
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

الثنني   12  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  28  كانون الأول  2020 م - العدد  5556    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

29 وفاة و1590 إصابة و2863 حالة شفاء

كورونا المتحور يصل 
إلى المملكة

الخصاونة يتسلم التقرير السنوي 
لهيئة مكافحة الفساد

االنباط-وكاالت

امل���ن���زل  ه������ذا  يف  ول�������دت  اأرح����������ل..  “لن 
ي��ه��ددين خطر  وال���ي���وم  ع���ام���اً..  �سبعني  ق��ب��ل 

يخطط  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��ال  لأن  الت�سرد 

اآخر يف حي  85 منزًل  لا�ستياء عليه وعلى 

���س��ل��وان ج��ن��وب امل�سجد  ب��ب��ل��دة  ال��ه��وى  ب��ط��ن 

الأق�������س���ى.. ن��ك��ب��ة ج���دي���دة ل��ع�����س��رات الأ����س���ر 

من  الح��ت��ال  �سيهجرها  التي  الفل�سطينية 

وتطويق  ال�ستيطان  عمليات  لتو�سيع  احل��ي 

الأق�سى من اجلهة  وامل�سجد  القدمية  البلدة 

بامل�ستوطنات”. اجلنوبية 

ن��وال  الفل�سطينية  امل�سنة  ق��ال��ت��ه  م��ا  ه��ذا 

الأ�سر  ع�سرات  اأن  مبينة  �سانا  ملرا�سل  دوي��ك 

الح��ت��ال  اأع��ل��ن  اأن  بعد  م���اأوى  ب��ا  �ست�سبح 

ب��وؤرة  لإق��ام��ة  منازلها  على  ال�ستياء  عزمه 

ال��ذي��ن  “امل�ستوطنون  ع��ل��ي��ه��ا  ا���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

ا����س���ت���ول���وا ع��ل��ى امل����ن����ازل امل��ح��ي��ط��ة مب��ن��ازل��ن��ا 

ي��ه��ددون��ن��ا ب��ال��ق��ت��ل لإرغ���ام���ن���ا ع��ل��ى ال��رح��ي��ل 

املتفرج  ب���دور  يكتفي  ال���دويل  املجتمع  بينما 

لكننا  �ساكناً..  يحرك  اأن  دون  ماأ�ساتنا  على 

التي  مب��ن��ازل��ن��ا  وت�سبثنا  ���س��م��ودن��ا  �سنوا�سل 

لاحتال  ن�سمح  ول��ن  اأج��دادن��ا  عن  ورثناها 

باقتاعنا من جذورنا”.

عن  يختلف  ل  دوي���ك  الفل�سطينية  ح���ال 

روت  التي  عاماً   72 الرجبي  نا�سر  اأم  جارتها 

املقد�سيني يف وجه  تفا�سيل موؤملة عن �سمود 

خمططات التهويد .

التفا�صيل �ص »8«

 خطر التهجير يتهدد 1200 فلسطيني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

كريشان يزور بلديات لواء ناعور المواصفات: مختبر لفحص والتحقق من 
االنباط- عمانعدادات الغاز والصهاريج

الإدارة  ووزي�����ر  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  زار    

بلديات   3 الأحد،  ام�س  كري�سان،  توفيق  املحلية، 

تقع �سمن لواء ناعور، وهي ناعور واأم الب�ساتني، 

وح�سبان.

وا�ستمع الوزير كري�سان، خال الزيارة، التي 

ح�سني  املهند�س  ال���وزارة،  ع��ام  اأم��ني  فيها  رافقه 

بكر  الدكتور  البلدية،  املجال�س  ومدير  مهيدات، 

ملحافظة  البلديات  هند�سة  ومديرة  الرحامنة، 

روؤ�ساء  من  الهباهبة،  رويدا  املهند�سة  العا�سمة، 

ال��ب��ل��دي��ات ال��ث��اث لأه���م الإجن�����ازات ال��ت��ي متت 

التي  ال��ت��ح��دي��ات  ال�����س��اب��ق��ة، واإىل  ال��ف��رة  خ��ال 

تواجههم يف العمل البلدي.

واأك�������د ك���ري�������س���ان، خ�����ال ال�����زي�����ارة، اأه��م��ي��ة 

الأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ت��ع��ت��ر  ال���ت���ي  ال���ب���ل���دي���ات،  دور 

���س��ي��ا���س��ي وت��ن��م��وي،  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة، ول���ه���ا دور 

اإ�سافًة اإىل دورها اخلدمي، داعيا اإىل ال�ستثمار 

البلديات،  ا�ستثمار  لإجن��اح  اخلا�س  القطاع  مع 

م����وؤك����داً اأه���م���ي���ة امل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة، وم��ط��ال��ب��اً 

املنا�سب. بال�سكل  املنح  با�ستثمار 

للبلديات،  ال�سمويل  املخطط  اأهمية  اأكد  كما 

ال��ع��ام��ة، خ��ا���س��ة يف عملية  امل�����س��ل��ح��ة  وم���راع���اة 

ي��ح�����س��ل  اأن  ال��ت��ن��ظ��ي��م وال���������س����وارع، ف���ا مي��ك��ن 

الت�سارع  مع  تتواكب  �سوارع  وجود  بدون  تنظيم 

العمراين، موؤكداَ عدم تفتيت ملكية الأرا�سي.

عمال  اإىل  زي��ارت��ه،  خ��ال  كري�سان،  وا�ستمع 

الوطن واأهم مطالبهم، و�سرورة دعمهم.

ال�سواعري،  زاي��د  ن��اع��ور،  بلدية  رئي�س  وق��ال 

على  ال�سابقة  ال��ف��رة  خ��ال  عملت  البلدية  اإن 

ب�  ت��ق��در  امل��دي��ون��ي��ة  ك��ان��ت  ال��ن��ف��ق��ات، حيث  �سبط 

2 م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع��ن��د اإ���س��ت��ام امل��ج��ل�����س ال��ب��ل��دي 

من  باملئة   24 املوظفني  روات��ب  وت�سكل  احل��ايل، 

اأجنزت  البلدية  اأن  البلدية حالياّ، مبينا  موازنة 

80 ب��امل��ئ��ة م��ن اأع���م���ال ت�����س��ري��ف امل���ي���اه. وط��ال��ب 

ال�سمويل،  املخطط  اإجن��از  على  العمل  ب�سرورة 

وت���وزي���ع امل��ن��ح ع��ل��ى اأ���س�����س وا���س��ح��ة، وم��راج��ع��ة 

الأبنية. قانون 

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

الأردنّية  واملقايي�س  املوا�سفات  اأّكدت موؤ�س�سة 

والتحقق  وفح�س  ملعايرة  خمتر  اإن�ساء  عزمها 

من عدادات الغاز وعدادات �سهاريج الغاز، وذلك 

التحتّية  بنيتها  لتطوير  املوؤ�س�سة  �سعي  اإط��ار  يف 

�سامة  ل�سمان  وامل��ع��اي��رة  الفح�س  وخم��ت��رات 

وج����ودة امل��ن��ت��ج��ات امل��ط��روح��ة يف الأ����س���واق ومنع 

الغ�س واحلفاظ على حقوق امل�ستهلكني.

واأو�����س����ح����ت امل���وؤ����س�������س���ة، يف ب���ي���ان ل���ه���ا ام�����س 

ع��دادات وخزانات  الرقابة على قطاع  اأن  الأح��د، 

اإىل  بدخولها  ال�سماح  قبل  تبداأ  الغاز  و�سهاريج 

هذه  ح�سول  م��ن  التحقق  ع��ر  املحلية  ال�����س��وق 

�سهادات  على  واخل��زان��ات  وال�سهاريج  ال��ع��دادات 

معتمدة،  دول��ي��ة  خم��ت��رات  ع��ن  ���س��ادرة  فح�س 

ال�سهادات  ه��ذه  �سّحة  م��ن  اأي�سا  التحقق  ويتم 

وال�سهاريج  العدادات  هذه  باإدخال  ال�سماح  قبل 

ع��دادات  ع��دد  بلغ  حيث  اململكة،  اإىل  واخل��زان��ات 

مطابقتها  من  التحقق  مّت  التي  امل�ستوردة  الغاز 

احل��ايّل  ال��ع��ام  خ��ال  الأردن���ّي���ة  الفنّية  للقواعد 

املخالف  اإدخ����ال  م��ن��ع  ع�����داداً، وج���رى   550 ن��ح��و 

منها اإىل الباد.

اإدخال هذه اخلزانات  اأنه بعد  واأ�ساف البيان 

املحلية  الأ����س���واق  اإىل  وال���ع���دادات  وال�����س��ه��اري��ج 

الرقابة  واملقايي�س  املوا�سفات  موؤ�س�سة  توا�سل 

ال��واردة  ال�سكاوى  متابعة  عر  عليها  والتفتي�س 

املوؤهلة  الفنية  كوادرها  خال  من  املوؤ�س�سة،  اىل 

وامل���درب���ة ويف ح���ال وج���ود اأي ���س��ك م��ن ق��ب��ل اأي 

مواطن .

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

اأعلن وزير ال�سحة، الدكتور نذير عبيدات، 

بال�سالة  اإ�سابة  حالتي  اكت�ساف  الأحد،  ام�س 

اجلديدة املتحورة من فريو�س كورونا لأردنيني 

قادمني من بريطانيا.

اأن احلالتني  ت�سريح  ال�سحة يف  وزير  وبني 

ال���ل���ت���ني مت اك���ت�������س���اف���ه���م���ا مت�����ت ب���ع���د ح�����س��ر 

واإجراء  وتتبعهم  املتحدة  اململكة  من  القادمني 

لهم. الفحو�سات 

هما  احلالتني  اأن  عبيدات  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 

19 من  ال�����س��ب��ت يف  ي����وم  ل���زوج���ني ق���دم���ا م���ع���اً 

ال�سحية  وحالتهما  احلالية  الأول  كانون  �سهر 

ممتازة.

وبح�سب وزير ال�سحة، يتم تطبيق اإجراءات 

تتبعهما  وي��ت��م  احلالتني  على  ال�سحي  ال��ع��زل 

ال��روت��وك��ولت  ح�سب  التق�سي  ف��رق  قبل  م��ن 

حلني  ب��الآخ��ري��ن  ب��الخ��ت��اط  لهما  ي�سمح  ول 

انتهاء فرة العزل املنزيل.

وف���اة   29 ت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ح��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 

اإ���س��اب��ة ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا امل�����س��ت��ج��ّد يف  و1590 

الإجمايل  العدد  لريتفع  الأح��د،  اليوم  اململكة 

للوفيات اإىل 3758 والإ�سابات اإىل 287946.

وت����وّزع����ت الإ����س���اب���ات اجل���دي���دة ع��ل��ى 485 

العا�سمة عّمان، و377 حالة  حالة يف حمافظة 

ال��رم��ث��ا،  21 ح��ال��ة يف  اإرب����د، منها  يف حم��اف��ظ��ة 

حالت  و108  البلقاء،  حمافظة  يف  حالة  و143 

امل���ف���رق، و95 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  يف حم��اف��ظ��ة 

ال���زرق���اء، و91 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ج��ر���س، و77 

يف  ح���ال���ة  و61  ع���ج���ل���ون،  ح���ال���ة يف حم���اف���ظ���ة 

حم��اف��ظ��ة  يف  ح���ال���ة  و56  ال���ع���ق���ب���ة،  حم���اف���ظ���ة 

و36  الطفيلة،  حمافظة  يف  حالة  و41  ال��ك��رك، 

حالة يف حمافظة ماأدبا، و20 حالة يف حمافظة 

معان، منها 3 حالت يف البرا.

رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعامي  املوجز  واأ�سار 

احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء 

بينما  حالة،   22674 اإىل  و�سل  حالّياً  الن�سطة 

دِخ����ل����ت ال���ي���وم اإىل 
ُ
ب��ل��غ ع����دد احل������الت ال���ت���ي اأ

 141 ف��ي��م��ا غ����ادرت  105 ح����الت،  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

حالة.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- عمان

ت�������س���ل���م رئ���ي�������س ال�����������وزراء ال����دك����ت����ور ب�����س��ر 

التقرير  م��ن  ن�سخة  الح��د،  ام�س  اخل�ساونة، 

عن  الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  لهيئة  ال�سنوي 

العام 2019.

مكتبه  يف  ت�سلمه  لدى  ال��وزراء  رئي�س  واك��د 

ب��رئ��ا���س��ة ال�����وزراء ���س��ب��اح ام�����س، ال��ت��ق��ري��ر من 

بح�سور  الدكتور مهند حجازي،  الهيئة  رئي�س 

الدكتور  ال���وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 

اب���راه���ي���م اجل�����ازي واع�������س���اء جم��ل�����س ال��ه��ي��ئ��ة، 

الف�ساد  ا�سكال  التزام احلكومة مبحاربة جميع 

وتعزيز  اع��ت��داءات  اي  م��ن  ال��ع��ام  امل��ال  وحماية 

للتوجيهات  تنفيذا  وال��ن��زاه��ة  ال�سفافية  قيم 

امللكي  ال��ت��ك��ل��ي��ف  ك��ت��اب  ت�سمنها  ال��ت��ي  امل��ل��ك��ي��ة 

ال�سامي وخطاب العر�س .

التفا�صيل �ص »2«

»هزيمة ترامب« و«صراع تيجراي« 
و«تفجير بيروت«.. 7 أحداث هزت 

العالم في 2020
االنباط-وكاالت

الأع������وام  م����ن  ك���غ���ريه   2020 ع�����ام  ي���ك���ن  مل 

التي  امل��ه��م��ة  ب���الأح���داث  مليئا  ك��ان  الأخ�����رى.. 

اأث���رت ع��ل��ي ح��ي��اة امل��اي��ني ح��ول ال��ع��امل ، فقد 

هو   »19 »كوفيد  امل�ستجد  كورونا  فريو�س  ك��ان 

ت�سببه  بعد  وذلك  العام  الأك��ر يف هذا  احلدث 

عن  ف�سا  �سخ�س  م��ل��ي��ون  م��ن  اأك���ر  وف���اة  يف 

78 مليونا ومن اأبرز الأحداث  اإ�سابة اأكر من 

الذي  ال�سراع  ك��ان  العام  ه��ذا  �ساهدناها  التي 

ان��دل��ع يف اإق��ل��ي��م ت��ي��ج��راي ب��اإث��ي��وب��ي��ا ، وال���ذي 

الهجمات  بعد  وذل��ك  الآلف  ت�سريد  يف  ت�سبب 

رئي�س  من  باأمر  اجلي�س  �سنها  التي  الع�سكرية 

الذين  الإقليم  �سكان  علي  احمد  اآب��ي  ال���وزراء 

اعر�سوا على قرار تاأجيل النتخابات

ال�سراع  اأن  الدولية  الإعام  و�سائل  واأكدت 

الأهلية  احل��رب  نحو  الباد  يقود  قد  امل�ستمر 

» ف��ي��م��ا دع����ت ال��ه��ي��ئ��ات وامل���ن���ظ���م���ات ال��دول��ي��ة 

اإىل ���س��رع��ة وق���ف اإط����اق ال���ن���ار وال���دخ���ول يف 

مفاو�سات للخروج من الأزمة

و���س��ه��د ه����ذا ال���ع���ام ط����اق ب��ري��ط��ان��ي��ا ع��ن 

47 ع��ام��ا من  الحت�����اد الأوروب�������ي وذل����ك ب��ع��د 

احل��ي��اة امل�����س��رك��ة ب��ع��د اأن ق���رر ال��ري��ط��ان��ي��ون 

ذلك  وج��اء   ، النف�سال   2016 ع��ام  ا�ستفتاء  يف 

و�سط مفاو�سات �سعبة ومعقدة حول م�ستقبل 

العاقات بني بروك�سل.

التفا�صيل �ص »9«

  سعيدان: نسبة االعتداء على 
خطوط المياه زادت من 10-15 % خالل 

أزمة كورونا

 مهيدات: نسعى بإستمرار لتخفيض 
أسعار االدوية على المواطن قدر االمكان

 ضجة كبيرة من المواطنين 
على طرق مدينة اربد 

االنباط-عمان

ق��ال وزي���ر امل��ي��اه وال���ري ال��دك��ت��ور معت�سم 

النقل  �سبكات  ن�سبة العتداء على  اإن  �سعيدان 

الرئي�سية وخطوط املياه داخل الحياء ما بني 

اأزم��ة  اب��ان  10-15 باملئة خ��ال ف��رة احل��ظ��ر، 

انت�سار وباء كورونا.

الدكتور  مع  حوار  خال  �سعيدان  واأ�ساف 

هاين البدري.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

وال���دواء  ال��غ��ذاء  ع��ام موؤ�س�سة  ق��ال م��دي��ر 

ت�سعى  امل��وؤ���س�����س��ة  اإن  م��ه��ي��دات  ن���زار  ال��دك��ت��ور 

ج����اه����دًة م���ن���ذ ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة درا�����س����ة واق���ع 

اأ���س��ع��ار الدوي�����ة وم��راج��ع��ت��ه��ا ب��امل��م��ل��ك��ة، على 

م��راج��ع��ة دوؤب����ة لأ���س��ع��ار الدوي�����ة يف ال�����س��وق 

املحلي، وتخفي�س ا�سعارها على املواطن قدر 

الم��ك��ان. واأ���س��اف مهيدات خ��ال ح��وار مع 

»و�سط  برناجمه  يف  ال��ب��دري  ه��اين  ال��دك��ت��ور 

امل�سكلة  اللجنة  اأن  »ف��ن«،  رادي��و  على  البلد« 

مبوجب تو�سية وزير ال�سحة.

التفا�صيل �ص »5«

االنباط حممود عبيدات

ا���س��ت��ك��ى اغ��ل��ب امل��واط��ن��ون يف م��دي��ن��ة ارب��د 

)ل��واء  ارب��د  مدينة  �سمال  يف  ي�سكنوا  وال��ذي��ن 

امل��وؤدي��ة  الرئي�سية  ال��ط��رق  ع��ل��ى   ) ك��ن��ان��ة  ب��ن��ي 

لذا اللواء من اول مدينة اربد )دوار الثقافة 

ل�سري  ت�سلح  ل  الطرق  هذه  وان   ) اللواء  اىل 

ال�����س��ي��ارات ن��ه��ائ��ي��ا م��ن احل��ف��ر وامل��ط��ب��ات وان 

بع�س  ويقول  نهائيا  تعبيدها  يتم  مل  الطرق 

امل��واط��ن��ني ن��ري��د ح��ل��ول ج���ذري���ة  ه��ل الردن 

فقط عمان ام حمافظة اربد لي�ست باحل�سبان 

���س��ت��ب��ق��ى م��دي��ن��ة ارب���د  امل���وازن���ة واىل م��ت��ى  يف 

مهم�سة.

التفا�صيل �ص »4«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط-عمان

 دعا املركز الوطني للأمن واإدارة االأزمات 

املواطنني االأردنيني واملقيمني داخل اململكة، 

كوفيد   ( ك��ورون��ا  مطعوم  بتلقي  الراغبني 

النظر عن نوعه، اإىل الت�سجيل  بغ�ض   )19
https:// االل���ك���رتوين:)  ال��راب��ط  ع��ل��ى 

.)/vaccine.jo/cvms
ال��ت�����س��ج��ي��ل  اأن ع��م��ل��ي��ة  امل���رك���ز  واأو�����س����ح 

امل�سجلني  وباإمكان  للجميع،  متاحة  �ستكون 

حت��دي��د م��ك��ان تلقي امل��ط��ع��وم، م��ع احلر�ض 

امل�سجلني  خ�سو�سية  على  املحافظة  على 

والتعامل مع بياناتهم ب�سرية تامة.

وق��ت  اأع��ل��ن��ت يف  ال�����س��ح��ة  وزارة  وك���ان���ت 

الت�سجيل،  ب�سهولة  يتميز  املوقع  اأن  �سابق 

بحيث  الوطني،  وال��رق��م  اال���س��م  با�ستخدام 

اإر���س��ال  الت�سجيل  عملية  اك��ت��م��ال  بعد  يتم 

ر�سالة ن�سية لكل �سخ�ض �سجل عربه ممن 

ان��ط��ب��ق��ت ع��ل��ي��ه ال�����س��روط اخل��ا���س��ة بتلقي 

املطعوم ومكان تلقي املطعوم حال و�سوله.

ودع�����ت ال��������وزارة امل���واط���ن���ني وامل��ق��ي��م��ني 

ال����راغ����ب����ني يف ت���ل���ق���ي امل���ط���ع���وم ب���امل���ب���ادرة 

اإدخ��ال  من  والتاأكد  امل��وق��ع،  على  للت�سجيل 

فور  معها  التعامل  لي�سهل  بدقة  بياناتهم 

كانون  �سهر  نهاية  للمملكة  املطعوم  و�سول 

ثاين املقبل اأو بداية �سهر �سباط الذي يليه.

 االنباط-عمان

في�سل  االأعيان  جمل�ض  رئي�ض  التقى 

ال��ف��اي��ز، ام�����ض االأح�����د، يف م��ك��ت��ب��ه ب���دار 

جم��ل�����ض االع���ي���ان ال�����س��ف��ري ال��ق��رب���س��ي 

لدى اململكة، ميخالي�ض ايوانو.

وب���ح���ث اجل���ان���ب���ان اوج�����ه ال��ع��لق��ات 

الثنائية بني االردن وقرب�ض يف خمتلف 

امل�����ج�����االت، ب���ح�������س���ور م�������س���اع���د رئ��ي�����ض 

املجل�ض املهند�ض وجيه عزايزة.

الثنائية  العلقات  عمق  الفايز  واأكد 

بني البلدين ال�سديقني وحر�ض االردن 

ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ت��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا مب���ا ي��خ��دم 

املجاالت  يف  وخا�سة  امل�سرتكة  امل�سالح 

والربملانية. والتجارية  اال�ستثمارية 

وج�����رى خ����لل ال���ل���ق���اء ا���س��ت��ع��را���ض 

مل��ج��م��ل االو����س���اع ال���راه���ن���ة يف امل��ن��ط��ق��ة 

ال��ع��ادل وال�سامل  اي��ج��اد احل��ل  واه��م��ي��ة 

التعاون  وتعزيز  الفل�سطينية،  للق�سية 

امل�سرتك يف مواجهة جائحة كورونا .

من جهته، اأ�ساد ال�سفري ايوانو بعمق 

مبينا  االردن��ي��ة،  القرب�سية  ال��ع��لق��ات 

مبختلف  عليها  والبناء  تعزيزها  اهمية 

التوا�سل  اإدام���ة  على  والعمل  امل��ج��االت 

وال���ت�������س���اور ب���ني ال��ب��ل��دي��ن يف امل���ج���االت 

كافة.

االنباط-عمان

 ت����وق����ع ع�������س���و ال���ل���ج���ن���ة ال���وط���ن���ي���ة 

ل����لأوب����ئ����ة، ال���دك���ت���ور ب�������س���ام ح���ج���اوي، 

العام  من  اعتبارا  اجلمعة،  حظر  اإل��غ��اء 

اإل��غ��اء  “اأتوقع  ح��ج��اوي،  وق���ال  امل��ق��ب��ل. 

التجول،  �ساعات  واإطالة  حظر اجلمعة، 

اأن  واأو���س��ح  املقبل”.  ال��ع��ام  م��ن  اعتبارا 

ال��ت��ج��ول ق��د مت��ت��د ح��ت��ى ال�ساعة  ف���رتة 

وب��نينّ  الليل.  من�سف  م��ن   12 اأو   11
اإج��راء  اأي�سا،  املتوقع  من  اأن��ه  ح��ج��اوي، 

اأن  اإىل  ه  ون��ونّ للقطاعات.  تدريجي  فتح 

كافة هذه االإجراءات، �ستخ�سع للتقييم 

م���ن ق��ب��ل احل���ك���وم���ة ،ب�����س��ك��ل م�����س��ت��م��ر. 

اإىل ذل����ك، ي��ت��وق��ع ح���ج���اوي، ان��خ��ف��ا���ض 

االإ����س���اب���ات ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا، ال�����س��ه��ر 

يوميا،  اإ�سابة  األف  من  اأقل  اإىل  املقبل، 

والوفيات اإىل اأقل من 5 يوميا. واعترب 

�سي�سجع  امل��ت��وق��ع،  االن��خ��ف��ا���ض  ه���ذا  اأن 

اإىل ف��ت��ح امل��دار���ض وف��ق اأ���س�����ض حم��ددة، 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  م��ع  بالتعاون 

وذلك بح�سب اإذاعة حياة.

االنباط- عمان

 ب��ح��ث ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين مع 

ال�سي�سي،  عبدالفتاح  امل�سري  الرئي�ض  اأخيه 

التي  املتينة  االأخوية  العلقات  االأح��د،  ام�ض 

يف  وامل�ستجدات  ال�سقيقني،  البلدين  جتمع 

املنطقة.

على  هاتفي،  ات�سال  خ��لل  التاأكيد،  ومت 

م��وا���س��ل��ة ال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ت�����س��اور ال��وث��ي��ق بني 

البلدين حيال خمتلف الق�سايا ذات االهتمام 

امل�������س���رتك، و�����س����رورة اال���س��ت��م��رار يف ت��ع��زي��ز 

التعاون الثنائي يف املجاالت كافة.

ووج�����ه ج���لل���ة امل���ل���ك، خ����لل االت�������س���ال، 

ال���دع���وة الأخ���ي���ه ال��رئ��ي�����ض امل�����س��ري ل���زي���ارة 

االأردن، الذي اأعرب بدوره عن تقديره لهذه 

الدعوة واحلر�ض على تلبيتها.

إدارة األزمات تدعو الراغبين بالحصول 
على لقاح كورونا إلى التسجيل

رئيس مجلس األعيان يلتقي 
القبرصي السفير 

توقع إلغاء حظر الجمعة وتمديد 
ساعات التجول

الملك يوجه دعوة للرئيس 
المصري لزيارة األردن 

 االنباط-عمان

������دت م��وؤ���س�����س��ة امل��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����ض  اأكنّ

������ة ع���زم���ه���ا اإن�������س���اء خم���ت���رب مل��ع��اي��رة  االأردن������ينّ

وفح�ض والتحقق من عدادات الغاز وعدادات 

املوؤ�س�سة  �سعي  اإطار  يف  وذلك  الغاز،  �سهاريج 

الفح�ض  التحتينّة وخمتربات  بنيتها  لتطوير 

املنتجات  وج���ودة  ���س��لم��ة  ل�سمان  وامل��ع��اي��رة 

واحلفاظ  الغ�ض  ومنع  االأ�سواق  يف  املطروحة 

امل�ستهلكني. على حقوق 

واأو���س��ح��ت امل��وؤ���س�����س��ة، يف ب��ي��ان ل��ه��ا ام�����ض 

ق���ط���اع ع�����دادات  ال���رق���اب���ة ع���ل���ى  اأن  االأح�������د، 

ال�سماح  قبل  تبداأ  الغاز  و�سهاريج  وخ��زان��ات 

التحقق  ع��رب  املحلية  ال�����س��وق  اإىل  ب��دخ��ول��ه��ا 

م���ن ح�����س��ول ه����ذه ال����ع����دادات وال�����س��ه��اري��ج 

عن  ���س��ادرة  فح�ض  �سهادات  على  واخل��زان��ات 

خم���ت���ربات دول���ي���ة م��ع��ت��م��دة، وي��ت��م ال��ت��ح��ق��ق 

ال�سماح  قبل  ال�سهادات  هذه  ة  �سحنّ من  اأي�سا 

باإدخال هذه العدادات وال�سهاريج واخلزانات 

اإىل امل��م��ل��ك��ة، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ع�����دادات ال��غ��از 

مطابقتها  م��ن  التحقق  متنّ  ال��ت��ي  امل�����س��ت��وردة 

العام احلايلنّ  للقواعد الفنينّة االأردنينّة خلل 

اإدخ��ال املخالف  550 ع��داداً، وجرى منع  نحو 

منها اإىل البلد.

واأ�����س����اف ال���ب���ي���ان اأن�����ه ب��ع��د اإدخ�������ال ه��ذه 

اإىل  اخل�����زان�����ات وال�������س���ه���اري���ج وال������ع������دادات 

املوا�سفات  موؤ�س�سة  توا�سل  املحلية  االأ�سواق 

عرب  عليها  وال��ت��ف��ت��ي�����ض  ال��رق��اب��ة  وامل��ق��اي��ي�����ض 

من  املوؤ�س�سة،  اىل  ال���واردة  ال�سكاوى  متابعة 

امل��وؤه��ل��ة وامل��درب��ة ويف  خ��لل ك��وادره��ا الفنية 

اأو  اأي م��واط��ن  اأي �سك م��ن قبل  ح��ال وج��ود 

يقوم  املعباأة  الغاز  بكميات  من�ساأة  اأو  جهة  اأي 

التعبئة  عملية  على  بالك�سف  املوؤ�س�سة  فنيو 

مقارنة  ع��رب  الكميات،  �سحة  م��ن  والتحقق 

ع��داد  وق���راءة  امل�ستكي  ب��خ��زان  تعبئته  مت  م��ا 

امل�ستكى عليه، وذلك وفق ح�سابات ومعادالت 

فيزيائية وعلمية يقوم بها مفت�سونا املوؤهلون 

وامل���درب���ون، يتبني م��ن خ��لل ه��ذه امل��ع��ادالت 

اأي  ه��ن��اك  ك��ان  م��ا  اإذا  والعلمية  الفيزيائية 

اأي حماوالت للغ�ض  تلعب بالكميات وك�سف 

اأو الغنب الذي قد يتعر�ض لها املواطنون.

اأن  اإىل  ب��ي��ان��ه��ا  يف  امل���وؤ����س�������س���ة  واأ������س�����ارت 

ال�سكاوى الواردة اإىل املوؤ�س�سة حول �سهاريج 

خلل  فقط  �سكاوى   5 بلغت  الغاز  وع���دادات 

املوؤ�س�سة  فنينّو  تابع  املا�سية، حيث  اأعوام   5 ال� 

��ات  ال�����س��ك��اوى اخل��م�����ض وحت��ق��ق��وا م��ن ال��ك��م��ينّ

وطبيعة ال�سكوى وكانت جميعها غري مربرة 

 1700 مع  املنا�سب، مقارنة  القرار  اتخاذ  ومت 

ال��ف��رتة،  لنف�ض  امل��ح��روق��ات  ق��ط��اع  يف  �سكوى 

ع���ت ط��ب��ي��ع��ة ال�����س��ك��اوى م���ن ال��ت��لع��ب  وت���ن���ونّ

اأو امل���وازي���ن، وخ��ل��ط امل��ح��روق��ات  ب��ال��ع��دادات 

البيع وخ��لف��ه��ا، ومتنّ  ع��ن  االم��ت��ن��اع  اأو  ب��امل��اء 

��ة  حت��وي��ل امل��خ��ال��ف��ني اإىل اجل��ه��ات ال��ق�����س��ائ��ينّ

هم. الإجراء املقت�سى القانويننّ بحقنّ

�ست�ستمرنّ  اأنها  بيانها  يف  املوؤ�س�سة  هت  ونونّ

املحروقات  قطاع  على  والتفتي�ض  الرقابة  يف 

ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد م�����س��خ��ات امل���ح���روق���ات ال��ت��ي 

ولل�سيانة  وفجائيا  ���ا  دورينّ منها  التحقق  مت 

تنفيذ  مت  ح���ني  يف  م�����س��خ��ة   634 و  األ���ف���اً   18

دورينّ  ب�سكل  املحروقات  ات  ملحطنّ زي��ارة   2439

امل��م��ل��ك��ة، فيما مت  ��ة م��ن��اط��ق  وف��ج��ائ��ينّ يف ك��افنّ

�سهريج   800 ل���  حت��ق��ق  ��ة  ع��م��ل��ينّ  1145 تنفيذ 

 9705 م����ن  وال���ت���ح���ق���ق  ت����وزي����ع حم�����روق�����ات، 

431 م��ع��ب��ئ��اً  ل����دى  ا����س���ط���وان���ات غ����از م���ن���زيل 

وم���وزع���اً، ب��االإ���س��اف��ة ل��ل��رق��اب��ة ع��ل��ى ع���دادات 

�سيارات التك�سي، فقد حتققت كوادر املوؤ�س�سة 

16555عداد تك�سي. من 

با�ستقبال  ا���س��ت��م��راره��ا  امل��وؤ���س�����س��ة  �����دت  واأكنّ

����س���ك���اوى وم���لح���ظ���ات امل���واط���ن���ني وو���س��ائ��ل 

االإع�����������لم ع�����رب خم���ت���ل���ف ط������رق االت���������س����ال 

املواطنني  باإمكان  اأنه  البيان  واأو�سح  املعلنة، 

اً  هاتفينّ االت�����س��ال  اأو  وات�����س��اب  ع��رب  التوا�سل 

اأو   )065301243( د  املوحنّ ال�سكاوى  رقم  على 

املوؤ�س�سة )065301225(  االت�سال على مق�سم 

املوقع  عرب  ال�سكاوى  اأيقونة  اإىل  الدخول  اأو 

االإلكرتوين للموؤ�س�سة عرب الرابط:

http://www.jsmo.  «

g o v . j o / a r / E S e r v i c e s /

C O M P L A I N T S /P a g e s /

»default.aspx
اأو �سفحة املوؤ�س�سة على في�سبوك:

https://www.facebook.  «

»/com/jsmo.gov.jo
ة بخدمتكم. اأو عن طريق من�سنّ

المواصفات: مختبر لفحص والتحقق من عدادات الغاز والصهاريج

االثنني    28  /  12  / 2020

 االنباط-عمان

ت�سلم رئي�ض الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، 

ام�ض االحد، ن�سخة من التقرير ال�سنوي لهيئة 

النزاهة ومكافحة الف�ساد عن العام 2019.

ت�سلمه يف مكتبه  ل��دى  ال���وزراء  واك��د رئي�ض 

ب��رئ��ا���س��ة ال������وزراء ���س��ب��اح ام�������ض، ال��ت��ق��ري��ر من 

بح�سور  حجازي،  مهند  الدكتور  الهيئة  رئي�ض 

الدكتور  ال����وزراء  ل�����س��وؤون رئا�سة  ال��دول��ة  وزي��ر 

اب���راه���ي���م اجل�����ازي واع�������س���اء جم��ل�����ض ال��ه��ي��ئ��ة، 

الف�ساد  ا�سكال  التزام احلكومة مبحاربة جميع 

وحماية املال العام من اي اعتداءات وتعزيز قيم 

امللكية  للتوجيهات  تنفيذا  والنزاهة  ال�سفافية 

ال�سامي  امل��ل��ك��ي  التكليف  ك��ت��اب  ت�سمنها  ال��ت��ي 

وخطاب العر�ض .

ال��وزراء ان احلكومة ملتزمة  واو�سح رئي�ض 

بالكامل بالتعاون مع الهيئة يف تر�سيخ وتعزيز 

احلاكمية  وتعزيز  الوطنية  النزاهة  منظومة 

القطاع  واو���س��اط  االداري  اجل��ه��از  يف  الر�سيدة 

جمتمعنا  يف  ا�سيلة  قيمة  باعتبارها  اخل��ا���ض 

يعد  ال�سخ�سية  اغتيال  ان  من  منبها  االردين، 

منطا من امناط الف�ساد.

يف  للهيئة  زي��ارت��ه  ان  اىل  اخل�ساونة  ول��ف��ت 

وا�سحة  بر�سالة  يبعث  احلكومة  عمل  ب��داي��ات 

ع��ل��ى دع����م وت���اأي���ي���د احل���ك���وم���ة ل��ع��م��ل ال��ه��ي��ئ��ة 

وجهودها يف حماربة الف�ساد.

ووج�����ه ال���������وزارات وامل���وؤ����س�������س���ات احل��ك��وم��ي��ة 

للتعامل وبكل جدية مع التو�سيات وامللحظات 

التي يت�سمنها التقرير والعمل على معاجلتها .

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال رئ���ي�������ض ه��ي��ئ��ة ال���ن���زاه���ة 

ان  ح��ج��ازي  مهند  ال��دك��ت��ور  الف�ساد  ومكافحة 

تر�سيخ منظومة النزاهة الوطنية والوقاية من 

ا�سا�سيا  الف�ساد واحلاكمية الر�سيدة، تعد هدفا 

تعمل الهيئة على حتقيقه.

تعديل  ���س��م��ان  ع��ل��ى  تعمل  الهيئة  ان  وب���ني 

قد  التي  الثغرات  م��ن  وحت�سينها  الت�سريعات 

التعديلت  ان  م��وؤك��دا  للف�ساد،  م��دخ��ل  ت�سكل 

التي متت على م�سروع قانون الهيئة تعزز من 

امل��ال  �سيانة  على  وقدرتها  الهيئة  ا�ستقللية 

العام واملحافظة عليه من اي جتاوزات.

االنباط- عمان

 وجه رئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة، اللواء 

االأح��د،  ام�ض  احلنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 

م��دي��ري��ة اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة ب��زي��ادة 

م��ن خلل  ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  اأع���داد فحو�سات 

املنت�سرة  وامل��ي��دان��ي��ة  الع�سكرية  امل�ست�سفيات 

مع  بالتزامن  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

وامل�ست�سفيات  ة  واالأ�سرنّ املختربات  اأعداد  زيادة 

امليدانية لعلج حاالت كورونا.

امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 

انه  العمري  اأح��م��د  الطبيب  العميد  ب��االإن��اب��ة، 

مت زي�����ادة ع����دد ال��ف��ح��و���س��ات وت���وف���ري اأج���ه���زة 

كورونا،  بفريو�ض  اخلا�سة  املخربية  الفح�ض 

بناًء على توجيه رئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة، 

م�ست�سفيات  ك��اف��ة  يف  حملة  ال��ي��وم  اأج��ري��ت  اإذ 

الفحو�سات  الإج��راء  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 

ل��ل��م��راج��ع��ني امل��دن��ي��ني وال��ع�����س��ك��ري��ني، م��ب��ي��ن��اً 

اأهمية اإجراء مثل هذه احلملت، يف م�ساهمتها 

الوبائي. الو�سع  بال�سيطرة على 

وبني العميد الطبيب العمري اأن اخلدمات 

الطبية امللكية حتر�ض ب�سكل دائم على توفري 

�سبل الراحة كافة ملرتباتها والدعم اللوج�ستي 

�سهري  فح�ض  باإجراء  تقوم  اإذ  لهم،  واالإداري 

للمرتبات  اأ���س��ب��وع��ي  وفح�ض  امل��رت��ب��ات  لكافة 

والتاأكد  عليهم  للحفاظ  العزل  بق�سم  العاملة 

م����ن خ���ل���وه���م م����ن ال����ف����ريو�����ض، اإ�����س����اف����ًة اإىل 

يف  العاملني  امل�سابني  م��ع  امل�ستمر  التوا�سل 

م��دي��ري��ة اخل��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة، م�����س��رياً اإىل اأن��ه 

من  الطبية  للكوادر  خا�ض  �سكن  اإن�ساء  �سيتم 

ذك���ور واإن����اث �سمن م��وا���س��ف��ات ج��ي��دة. واأك���د 

الطبيب  العميد  علياء،  امللكة  م�ست�سفى  مدير 

اأح���م���د اخل�����وال�����دة، اأن�����ه مت م����وؤخ����راً اع��ت��م��اد 

م�ست�سفى  الع�سكري،  علياء  امللكة  م�ست�سفى 

عزل رئي�سي جلميع احلاالت امل�سابة وامل�ستبه 

اخلدمات  ملنتفعي  كورونا،  بفريو�ض  باإ�سابتها 

الطبية، ف�سًل عن توفري بروتوكول علجي 

بالفريو�ض. للم�سابني  عاملي 

االأم���ري  م�ست�سفى  م��دي��ر  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

ه��ا���س��م، ال��ع��م��ي��د ال��ط��ب��ي��ب اأجم����د ج��م��ي��ع��ان: 

اجل��ائ��ح��ة  م��ع  ت��ع��ام��ل��ت  امل�ست�سفى  اإدارة  »اإن 

التخفيف  ���س��اه��م��ت يف  وا���س��ح��ة  وف��ق��اً خل��ط��ة 

ف�سل  مت  اإذ  امل�ست�سفى،  م��راج��ع��ي  اأع����داد  م��ن 

ط��������وارىء االأط�����ف�����ال وال��ن�����س��ائ��ي��ة وامل���ر����س���ى 

املراجعني، ونقل عيادة الطب العام واجلراحة 

اأق�سام  اإىل  والباطنية  العظام  وعيادة  العامة 

خ���ارج���ي���ة خم���ت���ل���ف���ة، ل��ت��ط��ب��ي��ق االإج����������راءات 

اإ�سافًة  الوقائية وحتقيق التباعد االجتماعي، 

اإىل جتهيز ثلث قاعات ذات موا�سفات عالية 

واملراجعني.  للمر�سى  انتظار  ق��اع��ات  لتكون 

قامت  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  اأن  اإىل  ي�سار 

القطاع  مل�ساندة  بدور كبري منذ بدء اجلائحة 

ال�����س��ح��ي وه�����ذه اخل���ط���وة ج�����اءت ل��ل��ح��د م��ن 

التي  اجل��ه��ود  �سمن  ك��ورون��ا،  ف��ريو���ض  انت�سار 

ت��ب��ذل��ه��ا ال���ق���وات امل�����س��ل��ح��ة يف دع���م وم�����س��ان��دة 

القطاعات. خمتلف 

االنباط- عمان

 زار نائب رئي�ض الوزراء ووزير االإدارة املحلية، 

توفيق كري�سان، ام�ض االأحد، 3 بلديات تقع �سمن 

لواء ناعور، وهي ناعور واأم الب�ساتني، وح�سبان.

