
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

عبيدات: مليون جرعة من لقاح 
كورونا ستصل المملكة

العايد: التصريحات بشأن كورونا 
تنحصر بوزيرّي اإلعالم والصّحة 

ومسؤول ملّف كورونا

االنباط-عمان 

الأعيان في�صل  رئي�س جمل�س  تراأ�س 

الفايز، جانًبا من اجتماع جلنة ال�صحة 

الأع��ي��ان،  جمل�س  يف  وال�����ص��ك��ان  والبيئة 

مع  احل�صبان،  يا�صني  الدكتور  برئا�صة 

عبيدات،  ن��ذي��ر  ال��دك��ت��ور  ال�صحة  وزي���ر 

واأم�����ني ع����ام ال�������وزارة ل�������ص���وؤون الأوب���ئ���ة 

م�����ص��وؤول م��ل��ف ك���ورون���ا ال��دك��ت��ور وائ���ل 

تطورات  اآخ��ر  على  للوقوف  الهياجنة، 

الو�صع الوبائي يف اململكة.

اجلهود  توحيد  اأهمية  الفايز  واأك���د 

بني خمتلف اجلهات ذات العالقة لوقف 

ان��ت�����ص��اره، مطالبا  وب����اء ك���ورون���ا وم��ن��ع 

ال�صالمة  ب�����ص��واب��ط  الل���ت���زام  اجل��م��ي��ع 

ال��ع��ام��ة ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ة، وال��ت��ب��اع��د 

وت�صهيل  ال��وب��اء،  انت�صار  ملنع  اجل�صدي؛ 

عملية مكافحته ومنع انت�صاره.

من  الأع���ي���ان  جمل�س  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 

�صريكا  �صيكون  املخت�صة  جل��ان��ه  خ��الل 

على  للحفاظ  املعنية  اجل��ه��ات  جلميع 

ال��ع��ودة  م��ن  والتمكن  العامة  ال�صالمة 

اإىل احلياة الطبيعية.

وقال احل�صبان، اإن التوجيهات امللكية 

ال�صامية للحكومة ركزت على اأن �صحة 

ق�صوى،  اأول��وي��ة  هي  و�صالمته  املواطن 

منظومة  ت��ط��وي��ر  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ص��را 

امل����راك����ز ال�����ص��ح��ي��ة ال�����ص��ام��ل��ة وع���دال���ة 

توزيعها.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان 

اأّك���د وزي���ر ال��ّدول��ة ل�����ص��وؤون الإع���الم، 

علي  احل��ك��وم��ة  با�صم  الر�صمي  ال��ن��اط��ق 

العايد، اأّن الت�صريحات احلكومّية ب�صاأن 

اأزم��ة كورونا، والإع��الن عن الإج��راءات 

به  تنح�صر  معها،  للتعامل  تّتخذ  التي 

وبوزير ال�صّحة، ومب�صوؤول ملّف كورونا.

اأّي��������ة  اأّن  ع����ل����ى  ال�����ع�����اي�����د  و��������ص�������ّدد 

اخل��راء  ع��ن  ت�صدر  اأخ���رى  ت�صريحات 

اآرائ����ه����م  ع����ن  ت���ع���ّر  ��ني  امل��ت��خ�����ص�����صّ اأو 

احلكومة؛  راأي  ع��ن  ولي�س  ال�صخ�صّية 

اأّن الإع��الن عن اأّي��ة ق��رارات اأو  مو�صحاً 

�صادراً  يكون  اتخاذها  اإج���راءات يف حال 

ع���ن امل�����ص��وؤول��ني ال��ث��الث��ة امل���خ���ّول لهم 

الت�صريح اأو الإعالن عنها.

على  م��ن��ف��ت��ح��ة  احل���ك���وم���ة  اأّن  وب����ني 

تدّفق  على  وحري�صة  الإع����الم،  و�صائل 

�صواًء  وو���ص��وح،  �صفافية  بكّل  املعلومات 

من خالل التوا�صل املبا�صر اأو املوؤمترات 

الزميالت  داع��ي��اً  ال���دورّي���ة؛  ال�صحفّية 

وال��زم��الء يف و���ص��ائ��ل الإع����الم ل�صتقاء 

املعلومات .

التفا�صيل �ص »4«
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إجراء االنتخابات النيابية رغم جائحة كورونا

 :2020
صحة المواطن 

األردني والحفاظ 
على سالمته 

جوهر األولويات 
الملكية

204 وفاة و1802 إصابة جديدة بـ »كورونا«

االنباط - وكاالت

ي���������ص����ارع ال���ف���ل�������ص���ط���ي���ن���ي خ�����ال�����د ال����زي����ر 

تلة  ع��ل��ى  وح����ي����داً  ع����ام����اً(   46( »احل�����ص��ي��ن��ي« 

ال��ع��ب��ا���ص��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة ب��ني ���ص��ل��وان 

والثوري، جنوبّي امل�صجد الأق�صى العديد من 

ال�صتيطان  وجمعيات  الح��ت��الل  موؤ�ص�صات 

التي حتاول ال�صتيالء على اأر�صه التي تناهز 

على  ُيطّل  ا�صرتاتيجيٍّ  موقٍع  يف  دومن��اً   50 ال���

ب�صكل مبا�صر. الأق�صى 

ومي��ت��د ه���ذا ال�����ص��راع لأك����ر م��ن عقدين 

منزله  ه��دم  خاللهما  مت  ح��ي��ث  ال��زم��ن،  م��ن 

املتوا�صع املبني من �صفيح واأخ�صاب اأكر من 

على  املطلة  مبغارته  العبث  اإىل  اإ�صافًة  م��رة، 

حماولٍة  يف  احل��ي،  يف  الرئي�صة  ال�صوارع  اأح��د 

لإرغامه على ترك اأر�صه والرحيل عنها.

اأر�صه  ع��ن  وع��ن��اد  ب�صرا�صة  ال��زي��ر  وي��داف��ع 

امل��ق��اب��ل��ة وامل���ح���اذي���ة ل�����وادي ال���رب���اب���ة وال��ت��ل��ة 

امل���ق���اب���ل���ة ال����ت����ي ج�����رى ال����ص���ت���ي���الء ع��ل��ي��ه��ا، 

ملنفعة  طبيعيٍة  حمميٍة  �صبه  اإىل  وحتويلها 

»ال��ع��اد«  جمعية  م��ن  خ�صو�صاً  امل�صتوطنني، 

اأمواًل طائلة يف منطقة �صلوان  التي ت�صتثمر 

داوود  اأنه »مدينة  لتو�صيع حدود ما يزعمون 

الأثرية«.

التفا�صيل �ص »10«

تقع بين سلوان والثوري ومساحتها 50 دونما وتطل على »االقصى« بشكل مباشر 

خالد الزير.. حارس تلة العباسية يصارع االحتالل وحيدا منذ عقدين

  الملك يواصل لقاءاته مع شخصيات ويشارك بفعاليات
2+3    عربية واقليمية وعالمية

  البنك اإلسالمي األردني يحصد جائزة 
أفضل عالمة تجارية في األردن للعام 2020

 الفايز: نرفض المساس بالنسيج االجتماعي 
والقضاء هو المرجعية

االنباط- عمان

ب��ج��ائ��زة  الأردين  الإ�����ص����الم����ي  ال���ب���ن���ك  ف�����از 

الأردن  يف  اإ�صالمي  لبنك  جتارية  عالمة  اأف�صل 

 The Banking م���ن جم���ل���ة    ل���ل���ع���ام2020 

عن  ال�صادرة   Executive Magazine
الحت�����اد ال�����دويل ل��ل��م�����ص��رف��ي��ني ال���ع���رب، وذل���ك 

العربية  امل�����ص��ارف  اإجن����ازات  تتويج  حفل  خ��الل 

ب���ج���وائ���ز ال��ت��م��ي��ز والإجن��������از امل�������ص���ريف ال��ع��رب��ي 

ب��ت��اري��خ  ب����روت  اأق���ي���م  يف  2020 وال�����ذي  ل��ل��ع��ام 

امل�����ص��رف��ي��ني  ك���ب���ار  وب���ح�������ص���ور   ،2020/12/18

املوؤ�ص�صات  من  الرقابية  الدولية  وال�صخ�صيات 

والإقليمية. الدولية 

وق�������ال ال����دك����ت����ور ح�������ص���ني ���ص��ع��ي��د ال��رئ��ي�����س 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي / امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ك الإ���ص��الم��ي 

ي��وؤك��د ع��ل��ى ق��وة  اإن م��ن��ح ه��ذه اجل��ائ��زة  الأردين 

الأردن  م�صتوى  على  مل�صرفنا  التجارية  العالمة 

اهم  تعك�س  جيدةوقوية،والتي  ملكانة  وو�صوله 

وروؤي��ت��ه  م�صرفنا  لثقافة  الرئي�صية  العنا�صر 

وتعزيز �صراكته معمتعامليه، حيث مت ا�صتحداث 

عام  منذ  مل�صرفنا  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ة 

الدويل  الحتاد  متابعة  ا�صتمرار  ان  كما    .2009

بدء  ومنذ  العرب لإجنازامت�صرفنا  للم�صرفيني 

عام  م��ن  امل�����ص��ريف  والجن���از  التميز  ج��وائ��ز  منح 

التميزومنها  ج��وائ��ز  م�صرفنا  ليح�صد   2015

امل�صرفية  اخل��دم��ات  يف  الأق��وى  امل�صرف  جائزة 

الإ���ص��الم��ي��ةول��ع��دة م�����رات، م��ق��دري��ن اله��ت��م��ام 

الوا�صح بالإجنازات .

التفا�صيل �ص »6«

االنباط- عمان

الفايز  في�صل  الع��ي��ان  جمل�س  رئ��ي�����س  اأك���د   

رف�������ص���ه الع����ت����داء ع���ل���ى اي م���واط���ن حت���ت اي 

م�����رر، وب�����ذات ال���وق���ت رف�����ص��ه ا���ص��ت��غ��الل مثل 

لن�صيجنا  ل��الإ���ص��اءة  وال��ق�����ص��اي��ا،  احل����وادث  ه���ذه 

الجتماعي الذي ي�صكل عن�صر قوة حلالة المن 

نعي�صها. التي  وال�صتقرار 

حالة  ح��ول  ام�����س،  �صحفية  ت�صريحات  ويف 

العتداء على ال�صيدة الردنية وابنتها يف ال�صارع 

العام، قال الفايز ان هذا العتداء مرفو�س ول 

ب��ذات  ل��ك��ن  مي��ث��ل قيمنا واخ��الق��ن��ا وت��ق��ال��ي��دن��ا، 

املعزولة  احلالة  ه��ذه  ا�صتغالل  يجوز  ل  الوقت 

لإح������داث ال��ف��و���ص��ى داخ����ل جم��ت��م��ع��ن��ا. وط��ال��ب 

ب�صرورة قيام اجلهات ذات الخت�صا�س بالقب�س 

وابنتها،  ال�صيدة  على  املعتدين  ال�صخا�س  على 

وال����ص���خ���ا����س ال���ذي���ن اع����ت����دوا ع��ل��ى امل��م��ت��ل��ك��ات 

الجتماعية،  الروابط  ومقار  والدواوين  العامة 

م�����ص��ت��غ��ل��ني ه���ذه احل���ادث���ة امل���ع���زول���ة وحت��وي��ل��ه��م 

عند  اجل��م��ي��ع  ه��و مرجعية  ال���ذي  ال��ق�����ص��اء،  اىل 

الختالف.

وقال اننا نرف�س حتت اي مرر العبث باأمننا 

او �صغرة  ك��ب��رة  ف��ئ��ة  ق��ب��ل اي  امل��ج��ت��م��ع��ي، م��ن 

مهما كانت ال�صباب والدوافع، فنحن يف الردن 

قيادتنا  وحكمة  الردن��ي��ني،  ووع��ي  اهلل  وبف�صل 

ال��ه��ا���ص��م��ي��ة، ك��ن��ا وم���ا زل��ن��ا ع��ل��ى ال�����دوام نفتخر 

نعي�صها ومتا�صك  التي  وال�صتقرار  المن  بحالة 

الجتماعي. ن�صيجنا 

التفا�صيل �ص »5«

»القطار الخفيف«.. مشروع تهويدي 
يمزق القدس ويربط المستوطنات

 المعايطة يؤكد أهمية تفعيل 
المشاركة السياسية للشباب والمرأة

النواب الجدد يسيطرون على 
لجان »المجلس«

 توقيع مذكرة تفاهم بين 
»األمن العام« و »البوليفارد« إلنشاء 

االنباط-عمانمركز الخدمات األمنية الذكي

والرملانية  ال�صيا�صية  ال�����ص��وؤون  وزي��ر  اأك��د 

امل��ه��ن��د���س م��و���ص��ى امل��ع��اي��ط��ة اأه���م���ي���ة ت��ف��ع��ي��ل 

من  ال�صيا�صي  العمل  يف  وامل����راأة  ال�صباب  دور 

اىل  للو�صول  الأح���زاب  اىل  الن�صمام  خ��الل 

الرملان ما ي�صهم يف تعزيز دورهم يف امل�صاركة 

خ��الل  ذل��ك  ج��اء   . ال��ق��رار  و���ص��ن��ع  ال�صيا�صية 

عام  ام��ني  بح�صور  الث��ن��ني،  ام�����س  ا�صتقباله 

ال��دك��ت��ور علي اخل��وال��دة، فريق عمل  ال���وزارة 

وال�صيا�صية  املدنية  امل�صاركة  تعزيز  »م�صروع 

م��وؤ���ص�����ص��ة  ت��ن��ف��ذه  وال����ذي  الأردين«،  ل��ل�����ص��ب��اب 

دربزين.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

ال��دائ��م��ة  ال��ن��واب  جمل�س  جل��ان  انتخبت   

منف�صلة  اجتماعات  يف  ومقرريها،  روؤ�صاءها 

ومتتابعة، ام�س الثنني برئا�صة نائبي رئي�س 

ال�����ص��ف��دي، وهيثم  اح��م��د   ، ال���ن���واب  جم��ل�����س 

زيادين.

واخ���ت���ارت ال��ل��ج��ن��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة، ال��دك��ت��ور 

حم��م��د ال��ه��اللت رئ��ي�����ص��اً، و���ص��ال��ح ال��وخ��ي��ان 

الدكتور منرالعبادي  املالية،  مقرراً، واللجنة 

رئ��ي�����ص��اً ب���الن���ت���خ���اب ع��ل��ى ح�����ص��اب م��ن��اف�����ص��ه 

ال��دك��ت��ور خ���ر اب���و ���ص��ع��ي��ل��ي��ك، ك��م��ا اخ��ت��ارت 

اللجنة املالية .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

وق���ع���ت م���دي���ري���ة الأم�������ن ال����ع����ام و���ص��رك��ة 

ب���ول���ي���ف���ارد ال���ع���ب���ديل م���ذك���رة ت��ف��اه��م ت��ه��دف 

الذكي  الأمنية  اخلدمات  مركز  ودعم  لن�صاء 

مبركز  اخلا�صة  امل�صاريع  باكورة  يعتر  ال��ذي 

الب���ت���ك���ار وال��ت��ط��وي��ر، وذل����ك يف اط�����ار  روؤي���ة 

م��دي��ري��ة الم���ن ال��ع��ام يف ت��ط��وي��ر خ��ط��ة عمل 

الأمنية. املراكز 

التفا�صيل �ص »6«
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االنباط- عمان

الأردين  امل���واط���ن  ب�����ص��ح��ة  ت�����ص��ّدر اله���ت���م���ام 

واحل���ف���اظ ع��ل��ى ���ص��ام��ت��ه يف م��واج��ه��ة ف��رو���س 

له،  املقدمة  اخل��دم��ات  نوعية  وحت�صني  ك��ورون��ا، 

جوهر اأولويات جالة امللك عبداهلل الثاين خال 

العام.

النيابية  النتخابات  اإج��راء   2020 العام  و�صهد 

الثاين  ت�صرين  يف  ع�صر  التا�صع  ال��ن��واب  ملجل�س 

املا�صي، رغم الظروف ال�صتثنائية التي متر بها 

امللكي  ب�صبب اجلائحة، ما يوؤكد احلر�س  اململكة 

الد�صتورية،  ال�صتحقاقات  تنفيذ  �صمان  على 

كركن  الت�صريعية  ال�صلطة  دور  على  وال��ت��اأك��ي��د 

الأردن��ي��ة،  للدولة  الدميقراطي  البناء  يف  اأ�صا�س 

التي تقف على اأعتاب املئوية الثانية لتاأ�صي�صها.

ويف اإط�����ار ن��ه��ج ال��ت��وا���ص��ل جل��ال��ت��ه، ال��ت��ق��ى 

املحافظات  خمتلف  من  �صخ�صيات  امللك  جالة 

واأف��ك��اره��م،  اآرائ���ه���م  اإىل  لا�صتماع  وال��ق��ط��اع��ات 

فيما حر�س جالته على امل�صاركة يف العديد من 

والإقليمية  العربية  امل�صتويات  على  الفعاليات 

دول عربية  ق��ادة  ات�صالت مع  واإج��راء  والعاملية، 

امل�صتمر حول خمتلف  التن�صيق  اإطار  واأجنبية يف 

الق�صايا.

العام  م��دار  على  امللكية  الأن�صطة  اأب��رز  وتاليا 

:2020

كانون الثاين:-

الأم���ر  �صمو  امل��ل��ك، بح�صور  ج��ال��ة  ال��ت��ق��ى   

احل�����ص��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين ويل ال���ع���ه���د، يف 

اأبناء  وممثلي  وج��ه��اء  الها�صمي،  امللكي  ال��دي��وان 

وب���ن���ات ع�����ص��ائ��ر ع���ب���اد، ���ص��م��ن ���ص��ل�����ص��ل��ة ل���ق���اءات 

ب�صمان”. “جمل�س 
- قدم جالة امللك و�صمو الأمر احل�صني بن 

عبداهلل الثاين ويل العهد، يف العا�صمة الُعمانية 

بن  هيثم  ال�صلطان  ج��ال��ة  اإىل  ال��ع��زاء  م�صقط، 

بوفاة  ُعمان،  �صلطان  �صعيد،  اآل  تيمور  بن  ط��ارق 

املغفور له، باإذن اهلل، جالة ال�صلطان قابو�س بن 

�صعيد.

جالة  م��ع  مقابلة   24 فران�س  ق��ن��اة  اأج���رت   -

املرتبطة  الق�صايا  م��ن  جملة  على  رك��زت  امل��ل��ك، 

والدولية  الإقليمية  والتطورات  املحلي  بال�صاأن 

الراهنة.

امل��ل��ك، يف م��رك��ز م��وؤمت��رات  ا�صتقبل ج��ال��ة   -

املغط�س مبوقع عّماد ال�صيد امل�صيح عليه ال�صام، 

كنائ�س  ورئي�س  كانرتبري  اأ�صاقفة  رئي�س  غبطة 

ويلبي،  امل��ط��ران ج�صتني  ال��ع��امل  يف  الأجن��ل��ي��ك��ان 

الذين  العامل،  يف  الأجنليكانية  الكنائ�س  وروؤ�صاء 

عقدوا اجتماعاتهم يف اململكة، كما التقى جالته، 

و�صخ�صيات  والقد�س  الأردن  يف  الكنائ�س  روؤ�صاء 

م�����ص��ي��ح��ي��ة مب��ن��ا���ص��ب��ة الأع����ي����اد امل���ج���ي���دة، ح�صب 

التقومي ال�صرقي.

- التقى جالة امللك، رئي�س املجل�س الأوروبي 

بحث  ج���رى  ح��ي��ث  ب��روك�����ص��ل،  مي�صيل يف  ���ص��ارل 

اآفاق التعاون وال�صراكة بني الأردن ودول الحتاد 

الأوروبي.

- بحث جالة امللك، مع اأع�صاء جمل�س حلف 

���ص��م��ال الأط��ل�����ص��ي )ال��ن��ات��و( يف ب��روك�����ص��ل، امل��ك��ون 

ال�صرتاتيجية  ال�صراكة  احللف،  دول  �صفراء  من 

و���ص��ب��ل ت��و���ص��ي��ع ال���ت���ع���اون امل�����ص��رتك يف امل��ج��الت 

الع�صكرية والأمنية والتدريب ومكافحة الإرهاب، 

وامل�صتجدات يف منطقة ال�صرق الأو�صط.

- التقى جالة امللك مع جالة امللك فيليب، 

ج��رى  ح��ي��ث  ب��روك�����ص��ل،  يف  بلجيكا،  مملكة  م��ل��ك 

البلدين  ب��ني  ال��وط��ي��دة  ال��ع��اق��ات  ال��ت��اأك��ي��د على 

ال��ت��ع��اون بينهما يف  ت��ع��زي��ز  ال�����ص��دي��ق��ني، و���ص��ب��ل 

خمتلف املجالت.

�صرتا�صبورغ  مدينة  يف  امل��ل��ك،  جالة  بحث   -

ال��ف��رن�����ص��ي��ة، م���ع رئ��ي�����ص��ة امل��ف��و���ص��ي��ة الأوروب����ي����ة 

اأور����ص���ول ف��ون دي��ر لي���ن، ع��اق��ات ال��ت��ع��اون بني 

امل��ي��ادي��ن،  ���ص��ت��ى  يف  الأوروب�������ي  والحت������اد  الأردن 

اآخ���ر  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة  خ�����ص��و���ص��ا الق���ت�������ص���ادي���ة، 

امل�صتجدات اإقليميا ودوليا.

- األ��ق��ى ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ط��اب��ا اأم����ام ال��رمل��ان 

الأوروبي يف مدينة �صرتا�صبورغ الفرن�صية، تناول 

جالته فيه ق�صايا حملية واإقليمية ودولية.

- التقى جالة امللك، يف مقر الرملان الأوروبي 

الرملان  رئي�س  الفرن�صية،  �صرتا�صبورغ  مبدينة 

الأوروبي ديفيد �صا�صويل.

الفرن�صي  الرئي�س  م��ع  امللك  جالة  التقى   -

اإميانويل ماكرون يف باري�س، حيث ركزت املباحثات 

ال�صديقني،  البلدين  ب��ني  ال�صراكة  تعزيز  على 

وامل�صتجدات الراهنة اإقليميا ودوليا.

�صيا�صية  �صخ�صيات  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ال��ت��ق��ى   -

واإع���ام���ي���ة يف ق�صر  واأك����ادمي����ي����ة  واق���ت�������ص���ادي���ة 

احل�صينية.

- اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك خ����ال ح�����ص��وره ج��ان��ب��ا 

ال�صياحي،  القطاع  ع��ن  ممثلني  م��ع  اجتماع  م��ن 

ي�صهد  الأردن  يف  ال�صياحي  القطاع  يف  النمو  اأن 

حت�����ص��ن��ا م��ل��ح��وظ��ا، م���ا ي��ت��ط��ل��ب ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل���ا����س، ل��رف��ع ال��ق��درة 

التناف�صية على م�صتوى الإقليم.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امللك،  جالة  اجتمع   -

احل�����ص��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، مع 

ممثلني عن القطاع ال�صياحي اخلا�س يف العقبة.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  جالة  التقى   -

احل�����ص��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، مع 

من  العقبة،  حمافظة  يف  املحلي  املجتمع  ممثلي 

املحافظة  جمل�س  واأع�صاء  ورئي�س  ون��واب  اأعيان 

وروؤ�صاء البلديات فيها.

- اج��ت��م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك م��ع رئ��ي�����س واأع�����ص��اء 

ال��ت��ن��م��وي��ة،  ت��ط��وي��ر م��ع��ان  ���ص��رك��ة  اإدارة  جم��ل�����س 

وممثلني عن املجتمع املحلي يف معان.

- اط���ل���ع ج���ال���ة امل���ل���ك ع��ل��ى اأح�����د امل�����ص��اري��ع 

حمافظة  يف  “انه�س”  ب��رن��ام��ج  م��ن  امل�صتفيدة 

معان.

- اطلع جالة امللك، يف حمافظة معان خال 

ج��ول��ت��ه اإىل م��ن��اط��ق اجل��ن��وب، ع��ل��ى اأح���د امل��ب��اين 

التابعة ملديرية الأمن العام غر امل�صتغلة، والتي 

�صيتم حتويلها اإىل مدر�صة اأ�صا�صية، خلدمة اأبناء 

املنطقة، لتحل مكان مدر�صتني م�صتاأجرتني.

واأط��ل��ق  امل�����دورة،  امل��ل��ك منطقة  ج��ال��ة  زار   -

جمموعة من امل�صاريع الزراعية فيها، التي �صتقام 

25 األف دومن �صاحلة للزراعة، من  على م�صاحة 

خ���ال ا���ص��ت��غ��ال اآب����ار امل����دورة ال��ب��ال��غ ع��دده��ا 25 

بئرا، بهدف متكني اأ�صر املجتمع املحلي من اإقامة 

م�صاريع حتقق لهم م�صدر دخل.

- زار جالة امللك، مركز زوار وادي رم، واطلع 

جالته على املخطط ال�صمويل للمنطقة، مثلما 

التقى عددا من اأبناء املنطقة العاملني يف جمال 

ال�صياحة.

ال�صياحي يف  �صنام  امللك، منتجع  زار جالة   -

وادي رم، التابع لل�صركة الأردنية لإحياء الرتاث، 

اإح����دى م�����ص��اري��ع ���ص��ن��دوق امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 

للتنمية، والتقى عددا من اأبناء املنطقة العاملني 

يف ال�صركة، وجمموعة من ال�صباب وال�صابات من 

ور�صة  يف  �صاركوا  الذين  اململكة  مناطق  خمتلف 

تدريبية يف املنتجع.

- اج��ت��م��ع ج��ال��ة امل��ل��ك م��ع رئ��ي�����س واأع�����ص��اء 

املجتمع  عن  وممثلني  عربة  وادي  تطوير  �صركة 

املحلي يف املنطقة

�شهر �شباط:

- ا�صتقبل جالة امللك عبداهلل الثاين، املمثل 

الأع��ل��ى ل��احت��اد الأوروب�����ي ل��ل�����ص��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

وال�����ص��ي��ا���ص��ة الأم���ن���ي���ة، ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��ف��و���ص��ي��ة 

الأوروب����ي����ة، ج��وزي��ب ب���وري���ل، يف اج��ت��م��اع ت��ن��اول 

والحت��اد  الأردن  بني  والتعاون  ال�صراكة  عاقات 

الأوروبي و�صبل تعزيزها يف خمتلف املجالت.

- زار جالة امللك، �صريح املغفور له، باإذن اهلل، 

جالة امللك احل�صني بن طال، طيب اهلل ثراه، 

مبنا�صبة الذكرى احلادية والع�صرين لرحيله.

احلكومة  اأعمال  تقرير  امللك،  ت�صلم جالة   -

رئي�س  رف��ع��ه  ال���ذي  النتائج،  اأب���رز   -  2019 ل�صنة 

الوزراء ال�صابق الدكتور عمر الرزاز.

احل�صينية،  ق�صر  يف  امل��ل��ك،  جالة  ا�صتقبل   -

وف�����دا رو����ص���ي���ا ب��رئ��ا���ص��ة ن���ائ���ب وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

الرو�صي �صرغي فر�صينني، الذي نقل جلالته 

بوتني،  ف��ادمي��ر  ال��رو���ص��ي  الرئي�س  م��ن  ر�صالة 

حول التطورات التي ت�صهدها املنطقة.

- ال��ت��ق��ى ج���ال���ة امل���ل���ك، يف ال����دي����وان امل��ل��ك��ي 

الها�صمي، وجهاء وممثلي اأبناء وبنات ع�صائر بني 

حميدة، �صمن �صل�صلة لقاءات “جمل�س ب�صمان”.

- بحث جالة امللك يف العا�صمة الأرمينية، مع 

العاقات  �صركي�صيان،  اأرمني  الأرميني،  الرئي�س 

الثنائية، وامل�صتجدات الإقليمية الراهنة.

الأرمينية،  العا�صمة  يف  امللك،  جالة  األقى   -

ب��ح�����ص��ور ال���رئ���ي�������س الأرم����ي����ن����ي، خ���ط���اب���ا اأم�����ام 

اأكادمييني ودبلوما�صيني يف اأرمينيا، خال جل�صة 

حوارية.

- التقى جالة امللك، يف العا�صمة الأرمينية، 

حيث  با�صينيان،  نيكول  الأرميني  ال��وزراء  رئي�س 

جرى الرتكيز على عاقات ال�صداقة بني الأردن 

واأرمينيا و�صبل تطوير التعاون بينهما، خ�صو�صا 

يف املجالت القت�صادية.

- �����ص����ارك ج����ال����ة امل����ل����ك، ال����ق����ائ����د الأع����ل����ى 

املتقاعدين  من  ال�صاح  رفقاء  امل�صلحة،  للقوات 

ال��ع�����ص��ك��ري��ني وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى، الح��ت��ف��ال 

الع�صكريني  للمتقاعدين  ال��وف��اء  ي��وم  مبنا�صبة 

وامل���ح���ارب���ني ال���ق���دام���ى، ال�����ذي اأق���ام���ت���ه ال���ق���وات 

الكتيبة  يف  العربي،  اجلي�س   - الأردن��ي��ة  امل�صلحة 
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العقبة،  حمافظة  من  امللك،  جالة  وا�صل   -

جولته اإىل اجلنوب، التي بداأها يف كانون الثاين، 

التنمية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اإط�����ار ح��ر���س ج��ال��ت��ه  يف 

امل��واط��ن��ني،  م�����ص��ت��وى معي�صة  امل��ح��ل��ي��ة وحت�����ص��ني 

وتطوير مناطق اجلنوب من خال دعم وحتفيز 

اأرا�صي اخلزينة  وال�صتفادة من  ال�صياحة،  قطاع 

يف م�صاريع زراعية وتنموية.

- زار جالة امللك، حمطة العلوم البحرية يف 

بالعلوم  يعنى  العقبة، وهي مركز بحثي متكامل 

والأبحاث البحرية والبيئة ال�صاحلية.

للتعليم  العقبة  مركز  امل��ل��ك،  جالة  افتتح   -

التطبيقية،  البلقاء  جامعة  البحري/  والتدريب 

الذي يعد الأول والوحيد على م�صتوى اجلامعات 

الأردنية، ومركزا معتمدا حمليا ودوليا وفق اأعلى 

الدولية،  البحرية  املنظمة  ومتطلبات  املعاير 

والهيئة البحرية الأردنية.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 

امل�����ص��ل��ح��ة، خ���ال زي��ارت��ه م��دي��ري��ة الأم����ن ال��ع��ام، 

العامة  املديرية  دم��ج  عملية  الإ���ص��راع يف  �صرورة 

امل��دين  للدفاع  العامة  وامل��دي��ري��ة  ال���درك  ل��ق��وات 

اأو���ص��اع  لتح�صني  ال��ع��ام،  الأم����ن  م��دي��ري��ة  �صمن 

العاملني واملتقاعدين.

- اأجرى جالة امللك، واأخوه �صمو ال�صيخ متيم 

بن حمد اآل ث��اين، اأم��ر دول��ة قطر ال�صقيقة، يف 

ال��ع��اق��ات  ت��ن��اول��ت  م��ب��اح��ث��ات  احل�صينية،  ق�صر 

املتينة بني البلدين ال�صقيقني، و�صبل تو�صيع اآفاق 

التعاون بينهما، ف�صا عن التطورات يف املنطقة.

ال�صلطات  روؤ���ص��اء  م��ع  امل��ل��ك،  اجتمع جالة   -

املجل�س  رئ��ي�����س  ون��ائ��ب  والت�صريعية  التنفيذية 

رئ��ي�����س جم��ل�����س مفو�صي  ب��ح�����ص��ور  ال��ق�����ص��ائ��ي، 

ال��ل��ق��اءات  اإط����ار  يف  ل��ان��ت��خ��اب،  امل�صتقلة  الهيئة 

املحلي  ال�صاأن  ق�صايا  لبحث  تعقد  التي  الدورية 

والإقليمي.

الأمر  �صمو  امللك، بح�صور  ا�صتقبل جالة   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف ق�صر 

الأخ���وي  ع��م��ان  “لقاء  يف  امل�����ص��ارك��ني  احل�صينية، 

من  وممثليهم  الأرث��وذك�����س  للبطاركة  العائلي 

اأجل احلوار والوحدة”، كما التقى جالته غبطة 

ال��ب��ط��ري��رك ك��ري��ل، ب��ط��ري��رك م��و���ص��ك��و وع��م��وم 

رو�صيا.

اآذار:-

ق�صر  الثاين، يف  امللك عبداهلل  التقى جالة   

ب�صمان، املديرة التنفيذية لفريق حملة “همتنا” 

بتنفيذ  ب���ادر  ال���ذي  ال��ف��ري��ق،  واأع�����ص��اء  التطوعي 

الب�صر،  م�صت�صفى  يف  الأورام  ق�صم  تاأهيل  اإع��ادة 

الطبية  وال��رع��اي��ة  اخل��دم��ات  م�صتوى  لتح�صني 

املقدمة للمر�صى.

الأمر  �صمو  امللك، بح�صور  ا�صتقبل جالة   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف ق�صر 

العراق  كرد�صتان  اإقليم  حكومة  رئي�س  ب�صمان، 

م�صرور بارزاين.

- ال���ت���ق���ى ج���ال���ة امل����ل����ك، م����ع ج���ال���ة امل��ل��ك 

الرنويج، يف ق�صر  هارالد اخلام�س، ملك مملكة 

احل�����ص��ي��ن��ي��ة، ح��ي��ث رك����زت امل��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى �صبل 

امل�صتجدات  واآخ��ر  الثنائية،  بالعاقات  الرت��ق��اء 

على ال�صاحتني الإقليمية والدولية.

- ح�صر جالة امللك، وجالة ملك الرنويج، 

 – ال��رنوي��ج��ي  الأردين  الأع��م��ال  منتدى  اف��ت��ت��اح 

�صراكات م�صتقبلية، الذي ي�صارك فيه قادة اأعمال 

من البلدين.

الأم���ر  �صمو  ي��راف��ق��ه  امل��ل��ك،  تفقد ج��ال��ة   -

لواء  العهد، يف  الثاين، ويل  بن عبداهلل  احل�صني 

الأغوار ال�صمالية، م�صروعني زراعيني اإنتاجيني، 

والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  للموؤ�ص�صة  ت��اب��ع��ني 

للمتقاعدين الع�صكريني واملحاربني القدامى.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  بحث   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف ق�صر 

احل�����ص��ي��ن��ي��ة، م���ع امل���دي���رة ال��ع��ام��ة مل��ن��ظ��م��ة الأمم 

“اليون�صكو”  والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة 

الأردن  بني  التعاون  تعزيز  �صبل  اأزولي،  اأودري 

اليون�صكو، خ�صو�صا يف جمال احلفاظ  ومنظمة 

على الرتاث الثقايف.

احل�صينية،  ق�صر  يف  امل��ل��ك،  جالة  ا�صتقبل   -

وزي���ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ص��ري ���ص��ام��ح ���ص��ك��ري، ال��ذي 

امل�صري  الرئي�س  اأخيه  من  ر�صالة  جالته  �صلم 

عبدالفتاح ال�صي�صي.

بن  احل�صني  امللك  منطقة  امللك  جالة  زار   -

طال التنموية يف املفرق، واطلع على الإجنازات 

ومراحل تطور �صر العمل فيها.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

مل��ن��اق�����ص��ة ال��ت��ط��ورات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��رو���س ك��ورون��ا 

ملواجهة  اجلاهزية  ا�صتمرارية  �صرورة  امل�صتجد، 

والتوا�صل  ب��ال��ف��رو���س،  املتعلقة  ال��ت��ط��ورات  ك��ل 

يكون  حتى  امل��واط��ن��ني،  م��ع  وال�صفافية  امل�صتمر 

اجلميع مطمئنا وواثقا بالإجراءات.

- تراأ�س جالة امللك اجتماعا ملتابعة اإجراءات 

ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  يتعلق  فيما  ال�صحي  ال��ق��ط��اع 

امل�صتجد.

باملوافقة  ال�صامية  امللكية  الإرادة  ���ص��درت   -

اإع��ان العمل بقانون  على قرار جمل�س ال��وزراء، 

الدفاع رقم 13 ل�صنة 1992، يف جميع اأنحاء اململكة 

الأردنية الها�صمية، اعتبارا من 17 اآذار 2020.

- ت���راأ����س ج��ال��ة امل��ل��ك اج��ت��م��اع��ا ع��ر تقنية 

ُبعد  عن  التعلم  اإج��راءات  ملتابعة  املرئي  الت�صال 

لطلبة املدار�س.

- ت��راأ���س ج��ال��ة امل��ل��ك، اج��ت��م��اع��ا ع��ر تقنية 

مع  التعامل  اإج�����راءات  ملتابعة  امل��رئ��ي،  الت�����ص��ال 

اإط��ار حر�س  وذل��ك يف  امل�صتجد،  كورونا  فرو�س 

جالته على �صحة املواطنني و�صامتهم.

الأم��ر  �صمو  يرافقه  امل��ل��ك،  اط��م��اأن جالة   -

احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، على 

)���ص��وام��ع(  مل�صتوعبات  ال���ص��رتات��ي��ج��ي  امل��خ��زون 

حر�س  اإط����ار  يف  ال��غ��ب��اوي،  منطقة  يف  احل��ب��وب 

ج��ال��ت��ه ع��ل��ى ت���اأم���ني الح���ت���ي���اج���ات الأ���ص��ا���ص��ي��ة 

ل��ل��م��واط��ن��ني واحل����ف����اظ ع��ل��ى الأم������ن ال��غ��ذائ��ي 

ال�صتثنائية  الظروف  ظل  يف  خ�صو�صا  الوطني، 

جراء فرو�س كورونا.

كلمة متلفزة لاأردنيني  امللك،  - وجه جالة 

والأردن����ي����ات، رك���ز ف��ي��ه��ا ع��ل��ى م��ا مي��ر ب��ه وطننا 

ت�صتدعي  �صعبة،  ا�صتثنائية  ظ��روف  م��ن  ال��غ��ايل 

اإجراءات والتزاما وتعاونا ا�صتثنائيا.

- ت����راأ�����س ج���ال���ة امل����ل����ك، اج���ت���م���اع���اً مل��ت��اب��ع��ة 

كورونا  فرو�س  مع  للتعامل  املتخذة  الإج���راءات 

امل�����ص��ت��ج��د، ح���ي���ث اأك������د ج���ال���ت���ه، ث��ق��ت��ه ب���ق���درة 

الأردنيني على حتمل امل�صوؤولية، و�صرورة اللتزام 

�صحتهم  على  للحفاظ  احلكومية  بالتعليمات 

و�صامتهم.

الأم��ر  �صمو  امل��ل��ك، بح�صور  ���ص��ارك جالة   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، يف القمة 

جمموعة  دول  ل��ق��ادة  الف��رتا���ص��ي��ة  ال�صتثنائية 

الع�صرين، التي عقدتها اململكة العربية ال�صعودية 

�صلمان  امللك  ال�صريفني  احلرمني  خ��ادم  برئا�صة 

اإطار تن�صيق اجلهود  اآل �صعود، يف  بن عبدالعزيز 

العاملية ملكافحة جائحة فرو�س كورونا امل�صتجد، 

واحلد من تاأثرها الإن�صاين والقت�صادي.

- تراأ�س جالة امللك، اجتماعا ملتابعة اإجراءات 

ال��ت��ع��ام��ل م���ع ف���رو����س ك���ورون���ا يف اإط�����ار ح��ر���س 

جالته امل�صتمر على �صحة املواطنني و�صامتهم.

للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  امل��ل��ك،  زار ج��ال��ة   -

امل�صلحة، يرافقه �صمو الأمر احل�صني بن عبداهلل 

الثاين، ويل العهد، مديرية الأمن العام.

للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  امل��ل��ك،  زار ج��ال��ة   -

امل�صلحة، يرافقه �صمو الأمر احل�صني بن عبداهلل 

ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات 

امل�صلحة- اجلي�س العربي.

- زار جالة امللك �صوامع احلبوب يف حمافظة 

امل��خ��زون  ا�صتدامة  ���ص��رورة  جالته  واأك���د  اإرب����د، 

ال�صرتاتيجي الغذائي يف اململكة.

- ن�������ص���رت ���ص��ح��ي��ف��ة ال���ف���اي���ن���ان�������ص���ال ت��امي��ز 

مع  امللك،  جلالة  م�صرتكة  مقالة  الريطانية، 

فرانك-فالرت  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  رئي�س 

حليمة  �صنغافورة  جمهورية  ورئي�صة  �صتاينماير، 

الفيدرالية  اأثيوبيا  جمهورية  ورئي�صة  يعقوب، 

جمهورية  ورئي�س  زودي،  �صهلورق  الدميقراطية 

الإكوادور لينني مورينو غار�صي�س.

�شهر ني�شان:-

اجتماعا  الثاين،  عبداهلل  امللك  تراأ�س جالة   

ملناق�صة خطط احلكومة واإجراءاتها يف التخفيف 

من الآثار القت�صادية لوباء فرو�س كورونا.

- وّجه جالة امللك، احلكومة بدرا�صة اإمكانية 

الإنتاجية،  القطاعات  عمل  ا�صتئناف  يف  ال��ت��درج 

وال����ص���ت���ف���ادة م���ن امل������وارد امل��ح��ل��ي��ة ع���ر ت�صدير 

عليها  الطلب  ي��زي��د  ال��ت��ي  ال�صناعية،  املنتجات 

خ��ارج��ي��اً يف ال��وق��ت ال��راه��ن، مب��ا ي�صاهم يف دعم 

القت�صاد الوطني.

���ص��م��و الأم����ر  ي���راف���ق���ه  امل���ل���ك،  - زار ج���ال���ة 

قيادة  العهد،  ويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني 

ملديرية  التابعة  الرئي�صية  الطبية  امل�صتودعات 

اخل���دم���ات ال��ط��ب��ي��ة امل��ل��ك��ي��ة، ح��ي��ث ح���ث جالته 

ع��ل��ى ب����ذل اجل���ه���ود ل��ت��و���ص��ي��ع ال����ق����درات امل��ح��ل��ي��ة 

لإنتاج الأدوية والرتكيز على امل�صتلزمات الطبية 

وم�صتهلكاتها.

���ص��م��و الأم����ر  ي���راف���ق���ه  امل���ل���ك،  - زار ج���ال���ة 

احل�������ص���ني ب����ن ع����ب����داهلل ال�����ث�����اين، ويل ال���ع���ه���د، 

حيث  املدنية،  ال�صتهاكية  املوؤ�ص�صة  م�صتودعات 

حمليا  غذائية  �صلع  اإنتاج  بدرا�صة  جالته  اأوع��ز 

الإن��ت��اج  وزي����ادة  اآمن”  “خمزون  ع��ل��ى  للحفاظ 

املحلي.

