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يومية - أردنية - شاملة

مذكرة احتجاج اردنية على 
االنتهاكات اإلسرائيلية في األقصى

*عمان 
دانت وزارة اخلارجية و�س�ؤون املغرتبني ا�ستمرار االنتهاكات 
القد�سي  احل��رم   / امل��ب��ارك  االأق�سى  امل�سجد  يف  االإ�سرائيلية 
املتطرفني  باقتحامات  ال�سماح  ا�ستمرار  واآخ��ره��ا  ال�سريف 
عدد  واعتقال  القتحاماتهم،  الزمنية  الفرتة  واإطالة  للم�سجد 
من م�ظفي اإدارة اأوقاف القد�س و�س�ؤون امل�سجد االأق�سى املبارك 

االأردنية واآخرهم نائب املدير واإ�سدار قرارات اإبعاد بحقهم.
علي  اهلل  �سيف  ال�سفري  ال�زارة،  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد 
ال�سريف  القد�سي  احلرم  املبارك/  االأق�سى  امل�سجد  اأن  الفايز، 
خال�س  ع��ب��ادة  مكان  ه���  دومن��ا   144 البالغة  م�ساحته  بكامل 

االأق�سى  امل�سجد  و�س�ؤون  القد�س  اأوق��اف  اإدارة  واأن  للم�سلمني، 
املبارك االأردنية مب�جب القان�ن الدويل وال��سع القائم التاريخي 
والقان�ين هي اجلهة �ساحبة االخت�سا�س احل�سري باإدارة كافة 
ال���زارة  اأن  الفايز  واأ�سار  اإليه.   الدخ�ل  وتنظيم  احلرم  �س�ؤون 
الر�سمية  القن�ات  عرب  ر�سمية  احتجاج  مذكرة  ام�س  وجهت 
طالبت فيها اإ�سرائيل كق�ة قائمة باالحتالل الكف عن انتهاكاتها 
وا�ستفزازاتها املرف��سة واملدانة واحرتام ال��سع القائم التاريخي 
والقان�ين واحرتام �سلطة و�سالحيات اإدارة اأوقاف القد�س. كما 
على  لل�سغط  م�س�ؤولياته  بتحمل  ال��دويل  املجتمع  الفايز  طالب 

اإ�سرائيل ل�قف االنتهاكات امل�ستمرة للحرم ال�سريف.
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*عمان 
الركن  ال��ل���اء  ال��ع��ام  االأم���ن  مدير  اأك��د 
ح�سني احل�امتة، ا�ستمرار احلمالت االأمنية 
تنفيذها  العام  االأم��ن  مديرية  ب��داأت  التي 
االيجابية  نتائجها  وب���داأت  اأ�سابيع،  منذ 
تظهر ويلم�سها اجلميع من خالل ما يرد من 
تغذية راجعة، وردود ايجابية من امل�اطنني 

والتجار يف خمتلف مناطق اململكة.
خالل  احل�امتة  الركن  الل�اء  واطماأن 
ل��سط  االأح���د،  بها  ق��ام  تفقدية  ج���ل��ة 

وا�ستمع  االأمنية،  االأو�ساع  على  العا�سمة 
مل��الح��ظ��ات ع���دد م��ن ال��ت��ج��ار، الف��ت��ًا اإىل 
ينتهي،  وال  مت�ا�سل  االأم��ن��ي  العمل  اأن 
حق�ق  على  بالتعدي  كان  الأي  ن�سمح  ولن 

االآخرين.
وجهها  تعليمات  يف  احل�امتة  اأك��د  كما 
االأم��ن��ي��ة بعمل ج���الت  امل��راك��ز  ل��روؤ���س��اء 
م��ي��دان��ي��ة وت��خ�����س��ي�����س ف���رق ت��ت��ج���ل يف 
االأمنية،  االأو�ساع  االأ�س�اق لالطمئنان على 
االأع��م��ال،  واأ���س��ح��اب  ال��ت��ج��ار،  م��ع  وتلتقي 

والتعامل  ملالحظاتهم  واال�ستماع  واالأف��راد 
معها ب�سكل مبا�سر.

امل���اط��ن��ني يف االإب���الغ  اأن ت��ع��اون  وب��ني 
االأثر  له  كان  وامل�ساهدات  املالحظات  عن 
البالغ يف م�ساعدة رجال االأمن العام وو�سع 
حق�ق  على  التعدي  ي��ح��اول  م��ن  لكل  ح��د 
االآخرين، مهيبًا با�ستمرار التعاون من خالل 
ح�ل  مت�افرة  معل�مات  اأي��ة  ع��ن  االإب���الغ 
م�ساهدات يف  اأو  اعتداءات  اأو  وق�ع جرائم 

هذا املجال.

مدير األمن: لن نسمح ألي كان 
بالتعدي على حقوق اآلخرين

رئيس هيئة األركان يلتقي 
السفيرة البريطانية

إثيوبيا تهدد باستخدام الدبابات 
لالستيالء على عاصمة تيغراي

نشر قاذفات أميركية بالمنطقة
 »لردع العدوان وطمأنة الشركاء«

ايقاف 5 آبار مياه احترازيًا 
الرتفاع نسبة الملوحة

اعالن أسماء األطباء المدعّوين 
للمقابالت الشخصية

حملة إلزالة المخالفات على 
شبكة الكهرباء في األغوار 

ضبط 4 أسلحة نارية ظهر 
أصحابها في فيديوهات

مراكز إصالح لعزل النزالء 
المصابين بكورونا

مقتل مسلحين موالين إليران 
في ضربات جوية بسوريا

*عمان 
اأحمد  ي��سف  الركن  الل�اء  امل�سرتكة،  االأركان  هيئة  رئي�س  التقى 
احلنيطي، االأحد، يف مكتبه بالقيادة العامة، ال�سفرية الربيطانية يف 
ال�سفرية،  مع  احلنيطي  الركن  الل�اء  وبحث  بريند.  بريدجيت  عّمان 
�سباط  كبار  من  وعدد  عّمان،  يف  الربيطاين  الدفاعي  امللحق  بح�س�ر 
الق�ات امل�سلحة، اأوجه التعاون الع�سكري و�سبل تعزيز عالقات التعاون 

الثنائي مبا يخدم م�سلحة الق�ات امل�سلحة يف البلدين ال�سديقني.

*اديس ابابا
قد  باأنه  االأح��د،  االإثي�بي،  اجلي�س  هدد 
ي�ستخدم الدبابات واملدفعية لال�ستيالء على 

عا�سمة اإقليم تيغراي.
اإثي�بية،  ر�سمية  اإع��الم  و�سائل  وقالت 
�سي�ستخدم  االإث��ي���ب��ي  اجلي�س  اأن  االأح���د 
اإقليم  عا�سمة  ميكيلي  حل�سار  ال��دب��اب��ات 

تيغراي ال�سمايل املتمرد.
يقاتل  ال��ذي  االإث��ي���ب��ي،  اجلي�س  وح��ذر 
املتمردين يف االإقليم ال�سمايل، املدنيني من اأنه 
املدينة،  لق�سف  املدفعية  اأي�سا  ي�ستخدم  قد 

وفقا ل��سائل االإعالم ذاتها.
الك�ل�نيل  الع�سكري  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
ديجني ت�سيجايي، لهيئة االإذاعة والتلفزي�ن 
هي  القادمة  “املراحل  الر�سمية  االإثي�بية 
اجلزء احلا�سم من العملية وتتمثل يف ح�سار 

املعركة  واإنهاء  الدبابات،  با�ستخدام  ميكيلي 
يف املناطقة اجلبلية والتقدم نح� احلق�ل«.

طلبات  على  املتمردين  زعماء  ي��رد  ومل 
اأبابا رف�ست ال��ساطة  اأدي�س  للتعليق. وكانت 
االأفريقية حلل االأزمة يف تيغراي، فيما اأعلن 
عا�سمة  باجتاه  تقدم  اأنه  االإثي�بي  اجلي�س 

االإقليم، و�سيطر على بلدات عدة.
االإثي�بية،  الق�ات  تق�ل  االأر����س،  على 
اإنها تتقدم على طريق عا�سمة اإقليم تيغراي، 
بعد �سيطرتها على بلدة اأديجرات، التي تبعد 

عن ميكيلي نح� 116 كيل�مرتا فقط.
 على اجلانب االآخر، تق�ل الق�ات املحلية 
على  تقدما  وحت��رز  تتقدم  اإنها  االإقليم،  يف 

اجلبهتني اجلن�بية وال�سمالية.
وج�د  ح���ل  اأنباء  تت�سارب  االأث��ن��اء،  يف 
و���س��اط��ة اأف��ري��ق��ي��ة ع��ل��ى خ��ط االأزم����ة بني 

ال�سلطات االإثي�بية، وتلك امل�ج�دة يف اإقليم 
تيغراي.

وقال االحتاد االأفريقي، اإنه اختار روؤ�ساء 
م�زمبيق وليبرييا وجن�ب اأفريقيا ال�سابقني، 
النار  اإط���الق  ل�قف  حم��ادث��ات  يف  للت��سط 
واإنهاء االأزمة امل�ستمرة منذ اأكرث من اأ�سب�عني 

يف االإقليم االإثي�بي.
جله�د  رف�سها  ج��ددت  اأب��اب��ا  اأدي�����س  لكن 
م�قفها  على  م�ؤكدة  االإفريقية،  ال��ساطة 
مع  حمادثات  اأي  يف  الدخ�ل  بعدم  ال�سابق، 
التي  ت��ي��غ��راي،  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 

تعتربها احلك�مة الفدرالية اإدارة من�سقة.
اأمر اأكده اأي�سًا االأمني العام لالأمم املتحدة 
ال�سلطات  اإن  قال  ال��ذي  غ�تري�س،  اأنط�ني� 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  ب��اأي  تقبل  مل  االإثي�بية 

ال��ساطة اخلارجية.

*وكاالت
اأع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة االأم��ريك��ي��ة، 
قاذفتها  ن�سرت  اجل�ية  الق�ات  اأن  ال�سبت، 
ال�سرق  يف  ق�اعدها  يف   »52H-B« ن���ع  من 

االأو�سط.
 »52H-B« ط���ائ���رات  اأط���ق���م  وق���ام���ت 
التابعة  “�سرتات�ف�رتري�س”  با�سم  املعروفة 
مين�ت  بقاعدة  االأمريكية  اجل�ية  للق�ات 

اجل�ية، مبهمة ق�سرية املدى وط�يلة املدى يف 
ال�سرق االأو�سط يف 21 ن�فمرب، لردع العدوان 

وطماأنة �سركاء ال�اليات املتحدة واحللفاء.
هذه  اأن  اإىل  املركزية  القيادة  واأ���س��ارت 
املهمة امل�ستمرة تظهر قدرة اجلي�س االأمريكي 
على ن�سر الق�ة اجل�ية القتالية يف اأي مكان 
واالندماج  ق�سرية،  مهلة  غ�س�ن  يف  العامل  يف 
يف  للم�ساعدة  املركزية  القيادة  عمليات  يف 

احلفاظ على اال�ستقرار واالأمن االإقليميني.
�سالح  قائد  ج�يل�،  غريغ  اجلرنال  وقال 
املركزية:  اجل�ية  الق�ات  يف  التا�سع  اجل� 
ال�س�ء  القاذفات  عمل  فرقة  مهام  “ت�سلط 
االأم��ريك��ي��ة  ال��ق���ات اجل���ي��ة  ق���درات  على 
ال��ق���ي��ة وامل��ت��ن���ع��ة ال��ت��ي مي��ك��ن اإت��اح��ت��ه��ا 
ب�����س��رع��ة يف م��ن��ط��ق��ة ال��ق��ي��ادة امل��رك��زي��ة 

االأمريكية«.

*الزرقاء 
ال�س�ؤون  مديرية  يف  والغذاء  البيئة  �سحة  ق�سم  ك���ادر  اأوقفت 
وذلك  احرتازيا،  مياه  اآبار   5 االأح��د،  الزرقاء،  حمافظة  يف  ال�سحية 
ب�سبب ارتفاع ن�سبة املل�حة عن احلد امل�سم�ح به وفقا مل�ا�سفة املياه 
ت�سريح  يف  الرواحنة  خليل  الدكت�ر  املديرية  مدير  وبني  االأردنية. 
�سالمة  من  التاأكد  بعد  اال  االآب��ار  ه��ذه  ت�سغيل  يتم  لن  ان��ه  �سحفي، 
ت�سغيل  والتاأكد من  املعنية  الك�ادر  اأخذها من قبل  يتم  التي  العينات 
وفقا  االأردن��ي��ة  املياه  مب�ا�سفات  لاللتزام  امللزمة  املعاجلة  وح��دات 
يف  ال�سحية  ك���ادر  قامت  اخ��رى،  جهة  من  العامة.  ال�سحة  لقان�ن 
حتلية  حمطات   4 مبخالفة  املا�سية  ال�48  ال�ساعات  وخالل  الزرقاء 
باال�سرتاطات  تقيدها  ع��دم  ب�سبب  اأخ��رى  حمطة   15 وان���ذار  مياه 
العامة،  ال�سحة  لقان�ن  وفقًا  املحالة  ال�سرب  مياه  مل�ا�سفة  القيا�سية 
اإ�سافة اىل اإغالق حمل ب�سريات لعدم االلتزام ب�سروط ممار�سة املهنة 

ال�سحية واأخذ امل�افقات الالزمة.

*عمان 
عن  ال�سحة  وزارة  مع  بالتن�سيق  املدنية  اخلدمة  دي���ان  اأعلن 
املدع�ين للمقابلة ال�سخ�سية ل�ظيفة طبيب غدا الثالثاء، وذلك على 
االلكرتوين  الدي�ان  م�قع  على  و  ال�سحف  يف  اململكة  اقاليم  م�ست�ى 

الفي�سب�ك.  م�قع  على  الر�سمية  و�سفحته   www.csb.gov.jo
االأنباء  ل�كالة  النا�سر  �سامح  املدنية  اخلدمة  دي�ان  رئي�س  وقال 
�ساغرا   273 تعبئة  اىل  تهدف  املقابالت  ان  االأحد،  )برتا(  االأردنية 
مت  انه  مبينا  طبيب،   500 تعيني  ال�ستكمال  وذل��ك  طبيب،  ل�ظيفة 
اقاليم  جميع  يف  طبيبا  ب�227  املا�سي  اال�سب�ع  ال�سحة  وزارة  تزويد 

اململكة. 
واأكد التزام الدي�ان باملدة الزمنية التي اعلن عنها م�سبقا لتعبئة 
مع  متا�سيا  وذلك  اجلاري،  ال�سهر  نهاية  امليدانية  امل�ست�سفيات  �س�اغر 

اجله�د التي تق�م بها احلك�مة مل�اجهة جائحة ك�رونا. 
 من جهتها بينت اأمني عام دي�ان اخلدمة املدنية بدرية البلبي�سي، 
املقابالت  باجراء  ال�سحة  وزارة  مع  وبالتن�سيق  با�سر  ال��دي���ان  ان 
ال�سخ�سية يف معهد االإدارة العامة للمر�سحني على اإقليم ال��سط، الذين 
التخ�س�سات  من  ال�سحة  وزارة  ل�س�اغر  التناف�سي  االمتحان  اجتازوا 
الطبية والفنية، وذلك لرفد امل�ست�سفيات امليدانية بالك�ادر ال�سرورية 
ب�سبب  قيا�سي  وقت  ويف  املر�سحني  باأكفاأ  ال���زارة  احتياجات  لتلبية 

الظروف الطارئة التي متر بها جراء جائحة ك�رونا. 

*عمان 
العالقة  املخالفات  على  بحملة  الكهرباء  ت�زيع  �سركة  �سرعت 
وامل��س�لة ب�سكل غري قان�ين على ال�سبكة الكهربائية يف بع�س مناطق 

االأغ�ار ال��سطى.
الناطق  االأعمال  تط�ير  ل�س�ؤون  ال�سركة  عام  مدير  م�ساعد  ووفق 
تهدف  احلملة  فاإن  الزواتني،  �سامي  املهند�س  ال�سركة  با�سم  الر�سمي 
امل�اطنني من  امل�سروع واإىل حماية  العبث واال�ستجرار غري  اإزالة  اإىل 
تهديد  من  ت�سكله  ملا  نظرا  املخالفات  تلك  بها  تت�سبب  التي  املخاطر 

حقيقي على ال�سالمة العامة لالأرواح واملمتلكات.
البع�س  م�ا�سلة  خ��ط���رة  م��ن  االأح���د،  بيان  يف  ال��زوات��ني  وح��ذر 
غري  الطرق  تلك  عن  الت�قف  و�سرورة  الكهربائي  التيار  ال�ستجرار 

امل�سروعة ملا ت�سكله من خطر على �سالمتهم و�سالمة م�ظفي ال�سركة.
*عمان 

�سبطت فرق التحقيق الفنية يف مديرية االأمن العام ثالثة اأ�سلحة 
نارية اأوت�ماتيكية، و�سالحا فرديا ظهر اأ�سحابها يف فيدي�هات جرى 
مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  وقال  النار.  يطلق�ن  وهم  تداولها 
خالل  ومن  العا�سمة  اإقليم  يف  الفنية  التحقيق  فرق  اإن  العام،  االأمن 
متابعتهم للتحقيق يف مقاطع الفيدي� التي جرى تداولها وظهر خاللها 
ه�ية  حتديد  من  متكنت  النارية  العيارات  باإطالق  يق�م�ن  اأ�سخا�س 
نارية  اأ�سلحة  اأنه جرى �سبط ثالث  اأ�سخا�س منهم، م�سريا اىل  اأربعة 

اأت�ماتيكية اإ�سافة اإىل �سالح فردي ومت اتخاذ االإجراءات الالزمة.

*عمان 
املديرية  اإن  العام،  االأم��ن  مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  قال 
والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  نزالء  حلماية  م�سددة  اإج��راءات  اتخذت 
االختالط  منع  وبهدف  انه  واأ�ساف  ك�رونا.  فريو�س  وباء  تف�سي  من 
بني النزالء امل�سابني وغريهم، فقد مت تخ�سي�س اأحد مراكز االإ�سالح 
اإ�سابته منهم،  اأو من تثبت  باإ�سابتهم  امل�ستبه  النزالء  والتاأهيل لعزل 
والذي مت جتهيزه بالتن�سيق مع وزارة ال�سحة، ومبا يت�افق مع االأ�س�س 

والربوت�ك�الت الطبية املعتمدة، وباأعلى املعايري ال�قائية.
ويف جانب التعامل مع املدخلني حديثًا اإىل مراكز االإ�سالح تنفيذا 
االإ�سالح  مراكز  اإدارة  اأن  االإعالمي  الناطق  بني  ق�سائية،  الأحكام 
 14 خالل  فح�سهم  ويتم  اجلدد  النزالء  بها  ي��سع  مراكز   4 اعتمدت 
ي�ما من وج�دهم داخلها، ثم يتم نقل غري امل�سابني اإىل مراكز االإ�سالح 
والتاأهيل االأخرى، ومن يثبت اإ�سابته يتم نقله اإىل املركز الذي ُخ�س�س 
لعزل امل�سابني ولتلقي االإ�سراف الطبي والعناية الالزمة.      تابع �س2

*دمشق
قال املر�سد ال�س�ري حلق�ق االإن�سان، اإن 14 م�سلحا م�اليا الإيران، 
ا�ستهدفت  ج�ية  �سربات  يف  ال�سبت  م�ساء  قتل�ا  عراقي�ن،  غالبيتهم 

م�اقعهم �سرقي �س�ريا.
ورجح املر�سد اأن طائرات “اإ�سرائيلية” �سنت الغارات، فيما اكتفى 
يف  تقارير  على  نعلق  “ال  بالق�ل:  االإ�سرائيلي  اجلي�س  با�سم  متحدث 

و�سائل اإعالم اأجنبية”.
غارات   10 من  “اأكرث  �سنت  احلربية  الطائرات  اأن  املر�سد  واأو�سح 
الب�كمال”  مدينة  ريف  يف  الإي��ران  م�الية  ل�ميلي�سيات  م�اقع  على 
اأن  اإىل  ال�سرقي، الفتا  الزور  العراقية يف ريف دير  للحدود  املحاذية 

الق�سف اأ�سفر عن “مقتل 8 عراقيني و6 اأفغان على االأقل«.

»64«   وفاة »5268«  إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
و  وف��اة   64 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
5268 اإ�سابة بفريو�س ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة 
اإىل  لل�فيات  االإج��م��ايل  العدد  لريتفع  االأح���د، 

2236، واالإ�سابات اإىل 183429.
يف  ح��ال��ة   1699 على  االإ���س��اب��ات  وت���ّزع��ت 
يف  ح��ال��ة  و1441  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة 
جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و661  اإربد،  حمافظة 
حالة  و371  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و372 
حمافظة  يف  حالة  و268  الزرقاء،  حمافظة  يف 
و138  الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و162  العقبة، 
ال��ط��ف��ي��ل��ة، و85 ح��ال��ة يف  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 
املفرق،  حمافظة  يف  حالة  و46  معان،  حمافظة 

م���اأدب���ا، وح��ال��ت��ان يف  و23 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 
حمافظة عجل�ن.

رئا�سة  عن  ال�سادر  االإعالمي  امل�جز  واأ�سار 
احل��االت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال����زراء 
فيما  حالة،   67175 اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة 
يف  للعالج  ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��االت  ع��دد  بلغ 
غادرت  فيما  حالة،   249 املعتمدة  امل�ست�سفيات 

212 حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.
التي  احل���االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
 2153 بلغ  حالّيًا  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلّقى 
العناية  اأ���س��ّرة  على  ح��ال��ة   446 منهم  ح��ال��ة، 

احلثيثة.
تابع �س2

*عمان 
م��ن��دوب��ًا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 
بن  احل�سني  االأم���ري  �سم�  ���س��ارك  ال��ث��اين، 
ع��ب��داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، االأح���د، 
دول  ق���ادة  لقمة  اخلتامية  اجلل�سة  يف 
اململكة  عقدتها  التي  الع�سرين  جمم�عة 

العربية ال�سع�دية افرتا�سيًا.
خالل  كلمة  األقى  امللك  جاللة  وك��ان 
ك�سيف  القمة  يف  ال�سبت  ي���م  م�ساركته 
خ��ادم  اأخ��ي��ه  م��ن  ل��دع���ة  تلبية  ���س��رف، 
احل��رم��ني ال�����س��ري��ف��ني امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز اآل �سع�د، ملك اململكة العربية 

ال�سع�دية ال�سقيقة.
ورك��ز ج��دول اأع��م��ال قمة ق��ادة دول 
اململكة  تراأ�ستها  التي  الع�سرين  جمم�عة 
�سبل  على  العام،  هذا  ال�سع�دية  العربية 
وجمابهة  ك���رون��ا،  جائحة  اأزم���ة  جت��اوز 
واالجتماعية  االقت�سادية  التحديات 
ال�ستعادة  ط��رق  واإي��ج��اد  عنها،  الناجتة 

النم� وبناء م�ستقبل اأف�سل.
اململكة  الع�سرين  جمم�عة  وت�سم 
املتحدة  وال���الي��ات  ال�سع�دية  العربية 
واملك�سيك  وك��ن��دا  وت��رك��ي��ا  االأم��ري��ك��ي��ة 
وبريطانيا  وفرن�سا  واالأرجنتني  والربازيل 

ورو�سيا  اأفريقيا  وجن�ب  واإيطاليا  واأملانيا 
وال�سني واليابان وك�ريا اجلن�بية والهند 
واإندوني�سيا واأ�سرتاليا واالحتاد االأوروبي.

وعرّب ال�سفري ال�سع�دي يف عمان، نايف 
مل�ساركة  تقديره  عن  ال�سديري،  بندر  بن 
ويل  بح�س�ر  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
ا�ست�سافتها  التي  الع�سرين  لقمة  العهد 

ال�سع�دية.
اإن  �سحافية  ت�����س��ري��ح��ات  يف  وق����ال 
خالل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اإ�سادة 
اململكة  بجه�د  الع�سرين  قمة  يف  كلمته 
اأمر  للقمة  ورئا�ستها  ال�سع�دية  العربية 

اأن  م���ؤك��دا  ج��الل��ت��ه،  م��ن  م�ستغرب  غ��ري 
على  اإيجابية  �ستك�ن  القمة  انعكا�سات 
من  واالأردن،  ال�سع�دية  خا�سة  اجلميع، 
االأرواح  وحماية  االقت�ساد  تعايف  خ��الل 
م�ا�سيع  جانب  اإىل   ، ك�رونا  جائحة  من 
ال�سديري  واأو���س��ح  امل���راأة.  ومتكني  املناخ 
للم�ساركة  ل����الأردن  ال��دع���ة  ت�جيه  اأن 
بالقمة يعد داللة على مكانة االأردن لدى 
�سلمان  امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
امللك  جاللة  اأن  م�سددًا  عبدالعزيز،  بن 
عبداهلل الثاين اأينما حل و�سارك ه� مكان 

تقدير واحرتام اجلميع.

ولي العهد يشارك في الجلسة 
الختامية لقمة العشرين

مندوبًا عن الملك...

السفير السعودي يعرب عن تقديره للملك على مشاركته بقمة العشرين

المركزي يمّدد تأجيل األقساط 
للقطاعات المتضررة من كورونا 

*عمان 
بتعميمه  العمل  متديد  امل��رك��زي  البنك  ق��ّرر 
ال�سادر يف 2020/3/15، الذي ينّظم عملية تاأجيل 
ا�ستمرار  �س�ء  يف   ،2021/6/30 حتى  االأق�ساط 
القطاعات  على  ك���رون��ا  جلائحة  ال�سلبية  االآث���ار 
بيان  يف  امل��رك��زي،  وب��ني  املختلفة.  االقت�سادية 
تقليل  بهدف  ياأتي  القرار  هذا  اأن  االأح��د،  �سحفي 
املت�سررين  واالأفراد  ال�سركات  واإعطاء  االآثار  تلك 
التزاماتهم  �سداد  من  ميّكنهم  ال��ذي  الكايف  ال�قت 
جتاه البن�ك حلني تعايف التدفقات النقدية مل�سادر 
دخلهم املختلفة. قرار املركزي اأكد ان على البن�ك 
تاأجيل االأق�ساط امل�ستحقة على ال�سركات املت�سررة 
هيكلة  ذل��ك  يعترب  ال  اأن  على  ك�رونا  جائحة  من 
ت�سنيف  على  اأي�سًا  ي�ؤثر  ال  اأن  وعلى  للت�سهيالت، 

ال�����س��رك��ات االئ��ت��م��اين ل���دى ���س��رك��ة ك��ري��ف، واأال 
تاأخري  ف�ائد  تفر�س  اأو  عم�لة  البن�ك  تتقا�سى 
القرار  بني  كما  ذل��ك.  ج��ّراء  ال�سركات  ه��ذه  على 
العمالء  ملدي�نيات  جدولة  باإجراء  البن�ك  قيام 
دفعة  بدون  اجلدولة  مفه�م  عليهم  تنطبق  الذين 
نقدية ودون ف�ائد تاأخري، وتاأجيل اأق�ساط عمالء 
التجزئة املت�سررين من جائحة ك�رونا مبا يف ذلك 
االإ�سكان  وق��رو���س  االئتمانية  البطاقات  دفعات 
ف�ائد  اأو  عم�لة  اأي��ة  دون  ال�سخ�سية  والقرو�س 
تاأخري. القرار وجه البن�ك اأن تاأخذ بعني االعتبار 
ا اأن مفه�م املت�سرر ي�سمل االأفراد الذين انقطع  اأي�سً
جائحة  ب�سبب  تخفي�سها  مت  اأو  راتبهم  اأو  دخلهم، 
زياداتهم  تاأجيل  مت  الذين  االأفراد  وجميع  ك�رونا 
و/اأو عالوتهم.             تابع �س2
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*عمان 
العمل  امل��رك��زي مت��دي��د  ال��ب��ن��ك  ق���ّرر 
الذي   ،2020/3/15 يف  ال�سادر  بتعميمه 
حتى  االأق�����س��اط  ت��اأج��ي��ل  عملية  ي��ن��ّظ��م 
االآث��ار  ا�ستمرار  �س�ء  يف   ،2021/6/30
القطاعات  على  ك�رونا  جلائحة  ال�سلبية 

االقت�سادية املختلفة.
�سحفي  ب���ي���ان  يف  امل����رك����زي،  وب����ني 
تقليل  بهدف  ياأتي  القرار  هذا  اأن  االأح��د، 
واالأف���راد  ال�سركات  واإع��ط��اء  االآث���ار  تلك 
من  ميّكنهم  الذي  الكايف  ال�قت  املت�سررين 
�سداد التزاماتهم جتاه البن�ك حلني تعايف 
التدفقات النقدية مل�سادر دخلهم املختلفة.
البن�ك  على  ان  اأك���د  امل��رك��زي  ق���رار 
ال�سركات  على  امل�ستحقة  االأق�ساط  تاأجيل 

ال  اأن  على  ك���رون��ا  جائحة  م��ن  املت�سررة 
اأن  وعلى  للت�سهيالت،  هيكلة  ذل��ك  يعترب 
ال�سركات  ت�سنيف  على  اأي�����س��ًا  ي���ؤث��ر  ال 
االئتماين لدى �سركة كريف، واأال تتقا�سى 
تاأخري  ف�ائد  تفر�س  اأو  عم�لة  البن�ك 

على هذه ال�سركات جّراء ذلك.
باإجراء  البن�ك  قيام  القرار  بني  كما 
تنطبق  الذين  العمالء  ملدي�نيات  جدولة 
نقدية  دفعة  بدون  اجلدولة  مفه�م  عليهم 
ودون ف�ائد تاأخري، وتاأجيل اأق�ساط عمالء 
ك�رونا  جائحة  من  املت�سررين  التجزئة 
االئتمانية  البطاقات  دفعات  ذلك  يف  مبا 
ال�سخ�سية  والقرو�س  االإ�سكان  وقرو�س 

دون اأية عم�لة اأو ف�ائد تاأخري.
بعني  ت��اأخ��ذ  اأن  البن�ك  وج��ه  ال��ق��رار 

ي�سمل  املت�سرر  مفه�م  اأن  ا  اأي�سً االعتبار 
اأو  اأو راتبهم  االأفراد الذين انقطع دخلهم، 
مت تخفي�سها ب�سبب جائحة ك�رونا وجميع 
و/اأو  زياداتهم  تاأجيل  مت  الذين  االأف��راد 

عالوتهم.
العمالء  ب��اإم��ك��ان  اأن  امل���رك���زي  وب���ني 
الإج���راء  بن�كهم  م��راج��ع��ة  امل��ت�����س��رري��ن 
ُيثبت  ما  تقدمي  مع  املنا�سبة  الرتتيبات 
و�سرورة  ك�رونا،  جائحة  من  دخلهم  تاأثر 
الظروف  ه��ذه  يف  بالتعامل  البن�ك  قيام 
كافة  وات��خ��اذ  امل��رون��ة  درج���ات  باأق�سى 
على  التخفيف  بهدف  الالزمة  االإج��راءات 

االأفراد والقطاعات املت�سررة.
قامت  اأن  بعد  التمديد  ق��رار  وي��اأت��ي 
ال��ب��ن���ك م��ن��ذ ب��داي��ة اجل��ائ��ح��ة وحتى 

ت�سهيالت  اأق�����س��اط  ب��ت��اأج��ي��ل  ت��اري��خ��ه 
كما  دي��ن��ار،  ملي�ن   800 بح�ايل  ل��الأف��راد 
ت�سهيالت  وجدولة  اأق�ساط  بتاأجيل  قامت 
لل�سركات مبا يف�ق 3 مليار دينار منذ بداية 

اجلائحة.
تعميما  اأ���س��در  امل��رك��زي  البنك  وك��ان 
ي�سمح   2020/11/4 ب��ت��اري��خ  ل��ل��ب��ن���ك 
املعطاة  ال�سماح  فرتة  بتمديد  لها  مب�جبه 
املقرت�س  بعدها  يبداأ  -التي  للمقرت�سني 
برنامج  �سمن  ال���دي����ن-  اأق�����س��اط  ب��دف��ع 
ال�سغرية  ال�سركات  لدعم  املركزي  البنك 
 500 قيمته  البالغة  احلجم  واملت��سطة 
وال   .2021 عام  نهاية  حتى  دينار  ملي�ن 
القرو�س  طلبات  ت�ستقبل  البن�ك  ت��زال 

�سمن هذا الربنامج.