وا�ستمع الوزير كري�سان، خلل الزيارة، التي 

املهند�ض ح�سني  ال����وزارة،  ع��ام  اأم��ني  راف��ق��ه فيها 

بكر  الدكتور  البلدية،  املجال�ض  ومدير  مهيدات، 

ملحافظة  البلديات  هند�سة  وم��دي��رة  الرحامنة، 

روؤ�ساء  من  الهباهبة،  روي��دا  املهند�سة  العا�سمة، 

ال��ب��ل��دي��ات ال��ث��لث الأه����م االإجن������ازات ال��ت��ي متت 

ال��ت��ح��دي��ات التي  ال�����س��اب��ق��ة، واإىل  ال��ف��رتة  خ���لل 

تواجههم يف العمل البلدي.

واأك�������د ك���ري�������س���ان، خ�����لل ال������زي������ارة، اأه��م��ي��ة 

االأوىل  ال��ل��ب��ن��ة  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  ال���ب���ل���دي���ات،  دور 

للدميقراطية، ولها دور �سيا�سي وتنموي، اإ�سافًة 

اإىل دوره����ا اخل��دم��ي، داع��ي��ا اإىل اال���س��ت��ث��م��ار مع 

القطاع اخلا�ض الإجناح ا�ستثمار البلديات، موؤكداً 

املنح  با�ستثمار  ومطالباً  املحلية،  املجال�ض  اأهمية 

بال�سكل املنا�سب.

للبلديات،  ال�سمويل  املخطط  اأهمية  اأكد  كما 

ال��ع��ام��ة، خ��ا���س��ة يف عملية  امل�����س��ل��ح��ة  وم���راع���اة 

التنظيم وال�سوارع، فل ميكن اأن يح�سل تنظيم 

بدون وجود �سوارع تتواكب مع الت�سارع العمراين، 

موؤكداَ عدم تفتيت ملكية االأرا�سي.

عمال  اإىل  زي��ارت��ه،  خ��لل  كري�سان،  وا�ستمع 

الوطن واأهم مطالبهم، و�سرورة دعمهم.

اإن  وقال رئي�ض بلدية ناعور، زايد ال�سواعري، 

البلدية عملت خلل الفرتة ال�سابقة على �سبط 

مليون   2 ب�  تقدر  املديونية  كانت  حيث  النفقات، 

دينار عند اإ�ستلم املجل�ض البلدي احلايل، وت�سكل 

البلدية  م��وازن��ة  م��ن  باملئة   24 املوظفني  روات���ب 

من  باملئة   80 اأجن���زت  البلدية  اأن  مبينا  ح��ال��ي��انّ، 

اأعمال ت�سريف املياه.

املخطط  اإجن��از  على  العمل  ب�سرورة  وطالب 

ال�����س��م��ويل، وت���وزي���ع امل��ن��ح ع��ل��ى اأ���س�����ض وا���س��ح��ة، 

ومراجعة قانون االأبنية، وتثبيت 13 عامل وطن؛ 

3 �سنوات، واإع��ادة فتح  حيث م�سى على تعيينهم 

م��ك��ت��ب ال���ربي���د، وح���اج���ة ال��ب��ل��دي��ة اإىل م��ق��ربة، 

وتنفيذ م�سروع ال�سرف ال�سحي.

وقال رئي�ض بلدية اأم الب�ساتني، با�سم الفالح، 

دي��ن��ار،  األ����ف   370 ب��ل��غ��ت  ال��ب��ل��دي��ة  م��دي��ون��ي��ة  اإن 

التنظيم، حيث  ع��وائ��د  دف��ع  م��ن م�سكلة  وت��ع��اين 

قامت بتنظيم جمموعة من االأرا�سي اإال اأنها مل 

لها،  امل�ستحقة  التنظيمية  العوائد  على  حت�سل 

اأنبوبية  ��ارات  ع��بنّ اإىل  البلدية  حاجة  اإىل  م�سريا 

يف مناطق اإلتقاء االأودية، كما طالب بزيادة عدد 

عمال الوطن.

وب���ني رئ��ي�����ض ب��ل��دي��ة ح�����س��ب��ان اجل���دي���دة، علي 

وهي  مناطق،   3 اإىل  تنق�سم  البلدية  اأن  ال��غ��امن، 

 33 تبلغ  كلية  مب�ساحة  وال��ع��ال  وامل�سقر  ح�سبان 

كيلو مرتا وي�سكن فيها 33620 األف ن�سمة، م�سريا 

للبلدية  مبنى  اإن�����س��اء  مثل  االإجن�����ازات  اأه���م  اإىل 

مطالبا  جت����اري،  وجم��م��ع  للمنا�سبات  و���س��االت 

بتنظيم  تتعلق  واأم��ور  البلدية،  ك��ادر  ع��دد  بزيادة 

بع�ض االأحوا�ض.

ويف نهاية الزيارة، اأكد الوزير كري�سان ت�سكيل 

جل��ن��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى ج��م��ي��ع م��ط��ال��ب وحت��دي��ات 

باأ�سرع وقت  العمل على حلها  البلديات و�سرورة 

ممكن.

العجارمة  اأ�سامة  اللواء  نائبا  اللقاء  وح�سر 

وف���را����ض ال�����س��واع��ري، وم��ت�����س��رف ال���ل���واء �سطام 

ال��ب��ل��دي��ة واملحلية،  امل��ج��ال�����ض  واأع�����س��اء  امل��ج��ايل، 

وع�سو اللمركزية.

رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 رئيس هيئة األركان يوجه بزيادة عدد الفحوصات لفيروس كورونا

كريشان يزور بلديات لواء ناعور

االنباط- عمان

 اأع���ل���ن���ت امل���وؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 

االج��ت��م��اع��ي ����س���دور ب���لغ رئ��ي�����ض ال����وزراء 

املت�سمن رفع ال�سقف االأعلى ل�سلفة برنامج 

بداًل  دينار،   500 اإىل   )2( اقت�سادي  متكني 

وي�ستفيد  �سابقاً،  ك��ان  كما  دي��ن��ار   200 م��ن 

فقط من هذا التعديل العاملون يف املن�ساآت 

غري امل�سرح لها بالعمل والقطاعات االأكرث 

باجلائحة. ت�سرراً 

ام�ض،  �سحايف  بيان  يف  املوؤ�س�سة،  واأفادت 

�سلفة  ُي�سرف  التعديلت  اأنه مبوجب هذه 

ع��ل��ى ح�����س��اب ت��ع��وي�����ض ال���دف���ع���ة ال���واح���دة 

باملائة   8 بن�سبة  ال��ربن��ام��ج  م��ن  للم�ستفيد 

اأج����وره اخل��ا���س��ع��ة للقتطاع  م��ن جم��م��وع 

يزيد  ال  اأن  �سريطة  دي��ن��ار   500 اأع��ل��ى  بحد 

دينار،   1000 اأجره اخلا�سع للقتطاع على 

الذي قد ح�سل  للموؤمن عليه  بالن�سبة  اأما 

)متكني  واح���دة  دف��ع��ة  تعوي�ض  �سلفة  على 

من  خ�سمها  فيتم  �سابقاً(   )2( اقت�سادي 

مبلغ ال�سلفة اجلديدة وي�سرف له الفرق.

باقي  يف  العاملني  اأن  املوؤ�س�سة  واأ�سافت 

من  اال�ستفادة  ميكنهم  االأخ��رى  القطاعات 

 200 ب�سقف   )2( اقت�سادي  متكني  برنامج 

على  �سابقاً  قد �سرفوا  يكونوا  اإذا مل  دينار 

الربنامج. نف�ض 

امل����وؤم����ن  اأن  اإىل  امل���وؤ����س�������س���ة  واأ�������س������ارت 

ع��ل��ي��ه ال�����ذي ي���رغ���ب اال����س���ت���ف���ادة م���ن ه��ذا 

املوقع  اإىل  الدخول  الربنامج يتوجب عليه 

www.ssc.( للموؤ�س�سة  االإل���ك���رتوين 

ال�سخ�سي  حل�سابه  وال��دخ��ول   )gov.jo
وال����ت����ق����دم ب���ط���ل���ب اال�����س����ت����ف����ادة م�����ن ه���ذا 

اأوام��ر  خدمات  قائمة  خلل  من  الربنامج 

الدفاع.

 رفع سلفة تمكين اقتصادي )2( 
إلى 500 دينار للعاملين في المنشآت 

غير المصرح لها بالعمل واألكثر 
بالجائحة تضررًا 
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 االنباط-عمان

املبي�ضني،  �ييضييميير  الييداخييلييييية  وزييييير  قيييرر 

تييرفيييييع 240 مييوظييفييا ميين مييوظييفييي الييييوزارة 

اأحكام  وفق  وذلك  وجوازيا،  وجوبيا  ترفيعا 

نظام اخلدمة املدنية املعمول به.

و�ييضييمييلييت الييرفيييييعييات الييتييي جيييياءت بيينيياء 

خم�ضة  الب�ضرية،  املييوارد  جلنة  تن�ضيب  على 

و196  اخليييا�يييضييية،  الييييدرجيييية  اإىل  مييوظييفييني 

الفئة  يف  الوظيفية  الييدرجييات  اإىل  موظفا 

االوىل ، و39 موظفا اإىل الدرجات الوظيفية 

يف الفئة الثانية.

 االنباط-عمان

على  االحييد،  ام�س  عمان،  بور�ضة  اأغلقت 

على  مييوزعيية  �ضهم،  مليون   5.7 بلغ  تيييداول 

بلغت  اإجمالية  تييداوالت  بقيمة  2196عييقييدا، 

5.7 مليون دينار. 

النقطة  اإىل  الييبييور�ييضيية  مييوؤ�ييضيير  وارتيييفيييع 

مع  مقارنة  باملئة   0.02 بلغت  بن�ضبة   ،1635

اغالق اجلل�ضة ال�ضابقة. 

بينما  �ضركة،   33 اأ�ضهم  اأ�ضعار  وارتفعت 

26 �ضركة، وا�ضتقرت  اأ�ضهم  اأ�ضعار  انخف�ضت 

اأ�ضعار اأ�ضهم 35 �ضركة اأخرى.

االنباط-عمان

اإن  اخلييارجييييية  الييييدوريييييات  اإدارة  قييالييت   

حادثاً وقع �ضباح االأحد، يف منطقة جمرك 

نفط ومركبة �ضغرة،  امل�ضفر بني �ضهريج 

اإدارة  واأ�ضافت  متو�ضطة  اإ�ضابة  عنها  نتج 

اليييدوييييات اخلييارجييييية خيييالل حييديييثييهييا عرب 

اإذاعة االأمن العام اأنه مت �ضبط عدة مركبة 

�ضرعة  و�ضلت  حيث  عالية،  ب�ضرعات  ت�ضر 

على  184كيييم/�يييضييياعييية  اإىل  املييركييبييات  بييعيي�ييس 

 168 ب�ضرعة  ت�ضر  واأخيييرى  املييطييار،  طريق 

كيييم/ �ييضيياعيية عييلييى ذات الييطييريييق، ومييركييبيية 

الطريق  عييلييى  كييم/�ييس   181 ب�ضرعة  ت�ضر 

 168 ب�ضرعة  ت�ضر  واأخييييرى  اليي�ييضييحييراوي، 

اإدارة  وا�يييضيييارت   .100 �يييضيييارع  عييلييى  كيييم/�يييس 

اليييييدورييييييات اخلييييارجييييييييية اأنييييهييييا تيييعييياين ميين 

ميييو�يييضيييوع الييي�يييضيييرعيييات الييعييالييييية يف الييطييرق 

النقال  الهاتف  ا�ضتعمال  وميين  اخلارجية، 

املركبة  �ضائق  يعر�س  ممييا  الييقيييييادة،  اأثيينيياء 

للخطر.

 املفرق-االنباط

عماد  الدكتور  املفرق  زراعيية  مدير  قييال 

يف  احليوانية  الييروة  مربي  اإن  العيا�ضرة، 

املديرية،  مع  وبالتن�ضيق  املفرق  حمافظة 

500 األييييف راأ�ييييس ميين االأغييينيييام اىل  �يييضيييدروا 

االأ�يييييضيييييواق اخلييليييييجييييية مييينيييذ بييييداييييية اليييعيييام 

احلايل.

�ضحفي،  تيي�ييضييريييح  يف  الييعيييييا�ييضييرة  وبيييني 

اميي�ييس االأحيييييد، ان عييمييلييييية الييتيي�ييضييدييير متت 

بييحيي�ييضييب اال�يييييضيييييراطيييييات الييي�يييضيييحييييييية الييتييي 

تييطييلييبييهييا اال�يييضيييواق اخليييارجييييييية، مييين خييالل 

حييجيير االأغيينييام 21 يييومييا يف حمييجيير املييفييرق 

وحت�ضينها  ال�ضحي،  لالإ�ضراف  وخ�ضوعها 

�يييضيييد االميييييرا�يييييس واالميييييرا�يييييس اليييوبيييائييييييية، 

اىل  م�ضرا  امييرا�ييس،  خلو  �ضهادة  ومنحها 

ان عمليات الت�ضدير �ضملت اغلب اال�ضواق 

اخلليجية.

املييايل من ت�ضدير  املييردود  اأن  ولفت اىل 

الوطني،  االقت�ضاد  بييرفييد  ي�ضهم  اخليييراف 

ويييييحيييي�ييييضيييين ميييييين دخيييييييييول ميييييربيييييي اليييييييروة 

املزارعني  على  ايجابا  وينعك�س  احليوانية، 

عليه  يعتمد  الييذي  القطاع  يف  لال�ضتمرار 

املحافظة. �ضكان  غالبية 

 االنباط-عمان

التقت اللجنة امل�ضركة “املالية واالقت�ضادية” 

و”الطاقة والروة املعدنية” يف جمل�س االأعيان، 

ام�س  ار�ييضيييييدات،  �ضالح  الييدكييتييور  العني  برئا�ضة 

م�ضفاة  �ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مييع  االأحييييد، 

اليييبيييرول االردنييييييييية الييدكييتييور عييييالء الييبييطيياييينيية، 

والرئي�س التنفيذي لل�ضركة املهند�س عبد الكرمي 

العالوين .

دور م�ضفاة  اأهييمييييية  ار�يييضيييييييدات  الييعييني  واكييييد 

اإىل  البرول يف خدمة االقت�ضاد الوطني، داعيا 

طريقها  تعر�س  الييتييي  العقبات  جميع  تذليل 

التو�ضعة  ودعيييم  بواجبها  الييقيييييام  ميين  ومتكينها 

اليييرابيييعييية وتيينييفيييييذ قييييرار احلييكييوميية ليي�ييضيينيية 2018 

املتعلق يف االإعييفيياءات والت�ضهيالت ، ودفييع جميع 

املبالغ امل�ضتحقة للم�ضفاة على احلكومة، لتلبية 

احتياجات اململكة من امل�ضتقات النفطية واملنتجات 

االأخرى.

وبني رئي�س اللجنة املالية واالقت�ضادية العني 

البرول  م�ضفاة  دعييم  اأهمية  ال�ضرايرة،  جمال 

االأردنية كونها اأهم �ضمان الأمن التزود بالطاقة، 

ولها اأهمية كبرة بالن�ضبة لالقت�ضاد الوطني.

الييبييرول  اعييطيياء م�ضفاة  اأهييمييييية  وا�ييضييار اىل 

الييوقييت يف ميي�ييضييروع التو�ضعة  الييتيياميية يف  امليييرونييية 

الرابعة وتنفيذ االعفاءات والت�ضهيالت الالزمة 

اأي غييرامييات نتيجة  امليي�ييضييروع، وعييدم فر�س  لهذا 

تاأخر عمل امل�ضروع ب�ضبب جائحة كورونا.

و�يييضيييدد الييي�يييضيييراييييرة عييلييى اأهيييمييييييية امليي�ييضييتييقييات 

خمزون  بناء  و�ضرورة  الوطني  لالأمن  النفطية 

الطاقة،  اأمييين  ميين  يييعييزز  اململكة  يف  ا�ضراتيجي 

وا�ضتمرار عملها  امل�ضفاة  ودعييم  تاأييد  اأن  موؤكدا 

“قائم مل�ضلحة البالد«.
من جانبه، قال البطاينة، اإن امل�ضفاة يف و�ضع 

جيد وقادرة على تطوير عملها وخدمة االقت�ضاد 

بالتزود  واأميين  اأف�ضل  م�ضتقبل  و�ضمان  الوطني 

اإىل  ذلييك  يف  حتتاج  “لكنها  النفطية  بامل�ضتقات 

م�ضاعدة احلكومة«.

اأميين  ل�ضمان  امل�ضفاة  ا�ضتمرار  اأهمية  وبييني 

التزود بالطاقة، م�ضرا اإىل اأن البدائل التي يتم 

طرحها ومنها توقف ن�ضاط التكرير والتحول اإىل 

االعتماد على ا�ضتراد امل�ضتقات النفطية، ال حتقق 

م�ضلحة اأمن التزود بالطاقة.

وقدم العالوين، عر�ضا اأمام اللجنة امل�ضركة 

والتخزين  التكرير  يف  ال�ضركة  ن�ضاطات  حييول 

واليينييقييل والييتييوزيييع، ميين خيييالل �ييضييركيية الت�ضويق 

وتزويد  امل�ضال  الغاز  وتعبئة  للم�ضفاة  اململوكة 

وقود الطائرات و�ضناعة الزيوت املعدنية.

وبني اأن امل�ضفاة تعمل با�ضتمرار على حتديث 

ميينيي�ييضيياآتييهييا لييلييمييحييافييظيية عييلييى اليي�ييضييالميية الييعيياميية 

لييالأفييراد وامليييعيييدات، و�ييضييمييان ا�ييضييتييمييرار الت�ضغيل 

باحلد االأدنييى من التعطل وا�ضتيعاب املمكن من 

التكرير عامليا،  الييذي يح�ضل يف �ضناعة  التطور 

تر�ضيد  �ضعيد  على  �ييضييواء  التكاليف  وتخفي�س 

االإييييرادات  وتعظيم  العمال  اأو  الطاقة  ا�ضتهالك 

عن طريق حت�ضني االنتاج، كمية ونوعية، واالأخذ 

بعني االعتبار املتطلبات البيئية.

وا�ضار العالوين اىل االأ�ض�س الفنية ومعطيات 

تقييم اجلدوى االقت�ضادية التي تتمثل يف 3 اأنواع 

من النفط، العربي اخلفيف والب�ضرة والنا�ضرية، 

تيييراوح  التكرير  ميين  م�ضتويات  ثييالثيية  و�ضمن 

األف برميل يوميا، وبا�ضتخدام 4  بني 100 و150 

تقنيات لتحويل زيت الوقود اإىل منتجات عالية 

اجلودة، مرجحا اأن يتم اعتماد طاقة تكرير 120 

األف برميل يوميا.

واقييع عمل  اإىل  العالوين،  املهند�س  ا�ضار  كما 

امل�ضفاة احلايل ومنذ تاأ�ضي�ضها مبوجب ترخي�س 

التي �ضممت  االأمركية  بييي(  او  )يييو  �ضركة  من 

امل�ضفاة وذات اخلربة العاملية يف هذا املجال، مبينا 

برميل  األييف   100 اإىل  تطورت  التكرير  طاقة  اأن 

تعادل 14 األف طن نفط يف اليوم باالعتماد على 

تكرير النفط اخلام ال�ضعودي )عربي خفيف(.

وبني اأع�ضاء اللجنتني اأن الفائدة االأكرب من 

جودة  وتطوير  بالتكرير  امل�ضفاة  عمل  ا�ضتمرار 

ونوعية امل�ضتقات، تتمثل يف تعظيم القيمة امل�ضافة 

العمل  فيير�ييس  وتيييوفييير  االأردين  االقييتيي�ييضيياد  يف 

العمالت  ميين  اململكة  عييلييى خميييزون  واملييحييافييظيية 

االأجنبية التي ي�ضتنزفها اال�ضتراد.

و�يييضيييددوا عييلييى اأهييمييييية الييطييلييب ميين احلكومة 

بامل�ضاهمة يف حل امل�ضكالت التي تواجهها م�ضفاة 

يف  والإ�ضهاماتها  االقييتيي�ييضييادي  لييدورهييا  الييبييرول 

تعزيز اأمن التزود بالطاقة.

ترفيع 240 موظفا من موظفي 
وزارة الداخلية

بورصة عمان تغلق تداوالتها على 
5.7 مليون دينار

ضبط مركبة بسرعة 184 على طريق 
المطار وأخرى بـ181 على الصحراوي

تصدير 500 ألف راس من األغنام 
للسوق الخليجية منذ بداية العام

لجنة مشتركة في مجلس األعيان 
تؤكد أهمية دعم مصفاة البترول

اختتام المؤتمر السنوي العاشر للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم

وزير التنمية يبحث مع أكاديمية جاكوار الند روفر تدريب أبناء األسر المنتفعة من المعونة الوطنية

عبد الدايم يرد على وزارة البيئة .. مع االعتذار الى »صحيفة األنباط«

 االنباط-عمان

البحث  ل�ضبكات  العربية  املنظمة  اختتمت 

ال�ضنوي  مييوؤمتييرهييا  اأعيييميييال  ‘اآ�ضرن’  والييتييعييليييييم 

العا�ضر املنعقد افرا�ضيا.

ام�س  امليينييظييميية  عيين  بيييييان �ضحفي  وبييحيي�ييضييب 

اأبييو غزالة  الدكتور طييالل  رئي�ضها  اكييد  االحيييد، 

الييربييط  عييلييى دور االحتيييييياد االأوروبييييييييي يف دعييييم 

خالل  من  االفريقي  والييربييط  االورومتو�ضطي 

والتعليم،  للبحث  متخ�ض�ضة  �ضبكات  تاأ�ضي�س 

م�ضرا اىل اهمية ودور هذه ال�ضبكات يف تعزيز 

البحث والتعليم على م�ضتوى املنطقة العربية.

اأهمية االرتقاء بالبنية  اأبوغزالة على  و�ضدد 

الييتييحييتييييية االإليييكيييرونييييييية الييعييربييييية نييحييو تييعييزيييز 

الييتييعييليييييم واليينييهييو�ييس بييالييعييلييوم والييتييكيينييولييوجيييييا، 

وتييطييوييير الييقييدرة على االبييتييكييار واإعييطيياء االأمييل 

جليييييل الييي�يييضيييبييياب، واليييتيييعييياون ميييع قيييييادة الييبييحييث 

الييعييامل يف �ضبيل حتييقيييييق هييذه  والييتييعييليييييم حيييول 

الروؤية.

ومت خالل اأعمال املوؤمتر تنظيم العديد من 

العا�ضر  الدويل  كامللتقى  االفرا�ضية،  االأحداث 

االإلييكييرونييييية  التحتية  للبنى  الييتييقيينييي  لييلييربييط 

الييعييربييييية يف اإطييييار الييبيينييى الييعيياملييييية، وور�ييييس عمل 

حيييييول اأمييييييين االإنييييييرنييييييت، والييييعييييلييييوم املييفييتييوحيية 

وال�ضحابة املفتوحة، اإ�ضافة اإىل تنظيم عدد من 

االجتماعات االإقليمية والعاملية.

نافذة  للموؤمتر  االفرا�ضي  االأ�ضبوع  واأتييياح 

للتعاون العاملي عرب جمتمعات البحث والتعليم، 

 180 35 متحدًثا وخبًرا واأكيير من  حيث جمع 

م�ضارًكا من 60 دولة.

وركييييييزت اأنيي�ييضييطيية املييييوؤمتيييير عييلييى قييييوة الييبيينييى 

التحتية االإلكرونية - ت�ضكيل م�ضتقبل البحث 

دور  وعلى  رئي�ضي،  كمو�ضوع  بعد،  والتعليم عن 

جائحة  ع�ضر  يف  االإلييكييرونييييية  التحتية  البنى 

فرو�س كورونا )كوفيد-19(.

وتيي�ييضييميين االفيييتيييتييياح جييليي�ييضيية نييقييا�ييضييييية حييول 

مبيي�ييضيياركيية  العاملي”،  اليي�ييضييعيييييد  عييلييى  “العمل 
والتعليم  البحث  ل�ضبكات  التنفيذيني  الروؤ�ضاء 

االإقييليييييمييييية ميين جميع اأنيييحييياء اأوروبيييييا واأمييريييكييا 

واآ�ضيا  واأفريقيا  الالتينية  واأمييريييكييا  ال�ضمالية 

واملحيط الهادئ واملنطقة العربية، مع الركيز 

التعاون  وت�ضهيل  لييدعييم  الييتييعيياون  �ييضييرورة  على 

البحثي والتعليم على ال�ضعيد العاملي.

والعاملية  االإقليمية  املنظمات  وا�ضتعر�ضت 

امل�ضاركة، تاأثر دعمها يف تطوير البنى التحتية 

اأثيينيياء  واملييجييتييمييعييات، خييا�ييضيية  والييتييعييليييييم  للبحث 

املفو�ضية  ذلييك  كييورونييا، مبا يف  جائحة فرو�س 

واالحتيياد  العربية  اجلامعات  واحتيياد  االأوروبييييية 

الدويل لالت�ضاالت.

كما ناق�ضت جلنة االأمم املتحدة االقت�ضادية 

اآ�ضيا )االإ�ضكوا(، دور العلوم  واالجتماعية لغرب 

والييتييكيينييولييوجيييييا واالبييتييكييار يف خييلييق اليييتييياآزر بني 

االأو�يييضييياط االأكييادميييييية واليي�ييضيينيياعيية ميين منظور 

اأهداف التنمية امل�ضتدامة .

واأعييييليييينييييت جييمييعييييية االإنيييييرنيييييت عيييين تييوقيييييع 

يف  تطوراتها  لدعم  املنظمة  مييع  تفاهم  مييذكييرة 

املنطقة،  يف  والتعليم  البحث  جمتمعات  خدمة 

االأوروبييييية  ال�ضبكات  تن�ضيق  مييركييز  وا�ييضييل  كما 

لييربوتييوكييول االنييرنييت دعييم املنظمة ميين خالل 

الرعاية وبناء القدرات والتدريب.

كييمييا نيياقيي�ييضييت جمييتييمييعييات الييبييحييث والييتييعييليييييم 

التحتية  الييبيينييى  واأهييمييييية  االإقييليييييمييييية والييعيياملييييية 

والتعليم  البحث  لتمكني  املييوثييوقيية  واخلييدمييات 

املبتكر واملنتج.

والثقافة  للربية  العربية  املنظمة  وعر�ضت 

العربية  امليينيي�ييضيية  تييطييوييير  والييعييلييوم جييهييودهييا يف 

مليي�ييضييادر تييعييليييييمييييية مييفييتييوحيية ودعييييت اجلييامييعييات 

واالأكادمييني العرب للم�ضاركة يف ا�ضتخدام هذه 

املن�ضة واإ�ضافة املزيد من املوارد املفتوحة.

اأحييد  االأفييريييقييي  وقييدمييت مفو�ضية االحتيييياد 

للبيئة  الييعيياملييي  بيياليير�ييضييد  املييتييعييلييقيية  اأنيي�ييضييطييتييهييا 

فر�س  ال�ضنكروترون  مركز  قييدم  كما  واالأمييين، 

ال�ضنكروترون،  �ضوء  اأنظمة  با�ضتخدام  البحث 

اليي�ييضيينييكييروتييرون يف  تييعييزيييز جمتمعات  اإىل  ودعيييا 

اإفريقيا.

ن�ضر  يخ�س  فيما  خططها  املنظمة  وقدمت 

ال�ضحابة  وخييدمييات  املييفييتييوحيية  الييعييلييوم  وتطبيق 

بدعم من م�ضروع  العربية  املنطقة  املفتوحة يف 

اليييربيييط االأفيييرييييقيييي امليييميييول مييين قييبييل االحتيييياد 

االأوروبي.
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اأمييين املفلح،  التنمية االجتماعية،  بحث وزييير 

جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  مييع  االأحييييد،  اميي�ييس 

اأبناء  تييدريييب  ملح�س،  با�ضم  مييوتييورز،  املحمودية 

االأ�ضر املنتفعة من �ضندوق املعونة الوطنية واالأ�ضر 

العفيفة، يف اأكادميية “جاكوار الند روفر” للتلمذة 

املهنية، �ضمن �ضروط و�ضوابط ي�ضعها الطرفني.

وا�ضتمع املفلح اإىل �ضرٍح حول مراحل التدريب 

العملي والنظري داخل م�ضاغل �ضيانة ال�ضيارات 

الند  “جاكوار  االأكييادميييييية  يف  ال�ضفية  والييغييرف 

روفر”، التي اأن�ضاأتها “حممودية موتورز”، الوكيل 

الر�ضمي ل�ضيارات جاكوار والنييد روفيير يف االأردن، 

كجزء  جماناً،  التدريب  اخلريجون  يتلقى  بحيث 

توفر  كما  لالأكادميية،  املجتمعية  امل�ضوؤولية  من 

اإقليميا،  نوعها  من  االأوىل  تعد  التي  االأكادميية، 

الفر�ضة لل�ضباب االأردين لاللتحاق برباجمها يف 

م�ضار تقنيات املركبات، مبا يوؤهلهم ل�ضوق العمل 

داخلياً وخارجياً.

وتييطييرق الييطييرفييان اإىل الييعييالقيية بييني الييييوزارة 

مناق�ضة  �ضيتم  بحيث  التقنية،  احل�ضني  وجامعة 

ذلييييك ميييع رئييييي�ييس اجلييامييعيية اليييدكيييتيييور ا�ييضييميياعيييييل 

اليييوزارة  بييني  ثالثية  باتفاقية  للخروج  احلنطي 

واجلامعة واالكادميية .

واأكد املفلح اأهمية التدريب املهني الأبناء االأ�ضر 

الفقرة، ومتكينهم وتطوير مهاراتهم للح�ضول 

على فر�س عمل يف هذا القطاع الواعد، موؤكدا ان 

تدريبهم من خالل االأكادميية مينحهم االأف�ضلية 

والفر�ضة بقطاعات تكنولوجيا ال�ضيارات، والعمل 

املهني مبختلف فروعة يف ظل الطلب املتزايد عليه 

حمليا وعربيا.

جمموعة  اإدارة  جمييليي�ييس  رئييييي�ييس  نييائييب  وقييييال 

اإن�ضاء  الرئي�ضة من  الفكرة  اأن  املحمودية موتورز 

املهنية،  للتلمذة  روفيييير  النيييد  جييياكيييوار  اأكييادميييييية 

جت�ضد روؤية رئي�س جمل�س االإدارة حممود ملح�س 

بيييدوره  والييييذي  العملي  الييتييدريييب  يف  لال�ضتثمار 

االأردين و�ضوق دول اخلليج  ال�ضوق  ي�ضهم يف رفد 

بالكفاءات االأردنية.

اإتيياحيية  اإىل  تييهييدف  االأكيييادميييييييية  اأن  واأ�ييييضيييياف، 

بييربامييج  ليياللييتييحيياق  االأردين  لييليي�ييضييبيياب  الييفيير�ييس 

من  املييركييبييات  “تقنيات  م�ضار  يف  املهنية  التلمذة 

املييتييدربييون  �ضيخ�ضع  حيييييث  الثانية”،  اليييدرجييية 

اأيييدي  على  �ضهراً   18 ملييدة  ونظري  لتدريب عملي 

مدربني من �ضركة جاكوار الند روفر، �ضمن نظام 

اململكة  يف  ال�ضركة  تطبقه  الييذي  املهنية  التلمذة 

املتحدة، كما �ضيت�ضنى للمتدربني الذين يجتازون 

احل�ضول  بنجاح  والنظرية  العملية  الفحو�ضات 

وانبثقت فكرة  ال�ضركة.  �ضهادات ر�ضمية من  على 

اإميييان حممودية  مللح�س، من  وفقا  امل�ضروع،  هييذا 

املحوري يف  ودوره  املهني  التعليم  باأهمية  موتورز 

دعم م�ضاريع امل�ضوؤولية املجتمعية يف اململكة، حيث 

الطويل  امليييدى  على  ا�ضتثماراً  االأكييادميييييية  تعترب 

طيياقيياتييهييم؛  واإطييييييالق  االأردين  اليي�ييضييبيياب  لييتييمييكييني 

التناف�ضية على  عيياٍل من  لي�ضبحوا على م�ضتوى 

والعاملي، ف�ضاًل عن م�ضاهمتها  املحلي  امل�ضتويني 

م�ضكلة  ميين  للتخفيف  عملية  حييلييول  تييقييدمي  يف 

البطالة، والعمل على رفع املهارات الفنية واملهنية.

االنباط-عمان

)االأنباط  املن�ضور يف �ضحيفة  البيئة  وزارة  رد  اىل  اإ�ضارة 

ما  على  والتعليق  2020/12/26م  املوافق  االأحييد  اليومية   )

ال�ضحفية وحتديدا مقالة  املقاالت  ن�ضره على عدد من  مت 

البيئة يحارب  » �ضندوق حماية   2020/12/16 االأربعاء  يوم 

م�ضاريع ال�ضباب« او�ضح التايل:

اأوال: حول املقال املذكور اعاله من واجبي املهني ان اتقدم 

اىل جمل�س االإدارة والهيئة العامة وكافة من�ضوبي »جمعية 

)باالعتذار(  االأنباط  البيئة« و�ضحيفة  �ضباب معان حلفظ 

 ، امل�ضتقل  كيانها  لييهييا  الييتييي  اجلمعية  ا�ييضييم  الإقييحييام  وذليييك 

العاملة حتت مظلة  املييدين  املجتمع  موؤ�ض�ضات  اأحييدى  وهييي 

الوطن  ويعمل من�ضوبيها خلدمة   ، البيئة  وزارة  اخت�ضا�س 

وراأي عن  تعبر  هييو  املييقييال  ذكيييره  يف  ومييا مت   .. املجتمع  و 

، ولهم  جتربة �ضخ�ضية فقط للبحث عن متويل للم�ضروع 

احلق القانوين يف الرد على ما ت�ضمنه تقرير وزارة البيئة 

املن�ضور يف �ضحيفة ) االأنباط( اليومية يوم االأحد املوافق 27 

دي�ضمرب 2020م .

ثانيا : فيما يتعلق مبو�ضوع » دور وزارة البيئة وحتديدا 

فرو�س  ازمييية  مييع  التعامل  يف  اخلييطييرة  النفايات  مييديييرييية 

كورونا.. وانها كانت وما زالت خارج التغطية حيث ت�ضمن 

رد وزارة البيئة ) باأنها متثلت باإعداد برامج خا�ضة مبراقبة 

متوا�ضلة الآلية تنفيذ االإدارة املتكاملة للنفايات الناجتة عن 

واالإ�ضراف   .. كورونا  بفرو�س  للم�ضابني  الطبية  الرعاية 

املبا�ضر على عملية احلرق واملعاجلة وفق املوا�ضفات العاملية 

 2019 .. ( وذلييك الييرد يعترب منايف لتقرير ديييوان املحا�ضبة 

ادارة  اداء  تقييم  بعد  التجاوزات  من  العديد  ك�ضف  والييذي 

نظام  وجييود  عدم  ابرزها  البيئة  وزارة  يف  اخلطرة  النفايات 

متكامل الإدارة النفايات اخلطرة )ال�ضناعية والطبية( يحدد 

من خالله ادوار جميع اجلهات ذات العالقة والية التن�ضيق 

واملتابعة لتنفيذ ال�ضيا�ضات العامة والربامج التنفيذية التي 

من �ضاأنها زيادة فاعلية تنظيم واإدارة النفايات اخلطرة حيث 

حتقيق  على  ويوؤثر  احليوية  والنظم  للبيئة  تهديداً  ي�ضكل 

االأهداف اال�ضراتيجية للوزارة والقطاع البيئي .

اليينييفييايييات  مييديييرييية   / بيييياأن  الييبيييييئيية  وزارة  رد  تيي�ييضييميين   -

لتكون  االإر�ضادية  االدليية  باإ�ضدار عدد من  اخلطرة.. قامت 

الناجمة  النفايات  مع  التعامل  لكيفية  اآمنة  طريق  خارطة 

عن مر�ضى فرو�س كورونا..!! ات�ضاأل هل مت قراءة تقرير 

حيث  ؟؟  البيئة  وزارة  يف  املعنيني  قبل  من  املحا�ضبة  ديييوان 

البيئة نظام رقابة  باأنه ال يوجد لدى وزارة  التقرير  ك�ضف 

وتفتي�س يقوم على متابعة القطاعات املعنية بالتخل�س من 

النفايات اخلطرة ح�ضب االأ�ضول وال يتم تفعيل الت�ضريعات 

بالعقوبات  يتعلق  فيما  خا�ضًة  اخلطرة  بالنفايات  املتعلقة 

املتعلقة  باالأخ�س  النفايات  هييذه  مييولييدي  على  واملخالفات 

بال�ضركات التي ال ت�ضتفيد من االإعفاءات ال�ضريبية . وعدم 

من  اخلييطييرة  بالنفايات  يتعلق  فيما  توعوية  بييرامييج  وجييود 

حيث اأنواعها و خطورتها وكيفية التعامل معها .

- اين هي االدلة االإر�ضادية التي مت اإ�ضدارها ؟؟ من يقوم 

اخلا�ضة  االجتماعي  التوا�ضل  قيينييوات  كافة  اىل  بالدخول 

مييواد  او  ن�ضائح  او  ادلييية  اأي  على  حتييتييوي  ال  البيئة  بييييوزارة 

فرو�س  مر�ضى  عيين  الناجمة  النفايات  بخطورة  توعوية 

كورونا ؟!

ثالثا : وبالرد على املقال الثالث حول مو�ضوع » حان دمج 

الييزراعيية«...نييوؤكييد على جنيياح جتربة  وزارة  البيئة مع  وزارة 

ال�ضابقة  احلكومة  يف  الييزراعيية  وزارة  مع  البيئة  وزارة  دمييج 

حيث اثبتت كفاءتها يف حتقيق الروؤى واالأهداف التي تخدم 

على  البيئة  وزارة  رد  يت�ضمن  ان  امتنى  وكنت   .. املييواطيين 

التحريج  )م�ضروع  و�ضل  اأييين  اجلمعيات..  من  عييدد  ا�ضئلة 

الوطني( على اأر�س الواقع ؟ ومن هي الوزارة امل�ضوؤولة عن 

امل�ضروع  الزراعة ؟ هل رحل  اأم  البيئة  امل�ضروع  تكملة تنفيذ 

مع رحيل احلكومة ال�ضابقة ؟

التجاوزات  البيئة على  وزارة  رد  يت�ضمن  مليياذا مل   : رابًعا 

لييعييام2019  املحا�ضبة  ديييوان  تقرير  ك�ضفها  التي  وال�ضرقات 

والتي تقع يف مكب النفايات اخلطرة )�ضواقة( والذي ت�ضرف 

علية مديرية النفايات اخلطرة يف وزارة البيئة ؟

- ما هي االإجييراءات التي عملت عليها مديرية النفايات 

اخلطرة يف وزارة البيئة بعد ان ك�ضف تقرير ديوان املحا�ضبة 

اأخييرى  اإىل  اإ�ييضييافيية  ميييواد م�ضرطنة،  2019 عيين وجيييود  لييعييام 

قابلة لال�ضتعال يف اأي حلظة يف مكب ال�ضواقة لعدم وجود 

معاجلة لكافة النفايات اخلطرة يف املكب، حيث مت االكتفاء 

بتجميعها داخل حدود املكب ب�ضورة ع�ضوائية وغر منظمة 

من خالل اأكوام متفرقة وموزعة داخل املكب ؟

بييهييا اجلميع  ييي�ييضييارك  اإىل خييطيية وطيينييييية  بييحيياجيية  نييحيين 

وهيييو مطلب وطيينييي وانيي�ييضيياين هييدفييه احلييفيياظ عييلييى البيئة 

الغايل  اردننا  لبيئة  باالنتماء  اال  يتم  وليين  ذلييك  يكون  وليين 

وحتقيقاً لر�ضالة جاللة امللك عبد اهلل الثاين عندما قال:  

بحاجة  ،وهي  واالعتداء  للجور  االإن�ضانية  البيئة  تتعر�س   «

 ، وتطويرها  الت�ضريعات  تفعيل  ت�ضمن  خا�ضة  عناية  اإىل 

امليداين  العمل  على  الييقييادرة  املتخ�ض�ضة  الكفاءات  وتوفر 

اجلاد، وتفعيل م�ضاركة جميع  املوؤ�ض�ضات والهيئات الر�ضمية 

حتقيقاً  م�ضتمرة  الف�ضاد  حماربة  يف  وق�ضتنا   ..  « واالأهلية 

والرامية  دعائمها  جاللته  اأر�ضى  التي  ال�ضامية  لالأهداف 

نوعية  وحت�ضني  املعي�ضة  مب�ضتوى  امليي�ييضييتييدام  االرتييقيياء  اإىل 

احلياة للمواطن االأردين وحماية م�ضاحله.

