��اط��ره  اأع��را���ض��ه  ع��ن  معلومات  ت�ضمنت  ك��ورون��ا 
الوقاية  وكيفية  العدوى  وطرق  واملجتمع  الفرد  على 
ال��ذك��اء  ح��ول  حم��ا���ض��رات  تنظيم  اىل  ا���ض��اف��ة  منه 

اال�ضطناعي وحا�ضنات االبتكار االجتماعي .
واأ�ضار اإىل انه مت تنظيم ور�ضة عمل ناق�ضت كيفية 
اأن هذه  اإىل  ، الفتًا  تعزيز اال�ضتخدام االمن لالنرتنت 
الن�ضاطات تهدف اىل تعزيز قدرات ال�ضباب وال�ضابات 
امل�ضتهدفني و�ضقل مهاراتهم ومعرفتهم وتوعيتهم حيال 

الق�ضايا والظواهر املجتمعية املختلفة.

*عجلون 
عجلون،  حمافظة  انتخابات  جلنة  رئي�ض  ق��ال 
الدكتور فائق اخل�ضاونة، اإن 1300 موظف �ضي�ضاركون 
على  تدريبهم  ج��رى  النيابية،  االنتخابات  اإدارة  يف 
االإج�����راءات  ك��اف��ة  ات��ب��اع  ظ��ل  يف  االق����رتاع  عملية 

واال�ضرتاطات والتعليمات ال�ضحية.
اللجنة  اأن  ل�)برتا(،  حديث  يف  اخل�ضاونة  واأ�ضاف 
ظل  يف  االنتخابية  للعملية  ا�ضتعداداتها  كافة  اأنهت 
الو�ضع الوبائي احلايل من حيث توزيع الناخبني �ضمن 
والتباعد  ال�ضحية  اال�ضرتاطات  لتحقيق  مراكزهم 

م�ضريًا  والفرز،  االق��رتاع  مراكز  يف  االكتظاظ  لتفادي 
 284 عليها  م���وزع  ل��الق��رتاع  م��رك��زًا   62 جتهيز  اإىل 
العملية  نزاهة  ل�ضمان  اإلكرتونيًا  مربوطة  �ضندوقًا، 
دائرة  يف  قائمة   14 ت�ضجيل  اإىل  واأ�ضار  االنتخابية. 
ي�ضجل  مل  االآن  ولغاية  اأنه  مبينًا  االنتخابية،  عجلون 

اأي ان�ضحابات بني القوائم اأو املر�ضحني داخلها.
اال�ضتعداد  اأهبة  على  اللجنة  اأن  اخل�ضاونة  واأكد 
االنتخابية  العملية  اإدارة  على  للعمل  واجلاهزية 
وت�ضهيل االأمور يف ممار�ضة املواطن حقه يف االنتخاب، 

وتعزيز الثقة باإجراءات اإدارة العملية االنتخابية.

*لواء فقوع 
نفذ مركز �ضابات »فقوع« النموذجي التابع ملديرية 
)زووم(  املرئي  االت�ضال  تطبيق  عرب  الكرك،  �ضباب 
عدد  مب�ضاركة  حقك«  »اأعرف  بعنوان  توعوية  جل�ضة 
اللواء. وقالت رئي�ضة ق�ضم  املتطوعات يف  ال�ضابات  من 
الكرك  �ضباب  مديرية  يف  العامة  والعالقات  االإع��الم 
الدكتورة ثروت املعاقبة اإن هناك جمموعة من احلقوق 
وقد  املواطن  يعرفها  اأن  املفرت�ض  من  التي  والواجبات 

موؤكدة  الدولية،  واالتفاقيات  االأردين  الد�ضتور  كفلها 
اختيار  يف  اآرائنا  عن  للتعبري  مهمة  املقبلة  املرحلة  اأن 
من �ضيمثلنا يف جمل�ض النواب املقبل وعلى ال�ضباب عدم 
قادرة  �ضبابية  جمموعه  اإف��راز  وحماولة  اال�ضت�ضالم 
م�ضرفة  وقالت  التغيري.  مرحلة  لقيادة  النهو�ض  على 
اجلل�ضات  من  النوع  ه��ذا  اإن  البحريات،  جن��اح  املركز 
ال�ضحيح  امل�ضار  لتحديد  مهمة  اإ�ضاءة  يعد  التوعوية 

لل�ضباب يف ظل الظروف والتحديات التي تواجههم.