*عمان 
وق��ع��ت اجل��م��ع��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة حل��م��اي��ة 
الزراعيني،  املهند�سني  ونقابة  الطبيعة، 
وحتقيق  لت�فري  تفاهم،  مذكرة  االح��د، 
على  للحفاظ  م�سرتكة  وغ��اي��ات  اأه���داف 
ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��ي���ر احل����ام���ة امل��ه��اج��رة 
واحلماية العامة للبيئة والتن�ع احلي�ي.

اأن  اىل  ب��ي��ان،  يف  اجلمعية  وا���س��ارت 
املذكرة تاأتي �سمن م�سروع الطي�ر احل�امة 
بالتعاون  اجلمعية  تنفذه  الذي  املهاجرة، 
اإنرتنا�سي�نال،  ب��ريدالي��ف  م�ؤ�س�سة  م��ع 
وبرنامج  العاملي  البيئة  مرفق  من  واملم�ل 
االأمم املتحدة االإمنائي، الذي ي�سعى لدمج 
الطبيعة  على  املحافظة  اإدارة  اأه���داف 
العام  القطاعني  يف  احل���ام��ة  وال��ط��ي���ر 

ط�ل  على  تقع  دول��ة   11 �سمن  واخل��ا���س 
البحر  االن��ه��دام/  حلفرة  الهجرة  م�سار 

االأحمر، ومنها االأردن.
النقابة  ع��ام  ام��ني  االتفاقية  ووق���ع 
الدكت�ر احمد عمرو، و مدير عام اجلمعية 

امللكية حلماية الطبيعة يحيى خالد.
وبني عمرو خالل ت�قيع املذكرة، اأهمية 
االخت�سا�س  وا���س��ح��اب  ال��ك���ادر  ت��دري��ب 
اخلربة  ا�سحاب  الزراعيني  املهند�سني  من 
على  واحلفاظ  البيئية  االم�ر  يف  واملعرفة 

الطبيعية لتط�ير مهاراتهم.

ب��داي��ة  ت��ع��د  اإن االت��ف��اق��ي��ة  وا���س��اف 
وميكن  اجلمعية  م��ع  وكبري  مثمر  لتعاون 
البناء عليها م�ستقبال يف تنظيم �سل�سلة من 
االن�سطة والفعاليات التي تعنى يف احلفاظ 

على التن�ع البيئي.
من جانبه، قال خالد، اإن ت�قيع مذكرة 
ال�عي  زي���ادة  يف  �سي�سهم  ال��ي���م  التفاهم 
حلماية االن�اع الربية ب�سكل عام والطي�ر 
احل�امة ب�سكل خا�س، ال�سيما اأن املمار�سات 
البنية  و�سغ�ط  امل�ستدامة  غري  الزراعية 
االأن�اع  م�ائل  تقل�س  اإىل  ت�ؤدي  التحتية 
املهاجرة  الطي�ر  تعتمد  حيث  املهاجرة، 

وامل��اأوى  الغذاء  يف  الطبيعية  م�ائلها  على 
والتع�سي�س.

وت���ف��ر م��ذك��رة ال��ت��ع��اون اإط����ار عمل 
االأط��راف  بني  التعاون  وت�سهيل  م�سرتك 
وغايات  اأهداف  لتحقيق  جه�دهم  لتعزيز 
البيئة  على  احل��ف��اظ  جم��ال  يف  م�سرتكة 
والطي�ر احل�امة املهاجرة والتن�ع احلي�ي 
نقابة  ب��ه  ت��ق���م  م��ا  يخ�س  فيما  وذل���ك 
تدريبة  برامج  من  الزراعيني  املهند�سني 
رفيقة  زراعية  م�ساريع  وتط�ير  وت�عية 
الدعم  وتقدمي  احلي�ي  وبالتن�ع  بالبيئة 
يف تط�ير ال�سيا�سات والت�سريعات اخلا�سة 

ال��زراع��ي.  ال��ق��ط��اع  يف  البيئة  بحماية 
ال�طني  ال�سريك  وهي  اجلمعية  وت�ساهم 
بتنفيذ  انرتنا�س�نال  ب��ريدالي��ف  مل�ؤ�س�سة 
جمم�عة من امل�ساريع الدولية املخت�سة يف 
الرخمة  حماية  م�سروع  ومنها  املجال  هذا 
االأوروب���ي  االإحت���اد  م��ن  وامل��م���ل  امل�سرية 
املم�ل  املهاجرة  احل�امة  الطي�ر  وم�سروع 
االأمم  وبرنامج  العاملي  البيئة  مرفق  من 
امل�سارات  املتحدة االإمنائي، وكذلك م�سروع 
واملم�ل  املت��سط  يف  الطي�ر  لهجرة  االآمنة 
واملنفذ  ال�س�ي�سرية  مافا  م�ؤ�س�سة  قبل  من 

من قبل بريداليف انرتنا�س�نال.

*عمان 
الفل�سطينية،  ال�س�ؤون  دائ��رة  عقدت 
ال��دول  ملمثلي  تن�سيقيا  اجتماعا  االأح���د، 
برئا�سة  الفل�سطينيني،  لالجئني  امل�سيفة 
مدير عام الدائرة، املهند�س رفيق خرفان، 
ومب�ساركة وف�د من فل�سطني و�س�ريا وم�سر 

ولبنان وجامعة الدول العربية.
يف  االجتماع  عقد  اأهمية  خرفان  واأكد 
اخلطرية  للتحديات  نظرا  الت�قيت،  هذا 
االأون���روا،  ت�اجهها  التي  امل�سب�قة  وغ��ري 
خا�سة املالية منها، والتي زادت من حدتها 
االقت�سادية  بتبعاتها  ك���رون��ا،  جائحة 
هذه  اأن  واأو�سح  القا�سية.  واالجتماعية 
املعي�سية  انعك�ست على الظروف  التحديات 
ق��رار  وفاقمها  الفل�سطينيني،  لالجئني 
م�ظفيها  روات��ب  دفعها  بتجزئة  ال�كالة 

م�ظف  األ����ف   28 ن��ح���  ع��دده��م  ال��ب��ال��غ 
اجل��اري  ال��ث��اين  ت�سرين  ل�سهر  وم���ظ��ف��ة 
االجتماع،  وناق�س  املقبل.  اأول  وك��ان���ن 
القرارات  من  جملة  افرتا�سيا،  ُعقد  الذي 
وجامعة  امل�سيفة  الدول  م�قف  متثل  التي 
الدول العربية، ليتم عر�سها يف اجتماعات 
املقرر  ل���الأون���روا،  اال�ست�سارية  اللجنة 
ال�سهر  من  والثالثاء  االثنني  ي�مي  عقدها 
ال��ت��ام لقرار  ال��رف�����س  احل���ايل، واأب���رزه���ا 
م�ظفيها  روات���ب  دف��ع  بتجزئة  ال���ك��ال��ة 
ال���دول  وح���ث  وامل��ق��ب��ل،  احل����ايل  لل�سهر 
والهيئات املانحة لل�كالة مبا فيها العربية 

على ال�فاء بتعهداتها املالية لل�كالة.
ودعا ال�كالة الإعداد وحت�سري م�ازنتها 
ال��دول  م��ع  وال��ت���اف��ق  بالت�سارك  العامة 
االعتبار  بعني  تاأخذ  وب�س�رة  امل�سيفة، 

الفل�سطينيني،  لالجئني  الفعلية  احلاجات 
عامل  ال�كالة  خدمات  ا�ستمرار  اأن  م�ؤكدا 
والعامل  للمنطقة  وتنمية  واأم��ن  ا�ستقرار 

اأجمع.
تتقيد  اأن  اإىل  االج��ت��م��اع  دع���ا  ك��م��ا 
التي  اال�ستجابة  نداءات  بخطط  ال�كالة 
دون  ك���رون��ا،  جائحة  مل���اج��ه��ة  تطلقها 
مبتابعة  اإمن���ا  ف��ق��ط،  باإعالنها  االك��ت��ف��اء 

ت�فري التم�يل الدويل الالزم لها.
اململكة  كلمة  اعتماد  �سرورة  اإىل  ون�ه 
اللجنة  اجتماعات  يف  الها�سمية  االأردنية 
م�حد  كم�قف  ل��ل���ك��ال��ة،  اال�ست�سارية 
وجامعة  امل�سيفة  ال���دول  م���اق��ف  ميثل 
م�ؤمتر  خمرجات  ودع��م  العربية،  ال��دول 
انعقد  الذي  الثالث  اال�سرتاتيجي  احل���ار 
بالعا�سمة ال�س�يدية ا�ستكه�مل يف ت�سرين 

�س�يدية،   �� اأردن��ي��ة  برعاية  املا�سي  اأول 
للمانحني  دويل  م�ؤمتر  بعقد  قراره  خا�سة 
وياأتي  ال�كالة.  لدعم  املقبل  العام  مطلع 
امل�سيفة  للدول  التن�سيقي  انعقاد االجتماع 
ال��دول  وجامعة  الفل�سطينيني  لالجئني 
امل�سرفني  م�ؤمتر  لت��سيات  تنفيذا  العربية 
يف  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  ���س���ؤون  على 
يف  القاهرة  يف  عقد  وال��ذي   ،69 ال�  دورت��ه 
ي�ؤكد  ال��ذي   ،2003 عام  من  الثاين  كان�ن 
االجتماعات  عقد  يف  اال�ستمرار  �سرورة 
التن�سيقية للدول العربية امل�سيفة لالجئني 
العربية،  ال��دول  وجامعة  الفل�سطينيني 
من  م�حد  عربي  مب�قف  واخل��روج  للبحث 
التي  ال�كالة والتحديات  ق�سايا وتط�رات 
ال�س�ؤون  دائرة  ت�ست�سيفها  والتي  ت�اجهها، 

الفل�سطينية. 

*عمان 
مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  قال 
االأمن العام، اإن املديرية اتخذت اإجراءات 
االإ���س��الح  م��راك��ز  ن��زالء  حلماية  م�سددة 

والتاأهيل من تف�سي وباء فريو�س ك�رونا.
االختالط  منع  وب��ه��دف  ان��ه  واأ���س��اف 
مت  فقد  وغ��ريه��م،  امل�سابني  ال��ن��زالء  ب��ني 
والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز  اأحد  تخ�سي�س 
لعزل النزالء امل�ستبه باإ�سابتهم اأو من تثبت 

اإ�سابته منهم، والذي مت جتهيزه بالتن�سيق 
االأ�س�س  يت�افق مع  ال�سحة، ومبا  وزارة  مع 
وباأعلى  املعتمدة،  الطبية  والربوت�ك�الت 

املعايري ال�قائية.
امل��دخ��ل��ني  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ج��ان��ب  ويف 
تنفيذا  االإ����س���الح  م��راك��ز  اإىل  ح��دي��ث��ًا 
االإعالمي  الناطق  بني  ق�سائية،  الأحكام 
 4 اع��ت��م��دت  االإ���س��الح  م��راك��ز  اإدارة  اأن 
ويتم  اجل��دد  ال��ن��زالء  بها  ي��سع  مراكز 

وج���ده��م  م��ن  ي���م��ا   14 خ��الل  فح�سهم 
اإىل  امل�سابني  غري  نقل  يتم  ثم  داخلها، 
ومن  االأخ��رى،  والتاأهيل  االإ�سالح  مراكز 
الذي  املركز  اإىل  نقله  يتم  اإ�سابته  يثبت 
االإ�سراف  ولتلقي  امل�سابني  لعزل  ُخ�س�س 

الالزمة. والعناية  الطبي 
بعد  اإ�سابات  ت�سجيل  مت  اأن��ه  واأو���س��ح 
اإدخال عدد من النزالء بناء على قرارات 
ق�سائية ولدى فح�سهم يف مراكز االإ�سالح 

معهم  التعامل  مت  حيث  اإ�سابتهم  تبينت 
اإىل  وتنقلهم  املتبعة  الربوت�ك�الت  ح�سب 

مراكز العزل.
اأحد  اإ�سابة  عن  ي�ساع  ما  كل  اأن  واأك��د 
امل��ح��ام��ني م���ن ق��ب��ل اح���د ن����زالء م��راك��ز 
اال�سالح والتاأهيل بفريو�س ك�رونا ه� غري 
له  اجري  حيث  ال�سحة  عن  وعار  �سحيح، 
اإ�سابته  الفح�س الطبي الالزم وتبني عدم 

بالفريو�س.

*عمان 
وفاة  ال�سحة ت�سجيل 64  وزارة  اأعلنت 
امل�ستجّد  ك�رونا  بفريو�س  اإ�سابة   5268 و 
العدد االإجمايل  اململكة االأحد، لريتفع  يف 
اإىل  واالإ���س��اب��ات   ،2236 اإىل  ل��ل���ف��ي��ات 

.183429
حالة   1699 على  االإ�سابات  وت�ّزعت 
يف حمافظة العا�سمة عّمان، و1441 حالة 
يف حمافظة اإربد، و661 حالة يف حمافظة 
البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و372  جر�س، 
و268  الزرقاء،  حمافظة  يف  حالة  و371 
حالة يف حمافظة العقبة، و162 حالة يف 

حمافظة الكرك، و138 حالة يف حمافظة 
معان،  حمافظة  يف  حالة  و85  الطفيلة، 
املفرق، و23 حالة  و46 حالة يف حمافظة 
حمافظة  يف  وحالتان  ماأدبا،  حمافظة  يف 

عجل�ن.
عن  ال�سادر  االإع��الم��ي  امل���ج��ز  واأ���س��ار 
رئا�سة ال�زراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد 
اإىل 67175  احلاالت الن�سطة حالّيًا و�سل 
اأُدِخلت  حالة، فيما بلغ عدد احلاالت التي 
 249 املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج  ام�س 
حالة، فيما غادرت 212 حالة امل�ست�سفيات 

بعد �سفائها.

احل��االت  ع��دد  اإج��م��ايل  اأن  اإىل  ولفت 
التي تتلّقى العالج يف امل�ست�سفيات حالّيًا بلغ 
اأ�سّرة  على  حالة   446 منهم  حالة،   2153

العناية احلثيثة.
 5665 ت�سجيل  اإىل  امل�جز  اأ���س��ار  كما 
ح��ال��ة ���س��ف��اء ام�����س يف ال���ع���زل امل��ن��زيل 
ح��االت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء 114018 حالة.
خمربّيًا  فح�سًا   23953 اأن  واأ���س��اف 
ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح   ، ام�����س  اأج����ري 
ال��ف��ح������س��ات ال��ت��ي اأج���ري���ت م��ن��ذ ب��دء 
فح�سًا،   2358229 االآن  وحتى  ال�باء 

ال��ف��ح������س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  الف���ت���ا 
قرابة  اإىل  و�سلت  الي�م  لهذا  االإيجابّية 

باملئة.  22
باأوامر  ال�زارة اجلميع لاللتزام  ودعت 
خا�سة  ال���ق��اي��ة،  �سبل  واّت��ب��اع  ال��ّدف��اع، 
التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات،  ارتداء 
تطبيقي  وا�ستخدام  �سخ�سًا،   20 من  الأكرث 
متابعة  اإىل  اإ�سافة  و”�سحتك”،  “اأمان” 
ال���زارة  اأطلقتها  التي  الت�ع�ية  احلملة 
لل�قاية من عدوى فريو�س ك�رونا وت�سجيع 
 #( وجمتمعهم  اأ�سرهم  حلماية  االأف���راد 

بحميهم(.

المركزي يمّدد العمل بتعميمه بتأجيل األقساط 
للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا حتى حزيران 2021

مذكرة تفاهم بين المهندسين 
الزراعيين والملكية لحماية الطبيعة

الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين تؤكد أهمية 
توفير الخدمات والموارد المالية المستدامة لألونروا

األمن العام يخصص أحد مراكز اإلصالح 
لعزل النزالء المصابين بكورونا

64  وفاة 5268 إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
التدريبية  ال���دورة  فعاليات  االأح���د،  انطلقت 
بعن�ان »القيادة الفاعلة«، عرب »زووم«، التي ينظمها 
ل���زارة  التابع  ال�سبابية  ال��ق��ي��ادات  اع���داد  مركز 

ال�سباب.
ال��دورة  اأن  االح��د،  بيان  يف  ال����زارة  واو�سحت 
ح�سني  الدكت�ر  العام  االم��ني  انطالقها  رع��ى  التي 
مع  العاملني  ق���درات  تط�ير  اىل  ت��ه��دف  اجل��ب���ر، 
اىل  تهدف  كما  ال�سبابي،  العمل  قيادة  على  ال�سباب 
التخطيط للربامج، وبناء خطط عمل �سبابية وفق 

اال�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سية وال�طنية.
وقال اجلب�ر يف كلمة له خالل الدورة، اإن وزارة 
مع  العاملني  م��ه��ارات  تنمية  على  حتر�س  ال�سباب 

ال�سباب لتمكينهم من التخطيط و�سياغة االأهداف.
وا�سار اىل ان الدورة التدريبية، التي ت�ستمر ملدة 
5 ايام، تت�افق مع اال�سرتاتيجية ال�طنية لل�سباب 
وامل�ؤ�س�سية  ال�سبابية  الربامج  جميع  مع  والتعامل 
وف���ق م��ن��ظ���م��ة ع��ل��م��ي��ة، وذل����ك ل��ن��ق��ل خ��ربات��ه��م 

وجتاربهم لل�سباب.
ال�سباب  وزارة  عام  اأمني  م�ساعد  اأكد  جهته،  من 
ال�سبابية  القيادات  اإع��داد  مركز  مدير  للتدريب، 
الدكت�ر ماجد ع�سيلة، اأهمية الدورة الإيجاد قيادات 
خمتلف  مع  التعامل  على  ق��ادرة  م�ؤ�س�سية  �سبابية 
خطط  �سياغة  على  وق��ادرة  والق�سايا،  التحديات 
اال�سرتاتيجية  مع  يت�افق  مبا  ال�سبابية  امل��راك��ز 

امل�ؤ�س�سية وفق اال�س�ل العلمية احلديثة.

*عمان 
و 5268  وفاة   64 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
االأحد،  اململكة  يف  امل�ستجّد  ك�رونا  بفريو�س  اإ�سابة 
 ،2236 اإىل  ل��ل���ف��ي��ات  االإج���م���ايل  ال��ع��دد  ل��ريت��ف��ع 

واالإ�سابات اإىل 183429.
وت�ّزعت االإ�سابات على 1699 حالة يف حمافظة 
اإرب��د،  حمافظة  يف  حالة  و1441  عّمان،  العا�سمة 
يف  حالة  و372  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و661 
حمافظة البلقاء، و371 حالة يف حمافظة الزرقاء، 
يف  حالة  و162  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و268 
حمافظة الكرك، و138 حالة يف حمافظة الطفيلة، 
و85 حالة يف حمافظة معان، و46 حالة يف حمافظة 
يف  وحالتان  ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و23  املفرق، 

حمافظة عجل�ن.
واأ�سار امل�جز االإعالمي ال�سادر عن رئا�سة ال�زراء 
ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلاالت الن�سطة حالّيًا 
و�سل اإىل 67175 حالة، فيما بلغ عدد احلاالت التي 
 249 املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج  ام�س  اأُدِخلت 
بعد  امل�ست�سفيات  حالة   212 غ��ادرت  فيما  حالة، 

�سفائها.
اإجمايل عدد احلاالت التي تتلّقى  اأن  اإىل  ولفت 
العالج يف امل�ست�سفيات حالّيًا بلغ 2153 حالة، منهم 

446 حالة على اأ�سّرة العناية احلثيثة.
كما اأ�سار امل�جز اإىل ت�سجيل 5665 حالة �سفاء 
ام�س يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل 

حاالت ال�سفاء 114018 حالة.
ام�س  اأجري  خمربّيًا  فح�سًا   23953 اأن  واأ�ساف 
، لي�سبح اإجمايل عدد الفح��سات التي اأجريت منذ 
بدء ال�باء وحتى االآن 2358229 فح�سًا، الفتا اإىل 
و�سلت  الي�م  لهذا  االإيجابّية  الفح��سات  ن�سبة  اأن 

اإىل قرابة 22 باملئة.
الّدفاع،  باأوامر  لاللتزام  اجلميع  ال�زارة  ودعت 
الكّمامات،  ارت���داء  خا�سة  ال�قاية،  �سبل  واّت��ب��اع 
�سخ�سًا،   20 م��ن  الأك���رث  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع���دم 
اإ�سافة  و”�سحتك”،  “اأمان”  تطبيقي  وا�ستخدام 
اأطلقتها ال�زارة  اإىل متابعة احلملة الت�ع�ية التي 
لل�قاية من عدوى فريو�س ك�رونا وت�سجيع االأفراد 

حلماية اأ�سرهم وجمتمعهم )# بحميهم(.

*عمان 
و���س���ؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  ت�سلم 
ن�سخة  االأح��د،  البطاينة،  ي��سف  ال�سفري  املغرتبني 
كاورو  �سيمازاكي  الياباين  ال�سفري  اعتماد  اأوراق  من 
ال�سفري  واأعرب  اململكة.  لدى  ومقيما  معتمدا  �سفريا 

ك��اورو  ال�سفري  مكتبه  يف  لقائه  خ��الل  البطاينة 
مهامه  يف  والنجاح  بالت�فيق  له  متنياته  اأطيب  عن 
تربط  التي  املتميزة  بالعالقات  م�سيدا  اجلديدة، 
البلدين ال�سديقني. وابدى ا�ستعداد وزارة اخلارجية 

للتعاون من اأجل م�سلحة البلدين ال�سديقني.

*عمان 
اإغ��الق  عمان  يف  فل�سطني  دول��ة  �سفارة  اأعلنت 
اأب�ابها اعتبارا من االحد وعدم متكنها من ا�ستقبال 
املراجعني حتى اإ�سعار اآخر، وذلك بعد ثب�ت اإ�سابة 
املختلفة  ال�����س��ف��ارة  اأق�����س��ام  يف  العاملني  م��ن  ع��دد 

بفريو�س ك�رونا امل�ستجد.
وقالت ال�سفارة، يف بيان �سحايف، اإن هذا االإجراء 
التي  وال�قائية  االحرتازية  االحتياطات  �سمن  ياأتي 

االأردنية  اململكة  لدى  فل�سطني  دولة  �سفارة  تتخذها 
العاملني  و�سالمة  حماية  على  حفاظا  الها�سمية 
وبينت  والزائرين.  واملراجعني  ال�سفارة  يف  وامل�ظفني 
اإنه �سيتم االإعالن عن م�عد ا�ستئناف العمل يف ال�سفارة 
اأب���اب��ه��ا م��ن ج��دي��د ع��رب م�قعها االإل��ك��رتوين  وف��ت��ح 
له  من  كل  لتمكني  بها  اخلا�سة  االإلكرتونية  واملن�سة 
م�سلحة من ا�ستكمال معامالته وطلباته واحتياجاته 

ذات ال�سلة باأق�سام ومكاتب ال�سفارة املختلفة.

*الزرقاء 
نفذ مكتب هيئة تنظيم النقل الربي يف حمافظة 
املعنية،  االأمنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  ال��زرق��اء 
االأحد، حملة تفتي�سية على و�سائط النقل العام يف 
الثاين،  عبداهلل  امللك  وجممع  را�سد،  االأم��ري  جممع 
و�سائط  على  القائمني  التزام  مدى  مراقبة  بهدف 
باأوامر  التاك�سي  و�سيارات  حافالت  من  العام  النقل 
الدفاع. وقالت مديرة مكتب الهيئة يف الزرقاء لبنى 
مركز  رئي�س  وبح�س�ر  احلملة  خ��الل  عبدالهادي 
�سري  ق�سم  واأف��راد  العابد  هيثم  املقدم  املدينة  اأمن 
مع  بالتن�سيق  الهيئة  مكتب  تكليف  مت  اإنه  الزرقاء، 
مدى  متابعة  بهدف  املحافظة  يف  االأمنية  اجلهات 
باأوامر  العام  النقل  و�سائط  على  القائمني  التزام 
ال�سحية  باال�سرتاطات  التزامهم  وم��دى  ال��دف��اع 
على  حفاظا  ك�رونا  فريو�س  نقل  ملنع  االح��رتازي��ة 
خمالفة  مت  ان��ه  مبينة  اجل��م��ي��ع،  و���س��الم��ة  �سحة 
باأوامر  امللتزمني  وتك�سي من غري  �سائق حافلة   170
هذه  اأن  اىل  واأ�سارت  املا�سي.  اخلمي�س  ي�م  الدفاع 
تق�م  التي  الي�مية  احلمالت  اطار  يف  تاأتي  احلملة 
بها الهيئة منذ �سدور اأوامر الدفاع اخلا�سة ب�سرورة 
ت�فر ال�سروط التي يتعني اتباعها يف و�سائط النقل 

العام منها و�سع حاجز جالتيني يف�سل بني ال�سائق 
 75 بن�سبة  الركاب  بتحميل  واالل��ت��زام  وال��رك��اب، 
واملركبات  احلافالت  داخل  املعقمات  وت�فري  باملئة، 
النقل  بعميلة  البدء  قبل  النقل  و�سائط  وتعقيم 
على  والركاب  ال�سائق  والتزام  منها،  االنتهاء  وبعد 
وع��دم  وال��ق��ف��ازات،  الكمامات  ب��ارت��داء  ���س���اء  ح��د 

حتميل اأي راكب ال يرتدي الكمامة.
بحق  اتخاذها  يتم  التي  العق�بات  وبخ�س��س 
حترير  يتم  اأن���ه  ال��ه��ادي،  عبد  بينت  امل��خ��ال��ف��ني، 
تنظيم  ويتم   ، العام  االأم��ن  اأف��راد  قبل  من  خمالفة 
والزامهم مبراجعة هيئة  املخالفني  بكافة  ك�س�فات 
النقل الربي كل ح�سب منطقته وت�قيعه على تعهد 
تنظيم  �سيتم  انه  واأو�سحت  املخالفة.  تكرار  بعدم 
التي  املخالفات  لكافة  ي�مية  تف�سيلية  تقارير 
والتجارة  ال�سناعة  وزارات  وتزويد  ر�سدها  يتم 
واالقت�ساد الرقمي والداخلية بكافة التقارير خالل 
اأنه �سي�سار  24 �ساعة من تاريخ حتريرها. وتابعت، 
اىل ت�سكيل فريق م�سرتك ما بني هيئة تنظيم النقل 
الربي وق�سم ال�سري مك�ن من 4 اأ�سخا�س ملتابعة هذه 
التقارير وتدقيقها ب�سكل ي�مي قبل تزويد ال�زارات 

بها.

