
دعم دولي وعربي للجهود األردنية في حفظ األمن واالستقرار

الملك يتلقى اتصاالت هاتفية من قادة دول شقيقة
*عمان

تلقى جاللة امللك عبداهلل الثاين ات�صاالت هاتفية، 
اململكة  ملك  ال�صاد�س  حممد  امللك  جاللة  من  االأح��د، 
املغربية، وجاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك 
ثاين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  و�صمو  البحرين،  مملكة 
اجلابر  االأحمد  ن��واف  ال�صيخ  و�صمو  قطر،  دول��ة  اأم��ر 
ت�صامن  عن  فيها  اأعربوا  الكويت،  دول��ة  اأم��ر  ال�صباح 

بلدانهم التام مع االأردن، بقيادة جاللته.
كما اأعربوا، خالل االت�صاالت، عن تاأييدهم جلميع 
للحفاظ  االأردن  يتخذها  التي  والقرارات  االإج��راءات 

على اأمنه وا�صتقراره.
وقفها  والعربية  العاملية  الدول  من  العديد  واكدت 
وا�صتقراره ومواجهة  اأمنه  االردن يف حفظ  اىل جانب 

اأي حماوالت للنيل منها اأو تهديد اأمنها وا�صتقرارها.
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الصحة:استقرار الوضع الوبائي 
وزيادة اإلقبال على التطعيم

فاعليات تؤيد إجراءات الحفاظ 
على أمن واستقرار األردن

»71« وفاة و »6032« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

جلسة خاصة بمناسبة مئوية 
الدولة في مبنى البرلمان القديم

المستشفى الميداني األردني 
في غزة 66 يباشر أعماله

*عمان 
ال�صحية  للرعاية  العام  االأم��ن  م�صاعد  اأك��د 
�صرك�س،  غازي  الدكتور  ال�صحة،  وزارة  يف  االأولية 
االإقبال  وزيادة  الوبائي حاليًا  الو�صع  ا�صتقرار  اأن 

للت�صجيل على من�صة التطعيم موؤ�صران جيدان.
ل���)ب��را(،  حديثه  يف  �صرك�س،  الدكتور  وب��ن 
يف  زي��ادة  يتبعهما  اأن  يجب  املوؤ�صرين  اأن  االأح��د، 
االلتزام، واأخذ املطعوم وعدم االلتفات لالإ�صاعات 
ولب�س  والتباعد  الوقاية  باإجراءات  واال�صتمرار 

الكمامة للمحافظة على ا�صتقرار الو�صع الوبائي.
من�صة  على  امل�صجلن  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
الدكتور  ودع��ا  �صخ�س.  املليون  جت��اوز  التطعيم 
اإعادة  اإىل  النظر  �صرورة  اإىل  املواطنن  �صرك�س 
اإج��راءات  اأنها  على  للمطاعيم  املواعيد  جدولة 
وحتقق  م�صتفي�صة  درا�صة  على  بناء  اتخاذها  مت 
الدكتور  وطالب  اأط��ول.  لزمن  املرجوة  احلماية 
���ص��رك�����س امل��واط��ن��ن ب��احل�����ص��ول ع��ل��ى امل��ع��ل��وم��ات 

واالأ�صباب املوجبة للقرارات من امل�صدر الر�صمي.

*عمان 
االأح���د،  وح��زب��ي��ة،  �صعبية  فاعليات  اأي���دت 
اأجهزتها  بكافة  الدولة  بها  قام  التي  االإج��راءات 

االأمنية للحفاظ على اأمن االأردن وا�صتقراره.
اال�صت�صارية  والهيئات  اخلدمات  جلان  واأكدت 
املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ال�صعبية  والفعاليات 
اأهمية  اململكة،  يف  املخيمات  ووج��ه��اء  و���ص��ي��وخ 
االأمنية  االأج��ه��زة  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  االإج�����راءات 
بيان  يف  وا�صتنكروا  االأردن.  اأم��ن  على  للحفاظ 
اأ�صدرته دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية، اليوم االأحد، 
وا�صتقرار  اأم��ن  زعزعة  ت�صتهدف  التي  االأع��م��ال 
امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  اأن  موؤكدين  االأردن، 
عبداهلل الثاين ابن احل�صن �صيبقى ع�صيًا على كل 

املوؤامرات والفنت.
وقالوا اإنهم يعاهدون جاللته باأن يبقوا اجلند 
وقيادته  احلبيب  الوطن  عن  املدافعن  االأوف��ي��اء 

الها�صمية يف �صبيل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، 
واأمنه  االأردن  حلفظ  واح��دا  �صفا  للوقوف  داعن 
ال�صهامة  حزب  عام  اأمن  اأكد  بدوره،  وا�صتقراره. 
فوق  االردن  اأم���ن  اأن  زري��ق��ات،  م�صهور  االردين 
باأمن  امل�صا�س  �صاأنه  من  عبث  اي  واأن  اعتبار  كل 
االردنين ووطنهم وقيادتهم، يعد خطا احمر، غر 
مقبول جتاوزه ابدا. وجدد احلزب تاأكيده املطلق، 
بالوقوف خلف جاللة امللك عبداهلل الثاين، معربا 
واالأج��ه��زة  امل�صلحة  ب��ال��ق��وات  التامة  ثقته  ع��ن 
االمنية التي ت�صل الليل بالنهار للحفاظ على اأمن 

االردن و�صعبه.
االردن  ان  االأح���د،  له  بيان  يف  احل��زب  و�صدد 
حتاك  التي  والد�صائ�س  املوؤامرات  كل  على  ع�صي 
�صده، بف�صل اهلل �صبحانه وحكمة قيادته، ووعي 
واأجهزته  جي�صه  وب�صالة  االم��ن،  املخل�س  �صعبه 
االأمنية.            تابع �س3

*عّمان 
وفاة   71 ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفرو�س  اإ�صابة  و6032 
اإىل  االإج��م��ايل  العدد  لرتفع  االأح��د،  اململكة 

7201 وفاة و632907 اإ�صابات.
رئا�صة  عن  ال�صادر  االإعالمي  املوجز  واأ�صار 
احلاالت  عدد  اأن  اإىل  ال�صحة  ووزارة  ال��وزراء 
حالة،   81945 اإىل  و���ص��ل  ح��ال��ّي��ًا  الن�صطة 
ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل���االت  ع��دد  بلغ  بينما 
غ��ادرت  فيما  ح��ال��ة،   365 امل�صت�صفيات  اإىل 
اإجمايل عدد احلاالت  376 حالة، يف حن بلغ 
املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 3253 

حالة.
للم�صت�صفيات  اال�صتيعابية  القدرة  وحول 
اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  بن  اململكة،  يف 
بينما  باملئة،  بلغت 51  ال�صمال  اإقليم  العزل يف 
 73 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 
اإ�صغال اأجهزة التنّف�س  باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 50 باملئة.
يف  العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ���ص��اف 

و�صلت  حن  يف  باملئة،   65 بلغت  الو�صط  اإقليم 
ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العناية احلثيثة يف االإقليم 
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   77 اإىل  ذات��ه 
اأجهزة التنّف�س اال�صطناعي 44 باملئةكما بلغت 
ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل يف اإقليم اجلنوب 34 
العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة، 
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   45 احلثيثة 
ذاته  االإقليم  يف  اال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة 

26 باملئة.
حالة   9269 ت�صجيل  اإىل  املوجز  اأ�صار  كما 
وامل�صت�صفيات،  املنزيل  العزل  يف  ام�س  �صفاء 
 543761 اإىل  ال�صفاء  ح��االت  اإجمايل  لي�صل 

حالة.
اأجري  خمربّيًا  فح�صًا   41101 اأن  واأ�صاف 
التي  الفحو�صات  عدد  اإجمايل  لي�صبح  ام�س، 
اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 6071373 
الفحو�صات  ن�صبة  اأن  اإىل  الف��ت��ًا  ف��ح�����ص��ًا، 
68ر14  قرابة  اإىل  و�صلت  ام�س  االإيجابّية 
باملئة، مقارنة مع الن�صبة التي �صجلت اول اأم�س 

والتي بلغت 02ر14 باملئة.

*عمان 
االأمة، االأحد، جل�صة خا�صة، برئا�صة رئي�س جمل�س  عقد جمل�س 
االأعيان في�صل الفايز، مبنا�صبة االحتفال مبئوية الدولة االأردنية يف 

املبنى القدمي للربملان يف منطقة جبل عمان.
والنواب  االأعيان  جمل�صي  رئي�صا  ح�صرها  التي  اجلل�صة  وا�صتهلت 
من  وع��دد  باملجل�صن  اللجان  وروؤ���ص��اء  ال�صابقون  املجال�س  وروؤ���ص��اء 
م�صرة  يف  التاريخية  املحطات  اأهم  عن  خا�س  فيديو  بعر�س  الوزراء، 

الدولة االأردنية منذ تاأ�صي�صها عام 1921.
"الوقوف خلف جاللة مليكنا عبداهلل الثاين،  و�صدد الفايز، على 
ودعم وم�صاندة ومباركة كل جهد يقوم به، من اأجل احلفاظ على اأمن 
خّوانه  مرجتفة  يد  لكل  وق��وة،  بحزم  والت�صدي  وا�صتقراره،  الوطن 
وقيادتنا  بلدنا  من  النيل  وحت��اول  وا�صتقرارنا،  باأمننا  للعبث  ت�صعى 

الها�صمية، فاالأردن خط اأحمر، ومليكنا خط اأحمر".
لالأمن  عنوانا  و�صيظل  احلقد،  �صهام  منه  تنال  لن  االأردن  اإن  وقال 
واال�صتقرار، ومنارة للحرية والعدالة، ومالذا لالأحرار وامل�صت�صعفن، 
الدينية  ال�صرعية  اأ�صحاب  النبوة،  بيت  اأحفاد  قادتنا  اأراده��ا  كما 
والتاريخية. واأكد الفايز "الوالء للقيادة الها�صمية، والفخر مبليكنا، 
الذي يقود م�صرة الوطن نحو العلياء، وي�صعى بكل جهد، من اأجل رفعة 
ال�صالم  اإح��الل  اأج��ل  ومن  ل�صعبنا،  الكرمية  احل��رة  واحلياة  االأردن، 
ال�صامل يف املنطقة، لتنعم �صعوبها باحلرية واالأمن، ومن اأجل احلفاظ 
على مقد�صاتنا االإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س، ومنع تهويدها والعبث 
بها".         تابع �س2

*عمان 
االأح��د،   ،66  / غ��زة  االأردين  امل��ي��داين  امل�صت�صفى  ط��واق��م  با�صرت 
با�صتقبال املراجعن من قطاع غزة وتقدمي اخلدمات الطبية والعالجية 
لهم مبا يخفف من معاناتهم واآالمهم. وقال قائد امل�صت�صفى العقيد الركن 
االردنية  والطبية  االإن�صانية  للر�صالة  تنفيذًا  اإن��ه  احلنيطي،  فار�س 
ال�صامية جتاه االأهل يف قطاع غزة با�صرت الطواقم الطبية منذ �صاعات 
العالجية  اخلدمات  اأف�صل  وتقدمي  املراجعن  ا�صتقبال  يف  اليوم  �صباح 
الأبناء القطاع مبا يخفف من معاناتهم وير�صم االبت�صامة على حمياهم. 
ال�صاعة بكافة االإمكانات  اأن طواقم غزة / 66 تعمل على مدار  واأ�صاف 
اإن�صانية  خدمات  من  غزة  قطاع  يف  لالأهل  اأف�صل  هو  ما  لتقدمي  املتاحة، 
جليلة على مدار ال�صاعة، �صمن االلتزام بقواعد ال�صالمة العامة لكوادرها 
وتعقيم  تطهر  اإىل  باالإ�صافة  الطبي،  الربوتوكول  ح�صب  وللمراجعن، 
مرافق امل�صت�صفى، للوقاية من فرو�س كورونا. واأكد مدير امل�صت�صفى الرائد 
الطبيب حممود ال�صوالقة، اأن طواقم امل�صت�صفى تعاملت خالل اليوم االأول 
االخت�صا�صية،  العيادات  من  العديد  خالل  من  املراجعن  من  املئات  مع 
م�صرًا اإىل وجود كادر من االأطباء واملمر�صن والفنين لتقدمي االأف�صل 
امل�صرفة  االأردنية  للمواقف  امتنانهم  عن  االأهايل  عرب  جانبهم،  من  لهم. 
جتاه اأ�صقائهم من ال�صعب الفل�صطيني ال�صقيق، داعن اهلل �صبحانه وتعاىل 
اأن يحفظ جاللة امللك عبداهلل الثاين وال�صعب االأردين وقواته امل�صلحة 

البا�صلة �صندا وذخرا لالأمتن العربية واالإ�صالمية.

اتصاالت مع جهات خارجية حول توقيت بدء خطوات زعزعة األمن

*عمان 
اأجهزة  اأن  ال�صفدي،  اأمي��ن  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأعلن 
حتركات  واإف�����ص��ال  ال�صيطرة  اإح��ك��ام  م��ن  متكنت  ال��دول��ة 
ون�صاطات ا�صتهدفت اأمن االأردن وا�صتقراره، وواأد الفتنة يف 

مهدها.
وقال ال�صفدي يف موؤمتر �صحفي عقده، االأحد، يف مقر 
رئا�صة الوزراء، تال خالله بيانًا �صادرًا عن رئا�صة الوزراء، 
معها  التعامل  و�صيتم  م�صتمرة،  ت��زال  ما  التحقيقات  اإن 
التحقيق  مع  التعامل  اأي�صًا  و�صيتم  القانوين،  للم�صار  وفقًا 
االأجهزة  البيان:-تابعت  ن�س  وتاليًا  وو�صوح،  ب�صفافية 
قامت  حثيثة  م�صركة  �صمولية  حتقيقات  عرب  االأمنية 

ودائرة  العربي،  اجلي�س   – االأردنية  امل�صلحة  القوات  بها 
فرة  مدى  على  العام  االأم��ن  ومديرية  العامة،  املخابرات 
طويلة ن�صاطات وحتركات ل�صمو االأمر حمزة بن احل�صن، 
اهلل  عو�س  اإب��راه��ي��م  وبا�صم  زي��د،  ب��ن  ح�صن  وال�صريف 

واأ�صخا�س اآخرين ت�صتهدف اأمن الوطن وا�صتقراره.
�صملت  وات�����ص��االت،  ت��دخ��الت  التحقيقات  ور���ص��دت 
للبدء  االأن�صب  التوقيت  ات�صاالت مع جهات خارجية حول 

بخطوات لزعزعة اأمن اأردننا ال�صامخ.
التحقيقات  ه��ذه  �صوء  يف  االأمنية  االأج��ه��زة  ورفعت   
احل�صن  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  اإىل  تو�صية 
اإىل  عليها  والقائمن  الن�صاطات  هذه  باإحالة  اهلل  حفظه 

حمكمة اأمن الدولة الإجراء املقت�صى القانوين، بعد اأن بينت 
والتحركات و�صلت  الن�صاطات  اأن هذه  االأولية،  التحقيقات 

مرحلة مت�س ب�صكل مبا�صر باأمن الوطن وا�صتقراره.
احلديث  يتم  اأن  ارت��اأى  اهلل  حفظه  امللك  جاللة  لكن 
�صمن  امل�صاألة  مع  التعامل  ليتم  حمزة،  االأم��ر  مع  مبا�صرة 
التي  الن�صاطات  هذه  عن  لثنيه  الها�صمية،  االأ�صرة  اإط��ار 
وت�صكل  واالأردنين،  االأردن  باأمن  للعبث  وُت�صتَغل  ت�صتهدف، 
تزال  وما  وقيمها،  الها�صمية  العائلة  تقاليد  عن  خروجا 
هذه اجلهود م�صتمرة. لكن بالنهاية، اأمن االأردن وا�صتقراره 
االإج��راءات  كل  اتخاذ  و�صيتم  اعتبار،  كل  على  يتقدمان 
القانونية الالزمة حلمايتهما.                             تابع �س2

الحكومة تكشف تفاصيل مخطط زعزعة أمن األردن

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2020

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2020

نشاطات مكثفة لألمير حمزة مع شخصيات مجتمعية 
لتحريضهم ودفعهم للتحرك

بأجهزة  ارتباطات  له  شخص  تواصل  رصدت  األجهزة 
أمنية أجنبية مع زوجة األمير حمزة

التحقيقات األولية أثبتت وجود تواصل بين أشخاص 
من الحلقة المحيطة باألمير حمزة

وما  خارجية  وجهات  اهلل  عوض  باسم  بين  ارتباطات 
يسمى بالمعارضة الخارجية

الصفدي:
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*عمان 
ال�صفدي،  اأمين  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأعلن 
اأن اأجهزة الدولة متكنت من اإحكام ال�صيطرة 
اأمن  ا�صتهدفت  ون�صاطات  حتركات  واإف�صال 

االأردن وا�صتقراره، وواأد الفتنة يف مهدها.
عقده،  �صحفي  موؤمتر  يف  ال�صفدي  وق��ال 
خالله  تال  ال���وزراء،  رئا�صة  مقر  يف  االأح���د، 
بيانًا �صادرًا عن رئا�صة الوزراء، اإن التحقيقات 
وفقًا  معها  التعامل  و�صيتم  م�صتمرة،  تزال  ما 
مع  التعامل  اأي�صًا  و�صيتم  القانوين،  للم�صار 
ن�س  وت��ال��ي��ًا  وو���ص��وح،  ب�صفافية  التحقيق 
ال��ب��ي��ان:-ت��اب��ع��ت االأج���ه���زة االأم��ن��ي��ة عرب 
قامت  حثيثة  م�صركة  �صمولية  حتقيقات 
اجلي�س   – االأردن���ي���ة  امل�صلحة  ال��ق��وات  بها 
ومديرية  العامة،  املخابرات  ودائرة  العربي، 
ن�صاطات  طويلة  فرة  مدى  على  العام  االأم��ن 
احل�صن،  بن  حمزة  االأم��ر  ل�صمو  وحت��رك��ات 
اإبراهيم  وبا�صم  زي��د،  ب��ن  ح�صن  وال�صريف 

اأمن  ت�صتهدف  اآخرين  واأ�صخا�س  اهلل  عو�س 
الوطن وا�صتقراره.