�ضامر نايف عبد الدامي

عبيدات: اكتشاف حالتين لمصابين بـ» كورونا المتحور« قادمتين من بريطانيا
29 وفاة و1590 إصابة و2863 حالة شفاء

 االنباط-عمان

عبيدات،  نذير  الدكتور  ال�ضحة،  وزير  اأعلن 

بال�ضاللة  اإ�ضابة  حالتي  اكت�ضاف  االأحييد،  ام�س 

اجلديدة املتحورة من فرو�س كورونا الأردنيني 

قادمني من بريطانيا.

اأن احلالتني  ت�ضريح  ال�ضحة يف  وزييير  وبييني 

اللتني مت اكت�ضافهما متت بعد ح�ضر القادمني 

من اململكة املتحدة وتتبعهم واإجراء الفحو�ضات 

لهم.

واأ�يييضيييار الييدكييتييور عييبيييييدات اأن احلييالييتييني هما 

�ضهر  19 من  ال�ضبت يف  يييوم  لزوجني قدما معاً 

كانون االأول احلالية وحالتهما ال�ضحية ممتازة.

وبح�ضب وزير ال�ضحة، يتم تطبيق اإجراءات 

العزل ال�ضحي على احلالتني ويتم تتبعهما من 

وال  الييربوتييوكييوالت  ح�ضب  التق�ضي  فيييرق  قييبييل 

ي�ضمح لهما باالختالط باالآخرين حلني انتهاء 

فرة العزل املنزيل.

واأعلنت وزارة ال�ضحة ت�ضجيل 29 وفاة و1590 

اإ�ضابة بفرو�س كورونا امل�ضتجّد يف اململكة اليوم 

اإىل  للوفيات  االإجييمييايل  الييعييدد  لرتفع  االأحيييد، 

3758 واالإ�ضابات اإىل 287946.

حالة   485 على  اجلديدة  االإ�ضابات  وتوّزعت 

يف حمييافييظيية الييعييا�ييضييميية عيييّميييان، و377 حيياليية يف 

الرمثا، و143  21 حالة يف  اإربييد، منها  حمافظة 

الييبييلييقيياء، و108 حييييياالت يف  حيييالييية يف حمييافييظيية 

حمافظة املفرق، و95 حالة يف حمافظة الزرقاء، 

و91 حيياليية يف حمييافييظيية جييير�يييس، و77 حيياليية يف 

حمافظة عجلون، و61 حالة يف حمافظة العقبة، 

اليييكيييرك، و41 حيياليية يف  و56 حيياليية يف حمييافييظيية 

حمافظة الطفيلة، و36 حالة يف حمافظة ماأدبا، 

3 حيياالت يف  و20 حالة يف حمافظة معان، منها 

البرا.

رئا�ضة  ال�ضادر عن  االإعييالمييي  املوجز  واأ�ييضييار 

احليياالت  عييدد  اأن  اإىل  ال�ضحة  ووزارة  الييييوزراء 

الن�ضطة حالّياً و�ضل اإىل 22674 حالة، بينما بلغ 

دِخلت اليوم اإىل امل�ضت�ضفيات 
ُ
عدد احلاالت التي اأ

105 حاالت، فيما غادرت 141 حالة.

املوؤّكدة  احليياالت  عييدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 

التي تتلقى العالج يف امل�ضت�ضفيات بلغ 856 حالة، 

يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�ضّرة العزل امل�ضتخدمة 

ليوم  وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�ضت�ضفيات  يف 

اأم�س 754 بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 18 باملئة، فيما بلغ 

امل�ضتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ�ضّرة  عدد  اإجمايل 

ليوم  وامل�ضتبهة  املوؤّكدة  للحاالت  امل�ضت�ضفيات  يف 

اأم�س 287 بن�ضبة اإ�ضغال بلغت 31 باملئة.

كيييميييا بيييليييغ اإجييييمييييايل عيييييدد اأجييييهييييزة الييتيينييّفيي�ييس 

اال�ضطناعي امل�ضتخدمة يف امل�ضت�ضفيات للحاالت 

املوؤّكدة وامل�ضتبهة ليوم اأم�س 122 جهازا ً بن�ضبة 

اإ�ضغال بلغت 14 باملئة.

كما اأ�ضار املوجز اإىل ت�ضجيل 2863 حالة �ضفاء 

لي�ضل  وامل�ضت�ضفيات،  امليينييزيل  الييعييزل  يف  اليييييوم 

اإجمايل حاالت ال�ضفاء اإىل 261514 حالة.

اأجييري  خمييربّييياً  فح�ضاً   15041 اأن  واأ�ييضيياف 

التي  الفحو�ضات  عييدد  اإجييمييايل  لي�ضبح  اليييييوم، 

 3083333 االآن  وحتى  الييوبيياء  بييدء  منذ  اأجييريييت 

الييفييحييو�ييضييات  نيي�ييضييبيية  اأن  اإىل  الفيييتيييا ً  فييحيي�ييضيياً، 

57ر10  قرابة  اإىل  و�ضلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية 

باملئة.

باأوامر  االلييتييزام  اإىل  اليييوزارة اجلميع  ودعييت 

ارتييداء  خ�ضو�ضاً  الوقاية،  �ضبل  واّتييبيياع  الييّدفيياع، 

الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات الأكر من 20 

التوعوية  احلملة  متابعة  اإىل  اإ�ضافة  �ضخ�ضاً، 

اليييتيييي اأطييلييقييتييهييا اليييييييوزارة لييلييوقيياييية مييين عيييدوى 

فرو�س كورونا وت�ضجيع االأفراد حلماية اأ�ضرهم 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

االثنني  28/ 12 / 2020
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�حلياة رحلة �أو م�شرية و�أحياناً مدر�شة ورمبا م�شرحية وكّل يعرفها ح�شبما ي�شاء، بيد �أن 

�لقو��شم �مل�شرتكة فيها مل�شاتها وب�شماتها �لإن�شانية و�لتي يجب �أن ل تفارق �أّي مّنا، لأنها 

بب�شاطة ت�شّكل ميز�ن ح�شناتنا �أو حتى عملنا �ل�شالح �لذي �شيبقى بعدنا عند مفارقة هذه 

�لدنيا �لفانية؛ و�شتكون حتماً �إرثاً للإن�شان ومبثابة �شدقة جارية تبقى حتى بعد مماته؛ 

وخ�شو�شاً يف زمن جائحة كورونا حيث �لو�شع �لإقت�شادي و�ملايل �شعب جد�ً على معظم 

�لنا�ص وبالأخ�ص عمال �ملياومة وغري �مل�شمولني مبظلة �ل�شمان �لإجتماعي:

1.  �لإبت�شامة و�لإن�شات و�لإح��رت�م و�مل��دح وتقدير �لآخ��ر وت�شجيع �لنجاح و�لتو��شع 

وغريها  و�لتفاوؤل  و�لرتحيب  و�ل�شكر  و�ل�شعادة   و�للطف  و�لت�شامح  و�لإع��ت��ذ�ر  و�ملحبة 

�لكثري كلها ب�شمات ومل�شات �إن�شانية �شحرية؛ وهي �ل�شفات �لقريبة للقلب و�لتي جتعل 

�لآخرين يحبونك وي�شتذكرون يف حياتك ومماتك.

2. فن �لتعامل مع �لأبناء و�لأهل و�لأ�شدقاء و�لزملء يف �لعمل و�ملروؤ�شني و�لروؤ�شاء 

�للم�شات  وه��ذه  �لإن�شانية؛  �للم�شات  يف  فّن  �أ�شا�شها  وتو��شل  �إت�شال  ملهار�ت  حتتاج  كلها 

ُتعزز لغة �لإحرت�م و�ملحبة بيننا و�لد�ئرة �لأوىل من حولنا لتكون �لعلقة �لبينية �شلبة 

و�إن�شانية ومتما�شكة.

و�لفقر�ء  و�ملحتاجني  و�لأي��ت��ام  و�ملحرومني  �لأط��ف��ال  وج��وه  على  �لإبت�شامة  ر�شم   .3

ر�م��ل و�ملر�شى كّلها مل�شات �إن�شانية ُتك�شبنا �لدنيا و�لآخ��رة؛ وهذ� �لفن �لر�قي يحمل  و�لأ

�شفات �لذوق و�جلمال وروحية �لعطاء لت�شبح �حلياة جميلة ونظره.

ك��اف��ة وم�شاعدتهم مليئة  �ل��ن��ا���ص على �لأ���ش��ع��دة  ك��ل  �ل��رح��م و�ل��ت��و����ش��ل م��ع  4. �شلة 

وتعزز  �لنا�ص  وحتمي  �لأذى  وت�شرف  �لُعمر  تطيل  �ل�شلة  فهذه  �لإن�شانية؛  بالب�شمات 

�لعلقات �لإجتماعية �لبينية و�ملحبة و�لإحرت�م بني �لأرحام.

و�مل�شاركة  �ألفاظنا  �لنا�ص وتقديرهم و�ملحا�شبة على  �مللهوف و�لإح�شان لكل  �إغاثة   .5

�لتو��شل  �لإن�شانية؛ وه��ذه مل�شات مثلى يف  �للم�شات  �لعديد من  ت���ر�ح فيها  ف��ر�ح و�لأ ب��الأ

و�لعطاء و�لإ�شقاطات �لإيجابية.

6. كفالة �لأيتام ودعم �ملتمّيزين و�ملبدعني و�ملحتاجني مادياً ومعنوياً رو�ئع من �للم�شات 

�لإن�شانية؛ وهذه قمة �لعطاء من حيث دعم كل متمّيز وحمتاج؛ وخ�شو�شاً �لأيتام �ملتميزين 

ليكونو� �أدو�ت �إجتماعية فاعله �شوب �لبناء و�لعطاء.

ن�شانية لرنّجح ميز�ن ح�شناتنا، ومطلوب ب�شمات �إن�شانية  7. مطلوب تعظيم مل�شاتنا �لإ

لكل �إن�شان ليلقى �هلل ر��شياً مر�شياً؛ وهذه �لب�شمات ككرة �لثلج جتمع كل يوم تر�كمياً 

ليكون لدينا خمزوناً مقبوًل حتى و�إن جاءت منّيتنا مفاجئة.

�لأن��ا  عن  و�لتخّلي  �لتعامل  وف��ّن  �لت�شّرف  وُح�شن  و�ملعاملة  �خُللق  ُح�شن  ب�شر�حة: 

وروحّية �لعطاء و�لإبت�شامة كلها مفاتيح للم�شات �إن�شانية ُتقّوي علقاتنا ببع�ص وحُت�ّشن 

للمتميزين  �لإن�شانية  مل�شاتها  يف  �أولوياتنا  تاأطري  ويجب  �ملجتمع؛  وتكافل  تعا�شد  من 

و�ملحتاجني �أّنى كانت درجة ُبعدهم �أو ُقربهم منا.

�شباح �لإن�شانية و�لعطاء

د. محمد طالب عبيدات

 لمسات إنسانية

 ضجة كبيرة من المواطنين على طرق مدينة اربد 

 ملف كورونا ٠٠ االتفاق على تصريح واحد

 بنك االتحاد يقدم دعمه للمرضى غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان

 »تنشيط السياحة« تعقد اجتماعها السنوي

االنباط حممود عبيدات

��شتكى �غلب �ملو�طنون يف مدينة �ربد و�لذين ي�شكنو� يف 

�شمال مدينة �ربد )لو�ء بني كنانة ( على �لطرق �لرئي�شية 

�ىل  �لثقافة  )دو�ر  �رب��د  �ول مدينة  م��ن  �ل��ل��و�ء  ل��ذ�  �مل��وؤدي��ة 

�للو�ء ( و�ن هذه �لطرق ل ت�شلح ل�شري �ل�شيار�ت نهائيا من 

ويقول  نهائيا  تعبيدها  يتم  مل  �لطرق  و�ن  و�ملطبات  �حلفر 

بع�ص �ملو�طنني نريد حلول جذرية 

هل �لردن فقط عمان �م حمافظة �ربد لي�شت باحل�شبان 

ب�شكل  مهم�شة  �رب���د  م��دي��ن��ة  �شتبقى  م��ت��ى  و�ىل  �مل��و�زن��ة  يف 

3 مليون ن�شمة ، �ىل متى  كبري حيث �ن عدد �شكانها يقارب 

و�ل��وط��ن  �مل��و�ط��ن  ه��ل م�شلحة  ؛  �حل���ال   ه��ذه  على  �شنبقى 

��شبحت �خر �شيء يفكر به �مل�شوؤولون �م هي حرب عطاء�ت 

؟ ومن �مل�شوؤول عن ذلك هل �لوز�رة �ملعنية �م �لبلدية �ملعنية 

يف ذلك ؟؟

االنباط - جواد اخل�رضي

تناقلتها  �ل��ت��ي  �مل��ت�����ش��ارب��ة  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات  �ت���ن���اول  �ن  ق��ب��ل 

و�للكرتونية  �لورقية  و�ل�شحافة  �ملختلفة  �لع��لم  و�شائل 

�لوبئة وم�شوؤول  ل�شوؤون  �ل�شحة  وز�رة  �أمني عام  ل�شان  على 

ملف كورونا �لدكتور و�ئل �لهياجنة ، ورئي�ص �ملركز �لوطني 

�لوطنية  �للجنة  وع�شو   ، �لهو�ري  فر��ص  د  �لوبئة  ملكافحة 

للوبئة د ب�شام حجاوي منذ �ل�شبوع �ملا�شي وما قبله حول 

�لفايرو�ص �لطفرة ، �أود �ن �أقتب�ص لأ�شع وباخت�شار بع�شا من 

ت�شريحات علماء وخرب�ء غربيني حول نف�ص �ملو�شوع �ملتمثل 

بظهور �لطفرة لفايرو�ص كورونا .

للمناعة  ك��ام��ربدج  معهد  يف  �لدقيقة  �لح��ي��اء  علم  ��شتاذ 

�لعلجية و�لمر��ص �ملعدية بجامعة كامربيدج “ ر�يف جوبتا 

“ قال ل نعلم كيف ميكن �ن يتطور �لمر على �ملدى �لطويل 
ك��ب��ري� من  ع���دد�  �ل��ط��ف��رة  �ن ت�شيب  �مل��رج��ح  ..... م��ن غ��ري 

�لنا�ص ، لكن قد يكون من �ل�شعب �ل�شيطرة عليها .. �نتهى

�لن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  “ يف  ن��ري  “ ريت�شارد  �لفيزيائي 

�لقليل ج��د� ع��ن هذه  ���ش��وى  ن��ع��رف  “ حتى �لأن ل  �لمل��ان��ي��ة 

�لطفرة يف هذه �ملرحلة �لزمنية .... من غري �لو��شح ما �إذ� 

كانت �لطفرة �كرث خطورة ... �نتهى

ت�شريحات تقول “ يف وقت مبكر من ربيع هذ� �لعام طبعا 

ن�شخة متحورة للفايرو�ص ت�شمى “  على  �لعثور  مت   2020
�نها  �لعلماء  ووج��د   ، �لعامل  �نحاء  جميع  يف   ”D614G
ت�شيب �ملزيد من �خلليا وهذ� ما يجعله �كرث نقل للعدوى 

.

�ل�شحة  بوز�رة  كورونا  م�شوؤويل ملف  لت�شريحات  لننتقل 

�لذين ذكرتهم �ول �ملقالة ..

ت�شريحات د �لهياجنة قد تكون تو�فقت بع�ص �لت�شريحات 

�ملبهمة  �لت�شريحات  يتم �طلق  ولكن حني   ، �قتب�شتها  �لتي 

“ ك�����ش��ف��ه ع��ن وج����ود در�����ش���ات م��ع��ي��ن��ة يف �لردن لفك  م��ث��ل 

ون�شع  �لردنيني  ت�شيب  �لتي  للفريو�شات  �لور�ثية  �ل�شيفرة 

ما  باأنه  للت�شريح  ��شافة   ، �جلملة  هذه  حتت   خط   100
مل   ، �يلول  �شهر  نهاية  ولغاية  ور�ث��ي��ة   �شيفر�ت  من  فكه  مت 

يتبني وجود �لطفرة !!! ، و��شاف �نه �شت�شل خلل �ل�شابيع 

و�ل��ث��اين وك��ان��ون �لول  �ل���ش��ه��ر ت�شرين �لول  �ل��ق��ادم��ة ع��ن 

. 2020
 تقارير !!!

كنا نود تو�شيح �ل�شيفر�ت �لتي مت فكها وما هي ماهيتها 

وماهية �لتقارير �لتي �شت�شل ؟؟؟

�تخاذ  يف  �حل��ذر  ع��ن  �لتخلي  ع��دم  �ل�شعار  ب��اأن  �لت�شريح 

�لرئي�ص يف خف�ص عدد  �لعامل  تبقى  �لتي  �لوقاية  �ج��ر�ء�ت 

يثبت  ما  يوجد  بانه ل  ��شافة  �نت�شاره  و�حلد من  �ل�شابات 

�لفايرو�ص  من  �أ�شد  �ملتحور  بالفايرو�ص  �ل�شابة  �ن  علميا 

�جلديد !! و�لعامل يتخوف من �ملتحور �لطفرة ...ول ندري 

�أو  �مل��ت��ح��ور  �أو  �ن ك��ان ي��ت��ح��دث ع��ن ف��اي��رو���ص �مل��وج��ة �لوىل 

�لطفرة ؟؟.

�لكافية  بالدقة  لي�ص   PCR ب��اأن فح�ص  �أك��د  �ل��ه��و�ري  د 

د  بينما   !!! وحت��ور�ت��ه��ا  �جل���دي���دة  ك���ورون���ا  ط��ف��ر�ت  لك�شف 

من  ���ش��للت   3 بفح�ص  يقوم  �جل��ه��از  ب��اأن  ي�شرح  �لهياجنة 

�لفايرو�ص ؟!!

د حجاوي مل تظهر �عر��ص مر�شية جديدة �أو م�شاعفات 

م��رت��ب��ط��ة ب�����ش��لل��ة ك���ورون���ا �جل���دي���دة “ �أي دول����ة يف �ل��ع��امل 

�أخرى و�لهم  “ نقلة  مر�شحة ولي�شت حم�شنة من �لطفرة 

“ �لعر��ص �جلانبية للقاح فايزر حتى �لن لي�ص لها دللت 
�ح�شائية “ !!!

و�لتعجب  �لت�شاوؤل  وعلمات  �لقتبا�شات  عن  نتوقف  هنا 

�لرتكيز  وع���دم  �له�شترييا  د�ئ���رة  يف  و�شعنا  نقله  مت  وم��ا   ،

و�حلرية ن�شدق من ؟ ول ن�شدق من ؟ 

�أيها �ل�شادة 

�لدلء  ق��ب��ل  ج��ي��د�  و�ق������ر�أو�  وي��ك��ف��ي��ك��م تخبطا   �رح��م��ون��ا 

بت�شريحاتكم و�تفقو� على ما تودون �إي�شاله لنا بعد تنقيحه 

 ، �لعاملية  �لت�شريحات  مع  يتو�فق  مبا  ومطابقته  وتدقيقه 

حينها تكون ثقتنا بكم .

االنباط- عّمان

 كجزء من برنامج �مل�شوؤولية �لجتماعية 

�خل��ا���ص ببنك �لحت���اد، و�ل���ذي ي��ه��دف �إىل 

�إح�����د�ث ت���اأث���ري �إي��ج��اب��ي يف �مل��ج��ت��م��ع �ل���ذي 

ر�شالة  ب��اأه��م��ي��ة  م��ن��ه  و�إمي���ان���اً  �إل��ي��ه،  ينتمي 

ق��ام  ل��ل�����ش��رط��ان،  �حل�����ش��ني  وم��رك��ز  موؤ�ش�شة 

ل”�شناديق  دع��م��ه  بتقدمي  م��وؤخ��ر�ً  �لبنك 

�خلري” �لتابعة ملوؤ�ش�شة �حل�شني لل�شرطان، 

مر�شى  ع��لج  تكاليف  لتغطية  و�ملخ�ش�شة 

�ل�������ش���رط���ان غ����ري �مل���ق���ت���دري���ن .ي����اأت����ي ه���ذ� 

�ل��دع��م �م���ت���د�د�ً ل��ل�����ش��ر�ك��ة �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 

ب���ني �جل��ه��ت��ني، و�ل���ت���ي ق�����ّدم خ��لل��ه��ا بنك 

�أ���ش��ك��ال �ل��دع��م و�ل��رع��اي��ة  �لحت����اد خمتلف 

�حل�شني  موؤ�ش�شة  ب��ر�م��ج  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل 

�لفر�ص  �أف�شل  �إىل منح  �لر�مية  لل�شرطان 

لعلج �ملر�شى، �إىل جانب ن�شر �لوعي حول 

�ل�شرطان.

رعايته  �ل��ب��ن��ك  ق���دم   ،2020 �ل��ع��ام  ويف 

لأك���ادمي���ي���ة �ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل���ت���دري���ب يف م��رك��ز 

باأهمية  لإمي��ان��ه  نظر�ً  لل�شرطان،  �حل�شني 

�لدور �لذي تلعبه هذه �لأكادميية يف تهيئة 

�ملهارة  م��ن  ع��اٍل  م�شتوى  على  طبية  ك���و�در 

و�لحرت�فية.

وح�����ول ه����ذه �ل�������ش���ر�ك���ة، ق���ال���ت �ل�����ش��ي��دة 

ن�����ش��ري��ن ق��ط��ام�����ص، م���دي���ر ع����ام م��وؤ���ش�����ش��ة 

بنك  ج��ه��ود  “نقّدر  ل��ل�����ش��رط��ان:  �حل�����ش��ني 

�لحتاد يف �لوقوف �إىل جانبنا، ونتطلع �إىل 

من  لنتمكن  �لهادف،  �لتعاون  هذ�  ��شتمر�ر 

مر�شانا  من  �ملزيد  و�إنقاذ  ر�شالتنا،  حتقيق 

�لذين يتم�شكون بالإر�دة يف مو�جهة مر�ص 

�ل�شرطان”.

�لرئي�ص  �ل�شعيد،  ناديا  �ل�شيدة  و�أ���ش��ارت 

�أه��م��ي��ة  �إىل  �لحت���������اد،  ل��ب��ن��ك  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 

�مل�����ش��وؤول��ي��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ب��ن��ك، وت��ب��ن��ي��ه 

�لأه��د�ف  مع  تتناغم  خا�شة  ل�شرت�تيجية 

و�إىل  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  للتنمية   17 �ل����  �ل��ع��امل��ي��ة 

وكما  عائلتنا،  هم  وجمتمعنا  “عملءنا  �أن 

فّعالة  �شر�كات  بناء  �إىل  دوم��اً  نتطلع  لذلك 

�أث���ر تلك  ل��زي��ادة  م��وؤ���ش�����ش��ات جمتمعية  م��ع 

�ملبادر�ت �ملجتمعية، و�لعمل على �شمان حق 

�جلميع يف م�شتقبل �أف�شل” . كما و�أ�شافت 

ومركز  موؤ�ش�شة  مع  “�شر�كتنا  �أن  ذلك  �ىل 

�إىل  متتد  ���ش��ر�ك��ة  ه��ي  لل�شرطان،  �حل�شني 

بالر�شالة  مَنا  �إمياناً  وتاأتي  عقد،  من  �أك��رث 

�ل����ذي ت�شغله يف  �ل��ه��ام  �لإن�����ش��ان��ي��ة و�ل�����دور 

�ملجتمع، ومبا يتنا�شب ب�شكل كبري مع ركائز 

�لهدف  وب��الأخ�����ص  �ملجتمعية،  م�شوؤوليتنا 

رقم 3 “�ل�شحة �جليدة و�لرفاه”.”

�إن�����ش��اء �شناديق  وم��ن �جل��دي��ر ذك���ره، مت 

عام  لل�شرطان  �حل�شني  موؤ�ش�شة  يف  �خل��ري 

�لذين  �ل�شرطان،  مل�شاعدة مر�شى   ،2003
تغطية  على  �مل��ادي��ة،  �لمكانات  ميتلكون  ل 

تكاليف علجهم، ول توجد �أي جهة تغطي 

لهم هذه �لتكاليف، وذلك بغ�ص �لنظر عن 

�جلن�شية �أو �لعمر �أو �جلن�ص.

االنباط-عمان

تن�شيط  لهيئة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ن��اق�����ش��ت 

�ل�شنوي  �ل�شياحة �لأردنية خلل �جتماعها 

�ل���ع���ادي  �م�����ص )�لح�����د( �خل��ط��ة �ل�شنوية 

ومو�زنة �لعام 2021  عرب تقنية �لت�شال 

�إد�رة  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص  ب��رئ��ا���ش��ة   ، ب��ع��د  ع���ن 

�لفايز  نايف  و�لآث��ار  �ل�شياحة  وزي��ر  �لهيئة 

و بح�شور مدير عام هيئة تن�شيط �ل�شياحة 

و�ع�شاء  �لد�رة  �ع�شاء جمل�ص  ، وعدد من 

�ل��ه��ي��ئ��ة �ل��ع��ام��ة ، ح��ي��ث مت �ق�����ر�ر �خل��ط��ة 

و�مل�شادقة   2021 �لعام  ومو�زنة  �ل�شنوية 

عليها .

جمل�ص  /رئي�ص  و�لث���ار  �ل�شياحة  وزي���ر 

حميدي  نايف  �ل�شياحة  تن�شيط  هيئة  �د�رة 

�ل��ف��اي��ز رح���ب ب��امل�����ش��ارك��ني �ع�����ش��اء جمل�ص 

�لد�رة و�ع�شاء �لهيئة �لعامة وتابع �طلعه 

�ل�شياحة  تن�شيط  هيئة  جاهزية  مدى  على 

ل�شتقطاب �لزو�ر للعام �لقادم .

للو�شع  نتفهم  �إننا  �لفايز  �ل��وزي��ر   وق��ال 

�ل�شياحي �لر�هن ومدركني لأهمية �لت�شويق 

�ل�شياحي يف ظل ما تعانيه �شناعة �ل�شياحة 

من حتديات نتيجة �لظروف �حلالية   . 

و�ك���د �ل��ف��اي��ز �ن  ت��ظ��اف��ر ج��ه��ود �لقطاع 

�شيدعم  للمملكة  �ل�شياح  ل��ع��ودة  �ل�شياحي 

، د�ع���ي���ا �ىل م���زي���د من  �ل��ت�����ش��وي��ق  خ��ط��ط 

�ل��ت��وج��ي��ه �لي��ج��اب��ي لي��ج��اد ط���رق و�أدو�ت 

�لأزمات  �أثر  و�لعمل على تخفيف  للت�شويق 

وعودة معدلت �لنمو �ىل �لقطاع �ل�شياحي 

�لعام �ملقبل 2021   .

وطالب �لفايز من كافة �شركات �ل�شياحة 

و�ل�����ش��ف��ر �أه��م��ي��ة �ل��ع��م��ل ي���د� ب��ي��د مل��و�ج��ه��ة 

خم��ت��ل��ف �ل���ت���ح���دي���ات �ل���ت���ي ت����و�ج����ه ق��ط��اع 

�ل�شياحة  .

م��ن ج��ان��ب��ه ����ش��ت��ع��ر���ص م��دي��ر ع���ام هيئة 

ت��ن�����ش��ي��ط �ل�����ش��ي��اح��ة �ل���دك���ت���ور ع���ب���د�ل���رز�ق 

ع����رب����ي����ات م����لم����ح �خل����ط����ة �ل��ت�����ش��وي��ق��ي��ة 

خطة  �ن���ه���ا  م��ب��ي��ن��ا   2021 �مل��ق��ب��ل  ل��ل��ع��ام 

�ل�شياحي  �لو�شع  ول�شتعادة  ثقة  ل�شتعادة 

ملا  نظر�    RECOVERY PLAN
ت�شببت به جائحة كورونا من ��شر�ر يف �لعام 

�حلايل و�شمل تاأثريها �لعامل �جمع .

و��شار عربيات �ن �لهيئة ركزت يف خطتها 

�لقنو�ت  بع�ص  على  �ل��ق��ادم  للعام  �ل�شنوية 

زي��ادة  خللها  م��ن  ميكن  �ل��ت��ي  �لت�شويقية 

عرب  �ل��ق��ادم��ني  �ل�شياح  مثل  �ل�شياح  �ع���د�د 

�لطري�ن �لعار�ص مع مر�عاة �شروط �لدعم 

ل��ت�����ش��م��ل �ك����رب ق���درمم���ك���ن م���ن �ل���ش��ت��ف��ادة 

للمو�قع �ل�شياحية .

�ملقبل  للعام  �لت�شويقية  �خلطة  �ن  وبني 

ت�����ش��م��ن��ت ف��ت��ح ق���ن���و�ت م���ع ق��ط��اع �لع��م��ال 

 (   B2B( �لعاملية  �ل�شياحة  �شركات  مثل 

مل��ا ل��ه م��ن �ه��م��ي��ة ك��ب��رية يف ����ش��ت��ع��ادة ج��زء 

م���ن �ل�����ش��ي��اح��ة ، ح��ي��ث �ن �ل��ت��وج��ه �حل���ايل 

ي�شري ل�شتقطاب �ل�شياح عن طريق مكاتب 

�ل�شيطرة  وذلك لمكانية  و�ل�شفر  �ل�شياحة 

�لو�شع  ظل  يف  �ململكة  د�خ��ل  حركتهم  على 

�لوبائي �لر�هن .

وق��ال عربيات �ي�شا : �ن��ه مت �لخ��ذ بعني 

�لع���ت���ب���ار يف �خل���ط���ة �مل���ق���رتح���ة �ل�����ش��ي��اح��ة 

نظر�  و�مل�شيحي  �ل�شلمي  ب�شقيها  �لدينية 

ملا تتمتع به من �همية �شمن �ملنتج �ل�شياحي 

�لردين ،بال�شافة �ىل �شياحة �ملغامرة �لتي 

�ملحتملني خلل  �ل����زو�ر  �ه��م  ي�شكل رو�ده����ا 

�لفرتة �ملقبلة ملا يتمتعون به من روح �ملغامرة 

مت  �لتي  �لتقليدية  �ل�شياحة  �ىل  بال�شافة 

حتديد �ن�شطتها �شمن �خلطة �ل�شنوية .  

ب�شكل  �شتتابع  �لهيئة  �ن  ع��رب��ي��ات  ون���وه 

وحركة  �لعاملية  �ل�شياحة  موؤ�شر�ت  م�شتمر 

�لطري�ن �ملنتظم بحيث ميكن �لتعديل على 

مع  يتو�ئم  مبا  �لت�شويقية  �لن�شطة  بع�ص 

م�شتجد�ت �لو�شاع �لعاملية .

وبني �لدكتور عربيات �ن �دو�ت �لت�شويق 

�لل�������ك�������رتوين ر�ع��������ت حت����دي����ث �مل���ح���ت���وى 

من  �ل�����ش��ي��اح��ة  تن�شيط  ل��ه��ي��ئ��ة  �ل��ت�����ش��وي��ق��ي 

�فلم دعائية و�فلم و�قع �فرت��شي و�شور 

تاريخ  ع��ن  ج��دي��دة  معلومات  ن�شر  وك��ذل��ك 

ليتم  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  �لردن 

وم��و�ق��ع  �لعاملية  �ملن�شات  �شمن  ت�شويقها 

�لتو��شل �لجتماعي .

و�كد عربيات كذلك على �همية �لر�شائل 

�ن  ي��ج��ب  �ل��ت��ي  �ملحتملني  ل���ل���زو�ر  �مل��وج��ه��ة 

�لوقت �حلايل ب�شكل  يتم �لرتكيز عليها يف 

كبري حيث �ن جميع �لعامل يتعط�ص ل�شماع 

�خبار متعلقة بالوجهات �ل�شياحية من حيث 

�مل��ط��ار�ت و�مل��و�ق��ع �ل�شياحية  �لم���ان وف��ت��ح 

وغريها من �مور تهم �ل�شائح .

�لعار�ص  �ل��ط��ري�ن  �همية  عربيات  وب��ني 

حيث مت تخ�شي�ص مو�زنة مالية للطري�ن 

�لعار�ص لكن مبو�زنة �قل من �لعام 2020 

��شتقطاب  �حلايل م�شري� �ىل �لرتكيز على 

�ل�شياح �شمن �ملجموعات �ل�شياحية .

وتطرق عربيات �ىل �لن�شطة �لت�شويقية 

�لن�شطة  تق�شيم  �شيتم  حيث  �ملقبل  للعام 

�ىل مرحلتني و�لرتكيز على زيادة وحتديث 

لهيئة  و�لل����ك����رتوين  �ل��ت�����ش��وي��ق  �مل���ح���ت���وى 

تن�شيط �ل�شياحة .

و�ك����د ع��رب��ي��ات �ن �ه����م حم����اور �خل��ط��ة 

�لت�شويقي �شتت�شمن ��شتعادة �لثقة بالردن 

وزي��ادة  �ل��ع��امل  يف  رئي�شية  �شياحية  كوجهة 

�ل�����ش��ي��اح��ي �لردين وزي����ادة  ب��امل��ن��ت��ج  �ل��وع��ي 

�لطلب على �ملنتج �ل�شياحي �لردين  و�لعمل 

 ( �جل��دي��دة  �ملوؤ�ش�شية  �ل��ه��وي��ة  تفعيل  على 

ووفقا  ب�شكل جزئي   )  BRANDING
لتطور�ت �لو�شع �ل�شياحي .

ومت خلل �لجتماع ومن خلل �ملعنيني 

�شرح  ت��ق��دمي  �لهيئة  يف  �لت�شويق  ق�شم  يف 

تف�شيلي يت�شمن �هم �ملن�شات �للكرتونية 

�شيتم  �ل��ت��ي  �لجتماعي  �لتو��شل  وم��و�ق��ع 

�لل��ك��رتون��ي��ة  �لت�شويقية  �لن�����ش��ط��ة  تنفيذ 

م���ن خ��لل��ه��ا ب���ال����ش���اف���ة �ىل ����ش��ت��ع��ر����ص 

�خل����ط����و�ت �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ع���دة ل���ذل���ك كما 

مت �ي�������ش���ا �����ش���ت���ع���ر�����ص  �ه�����م �ل���ق���ط���اع���ات 

و�خلطو�ت  ت�شويقها  �شيتم  �لتي  �ل�شياحية 

��شتملت  وق���د  بعملها  �ملتعلقة  �لتنفيذية 

�ملغامرة  و�شياحة  �لتقليدية  �ل�شياحة  على 

�ل�شحية  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل��دي��ن��ي��ة  و�ل�����ش��ي��اح��ة 

��شتعر��ص  �ىل  ��شافة  �مل��وؤمت��ر�ت  و�شياحة 

�ه����م �ل�����ش����و�ق �مل�����ش��ت��ه��دف��ة ���ش��م��ن �خل��ط��ة 

�لت�شويقية .

الضمان توقف خدماتها على موقعها 
اإللكتروني لمدة ساعتين 

انضمام 5٠٠ مؤسسة رعاية صحية 
لبرامج فاين

القبض على قاتل زوجته وابنه
 في البقعة

 االنباط-عمان

�أل���ق���ت �لأج���ه���زة �لأم��ن��ي��ة �ل��ق��ب�����ص على 

م��رت��ك��ب ج��رمي��ة �ل��ق��ت��ل �ل��ت��ي وق��ع��ت �شباح 

�ل�شيدة  زوج  وه���و  �ل��ب��ق��ع��ة،  �لح���د يف  �م�����ص 

وو�لد �لطفل، و�عرتف بقتلهما �ثر خلفات 

زوجية.

مديرية  با�شم  �لع��لم��ي  �لناطق  وق���ال 

�لمن �لعام يف بيان �م�ص، �ن �لتحقيقات يف 

جرمية �لقتل �لتي وقعت يف منطقة �لبقعة 

�ل�شيدة  �شحيتها  ور�ح  �لبلقاء  مبحافظة 

و�بنها، ح�شرت �ل�شتباه بزوج �ل�شيدة، و�لد 

�لطفل، حيث �ألقي �لقب�ص عليه وبالتحقيق 

معه �عرتف بارتكاب �جلرمية �ثر خلفات 

�لق�شية  �ح��ال��ة  و�شيتم  زوج��ت��ه،  وب��ني  بينه 

للمدعي �لعام �ملخت�ص.

االنباط-عمان

  �أع���ل���ن���ت �مل���وؤ����ش�������ش���ة �ل���ع���ام���ة ل��ل�����ش��م��ان 

ب��اإي��ق��اف خدماتها  �أن��ه��ا ق��ام��ت  �لج��ت��م��اع��ي 

�ملقدمة جلمهورها على موقعها �لإلكرتوين 

�م�ص �لأحد، ملدة �شاعتني وذلك من �ل�شاعة 

�لثالثة حتى �ل�شاعة �خلام�شة م�شاًء.

وبينت �أن هذ� �لإجر�ء ياأتي لغايات توفري 

بالرب�مج  �ملتعلقة  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �خل��دم��ات 

�ل�شادرة عن �أمر �لدفاع رقم )24( .

 االنباط-عمان

�إح��دى  �ملتكاملة،  للحلول  ف��اي��ن  �أع��ل��ن��ت 

�مل��ج��م��وع��ات �مل��خ��ت�����ش��ة يف جم����ال �ل�����ش��ح��ة 

�ل�شحي،  �ل���ورق  منتجات  و�شناعة  �لعامة 

عن �ن�شمام 500 من�شاأة �شحية يف كل من 

�لعربية  و�ململكة  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 

�ل�����ش��ع��ودي��ة وج���م���ه���وري���ة م�����ش��ر �ل��ع��رب��ي��ة، 

بال�شافة �ىل �لردن، لرب�جمها �ملتخ�ش�شة 

يف حتقيق �أعلى معايري �لتعقيم و�لنظافة.

“فاين” �م�����ص  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  وق�����ال 

�لأحد، �ن �لرب�مج خ�ش�شت لتحديد و�إبر�ز 

معايري  باأعلى  �مللتزمة  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شات 

�مل�شت�شفيات  فيها  مب��ا  و�ل��ن��ظ��اف��ة،  �لتعقيم 

و�لعياد�ت �لطبية.

�إج��ر�ء تقييم �شامل  وتقوم �لرب�مج على 

يد  على  فيها  ��شرت�كها  فور  �ملن�شاآت  ملر�فق 

فريق من خرب�ء �ل�شحة لدى فاين للحلول 

�لتو�شيات  ب���دوره  ي��ق��دم  و�ل���ذي  �ملتكاملة، 

�ملطلوب  للجو�نب  �لتقييم  نتائج  على  بناًء 

حت�شينها، مع تزويد �ملن�شاأة مبا يلزمها من 

من  �جل���ودة  عالية  و�ملنتجات  �حل��ل��ول  ه��ذه 

�ملعقمة  �ل��وج��ه  كمناديل  “فاين”،  ع��لم��ة 

ومناديل �ليدين.

على  باحل�شول  �ملوؤ�ش�شات  تاأهيل  يتم  و 

�ع��ت��م��اد �جل��م��ع��ي��ة �ل��ط��ب��ي��ة �ل��ع��امل��ي��ة، وه��ي 

جمعية تعنى برفع م�شتوى �جلودة و�ملعايري 

�ل�شحي  �ل��ق��ط��اع  يف  �ل�شليمة  و�مل��م��ار���ش��ات 

و�لطبي.

فاين  �لتنفيذي ملجموعة  �لرئي�ص  قال  و 

�ل�شحية �لقاب�شة، جيم�ص مايكل لفريتي، 

�ل�����ش��و�ب��ط  حت�����ش��ني  يف  ت�شهم  �ل���رب�م���ج  �إن 

�ل��وق��ائ��ي��ة م��ن �أي ع����دوى ل���دى �مل��وؤ���ش�����ش��ات 

مع  خا�شة  �أف�شل،  نحو  على  �إليها  �ملن�شمة 

توفر  �لتي  �ملعقمة  “فاين”  حلول  �عتماد 

بيئة �آمنة.

االثنني  28/ 12 / 2020
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ال��وج��دان رواي��ة  ال��وط��ن تنه�ض يف  ب��ل ويف ك��ل حلظة م��ن عمر  امل��ي��اد املجيد وقبله  يف عيد 

وطنية خالدة عمرها قرن من الزمن بل قبل ذلك بكثري، وعنوانها عي�ض م�شرتك واأرواح ت�شتبك 

ب�شراوة يف م�شاحات التقدير. ح�شارة مل يعبث بها الغاة، ومل ت�شتكن ل�شلف الغزاة حتى غدا 

الدين حافزاً للحب، وح�شن املعاملة؛ مفتاحاً للقلب، وبات رغيف اخلبز يقبل الق�شمة بني اأفواه 

ة، وملح االأر�ض حكاية ال يخت�ض فيها مرتاد م�شجد، اأو رائد كني�شة دون غريه. االأخوَّ

عندما نتذكر دوماً اأن بناء الوطن هي �شمة قامت على �شراكة الدم وال�شهادة، وحبات العرق 

على وجنات االأردنيني من كل االأديان واالأع��راق والطوائف دون ا�شتثناء لي�ض الأحد فيها ف�شل 

ُتبنى  االأوط���ان  اأن  نتذكر  وال���رتاب، عندما  للوطن  واالإخ��ا���ض  الت�شحية  اإال مبقدار  اآخ��ر  على 

بناء  م�شروع  ب�شدد  نكون  الواحد  الوطن  اأبناء  بني  املتماثلة  والت�شحية  املت�شاوية،  بال�شراكة 

الدولة احلديثة على اأ�ش�ض ال�شفافية و�شيادة القانون.