الشباب تطلق دورة تدريبية عن القيادة الفاعلة

64  وفاة 5268 إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

الخارجية تتسلم نسخة من 
أوراق اعتماد السفير الياباني

إغالق السفارة الفلسطينية في 
عمان حتى إشعار آخر بسبب كورونا

الزرقاء: حملة تفتيشية على وسائط 
النقل للتأكد من تطبيق أوامر الدفاع
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*عمان 
بالتعاون  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  نظمت 
املم�ل  املحلية  ال�سحية  النظم  ا�ستدامة  م�سروع  مع 
برناجما  الدولية  للتنمية  االأمريكية  ال�كالة  من 
لتنمية  املرئي  االت�سال  تقنية  عرب  خا�سا  تدريبيا 
وتط�ير القدرات التقنية واملهنية للك�ادر العاملة يف 
قطاع امل�ست�سفيات اخلا�سة على التعامل مع جائحة 
اخلا�سة  امل�ست�سفيات  جمعية  رئي�س  َوقال  ك�رونا. 
االردنية  االنباء  ل�كالة  احلم�ري  ف���زي  الدكت�ر 
)برتا(، اإن الربنامج ي�ستهدف جميع الك�ادر الطبية 
فيها  مبا  االأق�سام  جميع  من  امل�ست�سفيات  يف  العاملة 
اأق�سام العناية احلثيثة والط�ارئ واجلراحة العامة 
ويتيح  وغريها،  والت�ليد  والن�سائية  االأطفال  وطب 
لهم فر�س التعلم واال�ستفادة من خربات التعامل مع 
احلاالت  ملر�سى  الالزمة  الرعاية  وتقدمي  االأوبئة 
امل�ؤكدة لك�رونا من جميع االأعمار واحلالة ال�سحية.

واكد احلم�ري، اأن اجلمعية ت�سعى لل��س�ل اىل 
يف  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  من   600 عن  يزيد  ما 
ما يزيد عن ع�سرين م�ست�سفى خا�سا وبخا�سة تلك 
التي مت اعتمادها لل�سياحة العالجية خالل جائحة 
لال�ستجابة  ا�ستعدادا  تاأهيلهم  بهدف  وذلك  ك�رونا 
يف حال تف�سي ال�باء وبخا�سة يف ظل ازدياد اأعداد 
وا�ستمل  االخ���رية.  ب��االآون��ة  اململكة  يف  امل�سابني 
الربنامج بح�سب احلم�ري على اأربعة حماور رئي�سية 
امل���ؤك��دة،  ك���رون��ا  فريو�س  اإ�سابات  مع  التعامل  هي 
ورعاية  بالفريو�س،  امل�سابة  احلامل  امل��راأة  ورعاية 
ال��رع��اي��ة احلثيثة  وت��ق��دمي  امل�����س��اب��ني،  االأط��ف��ال 
اجلمعية  وتقدم  احلرجة.  احل��االت  من  للم�سابني 
هذه التدريبات ب�سكل ا�سب�عي و�ستعقد لغاية انتهاء 
 400 عن  يزيد  ما  ال��دورات  وح�سر  احل��ايل.  العام 
يف  العاملني  ال�سحية  الرعاية  مقدمي  من  م�سارك 

عدد من امل�ست�سفيات اخلا�سة.

*عمان 
الكربى  عمان  اأمانة  با�سم  االإعالمي  الناطق  قال 
م�ظفي  على  املتداول  التعميم  اإن  الرحامنة،  نا�سر 
معها  العاملة  اخلا�سة  وال�سركات  االأم��ان��ة  وعمال 
من  اال�ستثناء  بك�س�فات  اأ�سماوؤهم  املدرجة  ي�سمل 
حلظر  ولي�س  فقط(  )اجلمعة  لي�م  ال�سامل  احلظر 
�سامل ط�يل االأمد. واأ�سار الرحامنة يف ت�سريح اإىل 
اأن الكتاب عمم ب�سرورة حمل م�ظفي وعمال االأمانة 

وال�سركات اخلا�سة العاملة لبطاقاتهم ال�سخ�سية اأو 
االأردنيني  لغري  �سفرهم  ج���ازات  اأو  عملهم  ت�ساريح 
من  ال�سادرة  التعريفية  البطاقة  اإىل  باالإ�سافة 
اأمانة عمان الكربى وال�سركات العاملة معها. واأو�سح 
االأمانة  قبل  من  يتم  االأ�سماء  ك�س�فات  اإع��داد  اأن 
للم�ظفني والعاملني فيها اإ�سافة اإىل م�ظفي وعاملي 
ال�سركات العاملة مع االأمانة الذين ت�ست�جب طبيعة 
عملهم العمل خالل فرتة احلظر ال�سامل ي�م اجلمعة.

*وكاالت
م�س�ؤولية  بالكمامة  االل��ت��زام  ي�سكل 
لل�قاية  واجتماعية  ووطنية  اأخالقية 
من فريو�س ك�رونا واحلد من انت�ساره، ويقع 
ب��اإج��راءات  التقيد  امل�اطنني  عاتق  على 
االأول  الدفاع  خط  فه�  العامة،  ال�سالمة 
هذا  �سر  م��ن  ال���ط��ن  وحماية  حلمايتهم 

ال�باء، وفقا خلرباء.
عبداهلل  امللك  جاللة  حديث  وت�سدر 
ب��اج��راءات  االل��ت��زام  اأهمية  ع��ن  ال��ث��اين 
ال���ق��اي��ة م��ن ك����رون���ا وخ��ا���س��ة ارت����داء 
االجتماعي،  الت�ا�سل  م���اق��ع  الكمامة، 
“#الكمامة_ ها�ستاق  لت�سّدر  اإ�سافة 
اخل���������ط_االول” ع���رب ت��ل��ك امل����اق���ع، 
االلتزام  ب�سرورة  جاللته  حلديث  تاأكيدا 
باالجراءات ال�قائية للتخفيف من ارتفاع 

اال�سابات املحلية بك�رونا.
عميد كلية االإعالم يف جامعة الريم�ك 
املن�س�ر  اإن  قال  الطاهات،  خلف  الدكت�ر 
وه�  امل��ل��ك  بجاللة  اخل��ا���س  االل��ك��رتوين 
اأبناء ال�طن على االلتزام بالكمامة  يحث 
و����س���روط ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة، 
الت�ا�سل  م�اقع  على  كبري  باهتمام  حظي 
يف  امل���اق��ع  ه��ذه  دور  مبينا  االج��ت��م��اع��ي، 
يف  واأثرها  اال�ستثنائية  الظروف  هذه  ظل 
للراأي  املطل�بة  للر�سائل  اإي�سالها  �سرعة 

العام وت�جيهه باالجتاه ال�سحيح.
احلك�مية  االإج���راءات  ان  على  واأك��د 
ارمة يف قان�ن الدفاع االأخري واملتمّثلة  ال�سّ
بتف�ي�س وزير ال�سحة ب��سع اليد على اأي 
م�ست�سفى ال�ستقبال مر�سى ك�رونا، واإعادة 
وت�جيه  االأزمات،  اإدارة  ملركز  ك�رونا  ملف 
ال�سلطات التنفيذية واالأمنية ملخالفة غري 
امللتزمني بالكمامة، اإ�سافة ملخالفة اجلهات 
امللتزمة  غري  واملحالت  لالأماكن  الرقابية 
ه�  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  ب�سروط 
انت�سار  من  احلد  يف  جاد  االأردن  اأن  تاأكيد 
فريو�س ك�رونا وحماية امل�اطن من ال�باء.
واحُلميات  املُعدية  االأمرا�س  م�ست�سار 

جمال  الدكت�ر  وااللتهابات(  )اجلرث�مية 
الرحمي، قال اإنه ما زال لدى البع�س عدم 
ما  اجل�سدي،  والتباعد  بالكمامات  التزام 
اأّدى لزيادة عدد االإ�سابات وال�فيات ب�سكل 
االأوىل  املرتبة  يف  واأ�سبحنا  ي�ميا،  كبري 
اال�سابات  ع��دد  ت�سجيل  حيث  من  عامليا 

بالن�سبة لعدد ال�سكان.
اأ�ستاذا  يعمل  ال��ذي  الرحمي  الدكت�ر 
كلية  يف  املُعدية  االأم��را���س  لطب  م�ساركا 
اأنه  اإىل  اأ�سار  االأردن��ي��ة،  باجلامعة  الطب 
االحرتازية  االإج��راءات  من  الرغم  وعلى 
اال�ستحقاق  بعد  احلك�مة  اأق��ّرت��ه��ا  التي 
لعدة  ب��االإغ��الق  لالنتخابات،  الد�ست�ري 
بعدم  البع�س  ي��ردع  مل  ذل��ك  اأّن  اإال  اأي��ام، 
اإذ  ع��ق��ب��اه،  يحمد  ال  اأم���ر  وه���  جتمعهم، 
نت�قع يف االيام املقبلة ظه�ر تاأثريات ذلك 

التجمع، بازدياد اأعداد احلاالت امل�سابة.
املر�س  انت�سار  من  احلد  اأن  اإىل  واأ�سار 
ووع��ي  ب��االل��ت��زام  يكمن  م��ن��ه  وال���ق��اي��ة 
ب��ارت��داء  ال��ذات��ي��ة  وم�س�ؤوليته  امل���اط��ن 
وترك  التجمع  وعدم  والقفازات  الكمامات 
عدد  اأن  مبينا  والتعقيم،  اأم���ان  م�سافة 
بف�سل  بالت�ساعد  مر�سحة  اال���س��اب��ات 
بتلك  االل���ت���زام  ع���دم  ح���ال  يف  ال�����س��ت��اء 
االإج������راءات. وب��ني اأه��م��ي��ة االج����راءات 
الرادعة �س�اء بعق�بات مالية اأو ت�قيفية، 
الع�س�ائية  الفح��سات  وق��ف  اإىل  داعيا 
ل��الن��ت�����س��ار امل��ج��ت��م��ع��ي وت����ف���ري االأم������ال 
لتتح�ل  الطبية،  وال��ك���ادر  واالإم��ك��ان��ات 
خمتلف  يف  للم�ؤ�س�سات  مراقبة  نقاط  اإىل 
القطاعات ب�سكل دوري، ومعاقبة املخالفني 
اال�سابة  ح��االت  ازدي���اد  اأن  ذل��ك  منهم، 

�ست�سّكل عبئا على الدولة.
املعل�مات  نظم  يف  واالكادميي  الباحث 
االدارية واخلبري يف ادارة املخاطر الدكت�ر 
االأردن  تاأثر  بني  الذنيبات،  ي��سف  معاذ 
حيث  كبري  ب�سكل  لل�باء  الثانية  بامل�جة 

تف�سى الفريو�س ن�سبيا.
املنا�سبة  اال�سرتاتيجية  اأن  واأو���س��ح 

امل�اجهة  هي  الراهنة  االأزم��ة  مع  للتعامل 
اأن��ه  م�سيفا  االأط����راف،  جميع  مب�ساركة 
ت��ام  ب�سكل  امل���ؤ���س�����س��ات  ال��ت��زام  م��ن  الب���د 
حتى  احل��ك���م��ي��ة  ال��ت���ج��ي��ه��ات  بتطبيق 
امل�س�ؤولية،  طائلة  وحتت  امل�ؤ�س�سات،  داخل 
م�اجهة  م��ن  لتمكينها  احل��ك���م��ة  ودع���م 
امل�اطن  التزام  اأهمية  وبني  االزم��ة.  هذه 
كامل  ب�سكل  ال���ق��ائ��ي��ة  ب����االإج����راءات 
عملية  يف  احلك�مة  وم�ساركة  وم�ستمر، 
الرقابة واالبالغ عن املخالفني، اإ�سافة اإىل 
امل�س�ؤولية االأخالقية التي تقع على عاتق 
باإ�سابتهم  ي�ستبه�ن  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س 
وعدم  ال��ت��ام،  املنزيل  بالعزل  بالفريو�س 
طائلة  وحت��ت  نهائيا  االآخ��ري��ن  خمالطة 

امل�س�ؤولية النظامية.
عامر  الدكت�ر  االجتماع  علم  اأخ�سائي 
الع�رتاين قال اإنه بالرغم من خروج العقل 
اجلمعّي من دائرة ال�سّك اأو التقليل من �ساأن 
على  ُي�سّر  زال  ال  البع�س  اأّن  اإاّل  الفريو�س، 

اإحداث الثقب يف ج�سم ال�سفينة.
واأ�ساف: ال زالت بع�س ال�سل�كيات غري 
امل�س�ؤولة ت�سهم يف زيادة اأعداد االإ�سابات، 
الطبية  الك�ادر  اأكتاف  على  احلمل  والقاء 
�ساءت  من  واإنعا�س  التق�سي،  اأنهكها  التي 
االأخ��ط��ر،  احل���ّد  اإىل  ال�سحية  حالتهم 
وم��ت��اب��ع��ة امل�����س��اب��ني يف احل��ج��ر امل��ن��زيل، 
اأّث��رت  عاملية  كارثة  من  باملجتمع  للنجاة 
العامل  اأّن  واأو�سح  املجاالت.  خمتلف  على 
باأ�سره الي�م يدخل اأعتاب مرحلة �سديدة 
اخل��ط���رة م��ن م��راح��ل ت��ط��ّ�ر ال��ف��ريو���س، 
الذي  املقدار  �س�ى  االآن  منه  منلك  ال  فاإننا 
ال�قاية، ومع اقرتاب  باإجراءات  نلتزم به 
االأخالقية  امل�س�ؤولية  ف��اإّن  ال�ستاء  ف�سل 
اآليات  تفعيل  على  والقدرة  واالجتماعية 
باتت  ال�قاية،  ل�سل�كيات  الذاتي  ال�سبط 
اأكرث اإحلاحًا من ذي قبل، ما يتطلب اتخاذ 
ال�قاية  مبعايري  االل��ت��زام  درج��ات  اأعلى 
الفردية. و�سدد على �سرورة اإعالن الفرد 
خمالطيه،  لتحذير  اإ�سابته  حقيقة  عن 

املنزيل  باحلجر  اأنف�سهم  املخالطني  واإلزام 
الزيارات  واخت�سار   ، االحتياط  باب  من 
الزواج  منا�سبات  يف  العائلية  والتجمعات 
اأمانًا  ال�سبيل االأكرث  ُتعترب  والعزاء، والتي 
هذه  بع�س  بدت  »واإن  الراهن.  ال�قت  يف 
النف�سي  ال�سعيد  على  م�ؤملة  االإج���راءات 
يف  العالقات  ج�هر  اأّن  اإاّلأ  واالجتماعي، 
الكثري  اإب���داء  يتطلب  ال��ظ��روف  ه��ذه  مثل 
واالأخالقي،  الذاتي  وال�سبط  ال�عي  من 
الذي  بال�طن  ن��راأف  اأن  جميعًا  علينا  واإّن 
االأمل وه�  يحت�سن بني جناحية كثريًا من 
يخ��س املحنة تل� االأخرى”، وفقا للدكت�ر 
اأن  كم�اطنني  علينا  اأنه  وبني  الع�رتاين. 
اإدارة  يف  احلقيقي  لل�سريك  م��ث��ااًل  نك�ن 
من  ُتبذل  التي  اجله�د  جانب  اإىل  االأزم��ة 
االأجهزة احلك�مية كافة، والتي تدرجت يف 
بح�سب  الدفاع  اأوامر  خالل  من  اإجراءاتها 
تطّ�ر احلالة ال�بائية، هادفة اإىل امل�ازنة 
بني متطلبات ال��سع ال�سحي، واحلاجة اإىل 
ميثل  ال��ذي  االقت�سادي،  ال��سع  ا�ستمرار 
م�سطرة  الفقري،  وع��م���ده  املجتمع  رئ��ة 
االإج����راءات  تفعيل  اإىل  ذل��ك  �سبيل  يف 
على  حفاظًا  املخالفني،  بحق  القان�نية 

�سحة اأفراد املجتمع و�سالمتهم.
املحامي الدكت�ر عاطف الع�املة، قال 
االإ���س��اب��ات  خ��الل  م��ن  للجميع  يتبني  اإن��ه 
املت�سارعة ب�سكل ملح�ظ اإعادة ح�ساباتنا، 
فه� م�ؤ�سر خطري يف ظل االإجراءات م�سريا 
يف  حم��دودة  احلك�مية  اخل��ي��ارات  ان  اىل 
هذا املجال، وال متلك احلك�مة اإال املراهنة 
على وعي امل�اطن يف التعامل مع الفريو�س، 
عن  الرج�ع  اىل  ودعا  انت�ساره.  من  واحلد 
مع  التعامل  يف  ال�سلبية  ت�سرفاتنا  بع�س 
ك�رونا، وتقييم واقعنا احلايل، م�سريا اإىل 
اأنه اذا ا�ستمر ال��سع من المباالة البع�س، 
اإج���راءات  ات��خ��اذ  م��ن  احلك�مة  نل�م  فلن 
م�سددة، من بينها احلظر ال�سامل، لل�سيطرة 

على ال�باء واحلفاظ على �سحة امل�اطن. 
)برتا- من ب�سرى نريوخ(

*عّمان 
 100 ال���  قائمة  على  اأردن��ي��ًا   36 ح��ل 
م���ؤل��ف وب��اح��ث االأك���رث ت��اأث��ريًا يف العامل 
العربي، وفق تقرير اأ�سدره »معامل التاأثري 
واال�ست�سهادات املرجعية للمجالت العلمية 

العربية )ار�سيف Arcif  لعام 2020(
اأح��د  وه���  “ار�سيف”،  تقرير  وق���ال 
لالإنتاج  “معرفة”  بيانات  قاعدة  مبادرات 
وباحثًا  م�ؤلفًا   36 اإن  العلمي،  واملحت�ى 
قائمة  على  متعددة  مراتب  احتل�ا  اأردنيًا 
ال� 100 م�ؤلف وباحث عربي االأكرث تاأثريًا 

وا�ست�سهادًا مب�ؤلفاتهم العلمية.
اأردنيات  ن�ساء   6 اأن  التقرير  وا�ساف 
كّن من بني ال� 36 اأردنيًا، معتربًا ما حققنه 
مبثابة االأ�سا�س لتط�ر دور املراأة االأردنية 
واالأك��ادمي��ي  العلمي  والبحث  االإن��ت��اج  يف 

العربي.
وف��ح�����س��ت ال���ف���رق ال��ع��ل��م��ي��ة مل��ع��ام��ل 
والبحثي ل�  152  العلمي  “ار�سيف” االإنتاج 

الف م�ؤلف عربي، ن�سرت اأعمالهم عرب 306 
اأعمال  ا�ستطاعت  وبحثية،  علمية  مقاالت 
معايري  جت��اوز  منهم  م�ؤلف  الف  400ر17  
م�ؤلفًا   1845 بينهم  م��ن  ك��ان  االع��ت��م��اد،  

اأردنيًا.
امل�ؤلفني  قائمة  اإىل   ال��س�ل   وميكن 
عرب  ت��اأث��ريًا،  االأك���رث  ال��ع��رب  والباحثني 
http://emarefa.net/ ال��راب��ط: 

/arcif
اأ�س�س  الذي  “ار�سيف”،  معامل  ويقي�س 
للمجالت  الن�س�بية  االأهمية   ،2013 عام 
حقله�ا  جم��ال  �سمن  امل��ح��ّك��م��ة،  العلمية 
عامليًا،  معيارًا   31 اإىل  ا�ستنادًا  املعرف�ي، 
�سار تطبيقها على نح� 5100 جملة علمية 
هيئة   1400 عن  ت�سدر  عربية،  وبحثية 
دول��ة   20 على  م���زع��ة  وبحثية  علمية 

عربية.
وقال رئي�س مبادرة “ار�سيف”  الدكت�ر 
ك�سف  ار�سيف   معامل  اإن  اخلزندار،  �سامي 

ال�سعيد  على  عديدة،  حقائق  عن  النقاب 
ط�ياًل  ظلت  العربي،  واالأك��ادمي��ي  العلمي 
م�ؤ�سرات  وج�د  لعدم  نتيجة  الغياب،  طي 
االإنتاج  حقائق  تظهري  على  ق��ادرة  قيا�س 

العلمي العربي«.
ار�سيف  ت��ق��ري��ر  اأن  اخل���زن���دار  وب���ني 
واأك���رث  ج��دي��دة  مب�����س��ام��ني  ج���اء   2020
م�سح  اإىل  ا�ستندت  �سابقاته،  عن  �سم�لية 
العربي،  العلمي  ل��الإن��ت��اج  ون���ع��ي  �سخم 
وك�سفت النقاب عن حجم تاأثري الباحثني 

وامل�ؤلفني العرب.
ويف وقت �سابق، ك�سف معامل “ار�سيف” 
االأوىل  املرتبة  االأردن  حتقيق  عن  النقاب 
للعام  ال��ت��اأث��ري  ملعامل  ال��ع��ام  امل���ؤ���س��ر  على 
االأوىل  املرتبة  حتقيقه  وكذلك  احل��ايل، 
االقت�سادية  “العل�م  جم��ايل  يف  عربيًا 
العل�م  و”  االأعمال”  واإدارة  وامل��ال��ي��ة 

الرتب�ية ».
الإ���س��راف  “ار�سيف”  معامل  ويخ�سع   

“املكتب  ل�  ممثلني  ي�سم  علمي”،  “جمل�س 
ببريوت”،  الي�ني�سك�  ملنظمة  االإقليمي 
ا���س��ي��ا  ل��غ��رب  امل��ت��ح��دة  االأمم  و”جلنة 
اال�سكندرية”،  و”مكتبة  )االإ�سك�ا(”، 
العاملية- املتخ�س�سة  املكتبات  و”جمعية 

“معرفة”،  بيانات  فرع اخلليج”، و”قاعدة 
ف�ساًل عن خرباء واأكادمييني من عدة دول 

عربية واأجنبية.
منذ   ،»Arcif “ار�س�يف  واأ���س��ه��م 
العربي  العلمي  االإن��ت��اج  نقل  يف  اإط��الق��ه، 
به  معرتف  اإنتاج  اإىل  مرئي  غري  حيز  من 
“امل�سداقية واملعايري  عامليًا، خا�سة يف ظل 

العلمية الدقيقة” التي ي�ستند اإليها.
عرب  ال��ب��ي��ان�����ات  “ار�س�يف”  وي��ق��دم 
االط�الع  تتيح  متط�رة”،  رقمية  “من�س�ة 
والتقارير  امل���ؤ���س�����رات  م��ن  ال��ع��دي��د  على 
ال��راب��ط  ع��رب  ال��ب��ي��ان��ات،  ب��ه��ذه  اخلا�س�ة 
http://emarefa.net/ :االإلكرتوين

.  /arcif

*عمان 
نقابة  ف��رع  يف  املهند�سني  ت��دري��ب  م��رك��ز  عقد 
مع  بالتعاون  معان،  مبحافظة  االأردنيني  املهند�سني 
مركز التدريب يف نقابة املهند�سني اللبنانيني، ور�سة 
معل�مات  منذجة  يف  »مقدمة  بعن�ان  بعد،  عن  عمل 
االردن  من  ومهند�سة  مهند�سا   70 مب�ساركة  البناء«، 
ف�زي  املهند�س  املهند�سني  نقيب  نائب  وقال  ولبنان. 
م�سعد خالل افتتاح اجلل�سة التي عقدت اإن منذجة 
معل�مات البناء من امل��س�عات الهامة التي ال بد من 
اخلليج  دول  كباقي  االردن،  يف  كبري  ب�سكل  تطبيقها 
على  تطبيقها  فر�س  يتم  حيث  واوروب����ا  العربي 

امل�ساريع الكبرية واملتخ�س�سة. 
البناء  معل�مات  منذجة  اأن  اإىل  م�سعد  واأ���س��ار 
تعترب عامال رئي�سيا حلل امل�سكالت التي ن�سهدها بني 
تطبق  ك�نها  املحلية،  واحلك�مات  املقاوالت  �سركات 
على امل�ساريع يف جميع مراحلها ابتداء من الت�سميم 
وال�قت  الكلفة  تخفي�س  يف  وت�ساهم  والتنفيذ، 
التغريية  االوامر  وجتنب  االعمال  على  وال�سيطرة 
اإىل  اإ�سافة  العمل،  مراحل  خالل  املخاطر  وتقليل 
عمر  خالل  وال�سيانة  البناء  ادارة  عمليات  ت�سهيل 
ان  الذي ميتد اىل اكرث من 50 عاما، مبينا  امل�سروع 
منذجة معل�مات البناء ميكن تطبيقها على م�ساريع 

خدمات البنية يف املدن ولي�س على املباين فقط.
من جهتها، ا�سارت مديرة مركز تدريب املهند�سني 
املركز يحر�س على  ان  الكيالين اىل  �سمر  املهند�سة 
وور�سات  الندوات  خالل  من  الزمالء  مع  الت�ا�سل 
العمل الت�ع�ية التي تهدف اىل التاأطري والت�ا�سل 
دورا  يلعب  املركز  ان  م�ؤكدًة  باملعل�مات،  والت�سارك 
امل�ستمر  والتعليم  ال��ت��دري��ب  جم���االت  يف  حم���ري��ا 
وتقدمي برامج تخ�س�سية هند�سية جلميع املجاالت.

وال�سراكة،  للتن�سيق  يهدف  املركز  اإن  واأ�سافت 
بنقابة  مرتبط  وه�  وعامليًا  واقليمًا  حمليًا  �س�اء 
خالل  ومن  العامل  يف  ونظرائها  االردنيني  املهند�سني 
جلان االرتباط التي تت�زع يف خمتلف انحاء العامل، 

ويحظى باعتماديات عربية وعاملية.
البناء  معل�مات  منذجة  اهمية  الكيالين  وبينت 
وا�ستخدام  تط�ير  هدفها  الن  تعاريفها  بجميع 
والبناء  الت�سميم  ملحاكاة  الكمبي�تر  برجميات 

والت�سغيل للمن�ساأة.
نقابة  ف��رع  جمل�س  رئي�س  اأث��ن��ى  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
املهند�سني يف حمافظة معان املهند�س حممد ال�سمري، 
ملا  املحا�سرات  هذه  مثل  اثراء  يف  املركز  جه�د  على 
لها من دور هام وحي�ي يف الث�رة العلمية اجلديدة 

يف هذا النطاق.

*عمان 
ملديرية  التابع  الق�ي�سمة  �سابات  مركز  عقد 
�سباب حمافظة العا�سمة عرب زووم، جل�سة ح�ارية 

ح�ل االأوراق النقا�سية امللكية.
اأن  االح���د،  بيان  يف  ال�سباب  وزارة  واو�سحت 
الكفاوين  راك��ان  املحامي  قدمها  احل�ارية  اجلل�سة 

و�سارك فيها 30 �سابا و�سابة.
حمت�ى  ح�ل  اجلل�سة  خالل  الكفاوين  وحتدث 
م�سرية  يف  اهمية  م��ن  لها  وم��ا  النقا�سية  االوراق 
الدميقراطية يف �سنع  وامل�ساركة  ال�سيا�سي  اال�سالح 

التي  الدميقراطية  معنى  فهم  �سرورة  واكد  القرار. 
واعد  م�ستقبل  وبناء  وا�ستقرار  ازده��ار  على  تعمل 
الأبنائنا االردنيني الأن الرثوة الب�سرية هي اهم م�رد 
من م�ارد اململكة. من جهتها، بينت رئي�سة املركز رنا 
�ساهني ل� )برتا(، اهمية االطالع على جميع االوراق 
الثاين،  امللك عبداهلل  التي قدمها جاللة  النقا�سية 
والتي ي�سعى من خاللها اىل حتفيز ح�ار وطني ح�ل 
التي  الدميقراطي  التح�ل  وعملية  اال�سالح  م�سرية 
مير بها االأردن بهدف بناء الت�افق وتعزيز امل�ساركة 

ال�سعبية يف �سنع القرار.