وات�صاالت،  تدخالت  التحقيقات  ور�صدت 
حول  خ��ارج��ي��ة  ج��ه��ات  م��ع  ات�����ص��االت  �صملت 
لزعزعة  بخطوات  للبدء  االأن�صب  التوقيت 
االأمنية  االأجهزة  ورفعت  ال�صامخ.  اأردننا  اأمن 
جاللة  اإىل  تو�صية  التحقيقات  هذه  �صوء  يف 
الثاين ابن احل�صن حفظه اهلل  امللك عبداهلل 
اإىل  عليها  والقائمن  الن�صاطات  هذه  باإحالة 
حمكمة اأمن الدولة الإجراء املقت�صى القانوين، 
هذه  اأن  االأول��ي��ة،  التحقيقات  بينت  اأن  بعد 
مت�س  مرحلة  و�صلت  والتحركات  الن�صاطات 

ب�صكل مبا�صر باأمن الوطن وا�صتقراره.
لكن جاللة امللك حفظه اهلل ارتاأى اأن يتم 
احلديث مبا�صرة مع االأمر حمزة، ليتم التعامل 
مع امل�صاألة �صمن اإطار االأ�صرة الها�صمية، لثنيه 
وُت�صتَغل  ت�صتهدف،  التي  الن�صاطات  هذه  عن 
للعبث باأمن االأردن واالأردنين، وت�صكل خروجا 
وما  وقيمها،  الها�صمية  العائلة  تقاليد  ع��ن 
تزال هذه اجلهود م�صتمرة. لكن بالنهاية، اأمن 
اعتبار،  كل  على  يتقدمان  وا�صتقراره  االأردن 
القانونية  االإج������راءات  ك��ل  ات��خ��اذ  و�صيتم 

الالزمة حلمايتهما.
االأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى  وب��االأم�����س، 
هذه  الإي�صال  حمزة  االأم��ر  ب�صمو  امل�صركة 
ال��ر���ص��ال��ة ل���ه، وط��ل��ب م��ن��ه ال��ت��وق��ف ع��ن كل 
اأم��ن  ت�صتهدف  التي  والن�صاطات  التحركات 
�صموه مل يتجاوب،  اأن  االأردن وا�صتقراره. غر 
اإىل  تلتفت  مل  ب�صلبية  الطلب  هذا  مع  وتعامل 

م�صالح الوطن و�صعبه.
التحقيقات  اأن  اإىل  هنا  اأ���ص��ر  اأن  واأود 
اأ�صخا�س  بن  توا�صل  وجود  اأثبتت  االأولية 
تقوم  حمزة،  ب��االأم��ر  املحيطة  احللقة  من 
ج��ه��ات  اإىل  ور���ص��ائ��ل  ادع������اءات  ب��ت��م��ري��ر 
ب��امل��ع��ار���ص��ة  ي�صمى  م��ا  ت�صمل  اخل����ارج،  يف 
اأمن  �صد  التحري�س  يف  لتوظيفها  اخلارجية، 

. احلقائق  وت�صويه  الوطن 
وجود  اإىل  التحقيقات  ه��ذه  تو�صلت  كما 
ارت��ب��اط��ات ب��ن ب��ا���ص��م ع��و���س اهلل وج��ه��ات 
اخلارجية،  باملعار�صة  ي�صمى  وم��ا  خارجية 
ال�صابقة  االت�صاالت  كل  توظيف  على  للعمل 
لزعزعة  اآثمة  خمططات  لتنفيذ  واالأن�صطة 
تتعلق  ونوايا  الأه��داف  وحتقيقًا  اال�صتقرار، 
ق�صايا  م��ن  الثابت  االأردن  موقف  باإ�صعاف 

رئي�صية.
ل�صمو  مكثفة  ن�صاطات  م��ع  ذل��ك  وت���وازى 
االأمر حمزة خالل الفرة املا�صية للتوا�صل مع 
�صخ�صيات جمتمعية بهدف حتري�صهم ودفعهم 
باالأمن  امل�صا�س  �صاأنها  من  ن�صاطات  يف  للتحرك 
اأي�صا  االأول��ي��ة  التحقيقات  واأف���ادت  الوطني. 
وتوا�صل  تن�صيق  على  كان  حمزة  االأم��ر  ب��اأن 
خطواته  حول  للتوافق  اهلل  عو�س  با�صم  مع 

وحتركاته.
حمزة  االأمر  �صمو  اأن  التحقيقات  وك�صفت 
قام بعد دقائق حمدودة من لقاء رئي�س هيئة 
بعد  الثانية  ال�صاعة  يف  به  امل�صركة  االأرك��ان 
واثنن  الثانية  ال�صاعة  يف  اأي  اأم�����س،  ظهر 
ت�صجيل  باإر�صال  حت��دي��دا،  دقيقة  وع�صرين 
اآخر  �صوتي  بت�صجيل  واأرفقها  للقاء  �صوتي 

اإر�صال  ومت  املوقف،  لت�صعيد  منه  حماولة  يف 
فيه  يخطط  كان  الذي  اليوم  يف  الر�صائل  هذه 
�صمو  وق��ام  االأردن.  ملغادرة  اهلل  عو�س  با�صم 
االأمر حمزة بعد ذلك ببث ر�صالتن م�صجلتن 
حماولة  يف  واالإجنليزية  العربية  باللغتن 
التعاطف  وال�صتثارة  احلقائق  لت�صويه  اأخرى 
وحقيقة  نواياه  يعك�س  ومبا  واالأجنبي،  املحلي 
الن�صاطات التي يقوم بها منذ فرة، واملت�صمنة 
التحري�س والعمل على جتيي�س املواطنن �صد 
باالأمن  مقبول  غر  ب�صكل  مي�س  مبا  ال��دول��ة، 

الوطني.
توا�صل  ر�صدت  االأمنية  االأجهزة  اأن  كما 
�صخ�س له ارتباطات باأجهزة اأمنية اأجنبية مع 
اأم�س يف متام ال�صاعة  زوجة االأمر حمزة يوم 
الثالثة وخم�س وخم�صن دقيقة، ي�صع خدماته 
طائرة  تاأمن  عليها  ويعر�س  ت�صرفها،  حتت 
فورًا للخروج من االأردن اإىل بلد اأجنبي. وهذا 
ميثل موؤ�صرًا اآخر على تورط جهات خارجية يف 
حماية  اإف�صالها  مت  التي  امل�صبوهة  الن�صاطات 

الأمن االأردن وحماية ال�صتقراره.
و�صيتم  م�صتمرة،  ت���زال  م��ا  التحقيقات 
و�صيتم  القانوين،  للم�صار  وفقًا  معها  التعامل 
بكل  ونتائجه  التحقيق  م��ع  التعامل  اأي�����ص��ا 
اأنه  على  هنا  ون��وؤك��د  و���ص��وح.  وبكل  �صفافية 
التحركات  هذه  على  بالكامل  ال�صيطرة  متت 
وحما�صرتها. ومتكنت اأجهزة الدولة من واأدها 
بوعي  وثابت  م�صتقر  االأردن  اأم��ن  مهدها.  يف 
�صعبنا االأبي، وحكمة جاللة امللك حفظه اهلل، 

وتفاين اأجهزتنا االأمنية.
حفظ اهلل اأردننا ال�صامخ.

*عمان 
جل�صة  االأح�����د،  االأم�����ة،  جم��ل�����س  ع��ق��د 
االأع��ي��ان  جمل�س  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���ص��ة  خ��ا���ص��ة، 
مبئوية  االحتفال  مبنا�صبة  الفايز،  في�صل 
املبنى القدمي للربملان يف  الدولة االأردنية يف 

عمان. جبل  منطقة 
رئي�صا  ح�صرها  التي  اجلل�صة  وا�صتهلت 
املجال�س  وروؤ�صاء  والنواب  االأعيان  جمل�صي 
وعدد  باملجل�صن  اللجان  وروؤ�صاء  ال�صابقون 
اأهم  عن  خا�س  فيديو  بعر�س  ال���وزراء،  من 
امل��ح��ط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة يف م�����ص��رة ال��دول��ة 

.1921 تاأ�صي�صها عام  منذ  االأردنية 
و�صدد الفايز، على "الوقوف خلف جاللة 
وم�صاندة  ودع���م  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  مليكنا 
ومباركة كل جهد يقوم به، من اأجل احلفاظ 
الوطن وا�صتقراره، والت�صدي بحزم  اأمن  على 
للعبث  ت�صعى  خّوانه  مرجتفة  يد  لكل  وقوة، 
بلدنا  من  النيل  وحتاول  وا�صتقرارنا،  باأمننا 
اأحمر،  خط  ف���االأردن  الها�صمية،  وقيادتنا 

اأحمر". خط  ومليكنا 
�صهام  م��ن��ه  ت��ن��ال  ل��ن  االأردن  اإن  وق���ال 
واال�صتقرار،  لالأمن  عنوانا  و�صيظل  احلقد، 
لالأحرار  وم��الذا  والعدالة،  للحرية  ومنارة 
اأحفاد  قادتنا  اأراده���ا  كما  وامل�صت�صعفن، 
الدينية  ال�صرعية  اأ���ص��ح��اب  ال��ن��ب��وة،  بيت 

والتاريخية.
الها�صمية،  للقيادة  "الوالء  الفايز  واأكد 
الوطن  م�صرة  يقود  ال��ذي  مبليكنا،  والفخر 
اأج��ل  م��ن  ج��ه��د،  بكل  وي�صعى  العلياء،  نحو 
ال��ك��رمي��ة  احل���رة  واحل���ي���اة  االأردن،  رف��ع��ة 
يف  ال�صامل  ال�صالم  اإحالل  اأجل  ومن  ل�صعبنا، 
واالأم��ن،  باحلرية  �صعوبها  لتنعم  املنطقة، 
االإ�صالمية  اأجل احلفاظ على مقد�صاتنا  ومن 
وامل�صيحية يف القد�س، ومنع تهويدها والعبث 
امللك  جاللة  مع  تعاملت  "لقد  وق��ال،  بها". 
ووجدته  الد�صتورية،  �صلطاته  ت�صلمه  منذ 
عطوفًا،  مقدامًا  �صجاعًا  عزيزًا  �صاخمًا  جبل 
اأن  اأما  ال�صغرة والكبرة،  حنونًا على عائلته 
يت�صلل بع�صهم حتت جنح الظالم، ويعمل على 
الظروف  ه��ذه  يف  االأردن��ي��ن،  ع��وز  ا�صتغالل 
على  اجل��م��ي��ع،  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  ال�صعبة 
م�صتوى الوطن واالإقليم والعامل، فهل هذا من 
اللقاءات،  الرجولة، وهل يف مثل هذه  �صفات 

امللك املفدى". يظهر الوالء جلاللة 
مب�صاعر  اللعب  "هل  ال��ف��اي��ز،  وت�����ص��اءل 
ال��ن��ا���س، وال��ظ��ه��ور مب��ظ��ه��ر ال�����ص��ح��ي��ة، من 
االأ�صيلة،  و�صيمنا  وقيمنا  ومبادئنا  اأخالقنا 

املفدى،  للملك  ال���والء  ي��وؤك��د  اأن  م��ن  فبدال 
كان  ما  االإعالمية، على كل  لقاءاته  يوؤكد يف 
ال  وال��ت��ي  االأخ���رى،  لقاءاته  يف  ب��ه  يتحدث 
خندق  يف  هو  من  كل  به،  يفكر  عما  تختلف 
املعار�صة املزيفة، التي ال ت�صمن وال تغني من 
االلتفات  عدم  االأردين  ال�صعب  ونا�صد  جوع. 
اإىل هذه االأكاذيب واالإ�صاعات، التي لن توؤدي 
فاملطلوب  وا�صتقرارنا،  اأمننا  زعزعة  اإىل  اإال 
جاللة  حول  االلتفاف  حتدياتنا،  لنتجاوز 
للد�صتور  واحلامي  االأردن،  اأمان  �صمام  امللك، 
واأكد  اجلامعة.  االأردنية  الوطنية  والهوية 
م�صت،  عام   100 مدى  على  �صّطر  االأردن  اأن 
والت�صحية،  وال�صموخ  الكربياء  يف  ملحمة 
الذين  العظيم،  و�صعبنا  الها�صميون  اأبطالها 
الوطني  النموذج  لبناء  واح��دة،  بيد  عملوا 
النموذج  ه��ذا  وال��ع��امل،  املنطقة  يف  املتفرد 
واالعتدال  والو�صطية  احلداثة  على  القائم 
وال��ت�����ص��ام��ح، واالإمي����ان ب��ال��ع��روب��ة وع��دال��ة 

الفل�صطينية. الق�صية 
املف�صلية،  امل��ح��ط��ات  اأه���م  وا���ص��ت��ع��ر���س 
ال��ت��ي ���ص��ه��ده��ا م��ب��ن��ى ال���ربمل���ان ال��ق��دمي من 
امللوك،  ت�صليم  ومرا�صم  و�صيا�صات،  ت�صريعات 
وح��دة  واإق����رار  اململكة،  ا�صتقالل  واإع���الن 
بات  حتى   ،1952 ع��ام  ود���ص��ت��ور  ال�صفتن، 
احلكيمة،  الها�صمية  القيادة  بف�صل  االأردن 
�صعبا  رقما  واالأج����داد،  االآب���اء  وت�صحيات 
عنه،  القفز  اأو  جت��اوزه  ميكن  ال  املنطقة،  يف 
الفتا  واأمنها،  منطقتنا  ا�صتقرار  اأ�صا�س  فهو 
اأن  يجب  الدولة،  مبئوية  االحتفال  اأن  اإىل 
قراءة  فيها  نعيد  فر�صة  جميعا،  لنا  ي�صكل 
االإجناز،  ونعزز  االأخطاء،  نتدارك  تاريخنا، 
الثانية،  املئوية  عتبة  على  اأقدامنا  لن�صع 
بقدراتنا  موؤمنن  و�صموخا،  قوة  اأكرث  ونحن 
العقود  م��دى  على  ر�صخناها  التي  وقيمنا، 
االأوراق  اإىل  العودة  اأهمية  واأك��د  املا�صية. 
عبداهلل  امللك  جاللة  طرحها  التي  النقا�صية 
جاللته  يريده  الذي  االأردن  مل�صتقبل  الثاين، 
ل��الأوراق  اجل��ادة  وال��ق��راءة  جميعا،  ونريده 
الناظمة  الت�صريعات  وم��راج��ع��ة  امللكية، 
�صرورة  مع  وبالتوازي  ال�صيا�صية،  للعملية 
والعمل  احلكومية،  املوؤ�ص�صات  هيكلة  اإع��ادة 
لتكون  العامة،  ل��الإدارة  االعتبار  اإعادة  على 
بكفاءة  بعملها  القيام  على  قادرة  موؤ�ص�صاتنا 

ونزاهة.
علينا  تاريخية،  حلظة  اأم��ام  اإننا  وق��ال 
تر�صيم  واإعادة  م�صرتنا،  ملراجعة  ا�صتثمارها 
�صتحكم  التي  واالأ���ص�����س،  والقيم  االأه���داف 

من  ال��ق��ادم��ة،  املرحلة  يف  ال��دول��ة  منهجية 
خارطة  ي�صع  م�����ص��وؤول،  وطني  ح��وار  خ��الل 
القادمة  اأول��وي��ات��ن��ا  ح��ول  وا�صحة،  طريق 
تتوافق  موؤ�ص�صي  اإط��ار  يف  حتقيقها،  وكيفية 
مدد  وف��ق  ترجمتها  ويتم  االأغلبية،  عليها 

حمددة. زمنية 
عبد  املحامي  النواب،  جمل�س  رئي�س  وقال 
باالأم�س  ح�صم  االأردن  اإن  ال��ع��ودات،  املنعم 
باأمنه  م�صا�س  اأي  وح����ازم  ���ص��ارم  وب�صكل 
وحا�صمة  وا�صحة  بر�صالة  وبعث  وا�صتقراره، 
الثاين  امللك عبداهلل  اأ�صماهم جاللة  من  اإىل 
االأردن  م��واق��ف  م��ن  واملنزعجن  باملناوئن 

ال�صيا�صية.
جديد،  من  تعلمنا  االأح��داث  اأن  واأ�صاف 
عمر  من  جديدة  مئوية  اأب���واب  على  ونحن 
نظامنا  ب���اأن  امل��راب��ط  ال�����ص��اب��ر  ال��ب��ل��د  ه���ذا 
التاآمر  على  ع�صي  االأردن  وبلدنا  الها�صمي 
حول  امللتف  �صعبه  واأن  وال��ف��نت،  وامل��ك��ائ��د 
وكرامته،  عزته  �صبيل  يف  واملكافح  قائده، 
بوعيه  ق����ادرا  �صيظل  اأج��ي��ال��ه  وم�صتقبل 
باملبادئ  التم�صك  على  الوطني  وانتمائه 
على  الدولة  اأقيمت  التي  املتينة  والقواعد 
واعدا  وم�صتقبال  وحا�صرا  ما�صيا  اأ�صا�صها، 

باإذن اهلل.
فا�صل  عند  ال��ي��وم  ال��وق��وف  اإىل  واأ���ص��ار 
اأردن  ت��اري��خ  م��ن  م�صت  ع��ام  مئة  ب��ن  زم��ن��ي 
من�صي  ثانية  مئوية  وب��ن  وال��ع��ط��اء  اخل��ر 
و�صع  وق��د  وقوته،  وحوله  اهلل  بعون  اإليها 
املعادلة  اأمامنا  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال���وف���اء ل��الآب��اء 
على  البلد  ه��ذا  اأ�ص�صوا  ال��ذي��ن  واالأج����داد، 
نحو  والتقدم  والكرامة،  والرجولة  ال�صرف 
القوية،  بالعزمية  لها  ن�صتعد  جديدة  مئوية 
والقلوب املفعمة باالإميان واالإخال�س بالقول 
الوا�صطة  ينبذ  الذي  الفريق  وروح  والعمل، 
وي�صرب  واالإه��م��ال،  وال��ره��ل  واملح�صوبية 
ال��ب��اط��ل وال��ف��ت��ن��ة ب��ق��وة احل���ق وال��ق��ان��ون، 
ي�صتقيم  التي  واخلا�صة  العامة  واملوؤ�ص�صات 
واالإدارة  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ب��ال��ت��ف��ك��ر  ع��م��ل��ه��ا 

الر�صيدة.
نوعها  من  الفريدة  التحديات  اإىل  ولفت 
منها  يتعلق  م��ا  ���ص��واء  ال��ي��وم،  نواجهها  التي 
باالقت�صاد  اأو  وماآ�صيه،  واأه��وال��ه  بالوباء 
املحلية  امل�صتويات  على  اأزمات  من  يعانيه  وما 
تكفي  ال  ب��ح��ي��ث  وال��ع��امل��ي��ة،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة 
الفاعل  للت�صدي  وحدها  والربامج  اخلطط 
م�صنودة  تكن  مل  اإن  التحديات  تلك  جلميع 

بن  االأكيد  وبالتعاون  الوطني،  بالت�صامن 
�صيادة  م��ب��داأ  ظ��ل  يف  واملوؤ�ص�صات  ال�صلطات 
وح�صن  املواطنن،  كرامة  و�صون  القانون، 

االأداء.
الدولة  مبئوية  نحتفل  نحن  "ها  وق��ال: 
اأعمدة  فيه  االأوائ���ل  و�صع  ال��ذي  امل��ك��ان  يف 
واالأن��واء،  العوا�صف  كل  وجه  يف  �صمد  وطن 
نقيم  الذي  واملبنى  املبنى  هذا  بن  وامل�صافة 
لنا  يجيز  وق��ت  ب�صع  م��ن  اأق�صر  ال��ي��وم  فيه 
اأن  ذلك  التفا�صيل،  وال  الثوابت،  نن�صى  اأن 
يف  املتمثلة  ذات��ه��ا  ه��ي  ال��دول��ة  ق��وة  ع��وام��ل 
الوطنية  ال��ه��وي��ة  ويف  الها�صمية،  ال��راي��ة 
القومية اجلامعة لالأردنين من �صتى االأ�صول 
القوات  العربي  اجلي�س  عقيدة  ويف  واملنابت، 
التي  االأمنية  واأجهزتنا  االأردنية  امل�صلحة 
على  اال�صراتيجي  االأم���ن  نظرية  اأق��ام��ت 
االجتماعي،  وال�صلم  والتنمية  االأمن  مفهوم 
والوطنية،  الرابية  االأردن  وحدة  و�صيانة 
واحلاقدين،  واملرب�صن  للطامعن  والت�صدي 
امل�صبوهة،  وامل�صاريع  االأجندات  اأ�صحاب  من 

والبعيد". منهم  القريب 
االأردين  امل�����ص��رك  ال��ن�����ص��ال  اإىل  ول��ف��ت 
ال�صعب  وكرامة  حرية  �صبيل  يف  والفل�صطيني 
دولته  اإقامة  يف  وحقه  ال�صقيق،  الفل�صطيني 
القد�س  بعا�صمتها  اأر���ص��ه  ع��ل��ى  امل�صتقلة 
اأبدا،  العهد  هذا  ينقطع  ولن  ومل  ال�صريف، 
موؤكدا اأن و�صاية امللك عبداهلل الثاين لي�صت 
وقبة  املبارك  االأق�صى  امل�صجد  رعاية  جمرد 
وبقية  القيامة،  وكني�صة  امل�صرفة  ال�صخرة 
وح�صب،  وامل�صيحية  االإ�صالمية  املقد�صات 
�صتظل  التي  والوعد  العهد  ذلك  قبلة  هي  بل 
حجر الزاوية يف اأي �صالم عادل ودائم ميكن 
طال  العامل  من  املنطقة  هذه  يف  يتحقق  اأن 

اأم ق�صر. الزمان 
امللك  ج��الل��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  وج���دد 
والقوة  واحلنكة  احلكمة  رمز  هو  اهلل  عبد 
واإن  امل��ب��ارك،  الطيب  البلد  ل��ه��ذا  وال��ث��ب��ات 
لبلدنا  وانتمائنا  اإمياننا  من  جزء  هو  والءنا 
واأب��ن��اوؤن��ا  اهلل  ب���اإذن  ونحن  ال��غ��ايل،  االأردن 
�صمو  االأم���ن  عهده  ويل  وم��ع  معه،  وبناتنا 
االأمر احل�صن بن عبداهلل من�صي نحو مئوية 

جديدة.
االإدارة  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  واألقى   
الوزراء  رئي�س  كلمة  كري�صان،  توفيق  املحلية 
الدكتور ب�صر اخل�صاونة، قال فيها اإنَّ الدولَة 
مكوناِتِه  بجميِع  االأردين  وال�صعَب  االأردنيَة 
مل�صروِع  الوريثان احلقيقيان  االجتماعيِة هما 

يف  حا�صرًة  املبادَئ  وهذه  العربيِة،  النه�صِة 
كذلك  كانت  التي  االأردنيِة  الدولِة  موؤ�ص�صاِت 
�صهِر  على  ق��ادرًة  ت��زاُل  وال  م�صرتها  خ��الل 
والذي  اجلامعِة،  الوطنيِة  الهويِة  يف  اجلميِع 
م�صرًا  ال��دول��ة،  تاأ�صي�س  ب��داي��ات  منذ  ظهر 
والتحديِث  للتطويِر  امل�صتمر  ال�صعي  اإىل 
للدولِة  م��الزم��ُة  ك�صفُة  ك��اف��ٍة  امل��ج��االِت  يف 
تاأ�صي�ِصها، وهو ما ميثُل اجلوهَر  االأردنيِة منُذ 
اإىل  با�صتمراٍر  ت�صعى  التي  للدولِة  احلداثُي 
اإجنازاٍت  االأردُن  �صهَد  وقد  والتطوير،  البناِء 
اأ�صبحت  حتى  القطاعاِت  كافِة  يف  عظيمًة 
االإمكانياِت  قلِة  ُرغ��َم  به  يحتذى  اأمن��وذج��ًا 