الأم��ر  �صمو  امل��ل��ك، بح�صور  ت��راأ���س جالة   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اجتماعاً 

مل��ج��ل�����س ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال���وط���ن���ي، داع����ي����اً ج��ال��ت��ه 

احل��ك��وم��ة اإىل ال��ع��م��ل ع��ل��ى ح��م��اي��ة امل��وؤ���ص�����ص��ات 

باعتبارها  فيها،  والعاملني  واملتو�صطة  ال�صغرة 

جزءا اأ�صا�صيا من القت�صاد الوطني.

لاأ�صرة  متلفزة  كلمة  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  وج��ه   -

والإي��ث��ار  الت�صحية  �صور  فيها  ت��ن��اول  الأردن��ي��ة، 

الإن�صان  كرامة  الأردنيون يف وطن  يقدمها  التي 

فيه فوق كل العتبارات.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

ملجل�س ال�صيا�صات الوطني، اأهمية حت�صني البنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز امل��ح��ت��وى ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ع���ن ُب��ع��د 

لطلبة اجلامعات.

- دع��ا ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

ق��اع��دة  اإن�����ص��اء  اإىل  ال��وط��ن��ي،  ال�صيا�صات  ملجل�س 

ب���ي���ان���ات وط���ن���ي���ة، ت��ت�����ص��م��ن ت��ف��ا���ص��ي��ل امل���خ���زون 

وخا�صة  ال��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  ال���ص��رتات��ي��ج��ي 

ال�صناعية والطبية والزراعية.

- اأكد جالة امللك، خال زيارته مرافق عمان 

منطقة  يف  النفطية  للم�صتقات  ال�صرتاتيجية 

اأ�صعار  انخفا�س  من  ال�صتفادة  اأهمية  املا�صونة، 

النفط بهدف تعزيز املخزون ال�صرتاتيجي.

- اأج����رى ج��ال��ة امل��ل��ك، م��ق��اب��ل��ة م��ع ب��رن��ام��ج 

�صي  �صبكة  تبثه  الذي   ،Face the Nation
بي اإ�س الأمركية.

اجتماعاً  تروؤ�صه  خ��ال  امل��ل��ك،  وج��ه جالة   -

اتخاذ  اإىل  احلكومة  الوطني،  ال�صيا�صات  ملجل�س 

يف  املواطنني  عن  بالتخفيف  الكفيلة  الإج���راءات 

�صهر رم�صان املبارك، من حيث توفر الحتياجات 

الأ�صا�صية.

- ت��وا���ص��ل ج��ال��ة امل��ل��ك وج��ال��ة امل��ل��ك��ة ران��ي��ا 

اليوم  يف  م�صرتك،  مرئي  ات�صال  عر  العبداهلل، 

الأول من �صهر رم�صان املبارك، مع كوادر طبية 

ومتري�صية وعاملني يف م�صت�صفيات الأمر حمزة 

وامللك املوؤ�ص�س وامللكة علياء.

اجتماعا  تروؤ�صه  خ��ال  امل��ل��ك،  وج��ه جالة   -

تعزيز  اإىل  احلكومة  الوطني،  ال�صيا�صات  ملجل�س 

ال���ن���ظ���ام ال�����ص��ح��ي ب����اأح����دث ال���و����ص���ائ���ل، ل��ت��ق��دمي 

م�����ص��ت��وى رع���اي���ة م��ت��ط��ور، خ��ا���ص��ة ف��ي��م��ا يتعلق 

بامل�صت�صفيات املتنقلة واخلدمات الطبية امللكية.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال اج��ت��م��اع عقد مع 

�صرورة  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنية  عر  املحافظني 

ومتابعة  املواطنني،  على  للتخفيف  اجلهود  بذل 

املبارك  رم�صان  �صهر  خال  الأ�صواق  يف  الأ�صعار 

وعدم التاعب فيها.

الأم���ر  �صمو  ي��راف��ق��ه  امل��ل��ك،  تفقد ج��ال��ة   -

العهد، حركة  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني 

يف  احل��اوي��ات  ميناء  يف  الب�صائع  ون��ق��ل  ال�صحن 

العقبة.

بو�صت”  “وا�صنطن  ���ص��ح��ي��ف��ة  ن�������ص���رت   -
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الأم��رك��ي��ة، م��ق��ال��ة جل��ال��ة امل��ل��ك، حت��ت ع��ن��وان 

للعودة اإىل العوملة، ولكن لنطبقها  الوقت  “حان 
بال�صكل ال�صحيح هذه املرة”.

مببادرات  امللكة،  وجالة  امللك  جالة  اأ�صاد   -

معلمني ومعلمات، �صّهلت على طلبتهم ال�صتفادة 

من عملية التعلم عن ُبعد.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

ال��ت��ع��اون  ����ص���رورة  ال��وط��ن��ي،  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ملجل�س 

يف  ال��ع��اق��ة  ذات  اجل��ه��ات  جميع  ب��ني  والتن�صيق 

عملية اإعادة الطلبة الأردنيني اإىل اململكة وتنظيم 

حركتهم ب�صكل وا�صح.

�شهر �أّيار:

- توا�صل جالة امللك عبداهلل الثاين وجالة 

ال��ع��ب��داهلل، خ��ال ات�صال م��رئ��ي، مع  امللكة ران��ي��ا 

جمموعة من املنتفعني يف دار احلنان اإربد لرعاية 

الأيتام، وموؤ�ص�صة احل�صني الجتماعية يف عمان.

الأم���ر  �صمو  ي��راف��ق��ه  امل��ل��ك،  تفقد ج��ال��ة   -

العهد، مركز  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل  ب��ن  احل�صني 

امل���ل���ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين ل��ل��ت�����ص��م��ي��م وال��ت��ط��وي��ر 

“كادبي”.
للقوات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  امل��ل��ك،  زار ج��ال��ة   -

امل�صلحة، يرافقه �صمو الأمر احل�صني بن عبداهلل 

الثاين، ويل العهد، قيادة �صاح اجلو امللكي.

املانحني  امللك كلمة يف موؤمتر  األقى جالة   -

الدويل، موؤكداً فيها اأننا ل منلك ترف الف�صل يف 

ا�صتجابتنا لفرو�س كورونا.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

ملجل�س ال�صيا�صات الوطني، بح�صور �صمو الأمر 

العهد، �صرورة  الثاين، ويل  احل�صني بن عبداهلل 

املوؤ�ص�صات الر�صمية،  تعزيز التن�صيق بني خمتلف 

مبا ي�صمن عدم وجود اأي خطاأ يعيدنا اإىل الوراء، 

اأزمة  التعامل مع  اأمنوذجاً يف  الأردن  حيث يقدم 

فرو�س كورونا امل�صتجد.

- ح���ّي���ا ج���ال���ة امل����ل����ك، اجل����ه����ود ال��ت��ط��وع��ي��ة 

وامل�����ب�����ادرات اخل���ري���ة والإن�������ص���ان���ي���ة والأع����م����ال 

خمتلف  يف  متطوعون  بها  قام  التي  ال�صتثنائية 

مناطق اململكة، خال اأزمة كورونا.

“روبوتنا  فريق  اأع�����ص��اء  امل��ل��ك،  جالة  هناأ   -

مبتكر  فيديو  اأف�صل  بجائزة  بفوزهم  للبنات”، 

التي  للروبوت،  الفرتا�صية  العاملية  البطولة  يف 

اأقامتها املنظمة الأمركية “�صر اآند لرن” عن 

ُبعد يف اأواخر ني�صان املا�صي.

- اأك�����د ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال زي���ارت���ه ���ص��رك��ة 

من  املثلى  ال�صتفادة  �صرورة  العربية،  البوتا�س 

التحويلية  ال�����ص��ن��اع��ات  وم��ن��ه��ا  امل��ح��ل��ي��ة،  امل�����وارد 

امل�����ص��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال���ب���وت���ا����س  وم�������ص���ت���ق���ات 

لاقت�صاد.

الأم���ر  �صمو  ي��راف��ق��ه  امل��ل��ك،  تفقد ج��ال��ة   -

احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، اأح��د 

امل�������ص���اري���ع ال����زراع����ي����ة ال���ن���م���وذج���ي���ة يف ال�����ص��ون��ة 

اجلنوبية.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

ال��وط��ن��ي، ����ص���رورة ت�صديد  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  مل��ج��ل�����س 

الإج��راءات ال�صحية على املعابر احلدودية كافة، 

ل�صمان عدم انت�صار فرو�س كورونا داخل اململكة.

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  امل��ل��ك،  جالة  اأ���ص��اد   -

امل�صلحة، بامل�صتوى املتطور ملنت�صبي الدفاع املدين 

اأزم��ة  ب��داي��ة  منذ  اأظ��ه��روه  ال���ذي  املتميز  والأداء 

كورونا، وعملهم الدوؤوب على مدار ال�صاعة لتلبية 

النداءات الطارئة للمواطنني.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  جالة  التقى   -

احل�������ص���ني ب����ن ع����ب����داهلل ال�����ث�����اين، ويل ال���ع���ه���د، 

متطوعني من عدة حمافظات، حيث عرب جالته 

وب�”نخوة”  ال��ت��ط��وع��ي��ة  ب���امل���ب���ادرات  ف��خ��ره  ع���ن 

الأردنيني وجتاوبهم معها.

- �صارك جالة امللك، ك�صيف �صرف يف موؤمتر 

عرب  ُيعقد  ال��ذي  لل�صناعات،  اخلا�صة  العمليات 

بولية  تامبا  مدينة  يف  امل��رئ��ي  الت�����ص��ال  تقنية 

فلوريدا الأمركية.

- ن�صرت جملة “دير �صبيغل” الأملانية، مقابلًة 

مع جالة امللك، تناولت اآخر امل�صتجدات املتعلقة 

بال�صرق الأو�صط وجائحة كورونا.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعا 

مل��ج��ل�����س ال�����ص��ي��ا���ص��ات ال���وط���ن���ي، �����ص����رورة و���ص��ع 

على  ال�صغط  وتخفيف  ال�صادرات  لزيادة  خطط 

القت�صاد و�صبط النفقات احلكومية، وال�صتفادة 

من الفر�س املتوفرة يف ظل الظروف ال�صتثنائية 

التي مير بها العامل.

- وّجه جالة امللك، من ق�صر رغدان العامر، 

كلمة لاأردنيني مبنا�صبة عيد ال�صتقال الرابع 

وال�صبعني.

اجتماعه بح�صور  خ��ال  امللك،  اأك��د جالة   -

ال��ث��اين، ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم���ر احل�صني  �صمو 

ال��ع��ه��د، ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ل��دع��م ال�����ص��ن��اع��ات 

الأردن�����ي�����ة، �����ص����رورة ت��ك��ث��ي��ف اجل���ه���ود ل��ت��ط��وي��ر 

م��وا���ص��ف��ات وج����ودة امل��ن��ت��ج��ات امل��ح��ل��ي��ة، واأه��م��ّي��ة 

الأدوي���ة  بقطاعات  ج��دي��دة  �صناعات  يف  التو�صع 

وامل�صتلزمات واملعدات الطبية والت�صنيع الغذائي 

لغايات رفد ال�صوق املحلي والت�صدير.

حزيران:-

 اك���د ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ال��ق��ائ��د 

الأعلى للقوات امل�صلحة، خال لقائه قادة كتائب 

فخره  ال�صمالية،  الع�صكرية  املنطقة  يف  الإ�صناد 

 – الأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  واع��ت��زازه مبنت�صبي 

اجل��ي�����س ال��ع��رب��ي يف م��واق��ع��ه��م ك��اف��ة، م��ع��رب��اً عن 

�صعادته بتواجده بينهم.

- وج��ه جالة امللك، خ��ال زي��ارة غر معلنة 

اإىل  احلكومة  معان،  حمافظة  يف  اأوهيده  ملحطة 

لوزارة  التابعة  الزراعية  املحطات  من  ال�صتفادة 

ال��زراع��ي��ة  للم�صاريع  ح��وا���ص��ن  ل��ت��ك��ون  ال���زراع���ة، 

املتقدمة.

- اأّك�����د ج��ال��ة امل���ل���ك، خ����ال زي���ارت���ه م��ت��ن��زه 

ال��ع��ق��ب��ة ال���ب���ح���ري، اأه���م���ي���ة الإ�����ص����راع يف اإن�����ص��اء 

قائمة  اإىل  لرت�صيحها  بالعقبة  البحرية  املحمية 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

)اليون�صكو(.

- ����ص���ارك ج���ال���ة امل���ل���ك، يف ال��ق��م��ة ال��ع��امل��ي��ة 

ل���ل���ق���اح���ات، ال����ت����ي ن��ظ��م��ت��ه��ا امل���م���ل���ك���ة امل���ت���ح���دة، 

للقاحات  العاملي  التحالف  منظمة  مع  بالتعاون 

.)GAVI(

- اأّك����د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ���ال ل��ق��ائ��ه ع����دداً من 

من  القت�صاد  تعايف  اأهمية  وال�صحفيني،  الكّتاب 

الآثار الناجمة عن جائحة كورونا باأق�صى �صرعة 

ممكنة حتى نحمي املواطن الأردين.

رئا�صة  اإىل  زيارته  امللك، خ��ال  اأّك��د جالة   -

ال��������وزراء، ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و الأم������ر احل�����ص��ني بن 

عبداهلل الثاين، ويل العهد، اأن الأردن تعامل مع 

اأزمة كورونا باأقل اخل�صائر، بخا�صة عندما نقارن 

و�صعنا بالإقليم والعامل.

الأع��ل��ى للقوات  القائد  امل��ل��ك،  - رع��ى ج��ال��ة 

امل�����ص��ل��ح��ة، ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و الأم�����ر احل�����ص��ني بن 

ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، الح��ت��ف��ال ال���ذي 

اأقامته القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�س العربي 

ال��ث��ورة  امل��ل��ك��ي وذك����رى  ع��ي��د اجل��ل��و���س  مبنا�صبة 

العربية الكربى ويوم اجلي�س.

- ب��ح��ث ج���ال���ة امل���ل���ك، م���ع جل����ان وق���ي���ادات 

يف ال��ك��ون��غ��ر���س الأم����رك����ي، ع���اق���ات ال�����ص��راك��ة 

ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن وال����ت����ط����ورات 

الإقليمية.

الأع��ل��ى للقوات  القائد  امل��ل��ك،  - رع��ى ج��ال��ة 

امل�صلحة، يف كلية الدفاع الوطني امللكية الأردنية، 

الوطني  الدفاع  دورة  يف  امل�صاركني  تخريج  حفل 

17، وط��ل��ب��ة ب��رن��ام��ج م��اج�����ص��ت��ر ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات 

مكافحة التطرف والإرهاب 3.

- جالة امللك يجتمع مع رئي�س جمل�س النواب 

الأمركي واأع�صاء جلان يف “الكونغر�س”.

- اأّكد جالة امللك، خال لقائه بح�صور، �صمو 

العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ر 

البيئة  حلماية  امللكية  الإدارة  اأق�صام  روؤ���ص��اء  مع 

اأهمّية  ماأدبا،  مبحافظة  نيبو  جبل  يف  وال�صياحة 

ال�صتثمار يف قطاع ال�صياحة، م�صراً اإىل اأن هناك 

م�صاريع  لإقامة  م�صتثمرين  ل�صتقطاب  م�صاعي 

�صياحية يف اململكة.

- اأ�����ص����اد ج���ال���ة امل����ل����ك، خ�����ال اط����اع����ه يف 

وم��وق��ع  وال��ت��م��وي��ن  وال���ت���ج���ارة  ال�����ص��ن��اع��ة  وزارة 

ح���دائ���ق احل�����ص��ني، ع��ل��ى من����اذج مل��ن��ت��ج��ات وطنية 

يرافقه  وال��غ��ذائ��ي،  الطبي  الت�صنيع  قطاعي  يف 

ال��ث��اين، ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم���ر احل�صني  �صمو 

اأهمية زيادتها  املحلية، موؤكداً  بال�صناعات  العهد 

وتو�صيع قاعدة الدول التي يتم الت�صدير لها من 

خال فتح اأ�صواق جديدة.

ال���ع���م���اق  جم���م���وع���ة  امل����ل����ك،  ج����ال����ة  زار   -

ال�صناعية يف املفرق.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعاً 

خ�����ص�����س ل���ع���ر����س خ���ط���ة احل���ك���وم���ة ل��ل�����ص��ي��اح��ة 

بالعاج  الراغبني  املر�صى  وا�صتقبال  العاجية 

يف الأردن، اأهمية ترويج الأردن كوجهة لل�صياحة 

العاجية، مبا يعزز دعم القت�صاد.

�شهر مّتوز:

- اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال���ث���اين، خ��ال 

لقائه عددا من املتقاعدين الع�صكريني، اأن موقف 

الفل�صطينية،  الق�صية  الأردن مل ولن يتغر من 

اأح��ادي  اإ�صرائيلي  اإج���راء  اأي  رف�س  على  م�صدداً 

ل�صم اأرا�ٍس يف ال�صفة الغربية.

- اأّك������د ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال ل��ق��ائ��ه وج��ه��اء 

“الإن�صان  اأن  ع���دة،  حمافظات  م��ن  و�صخ�صيات 

اأغلى ما منلك” هي اأولوية ا�صرتاتيجية القيادة 

الأردن���ي���ة، م��ع��رب��اً، يف ال��وق��ت ذات����ه، ع��ن اع��ت��زازه 

جائحة  خ���ال  ال��ت��زام��ه  ع��ل��ى  الأردين  بال�صعب 

كورونا.

منف�صلني،  اجتماعني  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  عقد   -

اخلارجية  ال�����ص��وؤون  جلنتي  واأع�����ص��اء  رئي�صي  م��ع 

والدفاع يف جمل�س العموم بالربملان الربيطاين.

- اأّكد جالة امللك، خال لقائه جمموعة من 

ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والقت�صادية والأكادميية، 

�صبيل  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  ب��ني  التن�صيق  اأه��م��ّي��ة 

مواجهة وباء فرو�س كورونا وتداعياته، بخا�صة 

ال��دول  بع�س  على  املقبلة  الأ�صهر  خ��ال  ت��اأث��ره 

من ناحية املخزون الغذائي.

بح�صور  ا�صتقباله  امللك، خال  اأك��د جالة   -

�صمو ال��ع��ه��د، امل��ف��و���س ال��ع��ام ل��وك��ال��ة )الأون����روا( 

التي  اخلدمات  ا�صتمرار  اأهمية  لزاريني،  فيليب 

وت�صغيل  لإغ��اث��ة  امل��ت��ح��دة  الأمم  وك��ال��ة  تقدمها 

ال��اج��ئ��ني ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني )الأون����������روا(، لأم���ن 

وا�صتقرار املنطقة.

- اأّكد جالة امللك، خال زيارته اإىل �صندوق 

احلماية  نطاق  تو�صيع  �صرورة  الوطنية،  املعونة 

امل��ح��ت��اج��ة،  ل��ل��و���ص��ول اإىل الأ����ص���ر  الج��ت��م��اع��ي��ة 

ح�صل  ال��ذي  التطوير  من  ال�صتفادة  وموا�صلة 

خال فرتة جائحة “كورونا” لتح�صني اخلدمات 

املُقّدمة لاأ�صر امل�صتفيدة حالياً.

- ا���ص��ت��ق��ب��ل ج���ال���ة امل���ل���ك، وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة 

امل�صري �صامح �صكري، الذي نقل جلالته حتيات 

اأخيه الرئي�س امل�صري عبدالفتاح ال�صي�صي.

- اأعرب جالة امللك، خال لقائه قادة وحدات 

ب��دور وقدرة  الكبر  اعتزازه  حر�س احل��دود، عن 

ال��ع��رب��ي يف  اجلي�س   - الأردن��ي��ة  امل�صلحة  ال��ق��وات 

حماية حدود اململكة من اأي تهديدات.

اأهمّية  واأكد  ال�صوبك،  امللك لواء  زار جالة   -

وال��زراع��ي��ة  ال�صياحية  ال��ف��ر���س  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 

والت�صنيع املحلي يف اللواء.

ال�صيخ  اأخ��ي��ه �صمو  امل��ل��ك م��ع  ب��ح��ث ج��ال��ة   -

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي، نائب 

الإم��ارات  امل�صلحة يف دولة  القائد الأعلى للقوات 

العربية املتحدة ال�صقيقة، العاقات الأخوية بني 

البلدين و�صبل دعمها وتنميتها يف املجالت كافة 

مبا يحقق م�صاحلهما امل�صرتكة.

ب��اإج��راء  ال�����ص��ام��ي��ة،  امل��ل��ك��ي��ة  الإرادة  ���ص��درت   -

النتخابات النيابية وفق اأحكام القانون.

- اأ�صاد جالة امللك، خال لقائه بح�صور �صمو 

العهد،  الثاين، ويل  بن عبداهلل  الأم��ر احل�صني 

باجلهود  عّدة  و�صخ�صيات من حمافظات  وجهاء 

التي ُبذلت خال الأ�صهر املا�صية يف جمابهة وباء 

كورونا، ومّيزت الأردن عن باقي دول العامل.

- ك����ّرم ج��ال��ة امل��ل��ك، ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و الأم���ر 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، موؤ�ص�صات 

تعزيز  �صاهمت يف  بجهود متميزة  قاموا  واأف���راداً 

قدرات الأردن يف مواجهة جائحة كورونا.

�شهر اآب:-

 �صارك جالة امللك عبداهلل الثاين، يف موؤمتر 

دويل حل�صد الدعم للبنان يف اأعقاب انفجار مرفاأ 

وت�صبب  ال�صحايا  م��ئ��ات  بحياة  واأودى  ب���روت، 

باإ�صابة الآلف.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعاً 

العقبة،  وت��ط��وي��ر  تنمية  خ��ط��ط  تنفيذ  مل��ت��اب��ع��ة 

بح�صور �صمو الأمر احل�صني بن عبداهلل الثاين 

، ويل العهد، �صرورة البناء على الإجن��ازات التي 

اإج�����راءات  ت�صهيل  واأه��م��ي��ة  ال��ع��ق��ب��ة،  حت��ق��ق��ت يف 

ال�صتثمار يف خمتلف القطاعات.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعاً 

ملجل�س ال�صيا�صات الوطني، بح�صور �صمو الأمر 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اأن �صحة 

املواطنني و�صامتهم يف مقدمة الأولويات.

امللكة  جالة  بح�صور  امل��ل��ك،  جالة  افتتح   -

ال��ع��ب��داهلل، م�صت�صفى الإ���ص��ع��اف وال��ط��وارئ  ران��ي��ا 

التابع مل�صت�صفيات الب�صر.

احل�صني  م�صت�صفى  امل���ل���ك،  ج��ال��ة  اف��ت��ت��ح   -

11 ط��اب��ق��اً وب�صعة  امل��ك��ون م��ن  ال�����ص��ل��ط اجل��دي��د 

اأ�صعاف �صعة  350 �صريراً، ومبا يزيد على ثاثة 

امل�صت�صفى القدمي.

- زار جالة امللك م�صتودعات الهيئة اخلرية 

الأردنية الها�صمية يف الغباوي.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، خ��ال ت��روؤ���ص��ه اجتماعاً 

يف  ال�صرعة  ���ص��رورة  الوطني،  ال�صيا�صات  ملجل�س 

والكفيلة  املدرو�صة  والإج���راءات  ال��ق��رارات  اتخاذ 

ب��احل��د م��ن ان��ت�����ص��ار ف��رو���س ك��ورون��ا يف اململكة، 

امل��واط��ن��ني  �صحة  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  ي�صهم  ومب���ا 

و�صامتهم.

- ع���ق���د ج���ال���ة امل����ل����ك، وال���رئ���ي�������س امل�����ص��ري 

ال��ع��راق��ي  ال�����وزراء  ورئ��ي�����س  ال�صي�صي  ع��ب��دال��ف��ت��اح 

الأردن��ي��ة  الثاثية  القمة  ال��ك��اظ��م��ي،  م�صطفى 

امل�صرية العراقية الثالثة يف عمان.

امل���ل���ك، خ���ال اج��ت��م��اع ملتابعة  اأك����د ج��ال��ة   -

الإل���ك���رتوين،  التعليم  ة  من�صّ ع��ل��ى  امل�����ص��ت��ج��ّدات 

اأهمية دمج التعليم الإلكرتوين بالتعليم املبا�صر، 

يف  امل�صتدام  التعليمي  النظام  من  ج��زءاً  لي�صبح 

املدار�س.

اأيلول:-

بح�صور  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  تراأ�س   

ال��ث��اين، ويل  ب��ن ع��ب��داهلل  الأم���ر احل�صني  �صمو 

“اجتماعات  ال��ع��ه��د، ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن م��ب��ادرة 

العقبة«.

امل���ل���ك، خ���ال ل��ق��ائ��ه بح�صور  اأك����د ج��ال��ة   -

�صمو الأم���ر احل�صني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ، ويل 

حمافظات  ع��دة  م��ن  و�صخ�صيات  وج��ه��اء  العهد، 

“اأننا مقبلون على ا�صتحقاق د�صتوري وانتخابات 
ب�”حت�صن  اأم���ل���ه  ع���ن  ج��ال��ت��ه  م��ع��رب��اً  نيابية”، 

وا�صتقرار الو�صع الوبائي«.

- تفقد جالة امللك، مرافق مطار امللكة علياء 

ال��ت��ي اتخذتها  ال���دويل، واط��ل��ع على الإج�����راءات 

احلكومة ل�صتقبال الرحات اجلوية.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 

الع�صكري  الإفتاء  مديريتي  دور  اأهمية  امل�صلحة، 

الوعي لدى مرتبات  املعنوي يف تعزيز  والتوجيه 

القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�س العربي.

الرئي�س  م��ع  مباحثات  امللك  جالة  اأج���رى   -

الفرن�صي اإميانويل ماكرون يف باري�س.

للقوات  الأعلى  القائد  امللك،  جالة  التقى   -

امل�صلحة، قادة وحدات يف القوات امل�صلحة الأردنية 

�صل�صلة لقاءات يعقدها  العربي، �صمن  - اجلي�س 

جالته مع قادة الوحدات.

- اأك�����د ج���ال���ة امل���ل���ك، خ����ال اج��ت��م��اع��ه مع 

امل�صتقلة  الهيئة  واأع�صاء جمل�س مفو�صي  رئي�س 

ل���ان���ت���خ���اب، اأه���م���ي���ة اأخ������ذ ج��م��ي��ع الإج���������راءات 

والحتياطات ل�صمان �صحة املواطنني و�صامتهم 

خال العملية النتخابية املقبلة.

- �صارك جالة امللك، يف “قمة تاأثر التنمية 

القت�صادي  املنتدى  يعقدها  التي  امل�صتدامة”، 

�صعار  حتت  امل��رئ��ي،  الت�صال  تقنية  عرب  العاملي، 

من اأجل تنمية م�صتدامة«. ال�صبط  “اإعادة 
- ا�صتقبل جالة امللك، وزيري خارجية م�صر 

�صامح �صكري وفرن�صا جان اإيف لودريان، واملمثل 

اخل��ا���س ل��احت��اد الأوروب�����ي لعملية ال�����ص��ام يف 

ال�صرق الأو�صط �صوزانا تر�صتال.

- �صدرت الإرادة امللكية ال�صامية بحل جمل�س 

النواب.

- �صدرت الإرادة امللكية ال�صامية، بحل جمل�س 

الأعيان، وتعيني رئي�س واأع�صاء املجل�س.

الت�صال  تقنية  ع��رب  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ���ص��ارك   -

تعقدها  التي  البيولوجي  التنوع  قمة  يف  املرئي، 

الأمم املتحدة.

�شهر ت�رشين الأول:

- ق���دم ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، و�صمو 

العهد،  ويل  الثاين  عبداهلل  بن  احل�صني  الأم��ر 

يف الكويت، العزاء اإىل �صمو ال�صيخ نواف الأحمد 

اجل��اب��ر ال�����ص��ب��اح، اأم���ر دول���ة ال��ك��وي��ت ال�صقيقة، 

�صباح  ال�صيخ  �صمو  اهلل،  ب���اإذن  ل��ه،  املغفور  ب��وف��اة 

الأحمد اجلابر ال�صباح.

- قبل جالة امللك، ا�صتقالة حكومة الدكتور 

عمر الرزاز.

- كلف جالة امللك، دولة الدكتور ب�صر هاين 

اخل�صاونة بت�صكيل حكومة جديدة.

“بورلوغ”  ح����وار  امل��ل��ك، يف  ج��ال��ة  ���ص��ارك   -

ال����دويل، ال���ذي تنظمه م��وؤ���ص�����ص��ة ج��ائ��زة ال��غ��ذاء 

ال��زراع��ة  ق��ط��اع  تطوير  اآل��ي��ات  ملناق�صة  ال��ع��امل��ي��ة، 

والت�صنيع الغذائي.

- ت��اب��ع ج��ال��ة امل��ل��ك، ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 

امل�����ص��ل��ح��ة، ب��ح�����ص��ور ���ص��م��و الأم�����ر احل�����ص��ني بن 

التمرين  العهد، جم��ري��ات  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل 

ال��ت��ع��ب��وي )ق��ل��ع��ة ���ص��اح ال���دي���ن(، ال����ذي نفذته 

املنطقة الع�صكرية ال�صرقية.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ت�صلم   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، التقرير 

ال�صنوي لأعمال ال�صلطة الق�صائية لعام 2019.

- اأّكد جالة امللك، خال لقائه بح�صور �صمو 

العهد،  الثاين، ويل  بن عبداهلل  الأم��ر احل�صني 

مع حمافظني، اأن �صيادة القانون وحماية املواطن 

قبول  عدم  على  جالته  م�صدداً  ق�صوى،  اأولوية 

يل  بالن�صبة  “هذا  وق��ال  ك��ان،  اأي  م��ن  الوا�صطة 

خط اأحمر«.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  جالة  التقى   -

احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، عرب 

تقنية الت�صال املرئي، وفداً م�صرتكاً من وزارتي 

اخلارجية والدفاع يف رو�صيا.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  بحث   -

احل�����ص��ني ب���ن ع���ب���داهلل ال���ث���اين، ويل ال��ع��ه��د، مع 

وزي���ر ال��دف��اع الأم���رك���ي م���ارك اإ���ص��رب، ع��اق��ات 

وال��ولي��ات  الأردن  ب��ني  ال�صرتاتيجية  ال�صراكة 

املتحدة الأمركية، واجلهود الإقليمية والدولية 

امل�صتمرة يف احلرب على الإرهاب.

���ص��ه��ر ت�����ص��ري��ن ال����ث����اين:- ب��ع��ث ج��ال��ة امل��ل��ك 

الرئي�س  اأخيه  اإىل  تهنئة  برقية  الثاين،  عبداهلل 

ال��ذك��رى  مبنا�صبة  عبا�س  حم��م��ود  الفل�صطيني 

ال��ث��ان��ي��ة وال���ث���اث���ني لإع������ان ا���ص��ت��ق��ال دول���ة 

فل�صطني ال�صقيقة.

الت�صال  تقنية  ع��رب  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ���ص��ارك   -

اجلديد،  لاقت�صاد  بلومبرغ  منتدى  املرئي، يف 

الذي يعقد يف اإطار تعزيز التعاون لتح�صني نظم 

تداعيات  مواجهة  يف  خا�صة  ال��ع��امل��ي،  القت�صاد 

وباء كورونا.

اجتماعاً  تروؤ�صه  خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  وج��ه   -

ملجل�س ال�صيا�صات الوطني، بح�صور �صمو الأمر 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، احلكومة 

الأزم����ات،  واإدارة  ل��اأم��ن  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز  ليكون 

امل��رج��ع��ي��ة لإدارة اأزم����ة ك���ورون���ا، ل����دوره امل��ه��م يف 

جميع  بني  العمل  اأهمية  موؤكداً  اجلهود،  توحيد 

املوؤ�ص�صات بروح الفريق لنكون يداً واحدة.

- اأك���د ج��ال��ة امل��ل��ك، ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 

اإىل مديرية الأمن العام،  امل�صلحة، خال زيارته 

مديرية  منت�صبو  يبذلها  التي  للجهود  تقديره 

ال��واج��ب، خ�صو�صاً خال  ت��اأدي��ة  العام يف  الأم��ن 

اأزمة كورونا.

بن  امللك حمد  امل��ل��ك، وج��ال��ة  - عقد جالة 

و�صمو  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى 

ن��ه��ي��ان، ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  ال�����ص��ي��خ حم��م��د 

يف  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

يف  ثاثية  قمة  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

العا�صمة اأبوظبي.

امل��ل��ك، ك�صيف �صرف يف قمة  ���ص��ارك جالة   -

قادة دول جمموعة الع�صرين التي تعقدها اململكة 

ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة اف��رتا���ص��ي��اً، ب��ح�����ص��ور �صمو 

الأمر احل�صني بن عبداهلل الثاين ، ويل العهد.

- التقى جالة امللك، الرئي�س الأرميني اأرمني 

�صركي�صيان يف ق�صر احل�صينية، حيث جرى بحث 

ال��ع��اق��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة، و���ص��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون يف 

خمتلف املجالت.

احل�صينية،  ق�����ص��ر  يف  امل��ل��ك  ج��ال��ة  ال��ت��ق��ى   -

�صخ�صيات من حمافظات اجلنوب، بح�صور �صمو 

الأمر احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  امللك،  جالة  افتتح   -

ح��رم  يف  الأول  امل����ي����داين  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى  امل�����ص��ل��ح��ة، 

مبحافظة  احل�صني  بن  ها�صم  الأم��ر  م�صت�صفى 

الزرقاء، التابع للخدمات الطبية امللكية.

رئ��ي�����س  اإىل  ر����ص���ال���ة  امل����ل����ك،  - وج�����ه ج���ال���ة 

لل�صعب  للت�صرف  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ر  احل��ق��وق  جل��ن��ة 

الت�صامن  يوم  مبنا�صبة  نيانغ،  �صيخ  الفل�صطيني 

العاملي مع ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق.

الفل�صطيني  الرئي�س  امللك،  جالة  ا�صتقبل   -

املتعلقة  امل�صتجدات  بحثا  حيث  عبا�س،  حممود 

بالق�صية الفل�صطينية، يف اإطار التن�صيق والت�صاور 

امل�صتمرين بني اجلانبني.

امللك عبداهلل  زار جالة  الأول:-  �صهر كانون 

يرافقه  امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين، 

�صمو الأم����ر احل�����ص��ني ب��ن ع��ب��داهلل ال��ث��اين ويل 

مركز  تفقد  حيث  امل��ي��ت،  البحر  منطقة  العهد، 

دف����اع م���دين ���ص��ه��داء ال��ب��ح��ر امل��ي��ت واط���ل���ع على 

م�صروع ج�صر زرقاء - ماعني.

الت�صال  تقنية  ع��رب  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  ���ص��ارك   -

من  بدعوة  لبنان  لدعم  دويل  موؤمتر  يف  امل��رئ��ي، 

والأم��ني  م��اك��رون،  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�صي  الرئي�س 

العام لاأمم املتحدة اأنطونيو غوتري�س.

امل��ل��ك، خ��ال لقائه �صخ�صيات  اأك���د ج��ال��ة   -

بالإجراءات  اللتزام  اأن  خمتلفة،  حمافظات  من 

حت�صن  اإىل  اأدى  ال��ك��م��ام��ات  وارت������داء  ال��وق��ائ��ي��ة 

انخف�صت  حيث  ف�صيئاً،  �صيئاً  ال��وب��ائ��ي��ة  احل��ال��ة 

الأ�صبوع  خال  كورونا  بفرو�س  امل�صابني  اأرق��ام 

الأخر يف اململكة.

لقائه جمموعة  خ��ال  امل��ل��ك،  اأ���ص��اد جالة   -

م���ن الأ���ص��خ��ا���س ذوي الإع���اق���ة امل��ت��م��ي��زي��ن عرب 

امللكة  ج��ال��ة  بح�صور  امل��رئ��ي،  الت�����ص��ال  تقنية 

لاأ�صخا�س  العالية”  “الهّمة  ب�  العبداهلل،  رانيا 

ذوي الإع��اق��ة، م��وؤك��داً فخره واع��ت��زازه باملبادرات 

الفردية والإجنازات التي يحققونها.

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  امللك،  جالة  افتتح   -

اإرب��د، بح�صور �صمو الأمر  امل�صلحة يف حمافظة 

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، امل�صت�صفى 

ل�صتقبال  املخ�ص�س  ال��ث��اين  الع�صكري  امل��ي��داين 

امل�صابني بفرو�س كورونا.

للقوات  الأع��ل��ى  القائد  امل��ل��ك،  جالة  د�صن   -

حمافظة  يف  العهد،  ويل  �صمو  بح�صور  امل�صلحة، 

اإرب������د، م�����ص��روع اإ����ص���ك���ان ال�����ص��ب��اط امل��ت��ق��اع��دي��ن 

�صندوق  م��ن  ل��ل��ق��رو���س  امل�صتحقني  وال��ع��ام��ل��ني 

اإ�صكان �صباط القوات امل�صلحة الأردنية.

- اف��ت��ت��ح ج��ال��ة امل��ل��ك، ال����دورة غ��ر ال��ع��ادي��ة 

جالته  القى  حيث  ع�صر،  التا�صع  الأم��ة  ملجل�س 

خطاب العر�س ال�صامي.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  جالة  التقى   -

احل�������ص���ني ب����ن ع����ب����داهلل ال�����ث�����اين، ويل ال���ع���ه���د، 

�صخ�صيات من حمافظات عدة.

الأم��ر  �صمو  بح�صور  امل��ل��ك،  ج��ال��ة  افتتح   -

احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، اأكادميية 

“جاكوار لند روفر” للتلمذة املهنية يف عمان.
- اأّكد جالة امللك، خال لقائه �صخ�صيات من 

احلكومة  ب��ني  التعاون  ���ص��رورة  ع��دة،  حمافظات 

وال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف جم���ال ال��ت��دري��ب امل��ه��ن��ي، 

لأه��م��ي��ت��ه يف ت���وف���ر ف���ر����س ال��ع��م��ل واحل�����د من 

البطالة.

- ا�صتقبل جالة امللك، رئي�س ال���وزراء العراقي 

م�صطفى الكاظمي، الذي قام بزيارة عمل للمملكة.

الأم��ة  جمل�س  رد  اإىل  امل��ل��ك،  جالة  ا�صتمع   -

على خطاب العر�س ال�صامي.

- افتتح جالة امللك، م�صت�صفى عمان امليداين 

وامل��خ�����ص�����س ل�صتقبال  ال�����ص��ح��ة  ل�����وزارة  ال��ت��اب��ع 

امل�صابني بفرو�س كورونا.

- عقد جالة امللك، واأخوه جالة امللك حمد 

ال��ب��ح��ري��ن،  م��ل��ك مم��ل��ك��ة  اآل خ��ل��ي��ف��ة،  ب��ن عي�صى 

م���ب���اح���ث���ات يف ال���ب���ح���ري���ن، ت���ن���اول���ت ال���ع���اق���ات 

ال�صقيقني،  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ت��اري��خ��ي��ة  الأخ���وي���ة 

واآل��ي��ات تعزيزها يف امل��ج��الت ك��اف��ة، خ��ال زي��ارة 

اىل املنامة، رافقه فيها �صمو الأمر احل�صني بن 

العهد، و�صمو الأمر ها�صم  الثاين، ويل  عبداهلل 

بن عبداهلل الثاين.

- هناأ جالة امللك، و�صمو الأمر احل�صني بن 

ع��ب��داهلل ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، الإخ����وة والأخ����وات 

امل�صيحيني يف الأردن وفل�صطني بالأعياد املجيدة، 

خال لقائه روؤ�صاء الكنائ�س يف الأردن والقد�س، 

وممثلني عن اأوقاف وهيئات مقد�صية اإ�صامية.

 الملك يواصل لقاءاته مع شخصيات ويشارك بفعاليات عربية واقليمية وعالمية

الثالثاء   29/ 12 / 2020



املحلي
40

للأمام  ودفعها  فيها  البت  وتاأجيل  وامل�شاكل  التحديات  ترحيل  �شيا�شة  تكون  رمبا 

�شرة  اأي م�شتوى بدءاً من م�شتوى ا�أ اإدارية ملتخذي القرار على  اأ�شواأ عادة  مع الوقت 

امل�شاكل  اأن  ذلك  يف  وال�شبب  وال��دول،  للحكومات  وو�شوً�  باملوؤ�ش�شات  وم��روراً  النووية 

فتح  ح��ت��ى  اأو  حلها  ي�شعب  ب��ل   � تفاقمت  ت��دح��رج��ت  كلما  ال��ث��ل��ج  ك��ك��رة  وال��ت��ح��دي��ات 

ملفاتها؛ وبالتايل املطلوب مواجهة التحديات واإيجاد احللول لها � ترحيلها لتوريط 

غرينا بها:

لنق�ص  احل��ل��ول  وتاأجيل  امل�شتقبلي  ال��ت��اأزمي  يعني  وامل�شاكل  التحديات  ترحيل   .1

حداث والواقع كموؤ�شر  ا�آليات اللزمة لذلك، � بل لعدم القدرة على التعامل مع ا�أ

�شرتاتيجي. على ال�شعف واخللل ا�إ

بالطبع  ي��وؤدي  غريها  اأم  اإقت�شادية  اأم  كانت  �شيا�شية  بانواعها  امل�شاكل  ترحيل   .2

حتقانات،  عباء املالية وا�إ لفقدان الثقة بني امل�شوؤول واملواطن كنتيجة للتاأزمي وزيادة ا�أ

بينما مواجهة امل�شاكل بالرغم من اآثارها اجلانبية يوؤول حتماً لتمهيد طرق امل�شتقبل 

بو�شوح تام.

امل�شوؤول  تهرب  اأي�شاً  يعني  امل�شاءلة،  غياب  ظل  يف  جمابهتها،   � امل�شاكل  ترحيل   .3

ختل�ت � يحمد عقباها، وكل ق�شايا  من واجباته الوطنية املناطة به مما �شيوؤول �إ

هذه  �شببها  ا�قت�شادية  والتحديات  العامة  واملالية  واملديونية  باملوازنة  العام  العجز 

املع�شلة.