*الدوحة 
ت�ست�سيف العا�سمة القطرية الدوحة الثالثاء، 
وهي  االأردن،  مب�ساركة  الذكية  للمدن  عاملية  قمة 
يف  بالبحث  تخت�س  املنطقة  يف  ن�عها  من  قمة  اأول 
اأوق��ات  يف  ا  خ�س��سً ودوره���ا،  الذكية  امل��دن  مفه�م 
م�سريب  �سركة  وقالت  بعدها.  وما  ك�رونا  جائحة 
والعل�م  للرتبية  قطر  مل�ؤ�س�سة  التابعة  العقارية 
بيان  يف  للقمة  املنظمة  اجلهة  املجتمع،  وتنمية 
تقنية  عرب  �ستعقد  القمة  اأعمال  اإن  االح��د،  الي�م 
االت�سال املرئي، فيما ت�ست�سيف خرباء ومتخ�س�سني 
ممثل�ن  بينهم  من  العامل،  اأرجاء  وخمتلف  قطر  من 
اأم�سرتدام  منها  العامل  ح�ل  رائ��دة  ذكية  مدن  عن 
قمة  ُتعترب  للبيان،  ووفقا  و�سنغاف�رة.  وم��سك� 
الدوحة للمدن الذكية فر�سة مهمة لقادة ال�سناعة 
مل�ساركة  املعل�مات  تكن�ل�جيا  يف  واملتخ�س�سني 
االأفكار والبحث يف امل�ا�سيع ذات ال�سلة والعمل على 
و�سع اإطار يحدد ت�جهات املدن الذكية يف امل�ستقبل. 
اآراء  اإىل  لال�ستماع  فريدة  من�سة  القمة  ت�سكل  كما 

واملط�رين  التكن�ل�جيا  ورواد  املبتكرين  وجت��ارب 
البناء  قطاع  يف  واأثرها  التكن�ل�جية  احلل�ل  ح�ل 
اال�ستفادة  اأهمية  على  القمة  وتركز  والعقارات. 
اإن�ساء املدن واأثرها على  من التقدم التكن�ل�جي يف 
ج�دة حياة ال�سكان وم�ست�ى االأمن وال�سالمة الذي 
مب�ساركة  نقا�سية  حلقات  القمة  ت�سهد  كما  ت�فره، 
مثل  مهمة،  م�ا�سيع  يف  للبحث  ومتخ�س�سني  خرباء 
واأهمية  الذكية  املدن  يف  ال�سيرباين  االأمن  م��س�ع 
وتبحث  ال�سكان،  حياة  اإىل  الرقمي  الذكاء  اإ�سافة 
وا�ستخدام  التنقل  م��س�ع  يف  الثانية  اجلل�سة 
الذكية  املدن  تقدم  وكيف  القيادة  ذاتية  املركبات 
و�ستبحث  النقل.   ل��سائل  ج��دي��ًدا  اأع��م��ال  من���ذج 
واال�ستدامة..  “االبتكار  م��س�ع  الثالثة  اجلل�سة 
فيما  املناخ”،  تغرّي  اإىل  احلياة  منط  يف  التح�ل  من 
املدن  ا�ستعداد  ح�ل  خا�سة  بجل�سة  القمة  تختتم 
اأن  ملدينة  ميكن  وكيف  ما،  جائحة  مل�اجهة  الذكية 
ت�سمد يف حالة االإقفال التام ومدى جاهزية املدن 

الذكية للتعامل مع اجلائحة وغريها.

*عمان 
اخليار  اأ�سعار  تبقى  اأن  الزراعة  وزارة  ت�قعت 
والبطاطا  احلل�ة  والفلفل  وال��ب��اذجن��ان  والك��سا 
من  الفرتة  هذه  ملثل  اأ�سعارها  معدالت  �سمن  والث�م 
متابعة  خ��الل  اإن��ه  بيان  يف  ال����زارة  وقالت  ال��ع��ام. 
املركزية  االأ�س�اق  اإىل  ُت�رد  التي  الي�مية  الكميات 
اأن كميات اخل�سار تغطي  وت�قعات االإنتاج، يالحظ 
خا�سة  االأ�سناف  معظم  من  املحلي  ال�س�ق  حاجة 

واملناطق  االأردن  وادي  مناطق  يف  االإنتاج  زيادة  مع 
باإنتاج  واجل��ف��ر  وال��ق���ي��رة  رم  وادي  يف  اجلن�بية 

البطاطا.
البندورة  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  ا�ستمرار  ورج��ح��ت 
 30( والب�سل  قر�سًا(   50( والزهرة  قر�سًا(   30(
لهذه  معدالتها  عن  باملئة   15 ح�ل  بن�سب  قر�سًا( 
للم�ست�ى  ذل��ك  بعد  تع�د  اأ�سب�عني  مل��دة  الفرتة 

االعتيادي.

برامج تدريبية لكوادر المستشفيات الخاصة 
لتعزيز القدرات للتعامل مع كورونا

األمانة توضح حول التعميم المتعلق 
بعمل موظفيها في حظر الجمعة

خبراء: االلتزام بالكمامة مسؤولية 
أخالقية ووطنية لمحاربة كورونا

»ارسيف«: 36 أردنيًا بين الـ 100 مؤلِّف 
األكثر تأثيرًا عربيًا

نقابة المهندسين تنظم ورشة 
عن نمذجة معلومات البناء

شابات القويسمة تعقد جلسة حوارية 
حول األوراق النقاشية الملكية

االردن يشارك بقمة المدن 
الذكية في الدوحة الثالثاء

توقعات وزارة الزراعة ألسعار 
الخضار والفواكه للفترة المقبلة

*عمان 
ح���اري��ة،  جل�سة  يف  م�����س��ارك���ن  دع��ا 
نّظمها منتدى الفكر العربي، عرب االت�سال 
تخ�سي�س  ���س��رورة  اإىل  »زووم«،  امل��رئ��ي 
امل��دار���س  يف  الفل�سفة  لتدري�س  مناهج 

واجلامعات.
�سادر  بيان  بح�سب  امل�سارك�ن  واأ�سار 
التي  اجلل�سة  يف  االح����د،  امل��ن��ت��دى  ع��ن 
الي�م  مبنا�سبة  م���ؤخ��را،  املنتدى  عقدها 
للفل�سفة،  العاملي  والي�م  للت�سامح  العاملي 
التمييز  م��ظ��اه��ر  اإل���غ���اء  اأه��م��ي��ة  اإىل 
اأثنية  اأو  طائفية  الأ�سباب  واال�ستعالء 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  غ��ريه��ا،  اأو  ل��غ���ي��ة  اأو 
جتّنب  على  والعمل  االإن�سانية،  الكرامة 
اإزه��اق  من  فيها  مبا  واحل��روب  النزاعات 
التي تتكبدها  الباهظة  واالأثمان  االأرواح 

املجتمعات نتيجة الكراهية.
واأكدوا يف اجلل�سة التي اأدارها االأمني 
حم�ر،  اأب�  حممد  الدكت�ر  للمنتدى  العام 
وج�ب حت�يل التعددية يف العامل العربي 
وماأ�س�سة  االختالف،  من  ب��داًل  تنّ�ع  اإىل 

الأنه  وحتقيقه،  الت�سامح  اأج��ل  من  العمل 
حمك�م بالقيم والف�سائل.

ثقافة  اأن  ح��م���ر  اب���  ال��دك��ت���ر  وب��ني 
ال�سلم، كما ت�ؤكدها اأدبيات االأمم املتحدة، 
ال�اجب االأخالقي  م�سدرها ال ينح�سر يف 
ال�سيا�سية  ال�اجبات  هناك  واإمن��ا  فقط، 

والقان�نية.
“نداء  جاء  املعاين  بهذه  اإن��ه  واأ�ساف 
الفكر  منتدى  م�ؤمتر  عن  املنبثق  عّمان” 
العربي بعن�ان “امل�اطنة احلا�سنة للتن�ع 
واحلل”،  االإ�سكالية  العربي:  املجال  يف 
الذي نّظمه املنتدى العام احلايل ليبحث يف 
امل�اطنة  اإزاء  واحلل�ل  وامل�سكالت  االأ�س�س 
للدولة  االأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  باعتبارها 

القان�ن،  حكم  على  القائمة  الع�سرية 
يف  الثقافية  املجم�عات  حق�ق  واح��رتام 
جمتمعات التعددية، ما يعني اإلغاء مظاهر 
وحتقيق  ا�سباب،  الأي  واال�ستعالء  التمييز 
حق�ق  منظ�مة  وفق  االإن�سانية  الكرامة 

االإن�سان.
جامعة  رئي�س  نائب  ق��ال  جهته،  م��ن 
حق�ق االإن�سان والالعنف يف بريوت وع�س� 
عبداحل�سني  الدكت�ر  العراق  من  املنتدى 
�سعبان خالل حديثه عن فل�سفة الت�سامح، 
اأي  من  اأك��رث  الت�سامح  اإىل  “بحاجة  اإننا 
تزايد  يف  والالت�سامح  فالعنف  م�سى،  وقت 
والتع�سب  الهيمنة  ن��ه��ج  ظ��ل  يف  غ��ري��ب 
االمر  وال��دويل،  االإقليمي  امل�ست�يني  على 
حد  ل��سع  م�ساعفًا  جهدًا  ي�ست�جب  الذي 

بحاجة  واالأم��ر  اخلطرية،  الظ�اهر  لتلك 
وبحق�قه،  ب��االآخ��ر  واإق����رار  انفتاح  اإىل 
خ�س��سًا اإذا ما حتّ�لت مبادئ الت�سامح اإىل 
االعرتاف  يتم  وترب�ية،  قان�نية  ق�اعد 
ووف��ق  املجتمع  ج��ان��ب  م��ن  بها  واالل��ت��زام 

مبادئ حكم القان�ن«.
لبناء  االأ�س�س  بع�س  �سعبان  وناق�س 
“ن�سبية  منها  العربي،  العامل  يف  الت�سامح 
اخلطاأ  مبداأ  ب��اإق��رار  تتعلق  التي  املعرفة 
وال���������س�����اب، وال���ب���ح���ث ع���ن احل��ق��ي��ق��ة 
النقا�س  طريق  عن  مبقاربتها  واالع��رتاف 
اخلطاأ  عن  الع�سمة  فكرة  ونبذ  واجل��دل، 
اإىل  اإ�سافة  الب�سر،  طبيعة  تنايف  الأن��ه��ا 
وعدم  العدل  و�سمان  التعددية  اح��رتام 
والق�ساء  الت�سريع  يف  االأفراد  بني  التمييز 

واالإدارة، واالإقرار بحق االختالف واتخاذ 
ثقاقة  و�سّخ  االآخرين،  من  ايجابي  م�قف 
البيئة  وت���ف��ري  التعليم،  ع��رب  الت�سامح 

املنا�سبة لها«.
ال��ع��دي��د من  و���س��ارك يف احل����اري���ة، 
املنتدى  يف  اأع�ساء  بينهم  العرب،  املثقفني 
الدكت�ر علي فخرو  �سابق�ن، وهم  ووزراء 
من  �س�كات  خالد  والدكت�ر  البحرين،  من 
ت�ن�س، والدكت�ر حممد اأحمد املخاليف من 
للح�ار  العربي  الفريق  عام  واأمني  اليمن، 
ريا�س  الدكت�ر  الق�س  امل�سيحي  االإ�سالمي 
العراقي  واالأكادميي  لبنان،  من  جرج�ر 
�سمري  املهند�س  اإىل  اإ�سافة  ج���ّزاع،  ط��ه 
من  ال���داوود  هايل  وال��دك��ت���ر  حبا�سنة، 

االأردن.

مثقفون عرب يدعون لتدريس 
الفلسفة في المدارس والجامعات
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*عمان 
والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  اأطلقت 
االأردن��ي��ة،  االأ�سنان  اأط��ب��اء  نقابة  مع  بالتعاون 
التعامل  للتحذير من  االأحد، فيلمًا ت�ع�يًا ق�سريًا 
معاجلة  لبطاقات  تروج  مرخ�سة  غري  �سركات  مع 

م�سبقًا. مدف�عة  اأ�سنان 
امل�قع  على  املن�س�ر  الفيلم  هذا  اإ�سدار  وجاء 
https://www.mit.( لل�زارة  االإلكرتوين 

الفي�سب�ك  ع��ل��ى  �سفحتها  وع��ل��ى   )gov.jo
https://www.facebook.com/(

على  ال���زارة  حر�س  اإط��ار  يف   )mit.gov.jo
اخلدمات  اأف�سل  على  امل�اطنني  ح�س�ل  �سمان 
التاأمني  �سركات  خالل  من  للم�اطنني  التاأمينية 

امل�ساندة  التاأمينية  اخلدمات  ومقدمي  املرخ�سة 
املرخ�سني.

�سك�ى  ال���زارة  تلقي  بعد  الفيلم  اإط��الق  ومت 
الت�س�يق  �سركات  بع�س  ح�ل  النقابة  من  مقدمة 
م�سبقًا  م��دف���ع��ة  ب��ط��اق��ات  ب��رتوي��ج  ت��ق���م  ال��ت��ي 
اأ�سنان”  “تاأمني  ت�سمية  حتت  االأ�سنان  ملعاجلات 
بطاقات  جمرد  ال�اقع  يف  البطاقات  هذه  بينما 
التاأمني  �سركات  بها  املعاجلة ال تعرتف  خ�سم على 
الطبية  اخلدمات  مقدم�  معها  يتعامل  ال  وبالتايل 
ع��ل��ى اأن��ه��ا وث��ائ��ق ت��اأم��ني ب��ل جم��رد ا���س��رتاك��ات 
تكاليف  ع��ل��ى  حم����دود  خ�����س��م  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س���ل 
عن  النظر  بغ�س  ال�ِسنّية  اأو  الطبية  املعاجلة 
مُيثل  وال��ذي  املقدمة  العالجية  اخلدمة  ن�عية 

حامل  يح�سل  ال  اإذ  م�سرتيها،  ملال  هدرًا  �سراوؤها 
هذه البطاقة وُمعال�ه على تغطية تاأمينية طبية 
باإ�سدار  التاأمني  �سركات  تق�م  باملقابل  فعلية. 
تاأمينية  تغطية  وت�فري  الطبي  التاأمني  وثائق 
التاأمني  وثائق  حلاملي  و�ساملة  م�ث�قة  طبية 
يف  تدفعها  اأو  يدفع�نها  اأق�ساط  مقابل  وُمعاليهم 
اعتبارية  جهٌة  اجلماعي  الطبي  التاأمني  حاالت 
على  احل�س�ل  بعد  وذلك  وُمعاليهم،  م�ظفيها  عن 
اإدارة  ال�ثائق من  الالزمة الإ�سدار هذه  امل�افقات 
والتم�ين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  يف  التاأمني 

واملالية. الفنية  الناحية  من  درا�ستها  بعد 
وبالتعاون  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  وكثفت 
مع اجلهات املعنية من متابعتها ملثل هذه ال�سركات 

غري املرخ�سة من خالل ج�الت تفتي�سية م�ستمرة 
بحقها. القان�نية  االإجراءات  واتخاذ 

اإط��ار  يف  الق�سري  الفيلم  ه��ذا  اإط��الق  وي��اأت��ي 
للتعريف  ال�زارة  بداأتها  التي  الت�ع�ية  احلملة 
ب��اأ���س��رار ���س��راء م��ث��ل ه���ذه ال��ب��ط��اق��ات ودع����ة 
اأي جهة غري مرخ�سة  مع  التعامل  لعدم  امل�اطنني 
التاأمني فقط من خالل  وثائق  و�سراء  لهم  حمايًة 
اخلدمات  مقدمي  اأو  املرخ�سة  التاأمني  �سركات 
تاأمني  )وك��ي��ل  املرخ�سني  امل�����س��ان��دة  التاأمينية 
اعمال  ملمار�سة  جم��از  بنك  اأو  تاأمني  و�سيط  اأو 
ال�زارة على م�قعها  ُتدِرج  امل�سريف( حيث  التاأمني 
ومقدمي  ال�����س��رك��ات  ه���ذه  اأ���س��م��اء  االإل���ك���رتوين 

املرخ�سني. اخلدمات 

*عمان 
على  االأول  ال��ي���م  يف  مت�ا�سعا  االأق��ب��ال  ب���داأ 
واالأحذية  االألب�سة  قطاع  وتخفي�سات  تنزيالت 
هذا  تتزامن  التي  البي�ساء«  »اجلمعة  ي�سمى  فيما 

العام مع جائحة فريو�س ك�رونا.
حمليا  واحل��ذي��ة  االألب�سة  قطاع  جت��ار  وعمد 
ت�سمى  كما  البي�ساء”  “اجلمعة  ي�م  ا�ستبدال  اإىل 
بالدول العربية، اإىل اطالق اأ�سب�ع كامل للتنزيالت 
والتخفي�سات اعتبارا من الي�م ال�سبت ب�سبب احلظر 

ال�سامل الذي يطبق كل ي�م جمعة.
وت����ق���ع مم��ث��ل ق��ط��اع االأل��ب�����س��ة واالح���ذي���ة 
ا�سعد  االأردن  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  وامل���ج����ه���رات 
على  االأق���ب���ال  ح��رك��ة  تن�سط  اأن  ال��ق���ا���س��م��ي، 
مع  املقبلني  الي�مني  خالل  والتخفي�سات  التنزيالت 
من  الراغبني  وان��خ��راط  امل�ظفني  روات��ب  ا�ستالم 
ال�سركات واملحال يف مرحلة العرو�س، م�ؤكدا وج�د 

وال�سالمة  ال�سحة  بتدابري  املحال  من  كامل  التزام 
ن�سب  اأن  �سحايف،اإىل  ت�سريح  يف  واأ�سار  والتباعد. 
التنزيالت على االألب�سة واالأحذية ترتاوح بني 20 
و70 باملئة ح�سب ال�سيا�سات واالنظمة املتبعة، مبينا 
التجارية  العالمات  واأ�سحاب  واملحال  ال�سركات  اأن 
التخفي�سات  ا�سب�ع  ت�يل  املحلية  بال�س�ق  العاملة 

اأهمية كبرية من حيث ت�فري امل�ديالت واال�سعار.
على  التخفي�سات  اأن  اإىل  الق�ا�سمي  ول��ف��ت 
االأ���س���اق  خمتلف  �ست�سمل  واالأح��ذي��ة  االألب�سة 
املنت�سرة  الت�سفية  وحم���ال  التجارية  وامل��راك��ز 
بعم�م اململكة، م�ؤكدا اأنها �ستك�ن مراقبة من وزارة 

ال�سناعة والتجارة والتم�ين.
للت�سفية  اأ�سب�ع  اقامة  ترتيبات  اأن  واأو���س��ح 
من  لال�ستفادة  القطاع  جت��ار  بني  اتفاق  بعد  ج��اء 
منعا  واحد  ي�م  على  تركيزها  وتفادي  اخل�س�مات 
و�سالمة  �سحة  على  وحفاظا  والتجمعات  للتزاحم 

امل�اطنني.
االألب�سة  بقطاع  العاملني  الق�ا�سمي  وط��ال��ب 
والتباعد  ال�سالمة  باإجراءات  لاللتزام  واالأحذية 
اجل�سدي ولب�س الكمامة وترك م�سافات بني الزبائن 
معايري  على  ال�سديد  واحلر�س  املحال  يف  والعاملني 

ال�سحة وال�سالمة.
�ستك�ن  وال��ت��ن��زي��الت  التخفي�سات  اأن  واك���د 
اأ�سعار  على  للح�س�ل  امل�ستهلك  ول�سالح  حقيقية 
تف�سيلية ولتن�سيط حركة املبيعات وت�فري ال�سي�لة 
منذ  م�سب�قة  غري  رك�د  حالة  يعاين  الذي  للقطاع 
بداية العام احلايل وزادت حدتها اأكرث مع جائحة 

فريو�س ك�رونا.
االألب�سة  قطاع  مبنح  مطالبته  الق�ا�سمي  وجدد 
يتعلق  فيما  وخا�سة  احل���اف��ز  بع�س  واالأح��ذي��ة 
اجلمركية  والر�س�م  ال�سريبية  االأعباء  بتخفي�س 

و�سريبة املبيعات.

كما  البي�ساء  اجلمعة  “ اأو  ال�س�داء  و”اجلمعة 
ت�سمى بالدول العربية ه� الي�م الذي ياأتي مبا�سرة 
بعد عيد ال�سكر بال�اليات املتحدة، وعادة ما يك�ن 
الي�م  هذا  ويعد  عام،  كل  من  الثاين  ت�سرين  نهاية 

بداية م��سم �سراء هدايا عيد امليالد.
املتاجر  اأغلب  تق�م  ال�س�داء”  اجلمعة  ويف” 
بتقدمي عرو�س وخ�س�مات كبرية، والأن اأغلب هدايا 
عيد امليالد ت�سرتى يف ذلك الي�م، فاإن اأعداًدا كبرية 
من امل�ستهلكني يتجمهرون فجر اجلمعة خارج املتاجر 

الكبرية ينتظرون افتتاحها ل�سراء ما يحتاج�ن.
وي�سم قطاع االألب�سة واالأحذية الذي ي�سغل 35 
األف عامل، غالبيتهم اأردني�ن، 11 األف من�ساأة تعمل 

يف خمتلف مناطق اململكة.
كما ي�جد يف ال�س�ق املحلية 180 عالمة جتارية 
داخ��ل  ت�ستثمر  واالأح��ذي��ة  االألب�سة  م��ن  عاملية 

اململكة.

*عمان 
اأن  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائ��رة  او�سحت 
للجنة  بطلباتهم  ت��ق��دم���ا  ال��ذي��ن  املكلفني  ع��دد 
بلغ  الدائرة الإجراء ت�س�يات  امل�سكلة يف  الت�س�يات 
بطلبات  تقدم�ا  مكلف   2401 منهم  مكلفا   3254
ت�س�ية تخ�س �سريبة الدخل و853 مكلفا تقدم�ا 

بطلبات تخ�س ال�سريبة العامة على املبيعات.
وا�سارت الدائرة يف بيان �سحفي اإىل اأن اللجنة 
قامت بدرا�سة 3221 طلبا، منها 2375 طلبا تخ�س 
�سريبة الدخل و 846 طلبا تخ�س �سريبة املبيعات.

وبينت اأن جمل�س ال�زراء قرر ت��سيع �سالحيات 
املبالغ  تق�سيط  بطلبات  النظر  لت�سمل  اللجنة 

الغرامات،  من  االإعفاء  بعد  املكلفني  على  امل�ستحقة 
وق��ان���ن  ال��دخ��ل  �سريبة  ق��ان���ن  الأح��ك��ام  وف��ق��ا 
ال�سريبة العامة على املبيعات و�سمن ا�سباب مربرة 
تقدم للجنة من املكلفني ممن تنطبق عليهم اال�س�س.

اأحكام  مب�جب  �سكلت  التي  اللجنة  ان  يذكر 
املطالبات  ت�س�ية  اأ�س�س  من  ب(  و  )3/اأ  رقم  البند 
الدخل  �سريبة  دائ��رة  وبني  املكلفني  بني  العالقة 
الت�س�يات  طلبات  ت�ستقبل   ،2019 ل�سنة  واملبيعات 

من جميع مكلفي �سريبة الدخل واملبيعات.
يف  والنظر  االأ���س�����س  تطبيق  اللجنة  وت��ت���ىل 
بقب�ل  والت��سية  املكلفني  م��ن  املقدمة  الطلبات 
االإعفاء  مثل  املطالبات؛  يف  والت�س�يات  امل�ساحلات 

اأو  ال��دخ��ل  ���س���اء غ��رام��ات �سريبة  ال��غ��رام��ات  م��ن 
�سريبة املبيعات اأو املثل اأو اجلزائية او عدم تقدمي 
ح�سابات  م�سك  ع��دم  او   ،004 غرامة  اأو  االإق���رار 

وكذلك النظر يف طلبات التق�سيط.
الت�س�ية  التقدم بطلب  او وكيله  للمكلف  ويحق 
والتق�سيط اىل اللجنة من خالل مديريات الدائرة 
م�قع  خ��الل  م��ن  اإلكرتونيا  التقدم  اأو  وم��راك��زه��ا 
الدائرة االإلكرتوين، وال يرتتب على تقدمي طلبات 
تقدمها  �س�اء  مالية  بدالت  او  ر�س�م  اية  الت�س�ية 

املكلف مبا�سرة او من خالل وكيله.
الطلب  تقدمي  بعد  ي�ستدعي  ال  اأن��ه  واأ���س��ارت 
هذه  اع�ساء  من  اي  او  للجنة  ال�سخ�سية  املراجعة 

اللجنة.
ودعت الدائرة املكلفني الراغبني بتقدمي طلبات 
وامل�ساحلات  الت�س�ية  للجنة  وم�ساحلة  ت�س�ية 
تعبئة من�ذج الت�س�ية من خالل امل�قع االإلكرتوين، 
ا�سباب مربرة لهذا  التق�سيط تقدمي  ويف حال طلب 
مبالغ  اي  دفع  يرتتب  ال  انه  اإىل  م�سرية  التق�سيط، 
تذكر لقاء التقدم بطلب الت�س�ية او التق�سيط حتى 
ل� قدم طلب الت�س�ية والتق�سيط من اي مف��س او 

وكيل عن املكلف �ساحب طلب الت�س�ية.
كما دعت املكلفني الذين جرت امل�افقة لهم على 
الت�س�ية املبادرة لت�سديد ا�سل ال�سريبة قبل انتهاء 

املهلة املحددة لهم يف قرار جمل�س ال�زراء.

*عمان 
ب��ح��ث وزي���ر ال��ع��م��ل ووزي����ر ال��دول��ة ل�����س���ؤون 
لقائه،  خالل  القطامني  معن  الدكت�ر  اال�ستثمار 
ال��ع��ام  االحت����اد  اإدارة  جمل�س  واأع�����س��اء  رئ��ي�����س 
واحتياجات  مطالب  االحت��اد،  مقر  يف  للمزارعني، 
والتي  واحلي�اين  النباتي  ب�سقيه  الزراعي  القطاع 
املحافظات  يف  االحت���اد  ف��روع  روؤ���س��اء  بها  طالب 

واالحتادات الزراعية الن�عية.
اأم��ني  بح�س�ر  اللقاء  خ��الل  القطامني،  واأك��د 
عام وزارة العمل فاروق احلديدي، اأن وزارة العمل 
الزراعي  القطاع  مطالب  جميع  بدرا�سة  �سرعت 
ال��ت��ي ك��ان ق��د ت��ق��دم ب��ه��ا رئ��ي�����س االحت���اد ال��ع��ام 
للمزارعني على �سكل م�سف�فة حمددة باإطار زمني 
اأي  اأنه على ا�ستعداد ال�ستقبال  لكل مطلب، م�سيفًا 

مطالب اإ�سافية مل يجر التطرق اإليها �سابقًا.
ودع���ا ال��ق��ط��ام��ني امل��زارع��ني واالحت����اد ال��ع��ام 
التعليمات  ح�ل  مالحظاتهم  بتقدمي  للمزارعني 
وال�سادرة  الزراعي  بالقطاع  املتعلقة  القرارات  اأو 
اإىل  م�سريًا  ودرا�ستها،  ملراجعتها  العمل  وزارة  من 
القطاع  اأم��ام  العقبات  بتذليل  معنية  ال���زارة  اأن 
الزراعي الذي ُيعد من اأبرز القطاعات االقت�سادية 

ال�طنية.
ال���زارة  ب��ني  الت�ساركية  ���س��رورة  على  و���س��دد 
العام للمزارعني الذي ميثلهم  واملزارعني واالحتاد 

خلدمة القطاع الزراعي على اأر�س ال�اقع.
وج�د  ح�ل  املزارعني  مالحظات  وبخ�س��س 
ب�سكل  للقطاع  تقدم  التي  الت�سهيالت  ت�ستغل  فئة 
بالق�انني  منهم  امللتزمني  اإىل  وت�سيء  خمالف 

اأن  القطامني  ال�زير  اأكد  والتعليمات،  واالأنظمة 
الت�سهيالت  هذه  ي�ستغل  من  كل  �ستحا�سب  ال���زارة 

ب�سكٍل خُمالف.
وبدور  فيه  والعاملني  الزراعي  بالقطاع  واأ�ساد 
الفتًا  ال���ط��ن��ي،  االقت�ساد  رف��د  يف  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
املعنيني  مع  م�ستمر  ت�ا�سل  على  �سيبقى  اأن��ه  اإىل 
املقبلة،  الفرتات  يف  امليدان  يف  و�سيزورهم  بالقطاع 

لالطالع على واقع احلال ب�سكل دوري.
للمزارعني  العام  االحت��اد  رئي�س  دع��ا  ب��دوره، 
يف  االحتاد  اإ�سراك  �سرورة  اإىل  الروا�سدة،  ع�دة 
مبنع  مطالبًا  الزراعي،  بالقطاع  اخلا�سة  القرارات 
بع�س  م��ن  ال��زراع��ي��ة  العمالة  ت�ساريح  ا�ستغالل 
للعمالة  اال�ستقدام  باب  وفتح  الفردية  احل��االت 
نتيجة  اال�ستغالل  من  املزارعني  حلماية  الزراعية 

طالب  كما  ال��ق��ط��اع،  يف  العمالة  اأع���داد  ت��راج��ع 
مبا  الزراعية  احليازات  اأ�س�س  بتعديل  احلك�مة 

يخدم م�سالح املزارعني.
القطامني  اللقاء،  خ��الل  امل��زارع���ن،  وطالب 
الكلف  وتخفي�س  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  ب��ح��م��اي��ة 
جلائحة  احلالية  الظروف  نتيجة  يتحملها  التي 
ال�افدة  العمالة  ا�ستغالل  من  وحمايتهم  ك�رونا، 
للعمالة  اال���س��ت��ق��دام  ب���اب  وق���ف  ن��ت��ي��ج��ة  ل��ه��م 

الزراعية.
ت�ساريح  كلفة  مراجعة  اأهمية  على  و�سددوا 
كلف  الأنها  الطبي  والفح�س  الزراعية  العمالة 
العمالة  اإح��الل  اأن  اإىل  الفتني  امل���زارع،  يتحملها 
وخطة  لدرا�سة  يحتاج  ال���اف��دة  مكان  االأردن��ي��ة 

وا�سحة لكي ال يت�سرر القطاع الزراعي.

