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ألمانيا تقدم منحتين لألردن
 بقيمة 5ر77 مليون يورو

*عمان 
اأعلنت ال�سفارة الأملانية يف عمان عن تقدمي منحتني ممولتني 
5ر77  مقداره  اإجمايل  مببلغ  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  من 

مليون يورو للأردن.
الفي�سبوك  على  ح�سابها  على  لها  من�سور  يف  ال�سفارة  وقالت 
اتفاقيتني بهذا اخل�سو�ص موؤخرا، حيث تت�سمن  انه مت توقيع 
ي��ورو،  مليون   50 بقيمة  ط��ارئ��ة  منحة  الأوىل  الت��ف��اق��ي��ة 
الفقر  من  الوقاية  و  الجتماعية  احلماية  دعم  يف  للم�ساهمة 
الناجت عن اأزمة كورونا، حيث �سي�سرف مبلغ املنحة دفعة واحدة 

قبل نهاية هذا العام حل�ساب �سندوق املعونة الوطنية للم�ساهمة 
يف متويل املرحلة الثالثة من برنامج تكافل الذي يهدف اىل دعم 
التفاقية  وتت�سمن   .2021 عام  خلل  فقرية  اأ�سرة  األف   100
الثانية منحة مقدارها 5ر27 مليون يورو لتمويل م�سروع رواتب 
على  ال�سوريني  اللجئني  اأطفال  ح�سول  ت�سريع  لدعم  املعلمني 
التعليم الر�سمي للعام الدرا�سي 2021/2020 وهو اإحد م�ساريع 
خطة ال�ستجابة الأردنية للأزمة ال�سورية، حيث تهدف املنحة 
يف  العاملني  ال�سافيني  والداري��ني  املعلمني  روات��ب  متويل  اىل 

الفرتات امل�سائية يف مدار�ص وزارة الرتبية التعليم.
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ان  *عمَّ
خلم�سة  ولة،  الَدّ اأمن  حمكمة  ا�ستمعت 
اعتداء  ق�سية  يف  العامة  يابة  الِنّ �سهود  من 
رقاء قبل  ا على فتى مبحافظة الَزّ 17 �سخ�سً
يديه  يف  دائمة  بعاهة  له  وت�سببوا  �سهر، 

وعينيه.
علنية  جل�سة  الأحد،  املحكمة،  وعقدت 
للنظر  املحكمة،  عام  مدعي  بح�سور  ثانية 
بالق�سية التي اأطلق عليها ا�سم ق�سية “فتى 

من  اد�ص  ال�َسّ اىل  تاأجيلها  واأعلنت  الزرقاء، 
هر املقبل. ال�َسّ

جل�ستني  ومب��ع��دل  املحكمة  و�ست�ستمع 
ت�سل  التي  الق�سية  يف  �ساهًدا  ل���26  يومًيا 
اإىل الإعدام �سنًقا  عقوبة بع�ص التهم فيها 

حتى املوت.
الأوىل  جل�ستها  يف  املحكمة  واأ�سندت 
التي عقدت ال�سبوع املا�سي للمتهمني، ت�سع 
غيابًيا  اأحدهم  وحتاكم  ا،  �سخ�سً ل�17  تهم 

حيث ما زال فاًرا من وجه العدالة.
اإىل �سهر ت�سرين  الق�سية  اأحدث  وتعود 
على  املتهمون  اأق���دم  حيث  املا�سي،  الأول 
الزرقاء ثم قاموا  خطف فتى من حمافظة 
ببرت يديه واأعتموا اإحدى عينيه واألقوه يف 

منطقة خالية �سرق مدينة الزرقاء.
املخت�سة  الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  واأل��ق��ت 
القب�ص على 16 منهم، وما زالت تطارد املتهم 

الفار من وجه العدالة حتى ام�ص.

ولة تستمع لـ5 شهود نيابة  أمن الدَّ
عامة بقضية فتى الزرقاء

راصد ينشر 1000 محضر فرز 
وتجميع لغرف ومراكز االقتراع

1757 أسرة استفادت من برنامج 
المعونات الشهر الماضي

6 انفجارات تهز عاصمة إريتريا

الخارجية تتابع قضية أردنية تشتكي 
من تعرض ابنتها للتعنيف من والدها

13 طعنا بصحة نيابة نواب 
بعمان وإربد ومعان

تمديد تقديم طلبات االستفادة 
من المنح والقروض الداخلية 

الحكومة تقر مشروعي الموازنة 
والوحدات الحكومّية 2021

القبض على مطلوب
 بـ6 ماليين دينار

األمانة توقف اصدار خدمة 
براءة الذمة االلكترونية 

الخارجية تدين الهجوم 
اإلرهابي في أفغانستان

عودة الطالب الملتحقين بغرف المصادر 
والبرامج التعليمية الفردية إلى مدارسهم

*عّمان 
النتخابات  ملراقبة  را�سد  حتالف  ن�سر 
1000 حم�سر فرز على م�ستوى غرف ومراكز 
را�سد  ف��رق  خ��لل  م��ن  جمعها  مت  الق����رتاع، 
امليدانية التي انت�سرت يف عدد كبري من مراكز 
الدكتور  التحالف،  من�سق  ودع��ا  الق��رتاع. 
واملرت�سحات  املرت�سحني  عامر،  بني  عامر 

وال��ت��اأك��د من  امل��ح��ا���س��ر  ع��ل��ى  الط���لع  اإىل 
كبينات  وا�ستخدامها  فيها  املوجودة  القيم 
الواردة،  الأرقام  يف  اأخطاء  اأي  تبني  ما  اإذا 
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 23 اإىل  و�سلت  اليوم  لغاية  املقدمة  الطعون 
طعنًا. ونوه را�سد اإىل اأن الن�ص الد�ستوري يف 

األزم اإ�سدار الأحكام املرتبطة   1 – املادة 71 
ثلثني  مقدارها  زمنية  فرتة  خلل  بالطعون 
اإىل  را�سد  ودع��ا  الطعن.  ت�سجيل  من  يومًا 
واإ���س��دار  الق�سائية  الإج������راءات  ت�سريع 
واإ�سدار  امل�سجلة  بالطعون  املتعلقة  الأحكام 
�سابقًا  امل�سجلة  بالق�سايا  املرتبطة  الأحكام 
لدى املحاكم اخلا�سة بق�سايا �سراء الأ�سوات.

*عمان 
الوطنية  املعونة  �سندوق  عام  مدير  قال 
جديدة  اأ���س��رة  اإن1757  امل�ساقبة،  عمر 
ا���س��ت��ف��ادت م��ن ب��رن��ام��ج امل��ع��ون��ات امل��ال��ي��ة 
الأول  ت�سرين  �سهر  يف  املتكررة  ال�سهرية 

املا�سي. 

الأردنية  الأنباء  لوكالة  امل�ساقبة،  واأ�سار 
اأوقفت  التي  الأ�سر  اأن عدد  الأح��د،  )ب��رتا(، 
املعونة املالية ال�سهرية عنهم يف ال�سهر املا�سي 

بلغ 131 اأ�سرة. 
امل�سمولني  نطاق  و�سع  ال�سندوق  اأن  واأكد 
املتكررة،  ال�سهرية  املالية  املعونات  بربنامج 

على  احلالية  كورونا  اأزم��ة  تداعيات  ب�سبب 
الأ�سر الأردنية.

برنامج  من  املنتفعة  الأ���س��ر  ع��دد  ويبلغ 
 105 نحو  املتكررة  ال�سهرية  املالية  املعونات 
اآلف اأ�سرة، بتكلفة �سهرية تتجاوز 9 مليني 

دينار.

*وكاالت 
اأ�سمرة  مدينة  يف  ان��ف��ج��ارات   6 وق��ع��ت 
م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة  يف  اإريرتيا  عا�سمة 
اأماكنها،  اأو  �سببها  يعرف  مل  لكن  ال�سبت، 
الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأعلنت  ح�سبما 

على »تويرت«، الأحد.
“يف ال�ساعة 10.13  اأنه  واأ�سافت الوزارة 
دق��ي��ق��ة م�����س��اء ي���وم 28 ن��وف��م��رب، وق��ع��ت 6 

يف  الأمريكيني  وحثت  اأ�سمرة”،  يف  انفجارات 
دراي��ة  على  يظلوا  اأن  على  الإفريقي  البلد 
اإقليم  الراهنة يف  الدائر والظروف  بال�سراع 
تيغراي �سمايل اإثيوبيا، مع اأخذ الحتياطات 

اللزمة.
تقاتل  التي  املتمرد  الإقليم  قوات  وكانت 
قبل  م��ن  اأطلقت  الإث��ي��وب��ي،  اجلي�ص  ق��وات 

�سواريخ على اإريرتيا.

الإثيوبي  ال��وزراء  رئي�ص  اأعلن  وال�سبت 
اأبي اأحمد اأن القوات الحتادية �سيطرت على 
�سن  �ساعات من  مقلي عا�سمة تيغراي، خلل 

هجوم هناك.
وقالت اجلبهة ال�سعبية لتحرير تيغراي، 
وهي حزب �سيا�سي بداأ معركته �سد احلكومة 
يف الرابع من نوفمرب اجلاري، اإنها ان�سحبت من 

مقلي.

*عمان 
تداول  على  بناء  اإن��ه  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  قالت 
للتعنيف وال�سرب  ابنتها تتعر�ص  اأردنية تذكر فيه ان  ل�سيدة  من�سور 
مع  بالتوا�سل  ال��وزارة  قامت  ال�سعودية..  يف  املقيم  والدها  قبل  من 
اجلهات  مع  توا�سلت  بدورها  والتي  الريا�ص  يف  الردن��ي��ة  ال�سفارة 
اللزمة  الج��راءات  واتخاذ  املو�سوع  حيثيات  على  للوقوف  املخت�سة 

وفق القانون.

*عمان 
نيابة  ب�سحة  طعنا   13 الأح��د،  �سجل،  اأن��ه  ق�سائي  م�سدر  �سرح 

اأع�ساء جمل�ص النواب.
واأو�سح امل�سدر لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اأن 10 من الطعون 
لدى حمكمة ا�ستئناف عمان، وطعن �سجل لدى حمكمة ا�ستئناف اإربد، 

وطعنني لدى حمكمة ا�ستئناف معان.
حماكم  مبختلف  امل�سجلة  الإجمالية  الطعون  عدد  ي�سبح  وبذلك 
 33 ام�ص  دوام  نهاية  وحتى  الطعن  مدة  �سريان  بدء  منذ  ال�ستئناف 

طعنا، بح�سب امل�سدر. 

*عمان 
تقدمي  فرتة  متديد  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
للعام  الداخلية  والقرو�ص  واملنح  البعثات  من  ال�ستفادة  طلبات 
اجلامعي 2020 / 2021 وذلك اعتبارًا من ال�ساعة الثالثة ع�سر الأحد 

وحتى ال�ساعة 3 ع�سر اليوم الثنني.
واأكدت الوزارة يف بيان �سحفي الأحد، اأن هذا القرار ياأتي يف اإطار 
تقدمي  من  يتمكنوا  مل  للذين  وال�سماح  الطلبة  م�سلحة  على  حر�سها 
الطلبات خلل املدة الر�سمية املعلن عنها �سابقًا بالتقدمي وعدم �سياع 

الفر�سة عليهم.
خ��لل  م��ن  وت��ت��م  اإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ق��دمي  عملية  ان  اىل  ي�����س��ار 
www.:الآتي ال��راب��ط  على  البعثات  ملديرية  الإل��ك��رتوين  املوقع 

.dsamohe.gov.jo

*عمان 
اأقّر جمل�ص الوزراء يف جل�سته التي عقدها الأحد برئا�سة رئي�ص 
العاّمة  امل��وازن��ة  قانون  م�سروع  اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء 
 ،2021 املالّية  لل�سنة  احلكومّية  الوحدات  موازنات  قانون  وم�سروع 
ل�ستكمال  الد�ستوري،  املوعد  يف  الأّمة  جمل�ص  اإىل  لإحالتهما  متهيدًا 

الإجراءات الد�ستورّية بخ�سو�سهما.
با�سم  الر�سمي  الناطق  الإعلم  ل�سوؤون  الّدولة  وزير  و�سيعقد 
الع�سع�ص  حمّمد  الدكتور  املالّية  ووزي��ر  العايد،  علي  احلكومة 
م�سروعّي  تفا�سيل  عن  للإعلن  �سحفّيًا  م��وؤمت��رًا  الثنني  اليوم 

القانونني.

*عمان 
القب�ص على مطلوب مببالغ  الق�سائي  التنفيذ  اإدارة  القت مرتبات 

مالية كبرية تقدر ب� 6 مليني دينار.
معلومات  اإن  العام،  الأمن  مديرية  با�سم  الإعلمي  الناطق  وقال 
وردت للعاملني يف اإدارة التنفيذ الق�سائي يف العا�سمة عمان حول مكان 
ومببالغ  طلبًا   14 وبحقه  الأنظار  عن  ومتواٍر  مطلوب  �سخ�ص  وجود 
مالية ُتقدر ب�ستة مليني دينار، حيث جرى التحرك للمكان وباإ�سناد 
احالته  اإىل  و�سي�سار  عليه،  القب�ص  واإلقاء  عمان  �سمال  �سرطة  من 

مل�سادر طلباته الق�سائية.

*عمان 
اأعلنت اأمانة عمان، توقف ا�سدار خدمة براءة الذمة اللكرتونية 
اأعمال  ب�سبب  املقبل  ال�سهر  من  اخلام�ص  ولغاية  الأح��د  من  اعتبارا 

ال�سيانة والتطوير على النظام اللكرتوين.
اخلا�سة  الذمة  ب��راءة  اإ���س��دار  خدمة  اإيقاف  �سيتم  ان��ه  وبينت 
 ( ال�سرعية  املحاكم  التالية:  للجهات  واملوجهة  وال�سركات  بالفراد 
والداخلية  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  ووزارات  /التخارج(  الرتكات 
والتنمية الجتماعية والعدل وال�سحة والرتبية والتعليم واملوؤ�س�سة 
واإدارة  واملبيعات  الدخل  �سريبة  ودائرة  الجتماعي  لل�سمان  العامة 
الردنية  الكهرباء  و�سركة  مياهنا  و�سركة  واملركبات  ال�سري  ترخي�ص 

ومراقب عام ال�سركات /وزارة ال�سناعة والتجارة.

*عمان 
الذي  الإرهابي  التفجري  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
واأ�سفر  الإ�سلمية  اأفغان�ستان  جمهورية  �سرق  غزنة  ولي��ة  يف  وقع 
ال��وزارة،  با�سم  الر�سمي  الناطق  وجدد  الع�سرات.  واإ�سابة  مقتل  عن 
وال�سعب  احلكومة  مع  الأردن  ت�سامن  الفايز،  علي  اهلل  �سيف  ال�سفري 
الأفغاين يف مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي ي�ستهدف امل�سا�ص 
باأمن و�سلمة وا�ستقرار اأفغان�ستان. وعرّب عن اأحر التعازي بال�سحايا، 
الثابت  اململكة  موقف  موؤكدا  العاجل،  بال�سفاء  للجرحى  والتمنيات 
والراف�ص ملختلف اأ�سكال العنف والإرهاب الذي ي�ستهدف اجلميع دون 

متييز بني دين وعرق؛ اأيا كان م�سدره ومنطلقاته.

*عمان 
ووزارة  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�ص  حلقوق  الأعلى  املجل�ص  اأعلن 
الإعاقة  ذوي  للطلب  الوجاهي  التعليم  عودة  عن  والتعليم  الرتبية 
مبن فيهم ذوي �سعوبات التعلم امللتحقني بغرف امل�سادر وبرامج التعليم 
الفردي يف مدار�ص القطاعني اخلا�ص واملدار�ص احلكومية اعتبارا من 

اليوم الثنني.
وقال بيان �سدر عن املجل�ص الأحد، اإن ذلك جاء بعد موافقة وزارة 
واإجراءات  ب�سوابط  التام  اللتزام  �سريطة  الأوبئة  وجلنة  ال�سحة 
املتابعة  تتم  و�سوف  العلقة،  ذات  الدفاع  واأوام��ر  والوقاية  ال�سلمة 
امليدانية من خلل وزارة الرتبية والتعليم للتاأكد من تطبيق ا�سرتاطات 

ال�سلمة والوقاية مبا ي�سمن �سلمة الطلب والعاملني معهم.

»68«  وفاة و »3598« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
وف��اة   68 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
يف  امل�ستجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ�سابة  و3598 
 2694 اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لريتفع  اململكة، 

وفاة و 214307 اإ�سابات.
يف  ح��ال��ة   999 على  الإ���س��اب��ات  وت��وّزع��ت 
يف  ح��ال��ة  و989  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة 
ال��رم��ث��ا،  يف  ح��ال��ة   98 منها  اإرب���د،  حم��اف��ظ��ة 
و264  ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح��ال��ة  و270 
يف  ح��ال��ة  و246  ال��ك��رك،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 
حمافظة  يف  ح��ال��ة  و230  ج��ر���ص،  حمافظة 
العقبة،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و218  البلقاء، 
حالة  و102  ماأدبا،  حمافظة  يف  حالت  و107 
حمافظة  يف  حالة  و91  امل��ف��رق،  حمافظة  يف 
حالة  و56  ال��ب��رتا،  يف  حالة   51 منها  م��ع��ان، 
حمافظة  يف  حالة  و26  عجلون،  حمافظة  يف 

. لطفيلة ا
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعلمي  املوجز  واأ�سار 
احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء 
بينما  حالة،   63041 اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة 
يف  للعلج  ام�ص  اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ 
فيما غادرت  204 حالت،  املعتمدة  امل�ست�سفيات 

�سفائها. بعد  امل�ست�سفيات  حالة   222
التي  احل��الت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
 1941 بلغ  حالّيًا  امل�ست�سفيات  يف  العلج  تتلّقى 
العناية  اأ���س��ّرة  على  حالة   462 منهم  حالة، 
حالة   5862 ت�سجيل  اإىل  اأ�سار  كما  احلثيثة. 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�ص  �سفاء 
148572 حالة. اإجمايل حالت ال�سفاء  لي�سل 

اأجري  خمربّيًا  فح�سًا   20676 اأن  واأ�ساف 
التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح  ام�ص، 
اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 2525992 
ال��ف��ح��و���س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا  ف��ح�����س��ًا، 
4ر17  ق��راب��ة  اإىل  و�سلت  ام�����ص  الإي��ج��اب��ّي��ة 

باملئة.
باأوامر  اللتزام  اإىل  اجلميع  الوزارة  ودعت 
ارتداء  خ�سو�سًا  الوقاية،  �سبل  واّتباع  الّدفاع، 
ال��ك��ّم��ام��ات، وع���دم اإق��ام��ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات لأك��ر 
احلملة  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�سًا،   20 من 
من  للوقاية  ال��وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 
عدوى فريو�ص كورونا وت�سجيع الأفراد حلماية 

)#بحميهم(. وجمتمعهم  اأ�سرهم 
الناطق  الإعلم  ل�سوؤون  الّدولة  وزير  وقال 
ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م احل��ك��وم��ة ع��ل��ي ال��ع��اي��د، اإن��ه 
اجلزئي  احلظر  تقلي�ص  عن  ت�ساوؤلت  وردتني 
تداعيات  ب�سبب  متوقفة  اأن�سطة  فتح  واإع��ادة 

كورونا، يف ظل الو�سع الوبائي احلايل.
واأك������د ال���ع���اي���د ع���رب ت���غ���ري���دة ل���ه ع��ل��ى 
اأن  الأحد،  م�ساء  “تويرت”،  الر�سمية  �سفحته 
اأي  نتخذ  ومل  م�ستمرة  احلالية  الإج���راءات 

اخل�سو�ص. بهذا  جديدة  قرارات 
ب��ارت��داء  الل���ت���زام  ا���س��ت��م��رار  ودع���ا اإىل 
يف  ي�ساعد  الوقاية  �سبل  اأن  م�سيفا  الكمامات، 

امل�سددة. الإجراءات  تخفيف 

*العقبة 
ا�ستقبل جللة امللك عبداهلل الثاين، يف 
العقبة الأحد، الرئي�ص الفل�سطيني حممود 
املتعلقة  امل�ستجدات  بحثا  حيث  عبا�ص، 
التن�سيق  اإط��ار  يف  الفل�سطينية،  بالق�سية 

والت�ساور امل�ستمرين بني اجلانبني.
الذي  اللقاء  خلل  امللك،  جللة  واأك��د 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  ح�سره 
اجلهود  تكثيف  �سرورة  العهد،  ويل  الثاين 

والدائم  العادل  ال�سلم  لتحقيق  الدولية 
الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  واإن��ه��اء 

على اأ�سا�ص حل الدولتني.
بكل  الأردن  وقوف  على  جللته  و�سدد 
الأ�سقاء  جانب  اإىل  واإم��ك��ان��ات��ه  طاقاته 
العادلة  حقوقهم  نيل  يف  الفل�سطينيني 
ذات  امل�ستقلة،  دولتهم  واإقامة  وامل�سروعة 
خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة 
وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 

القد�ص ال�سرقية.
على  احلفاظ  �سرورة  جللته  اأكد  كما 
ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف 
جلميع  اململكة  رف�ص  على  م�سددًا  القد�ص، 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  الأح���ادي���ة  الإج������راءات 
املدينة ومقد�ساتها وحماولت  تغيري هوية 
للم�سجد  امل��ك��اين،  اأو  ال��زم��اين  التق�سيم 
الأق�سى املبارك/ احلرم القد�سي ال�سريف.

اأن  على  التاأكيد  امللك  جللة  وج��دد 

التاريخي  دوره  ب��ت��اأدي��ة  م�ستمر  الأردن 
الإ�سلمية  املقد�سات  حماية  يف  والديني 
الو�ساية  القد�ص، من منطلق  وامل�سيحية يف 

الها�سمية على هذه املقد�سات.
املواقف  الفل�سطيني  الرئي�ص  وثمن 
جللة  بقيادة  ل��لأردن  والوا�سحة  الثابتة 
الفل�سطينيني  حقوق  عن  ال��دف��اع  يف  امللك 

ودعم ق�سيتهم العادلة.
تابع �ص2

الملك: وقوف األردن إلى 
جانب األشقاء الفلسطينيين

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في العقبة

إنــــــــهــــــــاء الــــــصــــــراع 
اإلسرائيلي  الفلسطيني 
على أساس حل الدولتين

ــف  ــواق عــبــاس يــثــمــن م
جــاللــة  ــادة  ــي ــق ب األردن 
عن  ــاع  ــدف ال فــي  الملك 

حقوق الفلسطينيين

ــتــاريــخــي للقدس وال الــقــانــونــي  ــع  ــوض ال عــلــى  الــحــفــاظ 

نفي تقليص الحظر الجزئي

 وإعادة فتح أنشطة متوقفة
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*عمان 
تفا�سيل  العهد  ويل  موؤ�س�سة  اأعلنت 
امل��ب��ادرات  اأح��د  الأف��ك��ار،  م�سنع  م�ساركة 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وامل���ن���درج���ة حت���ت حم��ور 
فعاليات  يف  وال��ري��ادة،  للعمل  اجلاهزّية 
عقد  والذي   ،2020 العاملي  الريادة  اأ�سبوع 

يف الفرتة من 16 اإىل 22 ت�سرين الثاين.
م�سنع  م�ساركة  اأن  املوؤ�س�سة  وبّينت 
من  �سل�سلة  تنفيذ  يف  مت��ّث��ل��ت  الأف���ك���ار 
مرفق  داخ��ل  واأخ��رى  بعد،  عن  الفعاليات 
للأعمال،  احل�سني  امللك  جمّمع  يف  امل�سنع 
على  ت��وع��وّي��ة  ن�ساطات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

ة بها.  مواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سّ
بّينت  بعد،  عن  الفعاليات  �سعيد  فعلى 

اأن  عنها  �سادر  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة 
تعريفّية  عمل  ور�سه  نّفذ  الأفكار  م�سنع 
 – املُ��رِب��ك��ة  “التقنيات  ع��ن��وان  ح��م��ل��ت 
اأخرى  وور�سة  الأبعاد”،  ثلثّية  الطباعة 
الأبعاد  الثلثّية  “الطباعة  ا�سم  حملت 
بالإ�سافة  ال�سريعة”،  الأولّية  والنمذجة 
الرياديني  بع�ص  مع  حوارّية  جل�سات  اإىل 

امل�ستفيدين من م�سنع الأفكار. 
تنفيذها  مت  التي  الفعاليات  عن  اأم��ا 
داخل امل�سنع والتي راعت �سروط ال�سلمة 
العاّمة، فتم تنفيذ ور�سة عمل عن �سناعة 
العربية  الأح�����رف  م��ن  الإك�����س�����س��وارات 
اأخرى  وور�سة  بالليزر،  القطع  با�ستخدام 
 Paper to Product ا���س��م  ح��م��ل��ت 

الت�سميمية  امل�سرية  حول   Workshop
و���س��ارك  منتج.  اىل  ف��ك��رة  م��ن  للم�سروع 
وال�سابات،  ال�سباب  من  عدد  الفعاليات  يف 
اليجابي  وانعكا�سها  اأهمّيتها  بّينوا  الذين 
حملّية،  جمتمعات  ك�سباب  عليهم  الكبري 
ي��ع��م��ل��ون ب��ج��د ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��درات��ه��م 

وتطويرها. 
العاملي  الريادة  اأ�سبوع  فعاليات  وتهدف 
الأعمال  ريادة  روح  تعزيز  اإىل  العام  لهذا 
احلدث  هذا  ويعترب  املحلّية،  املجتمعات  يف 
اأهم واأكرب حدث عاملي للحتفاء باملبدعني 
م�ستوى  على  الأع��م��ال  ورواد  واملبتكرين 
روح  وتنمية  للتحفيز  ومنا�سبة  ال��ع��امل، 
الطموح  واأ�سحاب  ال�سباب  ل��دى  امل��ب��ادرة 

واأ�سحاب الأفكار املبتكرة.
 اجلدير ذكره اأن م�سنع الأفكار خمترب 
 FabLab الرقمي  الت�سنيع  يف  متكامل 
العهد،  ويل  موؤ�س�سة  م��ب��ادرات  اأح��د  وه��و 
وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  م��ن  ع���ددًا  ت�سم  التي 
احل��دي��ث��ة، مت اإن�������س���اوؤه ب��ه��دف ت��ق��دمي 
الأردنيني،  ال�سباب  من  للمبتكرين  الدعم 
منظومة  وتعزيز  التقني  التعليم  وت�سجيع 
البتكار يف الأردن، وي�سم عددا من املرافق 
التمّيز  مركز  مثل  التكنولوجّية  احلديثة 
للتقنيات ثلثية الأبعاد، وحمّطة الأعمال 
اخل�سبّية CNC، وحمّطة اأعمال احلديد، 
الإل��ك��رتون��ي��ات  لعمل  خم�س�سة  وم��راف��ق 

وم�ساغل للخياطة. 