4. حتية من القلب لكل م�شوؤول نظيف و�شريف وقلبه على الوطن ممن يبذل جهده 

اإ�شرتاتيجية  حلول  لتقدمي  جهده  ويحاول  ترحيلها   � وامل�شاكل  التحديات  ملواجهة 

مفتاح  وبالطبع  فر�ص،  اإىل  التحديات  وحتويل  ا�أجل  ق�شرية  اأم  طويلة  �شواء  ناجعة 

ذلك اإختيار الرجل املنا�شب يف املكان املنا�شب.

5. امل�شوؤول الذي يرّحل امل�شاكل وامللفات املهمة يعني اأنه ي�شاهم يف توريط من ياتي 

مانة ومل يقم بواجباته الوظيفية. حرى اأنه خان �شرف ا�أ بعده بهذه امل�شاكل، اأو با�أ

ميكن   � اأن��ه  لدرجة  تفاقمها  حتماً  عليها  ‘والطبطبة’  امل�شاكل  ترحيل  �شيا�شة   .6

كل  حتى  اأو  �شحرية  حلول  اأي  معها  ينفع  و�  اللحظات  من  حلظة  يف  معها  التعاطي 

زمات. مبادىء اإدارة ا�أ

الوطن  نية على ح�شاب  وا�آ الرخي�شة  ال�شعبية  امل�شاكل وت�شكينها لك�شب  7. ترحيل 

واإف��ادة  والتطوير  �شلح  ا�إ و�شيا�شات  وامل�شوؤولية  مانة  ا�أ �شرف  مع  يتناق�ص  اأ�شلوب 

متلقي اخلدمة، وحتماً هذا يوؤدي لرتاكمها.

وتعوي�شها  امل�شاكل  لرتحيل  امل�����ش��وؤول��ني  لبع�ص  اخلاطئة  ال�شيا�شات  ب�����ش��راح��ة:  

والتهمي�ص  ق�شاء  وا�إ والت�شكني  واملحا�ش�شة  والعطايا  والتنفيعات  �شرت�شاءات  با�إ

وىل جمابهتها اليوم قبل الغد  واملح�شوبيات وغريها حتماً � يخدم الوطن ب�شيء، وا�أ

واإيجاد احللول الناجعة لها اإن كانت قلوبنا على الوطن.

�شباح الوطن اجلميل

د. محمد طالب عبيدات

 مواجهة ال ترحيل 
للتحديات

العايد: التصريحات بشأن كورونا تنحصر بوزيرّي اإلعالم والصّحة ومسؤول ملّف كورونا

20 وفاة و1802 إصابة جديدة بـ كورونا

 عبيدات: المستشفيات الميدانية ستزيد قدرة المنظومة الصحية بواقع ألف سرير

 المعايطة يؤكد أهمية تفعيل المشاركة السياسية للشباب والمرأة

األمير الحسن يؤكد أهمية إنشاء نظام معلوماتي وطني لبناء اقتصاد معرفي

االنباط-عمان

اأّك����د وزي���ر ال���ّدول���ة ل�����ش��وؤون ا�إع����لم، 

ال��ن��اط��ق ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م احل��ك��وم��ة علي 

ب�شاأن  احلكومّية  الت�شريحات  اأّن  العايد، 

اأزم���ة ك��ورون��ا، وا�إع���لن ع��ن ا�إج���راءات 

به  تنح�شر  معها،  للتعامل  تّتخذ  ال��ت��ي 

وبوزير ال�شّحة، ومب�شوؤول ملّف كورونا.

ت�شريحات  اأّي��ة  اأّن  على  العايد  و�شّدد 

ني  اأخرى ت�شدر عن اخلرباء اأو املتخ�ش�شّ

عن  ولي�ص  ال�شخ�شّية  اآرائ��ه��م  ع��ن  تعرّب 

عن  ا�إع��لن  اأّن  مو�شحاً  احلكومة؛  راأي 

اأّي��ة ق��رارات اأو اإج��راءات يف حال اتخاذها 

ي��ك��ون �����ش����ادراً ع���ن امل�����ش��وؤول��ني ال��ث��لث��ة 

املخّول لهم الت�شريح اأو ا�إعلن عنها.

وبني اأّن احلكومة منفتحة على و�شائل 

املعلومات  تدّفق  على  وحري�شة  ا�إع��لم، 

م��ن خلل  ���ش��واًء  �شفافية وو���ش��وح،  ب��ك��ّل 

ال�شحفّية  املوؤمترات  اأو  املبا�شر  التوا�شل 

الزميلت وال��زم��لء يف  ال��دورّي��ة؛ داع��ي��اً 

من  املعلومات  ��شتقاء  ا�إع���لم  و�شائل 

���ش��واًء  ا�خ��ت�����ش��ا���ص،  بح�شب  امل�����ش��وؤول��ني 

اأو غ����ريه من  ب���وب���اء ك���ورون���ا  م���ا ي��ت��ع��ّل��ق 

الق�شايا.

  االنباط-عمان

امل�شتجد  كورونا  بفريو�ص  جديدة   اإ�شابة   1802 لت  �ُشجِّ

ا�ثنني؛ لريتفع اإجمايل ا�إ�شابات يف ا�أردن اإىل 289،748، 

فيما يبلغ عدد احلا�ت الن�شطة حالّياً 21،909 حا�ت. وفق 

موجز اإعلمي �شادر عن رئا�شة الوزراء ووزارة ال�شحة.

كما �ُشّجلت )20( حالة وفاة؛ لريتفع اإجمايل عدد الوفيات 

اإىل 3778،بح�شب املوجز.

21،124 فح�شاً خمربّياً،  اإج��راء  مّت  اأن��ه  املوجز  واأو���ش��ح 

فح�شاً،   3،104،457 الفحو�شات  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�شبح 

اإىل  ال��ي��وم  لهذا  ا�إي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�شات  ن�شبة  ت�شل  وب��ذل��ك 

قرابة 8.53%.

 “ ا�آت���ي:  النحو  امل��وج��ز على  وت��وّزع��ت ا�إ���ش��اب��ات بح�شب 

حمافظة  يف   )448( ع��ّم��ان،  العا�شمة  حمافظة  يف   )741(

الزرقاء،   الرمثا،  )133( يف حمافظة  اإرب��د، منها )64( يف 

امل��ف��رق،   )81( يف حم��اف��ظ��ة  ال��ب��ل��ق��اء،   )91( يف حم��اف��ظ��ة 

)72( يف حمافظة الكرك،  )55( يف حمافظة ماأدبا،  )52( 

يف حم��اف��ظ��ة ج���ر����ص،  )49( يف حم��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون،  )39( 

)20( يف  م��ع��ان،   )21( يف حمافظة  ال��ع��ق��ب��ة،   يف حمافظة 

حمافظة الطفيلة”.

امل�شت�شفيات  اإىل  ال��ي��وم  دِخ���ل���ت 
ُ
اأ ال��ت��ي  ع���دد احل����ا�ت  وب��ل��غ 

اإجمايل  بلغ  كما  حالة،   )125( غ��ادرت  فيما  حالة،   )101(

امل�شت�شفيات  يف  ال��ع��لج  تتلقى  ال��ت��ي  امل���وؤّك���دة  احل����ا�ت  ع���دد 

)807( حا�ت.

كما بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات 

للحا�ت املوؤّكدة وامل�شتبه باإ�شابتها ليوم ا�أحد )733( بن�شبة 

اإ�شغال )%17(، فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية احلثيثة 

امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحا�ت املوؤّكدة وامل�شتبه باإ�شابتها 

ليوم اأم�ص )252( بن�شبة اإ�شغال )28%(.

وبلغ اإجمايل عدد اأجهزة التنّف�ص ا��شطناعي امل�شتخدمة 

يف امل�شت�شفيات للحا�ت املوؤّكدة وامل�شتبه باإ�شابتها ليوم اأم�ص 

ح��ا�ت  ع��دد  بلغ  فيما    ،)14%( اإ���ش��غ��ال  بن�شبة   )117(

 )2547( وامل�شت�شفيات  املنزيل  العزل  يف  اليوم  لهذا  ال�شفاء 

حالة، لي�شل اإجمايل حا�ت ال�شفاء اإىل )264،061( حالة.

الّدفاع،  باأوامر  ا�لتزام  اإىل  ال�شّحة اجلميع  وزارة  ودعت  

اإقامة  الكمامات، وعدم  ارتداء  الوقاية، خ�شو�شاً  واّتباع �شبل 

التجّمعات �أكرث من )20( �شخ�شاً، ومتابعة احلملة التوعوية 

كورونا  ف��ريو���ص  ع��دوى  م��ن  للوقاية  ال����وزارة   اأطلقتها  التي 

وت�شجيع ا�أفراد حلماية اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

 االنباط-عمان

ت���راأ����ص رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ا�أع���ي���ان في�شل 

ال�شحة  اج��ت��م��اع جلنة  م��ن  ال��ف��اي��ز، ج��ان��ًب��ا 

وال��ب��ي��ئ��ة وال�������ش���ك���ان يف جم��ل�����ص ا�أع����ي����ان، 

برئا�شة الدكتور يا�شني احل�شبان، مع وزير 

ال�����ش��ح��ة ال��دك��ت��ور ن��ذي��ر ع��ب��ي��دات، واأم���ني 

ملف  م�شوؤول  ا�أوبئة  ل�شوؤون  ال��وزارة  عام 

للوقوف  الهياجنة،  وائ��ل  الدكتور  ك��ورون��ا 

ع��ل��ى اآخ�����ر ت���ط���ورات ال���و����ش���ع ال���وب���ائ���ي يف 

اململكة.

بني  اجلهود  توحيد  اأهمية  الفايز  واأك��د 

وب��اء  لوقف  العلقة  ذات  اجل��ه��ات  خمتلف 

ان��ت�����ش��اره، م��ط��ال��ب��ا اجلميع  ك���ورون���ا وم��ن��ع 

ا�لتزام ب�شوابط ال�شلمة العامة بارتداء 

انت�شار  ملنع  اجل�شدي؛  والتباعد  الكمامة، 

ومنع  مكافحته  عملية  وت�شهيل  ال���وب���اء، 

انت�شاره.

واأ�شار اإىل اأن جمل�ص ا�أعيان من خلل 

جل��ان��ه امل��خ��ت�����ش��ة ���ش��ي��ك��ون ���ش��ري��ك��ا جلميع 

اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال�����ش��لم��ة 

ال��ع��ام��ة وال��ت��م��ك��ن م��ن ال���ع���ودة اإىل احل��ي��اة 

الطبيعية.

امللكية  التوجيهات  اإن  احل�شبان،  وق��ال 

�شحة  اأن  ع��ل��ى  رك���زت  للحكومة  ال�شامية 

امل���واط���ن و���ش��لم��ت��ه ه���ي اأول���وي���ة ق�����ش��وى، 

املراكز  منظومة  تطوير  اأهمية  اإىل  م�شريا 

ال�شاملة وعدالة توزيعها. ال�شحية 

واأك�����د اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 

ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������ص يف امل���ج���ال 

املحلية  ا�إ�شابات  ارتفاع  من  للحد  الطبي 

ب���ف���ريو����ص ك����ورون����ا امل�����ش��ت��ج��د، وت�����ش��ط��ي��ح 

مرحلة  ظل  يف  خ�شو�شا  الوبائي،  املنحنى 

لتوحيد  داعيا  للوباء،  املجتمعي  ا�نت�شار 

ليكون  ال�شحي  ال��ت��اأم��ني  ���ش��ن��ادي��ق  جميع 

هناك �شندوق وتاأمني �شحي وطني ي�شمل 

املواطنني. جميع 

انت�شار  م��ن��ع  اأن  ع��ب��ي��دات  ال��وزي��ر  واأك����د 

ا�نت�شار  دخ��ول  بعد  مراحل  يف  مر  ال��وب��اء 

اإىل  �فًتا  الوفيات،  عدد  وتقليل  املجتمعي 

اأن احلكومة التزمت بزيادة ا�أ�شّرة واأجهزة 

م�شت�شفيات  واإن�شاء  ا��شطناعي،  التنف�ص 

ميدانية يف �شمال وو�شط وجنوب اململكة.

امل��ي��دان��ي��ة  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

���ش��ت��زي��د ق����درة امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ش��ح��ي��ة ب��واق��ع 

عناية  �شرير   120 بينها  من  �شرير،  األ��ف 

اأنه جرى تعيني ما يقارب  حثيثة، مو�شًحا 

جميع  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ال���ك���وادر  م���ن   2200
ا�خت�شا�شات.

وع���ر����ص ع���ب���ي���دات ل���ت���ح���دي���ات ال��ق��ط��اع 

الطبية  الكوادر  نق�ص  �شواء  العام  ال�شحي 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  اأو حت���دي  اخ��ت�����ش��ا���ص  ذات 

يف  العمل  ترك  وعدم  ا�خت�شا�ص  اأ�شحاب 

اأو  ال�شحة والذهاب للقطاع اخلا�ص  وزارة 

ال�شفر اإىل الدول املجاورة.

اأخ������رى  اإج������������راءات  ه����ن����اك  اإن  وق��������ال، 

وحم�����او�ت ����ش��ت��ق��ط��اب اأك���رب ع���دد ممكن 

وزارة  خارج  املوجودة  ال�شحية  الكوادر  من 

خلل  من  ذل��ك  و�شيجري  حاليا،  ال�شحة 

للوزارة  احلكومة  وفرتها  كبرية  ت�شهيلت 

ل��ت��وف��ري اأع�����داد ك����وادر اإ���ش��اف��ي��ة ل��ل��ع��م��ل يف 

الوزارة. م�شت�شفيات 

اأن مليون جرعة لقاح  اإىل  ولفت الوزير 

�شد كورونا �شت�شل اململكة على دفعات من 

و�شت�شتقبل  ا�أم��ريك��ي��ة،  “فايزر”  ���ش��رك��ة 

�شهر  نهاية  ك��ورون��ا  فريو�ص  لقاحات  اأوىل 

كانون الثاين، اأو مطلع �شباط املقبل.

األ���ف   235 ا����ش���ت���ورد  ا�أردن  اأّن  واك����د 

األف   180 وزع منها  احل��ايل،  العام  جرعة 

جرعة، و47 األف جرعة �شيجري ت�شليمها 

ت�شليم  جرى  اأنه  م�شيًفا  اخلا�ص،  للقطاع 

ج��رع��ة،  األ���ف   20 �شابقا  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع 

األف   300 من  يقرتب  النهائي  واملجموع 

توفري  العاملية  ال�����ش��رك��ات  مطالبا  ج��رع��ة، 

مطاعيم زيادة.

توفري  �شيجري  اأن��ه  اإىل  عبيدات  ولفت 

م��ا  اأي   ،  %  20 م����ن  �أك������رث  م���ط���اع���ي���م 

واأن  مواطن،  األ��ف  و200  مليونني،  يكفي 

التاأمينات العامة احلكومية تغطي مر�شى 

الثلجات  توفري  م��وؤك��ًدا  ك��ورون��ا،  فريو�ص 

يف حمافظات اململكة كافة حلفظ املطاعيم 

بدرجة حرارة 80 حتت ال�شفر.

ال��ث��لج��ات  �شت�شع  ال����وزارة  اأن  واأو���ش��ح 

يف  للتطعيم  معتمدا  �شحيا  مركزا   20 يف 

لتوفري  جار  العمل  واأن  اململكة،  حمافظات 

ت��ك��ون جميع  ال��ث��لج��ات بحيث  م��ن  امل��زي��د 

امل���راك���ز ال�����ش��ح��ي��ة يف امل��م��ل��ك��ة م����زودة بهذه 

اأ�شابيع. الثلجات خلل 

االنباط- عمان

والربملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزي��ر  اأك��د 

امل��ه��ن��د���ص م��و���ش��ى امل��ع��اي��ط��ة اأه��م��ي��ة تفعيل 

من  ال�شيا�شي  العمل  يف  وامل���راأة  ال�شباب  دور 

ا�أح��زاب للو�شول اىل  خلل ا�ن�شمام اىل 

الربملان ما ي�شهم يف تعزيز دورهم يف امل�شاركة 

ال�شيا�شية و�شنع القرار .

ا�ثنني،  ام�ص  ا�شتقباله  خلل  ذلك  جاء 

ب��ح�����ش��ور ام���ني ع���ام ال������وزارة ال��دك��ت��ور علي 

ت��ع��زي��ز  “م�شروع  ع��م��ل  ف���ري���ق  اخل�����وال�����دة، 

امل�شاركة املدنية وال�شيا�شية لل�شباب ا�أردين”، 

ت��ن��ف��ذه م��وؤ���ش�����ش��ة درب���زي���ن للتنمية  وال�����ذي 

اآيد. وقال  اأك�شن  الب�شرية، بالتعاون منظمة 

املعايطة، اإن الوزارة تدعم امل�شاركة ال�شيا�شية 

املالية  امل�شاهمة  نظام  خ��لل  من  واحلزبية، 

ل���لأح���زاب ال����ذي رب���ط ال��ت��م��وي��ل ب��امل�����ش��ارك��ة 

تتعلق  اإىل ح��واف��ز  ا���ش��اف��ة  ا�ن��ت��خ��اب��ات،  يف 

مب�شاركة املراأة و ال�شباب، ا�أمر الذي ي�شهم 

يف و�شولهم اإىل مواقع �شنع القرار، م�شيًفا 

اأن احلكومة وموؤ�ش�شات املجتمع املدين �شريك 

يف حل كافة الق�شايا املجتمعية والعمل على 

حت�شني ا�أو�شاع يف القطاعات كافة.

التوا�شل  و���ش��ائ��ل  دور  اهمية  اإىل  وا���ش��ار 

اأ�شا�شية  و�شيلة  اأ�شبحت  التي  ا�جتماعي، 

�إي�شال  ا�شتخدامها  ميكن  ا�أح����زاب  اأم���ام 

براجمهم للمواطنني، مما ي�شهم يف الو�شول 

ا�أردين،  امل��ج��ت��م��ع  م���ن  ���ش��ري��ح��ة  اأك����رب  اإىل 

الدور  اأن يكون لل�شباب  م�شددا على �شرورة 

يف اقناع املجتمع وتوعيته حول م�شاركة املراأة 

واحل��زب��ي. من  ال�شيا�شي  العمل  وال�شباب يف 

ا�أوراق  وال�����ش��ب��اب،  ال�شابات  ع��ر���ص  جهتهم 

ب�شكل  تهدف  التي  والتو�شيات،  ال�شيا�شية 

يف  وامل����راأة  ال�شباب  م�شاركة  لتعزيز  اأ�شا�شي 

احلياة ال�شيا�شية خ�شو�شا يف العمل احلزبي، 

ا�ع��لم��ي  اجل��ان��ب  تفعيل  اأهمية  م��وؤك��دي��ن 

ال��ت��وا���ش��ل  ل���لأح���زاب � �شيما ع���رب م���واق���ع 

امل��ج��ال ب�شكل  اإىل ج��ان��ب ف��ت��ح  ا�ج��ت��م��اع��ي 

اأو�شع مل�شاركة ال�شباب و املراأة و منحهم مواقع 

قيادية يف ا�أحزاب

االنباط- عمان

اأك�����د ���ش��م��و ا�أم������ري احل�����ش��ن ب���ن ط���لل، 

رئي�ص املجل�ص ا�أعلى للعلوم والتكنولوجيا، 

اإن�شاء نظام معلوماتي وطني ي�شاعد  اأهمية 

على توفري املعلومات، �شعياً لبناء ا�قت�شاد 

املعريف.

واأ�شار �شموه، خلل اللقاء التا�شع وال�شتني 

للمجل�ص ا�أعلى للعلوم والتكنولوجيا الذي 

عقد ا�أحد عرب تقنية ا�ت�شال املرئي، اإىل 

�شرورة بناء قاعدة بيانات �شاملة ديناميكية 

للموارد وا�إمكانات، ��شتخدامها كموؤ�شرات 

للخطط ا�قت�شادية وا�جتماعية، للم�شي 

قدماً حلياة اأف�شل با�عتماد على الذات.

ول���ف���ت ����ش���م���وه، خ����لل ال���ل���ق���اء ب��ح�����ش��ور 

���ش��م��و ا�أم�������رية ���ش��م��ي��ة ب��ن��ت احل�������ش���ن، اإىل 

تلبية  ال��وط��ن��ي يف  امل��ع��ل��وم��ات��ي  ال��ن��ظ��ام  دور 

اح��ت��ي��اج��ات ال��ت��ن��م��ي��ة يف ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

والتمكني  امل�شتقبل،  وا�شت�شراف  واخل��ا���ص، 

وال��ت��ف��ع��ي��ل ل���راأ����ص امل����ال ا�إن�������ش���اين وت��ع��زي��ز 

التنمية  خطط  وب��ن��اء  املجتمعية،  احلماية 

على اأ�شا�ص ا�أولويات. ونوه �شموه، يف اللقاء 

ب�شر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�ص  ح�شره  ال��ذي 

املعلوماتي  ال��ن��ظ��ام  اأه��م��ي��ة  اإىل  اخل�����ش��اون��ة 

من  والتخفيف  ا�أزم�����ات  اإدارة  يف  ال��وط��ن��ي 

وال��ذي  الوقت احل���ايل،  يف  اآث��اره��ا خ�شو�شاً 

ن���واج���ه ف��ي��ه حت���دي���ات اق��ت�����ش��ادي��ة و�شحية 

واج��ت��م��اع��ي��ة، م��ع��ت��ربا اأن من����وذج ال��ب��ي��ان��ات 

ا�أ�شا�شية  ا�أوىل  اخل��ط��وة  ه��و  املفاهيمية 

غري  مكتملة  �شمولية  بيانات  ق��واع��د  لبناء 

مكررة.

واأو�شح �شموه احلاجة للمعلومات النوعية 

الفي�شل يف احلديث عن  تكون  التي  املفيدة 

التقدم، موؤكداً احلاجة اإىل خماطبة النا�ص 

بلغة ا�أرقام التي � ُتف�شل اأحدا عن اآخر اإ� 

با�إجناز. واأكد رئي�ص ال��وزراء الدكتور ب�شر 

الهدف  تكري�ص  اأن  جانبه،  من  اخل�شاونة، 

ما  ه��و  ال���ذات،  ا�ع��ت��م��اد على  اإىل  للو�شول 

ي��وؤك��د عليه ج��لل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين، 

وخططها  جهودها  �شتكر�ص  احلكومة  واأن 

وبراجمها انفاذا للتوجيهات امللكية بتكري�ص 

 �“ اخل�شاونة  وق���ال  وتنفيذه.  امل��ب��داأ  ه��ذا 

ب��د ل��ن��ا خ��ا���ش��ة واأن��ن��ا ع��ل��ى اأب����واب ا�ح��ت��ف��ال 

على  ال��رتك��ي��ز  م��ن  ل��ل��دول��ة  الثانية  باملئوية 

ور�شم  ال��ق��رار  �شنع  عملية  يف  املعرفة  تبني 

دقيقة  م��ع��ل��وم��ات  تتطلب  ال��ت��ي  ال�شيا�شات 

وموثوقة للواقع املجتمعي”.

ولفت رئي�ص الوزراء اإىل اأن جائحة كورونا 

ا�أردن،  ال��ع��امل مب��ا فيها  ع��ل��ى  اأث����رت  ال��ت��ي 

اأظ���ه���رت احل���اج���ة اإىل م��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات 

واملعلومة  والعلمية  واملعرفية  التكنولوجية 

على  وتداعياتها  اجلائحة  ملواجهة  الدقيقة 

اتخاذ  على  ي�شاعد  مب��ا  ال��ق��ط��اع��ات،  جميع 

القرارات املنا�شبة يف هذا ا�طار. ودار خلل 

املجل�ص  واأع�شاء  وزراء  ح�شره  ال��ذي  اللقاء 

و�شخ�شيات  وال��ت��ك��ن��ل��وج��ي��ا  ل��ل��ع��ل��وم  ا�أع���ل���ى 

بناء منظومة  علمية و�شيا�شية، نقا�ص حول 

م��ع��ل��وم��ات��ي��ة وط��ن��ي��ة ���ش��ام��ل��ة واحل���اج���ة اإىل 

القائمة  وا��شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ر�شم 

ع���ل���ى ال���ت���ف���ك���ري ال���ع���ل���م���ي وخ����ط����ط ال��ع��م��ل 

ا�إمنائية  وامل�شروعات  والربامج  التنفيذية 

ك��ون��ه��ا ����ش���رورة وط��ن��ي��ة. واأ����ش���اد امل�����ش��ارك��ون 

والتكنولوجيا  للعلوم  ا�أعلى  املجل�ص  ب��دور 

ب��ال��راأي  ال��ع��ام واخل��ا���ص  يف رف��د القطاعني 

العلمي الذي يخدم اأ�شحاب القرار لتحقيق 

ا�أهداف التنموية من خلل بناء ال�شراكات 

وال��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني امل���وؤ����ش�������ش���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ه��ذا 

اخل�شو�ص. 

 الجمارك األردنية تضبط »خط انتاج« 
لتصنيع المعسل المقلد

 صحة األعيان تطلع على تطورات 
الوضع الوبائي

االنباط- عّمان

 ت���راأ����ص رئ��ي�����ص جم��ل�����ص ا�أع���ي���ان في�شل 

ال��ف��اي��ز، ج��ان��ًب��ا م��ن اج��ت��م��اع جل��ن��ة ال�شحة 

والبيئة وال�شكان يف جمل�ص ا�أعيان، برئا�شة 

ال�شحة  وزي��ر  يا�شني احل�شبان، مع  الدكتور 

ال���وزارة  ع��ام  واأم���ني  عبيدات،  نذير  الدكتور 

ل�شوؤون ا�أوبئة م�شوؤول ملف كورونا الدكتور 

اآخ��ر تطورات  على  للوقوف  الهياجنة،  وائ��ل 

الو�شع الوبائي باململكة.

بني  اجل��ه��ود  توحيد  اأهمية  الفايز  واأك���د 

ل��وق��ف وب��اء  ال��ع��لق��ة  خمتلف اجل��ه��ات ذات 

كورونا ومنع انت�شاره، مطالبا اجلميع ا�لتزام 

الكمامة  ب��ارت��داء  العامة  ال�شلمة  ب�شوابط 

وال��ت��ب��اع��د ا�ج��ت��م��اع��ي مل��ن��ع ان��ت�����ش��ار ال��وب��اء 

وت�شهيل عملية مكافحته ومنع انت�شاره.

واأ���ش��ار اإىل اأن جمل�ص ا�أع��ي��ان من خلل 

جل���ان���ه امل��خ��ت�����ش��ة ���ش��ي��ك��ون ���ش��ري��ك��ا جلميع 

اجلهات املعنية للحفاظ على ال�شلمة العامة 

والتمكن من العودة اىل احلياة الطبيعية.

امللكية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  اإن  احل�����ش��ب��ان  وق����ال 

اأن �شحة  ل��ل��ح��ك��وم��ة رك����زت ع��ل��ى  ال�����ش��ام��ي��ة 

املواطن و�شلمته هي اأولوية ق�شوى، م�شريا 

اإىل اأهمية تطوير منظومة املراكز ال�شحية 

ال�شاملة وعدالة توزيعها.

واأك������د اأه���م���ي���ة ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ش��ي��ق بني 

الطبي  املجال  يف  واخل��ا���ص  العام  القطاعني 

للحد من ارتفاع ا�إ�شابات املحلية بفريو�ص 

الوبائي،  املنحنى  وت�شطيح  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

املجتمعي  ا�نت�شار  خ�شو�شا يف ظل مرحلة 

للوباء، داعيا لتوحيد جميع �شناديق التاأمني 

ال�شحي ليكون هناك �شندوق وتاأمني �شحي 

وطني ي�شمل جميع املواطنني.

واأكد الوزير عبيدات اأن منع انت�شار الوباء 

مر يف مراحل بعد دخول ا�نت�شار املجتمعي 

وتقليل عدد الوفيات، �فًتا اإىل اأن احلكومة 

ال��ت��زم��ت ب���زي���ادة ا�أ����ش���رة واأج���ه���زة التنف�ص 

يف  ميدانية  م�شت�شفيات  واإن�����ش��اء  ال�شناعي 

�شمال وو�شط وجنوب اململكة.

واأ�شار اإىل اأن امل�شت�شفيات امليدانية �شتزيد 

قدرة املنظومة ال�شحية بواقع األف �شرير، من 

بينها 120 �شرير عناية حثيثة، مو�شًحا اأنه 

الكوادر  2200 من  يقارب  ما  تعيني  ج��رى 

الطبية يف جميع ا�خت�شا�شات.

وع����ر�����ص ع���ب���ي���دات ل���ت���ح���دي���ات ال��ق��ط��اع 

ال�شحي العام �شواء نق�ص الكوادر الطبية ذات 

اأ�شحاب  املحافظة على  اأو حتدي  اخت�شا�ص 

ال��ع��م��ل يف وزارة  ت����رك  ا�خ��ت�����ش��ا���ص وع����دم 

ال�شفر  اأو  للقطاع اخلا�ص  والذهاب  ال�شحة 

اإىل الدول املجاورة.

وقال اإن هناك اإجراءات اأخرى وحماو�ت 

����ش��ت��ق��ط��اب اأك����رب ع���دد مم��ك��ن م��ن ال��ك��وادر 

ال�شحية املوجودة خارج وزارة ال�شحة حاليا، 

ت�شهيلت كبرية  خ��لل  ذل��ك من  و�شيجري 

وفرتها احلكومة للوزارة لتوفري اأعداد كوادر 

اإ�شافية للعمل يف م�شت�شفيات الوزارة.

لقاح  جرعة  مليون  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ولفت 

دفعات من  اململكة على  �شت�شل  ك��ورون��ا  �شد 

�شركة “فايزر” ا�أمريكية، و�شت�شتقبل اأوىل 

كانون  �شهر  نهاية  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  لقاحات 

الثاين اأو مطلع �شباط املقبل.

األف جرعة   235 ا�شتورد  ا�أردن  اأّن  واكد 

األ���ف جرعة،   180 ال��ع��ام احل���ايل، وزع منها 

للقطاع  ت�شليمها  �شيجري  األ��ف جرعة  و47 

القطاع  ت�شليم  ج��رى  اأن���ه  م�شيًفا  اخل��ا���ص، 

األ���ف ج��رع��ة، وامل��ج��م��وع   20 اخل��ا���ص �شابقا 

النهائي يقرتب من 300 األف جرعة، مطالبا 

ال�شركات العاملية توفري مطاعيم زيادة.

توفري  �شيجري  اأن���ه  اإىل  ع��ب��ي��دات  ول��ف��ت 

اأي ما يكفي  مطاعيم �أك��رث من 20 باملئة، 

مليونني و200 األف مواطن، واأن التاأمينات 

ال��ع��ام��ة احل��ك��وم��ي��ة تغطي م��ر���ش��ى ف��ريو���ص 

كورونا، موؤكًدا توفري الثلجات يف حمافظات 

املطاعيم بدرجة حرارة  اململكة كافة حلفظ 

80 حتت ال�شفر. واأو�شح اأن الوزارة �شت�شع 
معتمدا  ���ش��ح��ي��ا  م���رك���زا   20 يف  ال��ث��لج��ات 

العمل  واأن  اململكة،  حمافظات  يف  للتطعيم 

جار لتوفري املزيد من الثلجات بحيث تكون 

جميع املراكز ال�شحية يف اململكة مزودة بهذه 

الثلجات خلل اأ�شابيع.

االنباط-عمان

ق������ال ال����ن����اط����ق ا�ع������لم������ي ل����دائ����رة 

اجل��م��ارك ان ك���وادر اجل��م��ارك ا�أردن��ي��ة  

ال���ع���ام���ل���ة يف م���دي���ري���ة ج���م���رك ال��ع��ق��ب��ة 

مت��ك��ن��ت م��ن ���ش��ب��ط خ��ط��اً �ن��ت��اج املع�شل  

خم��ال��ف ل���ق���رار جم��ل�����ص ال�������وزراء ال���ذي 

واإن���ت���اج  ت�����ش��ن��ي��ع  اآ�ت  ا����ش���ت���رياد  ي��ن��ظ��م 

ال�شجائر واملع�شل و مدخلت انتاجها.

واأ�����ش����اف ال��ن��اط��ق ا�ع���لم���ي ان����ه مت 

حت��وي��ل ا�م���ر ل��ل��ن��ائ��ب ال��ع��ام اجل��م��رك��ي 

�جراء املقت�شى القانوين. 

دائ������رة  ان  ب����ال����ذك����ر  اجل�����دي�����ر  وم������ن 

اجل����م����ارك ت��ع��م��ل ب��ا���ش��ت��م��رار ل��ت��ح�����ش��ني 

كافة  يف  العاملة  ك��وادره��ا  اأداء  وتطوير 

املواقع �شمن اأحدث ا�أ�شاليب والتقنيات 

امل��ع��ت��م��دة ع���امل���ي���اً، وت���ب���ذل ك��اف��ة اجل��ه��ود 

وال���ط���اق���ات مل��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب وال��غ�����ص 

التجاري؛ لتحقيق اأهداف الدائرة والتي 

الوطني  ا�ق��ت�����ش��اد  ح��م��اي��ة  �شمنها  م��ن 

وح��م��اي��ة امل��واط��ن��ني م��ن امل����واد اخل��ط��رة 

واملقلدة.

الثالثاء  29/ 12 / 2020
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االنباط-عمان

للمرحلة  ط��اب��ي��ة  ف���رق  ���س��ت��ة  ت���أه��ل��ت 

الع�ملية  برايز  ه�لت  م�س�بقة  يف  النه�ئية 

خال  وذل��ك  الأردن��ي��ة  الأمل�نية  ب�جل�معة 

الذي  النه�ئية  قبل  املرحلة  حتكيم  حفل 

ال��ط��ل��ب��ة بح�سور  ����س���وؤون  ع���م����دة  ن��ظ��م��ت��ه 

وجل�ن  اخل�س�ونة  رائ��د  الدكتور  عميده� 

ال��ت��ح��ك��ي��م واع�������س����ء ال��ف��ري��ق ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 

للم�س�بقة على م�ستوى الردن وعددا من 

والطلبة. ال�سيوف 

واأ�����س�����ر اخل�������س����ون���ة يف ك��ل��م��ة ل���ه اىل 

اه��م��ي��ة امل�����س���ب��ق��ة واحل����ج���ة املُ��ل��ح��ة خللق 

وت���ف���ع���ي���ل ح��������س���ن����ت اع����م�����ل لح��ت�����س���ن 

اإىل  ال�سب�بية وحتويله�  البداعية  الفك�ر 

م�س�ريع على اأر�ض الواقع، م�سيداً بجهود 

خال  ال��دوؤوب  وعمله  التنظيمي  الفريق 

الأ�سهر ال�س�بقة وعلى اعلى امل�ستوي�ت.

ك��م��� ع����رت اخل���ب���رة يف جم�����ل ري�����دة 

فخره�  م��دى  ع��ن  �سه�بي  م��ن��ى  الأع��م���ل 

العمل  م��راح��ل  مبينًة  امل�����س���رك��ة،  ب���ل��ف��رق 

ال���ت���ي م���ر ب��ه��� ال��ط��ل��ب��ة ل�����س��ق��ل الأف���ك����ر 

املن�ف�سة  م�ستوى  اإىل  لت�سل  وامل�����س���ري��ع 

الع�ملية.

م�����ن ج���ه���ت���ه���� اأث�����ن�����ت م��ن�����س��ق��ة احل�����رم 

اجل����م���ع���ي ل��ل��م�����س���ب��ق��ة ال���ط����ل���ب���ة ����س����رة 

وامل�س�ركني  املنظمني  جهود  على  الزبيدي 

ليكون  ل��ه��م  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م���دة  ودع���م 

لهم   دور وم�س�همة يف تغير الع�مل نحو 

الف�سل.

ت��ق�����س��ي��م جل����ن  امل����رح����ل����ة  خ������ال  ومت 

ال��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ي ت����أل���ف���ت م���ن م��وؤ���س�����س��ني 

واأ�����س����ح�����ب ����س���رك����ت واب����ت����ك�����رات داع���م���ة 

لل�سب�ب والإبداع، ب�لإ�س�فة اإىل اأك�دمييني 

متخ�س�سني اإىل ثاثة جمموع�ت لتقييم 

ه�لت  م�س�بقة  حتدي  يف  الطلبة  م�س�ريع 

برايز للع�م 2021 وهو الأمن الغذائي.

حيث ت�أهلت �ستة فرق من اأ�سل ثم�نية 

فريق  وه���م:  النه�ئية  امل��رح��ل��ة  اإىل  ع�سر 

»روب����وت����ي����ك« ال���ت���ي ت���ق���وم ف��ك��رت��ه��م ع��ل��ى 

عملية  يف  ال�سطن�عي  ال��ذك���ء  ا�ستخدام 

اآند بي�سز« والذي  الزراعة، وفريق »بيت�ض 

اىل  الغذائية  املخلف�ت  حتويل  اىل  يهدف 

خمتلفة،  الي�ت  طريق  عن  طبيعي  �سم�د 

على  يقوم  والذي  ف�رمز«  »م��ودرن  وفريق 

اأح���دث  ت�����س��ت��خ��دم  راأ���س��ي��ة  م����زارع  ت�سميم 

ط�����رق ال�����زراع�����ة واإدم�����ج����ه����� يف ال��ب��ي��وت 

اي  ويف  ال����زراع����ة  ���س��خ�����ض  لأي  ل��ي��ت�����س��ن��ى 

مك�ن. 

ب���لإ���س���ف��ة اإىل ف��ري��ق »راي����ت ت��و اي��ت« 

ت�سنيع  ح����ول  ف��ك��رت��ه  مت���ح���ورت  وال�����ذي 

ال�����س��م���د ال��ط��ب��ي��ع��ي م���ن خ����ال ع��م��ل��ي���ت 

الغذائية،  املخلف�ت  من  كيم�ئية  هند�سية 

ت�سميم  ح��ول  اين�س�يكلوفودي�«  و«ف��ري��ق 

م���ك��ي��ن���ت ت��ع��ن��ى ب��ج��م��ع خم��ل��ف���ت ال��غ��ذاء 

امل��خ��ل��ف���ت اىل غ���ز طبيعي  وحت��وي��ل ه��ذه 

الذي  »افلح«  فريق  واأخ��را  اأي�س�،  و�سم�د 

ي��ع��م��ل ع��ل��ى رب���ط امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ب���أ���س��ح���ب 

امل�������زارع وامل�����زارع�����ني م���ن خ����ال ت��ط��ب��ي��ق 

الذكية. للهواتف 

ال��ن��ه���ئ��ي��ة  ال��ت�����س��ف��ي���ت  اأن  اىل  ُي�������س����ر 

ل��ل��م�����س���ب��ق��ة ���س��ت��ق���م ي����وم ال�����س��ب��ت امل��ق��ب��ل 

لت�س�رك بعده� يف الت�سفي�ت على م�ستوى 

اململكة.

االنباط- عمان

الف�يز  اأكد رئي�ض جمل�ض العي�ن في�سل   

رف�����س��ه الع���ت���داء ع��ل��ى اي م��واط��ن حت��ت اي 

مثل  ا�ستغال  رف�سه  ال��وق��ت  وب���ذات  م���رر، 

لن�سيجن�  لاإ�س�ءة  والق�س�ي�،  احل��وادث  هذه 

حل�لة  ق��وة  عن�سر  ي�سكل  ال��ذي  الجتم�عي 

المن وال�ستقرار التي نعي�سه�.

ام�������ض، ح���ول  ت�����س��ري��ح���ت ���س��ح��ف��ي��ة  ويف 

ح�����ل����ة الع�����ت�����داء ع���ل���ى ال�������س���ي���دة الردن����ي����ة 

واب��ن��ت��ه��� يف ال�������س����رع ال���ع����م، ق�����ل ال��ف���ي��ز ان 

قيمن�  مي��ث��ل  ول  م���رف���و����ض  الع����ت����داء  ه����ذا 

واخ��اق��ن��� وت��ق���ل��ي��دن���، ل��ك��ن ب���ذات ال��وق��ت ل 

يجوز ا�ستغال هذه احل�لة املعزولة لإحداث 

ب�سرورة  وط�لب  جمتمعن�.  داخ��ل  الفو�سى 

ب���ل��ق��ب�����ض  ق��ي���م اجل���ه����ت ذات الخ��ت�����س������ض 

ع���ل���ى ال����س���خ��������ض امل���ع���ت���دي���ن ع���ل���ى ال�����س��ي��دة 

واب��ن��ت��ه���، وال���س��خ������ض ال���ذي���ن اع���ت���دوا على 

الروابط  ومق�ر  والدواوين  الع�مة  املمتلك�ت 

املعزولة  الجتم�عية، م�ستغلني هذه احل�دثة 

مرجعية  ه��و  ال��ذي  الق�س�ء،  اىل  وحتويلهم 

اجلميع عند الختاف.

العبث  م��رر  اي  نرف�ض حت��ت  ان��ن���  وق����ل 

او  كبرة  فئة  اي  قبل  من  املجتمعي،  ب�أمنن� 

�سغرة مهم� ك�نت ال�سب�ب والدوافع، فنحن 

الردن���ي���ني،  ووع����ي  اهلل  وب��ف�����س��ل  الردن  يف 

على  زلن�  وم�  كن�  اله��سمية،  قي�دتن�  وحكمة 

الدوام نفتخر بح�لة المن وال�ستقرار التي 

الجتم�عي. ن�سيجن�  نعي�سه� ومت��سك 

التي  وال��ت��ح��دي���ت  ال���ظ���روف  »ان  وا����س����ف 

امل�سلحة  تغليب  اىل  جميع�  تدفعن�  به�  من��ر 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي���، واحل���ف����ظ ع��ل��ى مت������س��ك��ن��� 

العبث  يح�ول  من  لكل  والت�سدي  ووحدتن�، 

اخلط�ب  وب��ث  العنف  اىل  ال��دع��وة  او  بثوابت�، 

القليمي والعن�سري واجلهوي، ف�من الوطن 

اجلميع  ع�تق  على  تقع  م�سوؤولية  وا�ستقراره 

ا�ستثن�ء، ب�عتب�ره بيتن� ومظلتن�«. دون 

ت�أ�سي�ض  ومنذ  الردن  يف  انن�  الف�يز  وق���ل 

ال����دول����ة الردن�����ي�����ة، ع�����س��ن��� يف ه����ذا ال���وط���ن 

�ستى  وم��ن  الج��ت��م���ع��ي��ة  مكون�تن�  مبختلف 

متم��سكة  واح����دة  وح���دة  وامل��ن���ب��ت،  ال���س��ول 

جت��م��ع��ن��� امل���ح���ب���ة والوا�������س������ر الج��ت��م���ع��ي��ة 

القوية، فك�نت عاق�تن� على الدوام، را�سخة 

املعزولة،  وق��وي��ة، لذلك وام���م ه��ذه احل���دث��ة 

كلمة  �سواء،  كلمة  اىل  نكون  م�  اح��وج  فنحن 

للوطن،  والعط�ء  املحبة  على  دائم�  جتمعن� 

والولء لقي�دة اله��سمية .

