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يومية - أردنية - شاملة

الخارجية تدين مصادقة اسرائيل 
على بناء 540 وحدة استيطانية

*عمان 
ال�سلطات  م�سادقة  املغرتبني  و�س�ؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
الإ�سرائيلية على بناء 540 وحدة ا�ستيطانية جديدة يف جبل 

اأب� غنيم بالقد�س ال�سرقية املحتلة.
اهلل  �سيف  ال�سفري  ال����زارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
ومدانة  مرف��سة  ال�ستيطانية  الن�ساطات  هذه  اأن  الفايز  علي 
مقدمتها  ويف  املتحدة  الأمم  وق���رارات  ال��دويل  للقان�ن  خرقًا 
�سيا�سة  اأن  على  الفايز  و�سدد   .2334 رقم  الأم��ن  جمل�س  قرار 

ال�ستيطان الإ�سرائيلية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة �س�اء 
تهجري  اأو  الأرا�سي  م�سادرة  اأو  ت��سيعها  اأو  امل�ست�طنات  بناء 
الفل�سطينيني �سيا�سة غري �سرعية، وخط�ة اأحادية متثل انتهاكًا 
حل  وجه�د  ال�سالم  لأ�س�س  وتق�ي�سًا  ال��دويل  للقان�ن  ج�سيمًا 
حل  فر�س  وتن�سف  والعادل،  ال�سامل  ال�سالم  وحتقيق  ال�سراع 

الدولتني على اأ�سا�س قرارات ال�سرعية الدولية.
الفايز املجتمع الدويل بتحمل م�س�ؤولياته بال�سغط  وطالب 

على اإ�سرائيل ل�قف �سيا�سة ال�ستيطان.
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*عمان
اك���د وزي����ر ال���دول���ة ل�����س���ؤون الع���الم 
الناطق الر�سمي با�سم احلك�مة علي العايد 
املطبقة  الرتتيبات  وفق  �سيبقى  العمل  اأن 
بخ�س��س  احلايل  العام  نهاية  حتى  حاليا 
اللقاح  ه��ي  الكمامة  وان  ال�سامل  احلظر 

ال�حيد املت�فر حاليا.
وق���ال ان ال��ت��زام امل���اط��ن��ني ب��ارت��داء 

م�س�ؤولية  التجمعات،  وجتنب  الكمامات 
وطنية يف هذا الظرف الذي منر به، م�سريا 
تدر�س  متخ�س�سة  حك�مية  ف��رق  ان  اىل 
كل  وان  ك���رون��ا،  وب��اء  ت��ط���رات  با�ستمرار 
اأ�س�س علمية ومنهجية  القرارات تبنى على 
وحتقق  امل�اطنني  حماية  على  ت�ساعدنا 
مبداأ الت�ازن بني �سحة امل�اطنني وا�ستمرار 

العمل.

وا�سار اىل اأنه مت تاأجيل املرحلة الأوىل 
تداعيات  ب�سبب  العلم  خدمة  برنامج  من 

فريو�س ك�رونا.
ان  ام�س  �سحفي  م�ؤمتر  خ��الل  وا�ساف 
رئي�س ال�زراء وجه امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء 
اأ�سعار  خلف�س  الجراءات  باتخاذ  والدواء 
لآلية  وا�سحة  معايري  وات��خ��اذ  الأدوي����ة 

التفتي�س على الأغذية.                     

العايد: ال حظر شامال
 والكمامة اللقاح الوحيد المتوفر

االنــــتــــخــــابــــات  بـــنـــتـــائـــج  طـــــعـــــون   4 ـــســـجـــيـــل  ت

»66«  وفاة و »498«1 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

كتلة هوائية باردة نسبيًا تؤثر 
األمن ُيحذر المواطنين من على المملكة مساء االربعاء

تأجير مركباتهم الخاصة

إحالة استيضاح للفساد 
وتصويب 25 خالل ايلول

الخصاونة يفتتح مركز البشير 
للعناية الحثيثة بسعة 70 سريرا

موظف يختلق حادثة سلب 
لسرقة 6000 دينار من عهدته

وفاة حدث انتحارا 
في مركز احداث مادبا

الوطني لحقوق اإلنسان يتابع 
قضية أردني في العراق

وقف إجراءات الحجز نتيجة 
تراكم فواتير المياه

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 66 وفاة 
يف  امل�ستجّد  ك�رونا  بفريو�س  اإ�سابة  و4981 
اململكة الثنني، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

2302 وفاة، و188410 اإ�سابات.
يف  حالة   1751 على  الإ�سابات  وت�ّزعت 
و436  اإربد،  يف  حالة  و872  عّمان،  العا�سمة 
املفرق،  يف  حالة  و340  ال��زرق��اء،  يف  حالة 
يف  ح��ال��ة  و266  ال��ك��رك،  يف  ح��ال��ة  و279 
حالة  و259  جر�س،  يف  حالة  و264  البلقاء، 
و135  العقبة،  يف  حالة  و192  عجل�ن،  يف 
حالة يف معان، و94 حالة يف ماأدبا، و93 حالة 

يف الطفيلة.

واأ�سار امل�جز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة 
ال�زراء ووزارة ال�سحة اإىل اأن عدد احلالت 
الن�سطة حالّيًا و�سل اإىل 66094 حالة، فيما 
للعالج  ام�س  اأُدِخلت  التي  احل��الت  عدد  بلغ 
بينما  حالة،   250 املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف 

غادرت 229 حالة امل�ست�سفيات بعد �سفائها.
اإجمايل عدد احلالت التي  اأن  اإىل  ولفت 
تتلّقى العالج يف امل�ست�سفيات حالّيًا بلغ 2155 
العناية  اأ�سّرة  على  حالة   453 منها  حالة، 
ت�سجيل  اإىل  امل���ج��ز  اأ���س��ار  كما  احلثيثة. 
املنزيل  العزل  يف  ام�س  �سفاء  حالة   5996
ال�سفاء  حالت  اإجمايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات 

120014 حالة.

واأ�ساف اأن 25349 فح�سًا خمربّيًا اأجري 
الفح��سات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ام�����س، 
الآن  وحتى  ال���ب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي 
ن�سبة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��ًا،   2383578
الفح��سات الإيجابّية لهذا الي�م و�سلت اإىل 

قرابة 6ر19 باملئة.
ودعت ال�زارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 
الّدفاع، واّتباع �سبل ال�قاية، خ�س��سًا ارتداء 
من  لأكرث  التجّمعات  اإقامة  وعدم  الكّمامات، 
التي  الت�ع�ية  احلملة  ومتابعة  �سخ�سًا،   20
فريو�س  عدوى  من  لل�قاية  ال���زارة  اأطلقتها 
اأ�سرهم  حلماية  الأف���راد  وت�سجيع  ك���رون��ا 

وجمتمعهم )# بحميهم(.

*عمان 
قال مدير اإدارة الر�ساد اجل�ية رائد اآل 
م�ساء  من  اعتبارًا  �ستتاأثر  اململكة  اإن  خطاب 
ورطبة  ن�سبيًا  باردة  ه�ائية  بكتلة  الأربعاء 

مرافقة لمتداد منخف�س ج�ي.
�سحفي،  ب��ي��ان  يف  خ��ط��اب،  اآل  واأ���س��اف 
وا�سعة  اأج��زاء  �ستغطي  الغي�م  اإن  الإثنني، 
اهلل-  مب�سيئة   – وتهطل  اململكة،  �سماء  من 
وال��سطى  ال�سمالية  املناطق  يف  الأم��ط��ار 
من  واأج��زاء  اململكة  من  الغربية  واجلن�بية 
املناطق ال�سرقية، مت�قعا ان تك�ن الهط�لت 
فجر  و�ساعات  املتاأخرة  الليل  �ساعات  خالل 

ي�م اخلمي�س، غزيرة اأحيانًا وي�سحبها الرعد 
ما  املناطق،  بع�س  يف  ال��ربد  حبات  وت�ساقط 
ي�ؤدي اىل ت�سكل ال�سي�ل يف الأودية واملناطق 

املنخف�سة.
�سمالية  �ستك�ن  ال��ري��اح  ان  اىل  واأ���س��ار 
اأحيانًا تثري الغبار يف مناطق  غربية ون�سطة 
ال��ب��ادي��ة وت�����ؤدي اىل ت��دين م��دى ال��روؤي��ة 
مع  املت�قع  ومن  املطر،  هط�ل  قبل  الأفقية 
تتناق�س  اأن  اخلمي�س/اجلمعة  ليل  �ساعات 
فر�سة  وت�سعف  تدريجيًا  الغي�م  كميات 

الهط�لت ومييل اجل� اىل ال�ستقرار.
احليطة  اخ���ذ  اإىل  امل���اط��ن��ني  ودع����ا 

واحل�����ذر وع����دم الق������رتاب م���ن امل��ن��اط��ق 
واماكن  ال�سي�ل  ت�سكل  واماكن  املنخف�سة 
ومن  الن��زلق��ات،  من  واحل��ذر  املياه  جتمع 
خ��ط��ر ت���دين م���دى ال���روؤي���ة الف��ق��ي��ة اإىل 
اجل�ية  احل��ال��ة  ع��ن  التحديثات  متابعة 
على  اجل���ي��ة  الأر���س��اد  دائ���رة  م�قع  على 
اأو   ww.jmd.gov.jo الأنرتنت  �سبكة 
مديرية  يف  املناوب  امل�ظف  على  الت�سال 
 4916190 رق��م  على  اجل���ي��ة  ال��ت��ن��ب���ؤات 
م�قع  على  اأو   4916191 رقم  على  واأي�سا 
عرب  او   ، ب�ك  في�س  الجتماعي  الت�ا�سل 

الذكية. اله�اتف  تطبيق 

*عمان 
مركباتهم  ت��اأج��ري  م��ن  امل���اط��ن��ني  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  ح���ذرت 

اخل�س��سية، بعد ت�سجيل عدد من الق�سايا.
الفرتة  وخالل  �ُسجل  اإنه  املديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
بت�سليمها  مالك�ها  قام  التي  املركبات  �سرقة  ق�سايا  من  عدد  املا�سية 
ط�اعية لل�س��س بعدما طلب�ا منهم ا�ستئجارها، وجرى �سبط عدد من 

املركبات، والعمل جاٍر ل�سبط املركبات الباقية.
تاأجري  ع��دم  ���س��رورة  م��ن  امل���اط��ن��ني  الإع��الم��ي،  الناطق  وح���ذر 
�سحية  يقع�ا  ل  لكي  ك��ان  ظ��رف  اأي  حت��ت  اخل�س��سية  مركباتهم 
لل�س��س، اأو ا�ستخدامها لرتكاب جرائم اأخرى، ولأن تاأجري املركبات 

اخل�س��سية خمالف للقان�ن بحد ذاته.

*عمان 
دي���ان  ل��دى  امل�ّثفة  املخالفات  بت�س�يب  املكّلف  الفريق  عقد 
ال���زراء  رئا�سة  ل�س�ؤون  ال��ّدول��ة  وزي��ر  برئا�سة  اجتماعًا  املحا�سبة 
اإبراهيم اجلازي، ملراجعة ال�ستي�ساحات التي ر�سدها خالل  الدكت�ر 
التي  ال�ستي�ساحات  عدد  بلغ  اجل��ازي،  وبح�سب  املا�سي.  اأيل�ل  �سهر 
منها  واحدة  خمالفة  واإحالة  خمالفة،   25 اأيل�ل  ل�سهر  ر�سدها  جرى 
اإىل هيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد تتعّلق بفروقات مالّية م�سروفة 
من اإحدى الدوائر احلك�مّية ل�سالح م�ؤ�ّس�سة اأحيل عليها عطاء �سراء 

خدمات، مع ا�سرتداد املبالغ املالّية امل�سروفة.
كما لفت اجلازي اإىل ر�سد عدد من املخالفات يف م�سروع البطاقة 
الذكّية، تتعّلق بالأطر الت�سريعّية والتنظيمّية واملالّية والفنّية، وقد 
بالإ�سافة  كامل،  ب�سكل  لت�س�يبها  الت��سيات  من  جملة  الفريق  و�سع 
اإىل ت�س�يب بع�س املالحظات التي مّت ر�سدها يف اأداء الربنامج ال�طني 
للمطاعيم. وبنّي اأّن بقّية املخالفات ترّكزت ح�ل حت�سيل مبالغ وذمم 
دون  اأنفقت  مالّية  مبالغ  وا�سرتداد  اخلزينة،  ل�سالح  م�ستحّقة  مالّية 
غري  مل�ّظفني  حمروقات  وب��دل  حك�مّية  مركبات  و�سرف  ح��ّق،  وجه 
اتخاذ  م�ؤّكدًا  اأخ��ّرى؛  وفنّية  اإدارّي��ة  خمالفات  جانب  اإىل  م�ستحّقني، 

الإجراءات الالزمة لت�س�يب جميع املخالفات.

*عمان 
افتتح رئي�س ال�زراء الدكت�ر ب�سر اخل�ساونة الثنني مركز الب�سري 
 70 ب�سعة  ك�رونا  مر�سى  ل�ستقبال  خ�س�س  ال��ذي  احلثيثة  للعناية 

�سريرا.
وا�ستمع رئي�س ال�زراء خالل ج�لته يف اق�سام املركز يرافقه وزير 
ال�سحة الدكت�ر نذير عبيدات، اإىل ايجاز من مدير م�ست�سفيات الب�سري 
بامل�ستلزمات والأجهزة  الذي جهز  املركز  الدكت�ر حمم�د زريقات عن 

الطبية كافة للتعامل مع حالت مر�سى ك�رونا.
من  جاهزا  �سيك�ن  الذي  املركز  هذا  اهمية  ال���زراء  رئي�س  واكد 
يف  ال�سحية  املنظ�مة  لتعزيز  ك�رونا  مر�سى  حالت  ل�ستقبال  الي�م 
يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وت�جيهات  روؤى  يحقق  ومبا  اململكة 
للحالت  خا�س  وب�سكل  ال�سريرية  ال�سعة  وزيادة  للجائحة  الت�سدي 

التي حتتاج الدخ�ل للعناية احلثيثة.
يف  ك�رونا  جائحة  من  النتهاء  بعد  �سي�سهم  املركز  اأن  اإىل  ولفت 
ايجاد حل�ل لالكتظاظ الذي ت�سهده م�ست�سفيات وزارة ال�سحة وب�سكل 

خا�س م�ست�سفيات الب�سري.
تابع �س3

*عمان 
ك�سفت مرتبات اإدارة البحث اجلنائي زيف اإدعاء واختالق م�ظف 

حلادثة �سلب ل�سرقة 6000 دينار من عهدته.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام اإن احد امل�ظفني 
الذي يعمل حما�سبًا لدى اإحدى امل�ؤ�س�سات تقدم ب�سك�ى للبحث اجلنائي 
يف  الر�سيفة  منطقة  يف  جمه�لني  اأ�سخا�س  قبل  من  لل�سلب  بتعر�سه 

الزرقاء، واأخذ مبلغ 6000 دينار كانت بح�زته بحكم عمله.
اثبتت  املعل�مات  وجمع  التحقيقات  اأن  الإعالمي  الناطق  وا�ساف 
ال�سخ�س،  ذلك  قبل  من  خُمَتلقة  احلادثة  باأن  املحققني  لدى  قناعة 
املايل،  املبلغ  لأخذ  احلادثة  تلك  اختلق  انه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 

وجرت اإعادة كامل املبلغ املايل، وت�ديع الق�سية للق�ساء.

*عمان 
مركز  يف  ح��دث  وف��اة  عن  الجتماعية،  التنمية  وزارة  اأعلنت   
با�ستخدام  الثنني،  فجر  النتحار  على  اقدم  ان  بعد  مادبا،  احداث 
مالب�سه الداخلية وربطها ح�ل عنقه. وقالت ال�زارة يف بيان �سحفي، 
الثنني، “حاول امل�سرف�ن واملمر�س املقيم يف املركز اجراء ال�سعافات 
الولية حلني و�س�ل فرق الدفاع املدين، ومت نقله اىل م�ست�سفى الندمي 
احلك�مي، واجريت له عملية ا�سعاف وانعا�س ال انه ما لبث ان فارق 
حتقيًقا  فتح  مادبا  يف  العام  املدعي  ان  اىل  ال���زارة  وا�سارت  احلياة«. 
املفلح،  امين  ال�زير  زيارة  اىل  لفتة  احلدث،  انتحار  مالب�سات  ملعرفة 
مل�قع مركز الحداث، ملتابعة اجراءات التحقيق، بهدف ال�ق�ف على 
اإىل ان احلدث من م�اليد 2005 وم�ق�ف على  حيثيات ال�فاة. ي�سار 

جنحة منذ �سهرين، فيما ي�سم املركز خم�سة م�ق�فني بتهم خمتلفة.

*عمان 
الت�ا�سل  م�اقع  على  فيدي�  الإن�سان  حلق�ق  ال�طني  املركز  ر�سد 
املنطقة  قرب  الأر���س  يفرت�س  كان  �سخ�س  منا�سدة  يت�سمن  الجتماعي 
اخل�سراء يف جمه�رية العراق ال�سقيق، ويق�ل اإنه م�اطن اأردين فقد اأوراقه 
مع  بالت�ا�سل  املركز  وقام  اململكة.  اإىل  للع�دة  امل�ساعدة  ويطلب  الثب�تية 
ت�جه  فريًقا  اأر�سلت  والتي  العراق،  يف  الإن�سان  حلق�ق  العليا  املف��سية 
قام  كما  احتياجاته،  وت�فري  مب�سكن  تاأمينه  وج��رى  اإقامته،  مكان  اإىل 
مع  املركز  وت�ا�سل  م�ستلزماته.  جميع  ت�فري  من  والتاأكد  معه  بالت�سال 
وزارة اخلارجية الأردنية التي اأبدت تعاوًنا ملم��ًسا، وقام القن�سل الأردين 
يف العراق بزيارة املذك�ر، ومتابعة ق�سيته من خالل ال�زارة واتخاذ الالزم.

*عمان 
اأوعز وزير املياه والري الدكت�ر معت�سم �سعيدان اإىل جميع اإدارات 
املنق�لة  الأم���ال  على  احلجز  عمليات  جميع  باإيقاف  املياه  و�سركات 

وغري املنق�لة للم�اطنني نتيجة تراكم اأثمان املياه اإىل اإ�سعار اآخر.
واأو�سح وزير املياه يف بيان �سحايف الثنني اأن ذلك جاء للتخفيف 
على امل�اطنني، والبقاء على خدمات املياه م�ستمرة يف �س�ء ا�ستمرار 
اململكة  ت�سهدها  التي  ال�بائية  والتط�رات  ك�رونا  جائحة  تداعيات 

والعامل.

الملك لبايدن:
نتطلع لشراكة استراتيجية 
بيـن األردن وامريكـــا

*عمان 
الثاين، الثنني،  امللك عبداهلل  اأجرى جاللة 
املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  مع  هاتفيًا  ات�ساًل 
ج� بايدن، جرى خالله بحث عالقات ال�سداقة 

املتينة بني البلدين.
تطلعه  عن  الت�سال،  خالل  جاللته،  واأعرب 
لت�طيد  املنتخب  الأمريكي  الرئي�س  مع  للعمل 
الأردن  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  عالقات 
عليها  والبناء  الأمريكية  املتحدة  وال���لي��ات 
ي�سهم  ومبا  املجالت،  خمتلف  يف  التعاون  لت��سيع 
وتعزيز  للبلدين،  امل�سرتكة  امل�سالح  حتقيق  يف 

الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.
تن�سيق  م�ا�سلة  اأهمية  امللك  جاللة  واأك��د 
اجله�د مل�اجهة التحديات امل�سرتكة، مبا يف ذلك 

تداعيات وباء ك�رونا.
املنتخب  للرئي�س  متنياته  عن  جاللته  وعرب 
ال�سديق  الأمريكي  ولل�سعب  بالت�فيق،  بايدن 

املزيد من التقدم والزدهار.
عبداهلل  امللك  جاللة  التقى  اخر  جانب  من 
�سركي�سيان  اأرم���ني  الأرم��ي��ن��ي  الرئي�س  ال��ث��اين، 
بحث  ج��رى  حيث  الث��ن��ني،  احل�سينية  ق�سر  يف 
يف  التعاون  تعزيز  و�سبل  الثنائية،  العالقات 

خمتلف املجالت.
مل�اجهة  امل�سرتكة  اجله�د  على  اللقاء  ورك��ز 
وال�سحية  القت�سادية  وتداعياته  ك�رونا  وباء 

والجتماعية.
والدولية  الإقليمية  الق�سايا  اإىل  تطرق  كما 
ذات الهتمام امل�سرتك، خ�س��سًا اجله�د املبذولة 

لتحقيق ال�سالم يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
و�سدد جاللة امللك على �سرورة اإنهاء ال�سراع 
الفل�سطيني الإ�سرائيلي على اأ�سا�س حل الدولتني 
الذي ي�سمن اإقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة 
ذات ال�سيادة والقابلة للحياة على خط�ط الرابع 
القد�س  وعا�سمتها   ،1967 ع��ام  ح��زي��ران  م��ن 

ال�سرقية.
حل  جه�د  يف  امل�سي  ���س��رورة  جاللته  واأك��د 
ق��رارات  وف��ق  ك��ارب��اخ،  ناغ�رن�  اإقليم  يف  النزاع 
والقان�ن  الدولية  وال�سرعية  املتحدة  الأمم 

الدويل، ومبا ي�سمن الأمن وال�ستقرار.
رئي�س  ونائب  ال���زراء،  رئي�س  اللقاء  وح�سر 
املغرتبني،  و���س���ؤون  ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ال�����زراء 
ووزي���رة  لل�سيا�سات،  امل��ل��ك  ج��الل��ة  وم�ست�سارة 
بعثة  رئي�سة  والتم�ين،  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 
ح�سره  كما  الأرميني.  للرئي�س  املرافقة  ال�سرف 
عن اجلانب الأرميني م�ست�سار الرئي�س وم�ساعداه، 
جاللة  وك��ان  اململكة.  ل��دى  املقيم  غري  وال�سفري 
الأرميني لدى  الرئي�س  م�ستقبلي  امللك يف مقدمة 
و�س�له اإىل ق�سر احل�سينية، حيث جرى لل�سيف 
امل��سيقى  وع��زف��ت  ر�سمية،  ا�ستقبال  م��را���س��م 

ال�سالمني ال�طني الأرميني وامللكي الأردين.

عمان 
التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف 
من  �سخ�سيات  الثنني،  احل�سينية  ق�سر 
الأم��ري  �سم�  بح�س�ر  اجلن�ب،  حمافظات 

احل�سني بن عبداهلل الثاين ويل العهد.
الذي  اللقاء  خالل  امللك،  جاللة  واأكد 

اعتزازه  املحلي،  ال�ساأن  ق�سايا  اأبرز  تناول 
وفخره بالع�سائر الأردنية.

لفت  ال��زراع��ي،  بالقطاع  يتعلق  وفيما 
اجل��ن���ب  م��ن��اط��ق  اأن  اإىل  امل��ل��ك  ج��الل��ة 
�سائر  ه��ي  كما  واإمكانياتها  ميزاتها  لها 
اإىل وج���د  م�����س��ريًا  ال����ط���ن،  حم��اف��ظ��ات 

اللم�سات  و���س��ع  ي��ت��م  زراع���ي���ة  خ��ارط��ة 
الأم��اك��ن  لتحديد  حاليًا  عليها  الأخ���رية 

ال�ساحلة للزراعة وكميات املياه.
وتطرق جاللته اإىل اأول�ية ال�ستثمار 
يف جمال الزراعة على م�ست�ى اململكة، لفتًا 
اإىل اأن امل�ساريع الزراعية �ستنفذها الدولة 

اململكة  مناطق  يف  الأه���ايل  مع  بالتعاون 
ال�ستثمارات  هذه  تع�د  بحيث  املختلفة، 
الغذائي  الأم��ن  ُيحقق  ومبا  عليهم  بالنفع 
اإمكانية  مع  والبطالة،  الفقر  من  ويخفف 
فتح املجال اأمام القطاع اخلا�س لال�ستثمار.
تابع �س3

*عّمان 
قال م�سدر ق�سائي ل�كالة الأنباء الأردنية 

)برتا( اإنه جرى الثنني، ت�سجيل اأربعة طع�ن 
حمكمة  ل��دى  الربملانية  النتخابات  بنتائج 

الطع�ن  عدد  بذلك  وارتفع  عمان.  ا�ستئناف 
منذ  امل�سجلة  النتخابات  بنتائج  الإجمالية 

بدء �سريان مدة الطعن وحتى نهاية دوام ام�س 
اإىل خم�سة طع�ن، بح�سب امل�سدر.