*عمان 
األف   219 تقييم  اأداء  �سجلت  تواجه 
موظف حكومي راأيا علميا اأكادمييا فر�سته 
جائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد، بتحويلها 
من ورقي اإىل الكرتوين، الأمر الذي بداأت 
به اجلامعة الأردنية لي�سبح جاهزا العمل 
اآلف موظف  العام 2021، لنحو 3  به منذ 

اإداري لديها.
 ،2020 ال��ع��ام  خ��لل  الأداء  �سجلت 
�ستاأخذ بعني العتبار عند تعبئتها، انقطاع 
املوظفني عن العمل ج�سديا، لكنهم وا�سلوا 
العام  وخ��لل  بعد،  ع��ن  اأعمالهم  تقدمي 
منذ  بعد  عن  العمل  ف��رتات  ب��داأت  احل��ايل 
منت�سف �سهر اآذار املا�سي، ولفرتات خمتلفة 
كان اأكرها 90 يوما، مما يفتح الباب وا�سعا 
اأمام اإجراءات جديدة على اآلية التقييم يف 

الظروف ال�ستثنائية.
ال��وظ��ائ��ف م�سكلة  م��ن  وت��واج��ه ع��دد 
التقييم يف عملها عن بعد، خا�سة تلك التي 
يف  العاملون  بينها  وم��ن  امل��ي��دان،  يف  تعمل 
احلركة وال�سيانة اأو الريا�سة والن�ساطات 
التقييم  ح��ددوا  خمت�سني  لكن  املختلفة، 
اخلطة  من  الإجناز  على  بناء  �سيكون  فيها 
وع����دم رب��ط��ه ب�����س��اع��ات ال��ع��م��ل. وق���ال 
اجلامعة  يف  العامة  ب���الإدارة  املتخ�س�سة 
ل�  الزعبي،  جمانة  ال��دك��ت��ورة  الأردن��ي��ة، 
على  تفر�ص  ك��ورون��ا  جائحة  اإن  )ب���رتا(، 
الإدارة العامة يف الدولة الأردنية، تقدمي 
وقف  العتبار  بعني  تاأخذ  جديدة  حلول 
التعامل الورقي ب�سجلت الأداء خلطورته 
احلل  واأن  الفريو�ص،  انت�سار  مع  ال�سحية 
اليوم هو بتحويل هذه ال�سجلت من ورقية 

اإىل الكرتونية.
لن  ال��ت��ق��ي��ي��م  ع��م��ل��ي��ة  اأن  واأ����س���اف���ت 
وتوفريا  دق��ة  �ستزداد  بل  كثريا  تختلف 
حتتية  بنية  وجود  ظل  يف  واجلهد  للوقت 
�سواء  املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  اإل��ك��رتون��ي��ة 

القطاع احلكومي اأو اخلا�ص.
بع�ص  ب��ق��اء  يف  ���س��ري  ل  اأن����ه  وب��ي��ن��ت 
يجب  الأعم  الأغلب  لكن  ورقية،  التقارير 
برامج  وه��ن��اك  اإل��ك��رتوين،  اىل  حتويلهاإ 
الإل��ك��رتوين،  العمل  يف  خطوة  ك��ل  تتابع 

وت�سبح عمليات التقييم اأ�سرع.
حكومية  جل��ن��ة  ت�سكيل  واق���رتح���ت 
ورقية  من  الأداء  �سجلت  بتحويل  تقوم 
العام  من  بها  العمل  ويبداأ  الكرتونية  اإىل 
ال�سجلت  ه��ذه  اأن  حيث   ،2021 املقبل 
قبل  بها  العمل  يجب  ك��ان  الإل��ك��رتون��ي��ة 
بعد  لها  ملحة  ال�سرورة  واليوم  اجلائحة 

فريو�ص كورونا امل�ستجد.
ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  الإداري  امل��دي��ر 
ل�  ال��ع��م��و���ص، ق���ال  وال��ت��ع��ل��ي��م، ع��ب��د اهلل 
هذه  يف  الأداء  تقييم  عملية  اإن  )ب��رتا(، 
على  تقوم  كورونا  من  ال�ستثنائية  الفرتة 
مقرتنة  ولي�ست  اخلطط،  من  اإجنازه  مت  ما 
هو  التقييم  �سعار  وك���ان  ع��م��ل،  ب�ساعات 

العمل بالإجناز.
واأ�ساف اأن اخلطوات املقبلة يف �سجلت 
اإلكرتونيا،  حتويلها  اإىل  حت��ت��اج  الأداء 
عالية،  ودق��ة  وجهدا  وقتا  �ستوفر  حيث 
وفرتات  العامة،  ال�سحة  على  و�ستحافظ 
كانت  العام  هذا  خلل  متت  التي  النقطاع 
والبنية  ال��ع��م��ل،  ع��ن  ولي�ست  ج�سدية 
وي�سهل  جدا  جيدة  الإلكرتونية  التحتية 

التقييم عليها.
مدير دائرة املوارد الب�سرية يف اجلامعة 
الأردنية، ح�سان العبادي، قال اإن اجلامعة 
حتويل  م�سروع  من  باملئة   90 نحو  اأجن��زت 
الإداري��ني  للموظفني  الورقية  ال�سجلت 

اإىل �سجلت تقييم اأداء الكرتونية.
واأ�ساف اأنه من املتوقع اأن يتم النتهاء 
منها مع نهاية ال�سهر الأول من العام املقبل 
املبا�سر  الرئي�ص  مبقدور  و�سي�سبح   ،2021
موظفيه  تقييم  من  باجلامعة  مكان  كل  يف 
العالية  ال��دق��ة  �سيوفر  وه��ذا  اإلكرتونيا 
تقييم  بها  �سيمر  التي  كافة  امل��راح��ل  يف 

املوظفني.
�سي�سمل  الإلكرتوين  التقييم  اأن  وبني 
2700 موظف اإداري يف اجلامعة، و�ستنتقل 
تعبئة  اىل  الورقي  النموذج  تعبئة  عملية 
ال�سرعة  و�سي�سمن  الإل��ك��رتوين،  النموذج 

وجمع العلمات بعيدا عن اخلطاأ.
كانت  ال�سابق  يف  العملية  اأن  واأك���د 
اإىل  ال�سجلت  ه��ذه  ك��ل  نقل  اإىل  حتتاج 
املوارد الب�سرية وتعبئتها، اإل اأن الطريقة 
عن  ال�ستغناء  خللها  من  �سيتم  اجلديدة 
مع  مبندوب  والكتفاء  امل��راح��ل،  ه��ذه  كل 
التقييم  لتدقيق  الب�سرية  امل��وارد  موظف 
نظام  وج��ود  اإىل  بالإ�سافة  تثبيته،  قبل 
يبني اأي تعديل اأو تغيري على �سجل التقييم 

يف كل مرحلة من مراحله.
التقييم  يف  ال��ت��زوي��ر  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
عملية  لكن  واإلكرتونيا  ورقيا  يحدث  قد 
اأكر دقة  الإلكرتونية  الن�سخة  �سبطه يف 
و�سبطا، وهي عملية �ستخ�سع اأي�سا للتقييم 

واملراقبة حتى ت�ستوي ب�سكل نهائي.

�سامح  املدنية،  اخلدمة  دي��وان  رئي�ص 
النا�سر، اأكد ل� )برتا(، اأن احلظر مل يوقف 
واجبات  وهناك  بعد،  عن  حتول  بل  العمل 
بناء  التقييم  ويتم  املوظفني،  من  مطلوبة 

على هذا العمل من قبل الرئي�ص املبا�سر.
التكنولوجية  الو�سائل  اأن  واأ���س��اف 
احلديثة �ساهمت مبتابعة الأداء و�سبطته 
جائحة  خلل  املوظفني  لدى  اأك��رب  ب�سكل 
كورونا، وهناك متابعة للموظفني من خلل 
التوا�سل  تطبيق  ع��رب  اجتماعات  عقد 

املرئي.
وبني اأنه ل تغيري على طريقة التقييم 
 2020 ال��ع��ام  خ��لل  الأداء  �سجلت  ع��رب 
العامل  على  ا�ستثنائية  ظروفا  �سهد  الذي 
كورونا  ف��ريو���ص  جائحة  ب�سبب  والأردن 
هذه  مراجعة  ب�سدد  وال��دي��وان  امل�ستجد، 

الجراءات بدءا من العام 2021.
مرحلة  م��ن  انتقل  ال��دي��وان  اأن  واأك���د 
تقييم الأداء اإىل مرحلة اإدارته، و�سيكون 
احلوافز  رب��ط  يتم  بحيث  نوعي  التعامل 
واملكافاآت باأداء كل موظف وهذا يتم لأول 
مرة. ولفت اإىل اأن كل دول العامل اعتمدت 
ال��ع��م��ل ع��ن ب��ع��د خ���لل ف���رتة اجل��ائ��ح��ة 
مكان  عن  اجل�سدي  املوظف  غياب  ورغ��م 
العمل، لكنه يقوم به عرب و�سائل الت�سال 
البنية  يف  جدا  متطور  والأردن  احلديثة، 
الدولة  موؤ�س�سات  يف  الإلكرتونية  التحتية 
كافة. وت�سري اأرقام ديوان اخلدمة املدنية 
يخ�سعون  م��وظ��ف  األ���ف   219 وج���ود  اإىل 
فيهم  مبا  الورقية،  الأداء  �سجلت  لتقييم 
وال�سحة.  والتعليم  الرتبية  وزارة  موظفو 

)برتا- بركات الزيود(

*عمان 
املهند�ص  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزي��ر  قال 
لتعزيز  جاهدة  ت�سعى  احلكومة  اإن  الك�سبي،  يحيى 
يف  وق��درت��ه��ا  كفاءتها  ورف���ع  ال�سحية  املنظومة 

مواجهة جائحة كورونا.
)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  الك�سبي  واأكد 
يحقق  امليدانية  امل�ست�سفيات  اإن�����س��اء  اأن  الأح���د، 
الق�سوى  بال�سرعة  ال�سحية  املنظومة  تعزيز  غاية 
اأنه �سيتم النتهاء مع منت�سف  املطلوبة، م�سريا اىل 
اأقاليم  يف  م�ست�سفيات   3 تنفيذ  من  املقبل،  ال�سهر 
 950 اإجمالية  ب�سعة  واجلنوب،  والو�سط  ال�سمال 
�سريرا ومب�ساحة اجمالية تبلغ 15850 مرتا مربعا.
املمولة  ال�3  امل�ست�سفيات  اإن�ساء  كلفة  اإن  وا�ساف 
مواجهة  �سندوق  ح�ساب  على  الدولة  خزينة  من 
املالية،  وزارة  يف  الطارئة  النفقات  ك��ورون��ا-  وب��اء 
ال��وزارة  اأن  اإىل  واأ�سار  دينار.  مليون   16 نحو  بلغت 
وفنيًا  هند�سيًا  امل�ست�سفيات  مواقع  تهيئة  على  تعمل 
وت�سريف  واإنارة  طرق  من  التحتية  البنية  وجتهيز 

حر�ص  م��ن  ي��اأت��ي  ال���دور  ه��ذا  اأن  مو�سحا  للمياه، 
ورفده  ال�سحي  النظام  واقع  حت�سني  على  احلكومة 
امل�ستمر بكل ما يلزم لرفع كفاءته يف مواجهة اأزمة 

كورونا وتداعياتها.
يوما،  ال�30  تتجاوز  لن  العطاء  مدة  اأن  واأو�سح 
مربعة  امتار   6 نحو  الأ�سرة  بني  امل�ساحة  و�ستكون 
للأطباء  ك�سكن  وتوفري منطقة خ�سراء  �سرير،  لكل 
م�ست�سفى  يف  اأك�سجني  خزانات  وتوفري  واملمر�سني، 
عمان 12 الف مرت مكعب، واربد 9 اآلف مرت مكعب، و 

9 اآلف مرت مكعب يف م�ست�سفى معان.
طاقتها  بكل  تعمل  ال���وزارة  اأن  الك�سبي  واأك���د 
املمكنة،  وبال�سرعة  املحدد  الوقت  يف  العمل  لإجناز 
ال��ذي  امل�ستعجل  وال��ظ��رف  املُلّحة  للحاجة  ن��ظ��رًا 

يتطّلُب اإجناز امل�سروع يف اأق�سر فرتة.
وا�ساف اإن هذه امل�ست�سفيات تعترب رافدا اإ�سافيا 
للقطاع ال�سحي، حيث �سي�ستمر ت�سغيلها وال�ستفادة 
منها ملا بعد جائحة كورونا، واإنها قابلة لل�ستخدام 

ملدة 25 عاما.

*عمان 
املوؤ�س�سي  الأداء  لتطوير  دول��ة  وزي��رة  افتتحت 
لتدريب  برنامج  اأول  الأح���د،  ال��ع��ج��ارم��ة،  راب��ع��ة 
تقييم  ل�سيا�سة  الإر���س��ادي  الدليل  على  امل��درب��ني 

الأثر.
قرارات  اتخاذ  على  احلكومات  الدليل  وي�ساعد 
الأه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم  الأدل����ة  على  قائمة 
تقييم  �سيا�سة  ت�سبح  بحيث  امل��رج��وة،  وال��غ��اي��ات 
باأية  اإرفاقها  يتم  التي  املرجعية  الوثيقة  الأث��ر 
ال��وزراء  جمل�ص  اإىل  رفعها  يتم  ت�سريع  اأو  �سيا�سة 
لتخاذ القرار ب�ساأنه. واأكدت العجارمة يف ت�سريح 
ال��وزارات  ق��درات  وبناء  الدليل  اإط��لق  اأن  �سحفي، 
للتوجيهات  ا�ستجابة  ياأتي  احلكومية،  وال��دوائ��ر 
ال��ق��رارات  اأث��ر  قيا�ص  ���س��رورة  يف  ال�سامية  امللكية 
اإقرارها،  قبل  احلكومية  وال�سيا�سات  والت�سريعات 

تعزيزًا لل�سفافية وامل�ساءلة.
اإدارة تطوير  و�سارك يف الربنامج الذي تعقده 
معهد  مع  بالتعاون  وال�سيا�سات،  املوؤ�س�سي  الأداء 
الإدارة  دع�م  برنامج  من  وبدعم  العامة،  الإدارة 
الحتاد  م�ن  )املم�ول  �س�يجما  الر�س�يد  واحلك�م 
ميثلون  اخل����رباء  م��ن  م��ت��درب��ًا   20 الأوروب������ي(، 
اخلا�ص،  والقطاع  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ن  ع��ددًا 
الربامج  تنفيذ  يف  لح��ق��ًا  بهم  ال�ستعانة  ليتم 
الوزارات  ملوظفي  املعهد  �سيعقدها  التي  التدريبية 
العجارمة  وثمنت  املعنيني.  احلكومية  والدوائر 
دع�م  وب��رن��ام��ج  الأوروب����ي  الحت���اد  بعثة  ج��ه��ود 
الإدارة  ومعهد  �س�يجما  الر�س�يد  واحلك�م  الإدارة 
اتخاذ  دعم  وحدة  مع  الدائم  لتن�سيقهم  العامة، 
الربنامج  لهذا  للإعداد  ال��وزراء  رئا�سة  يف  القرار 

التدريبي.

*عمان 
ال��دك��ت��ور معت�سم  امل��ي��اه وال����ري،  اأوع����ز وزي���ر 
�سعيدان، خلل لقائه نقيب اجليولوجيني الأردنيني، 
اأ�س�ص  باإعادة درا�سة وتقييم  الن�سور، الأحد،  �سخر 
ترخي�ص احلفارات مبا يتوافق مع معايري ال�سفافية 
والإن�ساف وتكافوؤ الفر�ص. ووفق بيان �سحفي �سادر 
اإن الوزارة ت�سعى لتعزيز  عن الوزارة ، قال �سعيدان 
لها  ملا  اجليولوجيني،  نقابة  مع  الرا�سخة  �سراكتها 
من دور بارز يف ن�ساطات الوزارة اليومية، واحلكومة 
املهنية  النقابات  واإ�سراك  التعاون  بتعظيم  مهتمة 

�سناعة  يف  وامل�ساركة  اخلدمة،  وحت�سني  تطوير  يف 
ما  والتكاملية  الت�ساركية  مبداأ  مع  ان�سجاما  القرار 

بني قطاع املياه وقطاع اجليولوجيني.
اأعداد  مل�ساعفة  خطة  ال��وزارة  لدى  اأن  واأ�ساف 
املياه  قطاع  موؤ�س�سات  يف  اجليولوجيني  من  املتدربني 
درا�سة  يف  وامل�ساهمة  متقدمة  مهارات  يك�سبهم  مبا 
واقع الحوا�ص املائية والآبار وال�سدود ومبا يحفز 
من مهارات هذا القطاع احليوي واملهم، وينعك�ص على 
اخل��ربات  ونقل  الوطني  القت�ساد  عجلة  حتريك 

الوطنية اإىل املنطقة والإقليم.

الملك يستقبل الرئيس الفلسطيني في العقبة

ــاظ عــلــى الــوضــع الــقــانــونــي  ــف ــح ال
والتاريخي للقدس

إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي 
على أساس حل الدولتين

بقيادة  األردن  مواقف  يثمن  عباس 
حقوق  عن  الدفاع  في  الملك  جاللة 

الفلسطينيين

مؤسسة ولي العهد تعلن تفاصيل 
مشاركة مصنع األفكار في أسبوع الريادة

عام جائحة كورونا يفتح باب تقييم 
أداء 219 ألف موظف حكومي إلكترونيا

وزير األشغال: نسعى لتعزيز 
المنظومة الصحية لمواجهة كورونا

برنامج تدريبي على الدليل 
اإلرشادي لسياسة تقييم األثر

سعيدان: وزارة المياه ستعيد دراسة 
وتقييم أسس ترخيص الحفارات

*العقبة 
يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  ا�ستقبل 
حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  الأحد،  العقبة 
املتعلقة  امل�ستجدات  بحثا  حيث  ع��ب��ا���ص، 
التن�سيق  يف اإط��ار  الفل�سطينية،  بالق�سية 

اجلانبني. بني  امل�ستمرين  والت�ساور 
الذي  اللقاء  خ��لل  امللك،  جللة  واأك��د 
عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  ح�سره 
اجلهود  تكثيف  �سرورة  العهد،  ويل  الثاين 
والدائم  العادل  ال�سلم  لتحقيق  الدولية 
الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني  ال�سراع  ن��ه��اء  واإ

الدولتني. حل  اأ�سا�ص  على 
بكل  الأردن  وق��وف  على  جللته  و�سدد 
الأ���س��ق��اء  اإىل ج��ان��ب  واإم��ك��ان��ات��ه  ط��اق��ات��ه 
ال��ع��ادل��ة  حقوقهم  ن��ي��ل  يف  الفل�سطينيني 
ذات  امل�ستقلة،  دولتهم  واإقامة  وامل�سروعة 
خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة 
وعا�سمتها   ،1967 عام  حزيران  من  الرابع 

ال�سرقية. القد�ص 
على  احلفاظ  �سرورة  جللته  اأك��د  كما 
ال��و���س��ع ال��ق��ان��وين وال��ت��اري��خ��ي ال��ق��ائ��م يف 
جلميع  اململكة  رف�ص  على  م�سددًا  القد�ص، 
ت�ستهدف  ال��ت��ي  الأح���ادي���ة  الإج������راءات 
وحماولت  ومقد�ساتها  املدينة  هوية  تغيري 
للم�سجد  امل��ك��اين،  اأو  ال��زم��اين  التق�سيم 
ال�سريف. القد�سي  احلرم  املبارك/  الأق�سى 
وج���دد ج��لل��ة امل��ل��ك ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 
التاريخي  دوره  ب��ت��اأدي��ة  م�ستمر  الأردن 
الإ�سلمية  املقد�سات  حماية  يف  والديني 
الو�ساية  منطلق  من  القد�ص،  يف  وامل�سيحية 

املقد�سات. هذه  على  الها�سمية 
امل��واق��ف  الفل�سطيني  ال��رئ��ي�����ص  وث��م��ن 
جللة  بقيادة  ل��لأردن  والوا�سحة  الثابتة 
الفل�سطينيني  حقوق  ع��ن  ال��دف��اع  يف  امللك 

العادلة. ق�سيتهم  ودعم 
ال��رئ��ي�����ص  اأك������د  ال�������س���دد،  ه�����ذا  ويف 

امل��ل��ك  ج��لل��ة  م���واق���ف  اأن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
مركزية  على  املتوا�سل  وتاأكيده  الداعمة 
ال�ستمرار  واأهمية  الفل�سطينية،  الق�سية 
ب��ال�����س��ع��ي ن��ح��و حت��ق��ي��ق ال�����س��لم ال���ع���ادل 
ال���ع���لق���ات بني  ت���وؤك���د ع��م��ق  وال�������س���ام���ل، 

ال�سقيقني. وال�سعبني  القيادتني 
وح�����س��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب رئ��ي�����ص ال���وزراء 
ومدير  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية  ووزير 

العامة. املخابرات 
الفل�سطيني  اجل��ان��ب  ع��ن  ح�����س��ره  ك��م��ا 
“فتح”،  حل��رك��ة  امل��رك��زي��ة  اللجنة  ع�سو 
امل��دن��ي��ة،  ل��ل�����س��وؤون  ال��ع��ام��ة  الهيئة  رئ��ي�����ص 

العامة. املخابرات  جهاز  ورئي�ص 
م�سرتك  فل�سطيني  اأردين  بيان  و���س��در 
جللة  ن�سه:”عقد  يلي  فيما  اللقاء،  عقب 
امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين واأخ������وه ف��خ��ام��ة 
ال��رئ��ي�����ص حم��م��ود ع��ب��ا���ص، رئ��ي�����ص دول���ة 
العقبة،  مدينة  يف  لقاء  الأح��د  فل�سطني، 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  بح�سور 
العهد. ويل  الثاين، 

الفل�سطيني،  والرئي�ص  امللك  جللة  اأكد 
عملية  اإط��ار  يف  انعقد  ال��ذي  اللقاء  خ��لل 
ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور امل�����س��ت��م��رة، م��ت��ان��ة 
وال��ت��اري��خ��ي��ة بني  الأخ����وي����ة  ال���ع���لق���ات 
على  العمل  وا�ستمرار  ال�سقيقني  البلدين 

املجالت. جميع  يف  تطويرها 
ا���س��ت��ع��ر���ص ج���لل���ة امل���ل���ك وال��رئ��ي�����ص 
بالق�سية  املتعلقة  امل�ستجدات  الفل�سطيني 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، وال���ت���ط���ورات الإق��ل��ي��م��ي��ة 

املنطقة. اأزمات  حل  وجهود  والدولية، 
الأردن  وق��وف  على  امل��ل��ك  ج��لل��ة  ���س��دد 
الأ�سقاء  جانب  اإىل  واإمكاناته  طاقاته  بكل 
ال��ع��ادل��ة  حقوقهم  ن��ي��ل  يف  الفل�سطينيني 
اإق��ام��ة  يف  حقهم  وخ�سو�سا  وامل�����س��روع��ة، 
والقابلة  ال�سيادة  ذات  امل�ستقلة،  دولتهم 
حزيران  من  الرابع  خطوط  على  للحياة، 

ال�سرقية  القد�ص  وعا�سمتها   ،1967 ع��ام 
ق��رارات  ووف��ق  ال��دول��ت��ني  اأ���س��ا���ص ح��ل  على 
ال�����س��رع��ي��ة ال���دول���ي���ة وم����ب����ادرة ال�����س��لم 

العربية.
�����س����دد ج����لل����ة امل����ل����ك وال���رئ���ي�������ص 
اخلطوات  وقف  �سرورة  على  الفل�سطيني 
���س��رائ��ي��ل��ي��ة اأح���ادي���ة اجل���ان���ب، ال��ت��ي  الإ
ت��ق��و���ص ف��ر���ص ال�����س��لم وت��اأج��ج ال�����س��راع، 
اأرا����ص  اأي  ���س��م  وحم���اولت  كال�ستيطان 
الت�سدي  موا�سلة  اأك��دا  كما  فل�سطينية. 
تغيري  اأو  جديد  واقع  لفر�ص  حماولة  لأي 
يف  ال��ق��ائ��م  وال��ق��ان��وين  ال��ت��اري��خ��ي  للو�سع 
اأو  الزماين  التق�سيم  وحم��اولت  القد�ص، 
احلرم  املبارك/  الأق�سى  للم�سجد  املكاين، 

ال�سريف. القد�سي 
الأردن  بدور  الفل�سطيني  الرئي�ص  اأ�ساد 
املقد�سات  عن  والدفاع  حماية  يف  التاريخي 
منطلق  من  القد�ص،  يف  وامل�سيحية  الإ�سلمية 

املقد�سات. هذه  على  الها�سمية  الو�ساية 
تقديره  عن  الفل�سطيني  الرئي�ص  اأعرب 
امللك  جللة  بقيادة  الثابتة  الأردن  ملواقف 
الفل�سطيني،  ال�سعب  حقوق  عن  الدفاع  يف 

والقد�ص. الفل�سطينية  الق�سية  ودعم 
عبا�ص  وال��رئ��ي�����ص  امل��ل��ك  ج��لل��ة  اأك����د 
ل�ستدامة  الدعم  �سبل  جميع  توفري  �سرورة 
وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  عمل 
“الأونروا”،  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني  ال��لج��ئ��ني 
خدماتها  ت��ق��دمي  يف  امل�����س��ي  م��ن  لتمكينها 
والإغاثية  وال�سحية  التعليمية  احليوية 

الأممي. تكليفها  وفق  للجئني، 
على  عبا�ص  والرئي�ص  امللك  جللة  اتفق 
خمتلف  اإزاء  والت�ساور  التن�سيق  موا�سلة 
ال��ق�����س��اي��ا، ومب���ا ي��ح��ق��ق اآم����ال وت��ط��ل��ع��ات 
حقوقه  نيل  يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب 
وال�سامل  العادل  ال�سلم  ويحقق  امل�سروعة، 

