
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اعتبار آخر 28 يوما لفحص 
كورونا االيجابي سبب الوفاة

*عمان 
واخلا�صة  احلكومية  امل�صت�صفيات  على  ال�صحة  وزارة  عممت 
عن  الناجتة  الوفاة  ح��االت  ت�صنيف  والع�صكرية  واجلامعية 
للإ�صابة  م�صاحبة  اأخرى  اأمرا�ض  اأو  كورونا  فريو�ض  االإ�صابة 
بالفريو�ض. وقال م�صاعد االمني العام للرعاية ال�صحية االولية 
الدكتور غازي �صرك�ض لوكالة االأنباء االردنية )برتا( انه �صيتم 
للوفاة  مبا�صرا  �صببا  كورونا  فريو�ض  اعتبار  التعميم  مبوجب 

 PCR فح�ض  وجود  ب�صرط  امل�صت�صفيات  يف  املدخلة  للحاالت 
ايجابي خلل اخر 28 يوما قبل تاريخ الوفاة، مع ا�صتمرار وجود 

اعرا�ض تنف�صية اأو تغريات بال�صور ال�صعاعية اأو الطبقية.
وا�صاف �صرك�ض، ان الوفاة تعترب م�صاحبة لل�صابة بكوفيد 
19 اذا كان هناك �صبب اخر وا�صح لها، وعدم وجود تاريخ مر�صي 
الأعرا�ض تنف�صية خلل اخر 28 يوما قبل تاريخ الوفاة، بالرغم 

من ايجابية فح�ض PCR لكوفيد 19.
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*عمان 
برعاية  ال�صبت،  الثقافة  وزارة  نظمت 
رئي�ض الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة حفل 
اإ�صهار �صعار مئوية تاأ�صي�ض الدولة االأردنية 
لو�صول  االأوىل  املئوية  الذكرى  مبنا�صبة 
االأمري عبداهلل بن احل�صني اإىل معان يف 21 

ت�صرين الثاين 1920.
اأقيم يف املركز الثقايف  ويف احلفل الذي 
ووزير  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  بح�صور  امللكي، 
وزير  ا�صار  كري�صان،  توفيق  املحلية  االإدارة 
ووزي��ر  الطوي�صي  با�صم  الدكتور  الثقافة 

ال�صيا�صية  والتنمية  الربملانية  ال�����ص��وؤون 
اإىل  كلمتيهما،  يف  املعايطة  مو�صى  املهند�ض 
ج�صدها  التي  والت�صحية  الن�صال  ق�صة 
من  االأج��ي��ال  ومعهم  الها�صميون  امل��ل��وك 
االأك��ر  الوطني  النموذج  لبناء  االأردن��ي��ني 

ا�صتقرارا واإلهاما يف املنطقة.
كما توقفا عند حجم االإجناز عرب عقود 
رايات بني  البناء الرتاكمي حتت ظلل  من 
ها�صم؛ حملة الر�صالة وقادة االأمة، فربزت 
الدول  اأق��دم  من  واح��دًة  االأردن��ي��ة  الدولة 
ور�صالتها  نهجها  على  حمافظة  املنطقة،  يف 

�صنع  عملية  يف  االأردنيني  م�صاركة  وتر�صيخ 
القرار.

وزي��را  ح�صره  ال���ذي  احل��ف��ل  وا�صتمل 
وال�صباب  العاي�د  االإعلم علي  ل�صوؤون  دولة 
الدكتور  ع��م��ان  وام���ني  النابل�صي،  حممد 
وثائقي  فيلم  ال�صواربة، على عر�ض  يو�صف 
اإنتاج  االأوىل”،  “املحطة  بعنوان  ق�صري 
يج�صد  الذي  ال�صعار  واإ�صهار  الثقافة،  وزارة 
ترابط االأردنيني والتفافهم حول قيادتهم، 
واالإجنازات التي حتققت خلل م�صرية قرن، 
وتله تكرمي الفائزة بت�صميمه.   تابع �ض4

إشهار شعار مئوية الدولة األردنية 

الزراعة تفتح باب استيراد العنب 
بعد نفاد اإلنتاج المحلي

في الذكرى المئوية األولى لوصول األمير عبداهلل األول معان

القبض على شخصين اعتديا
 على عامل وطن وسلبا هاتفه

عبيدات: المستشفيات الميدانية ستشهد نقلة 
نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين

العاهل المغربي يعرب عن 
استعداده لزيارة الجارة موريتانيا

األمطار تضرب مصر بقسوة وتخلف 
قتلى.. »ممنوع الخروج من المنزل«

هيئة النقل تخالف 2400 وسيطة 
نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع

فرار عشرات السجناء في لبنان.. 
ومصرع 5 منهم في حادث سير

*عمان 
بعد  العنب،  با�صترياد  ال�صماح  داودي��ة،  حممد  الزراعة  وزير  قرر 

نفاد كميات االإنتاج املحلي من العنب لهذا املو�صم.
من  الت�صاريح  منح  �صيجري  اإنه  ال�صبت،  بيان،  يف  ال��وزارة  وقالت 
االإجراء مع حم�صول اجلوافة  منه، كما هو  اال�صترياد  امل�صموح  املن�صاأ 

الذي انتهت فرتة اإنتاجه املحلي منذ بداية ال�صهر احلايل.
و�صيجري ا�صتقبال طلبات ا�صترياد العنب اعتبارا من اليوم االأحد، 
علما اأن طلبات اجلوافة قد جرى ا�صتقبالها منذ مطلع ال�صهر احلايل. 
وتهيب الوزارة بجميع التجار ب�صرورة احل�صول على رخ�ض اال�صترياد 
امل�صبقة قبل �صحن االإر�صاليات، موؤكدة اأنه �صيجري اإعادة اأي اإر�صالية 

خمالفة لتعليمات وزارة الزراعة.

*عمان 
اجلنائي  البحث  اإدارة  من  ك��وادر  األقت 
على  اعتديا  اللذين  ال�صخ�صني  على  القب�ض 
عامل وطن و�صلبا هاتفه اخللوي يف الزرقاء، 

رغم عدم التقدم ب�صكوى بذلك.
مديرية  با�صم  االإع��لم��ي  الناطق  وق��ال 
مقطع  ورود  اث��ر  اإن��ه  ال�صبت،  ال��ع��ام،  االأم��ن 
خلله  ظهر  اجلنائي،  البحث  الإدارة  فيديو، 
عمال  اأحد  على  باالعتداء  يقومان  �صخ�صان 
الوطن و�صلبا هاتفه، مت تعميم الفيديو على 

مل  انه  وتبني  اجلنائي،  البحث  اق�صام  جميع 
بالفيديو  ظهر  ملا  مماثلة  �صكوى  اية  ت�صجل 

لدى اي منهم.
واأ�صاف انه ومبتابعة التحقيق يف الفيديو 
وبالطرق الفنية مت حتديد مكان ت�صويره يف 
مدينة الزرقاء، وحتديد هوية عامل الوطن 
التحرك  الفور  على  ومت  خلله  ظهر  ال��ذي 
اأنه مت االعتداء  اأفاد  للمكان ومقابلته حيث 
ال  �صخ�صني  قبل  م��ن  �صابق  وق��ت  يف  عليه 

يعرفهما واأنه مل يتقدم ب�صكوى حول ذلك.

وبوقت  اجلنائي  البحث  حمققو  متكن  و 
واإلقاء  ال�صخ�صني  هوية  حتديد  من  قيا�صي 
لعر�صهما  التحقيقات  وبداأت  عليهما،  القب�ض 

على اجلهات الق�صائية املخت�صة.
باجلميع  العام  االأم��ن  مديرية  واأه��اب��ت 
اأي  وق��وع  ح��ال  يف  ب�صكوى  التقدم  ���ص��رورة 
وعدم  بذلك،  العلم  او  منهم  اأي  على  اعتداء 
مثل هذه اجلرائم حيث  واالبلغ عن  الرتدد 
الواردة بكل  املعلومات  التعامل مع جميع  يتم 

حزم وجدية وب�صرية تامة.

*عمان
قال وزير ال�صحة الدكتور نذير عبيدات، 
اإن امل�صت�صفيات امليدانية �صت�صهد نقلة نوعية 
باخلدمات املقدمة للمواطنني من خلل توفر 
الطبية  االخت�صا�صات  خمتلف  م��ن  اأط��ب��اء 
وباأعلى  عليها  املحولني  للمر�صى  كاف  ب�صكل 
خلل  بها  العمل  �صيجري  والتي  امل�صتويات 
فريو�ض  مع  للتعامل  املقبلة  القليلة  االأ�صابيع 

كورونا.
اجتماعًا  ال�صبت،  تروؤ�صه،  خلل  واأ�صاف 
الوزارة؛  يف  الطبية  االخت�صا�صات  روؤ�صاء  مع 
مب�صتوى  املتعلقة  االإج����راءات  اأه��م  لبحث 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��م��واط��ن��ني، 
طبيب   250 م��ن  اأك���ر  �صتوفر  ال����وزارة  اأن 
واأطباء  اخت�صا�ض، ف�صًل عن معاجلي تنف�ض 
متابعة  ل��غ��اي��ات  ج��دي��دة  ك��ب��ادرة  نف�صيني 
بفريو�ض  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  النف�صية  احل���االت 

كورونا.
اأميني  بح�صور  عبيدات  الدكتور  واأ�صار 
الهياجنة  وائ���ل  ال��دك��ت��ور  ال�����وزارة  ع��ام��ي 
�صيجري  اأن��ه  اإىل  ال�صرفا،  عمار  والدكتور 
امليدانية يف  امل�صت�صفيات  توزيع االأطباء على 
اأقاليم ال�صمال والو�صط واجلنوب، باالإ�صافة 
اإىل اأعداد كافية من االأطباء املعينني اجلدد 

لي�صل العدد اإىل اأكر من 250 ليكونوا ركيزة 
اأ�صا�صية يف احتواء اأي حالة ت�صتدعي العلج 

واملتابعة يف ظل هذه الظروف الوبائية.
اإدخ��ال  �صتدر�ض  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الطبية  التخ�ص�صات  ملختلف  اإقامة  برامج 
�صمن  املعينني  غري  للأطباء  ال�صحة  وزارة  يف 
اأطباء  اأع��داد  لرفع  وذلك  تناف�صي؛  امتحان 
ت�صهد  ال����وزارة  واأن  �صيما  ال  االخت�صا�ض، 
اأعداد  الزدي��اد  نظرًا  املواقع  بع�ض  يف  نق�صًا 
املراجعني لتلقي اخلدمات الطبية يف خمتلف 

مواقعها ال�صحية.
تابع �ض3

*الرباط
اأعرب العاهل املغربي امللك حممد ال�صاد�ض، اجلمعة، عن ا�صتعداده 
مع  جمعه  هاتفي  ات�صال  خلل  وذلك  املوريتانية،  اجلمهورية  لزيارة 

الرئي�ض املوريتاين حممد ولد الغزواين.
هذا  “خلل  املغربي:  امللكي  ال��دي��وان  عن  �صادر  بيان  يف  وج��اء 
املت�صارع  للتطور  الكبري  ارتياحهما  عن  البلدين  قائدا  عرب  االت�صال، 
الذي تعرفه م�صرية التعاون الثنائي، وعن رغبتهما الكبرية يف تعزيزها 
اجلارين  البلدين  بني  التعاون  ه��ذا  بتعميق  ي�صمح  مبا  بها،  والرقي 

وتو�صيع اآفاقه وتنويع جماالته«.

*القاهرة
ال�صيء  الطق�ض  موجة  اجلمعة،  م�صر،  من  وا�صعة  مناطق  �صهدت 
ال�صيول،  اأحيانا اإىل حد  بعد تعر�ض معظم املحافظات الأمطار و�صلت 

اإ�صافة اإىل الرياح ال�صديدة.
والبحرية  ال�صيخ  وكفر  واجليزة  القاهرة  حمافظات  وتعر�صت 
قليلة  كانت  لكنها  االأمطار،  لت�صاقط  والقليوبية  وال�صرقية  ومطروح 

ن�صبيًا عما تعر�صت له حمافظة االإ�صكندرية.
اأن البلد تتاأثر مبنخف�ض  واأكدت هيئة االأر�صاد اجلوية يف م�صر 
�صمالية  ري��اح  معه  تن�صط  املتو�صط،  البحر  �صطح  على  متعمق  جوى 
بربودة  االإح�صا�ض  تزيد  مما  ال�صمالية،  ال�صواحل  على  باردة  غربية 

الطق�ض هناك يرافقها �صقوط للأمطار الغزيرة.
ال�صحراء  على  الغربية  الرياح  ن�صاط  اإىل  الهيئة  اأ���ص��ارت  كما 
الغربية، التي تزداد �صرعتها مع الهبات مثرية للرمال واالتربة، ت�صل 

اإىل �صمال ال�صعيد.
النزول  لعدم  للمواطنني  حتذيرات  القاهرة  حمافظة  واأ�صدرت 
اإىل ال�صوارع اإال يف حالة ال�صرورة الق�صوى، فيما لقيت طفلة م�صرعها 
�صعقا بالكهرباء ب�صبب االأمطار يف �صارع هارون الر�صيد مبنطقة م�صر 

اجلديدة.
ال�صاعات  منذ  املتوا�صل  االأم��ط��ار  هطول  اأدى  االإ�صكندرية،  ويف 
الكورني�ض  بطريق  مناطق  عدة  غرق  اإىل  اجلمعة  �صباح  من  االأوىل 

ومعظم الطرق وال�صوارع خا�صة يف االأحياء ال�صعبية.
الطوارئ،  حالة  باملحافظة  التنفيذية  االأجهزة  جميع  واأعلنت 

للتعامل مع موجة الطق�ض ال�صيئ التي تتعر�ض لها املدينة.
تراكمات  لك�صح  �صيارة   180 بنحو  ال�صحي  ال�صرف  �صركة  ودفعت 
حركة  تتاأثر  مل  فيما  والطرق،  واالأنفاق  ال�صوارع  من  االأمطار  مياه 

امللحة البحرية مبيناءي االإ�صكندرية والدخيلة.
اإثر  بجروح  اآخرين  واإ�صابة  �صاب  م�صرع  يف  االأم��ط��ار  وت�صببت 
حمافظة  غرب  كرموز  منطقة  يف  ال�صلطان  ب�صارع  لعقار  جزئي  انهيار 
باملحافظة  اجلمرك  منطقة  يف  عقار  �صقف  انهار  كما  االإ�صكندرية، 
اأ�صفله  حمتجزًا  املحافظة  على  هطلت  التي  الغزيرة  االأمطار  ب�صبب 
عددًا من املواطنني ما اأ�صفر عن م�صرع طفلني واإ�صابة �صخ�صني اآخرين.
واأ�صدرت حمافظة االإ�صكندرية، التي تعر�صت الأمطار غزيرة فيما 
ب�”نوة املكن�صة” بيانا، نا�صدت فيه املواطنني بعدم اخلروج من  يعرف 
وهطول  اجلوية  االأح��وال  ل�صوء  نظرًا  الق�صوى  لل�صرورة  اإال  منازلهم 
االأمطار الغزيرة دون انقطاع، وحتى يت�صنى للجهات التنفيذية القيام 
ال�صوارع لبحريات من  التي حولت  املياه  باأعمال ك�صح و�صفط جتمعات 

املياه.
من جانبه، وجه وزير التنمية املحلية، حممود �صعراوي، با�صتمرار 
رفع درجة اال�صتعداد الق�صوى والطوارئ يف املحافظات التي من املتوقع 
و�صقوط  اجلوية  االأح���وال  يف  اال�صتقرار  ع��دم  من  حالة  ت�صهد  اأن 
االأمطار الغزيرة خلل هذا االأ�صبوع ومن بينها االإ�صكندرية والبحرية 

وبع�ض املحافظات ال�صاحلية االأخرى.

*عمان 
لعدم  نقل  و�صيطة   2400 نحو  الربي  النقل  تنظيم  هيئة  خالفت 
فريو�ض  من  للوقاية  ال�صلمة  وتدابري  الوقاية  باإجراءات  التزامها 

كورونا واحلد من انت�صاره يف و�صائط النقل.
االأردنية  االأنباء  لوكالة  اللوزي  �صلح  الهيئة  عام  مدير  وق��ال 
)برتا( ال�صبت، اإن الهيئة �صكلت عددا من الفرق لت�صديد الرقابة على 
بالتوجيهات  التزامها  للتاأكد من مدى  اأمناطها  النقل مبختلف  و�صائط 
بهذا  الدفاع  واأوامر  كورونا  فريو�ض  انت�صار  بوقف  املتعلقة  احلكومية 

ال�صاأن.
واأ�صاف اأن الهيئة �صكلت فرقا تفتي�صية ملراقبة القطاعات العاملة 
وهي  املختلفة،  النقل  وو�صائط  والو�صول  االنطلق  كنقاط  بالنقل 
تكثف احلملت الرقابية بالتعاون مع مديرية االأمن العام على و�صائل 

النقل العام ملراقبة مدى االلتزام.
احلاجز  وج��ود  م��ن  التاأكد  ت�صمل  الرقابة  اإج����راءات  اأن  وب��ني 
الكمامات،  وارت���داء  ال��راك��ب،  عن  ال�صائق  يف�صل  ال��ذي  اجللتيني 
احلافلت  وتعقيم  باملئة،   75 البالغة  املقعدية  بال�صعة  واالل��ت��زام 
ب�صكل م�صتمر. ودعا اللوزي م�صغلي و�صائط النقل العام والناقلني لعدم 
حتميل اأي راكب ال يرتدي كمامة، واأن عدم االلتزام بهذه التعليمات 
هو خمالفة وا�صحة الأوامر الدفاع من قبل ال�صائق والراكب ت�صتدعي 

الغرامة والتحويل اإىل االإدعاء العام.
واأكد اأن هيئة تنظيم النقل الربي لن تدخر جهدا، ولن ترتدد يف 

اتخاذ اأي اإجراء للمحافظة على �صحة املواطنني و�صلمتهم.

*بريوت
فر ع�صرات ال�صجناء من �صجن بعبدا يف منطقة جبل لبنان، ال�صبت، 
فيما لقي 5 منهم م�صرعهم يف حادث �صري الحقا، ح�صبما اأفادت مرا�صلة 
�صجينا   70 نحو  اإن  بريوت  يف  م�صادرنا  وقالت  عربية«.  نيوز  »�صكاي 

وموقوفا فروا ب�صكل جماعي من ال�صجن فجر ال�صبت.
اأنها  اإال  ال�صجن،  ق��رب  �صيارة  الفارين  ال�صجناء  بع�ض  وا�صتقل 

تعر�صت حلادث �صري لقي على اإثره 5 �صجناء م�صرعهم.
الهاربني،  عن  بحثا  بعبدا  يف  م�صددة  تدابري  االأمن  قوى  وفر�صت 
اإلقاء القب�ض على 10 منهم فيما توا�صل ملحقة  وجنحت بالفعل يف 

االآخرين.

»56« وفاة و »3826« إصابة 
بفيروس كورونا

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�صحة ت�صجيل 56 وفاة و3826 
اململكة  يف  امل�صتجّد  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���ض  اإ���ص��اب��ة 
اإىل  للوفيات  االإج��م��ايل  العدد  لريتفع  ال�صبت، 

2172، واالإ�صابات اإىل 178161.
يف  ح��ال��ة   1543 على  االإ���ص��اب��ات  وت��وّزع��ت 
حمافظة  يف  ح��ال��ة   361 العا�صمة،  حمافظة 
 297 البلقاء،  حمافظة  يف  حالة   328 الكرك، 
حالة يف حمافظة عجلون، 295 حالة يف حمافظة 
اإربد، 213 حالة يف حمافظة املفرق، 213 حالة 
يف حمافظة معان، 189 حالة يف حمافظة العقبة، 
يف  حالة   129 الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة   139
حمافظة الطفيلة، 101 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

18 حالة يف حمافظة جر�ض.
رئا�صة  عن  ال�صادر  االإعلمي  املوجز  واأ�صار 
احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   67636 اإىل  و�صل  حالّيًا  الن�صطة 
يف  للعلج  ام�ض  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ 
غادرت  فيما  حاالت،   210 املعتمدة  امل�صت�صفيات 

130 حالة امل�صت�صفيات بعد �صفائها.

التي  احل���االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
 2133 بلغ  حالّيًا  امل�صت�صفيات  يف  العلج  تتلّقى 
العناية  اأ���ص��ّرة  على  ح��ال��ة   427 منهم  ح��ال��ة، 
 4519 ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ�صار  كما  احلثيثة. 
حالة �صفاء ام�ض يف العزل املنزيل وامل�صت�صفيات، 
 108353 اإىل  ال�صفاء  ح��االت  اإج��م��ايل  لي�صل 
حالة. واأ�صاف اأن 18518 فح�صًا خمربّيًا اأجري 
التي  الفحو�صات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�صبح  ام�����ض، 
 2334276 االآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ  اأجريت 
فح�صًا، الفتا اإىل اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية 

لهذا اليوم و�صلت اإىل قرابة 66ر20 باملئة.
ب��اأوام��ر  ل��لل��ت��زام  اجلميع  ال����وزارة  ودع���ت 
ارت��داء  خا�صة  الوقاية،  �صبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 
 20 من  الأكر  التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات، 
�صخ�صًا، وا�صتخدام تطبيقي “اأمان” و”�صحتك”، 
التي  التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اأطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فريو�ض كورونا 
وجمتمعهم  اأ�صرهم  حلماية  االأف���راد  وت�صجيع 
و�صم  ع��رب  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  يف 

)#بحميهم(.

*عمان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  �صارك 
دول  ق��ادة  قمة  يف  �صرف  ك�صيف  ال�صبت، 
اململكة  تعقدها  التي  الع�صرين  جمموعة 
العربية ال�صعودية افرتا�صيًا، بح�صور �صمو 
ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�صني  االأم��ري 

العهد.
القمة  يف  امللك  جللة  م�صاركة  وتاأتي 

احلرمني  خ��ادم  اأخ��ي��ه  م��ن  ل��دع��وة  تلبية 
اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان  امللك  ال�صريفني 
ال�صعودية  العربية  اململكة  ملك  �صعود، 

ال�صقيقة.
كلمته  يف  امل���ل���ك،  ج��لل��ة  واأع������رب 
خ���لل ال��ق��م��ة، ع���ن ���ص��ك��ره وت��ق��دي��ره 
الدعوة  على  ال�صريفني  احلرمني  خلادم 
ال��ك��رمي��ة، م�����ص��ي��دًا ج��لل��ت��ه ب��اجل��ه��ود 

ال�صعودية  العربية  للمملكة  الكبرية 
لهذا  الع�صرين  ملجموعة  تروؤ�صها  خلل 
التي  ال�صعبة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  ال��ع��ام، 

العامل. ي�صهدها 
الت�صدي  ���ص��رورة  امللك  جللة  واأك���د 
ل���ل���ت���داع���ي���ات ال���ع���امل���ي���ة االإن�������ص���ان���ي���ة 
واالقت�صادية جلائحة كورونا، خ�صو�صًا يف 
والفقر،  الغذائي،  كاالأمن  حيوية  جماالت 

والبطالة، والتعليم.
العمل  ���ص��رورة  اإىل  ج��لل��ت��ه  ول��ف��ت 
للقاحات  والفعال  العادل  التوزيع  ل�صمان 
م��وؤك��دًا  للجميع،  متاحة  لتكون  ك��ورون��ا 
االأردن  يف  الدوائية  ال�صناعات  قطاع  اأن 
هذه  يف  للم�صاهمة  اال�صتعداد  اأهبة  على 

املهمة.
تابع �ض3

الملك: ضرورة التصدي 
لتداعيات »كورونا« 

الملك يشارك بحضور ولي العهد في قمة قادة دول مجموعة العشرين

ــــــر ضــــعــــفــــًا حــــــــول الــــعــــالــــم ــــــث ــــة الـــــفـــــئـــــات األك ــــاي ــــم ضــــــــــــرورة ح
العام لهذا  العشرين  لمجموعة  ترؤسها  خالل  السعودية  بجهود  يشيد  الملك 

الزميل عوض الصقر في ذمة اهلل
*عمان 

العايد،  علي  االإع��لم  ل�صوؤون  الدولة  وزير  نعى 
انتقل  الذي  ال�صقر،  �صعود  عو�ض  ال�صحفي  الزميل 
م�صرية  بعد  ال�صبت،  م�صاء   تعاىل  اهلل  رحمة  اإىل 

مهنية حافلة يف وكالة االأنباء االأردنية )برتا(.
واإ�صهاماته  الفقيد  م�صرية  العايد  وا�صتذكر 
بالعمل  حافلة  طويلة  �صنوات  خ��لل  وج��ه��وده، 
الفقيد  بذلها  ال��ت��ي  باجلهود  م�صيدًا  ال�صحفي، 
االأردنّية  االأنباء  وكالة  يف  عمله،  اأثناء  واإ�صهاماته 

وو�صائل االإعلم املحلّية والعربية.