املوارِد. و�ُصَح 
منُذ  �صهدت  االأردنيُة  الدولُة  اأن  واأ�صاف 
م�صرِة  يف  خمتلفًة  مراحَل  االإم��ارِة  تاأ�صي�ِس 
عرَب  جتذيُره  متَّ  ال��ذي  ال�صيا�صي،  االإ���ص��الِح 
الوطني  امل��وؤمت��ِر  من  اب��ت��داًء  كثرٍة  حمطاٍت 
ع��اِم  بد�صتوِر  م���رورًا   ،1928 ع��اِم  االأردين 
يف  ال��ربمل��ان��ي��ِة  احل��ي��اِة  وا���ص��ت��ئ��ن��اِف   ،1952
و�صواًل  الوطني،  امليثاِق  واإجناِز   1989 العاِم 
بُن  ال��ث��اين  اهلل  عبد  املُ��ع��زِز  امل��ل��ِك  عهِد  اإىل 
�صلطاِته  توىل  اأن  منُذ  الذي  املعظِم،  احل�صِن 
التنميِة  على  الركيِز  من  جعَل  الد�صتوريَة 
جزاًء  احلزبيِة  احلياِة  وتطويِر  ال�صيا�صيِة 
التكليِف  وُكتِب  ال�صاميِة  توجيهاِته  يف  ثابتًا 
على  ت��اأك��ي��ِده ُ اإىل  ب��االإ���ص��اف��ِة  ل��ل��ح��ك��وم��اِت، 
احلياِة  يف  وامل���راأِة  ال�صباِب  م�صاركِة  اأهميِة 
ال�صيا�صيِة. كما توالت يف عهِد امللِك عبِد اهلِل 
)هيئة  مثُل  لالإ�صالِح  امللكيُة  املبادراُت  الثاين 
االأردن اأواًل، كلنا االأردن، االأجندة الوطنية(، 
جلنِة  بت�صكيِل  امللكيِة  املبادراِت  هذه  وتوجت 
ح�واٍر  ب��اإج��راِء  ُكلفت  التي  الوطني  احل��واِر 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  االإ�صالِح  حوَل  وطني 
هذا  اأدرَك  قد  االأردُن  كان  حيث  البالِد،  يف 
وحوَله  العربي  بالربيِع  �ُصِمَي  الذي  التحدي 
والتحديِث  والتطويِر  لالإ�صالِح  فر�صٍة  اإىل 
التعديالُت  فجرت  ال�صيا�صيِة،  العمليِة  يف 
عززت  التي   ،2011 ع��اِم  االأه��ُم  الد�صتوريُة 
تنظيِم  خالِل  من  ال�صلطاِت  بَن  الف�صِل  مبداأَ 
ال��ث��الِث  ال�صلطاِت  ب��َن  امل��ت��وازن��ِة  ال��ع��الق��ِة 
قبِل  من  احل��ِل  من  ال��ن��واِب  جمل�ِس  وحت�صِن 
ها  بع�صُ ال�صلطاِت  تغوِل  واإي��ق��اِف  احلكومِة، 
ع��ل��ى ب��ع�����ٍس وال���دف���اِع ع��ن ح��ري��اِت ال��ن��ا���ِس 
ن�صو�ِس  يف  ورَد  ال��ذي  بال�صكِل  وحقوِقهم 
مع  املتوافِق  تعديٍله  بعد  خا�صًة  الد�صتوِر 
احلقوِق  ه��ذه  ممار�صِة  يف  الدوليِة  املعايِر 
الد�صتوريِة،  املحكمِة  واإن�����ص��اِء  واحل��ري��اِت، 

ُم�صتقلٍة  كجهٍة  لالنتخاِب  امل�صتقلِة  والهيئِة 
واالإ�صراِف  االنتخابيِة  العمليِة  باإدارِة  ُتعنى 
ثم  جهٍة،  اأيِّ  من  تاأثٍر  اأو  تدخٍل  دون  عليها 
عبد  امللِك  جلاللِة  النقا�صيُة  االأوراُق  جاءت 
لعمليِة  الطريِق  الثاين، وو�صعت خارطَة  اهلل 

ال�صيا�صي يف االأردن. االإ�صالِح 
امل��ل��ِك  ج���الل���ُة  ال���ي���وَم  "يعيُد  وت���اب���ع: 
تطويِر  يف  املُ�����ص��َي  ����ص���رورِة  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��َد 
ال�صيا�صيِة،  للحياِة  الناظمِة  الت�صريعاِت 
بخ�صو�ِس  ال�صاميُة  امللكيُة  التوجيهاُت  وهذه 
للحياِة  الناظمِة  القوانِن  يف  النظِر  اإع��ادِة 
وق��ان��وِن  االن��ت��خ��اِب  ق��ان��وِن  مثَل  ال�صيا�صيِة 
االأحزاِب وقانوِن االإدارِة املحليةِ، لهي ر�صالٌة 
الُعليا  ال�صيا�صيِة  االإرادِة  توافِر  على  وا�صحٌة 
االأردِن،  يف  ال�صيا�صيِة  احل��ي��اِة  ت��ط��وي��ِر  يف 
منُذ  امل��ج��اِل  ه��ذا  يف  الثابَت  النهَج  لي�صتمَر 

اليوم". حتى  االأردنيِة  الدولِة  تاأ�صي�ِس 
واأك����د ف��خ��ر االأردن���ي���ن ب��ه��ذه امل�����ص��رِة 
على  ُبنيت  التي  العتيدِة،  لدولِتنا  املُ�صرفِة 
الها�صمين  وبحكمِة  واالأجداِد،  االآباِء  اأكتاِف 
ال�صهداِء  بدماِء  و�صيجت  ب�صرِتهم،  وُعمِق 
االأمِة  ق�صايا  عن  دفاعًا  ق�صوا  الذي  االأبراِر 
يف كل املواقِع التي خا�صوها، وهي م�صوؤوليتُنا 
لالأجياِل  زاه��رًا  م�صتقباًل  ن�صنَع  اأن  جميعًا 
راياُته  وتعلو  الوطُن،  هذا  لي�صتمَر  القادمِة، 

دومًا خفاقًة يف ُذرى املجِد والعزِة.
رئي�س  الق�صائي  املجل�س  رئي�س  األقى  كما 
اأ�صار  كلمة  الغزو،  حممد  التمييز،  حمكمة 
اأكرث  وخرج  ال�صعاب  �صق  االأردن  اأن  اإىل  فيها 
�صعبه،  واإ�صرار  ملوكه  بحكمة  وثباتا  منعة 
والت�صامح  والو�صطية  االعتدال  قيم  مكر�صًا 

طوال مئويته االأوىل.
راية  حمل  وا�صل  امللك  جاللة  اإن  وق��ال 
م�صرة  وع����زز  ال���ك���ربى،  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ث���ورة 
قيم  وكر�س  املجاالت،  �صتى  يف  الوطن  بناء 
اإىل  م�صرا  والت�صامح،  والو�صطية  االعتدال 
الد�صاتر  ت��ط��ور  م�صرة  يف  امل��ح��ط��ات  اأه���م 
القانون  �صيادة  م��ب��داأ  لتعزيز  وتعديالتها 

الق�صاء. وا�صتقالل 
الق�صائية،  ال�صلطة  اإجنازات  وا�صتعر�س 
ال��ث��اين،  امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اأن ج��الل��ة  م��ب��ي��ن��ًا 
ودعم  االأهمية  ج��ّل  الق�صائي  اجلهاز  اأوىل 
الد�صتورية،  �صلطاته  توليه  منذ  ا�صتقالله 
وخ��ط��ط ت��ط��وي��ر اجل��ه��از ال��ق�����ص��ائ��ي خ��الل 
عمله،  اآل��ي��ة  وحت�صن  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�����ص��ن��وات 
التحديات  ومعاجلة  القانون  �صيادة  لتعزيز 

اأطر حمددة. الراهنة �صمن 

الحكومة توضح حيثيات التحركات 
والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن األردن
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معهد اإلعالم يبدأ باستقبال طلبات 
االلتحاق ببرنامج الماجستير إلكترونيا

*عمان 
برنامج  يف  االلتحاق  طلبات  ا�صتقبال  االأردين  االإعالم  معهد  يبداأ 
 -  2021( الدرا�صي  للعام  احلديث  واالإع��الم  ال�صحافة  يف  املاج�صتر 

2022 ( اإلكرونيا، اعتبارا من االحد.
وقال املعهد يف بيان �صحفي، انه يقدم هذا العام 45 منحة جزئية 
للراغبن بتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم يف جمال االإعالم الرقمي، 
ممن يحملون �صهادة البكالوريو�س يف اأي من التخ�ص�صات االأكادميية، 

�صواء من االأردنين اأو من جن�صيات عربية، بناء على معاير حمددة.
وا�صاف البيان انه ميكن ملن يرغب بااللتحاق واال�صتفادة من املنح 
كما  االإلكروين،  املوقع  خالل  من  مبا�صرة  الطلب  تقدمي  الدرا�صية 
ميكن للراغبن االطالع على مناذج اختبارات القبول ال�صابقة وكافة 

ال�صروط واال�صتف�صارات من خالل املوقع االإلكروين للمعهد
www.jmi.edu.jo 

اتحاد التأمين يؤكد استمرار خدماته 
بفروع مراكز الترخيص باألسعار السابقة

  
*عمان 

واحل�صري  الوحيد  املقدم  التاأمن،  ل�صركات  االأردين  االحتاد  اأكد 
التاأمن  ونظام  القانون  اأح��ك��ام  مبوجب  االإل��زام��ي  التاأمن  خلدمة 
االإلزامي  التاأمن  خدمة  تقدمي  يف  م�صتمر  انه  للمركبات،  االإلزامي 
االأ�صعار  ووف��ق  الرخي�س  مراكز  داخ��ل  املتواجدة  مكاتبه  كافة  يف 

الر�صمية واملحددة من الدولة والتي مل تتغر منذ عام 2010.
تاكيد االحتاد الذي جاء يف بيان �صحفي ياأتي لتحذر املواطنن من 
مغبة الوقوع يف فك االحتيال، بعد ان ورد ملكاتبه �صكاوى مفادها قيام 
البع�س باالحتيال على املواطنن من خالل االدعاء باأن مكتب التاأمن 
االإلزامي املوجود داخل حرم خمتلف مراكز الرخي�س قد مت اإغالقه 
واأنهم هم اجلهة املخولة باإ�صدار وثائق التاأمن االإلزامي حيث يقومون 
باإ�صدار اأنواع اأخرى من وثائق التاأمن غر التاأمن االإلزامي وا�صتيفاء 
التاأمن  وثائق  اإ�صدار  ر�صوم  ب��اأن  املواطنن  موهمن  اإ�صافية  مبالغ 
باحل�صول  الراغبن  املواطنن  االحتاد  ودعا  ارتفعت.  قد  االإلزامي 
مكاتب  اإىل  ومبا�صرة  فقط  التوجه  للمركبات  االلزامي  التاأمن  على 
االحتاد االأردين ل�صركات التاأمن )املكتب املوحد( املتواجدة يف جميع 
للمركبات  االإلزامي  التاأمن  خدمة  على  للح�صول  الرخي�س  مراكز 
االإلزامي  التاأمن  وثائق  باإ�صدار  املخولة  الوحيدة  اجلهة  باأنه  علما 
الراغبن  باملواطنن  يتعلق  فيما  اأما  التاأمن،  �صركات  عن  بالنيابة 
ب�صراء وثائق التاأمن ال�صامل ملركباتهم باأنواعها املتعددة فيمكن لهم 
التوجه اإىل مكاتب �صركات التاأمن اأو وكالئها املتواجدين خارج حرم 
الرخي�س. واكد ان وثائق التاأمن التي تباع من قبل �صركات التاأمن 
اخل�صارة  اأو  فقط،  الكلية  اخل�صارة  وتغطي  �صامل  تاأمن  وثائق  هي 
الكلية واجلزئية، مبينا ان وثيقة تاأمن اخل�صارة الكلية، هي نوع من 
�صامل  ن�صف  تاأمن  عليها  يطلق  والبع�س  ال�صامل  التاأمن  وثائق  اأنواع 
والتي تغطي ج�صم املركبة فقط يف حالة احلريق اأو ال�صرقة اأو ال�صدم 
اإىل كونها خ�صارة كلية حيث ال  اأدى  اأي عند تعر�صها حلادث مروري 
تقوم �صركات التاأمن مبوجب وثائق تاأمن اخل�صارة الكلية باالإ�صالح 
على  م�صرا  باملركبة،  تلحق  التي  اجلزئية  االأ�صرار  عن  التعوي�س  اأو 
�صبيل املثال اىل تعر�س اأ�صوية املركبة اأو اجلناح او الباب او الطمبون 
او اي جزء من املركبة لل�صرر اأو التلف والذي ال يتم تغطيته مبوجب 
هذه الوثيقة، حيث تقوم �صركة التاأمن بدفع قيمة املركبة ح�صب ما 
هو متفق عليه يف عقد التاأمن يف حال تعر�صها الأ�صرار كبرة )�صطب( 
والذي يف العادة يكون اأقل بكثر من قيمة املركبة االأ�صلية ح�صب ما 

هو مبن يف وثيقة تاأمن اخل�صارة الكلية يف حال �صطب املركبة.

صحة النواب تبحث الوضع 
الوبائي في المملكة

*عمان 
عقدته  اجتماع  خالل  النيابية،  والبيئة  ال�صحة  جلنة  بحثت 
االأحد، برئا�صة النائب الدكتور اأحمد ال�صراحنة، الو�صع الوبائي يف 

اململكة، جراء تداعيات جائحة فرو�س كورونا امل�صتجد.
توحيد  على  بالعمل  احلكومة  اللجنة،  واأع�صاء  رئي�س  وطالب 
مبرجعية  واخلروج  اجلائحة،  بو�صع  املتخ�ص�صة  واملرجعيات  اللجان 
على  �صلًبا  توؤثر  املوجودة  املرجعيات  كرثة  اأن  اإىل  الفتن  واح��دة، 

الو�صع االقت�صادي والوبائي.
واأكدوا، خالل االجتماع الذي ح�صره وزير ال�صحة فرا�س الهواري 
واأمن عام وزارة ال�صحة بالوكالة ل�صوؤون االأوبئة واالأمرا�س ال�صارية 
الدكتور عادل البلبي�صي وعدد من املخت�صن، �صرورة اإعادة النظر يف 
القوانن واالإجراءات للخروج مبعطيات توازن بن االقت�صاد وال�صحة 

لالنت�صار على "كورونا".
اإىل ذلك، �صدد ال�صراحنة على اأهمية االإ�صراع يف اإعطاء املطاعيم 
�صد الفرو�س، وذلك للتخفيف من انت�صاره، االأمر الذي �صي�صاعد على 
وتقليل  اجلمعة،  يوم  حظر  مراجعة  اإىل  باالإ�صافة  املناعة،  حتقيق 
�صاعات احلظر، كي يت�صنى للمواطنن التحرك بطريقة �صهلة لق�صاء 

حاجاتهم دون اللجوء اإىل االكتظاظ غر املربر.
كما اأكد �صرورة فتح امل�صاجد يف �صهر رم�صان املبارك. بدوره، اأكد 
الهواري اأن املنحنى الوبائي لالإ�صابات ب�"كورونا"، بداأ يراجع، قائاًل 
�صاهم  الليلي  احلظر  �صاعات  ومتديد  اجلمع  اأي��ام  ال�صامل  احلظر  اإن 

بخف�س املنحنى الوبائي.
اأ�صبوعن  اإىل  يحتاج  كورونا  لوفيات  الوبائي  املنحنى  اأن  واأو�صح 
لالنخفا�س من االآن، معترًبا اأن موجة كورونا احلالية اأ�صد بن�صبة 30 

باملئة من املوجة ال�صابقة.
يف  تغير  قريًبا  �صت�صهد  احلظر  اإج��راءات  اأن  اإىل  الهواري  واأ�صار 

االإجراءات والنهج، �صيلم�صه املواطن.
وحول عدد املواطنن الذين اخذوا املطاعيم، قال الهواري اإن عدد 
اأخذوا  الذين  وعدد  األفًا،   370 عددهم  بلغ  االأوىل  اجلرعة  اأخذ  من 

جرعتن بلغ 115 األفًا.

الزراعة: اللحوم السودانية في 
األسواق األردنية قبل شهر رمضان

*عمان 
وافقت  ال��وزارة  اأن  احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  اأكد 
وبناء على تن�صيب جلنة �صحة احليوان واملعزز بتقرير اللجنة الفنية 
با�صتراد  ال�صماح  على  اأخرًا،  ال�صودان  جمهورية  بزيارة  قامت  التي 
توفرها  يتوقع  والتي  ال�صودانية  اجلمهورية  من  الطازج  ال�صاأن  حلوم 
قبل �صهر رم�صان الف�صيل. واأ�صار احلنيفات اإىل اأن القرار جاء تنفذا 
للتوجيهات امللكية ال�صامية بالعمل على حتقيق االمن الغذائي وتوفر 
بتنا�صب مع دخل  ال�صرورية وتنوعها من مناطق خمتلفة ومبا  ال�صلع 
امل�صتهلك والقوة ال�صرائية.  وبن اأن ا�صتراد اللحوم ال�صودانية ياأتي 
اأوروبية ويوفر حلوم  امل�صتورة من م�صادر  املربدة  اللحوم  على ح�صاب 

بجودة عالية واأ�صعار منا�صبة.
واأو�صح اأن القرار جاء بعد اأن تبن للجنة التي كلفت مبهمة تقييم 
�صمن  ال�صحية  االلتزامات  تطبيق  ومدى  البيطرية  اخلدمات  واقع 
اللحوم و�صحتها  العاملية ل�صحة احليوان، جودة هذه  املنظمة  )كود( 
حيث وجه دعوة لل�صركات والتجار الراغبن يف اال�صتراد لهذه اللحوم 
الوزارة وتقدمي الطلبات ح�صب االجراءات املرعية يف هذا  مراجعة 

اخل�صو�س .
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*عّمان 
وزي��ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  ا�صتقبل 
اخلارجية و�صوؤون املغربن اأمين ال�صفدي، 
بوغدان  الروماين  اخلارجية  وزير  االأحد، 

اأوري�صكو.
وتطوير  تعزيز  �صبل  الوزيران  وبحث 
املميزة  وال�����ص��راك��ة  الثنائية  ال��ع��الق��ات 

واملتنامية بن البلدين ال�صديقن.
امل�صتجدات  ال��وزي��ران  ا�صتعر�س  كما 
االه��ت��م��ام  ذات  وال���دول���ي���ة  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
املرتبطة  التطورات  مقدمها  ويف  امل�صرك، 
امل�صتهدفة  واجلهود  الفل�صطينية  بالق�صية 
اإط����الق م��ف��او���ص��ات ج����ادة وف��اع��ل��ة حلل 

ال�صراع على اأ�صا�س حل الدولتن.
م�صركة،  �صحفية  ت�صريحات  ويف 
"بزيارته  رحب ال�صفدي بنظره الروماين 
االأوىل اإىل املنطقة منذ عام وبعد جائحة 
علينا  كبرة  حتديات  فر�صت  التي  كورونا 
اأن��ن��ا نتعاون  ن��وؤك��د ع��ل��ى  ج��م��ي��ع��ًا، وال��ت��ي 
ومواجهة  مواجهتها  جهود  يف  ونتعا�صد 

تبعاتها".
اأتت ال�صتكمال  "الزيارة  ال�صفدي  وقال 
بلدينا  بن  امل�صتمرة  واحل��وارات  النقا�صات 
يف  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  ال�صديقن 
خمتلف املجاالت". وزاد "نحن ننطلق يف هذا 
اجلهد من قاعدة قوية من التعاون تكر�صت 

على مدى �صنوات طويلة".
وال��وزي��ر  "اتفقت  ال�����ص��ف��دي  واأ����ص���اف 
اخلطوات  ات��خ��اذ  يف  ن�صتمر  اأن  اأوري�صكو 
يف  بلدينا  بن  التعاون  تعزز  التي  العملية 
ويف  واال�صتثمارية  االقت�صادية  املجاالت 
اأي�صًا،  والدفاع  والزراعة  الطاقة  جماالت 
�صتوفر  التي  االتفاقيات  من  ع��ددًا  ووقعنا 
لهذا  تتيح  التي  القانونية  االأطر  من  املزيد 

التعاون اأن ي�صتمر".
عن  اأي�����ص��ًا  "حتدثنا  ال�صفدي،  وت��اب��ع 
للقطاع  تتيح  التي  االآف���اق  ايجاد  ���ص��رورة 
عالقات  على  البناء  البلدين  يف  اخل��ا���س 
ال�صداقة القوية التي تربطنا، وعن العمل 
االقت�صادي  التعاون  جمل�س  عقد  اأج��ل  من 
القطاع  ب��ن  اأي�����ص��ا  اج��ت��م��اع��ات  وتن�صيق 