*العقبة 
وق��ع��ت يف م��دي��ن��ة ال��ع��ق��ب��ة، االرب���ع���اء، 
التخ�ض�ضي  ايلة  م�ضت�ضفى  لتنفيذ  اتفاقية 
 120 و  االوىل  املرحلة  يف  �ضريرا   70 ليت�ضع 
الثانية، ا�ضافة اىل مبنى  �ضريرا يف املرحلة 

للعيادات اخلارجية.
ووقع االتفاقية عن �ضركة م�ضت�ضفى ايلة 
الدكتور  االدارة  جمل�ض  رئي�ض  التخ�ض�ضي 
م�ضري ملحم وعن �ضركة فايز اجلندي و�ضركاه 
للمقاوالت االن�ضائية املهند�ض فايز اجلندي.

�ضلطة  رئ��ي�����ض  ال��ت��وق��ي��ع  وح�����ض��ر ح��ف��ل 
نايف  املهند�ض  اخلا�ضة  االقت�ضادية  العقبة 
خليفات  حممود  ال�ضلطة  عام  وام��ني  بخيت 

ومفو�ض البيئة واالقليم �ضليمان جنادات.
وقال البخيت اإن هذا امل�ضروع الذي يحمل 

ا�ضم العقبة قدميا يعد من امل�ضروعات املميزة، 
الطبي  للقطاع  نوعية  ا���ض��اف��ة  و�ضي�ضكل 
من�ضاآت  وج��ود  دون  ان��ه  م��وؤك��دا  العقبة،  يف 
متخ�ض�ضة مب�ضتوى عال يف القطاعني ال�ضحي 
با�ضتقطاب  ال�ضلطة  تنجح  ل��ن  والتعليمي 

ا�ضتثمارات نوعية وخ�ضو�ضا االجنبية.
ا�ضتقطاب  ال�ضلطة  اهداف  من  ان  وك�ضف 
ت�ضتهدف  الدائمة  ال�ضياحة  من  جديد  نوع 
يف  للعي�ض  العامل  دول  بع�ض  يف  املتقاعدين 

العقبة واال�ضتمتاع مبناخها اجلميل.
ا�ضرار  ان  ملحم  الدكتور  اكد  جهته،  من 
امل�ضروع  تنفيذ  يف  قدما  امل�ضي  على  ال�ضركاء 
وحتدي الظروف التي يواجهها االردن ب�ضبب 
ازمة كورونا، ما هو اال ترجمة ملقولة جاللة 
امللك عبداهلل الثاين بان االردن اقوى من كل 

بعزم  اف�ضل  دائما  امل�ضتقبل  وان  التحديات 
االردنيني وارادتهم اجلبارة.

وا�ضاف ان العقبة �ضت�ضهد خالل 14 يوما 
من تاريخ اليوم البدء باعمال بناء م�ضت�ضفى 
ايلة والذي تن�ض اتفاقية التنفيذ مع املقاول 
ان  اىل  الفتا  ا�ضهر،   9 خ��الل  ت�ضليمه  على 
ان  عينيها  ن�ضب  و�ضعت  امل�ضت�ضفى  ادارة 
ميتلك امل�ضت�ضفى مقومات ا�ضتقطاب ال�ضياحة 
طبية  ك��ف��اءات  توفري  خ��الل  م��ن  العالجية 

واجنحة طبية فندقية بخدماتها املميزة.
امل�ضروع يوفر 240  ان هذا  واو�ضح ملحم 
فر�ضة عمل البناء املحافظة واملدينة وتبلغ 
االف   10 االوىل  املرحلة  يف  البناء  م�ضاحة 
جلميع  �ضريرا   70 على  ت�ضتمل  مربع  م��رت 
ال��ع��ي��ادات  مبنى  �ضمنها  م��ن  التخ�ض�ضات 

اخلارجية و120 موقفا لل�ضيارات، اما املرحلة 
الثانية من البناء فتبلغ م�ضاحتها 6 االف مرت 
الف   16 امل�ضت�ضفى  م�ضاحة  اجمايل  لي�ضبح 
مرت وعدد اال�ضرة 120 �ضريرا وت�ضتمل على 
غرفة عمليات قلب مفتوح وق�ضطرة وعناية 