المـلـك يــــؤكـــــد 
اعتــــزازه وفخــره 
بالعشائر األردنية

خالل لقاء جاللته شخصيات من محافظات الجنوب 
الملك يجري اتصااًل هاتفيًا مع الرئيس األمريكي

أهمية االستفادة من العقول واأليدي األردنية
ُيعرض  من  ومساءلة  القانون  سيادة  فــرض 

حياة المواطنين وأمنهم للخطر
خارطة زراعية لتحديد األماكن الصالحة للزراعة 

وكميات المياه
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*عمان 
ب�سر  الدكت�ر  ال����زراء  رئي�س  افتتح 
للعناية  الب�سري  مركز  الثنني  اخل�ساونة 
مر�سى  ل�ستقبال  خ�س�س  الذي  احلثيثة 

ك�رونا ب�سعة 70 �سريرا.
ج�لته  خالل  ال���زراء  رئي�س  وا�ستمع 
ال�سحة  وزي��ر  يرافقه  امل��رك��ز  اق�سام  يف 
من  اي��ج��از  اإىل  ع��ب��ي��دات،  نذير  ال��دك��ت���ر 
حمم�د  الدكت�ر  الب�سري  م�ست�سفيات  مدير 
بامل�ستلزمات  الذي جهز  املركز  زريقات عن 
والأجهزة الطبية كافة للتعامل مع حالت 

مر�سى ك�رونا.
ال�زراء اهمية هذا املركز  واكد رئي�س 
ل�ستقبال  الي�م  من  جاهزا  �سيك�ن  الذي 
املنظ�مة  لتعزيز  ك�رونا  مر�سى  ح��الت 
روؤى  يحقق  ومب���ا  امل��م��ل��ك��ة  يف  ال�سحية 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  وت�جيهات 
ال�سعة  وزي����ادة  للجائحة  ال��ت�����س��دي  يف 
التي  للحالت  خا�س  وب�سكل  ال�سريرية 

حتتاج الدخ�ل للعناية احلثيثة.
بعد  �سي�سهم  امل��رك��ز  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
النتهاء من جائحة ك�رونا يف ايجاد حل�ل 
وزارة  م�ست�سفيات  ت�سهده  الذي  لالكتظاظ 

ال�سحة وب�سكل خا�س م�ست�سفيات الب�سري.
الكبرية  باجله�د  ال�زراء  رئي�س  وا�ساد 
اململكة  يف  ال�سحية  الك�ادر  تبذلها  التي 
الت�سدي  يف  الأول  الدفاع  خط  باعتبارها 

جلائحة ك�رونا وحماية �سحة امل�اطنني.
واكد اخل�ساونة الدور املهم الذي تق�م 

وامل�ست�سفيات  امللكية  الطبية  اخلدمات  به 
اخلا�س  القطاع  وم�ست�سفيات  اجلامعية 
تعزيز  يف  ال�سحة  ل���زارة  ا�سا�سي  ك�سريك 

املنظ�مة ال�سحية باململكة.
ب��اأن  التاكيد  ال�����زراء  رئي�س  وج���دد 
والتباعد  ال�قاية  ب�سبل  امل�اطنني  التزام 
ال�حيدة  ال��سيلة  ه�  الكمامة  وارت���داء 
املتاحة حاليا لل�قاية من هذا ال�باء الذي 

يجتاح دول العامل.
نذير  ال��دك��ت���ر  ال�سحة  وزي���ر  وق���ال 

�سريرا   70 ي�سم  الذي  املركز  اإن  عبيدات 
التجهيزات  ك��اف��ة  م��ع  امل��رك��زة  للعناية 
ا�سطناعي  تنف�س  اج��ه��زة  م��ن  وامل��ع��دات 
ل�ستقبال  جاهزا  ا�سبح  مراقبة  واجهزة 
اي مري�س يحتاج للعناية املركزة ويف هذه 

الفرتة ملر�سى ك�رونا.
من جهته اكد مدير م�ست�سفيات الب�سري 
املركز  ه��ذا  ان  زري��ق��ات  حمم�د  ال��دك��ت���ر 
الب�سري،  مل�ست�سفيات  ن�عية  نقلة  ي�سكل 
العناية  يف  املتخ�س�س  املركز  ان  اإىل  لفتا 

م�ست�ى  املراكز على  اكرب  يعد من  احلثيثة 
للتعامل  حديثة  باأجهزة  وامل��زود  اململكة 
للعناية  حتتاج  التي  الأم��را���س  جميع  مع 
م�ست�سفيات  عن  العبء  يخفف  ما  احلثيثة 

الب�سري.
املقبلة  القليلة  ال��ف��رتة  اأن  واو���س��ح 
لمرا�س  متخ�س�س  مركز  افتتاح  �ست�سهد 
�سمن  الدم�ية  والأوعية  القلب  وجراحة 
ن�عية  خدمة  لتقدمي  الب�سري  م�ست�سفيات 

للمر�سى.

*عمان 
ب��ح��ث وزي����ر امل��ي��اه وال����ري ال��دك��ت���ر 
لقائه الثنني  خ��الل  �سعيدان،  معت�سم 
الأردنيني  للمزارعني  العام  الحتاد  رئي�س 
فروع  جمال�س  واأع�ساء  الروا�سدة  ع���دة 
الحتاد العام للمزارعني الأردنيني وممثلي 
التي  الق�سايا  الن�عية، عددا من  احتادات 

تهم املزارعني يف جميع مناطق اململكة .
وا���س��ت��م��ع ���س��ع��ي��دان م��ن احل�����س���ر اإىل 
م�ساريع  باأهمية  املتعلقة  املطالب  من  عدد 
الري  مياه  كميات  وزي��ادة  املائي،  احل�ساد 
وال�ستعجال ب�سيانة الآبار اخلا�سة ملربي 
من  وغ��ريه��ا  احلي�انية  وال���رثوة  امل�ا�سي 
املزارعني  متكني  يف  ت�سهم  التي  املطالب، 

وخف�س الكلف.
العامني  الأم��ن��اء  م��ن  �سعيدان  وطلب 
اأحمد  املهند�س  بال�كالة  امل��ي��اه  ل�سلطة 
بال�كالة  الأردن  وادي  ول�سلطة  عليمات 

املطالب  بدرا�سة  حما�سنة  منار  املهند�سة 
البدائل  وايجاد  املزارع�ن  بها  تقدم  التي 

واحلل�ل املمكنة.
على  احلك�مة  حر�س  �سعيدان  واأك��د 
وفقا  ال��الزم��ة  الم��ك��ان��ات  جميع  ت���ف��ري 
يف  للحك�مة  ال�سامية  امللكية  للت�جيهات 
دعم الزراعة واملزارعني، وايجاد الظروف 
ب�اجبهم  القيام  من  متكنهم  التي  املنا�سبة 
ت�فر  زراع��ي��ة  تنم�ية  م�ساريع  واق��ام��ة 
مردود  لهم  وحتقق  العمل  فر�س  من  عددا 

مايل منا�سب.
بكل  تق�م  وال��ري  املياه  وزارة  اأن  وبني 
�ساأنها  م��ن  التي  الإج����راءات  م��ن  يلزم  م��ا 
وفقا  ع��ادل��ة،  بكميات  ال��ري  مياه  ت�فري 
املائي  ال�اقع  م�ستعر�سا  املائية،  للم�ازنة 
املتزايدة  والتحديات  اململكة  ت�سهده  الذي 
ملياه  الح��ت��ي��اج��ات  على  الطلب  وت��زاي��د 
لقطاع  ق�س�ى  اأول���ي��ة  ه��ي  التي  ال�سرب 

ب�سدد  ال���زارة  ان  �سعيدان  واو�سح  املياه. 
مبا  اجل�فية  امل��ي��اه  نظام  درا���س��ة  اإع���ادة 
يت�افق مع تعاظم هذه التحديات ويحد من 

العتداءات على م�سادر املياه.
الأمثل  لال�ستخدام  امل��زارع��ني  ودع��ا 
ا�ستخدام  و���س��رورة  املتاحة  ال���ري  مل��ي��اه 
والرتكيز  الزراعة  يف  احلديثة  ال��سائل 
وقليلة  اجليد  املردود  ذات  املحا�سيل  على 
املزارع  على  ينعك�س  مبا  للمياه  ال�ستهالك 
اأف�سل  وا���س��ت��خ��دام  ال�طني  والق��ت�����س��اد 
لتعظيم  وتفعيلها  احلديثة  ال��ري  و�سائل 
الف�ائد والع�ائد القت�سادية من الزراعة 

ال�طنية.
ومن جهة اأخرى، بحث �سعيدان، خالل 
الأردن��ي��ني  املهند�سني  نقيب  ال��ي���م،  لقائه 
اإتاحة  الزعبي،  �سمارة  اأحمد  املهند�س 
التخرج  ح��دي��ث��ي  للمهند�سني  ال��ف��ر���س��ة 
يف  لل�زارة  التابعة  امل�ساريع  على  بالعمل 

جميع حمافظات اململكة.
اأن  اىل  وال��زع��ب��ي  ���س��ع��ي��دان  وا����س���ار 
التدريب يهدف اإىل بناء قدرات املهند�سني 
م�ست�ى  وتعزيز  املياه  قطاع  يف  اخلريجني 
اخلربة والكفاءة ورفد القطاعات ال�طنية 
وتط�ير  احل��دي��ث��ة  ب��اخل��ربات  املختلفة 

مهاراتهم.
�ستق�م  ال������زارة  اأن  ���س��ع��ي��دات  وب���ني 
اتفاقية  بت�قيع  النقابة  مع  بالتن�سيق 
دورات  وعقد  التدريب  يخ�س  فيما  تعاون 

هند�سية متخ�س�سة.
اأحمد  املهند�س  املهند�سني  نقيب  وقال 
ال���زارة  بني  العالقات  اإن  الزعبي  �سمارة 
ت�سعى  ح��ي��ث  ومم��ت��دة  متينة  وال��ن��ق��اب��ة 
الفر�سة  اتاحة  اإىل  خاللها  من  النقابة 
ل��ت��دري��ب امل��ه��ن��د���س��ني ح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج 
التابعة  امل�ساريع  يف  الكفاءات  واأ�سحاب 

ل�زارة املياه يف جميع حمافظات اململكة.

*عمان 
اخلارجية  وزي��ر  ال���زراء  رئي�س  نائب  ك��د  اأ
و�����س�����ؤون امل��غ��رتب��ني اأمي����ن ال�����س��ف��دي ووزي����ر 
اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي ���س��ريج��ي لف���روف ال��ي���م 
وتكثيف  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ا���س��ت��م��رار  الث��ن��ني 
الإقليمية  الق�سايا  زاء  اإ والتن�سيق  الت�ساور 
م���ن  زم����ات امل��ن��ط��ق��ة وحت��ق��ي��ق الأ و���س��ب��ل ح��ل اأ
مباحثات  خالل  ال�زيران  و�سدد  وال�ستقرار. 
الأردنية  العالقات  ق�ة  على  ام�س  الهاتف  عرب 
يف  ت�سهده  ال��ذي  ال��ت��ط���ر  ه��م��ي��ة  واأ ال��رو���س��ي��ة، 
جاللة  روؤية  مع  ين�سجم  ومبا  املجالت،  خمتلف 
ب�تني  فالدميري  والرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك 
اأو�سع  ف��اق  اآ نح�  العالقة  هذه  يق�دان  اللذين 
ال�سفدي  وعر�س  الفاعل.  �س�سي  امل�ؤ التعاون  من 
وجهات  وتبادل  الإقليمية  للتط�رات  ولفروف 
ال��ن��ظ��ر ح����ل ���س��ب��ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل�����س��ت��ج��دات 
وبحثا  املنطقة.  زم��ات  اأ حلل  اجله�د  وتن�سيق 
ك��دي��ن  ت���ط����رات ال��ق�����س��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م���ؤ
ا���س��ت��م��رار اجل��ه���د لإع���ادة اإط���الق م��ف��او���س��ات 
حل  ���س��ا���س  اأ على  ال�����س��راع  حل��ل  وفاعلة  ج��ادة 
ال���دول���ت���ني وف���ق ال���ق���ان����ن ال�����دويل وم���ب���ادرة 
العادل  ال�سالم  لتحقيق  �سبيال  العربية  ال�سالم 
حتقيق  ه��م��ي��ة  اأ ال����زي���ران  ك����د  واأ وال�����س��ام��ل. 
����س���اد ال�����س��ف��دي  امل�����س��احل��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة. واأ
امل�ساحلة  حتقيق  ج��ه���د  يف  ال��رو���س��ي  ب��ال��دور 
ال��دور  م��رك��زي��ة  ع��ل��ى  م�����س��ددا  الفل�سطينية، 

الفل�سطيني  النق�سام  نهاء  اإ يف  اأي�سًا  امل�سري 
ك��د  وو���س��ع ح��د ل��ل��خ��الف وت���ح��ي��د ال�����س��ف. واأ
الرو�سي  للم�قف  اململكة  تثمني  اأي�سا  ال�سفدي 
�سا�س  اأ على  ال��دول��ت��ني  بحل  املتم�سك  ال��ث��اب��ت 
وحتقيق  ال�سراع  حلل  �سبيال  ال��دويل  القان�ن 
�سرورة  ي�سكل  ال��ذي  وال�سامل  العادل  ال�سالم 
ا�ستمرار  ال���زي��ران  ك���د  واأ ودول��ي��ة.  اإقليمية 
لالأزمة  �سيا�سي  حلل  الت��سل  اأجل  من  التعاون 
ويعيد  ومتا�سكها  �س�ريا  وحدة  يحفظ  ال�س�رية 
اأهمية  على  و���س��ددا  وا���س��ت��ق��راره��ا.  م��ن��ه��ا  اأ لها 
الأمم  برعاية  الد�ست�رية  اللجنة  اجتماعات 
على  مهمة  خ��ط���ة  دع��م��ه��ا  و���س��رورة  امل��ت��ح��دة 
ال�سفدي  ورك��ز  �سيا�سي.  حلل  الت��سل  طريق 
ف��اع��ل��ة حلل  م��ق��ارب��ات  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى ���س��رورة 
الت��سل  جه�د  يف  العربي  الدور  وتفعيل  الأزمة 
�س�ريا  اأمن  وي�سمن  الكارثة  ينهي  �سيا�سي  حلل 
منظ�مة  يف  ودوره���ا  وا���س��ت��ق��راره��ا  ووح��دت��ه��ا 
ن��ه��اء  اإ ن  اأ واأو���س��ح  امل�����س��رتك.  ال��ع��رب��ي  ال��ع��م��ل 
ال�س�ري  ال�سعب  معاناة  ووقف  ال�س�رية  الزمة 
بذل  يف  ت�ستمر  التي  للمملكة  اأول�ية  ال�سقيق 
ك��ل ج��ه��د مم��ك��ن ل��دع��م ج��ه���د ال��ت������س��ل ل��ه��ذا 
ال�سركاء  وجميع  رو�سيا  م��ع  بالتن�سيق  احل��ل 
ال�زيران  واتفق  واملنطقة.  الدويل  املجتمع  يف 
يف  واللقاء  والتن�سيق  الت�ساور  ا�ستمرار  على 
الق�سايا  ح�ل  حمادثاتهما  ملتابعة  وقت  اأقرب 

الثنائية. العالقات  تعزيز  و�سبل  الإقليمية 

*عمان 
ان  عبيدات  نذير  الدكت�ر  ال�سحة  وزي��ر  اك��د 
لالأردنيني  جّم��ان��ًا  ت���ف��ريه  �سيتم  امل��ن��ظ���ر   اللقاح 
واملقيمني على اأر�س اململكة، ووفق اأول�ّيات حمّددة.

لتطعيم  متكاملة  وطنية  خطة  ع��ن  وك�سف 
للقاح ك�رونا و�سمان عدم خ�سارة  املحتاجة  الفئات 
لقاح  امل�اطنني  اأعطاء 20 باملئة من  اي جرعة وان 

فريو�س ك�رونا �سيحمي املجتمع ولن  يك�ن اإجباريًا 
رئا�سة  يف  ع��ق��د  �سحفي  م���ؤمت��ر  خ���الل  وق���ال 
الأ���س��ّرة  يف  الإ���س��غ��ال  ن�سبة  اإن  الث��ن��ني  ال�����زراء، 
احلالت  ي�ست�عب  زال  ما  ك�رونا  ملر�سى  �سة  املخ�سّ
الثبات  واأن  امل�ست�سفيات،  داخل  العالج  تتطّلب  التي 
يف عدد احلالت خالل الأ�سب�ع املا�سي يعترب م�ؤ�سر 
عدد  تاأمني  اأج��ل  من  تعمل  ال���زارة  ان  م�ؤكدا  جيد 

ال�سرة 
الربوت�ك�ل  بتحديث  قامت  ال�زارة  ان  وا�ساف 
الفريو�سات وغريها  العالجي والذي ي�سمل م�سادات 

ح�سب الت��سيات العاملية 
وثمن وزير ال�سحة الدور الذي تق�م به الك�ادر 
بداية  منذ  امل�ست�سفيات  يف  والتمري�سية  الطبية 

ا�ستقبال امل�سابني وتقدمي اف�سل م�ست�يات العالج 
يف  ال�بائي  ال��سع  ان  اىل  ال�سحة  وزير  وا�سار 
بكافة  الل��ت��زام  وي�ستدعي  دقيقا  زال  ما  الأردن 
ك�رونا  فريو�س  من  وال�قاية  ال�سالمة  اإج���راءات 
ال�سحيحة  بالطريقة  الكمامة  ارت���داء  خا�سة 

واحلفاظ على التباعد الجتماعي 
وزارة  يف  ك���رون��ا  ملّف  م�س�ؤول  ق��ال  جهته  م��ن 
ن�سبة  انخفا�س  اإن  الهياجنة  وائل  الدكت�ر  ال�سحة 
اإىل ما دون 20 باملئة يدل على  العّينات الإيجابّية 

ثبات املنحنى ال�بائي 
لل�فاة  املبا�سر  ال�سبب   19 ك�فيد  اعتبار  وح�ل 
وج���د  ب�سرط  للم�ست�سفيات  امل��دخ��ل��ة  ل��ل��ح��الت 
قبل  ي�ما   28 اآخ��ر  خالل  اإيجابي   PCR فح�س 
هناك  ان��ه  الهياجنة  الدكت�ر  ق��ال  ال���ف��اة   تاريخ 
لنك�ن  الإج���راءات  اخ��ذت  واحلك�مة  عاملي  اتفاق 
النت�سار  وب�سبب  ال�فيات  احت�ساب  يف  دق��ة  اك��رث 
املجتمعي من املمكن ان تك�ن �سبب ال�فاة �سبب اخر 
ال�قاة  تقرير  ان  م�ؤكدا  ك�رونا  م�ساعفات  ولي�س 
يك�ن ب�سفافية عالية  وقال ان تقارب عدد حالت 
دللت  له  منها  واخلروج  امل�ست�سفيات  اإىل  الدخ�ل 
على ثبات املنحنى ال�بائي حيث ان عدد الدخالت 
اىل  م�سي�ا  خ��روج  299ح��ال��ة  مقابل  ادخ��ال   250
ن�سبة ال�سغال يف ا�سرة العزل العادية اىل 43 باملئة 

ووج�د 2000 م�اطن حتت العالج 
تفاوؤل  هناك  اأن  اإىل  الهياجنة  الدكت�ر  وا�سار 
اللتزام  درج��ات  باأق�سى  نتحّلى  اأن  وعلينا  ح��ذر، 
املنحنى  على  ال�سيطرة  لإبقاء  املرحلة  هذه  خالل 
اأق�سى  واتباع  الكمامة  بلب�س  والل��ت��زام  ال�بائي 
ال�قاية  و�سائل  وا�ستعمال  واحلذر  احليطة  درجات 

املختلفة

خالل لقاء جاللته شخصيات من محافظات الجنوب 

أهمية االستفادة من العقول 
واأليدي األردنية

فرض سيادة القانون ومساءلة 
المواطنين  حياة  ُيعرض  من 

وأمنهم للخطر
خارطة زراعية لتحديد األماكن 
وكميات  لــلــزراعــة  الصالحة 

المياه

رئيس الوزراء يفتتح مركز البشير 
للعناية الحثيثة بسعة 70 سريرا

وزير المياه يبحث مطالب رئيس 
وممثلي االتحادات الزراعية

الصفدي ونظيره الروسي يؤكدان 
تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين

وزير الصحة سيتم توفير لقاح كورونا 
المنظور لألردنيين والمقيمين محانا

*عمان 
التقى جاللة امللك عبداهلل الثاين، يف ق�سر 
حمافظات  من  �سخ�سيات  الثنني،  احل�سينية 
بن  احل�سني  الأم���ري  �سم�  بح�س�ر  اجل��ن���ب، 

عبداهلل الثاين ويل العهد.
واأكد جاللة امللك، خالل اللقاء الذي تناول 
وفخره  اع��ت��زازه  املحلي،  ال�ساأن  ق�سايا  اأب��رز 

بالع�سائر الأردنية.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، لفت جاللة 
ميزاتها  لها  اجل��ن���ب  مناطق  اأن  اإىل  امل��ل��ك 
ال�طن،  حمافظات  �سائر  هي  كما  واإمكانياتها 
و�سع  يتم  زراعية  خارطة  وج���د  اإىل  م�سريًا 
اللم�سات الأخرية عليها حاليًا لتحديد الأماكن 

ال�ساحلة للزراعة وكميات املياه.
ال�ستثمار  اأول���ي��ة  اإىل  جاللته  وت��ط��رق 
لفتًا  اململكة،  م�ست�ى  على  الزراعة  جمال  يف 
الدولة  �ستنفذها  الزراعية  امل�ساريع  اأن  اإىل 
اململكة  م��ن��اط��ق  يف  الأه�����ايل  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

املختلفة، بحيث تع�د هذه ال�ستثمارات بالنفع 
من  ويخفف  الغذائي  الأمن  ُيحقق  ومبا  عليهم 
اأمام  املجال  فتح  اإمكانية  مع  والبطالة،  الفقر 

القطاع اخلا�س لال�ستثمار.
من  ال�ستفادة  اأهمية  امللك  جاللة  واأك��د 
القطاع  مل�سلحة  الأردن��ي��ة  والأي���دي  العق�ل 
الزراعي والتخفيف من الفقر والبطالة، م�سريًا 

اإىل اأن حماية القت�ساد اأول�ية.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��احل��م��ل��ة الأم��ن��ي��ة على 
اإىل  جاللته  لفت  املرخ�سة،  غ��ري  الأ�سلحة 
من  وم�ساءلة  القان�ن  �سيادة  فر�س  اأهمية 

ُيعر�س حياة امل�اطنني واأمنهم للخطر.
ال��دك��ت���ر ب�سر  ال�������زراء  رئ��ي�����س  وق����ال 
اخل�ساونة، خالل اللقاء، اإن اللجنة العليا التي 
خالل  �ستجتمع  الزراعية  للخارطة  ت�سكلت 
امل�ساريع  اأه��م  من  تعترب  وه��ي  املقبلة،  الأي��ام 
والت�ظيف  الت�سغيل  اإىل  الهادفة  الزراعية 

على م�ست�ى اململكة.