اخلا�س يف البلدين".
ذكر  االإقليمية،  بالق�صايا  يتعلق  وفيما 
االإقليمية  الق�صايا  "تناولنا  ال�صفدي 
واأود  الفل�صطينية،  الق�صية  مقدمتها  ويف 
ال��ث��اب��ت يف  روم��ان��ي��ا  م��وق��ف  اأث��م��ن هنا  اأن 
ال�صالم  لتحقيق  �صبياًل  الدولتن  حل  دعم 
جميعًا".  ن��ري��ده  ال���ذي  وال�صامل  ال��ع��ادل 

"تتبدى مواقف رومانيا لي�س فقط من  وزاد 
من  اأي�صًا  ولكن  الدولتن،  حل  دع��م  خ��الل 
املتحدة  امل�صتمر لوكالة االأمم  خالل دعمها 
الفل�صطينين  الالجئن  وت�صغيل  الإغاثة 

)االأونروا(".
الق�صايا  يف  "حتدثنا  ال�صفدي  واأ���ص��ار 
االإقليمية، من االأو�صاع يف �صوريا اإىل اجلهود 
االإقليمية،  االأزم����ات  ك��ل  ح��ل  امل�صتهدفة 
ونتفق باأن علينا جميعًا اأن نقوم باملزيد من 
التن�صيق واملزيد من العمل من اأجل حل كل 
واال�صتقرار  االأم��ن  وحتقيق  االأزم���ات  ه��ذه 
الذي يتيح حتقيق الرخاء ل�صعوبنا جميعًا".
اأرح��ب  اأخ���رى  "مرة  ال�صفدي  وخ��ت��م 
واأوؤك��د  الها�صمية،  االأردنية  اململكة  يف  بك 
ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  بتوجيهات  ب��اأن��ن��ا 
لتطوير  معكم  العمل  يف  م�صتمرون  الثاين، 
هذه  انعكا�س  ول�صمان  ال�����ص��داق��ة،  ه��ذه 
على  خ��رًا  ينعك�س  اأك��رب،  تعاونًا  العالقات 
اأي�صا يف جهودنا  وي�صهم  ال�صديقن  البلدين 
املنطقة".  يف  واال���ص��ت��ق��رار  االأم���ن  حتقيق 
ب���دوره، ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��روم��اين، 
املنطقة"،  الأم��ن  مهم  االأردن  "ا�صتقرار  اإن 
االأردن  بن  الثنائية  "العالقات  اأن  م�صيفًا 
من  را�صخة  ق��اع��دة  على  ق��ام��ت  وروم��ان��ي��ا 
دلياًل  يعترب  اللقاء  وهذا  وال�صداقة،  الثقة 
على اأن رومانيا �صديق لالأردن منذ 56 عامًا 
وهذا اأي�صا دليل على جماالت التعاون التي 
اأنا   " وتابع  االأردن".  مع  تر�صيخها  ننوي 
�صعيد اأن اأكون هنا يف زيارتي االأوىل لل�صرق 

االأو�صط".
مع  "املحادثات  اأن  اأوري�صكو  واأ���ص��اف 
ال�صفدي عك�صت العالقات الثنائية املتميزة 
والقدرة على التو�صع يف التعاون يف جماالت 
مهمة مثل الزراعة واالأمن الغذائي والطاقة 

واأي�صا تكنولوجيا املعلومات".
هناأ  الرومانية،  احلكومة  عن  ونيابة 
مئوية  ب��ذك��رى  االأردن  ال��روم��اين  ال��وزي��ر 
م�صاريع  على  العمل  اإىل  م�صرًا  ال��دول��ة، 
وزاد  التجاري.  التبادل  لتعزيز  م�صركة 
االقت�صادي،  التعاون  جمال  نو�صع  اأن  "نود 
امل�صركة  االقت�صادي  املجل�س  نفعل  واأن 
جمال  يف  الثنائية  العالقات  على  والركيز 
يف  االإيجابي  التطور  يعك�س  مما  االقت�صاد، 

العالقات بن البلدين ال�صديقن".
الفل�صطينية،  بالق�صية  يتعلق  ما  ويف 
بالده  اأن  ال��روم��اين،  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د 
النزاع  حل  امل�صتهدفة  اجلهود  كافة  تدعم 
ال�صالم  وحتقيق  االإ�صرائيلي،  الفل�صطيني- 
م�����ص��ددًا على  ال��دول��ت��ن،  اأ���ص��ا���س ح��ل  على 
وفقًا  القد�س  و�صع  على  ت��وؤك��د  ب��الده  اأن 
عن  واع��رب  الدولية.  ال�صرعية  لقرارات 
هذا  يف  االأردن���ي���ة  للجهود  روم��ان��ي��ا  دع��م 
�صمن  االأردين  اجل��ه��د  فيها  مب��ا  ال�صياق 
م���ب���ادرة جم��م��وع��ة م��ي��ون��خ وال��ت��ي جتمع 
وفرن�صا  م�صر  من  كل  للمملكة  باالإ�صافة 
الرامي  اجلهد  هذا  باأهمية  م�صيدًا  واملانيا، 
وعادل  دائم  حل  واإيجاد  ال�صالم  الإح��الل 

الفل�صطينية. للق�صية 

*عمان 
ا���ص��ت��م��ع��ت جل��ن��ة ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ب��اب 
النيابية، خالل اجتماع عقدته االأحد، اإىل 
اجلامعات  يف  الب�صري  الطب  طلبة  مطالب 

االأردنية املختلفة.
الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 
االجتماع،  ت��روؤ���ص��ه  خ��الل  امل��وم��ن��ي،  ب��الل 
التعليم  وزارة  م��ع  �صتتوا�صل  اللجنة  اإن 
العايل والبحث العلمي، للو�صول اإىل حلول 

توافقية فيما يتعلق تلك الفئة.
اأن هذا االجتماع جاء انطالًقا  واأ�صاف 
العملية  ب��اجل��وان��ب  اللجنة  اه��ت��م��ام  م��ن 
للطلبة، وحتديًدا فيما يتعلق بالتخ�ص�صات 
العلمية . من جهتهم، ا�صتعر�س الطلبة اأبرز 
وزارة  ق��رارات  اأن  اإىل  م�صرين  مطالبهم، 

التعليم العايل، التي �صدرت موؤخًرا، "اأ�صرت 
يف  االمتياز  تخ�ص�صات  على  و�صتوثر  بهم، 
اأن  واأو�صحوا  مو�صحن  لها"،  تقدموا  حال 
التعديل الذي اأجرته الوزارة على التقومي 
ولي�س  �صنوي  الأنه  مدرو�س،  "غر  الدرا�صي 
ب�صاأن  معهم  تت�صاور  مل  ال��وزارة  واأن  ف�صلي، 
واإنهم ومنذ بداية جائحة كورونا مل  ذلك، 

 10 يف  اإال  الوجاهي،  التعليم  عن  يتوقفوا 
اآذار املا�صي".

ملا قد  التعوي�س املكثف،  باإلغاء  وطالبوا 
االإ�صرار  حال  ويف  بهم،  اأ�صرار  من  ي�صببه 
جامعة  لكل  ُي��رك  الطلبة  تعوي�س  على 
ال��الزم��ة  التعوي�س  م���دة  حت��دي��د  ح��ري��ة 
�صريطة  املنا�صبة،  التعوي�س  واآلية  لطلبتها 
اأال يوؤثر ذلك على التقومي الدرا�صي لل�صنة 

النهائية  االم��ت��ح��ان��ات  وج���دول  التالية، 
لل�صنة احلالية، ف�صاًل عن امل�صاواة بن طلبة 
اآلية  يف  االأخرى  والكليات  الطبية  الكليات 

عقد االمتحانات واحت�صاب العالمات.
واأكدوا اأن خيار ناجح / را�صب "اإجباري، 
م��ع��رب��ن ع��ن رف�����ص��ه مل��ا ل��ه م��ن اأث����ر على 
حقهم  من  الطلبة  ومنع  الكليات،  اعتمادية 

يف احت�صاب عالماتهم".

*عمان 
و�صعت  ال��وزارة  اإن  احلنيفات،  خالد  املهند�س  الزراعة  وزير  قال 
خطة من 7 حماور ت�صتهدف االنتقال بالقطاع الزراعي من الريع اإىل 

االنتاج.
ت�صتهدف  ال��وزارة  اأن  االأح��د،  �صحفي  لقاء  خالل  احلنيفات  وبن 
خطة  على  العمل  خالل  من  املزارعون  حتته  يرزح  الذي  العبء  رفع 
ا�صراتيجية تركز على حماور مدخالت االإنتاج، واالإقرا�س الزراعي، 
والت�صنيع الغذائي وامت�صا�س الفائ�س، والت�صويق، وامل�صاتل، والرقبة 

على احلراج، و�صندوق املخاطر.
بكل  اخلا�صة  االإج���راءات  اللقاء،  خ��الل  احلنيفات  وا�صتعر�س 
على  العمل  االإنتاج  مدخالت  حمور  يف  ال��وزارة  ت�صتهدف  حيث  حمور، 
درا�صة كلف تلك املدخالت على غرار موؤ�ص�صة الغذاء والدواء، للعمل 
على توفر تلك املدخالت باأ�صعار معقولة بالن�صبة مل�صدرها واأ�صعارها 

يف دول االقليم.
ويف حمور االإقرا�س الزراعي، بن احلنيفات، اأن الوزارة ت�صتهدف 
املحلية  والعمالة  التكنولوجية  للم�صاريع  متويل  توفر  البند  هذا  يف 

وحما�صيل النق�س.
دينار،  مليون   35 بقيمة  قرو�س  �صتوفر  الوزارة  اأن  اإىل  وا�صار 
العامل  لهذا  خم�ص�صاتها  كافة  بتحويل  �صتقوم  حيث  فوائد،  دون 
على  تتوزع  االإق��را���س،  موؤ�ص�صة  ل�صالح  مالية  ال��راأ���س  للم�صاريع 
وقرو�س  البذار،  حما�صيل  لغايات  دينار  األف   50 ب�صقف  قرو�س 
االنتاج  لدعم  مالين  و10  النباتي،  لالإنتاج  مالين   10 بقيمة 
لدعم  مالين  و5  الريفي،  االنتاج  لدعم  مالين  و10  احل��ي��واين، 

ال�صباب. املزارعن 
قال  ال���واف���دة،  حم��ل  املحلية  العمالة  اإح���الل  ب��رن��ام��ج  وح���ول 
احلنيفات، اإن الربنامج يقوم بتوفر مبلغ 200 دينار كراتب �صهري من 
ا�صتقدام عمالة  يعمل يف مزرعة متتلك حق  اأردين  لكل  ال��وزارة  قبل 
ومداخل  ال�صحراوية  الطرق  حتريج  ال��وزارة  ت�صتهدف  كما  واف��دة، 
املحافظات ومناطق احلرائق، ما يوفر 3 اآالف فر�صة عمل ملدة 6 اأ�صهر 

براتب 260 دينارًا.
االإعالن  ب�صدد  ال��وزارة  �ن  احلنيفات  اأكد  الت�صنيع،  حمور  وحول 
عن منطقة تنموية يف منطقة االأغوار اجلنوبية، هدفها توفر بنية 
حتتية لل�صناعات الغذائية، وهي ُرب البندورة والتجفيف والتفريز، 
واأن الوزارة ب�صدد تاأ�صي�س مركز بال�صراكة مع القطاع اخلا�س لتعبئة 

والتدريج ت�صتهدف ا�صواق اخلليج واال�صواق املحلية.
بن الوزير اأن الوزارة ت�صتهدف اي�صا رفع قدرة امل�صاتل من 2 اإىل 
5 مالين �صتلة، وتهدف الإدارة تدوير تلك اال�صتال من اأجل احلفاظ 

على دميومتها عند الغرا�س.
كما بن اأن الوزارة تهدف اإىل تعزيز الرقابة على االحراج ومنع 
توريد احلطب من حمافظتي عجلون وجر�س، والعمل على توفر فر�س 
عمل للمجاورين من خالل ربطهم بالغابات اقت�صاديا من خالل اإن�صاء 

اجلمعيات.

*عمان 
الها�صمية  بقيادته  قوي  االأردن  اأن  االإ�صالمي  الو�صط  حزب  اأكد 
الثاين  امللك عبداهلل  واأجهزته االأمنية، مثمنًا جهود جاللة  وجي�صه 

حلفظ اأمن الوطن وا�صتقراره.
واأكد احلزب يف بيان اأ�صدره �صرورة احلر�س على اأمن هذا الوطن 
مبا  االأم��ور  معادية  خارجية  اأط��راف  اأي  ت�صتغل  ال  حتى  وا�صتقراره 

يخدم م�صلحتها واأجندتها بزعزعة ا�صتقرار هذا البلد.
وق�صاياها  اأمته  مع  اإال  االأيام  من  يوم  يف  يكن  مل  االأردن  اإن  وقال 
وخ�صو�صًا الق�صية الفل�صطينية وعلى راأ�صها القد�س ال�صريف وامل�صجد 
االأق�صى املبارك، �صائاًل اهلل تعاىل اأن يحفظ االأردن اآمنًا مطمئًنا واأن 

يبقي جاللة امللك رمز االأمان واال�صتقرار الأردننا العزيز.

*عّمان 
العالقات  تعزيز  اأهمية  الفايز  في�صل  االأعيان  جمل�س  رئي�س  اأكد 
يخدم  مبا  املجاالت  خمتلف  يف  عليها  والبناء  الرومانية،  االأردن��ي��ة 

امل�صالح امل�صركة للبلدين ال�صديقن.
جاء ذلك خالل ا�صتقباله يف مكتبه بدار جمل�س االأعيان، االأحد، 
اأوري�صكو والوفد املرافق له، الذي  وزير اخلارجية الروماين بوغدان 

يقوم بزيارة ر�صمية لالأردن.
وتطرق رئي�س جمل�س االأعيان خالل اللقاء، الذي ح�صره ال�صفر 
اململكة  لّدى  الروماين  وال�صفر  الق�صاة،  �صفيان  رومانيا  لّدى  االأردين 
والتبعات  الراهنة  االقت�صادية  التحديات  اإىل  كومني�صكو،  نيكوالي 
ال�صائدة يف  االأو�صاع  نتيجة  االأردن  التي يتحملها  واملالية،  االإن�صانية 

املنطقة وجائحة كورونا.
العربية  ال�����ص��وؤون  جلنة  رئي�س  ح�صره  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  وب��ح��ث 
اللوزي،  نا�صر  املهند�س  العن  االأعيان  جمل�س  يف  واملغربن  والدولية 
وباء  ملواجهة  امل�صرك  التعاون  واأهمية  الثنائية  العالقات  االأو�صاع 
كورونا، اإ�صافة اإىل االأو�صاع الراهنة يف املنطقة، و�صبل حتقيق االأمن 

واال�صتقرار يف املنطقة.
يف  االأو���ص��اع  ملجمل  االأردين  ال�صيا�صي  امل��وق��ف  الفايز  وع��ر���س 
هذا  يف  موؤكًدا  الفل�صطينية،  بالق�صية  يتعلق  فيما  وخا�صة  املنطقة، 
دوما،  يوؤكد  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  اأن  االط��ار 
حل  اأ�صا�س  على  يقوم  الذي  الفل�صطينية،  للق�صية  العادل  احلل  باأن 
الدولتن وقرارات ال�صرعية الدولية، هو مفتاح احلل لكافة ال�صراعات 
والنزاعات يف منطقة ال�صرق االأو�صط، وهو الكفيل بالق�صاء على قوى 

االإرهاب والتطرف.
واأو�صح دور االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين يف حماربة 
االإرهاب واإحالل ال�صالم واال�صتقرار يف املنطقة، مبيًنا حجم ال�صغط 
اململكة وبنيتها  ال�صورين على موارد  ا�صت�صافة الالجئن  الذي خلفه 
بالقيام  ت�صتمر  حتى  اململكة  دعم  حجم  رفع  اإىل  دعا  كما  التحتية، 

بواجبها االن�صاين.
وتعزيز  اال�صتثمارية،  الفر�س  زي��ادة  �صرورة  اإىل  الفايز  ودع��ا 
اأن  موؤكًدا  ال�صديقن،  البلدين  بن  والتجارية  االقت�صادية  ال�صراكة 
االأردن يتمتع ببيئة ا�صتثمارية جاذبة، ولديه فر�س ا�صتثمارية كبرة 
وجاذبة لرجال االأعمال، يف العديد من املجاالت والقطاعات وخا�صة 

ال�صياحية والنقل العام وال�صياحة العالجية والدينية واملياه.
الثنائية  العالقات  اإىل  الروماين  اخلارجية  وزي��ر  اأ�صار  ب��دوره، 
الرومانية االأردنية، وو�صفها بالعميقة، وخا�صة يف اجلوانب ال�صيا�صية 

واالقت�صادية والثقافية.
الكبر الذي ي�صهده االأردن، وبدور االأردن بقيادة  واأ�صاد بالتطور 
والعمل  والتطرف،  االإره��اب  حماربة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 

على اإحالل ال�صالم يف املنطقة.
تعزيز  اإط��ار  يف  تاأتي  ل��الأردن  زيارته  اأن  ال��روم��اين  الوزير  وب��ن 
بحث  اإىل  اإ�صافة  املجاالت،  خمتلف  يف  االأردن،  مع  امل�صرك  التعاون 

جممل االو�صاع الراهنة يف املنطقة.

وزير التنمية االجتماعية يزور المؤسستين 
االستهالكيتين العسكرية والمدنية والبريد األردني 

*عمان 
املوؤ�ص�صتن  االأح��د،  املفلح،  اأمي��ن  االجتماعية،  التنمية  وزي��ر  زار 
اإط��ار  يف  االأردين،  وال��ربي��د  وامل��دن��ي��ة  الع�صكرية  اال�صتهالكيتن 
�صرائية  ق�صائم  لتوفر  الوزارة  اأعدتها  التي  اللوج�صتية  التجهيزات 

لنحو 285 األف اأ�صرة يف �صهر رم�صان املبارك.
�صلمان  املدنية  املوؤ�ص�صتن  مديري  لقائه  خالل  املفلح  وا�صتعر�س 
االردين  الربيد  ومدير  احلديد،  حممد  العقيد  والع�صكرية  الق�صاة، 
البطاقات  توزيع  واآل��ي��ات  اج���راءات  درا�صة  اللحام،  خالد  الدكتور 
ت�صلم  و�صهولة  العفيفة،  االأ�صر  على  التخفيف  ي�صمن  مبا  و�صرفها، 
االجتماعية،  التنمية  وزارة  جاهزية  واأك��د  و�صرفها.  البطاقات 
املتعلقة  احل��ك��وم��ة  ق����رارات  لتنفيذ  الوطنية،  امل��ع��ون��ة  و���ص��ن��دوق 
جائحة  تداعيات  من  للحد  والتحفيزية  التخفيفية  ب��االإج��راءات 
بح�صب  املفلح،  وقال  االجتماعية.  احلماية  بقطاع  اخلا�صة  كورونا 
بيان �صحفي �صادر عن الوزارة، اإن توفر ق�صائم ل�صراء مواد غذائية 
املوؤ�ص�صتن  خ��الل  م��ن  العفيفة  لالأ�صر  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر  خ��الل 
�صي�صهل  اأ�صرة،  األف   285 بواقع  والع�صكرية  املدنية  اال�صتهالكيتن 
على االأ�صر امل�صتفيدة، وي�صاعد يف دعم ال�صلة الغذائية لتلك االأ�صر، 
من خالل قواعد بيانات �صندوق املعونة الوطنية والوزارة مبديرياتها 
واأبناء  العفيفة  االأ�صر  و�صت�صمل  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  املنت�صرة 

املخيمات واأبناء االأردنيات، بواقع 35 دينارًا لكل ق�صيمة �صرائية.