يف عيد املياد ن�شّر على اأن نبقى اأخوة، واأن نت�شارك يف هذا الوطن الفرحة والدمعة، واأن تبقى 

احلارة واالأكراد يف انتخابات بلدية ال�شلط احلبيبة مقدمة على الق�شمة العرقية اأو الدينية، نريد 

اأن نت�شارك احللم واحلب؛ بل نريد اأن ُنعلي ال�شراخ والتاأكيد على اأن االأخوة االأردنية اأمنوذجا 

�شادقاً �شمد يف وجه العاتيات يف هذه املنطقة امللتهبة والزمن الذي انهارت فيه كل م�شاعر العي�ض 

امل�شرتك والتعاي�ض يف كل دول االإقليم وا�شُتبدلت بالّدم والكراهية واالإق�شاء.

يف الكرك �شرتى يف اإدر حكايات تاأ�شر الروح، ويف الرّبة �شت�شهد مروءة ت�شتحق اأن تكون ف�شواًل 

لرواية جميلة عنوانها: احلب الذي ال يعبث به الزمن، واإىل جوار القلعة ال�شاخمة �شتجد بكل 

عا�شها  فخر  ومنارات  واالأوالد،  لاأحفاد  تدّر�ض  التي  ال�شامية  القيم  منظومة  يف  حكاية  زاوي��ة 

بعفوية و�شدق االآباء واالأجداد حتى ت�شابهت االأ�شماء واأ�شحت الكرك بتلك الثقافة اال�شتثنائية 

اإحدى البوابات الرئي�شة للحر�ض الوطني اخلالد.

امل�شيحيون العرب كما يرغب اأحد االأحبة القوميني اأن يطلق عليهم، وامل�شيحيون االأردنيون 

كما اأرغب؛ كي ال ا�شتثني اأحداً منهم على هذا الرثى املقد�ض؛ هم �شنان الرمح يف �شقل الهوية 

الوطنية وحفظها. ي�شتحق الوطن منا جميعاً اأن نت�شارك فيه احلب والتعب، واأن نعلن معاً للكون 

اأو جاحد ويف  ينال منه حاقد  لن  واأن��ه  والهوية،  للوطن  والوفاء  احل��داء  لن نخذل  اأننا  باأ�شره 

رمقنا حياة.

ووحدته  الوطني  احللم  ثوابت  على  التاأكيد  نعيد  اأن  واج��ب��اً  اأ�شحى  املجيد  املياد  عيد  يف 

هذا  واأ�شالة  ا�شتثناء،  دون  اجلميع  من  وقربها  الها�شمية  القيادة  نبل  يف  تكمن  التي  الوطنية 

ال�شعب النقي، ونبل اأبنائه حتى غدا وطننا احلبيب مثااًل لل�شراكة والتعاون بني اأهله و�شامة بني 

االأمم يف تكري�ض وحدته الوطنية على قواعد االإخوة واحلر�ض.

وحمى اهلل وطننا احلبيب من كل �شوء وكل عام واالأردن احلبيب واإخوتنا امل�شيحيني و�شعبنا 

الطيب بكل خري.

د. طالل طلب الشرفات

 المسيحيون العرب: ُشركاء 
م والقلب والوطن الدَّ

 مهيدات: نسعى بإستمرار لتخفيض أسعار االدوية 
على المواطن قدر االمكان

 ابو علي :استحداث 5 مديريات منها المعهد الضريبي

 سعيدان: نسبة االعتداء على خطوط المياه زادت من 10-15 % خالل أزمة كورونا

 جامعة العقبة للتكنولوجيا  تنضم إلى إتحاد الجامعات المتوسطية

الهيئة العامة لتنشيط السياحة تقر خطتها السنوية وموازنة العام المقبل

االنباط- عمان

ال��غ��ذاء وال���دواء  ق��ال مدير ع��ام موؤ�ش�شة 

ت�شعى  املوؤ�ش�شة  اإن  م��ه��ي��دات  ن���زار  ال��دك��ت��ور 

ج����اه����دًة م��ن��ذ ت�����ش��ك��ي��ل جل��ن��ة درا�����ش����ة واق���ع 

على  باململكة،  وم��راج��ع��ت��ه��ا  االدوي����ة  اأ���ش��ع��ار 

م��راج��ع��ة دوؤب����ة الأ���ش��ع��ار االدوي�����ة يف ال�شوق 

املحلي، وتخفي�ض ا�شعارها على املواطن قدر 

االمكان. 

واأ�شاف مهيدات خال حوار مع الدكتور 

البلد”  “و�شط  برناجمه  يف  ال��ب��دري  ه��اين 

على راديو “فن”، اأن اللجنة امل�شكلة مبوجب 

تو�شية وزير ال�شحة يتاريخ 5/5/2019 

عملت على مراجعة م�شتمرة ال�شعار االأدوية 

منذ  للجنة  املعدلة  الت�شعري  باأ�ش�ض  ع��م��ًا 

تاريخ 17/3/2020.

الزيتون،  زي��ت  على  الرقابة  وبخ�شو�ض 

وال����دواء  ال��غ��ذاء  موؤ�ش�شة  اأن  م��ه��ي��دات  اأك���د 

3 م�شتويات  اإىل  الغذائية  املوؤ�ش�شات  ت�شنف 

زي���ارات  على  وب��ن��اءاً  خطورتها  ل��درج��ة  تبعاً 

تفتي�شية �شابقة، حيث يتم العمل على ت�شكيل 

الرقابية  االج����راءات  ملتابعة  عمليات  غرفة 

التي  ال��زي��ت��ون  زي���ت  بخ�شو�ض  وال�����ش��ك��وى 

التوا�شل  م��واق��ع  ومتابعة  للموؤ�ش�شة،  ت��رد 

االجتماعي التي تروج لهذا املنتج الوطني.

وبني مهيدات اأن املوؤ�ش�شة اطلقت العديد 

ال��ت��وع��ي��ة وال��ت��ث��ق��ي��ف لتوعية  م���ن ح��م��ات 

قامت  كما  املنتج،  ه��ذا  بخ�شو�ض  امل�شتهلك 

بركتنا”  “زيتنا  م��ب��ادرة  ب��اط��اق  املوؤ�ش�شة 

ي��دخ��ل  م���ا  ق��ب��ل  زي���ت���ك  “افح�ض  وم����ب����ادرة 

بيتك” للحد من الغ�ض.

وا�شار مهيدات اإىل انه مت توقيع اتفاقية 

م���ع وزارة ال�����ش��ح��ة وام���ان���ة ع��م��ان ال��ك��رى 

ق�شرية امل��دى ملدة 6 �شهور؛ وذل��ك لتغطية 

ال��ن��ق�����ض يف ال���ك���وادر ال��ف��ن��ي��ة ل��ل��رق��اب��ة على 

املن�شاآت الغذائية يف املحافظات التي ال يوجد 

بها فروع للموؤ�ش�شة.

على  عملت  املوؤ�ش�شة  اأن  مهيدات  وك�شف 

وذلك  الب�شرية  للكوادر  االمثل  اال�شتغال 

م���ن خ����ال اإع�������ادة ت��وزي��ع��ه��ا وال���ع���م���ل على 

العديد  يف  وا���ش��راك��ه��ا  وتنميتها  ت��ط��وي��ره��ا 

من ال��دورات والرامج التي تهدف اإىل رفع 

الوعي لدى موظفي املوؤ�ش�شة، وو�شع معايري 

ا���ش��دار  على  وال��ع��م��ل  امل��وظ��ف��ني  اداء  لتقيم 

دليل التفتي�ض لتدريب موظفي املوؤ�ش�شة على 

اعمال الرقابة والتفتي�ض.

االنباط - جواد اخل�رضي

اأك����د م��دي��ر ع����ام دائ�����رة ���ش��ري��ب��ة ال��دخ��ل 

الدائرة  ان  على  علي  اب��و  ح�شام  د  واملبيعات 

قدمت خدمة الكرتونية جديدة لل�شمنابني 

ال�شريبيني يقومون من خالها بالتوا�شل 

م��ع دوائ����ر امل��دي��ري��ة ال��ك��رتون��ي��ا وي��ت��م ال��رد 

ع���ر ر���ش��ال��ة ال��ك��رتون��ي��ة ومل ت��ع��د احل��اج��ة 

ل������اج������راءات ال����ورق����ي����ة وذل������ك ل��ل��ت�����ش��ه��ي��ل 

وال��ت��خ��ف��ي��ف ع��ل��ى ���ش��ري االج���������راءات ، من 

ال��ذي نظمه جتمع م�شت�شاري  اللقاء  خ��ال 

ال�شرائب االردنيني عر تطبيق زووم .

التطبيق  وع��ر  اب��و علي  ال��دك��ت��ور ح�شام 

حتدث عن ان دائرة �شريبة الدخل واملبيعات 

عملت وتعمل على ا�شتحداث خم�ض مديريات 

م��ن��ه��ا امل��ع��ه��د ال�����ش��ري��ب��ي ال����ذي ي��ه��دف اىل 

التطوير ورفع الكفاءات والتخ�ش�ض وعملية 

املوائمة لدى املوظفني ا�شافة للم�شت�شارين 

واملحا�شبني ال�شريبيني . وا�شاف باأن املعهد 

له دور هام بني اجلوانب العلمية والتطبيقية 

، ليكون مهني وعلمي ، م�شريا ان غياب هكذا 

الدائرة  ان  ، مبينا  �شكل فجوة  �شابقا  معهد 

كانت تر�شل موظفيها لتلقي دورات مبعاهد 

يحتاج  مم���ا   ، ب��ال��ك��ام��ل  متخ�ش�شة  لي�شت 

ب���دورات خارجية  املوظفني  ايفاد  اىل  االم��ر 

مع اننا منتلك كفاءات وطنية ادارية ومهنية 

ومنظومة �شريبية مما احتاج االمر لوجود 

املعهد .

اب��و علي خال  وح��ول دور املعهد ق��ال د. 

العاملني  بانه مل يقت�شر على  تطبيق زووم 

نحو  ال�شعي  م��ع  االردن���ي���ني  ه��و جلميع  ب��ل 

ايجاد ت�شاركية مع معاهد عربية متخ�ش�شة 

. وب����ني ان����ه مت ت��وق��ي��ع م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 

ال��ازم��ة  ال����دورات  لعقد  االردن��ي��ة  اجلامعة 

وم��ن اج��ل و���ش��ع اط���ار اك��ادمي��ي ملنح �شهادة 

ويتم  اخلبري  عمل  وملاأ�ش�شة  �شريبي  خبري 

ال���ع���ايل يف حما�شبة  ال��دب��ل��وم  ���ش��ه��ادة  م��ن��ح 

لت�شبح   ، ال�شريبي  وال��ت��دق��ي��ق  ال�����ش��رائ��ب 

ال�شهادة ذات قيمة م�شافة .

عي�شى  امل�شت�شار  اداره  ال��ذي  اللقاء  نهاية 

احل���ي���اري ومب�����ش��ارك��ة ع���دد م���ن املخت�شني 

وامل��ه��ت��م��ني م��ن��ه��م رئ��ي�����ض احت�����اد امل���درب���ني 

ال���ع���رب د ي��ون�����ض اخل��ط��اي��ب��ة ون���ائ���ب رئي�ض 

جمعية خراء �شريبة الدخل ابراهيم حرب 

اأخر  ال�شيدة ليلى الرفاعي وعدد  واملخت�شة 

من امل�شت�شارين واملحا�شبني ال�شريبيني اأكد 

مدير عام ال�شريبة على و�شع اأطر للمعهد 

حت�شني  ب��ه��دف  ت�شريعية  مرجعيات  �شمن 

على  االقت�شار  ولي�ض  ع��ام  ب�شكل  اخل��دم��ات 

التهرب ال�شريبي .

االنباط- عمان

ق���ال وزي����ر امل���ي���اه وال�����ري ال��دك��ت��ور معت�شم 

النقل  �شبكات  على  االع��ت��داء  ن�شبة  اإن  �شعيدان 

بني  ما  االحياء  داخ��ل  املياه  وخطوط  الرئي�شية 

ابان اأزمة  احلظر،  فرتة  خال  باملئة   10-15
انت�شار وباء كورونا.

الدكتور  م��ع  ح���وار  خ��ال  �شعيدان  واأ���ش��اف 

البلد” على  “و�شط  برناجمه  البدري يف  ه��اين 

ال�شرب  ملياه  اال�شتهاك  ن�شبة  اأن  “فن”،  رادي��و 

زادت كذلك خال فرتة احلظر بن�شبة 10 باملئة، 

اعتمدت  والتي  والتزويد  النقل  تكاليف  زاد  مما 

 6 بحوايل  النقل،  �شهاريج  على  رئي�شي  ب�شكل 

مليون دينلر عن التكلفة االعتيادية، وذلك ل�شد 

احتياجات املواطنني من مياه ال�شرب.

لعدد  ت��اأه��ي��ل  اإع����ادة  ه��ن��اك  اأن  �شعيدان  واك���د 

عمان  العا�شمة  يف  امل��ي��اه  نقل  �شبكات  م��ن  كبري 

من  املواطن  يعاين  لن  اأن��ه  مب�شراً  واملحافظات، 

انقطاعات متكررة خال عام 2021 القادم.

�شعيدان  ق��ال  للمياه،  الوطني  الناقل  وح��ول 

اإن ال��وزارة تعمل االن املرحلة االأوىل يف م�شروع 

بعد  ليتم  العقبة،  مدينة  يف  البحر  مياه  حتلية 

نقل  ث��م  وم��ن  الدي�شي،  منطقة  اإىل  نقلها  ذل��ك 

اىل عمان  الدي�شي  م��ي��اه  نقل  خ��ط��وط  امل��ي��اه يف 

البت  يتم  اأن  متوقعاً  ال�شمال،  وباقي حمافظات 

بامل�شروع خال �شنة، ونتائجه عام 2025.

وثالث  ثاين  طور  هناك  اأن  �شعيدان  واأ�شاف 

ل��ت��و���ش��ع��ة حم��ط��ة حت��ل��ي��ة م���ي���اه ال��ع��ق��ب��ة خ��ال 

اأردين  امل�شروع  اأن  اإىل  م�شرياً  املقبلة،  �شنة   15
احتياجات  م��ن  ك��ب��رية  ن�شبة  و�شي�شد  ب��اإم��ت��ي��از، 

املواطنني املتزايدة من مياه ال�شرب.

املياه  انقطاع  يتكرر  لن  باأنه  �شعيدان  ووع��د 

ب�����ش��ب��ب ال���ع���ك���ورة خ����ال ال���ع���ام���ني ال���ق���ادم���ني؛ 

من  اك���رث  يف  امل�شكلة  ح��ل  ع��ل��ى  للرتكيز  وذل���ك 

حمطة تزويد مياه، واقامة م�شاريع ت�شحيحية 

للتزويد، كمحطة زي وحمطة زرقاء ماعني.

االنباط- العقبة

اإنطاقاً من  روؤية جامعة العقبة للتكنولوجيا  

براجمها  يف  متميزة  رائ���دة  عاملية  جامعة  لتكون 

االأكادميية والتكنولوجية واأداء البحث العلمي فيها، 

لتزويد طلبتها بخرات تعليمية وتعلُّمّية ذات جودة 

العقبة  جامعة  اإن�شّمت  معرفتهم،  واإث���راء  عالية، 

للتكنولوجيا ر�شمياً كاأول جامعة يف جنوب اململكة 

اإحت��اد اجلامعات  اإىل ع�شوية   االأردن��ي��ة الها�شمية 

املتو�شطيه لتعزيز  التعاون و الت�شبيك يف خمتلف  

امل���ج���االت ال��ع��ل��م��ي��ة و االأك���ادمي���ي���ة م���ع اجل��ام��ع��ات 

االأوروبية و العربية االأع�شاء يف ذلك االإحتاد الذي  

تاأ�ش�ض 1991 وي�شم 130 جامعة مرموقة من 

�شفتي البحر االأبي�ض املتو�شط، و  على  دولة   23
اىل   يهدف  و  املختلفة،  العلمية  امل��ج��االت  يف  يعمل 

اأع�شاء  و  الطلبة  وتبادل  والتعليم  البحث  تطوير 

الهيئة التدري�شية يف املنطقة االأورو-متو�شطية.

الدكتور  االأ���ش��ت��اذ  اأ���ش��ار رئي�ض اجل��ام��ع��ة  ق��د  و 

حممد �شند اأب��و دروي�ض ب��اأن املوافقة على اإن�شمام 

اجلامعات  اإحت��اد  اإىل  للتكنولوجيا  العقبة  جامعة 

ب��ه اجلامعة   ت��ق��دم��ت  ب��ع��د ط��ل��ب  املتو�شطيه  ج���اء 

يحمل نتاجا زاخ��را ل�شمعتها االأكادميية والعلمية 

وجودة خريجيها لياأتي اإن�شمام اجلامعة اىل اإحتاد 

اإ�شافة نوعية جديدة  اجلامعات االأورومتو�شطية  

للتكنولوجيا  العقبة  ج��ام��ع��ة  �شجل  اإىل  ت�����ش��اف 

تعاونها   دائ��رة  تو�شيع  اإي�شا   ت�شتطيع من خاله 

الدويل مع جامعات عاملية مرموقة، بهدف  تطوير 

ع���اق���ات  ال��ت��ع��اون يف جم�����االت  ت���ب���ادل  وت��ط��وي��ر 

مهارات الطلبة و اأع�شاء الهيئة التدري�شية، و زيادة 

ال��ت��دري��ب   ال��ب��ح��ث العلمي و جم���االت  ال��ت��ع��اون يف 

من  الطلبة  ت�شتهدف  التي  تلك  وخا�شة  املختلفة 

اجلامعات االإع�شاء.

 االنباط-عمان

ال�شياحة  اقرت الهيئة العامة لهيئة تن�شيط 

تقنية  ع��ر  ال��ع��ادي  ال�شنوي  اجتماعها  خ��ال 

رئي�ض  برئا�شة  االأح��د،  ام�ض  ُبعد،  عن  االت�شال 

نايف  واالآث�����ار  ال�شياحة  وزي���ر  االإدارة  جمل�ض 

من  وع��دد  الهيئة،  ع��ام  مدير  وبح�شور  الفايز، 

العامة،  الهيئة  واع�شاء  االإدارة  جمل�ض  اأع�شاء 

 ،2021 املقبل  العام  وموازنة  ال�شنوية  اخلطة 

وامل�شادقة عليها.

واط��ل��ع ال��ف��اي��ز ع��ل��ى م���دى ج��اه��زي��ة الهيئة 

“اإننا  ق��ائ��ا  امل��ق��ب��ل،  ل��ل��ع��ام  ال����زوار  ال�شتقطاب 

ن��ت��ف��ه��م ل��ل��و���ش��ع ال�����ش��ي��اح��ي ال���راه���ن وم��درك��ني 

ت��ع��ان��ي��ه �شناعة  ال��ت�����ش��وي��ق يف ظ���ل م���ا  الأه��م��ي��ة 

ال�شياحة من حتديات نتيجة الظروف احلالية«.

واكد اأن ت�شافر جهود القطاع لعودة ال�شياح 

اىل  داع��ي��ا  الت�شويق،  خطط  �شيدعم  للمملكة 

م��زي��د م���ن ال��ت��وج��ي��ه االإي���ج���اب���ي الإي���ج���اد ط��رق 

اأث���ر  ت��خ��ف��ي��ف  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  ل��ل��ت�����ش��وي��ق  واأدوات 

االأزم������ات وع�����ودة م���ع���دالت ال��ن��م��و اىل ال��ق��ط��اع 

ال�شياحي العام املقبل.

كما دعا الفايز �شركات ال�شياحة وال�شفر كافة 

للعمل يدا بيد ملواجهة خمتلف التحديات التي 

تواجه قطاع ال�شياحة.

م���ن ج��ان��ب��ه، ا���ش��ت��ع��ر���ض م��دي��ر ع���ام الهيئة 

ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��رزاق ع��رب��ي��ات، م��ام��ح اخلطة 

الهيئة  اأن  اإىل  م�شريا  املقبل،  للعام  الت�شويقية 

ركزت يف خطتها ال�شنوية للعام القادم على بع�ض 

خالها  م��ن  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الت�شويقية  ال��ق��ن��وات 

زيادة اأعداد ال�شياح مثل القادمني عر الطريان 

العار�ض مع مراعاة �شروط الدعم لت�شمل اكر 

قدر ممكن من املواقع ال�شياحية.

املقبل  ل��ل��ع��ام  ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة  وب���ني ان اخل��ط��ة 

ت�شمنت ف��ت��ح ق��ن��وات م��ع ق��ط��اع االأع���م���ال مثل 

من  ل��ه  مل��ا   )B2B( العاملية  ال�شياحة  ���ش��رك��ات 

اأهمية كبرية يف ا�شتعادة جزء من ال�شياحة، حيث 

ان التوجه احلايل ي�شري ال�شتقطاب ال�شياح عن 

طريق مكاتب ال�شياحة وال�شفر وذلك الإمكانية 

ظل  يف  اململكة  داخ���ل  حركتهم  على  ال�شيطرة 

الو�شع الوبائي الراهن.

االعتبار  بعني  االخ��ذ  اإن��ه مت  وق��ال عربيات، 

ب�شقيها  الدينية  ال�شياحة  املقرتحة،  اخلطة  يف 

االإ���ش��ام��ي وامل�����ش��ي��ح��ي ن��ظ��را مل��ا تتمتع ب��ه من 

وكذلك  االردين،  ال�شياحي  املنتج  �شمن  اأهمية 

�شياحة املغامرات التي ي�شكل روادها اأهم الزوار 

يتمتعون  مل��ا  امل��ق��ب��ل��ة  ال��ف��رتة  خ���ال  املحتملني 

ال�شياحة  ب��االإ���ش��اف��ة اىل  امل��غ��ام��رة،  روح  م��ن  ب��ه 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ال��ت��ي مت حت��دي��د ان�����ش��ط��ت��ه��ا �شمن 

اخلطة ال�شنوية.

م�شتمر  ب�شكل  �شتتابع  الهيئة  ان  اىل  ون���وه 

ال��ط��ريان  وح��رك��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�شياحة  م��وؤ���ش��رات 

امل��ن��ت��ظ��م ب��ح��ي��ث مي��ك��ن ال��ت��ع��دي��ل ع��ل��ى بع�ض 

م�شتجدات  يتواءم مع  الت�شويقية مبا  االأن�شطة 

االأو�شاع العاملية.

راعت  االإل��ك��رتوين  الت�شويق  اأدوات  اأن  وب��ني 

ل��ه��ي��ئ��ة تن�شيط  ال��ت�����ش��وي��ق��ي  امل��ح��ت��وى  حت��دي��ث 

ال�����ش��ي��اح��ة م���ن اأف������ام دع���ائ���ي���ة واأف�������ام واق���ع 

افرتا�شي و�شور، وكذلك ن�شر معلومات جديدة 

املعنية  اجلهات  مع  بالتعاون  االردن  تاريخ  عن 

ومواقع  العاملية  املن�شات  �شمن  ت�شويقها  ليتم 

التوا�شل االجتماعي .

املوجهة  الر�شائل  اأهمية  اىل  عربيات  وا�شار 

الرتكيز  يتم  ان  يجب  ال��ت��ي  املحتملني  ل��ل��زوار 

ان  حيث  كبري،  ب�شكل  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  عليها 

العامل يتعط�ض ل�شماع اأخبار متعلقة بالوجهات 

ال�����ش��ي��اح��ي��ة م���ن ح��ي��ث االم�����ان وف��ت��ح امل���ط���ارات 

واملواقع ال�شياحية وغريها من االأمور التي تهم 

ال�شائح.

واك����د اأه��م��ي��ة ال���ط���ريان ال��ع��ار���ض، ح��ي��ث مت 

تخ�شي�ض موازنة مالية له لكنها اأقل من العام 

على  الرتكيز  �شيجري  انه  اىل  الفتا   ،2020
ا�شتقطاب ال�شياح �شمن املجموعات ال�شياحية.

وت���ط���رق اإىل االأن�����ش��ط��ة ال��ت�����ش��وي��ق��ي��ة ل��ل��ع��ام 

مرحلتني  اإىل  تق�شيمها  ���ش��ي��ت��م  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل، 

وال����رتك����ي����ز ع���ل���ى زي��������ادة وحت����دي����ث امل���ح���ت���وى 

اإىل  م�����ش��ريا  للهيئة،  واالل���ك���رتوين  الت�شويقي 

�شتت�شمن  الت�شويقية  اخل��ط��ة  حم���اور  اأه���م  اأن 

ب��االأردن كوجهة �شياحية رئي�شية  ا�شتعادة الثقة 

يف العامل وزيادة الوعي باملنتج ال�شياحي االردين 

الهوية  وزيادة الطلب عليه والعمل على تفعيل 

 )  BRANDING  ( اجل��دي��دة  املوؤ�ش�شية 

ب�شكل جزئي ووفقا لتطورات الو�شع ال�شياحي.

وق�����دم امل��ع��ن��ي��ون يف ق�����ش��م ال��ت�����ش��وي��ق خ��ال 

االج����ت����م����اع، ����ش���رح���ا ي��ت�����ش��م��ن اأه������م امل��ن�����ش��ات 

االلكرتونية ومواقع التوا�شل االجتماعي التي 

�شيتم تنفيذ االأن�شطة من خالها، باالإ�شافة اىل 

لذلك،  امل��ع��دة  التنفيذية  اخل��ط��وات  ا�شتعرا�ض 

واال�شواق امل�شتهدفة �شمن اخلطة الت�شويقية.

ارتفاع عدد وفيات حادث الموقر الى 4

اطالق المرحلة الثالثة من دراسة المسح 
المصلي لمعرفة انتشار اإلصابة بكورونا

الغذاء والدواء تطلق أولى برامج تدريب 
مفتشي الغذاء في المملكة

افتتاح فرع لمؤسسة الغذاء والدواء في معان

 االنباط-عمان

ارتفعت وفيات حادث الت�شادم على طريق 

املوقر اىل اربعة وفيات.

با�شم مديرية  االع��ام��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 

االم�����ن ال���ع���ام يف ب���ي���ان ام�������ض االح������د، ان 6 

م�شابني ال يزالون قيد العاج.

وكان حادث ت�شادم وقع �شباح ام�ض االحد، 

ب��ني ع���دد م��ن امل��رك��ب��ات ع��ل��ى ط��ري��ق امل��وق��ر، 

وتعاملت معه كوادر الدفاع املدين، ومت نقلهم 

للم�شت�شفى، حيث تويف 4 ا�شخا�ض منهم.

 االنباط-برتا

املرحلة  االأح����د،  ام�����ض  ال�شحة  وزارة  اأط��ل��ق��ت 

الثالثة من درا�شة امل�شح امل�شلي ملعرفة مدى انت�شار 

اال�شابة بفريو�ض كورونا يف املجتمع، والتي تعتر 

احدى م�شاريع الوزارة الريادية.

وق��ال م�شاعد االم��ني العام للرعاية ال�شحية 

االولية يف ال��وزارة الدكتور غازي �شرك�ض لوكالة 

االوىل  الدرا�شة هي  اإن  االردن��ي��ة)ب��رتا(،  االأن��ب��اء 

االو���ش��ط، حيث  ال�شرق  م�شتوى  على  نوعها  م��ن 

مت اعدادها و�شيتم تنفيذها من قبل كوادر وزارة 

ال�شحة، بدعم من منظمة ال�شحة العاملية.

جنب  اىل  جنباً  �شتنفذ  ال��درا���ش��ة  اأن  وا���ش��اف 

امل��ن��ازل  ب��ني �شكان  ال��ف��ريو���ض  انت�شار  م��ع درا���ش��ة 

وخمالطيهم، ومع درا�شة تقييم عوامل اخلطورة 

لفريو�ض كورونا امل�شتجد بني الكوادر ال�شحية.

وا�شار �شرك�ض اىل ان هذه الدرا�شة تاأتي لتوثيق 

وجود االج�شام امل�شادة لدى افراد املجتمع، وبيان 

ن�شبة اال���ش��اب��ة ل���دى اال���ش��خ��ا���ض امل�����ش��اب��ني با 

اعرا�ض �شريرية.

واكد ان الدرا�شة مبراحلها الثاثة تاأتي ملعرفة 

ون�شبة  االنت�شار،  قبل  ما  االول��ي��ة  اال�شابة  ن�شبة 

اال���ش��اب��ة خ��ال االن��ت�����ش��ار املجتمعي، واأخ����ريا يف 

مرحلة ما بعد الذروة، لتكتمل املعلومات املتوفرة 

عن وبائية الفريو�ض.

و�شيتم تنفيذ املرحلة االخرية من الدرا�شة من 

19 فريقا ميدانيا يف خمتلف حمافظات  خال 

امل��م��ل��ك��ة، جل��م��ع ع��ي��ن��ات دم م���ن خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات 

العمرية، من اجلن�شني للح�شول على نتائج ح�شب 

ي�شل عدد  ان  ويتوقع  واجلن�ض،  العمرية  الفئات 

امل�شاركني يف الدرا�شة اىل 5000 م�شارك.

 االنباط-عمان

اط��ل��ق��ت امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذاء وال�����دواء، 

ال��ت��دري��ب��ي��ة �شمن  اأوىل ال��رام��ج  ام�����ض االأح����د، 

الغذاء  مفت�شي  لكافة  املوجهة  الرامج  �شل�شلة 

ويف  واملوؤ�ش�شة،  والبلديات  ال�شحة  مديريات  يف 

اأنحاء اململكة كافة.

هذه  ان  �شحفي،  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  واأو�شحت 

ال���رام���ج ت���اأت���ي ل��غ��اي��ات ت��اأه��ي��ل امل��ف��ت�����ش��ني على 

الغذاء، وبناء قدراتهم فيما يخ�ض اأداة التفتي�ض 

الر�شمية.

رئي�شية  ع��دة حم��اور  على  ال��رام��ج  وت�شتمل 

املن�شاآت  ت�شنيف  واأ�ش�ض  التفتي�ض،  اآليات  اأهمها 

ال���غ���ذائ���ي���ة ح�����ش��ب درج�����ة اخل����ط����ورة، وت��ط��ب��ي��ق 

ال���ق���واع���د ال��ف��ن��ي��ة، وغ���ريه���ا م���ن امل���ح���اور ال��ت��ي 

تتعلق ب�شامة الغذاء، ما ي�شهم يف تعزيز جودة 

و�شامة ال��غ��ذاء م��ن خ��ال رف��ع ك��ف��اءة الرقابة 

والتفتي�ض وتوحيد معايريها وتناغم اجراءاتها.

نظرا  دوري  ب�شكل  ال��رام��ج  املوؤ�ش�شة  وتنفذ 

لدورها الهام كمركز تدريب معتمد وملا تتميز به 

كوادرها املوؤهلة من كفاءة وخرة .

 معان-برتا

افتتحت املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء وبالتعاون 

مع وزارة االإدارة املحلية، اليوم االأحد، فرعا جديدا 

احلالة  تعزيز  بهدف  معان  للموؤ�ش�شة يف حمافظة 

الرقابية على الغذاء يف املحافظة وتوحيد اإجراءاتها. 

وج���اء اف��ت��ت��اح املكتب ال���ذي ات��خ��ذ م��ن بلدية معان 

الكرى موقعا له؛ يف �شياق اال�شتجابة للتوجيهات 

ال��ام��رك��زي��ة،  منظومة  لتعزيز  ال�شامية  امللكية 

يف  الوطنية  املرجعية  اجلهة  هي  املوؤ�ش�شة  ولتكون 

الرقابة على الغذاء والدواء واملواد ذات العاقة، ما 

ي�شهم يف احلد من االزدواجية يف العملية الرقابية.

وال���دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  م��دي��ر  واأك���د 

الدكتور نزار مهيدات، اأن املوؤ�ش�شة تتطلع اإىل تعميم 

من  عملها،  نطاق  وتو�شيع  �شويتها  ورف��ع  اخلدمة 

ال�شتحداثها،  املوؤ�ش�شة  ت�شعى  اأخ���رى  ف���روع  خ��ال 

مو�شحا اأن افتتاح هذه املكاتب جاء يف �شياق اخلطة 

اال�شرتاتيجية التي اأعدتها املوؤ�ش�شة لتعزيز جهازها 

الرقابي وتو�شيع نطاق عمله، ومتا�شيا مع مطالب 

ال��ع��بء على  لتخفيف  امل���واق���ع  �شتى  امل��واط��ن��ني يف 

متلقي اخلدمة. واأ�شار اإىل اأن الفرع اجلديد �شي�شهم 

يف حت�شني ج���ودة اخل��دم��ات واال���ش��ت��ف��ادة منها من 

اإقامتهم، كما �شيتم  اأماكن  قبل متلقي اخلدمة يف 

ا�شتكمال املنظومة الرقابية يف املوؤ�ش�شة العامة للغذاء 

والدواء من خال فروعها؛ �شمن مراحل وا�شتنادا 

وم��درو���ش��ة،  متخ�ش�شة  وم��ع��اي��ري  م���وؤ����ش���رات  اإىل 

اإىل جانب العمل على رف��د ال��ف��روع بعدد ك��اف من 

املفت�شني املوؤهلني ودعم دورها يف الرقابة على الغذاء 

والدواء وكافة املواد ذات العاقة.

االثنني  28/ 12 / 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني    28   /  12  / 2020

الريا�ض-العربية

ال�سعودي،  الطاقة  وزي��ر  اإع��ان  انعك�س 

االأم����������ري ع����ب����دال����ع����زي����ز ب�����ن ����س���ل���م���ان ب��ن 

الزيت  �سركة  اأن  االأح��د،  ام�س  عبدالعزيز، 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة »اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة« 

للزيت  اكت�سافات  اأربعة  متّكنت من حتقيق 

وال���غ���از يف م���واق���ع خم��ت��ل��ف��ة م���ن امل��م��ل��ك��ة، 

�سوق  يف  ال�سركة  �سهم  اأداء  على  باالإيجاب 

االأ�سهم ال�سعودية »تداول«.

واأغ���ل���ق ���س��ه��م اأرام����ك����و ال�����س��ع��ودي��ة على 

ارتفاع 0.14% عند �سعر 35.05 ريال لل�سهم 

�سعر  اأعلى  اأن �سجل  بعد  التعامات  بختام 

خال اجلل�سة عند 35.15 ريال.

ب��اأداء قطاع الطاقة  اأرامكو  و�سعد �سهم 

ارتفاع  بن�سبة  ام�س  تعامات  يف  ال�سعودي 

.%0.18

ويف االإطار ذاته، اأغلق املوؤ�سر العام ل�سوق 

االأ���س��ه��م ال�����س��ع��ودي��ة »ت��ا���س��ي« ع��ل��ى ارت��ف��اع 

ن�سبته 0.44% ما يعادل 37.98 نقطة لي�سل 

التعامات،  8740.66 نقطة بختام  مل�ستوى 

و�سط ارتفاع بال�سيولة اإىل 9.81 مليار ريال 

بعد التداول على نحو 396.8 مليون �سهم.

�سلمان يف  ب��ن  االأم���ري عبدالعزيز  وذك��ر 

اأنه  ال�سعودية،  االأن��ب��اء  وكالة  ن�سرته  بيان 

التقليدي يف حقل  الزيت غري  اكت�ساف  مت 

الري�س، �سمال غربي مدينة الظهران، حيث 

تدفق الزيت العربي اخلفيف جداً، من بئر 

2، مب��ع��دل 4452 ب��رم��ي��ًا يف  ال��ري�����س رق���م 

مكعبة  ق��دم  مليون   3,2 ب�  م�سحوباً  اليوم، 

قيا�سية من الغاز يومياً.

قامت  ال��ري�����س،  حقل  ام��ت��داد  ولتحديد 

ال�سركة بحفر بئري الري�س رقم 3 ورقم 4, 

الري�س  بئر  االأويل من  االإنتاج  حيث و�سل 

2745 برميًا يومياً، من نف�س  3، اإىل  رقم 

قدم  مايني  ب���3  م�سحوباً  ال��زي��ت،  نوعية 

مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم، كما و�سل 

جداً،  اخلفيف  العربي  الزيت  تدفق  معدل 

برميًا   3654 اإىل   4 رق��م  الري�س  بئر  م��ن 

قيا�سية  مكعبة  قدم  مليون   1,6 مع  يومياً، 

من الغاز يف اليوم.

واأو�سح وزير الطاقة، اأن االكت�ساف الذي 

خا�سة،  اأه��م��ي��ة  ذو  ال��ري�����س  حقل  يف  حتقق 

الأن����ه اأث���ب���ت اإم���ك���ان اإن���ت���اج ال���زي���ت ال��ع��رب��ي 

اخلفيف جداً من متكون جبل طويق.

كما مت اكت�ساف الغاز، غري التقليدي، يف 

ارة، يف بئر املنّحز، جنوب غربي  مكمن ال�سّ

حقل الغوار، ويف بئر ال�سهباء جنوب احلقل 

املنّحز،  بئر  م��ن  ال��غ��از  ت��دف��ق  حيث  نف�سه، 

يف  قيا�سية  مكعبة  ق��دم  مليون   18 مبعدل 

يومياً،  املكثفات  من  برميًا   98 مع  اليوم، 

بينما تدفق الغاز من بئر ال�سهباء، مبعدل 

32 مليون قدم مكعبة قيا�سية يومياً.

ب��ئ��ر  ال���ن���ف���ط يف  اك���ت�������س���اف  وك����ذل����ك مت 

غربي  �سمال  ال��واق��ع��ة   ،1 رق��م  العجرمية 

مدينة رفحاء، يف منطقة احلدود ال�سمالية، 

النفط  البئر عن تدفق  اأ�سفر اختبار  حيث 

مبعدل 3850 برميًا يف اليوم.

وكاالت - اأبوظبي

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  اع��ت��م��د 

ن��ائ��ب رئ��ي�����س دول����ة االإم�������ارات رئ��ي�����س جمل�س 

ق��ان��ون  دب���ي،  الإم�����ارة  ح��اك��م��ا  ب�سفته  ال������وزراء، 

 ,2021 املوازنة العامة حلكومة دبي للعام املايل 

باإجمايل نفقات قدره 57.1 مليار درهم )15.55 

مليار دوالر(.

وت�����اأت�����ي ه�����ذه امل�����وازن�����ة يف ظ����ل ال����ظ����روف 

 2020 االق��ت�����س��ادي��ة اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ع��ام امل���ايل 

االقت�ساد  ي��زال  ال  التي  ك��ورون��ا  جائحة  واأزم���ة 

العاملي يعاين من اآثارها.

وتوؤّكد موازنة عام 2021 اإتاحة جميع ال�سبل 

ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع االأزم�����ة وا���س��ت��ع��ادة وت����رية النمو 

االقت�سادي، وتعزيز منظومة الدعم واالإعانات 

االج��ت��م��اع��ي��ة واخل����دم����ات االأ���س��ا���س��ي��ة، وت��ب��ّن��ي 

بني  التوازن  حتقيق  يف  ماءمة  اأك��ر  �سيا�سات 

ال��ن��م��و واال���س��ت��ق��رار االق��ت�����س��ادي واال���س��ت��دام��ة 

امل���ال���ي���ة ع��ل��ى امل�����دى امل��ت��و���س��ط وال���ط���وي���ل، مع 

اال���س��ت��م��رار يف ج��ه��ود ت��ن��م��ي��ة االإي������رادات ورف��ع 

ك���ف���اءة االإن����ف����اق، ع����اوة ع��ل��ى زي�����ادة م�����س��ت��وى 

م�ساركة القطاع اخلا�س.

وت��وا���س��ل دب��ي يف م��وازن��ة ال��ع��ام امل��ايل 2021 

وال�سحية  االج��ت��م��اع��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  االه��ت��م��ام 

خدمات  يف  واال�ستثمار  والثقافية  والتعليمية 

جعلها  ال���ذي  االأم���ر  ل���اإم���ارة،  التحتية  ال��ب��ن��ى 

واحدة من اأف�سل املدن للمعي�سة يف العامل.

اأّك���د ع��ب��دال��رح��م��ن �سالح  وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، 

بحكومة  املالية  لدائرة  العام  املدير  �سالح،  اآل 

 2021 اال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  دب�����ي  خ���ط���ة  اأن  دب������ي، 

نحو  م�سريتها  دبي  موا�سلة  يف  اأ�سا�سية  ركيزة 

برامج  احلكومة  تنفيذ  اإىل  م�سريا  امل�ستقبل، 

حت��ق��ق االإ����س���اح���ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة 

واملالية، ومبادرات لتنويع القاعدة االقت�سادية.

واملبادرات  الربامج  هذه  اإن  �سالح  اآل  وق��ال 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  منو  حفز  يف  �ساهمت 

الفًتا اإىل الدور احليوي الذي لعبه هذا التحّول 

ال�سمود  على  املحلي  االقت�ساد  ق��درة  تعزيز  يف 

وقت اأزمة اجلائحة التي هّزت االقت�ساد العاملي 

ب��رّم��ت��ه، ال ���س��ي��م��ا ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف 

احلكومة  مّكنت  التي  التقنية  التحتية  البنى 

وال��ق��ط��اع اخل���ا����س م���ن اال���س��ت��ج��اب��ة ال�����س��ري��ع��ة 

ملتطلبات العمل يف اإطار التحّول الرقمي.