املنطقة”. يف  وال�ستقرار 

الملك: وقوف األردن إلى جانب 
األشقاء الفلسطينيين
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*عمان 
مديرية  يف  والتفتي�ص  الرقابة  ف��رق  �سبطت 
املخت�سة،  الأمنية  الأجهزة  مع  بالتن�سيق  الغذاء، 
زيوت  باإ�سافة  املخالفة  الألبان والأجبان  كمية من 
مبحافظة  امل�ستودعات  اأحد  يف  لها  مهدرجة  نباتية 

الزرقاء.
حممود  نزار  الدكتور  املوؤ�س�سة  عام  مدير  وقال 
من  غ��رام  كيلو   1200 نحو  �سبط  مت  اإن��ه  مهيدات، 
الألبان والأجبان ا�سيفت لها زيوت نباتية مهدرجة، 
وجمهولة  وهمية  جت��اري��ة  ع��لم��ات  حتمل  بع�سها 
امل�سدر، ونحو 1400 كيلو غرام من الزيوت النباتية 
من  اأنه  الحد،  بيان  يف  مهيدات  واو�سح  املهدرجة. 
امل�ستودع  يف  امل�سبوطة  الغذائية  املواد  تتبع  خلل 
يتبع  م�سغل  انه  تبني  م�سدرها  على  الوقوف  لغايات 
اأحد امل�سانع املخالفة، كونه مرخ�ص على انه م�سغل 
داخله  �سبط  عليه  الك�سف  وعند  منزلية،  مهنة 
املخالفة  والج��ب��ان  الل��ب��ان  منتجات  م��ن  كمية 
ب����3500  ت��ق��در  م��ه��درج��ة  نباتية  زي���وت  ب��اإ���س��اف��ة 
من  الجمالية  الكمية  ت�سل  وب��ذل��ك  كيلوغرام، 
والتي مت �سبطها يف كل  املخالفة  اللبان والجبان 

من امل�ستودع وامل�سنع اإىل 4700 كيلو غرام.
انتاج  على  يعمل  املخالف  امل�سنع  اإن  واأ���س��اف 

للموا�سفات  خمالفة  ب�����س��ورة  الأل��ب��ان  م�ستقات 
الألبان  مزج  حتظر  والتي  املوؤ�س�سة،  لدى  املعتمدة 
تكون  ان  وت�سرتط  املهدرجة،  بالزيوت  والجبان 
الدهون فيها من اأ�سل املنتج، ما ي�سكل تلعبا ب�سلمة 

غذاء املواطن وخطورة على �سحتهم و�سلمتهم.
التي  الغذائية  املن�ساآت  على  املوؤ�س�سة  وعممت 
بوقف  عليها،  اليه  امل�سار  امل�سنع  منتجات  توزيع  مت 
�ستقوم  اأنها  موؤكدة  �سحبها،  حلني  للمواطنني  بيعها 
التجارية  واملحلت  املولت  يف  املنتجات  هذه  بتتبع 
التاأكد  لغايات  مكثفة  ميدانية  ج��ولت  خ��لل  من 
فرق  اأن  مهيدات  واأك��د  للمواطن.  و�سولها  عدم  من 
رقابية  جولت  تنفذ  املخت�سة  والتفتي�ص  الرقابة 
هذه  مثل  ال��ت��زام  م��ن  للتاأكد  ال�ساعة،  م��دار  على 
املن�ساآت بال�سرتاطات واملعايري ال�سحية املعتمدة من 
الألبان  منتجات  ا�ستهداف  عن  ف�سل  املوؤ�س�سة،  قبل 
ملنع  م�سددة  لرقابة  واخ�ساعها  امل�سابهة  واملن�س�اآت 

تكرار مثل هذه املمار�سات ال�سلبية.
معها  التوا�سل  اىل  املواطنني  املوؤ�س�سة  ودع��ت 
مدار  وعلى  ملحظة  او  �سكوى  اي  وج��ود  ح��ال  يف 
 117114 املجاين  ال�سكاوى  خط  خلل  من  ال�ساعة 
وعرب   info@JFDA.Jo الإل��ك��رتوين  وال��ربي��د 

تطبيق الوات�ص اآب على الرقم 0795632000.

*عمان 
تناول  حواري  لقاء  يف  م�ساركون  دعا 
ال�ستقرار  على  واأث���ره  العربي  الربيع 
ل  التو�سّ اأهمية  اإىل  اليمن،  يف  والتنمية 
املعارك  ع��ن  بعيدًا  �سلمي  �سيا�سي  حل��ل 
التي اأثبتت ف�سلها يف الو�سول اإىل ت�سوية 

الأمور وحتقيق م�سالح ال�سعب اليمني.
نّظمه  ال���ذي  ال��ل��ق��اء  يف  دع����وا،  ك��م��ا 
منتدى الفكر العربي موؤخرا ، عرب تقنية 
التعاون  توجيه  اإىل  امل��رئ��ي،  الت�����س��ال 
العربي للإ�سهام يف تنمية اليمن والنهو�ص 
من  اليمني  ال�سعب  واإن��ق��اذ  باقت�ساده، 
فيه  تعاين  الذي  الن�ساين  الو�سع  تردي 
فقدان  من  املواطنني  من  مرتفعة  ن�سبة 
واجلوع  والبطالة  والفقر  الآم��ن،  امل��اأوى 
ومقومات  التحتية  البنية  تهّدم  ظل  يف 

القت�ساد.
املنتدى،  عن  �سادر  بيان  يف  ذلك،  جاء 
ت�سمن  اللقاء  اأن  اإىل  فيه  اأ�سار  الأح��د، 
نقابة  ع�سو  ال�سيا�سي  للمحلل  حما�سرة 
ال�سحفيني  واحت��اد  اليمنيني  ال�سحفيني 
فيما  احل��ور���ص،  حممد  الدكتور  ال��ع��رب، 

اأداره الأمني العام للمنتدى الدكتور حممد 
ال�سيا�سة  اأ�ستاذ  فيه  و�سارك  حمور،  اأب��و 
عبد  ب��ن  ح�سني  الأم���ري  كلية  يف  املقارنة 
باجلامعة  الدولية  للدرا�سات  الثاين  اهلل 
واأ�ستاذ  امل�ساقبة،  اأمني  الدكتور  الأردنية، 
الدرا�سات  مركز  ورئي�ص  الجتماع  علم 
ال�سرتاتيجية يف اجلامعة الأردنية �سابقًا 

الدكتور مو�سى ا�ستيوي.
وع��ر���ص احل���ور����ص، يف حم��ا���س��رت��ه، 
عن  نتج  الذي  اليمني  القت�سادي  للو�سع 
اأحداث الربيع العربي، واملتمثل يف الركود 
ال�ستثمارات  ت��وّق��ف  ب�سبب  والت�سّخم 
وامل�ساعدات وانكما�ص الناجت املحلي؛ بفعل 

النفط،  اأنابيب  وتفجري  الأمني  النفلت 
معدلت  وارتفاع  التحتية،  البنية  وتدمري 
وغريها  الأ�سعار  وارتفاع  والبطالة،  الفقر 

من نتائج احلرب وانعدام ال�ستقرار.
يف  ال��ي��م��ن  �سعب  اإن  احل��ور���ص  وق���ال 
نتيجة  ينتظره  ال��ذي  امل�سري  مع  مواجهة 
والكارثة  به  حّلت  التي  الكربى  املجاعة 
قبل،  م��ن  يعهدها  مل  التي  القت�سادية 
اأطراف  بني  ميني  حوار  اإقامة  اإىل  داعيا 
ال�سراع، والعمل على وقف احلرب واإحلل 
الأهلية  احل���رب  فا�ستمرارية  ال�����س��لم؛ 
على  املطبق  واحل�سار  القتالية  والعمليات 
القت�سادي  الو�سع  �سُيبقى  اليمني  ال�سعب 

على ما هو عليه، بل اإنه �سيزداد تدهورًا.

يف  اأبوحّمور  الدكتور  ق��ال  ذل��ك،  اإىل 
طويًل  عانى  اليمن  اإن  التقدميية،  كلمته 
اإن�سانية حادة، وخ�سائر ج�سيمة  اأزمة  من 
نتيجة  القت�سادية،  وامل��وارد  الأرواح  يف 
ما  اإىل  م�سريا  القا�سية،  الأهلية  احل��رب 
من  املتحدة  الأمم  اأرق��ام  بّينته  اأن  �سبق 
 24 يعادل  مبا  ال�سكان  من  باملئة   75 اأن 
اإىل  ب��ح��اج��ة  اأ���س��ب��ح��وا  �سخ�ص،  م��ل��ي��ون 
م�ساعدات اإن�سانية عاجلة تتعلق بالغذاء، 
الآمن  وامل��لذ  ال�سحية،  والرعاية  وامل��اء، 

والتعليم.
اأهمية  اإىل  امل�ساقبة  الدكتور  ودع��ا 
عليه  تتفق  ع��ق��لين  ح��ل  اإىل  ��ل  ال��ت��و���سّ
اأن  املمكن  غ��ري  فمن  اليمن،  يف  ال��ق��ي��ادات 

حيث  ع�سكريًا،  اليمنية  الأزمة  حل  يكون 
يف  ف�سلها  ال�سراع  هذا  يف  املعارك  اأثبتت 
ال�سعب  م�سلحة  حتقق  مل�ساومة  التو�سل 
اليمني. من جهته، بنّي الدكتور ا�ستيوي اأن 
ال�سراع اليمني الذي ما يزال م�ستمرًا بعد 
هذه ال�سنوات قد حتّول اإىل حالة ان�سانية 
ط��ارئ��ة، وم���ا م��ن ح���ّل ل��ه��ذه الأزم����ة اإل 
اأجل  د من  املُعقَّ لُبعدها القليمي  بالتطّرق 
التحولت  وحتقيق  ال�سراع  اأ�سباب  اإنهاء 
يف  للإ�سهام  العربي  والتعاون  ال�سلمية، 
تنمية اليمن، ودجمه باملنظومة اخلليجية 
ال�سيا�سي  احلل  يتحقق  وبذلك  والعربية، 
اليمني  النزاع  ق�سايا  ي�سمل  الذي  ال�سلمي 

املت�سعبة، بدًل من الن�سراف للحروب.

*عمان 
�سارك بنك تنمية املدن والقرى يف قمة التمويل 
امل�سرتك، التي ُنظمت يف اإطار منتدى باري�ص لل�سلم، 
العامل  اأنحاء  جميع  من  م�سارك   12000 مب�ساركة 
اإن  الأح���د،  بيان  يف  البنك  وق��ال  الإن��رتن��ت.  ع��رب 
بنوك  جلميع  عاملي  جتمع  اأول  يعترب  الذي  املوؤمتر 
العامة  التنمية  بنوك  اأن  اأظهر  العامة،  التنمية 
العاملي  القت�ساد  حت��ول  بدعم  ملتزمة  العامل  يف 

واملجتمعات نحو تنمية م�ستدامة ومرنة.
ا على توحيد  واتفقت بنوك التنمية املحلية اأي�سً
اجلهود وت�سكيل حتالف عاملي جلميع هيئات التنمية 
التعاون  لتعزيز  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  امل�ستدامة 

والعمل ب�سكل متما�سك ل�سالح الكوكب و�سكانه.
خلل  من  اأكدت  العامة  التنمية  بنوك  اأن  وبني 

اجلماعي  التحول  على  عزمها  امل�سرتك،  اإعلنها 
واأن�سطتها  ا�ستثمارها  واأمن���اط  ل�سرتاتيجياتها 
وطرائق عملها للم�ساهمة يف حتقيق اأهداف التنمية 
امل�ستدامة واأهداف اتفاقية باري�ص، مع ال�ستجابة 
البنك  عام  مدير  باملوؤمتر  و�سارك  كورونا.  لأزم��ة 
الدولية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�ص  و  ال��ع��زام،  اأ�سامه 

الدكتورة وفاء ابو �سمرة.
وقال العزام اإن امل�ساركة يف هذه القمة اأدت اىل 
تعزيز �سبل التعاون وفتح قنوات التوا�سل مع العديد 

من بنوك التنمية العامة حول العامل.
من جهتها، او�سحت ابو �سمرة اأن امل�ساركة يف هذه 
الخرى  البنوك  جت��ارب  على  للطلع  ادت  القمة 
ات�سال  قنوات  وفتح  قبلها،  من  املنفذة  وامل�ساريع 

تهدف اىل تبادل اخلربات وتعزيز.

*عمان 
اجلمعة  القانونية  للم�ساعدة  العدل  مركز  نفذ 
عرب  بالوعي”،  “احميهم  بعنوان:  اإلكرتونية  حملة 
الأوىل  احلملة  وهي  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات 

من نوعها للتوعية بقانون الأحداث.
وهدفت احلملة، وفق بيان �سادر عن املركز ، اإىل 
الأردين  الأحداث  بقانون  والأهايل  املجتمع  توعية 
واملفاهيم املتعلقة فيه، والتحذير من املمار�سات التي 
اأهاليهم  اأو  قد يقع بها الأطفال يف نزاع مع القانون 
اأو ترتيب تبعات  اإىل تعقيد ق�ساياهم  ب�سكل يوؤدي 

قانونية عليهم.
ا�ستغلل  من  التحذير  احلملة  ر�سائل  وت�سّمنت 
اأو  عليها،  بتحري�سهم  �سواء  اجلرائم  يف  الأطفال 
وحتذير  بالغ،  ارتكبه  بجرم  بالعرتاف  اإقناعهم 
�سحايا اجلرائم من تغيري ال�سهادة بعد عقد ال�سلح 

بجرم  للمحاكمة  عر�سة  يجعلهم  مما  اجل��اين  مع 
على  الأه���ايل  احلملة  وت�سجع  كما  ال���زور،  �سهادة 
التعاون مع مراقب ال�سلوك ل�سمان ُح�سن �سري ق�سايا 
متابعة  على  الأه���ايل  ح��ث  اإىل  اإ�سافة  اأبنائهم، 

�سلوكيات اأبنائهم واأ�سدقائهم.
هديل  العدل،  ملركز  التنفيذية  املديرة  وقالت 
عبد العزيز، اإن احلملة تت�سدى ملفاهيم غري معروفة 
ل�سياع  املمار�سات  ت��وؤدي  حيث  املجتمع،  يف  اإطلقا 

حياة وحقوق الأطفال.
واأ�سارت عبدالعزيز اإىل اأن املركز يعمل مع كافة 
العدالة  تفعيل  بهدف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
وقوعهم  عند  الأطفال  ح�سول  ل�سمان  الت�ساحلية؛ 
م�سارهم  لت�سحيح  فر�سة  على  قانونية  اإ�سكالت  يف 
التكرار  دوام���ة  يف  حياتهم  �سياع  ع��دم  و���س��م��ان 

اجلرمي.

ضبط ألبان وأجبان ممزوجة 
بزيوت مهدرجة في الزرقاء

منتدون يدعون إلى البحث عن حل 
سياسي النهاء األزمة اليمنية

بنك تنمية المدن والقرى يشارك 
في قمة التمويل المشترك

مركز العدل ينفذ حملة إلكترونية 
للتوعية بقانون األحداث

*عمان
معهد  اأج��راه��ا  درا���س��ة  نتائج  خل�ست 
ملوؤ�س�سة  التابع  الأ���س��رة  ب�سحة  العناية 
للحجر  تاأثري  وج��ود  اإىل  احل�سني،  امللك 
خ��لل  النف�سية  ال�����س��ح��ة  ع��ل��ى  امل��ن��زيل 
الفئة  عند  اأكرب  وب�سكل  كورونا،  جائحة 

العمرية من 19 اىل 28 عاما.
و�سع  ب�����س��رورة  ال��درا���س��ة  واأو����س���ت 
���س��ي��ا���س��ات واإج�������راءات وب���روت���وك���ولت 
للتخفيف  وقائية،  نف�سية  برامج  لتطوير 
عند  خا�سة  للأزمات  النف�سية  الآث��ار  من 
برامج  بتنفيذ  ن�سحت  فيما  ال�سباب،  فئات 
النف�سية،  الولية  بالإ�سعافات  التوعية 
الأزم���ات  على  املرتتبة  اآث��اره��ا  م��ن  للحد 

الإن�سانية.
�سحفي  بيان  بح�سب  الدرا�سة  وهدفت 
للمعهد الحد، وجاءت انطلقا من ر�سالته 
لأف���راد  النف�سية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  يف 
م�ستويات  على  التعرف  اإىل  كافة،  املجتمع 
جوانب  بع�ص  على  املنزيل  احلجر  تاأثري 

باحثو  لحظ  اأن  بعد  النف�سية،  ال�سحة 
من  ال���واردة  الت�سالت  خ��لل  من  املعهد 
اجلن�سني،  لكل  العمرية  الفئات  خمتلف 
وجوَد اآثاٍر �سلبية واأخرى ايجابية مرتتبة 

على احلجر املنزيل اأثناء اجلائحة.
واج����رى امل��ع��ه��د ال��درا���س��ة م��ن خ��لل 
النرتنت  �سبكة  على  رفعها  مت  �سوؤاًل   18
با�ستخدام برنامج )غوغل فورمز(، اتيحت 
العمرية  الفئات  جلميع  فيها  امل�ساركة 
من  التعليمية  وامل�ستويات  والجتماعية 

اجلن�سني.
ا�ستجابوا  الذين  الأف���راد  ع��دد  وبلغ 
 1095 الدرا�سة(  )عينة  الدرا�سة  لأداة 
للفئة  باملئة   17.1 بواقع  توزعوا  �سخ�سا، 
 25.1 و  ع��ام��ا،   18 اىل   14 م��ن  العمرية 
باملئة للفئة العمرية من 19 اىل 28 عاما، 
اىل   29 من  العمرية  للفئة  باملئة  و26.6 
العمرية  للفئة  و14.3ب��امل��ئ��ة  ع��ام��ا،   38
من 39 اىل 48 عاما، و 16.9 باملئة للفئة 

العمرية من 49 عاما فاأكر.

للدرا�سة  امل�ستجيبني  ن�سبة  وبلغت 
64،4 باملئة للإناث بواقع 705 م�ستجيبة، 
و35،5 باملئة للإناث بواقع 390 م�ستجيبة، 
بح�سب  امل�ستجيبني  عينة  ت��وزع��ت  فيما 
لطلبة  باملئة   21.4 بواقع  العلمي  املوؤهل 
اجلامعات،  لطلبة  و7.5ب��امل��ئ��ة  امل��در���ص، 
و40.9باملئة  الدبلوم،  حلملة  باملئة  و9.3 
حلملة البكالوريو�ص، و20.9 باملئة حلملة 

املاج�ستري.
لعينة  امل�ستجيبني  ن�سب  وت���وزع���ت 
الجتماعية  احل��ال��ة  بح�سب  ال��درا���س��ة 
املتزوجني،  غ��ري  م��ن  باملئة   44.2 ب��واق��ع 

و52.6 باملئة من املتزوجني.
واأظهرت نتائج الدرا�سة، اأن املتو�سطات 
العينة  اأف����راد  ل���س��ت��ج��اب��ات  احل�سابية 
كانت  النف�سية،  ال�سحة  مقيا�ص  ع��ل��ى 
فقط  واح���دا  ع��ام��ل  اأن  حيث  متو�سطة 
�سائدًا  كان  النف�سية  ال�سحة  جوانب  من 
املزعجة، بينما  الأفكار  ب�سكل مرتفع وهو 
متو�سطة  الفقرات  باقي  متو�سطات  جاءت 

الدرا�سة،  نتائج  وبينت  امل�ستوى.  و�سعيفة 
بني  اح�سائيًا  دال���ة  ف���روق  وج���ود  ع��دم 
متو�سطات الذكور ومتو�سطات الإناث، فكان 
وللإناث   2.09 للذكور  احل�سابي  املتو�سط 
لي�ست دالة  ما يعد فروقا ظاهرية   ،2.06
اإح�سائيًا، ت�سري اىل اأن اآثار احلجر ال�سحي 
كما  والإن��اث.  الذكور  عند  مت�سابهة  كانت 
دال��ة  ف��روق  وج��ود  اإىل  النتائج،  اأ���س��ارت 
العمرية،  الفئات  متو�سطات  بني  اح�سائيًا 
امل�ستخدم  �سيفيه”   “ اختبار  اىل  ا�ستنادا 
متعددة  ثنائية  اأو  زوجية  مقارنات  لعمل 
وحتليل النتائج يف بيئة العينات املت�ساوية 
الأث��ر  اأن  اأي  املت�ساوية،  غ��ري  والعينات 
ال�سلبي للحجر املنزيل كان اأكرب على الفئة 
العمرية من 19 اىل 28 عاما مقارنة بباقي 
الفئات. وفيما يتعلق باحلالة الجتماعية، 
اإىل وجود فروق دالة  النتائج  اأ�سارت  فقد 
لغري  ل�سالح احلالة الجتماعية  اإح�سائيًا 
للحجر  ال�سلبي  الأث��ر  اأن  اأي  املتزوجني، 

املنزيل عند هذه الفئة كان اأكرب.

دراسة: الحجر المنزلي
 يؤثر على الصحة النفسية

*عمان 
�سامة  كيميائية  م���ادة  اآلف   7 تفتك 
يحتويها دخان التبغ برئتي الإن�سان، منها 70 
مادة ت�سبب ال�سرطان، ما ي�سيق اخلناق على 
وجه  يف  ال�سمود  على  وقدرتها  املدخن  رئة 
رئوي  ان�سداد  عرب  امل�ستجد،  كورونا  فريو�ص 
و�سريع  ح��اد  والتهاب  فيها،  وانتفاخ  مزمن 
تاأمني  ف�سل  يف  ي�سهم  ما  التنف�سي،  اجلهاز  يف 

من�سوب اآمن من الأك�سجني يف الدم.
و���س��رع��ان م��ا ا���س��ت��ن��ف��رت م��ن��اع��ة مهند 
التنف�سي،  اجلهاز  يف  حاد  للتهاب  ا�ستعدادا 
مع  ورف��اق��ه  جمعته  �سهرة  م��ن  اأي���ام   5 بعد 
�سديق قدم حديثا من خارج البلد، اإذ انقلب 
بعد  عقب،  على  راأ�سا  الع�سريني  ال�ساب  حال 
حرارة  وب��داأت  ال�سامر،  ذلك  من  اأيام  ثلثة 
ج�سده ترتفع، مودعا يف اليوم التايل حا�ستي 
ال�سم والذوق، لتثبت اإ�سابته بفريو�ص كورونا 

امل�ستجد )كوفيد – 19(.
ع�سري  �سهيق  م��ع  مهند،  يتنف�ص  بالكاد 
الع�سريني  ال�ساب  يبذله  وا�سح  جهد  وزفري، 
تن�سحب،  اأنفا�سي  “بداأت  ويقول:  املدخن، 
كنت  حمالة..  ل  احلياة  مفارق  اأين  وظننت 
مع  يعاين  اأن  يتخيل  مل  اأنه  م�سيفا  اأغرق”، 
فريو�ص كورونا بهذا ال�سكل يف يوم من الأيام 
اأقل  املدخنني  ب��اأن  وظنه  اجليدة،  ل�سحته 
ما قراأه  بالفريو�ص، بح�سب  للإ�سابة  عر�سة 

على مواقع التوا�سل الجتماعي.
براثن  اأم���ام  اله�ستان  رئ��ت��اه  ا�ست�سلمت 
معاناته  م�سل�سل  اأن  مع  التاجي،  الفريو�ص 
موؤكدا  بعد،  اأوزاره  ي�سع  مل  الفريو�ص  م��ع 
للفريو�ص،  الت�سدي  يف  التنف�سي  جهازه  ف�سل 
ال�سجائر  من  النيكوتني  تعاطي  يف  �سره  فهو 

العادية والإلكرتونية.
ويوؤكد اأ�ستاذ علم الأمرا�ص وعميد كلية 

الطب باجلامعة الأمريكية يف بريوت الدكتور 
الردن��ي��ة  الن��ب��اء  لوكالة  ال��زع��رتي  غ��ازي 
حمدودية  تزعم  التي  الدرا�سات  اأن  )برتا(، 
تاأثري فريو�ص كورونا على املدخنني، مل تقدم 
اأي مناعة يكت�سبها م�سابو  دليل قاطعا على 
غري  فئة  على  واأج��ري��ت  املدخنني،  ك��ورون��ا 

ممثلة للمجتمع.
 42 اأن  اإىل  ت�سري  الر�سمية  الأرق�����ام 
التبغ  منتجات  يدخنون  الأردنيني  من  باملئة 
لكل  دي��ن��ارا   63 معدله  بلغ  �سهري  باإنفاق 
مدخن، ومبتو�سط 21 �سيجارة يوميا، وتنفق 
نحو  وال�سجائر  التبغ  على  الأردنية  الأ�سر 
دينار  5ر1  مبعدل  �سنويا،  دينار  مليون   717
حتديات  من  يعاين  بلد  يف  اأ�سرة،  لكل  يوميا 

اقت�سادية كبرية فر�ستها جائحة كورونا.
اللجنة  يرتاأ�ص  ال��ذي  ال��زع��رتي،  ويبني 
مبنظمة  التبغية  املنتجات  لتنظيم  العلمية 
ال�سحة العاملية، اأن كل املنتجات التي تدخن 
والقلب  التنف�سي  اجل��ه��از  على  ت��اأث��ري  لها 
ا�ستعمال  اأن  م��وؤك��دا  ال��دم��وي��ة،  والأج��ه��زة 
ال�سجائر التقليدية يوؤدي اإىل اأ�سرار بالغة، 
ك��زي��ادة يف ح���الت الن�����س��داد والن��ت��ف��اخ 
و�سرطان  والدماغ،  القلب  وجلطات  الرئوي، 
ال�سكري،  وم��ر���ص  وال��ب��ن��ك��ري��ا���ص،  ال��رئ��ة 

واأ�سرار على املراأة احلامل وجنينها.
تقريبا،  متعاطيه  ن�سف  يقتل  التبغ   «
بينهم  �سنويا،  ن�سمة  مليني   8 من  اأك��ر  اأي 
2ر1  ونحو  مبا�سرة،  يتعاطونه  مليني  نحو7 
مليون من غري املدخنني يتعر�سون لدخانه ل 

اإراديا” بح�سب منظمة ال�سحة العاملية.
كورونا  مر�سى  دخ��ول  فر�سة  اأن  وتوؤكد 
امل��رك��زة،  العناية  غ��رف  اإىل  املدخنني  م��ن 
ومواجهة  ا�سطناعي،  تنف�ص  اإىل  واحلاجة 
ع���واق���ب ���س��ح��ي��ة وخ��ي��م��ة، اأك����رب م���ن غري 

املدخنني.
يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  امل��دخ��ن��ون  وين�سر 
احتمالية  من  يزيد  ما  املبا�سر  حميطهم 
التدخني  اأن  كما  للآخرين،  ال��ع��دوى  نقل 
الرئتني عند  ال�سرر وال�سغط على  ي�ساعف 
اإ�سابة املدخنني بالفريو�ص يف وقت ل جتد 
الأك�سجني  من  كافيا  من�سوبا  الرئة  فيه 
عدم  واأن  ال��زع��رتي،  يقول  اإليها  املتدفق 
يدعوهم  اجلائحة  اأم��ام  املدخنني  تهاوي 
ل��ل��م�����س��ارع��ة ف����ورا ل���لإق���لع ع���ن ت��ع��اط��ي 

التبغ. منتجات 
�سحية  اإل  ه��و  م��ا  امل��دخ��ن  اإن  وي�سيف 
ل�سناعة التبغ، وعلينا م�ساعدته ليقلع عنه، 
عنه،  للإقلع  ي�سعوا  اأن  املدخنني  على  واإن 
كال�سيجارة  تبغي  منتج  اأي  ا�ستعمال  وع��دم 
اأو  امل�سخنة  ال�����س��ي��ج��ارة  اأو  الأرج��ي��ل��ة  اأو 
موؤكدا  ال�سيجار،  اأو  الغليون  اأو  الإلكرتونية 
التي  املنتجات  ت�سوق  التي  التبغ  �سركات  اأن 
الإلكرتونية  لل�سجائر  منكهات  على  حتتوي 
تهدف اىل ترغيب �سغار ال�سن لين�سموا اإىل 

القدر الكبري من املدمنني على النيكوتني.
منظمة ال�سحة العاملية توؤكد اإن تدخني 
عامة  اأم��اك��ن  يف  يحدث  ما  ع��ادة  الأرجيلة 
وجتمعات، وهو ما يوفر فر�سة كبرية لنت�سار 
من  يزيد  تعاطيها  اأن  مو�سحة  ال��ف��ريو���ص، 
انتقال  ويحفز  الأم���را����ص،  ان��ت��ق��ال  خطر 
كورونا امل�ستجد يف التجمعات، كما اأن م�ستوى 
اخلطر يزداد عندما يكون تدخني الأرجيلة 

يف اأماكن مغلقة.
واأ�سارت نتائج درا�سة اأجراها فريق بحثي 
من كلية الطب بجامعة �ستانفورد المريكية، 
اإىل اأن ال�سجائر الإلكرتونية ترتبط بزيادة 
بني  كبري  ب�سكل  ب��ك��ورون��ا  الإ���س��اب��ة  خطر 

املراهقني وال�سباب.