وموا�صاته  احل��ارة  تعازيه  عن  العايد  واأع��رب 
�صائًل  االأردنية،  ال�صحفية  واالأ�صرة  الفقيد  لعائلة 
ويدخله  رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن  امل��وىل 
االأنباء  وكالة  ع��ام  مدير  نعى  كما  جنانه.  ف�صيح 
الوكالة،  واأ�صرة  حجازين،  فايق  )برتا(،  االأردنية 
احلافل  ال�صجل  �صاحب  ال�صقر،  عو�ض  امل��رح��وم 
لوطنه  وال��ع��ط��اء واخل���دم���ات اجل��ل��ي��ل��ة  ب��ال��ب��ذل 
التعزية  ���ص��ادق  وق��ي��ادت��ه. وع��رب ح��ج��ازي��ن ع��ن 
اأن  اهلل  داعيًا  وذوي��ه،  املرحوم  الأ�صرة  واملوا�صاة 

يتغمده بوا�صع رحمته ويدخل ف�صيح جناته.
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*عمان 
�صارك جللة امللك عبداهلل الثاين، ال�صبت، 
جمموعة  دول  ق���ادة  قمة  يف  ���ص��رف  ك�صيف 
العربية  اململكة  تعقدها  ال��ت��ي  ال��ع�����ص��ري��ن 
االأم��ري  �صمو  بح�صور  اف��رتا���ص��ي��ًا،  ال�صعودية 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.
وتاأتي م�صاركة جللة امللك يف القمة تلبية 
لدعوة من اأخيه خادم احلرمني ال�صريفني امللك 
اململكة  ملك  �صعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �صلمان 

العربية ال�صعودية ال�صقيقة.
واأعرب جللة امللك، يف كلمته خلل القمة، 

ال�صريفني  عن �صكره وتقديره خلادم احلرمني 
على الدعوة الكرمية، م�صيدًا جللته باجلهود 
خلل  ال�صعودية  العربية  للمملكة  الكبرية 
ظل  يف  العام،  لهذا  الع�صرين  ملجموعة  تروؤ�صها 

الظروف ال�صعبة التي ي�صهدها العامل.
واأك�����د ج��لل��ة امل��ل��ك ����ص���رورة ال��ت�����ص��دي 
واالقت�صادية  االإن�صانية  العاملية  للتداعيات 
حيوية  جماالت  يف  خ�صو�صًا  كورونا،  جلائحة 

كاالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم.
ل�صمان  العمل  �صرورة  اإىل  جللته  ولفت 
التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون 

ال�صناعات  قطاع  اأن  موؤكدًا  للجميع،  متاحة 
اال�صتعداد  اأه��ب��ة  على  االأردن  يف  ال��دوائ��ي��ة 

للم�صاهمة يف هذه املهمة.
حماية  ���ص��رورة  على  امللك  جللة  و�صدد 
كاللجئني  العامل  حول  �صعفًا  االأك��ر  الفئات 

واالأ�صر التي تعي�ض حتت خط الفقر.
يعد  ال��ذي  االأردن  اأن  اإىل  جللته  واأ���ص��ار 
ال��ع��امل  يف  ل��لج��ئ��ني  م�صت�صيف  اأك���رب  ث���اين 
بالن�صبة اإىل عدد ال�صكان، يويل اهتمامًا خا�صًا 

حلمايتهم خلل هذه اجلائحة.
ال��لج��ئ��ني  ح��م��اي��ة  اأن  ج��لل��ت��ه  واأك�����د 

هي  ال��ع��امل  ح��ول  �صعفًا  االأك���ر  واملجتمعات 
جمموعة  دول  ق��ادة  داعيًا  دولية،  م�صوؤولية 
العوملة” لتدعيم  �صبط  “اإعادة  اإىل  الع�صرين 
النظم  واإ���ص��لح  ال���دويل،  والتكامل  التعاون 
اأكر  تعاٍف  اإىل  للو�صول  العاملية  االقت�صادية 

عداًل و�صمواًل.
ووزير  ال��وزراء  رئي�ض  نائب  القمة  وح�صر 
اخلارجية و�صوؤون املغرتبني، وم�صت�صارة جللة 
والتعاون  التخطيط  ووزي��ر  لل�صيا�صات،  امللك 

الدويل.
هذا  م��ن   22-21 يومي  القمة  وتنعقد 

القرن  فر�ض  “اغتنام  �صعار  حتت  ال�صهر، 
اإط���ار  يف  للجميع”،  وال��ع�����ص��ري��ن  احل����ادي 
اجل���ه���ود ال����دوؤوب����ة مل��ج��م��وع��ة ال��ع�����ص��ري��ن 
ال�صعودية  العربية  اململكة  تراأ�صها  التي 
العاملي،  االقت�صاد  حماية  يف  ال��ع��ام،  ه��ذا 
املرتبطة  العاملية  االأو�صاع  �صوء  يف  خا�صة 

كورونا. بجائحة 
املنتدى  تعد  الع�صرين  جمموعة  اأن  يذكر 
وت�صم  الدويل،  االقت�صادي  للتعاون  الرئي�صي 
متقدمة  دواًل  ميثلون  القارات  جميع  من  قادة 

ونامية.

جمموعة  يف  االأع�������ص���اء  ال�����دول  ومت��ث��ل 
من  باملئة   80 ح���وايل  جمتمعة،  الع�صرين، 
الناجت االقت�صادي العاملي، وثلثي �صكان العامل، 

وثلثة اأرباع حجم التجارة العاملية.
العربية  اململكة  الع�صرين  وت�صم جمموعة 
االأمريكية  امل��ت��ح��دة  وال��والي��ات  ال�صعودية 
وتركيا وكندا واملك�صيك والربازيل واالأرجنتني 
وجنوب  واإيطاليا  واأملانيا  وبريطانيا  وفرن�صا 
وكوريا  وال��ي��اب��ان  وال�صني  ورو���ص��ي��ا  اأفريقيا 
واأ���ص��رتال��ي��ا  واإندوني�صيا  وال��ه��ن��د  اجلنوبية 

واالحتاد االأوروبي.

*عمان 
ق��ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون االإع���لم 
علي  احل��ك��وم��ة  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق 
اأهمّية  اأظهرت  كورونا  جائحة  اإن  العايد، 
ا�صتثمار التطّور امل�صتمّر يف و�صائل االإعلم 
اأوطاننا  خلدمة  وتوظيفها  واالت�����ص��ال، 
اأعمالنا،  ا�صتدامة  و�صمان  وجمتمعاتنا، 
على  لها  االإيجابي  اال�صتخدام  وتغليب 

ال�صلبي.
تقنّية  عرب  له  كلمة  يف  العايد  واأّك��د 
االت�صال املرئي خلل اجلل�صة االفتتاحّية 
نّظمته  ال��ذي  االإعلم”  “م�صتقبل  ملوؤمتر 
م�صر  بجمهورية  للإعلم  ال��ّدول��ة  وزارة 
ك��ورون��ا،  جائحة  ظ��ّل  ويف  اأن��ه  العربّية، 
العامل  اإليه  ما و�صل  اأهمّية  اأدرك اجلميع 

م�صريًا  وتقني،  وات�صايل  اإعلمي  تقّدم  من 
اأ�صبحت  املرئي  االت�صال  و�صائل  اأّن  اإىل 
“الإمتام  فاعلّية  واالأكر  البديلة  الو�صيلة 
هذه  ظ��ّل  يف  حياتنا  وا�صتمرار  اأعمالنا 
الظروف اال�صتثنائّية، وهذا احلال ينطوي 
يف  العايد  و���ص��ارك  ب��اأ���ص��ره«.  ال��ع��امل  على 
جانب  اإىل  للموؤمتر  االفتتاحية  اجلل�صة 
مدبويل،  م�صطفى  امل�صري  ال��وزراء  رئي�ض 
امل�صري  االإع���لم  ل�صوؤون  ال��ّدول��ة  ووزي���ر 
امل�صري  االت�صاالت  ووزي��ر  هيكل  اأ�صامة 
لل�صحافة  دبي  نادي  ورئي�ض  طلعت  عمرو 
املتحدة  للأمم  ال�صامي  واملمثل  املري،  منى 

لتحالف احل�صارات ميغيل موراتينو�ض.
املوؤمتر  انعقاد  اأن  اإىل  العايد  واأ���ص��ار 
التي  والوقاية  ال�صلمة  اإج��راءات  و�صط 
اإقامة  وع��دم  اجل�صدي،  التباعد  تتطّلب 
العاّمة  االجتماعات  من  واحلّد  التجّمعات، 
وال�صفر يعترب دليًل على اال�صتثمار االأمثل 
خلدمة  وتوظيفها  االت�صال  و�صائل  لتطّور 

املجتمعات وا�صتدامة االأعمال.
ولفت اإىل التطور الكبري الذي اأحدثته 
واأدوات  االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل 
االأخ���ري،  العقد  خ��لل  احل��دي��ث  االإع����لم 

ا�صتقاء  يف  االأول  امل�صدر  باتت  اأّنها  موؤّكدًا 
اأن  رغم  االأف���راد،  بني  وتبادلها  املعلومات 
ال  قد  الو�صائل  ه��ذه  يف  املتبادل  املحتوى 
قد  اأو  امل�صدر،  جمهول  اأو  �صحيحًا،  يكون 

ي�صوبه اخللل جزئّيًا يف اأحيان كثرية.
واأ�صار اإىل اأن هذا التطّور الهائل ورغم 
املعلومات  ت��ب��ادل  ت�صهيل  يف  م�صاهمته 
تزايد  م��ع  ت��راف��ق  ذل��ك  اأّن  اإال  وتدّفقها؛ 
االإ�صاعات،  كبّث  احلميدة،  غري  املمار�صات 
املظاهر  من  وغريها  الزائفة،  واملعلومات 
م�صتويات  �صعف  على  توؤ�صر  التي  االأخ��رى 
الرتبية والثقافة االإعلمّية يف العديد من 

جمتمعاتنا العربية.
اأهمّية  ال�صدد  ه��ذا  يف  العايد  واأّك���د 
جت���ذي���ر ال���وع���ي وامل���ع���رف���ة وال��ث��ق��اف��ة 
هذه  م��ع  التعامل  كيفّية  يف  ال�صحيحة 
االآف����ات االج��ت��م��اع��ّي��ة، وذل���ك م��ن خلل 
االإعلمية  والرتبية  الثقافة  م�صتوى  رفع 
من  التحّقق  ثقافة  وتكري�ض  واملعلوماتية 
التوا�صل  مواقع  عرب  املتداولة  املعلومات 
واالإع��لم  االت�صال  واأدوات  االجتماعي 

احلديث، واإ�صنادها اإىل م�صادرها.
بع�ض  كلمته  خ���لل  ال��ع��اي��د  وع��ر���ض 
االإع��لم،  مب�صتقبل  املرتبطة  امل�صاهدات 

الهائل  التكنولوجي  التطور  اأث��ر  ومنها 
واملت�صارع على �صناعة املحتوى وال�صناعات 
االإع����لم����ي����ة واالإب�����داع�����ي�����ة، وحت����دي 
االإعلمية،  للموؤ�ص�صات  املالية  اال�صتدامة 
اإ�صافة  منها،  وال��ورق��ي��ة  العامة  خا�صة 
واملعلوماتية،  االإع��لم��ي��ة  ال��رتب��ي��ة  اإىل 
ثقايف  مكون  اإىل  تتحول  اأن  يجب  والتي 
التعليم  مراحل  جميع  يف  را�صخ  وتعليمي 
االإجابة  معر�ض  ويف  واجلامعي.  املدر�صي 
االإعلم  م�صتقبل  حول  املوؤمتر  �صوؤال  على 
االت�صال،  اأدوات  يف  الكبري  التطور  ظل  يف 
التطّور  ب��اأّن  ثقة  على  “نحن  العايد:  قال 
االإع���لم���ي وال��ت��ق��ن��ي وامل��ع��ل��وم��ات��ي خ��لل 
ال�صنوات املقبلة �صيقودنا الأكر مما نتوّقع، 
يت�صارع؛  والتطّور  تنتج،  زالت  ما  فالعقول 
اأّن  ���ص��رورة  ه��و  عليه  التاأكيد  يجب  وم��ا 
توظيف  اأجل  من  جميعًا  ونتكاتف  نتعاون 

هذا التطّور يف خدمة الب�صرّية«.
االإع��لم  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  و�صكر 
مبتانة  م�صيدا  امل���وؤمت���ر،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ني 
تربط  التي  املتجّذرة  التاريخّية  العلقة 
بني االأردن وم�صر، قيادة و�صعبًا وحكومة، 
وعلى �صعيد النخبة الفكرية واالإعلمية.

من جانبه، قال رئي�ض الوزراء امل�صري، 

ون��ظ��را  ال��ع��رب��ي��ة  م�����ص��ر  ج��م��ه��وري��ة  اإن 
ا�صتحداث  اأع���ادت  ب��االإع��لم  الهتمامها 
و���ص��ع  ب��ه��دف  ل���لإع���لم  ال���دول���ة  وزارة 
يف  امل�صرية  للدولة  االإعلمية  ال�صيا�صات 
ظل هذا التطور املت�صارع يف و�صائل االإعلم 

واأدواته واأ�صاليبه.
اإىل  مدبويل  م�صطفى  الدكتور  واأ�صار 
اأن خطة الدولة امل�صرية حتى عام 2030 
مع  لتتواكب  ال�صيا�صات  من  الكثري  و�صعت 
العامل،  ي�صهده  الذي  التكنولوجي  التطور 
من خلل تطبيق �صيا�صيات ال�صمول املايل، 
التي ت�صتهدف التحول للقت�صاد الرقمي، 
اخل��دم��ات  لرقمنة  �صعيها  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

احلكومية املختلفة.
ب����دوره، ق���ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����ص��وؤون 
اإن عقد هذا  اأ�صامة هيكل  امل�صري  االإعلم 
باقية  “مهنة  فرعي  عنوان  حتت  املوؤمتر 
بواقع  اإق��رارًا  يعك�ض  متغرية”،  واأدوات   ..
يكون  اأن  اأب��دًا  عاقل  يت�صور  “فل  نعي�صه، 
هناك عامل بل �صحافة ولكننا فقط نبحث 

عن م�صتقبل مهنة االإعلم«.
جتارب  على  التعرف  اأهمية  اإىل  ولفت 
وت�صورات  االإع����لم،  يف  املختلفة  ال���دول 
االأكادمييني والعاملني يف املهنة على ال�صواء 

لهذا امل�صتقبل.
ويهدف موؤمتر “م�صتقبل االإعلم” الذي 
وامل��داخ��لت  الفعلي  احل�صور  ب��ني  يجمع 
و�صع  اإىل  للمتحدثني،  وامل�صجلة  احلية 
التحوالت  ظل  يف  للإعلم  م�صتقبلي  ت�صور 
جانب  اإىل  االإع���لم،  �صناعة  يف  الذكية 
اخلروج بتو�صيات حول التعامل مع االإعلم 
االأخلقية  امل�صوؤولية  وحتديد  احلديث، 

للإعلم يف ظل هذا التطور.
فيها  ي�صارك  جل�صات  املوؤمتر  ويتخلل 
تتناول  وعاملية  عربية  دول  م��ن  خ��رباء 
يف  اجل��دي��دة  االإعلمية  الظواهر  عر�ض 
عن  واحلديث  والتكنولوجيا  العوملة  ع�صر 

الرتبية االإعلمية.

الملك:ضرورة التصدي لتداعيات »كورونا« 

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمّية استثمار تطّور 
وسائل اإلعالم واالتصال وتوظيفها لخدمة المجتمعات

*عمان
اإن  عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�صحة  وزي��ر  قال 
امل�صت�صفيات امليدانية �صت�صهد نقلة نوعية باخلدمات 
املقدمة للمواطنني من خلل توفر اأطباء من خمتلف 
االخت�صا�صات الطبية ب�صكل كاف للمر�صى املحولني 
بها  العمل  �صيجري  والتي  امل�صتويات  وباأعلى  عليها 
فريو�ض  مع  للتعامل  املقبلة  القليلة  االأ�صابيع  خلل 
اجتماعًا  ال�صبت،  تروؤ�صه،  خلل  واأ�صاف  كورونا. 
لبحث  الوزارة؛  يف  الطبية  االخت�صا�صات  روؤ�صاء  مع 
الطبية  املتعلقة مب�صتوى اخلدمات  االإجراءات  اأهم 
املقدمة للمواطنني، اأن الوزارة �صتوفر اأكر من 250 
طبيب اخت�صا�ض، ف�صًل عن معاجلي تنف�ض واأطباء 
احل��االت  متابعة  لغايات  جديدة  ك��ب��ادرة  نف�صيني 

النف�صية التي تاأثرت بفريو�ض كورونا.
عامي  اأميني  بح�صور  عبيدات  الدكتور  واأ���ص��ار 
عمار  والدكتور  الهياجنة  وائ��ل  الدكتور  ال���وزارة 
على  االأط��ب��اء  ت��وزي��ع  �صيجري  اأن���ه  اإىل  ال�صرفا، 
والو�صط  ال�صمال  اأقاليم  يف  امليدانية  امل�صت�صفيات 
االأطباء  من  كافية  اأعداد  اإىل  باالإ�صافة  واجلنوب، 
املعينني اجلدد لي�صل العدد اإىل اأكر من 250 ليكونوا 
ركيزة اأ�صا�صية يف احتواء اأي حالة ت�صتدعي العلج 

واملتابعة يف ظل هذه الظروف الوبائية.
برامج  اإدخ��ال  �صتدر�ض  ال���وزارة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
اإقامة ملختلف التخ�ص�صات الطبية يف وزارة ال�صحة 
وذلك  تناف�صي؛  امتحان  �صمن  املعينني  غري  للأطباء 

واأن  �صيما  ال  االخت�صا�ض،  اأط��ب��اء  اأع����داد  ل��رف��ع 
الزدياد  نظرًا  املواقع  بع�ض  يف  نق�صًا  ت�صهد  ال��وزارة 
اأعداد املراجعني لتلقي اخلدمات الطبية يف خمتلف 

مواقعها ال�صحية.
االخت�صا�ض  روؤ���ص��اء  عبيدات  ال��دك��ت��ور  ودع��ا 
يتعلق  م��ا  ك��ل  اإع����داد  يف  للم�صاركة  ل��ل���ص��ت��ع��داد 
خمتلف  يف  االإق��ام��ة  برامج  يف  التو�صع  ب��اإج��راءات 
االخت�صا�صات بالتن�صيق مع املجل�ض الطبي االأردين، 
ويف مواقع عملهم يف امل�صت�صفيات التي جرى توزيعهم 
حاالت  ال�صتقبال  املخ�ص�صة  امليدانية  �صواء  عليها 
ل��وزارة  التابعة  االأخ���رى  امل�صت�صفيات  اأم  ك��ورون��ا 
بيان  يف  ال�صحة  وزارة  قالت  ال�صياق،  ويف  ال�صحة. 
تهدف  ال���وزارة  تتبعها  التي  ال�صيا�صة  اإن  �صحفي، 
امل�صت�صفيات  على  االأط��ب��اء  توزيع  يف  لل�صتعجال 
امليدانية نظرًا لقرب موعد ا�صتلم تلك امل�صت�صفيات 
من الناحية االإن�صائية يف الوقت القريب، اإذ ت�صارع 
الوزارة بتوفري الكوادر الطبية والتمري�صية وفنيي 
واملخربية  اللزمة  الطبية  واالأج��ه��زة  املختربات 

وال�صعاعية.
واأ�صافت الوزارة اأن ذلك ياأتي كخطوة احرتازية 
و�صمن �صيا�صتها منذ بداية االأزمة الوبائية بالتو�صع 
باأعلى  للمواطنني  املقدمة  الطبية  اخل��دم��ات  يف 
بها  م�صتوياتها من جانب، وكخطوة احرتازية تقوم 
امل�صتوى  لتاأمني االأ�صّرة والعناية الطبية يف  الوزارة 

املطلوب.

*عمان 
ال�صبت،  داودي���ة،  حممد  ال��زراع��ة  وزي��ر  تفقد 
والفواكه،  للخ�صار  املركزي  ال�صوق  يف  العمل  �صري 

واالإجراءات املتخذة من قبل اإدارة ال�صوق.
ودعا الوزير اإىل التعاون للحفاظ على اإجراءات 
جميع  وتكاتف  العامة  وال�صحة  اجل�صدي  التباعد 

اجلهات لتحقيق ذلك.
وا�صتمع الوزير اإىل �صرح من مدير ال�صوق املركزي 
االإج���راءات  عن  حمادين  اأن�ض  والفواكه  للخ�صار 
يف  املوجود  مكتبها  خلل  من  ال��وزارة  مع  الت�صاركية 

داودي��ة  وبني  ال��وزارة.  يف  الت�صويق  واإدارة  ال�صوق 
كبري  ب��دور  تقوم  عمان  اأم��ان��ة  اأن  اجل��ول��ة  خلله 
على  الوزير  واطلع  ال�صوق.  اأعمال  ومتابعة  لتنظيم 
ومعدالت  لل�صوق  الواردة  الكميات  مع  التعامل  واقع 
االأ�صعار �صمن معدالتها االعتيادية ملثل هذه الفرتة 
املنا�صبة للأ�صواق ووجود  الكميات املحلية  مع توفر 

فائ�ض للت�صدير.
ووعد خلل لقائه نقيب جتار وم�صدري اخل�صار 
التجار  اأبو حماد، مبتابعة مطالب  �صعدي  والفواكه 

مع النقابة واالإدارات املتخ�ص�صة يف الوزارة.

وزير الصحة: المستشفيات الميدانية ستشهد 
نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين

وزير النقل ونقيب المهندسين يبحثان التعاون

ضرورة حماية الفئات األكثر ضعفًا حول 
العالم

الملك يشيد بالجهود الكبيرة للسعودية 
خالل ترؤسها لمجموعة العشرين لهذا العام
الملك يدعو إلى إعادة ضبط العولمة لتدعيم 

التعاون والتكامل الدولي
الملك يدعو الى إصالح النظم االقتصادية 

العالمية للوصول إلى تعاٍف أكثر عداًل وشمواًل

وزير الزراعة يتفقد السوق المركزي

*عمان 
عن  الطوي�صي  با�صم  ال��دك��ت��ور  الثقافة  وزي��ر  اأع���رب 
�صعار  بت�صميم  عبيد  اآية  اجلامعية  الطالبة  بفوز  اعتزازه 

املئوية.
وقال يف ت�صريح �صحايف، ال�صبت، اإن فوز �صابة بت�صميم 
الزمان  من  ق��رن  قبل  تاأ�ص�صت  التي  اململكة  مئوية  �صعار 
يعك�ض ا�صتمرار الفكرة التي ن�صاأت من اأجلها الدولة، وحجم 
االإميان الذي يحمله ال�صباب بالقيم التي ر�صختها الدولة يف 

وجدان اأجيال االأردنيني.
الوطنية  القيم  قاعدة  ر�صوخ  يوؤكد  ذلك  اأن  اإىل  واأ�صار 
التي تاأ�ص�صت عرب مئة عام وتناقلتها االأجيال من املوؤ�ص�صني 

اإىل ال�صباب الذين حملوا لواء االإبداع.
ولفت اإىل الرمزيات التي ينطوي عليها ال�صعار بجمعها 
ما  وامل�صتقبل  واحلا�صر  املا�صي  يف  االأردين  الوطني  التاريخ 
وت�صحياتهم  الها�صميون  بناها  التي  القاعدة  جتذر  يوؤكد 
جيل،  بعد  جيل  االأردنيني  مب�صاركة  الدولة  اأركان  لرت�صيخ 
ملراكمة  اال�صتقرار  مناخات  يف  حتققت  التي  واالإجن���ازات 

البناء.
ال�صابة  �صممته  ال��ذي  ال�صعار  اإن  الثقافة  وزي��ر  وق��ال 
املبدعة اآية عبيد ميثل جيل من ال�صباب الذين متثلوا قيم 

ي�صتفيد  ال�صعار  اأن  اإىل  واالإبداع، الفتا  االبتكار  الدولة يف 
جماليات  من  مييزه  ملا  احلداثة  وف�صاء  االأ�صالة  عبق  من 
الفنية  مفرداته  يف  وجمعه  والعمق،  والتكثيف  االختزال 
واالإن�صان،  واملكان  بالزمان  تتمثل  التي  احلياة  عنا�صر  جل 
االإن�صان  حققها  التي  والنه�صة  والتقدم  الَعَلم  ورم��زي��ات 

االأردين على مر االأجيال.
نظمتها  م�صابقة  �صمن  طرح  ال��ذي  ال�صعار  اأن  واأو�صح 
واأمل  تفاوؤل  نظرة  يعك�ض  املا�صي،  ني�صان  يف  الثقافة  وزارة 
بامل�صتقبل، وما يتطلع اإليه االأردنيون نحو مزيد من العطاء 
والعمل واملزيد من االزدهار يف املئوية الثانية. ي�صار اإىل اأن 
فل�صفة �صعار مئوية الدولة ينبع من م�صرية الدولة وقيمها 
اأبرزها جت�صيد  التاريخية، ويحمل دالالت رمزية عميقة، 
ترابط االأردنيني والتفافهم حول دولتهم وقيادتهم، وابراز 
الدولة  عمر  من  ع��ام  مئة  خ��لل  واالإجن���از  البناء  م�صرية 
االأردنية، وما �صهدته هذه احلقبة املباركة من تطور ومنو يف 
املجاالت كافة، ومتيزت بدورها االإقليمي والدويل بقيادتها 
الها�صمية �صاحبة ال�صرعية الدينية والتاريخية و�صرعية 

االإجناز.
التاج  على  منه  العليا  اجلهة  يف  ال�صعار  تو�صط  وي��دل 
عنوانا  متثل  التي  ورمزيتها  الها�صمية  القيادة  ودور  امللكي، 

كر�صت  التي  االأردن��ي��ني  اإجماع  وحم��ط  الوطنية  للوحدة 
االأردن  تطوير  اأج��ل  م��ن  ال��دول��ة  تاأ�صي�ض  منذ  جهودها 
وحتديثه، موؤمنة بقدرة االإن�صان االأردين، واملحافظة على 

م�صالح الوطن واملواطن يف الداخل واخلارج.
ويت�صمن ال�صعار يف اجلهة اليمني منه �صعاعًا ميثل �صطوع 
بروؤية  الدولة  بناء  ا�صتمرارية  اأن  اإىل  اإ�صارة  يف  ال�صم�ض، 
وا�صحة وواثقة، يقابلها العلم االأردين الذي ميثل اأحد اأبرز 
اأهم رموز الدولة االأردنية، بينما يتو�صط ال�صعار رقم 100، 
بقيادتهم  االأردنيني  ترابط  على  للتدليل  مرتابط  ب�صكل 
الدولة  دخول  اإىل  واالإ�صارة  بوطنهم،  للنهو�ض  الها�صمية 

االأردنية اإىل مئويتها الثانية بكل ثقة وتفاوؤل واإميان.
�صكل  على  ذهبني  �صعاعني  من  ال�صعار  قاعدة  وتتكون 
اللون  اأن  اإذ  منهما،  االأخ��ري  اجل��زء  يف  متقاطعني  قو�صني 
الذهبي يعك�ض �صروق ال�صم�ض ويعتلي اجلزء االأمين االأعلى 
االأقل  املقابل  ال�صعاع  اأما   ،2021 املئوية  �صنة  تاريخ  منه 
وبواكري  الدولة  ن�صاأة  تاريخ  العلوي  طرفه  يعتلي  انخفا�صا 
مهمة  دالالت  مكوناته  يف  ال�صعار  ليعك�ض   ،1921 تاأ�صي�صها 
قدمًا  وم�صيها  التاريخية،  م�صريتها  خلل  االأردنية  للدولة 
ومي�صرة،  ب�صيطة  بطريقة  عنها  ويعرب  والُعلى،  االأمام  نحو 

بكلمة: وت�صتمر امل�صرية.