مركزة لعمليات القلب ب�ضعة 6 ا�ضرة.
على  حر�ضت  امل�ضت�ضفى  ادارة  ان  وق��ال 
العقبة  يف  موجودة  غري  اق�ضام  ا�ضتحداث 
وع��الج  التجميلية  اجل��راح��ة  م��رك��ز  مثل 
ومركز  ال�ضعر  وزراع���ة  والب�ضرة  ال�ضمنة 
الب�ضر  وت�ضحيح  العيون  لعالج  تخ�ض�ضي 
وتفتيت  اله�ضمي  اجل��ه��از  تنظري  ووح���دة 
مر�ضى  لعالج  وق�ضم  الكلى  وغ�ضيل  احل�ضى 

ال�ضرطان. 
)برتا- اأمني املعايطة(

اتفاقية تعاون بين جامعة اليرموك 
ومؤسسة المتقاعدين العسكريين

الكرك: جلسة توعوية عن 
مخاطر األلعاب اإللكترونية

زراعة المفرق: 120 الف دينار الستكمال 
مشروع قسم مختبرات الصحة النباتية

تسجيل 20 مخالفة دعائية بالسلط

المراكز الشبابية في الطفيلة 
تنفذ عددا من البرامج التثقيفية

1300 موظف يشاركون بإدارة 
االنتخابات النيابية في عجلون

جلسة توعوية بعنوان 
»اعرف حقك« في لواء فقوع

 توقيع اتفاقية النشاء مستشفى أيلة التخصصي
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*غزة
اأه��داف��ا  االإ�ضرائيلي  اجلي�ض  ق�ضف 
اإط��الق  على  ردا  غ��زة  يف  حما�ض  حلركة 
العثور  بعد  اأ���ض��رائ��ي��ل  ب��اجّت��اه  ���ض��اروخ 
اإىل  ي���وؤدي  القطاع  يف  حمفور  نفق  على 
حتتلها  التي  الفل�ضطينية  االأرا�ضي  داخل 

ا�ضرائيل.
وج�����اء يف ب���ي���ان ج��ي�����ض االح���ت���الل 
“اأغارت مقاتالت ومروحية  ا  االإ�ضرائيلي 
حربية قبل قليل على من�ضاأة حتت اأر�ضية 
رًدا  غزة  قطاع  جنوب  يف  حلما�ض  تابعة 
من  ال�ضاروخية  القذيفة  اإط���الق  على 
القطاع نحو اإ�ضرائيل يف وقت �ضابق م�ضاء 

ام�ض«.
اأن  فل�ضطينية  اأمنية  م�ضادر  واأعلنت 
على  �ضربتني  �ضن  االإ�ضرائيلي  اجلي�ض 
موقعني حلما�ض يف خان يون�ض ودير البلح.
منطقة  يف  االإن����ذار  ���ض��ف��ارات  ودوت 
قبل  للقطاع  متاخمة  اإ�ضرائيل  بجنوب 
جهة  اأي  تتنب  مل  الذي  ال�ضاروخ  �ضقوط 

حتى االآن اإطالقه.
نظام  “اعرت�ض  بيان  يف  اجلي�ض  وقال 

ال��ق��ب��ة احل��دي��دي��ة ل��ل��م�����ض��ادات اجل��وي��ة 
ال�ضاروخ«.

با�ضم  املتحدث  اإعالن  بعيد  ذلك  وجاء 
كونريكو�ض  جوناثان  االإ�ضرائيلي  اجلي�ض 
االأمتار”  ع�ضرات  ميتّد  “نفق  على  العثور 
يف  يون�ض”  خ����ان  م���ن  ان���ط���الق���ا  ُح���ف���ر 
االأرا���ض��ي  اإىل  وي���وؤدي  غ��زة  قطاع  جنوب 

االإ�ضرائيلية.
للمتحدث  بالعربية  تغريدة  يف  وجاء 
اأدرعي  اأفيخاي  االإ�ضرائيلي  اجلي�ض  با�ضم 
�ضمن  منطقة  يف  ر���ض��ده  “مت  النفق  اأن 
ا�ضت�ضعار  نظام  عرب  االإ�ضرائيلية  االأرا�ضي 
االأمني  ال�ضياج  ق��رب  مثبت  االأر���ض  حتت 
ويف�ضلها  العربية  ال��دول��ة  اأقامته  ال��ذي 
مل  النفق  اأن  كونريكو�ض  واأكد  غزة«.  عن 

ميثل  ال  اأن��ه  اإىل  م�ضريًا  ال�ضياج  يتجاوز 
و�ضيتّم  االإ�ضرائيلية  املناطق  على  خماطر 