�ستناق�س  اللجنة  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 
بت�جيهات  تط�يرها  مت  التي  اخلارطة  هذه 
املختلفة  الدولة  م�ؤ�س�سات  من  �سامية  ملكية 
القائمة  امل��زارع  م�ست�ى  على  �سم�لية  ب�س�رة 
والزراعات  والأمنية  الع�سكرية  للم�ؤ�س�ستني 
ن���اف��ذ  ت��ف��ت��ح  ال��ت��ي  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات 

ت�سديرية.
حاًل  �ست�جد  اأن��ه��ا  ب��ني  ال�����س��دد،  ه��ذا  ويف 
قبل  من  الزراعية  الأرا�سي  ل�ستخدام  اأمثل 
الزراعية  اخل��ارط��ة  ت�سملها  التي  امل�اطنني 
ال�ستخدام  ت��راع��ي  مدرو�سة  معادلة  �سمن 

الأجنع للم�ارد املائية.
تعظيم  اإمكانية  اإىل  ال���زراء  رئي�س  واأ�سار 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  الزراعة  م�ساهمة 
م���ن خ���الل جت����اوز ال��ت��ح��دي��ات امل��ال��ي��ة اإىل 
ال��زراع��ة  يف  احل��دي��ث��ة  التقنيات  ا�ستخدام 
الأرا�سي  ا�ست�سالح  يف  لل�سباب  دور  واإع��ط��اء 
واإيجاد  منتجة  م�ساريع  اإقامة  عرب  لت�سغيلهم 

فر�س عمل اإ�سافية.
اأن احلك�مة تعمل على اإجناز حزمة  واأكد 
نتيجة  املت�سررة  القطاعات  ع��ن  للتخفيف 
جائحة ك�رونا، خا�سة القطاع اخلا�س ب�سقيه 
املحافظة  خ��الل  م��ن  العمل  واأرب����اب  العمال 
فر�س  وا�ستحداث  امل���ج���دة  ال�ظائف  على 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  خ��الل  م��ن  ج��دي��دة 
ال�سناعات  يف  اأو  ال��زراع��ي  القطاع  يف  ���س���اء 

الدوائية والغذائية.
م�ساعفة  متت  اأن��ه  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 
العمل  ويجري  امل�ست�سفيات  يف  الأ�سّرة  اأع��داد 
كبرية  ميدانية  م�ست�سفيات  اإن�ساء  على  حاليًا 
�س�اء  اأ�سابيع  خالل  جاهزة  �ستك�ن  ومتط�رة 
يف القطاع احلك�مي اأو اخلدمات الطبية امللكية 
تغطي مناطق �سمال وو�سط وجن�ب اململكة، مبا 
يرفع القدرة ال�سريرية بنح� 1600 �سرير عن 
ميداين  م�ست�سفى  اإىل  اإ�سافة  حاليًا،  القائمة 
�سنت�سلمه قريبًا من الأ�سقاء يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة .
مئ�ية  اإىل  احل�����س���ر  اأ���س��ار  جانبهم،  م��ن 
التي  الت�سحيات  م�ستذكرين  الأردنية،  الدولة 
على  وق���ادر  ق���ي  اأردن  بناء  �سبيل  يف  بذلت 

جتاوز جميع الأزمات.
لبحث  اللقاءات  هذه  مثل  اأهمية  واأك��دوا 
بالروؤية  م�سيدين  املحلية،  الق�سايا  خمتلف 
التي  الزراعة  قطاع  بتنمية  املتعلقة  امللكية 

�ستع�د بالنفع على امل�اطن الأردين.
ال�ستثمارات  ا�ستقطاب  اأهمية  اإىل  ولفت�ا 

التي �ستنعك�س اإيجابًا على الأمن الغذائي.
اإق���ام���ة  ����س���رورة  اإىل  احل�����س���ر  ودع����ا 
املحافظات  يف  ا�سرتاتيجية  وطنية  م�ساريع 
الفقر  من  للتخفيف  امل�سلحة  الق�ات  باإ�سراف 

والبطالة.
ال��ذي  ال���ب��ائ��ي  ال��سع  احل�س�ر  وو���س��ف 
اإىل  لفتني  “ال�ساغط”،  ب���  اململكة  تعي�سه 
حياة  على  للحفاظ  عليه  الرتكيز  ���س��رورة 

النا�س، وم�سددين على اأهمية اللتزام ب��سائل 
والتباعد  الكمامة  ارتداء  من  العامة  ال�سالمة 

اجل�سدي.
الأ�سلحة  بقان�ن  النظر  اإعادة  اإىل  ودع�ا 
ُي��ع��دل منذ  ال��ق��ان���ن مل  اأن  وال��ذخ��ائ��ر، ذل��ك 
هي  الأردنية  الع�سائر  اأن  م�ؤكدين  بعيد،  زمن 
والأجهزة  امل�سلحة  للق�ات  الأ�سا�سي  الرديف 
احلك�مية  الإج�����راءات  م���ؤي��دي��ن  الأم��ن��ي��ة، 

ملحا�سبة اخلارجني على القان�ن.
كما دع�ا اإىل �سرورة بناء ر�سالة اإعالمية 
وال�سفافية،  امل�سداقية  اأ�سا�سها  يك�ن  وا�سحة 
وم�ؤ�س�سات  امل���اط��ن  بني  الثقة  بناء  لإع���ادة 

الدولة.
امللكي  ال���دي����ان  رئ��ي�����س  ال��ل��ق��اء  وح�����س��ر 

الها�سمي، وعدد من م�ست�ساري جاللة امللك.
التي  اللقاءات  �سل�سلة  �سمن  اللقاء  وياأتي 
يعقدها جاللة امللك مع �سخ�سيات من خمتلف 

مناطق اململكة.

الملك يؤكد اعتزازه وفخره بالعشائر األردنية
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امللك  بقيادة  الها�سمي  احلكم  اىل  بالع�دة 
ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ك���ان ال��رئ��ي�����س ع��ب��دال��روؤوف 
الروابدة اول روؤ�ساء احلك�مات يف هذا العهد، وقد 
ا�ستطاع الروابدة بف�سل خربته الط�يلة يف العمل 
العام، ان يجعل احلك�مة الأوىل يف العهد اجلديد 
جهازًا حك�ميًا م�ساعدًا على المن ال�ظيفي والمن 
القت�سادي قدر المكان رغم ال��سع ال�سعب الذي 
كان ي�اجهه الردن وخ�س��سًا يف ظل تبعات ازمة 

اخلليج الثانية .
ايقاع  حك�مته  �سبطت  ان  للروابدة  وي�سجل 
على  عبئًا  يجعلها  مل  اذ  القت�سادية  احل��ي��اة 
امل�اطن فال�سعار يف متناول امل�اطن وال�ظيفة يف 
القطاعني العام واخلا�س مّي�سرة ول وج�د مل�ساكل 
جمتمعية ول مترد على القان�ن كما ل ي�جد تغّ�ل 

للحك�مة على جيب امل�اطنني .
عمق  اىل  بدل�ه  اأدىل  ان  للروابدة  وي�سجل 
مرور  معها  اكد  وطنية،  ق�سية  من  اأك��رث  يف  البئر 
املغادر كان على �س�اب، ومن  الرئي�س  ان  ال�سن�ات 

هذه الق�سايا منطقة العقبة القت�سادية
لذع��ًا  اعالميًا  ن��ق��دًا  لق��ى  ال��رواب��دة  ان  ال 
- ورمب��ا ك��ان م��دف���ع��ًا- عندما ���س��ّرح ون��ّب��ه ب��اأن 
وه�  النعا�س”،  غرفة  “يف  الردين  القت�ساد 

كذلك الي�م .
اململكة  يف  احلك�مات  عمل  يف  ال�سلبي  التح�ل 
الراغب  اب�  علي  املهند�س  بحك�مة  بداأ  الرابعة 
على  اثرها  ال�سرائب  فر�س  ل�سيا�سة  ك��ان  وق��د 
ثقيلة  اعباء  امل�اطن  وحتميل  الردين  القت�ساد 
مع ان هذه احلك�مة اعيد ت�سكيلها برئي�سها ثالث 
املخاطر  من  احلد  يف  دور  لها  يك�ن  ان  دون  مرات 

احلا�سرة وامل�ستقبلية .
ورغم ر�ساقة احلك�مة اخلام�سة التي اتى بها 
مل  انه  ال  حقيبة(   20( الفايز  في�سل  الرئي�س 
القت�سادي  ال��سع  على  ملم��س  تخفيف  يطراأ 
ولكن يف ال�قت ذاته مل تت�سبب حك�مته ، يف زيادة 

العبء على امل�اطن .

احلك�مة ال�ساد�سة كانت حك�مة الدكت�رعدنان 
تتجاوز  مل  اذ  عمرًا  احلك�مات  اق�سر  وهي  بدران 
لل�سعب  مفاجئة  احلقيقة  يف  وكانت  اأ�سهر  �سبعة 
الردين من حيث ت�يل الرئي�س الذي كان بعيدًا يف 
عمله الكادميي عن ال�اقع الردين منذ خروجه 
من جامعة الريم�ك يف عهد الراحل احل�سني، فلم 
تقّدم حك�مته حاًل لتحريك العملية القت�سادية 

التي اخذت ب�ادرها بالتفاقم
حك�مة  وه��ي  تلتها  ال��ت��ي  احل��ك���م��ة  ان  وم��ع 
�سنتني  ا�ستمرت  وق��د  البخيت  معروف  الدكت�ر 
الكافية ليجاد حل�ل لو�ساع  الفرتة  ان هذه  ال 
حتقق  مل  املعي�سية  حالتهم  وحت�سني  امل�اطنني 

امل�ساعدة .
جاء ت�سكيل احلك�مة الثامنة برئا�سة املهند�س 
نادر الذهبي وباأكربعدد من احلقائب عن �سابقيه 
وباأقل حقيبة عن حك�مة اب� الراغب )27-28( 
انها  مع  �سيئًا  المر  من  احلك�مة  حت�ّسن  مل  ولكن 

اخذت »العمر« الكايف حال حك�مة البخيت .
الرفاعي  �سمري  حك�مة  احلك�مة،  ه��ذه  تلت 
ان  قيل  كبرية  �سخ�سيات  ت�سكيلها  يف  �سمت  وقد 
ل�الده الرئي�س الأ�سبق زيد دورًا كبريًا يف اختيار 
والت�سكيل  الت�سكيل  هذا  ورغم  ال�سخ�سيات  تلك 
يتح�سن حتى  ان احلال مل  ال  العا�سرة،  للحك�مة 
ان ال�سارع طالب برحيل الرئي�س الرفاعي احلفيد 

.
ان  عبداهلل  امللك  عهد  يف  يحدث  م��رة  ولأول 
ع�سرة(  )احلادية  جديدة  حك�مة  ت�سكيل  يتم 
وقد  البخيت  الدكت�ر  وه�  الثانية  للمرة  لرئي�س 
اثارت اعادته ا�ستهجانًا للراأي العام الردين قبل 
بهذه  له  ي�سفع  ما  حتقيق  دون  م�قعه  يغادر  ان 

الع�دة .
من  رافقه  وم��ا  القت�سادي  ال��سع  ت��اأزم  وم��ع 
العربي”  “الربيع  ارت��دادات  خّلفته  �سيا�سي  تاأزم 
ف�ق  ت�سري  اخل�ساونة  ع�ن  الدكت�ر  حك�مة  كانت 
ه�  ملا  بها  العب�ر  الرئي�س  فيها  حاول  الغام  حقل 

والتعديالت  الناظمة  الت�سريعات  فكانت  اف�سل 
التي  الكرمي  العي�س  لقمة  هي  ل�  كما  الد�ست�رية 

يتطلع اليها امل�اطن الردين .
وه�  الرئي�س  بها  تقدم  التي  ال�ستقالة  ولكن 
ق�سمت  التي  »الق�سة«  مبثابة  كانت  البالد  خارج 
جديدة  حك�مة  ي�اجه�ن  وه��م  امل�اطنني  ظهر 
“اهلكت احلرث والن�سل” فيما بعد، وبعد ان ف�سل�ا 
الردن على  بها يف احتجاجات و�سعت  بالطاحة 
التي وقفت اىل جانب  الق�ة  ان  ال  ف�هة بركان، 

احلك�مة اخمدت هذه الحتجاجات .
ويع�د  فايز الطراونة، الذي كان رئي�سًا لل�زراء 
، ليت�ىل الرئا�سة، يف فرتة حرجة، وا�ستمرت نح� 

ال�سهر اخلم�سة .
الدكت�ر  الرابعة ع�سرة حك�مة  انها احلك�مة 
احلك�مات  اق�سى  ك��ان��ت  وق��د  الن�س�ر  ع��ب��داهلل 
الردنية على ال�سعب الردين، كما �ساعد احلك�مة 
على  تغ�لها  يف  عليها،  ط��راأت  التي  والتعديالت 
�سرب  النيابية،  املجال�س  على  وهيمنتها  امل�اطنني 
�سيا�سة  على  الن�اب  وم�افقة  و�سمت  الردنيني 
هذه احلك�مة،فاأخذت فرتة زمنية ط�يلة وثقيلة، 
�سن�ات  ارب��ع  لنح�  القيا�سي  الرقم  ت�سجل  وه��ي 
بحك�مة  �سنفت   احلك�مة  هذه  ان  حتى  طباقًا، 

اجلباية
ولعل الن�س�ر و�سع نهج اجلباية وفر�س الر�س�م 
ال�ظيفي  التعيني  ال�سعار ووقف  ورفع  وال�سرائب 
ليك�ن �سيا�سة وخريطة طريق ملن �سياأتي بعده من 
روؤ�ساء احلك�مات، وه� ما اهتدى بها خليفته امللقي 
للحك�مات  تعديالت  اك��رث  حك�مته  نالت  ال��ذي 
الردنية منذ تاأ�سي�س اململكة فكان رحيله حم�س�مًا 
فر�س  على  والعمل  ال�سعار  زيادة  يف  بالغ  ان  بعد 
ال�سارع  يحتمله  مل  ال�سريبة  لقان�ن  معدل  قان�ن 

الردين ؟
بقلق  ال���رزاز  حك�مة  اىل  الأردن��ي���ن  ينظر   ،
والعجز  بالدي�ن  املثقلة  احلك�مة  تركة  اإىل  بالغ 
الفقر  ن�سب  ارت���ف���اع  ع��ن  ف�����س��اًل  امل��ي��زان��ي��ة،  يف 

�سيحمل  فاإنه  ال���رزاز،  بعد  والرئي�س  والبطالة 
�سيا�سية  ملفات  جانب  اإىل  كبريًا  اقت�ساديًا  عبئًا 
ك�رونا،  فريو�س  مقدمتها  يف  و�سحية،  واجتماعية 
ووا�سحة  كبرية  انتكا�سة  ال��ب��الد  �سجلت  حيث 
من  اأ�سهر  بعد  وال�فيات،  امل�سابني  عدد  حيث  من 
خل�ها من اجلائحة العاملية، و�سط ت�قعات بع�دة 
الإجراءات احلك�مية امل�سددة التي قد ت�سل اإىل 

حد الإغالق وحظر التج�ال ملنع تف�سي ال�باء.
وتتهم جهات رقابية  حك�مة الرزاز بالإخفاق 
يف كل م�ساريعها، حيث تعهدت بتنفيذ 435 التزامًا 
املئة  يف   21 اكتمل  اأ�سهر،  و3  �سنتني  م��دار  على 
 4 �سهدت  التي  ال��رزاز  حك�مة  اأن  كما  فقط  منها 
خمتلف  يف  وزي���رًا   52 و�سمت  وزاري���ة  تعديالت 
مراحلها، تراجعت اأي�سًا على م�ؤ�سر تط�ر احلك�مة 
املرتبة 98 يف عام 2018،  الإلكرتونية عامليًا، من 

اإىل 117 يف عام 2020.
من  الف�ساد  مدركات  م�ؤ�سر  على  تراجعت  كما 
املرتبة 58 من اأ�سل 180 دولة يف عام 2018، اإىل 
املرتبة 60 من 198 دولة يف عام 2019، ف�ساًل عن 
وم�ؤ�سر  احلك�مية،  النزاهة  م�ؤ�سر  على  تراجعها 

حرية الأعمال التجارية وم�ؤ�سر حرية العمل
و�سهد عهد حك�مة الرزاز ارتفاعًا غري م�سب�ق 
يف ملف اأ�سعار الطاقة، فارتفعت اأ�سعار املحروقات 

والكهرباء على نح� اأثقل كاهل امل�اطن الأردين.
على ال�سعيد ال�سيا�سي، �سجل مراقب�ن �سلبيات 
الإخفاق  بينها  من  ال��رزاز،  حك�مة  �سجل  يف  عدة 
وال�سدام  ك���رون��ا،  جائحة  تداعيات  معاجلة  يف 
الغاز  ا�سترياد  اتفاقية  واإقرار  املعلمني،  نقابة  مع 
بخا�سة  العامة،  احلريات  وتراجع  اإ�سرائيل،  من 
اإدارة  يف  الإخ��ف��اق  عن  ف�ساًل  ال�سحافة،  حرية 
وفيما  العامة.  الثان�ية  وامتحان  بعد  التعليم عن 
اأن  مراقب�ن  يعتقد  اخلارجية،  بال�سيا�سة  يتعلق 
التي  للتحديات  الت�سدي  يف  ف�سلت  الرزاز  حك�مة 
و�سم  لل�سالم،  الأمريكية  كاخلطة  بالأردن  حتدق 

اإ�سرائيل الأغ�ار وال�سفة.

*عّمان 
الفايز،  في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  بحث 
الثنني، يف دار جمل�س الأعيان مع ال�زير املف��س 
بالتجارة اخلارجية يف وزارة اخلارجية الفرن�سية 
ذات  املختلفة  الق�سايا  اأب���رز  ريي�سرت،  ف��ران��ك 

الهتمام امل�سرتك وخا�سة الأو�ساع الراهنة.
يف  الفرن�سية  ال�سفرية  بح�س�ر  الفايز،  وق��ال 
عي�سى  وال��ع��ني  ف���لن��دو،  فريونيك  اململكة  ل��ّدى 
مراد، اإن الأردن دولة م�ؤ�س�سات وقان�ن دولة ت�ؤمن 
ودولة  القان�ن،  اإط��ار  يف  والتعبري  ال��راأي  بحرية 
وترف�س  الآخ��ر  وقب�ل  بالتعددية  ا  اأي�سً ت�ؤمن 
ال�سماوية حتت  والكتب  والأنبياء  للر�سل  الإ�ساءة 

اأي حجة اأو ذريعة.
يعمل  من  لكل  وق���ة  بحزم  بالت�سدي  وطالب 
ون�سر  والطائفية  الدينية  النعرات  اإث���ارة  على 
واملتطرف،  العن�سري  واخلطاب  الكراهية  خطاب 
مثل  برف�س  وا�سح  م�قف  لها  ليك�ن  فرن�سا  داعًيا 

هذه الإ�ساءات واملمار�سات بحق الر�سل والأنبياء.
الإ�سالمي  ال��دي��ن  ب��ني  ال��رب��ط  الفايز  ورف�����س 
والإرهاب والتطرف، لأن الرهاب املنت�سر بكل دول 
عالقة  اأدن��ى  لهم  لي�س  اأ�سخا�س  به  يق�م  العامل 

بالدين الإ�سالمي اأو الأديان ال�سماوية الأخرى التي 
تدع� للمحبة والت�سامح والإميان.

ح���ار  بتعزيز  الفرن�سية  احل��ك���م��ة  وط��ال��ب 
الأدي��ان  اتباع  بني  للتقريب  والثقافات  الأدي���ان 
فرن�سا  يف  امل�سلمني  م��ع  ح����ار  وف��ت��ح  ال�����س��م��اوي��ة، 

خمتلف  م��ن  وامل��ت��ط��رف��ني  العن�سريني  وم���اج��ه��ة 
الأديان واجلماعات العن�سرية.

امللك  جاللة  بقيادة  الأردن  اأن  الفايز  واأك��د 
م�اجهة  يف  احلربة  راأ���س  يعترب  الثاين  عبداهلل 
التي  ع��ّم��ان  ر���س��ال��ة  جاللته  اأط��ل��ق  اذ  الإره�����اب، 

وال�سالم  املحبة  دين  ه�  الإ�سالمي  الدين  اأن  ت�ؤكد 
الآخر  قب�ل  ا  اأي�سً وت�ؤكد  والعتدال،  وال��سطية 
وتعظيم الق�ا�سم امل�سرتكة بني ال�سع�ب، كما ت�ؤكد 
اأن ق�ى الإرهاب والتطرف لي�س لها عالقة بالدين 

الإ�سالمي احلنيف.
و�سلت  ال��ذي  الرفيع  بامل�ست�ى  الفايز  واأ���س��اد 
خمتلف  على  الفرن�سية  الأردن��ي��ة  العالقات  اإليه 
وتعزيزها  عليها  البناء  اأهمية  م�ؤكًدا  امل�ست�يات، 
مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة بني البلدين ال�سديقني.
�ُسبل  تعزيز  اأهمية  الفرن�سي  ال���زي��ر  واأك���د 
اإن  وق��ال  والأردن.  ب��الده  ب��ني  امل�سرتك  التعاون 
والر�سل  الأن��ب��ي��اء  اإىل  الإ���س��اءة  ترف�س  فرن�سا 
الثاين  الدين  يعد  الذي  الإ�سالمي  الدين  وحترتم 
عالقاتها  بتعزيز  معنية  بالده  اأن  وبني  فرن�سا.  يف 
وخا�سة  والإ�سالمية،  العربية  الدول  خمتلف  مع 
الأردن الذي تقيم معه عالقات خا�سة ومتميزة يف 

خمتلف املجالت ل�سيما ال�سيا�سية والقت�سادية.
حتارب  ب��الده  اأن  اإىل  الفرن�سي  ال�زير  واأ���س��ار 
بق�ة اجلماعات العن�سرية والتكفريية، واأن القان�ن 
الذي  واخلطاب  الكراهية  خطاب  يجرم  الفرن�سي 

يدع� اإىل العن�سرية.

*عمان 
تابع وزير ال�س�ؤون ال�سيا�سية والربملانية، رئي�س 
م��سى  املهند�س  امل���راأة  لتمكني  ال���زاري��ة  اللجنة 
ال���زارة،  مبنى  يف  الثنني  اجتماع  خالل  املعايطة، 
من  ال�قاية  جلنة  عن  املنبثقة  الت��سيات  تنفيذ 
حماية  منظ�مة  تعزيز  ب��ه��دف  الأ���س��ري  العنف 

الأ�سرة باململكة.
التنمية  وزي��ر  من  �سرح  اإىل  اللجنة  وا�ستمعت 

الجتماعية امين املفلح ملجم�عة من الت��سيات ذات 
مهننة  راأ�سها  وعلى  اإجنازها،  على  للعمل  الأول�ية 
ت�سنيف  هناك  يك�ن  بحيث  الجتماعي،  العمل 
�سهاداتهم  على  ب��ن��اء  النف�سيني  لالخت�سا�سيني 
وخرباتهم والدورات احلا�سلني عليها، وبناء قاعدة 
بنظام  باخلروج  ي�سمح  قان�ين  اطار  �سمن  بيانات 
املانحني  مع  الت�ا�سل  وا�ستمرار  ذلك،  على  ي�ساعد 
بع�س  وتكليف  اجلن�ب،  اإي���اء  دار  �سيانة  لت�فري 

اجلمعيات الفعالة بذلك.
نفذته  م��ا  على  وامل���اف��ق��ة  الط���الع  ج��رى  كما 
للحد  الإج���راءات  دليل  واعتماد  الداخلية  وزارة 
التي تقع على  الأ�سري، ول�سيما  العنف  من ظاهرة 
الن�ساء، اإ�سافة اإىل ت�زيع م�سف�فة الأول�يات على 
امل�ؤ�س�سات كافة، ومتابعة الردود منها يف مدة زمنية 
معينة، و�سيجري ت�سمني خمرجات امل�سف�فة �سمن 

برنامج عمل احلك�مة.

الجتماعية  التنمية  وزير  من  اللجنة  وتتك�ن 
وال���راأي  الت�سريع  دي����ان  ورئي�سة  امل��ف��ل��ح،  اأمي���ن 
للجنة  العامة  والأمينة  احلم�د،  ف��داء  الدكت�رة 
�سلمى  الدكت�رة  الأردنية  امل��راأة  ل�س�ؤون  ال�طنية 
الأ�سرة  ل�س�ؤون  ال�طني  املجل�س  عام  واأمني  النم�س، 
حلق�ق  احلك�مي  واملن�سق  املقدادي،  حممد  الدكت�ر 
الإن�سان نذير الع�املة، ومدير اإدارة حماية الأ�سرة 

يف مديرية الأمن العام العقيد فار�س الر�سيد.