من جانبه، ي�سري ا�ست�ساري اأمرا�ص القلب 
م�ست�سفى  يف  القلب  ق�سم  رئي�ص  وال�سرايني 
اأن  اىل  ال��ع��ك��ور،  ف��خ��ري  ال��دك��ت��ور  الب�سري 
ودفاعاته،  اجل�سم  مناعة  ي�سعف  التدخني 
اىل  الدخول  كورونا  فريو�ص  على  ي�سهل  ما 

اخلليا وال�ستيلء عليها.
مكانا  يجد  ك��ورون��ا  اإن  ال��ع��ك��ور  وي��ق��ول 
بعد  الرئتني  حوي�سلت  يف  لنت�ساره  منا�سبا 
مينع  ح��ادا  التهابا  ي�سبب  حيث  مهاجمتها، 
وعندها  الرئتني،  اأن�سجة  يف  الغازات  تبادل 
ت��رتاج��ع م�����س��ت��وي��ات الأك�����س��ج��ني يف ال��دم 
التنف�ص  جهاز  اإىل  بحاجة  املري�ص  ويغدو 

ال�سطناعي.
وي�سيف اإن ع�سلة القلب تتعر�ص للتهاب 
نتيجة  القلب  يف  هبوطا  ي�سبب  ف��ريو���س��ي 
املري�ص  اأن  مبينا  كورونا،  فريو�ص  مل�ساعفات 
املدخن يبدو يف و�سع متفاقم اأكر من غريه، 
التاجية  ال�سرايني  ت�سلب  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 

املغذية لع�سلة القلب.
ويو�سح اأن التدخني يوؤثر على ال�سرايني 
وحدوث  بان�سدادها  مت�سببا  للقلب  التاجية 
اعتلل  اإىل  ب��دوره��ا  ت��وؤدي  قلبية  جلطات 
اعتلل  خماطر  واأن  و�سعفها،  القلب  ع�سلة 
الرئتني  باإ�سابة  تتمثل  التي  القلب  ع�سلة 
على  يوؤثر  فيها،  ال�سوائل  وجتمع  بالحتقان 
اإ�سابته  التنف�سي. ومع ثبوت  وظيفة اجلهاز 
ظاظا،  حامَت  الطبيُب،  نبه  كورونا،  بفريو�ص 
مدخن،  لكونه  املر�ص  مع  �سيعاين  اأن��ه  اإىل 
ناهيك عن اآلم ل حتتمل يف العظم واملفا�سل، 
الأيام  يف  اجل�سم،  اجزاء  يف  عام  وانحطاط 

الأوىل من املر�ص.
اإن اأعرا�ص الفريو�ص بداأت  ويقول ظاظا 
�سداع  بني  تنوعت  ف�سيئا،  �سيئا  عليه  تظهر 
�سديد واآلم يف ال�سدر، و�سعال جاف ل يطاق، 

ي�ساحبه بلغم ممزوج بالدم، وكانت الق�سبات 
الأفق”،  ب��ي  ي�سيق  “كما  ت�سيق  الهوائية 
يكونوا  اأن  امل��دخ��ني  على  اأن  م��وؤك��دا  داع��ي��ا 
يقلعوا  واأن  غريهم  من  وح��ذرا  يقظة  اأك��ر 
لو  الويلت  “ف�سيذوقون  فورا،  التدخني  عن 

اأ�سيبوا بالفريو�ص«.
اإليه  الفريو�ص  نقل  الذي  ظاظا  وي�سيف 
اأخذه الحتياطات اللزمة،  من زوجته رغم 
مدخن  لكوين  عانيتها  التي  “امل�ساعفات  اإن 
كانت اأ�سعاف ما عانته زوجتي غري املدخنة، 
مب�سابي  يفتك  التدخني  اأن  يل  اأك��د  ما  وهو 

كورونا«.
اأخ�سائي الأمرا�ص ال�سدرية والتنف�سية 
الطراونة  حممد  الدكتور  النوم  واأم��را���ص 
يوؤكد، اأن املدخنني هم اأكر عر�سة للإ�سابة 
ان�����س��داد  خ��ا���س��ة  التنف�سية  ب���الأم���را����ص 
اأكر عر�سة  الهوائية املزمن، وهم  الق�سبات 
مبينا  املدخنني،  غري  من  الرئوية  لللتهابات 
والأغ�سية  الأن�سجة  على  يوؤثر  التدخني  اأن 
وي�سعف  الهوائية،  والق�سبات  الرئة  داخل 
يغدو  الذي  البلغم  اإفراز  من  ويزيد  املناعة، 

و�سطا جيدا لنمو البكترييا.
يدخنها  �سيجارة  كل  يف  اأن  اىل  وي�سري 
تخرتق  م�سرطنة  مادة  اآلف  نحو7  الإن�سان 
اأع�ساء  ك��ل  على  وت��وؤث��ر  التنف�سي،  اجل��ه��از 
اجل�سم، داعيا املدخنني للإقلع عن التدخني 
خا�سة يف ظل انت�سار جائحة كورونا، وتزايد 
الذي  الرئوي  باللتهاب  الإ�سابة  احتمالت 

ي�سبب الوفاة يف بع�ص احلالت.
���س��ر جمعية  اأم����ني  ت��ق��ول  م��ن ج��ه��ت��ه��ا، 
اإن  ال��ور،  لري�سا  الدكتورة  للتدخني”  “ل 
بيئة  املدخن  رئتي  يف  يجد  كورونا  فريو�ص 
اإن��زمي  م�ستقبلت  اأن  مبينة  ل��ه،  خ�سبة 
ت�ستقبل  الرئتني،  يف  الأجنيوتن�سني  حتويل 

فريو�ص  ت�ستقبل  التي  ذاتها  وهي  النيكوتني 
كورونا.

امل�ستقبلت  ه��ذه  ع��دد  ازدي��اد  اأن  وتبني 
يحفز  م��ا  غ��ريه��م،  م��ن  اأك��ر  املدخنني  عند 
اأن�سجة  وقتل  النت�سار  على  كورونا  فريو�ص 
اأن خ��لي��ا ال��رئ��ة واجل��ه��از  ال��رئ��ت��ني، ك��م��ا 
اأنها ت�سكل  التنف�سي تقل عند املدخنني رغم 

خط الدفاع الأول للرئتني.
 8 يقتل  التبغ  تدخني  ب��اأن  ال��ور  وتو�سح 
م�ساعد  عامل  ب��دون  �سنويا  اإن�سان  مليني 
اأكدت  امل�سوحات  اآخر  واأن  كورونا،  كفريو�ص 
اأن 78 باملئة من الوفيات امل�سجلة حمليا كانت 
منها  باملئة  و39  املزمنة،  الأم��را���ص  ب�سبب 
باأمرا�ص القلب، و15 باملئة ب�سبب ال�سرطان، 

و7 باملئة بال�سكري.
اإن التدخني هو العامل امل�سرتك  وت�سيف 
الأبحاث  اأن  موؤكدة  ال�سابقة،  املوؤ�سرات  بني 
هم  املر�سى  ه��وؤلء  اأن  اإىل  تو�سلت  العلمية 
قا�سية  مب�ساعفات  للإ�سابة  عر�سة  الأكر 

خلل املر�ص.
التدخني  عملية  اأن  على  ال���ور  وت��رك��ز 
بحد ذاتها ت�سهم يف ن�سر الفريو�ص،  حيث اأن 
الدخان املنبعث من ال�سجائر ين�سر الفريو�ص 
يتناولون  امل��دخ��ن��ني  اأن  كما  ال��ه��واء،  ع��رب 
ال�سجائر اأثناء خلعهم لكماماتهم، ويف ظروف 
اجتماعية ت�سهم يف نقل العدوى ب�سكل اأكرب.

يذكر اأن وزارة ال�سحة مت�سي يف حملتها 
موؤ�سراتها  وتظهر  التبغ،  ملكافحة  التوعوية 
ال�سحية لعام 2019 اإ�سدارها اآلف الن�سرات 
التدخني،  ملكافحة  والإر���س��ادي��ة  التوعوية 
عيادات  على  مراجعا   1643 اأقبل  حني  يف 
الأرقام  ذات  لكن  فيها،  التدخني  عن  الإقلع 
عن  اأق��ل��ع��وا  ف��ق��ط  اأ���س��خ��ا���ص   9 اإن  ت��ق��ول 

التدخني. )برتا-عرار ال�سلول(

7 آالف مادة سامة بالتبغ تتحد مع كورونا 
وتهاجم الجسم بال هوادة
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*عمان 
وقعت وزارة الطاقة والروة املعدنية الأحد، اتفاقية تعاون مع بنك ال�سكان للتجارة والتمويل، 

لرتكيب خليا �سم�سية مولدة للطاقة و�سخانات �سم�سية، �سمن برامج دعم القطاع املنزيل.
ووقع التفاقية رئي�سة جمل�ص اإدارة �سندوق الطاقة املتجددة، وزيرة الطاقة املهند�سة هالة 

زواتي، والرئي�ص التنفيذي لبنك الإ�سكان عّمار ال�سفدي بح�سور م�سوؤولني من الطرفني.
واأكدت زواتي اأهمية التفاقية يف تو�سيع اخليارات التمويلية اأمام املواطنني الراغبني برتكيب 
اأنظمة خليا و�سخانات �سم�سية، كما �ستدعم ال�سركات العاملة يف هذا القطاع يف املحافظات، من 
خلل زيادة الطلب على هذه الأنظمة، وبالتايل خلق فر�ص عمل جديدة، ما يوؤدي اإىل اإحداث اأثر 

تنموي حملي مبا�سر.
للخطة  تنفيذا  وياأتي   2030-2020 الطاقة  ا�سرتاتيجية  مع  يتما�سى  الربنامج  اأن  وقالت 
انبعاثات  وتخفي�ص  الطاقة  ا�ستخدام  يف  الكفاءة  زيادة  اىل  الهادفة  الطاقة،  لكفاءة  الوطنية 

الكربون، م�سرية اىل هدف ال�سرتاتيجية بتخفي�ص كلف الطاقة على امل�ستهلكني.
فيما  التفاقية،  مبوجب  للفراد  مي�سرة  قرو�سا  �سيمنح  البنك  ان  ال�سفدي،  قال  جانبه  من 
اأنظمة اخلليا ال�سم�سية وال�سخانات ال�سم�سية،  �سيقدم ال�سندوق دعما بن�سبة 30باملئة لرتكيب 

مهيبا بالراغبني بال�ستفادة من امل�سروع اىل مراجعة البنك للح�سول على مزيد من املعلومات.
الدكتور  الطاقة  وزارة  الطاقة يف  املتجددة وتر�سيد  الطاقة  ل�سندوق  التنفيذي  املدير  وقال 
ر�سمي حمزة، ان ال�سندوق يقدم مبوجب التفاقية دعما مقداره 30 باملئة من كلفة نظام ال�سخان 
من  النظمة  هذه  كلفة  من  باملئة   70 تق�سيط  يتم  فيما  ال�سم�سية،  اخلليا  نظام  وكلفة  ال�سم�سي 
املواطنني  لتمكني  ال�سندوق  وقعها  التي  املماثلة  التفاقيات  اأهمية  على  واأك��د  البنك.  خلل 
الراغبني بال�ستفادة من الربنامج من خلل نوافذ متعددة ت�سمل بنوكا وجمعيات حملية، واملوؤ�س�سة 

ال�ستهلكية املدنية بنظام الق�ساط املي�سر اأو الدفع النقدي.
كيلوواط/  قدرة  اخللية  �سعر  يتجاوز  ل  ان  ال�سم�سية،  باخلليا  اخلا�ص  الربنامج  وي�سرتط 
�ساعة 550 دينارا وبقدرة ل تتجاوز3.6 كيلوواط وتق�سيط 70 باملئة من كلفة النظام، على فرتة 

ل تزيد عن 48 �سهرا للخليا ال�سم�سية.
وفيما يتعلق بربنامج ال�سخانات ال�سم�سية، ي�سرتط ان ل يزيد ال�سعر لنوع املرايا امل�سطحة على 
450 دينارا ويتم تق�سيط 70 باملئة على فرتة 24 �سهرا، واأن ل يزيد لنظام ال�سخان ال�سم�سي من نوع 
النابيب على 300 دينار ويتم تق�سيط 70 باملئة على فرتة 12 �سهرا، و�سيتم اعادة النظر ب�سقوف 

ال�سعار املحددة �سنويا وح�سب �سعر ال�سوق.
وكان �سندوق الطاقة املتجددة وتر�سيد ا�ستهلك الطاقة قد وقع اتفاقيات مماثلة مع بنوك 

وجمعيات حملية بالإ�سافة اىل املوؤ�س�سة ال�ستهلكية املدنية.

*عمان 
اأظهرت درا�سة حديثة اأجرتها �سركة جوجل مع 
جامعة اأك�سفورد، اأن تطبيقات تتبع املخالطني ُتقلل 
من ن�سب الإ�سابة بالعدوى بفريو�ص كورونا واأعداد 

الوفيات.
تلعب  التكنولوجيا  اأن  الدرا�سة  ه��ذه  وتو�سح 
مثل  الأخرى،  العدوى  مكافحة  لتدابري  ُمكمًل  دورًا 
التباعد الجتماعي والتتبع اليدوي للحتكاك،واإذا 
ا�ستخدم 75 باملئة من الأ�سخا�ص اأحد التطبيقات، 
بن�سبة  الوفيات  اأعداد  تقليل  على  ذلك  ف�سي�ساعد 
الإ�سابة  م��ع��دلت  وت��راج��ع  باملئة   78 اإىل  ت�سل 
اإذا  الدرا�سة،  وبح�سب  باملئة.   81 بن�سبة  بالعدوى 
فقط،  باملئة   15 اإىل  ال�ستخدام  معدل  انخف�ص 

باملئة  8ر11  بن�سبة  الوفيات  اأع��داد  �سيقلل  فذلك 
 15 بن�سبة  بالعدوى  الإ�سابة  معدلت  وت��راج��ع 
 300 مدى  على  الأرواح  اآلف  اإنقاذ  يعني  ما  باملئة، 
العامل  م�ستوى  على  دول��ة   50 نحو  دف��ع  م��ا  ي��وم، 
م�ساعدا  عامل  لتكون  التطبيقات  هذه  ل�ستخدام 
للهيئات ال�سحية وفرق التق�سي الوبائي يف ت�سريع 

اكت�ساف امل�سابني.
اأن ع��ددا م��ن ال��دول  واأو���س��ح��ت ال��درا���س��ة اإىل 
من  تزيد  خمتلفة  تكنولوجية  تقنيات  ت�ستخدم 
تطبيقات  وتعد  كورونا،  وباء  مواجهة  يف  كفاءتها 
دورا  تلعب  اأنها  ول�سيما  اأهمها،  من  املخالطني  تتبع 
اإىل  اإ�سافة  املر�ص،  انتقال  �سل�سلة  ك�سر  يف  مبا�سرا 
حتليلي  من��وذج  بناء  يف  تتمثل  مبا�سرة  غري  فائدة 

علم  اإىل  ا�ستنادًا  انت�ساره  و�سلوك  املر�ص  لنمط 
البيانات ال�سخمة “بيج داتا«.

واأ�سارت اإىل اأن بريطانيا وكندا اطلقتا تطبيقني 
وا�ستخدمت  امل��ا���س��ي،  اأي��ل��ول  يف  املخالطني  لتتبع 
منوذج  بناء  يف  ال�سخمة  البيانات  علم  بريطانيا 
الثانية  املوجة  توقعات  بناء  على  ي�ساعد  رقمي 
ومدى انت�سار املر�ص، ما �ساعد احلكومة الربيطانية 
ال�سامل  احلظر  مثل  منا�سبة  اإج��راءات  اتخاذ  على 
ملدة حمددة لتجنيب النظام ال�سحي خطر النهيار. 
اآلف  اكت�ساف  “اأمان” يف  بتطبيق  الدرا�سة  ونوهت 
املر�سى بالأردن خلل ال�سهرين املا�سيني، من خلل 
من  العديد  وتنبيه  للمواطنني،  الإ�سعارات  اإر�سال 
خلل  الو�سول  يف  �ساهم  ما  مبكر  ب�سكل  املخالطني 

ال�سهرين الأخريين اإىل نحو 8 اآلف م�ساب مل تظهر 
على عدد كبري منهم اأية اأعرا�ص.

وتوقعت الدرا�سة اأن تزداد فاعلية التطبيق مع 
تك�سري  خلل  من  الإ�سابات  عدد  لنخفا�ص  العودة 
املناعة  خ��لل  م��ن  اإم��ا  املتبقية؛  ال��ع��دوى  �سل�سل 

املجتمعية واإما بالك�سف املبكر عن الإ�سابة.
�ساعدت  ال��ت��ط��ب��ي��ق،  ب��ي��ان��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
احل��ك��وم��ة وم��رك��ز الأزم����ات على ر���س��م اخل��رائ��ط 
احلرارية وحتديد اأماكن البوؤر ال�ساخنة يف اململكة، 
اإىل  بالإ�سافة  مر�ص،  انت�سار  ب��وؤرة   40 وحتديد 
دفع  ما  للمر�ص،  انت�سار  الأك��ر  القطاعات  معرفة 
احلكومة لت�سديد اجراءاتها املتخذة لل�سيطرة على 

الوباء.

*عمان 
اأداء  اإن  الأردين،  ال�سرتاتيجيات  منتدى  قال 
وال�سيا�سية  القانونية  البيئة  حمور  �سمن  الأردن 
التي  القوة  نقاط  من  يعد  امللكية،  ت�سجيل  و�سهولة 
لعام  امللكية  حقوق  موؤ�سر  على  بها  اململكة  تتمتع 

2019 حمتلة املرتبة 45 عامليًا وال�ساد�سة عربيًا.
واأ�ساف املنتدى يف الورقة التي اأ�سدرها بعنوان 
يقف  اأي��ن   2019 العاملي  امللكية  حقوق  “موؤ�سر 
اإع��ادة  القرار  واأ�سحاب  املعنيني  على  اأن  الأردن” 
حماية  )م�ستوى  امللكية  حقوق  حم��ور  يف  النظر 
الخ���رتاع،  ب���راءة  ق��وان��ني  ق��وة  الفكرية،  امللكية 
الأردن  م�ستوى  لتح�سني  الن�سر(،  حقوق  وقر�سنة 
يف  امل��ن��ت��دى  واأو���س��ح  امللكية.  ح��ق��وق  م��وؤ���س��ر  على 

جمتمع  اأي  تواجه  التي  التحديات  اأحد  اأن  ورقته 
تتمثل بكيفية اإن�ساء قانون متما�سك ل�سمان حقوق 
ملكية الأفراد وال�سركات، م�سريا اإىل اأهمية حقوق 
امللكية يف تعزيز م�ستوى النمو القت�سادي من خلل 
حتفظ  اآمنة  بيئة  �سمن  واملعرفة  اخل��ربات  تبادل 
اأو  و�سركات  م�ستثمرين  من  الأط��راف  جميع  حقوق 
البيئة  اأن  اأكد  ذاته،  ال�سياق  ويف  جتارية.  علمات 
التفاقات  متطلبات  مع  تتوافق  التي  الت�سريعية 
مثالية  من�سة  توفر  العاملية،  والقوانني  الدولية 
للتو�سع  ف��ر���ص  ع��ن  الباحثة  العاملية  لل�سركات 
املحلي  القت�ساد  تناف�سية  م��ن  يعزز  م��ا  والنمو؛ 
وت�سجيع  ال�ستثمارية  البيئة  جاذبية  وزي���ادة 
البتكار والبحث والتطوير. وبني املنتدى اأن تقرير 

“موؤ�سر حقوق امللكية” اأحد اأهم التقارير ال�سادرة 
 2019 لعام  امللكية”  حقوق  “حتالف  موؤ�س�سة  عن 
احلفاظ  يف  املختلفة  ال���دول  ق��درة  يقي�ص  ال��ذي 
التي  املعايري  م��ن  ع��دد  �سمن  امللكية  حقوق  على 
 3 من  يتكون  املوؤ�سر  اأن  واأو�سح  التقرير.  يعتمدها 
فرعية؛  موؤ�سرات   10 �سمنها  يقع  رئي�سة  حم��اور 
املحور الأول البيئة القانونية وال�سيا�سية ويت�سمن 
“ا�ستقلل الق�ساء، �سيادة القانون، ا�ستقرار النظام 
ال�سيا�سي، مكافحة الف�ساد”، والثاين حقوق امللكية 
للملكية  الق�سائية  “احلماية  ويت�سمن  امل��ادي��ة 
احل�سول  �سهولة  امللكية،  ت�سجيل  �سهولة  اخلا�سة، 
الثالث حقوق  املحور  اأما  والقرو�ص”،  التمويل  على 
امللكية  حماية  “م�ستوى  فيت�سمن  الفكرية،  امللكية 

قر�سنة  الخ���رتاع،  ب��راءة  قوانني  ق��وة  الفكرية، 
حقوق الن�سر«.

دول��ة   129 يغطي  التقرير  اإن  املنتدى  وق��ال 
ح���ول ال���ع���امل، ح��ي��ث مت��ث��ل ال����دول امل�����س��م��ول��ة يف 
72ر97  و  العامل،  �سكان  من  باملئة  83ر93  التقرير 
ويجري  العاملي،  الإجمايل  املحلي  الناجت  من  باملئة 
 ،10 اإىل   0 من  امللكية  حقوق  موؤ�سر  درج��ة  توزيع 
احلفاظ  يف  الدولة  قوة   10 الدرجة  تعك�ص  حيث 
والت�سريعات  القوانني  خلل  من  امللكية  حقوق  على 

والعقوبات املتبعة �سمن نطاق الدولة.
واأ�ساف املنتدى اأنه بال�ستناد اإىل موؤ�سر حقوق 
فنلندا،  عامليًا  الأوىل  الثلث  باملراتب  جاء  امللكية، 

�سوي�سرا، ونيوزلندا.

*عمان 
العمل  ل�����وزارة  ع��م��ان  جت����ارة  غ��رف��ة  �سلمت 
م�سفوفة ت�سمنت اأبرز التحديات واملطالب املُتعلقة 
جائحة  جراء  باملنكوبة  ا�سمتها  التي  بالقطاعات 

كورونا.
واو�سحت الغرفة يف بيان ، اأن امل�سفوفة تت�سمن 
وبخا�سة  ال�سياحي  القطاع  تواجه  التي  التحديات 
والنقل  والعمرة  واحل��ج  وال�سفر  ال�سياحة  مكاتب 
ال�سياحية  ال�سيارات  ت��اأج��ري  ومكاتب  ال�سياحي 
ال�سياحيني  والأدلء  والفنادق  واملقاهي  واملطاعم 

واحلرف وال�سناعات التقليدية وال�سعبية.
قطاعات  ومطالب  حت��دي��ات  كذلك  وت�سمنت 
واملعار�ص  املنا�سبات  وتنظيم  واملنا�سبات  الأف��راح 
جانب  اىل  لها،  امل�ساندة  والقطاعات  وامل��وؤمت��رات، 
العاملني  وا�ستخدام  ا�ستقدام  اأ�سحاب مكاتب  قطاع 

يف املنازل ومن�ساآت دور ال�سينما وامل�سارح.
ال�سياحة  ق��ط��اع  ي��واج��ه  امل�سفوفة،  وح�سب 
عدم  يف  تتمثل  م�سرتكة  حتديات  اأ�سكاله  مبختلف 
ما  لت�سديد  ال�سياحي  القطاع  لدى  المكانية  توفر 
ت�سغيلية  وكلف  مالية  التزامات  من  عليه  يرتتب 
على  احل�سول  امكانية  وعدم  دميومتها،  ل�ستمرار 
بقرو�ص  القطاع  بدعم  امل��رك��زي  البنك  موافقة 

مي�سرة ت�ساهم يف دعمه لتجاوز هذه الزمة.
تق�سيط  اأو  تاأجيل  اأو  باإعفاء  القطاع  وطالب 
ال�سمان  وم�ستحقات  امل�سقفات،  �سريبة  جدولة  اأو 
اأو  وتخفي�ص  عمان  وامانة  والبلديات  الجتماعي 
اإلغاء فواتري امل�ساريف الت�سغيلية كالكهرباء واملياه 

املالكني  الواقع بني  اأمر دفاع حل�سم اجلدل  واإ�سدار 
وامل�ستاأجرين حول دفع الإيجارات.