تدمريه قريبًا.
لكنه اعترب اأنه ي�ضكل “انتهاكًا لل�ضيادة 
على  العثور  مت  اأنه  م�ضيفًا  االإ�ضرائيلية” 
�ضيف  منذ  غزة  من  نفقًا  ع�ضرين  ح��واىل 

العام 2014.
هذه  يف  نعرف  “ال  كونريكو�ض  وق��ال 

النفق”  حفر  اإرهابي  تنظيم  اأي  املرحلة 
حما�ض  ح��رك��ة  ن��ح��ّم��ل  “لكننا  م�ضيفًا 
م�ضوؤولية كل ن�ضاط ي�ضدر من قطاع غزة«.

رئي�ض  تعهد  االأم��ر،  هذا  على  وتعليقا 
“موا�ضلة  ن��ت��ان��ي��اه��و  بنيامني  ال�����وزراء 
ا�ضرائيل  اأم��ن  اأج��ل  م��ن   )...( التحرك 
اأو  �ضيادتنا  ملهاجمة  حم��اول��ة  اأي  و�ضد 

مواطنينا«.

*بريوت
االأعمال  ت�ضريف  حكومة  رئي�ض  قال 
ينتظر من  لبنان ال يزال  اإّن  ح�ضان دياب 
التقطت  �ضورا  تزويده  واإيطاليا  فرن�ضا 
النفجار  اال�ضطناعية  االأقمار  بوا�ضطة 

مرفاأ بريوت املرّوع.
من  طلب  انه  ل�ضحافيني  دياب  واأو�ضح 
اإميانويل ماكرون �ضورا  الرئي�ض الفرن�ضي 
ملتقطة عرب االأقمار اال�ضطناعية للمرفاأ 

وبعده«. وخالله  االنفجار  “قبل 
اإيطاليا  اإىل  مماثل  طلب  اأُر�ضل  وقد 

كذلك بح�ضب رئي�ض الوزراء امل�ضتقيل.
يزودونا  اأن  يجب  “كان  دياب  واأ�ضاف 

بها، ولكن هذا مل يح�ضل وال اأعلم ملاذا«.
ومل توؤكد فرن�ضا واإيطاليا علنا نيتهما 

توفري �ضور كهذه للبنان.
 4 يف  ب���ريوت  م��رف��اأ  ان��ف��ج��ار  وت�ضّبب 
واإ�ضابة  اأ�ضخا�ض   203 مبقتل  اأغ�ضط�ض 
اأك��ر م��ن 6500 ب��ج��روح. ك��ذل��ك، اأحل��ق 
اأ�ضرارًا ج�ضيمة بعدد من اأحياء العا�ضمة.

اأي  رف�ضت  ال��ت��ي  ال�ضلطات  وحت��ّق��ق 
حتقيق دويل، يف االنفجار الذي عزته اإىل 
كميات �ضخمة من مادة نيرتات االأمونيوم 
�ضنوات  �ضت  من  اأك��ر  منذ  خمزنة  كانت 
وترّكز  كافية.  وقاية  اإج��راءات  دون  من 
امل�����ض��وؤول��ي��ات  حت��دي��د  ع��ل��ى  التحقيقات 
ومعرفة مالب�ضات االنفجار وحتديد هوية 
االأ�ضخا�ض الذين اأهملوا اأو جتاهلوا خطر 
اإبقاء كميات هائلة من نيرتات االأمونيوم.

عون  مي�ضال  اجلمهورية  لرئي�ض  و�ضبق 
اأن اأعلن يف 7 اأغ�ضط�ض اأّنه طلب من الرئي�ض 
الفرن�ضي اإميانويل ماكرون الذي زار بريوت 
كي  اجلوية  بال�ضور  ي��زّودن��ا  “اأن  حينها 
ن�ضتطيع اأن نحدد اإذا كانت هناك طائرات 

يف االأجواء اأو �ضواريخ«.
الرئا�ضي  الق�ضر  يف  ل�ضحافيني  وق��ال 
نتيجة  اإم��ا  ح�ضل،  مل��ا  اح��ت��م��االن  “ثمة 
�ضاروخ  بوا�ضطة  خارجي  تدخل  اأو  اإهمال 

اأو قنبلة«.
اأي  نتائج  اللبنانية  ال�ضلطات  ومل تعلن 

فيها  و�ضارك  جتريها،  التي  التحقيقات  من 
يثري  م��ا  واأم��ريك��ي��ون،  فرن�ضيون  حمققون 
اأهايل  لدى  خ�ضو�ضًا  وا�ضعًا  �ضعبيًا  غ�ضبًا 

ال�ضحايا واملت�ضررين من االنفجار.
�ضخ�ضًا   25 االآن  حتى  الق�ضاء  واأوقف 
املرفاأ  اإدارة  ع��ن  امل�ضوؤولني  كبار  بينهم 

وا�ضتمع  حتقيقاته  يوا�ضل  بينما  واأمنه، 
اإىل وزراء �ضابقني وم�ضوؤولني اأمنيني.