يف  تاأثرًيا  االأزم��ة  تداعيات  »تركت  واأ�ساف: 

بانخفا�س  يتعلق  فيما  �سيما  ال  العامة،  املالية 

اإجراءات  اأّدى اإىل اتخاذ  االإي��رادات االأمر الذي 

حكومية لرت�سيد االإنفاق الت�سغيلي مع االإبقاء 

على تعزيز االإنفاق اال�ستثماري«.

اأهلي،  عبدالرحمن  ع��ارف  ق��ال  جانبه،  من 

وامل��وازن��ة  التخطيط  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 

االأولية  التقديرات  اإن  املالية،  دائ��رة  يف  العامة 

امل��ح��ل��ي  ال���ن���اجت  من���و  اإىل  ت�����س��ري   2021 ل��ل��ع��ام 

االإج����م����ايل ب���ح���وايل اأرب���ع���ة ب���امل���ائ���ة، م��دف��وع��اً 

االأن�سطة االقت�سادية  ا�ستمرار تعايف  بافرتا�س 

خال العام، موؤكدا موا�سلة احلكومة جهودها 

اأح���د  ال���ق���ط���اع اخل���ا����س وج��ع��ل��ه  ل��ت��ع��زي��ز دور 

ودع��م  االق��ت�����س��ادي  للنمو  الرئي�سة  امل��ح��رك��ات 

بالتزامن  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املن�ساآت  من��و 

م���ع م��وا���س��ل��ة احل��ك��وم��ة ت��ن��ف��ي��ذ االإ����س���اح���ات 

وحت�سني  االقت�ساد  لتنويع  الرامية  الهيكلية 

بيئة االأعمال وفتح اآفاق جديدة اأمام اال�ستثمار 

واالأجنبي. املحلي 

 2021 امل���ايل  ال��ع��ام  اأن م���وازن���ة  اأه��ل��ي  واأك����د 

ج���اءت ت��ل��ب��ي��ًة مل��ت��ط��ل��ب��ات ال��ت��ع��ايف م��ن اجل��ائ��ح��ة 

.2020 والتعامل مع تاأجيل اإك�سبو 

عن  ب�سفافية   2021 م��وازن��ة  »ت��ع��رّب  وق����ال: 

املوقف املايل امل�ستقر لاإمارة، من خال تنفيذ 

اأف�سل  على  تعتمد  من�سبطة  مالية  �سيا�سات 

املمار�سات الدولية يف هذا ال�ساأن، وت�سعى دائرة 

كفاءة  برفع  اخلا�سة  ال��ربام��ج  لتطوير  املالية 

االإنفاق احلكومي، وحتفيز ال�سراكة مع القطاع 

اخلا�س، بجانب �سعيها الدائم لتطوير املوازنة 

تنفيذها«. ومراجعة 

دبي - العربية

العام  قيا�سية  ارت��ف��اع��ات  ال��ذه��ب  �سجل 

احل������ايل، وح���ط���م االأرق��������ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة يف 

م�ستوى  ك�����س��ر  اأن  ب��ع��د   ،2020 اأغ�����س��ط�����س 

ت��زام��ن��ت  ب��ي��ن��م��ا  ل���اأون�������س���ة،  دوالر   2000

ارت���ف���اع���ات ال���ذه���ب م���ع م��ك��ا���س��ب ق��وي��ة يف 

اأ�����س����واق االأ����س���ه���م، وه����و م���ا خ���ال���ف ال��ن��ه��ج 

اأي  االث��ن��ني،  ب��ني  عك�سية  بعاقة  ال�سائد 

وينخف�س  االأ�سهم  هبوط  م��ع  يرتفع  اأن��ه 

مع ارتفاع االأ�سهم.

ارتفع الذهب اإىل 2072 دوالرا لاأون�سة 

اأح��د  حمللون  واأرج���ع   ،2020 اأغ�سط�س  يف 

اأ�سباب ارتفاعات الذهب اإىل اأ�سعار الفائدة 

امل��ن��خ��ف�����س��ة وال�����س��ل��ب��ي��ة يف ب��ع�����س ال����دول، 

العوائد  ظل  يف  ت��زداد  الذهب  جاذبية  الأن 

الدين،  اأدوات  على  املنخف�سة  اأو  ال�سلبية 

الدين  الأدوات  املنخف�سة  العوائد  وتدفع 

اإىل االأ�سهم. امل�ستثمرين  احلكومية 

ال�سعد  على  اال�ستثنائي   ،2020 عام  ويف 

ك���اف���ة، ���س��ذ ال���ذه���ب ع���ن ق���اع���دة ال��ع��اق��ة 

اأ�سواق االأ�سهم. العك�سية مع 

تخوف  ال��ب��ع�����س  ف���اإن  اخل����رباء  بح�سب 

ب��داي��ة م��ن اأن ت��زام��ن ارت��ف��اع��ات ال��ذه��ب 

واالأ�سهم قد ينذر بخطر يف اأ�سواق االأ�سهم 

لكن  ح��ذر،  حالة  يف  امل�ستثمرين  و�سع  م��ا 

ارت��ف��اع��ات ال��ذه��ب ق��د ت��ع��ود ل��ك��ون اأ���س��ع��ار 

�سلبية  بل  ج��دا،  منخف�سة  حالياً  الفائدة 

يف ال��ع��دي��د م��ن ال�����دول، ول��ك��ون امل�����س��ارف 

امل��رك��زي��ة ال ���س��ي��م��ا ال��ف��ي��درايل االأم��ريك��ي 

ت��وا���س��ل دع����م االق��ت�����س��اد ب�����س��خ االأم�����وال 

و����س���راء االأ�����س����ول م���ا ي��ب��ق��ي ال��ع��ائ��د على 

����س���ن���دات اخل���زي���ن���ة الأج������ل ع�����س��ر ���س��ن��وات 

منخف�سة.

ه���ذه االأج�����واء ب��ح�����س��ب اخل����رباء ت��دع��م 

ال���ع���وائ���د  الأن  م����ع����ا،  وال�����ذه�����ب  االأ�����س����ه����م 

امل��ن��خ��ف�����س��ة يف ال����دي����ن احل���ك���وم���ي مي��ك��ن 

ذات  االأ����س���ول  اإىل  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ت��دف��ع  اأن 

امل��خ��اط��ر ال��ع��ال��ي��ة م��ث��ل االأ���س��ه��م، ك��م��ا قد 

اأكر  عائدا  يحمل  ال  ال��ذي  الذهب  جتعل 

ال�سلبية  العوائد  للم�ستثمرين من  جاذبية 

اأو املنخف�سة على اأدوات الدين.

اأدنى م�ستوياته يف  بلغ  الذهب قد  وكان 

لاأون�سة  دوالرا   1450 عند  املا�سي  مار�س 

قيام  ب�سبب  كورونا  فريو�س  انت�سار  و�سط 

القابلة  ال�سناديق  فيهم  مبن  امل�ستثمرين 

ل���ل���ت���داول ب��ب��ي��ع ال���ذه���ب ل��ت��غ��ط��ي��ة م��راك��ز 

مك�سوفة يف االأ�سواق املالية.

قيا�سية  ارت��ف��اع��ات  لي�سجل  ع���اد  ل��ك��ن��ه 

ل��اأون�����س��ة  األ��ف��ي دوالر  وجت����اوز م�����س��ت��وى 

اأعلى  اإىل  لي�سل  اأغ�سط�س   4 يف  مرة  الأول 

ال�سهر  من   7 يف  االإط��اق  على  م�ستوياته 

ذاته فوق 2070 دوالرا لاأون�سة.

 16 ال��ذه��ب منذ  ارت��ف��اع��ات  وق��د و�سلت 

 ،%23 اإىل  دي�سمرب  م��ن   21 وح��ت��ى  م��ار���س 

االأمريكية  االأ���س��ه��م  ارت��ف��اع��ات  ك��ان��ت  فيما 

موؤ�سر  ارت��ف��ع  اأع��ل��ى، حيث  ال��ف��رتة  ذات  يف 

نا�سدك كومبو�سيت 62%، ومو�سر �ستاندرد 

.%30 37% وداو جونز ب� اأند بورز ب�

يف الوقت ذاته، كان هناك عامل اأكر عمقاً 

كماذ  الذهب  مكانة  اأن  هو  كثريون،  يثريه 

بداأت تواجه ت�سكيكاً من امل�ستثمرين ال�سباب 

الذين يوؤمنون بوجود قيمة م�ستقبلية اأكرب 

البيتكوين  وال���س��ي��م��ا  امل�����س��ف��رة  ال��ع��م��ات  يف 

خ�����س��و���س��ا يف ظ���ل ق��ي��ام ب��ن��وك ا���س��ت��ث��م��اري��ة 

ك���ربى م��ث��ل ج��ي ب��ي م���ورغ���ان وب���اك روك 

لتبقى...  هنا  تكنولوجيا  اأنها  اإىل  باالإ�سارة 

فما الذي يحمله 2021؟

ب��امل��ق��ل��ب االآخ�����ر، اع��ت��رب رئ��ي�����س ت��ارج��ت 

الذهب  اأن  حممد  ن��ورال��دي��ن  لا�ستثمار 

اآم��ن��ا و���س��ي��ح��ت��ف��ظ بح�سة  ���س��ي��ب��ق��ى م����اذا 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف ع��ام  م��ه��م��ة يف ���س��ن��ادي��ق 

.2021

االحت��اد  يف  امل�ستثمرين  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

يف  ا�ستثماراتهم  حجم  يرفعون  االأوروب���ي 

الذهب بني 3 اإىل %11.

محمد بن راشد يصادق على ميزانية دبي لعام 2021  بمقدار 
15.55مليار دوالر

لماذا خالف الذهب العالقة العكسية مع أسواق األسهم في 2020 ؟

أداء إيجابي لسهم أرامكو بعد إعالن 4 اكتشافات نفط وغاز جديدة

اقتصاد الصين سيتجاوز أميركا 
بأسرع مما كان متوقعًا

بعد تقليص إمدادات الغاز اإليراني.. 
العراق يواجه خطر نقص الكهرباء

بيتكوين تكسر مستوى قياسيا 
جديدا وقيمتها السوقية تقترب 

من »علي بابا«

وا�شنطن  العربية- 

لكنها  جديدة  غري  تكون  قد  اأخبار  يف 

العامل  قطبي  بني  ال�سراع  حدة  �ستكثف 

اأمريكا وال�سني، فقد ك�سف حتليل جديد 

اأن����ه م���ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ت��ج��اوز االق��ت�����س��اد 

ال�����س��ي��ن��ي اق��ت�����س��اد ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف 

من  �سنوات  خم�س  قبل  – اأي   2028 ع��ام 

تداعيات  اأعقاب  يف   - ال�سابقة  التوقعات 

لتحليل  وف��ًق��ا  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  جائحة 

ال�سبت. �سدر 

وق�������ال م����رك����ز االق����ت���������س����اد واأب�����ح�����اث 

ال�������س���ني  اإن   ،)CEBR( االأع������م������ال 

�ستتجاوز التوقعات ال�سابقة والتي تنباأت 

ت��ت��ج��اوز االق��ت�����س��اد االأم��ريك��ي يف عام  اأن 

.19-COVID 2033 ب�سبب تاأثري

ال�����س��ني مل  اأن  امل��ج��م��وع��ة  واع���ت���ربت 

ب�سكل  امل��ر���س  تف�سي  م��ع  ف��ق��ط  ت��ت��ع��ام��ل 

ولكن  الغربية،  ال��دول  من  فاعلية  اأك��ر 

ن��ظ��راوؤه��ا ال��غ��رب��ي��ون ع��ان��وا م��ن اأ���س��رار 

كبرية لنموهم على املدى الطويل.

املاهرة  »االإدارة  فاإن  التحليل  وبح�سب 

النمو  �سد  وال�سربات  للوباء  ال�سينية 

ع���ل���ى امل�����دى ال���ط���وي���ل يف ال����غ����رب ت��ع��ن��ي 

لل�سني  الن�سبي  االق��ت�����س��ادي  االأداء  اأن 

االقت�ساد  اأن  االآن  وُي��ع��ت��ق��د  حت�����س��ن.  ق��د 

ال�����س��ي��ن��ي ���س��وف ي��ت��ف��وق ع��ل��ى االق��ت�����س��اد 

 5 ق���ب���ل  اأي   ،2028 ع�����ام  يف  االأم�����ريك�����ي 

التوقعات  عليه  كانت  عما  كاملة  �سنوات 

معدل  يبلغ  اأن  يتوقع  كما  املا�سي،  العام 

���س��ن��وًي��ا   %5.7 ل��ل�����س��ني  ال��ن��م��و االجت���اه���ي 

-2026 من  �سنوًيا  و%4.5   ,25-2021 من 

 -  2031 عامي  بني   %3.9 وبن�سبة   ،2030

.»2035

ت��ف�����س��ي  اأول  م�����ن  ال���������س����ني  وع�����ان�����ت 

ل��ف��ريو���س ك���ورون���ا يف ووه������ان، وت��ع��رت 

اقت�سادًيا قبل اأي دولة اأخرى. ومع ذلك، 

الواليات  من  اأكرب  ب�سرعة  انتع�ست  فقد 

ت��ت��ق��دم يف  امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا، مم��ا جعلها 

عامل ما بعد الوباء.

ال�سلطات  فعل  رد  ك��ان  »لقد  وبالفعل 

تعر�س  ل��ذل��ك  ون��ت��ي��ج��ة  ق��وًي��ا  ال�سينية 

اأقل  اقت�سادي  ل�سرر  ال�سيني  االقت�ساد 

م���ن اأي اق��ت�����س��اد رئ��ي�����س��ي اآخ����ر. وت�����س��ري 

منًوا  �ستحقق  ال�سني  اأن  اإىل  التقديرات 

اإيجابًيا يف الناجت املحلي االإجمايل بن�سبة 

اأن  املتوقع  2020، يف حني من  2% يف عام 

االأخ���رى  الرئي�سية  ل��اق��ت�����س��ادات  ي��ك��ون 

منًوا �سلبًيا يف العام«.

و�سرح الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ 

يف نوفمرب اأنه »من املمكن متاًما« لل�سني 

عام  بحلول  اقت�سادها  حجم  ت�ساعف  اأن 

2035، مبوجب خطته اخلم�سية.

الهند  ت�سبح  اأن  ��ا  اأي�����سً امل��ت��وق��ع  وم��ن 

اأكرب  الهائل،  ال�سكاين  بالنمو  مدفوعة 

اأك���رب  وث���ال���ث   2027 ع����ام  ب��ح��ل��ول  دول�����ة 

ال�سني  بعد   ،2030 ع��ام  بحلول  اقت�ساد 

وال����والي����ات امل���ت���ح���دة، وه����و م��وؤ���س��ر على 

وفًقا  اآ�سيا  املزدهرة يف  االقت�سادية  القوة 

لتقريرها.

بغداد - رويرتز

ام�س  العراقية،  الكهرباء  وزارة  قالت 

اأخ��رى  ومدنا  بغداد  العا�سمة  اإن  االأح���د، 

تواجه خطر انقطاعات كبرية يف الكهرباء 

الغاز، مما  ���س��ادرات  اإي��ران  قل�ست  اأن  بعد 

حكومة  على  جديدة  �سغوطا  يفر�س  قد 

رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي.

اإيران  اأن  الوزارة  با�سم  واأفاد متحدث 

قل�ست �سادرات الغاز اإىل العراق لت�سبح 

خم�سة مايني مرت مكعب من 50 مليون 

م���رت م��ك��ع��ب ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ني ب�����س��ب��ب ما 

اإنها م�ستحقات متاأخرة. تقول 

الكهرباء  وزارة  اأب��ل��غ��ت  اأن��ه��ا  واأ����س���اف 

تقلي�س  بعزمها  اليوم،  ر�سميا،  العراقية 

ال�سحنات جمددا اإىل ثاثة مايني مرت 

مكعب.

وقال املتحدث اأحمد مو�سى اإن العراق 

فقد حوايل 6550 ميغاوات من الكهرباء. 

وت��اب��ع اأن ا���س��ت��ه��اك ال��ع��راق ال��ي��وم��ي يف 

 19 ح��وايل  يبلغ  ال�ستوية  ال��ذروة  �ساعات 

اإال  ال��ب��ل��د  ي��ول��د  بينما ال  م��ي��غ��اوات  األ���ف 

على  ليعتمد  م��ي��غ��اوات،  األ���ف   11 ح���وايل 

الواردات يف �سد الفجوة.

وم���ن امل���ق���رر اأن ي����زور وزي����ر ال��ط��اق��ة 

االإي�������راين ر����س���ا اأردك����ان����ي����ان ب���غ���داد ي��وم 

ال��ث��اث��اء ل��ب��ح��ث امل���ت���اأخ���رات م��ع ن��ظ��ريه 

العراقي، ح�سبما ذكر مو�سى.

العراقية  املالية  وزارة  املتحدث  وحث 

ع��ل��ى ت�����س��وي��ة االأم����ر م��ع اإي�����ران، ل��ت��ف��ادي 

ومدن  بغداد  يف  الكهرباء  التيار  انقطاع 

اأخرى.

من  ا�ستثناء  م��رارا  وا�سنطن  وم��ددت 

العقوبات لت�سعني اأو 120 يوما مبا ي�سمح 

ل��ب��غ��داد ب��ا���س��ت��رياد ال��ط��اق��ة م���ن اإي�����ران، 

الثاين  ت�سرين  نوفمرب  يف  اكتفت  لكنها 

بتمديد ال يزيد على 45 يوما.

اأن يعمل  وت�سر الواليات املتحدة على 

ال����ع����راق ال��غ��ن��ي ب��ال��ن��ف��ط، وث�����اين اأك���رب 

م��ن��ت��ج يف اأوب�����ك، ع��ل��ى حت��ق��ي��ق االك��ت��ف��اء 

العقوبات  م��ن  الإع��ف��ائ��ه  ك�����س��رط  ال��ذات��ي 

االإي��ران��ي��ة،  الطاقة  م��ن  م�سرتياته  رغ��م 

ذلك،  بغداد جتد �سعوبة يف حتقيق  لكن 

اأ�سعار النفط املتدنية. الأ�سباب منها 

دبي - العربية

���س��ع��ر »ب��ي��ت��ك��وي��ن« اإىل  اأن و���س��ل  ب��ع��د 

ي��وم  األ���ف���اً  و26  اجل��م��ع��ة  دوالر   25,000

 27666 اإىل  بيتكوين  �سعر  ارتفع  ال�سبت 

 hls ت��ع��ام��ات  منت�سف  خ���ال  دوالرا 

بنمو جتاوز 11% خال اآخر 24 �ساعة.

و���س��ج��ل��ت ال��ع��م��ل��ة امل�����س��ف��رة ارت���ف���اع يف 

منذ   %270 من  باأكر  ال�سوقية  قيمتها 

ال�سوقية  قيمتها  لتتخطى  العام  بداية 

موقع  ذك���ره  مل��ا  وف��ق��اً  دوالر،  مليار   500

»ي�����اه�����وو ف���اي���ن���ان�������س«، واط���ل���ع���ت ع��ل��ي��ه 

»العربية.نت«.

ت��خ��ط��ت ال��ق��ي��م��ة ال�����س��وق��ي��ة ل��ل��ع��م��ل��ة 

امل�سفرة »بيتكوين« العديد من ال�سركات 

ال���ب���ور����س���ات  امل�����درج�����ة يف  ال���ع���م���اق���ة 

املرتبة  يف  حلت  حيث  ع��امل��ي��اً،  الرئي�سية 

ال�����س��اب��ع��ة ب��ني اأك���رب ال�����س��رك��ة امل��ت��داول��ة، 

بني  دوالر  مليار   512.3 �سوقية  بقيمة 

علي بابا )545.4 مليار دوالر(، وتين�سنت 

وفًقا  دوالر(،  مليار   509.7( القاب�سة 

.Statista لبيانات 

امل�ستثمرين  قيادة  اإىل  االأنظار  تتجه 

للعملة  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال�����س��ع��ود  امل��وؤ���س�����س��ني 

اأن��ت��وين  �سركة  �سخ  بينها  م��ن  امل�سفرة، 

يف  دوالر  م���ل���ي���ون   25 ����س���ك���ارام���وت�������س���ي 

بيتكوين، و«�سكاي بريدج كابيتال« نف�س 

اجل���اري،  دي�سمرب  مطلع  تقريباً  املبلغ 

غ��وغ��ن��ه��امي  تخ�سي�س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

 5 ال���ب���ال���غ  اأ�����س����ول ����س���ن���ادي���ق  م����ن   %10

مليارات دوالر يف بيتكون.

ب��ن��ك  ي���ق���وم  ذل������ك،  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

جنباً  االأمريكي،  الفيدرايل  االحتياطي 

اإىل ج��ن��ب م���ع ب��ن��وك م��رك��زي��ة اأخ����رى، 

ب���ط���ب���اع���ة االأم����������وال م����ع ال���ت���خ���ل���ي ع��ن 

االقت�سادية  االآث����ار  اأ���س��واأ  درء  حم��اول��ة 

للوباء.

وينظر الكثريون اإىل هذه االإجراءات 

ع���ل���ى اأن����ه����ا ع����وام����ل حم���ف���زة حم��ت��م��ل��ة 

االأم���ريك���ي،  ل���ل���دوالر  و���س��ي��ئ��ة  للت�سخم 

اإي���ج���اب���ي���اً  ي���ك���ون  اأن  مي���ك���ن  وك���اه���م���ا 

بيتكوين. ل�  بالن�سبة 



االعالين
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إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200179255(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة خالد �سالح و�سهى ا�سعد  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

تقدمت  قد   2020/10/14 بتاريخ   )121192( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  خالد عبد الكرمي احمد �سالح  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان - اجلويدة – ت: 0799205681

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200087294(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( 

ل�سنة 1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة باأن  �سركة ان�س من�سور ورائد موايف  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2006/8/17 بتاريخ   )82367( الرقم  حتت 

بتاريخ  اخ��ت��ي��اري��ة  ت�سفية  ال�����س��رك��ة  لت�سفية  بطلب 

 2020/12/27

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  احمد عواد احمد ال�سبيح  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : وادي احلجر – ت: 0795228918

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

ن�سار  �سريف  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  و�سركاه   

الرقم )  114782 ( بتاريخ 2016/9/25 اعتبارا من 

تاريخ ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة زهري 

خليل و�سريكه وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )104054( بتاريخ 2012/4/3  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : زهري خليل و�سريكه

اإىل �سركة : زهري خليل و�سركاه

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

جمال  حممد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

زعلول التجاريه

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)23692 ( بتاريخ 1990/6/12 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 52 ( من قانون تنظيم املدن 

التنظيم  ان جمل�س  ل�سنة 1966   )  79  ( رقم  والقرى والبنية 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 980( تاريخ 2020/10/1  عدم 

قرار  مبوجب  املفرو�سه  التنظيم  عوائد  تخفي�س  على  املوافقة 

 2016/8/2 1104 / 4 ( تاريخ  جمل�س التنظيم العلى رقم ) 

قر�سا  وع�سرون  وخم�سة  دنانري  خم�سة  اىل  دينارا  ع�سرون  من 

لكل مرت مربع �سمن احلو�س رقم ) 1 ( املفرق ال�سرقي من ارا�سي 

املفرق .

وذلك يف بلدية املفرق الكربى / لواء ق�سبة املفرق .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن استدراج عروض
صادر عن بلدية الخالدية / محافظة املفرق

تعلن بلدية اخلالدية عن ا�ستدراج عرو�س ، فعلى املقاولون امل�سنفون يف جمال البنية من الفئة 

) الرابعة / اخلام�سة ( الراغبني يف امل�ساركة بهذه املناق�سة مراجعة بلدية اخلالدية ق�سم العطاءات 

وامل�ساريع ل�سراء ن�سخة العطاء اعتبارا من يوم الثنني املوافق 2020/12/28.

على املتقدمني ومن م�سوؤوليتهم التاأكد من ا�ستالم كافة الوثائق اخلا�سة باملناق�سة وجميع املالحق 

اخلا�سة به ان وجدت .

ل ت�سلم وثائق املناق�سة ال للمقاول نف�سه او من ينتدبه مبوجب تفوي�س خطي موقع وخمتوم .

على املقاول ان يرفق بعر�سه �سيك م�سدق او كفالة بنكية بقيمة ) 3 % ( وتكون مبغلف منف�سل .

على املقاول ان يرفق �سهادة ت�سنيف �سارية املفعول .

تودع العرو�س يف �سندوق عطاءات البلدية يف موعد اق�ساه ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم الربعاء 

املوافق 2021/1/6م .

اخر موعد لبيع وا�ستالم ن�سخة املناق�سة يوم الحد  املوافق 2021/1/3م.

تكون زيارة املوقع ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا من يوم الثنني املوافق 2020/1/4م .

2020/1/6 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا بحيث  اخر موعد ليداع العرو�س يوم الربعاء املوافق 

ت�سلم بظرف مغلق وتودع يف �سندوق العطاءات املوجود لدى ق�سم العطاءات ولن يقبل اي عر�س بعد 

املوعد املحدد .

تفتح العرو�س يوم الربعاء املوافق 2021/1/6 ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحًا يف قاعة الجتماعات 

– الطابق الول – يف مبنى البلدية.
ر�سوم العالن يف ال�سحف على من ير�سو عليه العطاء ومهما تكرر .

اية  اللغاء  هذا  على  يرتتب  ان  وب��دون  ال�سباب  اب��داء  دون  املناق�سة  الغاء  العمل  ل�ساحب  يحق 

مطالبة مالية او قانونية .

رئيس بلدية الخالدية / فرج ناصر العزازمة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200011510(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة » حممد �سامي » و » حممد �سالح » غيث  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2007/1/29 حتت الرقم )84229( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد �سامي مر�سد عبد اجلبار 

غيث  م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : عمان – و�سط البلد – �سارع امللك طالل 

– ت: 0799208481
لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  ق��ان��ون  م��ن   )13( امل���ادة  لأح��ك��ام  ا�ستنادا 

يعلن مراقب عام   ، وتعديالته   1997 ل�سنة  رقم)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة بان �سركة جرب 

وحممود �سرار وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن حتت 

الرقم )119650( بتاريخ 2019/5/15  تقدمت بطلب 

لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : جرب وحممود �سرار

اإىل �سركة : حممد وحممود �سرار

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200085196(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  ر�سدان   وحممد  معتز  �سركة  ب��اأن  

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/2/27 حتت الرقم )79601( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  حممد ر�سوان علي ر�سدان  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : اربد – احل�سن – كلية احل�سن – ت: 

0797754050

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200156042(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

يف  وامل�سجلة  و�سركاها   ال�سمور  �سلمان  علي  فريال  �سركة  باأن  

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )114479( بتاريخ 2016/8/31 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  �سلمان علي �سلمان ال�سمور  م�سفيا 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك- زحوم – مقابل الكليه

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

فهد  م�سطفى  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

م�سعود و�سريكته  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2019/12/5 بتاريخ   )  120352(

ن�سر هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�سركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة  رق��م)22( 

ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة

وابو  الدراغمه  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

علي  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

)94461 ( بتاريخ 2009/5/3 اعتبارا من تاريخ ن�سر 

هذا العالن

ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200086691(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

باأن  �سركة ابو ال�سبعات وعبد اجلليل  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2006/6/19 حتت الرقم )81570( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  جمدي �سبحي خليل ابو ال�سبعات  

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الزرقاء – جبل طارق – بجانب الدفاع 

املدين – ت: 0799989214

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم ) 4 / 80 ( تاريخ 2020/11/17

يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

رقم ) 80/4 ( بتاريخ 2020/11/17 ، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة 

املفرق رقم ) 84 ( تاريخ 2020/11/4 .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) د ( اىل جتاري حملي �سمن 

القطعة رقم ) 712 ( من حو�س رقم ) 2 ( املفرق ال�سمايل مع فر�س عوائد تنظيم 

مبقدار ) 3 ( ثالثة دنانري للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جتاري حملي وذلك بناء 

واملعد  املرفق  املفرق، وكما هو مبني باملخطط  املقدم �سمن منطقة  على ال�ستدعاء 

لهذه الغاية .

قررت اللجنة اللوائية املوافقة على القرار اعاله وايداع اعالنه لالعرتا�س ملدة �سهر 

باجلريدة الر�سمية و�سحيفتني حمليتني ويجوز لذوي العالقة الطالع على القرار 

يف مكاتب اللجنة املحلية للتنظيم والبنية يف البلدية ، وتقدمي اعرتا�ساتهم اذا 

كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

اعالن صادر عن اللجنة اللوائية للتنظيم 
واالبنية لبلدية املفرق الكربى

رقم )1 / 83 ( تاريخ 2020/12/8
يعلن للعموم ان اللجنة اللوائية للتنظيم والبنية لبلدية املفرق قد قررت بقرارها 

، واملوافقة على قرار اللجنة املحلية ملنطقة   2020/12/8 رقم ) 83/1 ( بتاريخ 

املفرق رقم ) 87 ( تاريخ 2020/11/18 .

واملت�سمن املوافقة على تغيري �سفة ا�ستعمال من �سكن ) ج ( اىل جتاري حملي وذلك  

�سمن القطعة رقم ) 784 ( من حو�س رقم ) 4 ( املفرق اجلنوبي لوحة رقم ) 130 ( 

حي رقم ) 1 ( حي امللك عبداهلل الثاين مع فر�س عوائد تنظيم مبقدار ) 1 ( دينار 

واحد للمرت املربع للم�ساحة املنظمة جاري حملي وذلك بناء على ال�ستدعاء املقدم 

– وبناء على تقرير امل�ساح املرفق وكما هو مبني باملخطط  �سمن منطقة املفرق   –
املرفق املعد لهذه الغاية .

ملدة  لالعرتا�س  اعالنه  وايداع  اعاله  القرار  على  املوافقة  اللوائية  اللجنة  قررت 

الطالع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  و�سحيفتني  الر�سمية  باجلريدة  ا�سبوعني 

وتقدمي   ، البلدية  يف  والبنية  للتنظيم  املحلية  اللجنة  مكاتب  يف  القرار  على 

اعرتا�ساتهم اذا كان ما يوجب العرتا�س خالل املدة القانونية لالعرتا�س .

رئيس بلدية املفرق الكربى
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
عامر نايل الدغمي

 إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )1/40( من قانون ال�سركات رقم)22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

و�سركاه    زينه  ماجد  �سركة  ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

 )  96962   ( الرقم  حتت  ت�سامن   �سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

بتاريخ 2010/1/10 اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا العالن

على  ال�سركات  مراقبة  بدائرة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقم 5600260

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرموطي

إشعار بالعودة إىل العمل

املوظف : عبداهلل عواد وراد العظامات.

الرقم الوطني : 2000315482
نظرًا لغيابك  عن العمل اأكرث من ع�سرة اأيام متتالية دون عذر فاإننا ننذرك 

الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  عملك  اإىل  العودة  ب�سرورة 

وحقوقك  لوظيفتك  فاقد  تعترب  �سوف  فاإنك  وال  غيابك  يربر  ما  واإح�سار 

ا�ستنادًا لأحكام املادة ) 28( الفقرة )ه�(

من قانون العمل الأردين رقم 8 ل�سنة 1996 وتعديالته.

املنذز : شركة الخري لذبح وتجهيز وتسويق الدواجن.

الثنني  28/ 12 / 2020

تمديد اغالق عطاء
اغالق  متديد  عن  امللكية  الطبية  اخلدمات  مديرية   / الردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن 

 COMPLETE HIGH RESOLUTION PH  (  19  /  2019  /500 ���س  رق��م  ال��ع��ط��اء 

MANOMETRY SYSTEM  ( لي�سبح ال�ساعة الواحدة من ظهر يوم الحد املوافق 2021/1/3 .
على الراغبني بال�سرتاك يف هذا العطاء مراجعة �سعبة امل�سرتيات املركزية يف مديرية اخلدمات الطبية 

امللكية خالل �ساعات الدوام الر�سمي م�سطحبني معهم رخ�سة مهن �سارية املفعول للح�سول على ن�سخة من 

دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ ) 30 ( ثالثون دينار اردين غري م�سرتدة.

املوافق  الح��د  ي��وم  ظهر  من  ال��واح��دة  ال�ساعة  اق�ساه  موعد  يف  العطاءات  �سندوق  يف  العرو�س  ت��ودع 

اي  العر�س ول تقبل على الطالق  من   )  %  5  ( بقيمة  م�سروطة  بنكية غري  بكفالة  2021/1/3 وترفق 

مناق�سة ترد بعد التاريخ املحدد والوقت املعني لالغالق .

www.jrms.mil.jo لالطالع على التفا�سيل مراجعة املوقع اللكرتوين للخدمات الطبية امللكية

اعالن صادر عن وزارة املياه والري / سلطة املياه
تعلن �سلطة املياه عن متديد املناق�سات التالية:

على ال�سادة الراغبني بامل�ساركة يف املناق�سات اعاله مراجعة ق�سم امل�سرتيات يف مديرية العطاءات وامل�سرتيات / الطابق ال�ساد�س / 

مبنى �سلطة املياه الرئي�سي ) عمان / ال�سمي�ساين / خلف فندق املاريوت ( لالطالع واحل�سول على ن�سخة من وثائق املناق�سة مقابل 

املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها مقابل املبالغ غري امل�سرتدة واملبينة ازاء كل منها .

ال�سلطة  مبنى   / وامل�سرتيات   العطاءات  مديرية   / امل�سرتيات  �سندوق  وايداعها  مغلقة  مغلفات  يف  العرو�س  ل�ستالم  موعد  اخر 

الرئي�سي / الطابق ال�ساد�س كما هو مبني ازاء كل مناق�سة .

ملزيد من املعلومات يرجى الدخول للموقع اللكرتوين ل�سلطة املياه

) http://www.mwi.gov.jo/AR/Modules/tenders(

مالحظة :على الراغبني بامل�ساركة اح�سار ال�سجل التجاري ورخ�سة مهن �سارية املفعول عند �سراء ن�سخة املناق�سة .

امني عام سلطة املياه بالوكالة
املهندس احمد علي العليمات

اخطار هدم صادر بموجب قرار لجنة التنظيم املحلية
قرار رقم ) 4 /59 ( تاريخ ) 2020/12/15(

10 ال�سعاده ( اللوحة )16 (  10 البلد ( حي )  213 ( حو�س)  بعد الك�سف على القطعة رقم ) 

عليكم هدم وازالة البناء امل�سار اليه وهو عباره عن طابق ار�سي ح�سب �سروحات مراقب البنية 

والتي تبلغ م�ساحته 100 م2 والعائد ملكيته لل�سيد / عزت حممد ا�سعد وال�سيدة / عائ�سة حممد 

ا�سعد مع مراعاة �سروط ال�سالمة العامة كونه ي�سكل مكرهه �سحية وخطوره .

البلدية  اجهزة  تقوم  �سوف  ذلك  وخالف  الخطار  تبلغيكم  تاريخ  من  ا�سبوعني  مدة  خالل  وذلك 

بهدم وازالة البناء املذكور وعلى نفقتكم اخلا�سة مع تكبيدكم كافة الر�سوم وامل�ساريف والعوائد 

م�سافًا 25 % ر�سوم ادارية .

رئيس بلدية الزرقاء / املهندس عماد املومني

موضوع رقم المناقصة
المناقصة

ثمن 
النسخة

اخر موعد 
لبيع النسخ

اخر موعد 
اليداع 
العروض

اخر موعد 
لالستفسارات

موعد فتح 
العروض

مناقصة رقم :
235 / مشتريات 

2020 /

توريد مضخة 
سطحية ) تمديد (

 25
دينار

29/12/202031/12/202029/12/202011:00

شيك مصدق او كفالة نوع العمل
بنكية لدخول المناقصة

ثمن نسخة العطاء ) غير مستردة (

اعادة تأهيل وصيانة مبنى العيادة 
الخاص بالمشروع الريادي 
للسيطرة على الكالب الضالة

) 10 ( دينار عشرة دنانير فقط) 3% (
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االناط-وكاالت

 الأنا�سول اأدانت اخلارجية الفل�سطينية، 

الأح����د، اع��ت��داء اجل��ي�����ش الإ���س��رائ��ي��ل��ي على 

م�����س��ت�����س��ف��ى ح���ك���وم���ي ب��ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، 

وا�سفًة العتداء ب� الهمجي

اجلي�ش  اقتحم  الأح���د،  �سابق  وق��ت  ويف 

الطبي  اهلل  رام  جممع  ح��رم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 

ما  ال��ن��اري��ة،  والأع���رة  ال��غ��از  قنابل  مطلقا 

اإ�سعاف،  ورج��ل  حامل  ام���راأة  لإ���س��اب��ة  اأدى 

قنابل  ج��راء  باختناق  اإ�سابات  اإىل  اإ�سافًة 

الغاز

واع��ت��رت ال���وزارة يف ب��ي��ان، اأن الع��ت��داء 

والقانون  ال���دويل  للقانون  ���س��ارخ  انتهاك 

الدويل الإن�ساين، وجرمية �سد الإن�سانية، 

ي��ح��ا���س��ب عليها  ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف،  ح�����س��ب 

القانون الدويل

وحّملت احلكومة الإ�سرائيلية امل�سوؤولية 

اإنه  قائلة  العتداء،  عن  واملبا�سرة  الكاملة 

هذا  حجم  م��ع  ي��ت��اءم  دول��ي��ا  ردا  ي�ستدعي 

العدوان على امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية 

خا�سة يف ظل انت�سار جائحة كورونا

واأردف�������ت: ال�����س��م��ت ال�����دويل ع��ل��ى تلك 

اجل���رمي���ة م��رف��و���ش وغ���ر م��ق��ب��ول وغ��ر 

مرر، وي�سجع دولة الحتال على الإمعان 

واجلرائم  النتهاكات  من  املزيد  ارتكاب  يف 

�سعبنا بحق 

ال�سحة  وزي��رة  اأعربت  الع��ت��داء،  وعقب 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، م���ي ال��ك��ي��ل��ة، يف ب���ي���ان، عن 

الإ�سرائيلي، وا�سفًة ذلك  اإدانتها لاعتداء 

ب� العتداء على حرمة امل�ست�سفى

وذكرت اأن هذا العتداء هو الثاين الذي 

على  الإ�سرائيلي  الحتال  ق��وات  به  تقوم 

ي��وم��ن،  خ��ال  الفل�سطينية  امل�ست�سفيات 

دون تو�سيح �سبب العتداء

االنباط-وكاالت

يتلقاها  ال��ت��ي  امل��وج��ع��ة  ال�����س��رب��ات  ت��ت��وا���س��ل 

ح����زب ال���ع���دال���ة وال��ت��ن��م��ي��ة احل���اك���م يف ت��رك��ي��ا ، 

برئا�سة رجب طيب اأردوغان ، وخا�سة من حزب 

، بعد  اأحزاب املعار�سة  اأكر  ال�سعب اجلمهوري، 

اأردوغ��ان  ل  ال�سابق  ال�سيا�سي  امل�ست�سار  ان�سمام 

، اإب��راه��ي��م اأو���س��ل��و، ل��ل��ح��زب امل��ع��ار���ش وال��ع��م��ل 

كليت�سدار  ك��م��ال  امل��ع��ار���س��ة  ل��زع��ي��م  كم�ست�سار 

اأوغلو

وذكرت �سحيفة حريات الرتكية، اأن الرئي�ش 

ال�����س��اب��ق مل��ع��ه��د اأب���ح���اث ال������راأي ال���ع���ام ب��اأن��ق��رة، 

حزب  لرئي�ش  م�ست�ساًرا  اأ�سبح  اأو�سلو،  اإبراهيم 

ال�سعب اجلمهوري، ومت تخ�سي�ش مكتب خا�ش 

ب���ه يف م��ق��ر احل������زب، وذل�����ك يف ظ���ل حم����اولت 

ال�سخ�سيات  جل���ذب  الأك����ر،  امل��ع��ار���ش  احل���زب 

يف  واجل��م��اه��ري  ال�سيا�سي  الثقل  ذات  ال��ع��ام��ة 

من  املزيد  ك�سب  يف  منه  اأم��ًا  ال��رتك��ي،  ال�سارع 

الأ�سوات يف النتخابات املقبلة

رف�ش  تركي  ب��رمل��اين  نائب  ع��ن  امل��وق��ع  ونقل 

ال��ك�����س��ف ع���ن ه��وي��ت��ه، ق��ول��ه اإن ح����زب ال�����س��ع��ب 

اجل��م��ه��وري ي�����س��ن ه��ج��وًم��ا ���س��ي��ا���س��ي��ا يف الأي����ام 

املقبلة، لتحقيق �سعبية كبرة يف ال�سارع الرتكي

الرتكي  ال�سعب اجلمهوري  رئي�ش حزب  كان 

الاذع  هجومه  �سن  قد  اأوغلو،  كليت�سدار  كمال 

ع��ل��ى ال��رئ��ي�����ش ال��رتك��ي اأردوغ����ان ، وا���س��ًف��ا اإي��اه 

دع��ت  اأن  ب��ع��د  و”اجلاهل”،  ب�”املنحرف” 