*عمان 
الع�سع�س،  حممد  الدكت�ر  املالية  وزي��ر  طالب 
ال��دول  اق��ت�����س��ادات  ب����اإدراج  الع�سرين  جمم�عة 
اال�ستجابات  خ��ط��ط  �سمن  وال��ن��ا���س��ئ��ة  ال��ن��ام��ي��ة 

ال�سحية واالقت�سادية لفريو�س ك�رونا.
مالية  وزراء  اج��ت��م��اع  خ��الل  الع�سع�س  ودع���ا 
النا�سئة  ال��دول  م��راع��اة  اإىل  الع�سرين  جمم�عة 
واالقت�سادية  ال�سحية  احلل�ل  من  كل  يف  والنامية 

اأثناء �سياغتها.
�سل�سلة  ختام  خ��الل  الع�سع�س  الدكت�ر  وق��ال 
الع�سرين،  جمم�عة  دول  مالية  ل����زراء  جل�سات 
االأ�س�اق  الأن  �سروري  النا�سئة  ال��دول  مراعاة  اإن 
بالتحديات  مثقلة  االأزم���ة  ه��ذه  دخلت  النا�سئة 
املالية واالقت�سادية يف املا�سي، ومل تتعاف بعد من 

االأزمة املالية العاملية ال�سابقة.
واأ�ساف، ال ت�جد دولة يف ماأمن عن التداعيات 
العمل  مقرتحا  لل�باء،  واالقت�سادية  ال�سحية 
االقت�ساد  مرونة  تدعم  وقائية  حل�ل  تقدمي  على 
وحث  حدوثها.  بعد  االأزم��ة  مع  التعامل  من  ب��دال 

يف  امل�ساعدة  على  الع�سرين  جمم�عة  املالية  وزير 
الالزم  امل��ايل  باحليز  النامية  االقت�سادات  تزويد 
ه�  ما  اإىل  تتفاقم  اأن  قبل  الفريو�س  اآثار  لتخفيف 
ملجم�عة  ال�سع�دية  برئا�سة  م�سيدا  واأخطر،  اأ�سد 
جتميع  يف  لعبته  ال��ذي  القيادي  وال��دور  الع�سرين 
ل�سياغة  العام  م��دار  على  افرتا�سي  ب�سكل  ال��دول 
اأزم��ة  تطرحها  التي  االأ�سئلة  عن  عاملية  اإج��اب��ات 
الذي  وامل��ايل  الفني  الدعم  ال�زير  وثمن  ك�رونا. 
يف  الرئي�سني  التنمية  ���س��رك��اء  م��ن  اث��ن��ان  ق��دم��ه 

االأردن.
التي  الناجحة  االأوىل  املراجعة  اإىل  واأ���س��ار 
اأجراها االأردن اأخريا لت�سهيل ال�سندوق املمتد الأربع 

�سن�ات مع �سندوق النقد الدويل.
وح�سر اجلل�سة وزراء مالية جمم�عة الع�سرين 
واململكة  وفرن�سا  املتحدة  ال���الي��ات  ذل��ك  يف  مب��ا 

املتحدة وال�سني.
وت�سمنت اجلل�سة م�ساركة م�ؤ�س�سات مالية، مثل 
كري�ستالينا  الدويل  النقد  ل�سندوق  العامة  املديرة 

ج�رجيفا ورئي�س البنك الدويل ديفيد مالبا�س.

نقابة تجار األثاث تدعو 
لمراجعة القوانين االقتصادية

  
*عمان 

الق�انني  مبراجعة  الهياجنة،  �سرف  االأثاث  ومنتجي  جتار  نقيب  طالب 
املرحلة  مع  يتنا�سب  مبا  وتعديلها  املحلي،  لالقت�ساد  الناظمة  والتعليمات 
احلالية، خا�سة ما يتعلق باحلظر وتداعياته ال�سلبية على جميع القطاعات. 
والغرف  اخلا�س  القطاع  مع  الت�سارك  اىل  االح��د،  بيان  يف  الهياجنة  ودعا 
ال�سناعية والتجارية يف اتخاذ القرارات التي ت�ؤثر على االقت�ساد. وا�ساف 
اإن قطاع االأثاث مير ب�قت ع�سيب، حيث ا�سطرت بع�س من�ساآته اإىل االإغالق 
وت�سريح العمال، الأ�سباب منها ارتفاع اأ�سعار الفائدة يف البن�ك، واالإيجارات 
اإىل �سرورة تعديل ن�سبة  امل�ستحقة على التجار، وال�سرائب املختلفة، الفتًا 
امل�ساهمة يف ال�سمان االجتماعي، للتخفيف من التكاليف التي اأثقلت اأ�سحاب 
العمل. واعترب الهياجنة اأن احلظر واالإغالقات، كانت �سربة ق�ية ملختلف 
وارتفاع  ال�سي�لة،  ونق�س  للمبيعات،  ال�سديد  الرتاجع  ظل  يف  القطاعات، 

معدالت الفائدة واإيجارات املحالت، وتكاليف الطاقة. 

الصناعة والتجارة ونقابة أطباء األسنان 
تحذران من شركات غير مرخصة

القواسمي: اقبال متواضع مع بدء
 أسبوع تنزيالت األلبسة واألحذية

الضريبة: لجنة التسويات تنهي دراسة 3221 طلبا

وزير العمل يبحث مطالب القطاع الزراعي 
مع االتحاد العام للمزارعين

العسعس يطالب مجموعة العشرين بمساعدة 
الدول النامية على التعافي من كورونا

مقال رئيس التحرير

م��ع ا���س��ت��الم احل��ك���م��ة 
اجلديدة  و�سل العدد االجمايل ل�فيات ك�رونا 

ان  ا�سابة مما يعني  الف  اىل 1969 واال�سابات ح�ايل 164 
امل�ؤ�سر يرتفع بالعاليل ورمبا نتجاوز ال�سني واحلك�مة عي�نها ترن� 
االقت�سادي  ال��سع  وهمها   ، فقط  امل�اطن  وعي  على  املراهنة  اىل 
ما  ارخ�س  ا�سبح  امل�اطن  وكاأن  ال�فيات  من  الكبري  العدد  متنا�سية 
التي  ال�حيدة  الدولة  اننا  يبدو  ك�رونا  ازمة  بداية  ومنذ   ، منلك 
احلك�مات  وتريد  حقيقي   ب�سكل  للنا�س  امل��ادي  الدعم  من  تن�سلت 
االردنية ان متر  ازمة ك�رونا مرور الكرام دون م�ؤثرات على م�ازنة 
ب�سبب  اإنه  قل  االإدارة،  فى  واأ�سبابه  الف�سل  عن  ،ي�ساأل�نك  الدولة 
االأزمة  اإدارة  لثقافة  امل�س�ؤولني  وافتقار  ال�سليم،  التخطيط  غياب 
اهلل  لعل  واج��ب،  تكراره  لكن  االأم��ر،  هذا  عن  كثريًا  حتدثت  رمبا   ،
فاأف�ز بجزاء  به،  ليفعل  اأحدهم  ويلتقطه  مفع�اًل،  كان  اأمرًا  ُيحدث 

الن�سيحة، ويف�ز ه� بجزاء فعلها.
 ( وع�ا�سف  الغزيرة   االأمطار  م�اجهة  فى  الف�سل  �سن�ات  قبل 
االزم��ات،  م�اجهة  يف  االردنية  احلك�مات  ف�سحت   ) وهدى  اليك�سا 
و�س�اًل لكارثة فاجعة البحر امليت التي اأدمت القل�ب  واأبكت العي�ن 
ق�ية  دالئل  كلها  املعلمني  وا�سراب  اعت�سام  ازمة  االزمات  واخر   ..
على اأننا فى االردن لي�ست لدينا اإدارة فعالة لالأزمات والك�ارث، على 

الرغم من اأن لدينا عدة جهات مكلفة باإدارة االأزمات .
اإدارة االأزمات فى االردن البد اأن تبداأ باإحداث ث�رة اإدارية فى 
الفزعة  لثقافة  بالت�سدى  احلك�مة،  واأجهزة  الدولة  م�ؤ�س�سات  كل 
»والت�اكل«، ورف�س احلديث اأو التخطيط لالأزمات، والبد من اإ�سراك 

املجتمع املدنى فى اإدارة االأزمات. 
تنجح  اأن  االأزم��ات  ب��اإدارة  املكلفة  احلك�مية  لالأجهزة  ميكن  وال 
الإدارة  خلية  اأو  واحد  ومركز  عملها،  تنظم  روؤية  ت�جد  ال  مادامت 
جهات  ع��دة  االردن  فى  لدينا  واجل��ه���د،  العق�ل  كل  ت�سم  االأزم���ة 
حك�مية الدارة االزمات لكنها جاءت لال�ستهالك االعالمي عبارة عن 

كال�سيهات ورقية وظاهرة �س�تية ال ي�جد لها  فعل على االر�س .
بات من ال�سروري اإن�ساء وزارة الإدارة االأزمات فكرة معم�ل بها فى 
رو�سيا واإندوني�سيا وعدد من دول العامل، ما ميّكن من التعامل الفعال 
من  الأنه  خارجها،  اأو  البالد  داخل  فى  وقعت  �س�اء  االأزم��ات،  كل  مع 
واأخرى  داخلية  اأزمة  وتداعيات  نتائج  بني  الف�سل  عملًيا  امل�ستحيل 
واالأمن  ال�سيا�سة  اإىل  متتد  اإرهابية  اأزمة  اأى  اآثار  اأن  كما  خارجية، 

واالقت�ساد، 
جزر  خالل  من  اأو  بالقطعة،  االأزمات  ندير  الأن  داعى  ال  الق�سد، 
منف�سلة، واالأهم اأن نتعلم دائًما من اأزماتنا، وال نكرر االأخطاء التى 
الكارثة،  اأو  امل�س�ؤول عن االأزمة  اأو  قد نقع فيها، واأن نحا�سب املق�سر 
الذي جلب هذه  ذروة ك�رونا  املعابر احلدودية يف  فتح  مثال  واقرب 
االعداد الهائلة من ال�فيات واال�سابات الأن �سعف اأو غياب املحا�سبة 
ي�لد مزيًدا من الت�سيب، ومزيًدا من الك�ارث، كذلك من املهم اأن ي�ستمر 
اهتمامنا باإدارة االأزمات، وال ينتهى مبجرد زوال املخاطر والتهديدات 

التى تفجرها االأزمة اأو الكارثة.
الدولة  قدرات  وفاعلية  كفاءة  رفع  من  البد  باخت�سار،  ر�سالتى 
واملجتمع املدنى فى اإدارة االأزمات، وتفعيل اآليات الرقابة املجتمعية 
واملحا�سبة، واإدراك اأن االأزمات والك�ارث تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سى، 

وتربك خطط التنمية. 
وحتت�سي  لتتحدث  جتل�س  جمم�عة  جمرد  لي�ست  االأزم��ة  اإدارة 
عملى  اأ�سل�ب  لها  امل�ساألة  ولكن  الب�تيف�ر،  وتاأكل  والقه�ة  ال�ساي 
ينبغى اتباعه، وقبل اأن نتحدث ببع�س التف�سيل، هناك مناذج ت�ؤكد 
ما اأتناوله وت��سح ما اأق�سده، فاإننى اأطرح بع�س الت�س�رات العلمية 
م م�ست�ى  االأولية ملفه�م اإدارة االأزمة، والذى بناء عليه ميكن اأن نقيِّ

اإدارتنا لالأزمة.
فى  الظه�ر  ف��ى  �سيا�سى  كمفه�م  االأزم����ات«  »اإدارة  مفه�م  ب��داأ 
االحت��اد  بني  ح��ادة  اأزم��ة  ا�ستعلت  عندما  املا�سى،  القرن  �ستينيات 
ال�س�فيتى وال�اليات املتحدة االأمريكية، ح�ل وج�د �س�اريخ ن�وية 
فى ك�با، حيث كادت ت�سعل فتياًل للحرب العاملية الثالثة، ثم انتهت 
تلك االأزمة باحل�ار والتهديد والرتغيب وال�عيد ومت عقد �سفقات 
فى اخلفاء، ووقتها اأعلن وزير الدفاع االأمريكى، »ماكتمارا«، اأن ع�سر 
ا�سم  عليه  نطلق  اأن  ميكن  جديد  ع�سر  وب��داأ  انتهى،  اال�سرتاتيجية 

»ع�سر اإدارة االأزمات«.
ال�سعبة  امل�اقف  مع  يتعامل  جديد  اجتاه  بداأ  ال�قت  ذلك  ومنذ 
اإدارة  اأُطلق عليها »فن  الت�جهات  اأو  الق�اعد  من خالل جمم�عة من 
اإدارة  »�سيناري�هات  اأو  االأزم��ات«،  اإدارة  »�سيك�ل�جية  اأو  االأزم��ات« 

االأزمات«.
على  املحافظة  ه�  االأزم��ات  اإدارة  علم  اإن  الق�ل  ميكن  هنا  ومن 
اأ�س�ل وممتلكات الدولة، وعلى قدرتها على حتقيق االإيرادات، كذلك 
فايرو�س  خا�سة  املختلفة  املخاطر  �سد  م�اطنيها  على  املحافظة 
اأو  املحتملة  املخاطر  جتنب  على  والعمل  الراهن،  ال�قت  يف  ك�رونا 

تخفيف اأثرها، فى حال عدم التمكن من جتنبها بالكامل.
اإدارة  اإدارة االأزمات هى علم وفن  اأن  ويجد العديد من الباحثني 
كافة  فى  اآثارها  وبحث  املختلفة  املتغريات  مع  والتكيف  الت�ازنات 
املنظم  والتقدير  االإع��داد  عملية  اإنها  اأي�سًا  الق�ل  وميكن  املجاالت، 
واملنتظم للم�سكالت الداخلية واخلارجية، التى تهدد بدرجة خطرية 
�سمعة وبقاء الدولة اأو امل�ؤ�س�سة التى ت�اجه االأزمة ، ومييز املفكرون 
والكارثة،  امل�سكلة  مثل  باالأزمة  املتعلقة  امل�سطلحات  من  عدد  بني 

فلي�ست كل م�سكلة اأزمة، واإن كان لكل اأزمة م�سكلة.
اإدارة االأزمة؟ وقبل ذلك،  االآن يربز ت�ساوؤل مهم وه�: هل جنيد 
فى  القطع  وهذا  ب�»ال«،  اأجيب  وهنا  ؟  االأزمة  اإدارة  ثقافة  لدينا  هل 
ملقدمات  منطقية  نتيجة  ولكن  الت�سدد،  قبيل  من  لي�س  االإج��اب��ة 
التى  االأطراف  جتتمع  اأن  ه�  االأزمة  اإدارة  فى  االأول  املبداأ  واقعية. 
على عالقة باالأزمة لتحدد اأُ�سل�ب التعامل معها، ومن هنا ياأتى القطع، 

فلي�س من ثقافتنا العمل امل�سرتك والتعاون بني االأطراف املختلفة.
اأن  نف�سل  الأننا  الثقافة،  هذه  يجيدون  ال  االردن  فى  م�س�ؤول�نا 
نعمل منفردين للبحث عن بط�الت فردية ظنًا منا اأننا االأقدر دائمًا 
عى اأنها ال�سبب فى حل  ول�سنا فى حاجة اإىل اأطراف اأخرى ميكن اأن تدَّ

االأزمة، ل� ُحلت، وياأخذون هم التقدير.

خالد خازر الخريشا

غارقون في 
الفشل ..!!؟؟

khrishakhaled@yahoo.com



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االثنين )23( تشرين الثاني 2020اقتصاد
5العدد )1739(

*وكاالت
اأول  تعد كارين �سيم�س�ن والتي تعمل ممر�سة، 
العامل يح�سل على حقنة ت�سم ت�سكيلة  �سخ�س يف 
لل�قاية  خ�سي�سا  م�سممة  امل�سادة،  االأج�سام  من 

»ك�فيد-19«. من 
عن  الربيطانية  ني�ز”  “�سكاي  �سبكة  ونقلت 
من  لتتمكن  العالج  اأرادت  اإنها  ق�لها،  �سيم�س�ن 

الطبيعية. حياتها  اإىل  الع�دة 
يف  عملي  خ��الل  “راأيت  �سيم�س�ن:  واأ���س��اف��ت 
وحدة العناية املركزة تاأثري ك�رونا على امل�سابني، 

واأقاربهم«. للمر�سى  بالن�سبة  مدمرا  كان  لقد 
كما  م��ار���س،  منذ  واأب��ي  اأم��ي  اأر  “مل  وتابعت: 
بناتي.  واحت�سان  اأ�سدقائي  روؤي��ة  اأفتقد  اأنني 
يريده  ما  وه���  االأم��ل،  بع�س  العالج  ه��ذا  مينحنا 

الراهن«. ال�قت  اجلميع يف 
االأم��ام��ي��ة  اخل��ط���ط  يف  العاملني  اأن  وبينت 
نظرا  للقاح  احتياجا  االأكرث  هم  ال�سحي  بالقطاع 
الفتة  بها،  مي��رون  التي  القا�سية  العمل  لظروف 
يف  ياأمل�ن  املر�سى  من  كبرية  اأع���داد  وج���د  اإىل 

اأي�سا. عليه  احل�س�ل 
ب�سركة  اخلا�س  العالج  على  �سيم�س�ن  وح�سلت 
االأج�سام  على  يرتكز  وال���ذي  “اأ�سرتازينيكا” 
جتربة  �سمن  منه  ي�ستفيد  �سخ�س  كاأول  امل�سادة، 

بريطانيا. يف  �سخ�س  األف  �ست�سمل 
لديه  لقاحها  اإن  “اأ�سرتازينيكا”  وت��ق���ل 

القدرة على حماية االأفراد من ك�رونا على الف�ر، 
�سه�ر وعام كامل.  6 ملا بني  فعاليته  وت�ستمر 

االأمريكية،  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  ومنحت 
ال�����س��ب��ت، م���اف��ق��ة ط���ارئ���ة ال���س��ت��خ��دام ع��الج 
التكن�ل�جيا  �سركة  ط��ّ�رت��ه  ال��ذي  لك�فيد-19 

“ريجينريون«. احلي�ية 
قد  عليه  امل���اف��ق��ة  مت��ت  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  وك���ان 
ا���س��ت��خ��دم يف ع��الج ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي دون��ال��د 

بك�فيد-19. اأ�سيب  عندما  ترامب 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  يف  م�����س���ؤول  وق���ال 
بهذه  “ال�سماح  اإن  ق�له  هان،  �ستيفن  االأمريكية، 
الن�سيلة  االأحادية  امل�سادة  باالأج�سام  العالجات 
قد يتيح للمر�سى جتنب دخ�ل امل�ست�سفى ويخفف 

لدينا«. ال�سحية  الرعاية  نظام  على  العبء 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
ي�سّكل  هذا  اإن  �ساليفر،  لي�نارد  “ريجينريون”، 
اإذ �سيتمّكن  يف مكافحة ك�فيد-19،  مهمة  “خط�ة 
ال���الي��ات  يف  عالية  ملخاطر  املعّر�س�ن  املر�سى 
وقت  يف  واع��د  ع��الج  على  احل�س�ل  من  املتحدة، 

العدوى«. م�سار  من  مبكر 
“ريجينريون”،  لعالج  االأخ�سر  ال�س�ء  وُمنح 
اثنني  من  مزيج  وه���  “ريجن-ك�ف-2”،  امل�سّمى 
من  يقلل  اأن��ه  ثبت  بعدما  امل�سادة،  االأج�سام  من 
امل�ست�سفى  دخ�ل  ت�ستلزم  التي  ك�فيد-19  حاالت 

اأو غرف الط�ارئ.

*وكاالت
االأم��ريك��ي��ة،  وال����دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  منحت 
لك�فيد-19  ع��الج  ال���س��ت��خ��دام  ط��ارئ��ة  م���اف��ق��ة 
احلي�ية  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا  ���س��رك��ة  ط��ّ�رت��ه  ال���ذي 

»ريجينريون«.
قد  عليه  امل���اف��ق��ة  مت��ت  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  وك���ان 
ا���س��ت��خ��دم يف ع��الج ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي دون��ال��د 

بك�فيد-19. اأ�سيب  عندما  ترامب 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  يف  م�����س���ؤول  وق���ال 
بهذه  “ال�سماح  اإن  ق�له  هان،  �ستيفن  االأمريكية، 
الن�سيلة  االأحادية  امل�سادة  باالأج�سام  العالجات 
قد يتيح للمر�سى جتنب دخ�ل امل�ست�سفى ويخفف 

لدينا«. ال�سحية  الرعاية  نظام  على  العبء 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
ي�سّكل  هذا  اإن  �ساليفر،  لي�نارد  “ريجينريون”، 
ك�فيد-19، اإذ �سيتمّكن  مكافحة  يف  مهمة  “خط�ة 
ال���الي��ات  يف  عالية  ملخاطر  املعّر�س�ن  املر�سى 
وقت  يف  واع��د  ع��الج  على  احل�س�ل  من  املتحدة، 

العدوى«. م�سار  من  مبكر 
“ريجينريون”،  لعالج  االأخ�سر  ال�س�ء  وُمنح 
اثنني  من  مزيج  وه���  “ريجن-ك�ف-2”،  امل�سّمى 
من  يقلل  اأن��ه  ثبت  بعدما  امل�سادة،  االأج�سام  من 
امل�ست�سفى  دخ�ل  ت�ستلزم  التي  ك�فيد-19  حاالت 

اأو غرف الط�ارئ.
و�سريكتها  االأمريكية  “فايزر”  �سركة  وكانت 
تقدمهما  اجلمعة،  اأعلنتا  قد  “بي�نتك”،  االأملانية 
االأم��ريك��ي��ة،  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  اإىل  بطلب 
ل��ل��م���اف��ق��ة ع��ل��ى اال���س��ت��خ��دام ال���ط���ارئ ل��ل��ق��اح 

ك�فيد-19.
ال��غ��ذاء  اإدارة  متنح  اأن  ال�سركتان  وت��ت���ق��ع 
بحل�ل  الطارئ  اال�ستخدام  على  امل�افقة  والدواء 

دي�سمرب. منت�سف 
على  اجلرعات  �سحن  يف  �ستبداآن  اإنهما  وقالتا 
الف�ر، علما اأن “فايزر” ت�قعت اأن يك�ن لديها 50 
كمية  وهي  العام،  هذا  جاهزة  لقاح  جرعة  ملي�ن 

�سخ�س. ملي�ن   25 حلماية  كافية 

*وكاالت
وال�����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  م��ن��ح��ت 
الطارئة  م�افقتها  االأح���د  االأم��ريك��ي��ة 
الذي  ك�فيد-19  ملر�س  عالج  ال�ستخدام 
احلي�ية  التكن�ل�جيا  �سركة  ط��ّ�رت��ه 

»ريجينريون«.
وكان العقار الذي متت امل�افقة عليه 
االأمريكي  الرئي�س  عالج  يف  ا�ستخدم  قد 
بفريو�س  اأ�سيب  عندما  ترامب  دونالد 

ك�فيد-19. ل�باء  امل�سبب  ك�رونا 
�سركات  عدة  اأعلنت  �سابق،  وقت  ويف 
اإىل  ال��ت������س��ل  ع��ن  االأدوي�����ة  ل�سناعة 
ل��ق��اح��ات ل��ك���رون��ا، م��ث��ل ال��ل��ق��اح ال��ذي 
لقاح  اأو  وبي�نتك  فايزر  �سركتا  ط�رته 
عن  رو�سيا  ك�سفت  كما  م�ديرنا،  �سركة 
باالإ�سافة   ،”5 “�سبت�تنيك  لقاح  تط�ير 
 4 ت��ط���ي��ر  ع��ل��ى  تعمل  ال�����س��ني  اأن  اإىل 
من  اأكرث  اأ�ساب  الذي  للفريو�س  لقاحات 

ملي�ن   1.4 نح�  وقتل  اإن�سان،  ملي�ن   58
العامل. اأنحاء  �سخ�س يف خمتلف 

اللقاح والعالج؟ الفرق بني  ولكن ما 
فاإن  العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  وفقا 
بها  ي�سل  التي  املرحلة  تلك  ه�  العالج 
التي  احلي�ية  ال�ظيفة  اأو  املري�س  ج�سم 
االت��زان  من  حالة  اإىل  باملر�س،  تاأثرت 
على  ق��ادرا  اجل�سم  ويك�ن  واال�ستقرار، 
امل��ر���س  اأع���را����س  ج��م��ي��ع  ورد  م���اج��ه��ة 
مدير  يق�ل  وكما  وباخت�سار،  وم�سبباته. 
للح�سا�سية  االأم��ريك��ي  ال���ط��ن��ي  امل��ع��ه��د 
واالأم����را�����س امل��ع��دي��ة ال�����س��ه��ري اأن��ت���ين 
الدواء ه� عبارة  اأو  العالج  فاإن  فاوت�سي، 
نف�سه  امل��ر���س  يعالج  عقار  �سناعة  ع��ن 
لل�سخ�س  اأي  االإن�سان  به  ي�ساب  عندما 
امل��ري�����س. وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن اأ���س��ك��ال 
الطبيعي  ال��ع��الج  م��ث��ل  ال��ع��الج،  واأن�����اع 

حتديد  ويعتمد  والكيماوي،  والفيزيائي 
اأي من هذه العالجات على طبيعة املر�س 
اإىل جانب  اإليها، بالطبع  املري�س  وحاجة 
“مرحليا”،  الغالب  يف  يك�ن  العالج  اأن 
وينتهي  ال�سليم  بالت�سخي�س  وي��ب��داأ 

بال�سفاء.
وك���ان ف��اوت�����س��ي ت���ق��ع ظ��ه���ر ع��الج 
قبل  ك���ف��ي��د-19  اأو  ك���رون��ا  ل��ف��ريو���س 
“�سي  �سبكة  مع  مقابلة  يف  م�سريا  اللقاح، 
اأن  اإىل  االأم��ريك��ي��ة،  اأن” االإخ��ب��اري��ة  اأن 
قبل  العالج،  ل�سالح  اأف�سل  فر�سة  “هناك 

اآمن وفعال«. لقاح  احل�س�ل على 
بع�س  هناك  �ستك�ن  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
االأدوية التي ميكن االعتماد عليها والتي 

منهم. املر�سى  خ�س��سا  النا�س،  �ستفيد 
ملنع  ال������س��ي��ل��ة  ف��ه���  ال���ل���ق���اح،  اأم�����ا 
من  له،  يعطى  الذي  ال�سليم”،  “ال�سخ�س 
و�سيلة  فه�  وبالتايل  باملر�س،  االإ�سابة 

حيث  له،  و”م�اجهة”  املر�س  من  وقاية 
امل��ر���س،  جت��اه  املنا�سبة  امل��ن��اع��ة  ي���ف��ر 

م�ستقبال. باملر�س  االإ�سابة  من  ويقيه 
ومبعنى اآخر، فاإن اللقاح ي�فر املناعة 
حيث  امل��ر���س،  جت��اه  املكت�سبة  الفاعلة 
اللقاح،  منه  يتك�ن  الذي  ال��سيط،  يعمل 
لالإن�سان  املناعي  اجل��ه��از  حتري�س  على 
له  كمهدد  الفريو�س  على  التعرف  على 