الطويسي: شعار المئوية يعكس مسيرة البناء والتاريخ الوطني خالل مئة عام
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*عمان 
رئي�ض  برعاية  ال�صبت،  الثقافة  وزارة  نظمت 
�صعار  اإ�صهار  حفل  اخل�صاونة  ب�صر  الدكتور  الوزراء 
الذكرى  مبنا�صبة  االأردنية  الدولة  تاأ�صي�ض  مئوية 
املئوية االأوىل لو�صول االأمري عبداهلل بن احل�صني 

اإىل معان يف 21 ت�صرين الثاين 1920.
امللكي،  الثقايف  اأقيم يف املركز  ويف احلفل الذي 
بح�صور نائب رئي�ض الوزراء ووزير االإدارة املحلية 
با�صم  الدكتور  الثقافة  وزير  ا�صار  توفيق كري�صان، 
والتنمية  الربملانية  ال�����ص��وؤون  ووزي���ر  الطوي�صي 
كلمتيهما،  يف  املعايطة  مو�صى  املهند�ض  ال�صيا�صية 
امللوك  التي ج�صدها  الن�صال والت�صحية  اإىل ق�صة 
لبناء  االأردن��ي��ني  من  االأج��ي��ال  ومعهم  الها�صميون 
واإل��ه��ام��ا يف  ا���ص��ت��ق��رارا  االأك���ر  الوطني  ال��ن��م��وذج 

املنطقة.
من  عقود  عرب  االإجن��از  حجم  عند  توقفا  كما 
ها�صم؛  بني  راي��ات  ظ��لل  حتت  الرتاكمي  البناء 
حملة ال��ر���ص��ال��ة وق���ادة االأم����ة، ف���ربزت ال��دول��ة 
ال���دول يف املنطقة،  اأق���دم  م��ن  االأردن��ي��ة واح���دًة 
م�صاركة  وتر�صيخ  ور�صالتها  نهجها  على  حمافظة 

االأردنيني يف عملية �صنع القرار.
وا�صتمل احلفل الذي ح�صره وزيرا دولة ل�صوؤون 
النابل�صي،  حممد  وال�صباب  العاي�د  علي  االإع��لم 

ال�صواربة، على عر�ض  يو�صف  الدكتور  وامني عمان 
فيلم وثائقي ق�صري بعنوان “املحطة االأوىل”، اإنتاج 
ترابط  يج�صد  الذي  ال�صعار  واإ�صهار  الثقافة،  وزارة 
واالإجن��ازات  قيادتهم،  حول  والتفافهم  االأردنيني 
تكرمي  وت���له  ق���رن،  م�صرية  خ��لل  حتققت  ال��ت��ي 

الفائزة بت�صميمه.
املحطة  يف  اليوم  نقف  اإننا  الطوي�صي:  وق��ال 
تاأ�صي�ض  مئوية  احتفالية  م�صارف  على  االأوىل 
الدولة االأردنية، ففي مثل هذا اليوم قبل مئة عام 
حلظة  ليبداأ  معان  مدينة  اىل  املوؤ�ص�ض  امللك  و�صل 
م�صروعا  العربي،  امل�صرق  عمر  يف  فا�صلة  تاريخية 
من  العربية  بالبلد  حلق  ما  فيه  يتجاوز  عربيا 
عاديات، حمل االأمري الها�صمي اآنذاك احللم العربي 
االأر���ض  لتكون  العرب  �صريف  اأجله  من  ث��ار  ال��ذي 

االأردنية البو�صلة والهدف.
الوطني  للم�صروع  االأوىل  البذور  اأن  اإىل  واأ�صار 
االأردين ن�صجت يف معان، حينما احت�صن مقر الدفاع 
الوطني اأوىل احلوارات ال�صيا�صية، و�صاغ االأردنيون 
واالباء الها�صميون االوائل اأول واأنبل عقد اجتماعي 
يف تاريخ العرب املعا�صر قام على الو�صوح ال�صيا�صي 
واالأخلقي فمنحه التاريخ هذا اال�صتمرار والبقاء، 
ويف مقر الدفاع الوطني �صدرت اأول �صحيفة اأردنية 
تلك  الوطنية،  الثقافية  الروؤية  ببواكري  مب�صرة 
القيم  اإنتاج  تعيد  اليوم  اإىل  تزال  ما  التي  الروؤية 

االأوىل التي تاأ�ص�ض عليها هذا الوطن ونه�صته.
الدولة  تاأ�صي�ض  اأن  الطوي�صي  الدكتور  وب��ني 
�صطرها  وب��ن��اء،  وت�صحية  ن�صال  ق�صة  االأردن��ي��ة 
تلك  فجيل،  جيل  واالأردن��ي��ون  الها�صميون  امللوك 
الدولة التي تقدم اليوم النموذج االكر ا�صتقرارا يف 
املنطقة، واالأبرز يف اال�صتمرارية ال�صيا�صية والبناء 
الرتاكمي، ومن النماذج االأكر اإلهاما ل�صعوب العامل 
وحتقيق  املوؤ�ص�صات  بناء  على  القدرة  يف  النا�صئة 

الرفاه واالزدهار.
البناء  م�صرية  عند  الطوي�صي  الدكتور  وتوقف 

واإقليمية  حملية  ظ��روف  يف  ج��اءت  التي  الوطني 
من  به  متتع  مبا  ال�صيا�صي  النظام  وا�صتطاع  �صعبة، 
�صرعية تاريخية ودينية، ومن اجنازات ال�صري قدما 

يف م�صارات االزدهار.
مبادئ  على  �صارت  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اإن  وق��ال 
الواثق  ال�صل�ض  االنتقال  يف  الكربى  العربية  الثورة 
امللك  عهد  يف  الد�صتور  اإ�صدار  اإىل  اال�صتقلل  من 
وا�صتمرت  ث���راه،  اهلل  طيب  اهلل  عبد  ب��ن  ط��لل 
امل�صرية يف عهد امللك الباين احل�صني بن طلل طيب 
اهلل ثراه يف حماية كيان الدولة وحت�صينها وبناء 
لت�صتمر  املجتمع،  وحتديث  والتنمية  املوؤ�ص�صات 
يف  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ع��زز  امللك  عهد  يف  امل�صرية 

االزدهار واملنعة والتحديث واالعتماد الذات.
احتفالية  �صعار  ع��ن  االإع���لن  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الظروف  هذه  ويف  املنا�صبة،  وبهذه  الدولة  تاأ�صي�ض 
التكيف  على  وقدرتها  االأردنية  الدولة  منعة  يوؤكُد 
االيجابي الذي حمى كياننا الوطني على مدى عقود 
طويلة، ووفر له اأ�صباب اال�صتقرار والنهو�ض، يقدم 
البهية،  ب�صورتها  املعا�صرة  االأردنية  الدولة  اليوم 
والتحديات  ال�صعاب  جت���اوز  على  دوم���ا  ال��ق��ادرة 

واالجناز والتميز حتى يف الظروف ال�صعبة.
الدولة  تاأ�صي�ض  على  ع��ام  مئة  م��رور  اأن  واأك��د 
كيف  وي�صتلهموا  ليتاأملوا  للأردنيني  فر�صة  ي�صكل 
ن�صاأوا جمتمعا موحدا يف ظل دولة قوية مزدهرة، 
وملا  امل�صتقبل،  اإىل  يتطلعون  ا  اأي�صً يجعلهم  وحمركا 
من  االوىل  العقود  يف  نهو�ض  م��ن  االأردن  يحققه 

املئوية الثانية.
ه��ذه  ب���اأن  كلمته  الطوي�صي  ال��دك��ت��ور  وخ��ت��م 
موئًل  �صتكون  القادم  العام  امتداد  وعلى  املنا�صبة 
والعريقة،  االأ�صيلة  االأردن  ب��روح  املواطنني  ميد 
عرب  والتفاوؤل  البذل  يف  الها�صمي  البيت  وبتقاليد 
التاريخ، وباالإميان بقدرات االإن�صان االأردين وبقيم 
قيم  قرن  مدى  على  ر�صخت  التي  االأردنية  الدولة 

الت�صامح واالعتدال والو�صطية واملنعة وال�صمود.
الها�صمية بهذه  اإىل مقام �صاحب اجلللة  ورفع 

والتربيك،  التهنئة  العظيمة،  الوطنية  املنا�صبة 
ويزدهر،  يتقدم  الها�صمي  احلمى  ه��ذا  اأن  م��وؤك��دا 
و�صيد�صن املئوية الثانية باملزيد من االزدهار والعزة 

والنه�صة اجلديدة.
من جهته، قال املعايطة اإن املرحلة التي تاأ�ص�صت 
التعقيد  بالغة  مرحلة  االأردن���ي���ة  ال��دول��ة  فيها 
غريت  التي  اجل�صام  باالأحداث  ومليئة  ال�صيا�صي، 
العاملية  احل��رب  اأع��ق��اب  يف  واملنطقة  العامل  �صكل 
معركة  يف  العرب  خ�صارة  من  اأفرزته  وما  االأوىل، 
مي�صلون على م�صارف دم�صق، والتي نتج عنها اإجها�ض 

احلكم العربي الفي�صلي يف �صوريا الكربى.
وقال، يف ظل كل هذا الت�صارع الكبري يف جمريات 
�صرقي  �صيا�صي  ف��راغ  من  عنه  متخ�ض  وما  االأم��ور، 
جامعة،  مركزية  حكومة  غياب  ظ��ل  يف  االأردن، 
اهلل  عبد  االأم��ري  �صمو  قيام  ذلك  كل  ا�صتدعى  فقد 
و�صل  عندما  فا�صلة،  تاريخية  بخطوة  احل�صني  بن 
معان يف مثل هذا اليوم قبل مئة عام، ليد�صن بذلك 
البو�صلة  ويعيد  املنطقة،  تاريخ  يف  جديدة  مرحلة 
العربية  الثورة  به  ن��ادت  ال��ذي  العربي  اأفقها  اإىل 
فيما  االأردنية  الدولة  اأرك��ان  عليه  وبنيت  الكربى، 
البناء  لتكون هذه اخلطوة فا�صلًة حا�صمًة يف  بعد، 

واال�صتقرار حمليا واإقليميا.
احلديثة  االأردنية  الدولة  بناء  اإن  اإىل  واأ�صار 
وم�صتقبلها،  نهجها  معامل  ور�صم  ووجدانيا،  �صيا�صيًا 
النفو�ض  تاقت  اإذ  احلا�صمة،  اللحظة  تلك  يف  ب��داأ 
العربية  الثورة  رايات  حملة  من  ها�صمي  قائد  اإىل 
الكربى، التي قادها ال�صريف احل�صني بن علي يف ظل 
ظروف �صعبة، من اأجل احلرية واال�صتقلل واحلياة 
والتهمي�ض،  الظلم  من  ق��رون  بعد  للعرب،  الف�صلى 
االأمري  حول  ال�صواعد  وتعا�صدت  القلوب  فتوحدت 
عبد اهلل بن احل�صني، لتكون البيعة االأوىل يف طريق 
اأكرب من  املعيقات  وكانت  ال�صعب،  والبناء  التاأ�صي�ض 
االإمكانيات، لكنه عزم الرجال واالإ�صرار على املنجز 

يف ظل كل التحديات.
لهذه  ال��ي��وم  ا�صتذكارنا  اإن  امل��ع��اي��ط��ة:  وق���ال 

املنا�صبة البعيدة االأثر بعد مئة عام، يدفعنا للتاأمل 
مليا بحجم االإجناز الذي مت عرب عقود من البناء 
حملة  ها�صم،  بني  راي���ات  ظ��لل  حت��ت  الرتاكمي 
االأردنية  الدولة  ف��ربزت  االأم��ة،  وق��ادة  الر�صالة 
املنطقة، حمافظة على  الدول يف  اأقدم  واحدًة من 
االأردنيني يف  ونهج تر�صيخ م�صاركة  ور�صالتها  نهجها 

عملية �صنع القرار.
الدميقراطية  احل��ي��اة  ا�صتمرار  اإىل  واأ���ص��ار 
والتي   1929 ع��ام  ت�صريعية  انتخابات  اأول  منذ 
من  بعدها  وم��ا  االأول،  الت�صريعي  املجل�ض  اأف��رزت 
العمل  وتطور   ،1946 عام  حتى  ت�صريعية  جمال�ض 
عام  اململكة  د�صتور  ب�صدور  وال�صيا�صي  الربملاين 
الفتا  االآن،  حتى  به  معمواًل  يزال  ما  الذي   1952
اإىل التعديلت التي اأجريت علية عام 2011 تعد 
ا�صتمرارًا مل�صرية احلكم ومنهجه واأ�صا�صه يف تر�صيخ 
القرار،  �صنع  عملية  يف  ال�صعبية  امل�صاركة  وتو�صيع 
وحتقيق التوازن املن�صود يف العلقة بني ال�صلطتني 

الت�صريعية والتنفيذية.
واجهت  التي  التحديات  من  بالرغم  واأ���ص��اف، 
الق�صية  تداعيات  من  بدءا  التاأ�صي�ض  منذ  اململكة 
الفل�صطينية واالحتلل ال�صهيوين لل�صفة الغربية، 
الذي انعك�صت نتائجه على البلد ب�صكل مبا�صر عام 
بعد  املتتالية  الهجرات  1948، ثم 1967 وموجات 
حرب اخلليج 1991، ويف ال�صنوات االأخرية ما �صمي 
بالربيع العربي، وحتدي االإرهاب يف املنطقة، اال اأن 
الثاين حافظ  امللك عبداهلل  بقيادة جللة  االأردن 
الدميقراطية،  امل�صرية  تعزيز  نهج  ا�صتمرارية  على 
�صنع  عملية  يف  االأردن��ي��ني  م�صاركة  اآف��اق  وتو�صيع 

القرار وقيادة موؤ�ص�صاتهم الوطنية.
قيادته  خ��لل  م��ن  االأردن  اأن  املعايطة  واأك���د 
وجي�صه العربي مل يتخل عن دوره العروبي، فكانت 
فنبت  االأردنية،  لل�صيا�صة  املركزية  البوؤرة  فل�صطني 
وتخ�صبت  مباركة،  كزيتونة  اأر�صها  على  ال�صهداء 
اأ�صوار القد�ض و�صاحاتها بالدماء الزكية الطاهرة، 
فا�صت�صهد على مداخل االأق�صى امللك املوؤ�ص�ض، وت�صم 
اأروقة امل�صجد �صريح مفجر الثورة العربية الكربى 
ال�صريف احل�صني بن علي، ومتاهى القادة العظام مع 
قوة  ركائز  اأهم  اأحد  يف  امل�صطفوي  اجلي�ض  �صهداء 

ومنعة الدولة االأردنية.
عام  مئة  مرور  احتفالية  �صعار  اإطلق  اأن  وبني 
ال�صعلة  مبثابة  هو  االأردنية،  الدولة  تاأ�صي�ض  على 
ومن  بها  نفاخر  التي  الكبرية  املنا�صبة  لهذه  االأوىل 
الكبري  العربي  ودوره���ا  الداخلي  منجزها  خ��لل 
امل�صتقبل  باجتاه  لننطلق  املوؤثر،  العامل  وح�صورها 
بعد  جيل  م�صعلها  يحمل  الحقة،  مئويات  خلل  من 
واالنتماء  الوالء  م�صاعر  اأ�صمى  للقائد  رافعا  جيل، 
ال  التي  املنجزات  بهذه  والفخر  واملباركة  املتجدد، 

تعرف امل�صتحيل.
ي�صار اإىل اأن �صعار مئوية الدولة االأردنية الذي 
العلوم  جامعة  يف  اجلرافيك  ق�صم  الطالبة  �صممته 
العليا  اجلهة  يف  يتو�صطه  عبيد،  اآي��ة  التطبيقية 
التاج امللكي ليعك�ض دور القيادة الها�صمية ورمزيتها 
�صطوع  ال�صعاع  ميثل  اليمني  ومن  للوحدة،  كعنوان 
االأردنيني،  الذي يرمز لرتابط  ال�صم�ض، ورقم 100 
ميثلن  ذهبيني  قو�صني  من  ال�صعار  قاعدة  وتتكون 
االأول  التاأ�صي�ض  تاريخ  ويعلوهما  ال�صم�ض،  �صروق 

وذكرى املئوية.

*عمان 
املهند�ض  واال�صكان  العامة  االأ�صغال  وزير  قال 
يحيى الك�صبي، اإن ن�صبة االإجناز يف م�صروع تقاطع 

االر�صال/احلرية بلغت نحو 41 باملئة.
االنباء  لوكالة  ت�صريح  يف  الك�صبي  وت��وق��ع 
امل�صروع   م��ن  االنتهاء  ال�صبت،  )ب���رتا(  االردن��ي��ة 
اجناز  اىل  الفتا  املقبل،  العام  من  الثاين  بالن�صف 
مرت   1400 بطول  امل�صتحدثة  االإر���ص��ال  حتويلة 
بجزيرة  ومف�صولة  باجتاهني،  م��رتا   18 وعر�ض 
حتذيرية  �صواخ�ض  و  ان���ارة  واأع��م��دة  و�صطية 
وار�صادية، و�صواخ�ض ار�صادية الكرتونية وعبارات 

انبوبية لت�صريف مياه االمطار.
عرفات  جبل  حتويلة  اجن��از  مت  ان��ه  وا���ص��اف 
مف�صولة  م���رتا،   24 وع��ر���ض  ام��ت��ار   405 ب��ط��ول 
و  حت��ذي��ري��ة  ���ص��واخ�����ض  و  خرا�صنية  ب��ح��واج��ز 
ار�صادية وعبارات انبوبية لت�صريف مياه االمطار، 
الرتاكمية  اأعمال ج�صر 2  ن�صبة اجناز  ان  مو�صحا 
اجل�صر)  اعمال  جممل  من  باملئة   41 لنحو  ت�صل 

ركائز وجدران وعقدات(.
اعمدة  جميع  �صب  ا�صتكمال  مت  ان��ه  واو���ص��ح 
اال�صتنادية،  اجل����دران  غالبية  و���ص��ب  اجل�����ص��ر، 

حيث  اجل�صر،  عقدات  و�صب  ت�صليح  حاليا  ويتم 
م�صريا  مرتا(،   130 عقدة  كل   ( عقدتني  اجناز  مت 
ملنطقة  احلفريات  الأعمال  االجن��از  ن�صبة  ان  اىل 
النفق بلغت نحو 80 باملئة، منها 40 باملئة الأعمال 
الأعمال  باملئة  و40  امل�صقوف،  النفق  يف  الباطون 

اجلدران اال�صتنادية للنفق.
طريق  تنفيذ  على  العمل  موا�صلة  اىل  ولفت 
خلدمة  ا�صتحداثه  مت  ال���ذي  ال��ب��دي��ل  اخل��دم��ة 
بطول  مول  واحلرية  الدبلوما�صي  االمن  مديرية 
ام��ت��ار. وت��ت��ك��ون االأع��م��ال  200 م��رت وع��ر���ض 8 
من  /احل��ري��ة،  االر���ص��ال  تقاطع  على  االإن�صائية 
 130 ب��ط��ول  ب��اجت��اه��ني،  ون��ف��ق  م�صتويات  ارب��ع��ة 
باجتاهني  وج�صر  احلرية،  �صارع  على  تقريبا  مرتا 
وج�صر  ال��ق��د���ض،  ���ص��ارع  على  م��رتا   650 وب��ط��ول 
 ( احلرية  �صارع  من  ال�صري  حلركة  واح��د  باجتاه 
اجلمرك ( باجتاه تقاطع ناعور بطول 220 مرتا، 
ا�صارات  مع  التقاطع  مبنطقة  املحيطة  وال�صوارع 
�صمن  الواقعة  الطرق  �صبكة  مع  وربطها  �صوئية 

امل�صروع،واعمال التحويلت.
وتبلغ كلفة امل�صروع 29 مليون دوالر ممولة من 

�صندوق التنمية ال�صعودي.

*عمان 
حممد  رفعت  ال��دك��ت��ور  االأردين  الباحث  ت��اأه��ل 
زاي��د  ال�صيخ  جل��ائ��زة  الطويلة  للقائمة  ال��ب��واي��زة 
»ال�صمات  كتابه  عن  ال�صاب  املوؤلف  فرع  عن  للكتاب 
على  العربية  اخلطوط  يف  اجلمالية  والقيم  الفنية 
عام  الثقافة  وزارة  عن  ال�صادر  اململوكية«،  العمائر 
عنها  اأعلنت  التي  الطويلة  القائمة  وت�صم   .2019
-2020 لعام  ع�صرة  اخلام�صة  دورت��ه��ا  يف  اجل��ائ��زة 

العناوين  توزعت  ب��ل��داً،   11 من  عنواًنا   27  ،2021
واأطروحات،  ودرا�صات  و�صعرية  �صردية  اأعمال  بني 
الفنية  “ال�صمات  ب��واي��زة  الدكتور  كتاب  بينها  من 
العمائر  على  العربية  اخلطوط  يف  اجلمالية  والقيم 
اململوكية” الذي ي�صلط ال�صوء على ما حتمله املباين 
االأثرية من خطوط عربية، تعود لفرتة  االإ�صلمية 
احلكم اململوكي، اعتماًدا على قلعتي الكرك وال�صوبك، 
)648 – 923 ه�/1250- 517 م( كنموذج ملا تزينت 
اخت�صت  مميزة  خطية  وكتابات  تكوينات  م��ن  ب��ه 
لوكالة  البوايزة  رفعت  الدكتور  وقال  وميزتها.  بها 
بدعم  طبع  الكتاب  هذا  )برتا( ان  االأردنية  االأنباء 
الثقافية لواء  الثقافة �صمن فعاليات املدن  من وزارة 
وجاء   ،2019 للعام  االأردنية  الثقافة  مدينة  ب�صريا 
والقيم  الفنية  البنية  عن  تتحدث  ف�صول  اأربعة  يف 

اخلطوط  وفل�صفة  العربي  اخل��ط  فن  يف  اجلمالية 
باخلط  ويعرف  االإ�صلمية،  العمارة  على  العربية 
الكرك  قعلتي  �صيما  وال  اململوكي  الع�صر  يف  العربي 
اجلمالية  واالأ�ص�ض  املعمارية  والعنا�صر  وال�صوبك، 
جاءت  اجلائزة  يف  م�صاركته  ان  واأ�صاف،  منهما.  لكل 
يف  والبحث  العمل  من  طويلة  �صنوات  خما�ض  نتيجة 
كخطاط،  عمله  خلل  من  العربي،  اخلط  فن  جمال 
�صاحب  �صخ�صيته،  و�صقل  هويته  اخلط  �صكل  حيث 
خلل  من  ال��دويل  امل�صتوى  على  وا�صع  ح�صور  ذل��ك 
فنية  اأعمال  خلل  من  املتميزة  امل�صاركات  من  الكثري 
وخطية. وبني الدكتور البوايزة، ان درا�صة الدكتوراه 
فنون  على  اأطل  بابًا  له  فتحت  االإ�صلمي  التاريخ  يف 
اخلط  فنون  �صيما  وال  املختلفة  اال�صلمية  العهود 
ال�صوبك  قلعتي  زيارته  مع  ذلك  تزامن  وقد  العربي، 
والكرك يف فرتات متباعدة واالطلع على اخلطوط 
املنقو�صة التي عك�صت تاريخ حقبة مهمة من التاريخ 
االإ�صلمي، م�صرًيا اإىل اأنه لندرة الكتابات بهذا املجال، 
هو  الدكتوراه  يف  اأطروحته  مو�صوع  يكون  ان  فكر 
االإ�صلمية  العمائر  على  والكتابات  اخلطوط  درا�صة 
كدرا�صة تاريخية وظيفية و�صفية وفنية وحتليلية، 
والقيم  الفنية  “ال�صمات  كتاب  بظهور  �صاهم  وه��ذا 
العمائر  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ط��وط  يف  اجل��م��ال��ي��ة 

�صنة  من  الأك��ر  دام  وعمل  بحث  نتيجة  اململوكية” 
وت�صجيع  ال�صوء  لت�صليط  منه  حماولة  يف  ون�صف 
االإ�صلمية  للآثار  واالأكادميية  العلمية  الدرا�صات 
تبذلها  التي  للجهود  تقديره  عن  واأعرب  االأردن.  يف 
مع  التوا�صل  يف  الطفيلة  حمافظة  ثقافة  مديرية 
على  وحتفيزهم  املحافظة  يف  والباحثني  الكتاب 
هذه  ومنها  والدولية،  املحلية  امل�صاركات  يف  التواجد 
اأ�صاتذة  اأنها ت�صم  اجلائزة التي متتاز بعناوينها، كما 
من  رفيع.  م�صتوى  على  حتكيم  وجل��ان  متخ�ص�صون 
الدكتور  الطفيلة  ثقافة  مديرية  مدير  قال  جهته، 
البوايزة  للدكتور  امل�صاركة  ه��ذه  ان  الفقري،  �صامل 
زاي��د  ال�صيخ  ج��ائ��زة  ان  حيث  نوعية،  نقلة  ت�صكل 
للكتاب هي من اأعلى املراتب العاملية للكتاب واملوؤلفني، 
مل�صداقيتها  والنقاد  االأدب��اء  من  للعديد  مق�صد  وهي 
الذين  البوايزة من اخلطاطني  ان  وانت�صارها، م�صيًفا 
ي�صار اإليهم بالبنان يف الو�صط الثقايف املتعلق باخلط 
العربي، خا�صة واأنه اخلطاط الوحيد من االأردن ممن 
عبا�ض  اخلط  اأ�صتاذ  من  اخلط  يف  االإج��ازة  يحملون 
ان  )ب��رتا(  ل�  واأ���ص��اف  االإج���ادة.  بدرجة  البغدادي 
هذا التاأهل �صيتيح للخطاط الدكتور رفعت البوايزة 
اخلطوط  ير�صمون  الذين  االأ�صخا�ض  من  يكون  ان 
ان  �صيما  االأردن، وال  العربي يف  العري�صة لفن اخلط 

وزارة الثقافة تعنى بهذا ال�صاأن ب�صورة كبرية، مبيًنا 
البوايزة  اخلطاط  به  تقدم  الذي  االإ�صدار  هذا  ان 
�صمن  الثقافة  وزارة  اإ���ص��دارات  �صمن  هو  للجائزة 
 .2019 للعام  االأردنية  الثقافة  مدينة  ب�صريا  لواء 
الطفيلة  ثقافة  مديرية  ان  الفقري،  الدكتور  وب��ني 
اأحد  هو  ال��ذي  البوايزة  الدكتور  جانب  اإىل  تقف 
اأ�صبح  ان  اإىل  اخلط،  �ض  مترَّ ك�صاب  املحافظة  اأبناء 
اأحد اأ�صهر اأعلم اخلط يف العامل العربي واالإ�صلمي 
ن�صر  عاتقهم  على  واأخ��ذوا  بطاقاتهم،  اآمنوا  الذين 
نف�صه  والدويل، وقدم  املحلي  امل�صتوى  الفن على  هذه 
العربي.  اخلط  جمال  يف  ثقافية  ك�صخ�صية  للعامل 
درجة  على  حا�صل  البوايزة  الباحث  ان  اإىل  ي�صار 
ويحمل  االإ�صلمية،  والفنون  التاريخ  يف  الدكتوراه 
املدر�صة  من  العربي  اخلط  فن  يف  الدولية  االإج��ازة 
ومرتبة  البغدادي،  عبا�ض  اأ�صتاذه  من  البغدادية 
املوؤ�ص�صني  م��ن  وه��و  العربي،  اخل��ط  ف��ن  يف  االإج���ادة 
للإحتاد العاملي للخط العربي والزخرفة االإ�صلمية، 
والدولية،  املحلية  اجلوائز  من  العديد  على  وحا�صل 
دبي  وم�صحف  دم�صق،  يف  امل�صحف  بكتابة  قام  كما 
بعدة اأنواع من اخلطوط العربية، كما اأقام الكثري من 
املعار�ض املحلية والعاملية، ومثل االأردن يف العديد من 

الفعاليات الدولية.