اإىل  اأن��ق��رة  الإن�����س��ان  الأوروب��ي��ة حلقوق  املحكمة 

الإف�����راج ع��ن امل��ع��ار���ش ال���ك���ردي ���س��اح ال��دي��ن 

ال�سجن،  يف  ���س��ن��وات   4 ق�سى  بعدما  دم��رت��ا���ش 

فيما هاجم اأردوغان ، املحكمة الأوروبية، واأعلن 

لدعوتها رف�سه 

“اإذا اتخذت املحكمة  اأوغلو:  وقال كليت�سدار 

الأوروب���ي���ة حل��ق��وق الإن�����س��ان ق����رارا، ي��ج��ب على 

اأ�سدرت  املحكمة  القرار،  لهذا  المتثال  اجلميع 

ق������رارا ب��ح��ق دم���رت���ا����ش يف احل���ري���ة وط��ال��ب��ت 

بالإفراج عنه، لكن اأردوغان األقى خطابا، قائا 

اإنه لن ينفذ هذا القرار”

اأنه  وت�ساءل رئي�ش حزب ال�سعب اجلمهوري، 

الأوروبية  للمحكمة  اأردوغ��ان  امتثال  عدم  حال 

“فما  الرتكية،  الد�ستورية  املحكمة  ول��ق��رارات 

ه���ي ال����ق����رارات ال��ت��ي ���س��ن��م��ت��ث��ل ل��ه��ا؟ اأردوغ������ان 

على  بناء  الأوروب��ي��ة  املحكمة  ق��رار  م��ع  يتعامل 

راأيه اخلا�ش”

���س��اب��ق  اأردوغ��������ان ه���اج���م يف وق����ت  اأن  ُي���ذك���ر 

ب�”الفا�سية”،  اإياها  وا�سفاً   ، تركيا  يف  املعار�سة 

وذلك يف اإطار دفاعه عن ال�ستثمارات القطرية 

القطرين  “امل�ستثمرين  اإن  ق��ائ��ًا  اأن��ق��رة،  يف 

يهاجم  م��ن  ك��ل  متهما  لل�سغوط”،  يتعر�سون 

التفاقات املرمة مع قطر بالفا�سية

من جهة اأخرى، انتقد رئي�ش حزب امل�ستقبل 

ق����رار احل��ك��وم��ة  اأوغ����ل����و،  اأح���م���د داود  ال���رتك���ي 

عليها  واأط��ل��ق  “اأولي”  قناة  ب��اإغ��اق  الرتكية 

اأوغ��ل��و  داود  وق���ال   ، الإغاق”  “حكومة  ا���س��م 

التلفزيونية:  ال��رام��ج  اأح���د  يف  ح��دي��ث��ه  خ��ال 

ع��ن��وان  اإىل  احل��ك��وم��ة  ه����ذه  حت��ت��اج  “عندما 
ي�����س��ف��ه��ا يف امل�����س��ت��ق��ب��ل، ف�����س��وف ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا 

تلك  تغلق  “كما  واأ�ساف:  الإغاق”.  “حكومة 
الأحزاب  تغلق  التليفزيونية،  القنوات  احلكومة 

اأي�سا  وتغلق  اجلامعات،  تغلق  وكما  ال�سيا�سية، 

على تركيا نف�سها. نحن منر بهذه العملية”

واأو�سح داود اأوغلو قائًا: “بجانب ال�سغوط 

يقال  ال�سحفية،  املوؤ�س�سات  على  مت��ار���ش  التي 

هذه  �سطب  ب�����س��رط:  ول��ك��ن  ال��ب��ث  ميكنكم  لهم 

انتهاك  وه��ي  خ��ط��رة،  جرمية  فهذه  الأ���س��م��اء، 

وا�سح حلرية ال�سحافة”

االنباط-وكاالت

اأخ����ط����ر ال���رئ���ي�������ش ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي، رودري����غ����و 

ال��ولي��ات  حكومة  ال�سبت،  اأم�����ش  دوت���رت���ي، 

اإلغاء  املتحدة، باأنه �سيبقى على موقفه نحو 

اتفاقية القوات الزائرة، اإذا مل تقم وا�سنطن 

بتزويد باده بلقاحات �سد كورونا

وطالب دوترتي خال اجتماع مع اأع�ساء 

ال����وزراء وخ���راء الأم���را����ش املعدية  جمل�ش 

لقاحات  م��ن  جرعة  مليون   20 م��ن  ب�”اأكرث 

م�������س���ادة ل���ف���رو����ش ك����ورون����ا م���ن ال���ولي���ات 

ب�”اإنهاء اتفاقية  املتحدة”، لقاء وقف العمل 

”)VFA( القوات الزائرة

وقال الرئي�ش الفلبيني: “�ستنتهي اتفاقية 

القوات الزائرة، واإذا مل يتمكنوا من تقدمي ما 

اللقاحات،  20 مليون جرعة من  ل يقل عن 

فمن الأف�سل لهم اخلروج”

واأ�ساف “ل لقاح، ل تبقى هنا”

اتفاقية  ب��اإن��ه��اء  دوت��رت��ي  الرئي�ش  واأم���ر 

فراير املا�سي، ردا على اإلغاء  “VFA” يف 
رونالد  لل�سيناتور،  املتحدة  الوليات  تاأ�سرة 

ال���ذي  ال�����س��اب��ق  ال�����س��رط��ة  دي����ا روزا، ق��ائ��د 

على  القا�سية  دوت��رت��ي  الرئي�ش  ح��رب  ق��اد 

املخدرات

يف حن تراجعت الفلبن يف يونيو املا�سي، 

ع��ن م��وع��د اإن��ه��اء الت��ف��اق��ي��ة ال���ذي ك���ان من 

املفرت�ش اأن يدخل حيز التنفيذ يف اأغ�سط�ش، 

يف  وغ��ره��ا  ال�سيا�سية  “التطورات  ب�سبب 

املنطقة”، حيث اأن التعليق “يجب اأن ي�ستمر 

ملدة 6 اأ�سهر”، كما علقت احلكومة الفلبينية 

ت�ستمر  ب��ي��ن��م��ا   ،”VFA“ اإن���ه���اء  ف��ع��ال��ي��ة 

املفاو�سات من اأجل ترتيب طويل الأجل، وفقا 

”Globalnation Inquirer”�ل

 ،”VFA“ ات��ف��اق��ي��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

القانوين  الو�سع  منحت   ،1998 ع��ام  املوقعة 

للقوات الأمريكية التي مت تناوبها يف الباد، 

ال��ع�����س��ك��ري��ة، وعمليات  ال��ت��دري��ب��ات  لإج������راء 

امل�ساعدة الإن�سانية

االنباط-وكاالت

قبل  امل���ن���زل  ه����ذا  يف  ول�����دت  اأرح�������ل..  “لن 
�سبعن عاماً.. واليوم يهددين خطر الت�سرد لأن 

الإ�سرائيلي يخطط لا�ستياء عليه  الحتال 

اآخ��ر يف حي بطن الهوى ببلدة  85 منزًل  وعلى 

جديدة  نكبة  الأق�����س��ى..  امل�سجد  جنوب  �سلوان 

�سيهجرها  ال��ت��ي  الفل�سطينية  الأ���س��ر  لع�سرات 

الحتال من احلي لتو�سيع عمليات ال�ستيطان 

الأق�سى من  وامل�سجد  القدمية  البلدة  وتطويق 

اجلهة اجلنوبية بامل�ستوطنات”.

هذا ما قالته امل�سنة الفل�سطينية نوال دويك 

ملرا�سل �سانا مبينة اأن ع�سرات الأ�سر �ست�سبح با 

ال�ستياء  اأعلن الحتال عزمه  اأن  بعد  م��اأوى 

عليها  ا�ستيطانية  ب����وؤرة  لإق��ام��ة  م��ن��ازل��ه��ا  ع��ل��ى 

“امل�ستوطنون الذين ا�ستولوا على املنازل املحيطة 
مبنازلنا يهددوننا بالقتل لإرغامنا على الرحيل 

بينما املجتمع ال��دويل يكتفي ب��دور املتفرج على 

�سنوا�سل  لكننا  �ساكناً..  اأن يحرك  دون  ماأ�ساتنا 

عن  ورث��ن��اه��ا  ال��ت��ي  مبنازلنا  وت�سبثنا  �سمودنا 

من  باقتاعنا  لاحتال  ن�سمح  ول��ن  اأج��دادن��ا 

جذورنا”.

حال الفل�سطينية دويك ل يختلف عن جارتها 

تفا�سيل  روت  التي  ع��ام��اً   72 الرجبي  نا�سر  اأم 

املقد�سين يف وجه خمططات  موؤملة عن �سمود 

ال��ت��ه��وي��د ق��ائ��ل��ة ” اأجت����رع واأب��ن��ائ��ي الت�سعة كل 

ي��وم م��رارة ماحقة ق��وات الح��ت��ال وع�سابات 

م��دار  امل�ستوطنن يف ف�سول رع��ب وخ��وف على 

لن  منزلنا..  على  ال�ستياء  يريدون  ال�ساعة.. 

ن�سمح لهم بتحقيق مرادهم و�سنوا�سل التم�سك 

خمططات  ك��ل  اإف�����س��ال  حتى  وحقوقنا  ب��اأر���س��ن��ا 

الحتال”.

يرتك  مل  عاماً   12 “منذ  الرجبي  واأ�سافت 

الح���ت���ال و���س��ي��ل��ة اإل وا���س��ت��خ��دم��ه��ا م���ن اأج���ل 

اإغاق  على  اأرغمنا  منزلنا..  ترك  على  اإرغامنا 

الأط��ف��ال.. يقيد حركتنا  امل��ن��زل.. يرهب  نوافذ 

ول ي�سمح لنا باخلروج يف �ساعات امل�ساء لكن رغم 

اإنها معركة �سمود  ذلك ف�سلت كل حم��اولت��ه.. 

و�سننت�سر فيها”.

من جهته اأكد رئي�ش جلنة الدفاع عن اأهايل 

ح��ي بطن ال��ه��وى زه��ر ال��رج��ب��ي اأن الح��ت��ال 

يخطط لا�ستياء على 86 منزًل وتهجر 1200 

فل�سطيني من احلي واإحال م�ستوطنن مكانهم 

اأن ه���ذا امل��خ��ط��ط ج���زء م���ن خمططات  م��ب��ي��ن��اً 

املنطقة  م��ن  الفل�سطينين  لتهجر  خ��ط��رة 

الواقعة جنوب امل�سجد الأق�سى والتي ت�سم اأحياء 

وال��رب��اب��ة  ح��ل��وة  ووادي  والب�ستان  ال��ه��وى  بطن 

وال���ت���ي حت��ت��وي 220 م���ن���زًل م���ه���دداً ب��ال��ه��دم اأو 

الإخاء اإ�سافة اىل ا�ستمرار حفريات الحتال 

حتت منازل الفل�سطينين يف بلدة �سلوان ما جعل 

الكثر منها غر �سالح لل�سكن بفعل الت�سققات 

والنهيارات امل�ستمرة لاأتربة.

وطالب الرجبي املجتمع الدويل بدعم �سمود 

تتعر�ش  التي  املحتلة  القد�ش  يف  الفل�سطينين 

التطهر  وب��وق��ف ج��رائ��م  �سر�سة  حل��رب تهويد 

العرقي التي يرتكبها الحتال بحقهم.

ع�سو جلنة ال��دف��اع ع��ن ���س��ل��وان ف��خ��ري اأب��و 

ذي��اب اأو���س��ح اأن م��ا يحدث يف ح��ي بطن الهوى 

وبلدة �سلوان بالقد�ش املحتلة هو عملية تهجر 

ممنهجة لتكري�ش الحتال وتو�سيع ال�ستيطان 

اإىل اأن الحتال اأقام �ست بوؤر ا�ستيطانية  لفتاً 

يف ب��ط��ن ال���ه���وى وذل����ك ب��ع��د ت��ه��ج��ر 15 اأ���س��رة 

اأب��و ذي��اب اأن اأحياء البلدة  وه��دم منازلها. وب��ن 

القدمية تتعر�ش لعمليات هدم وا�ستيطان مكثفة 

خمططات  تنفيذ  اإط�����ار  يف  وذل����ك  وم��ت�����س��ارع��ة 

واحل�ساري  التاريخي  امل�سهد  لتغير  الحتال 

مركز  مدير  اأ���س��ار  جانبه  م��ن  املحتلة.  للقد�ش 

اإىل  احل��م��وري  زي��اد  القانونية  للحقوق  القد�ش 

ال�سوء  الح��ت��ال  منحت  الأمريكية  الإدارة  اأن 

الأخ�سر لتهويد القد�ش وطم�ش معاملها العربية 

والإ���س��ام��ي��ة ت���راف���ق ذل���ك م���ع ح���رب م�سعورة 

ل��اح��ت��ال ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات وامل���ح���ال التجارية 

حيث و�سل عدد املحال التي اأغلقها الحتال يف 

اأن ما يحدث يف حي  اإىل  800 لفتاً  اإىل  القد�ش 

واق��ت��اع هو  م��ن عمليات تهجر  ال��ه��وى  بطن 

لإفراغها  امل�ستمرة  التهويد  حلقات  م��ن  حلقة 

من الوجود الفل�سطيني. الأمن العام للمبادرة 

الوطنية الفل�سطينية م�سطفى الرغوثي اأو�سح 

اأن الحتال يرتكب جمزرة تاريخية وح�سارية 

يف القد�ش املحتلة يف ظل �سمت املجتمع الدويل 

جتاه ما يحدث فيها من عمليات تطهر عرقي 

وتهجر وهدم مئات املنازل وتزوير تاريخ املدينة 

املقد�سة وح�سارتها م�سراً اإىل اأن الأ�سهر املا�سية 

�سهدت عمليات هدم وتهجر وا�ستيطان وتهويد 

م��ك��ث��ف��ة وذل����ك ل���س��ت��غ��ال م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ف��رتة 

الرئي�ش الأمريكي املنتهية وليته دونالد ترامب.

الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  اأن  ال��رغ��وث��ي  واأك�����د 

اأه�����ايل  ����س���م���ود  واأن  م���ع���رك���ة وج������ود  ي���خ���و����ش 

املناطق  وك��ل  ج���راح  وال�سيخ  ال��ه��وى  بطن  حيي 

لإف�سال  �سيتوا�سل  وال�ستيطان  بالهدم  املهددة 

العن�سرية  ال�ستعمارية  الح��ت��ال  خمططات 

وعمليات التطهر العرقي التي متثل انتهاكاً لكل 

القوانن الدولية.

من جانبه لفت ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلزب 

اأن  اإىل  ال�����س��ف��دي  طلعت  الفل�سطيني  ال�سعب 

عمليات التهجر وال�ستيطان وجرائم الحتال 

ال��دمي��غ��رايف يف  ال��و���س��ع  لتغير  ت��ه��دف  املكثفة 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش وال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة ت��ن��ف��ي��ذاً ملا 

ت�سمى “�سفقة القرن” التي �سيت�سدى ال�سعب 

املخططات  اأف�سل  مثلما  ويف�سلها  الفل�سطيني 

التهويدية �سابقاً.

مت  اأن���ه  اأك���دت  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة 

تزويد املدعية العامة للمحكمة اجلنائية الدولية 

لها  تتعر�ش  التي  النتهاكات  توثق  مبعلومات 

الأ�سر الفل�سطينية املقد�سية وموا�سلة الحتال 

الإ�سرائيلي ممار�ساته ال�ستعمارية املمنهجة التي 

ت�ستهدف املدينة املقد�سة بغر�ش تغير طابعها 

الدميوغرافية  وتركيبتها  القانوين  ومركزها 

م�سددة على موا�سلة العمل مع الدول واملنظمات 

الإ�سرائيلي  الحتال  م�ساءلة  ل�سمان  الدولية 

تهجر  عزمه  واأحدثها  املتوا�سلة  جرائمه  على 

اأح��ي��اء  م��ن  ع�����س��رات الأ���س��ر الفل�سطينية ق�����س��راً 

ال�����س��ي��خ ج����راح وب��ط��ن ال��ه��وى ووادي اجل����وز يف 

القد�ش املحتلة.

 فلسطين: اعتداء إسرائيل على مستشفى بالضفة عمل همجي

 انضمام مستشار أردوغان للمعارضة يضرب بعمق المستقبل السياسي ل »العدالة والتنمية«

 الرئيس الفلبيني يحذر أمريكا بشأن لقاح كورونا

 خطر التهجير يتهدد 1200 فلسطيني في بلدة سلوان بالقدس المحتلة

االنباط-واكالت

ي���ع���ت���زم الح�����ت�����ال الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 

ال���وح���دات  اآلف  ب��ن��اء  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�������س���ف���ة  ال����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة يف 

والقد�ش املحتلتن، قبل دخول الرئي�ش 

الأم��ري��ك��ي امل��ن��ت��خ��ب ج��و ب��اي��دن البيت 

الأبي�ش، بح�سب اإعام عري

ال��ر���س��م��ي��ة،  “كان”  ق���ن���اة  وذك�������رت 

للتخطيط  الأعلى  “املجل�ش  اأّن  الأحد، 

والبناء التابع لاإدارة املدنية لل�سلطات 

�سيجتمع  )ح���ك���وم���ي(،  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

خ����ال الأ����س���ب���وع���ن امل��ق��ب��ل��ن، ب��ه��دف 

ال���وح���دات  اآلف  ب��ن��اء  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة 

ال��غ��رب��ي��ة  ال�������س���ف���ة  ال����س���ت���ي���ط���ان���ي���ة يف 

القد�ش” و�سرقي 

اجتماع  اأول  اأّن  اإىل  القناة،  واأ���س��ارت 

خطط  ع��دة  ع��ل��ى  للموافقة  للمجل�ش 

�سيعقد رمبا اخلمي�ش املقبل

وب���ح�������س���ب ال���ق���ن���اة ال����ع����ري����ة، ف����اإن 

اج��ت��م��اع جم��ل�����ش ال��ت��خ��ط��ي��ط وال��ب��ن��اء 

���س��ي��ع��ق��د وي�������س���ادق على  الإ����س���رائ���ي���ل���ي 

قبل  ال�ستيطانية  الوحدات  اآلف  بناء 

 20 ال���  يف  الأبي�ش  البيت  بايدن  دخ��ول 

من يناير/ كانون الثاين املقبل

ه����ذه  اأن  اإىل  ال�����ق�����ن�����اة  ون������وه������ت 

امل��خ��ط��ط��ات م���وج���ودة وب��ح��اج��ة فقط 

ب�ساأنها لقرار نهائي 

الآن”  “ال�سام  ح����رك����ة  وت����ق����ول 

ال�ستيطان  اإن  احلقوقية،  الإ�سرائيلية 

الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  الإ�سرائيلي 

الأرب���ع  ف��رتة  ت�ساعف خ��ال  امل��ح��ت��ل��ة، 

����س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، يف ع���ه���د ال��رئ��ي�����ش 

الأمريكي دونالد ترمب

االنباط-وكاالت

الح��ت��ال  ���س��ج��ون  اإدارة  اأغ��ل��ق��ت 

“رميون”  �سجن  الأح��د  الإ�سرائيلي 

بالكامل بعد الإعان عن اإ�سابة عدد 

وال�ّسجناء اجلنائين  ال�ّسجانن،  من 

بفرو�ش كورونا

الفل�سطيني  الأ���س��ر  ن���ادي  وق���ال 

�سجن  اغ����اق  اإن  ���س��ح��ف��ي  ب���ي���ان  يف 

رمي��������ون ي�����وؤك�����د ت�������س���اع���د خم���اط���ر 

وا�سع  ب�سكٍل  الوباء  انت�سار  احتمالية 

ا�ستمرار  م��ع  الأ���س��رى،  �سفوف  ب��ن 

الإع�����ان ع���ن م��زي��د م���ن الإ���س��اب��ات 

امل�سدر  وهم  ال�ّسجانن،  �سفوف  بن 

ال����ف����رو�����ش  ع��������دوى  ل���ن���ق���ل  الأول 

اأخ��ذ  �سيتم  اأن��ه  اإىل  ل��اأ���س��رى، لف��ًت��ا 

هذا  خال  الأ�سرى  من  لعدد  عينات 

اليوم

اأن الإع�����ان ع���ن وج���ود  واأ����س���اف 

اإ���س��اب��ات ب��ن ال�����ّس��ج��ان��ن ي��اأت��ي بعد 

العن�سرية  ال��ت�����س��ري��ح��ات  ع��ل��ى  ي���وم 

ال���ت���ي ب��ث��ه��ا وزي�����ر الأم������ن ال��داخ��ل��ي 

واملتمثلة  ال��ل��ق��اح،  ح��ول  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

يكون  لن  اللقاح  الأ�سرى  اإعطاء  باأن 

م����ن ���س��م��ن الأول������وي������ات، و���س��ي��ك��ون 

م���ره���وًن���ا ب��ت�����س��ري��ح م����ن احل��ك��وم��ة 

الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة وح������ذر ال����ن����ادي م��ن 

خطورة ما يجري، ل �سيما مع وجود 

�سجن  املر�سى يف  الأ���س��رى  م��ن  ع��دد 

نحو  ف��ي��ه  يقبع  وال���ذي  “رميون”، 
360 اأ�سراً، موزعن على 7 اأق�سام

اأ�سيبوا  ق��د  اأ���س��ًرا   140 اأن  ي��ذك��ر 

ب��ك��ورون��ا م��ن��ذ ب��داي��ة ���س��ه��ر ن��ي�����س��ان/ 

اأبريل املا�سي، بينهم اأ�سران اكت�سفت 

بيوم،  الإفراج عنهما  اإ�سابتهما عقب 

�ُسجلت  الإ���س��اب��ات  غالبية  اأن  ع��ل��ًم��ا 

ت�سرين  �سهر  يف  “جلبوع”  �سجن  يف 

الثاين/ نوفمر املا�سي

االنباط-وكاالت

عدة  اإن  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  ال��ت 

اأ���س��خ��ا���ش اع��ت��ق��ل��وا يف ���س��اع��ة م��ت��اأخ��رة 

اآخ��ر  ع��دد  واأ���س��ي��ب  ال�سبت  م�ساء  م��ن 

ب��ع��د اح��ت��ج��اج��ات يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���ش 

وم�����دن اأخ������رى ���س��د رئ��ي�����ش ال������وزراء 

وجتمع  نتنياهو  بنيامن  الإ�سرائيلي 

الر�سمي  املقر  اأم��ام  املتظاهرين  اآلف 

اأنباء  وردت  كما  القد�ش،  يف  لنتنياهو 

مدن  يف  �سده  احتجاجات  ان��دلع  ع��ن 

اأخ�������رى وي����واج����ه ن��ت��ن��ي��اه��و حم��اك��م��ة 

املا�سي.  اأيار/مايو  منذ  الف�ساد  بتهمة 

متكررة  احتجاجات  اإ�سرائيل  و�سهدت 

الباد  اأن��ح��اء  جميع  يف  �سده  غا�سبة 

خال الأ�سهر الأخرة

ا���س��ت��ب��اك��ات  ب���ح���دوث  اأن���ب���اء  ووردت 

ومعار�سي  اأن�سار  بن  مواقع  ع��دة  يف 

للتيار  ي��ن��ت��م��ي  ال����ذي  ال������وزراء  رئ��ي�����ش 

امل���ح���اف���ظ. واع��ت��ق��ل��ت ال�����س��رط��ة ع��دة 

اأ�سخا�ش

ال�سباط  ا�ستبك  ذات���ه،  ال��وق��ت  ويف 

م�����ع ع������دة م����ئ����ات م�����ن امل���ت���ظ���اه���ري���ن 

ال��ي��م��ي��ن��ي��ن خ�����ارج م��ق��ر ال�����س��رط��ة يف 

ال���ق���د����ش وال���ذي���ن ك���ان���وا ي��ت��ظ��اه��رون 

م�ستوطن  وف��اة  يف  ت�سبب  ح��ادث  �سد 

16 عاما  ال��ع��م��ر  ي��ب��ل��غ م��ن  اإ���س��رائ��ي��ل��ي 

وذكرت  ال�سرطة  �سباط  من  يفر  كان 

وو�سائل  اإ�سرائيل  اأوف  تاميز  �سحيفة 

األقى احلجارة  ال�ساب  اأن  اأخرى  اإعام 

ع��ل��ى ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ن وق���ال���ت ال�����س��رط��ة 

�سابطا   11 اإن  تويرت  على  تغريدة  يف 

اأ����س���ي���ب���وا يف ال����س���ت���ب���اك���ات. ف��ي��م��ا مت 

11 متظاهرا القب�ش على 
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االنباط-عمان

ديبب�ببسببمببر 2018،   27 الأح������د،  ام�������س  ي���واف���ق 

الإ�سرائيلي  ل��ل��ع��دوان  ال����12  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

 22 ل���  ا�ستمر  وال��ت��ي  غ���زة،  ق��ط��اع  الهمجي على 

يوًما، وخلف مئات ال�سحايا

واأطلقت املقاومة على عملية الت�سدي لهذا 

يتمكن  ومل  الفرقان”،  “معركة  ا�سم  ال��ع��دوان 

“الر�سا�س  العملية  اأ���س��م��ى  ال����ذي  الح���ت���ال 

امل�سبوب” من حتقيق اأهدافه

ويف مت���ام ال�����س��اع��ة 11:00 ���س��ب��اًح��ا م��ن ي��وم 

ال�سبت 27 دي�سمر 2008 ق�سفت نحو 80 طائرة 

وب�سكل  متعددة،  اأن��واع  من  اإ�سرائيلية  ع�سكرية 

متزامن، مواقع لاأجهزة الأمنية واأخرى مدنية 

فل�سطيني   200 م��ن  اأك���ر  ل�ست�سهاد  اأدى  م��ا 

معظمهم من عنا�سر الأجهزة الأمنية

وكان من بني ال�سهداء يف ذلك اليوم، مدير 

ال��ل��واء توفيق ج��ر، وم�����س��وؤول الأم��ن  ال�سرطة 

واحلماية العقيد اإ�سماعيل اجلعري، وحمافظ 

الو�سطى اأبو اأحمد عا�سور

وج�����اء ال����ع����دوان ب��ع��د ان��ت��ه��اء ت��ه��دئ��ة دام���ت 

الفل�سطينية  الف�سائل  لها  تو�سلت  اأ�سهر  �ستة 

اأكر  خرقها  لكنه  م�سرية،  برعاية  والحتال 

م��ن م��رة ومل يلتزم ببنودها مم��ا دف��ع املقاومة 

لعدم متديدها

وعمل الحتال حينها على ت�سليل املقاومة 

48 �ساعة  اإع��ان��ه ع��ن مهلة مدتها  م��ن خ��ال 

لوقف اإطاق ال�سواريخ من غزة، وبدئه احلرب 

بعدها ب� 24 �ساعة فقط

رئ��ي�����س وزراء الح���ت���ال  اأب���ل���غ م��ك��ت��ب  ك��م��ا 

ب��اأن احلكومة  اأومل���رت ال�سحفيني،  اأي��ه��ود  حينه 

احتمال  لبحث  الأح����د  �ستجتمع  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

القيام بعملية مكثفة �سد قطاع غزة، لكن احلرب 

بداأت قبل موعد الجتماع املفرت�س بيوم

جمريات العدوان

ا�ستمرت  اأي��ام متوا�سلة،  وعلى م��دار ثمانية 

على  مكثفة  ق�سف  بعمليات  الحتال  طائرات 

خمتلف مناطق القطاع، فيما كانت املقاومة ترد 

بق�سف امل�ستوطنات الإ�سرائيلية املحاذية للقطاع

وا���س��ت��ه��دف��ت ال����غ����ارات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م��ئ��ات 

الأهداف املدنية، من منازل وم�ساجد، ومدار�س 

ح��ك��وم��ي��ة، واأخ�����رى ل��وك��ال��ة ال���غ���وث، وجمعيات 

خريية، وم�ست�سفيات

ب�����داأت ق��وات   ،2009 ي��ن��اي��ر  ال��ث��ال��ث م��ن  ويف 

الحتال اجتياحها الري للقطاع، اإذ ا�سرتكت 

القطاع  ال��ط��ريان يف ق�سف  مع  الدبابات  مئات 

بال�سواريخ والقذائف

وبعد ف�سل الحتال يف حتقيق اأهدافه عر 

ل�ستخدام  جل��اأ  التقليدية،  واأ�سلحته  ط��ريان��ه 

اأبرزها  ك��ان  املدنيني  تقليدية �سد  اأ�سلحة غري 

ال��ذي  املخفف  وال��ي��وران��ي��وم  الأب��ي�����س،  الف�سفور 

تقارير  وف��ق  ال�سهداء،  بع�س  اأج�ساد  على  ظهر 

�سادرة عن خراء وموؤ�س�سات اأوروبية

وبعد 23 يوًما من بدء العدوان، اأعلن اأوملرت 

عن اإيقاف اإط��اق النار من جانب واح��د دون 

الن�سحاب من غزة، تاه يف اليوم التايل اإعان 

الف�سائل الفل�سطينية هدنة ملدة اأ�سبوع، كمهلة 

لن�سحاب اجلي�س الإ�سرائيلي، وهو ما حدث

ح�سيلة العدوان

واأ�سفر العدوان على غزة عن ا�ست�سهاد نحو 

املدنيني  من  العظمى  غالبيتهم  �سهيًدا   1330

وال��ن�����س��اء والأط����ف����ال، يف ح���ني اأ���س��ي��ب 5500 

ي��ع��اين حتى الآن من  ال��ع��دي��د منهم  م��واط��ًن��ا 

اإعاقات دائمة

اأما الحتال فاعرتف مبقتل 13 اإ�سرائيلًيا 

اأن  اإل  اآخ��ري��ن،   300 واإ���س��اب��ة  10 جنود  بينهم 

املقاومة اأكدت اأنها قتلت اأكر من 100 جندي

واأع��ل��ن��ت امل��ق��اوم��ة ع��ن اإط��اق��ه��ا اأك���ر من 

اإ�سرائيلية  اأه��داف  1500 �ساروخ وقذيفة على 

خال ت�سديها للعدوان

اأب��رز �سهداء العدوان الإ�سرائيلي  وكان من 

�سيام،  �سعيد  ال�سهيد  اآن���ذاك  الداخلية  وزي��ر 

والقيادي البارز يف حركة حما�س نزار ريان

وت����رى امل��ق��اوم��ة اأن���ه���ا جن��ح��ت خ���ال تلك 

الح��ت��ال،  تر�سانة  اأم���ام  ال�سمود  يف  احل���رب 

واأنها ا�ستفادت كثرًيا من هذه املعركة بتطوير 

ق��درات��ه��ا واإم��ك��ان��ي��ات��ه��ا وال���ت���ي ظ��ه��رت خ��ال 

حربي 2012 و2014، با�ستخدام ال�سواريخ التي 

الأنفاق،  و�ساح  الإ�سرائيلي  العمق  ا�ستهدفت 

والأ�سلحة الأخرى املتطورة واملتقدمة

االنباط-وكاالت

�سلطت �سحيفة عرية ال�سوء على الهجمات 

ت��واج��ه الح��ت��ال  ال��ت��ي  ال�سيرانية  وال��ت��ح��دي��ات 

التي  التحديات  هذه  زي��ادة  مرجحة  الإ�سرائيلي، 

�ست�سبح اأكر تعقيدا يف امل�ستقبل القريب

تقرير  اليوم” يف  “اإ�سرائيل  �سحيفة  وذك��رت 

لها، اأن “البيانات التي مت الك�سف عنها هنا لأول 

ال�سرطة  تعاملت   ،2020 ع��ام  يف  اأن���ه  تظهر  م���رة، 

الإ�سرائيلية مع 8377 ق�سية تتعلق مبخالفات مت 

ارتكابها عر الإنرتنت”، منوهة اأن �سركة التاأمني 

هجوم  اإىل  اإ�سارة  يف  وحدها”،  لي�ست  “�سريبيت 
ال�سركة  ال��ذي تتعر�س له ه��ذه  ال�ساير ال�سخم 

مطلع ال�سهر احلايل

ونبهت ال�سحيفة اأن تلك البيانات التي ح�سلت 

ال�سرطة  “وحدة  اأن  تك�سف  “ح�سريا”،  عليها 

الإ�سرائيلية  ال�سرطة  التابعة جلهاز  الإلكرتونية 

والتي تعتر واحدة من اأف�سل الوحدات   ،”433“
يف ال�سرطة، يخدم فقط فيها حوايل 50 �سابطا و 

25 فتاة وجمندة اأخرى يف اخلدمة الإلزامية”

التابعة  الإلكرتونية  ال��وح��دة  اإىل  وبالإ�سافة 

ل�سرطة الحتال، “يتم اأي�سا فك رموز اجلرائم 

امل��خ��ت��ل��ف��ة، ويف كل  امل��ق��اط��ع��ات  الإل���ك���رتون���ي���ة يف 

الإلكرتونيني  الباحثني  من  ع��دد  يخدم  منطقة 

املتخ�س�سني الآخرين”

من  ك��ب��ريا  “جزء  اأن  ال�سحيفة،  واأو���س��ح��ت 

اجل��رائ��م الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ت��ي واج��ه��ت��ه��ا اإ���س��رائ��ي��ل 

ال��ه��وي��ة وت��زوي��ر  امل��ا���س��ي، يتعلق ب�سرقة  ال��ع��ام  يف 

امل�ستندات با�ستخدام اأدوات رقمية متطورة”

امل��ا���س��ي، فتحت �سرطة  ال��ع��ام  “يف  واأ���س��اف��ت: 

اإ�سرائيل 2093 ق�سية مت فيها التحقيق يف ال�ستباه 

اآخر  �سخ�س  �سخ�سية  “انتحال  جرمية  بارتكاب 

كانت  اأخ����رى  ح��ال��ة  و2795  الحتيال”،  ل��غ��ر���س 

اجلرمية قيد التحقيق فيها “التزوير”

اجل��رائ��م  اأك����ر  م��ن  “واحدة  اأن  اإىل  ون��ب��ه��ت 

الإل��ك��رتون��ي��ة ���س��ي��وع��ا ح���ول ال���ع���امل، ه���ي �سرقة 

بطاقات الئتمان وبطاقات اخل�سم الأخرى، ولكن 

على وجه التحديد ب�سبب ال�ستباه يف ارتكاب هذه 

اجل��رمي��ة، فقد مت فتح 350 ق�سية ه��ذا ال��ع��ام يف 

اإ�سرائيل”

ويف تعليقه على البيانات املذكورة، قال املحامي 

���س��ار غ��ري���س��وين، اخل��ب��ري يف ق��ان��ون اخل�سو�سية 

على الإنرتنت: “نحن بعيدون عن روؤية ال�سورة 

ال��ك��ام��ل��ة يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����امل����وارد واجل����ه����ود ال��ت��ي 

اجل��رائ��م  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  ال�����س��رط��ة  ت�ستثمرها 

الإلكرتونية، ومع ذلك، اأعتقد اأن حقيقة اأن وحدة 

ب�سع ع�سرات فقط من  ت�سم  باأكملها  الإن��رتن��ت 

�سباط ال�سرطة لي�ست مر�سية على الإطاق”

ال�سرطة  “يجب ع��ل��ى  اأن���ه  وذك���ر غ��ري���س��وين، 

الإن��رتن��ت من  ج��رائ��م  التحديات يف  اأن  تفهم  اأن 

املرجح اأن تكون اأكر تعقيدا يف امل�ستقبل القريب، 

و�سيتعني على ال�سرطة اتباع اأ�ساليب اأكر تطورا”

وت��ع��ر���س الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي خ���ال ع��ام 

2020 ل���ع���دد ك��ب��ري م���ن ال��ه��ج��م��ات ال�����س��ي��ران��ي��ة 

بالعديد  دف��ع  ما  وه��و  املعلومات،  و�سرقة  املعادية 

م���ن اخل�����راء الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني اإىل ال��ت��ح��ذي��ر من 

معتاد،  غ��ري  �سلوك  ويف  الهجمات  تلك  خ��ط��ورة 

ال�ساير  وج��ه��از  الإ�سرائيلية  امل��ال  �سلطة  اأعلنت 

التابع لاحتال، عن وقوع هجوم اإلكرتوين �سنه 

كبرية  اإ�سرائيلية  تاأمينات  �سركة  �سد  قرا�سنة 

بتاريخ 30 ت�سرين الثاين/ نوفمر 2020، نتج عن 

ذلك ت�سريب معلومات وهددت جمموعة الهاكرز 

املزيد  التي توعدت جمددا بن�سر  “باك �سادو”، 
م��ن ب��ي��ان��ات زب��ائ��ن ���س��رك��ة ال��ت��اأم��ني “�سريبيت” 

اإلكرتونية،  لقر�سنة  تعر�ست  التي  الإ�سرائيلية، 

يف حال مل يتم دفع فدية بقيمة 4 مايني دولر، 

نظري امتناعها عن ن�سر اأو بيع البيانات اخلا�سة 

اأن ن�سبة كبرية من  بعماء ال�سركة، التي يعتقد 

زبائنها، موظفون يف احلكومة الإ�سرائيلية

و�سرق قرا�سنة “باك �سادو” كميات هائلة من 

ال�سركة  لزبائن  وم�ستندات  وثائق  حت��وي  امللفات 

بحجم يزيد على ال�900 غيغابايت

االنباط- وكاالت

ب���اده  اأن  اإي������راين م���ن  ح�����ّذر م�������س���وؤول 

اإىل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  غ��وا���س��ة  و���س��ول  �ستعتر 

م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ع��م��ا ع��دائ��ي��ا، يف ح��ني اأك��د 

م�����س��وؤول اإ���س��رائ��ي��ل��ي اأن ت���ل اأب���ي���ب ت��راق��ب 

حرب  اأو  اإي��راين  لهجوم  وتتح�سب  الو�سع 

خاطفة

وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م جل���ن���ة الأم�����ن 

الرملان  يف  اخلارجية  وال�سيا�سات  القومي 

-للجزيرة-  َعّمويي  الف�سل  اأب��و  الإي���راين 

اإىل  اإ�سرائيلية  غوا�سة  و�سلت  م��ا  اإذا  اإن��ه 

اخل��ل��ي��ج، ف����اإن ب����اده ���س��ت��ع��ت��ر ذل���ك عما 

عدائيا و من حقنا الثاأر حينئذ

يوّجه  اإن��ه  قائا  الإ�سرائيليني  وخاطب 

اأن  عليهم  اأن  مفادها  لهم،  وا�سحة  ر�سالة 

غوا�سة  و�سلت  اإذا  واأن���ه  ح��ذري��ن،  ي��ك��ون��وا 

ف�ستكون هدفا  اخلليج  مياه  اإىل  اإ�سرائيلية 

لنا بالن�سبة  رائعا 

بالقرب  الإ�سرائيليني  اإح�سار  اأن  واأك��د 

من اإيران، قد يخلق م�ساكل لدول اجلوار

جمموعات  بتوجيه  ب��اده  اتهام  وب�ساأن 

ع��راق��ي��ة ل��ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال ع�����س��ك��ري��ة ن��ي��اب��ة 

مع  عاقات  لباده  اإن  َعّمويي  ق��ال  عنها، 

اأنها  املجموعات العراقية لكن هذا ل يعني 

مل�ساعدتها حتتاج 

تقوم  اأن  اأرادت  اإذا  ط��ه��ران  اأن  واأ���س��اف 

انتقامي ف�ستفعل ذلك ب�سكل ر�سمي،  بعمل 

ب��ه��ج��م��ات �سد  ل��ل��ق��ي��ام  ول حت��ت��اج ل��وك��اء 

اإ�سرائيل

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ن��اط��ق ب��ا���س��م جي�س 

الح��ت��ال اإن اإ���س��رائ��ي��ل ت��راق��ب ال��و���س��ع يف 

اأو  اإي���راين  لهجوم  حت�سبا  واليمن  ال��ع��راق 

م��وؤ���س��رات  ت�ستمر  ح��ني  خ��اط��ف��ة، يف  ح���رب 

الت�سعيد بني الوليات املتحدة واإيران

واأ��������س�������اف ال�����ن�����اط�����ق ب����ا�����س����م اجل���ي�������س 

اأن ت�سريحات اجلي�س الأخرية  الإ�سرائيلي 

ب�������س���اأن احل������رب اخل���اط���ف���ة ت����اأت����ي يف ه���ذا 

ال�سياق، راف�سا التعليق على توّجه غوا�سة 

اإ�سرائيلية اإىل منطقة اخلليج قبل اأيام

اجلي�س  ن�ساط  اأن  اأكد  املقابل،  يف  ولكنه 

ال��ب��ح��ري- ي�سمل  ف��ي��ه  الإ���س��رائ��ي��ل��ي -مب���ا 

ك��اف��ة م��ن��اط��ق ال�����س��رق الأو����س���ط ال��ب��ع��ي��دة 

والقريبة، على حد قوله

م����ن ج���ان���ب اآخ�������ر، دع�����ا ق���ائ���د ال���ق���وات 

ال��ب��ح��ري��ة يف احل���ر����س ال���ث���وري الإي�����راين 

الأدم�������ريال ع��ل��ي ر���س��ا ت��ن��ك�����س��ريي، ق��وات��ه 

تفقده  خ��ال  واأك���د  وال���س��ت��ع��داد،  لليقظة 

ق��وات��ه يف ج��زي��رت��ي ط��ن��ب ال��ك��رى وطنب 

ال�سغرى املتنازع عليهما مع الإمارات، على 

جاهزيتها للدفاع عن اأمن اإيران

وك����ان م�����س��در اإي������راين ر���س��م��ي ق���د ق��ال 

معرفة  اإ�سرائيل  على  يجب  اإن��ه  للجزيرة 

الأم��ن  على  اع��ت��داء  اأي  على  طهران  رّد  اأن 

القومي �سيكون قويا ووا�سعا

اإ���س��رائ��ي��ل تبحث ع��ن ذرائ��ع  اأن  واأ���س��اف 

يف  الفو�سى  يخلق  توتر  اإىل  املنطقة  جل��ر 

اأيام رئا�سة ترامب الأخرية

وت����ت����واىل ال���ت���ح���ذي���رات امل���ت���ب���ادل���ة م��ن 

عدة  منذ  وطهران  وا�سنطن  بني  الت�سعيد 

اخلارجية  وزير  ت�سريح  اآخرها  وكان  اأي��ام، 

الرئي�س  باأن  الإيراين حممد جواد ظريف 

تهديدات  يطلق  ترامب  دونالد  الأم��ريك��ي 

اأية  متهورة وخطرية، و�سيتحمل م�سوؤولية 

اأخطاء غري حم�سوبة

اأم������ري ح�������س���ني ق���ا����س���ي زاده  ك���م���ا ق�����ال 

ال��رمل��ان  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ه��ا���س��م��ي 

دخول  قلقة من  لي�ست  ب��اده  اإن  الإي��راين 

اإ���س  اإ���س  ي��و  ال��ن��ووي��ة الأم��ريك��ي��ة  الغوا�سة 

م��ي��اه   )USS Georgia( ج���ورج���ي���ا 

الإي��ران��ي��ة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  م�سريا  اخلليج، 