وزارة الزراعة تعرض خططها لالنتقال 
بالقطاع من الريع إلى اإلنتاج

الوسط اإلسالمي: األردن قوي بقيادته 
الهاشمية وجيشه وأجهزته األمنية

رئيس مجلس األعيان يدعو لتعزيز 
العالقات األردنية الرومانية

وزير الخارجية يجري مباحثات
 مع نظيره الروماني

التعليم النيابية تستمع لمطالب 
طلبة الطب في الجامعات

*عمان 
اأيدت فاعليات �صعبية وحزبية، االأحد، 
بكافة  ال��دول��ة  بها  ق��ام  التي  االإج����راءات 
االأردن  اأمن  على  للحفاظ  االأمنية  اأجهزتها 
وا�صتقراره. واأكدت جلان اخلدمات والهيئات 
اال�صت�صارية والفعاليات ال�صعبية وموؤ�ص�صات 
املجتمع املدين و�صيوخ ووجهاء املخيمات يف 
بها  قامت  التي  االإج��راءات  اأهمية  اململكة، 
االأجهزة االأمنية للحفاظ على اأمن االأردن. 
ال�صوؤون  دائرة  اأ�صدرته  بيان  وا�صتنكروا يف 
التي  االأعمال  االأح��د،  اليوم  الفل�صطينية، 
االأردن،  وا�صتقرار  اأم��ن  زعزعة  ت�صتهدف 
امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  اأن  موؤكدين 
ع�صيًا  �صيبقى  احل�صن  ابن  الثاين  عبداهلل 

على كل املوؤامرات والفنت.
وقالوا اإنهم يعاهدون جاللته باأن يبقوا 

اجلند االأوفياء املدافعن عن الوطن احلبيب 
الوطن  رفعة  �صبيل  يف  الها�صمية  وقيادته 
�صفا  للوقوف  داع��ن  وازده����اره،  وتقدمه 
وا�صتقراره.  واأمنه  االأردن  حلفظ  واح��دا 
بدوره، اأكد اأمن عام حزب ال�صهامة االردين 
م�صهور زريقات، اأن اأمن االردن فوق كل اعتبار 
واأن اي عبث من �صاأنه امل�صا�س باأمن االردنين 
غر  احمر،  خطا  يعد  وقيادتهم،  ووطنهم 
تاأكيده  احلزب  وجدد  ابدا.  جتاوزه  مقبول 
املطلق، بالوقوف خلف جاللة امللك عبداهلل 
بالقوات  التامة  ثقته  عن  معربا  ال��ث��اين، 
امل�صلحة واالأجهزة االمنية التي ت�صل الليل 

بالنهار للحفاظ على اأمن االردن و�صعبه.
ل��ه االأح���د، ان  و���ص��دد احل��زب يف بيان 
االردن ع�صي على كل املوؤامرات والد�صائ�س 
�صبحانه  اهلل  بف�صل  ���ص��ده،  حت��اك  ال��ت��ي 

املخل�س  �صعبه  ووع���ي  ق��ي��ادت��ه،  وحكمة 
االمن، وب�صالة جي�صه واأجهزته االأمنية.

الوطني  االحت��اد  حزب  اأك��د  جهته،  من 
االأج��ه��زة  بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  للجهود  دع��م��ه 
االأمنية، للحفاظ على اأمن وا�صتقرار الوطن 

وحماية م�صرته وموؤ�ص�صاته.
يقف  اإنه  �صحفي،  بيان  يف  احلزب  وقال 
الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  قيادة  خلف 
كل  يف  االأمنية  واالأجهزة  امل�صلحة  وقواتنا 
من  االأردن��ي��ة  ال��دول��ة  حماية  �صاأنه  من  ما 
وال�صلم  الوطني  االأمن  اي خماطر قد تهدد 
التي  اال�صتثنائية  الظروف  وان  املجتمعي، 
اجلهود  كل  تكاتف  تتطلب  الوطن  بها  مير 
للحفاظ على منجزات الوطن يف ظل جاللة 
حفظه  احل�صن  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 

اهلل وعزز ملكه.

فاعليات شعبية وحزبية تؤيد اإلجراءات 
المتخذة للحفاظ على أمن واستقرار األردن

مقال رئيس التحرير

ليتحكموا  الكبار  �صنعه 
على  لي�صيطروا  االأق��وي��اء  واأ�ص�صه  ال�صغار،  يف 

امل�صتعمرون،  قواعده  واأر�صى  املنت�صرون  اأ�ص�صه  وو�صع  ال�صعفاء، 
واأ�صلوبًا  للهيمنة،  وو�صيلة  لل�صيطرة،  لهم  اأداة  ق�صدًا  اأرادوه  الذين 
�صيا�صاتهم  لتمرير  و�صبياًل  للوجود،  وم��ربرًا  للبقاء  و�صكاًل  للتحكم، 

واملحافظة على امتيازاتهم
اإنه �صندوق النقد الدويل وتابعه البنك الدويل، وجه اال�صتعمار 
القاطعة،  و�صكينه  اخل�صنة،  واأدات����ه  احل���اد،  و�صالحه  اجل��دي��د 
و�صروطه القاهرة، وو�صفاته املميتة، وو�صائله املذلة، ي�صلطونه على 
من ي�صاوؤون، ويطلقونه �صد من يريدون، فيتدخلون يف �صوؤون الدول، 
االقت�صادية  النظم  يف  ويبدلون  احلكومات،  �صيا�صات  يف  ويعدلون 

واملعاير التجارية، ويفر�صون اأ�صكال احلياة ومظاهر العي�س .
اأوجدوه بعد رحيلهم من البالد التي كانوا يحتلونها، �صد ال�صعوب 
وي�صلبوا  ويقهروهم،  ويعذبوهم  ويحرموهم،  ليجوعوهم  املقهورة 
حتررت  التي  الدول  لهذه  يكن  مل  حيث  ثرواتهم،  وينهبوا  خراتهم 
منهم حديثًا نظمًا اقت�صادية وال هياكل مالية، وال خطط م�صتقبلية 
ناق�صًا  ا�صتقاللها  كان  اإذ  اإمنائية،  وت�صوراٍت  اإنتاجية  م�صاريع  اأو 
اقت�صاديًا  القادر  الغرب  جم��اراة  على  وقدراتها  كبرة،  وتبعيتها 

وتقنيًا ومعلوماتيًا حمدودة جدًا
واالأ�صد  وح�صيًة  االأك��رث  الراأ�صمالية،  الدولية  املوؤ�ص�صة  اإنها 
عدوانيًة �صد املواطنن، التي تتعمد تركيز روؤو�س االأموال يف اأيدي 
فئاٍت قليلٍة جدًا من املجتمع، ليزدادوا ثراًء وفح�صًا، وج�صعًا وطمعًا، 
مما  الفقراء  حلرمان  ا�صتطاعتها  بكل  فيه  تعمل  ال��ذي  الوقت  يف 
بقي معهم، وجتريدهم مما كان لهم متوينًا اأو دعمًا، اأو مرافق عامة 
وت�صهيالت دولة، حتى اأ�صبحت مرافق الدولة وموؤ�ص�صات ال�صعب كلها 
الأطماعهم،  ويخ�صعونها  ب�صروطهم،  ينظمونها  لالأغنياء،  �صركات 
لالأغنياء  ومرافق  للكبار  ن��وادي  فغدت  ت�صوراتهم،  فيها  ويفر�صون 
فقط، فال يتمتع بها الفقراء، وال ي�صتفيد منها العامة، وقد كانت كلها 

من قبل لهم ولغرهم
تكاد و�صفات هذا ال�صندوق النكد تت�صابه وال تختلف لكل دولٍة 
يدفع  فهو  ا�صت�صارته،  يف  ترغب  اأو  م�صاعدته  وتطلب  اإليه  تلجاأ 
احلكومات التباع �صيا�صاٍت تق�صفيٍة حادٍة ملنا�صبة العجز املايل الذي 
تدمر  اإىل  يعتمدها  التي  التق�صف  �صيا�صة  اأدت  وق��د  منه،  تعاين 
املوؤ�ص�صات  وانهيار  ال�صحي،  ال�صمان  وتلف  االجتماعية،  اخلدمات 
التعليمية، ف�صال عن تف�صي ظاهرة البطالة واإغالق املوؤ�ص�صات العامة، 

واملعامل وامل�صانع ال�صغرة التي فقدت ال�صند واحلماية من الدولة
�صندوق النقد الدويل يدعو اإىل حترير التجارة اخلارجية ورفع 
اإىل  والدخول  باملناف�صة  الغربية  للمنتجات  وال�صماح  عنها،  القيود 
العابرة  العمالقة  ال�صركات  جتتاح  حيث  الوطنية،  البلدان  اأ�صواق 
اإىل  دومًا  يقود  اأن  �صاأنه  من  الذي  االأمر  الدول،  هذه  حدود  للقارات 
حدوث حالة بطالة عامة، ت�صفر عن خراٍب وفقٍر مدقٍع بن الطبقة 

االأكرب واالأكرث عددًا يف البلدان النامية
وطبقت  ال���دويل  النقد  �صندوق  لو�صفة  خ�صعت  التي  ال���دول 
م�صاكلها،  وت�صاعفت  اأزماتها،  وت�صخمت  مديونيتها  ازدادت  �صروطه، 
وزادت ن�صبة بطالتها، وانخف�صت قيمة عملتها، وتراجع م�صتوى دخل 
غنية  �صغرة  طبقة  وخلقت  مواطنيها،  بن  الهوة  وات�صعت  اأفرادها، 

فاح�صة الرثاء، واأخرى كبرة فقرة حمرومة من كل �صيء
دول  منه  تعاين  ال��ذي  املهول  االقت�صادي  الركود  حالة  ظل  يف 
الواليات  تفر�صها  التي  االقت�صادية  العقوبات  ثقل  وحتت  املنطقة، 
النقد  اإدارة �صندوق  فاإن  الدويل،  االأمن  االأمريكية وجمل�س  املتحدة 
بطمٍع،  لعابهم  وي�صيل  ب�صغٍف،  يتلمظون  عليه  وامل�صرفن  ال��دويل 
املنطقة  دول  �صوؤون  يف  يتدخلون  متى  وينتظرون  بحقٍد،  ويرب�صون 
العربية واالإ�صالمية، ليوهنوا قوتها، وي�صعفوا اقت�صادها، ويفر�صوا 
ح��دودًا  وي�صعوا  ق��درات��ه��ا،  م��ن  ليحدوا  تعجيزية  �صروطًا  عليها 
وامتالك  واحلداثة،  التطوير  يف  التفكر  من  ومينعوها  لتطلعاتها، 
معار�صة  وع��دم  �صيا�صتهم  اتباع  على  ويجربوها  والتقانة،  القدرة 

توجهاتها
ومن  ال��دول  غالبية  يفر�س  اال�صتعماري  املايل  ال�صندوق  اليوم 
�صمنها االردن متهيدًا الخ�صاعها وال�صيطرة عليها، وتدمر اقت�صادها 
وهذه  �صديق  وال  عدو  ي�صر  ال  اقت�صادنا  هو  فها  م�صتقبلها،  وتخريب 
عاليًا  حتلق  الفقر  وموؤ�صرات  الراقع   على  رقعتها  تت�صع  البطالة 
بالتاأكيد  لل�صندوق  ينبطح  م��ن   ، وال��ن��زول   االنخفا�س  وترف�س 
حكوماتنا  زالت  ما  ذلك  ورغم  معلوٌم،  وبائ�ٌس  حمتوٌم  اأ�صوٌد  م�صره 
تت�صابق  وتهرول  نحوه ملزيٍد من الديون والقيود، وا�صتقداٍم للخرباء 
تدفعهم  اخليالية،  والرواتب  العالية  االمتيازات  ذوي  وامل�صت�صارين 
والرخاء،  والتقدم  والنماء  والتطور  وال��رثاء،  بالغنى  زائفة  وع��وٌد 
وكاأنهم مل ياأخذوا الدرو�س والعرب، ومل يتعلموا مما وممن �صبق، الذين 
يف  وفرطوا  بالدهم،  واأغرقوا  اأوطانهم،  وباعوا  لل�صندوق  ارتهنوا 
خرات �صعوبهم، ودمروا م�صتقبل اأجيالهم، وما زالوا يحلمون بجناته 

وياأملون يف وعوده .

خالد خازر الخريشا

صنعه الكبار ليتحكموا 
في الصغار ..!!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*وكاالت
العاملية  ال����دول  م��ن  ال��ع��دي��د  اك���دت   
والعرببية وقفها اىل جاب االردن يف حفظ 
حماوالت  اأي  ومواجهة  وا�صتقراره   اأمنه 

للنيل منها اأو تهديد اأمنها وا�صتقرارها.
اإىل  التام  وقوفه  العربي  الربملان  واأكد 
جانب االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل 
الثاين، ودعم كافة القرارات واالإجراءات 
املتخذة حلفظ االأمن واال�صتقرار يف البالد 
ومواجهة اأي حماوالت للنيل منها اأو تهديد 

اأمنها وا�صتقرارها.
ع��ادل  ال��ع��رب��ي  ال��ربمل��ان  رئي�س  واأك���د 
الع�صومي، يف بيان  اأن اأمن اململكة االأردنية 
الها�صمية جزء ال يتجزاأ من االأمن القومي 
والدعامات  الركائز  اإحدى  واأنها  العربي، 
االأ�صا�صية التي تقوم عليها منظومة العمل 

العربي امل�صرك.
عن  العربية  ال��دول  جامعة  واأع��رب��ت 
ت�صامنها التام مع االإجراءات التي اتخذها 
على  واحل���ف���اظ  اأم��ن��ه  ل�صيانة  االأردن 

ا�صتقراره.
ابو  اأح��م��د  اجلامعة  ع��ام  اأم���ن  واأك���د 
وحر�صها  القيادة  بحكمة  ثقته  الغيط، 
اأك��د  مثلما  ال��ب��الد،  ا�صتقرار  ت��اأم��ن  على 
�صرورة الوقوف �صد اأي حماوالت لزعزعة 

االأو�صاع الداخلية فيها.
ال��ت��ام  ت�صامنها  ق��ط��ر  دول���ة  واأك����دت 
الكاملة  وم�صاندتها  االأردن،  مع  ووقوفها 
حلفظ  املتخذة،  واالإج����راءات  ل��ل��ق��رارات 
التقدم  م�صرة  وتعزيز  واال�صتقرار  االأمن 

واالزدهار يف البالد.
ووف���ق ب��ي��ان اأوردت�����ه وك��ال��ة االأن��ب��اء 
اأمن  اأن  الدوحة  اأك��دت  )قنا(،  القطرية 
اأمن  من  يتجزاأ  ال  جزء  االأردن  وا�صتقرار 
العالقات  اأن  على  م�صددة  قطر،  وا�صتقرار 
البلدين  ب��ن  امل��ت��ط��ورة  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
اأمام  وقويا  اأمينًا  حار�صًا  �صتظل  ال�صقيقن 
اأي حماوالت للنيل من االأمن واال�صتقرار يف 

البلدين واملنطقة.
التعاون  ملنظمة  ال��ع��ام  االأم���ن  واأك���د 
االإ���ص��الم��ي ال��دك��ت��ور ي��و���ص��ف ب��ن اأح��م��د 
العثيمن، وقوف املنظمة وم�صاندتها جلميع 
بقيادة  االأردن  يتخذها  التي  االإج���راءات 

اأمنه  حلفظ  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
وا�صتقراره.

ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال�����ص��ع��ودي��ة 
املنظمة  اإن  قوله،  العثيمن  عن  )وا���س(، 
توؤيد جميع القرارات واالإجراءات املتخذة 

يف االأردن حلفظ االأمن واال�صتقرار.
واأعلن العراق وقوفه اإىل جانب االأردن 
بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين، موؤكدًا 

اأن اأمن االأردن من اأمن العراق.
يف  العراقية،  اخلارجية  وزارة  واأك��دت 
جانب  اإىل  العراقّية  احلكومة  وقوف  بيان 
االأردن بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
اأم��ِن  على  للحفاظ  ُتَتَخذ  خطواٍت  اأّي  يف 
ال�صعب  م�صالح  ورعايِة  البالد  وا�صتقرار 

االأرديّن.
اأمَن وا�صتقراَر االأردن هو من  اإنَّ  وقالت 

اأمِن وا�صتقرار العراق.
واأكدت دولة االإمارات العربية املتحدة 
ووق��وف��ه��ا  االأردن  م��ع  ال��ك��ام��ل  ت�صامنها 
قراراته  لكل  التامة  وم�صاندتها  وتاأييدها 
ونزع  وا�صتقراره  اأمنه  حلفظ  واإجراءاته؛ 

فتيل كل حماولة للتاأثر فيهما.
وقالت وزارة �صوؤون الرئا�صة االإماراتية 
البلدين  يربط  مما  و"انطالقًا  اإنه  بيان  يف 
وثيقة  رواب��ط  من  وقيادتيهما  ال�صقيقن 
وعالقات تاريخية توؤكد دولة االإمارات اأن 
اأمن وا�صتقرار االأردن هو جزء ال يتجزاأ من 

اأمنها".
واأك�������دت دول�����ة االإم���������ارات دع��م��ه��ا 
للقرارات  واملطلقة  الكاملة  وم�صاندتها 
جاللة  يتخذها  التي  كافة  واالإج���راءات 
امللك عبداهلل الثاين، من اأجل حماية اأمن 

وا�صتقرار االأردن و�صون مكت�صباته.
العرب  الداخلية  وزراء  جمل�س  واأك��د 
لكافة  املطلقة  وم�صاندته  الكامل  وقوفه 
االإجراءات التي تقوم بها اململكة االأردنية 
الها�صمية والتدابر التي تتخذها يف �صبيل 

احلفاظ على اأمنها وا�صتقرارها.
يف  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  وثمنت 
ي�صطلع  ال��ذي  ال��دور  عاليًا  االأح��د،  بيان، 
به االأردن يف دعم وتعزيز منظومة العمل 
ثقتها  م��وؤك��دة  امل�صرك،  العربي  االأم��ن��ي 
بحكمة القيادة االأردنية وكفاءة االأجهزة 

اململكة  اأم���ن  ع��ل��ى  احل��ف��اظ  يف  االأم��ن��ي��ة 
ومواجهة اأي حماوالت للنيل منها.

عون،  مي�صال  اللبناين  الرئي�س  واأعلن 
وقوف لبنان رئي�صا و�صعبا اىل جانب اململكة 
االردنية الها�صمية ملكا و�صعبا، يف وجه ما 
يف  واالم��ان  اال�صتقرار  على  يوؤثر  ان  ميكن 

االردن ال�صقيق.
االردن  ان  اىل  االح��د،  بيان  يف  واأ�صار 
الظروف  يف  لبنان  جانب  اىل  وقف  لطاملا 
مواقف  كانت  حيث  بها  مر  التي  ال�صعبة 
احل�صن،  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
االقليمية  املحافل  يف  ون�صر  داع��م  خر 

والدولية.
واك������دت ج��م��ع��ي��ة رج�����ال االأع���م���ال 
الفل�صطينين يف قطاع غزة وقوفها الكامل 
ل��ق��رارات  وت��اأي��ي��ده��ا  اململكة،  ج��ان��ب  اإىل 
جاللة امللك عبد اهلل الثاين يف حفظ اأمن 

وا�صتقرار االأردن.
اإن  االح���د،  بيان  يف  اجلمعية  وق��ال��ت 
ال  جزء  هو  ال�صقيق  االأردن  وا�صتقرار  اأمن 
العربية،  والبالد  فل�صطن  اأمن  من  يتجزاأ 
تربط  التي  الوثيقة  الروابط  اىل  الفتة 
موؤكدة  االأردن،  باأهل  الفل�صطيني  ال�صعب 

على وحدة الدم وامل�صر.
ا�صتقرار  اأن  على  اجلمعية  و���ص��ددت 
االأردن هو م�صلحة فل�صطينية عليا، مثمنًة 
ق�صايا  جانب  اإىل  ال��دائ��م  اململكة  وق��وف 

�صعبنا وحقوقه يف بناء دولته امل�صتقلة.
واأ�صادت اجلمعية مبواقف جاللة امللك 
فل�صطن،  جتاه  ال�صجاعة  الثاين  عبداهلل 
اال�صالمية  الدينية  االأماكن  عن  والدفاع 
غزة  قطاع  وم��د  ال��ق��د���س،  يف  وامل�صيحية 
الطبية  واملعدات  االإن�صانية  باالحتياجات 
على  واحل�صار  احل��روب  �صنوات  م��دار  على 
فخرها  ع��ن  اجلمعية  واأع��رب��ت  ال��ق��ط��اع. 
ال�صاملة  والنه�صة  والعطاء  البناء  مب�صرة 
امللك  جاللة  عهد  يف  اململكة  حققتها  التي 
عبد اهلل الثاين يف كافة املجاالت، متمنيًة 
االأردن،  مللك  وال��ع��اف��ي��ة  ال�صحة  م��وف��ور 
ول�صعبها ال�صقيق، ودوام التقدم واالزدهار.

االإ�صالمية  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  واأك����دت 
وحر�صها  االأردن،  مع  ت�صامنها  "حما�س" 

على اأمنه وا�صتقراره.