نرف�ض  ف�إنن�  املنطلق  ه��ذا  »وم��ن  وا�س�ف 

الق�نون  عن  خ�رجة  مم�ر�س�ت  من  جرى  م� 

ع��ق��ب احل����دث���ة، وخ����رج���ة اي�����س��� ع���ن قيمن� 

ال��ع�����س���ئ��ري��ة ال��ن��ب��ي��ل��ة وع����دات���ن���� وت��ق���ل��ي��دن��� 

واعرافن�، لذا اوؤكد على �سرورة الحتك�م اىل 

الق�نون فهو الذي يحفظ احلقوق وي�سونه�، 

ال��ق��وان��ني على  ت��ط��ب��ي��ق  وادع����و اىل ����س���رورة 

ال��ط��ري��ق ع��ل��ى كل  اجل��م��ي��ع وب��ع��دال��ة، لقطع 

الجتم�عي«. ب�سلمن�  ع�بث 

االنباط- عمان

 ان��ت��خ��ب��ت جل����ن جم��ل�����ض ال���ن���واب ال��دائ��م��ة 

منف�سلة  اجتم�ع�ت  يف  وم��ق��رري��ه���،  روؤ���س���ءه��� 

رئي�ض  ن�ئبي  برئ��سة  الثنني  ام�ض  ومتت�بعة، 

جم��ل�����ض ال���ن���واب ، اح���م���د ال�����س��ف��دي، وه��ي��ث��م 

زي�دين.

واخت�رت اللجنة الق�نونية، الدكتور حممد 

ال���ه���الت رئ��ي�����س���ً، و���س���ل��ح ال��وخ��ي���ن م��ق��رراً، 

رئي�س�ً  منرالعب�دي  الدكتور  امل�لية،  واللجنة 

خر  الدكتور  من�ف�سه  ح�س�ب  على  ب�لنتخ�ب 

ابو �سعيليك، كم� اخت�رت اللجنة امل�لية �سرار 

احلرا�سي�ض مقررا له�.

وال�ستثم�ر،  القت�س�د  جلنة  برئ��سة  وف���ز 

الن�ئب خ�لد ابو ح�س�ن بعد تن�ف�سه مع الن�ئب 

جعفر  الن�ئب  انتخب  كم�  الب�ستنجي،  خ���ل��د 

من�ف�سه  ح�س�ب  على  للجنة،  م��ق��ررا  رب���ب��ع��ة، 

ال�سوؤون  جلنة  اع�س�ء  وت��واف��ق  حين�.  خ��ل��دون 

رئي�س�ً،  ب���ولد،  م��رزا  الن�ئب  على  اخل���رج��ي��ة 

ب�لنتخ�ب،  ف���ز  بينم�  م��ق��ررا،  م��دان���ت  وامي��ن 

الن�ئب علي الطراونة برئ��سة اللجنة الإدارية 

�سرار  هم  ن��واب  اأرب��ع��ة  للموقع  تر�سح  اأن  بعد 

ال�سلول،ا�س�فة  خ�لد  ال�سوحة،  را�سد  ال��داود، 

اخلايلة  اأح��م��د  الدكتور  ف���ز  كم�  للطراونة، 

مبوقع مقرر اللجنة الإدارية.

وال�سب�ب،  التعليم  جلنة  اع�����س���ء  وان��ت��خ��ب 

ال��دك��ت��ور ب���ال امل��وم��ن��ي رئ��ي�����س���ً، ع��ل��ى ح�س�ب 

املراعية،  توفيق  الدكتور  الن�ئبني،  من�ف�سيه 

وال���دك���ت���ور زه����ر ال�����س��ع��ي��دي��ن، ك��م��� ان��ت��خ��ب��وا 

تن�ف�سه مع  ب��ع��د  م��ق��ررا،  اب����داح  ع��ط���  ال��ن���ئ��ب 

ابو  والدكتور حممد  الغرابلي،  روعة  الن�ئبني 

�سعيليك.

وف�����ز ال��ن���ئ��ب ع��م��ر ال���زي���ود ب��رئ������س��ة جلنة 

ال���ت���وج���ي���ه ال����وط����ن����ي والإع����������ام وال���ث���ق����ف���ة، 

عمر  الن�ئب  من�ف�سه،  ح�س�ب  على  ب�لنتخ�ب 

على  اللجنة  اع�����س���ء  ت��واف��ق  فيم�  العي��سرة، 

الن�ئب امغر الهمان مقرراً للجنة.

ال�سحة  رئ������س��ة جل��ن��ة  ان��ت��خ���ب���ت  وف�����ز يف 

وال��ب��ي��ئ��ة، ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال�����س��راح��ن��ة، على 

وبعد  ح���داد،  ف��ري��د  ال��دك��ت��ور  من�ف�سه  ح�����س���ب 

ت��واف��ق  ال��دك��ت��ور وائ����ل رزوق، ف��ي��م���  ان�����س��ح���ب 

كري�س�ن  تي�سر  الدكتور  على  اللجنة  اع�س�ء 

للجنة. مقرراً 

وان���ت���خ���ب اع�������س����ء جل��ن��ة ال����زراع����ة وامل���ي����ه 

بعد  رئي�س�ً  العاقمة  حممد  الن�ئب  والب�دية، 

تن�ف�سه مع الن�ئب علي الغزاوي، فيم� توافقوا 

على الن�ئب ن�جح العدوان مقرراً.

وانتخبت جلنة العمل والتنمية الجتم�عية 

رئي�س�ً  احلرا�سي�ض،  ح�سني  الن�ئب  وال�سك�ن، 

ب��ع��د ت��ن���ف�����ض م���ع ال��ن���ئ��ب��ني ن����واف اخل���وال���دة 

الن�ئب  ان�����س��ح���ب  وب��ع��د  ي��ح��ي��ى،  اب��و  و�سليم�ن 

امل��ق��رر  ال�����س��ط��ن���وي، بينم� ف���ز مب��وق��ع  حم��م��د 

من�ف�سه  ح�س�ب  على  ال�سمور  ���س���مل  ال��ن���ئ��ب 

الن�ئب  ب�لقرعة  وف���ز  النعيم�ت.  عيد  الن�ئب 

زي��د ال��ع��ت��وم، ب��رئ������س��ة جل��ن��ة ال��ط���ق��ة وال���روة 

الن�ئب  مع  الأ�سوات  يف  ت�س�ويه  بعد  املعدنية، 

علي اخلايلة، وانتخب اع�س�ء اللجنة الن�ئب 

ع��ب��د اهلل ع����واد م���ق���رراً ل��ل��ج��ن��ة، ع��ل��ى ح�����س���ب 

وانتخب  ال��ع��ج���رم��ة.  ف��را���ض  ال��ن���ئ��ب  من�ف�سه 

اع�����س���ء جل��ن��ة ال�����س��ي���ح��ة والث������ر واخل���دم����ت 

ال���ع����م���ة، ال��ن���ئ��ب ع��ب��ي��د ي������س��ني رئ��ي�����س���، بعد 

ت��ن���ف�����س��ه م���ع ال���ن����ئ���ب ع��ب��د ال�������س���ام ذي����ب����ت، 

ك��م��� ان��ت��خ��ب��وا ال��ن���ئ��ب ���س���مل ال��ع��م��ري م��ق��رراً، 

ب��ع��د ت��ن���ف�����س��ه م��ع ال��ن���ئ��ب م���ج��د ال��روا���س��دة. 

وحقوق  الع�مة  احل��ري���ت  جلنة  برئ��سة  وف���ز 

الإن�س�ن، الن�ئب رائد الظهراوي، بعد التن�ف�ض 

مع الن�ئب ب�س�م الف�يز، يف حني توافق اع�س�ء 

مقرراً.  القط�ونة  اأحمد  الدكتور  على  اللجنة 

وحقوق  الع�مة  احلري�ت  جلنة  اع�س�ء  واخت�ر 

على  رئي�س�ً  ال��ظ��ه��راوي  رائ��د  الن�ئب  الإن�����س���ن 

ف�ز  فيم�  الف�يز،  ب�س�م  الن�ئب  من�ف�سه  ح�س�ب 

اأحمد  الدكتور  الن�ئب  ب�لتزكية  املقرر،  مبوقع 

حممد  ال��ن���ئ��ب  ب�لتزكية  ف���ز  كم�  ال��ق��ط���ون��ة. 

والن�ئب  فل�سطني  جلنة  برئ��سة  ال��ظ��ه��راوي 

ح������زم امل���ج����يل م���ق���ررا ل���ه����. وارج�������أ امل��ج��ل�����ض 

ب�سبب  ال���س��رة  و���س��وؤون  امل���راأة  جلنة  انتخ�ب�ت 

ع���دم اك��ت��م���ل ال��ن�����س���ب ال��ق���ن��وين. وا���س��ت��ذك��ر 

احمد  ال��ن��واب  جمل�ض  لرئي�ض  الول  ال��ن���ئ��ب 

ال�����س��ف��دي واع�����س���ء جل��ن��ة ف��ل�����س��ط��ني، من�قب 

ال�سعود،  يحيى  املرحوم  ال�س�بق  اللجنة  رئي�ض 

وقراأوا الف�حتة على روحه. 

االنباط-عمان

ه�س�م  ال��د���س��ت��وري��ة  املحكمة  رئ��ي�����ض  ت�سلم   

اأمن�ء  جمل�ض  رئي�ض  من  الثنني،  ام�ض  التل، 

امل���رك���ز ال��وط��ن��ي حل���ق���وق الن�������س����ن ال��دك��ت��ور 

ال�سنوي  التقرير  من  ن�سخة  الغرايبة،  ارحيل 

 2019 ل��ع���م  حل���ل��ة ح��ق��وق الن�����س���ن يف الردن 

عاء  الن�س�ن  حلقوق  الع�م  املفو�ض  بح�سور 

العرموطي. الدين 

واكد التل، ان املحكمة تنظر ب�هتم�م كبر 

وطنية  جهة  من  ي�سدر  ال��ذي  التقرير،  لهذا 

التع�ون بني  م�ستقلة وحم�يدة، وذلك لتعزيز 

حلقوق  الوطني  وامل��رك��ز  الد�ستورية  املحكمة 

الغرايبة  الدكتور  الن�س�ن. من جهته، عر�ض 

امل���ح����ور ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ت��ق��ري��ر وال������دور ال���ذي 

الإن�س�ن،  حقوق  جم���ل  يف  امل��رك��ز  ب��ه  ي�سطلع 

�سمن  وال�سك�وى  الطلب�ت  مع  التع�مل  واآلية 

الق�نون. اأ�س�ض 

 الفايز: نرفض المساس بالنسيج االجتماعي والقضاء هو المرجعية

 لجان النواب الدائمة تنتخب رؤساءها والمقررين

رئيس المحكمة الدستورية 
يستلم التقرير السنوي لحالة 

حقوق االنسان لعام 2019

الثالثاء    29  /  12  / 2020

 تأهل ستة فرق طالبية لنهائي هالت برايز بالجامعة 
األلمانية األردنية

املحلي

على  طرب�ً  ونرتاق�ض  ِرقة،  بكل  ويخرتقه  ع�ملن�  اإىل  اأحدهم  يت�سلل  اأن  ويحُدث 

ون��ذوب  بنظرة،   احل��ب  �ُسب�ت  من  ون�ستيقظ  ِدق��ة.  بكل  قلوبن�  دق���ت  عزفتُه  ايق�ٍع 

الهوى  بحر  يف  وننجرف  الع�سق،  م��ذاق  يف  ذل��ك  بعد  ونثمل  غ��م��رة.  تليه�  بلم�سة 

ويف  الإحرتاق،  حد  امل�س�عر  لهيب  من  ونقرتب  حدودن�  فنتن��سى  ال�سوق.  ويغمرن� 

ب�لإختن�ق.  ن�سعر  الُبعد 

الأم����ن،  ���س��ط  اإىل  و�سلن�  ق��د  ب���أن��ن���  ونعتقد  توقع�تن�  �سقف  ن��رف��ع  اأن  وي��ح��دث 

فوات  بعد  لندرك  ب�خلذلن.  لحق�ً  ون�سعر  التف��سيل  من  العديد  ب�لقرب  فتغيب 

اأو رمب� هي ذنب يك�د  اأنف�سن�،  اأن ثقتن� ك�نت اأكر خطيئة اقرتفن�ه� يف حق  الأوان 

اأو�سلن�  الذي  ال�سدق  من  اله�ئل  الكم  بهذا  نع�سق  اأن  لن�  ك�ن  فكيف  ُيغتفر.  ل  اأن 

يطبق  ب�ت  الذي  الوجع  ننزع  اأن  ب��ستط�عتن�  وهل  والتقدي�ض؟  العب�دة  درجة  اإىل 

انك�سر من كري�ئن�؟  م�  اأن نرمم  لن�  قلوبن�، وهل  ويوؤمل  اأنف��سن�،  على 

فخ  يف  ال��وق��وع  م��ن  وال��ره��ب��ة  الأول،  احل��دث  بتف��سيل  العي�ض  يف  الرغبة  وب��ني 

ال��وف��ى؟  اأح��ي���ء م��ن زم��ن  اأن نت�س�ئل… ه��ل م��� زال ه��ن���ك  ال��ث���ين، لب��د  احل���دث 

» �سرمدّية احلب« ؟  ُي�سمى ب  الود ؟ هل يوجد حق�ً م�  ي�سونون العهد ويحفظون 

زلن�  م���  ال��ذب��ول،  ح���ل��ة  اإىل  بن�  وو���س��ل��ت  عزميتن�،  ه��زم��ت  ال��ت��ي  اخل�س�ئر  رغ��م 

بعقانية  التفكر  فلنبداأ  ال�سغف.  عن  بحث�ً  الواقع  ق�نون  على  التط�ول  نح�ول 

جمرد  هم  حولن�  من  اأن  بحقيقة  ونعرتف  امل�س�عر.  �سذاجة  عن  البعد  كل  بعيداً 

مراحل يف حي�تن� لي�ض اأكر. ويجب اأن نعرتف اأي�س�ً ب�أنن� جزءاً ل يتجزاأ من هذه 

م�،  وق��ٍت  يف  م���،  �سخ�ٍض  حي�ة  يف  مرحلة  ب�أنن�  يوم�ً  ت�سنيفن�  مت  فرمب�  احلك�ية، 

دفٍة م�، يف ظرٍف م�…! �سُ

إيناس أبو شهاب 

سرمدّية الحب 

 الفوسفات: فوز الشركة الهندية 
األردنية للكيماويات بالميدالية الذهبية 

)IFA( من منظمة األسمدة العالمية

 206 مستثمرين يحصلون على الجنسية 
االردنية منذ تشرين االول 2019

 رئيُس جامعة األميرة سمية 
للتكنولوجيا يعرُض حصادات إنجاز 2020

االنباط- عمان

  ح�����س��ل��ت ال�����س��رك��ة ال��ه��ن��دي��ة الأردن����ي����ة 

ل��ل��ك��ي��م���وي���ت، امل��م��ل��وك��ة ب���ل��ك���م��ل ل�����س��رك��ة 

امليدالية  على  الأردن��ي��ة،  الفو�سف�ت  من�جم 

الأ�سمدة  منظمة  من   2020 ل�سنة  الذهبية 

ال�����س��ام��ة  جم������ل  يف   ،)IFA( ال���ع����مل���ي���ة 

وال�سحة املهنية واإدارة البيئة.

  وت��ع��ت��ر اجل����ئ���زة، ال��ت��ي اط��ل��ق��ت مب��ب���درة 

اأرف����ع اجل��وائ��ز  2019، م��ن  م��ن امل��ن��ظ��م��ة ع����م 

الف�ئزين  الع�����س���ء  ت��ك��رمي  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وامل��ت��م��ي��زي��ن يف جم�����ل ال�����س��ام��ة وال�����س��ح��ة 

الط�قة  م�س�در  وادارة  البيئة  وحم�ية  املهنية 

وا�ستدامته� و تقليل انبع�ث الغ�زات الدفيئة.

عن  �سحفي،  بي�ن  يف  ال�سركة  واع��رب��ت    

ف��ي��ه��� لتحقيق  ال��ع���م��ل��ني  ت��ق��دي��ره��� جل��ه��ود 

ال��ك��ب��ر، وال����ذي ج����ء نتيجة  ه���ذا الإجن������ز 

لل���ت���زام���ه���م ب��ت��ط��ب��ي��ق م���ع����ي���ر ال�����س��ام��ة 

وال�سحة املهنية والدارة البيئية، وامل�س�همة 

يف ا����س���ت���دام���ة ال��ع��م��ل وف����ق اأع���ل���ى امل��ع���ي��ر 

املعتمدة.

442 ع�سو  7 �سرك�ت من اأ�سل    يذكر اأن 

�سنفت   ،2020 ل��ل��ع���م  امل��ن��ظ��م��ة  يف  م�����س��ج��ل 

ال�سن�عية  الإدارة  يف  ع�ملية  �سرك�ت  ك�أف�سل 

يف  الدولية  للمع�ير  وتطبيقه�  للتزامه� 

هذه املج�لت.

االنباط- عمان

 ق����ل رئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م���ر ب���ل��وك���ل��ة 

امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ف����ري����دون ح���رت���وق���ة، ان ع����دد 

ت�ريخ  الأردنية من  احل��سلني على اجلن�سية 

ت�ريخه  ولغ�ية   ،2019 ع���م  الول  ت�سرين   2

عربية  ج��ن�����س��ي���ت  م��ن  م�ستثمرين   206 ب��ل��غ 

واأج��ن��ب��ي��ة م��ت��ن��وع��ة، ف��ي��م��� ل ي���زال ه��ن���ك 30 

طلب� قيد الدرا�سة.

وذكر بي�ن للهيئة ام�ض الثنني، ان حجم 

مب��سر  اأث��ر  له�  ك���ن  املمنوحة  ال�ستثم�رات 

على القت�س�د الوطني و�سل اإىل 867 مليون 

دولر،  ملي�ر   1،221 ي��ع���دل  م���  اردين،  دي��ن���ر 

واك��د  ع���م��ا.   7326 اإىل  ي�سل  عم�لة  وب��ع��دد 

امل�ستثمرين احل��سلني على  اأن عدد  حرتوقة 

م�ستثمر   200 اإىل  و���س��ل  الأردن��ي��ة  اجلن�سية 

 854 كم�سروع ق�ئم بحجم ا�ستثم�ر ي�سل اإىل 

مليون دين�ر، ومن خال اإيداع وديعة و�سراء 

5 بحجم  امل�ستثمرين  �سندات خزينة بلغ عدد 

ع��دد  بينم�  م��ل��ي��ون،   12 اإىل  ي�����س��ل  ا���س��ت��ث��م���ر 

من  اجلن�سية  ع��ل��ى  احل������س��ل��ني  امل�ستثمرين 

ع��ن م�ستثمر  ع��ب���رة  ك���ن  اأ�سهم  ���س��راء  خ��ال 

اإىل مليون دين�ر  ا�ستثم�ر ي�سل  واحد بحجم 

تقدمت  التي  اجلن�سي�ت  ان  واأ���س���ف  اأردين. 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اجل��ن�����س��ي��ة الأردن���ي���ة مق�بل 

ال�سورية،  الأردن متنوعة، منه�  ال�ستثم�ر يف 

الكندية،  الفنلندية،  الفل�سطينية،  العراقية، 

الب�ك�ست�نية،  الأمركية،  اليمنية،  اللبن�نية، 

الهندية، و �س�نت كيت�ض اآند نيفي�ض.

الأردن������ي������ة  اجل���ن�������س���ي���ة  م����ن����ح  اأن  وب�������ني 

ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن م���ق����ب���ل اإق������م�����ة م�������س����ري���ع 

ا���س��ت��ث��م���ري��ة، ج�����ء ل���غ����ي����ت حت��ف��ي��ز ال��ب��ي��ئ��ة 

الق�ئمة  ال�ستثم�رات  وتوطني  ال�ستثم�رية 

واإيج�د فر�ض عمل لاأردنيني.

االنباط-عمان

 

�سمية  الأم����رة  ج���م��ع��ة  رئ��ي�����ُض      و�سَف 

ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��� الأ����س���ت����ذ ال���دك���ت���ور م�����س��ه��ور 

الرف�عي، الع�م 2020 بع�م الإجن�زات الكبرة 

العزمية  �س�أن  من  اأن  للج�معة، موؤكداً على 

ج�ئحة  واأن  م��ن��ح،  اإىل  قلَب املحن  ال��ق��وي��ة 

ت�سّكل  مل  واإره��س�ته�  تبعي�ته�  بكل  كورون� 

اإ���س���ف��ي��ة  اإل دواف�����ع  اأ����س���رة اجل����م���ع���ة  ل����دى 

كل  على  والتفوق  التميز  من  املزيد  لتحقيق 

الأ�سعدة.

     واأ������س������ف ال����رف�����ع����ي خ�����ال م���وؤمت���ر 

الإعام  و�س�ئل  عن  ممثلون  ح�سره  �سحفي 

امل��رئ��ي��ة وامل�����س��م��وع��ة وامل���ك���ت���وب���ة، ا���س��ت��ع��ر���ض 

ف��ي��ه اأب����رز ت��ل��ك الإجن�������زات، اإن ه���ذا ال��ن��ج���ح 

وتوجيه�ت  روؤى  �سي�ق  يف  ي���أت��ي  ال�ستثن�ئي 

بنت  �سمية  الأم����رة  امل��ل��ك��ي  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب��ة 

احل�������س���ن رئ���ي�������ض جم��ل�����ض اأم����ن�����ء اجل����م���ع���ة، 

و���س��ع��ي��ه��� احل��ث��ي��ث ل��و���س��ع اجل���م��ع��ة يف ب���وؤرة 

الع�ملية. التن�ف�سية 

اجل�معة  ح�سول  اأن  الرف�عي،          وق�ل 

على النجوم اخلم�ض يف جميع حم�ور التقييم 

ال���ع����مل���ي  QS Stars Rating يتوج 

م��رح��ل��ة ه���م��ة يف م�����س��رة اجل���م��ع��ة، اإذ اأن��ه��� 

ح�سلت  التي  الأردنية  اجل�مع�ت  من  الأوىل 

امل���ت���درج���ة، من  امل�����رور مب��راح��ل��ه  ع��ل��ي��ه دون 

يف  والأوىل  اخل���م�������ض،  اإىل  جن�����وم  ال����ث����اث 

اخلم�ض  ال��ن��ج��وم  على  حت�سل  ال��ت��ي  املنطقة 

لكل حمور من حم�ور التقييم.

اجل�معة  وبح�سول  اأنه،  الرئي�ض  وبنّي       

ت���ري��خ  يف  الأوىل  ت��ك��ون   ،AACSB على

2% من  اجل����م���ع����ت الأردن����ي����ة وواح������دة م���ن 

ج����م���ع����ت ال���ع����مل خ������رج ال����ولي�����ت امل��ت��ح��دة 

جميع  لتغدو  العتم�د،  هذا  تن�ل  الأمريكية 

اأمريكي�. كلي�ت اجل�معة معتمدًة اعتم�داً 

ب��نّي  ال��ع��ل��م��ي،  ال��ب��ح��ث         وعلى ���س��ع��ي��د 

الأول  امل��رك��ز  اأن اجل���م��ع��ة ح��ق��ق��ت  ال��رئ��ي�����ض 

الت�سنيف  حملي�ً، ولثاث �سنوات متت�لية يف 

 15 وامل��رك��ز   ،QS 2021 للج�مع�ت  ال��ع��رب��ي 

عربي�ً يف معي�ر عدد الأوراق البحثية املن�سورة 

عددا  �سنت  واأنه�  تدري�سية،  هيئة  ع�سو  لكل 

البحث  مب�ستوى  الن�ه�سة  الت�سريع�ت  م��ن 

ت��واك��ب  وال��ت��ي  للب�حثني،  وامل��ح��ف��زة  العلمي 

املوؤمترات  ح�سور  كدعم  الع�ملية،  التوجه�ت 

الع�ملية، ومنح اإج�زة التفرغ العلمي، وتقدمي 

وا�ستقط�ب  ال��ع��ل��ي���،  ال��درا���س���ت  لطلبة  م��ن��ح 

اأع���������س�����ء ال���ه���ي���ئ���ة ال���ت���دري�������س���ي���ة وال���ط���ل���ب���ة 

اُختَر  فقد  امل�س�ر  لهذا  وكنتيجة  املتميزين، 

2% من  اأف�����س��ل  ب���ح��ث���ن م��ن اجل���م��ع��ة �سمن 

ق�عدة  ح�سب  الع�مل  م�ستوى  على  الب�حثني 

ملوؤ�سرات  املحدثة  العلمية  الب�حثني  بي�ن�ت 

من  ب�حثون  ه�  يعدُّ التي  امل��وح��دة  القتب��ض 

ال��ع���مل��ي��ة  ال��ن�����س��ر  ودار  »���س��ت���ن��ف��ورد«  ج���م��ع��ة 

»ال�سيفر«.
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ما جرى اليوم يف القارة العجوز وكان قد خطط له الإحت��اد الأوروب��ي منذ حوايل 

اإجراءخمطط  وك��ان  الأوروب��ي  والتعاون  الت�ضامن  حتت  اإل  اإدراج��ه  ميكن  ل  �ضهرين 

تكون  اأن  لهم  يعني  م��اذا  الأوروب��ي��ن  املواطنن  ي�ضعر  حتى  الربوباغاندا  من  بنوٍع  له 

اأوروبياً وماذا يعني للدول املن�ضوية حتت علم الإحتاد الأوروبي اأن تكون جزًء من هذا 

الإحتاد.

من  ج���زًء  ت��ك��ون  واأن  ملواطنيها  املكا�ضب  حتقيق  معنيةبكيفية  ك��ان��ت  الإحت���اد  دول 

يفخروا  واأن  الأوروبين  املواطنن  اإ�ضعاد  هو  الوحيد  اإقت�ضادية كبرية همها  منظومة 

بو�ضعهم  ما  كل  عملوا  قد  الأوروب��ي��ون  ال��ق��ادة  واأن  اأوروب��ي��ون  كونهم  من  ذهبوا  اأينما 

للدفاع عن �ضعوبهم واإبعاد �ضبح املر�ض عنهم.

�ضهر  منذ  اأن��ه  حيث  املعركة  هذه  يف  بقوة  ومادياً  اإقت�ضادياً  دخل  الأوروب��ي  الإحت��اد 

اآذار املا�ضي ومنذ بداية اجلائحة خ�ض�ض لدول الإحتاد ما يزيد عن 1500 مليار يورو 

يف  وحيدين  مواطنيها  وبالتايل  الإحت��اد  دول  ي��رك  ل  وك��ي  اجلائحة  ملواجهة  وذل��ك 

مواجهة اجلائحة واأنه بجانبهم دوماً.

واحدة من اأهم قرارت القادة الأوروبين كانت هو تخ�ضي�ض يوم الإحد 27 دي�ضمرب 

 Vaccine اإ�ضم  احلايل ليكون يوم بداية اللقاح يف جميع دول الإحتاد واأطلق عليه 

اليوم  اإن ما حدث  اأور�ضول فاندر لين قالت  الأملانية  الأوروبي  Day،رئي�ضة الإحتاد 
كان �ضيئاأ عظيماً وقالت اإنه يوم تاريخي لأوروبا يف الع�ضر احلديثوهي حملة التطعيم 

الأكرب يف التاريخ �ضواء من حيث عدد الأ�ضخا�ض اأو عدد الدول التي يتم بها التطعيم 

�ضوية ويف نف�ض اليوم.

ل �ضك اأنها كانت حمقة فيما ذهبت اإليه وخا�ضة اإن علمنا اأنه ويف اليوم الأول لبدء 

الإخراقات  بع�ض  حدثت  بعناية،  اإختيارهم  مت  والذي  الأوروبين  للمواطنن  اللقاح 

ل  وه��م  ال�ضيا�ضين  امل�����ض��وؤول��ي��ن  بع�ض  تلقيح  مت  اإذ  الأق��ط��ار  بع�ض  يف  ج���داً  القليلة 

ح�ضب  الأول��وي��ة  اأ�ضحاب  الفرة،  هذه  يف  الأول��وي��ة  �ضاحبة  الأط��راف  �ضمن  يدخلون 

معايري الإحتاد الأوروبي هم العاملن بالقطاع ال�ضحي، كبار ال�ضن واملواطنن الذين 

ح�ضب  ت�ضبح لحقاً  ثم  واجلامعات،  املدار�ض  العاملن يف  اأمر�ضة مزمنة،  يعانون من 

ال�ضن بعد الإنتهاء من الأطراف �ضاحبة الأولوية.

باأي دولة  اإذ ل توجد حمافظة  يف اليوم الأول للتطعيم والذي �ضمل جميع الدول، 

احلملة  م��ن  لليوم  ن�ضيبها  ك��ان  دول��ة  ك��ل  احلملة،  ت�ضملها  مل  الأوروب���ي  الإحت���اد  م��ن 

 500 اإىل   300 ما بن  الإحت��اد  دولة من  كل  �ضت�ضتلم  غٍد  وبعد  10اآلف مطعوم  حوايل 

اأ�ضبوع لي�ضل عدد املطعمن خالل الربع الأول من العام الذي على  األف مطعوم لكل 

الأبواب 15% من الأوروبين وهو ما يعني حوايل 70 مليون ن�ضمة.

الأوروبيون �ضيكونوا فخورين باإنتمائهم لالإحتاد الأوروبي وبالتنظيم الذي حر�ض 

اأموالهم مل تذهب �ضدى بل كانت  اأن  اأن ي�ضعروا  عليه يف كل الدول وعلى الأوروبيون 

جزًء من حملة خ�ض�ضت لراحتهم و�ضالمتهم وقد عوملوا مبنتهى ال�ضفافية والنزاهة 

من قبل حكوماتهم.

م. عدنان السواعير

 27 ديسمبر، يوم 
التطعيم األوروبي

الثالثاء   29/ 12 / 2020 

االنباط- العقبة

 قال رئي�ض غرفة جتارة الأردن رئي�ض غرفة 

القطاعن  اإن  ال��ك��ب��اري��ت��ي  ن��ائ��ل  ال��ع��ق��ب��ة  جت���ارة 

ب�ضكل  تراجعا  العقبة  يف  وال��ت��ج��اري  ال�ضياحي 

حمليا  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  ب�ضبب  ك��ب��ري 

وعامليا.

واأ������ض�����اف ال���ك���ب���اري���ت���ي خ�����الل ل���ق���ائ���ه ام�����ض 

رئي�ض  العقبة  جت���ارة  ق��اع��ة  غ��رف��ة  يف  الث��ن��ن، 

اجل��م��ع��ي��ة الأردن����ي����ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور 

ال���ت���داع���ي���ات وال���ت���اأث���ريات  اأن  ر����ض���ا اخل����وال����دة، 

العقبة  وال��ت��ج��اري يف  ال�����ض��ي��اح��ي  ال��ق��ط��اع  ع��ل��ى 

ط��ال��ت ج��م��ي��ع امل���راف���ق ال�����ض��ي��اح��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة 

وال�ضتغناء  باإغالقها  م��ن��ذرة  مبا�ضرة  ب�����ض��ورة 

احللول  غ��ي��اب  اأن  واو���ض��ح  فيها.  العاملن  ع��ن 

ال��ع��م��ل��ي��ة وال�����ض��ري��ع��ة ���ض��اه��م يف ت�����اأزمي احل��ال��ة 

اأن  اإىل  م�ضريا  العقبة،  يف  والتجارية  ال�ضياحية 

عديدة  �ضنوات  اإىل  يحتاجان  القطاعن  هذين 

لإنعا�ضهما  ج��ذري��ة  ح��ل��ول  و���ض��ع  ع��رب  ل��ل��ت��ع��ايف 

والعودة اإىل و�ضعهما الطبيعي.

ال��دك��ت��ور اخل���وال���دة، بح�ضور  اأ���ض��ار  ب����دوره، 

املقرح  اأن  اإىل  ال�ضياحية،  الفاعليات  من  ع��دد 

بخ�ضو�ضية  للعقبة  ال��ن��ظ��ر  يت�ضمن  ال��رئ��ي�����ض 

ودب��ي  تركيا  يف  ال�ضاحلية  ب��امل��دن  اأ���ض��وة  مطلقة 

خا�ضة  اأف�ضلية  العقبة  منح  اإىل  داعيا  وغريها، 

لبعدها اجلغرايف وتفا�ضيلها املختلفة بالدخول 

واخلروج واملتابعة كمنفذ بحري وحيد للمملكة.

واتفق امل�ضاركون يف اللقاء على اإجراء درا�ضة 

م��ت��ك��ام��ل��ة ع��ن ال��و���ض��ع الق��ت�����ض��ادي وال��ت��ج��اري 

ال��ق��رار  لأ���ض��ح��اب  ي��ق��دم  العقبة  وال�����ض��ي��اح��ي يف 

موؤ�ض�ضات  ج��ه��ود  ���ض��م��ن  امل��ق��ب��ل��ة،  الأي����ام  خ���الل 

اإىل  الن�ضاط  لإع���ادة  اململكة  يف  امل��دين  املجتمع 

امل��دي��ن��ة ال�����ض��اح��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د م���ن اأك����ر امل���دن 

الأردنية ت�ضررا من جائحة كورونا.

االنباط- العقبة

 اف��ت��ت��ح م���دي���ر ا����ض���غ���ال حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة 

املهند�ض رائد اخلوالدة، ام�ض الثنن، طريق 

العقبة اخللفي، امام حركة ال�ضري وال�ضاحنات 

وال�ضهاريج.

وب����ن اخل����وال����دة يف ت�����ض��ري��ح ���ض��ح��ف��ي، ان 

الطريق  ت��اأه��ي��ل  واع���ادة  �ضيانة  اأع��م��ال  ع��ط��اء 

اخل��ل��ف��ي ���ض��م��ل��ت امل�����ض��رب امل��ت��ج��ه اىل امل���وان���ئ 

15 كيلومرا. وبطول 

 950 اىل  و�ضلت  العطاء  قيمة  ان  وا���ض��اف 

ال���ف دي��ن��ار وم���دة ال��ت��ن��ف��ي��ذ 7 اأ���ض��ه��ر م��ن قبل 

م���ق���اول حم��ل��ي، وب���اإ����ض���راف م��دي��ري��ة اأ���ض��غ��ال 

العقبة. حمافظة 

ويذكر ان الطريق اخللفي للعقبة يعد اأكر 

الأردن��ي��ة  امل��وان��ئ  يربط  كونه  حيوية،  ال��ط��رق 

اململكة،  حمافظات  وخمتلف  عمان  بالعا�ضمة 

اإ�ضافة اإىل اأنه يربط الردن بال�ضعودية.

االنباط- عمان

 ال��وط��ن��ي ال���ذي ت��ق��وده ج��م��اع��ة ع��م��ان حل���وارات 

امل�ضتقبل تتو�ضع فقد ان�ضم القطاع ال�ضحي ممثال 

بجمعية امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة اإىل التحالف

مقر  اجتماع عقد يف  ج��اء يف  اجلمعيه  ان�ضمام   

اجلماعة  ح�ضره رئي�ض جمعية امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

ال��دك��ت��ور ف���وزي احل��م��وري واع�����ض��اء جمل�ض ادارت��ه��ا 

احمد  والدكتور  الطراونة  ابراهيم  الدكتور  كل من 

ناق�ض  ا�ضعد و�ضامر اخلف�ض، حيث  ع��دي  و  خطاب  

امل�ضت�ضفيات  بقطاع  حلت  ال��ت��ي  ال����ض���رار  احل�����ض��ور 

بن  التن�ضيق  ���ض��وء  نتيجة  ي��واج��ه��ه  وم���ا  اخل��ا���ض��ة 

القطاع  اعتبار  ع��دم  اىل  ا�ضافة  احلكومة  و  القطاع 

من القطاعات املت�ضررة  من جائحة كورونا موؤكدين 

اه��م��ي��ة وج�����ود حت���ال���ف ي�����ض��م خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات 

وي�ضاهم اعطاء راأيه .

واكد احل�ضور على ان قطاع امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

�ضاهم موؤخرا وخالل جائحة كورونا بتوفري العالج 

من  م��ق��اب��ل��ة  دون  عملت  ال��ت��ي  ال�ضحية  ال���ك���وادر  و 

احلكومة يف امل�ضت�ضفيات العامة و بقية تاخذ اجورها 

لها تلك  تتبع  التي  امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة  ادارات  من 

الكواد وبالرغم من ذلك فر�ضت احلكومة اوامر دفاع 

على  اجربتها  و  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات  عملت  قيدت 

تخ�ضي�ض ا�ضرة و مواد عالجية باه�ضة الثمن لعالج 

ك��ورون��ا وف��ق��ا لت�ضعرية حم���ددة مل تغطي  م��ر���ض��ى 

ن�ضف التكلفة احلقيقية ودون اي ت�ضهيالت جمركية 

او �ضريبية و حتى لدى ال�ضمان الجتماعي . وقالوا 

ك���ورون���ا خف�ضت م��ن املر�ضى  ان���ه وخ����الل ج��ائ��ح��ة 

املتعاجلن يف م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�ض و خ�ضو�ضا 

�ضائح عالجي   750 �ضوى  يدخل  املغربن حيث مل 

منذ بداية جائحة كورونا وهو رقم منخف�ض متاما 

لفتن اىل ان احل��ل هو رف��ع القيود عن اجلن�ضيات 

و  الر�ضوم اجلمارك  و  ال�ضرائب  و تخفي�ض  املقيدة 

تاأجيل اق�ضاط ال�ضمان الجتماعي ا�ضافة اىل وجود 

جهة متخ�ض�ضة �ضاحبة قرار يناق�ض القطاع ال�ضحي 

معها همومه و م�ضاكله.

وا�ضافوا ان هناك تراجعا كبريا يف اأعداد املر�ضى 

الوافدين اإىل اململكة ب�ضبب جائحة كورونا ول ميكن 

اىل  وف��دوا  الذين  للمر�ضى  املتوا�ضع  العدد  مقارنة 

ال�ضابقة  بال�ضنوات  العالج  لتلقي  العام  ه��ذا  الردن 

حيث اأن الأردن كان ي�ضتقبل يف ال�ضنوات املا�ضية اأكر 

من 250 األف مري�ض اأجنبي �ضنويا وهو عدد ل ميكن 

الذين  للمر�ضى  ج��دا  املتوا�ضع  ال��ع��دد  م��ع  مقارنته 

وفدوا اىل الردن هذا العام لتلقي العالج.

تواجه  التي  والتحديات  امل�ضاكل  من  اأن��ه  وبينوا 

ال�ضياحة العالجية عدم توفر ك��وادر �ضحية باعداد 

كافية مدربة على التعامل مع مر�ض كورونا امل�ضتجد 

وباعداد كافية وانتقال عدد كبري منها للعمل لدى 

اإىل  وا���ض��اروا  الخ���رية.  التعيينات  يف  ال�ضحة  وزارة 

ارتفاع الكلف الت�ضغيلية يف قطاع امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

خ��الل اأزم���ة ك��ورون��ا مثل رف��ع �ضريبة ال��دخ��ل على 

القطاع ال�ضحي من 14 % اإىل 21 % اإ�ضافة اىل رفع 

�ضريبة املبيعات على امل�ضتلزمات الطبية من 4 % اإىل 

16 % ا�ضافة اىل ان فاتورة الكهرباء ما تزال تعرفتها 

ا���ض��ع��ار  وارت���ف���اع  امل�ضت�ضفيات  ق��ط��اع  ع��ل��ى  م��رت��ف��ع��ة 

الأدوية، امل�ضتهلكات الطبية والغازات الطبية باملقارنة 

ت�ضكل حتديا كبريا  املناف�ضة  ال��دول  ا�ضعارها يف  مع 

للقطاع يف ظل املناف�ضة ال�ضديدة التي نراها يف الدول 

الخرى.عمان - 

ان�ضمامه  امل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات اخل��ا���ض��ة  ق��ط��اع  اع��ل��ن 

للتحالف الوطني ملراقبة اداء احلكومة الذي ت�ضكله 

جماعة عمان حل��وارات امل�ضتقبل حيث عقد يف مقر 

امل�ضت�ضفيات  جمعية  رئي�ض  �ضم  اج��ت��م��اع  اجل��م��اع��ة 

جمل�ض  واع�ضاء  احلموري  ف��وزي  الدكتور  اخلا�ضة 

ادارتها كل من الدكتور ابراهيم الطراونة والدكتور 

اعلنوا  ا�ضعد  ع��دي  و  �ضامر خف�ض  و  خ��ط��اب  اح��م��د 

وناق�ض احل�ضور   . التحالف  ان�ضمامهم اىل  خالله 

اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات  ب��ق��ط��اع  ح��ل��ت  ال��ت��ي  ال����ض���رار 

ال��ق��ط��اع و  ب��ن  ���ض��وء التن�ضيق  ي��واج��ه��ه نتيجة  وم���ا 

واعتباره  القطاع  �ضمول  ع��دم  اىل  ا�ضافة  احلكومة 

كورونا  جائحة  من  اخ��ريا  املت�ضررة  القطاعات  من 

موؤكدن اهمية وجود حتالف ي�ضم خمتلف القطاعات 

وي�ضاهم اعطاء راأي��ه . واك��د احل�ضور على ان قطاع 

جائحة  وخ��الل  موؤخرا  �ضاهم  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات 

كورونا بتوفري العالج و الكوادر ال�ضحية التي عملت 

دون مقابل من احلكومة يف بع�ض امل�ضت�ضفيات العامة 

و بقية تاخذ اجورها من ادارات امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة 

التي تتبع لها تلك الكواد وبالرغم من ذلك فر�ضت 

امل�ضت�ضفيات  ع��م��ل��ت  ق��ي��دت  دف����اع  اوام�����ر  احل��ك��وم��ة 

ا���ض��رة و م��واد  اخل��ا���ض��ة و اج��ربت��ه��ا على تخ�ضي�ض 

وفقا  كورونا  لعالج مر�ضى  الثمن  باه�ضة  عالجية 

لت�ضعرية حمددة مل تغطي ن�ضف التكلفة احلقيقية 

ودون اي ت�ضهيالت جمركية او �ضريبية و حتى لدى 

وزارة  منها  ت�ضتفيد  ان  .دون  الجتماعي  ال�ضمان 

ال�ضحة وقالوا  جائحة كورونا خف�ضت عدد املر�ضى  

يف م�ضت�ضفيات القطاع اخلا�ض و خ�ضو�ضا املغربن 

منذ  750 مري�ض  �ضوى  الأردن  اإىل  يدخل  حيث مل 

ب��داي��ة ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا وه���و رق���م منخف�ض متاما 

لفتن اىل ان احل��ل هو رف��ع القيود عن اجلن�ضيات 

و  الر�ضوم اجلمارك  و  ال�ضرائب  و تخفي�ض  املقيدة 

تاأجيل اق�ضاط ال�ضمان الجتماعي ا�ضافة اىل وجود 

جهة متخ�ض�ضة �ضاحبة قرار يناق�ض القطاع ال�ضحي 

معها همومه و م�ضاكله.