قادرة على ا�سطيادها ب�سبكة �سيد

نفت  الت�سريحات،  ه��ذه  مع  وبالتزامن 

ال�����س��ف��ارة الأم���ريك���ي���ة يف ب���غ���داد اإخ���اءه���ا 

املوظفني خ�سية هجمات انتقامية مع قرب 

لغتيال  الأوىل  ال�سنوية  ال��ذك��رى  ح��ل��ول 

الإي����راين  ال��ق��د���س  لفيلق  ال�����س��اب��ق  ال��ق��ائ��د 

�سليماين قا�سم 

اأن  اأع���ل���ن  ال���ع���راق���ي  اجل���ي�������س  اأن  وم����ع 

امل�سوؤولة  هي  القانون  عن  خارجة  جماعة 

ع��ن ق�����س��ف ال�����س��ف��ارة الأم��ريك��ي��ة الأخ���ري، 

فقد  طفيفة؛  م��ادي��ة  خ�سائر  �سبب  ال���ذي 

قال ترامب اإن ال�سواريخ جاءت من اإيران، 

وتوعد بالرد

االنباط-وكاالت

مل ي��ك��ن ع���ام 2020 ك��غ��ريه م��ن الأع����وام 

الأخ��رى.. كان مليئا بالأحداث املهمة التي 

اأث��رت علي حياة املايني حول العامل ، فقد 

 ”19 “كوفيد  امل�ستجد  كورونا  كان فريو�س 

ه���و احل�����دث الأك������ر يف ه����ذا ال���ع���ام وذل���ك 

بعد ت�سببه يف وفاة اأكر من مليون �سخ�س 

ف�سا عن اإ�سابة اأكر من 78 مليونا

ومن اأب��رز الأح��داث التي �ساهدناها هذا 

ال��ع��ام ك���ان ال�����س��راع ال����ذي ان��دل��ع يف اإقليم 

تيجراي باإثيوبيا ، وال��ذي ت�سبب يف ت�سريد 

الآلف وذلك بعد الهجمات الع�سكرية التي 

اآبي  ال���وزراء  رئي�س  باأمر من  اجلي�س  �سنها 

اعرت�سوا  الذين  الإقليم  �سكان  علي  احمد 

على قرار تاأجيل النتخابات

واأكدت و�سائل الإعام الدولية اأن ال�سراع 

امل�ستمر قد يقود الباد نحو احلرب الأهلية 

الدولية  واملنظمات  الهيئات  دع��ت  فيما   “
اإىل �سرعة وق��ف اإط���اق النار وال��دخ��ول يف 

مفاو�سات للخروج من الأزمة

ال��ع��ام ط���اق بريطانيا عن  و���س��ه��د ه���ذا 

الحت���اد الأوروب�����ي وذل���ك بعد 47 ع��ام��ا من 

الريطانيون  قرر  اأن  بعد  امل�سرتكة  احلياة 

، وج��اء  ا���س��ت��ف��ت��اء ع���ام 2016 الن��ف�����س��ال  يف 

ذلك و�سط مفاو�سات �سعبة ومعقدة حول 

م�ستقبل العاقات بني بروك�سل

اأه��م انتخابات جرت  كما �سهد عام 2020 

املر�سح  اإيل فوز  اأدت  اأمريكا والتي  يف تاريخ 

الدميقراطي جو بايدن علي ح�ساب الرئي�س 

اجلمهوري دونالد ترامب حا�سدا اأكر من 

51% من الأ���س��وات ، يف وق��ت رف�س ترامب 

الع��رتاف بهزميته ، زاعما وج��ود تزوير يف 

النتخابات

�سيا�سية  اأح���داث  ع��دة  لبنان  �سهدت  كما 

برئا�سة  احل��ك��وم��ة  ا�ستقالة  اأب���رزه���ا  ه��ام��ة 

ب��ريوت  م��رف��اأ  تفجري  اأن  اإل   ، دي���اب  ح�سان 

الذي اأوقع اأكر من 200 قتيا و6500 جريح 

على الأقل خملفا ورائه خراب كبري يف جميع 

اأحياء العا�سمة اللبنانية كان احلدث الأكر

يف  حريق  ع��ن  الناجم  التفجري  وت�سبب 

خمزن ي�سم اأطنان من نيرتات الأمونيوم ، 

اىل انهيار اإ�سايف لاقت�ساد الذي يعاين من 

عدة اأزمات

ويف اإجناز تاريخي اأكدت منظمة ال�سحة 

العاملية الق�ساء على �سلل الأطفال يف اإفريقيا 

فارقة”  “عامة  باأنها  اخلطوة  وو�سفت   ،

الإقليم  يف  دول��ة   47 اأن  اأعلنت  كما   ، للقارة 

الأفريقي اأ�سبحت خالية من الفريو�س، مع 

عدم الإباغ عن اأي حالت ملدة اأربع �سنوات

ك���م���ا ان����دل����ع����ت احل�������رب ب�����ني اأرم���ي���ن���ي���ا 

واأذربيجان حول اإقليم قره باغ املتنازع عليه 

مرتزقة  ب��اإر���س��ال  تركيا  اأرمينيا  واتهمت   ،

من �سوريا لدعم القوات الأذربيجانية، كما 

اتهمتها بتقوي�س اتفاق وقف اإطاق النار، 

القتال،  موا�سلة  على  اأذربيجان  وحتري�س 

اأك��ر من خم�سة  الطاحنة  املعارك  وخلفت 

اآلف ق��ت��ي��ل ح��ت��ى مت ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى وق��ف 

اإط����اق ال��ن��ار يف ن��وف��م��ر امل��ا���س��ي برعاية 

الكرملني

 ارتقى فيه أكثر من 1300 شهيد: 12 عاما على »عدوان 2008« في قطاع غزة

 صحيفة عبرية تكشف... ترجيح إسرائيلي بزيادة التحديات السيبرانية

 تصعيٌد خطير.. إسرائيل تتحّسب لُهجوم أو حرب خاطفة وإيران ُتهّدد: إذا وصلت غّواصة إسرائيلّية لمياه الخليج فستكون هدًفا لنا

»هزيمة ترامب« و»صراع تيجراي« و»تفجير بيروت«.. 7 أحداث هزت العالم في 2020

االنباط-وكاالت

و������س�����ف م�������س���ط���ف���ى ال����رغ����وث����ي 

الوطنية  املبادرة  حلركة  العام  الأم��ني 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ق�������رار وزي�������ر الأم������ن 

ال�����داخ�����ل�����ي الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ب��ت��ط��ع��ي��م 

“ال�سرائيلية”  ال�سجانني يف ال�سجون 

الفل�سطينيني  الأ���س��رى  تطعيم  وع��دم 

حكومة  م��ن  العن�سرية  يف  اإم��ع��ان  اأن��ه 

حلقوق  وزن���ا  تقيم  ل  ال��ت��ي  اإ���س��رائ��ي��ل 

الإن�سان

وو����س���ف ال��رغ��وث��ي اع���ت���داء ق���وات 

الح����ت����ال ل��ي��ل��ة اأم���������س ع���ل���ى جم��م��ع 

اهلل  رام  ق���ل���ب  يف  ال���ط���ب���ي  ف��ل�����س��ط��ني 

املر�سى  حياة  عر�س  والذي  بالهمجي 

للخطر الأبرياء 

وق��������ال ال�����رغ�����وث�����ي: ل�����ن ت����رت����دع 

ب��رف��ع  ال  “ال�سرائيلية”  احل��ك��وم��ة 

������س�����اح امل����ق����اط����ع����ة وال�����ع�����ق�����وب�����ات يف 

ر�سالة  ميثل  ي��ج��ري  م��ا  ول��ك��ن  وجهها 

حكام  يزيد  ل  التطبيع  اأن  للمطبعني 

وعن�سرية عنجهية  ال  “اإ�سرائيل” 

االنباط-وكاالت

األ���ق���ت ق�����وات الأم������ن ال��ع��راق��ي��ة 

متزعمي  اأح���د  ع��ل��ى  ام�����س  القب�س 

الإره�������اب�������ي  “داع�س”  ت���ن���ظ���ي���م 

مبحافظة كركوك �سمايل الباد.

عن  نيوز  ال�سومرية  موقع  ونقل 

التابعة  ال�ستخبارات  لوكالة  بيان 

اإن  ال���ع���راق���ي���ة  ال���داخ���ل���ي���ة  ل��������وزارة 

متت  الإرهابي  على  القب�س  عملية 

ومداهمة  حمكم  كمني  خ��ال  م��ن 

اإىل  م�سريا  �سوان  ناحية  يف  منزله 

اأن�����ه م��ط��ل��وب وف����ق اأح����ك����ام ق��ان��ون 

الإرهاب.

وت�����وا������س�����ل ال������ق������وات الأم����ن����ي����ة 

اإره��اب��ي��ي  ف��ل��ول  ال��ع��راق��ي��ة ماحقة 

من  متفرقة  مناطق  يف  “داع�س” 
العراقية. املحافظات 

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن��ت ال��ن��ائ��ب يف ال��رمل��ان اجل��زائ��ري، 

اأم����رية ���س��ل��ي��م، ي���وم ال�����س��ب��ت، ع��ن “مقرتح 

مع  للتطبيع  ال��رتوي��ج  ملنع  ق��ان��ون  م�سروع 

ال��ك��ي��ان ال�����س��ه��ي��وين، ع��ر و���س��ائ��ل الإع���ام 

والإعام البديل”.

“في�سبوك”  يف  �سفحتها  ع��ر  واأع��رب��ت 

م�������س���روع  “مقرتح  ب���ت���ق���دمي  ن���ي���ت���ه���ا  ع�����ن 

الكيان  م��ع  للتطبيع  ال��رتوي��ج  مل��ن��ع  ق��ان��ون 

والإع��ام  الإع���ام  و�سائل  ع��ر  ال�سهيوين 

ال��وط��ن��ي  ال�����س��ع��ب��ي  امل��ج��ل�����س  اإىل  ال���ب���دي���ل، 

)الرملان(.

امل�����س��روع  “هذا  اإن  �سليم  اأم���رية   وقالت 

ال���ق���ان���وين ي��ن��ط��ل��ق م����ن م����واق����ف ال���دول���ة 

الكيان  م��ع  للتطبيع  الراف�سة  اجل��زائ��ري��ة 

م�س  ق��د  التطبيع  واأن  خا�سة  ال�سهيوين، 

الغربية  ال�����س��ح��راء  ق�سية  خ��ط��رية  ب�سفة 

ب��ط��ري��ق��ة امل�����س��اوم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، ب��ت��ري��رات 

امل�سبوهة”. وال�سفقات  جتارية 

بداأ  قد  التطبيع  ه��ذا  “ولأن  واأ���س��اف��ت: 

ب�سبب  اج��ت��م��اع��ي��ا ح��ول��ه  ان��ق�����س��ام��ا  ي�����س��ي��ع 

الأخ��ب��ار  وان��ت�����س��ار  امل�����س��در،  اآراء جم��ه��ول��ة 

الكاذبة، خا�سة على و�سائل الإعام البديل 

ع���ل���ى ال�������س���ف���ح���ات الإل����ك����رتون����ي����ة، ت��وج��ب 

ال���راأي  امل��واط��ن اجل��زائ��ري وت��ن��وي��ر  حماية 

ي��ق��ع �سمن  امل���و����س���وع  ه����ذا  اأن  ع��ل��ى  ال���ع���ام 

باملواقف  م�سا�س  وف��ي��ه  امل��ح��ظ��ورات،  دائ���رة 

اجل���زائ���ري���ة ال��ث��اب��ت��ة اجت����اه ق�����س��اي��ا الأم���ة 

الفل�سطينية”. الق�سية  راأ�سها  وعلى 

امل�سروع،  اأ�سباب  ع��ن  احل��دي��ث  اإط��ار  ويف 

القانوين يف  الن�س  “يبتغي  بالقول:  تابعت 

ومنع  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  يف  التحكم  مقا�سده 

ف��ت��ح ���س��ج��الت ح��ول��ه��ا داخ���ل امل��ج��ت��م��ع، من 

اإيديولوجية  خ��اف��ات  اإىل  تقود  اأن  �ساأنها 

عميقة حول التطبيع مع الكيان ال�سهيوين، 

الدولة،  ا�ستقرار  و  العام  بالنظام  وامل�سا�س 

وامل��ج��ت��م��ع، يف ال���وق���ت ال����ذي ي��ق��ت�����س��ي فيه 

احل�����ال ر�����س ���س��ف��وف الأم������ة، ول��ي�����س زرع 

اخلافات، ول الختافات من اأجل حماية 

جانبي  يف  ودولة،  �سعبا  للجزائر،  ا�ستباقية 

الأمن القومي والإقليمي”.

 البرغوثي: قرار تطعيم السجانين وعدم 
تطعيم األسرى إمعان في العنصرية

 القبض على أحد متزعمي داعش شمالي العراق

 مشروع قانون في الجزائر 
بشأن التطبيع مع إسرائيل 



الإثنني   28/ 12 /  2020

الـريـا�ضي

القاهرة - وكاالت 

وال��زم��ال��ك،  الأه��ل��ي  امل�صرية  ال��ك��رة  ي��ع��ود قطبا 

تاأجيل  بعد  امل��م��ت��از،  ال����دوري  م�����ص��وار  ل�صتكمال 

لقاء القمة الذي كان مقررا اليوم الإثنني، �صمن 

اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ب��ني ال��ف��ري��ق��ني وت��ق��رر اإق��ام��ة 

ل��ق��ائ��ي اجل��ول��ة ال��ث��ال��ث��ة، ب��ع��دم��ا ت��اأج��ا م�صبقا 

مل�صاركة الفريقني بدوري اأبطال اأفريقيا. ويحل 

الزمالك �صيفا على �صموحة يف ملعب برج العرب 

الإثنني  اليوم  م�صاء  اخلام�صة  يف  بالإ�صكندرية، 

على  الأه���ل���ي  ي�صت�صيف  ث��م  امل��ح��ل��ي،  بالتوقيت 

يف  ال�صكندري  الحت��اد  مناف�صه  بال�صام،  ملعبه 

ال�صابعة والن�صف م�صاًء. يدخل الزمالك مواجهة 

�صموحة، باحثا عن حتقيق النت�صار رغم الأزمات 

 التي حتا�صر القلعة البي�صاء يف الفرتة الأخرية.

وي��ف��ت��ق��د ال���زم���ال���ك ج���ه���ود اخل��م��ا���ص��ي امل�����ص��اب 

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا، ط���ارق ح��ام��د وحم��م��ود عاء 

ال�����ص��ام وح�صام  ع��ب��د  واأ���ص��ام��ة في�صل وحم��م��د 

اأ����ص���رف، ب��ج��ان��ب ع���دم ج��اه��زي��ة ع��ب��د اهلل جمعة 

ب��دن��ي��ا وا���ص��ت��م��رار اإ���ص��اب��ة حم��م��د ع��ب��د ال�����ص��ايف 

الظهري الأي�صر، مع غياب م�صطفى حممد، بينما 

م�صاركته. ت��ه��دد  ق��د  ك��دم��ة،  م��ن  �صا�صي   ا�صتكى 

الحتاد  اأم��ام  انت�صاراته  ملوا�صلة  الأهلي  وي�صعى 

ال�صكندري، بعدما حقق الفوز يف اأول جولتني على 

ح�صاب م�صر للمقا�صة وغزل املحلة، وخ�صو�صا 

مع عودة اجلنوب اإفريقي بيت�صو مو�صيماين ملقعد 

ك��ورون��ا. ويبحث  م��ن  تعافيه  بعد  الفني،  امل��دي��ر 

ال��ث��اأر  ع��ن  ل��احت��اد،  الفني  امل��دي��ر  ح�صام ح�صن، 

بعد خ�صارته اأمام الأهلي بنتيجة )2-1( يف ن�صف 

الغيابات  لكن  اأ���ص��اب��ي��ع،  قبل  م�صر  ك��اأ���س  نهائي 

ت��ل��ق��ي ب��ظ��ال��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ف��وف ال��ف��ري��ق��ني قبل 

الثاثي  الأه��ل��ي جهود  ويفتقد  ال��ي��وم.  مواجهة 

امل�صاب بفريو�س كورونا عمرو ال�صولية وحممد 

جمدي اأف�صة ورامي ربيعة، بجانب الثنائي نا�صر 

 م��اه��ر وال��ن��ي��ج��ريي ج��ون��ي��ور اأج�����اي ل��اإ���ص��اب��ة.

بينما يغيب عن الحتاد، اجلامايكي داميان لوي 

وال�صوري عمر امليداين وحممود �صعبان لاإ�صابة، 

بجانب اإ�صابة عبد الغني حممد بفريو�س كورونا 

اآخ��ري��ن مل يتم  اإ���ص��اب��ة لعبني  وال�صكوك ح��ول 

الإعان عنهما بالفريو�س.
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�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

االهلي والزمالك في مواجهات صعبة 

االهلي يواصل انتصاراته في دوري السلة 

الشهري سعيد بالنقطة من االتحاد 

االنباط - عمان 

وا�صل فريق الهلي لكرة ال�صلة انت�صاراته 

املمتاز  ال����دوري  ترتيب  ���ص��دارة  وح��اف��ظ على 

ل��ك��رة ال�����ص��ل��ة، ب��ع��دم��ا ح��ق��ق ف����وزا م��ه��م��ا على 

اجلبيهة، بنتيجة )102-95(، م�صاء الأح��د، يف 

الأه��ل��ي ر�صيده  ورف��ع  الإي����اب.  افتتاح مرحلة 

اإىل 12 نقطة، مقابل 10 نقاط لفريق اجلبيهة، 

الأم���ري حمزة  م��ث��رية على �صالة  م��ب��اراة  بعد 

ثانية،  م��ب��اراة  ويف  لل�صباب.  احل�صني  مبدينة 

ع��ل��ى اجلليل،  م��ري��ح��ا  ف����وزا  ال���وح���دات  �صجل 

باإربد. احل�صن  �صالة  على   ،)50-90( بنتيجة 

اإىل 10 نقاط لي�صتقر  ورفع الوحدات ر�صيده 

�صاحب  اجلبيهة  ع��ن  الت�صجيل  ب��ف��ارق  ثالثا 

املركز الثاين، فيما ظل اجلليل باملركز الأخري 

ب���6 ن��ق��اط. وجن��ح كفريوبا يف اج��ت��ي��از حمطة 

�صالة  على   ،)62-68( بنتيجة  الأرث��وذك�����ص��ي، 

 9 اإىل  ر�صيده  كفريوبا  ورف���ع  ح��م��زة.  الأم���ري 

 7 بر�صيد  خام�صا  الأرث��وذك�����ص��ي  يليه  ن��ق��اط، 

نقاط.

الريا�ض - وكاالت 

اأن  ال��ه��ال،  مهاجم  ال�صهري  �صالح  اأك���د 

ن��ظ��ريه الحت���اد  اأم����ام  حتقيق ف��ري��ق��ه نقطة 

ب��ال��ك��ا���ص��ي��ك��و، �صمن اجل��ول��ة ال��ع��ا���ص��رة من 

من  اأف�صل  للمحرتفني،  ال�صعودي  ال���دوري 

ال�����ص��ه��ري،  ���ص��ال��ح  ال��ب��دي��ل  �صيء. واأنقذ  ل 

الهال من ال�صقوط اأمام احتاد جدة، وفر�س 

اأقيم  ال��ذي  الكا�صيكو،  على   )1/1( التعادل 

ال��دويل  فهد  امللك  �صتاد  على  ال�صبت،  م�صاء 

ت�صريحات  يف  ال�����ص��ه��ري  وق����ال  ب��ال��ري��ا���س. 

قبل  كثرية  التعليمات  تكن  “مل  تلفزيونية: 

دخ����ويل، ووف��ق��ت يف ت�صجيل ه���دف ال��ت��ع��ادل 

بعد ح�صوري كبديل، وكنا نطمح للفوز على 

الحتاد الليلة، لكن نقطة اأف�صل من ل �صيء«. 

امل��ب��اراة كانت لنا،  “كامل جمريات  واأ���ص��اف: 

والحت��اد خطري يف الهجمات املرتدة، و�صجل 

لنا  وت��وف��رت  الأول،  ال�صوط  به  واأن��ه��ى  هدفا 

العديد من الفر�س و�صغطنا كثريا وعدلنا يف 

الدقائق الأخرية«.

االنباط - عمان 

اخ��ت��ت��م��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب ال��ب��ول��و مب��دي��ن��ة 

احل�صني لل�صباب، مناف�صات اجلولة الثالثة 

الن�صوي  الدوري  من  الأخرية  وقبل  ع�صرة 

ح�صم  ال���ذي  ع��م��ان-  ووا���ص��ل  للمحرتفات 

على  وت��غ��ل��ب  ان��ت�����ص��ارات��ه  �صل�صلة  ال��ل��ق��ب- 

النقطي  ر���ص��ي��ده  ليعزز   ،0-6 ال���ص��ت��ق��ال 

وبالعامة الكاملة. و�صهدت بقية املباريات 

والقاد�صية   ،0-3 الن�صر  على  الأه��ل��ي  ف��وز 

الذي  10-0. ورفع عمان  الأرثوذك�صي  على 

املا�صية،  اجلولة  منذ  باللقب  الفوز  �صمن 

�صباب  حافظ  فيما  نقطة،   33 اإىل  ر�صيده 

الأردن على مركزه ثانياً ب 25، ثم القاد�صية 

الأهلي   ،9 الأرثوذك�صي   ،18 22، ال�صتقال 

واح��دة.  بنقطة  الأخ���ري  باملركز  الن�صر   ،7

وت��ق��ام م��ن��اف�����ص��ات اجل��ول��ة الأخ����رية وال��ت��ي 

 31 اخلمي�س  يوم  التتويج  مرا�صم  �صت�صهد 

اجلاري، حيث يلتقي الن�صر مع القاد�صية، 

مع  وعمان  ال�صتقال،  مع  الأردن  و�صباب 

الأرثوذك�صي.

االنباط - خا�ض 

نهاية  مع  ال�صعداء  ال�صيوية  ال��ق��ارة  تنف�صت 

ت��داع��ي��ات جائحة  اأن جت����اوزت  ب��ع��د   2020 ال��ع��ام 

انطلقت  تامة  ب�صراوة  امل�صتجد  كورونا  فايرو�س 

مباريات  تاأجيل  ب��ق��رار  املا�صي  م��ار���س  �صهر  م��ن 

دوري ابطال ا�صيا بعد م�صي جولتني من انطاق 

دور املجموعات لأندية غرب القارة لتنتهي نهاية 

�صعيدة باإقامة املبارة النهائية  يوم 19 دي�صمرب بني 

وبري�صيبولي�س  الكوري  هونداي  اأول�صان  فريقي 

الي������راين ك�����اأول ن��ه��ائ��ي ق����اري مل��ن��اف�����ص��ات دوري 

الأب����ط����ال ي���ق���ام ب��ح�����ص��ور اجل���م���اه���ري. وك��ب��ق��ي��ة 

الحتادات القارية  �صكل عام 2020 هاج�صا حقيقيا 

واقع  واج��ه  ال��ذي  القدم  لكرة  ال�صيوي  لاحتاد 

قارة مرتامية الطراف وموطن الفايرو�س الذي 

�صرب العامل حيث ال�صني التي ظهر )كوفيد19( 

داخل ارا�صيها لأول مرة لتبدو املواجهة احلتمية 

لر�صم  للعبة  ال��ق��اري  الحت����اد  ���ص��ارع  اإذ  مبا�صرة 

خطوط التعامل مع الو�صع غري امل�صتقر والذي 

ال�صيخ  نهايته.  ول  م�صاره  يعرف  اأح���دا  يكن  مل 

الحت���اد  رئ��ي�����س  خليفة  ال  اإب��راه��ي��م  ب��ن  �صلمان 

ال��ق��اري ال�صيوي ون��ائ��ب رئي�س الحت���اد ال��دويل 

الطارئة  واملعاجلات  كافة اخلطط  اأن  اأك��د  للعبة 

اأزم��ة كوفيد 19 التي اأقرها الحت��اد ال�صيوي  يف 

اأول  ال��ق��دم  ك��رة  عنا�صر  و�صامة  �صحة  و�صعت 

واأخريا  “  الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم لن ي�صع 

التي ت�صهد  اأي �صخ�س يف خطر خ��ال الأوق���ات 

باتخاذ  قمنا  فقد  ول��ه��ذا  ع��ال��ي��ة،  خم��اط��ر طبية 

ب��ت��اأج��ي��ل م��ب��اري��ات وف��ع��ال��ي��ات  ق�����رارات منطقية 

م��ت��ع��ددة م��ربجم��ة م�صبقا ع��ل��ى اأج��ن��دة الإحت���اد 

الآ�صيوي لكرة القدم« . وبوترية مت�صارعة خطى 

الحت��اد القاري يف عام 2020  خطوة لاأمام عرب 

�صناعة القرار اجلماعي يف حتديد م�صار م�صتقبل 

بطولته ف�صارك الحت��ادات الكروية الوطنية يف 

التباحث مع دائرة امل�صابقات ال�صيوية يف حتديد 

م�صتقبل البطولة الأكرب وهي دوري ابطال ا�صيا 

التي مت اعتماد اقامتها عن طريق التجمع بدولة 

امل�صيفة لأندية  ال��دول��ة  وق��د مت حتديد  واح���دة 

غرب ا�صيا وهي قطر التي ا�صت�صافت بعدها اي�صا 

جتمع اندية �صرق ا�صيا ثم نهائي البطولة حيث 

مت تتويج اول�صان هونداي الكوري باللقب .و�صهد 

العام 2020 �صابقة تاريخية لاحتاد ال�صيوي بعد 

اأن �صهد التا�صع من دي�صمرب املا�صي  عقد اجتماع 

اجلمعية العمومية العادي الثاثني وذل��ك عرب 

تقنية ال��ف��ي��دي��و » ع��ن ب��ع��د« وال����ذي مت الع���ان 

من خاله عن املوافقة على دخ��ول جزر ماريانا 

منظومة  يف   47 ال��رق��م  يحمل  كع�صو  ال�صمالية 

الحتادات الع�صاء بالحتاد ال�صيوي .

االنباط - عمان 

يعد عام 2020 اأ�صواأ الأع��وام التى مرت على 

الب�صرية على خمتلف الأ�صعدة ب�صبب جائحة 

ا�صابة  اىل  وادت  العامل  اجتاحت  التى  كورونا 

اكرث من 72 مليون �صخ�س ووفاة ما يزيد عن 

انعك�س  ال���ذى  الأم���ر   ، املليون  ون�صف  املليون 

خمتلف  على  وتوقفت  و�صلتها  احلياة  اأن  على 

وتاأثر   ، الريا�صية  الن�صطة  خا�صة  ال�صعدة 

الوملبياد اخلا�س والذى ي�صل عدد لعبيه فى 

العامل اىل 7 مليون لعب بذلك اأي�صا ، ال اأن مت 

ال�صتعانة بالأن�صطة الفرتا�صية ، حيث جنح 

الأو�صط  ال�صرق  الأوملبياد اخلا�س فى منطقة 

و�صمال افريقيا اىل عقد 50 ن�صاطا �صاركت فيه 

ما يقرب من 15 األف م�صارك . وكان عام 2020 

ق��د �صهد ف��ى مطلعه الع���ان ع��ن ف��وز ق��ازان 

الرو�صية الألعاب العاملية ال�صتوية التى تقام فى 

الفرتة من 22 اىل 28 يناير 2022، ومت توجيه 

الدعوة لاوملبياد اخلا�س الردنى لا�صرتاك 

فى تلك اللعاب . خال اجتماع جمل�س اإدارة 

التنفيذى  ال���دويل واملكتب  الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س 

الرئي�س  الوهاب  عبد  امي��ن  املهند�س  بح�صور 

اخلا�س  الأوملبياد  بربنامج  الإ���ص��ادة  القليمى 

الردن������ى ب��رئ��ا���ص��ة الم����ري رع���د ب���ن زي���د على 

اأن�صطتها خال ازمة كورونا باقامة وم�صاركة 

املن�صة  على  التدريبية  ال����دورات  م��ن  العديد 

بالتعاون  �صحي  ملتقى  ،تنظيم  الفرتا�صية 

مع جمموعة موؤتة املهند�س امين عبد الوهاب 

ينعى رحيل جنم الكرة العاملية مارادونا، القاهرة 

الق��ل��ي��م��ي��ة  ال��رئ��ا���ص��ة  اج��ت��م��اع��ات  ت�صت�صيف 

ف��ى ال��ف��رتة م��ن 25 اىل 27 ف��رباي��ر . الرئا�صة 

م��ب��ادرة  نطلق  اخل��ا���س  ل��اومل��ب��ي��اد  القليمية 

للتوعية بفريو�س كورونا ، انعقاد ال�صباب القادة 

�صرايفر  تيموثى  الكونفر�صكول،  تقنية  ع��رب 

رئي�س الومل��ب��ي��اد اخل��ا���س ال���دوىل ي�صارك من 

خال برنامج املذيعة ال�صهرية اأوب��را وينفرى 

فريو�س  �صد  للتوعية  عاملية  �صخ�صية   200 و 

القليمية لاوملبياد اخلا�س  الرئا�صة  كورونا، 

املن�صة  على  تدريبية  دورة  يقيمان  الم��ارات��ى 

الطائرة  الكرة  ريا�صة  فى  ال��زوم  الفرتا�صية 

مب�صاركة 220 مدربا من 13 دول��ة هى م�صر ، 

المارات ، ال�صعودية ، البحرين ، �صوريا ، املغرب 

، فل�صطني ، تون�س ، اليمن ، العراق ، موريتانيا 

، ال�صودان ، الردن. 

اهداف بالجملة في الدوري الكروي للسيدات 

الكرة اآلسيوية تنتصر على كورونا 

حصاد األولمبياد الخاص في عام  

امللك  جالة  العو�صات  رات��ب  الكابنت  منا�صدة  رافقت  التي  الكبرية  التعاطف  حالة 

ان  لتوؤكد  ..ج��اءت  وا�صح  ب�صكل  ال�صحية  حالته  تدهور  بعد  اخل��ارج  يف  بعاجه  للتدخل 

املناف�صات  تفرزه  عما  بعيدا  الن�صانية  املواقف  باجتاه  دوم��ا  يندفع  الريا�صي  جمتمعنا 

ان  ..بدليل  امل�صكات  اختاق  حد  ت�صل  وم�صاك�صات  خافات  من  املاعب  يف  الريا�صية 

ع�صاق  فيها  ..�صارك  ال�صابق  جنمهم  جتاه  الفي�صلي  وحمبي  ع�صاق  اطلقها  التي  احلملة 

..كلهم  وال�صلط وغ��ريه��م  وال��رم��ث��ا واحل�صني  ال��وح��دات واجل��زي��رة  م��ن  الخ���رى  ال��ف��رق 

انتهى  ان  ..بعد  والهتمام  الرعاية  من  الكثري  النجم  هذا  يجد  ان  اهمية  على  اجمعوا 

من  ينقذه  ال��ذي  ال��ع��اج  بانتظار  اخلبيث  للمر�س  نف�صه  ..و���ص��ل��م  امل��اع��ب  يف  م�����ص��واره 

العذاب ...!!

امل�صاعدة  لطلب  الم��راء  ال�صمو  ا�صحاب  او  للملك  لع��ب  اي  الاعب  يلجاأ  مل��اذا  لكن 

..الي�س من حقه بعد ان اعطى وقدم للريا�صة الردنية زهرة �صبابه ان تتم متابعة حالته 

من قبل اجلهات الطبية الردنية ..وان ا�صتدعت احلالة عاجه يف اخلارج بعد ان تكون 

قد �صدت يف طريقه كل و�صائل ال�صفاء املمكنة ..يتم التن�صيب بنقله اىل اف�صل امل�صت�صفيات 

واي�صال �صوته جلالة  للمنا�صدة  اللجوء  ..دون  املتخ�ص�صة يف اخلارج  ال�صحية  واملراكز 

جنومنا  م��ن  العديد  بها  م��ر  العو�صات  حالة  ..لن  ل��ه  ال��ع��اج  بتوفري  للم�صاعدة  امللك 

الكبار ال�صابقني والاحقني �صواء على ال�صعيد ال�صخ�صي او لزوجاتهم وابنائهم ..واذكر 

ان احد جنومنا املعروفني نا�صد قبل �صنوات المري علي لعاج زوجته يف مركز احل�صني 

جنوم  على  م�صتع�صية  الخ��رى  هي  الردن��ي��ة  الطبية  املراكز  ا�صبحت  ..فهل  لل�صرطان 

ريا�صتنا وبحاجة اي�صا للوا�صطة حتى ينال الريا�صي حقه باملعاجلة ..!!

ال�صيخ وبع�س املخل�صني من ع�صاق  ال�صابق ح�صونه  اجزم متاما بانه لول قيام النجم 

الفي�صلي ..بزيارة اىل منزل العو�صات لتفقد او�صاعه ..لبقيت معاناته تعي�س بينه وبني 

على  وم�صاعدته  ال��ع��ون  ي��د  ل��ه  ومي��د  عنه  ي�صال  م��ن  يجد  ان  دون  ..م��ن  وابنائه  زوج��ت��ه 

التخل�س من معاناته مع املر�س اخلبيث ..وهنا نوؤكد بان العديد من اجلهات الريا�صية 

واقعا  نواجه  بتنا  اليوم  ..لكننا  زالت  وما  العو�صات  جانب  اىل  وقفت  وان  �صبق  والطبية 

جديدا فر�صته احلالة ال�صعبة التي مير بها وهو يتلقى عاجه ..وتتطلب م�صاعدته اما 

من خال الكوادر الطبية والكفاءات الوطنية التي تزخر بها بلدنا واما بخروجه لتلقي 

العاج يف اخلارج ان تطلب المر ذلك ..!!

 ال��ع��و���ص��ات ه��و واح���د م��ن م��ئ��ات احل���الت ال��ت��ي مي��ر بها ال��ري��ا���ص��ي��ون ال��ق��دام��ى ..ول 

بجد  عملت  التي  الدوليني  الاعبني  برابطة  املتمثل  لهم  الوحيد  امل��اذ  �صوى  يجدون 

وعطاء وما زالت طوال ال�صنني املا�صية لتوفري الرعاية للريا�صيني وابنائهم وعائاتهم 

..لكننا  الرابطة   رئي�صتها المرية هيا وكوادر  وان�صانية  اهتمام  ..بف�صل  ودرا�صيا  �صحيا 

امكاناتها  تفوق  التي  ال�صعبة  بع�س احلالت  تقف عاجزة عند  الرابطة  بان  اي�صا  ندرك 

للريا�صيني  توفريالعاج  على  للعمل  احلكومة  يف  للم�صوؤولني  نتوجه  هنا  ..م��ن  املادية 

وهو مطلب حق لهم ..!!

عوني فريج

العوضات وغيره    !!

تايكواندو النرويج يختتم معسكره في عمان 
االنباط - عمان 

التدريبي  مع�صكره  ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو،  ال��روي��ج��ي  املنتخب  اخ��ت��ت��م 

اطار  يف  ا�صابيع،  لثاثة  وا�صتمر  عمان،  العا�صمة  يف  اقامه  ال��ذي 

 حت�صرياته للت�صفيات الر�صمية الأوروبية املقبلة املوؤهلة لاوملبياد.

وغادر املنتخب الرويجي عمان، بعد مع�صكر م�صرتك مع املنتخب 

تدريبات  وتخلله  ع��م��ان،  العا�صمة  ف��ن��ادق  اح��د  يف  اق��ي��م  ال��وط��ن��ي، 

التايكواندو  لحت��اد  الع��ام��ي  الناطق  واأك��د  م�صرتكة.  ومباريات 

املرجوة، من  اأهدافه  امل�صرتك حقق  املع�صكر  اأن  العبدالات  في�صل 

نتيجة  املنتخب  لعبو  عليها  ح�صل  التي  الفنية  ال�صتفادة  خ��ال 

ال��ذي��ن اق��ام��وا يف الأردن  الح��ت��ك��اك م��ع لع��ب��ي منتخب ال��روي��ج 

واأ�صار  اي��ام.  ثاثة  قبل  عمان  يغادروا  اأن  قبل  ا�صابيع،  ثاثة  نحو 

العبدالات اىل اأن املنتخب الوطني كان بحاجة لتدريبات م�صرتكة 

ومباريات، يف ظل ابتعاده منذ فرتة طويلة عن املباريات وامل�صاركات 

اخلارجية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا. 
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فيدال يشيد بمستوى يوفنتوس 

ميسي يغيب عن لقاء ايبار 

أرتيتا يتنفس الصعداء اخيرا 

شوماخر يسير على خطى والده 

روما - وكاالت 

اأرت���ورو فيدال، الع��ب و�سط  يعتقد الت�سيلي 

اإنرت، اأن فريقه لي�س االأقوى يف الدوري االإيطايل 

هذا املو�سم. وق��ال فيدال، يف ت�سريحات ل�سبكة 

»�سكاي �سبورت اإيطاليا«: »اأقوى فريق يف الدوري 

االإيطايل؟ يوفنتو�س.. اإنهم اأقوياء ولديهم ثقة 

يف ما يفعلونه، لقد فازوا باللقب ملدة ت�سع �سنوات 

اأنف�سهم  ليثبتوا  ���س��يء  ك��ل  ول��دي��ه��م  م��ت��ت��ال��ي��ة، 

“لقد لعبت  العام«. واأ�ساف:  كاأقوى فريق هذا 

رائًعا  االأم���ر  ك��ان  يوفنتو�س،  م��ع  موا�سم  اأرب��ع��ة 

هناك، وميكنني التحدث عن ال�سيدة العجوز ملدة 

اأركز على امل�ستقبل«. وتابع:  اأ�سبوع، لكنني االآن 

قبل  يوفنتو�س  م��ع  ات�����س��ال  اأي  ل��دي  يكن  “مل 
االنتقال الإنرت، لكنني كنت دائما على ات�سال مع 

كونتي، حتى قبل االن�سمام هنا«. واأمت: “حتدثنا 

عن ال��ذه��اب اإىل فريق اآخ��ر اأث��ن��اء ت��واج��دي مع 

بر�سلونة، وعندما اأتيحت يل هذه الفر�سة قلت 

له )نعم.. اأري��د اأن اأك��ون معك، واأب���ذل ق�سارى 

جهدي للفوز مًعا مرة اأخرى(«.

مدريد - وكاالت 

مي�سي،  ليونيل  االأرجنتيني  غياب  تاأكد 

جن���م ب��ر���س��ل��ون��ة، يف م����ب����اراة ف��ري��ق��ه ���س��د 

اإي����ب����ار، ال���ث���اث���اء امل���ق���ب���ل، ���س��م��ن اجل��ول��ة 

“الليجا«.  االإ���س��ب��اين  ال�����دوري  م��ن   16 ال�����

ووف����ًق����ا ل�����س��ح��ي��ف��ة »م����ون����دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« 

اإىل  عادوا  بر�سلونة  العبي  فاإن  االإ�سبانية، 

احل�سول  عقب  االح��د،  �سباح  التدريبات، 

باأعياد  لاحتفال  اأي���ام،   4 مل��دة  اإج���ازة  على 

اأن  اإىل  واأ�سارت  عائاتهم.  ال�سنة مع  راأ�س 

ملا  ووفًقا  مي�سي،  �سهد غياب  البار�سا  مران 

املتوقع  من  فاإنه  الكتالوين،  النادي  اأورده 

ع���ودة ال��رغ��وث ل��ل��ت��دري��ب��ات، عقب م��ب��اراة 

�سيمدد  ال��اع��ب  الأن  اإي���ب���ار،  ���س��د  ال��ف��ري��ق 

يذكر  ب��االأرج��ن��ت��ن.  يف رو�ساريو  ت��واج��ده 

امل���رك���ز اخل��ام�����س يف  اأن ب��ر���س��ل��ون��ة ي��ح��ت��ل 

بر�سيد  االإ���س��ب��اين  ال���دوري  ترتيب  ج��دول 

اأت��ل��ت��ي��ك��و  ن���ق���اط ع���ن   8 ب���ف���ارق  ن��ق��ط��ة،   24

املت�سدرين. من جهة اخرى  وريال مدريد 

احلياة  يف  اأم��ن��ي��ات��ه  اأح���د  ع��ن  مي�سي  ك�سف 

خال  مي�سي،  وق��ال  عائلته.  م��ع  اليومية 

 ”LaSexta« مقتطف من حوار مع قناة

كل  ب�����س��ب��ب  حم��ظ��وظ  “اإنني  االإ���س��ب��ان��ي��ة: 

م���ا م����ررت ب����ه، ل��ك��ن ه���ن���اك اأوق������ات اأرغ����ب 

 خ���ال���ه���ا يف ع����دم ال��ك�����س��ف ع���ن ه���وي���ت���ي«.