ويدمره.
يف  م��ن��ه  بن�سخة  اجل�����س��م  ويحتفظ 
التعرف  ي�ستطيع  ك��ي  امل��ن��اع��ي،  اجل��ه��از 
تكررت  اإذا  عليه،  ويق�سي  م�ستقبال  عليه 

الفريو�س.  تف�سي  م�جات 
وم����ن ال��ل��ق��اح��ات ال�����س��ه��رية، ل��ق��اح 

وال�سل. االأطفال  و�سلل  احل�سبة 
عندما  اللقاح،  اإىل  الت��سل  وميكن 
اجلينية  ال�سفرة  فك  من  العلماء  يتمكن 
للمر�س،  امل�سبب  الفريو�س  اأو  للمر�س 

جيني  و�سيط  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  و”يتك�ن 
ويتم  للمر�س،  االأول  امل�سبب  ي�سبه  دقيق 
االأ���س��ك��ال  اأح���د  م��ن  ب��ال��غ��ال��ب  ت�سنيعه 
�سم�مه  اأحد  من  اأو  للفريو�س  اجلرث�مية 
اللقاح عبارة  اأو بروتيناته”، ولذلك فاإن 

بي�ل�جي. م�ستح�سر  عن 
هناك  واللقاح،  العالج  اإىل  باالإ�سافة 
عن  ع��ب��ارة  وه���  ب�”امل�سل”،  ي��ع��رف  م��ا 
املر�س  �سد  اجلاهزة  امل�سادة  االأج�سام 
احلالة  يف  للمري�س  تعطى  والتي  نف�سه، 
االإ���س��اب��ة  م�ساعفات  لتقليل  احل��رج��ة 
من  امل�����س��ل  ا�ستخال�س  وي��ت��م  ب��امل��ر���س. 
العالج مب�سل  مثل  االإن�سان،  اأو  احلي�انات 

اأو ثعبان. لدغة عقرب 
ببالزما  العالج  حم���ر  امل�سل  وي�سكل 
اأعلنت  التي  ك�فيد-19،  من  املتعافيني 
اأ�سكال  م��ن  ك�سكل  دول��ة  م��ن  اأك��رث  عنها 

ك�رونا. بفريو�س  امل�سابني  معاجلة 

*وكاالت
�سينية  ف���ريو����س���ات  ع��امل��ة  ك�����س��ف��ت 
بفريو�سات  املتخ�س�سة  باأبحاثها  ا�ستهرت 
جديدة  نتائج  عن  اخلفافي�س،  يف  ك�رونا 
تف�سى  الذي  ك�رونا  فريو�س  اأن  اإىل  ت�سري 
من  اأك���رث  ب���ف��اة  وت�سبب  ال��ع��امل  ح����ل 
يف  ين�ساأ  مل  �سخ�س،  األ��ف  و379  ملي�ن 

ال�سني. ال�اقع ب�وهان يف  خمتربها 
واأع�����ادت م��دي��رة م��رك��ز االأم���را����س 
لعلم  ووه��ان  معهد  يف  النا�سئة  املعدية 
امل��ع��روف��ة  جينجلي،  ���س��ي  ال��ف��ريو���س��ات، 
اأبحاثها  ب�سبب  اخلفا�س”  “املراأة  با�سم 
اختبار  احلي�ان،  بهذا  املت�سلة  العديدة 
من   2012 عام  يف  املاأخ�ذة  الدم  عينات 
بعد  ب��امل��ر���س  اأ���س��ي��ب���ا  مناجم  ع��م��ال   4
جن�ب  يف  اخلفافي�س  ك��ه���ف  يف  العمل 
عدم  النتائج  اأظهرت  وقد  ال�سني،  غربي 
ح�سبما  بك�فيد-19،  منهم  اأي  اإ�سابة 
م�رنينغ  ت�ساينا  “�ساوث  �سحيفة  ذكرت 

ب��ست«.
ن�سرت  التي  الدرا�سة  يف  �سي  وقالت 
فريقها  اإن  العلمية،  “نيت�سر”  مبجلة 
اأعاد م�ؤخرا اختبار العينات املاأخ�ذة من 
اإ�سابتهم  عدم  ثبت  وقد  املناجم،  عمال 
يتعار�س  ما  وه�   ،”2 ك���ف-  ب�”�سار�س- 
ب�سي،  املحيطة  امل�ؤامرة”  “نظريات  مع 

الفريو�س  اأ�سل  خمتربها  ب��اأن  والقائلة 
لك�فيد-19. امل�سبب 

ب�سكل  ال�سينية  ال��ع��امل��ة  و���س��رح��ت 
لفريو�س  وفريقها  درا�ستها  كيفية  مف�سل 
وامل��ع��روف  باخلفافي�س  اخل��ا���س  ك���رون��ا 
اأن  نافية   ،2012 �سنة   RaTG13 با�سم 

امل�ستجد. ك�رونا  فريو�س  م�سدر  يك�ن 
ووف�����ق ال��ن��ت��ائ��ج اجل����دي����دة، ف���اإن 
وفريقها  �سي  جمعتها  التي  الفريو�سات 
قبل  الب�سر  اأو  احلي�انات  من  كانت  �س�اء 
ال�سني  و���س��ط  ووه���ان  يف  ك���رون��ا  تف�سي 
ك�ف-  “�سار�س-  تكن  مل   ،2019 اأواخ��ر 

.»2
قالت  النظريات،  تلك  على  وتعليقا 
ت��ك���ن  ق��د  اخل��ف��اف��ي�����س  اإن  وق��ت��ه��ا  ���س��ي 
 ،”2 ك���ف-  ل�”�سار�س-  االأويل  امل�سيف 
بني  ال������س��ي��ط  امل�����س��ي��ف  حت��دي��د  دون 

والب�سر. اخلفافي�س 
من  اخل�س��س  بهذا  حتديث  اآخر  ويف 
اإن  العاملة  قالت  املا�سي،  االأ�سب�ع  �سي، 
عمال  اأربعة  من  عينة   13 جمع  فريقها 
غام�س  تنف�سي  مبر�س  اأ�سيب�ا  مناجم 
مبنجم  اخلفافي�س  ل��رباز  اإزال��ت��ه��م  بعد 

.2012 باأبريل  نحا�س يف مقاطعة ي�نان 
فريقها جمع عينات  اأن  �سي  واأو�سحت 
من حي�انات متن�عة قرب الكهف املذك�ر 

مبا  و2015   2012 عامي  بني  وبداخله 
والبع��س،  واجل���رذان  اخلفافي�س  فيها 
ح��ي��ث ع���رث ع��ل��ى ف���ريو����س اخل��ف��اف��ي�����س 
RaTG13 يف اإحدى العينات، وقد اأودع 
قاعدة  يف  العينة  لهذه  اجلين�م  ت�سل�سل 

.2016 �سنة  بذلك  بيانات خا�سة 
واتهمت �سي باأنها حاولت الت�سرت على 
ك�ف-  “�سار�س-  مع   RaTG13 ت�سابه 
مفادها  حقيقة  اإىل  ت��سلت  وباأنها   ،”2
العاملة  نفته  ما  وه�  الفريو�س،  ذات  اأنهما 
عدد  من  مقتب�س  اال�سم  اأن  اإىل  م�سرية 
وامل���ق��ع  اخلفافي�س  وف�سيلة  العينات 

اأخذت منه. الذي 
 2020 “يف عام  واأو�سحت �سي قائلة: 
ك�ف-  �سار�س-  ت�سل�سل  مبقارنة  قمنا   ،
لفريو�س  املن�س�رة  غ��ري  بت�سل�سالتنا   2
ووج��دن��ا  باخلفافي�س،  اخل��ا���س  ك���رون��ا 
مع  املئة  يف   96.2 ه�ية  يف  ي�سرتك  اأن��ه 

.«  RaTG13
 3.8 ال��ب��ال��غ  “االختالف  وت��اب��ع��ت: 
ف��ريو���س  اأن  ي��ع��ن��ي  ب��اجل��ي��ن���م  امل��ئ��ة  يف 
اخل��ف��اف��ي�����س ال��ت��اج��ي ا���س��ت��غ��رق ع��ق���دا 

.»2 اإىل �سار�س- ك�ف-  ليتح�ل 
ال��ع��امل��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  منظمة  وك��ان��ت 
خبريين  اأن  املا�سي،  ي�لي�  يف  اأعلنت  قد 
االأ�سا�س  الإر���س��اء  وذل��ك  ال�سني،  و���س��ال 

جائحة  اأ�س�ل  يف  للتحقيق  اأك��رب  لبعثة 
ك�فيد-19.

ن�ساأ  رمبا  الفريو�س  اأن  العلماء  ويعتقد 
يف اخلفافي�س، ثم انتقل من خالل حي�ان 
النمل  اآكل  اأو  الزباد  اآخر مثل قط  ثديي 
يف  الب�سر  اإىل  ينتقل  اأن  قبل  احلر�سفي 
مبدينة  الطازجة  الغذائية  للم�اد  �س�ق 
اأواخر العام املا�سي. ووهان و�سط ال�سني 
ودعت اأكرث من 120 دولة اإىل اإجراء 
يف  م��اي���،  يف  ال��ف��ريو���س  اأ���س��ل  يف  حتقيق 
منظمة  تق�د  اأن  على  ال�سني  اأ�سرت  حني 
االنتظار  وعلى  التحقيق  العاملية  ال�سحة 

ال�باء. على  ال�سيطرة  تتم  حتى 
ال�سحة  ملنظمة  مهمة  اآخ��ر  وك��ان��ت 
العاملية خا�سة بفريو�س ك�رونا يف ال�سني 
الفريق،  قائد  اأ�ساد  وحينئذ  فرباير،  يف 
بجه�د  اأيل�ارد،  برو�س  الكندي  الطبيب 
التف�سي  ب��اح��ت���اء  يتعلق  فيما  ال�سني 
م�س�ؤول�ن  وانتقده  املعل�مات،  وت��ب��ادل 
اأنه مت�ساهل  كندي�ن واأمريكي�ن معتربين 

ال�سني. مع  للغاية 
ال�سني  اأن  تت�سمن  ال�سكاوى  وكانت 
اأخ������ّرت اإ�����س����دار اخل��ري��ط��ة اجل��ي��ن��ي��ة 
قامت  اأن  بعد  اأ�سب�ع  من  الأكرث  للفريو�س 
بفك  خمتلفة  حك�مية  خمتربات  ث��الث 

بالكامل. املعل�مات  ت�سفري 

*وكاالت
لزعماء  ب�تن،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  قال 
م�ستعدة  رو�سيا  اإن  ال�سبت،  الع�سرين،  جمم�عة 
الأي  يف«  »�سب�تنيك  ك�رونا  فريو�س  لقاح  لتقدمي 

حتتاجه. دولة 
لقاحني  اأي�سا  جتهز  رو�سيا  اأن  ب�تن  واأو�سح 
اللقاحات  من  جمم�عة  �سنع  اأن  م�سيفا  اآخرين، 

امل�سرتك”. “هدفنا  ه� 
اأول  اأغ�سط�س  يف  �سجلت  ق��د  رو�سيا  وك��ان��ت 
ا�سم  وح��م��ل  ال��ع��امل  يف  ك���رون��ا  ل��ف��ريو���س  ل��ق��اح 
من  ا�سطناعي  قمر  ا���س��م  على  “�سب�تنيك”، 
بتجارب  القيام  قبل  ولكن  ال�س�فيتية،  احلقبة 

النطاق. وا�سعة  �سريرية 

نتائج  اأن  احلني  ذلك  منذ  اللقاح  مط�رو  واأبلغ 
 92 بن�سبة  فعال  اأن��ه  اأظ��ه��رت  امل�ؤقتة  االختبار 
الدوليني  مناف�سيه  م��ن  بقليل  اأق���ل  اأي  ب��امل��ئ��ة، 

االأمريكيتني. وم�ديرنا  فايزر  ط�رتهما  اللذين 
رو�سيا  ت�سجيل  ب�تن  اأع��ل��ن  املا�سي  وال�سهر 
“ابيفاك  با�سم  ك���رون��ا  ل��ف��ريو���س  ثانيا  لقاحا 

ك�رونا«.
و���س��ج��ل��ت رو���س��ي��ا م���ؤخ��را ارت��ف��اع��ا ح���ادا يف 
االإ�سابات اجلديدة، لكنها مل ت�سل اإىل حد فر�س 

االأوروبية. الدول  اإجراءات �سارمة مثل بع�س 
رو�سيا  يف  االإ���س��اب��ات  ع��دد  اإج��م��ايل  وجت���اوز 
املرتبة  يف  رو�سيا  ي�سع  مما  اإ�سابة،  ملي�ين  حاجز 

االإ�سابات. عدد  حيث  من  عامليا  اخلام�سة 

*وكاالت
عمليات  اإط���الق  امل��ت��ح��دة،  ال���الي��ات  ت��ع��ت��زم 
)ك�فيد  امل�ستجد  ك���رون��ا  ف��ريو���س  �سد  التلقيح 
تط�ير  جلنة  اأعلنته  ما  وفق  دي�سمرب،  مطلع   ،)19

االأحد. ي�م  اللقاحات، 
لقاح  بتط�ير  املكلف  ال��ف��ري��ق  رئي�س  وق���ال 
اإن”،  اإن  “�سي  ل�سبكة  ال�سالوي  من�سف  ك���رون��ا، 
اللقاحات  اإر�سال  من  بالتمكن  تق�سي  “خطتنا  اإن 
م�عد  من  �ساعة   24 غ�س�ن  يف  التلقيح  م�اقع  اإىل 
الغذاء والدواء االأمريكية عليها. م�افقة” اإدارة 

الي�م  يف  ذل��ك  يتم  اأن  اأت���ق��ع  “لذا  واأ���س��اف 
الثاين من امل�افقة عليها، اأي يف 11 اأو 12 دي�سمرب 

املقبل«.
و�سريكتها  االأمريكية  “فايزر”  �سركة  وكانت 
تقدمهما  اجلمعة،  اأعلنتا  قد  “بي�نتك”،  االأملانية 
االأم��ريك��ي��ة،  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  اإىل  بطلب 
ل��ل��م���اف��ق��ة ع��ل��ى اال���س��ت��خ��دام ال���ط���ارئ ل��ل��ق��اح 
اإدارة  متنح  اأن  ال�سركتان  وتت�قع  ك���ف��ي��د-19. 
الطارئ  اال�ستخدام  على  امل�افقة  والدواء  الغذاء 

دي�سمرب.  منت�سف  بحل�ل 
على  اجلرعات  �سحن  يف  �ستبداآن  اإنهما  وقالتا 

الف�ر، علما اأن “فايزر” ت�قعت اأن يك�ن لديها 50 
كمية  وهي  العام،  هذا  جاهزة  لقاح  جرعة  ملي�ن 

�سخ�س. ملي�ن   25 حلماية  كافية 
ال��غ��ذاء  اإدارة  م��ن��ح��ت  ذات����ه،  ال�����س��ي��اق  ويف 
طارئة  م���اف��ق��ة  ال�سبت،  االأم��ريك��ي��ة،  وال����دواء 
�سركة  طّ�رته  الذي  لك�فيد-19  عالج  ال�ستخدام 

“ريجينريون«. احلي�ية  التكن�ل�جيا 
قد  عليه  امل���اف��ق��ة  مت��ت  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  وك���ان 
ا���س��ت��خ��دم يف ع��الج ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي دون��ال��د 

بك�فيد-19. اأ�سيب  عندما  ترامب 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  يف  م�����س���ؤول  وق���ال 
بهذه  “ال�سماح  اإن  ق�له  هان،  �ستيفن  االأمريكية، 
الن�سيلة  االأحادية  امل�سادة  باالأج�سام  العالجات 
قد يتيح للمر�سى جتنب دخ�ل امل�ست�سفى ويخفف 

لدينا«. ال�سحية  الرعاية  نظام  على  العبء 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
ي�سّكل  هذا  اإن  �ساليفر،  لي�نارد  “ريجينريون”، 
�سيتمّكن  اإذ  ك�فيد-19،  مكافحة  يف  مهمة  “خط�ة 
ال���الي��ات  يف  عالية  ملخاطر  املعّر�س�ن  املر�سى 
وقت  يف  واع��د  ع��الج  على  احل�س�ل  من  املتحدة، 

العدوى”. م�سار  من  مبكر 

*واشنطن 
والعقاقري  لالأغذية  االأمريكّية  االإدارة  منحت 
يف  �سربجن  �سلفر  مدينة  ومقرها  اإي��ه(  دي  )اإف 
ل�ا�سنطن  املحاذية  االأم��ريك��ي��ة  مريالند  والي��ة 
طارئة  م�افقة  ال�سبت،  اأم�س  م�ساء  العا�سمة، 
�سركة  طّ�رته  ك�رونا  لفريو�س  عالج  ال�ستخدام 
بح�سب  »ري��ج��ي��ن��ريون«،  احل��ي���ّي��ة  التكن�ل�جيا 

ب��ست. وا�سنطن  �سحيفة 

والعقاقري  االأغ��ذي��ة  اإدارة  يف  امل�س�ؤول  وق��ال 
ال��ع��الج��ات  ب��ه��ذه  “ال�سماح  اإّن  ه����ان،  �ستيفن 
ُيتيح  قد  الن�سيلة  االأحادية  امل�ساّدة  باالأج�سام 
العبء  وُيخّفف  امل�ست�سفى  دخ�ل  جتّنب  للمر�سى 

لدينا«. ال�سحية  الرعاية  نظام  على 
قد  ري��ج��ي��ن��ريون  ���س��رك��ة  ع���الج  اأن  وي���ذك���ر 
عندما  ترمب  دونالد  االأمريكي  للرئي�س  ا�سُتخدم 

املا�سي. ال�سهر  امل�ستجد  ك�رونا  بفريو�س  اأ�سيب 

مريضة تروي تجربتها مع أول لقاح 
لكورونا مكّون من أجسام مضادة

استعمل في عالج ترامب.. ضوء 
أخضر الستخدام أول عالج لكورونا

ما الفرق بين اللقاح والعالج؟

»المرأة الخفاش« تقدم أدلة جديدة 
عن أصل فيروس كورونا

بوتن: روسيا مستعدة لتقديم 
لقاح »سبوتنيك« ألي دولة

»أقرب مما يتخيل أحد« .. واشنطن 
تعلن موعد بدء تلقيح كورونا

الواليات المتحدة تسمح باستخدام 
عالج لكورونا طورته شركة ريجينيرون

*وكاالت
�سلمان  امللك  ال�سع�دي  العاهل  دعا 
ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، ق�����ادة جم��م���ع��ة 
العمل على تهيئة  اإىل  ال�سبت،  الع�سرين، 
للقاحات  ال��س�ل  تتيح  التي  الظروف 
لت�فريها  مي�س�رة  وبتكلفة  عادل  ب�سكل 
اأخرى  اأدوات  جانب  اإىل  ال�سع�ب  لكافة 

ك�فيد-19. جائحة  ملحاربة 
ك��ل��م��ت��ه  يف  ���س��ل��م��ان  امل���ل���ك  وق������ال 
جمم�عة  ق��ادة  قمة  اأم��ام  االفتتاحية 
ال��ع�����س��ري��ن، ال��ت��ي ت��ع��ق��د اف��رتا���س��ي��ا: 
اإيجاد  يف  امل��ح��رز  بالتقدم  “ن�ستب�سر 
الت�سخي�س  واأدوات  وعالجات  لقاحات 

ك�رونا«. لفريو�س 
على  العمل  علينا  اأن  “اإال  واأ�ساف: 
اإليها  ال��س�ل  التي تتيح  الظروف  تهيئة 
لت�فريها  مي�س�رة  وبتكلفة  عادل  ب�سكل 
ال�����س��ع���ب. وع��ل��ي��ن��ا يف ال���ق��ت  ل��ك��اف��ة 
لالأوبئة  اأف�سل  ب�سكل  نتاأهب  اأن  ذات��ه 

امل�ستقبلية«.
ي��رتاأ���س  ال���ذي  �سلمان  امل��ل��ك  وت��اب��ع 
يف  اال����س���ت���م���رار  “وعلينا  ال���ق���م���ة: 
فتح  واإع����ادة  ال��ع��امل��ي،  االقت�ساد  دع��م 
لت�سهيل  دول��ن��ا  وح���دود  اق��ت�����س��ادات��ن��ا 

واالأفراد«. التجارة  حركة 
علينا  “ويت�جب  ي��ق���ل:  وم�����س��ى 
ب�سكٍل  النامية  ل��ل��دول  ال��دع��م  ت��ق��دمي 
التنم�ي  التقدم  على  للحفاظ  من�سق، 

املا�سية«. العق�د  مر  على  املحرز 
تهيئة  علينا  ينبغي  “كما  واأ�ساف: 
ا�ستدامة.  اأكرث  اقت�ساد  خللق  الظروف 

االقت�ساد  م��ب��داأ  بتعزيز  قمنا  ول��ذل��ك 
لتحقيق  فعال  كنهج  للكرب�ن  ال��دائ��ري 
و�سمان  املناخي  بالتغري  املتعلقة  اأهدافنا 
اإي���ج���اد اأن��ظ��م��ة ط��اق��ة اأن���ظ���ف واأك���رث 

تكلفة«. واأي�سر  ا�ستدامة 

انطالقا  اأنه  ال�سع�دي،  العاهل  واأكد 
حمرك  التجارة  ب��اأن  اململكة  اإدراك  من 
“قمنا  االق��ت�����س��ادات  ل��ت��ع��ايف  اأ���س��ا���س��ي 
م�ستقبل  ب�ساأن  الريا�س  مبادرة  باإقرار 
جعل  بهدف  العاملية،  التجارة  منظمة 
اأكرث  االأط��راف  املتعدد  التجاري  النظام 

احلالية  التحديات  م�اجهة  على  ق��درة 
وامل�ستقبلية«.

عاما  ك���ان  ال��ع��ام  ه���ذا  اأن  واأ����س���اف 
فريو�س  جائحة  �سكلت  اإذ  ا�ستثنائيا، 
م�سب�قة  غري  “�سدمة  امل�ستجد  ك�رونا 
اأجمع خالل فرتة وجيزة”،  طالت العامل 

خ�سائر  للعامل  �سببت  اجلائحة  هذه  واإن 
واجتماعية. اقت�سادية 

�سع�بنا  زال���ت  “ما  ي��ق���ل:  وم�����س��ى 
ال�سدمة،  هذه  من  تعاين  واقت�ساداتنا 
لنتجاوز  جهدنا  ق�سارى  �سنبذل  اأننا  اإال 

هذه االأزمة من خالل التعاون الدويل.

قمة العشرين.. الملك سلمان يدعو 
للوصول للقاحات بشكل عادل



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

رياضة االثنين )23( تشرين الثاني 2020
العدد )1739( 6

*وكاالت
ومطارده  »املت�سدر«  ال�حدات  تعر�س 
مهمة  مرحلة  يف  نقطي  لنزيف  اجلزيرة 
من عمر بط�لة دوري املحرتفني االأردين، 
ختام  م��ع  ال��ت��ع��ادل  ب��ف��خ  �سقطا  ع��ن��دم��ا 

اجل�لة 13.
وف�ت ال�حدات فر�سة ت��سيع الفارق 
فنيا  مرتهل  بث�ب  ظهر  بعدما  بال�سدارة 
ال�سلط  اأم���ام  ال�سلبي  بالتعادل  ليخرج 

ويرفع ر�سيده اإىل 31 نقطة.
عندما  حاال  اأف�سل  اجلزيرة  يكن  ومل 
 )1-1( �سحاب  مع  وتعادل  بالف�ز  فرط 

لريفع ر�سيده اإىل 25 نقطة.
املحافظة  يف  الفي�سلي  اآمال  واأ�سبحت 
على اللقب تتال�سى اأكرث من اأي وقت م�سى، 
بعدما تعر�س خل�سارة جديدة وكانت اأمام 
ليرتاجع   )3-1( بنتيجة  االأردن  �سباب 

للمركز ال�ساد�س بر�سيد 17 نقطة.
وعجز االأهلي عن التخل�س من م�سل�سل 
بهدف  الرمثا  جت���اوزه  بعدما  اخل�سائر، 
نقاط  ب���7  الرتتيب  ذي��ل  يف  ليبقى  قاتل 

ي�سارع �سبح الهب�ط.
على  ف����زه  االأردن  ل�سباب  وي�سجل 
املنا�سب،  بال�قت  حتقق  حيث  الفي�سلي 

تقدم  حيث  الدافئة  املنطقة  نح�  ليبتعد 
�ساد�سا بر�سيد 16 نقطة.

بعدما  الرمثا  �سالح  يف  النتائج  و�سبت 
بف�زه  املقدمة  مراكز  على  املناف�سني  تعرث 
الثمني على االأهلي ليقل�س الف�ارق ويبقى 
اجلزيرة  عن  فقط  نقاط   3 وبفارق  ثالثا 

�ساحب املركز الثاين.
اخل�����س��ارة  تلقى  ق��د  ال�����س��ري��ح  وك���ان 
االأخ��رية  وك��ان��ت  ال��ت���ايل  على  ال�ساد�سة 
اأمام احل�سني اربد )0-1(، فيما خرج معان 
بطعم  كان   )1-1( بتعادل  العقبة  و�سباب 

اخل�سارة لكليهما.
االأرق����ام  اأب����رز  ك�����وورة  وي�ستعر�س 

لبط�لة الدوري مع نهاية اجل�لة 13:
* �سجل فريق ال�حدات اأول تعادل له 

يف البط�لة اأمام ال�سلط.

يف  تعاداًل  االأك��رث  معان  فريق  يعترب   *
البط�لة ب�7 مرات.

* ال�حدات االأكرث ف�زا ب�10 انت�سارات 
واالأهلي باملرتبة االأخرية بف�ز وحيد.

ال���ح��دات االأق���ى هج�ما  * ما ي��زال 
تعر�ست  حيث  دفاعا  واالأق�ى  هدفا،  ب�27 

�سباكه ل�5 اأهداف.
ب�8  هج�ما  االأ���س��ع��ف  االأه��ل��ي  يعد   *
ا�ستقبلت  حيث  دفاعا  واالأ�سعف  اأه��داف، 

�سباكه 27 هدفا.
تعر�س  اللقب”  “حامل  الفي�سلي   *
ل�3 خ�سائر متتالية اأمام ال�حدات )2-0( 
واأمام الرمثا و�سباب االأردن بذات النتيجة 
املحافظة  يف  حظ�ظه  جعل  مما   ،)3-1(
الفارق  ت��سع  حيث  تتال�سى،  لقبه  على 

بينه وبني املت�سدر ل�14 نقطة.
التهديف يف اجل�لة  ن�سبة  * تراجعت 

13 حيث �سهدت ت�سجيل 10 اأهداف فقط، 
اأخرى  و3  بالتعادل،  م�اجهات   3 وانتهت 

بنتيجة الف�ز.
مدرب  على  �سنت  عديدة  انتقادات   *
ال����ح���دات ع��ب��د اهلل اأب����� زم���ع وم���درب 
ظهر  ب��ع��دم��ا  ع������س،  ع��دن��ان  الفي�سلي 

فريقيهما مب�ست�ى فني باهت .
�سجله  ال���ذي  للرمثا  ال��ف���ز  ه��دف   *
ه�سيب  اأب���  م�فق  اأو����س  ال�ساب  ال��الع��ب 
حيث  اجل���ل��ة  يف  االأث��م��ن  االأه��ل��ى  مبرمى 

�سجله بالدقيقة )5+90(.
االأردن  �سباب  اأ�سهم جن�مية مهاجم   *
و�سيم الرياالت بداأت تت�ساعد بعدما �سجل 

هدفني لفريقه يف مرمى الفي�سلي.
يت�سدر  ال��ذي  العك�س  حممد  وا�سل   *
ال�سنغايل  برفقة  ال���دوري  ه��دايف  قائمة 
ول�ؤي  ال�حدات  العب  نداي  العزيز  عبد 

فرتة  منذ  االأردن،  �سباب  الع��ب  ع��م��ران 
بعيدة احتجابه عن الت�سجيل منذ انتقاله 

للفي�سلي قادما من فريقه ال�سريح.
مباريات اجل�لة 14

مباراة  حممد  االأمري  �ستاد  ي�ست�سيف 
ع�سر  اجل���زي���رة،  م���ع  ال��ع��ق��ب��ة  ���س��ب��اب 
ال�سريح  يحل  وم�ساء  املقبل،  اخلمي�س 
���س��ي��ف��ا ع��ل��ى ���س��ح��اب ع��ل��ى ���س��ت��اد امل��ل��ك 

الثاين. عبداهلل 
مع  ال��رم��ث��ا  يلتقي  اجل��م��ع��ة،  ي���م  ويف 
ال�سلط، على ملعب �ستاد احل�سن باربد، كما 
�ستاد  االأهلي، على  االأردن مع  �سباب  يلتقي 

امللك عبد اهلل الثاين.
ال�سبت  م��ع��ان،  م��ع  ال���ح��دات  ويلتقي 
ال��دويل،  عمان  �ستاد  ملعب  على  املقبل، 
�ستاد  على  الفي�سلي  مع  احل�سني  يلتقي  ثم 

احل�سن باربد.