فرتة  اإع��ط��اء  ���س��رورة  على  القطاع  �سدد  كما 
�سماح جديدة للحا�سلني على قرو�ص ملدة عام على 
على  امل�ستحقة  القرو�ص  اأق�ساط  وتاأجيل  الأق��ل، 
واإع��ادة  فوائد  دون  ال�سياحية  املن�ساآت  ا�سحاب 
النظر ب�سروط احل�سول على القرو�ص والت�سهيلت 
�سابقة  ق��رو���ص  ل��دي��ه��م  مل��ن  ال��ب��ن��ك��ي��ة، وخ��ا���س��ة 
الدخل  �سريبة  م�ستحقات  تاأجيل  اىل  بال�سافة 
 2020 �سنة  عن  القطاع  على  امل�ستحقة  واملبيعات 
ملنت�سف  جدولتها  واإع��ادة  ال�سابقة  ال�سنوات  وعن 

عام 2022.
التعطل  �سندوق  تفعيل  �سرورة  القطاع  واك��د 
وحت��م��ل ال�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي جل���زء م��ن روات���ب 
العاملني يف القطاع ال�سياحي وتوحيد ر�سوم ت�ساريح 
العاملني يف القطاع ال�سياحي ومنح خ�سم 50 باملئة 
على ت�ساريح العمالة من وزارة العمل اأ�سوًة بالقطاع 

الزراعي وقطاع املخابز.
واملنا�سبات،  الأف��راح  قطاع  حتديات  وتركزت 
وامل��وؤمت��رات،  واملعار�ص  املنا�سبات  تنظيم  وقطاع 
العديد  وجود  يف  للم�سفوفة،  امل�ساندة  والقطاعات 
القطاع  بدفعها  يقوم  التي  الت�سغيلية  امل�ساريف  من 
كورونا  اأزم��ة  بداية  منذ  الي���رادات  حتقيق  دون 
دفع  الي��ج��ار،  ب��دلت  اأب��رزه��ا:  وم��ن  الآن  ولغاية 

الرواتب للموظفني، الكهرباء واملياه وغريها.
كما تت�سمن حتديات القطاع يف ن�سوء العديد من 
املن�ساآت  اأ�سحاب  ومطالبتهم  الزبائن  مع  اخللفات 

التي  للحفلت  دفعه  مت  ال��ذي  ال��ع��رب��ون  ب��اإع��ادة 
بني  الثقة  وفقدان  اجلائحة  قبل  لها  الرتتيب  مت 
�سريعة  حلول  وجود  لعدم  والعامل  العمل  �ساحب 

لإعادة عمل القطاع.
التي  اخل�سائر  تعوي�ص  ب�سرورة  القطاع  وطالب 
فريو�ص  انت�سار  منذ  اغلقهم  ج���راء  بهم  حلقت 
�سرائب  ت�سديد  م��ن  واعفائهم  باململكة،  ك��ورون��ا 
�سنوات  ثلث  ملدة  عليهم  املرتتبة  واملبيعات  الدخل 
وجتميد جتديد الرتاخي�ص من كافة اجلهات وعدم 
اأو  لتخفي�ص  بال�سافة  عليهم  غرامات  اأية  ترتيب 
اإلغاء فواتري امل�ساريف الت�سغيلية كالكهرباء واملياه 
القطاع  مطالب  اأن  اىل  الغرفة  وا�سارت  والنرتنت. 
اجلمركية  ال��ر���س��وم  م��ن  الكامل  الع��ف��اء  ت�سمل، 
الأزم��ة  اأثناء  القطاعات  لتلك  اللزمة  للمعدات 
ول�سنوات قادمة كت�سجيع لل�ستثمار واعفاء املالكني 
اأق�ساط  تاأجيل  و  املعارف  و�سريبة  امل�سقفات  من 
اىل  بال�سافة  غرامات  دون  الجتماعي  ال�سمان 
ا�ستمرار العمل )بدل ال�سيخوخة( من قبل موؤ�س�سة 
املمنوحة  القرو�ص  وجتميد  الجتماعي  ال�سمان 
وتاأجيل  ا�سافية  وفوائد  غرامات  بدون  لل�سركات 
ل  مبا  الفوائد  تخفي�ص  وميكن  التزاماتها  ت�سديد 

ي�سر بالبنوك التجارية.
ت�سهيل  اي�سا  تت�سمن  امل��ط��ال��ب  اإن  وا���س��اف��ت 
غري  وب�سروط  خمف�سة  بفوائد  لل�سركات  القرو�ص 
تعجيزية وملدة �سداد ل تقل عن 6 �سنوات واإعطاء 
)العربون( مدة ل  بت�سديد  املن�ساآت  مهلة لأ�سحاب 
لعملها  ومزاولتها  املن�ساة  فتح  بعد  اأ�سهر   9 عن  تقل 

اأ�سحاب  ا�ستقبال ق�سايا لدى املحاكم تخ�ص  وعدم 
ب�سبب  العمل  عن  متوقفة  زال��ت  ل  التي  املن�ساآت 

اجلائحة.
وح�����س��ب امل�����س��ف��وف��ة ت��رك��زت حت��دي��ات قطاع 
يف  العاملني  وا�ستخدام  ا�ستقدام  مكاتب  اأ�سحاب 
جائحه  ج��ّراء  املالية  الأع��ب��اء  تراكم  يف  امل��ن��ازل، 
كورونا والإغلق التام للمطارات وملكاتب ال�ستقدام 
يتم  التي  الرئي�سية  ال�سواق  وخمتلف  اخل��ارج  يف 

ا�ستقدام العمالة منها.
ا�ستقدام  ب��اب  فتح  ب��اإع��ادة  ال��ق��ط��اع  وط��ال��ب 
ال�ستقدام  ل�سهولة  وغانا  اأوغ��ن��دا  من  العاملت 
واملناف�سة، ومتكني املكاتب من ح�سولها على قرو�ص 
املرتتبة  الديون  جدولة  واإعادة  البنوك  من  مالية 
واإعفائها  الجتماعي  لل�سمان  املكاتب  ه��ذه  على 
الكافية  الفرتة  ومنحها  وال��غ��رام��ات  الفوائد  من 
القادمة،  الثلثة  الأع��وام  خلل  وذلك  لت�سديدها 
مثل  وامل��ب��ي��ع��ات  ال��دخ��ل  �سريبة  دي���ون  وج��دول��ة 

ال�سمان الجتماعي.
العمالة  و�سع  بت�سويب  كذلك،  القطاع  وطالب 
القامة  غ��رام��ات  من  امل��ن��ازل  يف  العاملة  ال��واف��دة 
ا�ستقدام  م��ك��ات��ب  خ���لل  م��ن  ال��ت�����س��اري��ح  ور���س��وم 

العاملت.
من جهتها، طالبت من�ساآت دور ال�سينما وامل�سارح 
ال�سينما  دور  فتح  اإع��ادة  ومعايري  اإج��راءات  بو�سع 
الإجراءات  بع�ص  اىل  م�سرية  ال�سينما،  يف  وامل�سارح 
لفتح  املعتمدة  ال��وق��اي��ة  وال��ت��داب��ري  الح��رتازي��ة 

�سالت ال�سينما يف بع�ص الدول.

العمل تعلن قائمة القطاعات واألنشطة 
االقتصادية األكثر تضررًا للشهر الحالي

*عمان 
معن  الدكتور  ال�ستثمار  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  العمل  وزي��ر  اأعلن 
القطامني قائمة القطاعات والأن�سطة القت�سادية الأكر ت�سررًا من 
اأمر الدفاع رقم 6 ل�سنة 2020  ال�سهر احلايل مبوجب  جائحة كورونا 

والبلغات ال�سادرة مبوجبه.
وبح�سب بيان �سحايف من وزارة العمل، جاءت القرارات احلكومية 
يف �سوء ا�ستمرار توقف العديد من القطاعات والأن�سطة القت�سادية 
ولتخفيف  الوبائية  احلالة  ا�ستمرار  نتيجة  جزئيا  اأو  كليا  العمل  عن 

الآثار القت�سادية للجائحة على خمتلف القطاعات.
القت�سادية  والأن�سطة  القطاعات  من  عددا  اأن  القطامني  واأو�سح 
الآث��ار  تخطي  على  ومل�ساعدتها  لظروفها  مراعاة  للقائمة  اأ�سيفت 
اأن  موؤكدًا  وتداعياتها،  اجلائحة  ا�ستمرار  عن  الناجتة  القت�سادية 
القطاعات  جميع  اأو�ساع  مراجعة  بعد  دوريا  ت�سدر  ال�سهرية  القائمة 
والتجارة  وال�سناعة  العمل  وزارتي  خلل  من  القت�سادية  والأن�سطة 

والتموين.
وبني اأن قائمة ال�سهر احلايل، ت�سمل املن�ساآت ال�سياحية املرخ�سة 
مبا  مبوجبه  ال�سادرة  والتعليمات  والأنظمة  ال�سياحة  قانون  مبوجب 
منطقة  حدود  �سمن  ال�سياحية  واملن�ساآت  والعمرة  احلج  مكاتب  فيها 
مبوجب  املرخ�سة  التوظيف  ومن�ساآت  اخلا�سة،  الإقت�سادية  العقبة 
قانون العمل والأنظمة والتعليمات ال�سادرة مبوجبه، ومن�ساآت ا�ستقدام 
وا�ستخدام العاملني يف املنازل املرخ�سة مبوجب قانون العمل والأنظمة 
للأفراد  والبحري  والربي  اجلوي  النقل  ومن�ساآت  مبوجبه،  ال�سادرة 
تزويد  ومن�ساآت  للأفراد  املتخ�س�ص  ال��دويل  النقل  �سركات  فيها  مبا 
امل�سافرين  وخدمات  الطائرات  �سيانة  وخدمات  الطائرات  ومتوين 
واملعابر  املطارات  يف  العاملة  املن�ساآت  من  اأي  وفروع  احلرة  والأ�سواق 
احلفلت  تنظيم  ومن�ساآت  العام،  النقل  و�سائط  ومن�ساآت  احلدودية، 
الأفراح  واملعار�ص. كما ت�سمل من�ساآت �سالت  واملوؤمترات  واملهرجانات 
ال�سيارات  تاأجري  ومن�ساآت  واملنا�سبات،  الأف��راح  لوازم  تاأجري  ومن�ساآت 
والأماكن  والتقني،  املهني  التدريب  ومراكز  واأكادمييات  ال�سياحية، 
الرتفيهية واحلدائق العامة، ومن�ساآت دور ال�سينما وامل�سارح، واملتاحف 
التابعة للقطاع اخلا�ص، وقطاع ال�سناعات اجللدية واملحيكات، وقطاع 
ا�سدار  ومكاتب  اجلامعية،  اخلدمات  ومكاتب  امليت،  البحر  منتجات 
العاملة  الفروع  با�ستثناء  التخلي�ص  و�سركات  ومكاتب  التاأ�سريات، 
جمال  يف  العاملة  واملن�ساآت  اخلا�سة،  القت�سادية  العقبة  منطقة  يف 
الطائرات،واملن�ساآت  �سيانة  على  والتدريب  الطريان  على  التدريب 
العاملة يف قطاع الن�سر والتوزيع، واملطاعم ال�سعبية واملقاهي، واملحلت 
ومن�ساآت  والأث��اث،  اخل�سبية  ال�سناعات  وقطاع  ال�سعبية،  الأ�سواق  يف 
جتارة الألب�سة والأحذية والإك�س�سوارات، ومن�ساآت ال�سحف الورقية، 
ومن�ساآت الأندية الريا�سية والرتفيهية وامل�سابح واحلمامات ال�سرقية 

ومن�ساآت املراكز والأكادمييات الريا�سية، ومن�ساآت الأندية ال�سحية.
وت�سمل كذلك، �سركات تطبيقات النقل الذكية والتاك�سي الأ�سفر، 
التعليمية  املراكز  ومن�ساآت  الأط��ف��ال،  وريا�ص  احل�سانات  ومن�ساآت 
والثقافية،ومن�ساآت مراكز تعليم ال�سواقني، ومن�ساآت املدار�ص، ومن�ساآت 
وحملت  واملكتبات،  القرطا�سية  ومن�ساآت  العرائ�ص،  وجتهيز  التجميل 
ومن�ساآت  الإعلمي،  الإنتاج  وا�ستيديوهات  الفوتوغرايف،  الت�سوير 
البلياردو  وم��راك��ز  وامل��وؤمت��رات،  للحفلت  وال�سراب  الطعام  تقدمي 
الكهربائية  الأل��ع��اب  وم��راك��ز  والريا�سية،  الرتويحية  وال�سنوكر 

والإلكرتونية.

اتفاقية بين صندوق الطاقة وبنك اإلسكان 
لتمويل أنظمة خاليا شمسية مدعومة

دراسة: تطبيقات تتبع المخالطين 
ُتقلل نسب اإلصابة بكورونا

منتدى االستراتيجيات: البيئة القانونية والسياسية 
نقطة قوة األردن على مؤشر حقوق الملكية

تجارة عمان تسلم وزارة العمل مصفوفة بتحديات 
ومطالب قطاعات منكوبة بسبب كورونا

مقال رئيس التحرير

يحيي الردنيون هذه اليام 
الوزراء  رئي�ص  ل�ست�سهاد  والربعون  التا�سعة  الذكرى 

ال�سبق و�سفي التل الذي ق�سى من اأجل العروبة والوطن وا�ست�سهد 
الدولة  رجل  و�سفي  مروءة  م�ستذكرين  العظيمة  مبادئه  �سبيل  يف 

وال�سخ�سية الوطنية التي يبدو انها لن تتكرر .
اأحبة الردنيون  لنه الن�سان ، اأحببناه ل�سدقة ووفائه ل�سعبه 
واأمته وجي�سه ، اأحببناه لنه رجل املواقف ال�سعبة يف ليايل الدجى 
ل  عزيزة  كرميه  حياه  نعي�ص  ان  لنا  اأراد  لنه  اأحببناه   ، احلالكة 
يريدنا ان ن�سطف كمت�سولني على ابواب �سناديق املعونات واجلمعيات 
املحلية والعاملية ، اأو منبطحني  ل�سندوق النقد الدويل ال�ستعماري،  
الغنياء  على  احلرب  واعلن  الفقراء  م�سابيح  ا�ساء  لنه  احببناه 
املال  ينهب  لن  دواوينا وم�سافاتنا لنه  ،نق�سنا �سوره على جداريات 
حرائر  بكته  نعم   ، الكرية  ح�ساب  على  بطنه  يتكر�ص  ومل  العام 
الردن وتغنن به باغنية املجد ) يا مهدبات ال�سمغ غنن على و�سفي( 
طابورهم  يف  الع�سكر  اأغنية  كان  البي�ساء  ايادية  وطهارة  ولعفته   ،

ال�سباحي ) فوق التل حتت التل اأ�ساأل عنا و�سفي التل ( 
وا�سحة  جلية  ب�سماتهم  وتبقى  مي�سون  العظماء  ال��رج��ال 
ت�ستذكرها الجيال بكل معاين الفخر والعتزاز ، و�سفي التل واحد 
من هوؤلء اخلالدين يف تاريخ الردن م�سى وهو قرير العني حينما كان 
الغدر  القاهرة عندما داهمته يد  القومي اىل  متوجها لداء واجبه 
واحلرية  الوحدة  يف  وطموحاته  تطلعاته  على  لتق�سي  واخليانه 
اأعطى  وفيا  كان  لقد  مبتغاه  الدوام  على  كانت  التي  والدميقراطية 
بل حدود واخرتق احلواجز وال�سدود وبذل من نف�سه الكثري ليحول 
كان  �سيء  كل  وعمل  �ساخما  كرميا  حرا  وال�سعب  جنة  اىل  الر���ص 
النا�ص  ثقة  وكانت  بالذات  املواطن  حاجات  يخ�ص  فيما  علية  قادرا 
واأحبوه ودخل هذا احلب والدفء غالبية  به عالية جدا احرتموه 
احلني  بني  �سوته  �سماع  ينتظرون  وكانوا  الح��رار  الردنيني  بيوت 
والخر وقلوبهم متعط�سه اليه وما اأحوجنا اىل هذا الوفاء املفقود 
والرياء  النفاق  هاج�سها  ا�سبح  احلكومات  بع�ص  لن  هذه  اأيامنا  يف 
املال  وا�ستباحة  وال�سللية  واملح�سوبية  الوا�سطة  وتكري�ص  والف�ساد 
العطاء واجلهود  التل كان �سفرا خالدا يف  ، نعم و�سفي  العام املحرم 
الكبرية املباركة املبنية على اأ�سمى امل�ساعر الن�سانية واأرفعها �سطرها 
اأبو م�سطفى رحمه اهلل بحبات عرقه يف قلوب جنود الوطن البوا�سل 
وابنائه الربرة حبا للوطن وترابه واخل�سا لر�سالة الردن النبيلة 
وقيمه املباركه و�ستظل يا و�سفي بيننا ر�سالة وكتابا خالدا واطلله 
�سمحه كلما تذكرناك وان مبادئك العظيمة اخلالدة وافكارك وحبك 
و�ستبقى  ودماءنا  عروقنا  يف  النب�ص  بقاء  باقية  وعروبتك  لوطنك 
ال�سمغ  مهدبات  يا  عليك  يغنن  ال�سمغ  نا�سجات  احلرائر  الردنيات 
غنن على و�سفي ، نعم �ستبقى كلمات ال�ساعر املرحوم حبيب الزيودي 

و�ستبقى اأغنية �سلوى ت�سدح عرب نب�سات قلوبنا اىل املمات . 
رفن رفوف احلجل رفن ورا ريف خيل اأ�سايل لفت �سفًا ورا �سف

على  غنن  الهدب  مهدبات  يا  يكفي  عتب  يكفي  �سويحبي  يا  اقول 
و�سفي

توم�ص  يومن  اجلمر  يتوقد  لونه  يتلوحن  احل�سا  و�سم�ص  حوران 
عيونه

رفعنا هاماتنا وهاظ ال�سبل منا يومن دنت �ساعته ما خيب الظنا
املوت لجل الوطن ما يهمنا وحنا من يومنا يا وطن نعاهد ونويف

جبالنا  على  ا�ستند  ال�سنديان  دمك  ومرخ�سن  اأر�سنا  مغليني  يا 
ي�سمك

اأر�ص ارتوي و يا نبع ل  يا و�سفي يا رحمنا املوت ما همك قلت يا 
جتفي

خالد خازر الخريشا

 يا مهدبات 
الشمغ غنن على 

وصفي ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*وكاالت 
لقاح  ت�سنيع  حق  الهند  منح  على  رو�سيا،  وافقت 
يف  جنحت  ال���ذي  ل��ك��ورون��ا  امل�ساد  يف«  »�سبوتنيك 

التو�سل اإليه.
الرو�سي  ال�سيادية  ال��روة  �سندوق  اتفق  فقد 
على  الدوائية  للمنتجات  الهندية  هيتريو  و�سركة 
لقاح  من  �سنويا  جرعة  مليون   100 من  اأك��ر  اإنتاج 
وفقا  الهند،  يف  لكوفيد-19  امل�ساد  يف”  “�سبوتنيك 
تويرت  على  يف”  “�سبوتنيك  ح�ساب  على  لبيان 

اجلمعة.
ال�ستثمار  و�سندوق  هيتريو  اأن  البيان  يف  وجاء 
املبا�سر الرو�سي، الذي يدعم اللقاح وي�سوقه عامليا، 
يف  بالهند  يف”  “�سبوتنيك  اإنتاج  يف  البدء  يعتزمان 

بداية 2021.
يف  للقاح  ال�سريرية  التجارب  اأن  البيان  وذك��ر 
املرحلتني الثانية والثالثة ما زالت جارية يف الهند.

كرييل  الرو�سي  ال�سيادي  ال�سندوق  رئي�ص  وقال 
هيتريو،  مع  تعاوننا  “بف�سل  البيان  وفق  دميرتييف 
ب�سكل  الإنتاج  على  القدرة  زي��ادة  باإمكاننا  �سيكون 
هذه  يف  الهند  مل��واط��ن��ي  ف��ع��ال  ح��ل  وت��ق��دمي  كبري 

املرحلة ال�سعبة من الوباء”، بح�سب فران�ص بر�ص.
واأ�سار ال�سندوق ال�سيادي اإىل اأنه تلقي “طلبات” 
تزيد على 1.2 مليار جرعة من لقاح “�سبوتنيك يف” 

من “اأكر من 50 دولة«.
دول  يف  اللقاح  اإنتاج  للم�سدر،  وفقا  �سيتم،  كما   
اأخرى، ول �سيما الربازيل وال�سني وكوريا اجلنوبية.

واأكدت رو�سيا، الثلثاء املا�سي، اأن لقاحها الذي 
فعال  مو�سكو،  يف  للأبحاث  “غاماليا”  مركز  ط��وره 
لفعالية  مماثلة  ن�سبة  وه��ي  املئة،  يف   95 بن�سبة 
فايزر/بيونتيك  حتالف  يطورهما  اللذين  اللقاحني 

و�سركة موديرنا الأمريكية.
جرعة  “�سعر  اأن  ال�سيادي  ال�سندوق  واأو���س��ح 
�سيكون  الدولية  لل�سوق  يف‘  ’�سبوتنيك  من  واح��دة 
اأقل من 10 دولرات” للجرعة الواحدة، م�سريا اإىل 

اأن اللقاح للمواطنني الرو�ص �سيكون جمانيا.
املرحلة  يف  حاليا  ه��و  يف”  “�سبوتنيك  ول��ق��اح 
الثالثة من التجارب ال�سريرية التي جتري وفق نهج 
جتريبي ل يعرف فيه ل املري�ص ول الطبيب ما اإذا 
كان اللقاح املعطى حقيقا اأم وهميا، وت�سمل التجارب 

40 األف متطوع.

*وكاالت 
من  اأكر  ت�سجيل  مت  اأنه  اأملانيا  اأعلنت 
كورونا،  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  األف   22
اإجمايل  امل�سبب لوباء كوفيد-19، لريتفع 
الإ���س��اب��ات يف ه��ذه ال��دول��ة الأوروب��ي��ة 

الغربية اإىل اأكر من مليون اإ�سابة.
روب��رت  معهد  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت  فقد 
اجلمعة،   اليوم  املعدية،  للأمرا�ص  كوخ 
اإ���س��اب��ة  ح�����الت   22،806 ت�����س��ج��ي��ل 
لريتفع  كورونا،  بفريو�ص  موؤكدة  جديدة 
اإ���س��اب��ة،   1،006،394 اإىل  الإج��م��ايل 
اأملانيا،  يف  املر�ص  تف�سي  بدء  منذ  وذلك 

رويرتز. بح�سب 
ت�سجيل  ع��ن  املعهد  بيانات  وك�سفت 
ال�ساعات  يف  ج��دي��دة  وف���اة  ح��ال��ة   426
الأربع والع�سرين املا�سية، مما يرفع العدد 
حالة   15،586 اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل 

وفاة.
وت���اأت���ي ري��ن��ان��ي��ا يف ولي����ة ���س��م��ال 
من  ع��دد  اأك���رب  ت�سم  ال��ت��ي  في�ستفاليا، 
املقاطعات  راأ���ص  على  اأملانيا،  يف  ال�سكان 
الإ�سابات فيها  بلغ عدد  اإذ  الأكر ت�سررا 

بافاريا،  على  متقدمة  األفا،   250 من  اأكر 
اإ�سابة، وبادي  األف  �سجلت نحو 198  التي 
نحو  اإىل  و�سل  اإ���س��اب��ات  بعدد  ف��ورمت��ربغ 
اأح�سيت يف برلني حوايل  األفا، بينما   143
وفقا  الوباء،  بداية  منذ  اإ�سابة  األ��ف   62

لفران�ص بر�ص.
وكانت امل�ست�سارة الأملانية اأنغيل مريكل 

الإج���راءات  اأن  الأرب��ع��اء،  م�ساء  اأعلنت، 
ملكافحة  البلد  اأنحاء  �سائر  يف  ال�سارية 
وب����اء ك���وف���ي���د-19، مب��ا يف ذل���ك اإغ���لق 
على  املفرو�سة  والقيود  واملطاعم  احلانات 
مطلع  حتى  �ستمدد  اخلا�سة،  التجمعات 

يناير املقبل.
 وقالت مريكل، يف ختام اجتماع ا�ستمر 
مقاطعات  ح��ك��ام  م��ع  �ساعات   7 م��ن  اأك���ر 

لبذل  م�سطرين  زلنا  “ما  ال����16:  ال��ب��لد 
جهود. عدد الإ�سابات اليومية ما زال عند 

م�ستوى مرتفع للغاية«.
واأ���س��اف��ت اأن���ه ب��ن��اء ع��ل��ى ذل���ك ف��اإن 
الإجراءات والقيود التي اأقرت يف اجتماع 
�سابق عقد يف نوفمرب اجلاري �سيتم متديد 
العمل بها “حتى بداية �سهر يناير، اإل اإذا 
حدث لدينا انخفا�ص غري متوقع يف معدل 

يف  م�ستبعد  الأم���ر  ه��ذا  ول��ك��ن  الإ���س��اب��ة، 
الوقت الراهن«.

يف  اأعلنت  قد  كانت  اأملانيا  اأن  اإىل  ي�سار 
التطعيم  بربنامج  �ستبداأ  اأنها  �سابق  وقت 
اأ�سوة  املقبل،  دي�سمرب  يف  ك��ورون��ا  بلقاح 
ك��اأوائ��ل  امل��ت��ح��دة،  وال��ولي��ات  بربيطانيا 
اللقاحات  بتقدمي  �ستبداأ  ال��ت��ي  ال���دول 

ل�سعوبها.