منطق  ع��ل��ى  ق��ائ��م  ك��ل��ب��ن��ان  ب��ل��د  ويف 
يخ�ضع  ما  غالبًا  والت�ضويات،  املحا�ض�ضة 
من  و�ضغوط  �ضيا�ضية  لتجاذبات  الق�ضاء 

قوى نافذة.

*اخلرطوم
املظاهرات  ال�ضودانية  ال�ضلطات  ا�ضتبقت 
يف  االأرب��ع��اء،  ي��وم  اليها،  ال��دع��وة  متت  التي 
اخلرطوم باإجراءات اأمنية م�ضددة، من خالل 
العا�ضمة،  مدن  بني  الرابطة  اجل�ضور  اإغالق 
كل  واإغ���الق  فيها،  اجلي�ض  ق���وات  وانت�ضار 
العامة  ال��ق��ي��ادة  مقر  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق 

للقوات امل�ضلحة.
�ضيا�ضية  وت��ن��ظ��ي��م��ات  ج��ه��ات  وك���ان���ت 
مظاهرات  يف  االأرب��ع��اء،  ي��وم  للخروج،  دع��ت 
اأكتوبر  ثورة  ذكرى  مع  تتزامن  احتجاجية 
من العام 1964 التي اطاحت الرئي�ض االأ�ضبق 

ابراهيم عبود.
اإذ  امل��ظ��اه��رات،  م��ن  االأه����داف  وتباينت 
على  حم�ضوبة  �ضيا�ضية  تنظيمات  تطالب 
بينما  احلكومة،  باإ�ضقاط  ال�ضابق  النظام 
�ضيا�ضية  واأح��زاب  مهنية  تنظيمات  تطالب 
من  ب��اخل��روج  االنتقالية  للحكومة  موالية 
اأجل ا�ضتكمال اأهداف الثورة، ودعم احلكومة 

الإنفاذ مهام الفرتة االنتقالية.
غري اأن تيارات حم�ضوبة على جلان املقاومة 
وهي االأج�ضام التي قادت احلراك االحتجاجي 

الب�ضري،  عمر  امل��ع��زول  بالرئي�ض  اأط��اح  ال��ذي 
امل��دين  ب�ضقيها  احلكومة  با�ضتبعاد  تطالب 
يف  ممثلة  ال�ضيا�ضية  واحلا�ضنة  والع�ضكري، 

قوى احلرية والتغيري، وذلك ملا ا�ضمته بالف�ضل 
بقايا  مع  والتهاون  الثورة  اأه��داف  حتقيق  يف 

النظام ال�ضابق.

*وكاالت
يف  حتفهن  االأق���ل  على  �ضيدة   11 لقيت 
احت�ضدوا  ال��ذي��ن  االأف��غ��ان  اآالف  ب��ني  ت��داف��ع 
على  للح�ضول  االأرب��ع��اء،  القدم،  ك��رة  مبلعب 

تاأ�ضريات ملغادرة البالد.
وقال املتحدث با�ضم حاكم والية نانغارهار، 
عطاء اهلل خوجياين، اإن 13 اآخرين، معظمهم 
ن�ضاء، اأ�ضيبوا يف ملعب الوالية الواقعة �ضرقي 
على  احل�ضول  يحاولون  كانوا  حيث  البالد، 

تاأ�ضريات لدخول باك�ضتان املجاورة.
ال�ضن،  كبار  من  القتلى  معظم  اأن  واأ�ضاف 
ح�ضبما  اأفغان�ضتان،  اأنحاء  خمتلف  من  وجئن 