*وكاالت
مدافع  ليخت،  دي  ماتيا�س  اله�لندي  اأ�ساد 
قيادة  حتت  الفريق  لعب  بطريق  ي�فنت��س، 

املدرب اأندريا بريل�.
اأبرزتها  ت�سريحات  يف  ليخت،  دي  وق��ال 
“االإ�سابة؟  اإيطاليا”:  �سب�رت  “�سكاي  �سبكة 
اأجل  من  بجد  عملت  لقد  �سعبة،  �سه�را  كانت 
الع�دة واللعب مرة اأخرى، واأنا �سعيد للغاية من 

اأجل الفريق باأكمله«.
املعاناة  ولكن  �سعبة  فرتة  “كانت  واأ�ساف 
االأح��ي��ان.  بع�س  يف  اإيجابية  تك�ن  اأن  ميكن 
لكنني  خم��ل���ع،  بكتف  امل��ب��اري��ات  بع�س  لعبت 

�سعيد بف�زنا بالدوري يف امل��سم املا�سي«.
خمتلفة..  عقلية  “لدينا  ليخت  دي  وتابع 
يف العام املا�سي اأردنا اأن نلعب على اأعلى م�ست�ى، 
حداثة،  اأك��رث  قدم  كرة  نلعب  بريل�  مع  لكننا 
واحد  �سد  واح��د  بطريقة  ندافع  اإننا  حيث 
هذا  اأح��ب  اأن��ا  خلفنا.  كبرية  م�ساحة  ون��رتك 

االأ�سل�ب، وكنا نفعل ال�سيء نف�سه يف اأياك�س«.
االآن  نقدم  للتح�سن،  جمال  “لدينا  ووا�سل 
 %100 اإىل  �سن�سل  وقريًبا  اإمكاناتنا،  من   %70
امل��سم،  هذا  الق�ية  الفرق  من  العديد  هناك 

والدوري اأ�سعب وهذا اأكرث حتفيًزا«.
واأمت دي ليخت “لدينا العديد من املناف�سني 
واأتاالنتا  والت�سي�  واإن��رت  ميالن  امل��سم:  هذا 
لكننا نركز فقط  اإنها بط�لة �سعبة،  وناب�يل. 
من  للغاية  تناف�سي  فريق  ولدينا  اأنف�سنا،  على 

اأجل الف�ز باللقب”.

*وكاالت
االأهلي  بني  جتمع  نارية  م�اجهة  املقبل  اجلمعة  ي�م  القاهرة  ا�ستاد  ي�سهد 

والزمالك يف نهائي دوري اأبطال اأفريقيا.
وتعترب املباراة هي االأوىل بني فريقني من بلد واحد يف النهائي، وه� ما يزيد 
من رغبة كل فريق يف التت�يج باللقب �س�اء التا�سع لالأحمر اأو ال�ساد�س لالأبي�س.
ويعد الراحل حمم�د اجل�هري من �سانعي االإجنازات يف تاريخ الناديني، فه� 
ال�حيد الذي ت�ج باللقب القاري مع القطبني كمدرب، والالفت للنظر اأن اإجناز 

اجل�هري جاء على ح�ساب فريق ك�ت�ك� الغاين.
 االأهلي 1982

قاد حمم�د اجل�هري االأهلي للتت�يج باأول األقابه القارية بعد ف�زه بدوري 
املباراة  يف  الغاين  ك�ت�ك�  اأ�سانتي  على  الف�ز  بعد   1982 عام  اأفريقيا  اأبطال 
النهائية بثالثية نظيفة يف مباراة الذهاب بالقاهرة قبل اأن يتعادل يف االإياب 

بهدف لكل منهما.
وكانت ت�سكيلة االأهلي يف تلك الفرتة ت�سم كل من اإكرامي وم�سطفى ي�ن�س 
خمتار  وخمتار  عبدالغني  وجم��دي  ميه�ب  وع��الء  يا�سني  وربيع  همام  وماهر 

وم�سطفى عبده وطاهر اأب�زيد وحممد عامر ومدحت رم�سان.
وتعترب بط�لة 1982 هي اللقب االأغلى يف تاريخ القلعة احلمراء خا�سة اأنه 
كان بداية تت�يج االأحمر القاري وبداية ح�سد االألقاب يف دوري اأبطال اأفريقيا.

الزمالك 1993
خا�س حمم�د اجل�هري حتدي جديد بت�ليه تدريب الزمالك يف 1993 رغم 

ك�نه من اأبناء القلعة احلمراء.
وقاد اجل�هري الفريق االأبي�س للف�ز بلقب دوري االأبطال للمرة الثالثة يف 
تاريخه على ح�ساب ك�ت�ك� الغاين بعد اأن تعادل �سلبيا يف ك�ما�سي وهي نف�س 
بركالت  الزمالك  ليف�ز  القاهرة  يف  الع�دة  مباراة  عليها  انتهت  التي  النتيجة 

الرتجيح 6-7.
وكان اأبرز جن�م جيل الزمالك خالل تلك الفرتة ح�سني ال�سيد ونادر ال�سيد 
وه�سام يكن و�سامي ال�سي�سيني واأحمد رمزي واأ�سرف ي��سف وح�سني عبداللطيف 

وخالد الغندور واإميان�يل اأم�نيكي واأمين من�س�ر وعفت ن�سار.  

الوحدات والجزيرة يواصالن 
النزيف بالدوري األردني

دي ليخت: يوفنتوس يطبق نفس خطة أياكس

إنجاز محمود الجوهري 
يرصع تاريخ األهلي والزمالك

*وكاالت
نهائيات  اإىل  التطبيقية  العل�م  جامعة  تاأهلت 
اأ�سب�ع الريادة العاملي بفريقني من كلية تكن�ل�جيا 

املعل�مات وال�سيدلة.
ونظم البط�لة مركز االبتكار والريادة بالتعاون 
)زووم(  تقنية  عرب  للريادة،  رانيا  امللكة  مركز  مع 
الريادة  الأ�سب�ع  النهائي  الن�سف  فعاليات  �سمن 

العاملي. وبينت مديرة املركز الدكت�رة اإميان ب�سيتي 
االإب���داع  ثقافة  لن�سر  امل�سابقات  تفعيل  اهمية 
االأكرب  ال�سريحة  بني  خ�س��سًا  والريادة،  واالبتكار 
على  امل�ساريع  تلك  واأث��ر  ال�سباب،  وهي  االأردن،  يف 
االإجنازات االقت�سادية. وتاأهل الفريقان اإىل نهائي 
ميثل  فريقا   22 �سمن  غدا  �ستجري  التي  املناف�سات 

11 جامعة اأردنية.

*وكاالت
البدنية  اللياقة  مراكز  ورواد  م�س�ؤول�  طالب 
واالأك���ادمي���ي���ات ال��ري��ا���س��ي��ة، ب���اإع���ادة ال��ن��ظ��ر يف 
ق���رار اإغ��الق��ه��ا، يف ظ��ل االأ����س���رار االق��ت�����س��ادي��ة 
املراكز  هذه  ورواد  باملالكني  حلقت  التي  والريا�سية 

واالأكادمييات.
كرة  الأكادمييات  العربي  االحت��اد  رئي�س  واأ�سار 
القدم ي��سف خاطر الذي �سبق واأن افتتح اأكادميية 
ك��رة ال��ق��دم يف ع��م��ان يف ح��دي��ث ل���ك��ال��ة االأن��ب��اء 
االأردنية )برتا(، اإىل ال�سرر االقت�سادي الذي حلق 
يف العاملني بهذه االأكادمييات التي ت�سم عددًا كبريًا 
عائالتهم  يعيل�ن  الذين  واالإداري����ني  امل��درب��ني  من 
هذه  يف  عملهم  م��ن  يتقا�س�نها  التي  ال��روات��ب  م��ن 
فريو�س  تف�سي  مل�اجهة  اإغالقها  بعد  االأكادمييات 

ك�رونا.
وقال اإن االأكادمييات تلتزم ب�سكل كبري بتطبيق 
ن�سر  على  حري�سة  اأنها  كما  ال�سحي،  الربوت�ك�ل 
اجل�سم  تق�ية  يف  دور  من  لها  ملا  الريا�سية  الثقافة 

وجهازه املناعي.
اأك��ادمي��ي��ة  �ساحب  وه���  اأدي���ب  حممد  واأ���س��ار 
االأكادمييات،  هذه  اإغالق  اأن  اإىل  عمان  يف  ريا�سية 
فيها،  بالعاملني  وريا�سيًا  اقت�ساديًا  ���س��ررًا  اأحل��ق 
اإغالق االأكادمييات حرم �سريحة وا�سعة  اأن  م�سيفًا 
من امل�اهب الكروية من متابعة تدريباتهم، علمًا اأن 
هذه التدريبات جتري وفقًا لربوت�ك�ل �سحي �سارم 

يحافظ على �سحة املدربني والالعبني واالإداريني.
�ساحب  وه�  عبابنة،  حممد  ال�طني  املدرب  اأما 
االأكادمييات  اأن  اإىل  اأ�سار  فقد  ارب��د،  يف  اأكادميية 

املر�س،  ن�سر  ال  ك���رون��ا،  فريو�س  مبحاربة  ت�ساهم 
�سارم،  �سحي  ب��روت���ك���ل  بتطبيق  ملتزمة  ك�نها 
ومراكز  االأكادمييات  فتح  يف  النظر  اإع��ادة  متمنيًا 

اللياقة يف اأقرب وقت ممكن.
تعيد  اأن  متنى  فقد  البداينة،  �سامر  امل��درب  اأما 
اللياقة  م��راك��ز  اإغ����الق  ب��ق��رار  ال��ن��ظ��ر  احل��ك���م��ة 
املدربني  م��ن  الكثري  اأن  اإىل  الف��ت��ًا  واالأك��ادمي��ي��ات، 
هذا  ب�سبب  �سهرية  روات��ب  دون  بي�تهم  يف  جل�س�ا 

القرار.
االأج�سام  لبناء  االأردين  االحت���اد  اأ���س��در  كما 
ت�سريحات  اإىل  فيه  اأ�سار  بيانًا،  البدنية  واللياقة 
ح�سنني  م�سطفى  االأردين  االأج�سام  بناء  اأ�سط�رة 
النظر  اإع���ادة  امل�س�ؤولة  اجل��ه��ات  فيها  نا�سد  التي 
البدنية،  واللياقة  التدريب  مراكز  اإغالق  مب��س�ع 
من  امل��راك��ز  تلك  رواد  علي  �سلبية  اآث���ار  م��ن  لها  مل��ا 
على  االقت�سادية  تاأثرياتها  عن  ف�ساًل  الالعبني، 

اأ�سحاب هذه املراكز.
لبناء  االأردين  االحت����اد  ���س��ر  اأم���ني  وج���ه  ك��م��ا 
�سهيب  ال��دويل  امل��درب  البدنية  واللياقة  االأج�سام 
ب�سرورة  تطالب  للم�س�ؤولني،  ر���س��ائ��ل  ال���ح�����س، 
تلتزم  اأن  على  البدنية  اللياقة  مراكز  فتح  اإع��ادة 

باالإر�سادات ال�سحية.
اعتادوا  الذين  الريا�سيني  من  كبري  عدد  وكان 
على االنتظام بالتدريبات يف مراكز اللياقة البدنية، 
اأبدوا امتعا�سهم من قرار اإغالقها، مطالبني باإعادة 
فتحها ملا لها من دور اإيجابي يف تعزيز مناعة اجل�سم، 
امل�اطنني  من  كبري  عدد  اإعالة  يف  دورها  جانب  اإىل 

العاملني فيها.

*وكاالت
�سعد فريق »اأم ج�زة« اإىل م�ساف اأندية الدرجة 
الدرجة  ل���دوري  ت�سدره  بعد  ال��ي��د،  لكرة  االأوىل 
الثانية بف�زه، على فريق الكتة بنتيجة 25-23 يف 
مبدينة  �سمية  االأمرية  �سالة  يف  جرت  التي  املباراة 

احل�سني لل�سباب.
م�ؤكدًا  الثانية،  الدرجة  دوري  ج�زة  اأم  وت�سدر 
�سع�ده ر�سميًا، بانتظار حتديد ه�ية الفريق الثاين 
البطاقة  انح�سرت  حيث  االأوىل،  للدرجة  ال�ساعد 

بني فريقي الكتة وعمان.

*وكاالت
اأظ��ه��ر ي������س���ف��ا م���ك���ك���، م��ه��اج��م ب���رو���س��ي��ا 
اأ�س�د  مع  االأوىل  م�ساركته  بعد  فعله  رد  دورمت�ند، 
خالل  ال�سبت،  االأمل����اين،   ال���دوري  يف  الفي�ستيفال 

م�اجهة هريتا برلني.
اإيرلينج  الرنويجي  من  ب��داًل  م�ك�ك�،  و�سارك   
ف�ز  لي�سهد  املباراة،  من  االأخرية  الدقائق  يف  هاالند 

فريقه خارج الديار )2-5(.
 واأ�سبح معجزة دورمت�ند، اأ�سغر العب يف تاريخ 
حمطًما  واح��د،  وي���م  عاًما   16 بعمر  الب�ند�سليجا 

الرقم القيا�سي ال�سابق للرتكي ن�ري �ساهني.
كتب  “اإن�ستجرام”،  م�قع  على  ح�سابه  وع��رب   
للغاية  �سعيد  ليلة!  م��ن  لها  “يا  االأمل���اين  املهاجم 
وال  نقاط،  بال�3  �سعادة  اأكرث  لكني  االأول،  بظه�ري 

ميكنني و�سف ما بداخلي من �سع�ر«.

الأ�سغر  القيا�سي  الرقم  حمل  قد  �ساهني  ك��ان   
العب يف الب�ند�سليجا على االإطالق منذ عام 2005، 
حينما �سارك الأول مرة مع دورمت�ند بعمر 16 عاًما 

و11 �سهًرا.
 من جانبه، قال هاالند عن م�ك�ك� “اأعتقد اأنه 
اأعظم م�هبة يف العامل حالًيا، فه� ال يزال  �ساحب 

بعمر 16 عاًما، وهذا اأمر ا�ستثنائي«.
 واأ�ساف: “اإنه العب جيد و�سيك�ن اأمامه م�سرية 

رائعة يف انتظاره«.
 اأما املدرب ال�س�ي�سري ل��سيان فافر، ف�سدد على 
حيث  الفريق،  مع  اأ�سا�سًيا  م�ك�ك�  م�ساركة  �سع�بة 
قال “ظه�ره معنا اأمر جيد له وللفريق، لكننا منتلك 

بالفعل العبني ُكرُث«.
ما  و�سرنى  للغاية،  �سغرًيا  ي��زال  ال  “اإنه  واأمت   

�سيحدث الحًقا، لكنه بات االآن جزًءا من الفريق”.

*وكاالت
لالأهلي  الفني  امل��دي��ر  م��سيماين  بيت�س�  ق��رر 
ا�سطحاب عدد من الالعبني غري املقيدين يف قائمة 
الزمالك  مل�اجهة  ا�ستعدادا  االأحمر  ملع�سكر  الفريق 

يف نهائي دوري اأبطال اأفريقيا.
ونا�سر  حم�سن  �سالح  الرباعي  م��سيماين  و�سم 
الفريق  اإىل مع�سكر  بان�ن  واأكرم ت�فيق وبدر  ماهر 
نهائي  خل��س  ا�ستعداًدا  االأحد  الي�م  ينطلق  الذى 
دوري اأبطال اأفريقيا املحدد له م�ساء اجلمعة املقبل 

على �ستاد القاهرة الدويل.

وقام الرباعي باإجراء م�سحة طبية مع الفريق 
�سيت�اجد  ثم  وم��ن  �سلبية،  نتيجتها  ج��اءت  اأم�س 

الالعب�ن يف تدريبات الفريق مبع�سكره املغلق.
على  االأحد  الي�م  م�ساء  مرانه  االأهلي  ويخ��س 
مع�سكر  يف  الدخ�ل  قبل  باجلزيرة،  التت�س  ملعب 

مغلق حتى م�عد مباراة نهائي دوري االأبطال.
العب  �سريف  حممد  اإ�سابة  االأه��ل��ي  اأك��د  كما 
الفريق بفريو�س ك�رونا والتي اأعلنها الالعب يف وقت 
�سابق، م�سريا اإىل اأنه �سيخ�سع مل�سحة جديدة خالل 

االأيام املقبلة لالطمئنان عليه.

*وكاالت
ت�����س��اوى ك��ري�����س��ت��ي��ان��� رون����ال����دو م���ع زالت����ان 
ثمانية  ر�سيد  يف  ميالن  مهاجم  اإبراهيم�فيت�س 
اأهداف بدوري الدرجة االأوىل االإيطايل لكرة القدم 
هذا امل��سم، عقب ت�سجيل ثنائية يف �سباك كالياري 
التقدم  التاألق وحتدي  الالعبان يف  لي�ستمر  ال�سبت، 
يف العمر. ومع و�س�ل عمر رونالدو واإبراهيم�فيت�س 
الت�سامح  ميكن  ف��اإن��ه  ع��ام��ا،   75 ح����ايل  اإىل  معا 
لكن  االإرهاق،  اأي عالمات على  اإظهار  معهما يف حال 
العمالقني  الناديني  �ساعدت  لهما  املتتالية  االأهداف 

على الت�اجد يف اأول مركزين يف جدول الرتتيب.
كان  ال�سبت،  اأم�����س  ك��ال��ي��اري  م���اج��ه��ة  وق��ب��ل 
رونالدو عائدا من خ��س ثالث مباريات مع منتخب 
لناديه  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  دخل  لكنه  الربتغال، 

للمرة الرابعة هذا امل��سم.
الت�قف  قبل  ي�فنت��س  م��ع  م��ب��اراة  اآخ��ر  ويف 
يف  اإ�سابة  ب�سبب  املباراة  من  رونالدو  خرج  الدويل، 

من  لفرتة  خ�سع  بعدما  االأم��ر  هذا  وج��اء  الكاحل، 
العزل الذاتي ب�سبب معاناته من ك�فيد-19.

عاما(   35( رونالدو  يت�قف  مل  ذلك،  كل  ورغم 
وتاألق اأمام كالياري.

عدة  واإه��دار  ت�رين�  يف  ي�فنت��س  معاناة  ومع 
اأطلق  املعتادة حيث  رونالدو بطريقته  �سجل  فر�س، 

ت�سديدة اأر�سية ق�ية يف ال�سباك.
الالعب  اأ�ساف  بل  ذلك  عند  االأمر  يت�قف  ومل 
الربتغايل هدفا رائعا عقب اأربع دقائق حيث اأظهر 
وهز  خلفه  ك��رة  مع  التعامل  يف  واإ���س��راره  حما�سه 

ال�سباك برباعة.
وق����ال اأن���دري���ا ب��ريل��� م����درب ي���ف��ن��ت������س عن 
ال�ساب  العبنا  على  نحافظ  اأن  “يجب  رون��ال��دو 
متاما  ج��اه��زا  ك��ان  “لقد  وت��اب��ع  الطريقة«.  بهذه 
ي�سجل  اإنه  �سيء.  الأي  املباريات  ويف  التدريبات  يف 
طبيعية،  لي�ست  م�هبته  مت�ا�سل.  ب�سكل  االأه��داف 

ونحن حمظ�ظ�ن باأنه يلعب يف �سف�ف ي�فنت��س«.

التطبيقية تتأهل إلى نهائيات 
أسبوع الريادة العالمي

مسؤولو ورواد مراكز اللياقة البدنية 
واألكاديميات يطالبون بإعادة فتحها

أم جوزة يصعد لدوري
 الدرجة األولى لكرة اليد

موكوكو يعجز عن وصف مشاعره 
بعد دخوله تاريخ البوندسليجا

قرار جديد من موسيماني 
استعدادا لمواجهة الزمالك

رونالدو يشعل الصراع مع 
إبراهيموفيتش على قمة الهدافين
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*وكاالت
ريب�ل  مركز  مدير  ريب�ل  ل�ي�س  اأث��ار 
ودي برادو للتميز الطبي باالحتاد الدويل 
بر�سل�نة،  خم��اوف  )فيفا(  ال��ق��دم  لكرة 
املحتملة  الغياب  م��دة  ع��ن  ك�سف  بعدما 

ملدافع الفريق جريارد بيكيه.
وخ����رج ب��ي��ك��ي��ه م�����س��اب��ا يف ال��رك��ب��ة 
بر�سل�نة  م��ب��اراة  م��ن   62 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
واأتلتيك� مدريد يف الليجا التي انتهت بف�ز 

الروخيبالنك��س 0-1.
وقال ريب�ل، االأحد، اإن اإ�سابة بيكيه، 
"يف  اأ�سهر ون�سف عن املالعب  قد تبعده 3 
اإعادة  فقط  االأم��ر  ا�ستدعى  ما  اإذا  حالة 

بناء الرباط اجلانبي الداخلي للركبة".
و8   6 بني  ما  متتد  قد  "بينما  وتابع: 
مع  االأم��ر  بنف�س  القيام  حالة  "يف  اأ�سهر 

الرباط ال�سليبي االأمامي".
ل�كالة  ت�سريحات  يف  ري��ب���ل  وق���ال 
بناء  اإع��ادة  "م�ساألة  االإ�سبانية:  االأنباء 
هي  عدمها،  من  االأمامي  ال�سليبي  الرباط 

ما �ستحدد م�عد ع�دة الالعب".
االإ�سابة  هذه  اأث��رت  ما  "اإذا  واأو�سح: 
ت�سببت  اأدق،  مبعنى  الركبة،  رب��اط  على 
ففي  للركبة،  الثبات  ع��دم  م��ع  حالة  يف 
واحلديث  بناوؤه،  اإعادة  يجب  احلالة  هذه 
اأ�سهر   8 اأو   6 عن  �سيك�ن  احلالة  هذه  يف 

تقريبا".
حاجة  هناك  تكن  مل  اإذا  "اأما  وتابع: 
على  فقط  العملية  واقت�سرت  االأم��ر،  لهذا 
اإعادة بناء الرباط اجلانبي الداخلي، فاإن 
اأ�سهر ون�سف  الفرتة حينها �ستمتد لنح� 3 

تقريبا".
اأن  ال��ي���م  اأع��ل��ن  ق��د  بر�سل�نة  وك���ان 

بيكيه، يعاين من الت�اء يف الرباط اجلانبي 
الداخلي للركبة اليمنى واإ�سابة جزئية يف 

الرباط ال�سليبي االأمامي لنف�س الركبة.
العبي  لقائمة  بيكيه  ين�سم  وه��ك��ذا 
التي  ال��دف��اع،  قلب  يف  امل�سابني  البار�سا 
اأراوخ���  رونالد  االأوروج���ائ��ي  اأي�سا  ت�سم 

و�سام�يل اأوميتيتي.

قلب  ه���  لينجليت  الفرن�سي  واأ���س��ب��ح 
يق�ده  الذي  للفريق  املتاح  ال�حيد  الدفاع 

املدرب رونالد ك�مان.
ويجد ك�مان نف�سه يف م�قف ال يح�سد 
عليه ب�سبب االإ�سابات التي �سربت الفريق، 
حيث كانت البداية مع النجم ال�اعد اأن�س� 
�سد  املا�سية  املباراة  يف  اأ�سيب  الذي  فاتي 

الركبة  غ�سروف  يف  بقطع  بيتي�س  ري��ال 
و�سيغيب نح� 4 اأ�سهر عن املالعب.

اإ�سابة  ال��ي���م  اأع��ل��ن  ال��ن��ادي  اأن  كما 
يف  بتمزق  روبرت�  �سريجي  االأمي��ن  الظهري 
على  �ستجربه  التي  اليمنى،  الفخذ  ع�سلة 
اإ�سابة  عن  ف�سال  �سهرين،  مل��دة  االبتعاد 

بيكيه ال�سادمة.

تشخيص جديد يثير ذعر 
برشلونة عن مدة غياب بيكيه مهاجم  ���س���اري��ز،  ل�ي�س  االأوروج����اي���اين  علق 

اأتلتيك� مدريد، على ف�ز فريقه اأمام بر�سل�نة بهدف 
دون رد، يف اجل�لة العا�سرة من الدوري االإ�سباين.

بعد  اأتلتيك�  يف  لزمالئه  �س�رة  �س�اريز  ون�سر 
وكتب  “اإن�ستجرام”،  ب�سبكة  ح�سابه  على  اللقاء 

عليها: “فريق عظيم«.

اإ�سابته  ب�سبب  امل���ب���اراة،  ع��ن  ���س���اري��ز  وغ���اب 
ال��ت���اج��د م��ع منتخب  اأث���ن���اء  ب��ف��ريو���س ك����رون���ا، 

اأوروج�اي يف الت�قف الدويل االأخري.
اأتلتيك�  اإىل  بر�سل�نة  من  انتقل  �س�اريز  وك��ان 
مدريد يف املريكات� ال�سيفي املا�سي، عقب قرار اإدارة 
النادي الكتال�ين واملدرب رونالد ك�مان باال�ستغناء 

عنه، قبل انتهاء عقده بعام كامل.

ثنائي االتحاد السكندري
 يعود إلى مصر

ريال مدريد يتعرض لظلم 
تحكيمي ضد فياريال

سواريز يعلق على خسارة 
برشلونة بكلمتين

*وكاالت
االحت��اد  الع��ب  امل��ي��داين  عمرو  ال�س�ري  و�سل 
�سف�ف  اإىل  لالن�سمام  وذلك  م�سر،  اإىل  ال�سكندري 
دي�سمرب/  من  االأول  االأهلي يف  م�اجهة  فريقه قبل 
اإط����ار دور االأرب���ع���ة من  امل��ق��ب��ل يف  ال��ث��اين  ك��ان���ن 
ملع�سكر  ان�سم  قد  امليداين  وكان  م�سر.  كاأ�س  بط�لة 
االأردن  منتخبي  واجه  حيث  دبي،  يف  بالده  منتخب 

واأوزبك�ستان �سمن وديات الت�قف الدويل.
ع��ل��ى اجل��ان��ب االآخ����ر و���س��ل االإي���ف����اري رزاق 
يف  ق�سريه  اإج���ازة  بعد  االأح��د  فجر  اأي�سًا  �سي�سيه 
الالعبان  ويخ�سع  اأ�سرته.  على  لالطمئنان  بالده 
الي�م  م�ساء  ك�رونا  فريو�س  عن  الك�سف  مل�سحة 
قبل  والالعبني  الفني  اجلهاز  ف��راد  اأ باقي  مع 

�سمن�د. اأمام  ودية  مباراة  خ��س 

*وكاالت
ريال  اأن  االأح���د،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  اأك��د 
مدريد تعر�س لظلم حتكيمي خالل التعادل باالأم�س 
من  العا�سرة  اجل�لة  يف   ،1-1 بنتيجة  فياريال  مع 
لريال  تقدم  دياز  ماريان�  وكان  االإ�سباين.  ال��دوري 
مدريد يف بداية املباراة، بينما �سجل جريارد م�رين� 

التعادل لفياريال يف الدقيقة ال�76 من ركلة جزاء.
ريال  فاإن  االإ�سبانية،  “ماركا”  ل�سحيفة  ووفًقا 

ركلة  تنفيذ  اأث��ن��اء  حتكيمي  لظلم  تعر�س  مدريد 
العب  ت�س�ك�يزي،  �سام�  دخ���ل  ب�سبب  اجل���زاء، 

فياريال، منطقة اجلزاء قبل التنفيذ.
واأ�سارت اإىل اأنه كان يجب اإعادة تنفيذ الركلة، 
كما حدث للمريجني �سد فالن�سيا يف اجل�لة املا�سية 
اجلزاء،  ركالت  اإحدى  �س�لري  كارل��س  اأهدر  عندما 
اإعادتها ب�سبب دخ�ل ي�ن�س م��سى  لكن قرر احلكم 

ول�كا�س فا�سكيز املنطقة قبل التنفيذ.