*تونس
يا�سمني  التون�سية  ال�����س��اب��ة  ت��وج��ت 
املن�ستري  حم��اف��ظ��ة  اأ���س��ي��ل��ة  ال�����س��ك��ل��ي 
العامل  يف  معلم  اأف�سل  بلقب  ال�ساحلية 
العامل  عرب  معلم   100 �سمت  قائمة  �سمن 
املعلمني  اآلف  ب��ني  م��ن  الأف�سل  اخ��ت��ريوا 
بعنوان  دولية  م�سابقة  يف  �ساركوا  الذين 
موؤ�س�سة  نظمتها  يطالعون«  العامل  »تلميذ 

.AKS education awards
ي��ا���س��م��ني مت��ي��زت ب��ت��ق��دمي��ه��ا مل�����س��روع 
الق�سة  توظيف  كيفية  يو�سح  متكامل 
وتنفيذ  الق�سم  يف  بيداغوجيا  الرقمية 
خم��ت��ل��ف خ��ط��وات��ه��ا ال��رق��م��ي��ة وت��و���س��ح 
 500 من  باأكر  امل�سروع  “اأرفقت  يا�سمني: 
عمل رقمي هو ثمرة جتربتي التي انطلقت 
مكتبة  مبثابة  ليكون   2015 �سنة  منذ 
امل�سامني  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  ت�سم  رقمية 
الرقمية  والق�س�ص  امل�سورة  الدرا�سية 
التعليمية  والفيديوهات  الناطقة  والكتب 

وهي من�سورة جميعها على اليوتوب«.
مكنتها  امل�سابقة  باأن  يا�سمني  وك�سفت 
املعلمني  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن 
من  يثابرون  العربية  ال��دول  من  الأكفاء 
وا�ستخدام  التدري�ص  ط��رق  تطوير  اأج��ل 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��دي��ث��ة وال��ربجم��ي��ات 
ي�ستفيد  حتى  التعليم  يف  والتطبيقات 
واأ�سرت  وخارجه،  الق�سم  يف  التلميذ  منها 
م�سروع  اإع��داد  ب�سدد  اإنها  حما�ص  بكل  لنا 
يف  واملعلمون  التلميذ  منه  ي�ستفيد  عربي 
اإىل  خلله  من  ت�سعى  العربية  ال��دول  كل 
عرب  املطالعة  يف  الأط��ف��ال  ترغيب  مزيد 
تن�سى  ومل  التفاعلية،  الرقمية  الق�س�ص 
م�سروعها  قدمت  اأنها  على  التاأكيد  يا�سمني 
الذي �ساركت به يف امل�سابقة اإىل امل�سوؤولني 
يف وزارة الرتبية يف تون�ص، “لأنني اأوؤمن اأن 
الق�سم  من  ينطلق  اأن  يجب  التعليم  ا�سلح 

ومن املعلم والتلميذ«.
التدري�ص  مهنة  يف  جتربتها  اأن  ورغ��م 
من   36 تتجاوز  مل  التي  وهي  ق�سرية  تعد 
يف  لها  يوم  اأول  منذ  كانت  اأنها  اإل  العمر، 
التقنيات  اإىل توظيف  دائما  ت�سعى  الق�سم 

احلديثة لفائدة التلميذ، تقول “اأنا اأرف�ص 
اأن اأكون معلمة عادية تقت�سر على الطرق 
بال�ساعات  التدري�ص وتكتفي  التقليدية يف 
املخ�س�سة لها يف اجلدول الأ�سبوعي لتوزيع 

الدرو�ص«.
معلمة  اأف�سل  املتوجة  يا�سمني  وتوؤكد 
الو�سعيات  اأنها عملت على تغيري  العامل  يف 
املعلم  يقراأ  اأن  مثل  التقليدية  التعليمية 
وقامت  ال��ك��ت��اب  اأو  ال�����س��ب��ورة  م��ن  الن�ص 
لوحة  على  فيديوهات  بعر�ص  بتعوي�سها 
اإلكرتونية وبطريقة تفاعلية على اأن يكون 

التلميذ فيها اأحد اأبطال الق�سة.
عربية:  نيوز  ل�سكاي  يا�سمني  وتقول   
“جنحت يف ا�ستقطاب العديد من تلمذتي 
اإىل عامل الق�سة واملطالعة بعد اأن حولتهم 
ويعي�سون  يقروؤونها  الق�س�ص  لهذه  اأبطال 
كبري  تفاعل  لحظت  وق��د  �سخو�سها  يف 
للأطفال مع هذه الطريقة وهو ما �سجعني 
ببعث  حلمي  لتحقيق  ق��دم��ا  امل�سي  على 
منها  ي�ستفيد  الرقمية  للق�سة  من�سة 

تلميذ العامل.
مل  املعّلم  “مهنة  يا�سمني  لنا  وك�سفت 

حت�سلت  وقد  البداية  منذ  اختياري  تكن 
وتطبيقات  الريا�سيات  يف  الأ�ستاذية  على 
املتفوقني،  م��ن  دائ��م��ا  وك��ن��ت  الإع��لم��ي��ة 
ملوا�سلة درا�ستي يف  وظفرت بفر�سة هامة 
دون  حالت  العائلية  ظرويف  اأن  اإل  اخلارج 
تقدمت  ثم  تون�ص  يف  البقاء  فخرّيت  ذلك 
يف  املعلمني  م��ن��اظ��رة  لج��ت��ي��از  بعد  فيما 

املرحلة الإبتدائية وجنحت فيها. »
اأطفال  لثلثة  اأم  هي  يا�سمني  املعلمة 
وكان اأحد ابنائها يعاين من مر�ص �سعوبات 
املجال  يف  تكوين  لتلقي  دفعها  ما  التعلم 
التدري�ص  ط���رق  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  وال���ت���درب 
والتوا�سل مع التلميذ وقد متكنت باإ�سرار 
الأم وعزمية املربية من تعلم عدة اأ�ساليب 
توا�سلية  وط���رق  حديثة  بيداغوجية 

مبتكرة،
على  متح�سلة  املثابرة  املعلمة  اأن  كما 
التكنولوجيا  توظيف  يف  م��درب��ة  �سهادة 
وهي  الق�سم  يف  وال��ربجم��ي��ات  احل��دي��ث��ة 
الب�سرية ويف اخلرائط  التنمية  مدربة يف 
ال��ذه��ن��ي��ة، وحت��م��ل ���س��ه��ادة م��درب��ة من 
مايكرو�سفت ذلك اأنها ت�سعى دائما لتطوير 

التكوينية  الدورات  يف  وامل�ساركة  مهاراتها 
والبحث يف الإنرتنت والتعرف على جتارب 
خمتلفة ومعارف جديدة توظفها يف الق�سم 

واملدر�سة.
حتدثت يا�سمني بكل امتنان عن زملء 
“�سجعني  جماورة  ومدار�ص  املدر�سة  يف  لها 
و�ساركوين  واملعلمني  املدار�ص  مديري  كل 
يف تاأ�سي�ص اجلمعية التون�سية لتكنولوجيا 
الرتبية احلديثة �سنة 2018 والتي تعترب 
حم�سنة اأفكار وبرجميات نطوعها من اأجل 
م�سلحة التلميذ وقد جنحنا يف تكوين األفي 
معلم تون�سي حول �سبل توظيف الربجميات 

والتكنولوجيا يف التعليم«.
معلمي  ب��ني  الأف�����س��ل  يا�سمني  ون��وه��ت 
امل�ستجد  كورونا  فريو�ص  ظهور  اأن  العامل 
اأكد احلاجة ملزيد توظيف  املر�ص  وتف�سي 
وابتكار  التدري�ص  يف  احلديثة  التقنيات 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ت��دع��م ال��ت��ع��ل��ي��م ع��ن ب��ع��د يف 
الكثري  واإجن��از  املنزلية  التمارين  مراقبة 
“لكن  وا�ستدركت  التعليمية  الأن�سطة  من 
يف  والأ�ستاذ  للمعلم  الرتبوي  ال��دور  يبقى 
الق�سم مهم للغاية ول ميكن التخلي عنه”.

*وكاالت
باأن  جنوبية،  كورية  اإعلمية  تقارير  اأف���ادت 
وك��ال��ة امل��خ��اب��رات ال��وط��ن��ي��ة جن��ح��ت يف اإح��ب��اط 
ال�سركات  لخ����رتاق  �سمالية  ك��وري��ة  حم����اولت 
لفريو�ص  لقاحات  تطّور  التي  اجلنوبية  الكورية 

كورونا امل�ستجد.
اجلمعة،  الإخ���ب���اري،   ”1 “نيوز  م��وق��ع  ون��ق��ل 
اإن  قوله  بالربملان  امل��خ��اب��رات  جلنة  يف  ع�سو  ع��ن 
اأحبطت  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  امل��خ��اب��رات  وك��ال��ة 
لخ��رتاق  ت�سعى  كانت  �سمالية،  كورية  حم��اولت 
لقاحات  تطوير  على  تعمل  التي  الكورية  ال�سركات 

لكوفيد-19.
ون�سب املوقع اإىل ها تاي-كيونغ الع�سو بالربملان 
اإح��اط��ة م��ن وك��ال��ة  “بعد الط����لع ع��ل��ى  ق��ول��ه: 
عدد  حت��دد  مل  الوكالة  ف��اإن  الوطنية  امل��خ��اب��رات 
لكنها  اأ�سماءها،  اأو  ا�ستهدفت  التي  الأدوية  �سركات 

قالت اإنه مل يقع اأي �سرر من حماولت الخرتاق”.
قالت  ق��د  “مايكرو�سوفت”  ���س��رك��ة  وك��ان��ت 
الأ�سبوع املا�سي اإن مت�سللني يعملون حل�ساب حكومتي 
�سبكات  اقتحام  حاولوا  ال�سمالية  وكوريا  رو�سيا 
اأبحاث  يف  متخ�س�سة  ومراكز  اأدوي��ة  �سركات  �سبع 
اللقاحات يف كوريا اجلنوبية وكندا وفرن�سا والهند 

والوليات املتحدة.
اجلنوبية  الكورية  “�سيلرتيون”  �سركة  وتعمل 
ي�سل  خف�سا  اأظهر  لكوفيد-19  جتريبي  علج  على 
يف  للمر�ص  الفريو�سي  احلمل  يف  �سعف   100 اإىل 

التجارب على احليوانات.
املرحلة  قبل  درا�ستها  اإن  “�سيلرتيون”  وقالت 
اأع��را���ص  م��ن  التعايف  حت�سن  اأظ��ه��رت  ال�سريرية 
اليوم  بعد  اجل�سم،  واآلم  وال�سعال  الأن��ف  �سيلن 
يف  الرئة  التهاب  على  والق�ساء  العلج،  من  الأول 

غ�سون 6 اأيام.

*القاهرة
ردت رئا�سة جمل�ص الوزراء امل�سري، على �سائعة 
انت�سرت موؤخرا ب�ساأن اإخفاء امل�ست�سفيات احلكومية 
للأعداد احلقيقية لوفيات كورونا، تزامنًا مع املوجة 

الثانية للفريو�ص.
بفريو�ص  للم�سابني  اليومية  الأع��داد  وتزايدت 
لتتجاوز  الأخ���رية،  الأي���ام  خ��لل  م�سر  يف  ك��ورون��ا 
اإىل  تراجعها  من  اأ�سابيع  بعد  وذلك  ال�300،  حاجز 

نحو املائة م�ساب يوميا.
امل�سري  ال���وزراء  جمل�ص  رئا�سة  ح�ساب  ون�سر 
واملواقع  الإعلم  و�سائل  بع�ص  اأن  “في�سبوك”  على 
الإلكرتونية و�سفحات التوا�سل الجتماعي تداولت 
للأعداد  احلكومية  امل�ست�سفيات  اإخفاء  ب�ساأن  اأنباء 
الثانية  املوجة  مع  تزامنًا  لوفيات كورونا  احلقيقية 

للفريو�ص.
املركز  قام  فقد  ال��وزراء  رئا�سة  من�سور  وح�سب 
الإعلمي ملجل�ص الوزراء بالتوا�سل مع وزارة ال�سحة 
وال�سكان، التي نفت تلك الأنباء، ُموؤكدة اأنه ل �سحة 
احلقيقية  للأعداد  احلكومية  امل�ست�سفيات  لإخفاء 
للفريو�ص،  الثانية  املوجة  مع  تزامنًا  كورونا  لوفيات 

ُم�سددًة على حر�ص الدولة على ال�سفافية التامة يف 
بالفريو�ص،  وفيات  اأو  اإ�سابة  حالت  اأي  مع  التعامل 
الر�سمية  امل�����س��ادر  قبل  م��ن  ف���ورًا  عنها  والإع����لن 
للوزارة، وذلك بالتن�سيق مع منظمة ال�سحة العاملية.

اإطار  ويف  اأن��ه،  ال��وزراء  جمل�ص  رئا�سة  وك�سفت   
من  الثانية  للموجة  لل�ستعداد  ال��دول��ة  ج��ه��ود 
مركزية  اأزم��ات  غرفة  ت�سكيل  مت  كورونا،  فريو�ص 
الفرق  لإم���داد  بامل�ست�سفيات،  العمل  �سري  ملتابعة 
مع احلالت  التعامل  الإكلينيكي يف  بالدعم  الطبية 
متابعة  وك��ذل��ك  ال��ع��لج،  وب��روت��وك��ولت  امل�سابة 
وموقف  ال��ع��دوى،  مكافحة  ب��روت��وك��ولت  تطبيق 
توافر امل�ستلزمات الطبية خا�سة اأدوية الربوتوكول 
العلجي لفريو�ص كورونا امل�ستجد، واأدوية الطوارئ، 

وامل�ستلزمات الوقائية.
لفريو�ص  املركزية  العمليات  غرفة  تنعقد  كما 
ملتابعة  ال�ساعة  م��دار  على  متوا�سل  ب�سكل  كورونا 
العمل  �سري  ومتابعة  ب��اأول،  اأوًل  املوقف  م�ستجدات 
من  كل  تربط  التي  املميكنة”  “ال�سبكة  خلل  من 
اإدارات امل�ست�سفيات وهيئة الإ�سعاف واخلط ال�ساخن 

بالغرفة.

*القاهرة
متكنت اأجهزة الأمن امل�سرية خلل ال�24 �ساعة 
جماعي  نقل  �سائق  الف   5 نحو  �سبط  من  املا�سية 
وحترير  الواقية،  الكمامة  بارتداء  التزامهم  لعدم 
نحو 300 خمالفة للمحلت التي مل تلتزم مبواعيد 
احلملت  ت�سديد  اإن  م�سئول  م�سدر  وقال  الإغ��لق. 
على  الداخلية  وزارة  م��ن  حر�سا  ي��اأت��ي  الأم��ن��ي��ة 
الحرتازية  للإجراءات  وتنفيذًا  املواطنني  �سلمة 
التي قررتها الدولة للحد من انت�سار فريو�ص كورونا 

ومواجهة  العامة،  ال�سحة  على  للحفاظ  امل�ستجد 
قرار  �سدور  �سوء  وفى  الفريو�ص.  انت�سار  تداعيات 
الحرتازية  التدابري  اتخاذ  ب�ساأن  ال��وزراء  جمل�ص 
انت�سار  م��ن  واحل��د  املواطنني  حلماية  والوقائية 
فتح  مواعيد  تنظيم  واملت�سمن  “كورونا”  فريو�ص 
وغلق املحال العامة، وكذا اإلزام جميع �سائقي و�سائل 

النقل اجلماعي بارتداء الكمامات الواقية.
للنيابة  املخالفني  احالة  مت  اأنه  امل�سدر  واأ�ساف 

للتحقيق، وجارى ا�ستمرار تلك احلملت.

*عمان 
الذي  “فر�سيو�ص”  اجل��راح��ي  ال��روب��وت  اأجن��ز 
جراحي  روبوت  كاأ�سغر  بريطانية  �سركة  ابتكرته 
يف العامل لغاية الآن اأكر من األف عملية جراحية.

اأن���ه مت  الأوروب���ي���ة  ي��ورون��ي��وز  �سبكة  وق��ال��ت 
بوا�سطة   2018 عام  يف  فر�سيو�ص  الروبوت  اإن�ساء 
“�سي ام ار �سريجيكال” ومقرها كامربيدج،  موؤ�س�سة 
يف  م�ست�سفيات  يف  ال�ستخدام  قيد  على  الآن  وه��و 
من  جزء  وهو  والهند،  وبريطانيا  واإيطاليا  فرن�سا 
مت  وال��ذي  الروبوت،  جلراحة  املزدهر  ال�ستخدام 

وميتلك   .2000 عام  يف  مرة  لأول  م�سروعه  تقدمي 
حتكم  بوحدة  جميعها  تت�سل  اأذرع  ثلثة  الروبوت 
متنقلة بحجم كر�سي مرتفع، ويتم التحكم فيه عن 
طريق جراح من خلل لوحة حتكم الروبوت لإجراء 
جراحات دقيقة من خلل فتحات �سغرية يف ج�سم 
املري�ص. ويقوم الروبوت باإجراء عمليات معقدة مع 
حتقيق نتائج اأف�سل ل�سالح املر�سى، وي�ساهم يف احلد 
كبرية  �سقوق  فتح  على  تعتمد  التي  اجلراحات  من 
اأج�سام املر�سى، وا�ستبدالها باأخرى منظارية من  يف 

خلل ثقوب �سغرية لدخول اأذرع الروبوت اجلديد.

*أوتاوا 
اأع��ل��ن��ت وك���ال���ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ام��ة ال��ك��ن��دي��ة 
كورونا  بلقاح  كندي  مليني   3 لتطعيم  ا�ستعدادها 
الوكالة  رئي�ص  نائب  واأع��ل��ن   . املقبل  العام  مطلع 
الدكتور هوارد جنو يف بيان عن خطة ل�سراء وتوزيع 
لقاحات كورونا مطلع عام 2021، م�سريا  مليني من 
اىل اأن احلكومة الفيدرالية الكندية �سوف ت�ستفيد 

لقاح  توزيع  و�سبكة  الكندية  امل�سلحة  القوات  من 
الأنفلونزا احلالية للم�ساعدة يف التوزيع .

واأو�سح جنو، اأن اإمدادات اللقاح �ستكون حمدودة 
للغاية يف البداية و�سيتم تخ�سي�سها لكبار ال�سن يف 
املعر�سني  والأ�سخا�ص  الأجل  طويلة  الرعاية  دور 
جمال  يف  والعاملني  والوفاة  ال�سديد  املر�ص  خلطر 

الرعاية ال�سحية .

الهند تنتج 100 مليون جرعة من 
لقاح »سبوتنيك في« الروسي

ألمانيا.. إصابات كورونا تتجاوز المليون

من تونس.. أفضل معلمة في العالم 
تتحدث عن جائحة كورونا

سول تحبط هجوما إلكترونيا كوريا 
شماليا.. والهدف »لقاح كورونا«

مصر.. توضيح رسمي بشأن 
وفيات كورونا »الحقيقية«

مصر.. ضبط 5 آالف سائق نقل 
جماعي بعد »مخالفة كورونا«

نظام الجراحة الروبوتية فرسيوس 
يجري ألف عملية ناجحة في أوروبا

كندا تعلن استعدادها لتطعيم 
3 ماليين مواطن بلقاح كورونا

*وكاالت 
 ق��ال وزي��ر ال��دف��اع ال��رو���س��ي �سريغي 
اأك��ر  تطعيم  تعتزم  رو�سيا  اإن  �سويغو، 
كوفيد-19،  �سد  ع�سكري  األ��ف   400 من 
م�ستوى  ت�سجيل  ال�سلطات عن  اأبلغت  فيما 
بفريو�ص  ال��ي��وم��ي��ة  ل��لإ���س��اب��ات  قيا�سي 

كورونا، بلغ 27543 اإ�سابة جديدة.
وت�سهد رو�سيا، التي تعمل على تطوير 
يف  ارتفاعا  لكورونا،  م�سادة  لقاحات  عدة 
ال�سلطات  لكن   ، �سبتمرب  منذ  الإ�سابات 
وجلاأت  عام  عزل  اإجراءات  فر�ص  قاومت 
مناطق  يف  “تدابري”  اإىل  ذل��ك  من  ب��دل 

معينة.
الهندية  ه��ي��ت��ريو  ���س��رك��ة  و���س��ت��ق��وم 
 100 من  اأكر  باإنتاج  الدوائية  للمنتجات 
)�سبوتنيك  لقاح  من  �سنويا  جرعة  مليون 
مبوجب  لكوفيد-19  امل�ساد  الرو�سي  يف( 
ال�سيادية  ال����روة  ���س��ن��دوق  م��ع  ات��ف��اق 

الرو�سي مت الك�سف عنه اجلمعة.
الذي  �سيبرييا،  يف  فيكتور  معهد  وذكر 

يعكف على تطوير لقاح 
وقال األك�سندر ريجيكوف، رئي�ص ق�سم 
والإنفلونزا  املن�ساأ  احليوانية  الأمرا�ص 

باملعهد، اجلمعة، اإن العهد م�ستعد لإنتاج ما 
ي�سل اإىل خم�سة مليني جرعة من اللقاح 
وزير  عن  الأن��ب��اء  وك��الت  ونقلت  �سنويا. 

الدفاع قوله اإنه مت تطعيم 2500 من اأفراد 
بالفعل،  كوفيد-19  �سد  امل�سلحة  القوات 
اإىل  العدد الإجمايل  اأن ي�سل  املتوقع  ومن 

80 األفا بحلول نهاية العام.

رئي�ص  نائبة  راكوفا  اأنا�ستا�سيا  وقالت 
و1700   1500 بني  ما  اإن  مو�سكو  بلدية 
مري�ص يف مو�سكو يدخلون امل�ست�سفى يوميا 

ب�سبب الفريو�ص.

و215533  مليونني  رو���س��ي��ا  و�سجلت 
املرتبة  يف  ل��ت��اأت��ي  الآن،  ح��ت��ى  اإ���س��اب��ة 
الرابعة عامليا من حيث عدد الإ�سابات بعد 

الوليات املتحدة والهند والربازيل.

روسيا تحصن قواتها 
المسلحة بلقاح كورونا
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*وكاالت
ت��وازن��ه  م��ن  �سيئًا  الفي�سلي  ا�ستعاد 
الفوز واجتاز م�سيفه  ا�ستعاد نغمة  بعدما 
احل�سني اإربد »2-1« يف املباراة املثرية التي 
احل�سن  ا�ستاد  على  ال�سبت،  م�ساء  ج��رت 
لبطولة دوري  باإربد يف ختام اجلولة 14 

املحرتفني بكرة القدم.
ال�سبق  بهدف  اإرب���د  احل�سني  وت��ق��دم 
مهاجمه  ط��ري��ق  ع��ن   ”34“ بالدقيقة 
الفي�سلي  رد  وج���اء  النواي�سة،  �سريف 
ام�ساء  ح��م��ل  ثمينني  ب��ه��دف��ني  ���س��ري��ع��ًا 
جلبو�ص  اأبو  ويو�سف  الزوي  اأكرم  الليبي 

بالدقيقتني “44-42«.
وقفز الفي�سلي للمركز الرابع بر�سيد 
“20 نقطة” وتراجع احل�سني اإربد خام�سًا 

بعدما توقف ر�سيده عند النقطة “19«.
اأ���س��واط��ه  اأف�����س��ل  الفي�سلي  وق����دم 
الهجومية منذ بداية املو�سم، عندما طوق 
اأبو  حيوية  بف�سل  اإرب��د  احل�سني  مرمى 
زكريا  وخالد  و�سي�سا  والعر�سان  جلبو�ص 

والزوي.
وفوق الفي�سلي اأكر من فر�سة للتقدم 
دفاعيًا  خطاأ  الزوي  الليبي  ا�ستثمر  حيث 
املرمى  ح��ار���ص  ت��ق��دم  م��ع  ال��ك��رة  لي�سدد 

الكواملة لكنها مرت فوق العار�سة.
يف  احل�سني  ح��ار���ص  الكواملة  وت��األ��ق 

الت�سدي لت�سديدة �سي�سا ومن ثم العر�سان، 
قبل اأن يتاألق يف الت�سدي ملحاولة جديدة 

للزوي.
الفي�سلي  منع  اإرب���د  احل�سني  وح���اول 
يف  العددية  الكثافة  بفر�ص  الت�سجيل  من 

مل  ذاته  بالوقت  لكنه  الدفاعية،  املناطق 
�سن  خ��لل  من  الهجومية  اطماعه  يخف 
و�سريعة  مهارة  على  معوًل  مرتدة  هجمات 

الر�سدان وموايل وال�سرحان ومايكل.
عك�ص  وع��ل��ى   ”33“ ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
امل��ج��ري��ات، خ��ط��ف احل�����س��ني اإرب����د ه��دف 

لأبوطعيمة  منوذجية  متريرة  بعد  ال�سبق 
�سريف  وج���دت  اجل����زاء  منطقة  داخ���ل 
النواي�سة ي�سعها بل م�سايقة داخل �سباك 
الفي�سلي  لعبي  الهدف  وا�ستفز  ليلى.  اأبو 
الذي كثفوا من طلعاتهم الهجومية و�سكلت 
اخ���رتاق���ات ���س��امل ال��ع��ج��ال��ني م��ن اجلهة 

الي�سرى م�سدر قلق لدفاع احل�سني.
دقيقينت  غ�سون  يف  الفي�سلي  ومتكن 
اأر���س��ل  ق��ب��ل ت���اأخ���ره اإىل ت��ق��دم، ح��ي��ث 
اجل���زاء  منطقة  داخ���ل  ك���رة  ال��ع��ج��ال��ني 
ت���ردد داخ��ل  ب��ل  ال���زوي ي�سعها  وج���دت 

ال�سباك يف الدقيقة “42«.
الفي�سلي يف ت�سجيل  و�سرعان ما جنح 
هدفه الثاين بالدقيقة “44” بعد جمهود 
اخرتق  الذي  زكريا  خالد  من  رائع  فردي 
على  ك��رة  وق��دم  اجل���زاء  منطقة  داخ��ل 
للمندفع من اخللف يو�سف  طبق من ذهب 

اأبو جلبو�ص لي�سددها داخل ال�سباك.
فر�ص �سائعة

اإربد  احل�سني  كاد  الثاين  ال�سوط  ويف 
ان يعدل النتيجة �سريعًا من كرة عر�سية 
يف  ليلى  اأب���و  ت��األ��ق  ب��راأ���س��ه  مايكل  دك��ه��ا 

ال�سيطرة عليها.
اأف�سليته  ليفر�ص  الفي�سلي  وع���اد 
الن�سبية وظهرت نواياه وا�سحة يف تعزيز 

تقدمه تفاديًا لأي مفاجاآت غري متوقعة.
العك�ص  البديل  جلبو�ص  اأب��و  وو���س��ع 
مب��واج��ه��ة م��رم��ى احل�����س��ني اإرب�����د لكن 
الكواملة خرج له بالوقت املنا�سب و�سيطر 

على املوقف.
اأحد  من  الكرة  جلبو�ص  اب��و  وخطف 
مدافعي احل�سني اإربد ليمرر بذكاء لأحمد 
ال��ع��ر���س��ان ال���ذي ���س��دد ب��ق��وة م��ن موقف 

منوذجي تاألق الكواملة يف �سدها.
وم�ست الدقائق املتبقية بطيئة وعمل 
فريق الفي�سلي للحفاظ على تقدمه حتى 

النهاية وكان له ما اأراد.