نقلت “االأ�ضو�ضيتد بر�ض«.
وب��ح�����ض��ب خ��وج��ي��اين ف��اإن��ه ب��ع��د اإغ���الق 
ملدة  نانغارهار  يف  الباك�ضتانية  القن�ضلية 
فريو�ض  جائحة  ب�ضبب  تقريبا  اأ�ضهر  ثمانية 
ح�ضد  توقع  ظل  يف  امل�ضوؤولون  ق��رر  ك��ورون��ا، 
عامال   320 وتكليف  اال�ضتاد  ا�ضتخدام  كبري، 

بامل�ضاعدة يف اإدارة عملية اإ�ضدار التاأ�ضريات.
كابول  يف  الباك�ضتانية  ال�ضفارة  واأ���ض��ارت 
يف  تاأ�ضرية  األف   19 من  اأكر  اأ�ضدرت  اأنها  اإىل 
اإ�ضالم  وافقت  اأن  بعد  وح��ده  املا�ضي  االأ�ضبوع 

التاأ�ضريات  ب�ضاأن  ودية  اأكر  �ضيا�ضة  على  اأباد 
واأعادت فتح احلدود يف �ضبتمرب بعد �ضهور من 

االإغالق.
عن  يقل  ال  م��ا  قتل  منف�ضل،  ح���ادث  ويف 
م�ضلحون  ن�ضبه  كمني  يف  اأفغانيا  �ضرطيا   34

وفقا  ال��ب��الد،  �ضمايل  “طالبان”  ح��رك��ة  م��ن 
مل�ضوؤولني.

ويعد هذا هو الهجوم االأكر دموية منذ اأن 
ال�ضهر  االأفغانية  واحلكومة  “طالبان”  بداأت 
املا�ضي يف اإجراء حمادثات �ضالم طال تاأجيلها.

إسرائيل تقصف غزة بعد العثور على نفق 
يمتد الى االراضي الفلسطينية التي تحتلها

لبنان ينتظر صور األقمار الصناعية 
النفجار مرفأ بيروت

تظاهرات 21 أكتوبر.. الخرطوم 
تغلق الجسور وتنشر الجيش

مقتل 11 أفغانية في
 حادث تدافع مأساوي

*وكاالت
االأمريكية،  االنتخابات  يف  التناف�ض  يقت�ضر  ال 
من�ضب  على  فقط  نوفمرب،  م��ن  الثالث  يف  امل��ق��ررة 
مقاعد  ثلث  على  �ضباقا  اأي�ضا  ي�ضمل  بل  الرئي�ض، 
مبارزة  وه��و  ع�ضو،  مئة  من  املكون  ال�ضيوخ  جمل�ض 

تتخذ طابعا حمتدما هذا العام.
 53 باأغلبية  حاليا،  اجلمهوري  احل��زب  ويتمتع 
جمل�ض  يف  الدميقراطي،  للحزب   47 مقابل  ع�ضوا، 
عن  كينغ،  اأن��غ��و���ض  ال�ضناتور  اأن  علما  ال�����ض��ي��وخ، 
بريين  فريمونت،  والية  عن  وال�ضناتور  مني،  والية 
اإىل جانب  لكنهما ي�ضوتان عادة  �ضاندرز، م�ضتقالن، 

الدميقراطيني.
بثالثة  ال��ف��وز  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي��ون  وي��ح��ت��اج 
اأغلبية، يف حال فوز  اإ�ضافية، للح�ضول على  مقاعد 
مر�ضحهم جو بايدن ونائبته كامال هاري�ض، اإذ يتمتع 

نائب الرئي�ض ب�ضوت حا�ضم يف جمل�ض ال�ضيوخ.
املقبلة  االنتخابات  خ��الل  التناف�ض  و�ضيكون 
على 35 مقعدا يف جمل�ض ال�ضيوخ، منها 23 �ضيحاول 
اجل��م��ه��وري��ون االح��ت��ف��اظ ب��ه��ا، ف��ي��م��ا ���ض��ي��ح��اول 
ي�ضغلونها  مقعدا  ب���12  االحتفاظ  الدميقراطيون 
يف  االأغلبية  لتحقيق  امل��زي��د  اإ���ض��اف��ة  م��ع  حاليا، 

املجل�ض.
�ضاغلي  من  العديد  انتخاب  اإعادة  �ضتتم  وبينما 
�ضباقات   10 هناك  لكن  ب�ضهولة،  احلاليني  املنا�ضب 
متقاربة، ميكن اأن حتدد احلزب الذي �ضي�ضيطر على 
جمل�ض ال�ضيوخ بعد االنتخابات. ثمانية منها ي�ضغلها 
ع�ضوان  ي�ضغلهما  واثنان  جمهوريون،  اأع�ضاء  حاليا 