دعم دولي وعربي للجهود األردنية 
في حفظ األمن واالستقرار

»مياه سامة« تهدد مئات األميركيين 
بفلوريدا.. والسلطات تتحرك

*وكاالت
ماناتي  مقاطعة  اإىل تخ�صع  االأم��رك��ي��ة  ف��ل��وري��دا  يف 

على  يحتوي  خ��زان  انهار  من  خم��اوف  ب�صبب  ال��ط��وارئ،  حالة 
يف  مالين الغالونات من "مياه ال�صرف ال�صحي امللوثة وامل�صعة"، 
ماناتي  مقاطعة  من  ال�صكان  بع�س  اإج��الء  مت  وق��د  وق��ت.  اأي 
اأعرب  حيث  الف�صح،  عيد  عطلة  خالل  منازلهم  من  فلوريدا  يف 
اأي  "يف  ال�صرف  مياه  بركة  انهيار  من  خماوفهم  عن  امل�صوؤولون 
حالة  دي�صانتي�س،  رون  فلوريدا  والي��ة  حاكم  واأعلن  وقت". 
الطوارئ يف املنطقة، ال�صبت، وفق ما ذكرت �صبكة "�صي بي اأ�س" 

نيوز االأمركية، ال�صبت.
وقال م�صوؤولو املقاطعة اإن الربكة الواقعة يف م�صنع معاجلة 

الفو�صفات ال�صابق "بيني بوينت"، بها "ت�صرب كبر".
وطلبت اإدارة ال�صالمة العامة يف مقاطعة ماناتي من ال�صكان 
املقيمن بالقرب من امل�صنع اإخالء منازلهم ب�صبب "انهيار و�صيك 

وت�صريب مياه ال�صرف ال�صحي".
وقال مدير ال�صالمة العامة يف ماناتي جاك �صاور اإن جزءا 
من جدار الربكة قد تداعي، مما ي�صر اإىل اأن االنهيار الهيكلي 

ميكن اأن يحدث يف اأي وقت.
واأر�صلت اإدارة ال�صالمة العامة يف مقاطعة ماناتي يف البداية 
كانوا على  الذين  يوم اجلمعة الأولئك  اإخالء طارئة  اإخطارات 

بعد ن�صف ميل من بركة ال�صرف ال�صحي.
اأوامر  تو�صيع  مت  ال�صبت،  يوم  �صباًحا   11 ال�صاعة  وبحلول 
�صمال  واحد  ميل  بعد  على  املوجودين  ال�صكان  لت�صمل  االإخالء 
اخلزان، وكذلك على بعد ن�صف ميل جنوب املوقع. كما مت اإغالق 

الطريق ال�صريع اأمام حركة املرور.
 316 اإن  ماناتي  مقاطعة  يف  العامة  ال�صالمة  اإدارة  وقالت 

اأ�صرة تقع داخل منطقة االإخالء الكاملة.
من  وه��و  الف�صفوري،  اجلب�س  م��ادة  على  الربكة  وحتتوي 
الذي  الفو�صفات  خام  معاجلة  من  املتبقية  امل�صعة"  "النفايات 

يعد لي�صبح �صمادا، وفًقا ملركز التنوع البيولوجي.

»هجوم الرعب« في موزمبيق.. 
ناجون يتحدثون عن أهوال داعش

*وكاالت 
تقول لويزا جوزيه، وهي اأمل ل�5 اأطفال تبلغ من العمر 52 
اإنها واجهت متمردين مرتبطن بتنظيم داع�س االإرهابي  عاما، 
عندما هاجموا مدينة باملا مركز الغاز �صمايل موزمبيق قبل 10 

اأيام.
ال�صاحلية  بيمبا  مدينة  يف  ملعب  من  ل�"رويرز"  وقالت 
"كنت اأرك�س الإنقاذ  يوؤوي بع�س االآالف، الذين فروا من العنف 

حياتي... كانوا ياأتون من كل �صارع".
واأ�صافت "راأيتهم يحملون )مدافع( البازوكا. كانوا يرتدون 

زيا موحدا وي�صعون و�صاحا اأحمر...على روؤو�صهم".
باملا  بلدتها  ب�صرعة  اجتاحوا  امل�صلحن  اإن  جوزيه  وقالت 
مليار   60 قيمتها  تبلغ  �صخمة  غ��از  م�صاريع  ق��رب  الواقعة 

دوالر.
ويعتقد موظفو االإغاثة اأن ع�صرات االألوف فروا من الهجوم 
من  فقط   9900 ت�صجيل  مت  ذلك،  ومع  مار�س،   24 يف  بداأ  الذي 
هوؤالء النازحن يف بيمبا واأنحاء اأخرى من اإقليم كابو ديلجادو 
ال�صوؤون  لتن�صيق  املتحدة  االأمم  ملكتب  وفقا  اجلمعة،  حتى 

االإن�صانية.
يزالون  ال  رمبا  كثرين  اإن  حدود  بال  اأطباء  منظمة  وقالت 
عن  حتدثوا  ظهروا  الذين  واإن  املحيطة  الغابة  يف  يختبئون 
اأو اجلفاف على طول  اآخرين ماتوا ب�صبب اجلوع  روؤيتهم جلثث 

الطريق.
ونقل مقاول عن اأحد موظفيه قوله اإن التما�صيح قتلت بع�صا 

منهم اأو لقوا حتفهم يف الوحل العميق.
عام  منذ  موطنا  باملا،  تقع  حيث  ديلجادو،  كابو  اإقليم  كان 

2017 لتمرد مت�صددين مرتبطن االآن بتنظيم داع�س.
وقالت م�صادر اأمنية اإن اال�صتباكات بن املت�صددين والقوات 

احلكومية حول باملا ا�صتمرت حتى، اجلمعة.
العدد  لكن  قتلوا  الع�صرات  اإن  موزمبيق  حكومة  وتقول 

االإجمايل للقتلى واجلرحى والنازحن ال يزال غر وا�صح.
االأدغال،  يف  اأيام   5 من  يقرب  ما  اأم�صت  اإنها  جوزيه  وقالت 
اأن  قبل  ال��راك��دة  املياه  ب��رك  من  وت�صرب  امل��رة  الك�صافا  تاأكل 
نقلهم من  فيها من جرى  اإىل كويتوندا، وهي قرية جتمع  ت�صل 
م�صروعات الغاز ال�صخمة التي تقودها �صركات نفط كربى مثل 

توتال.
توتال  �صركة  قبل  من  اإجالوؤها  مت  تقول،  كما  هناك،  ومن   
لكنها ا�صطرت اإىل ترك ما يزيد على 6 من اأفراد عائلتها، منهم 
القارب  منت  على  لهم  مكان  هناك  يكن  مل  الأنه  وابنتها،  زوجها 

الذي ا�صتقلته.
اإن  ل��روي��رز  املوقع  عمليات  على  مطلعان  م�صدران  وق��ال   
توتال اأجلت، اجلمعة، كل من تبقى من قوتها العاملة من موقع 

م�صروعها بالقرب من باملا، تاركة امل�صروع يف اأيدي اجلي�س.
 وال ترد اأخبار اإىل جوزيه عن اأفراد عائلتها منذ اأن تركتهم، 
هل  م���اأوى؟  لديهم  هل  ب��اأم��ان؟  هم  "هل  قائلة  ت�صاءلت  فيما 

�صيعودون؟ ال اأعرف".

*واشنطن
دونالد  ال�صابق  االأمركي  الرئي�س  اأُجرب 
ترامب على �صداد 122 مليون دوالر يف �صكل 
مبالغ  لدفع  امل��وؤي��دي��ن  خ��داع  بعد  ت��ربع��ات 

متكررة حلملته لعام 2020
�صحيفة  اأج����رت����ه  حت��ق��ي��ق  وت���و����ص���ل 
"نيويورك تاميز" اإىل اأن حملة ترامب جلمع 
جلمع  خادعة  اأ�صاليب  ا�صتخدمت  التربعات 
التربعات، اأدت اإىل قيام االآالف من موؤيديه 
م�صاهمات  لتقدمي  بالت�صجيل  ق�صد  غر  عن 
فقط  يعتزمون  كانوا  اأنهم  حن  يف  متكررة، 

دفع دفعة ملرة واحدة.
جمع  ب�صاأن  "االحتيال"  عملية  واأث��ارت 
البنوك  اإىل  ال�����ص��ك��اوى  اآالف  ال��ت��ربع��ات 
ذكرت  ما  وفق  االئتمان،  بطاقات  و�صركات 

ال�صحيفة االأمركية، االأحد.
ال�صن  ك��ب��ار  ال�����ص��ح��اي��ا  ب���ن  م���ن  وك����ان 
الن�صطاء  بع�س  وكذلك  القدامى،  واملحاربون 
�صكاوى  ودف��ع��ت  اخل���ربة.  ذوي  ال�صيا�صين 
مليون   122 �صداد  اإىل  ترامب  حملة  املانحن 

دوالر من امل�صاهمات يف نهاية املطاف.
ومت حت�صيل 500 دوالر اأخرى من بالت يف 
حتى  اأ�صبوع  كل  دوالر   500 ثم  التايل،  اليوم 
اأكتوبر، ومل تكت�صف عائلته ما حدث اإال بعد 

اأن ت�صلمت فواتر االإيجار واخلدمات.
�صتاي�صي  �صاعد  الذي  را�صل،  �صقيقه  وقال 
يف معرفة حقيقة ما حدث، ل�صحيفة التاميز 
عملية  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  "�صعرت  ال��ربي��ط��ان��ي��ة: 
احتيال". وقد تويف بالت يف فرباير املن�صرم.

االحتيال  ق�صية  يف  املحققن  اأحد  وقال 
االأمر  بداأ  "لقد  "نيويورك تاميز":  ل�صحيفة 

يتحول اإىل جنون مطلق".
 122 ي�صدد  اأن  ترامب  على  كان  واإجمااًل، 

خلم�س  املقدمة  التربعات  من  دوالر  مليون 
للرئا�صة،  ت��رام��ب  ج��ي  دون��ال��د  منظمات: 
"لنجعل  ترامب  وجلنة  فيكتوري،  وت��رام��ب 
اأمركا،  واأنقذوا  اأخرى"،  مرة  عظيمة  اأمركا 

واللجنة الوطنية اجلمهورية.
ترامب  قيام  وراء  االآخ���ر  ال�صبب  وك��ان 
من  العديد  اأن  هو  الكبرة  املبالغ  ه��ذه  ب��رد 
االأق�صى  احل��د  جت���اوزوا  االأف���راد  املتربعن 

امل�صموح به قانوًنا وهو 2800 دوالر.

*القاهرة 
اأعلنت وزيرة ال�صحة امل�صرية هالة زايد، 
الطبية،  االأطقم  من  و987  األًفا   148 ي  تلِقّ
واملواطنن من الفئات امل�صتحقة، لقاح فرو�س 
اإطار خطة  ال�صبت، يف  امل�صتجد حتى  كورونا 

الدولة للت�صدي للجائحة.
اأعداد الفرق  ووجهت الوزيرة مب�صاعفة 
م�صتوي  على  اللقاح  تلقي  مبراكز  الطبية 
عدد  زي���ادة  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اجل��م��ه��وري��ة، 
اللقاحات  تلقي  موعد  لي�صبح  العمل  �صاعات 
يومًيا،  م�صاًء   9 اإىل  �صباًحا   9 من  باملراكز 
املواطنن  عدد  يتجاوز  اأال  على  �صددت  كما 

املرددين على كل مركز لتلقي اللقاح عن 100 
مواطن يف اليوم.

الوزيرة  اأن  ال�صحة  ل���وزارة  بيان  وذك��ر 
املقبلة  القلية  الفرة  خالل  �صيتم  اأنه  اأكدت 
خا�صة  ال�صياحي  بالقطاع  العاملن  تطعيم 
حلول  مع  بالتزامن  ال�صاحلية  باملحافظات 
ال�صائحن وامل�صطافن،  ال�صيف وتوافد  ف�صل 
مبا ي�صاهم يف تن�صيط حركة ال�صياحة يف ظل 
فرو�س  مع  االآمن  للتعاي�س  الدولة  اإج��راءات 

كورونا.
وتخطط وزارة ال�صحة للتو�صع يف الفئات 

امل�صتحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع احل�صول 
على املزيد من دفعات لقاحات فرو�س كورونا.

األ��ف   854 اأي���ام  قبل  م�صر  وا�صتقبلت 
جرعة من لقاح اأ�صرازينيكا كاأول دفعة �صمن 
التحالف  مع  بالتعاون  "كوفاك�س"،  اتفاقية 
الدويل للقاحات واالأم�صال )GAVI( وذلك 
تباًعا  ا�صتقبالها  يتم  جرعة  مليون   40 �صمن 
على مدار عام 2021، باالإ�صافة اإىل 50 األف 
�صهر  ا�صتقبالها يف  اللقاح مت  نف�س  من  جرعة 
األ��ف   680 ا�صتقبال  مت  كما  املا�صي،  يناير 
جرعة من لقاح "�صينوفارم" على مدى االأ�صهر 
املا�صية. ومن املقرر ا�صتقبال 900 األف جرعة 

اأنه من  اأ�صابيع، كما  من لقاح �صينوفارم خالل 
املتوقع بنهاية �صهر مايو املقبل اأن تكون م�صر 
لقاحات  من  جرعة  مالين   4.5 ا�صتقبلت  قد 
اتفاقية  �صمن  امل�صتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

"كوفاك�س".
ووجهت الوزيرة بزيادة 200 مركز جديد 
مبحافظة  مركًزا   40 بينها  من  اللقاح  لتلقي 
ع��دد  اإج���م���ايل  ب��ذل��ك  لي�صبح  ال���ق���اه���رة، 
م�صتوى  على  مركزًا   339 اللقاح  تلقي  مراكز 
منظومة  بداأت  حيث  اجلمهورية،  حمافظات 
تلقي اللقاح ب�40 مركزًا ثم متت زيادتها اإىل 

139 مركًزا يف مار�س املا�صي.

بسبب »االحتيال«.. إجبار ترامب
 على دفع 122 مليون دوالر

إعالن عدد متلقي لقاح كورونا في مصر

نعـــي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء الركن 

يو�شف احمد احلنيطي 
 وكافة منت�شبي القوات امل�شلحة الأردنية - اجلي�س العربي 

اللواء الركن الطيار املتقاعد

قا�شم احمد �شعيد ال�شعد
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم ال�شبت املوافق 2021/4/3

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�شع رحمته ور�شوانه وا�شكنه ف�شيح جنانه.

واألهم ذويه و اأهله جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�شية مر�شية،فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((
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*وكاالت
املنتخب  وف���د  االأح����د  ال��ي��وم  غ����ادر 
االأردين لل�صيدات بكرة القدم اإىل اأرمينيا، 
الودية  البطولة  يف  للم�صاركة   ، وذل��ك 
التي تقام بالفرة من 7 حتى 13 ابريل/ 

ني�صان اجلاري.
م�صواره  االأردين  املنتخب  ويفتتح 
اأبريل/   7 ليتوانيا  مبواجهة  بالبطولة 
 ،10 اأرمينيا  يالقي  ث��م  اجل���اري،  ني�صان 
ويختتم م�صاركته اأمام لبنان 12 من ال�صهر 

ذاته.
امل��درب  الفني  املنتخب  وف��د  وي�صم 

مديرة  نا�صيمينتو،  ديفيد  ال��ربت��غ��ايل 
ب�صام  امل��درب  احل�صا�صن،  �صو�صن  املنتخب 
مدرب  خري�صات،  �صما  املدربة  اخلطيب، 
اللياقة  م��درب  ال�صطري،  اأك��رم  احلرا�س 
االإعالمي  امل�صوؤول  معمر،  مظفر  البدنية 
الب�صتاوي،  ن��زار  الطبيب  الع�صل،  حمد 
اللوازم  م�صوؤول  امل�صري،  �صند�س  املعاجلة 

ماهر عبد الهادي.
�صنك،  ملك  الالعبات:  قائمة  ت�صم  و 
�صرين ال�صلبي، مي�صاء جبارة، اآية املجايل، 
اأن��ف��ال  ف��ري��ج،  روزب��ه��ان  ج��ربي��ن،  �صهناز 
نور  �صويلم،  مي  ح�صن،  اأب��و  رند  ال�صويف، 

الرب،  اأب��و  ت�صنيم  البطو�س،  لن  زوق�س، 
اإي��ن��ا���س ج��م��اع��ن، بانه  ل��ون��ا امل�����ص��ري، 
اإ�صليم، جلن  البيطار، زينة حازم، ت�صنيم 
العي�صاوي،  جنى  اإيهاب،  العنود  البطو�س، 
غ��زال  �صلمى  امل��رم��ى  حار�صة  جانب  اإىل 
الواليات  بالوفد قادمة من  �صتلتحق  التي 

املتحدة االأمركية.
�صفره  قبل  خ�صع  قد  املنتخب  وك��ان 
�صمن  ك��ورون��ا،  لفحو�صات  اأرمينيا،  اإىل 
للمنتخبات،  املتبع  ال�صحي  الربوتوكول 
الفحو�صات  جميع  نتائج  ج���اءت  حيث 

�صلبية.

سولسكاير يوضح إمكانية 
التعاقد مع أجويرو

*وكاالت
يونايتد،  مان�ص�صر  مدرب  �صول�صكاير،  جونار  اأويل  اأو�صح 
اأجويرو  �صرجيو  االأرجنتيني  املهاجم  مع  التعاقد  اإمكانية 
املو�صم  نهاية  �صيت( يف  اأن يرحل عن �صفوف اجلار )مان  بعد 

احلايل، بعد م�صرة طويلة ا�صتمرت على مدار 10 اأعوام.
الهداف  اأجويرو 257 هدًفا يف 384 مباراة لي�صبح  و�صجل 
وبلقب  املمتاز  للدوري  األقاب  ب�4  معه  وفاز  لل�صيتي،  التاريخي 
النادي  و�صيغادر  الرابطة  لكاأ�س  األقاب  و5  االحت��اد  لكاأ�س 

عندما ينتهي عقده يف نهاية املو�صم احلايل.
كان  يونايتد  من  قادًما  �صيتي  اإىل  ان�صم  كبر  العب  واآخر 

ا. كارلو�س تيفيز، وهو اأرجنتيني اأي�صً
�صفوف  يف  االإع���ارة  �صبيل  على  مو�صمن  تيفيز،  واأم�صى 
�صيتي قبل االنتقال ب�صفة دائمة يف 2009 حيث فاز معه بلقب 

الدوري يف مو�صم 2012-2011.
وقال �صول�صكاير لل�صحفين قبل مباراة فريقه يف الدوري 
االإجنليزي اأمام برايتون، اليوم االأحد، اإنه ال يتوقع اأن ي�صر 

اأجويرو على خطى تيفيز.
واأ�صاف �صول�صكاير: "ال اأتوقع اأن ينتقل العب اإىل املناف�س 

املحلي بعد اأن اأم�صى 10 اأعوام يف �صفوف النادي املجاور".
الدوري  فرق  بن  الثاين  املركز  يونايتد،  مان�ص�صر  ويحتل 
الع�صرين بر�صيد 57 نقطة من 29 مباراة متخلفا  االجنليزي 
�صيتي  مان�ص�صر  بجدارة  املت�صدر  جاره  عن  نقطة   17 بفارق 

الذي خا�س 31 مباراة.

الوحدات يهزم الجزيرة 
ويتوج بكأس السوبر األردني

تعذر تحويل عضوية 
الوحدات المؤازرة إلى عاملة

*وكاالت
اأكدت مديرية �صباب العا�صمة االأردنية عمان، خالل خطاب ر�صمي 
موجه اإىل نادي الوحدات، تعذر اإجابة طلبهم، ببداأ حتويل الع�صوية 

املوؤازرة اإىل عاملة.
الراهن  الوبائي  للو�صع  ذل��ك،  العا�صمة  �صباب  مديرية  وع��زت 
واإغالق االأندية الريا�صية، حتى منت�صف ال�صهر املقبل، وفقا ملا اأعلن 

عنه املوقع الر�صمي لنادي الوحدات.
اإىل  خطابًا  وجهت  قد  الوحدات،  لنادي  االإداري��ة  الهيئة  وكانت 
نادي  باأن  بالعلم  التكرم  "يرجى  العا�صمة، جاء فيه:  �صباب  مديرية 
الوحدات، �صيبداأ با�صتقبال طلبات التحول من ع�صو موؤازر اإىل عامل، 
للذين م�صى على ع�صويتهم اأكرث من �صنة، وذلك با�صتدعاء 20 �صخ�صا 

يوميا ح�صب االأحرف االأبجدية".
العامة  ال�صالمة  معاير  �صيتخذ  اأن  خطابه،  يف  الوحدات  واأك��د 
واآخر،  �صخ�س  كل  بن  زمني  فا�صل  هناك  يكون  بحيث  يوميا،  كاملة 
مدته 10 دقائق، ال�صتكمال تعبئة الطلب والتوقيع عليه اأ�صوليا، اأمام 

اللجنة امل�صكلة لهذه الغاية.

اللجنة المؤقتة للرمثا
 تحفز الالعبين

*وكاالت
الزعبي،  عوين  برئا�صة  الرمثا،  لنادي  املوؤقتة  اللجنة  ح�صرت 
والتدريبي  الفني  باجلهازين  والتقت  القدم،  ك��رة  فريق  تدريبات 

والالعبن.
ووفقا للموقع الر�صمي لنادي الرمثا، فقد ا�صتمعت اللجنة املوؤقتة 
االطمئنان  جانب  اإىل  حلول،  عن  البحث  اأجل  من  الالعبن،  لق�صايا 
دوري  بطولة  يف  للم�صاركة  يتاأهب  ال��ذي  الفريق،  ا�صتعدادات  على 

املحرفن، التي �صتنطلق يوم 8 اأبريل/ني�صان اجلاري.
وطالبت اللجنة املوؤقتة العبي الفريق، بتقدمي االأداء الذي يليق 

ب�صمعة الرمثا، وال�صعي الإ�صعاد اجلماهر بح�صد االألقاب.
وي�صتهل الرمثا م�صواره يف بطولة الدوري، بلقاء �صباب العقبة يوم 

10 من ال�صهر اجلاري، على ا�صتاد امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�صمة.