الخدمة المدنية يبدأ إجراء المقابالت 
لتعبئة شواغر المستشفيات الميدانية

*عمان 
ودي��وان  ال�صحة  وزارة  من  امل�صكلة  الب�صرية  امل��وارد  جل��ان  ب��داأت 
اخلدمة املدنية، ال�صبت، وبالتن�صيق مع معهد االإدارة وجامعتي الريموك 
وموؤتة باإجراء املقابلت ال�صخ�صية على م�صتوى اأقاليم اململكة الثلثة 
للمر�صحني للتعيني على تخ�ص�ض دبلوم متري�ض »ممر�ض قانوين، ممر�ض 
م�صارك«. وقال رئي�ض ديوان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر اإن املقابلت 
للذين  اجل��اري  الثاين  ت�صرين   26 حتى  وت�صتمر  ال�صبت  اليوم  ب��داأت 
ا�صتخراج  بعد  املا�صي،  االأربعاء  يوم  التناف�صية  االمتحانات  اجتازوا 
من  للرت�صيح  امل�صتحقني  االأ�صخا�ض  اأ�صماء  وحتديد  االمتحانات،  نتائج 
جميع  اأن  وبني  املتوفرة.  ال�صواغر  لتعبئة  ال�صخ�صية  املقابلت  اجل 
والعطل ال�صتكمال  الر�صمي  الدوام  �صاعات  الديوان تعمل خلل  كوادر 
املقابلت  اإج��راء  ان  خا�صة  املمكنة،  بال�صرعة  ال�صواغر  هذه  تعبئة 
ال�صخ�صية للمر�صحني �صيكون بالتوازي مع عقد االمتحانات التناف�صية 
ظروف  و�صط  ال�صحة،  وزارة  قبل  من  املطلوبة  التخ�ص�صات  لبقية 
والتنظيم،  التخطيط  يف  وم�صاعفا  كبريا  جمهودا  تتطلب  ا�صتثنائية 
وذلك ا�صتجابة للو�صع الوبائي واجلهود التي تقوم بها احلكومة ملواجهة 
االمتحانات  اجتازوا  الذين  املر�صحني  دعوة  اأن  واأ�صاف  كورونا.  اأزمة 
التناف�صية  للأحقية  وفقا  �صيكون  ال�صخ�صية  للمقابلت  التناف�صية 
اأ�صماء  املا�صي  اخلمي�ض  ن�صر  الديوان  اأن  مبينا  االأقاليم،  م�صتوى  على 
اأ�صعة،  بكالوريو�ض  تخ�ص�صات  �صمن  التناف�صية  للمتحانات  املدعوين 
وبكالوريو�ض  طبي،  و�صجل  اح�صاء  ودبلوم  خمتربات،  وبكالوريو�ض 
اإدارة م�صت�صفيات، ودبلوم تعقيم، ودبلوم تخدير وانعا�ض، وبكالوريو�ض 
لوازم وم�صتودعات، ودبلوم  �صيدلة، وبكالوريو�ض �صحة عامة، ودبلوم 
�صيدلة؛ ا�صتكمااًل للحتياجات الوظيفية التي حددتها وزارة ال�صحة. 
يوم  اختتم  العامة  االإدارة  معهد  مع  بالتن�صيق  الديوان  اأن  اإىل  واأ�صار 
املقابلت  جلان  الأع�صاء  متخ�ص�صة  تدريبية  دورة  املا�صي  اخلمي�ض 
الكفايات  على  بناء  امل��وؤمت��ت��ة  امل��ق��اب��لت  �صتجري  التي  ال�صخ�صية 

الوظيفية للمر�صحني الذين اجتازوا االمتحان التناف�صي بنجاح. 

إشهار شعار مئوية الدولة األردنية في الذكرى 
المئوية األولى لوصول األمير عبداهلل األول إلى معان

وزير االشغال: 41 % نسبة اإلنجاز بمشروع تقاطع اإلرسال

الخطاط  األردني البوايزة يتأهل لجائزة الشيخ زايد للكتاب

مقال رئيس التحرير

يف االردن بع�ض املر�صحني 
االنتخابية  حملتهم  يف  الطائلة  االموال  ينفقون 

بحثًا عن الرب�صتيج املفقود ، والبع�ض ينظر اىل النيابة على اإنها 
م�صيخة ، وبحثًا عن النمرة احلمراء التي تخبيء خلفها مئات علمات 
اال�صتفهام ونتذكر ان النمرة احلمراء يف �صنوات �صابقة الأحد النواب 
كانت حمملة يف منطقة حدودية بالعملة املزورة وبع�ض املخدرات ، 
اذا النمرة احلمراء لها ماآربها ، مر�صحني البزن�ض والعطاءات يلهثون  
للفوز باالنتخابات لل�صيطرة على كعكة العطاءات يف وزارة اال�صغال 
وامانة عمان والبلديات الكربى  طبعا ال�صركات م�صجلة با�صم االوالد  
من  االخر   النوع   ، وهكذا  والن�صوان  واال�صهار  واالن�صاب  واال�صقاء 
املر�صحني  هاربني من امللحقات القانونية فالفوز باملجل�ض يعني لهم 
�صنوات طيلة عمل  اربع  ملدة  بارد(  ماء  واأرجلهم يف  اياديهم   ( و�صع 
مئات  ويدفعون  اال�صوات  ي�صرتون  وهوؤالء  العني  قرير  ينام  املجل�ض 
عندنا  يبقى  طبعًا   ، العبديل  اىل  لي�صلون  امل�صوؤولني  لبع�ض  االلوف 
عدد �صئيل من النواب الذين ي�صتغلون رقابة وت�صريع وهوؤالء عبارة 
عن) اأ�صمع جعجعة وال اأرى طحنًا ( ، وهناك نواب اخلدمات ماكلني 
كل الوظائف لدائرتهم االنتخابية على ح�صاب ال�صعب مقابل ار�صاء 
دوائر  باقي  م�صتوى  على  الوظيفي  العدل  غياب  ظل  يف  احلكومة 

الوطن .
ح�صلوا  وجنله  نائب  ان  النيابية  الف�صاد  ملفات  �صجلت  تاريخيا 
على مبلغ ربع مليار دينار كعطاءات من الدولة ، نائب و�صقيقه ح�صلوا 
على 128 مليون دينار عطاءات من الدولة ، اأخوة نائب ح�صلوا على 
املجال�ض   اأحد  يف  نائب   92 الدولة،   عطاءات  من  دينار  مليون   150

ي�صاهمون يف �صركات راأ�صمالها مليار ون�صف دينار .
ال�صنوات  احد  ويف  احل�صانة  خلف  اللهثني  احليتان  دوائ��ر  يف 
االإنتخابية  احلملت  على  الفعلي  االإن��ف��اق  حجم  و�صل  ال�صابقة 
دينار  مليون   70 بحوايل  ؛  اأردن��ي��ني  اقت�صاديني  تقديرات  بح�صب 
 ، دينار  مليون  الواحد  للمر�صح  االإنفاق  ن�صبة  و�صلت  حني  يف  اأردين، 
وما  االنتخابية  حملته  يف  دينار  مليون  مبلغ  مر�صح  يدفع  ملاذا  ترى 

الذي �صيجنيه الحقًا ؟
ل�صكنه  يكفي  النواب  جمل�ض  ع�صو  رات��ب  هل  يت�صاءل  اجلميع 
واقامته يف عمان الغربية او م�صروفات اوالده  يف مدار�ض وجامعات 
وال�صفر  واخل��دم  املوظفني  علي  اليومية  وامل�صروفات  جنوم   خم�ض 

واالأن�صار تعددت االأ�صباب واملوت واحد ..!!
، وما هي ايرادات راتب النائب يف االربع �صنوات ؟ هل هذا النائب 
القوانني  ويراقب  �صي�صرع  النائب  هذا  هل  ؟  احلكومة  اداء  �صرياقب 
التي مت�ض الطبقات الفقرية والكادحة .. ال واهلل .. اإمنا ح�صل على 

احل�صانة لغاية يف نف�ض يعقوب . 
البيع  على  القذر  اال�صود  امل��ال  ا�صتخدام  يتوقف  ال  االردن  يف 
من  ذلك  على  يحتال  من  فهناك  للأ�صوات،  املبا�صر  النقدي  والقب�ض 
و�صائل  اأو  غذائية  طرود  توزيع  عرب  النا�ض  فقر  وي�صتغل  املر�صحني 

تدفئة اأو ت�صديد اإيجارات بيوت وفواتري كهرباء وغريها  .
مئات  ان  اال  ال�صنة  هذه  الت�صويت  لن�صبة  ال�صريري  املوت  رغم 
االقت�صادية  فاالأو�صاع  اأ�صواتهم  لبيع  ج��اه��زون  كانوا  الناخبني 
لل�صتاء  والتدفئة  وال��دواء  الغذاء  ل�صراء  النا�ض  وحاجة  ال�صعبة 
القادم تدفعهم لبيع اأ�صواتهم واأكر من ذلك  كما ان الدولة �صاهمت 
الذي  للمر�صح  لبيع ذممهم  مهيئني  النا�ض  وجعلتهم  او�صاع  رداءة  يف 
يدفع اكر خا�صة وان االح�صاءات تتحدث عن مليون فقري يف البلد 
هذه  ال�صوت  �صعر  و�صل  اأ�صوات  �صم�صار  ح�صب  للجزيرة  تقرير  ويف 
االنتخابات  ان  اأدق  ومبعنى  دينار   150 اىل  املناطق  بع�ض  يف  ال�صنة 

كانت للغنياء فقط حيث حتكم املال بالنتائج .
الربملان  انتخابات  يف  املر�صح  وينفقها  يدفعها  الدنانري  مليني 
للم�صهد  املراقبني  عجب  تثري  ظاهرة  يف  نيابي،  بكر�صي  فوزه  ل�صمان 
، غري اأن هذه الظواهر متر مرور الكرام على اأغلبية االردنيني، وذلك 
اأن تفرز ممثلني  انتخابات يفرت�ض  اعتيادهم عليها مع كل  من فرط 
لل�صعب يخدمونهم ويدافعون عن م�صاحلهم، فهل يدفع املر�صحون كل 
هذه االأموال الطائلة حبا يف الب�صطاء من اأبناء دوائرهم االنتخابية 
االردن  يف  املعلوم  غري  من  اأن  مراقبون  يوؤكد  خدمتهم؟،  يف  ورغبة 
الرقم  وم��ا  املر�صحني،  بع�ض  حملت  على  االإن��ف��اق  م�صادر  طبيعة 
الدقيق للمبالغ التي ينفقها كل مر�صح، وقد اأظهرت النتائج للمجل�ض 
، وذلك  - وكما توقع اجلميع  املقاعد  املال على  را�ض  �صيطرة  احلايل 
، وعزوف وجتاهل  ال�صعب لهذه االنتخابات  و�صط مقاطعة 71 % من 

من االردنيني للنتخابات.
ف�صاد  عن  تعبري  وهو  انتخابات  كل  يف  موجود  اال�صود  املال  اإن   ،
االنتخابات،  بيا�ض  ويخد�ض  االردن  يف  العامة  احلياة  طال  متزايد 
وحتديدا امل�صار االنتخابي املوؤدي الختيار املجال�ض التي من املفرت�ض 
اأن تعرب عن النا�ض، ال عن قدرة املر�صحني املنتخبني على دفع اأموال 
احلياة  جتريف  حلالة  انعكا�ض  هو  الف�صاد  هذا  اإن  االأ�صوات،  ل�صراء 
ال�صيا�صية، وعدم وجود تيارات رئي�صية وخروجها من امل�صهد بالكامل، 
يف  م�صنوعة  �صغرية  اأك�صاك  اإىل  ال�صيا�صية  االأح��زاب  بع�ض  وحتول 
اأقبية الوزارات واالجهزة ال�صيادية بالدولة، ال تعرف االأفكار ولكنها 

تدير االأمور مبنطق امل�صلحة ال�صيقة .

خالد خازر الخريشا

لغز الكرسي 
النيابي والحصانة 

البرلمانية ؟؟؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*عمان 
البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية  اأعلن 
دوالر،  مليون  5ر4  اإىل  ي�صل  قر�صا  تقدميه  ع��ن 
من  دوالر  الف   487 اإىل  ت�صل  ا�صتثمارية  ومنحة 
تو�صيع  يف  اال�صتثمارات  لتمويل  االأوروب��ي  االحت��اد 
يف  املحرومة  املناطق  اإىل  ال�صوئية  االألياف  �صبكات 

العا�صمة عمان.
واو�صح البنك يف بيان �صحفي، ان تو�صيع �صبكة 
مي�صورة  بتكلفة  ال�صرعة  عايل  ال�صوئية  االألياف 
احلجم  ومتو�صطة  �صغرية  املحلية  ال�صركات  �صيفيد 
وكذلك االأ�صر، متوقعا اأن حت�صن ال�صركات انتاجيتها 

بف�صل الو�صول اإىل االإنرتنت االأكر حداثة.
ياأتي  اال�صتثمار  منحة  تقدمي  ان  البنك  وبني 
يدعمه  الذي  والتناف�صية  التجارة  برنامج  اإطار  يف 
البنك االأوروبي لدعم ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة 
يف  لل�صتثمار  وتون�ض  وامل��غ��رب  وم�صر  االأردن  يف 

التقنيات اجلديدة.
للنطاق  احل��ايل  ال�صوق  حجم  اإج��م��ايل  ويبلغ 
العري�ض للألياف يف االأردن حوايل 133 الف م�صرتك 
مناطق  وجود  مع  الر�صمية،  البيانات  الأحدث  وفًقا 
مغطاة  عمان  و�صط  يف  فقط  الدخل  عالية  معينة 

اإىل  التمويل  التقنيات، و�صيوؤدي هذا  باأحدث  جيدا 
ت�صييق هذه الفجوة من خلل زيادة عدد امل�صرتكني 

يف �صبكة االألياف ب�صكل كبري.
وقال مدير تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف 
ديرك  والتنمية،  االإعمار  الإع��ادة  االأوروب��ي  البنك 
باالإنرتنت  للت�صال  املتزايدة  احلاجة  اإن  ويرنر: 
االإلكرتوين  التعلم  انت�صار  ب�صبب  الوباء  هذا  اأثناء 
والعمل من املنزل واحللول االأخرى عن ُبعد يف جميع 
خلل  من  اإال  فعالة  تكون  اأن  ميكن  ال  العامل  اأنحاء 
ات�صال اإنرتنت موثوق واآمن وخدمات مبتكرة �صتفيد 

النا�ض يف االأردن«.
من  املعلومات  وتكنولوجيا  االت�����ص��االت  وتعد 
البنك  فيها  ي�صتثمر  ال��ت��ي  الرئي�صية  امل��ج��االت 
االبتكار  لدعم  والتنمية  االإعمار  الإعادة  االأوروب��ي 
حتى  فيها  ي�صتثمر  التي  االقت�صادات  يف  والتحديث 
اأكر من 8ر4 مليار يورو  البنك  ا�صتثمر  االآن، والتي 

يف 208 م�صاريع يف هذا القطاع.
ويعمل البنك االأوروبي الإعادة االإعمار والتنمية 
يف االأردن منذ عام 2012 ، وقد ا�صتثمر حتى االآن ما 
املائة  م�صروعا، 73 يف  يورو يف 52  مليار  يقرب 5ر1 

منها يف القطاع اخلا�ض.

*عمان 
ل�صوؤون  الدولة  ووزير  العمل  وزير  قرر 
متديد  القطامني  معن  الدكتور  االإ�صتثمار 
اإىل  امل�صرية  العمالة  بعودة  ال�صماح  فرتة 
اأرا�صي اململكة 8 اأيام لت�صمل الذين ح�صلوا 
على اإج���ازات )خ���روج وع���ودة( وغ���ادروا 
عملهم  ت�صاريح  وانتهت  اململكة  اأرا���ص��ي 
تاريخ  من  البلد  خ��ارج  تواجدهم  اأث��ن��اء 
تاريخ  من  بدال  بعد،  فما  املا�صي  اآذار   10

.18/3/2020
العمل يف بيان �صحايف  واأو�صحت وزارة 
، اأن التمديد جاء مراعاة لظروف اأ�صحاب 
باإعادة  منهم  يرغب  من  وحتديدا  العمل 

ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��م م��ن غ��ري االأردن���ي���ني من 
دميومة  على  وحر�صا  امل�صرية  اجلن�صية 
ال��ع��ودة  اآل��ي��ة  و�صتكون  من�صاآتهم،  عمل 
�صابقا  عنها  اأعلن  التي  ل��لإج��راءات  وفقا 
�صاحب  يقدم  االآت��ي:1.  النحو  على  وهي 
التفوي�ض  يكون  )اأن  يفو�صه  من  اأو  العمل 
ي�صمل ا�صم العامل ورقمه ال�صخ�صي( طلب 
خلل  م��ن  للعامل  عمل  ت�صريح  جت��دي��د 
مديرية العمل/ مكتب العمل املعني ح�صب 
بالطلب  ويرفق  بها،  املعمول  االإج���راءات 
تاريخ  قبل  البلد  العامل  مغادرة  اإثبات 
االإق��ام��ة  اإدارة  م��ن  ���ص��ادر   18/3/2020

واحلدود.

يفو�صه  من  اأو  العمل  �صاحب  قيام   .2
ب��اإج��راء  تعهد  بتقدمي  اخل�صو�ض  ب��ه��ذا 
الفح�ض الطبي للعامل خلل فرتة ال تزيد 
للمملكة،  العامل  عن �صهر من تاريخ دخول 
لر�صم  العمل  مكتب  مديرية/  وا�صتيفاء 

التعهد..
ت�صريح  جتديد  بيانات  اإدخال  3..يتم 
العمل للعامل وا�صتيفاء الر�صوم املقررة، وال 

يتم طباعة بطاقة الت�صريح.
4.اإ����ص���دار اإج����ازة )خ����روج وع���ودة( 
جتديد  ر�صوم  ا�صتيفاء  مت  الذين  للعمال 
املتبعة،  االإج����راءات  ح�صب  ت�صاريحهم 
لر�صم  العمل  مكتب  مديرية/  وا�صتيفاء 

االإجازة )خروج وعودة(.
ت�صريح  طباعة  اإجراءات  5.ا�صتكمال 
وح�صوله  للبلد  العامل  دخول  بعد  العمل 
خلل  �صحيا(  )الئ���ق  طبي  فح�ض  على 
تاريخ  من  يوما   )30( عن  تزيد  ال  ف��رتة 
ال  ذلك  وبخلف  للمملكة،  العامل  دخ��ول 
يحق ل�صاحب العمل ا�صرتداد قيمة الر�صم 
طباعة  ع��دم  على  ال��ت��اأك��ي��د  م��ع  امل��دف��وع 
الفح�ض  نتيجة  كانت  العمل6.اإذا  ت�صريح 
ي�صار  �صحيا(  الئ��ق  )غ��ري  للعامل  الطبي 
نفقة  على  ت�صفريه  اإج���راءات  اتخاذ  اإىل 
�صاحب العمل على اأن ال تتحمل الوزارة اأي 

م�صوؤولية بهذا اخل�صو�ض.

*عمان 
لل�صمان  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة  اأع��ل��ن��ت 
طلبات  ا�صتقبال  ب��دء  ع��ن  االج��ت��م��اع��ي 
خمتلف  يف  العاملة  احل�����ص��ان��ات  اع��ت��م��اد 
برنامج  تنفيذ  لغايات  اململكة  حمافظات 

رعاية املرتبط بتاأمني االمومة.
اأن  �صحايف،  بيان  يف  املوؤ�ص�صة  واف��ادت 
التنمية  وزارة  م��ن  املرخ�صة  احل�صانات 
اأعمالها  مزاولة  لها  وامل�صموح  االإجتماعية 
التقدم  باإمكانها  اأ�صبح  اجلائحة  خ��لل 
ح�صاب  خلل  من  بالربنامج  �صمولها  بطلب 
االلكرتونية  اخلدمات  بوابة  على  املن�صاأة 

لل�صمان االجتماعي.
واأو�صحت، اأن اعتماد احل�صانة بربنامج 
اأط��ف��ال  ا�صتقبال  م��ن  �صُيمكنها  رع��اي��ة 
)ل��ب��دل  امل�صتحقات  ال��ع��ام��لت  االأم���ه���ات 
لذلك،  املعتمدة  للأ�ص�ض  وفقًا  الرعاية( 
وبهذه احلالة تلتزم املوؤ�ص�صة بدفع الر�صوم 
البدل  اأو  الطفل  ح�صانة  ع��ن  ال�صهرية 

وذلك  اأقل  هما  اأيُّ العاملة  للمراأة  امل�صتحق 
ب�صكل مبا�صر للح�صانة.

وح����ول ����ص���روط اع��ت��م��اد احل�����ص��ان��ة 
اأو�صحت  ال��ربن��ام��ج،  ه��ذا  م��ن  لل�صتفادة 
ومي�صرة  �صهلة  ال�صروط  ب��اأن  املوؤ�ص�صة، 
على  احل�صانة  بح�صول  فقط  وتنح�صر 
التنمية  وزارة  م��ن  ال����لزم  ال��رتخ��ي�����ض 
العمل  لها  م�صّرحًا  يكون  واأن  االجتماعية 
تكون  اأن  اإىل  اإ�صافة  احلالية،  الفرتة  يف 
م�صمولة بال�صمان االجتماعي، اأما يف حال 
فباإمكانها  م�صمولة  غ��ري  احل�صانة  كانت 
العاملني  و�صمول  �صمولها  بطلب  التقدم 
االل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  خ���لل  م��ن  فيها 
علمًا  االع��ت��م��اد،  بطلب  التقدم  ث��م  وم��ن 
العام  هذا  نهاية  قبل  املن�صاآت  �صمول  ب��اأن 
اإىل  ال��رج��وع  دون  اأي  ف���وري،  ب��اأث��ر  يتم 
اأّية فوائد  ال�صابقة ودون ترتيب  الفرتات 

وغرامات.
رعاية  برنامج  اأن  املوؤ�ص�صة،  وبينت 

م�صمولة  عاملة  ام���راأة  كل  منه  ت�صتفيد 
اج��ازة  تكون  ال  اأن  على  االأم��وم��ة  بتاأمني 
ت�صرين   20 تاريخ  قبل  انتهت  قد  اأمومتها 
اخلا�صع  اأجرها  يزيد  ال  واأن   2020 اأول 
عن  االأم��وم��ة  اج��ازة  ب��دء  عند  للقتطاع 
با�صتطاعتها  حيث  �صهريًا،  دينار   )1000(
�صتة  مل��دة  رع��اي��ة  برنامج  م��ن  اال�صتفادة 
ا�صتحقت  ال��ذي  طفلها  اإك��م��ال  قبل  اأ�صهر 

اإجازة االأمومة عنه اخلم�ض �صنوات.
دفع  تتحمل  اأنها  املوؤ�ص�صة،  واأو�صحت 
بدل الرعاية ال�صهري وفًقا للأجر ال�صهري 
كحٍد  اأ�صهر  �صتة  عن  وذل��ك  عليها  للموؤمن 
االأجر  االآت��ي:اإذا كان  اأق�صى وذلك ح�صب 
بدل  ي�صرف  فاأقل  دينار   )300( ال�صهري 
وملدة  دي��ن��ارا   )60( اأعلى  بحد  الرعاية 
)6( اأ�صهر. اإذا كان االأجر ال�صهري اأكر من 
)300( دينار ولغاية )500( دينار ي�صرف 
بدل الرعاية بحد اأعلى )50( دينارا وملدة 

)6( اأ�صهر.