دميقراطيان.
تيلي�ض  ت��وم  اجلمهوري  ال�ضناتور  بني  ال�ضباق 
االأك��ر  هو  كانينغهام  ك��ال  الدميقراطي  ومناف�ضه 
احلمالت  كلفت  وق��د  املتحدة،  ال��والي��ات  يف  تكلفة 
الدعائية من متربعني خارجني اأكر من 200 مليون 

دوالر حتى االآن.
يحدد  اأن  ميكن  اأنه  يف  املقعد  هذا  اأهمية  وتاأتي 

يف نهاية املطاف ما اإذا كان اجلمهوريون �ضيحتفظون 
ل�ضالح  �ضيخ�ضرونها  اأو  ال�ضيوخ  جمل�ض  يف  بال�ضلطة 

الدميقراطيني.
كولينز،  �ضوزان  اجلمهورية  ال�ضناتور  تخو�ض 
اأ�ضعب  اإح��دى   ،1997 عام  منذ  املقعد  ت�ضغل  التي 
معاركها ال�ضا�ضية، �ضد رئي�ضة جمل�ض نواب الوالية، 

الدميقراطية �ضارة غيدون.
الناخبني  تذكري  اإىل  الدميوقراطيون  وي�ضعى 
باأن كولينز �ضوتت ل�ضالح تثبيت القا�ضي يف املحكمة 
العليا، بريت كافانو، عام 2018. لكن كولينز حتاول 
جتاوز و�ضعها ال�ضيا�ضي احلرج بالقول اإنها لن ت�ضوت 
للقا�ضية اآمي كوين باريت، مر�ضحة ترامب للمحكمة 
ال�ضيوخ قبل يوم  الت�ضويت يف جمل�ض  اإذا مت  العليا، 

االنتخابات.
غ��اردن��ر  ك���وري  اجل��م��ه��وري  ال�ضناتور  ي��واج��ه 
مناطق  ب��ني  ال��والي��ة  وتنق�ضم  ك��ب��رية،  حت��دي��ات 
ريفية ذات طابع جمهوري كثيف، ومناطق ح�ضرية 
تلك  مثل  للدميقراطيني،  متيل  االأط��راف  مرتامية 

املوجودة حول مدينة دنفر.
وع��ل��ى ع��ك�����ض ك��ول��ي��ن��ز، ف��ق��د ال���ت���زم غ��اردن��ر 
بالت�ضويت لتاأكيد تعيني القا�ضية باريت يف املحكمة 

العليا.
ال�ضابق،  كولورادو  حاكم  مع  غاردنر  ويتناف�ض 
الراأي  ا�ضتطالعات  اأحدث  وتظهر  هيكنلوبر،  جون 

تفوق االأخري.
و�ضع  يف  ج��ون��ز،  دوغ  ال��دمي��ق��راط��ي،  ال�ضناتور 
امليل  ذات  الوالية  يف  �ضاقة  معركة  ويواجه  �ضعب، 
توبرفيل،  تومي  اجلمهوري،  املر�ضح  �ضد  اجلمهوري، 

مدرب كرة القدم ال�ضابق يف جامعة اأوبورن.
وقد فاجاأ و�ضول جونز يف انتخابات خا�ضة عام 

2017، حتى حلفاءه الدميقراطيني.
ف�����ض��ي��ح��ت��اج  م���ق���ع���ده،  ج���ون���ز  خ�����ض��ر  واإذا 
مقاعد  خم�ضة  اأو  باأربعة  الفوز  اإىل  الدميقراطيون 

لل�ضيطرة على جمل�ض ال�ضيوخ.

*دمشق
 ، االأربعاء  �ضورية،  ر�ضمية  اإعالم  و�ضائل  اأفادت 
القنيطرة  حمافظة  ا�ضتهدفت  اإ�ضرائيلية  غارة  اأن 

جنوبي �ضوريا.
وقالت وكالة االأنباء ال�ضورية الر�ضمية )�ضانا( 
اإن �ضاروخا اأ�ضاب مدر�ضة يف قرية بريف القنيطرة 

ال�ضمايل.
يف  “مدر�ضة  ا�ضتهدفت  ال�ضاروخ  اأّن  واأ�ضافت 
قرية احلرية بريف القنيطرة ال�ضمايل واقت�ضرت 

االأ�ضرار على املاديات«.