*وكاالت
تتجه اأنظار اجلماهر ال�صعودية �صوب مباراتي ن�صف نهائي كاأ�س 

خادم احلرمن ال�صريفن، الن�صر مع الفي�صلي، والتعاون مع الفتح.
 ويحل الفي�صلي �صيفا على الن�صر مبلعب مر�صول بارك، يف مباراة 
هي االأوىل الإدارة الن�صر اجلديدة، برئا�صة م�صلي اآل معمر، يف �صعيها 

الإنقاذ مو�صم الفريق، بعد اأن فقد املناف�صة على الدوري.
النهائي  رب��ع  يف  العن  جت��اوز  اأن  بعد  ال��دور  لهذا  و�صل  الن�صر    

بثالثية نظيفة، بينما تاأهل الفي�صلي بعد الفوز على الباطن 1-2.

مواجهة مرسول بارك
 ميدانيا، قاد الكرواتي األن هورفات، املدير الفني، التدريبات خالل 
فرة التوقف، واطماأن على جميع العبيه، با�صتثناء االأرجنتيني بيتي 

مارتنيز، الذي �صيغيب عن املالعب ملدة 6 اأ�صابيع.
وقبل التوقف، حت�صن الن�صر كثرا على م�صتوى االأداء والنتيجة، 

وا�صتطاع اأن ي�صل للمركز اخلام�س بر�صيد 36 نقطة.
الفي�صلي،  ملباراة  حت�صراته  ال�صبت،  اليوم  م�صاء  الفريق  ويختتم 

بتدريب على ملعب مر�صول بارك.
على اجلهة املقابلة، لن يكون الفي�صلي �صيدا �صهال، فالفريق يعترب 
قيادة  حتت  خا�صة  ال�صعودية،  امل�صابقات  يف  الكروية  القوى  اأح��د 

مدربه الربازيلي �صامو�صكا.
وقد عانى الفريق من حالة من انعدام الوزن يف الدوري يف اجلوالت 
االأخرة، قبل اأن ي�صتفيق ن�صبيا، ويحتل حاليا املركز ال�11 بر�صيد 30 

نقطة.
ويخو�س الفي�صلي املباراة بقائمة مكتملة من الالعبن، با�صتثناء 

اأحمد اأ�صرف الذي اأجرى موؤخرا عملية الرباط ال�صليبي.

التعاون والفتح
الريا�صية  اهلل  عبد  امللك  مدينة  ملعب  على  املقررة  املباراة  تبدو 
حالة  يعي�س  التعاون  اأن  غر  الفريقن،  بن  ن�صبيا  متكافئة  بربيدة 
اآل ماي�صرو، وفاز يف  ني�صتور  فنية جيدة حتت قيادة مدربه اجلديد 

اأول مباراة له على ال�صباب 3-1 بالدوري.
وتاأهل التعاون لهذا الدور، بعد جتاوز القاد�صية 1-2.

اأن  بعد  الن�صخة،  هذه  مفاجاآت  اأك��رب  �صاحب  فيعترب  الفتح  اأم��ا 
احتاد  به  يلحق  اأن  قبل  نظيفة،  بثنائية  ال�16  دور  يف  الهالل  اأق�صى 

جدة يف ربع النهائي )1-2(.
مدربه  قيادة  حتت  جيدة،  هجومية  ك��رة  الفتح  فريق  ويقدم 

البلجيكي يانيك فريرا.

*وكاالت
اأ�صدرت وزارة التعليم العايل امل�صرية، بيانًا ر�صميًا ب�صاأن امل�صتقبل 

الدرا�صي للنجم حممد �صالح، هداف ليفربول االإجنليزي.
"تنفي وزارة التعليم العايل  وقالت وزارة التعليم يف بيان ر�صمي: 
والبحث العلمي ما تردد من �صائعات تتحدث عن ف�صل الالعب الدويل 

حممد �صالح من املعهد العايل للدرا�صات املتطورة".
اأمامه  متاحة  والفر�صة  باملعهد،  مقيد  الالعب  اأن  الوزارة  واأكدت 

ال�صتكمال درا�صته.
خلو�س  اأوروب��ا  اإىل  رحيله  قبل  الدرا�صي  باملعهد  �صالح  والتحق 

جتربة االحراف يف �صفوف بازل ال�صوي�صري عام 2012.

*وكاالت
والهجومي  الدفاعي  امل�صتوين  على  متوا�صع  ب��اأداء  االأهلي  ظهر 
فريق،  لكل  بهدفن  التعادل  رغم  ال�صوداين،  املريخ  اأمام  ال�صبت  اليوم 

وبلوغ دور ال�8 بدوري اأبطال اإفريقيا.
وتاأثر االأهلي براجع م�صتوى ثنائي الو�صط عمرو ال�صولية واأليو 
دياجن خالل اللقاء على امل�صتوين الدفاعي والهجوم، فا�صتقبل االأحمر 
اللحظات  يف  امل�صري  الفريق  يعود  اأن  قبل  االأول،  ال�صوط  يف  هدفن 

االأخرة.
على  االأهلي،  مدرب  مو�صيماين،  بيت�صو  اأفريقي  اجلنوب  واعتمد 
ال�صولية على مدار 90 دقيقة، بينما �صارك دياجن ملدة 68 دقيقة، لكن 

جاءت فعالية الثنائي الهجومية منعدمة للغاية.
وخالل 90 دقيقة مل يكن لل�صولية اأي ت�صديدة على املرمى، كما مل 
ي�صنع اأهدافا خالل اللقاء، ولديه متريرة مفتاحية واحدة، يف الوقت 
�صحيحة   37 منها  متريرة   57 وم��رر  م��رة،   72 الكرة  فيه  مل�س  ال��ذي 

بن�صبة 65% وهي ن�صبة �صعيفة جدا.
فقط،   6 منها  ال�صحيح  طولية  ك��رة   18 ال�صولية  عمرو  ولعب 
جانب  اإىل  اللقاء،  مدار  على  فقط  -خاطئتن-  عر�صتن  اأر�صل  فيما 
مرواغة وحيدة فا�صلة، وذلك وفقا ملوقع "�صوفا �صكور" املتخ�ص�س يف 

االإح�صائيات.
ب�7  وف��از  م��رة،   23 الكرة  ال�صولية  فقد  الدفاعي  امل�صتوى  وعلى 
التحامات اأر�صية من 9، وله 5 تدخالت ناجحة ومل يرتكب اأي اأخطاء 
�صد املناف�س وارتكب �صده خطاأين، فيما متت مراوغته مرة، واعر�س 

متريرة للمناف�س مرة و�صتت الكرة مرتن.
كما قدم املايل دياجن مباراة متوا�صعة للغاية على مدار 68 دقيقة 
 29 منها   31 الكرة  وم��رر  م��رة،   33 الكرة  مل�س  حيث  خاللها،  �صارك 
ير�صل  اأو  ي�صنع  اأو  ي�صجل  لكنه مل   ،%94 بلغت  بن�صبة دقة  �صحيحة 

متريرة مفتاحية.
ومثلها  خاطئة،  كانت  طولية  واح��دة  متريرة  دي��اجن  األيو  ولعب 
بن  ما  ت�صديد  اأو  مراوغات  و�صفر  اأي�صا،  خاطئة  واح��دة  عر�صية 

القائمن والعار�صة اأو خارجهم.
وعلى امل�صتوى الدفاعي فاز األيو دياجن بالتحام اأر�صي من 5، وفقد 
تدخل  وله  اأخطاء،  �صده  يرتكب  ومل  خطاأ  وارتكب  م��رات،   3 الكرة 

وحيد ناجح ومتت مراوغته 3 مرات.
ال تعرب االأرقام يف كثر من االأحيان عن الواقع الفني، فهناك اأمور 
ال تظهرها االأرقام، لكن هذه املرة يتطابق �صوء امل�صتوى الفني خالل 
الهجومي  ال�صعيدين  على  للثنائي  االإح�صائيات  تظهره  ما  مع  اللقاء 

والدفاعي.
االأهلي  م�صتوى  توا�صع  اأ�صباب  الثنائي  اإح�صائيات  تو�صح  ورمبا 
خالل اللقاء، خ�صو�صا واأن االأحمر لعب بر�صم تكتيكي )2-2-2-4(، 
وتزيد اأهمية ثنائي الو�صط خاللها يف �صناعة اللعب ونقل الكرة من 
اأو التقدم  اخللف لالأمام اإىل جانب الزيادة والتقدم �صواء بالت�صديد 

داخل منطقة اجلزاء.
 70 من  يقرب  ما  لعب  ال��ذي  "اأف�صة"  جمدي  حممد  اأن  الطريف 
بجوار  االرتكاز  العبي  كاأحد  حتوله  بعد  اجلناح،  مركز  يف  دقيقة 
ال�صولية، �صنع هدف الفريق الثاين، اأي اأن فاعليته خالل 20 دقيقة 

فقط تخطت ال�صولية ودياجن.

النصر يسعى إلنقاذ موسمه 
بلقب كأس الملك

بيان حكومي بشأن مستقبل 
محمد صالح الدراسي

ثنائية الوسط كلمة السر
 في تراجع األهلي

منتخب األردن للسيدات 
يطير إلى أرمينيا

*وكاالت
ال�صوبر  ك��اأ���س  بلقب  ال��وح��دات  ت��وج 
بعدما  وذل���ك  ت��اري��خ��ه،  يف   "14" للمرة 
امل��ب��اراة  يف   "0-2" اجل��زي��رة  على  تغلب 
التي اأقيمت م�صاء االأحد على �صتاد عمان 

الدويل.
للوحدات،  الثمن  الفوز  هدف  واأحرز 
املحرف اللبناين اأحمد زريق يف الدقيقة 

45، وفادي عو�س يف الدقيقة 5+90.
على  ال�صيطرة  ال��ف��ري��ق��ان  وت��ب��ادل 
معطيات املباراة، فبحثا بجدية عن منافذ 

تقود اإىل ال�صباك.
البناء  عملية  يف  ال��وح��دات  واعتمد 
�صمر  واأحمد  اليا�س  اأحمد  الهجومي على 
فيما  وزري��ق،  العو�صات  االأط��راف  و�صغل 

لعب �صوين خلف ال�صنغايل نداي.
ب�صعف  ال���وح���دات  م��ع��ان��اة  وظ��ه��رت 
والهجوم،  الو�صط  خطي  ب��ن  ال��راب��ط 
اخلطورة  ت�صكيل  يف  كبرة  �صعوبة  ليجد 

الفعلية.
و���ص��دد اأح��م��د ���ص��م��ر ك���رة م��ن على 
معتز  لها  ت�صدى  اجل��زاء  منطقة  م�صارف 
بت�صويبة  �صوين  واأتبعه  بثبات،  عليان 

مماثلة مرت بجوار القائم.
ف�����اإن اجل���زي���رة ورغ���م  امل���ق���اب���ل  يف 
من  اأف�صل  كان  اأنه  اإال  ال�صعبة،  الظروف 

العبوه  انت�صر  حيث  التكتيكية،  الناحية 
على  اأك��رب  خطورة  �صكلوا  كما  مبثالية، 

مرمى عبد ال�صتار.
من  ق��وي��ة  ك��رة  احلليم  عبد  واأر���ص��ل 
لكنه  احل��اج  خل�صر  لت�صل  ثابت،  موقف 

�صدد بجوار القائم.
حرة  �صربة  ونفذ  احلليم  عبد  وعاد 
تاألق  براأ�صه  خطاب  جرب  ليدكها  مبا�صرة 

اأحمد عبد ال�صتار يف الت�صدي لها.
ول��ع��ب اجل���زي���رة ب���ت���وازن، وظ��ه��رت 
العمليات بتواجد نور  اأف�صليته يف منطقة 
وجدا  حيث  �صعادة  وابراهيم  الروابدة 
عبد  واأحمد  جامو�س  عامر  من  امل�صاندة 

احلليم.
الوحدات  حار�س  ال�صتار  عبد  واأنقذ 
اأطلق  عندما  خطرة،  فر�صة  من  مرماه 
ح�����ص��ن ع��ب��ي��دات ك����رة ق���وي���ة ح��ول��ه��ا 

لركنية. ب�صعوبة 
االأف�صلية  الدقائق االأخرة مالت  ويف 
قوية  كرة  �صوين  ف�صدد  للوحدات  ن�صبيا 

اأبعدها معتز عليان.
ه��دف  ت�صجيل  يف  ال���وح���دات  وجن���ح 
ال��ت��ق��دم ب��ح��ل��ول ال��دق��ي��ق��ة 45 م��ن ك��رة 
بنداي  لرتطم  �صلباية  اأر�صلها  عر�صية 
دكها  ال��ذي  زري��ق  اأحمد  للبناين  وت�صل 

براأ�صه داخل ال�صباك.

التقدم تعزيز 
ال�صوط  يف  ال��وح��دات  م���درب  ودف���ع 
حت�صن  ع��ن  بحثا  ع�صام  بخالد  ال��ث��اين 
جودة االأداء وتفعيل القدرات الهجومية.
ت�صجيل  م��ن  قريبا  ال��وح��دات  وك��ان 
هدف التعزيز حيث و�صع اللبناين �صوين، 
فوق  من  لي�صددها  املرمى  مبواجهة  نداي 

احلار�س فمرت بجوار القائم.
ع��ل��وان  ب��ع��ل��ي  اجل���زي���رة  م���درب  وزج 
وحمزة ال�صيفي الإعادة احليوية للقدرات 

الهجومية اأمال يف تعديل النتيجة.
من  قذيفة  م��وايف  ال��دي��ن  ن��ور  و���ص��دد 
الدقة  من  �صيئا  احتاجت  بعيدة  م�صافة 

لت�صكن �صباك حار�س الوحدات.
�صلباية  ف��را���س  رات���ب،  �صالح  و���ص��ع 
مب��وق��ف من���وذج���ي يف م��واج��ه��ة امل��رم��ى 
وتبعه  امل��رم��ى،  ب��ج��وار  االأخ���ر  لي�صدد 
منطقة  داخل  من  بت�صديدة  ع�صام  خالد 

اجلزاء ارتطمت بالقائم االأي�صر لعليان.
الوحدات  اأحرز   5+90 الدقيقة  ويف 
مررها  منوذجية  ك��رة  من  الثاين  هدفه 
لتجد  اجل��زاء  منطقة  داخ��ل  اجل��واب��ري 

فادي عو�س يودعها ال�صباك.
وخرج العب فريق الوحدات مهند اأبو 
لنيله  احلمراء  بالبطاقة  ذلك  بعد  طه 

�صفراوين. بطاقتن 
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*عمان 
واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  عقد 
من  ممثلي  من  ع��دد  مع  االأح���د،  اجتماعًا، 
والتنمية،  االإعمار  الإعادة  االأوروبي  البنك 
ال�صياحة  قطاع  ملهارات  الوطني  واملجل�س 
القطاع  ح��ول  درا���ص��ة  ملتابعة  وال�صيافة 

ال�صياحي.
ملخ�صا  ع��ر���س  االج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
ح���ول ال��درا���ص��ة اجل����اري اإع���داده���ا ح��ول 

خ��ارط��ة ط��ري��ق ال���ص��ت��ي��ع��اب ال��ع��ام��ل��ن يف 
وظائفهم  خ�صروا  الذين  ال�صياحي  القطاع 
خالل جائحة كورونا . وقال رئي�س املجل�س 
حممد  الدكتور  واالجتماعي،  االقت�صادي 
ال��درا���ص��ة وهو  م��ن  ال��ه��دف  اإن  احل��الي��ق��ة، 
ال�صياحي  القطاع  ع��ن  االأع��ب��اء  تخفيف 
ترويج  اإىل  اإ�صافة  االأ�صعدة،  جميع  على 
االإجن��از  الإظ��ه��ار  الدرا�صة  ه��ذه  خمرجات 

وخطط التعايف لهذا القطاع.

الدرا�صة  رب��ط  اأهمية  احلاليقة  وب��ن 
واال�صتفادة  املعلومات  تكنولوجيا  مبجال 
للمناطق  للرويج  املجال  التطور يف هذا  من 

ال�صياحية االأردنية.
لبناء  ا�صتجابة  تعدُّ  الدرا�صة  اأّن  يذكر 
ال�صياحي  ال��ق��ط��اع  يف  ال��ع��ام��ل��ن  م���ه���ارات 
القطاع،  �صمن  اأخرى  جماالت  يف  وتوظيفها 
واخل�����روج ب��خ��ط��ط ت��ع��ايف ل��ل��ق��ط��اع خ��الل 

اخلم�س �صنوات القادمة.

االقتصادي واالجتماعي يعقد اجتماعًا 
لمتابعة إعداد دراسة حول القطاع السياحي

6ر65% انخفاض أرباح الشركات المساهمة 
العامة المدرجة في بورصة عمان لعام 2020

*عمان 
انخف�س �صايف اأرباح ال�صركات امل�صاهمة العامة املدرجة يف بور�صة 
دينار  مليون  1ر383  لتبلغ  باملئة،  6ر65  بن�صبة   ،2020 عام  يف  عمان 

مقارنة مع عام 2019 والبالغة 115ر1 مليار دينار.
كما انخف�صت االأرباح قبل ال�صريبة لهذه ال�صركات بن�صبة 5ر58 
عام  مع  مقارنة   ،2020 عام  يف  دينار  مليون   663 بلغت  حيث  باملئة، 

2019 والبالغة 599ر1 مليار دينار.
بيان  يف  الوظائفي،  مازن  عمان،  لبور�صة  التنفيذي  املدير  وقال 
قامت  مدرجة  �صركة   178 اأ�صل  من  �صركة   167 اإن  االأح��د،  �صحفي 

بتزويد البور�صة بالبيانات املالية ال�صنوية لعام 2020.
مل�صاهمي  )العائدة  اأرب���اح  �صايف  بلغ  القطاعية،  الناحية  وم��ن 
ال�صناعية 9ر142 مليون دينار، مقارنة  لعام 2020، لقطاع  ال�صركة( 

مع اأرباح عام 2019 والبالغة 1ر158، بانخفا�س ن�صبته 6ر9 باملئة .
مل�صاهمي  )العائدة  االأرب��اح  �صايف  بلغ  املايل،  للقطاع  بالن�صبة  اأما 
مليون  3ر798  مع  مقارنة   2020 لعام  دينار  مليون  9ر251  ال�صركة( 
بلغت  حن  يف  باملئة،  4ر68  انخفا�س  بن�صبة  اأي   2019 لعام  دينار 
مع  مقارنة  دينار،  مليون  خ�صائر قطاع اخلدمات يف عام 2020 8ر11 
ن�صبته  بانخفا�س  دينار،  مليون  7ر158  والبالغة   2019 عام  ارب��اح 
4ر107 باملئة. واأ�صار الوظائفي اإىل اأن تداعيات اأزمة كورونا وتاأثرها 
على اأداء ال�صركات وعلى اأن�صطتها الت�صغيلية والتي اأثرت على العامل 
التجاري  والن�صاط  الكلي  والطلب  العر�س  تراجع  اإىل  واأدت  اأجمع 
�صهد  الذي   2020 عام  من  االأول  ال�صنة  ن�صف  خالل  وخا�صة  العاملي، 
بداية االأزمة، واإجراءات مواجهة انت�صار الوباء ومنها اإغالق العديد 
لراجع  الرئي�صية  االأ�صباب  من  كانت  االقت�صادية،  القطاعات  من 
من  عدد  احت�صاب  اإىل  اإ�صافًة  العام،  لذلك  املدرجة  ال�صركات  اأرب��اح 
املخ�ص�صات مثل خم�ص�س اخل�صائر االئتمانية املتوقعة وتطبيق بع�س 
ومنها  االأزمة  تداعيات  ملواجهة  الدولية  واملالية  املحا�صبية  املعاير 

معاير اإعادة التقييم.
الثاين  الن�صف  خالل  املدرجة  ال�صركات  اأرب��اح  ارتفاع  اإىل  ولفت 
مليون  3ر43  مع  مقارنة  دينار  مليون  8ر339  اإىل   2020 العام  من 
فتح  اإعادة  الثاين  الن�صف  �صهد  حيث  العام،  من  االأول  للن�صف  دينار 
اأداء ال�صركات  القطاعات االقت�صادية وهو ما يدعو للتفاوؤل بتح�صن 
�صعيد  على  االإيجابية  التطورات  �صوء  يف  القادمة  املرحلة  خالل 
وتوقعات  االقت�صادي  االأداء  وحت�صن  التطعيم  حمالت  يف  التو�صع 

حتقيق معدالت منو اإيجابية ت�صل اإىل 5ر2 باملئة.