*عمان 
حتت رعاية �سم� الأمري مرعد بن رعد بن 
الأ�سخا�س  حلق�ق  الأعلى  املجل�س  رئي�س  زيد 
»حق  م�ؤمتر  فعاليات  انطلقت  الإعاقة،  ذوي 
اأ�سرة«  تك�ين  يف  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س 

وذلك عرب تقنية الإت�سال املرئي.
ملنا�سرة  اجلامعة  ال�سبكة  امل���ؤمت��ر  ونظم 
املجل�س  مع  بال�سراكة  املع�قني،  الأ�سخا�س 
الأع��ل��ى حل��ق���ق الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة، 
اإن�سان  “اأنا  وجمعية  الها�سمية  واجل��ام��ع��ة 
من   600 نح�  ومب�ساركة  املعاقني”،  حلق�ق 
الإعاقة ومنظماتهم وخرباء  الأ�سخا�س ذوي 
املجال  يف  واإعالميني  وخمت�سني  واأكادمييني 

نف�سه.
على  ال�س�ء  ت�سليط  اىل  امل���ؤمت��ر  ويهدف 

لالأ�سخا�س  الأ�سرية  واحلياة  الزواج  يف  احلق 
لهم  اأف�سل  م�ستقبل  بناء  بهدف  الإعاقة  ذوي 
النظرة  عن  مبعزل  وذلك  دامج،  جمتمع  �سمن 
املجتمعية والعادات والتقاليد املتعلقة بالزواج 
التي  والعالقات  والأم���م��ة  والأب���ة  والأ���س��رة 
حت�ل دون ذلك، بحيث متنع ال��سمة والنظرة 
حتقيق  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  النمطية 

كامل اإمكاناتهم.
والإناث  للذك�ر  بالن�سبة  الفر�س  وتختلف 
ذوي الإعاقة يف ال��س�ل اإىل حقهم يف تاأ�سي�س 
ت�اجهن  الإعاقة  ذوات  الن�ساء  اأن  اإذ  اأ�سرة، 

متييزًا على اأ�سا�س الإعاقة واجلن�س والفقر.
كلمة  رع��د  ب��ن  مرعد  الأم���ري  �سم�  واأل��ق��ى 
تك�ين  يف  احل��ق  اأن  “كما  فيها  ق��ال  الفتتاح 
اأ�سرة من احلق�ق الأ�سيلة التي كفلت اإتفاقية 

بها،  التمتع  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س  حق�ق 
فاإن احلق يف الإجناب واإ�سباع غريزة الأم�مة 
احلق�ق  من  هي  جميعًا،  فينا  املتاأ�سلة  والأب�ة 
التي ينبغي �سمانها وعدم تقييد ممار�ستها على 

اأ�سا�س الإعاقة«.
الأ�ستاذ  الها�سمية  اجلامعة  رئي�س  واأك��د 
الأ�سا�سي  ال��دور  اأهمية  الزب�ن  ف�از  الدكت�ر 
للجامعات يف اجراء البحاث املتخ�س�سة ح�ل 
الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�س  الأ�سرية  الن�احي 
املبدعة  واملنهجية  الفكرية  الأدوات  وتاأمني 
التي ت�سهم يف بناء جمتمع دامج يك�ن حم�ره 
الإن�سان وت�س�ده امل�ساواة يف الفر�س والعدالة 
ذوي  الأ���س��خ��ا���س  ليتمكن  وذل���ك  للجميع، 
ثقافية  بيئة  �سمن  اأ�سرة  تك�ين  من  الإعاقة 
وفكرية داعمة خلياراتهم احلرة دون انتقا�س 

اأو متييز. وتبع الإفتتاح الر�سمي جل�سة امل�ؤمتر 
حق�ق  اتفاقية  من   23 “املادة  بعن�ان  الأوىل 
معاهدة  مع  وال�سلة  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
مراك�س واقع وحتديات الت�سريعات ال�طنية يف 
الأردن”، حتدث فيها اأمني عام املجل�س الدكت�ر 
حق�ق  ات��ف��اق��ي��ة  م���ق��ف  ح����ل  ال��ع��زة  مهند 
الزواج  يف  احلق  من  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�س 
العربية  الت�سريعات  وم�قف  الأ�سرة  وتك�ين 
الإجن��اب��ي��ة،  وال�سحة  ال����زواج  يف  احل��ق  م��ن 
امل�سري  بتقرير  وارتباطها  القان�نية  والأهلية 

واحلق يف الزواج.
م��دار  على  يعقد  ال���ذي  امل���ؤمت��ر،  وتخلل 
احل���اري��ة  اجلل�سات  م��ن  ع��دد  اأي����ام،  ث��الث��ة 
اخل��رباء  من  جمم�عة  بها  وي�سارك  يراأ�سها 
حق�ق  جم���ال  يف  وخمت�سني  والأك��ادمي��ي��ني 

تتمح�ر  حيث  الإع���اق���ة،  ذوي  الأ���س��خ��ا���س 
التالية:  امل��س�عات  من  كل  ح���ل  اجلل�سات 
لالأ�سخا�س  الزواج  قبل  العالقة  بناء  مق�مات 
بناء  يف  احل��ق  ب��ني  والعالقة  الإع��اق��ة،  ذوي 
تقرير  يف  واحلق  القان�نية  والأهلية  العائلة 
امل�سري، اىل جانب احلق يف احلياة العائلية من 
اجلن�سية  الرتبية  يف  واحلق  الديني،  املنظ�ر 
الإجنابية،  ال�سحة  خدمات  على  واحل�س�ل 
بالإ�سافة للعنف النف�سي والإجتماعي املمار�س 
وب��الأخ�����س  الإع��اق��ة  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  على 
الإع��الم  دور  ع��ن  ف�ساًل  والأط��ف��ال،  الن�ساء 
مع  التعاطي  يف  الإجتماعي  الت�ا�سل  وو�سائل 
حق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف تك�ين اأ�سرة، 
حياة  ت�سهيل  يف  امل�ساندة  التكن�ل�جيا  ودور 
الأزواج ذوي الإعاقة واأ�سرهم. و�سيتخلل الي�م 

خرباء  مب�ساركة  عمل  ور�سة  للم�ؤمتر  الثالث 
ذوي  الأ�سخا�س  حق�ق  جم��ال  يف  وخمت�سني 
واخلا�سة  احلك�مية  امل�ؤ�س�سات  من  الإع��اق��ة 
ت��سيات  على  للبناء  املدين  املجتمع  ومنظمات 
الي�مني الأول والثاين من امل�ؤمتر، وذلك بهدف 
ت��دع��م حق  ال��ع��ام خلطة عمل  الإط���ار  و���س��ع 
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف بناء اأ�سرة. يذكر 
اأن قان�ن حق�ق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة رقم 
20 ل�سنة 2017 ت�سمن ن�س��سا واأحكاما ت�سمن 
حق الإختيار لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة، مبا يف 
ذلك حقهم يف اختيار تك�ين اأ�سرة، كما ت�سمن 
ال��س�ل اىل خدمات  ن�س��سا عاجلت احلق يف 
الفر�س  تكاف�ؤ  لتحقيق  الإجنابية  ال�سحة 
لالأ�سخا�س ذوي الإعاقة �س�اء كان�ا من اأرباب 

الأ�سر اأو الأبناء اأو البنات. 

الشواربة يفتتح مبنى
 مديرية منطقة أبو نصير

*عمان 
افتتح اأمني عمان الدكت�ر ي��سف ال�س�اربة الثنني، مبنى مديرية 
منطقة اأب� ن�سري يف م�قعه اجلديد والبالغة كلفة اإن�سائه 650 الف 
ومدير  قاب�ق،  رونق  املهند�س  املحلية  اللجنة  رئي�س  بح�س�ر  دينار، 

مدينة عمان املهند�س احمد امللكاوي.
ويقع املبنى اجلديد على قطعة ار�س مب�ساحة 2889 مرتا مربعا، 
للجمه�ر  خدمات  و�سالة  اإداري��ة  مكاتب  ي�سمان  طابقني  من  ويتك�ن 

وم�ست�دعات ومكتبا لرئي�س اللجنة املحلية و�سالة اجتماعات.
كما ي�سمل امل�سروع مبنى بطابق خم�س�س للبيئة مب�ساحة اإجمالية 

تبلغ 56 مرتا مربعا.

وزير الداخلية يتفقد مديرية 
الجنسية وشؤون األجانب

*عمان 
الثنني،  التله�ين،  ب�سام  الدكت�ر  املكلف  الداخلية  وزي��ر  تفقد 
مديرية  يف  والأجانب  للم�اطنني  اخلدمات  تقدمي  واآلية  العمل  �سري 

اجلن�سية و�س�ؤون الأجانب.
يف  املتبعة  الحرتازية  الإج��راءات  على  التله�ين  ال�زير  واطلع 
املديرية من اأجل الت�سدي جلائحة ك�رونا، ول�سيما ارتداء الكمامات 
ال���زارة  اأن  م�ؤكدا  وامل�ظفني،  املراجعني  بني  الجتماعي  والتباعد 
امل�اطنني  معامالت  وتي�سري  “تراكمية” لت�سهيل  ن�عية  تبذل جه�دا 
م�سيدا  والكفاءة،  وال�سرعة  الدقة  درج��ات  اق�سى  �سمن  واجنازها 

مب�ست�ى اخلدمات املقدمة للمراجعني يف املديرية.
تنتهجها  التي  التط�ير  بعملية  ال�ستمرار  �سرورة  على  و�سدد 
يف  احلديثة  التكن�ل�جية  ال��سائل  ا�ستخدام  �سيما  ل  ال�����زارة، 
جميع اعمال املديرية، نظرا لدورها يف اخت�سار ال�قت واجلهد على 
العمل، عالوة على ت�سريع  الدقة يف  اأعلى درجات  املراجعني و�سمان 
اجناز املعامالت و�سه�لة الرج�ع اإليها عند احلاجة من خالل ار�سفتها 

اإلكرتونيا.
الربط  م��س�ع  ا�ستكمال  اأهمية  اإىل  الطار  هذا  يف  ال�زير  ولفت 
املراجعني  على  للت�سهيل  املعنية  والدوائر  ال���زارات  مع  الإلكرتوين 
وامل�ستثمرين و�سمان احل�س�ل على املعل�مات الالزمة ب�سرعة عالية، 
امل�ستمد  احلك�مة  نهج  مع  ين�سجم  الإل��ك��رتوين  الربط  اأن  م��سحا 
املقدمة  اخلدمات  م�ست�ى  لتط�ير  ال�سامية  امللكية  الت�جيهات  من 
للم�اطنني، وت�فري جميع ال�سبل الالزمة لتب�سيط الإجراءات امامهم، 
لهذه اخلدمات ومبا  اثناء عملية تقدميهم وتلقيهم  والت�سهيل عليهم 

يعك�س ال�س�رة احل�سارية للمملكة.
الدكت�ر  الأج��ان��ب  و���س���ؤون  اجلن�سية  مديرية  مدير  وع��ر���س 
وخططها  املديرية،  بها  تق�م  التي  املهمات  لطبيعة  الدهام�سة  با�سم 
وبراجمها التط�يرية والأ�ساليب ال�قائية والحرتازية التي تتبعها 
م�سريا  ك�رونا،  جائحة  مع  للتعامل  املعتمد  ال�سحي  للربوت�ك�ل  وفقا 
التاأ�سريات  جمالت  يف  للمراجعني  خدماتها  تقدم  املديرية  اأن  اإىل 
على  الت�سهيل  اإىل  بالإ�سافة  واجل�����ازات،  واجلن�سية  والإق��ام��ات 

امل�ستثمرين من خالل اجناز معامالتهم بال�سرعة والدقة املطل�بة.

يونا وبترا تطلقان ورشة حول 
ترجمة وتحرير األخبار

*عمان 
ينظمها  التي  الإقليمية،  العمل الفرتا�سية  ور�سة  بداأت الثنني 
بالتعاون  الإ�سالمي )ي�نا(  التعاون  اأنباء دول منظمة  احتاد وكالت 
الأردنية )برتا(، عرب برنامج زووم ح�ل »ترجمة  الأنباء  مع وكالة 

الأخبار - عربي- اإجنليزي- عربي«، وت�ستمر ملدة اأربعة اأيام.
و�سكر مدير عام الحتاد املكلف اأحمد عبداهلل القرين يف كلمته 
املثمر  تعاونها  على  الأردنية  الأنباء  وكالة  ال�ر�سة،  افتتاح  خالل 
اخت�سا�س  يف  تدخل  التي  كافة  امل��ج��الت  يف  الحت��اد  مع  والبناء 

الطرفني.
مع  وتفاعلهم  الحت���اد،  يف  الأع�ساء  ال���ك��الت  م�ساركة  وثمن 
الدع�ة التي وجهها الحتاد للم�ساركة يف هذه ال�ر�سة، التي تقدمها 
اخلبرية الإعالمية اإينا�س �س�ي�س، والتي تهدف اإىل اإك�ساب امل�ساركني 
املهارات والإمكانات الالزمة يف طريقة ترجمة الأخبار والتقارير بني 

اللغات، مبهنية واحرتافية.
الإعالمي  امللتقى  خمرجات  �سمن  تاأتي  ال�ر�سة  اأن  القرين،  وبني 
الفرتا�سي الأول لالحتاد الذي عقد يف 16 اأيار املا�سي، برعاية وزير 
الإعالم املكلف يف اململكة العربية ال�سع�دية رئي�س املجل�س التنفيذي 
 2200 ي�ستهدف  الذي  الق�سبي،  عبداهلل  بن  ماجد  الدكت�ر  لالحتاد 

اإعالمي من وكالت اأنباء دول منظمة التعاون الإ�سالمي.
الزميل فايق  من جانبه، رحب مدير عام وكالة الأنباء الأردنية 
التعاون  منظمة  دول  اأنباء  وك��الت  احت��اد  مع  بالتعاون  حجازين، 
م�سريًا  الأع�ساء،  الأن��ب��اء  وك��الت  مع  اخل��ربات  لتبادل  الإ�سالمي، 
“ي�نا”  عرب  اللقاء  من�سة  فر�سة  ا�ستثمار  على  “برتا”  اإىل حر�س 

لتقا�سم اخلربات وتبادلها.

قائد قوات الدرك: مديرية األمن 
ماضية في تعزيز سيادة القانون

*عمان 
مديرية  اأن  ق�سحة  وليد  الركن  العميد  ال��درك  ق�ات  قائد  اأكد 
الأمن العام ما�سية يف حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية وفق الت�جيهات 

امللكية احلكيمة، لتعزيز �سيادة القان�ن وحماية املقدرات ال�طنية.
واأ�ساف يف حما�سرة األقاها يف كلية الدفاع ال�طني امللكية بعن�ان 
الد�ست�رية  الأبعاد  الداخلي،  الأم��ن  لأغرا�س  الق�ة  “ا�ستخدام 
اآمر  بح�س�ر  والطرق”،  وال��سائل  الأدوات  والأه���داف،  والقان�نية 
واأع�ساء هيئة  الطراونة،  الدكت�ر ع��س  الركن  العميد  الدفاع  كلية 
واخلط�ات  الدمج  عملية  وبعد  العام  الأم��ن  مديرية  ان  الت�جيه، 
على  وقدرة  ق�ة  اأكرث  اأ�سبحت  املجال  هذا  يف  خطتها  التي  الناجحة 

الدفاع عن م�سالح الدولة والأفراد.
الأدوار  يف  تكامل  وف��ق  تعمل  ال�طني  الأم��ن  منظ�مة  ان  وب��ني 

وتن�سيق دائم على جميع امل�ست�يات ال�سرتاتيجية والعملياتية.
ر�سالتها  ت�ستقي  العام  الأمن  مديرية  “اأن  ق�سحة  العميد  واو�سح 
الأمنية النبيلة من ر�سالة الدولة الأردنية يف احلفاظ على الإن�سان 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  اإليه  ي�جهنا  ما  وهذا  كرامته،  و�س�ن 

القائد الأعلى للق�ات امل�سلحة«.

حكومات أهلكت الحرث 
والنســـــل ..!؟؟

عهد  يف  احلك�مة  رئا�سة  �سخ�سية   13 ت�ىل 
امللك عبداهلل الثاين وقادوا خالل اململكة الرابعة 

19 حك�مة بداأت منذ العام 1999
ف��اإن  احلك�مات  ه��ذه  م�سرية  اىل  وب��ال��رج���ع 
الدارة  لرتاجع  الأمل  يعرتيه  الردين  امل�اطن 
الردنية يف م�س�ؤولياتها من حيث الرتهل ال�ظيفي 

وامل��ايل  الداري  والف�ساد  القت�سادي  وال���رتدي 
وارتفاع ن�سبة البطالة وزيادة املدي�نية اىل ن�سب 
نتحدث  اذ  الفقر  م�ؤ�سرات  وارتفاع  م�سب�قة  غري 
جعل  م��ا  الح�سائيات،  ح�سب  فقري  ملي�ن  ع��ن 
حتديات  ي�اجه  امل�ؤ�س�سية  على  ن�ساأ  الذي  الردن 

كبرية .

تعاقب احلك�مات الذي يفرت�س فيه التجديد 
وامل�سكالت  الخطاء  تعالج  بحيث  النهج  وتط�ير 
ال�ساملة، احدث العك�س لأن كل  واإحداث التنمية 
حك�مة جاءت »لتلعن« ما قبلها، او تّرحل م�ساكلها 
اىل ما بعدها، فكان امل�اطن �سحية هذه ال�سيا�سات 
حتى و�سلنا اىل م�سطلح حك�مات جباية بامتياز .

رئيس مجلس األعيان يلتقي مسؤوال فرنسيا

المعايطة يتابع تنفيذ توصيات
 لجنة الوقاية من العنف األسري

انطالق فعاليات مؤتمر حق األشخاص ذوي اإلعاقة في تكوين أسرة

مقال رئيس التحرير

خالد خازر الخريشا
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*عمان 
ع��ق��دت ج��م��ع��ي��ة ���س��رك��ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل���م��ات 
للتعريف  ت�عية  جل�سة  )ان��ت��اج(  والت�����س��الت 
الأعمال يف  ريادة  الرقمية اخلا�سة ببيئة  باملن�سة 

الأردن املم�لة من �سندوق الريادة الأردين.
�ستنفذ  اإن��ت��اج،  عن  �سادر  �سحفي  بيان  وح�سب 
املن�سة وتديرها جمعية “انتاج” وجمل�س ال�سركات 
النا�سئة “�ستارت اآبز”، بالتعاون مع �سركة اجلدارة 
الأع��م��ال  حل��ل���ل  اجل����دة  و���س��رك��ة  لال�ست�سارات 
نظام  واإدارة  بناء  لدعم  وذل��ك  اآخ��ري��ن،  و�سركاء 
اأعمال وطني لريادة الأعمال لتك�ن جاهزة بحل�ل 

الربع الأخري من عام 2021.
يف  “ن�ساء  ملجم�عة  امل�سارك  امل�ؤ�ّس�س  واأك���دت 
عقد  اأهمية  اجلابر،  عبد  متارا  العربية”،  الأعمال 
هذه اجلل�سة النقا�سية �سمن اأ�سب�ع الريادة العاملي، 
خا�سة  اإلكرتونية  من�سة  اإن�ساء  اأهمية  ملناق�سة 

لبيئة الأعمال الريادية يف الأردن.

ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 
ت�ساعد  املن�سة  اإن  القا�سم،  ليث  الأردين،  الريادة 
الرياديني على الت�ا�سل مع ال�سناديق التي ت�ستهدف 

اأعمالهم دون احلاجة لزيارة جميع ال�سناديق.
اأجم��د  اآبز”  “�ستارت  جمل�س  رئي�س  واأو���س��ح 
قاعدة  اإيجاد  يف  ت�ساعد  املن�سة  هذه  اأن  �س�ي�س، 
بيانات جيدة عن ال�سركات النا�سئة ملعرفة طريقة 

ت�جه تلك ال�سركات.
عن  املن�سة  بتنفيذ  اخلا�س  امل�سروع  مدير  وقال 
�سركة اجلدارة لال�ست�سارات، رائد مدانات، اإن املن�سة 
اأف�سلية  عن  وا�سحة  خريطة  تقدمي  على  ت�ساعد 

الدعم وامل�ساعدة يف ترويج ال�سركات النا�سئة.
حلل�ل  اجل����دة  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأ���س��ار 
ال�سركات  اأن  اإىل  ق��اع���د،  اأب����  اأح��م��د  الأع��م��ال، 
التقييم،  على  الدائم  التحديث  ت�ستطيع  الريادية 
الداعمة  اجلهات  مع  الت�ا�سل  املن�سة  تتيح  بينما 

ب�سكل مبا�سر.

*عمان 
ع����ق����د امل���ج���ل�������س الق����ت���������س����ادي 
�سمن  والبيئة  املياه  جل�ستي  والجتماعي 
لعقد  ا�ستكمال  الأولية  القطاعات  حم�ر 
 ،2020 ال��ب��الد  ح��ال��ة  ت��ق��ري��ر  ج��ل�����س��ات 
 ،ZOOM املرئي  الت�سال  تقنية  عرب 
والكفاءات  اخل��رباء  من  نخبة  مب�ساركة 

يف القطاعني العام واخلا�س.
القت�سادي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  واأك��د 
اأحمد  املهند�س  بال�كالة  والجتماعي 
عقد  على  حري�س  املجل�س  اأن  ال�س�افني 
بت�افقات  للخروج  اجلل�سات  ه��ذه  مثل 
ت�سمينها  يجب  التي  الت��سيات  اأهم  ح�ل 
���س��رورة  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ب��امل��راج��ع��ات، 
التي  ال��ت��اأث��ريات  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ 

ب�سبب جائحة ك�رونا. القطاعات  طالت 
مبناق�سة  الأوىل  اجلل�سة  وب����داأت 
امل�������س����دة الأول���ي���ة ل��ق��ط��اع امل���ي���اه ومت 
يف  ال���رق��ة  يف  ج��اء  م��ا  اأه���م  ا�ستعرا�س 
اآث��ار  على  رك��زت  والتي  اجلل�سة،  بداية 

جائحة ك�رونا على جمالت القطاع.
مراجعة  اأهمية  على  امل�سارك�ن  واأكد 
ه��ذه الآث���ار ك���ن��ه م��ن ال��ق��ط��اع��ات التي 
ت�سررت ب�سبب اجلائحة من عدة ن�احي، 
الأردن  يف  املائي  ال�اقع  اىل  تطرقت  كما 

والأرقام. بالن�سب 
املياه  وزارة  اأن  اىل  امل�سارك�ن  ون���ه 
حديثة  بيانات  قاعدة  ل�ج�د  بحاجة 
اىل  اأق��رب  الرق��ام  تك�ن  حتى  وعلمية 
اإع��ادة  ���س��رورة  اىل  بالإ�سافة  ال��دق��ة، 
تفعيل  و���س��رورة  امل��ي��اه،  بفات�رة  النظر 
على  ي�ؤثر  ال��ذي  اجلائر  ال�سخ  مراقبة 

اأ�سا�سي. املياه ب�سكل  الفرد من  ح�سة 
و����س���دد امل�������س���ارك����ن ع��ل��ى ����س���رورة 
امل�سكالت  وحل  القطاع  هذا  اىل  اللتفات 
وبعدها  اجلائحة  قبل  منها  يعاين  التي 
وا�سحة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع  خ��الل  م��ن 
حمدد  زمني  ج��دول  على  للتنفيذ  قابلة 

ب�سبب اجلائحة. امل�ساكل  تفاقم  لتاليف 
هيئة  رئي�س  ح��م���ر  اب���  �سعد  واأك���د 
ب��دون  اأن���ه  على  مياهنا  �سركة  م��دي��ري 
لأزمة  حل�ل  ي�جد  ل  البحر  مياه  حتلية 

املياه يف الأردن.
املجدي  تفعل  اأن  احلك�مة  على  وقال 
م���ن ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ل��ن��ه������س ب��ه��ذا 

القطاع. 
مراجعة  الثانية  اجلل�سة  وتناولت 
البيئة  وزي���ر  ح�����س��ره��ا  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة، 
وجم��م���ع��ة م���ن اخل�����رباء وامل��خ��ت�����س��ني 
وت�سمنت  واخل��ا���س  العام  القطاعي  من 

جلائحة  واليجابية  ال�سلبية  التداعيات 
البيئة  واأول�يات ملف  البيئة  ك�رونا على 
بعد  م��ا  مرحلة  يف  ال��ط���ي��ل  امل���دى  على 
العمل  متابعة  اىل  بالإ�سافة  اجلائحة، 
على اخلطط ال�سرتاتيجية التي و�سعتها 

احلك�مة.
م�����س��اروة  نبيل  البيئة  وزي���ر  وق���ال 
تخلفها  التي  امل�سابني  نفايات  بخ�س��س 
من  جم��م���ع��ة  ه��ن��اك  ب���اأن  امل�ست�سفيات 
يف  ال�����زارة  تعتمدها  ال��ت��ي  التعليمات 

التعامل معها منذ بدء اجلائحة. 
تعزيز  ����س���رورة  امل�����س��ارك���ن  واأك����د 
املناخ  تغري  اأث���ر  اإدراك  على  ال��ق��درات 
الأم���را����س  ن�����س���ء  اإع����ادة  اأو  ن�����س���ء  يف 
بقاء  على  التاأثري  خ��الل  من  احلي�انية 
وامل�سيفات  والن�اقل  الأمرا�س  م�سببات 
بالإ�سافة  وت�زيعها،  ووفرتها  وتكاثرها 
البيئة  بتقاطع  اله��ت��م��ام  ���س��رورة  اىل 

ودجمها مع القطاعات الأخرى.
ت��راج��ع  اىل  امل�������س���ارك����ن  وت���ط���رق 
الطبيعية  املحميات  يف  البيئية  ال�سياحة 
اىل  بدورها  اأدت  والتي  اجلائحة  ب�سبب 
تقل�س الإيرادات املعنية باإدارة املحميات 
اأن  ي�ستدعي  مم��ا  العمل،  فر�س  وت���ف��ري 
اخلطط  اأول���ي��ات  من  القطاع  ه��ذا  يك�ن 

للتعايف. ال�سرتاتيجية 
ال���لي��ة  اأن  على  امل�����س��ارك���ن  و���س��دد 
على  اأك��رب  تك�ن  اأن  يجب  امل�س�ؤولية  اأو 
م���ق���درات ال��ب��ي��ئ��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى اإع���ادة 
بها،  اخلا�س  الت�سريعي  باجلانب  النظر 
اله�اء  اإع��ط��اء  ���س��رورة  اىل  بالإ�سافة 
امل��ح��ي��ط اأول����ي���ة ق�����س���ى وال��ت��ع��ام��ل مع 
اله�اء  على  لتاأثريه  ال��دي��زل  انبعاثات 
النظر  يجب  اأنه  على  اأكدوا  كما  املحيط، 
يف كيفية جعل وزارة البيئة مكان ملتابعة 
عند  مهم  بند  البيئة  بند  ليك�ن  امل�ساريع 

البيئية. الكلف  ومتابعة  امل�ساريع  اقامة 
يذكر اأن هذه اجلل�سات تاأتي ا�ستكمال 
 ،2020 البالد  حالة  تقرير  على  للعمل 
الربع  يف  التقرير  ين�سر  اأن  يت�قع  حيث 
املجل�س  اأن  كما  ال��ق��ادم،  العام  من  الأول 
الأوراق  ل��ك��اف��ة  جل�سات  بعقد  �سيق�م 
الفرتة  خ��الل  التقرير  يت�سمنها  ال��ت��ي 
العام  لهذا  التقرير  ويت�سمن  القادمة، 
)القت�ساد  وه��ي:  اأ�سا�سية  قطاعات   8
القطاعات  الأول��ي��ة،  القطاعات  الكلي، 
التحتية،  البنية  قطاعات  القت�سادية، 
املجتمعية2/1،  التنمية  الب�سرية،  امل�ارد 
القطاع  وت��ط���ي��ر  ال�سيا�سية  التنمية 

العام(.