كما اأفاد املر�ضد ال�ضوري حلقوق االإن�ضان ومقره 
بريطانيا عن هجوم �ضاروخي على املنطقة، قائال اإن 

اإ�ضرائيل هي امل�ضوؤولة “على االأرجح«.
االإن�ضان  حلقوق  ال�ضوري  املر�ضد  اأفاد  جهته  من 

اأّن الق�ضف ا�ضتهدف “مقّرًا للميلي�ضيات االإيرانية«.
قرية  يف  عنيف  انفجار  “دّوى  املر�ضد  وق��ال 
ال�ضمايل،  القنيطرة  حم��اف��ظ��ة  ب��ري��ف  احل��ري��ة 
ا�ضتهدف  اإ���ض��رائ��ي��ل��ي،  اأّن���ه  ي��رّج��ح  ق�ضف  نتيجة 
ورود  دون  املنطقة،  يف  االإيرانية  للميلي�ضيات  مقرًا 

معلومات عن خ�ضائر ب�ضرية حتى اللحظة”.

*كاراباخ
ناغورين  اإقليم  يف  اال�ضتباكات  حدة  ت�ضاعدت 
ن�ضبي  ليلة خيم عليها هدوء  بعد  كاراباخ وحميطه 

على طول خطوط املواجهة.
اأذربيجان  ق��وات  اأن  االإقليم  �ضلطات  واأعلنت 
وا�ضلت انتهاكها للهدنة االإن�ضانية، وا�ضتهدفت مواقع 

مدنية يف مارتا كريت باأ�ضلحة حمظورة دوليا.
كاراباخ  ناغورين  عن  الدفاع  قوات  اأن  واأ�ضافت 
ت�ضدت للهجمات االأذرية ومتكنت من اإ�ضقاط طائرة، 
وهو ما نفته اأذربيجان التي اتهمت اأرمينيا مبوا�ضلة 
خرقها لوقف اإطالق النار و�ضن هجمات على مواقع 

مدنية، وفقا ملرا�ضلنا.
ي�ضار اإىل اأن العا�ضمة الرو�ضية مو�ضكو ت�ضت�ضيف 
تطورات  ملناق�ضة  املباحثات،  م��ن  ج��دي��دة  جولة 
االأو�ضاع يف االإقليم، و�ضبل تثبيت وقف اإطالق النار.

اأرمينيا  خارجية  وزي��را  يتوجه  اأن  املقرر  ومن   
واأذربيجان اإىل العا�ضمة االأمريكية وا�ضنطن تلبية 

لدعوة وزير اخلارجية االأمريكي مايك بومبيو لعقد 
اأكتوبر  من  والع�ضرين  الثالث  يف  مباحثات  جولة 

اجلاري.
اآرمني  اأرمينيا  وعلى ال�ضعيد ذاته، توجه رئي�ض 
لبحث  بروك�ضل  اإىل  االأرب��ع��اء،  اليوم  �ضاركي�ضيان، 
�ضمال  حلف  مع  كاراباخ  ناغورين  اإقليم  يف  ال�ضراع 
ملا  وفقا  االأوروب���ي،  باالحتاد  وم�ضوؤولني  االأطل�ضي 
ذكره مكتبه. واأ�ضاف مكتب الرئي�ض اأن �ضاركي�ضيان 
الناتو  حللف  العام  باالأمني  الزيارة  خالل  �ضيلتقي 
اخلارجية  ال�ضيا�ضة  وم�����ض��وؤول  �ضتولتنربغ  ين�ض 
املجل�ض  ورئي�ض  بوريل  جو�ضيب  االأوروب��ي  باالحتاد 
االأوروبي �ضارل مي�ضيل، م�ضريا اإىل اأن يريفان تنتظر 
ما  كل  “فعل  االأوروب���ي  واالحت���اد  احللف  ق��ادة  من 
لوقف  اتفاق  و”اإحياء”  القتال  لوقف  ممكن”  هو 

اإطالق النار، بح�ضب رويرتز.
 3 من  اأك��ر  م��رور  بعد  �ضاركي�ضيان  زي��ارة  تاأتي 
اأ�ضابيع على ن�ضوب القتال يف اإقليم ناغورين كاراباخ.

مجلس الشيوخ.. جبهة مستعرة 
في االنتخابات األميركية

غارة إسرائيلية على
 القنيطرة جنوب سوريا

بعد ليلة هادئة.. تصاعد 
االشتباكات في ناغورني كاراباخ


