
61 و�فاة و8053 إصا�بة 
يدة �بكورو�نا �ف�ي المملكة د� �ب

 عّمان 

و  وف��اة   61 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت   
امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة   8053
وفاة   5346 اإل��ى  الإجمايل  العدد  لريتفع  الأح��د، 

و477053 اإ�سابة.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإع��ام��ي  املوجز  واأ���س��ار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإل��ى  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء 
الن�سطة حالّياً و�سل اإلى 75512، يف حني بلغ عدد 
احلالت التي اأُدِخلت اإلى امل�ست�سفيات 451 حالة، 

فيما غادرت 323 حالة.
ولفت اإلى اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 
حني  يف   ،2769 بلغ  امل�ست�سفيات  يف  العاج  تتلقى 
اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات  بلغ اإجمايل 
اإ�سغال  بن�سبة   2179 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 
اأ�سّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  بينما  باملئة،   42 بلغت 

العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 
 51 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   632 وامل�ستبهة  املوؤّكدة 

باملئة.
ال�سطناعي  التنّف�س  اأج��ه��زة  اإج��م��ايل  وب��ل��غ 
امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

وامل�ستبهة 307 بن�سبة اإ�سغال بلغت 27 باملئة.
�سفاء  حالة   6068 ت�سجيل  اإلى  املوجز  واأ�سار 
يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حالت 

ال�سفاء اإلى 396195.
 ، اأجري  خمربّياً  فح�ساً   42852 اأن  واأ�ساف، 
منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 
لفتاً  فح�ساً،   5174645 الآن  وحتى  الوباء  بدء 
اإلى  و�سلت  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  اأن  اإل��ى 
79ر18 باملئة، مقارنة مع الن�سبة التي �سجلت اول 

اأم�س والتي بلغت 81ر14 باملئة.
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الدكتــــــور  ـــــــف  ـي تكل� �
�بأعمال  الــعــ�بــدالــات 
ى السلــط  ير مستش�ف مد�

 عمان 

ووزير  الداخلية  وزير  قرر   
الفراية،  م��ازن  املكلف  ال�سحة 
الم��را���س  اخ�����س��ائ��ي  تكليف 
عزات  علي  الدكتور  الداخلية 
ال��ع��ب��دال��ات ل��ل��ق��ي��ام ب��اأع��م��ال 
اجلديد  ال�سلط  م�ست�سفى  مدير 

اعتبارا من الحد.

ــاء  عط يــذ  � �بتن�ف ــدء  ب �
يــق  ــارة طر� يــل إ�ن تأه� �
التنمـــوي ــان  عمــــ

 عمان 

الأ���س��غ��ال  وزارة  اأع��ل��ن��ت   
ال��ع��ام��ة وال���س��ك��ان، الأح���د، 
تاأهيل  عطاء  بتنفيذ  البدء  عن 
طريق  اإن��ارة  واإدام��ة  و�سيانة 
لإع���ادة  التنموي،  ع��م��ان  مم��ر 
للعبث  تعر�سه  بعد  اإن��ارت��ه 
و���س��رق��ة ال��ك��واب��ل يف ال��ف��رات 
ال��وزارة  واو�سحت  املا�سية. 
العطاء  اأن  �سحفي،  ب��ي��ان  يف 
ال��ك��واب��ل  ا���س��ت��ب��دال  يت�سمن 
ال��ن��ح��ا���س��ي��ة ب��ك��واب��ل امل��ن��ي��وم 
بطول 28 كلم للحد من عمليات 
ال�سرقة، و�سيانة كافة اللوحات 

الكهربائية املغذية لاإنارة.
وح���دات  اأن  اإل����ى  ول��ف��ت��ت 
الإنارة على هذا الطريق �ستبقى 
من  التاأكد  لغايات  نهارا  منارة 

ت�سغليها وجتريبها.

ــوا  �صلـــ ــف  أل  137
ــة األولى  رع ــى ال�ب ع
ــا كورو�ن ــاح  ل�ق ــن  م

 عمان 

يف  الأزم����ة  خلية  اأع��ل��ن��ت   
واإدارة  لاأمن  الوطني  املركز 
ع��دد  اإج���م���ايل  اأن  الأزم�������ات، 
الأولى  احلا�سلني على اجلرعة 
من لقاح كورونا بلغ 137399 
�سخ�ساً، يف حني بلغ اإجمايل عدد 
الثانية  احلا�سلني على اجلرعة 
�سخ�ساً،   48362 اللقاح  من 
اخلا�سة  الإح�����س��ائ��ي��ات  وف��ق 
على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  بلقاح 