*عمان 
اأب�غزالة للتقنية  اأعلنت �سركة طالل 
)تاج تك(، اإحدى �سركات »طالل اأب�غزالة 
الت�سجيل  اإج����راءات  ا�ستكمال  العاملية« 
للتقنية  اأب����غ���زال���ة  »���س��رك��ة  لإن�����س��اء 

)�سنجن( املحدودة« ك�سركة �سينية.
وح�سب بيان �سحايف عن ال�سركة �سيتيح 
تقدمي  تك”  “تاج  ل�سركة  الت�سجيل  هذ 
خدماتها يف ال�س�ق ال�سيني الكبري من خالل 
ت�فري منتجاتها التقنية التي ت�سمل اأجهزة 
الل�حية  والأجهزة  املحم�لة  الكمبي�تر 
اإطالقها  �سيتم  التي  املحم�لة  واله�اتف 

املجم�عة،  وم�ؤ�س�س  رئي�س  وق��ال  قريبا. 
الدكت�ر طالل اأب�غزالة، اأن هذا الت�سجيل 
املجم�عة  ا�سرتاتيجية  من  ج��زءا  يعترب 
من  ال�سيني  لل�سعب  خدماتها  تقدمي  يف 
التكن�ل�جية،  منتجاتها  ت���ف��ري  خ��الل 
�سغف  لديه  ال�سيني  ال�سعب  واأن  خا�سة 
نعمل  ونحن  التكن�ل�جيا،  جتاه  ينتهي  ل 
عاملية  م�ا�سفات  ذات  منتجات  ت�فري  على 
واأ�ساف  مناف�سة.  وباأ�سعار  اجل�دة  عالية 
واحلك�مة  جمم�عتنا  بني  “العالقة  اأن 
بتعزيزها  ونرغب  الأمد،  ط�يلة  ال�سينية 
م���ن خ���الل ت���ف��ري م��ن��ت��ج��ات )ت����اج ت��ك( 

التقنية يف جميع اأنحاء البالد«.
وقال املدير التنفيذي لطالل اأب�غزالة 
النتهاء  اإن  اأب�ع�سبة:  �سالح  التقنية، 
املرحلة  هي  ال�سركة،  ت�سجيل  من  ر�سميا 
الأوىل يف اإن�ساء خط اإنتاج وت�سميم خا�س 
�سامل  ت�س�يق  ق�سم  اإىل  بالإ�سافة  بنا، 
ال�سني.”واأ�ساف  يف  ت��ك(  )ت��اج  لعمليات 
ال�سينية  ال�����س���ق  ب��درا���س��ة  قمنا  “لقد 
باأن منتجات  بعناية ونحن على ثقة تامة 
)تاج تك( �ستحظى بقب�ل واهتمام كبريين 
يف البالد، م�سريا اإىل اأن لدى ال�سركة فريقا 
متخ�س�سا ذو خربة وا�سعة، ولدينا تطلعات 

كما  ال�سني.  يف  تك(  )ت��اج  ل�سركة  عالية 
خم�سة  لديها  العاملية  اأب�غزالة  طالل  اأن 
منها  ال�ستفادة  وناأمل  ال�سني  يف  مكاتب 
للح�س�ل على اأق�سى قدر من الدعم ل�سركة 
)تاج تك(«. وياأتي ت�سجيل ال�سركة كجزء 
من اجله�د العاملية التي تبذلها )تاج تك( 
يف ت�س�يق اأجهزتها الإلكرتونية مبا يف ذلك 
والأج��ه��زة  املحم�لة  الكمبي�تر  اأج��ه��زة 
العاملية  مب�ا�سفاتها  تتميز  التي  الل�حية 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  التناف�سية،  واأ���س��ع��اره��ا 
التفاقيات التي وقعت م�ؤخرا مع امل�زعني 

يف كل من اأفريقيا واملنطقة العربية.

*عمان 
النقل  تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير  ق��ال 
ن�سرت  الهيئة  اإن  ال��ل���زي،  �سالح  ال��ربي 
فرقها التفتي�سية يف عمان والزرقاء واإربد 
واملفرق كمرحلة اأوىل؛ بهدف الرقابة على 
والتاأكد  اأمناطها،  مبختلف  النقل  و�سائط 
وتدابري  ال�سالمة  باإجراءات  التزامها  من 

ال�قاية من فريو�س ك�رونا امل�ستجد.
واأ���س��اف يف ح��دي��ث ل���ك��ال��ة الأن��ب��اء 
تفتي�سية  ج�لة  خ��الل  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة 
اإن الهيئة  للهيئة يف منطقة �س�يلح بعمان 
تعمل اإىل جانب مديرية الأمن العام على 
من  للحد  ال���زراء  رئي�س  ت�جيهات  اإنفاذ 
النقل  و�سائط  يف  ك�رونا  فريو�س  انت�سار 
اأن الهدف من  اإىل  اأمناطه، م�سريا  مبختلف 
�سل�كيات  على  التاأثري  ه�  احلمالت  ه��ذه 
لتحقيق  النقل  و�سائط  رك��اب  اأو  م�سغلي 
ال�سالمة وتدابري  باإجراءات  التزام  اأف�سل 
و�سمان  ك����رون���ا،  ف��ريو���س  م��ن  ال���ق��اي��ة 

التزامهم باأوامر الدفاع ذات ال�سلة.
واأكد الل�زي اأن هذه اجل�لت تاأتي بعد 
التي  اجلهات  من  ك�احدة  الهيئة  تكليف 

والقرارات  والتعليمات  الدفاع  اأوامر  تنفذ 
وو�سع  املقررة  التباعد  مب�سافة  املتعلقة 
بالتجمعات داخل  ال�سماح  الكمامات وعدم 
على  يزيد  الأ�سخا�س  من  لعدد  املن�ساآت 

العدد امل�سم�ح به.
وق���ال ال���ل����زي، اإن��ن��ا ن��راق��ب م��راك��ز 
امل�سغلني  وال��ت��زام  وال������س���ل،  الن��ط��الق 
والركاب بالربوت�ك�ل ال�سحي ال�سادر عن 
الكمامات  بارتداء  املتمثل  الأوبئة  جلنة 

وتعقيم  اجل�سدي  والتباعد  وال��ق��ف��ازات 
امل�سغلني  التزام  جانب  اإىل  النقل،  و�سائط 
باملالءة املقعدية يف هذه ال��سائط البالغة 
75 باملئة، واحلاجز اجلالتيني بني ال�سائق 

والراكب.
اأن ال��ه��دف م��ن ه��ذه احل��م��الت  واأك���د 
اتباع  باأهمية  وال�عي  ال��ردع  حتقيق  ه� 
حماية  وايل  وال�قاية  ال�سالمة  معايري 
ولي�س  ال��ع��ام  النقل  و�سائط  م�ستخدمي 

اإىل  م�سريا  حتريرها،  اأو  املخالفات  ر�سد 
ل��سائط  الي�م  خمالفة   60 نح�  حترير 
وتدابري  ال�سالمة  اإج��راءات  اأغفلت  نقل 
 2400 نح�  الهيئة  وح���ررت  ال���ق��اي��ة. 
ب��اإج��راءات  التزامها  لعدم  نقل  و�سيطة 
من  لل�قاية  ال�سالمة  وت��داب��ري  ال�قاية 
ف��ريو���س ك���رون��ا واحل���د م��ن ان��ت�����س��اره يف 
يف  حمالتها  انطالق  منذ  النقل  و�سائط 

بداية جائحة فريو�س ك�رونا.

*عمان 
اإ�س، املتخ�س�سة يف تقدمي  اإ�س تي  وقعت �سركة 
وحل�ل  املعل�مات  ونظم  الرقمي  التح�ل  حل�ل 
جتديد  م�سروع  اتفاقية  املعل�مات،  تكن�ل�جيا 
ل�سركة  الداخلية  احلا�س�بية  ال�سبكة  وتط�ير 
الكهرباء الأردنية كخط�ة رئي�سية يف ا�سرتاتيجية 
ال�سركة للتح�ل الرقمي واطالق عدد من اخلدمات 

الإلكرتونية املتقدمة يف امل�ستقبل.
امل�سروع  ال�سركة، يتيح  وح�سب بيان �سحفي عن 
وحت�سني  الكلف  ت�فري  الردنية  الكهرباء  ل�سركة 
�سري العمليات الداخلية، اإ�سافة اإىل متكني ال�سركة 
وحت�يل  م�ستقبلية  ذكية  تطبيقات  ت�ظيف  م��ن 
العديد من خدماتها رقميًا وتقدميها للم�اطن ب�سكل 

املعامالت  اجن��از  وقت  ت�فري  بغر�س  ومط�ر  جديد 
مدير  واأك��د   . منها  لال�ستفادة  املبذول  اجلهد  ومن 
اإ���س،  تي  اإ���س  �سركة  يف  التجاري  القطاع  مبيعات 
خرباتها  بت�ظيف  ال�سركة  ال��ت��زام  ج��رب،  حممد 
نح�  ُقُدمًا  للم�سي  واملتن�عة  املتعددة  و�سراكاتها 
خمتلف  من  لعمالئها  ناجحة  ا�سرتاتيجيات  تنفيذ 
�سركة  يف  احلا�س�ب  دائرة  رئي�س  وقال  القطاعات. 
ال�سركة تعمل  اإن  الكهرباء الأردنية، �سعيد �سامية، 
على تنفيذ م�ساريع طم�حة لتطبيق اأحدث التقنيات 
للنه��س مب�ست�ى اخلدمات التي تقدمها للم�سرتكني، 
الإلكرتونية  الن�افذ  لعتماد  التدريجي  والتح�ل 
وطالبي  امل�سرتكني  مع  الت�ا�سل  قن�ات  من  ك�احدة 
اخلدمة، ب�س�رة مي�سرة ومتاحة على مدار ال�ساعة.

*عمان 
دورة  لل�سياحة،  العربية  املنظمة  اختتمت 
ثقة  تعزيز  اآل��ي��ات  جم��ال  يف  متخ�س�سة  تدريبية 
ال�سائح ما بعد جائحة ك�رونا، مب�ساركة 30 متدربا 
من وزارة ال�سياحة والآثار، و1320 متدربا ومتدربة 
والحت����ادات  ال�سياحة  وه��ي��ئ��ات  وزارات  ميثل�ن 
والنقابات ال�سياحية والفندقية والعامليني بالقطاع 

اخلا�س ال�سياحي بالعامل العربي.
وقالت وزارة ال�سياحة والثار يف بيان اإن الدورة 
تاأتي  “زووم”،  تقنية  ع��رب  ي�مني  ا�ستمرت  التي 
التدريجية  الع�دة  يف  ال�زارة  لإجراءات  ا�ستكمال 
ولتعزيز  ك�رونا،  جائحة  بعد  ما  ال�سياحي  للقطاع 

قدرات م�ظفيها للتعامل خالل اجلائحة.
واأ�سافت ان الدورة تهدف اىل تعريف املتدربني 
جائحة  بعد  م��ا  املتبعة  اجل��دي��دة  ب���الإج���راءات 
والتعرف  وال��ط��ريان،  ال�سياحة  لقطاعي  ك���رون��ا 
واخلارجي،  الداخلي  ال�سفر  وقي�د  اإج��راءات  على 

الت��سيات  واه��م  الجتماعي  التباعد  واإج���راءات 
و�سرورة  لل�سياحة،  العربية  املنظمة  قدمتها  التي 
ال�سياحية  ال�جهات  لت�س�يق  اإعالمية  خطة  و�سع 
العربية، وتك�ين جلان متابعة ومراقبة م�سرتكة ما 
بني كافة اجلهات املعنية للتاأكد من تقدمي اخلدمات 
ال�سياحية الآمنة من قبل اجلهات العاملة باخلدمات 

ال�سياحية.
حماور  عدة  تناولت  ال��دورة  اأن  ال���زارة  وبينت 
اأهمها، اآثار جائحة ك�رونا على ال�سياحة الداخلية 
ال�سياحية  ودع���م  تنمية  واأه��م��ي��ة  واخل��ارج��ي��ة، 
من  والتخفيف  اجلائحة  اآثار  ومراقبة  الداخلية، 
والكافيهات،  واملطاعم  الفنادق  قطاع  على  حدتها 
على  والرتكيز  الرتويجية  باحلمالت  واله��ت��م��ام 
الر���س��ادات  وت���ف��ري  ال�سياحية،  املنتجات  ج���دة 
ب���الإج���راءات  الل���ت���زام  م��ع  لل�سائح  وال��ن�����س��ائ��ح 
الحرتازية للقطاع ال�سياحي، بالإ�سافة اىل اأهمية 
تخفيف قي�د اإجراءات ال�سفر الداخلية والدولية.

*عمان 
وقع بنك الإ�سكان للتجارة والتم�يل مع ال�سركة 
ووك���الت  والأع���م���ال  الأن��ظ��م��ة  لإدارة  الأردن���ي���ة 
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التقنيات  باأحدث  مزودة  متط�را  اآليا  �سراف  جهاز 

التكن�ل�جية.
وتعد هذه التفاقية املرحلة الثانية من حتديث 
العام  ق��ام  حيث   ، للبنك  الآلية  ال�سرافات  �سبكة 
لي�سل  ومتط�رًا  حديثًا  جهازًا   55 برتكيب  املا�سي 
جمم�ع ال�سرافات التي يتم حتديثها اإىل 240 بهدف 
لعمالئه،  واملبتكرة  التقنية  احلل�ل  اأف�سل  تقدمي 

ودون احلاجة لزيارة الفروع.
برتكيب  البدء  املقرر  من   ، للبنك  بيان  وبح�سب 
يف  امل���زودة  اجل��دي��دة  ال�سرافات  اأج��ه��زة  وت�سغيل 
جميع حمافظات اململكة خالل الربع الأول من العام 

املقبل.
يف  امل�سرفية  الأع��م��ال  جمم�عة  رئي�س  واأك��د 
البنك فا�سكني اأجميان، ان هذه “اخلط�ة تاأتي �سمن 

خطة البنك ال�سرتاتيجية املبنية على تبني اأحدث 
اأف�سل  وت��ق��دمي  امل�سرفية  اخل��دم��ات  تكن�ل�جيا 
الن�عية  الإ�سافات  وم�اكبة  املبتكرة،  اخلدمات 
الرقمي  التح�ل  نح�  ت�جهات  دعم  �ساأنها  من  التي 
وتقدمي جتربة بنكية فريدة ومميزه للعمالء، ومبا 
ميكنهم من اإجناز معامالتهم ب�سكل ي�اكب املتغريات 

املت�سارعة التي يفر�سها الع�سر الرقمي«.
الأردن��ي��ة  ال�سركة  ع��ام  املدير  ق��ال  جانبه  من 
هذه  ج��اءت  “لقد  ���س���ان:  عماد  الأنظمة  لإدارة 
بالتقنيات  ال�سكان  بنك  تزويد  بهدف  التفاقية 
احلديثة واملتط�رة، تلبية ملتطلبات الع�سر من خالل 

تفعيل التح�ل الرقمي للمعامالت امل�سرفية«.
متتاز  اجلديدة  الآيل  ال�سراف  اأجهزة  اأن  يذكر 
ب�سا�سات متعددة اللم�س، وتدعم تقنية “دون مل�س”، 
الأ�سبع،  ب�سمة  خالل  من  ال�سراف  خدمات  وتدعم 
من  جمم�عة  من  ال�ستفادة  البنك  لعمالء  وتتيح 
الف�ري،  النقدي  الإي��داع  مثل  اجلديدة  اخلدمات 

واإيداع ال�سيكات الف�ري وغريها.

*عمان 
»اإبداع«  املتخ�س�سة  الأعمال  م�سرعة  عقدت 
�سركة  مظلة  حتت  املن�س�ية  امل�سرعات  اإح��دى 
»فينت�سر  الريادية  امل�ساريع  لتنمية  املتكاملة 
وت���ع���ي��ة  تعريفية  جل�سات  �سل�سلة  اإك�����س«، 
من  ع���دد  وامل��ه��ت��م��ني يف  ال�����س��ب��اب  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 

والثقافية. الإبداعية  القطاعات 
“اإبداع”  ع��ن  ���س��ادر  ���س��ح��ف��ي  ب��ي��ان  ووف����ق 
جمم�عة  م��ع  بالتعاون  اجلل�سات  تنظيم  ج��اء 
وامل��ت��خ�����س�����س��ني يف  ال��ع��م��ل  ���س��رك��ائ��ه��ا يف  م���ن 
جم����الت اب���داع���ي���ة وث��ق��اف��ي��ة وف��ن��ي��ة وه���م: 
الردين”،  الع��الم  “معهد  بيكا�س�”،  “مدر�سة 
قالب”للت�سميم  و”  لالأفالم”،  امللكية  “الهيئة 
ريادة  مفاهيم  اجلل�سات  وتناولت  اجلرافيكي. 
التي  امل�سرعة  روؤية  عار�سة  وحيثياتها،  الأعمال 
خدمة  باإمكانها  مبتكرة  اأفكار  اإيجاد  ح�ل  تدور 
والإبداعية،  الثقافية  الأعمال  �سناعة  وتعزيز 
اخلا�سة  املفاهيم  من  جمم�عة  ح�ل  وح���ارات 
وم�ا�سفات  والبتكار  العمال  وت�سريع  بالريادة 

الأعمال. رياديي 

اإك�س”  “فينت�سر  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م���ن  وق����ّدم 
العمال  وم�سرعات  بال�سركة  تعريفية  نبذة 
خا�سة  وتديرها،  عليها  ت�سرف  التي  املتخ�س�سة 
كما   ، وب��رن��اجم��ه��ا  “ابداع”  الع��م��ال  م�سرعة 
جمال  يف  ابتكارية  اأفكار  جناح  لق�س�س  عر�ست 

والت�سميم. الفن�ن 
املتكاملة  �سركة  يف  الإداري  ال�سريك  ودع��ا 
الدين  حميد  ي��سف  الريادية  امل�ساريع  لتنمية 
اخل�ف  ح�اجز  وك�سر  الرتدد  عدم  اىل  ال�سباب 
يف  وم�ساريعهم  اف��ك��اره��م  لتطبيق  ال��ت���ج��ه  م��ن 
اىل  لتح�يلها  وال�سعي  الب��داع��ي��ة  ال�سناعات 

انتاجية. م�ساريع 
ع��م��ال  وق��ال��ت م��دي��رة وح���دة ت�����س��ري��ع الأ
عبيد،  ب���  اأ دي��ان��ا  اإك�س”  “فينت�سر  �سركة  يف 
لت�سريع  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ت�����س��رف  “ابداع”  ن  اإ
وال�سركات  فكار  الأ ا�سحاب  ي�ستهدف  العمال 
التي  واملت��سطة  ال�سغرية  وال�سركات  النا�سئة 
اأحد  يف  الإبداعية  م�اهبها  حت�يل  اإىل  تطمح 
ر���س  اأ على  �سركة  اإىل  الإبداعية  القطاعات 

ال�اقع.

إنتاج ُتعلن التحضير إلنشاء 
منظومة ريادة األعمال الرقمية

االقتصادي واالجتماعي يستكمل 
جلسات حالة البالد 2020.