اإذا كان االأجر ال�صهري اأكر من )500( 
بدل  ي�صرف  دينار   )1000( ولغاية  دينار 
الرعاية بحد اأعلى )40( دينارا وملدة )6( 
اأ�صهر. وحول اآلية التقدم بطلب االعتماد، 
�صابط  على  يتعني  اأن��ه  املوؤ�ص�صة  اأو�صحت 
ح�صاب  اإىل  ال��دخ��ول  احل�صانة  ارت��ب��اط 
االلكرتونية  اخلدمات  بوابة  على  املن�صاأة 
www.( على املوقع االلكرتوين للموؤ�ص�ض

خدمة  اختيار  ثم  وم��ن   )ssc.gov.jo
رعاية(،  بربنامج  ح�صانة  اعتماد  )طلب 
وطباعة  املطلوبة  البيانات  وا�صتكمال 
الطلب لتوقيعه من قبل املفو�صني بالتوقيع 
عن احل�صانة/ املن�صاأة، ومن ثم ت�صليمه يف 

اأي فرع من فروع املوؤ�ص�صة.
بطرح  �صتقوم  اأن��ه��ا  املوؤ�ص�صة  وبينت 
بدل  على  احل�صول  بطلب  التقدم  خدمة 
عليهن  تنطبق  ال��ل��وات��ي  ل��لأم��ه��ات  رع��اي��ة 
بوابة  على  قريبًا  اال�صتحقاق  ���ص��روط 

خدماتها االلكرتونية.

*عمان 
ا�صتطلعا   مايكرو”  تريند   “ �صركة  اأج���رت  
االأع��م��ال  جم��ال  يف  ال��ق��رار  �صناع  م��ن   2064 �صمل 
ال�صرق  اأن��ح��اء  جميع  عرب  املعلومات  وتكنولوجيا 

االأو�صط.   
اأظ��ه��رت   ، ال�صركة  ع��ن  �صحفي  ب��ي��ان  وح�صب 
“التحول  مو�صوعات  من  باملائة   79 اأن   النتائج  
التي  املوا�صيع  ت�صدرت  ال�صحابة”  واأم��ن  الرقمي 
احتلت  فيما   ، ال�����ص��رك��ات   وف�صول  انتباه  جت��ذب 
موا�صيع “البحث عن التهديدات والثغرات االأمنية” 
“املخاطر  موا�صيع  �صّجلت  و  باملئة،    62 بن�صبة   
االأمنية واالمتثال” ن�صبة 49 باملئة  .  ومت اإجراء 
اأحد    ، مايكرو    تريند  ملوؤمتر  متهيدًا  الدرا�صة  هذه 
املوؤمترات العاملية يف جمال  االأمن ال�صيرباين، والذي 
�صيعقد يف الفرتة من  24-26 ت�صرين الثاين من العام 
اأغلب  ال�صركات  يف  اأن  اأظهر اال�صتطلع  و  احلايل.  
التهديدات  اكت�صاف  يف  �صعوبة  تواجه  االأح��ي��ان 
 32 بذلك  �صرح  وق��د  لها،  واال�صتجابة  املتطورة 
�صجلت  كما  اال�صتطلع،  عليهم  اأج��ري  ممن  باملئة 
32باملئة  ن�صبة  االأم��ن��ي��ة   امل��ه��ارات  نق�ض  م�صكلة 
االأمنية  العمليات  “اأمتتة  من  التمّكن  ويعد  اأي�صًا. 
يف ال�صحابة واحل�صول على االإعدادات ال�صحيحة” 
من التحديات ال�صائعة، حيث �صرح بذلك 31 باملئة  
م�صكلة  �صكلت  فيما  اال�صتطلع؛  عليهم  اأج��ري  ممن 

ال�صيرباين”  للأمن  املخ�ص�صة  امليزانية  �صقف  “رفع 
على  “احل�صول  م�صكلة  �صّجلت  كما  28باملئة  ن�صبة 
روؤية كاملة مل�صارات التهديدات يف املنظمة باأكملها” 

ن�صبة  26باملئة. 
ال�صيرباين  االأم���ن  ق��ادة  م��ن  باملئة   68 اأف���اد  و 
و�صناع القرار يف اال�صتبيان اأنهم مهتمون ب�صكل كبري 
واتباع  املوؤمتتة  االأمنية  العمليات  على  التعرف  يف 
اال�صتطلع  عليهم  اأجري  من  واأبدى  االمتثال.  ُنُظم 
وتقنيات  ال��وي��ب  تطبيقات  بحماية   “ اهتمامهم 
احلو�صبة بدون خادم”، حيث اأفاد 63 باملئة بذلك، 
ما يدل على اأن العديد منهم يديرون اعمالهم بالفعل 
على نحو متطور يف ال�صحابة.  ويعترب مو�صوع  “ن�صر  
واأنظمة  ال�صبكة  على  القائم  االفرتا�صي  االإ�صلح 
 52 اهتمام  يثري  مو�صوع  اأك��رب  ثالث  الت�صلل”  منع 
ال��ذي  االأم���ر   ، ال�صيرباين  االأم���ن  ق���ادة  م��ن  باملئة 
متثل  ت��زال  ال  االأنظمة  ث��غ��رات  اأن  بو�صوح  ي�صري 
م�صكلة كبرية ورئي�صية للفرق االأمنية عرب خمتلف 
املجاالت. وقال  املدير العام لرتيند مايكرو االأردن  
حممود عربي ، اإن عام  2020 يعترب عام  التحديات 
على  املوؤ�ص�صات  �صاعد  ولكنه   للموؤ�ص�صات،  الكبرية 
اإطلق العنان الإمكاناتها الرقمية،  و اأ�صاف  اأن قطاع 
التكنولوجيا هو اأحد املجاالت القليلة التي مل تتعر 
اأهمية  مدى  يعك�ض  الذي  االأمر  الوباء.  وطاأة  حتت 

التكنولوجيا والتحول الرقمي يف ال�صركات. 

*عمان 
اأعلنت كلية طلل اأبو غزالة اجلامعية للبتكار 
اجلامعات  مكتبات  »متيز  مركز  يف  ا�صرتاكها  ع��ن 
ومرتاديها،  ومتدربيها  طلبتها  لتاأمني  اخلا�صة«، 

بقاعدة بيانات �صاملة للبحث العلمي.
يف  اال���ص��رتاك  اأن  ب��ي��ان  يف  الكلية  واو���ص��ح��ت 
تتيح  ال��ت��ي  البيانات  ق��واع��د  لتوفري  ج��اء  امل��رك��ز 
بيانات  قاعدة  ع�صرة  باإحدى  اال�صتعانة  لطلبتها 
 EBSCO،( وه��ي:  ت��اأث��ري،  وذات  معتمدة  عاملية 
 ProQuest، Emerald، Springer،
 Scopus، Ebrary، Science Direct،
قواعد   ،Science Finder، IEEE، ACM

البيانات العربية(.
وج����اء اإن�����ص��اء امل��رك��ز مب���ب���ادرة م��ن ع���دد من 
معلومات  �صبكة  وتنظيم  الإدارة  اخلا�صة  اجلامعات 
خلل  من  اخلا�صة  اجلامعية  املكتبات  من  وطنية 

حتقيق  بهدف  اخل��دم��ات  وتن�صيق  اجلهود  توحيد 
وتخفي�ض  وامل��ع��رف��ة  املعلومات  م�صادر  ت�صاركية 
االإنتاج  بغزارة  البيانات  قواعد  وتتميز  النفقات. 
البحث  حلركة  الداعمة  البيئة  وتوفر  املن�صور، 
العلمي، وزيادة فر�صة احل�صول على م�صادر معلومات 
العاملي  التحّول  و�صاملة، ومواكبة  حديثة ومتنوعة 
يف التعلم والتعليم الهادف اإىل الو�صول املفتوح نحو 

م�صادر املعلومات.
تلك  من  اال�صتفادة  اإىل  طلبتها  الكلية  ودع��ت 
القواعد من خلل التقنيات املتاحة اأو زيارة املكتبة 
غزالة  اأبو  طلل  كلية  اأن  اإىل  ي�صار  االإلكرتونية. 
يف  والت�صجيل  القبول  توا�صل  للبتكار  اجلامعية 
برامج املاج�صتري للعام اجلامعي 2021/2020، حيث 
تقدم برنامج ماج�صتري يف اإدارة االأعمال يف جماالت 
والت�صويق  الب�صرية،  املوارد  واإدارة  البيانات،  حتليل 

الرقمي، وقيادة االبتكار وريادة االأعمال.

*عمان 
ن�صبة  اإن  ال��ع��ام��ة،  االإح�����ص��اءات  دائ���رة  قالت 
االأطفال الذين مل يتجاوزوا 18 عاما من العمر بلغت 
حوايل 40 باملئة، من �صكان االأردن وفق التقديرات 

ال�صكانية لعام 2019.
واأ�صافت الدائرة يف بيان �صحفي مبنا�صبة اليوم 
العاملي للطفل والذي ي�صادف غدا اجلمعة، ان ن�صبة 
مقابل  باملئة   39 بلغت  اململكة  اأطفال  من  الذكور 
5ر41 باملئة اإناث . واأ�صارت اإىل اأن طفلني من بني كل 
�صنوات   5 اأقل من  اإىل  �صنوات   3 اأطفال بني  خم�صة 
تعترب  حيث  االأطفال،  ريا�ض  مرحلة  يف  ملتحقون 
املبكرة  الطفولة  مرحلة  خلل  التعليمية  الربامج 
ا�صتعدادهم  وحت�صني  االأط��ف��ال  تهيئة  يف  مهمة 

ملرحلة التعليم االأ�صا�صية.
الذين  االأط��ف��ال  م��ن  باملئة   13 اأن  واأو���ص��ح��ت 
اإىل ما دون 5 �صنوات( والذين  اأعمارهم )3 �صنوات 
منظم  برنامج  يف  ملتحقون  اأمهاتهم  م��ع  يعي�صون 

اأن  اإىل  م�صرية  املبكرة،  الطفولة  مبرحلة  للتعليم 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بيانات  مع  تتوافق  الن�صبة 
معدل  بلغ  حيث   ،2019-2018 ال��درا���ص��ي  للعام 
باملئة،  7ر37  االأط��ف��ال  ري��ا���ض  ملرحلة  االلتحاق 
باملئة(.  1ر37  واالإن����اث  ب��امل��ئ��ة،  2ر38  )ال��ذك��ور 
واأ�صافت الدائرة، ان بيانات وزارة الرتبية والتعليم 
للعام الدرا�صي 2018- 2019 اأظهرت تقدما وا�صحا 
االأ�صا�صي،  التعليم  مرحلة  يف  االلتحاق  معدل  يف 
حيث بلغت 7ر94 باملئة )الذكور 4ر94 باملئة مقابل 
95 باملئة للإناث(. وفيما يتعلق بااللتحاق باملرحلة 
الثانوية للعام الدرا�صي 2018-2019 فقد بلغ 2ر17 
باملئة، بن�صبة 65 باملئة للذكور مقابل 1ر78 للإناث.
وفيات  معدل  انخفا�ض  اإىل  ال��دائ��رة  واأ���ص��ارت 
من  و2017،   2012 بني  اخلام�صة  �صن  دون  االأطفال 
وا�صتقرار  حي،  مولود   1000 لكل  وفاة   19 اإىل   21
وفاة  حالة   17 عند  الر�صع  االأطفال  وفيات  نتائج 

لكل 1000 مولود.

*عمان 
ط��ال��ب��ت ن��ق��اب��ة جت���ار االأل��ب�����ص��ة واالأق��م�����ص��ة 
البنوك  ل��دى  التدخل  املركزي  البنك  واالأح��ذي��ة 
احلايل  ال�صهر  خلل  امل�صتحقة  القرو�ض  لتاأجيل 
التي تواجه  ال�صعوبات  املقبل، جراء  االأول  وكانون 
بيان  يف  النقابة  وا�صارت  االقت�صادية.  القطاعات 
اىل اأن تبعات جائحة فريو�ض كورونا ما زالت مقلقة، 
باالإ�صافة ل�صح ال�صيولة النقدية الوا�صح يف االأ�صواق 
والذي انعك�ض على تراجع احلركة ال�صرائية ب�صورة 
اأن  النقابة  وبينت  املا�صية.  الفرتة  خ��لل  كبرية 
الظروف االقت�صادية ال�صعبة التي يعي�صها املواطن 

والقطاعات االقت�صادية نتيجة االإغلقات واحلظر 
العمل،  عن  القطاعات  من  العديد  وتوقف  ال�صامل 
القطاعات  يف  ال�صرائية  احلركة  تراجع  اإىل  اأدى 
االأق�صاط  تاأجيل  اأن  اىل  وا���ص��ارت  اال�صتهلكية. 
�صهريا  دينار  مليون   300 بنحو  قيمتها  تقدر  التي 
يعني  م��ا  اال�صتهلكي،  باالقت�صاد  �صخها  �صيتم 
تدوير ال�صيولة لت�صجيع احلركة ال�صرائية وتقوية 

االأ�صواق واإنعا�صها، والتخفيف على املواطنني.
البنوك  من  ينتظر  اجلميع  اأن  النقابة  واك��دت 
والوقوف  الوطني  االقت�صاد  لدعم  فاعلة  م�صاهمة 

مع املواطن يف اأ�صعب الظروف.

البنك واالتحاد األوروبيان يقدمان لألردن 
حزمة مالية بقيمة 5ر4 مليون دوالر

وزير العمل: تمديد الفترة المسموح بها 
دخول المملكة من العمالة المصرية

الضمان االجتماعي تبدأ بإستقبال طلبات 
اعتماد الحضانات على برنامج رعاية

التحول الرقمي واألمن السحابي 
من أولويات صناع القرار  

كلّية أبو غزالة لالبتكار تشترك في 
مركز تميز مكتبات الجامعات الخاصة

االحصاءات: 40 % نسبة األطفال 
من سكان المملكة

نقابة األلبسة تطالب بتأجيل 
القروض المستحقة للبنوك

*عمان 
الدكتور  اال�صتثمار،  هيئة  رئي�ض  دعا 
خ��ال��د ال����وزين، ال�����ص��رك��ات االأوك��ران��ي��ة 
نظرًا  االأردن،  اإىل  ا�صتثماراتها  لتوجيه 
وفر�ض  بيئة  م��ن  اململكة  ب��ه  تتمتع  مل��ا 
ا�صتثمارية واعدة وجمدية للم�صتثمرين.

هيئة  نظمته  لقاء  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
لدى  اأوكرانيا  دول��ة  و�صفارة  اال�صتثمار 
من  جمموعة  م��ع  ال��ي��وم  بعد  ع��ن  االأردن 
باال�صتثمار  املهتمة  االأوكرانية  ال�صركات 
جمهورية  �صفرية  بح�صور  االأردن،  يف 
اأوك���ران���ي���ا ل����دى امل��م��ل��ك��ة م��ريو���ص��لف��ا 
اال�صتثمار  مكتب  من  وممثلني  �صريباتيوك 
االأجنبي االأوكراين ومن وزارة اخلارجية 
اال�صتثمار  هيئة  عام  واأم��ني  االأوكرانية 

فريدون حرتوقه.
عن  يبحث  امل�صتثمر  اإن  ال��وزين  وق��ال 
ا�صتثمارية جمدية ذات عائد على  فر�ض 
اال�صتثمار، لذلك قمنا يف هيئة اال�صتثمار 
اال�صتثمارية  الفر�ض  باأهم  ملف  باإعداد 
الواعدة يف اململكة، بلغ عددها 75 فر�صة 
ا�صتثمارية وبحجم ا�صتثمار ي�صل اإىل 4.5 
مليار دوالر، تت�صمن درا�صات جدوى اأوليه 
االقت�صادية  القطاعات  م��ن  العديد  يف 
كال�صناعة  امل��ت��ن��وع��ة،  واال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
والقطاع  والزراعة  وال�صياحة  واخلدمات 
ا�صتثمارية يف  اإىل فر�ض  اإ�صافة  ال�صحي، 

الطاقة والتعدين.
تطلعات  ومل��واك��ب��ة  االأردن  اأن  واأك���د 
ا�صتثمارية  بيئة  بتوفري  امل�صتثمرين 

ج���اذب���ة وم��ن��اف�����ص��ة ات��خ��ذ ال��ع��دي��د من 
اخل����ط����وات ل��ت��ح�����ص��ني ب��ي��ئ��ة االأع���م���ال 
من  انعك�صت،  التي  اململكة،  يف  واال�صتثمار 
التقارير  يف  االأردن  مرتبة  تقدم  خ��لل 
ال���دويل  ال��ب��ن��ك  ع��ن  املنبثقة  ال��دول��ي��ة 
وتقارير ممار�صة االأعمال 2020، وت�صنيفه 
العامل حت�صنًا  بلدان يف  اأعلى ثلثة  �صمن 
والعا�صر  االأعمال،  اأداء  �صهولة  ترتيب  يف 

عامليًا تطبيقًا للإ�صلحات.

مع  اال���ص��ت��ث��م��ار  هيئة  ت��ع��ام��ل  وح���ول 
جائحة كورونا، قال اإن الهيئة ، وللحفاظ 
جائحة  اأث��ن��اء  امل�صتثمرين  م�صالح  على 
كورونا والتي كان لها اأثر كبري على العديد 
وبتوجيهات  عمل  العامل،  اقت�صادات  من 
حكومية على و�صع خطة طوارئ وا�صتدامة 
اال�صتثمارية  امل�صاريع  طلبات  مع  للتعامل 
الخت�صار  االإج��راء  يف  �صرعة  ت�صمن  التي 
اأمتتة  فتم  امل�صتثمر،  على  واجلهد  الوقت 
بعد  عن  اال�صتثمار  هيئة  خدمات  اأغلب 

اال�صتثمارية  للم�صاريع  تقدمها  وال��ت��ي 
ليكون ذلك اأكرب م�صروع خدمات اإلكرتونية 
بعدد خدماته حتت مظلة موؤ�ص�صة واحدة 

هي هيئة اال�صتثمار.
اال�صتثمارية  امل�صاريع  ع��دد  اأن  واأك��د 
ال��ت��ي ت��ق��دم��ت ل��ل���ص��ت��ف��ادة م���ن ق��ان��ون 
من  االأوىل  اأرباع  الثلثة  خلل  اال�صتثمار 
ا�صتثماريا  م�صروعا   289 بلغ   2020 عام 
وبحجم ا�صتثمار يقارب 683 مليون دوالر ، 
وبعمالة اأردنية متوقع حتقيقها كما ذكر يف 

امل�صتثمرين  �صجلت من قبل  التي  الطلبات 
وتوزعت  عمل،  فر�صة   10176 يقارب  ما 
هذه اال�صتثمارات على قطاعات ال�صناعة 
وامل�صت�صفيات واملراكز الطبية املتخ�ص�صة 
الفني  واالإن��ت��اج  وال��زراع��ة  وال�صياحة 

وتكنولوجيا املعلومات.
اال�صتثمار،  هيئة  رئي�ض  وا�صتعر�ض 
خ���لل ال��ل��ق��اء، اأه���م امل���زاي���ا واحل��واف��ز 
امل�صروع  بها  يتمتع  ال��ت��ي  اال�صتثمارية 
اال�صتثماري يف االأردن، اإ�صافة اإىل عوامل 
اال�صتثمارات  متكني  على  ت�صاعد  جاذبة 
من  العديد  االأردن  كتوقيع  ودميومتها، 
ال�صركاء  مع  احل��رة  التجارة  اتفاقيات 
بحيث  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  التجاريني 
يكون لدى امل�صتثمرين القدرة على اإي�صال 
ون�صف  مليار  م��ن  اأك���ر  اإىل  منتجاتهم 
لدى  اأوكرانيا  جمهورية  �صفرية  م�صتهلك. 
على  اأك��دت  الها�صمية،  االأردن��ي��ة  اململكة 
الدعم  توفري  يف  اال�صتثمار  هيئة  جهود 
اللزم لكافة ال�صركات املهتمة باال�صتثمار 
يف االأردن، مبينة اأن ال�صركات االأوكرانية 
ورج����ال االأع���م���ال االأوك���ران���ي���ني ال��ذي��ن 
يفكرون يف اإمكانية تو�صيع ن�صاطهم وو�صع 
�صيتلقون  االأردين،  االقت�صاد  يف  اأ�صولهم 
احلكومة  من  الكامل  وال��دع��م  املعلومات 

االأردنية وهيئة اال�صتثمار.
يتمتع  ب��ل��د  االأردن  اأن  واأ����ص���اف���ت 
ال�صيا�صة  نتيجة  �صيا�صي  ب��ا���ص��ت��ق��رار 
الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جلللة  احلكيمة 
اإ�صافة اإىل اأنه بوابة للدخول اإىل العديد 
بيئة  توفر  عن  ف�صًل  املنطقة،  اأ�صواق  من 
ا�صتثمارية مناف�صة وجاذبة للم�صتثمرين.

االأعمال  قطاع  اإىل  ال�صفرية  وتطرقت 
النمو  ���ص��ري��ع  اأن����ه  وب��ي��ن��ت  االأوك�������راين، 
اأوكرانيا،  حدود  وقدراته  قوته  وتتجاوز 
بني  العلقات  تو�صيع  �صرورة  اإىل  متطلعة 
البلدين خا�صة االقت�صادية واال�صتثمارية 
واالقت�صادي  التجاري  التبادل  وزي���ادة 

بينهما.

الوزني يدعو الشركات 
األوكرانية لالستثمار في األردن
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*عمان
�صقط الوحدات يف فخ التعادل ال�صلبي 
عبداهلل  امللك  �صتاد  على  ال�صلط،  اأم���ام 
ال�����ص��ب��ت، يف ختام  اأم�����ض  م�����ص��اء  ال��ث��اين، 

اجلولة 13 لدوري املحرتفني االأردين.
ويعترب هذا التعادل االأول للوحدات يف 
لتعزيز  مهمتني  نقطتني  ليخ�صر  البطولة، 
نقطة،   31 اإىل  ر�صيده  ورف��ع  ���ص��دارت��ه، 
ليبقى الفارق بينه وبني مطارده اجلزيرة 

6 نقاط.
 17 اإىل  ر�صيده  ب��دوره  ال�صلط  ورف��ع 
متاأخرا  اخلام�ض  للمركز  ليتقدم  نقطة، 

بفارق االأهداف عن احل�صني اإربد.

الشوط األول
اأج��واء  يف  بالدخول  الوحدات  تاأخر 
املباراة، مما منح ال�صلط فر�صة اال�صتحواذ 
تقوده  منافذ  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال��ك��رة  على 

لتهديد مرمى الفاخوري.
واع���ت���م���د ال�����ص��ل��ط ع��ل��ى حت��رك��ات 
واأب��و  وال���داود  وال��ن��رب  وك��ل��وب  ال�صمارنة 
عابد ومنجولو، حيث �صكلوا اإزعاجا لدفاع 

الوحدات بقيادة العرب وخطاب.
وحت�صن اأداء الوحدات ن�صبيا، لتلوح له 

ال�صنغايل  راأ�صية  اأولها  خطرة  فر�ض  عدة 
�صالح  تامر  تاألق  حيث  نداي  العزيز  عبد 

حار�ض ال�صلط يف اإبعادها.
وخلت حماوالت رجائي عايد واليو�صف 
اأي  من  الهجومي  البناء  عملية  يف  ورات��ب 
ت��ع��ددت  ح��ي��ث  م���وؤث���رة،  تكتيكية  جملة 

م�صاهد الكرات املقطوعة.
الوحدات،  على فر�ض  ال�صلط  رد  وجاء 
اأبو  ليجد  النرب  عك�صها  عر�صية  ك��رة  من 
خيزران نف�صه يف مواجهة املرمى، و�صددها 

لكن تاألق الفاخوري.

الشوط الثاين 
الثاين  ال�صوط  يف  ال��وح��دات  ووا���ص��ل 
للرتكيز  افتقد  حيث  املتوا�صع،  ح�صوره 
الع�صوائية،  من  العبوه  وعانى  وامل��رون��ة 

ليبقى بل خطورة.
وك����ان ال���وح���دات ب��ح��اج��ة الإج����راء 
ح��دث  ذل���ك  اأن  اإال  ���ص��ري��ع��ة،  ت��ب��دي��لت 
بثلجي  الدفع  مت  عندما   )71( بالدقيقة 

وال�صيفي مكان عايد و�صالح راتب.
تبديلته  اأوىل  كذلك  ال�صلط  واأج��رى 
كلوب  مكان  وزع���رتة،  بامل�صاعيد  بالدفع 
للقدرات  احليوية  اإع���ادة  بهدف  وال��ن��رب، 

الهجومية للفريق.
ك��رة من��وذج��ي��ة داخ��ل  واأر���ص��ل ثلجي 

ب��راأ���ص��ه  ن���داي  ليلعبها  اجل����زاء  منطقة 
ارتطمت بالقائم، لريد عليه زعرتة براأ�صية 

مرت بجانب املرمى.
ومن هجمة مرتدة و�صع زعرتة زيد اأبو 
عابد، يف مواجهة املرمى، لي�صدد بقوة تاألق 

الفاخوري يف حتويلها لركنية.

شباب األردن 3 الفيصلي 1
ف��وزا  االأردن  ���ص��اب  ح��ق��ق  ذل���ك   اىل 
 ،)1-3( بنتيجة  الفي�صلي،  على  م�صتحقا 
م�صاء اأم�ض ال�صبت، على �صتاد عمان الدويل، 

�صمن اجلولة 13 لدوري املحرتفني.
و�صيم  االأردن،  �صباب  ثلثية  واأح���رز 
وخالد  و75(،   35( بالدقيقتني  ال��ب��زور 
هدف  و�صجل   ،)45( بالدقيقة  ع�صام 

الفي�صلي اأحمد العر�صان بالدقيقة )4(.
ال�صابع،  للمركز  االأردن  �صباب  وقفز 
نقطة، فيما ظل  اإىل 16  ر�صيده  رفع  حيث 
 17 بر�صيد  اخلام�ض  املركز  يف  الفي�صلي 

نقطة.