بالذهاب  اال�ستمتاع  يف  “اأرغب  واأ���س��اف: 

اأو  ال�����س��ي��ن��م��ا  اأو  ال�������س���ارع  يف  ال��ت�����س��وق  اإىل 

اأطفايل«.  مع  اأك��ون  عندما  خا�سة  املطعم، 

كاملة  مي�سي  مقابلة  ت��ذاع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

ب�ساأن  ت��ط��ور ج��دي��د  ع��ن  يعلن  ق��د  اأن��ه  كما 

يذكر  �سحفية.  ل��ت��ق��اري��ر  وف��ًق��ا  م�ستقبله 

اأن ع��ق��د م��ي�����س��ي م���ع ب��ر���س��ل��ون��ة ي��ن��ت��ه��ي يف 

بن  مفاو�سات  اأي  توجد  وال   ،2021 �سيف 

التجديد. ب�ساأن  الطرفن 

لندن - وكاالت 

ت��ن��ف�����س م����درب اآر����س���ن���ال، م��ي��ك��ي��ل اأرت��ي��ت��ا، 

ت�سيل�سي  �سيفه  ع��ل��ى  ال��ف��وز  ب��ع��د  ال�����س��ع��داء 

من   15 ال������ اجل���ول���ة  ���س��م��ن  ال�����س��ب��ت،   ،)1-3(

اجلانرز  لينهي  املمتاز،  االإجنليزي  ال��دوري 

اأرت��ي��ت��ا،  وق���ال  ال�سيئة.  النتائج  م��ن  �سل�سلة 

���س��ب��ورت�����س«:  ل�سبكة »�سكاي  ت�����س��ري��ح��ات  يف 

ن�سعر  كنا  لنا،  بالن�سبة  حقا  كبري  فوز  “اإنه 
كثريا  لي�س  لكن  النتائج،  من  كبرية  بخيبة 

م���ن امل�����س��ت��وي��ات امل���ق���دم���ة.. الع���ب���ون���ا ك��ان��وا 

ي��ع��ان��ون، وك��ذل��ك اأن�����س��ارن��ا«. واأ����س���اف: “ال 

ي���وج���د اأف�����س��ل م���ن ال���ف���وز ب��دي��رب��ي ل��ن��دين 

اأن  ناأمل  داي..  البوك�سينج  يف  ت�سيل�سي  اأم��ام 

اأنهم  اأعلم  االنت�سار نقطة حتول،  يكون هذا 

اللعب على هذا  اآر�سنال( ي�ستطيعون  )العبو 

امل�ستوى.. ونعرف كم اأن ت�سيل�سي جيد، لكن 

الطرف  كنا  امل��ب��اراة  خ��ال  مهمة  حلظات  يف 

لهيئة  اأخ�����رى  ت�����س��ري��ح��ات  ويف  االأف�������س���ل«. 

االإذاعة الريطانية )بي بي �سي(، قال املدرب 

االإ�سباين: “الروح املعنوية قبل املباراة كانت 

ال��ف��وز حقا..  ال��اع��ب��ون  اأراد  اإي��ج��اب��ي��ة ج���دا، 

لقد  اأي�سا،  وامل�سجعن  اأجلهم  من  �سعيد  اأنا 

يوما  ك��ان  لذلك  عديدة،  الأ�سابيع  خذلناهم 

ي�����س��ع��ده��م«. ومل  اأم���را  ف��ي��ه  لنمنحهم  ج��ي��دا 

احلكم  احت�سب  بعدما  خ��وف��ه،  اأرت��ي��ت��ا  يخف 

االأخ���رية،  الدقائق  يف  لت�سيل�سي  ج��زاء  ركلة 

ل��ي��ن��و  ب���رين���د  ي��ت�����س��دى احل����ار�����س  اأن  ق���ب���ل 

اأرتيتا عن ذلك:  لت�سديدة جورجينيو. وقال 

“عندما منحناهم ركلة جزاء مل اأ�سدق، اإنها 
القدم..  كرة  ت�سمى  التي  املذهلة  اللعبة  تلك 

ميكنها اأن تفاجئك دائما”.

برلني - وكاالت 

اجلديد  ال�سائق  �سوماخر  ميك  اأك��د 

مايكل  االأ�سطورة  والده  اأن  لفورموال1- 

ت��اري��خ  ���س��ائ��ق يف  اأف�����س��ل  ���س��وم��اخ��ر يبقى 

ب��ط��ول��ة ال��ع��امل رغ���م جن���اح ال��ري��ط��اين 

اإجنازه عر  معادلة  هاميلتون يف  لوي�س 

التتويج بلقبه ال�سابع يف البطولة. واأبدى 

ي�ستعد  الذي  عاما(   21( �سوماخر  ميك 

ف��ورم��وال1-  يف  االأول  ظ��ه��وره  لت�سجيل 

املقبل،  املو�سم  يف  ها�س  فريق  بوابة  عر 

عدم انزعاجه من مقارنته دائما بوالده. 

ام  “بيلد  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ����س���وم���اخ���ر  وق�����ال 

االأم��ر  اأن  “اأعتقد  االأ�سبوعية  �سونتاج” 

االإطاق  على  يزعجني  ال   ، مايرام  على 

 عندما اأتلقى االأ�سئلة اأو تعقد املقارنات«.

اأخ���و����س  اأن  ع��ل��ي  “بالتاأكيد  واأ�����س����اف 

م���������س����ريت����ي اخل�����ا������س�����ة، ل����ك����ن وال��������دي 

ت���اري���خ  االأف���������س����ل يف  ه����و  ب��ال��ن�����س��ب��ة يل 

ال���ري���ا����س���ة، م���ا ال����ذي ق���د ي��دف��ع��ن��ي الأن 

�سوماخر  وي�سجل  ع��ن��ه؟«.  بنف�سي  اأن��اأى 

ف����ورم����وال1-  يف  االأول  ظ����ه����وره  االب������ن 

ع���ر ���س��ب��اق ج���ائ���زة اأ���س��رتال��ي��ا ال��ك��رى 

م��ل��ب��ورن،  امل��ق��ب��ل يف  اآذار/م����ار�����س   21 يف 

رغ����م ا���س��ت��م��رار اأزم�����ة ف���ريو����س ك���ورون���ا 

“�ستكون  ����س���وم���اخ���ر  وق�����ال  امل�����س��ت��ج��د. 

ب�سكل  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  حل��ظ��ة 

 عام”، باعتباره �سي�سري على نهج والده.

وتابع “نعم ميكنك قول ذلك، اأعتقد اأن 

واأ���س��اف  للغاية«.  م��وؤث��را  �سيكون  االأم���ر 

ال��ق��ي��ادة  ال��ت��ح��دي،  اإىل  اأت��ط��ل��ع  “لكني 
والعمل مع الفريق«.

الدوحة - وكاالت 

العب  �سا�سي،  فرجاين  التون�سي  اق��رتب 

الدحيل  اإىل �سفوف  االنتقال  الزمالك، من 

ال�ستوية،  االنتقاالت  فرتة  خال  القطري، 

ثان  يناير/كانون  من  اعتبارا  �ستبداأ  والتي 

جانب  من  مكثفة  مفاو�سات  املقبل. بوجود 

املقبلة،  االأيام  الدحيل، ل�سم الاعب خال 

ح��ت��ى ي��ك��ون م���ع ال��دح��ي��ل يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س 

فيها  م�سواره  �سيبداأ  والتي  لاأندية  العامل 

يوم  النيوزيلندي  اأوك��ان��د  فريق  مبواجهة 

املفاو�سات  املقبل.وت�سري  فراير/�سباط   1

ب�����س��ك��ل ج��ي��د ن��ح��و ���س��م ال���اع���ب ل�����س��ف��وف 

يكون  اأن  يف  يرغب  ال��ذي  القطري،  الفريق 

ظهوره االأول يف بطولة كاأ�س العامل لاأندية 

متميزين  حمرتفن  الدحيل  مميزا.وميلك 

التون�سي  ع��ط��ي��ة،  ب��ن  امل��ه��دي  امل��غ��رب��ي  وه���م 

ي��و���س��ف امل�����س��اك��ن��ي، ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي اإدم��ي��ل�����س��ون، 

دودو. والرازيلي  ر�سائيان  رامن  االإيراين 

وق����د ي���ك���ون ان�����س��م��ام ���س��ا���س��ي ع��ل��ى ح�����س��اب 

ي�سارك  ال  ال��ذي  امل�ساكني،  يو�سف  مواطنه 

مع الفريق القطري يف املباريات االأخرية.

رومانيا - وكاالت 

هاليب،  �سيمونا  ال��روم��ان��ي��ة  ع���رت 

اإعجابها  ع��ن  ع��امل��ي��ا،  ال��ث��ان��ي��ة  امل�سنفة 

ال�سوي�سري  التن�س  باأ�سطورة  ال�سديد 

روج���ر ف��ي��درر، وو���س��ف��ت اع��ت��زال��ه ب��اأن��ه 

الريا�سة. وقالت  على  ماأ�ساة  �سيكون 

ه��ال��ي��ب يف ت�����س��ري��ح��ات ن��ق��ل��ه��ا م��وق��ع 

اع��ت��زل  ح���ال  »يف   : كيدا”  “�سبورت�س 
ماأ�ساة  تكون  لن   40 ال��� ب�سن  روجر وهو 

ماأ�ساة  �ستكون  لكنها  لفيدرر،  بالن�سبة 

ع��ل��ى ال���ري���ا����س���ة، واجل���م���ي���ع ���س��ي��ف��ت��ق��د 

ك���ان  “لقد  واأ������س�����اف�����ت:  فيدرر”.  

روج����ر م�����س��در اإل���ه���ام جل��ي��ل ب��اأك��م��ل��ه، 

داخ��ل  واأن��ي��ق��ة  حم��ب��وب��ة  �سخ�سية  اإن���ه 

وخارج اأر�سية املاعب، اإنه اإن�سان ودود 

و���س��خ�����س ع���ب���ق���ري«. واأمت�����ت ه��ال��ي��ب: 

ق���رار االع��ت��زال  ف��ي��درر  »ع��ن��دم��ا يتخذ 

الأن  بالتاأكيد،  حكيما  اختياره  �سيكون 

التن�س،  ع��ن  بعيدا  اأخ���رى  ح��ي��اة  ه��ن��اك 

اع����ت����زال روج����ر  اأن  امل����وؤك����د  م����ن  ل���ك���ن 

باحلزن”. الريا�سة  �سي�سيب 

برلني - وكاالت 

ك�سف م��ان��وي��ل ن��وي��ر، ح��ار���س م��رم��ى ب��اي��رن 

ميونخ، عن اأكر اأمنياته يف عام 2021، وذلك يف 

احلايل.  العام  نهاية  على  اأيام  ب�سعة  تبقي  ظل 

الدويل االأملاين عا�س عاًما ا�ستثنائًيا مع الفريق 

5 األقاب  البافاري، حيث اأ�سهم يف قيادته للفوز ب�

البوند�سليجا،  ثاثية  اأهمها   ،2020 م��دار  على 

اأوروب�������ا. وخ���ال  اأب���ط���ال  اأمل���ان���ي���ا ودوري  ك���اأ����س 

ت�����س��ري��ح��ات ن�����س��رت��ه��ا ���س��ب��ك��ة »����س���ك���اي ���س��ب��ورت 

اأمانينا للعام اجلديد  “اأعظم  اأملانيا«، قال نوير 

اأن نكون جميعنا متحدين، واأن نتغلب على  هي 

ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا يف اأق����رب وق���ت مم��ك��ن«. ومنذ 

تف�سي فريو�س كورونا يف خمتلف بلدان العامل، 

ا�سطر العبو كرة القدم خلو�س املباريات خلف 

اأب�����واب م��غ��ل��ق��ة دون ح�����س��ور ج��م��اه��ريي. واأك���د 

قائد البايرن اأن العبي فريقه يدفعون بع�سهم 

ال��ب��ع�����س ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل���زي���د م���ن ال��ن��ج��اح��ات، 

التما�سك  ه��ذا  راأي��ت  اأن  يل  ي�سبق  “مل  م�سيًفا 

القدم منذ فرتة  األعب كرة  اأنني  من قبل، رغم 

34 ع��اًم��ا يف رف��ع  ط��وي��ل��ة«. وي��ط��م��ح ���س��اح��ب ال�����

�سيخو�س  حيث  جم��دًدا،  لاأندية  العامل  كاأ�س 

ال��ف��ري��ق ال��ب��ط��ول��ة يف ف��راي��ر/���س��ب��اط امل��ق��ب��ل، 

نوير  وقال  االأبطال.  دوري  لقب  حامل  ب�سفته 

2013 كان جتربة  “الفوز مبونديال االأندية عام 
علينا  ي��ت��ع��ن  اأوروب�����ا  اأب���ط���ال  وب�سفتنا  رائ���ع���ة، 

التاريخ،  لكتابة  جم��دًدا  الطريق  هذا  يف  املُ�سي 

فنحن نريد اغتنام هذه الفر�سة«.

ساسي يقترب من الدحيل 

اعتزال فيدرر مأساة على الرياضة 

نوير يتمنى التغلب على كورونا 
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االنباط-وكاالت

يف  متخ�ص�صة  م�صرية  حمكمة  �أ���ص��درت 

�لق�صية  �أح��ك��ام��ا يف  �لأح����د،  �ل��ط��ف��ل،  ج��ن��ح 

�ملعروفة �إعالميا ب�«طفل �ملرور« �لتي �صغلت 

�أمعن  بعدما  خا�صة  م�صر،  يف  �لعام  �ل���ر�أي 

مركز  م�صتغال  �ل��ع��د�ل��ة  حت���دي  يف  �ل��ط��ف��ل 

يف  مر��صلنا  �أورد  م��ا  على  �لق�صائي،  و�ل��ده 

�لقاهرة.

وق������ررت �مل��ح��ك��م��ة �مل���ن���ع���ق���دة يف م��ن��ط��ق��ة 

�ملفتوح«  »�لإي��د�ع  �لقاهرة،  �صرقي  �لأمريية 

�أب�����و �مل���ج���د )15 ع���ام���ا( يف  �أح���م���د  ل��ل��ط��ف��ل 

جنايتني  يف  �إد�نته  بعد  �لرعاية  دور  �إح��دى 

و�لتنمر،  �لإهانة  �لتو�يل:  على  وجنحة هي 

و����ص��ت��ع��ر����ض �ل���ق���وة و�ل��ت��ع��دي ع��ل��ى �مل����ارة، 

و�صوء ��صتخد�م �لإنرتنت.

وين�ض قانون �لطفل �مل�صري على �أنه �إذ� 

15 عاما جرمية،  �ل� �صن  �لطفل حتى  �رتكب 

�أو  �لتوبيخ  ومنها  ملعاقبته،  تد�بري   8 فثمة 

�لإحل�����اق ب��ال��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل، و�ل��ت��دب��ري 

�لأخ����ري يف �ل��ق��ان��ون ه��و �لإي�����د�ع يف �إح���دى 

يف  و�لإي��د�ع  �لجتماعية  �لرعاية  موؤ�ص�صات 

مرهون  غري  �لجتماعية  �لرعاية  موؤ�ص�صة 

ب�����ص��ق��ف زم���ن���ي، ب���ل ب��ت��ق��ي��ي��م م�����ص��رتك ب��ني 

�لرعاية. وموؤ�ص�صة  �ملحكمة 

�لثاين  �مل��د�ن��ني  معاقبة  �ملحكمة  وق��ررت 

و�لثالث يف �حلادثة باحلب�ض �صنة وتغرميهم 

640 دولر�( يف ق�صايا  10 �آلف جنيه )نحو 

�جلنح.

و�أثارت �لو�قعة �لر�أي �لعام يف م�صر، بعد 

�لتو��صل  مو�قع  على  فيديو  مقاطع  �نت�صار 

كانو�  بينما  و�أ�صدقائه  للطفل  �لجتماعي 

يوجهون �إهانات ل�صرطي مرور.

تتمثل  �أخ��رى  �تهامات  �مل��د�ن��ون  وي��و�ج��ه 

بدون  مركبة  وقيادة  خمدرة  مو�د  حيازة  يف 

�متالك رخ�صة قيادة.

وب��ول  دم  �أن  �أورد  ف��ن��ي��ة  ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 

ه��وؤلء �لأط��ف��ال يظهر وج��ود م��و�د خم��درة، 

وغ��ر�م��ة  �صنة،   15 �إىل  هنا  �لعقوبة  وت�صل 

�أل��ف   100 حتى  جنيه  �آلف   10 م��ن  ت���رت�وح 

جنيه م�صري.

�أب��و  �لقا�صي  �أح��م��د،  �لطفل  و�ل��د  وق��دم   

رئي�ض  نائب  �ملجد،  �أب��و  �لرحمن  عبد  �ملجد 

�لإ�صماعيلية  مبحكمة  �ل�صتئناف  حمكمة 

من  ب��در  عما  �مل�صري  لل�صعب  �ع��ت��ذ�ر  بيان 

جنله.

و�أكد �لقا�صي �أنه يرف�ض كافة �لتجاوز�ت 

�لتي �أتاها جنله، وخا�صة تلك �لعبار�ت �لتي 

�أ�صارت �إىل �أنه فوق �مل�صاءلة، مما دفع بكثري 

من رو�د �لتو��صل �إىل �لت�صديد على معاقبة 

�لطفل على ما �رتكبه.

وج���اء ب��ي��ان �ل���و�ل���د ب��ع��دم��ا ن�����ص��ر �لطفل 

�لتحقيقات  �نتهاء  من  �صاعات  بعد  مقطعا 

عن  لئ��ق  غري  باأ�صلوب  خالله  حت��دث  معه، 

على  يحا�صب  لن  �أنه  موؤكد�  �ل�صرطة  رجال 

فعلته.

االنباط-وكاالت

يف �لوقت �لذي كان فيه ر�مي �ل�صبيعي بطل 

بطولة  ي�صارك يف  ر�مي«  ب�«بيج  �ل�صهري  م�صر 

ك��م��ال �لأج�����ص��ام �ل��دول��ي��ة ب��ال��ولي��ات �مل��ت��ح��دة 

كان  م�صبوق،  غ��ري  ب�صكل  لقبها  ح�صد  و�ل��ت��ي 

هناك بطل �آخر يف كمال �لأج�صام يخو�ض �أهم 

مناف�صة يف حياته، حيث كانت �ملهمة هي �نتز�ع 

�أقرب �صخ�ض لديه من بر�ثن �ملوت.

رج���ب �صيد ف���رج، لع���ب ك��م��ال �أج�����ص��ام، مل 

عينيه  ن�صب  ي�صع  ع��ام��ا،   22 ع��م��ره  ي��ت��ج��اوز 

ر�م��ي«  »بيج  �لأي��ام مثل  ي��وم من  �أن ي�صبح يف 

�لذي حقق �إجناز� تاريخيا بح�صوله على لقب 

م�صرت �أوملبيا �لعاملي يف هذه �لريا�صة �ل�صاقة.

ل��ك��ن ع��ل��ى �ل�������ص���اب �ب����ن ق���ري���ة �أط�������و�ب يف 

حم��اف��ظ��ة ب��ن��ي ���ص��وي��ف يف ���ص��ع��ي��د م�����ص��ر �أن 

�إنقاذ  �أول، وهي  �أو موت  يخو�ض معركة حياة 

ك��ب��ده، ما  د�ء ق�صى على  م��ن  �مل��ري�����ض  و�ل���ده 

��صتلزم �لبحث عن متربع.

�إن���ه »يف  ن��ي��وز ع��رب��ي��ة  ي��ق��ول رج���ب  ل�صكاي 

و�ل��دي مهموما وحزينا، وملا  ي��وم، وج��دت  ذ�ت 

�إج��ر�ء  ق���ررو�  �لأط��ب��اء  �أن  منه  علمت  �صاألته، 

ع��م��ل��ي��ة زر�ع�����ة ك��ب��د ل���ه ك��ح��ل وح���ي���د حل��ال��ت��ه 

�ملتدهورة«.

وي���ع���اين و�ل�����د رج����ب م���ن ت��ل��ي��ف ك���ام���ل يف 

�لكبد، وهو ما يعر�صه مل�صكالت خطرية، تهدد 

حياته.

ل��ع��م��ل  �لأم��������ر  ب�������ادئ  يف  �لأم  وت����ط����وع����ت 

بف�ض من  لزوجها  �لتربع  �أجل  فحو�صات من 

م�صابة  ك��ون��ه��ا  ينجح  مل  �لأم���ر  ل��ك��ن  ك��ب��ده��ا، 

بفريو�ض �صي �لكبدي.

�لأم��ر، قرر خو�ض  �لب��ن هذ�  وعندما علم 

�جل���ر�ح���ة و�ل���ت���ربع ل���و�ل���ده، م���ن �أج����ل �إن��ق��اذ 

حياته.

وي��ق��ول رج���ب:« قلت ل��ه على �ل��ف��ور و-مل��اذ� 

�أنا جزء منك، و�أنت �صبب  �أنا ؟..  ل �أتربع لك 

وجودي يف �حلياة، وجاء �ليوم كي �أهبك جزء� 

من حياتي وهذ� قليل عليك«.

و�أ����ص���اف: »و�ل����دي ع��ار���ص��ن��ي ب�����ص��دة ب�صبب 

�ألعب  لأن��ن��ي  �لريا�صي  م�صتقبلي  على  خوفه 

ومهوو�ض  �صغري  من  �لأج�صام  كمال  ريا�صة 

بها، وحققت فيها بطولت على م�صتوى مركز 

�ل��و����ص��ط��ى وحم��اف��ظ��ة ب��ن��ي ���ص��وي��ف وك��ذل��ك 

حمافظة �لبحرية وم�صابقات مع �أندية كربى، 

لأن��ه ل قيمة لأي  �لأم��ر،  �أ�صريت على  ولكني 

�إجناز �أحققه �إذ� مل يكن و�لدي بجانبي«.

رج�����ب ي��ع��م��ل ن��ق��ا���ص��ا )ده�����ان�����ا( يف ���ص��رك��ة 

جنيه،  �آلف   3 ي��ت��خ��ط��ى  ل  ب���ر�ت���ب  �إن�������ص���اء�ت 

وي��ع��م��ل ك��ع��ن�����ص��ر ح��م��اي��ة ل���ت���اأم���ني �حل��ف��الت 

 250 �ل��غ��ن��ائ��ي��ة ل��ل��ف��ن��ان��ني يف �ل�����ص��ي��ف م��ق��اب��ل 

جنيها للحفلة، �إل �أن �لو�صع تاأثر ب�صبب وباء 

و�ل��ده  وع��الج  متذبذبا  دخله  و�أ���ص��ب��ح  ك��ورون��ا 

يكلف �ألف جنيه �صهريا.

ويف هذ� �ل�صدد، يقول رجب: »وباء كورونا 

�أث���ر ب�����ص��دة ع��ل��ى دخ��ل��ي �ل�����ص��ه��ري وع���الج �أب��ي 

ي��ح��ت��اج م�����ص��اري��ف ك��ث��رية، و�أن����ا ع��ن��دي عائلة 

بي  �خلا�صة  �لتدريب  م�صاريف  وك��ل  �صغرية 

على عاتقي..«

باأعجوبة  »�أق��ن��ع و�ل���ده  �أن���ه  و�أو���ص��ح رج��ب 

و�لتقيا  بالقاهرة  �لكبد  معهد  �إىل  معا  وذهبا 

من�صق جر�حات �لكبد �لطبيب حممود طلعت، 

وطاقم �ملعهد �لذي ��صتقبلهما بحفاوة بالغة«.

ل��ك��ن �ل��ع��م��ل��ي��ة ت��ع��رق��ل��ت 3 م����ر�ت ل��ظ��روف 

خارجة عن �إر�دتهم، بح�صب �ل�صاب.

ل���الأم���ر  ي�����ص��ت�����ص��ل��م  �أن  و�ل������د رج�����ب  وك������اد 

يرغب  و�أن��ه ل  �هلل  »�إر�دة  �إن��ه��ا  قائال  �ل��و�ق��ع، 

على  يوؤثر  ل  حتى  �لعملية  ه��ذه  يجري  �أن  يف 

�لريا�صي«. م�صتقبله 

ل��ك��ن �لب���ن �أ���ص��ر، ق��ائ��ال �إن���ه ل��ن ي��ع��ود �إىل 

�لقرية »�إل بعد �أن جتري �لعملية وتعود و�قفا 

على قدميك �صليما معافا«.

وك��������ان رج������ب ع����ل����ى و�����ص����ك �مل���������ص����ارك����ة يف 

م�صتوى  على  �لأج�����ص��ام  بكمال  مهمة  بطولة 

�جل���م���ه���وري���ة، ل��ك��ن��ه �ع���ت���ذر ع��ن��ه��ا، م���ن �أج���ل 

للجر�حة. �ل�صتعد�د 

كان  وبينما  دي�صمرب،  م��ن  ع�صر  �لتا�صع  يف 

ب��ي��ج ر�م�����ي ي��خ��و���ض م��ن��اف�����ص��ة ق���وي���ة يف �أه���م 

يف  رج��ب  ك��ان  �لأج�����ص��ام،  لكمال  عاملية  بطولة 

�جل��ر�ح  مل�صرط  �أم��ره  م�صلما  �لعمليات  غرفة 

كبده،  من  ف�صا  بطنه  جتويف  من  يخرج  كي 

ب��ي��ن��م��ا ك���ان و�ل�����ده ي��خ�����ص��ع يف وق���ت م��ت��ز�م��ن 

�ملتهالك  �ل��ك��ب��د  لإز�ل����ة  �لرئي�صية  ل��ل��ج��ر�ح��ة 

وتلقي جزء من كبد �بنه.

12 ���ص��اع��ة م��ن �جل���ر�ح���ة، خ���رج �لأب  وب��ع��د 

�ملر�ض،  على  منت�صرين  �مل�صابقة،  من  و�لب��ن 

بنجاح �جلر�حة.

يقول رجب: »عندما ��صتفقت من �لتخدير 

ملتابعة  �لتلفاز  م�صاهدة  طلبت  �جل��ر�ح��ة  بعد 

كنت  �أول��ي��م��ب��ي��ا،  مب�صرت  �ل�صبيعي  ر�م���ي  ف���وز 

�صعيد� من �أجله كثري�«.

وب��ي��ن��م��ا ل ي�����ز�ل �ل����و�ل����د ي��خ�����ص��ع مل��رح��ل��ة 

�ل����ص���ت�������ص���ف���اء يف �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى، خ�����رج �ل�������ص���اب 

25 دي�����ص��م��رب، وه����و ي�����ص��ع��ر  �ل��ع�����ص��ري��ن��ي ي����وم 

بتح�صن.

�لعاجل  �لقريب  يف  يتمكن  �أن  رجب  وياأمل 

من �لعودة �إىل �لتدريبات، حيث ل يز�ل �أمامه 

�أه���م بطولة  ب��ع��دم��ا جن��ح يف  م�����ص��و�ر ري��ا���ص��ي 

لديه  ت��ول��د  و�لآن  ت��ع��ب��ريه،  ح��د  ع��ل��ى  بحياته 

ح��اف��ز ج��دي��د ب��ف��وز �ب��ن ب��ل��ده بيج ر�م���ي باأهم 

حدث عاملي يف كمال �لأج�صام.

 مصر.. معاقبة طفل المرور بـ »اإليداع المفتوح« في دور رعاية

بيج »رجب«.. بطل مصري يفوز في مسابقة »حياة أو موت«

االنباط-وكاالت

ل�����ن ي���ن�������ص���ى زوج���������ان يف ت����اي����الن����د �ل���ن���زه���ة 

�لرومان�صية �لتي قاما بها على �ل�صاطئ، موؤخر�، 

ت حياتهما �إىل �لأبد. فقد غريرّ

�لزوجني  بان  تايالندية  �إعالم  وذكرت و�صائل 

وجد� مادة ثمينة يبلغ ثمنها نحو 792 �ألف دولر 

�أمريكي.

وزوجته  ع��ام��ا(   31( جوينغبون  غ��ري�  و�صافر 

مونروي )26 عاما( �إىل منطقة فوكيت �ل�صاحلية 

ل���روؤي���ة ���ص��دي��ق و�ل���ت���ن���زه، و�أث����ن����اء ذل���ل���ك لح��ظ 

�لزوجان كتلة �صفر�ء غريبة على �ل�صاطئ.

وكان �لزوج من �لأ�صخا�ض �ملولعني مب�صاهدة 

تعرف  �أح��ده��ا  وم��ن  �لعلمية،  �لوثائقية  �لأف���الم 

على �ملادة �لنفي�صة �لتي عرث عليها.

وه��ي  ب��ال��ع��ن��رب،  �صبيهة  عليها  �مل��ع��ث��ور  و�مل����ادة 

ع���ب���ارة ع���ن �إف�������ر�ز ن�����ادر م���ن �حل���ي���ت���ان، ومي��ك��ن 

��صتخد�مها يف �لعطور.

وكانت �ملادة �صلبة و�صمعية �ل�صكل، وتزن نحو 

15 ك��ي��ل��وغ��ر�م��ا، و�أب��ل��غ غ��ري� زوج��ت��ه مب��ا �صاهده 

ونقل �لثنان �ملادة �إىل غرفتهما يف �لفندق.

وبعدما �أ�صعل ولعة يف جزء كتلة �ملادة �ل�صلبة 

�أنها  �إىل  ي�صري  �جل��زء، مم��ا  ذل��ك  ذ�ب  م��ا  و�صرعا 

من �لعنرب.

وك���ان �ل���زوج���ان ي��ري��د�ن ب��ي��ع م��ا ع���رث� عليه، 

ت��ر�ج��ع��ا يف وق���ت لح���ق وق���رر �لح��ت��ف��اظ  لكنهم 

لنف�صهما. باملادة 

وبعدما ظهرت يف �لأخبار �أن �صياد� يف �ملنطقة 

عرث على كمية من �ملادة نف�صها، قرر �لزوجان �أن 

يبحث عن م�صرت.

و�أبلغ �لزوجان جمموعة �ل�صحفيني مبا عرث� 

�إنهما م�صتعد�ن لبيع �لعنرب. عليه وقال 

من  هاتفيا  �ت�����ص��الت  تلقى  �إن���ه  �ل���زوج  وق���ال 

�ملادة، لكن  �إذ� كان بو�صعه �صر�ء  �صخ�ض ي�صاأل ما 

�لزوج رف�ض، رمبا طمعا يف �صعر �أعلى.

وي��ب��ل��غ ث��م��ن �ل��ك��ي��ل��وغ��ر�م �ل��و�ح��د م��ن �لعنرب 

بناء على  �ألف دولر لكل كيلوغر�م،   60  -40 نحو 

�لنوعية.

 ذهبا في نزهة رومانسية.. وحصال على األغلى من الذهب

 خسر عمله وفقد والده.. 
ثم جاءت المفاجأة

الشتاء القارس يقسو على 
السيارات.. وفيديو لحالة الفوضى

يسرا: تمنيت الزواج من براد بيت 
وشادية ضربتني لهذا السبب

االنباط-وكاالت

على  ق��ت��ام��ة  ي�����زد�د   2020 ع����ام  ك����ان 

ب�صبب  ك���ام���ب،  �لأم����ريك����ي، ج���و  �مل��ع��ل��م 

�لنهاية  �أنه يف  �إل  �مل�صائب عليه،  تو�يل 

فاز يف جائزة كربى.

وذك����رت و���ص��ائ��ل �إع����الم �أم��ريك��ي��ة �أن 

ك���ام���ب �ل�����ذي ي��ع��ي�����ض يف ولي�����ة ن���ورث 

بقيمة  يان�صيب  ج��ائ��زة  ن���ال  ك��ارول��ي��ن��ا 

250 �ألف دولر �أمريكي.

ومنذ نحو 20 عاما، يعمل جو معلما 

ب�صبب  ع��م��ل��ه  ف��ق��د  ل��ك��ن��ه  ح�����ص��ان��ة،  يف 

ت��د�ع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ه���ذ� �ل��ع��ام، 

وبعد ذلك تويف و�لده.

وقعت  �لتي  �لأح��د�ث  �إن  جو  ويقول 

م��ك��ان  يف  و���ص��ع��ت��ه   2020 خ�����الل  م���ع���ه 

و�أ���ص��دق��ائ��ه  عائلته  �أف����ر�د  لكن  مظلم، 

على  وحثوه  ل��ه،  �ملعنوي  �لدعم  قدمو� 

�أن ي�صتمر يف �لإميان بذ�ته وقدر�ته.

ماأ�صاة  �ل�����ص��ف��ر..  درج���ة حت��ت   15 يف 

طفلة تعاين »�ل�صري �أثناء �لنوم«

و�أ���ص��اف �أن���ه ف��از ب��اجل��ائ��زة �ل��ك��ربى 

بعدما بات يعتقد �أن �حلياة ل ميكن �أن 

تزد�د �صوء�.

جو�ئز  يف  �مل�����ص��ارك��ة  يعتاد  ج��و  وك���ان 

�ل��ي��ان�����ص��ي��ب، وذه����ب �خل��م��ي�����ض �مل��ا���ص��ي 

ل�����ص��ر�ء ب��ط��اق��ت��ني ل��ل��ج��ائ��زة ج��ري��ا على 

مل  �لأوىل  �أن  �لآن  ل���ه  وت��ب��ني  ع���ادت���ه، 

ت���رب���ح، ل��ك��ن وق���ع �ل��ده�����ص��ة ك���ان ك��ب��ري� 

�لثانية  �لبطاقة  �أن  �أدرك  عندما  عليه 

فائزة.

وي���ق���ول �مل��ع��ل��م �مل����رح م���ن ع��م��ل��ه �إن���ه 

ي��ري��د ���ص��ر�ء م��ن��زل ج��دي��د و�دخ���ار جزء 

من �ملبلغ من �أجل تعليم �بنته.

االنباط-وكاالت

ت�����ص��ب��ب �ل�����ص��ت��اء �ل��ق��ار���ض يف ت��رك��ي��ا، 

�أنحاء  بع�ض  يف  مرورية  فو�صى  بحالة 

�لبالد، �أبرزها مت ر�صده يف فيديو لعدد 

تتزحلق يف طريق  وه��ي  �ل�����ص��ي��ار�ت  م��ن 

باجلليد. �كت�صى 

و�أظ�����ه�����ر �ل���ف���ي���دي���و �ل�������ذي ن�����ص��رت��ه 

عدد�  �لأمريكية،  �صي«  بي  »�آي��ه  حمطة 

�ل�صيطرة  يفقدون  وه��م  �ل�صائقني  من 

�صو�رع  �إحدى  يف  �صيار�تهم،  على  متاما 

ب�صبب  وذلك  �أنقرة،  �لرتكية  �لعا�صمة 

�جلليد �ملكت�صي على �ل�صارع.

�جلليدية  �ل��ط��رق  ظ���روف  وت�صببت 

�ل��ع��ا���ص��م��ة  يف  �ل���ف���و����ص���ى  �إح���������د�ث  يف 

هذه  �ل�صكان  �أحد  �صور  حيث  �لرتكية، 

�ل��ل��ق��ط��ات ب��و����ص��ط��ة �ل��ه��ات��ف �مل��ح��م��ول، 

و�ل��ت��ي �أظ��ه��رت لن��زلق��ا ل��ل�����ص��ي��ار�ت يف 

�ملنحدر�ت.

وظ��ه��رت يف �ل��ف��ي��دي��و ع���دة ���ص��ي��ار�ت 

وه������ي ت���ف���ق���د �ل�������ص���ي���ط���رة مت����ام����ا ع��ن��د 

ب�����ص��ي��ار�ت  ت�����ص��ط��دم  �أن  �مل���ن���ح���در، ق��ب��ل 

و�قفة على جانب �لطريق.

�أن��ه مل  و�أك��دت حمطة »�آي��ه بي �صي« 

يتم �لإبالغ عن �أي �إ�صابات خطرية من 

جر�ء �حلو�دث �ملتكررة.

االخبارية-القاهره العني 

�إنها  ي�صر�  �مل�صرية  �لفنانة  ق��ال��ت 

�لعاملي  �ملمثل  من  �لزو�ج  تتمنى  كانت 

بر�د بيت.

و�أ�صافت خالل لقائها �مل�صجل قبل 

ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا، يف فقرة  �إ���ص��اب��ت��ه��ا 

»كارو« بربنامج »�أبلة فاهيتا ليف من 

 »ON« قناة  على  �مل���ذ�ع  �لدوبلك�ض« 

�مل�صرية: »كان نف�صي �أجتوز بر�د بيت 

ب�ض  هارف�صه،  مكنت�ض  يل  تقدم  ول��و 

�أح�صن حاجة ح�صلتلي  �إن  �أنا منكر�ض 

ه���ي زو�ج�����ي م���ن خ���ال���د ���ص��ل��ي��م، لأين 

بحبه جامد �أوي«.

جمعتها  مو�قف  عن  ي�صر�  وك�صفت 

قائلة:  حديثها  خالل  �لكبار  بالنجوم 

»�أن�����ا �أع�����رف ف���ات���ن ح��م��ام��ة وك���ن���ت ملا 

ما  وع��م��ره��ا  بكلمها  ن�صيحة  ب��ح��ت��اج 

ب��خ��ل��ت ع��ل��ي��ا، وك���ن���ت مل���ا ب���اخ���د ر�أي���ه���ا 

بتفتح  ولكنها  �حل��ل،  تقول  ما  عمرها 

�مل�صكلة بطريقتها«. �صكة حلل 

وت���اب���ع���ت ي�������ص���ر�: »ر�����ص����دي �أب���اظ���ة 

يف  زي��ه  ح��د  ومفي�ض  وذوق  �صيك  ك��ان 

�ل�صريف  عمر  �أم��ا  �صت،  لأي  معاملته 

ف���ك���ان ح���دوت���ة م�����ض ه��ات��ت��ك��رر، وك���ان 

و�أحمد رمزي كان دمه  �أ�صر�ري،  كامت 

خفيف جد� وجدع«.

وحت���دث���ت �ل��ن��ج��م��ة �مل�������ص���ري���ة ع��ن 

�لر�حلة  �لنجمة  م��ع  عملها  كو�لي�ض 

���ص��ادي��ة ق��ائ��ل��ة: »ع��م��ل��ت م���ع �ل��ف��ن��ان��ة 

ت�صاألني  )ل  فيلم  يف  ���ص��ادي��ة  �ل��ك��ب��رية 

م�صهد،  يف  بالقلم  و�صربتني  �أن��ا(  من 

كان  �لقلم  لكن  �صغرية  �إيديها  وكانت 

قوة  ب�صبب  �حل��و�ر  ون�صيت  جد�،  قوي 

�ل�صربة«.

و�أ�صافت �أن فيلم »ليلة �صتاء د�فئة« 

مع �لفنان عادل �إمام من �أول �لأعمال 

جناحا  وحققت  قدمتها  �لتي  �لفنية 

ك��ب��ري�، م���وؤك���دة �أن��ه��ا جن��ح��ت يف ع��امل 

�لفن و�لتمثيل من خالل �لتعاون مع 

عادل �إمام.

�مل����ق����اب����ل����ة  يف  ي�����������ص�����ر�  و�أ����������ص���������ارت 

�حلقيقي  ��صمها  �أن  �إىل  �لتلفزيونية 

ل  �لتي  �ل��وردة  ويعني  حممد  �صيفني 

متوت.

ك���ان���ت �ل��ن��ج��م��ة ي�����ص��ر� �أك�����دت �أن��ه��ا 

�أ���ص��ي��ب��ت ب��ال��ف��ع��ل ب��ف��ريو���ض ك���ورون���ا، 

تخ�صع  �إن��ه��ا  وق��ال��ت  �خلمي�ض،  م�صاء 

للعالج حالًيا، ول ت�صتطيع �لكالم.

قائلة:  للجمهور،  حديثها  ووجهت 

عليا،  بت�صاأل  �ل��ل��ي  �ل��ن��ا���ض  ك��ل  »ب�صكر 

وك����ل �ل���دك���ات���رة �ل���ل���ي ب��ي��ع��م��ل��ويل كل 

على  �ل�����ص��ح��ة  وز�رة  وب�����ص��ك��ر  ح���اج���ة، 

وب�صكر كل زمالئي  �لكبري،  جمهودها 

و�أ����ص���دق���ائ���ي د�خ����ل م�����ص��ر وخ��ارج��ه��ا 

�لنا�ض،  ك��ل  وب�صكر  ا،  عليرّ �صاألو�  �للي 

ربنا يخليكم ليا، ومايحرمني�ض منكم 

�أبد�«.