استكمال إجراءات مصنع طالل أبوغزالة 
لألجهزة اإللكترونية في الصين

هيئة النقل تشدد رقابتها
 على االلتزام بأوامر الدفاع

إس تي إس تطور شبكة المعلومات 
لشركة الكهرباء األردنية

دورة متخصصة حول تعزيز ثقة 
السائح ما بعد جائحة كورونا

بنك اإلسكان يشتري
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إبداع تعقد سلسلة جلسات 
للتعريف ببرنامجها

*عمان 
الدكت�ر  ال�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأك��د 
وجدت  ال�ستثمار  هيئة  اأن  ال�زين،  خالد 
عن  ف�ساًل  امل�ستثمر  و���س���ت  بيت  لتك�ن 
دوره����ا يف ج���ذب ومت��ك��ني ال���س��ت��ث��م��ارات 
ودع��م  والأج��ن��ب��ي��ة  وال��ع��رب��ي��ة  املحلية 

ال�سادرات ال�طنية.
ع�امل  اأهم  اإن  بيان  يف  ال���زين،  وقال 
وت�سجيعه  ومتكينه  ال���س��ت��ث��م��ار  ج���ذب 
للعملية  الناظمة  الت�سريعات  يف  الت��سع 
جاللة  ق�اعدها  اأر�سى  التي  ال�ستثمارية 

امللك عبداهلل الثاين.
اأكرث  يف  اأكد  امللك  جاللة  ان  واأ�ساف، 
لقطاع  احل��ي���ي  ال���دور  اأهمية  ل��ق��اء،  م��ن 
القت�ساد  وتعزيز  دع��م  يف  ال�ستثمار 
ومبا  ال�ساملة،  التنمية  وحتقيق  ال�طني 
ي�سهم يف حت�سني م�ست�ى معي�سة امل�اطنني 
وال��ب��ط��ال��ة،  ال��ف��ق��ر  م�سكلتي  م��ن  واحل���د 

ال���س��ت��ف��ادة من  ���س��رورة  وال��ت��اأك��ي��د على 
امليزات التي يتمتع بها الأردن ك�احة اأمن 
مكانة  يعزز  ومبا  عليها،  والبناء  وا�ستقرار 

اململكة يف املنطقة والعامل.
واأ�سار اىل اأنه بناًء على هذه الت�جهات 
حر�ست احلك�مات الأردنية املتعاقبة على 
تن�سيط  على  بالعمل  ال��روؤى  تلك  حتقيق 
القت�ساد ال�طني وحتفيز ال�ستثمار ومبا 
املناخ  من  اخلا�س  القطاع  ا�ستفادة  ي�سمن 
وت��سيع  لتط�ير  اململكة  يف  ال�ستثماري 
اأعمدة  من  يعد  واأن��ه  �سيما  م�سروعاته، 

القت�ساد ال�طني.
بالعملية  اخلا�سة  الت�سريعات  اأن  وبني 
م�ؤ�س�سي  ب�سكل  اإقرارها  مت  ال�ستثمارية 
ال�����زراء،  ق��ب��ل جمل�س  م��ن  م��ل��زم  ب��ق��رار 
الت�سريعات  ثبات  للم�ستثمر  ي�سمن  ومبا 
مدى  على  عليها  ا�ستثماراته  يبداأ  التي 
اأف�سل  ه���  م��ا  حتقق  اإذا  اإل  �سن�ات،   10
والتي  والأنظمة  الت�سريعات  يف  للم�ستثمر 
اأن  م��سحًا  منها،  ي�ستفيد  ان  ي�ستطيع 
امل�ستثمر عندما ي�سع خطته املالية ي�سعها 
ا�ستقرار  ان  م���ؤك��دا  ���س��ن���ات،   10-7 ب��ني 
الت�سريعات �سمانة للم�ستثمر وعامل جذب 

هام لال�ستثمار.
و�سمن  ال�ستثمار  هيئة  اإن  واأ���س��اف، 
على  عملت  العاملية،  التطبيقات  اأف�سل 
اإىل متكني وتطمني  اإج��راءات تهدف  و�سع 
يف  الأردن  تناف�سية  ورف���ع  امل�ستثمرين 
مبمار�سة  املتعلقة  ال��دول��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
باحلك�مة  حدا  ما  وه�  الأعمال،  و�سه�لة 
بتظلمات  خ���ا����س  ن���ظ���ام  اإ�����س����دار  اإىل 
جلنة  ت�سكيل  مت  فقد  وعليه  امل�ستثمرين، 
يف  بالنظر  متخ�س�سة  ال�ستثمار  هيئة  يف 
من  بالتاأكد  معنية  امل�ستثمرين  تظلمات 
للن�س��س  احلك�مية  اجلهات  تطبيق  مدى 

القان�نية ب�سكل �سليم واتخاذ الإجراءات 
بامل�ستثمر  املتعلقة  ال�سحيحة  والقرارات 
امل�ستثمر  على  واجلهد  ال�قت  لخت�سار 
قان�ين  ن��زاع  اإىل  امل��س�ع  حت�ل  وجتنب 

اأمام الق�ساء اأو التحكيم.
ال��ت��ع��اون  ذل���ك ج��ه���د  اإىل  وي�����س��اف 
الر�سمية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م��ع  امل�����س��رتك 
ال�ستثمار،  بحماية  املعنية  والأم��ن��ي��ة 
وح��دة  خ��الل  م��ن  ماأ�س�سته  مت��ت  وال���ذي 
هذه  وتعمل  ال�ستثمار،  بحماية  خا�سة 
امل�ستثمرين  ب��ني  و�سل  كحلقة  ال���ح��دة 
الأخ���رى،  والإداري����ة  الأمنية  واجل��ه��ات 
يحتاجه  م��ا  وتلبية  اجل��ه���د  لتن�سيق 
الداخلية  والت�ا�سل مع وزارتي  امل�ستثمر، 
ال�ستثمار  وهيئة  والتجارة  وال�سناعة 
واجل��ه��ات  وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  وغ���رف 
حتديات  اأي  لإزالة  العالقة  ذات  الأمنية 
لها  يتعر�س  قد  اإ�سكالت  اأو  م�سايقات،  اأو 
يكفل  ومبا  اخلارجي،  اأو  املحلي  امل�ستثمر 
القت�سادية  البيئة  وتعزير  النه��س 

وال�ستثمارية ال�طنية.
واأكد ال�زين اأن هيئة ال�ستثمار �ستبقى 
مبتابعة  واملعنية  امل�ستثمر  و���س���ت  بيت 
مراحلها،  كافة  يف  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
امل�ستثمرين  لكافة  مفت�حة  واأب���اب��ه��ا 
مقرتح  اأي  على  والتعرف  لهم  لال�ستماع 
يف  ال�ستثمارية  البيئة  لتنمية  ه���ادف 
اأي  تعرت�س  حتديات  اأي  وتذليل  اململكة، 

م�سروع ا�ستثماري يف اململكة.

الوزني: حماية االستثمارات 
المحلية والخارجية مرتكز أساس
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*وكاالت
القدم،  لكرة  الأردين  الحت��اد  اأ�سدر 
مرحلة  م��ن  املتبقية  اجل�����لت  ج���دول 
والتي   ،2020 املحرتفني  ل��دوري  الإي��اب 
الثاين  كان�ن   / يناير  منت�سف  �ستختتم 

 22 ال���  اجل�لة  مباريات  باإقامة  املقبل، 
والأخرية.

ترتيب  يت�سدر  ال���ح��دات  اأن  يذكر 
اجل�لة  خ��ت��ام  م��ع  نقطة،   31 ب���  ال��ف��رق 
الثاين  باملركز  اجل��زي��رة  ح��ل  فيما   ،13

ال�سلط   ،19 احل�سني   ،22 الرمثا  ثم   ،25
 ،16 ومعان  الأردن  �سباب   ،17 والفي�سلي 
العقبة  �سباب   ،13 �سحاب   ،14 ال�سريح 

12، والأهلي 7.
الدوري و�سط تطبيق  وتقام مناف�سات 

تعليمات  ووفق  م�سدد،  �سحي  بروت�ك�ل 
ل�سمان  الط�ارئ،  جلنة  اأقرتها  جديدة 
ا���س��ت��دام��ة ال��ب��ط���ل��ة، وحت��ق��ي��ق ك��اف��ة 
ت�سكل  والتي  العامة،  ال�سالمة  متطلبات 

الحتاد. لدى  رئي�سية  اأول�ية 

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  ك���م��ان،  رون��ال��د  ك�سف 
الفرن�سي  ع�دة  م�عد  الثنني،  لرب�سل�نة، 
الغائب  الفريق،  مدافع  اأومتيتي،  �سام�يل 

عن املالعب منذ �سه�ر.
ال�سحفي  امل�ؤمتر  خالل  ك�مان،  وق��ال 
اأمام م�سيفه دينام�  الغد  ملباراة  التقدميي 

جمم�عات  دور  ج�لت  رابع  �سمن  كييف، 
اأومتيتي  اأن  “نعلم  اأوروب���ا:  اأبطال  دوري 
يتمكن  اأن  وناأمل  ط�يلة،  فرتة  منذ  اأ�سيب 

من اللعب خالل اأ�سب�عني«.
اأن يك�ن هذا ه� احلال،  “اآمل  واأ�ساف: 
ي�ني�  منذ  منذ فرتة ط�يلة،  يلعب  لأنه مل 
كثرًيا،  التعايف  اإىل  ويحتاج  )ح��زي��ران(، 

وعن  املجم�عة«.  مع  بالفعل  يتدرب  لكنه 
بيكيه،  جريارد  اإ�سابة  بعد  املدافعني  ندرة 
يلعب  اأن  امل��ح��ت��م��ل  “من  ك����م���ان:  ���س��رح 
لأن  لينجليت،  ب��ج��ان��ب  غ���ًدا  مينج�يزا 
ونحن  فردي،  ب�سكل  يتدرب  زال  ل  اأراوخ��� 
املدافعني..  قلة  رغ��م  املخاطرة  نريد  ل 
مثل  اآخ��ري��ن  لالعبني  ال��ف��ر���س  و�سنمنح 

كلري  مبغادرة  ال�سماح  وبخ�س��س  اأو�سكار«. 
املا�سي،  ال�سيف  ك�ينكا،  وخ�رخي  ت�ديب� 
قرار  يكن  مل  يل  “بالن�سبة  امل���درب:  ق��ال 
مغادرة ت�ديب� وك�ينكا حمف�ًفا باملخاطر«. 
لعب  ك�ينكا  ذل��ك،  على  “عالوة  وختم: 
للتح�سن،  اأن يح�سل على دقائق  �ساب يجب 

ل اأعتقد اأن القرار كان �سيًئا”.

*وكاالت
ي�م  والزمالك  الأه��ل��ي  م��ب��اراة  ت�سهد 
اأفريقيا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف  اجلمعة 
اجلن�ب  الثنائي  ب��ني  تدريبيا  ���س��راع��ا 
جيمي  وال��ربت��غ��ايل  م��سيماين،  افريقي 

بات�سيك� خارج اخلط�ط.
م��سيماين يف حالة ف�زه �سيك�ن املدرب 
الأجنبي الثاين املت�ج بدوري البطال مع 

الأهلي بعد مان�يل ج�زيه.
م��درب  ث��اين  بات�سيك�  �سي�سبح  فيما 
برتغايل يت�ج بالبط�لة نف�سها بعد ج�زيه 

اأي�سا.
ج�زيه  م��ان���ي��ل  ال��ربت��غ��ايل  زال  وم��ا 
عر�س  على  لالأهلي  ال�سابق  الفني  املدير 
اأبطال  ب��دوري  املت�جني  امل��درب��ني  قائمة 

اأفريقيا بر�سيد 4 األقاب.
وياأتي يف املركز الثاين الراحل حمم�د 
ال�سابق  والزمالك  الهلي  اجل�هري مدرب 

بر�سيد لقبني حققهما مع القطبني.
اأو�سكار  الأرجنتيني  الثالث  املركز  ويف 
ف��ي��ل���ين م���درب ال���رج���اء ال�����س��اب��ق وت���ج 

بالبط�لة مرتني.

�ستيفن  الب�لندي  ال��راب��ع   املركز  ويف 
اجلزائري  القبائل  �سبيبة  مدرب  زيف�تك� 

وت�ج باللقب مرتني.
القطبني  يف  الأجانب  املدرب�ن  وحقق 
دوري  بط�لة   13 اإجمايل  من  بط�لت   7
و3  جل���زي��ه،  منها   4 ل��ل��ن��ادي��ني،  اأب��ط��ال 
ل��ل��زم��ال��ك م��ع الإجن��ل��ي��زي ب��ارك��ر 1986 
كابرال  والربازيلي   1996 فرينر  والأمل��اين 

 .2002
م�س�ار حافل

بالتت�يج  م�س�اره  بداأ  ج�زيه  مان�يل 

اأبطال  بدوري  ف�زه  خالل  من  الأحمر  مع 
للف�ز  الأهلي  قاد  ان  بعد   2001 اأفريقيا 

على �سن دوانز اجلن�ب اأفريقي 1-4
ال��ربت��غ��ايل  ق���اد   2005 ن�سخة  ويف 
الأهلي للف�ز على النجم ال�ساحلي الت�ن�سي 

3-0 مبجم�ع املباراتني.
ويف 2006 فاز على ال�سفاق�سي الت�ن�سي 

2-1 مبجم�ع املباراتني.
ج�زيه”  “اأهلي  ت�����ج   2008 ويف 
الكامريوين  القطن  ح�ساب  على  بالبط�لة 

4-2 مبجم�ع املباراتني.

*وكاالت
الذي  م��دري��د،  ري��ال  لنادي  ي�سبق  مل 
�سي�سافر ملدينة ميالن� مل�اجهة اإنرت ميالن، 
يف  الفريقني،  مل�ستقبل  حا�سمة  مباراة  يف 
الف�ز  احلالية،  الأب��ط��ال  دوري  بط�لة 
ملعبه وو�سط  الإيطايل على  الفريق  على 

جماهريه من قبل.
النرياتزوري  امللكي ملعب  الفريق  وزار 
البط�لت  يف  قبل  من  منا�سبات  �سبع  يف 
حتقيق  يف  ���س���ى  ي��ن��ج��ح  ومل  ال��ق��اري��ة، 
وُه���زم يف اخلم�س  م��ب��ارات��ني  ال��ت��ع��ادل يف 
مباريات الأخرى، ومع ذلك عادة ما يك�ن 

املريينجي ه� املتاأهل للج�لة التالية.
بهدف  بينهما  الأول  ال��ت��ع��ادل  ك���ان 
الأبطال  دوري  نهائي  ن�سف  اإياب  يف  ملثله 
م��سم  اأوروب���ا(  )كاأ�س  القدمي  مب�سماها 
النتيجة  بنف�س  والثاين   ،1966/1965
كاأ�س  نهائي  رب��ع  ذه���اب  يف  ول��ك��ن  اأي�����س��ا 

الك�ؤو�س الأوروبية م��سم 1983/1982.
من  التاأهل  ك��ان  املنا�سبتني  كلتا  ويف 
الأوىل  امل��رة  ففي  امللكي،  الفريق  ن�سيب 

كان الريال قد فاز ذهابا بهدف نظيف، ويف 
املرة الثانية كان قد فاز اإيابا )1-2(.

الر�سمية  امل�اجهات  تاريخ  اأن  يذكر   
بينهما كان قد بداأ يف نهائي دوري الأبطال 
يف  اأقيم  الذي   1964 عام  اأوروب��ا(  )كاأ�س 
القاري  اللقب  كان  والذي  )النم�سا(،  فيينا 
على  ف���زه  بعد  الإي��ط��ايل  للفريق  الأول 

الريال بنتيجة )1-3(.
الإنرت  بداية  هي  اللحظة  هذه  وكانت 
متتاليتني  مرتني  اللقب  حقق  الذ  الكبري 

م������س��م  يف  ول���ك���ن  و1965(،   1964(
اإق�ساء  م��ن  ال��ري��ال  متكن   1966/1965
بعد  النهائي  ن�سف  الدور  من  النرياتزوري 
الف�ز ذهابا بهدف دون رد والتعادل اإيجابيا 
الفريقان  ت�اجه  كما  اإي��اب��ا.  ملثله  بهدف 
جمددا يف ربع نهائي دوري الأبطال م��سم 
امل�اجهتني  يف  الف�ز  وك��ان   1976/1966
من ن�سيب الإنرت بهدف دون رد ذهابا و)2-
الفريقان منذ ذلك  اإيابا. ومل يت�اجه   )0
البط�لة  نهائي  ربع  يف  تقابال  حتى  احلني 
امللكي  الفريق  وف��از   1981/1980 م��سم 

اإيابا  وخ�سر   )1-2( ملعبه  على  ذه��اب��ا 
باري�س  ويق�سي  ليتاأهل  رد،  دون  بهدف 
�سان جريمان من ن�سف النهائي ويخ�سر من 

ليفرب�ل يف النهائي بهدف نظيف.
وفتح تعادل الفريقني يف كاأ�س الك�ؤو�س 
باب الف�ز ببط�لة الدوري الأوروبي مرتني 
اللقبان  وهما  للمريينجي،  ال��ت���ايل  على 
هذه  حتى  جعبته  يف  ميتلكهما  ال��ل��ذي��ن 
فاز   1985/1984 ن�سخة  ففي  اللحظة. 
ذهابا  مدريد  ريال  على  الإيطايل  الفريق 
بنتيجة )2-1( ولكن جنح الفريق امللكي يف 

الع�دة والتاأهل اإيابا بعد الف�ز على ملعب 
)�سانتياج� برنابي�( بثالثية نظيفة.

التايل  امل��سم  يف  الأم���ر  ه��ذا  وت��ك��رر 
 )1-3( بنتيجة  ذهابا  الإن��رت  ف��از  بعدما 
اإيابا  الف�ز  يف  جم��ددا  املريينجي  وينجح 

على ملعبه بنتيجة )1-5(.
وكانت اآخر مرة ت�اجه فيها الفريقان 
بدوري الأبطال م��سم 1999/1998 بدور 
على  ال��ن��ريات��زوري  ف��از  حيث  املجم�عات 
الريال  اأمام  ملعبه بنتيجة )3-1( وخ�سر 

. .)2-1(

*وكاالت
مهاجم  م�ك�ك�  ي��س�فا  باإمكان  بات   
ب�رو�سيا دورمت�ند الأملاين، اأن ي�سبح الي�م 
مباراة  يف  ي�سارك  لع��ب  اأ�سغر  الثالثاء 
اختياره  بعد  اأوروب��ا،  اأبطال  دوري  بتاريخ 

�سمن قائمة الفريق.
واأك���د دورمت���ن��د، ال��ي���م الث��ن��ني، اأن 
ع�سر  ال�ساد�س  عامه  دخل  ال��ذي  م�ك�ك� 
ي�م اجلمعة املا�سي، مت ت�سجيله يف ال�قت 
للعبة  الأوروب����ي  الحت���اد  ل��دى  املنا�سب 

)ي�يفا( مل�اجهة كل�ب بروج البلجيكي.
الفني  امل��دي��ر  ف��اف��ر  ل������س��ي��ان  وق����ال 
من  العديد  لدينا  ن��رى،  “�س�ف  للفريق: 
اخليارات يف الهج�م”، حمذرا من الت�قعات 

العالية ح�ل م�ساركة م�ك�ك�.
وبات م�ك�ك� امللقب مبعجزة دورمت�ند، 
الأمل���اين  ال���دوري  ت��اري��خ  يف  لع��ب  اأ�سغر 
يف  كبديل  �سارك  بعدما  )ب�ند�سليجا(، 
فاز  التي  برلني  هريتا  اأمام  الفريق  مباراة 
بها دورمت�ند 5/ 2، يف الدقيقة 85، بعمر 

16 عاما وي�م واحد فقط.
اأمام  م�ك�ك�  م�ساركة  عدم  حالة  ويف 

اإ�سافية  كل�ب بروج، �سيك�ن لديه فر�سة 
بابايارو  �سيل�ستني  النيجريي  رقم  لك�سر 
البلجيكي  اأن��درخل��ت  لفريق  لعب  ال��ذي 

بعمر 16 عاما و87 ي�ما عام 1994.
فريقه  اأن  فافر،  اع��رتف  ذل��ك  ورغ��م 
ظل  يف  التغيريات  بع�س  عليه  تطراأ  رمبا 
اجلدول املزدحم باملباريات ب�سبب فريو�س 
ك�فيد19  ملر�س  امل�سبب  امل�ستجد  ك�رونا 

خالل امل��سم اجلاري.
بنظام  العمل  “�سن�ا�سل  واأ���س��اف: 
ع�سر  تخ��س  اأن  �سروري،  هذا  امل��داورة، 

مباريات يف 30 ي�ما هذا اأمر �سعب«.
ورمبا يك�ن اجلناح الإجنليزي جادون 
م�اجهة  يف  للراحة  امتثل  الذي  �سان�س�، 
الالعبني  ه���ؤلء  من  واح��د  برلني،  هريتا 

املت�قع ع�دتهم.
وكان دورمت�ند فاز على كل�ب بروج يف 
مباراة الذهاب 3 / �سفر، لكن فافر الذي 
قال  ال�ساد�سة،  املجم�عة  فريقه  يت�سدر 
اإن فريقه لن يتعامل مع اأي �سيء على اأنه 
م�سم�ن، م�ؤكدا اأن الفريق البلجيكي جيد 

للغاية.

إصدار بقية جدول 
مباريات الدوري األردني

كومان يحدد موعد عودة أومتيتي

جوزيه على عرش
 صائدي دوري أبطال أفريقيا

ريال مدريد يسعى لفك عقدته 
األبدية أمام إنتر ميالن

معجزة دورتموند 
أمام فرصة لكتابة التاريخ األوروبي

*وكاالت
م��سى  القدم،  لكرة  ال�طني  املنتخب  لعب  فاز 
نظمه  ال��ذي  الت�س�يت  يف  الأول  باملركز  التعمري، 
الالعب  لختيار  الآ�سي�ي  لالحتاد  الر�سمي  امل�قع 
اإقامة  �سهد  ال��ذي  املا�سي  ال�سب�ع  خالل  الأف�سل 
التعمري املحرتف يف  مباريات دولية ودية. وح�سل 
الت�س�يت  يف  الأول  املركز  على  البلجيكي  ال��دوري 
العراق مهند  بن�سبة 43 %، فيما حل لعب منتخب 
علي باملركز الثاين بر�سيد 41%، علما اأن 10 لعبني 

وجاء  الت�س�يت.  هذا  يف  للمناف�سة  تر�سيحهم  مت 
هذا الت�س�يت لختيار الالعب الأف�سل خالل فرتة 
ولعب  املا�سي  ال�سب�ع  التي جرت  الدولية  املباريات 
اأم��ام  ودي��ت��ني  م��ب��ارات��ني  ال�طني  املنتخب  خاللها 
العراق  مع  تعادل  حيث  و�س�ريا؛  العراق  منتخبي 
بدون اأهداف وفاز على �س�رية بنتيجة 1-0. واختار 
ال�ستفتاء  يف  للم�ساركة  التعمري  ال�سي�ي  الحتاد 
بعد اأن جنح يف تقدمي اأداء جيد برفقة املنتخب يف 

املباراتني ال�ديتني. 

*وكاالت
�سركة  اأن  ر���س��م��ي��ا،  ال�سلة  ك���رة  احت���اد  اأع��ل��ن 
للم��سم  الر�سمي  الراعي  اأ�سبحت  لالإطارات  ك�مه� 

الريا�سي احلايل.
ت�قيع  اإىل  ر���س��م��ي،  ب��ي��ان  يف  الحت����اد،  واأ���س��ار 
اتفاقية مع �سركة ك�مه� )ال�سركة العاملية الرائدة 
مب�جبها  ال�سركة  لت�سبح  الإط���ارات(،  �سناعة  يف 
والذي  كاماًل،  الريا�سي  للم��سم  الر�سمي  الراعي 

الأردن  وكاأ�س  ال�سيدات  املمتاز ودوري  الدوري  ي�سم 
والفئات العمرية. واأكد الحتاد اأن ت�قيع اتفاقية 
رعاية يف مثل هذه الظروف القت�سادية وال�سحية 
اإميان �سركة ك�مه� ب�سرورة دعم  ال�سعبة، ينمُّ عن 
الأردين  الكبرية بربنامج الحتاد  الريا�سة، وثقتها 
الن�ساط  دمي�مة  �سمان  اىل  الهادف  ال�سلة  لكرة 
ال�سل�ي وا�ستمرارية تدريب وتط�ير الريا�سيني يف 

لعبة كرة ال�سّلة يف خمتلف الأعمار.

*وكاالت
اأعلن باير ليفرك�زن الأملاين، اأنه ميكنه اإ�سراك 
اأم��ام  امل��ق��ررة  امل��ب��اراة  يف  بلعربي،  ك��رمي  امل��ه��اج��م 
هب�عيل بئر ال�سبع، اخلمي�س املقبل، �سمن مناف�سات 
الأوروب��ي. جاء ذلك بعد قب�ل ال�ستئناف  الدوري 
اإىل  مباراتني  الإيقاف  من  الالعب  عق�بة  وتقلي�س 
على  ح�س�له  اإث��ر  وذل��ك  واح��دة،  مباراة  الإي��ق��اف 
جرى  اأنه  ليفرك�زن  باير  واأو�سح  حمراء.  بطاقة 

تقلي�س عق�بة بلعربي، بقرار من الحتاد الأوروبي 
عن  بالفعل  غ��اب  ق��د  بلعربي  وك��ان  ال��ق��دم.  لكرة 
هب�عيل،  اأمام  الذهاب  مباراة  يف  ليفرك�زن  �سف�ف 
خالل  وطرد  احلمراء  البطاقة  على  ح�سل  اأن  بعد 
املباراة اأمام �سالفيا براج يف 29 ت�سرين اأول/اأكت�بر 
يف  الثاين  املركز  ليفرك�زن،  باير  ويحتل  املا�سي. 
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نقاط، مت�ساوًيا يف ذلك مع �سالفيا براج.

*وكاالت
لرب�سل�نة،  الفني  امل��دي��ر  ك���م��ان،  رون��ال��د  ق��رر 
من  الفريق،  وق��ائ��د  جن��م  مي�سي  لي�نيل  ا�ستبعاد 
دينام�  مل�اجهة  اأوك��ران��ي��ا  اإىل  امل�سافرة  القائمة 
كييف، الي�م الثالثاء، �سمن اجل�لة الرابعة من دور 

املجم�عات لدوري اأبطال اأوروبا.
ويحتل البار�سا املركز الأول باملجم�عة، بر�سيد 
9 نقاط، بينما ياأتي دينام� يف املركز الثالث، بنقطة 

واحدة.
مي�سي  ا�ستبعاد  البل�جرانا  قائمة  و���س��ه��دت 
قالت  عديدة  تقاريرا  اأن  رغم  ي�جن،  دي  وفرينكي 
بجانب  ث��اٍن  كمدافع  م�اطنه  �سي�سرك  ك�مان،  اإن 

لينجليت، يف ظل اإ�سابة بيكيه.
دميبلي  عثمان  الفرن�سي  ت���اج��د  امل��ق��اب��ل،  يف 
بالقائمة، رغم اأنباء تعر�سه لالإ�سابة خالل مباراة 

اأتلتيك� مدريد الأخرية.