وا�ضافوا ان هناك تراجعا كبريا يف اأعداد املر�ضى 

الوافدين اإىل اململكة ب�ضبب جائحة كورونا ول ميكن 

اىل  وف��دوا  الذين  للمر�ضى  املتوا�ضع  العدد  مقارنة 

ال�ضابقة  بال�ضنوات  العالج  لتلقي  العام  ه��ذا  الردن 

املا�ضية  ال�ضنوات  يف  ي�ضتقبل  ك��ان  الأردن  اأن  حيث 

اأك��ر من 250 األ��ف مري�ض اأجنبي �ضنويا وه��و عدد 

ل ميكن مقارنته مع العدد املتوا�ضع جدا للمر�ضى 

ال��ع��ام لتلقي العالج. ال��ذي��ن وف���دوا اىل الردن ه��ذا 

حيث �ضاهمت اإجراءات احلكومة وقيودها يف تخفي�ض 

اإعداد املر�ضى القادمن من اخلارج، مما يعني تراجع 

ال�ضياحة العالجيه اإىل الأردن 

قطاع  يف  الت�ضغيلية  الكلف  ارت��ف��اع  اإىل  وا���ض��اروا 

امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة  مثل رفع �ضريبة الدخل على 

القطاع ال�ضحي من 14 % اإىل 21 % اإ�ضافة اىل رفع 

�ضريبة املبيعات على امل�ضتلزمات الطبية من 4 % اإىل 

تزال  ما  التي  الكهرباء  ف��ات��ورة  ان  اىل  ا�ضافة   %  16

وارت��ف��اع  امل�ضت�ضفيات  ق��ط��اع  على  مرتفعة  تعرفتها 

ا�ضعار الأدوي��ة، امل�ضتهلكات الطبية والغازات الطبية 

باملقارنة مع ا�ضعارها يف الدول املناف�ضة والتي ت�ضكل 

حتديا كبريا للقطاع يف ظل املناف�ضة ال�ضديدة التي 

نراها يف الدول الخرى.

االنباط- عمان

نائباً  نيابية موقعة من )21(   طالبت مذكرة 

ع��ي��ا���ض، بتمديد  ال��دك��ت��ور ه��اي��ل  ال��ن��ائ��ب  وتبناها 

فرة الإعفاء املمنوحة للمواطنن، والتي تت�ضمن 

ت��خ��ف��ي�����ض 50 % م���ن ر����ض���وم ت�����ض��ج��ي��ل الأرا����ض���ي 

والعقارات وال�ضقق. 

ودعت املذكرة، التي وجهت اإىل رئي�ض جمل�ض 

ال����ن����واب، امل���ح���ام���ي ع��ب��دامل��ن��ع��م ال�����ع�����ودات، ال��ي��وم 

الدكتور  ال�����وزراء،  رئي�ض  خماطبة  اإىل  الأث��ن��ن، 

ف��رة اخل�ضم  اأج��ل متديد  م��ن  ب�ضر اخل�ضاونة، 

التنظيم  وعوائد  والأرا���ض��ي  الأبنية  على �ضريبة 

وامل��ع��ارف املفرو�ضة على ال��ع��ام احل���ايل والأع���وام 

ال�ضابقة، نظًرا لالأو�ضاع القت�ضادية الناجمة عن 

جائحة فريو�ض كورونا امل�ضتجد “كوفيد 19«.

واأو���ض��ح��ت امل��ذك��رة اأن ه��ذا ال��ق��رار �ضي�ضهم يف 

�ضوق  وحتفيز  والعقار  الإن�����ض��اءات  حركة  ت�ضجيع 

العقار والإ�ضكان.

ُي�ضار اإىل اأن فرة التمديد، التي ي�ضتفيد منها 

املواطنن، تنتهي ب�31 كانون الأول احلايل.

ووقع على املذكرة النواب: هايل عيا�ض، ح�ضن 

العيا�ضرة،  عمر  ح�ضان،  اأب���و  خ��ال��د  احلرا�ضي�ض، 

اأح���م���د اخل���الي���ل���ة، ع��ب��د احل��ل��ي��م احل����م����ود، علي 

عمر  احلي�ضة،  ن�ضار  ���ض��م��ريات،  رائ���د  ال���غ���زاوي، 

اأب��و  ال��زي��ود، زي��د ال��ع��ت��وم، جمحم ال�ضقور، خ��ري 

عائ�ضة  الب�ضري،  دينا  البلوي،  �ضالمة  �ضعيليك، 

حممد  ال�ضعايدة،  زه��ري  ال��ن��رب،  عمر  احل�ضنات، 

الغويري، زهري �ضعيدين، واأ�ضامة القوابعة.

االنباط-عمان

الزعبي  �ضرور  الدكتور عبد اهلل  الأ�ضتاذ  قال 

اجلامعة  اأن  التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�ض 

 )100000( مبلغ  خ�ض�ضت  �ضنوات  ثالثة  ومنذ 

دينار لدعم الأفكار الريادية والإبداعية للطلبة 

كما لفت الأ�ضتاذ الدكتور الزعبي خالل رعايته 

املتميزين  لفعاليات حفل تكرمي طلبة اجلامعة 

نظمته  ال��ذي  والريا�ضية  الفنية  الن�ضاطات  يف 

لي�ض  طلبتنا  متيز  اأن  اإىل  الطلبة  �ضوؤون  عمادة 

حم�ضورا يف الأن�ضطة الفنية والريا�ضية فح�ضب 

والثقافية  كالعلمية  املجالت  جميع  يف  ياأتي  بل 

والإب����داع����ي����ة واحل���ي���ات���ي���ة الأخ���������رى. ك��م��ا عرب 

بامل�ضتوى  وفخره  اع��ت��زازه  عن  الزعبي  الدكتور 

العايل ال��ذي برز فيه طلبة اجلامعة يف خمتلف 

امل�ضابقات  يف  والإن�ضانية  العلمية  التخ�ض�ضات 

ما  اأن  اإىل  م�ضريا  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 

الأ�ضعدة  كافة  وعلى  اجلامعة  طلبة  ب��ه  يتميز 

ميثل وجها م�ضرقا للجامعة تتباهى ب��ه.  وحث 

تقدمي  اإىل  املتميزين  الطلبة  الزعبي  الدكتور 

م��زي��دا م��ن الأف��ك��ار ال��ري��ادي��ة والإب��داع��ي��ة والتي 

ت�ضاهي  وجعلها  باجلامعة  النهو�ض  �ضاأنها  من 

مثيالتها يف دول العامل املتقدم موؤكدا على تبني 

�ضتكون حمط  وب��اأن��ه��ا  الأف���ك���ار  لتلك  اجل��ام��ع��ة 

عناية واهتمام من قبل اإدارة اجلامعة.  بدورهم 

رئي�ض  التكرمي  حفل  يف  امل�ضاركن  الطلبة  �ضكر 

اجلامعة على ما يقدمه من دعم كبري للن�ضاطات 

التي يقوم بها الطلبة �ضواء الن�ضاطات املنهجية 

امل�ضابقات  يف  م�ضاركاتهم  ودع��م  الالمنهجية  اأو 

العاملية، الأمر الذي كان لهم اأكرب داعم يف حتقيق 

الإجن���از تلو الإجن���از يف ه��ذه امل�ضاركات الدولية 

لإدارة  تقديرهم  ع��ن  الطلبة  ع��رب  كما  ال��ه��ام��ة، 

اجلامعة لدعمها الأفكار الريادية والإبداعية لهم 

ويف جميع املجالت. 

وق���د ح�����ض��ر احل��ف��ل الأ����ض���ات���ذة ن����واب رئي�ض 

املركز  وم��دي��ر  الطلبة  ���ض��وؤون  وعميد  اجل��ام��ع��ة 

وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل���الت�������ض���الت  ال����ك����وري  الأردين 

املعلومات.

االنباط-عمان 

اأف�ضل  بجائزة  الأردين  الإ�ضالمي  البنك  ف��از 

عالمة جتارية لبنك اإ�ضالمي يف الأردن للعام2020 

 The Banking Executive   من جملة

ال��دويل  الحت���اد  ع��ن  ال�����ض��ادرة   Magazine
تتويج  حفل  خ���الل  وذل���ك  ال��ع��رب،  للم�ضرفين 

اإجنازات امل�ضارف العربية بجوائز التميز والإجناز 

امل�ضريف العربي للعام 2020 والذي اأقيم  يف بريوت 

بتاريخ 2020/12/18،  �ضوبح�ضور كبار امل�ضرفين 

املوؤ�ض�ضات  م��ن  الرقابية  ال��دول��ي��ة  وال�ضخ�ضيات 

الدولية والإقليمية.

وقال الدكتور ح�ضن �ضعيد الرئي�ض التنفيذي 

اإن  الأردين  الإ����ض���الم���ي  ل��ل��ب��ن��ك  ال���ع���ام  امل���دي���ر   /

م��ن��ح ه����ذه اجل����ائ����زة ي���وؤك���د ع��ل��ى ق����وة ال��ع��الم��ة 

وو�ضوله  الأردن  م�ضتوى  على  مل�ضرفنا  التجارية 

العنا�ضر  اه���م  تعك�ض  ج��ي��دةوق��وي��ة،وال��ت��ي  ملكانة 

الرئي�ضية لثقافة م�ضرفنا وروؤيته وتعزيز �ضراكته 

معمتعامليه، حيث مت ا�ضتحداث العالمة التجارية 

احلالية مل�ضرفنا منذ عام 2009.

 ك��م��ا ان ا���ض��ت��م��رار م��ت��اب��ع��ة الحت�����اد ال����دويل 

بدء  ومنذ  لإجنازامت�ضرفنا  العرب  للم�ضرفين 

م��ن��ح ج��وائ��ز التميز والجن�����از امل�����ض��ريف م��ن ع��ام 

التميزومنها  ج��وائ��ز  م�ضرفنا  ليح�ضد   2015

ج��ائ��زة امل�����ض��رف الأق����وى يف اخل��دم��ات امل�ضرفية 

الإ����ض���الم���ي���ةول���ع���دة م������رات، م��ق��دري��ن اله��ت��م��ام 

الوا�ضح بالإجنازات التي حتققها امل�ضارف العربية 

وتكرميها يف هذا احلدث املهم، موؤكدين ا�ضتمرارية 

بذل املزيد من اجلهود للبقاء يف ال�ضدارة.

من جهته قال الأ�ضتاذ و�ضام ح�ضن فتوح الأمن 

العام لالحتاد الدويل للم�ضرفين العرب واحتاد 

بالبنك  يفتخر  الحت�����اد  اإن  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ض��ارف 

ه��ذه اجلائزة  ال��ذي ح��از على  الأردين  الإ�ضالمي 

 2020 للعام  امل�ضريف  والجن���از  التميز  من جوائز 

وال��ت��ي ت��ق��ام للعام ال�����ض��اد���ض على ال��ت��وايل،وال��ت��ي 

ج����اءت ك��ذل��ك ت��ق��دي��راً ل��ت��م��ي��ز ال��ب��ن��ك يف تعزيز 

ا�ضتحقت بكل  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  ال��ت��ج��اري��ة  ع��الم��ت��ه 

جدارة لتح�ضد هذه اجلائزة ولتكون حافزاً لباقي 

امل�ضارف العربية لل�ضعي امل�ضتمر للنجاح والريادة 

يف خمتلف الأ�ضعدة.

االنباط-عمان

بوليفارد  و�ضركة  العام  الأم��ن  وقعت مديرية 

العبديل مذكرة تفاهم تهدف لن�ضاء ودعم مركز 

اخل��دم��ات الأم��ن��ي��ة ال��ذك��ي ال���ذي يعترب ب��اك��ورة 

امل�ضاريع اخلا�ضة مبركز البتكار والتطوير، وذلك 

يف اطار  روؤية مديرية المن العام يف تطوير خطة 

عمل املراكز الأمنية لتقدمي خدمة نوعية متميزة 

للمجتمع املحلي، حيث جرى توقيع التفاقية من 

قبل م�ضاعد مدير الأم��ن العام ل���الإدارة والدعم 

ال��ل��وج�����ض��ت��ي ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ال��دك��ت��ور معت�ضم 

بوليفارد  �ضركة  ادارة  جمل�ض  ورئي�ض  �ضتال  اأب��و 

العبديل ال�ضيد عامر الفايز. 

اب����و ���ض��ت��ال ان  اأ����ض���ار ال��ع��م��ي��د معت�ضم  ح��ي��ث 

م�ضروع مركز اخلدمات المنية الذكي هو الول 

ي��ق��وم ع��ل��ى تقدمي  ال����ذي   ، ن��وع��ه يف الردن  م��ن 

اخلدمات ال�ضرطية ب�ضكل ذاتي من خالل مركز 

اأمني تفاعلي يتيح للمواطنن التقدم للح�ضول 

تقدميها  يتم  التي  كتلك  �ضرطية  خ��دم��ات  على 

يف املراكز المنية التقليدية،دون تدخل العن�ضر 

الب�ضري واإمنا بخدمة ذاتية ت�ضتخدم تكنولوجيا 

الذكاء ال�ضطناعي.

واأ���ض��اف امل�ضاعد ل���الإدارة وال��دع��م اللوج�ضتي 

اأن جت���رب���ة م���رك���ز اخل����دم����ات الم���ن���ي���ة ال��ذك��ي 

كبري  قطاع  مع  الفاعلة  ال�ضراكة  لتاأكيد  ي�ضعى 

م��ن امل��وؤ���ض�����ض��ات وال��ه��ي��ئ��ات يف القطاعن ال��ع��ام و 

اخلا�ض، مبا ينعك�ض ايجاباً على تطوير اخلدمات 

ال�ضرطية املقدمة لكل من يقيم على ار�ض اململكة ، 

حيث �ضتوفر املحطة العديد من اخلدمات الذكية 

ال�ضخ�ضية،  الوثائق  فقدان  ب��الغ  ت�ضجيل  مثل   ،

وط���ل���ب���ات جت���دي���د ت��رخ��ي�����ض امل���رك���ب���ات ورخ�����ض 

ال�ضوق والت�ضاريح، وخدمات البالغات والقامات 

وغ��ريه��ا  وال���ض��ت��ث��م��اري��ة،  ال�ضياحية  وال�����ض��رط��ة 

م��ن اخل���دم���ات. م��ن ج��ان��ب��ه اك���د رئ��ي�����ض جمل�ض 

العمل  اأن  الفايز  عامر  البوليفارد  �ضركة  ادارة 

الت�ضاركي م��ع م��دي��ري��ة الم���ن ال��ع��ام م��ن خالل 

مركز البتكار والتطوير ذو الخت�ضا�ض النوعي 

ياأتي يف اطار توحيد اجلهود املن�ضبة لدعم واقامة 

م�ضروع مركز اخلدمات المنية الذكي من خالل 

والبنية  للم�ضروع  اجل��غ��راف��ي��ة  امل�����ض��اح��ة  ت��ق��دمي 

التحتية اخلا�ضة به يف منطقة بوليفارد العبديل، 

م�ضرياً يف هذا الإط��ار اإىل اإميان ال�ضركة بدورها 

الجتماعي يف املبادرة لتفعيل اأطر التعاون الثنائي 

اخلدمات  مب�ضتوى  يرتقي  اأن  �ضاأنها  م��ن  ال��ذي 

املقدمة ملرتادي البوليفارد من مواطنن وزائرين 

وم�ضتثمرين ، وهو الأمر الذي ي�ضهم بالنهو�ض 

بالإزدهار ال�ضتثماري يف الردن، وجعلها منطقة 

جذب لل�ضركات وال�ضتثمارات العربية والدولية.

واأع�������رب ال���ف���اي���ز ع���ن اع����ت����زازه مب���ا ي���ق���وم به 

ج��ه��از الم����ن ال��ع��ام م��ن م�����ض��وؤول��ي��ات جمتمعية 

وج��ه��ود ت��ط��وي��ري��ة ك��ب��رية �ضمن ال��ع��م��ل الم��ن��ي 

البوليفارد  وال�ضرطي وحر�ضها على منح �ضركة 

فر�ضة احت�ضان باكورة املحطات الأمنية الذكية 

م�ضتهدفة  ملناطق  م�ضروعها  �ضمن  لالنطالق 

اخرى يف اأرجاء اململكة. 

اخلدمات  مراكز  �ضل�ضلة  اأن  بالذكر  واجلدير 

الأمنية الذكية، �ضتنت�ضر يف خطتها التنفيذية يف 

العديد من املناطق والوجهات ال�ضياحية ومراكز 

و�ضيتمكن  اململكة  م�ضاحة  ام��ت��داد  على  الت�ضوق 

معامالتهم  اإك���م���ال  م���ن  اخل���دم���ة  متلقي  ك��اف��ة 

زي��ارة  اإىل  احلاجة  دون  وتفاعلية  ذكية  بتقنيات 

مراكز ال�ضرطة التقليدية.

 الكباريتي: تراجع القطاعين السياحي 
والتجاري بالعقبة بسبب كورونا

 العقبة: افتتاح الطريق الخلفي 
امام الشاحنات والصهاريج

  »عمان لحوارات المستقبل«: السياحة العالجية تتراجع 

 21 نائبًا يطالبون الحكومة بتمديد إعفاءات األراضي والعقارات

 الزعبي يرعى حفل تكريم الطلبة المتميزين في النشاطات الرياضية والفنية 

 توقيع مذكرة تفاهم بين »األمن العام« و«البوليفارد« إلنشاء مركز الخدمات األمنية الذكي

 البنك اإلسالمي األردني يحصد جائزة أفضل عالمة تجارية في األردن للعام 2020
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء    29   /  12  / 2020

العربية-وكاالت

لها  يتعر�ض  التي  ال�سغوط  خ�سم  يف 

اأع��ق��اب ف�سل  ب��اب��ا« يف  ���س��رك��ة »ع��ل��ي  �سهم 

ط�����رح »اآن�������ت غ��������روب«، اجت���ه���ت ال�����س��رك��ة 

ال�����س��ي��ن��ي��ة ال���ع���م���اق���ة ال���ت���اب���ع���ة ل��ق��ط��ب 

زي���ادة  ن��ح��و  االأع���م���ال ال�سيني، ج���اك م���ا، 

 6 بنحو  االأ�سهم  ل�سراء  برناجمها  حجم 

م��ل��ي��ارات   4 م�ستوى  م��ن  دوالر  م��ل��ي��ارات 

دوالر اإىل 10 مليارات دوالر.

وقالت ال�سركة ام�ض االثنني اإن جمل�ض 

اإدارت��ه��ا واف��ق على زي���ادة م��دة برناجمها 

وقت  يف   2022 نهاية  حتى  االأ�سهم  ل�سراء 

ك��ان��ت ال�����س��رك��ة ق��د ب����داأت ف��ي��ه بالفعل يف 

���س��راء اأ���س��ه��م��ه��ا امل��رتاج��ع��ة خ���ال ال��رب��ع 

االأخ�����ري م���ن ال���ع���ام اجل�����اري ب��ع��د الف�سل 

للمدفوعات  املالية  ال��ذراع  لطرح  املفاجئ 

ل��� ج��اك م��ا يف وقت  االإل��ك��رتون��ي��ة التابعة 

�سابق من العام اجلاري، بح�سب ما ذكرته 

وكالة بلومبريغ.

وت���راج���ع���ت اأ���س��ه��م ���س��رك��ة »ع��ل��ي ب��اب��ا« 

بنحو 30% من ذروة �سعودها خال العام 

اجل����اري م��ن��ذ اأواخ����ر اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي مع 

على  الرقابة  ال�سينية  ال�سلطات  ت�سديد 

واتهامات  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  �سركات 

جرى توجيهها لل�سركة باالحتكار.

ال�سني  اأطلقت  املا�سي،  ويوم اخلمي�ض 

»علي  �سركة  يف  االحتكار  ملكافحة  حتقيقا 

يف  �ستحقق  اإن��ه��ا  ال�سلطات  وق��ال��ت  ب��اب��ا« 

ال�����س��ل��وك االح���ت���ك���اري امل���زع���وم م���ن قبل 

ال�����س��رك��ة م���ع ادع�������اءات ج����رى ت��وج��ي��ه��ه��ا 

منتجاتهم  بيع  من  التجار  مبنع  لل�سركة 

على املن�سات املناف�سة.

و طالبت ال�سلطات ال�سينية عرب بيان 

»اآن��ت  �سركة  ال�سيني  امل��رك��زي  ع��ن  ���س��ادر 

اأعمالها  النظر يف من��وذج  ب��اإع��ادة  غ��روب« 

الرتكيز  مع  املالية  التكنولوجيا  مبجال 

املالية االأم��ر الذي  على جمال املدفوعات 

قد ميثل تهديدا خطريا للنمو والعمليات 

يف درة التاج لدى قطب االأعمال ال�سيني، 

جاك ما.

لندن - العربية

اأن��ع�����ض وب����اء ك���ورون���ا ع��م��ل��ي��ات ال��دف��ع 

االإل������ك������رتوين وا�����س����ت����خ����دام ال���ب���ط���اق���ات 

ال��ب��ن��ك��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��وق م��ب��ا���س��رة، 

وذل�����ك م���ع رغ���ب���ة اأع�������داد م���ت���زاي���دة م��ن 

التقليدية  النقود  ا�ستخدام  النا�ض جتنب 

و�سائل  اأح���د  ب��اأن��ه��ا  االع��ت��ق��اد  ي�سود  ال��ت��ي 

فيما  الفريو�ض،  وانت�سار  العدوى  انتقال 

ت��ل��ج��اأ ال��ع��دي��د م���ن االأ�����س����واق وامل���ح���ات 

واإل���زام  النقود  قبول  ع��دم  اإىل  التجارية 

اأو من خال  زبائنها بالدفع االإلكرتوين 

البنكية ل�سمان تقليل املام�سة  البطاقة 

العمات  اأو  النقدية  االأوراق  ت��داول  عرب 

املعدنية.

واأظهر ا�ستطاع جديد اأجري موؤخراً 

»العربية.نت« على  يف بريطانيا، واطلعت 

اأ�سخا�ض  اأربعة  كل  اأن ثاثة من  نتائجه 

يعتقدون اأن فريو�ض كورونا �سوف ي�ستمر 

حتى  للنقد  ا�ستخدامهم  على  التاأثري  يف 

2021، ما يعني اأن الغالبية ال�ساحقة  عام 

م����ن ال���ن���ا����ض �����س����وف ت�����س��ت��م��ر يف جت��ن��ب 

خال  ول��و  التقليدية،  النقود  ا�ستخدام 

ال�سهور القادمة على االأقل.

االأ���س��خ��ا���ض  م���ن   %75 وق�����ال ح�����وايل 

اأجرته  ال��ذي  اال�ستطاع  �سملهم  الذين 

�سركة »يوغوف« يف اأواخر نوفمرب املا�سي 

اإنهم يعتقدون اأن فريو�ض كورونا �سيوؤثر 

االأ�سهر  خ��ال  للنقد  ا�ستخدامهم  على 

املقبلة. ال�ستة 

وي����ع����ت����ق����د م�������ا ي������ق������رب م�������ن ن�������س���ف 

�سي�ستخدمون  اأن��ه��م   )%48( االأ���س��خ��ا���ض 

اأكرث  �سيعتمدون  و%37  اأك��رث،  البطاقات 

التام�سية والهاتف  املدفوعات غري  على 

�سيت�سوقون  اأن��ه��م   %36 ويعتقد  ال��ن��ق��ال، 

اأكرث عرب االإنرتنت.

االأ�سخا�ض  من   %72 قال  ع��ام،  وب�سكل 

ال�����ذي�����ن ����س���م���ل���ه���م اال�����س����ت����ط����اع اإن����ه����م 

وباء  تف�سي  منذ  اأق��ل  نقوداً  ي�ستخدمون 

»كورونا« العاملي يف بداية العام 2020.

 )%8( �سخ�ساً   12 كل  من  واح��د  وق��ال 

ال��ب��ط��اق��ات يف  ا���س��ت��خ��دام م��دف��وع��ات  اإن 

املتاجر بداًل من النقد يجعل من ال�سعب 

عليهم اإدارة اأمورهم املالية ب�سكل جيد.

التقليدية  النقود  اأثبت  املقابل  يف  لكن 

اأثناء  االأحيان  اأنها مفيدة يف بع�ض  اأي�ساً 

ال��ع��امل،  �سهدها  ال��ت��ي  االإغ����اق  عمليات 

اإن���ه���م  8% م����ن االأ����س���خ���ا����ض  ح���ي���ث ق�����ال 

ا���س��ت��خ��دم��وا ال��ن��ق��ود ل��دف��ع اأم����وال الأح��د 

االأ�سدقاء اأو اأفراد العائلة مقابل قيامهم 

وهو  اآخ��ر،  �سيء  يف  امل�ساعدة  اأو  بالت�سوق 

البطاقة  بوا�سطة  به  القيام  ميكن  ال  ما 

البنكية اأو من خال الدفع االإلكرتوين.

وق����ال واح����د م���ن ك���ل ���س��ت��ة اأ���س��خ��ا���ض 

ب��اأم��وال  يحتفظون  اإن��ه��م  اأي�����س��اً   )%15(

اإ�سافية يف املنزل يف حالة الطوارئ.

عدم  م�سكلة  اأن  اأي�����س��اً  البحث  ووج���د 

ت�����س��ج��ي��ع ب��ع�����ض امل���ت���اج���ر ل��ل��م��دف��وع��ات 

اأثناء الوباء كانت ت�سبب م�ساكل  النقدية 

للعماء.

امل�ستهلكني )%27(  اأكرث من ربع  وقال 

ال��دف��ع  فيها  اأرادوا  مب��واق��ف  م���روا  اإن��ه��م 

ا�سطروا  ولكنهم  ن��ق��داً  م��ا  ���س��يء  مقابل 

اإىل ا�ستخدام البطاقة الأن املكان مل يكن 

بالدفع  زب��ائ��ن��ه  ُي��ل��زم  وك���ان  ب��ذل��ك  يقبل 

البطاقات. بوا�سطة 

�سبعة )%13(  ك��ل  م��ن  واح���د  وح���وايل 

اأو  امل��ع��دن��ي��ة  ال��ع��م��ات  ا���س��ت��خ��دام  اأرادوا 

املكان  الأن  نظراً  ولكن  النقدية،  االأوراق 

ال���ذي ك��ان��وا ف��ي��ه مل ي��ع��د ي��ق��ب��ل ال��ن��ق��ود، 

فاإنهم مل يقوموا بال�سراء.

التنفيذي  الرئي�ض  هويلز،  جون  وقال 

ل�����س��رك��ة »ل���ي���ن���ك« امل��ت��خ�����س�����س��ة ب���اإن���ت���اج 

ب��ال��ب��ن��وك  ال��ع��اق��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ذات 

ال�سراف  واأج��ه��زة  امل�سرفية  وال�سبكات 

ف���ريو����ض  »اإن  ال����دف����ع  وب���ط���اق���ات  االآيل 

كورونا يغري عاقتنا بالنقد«.

�سنوي،  اأ�سا�ض  »على  هويلز:  واأ���س��اف 

�سهدنا انخفا�ساً يف عدد عمليات ال�سحب 

النقدي من اأجهزة ال�سراف االآيل بن�سبة 

اأن يحدث هذا  توقعنا  تقريباً. رمبا   %40

يف  ح��دث  لكنه  �سنوات،  خم�ض  م��دى  على 

اأ�سهر«. ت�سعة 

وت�����اب�����ع: »وم������ع ذل������ك، م����ن امل���ه���م اأن 

وعمليات  اجلائحة  اأثناء  حتى  اأنه  نتذكر 

اأك���رث من  �سحب  يتم  امل��ت��ع��ددة،  االإغ����اق 

1.6 مليار جنيه اإ�سرتليني كل اأ�سبوع من 

اأجهزة ال�سراف االآيل يف بريطانيا«.

احل���ك���وم���ة  اأن  »ي�������س���ع���دن���ا  واأ�������س������اف: 

اأوائ��ل  يف  ت�سريعات  �ستطرح  الربيطانية 

النقد،  اإىل  ال��و���س��ول  حلماية   2021 ع��ام 

لكننا نحتاج اإىل ذلك ب�سكل عاجل«.

امل�ستهلكني  رب���ع  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  وق���ال 

اإنهم  اال�ستطاع  �سملهم  ال��ذي��ن   )%24(

عند  اإ�سافية  نظافة  احتياطات  يتخذون 

الوقاية  بهدف  وذل��ك  النقود،  ا�ستخدام 

من انت�سار كورونا.

بنك  عن  �سادرة  حديثة  درا�سة  وكانت 

خطر  اأن  اإىل  اأ����س���ارت  امل���رك���زي  اإجن���ل���رتا 

ب��ف��ريو���ض ك��ورون��ا م��ن االأوراق  االإ���س��اب��ة 

منخف�ض. النقدية 

لندن - العربية

قفزت القيمة ال�سوقية االإجمالية لكافة 

اإىل  املتداولة يف العامل  عمات »بيتكوين« 

500 مليار دوالر اأمريكي، وذلك  اأكرث من 

بعد اأن �سجلت مكا�سب كبرية خال عطلة 

اإىل  وو�سلت  االأ�سبوع  ونهاية  املياد  عيد 

حاجز  متجاوزة  م�سبوقة  غري  م�ستويات 

باأكرث  األف دوالر، لتكون قد ارتفعت   28 ال�

من 50% خال اأيام قليلة.

وو�سلت القيمة املجمعة جلميع عمات 

ن�سف  اإىل  العامل  يف  املتداولة  البيتكوين 

تريليون دوالر الأول مرة على االإطاق مع 

�ساروخية،  ارتفاعات  ت�سجيلها  ا�ستمرار 

ل�سركات  مناف�ساً  »بيتكوين«  �سوق  لي�سبح 

عاملية عماقة من حيث القيمة ال�سوقية، 

مثل »اأبل« و«في�سبوك« و«تي�سا«.

وب��ح�����س��ب ت��ق��ري��ر مل��وق��ع »اأ���س��ي��ت دا����ض« 

»العربية.نت«  عليه  اطلعت  االق��ت�����س��ادي، 

املركز  االآن  اأ�سبحت حتتل  »بيتكوين«  فاإن 

العاملية،  االأ���س��ول  اأك��رب  احل��ادي ع�سر بني 

خ��ل��ف ع��م��ال��ق��ة م��ث��ل »ف��ي�����س��ب��وك« و«اأب�����ل« 

تقدمت  كما  و«�سام�سونغ«،  م��ارت«  و«وول 

االأحد مما  يوم  العاملية  »فيزا«  �سركة  على 

مالية  خدمة  اأك��رب  »بيتكوين«  من  يجعل 

اأزاح���ت »ف��ي��زا« ع��ن هذا  اأن  يف ال��ع��امل بعد 

العر�ض.

وخال يوم واحد فقط يف عطلة نهاية 

بحوايل  البيتكوين  عملة  قفزت  االأ�سبوع 

وارتفعت  دوالر.  األ��ف   28 اإىل  لت�سل   %15

م��ن��ذ   %50 ب����ح����وايل  ال���ب���ي���ت���ك���وي���ن  ع���م���ل���ة 

االأ�سبوع ال�سابق لعيد املياد.

وت�سارعت وترية االرتفاع يف »بيتكوين« 

اأن ك�����س��ف م��دي��ر  ب��ع��د  امل���ا����س���ي  االأ����س���ب���وع 

���س��ن��دوق ا���س��ت��ث��م��ار ب��ري��ط��اين ع��م��اق اأن��ه 

من  دوالر  مليون   745 قيمته  م��ا  ا���س��رتى 

البيتكوين، مما دفع العملة الرقمية، وهو 

ما دفعها اإىل ما فوق م�ستوى �سعر 20 األف 

دوالر الأول مرة.

وي���اأت���ي ذل���ك يف ال��وق��ت ال����ذي ب���اع فيه 

امل�ستثمر البارز يف بيتكوين نايجل جرين، 

اال�ست�سارات  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ض 

ممتلكاته  ن�����س��ف   ،)deVere( امل��ال��ي��ة 

هذا االأ�سبوع.

وقال يف بيان عرب الربيد االإلكرتوين: 

ل���دي م��ن بيتكوين  ن�����س��ف م��ا  ب��ع��ُت  »ل��ق��د 

على  لها  م�ستوى  اأع��ل��ى  اإىل  و�سلت  حيث 

االإط���������اق«. وت����اب����ع: »مل�������اذا؟ الأن�����ه ي��ج��ب 

اآخ��ر  ال��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا االآن ك����اأي ا���س��ت��ث��م��ار 

- وه����ذا ي��ع��ن��ي، ح��ي��ث��م��ا اأم���ك���ن ذل����ك، من 

واأع��د  م��رت��ف��ع  ب�سعر  بالبيع  ق��م  االأف�����س��ل 

ال�سراء عند االنخفا�سات«.

�سعر  يف  امل�ستمرة  »امل��ك��ا���س��ب  واأ����س���اف: 

ال��ب��ي��ت��ك��وي��ن ج��ع��ل��ت ال��ع��م��ل��ة ال��رق��م��ي��ة هي 

بزيادة   ،2020 لعام  اأداًء  االأف�سل  االأ�سول 

�سعرُت  النحو،  هذا  على   .%200 عن  تزيد 

باأن الوقت منا�سب جلني االأرباح«.

اأال يكون هناك �سوء فهم  وقال: »يجب 

اإىل  ذل��ك  ي��رج��ع  ال  بالبيع.  ق���راري  ب�ساأن 

نق�ض االإميان بعملة البيتكوين، اأو مفهوم 

العمات الرقمية، واإمنا هو جلني االأرباح 

االآن و�سراء املزيد الحقاً«.

 2020 العام  بداأت  »بيتكوين« قد  وكانت 

ال���واح���دة،  للقطعة  دوالر  اآالف   7 ب�����س��ع��ر 

 25 ال� العام وهي فوق  اإىل وداع  فيما تتجه 

باأكرث  اأرب��اح��اً  حققت  اأنها  اأي  دوالر،  األ��ف 

م��ن ث��اث��ة اأ���س��ع��اف خ���ال ال��ع��ام احل��ايل 

وحده.

كورونا ُينعش الدفع بالبطاقة والغالبية لن تعود لـ »الكاش«

ألول مرة بالتاريخ.. سوق الـ »بيتكوين« فوق 500 مليار دوالر

»علي بابا« تحاول إنقاذ أسهمها من االنهيار بتلك الطريقة

ترمب يوقع على مشروع قانون 
حزمة اإلغاثة الخاصة بكورونا

الذهب يبلغ ذروة أسبوع ابتهاجًا 
بإقرار الحزمة األميركية

بعد توقيع ترمب قانون 
المساعدات.. النفط يعوض خسائره

4 تحديات تجعل »ما بعد بريكست« 
صعبًا على البريطانيين

العربية-وكاالت

ترمب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي،  الرئي�ض  وق��ع 

النواب على خطة  ب�سغط من  االأح��د،  م�ساء 

مليار   900 قيمتها  لاقت�ساد  جديدة  حتفيز 

وال�����س��رك��ات  ل���اأ����س���ر  اإع����ان����ات  مت��ن��ح  دوالر، 

ال�سغرية املت�سررة من كوفيد-19.

كما وق��ع ت��رم��ب ق��ان��ون مت��وي��ل ال��وك��االت 

اإغ��اق  ح�سول  �سيمنع  ما  وه��و  الفيدرالية، 

حكومي، ح�سب بيان للبيت االأبي�ض.

وك���ان ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي امل��ن��ت��خ��ب، جو 

بايدن، حّذر، من »عواقب وخيمة« اإذا ا�ستمر 

الرئي�ض دونالد ترمب يف تاأخري توقيع خطة 

اأقّرها الكونغر�ض  التحفيز االقت�سادي، التي 

ملواجهة تبعات كوفيد-19.

حزمة  على  ال�سك  بظال  ترمب  واأل��ق��ى 

ف��ي��م��ا يخ�سى  ان���ت���ظ���اره���ا،  ط����ال  م�����س��اع��دات 

م���اي���ني االأم����ريك����ي����ني خ�������س���ارة ت��ق��دمي��ات 

امل�ستاأجرة.  منازلهم  م��ن  ال��ط��رد  وم��واج��ه��ة 

ال�سيكات  قيمة  زي���ادة  امل�سرعني  م��ن  وط��ل��ب 

من  �سعفا  االأك���رث  االأم��ريك��ي��ني  اإىل  املر�سلة 

600 اإىل 2000 دوالر.

ارتفاع العقود االآجلة لاأ�سهم االأمريكية

العقود  ارتفعت  تفاعل لاأ�سواق،  اأول  ويف 

االآج����ل����ة ل��اأ���س��ه��م االأم���ريك���ي���ة ب��ع��د ت��وق��ي��ع 

الإن��ع��ا���ض  التحفيزية  اخل��ط��ة  ع��ل��ى  »ت��رم��ب« 

االأمريكي. االقت�ساد 

االأ�سهم  ارتفعت  اأي�����س��ا،  اآ�سيا  اأ���س��واق  ويف 

اليوم يف كل من طوكيو و�سيئول و�سنغافورة.

تهديد بالفيتو �سد خطة التحفيز

عندما  اال�ستغراب،  اأث��ار  قد  ترمب  وك��ان 

التحفيز  خطة  �سد  الفيتو  با�ستخدام  ه��دد 

دوالر،  مليار   900 بنحو  امل��ق��ّدرة  االقت�سادي 

يوم  قبل  اعتمدها  قد  الكونغر�ض  كان  والتي 

اأ�سهرا. بعد مفاو�سات ا�ستمرت 

وان���ت���ق���د ت���رم���ب ال������ذي ����س���ي���رتك ال��ب��ي��ت 

ب�سكل خا�ض  ���س��ه��ر،  م��ن  اأق���ل  ب��ع��د  االأب��ي�����ض 

600 دوالر الأي فرد  م�ساألة منح �سيك مببلغ 

اأو  ال�سنة  يف  دوالر  األ���ف   75 م��ن  اأق���ل  يك�سب 

للزوجني اللذين ال يتجاوز دخلهما 150 األف 

دوالر �سنويا.

ال�سركات  مل�ساعدة  احلزمة  هذه  واأطلقت 

من  ليتمكنوا  يكافحون  الذين  واالأ�سخا�ض 

اال�ستمرار يف ظل تداعيات االأزمة الوبائية.

االأبي�ض ون�سر  البيت  بيان م�سّجل يف  ويف 

توقيع  �سريف�ض  اإنه  ترمب  قال  تويرت،  على 

ال��ن�����ض ه���ذا يف ح���ال ع���دم اإدخ�����ال ت��ع��دي��ات 

عليه.

واأ���س��اف »اأط��ل��ب م��ن ال��ك��ون��غ��ر���ض تعديل 

املنخف�ض  امل��ب��ل��غ  ه���ذا  ال��ق��ان��ون وزي����ادة  ه���ذا 

دوالر،   600 وال��ب��ال��غ  لل�سخرية  مثري  ب�سكل 

اإىل 2000 دوالر اأو 4000 دوالر للزوجني«.

�سنغافورة - رويرتز

ارتفعت اأ�سعار الذهب مبا ي�سل اإىل %1.3 

امل�ستثمرين  ت��رح��ي��ب  ظ��ل  يف  االث��ن��ني  ام�����ض 

ترمب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  ال��رئ��ي�����ض  بتوقيع 

ح��زم��ة م�����س��اع��دة م��ت�����س��رري اجل��ائ��ح��ة التي 

االإ���س��ايف  ال��دع��م  ع��ن  ف�سا  انتظارها،  ط��ال 

الذي قدمه هبوط الدوالر.

وك����ان ال�����س��ع��ر ال���ف���وري ل��ل��ذه��ب م��رت��ف��ع��ا 

بعد  ل��اأون�����س��ة  دوالر   1888.84 اإىل   %0.7

يف  له  م�ستوى  اأعلى  �سابق  وقت  يف  �سجل  اأن 

عقود  وزادت  دوالر.   1900.04 ع��ن��د  اأ���س��ب��وع 

اإىل  لت�سل   %0.5 االآجلة  االأمريكية  الذهب 

1893.20 دوالر.

وق����ع ت���رم���ب، االأح�������د، ح���زم���ة م�����س��اع��دة 

2.3 تريليون  واإنفاق حكومي بقيمة اإجمالية 

مل��اي��ني  ال��ب��ط��ال��ة  اإع���ان���ة  ي��ج��دد  دوالر، مم���ا 

للحكومة  جزئيا  اإغاقا  ومينع  االأمريكيني 

االحتادية.

ال�سوق  حمللي  كبري  ه��ايل،  جيفري  وق��ال 

يف اأوان�������دا: »ح��ت��ى يف غ��ي��اب حت��ف��ي��ز اإ����س���ايف، 

ك���ان ب��و���س��ع ال��ذه��ب ال�����س��ع��ود. ت��وق��ي��ع ت��رم��ب 

املخاطرة  نقطة  ك��ان  التحفيز(  ق��ان��ون  )على 

الرئي�سية االأخرية لل�سوق االآخذة بال�سعود«.

دوالر   26.42 اإىل   %2.2 الف�سة  وارتفعت 

اأ�سبوع  يف  �سعر  اأعلى  بلوغها  بعد  لاأون�سة، 

عند 26.75 دوالر يف وقت �سابق من اجلل�سة. 

دوالر،   1033.52 اإىل   %1 ال��ب��ات��ني  وت��ق��دم 

 2353.84 م�سجا   %0.2 ال��ب��ادي��وم  و�سعد 

دوالر لاأون�سة.

�سنغافورة – رويرتز

قل�ض النفط خ�سائره، ام�ض االثنني، بعد 

ترمب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي،  الرئي�ض  وق��ع  اأن 

ك��ورون��ا  ف��ريو���ض  ملت�سرري  م�ساعدة  ح��زم��ة 

تريليون   2.3 اإج��م��ال��ي��ة  بقيمة  ع��ام  واإن��ف��اق 

دوالر لكن معنويات ال�سوق تاأثرت با�ستمرار 

املخاوف حيال الطلب يف املدى القريب.