برشلونة يحرم مانشستر يونايتد 
من صفقة قياسية

*وكاالت
ك�سف تقرير �سحفي بريطاين، االأحد، عن اأحد ك�الي�س املريكات� ال�سيفي 
املا�سي ملان�س�سرت ي�نايتد. وكانت العديد من التقارير اأكدت اأن ي�نايتد طارد 
املا�سي.  ال�سيفي  املريكات�  يف  عر�س  من  باأكرث  بر�سل�نة،  جنم  فاتي،  اأن�س� 
ووفًقا ل�سحيفة “ذا �سن” الربيطانية، فاإن ي�نايتد حاول بالفعل �سم فاتي يف 
نهاية املريكات� ال�سيفي، عقب الف�سل يف التعاقد مع جادون �سان�س� من ب�رو�سيا 
دورمت�ند. واأ�سارت اإىل اأن ي�نايتد تفاو�س مع بر�سل�نة عرب خ�رخي مينديز، 
ا بقيمة 133 ملي�ن اإ�سرتليني، جلعل الالعب اأغلى  وكيل فاتي، واأر�سل عر�سً
�سفقة يف تاريخ النادي االإجنليزي. واأو�سحت اأن بر�سل�نة رف�س هذا العر�س، 
واأغلق باب املفاو�سات متاًما مع ال�سياطني احلمر، الأن الالعب غري قابل للبيع.
وقالت ال�سحيفة الربيطانية اإن الرنويجي اأويل ج�نار �س�ل�سكاير، مدرب 
من  بيلي�سرتي  فاك�ندو  مع  التعاقد  بطلب  بر�سل�نة  رف�س  على  رد  ي�نايتد، 

بينارول، واأمادو ديال� من اأتاالنتا.
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*وكاالت
تناف�سا  االأخ��رية  االنتخابات  �سهدت 

حمم�ما بني ترامب وبايدن
رغ����م اإع������الن ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات 
ال��رئ��ا���س��ي��ة االأم���ريك���ي���ة وف�����ز امل��ر���س��ح 
الدميقراطي ج� بايدن بها، اإال اأنها لي�ست 
ر�سمية، حيث �سيعلن عن تلك النهائية يف 
االأ�سابيع القادمة بعد عملية يطلق عليها 

ا�سم »التدقيق«.
وتختلف تفا�سيل عملية التدقيق هذه 
من والية الأخرى، اإال اأن الهدف الرئي�سي 
ا�سم  عليهم  يطلق  ال��ذي��ن  للم�س�ؤولني، 
االأولية  االأرقام  فح�س  ه�  “املف��سني”، 
االنتخابية،  ال��دوائ��ر  عنها  اأبلغت  التي 

والتحقق من ك�نها دقيقة وكاملة.
م�ست�ى  ع��ل��ى  العملية  ه���ذه  وت��ب��داأ 
اأو  م�س�ؤول  ويراجع  البلدية،  اأو  املقاطعة 
على  وي�سادق  ال�سهادات  ال�الية  جمل�س 
جماميع االأ�س�ات بال�الية، وفقا ملا ذكرته 

�سحيفة ني�ي�رك تاميز االأمريكية.
على  ال����الي���ات  م�����س��ادق��ة  ح���ال  ويف 

 8 وه���  النهائي،  امل���ع��د  بحل�ل  النتائج 
دي�سمرب، فاإنها تك�ن على درجة عالية من 
امل�ث�قية، وبعيدة عن اأي طع�ن ب�سحتها.

كل  ت��ك���ن  ق��د  ال����الي���ات،  بع�س  ويف 
اأنه  اإال  نتائجها،  مقاطعة قد �سادقت على 
ال يتم اإدراجها باعتبارها كاملة حتى ي�ّقع 

امل�س�ؤول�ن على تف�ي�س ال�الية.
تاميز”  “ني�ي�رك  �سحيفة  وك��ان��ت 
ال���الي��ات  قائمة  ك�سفت  ق��د  االأم��ريك��ي��ة 
حيث  الت�س�يت،  نتائج  على  �سادقت  التي 
اآيداه�  فاز دونالد ترامب ب�7 واليات، هي 
واأوكاله�ما  اجلن�بية  وداك�تا  وواي�منغ 
وفل�ريدا،  اجلن�بية  وكاروالينا  ول�يزيانا 
يف حني ح�سم الت�س�يت جل� بايدن يف اأربع 
واليات هي فريم�نت وفريجينيا وج�رجيا 

وديالوير.
االأ���س���ات  م��ن  ت��رام��ب  ح�سة  وبلغت 
التي  ال���الي��ات  يف  املعتمدة  االنتخابية 
 232 اأ�سل  من   63 النتائج  على  �سادقت 
يف  االنتخابي،  املجمع  اأ���س���ات  من  �س�تا 

حني حظي بايدن ب�35 من اأ�سل 306.
وكان قا�س احتادي قد رف�س، ال�سبت، 
دع�ى ق�سائية اأقامتها حملة ترامب بهدف 
التي مت االدالء  ا�ستبعاد ماليني االأ�س�ات 

بها عرب الربيد يف والية بن�سلفانيا.
ال��ذي  ب���ران،  ماثي�  القا�سي  وو���س��ف 
على  ت�ستند  ال��دع���ى  ب��اأن  احلكم،  اأ���س��در 
“حجج قان�نية بال اأ�سا�س واتهامات قائمة 

على تكهنات«.
كذلك طلب م�س�ؤول� احلزب اجلمه�ري 
االنتخابات  جلنة  من  مي�سيغان،  والية  يف 
الت�سديق  ت��اأج��ي��ل  ال�����س��ب��ت،  ب��ال���الي��ة، 
ملدة  الرئا�سية  االنتخابات  نتيجة  على 
بطاقات  يف  بالتدقيق  لل�سماح  ي�ما،   14
مقاطعات  اأك���رب  م��ن  ال������اردة  االق����رتاع 

ال�الية.
ومن املقرر اأن جتتمع اللجنة، التي ت�سم 
جمه�ريني،  واآخرين  دميقراطيني  ع�س�ين 

ي�م 23 ن�فمرب للت�سديق على النتائج.
طلبا  نيفادا  والية  يف  قا�سية   ورف�ست 
ل�قف امل�سادقة االأ�سب�ع املقبل على نتائج 
اأن الرئي�س  انتخابات ال�الية، التي تظهر 
املنتخب بايدن يتقدم على ترامب يف والية 

نيفادا باأكرث من 33 األف �س�ت.
ويف ج�رجيا، رف�س قا�س عّينه ترامب 
ل�قف  لين�ود  املحافظ  املحامي  من  طلبا 

الت�سديق على ف�ز بايدن يف ال�الية.
م�������س����ؤويل  اأن  ال����دع�����ى  وزع����م����ت 
ب�سكل  غ����رّيوا  ج���رج��ي��ا  يف  االن��ت��خ��اب��ات 

بطاقات  مع  التعامل  طريقة  �سحيح  غري 
الذين  الناخب�ن  وه��م  الغائبني،  اق��رتاع 
و�س�ت�ا  االقرتاع  مراكز  اإىل  يح�سروا  مل 
بطرق اأخرى منها عرب الربيد اأو االإنرتنت 

اأو عن طريق وكالء.
ق�سائية  دع���ى  اأريزونا  يف  قا�س  ورّد 
���س��ان��ده��ا اجل��م��ه���ري���ن ا���س��ت��ه��دف��ت منع 
على  الت�سديق  من  اأريزونا  والية  م�س�ؤويل 
ق��ال قا�سي  ب��ال���الي��ة، حيث  ب��اي��دن  ف���ز 
رف�س  اإنه  هانا،  ج�ن  فينك�س،  يف  ال�الية 
اأريزونا  يف  اجلمه�ري  احلزب  قدمه  طلبا 
اأمر ق�سائي مبنع جمل�س امل�سرفني  الإ�سدار 
على  الت�سديق  من  ماريك�با  مقاطعة  يف 
�سكان  اأغلب  يعي�س  حيث  املقاطعة،  نتائج 

اأريزونا.
وخ�����س��ر ت��رام��ب وح��ل��ف��اوؤه 3 دع���اوى 
ملنع  م�ساعيهم  اإطار  يف  اخلمي�س،  ق�سائية، 
املن�سب،  ت�يل  من  بايدن  املنتخب  الرئي�س 
فيما اأكد حمامي الرئي�س االأمريكي، رودي 
ج�لياين، حدوث عمليات تزوير يف واليات 

عدة.
الدميقراطيني  اأن  ج���ل��ي��اين،  واأك���د 
اعتمدوا على خطة ممنهجة لتزوير نتائج 
االنتخابات يف املدن الكربى، قائال: “كانت 
بخروقات  للقيام  ممنهجة  خطة  هناك 

الرئا�سية  االنتخابات  خ��الل  وت��زوي��رات 
يديرها  ال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل���دن  يف  خ��ا���س��ة 
الدميقراطي�ن واملعروفة تاريخيا بق�سايا 
ف�ساد مثل فيالدلفيا التي عرفت بالتزوير 

خالل ال�60 عاما املا�سية«.
ب��اي��دن،  م�ست�سار  ح�سم  ج��ان��ب��ه  م��ن 
املحامي ج� ب�ير، اجلدل الذي كان قائما 
يف ال�ساعات املا�سية حيال حظ�ظ ترامب 
بقلب نتائج االنتخابات وتغيريها مل�سلحته 
تقّدم  التي  الق�سائية  الدعاوى  خالل  من 
من  اأكرث  يف  االنتخابات  بنتائج  للطعن  بها 
والية اأمريكية، حيث اأكد اأن فريق ترامب 
يف  ق�سائية  دع����ى   28 خ�سر  ال��ق��ان���ين 

غ�س�ن 17 ي�ما.
يحاول  ت��رام��ب  اأن  على  ب�ير  و���س��ّدد 
متزيق االأ�س�ل التي ترعى الدميقراطية، 
الق�انني  ب��دت  حيث  ذل��ك،  يف  ف�سل  لكنه 

را�سخة وق�ية.
ال�طني  االأم��ن  وزارة  اأن  ب�ير  وذّك��ر 
التي �سعى ترامب اإىل التاأثري عليها ح�سمت 
بح�س�ل  “ادعاءاته  اإن  وق���ال  اجل���دل، 
تزوير غري �سحيحة، واإن االنتخابات كانت 
اأمريكا”،  ت��اري��خ  ون��زاه��ة يف  اأم��ن��ا  االأك���رث 
واإج��راءات��ه  ت��رام��ب  “مزاعم  اأن  وختم 

القان�نية مكت�ب لها الف�سل”.

*وكاالت
ج���اء مب�����س���دة ب��ي��ان خ��ت��ام��ي لقمة 
ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  الع�سرين،  جمم�عة 
اأن  ال���ري���ا����س،  ال�����س��ع���دي��ة  ال��ع��ا���س��م��ة 
العامل  يف  اقت�سادا   20 اأك��رب  دول  زعماء 
عادل  ت�زيع  بتم�يل  االأح��د  �سيتعهدون 
ف�سال  ك�فيد-19  من  ال�قاية  للقاحات 
العامل  اأنحاء  يف  والفح��س  االأدوي��ة  عن 
كما  الفقرية.  ال��دول  منها  حترم  ال  حتى 
عن  الدي�ن  اأعباء  تخفيف  مبد  تعهدوا 

هذه الدول.
التي  البيان  م�س�دة  يف  الزعماء  وقال 
جهدا  ندخر  “لن  روي���رتز  عليها  اطلعت 
جلميع  )اللقاحات(  و�س�لها  ن�سمن  حتى 
حتمله  ميكن  وب�سعر  عادل  ب�سكل  النا�س 

بتحفيز  االأع�ساء  التزامات  مع  يت�سق  مبا 
االقت�ساد  اإن  الزعماء  وق��ال  االبتكار«. 
ال  التعايف  لكن  النه��س  يف  ب���داأ  العاملي 
بعيد  حد  اإىل  م�ؤكد  وغري  “متفاوتا  يزال 

وعر�سة ملخاطر �سلبية متزايدة«.
ودعا االحتاد االأوروبي دول املجم�عة 

العام  بنهاية  دوالر  مليار   4.5 لتقدمي 
للدول  ك�فيد-19  حماربة  اأدوات  لتم�يل 

االأ�سد فقرا.
اأفريقيا  يف  دوال  ب��اأن  الزعماء  واأق��ر 
مما  حتديات  ت�اجه  �سغرية  نامية  ودوال 
ي�سري اإىل اأن بع�س الدول مت��سطة الدخل 
ب�سبب  الدي�ن  اأعباء  لتخفيف  حتتاج  قد 

اال�ستعداد  اإطار احلر�س على  ال�باء. ويف 
امل�ستقبل،  يف  اآخر  وباء  الأي  اأف�سل  ب�سكل 
�سيلتزم�ن  اإن��ه��م  اأي�����س��ا  ال��زع��م��اء  ق���ال 
وباء  الأي  العاملي  اال�ستعداد  “بتعجيل 

و�سبل ال�قاية والر�سد والتعامل معه«.
وقالت املجم�عة اأي�سا اإنها �ست�سعى اإىل 
�سركات  على  �سرائب  لفر�س  �سبيل  اإيجاد 

التكن�ل�جيا العمالقة ويف مقدمتها غ�غل 
واأمازون وفي�سب�ك واأبل ومايكرو�س�فت.

العمالقة  االإنرتنت  �سركات  وا�ستفادت 
ال��ع��م��ل ع��ن بعد  اإىل  ال��ت��ح���ل  ك��ث��ريا م��ن 
الذي فر�سه ال�باء على االقت�ساد العاملي، 
االأوروب��ي منذ فرتة  وت�سعى دول االحت��اد 

لفر�س مثل تلك ال�سرائب.

*وكاالت 
ي��خ��ط��ط رئ��ي�����س ال������زراء ال��ربي��ط��اين، 
ب�ري�س ج�ن�س�ن الإنهاء االإغالق على م�ست�ى 
اإجنلرتا كما ه� مقرر يف الثاين من دي�سمرب، 
القي�د  اإىل  ال��ع���دة  يعلن  اأن  املنتظر  وم��ن 
االإقليمية، اإذ تظهر االإح�ساءات اأن اإ�سابات 

ك�رونا قد ا�ستقرت.
واأكد مكتب ج�ن�س�ن خطًطا لبدء برنامج 
ال�سهر  البالد  م�ست�ى  على  ك�فيد-19  لقاح 
التنظيمية  اجلهات  اأن  افرتا�س  على  املقبل، 

�ست�افق على لقاح �سد الفريو�س.
االختبارات  من  ا  اأي�سً احلك�مة  و�ستزيد 
حتى  الفريو�س  لقمع  حماولة  يف  اجلماعية 

ميكن طرح اللقاحات.
وم�ساء ال�سبت، قال مكتب رئي�س ال�زراء 

ا�ستخدام  اإىل  للع�دة  تخطط  احلك�مة  اإن 
املحلية  القي�د  من  امل�ست�يات  ثالثي  نظام 
اإج��راءات  املناطق  ت�اجه  حيث  اإجنلرتا،  يف 
اإغالق خمتلفة بناًء على �سدة تف�سي املر�س. 
املزيد  و�سع  يتم  اأن  املت�قع  من  اأنه  واأ�سافت 
من  ل��الإن��ذار  فئتني  اأع��ل��ى  يف  املجتمعات  م��ن 

الفريو�سات.
يف  اإجن��ل��رتا  ج�ن�س�ن  حك�مة  وو�سعت 
اأ�سابيع بداأت يف اخلام�س  حالة اإغالق ملدة 4 
جمل�س  يناق�س  اأن  امل��ق��رر  م��ن  ن�فمرب.  م��ن 
رئي�س  ويهدف  االأح��د،  ي�م  اخلطط  ال���زراء 
ال�زراء اإىل تقدمي التفا�سيل اإىل الربملان ي�م 

االثنني، وفًقا للبيان.

االإغ��الق  عن  االإع��الن  مت  اأن��ه  اإىل  ي�سار 
حذر  اأن  بعد   ، اأك��ت���ب��ر   31 يف  اإجن��ل��رتا  يف 
االرت��ف��اع  اأن  م��ن  العامة  ال�سحة  م�س�ؤول� 
اجل��دي��دة  الي�مية  االإ���س��اب��ات  يف  ال��ه��ائ��ل 
خدمة  ب���اإغ���راق  ي��ه��دد  ك���رون��ا  ب��ف��ريو���س 
ال�����س��ح��ة ال���ط��ن��ي��ة م���ع اق�����رتاب م������س��م 

ال�ست�ية. االإنفل�نزا 

*وكاالت
فا�س�  ب�ركينا  يف  االقرتاع  مراكز  فتحت 
لالإدالء  الناخبني  اأمام  االأحد،  ي�م  اأب�ابها، 
باأ�س�اتهم يف انتخابات رئا�سية يهيمن عليها 
ما يرب�  اأرواح  الذي ح�سد  املت�سددين،  عنف 

على األفي �سخ�س هذا العام.
رو���س  للبالد  احل���ايل  الرئي�س  وي�سعى 
ت�ستمر  ثانية  رئا�سية  بفرتة  للف�ز  كاب�ري 
لالإجنازات  حملته  يف  وروج  �سن�ات،  خلم�س 
بينها  وم��ن  االأوىل  ف��رتت��ه  يف  حققها  ال��ت��ي 
دون  لالأطفال  املجانية  ال�سحية  الرعاية 
الرتابية  الطرق  بع�س  ومتهيد  اخلام�سة، 
غرب  يف  ال�اقع  املجدب  البلد  يف  املنت�سرة 

اأفريقيا.
ت�سنها  ال��ت��ي  الهجمات  ت�ساعد  اأن  اإال 

جماعات على �سلة بتنظيمي القاعدة وداع�س 
طغى على اأي �سيء اآخر.

هاجم  تن�سيبه،  من  اأ�سابيع  ثالثة  فبعد 
العا�سمة  يف  ومقهى  فندقا  القاعدة  تنظيم 
كما  �سخ�سا،   32 مبقتل  مت�سببا  واغ��ادوغ��� 
يف  املناجم  عمال  من  ملجم�عة  كمني  ت�سبب 

�سرق البالد العام املا�سي يف مقتل 39.
من  �سديدة  مناف�سة  ك��اب���ري  وي���اج��ه   
الذي  ديابري  زيفريين  ال�سابق  املالية  وزير 
املا�سية  االنتخابات  يف  الثاين  املركز  يف  حل 
عام 2015، ومن اإيدي ك�مب�يغ� مر�سح حزب 
حكم  الذي  ك�مباوري  بليز  ال�سابق  الرئي�س 

البالد 27 عاما واأطيح به عام 2014.

تقارب  هناك  يك�ن  اأن  املحلل�ن  ويت�قع 
قد  مما  الرئا�سي  ال�سباق  يف  املتناف�سني  بني 
مر�سح  اأي  يتمكن  مل  اإذا  ثانية  ج�لة  يتطلب 
من حتقيق الف�ز باأكرث من 50 يف املئة. وفقا 

لرويرتز.
املبدئية  النتائج  ع��ن  االإع���الن  ويت�قع 

للج�لة االأوىل بحل�ل منت�سف االأ�سب�ع.

أي الواليات األميركية صادقت 
على نتائج االنتخابات حتى اآلن؟

مجموعة العشرين تتعهد بتمويل 
توزيع عادل للقاحات كورونا

إنجلترا تتأهب لرفع اإلغالق.. 
واآلن »القيود القديمة«

العنف يهيمن على انتخابات الرئاسة 
في بوركينا فاسو

*رام اهلل 
اعتدى م�ست�طن�ن متطرف�ن يه�د من م�ست�طنة 
»�س��سيا« املقامة على اأرا�سي امل�اطنني الفل�سطينيني 
���س��رق ب��ل��دة ي��ط��ا ج��ن���ب م��دي��ن��ة اخل��ل��ي��ل جن�ب 
امل�اطنني يف  من  املحتلة، على عدد  الغربية  ال�سفة 
من  م�ست�طنني  طرد  حماولتهم  اأثناء  �س��سيا  قرية 

اأرا�سيهم.
جن�ب  يف  وال�سم�د  احلماية  جلان  من�سق  وقال 
ال�سفة ف�ؤاد العم�ر، يف بيان، ان م�ست�طنني اأقدم�ا 
ع��ل��ى ت��خ��ري��ب اأرا����س���ي امل���اط��ن��ني، ح��ي��ث اأط��ل��ق���ا 
م�ا�سيهم ودوابهم، لتخريب املزروعات. وبني العم�ر 
اأن امل�ست�طنني يحاول�ن اال�ستيالء على االأرا�سي يف 

تلك املنطقة، يف م�سعى لت��سيع امل�ست�طنات.
االحتالل  ق���ات  داه��م��ت  ال�سعيد،  ذات  وعلى 
االإ�سرائيلي خربة يرزا باالأغ�ار ال�سمالية، و�سرعت 
الفل�سطينيني فيها. وقال  امل�اطنني  بت�س�ير م�ساكن 
معتز  ط���ب��ا���س  مبحافظة  االأغ�����ار  ملف  م�����س���ؤول 
اال�سرائيلي  االحتالل  ق���ات  اإن  بيان،  يف  ب�سارات، 
امل�اطنني  م�ساكن  بت�س�ير  و�سرعت  اخلربة  داهمت 

كمقدمة لهدمها.
وكانت جيبات االحتالل يف وقت �سابق من �سباح 
و�سهل  الف�قا  حم�سة  منطقتي  اقتحمت  قد  الي�م 
ال�سمالية  االغ���ار  يف  املالح  ل���ادي  التابع  القبا  اأم 

املحتلة و�سط اطالق كثيف للنريان.

*غزة
غارات  االأحد  فجر  االإ�سرائيلي  اجلّ�  �سالح  �سّن 
التابعة حلركة حما�س  امل�اقع  جّ�ية على عدد من 
يف غّزة، ردا على �ساروخ اأُطِلق ليال من القطاع باجّتاه 

اإ�سرائيل.
�سّنت  االحتالل  “طائرات  اإّن  اأمني  م�سدر  وقال 
ونقاط  م�اقع  خم�سة  ا�ستهدفت  عّدة  جّ�ية  غارات 
ر�سد تابعة لف�سائل املقاومة الفل�سطينية يف مناطق 
اأّن الق�سف اأحدث  خمتلفة يف قطاع غزة”، م��سحا 

اأ�سراًرا، دون اأن ُت�سّجل اإ�سابات.
“م�قعا  ا�ستهدف  الق�سف  اأّن  عيان  �سه�د  وذكر 
الع�سكري حلما�س، مبنطقة  الق�ّسام، اجلناح  لكتائب 

ال�سيخ عجلني يف غرب مدينة غزة ونقطة ر�سد يف 
جن�ب  اآخ��ر  وم�قعا  )���س��رق(،  ال�سجاعية  منطقة 
املدينة، كما ا�ستهدف م�قعني للق�ّسام يف خان ي�ن�س 

ورفح جن�ب القطاع ما اأ�سفر عن اأ�سرار متفاوتة«.
َ �سه�د اأّن املدفعية االإ�سرائيلية ق�سفت اأي�سا  وبنَيّ
ال�سرقية  املناطق  يف  حلما�س  عّدة”  ر�سد  “نقاط 

لغزة قرب حدود القطاع مع اإ�سرائيل.
�ساروخا  اأن  اأع��ل��ن  االإ�سرائيلي  اجلي�س  وك��ان 
م�ساء  غّزة  من  االإ�سرائيلية  االأرا�سي  باجّتاه  اأُطِلق 
ال�سبت ُبعيد انطالق �سفارات االإنذار يف ع�سقالن يف 
جن�ب البالد. واأو�سحت و�سائل اإعالم اإ�سرائيلية اأن 

ال�ساروخ وقع يف اأر�س خالء.

*رام اهلل 
الفل�سطينية حممد  االأرا�سي  �سلطة  حذر رئي�س 
االأرا�سي  مل�سروع ت�س�ية  الكبرية  غامن من اخلط�رة 
ال��ذي  املحتلة  ال��ق��د���س  م��دي��ن��ة  يف  الفل�سطينية 
وال��ه��ادف  اال�سرائيلي  االح��ت��الل  �سلطات  متار�سه 
يف  الفل�سطينية  االأر�س  من  تبقى  ما  وت�سفية  ل�سم 

القد�س.
اأن هذا امل�سروع ه�  واأو�سح غامن يف بيان االأحد، 
اخطر ما يك�ن على اأرا�سي القد�س ويعمل االحتالل 
واأرا���س��ي  الغائبني  اأرا���س��ي  ت�سفية  على  خالله  من 
وت�سجيلها  القد�س  من  ق�سريا  املهجرين  امل�اطنني 

با�سم دولة االحتالل، م�سريا اىل اأن حك�مة االحتالل 
اإن  وا�ساف  ذلك.  لتنفيذ  عالية  ميزانيات  خ�س�ست 
اأرا�سيهم �سيرتافق مع فر�س  بدء امل�اطنني بت�سجيل 
�سيدفع  الذي  االمر  باهظة،  ور�س�م  ونفقات  �سرائب 
لت�سجيل  املبالغ  بامل�اطن اىل االإحجام عن دفع هذه 
�سلطة  رئي�س  واأ���س��ار  ل��الح��ت��الل.  فتذهب  االأر����س 
االأرا�سي الفل�سطينية اإىل م�سروع االحتالل لت�س�ية 
ت�سفية  اإىل  اأي�سا  الهادف  “ج”  املناطق  يف  االأرا�سي 
انتقالها  وت�سهيل  الفل�سطينية  االأر���س  من  تبقى  ما 
ت�سجيل  ت�سهيل  وكذلك  اأو�سع،  ب�س�رة  للم�ست�طنني 

االأرا�سي املقامة عليها امل�ست�طنات لالحتالل.

*وكاالت
عنّي تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اأحد ك�ادره 
املالك  عبد  للجزائري  خلًفا  التنظيم  راأ����س  على 
الفرن�سّية  امل�سّلحة  القّ�ات  بَيد  ُقتل  الذي  دروكدال 
يف ي�ني� املا�سي يف �سمال مايل، بح�سب ما اأفاد ال�سبت 
م�اقع  مراقبة  يف  �س  املتخ�سّ االأمريكي  �سايت  م�قع 

اجلماعات املتطّرفة.
م�قع  تلّقاه  فيدي�  �سريط  يف  التنظيم  واأعلن 
�سايت، عن تعيني زعيم جديد له، ه� اجلزائرّي اأب� 
ل�”جمل�س  احلايل  الرئي�س  العنابي،  ي��سف  عبيدة 
للجماعة  ت�جيهّية  كلجنة  يعمل  ال��ذي  االأعيان” 

االإرهابية.
“م�سروع  االأم��ريك��ي  االأب��ح��اث  م��رك��ز  وبح�سب 
��م  اإك�����س��رتمي��ي�����سِ )ك���اون���رِت  التطّرف”  م��ك��اف��ح��ة 
جماعة  يف  ال�سابق  الع�س�  ه��ذا  ف���اإّن  ب��روِج��ك��ت(، 
الالئحة  على  امل��درج  اجلزائرّية  والقتال  الدع�ة 
منذ  الدولّيني”  ل�”االإرهابّيني  ال�س�داء  االأمريكية 
االإعالمي  الفرع  م�س�ؤول  ا  اأي�سً ه�   2015 �سبتمرب 
بانتظام يف  وَيظهر  املغرب  القاعدة يف بالد  بتنظيم 

مقاطع الفيدي� التي ين�سرها التنظيم.
عملية  يف  ي�ني�  يف  قتل  الفرن�سي  اجلي�س  وكان 

عبد  املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  زعيم  مايل  يف 
املالك دروكدال. و�سكل ذلك انت�سارا كبريا اإذ اإن هذا 
ال�ساحل  يف  الت�سدد  حركة  قلب  يف  كان  اجلزائري 
امليدان  الأكرث من ع�سرين عاما لكنه بقي بعيدا عن 

ومل يغري مقتله املعطيات االأمنية.
املرتبط�ن  امل�سلح�ن  احت��د   ،2017 مار�س  ويف 
مظلة  حت��ت  امل��غ��رب  ب���الد  يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيم 

.« الن�سرة  “جماعة 
تنظيم  تطّرق  ال�سبت،  ُن�سرت  التي  الر�سالة  ويف 
االأخرية  القتل  عملّية  اإىل  املغرب  بالد  يف  القاعدة 
ملب�ّسرة �س�ي�سرّية كانت حمتجزة كرهينة يف منطقة 
�سماه  ما  حماولة  اإىل  ذل��ك  �سبب  ع��ازًي��ا  ال�ساحل، 

“ال�سليبّيني الفرن�سّيني” اإطالق �سراحها.
من  امل��ت��ح��ّدرة  �ست�كلي  بياتري�س  واخ��ُت��ِط��ف��ت 
للمرة  متبكت�،  يف  مب�ّسرًة  عملت  والتي  بال  منطقة 
مت�سددون  خطفها  بعدما  �سن�ات،  اأربع  قبل  الثانية 
اأنباء كي�ست�ن -  اأوىل يف 2012، بح�سب وكالة  مّرًة 

اآي تي اأ�س ال�س�ي�سرية.
جندي  اآالف  خم�سة  من  اأك��رث  حالًيا  وينت�سر 
برخان  عملّية  اإطار  يف  ال�ساحل  منطقة  يف  فرن�سي 

املناه�سة للمت�سددين.

مستوطنون متطرفون يعتدون على 
الفلسطينيين واراضيهم جنوب الخليل

غارات جوية إسرائيلية على 
مواقع لحماس في غزة

محاوالت اسرائيلية لتصفية أراضي 
الغائبين والمهجرين قسريا من القدس

تنظيم القاعدة في بالد المغرب 
يعين قائدا له خلفا لدروكدال