وقال ك�مان، خالل م�ؤمتر �سحفي الي�م الثنني، 
“ال��سع  املجم�عات  دور  ج���لت  راب��ع  خ��س  قبل 
يف الت�سامبي�نز ليج مريح ن�عا ما، مي�سي ودي ي�جن 

يحتاجان للراحة«.
عن  الغيابات  لقائمة  الالعبان  ين�سم  وب��ه��ذا 
امل�اجهة، التي ت�سم اأي�سا امل�سابني “جريارد بيكيه، 
�سام�يل  روب��رت���،  �سريجي  ب��سكيت�س،  �سرجي� 

اأومتيتي، اأن�س� فاتي، اأراوخ�«.
وجاءت قائمة البار�سا كالتايل:

»تري �ستيجن، دي�ست، األينيا، جريزمان، بيانيت�س، 
ك�تيني�،  نيت�،  ب�يج،  ريكي  دميبلي،  برايث�ايت، 
ج�ني�ر،  ماثي��س،  األبا،  ترينكاو،  بيدري،  لينجليت، 
يلعب  قد  ال�سكل،  وبهذا  ك�نراد«.  مينج�يزا،  بينا، 
�ستيجن،  “تري  من  مك�ن  اأ�سا�سي  بفريق  بر�سل�نة 
األينيا،  بيانيت�س،  األبا،  لينجليت،  مينج�يزا،  دي�ست، 

دميبلي، ك�تيني�، بيدري، جريزمان”.

العب المنتخب الوطني 
التعمري يفوز بتصويت آسيوي

شركة كومهو ترعى الموسم 
الرياضي لكرة السلة

باير ليفركوزن يعلن
 جاهزية بلعربي

كومان يستبعد ميسي
 من مواجهة دينامو كييف
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*وكاالت
ي�ا�سل العلماء اأبحاثهم للت��سل للقاح 
يق�سي على فريو�س ك�رونا يف ال�قت الذي 
ي�ا�سل فيه فريو�س ك�رونا امل�ستجد ح�سد 
املزيد من الأرواح لتتجاوز ح�سيلة �سحاياه 
تخ��س  وف��اة،  اآلف  و389  امللي�ن  حاجز 
للق�ساء  حمم�ما  �سباقا  الأدوي��ة  �سركات 
لقاحاتها  فعالية  م�ستعر�سة  ال�باء،  على 
وعالجاتها باأرقام تبعث الأمل والتفاوؤل يف 

نف��س مليارات النا�س ح�ل العامل.
اإعالن  املا�سية  القليلة  الأيام  و�سهدت 
�سركات عديدة عن نتائج مب�ّسرة يف احلرب 
الغذاء  اإدارة  منحت  حيث  ك���رون��ا،  �سد 
والدواء الأمريكية، ال�سبت، م�افقة طارئة 
ل�ستخدام عالج لك�فيد-19 طّ�رته �سركة 

التكن�ل�جيا احلي�ية “ريجينريون«.
وُم����ن����ح ال�������س����ء الأخ�������س���ر ل��ع��الج 
ك�ف-2”،  “ريجن-  امل�سّمى  “ريجينريون”، 
امل�سادة،  وه� مزيج من اثنني من الأج�سام 
بعدما ثبت اأنه يقلل من حالت ك�فيد-19 
غرف  اأو  امل�ست�سفى  دخ���ل  ت�ستلزم  التي 

الط�ارئ.
وقال امل�س�ؤول يف اإدارة الغذاء والدواء 
“ال�سماح  اإن  الأمريكية، �ستيفن هان، ق�له 
ب��ه��ذه ال��ع��الج��ات ب��الأج�����س��ام امل�����س��ادة 
للمر�سى  يتيح  ق��د  الن�سيلة  الأح��ادي��ة 
العبء  ويخفف  امل�ست�سفى  دخ���ل  جتنب 

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

م�سار العدوى«.
“اأ�سرتازينيكا”،  �سركة  قالت  وبدورها 
من  لل�قاية  لقاحها  فاعلية  اإن  الثنني، 
مع  بالتعاون  ط�رته  الذي  ك�رونا  فريو�س 
 90 نح�  اإىل  ت�سل  قد  اأك�سف�رد،  جامعة 
يف املئة ودون اأي اأثار جانبية خطرية، اإذا 
مت التطعيم بن�سف جرعة يف البداية ثم 

جرعة كاملة وبينهما �سهر على الأقل.
املديرة  وفق  “اأ�سرتازينيكا”  و�ستّ�فر 
ت�سنغ،  بام  بال�سركة  للعمليات  التنفيذية 
عام  نهاية  بحل�ل  ج��رع��ة  ملي�ن   200
2020، يف حني �ستك�ن 700 ملي�ن جرعة 
الربع  بنهاية  العامل  م�ست�ى  على  جاهزة 

الأول من عام 2021.
“فايزر”  �سركتا  اأع��ل��ن��ت  اأن  و���س��ب��ق 
ال�سهر  هذا  ال��دواء  ل�سناعة  و”بي�نتك” 
القادم  ال�سهر  خ��الل  حت�سالن  ق��د  اأنهما 
على م�افقة الهيئات التنظيمية الأمريكية 

والأوروب���ي���ة ع��ل��ى ال���س��ت��خ��دام ال��ط��ارئ 
اأظهرت نتائج  للقاحهما لك�فيد-19 بعدما 
اللقاح  جناح  ن�سبة  اأن  النهائية  التجارب 
جانبية  اأعرا�س  وج�د  وعدم  املئة  يف   95

خطرية له.
تخليق  ع��ل��ى  “فايزر”  ل��ق��اح  وي��ع��م��ل 
ج�سم  يف  اخلاليا  حتّفز  ن�وية  اأحما�س 
م�سابهة  بروتينات  اإن��ت��اج  على  الإن�����س��ان 
للفريو�س، ومن �ساأن تلك الربوتينات اإثارة 
�سد  الإن�سان  جل�سم  املناعية  ال�ستجابة 

فريو�س ك�رونا.
“فايزر” اتفاق لبيع 100 ملي�ن  ولدى 
ال���لي��ات  حل��ك���م��ة  لقاحها  م��ن  ج��رع��ة 
املتحدة، وتتيح لها خيار �سراء 500 ملي�ن 
ال�سركة  جت���ري  ك��م��ا  اإ���س��اف��ي��ة،  ج��رع��ة 
ذلك  يف  مبا  اأخرى،  حك�مات  مع  حمادثات 

الحتاد الأوروبي، ح�ل �سفقات مماثلة.
لقاحها  اأن  “م�ديرنا”  ك�سفت  كذلك 
املئة  يف   94.5 بن�سبة  ف��ّع��ال  التجريبي 
عن  بيانات  على  بناء  ك�رونا  من  لل�قاية 

جتارب اإكلينيكية بلغت مرحلة متاأخرة.
واأظهرت نتائج جتارب �سريرية اأن لقاح 
لل�قاية من  بي�تيك” ال�سيني  “�سين�فاك 
ا�ستجابة مناعية �سريعة  ك�فيد-19، وّلد 
لكن م�ست�ى الأج�سام امل�سادة الذي اأنتجها 
من  املتعافني  ل��دى  م�ست�اها  من  اأق��ل  ك��ان 

املر�س.
اإىل  امل��ب��ك��رة  ال��ت��ج��ارب  اأن  ح��ني  ويف 
فعالية  تقييم  ت�ستهدف  تكن  مل  املت��سطة 
اللقاح الذي يطلق عليه ا�سم “ك�رونافاك”، 
قال الباحث�ن اإنه قد ي�فر حماية كافية 
الأخرى  اللقاحات  مع  خربتهم  على  بناء 
على  ال�سريرية  قبل  الدرا�سات  وبيانات 

قرود املكاك.
ويفّرق العلماء بني “اللقاح” و”العالج” 
ع��ن��د احل���دي���ث ع���ن جم��اب��ه��ة ال��ف��ريو���س 
وم�ست�سار  الأ���س��ت��اذ  ميّيز  حيث  التاجي، 
�سرار  الدكت�ر  املعدية  الأم��را���س  ع��الج 
بلعاوي، بني الثنني قائال اإن اللقاح يعطى 
من  ووقايته  حلمايته  املعافى  لل�سخ�س 
ي�ستخدم  حني  يف  واجلراثيم،  الفريو�سات 
عليهم  تظهر  اأو  باملر�س  اأ�سيب  ملن  العالج 

اأعرا�س الإ�سابة به.
علم  يف  وال��ب��اح��ث��ة  الأ����س���ت���اذة  اأم����ا 
فتق�ل  عب�سي،  مي�س  الدكت�رة  الأدوي���ة 
احلماية  ي�ؤّمن  اأن  اللقاح  وظائف  من  اإن 
للج�سم ويدّرب جهاز املناعة على الت�سدي 
للفريو�سات مثل ك�رونا، ويعطى ملنع انتقال 

العدوى بني الأفراد.
مل�قع  خا�س  حديث  يف  مي�س  واأ���س��ارت 
“�سكاي ني�ز عربية” اإىل اأن �سع�بة عالج 
فريو�س ك�رونا تكمن يف اأنه ي�ؤثر على عدة 

اأع�ساء باجل�سم، وبالتايل ل بّد من اللج�ء 
مير  التي  املراحل  تراعي  عالجات  لعدة 
التي  الأدوي��ة  فبع�س  الفريو�س،  تطّ�ر  بها 
تعطى للمر�سى يف املرحلة املبكرة لالإ�سابة 
مرحلة  يف  يعان�ن  الذين  اأولئك  تنا�سب  ل 

اأخرى، اأو م�سابني باأمرا�س مزمنة.
عالج  “عند  قائلة:  مي�س  واأ���س��اف��ت 
نحتاج  الأوىل  املراحل  يف  ك�رونا  مر�سى 
ق�ة  ت�ساعفت  واإن  فريو�سية،  مل�����س��ادات 
ال��ف��ريو���س وت�����س��ب��ب ب��ال��ت��ه��اب��ات اأج���ربت 
�ستك�ن  امل�ست�سفى،  دخ���ل  على  املري�س 
ال�سيطرة  الطبي  ال��ف��ري��ق  مهمة  وقتها 
اأدوي��ة  اأثبتت  لقد  اللتهابات.  تلك  على 
الن�سيلة  وحيدة  الأج�سام  م�سادات  مثل 
ارت��ب��اط  دون  احل��ي��ل���ل��ة  يف  ف��ع��ال��ي��ت��ه��ا 
من  منعه  وب��ال��ت��ايل  باخللية،  ال��ف��ريو���س 

الدخ�ل اإليها«.
الأم��ريك��ي  ال��ف��ري��ق  رئي�س  اإع���الن  م��ع 
من�سف  ك����رون���ا،  ل��ق��اح  بتط�ير  امل��ك��ّل��ف 
يف  ي��ت��م  ق��د  تطعيم  اأول  اأن  ال�����س��الوي، 
تع�د  اأن  وت���ق��ع��ه  امل��ق��ب��ل،  دي�سمرب   12
املتحدة  ال�ليات  يف  طبيعتها  اإىل  احلياة 
عن  كثريون  يت�ساءل   ،2021 ماي�  بحل�ل 
يف  العامل  �سيتبناها  التي  ال�سرتاتيجية 
�سعيه احلثيث للق�ساء على ال�باء، وال�سالح 

املنت�سر يف املعركة: اللقاح اأم العالج؟.
قال  امل��ح��رّي،  ال�����س���ؤال  ه��ذا  على  وردا 
ني�ز  “�سكاي  مل���ق��ع  ح��دي��ث  يف  ب��ل��ع��اوي 
عربية”، اإن التاريخ يثبت اأن اللقاحات هي 
التي ت�سببت ب�قف الأوبئة، وذلك بف�سل 
حتقيقها ملا يعرف ب�”مناعة اجلماعة”، اأي 
حت�سني ن�سبة ترتاوح بني 60 و70 يف املئة 
من اأفراد املجتمع، وه� ما يلزم للق�ساء على 

ك�فيد-19.
وبنّي بلعاوي اأن اللقاح لن يق�سي ب�سكل 
“�سيحد  م�سيفا:  ك�رونا،  على  وتام  نهائي 
الفريو�س  ولكن  ال�باء  انت�سار  من  اللقاح 
مع  احل����رب  و�ست�ستمر  م��ع��ن��ا،  �سيعي�س 
اإ�سعافنا له لي�سبح يف النهاية م��سميا مثل 
الإنفل�نزا. �ستجري طفرات على الفريو�س 

و�سي�سعف مع مرور الزمن بف�سل اللقاح«.
�س�اء  مر�س  اأي  اأن  اإىل  بلعاوي  ولفت 
اأو جرث�ميا ينبغي م�اجهته  كان فريو�سيا 
�سيح�سن  ف���الأول  م��ع��ا،  وال��ع��الج  باللقاح 
بينما  امل���ر����س،  ان��ت�����س��ار  امل��ج��ت��م��ع ومي��ن��ع 
ي�ستعمل اخليار الثاين مع الذين يعان�ن من 

كبار ال�سن واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة.
اأننا نحتاج  اأو�سحت مي�س  ومن جانبها، 
وزي��ادة  وال�قاية  واللقاح  للعالج  حاليا 
الأ�سخا�س  ع��زل  اأج���ل  م��ن  الخ��ت��ب��ارات 
من  املبكرة  املراحل  يف  وخ�س��سا  امل�سابني 
املر�س، حيث ت�سري اأرقام اإىل اأن ما يقارب 

من 80 يف املئة ممن ثبتت اإ�سابتهم بك�رونا 
ظهرت لديهم اأعرا�س خفيفة اأو مل تظهر 

على الإطالق.
“�سكاي  و�سّلطت مي�س يف حديثها مل�قع 
�سرورة  م�ساألة  على  ال�س�ء  عربية”  ني�ز 
ك�سف ال�سركات التي تطّ�ر لقاحات لك�رونا 
عن حجم ومدة املناعة التي ت�فرها، علما 
اأن هناك درا�سات ترجح اأن ت�ستمر املناعة 

املتّ�لدة لعام واحد على الأقل.
ال�سركات  ت�سريحات  تتباين  وبينما 
فعالية  ون�سب  ك�رونا  للقاحات  امل�سّنعة 
مثل  اإن  ال�سحة  خ��رباء  يق�ل  عقاقريها، 
فر�س  يف  ال��ث��ق��ة  �ستعزز  ال��ب��ي��ان��ات  ه���ذه 
لل�قاية  لقاحات  ع��دة  بتط�ير  النجاح 
العامل  اأن  اإذ  خمتلفة،  بطرق  املر�س  من 
لل�فاء  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن  للكثري  �سيحتاج 

بالطلب العاملي.
من  �سيحّد  ال��ع��امل  اأن  بلعاوي  وت���ق��ع 
حمالت  لبدء  �سنة  اأول  يف  ك�رونا  انت�سار 
تعطي  لن  اللقاحات  اأن  م�ؤكدا  التطعيم، 
ن��ت��ائ��ج ف����ري���ة، ل��ك��ن امل��ن��ح��ن��ى ال���ب��ائ��ي 

�سيرتاجع.
“اللقاح لن يعطي نتيجة  وتابع قائال: 
مثال  الإنفل�نزا  فلقاح  كاملة،  اإيجابية 
املئة.  يف  و50   40 ب��ني  فعاليته  ت���رتاوح 
عنها  اأعلنت  التي  اللقاحات  فعالية  ن�سب 
ال�سركات م�ؤخرة عالية ولكنها �ستقل على 
اأر�س ال�اقع مع بدء التطعيم، ويف املقابل 
املح�سنني  زي��ادة  مع  الفريو�س  �سيرتاجع 

جتاهه«.
تعرت�س  التي  العقبات  بلعاوي  وخّل�س 
على  للق�ساء  املر�سحة  اللقاحات  طريق 
الت�سنيع،  بعمليات  املرتبطة  بتلك  ك�رونا 
باملليارات،  جلرعات  العامل  �سيحتاج  حيث 
ال�سركات  جه�د  ت�سافر  يحّتم  الذي  الأمر 
وامل�����س��ان��ع ل��ت��اأم��ني م��ث��ل ه���ذه ال��ك��م��ي��ات 
ال�����س��خ��م��ة. وا���س��رت���س��ل ب��ل��ع��اوي ق��ائ��ال: 
باجلانب  يتعلق  ما  اأي�سا  العقبات  “من 
ونقل  تخزين  ب�سروط  املتمثل  الل�جي�ستي 
وت�زيع اللقاحات، حيث اأن بع�سها �سيتطلب 
من  للعديد  بالن�سبة  �سعبة  تربيد  �سروط 

الدول وخ�س��سا النامية«.
على  الرتكيز  اإىل  بدورها  مي�س  ودعت 
الأول  املنيع  احل�سن  باعتباره  ال�قاية 
ب���ج��ه ك���رون��ا حل��ني ت��اأم��ني ال��ل��ق��اح��ات، 
يف  التناف�سية  غياب  �سرورة  على  م�سددة 
تاأمينها، والعمل على تاأمينها لأكرب عدد من 
الأفراد بعد التحقق من متتعها بفعالية ل 
تقل عن 50 يف املئة على الأقل، واحلر�س 
على ت�فر خمزون احتياطي يف حال حتّ�ر 
الفريو�س، وتن�يع خيارات اللقاحات بحيث 

تك�ن فّعالة مع جميع فئات املجتمع.

من يوجه الضربة القاضية 
لفيروس كورونا.. اللقاح أم العالج؟ *وكاالت

جتري ال�سلطات ال�سينية اختبارات »ك�فيد-19« 
على ماليني الأ�سخا�س، وتفر�س الإغالق العام بعد 
اكت�ساف العديد من حالت الإ�سابة بفريو�س ك�رونا 
اأنحاء البالد  املنق�لة حمليا يف ثالث مدن يف جميع 

الأ�سب�ع املا�سي.
اتخاذ  يتم  احل����رارة،  درج���ات  انخفا�س  وم��ع 
اإجراءات وا�سعة النطاق يف مدن تياجنني و�سنغهاي 
وامل�س�ؤولني  اخلرباء  من  العديد  ويحذر  ومانت�س�ل. 
ك�رونا  فريو�س  انت�سار  فر�سة  اأن  من  احلك�ميني 

�ستك�ن اأكرب خالل الطق�س البارد.
واأظ��ه��رت ال��زي��ادات الأخ��رية اأن��ه ل ي��زال ثمة 
خطر ع�دة الفريو�س، على الرغم من ال�سيطرة عليه 

اإىل حد كبري داخل ال�سني.
ففي �سنغهاي، يخ�سع م�ظف� اأكرب مطار دويل يف 
تف�ٍس  ُربط  بعدما  النطاق  وا�سعة  لفح��س  املدينة 
الذين  امل�ظفني  من  بعدد  ك�فيد-19  ملر�س  حمدود 
يت�ل�ن عمليات ال�سحن، بينما ُو�سعت خطط لتطعيم 

العمال الأكرث عر�سة للخطر.
حالتني  ع��ن  ال�طنية  ال�سحة  جلنة  واأب��ل��غ��ت 
 24 ال���  خ��الل  �سنغهاي  يف  حمليا  انتقلتا  جديدتني 
�سبع  اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لي�سل  املا�سية،  �ساعة 

حالت منذ ي�م اجلمعة.
اإ�سابة و  اإجمايل 86442 حالة  ال�سني  و�سجلت 
الفريو�س لأول مرة  اكت�ساف  4634 حالة وفاة منذ 
يف مدينة ووهان ب��سط ال�سني اأواخر العام املا�سي.

تاأكيدهما  مت  اللتان  الأخريتان  احلالتان  وكانت 

مت  اآخر  مطار  بعامل  وثيق  ات�سال  على  �سنغهاي  يف 
يف  �سابق  وق��ت  يف  بك�فيد-19  اإ�سابته  ت�سخي�س 

ن�فمرب اجلاري.
ال��دويل يف  ب���دون��غ  ليلة الأح���د، ق��رر مطار  يف 
خالل  عينة   17719 وجمع  عماله،  اختبار  املدينة 
اخلطط  تدع�  الثنني.  �سباح  من  الأوىل  ال�ساعات 
مت  اإذا  املحيطة  املجتمعات  يف  الآخرين  اختبار  اإىل 

اكت�ساف املزيد من احلالت.
وليل الأحد الثنني، دعا متخ�س�س�ن يف ال�سحة 
لل�سيارات  م�قف  اإىل  الدويل  ب�دونغ  مطار  م�ظفي 
ك���ف��ي��د-19،  لفح�س  للخ�س�ع  ط���اب��ق  ع��دة  م��ن 
�سلطات  ن�سرتها  م�س�رة  ت�سجيالت  اأظ��ه��رت  حيث 
�سنغهاي ال�سحية على الإنرتنت ع�سرات الأ�سخا�س 

يت�افدون اإىل املكان.
 ويف تياجنني، جمع العامل�ن ال�سحي�ن اأكرث من 
2.2 ملي�ن عينة لالختبار من �سكان منطقة بينهاى 
اجلديدة، بعد اكت�ساف خم�س حالت منق�لة حمليا 
تياجنني  �سلطات  واأغلقت  املا�سي.  الأ�سب�ع  هناك 
رو�سة اأطفال ونقلت جميع املعلمني والأ�سر والطالب 
املجمع  اأغلقت  كما  مركزي.  �سحي  حجر  مكان  اإىل 

ال�سكني حيث مت العث�ر على احلالت اخلم�س.
�سكانها  ع��دد  يبلغ  التي  مانت�س�يل  مدينة  ويف 
اأكرث من 200 األف �سخ�س، تق�م ال�سلطات ال�سحية 
عن  الإب���الغ  بعد  ال�سكان  جميع  بفح�س  املحلية 

حالتني ي�م ال�سبت.
العامة  والأم��اك��ن  امل��دار���س  جميع  اأغلقت  كما 

وحظرت التجمعات العامة مثل ال�لئم.