غرينت�ض،  بتوقيت   07:00 ال�����س��اع��ة  ويف 

منخف�سة  برنت  خلام  االآجلة  العقود  كانت 

دوالر   51.04 اإىل   %0.5 يعادل  مبا  �سنتا   25

للربميل، بعد اأن هبطت مبا ي�سل اإىل %1.5 

لت�سجل 50.53 دوالر للربميل يف وقت �سابق 

من اجلل�سة.

ون���زل���ت ع���ق���ود اخل�����ام االأم����ريك����ي غ��رب 

اإىل   %0.4 اأو  ���س��ن��ت��ا   19 ال��و���س��ي��ط  ت��ك�����س��ا���ض 

48.04 دوالر للربميل.

ويف هذا ال�سياق، قال كبري حمللي ال�سوق 

يف اأواندا جيفري هايل، »مع توقيع الرئي�ض 

ترمب القانون، عو�ض النفط �سريعا معظم 

خ�سائره ام�ض، واإن كان كل من برنت وغرب 

تك�سا�ض مازال على انخفا�ض متوا�سع«.

ول���ق���ي���ت خ����ط����وة ال���رئ���ي�������ض االأم����ريك����ي 

ملايني  البطالة  اإع��ان��ة  تعيد  الأنها  ترحيبا 

اإغ���اق احلكومة  دون  االأم��ريك��ي��ني وحت��ول 

االحتادية.

ووقع الرئي�ض االأمريكي، دونالد ترمب، 

م�ساء االأحد، ب�سغط من النواب على خطة 

حتفيز جديدة لاقت�ساد قيمتها 900 مليار 

وال�����س��رك��ات  ل��اأ���س��ر  اإع����ان����ات  دوالر، مت��ن��ح 

ال�سغرية املت�سررة من كوفيد-19.

الوكاالت  متويل  قانون  ترمب  وق��ع  كما 

اإغاق  ح�سول  �سيمنع  ما  وهو  الفيدرالية، 

حكومي، ح�سب بيان للبيت االأبي�ض.

وك����ان ال��رئ��ي�����ض االأم���ريك���ي امل��ن��ت��خ��ب، جو 

»ع��واق��ب وخيمة«  م��ن  ال�سبت،  ح��ّذر،  ب��اي��دن، 

تاأخري  يف  ترمب  دون��ال��د  الرئي�ض  ا�ستمر  اإذا 

ت��وق��ي��ع خ��ط��ة ال��ت��ح��ف��ي��ز االق���ت�������س���ادي، ال��ت��ي 

اأقّرها الكونغر�ض ملواجهة تبعات كوفيد-19.

حزمة  على  ال�سك  بظال  ترمب  واألقى 

ف��ي��م��ا يخ�سى  ان��ت��ظ��اره��ا،  م�����س��اع��دات ط���ال 

م���اي���ني االأم����ريك����ي����ني خ�������س���ارة ت��ق��دمي��ات 

امل�ستاأجرة.  منازلهم  من  الطرد  ومواجهة 

ال�سيكات  قيمة  زي��ادة  امل�سرعني  من  وطلب 

من  �سعفا  االأك��رث  االأمريكيني  اإىل  املر�سلة 

600 اإىل 2000 دوالر.

العربية-وكاالت

اأخ���������رياً، مت��ك��ن��ت ب���ري���ط���ان���ي���ا واالحت������اد 

تنظم  جت��اري��ة  �سفقة  ع��ق��د  م��ن  االأوروب�����ي 

من  اأك��رث  بعد  بينهما،  امل�ستقبلية  العاقة 

كيفية  ب�ساأن  اليقني  ع��دم  من  �سنوات  اأرب��ع 

اإدارة الباد الأعمالها مع اأكرب �سوق ت�سدير 

لها بعد »بريك�ست«.

تتنف�ض  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال�����س��رك��ات  ب�����داأت 

معفاة  التجارة  على  االب��ق��اء  بعد  ال�سعداء 

 450 ي�سم  �سوق  مع  اجلمركية  الر�سوم  من 

40% من  اأكرث من  مليون م�ستهلك ي�سرتي 

ن�سف  من  اأك��رث  ويوفر  بريطانيا  ���س��ادرات 

وارداتها.

االأوروب��ي  غ��ادرت بريطانيا االحت��اد  وقد 

يف 31 ي��ن��اي��ر امل���ا����س���ي، ل��ك��ن��ه��ا ا���س��ت��م��رت يف 

ال��ت��م��ت��ع ب��ام��ت��ي��ازات��ه��ا ال��ت��ج��اري��ة ال�����س��اب��ق��ة 

االنتقالية. الرتتيبات  مبوجب 

ال�سفقة ع�سرية الوالدة حتمي بريطانيا 

للخروج  املحتملة  العواقب  اأكرث  بع�ض  من 

من االحت��اد االأوروب���ي، يف وق��ت تكافح وباء 

عليها  وينبغي  العامل،  بلدان  ك�سائر  كورونا 

لاقت�ساد.  االأج��ل  ق�سرية  دفعة  تعطي  اأن 

كافية  غري  �ستظل  التجارية  االتفاقية  لكن 

واأ�سواأ  وظائف  اأزم��ة  الباد  تواجه  وق��ت  يف 

ركود منذ اأكرث من 300 عام.

يف ت�����س��ري��ح ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني، ق�����ال ك��ب��ري 

م���ف���او����س���ي االحت�������اد االأوروب������������ي، م��ي�����س��ي��ل 

اخ���ت���ارت  امل���ت���ح���دة  »امل���م���ل���ك���ة  اإن  ب���ارن���ي���ي���ه، 

املوحدة،  وال�سوق  االأوروب��ي  االحت��اد  مغادرة 

ال��دول  بها  تتمتع  ال��ت��ي  امل��زاي��ا  ع��ن  للتخلي 

اإنتاج  يعيد  ال  »اتفاقنا  واأ�ساف:  االأع�ساء«، 

الرغم  على  وبالتايل  واملزايا،  احلقوق  هذه 

تغيريات  هناك  �ستكون  االتفاقية،  هذه  من 

حقيقية يف غ�سون اأيام قليلة من االآن«.

ال���ع���اق���ة  ت����������وؤدي  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 

لاإنتاج  امل��دى  طويلة  خ�سارة  اإىل  اجلديدة 

دول  بباقي  مقارنة   %4 بحوايل  الربيطاين 

االحتاد االأوروبي، وفًقا للمكتب الربيطاين 

مل�����س��وؤول��ي��ة امل��ي��زان��ي��ة ال���ذي ي�����س��در ت��وق��ع��ات 

للحكومة. اقت�سادية 

وي��ق��ول االق��ت�����س��ادي��ون اإن ت���رك ال�����س��وق 

امل����وح����دة يف االحت������اد االأوروب��������ي وال���وح���دة 

بالن�سبة  التكاليف  ارتفاع  يعني  اجلمركية 

اإىل  ي���وؤدي  ق��د  مم��ا  الربيطانية،  لل�سركات 

اأ�سعار امل�ستهلكني . ارتفاع 



االعالين
08

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200116052(

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  و�سريكته   يا�سني  �سامي  �سركة  باأن  

ت�سامن 

حتت الرقم )100443( بتاريخ 2011/1/23 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

يا�سني   احمد  حممد  ابراهيم  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

ت:   – ال��دب��ور  ن��ق��ب   – ال�سلط   : امل�سفي  ع��ن��وان  ب���اأن  علما 

0797797197

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 : )200100862(

ا�ستنادا لأحكام املادة )37( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة والتجارة 

�سجل  يف  وامل�سجلة  عريقات   ووف��اء  عريقات  نهيل  �سركة  ب��اأن  

�سركات ت�سامن 

بطلب  تقدمت  قد   2009/2/3 بتاريخ   )93363( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

عريقات   خليل  حممد  ج��واد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وق��د 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي 

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 : )200156986(

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 الدجاين وحممد اخمي�س  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

تقدمت  قد   2016/10/10 بتاريخ   )115069( الرقم  حتت 

بطلب لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2017/5/8 

اخمي�س   حممود  رات��ب  حممد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

دائ��رة  بجانب   – عرجان   – عمان   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

الفتاء – ت: 0797377088

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

رمزي نزهه

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200091869(

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 عبد اخلالق وهبه ومعاذ يو�سف  وامل�سجلة يف �سجل 

�سركات ت�سامن 

حتت الرقم )88441( بتاريخ 2007/12/30 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبد اخلالق جمعه يو�سف وهبه   

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – را�����س ال��ع��ني  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0795439234

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

وابراهيم  وبا�سم  احللواين  ع��ادل  ورث��ه  �سركة  بان  والتجارة 

احللواين  وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة حتت الرقم 

لإج��راءات  بطلب  تقدمت    2020/12/28 بتاريخ   )20808(

التغيريات التالية :

وبا�سم  احللواين  عادل  ورثه   : �سركة  من  ال�سركة  ا�سم  تعديل 

وابراهيم احللواين

اإىل �سركة : ورثه عادل احللواين وبا�سم احللواين

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

الرقام 5600260

مراقب عام ال�سركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200168795(

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 هويدا وبتول الطراونه  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

حتت الرقم )118602( بتاريخ 2018/8/7  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

الطراونه   يا�سني  ذياب  عقاب  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

م�سفيا لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك – العمريه – ال�سارع الرئي�سي

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

�سامي  ابراهيم  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

ابراهيم وطارق ح�سني ابو قادو�س  

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2015/4/16 بتاريخ   )  111680(

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

علي  فريال  �سركة    ت�سفية  اج��راءات  ا�ستكمال  عن 

�سلمان ال�سمور و�سركاها

الرقم  حت��ت  ت�سامن   ���س��رك��ات  �سجل  يف  وامل�سجلة 

تاريخ  من  اعتبارا   2016/8/31 بتاريخ   )  114479(

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

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 

املوافق  الثنني  ي��وم  من  اعتبارا  العطاء  ن�سخة  ل�سراء  وامل�ساريع  العطاءات  ق�سم 

.2020/12/28

وجميع  باملناق�سة  اخلا�سة  الوثائق  كافة  ا�ستالم  من  التاأكد  م�سوؤوليتهم  ومن  املتقدمني  على 

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 .

يوم  العا�سرة �سباحا من  ال�ساعة  اق�ساه  البلدية يف موعد  العرو�س يف �سندوق عطاءات  تودع 

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 .

�سباحا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة   2020/1/6 املوافق  الربعاء  يوم  العرو�س  ليداع  موعد  اخر 

بحيث ت�سلم بظرف مغلق وتودع يف �سندوق العطاءات املوجود لدى ق�سم العطاءات ولن يقبل اي 

عر�س بعد املوعد املحدد .

قاعة  يف  �سباحًا  ع�سر  احلادية  ال�ساعة   2021/1/6 املوافق  الربعاء  يوم  العرو�س  تفتح 

الجتماعات – الطابق الول – يف مبنى البلدية.

ر�سوم العالن يف ال�سحف على من ير�سو عليه العطاء ومهما تكرر .

يحق ل�ساحب العمل الغاء املناق�سة دون ابداء ال�سباب وبدون ان يرتتب على هذا اللغاء اية 

مطالبة مالية او قانونية .

رئيس بلدية الخالدية / فرج ناصر العزازمة

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200058943(

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 عبداهلل ندور و�سريكته  وامل�سجلة يف �سجل �سركات 

ت�سامن 

قد تقدمت بطلب   2001/6/28 حتت الرقم )60415( بتاريخ 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  عبداهلل ابراهيم عبداهلل غندور  

م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – �ساحية احلاج ح�سن  باأن عنوان امل�سفي : عمان  علما 

0790874773

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

ا�ستنادا لأحكام املادة )13( من قانون ال�سركات رقم)22( ل�سنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�سركات يف وزارة ال�سناعة 

والتجارة بان �سركة �سيماء حممود و�سريكاتها وامل�سجلة يف �سجل 

  2010/3/29 بتاريخ   )97875( الرقم  حتت  ت�سامن  �سركات 

تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�سم ال�سركة من �سركة : �سيماء حممود و�سريكاتها

اإىل �سركة : خلود راتب ا�سمر و�سريكتها

على  ال�سركات  مراقبة  ب��دائ��رة  الت�سال  يرجى  لال�ستف�سار 

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

الربيزات  فواز  �سركة  ت�سفية  اجراءات  ا�ستكمال  عن 

و�سريكه  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات تو�سية ب�سيطة  حتت الرقم 

)19421 ( بتاريخ 2017/7/31 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 : )200146187(

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 عيد عبد الرحمن بني هاين و�سركاه  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات تو�سية ب�سيطة 

بطلب  تقدمت  قد   2015/2/8 بتاريخ   )18242( الرقم  حتت 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/28 

بني  فا�سل  الرحمن  عبد  عيد  /ال�سيدة   ال�سيد  تعيني  مت  وقد 

هاين  م�سفيا لل�سركة .

حمطة   – البارحه  �سارع   – ارب��د   : امل�سفي  عنوان  ب��اأن  علما 

البارحه – ت: 07885776911

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 : )200158301(

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 امنه �سالمه حممود ال�سرايره و�سركاها  وامل�سجلة يف 

�سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )115673( بتاريخ 2016/12/4 قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2020/12/27 

ال�سرايره  م�سفيا  امنه �سالمه  ال�سيد /ال�سيدة   وقد مت تعيني 

لل�سركة .

علما باأن عنوان امل�سفي : الكرك - عزرا – ت: 0795844143

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

مراقب عام ال�سركات

د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن قائم باعمال مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200012348(

رق��م)22(  ال�سركات  قانون  من   )37( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا 

ل�سنة 1997 ، يعلن قائم باعمال مراقب عام ال�سركات يف وزارة 

ال�سناعة والتجارة باأن  �سركة �سعيد كري�سان وا�سماعيل عليان  

وامل�سجلة يف �سجل �سركات ت�سامن 

حتت الرقم )61867( بتاريخ 2001/12/30  قد تقدمت بطلب 

لت�سفية ال�سركة ت�سفية اختيارية بتاريخ 2015/2/17 

وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة  ا�سماعيل عي�سى ا�سماعيل عليان 

او �سعيد يون�س �سعيد كري�سان  م�سفيا لل�سركة .

– ت:  – ت���الع ال��ع��ل��ي  ع��ل��م��ا ب����اأن ع��ن��وان امل�����س��ف��ي : ع��م��ان 

0795738118

لال�ستف�سار يرجى الت�سال بدائرة مراقبة ال�سركات على الرقم 

5600260

قائم باعمال مراقب عام ال�سركات

ن�سال ال�سدر

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�سركات  قانون  من   )  215  ( امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادًا 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   1997 ل�سنة   )  22  (

واولده  ال��ل��وزي  حممد  �سركة  ب��اأن  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

�سركات  �سجل  يف  وامل�سجلة  املدنية  والع��م��ال  للتعهدات 

1983/2/22 قد  بتاريخ   )  12285  ( الرقم  ت�سامن حتت 

تقدمت بطلب لتحويل �سفتها من �سركة ت�سامن  اىل �سركة  

تو�سية ب�سيطة .

الغري  او  الدائنني  من  ذل��ك  على  اعرتا�س  له  ممن  يرجى 

و  ال�سناعه  وزارة  يف  ال�سركات   مراقبة  دائ��رة  مراجعة 

التجارة

•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

اعـــــــــــالن
يعلن للعموم مبقت�سى احكام املادة ) 52 ( من قانون تنظيم املدن 

والقرى والبنية رقم ) 79 ( ل�سنة 1966 ان جمل�س التنظيم 

العلى قد قرر بقراره  رقم ) 980( تاريخ 2020/10/1  عدم 

املوافقة على تخفي�س عوائد التنظيم املفرو�سه مبوجب قرار 

جمل�س التنظيم العلى رقم ) 1104 / 4 ( تاريخ 2016/8/2 

من ع�سرون دينارا اىل خم�سة دنانري وخم�سة وع�سرون قر�سا 

من  ال�سرقي  املفرق   )  1  ( رقم  احلو�س  �سمن  مربع  مرت  لكل 

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

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف : سمري 
رزق عبداهلل محمد

نظرا لتغيبك عن عملك ملدة تزيد 

عن ع�سرة ايام متتالية ) من تاريخ 

2020/12/1 وحتى تاريخه ( .

مكان  م��راج��ع��ة  ب�����س��رورة  نعلمك 

للمياه  امل��ا���س  م�سنع  ل��دى  عملك 

تاريخ  ايام من  املعباأة خالل ثالثة 

ه��ذا الع��الن وخ��الف ذل��ك تعترب 

لح��ك��ام  وف��ق��ا  لوظيفتك  ف��اق��دا 

املادة 28 من قانون العمل والعمال 

الردين .

املنذر
شركة املاس للمياه املعبأة

الثالثاء  29/ 12 / 2020

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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الدويل
90 الثالثاء  29/ 12 / 2020 

لت   يف خ�ضم االحتفاالت العاملية بعيد امليالد املجيد وعلى اأبواب العام اجلديد 2021، ف�ضّ

الكتابة عن هذا العنوان الالفت لالنتباه يف خ�ضم بحثي املتوا�ضل عن و�ضع امل�ضيحيني 

واالأقليات الدينية والِعرقية يف جمهورية اأذربيجان، التي غالبية �ضعبها يدين باالإ�ضالم.

  خالل عمليات البحث املتوا�ضل يف “اأطنان” املعلومات من خمتلف امل�ضادر، تبنّي يل اأن 

العا�ضمة االأذربيجانية باكو هي عا�ضمة اأممية الق�ضمات دينياً وقومياً ويف عادات وتقاليد 

�ضعبها ويومياته وو�ضائل اإعالمه بالرغم من الغالبية امل�ضلمة فيها، وقراأت يف العديد من 

امل�ضادر املحايدة عن اأن الدولة االأذربيجانية ت�ضع االأقليات يف املقام االأول، حر�ضاً منها على 

التي منها  الف�ضاءات  املواطنة واحلقوق والواجبات يف خمتلف  ِوح��دة  ت�ضاوي اجلميع يف 

االجتماعية والعلمية واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية.

 كم�ضيحية اأرثوذك�ضية رو�ضية َي�ضرين كثرياً اأن اأجد يف هذا الواقع االأذربيجاين املُ�ضلم 

لي�س يف منطقة بحر  ك��ان،  اأّي��ا  والثقايف  الديني واحل�ضاري  االآخ��ر  كاملة على  اإنفتاحية 

قزوين والقوقاز اجلنوبي وال�ضمايل فح�ضب، بل وعلى نطاق العامل، ويف تطبيقات ال�ضيا�ضة 

والطوائف  واملطرانيات  البطريركيات  مع  الدولية  عالقاتها  يف  االأذربيجانية  الر�ضمية 

اأذربيجان بكامل  امل�ضيحيني يف  البلدان، وَتُتع  امل�ضيحيني يف خمتلف  امل�ضيحية واالأف���راد 

حقوق املواطنة والعمل وتلقي اخلدمات االجتماعية وال�ضحية والتعليمية، ووجودهم يف 

ّلم الوظيفي للدولة االأذربيجانية.   منا�ضب مهمة ومفتاحية اأي�ضاً، عليا وو�ضطى، يف ال�ضُّ

 اأذربيجان ال تبعد بالطائرة كثرياً عن االأردن، وهي حتد رو�ضيا من ال�ضمال، وُتعترب هذه 

الدولة )قلب القوقاز( الناب�س برّمته، فهي نقطة تالقي وتالقح احل�ضارات والثقافات 

باأر�ضها خطوط  االن�ضاين، وترتبط  التاريخ  واالأل�ضن َعرب كل  القوميات  واالن�ضجام بني 

املوا�ضالت اجلوية والربية الدولية لتق�ضري امل�ضافات بني القارات، وت�ضريع الو�ضول اإىل 

“اأطراف املعمورة”، و�ضمن ذلك ارتباطها مببادرة طريق احلرير ال�ضيني اجلديد، كما كان 
االأمر كذلك لطريق احلرير ال�ضيني املوغل يف التاريخ الب�ضري. لذلك، ُتعترب باكو “نقطة 

التالقي القاري”، وجامعًة لكل هذه املَ�ضالك التي تدلف منها التجارة وال�ضياحة ومبادىء 

اأن  حد  اإىل  كثرية،  دول  عوا�ضم  �ضوب  ترابها  من  الثقافات  وتنطلق  النا�س،  اإىل  امل�ضاواة 

احلكومات االأذربيجانية املتعاقبة واحلالية على وجه اخل�ضو�س، وعلى راأ�ضها زعيم الدولة 

ال�ضيد اإلهام علييف وال�ضيدة االأوىل مهربان علييفا، يتابعان �ضخ�ضياً وبدقة و�ضع حرية 

املُعتقد و�ضمان ن�ضاطات الهيئات الدينية واأتباعها على االأر�س االأذرية، �ضواء للم�ضيحيني 

وكنائ�ضهم من اأ�ضل رو�ضي اأو لغريهم من اأ�ضحاب االأديان والعقائد الدينية.  

 ناأمل اأن َيِحل علينا ذلك اليوم الذي �ضنتمكن فيه من الو�ضول �ضريعاً اإىل باكو جواً، من 

خالل خط الطريان االأذربيجاين املبا�ضر، الذي مت االتفاق بني البلدين االأردن واأذربيجان 

اأر�س  واأدق وعلى  اأ�ضمل  ب�ضورة  اأن نطلع  افتتاحه قبل جائحة كورونا، ومن خالله  على 

الواقع على احلقائق الدينية واالجتماعية والفكرية املزدهرة يف اأذربيجان امل�ضلمة، وكل عام 

واجلميع بخري وعافية وازدهار يف اأعياد اخلري واالآمال الِكبار احلالية.

ردن 
ُ
*اإعالمية وكاتبة اأردنية – رو�ضية ورئي�ضة حترير جريدة “امللحق الرو�ضي” يف االأ

�ضابقاً.

نيدوغينا* يلينا 

المسيحيون والمسيحية 
في أذربيجان

االنباط - وكاالت

االإ�ضرائيلّية  االإع���الم  و���ض��ائ��ل  اكتفت 

ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م�����ض��ارب��ه��ا ب��ن��ق��ل م��ق��اط��ع 

اأجرتها  التي  املقابلة  من  ج��ًدا  مقت�ضبٍة 

ف�����ض��ائ��ي��ة )امل���ي���ادي���ن( م��ع االأم����ني ال��ع��ام 

االأح��د، ومل  حل��زب اهلل ح�ضن ن�ضر اهلل، 

اإىل  بعيٍد  م��ن  وال  ق��ري��ٍب  م��ن  ال  تتطّرق 

حتليل االأقوال التي اأدىل بها.

وجليًّا  ًحا  وا�ضِ ك��ان  ذل��ك،  على  ُع��الوًة 

االأمنّي  امل�ضتويني  من  ال��ق��رار  ّناع  �ضُ اأّن 

املقابلة،  يف  ج��اء  ما  جتاهلوا  وال�ضيا�ضّي 

ومل ُيعّقبوا على التهديدات التي اأطلقها 

اأّن  ال��ّع��ام حل��زب اهلل، واأّك���د فيها  االأم��ني 

اأّي مكان يف  ا�ضتهداف  ق��ادٌر على  احل��زب 

العربّية”، فل�ضطني املحتّلة. “الدولة 
م��ق��اط��ع  ال�����ع�����ربّي  االإع����������الم  واورد 

واأرفقها  املقابلة  م��ن  راأي���ه،  وف��ق  مهّمة، 

ال���ع���ربّي���ة،  اإىل  ال��ع��رب��ّي��ة  م���ن  ب���رج���م���ٍة 

الركيز فيها على مو�ضوعنينْ  حيث كان 

اهلل  ن�����ض��ر  ت�����ض��ري��ح  االأّول،   : اأ���ض��ا���ض��ي��نينْ

ب�������اأّن امل����ق����اوم����ة ����ض���اع���ف���ت م���ن���ذ ال�����ض��ن��ة 

التي  الدقيقة  ال�ضواريخ  كمية  املا�ضية 

اأّي  ت��ل��ك��ه��ا وال����ق����اِدرة ع��ل��ى ا���ض��ت��ه��داف 

العمق  داخ��ل  مدنّيٍة  اأونْ  ع�ضكرّيٍة  من�ضاأٍة 

اأّن  ت��اأك��ي��ده على  وال��ث��اين،  االإ���ض��رائ��ي��ل��ّي، 

حزب اهلل ميتِلك جميع االأ�ضلحة ل�ضرب 

اأّي مكاٍن داخل “فل�ضطني املحتّلة”.

وي��خ�����ض��ع االإع������الم ال����ع����ربّي امل���رئ���ي، 

امل�����ض��م��وع وامل���ك���ت���وب، ل���رق���اب���ٍة ع�����ض��ك��رّي��ٍة 

ُم�����ض��ّدّدٍة م��ن ق��ب��ل ال��رق��ي��ب يف ت��ل اأب��ي��ب، 

املو�ضوع،  هذا  حول  الن�ضر  فاإّن  وبالتايل 

الرقيب  من  اإذٍن  على  احل�ضول  يتطّلب 

ب�����ض��ورٍة  ال��ن�����ض��ر  الأّن  ذل����ك  ال��ع�����ض��ك��رّي، 

����س ال�������ض���ح���ايّف وو���ض��ي��ل��ة  خُم���ال���ف���ٍة ُي���ع���رِّ

مل�ضاءلة ق�ضائّيٍة. االإعالم 

ال�ضارمة  االإ�ضرائيلّية  الرقابة  ورغم 

ال���ق���ّراء  اأّن  اإاّل  االإع�������الم،  و���ض��ائ��ل  ع��ل��ى 

يف  اأع���رب���وا  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ني  واملت�ضفحني 

ردودهم على الن�ضر عن اأملهم يف اأننْ يقوم 

اأونْ املو�ضاد بالتخّل�س مّرة واحدًة  اجلي�س 

ولالأبد من ن�ضر اهلل عن طريق اغتياله، 

ن�ضره  م��ا  ع��ل��ى  رّده  اأح��ده��م يف  وت�����ض��اءل 

االإخبارّي-العربّي:   )YNET( موقع 

اإر�ضال هذا ال�ضخ�س )ن�ضر  “متى �ضيّتم 
اهلل( عرب �ضاروٍخ اإىل الدنيا االأخرى؟”. 

اإّنه  بالقول  الدعوة  على  اآخر  متاِبع  ورّد 

على  اجل��راأة  اإ�ضرائيل  تلك  ال  لالأ�ضف 

اغتيال االأمني الّعام حلزب اهلل، كما اأّنها 

وال�ضرورّية  الالزمة  االأدوات  تلك،  ال 

لتنفيذ عملية قتله. ولكن مع ذلك، فاإّن 

التي  هاآرت�س  ل�ضحيفة  الر�ضمّي  املوقع 

ُت��ع��ت��رب ب��ن��ظ��ر ال��ك��ث��ريي��ن ب��اأّن��ه��ا م��ت��زّن��ة، 

االإع��الم  و�ضائل  يف  التطّرف  مع  مقارنة 

االأخ�������رى، جت��اه��ل ت�����ض��ري��ح��ات االأم����ني 

ت�ضريٍح  اأّي  ين�ضر  ومل  اهلل  حل��زب  الّعام 

على  ين�ضِحب  االأمر  ونف�س  عنه.  منقوٍل 

ال�ضحف  اأو����ض���ع  اأح���رون���وت(  )ي��دي��ع��وت 

انت�ضاًرا. االإ�ضرائيلّية 

م������ن ج����ه����ت����ه����ا، اه�����ت�����ّم�����ت ���ض��ح��ي��ف��ة 

)ي�����ض��رائ��ي��ل ه���اي���وم( ال��ي��م��ي��ن��ّي��ة املُ��وال��ي��ة 

ل��رئ��ي�����س ال��������وزراء ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��و، 

غ�ّضان  االإع��الم��ّي  وجهه  ال��ذي  بال�ضوؤال 

ب���ن ج����ّدو ل���الأم���ني ال���ّع���ام ل��ل��ح��زب ح��ول 

رغبته من عدمها يف تلقي التطعيم �ضّد 

ال��ذي  اهلل  ن�ضر  رّد  واأب����رزت  )ك���ورون���ا(، 

اإّن���ه  ق���ال يف م��ع��ِر���س رّده ع��ل��ى ال�����ض��وؤال 

الواليات  املُ�ضّنع يف  اللقاح  تلقي  يرف�س 

املُتحّدة.

م���واق���ع  ع���ل���ى  ال���ف���ع���ل  ردود  وت�����وؤّك�����د 

وخوف  خ�ضية  م��دى  العربّية  االإن��رن��ت 

وق���ل���ق االإ����ض���رائ���ي���ل���ي���ني م����ن ح�����زب اهلل 

واأمينه الّعام واأ�ضلحته املُدمّرة باعراٍف 

ر����ض���م���يٍّ م����ن ت����ل اأب�����ي�����ب، وم�����ن م���راك���ز 

االأبحاث يف التي ال تنّفك عن �ضرب غور 

هذه الظاهرة، حزب اهلل ون�ضر اهلل، منذ 

�ضنواٍت طويلٍة.

االنباط - وكاالت

ت���������ض����ه����د ال�����������ض�����اح�����ة ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة 

االإ���ض��رائ��ي��ل��ي��ة، يف االأي�����ام االأخ�����رية، ما 

“معارك”  اأنها  عليها  ُيطلق  اأن  ميكن 

جتري خلف الكوالي�س ملحاوالت ظهور 

حتالفات جديدة وتثبيت اأخرى �ضابقة، 

لعام  تا�ضكت  حت��ال��ف��ات  ان��ه��ي��ار  و���ض��ط 

دون  انتخابات   3 �ضهدت  العام،  ون�ضف 

اأن تنح اال�ضتقرار الأحد.

وي������واج������ه ح�������زب ال����ل����ي����ك����ود اأق�������وى 

�ضابًقا  ي�ضهدها  مل  خ��الف��ات  االأح���زاب، 

كان  ال��ذي  �ضاعر  جدعون  ان�ضقاق  بعد 

نتنياهو  بنيامني  احل��زب  زعيم  يناف�س 

على رئا�ضته، ومن ثم تبعه زئيف اإلكني 

نتنياهو،  من  مقرًبا  ك��ان  ال��ذي  الوزير 

اإىل جانب �ضخ�ضيات اأخرى من احلزب 

و���ض��اري��ن ه�ضكل،  ب��ي��ت��ون،  ي��ف��ع��ات  م��ث��ل 

�ضيجمان. وي�ضال 

وي��ع��ت��رب ان�����ض��ق��اق اإل��ك��ني ه��و االأه����م، 

لنتنياهو  ك��ب��رية  ���ض��رب��ة  مب��ث��اب��ة  وك���ان 

ال������ذي ك�����ان ي���ع���ده م����ن ال�����ض��خ�����ض��ي��ات 

امل��ق��رب��ة ل��ه داخ���ل احل��ك��وم��ة وال��ل��ي��ك��ود، 

وكان يوليه اهتماًما كبرًيا خا�ضًة فيما 

واإر�ضاله  رو�ضيا  م��ع  بالعالقات  يتعلق 

الق�ضايا  م��ن  ع��دد  يف  خ��ا���س  كمبعوث 

املتعلقة بالعالقات مع مو�ضكو.

ه��ي��وم،  ي�ضرائيل  �ضحيفة  وبح�ضب 

ف����اإن ن��ت��ن��ي��اه��و ب��ع��دم��ا ت��خ��ل�����س م���ن ما 

داخ��ل  اأع����داءه  ُي��ط��ل��ق عليهم  اأن  مي��ك��ن 

حتالفه  لتثبيت  حالًيا  ي�ضعى  الليكود، 

“�ضا�س-  احل�����ري�����دمي  االأح����������زاب  م����ع 

يهدوت هتوراة”، م�ضريًة اإىل اأنه التقى 

ا�ضتمرار  من  للتاأكد  احلزبني  بزعماء 

ووفًقا  معهما.  اليمينية  الكتلة  حتالف 

داخ��ل  ت�ضدعاً  ه��ن��اك  ف���اإن  لل�ضحيفة، 

املناف�س  اأن  ب�ضبب  احل��ري��دمي  اأح����زاب 

اليميني  هو  لنتنياهو،  حالًيا  الرئي�ضي 

اأ�ض�س حزًبا جديًدا،  الذي  �ضاعر  االآخر 

ول��ي�����س ي��ائ��ري ل��ب��ي��د اأو ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س 

 - ال��و���ض��ط  ت��ي��ار  على  يح�ضبان  ال��ل��ذي��ن 

ي�ضار. واأ�ضارت اإىل اأن �ضاعر يحاول هو 

اأح���زاب احل��ري��دمي  االآخ���ر التقرب م��ن 

التحالف  اأو  اإل��ي��ه،  منهم  اأع�ضاء  و�ضم 

املقبلة. معهم لالنتخابات 

ال�������راأي اإىل  ا����ض���ت���ط���الع���ات  وت�������ض���ري 

حزب  �ضعود  اأم��ام  الليكود  ق��وة  ت��راج��ع 

ي�ضعب  م��ا  مقعًدا،   20 نحو  اإىل  �ضاعر 

احلكومة  لت�ضكيل  نتنياهو  مهمة  م��ن 

ان�ضمام  يف  ن��ت��ن��ي��اه��و،  وي���اأم���ل  امل��ق��ب��ل��ة. 

ن���ف���ت���ايل ب��ي��ن��ي��ت زع���ي���م ح�����زب ال��ي��م��ني 

جم��دًدا،  اليمينية  الكتلة  اإىل  اجلديد، 

االن��ت��خ��اب��ات  ع��ن��ه��ا يف  ان�����ض��ق  اأن  ب��ع��د 

االأخ������رية، وه���ي م�����ض��اٍع ي��ب��دو اأن���ه���ا لن 

التي  اال�ضتطالعات  نتائج  ب�ضبب  تنجح 

ثانية،  ق���وة  اأ���ض��ب��ح  بينيت  اأن  اأظ��ه��رت 

على  املناف�ضة  نيته  اإع��الن  اإىل  دفعه  ما 

رئا�ضة الوزراء.

وي�����ض��ه��د ال���ل���ي���ك���ود خ����الف����ات ب�����ض��اأن 

انتخابات  الإج��راء  الداخلية  املطالبات 

ت���ه���ي���دي���ة ل���ت���ح���دي���د ال���ق���ائ���م���ة ال��ت��ي 

23 اآذار  �ضتخو�س االنتخابات املقبلة يف 

املقبل، و�ضط م�ضاٍع من نتنياهو لتجنب 

هذه االنتخابات الداخلية حلزبه.

يف  نتنياهو  فاإن  كان،  اإذاع��ة  وبح�ضب 

التمهيدية  االنتخابات  على  وافق  حال 

 4 اإىل  مقعدين  م��ن  لنف�ضه  ف�ضيطلب 

لل�ضخ�ضيات  بنف�ضه  ح�ضًرا  يخ�ض�ضها 

ال��ت��ي ���ض��ت��ت��واله��ا. ون��ق��ل��ت االإذاع�����ة عن 

م�ضادر يف الليكود، اأن نتنياهو �ضيحاول 

منع اإجراء االنتخابات الداخلية بحجة 

نق�س امليزانية وقيود كورونا.

�ضحيفة  ذك���رت  م��ت�����ض��ل،  ���ض��ي��اق  ويف 

ي�ضرائيل هيوم، اأن هناك حراكاً باجتاه 

الق�ضاء  وزير  ني�ضنكورن  اآيف  يتوىل  اأن 

احلايل عن حزب اأزرق - اأبي�س، رئا�ضة 

ح���زب ال��ع��م��ل ب���داًل م��ن ع��م��ري بريت�س 

املن�ضب.  ه���ذا  ع��ن  التخلي  ق���رر  ال���ذي 

ني�ضنكورن  ف���اإن  ال�ضحيفة،  وب��ح�����ض��ب 

اأبي�س   - اأزرق  حزب  يف  وج��وده  �ضينهي 

ويحاول  العمل  ليقود  ات�ضاالت  وهناك 

اإن��ق��اذه م��ن ال��ت��ده��ور ال��ت��اري��خ��ي ال��ذي 

اإليه. و�ضل 

االنباط - وكاالت

ي���ه���ب اأه������ايل ق���ري���ة ب���ي���ت دج�����ن ���ض��رق 

للم�ضاركة يف  نابل�س كل يوم جمعة  مدينة 

الزراعية  والفعاليات  ال�ضلمية  امل�ضريات 

�ضد م�ضادرة اأرا�ضيهم �ضمال �ضرق القرية 

ملنع اإقامة بوؤرة ا�ضتيطانية جديدة فيها.

القرية  اأه��ايل  تفاجاأ  �ضهور  ثالثة  منذ 

امل�ضتوطنني  قبل  من  ع�ضوائية  طرق  ب�ضق 

االأغ����وار  ع��ل��ى منطقة  ت��ط��ل  ك��م   5 ب��ط��ول 

اآالف الدومنات من االأرا�ضي التي  لتلتهم 

االأهايل. ميتلكها 

وي����ق����ول رئ���ي�������س جم��ل�����س ق������روي ب��ي��ت 

“مل يكتف  ح��ن��ي��ن��ي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  دج���ن 

ب��وؤرة  بناء  ح��اول��وا  ب��ل  بذلك  امل�ضتوطنون 

وي�ضعون  القرية،  اأرا�ضي  على  ا�ضتيطانية 

فيها،  واالآخر كرفانات متنقلة  بني احلني 

اإزالتها«.  ال�ضعبية  الهبة  نتيجة  وا�ضتطعنا 

ب���وؤرة يف  اأي  ب��اإق��ام��ة  ن�ضمح  “لن  وي�����ض��ري: 

ال�ضعبية  بالفعاليات  و�ضن�ضتمر  ال��ق��ري��ة، 

لتثبيت اأر�ضنا ومنع اإقامة بوؤر جديدة«.

اال�ضتيطان  ملف  م�ضوؤول  ق��ال  ب���دوره، 

دغل�س  غ�ضان  الغربية  ال�ضفة  �ضمال  يف 

على  اأقيمت  التي  اال�ضتيطانية  البوؤرة  اإن 

على  ال��وح��ي��دة  لي�ضت  دج���ن  ب��ي��ت  اأرا����ض���ي 

حاول  حيث  خا�س،  ب�ضكل  نابل�س  اأرا���ض��ي 

العام  خ��الل  ب��وؤر  ع��دة  اإق��ام��ة  امل�ضتوطنون 

ب��ي��ت��ا ج��ن��وب نابل�س  اجل����اري. ف��ف��ي ق��ري��ة 

ا�ضتيطانية  بوؤرة  اإقامة  امل�ضتوطنون  حاول 

ثالث مرات يف جبلي �ضبيح والعرمة لكن 

اأهايل البلدة ت�ضدوا لهم.

امل�����ض��ت��وط��ن��ون  “حاول  دغ��ل�����س:  وق�����ال 

اقامة بوؤر اأخرى يف قرى يانون، وال�ضاوية، 

يف  القبلية  وع�ضرية  ���ض��رف،  ودي��ر  ويتما، 

بفعل  اإزالتها  تت  لكن  نابل�س،  حمافظة 

ال�����ض��ع��ب��ي��ة«. ويف ج���ال���ود ج��ن��وب  ال���ه���ب���ات 

���ض��رق ن��اب��ل�����س ح��اول��ت ���ض��ل��ط��ات االح��ت��الل 

م�ضاحات  ع��ل��ى  اال���ض��ت��ي��الء  وامل�����ض��ت��وط��ن��ون 

من اأرا�ضي القرية.

عبد  جالود  قروي  جمل�س  رئي�س  وقال 

ت��ت��ع��ر���س  ال���ق���ري���ة  اإن  حم��م��د  احل�����اج  اهلل 

مل��ح��اوالت ع��دة الإق��ام��ة ب��وؤر ج��دي��دة، حيث 

ح����اول م�����ض��ت��وط��ن��ون اإن�����ض��اء ب����وؤرة زراع��ي��ة 

وال��ت��ي ت��وج��ه��ن��ا ل��ل��ق�����ض��اء وت���ت اإزال��ت��ه��ا، 

وذل����ك ع��ق��ب اإق���ام���ة م��ع�����ض��ك��ر ل��ل��ج��ي�����س يف 

اخ����الوؤه  وال����ذي مت  امل��ا���ض��ي  اأول  ت�����ض��ري��ن 

املجل�س  رفعها  ق�ضائية  دع��وى  على  ب��ن��اء 

ح��اول��وا  امل�ضتوطنني  اأن  واأ���ض��اف  ك��ذل��ك. 

اإقامة بوؤرة جديدة اأي�ضا جنوب القرية يف 

“�ضيفوت  م�ضتوطنات  لربط  النجمة  جبل 

ومت  اجلديدة”،  و”عميحاي  راحيل”، 

حيث  للمياه،  خزانات  فيها  خيمتني  و�ضع 

ال�ضتعادة  للق�ضاء  جم��ددا  املجل�س  توجه 

هذه االأرا�ضي التي هي ملك خا�س ل�ضكان 

ال���ب���وؤرة. وك���ان املكتب  اإزال����ة  ال��ق��ري��ة، ومت 

ال��وط��ن��ي ل��ل��دف��اع ع���ن االأر������س وم��ق��اوم��ة 

اإن ح��ك��وم��ة االح��ت��الل  ق����ال  اال���ض��ت��ي��ط��ان 

على  ا�ضتيطانية  ب���وؤرة   14 ببناء  �ضاهمت 

امل��ك��ت��ب  واأ����ض���اف   .2011 ع���ام  م��ن��ذ  االأق�����ل 

يف ت���ق���ري���ره االأ�����ض����ب����وع����ي االخ�������ري ح���ول 

�ضرعنة  عن  يدور  احلديث  اإن  اال�ضتيطان 

اأرا�ضي  على  مقامة  ا�ضتيطانية  ب��وؤرة   130

ال�ضفة  حم��اف��ظ��ات  خمتلف  يف  امل��واط��ن��ني 

الغربية املحتلة، مبا فيها االأغوار، يقطنها 

غ��ال��ب��ي��ت��ه��م  م�����ض��ت��وط��ن،  اآالف   10 ق���راب���ة 

التالل”  “�ضبيبة  ي�ضمون  مم��ن  العظمى 

وه���ي جم��م��وع��ات ا���ض��ت��ي��ط��ان��ي��ة م��ت��ط��رف��ة، 

وتنفيذ  الفل�ضطينيني  ت��روي��ع  يف  تن�ضط 

واالع����ت����داء  الثمن”،  “تدفيع  ج����رائ����م 

الزراعية واملمتلكات. املحا�ضيل  وتدمري 

يف  اال�ضتيطان”  “�ضوؤون  وزي���ر  وك���ان 

اإن  قال  هنغبي  ت�ضاحي  االحتالل  حكومة 

ل�ضرعنة  خطة  بلورة  على  تعمل  حكومته 

الع�ضوائية”  اال�ضتيطانية  “البوؤر  جميع 

ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف ال�������ض���ن���وات ال��ع�����ض��ري��ن 

املا�ضية.