*وكاالت
النادي  رئي�ص  اخلطيب  حممود  وجه 
الأهلي ال�سكر للرئي�ص امل�سري عبدالفتاح 
ال�سي�سي وموؤ�س�سات الدولة بعد ا�ست�سافة 
وخروجه  اأفريقيا  اأب��ط��ال  دوري  نهائي 

ب�سكل اأكر من رائع.
الر�سمي:  موقعه  عرب  الأه��ل��ي  وق��ال 
رئي�ص  اخلطيب،  حممود  الكابنت  “وجه 
عبدالفتاح  للرئي�ص  ال�سكر  ال���ن���ادي، 
وك��اف��ة  اجل��م��ه��وري��ة،  رئ��ي�����ص  ال�سي�سي، 
موؤ�س�سات الدولة التي حتملت م�سئولياتها 
كالعادة، بل وفوق طاقتها؛ من اأجل اإقامة 
املباراة النهائية لدوري الأبطال يف م�سر، 
ال��ذي  بال�سكل  امل��ب��اراة  ه��ذه  تخرج  واأن 
للبلد، بالرغم  ال�سورة احل�سارية  يعك�ص 
من ال�سغوط التي اأحاطت بها لفرتة لي�ست 

بق�سرية«.
واأ�ساف: “وجه رئي�ص الأهلي التحية 

الذين  وال�سرطة  امل�سلحة  القوات  لرجال 
يتحملون العبء الأكرب يف كافة املنا�سبات؛ 
ما  وهو  امل�سريني،  كل  واأم��ان  اأمن  اأجل  من 
جرى يف جميع البطولت التي اأقيمت على 

الأرا�سي امل�سرية خلل الفرتة املا�سية«.
فريقي  بالتحية  خ�ص  “كما  وت��اب��ع: 
كبرًيا  جهًدا  بذل  بعدما  والزمالك  الأهلي 
للمباراة  و�سل  حتى  امل�سابقة  انطلق  منذ 
البطولة  ك��اأ���ص  م�سر  لت�سمن  النهائية؛ 

يح�سب  �سيء  وهو  الفائز،  الفريق  كان  اأًيا 
بالإيجاب للناديني الكبريين«.

حم��م��ود  ال��ك��اب��نت  “اأ�سار  ووا����س���ل: 
لكل  امل�ستمر  الدعم  �سرورة  اإىل  اخلطيب 
اأوا�سر الود والحرتام املتبادل بني عنا�سر 

القاطع  رف�سه  معلًنا  الريا�سية،  املنظومة 
للإ�ساءة لأي من هذه العنا�سر؛ �سواء كان 
لعًبا اأو مدرًبا، اأو م�سوؤوًل، اأًيا كان موقعه؛ 
للتقارب  و�سيلة  ال��ري��ا���س��ة  اأن  ��ة  خ��ا���سً
الفوز  لأن  للتباعد؛  ولي�ص  والت�سامح 
نهاية  تعني  ل  اأخرى  خ�سارة  اأو  ببطولة 
الريا�سية  ال��روح  تكون  اأن  ولب��د  العامل 

هي اللغة ال�سائدة بني اجلميع«.
كل  الأه��ل��ي  رئي�ص  “طالب  و���س��دد: 
اجلماهري بانتماءاتها املختلفة طي �سفحة 
البع�ص،  من  �سدرت  �سابقة  اإ���س��اءات  اأي 
حتتاج  وب��لدن��ا  فوقها،  ن�سمو  اأن  ويجب 
قياداتها؛  خلف  والوقوف  التكاتف  اإىل 
بل  الطموحات،  كل  وحتقيق  بها  للنهو�ص 
العلقة  تبقى  اأن  على  نحر�ص  اأن  ولبد 
ورا�سخة؛  ثابتة  الريا�سية  الكيانات  بني 
اأو الفوز باأي  اأكرب من نتيجة مباراة  لأنها 

بطولة«.
تهنئته  اخلطيب  جدد  “ختاًما  واأمت: 
على  م��وؤك��ًدا  الأه��ل��ي،  وجماهري  لأع�ساء 
وم�ساندتهم  لدعمهم  اخلال�ص  تقديره 

للنادي طوال الفرتات املا�سية”.

*وكاالت
ع�����اد ف���ري���ق ب���ر����س���ل���ون���ة ل��ط��ري��ق 
النت�سارات، بالفوز بنتيجة )4-0( خلل 
اأو�سا�سونا، م�ساء اأم�ص الأحد، يف  مواجهة 
من  ع�سر  احلادية  اجلولة  مناف�سات  اإطار 

الليجا.
برايثوايت  بر�سلونة،  اأه��داف  و�سجل 
الدقيقة  يف  وجريزمان   ،29 الدقيقة  يف 
42، وكوتينيو يف الدقيقة 57، ومي�سي يف 

الدقيقة 73.
وبهذا النت�سار يرفع بر�سلونة ر�سيده 
بينما  ال�سابع،  املركز  يف  نقطة   14 اإىل 
يتجمد ر�سيد اأو�سا�سونا عند 11 نقطة يف 

املركز اخلام�ص ع�سر.
وجنح  ُمبكًرا،  التهديد  بر�سلونة  ب��داأ 
اأن���ط���وان ج��ري��زم��ان يف ال��ت��وغ��ل داخ��ل 
هرييرا  احلار�ص  وراوغ  اجل��زاء،  منطقة 
�سدد  الذي  لكوتينيو  عر�سية  كرة  ومرر 
جار�سيا  املدافع  تدخل  لول  املرمى،  على 

الذي �ستت الكرة يف الدقيقة 11.
على  قوية  ت�سويبة  جريزمان  واأر�سل 
 ،15 الدقيقة  يف  اجل��زاء،  منطقة  ح��دود 
جنح حار�ص اأو�سا�سونا هرييرا يف الت�سدي 

لها برباعة.
يف  لأو�سا�سونا  حماولة  اأول  وج��اءت 
الدقيقة 18، حيث تلقى بودميري كرة يف 
على  و�سدد  بر�سلونة،  جزاء  منطقة  عمق 
تري  مرمى  اأعلى  الكرة  مرت  لكن  الطائر 
بر�سلونة  جنم  كوتينيو  و�سدد  �ستيجن. 
كرة قوية على حدود منطقة اجلزاء، يف 

الدقيقة 19، لكن حار�ص اأو�سا�سونا هرييرا 
ت�سدى لها على مرتني.

حدود  على  لكوتينيو  كرة  مي�سي  ومرر 
الربازيلي  لكن   ،28 الدقيقة  يف  املنطقة 
مرمى  اأع��ل��ى  لتمر  زائ���دة  ب��ق��وة  ���س��دده��ا 

اأو�سا�سونا.
مهاجم  ب��راي��ث��واي��ت  م���ارت���ن  وجن���ح 
يف  الأول  ال��ه��دف  ت�سجيل  يف  بر�سلونة 
عر�سية  كرة  األبا  مرر  حيث   ،29 الدقيقة 
احلار�ص  لها  وت�سدى  برايثوايت  �سددها 
ه��ريي��را ق��ب��ل اأن ت��رت��د ل��ه م���رة اأخ���رى 

وُي�سكنها يف ال�سباك.
و�سجل بودميري مهاجم اأو�سا�سونا هدف 
التعادل لفريقه يف الدقيقة 40، لكن حكم 

املباراة األغاه بداعي الت�سلل.
النتيجة  جريزمان  اأنطوان  و�ساعف 
بت�سديدة   ،42 الدقيقة  يف  لرب�سلونة 
اجل���زاء،  منطقة  خ���ارج  م��ن  ���س��اروخ��ي��ة 
على  و�سدد  للكرة،  الدفاع  ت�ستيت  م�ستغل 

الطائر على ميني احلار�ص هرييرا.
الهدف  واأ�ساع كوتينيو فر�سة ت�سجيل 
ا�ستغل  ح��ي��ث   ،45 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ال��ث��ال��ث 
اخل����روج اخل��اط��ئ ل��ل��ح��ار���ص ه��ريي��را عن 
املرمى  اأعلى  مرت  ت�سديدته  لكن  مرماه، 
بتقدم  الأول  ال�����س��وط  لينتهي  اخل���ايل، 

البلوجرانا بثنائية نظيفة.
ومع بداية ال�سوط الثاين، ت�سدى تري 
لت�سديدة  بر�سلونة  مرمى  حار�ص  �ستيجن 
اأو�سا�سونا  مهاجم  جار�سيا  روبن  من  قوية 

ك��رة  مي�سي  واأر����س���ل   .46 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
راأ�ص  اإىل  و�سلت  املنطقة،  داخل  عر�سية 
فرينكي دي يوجن الذي �سدد الكرة بجانب 
القائم الأمين حلار�ص اأو�سا�سونا هرييرا يف 
ت�سجيل  يف  كوتينيو  وجنح   .51 الدقيقة 
 ،57 الدقيقة  يف  لرب�سلونة  الثالث  الهدف 
داخ��ل  اأر�سية  عر�سية  ك��رة  تلقى  حيث 
منطقة اجلزاء من زميله جريزمان، لُي�سكن 

الكرة ب�سهولة يف ال�سباك.
بر�سلونة،  ملرمى  الأمي��ن  القائم  وحرم 
من  اأو���س��ا���س��ون��ا  مهاجم  ت��وري�����ص  روب��رت��و 
الأول  ال��ه��دف  وت�سجيل  ال��ف��ارق  تقلي�ص 
الكرة  له  ارت��دت  حيث   ،68 الدقيقة  يف 
يدي  بني  املرة  هذه  لكن  و�سدد  اأخرى  مرة 

احلار�ص تري �ستيجن.

هدفا  دميبلي  عثمان  البديل  و�سجل 
تلقى  حيث   ،70 الدقيقة  يف  لرب�سلونة 
اجل��زاء،  منطقة  يف  ترينكاو  من  متريرة 
ي�سار  اأق�سى  ق��وي��ة  اأر���س��ي��ة  ك��رة  و���س��دد 
حار�ص اأو�سا�سونا هرييرا، لكن حكم املباراة 

األغى الهدف بداعي الت�سلل.
الرابع  الهدف  مي�سي يف ت�سجيل  وجنح 
ل��روح  ال��ه��دف  واأه����دى   ،73 الدقيقة  يف 
دييجو مارادونا حيث كان يرتدي قمي�سه 

مع فريقه ال�سابق نيولز اأولد بويز.
البلوجرانا  ي��ع��ود  الن��ت�����س��ار  وب��ه��ذا 
ل��ط��ري��ق ال���ف���وز، ب��ع��د خ�����س��ارت��ه اجل��ول��ة 
ويقتن�ص  م��دري��د،  اأتلتيكو  �سد  املا�سية 
البار�سا النقاط الثلث �سعًيا لتعديل و�سعه 

يف الليجا.

الفيصلي يستعيد التوازن بفوز 
مستحق على الحسين إربد

الخطيب يشكر السيسي.. ويوجه التحية للزمالك

برشلونة يعود لطريق االنتصارات 
ويسحق أوساسونا برباعية

*وكاالت
وا�سل الوحدات اإهدار النقاط بعدما وقع يف فخ 
التعادل للمرة الثانية على التوايل مع ختام اجلولة 

14 لبطولة دوري املحرتفني الأردين لكرة القدم.
دمت جماهري الوحدات باأداء فريقها وكانت  و�سُ
اجلولة  يف  وقع  بعدما  عافيته  �سي�ستعيد  اأنه  تعتقد 

ال�سابقة بفخ التعادل ال�سلبي اأمام ال�سلط.
ومل ي�ستفد الوحدات من در�ص ال�سلط، ف�سرعان 
بالفخ وا�ستنزف نقطتني ثمينتني جديدتني  ما وقع 

عندما تعادل “1-1” اأمام معان.
وبقي الوحدات يف �سدارة الرتتيب بر�سيد “32 
نقطة” حمافظًا على فارق ال�ست نقاط التي تف�سله 
مع مطارده اجلزيرة الذي تعادل هو الآخر مع �سباب 

العقبة “1-1«.
وللجولة الثانية على التوايل، يكون الرمثا اأكرب 
اأجنز  حيث  انت�ساراته  موا�سلة  بف�سل  امل�ستفيدين 

مهمة ال�سلط بالفوز “1-2«.
وقل�ص الرمثا الفوارق النقطية التي تف�سله عن 
اإىل نقطة  “7 نقاط” وعن اجلزيرة  اإىل  الوحدات 

واحدة ليدخل معركة املناف�سة على اللقب.
وا�ستعاد الفي�سلي “حامل اللقب” �سيئا من الثقة 
على  ثمينًا  فوزًا  وحقق  خل�سائره  حدا  و�سع  عندما 

احل�سني اإربد “1-2«.
ل�سكة  ال�سريح  عاد  متتالية  خ�سائر   6 بعد  ومن 
فيما   ،”1-2“ ب�سعوبة  �سحاب  واجتاز  النت�سارات 
اأم��ام  ال�سلبي  التعادل  نقطة  يقتن�ص  الأه��ل��ي  ك��ان 

�سباب الأردن.
وي�ستعر�ص كووورة اأبرز اأحداث اجلولة مقرونة 
نهاية  مع  املحرتفني  دوري  لبطولة  رقمي  مبلخ�ص 

اجلولة 14:
ب�  هجوميًا  الأق��وى  الفريق  الوحدات  ي��زال  ما 
“28 هدفًا” والأقوى دفاعًا بحيث تلقت �سباكه “6” 

اأهداف.
 ”8“ بت�سجيله  هجومًا  الأ�سعف  الأهلي  يعترب 
اأهداف والأ�سعف دفاعًا حيث ا�ستقبل مرماه “27” 

هدفًا.

ليكون  البطولة  يف  الثامن  تعادله  معان  �سجل 
 ”7“ ب�  العقبة  �سباب  يليه  تعادل  الأك��ر  الفريق 

تعادلت، ويعد الوحدات الأقل تعادًل مبرتني.
الوحدات ما يزال الأكر حتقيقًا لنتيجة الفوز 
ولكل  والرمثا  اجلزيرة  يليه  انت�سارات،   ”10“ ب� 
فوزًا  الأقل  الأهلي  يعد  فيما  “7” انت�سارات،  منهما 

بانت�سار وحيد.
ت�ساوت القدرات الهجومية والدفاعية للفي�سلي 
“حامل اللقب” حيث اأحرز يف البطولة “15” هدفًا 

وتلقت �سباكه مثلها.
فريق الرمثا يعد الأف�سل يف مرحلة الإياب حتى 
متتالية  انت�سارات   3 �سجل  الذي  الوحيد  فهو  الآن، 
 ”0-1“ والأه��ل��ي   ”1-3“ الفي�سلي  على  ف��از  حيث 

وال�سلط “1-2«.
نقطة”   17“ النقطي  بالر�سيد  ت�ساوت  فرق   4

وهي ال�سلط وال�سريح و�سباب الأردن ومعان.
وانتهت  هدفًا،   13 ت�سجيل   14 اجلولة  �سهدت 

ثلث مواجهات بالفوز وثلث بنتيجة التعادل.
بنتيجة  كانت   14 باجلولة  النت�سارات  جميع 
على  والرمثا  �سحاب  على  ال�سريح  بها  ففاز   ،”1-2“

ال�سلط والفي�سلي على احل�سني اإربد.
ال�سراكة  ف�ص  ان���داي  العزيز  عبد  ال�سنغايل 
على �سدارة الهدافني ورفع ر�سيده اإىل “9” اأهداف 
متقدمًا على حممد العك�ص “الفي�سلي” ولوؤي عمران 

منهما “8” اأهداف. الأردن” ولكل  “�سباب 
م�ستوى  وحت�سن  للرمثا،  القتالية  ال��روح  ع��ادت 
دفة  حممود  جمال  ت�سلم  منذ  لفت  ب�سكل  الأداء 
لدى  والثقة  التفاوؤل  موؤ�سر  من  رف��ع  مما  القيادة 

حمبيه بقدرة الفريق للمناف�سة على اللقب.
حكم  على  ر�سمي  باعرتا�ص  ال�سلط  نادي  تقدم 
اأي قرار  الرمثا، ومل ي�سدر حتى الآن  اأمام  مباراته 

بهذا اخل�سو�ص من اجلهات املعنية.
“الوحدات”  زمع  اأبو  عبداهلل  املدربان  تعر�ص 
على  لنتقادات  اإربد”  “احل�سني  احل�سنات  وعثمان 
نتائج  هام�ص  على  الجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع 

فريقيهما يف اجلولة “14”.

*وكاالت
ي�ستعد فريناندينيو لإنهاء مغامرته مع مان�س�سرت 
من  اهتمام  وجود  مع  اجل��اري،  املو�سم  بنهاية  �سيتي 
الأندية الربازيلية والأمريكية بالظفر  العديد من 

بخدماته.
قادًما  �سيتي  مان�س�سرت  اإىل  فريناندينيو  وانتقل 
من �ساختار دونيت�سك منذ 7 �سنوات مقابل 34 مليون 

جنيه اإ�سرتليني.
اأخرب  الربيطانية،  “مريور”  �سحيفة  وبح�سب 
يجدد  اأن  يتوقع  ل  باأنه  منه  املقربني  فريناندينيو 

ذاته  الوقت  يف  ا  راف�سً �سيتي،  مان�س�سرت  مع  تعاقده 
ا�ستبعاد النتقال اإىل نادي نيويورك �سيتي.

األقاب يف الربميريليج  وتوج فريناندينيو بثلثة 
الفريق  مع  اأهميته  وازدادت  �سيتي،  مان�س�سرت  مع 
النادي  الأخري  ليطالب  جوارديول،  بيب  املدرب  مع 

بتجديد تعاقده لعامني يف 2019.
واأنقذ فريناندينيو مدربه يف الكثري من املباريات 
باللعب كقلب دفاع املو�سم املا�سي مع اإ�سابة اإميريك 
ب�سبب  املو�سم  هذا  كثرًيا  ي�سارك  مل  ولكنه  لبورت، 

الإ�سابات التي عانى منها.

*وكاالت
احلايل  العقد  و�سع  يونايتد  مان�س�سرت  يراقب 
�سيتي، ويف حال  لي�سرت  رفقة  اإيفانز  للمدافع جوين 
يفكر  اجلديد،  العام  بداية  حتى  تعاقده  يجدد  مل 
ال�سياطني احلمر يف التحرك لإعادته من جديد اإىل 
ملعب اأولد ترافورد. ويرغب اأويل جونار �سول�سكاير، 
مدرب مان�س�سرت يونايتد، يف �سم قلب دفاع يف اجلهة 
جنيه  مليون   20 ���س��وى  ميلك  ل  ولكنه  الي�سرى، 
الثاين  كانون  يناير/  �سهر  يف  لإنفاقها  اإ�سرتليني 
املقبل، بعيًدا عن الأموال التي من املمكن اأن يح�سل 

بح�سب  وذل��ك  اللعبني،  اأح��د  ب��اع  ح��ال  يف  عليها 
�سحيفة “ذا �سن” الربيطانية.

ويخو�ص اإيفانز البالغ من العمر 32 عاًما، عامه 
الرغم  وعلى  الثعالب،  مع  احلايل  عقده  يف  الأخ��ري 
مل  اأن��ه  اإل  ال�ستمرار،  يف  برغبته  ت�سريحه  م��ن 
يجدد تعاقده بعد، ليظهر ا�سمه على رادار مان�س�سرت 
يونايتد. ورحل اإيفانز عن �سفوف مان�س�سرت يونايتد 
يف عام 2015 بالنتقال اإىل و�ست بروميت�ص، وان�سم 
 131 خا�ص  واأن  و�سبق  عامني،  منذ  �سيتي  للي�سرت 

مباراة يف الربميريليج بقمي�ص ال�سياطني احلمر.

*وكاالت
اإيطايل، الأحد، عن تطور  ك�سف تقرير �سحفي 
جديد ب�ساأن م�ستقبل الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، 
 ’‘ “ماركا  ل�سحيفة”  ووف��ًق��ا  م��ي��لن.  اإن��رت  مهاجم 
عن  للرحيل  بقوة  ي�سعى  لوت��ارو  ف��اإن  الإ�سبانية، 
وكيل  مينديز،  خورخي  بخدمات  ا�ستعان  لذا  اإنرت، 

و�سديق كري�ستيانو رونالدو جنم يوفنتو�ص.
هما  زاراتي  ورولندو  ياك  بيتو  اأن  اإىل  واأ�سارت 
يف  معه  وم�ستمران  م�سريته،  ط��وال  اللعب  ممثل 
مينديز  مع  لوت��اور  تعاقد  اأن  واأو�سحت  امل�ستقبل. 
جديد،  ناٍد  عن  البحث  وهي  حم��ددة،  مبهمة  يتعلق 
لذا لن يكون خورخي وكيل مارتينيز باملعنى احلريف، 
اللعب  لنقل  تهدف  عمل  جمموعة  �سيقود  لكنه 
خارج ميلنو. وقالت ال�سحيفة، اإن رغبة لوتارو يف 

مغادرة اإنرت قدمية، لكن اللعب مل ينجح يف حتقيق 
بر�سلونة  حتركات  اأن  تبني  بعدما  �سيما  ل  هدفه، 

ال�سابقة ل�سمه جمرد �سائعات.
مايل  و�سع  يف  لي�ص  حالًيا  بر�سلونة  اأن  واأ�سافت 
من  لوت��ارو  �سم  مثل  كبرية  �سفقة  لتمويل  يوؤهله 
م�سري  �ستقرر  من  اإنرت  اإدارة  اأن  وذكرت  ميلن.  اإنرت 
اللعب، ولن ت�سمح برحيله بثمن بخ�ص، وهنا تاأتي 
تلبية  على  ق��ادر  ن��اٍد  على  العثور  يف  مينديز  مهمة 

املطالب القت�سادية للنرياتزوري.
ام��ت��لك  امل��وؤك��د  م��ن  اأن���ه  ال�سحيفة  وت��اب��ع��ت 
من  النوع  هذا  مع  التعامل  خربة  الربتغايل  الوكيل 
لوتارو  عر�ص  مت  اأنه  “ماركا”  واأكدت  املفاو�سات. 
على اأكر من ناٍد يف الفرتة املا�سية، مبا يف ذلك ريال 

مدريد، لكن مل يحدث اأي تطور ملمو�ص حتى الآن.

*وكاالت
مان�س�سرت  م��درب  �سول�سكاير،  جونار  اأويل  اأك��د 
ال�سياطني  رفقة  له  بالن�سبة  الأولوية  اأن  يونايتد، 
املدى،  طويلة  لنجاحات  الفريق  قيادة  هي  احلمر 

بدًل من اإثبات �سيء يتعلق مب�ستقبله مع الفريق.
“�سكاي  ���س��ب��ك��ة  ب��ح�����س��ب  ���س��ول�����س��ك��اي��ر  وق����ال 
�سبورت�ص”: “نعي�ص يف �سناعة تتعلق بالنتائج، وكل 
ما اأريده ملان�س�سرت يونايتد هو اأن يتطور كفريق وناد، 
الوقت،  طوال  النادي  مع  للغاية  جيد  حوار  ولدي 
عليك التفكري على املدى الق�سري والبعيد، ولن اأفكر 
قرار  كل  �سيء،  اأي  لإثبات  فر�ستي  ه��ذه  اأن  اأب��ًدا 

اأتخذه من اأجل الأف�سل ملان�س�سرت يونايتد«.
وا�سلنا  واإذا  بالنتائج،  يتعلق  “الأمر  واأ�ساف: 
التي  الفرق  جيدة،  فر�سة  لدينا  �ستكون  التطور، 
النتائج،  من  جيدة  م�سرية  حتقق  ب��ال��دوري  تفوز 

اإذا  ولكن  ال�سكوك،  به  حتيط  املو�سم  اأن  اأع��رف 
يف  نفوز  اأننا  �ستجد  م��ب��اراة،   40 اآخ��ر  اإىل  نظرت 
واح��دة،  نخ�سر  اأو  واح��دة  يف  ونتعادل  مباراتني 
“انظروا  وتابع:  امل�ستوى«.  ثبات  نكت�سب  وبالتايل 
اإىل الح�سائيات منذ ان�سمام برونو )فرينانديز(، 
كانون  يناير/  �سهر  يف  برينلي  اأم��ام  اخل�سارة  منذ 
�سوى  منا  اأك���ر  نقاطا  ف��ري��ق  يح�سد  مل  ال��ث��اين، 
نبداأ  مل  نعم  نتح�سن،  نحن  وب��ال��ت��ايل  ليفربول، 
وه��ذا  ال��ف��رق،  بع�ص  مثل  جيدة  ب�سورة  ال���دوري 
فرتة  وج���ود  وع���دم  الأوروب���ي���ة  امل�ساركة  ب�سبب 
على  وا�سلنا  واإذا  قدرتنا،  نظهر  والآن  حت�سريية، 

هذا النحو، �سرنتقي يف جدول الرتتيب«.
واأمت: “هذا مو�سم ي�سعب توقعه، والأمر الأهم 
هو احلفاظ على العقلية املنا�سبة، ميكن امل�ساحمة يف 

اأي خطاأ طاملا متلك العقلية ال�سحيحة”.