الصين تجري اختبارات كورونا على 
الماليين.. وشنغهاي في الواجهة

ألمانيا وإسبانيا تحددان مواعيد 
بدء برامج التطعيم ضد كورونا

كل ما نعرفه عن لقاح أسترازينيكا 
للوقاية من كوفيد-19

*وكاالت
�سف  اإىل  اأ�سرتازينيكا  الربيطانية  الأدوي���ة  �سركة  ان�سمت 
لفريو�س  امل�ساد  بها  اخلا�س  اللقاح  نتائج  عن  اأعلنت  التي  ال�سركات 

ك�رونا، والذي تط�ره بال�سرتاك مع جامعة اأك�سف�رد.
وقالت اأ�سرتازينيكا، يف بيان ن�سر الثنني، اأن اللقاح امل�ساد ملر�س 

ك�فيد-19 فعال بن�سبة 70 يف املئة لل�قاية من املر�س.
وم�ديرينا  فايزر/بي�نتك  لقاحي  من  اإقناعا  اأقل  ن�سبة  وهي 
من  اأق��ل  اأنها  كما  املئة،  يف   95 ن�سبة  من  فعاليتهما  تقرتب  اللذين 
الن�سبة التي اأعلنت عنها رو�سيا بالن�سبة اإىل لقاحها “�سب�تنيك 5”، 

والتي قالت اإنها ت�سل اإىل 92 يف املئة.
اإىل  وا�ستندت  م�ؤقتة،  نتائج  هذه  اأن  اأو�سحت  ال�سركة  اأن  غري 
بريطانيا  م��ن  ك��ل  يف  وا���س��ع  نطاق  على  اأُج��ري��ت  �سريرية  جت��ارب 
اأ�سيب�ا  �سخ�سا   131 بينهم  �سخ�س،  األ��ف   20 و�سملت  وال��ربازي��ل، 
تقنية  ي�ستخدم  اأنه  ه�  اأ�سرتازينيكا  لقاح  مييز  ما  ولكن  باملر�س. 
واأكرث  كلفة  اأقل  يجعله  ما  املناف�سني،  اللقاحني  من  اأكرث  تقليدية 
ح��رارة  درج��ة  يف  احلفظ  اإىل  يحتاج  ل  اإن��ه  اإذ  للتخزين  �سه�لة 
تخزينه  اإىل  يحتاج  فايزر/بي�نتك  لقاح  اأن  اإىل  ي�سار  منخف�سة. 
مئ�ية،  درج��ة   70 �سالب  اإىل  ت�سل  منخف�سة  ح��رارة  درج��ة  عند 
تنا�سب  حرارة  درجات  يف  حفظه  ميكن  م�ديرينا  لقاح  اأن  حني  يف 

الثالجات العادية، اأي بني 2 و8 درجات.
وتعترب ال�سركة يف البيان اأن لقاحها “فعال ب�سكل كبري” لل�قاية 
من املر�س، خ�س��سا اأنه مل ي�سب اأي م�سارك يف التجارب باأية اأن�اع 

حادة من املر�س ومل ينقل اأحد اإىل امل�ست�سفى.
 وتتعلق النتائج الأولية بتجارب ت�سمل اأكرث من 20 األف �سخ�س 
اللقاح  فعالية  ترتفع  التفا�سيل،  يف  باملر�س.  اأُ�سيب�ا   131 بينهم 
لدى جمم�عة اأوىل من الأ�سخا�س تلق�ا ن�سف جرعة ثّم بعد �سهر 
جمم�عة  لدى  املئة  يف   62 اإىل  الفعالية  وترتاجع  كاملة،  جرعة 
ما ذكرت فران�س  �سهر، بح�سب  بينهما  تلقت جرعتني يف�سل  اأخرى 
بر�س. ول تعطي جمم�عة الأدوية مزيدا من التفا�سيل ل�سرح هذا 
الفارق يف الفعالية. يف املجمل، ت�سمل املرحلة الثالثة من التجارب 
ال�سريرية وا�سعة النطاق على 60 األف �سخ�س يف العامل، واأُجريت 
اأفريقيا وكينيا  اأي�سا يف ال�ليات املتحدة واليابان ورو�سيا وجن�ب 

واأمريكا الالتينية.
وت�سري ال�سركة الربيطانية اإىل اأنها �ستقدم ب�سرعة هذه النتائج 

اإىل ال�سلطات بهدف احل�س�ل على م�افقة اأولية.

*وكاالت 
برامج  ب��دء  م�اعيد  واإ�سبانيا،  اأملانيا  ح��ددت 
ل�باء  امل�سبب  ك�رونا،  و�س  فري  �سد  فيهما  التطعيم 
ك�فيد-19، لتك�نا اأول دولتني يف الحتاد الأوروبي، 
التطعيم  لعملية  تاريخا  حت��ددان  العامل،  يف  ورمبا 
�سد الفريو�س الذي اأ�ساب اأكرث من 58 ملي�ن اإن�سان 

وت�سبب ب�فاة نح� 1.4 ملي�ن �سخ�س.
ين�س  الأمل�����اين،  ال�سحة  وزي���ر  ع��ن  ن��ق��ل  ف��ق��د 
لقاحات  اإعطاء  يف  تبداأ  قد  بالده  اإن  ق�له  �سبان، 

ك�فيد-19 �سهر دي�سمرب املقبل.
ما  “هناك  �سحفية  مقابلة  يف  �سبان،  واأ���س��اف 
يدع� للتفاوؤل باأنه �ستك�ن هناك م�افقة على لقاح 
يف اأوروبا هذا العام.. وبعد ذلك ميكننا اأن نبداأ على 

الف�ر«.
واأو�سح �سبان اأنه �سيطلب من ال�ليات الحتادية 
بحل�ل  جاهزة  التطعيم  مراكز  تك�ن  اأن  الأملانية 
“هذا ي�سري على ما  اأن  اإىل  منت�سف دي�سمرب، م�سريا 

يرام«.
اأكرث  اأن بالده ح�سلت على  واأكد ال�زير الأملاين 
املف��سية  خ��الل  من  لقاح  جرعة  ملي�ن   300 من 

الأوروبية والعق�د واخليارات الثنائية.
�ستبداأ  اأنها  الأحد،  اأم�س  اإ�سبانيا،  اأعلنت  كذلك 
امل�سبب  ك�رونا،  فريو�س  �سد  �ساملة  تطعيم  عملية 

ل�باء ك�فيد-19، وذلك يف يناير املقبل.

ف��ق��د ق���ال رئ��ي�����س ال������زراء الإ���س��ب��اين ب��ي��درو 
�سامال  برناجما  �ستبداأ  مدريد  اإن  الأحد،  �سانت�سيث، 
للتطعيم �سد فريو�س ك�رونا يف يناير، ويت�قع اأن تتم 

تغطية قطاع كبري من ال�سكان يف غ�س�ن 6 اأ�سهر.
واأ�ساف اأن اإ�سبانيا واأملانيا اأول دولتني يف الحتاد 
ما  بح�سب  كاملة،  تطعيم  خطة  لديها  الأوروب����ي 

ذكرت وكالة رويرتز.
قمة  بعد  �سحفي  م���ؤمت��ر  يف  �سانت�سيث،  وق��ال 
جمم�عة  ل��زع��م��اء  ي���م��ني  م��دى  على  اف��رتا���س��ي��ة 
بها  و�ستك�ن  يناير  يف  �ستبداأ  “احلملة  اإن  الع�سرين، 

13 األف نقطة تطعيم«.
ب��سع قطاع كبري جدا من  “�سيك�ن  قائال  وتابع 
ال�سمانات، يف  مع كل  ال�سكان احل�س�ل على تطعيم، 

الن�سف الأول من العام«.
ا�سرتاتيجية  �ستنفذ  اإن بالده  �سانت�سيث  واأو�سح 
الأول�ية”،  ذات  “باملجم�عات  تبداأ  واح��دة  عامة 
ي�م  ال���زراء  جمل�س  اإىل  اخلطة  �سيقدم  اأنه  م�سيفا 

الثالثاء.
غري اأنه اأ�سار اإىل اأن �ستك�ن “اأمامنا ب�سعة اأ�سهر 

�سعبة ولكن مت ر�سم خارطة الطريق«.
يف  الثاين  املركز  يف  تاأتي  اإ�سبانيا  اأن  اإىل  ي�سار 
اأوروبا الغربية، بعد فرن�سا، من حيث عدد الإ�سابات 
امل�ؤكدة بفريو�س ك�رونا حيث �سجلت نح� 1.5 ملي�ن 

حالة اإ�سابة و46،619 حالة وفاة.
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*رام اهلل 
الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  قالت 
حلماية  الأردن  مع  جه�دها  تن�سق  اإنها 
النتهاكات  من  املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

الإ�سرائيلية.
واأ����س���ارت ال������زارة يف ب��ي��ان الث��ن��ني 
وزي���ري  ب��ني  الأخ����ري  الج��ت��م��اع  اأن  اإىل 
الأ�سب�ع  ال�سقيقني  البلدين  خارجية 
احلا�سل  الت�سعيد  بحث  عمان  يف  املا�سي 
وم�ؤ�س�ساتها  الإ�سرائيلي  الحتالل  لدولة 
الته�يدية  ال�ستيطانية  واجل��م��ع��ي��ات 
من  �س�اء  وباحاته،  لالأق�سى  املتطرفة 
الي�مية  الق��ت��ح��ام��ات  ت�سعيد  خ���الل 
املت�ا�سلة، والدع�ات العلنية حل�سد املزيد 
من امل�ساركني فيها، واأداء طق��س تلم�دية 

يف باحاته.
يتعر�س�ن  الفل�سطينيني  اأن  واأ�سافت 
والت�سييقات  العق�بات  اأ�سكال  لأب�سع 
امل�سجد  اإىل  و�س�لهم  لإعاقة  العن�سرية 
مب��ا يف ذل��ك الع��ت��ق��الت والب���ع���ادات، 
ون�سر  واح��ت��ج��ازه��ا  ال��ه���ي��ات،  و���س��ح��ب 

واأو���س��ح��ت  امل�سلني.  وج��ه  يف  احل���اج��ز 
تنظر  اأن��ه��ا  الفل�سطينية  اخل��ارج��ي��ة 
خا�سة  الت�سعيد،  لهذا  بالغة  بخط�رة 

يف ظ��ل امل��رح��ل��ة الن��ت��ق��ال��ي��ة ال��راه��ن��ة 
داعية  ترمب،  المريكي  الرئي�س  لإدارة 
والأم��ت��ني  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  اأب���ن���اء 
جدية  بكل  للتعامل  وال�سالمية  العربية 

املجتمع  وطالبت  ال��ت��ه��دي��دات.  تلك  م��ع 
باتخاذ  ال��دويل  الأم��ن  وجمل�س  ال��دويل 
املقد�سات  حلماية  ال��الزم��ة  الإج���راءات 
مقدمتها  ويف  والإ���س��الم��ي��ة،  امل�سيحية 

الي�ن�سك�  م��ن  ف��اع��ل  وب���دور  الأق�����س��ى، 
لالإيفاء  املخت�سة  الأمم��ي��ة  واملنظمات 
مبادئها  جتاه  وم�س�ؤولياتها  بالتزاماتها، 

وقراراتها ذات ال�سلة.

*لندن
ن��ظ��رت امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
من  جت��ري��ده��ا  مت  ام����راأة  ق�سية  الث��ن��ني، 
تنظيم  اإىل  لن�سمامها  الربيطانية  جن�سيتها 
داع�س يف �س�ريا، املعروفة اإعالميا ب�”عرو�س 
بالع�دة  حاليا  وت��رغ��ب  وال��ت��ي  داع�س”، 

لتقدمي طعن �سد القرار.
يف  ي�لي�  يف  الربيطانية  احلك�مة  وفازت 
م�سعاها لدفع اأعلى حمكمة يف اململكة املتحدة 
للنظر يف م�ساألة ال�سماح اأم ل ل�سميمة بيغ�م 
اإ�سقاط  قرار  يف  للطعن  البال،د  اإىل  بالع�دة 

اجلن�سية عنها.
ثالثة  ق�سى  ي�لي�،  من  �سابق  وق��ت  ويف 
ق�ساة كبار من حمكمة ال�ستئناف باأنه يجب 
بريطانيا  اإىل  بالقدوم  لبيغ�م  ُي�سمح  اأن 

على  اإن  ق��ال  قا�سيا  لكن  ال��ط��ع��ن.  لتقدمي 
التما�س احلك�مة  اأن تنظر يف  العليا  املحكمة 
اأهمية  حتمل  قان�نية  “نقاطا  يثري  لأن���ه 

بالن�سبة للعامة«.
ال�15 عندما  �سن  بيغ�م يف  �سميمة  وكانت 
لالن�سمام  البالد  اأخريني  فتاتني  مع  غ��ادرت 

اإىل التنظيم املتطرف يف 17 فرباير 2015.

اعتنق  ه�لنديا  تزّوجت  اأنها  اإىل  وت�سري 
اإىل  و�س�لها  م��ن  ق�سري  وق��ت  بعد  الإ���س��الم 
داع�س.  تنظيم  ل�سيطرة  تخ�سع  كانت  اأرا�س 
واكُت�سف اأمرها عندما كانت حامال يف �سهرها 
ال��ت��ا���س��ع داخ���ل خم��ي��م ���س���ري ل��ل��ن��ازح��ني يف 

فرباير العام املا�سي.
ب�سعة  بعد  ت���يف  ال��ذي  طفلها  وو�سعت 
اأ�سابيع من ولدته، كما ت�يف طفالها الآخران 

امل�ل�دان يف �س�ريا اأي�سا.
الربيطانية  الداخلية  وزير  جّردها  وقد 
اآن�������ذاك ���س��اج��د ج���اوي���د م���ن اجل��ن�����س��ي��ة 
الربيطانية لأ�سباب اأمنية، مما دفعها لّتخاذ 
القرار  اأن  اع��ت��ربت  اإذ  قان�نية،  اج���راءات 
وعّر�سها  دولة  دون  وتركها  قان�ين،  غري  كان 
خلطر امل�ت، اأو التعّر�س ملعاملة مهينة اأو غري 

اإن�سانية.

*واشنطن
�سبكة  يف  الأم��ريك��ي  ال�سحفي  اق��رتح 
م�ؤخرا،  ريفريا،  جريالدو  ني�ز«،  »ف�ك�س 
على  ترامب،  دونالد  الرئي�س،  ا�سم  اإطالق 
امل�ستجد،  ك�رونا  لفريو�س  امل�ساد  اللقاح 
من اأجل تخفيف وقع اخل�سارة التي حلقت 
به يف انتخابات الرئا�سة. وقال ريفريا، يف 
اآند فراند�س”،  “ف�ك�س  مقابلة مع برنامج 
النق�سام،  م��ن  ح��ال��ة  يعي�س  ال��ع��امل  اإن 
يذعن  ب��اأن  ترامب  كثريون  يطالب  بينما 
وي�سمح بانتقال ال�سلطة ونح� ذلك “فلماذا 

ل نطلق ا�سم ترامب على اللقاح؟«.
اأن  ال�����س��ح��ف��ي الأم����ريك����ي،  واأ����س���اف 
وقتئذ،  البع�س،  بع�سهم  �سي�ساأل�ن  النا�س 
اأخ��ذت  “هل  اأي  ترامب”،  اأخ���ذت  “هل 
لقد  “نعم،  الآخ��رون  يرد  بينما  اللقاح”، 
وجاء  بنا«.  اخلا�س  ترامب  على  ح�سلنا 
نف�سه  ترامب  اعترب  بعدما  املقرتح،  ه��ذا 
تط�ير  �سرعة  يف  الكبري  الف�سل  �ساحب 
�سد  الأمريكيني  تطعيم  يف  والبدء  اللقاح 
واعترب  اجلاري.  العام  نهاية  قبل  ك�رونا، 
ال�سم  هذا  اإط��الق  اأن  الأمريكي  ال�سحفي 

الرئي�س  جت��اه  جيدة”  “بادرة  �سيك�ن 
بخ�سارته  بعد  يعرتف  مل  الذي  الأمريكي 
فايزر  اإن  ت��رام��ب  وق��ال  النتخابات.  يف 
تف�ق  بنجاعة  لقاحا  تط�ر  اأن  ا�ستطاعت 
95 يف املئة، يف اإطار مبادرة ت�سريع تط�ير 

اللقاحات التي اأعلن عنها البيت الأبي�س.
لكن �سركة فايزر الأملانية التي قامت 
“بي�نتك”  مع  بالتعاون  اللقاح  بتط�ير 
اأم�ال  اأي  الأمريكية، مل تقبل باأن تتلقى 
اأو  اللقاح،  على  العمل  لأج��ل  حك�مية 

ت�سنيعه. لأجل  الالزمة  البنية  جتهيز 

ونبه خرباء اإىل اأن فايزر بداأت جتاربها 
املا�سي،  اأبريل  يف  اللقاح  على  ال�سريرية 
بينما قام ترامب بت�سكيل فريق اللقاحات 
يف ماي�. وقال ال�سحفي الأمريكي، اإنه ياأمل 
الطريقة،  بهذه  ترامب  تكرمي  يجري  اأن 
“اللقاحات”  فريق  مبهند�س  اإي��اه  وا�سفا 

الذي يراأ�سه العامل من�سف ال�سالوي.
واجلمعة، طلبت �سركة فايزر من اإدارة 
الغذاء والدواء اأن ت�افق على ال�ستخدام 
ك���رون��ا  ف��ريو���س  ���س��د  للقاحها  ال���ط���ارئ 

امل�ستجد.

*باريس
نيك�ل  ال�سابق  الفرن�سي  الرئي�س  ميثل 
بتهمة  الث��ن��ني،  املحكمة،  اأم���ام  ���س��ارك���زي 

حماولة ر�س�ة قا�س وا�ستغالل النف�ذ.
ووف���ق الدع����اء ف���اإن ���س��ارك���زي عر�س 
على  احل�س�ل  اأزيربت  جيلربت  القا�سي  على 
معل�مات  مقابل  م�ناك�  يف  مرم�قة  وظيفة 
�سارك�زي  باأن  �سرية ح�ل حتقيق يف مزاعم 
قبل اأم�ال من وريثة ل�ريال ليليان بيتينك�ر 

حلملته الرئا�سية عام 2007.
يف  خمالفات  اأي  ارتكاب  �سارك�زي  ونفى 
جميع التحقيقات �سده، ح�سبما ذكرت وكالة 
 2013 عام  منذ  املحقق�ن  وقام  “رويرتز«. 
�سارك�زي  الهاتفية بني  مبراقبة الت�سالت 
حتقيقهم  اأثناء  هرتزوج  تيريي  وحماميه 

�سارك�زي  حملة  يف  ليبي  مت�يل  م��زاع��م  يف 
اأن  ذل��ك  خ��الل  املحقق�ن  وعلم   .2007 ع��ام 
�سارك�زي وحماميه كانا يت�ا�سالن با�ستخدام 

ه�اتف حمم�لة م�سجلة باأ�سماء م�ستعارة.
ووفق ممثلي الدعاء فاإن عمليات التن�ست 
يف  ناق�سا  وه��رت��زوغ  ���س��ارك���زي  اأن  ك�سفت 

قا�سي  باأزيربت،  الت�سال  متعددة  منا�سبات 
على  جيد  ب�سكل  وامل��ط��ل��ع  النق�س  حمكمة 

حتقيق بيتنك�ر.
وي�ؤكد ممثل� الدعاء اأن �سارك�زي عر�س 
وظيفة  على  احل�س�ل  يف  اأزي���ربت  م�ساعدة 
من  م�ساعدة  على  احل�س�ل  مقابل  م�ناك� 
الذي  �سارك�زي  نفاه  ما  وه�  املحكمة،  داخل 

هذا  التلفزي�نية  “بي.اإف.اإم”  لقناة  ق��ال 
مطلقا  يح�سل  مل  اأزي��ربت  اإن”ال�سيد  ال�سهر 

على ال�ظيفة يف م�ناك�«.
�سارك�زي  مع  واأزي��ربت  هرتزوغ  ويحاكم 
وي�اجه  النف�ذ،  وا�ستغالل  الف�ساد  بتهمة 
الثالثة عق�بة ت�سل اإىل ال�سجن ع�سر �سن�ات 

وغرامات باهظة يف حالة اإدانتهم.

بيان: تنسيق أردني فلسطيني 
لتوفير الحماية للمسجد األقصى

عروس داعش.. ساعات 
حاسمة ومصير »على المحك«

لقاح ترامب.. اقتراح »ذكي« يمتص 
الصدمة وينهي أزمة االنتخابات

بتهمة الرشوة واستغالل النفوذ.. 
بدء محاكمة ساركوزي

*رام اهلل 
فجر  ال���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل  ق����ات  اعتقلت 
خمتلفة  مناطق  من  فل�سطينيا  ع�سر  اأربعة  الإثنني، 
ده��م  عمليات  ب��ع��د  املحتلة  ال��غ��رب��ي��ة  ال�سفة  يف 

وتفتي�س وا�سعة.
وقال نادي ال�سري الفل�سطيني يف بيان، ان ق�ات 
كثيف  اطالق  و�سط  اقتحمت  ال�سرائيلي  الحتالل 
حلم  وبيت  اخلليل  مدن  يف  متفرقة  مناطق  للنريان 
بالقد�س  ع��دة  واأح��ي��اء  ونابل�س  والبرية  اهلل  ورام 

ال�سرقية املحتلة واعتقلت امل�اطنني الربعة ع�سر.
الحتالل  �سلطات  هدمت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
بلدة  يف  منزل  الث��ن��ني،  الي�م  �سباح  الإ�سرائيلي 
البناء  ارا�سي عام 1948؛ بحجة  كفر قا�سم داخل 
رف�ست  الإ�سرائيلية  املحكمة  وكانت  ترخي�س.  دون 
�سابقا ال�ستئناف الذي قدمه اأحد املحامني، من اأجل 

جتميد اأمر هدم املنزل.
وق��ال��ت جل��ن��ة امل��ت��اب��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��داخ��ل 
املنطقة  يتهدد  الهدم  �سبح  ان  بيان،  يف  الفل�سطيني 

ال�سرقية اجلن�بية من بلدة كفر قا�سم وحتديدا 13 
منزل ، وهي ماأه�لة بال�سكان.

ا�ستنكارهم  ع��ن  الأه�����ايل  م��ن  ع���دد  واأع�����رب 
امل��ن��ازل  ه���دم  ج��رائ��م  ا���س��ت��م��رار  اإزاء  وغ�سبهم 
حل�ل  وت�فري  الهدم،  ب�قف  مطالبني  الفل�سطينية، 
وج��راف��ات  اآل��ي��ات  وك��ان��ت  امل�سكن.  لأزم���ة  ف���ري��ة 
ال�سلطات الإ�سرائيلية قد هدمت اخريا، منزل مك�نا 
من طابقني يف مدينة اللد، اإ�سافة اإىل خيام وم�ساكن 
واملهددة  العرتاف  م�سل�بة  العراقيب  قرية  اأهايل 
 180 للمرة  النقب،  منطقة  يف  والتهجري  بالقتالع 

على الت�ايل.
داخ��ل  الفل�سطينية  ال��ب��ل��دات  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
املنازل  هدم  يف  ت�سعيدا  �سهدت   1948 عام  اأرا�سي 
بذريعة  ال�سناعية،  وال���ر���س  التجارية،  وامل��ح��ال 
يف  ماهل  عني  قرية  يف  ح�سل  كما  الرتخي�س،  عدم 
وقلن�س�ة،  قا�سم،  وكفر  عمرو،  و�سفا  ويافا،  اجلليل، 
وكفر يا�سيف، وعرعرة، واأم الفحم، واللد، و�سخنني، 

وحرفي�س، وبلدات النقب، وغريها.

*رام اهلل 
هاجم م�ست�طن�ن اإ�سرائيلي�ن الثنني، مركبات 
مدينتي  بني  ال�ا�سل  الطريق  على  الفل�سطينيني 

نابل�س وقلقيلية �سمايل ال�سفة الغربية املحتلة.
ال�سفة  �سمايل  ال�ستيطان  ملف  م�س�ؤول  وق��ال 
غ�سان دغل�س يف بيان اإن م�ست�طنني هاجم�ا مركبات 

امل�اطنني ما اأحلق اأ�سرارا بها واأثار الرعب يف قل�ب 
من  بالقرب  قلقيلية  نابل�س  طريق  على  امل�اطنني، 

مدخل م�ست�طنة )يت�سهار(. 
من  ج��دي��دة  حلقة  الأ���س��ل���ب  ه��ذا  اأن  واأ���س��اف 
�سد  امل�ست�طن�ن  ميار�سه  ال��ذي  الإره���اب  حلقات 

الفل�سطينيني.

*الرياض
في�سل  الأم��ري  ال�سع�دي،  اخلارجية  وزي��ر  نفى 
العهد  ويل  بني  لقاء  ح�س�ل  الثنني،  فرحان،  بن 
وم�س�ؤولني  �سلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  ال�����س��ع���دي، 
الأمريكي  اخلارجية  وزير  زيارة  خالل  اإ�سرائيليني 

مايك ب�مبي� اإىل اململكة.
واأو�سح الأمري في�سل بن فرحان، يف تغريدة على 
م�قع “ت�يرت”، “مل يح�سل اجتماع كهذا”، يف اإ�سارة 

اإىل مزاعم مت تداولها يف ال�سحافة الإ�سرائيلية.
واأ�ساف اأن كافة امل�س�ؤولني الذين ح�سروا اللقاء 

الأخري، خالل زيارة مايك ب�مبي� اإىل اململكة، كان�ا 
من ال�سع�ديني والأمريكيني.

بن  حممد  الأم���ري  ال�سع�دي،  العهد  ويل  وك��ان 
اخلارجية  وزي���ر  م��ع  ن��ي���م  يف  ب��ح��ث،  ق��د  �سلمان، 
منطقة  يف  الأح���داث  م�ستجدات  اآخ��ر  الأم��ريك��ي  

ال�سرق الأو�سط، واجله�د املبذولة ب�ساأنها.
وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء، ا���س��ت��ع��را���س ع��الق��ات 
البلدين  بني  الثنائي  التعاون  وجم��الت  ال�سداقة 
الأن��ب��اء  وك��ال��ة  اأوردت  ح�سبما  تعزيزها،  و�سبل 

ال�سع�دية.

االحتالل االسرائيلي يعتقل
 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

مستوطنون يهاجمون المركبات 
على طريق نابلس قلقيلية

رد سعودي رسمي على تقارير 
»اللقاء مع إسرائيليين«