إسرائيليون يطاِلبون باغتيال نصر اهلل واخرون يرون ان الحكومة أوهن من تنفيذ العمّلية

معارك حزبية إسرائيلية لتغيير الخارطة السياسية قبيل االنتخابات

تصاعد المقاومة الشعبية يفشل مشاريع »البؤر االستيطانية«
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ك�ضفت املرابطة املقد�ضية هنادي احللواين 

�ضلطات  اأن  االأق�ضى،  امل�ضجد  عن  واملبعدة 

االحتالل اأ�ضدرت قرارات اإبعاد بحقها منذ 

عام 2012 بلغت مدتها 7 اأعوام.

وقالت احللواين، “اإن املالحقة االأمنية 

لها ال تتوقف من ا�ضتدعاء واعتقال واإبعاد، 

وتكون خاللها اإج��راءات قا�ضية من تهديد 

و�ضتم وانتقام خمابراتي ال يو�ضف، فقرار 

االإب���ع���اد االأخ����ري مل���دة 6 اأ���ض��ه��ر، ك���ان �ضببه 

االأق�ضى،  بن�ضاطات يف  قيامي  اخل��وف من 

كما اأفاد بذلك �ضابط التحقيق”، م�ضيفًة 

واالعتقال  االإب��ع��اد  ق���رارات  ي�ضدرون  اأنهم 

ب���ن���اء ع���ل���ى ت���خ���وف���ات ق����د حت������دث، وه����ذه 

التخوفات كوين اأُ�ضلي يف االأق�ضى، وارتدي 

لنا”،  االأق�ضى  “امل�ضجد  �ضرة كتب عليها 

و”باب الرحمة لنا”، فهذه تعترب جرمية يف 

نظر �ضباط املخابرات وتهدد االأمن القومي 

لالحتالل. واأ�ضارت: “ 7 اأعوام مدة اإبعادي، 

املقد�ضيني  ملنع  ي�ضعى  االح��ت��الل  اأن  يعني 

من التوجه لالأق�ضى، وهذا لن يحدث على 

االإطالق، فاالحتالل يريد جت�ضيد �ضيا�ضة 

تخويفية ملنع املقد�ضي من التوجه للم�ضجد 

اإال يف اأوقات معينة، وال�ضماح للم�ضتوطنني 

باقتحامه على فرتني«.

وع����ن االع���ت���ق���االت، ق���ال���ت احل���ل���واين: 

فاأنا  �ضبب،  بدون  االعتقال  اأتوقع  “يومياً 
اعترب هدف مر�ضود من قبلهم، واعتقايل 

ي��ك��ون يف ال�����ض��ارع وداخ����ل امل��ن��زل وبالقرب 

من اأبواب االأق�ضى، وكذلك خالل قيادتي 

ال�����ض��ي��ارة، ف��االع��ت��ق��ال م�����ض��ت��ب��اح يف جميع 

االأوق��ات«. وا�ضافت: “املقد�ضيون يدفعون 

ف���ات���ورة ب��اه��ظ��ة م���ن اع��ت��ق��االت واإب���ع���ادات 

كي  عليهم،  �ضرائب  وفر�س  منازل  وده��م 

لي�س  فالهدف  االأق�����ض��ى،  ع��ن  يدافعون  ال 

ل���ه ع���الق���ة ب���االأم���ن ب���ل ب��ت��ه��وي��د امل�ضجد 

االأق�ضى«.

المقدسية الحلواني.. 7 أعوام مدة 
قرارات إبعادها عن األقصى منذ 2012
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يف م�����س��ع��ى خ��ط��ر ل���رب���ط م��دي��ن��ة ال��ق��د���س 

ب�سبكة  وال��غ��رب��ي  ال�����س��رق��ي  ب�سطريها  امل��ح��ت��ل��ة 

الإ�سرائيلي،  الكيان  يف  اخلا�سة  املوا�سالت  من 

وتقطيع الأحياء املقد�سية وف�سلها عن بع�سها، 

يف  والبناء”  للتنظيم  املحلية  “اللجنة  ب���داأت 

ب��ل��دي��ة الح��ت��الل ب��ال��ق��د���س ال��ع��م��ل ع��ل��ى تنفيذ 

املرحلة الثانية من م�سروع “القطار اخلفيف«.

وي����اأت����ي ه�����ذا امل�������س���روع ال���ت���ه���وي���دي ���س��م��ن 

ي�ستهدف  وخ��ط��ر  ك��ب��ر  اإ���س��رائ��ي��ل��ي  خم��ط��ط 

اأمر واقع بقوة  تهويد القد�س بكاملها، وفر�س 

الإ�سالمي  طابعها  لتغير  وحماولة  احتالله، 

والعربي ووجها احل�ساري.

الحتالل-من  بلدية  امل�سروع-وفق  ويعترب 

اأه���م امل�����س��اري��ع ال��ت��ي ت��رب��ط ���س��ب��ك��ة امل��وا���س��الت 

اخل���ا����س���ة ب���ال���ق���د����س ب���ك���اف���ة اأرج���������اء ال���ك���ي���ان 

“اخلفيف  ال����ق����ط����اري����ن  ع�����رب  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي 

ب�”تل  ال��ق��د���س  رب���ط  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  والكبر”، 

نف�سه  ال��وق��ت  ويف  ���س��م��الاً  وحيفا  اأبيب” وي��اف��ا 

ببع�سها  امل��ق��د���س��ة  ب��امل��دي��ن��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ات  رب���ط 

البع�س. 

النتهاء  الأوىل مت  ويت�سمن ثالث مراحل، 

منطقة  من  تبداأ  وهي  �سنوات،  ع�سر  قبل  منها 

�سعفاط حتى اجلزء الغربي من القد�س بالقرب 

�سوؤون  الباحث يف  يقول  كما  كارم”.  “عني  من 

املرحلة  اأن  ويو�سح  دي��اب.  اأب��و  فخري  القد�س 

وم�ستوطنة  العي�سوية  بلدة  م��ن  ت��ب��داأ  الثانية 

العربية،  اجلامعة  وق��رب  الفرن�سية”  “التلة 
ا يف  و���س��ولاً للجزء ال��غ��رب��ي م��ن ال��ق��د���س م���روراً

�سفافا  بيت  اإىل  ال�سناعية  “تلبيوت”  منطقة 

“جيلو” جنوب غرب املدينة.  وحتى م�ستوطنة 

مرحلته  يف  اخلفيف”  “القطار  طول  و�سيمتد 

 47 و�ستقام  مرت،  كيلو   22 م�سافة  على  الثانية 

ب�”اخلط  ي�سمى  م��ا  م�����س��ار  ط���ول  ع��ل��ى  حم��ط��ة 

العادي  القطار  مع  �سيلتقي  بحيث  الأخ�سر”، 

ال�ساحل  اإىل  ال��ق��د���س  م��ن  امل�����س��ت��وط��ن��ني  ل��ن��ق��ل 

الفل�سطيني.

وبح�سب اأبو دياب، فاإن الهدف من خط �سكة 

�سمال  يف  امل�ستوطنات  رب��ط  اجل��دي��دة  احل��دي��د 

القد�س بجنوبها، عرب �سبكة موا�سالت، بهدف 

حركة  وت�سهيل  بامل�ستوطنني  امل��دي��ن��ة  اإغ����راق 

هامة  رب��ط  حلقة  ميثل  كما  بداخلها،  تنقلهم 

الإ�سرائيلي. للكيان  بالن�سبة 

خمططاتها،  خالل  وتعمل “اإ�سرائيل” من 

على فر�س ما ي�سمى م�سروع “القد�س املوحدة، 

تبداأ  لذلك  لليهود”،  الأب��دي��ة  العا�سمة  واأنها 

ال�سرقي  ال�����س��ط��ر  م��ن  ال��ت��ه��وي��دي��ة  م�����س��اري��ع��ه��ا 

هناك  يكون  ل  حتى  بالغربي  لربطها  للمدينة 

اأي ف�سل بينهما.

وي����ن����درج ه����ذا امل�������س���روع ال���ت���ه���وي���دي ���س��م��ن 

التي متتد من  منظومة الطرق ال�سرتاتيجية 

امل�����س��روع  ل��ت��خ��دم  ال��ق��د���س ح��ت��ى جنوبها  ���س��م��ال 

ال���س��ت��ي��ط��اين مب���ا ف��ي��ه��ا ت�����س��ه��ي��ل ح��رك��ة تنقل 

امل��دي��ن��ة.  اإىل  امل�����س��ت��وط��ن��ات  امل�����س��ت��وط��ن��ني م���ن 

على  تغيرات  تطبيق  �سيتم  امل�سروع،  وبح�سب 

ترتيبات املرور ومواقف ال�سيارات يف م�ستوطنة 

اأع��م��ال  م��ن  ك��ج��زء  ال��ق��د���س،  ج��ن��وب  “جيلو” 
ل��ل��ق��ط��ار  “اخلط الأخ�����س��ر  ي�����س��م��ى  اإن�����س��اء م���ا 

اخلفيف«.

اإجن��از  ب�سدد  اإن��ه��ا  الح��ت��الل  بلدية  وق��ال��ت 

ه���ذا اخل���ط اجل��دي��د ب��اأ���س��رع وق���ت مم��ك��ن، لأن 

من �ساأنه تنفيذ خطة احلكومة اخلا�سة بربط 

اأن   2023 ب��ح��ل��ول  اأن����ه  م��ت��وق��ع��ة  امل�����س��ت��وط��ن��ات، 

موؤهلني  “جيلو”  يف  امل�ستوطنني  جميع  يكون 

“القطار اخلفيف«. ل�ستخدام 

وي�����س��ي��ف ال���باح���ث يف ����س���وؤون ال��ق��د���س اأن 

“القطار  م�سروع  م��ن  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

اإىل تق�سيم الأحياء العربية  اخلفيف” �سيوؤدي 

املقد�سية، وتغير وجه املدينة، وم�سادرة اآلف 

ال��دومن��ات م��ن اأرا���س��ي امل��واط��ن��ني وم��ن��ازل��ه��م، 

من  وكثر  �سفافا  وبيت  العي�سوية  يف  خا�سة 

لل�سوارع  اخلط  هذا  اخ��رتاق  وكذلك  الأحياء، 

�سيوؤثر  ذل���ك  اأن  وي��ب��ني  امل��دي��ن��ة.  يف  ال��رئ��ي�����س��ة 

العربية  امل��وا���س��الت  �سركات  على  كبر  ب�سكل 

املقد�سيني،  اآلف  بها  يعمل  والتي  القد�س،  يف 

وع��ل��ى ح��رك��ة ال�����س��ر، ورمب���ا ي���وؤدي اإىل توقف 

عملها، مما يزيد من خنق القت�ساد املقد�سي.

وك���ان���ت ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل ����س���ادرت اآلف 

�سعفاط  يف  املقد�سيني  اأرا���س��ي  م��ن  ال��دومن��ات 

الأوىل  املرحلة  لإقامة  حنينا  وبيت  وامل�سرارة 

من “القطار اخلفيف«.

التهويدي  امل�����س��روع  ف���اإن  دي���اب،  اأب���و  وبنظر 

املكثف  النت�سار  نتيجة  املقد�سيني  اأمن  �سيهدد 

امل�ستوطنني  اأم��ن  وحرا�سات  الح��ت��الل  لقوات 

من  ا  م���زي���داً �سي�سهد  ال����ذي  الأم����ر  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 

واملخالفات. العتقالت 

ب�”اخلط  وت�����س��م��ى  ال��ث��ال��ث��ة  امل���رح���ل���ة  اأم�����ا 

املكرب  ب��اه��ر وج��ب��ل  ���س��ور  م��ن  البني” ���س��ت��ب��داأ 

ا يف ب�سلوان ورا�س العامود وال�سيخ  جنوباًا مروراً

 ، �سمالاً و”عطاروت”  حنينا  بيت  وحتى  ج��راح 

ال��دومن��ات  اآلف  ع��ل��ى  ال���س��ت��ي��الء  و�سيتخللها 

اأبو دياب اأن حكومة الحتالل  واملنازل. ويوؤكد 

القد�س  لتحويل  ال��دولرات  مليارات  تخ�س�س 

ملا  مغاير  وثقايف  وح�ساري  معماري  طابع  اإىل 

هي عليه، وا�ستحداث مظاهر بعيدة عن القيم 

والتاريخية  الإ���س��الم��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  واحل�����س��ارة 

للمدينة.
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مت���ّك���ن م����زارع����ون ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون، ام�����س 

اأرا����س���ي���ه���م مبنطقة  دخ�����ول  م���ن  الث���ن���ني، 

بهدف  ال��غ��رب��ي��ة،  ال�سفة  ���س��م��ايل  الأغ�����وار، 

46 ع���ام���ا م���ن امل��ن��ع  ح���راث���ت���ه���ا، ب���ع���د ن���ح���و 

الإ�سرائيلي.

وج����اء دخ����ول امل���زارع���ني ب��ع��د ن��ح��و اأرب���ع 

اإ�سرائيلي  ق�سائي  قرار  �سدور  من  �سنوات 

قرية  غ��رب  �سمال  قاعون”،  “�سهل  ب��اإع��ادة 

اأ�سحابه  اإىل  طوبا�س،  “بردلة” مبحافظة 
امل�ستوطنني  واإخ����الء  الفل�سطينيني،  م��ن 

منه.

وقالت هيئة ال�سوؤون املدنية الفل�سطينية 

1974، �سيكون  “لأول مرة منذ العام  الأحد 

القاعون  �سهل  اأرا���س��ي  اأ�سحاب  با�ستطاعة 

الهيئة،  وذك���رت  اأرا�سيهم”.  اإىل  ال��دخ��ول 

بالتوا�سل  املكلفة  الفل�سطينية  اجلهة  وهي 

ج����رارا   13 اأن  الإ����س���رائ���ي���ل���ي،  اجل���ان���ب  م���ع 

زراعيا �ستقوم بحراثة تلك الأر�س.

النا�سط واملزارع ر�سيد خ�سر من  وقال 

بالفعل  دخ��ل��وا  امل��زارع��ني  اإن  ب��ردل��ة،  ق��ري��ة 

اإن  اأ�ساف  لكنه  الظهر.  قبل  اأرا�سيهم  اإىل 

اإىل  ���س��ي��ح��ت��اج��ون   20 امل���زارع���ني، وع���دده���م 

اإ�سرائيلي يف كل مرة يرغبون فيها  ت�سريح 

بالدخول اإىل اأرا�سيهم.

ال���ق���اع���ون بنحو  ���س��ه��ل  اأرا�����س����ي  وت���ق���در 

وحّولها  خا�سة،  ملكيات  ُجلها  دومن��ا   1350

زراعية  قرية  اإىل  عاما   46 الحتالل طوال 

اإخالئهم منها. للم�ستوطنني، قبل 

من جهته، قال وليد ع�ساف رئي�س هيئة 

الهيئة  اإن  وال���س��ت��ي��ط��ان  اجل����دار  م��ق��اوم��ة 

بردلة  قرية  حملي  جمل�س  م��ع  وبالتعاون 

�سنوات من  قبل  وحمافظة طوبا�س متكنت 

ب��اإع��ادة  اإ�سرائيلي  ق�سائي  ق��رار  ا�ست�سدار 

ال���ق���رار  اأن  الأرا�����س����ي لأ���س��ح��اب��ه��ا. وذك�����ر 

م��ن��ه��ا م�سيفا  امل�����س��ت��وط��ن��ني  اإزال�����ة  ت�����س��م��ن 

الفل�سطيني  الرت���ب���اط  مت��ّك��ن  اأي����ام  “قبل 
ات����ف����اق )م�����ع اجل���ان���ب  اإىل  ال���و����س���ول  م����ن 

بالدخول  للمزارعني  ي�سمح  الإ�سرائيلي( 

لكنه  وحراثتها”.  ال��زراع��ي��ة  ب��ج��رارات��ه��م 

اأ����س���اف اإن دخ���ول الأرا����س���ي، ���س��ي��ك��ون عرب 

الذي  الفا�سل،  اجل��دار  يف  اإ�سرائيلية  بوابة 

يعزل ال�سهل عن قرية بردلة.

ب����دوره، ق���ال ت��وف��ي��ق ج��ب��اري��ن، حمامي 

احتالل  عند  اأع��ل��ن��ت  اإ���س��رائ��ي��ل  اإن  الهيئة 

من  وا���س��ع��ة  م�ساحات   ،1967 ع��ام  ال�سفة 

مغلقة،  ع�سكرية  مناطق  الأغ���وار  اأرا���س��ي 

مل�ستوطنني  ���س��ن��وات  ب��ع��د  ���س��م��ح��ت  ل��ك��ن��ه��ا 

ب��اإق��ام��ة ق��ري��ة زراع���ي���ة يف ���س��ه��ل ق��اع��ون. 

الأر���س  با�ستعادة  املطالبات  اأن  واأ���س��اف، 

2015 باعتبارها ملكية خا�سة  عام  “بداأت 
م�سروقة، ويف اأيلول 2017، اأ�سدرت املحكمة 

باإخالء  نهائيا  ق���رارا  الإ�سرائيلية  العليا 

لأ�سحابها”. الأر���س  واإرج��اع  امل�ستوطنني 

اأ�سحاب الأرا�سي  اإدخال  “حاولنا  واأ�ساف 

واج���ه���ت  ع���ق���ب���ات  ل���ك���ن  اأرا�����س����ي����ه����م،  اإىل 

اإىل  واأ�سار  القرار”.  �سدور  منذ  التنفيذ، 

اع��ت��زام��ه ال��ت��وج��ه ل��ل��ق�����س��اء الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

عن  ل��ل��م��زارع��ني  تعوي�سات  لطلب  ق��ري��ب��ا 

ف���رتة ا���س��ت��غ��الل اأرا����س���ي���ه���م، ول��ل��م��ط��ال��ب��ة 

بعد  م��ا  اإىل  ال��ع��ازل  اجل���دار  م�سار  بتغير 

ت��ل��ك الأرا�����س����ي ل��ي��ت��م��ك��ن امل����زارع����ون من 

اأر�سيهم بحرية. دخول 

الأغ��وار  1967، ظّلت منطقة  عام  ومنذ 

دومن،  مليون   1.6 بنحو  م�ساحتها  املقدرة 

اإ����س���رائ���ي���ل���ي ول مي��ل��ك  ا����س���ت���ه���داف  حم���ل 

اأو  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون ح��ري��ة يف ا���س��ت��غ��الل��ه��ا 

ال��ب��ن��اء ف��ي��ه��ا. وي��ق��در ع��دد ���س��ك��ان الأغ���وار 

 34 يف  يتوزعون  فل�سطيني  األ��ف   65 بنحو 

يف  م�ستوطن  األ��ف   13 نحو  مقابل  جتمعا، 

38 م�ستوطنة.

احلكومة  رئي�س  نتنياهو  بنيامني  وقال 

اإنه يعتزم �سم منطقة الأغوار لإ�سرائيل.
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ي�������س���ارع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي خ���ال���د ال���زي���ر 

على  وح���ي���دااً  ع���ام���ااً(   46( “احل�سيني” 
ت��ل��ة ال��ع��ب��ا���س��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ال��واق��ع��ة بني 

الأق�سى  امل�سجد  جنوبّي  والثوري،  �سلوان 

العديد من موؤ�س�سات الحتالل وجمعيات 

على  ال�ستيالء  حت��اول  ال��ت��ي  ال�ستيطان 

50 دومن���ااً يف م��وق��ٍع  اأر���س��ه ال��ت��ي ت��ن��اه��ز ال����

ُي��ط��ّل ع��ل��ى الأق�����س��ى ب�سكل  ا���س��رتات��ي��ج��يٍّ 

مبا�سر.

عقدين  من  لأكرث  ال�سراع  هذا  وميتد 

من الزمن، حيث مت خاللهما هدم منزله 

اأكرث  واأخ�ساب  �سفيح  من  املبني  املتوا�سع 

من مرة، اإ�سافةاً اإىل العبث مبغارته املطلة 

ع��ل��ى اأح����د ال�������س���وارع ال��رئ��ي�����س��ة يف احل���ي، 

يف حم���اول���ٍة لإرغ����ام����ه ع��ل��ى ت����رك اأر����س���ه 

والرحيل عنها.

وي����داف����ع ال���زي���ر ب�����س��را���س��ة وع���ن���اد ع��ن 

اأر���س��ه امل��ق��اب��ل��ة وامل��ح��اذي��ة ل���وادي ال��رب��اب��ة 

وال��ت��ل��ة امل��ق��اب��ل��ة ال���ت���ي ج����رى ال���س��ت��ي��الء 

عليها، وحتويلها اإىل �سبه حمميٍة طبيعيٍة 

جمعية  من  خ�سو�سااً  امل�ستوطنني،  ملنفعة 

يف  طائلة  اأم��والاً  ت�ستثمر  التي  “العاد” 
�سلوان لتو�سيع حدود ما يزعمون  منطقة 

اأنه “مدينة داوود الأثرية”.

اجل���ه���ات  نا�سد 
ُ
“اأ ال�����زي�����ر:  وي����ق����ول 

املقد�سبة ذات العالقة مب�ساعدتي للحفاظ 

الأر����س  م��ن  ال�سا�سعة  ال��ب��ق��ع��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

طبيعيٍة  ج��ن��ٍة  اإىل  تتحول  اأن  ميكن  ال��ت��ي 

اأو  م�ست�سفى  وب��ن��اء  م��ت��ن��زه��ات،  وم��ن��ط��ق��ة 

ومالعب  والعجزة  وامل�سنني  لالأيتام  دور 

وم���واق���ف ����س���ي���ارات وم��ط��اع��م وم��ن��ت��دي��ات 

ث��ق��اف��ي��ة وخ���الف���ه���ا مل��ن��ف��ع��ة اأه�����ل ���س��ل��وان 

والثوري واملنطقة املجاورة عمومااً.

ي��راف��ق ممثلني من  وه��و  ال��زي��ر  ويتابع 

تلك  منحدرات  يف  جولة  يف  القد�س  وزارة 

وحكايتي  “ق�ستي  ال���س��رتاجت��ي��ة:  ال��ت��ل��ة 

ح��ك��اي��ة م��ع��ان��اة ل��ه��ا اأول ول��ي�����س ل��ه��ا اآخ��ر 

الإ�سرائلية  والآث����ار  الطبيعة  �سلطة  م��ع 

امل�ستوطنني  وجمعيات  الح��ت��الل  وبلدية 

لتحويل  وال��ن��ه��ار  ال��ل��ي��ل  يف  تخطط  ال��ت��ي 

بعد  مفتوحة  �سياحية  اإىل  املنطقة  ه��ذه 

ال�سياحة  وزارة  م��واف��ق��ة  ع��ل��ى  احل�����س��ول 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ه��دف اإج���ب���اري ع��ل��ى ت��رك 

عن  اأتخلى  ل��ن  لكنني  ومغادرتها،  اأر���س��ي 

ال��ت��ي  اأر����س���ي  م��ن  واح����د  م��رب��ع  �سنتيمرت 

على  اإل  منها  اأخ��رج  ول��ن  بروحي،  اأفديها 

جثتي”. ويوؤكد: “لن اأتنازل عن ذرة تراب 

م�سروع  اإقامة  هو  اإليه  اأ�سعى  وما  واح��دة، 

ح��ي��وي م��ت��ك��ام��ل خل��دم��ة اأه���ل ال��ب��ل��دة من 

اأجل ال�ستفادة منه على مر الأجيال، وكي 

يف  يل  ح�سل  مهما  الأر���س  حماية  اأ�سمن 

امل�ستقبل، ومنع تهويدها اإىل الأبد«.

ومي��ت��ل��ك ال��زي��ر ك��ل امل�����س��ت��ن��دات التي 

الوحيد يف  الت�سرف  تثبت ملكيته وحق 

وغر  عثماين  ط��اب��و  م��ن  امل�ساحة  ه��ذه 

ذل�����ك، ح��ي��ث وّق�����ع ع��ل��ى ت��ف��اه��م��ات م��ع 

اأر�س  قطعة  ميلك  الذي  املجاور  الدير 

باجلوار للتعاون يف احلفاظ على عروبة 

وف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة امل����وق����ع ����س���د حم�����اولت 

جهات  حت��اول  التي  الرخي�سة  الإغ���راء 

على  لال�ستيالء  متريرها  ا�ستيطانية 

هذه البقعة احل�سا�سة واحليوية.

ومل ي�����اأُل امل���واط���ن ال���زي���ر ج���ه���دااً يف 

ب��ال��رغ��م م��ن �سح  اأر���س��ه،  احل��ف��اظ على 

براتب  ب�سيط  موظف  فهو  الإم��ك��ان��ات، 

����س���رة معظمها 
ُ
اأ وي��ع��ي��ل  ج����دااً،  حم����دود 

م���ن الأط����ف����ال، ب��زراع��ت��ه��ا وال�����س��ك��ن يف 

الطمم  خ�سابيات وبراكيات فيها وو�سع 

يف اأج�����زاء م��ن��ه��ا، ل���س��ت��خ��دام��ه��ا م��وق��ف 

����س���ي���ارات، وب���ن���اء ال�����س��ال���س��ل احل��ج��ري��ة 

ُي��ب��ق��ي  يف م���ن���ح���درات���ه���ا ال����وع����رة ح���ت���ى 

متنع  واحل��ي��اة  العمران  م��ن  حالة  فيها 

ال�ستيطانية  اجلمعيات  من  املرتب�سني 

من العتداء عليها، ومنع بع�س �سعاف 

ال��ن��ف��و���س م���ن حم���اول���ة ت�����س��ري��ب��ه��ا اإىل 

الحتالل.

»القطار الخفيف«.. مشروع تهويدي يمزق القدس ويربط المستوطنات

فلسطينيون يحرثون أراضيهم بعد 46 عاما من المنع اإلسرائيلي

تقع بين سلوان والثوري ومساحتها 50 دونما وتطل على »االقصى« بشكل مباشر 

خالد الزير.. حارس تلة العباسية يصارع االحتالل وحيدا منذ عقدين

االنباط - وكاالت

����س���ل���م���ت جل����ن����ة الأ�������س������رى ل���ل���ق���وى 

ال����وط����ن����ي����ة والإ������س�����الم�����ي�����ة وال���ل���ج���ن���ة 

الوطنية لأهايل الأ�سرى يف قطاع غزة، 

ام�س، منظمة ال�سليب الأحمر الدويل 

وم��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة وامل���ن���دوب 

ال�������س���ام���ي ل������الأمم امل���ت���ح���دة م���ذك���رات 

مطالبة بتوفر لقاح كورونا لالأ�سرى.

قنديل مدير  اهلل  ح��ذر عبد  ب��دوره، 

ج��م��ع��ي��ة واع�����د ل���الأ����س���رى وامل���ح���رري���ن 

يعي�سها  ال��ت��ي  الو����س���اع  خ���ط���ورة  م���ن 

انت�سار  ظل  يف  ال�سجون  داخل  ال�سرى 

الحتالل  حكومة  وحمل  كورونا.  وباء 

حياة  عن  كاملة  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي 

الأ����س���رى و���س��ح��ت��ه��م، داع��ي��ا امل��ن��ظ��م��ات 

م�سوؤولياتها  عند  الوقوف  اإىل  الدولية 

اجتاه حقوق الأ�سرى الإن�سانية.

الأ���س��رى  موؤ�س�سات  “وقفة  واأ���س��اف 

تاأتي  بغزة  الأحمر  ال�سليب  مقر  اأم��ام 

الطبي  الإه���م���ال  م���ن  م��زي��د  ���س��ي��اق  يف 

الأ�������س������رى ويف ظ��ل  ����س���د  امل����ت����وا�����س����ل 

قبل  م��ن  عن�سرية  اإ�سرائيلية  دع���وات 

تطعيم  بعدم  الإ�سرائيلي  الأم��ن  وزي��ر 

التي  اللقاحات اجلديدة،  الأ�سرى وفق 

امل��الح��ظ��ات،  ال��ع��دي��د م��ن  ل��دي��ن��ا عليها 

ال�سحة  منظمة  اإ�سراف  �سرورة  اأهمها 

اأو  الأح��م��ر  ال�سليب  ومنظمة  العاملية 

اأي  على  دول��ي��ة حم��اي��دة  اأي جهة  حتى 

عمليات تطعيم قد حتدث لالأ�سرى«.

الداخلي  الأم���ن  وزي��ر  اأن  اإىل  ي�سار 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي اأم����ر اأوح����ان����ا ق����رر منع 

ت��وف��ر ل��ق��اح ك���ورون���ا ل��الأ���س��رى داخ���ل 

املعتقالت.

االنباط - وكاالت

ال��ت��ع��اون  ال��ع��ام ملجل�س  الأم���ني  اأك���د 

نايف  الدكتور  العربية  اخلليج  ل��دول 

قادة  اأن  الثنني  ام�س  احلجرف  ف��الح 

اخلليج حري�سون على انعقاد القمة ال� 

41 رغم الظروف ال�ستثنائية .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية)كونا( 

عن احلجرف قوله عقب ا�ستقباله من 

قبل اأمر الكويت ال�سيخ نواف الحمد 

اجل��اب��ر ال�����س��ب��اح ل��ن��ق��ل دع����وة  ال��ع��اه��ل 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي 

حل�سور الدورة ال� 41 لجتماع املجل�س 

ال��ت��ع��اون  ل���ق���ادة دول جم��ل�����س  الأع���ل���ى 

�ستعقد  وال��ت��ي  العربية  اخلليج  ل��دول 

ب��ال��ري��ا���س يف  اخل��ام�����س م���ن ال�����س��ه��ر 

ظروف  يف  تاأتي  القمة  ه��ذه  اإن  املقبل، 

يف  تداعيات  ي�سهد  ال��ع��امل  ا�ستثنائية، 

تداعياتها  وكل  كورونا  جائحة  اأعقاب 

على خمتلف مناحي احلياة.

هذه  لنعقاد  التح�سر  اأن  واأ�ساف 

ال��ق��م��ة رغ����م ال����ظ����روف والإج���������راءات 

الح������رتازي������ة ي��ع��ك�����س امي����ان����ا ك��ام��ال 

وك��ب��را م��ن ق��ب��ل ال��ق��ادة لن��ع��ق��اد ه��ذه 

ال���ق���م���ة، مل����ا مت��ث��ل��ه م����ن اه���ت���م���ام ل��ك��ل 

اخلليجي  امل��واط��ن  تهم  التي  الق�سايا 

وت��ع��م��ل ع��ل��ى دع����م وت��ع��زي��ز م��ن��ظ��وم��ة 

العربي  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

ودفعها اإىل المام .

واأ�سار اإىل اأن جمل�س التعاون لدول 

الرابع من  العقد  اليوم  اخلليج يطوي 

اخلام�س  العقد  نحو  وينطلق  م�سرته 

بكل اأمل نحو حتقيق الأف�سل والرخاء 

والنماء والزدهار ملواطني دول جمل�س 

احلكيمة  ال��ت��وج��ي��ات  ظ��ل  يف  ال��ت��ع��اون 

وال�سديدة لقادة دول املجل�س.

االنباط - وكاالت

اأك����د جم��ل�����س ال��ق�����س��اء الأع��ل��ى 

يف  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  اأن  ال�����ع�����راق،  يف 

ج����رمي����ة اغ����ت����ي����ال ن����ائ����ب رئ��ي�����س 

مهدي  اأب��و  ال�سعبي  احل�سد  هيئة 

امل���ه���ن���د����س وال����ق����ائ����د ب���احل���ر����س 

�سليماين  قا�سم  الإي��راين  الثوري 

متقدمة،  مراحل  اإىل  و�سلت  قد 

�سي�سدر  ق�سائيا  قرارا  اأن  موؤكدا 

خ����الل اأي������ام ب��ح��ق امل���ت���ورط���ني يف 

اجلرمية.

واأك���������د امل���������س����رف ع���ل���ى امل���رك���ز 

الإع����الم����ي ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ق��ا���س��ي 

حيدر نوري، اأن “الق�ساء العراقي 

قطع مرحلة متقدمة يف التحقيق 

ب���احل���ادث ب��غ��ي��ة اإجن�����ازه ع��ل��ى اأمت 

“حمكمة  اأن  م�����س��ي��ف��ا  وجه”، 

املخت�سة قطعت مراحل  التحقيق 

وا�ستكملت  التحقيق  يف  متقدمة 

الأدل��ة  جمع  مت  اإذ  ك��اف��ة،  جوانبه 

املدعني  اأق��وال  تدوين  خ��الل  من 

ب���احل���ق ال�����س��خ�����س��ي وال����س���ت���م���اع 

���س��ه��ود احل����ادث من  ���س��ه��ادات  اإىل 

م���وظ���ف���ي م���ط���ار ب����غ����داد ال����دويل 

فيه«.  الأمنية  الأجهزة  ومنت�سبي 

�ست�سهد  ال��ق��ادم��ة  “الأيام  وت��اب��ع 

منا�سبة  ق�سائية  ق���رارات  ���س��دور 

بحق املتهمني واملتورطني بحادثة 

مطلع  يف  متت  والتي  الغتيال”، 

ال���ع���ام ب��ع��د ا����س���ت���ه���داف اأم��ري��ك��ي 

لدى  و�سليماين  املهند�س  مل��وك��ب 

خروجه من مطار بغداد الدويل.

الأمريكية  الدفاع  وزارة  وكانت 

كانون   3 يف  اأعلنت  )البنتاغون(، 

ال���ث���اين امل���ا����س���ي، ت��ن��ف��ي��ذ ���س��رب��ة 

ج��وي��ة ب��ال��ق��رب م��ن م��ط��ار ب��غ��داد 

ال�����������دويل، اأ�����س����ف����رت ع�����ن م��ق��ت��ل 

���س��ل��ي��م��اين، وامل��ه��ن��د���س، واآخ��ري��ن، 

جهتها  م��ن  ط��ه��ران  اأع��ل��ن��ت  فيما 

اأنها �سرتد ب�سكل قا�س على عملية 

الغتيال.

الفلسطينيون يطالبون منظمات 
دولية بحماية األسرى من كورونا

الحجرف: قادة الخليج حريصون على عقد 
قمتهم رغم الظروف االستثنائية

العراق.. قرارات قضائية بحق المتورطين 
باغتيال المهندس وسليماني قريبا
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الـريـا�ضي

مدريد – وكاالت 

بر�شلونة،  م��درب  كومان  رون��ال��د  �أك��د 

�أن غياب ليونيل مي�شي عن مبار�ة �إيبار، 

�لليجا،  �لثالثاء يف  �ليوم  �إقامتها  �ملقرر 

�أن��ه  م�����ش��دًد� على  �لإ���ش��اب��ة،  ب�شبب  ي��اأت��ي 

للتعايف.  �ل��ر�ح��ة  م��ن  �مل��زي��د  ق��رر منحه 

وق������ال ك����وم����ان يف �مل����وؤمت����ر �ل��ت��ق��دمي��ي 

وهذ�  �لكاحل  �أمل يف  يعاين من  “مي�شي 
�ل��ت��درب،  م��ن  ع��دم متكنه  �ل�شبب يف  ه��و 

هو لي�ض يف و�شع ميكنه من خو�ض لقاء 

منحناه  �ل�شبب  “لهذ�  و�أ�شاف   .« �ليوم 

�مل��زي��د م��ن �أي����ام �لإج�����ازة، و���ش��ي��ع��ود بعد 

�أ�شبوًعا  �أن  �لطبيب  �أخربنا  �إي��ب��ار،  لقاء 

ب�����دون ت���دري���ب ���ش��ي��ك��ون ك���اف���ًي���ا ل��ي��ك��ون 

وج���ود  “عدم  وت���اب���ع  ج����ي����دة«.  ب�����ش��ح��ة 

م��ي�����ش��ي، خ�����ش��ارة ك��ب��رة ب�����ش��ب��ب ج��ودت��ه 

جزء  مي�شي  �ل��ع��م��وم  يف  لكن  وفاعليته، 

�لكايف  �ل��ع��دد  لدينا  ون��ح��ن  نظامنا  م��ن 

م���ن �ل��الع��ب��ن �ل���ذي���ن مي��ك��ن��ه��م �ل��ل��ع��ب 

يف م���ر�ك���زه���م و�ل���ق���ي���ام ب���امل���ث���ل«. وع���ن 

“مل  ع��ل��ق  �لخ����رة،  مي�شي  ت�����ش��ري��ح��ات 

�أ���ش��اه��د �مل��ق��اب��ل��ة ع��ل��ى �ل���ه���و�ء م��ب��ا���ش��رة 

لكنها كانت موجودة �ليوم يف �ل�شحافة، 

مقابلة  يجري  �ن  �لر�ئع  من  �أنه  �أعتقد 

�آخ������ر«.  �أي لع�����ب  م���ث���ل  �آر�ئ��������ه  مل���ع���رف���ة 

قال �إنه  مي�شي  بالهدوء،  “�أحتلى  ون��وه 

���ش��ي��ق��رر م�����ش��ره يف ن��ه��اي��ة �مل��و���ش��م، ول 

فعله  ميكننا  م��ا  عليه،  �ل��ت��اأث��ر  ميكنني 

ل���ه يف  �أد�ء  �أف�����ش��ل  ه���و �حل�����ش��ول ع��ل��ى 

�مل��ب��اري��ات و���ش��رى م��ا ���ش��ي��ح��دث«. وك��ان 

بر�شلونة  ت��ع��اق��د  �أن  �ع���رف  ق��د  مي�شي 

مع كومان يعد جناًحا، ويف هذ� �ل�شدد، 

لأن��ه  ك��ل��م��ات��ه  �أق����در  “�أنا  �ل��ه��ول��ن��دي  رد 

�لتحدث  يحب  �شخ�ض  ك��ل  م��ه��م،  لع��ب 

�أح��اول  له،  �شكًر�  جيد،  ب�شكل  نف�شه  عن 

دف���ع �ل��ف��ري��ق ل���الأم���ام، جن���ري ت��غ��ي��ر�ت 

�أ�شا�شًيا  ج��زًء�  يز�ل  ول  �نتقالية  �شنة  يف 

بوكيتينو  و���ش��ول  وع���ن  �ل��ب��ار���ش��ا«.  م��ن 

مي�شي  �شم  و�إمكانية  لباري�ض  �ملحتمل 

�أع���رف ول ميكنني  “ل  ق���ال  ذل���ك،  ب��ع��د 

�ل�شحافة،  يف  ظهر  ��شمه  لأن  �لتعليق 

�إذ� كان �لأم��ر كذلك،  �أع��رف ما  لكني ل 

���ش��ن��و�ج��ه ب��ع�����ش��ن��ا �ل��ب��ع�����ض يف غ�����ش��ون 

مي�شي  �أن  �أع��ت��ق��د  “ل  وز�د  ���ش��ه��ري��ن«. 

�أو  مدرب  على  بالعتماد  م�شتقبله  يقرر 

كاأ�شرة،  �أن تتخذ  �إنها قر�ر�ت يجب  بلد، 

ول �أعتقد �أن باإمكان �ملدرب �لتاأثر على 

ك��ان  ل��ق��د  “دميبلي؟  و�أمت  م�����ش��ره��م«. 

ي��ت��درب ل��ع��دة �أي���ام م��ع �ل��ف��ري��ق، كما �أن��ه 

عمل ب�شكل جيد، ومن حيث �ملبد�أ �شيتم 

��شتدعائه ملبار�ة �ليوم«. 

11

�شلط عد�شة كامرة 

هاتفك على �لباركود

لرى �أخبار »�لريا�شة« 

يف �ملوقع �للكروين

كومان يؤكد غياب ميسي لالصابة

.جابر تشارك في دبي للتنس 

معان يتعاطف مع الكابتن العوضات 

الخطيب يطمح ببقاء االهلي في القمة 

دبي – وكاالت 

�لتون�شية  �ل��ت��ن�����ض  جن��م��ة  ���ش��اف��رت 

�لأح����د،  دبي، م�شاء  �إىل  ج��اب��ر  �أن�����ض 

ب����ط����ول����ة دب��������ي، م��ع  ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف 

�ن���ط���الق���ة �مل���و����ش���م �جل���دي���د.وق���ال���ت 

�أب��د�أ  �أن  »�خ���رت   : ت�شريح  �أن�����ض، يف 

ببطولة  بامل�شاركة  �جل��دي��د  مو�شمي 

�إع��د�دي��ة  حمطة  �شتكون  و�ل��ت��ي  دب��ي، 

�ملفتوحة«.  �أ�شر�ليا  لبطولة  مهمة 

فريقها  رحلتها  يف  و��شطحبت �أن�ض 

�ل��ت��ون�����ش��ي ع�شام  �مل����درب  �مل��ك��ون م��ن 

�جل����������اليل، و�مل�����ع�����د �ل�����ب�����دين ك����رمي 

ك���م���ون وف�����ش��ل��ت �ل��ب��ط��ل��ة �ل��ت��ون�����ش��ي��ة 

�لتح�شر للمو�شم �جلديد يف تون�ض، 

ح��ي��ث �أج�����رت م��ع�����ش��ك��ري��ن يف ط��ربق��ة 

دخول  جابر  �أن�ض  وتاأمل  و�ملن�شتر.  

دبي،  بطولة  يف  باإجناز  �جلديد  �لعام 

مي��ك��ن��ه��ا م���ن �ل���ت���ق���دم يف �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 

�لعاملي، قبل �ل�شفر �إىل �أ�شر�ليا

االنباط – عمان 

�أع��ل��ن ن���ادي معان ع��ن ت��ربع �جل��ه��از �لفني 

ولعبي فريق كرة �لقدم بجزء من م�شتحقاتهم 

�لعو�شات.  ر�ت��ب  �مل���درب  ع��الج  ل�شالح  �ملالية، 

ملعان  �لفني  �مل��دي��ر  �لقططي  ع��ب��د�هلل  و���ش��رح 

بوك”،  “في�ض  يف  لناديه  �لر�شمي  �ملوقع  عرب 

باأن هذه �ملبادرة جاءت لتعك�ض �لقيم �لأخالقية 

�لعالية �لتي يتبناها �لقائمن على نادي معان 

عمر  �ملهند�ض  �لفخري  �لرئي�ض  ر�أ�شهم  وعلى 

�ملعاين ورئي�ض �لنادي ماجد �خلو�لدة. و�أ�شاف 

�أه��ل  �شهامة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  “تعك�ض  �لقططي: 

و�أك��م��ل:  نحو �خل���ر«.  معان و فزعتهم دوم���اً 

“هذ� و�جب �أخالقي وديني جتاه قامة ريا�شية 
قدمت �لكثر للكرة �لأردنية، وهو �أقل ما ميكن 

�ل��ذي ميثل  �لعو�شات  ر�ت��ب  للكابنت  تقدميه 

كافة �أركان كرة �لقدم يف �لأردن«. ويعاين ر�تب 

�لعو�شات من و�شع �شحي �شعب حيث تدخل 

�لأمر علي بن �حل�شن رئي�ض �لحتاد لعالجه 

يف �خلارج.