الفوسفات: توصية بتوزيع 
أرباح نقدية بنسبة 20 %

 *عمان 
التو�صية  االأردنية  الفو�صفات  مناجم  �صركة  ادارة  جمل�س  قرر 
للهيئة العامة لل�صركة، بتوزيع اأرباح نقدية على امل�صاهمن بن�صبة 20 

باملئة من راأ�صمال ال�صركة املدفوع والبالغ 82.5 مليون دينار.
فيها،  والعاملن  ال�صركة  اإدارة  جمل�س  جهود  امل�صاهمون،  وثمن 
االف�صاحات  على  االط��الع  بعد  وذل��ك  النتائج،  تلك  اأف���رزت  والتي 
االخرة لل�صركة املن�صورة على موقع بور�صة عمان، ونتائجها املالية، 

والتو�صية بتوزيع االأرباح النقدية .

الصناعة والتجارة: 298 مخالفة 
لمنشآت و165 ألفراد األسبوع الماضي

السماح للتكسي والسرفيس 
بالتوصيل أثناء الحظر الجزئي

أورنج األردن تنظم جلسة تعريفية 
بقطاع األلعاب اإللكترونية

*عمان 
الرقابية  واجلهات  والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  ح��ررت 
املكلفة مبوجب اأمر الدفاع 20 ملتابعة التزام املن�صاآت واالأفراد مبتطلبات 
ال�صالمة وال�صحة الوقائية خالل االأ�صبوع املا�صي، 298 خمالفة ملن�صاآت 
التقيد  لعدم  املن�صاآت  داخ��ل  تواجدهم  خالل  الأف��راد  خمالفة  و165 
ومراعاة  الكمامة  ارتداء  ت�صمل  والتي  املتطلبات  وتلك  الدفاع  باأوامر 
م�صافات التباعد وعدم االكتظاظ حيث �صملت اجلوالت الرقابية نحو 
14707 من�صاأة وبح�صب بيان �صحفي للوزارة، االأحد، باعتبارها اجلهة 
املخالفات  تلك  �صملت  فقد  املكلفة،  الرقابية  اجلهات  الأعمال  املن�صقة 
و20  من�صاأة   176 بواقع  متوينية  ومواد  وخ�صار  ماركت  �صوبر  حمالت 
مطعما �صياحيا و�صعبيا و72 حمال لبيع اأدوات كهربائية و18 كويف �صوب 
ومول وغرها. واأ�صارت الوزارة اإىل اأن اجلهات الرقابية توا�صل عمليات 
املن�صاآت  التزام  من  للتاأكد  اململكة  مناطق  كافة  يف  املكثفة  الرقابة 

واالأفراد مبتطلبات ال�صالمة وال�صحة الوقائية.

*عمان 
االأ�صفر  التك�صي  ملركبات  ال��ربي،  النقل  تنظيم  هيئة  �صمحت 
وال�صرفي�س، بتقدمي خدمة اإي�صال الطلبات )الدليفري( خالل فرات 
االأنباء  لوكالة  اللوزي  �صالح  الهيئة  مدير  وق��ال  اجلزئي.  احلظر 
الهيئة  من  كتو�صية  تاأتي  اخلطوة  هذه  اإن  االأح��د،  )برا(  االأردنية 
النقل،  من  النمطن  مالكي هذين  االأعباء االقت�صادية على  لتخفيف 
وللحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاع. ودعا مالكي و�صائقي 
خدمات  بتقدمي  الراغبن  وال�صرفي�س  االأ�صفر  التك�صي  مركبات 
التو�صيل، اإىل مراجعة مكاتب الهيئة يف اململكة، اأو من خالل التقدمي 
https://www.ltrc.gov. الر�صمي  االإلكروين  موقعها  عرب 

املدنية  االأحوال  هوية  من  الالزمة  الوثائق  اإرفاق  اأو  واإح�صار   ،  /jo
ورخ�صة �صيارة �صارية املفعول ورخ�صة �صائق �صارية املفعول،   اعتبارا 
يف  لهم  الالزمة  الت�صاريح  اإ���ص��دار  اىل  لي�صار  االثنن،  غد  ي��وم  من 
مرحلة الحقة من ا�صتقبال جميع الطلبات و�صمهم ل�صركات التو�صيل 

املرخ�صة من قبل هيئة تنظيم االت�صاالت

*عمان 
االإلكرونية  االألعاب  قطاع  اأهمية  االأردن  اأورجن  �صركة  اأك��دت 
ال�صاحة  على  القطاع  ي�صهده  الذي  امل�صتمر  التطوير  ظل  يف  باململكة 

العاملية.
خالل  ماريني،  ت��ري  االأردن،  الأورجن  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
جل�صة تعريفية بجهود ال�صركة لدعم هذا القطاع، بح�صور جمموعة 
اأدركت  ال�صركة  اإن  االجتماعي،  والتوا�صل  االإعالم  و�صائل  ممثلي  من 
اأحد  ت�صّكل  اأ�صبحت  التي  االإلكرونية  االألعاب  اأهمية  اأع��وام  منذ 
عدة  اتخذت  ال�صركة  اأن  اإىل  الفتًا  احليوية،  الرقمية  املجاالت  اأهم 
ال�صركة  جهود  اإىل  واأ�صار  املجال.  هذا  يف  مكانتها  لتعزيز  خطوات 
ودعم  االإلكرونية،  االألعاب  مبجال  لالرتقاء  م�صوؤول  رقمي  كمزّود 
ال�صباب املوهوب من خالل من�صاأة االألعاب االإلكرونية "اأورجن جيمنج 
هب"، والفعاليات املميزة بال�صراكة مع "فيت اي �صبورت�س"، وتعاونها 
اأخرًا مع "�صب �صبي�س" لتوفر اأف�صل ات�صال لالعبن من خالل �صرفر 
�صمن  االإلكرونية  االألعاب  �صمول  على  وحر�صها  االأو���ص��ط،  ال�صرق 

ة "يو" لل�صباب. حلولها املتكاملة، وخا�صة من�صّ

الصندوق األردني للريادة 
يقدم استثمارا بقيمة 150 

ألف دوالر لشركة ُسلفة
  

*عمان 
قدم ال�صندوق االأردين للريادة، ا�صتثماًرا مبا�صًرا بقيمة 150 األف 
دوالر ل�صركة "�ُصلفة"، وهي من�صة اإلكرونية متخ�ص�صة بالتكنولوجيا 

املالية لتقدمي �ُصَلف مالية �صغرة للموظفن.
وقال ال�صندوق يف بيان �صحفي االأحد، اإن هذا اال�صتثمار، الذي مت 
�صخه يف كانون الثاين املا�صي، ياأتي كجزء من ا�صراتيجية ال�صندوق 
اال�صتثمار  خالل  من  مبتكر  نا�صئ  م�صروع   200  -  150 بدعم  املتمثلة 
املبا�صر وغر املبا�صر )ال�صناديق اال�صتثمارية(، وتدريب ورفع كفاءات 
لال�صتثمار.  لتاأهيلهم  ومتو�صطة  �صغرة  وموؤ�ص�صة  اأعمال  رائد   825
اجتماعًيا  امل�صتدامة  والتجارية  املالية  بحلولها  �ُصلفة  وتنفرد 
واقت�صادًيا التي تعود بالنفع على املوظفن واأ�صحاب االأعمال على حد 
�صواء، حيث تقدم �ُصلًفا �صغرة للموظفن يف حاالت الطوارئ بالتن�صيق 
�صداد  وفرات  دينار،  و1000   200 بن  تراوح  مببالغ  �صركاتهم،  مع 
 30 ت�صتغرق  بالكامل  موؤمتتة  عملية  عرب  �صهًرا،   25 اإىل  ت�صل  مرنة 
دقيقة كحد اأق�صى، ليتمكن بعدها امل�صتخدمون من احل�صول على املبلغ 
املالية.  والتقنيات  املعلومات  اعتمادا على حلول تكنولوجيا  املطلوب، 
لتمنحها  الدخل،  منخف�صة  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  "�ُصلفة"  وت�صتهدف 
�صيولتها  على  احلفاظ  خالل  من  واال�صتدامة  اال�صتمرارية  فر�صة 
عرب  ب�صيطة  بخطوات  الب�صرية،  ومواردها  النقدية  واحتياطاتها 
احلاجة  دون  ال�صلفة  طلب  ال�صركات  هذه  ملوظفي  ميكن  اذ  االإنرنت، 
�صاحب  يقوم  بينما  لهم،  املالئمة  ال�صداد  خطة  وحتديد  كفيل،  اإىل 
االإ�صراف  اإمكانية  مع  رف�صه،  اأو  الطلب،  على  باملوافقة  بدوره  العمل 

واملتابعة املبا�صرة لعملية ال�صداد.
"بحلولها  القا�صم:  ليث  لل�صندوق  التنفيذي  الرئي�س  وق��ال 
االأف��راد  خلدمة  املالية  التقنيات  توظيف  على  القائمة  املبتكرة 
املبا�صر  اال�صتثمار  معاير  بجدارة  �ُصلفة  �صركة  لّبت  واملوؤ�ص�صات، 
لدينا"، م�صرا اإىل اأن دعم ال�صباب اأ�صحاب الروح الريادية واالأفكار 
االإبداعية الواعدة، التي من �صاأنها دفع املجتمع واالقت�صاد الوطني 
بيئة  خلق  اأج��ل  من   ، مل�صاريعهم  االأولية  املراحل  يف  االأف�صل،  نحو 
لالبتكار  اإقليمًيا  مركًزا  االأردن  من  جتعل  �صاملة  حملية  ريادية 
�ُصلفة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  قال  ب��دوره،  االأعمال".    وري��ادة 
التي  الريادية  ال�صركات  اأوائ��ل  من  تعترب  ال�صركة  ان  طبلت  علي 
يف  العاملن  املوظفن  لتمويل  املالية  التكنولوجيا  نظام  ا�صتخدمت 
القطاعات العامة واخلا�صة من خالل من�صتها االإلكرونية، مبا يوفر 
احلاالت  مع  التعامل  يف  وي�صاعدهم  والتكلفة،  واجلهد  الوقت  عليهم 
ال�صندوق  ا�صتثمار  خالل  من  العمل،  اأ�صحاب  مع  بالتعاون  الطارئة 

االأردين للريادة.

الضمان تتحمل كلف عالج مصابي كورونا 
العاملين بالمستشفيات والمختبرات الطبية

االقتصاد الرقمي توقع مذكرتي تفاهم 
في مجال رعاية حاضنات األعمال

االستراتيجيات األردني ينظم جلسة 
حوارية للتعريف بعملة البيتكوين

*عمان 
االجتماعي،  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
من  كورونا  بفرو�س  امل�صابن  ع��الج  كلف  حتملها 

العاملن بامل�صت�صفيات واملختربات الطبية.
حاالت  اأن  االحد،  بيان  يف  املوؤ�ص�صة  واو�صحت 
املوؤمن  لها  يتعر�س  التي  كورونا  بفرو�س  االإ�صابة 
واملختربات  امل�صت�صفيات  يف  العاملن  من  عليهم 
اأثناء  فيها  ال��ع��دوى  انتقال  يثبت  التي  الطبية، 
باعتبارها  عمل،  اإ�صابة  تعد  الأعمالهم،  ممار�صتهم 
امللحق  املهنية  االأمرا�س  جلدول  وفقًا  مهنيًا  مر�صًا 

بقانون ال�صمان االجتماعي.
امل�صابن  جت��اه  املوؤ�ص�صة  ال��ت��زام��ات  وح���ول 
هذه  يف  العاملن  من  القانون  باأحكام  امل�صمولن 
املرافق  يف  يعمل  ال��ذي  امل�صاب  ان  قالت  املن�صاآت، 
ال�صحية اخلا�صة تتوىل املوؤ�ص�صة تكاليف العناية 
الطبية، اإذا كانت حالة امل�صاب ت�صتدعي الدخول 
واالإقامة يف امل�صت�صفى، باالإ�صافة للبدالت اليومية 

اأثناء فرة تعطله عن العمل.
فتتوىل  العام  ال�صحي  القطاع  يف  العاملن  اأما 

اليومية  البدالت  ودف��ع  امل�صابن  عالج  من�صاآتهم 
احلكومي  ال�صحي  بالتاأمن  م�صمولن  كونهم  عنهم، 
ت��اأم��ن  ع��ن  خمف�صة  ا���ص��راك��ات  عنهم  وي�����ص��دد 

اإ�صابات العمل.
وا�صافت انه يف حال نتج عن اال�صابة بكورونا 
يف  املختربات  يف  والعاملن  الطبية  ال��ك��وادر  بن 
اهلل،  ق��در  ال  عجز  واخل��ا���س،  ال��ع��ام  القطاعن 
فيح�صل امل�صاب يف هذه احلالة على تعوي�س بن�صبة 
من ذلك العجز، اإذا كان العجز الناجت عن االإ�صابة 
العجز  ن�صبة  كانت  حال  يف  اأما  باملئة،   30 من  اأقل 
راتب  للم�صاب  يخ�ص�س  فانه  ف��اأك��رث،  باملئة   30
ن�صبة  اإ�صابي، ويف حال كانت  اعتالل عجز جزئي 
العجز 75 باملئة فاأكرث، فيخ�ص�س له راتب اعتالل 

عجز كلي اإ�صابي.
االإ�صابة  عن  نتج  ح��ال  يف  اأن��ه  اىل  وا���ص��ارت 
راتب  امل�صتحقن  لورثته  فيخ�ص�س  امل�صاب،  وفاة 
ال�صهري  االأجر  من  75باملئة  بواقع  اإ�صابية  وفاة 
وقوع  تاريخ  يف  امل�صاب  عليه  املوؤمن  عليه  امل�صمول 

االإ�صابة.

*عمان 
والريادة،  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  وقعت 
نا�صجو  �صركة  م��ن  ك��ل  م��ع  تفاهم  مذكرتي 
املبتكرين  وجمعية  اتعلم(  )ان��ا  للتدريب 
�صحفي  بيان  وح�صب  اأي(.  تي  )تي  االأردنية 
عن الوزارة، االأحد، تهدف املذكرتان لتقدمي 
االع��م��ال  حا�صنات  م��ن  ملجموعة  ال��رع��اي��ة 
للوزارة يف حمافظات جر�س والبلقاء  التابعة 
امل�صاريع  واحت�صان  تفعيلها  خالل  من  واإربد، 
ال��ري��ادي��ة وت�����ص��ه��ي��ل اأع��م��ال��ه��ا يف امل��ن��اط��ق 
توقيع  ج��اء  كما  احلا�صنات.  لتلك  التابعة 
اإتاحة  يف  الوزارة  دور  من  انطالقًا  املذكرتن 

من  املبدع  الريادي  االأردين  لل�صباب  الفر�صة 
لال�صتفادة  املحلية  املجتمعات  اأب��ن��اء  كافة 
اأفكارهم  وتطوير  االحت�صان  خ��دم��ات  م��ن 
امليزة  تعزيز  اأجل  من  كانوا  اأينما  االإبداعية 
فر�س  من  املزيد  وتوفر  لديهم  التناف�صية 
العمل لهم و�صواًل للتنمية امل�صتدامة يف كافة 

اململكة. مناطق 
وتت�صمن مذكرتي التفاهم تقدمي اخلدمات 
من  وم�صاريعهم  لل�صباب  الداعمة  التدريبية 
والتي  باحلا�صنات  املحيطة  املناطق  �صاكني 
الرقمية  ال���ق���درات  ب��ن��اء  مب��ج��االت  تتعّلق 
ومهارات  االبتكار  مفهوم  وتعزيز  والتقنية 

التفاهم  م��ذك��رت��ي  ووق���ع  االأع���م���ال.  ري���ادة 
والريادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  عام  اأم��ن 
املدير  م��ن  وك��ل  ال��زع��ب��ي،  �صمرة  ب��ال��وك��ال��ة 
�صدام  للتدريب  نا�صجو  ل�صركة  التنفيذي 
املبتكرين  جلمعية  التنفيذي  واملدير  �صيالة، 
االأردنين بالل ر�صالن. واأكدت الزعبي، اأهمية 
ن�صر ثقافة ريادة االأعمال بن ال�صباب االأردين 
احلياتية  امل��ه��ارات  وتعزيز  املحلي  واملجتمع 
لديهم والنمو الفكري وقدرات االبتكار والذي 
متكن  يف  وتطلعاتها  ال��وزارة  روؤية  مع  ين�صجم 
واالبتكار  االإب���داع  وحتفيز  الرقمي  التحول 

لدى ال�صباب االأردين.

*عمان 
االأردين،  اال���ص��رات��ي��ج��ي��ات  م��ن��ت��دى  ن��ظ��م 
)البتكوين(  بعملة  للتعريف  ح��واري��ة  جل�صة 
تتمتع  التي  اخل�صائ�س  واأه��م  جديدة  كتقنية 
العملة  جم��ال  يف  اخلبر  خاللها  ا�صت�صاف  بها، 
البديل  البتكوين:  "معيار  كتاب  وموؤلف  امل�صفرة 
الدكتور  املركز"،  امل�صريف  للنظام  ال��الم��رك��زي 

�صيف الدين عمو�س.
ال��دك��ت��ور  للمنتدى  التنفيذي  امل��دي��ر  وب���ن 
جاءت  احلوارية  اجلل�صة  هذه  اأن  �صيف،  اإبراهيم 
املختلفة  االآراء  جميع  على  االنفتاح  مبداأ  لتعزز 
م�صرًا  امل�صتدامة،  التنمية  م�صلحة  يف  ت�صب  التي 
يف  املت�صارعة  التكنولوجية  امل��ت��غ��رات  اأن  اإىل 
�صرورة  من  تزيد  االقت�صادية  املجاالت  خمتلف 
ودرا�صة  اجلديدة  الرقمية  العملة  م�صمون  فهم 

م�صتقبلها خالل ال�صنوات املقبلة.
باأنها  البيتكوين  ع��م��و���س  ال��دك��ت��ور  وع���رف 
امل�صوؤولية  تنح�صر  وال  للند  ند  مدفوعات  �صبكة 
جميع  اأن  حيث  واح��د،  كيان  اأو  مركز  �صمن  فيها 
عليهم  ويرتب  ال�صالحيات  نف�س  لهم  االأع�صاء 
الرقمية  العملة  اأن  اإىل  م�صرًا  امل�صوؤوليات،  نف�س 
من  �صكل  توفر  اإىل  تهدف  )البيتكوين(  اجلديدة 

اأ�صكال النقد حتت �صلطة �صاحبه الكاملة.
وبن اأن البيتكوين يعد اأول حل هند�صي ي�صمح 
باإجراء مدفوعات رقمية على اأ�صا�س يرتكز ب�صكل 
كامل ودقيق على عمليتي االثبات والتحقق، ودون 
اأن  اإىل  م�صرُا  موثوق،  ثالث  و�صيط  على  االعتماد 

من ع�صر �صنوات من  اأقل  خالل  "البيتكوين" حقق 
�صاحما  العاملية،  ال�صيولة  من  مهمة  درجة  وجوده 
بعمليات دفع دولية باأ�صعار اأقل بكثر من التحويل 

الدويل احلايل.
عملة  اأن  اإىل  ع��م��و���س  ال��دك��ت��ور  واأ����ص���ار 
اأن��واع  جميع  ع��ن  تختلف  الرقمية  البيتكوين 
املعرو�صة  النقدية  الكتلة  الأن  االأخ��رى  النقود 
كميات  اإن��ت��اج  ميكن  وال  الكمية،  حم���دودة  فيها 
وبالتايل  م�صبقًا،  املحدد  االإنتاج  عن  تزيد  منها 
اأنه  املتوقع، مبينًا  الت�صخم غر  ال تتاأثر بتقلبات 
مهما بلغ مدى ارتفاع قيمة اليتكوين، ومدى تقدم 
دات امل�صتخدمة يف اإنتاجها، فال يوجد اإمكانية  املَعّ
بحيث  الطلب،  زيادة  مع  ليتنا�صب  العر�س  لزيادة 
ال ميكن اأن يتعدى عدد عمالت البيتكوين املتوفرة 
يف�صر  ما  وهو  بيتكوين،  مليون   21 عن  العامل  يف 
املالية  واملوؤ�ص�صات  لل�صركات  املتنامي  االجت��اه 

القتنائها. العاملية 
"البيتكوين" �صهدت ن�صوجًا يف نوعية  اأن  وبن 
واالعراف  تداولها  جلواز  نتيجة  فيها،  التعامالت 
العاملية  االقت�صادات  بع�س  يف  م��ايل  كاأ�صل  بها 
خالل ال�صنوات االأخرة، ما ترتب عليه �صن قوانن 

ت�صريعية وا�صحة حول �صرعية العملة.
وامل�صاركن  املنتدى  اأع�صاء  ب��ن  نقا�س  ودار 
البيتكوين  ا�صتخدام  هيكلية  ح��ول  اجلل�صة  يف 
امل�صتقبل،  يف  وال�صركات  احلكومات  م�صتوى  على 
بالعملة  اال�صتثمار  يف  احل��دي��ث��ة  واالجت���اه���ات 

الرقمية.
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