صدمة مبكرة 
عن  الك�صف  يف  الفي�صلي  يتاأخر  ومل 
�صرعان  حيث  املبكرة،  الهجومية  اأطماعه 
اأحمد  طريق  عن  اجلعيدي  مرمى  هدد  ما 

العر�صان.
للفي�صلي  ال�صبق  هدف  العر�صان  واأحرز 

على  الكرة  ت�صلم  بعدما   ،)4( بالدقيقة 
ميني  على  و�صدد  اجل��زاء  منطقة  م�صارف 
ا�صتيعاب  االأردن  �صباب  وحاول  اجلعيدي. 
�صدمة الهدف املبكر، والبحث عن التعديل 
اإبعاد  يف  ليلى  اأبو  الفي�صلي  حار�ض  وتاألق 

ت�صديدة لوؤي عمران.
الفي�صلي،  م��درب  عو�ض  عدنان  ودف��ع 
ال�صنغايل  على  اعتمد  حيث  اأوراقه  بكافة 
مندي واجلبارات وحداد والزوي والعر�صان 

وبني عطية ولعب العك�ض كراأ�ض حربة.
يف  اأف�صليته  االأردن  ���ص��ب��اب  وف��ر���ض 
وذيب  وهيكل  امل�صة  بتواجد  الو�صط،  خط 
امل��ن��اوالت  على  اع��ت��م��دوا  حيث  وع��م��ران، 

الق�صرية بهدف متويل خالد ع�صام.
واأر�صل  التهديد  مل�صرح  الفي�صلي  وعاد 
مندي كرة عر�صية داخل منطقة اجلزاء، 
القائم  بجوار  مرت  براأ�صه  ال��زوي  �صددها 

االأمين.
م�صي  م��ع  الهجومي  امل���ردود  وت��راج��ع 
ال���وق���ت، وغ��اب��ت م�����ص��اه��د اخل��ط��ور على 
امل��رم��ي��ني، ح��ي��ث ان��ح�����ص��رت االأل���ع���اب يف 

منت�صف امللعب.
من  املتبقية  الع�صرة  الدقائق  و�صهدت 
حيث  �صبابية  انتفا�صة  االأول،  ال�صوط 

فر�ض العبوه ال�صيطرة.
التعادل  هدف   )35( الدقيقة  و�صهدت 
منوذجية  ك��رة  ع�صام  خالد  م��رر  اأن  بعد 

الزاوية  اأق�صى  لو�صيم رياالت لي�صددها يف 
الي�صرى الأبو ليلى.

واأحرز �صباب االأردن هدفه الثاين بعد 
 ،)45( بالدقيقة  مميزة،  تكتيكية  جملة 
ليمرر على اأثرها الربي الكرة خلالد ع�صام 

لي�صجلها يف ال�صباك.

تعزيز شبايب
الفي�صلي  مدرب  زج  الثاين  ال�صوط  ويف 
تن�صيط  ب��ه��دف  ع��و���ض،  وخ��ال��د  ب�صي�صا 
يف  الفريق  فر�صة  م��ن  يعزز  مب��ا  الهجوم، 

تعديل النتيجة.
حيث  منه  املطلوب  الفي�صلي  يقدم  ومل 
ظ��ل م�����ص��ت��واه رت��ي��ب��ا، وخ��ل��ت حم��اوالت��ه 
مرمى  فظل  خ��ط��ورة،  اأي  م��ن  الهجومية 

اجلعيدي بل تهديد فعلي.
وجل����اأ ال��ع��ر���ص��ان يف ظ���ل حم��دودي��ة 
ق����درات ف��ري��ق��ه ال��ه��ج��وم��ي��ة ال���ص��ت��خ��دام 
تاألق  قوية  قذيفة  فاأطلق  الت�صديد،  �صلح 

اجلعيدي يف ال�صيطرة عليها.
بالهدف  تقدمه  االأردن  �صباب  وع��زز 
خالد  مرر  بعدما   ،)75( بالدقيقة  الثالث 
لي�صددها  ال��ري��االت  و�صيم  باجتاه  ع�صام 

اأر�صية زاحفة يف �صباك اأبو ليلى.
ومل تفلح حماوالت الفي�صلي يف تقلي�ض 
بفوز  االأردن  ���ص��ب��اب  ل��ي��خ��رج  النتيجة، 

م�صتحق )1-3(.

*وكاالت
رونالد  االإ�صباين،  بر�صلونة  مدرب  اأقّر 
كومان، اأن ال فكرة لديه حول رحيل جنمه 
االأرجنتيني ليونيل مي�صي يف نهاية املو�صم 
من  »لي�ض  اأن��ه  معتربا  عدمه،  من  اجل��اري 
 6 ال��ع��امل  يف  الع��ب  اأف�صل  اإق��ن��اع  مهامه« 

مرات بالبقاء.
وب�����اءت حم���اول���ة م��ي�����ص��ي ب��ال��رح��ي��ل 
اإذ  بالف�صل،  املا�صي  املو�صم  بر�صلونة  عن 
اأج���ربه ن��ادي��ه على دف��ع ب��ن��ده اجل��زائ��ي 
على  حملة  �صن  فيما  للرحيل،  اخل��ي��ايل 
االإدارة ال�صابقة برئا�صة امل�صتقيل جوزيب 
من  ك��ورون��ا  جائحة  ال�صتغلل  بارتوميو 

اأ���ص��وار  داخ��ل  البقاء  على  اإج��ب��اره  اأج��ل 
النادي الكتالوين.

رحيل ميسي عن برشلونة
فريق  مع  التفاو�ض  ال���33  البن  وميكن 
جديد بدءا من يناير، والرحيل بعقد حر 
�صيتي  مان�ص�صرت  يبدو  فيما  املقبل،  ال�صيف 
كي  ل�صمه،  املر�صحني  اأقوى  من  االإجنليزي 
يعيد الو�صل مع مدربه ال�صابق يف بر�صلونة 

بيب غوارديوال.
وقال كومان اجلمعة يف موؤمتر �صحفي 
اأتلتيكو  م�صيفه  �صد  �صعبة  مواجهة  قبل 
يزال  “ال  االإ���ص��ب��اين:  ال���دوري  يف  مدريد 

مي�صي مرتبطا بعقد وبراأيي يجب اأن يبقى 
هنا«.

اإبقائه  يف  خم��ّوال  ل�صت  “لكن  وتابع: 
يزال  ال  وهو  م�صتقبله،  ب�صاأن  �صرنى  هنا. 
العبا يف بر�صلونة. ال اأحد يعرف م�صتقبل 

مي�صي«.

عالقة ميسي بغريزمان
ويواجه مي�صي، العائد من رحلة دامت 
بلده  منتخب  مع  م�صاركته  بعد  �صاعة   15
ب�صان  اأ�صئلة   ،2022 مونديال  ت�صفيات  يف 
اأنطوان  الفرن�صي  املهاجم  بزميله  علقته 

غريزمان.

اإنه  قال  لغريزمان  �صابق  وكيل  وك��ان 
بر�صلونة  يف  مي�صي  مع  اللعب  ال�صعب  من 
و�صوله  بعد  الفرن�صي  بتهمي�ض  قام  الذي 
من اأتلتيكو مدريد، ما دفع “البعو�صة” اإىل 
الرد “لقد تعبت من كوين دائما امل�صكلة يف 

كل ما يح�صل مع النادي«.
“اأتفهم  املو�صوع:  على  كومان  وعلق 
مدى انزعاج ليو. يتعني على النا�ض اإظهار 
املزيد من االحرتام الأمثال ليونيل مي�صي«.

وتابع “مل اأر اأي م�صكلة بني االثنني، ال 
يف غرف امللب�ض اأو يف اأر�ض امللعب. هناك 
�صويا  يعملن  تظهرهما  ال�صور  من  العديد 

ب�صكل جيد”.

*وكاالت
اأع��ل��ن االحت���اد ال���دويل ل��ك��رة القدم 
احت��اد  رئي�ض  اإي��ق��اف  اجلمعة،  )فيفا(، 
م��دى  ج���ان-ب���ارت  اإي����ف  للعبة  ه��اي��ت��ي 
على  جن�صيا  باالعتداء  التهامه  احلياة، 
فرنك  مليون  وتغرميه  قا�صرات،  العبات 

�صوي�صري.
ووجدت الغرفة الق�صائية لفيفا، التي 
ا�صتلمت ملف الق�صية منت�صف اأكتوبر بعد 
مذنب  ج��ان-ب��ارت  اأن  التحقيق،  مرحلة 
والتحر�ض  من�صبه  ا�صتخدام  “باإ�صاءة 
العبات،  عدة  على  اجلن�صيني  واالعتداء 

بينهن قا�صرات«.
ويف ق���راره ال���ذي اأ���ص��دره االأرب��ع��اء، 
مدى  اإيقافه  لفيفا  الداخلي  الق�صاء  قرر 
االأن�صطة  “جميع  ممار�صة  ع��ن  احل��ي��اة 
امل�صتويني  ع��ل��ى  ال��ق��دم  ب��ك��رة  املتعلقة 
مليون  تغرميه  م��ع  والدويل”،  الوطني 

فرنك �صوي�صري، اأي 925 األف يورو.
توا�صل  الق�صائية  الهيئة  اأن  واأ�صاف 

يف  اآخ��ري��ن  “م�صوؤولني  �صد  حتقيقاتها 
“يف  متورطني  القدم”،  لكرة  هايتي  احتاد 
اعتداءات جن�صية ممنهجة �صد العبات يف 
ب�صفتهم  الفرتة بني عامي 2014 و2020، 

جناة اأو متواطئني اأو حمر�صني«.
نهاية  يف  اأوقف  الدويل  االحتاد  وكان 
امل�صرفة  جوزيف،  نيل  املا�صي  اأغ�صط�ض 
التقني  املركز  يف  ال�صغريات  الفتيات  على 

اإتيان،  الوطني يف كروا دي بوكيه، وويلرن 
لكرة  هايتي  الحتاد  الوطني  الفني  املدير 

القدم.
ق��ام  امل��ا���ص��ي،  اأك��ت��وب��ر  منت�صف  ويف 
اإيفيت  اإىل  البحث”  نطاق  “بتو�صيع  فيفا 
للمنتخب  ال�صابقة  ال��ق��ائ��دة  فيليك�ض، 

الهايتي وم�صاعدة املدرب.
وك��ان االحت���اد ال���دويل اأع��ل��ن يف مايو 
املا�صي اإيقاف جان-بارت موؤقتًا عن مزاولة 

اأي ن�صاط يتعلق باللعبة.
املكنى  عامًا(   73( جان-بارت  وي�صغل 
وقد   ،2000 العام  منذ  من�صبه  “دادو” 
االأوىل  للمرة  وردت  التي  االتهامات  نفى 
“الغارديان”  �صحيفة  ن�صرته  تقرير  يف 
ون�صبتها  املا�صي،  اأبريل  الربيطانية يف 30 
اإىل م�صادر عدة بينها اأ�صخا�ض يعملون يف 
املركز رف�صوا الك�صف عن هوياتهم، اإ�صافة 

اإىل فتيات كن �صحية له وعائلتهن.

وارت���ك���ب ج����ان-ب����ارت االإ�����ص����اءات 
املا�صية،  اخلم�صة  االأع��وام  يف  اجلن�صية 
ب��دع��وى  ت��ق��دم  وق���د  ال��ت��ق��ري��ر،  بح�صب 
ق�����ص��ائ��ي��ة يف ب��اري�����ض ���ص��د ال�����ص��ح��ايف 
�صارك يف حتقيق �صحيفة  الذي  الفرن�صي 

“الغارديان«.
القول  م�صادرها  عن  ال�صحيفة  ونقلت 
اإن العبتني قا�صرتني على االأقل، خ�صعتا 
لعملية اإجها�ض بعدما اأرغمهما جان-بارت 
على ممار�صة اجلن�ض معه، م�صرية اىل اأنهن 

خ�صعوا ل�صغوطات لللتزام ال�صمت.
بح�صب  ���ص��ح��اي��اه،  اإح����دى  واأك�����دت 
كانت  امل��رك��ز  يف  ���ص��ي��دة  اأن  ال�صحيفة، 
وق��ال��ت:  الفتيات.  ا�صتغلل  ل��ه  ت�صّهل 
وير�صل  جذابة،  جميلة  فتاة  يرى  “كان 
طردها  �صيتم  باأنه  لتبلغها  ال�صيدة  تلك 
بالبكاء،  الفتاة  تبداأ  عندها  املركز.  من 
الوحيدة  )الطريقة  ال�صيدة  لها  لتقول 
دادو(.  اإىل  التحدث  هي  االأم��ر  هذا  حلل 
اأمام خيار وحيد هو  حينها، ت�صبح الفتاة 
حتّمل اال�صتغلل اجلن�صي«. ونقلت منظمة 
�صابقة  العبة  عن  ووت�ض  رايت�ض  هيومن 
“فر�صتي  ق��ول��ه��ا:  ال��وط��ن��ي  املنتخب  يف 
ترتبط  كانت  البلد  خارج  للعب  الوحيدة 
وفتحت  الرئي�ض«.  مع  اجلن�ض  مبمار�صة 
وحدة حماية القا�صرين يف �صرطة هايتي 
حتقيقًا جنائيًا ب�صاأن االتهامات، وال يزال 

م�صتمرًا حتى االآن.

الوحدات يسقط في فخ 
التعادل أمام السلط

كومان يعلق على رحيل ميسي.. 
وحقيقة عالقته بغريزمان

فيفا يوقف رئيس اتحاد الكرة في 
هايتي بتهم »اعتداءات جنسية«

*وكاالت
االأهلي  م��درب  البحري  ماهر  ال�����ص��وري  عاتب 
االأردين، حكم املباراة الذي اأدار مواجهة فريقه اأمام 

الرمثا، م�صاء اجلمعة، يف بطولة دوري املحرتفني.
يف  قاتل،  بهدف  االأهلي  مناف�صه  الرمثا  و�صعق 
الثاين  امللك عبد اهلل  �صتاد  التي جرت على  املباراة 
املحرتفني  لدوري  ال�13  اجلولة  �صمن  بالقوي�صمة، 

االأردين.
ل�”كووورة”:  خا�صة  ت�صريح  يف  البحري  وقال 
لكن ال اأعرف  املباراة بهدف يف وقت قاتل،  “خ�صرنا 

كيف احت�صب حكم املباراة اخلطاأ«.
عن  بعيد  وهو  الكرة  قطع  “املدافع  وا�صتكمل: 
املهاجم الذي تقدم نحوه، وعلوة على ذلك مت منح 

مدافعنا البطاقة ال�صفراء«.
منحت  التي  املبا�صرة  احلرة  “ال�صربة  واأو�صح: 
الهدف  جاء  ومنها  لركنية  حتولت  باملجان،  للرمثا 

القاتل للرمثا«.
ومل  دق��ائ��ق،   5 ال�صائع  ب��دل  “الوقت  واأك��م��ل: 
اأي عملية  اأي وقت حتى مل جتر  اإهدار  يتم خللها 

تبديل، ومع ذلك مت اإ�صافة دقيقة اأو دقيقتني«.
ووا�صل مدرب االأهلي: “ال يجوز للحكام جماملة 
االأندية اجلماهريية على ح�صاب فرق اأخرى، فهذه 

م�صيبة«.
واأ�صاف: “قدمنا مباراة جيدة، وكنا يف طريقنا 
لو  االأخرية  الدقائق  يف  فر�صا  لنا  و�صنحت  للتعادل، 

ا�صتثمرناها لرمبا خطفنا ال�3 نقاط«.
فريقا  واج��ه  االأه��ل��ي  اأن  البحري،  ماهر  واأك��د 
يناف�ض على �صدارة الدوري، ومع ذلك كان ندا قويا.

واأمت: “هناك 9 مباريات متبقية، ما زلنا نتم�صك 
باالأمل، ون�صعى لتقدمي االأف�صل يف املرحلة املقبلة«.

الرتتيب  ج��دول  يتذيل  االأه��ل��ي  اأن  اإىل  ي�صار 
بر�صيد 7 نقاط، جمعهم من 13 لقاء.

*وكاالت
ليفربول،  م��درب  كلوب،  يورجن  االأمل��اين  رف�ض 
�صلح،  حممد  امل�صري  تعر�ض  حقيقة  عن  االإف�صاح 
جنم الريدز، الأي عقوبة، عقب خمالفته االإجراءات 

االحرتازية اخلا�صة بفريو�ض كورونا.
م�صر،  يف  �صقيقه  زفاف  حفل  ح�صر  �صلح،  كان 
الطبي،  القناع  ارتداء  اللقطات دون  وظهر يف بع�ض 

ثم اأ�صيب بفريو�ض كورونا.
ي�صر  كلوب  فاإن  اإيكو”،  “ليفربول  ملوقع  ووفًقا 
على اأن تكون عقوبة �صلح �صرية، بعدما مت ت�صوير 
اللعب يف حفل الزفاف ال يلتزم باإجراءات التباعد 
بني  م�صكلة  اأي  اأن  اإىل  كلوب  واأ���ص��ار  االجتماعي. 

النادي واللعب �صتبقى بعيدة عن االإعلم، كما اأنه 
من ال�صعب ذكر اأي عقوبة قد توقع على �صلح.

“هناك  اأن كلوب �صرح يف موؤمتر �صحفي:  يذكر 
املزيد من ال�صغوط االجتماعية يف البلدان االأخرى، 
اللعبني  لكن  خا�صة،  حلظة  االأخ��وة  زفاف  وحفل 

من�صبطون ب�صكل كبري«.
اإنهم  من�صبطون.  فريقي  “العبو  واأ����ص���اف: 
يعرفون الو�صع الذي نعي�صه، لكن يف بع�ض االأحيان 

االأمور ال مت�صي كما ينبغي«.
واأمت: “توا�صلت مع �صلح. اإنه يف مكان جيد، ويف 
حالة جيدة وال توجد لديه اأعرا�ض. لي�ض لدي اأي 

�صيء الأقوله علًنا عن حفل الزفاف”.

*وكاالت
يف  قاتل،  بهدف  االأه��ل��ي  مناف�صه  الرمثا  �صعق 
ا�صتاد  اليوم اجلمعة، على  م�صاء  التي جرت  املباراة 
امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�صمة، �صمن اجلولة 13 

لدوري املحرتفني االأردين.
واأحرز هدف الفوز الثمني للرمثا، اللعب ال�صاب 
عندما   ،5+90 بالدقيقة  ه�صيب  اأب��و  موفق  اأو���ض 
لنف�صه  وهياأها  اجل��زاء،  منطقة  داخ��ل  كرة  ت�صلم 

و�صددها على ي�صار اأحمد ال�صغري، حار�ض االأهلي.
اخلطرة،  الفر�ض  م��ن  �صلال  امل��ب��اراة  و�صهدت 

قابلها تاألق وا�صح من حار�صي املرمى، ال�صغري ومالك 
�صلبية.

الثالث،  املركز  على  الفوز  بهذا  الرمثا  وحافظ 
و�صعية  يف  االأهلي  بات  بينما  نقطة”،   22“ بر�صيد 
ال يح�صد عليها، حيث بقي يف املركز االأخري بر�صيد 

نقاط«.  7“
وتختتم مباريات اجلولة 13، غدا ال�صبت، حيث 
ا�صتاد  على  االأردن،  �صباب  نظريه  الفي�صلي  يواجه 
عمان، فيما يلتقي الوحدات ال�صلط، على ا�صتاد امللك 

عبد اهلل الثاين.

*وكاالت
الع��ب  ف��رن��ان��دي��ز،  ب��رون��و  ال��ربت��غ��ايل  يتمتع 
الدوري  يف  مميزة  باأرقام  يونايتد،  مان�ص�صرت  و�صط 

االإجنليزي املمتاز هذا املو�صم.
موقع  على  للربميريليج  الر�صمي  للح�صاب  ووفًقا 
فرنانديز  ف���اإن  “تويرت”،  االجتماعي  التوا�صل 
واحد من العبني اثنني فقط �صددا اأكر من 20 كرة 
الدوري  يف  فر�صة   20 من  اأكر  و�صنعا  املرمى،  على 

االإجنليزي املمتاز هذا املو�صم.

وقال ح�صاب الربميريليج اإن اللعب االآخر الذي 
جنم  �صلح،  حممد  امل�صري  هو  االأرق��ام  نف�ض  لديه 

ليفربول.
ملواجهة  اليوم،  فريقه،  مع  فرنانديز  وي�صتعد 
من  التا�صعة  اجل��ول��ة  يف  األبيون  بروميت�ض  و�صت 

الربميريليج على ملعب “اأولد ترافورد«.
ب�صبب  ال�صحي  احلجر  يف  يتواجد  �صلح،  اأم��ا 
اإ�صابته موؤخًرا بفريو�ض كورونا امل�صتجد، ولن يلعب 

مع ليفربول يف موقعة لي�صرت �صيتي.

*وكاالت
بورو�صيا  جنم  هاالند،  اإيرلينج  الرنويجي  فاز 
 ،2020 لعام  الذهبي  الفتى  بجائزة  دورمت��ون��د، 

املقدمة من �صحيفة »توتو �صبورت« االإيطالية.
وقالت “توتو �صبورت” اإن هاالند ح�صد اجلائزة 
التي متنح �صنوًيا الأف�صل العب حتت 21 عاًما، ويعد 

اأول نرويجي يحظى بهذا التتويج.
يناير/كانون   18 منذ  هاالند  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت 
مذهًل  قيا�صًيا  رقًما  حقق  اليوم،  وحتى  املا�صي  ثان 

بورو�صيا  م��ع  م��ب��اراة   34 يف  ه��دًف��ا   33 بت�صجيل 
دورمتوند والرنويج.

فاز  بر�صلونة،  مهاجم  فاتي  اأن�صو  اأن  واأو�صحت 
ح�صل  بعدما  االإلكرتونية،  الذهبي  الفتي  بجائزة 
على اأعلى عدد من اأ�صوات اجلماهري، كما اأنه احتل 
الرئي�صية  للجائزة  العام  الرتتيب  يف  الثاين  املركز 
و�صط  العب  تونايل،  �صاندرو  وح�صد  هاالند.  خلف 
ميلن، جائزة الفتى الذهبي االإيطايل، بينما احتل 

املركز الثالث ع�صر يف الرتتيب العام.

*وكاالت
غري  غ��ي��اب��ات  اأزم���ة  م��ن  ليفربول  م��ع��ان��اة  م��ع 
املدير  بات  املر�ض،  اأو  للإ�صابات  �صواء  م�صبوقة، 
ال  موقف  يف  كلوب  يورغن  اإجن��ل��رتا  لبطل  الفني 

يح�صد عليه، لكن يبدو اأنه يعول على حل عملي.
وق����ال ك��ل��وب اإن����ه ي��اأم��ل يف جن���اح امل��داف��ع��ني 
ال�صاعدين يف تعوي�ض الغائبني، و�صط االأزمة التي 

تفاقمت موؤخرا مع مزيد من الغيابات.
وجو  داي��ك  ف��ان  فريجيل  امل��داف��ع��ان  و�صيغيب 
املو�صم بعد اخل�صوع جلراحتني  نهاية  غوميز حتى 
نات  على  كلوب  يراهن  اأن  املتوقع  وم��ن  بالركبة، 
فيلب�ض وال�صاعد ري�ض وليامز ملعاونة جويل ماتيب 

يف قلب الدفاع.
يف  م�صابها  موقفا  عا�ض  اأن��ه  اإىل  كلوب  واأ���ص��ار 
نيفني  على  اعتمد  عندما  دورمت��ون��د،  بورو�صيا 
النا�صئني،  كانا من  �صوبوتيت�ض ومات�ض هوملز حني 

واكت�صبا اخلربة يف الدفاع و�صاهما يف التتويج بلقب 
الدوري االأملاين يف مو�صمني متتاليني.

واأبلغ كلوب ال�صحفيني قبل مواجهة لي�صرت �صيتي 
يف الدوري، االأحد: “ال ميكن مقارنة املواقف حاليا، 
لكنني اأريد االإ�صارة اإىل اأنني عندما دربت دورمتوند 
هذا  وهوملز  �صوبوتيت�ض  الدفاع  قلبا  كان   2008 يف 

ال�صتاء يبلغان 19 و20 عاما«.
ومنلك  املو�صم،  طيلة  عليهما  “اعتمدنا  واأ�صاف: 
مواهب هنا اأي�صا يف اأعمار 18 و19 و23 عاما بجانب 

عنا�صر اخلربة، وتوجد فر�ض للجميع«.
وتابع: “يوجد العبو و�صط اأي�صا ميكنهم القيام 
باأدوار دفاعية، لكن لي�ض يف الوقت احلايل، وننتظر 

عودتهم يف االأ�صابيع املقبلة«.

وانتقل العب الو�صط الربازيلي فابينيو اإىل قلب 
الدفاع قبل ا�صتبعاده ب�صبب م�صكلة بع�صلت الفخذ 
اخللفية، واأقر املدرب االأملاين باأن ليفربول رمبا يعزز 

�صفوفه يف فرتة االنتقاالت يف يناير.
يناير  يف  �صيحدث  م���اذا  اأع���رف  “ال  واأو���ص��ح: 
الأكون �صادقا، لكننا نبحث عن حلول ونتطلع لفرتة 
االنتقاالت بالتاأكيد، لكن يف الوقت احلايل �صنتاأقلم 

مع الو�صع«.
األك�صندر  ترينت  االأحد  مباراة  عن  �صيغيب  كما 
وقت  يف  �صيتي  مان�ص�صرت  اأم��ام  اأ�صيب  ال��ذي  اأرنولد 
ج���وردان  ال��ق��ائ��د  وك��ذل��ك  ال�صهر،  ه��ذا  م��ن  �صابق 
هندر�صون الذي اأ�صيب يف ال�صاق مع منتخب اإجنلرتا، 
كورونا  بفريو�ض  امل�صاب  �صلح  حممد  ع��ن  ف�صل 

امل�صتجد.