دبي – وكاالت 

�أك������د حم���م���ود �خل���ط���ي���ب رئ���ي�������ض �لأه���ل���ي 

�مل�شري، �أن طموحه �لعام �أن يكون �لأهلي د�ئًما 

�حلمر�ء  �لقلعة  جماهر  و�إ�شعاد  �ملقدمة،  يف 

ومت��ث��ي��ل م�����ش��ر ب��اأف�����ش��ل ����ش���ورة يف �مل��ح��اف��ل 

�ل��ق��اري��ة و�ل��دول��ي��ة. وق���ال �خلطيب ع��رب قناة 

�ل�شخ�شي،  طموحه  �إن  �لريا�شية،  ظبي  �أب���و 

بالنادي  يليق  �ل���ذي  بال�شكل  �لأد�ء  حم��اول��ة 

رئا�شة  يتوىل خاللها  �لتي  �لفرة  �لأهلي، يف 

�لقلعة �حلمر�ء. و�أو�شح �أن �لأهلي ي�شر على 

نهج �أي موؤ�ش�شة ريا�شية ت��وؤدي ب�شكل منهجي 

وموؤ�ش�شي، موؤكًد� �أن �لأهلي يتعلم من �لأندية 

�لعاملية مثل ريال مدريد وبر�شلونة وليفربول 

�أن �لأه��ل��ي لديه  وب��اي��رن م��ي��ون��خ. و�أ����ش���ار �إىل 

���ش��ع��وب��ات يف �إي���ج���اد �إي������ر�د�ت يف ظ��ل �لإن��ف��اق 

�ل��ع��امل��ي��ة تنفق  �لأن���دي���ة  ل��ع��ب��ة، بينما   18 ع��ل��ى 

ع��ل��ى ل��ع��ب��ة �أو �ث��ن��ت��ن ع��ل��ى �لأك������ر. وحت���دث 

عام  ميونخ  بايرن  لنادي  زيارته  �خلطيب عن 

2010 مع ح�شن حمدي رئي�ض �لأهلي �ل�شابق، 

�حلايل،  �لإد�رة  جمل�ض  ع�شو  مرجتي  وخالد 

�أن���ه ح���اول �لإط����الع على �شر �لعمل  م���وؤك���ًد� 

 خا�شة يف �لإد�ر�ت �لتجارية بالنادي �لبافاري.

�أن  ل��الأه��ل��ي،  �أي لع��ب  توقيع  �شرط  �أن  و�أك���د 

يكون حمًبا للقلعة �حلمر�ء. ورف�ض �خلطيب، 

�لإجابة على �شوؤ�ل حول �ملد�فع �حلايل �لذي 

كان يتمنى مو�جهته، وقال �شاحًكا “�أنا �عتزلت 

منذ فرة طويلة«
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تنطلق م�شاء �ليوم �لثالثاء مناف�شات �ل�شبوع 

�لتا�شع ع�شرمن دوري �ملحرفن �لكروي ويلتقي 

�ل���وح���د�ت م��ع ���ش��ح��اب ع��ن��د �ل��ر�ب��ع��ة م�����ش��اء على 

�لرمثا نظره  �ل��دويل، فيما يو�جه  �شتاد عمان 

�حل�شن عند �ل�شاد�شة و�لن�شف م�شاء على �شتاد 

�حل�شن باإربد. وتتو��شل �ملباريات �لربعاء، حيث 

يلتقي �شباب �لعقبة مع �شباب �لأردن عند �لر�بعة 

ب��ال��زرق��اء، فيما  م�شاء على �شتاد �لأم���ر حممد 

�ل�شاد�شة  عند  �ل�شريح  ن��ظ��ره  �ل�شلط  ي��و�ج��ه 

و�لن�شف م�شاء على �شتاد عمان �لدويل. يف �للقاء 

�لول ميلك �لوحد�ت فر�شة ح�شم لقب �لدوري 

عندما يفتتح م�شو�ره مع �شحاب  و�شيكون ح�شم 

على  ب��ف��وزه  م��ره��ون��ا  ل��ل��وح��د�ت  بالن�شبة  �للقب 

بالتعادل  �شو�ء  �جلزيرة  مطارده  وتعر  �شحاب 

�أم���ام  �شيخو�شها  �ل��ت��ي  �مل���ب���ار�ة  يف  �خل�����ش��ارة  �أو 

معان �خلمي�ض �ملقبل. ويعي�ض �لوحد�ت باأف�شل 

�أح���و�ل���ه �مل��ع��ن��وي��ة و�ل��ف��ن��ي��ة ب��ع��دم��ا ب���ات �لأق����رب 

ل�شرد�د �للقب، حيث �أجن��ز يف �جلولة �ملا�شية 

مهمة �حل�شن �ربد وفاز عليه بهدفن نظيفن 

وي���درك  ن��ق��ط��ة«.   44“ ب����  ب��ال�����ش��د�رة  ليحتفظ 

�ليوم  �أم��ام �شحاب يف مبار�ة  �أن تعره  �لوحد�ت 

لقب  من  باقر�به  �حتفاله  تاجيل  يف  �شي�شاهم 

�لدوري، بيد �أن �لفوز خياره �لأهم لتعزيز فر�شته 

�ل���وح���د�ت  �ل��ت��ت��وي��ج. ومي��ل��ك  يف ���ش��ع��ود من�شة 

�لأف�شلية مبا ميتلك من جنوم قادرة على ح�شم 

�ملباريات وت�شكيل �خلطورة �ملتو��شلة على مرمى 

فهو  �شهلة  �ل��وح��د�ت  مهمة  تكون  ول��ن  �شحاب. 

من  و�شيقاتل  �لهبوط  يخ�شى  فريقاً  �شيو�جه 

تعزز من حظوظه  �يجابية  نتيجة  �أج��ل حتقيق 

يف �لبقاء. وتعادل �شحاب يف �جلولة �ملا�شية مع 

معان بدون �أهد�ف ليبقي يف �ملركز قبل �لأخر ب� 

“15 نقطة«. ويف �لوقت �لذي ي�شعى فيه �لوحد�ت 
للفوز و�لقر�ب من مالم�شة كاأ�ض �لبطولة فان 

�شحاب هو �لخر يامل باقتنا�ض �لنقاط �لثالثة 

نف�شه  وج��د  �لتي  �خلطر  منطقة  ع��ن  لالبتعاد 

... م��ع معان  �لخ���ر  تعادله  بعد  �ليها   �لق���رب 

ويف �للقاء �لثاين تتجه �لأنظار�شوب �شتاد �حل�شن 

باإربد �لذي �شيكون �شاهد�ً على مو�جهة “ديربي 

�حل�شن  وج���اره  �ل��رم��ث��ا  يجمع  �ل�شمال” حيث 

�رب��د. وياأمل �لرمثا مبو��شلة �نت�شار�ته بهدف 

مز�حمة �جلزيرة على �ملركز �لثاين بعدما تقل�ض 

�لفارق بينهما �إىل  “3نقاط«. وكان �لرمثا حقق 

�لفوز على �شباب �لأردن يف �جلولة �ملا�شية بهدف 

وحيد لرفع ر�شيده �إىل “32 نقطة«.وهو يندفع 

يف مبار�ة �ليوم بكل قوة من �جل حتقيق �لفوز ول 

بديل ل�شتغالل �ي تعر للجزيرة و�لقفز نحو 

�ملركز �لثاين .. يف �ملقابل فاإن �حل�شن �إربد يطمح 

با�شتعادة تو�زنه و�ر�شاء جماهره بعدما تعر�ض 

 للخ�شارة يف �جلولة �ملا�شية �أمام �لوحد�ت “2-0«.

ويتطلع �حل�شن �إربد للبقاء بن �لأربعة �لكبار 

لذلك فاإنه �شيجتهد يف �شبيل و�شع حد لنزيفه 

 24“ ب�  �لنقطي وهو �لذي يتبو�أ �ملركز �خلام�ض 

�ل�شلط  �لأه������د�ف ع��ن  ب��ف��ارق  نقطة” وي��ت��اأخ��ر 

�شاحب �ملركز �لر�بع.ول بديل له هو �لخر عن 

�لفوز للتقدم خطوة موؤثرة نحو مر�كز �ملقدمة 

نقطة،   44 ب  �ل��ف��رق  ترتيب  �ل��وح��د�ت  ويت�شدر 

 ،32 �لرمثا  35 نقطة، ثم  ب�  ثانياً  وح��ل �جلزيرة 

�ل�شلط و�حل�شن 24، �لفي�شلي 23، �شباب �لأردن 

21، معان و�ل�شريح 20، �شباب �لعقبة 16، �شحاب 

15، و�لأهلي باملركز �لأخر ب� 12 نقطة.

لندن – وكاالت 

�للقب  حلامل  �ل�شادم  �لتعادل  بعد 

ل���ي���ف���رب���ول �أم���������ام و�����ش����ت ب���روم���ي���ت�������ض 

�خل��ام�����ش��ة ع�شر  �مل���رح���ل���ة  �أل���ب���ي���ون، يف 

م��ن �ل�����دوري �لإجن��ل��ي��زي �مل��م��ت��از، ق��ال 

لليفربول،  �لفني  �ملدير  كلوب  يورجن 

ف��ري��ق��ه،  غ�����ش��ب  �أث�������ارت  �ل��ن��ت��ي��ج��ة  �إن 

حما�شه  �أ�شعلت  نف�شه  �لوقت  يف  لكنها 

وعزميته لتقدمي رد فعل خالل �ملبار�ة 

�أمام نيوكا�شل م�شاء �لأربعاء يف  �ملقررة 

�مل�شابقة. م��ن  ع�شر  �ل�شاد�شة  �مل��رح��ل��ة 

وفر�ض ليفربول، �شيطرته على �ملبار�ة 

وكادت  �أنفيلد،  ملعب  على  �أقيمت  �لتي 

�شاديو  �شجله  ب��ه��دف  ب��ف��وزه  تنتهي  �أن 

م���اين، ل��ك��ن و���ش��ت ب��روم��وي��ت�����ض خطف 

ع���ن ط��ري��ق   82 �ل��دق��ي��ق��ة  �ل���ت���ع���ادل يف 

و�شيفتقد  ر�أ����ض.  ب�شربة  �أج���اي  �شيمي 

ماتيب  ج��وي��ل  �مل��د�ف��ع  ج��ه��ود  ليفربول 

�ل����ذي خ����رج ب�����ش��ب��ب �إ����ش���اب���ة �أخ�����رى يف 

�ل�شاد�شة  ... وت�شهد �ملرحلة  �أعلى �لفخ 

ع�����ش��ر، �إق��ام��ة 5 م��ب��اري��ات م�����ش��اء �ل��ي��وم 

يحل  �لتي  �مل��ب��ار�ة  بينها  م��ن  �ل��ث��الث��اء، 

فيها �آر�شنال �شيفا على بر�يتون. وتاأثر 

�أرت��ي��ت��ا،  ي��درب��ه ميكيل  �ل���ذي  �آر���ش��ن��ال، 

كورونا،  بعدوى  �لإ�شابة  بحالت  �أي�شا 

ح���ي���ث ي��خ�����ش��ع �ل���ث���الث���ي �ل���رب�زي���ل���ي 

للعزل  وويليان  لويز  وديفيد  جابرييل 

عليهم  “ظهرت  �أرت��ي��ت��ا  وق���ال  �ل��ذ�ت��ي. 

�حلذر  توخي  وعلينا  �لأع��ر����ض،  بع�ض 

�ملتبع  �لربوتوكول  هذ�.  يحدث  عندما 

ويتطلع  �ب��ت��ع��اده��م«.  ب�����ش��رورة  يق�شي 

�لفني  �مل��دي��ر  �شول�شكاير  ج��ون��ار  �أويل 

�لتو�زن  ��شتعادة  �إىل  يونايتد  ملان�ش�شر 

ب��ع��د �ل���ت���ع���ادل م���ع ل��ي�����ش��ر ���ش��ي��ت��ي 2-2 

�لفريق،  يلتقي  عندما  وذل��ك  �ل�شبت، 

و�أبدى  �لثالثاء.  م�شاء  وولفرهامبتون 

�مل���درب �ل��روي��ج��ي �إع��ج��اب��ه مب��ا يقدمه 

ب���رون���و ف���رن���ان���دي���ز، �ل�����ذي ���ش��اه��م يف 

�مل��و���ش��م.  ه��ذ�  خ��الل  ه��دف��ا   34 ت�شجيل 

�لفر�ض  ي�شنع  “هو  �شول�شكاير  وق��ال 

وي�����ش��ج��ل �لأه�����د�ف وي���ج���ازف. ك��ل منا 

باأف�شل  دوره  ي��وؤدي  وهو  يلعبه،  دور  له 

���ش��ك��ل مم��ك��ن ط��ب��ق��ا ل���ق���در�ت���ه«. ك��ذل��ك 

ت�����ش��ه��د م��ب��اري��ات �ل���ي���وم  ل��ق��اء ب��رن��ل��ي 

�شيفيلد  ويتطلع  يونايتد،  �شيفيلد  مع 

ي���ون���اي���ت���د ����ش���اح���ب �مل����رك����ز �ل��ع�����ش��ري��ن 

�لأخر �إىل و�شع نهاية ل�شل�شلة نتائجه 

�ملخيبة لالأمال، حيث مل يح�شد �شوى 

يحل  مبار�ة.كذلك   15 خ��الل  نقطتن 

�شاوثهامبتون،  ع��ل��ى  �شيفا  ه��ام  و���ش��ت 

وي��ل��ت��ق��ي و����ش���ت ب��روم��ي��ت�����ض م���ع ل��ي��دز 

مع  توتنهام  يلتقي  بينما  غد�،  يونايتد 

فولهام يف ديربي لندن م�شاء �لأربعاء
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ت���ن���ط���ل���ق م���������ش����اء �ل�����ي�����وم �ل����ث����الث����اء 

دوري  م��ن  �لتا�شعة  �جل��ول��ة  مناف�شات 

ج��م��ي��ع  ت���ق���ام  و�ل���ت���ي  �لأوىل  �ل����درج����ة 

ويلتقي  ع�شر�ً.  �لثانية  عند  مبارياتها 

�ل��ث��الث��اء �ل��ط��رة م��ع م��غ��ر �ل�����ش��رح��ان 

على ملعب جر�ض، فيما يو�جه كفر�شوم 

ملعب  على  ح�شن  بني  من�شية  ن��ظ��ره 

مع  و�ل��رم��وك  بالرمثا،  ها�شم  �لأم��ر 

�ل�����ش��رح��ان ع��ل��ى م��ل��ع��ب �لأم����ر ح�شن 

�لأربعاء،  �ملباريات  وتتو��شل  بال�شلط. 

�لدو�ء على  د�ر  �لبقعة مع  يلتقي  حيث 

ر����ض  م��ع ذ�ت  و�ل��ك��رم��ل  ملعب ج��ر���ض، 

ع��ل��ى م��ل��ع��ب �لأم�����ر ه��ا���ش��م. وت��خ��ت��ت��م 

31 �جل�����اري ب��ل��ق��اء  �جل���ول���ة �خل��م��ي�����ض 

�حت����اد �ل��رم��ث��ا م���ع ب��ل��ع��م��ا ع��ل��ى ملعب 

جر�ض، و�جلليل مع �لعربي على ملعب 

ر�����ض  ذ�ت  وي��ت�����ش��در  ه���ا����ش���م.  �لأم������ر 

17 ن��ق��ط��ة، ثم  ت��رت��ي��ب �ل��ف��رق ب��ر���ش��ي��د 

و�لبقعة  �جلليل  ثم   ،15 ب  ثانيا  بلعما 

مغر   ،13 �ل��رم��ث��ا  و�حت����اد  �ل��ط��رة   ،14

�ل�شرحان   ،11 �ل����دو�ء  ود�ر  �ل�����ش��رح��ان 

 ،8 وكفر�شوم  �ل��رم��وك   ،9 �لعربي   ،10

باملركز  ح�شن  بني  ومن�شية   ،4 �لكرمل 

�لأخر بنقطة و�حدة

الوحدات خطوة نحو اللقب وديربي الشمال نار 

ارسنال لمواصلة االنتصارات امام برايتون 

جولة جديدة من منافسات دوري الدرجة االولى 
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ترجمات - �أبوظبي

���س��ال��ة  �أن  �إع���ام���ي���ة  ت��ق��اري��ر  �أوردت 

�كت�سافها  ج��رى  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة،  ك��ورون��ا 

ب�سدة  معدية  ت��ك��ون  ق��د  قليلة،  �أي���ام  قبل 

لاأطفال. فما �سحة هذه �لتقارير؟

وق����ال �ل��روف��ي�����س��ور ن��ي��ل ف��رغ�����س��ون، 

م�ست�سار �سحي وعامل �لأوبئة يف �إمريال 

�أن  ع���ل���ى  »ت��ل��م��ي��ح��ا  ه���ن���اك  �إن  ك���ول���ي���دج، 

لل�سالة ميا مرتفعا لإ�سابة �لأطفال«.

ون�����ق�����ل�����ت �����س����ح����ي����ف����ة »دي�������ل�������ي م����ي����ل« 

يبحثون  �لذين  �لعلماء  عن  �لريطانية 

�أي  لديهم  »لي�س  �إن  قولهم  �ل��ط��ف��رة،  يف 

معدية  �جل��دي��دة  �ل�سالة  �أن  على  دل��ي��ل 

لاأطفال«.

�أع�����س��اء ف��ري��ق »�أب��ح��اث �جلينوم  وذك��ر 

يف بريطانيا« �أنهم »لي�سو� على در�ية باأي 

بيانات ت�سر �إىل �أن هذ� �لأمر �سحيح«.

160 �أل��ف  وف��ح�����س �ل��ف��ري��ق �أك���ر م��ن 

�ملتحدة،  �ململكة  يف  بكورونا  �إ�سابة  حالة 

ك���م���ا �أن�������ه ي����ر�ق����ب ب���ا����س���ت���م���ر�ر ط���ف���ر�ت 

�لفرو�س.

ت�سجيل  �لآن  ح��ت��ى  ي��ت��م  »مل  و�أو����س���ح 

�جلديدة.  بالطفرة  م�سابة  كافية  حالت 

�ل��ب��ي��ان��ات  ه���ن���اك ح���اج���ة �إىل م���زي���د م���ن 

تاأثره  كيفية  ح��ول  تعليقات  �أي  لتقدمي 

على جمموعات معينة من �لب�سر«.

�أ���س��ب��وع��ن  �لأم����ر  »�سي�ستغرق  وت��اب��ع: 

�أن نح�سل على بيانات كافية  �آخرين قبل 

لتاأكيد �أو نفي �لأمر«.

وكاالت - �أبوظبي

بريطاين حتت جنح  �سائح   200 نحو  هرب 

�ل���ظ���ام م���ن م��ن��ت��ج��ع ف��رب��ي��ي��ه �ل�����س��وي�����س��ري 

�سحياً  ح��ج��ر�ً  مي�سون  ك��ان��و�  حيث  للتزلج، 

�أع��ل��ن��ت بلدية  �أي���ام، على م��ا   10 مل��دة  �إل��ز�م��ي��اً 

�ملدينة �لأحد.

باأن  ت�سايتونغ«  »�سونتاغ  �سحيفة  و�أف���ادت 

200 م���ن �أ���س��ل  �ل���ف���اري���ن م���ن �مل��ن��ت��ج��ع ن��ح��و 

فربييه  يف  �سملتهم  بريطانياً  �سائحاً   420

�إج�������ر�ء�ت �حل��ج��ر �ل�����س��ح��ي �ل��ت��ي ف��ر���س��ت��ه��ا 

�لآتن  �مل�سافرين  على  �ل�سوي�سرية  �حلكومة 

14 دي�سمر. من بريطانيا منذ 

وكان منتجع فربييه �لر�قي، �لذي يحظى 

�لريطانين  �ل�����س��ي��اح  ل���دى  ك��ب��رة  ب�سعبية 

من  �مل��ت��زجل��ن  �آلف  عليه  يتدفق  �أن  يتوقع 

�جل��دي��دة  �ل�سالة  �كت�ساف  لكن  بريطانيا، 

�ملتحورة من فرو�س كورونا ق�سى على هذه 

�لآمال.

وق����ال م�����س��وؤول �ل��ت��و����س��ل يف ب��ل��دي��ة ب��اين 

ج���ان، م���ارك ���س��ان��دوز، ل��وك��ال��ة »�إي���ه ت��ي �إ���س« 

�حلجر  يف  بقو�  �ل��ف��اري��ن  �ل�سياح  �إن  ل��اأن��ب��اء 

�ل�سحي يوماً و�حد�ً قبل �أن يهربو� ليًا.

و�أ�ساف �أن م�سوؤويل �لفندق �كت�سفو� فر�ر 

�ل�سياح عندما ر�أو� �أنهم مل ياأكلو� من �أطباق 

�ملخ�س�سة لهم. �لطعام 

عليهم.  �ل���ل���وم  �إل���ق���اء  مي��ك��ن��ن��ا  »ل  وت���اب���ع: 

�ل�سحي  �حل��ج��ر  ك��ان  �حل����الت،  معظم  ف��ف��ي 

4 يف غرفة  ل يحتمل«، فكيف يف حال »وجود 

20 مرت�ً مربعاً«. تبلغ م�ساحتها 

دبي - �لبو�بة �لعربية للأخبار �لتقنية

���س��ج��ل ج��ه��از �ل��ب��ح��وث �مل��ت��ق��دم��ة �ل��ف��ائ��ق��ة 

�ندماج  جهاز  وهو   ،Tokamak �لتو�سيل 

�ل�سم�س  با�سم  ��ا  �أي�����سً ُي��ع��رف  �لتو�سيل  ف��ائ��ق 

�جلنوبية،  ك��وري��ا  يف  �ل��ك��وري��ة،  �ل���س��ط��ن��اع��ي��ة 

رق���ًم���ا ق��ي��ا���س��ًي��ا ع��امل��ًي��ا ج���دي���ًد� ح��ي��ث جن���ح يف 

�حل��ف��اظ ع��ل��ى �ل��ب��ازم��ا ذ�ت درج����ة �حل����ر�رة 

�أي��ون  ح���ر�رة  درج��ة  م��ع  ثانية   20 مل��دة  �لعالية 

تزيد عن 100 مليون درجة مئوية.

�لكورية  �لأبحاث  من�ساأة  يف  �لعلماء  ومتكن 

�لفائقة �لتو�سيل Tokamak من حتطيم 

عام  يف  �مل�سجل  بهم  �خل��ا���س  �لقيا�سي  �ل��رق��م 

2019 م��ن خ��ال �حل��ف��اظ ع��ل��ى درج���ة ح��ر�رة 

100 مليون درج��ة  �ل��ب��ازم��ا لأك���ر م��ن  �أي���ون 

ملدة 20 ثانية.

�ملعهد  KSTAR يف  �أبحاث  و�أعلن مركز 

�أنه جنح،   KFE �لكوري للطاقة �لندماجية 

�لوطنية  �سيول  جامعة  مع  م�سرتك  بحث  يف 

�ل���ولي���ات  يف  ك��ول��وم��ب��ي��ا  وج���ام���ع���ة   SNU
مل��دة  ل��ل��ب��ازم��ا  �مل�ستمر  �لت�سغيل  يف  �مل��ت��ح��دة، 

�أع��ل��ى من  �أي��ون��ي��ة  20 ثانية م��ع درج���ة ح���ر�رة 

�ل�سروط  �أح��د  وهو  مئوية،  درج��ة  مليون   100

�لأ����س���ا����س���ي���ة ل����ان����دم����اج �ل�����ن�����ووي يف ح��م��ل��ة 

.2020  KSTAR Plasma
ولإع�����ادة �إن�����س��اء ت��ف��اع��ات �لن���دم���اج �ل��ت��ي 

و�سع  يجب  �لأر�����س،  على  �ل�سم�س  يف  حت��دث 

ن��ظ��ائ��ر �ل��ه��ي��دروج��ن د�خ���ل ج��ه��از �لن��دم��اج، 

مثل KSTAR، لإن�ساء حالة �لبازما حيث 

ي��ت��م ف�����س��ل �لأي���ون���ات و�لإل���ك���رتون���ات، ويجب 

درج��ات  عليها يف  و�حل��ف��اظ  �لأي��ون��ات  ت�سخن 

�لعالية. �حلر�رة 

�ن��دم��اج  �أج���ه���زة  وك���ان���ت ه��ن��اك ح��ت��ى �لآن 

�أخرى متكنت من �إد�رة �لبازما لفرتة وجيزة 

عند درجات حر�رة ت�سل �إىل 100 مليون درجة 

�أو �أعلى، لكن مل يك�سر �أي منها حاجز �حلفاظ 

على �لعملية ملدة 10 ثو�ٍن �أو �أكر.

تهيئة  �إعادة  �أ�سا�سي  ب�سكل  �لعلماء  ويحاول 

�لقيام  وكان  �سم�سنا،  د�خل  �ملوجودة  �لظروف 

لكنه  �ساقة،  �لأر�س حماولة  بذلك على �سطح 

�لبازما  �سلوك  لدر��سة  فر�سة  �لعلماء  مينح 

و�أخذ قر�ء�ت خمتلفة.

ط��اق��ة  ت�����س��خ��ر  �إىل  �لأب������ح������اث  وت����ه����دف 

�لندماج، مما قد يحدث ثورة كاملة يف كيفية 

ح�سول �لعامل على قوته �إذ� �أمكن حتقيق مثل 

هذ� �لخرت�ق.

ويتقدم �لفريق ب�سرعة فيما يتعلق بالبحث 

يف ت��ف��اع��ات �لن���دم���اج �ل�����س��ب��ي��ه��ة ب��ال�����س��م�����س، 

�لبازما  حالة  حتقيق  من  فقط  عامن  وبعد 

�ل�سديدة �حلر�رة، قام �لفريق بتمديد �لفرتة 

 1.5 من  عليها  �حلفاظ  ميكنه  �لتي  �لزمنية 

ثانية �إىل 20 ثانية.

�إىل   KSTAR �أب���ح���اث  م���رك���ز  وي���ه���دف 

300 ثانية مع  �لنجاح يف �لت�سغيل �مل�ستمر ملدة 

100 مليون درجة  درجة حر�رة �أيون �أعلى من 

مئوية بحلول عام 2025.

هل ساللة كورونا الجديدة معدية لألطفال؟

تحت جنح الظالم.. هروب 200 سائح بريطاني من الحجر

شمس اصطناعية درجة حرارتها 100 مليون درجة.. جديد العلم

ترجمات - �أبوظبي

نويل يف عام  بابا  بكون  �لتاريخ  �سيحتفظ 

و�ل��ك��ب��ار ه��د�ي��ا  ل��اأط��ف��ال  ي��ج��ل��ب  2020 مل 

�ل��ع��ادة، فح�سب بل  �مل��ي��اد، كما ج��رت  �أع��ي��اد 

جلب لهم وباء كورونا مثلما وقع يف مناطق 

عدة.

18 ���س��خ�����س��ا م���ن ن����زلء �أح����د دور  وت����ويف 

بفرو�س  �إ�سابتهم  �إث��ر  بلجيكا  يف  �لرعاية 

»بابا  �أج��ر�ه��ا  زي���ارة  عقب  �مل�ستجد،  ك��ورون��ا 

نويل« م�ساب بالعدوى.

�لريطانية  ميل«  »ديلي  �سحيفة  وذكرت 

�أن »ب��اب��ا ن��وي��ل« وف��ري��ق��ه ن��ق��ل��و� �ل��ع��دوى يف 

121 مقيما  وق���ت ���س��اب��ق م��ن ه���ذ� �ل�����س��ه��ر ل�����

�ل��و�ق��ع��ة مبدينة  �ل��رع��اي��ة  ب��د�ر  و36 ع��ام��ا 

�أنتويرب.

و�أل��ق��ى م��غ��ردون �ل��ل��وم ع��ل��ى »ب��اب��ا ن��وي��ل« 

ب��ع��د ت���د�ول ���س��وره د�خ���ل د�ر �ل��رع��اي��ة قبل 

�أ����س���ب���وع���ن، ت���ز�م���ن���ا م���ع ت�����س��ج��ي��ل زي�����ادة يف 

�لوفيات د�خل �ملن�ساأة.

ومت �ل��ك�����س��ف ع���ن �إ����س���اب���ة »ب���اب���ا ن��وي��ل« 

دفع  م��ا  زي��ارت��ه،  م��ن  �أي���ام   3 بعد  بالفرو�س 

ف��ح��و���س مكثفة  �ل�����د�ر لإج������ر�ء  م�������س���وؤويل 

للمقيمن.

ولية جورجيا �لأمركية

نويل«  »بابا  �أ�سيب  �ملتحدة،  �لوليات  ويف 

وزوج���ت���ه »م���ام���ا ن���وي���ل« يف ولي����ة ج��ورج��ي��ا 

بفرو�س كورونا دون علمهما، مما ت�سبب يف 

�ل�سحي  �حلجر  يف  �لأط��ف��ال  ع�سر�ت  و�سع 

�أ�سبوعن. و�نقطاعهم عن �لدر��سة ملدة 

ن��وي��ل ومر�فقته  ب��اب��ا  �إ���س��اب��ة  ت��اأك��د  وف���ور 

ب��ال��ف��رو���س، ت��ق��رر ع��زل �أك��ر م��ن 50 طفا 

ملدة 14 يوما.

»زيارة مشؤومة« لبابا نويل.. والحصيلة 18 وفاة

فاوتشي يحذر: األسوأ مع كورونا لم 
يحدث بعد

لمنافسة غوغل ومايكروسوفت.. 
خاصية طال انتظارها على »زووم«

مصر.. حبس موظفين قاما بزراعة 
مخدرات في فناء مدرسة ابتدائية

وكاالت - �أبوظبي

ح��������ّذر ك���ب���ر خ��������ر�ء �لأم�����ر�������س 

�لأمركين  فاوت�سي،  �أنتوين  �ملعدية، 

م��ن �أن �أ����س���و�أ م��ا يف وب���اء ك��وف��ي��د-19 

رمب����ا مل ي���ح���دث ب���ع���د، م���ا ق���د ي��دف��ع 

�لباد �إىل »مرحلة حرجة« مع �رتفاع 

وترة �ل�سفر �أثناء فرتة �لعطلة.

�لرئي�س  عينه  �لذي  �خلبر،  وقال 

�مل��ن��ت��خ��ب ج��و ب��اي��دن م�����س��ت�����س��ار� ح��ول 

ك���ان ع�سو�  �أن  ب��ع��د  ك��وف��ي��د-19  وب���اء 

دون��ال��د  �سكلها  �ل��ت��ي  �لأزم���ة  خلية  يف 

�ملنتخب  �ل��رئ��ي�����س  »�أ����س���ارك  ت��ر�م��ب: 

ي��زد�د  �أن �لأم���ر ق��د  ب��اي��دن قلقه م��ن 

�لأمر �سوًء� يف �ل�سابيع �ملقبلة«.

�ملا�سي، من  �لأربعاء  بايدن،  وحذر 

���س��د كوفيد  �مل��ع��رك��ة  �أي����ام  »�أح��ل��ك  �أن 

�أمامنا، ل ور�ءنا«.

وك�����س��ف ف���اوت�������س���ي، �ل�����ذي ي�����س��ج��ع 

تلقي  ع��ل��ى  ط��ب��ي��ا  م��وؤه��ل  �سخ�س  ك��ل 

بعد  ب��ال��ر���س��ى  ي�سعر  �أن���ه  �ل��ل��ق��اح��ات، 

مو�جهته  نافيا  �لأوىل  �جلرعة  تلقيه 

»�أي �سيء خطر على �لإطاق«.

و�أف���اد �جل���ر�ح �ل��ع��ام ج��روم �آد�م��ز 

ع��ل��ى ق��ن��اة »�آي�����ه ب���ي ���س��ي« ب���اأن���ه مثل 

�زدي���اد  ب�����س��اأن  للغاية«  »ق��ل��ق  فاوت�سي 

�لإ�سابات بعد �لعطلة.

�ل�سياحية  �ل���رح���ات  و�ن��خ��ف�����س��ت 

ب�سكل  �لعام  هذ�  �ملتحدة  �لوليات  يف 

ظلت  لكنها  �لأع��ي��اد،  مو�سم  يف  كبر 

كبرة.

�مل�سافرين  ع��دد  متو�سط  وجت���اوز 

جو� �أكر من مليون يومًيا ملدة 6 �أيام 

متتالية �لأ�سبوع �ملا�سي، وفًقا لوكالة 

�أمن �لنقل.

�ل�سهر  �ل�����س��ك��ر  ع��ي��د  ع��ط��ل��ة  وب��ع��د 

بفرو�س  �لإ���س��اب��ات  �رتفعت  �ملا�سي، 

كورونا يف �لوليات �ملتحدة ب�سكل حاد 

يف دي�سمر، مع ت�سجيل �أكر من 200 

�ألف �إ�سابة جديدة ويف بع�س �لأحيان 

�أكر من ثاثة �آلف وفاة يومًيا.

وم�����ع �ق��������رت�ب وح��������د�ت �ل��ع��ن��اي��ة 

�ملركزة يف �لعديد من �مل�ست�سفيات من 

كرر  �لق�سوى،  �ل�ستيعابية  طاقتها 

»زي��ادة  تو�جه  قد  �لباد  �أن  فاوت�سي 

مفاجئة«.

ول��ك��ن م���ع ب���دء ح��م��ل��ة �ل��ت��ل��ق��ي��ح يف 

وتخ�سي�سها  �ل���ب���اد،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 

يف  �ل���������س����ح����ي����ن  ل����ل����ع����ام����ل����ن  �أوًل 

�خل���ط���وط �لأم���ام���ي���ة و�ل��ع��ام��ل��ن يف 

لح  �لأج��ل،  �لطويلة  �لرعاية  مر�فق 

�أمل. لاأمركين ب�سي�س 

وم�����ع ذل������ك، ف�����ان ك���م���ي���ات �ل��ل��ق��اح 

�لأول���ي���ة ك��ان��ت دون وع����ود �حل��ك��وم��ة 

�لفيدر�لية.

غريت�سن  مي�سيغن،  حاكمة  وكانت 

وي���ت���م���ر، م���ن ب���ن �ل���ذي���ن �ن���ت���ق���دو� 

�ل��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ًن��ا، ل��ك��ن��ه��ا ع����ادت �لأح����د 

و�أ�سارت �إىل بو�در حت�سن.

�أّن  �إن«  �إن  »���س��ي  ل�سبكة  و���س��ّرح��ت 

�ل�سحيح«،  »ت�سر يف �لجتاه  �لعملية 

دون��ال��د  �إد�رة  م�سوؤولو  �ع��ت��ذر  بعدما 

تر�مب عن نق�س يف �ي�سال �للقاحات.

كبًر�،  تقدًما  نحقق  »�إننا  وقالت: 

�حلكومة  ت��ق��وم  �أن  �إىل  ن��ح��ت��اج  لكننا 

بدورها«. �لفيدر�لية 

ترجمات - �أبوظبي

خل��دم��ات  »زووم«،  ���س��رك��ة  ح�����س��دت 

�لت�������س���الت �مل���رئ���ي���ة، ���س��ه��رة ع��امل��ي��ة، 

ب���ع���دم���ا �أج������ر �ل���ن���ا����س ع���ل���ى �إج������ر�ء 

هذه  ع��ر  و�جتماعاتهم  �ت�سالتهم 

�مل���ن�������س���ة، ب�����س��ب��ب ف����رو�����س ك����ورون����ا 

�مل�ستجد.

 ،  2021 �ق�����رت�ب ح��ل��ول ع����ام  وم����ع 

�أ�سو�ق  �لتو�سع يف  �إىل  �ل�سركة  تتطلع 

�أخ�����رى وم��ن��اف�����س��ة ���س��رك��ات ���س��خ��م��ة، 

خ��ا���س��ة خ��دم��ات �ل��ري��د �لإل��ك��رتوين 

.»CALENDAR« و�لتقومي

�إن��ف��ورم��اي�����س��ن«  »ذ�  م���وق���ع  وق�����ال 

ب��ري��د  خ���دم���ة  ت���ط���رح  ق���د  »زووم  �إن 

مبكر  وق��ت  �لويب يف  على  �إل��ك��رتوين 

م���ن �ل���ع���ام �مل��ق��ب��ل وت��ط��ب��ي��ق �ل��ت��ق��ومي 

على �ملدى �ملتو�سط«.

�لإ�����س����اف����ات  �إن  م���ت���اب���ع���ون  وق������ال 

»زووم«  م��ن خالها  ت��ه��دف  �جل��دي��دة 

»غ��وغ��ل«  �ل��ع��م��اق��ت��ن  م��ن��اف�����س��ة  �إىل 

و«م��اي��ك��رو���س��وف��ت«، �ل��ل��ت��ن ت��ق��دم��ان 

كلتا �خلدمتن.

و�أو������س�����ح م��ت��خ�����س�����س��ون يف ع���امل 

ت���اأت���ي  »زووم«  خ���ط���وة  �أن  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 

يف وق������ت ب�������د�أ ف���ي���ه �ل�����ع�����امل ع��م��ل��ي��ة 

�لعودة  �أف��ق  يف  كورونا،  �سد  �لتطعيم 

�ل��ت��دري��ج��ي��ة ل��ل��ح��ي��اة �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة، مما 

ي��ع��ن��ي �ل���س��ت��غ��ن��اء ع��ل��ى �لج��ت��م��اع��ات 

�لفرت��سية. و�لت�سالت 

وذك�����������رو�: »لأج��������ل ذل�������ك، ت��ب��ح��ث 

�أخ��رى  تناف�سية  �أ���س��و�ق  ع��ن  �ل�سركة 

وتو�سيع  ��ستمر�ريتها  على  للحفاظ 

�أرباحها«.

350 مليون  �أك��ر من  �أن  �إىل  ي�سار 

ب�سكل  »زووم«  ي�ستخدمون  م�سرتك 

ي���وم���ي، وه����ي ق���ف���زة ه���ائ���ل���ة م��ق��ارن��ة 

م��ع نف�س �ل��ف��رتة م��ن �ل��ع��ام �مل��ا���س��ي، 

�مل�ستخدمن  ع��دد  متو�سط  ك��ان  حن 

�ليومي يبلغ نحو 10 ماين.

–�لعربية �لقاهرة 

قام موظفان يف  و�قعة غريبة..  يف 

�لدقهلية  حم��اف��ظ��ة  م��د�ر���س  �إح����دى 

ب�����زر�ع�����ة ن����ب����ات »�ل����ب����اجن����و« �مل���خ���در 

حمل  �لبتد�ئية  �ملدر�سة  فناء  د�خ��ل 

عملهما.

وق�������ررت ن���ي���اب���ة م���رك���ز �مل��ن�����س��ورة 

�لأح�����د، ���س��ب��ط ك��ل م��ن »ط����ارق .���س« 

�أم��������ن م���ك���ت���ب���ة ب����امل����در�����س����ة و«ر�����س����ا 

و����س��ت��م��ع��ت  و�����س����ائ����ل..  م�������س���رف  .ع« 

�أ«  ح.  »���س��ب��اح.  لأق���و�ل  �لنيابة�لعامة 

م��دي��رة م��در���س��ة ب��ل��ج��اي �لب��ت��د�ئ��ي��ة، 

ي��دور  حديثاً  �سمعت  �أن��ه��ا  �أك��دت  �لتي 

ب���ن ك���ل م���ن �أم����ن �مل��ك��ت��ب��ة وم�����س��رف 

�ل���ب���ذور  �أن  ع���ن  ب���امل���در����س���ة،  و����س���ائ���ل 

�ل��ت��ي �أل��ق��وه��ا يف ف��ن��اء �مل��در���س��ة د�خ��ل 

نبات  �أنبتت  باملدر�سة  زينة«  »�أ�سي�س 

�ملخدر. �لباجنو 

ك��م��ا ����س��ت��م��ع��ت �ل��ن��ي��اب��ة �أي�����س��ا �إىل 

»ع��ب��د �ل���ع���زي���ز.ع«، ع��ام��ل ب��امل��در���س��ة، 

�لذي �أكد �أنه فوجئ بنمو نبات غريب 

يف ف��ن��اء �مل���در����س���ة، ح��ت��ى ����س��ت��م��ع �إىل 

وم�سرف  �ملكتبة  �أم��ن  من  كل  حديث 

�ل���و����س���ائ���ل �ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة، ب�������اأن ن��ب��ات 

ب��اجن��و ه���و �مل���وج���ود د�خ����ل »�أ���س��ي�����س 

ب��اإب��اغ  ب��امل��در���س��ة، وق���ام بعدها  زي��ن��ة« 

�ل�سرطة.

وحت��ف��ظ��ت �ل��ن��ي��اب��ة ع��ل��ى �ل��ن��ب��ات، 

وُح�������رر ع����ن ذل�����ك �مل��ح�����س��ر �ل������ازم، 

على  بالتحفظ  �لعامة  �لنيابة  و�أمرت 

�ملتهمن حلن ورود حتريات �ملباحث، 

�ل�سرعي لبيان نوع  �نتد�ب �لطب  مع 

�لنبات �ملزروع.

����س��ت��ه��ج��ان رو�د  �أث�������ارت  �ل���و�ق���ع���ة 

و�عتر  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع 

تدل  خطرة  و�ق��ع��ة  �أن��ه��ا  منهم  كثر 

ع���ل���ى م�������س���ت���وى �����س���ت���ه���ت���ار ع�����دد م��ن 

�ل���ع���ام���ل���ن يف جم����ال ه����ام وح�����س��ا���س 

ك��رتب��ي��ة �ل���ن�������سء وت��ع��ل��ي��م �لأط���ف���ال، 

و  �ل��رتب��ي��ة  وز�رة  �لبع�س  ط��ال��ب  كما 

و�لتفتي�س  �ملد�ر�س  مبر�قبة  �لتعليم 

من  �لأط��ف��ال  حلماية  عليها  �ل���دوري 

مثل هذه �ملمار�سات غر �مل�سوؤولة.