الرمثا يدخل معركة المنافسة.. 
والوحدات يواصل الترنح

فيرناندينيو يستعد للرحيل 
عن مانشستر سيتي

مانشستر يونايتد يراقب 
مدافعه السابق

صديق رونالدو بوابة
 هروب الوتارو من اإلنتر

سولسكاير: ليفربول فقط من 
يتفوق علينا منذ يناير
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*بغداد
الحتادية،  ال�سرطة  من  قوة  و�سلت 
جنوبي  ق��ار  ذي  حمافظة  اإىل  الأح����د، 
ال��وزراء،  رئي�ص  اأوام��ر  على  بناء  العراق، 
اأعمال  خلفية  على  الكاظمي،  م�سطفى 
واأدت  املحافظة،  يف  اندلعت  التي  العنف 

اإىل �سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى.
يف  عربية  نيوز  �سكاي  مرا�سل  واأف��اد 
بغداد اأن القوة الأمنية موؤلفة من فوجني 
ومهمتها  الحت��ادي��ة،  ال�سرطة  ق��وات  من 

�سبط الأمن يف ذي قار.
وكان الكاظمي قد اأعلن يف وقت �سابق 
ت�سكيل جلنة عليا برئا�سة م�ست�سار الأمن 
على  للإ�سراف  الأعرجي،  قا�سم  الوطني، 

اإدارة املحافظة.
يقل  ل  ما  واأ�سيب  اأ�سخا�ص   7 وقتل 
عن 90 اآخرين يف �سدامات بني متظاهرين 
واآخرين  العراقية  للحكومة  معار�سني 
مقتدى  ال�سدري،  التيار  لزعيم  موؤيدين 
ال�سدر، مبدينة النا�سرية، مركز حمافظة 
الطرفني  بني  امل�سادمات  وكانت  قار.  ذي 
م�ستمرة  وظ��ل��ت  اجل��م��ع��ة  ان��دل��ع��ت  ق��د 

حركة  اأن�����س��ار  ب��ني  ال�سبت،  �سباح  حتى 
 ،2019 اأكتوبر  يف  ب��داأت  التي  الحتجاج، 
للنزول  موؤيديه  دعا  الذي  ال�سدر  واأن�سار 

لل�سارع، يف ا�ستعرا�ص للقوة ال�سيا�سية قبل 
النتخابات الربملانية املبكرة العام املقبل.

ال�سدر  اأن�����س��ار  امل��ت��ظ��اه��رون  وي��ت��ه��م 
يف  خيامهم  واإح��راق  عليهم  النار  باإطلق 

مكان جتمعهم الرئي�سي يف �ساحة احلبوبي، 
قائد  ال�سلطات  واأقالت  النا�سرية.  و�سط 
حكومية  جلنة  ت�سكيل  املدينة،  �سرطة 
حظرا  وفر�ست  العنف،  باأعمال  خا�سة 

للتجول طوال الليل يف النا�سرية.
اإجراءات  اأخرى  مدن  اتخذت  وكذلك 
اأمنية، حيث فر�ست الكوت والعمارة �سمال 

قيودا جديدة على احلركة.

*وكاالت 
اأم����رت وا���س��ن��ط��ن ح��ام��ل��ة ال��ط��ائ��رات 
الأم��ريك��ي��ة »ي���و اإ�����ص اإ�����ص ن��ي��م��ي��ت��ز« مع 
بالعودة  احلربية  ال�سفن  من  جمموعتها 
با�سم  ناطقة  لكن  اخلليج،  منطقة  اإىل 
البحرية الأمريكية نفت، ال�سبت، اأن تكون 
هذه العودة مرتبطة باأي »تهديدات« بعد 

اغتيال عامل نووي اإيراين.
وت�ساعد التوتر يف املنطقة ب�سكل كبري 
زاده،  فخري  حم�سن  اغتيال  عملية  بعد 
اجلمعة، التي مل يتبنها اأحد حتى الآن، اإل 

اأن اإيران حّملت اإ�سرائيل احلليفة الوثيقة 
للوليات املتحدة امل�سوؤولية.

واأف�����ادت ال��ن��اط��ق��ة ب��ا���س��م الأ���س��ط��ول 
باأن  ريباريت�ص،  ريبيكا  اخلام�ص،  الأمريكي 
عودة جمموعة ال�سفن احلربية، الأربعاء، 
اإ���ص  اإ���ص  “يو  ال��ط��ائ��رات  حاملة  بقيادة 
بالطاقة  دفع  بنظام  تعمل  التي  نيميتز”، 
“تهديدات  ب��اأي  مرتبطا  لي�ص  النووية 
“مل تكن هناك  حمددة«. وقالت يف بيان: 
تهديدات حمددة اأدت اإىل عودة جمموعة 

حاملة الطائرات نيميتز الهجومية«.

نيميتز  “عودة  اأن  ريباريت�ص  واأ�سافت 
يف  البقاء  على  �سنتكوم  قدرة  حول  ترتكز 
و�سع ال�ستعداد واجلاهزية للحفاظ على 

ال�ستقرار والأمن الإقليميني«.
اإن  �سابق  وق��ت  يف  البنتاغون  وق���ال 
املجموعة �ستوؤمن الدعم القتايل والغطاء 
الأمريكيني  اجلنود  اآلف  �سحب  مع  اجلوي 
يناير  منت�سف  يف  واأفغان�ستان  العراق  من 

باأمر من الرئي�ص دونالد ترامب.
من  ج��ن��دي  األ��ف��ي  �سحب  يتم  و���س��وف 
يجعل  م��ا  ال��ع��راق،  م��ن  و500  اأفغان�ستان 

نحو  املنت�سرين  اجلنود  من  املتبقي  العدد 
2500 يف كل بلد. وان�سم الأ�سطول، الذي 
تقوده نيميتز، اإحدى اأكرب ال�سفن احلربية 
يف العامل، اإىل اأ�سرتاليا والهند واليابان يف 

مناورات مقررة يف بحر العرب.
على  اخلام�ص  الأ�سطول  ح�ساب  واأظهر 
نيميتز  من  تقلع  ملقاتلت  �سورا  “توتري” 

للقيام بطلعات جوية، ال�سبت.
الطائرات  حاملة  جمموعة  وتتكون 
و�سرب  مدمرات  واأ�سطول  طراد  من  عادة 

طائرات مقاتلة.

*إقليم تيغراي
لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  زعيم  ق��ال 
غربمكئيل،  دبر�سيون  اإثيوبيا،  يف  تيغراي 
قتال  �ستوا�سل  قواته  اإن  ال�سبت،  م�ساء 
�ساعات  بعد  وذل��ك  الإثيوبية،  احلكومة 
العمليات  اكتمال  اأبابا  اأدي�ص  اإع��لن  من 

الع�سكرية للجي�ص يف الإقليم.
لن  “وح�سيتهم  ر�سالته  يف  واأ���س��اف 
ه��وؤلء  حماربة  على  اإ���س��رارا  اإل  تزيدنا 

الغزاة حتى النهاية«،
الأم��ر  “بالتاأكيد.  دبر�سيون:  وق��ال 
يتعلق بالدفاع عن حقنا يف تقرير امل�سري«.

ال��وزراء  رئي�ص  ق��ال  �سابق،  وق��ت  ويف 
ال�سرطة  اإن  علي،  اأحمد  اآب��ي  الإثيوبي، 
تبحث عن قادة اجلبهة واإنه �سيتم القب�ص 

عليهم وتقدميهم للمحاكمة.
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  اأن  واأ����س���اف 
بعد  وذل���ك  اكتملت،  ت��ي��غ��راي  اإق��ل��ي��م  يف 
القوات  �سيطرة  اإعلنه  من  وجيزة  فرتة 
مقلي  مدينة  على  كامل  ب�سكل  الحتادية 

عا�سمة الإقليم.
“تويرت”:  ع��ل��ى  اأح��م��د  اآب����ي  وق����ال 
واأوقفنا  اأكملنا  اأننا  اأعلن  اأن  “ي�سرين 
تيغراي.  اإقليم  يف  الع�سكرية  العمليات 
ب�سكل  الآن  ت�سيطر  الحتادية  احلكومة 

كامل على مدينة مقلي«.
وذكر رئي�ص الوزراء، الذي و�سف هجوم 
القانون  ل�ستعادة  عملية  باأنه  احلكومة 
الحتادية  ال�سرطة  “�ستوا�سل  والنظام: 
اجلبهة  جمرمي  اعتقال  يف  مهمتها  الآن 
اإىل  وتقدميهم  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية 

املحكمة«.
م���ن �سحة  ال��ت��ح��ق��ق  ال�����س��ع��ب  وم����ن 
ن��ظ��را لنقطاع  الأط����راف  ك��ل  ادع����اءات 
باملنطقة،  والإنرتنت  الهاتفية  الت�سالت 
على  م�سددة  قيود  فر�ص  اإىل  بالإ�سافة 

دخول الإقليم منذ بدء القتال.
ال�سعبية  اجلبهة  احلكومة  واأع��ط��ت 
املا�سي،  الأح���د  مهلة،  تيغراي  لتحرير 
لإلقاء ال�سلح اأو مواجهة هجوم على مقلي، 

وانق�ست هذه املهلة يوم الأربعاء.
ومن املعتقد اأن اآلفا لقوا حتفهم خلل 
األف   43 نحو  فر  كما  ال�سهر،  هذا  القتال 

لجئ اإىل ال�سودان املجاور.
ويقع اإقليم تيغراي على حدود اإريرتيا 
يف  ت�سعيد  حدوث  من  قلقا  ال�سراع  واأث��ار 
جميع اأنحاء البلد، التي يبلغ عدد �سكانها 

115 مليون ن�سمة اأو يف املنطقة.
تيغراي  زع��م��اء  اأح��م��د  اآب���ي  وي��ت��ه��م 
للقوات  قاعدة  مبهاجمة  احل��رب  باإ�سعال 
وت��ق��ول اجلبهة  الإق��ل��ي��م،  الإث��ي��وب��ي��ة يف 
كان  الهجوم  اإن  تيغراي  لتحرير  ال�سعبية 

�سربة ا�ستباقية.
ال�سلم  مبعوثي  اأح��م��د  اآب���ي  واأب��ل��غ 
�ستحمي  حكومته  اأن  اجلمعة،  الأف��ارق��ة، 
يعترب  اأنه  اإىل  م�سريا  تيغراي،  يف  املدنيني 
ال�سراع �ساأنا داخليا ورف�ست حكومته حتى 

الآن حماولت الو�ساطة.
من جانبه، قال زعيم اجلبهة ال�سعبية 
“ق�سف  حتت  مقلي  اإن  تيغراي  لتحرير 

الإثيوبي  اجلي�ص  اأن  اإىل  م�سريا  عنيف”، 
ي�ستخدم املدفعية يف الهجوم.

الإري��رتي��ي  اجلي�ص  دبر�سيون  واتهم 
خميمات  ومهاجمة  احل��دود  بعبور  اأي�سا 
اللجئني يف تيغراي للقب�ص على اللجئني 

الذين فروا من اإريرتيا يف املا�سي.
ال�سامي  املتحدة  الأمم  مفو�ص  وق��ال 
ل�سوؤون اللجئني، فيليبو غراندي، ال�سبت، 
اإنه ي�سعر بقلق عميق اإزاء 100 األف لجئ 
غري  بتقارير  �سماه  وما  اإثيوبيا  يف  اإريرتي 

موؤكدة عن اأعمال عنف �سدهم.
وه��ن��اك ع����داء ���س��دي��د ب��ني اإري��رتي��ا 
التي  تيغراي،  لتحرير  ال�سعبية  واجلبهة 
احلرب  ن�سبت  عندما  اإثيوبيا  حتكم  كانت 
لكن  و2000،   1998 ب��ني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اأحمد  واآب��ي  اإريرتيا  بني  جيدة  العلقات 

علي.
اتهامات  الإثيوبية  احلكومة  وتنفي 
اجلبهة ال�سعبية باأن هناك قوات اإرتريية 

تنفذ عمليات داخل اإثيوبيا.

*واشنطن
اأعلنت املحكمة العليا يف ولية بن�سلفانيا 
الأمريكية، م�ساء ال�سبت، رف�ص ق�سية ُطالب 
نتائج  باإلغاء  ترامب،  دونالد  الرئي�ص  فيها، 
اأنها  بذريعة  الربيد  عرب  القادمة  الأ�سوات 

و�سيلة غري د�ستورية للت�سويت.
بن�سلفانيا  يف  ال�ستئناف  حمكمة  واأكدت 
اأنه “حتى لو �سحبت من بايدن كل الأ�سوات 
لن  ذلك  فاإن  ترامب،  حمامو  فيها  طعن  التي 
باأغلبية  الدميقراطي  املر�سح  فوز  يف  يوؤثر 

اأ�سوات الولية«.
الأ�سوات  فرز  اإعادة  انتهت  ال�سياق،  ويف 
ميلووكي،  يف  ترامب  حملة  بها  طالبت  التي 
بح�سول  وي�سكون�سن،  بولية  مقاطعة  اأكرب 

بايدن على املزيد من الأ�سوات.
حملة  تطعن  اأن  املتوقع  م��ن  ي���زال  ول 
ولية  يف  الإجمالية  النتيجة  على  ترامب 
املقرر  وم��ن  مي��ر.  ال��وق��ت  لكن  وي�سكون�سن، 

الرئا�سية،  نتيجتها  على  الولية  ت�سدق  اأن 
الثلثاء.

ر�سمي  ب�سكل  جورجيا  ان�سمت  وبدورها، 

خ�سرها  التي  احلا�سمة  ال��ولي��ات  لقائمة 
منت�سرا  بايدن  عن  الإع��لن  مت  فقد  ترامب، 

فيها بعد اإعادة فرز الأ�سوات يف النتخابات.
التي  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  امل��ع��رك��ة  اأن  وي��ب��دو 

يخو�سها ترامب للطعن يف نتائج النتخابات 
فحتى  ف��ري��ق��ه،  ملخططات  وف��ق��ا  مت�سي  ل 
ال��دع��اوى  م��ن  �سل�سلة  ال��رج��ل  خ�سر  الآن 

الق�سائية.

*إدلب
الإن�سان،  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ق��ال 
مقاتلت  نفذتها  جويتني  غارتني  اإن  الأحد، 
جبل  يف  م�����س��ون  ق��ري��ة  ا�ستهدفتا  رو���س��ي��ة 
حتليق  مع  بالتزامن  اإدل��ب،  جنوبي  الزاوية 
لطريان ال�ستطلع الرو�سي يف اأجواء منطقة 

جبل الزاوية وريف اإدلب الغربي.
�ساروخيا  ق�سفا  ال�سوري  املر�سد  ور�سد 
م�ستهدفة  ال�سورية،  احلكومة  قوات  نفذته 
ويف  اإدل��ب،  جنوبي  الزاوية  جبل  يف  مناطق 

�سهل الغاب �سمايل حماة.
تركيا  ع�سكريا  رت��ل  اإن  املر�سد  وق��ال 
اآل��ي��ة حمملة  ن��ح��و 25  م��وؤل��ف��ا م��ن  ج��دي��دا 
عرب  دخ��ل  ولوج�ستية،  ع�سكرية  مب��ع��دات 
اإدل��ب،  �سمايل  احل���دودي  لو�سني  كفر  معرب 
منطقة  يف  الرتكية  النقاط  نحو  متوجها 

خف�ص الت�سعيد.
قد  عربية”،  نيوز  “�سكاي  م�سادر  وكانت 

تعزيزات  بدخول  املا�سي،  الأ�سبوع  اأف���ادت 
ع�سكرية جديدة للجي�ص الرتكي اإىل منطقة 
اإدلب �سمال غربي  جبل الزاوية يف حمافظة 

حلقوق  ال�سوري  املر�سد  ذكر  ب��دوره،  �سوريا. 
لها  جديدة  نقطة  اأن�ساأت  اأنقرة  اأن  الإن�سان 
الزاوية.  جبل  منطقة  �سمن  بليون  قرية  يف 
الثانية  ه��ي  اجل��دي��دة  النقطة  اأن  واأ���س��اف 

للقوات الرتكية يف القرية ذاتها.
اإج���م���ايل ع���دد نقاط  وب���ذل���ك، ارت��ف��ع 
الت�سعيد  خف�ص  مناطق  يف  الرتكية  املراقبة 

يف �سوريا اإىل 71 نقطة.

دفع قوات عراقية إلى ذي قار 
لضبط األمن وسط مظاهرات

البحرية األميركية تكشف سبب 
عودة حاملة الطائرات للخليج

إقليم تيغراي يتحدى إثيوبيا.. 
ويتوعد بقتال »الغزاة«

المعركة القضائية.. »صدمة 
جديدة« لترامب في بنسلفانيا

غارات روسية في سوريا 
تستهدف قرية جنوبي إدلب

*رام اهلل 
مدينة  يف  ال�سرائيلي  الحتلل  بلدية  هدمت 
القد�ص املحتلة،  الحد، درجا قرب املقربة اليو�سفية 
يوؤدي اإىل باب الأ�سباط اأحد اأبواب امل�سجد الأق�سى 

املبارك.
يف  بالقد�ص  حلوة  وادي  معلومات  مركز  وق��ال 
هدمت  الح��ت��لل  جلي�ص  تابعة  جرافة  اإن  بيان، 
الدرج بذريعة ادخال معدات اإىل املقربة اليو�سيفية 
امل�سجد  �سرق  �سمال  الأ�سباط  باب  ملقربة  املل�سقة 
اإن  حلوة،  وادي  معلومات  مركز  واأ�ساف  الأق�سى. 
مب�سح  �سرعوا  الحتلل  لبلدية  تابعني  م�ساحني 
بو�سع  وق��ام��وا  هناك  ال�سلمية  امل��ق��ربة  اأرا���س��ي 
اأو  ال��درج  اأه��داف هدم  املكان ومل تعرف  علمات يف 

�سلطات  وكانت  الأ�سباط.  باب  منطقة  يف  يجري  ما 
الحتلل اأعلنت اأنها �ست�سع اأعمدة ا�سمنتية خا�سة 
البلدة  ق��رب  اإقامته  تنوي  فريك”  “تل  مب�سروع 
على  يطل  ال��ذي  الزيتون  جلبل  و�سول  القدمية، 

امل�سجد الأق�سى بالقد�ص املحتلة.
الح��ت��لل  ج��راف��ات  �سرعت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
ال�سرائيلي اليوم، باأعمال جتريف مل�ساحات وا�سعة 
الرا�ص  مبنطقة  الفل�سطينيني  املواطنني  اأرا�سي  من 

غرب مدينة �سلفيت �سمال ال�سفة الغربية املحتلة.
زبيدي  الكرمي  عبد  �سلفيت  بلدية  رئي�ص  وقال 
يف بيان، اإن الهدف من اأعمال التجريف اإقامة بوؤرة 
على  املقامة  ارائيل  مل�ستوطنة  حماذية  اإ�ستيطانية 

ارا�سي املواطنني. 

*القاهرة 
اأك���دت اجل��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة، اأن اأي���ة حم��اولت 
للنق�سا�ص على حقوق ال�سعب الفل�سطيني وجتاهل 
الدولية  ال�سرعية  وقرارات  الدويل  القانون  مبادئ 

ماآلها الف�سل.
العربية  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام  الأم���ني  وق���ال 
مبنا�سبة  الأحد،  وجهها،  كلمة  يف  الغيط  اأبو  اأحمد 
ال�سعب  م��ع  للت�سامن  ال��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��ال 
اأو  واقع  اأم��ٍر  فر�ص  نحو  توّجه  اأي  اأن  الفل�سطيني، 
املبادئ  هذه  مع  تتما�سى  ل  وُخطط  ُمبادرات  طرح 
ال�سلم  لعملية  ال��دول��ي��ة  وامل��رج��ع��ي��ات  والأ���س�����ص 
القائمة على مبداأ الأر�ص ُمقابل ال�سلم ووفق روؤية 
و�سيبقى  املا�سي،  من  وُت�سبح  �ستنتهي  الدولتني،  حل 
باأي  اأو  بالتقادم  ي�سقط  ل  ثابًتا  الفل�سطيني  احلق 

و�سيلة اأُخرى.
على  العربية  الدول  جامعة  حر�ص  على  و�سدد 

اإحياء اليوم العاملي للت�سامن مع ال�سعب الفل�سطيني 
الفل�سطينية  الق�سية  مركزية  على  تاأكيًدا  �سنوًيا، 
بتحّمل  اجلميع  مطالبا  العربية،  للأمة  بالن�سبة 
امل�سوؤولية جتاه ال�سعب الفل�سطيني وق�سيته العادلة 
يف  العاملة  الدولية  املوؤ�س�سات  دعم  يف  وال�ستمرار 

جمال الإغاثة ويف ُمقدمتها وكالة “الأونروا«.
م���ن ج��ه��ت��ه، اأك�����د ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة امل��رك��زي��ة 
ال�سعب  ���س��م��ود  اأن  زك���ي،  ع��ب��ا���ص  حل��رك��ة)ف��ت��ح( 
كافة  من  بالرغم  اأر�سه،  على  م�ستمر  الفل�سطيني 
التحديات واجلرائم، التي ترتكبها دولة الحتلل 

ال�سرائيلي بحق اأر�سه مقد�ساته وممتلكاته.
بالزام  العامل  دول   ، اليوم  بيان  يف  زكي  وطالب 
بدولة  والع����رتاف  ال���دويل،  بالقانون  اإ���س��رائ��ي��ل 
القد�ص،  وعا�سمتها   67 ع��ام  ح��دود  على  فل�سطني 
عبا�ص،  حممود  الفل�سطيني  الرئي�ص  روؤي��ة  وتبني 

لإقامة �سلم عادل و�سامل يف املنطقة. 

*رام اهلل 
قال القن�سل الربيطاين العام يف مدينة القد�ص 
راف�ص  اإن موقف بلده  املحتلة فيليب هول، الحد، 
ل�سيا�سة ال�ستيطان الإ�سرائيلي يف ال�سفة الغربية، 

مبا فيها القد�ص.
واأكد القن�سل الربيطاين يف بيان، اأن امل�ستوطنات 
غري  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلية 
ونحن  ال�سلم،  حتقيق  اأمام  عائقًا  وُت�سكل  قانونية، 
�سرورة  حول  الإ�سرائيليني،  مع  ب�سراحة  نتحدث 
لل�سلم،  فر�سة  لإعطاء  امل�ستوطنات،  بناء  وق��ف 

وحتقيق حل الدولتني.
الدعم  بتقدمي  ملتزمة  بريطانيا  اإن  وا���س��اف 
الفل�سطينية،  للحكومة  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
طموح  وحتقيق  الدولة،  موؤ�س�سات  بناء  يف  لت�ستمر 

واإنها  خا�سة  م�سريه،  بتقرير  الفل�سطيني  ال�سعب 
كورونا،  وب��اء  ب�سبب  كبرية،  مالية  مع�سلة  واجهت 
الإدارة  موافقة  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�سيا�سي،  وال��و���س��ع 

الأمريكية على خطة ال�سم.
دعمها  يف  م�ستمرة  بريطانيا  اأن  ه��ول  واو���س��ح 
من  ترجمته  ومت  الفل�سطيني،  لل�سعب  ال�سيا�سي 
خلل رف�سها نقل �سفارتها من تل اأبيب اإىل القد�ص، 
تقدمي  يف  م�ستمرة  وه��ي  ال�����س��م،  خلطة  ورف�سها 
وتقدمي  الفل�سطيني،  لل�سعب  القت�سادي  الدعم 
وت�سغيل  غ���وث  ل��وك��ال��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  امل�����س��اع��دات 
وامل�ساعدات  )الأون���روا(،  الفل�سطينيني  اللجئني 
اإ�سافة  الفل�سطينية،  للحكومة  املختلفة  باأ�سكالها 
املجالني  يف  �سيما  ل  جم��الت،  عدة  يف  التعاون  اإىل 

املعريف والثقايف.

*لندن
من  الآلف  اإع��دام  الربيطانية  احلكومة  قررت 
اإنفلونزا  تف�سي  اكت�ساف  بعد  الرومي،  الديك  طيور 
ما  وفق  اإجنلرتا،  �سمال  يف  امل��زارع  اإحدى  يف  الطيور 

اأفاد مرا�سل �سكاي نيوز عربية يف لندن، الأحد.
الأط��ب��اء  ك��ب��رية  م��ي��دمل��ي�����ص،  كري�ستني  وق���ال 
الطيور  اإنفلونزا  “تاأكد وجود  بيان:  البيطريني، يف 
الرومي بالقرب  لت�سمني الدجاج  يف مزرعة جتارية 
هذه  وكانت  يورك�ساير”.  �سمال  نورثالريتون،  من 

الإنفلونزا من �سللة اإت�ص5 اإن8.
اآلف و500  اإعدام 10  �سيتم  اأنه  البيان  واأ�ساف 
طائر يف املزرعة، للحد من انت�سار املر�ص، م�سريا اإىل 

اأن املخاطر على ال�سحة العامة منخف�سة للغاية.

خطرا  ي�سكل  ل  املر�ص  تف�سي  اأن  البيان  وذك��ر 
عدم  و�سط  التطور  هذه  وياأتي  الغذاء.  �سلمة  على 
حالت  يف  املتزايد  الرت��ف��اع  من  بعد  البلد  تعايف 
الإ�سابة بفريو�ص كورونا، ويف ظل حتذير من موجة 
�سابق  وقت  ويف  املقبل.  العام  مطلع  للفريو�ص  ثالثة 
دومينيك  الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  قال  الأح��د، 
راب، اإن بريطانيا تواجه خطر التعر�ص ملوجة ثالثة 
تتبع  مل  اإذا  كورونا،  بفريو�ص  الإ�سابة  ح��الت  من 
يف  ال�سحيح  بال�سكل  بالإغلق  املتعلقة  القيود  نهج 
الأ�سابيع املقبلة. واأ�ساف راب يف حديث ملحطة )بي.
بي.�سي( عند �سوؤاله عن احتمال عودة ظهور “موجة 
ثالثة” من احلالت يف يناير وفرباير املقبلني: “ثمة 

خطر من ذلك )اإذا( مل نحقق التوازن ال�سحيح”.

االحتالل يهدم درجا
 يؤدي إلى باب األسباط

الجامعة العربية: أي محاولة لالنقضاض على 
حقوق الشعب الفلسطيني مآلها الفشل

القنصل البريطاني في القدس يؤكد 
رفض بالده لالستيطان بالضفة والقدس

بريطانيا تعدم اآلالف من الديك 
الرومي بسبب إنفلونزا الطيور