البحري: الخطأ التحكيمي 
أضاع تعبنا.. ونتمسك باألمل

كلوب يحافظ على سرية عقوبة صالح

شباب األردن يباغت الفيصلي بثالثيةالرمثا يصعق األهلي بهدف قاتل

فرنانديز يجاور صالح في قائمة 
مميزة بالبريميرليج

هاالند يتوج بجائزة الفتى الذهبي

كلوب: هذا هو المخرج الوحيد من 
أزمة الغيابات واسألوا دورتموند
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*وكاالت
اللحوم  ملعاجلة  م�صنع  اإدارة  اأوقفت 
العمل،  عن  م�صوؤولني  املتحدة  الواليات  يف 
املا�صي  اأبريل  يف  باملراهنة  اتهامهم  بعد 
نتيجة  �صتكون  الذين  على عدد موظفيهم 

اختبارهم بكوفيد-19 اإيجابية.
ف��ق��د اأ���ص��ي��ب اأك���ر م��ن األ���ف موظف 
بفريو�ض كورونا يف م�صنع “تاي�صون فودز” 
جنل  وقدم  اآيوا.  ريف  يف  اللحوم  ملعاجلة 
اأحدهم، ويدعى اإي�صيدرو فرنانديز، الذي 
تويف بالوباء يف اأبريل املا�صي، �صكوى �صد 

امل�صنع.
وت��ت��ه��م ال�����ص��رك��ة ب��اإج��ب��ار ال��ع��م��ال 
املر�صى على الذهاب اإىل امل�صنع من خلل 
املوظفني  ب��اأن  ذلك  م��ربرة  مكافاآت،  نظام 
“ال  حتى  “امل�صوؤولية”  ه��ذه  يتحملون 

ميوت االأمريكيون جوعا«.
“عامل على االأقل  وطلبت االإدارة من 
العمل،  موا�صلة  االإنتاج”  خط  على  تقياأ 

وفق ما ورد يف ال�صكوى.
فاإن  ال�صكوى،  وفق  نف�صه،  الوقت  ويف 

رهانا  “نظم  امل�صنع  يف  امل�����ص��وؤول��ني  اأح���د 
عدد  لتخمني  حم��اول��ة  يف  امل�صوؤولني  ب��ني 
اختبارهم  نتيجة  �صتكون  الذين  املوظفني 

بكوفيد-19 اإيجابية«.
اأنها  فودز”  “تاي�صون  �صركة  واأعلنت 
حتقيقا  وبداأت  ذلك  عن  امل�صوؤولني  اأوقفت 
لل�صركة  التنفيذي  الرئي�ض  وقال  داخليا. 

دين بانك�ض يف بيان: “نحن م�صتاوؤون جدا 
اإدارة  من  جزءا  تطال  التي  االتهامات  من 

م�صنعنا يف ووترلو«.
الدميقراطية  ال�����ص��ن��ات��ورة  وو���ص��ف��ت 

“مروع”،  ب��اأن��ه  الو�صع  وارن،  اإليزابيث 
م�صيفة اأن “امل�صوؤولني يراهنون عليهم كما 

يح�صل يف م�صارعة الديوك”.

*اجلزائر 
من  اأح���ر  ع��ل��ى  اجل��زائ��ري��ون  ينتظر 
لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  طرح  موعد  اجلمر 
وقت  يف  املعاناة،  من  اأ�صهر  الإنهاء  كورونا 
يف  اليومية  االإ�صابات  اأرقام  فيه  ارتفعت 

املغاربية. الدولة 
���ص��رك��ات  ع�����دة  اأك�������دت  اأن  وب���ع���د 
بينها  من  لقاح،  اإىل  تو�صلها  عن  عاملية 
واأك�صفورد  االأمريكيتني،  وفايزر  موديرنا 
اإىل  الرو�صية،  و�صبوتنيك  الربيطانية 
ال�صينية،  امل��خ��ت��ربات  م��ن  ع���دد  ج��ان��ب 
العاملية عن وجود  ال�صحة  اأعلنت منظمة 
منها  التجارب،  حتت  لقاحا   120 من  اأكر 

10 لقاحات يف املراحل النهائية.
اجتماع  اآخ��ر  �صدد  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
الوزير  تراأ�صه  الفيديو  بتقنية  حكومي 
�صرورة  على  ج��راد،  العزيز  عبد  االأول 
كوفيد19،  لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  اقتناء 
اجل��زائ��ر  اأن  االأول  ال��وزي��ر  اأك���د  ح��ي��ث 

�صتعمل على اقتناء اللقاح امل�صاد لفريو�ض 
كورونا امل�صتجد فور عر�صه يف ال�صوق.

وح�صب بيان الوزارة االأوىل فقد طلب 
موا�صلة  ال�صحة  وزي��ر  من  االأول  الوزير 

اجلهود التي ت�صب يف هذا االجتاه.
واإ�صلح  وال�صكان  ال�صحة  وزير  وكان 
بوزيد،  بن  الرحمن  عبد  امل�صت�صفيات، 
اأيام  قبل  “ماراثونية”  لقاءات  نظم  قد 
تعرف  االأج��ان��ب،  ال�صفراء  من  ع��دد  مع 
بخ�صو�ض  االأب��ح��اث  يف  تقدما  ب��لده��م 
امل�صتجد.  كورونا  لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح 
متحورت  اللقاءات  ف��اإن  ال��وزارة  وح�صب 
اجلزائر  مع  التعاون  تعزير  “�صبل  حول 

ال�صحي«. املجال  يف 
لقاءاته  يف  ال�صحة  وزي��ر  وا�صتقبل 
الفرن�صية،  اجلمهورية  �صفري  املتعددة 
�صفري  اأي�صا  ا�صتقبل  كما  غويات،  فران�صوا 
والتقى  بيلييف،  اإيغور  رو�صيا،  فيدرالية 
يف  هولندا  مملكة  �صفرية  كذلك  ال��وزي��ر 

اجلزائر جانا فان در فيلد، كما اجتمع يف 
وقت �صابق مع ال�صفري الربيطاين.

يف  اجل��زائ��ر  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���ص��ار 
القتناء  ال��ع��امل  دول  م��ع  دائ���م  ت��وا���ص��ل 
الواليات  غرار  على  كورونا  فريو�ض  لقاح 
�صركات  وع��دة  وال�صني،  ورو�صيا  املتحدة 

عاملية مثل فايزر واأ�صرتازنيكا.
“يجري م�صاورات  اإنه  وقال بن بوزيد 
العامل  دول  �صفراء  م��ع  تقريبا  يومية 

بخ�صو�ض لقاح فريو�ض كوفيد 19«.
وط��م��اأن ال��وزي��ر ذات���ه اجل��زائ��ري��ني 
على  ع��ازم��ة  ال��دول��ة  اأن  على  بالتاأكيد 
ك��ورون��ا  لفريو�ض  امل�صاد  اللقاح  اقتناء 
�صعره”،  ك��ان  “مهما  امل��واط��ن��ني  حلماية 
مربزا اأنه “لن يدخل اأي لقاح اجلزائر اإال 

اإذا كان م�صمونا«.
“لدينا  ل��ه  ت�صريح  اآخ��ر  يف  واأ���ص��اف 
لقاح  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ���ص��ارم��ة،  تعليمات 
فريو�ض كورونا متوفرا �صن�صتورده، ب�صرط 

اأن يكون م�صمون الفعالية«.
علم  جمال  يف  الباحثني  بع�ض  يعتقد 
ال�صاعة  حل��د  يوجد  ال  اأن��ه  الفريو�صات 
كل  واأن  العاملية،  ال�صوق  يف  مطروح  لقاح 
بيانات  ن�صرت  عاملية  خمابر  اأن  هنالك  ما 
جتاربها ال�صريرية ونتائج املرحلة الثالثة 
الكوالي�ض  عن  احلديث  اأما  التجارب،  من 
اقتناء  بخ�صو�ض  ال��دول  مع  واملفاو�صات 

لقاحاتها فذلك اأمر اآخر.
بيولوجي  ملهاق،  حممد  الدكتور  واأكد 
وباحث  الطبية  التحليلت  مبخابر  �صابق 
موقع  مع  ات�صال  يف  الفريو�صات  علم  يف 
اجل��زائ��ر  اأن  عربية”،  ن��ي��وز  “�صكاي 
ولكنه  توفره،  حال  يف  اللقاح  “�صتقتني 
ال�صوق،  يف  متوفر  لقاح  يوجد  ال  حاليا 
اللقاح ال بد له من معايري علمية وال  الأن 
من  لقاح  ب�صراء  تغامر  اأن  ل��ل��دول  ميكن 
ال�صحة  منظمة  وموافقة  �صمانات  دون 

العاملية«.

آخر صيحات االستهتار.. المراهنة 
على اإلصابة بفيروس كورونا

الجزائر تبحث عن لقاح »مضمون«.. 
وتساؤالت عن موعد وصوله

*وكاالت
ك�صفت �صحيفة »وا�صنطن بو�صت« االأمريكية، اأن 
اجلنوبية  كوريا  من  ا�صتورد  ماريلند  والية  حاكم 
ا�صتخدامها  يتم  مل  كورونا  لفريو�ض  اختبار  وحدات 

بعدما تبني الحقا وجود عيوب فيها.
وقالت ال�صحيفة اإن احلاكم، الري هوغان، اأنفق 
األف   500 ال�صترياد  اأبريل  يف  دوالر  مليني   9.46

وحدة اختبار لفريو�ض كورونا من كوريا اجلنوبية.
االختبارات  اأن  الحقا  تبني  بعدما  اأنه  واأ�صافت 
 2.5 دفع  اإىل  الوالية  عمدت  عيوب،  على  حتتوي 
مليون دوالر اإ�صافية لنف�ض ال�صركة مقابل 500 األف 

وحدة اختبار بديلة، ودون اإثارة الق�صية يف العلن.
ماريلند  جامعة  خمترب  اأن  ال�صحيفة  وذك��رت 
تخلى عن ا�صتخدام االختبارات البديلة بعد �صل�صلة 
خمتربا  لكن  فيها،  امل�صكوك  االإيجابية  النتائج  من 

خا�صا يوا�صل ا�صتخدامها.
نحو  ا�صتخدمت  خا�صة  خمتربات  اأن  وتابعت 

370 األفا من كمية االختبارات البديلة.
الرئي�ض  منتقدي  من  يعد  ال��ذي  هوغان،  وك��ان 
من  االختبارات  بو�صول  احتفى  قد  ترامب  دونالد 
اأبريل، م�صيدا مب�صاعدة زوجته  كوريا اجلنوبية يف 

املولودة يف كوريا اجلنوبية يف احل�صول عليها.

*وكاالت
اللقاحات  عن  االإيجابية  االأن��ب��اء  تواتر  رغ��م 
الواليات  تعي�ض  امل�صتجد،  كورونا  لفريو�ض  امل�صادة 
و�صط  ال��وب��اء  م��واج��ه��ة  يف  �صعبة  اأي��ام��ا  امل��ت��ح��دة 

توقعات مبا هو اأ�صواأ.
االأربعاء  م�صاء  بني  املتحدة  الواليات  و�صجلت 
اإ�صابة  و200146  وف��اة   2239 اخلمي�ض  وم�صاء 
توقعت  حني  يف  امل�صتجد،  كورونا  بفريو�ض  جديدة 
الوفيات  تتجاوز  اأن  اأم��ريك��ي��ة  بحثية  جمموعة 
املقبل  يناير  �صهر  خلل  اجلائحة  ب�صبب  اليومية 
الوفيات  ح�صيلة  لرتتفع  يوميا،  ال����2500  حاجز 
يف  األفا   470 من  اأكر  اإىل  البلد  داخل  االإجمالية 

مطلع مار�ض.
التابع  والتقييم  ال�صحية  القيا�صات  ملعهد  ووفقا 
 18 فبحلول  �صياتل،  ب��والي��ة  وا�صنطن  جلامعة 
حياتهم  اأمريكي   2300 من  اأكر  يفقد  قد  دي�صمرب 
يوميا، كما تنباأ املعهد باأن ت�صل الوفيات اليومية اإىل 

ذروتها باأكر من 2500 يوميا يف منت�صف يناير.
الناجمة  للوفيات  توقعاتها  املجموعة  ورفعت 
كبري،  ب�صكل  املتحدة  الواليات  19” يف  “كوفيد  عن 
من  االأول  بحلول  األفا   471 جمموعه  ما  اإىل  لت�صل 
توقعاتها  اآخر  من  األفا  ب�30  اأعلى  رقم  وهو  مار�ض، 

قبل حوايل اأ�صبوع.
ارتفاع  االأم��ريك��ي��ون  ال�صحة  م�صوؤولو  وت��وق��ع 
االإ�صابات اجلديدة، وو�صول  ازدياد  ب�صبب  الوفيات 
اإىل  اجلائحة  ب�صبب  امل�صت�صفيات  يف  املر�صى  عدد 

اأكر من 80 األفا، اخلمي�ض.
اإع��لن  م��ع  املت�صائمة  االإح�����ص��اءات  وت��ت��زام��ن 
االأملانية،  و”بيونتك”  االأمريكية  “فايزر”  �صركتي 

االأمريكية،  وال��دواء  الغذاء  الإدارة  بطلب  تقدمهما 
للح�صول على ترخي�ض الإنتاج لقاحهما الذي اأثبتت 

التجارب ال�صريرية جناحه بن�صبة 95 باملئة.
اإىل  ي�صل  ما  اإنتاج  تتوقع  اإنها  “فايزر”  وقالت 
50 مليون جرعة هذ العام تكفي حلماية 25 مليون 
جرعة  مليار   1.3 اإىل  ي�صل  ما  اإنتاج  ثم  �صخ�ض، 

خلل عام 2021.
يف  الطب  اأخلقيات  اأ�صتاذ  كابلن  اأرث��ر  وق��ال 
اإن  عربية”،  نيوز  “�صكاي  ملوقع  نيويورك  جامعة 
اجلديدين  و”موديرنا”  “فايزر-بيونتك”  لقاحي 
اجلهات  من  �صريعة  موافقة  على  يح�صلن  “قد 
يف  امل��ع��ط��ي��ات  ق���وة  ب�صبب  اأي�����ام،  خ���لل  امل��ع��ن��ي��ة 
درا�صتيهما، وب�صبب ت�صارع تف�صي اجلائحة يف اأنحاء 

الواليات املتحدة«.
باتت  املتحدة  “الواليات  اأن  ك��اب��لن  واأ���ص��اف 
التجمع  اإىل مراكز  التربيد  لتوزيع وحدات  جاهزة 
على  لل�صيطرة  حم��اول��ة  يف  الكبرية”،  ال�صكاين 

التف�صي الوا�صع للفريو�ض.
حديث  يف  كوال�صكي،  غلني  الطبيب  توقع  فيما 
ملوقع “�صكاي نيوز عربية”، اأن “يحد اللقاح من عدد 
الوفيات يف الواليات املتحدة وحول العامل، ال �صيما 
النا�ض  ا�صتمرار  مع  التطعيم  عمليات  ترافقت  اإذا 
وارت��داء  االجتماعي  التباعد  توجيهات  باحرتام 
اأن  كوال�صكي  واأو���ص��ح  االأي���دي«.  وغ�صل  الكمامات 
“خطة التطعيم �صتبداأ مبرحلة اأوىل ت�صمل العاملني 
التنظيف”،  وعمال  وال�صائقني  ال�صحي  القطاع  يف 
من  البالغني  �صت�صمل  الثانية  “املرحلة  اأن  واأ�صاف 
العمر 65 عاما فما فوق، ممن يعانون اأمرا�صا اأخرى” 

قد تزيد خطر الفريو�ض.

*القاهرة
اأعلنت وزارة ال�صحة امل�صرية، اجلمعة، ت�صجيل 
و13  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  جديدة  اإ�صابة   363

وفاة مقابل 342 اإ�صابة و13 وفاة اخلمي�ض.
امل�صرية،  ال�صحة  وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
العدد الذي مت  “اإجمايل  اإن  خالد جماهد، يف بيان 
حتى  امل�صتجد  كورونا  بفريو�ض  م�صر  يف  ت�صجيله 

 101685 �صمنهم  من  حالة   112318 هو  اجلمعة، 
اأنه  حالة مت �صفاوؤها، و6521 حالة وفاة«. واأو�صح 
طبقا لتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ال�صادرة يف 
ملدة  املر�صية  االأعرا�ض  زوال  فاإن   ،2020 مايو   27
اأيام من االإ�صابة يعد موؤ�صًرا لتعايف املري�ض من   10
فريو�ض كورونا. واالأربعاء املا�صي، �صجلت م�صر  329 

اإ�صابة بفريو�ض كورونا امل�صتجد و14 حالة وفاة.

والية أميركية تسقط في
 »فخ كورونا«.. بفضيحة مدوية

توقعات متشائمة عن كورونا.. هذا 
ما ينتظر األميركيين خالل أشهر

إصابات كورونا في مصر.. 
األرقام ترتفع يوما بعد يوم

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 22 رقم  ال�شركات  قانون  من  264/ب  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
الريان  واحة  �شركة  دائني  من  ارجو  وتعديالته   1997 ل�شنة 

للمعجنات
حتت  ال�شركات  مراقب  دائرة  لدى  لدينا  وامل�شجلة  ذ.م.م   
الرقم 33139   تاريخ  27/6/2013 �شرورة تقدمي مطالباتهم 
وذلك  ال/  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  اجتاه  املالية 
ا�شهر  وثالثة  اململكة  داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين  خالل 

للدائنني خارج اململكة 
وذلك على العنوان التايل 

ا�شم م�شفي ال�شركة:  ال�شيد طارق زياد حممد عواد
عنوان امل�شفي:   جبل احل�شني .جممع البنك اال�شالمي .ط2 

. مكتب 208. هاتف 0786366509
 م�شفي ال�شركة

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 
 22 رقم  ال�شركات  قانون  من  264/ب  املادة  الحكام  ا�شتنادا 
لالغذيه  اللور  �شركة  دائني  من  ارجو  وتعديالته   1997 ل�شنة 
مراقب  دائرة  لدى  لدينا  وامل�شجلة  ذ.م.م  الطازجه  االيطاليه 
�شرورة    3/5/2006 تاريخ      12043 الرقم  حتت  ال�شركات 
م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  اجتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي 
داخل  للدائنني  تاريخه  من  �شهرين  خالل  وذلك  ال/  ام  الدفع 

اململكة وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة 
وذلك على العنوان التايل 

ا�شم م�شفي ال�شركة:  ال�شيد ب�شام عبييد عبداملنعم الرعود
هاتف  املنورة  املدينة  �ش  الواحه.  دوار  امل�شفي:    عنوان 

0790880865
 م�شفي ال�شركة
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*وكاالت
يف  الع�صرين،  جمموعة  دول  تعهدت 
م�صودة بيانها اخلتامي، مبوا�صلة فعل »كل 
�صيء ممكن« الحتواء جائحة كوفيد-19.
كما حذرت دول املجموعة، يف امل�صودة 
ال  العاملي  االقت�صاد  تعايف  اأن  من  ذاتها، 
وخا�صعا  ال�صبابية  و�صديد  متفاوتا  يزال 

الحتماالت نزول كبرية.
واأ�صار القادة يف امل�صودة اإىل اأن ال�صرر 
االأ���ص��د الأزم���ة ف��ريو���ض ك��ورون��ا يقع على 
اإن  وقالوا  املجتمع،  يف  االأ�صعف  الفئات 
اأكر  م�صاعدات  حتتاج  رمبا  ال��دول  بع�ض 
الديون  ملدفوعات  امل��وؤق��ت  التجميد  م��ن 
الر�صمية الذي يحل اأجله يف يونيو 2021.
ال�صعودية  قادة  ي�صدر  اأن  املقرر  ومن 
دول  وبقية  وال�صني  املتحدة  وال��والي��ات 
بعد  نهائيا  ب��ي��ان��ا  الع�صرين  جم��م��وع��ة 
قد  م�صوؤولون  وك��ان  بعد.  عن  اجتماعهم 

بتقدمي  الع�صرين  جمموعة  دول  طالبوا 
يف  م��ايل  عجز  ل�صد  دوالر  م��ل��ي��ارات   4.5
ال�صحة  منظمة  تقوده  لقاحات  �صندوق 

العاملية ملكافحة فريو�ض كورونا امل�صتجد.
وّقعتها  ر���ص��ال��ة  يف  ال��دع��وة  وج����اءت 
�صولربغ،  اإيرنا  الرنويجية  الوزراء  رئي�صة 

رامافوزا،  �صرييل  اإفريقيا  جنوب  ورئي�ض 
العاملية  ال�صحة  ملنظمة  ال��ع��ام  وامل��دي��ر 
ورئي�صة  غيربيي�صو�ض،  اأدهانوم  تيدرو�ض 
دير  ف��ون  اأور���ص��وال  االأوروب��ي��ة  املفو�صية 
الي���ني، وف���ق م��ا ذك���رت روي�����رتز. و���ص��ّدد 
جمموعة  قادة  “التزام  اأن  على  املوّقعون 
العجز  �صد  يف  باال�صتثمار   )...( الع�صرين 

االأرواح  �صينقذ  دوالر  مليارات   4.5 البالغ 
)...( ويوّفر ا�صرتاتيجية للخروج من هذه 

االأزمة االقت�صادية والب�صرية العاملية«.
رئي�ض  اإىل  املوّجهة  الر�صالة  واأ�صافت 
امللك  ال�صعودي  العاهل  احلالية  القمة 
هذا  خ��لل  “من  العزيز:  عبد  بن  �صلمان 
الع�صرين  جمموعة  �صتوّفر   )...( التمويل 

االأ�ص�ض الإنهاء الوباء«.
بوفاة  امل�صتجد  كورونا  فريو�ض  وت�صّبب 
يف  �صخ�ض  األ���ف  و350  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���ر 
العامل، واإ�صابة حواىل 56 مليون �صخ�ض، 
واأحلق  االأقل،  على  مليونا   35 منهم  تعافى 
منذ  العاملي  باالقت�صاد  ف��ادح��ة  خ�صائر 

بداية ظهور قبل نحو عام.

*وكاالت
اإثيوبيا  تعي�صها  التي  االأزم���ة  تبدو 
خلفية  ع��ل��ى  ���ص��ي��ا���ص��ي��ا  ���ص��راع��ا  ح��ال��ي��ا 
بني  النزاع  اأن  الواقع  لكن  الذاتي،  احلكم 
بكثري  اأعمق  تيغراي  واإقليم  اأبابا  اأدي�ض 
ملجلة  حتليل  وبح�صب  عليه.  ي��ب��دو  مم��ا 
ال�صراع  فاإن  بولي�صي” االأمريكية،  “فورين 
االإثيوبي يف االأ�صا�ض يتمحور حول املوارد 
النفوذ  ثم  االأول،  املقام  يف  االقت�صادية 

ال�صيا�صي يف البلد ككل.
حملة  اأحمد  اأبي  ال��وزراء  رئي�ض  و�صن 
�صمايل  تيغراي  منطقة  على  ع�صكرية 
البلد، يف الرابع من نوفمرب اجلاري، بهدف 
فيها،  احل��اك��م  احل���زب  اإط��اح��ة  ه��و  معلن 
التي  تيغراي،  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة 
لزعزعة  وال�صعي  حكومته  بتحدي  يتهمها 
يف  كبريا  تطورا  ذل��ك  و�صّكل  ا�صتقرارها. 
اخللف بني احلكومة الفدرالية واجلبهة، 
التي هيمنت على مقاليد ال�صيا�صة الوطنية 
اندالع  حتى  عقود   3 من  يقرب  ملا  بالبلد 
للحكم  اأحمد  اأو�صلت  التي  االحتجاجات 

يف 2018.
وقتل مئات االأ�صخا�ض يف النزاع الدائر 
منذ اأ�صبوعني يف ثاين اأكرب دولة يف اإفريقيا 
من حيث عدد ال�صكان، وفر ع�صرات االآالف 

�صوب ال�صودان املجاور.
 5 ح��واىل  تيغراي  �صكان  ع��دد  ويبلغ 
�صبه  بحكم  يتمتع  حيث  ن�صمة،  مليني 
اإثيوبيا،  يف  الفيدرايل  النظام  �صمن  ذاتي 
ويحكم االإقليم اجلبهة ال�صعبية، ورئي�صها 

جربا ميكائيل.
حاكما  حتالفا  تيغراي  حركة  وق��ادت 
يف اإثيوبيا يتكون من 4 اأحزاب حتت م�صمى 
لل�صعب  ال��ث��وري��ة  الدميقراطية  اجلبهة 
بال�صلطة  التحالف  واحتفظ  االإثيوبي، 

ملدة ربع قرن.
اجلبهة  ر�صخت  ال�صنوات  هذه  وط��وال 
اأق��دام��ه��ا يف امل��وؤ���ص�����ص��ات االق��ت�����ص��ادي��ة 

واالأمنية االحتادية.
رئي�ض  اإن  بولي�صي”  “فورين  وت��ق��ول 
القدمي  النظام  “يحارب  االإثيوبي  الوزراء 
يف البلد الذي ي�صعى اإىل ا�صتعادة النفوذ 

يتمتع  كان  ال��ذي  وال�صيا�صي  االقت�صادي 
لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة  واملق�صود:  به”، 

تيغراي.
اأن  اإثيوبيا،  خارج  من  حمللون  ويعترب 
واحلكومة  املنطقة  ب��ني  اخل���لف  ج���ذور 
ال��ف��ي��درال��ي��ة ت��ع��ود اإىل د���ص��ت��وري��ة ق��رار 
املحلية  االن��ت��خ��اب��ات  ت��اأج��ي��ل  ال���ربمل���ان 

والوطنية، ب�صب فريو�ض كورونا.
االنتخابات  ت��ي��غ��راي  ق���ادة  واأج����رى 
يف  امل��رك��زي��ة  للحكومة  حت��د  يف  املحلية 
اأدي�ض اأبابا، وفازت اجلبهة بجميع املقاعد، 
النتائج  باعتبار  الفيدرايل  الربملان  ورد 

الغية وباطلة.
االخ��ت��لف��ات  اأن  راأوا  اآخ���ري���ن  ل��ك��ن 
االآيديولوجية ال�صائدة بني اأحمد وجبهة 
التحرير هي امل�صدر الرئي�صي للخلف، غري 
اخللفات  حتول  تف�صر  ال  االأم��ور  هذه  اأن 
“فورين  بح�صب  ع�صكرية،  مواجهة  اإىل 

بولي�صي«.
“احلرب  اإن  االأمريكية  املجلة  وقالت 
اإثيوبيا  اق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى  ه��ي  ال��ن��ه��اي��ة  يف 
الدوالرات  ومليارات  الطبيعية،  ومواردها 
املانحني  من  �صنويا  البلد  تتلقاها  التي 

واملقر�صني الدوليني«.
�صلحيات  م��ن  االأم����ور  ه���ذه  واإدارة 
عليها  �صيطرت  التي  املركزية،  احلكومة 
اأن  قبل  عقود،   3 لنحو  ال�صعبية  اجلبهة 
اأبريل  يف  احلكومة  رئا�صة  اأحمد  يتوىل 
النطاق  وا�صعة  احتجاجات  بعد   ،2018

�صد احلكومة.
�صراعا  لي�ض  ه��ذا  اأخ���رى،  و”بعبارة 
منطقة  فهي  تيغراي،  �صيحكم  م��ن  ح��ول 
من  باملئة   6 �صوى  �صكانها  ميثل  وال  �صغرية 
اإجمايل �صكان اإثيوبيا البالغ عددهم 110 
قالت  التي  املجلة  ح�صب  ن�صمة”،  مليني 
ال�صيطرة  ا�صتعادة  على  “ي�صر  اأحمد  اإن 

االقت�صادية على البلد باأي ثمن كان«.
البلد  على  ال�صعبية  اجلبهة  وهيمنت 
التي  الع�صكرية  احلكومة  اأطاحت  اأن  بعد 
عام  دي�صالني  مريام  هايلي  يتوالها  ك��ان 
1991، وحكم زعيم اجلبهة رئي�ض الوزراء 
البلد  زيناوي،  ميلي�ض  الراحل  االإثيوبي 

عام  يف  وف��ات��ه  حتى  ح��دي��دي��ة،  بقب�صة 
.2012

اجلبهة  كانت  ال�صنوات،  ه��ذه  وخ��لل 
ال�صيا�صية،  املنا�صب  كافة  على  ت�صيطر 
ال�صحة  ملنظمة  احل���ايل  امل��دي��ر  فمثل 
غيربي�صو�ض،  اأده��ان��وم  تيدرو�ض  العاملية 
ال�صعبية  اجلبهة  ق��ي��ادة  يف  ع�صوا  ك��ان 
وزي��ر  من�صب  و���ص��غ��ل  ت��ي��غ��راي،  لتحرير 
روؤ�صاء  جميع  ك��ان  كما  ل�صنوات،  ال�صحة 
املخابرات والقادة الع�صكريني يف البلد من 

اجلبهة.
والع�صكرية  ال�صيا�صية  ال��ق��وة  واأدت 
للجبهة اإىل هيمنة اقت�صادية، حيث مكنت 
الكاملة على  ال�صيطرة  قادتها من ممار�صة 

اقت�صاد البلد ومواردها الطبيعية.
اإثيوبيا  تلقت  االأخ��رية،  ال�صنوات  ويف 
امل�صاعدات  من  دوالر  مليار   3.5 معدله  ما 
احلكومة  ح�صلت  كما  �صنويا،  اخلارجية 
التي تقودها اجلبهة على مبالغ كبرية من 
اخلا�ض  القطاع  يف  الدائنني  من  القرو�ض 
واحل��ك��وم��ات، وخ��ا���ص��ة م��ن ال�����ص��ني، التي 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة   60 اإىل  و�صلت 
االإج���م���ايل ل��ل��ب��لد ع��ن��دم��ا ت���وىل اأح��م��د 

ال�صلطة.
وورث الرئي�ض احلائز على جائزة نوبل 
االأجنبي،  النقد  من  �صئيلة  احتياطيات 
مما و�صع حكومته حتت ال�صغط، اإذ ا�صطر 
ب�صاأن  التفاو�ض  واإع��ادة  تاأجيل  طلب  اإىل 

�صروط هذه القرو�ض من الدائنني
الذي  الد�صتور  ف��اإن  ذل��ك،  على  ع��لوة 
التحرير  جبهة  بقيادة  احلكومة  اأدخلته 
 ،1994 ع��ام  تيغراي  لتحرير  ال�صعبية 
مما  ل��لأر���ض،  العامة  بامللكية  فقط  �صمح 
الو�صول  حق  احلكوميني  امل�صوؤولني  اأعطى 
يف  الوفرية  االأرا�صي  موارد  اإىل  املقيد  غري 
االأجزاء اجلنوبية من البلد، فعلموا على 
تاأجري هذه االأرا�صي للم�صتثمرين االأجانب 
اأدى  مما  االأج��ل،  طويلة  بعقود  واملحليني 
هذه  يف  ال���دوالرات  مليارات  تكدي�ض  اإىل 

العملية.
 ،2011 عام  بحلول  اإنه  تقارير  وقالت 
اأرا���ص��ي  م��ن  هكتار  مليون   3.6 ت��اأج��ري  مت 

م�صاحة  وهي  اأجانب،  مل�صتثمرين  اإثيوبيا 
اجلهة  وك��ان��ت  ه��ول��ن��دا،  م�صاحة  ت��ع��ادل 

امل�صتفيدة: جبهة تيغراي.
ذل���ك، فقد  االأم����ر ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف  ومل 
االقت�صاد  قطاعات  على  اجلبهة  �صيطرت 
التابعة  ال�صركات  خ��لل  م��ن  االإث��ي��وب��ي 
الإع��ادة  الهبات  �صندوق  ال�صخم،  لتكتلها 
ال�صركات  اإدارة  وكانت  تيغراي،  تاأهيل 
�صيطرة  حتت  التكتل  لهذا  التابعة  الكربى 

اجلبهة.
وكان وا�صحا منذ اأمد بعيد اأن الهيمنة 
ميكن  ال  ال�صعبية  للجبهة  ال�صيا�صية 
يف  ح��دث  ما  وه��ذا  االأب���د،  اإىل  ت�صتمر  اأن 
احتجاجات 2018، التي اأو�صلت اأحمد اإىل 

�صدة احلكم.
 ،2018 يف  ال�صلطة  اإىل  و�صوله  ومنذ 
االقت�صادية  الهيمنة  حكومته  ه���ددت 
اإذ  اإثيوبيا،  يف  ال�صعبية  للجبهة  الطويلة 
اأج��ل حتجيمها،  ب��ذل ج��ه��ودا ج��ب��ارة م��ن 
التي  ال�����ص��رك��ات  خ�صخ�صة  ع��ل��ى  فعمل 
ت�صيطر عليها، اإىل جانب اإجراء تعديلت 
حكومية هدفت اإىل ال�صيطرة على االأموال 
املوجودة خارج النظام املايل التي يحتفظ 

بها امل�صوؤولون احلكوميون.
تقلي�ض  اإىل  اأحمد  اإ�صلحات  واأدت 
ال�صعبية لتحرير تيغراي يف  نفوذ اجلبهة 
القطاع االأمني، اإذ اأقال رئي�ض جهاز االأمن 
ب�”الرجل  يو�صف  الذي  اأ�صيفا،  جيتا�صيو 

املخيف«.
ويف 23 يونيو 2018، اأي بعد ما يقرب 
من 3 اأ�صهر من تويل اأحمد ال�صلطة، تعر�ض 
ملحاولة اغتيال، وخل�صت ال�صلطات اإىل اأن 
يظهر  مبا  بها،  متورطة  ال�صعبية  اجلبهة 

�صدة ال�صراع بني الطرفني.
اأن  اإىل  بولي�صي”  “فورين  وتخل�ض 
�صيحكم  من  حول  يدور  ال  احلايل  ال�صراع 
االإج���راءات  ح��ول  بل  ال�صمايل،  االإقليم 
بها  يقوم  التي  وال�صيا�صية  االقت�صادية 
اأحمد بل هوادة، وهي خطوات يرى قادة 
اأنها  تيغراي  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة 
التي  الهيمنة  مقبول  غ��ري  ب�صكل  ت��ه��دد 

متتعوا بها منذ فرتة طويلة.

*وكاالت
متجر  متظاهر  األ���ف  م��ن  اأك���ر  ه��اج��م 
جنوبي  األ��ي��غ��ري  ب��ورت��و  مبدينة  »ك��ارف��ور« 
اأنحاء  يف  احتجاجات  واندلعت  ال��ربازي��ل، 
اأ���ص��ود  ب��ع��د مقتل رج���ل  ال��ب��لد، اجل��م��ع��ة، 
اأمن  حرا�ض  من  م��ربح  ل�صرب  تعر�صه  اإث��ر 
نيوز”  “غلوبو  ق��ن��اة  ون��ق��ل��ت  امل��ت��ج��ر.  يف 
بوالية  الع�صكرية  ال�صرطة  عن  االإخبارية 
ريو غراندي دو �صول، اإن جرمية القتل التي 
�صاعة  يف  وقعت  االحتجاجات  �صرارة  اأثارت 
ات�صلت  عندما  اخلمي�ض،  م�صاء  من  متاأخرة 
الرجل  هدد  اأن  بعد  باالأمن  باملتجر  موظفة 
لقطات  املت�صوقني  بع�ض  وب��ث  مبهاجمتها. 
ال�صوداء  بال�صحية  واإ�صادة  املميت،  لل�صرب 

على و�صائل التوا�صل االجتماعي.
املحلية  االإع��لم  و�صائل  يف  �صخ�ض  وق��ال 
�صيلفريا  األربتو  ج��واو  ابنه  هو  ال�صحية  اإن 

فريتا�ض، البالغ من العمر 40 عاما.
االإخ����ب����اري   ”1 “جي  م���وق���ع  واأف�������اد 
اأن حتليل مبدئيا  االإلكرتوين يف وقت الحق، 
اأجراه معهد الطب ال�صرعي بالوالية اأ�صار اإىل 

اأن �صبب الوفاة قد يكون االختناق. وقال فرع 
يف  الربازيل  يف  الفرن�صية  “كارفور”  �صركة 
و�صفه  ب�صدة” ملا  “ياأ�صف  اإنه  اجلمعة،  بيان، 
اتخذ  اإن��ه  وق��ال  الوح�صي”،  امل��وت  ب�”هذا 
امل�صوؤولني  ل�صمان معاقبة  الفور خطوات  على 
مع  العقد  �صينهي  اإن��ه  وق��ال  للقانون.  طبقا 
عن  امل�صوؤول  املوظف  و�صيقيل  االأم��ن  �صركة 

املتجر  ويغلق  احل���ادث،  وق���وع  وق��ت  املتجر 
األيغري،  بورتو  ويف  االح��رتام.  على  كعلمة 
مل�صقات  اجلمعة  ظهر  بعد  املتظاهرون  وزع 
“كارفور” ملطخا بالدماء، ودعوا  عليها �صعار 
باللغة  الفتة  ورفعوا  ال�صل�صلة،  مقاطعة  اإىل 
مهمة”  ال�صود  “حياة  عليها  كتب  الربتغالية 

والفتات تطالب بالق�صا�ض لل�صحية.

*واشنطن
اجلمعة،  االأمريكية،  العدل  وزارة  اأعلنت 
اأن��ه��ا رف��ع��ت ق��ي��ود االإف�����راج امل�����ص��روط عن 
منذ  امل�صجون  ب��والرد،  جوناثان  اجلا�صو�ض 
اإ�صرائيل،  ل�صالح  التخابر  بتهمة   1985 عام 

مما ي�صمح له بال�صفر اإليها.
وحكم على بوالرد بال�صجن 30 عاما، بعد 
تورطه يف نقل وثائق اأمريكية م�صنفة �صرية 

اإىل اإ�صرائيل.
االإف��راج  لقيود  خا�صعا  اجلا�صو�ض  وكان 
منذ  امل���ت���ح���دة  ال����والي����ات  يف  امل�������ص���روط 
الطلبات  رغ��م   ،2015 ع��ام  �صراحه  اإط��لق 

االإ�صرائيلية املتكررة لل�صماح له بالعودة.
وقال بيان �صادر عن وزارة العدل: “بعد 
االإف��راج  جلنة  فاإن  ب��والرد،  ق�صية  مراجعة 

امل�صروط االأمريكية تو�صلت اإىل اأنه ال توجد 
اأن  اأدلة تقود اإىل اال�صتنتاج باأنه من املرجح 

يخرق القانون”.
حملل  ع��ام��ا(   66( البالغ  ب���والرد  وك��ان 
االأمريكية  البحرية  القوات  ا�صتخبارات  يف 
عقيدا  التقى  عندما  الثمانينات،  منت�صف 

اأ�صرار  اإر�صال  نيويورك، وبداأ يف  اإ�صرائيليا يف 
اإ�صرائيل مقابل ع�صرات االآالف  اإىل  اأمريكية 

من الدوالرات.
ووف����ق وث���ائ���ق وك���ال���ة اال���ص��ت��خ��ب��ارات 
عنها  رفعت  التي  اإي���ه(  اآي  )�صي  امل��رك��زي��ة 
االإ�صرائيلية  الغارة  فاإن   ،2012 عام  ال�صرية 
يف  الفل�صطينية  التحرير  منظمة  مقر  على 

تون�ض عام 1985، التي اأ�صفرت عن مقتل نحو 
اإىل  ا�صتنادا  لها  التخطيط  مت  �صخ�صا،   60

معلومات من بوالرد.
عليه  وحكم   1985 عام  ب��والرد  واعتقل 
بعد عامني بال�صجن مدى احلياة، رغم اإقراره 
اأب��رم��ه حم��ام��وه مع  ات��ف��اق  اإط���ار  بالذنب يف 

املحكمة اأمل يف تخفيف العقوبة.

مجموعة العشرين تتعهد بفعل 
»كل شيء ممكن« الحتواء كورونا

حقيقة الصراع في إثيوبيا..
 »مليارات الدوالرات« وراء األزمة

»جريمة كارفور« تهز البرازيل..
 أعمال عنف ودعوات 

أخيرا.. واشنطن تسمح بسفر 
»الجاسوس اإلسرائيلي«

*وكاالت 
هنديا  جنديا  اإن  ال�صبت،  الهندي،  اجلي�ض  قال 
طول  على  باك�صتاين  ق�صف  يف  اآخ��ر  واأ�صيب  قتل 
امل�صلحني  اخل�صمني  بني  ك�صمري  تق�صم  التي  احلدود 
الهندي  ب��ا���ص��م اجل��ي�����ض  امل��ت��ح��دث  ن��ووي��ا. وات��ه��م 
ال��ق��وات  اأن��ان��د،  ديفيندر  ك��ول��ون��ي��ل،  الليفتنانت 
اأخرى  واأ�صلحة  هاون  قذائف  باإطلق  الباك�صتانية 
راج��وري  منطقة  يف  ال�صيطرة”  “خط  ط��ول  على 
“انتهاك  باأنه  احلادث  اأناند  و�صف  وقد  اجلنوبية. 
 ،2003 لعام  النار  اإط��لق  وقف  التفاق  مربر”  غري 
باك�صتان  تعلق  ومل  ردت.  الهندية  القوات  اإن  وقال 
الطرف  ط��رف  ك��ل  اتهم  املا�صي،  ويف  ال��ف��ور.  على 
االآخر ببدء مناو�صات حدودية يف املنطقة الواقعة 

يف جبال الهيمااليا والتي تتنازع عليها الدولتان.
ت�صعة  مقتل  م��ن  اأ���ص��ب��وع  بعد  ال��ه��ج��وم  وي��اأت��ي 
مدنيني و�صتة جنود عندما تبادلت القوات الهندية 
با�صتهداف  املدفعية  ن��ريان  اإط��لق  والباك�صتانية 
مواقع وقرى بع�صهما البع�ض يف مواقع متعددة على 

طول حدود االأمر الواقع.
وكانت ح�صيلة القتلى من بني اأعلى املعدالت التي 

مت االإبلغ عنها يف ال�صنوات االأخرية يف يوم واحد.
يف غ�صون ذلك، ا�صتدعت الهند ال�صبت دبلوما�صيًا 
و�صفته  ما  على  للحتجاج  نيودلهي  يف  باك�صتانيًا 
ملت�صددين ينفذون هجمات على  اأباد  اإ�صلم  برعاية 
يف  اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة  اأف��ادت  ح�صبما  الهند، 

البلد يف بيان.
اأن قتلت القوات  ومت ا�صتدعاء الدبلوما�صي بعد 

معركة  يف  بهم  م�صتبه  م�صلحني  اأرب��ع��ة  الهندية 
عليها  ت�صيطر  التي  ك�صمري  يف  النارية  باالأ�صلحة 
“خمباأ  ا�صتعادت  اإنها  وقالت  اخلمي�ض،  يوم  الهند 

�صخم للأ�صلحة والذخرية واملتفجرات«.
وقالت الوزارة اإن “قوات االأمن الهندية اأحبطت 
هجومًا اإرهابيًا كبريًا”، م�صيفة اأن ا�صتعادة االأ�صلحة 
كبري”  لهجوم  التف�صيلي  التخطيط  اإىل  “ت�صري 

لزعزعة “ال�صلم واالأمن” يف املنطقة.
حروبهما  م��ن  اثنتني  اجل���اران  البلدان  خا�ض 
باك�صتان  الهند  وتتهم  ك�صمري،  اإقليم  ب�صبب  الثلث 
بت�صليح وتدريب متمردين يقاتلون من اأجل ا�صتقلل 

ك�صمري عن الهند اأو الوحدة مع باك�صتان.
تقدم  ال  اإنها  وتقول  االتهام،  باك�صتان  وتنفي 

�صوى الدعم الدبلوما�صي واملعنوي للمتمردين.
عندما   2019 فرباير  يف  التوترات  وت�صاعدت 
القوات  من  هنديا  جنديا   40 انتحاري  تفجري  قتل 
�صبه الع�صكرية يف اجلزء اخلا�صع لل�صيطرة الهندية 
داخ��ل  ج��وي��ة  ب�صربات  الهند  وردت  ك�صمري،  م��ن 

االأرا�صي الباك�صتانية.
واأ�صقطت باك�صتان اإحدى الطائرات احلربية يف 
وقالت  الحقا.  �صراحه  اأطلق  طيارا  واأ�صرت  ك�صمري 
الهند اإن ال�صربات ا�صتهدفت م�صلحني متمركزين يف 

باك�صتان م�صوؤولني عن التفجري االنتحاري.
وتوترت العلقات ب�صكل اأكرب منذ اأغ�صط�ض من 
�صبه  احلكم  و�صع  الهند  األغت  عندما  املا�صي  العام 
عقود،  منذ  امل�صلمة  االأغلبية  ذات  للمنطقة  الذاتي 

مما اأثار غ�صبا على جانبي احلدود.

*كابل
قتل 8 اأ�صخا�ض على االأقل، يف �صل�صلة انفجارات 
قوية هزت العا�صمة االأفغانية كابل، �صباح ال�صبت، 
بح�صب وكالة »فران�ض بر�ض«، تتاَبع بع�صها ب�صرعة 

فيما بدا اأنه اإطلق �صواريخ.
ووقعت االنفجارات يف اأجزاء مكتظة بال�صكان يف 
قلب كابل، مبا يف ذلك بالقرب من املنطقة اخل�صراء 

ويف اأحد االأحياء ال�صمالية من املدينة.
ومل تعلن اأي جمموعة على الفور م�صوؤوليتها عن 

االنفجارات.
ومقار  ���ص��ف��ارات  يف  االإن����ذار  ���ص��ف��ارات  و�صمعت 
حي  وهي  وحميطها،  اخل�صراء  املنطقة  يف  �صركات 
ال�صركات  ع�صرات  مقار  ي�صم  التح�صني  �صديد  كبري 

العاملية والعاملني فيها.
التوا�صل  م��واق��ع  على  ن�صرت  �صور  يف  وظ��ه��رت 
فجوات  �صحتها،  من  التحقق  يتم  ومل  االجتماعي 
مبنيني  اأ�صابت  �صواريخ  يبدو  م��ا  على  اأحدثتها 

منف�صلني على االأقل.
على  م�����ص��وؤول��ني  م���ن  ت��ع��ل��ي��ق  اأي  ي�����ص��در  ومل 
مت  اإن��ه  قالت  الداخلية  وزارة  لكن  االن��ف��ج��ارات، 
“لقنبلتني ال�صقتني” يف وقت  االإبلغ عن انفجارين 

�صيارة  يف  اأحدهما  وق��ع  ال�صبت،  �صباح  م��ن  مبكر 
 3 واإ�صابة  �صرطي  مقتل  عن  اأ�صفر  مما  لل�صرطة، 

اآخرين.
وزير  بني  اجتماع  قبل  االنفجارات  هذه  وتاأتي 
من  ومفاو�صني  بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 

حركة طالبان واحلكومة االأفغانية يف قطر.
االأفغانية  واحلكومة  طالبان  مفاو�صو  وب���داأ 
و�صرح  ببطء،  تتقدم  �صبتمرب  يف  �صلم  حمادثات 
يف  اخ��رتاق  عن  االإع��لن  املتوقع  من  اأن��ه  م�صوؤولون 

االأيام املقبلة.
امل��دن  مهاجمة  ب��ع��دم  تعهدت  طالبات  وك��ان��ت 
حكومة  لكن  االأم��ريك��ي،  االن�صحاب  اتفاق  مبوجب 
كابل حملت املتمردين اأو وكلءهم م�صوؤولية هجمات 

اأخرى يف العا�صمة.
موجة  االأخ��رية  االأ�صهر  يف  اأفغان�صتان  وت�صهد 
اأ�صفرت عن �صقوط �صحايا يف جميع  عنف م�صتمرة 

اأنحاء البلد.
ط��ارق  الداخلية  وزارة  با�صم  املتحدث  وق��ال 
االأ�صهر  يف  �صنت  طالبان  اإن  االأ�صبوع  ه��ذا  عريان 
ال�صتة املا�صية 53 هجوما انتحاريا و1250 تفجريا، 

خلفت 1210 قتيل من املدنيني و2500 م�صاب.

*نيفادا
لوقف  طلبا  نيفادا  والي��ة  يف  قا�صية   رف�صت 
انتخابات  نتائج  على  املقبل  االأ���ص��ب��وع  امل�صادقة 
اأن الرئي�ض املنتخب جو بايدن  الوالية، التي تظهر 
يتقدم على دونالد ترامب يف والية نيفادا باأكر من 

33 األف �صوت.
ق�صائية،  دع���اوى   3 وح��ل��ف��اوؤه  ت��رام��ب  وخ�صر 
اخلمي�ض، يف اإطار م�صاعيهم ملنع الرئي�ض املنتخب جو 
الرئي�ض  حمامي  اأكد  فيما  املن�صب،  تويل  من  بايدن 
تزوير  عمليات  حدوث  جولياين،  رودي  االأمريكي، 
القانونيون  يف واليات عدة. و�صاق م�صت�صارو ترامب 
بقيادة حماميه ال�صخ�صي، رودي جولياين، مزاعم ال 
ت�صتند اإىل اأدلة عن تزوير االنتخابات وحددوا ما 
قالوا اإنه طريق للن�صر خلل موؤمتر �صحفي عا�صف 
الدميقراطيني  اأن  جولياين،  واأك���د  وا�صنطن.  يف 
نتائج  ل��ت��زوي��ر  اع��ت��م��دوا ع��ل��ى خ��ط��ة مم��ن��ه��ج��ة 

االنتخابات يف املدن الكربى.
ممنهجة  خطة  هناك  “كانت  جولياين:  وق��ال 
االنتخابات  خ��لل  وت��زوي��رات  ب��خ��روق��ات  للقيام 

يديرها  التي  ال��ك��ربى  امل��دن  يف  خا�صة  الرئا�صية 
الدميقراطيون واملعروفة تاريخيا بق�صايا ف�صاد مثل 
عاما  ال���60  خلل  بالتزوير  عرفت  التي  فيلدلفيا 
مدينة  على  كذلك  ينطبق  “هذا  واأ�صاف  املا�صية«. 
الدميقراطيون  عليها  ي�صيطر  مدن  وهي  ديرتويت. 
التلعب  حتى  ي�صاوؤون  مبا  بالقيام  لهم  ي�صمح  مما 

بالقانون«.
�صيا�صة  ب��اأن  روي��رتز  مطلعة  م�صادر   3 واأبلغت 
متزايدة  �صورة  تركز  بال�صلطة  للحتفاظ  ترامب 
نيابة  بالتدخل  اجلمهوريني  امل�صرعني  اإقناع  على 

عنه يف الواليات احلا�صمة التي فاز بها بايدن.
طلبا  ترامب  عينه  قا�ض  رف�ض  جورجيا،  ويف 
على  الت�صديق  لوقف  لينوود  املحافظ  املحامي  من 
فوز بايدن يف الوالية. وزعمت الدعوى اأن م�صوؤويل 
�صحيح  غري  ب�صكل  غ��ريوا  جورجيا  يف  االنتخابات 
وهم  الغائبني،  اقرتاع  بطاقات  مع  التعامل  طريقة 
االقرتاع  مراكز  اإىل  يح�صروا  مل  الذين  الناخبون 
اأو االإنرتنت  اأخرى منها عرب الربيد  و�صوتوا بطرق 

اأو عن طريق وكلء.

مقتل جندي هندي في قصف 
باكستاني على كشمير

قتلى في سلسلة انفجارات تهز كابل

والية نيفادا »تخذل« 
ترامب.. بـ »الضربة القضائية«