م�ستوى اململكة لغاية الأحد.
امل�سجلني  ع��دد  اأن  واأك���دت 
فريو�س  لقاح  تلقي  من�سة  على 
الن�سف  حاجز  تخطى  كورونا 
���س��خ�����س، ح��ي��ث بلغ  م��ل��ي��ون 

�سخ�ساً.  504193
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ية ية وشع�ب� يات رسم� �فاعل�
ى  يارة الملك لمستش�ف ية ز� تؤكد أهم� �

وس تهد�ئة الن�ف السلط �ف�ي �

ا من عمل إرها�ب�ي  �ن�ب
تطاف.. هندي  وا�ن

ياء العالم ثر� وق عى أ� يت�ف �

ى السلط ثة مستش�ف يق �ف�ي �اد� ية للت��ق� ب� يا� نة �ن� ل�ب

صاو�نة ية لطرح الث�قة �ب�كومة ال�ن ب� يا�  مذكرة �ن�
ــلط ثــة الس ية �اد� ــؤول� ــل مس ــة تت�م ــة: ال�كوم صاو�ن ال�ن

عمان 

النواب،  ملجل�س  طارئة  جل�سة  خل�ست 
املنعم  ع��ب��د  امل��ح��ام��ي  ب��رئ��ا���س��ة  الأح�����د، 
العودات، وح�سور رئي�س الوزراء الدكتور 
ب�سر اخل�ساونة وهيئة الوزارة، اإلى ت�سكيل 
م�ست�سفى  فاجعة  يف  نيابية  حتقق  جلنة 

ال�سلط اجلديد.
اجلل�سة  ختام  يف  ال��ع��ودات،  واأو���س��ح 
جاء  الطارئة  اجلل�سة  عقد  اأن  الرقابية، 
واأن  ال��ن��واب،  جمل�س  رئا�سة  م��ن  ب��دع��وة 
غالبية الآراء النيابية دفعت باجتاه مقرح 
على  للوقوف  نيابية  حتقق  جلنة  ت�سكيل 
امل�سوؤوليات.  وحتديد  الفاجعة  اأ�سباب 
اجلل�سة  خال  النيابية  املداخات  وتباينت 
للحكومة،  �سديدة  انتقادات  حملت  التي 
وع��دم  املق�سرين  حما�سبة  ���س��م��ان  ب��ني 
احلكومة  بتحمل  املطالبة  وب��ني  التكرار، 
وال�سيا�سية  والأخاقية  الأدبية  مل�سوؤوليتها 
املجل�س  اأع�ساء  ووقف  ا�ستقالتها.  وتقدمي 
اجلل�سة  بداية  يف  �سمت  دقيقة  واحلكومة 
فاجعة  �سهداء  اأرواح  على  الفاحتة  وقراأوا 

م�ست�سفى ال�سلط اجلديد.
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 
ما  م�سوؤولية  حكومتة  حتمل  اخل�ساونة، 
ان   - وحر�سها  ال�سلط،  م�ست�سفى  يف  حدث 
احلادثة  ا�سباب  معاجلة  على   - لها  ق��در 

وال�سعي لعدم تكرارها.
حول  اجلل�سة  خال  اخل�ساونة  وق��ال 
احلكومة  ان  ال�سلط،  م�ست�سفى  فاجعة 
نق�س  م�سوؤولية  من  تهرب  ولن  تتهرب  لن 

خدمة ا�سا�سية بامل�ست�سفيات يف ظل جائحة 
العمل  ادبيات  وفق  وذلك  كورونا،  فريو�س 
اج��راءات  الى  ولفت  الأردن.  يف  ال�سيا�سي 

الق�سائي  للمجل�س  بالطلب  احل��ك��وم��ة، 
وحتمل  م�ستقل،  ق�سائي  حتقيق  ب��اإج��راء 
ثقة  ا�ستعادة  لإعادة  ال�سيا�سية  امل�سوؤولية 

ادارية  ثورة  احداث  اهمية  مبينا  املواطن، 
عن  اع��رب  كما  ال�ستثمارية،  جانب  ال��ى 

تعازيه احلارة لذوي املتوفني.

عدد  عليها  وقع  نيابية  مذكرة  وطالبت 
الدكتور  بحكومة  الثقة  بطرح  النواب،  من 

ب�سر اخل�ساونة.تابع �س2

ير  وز� إل�فادة  االستماع 
ية  الّص�ة الم�قال �ب�قض�
السلــــط ــــى  مستش�ف

ان   عمَّ

الدكتور  ��ان،  ع��َمّ ع��ام  نائب  ق��ال   
عام  ع��ي  م��َدّ اإَنّ  العبدالات،  ح�سن 
حة  ّ ال�سِ وزير  لإفادة  ا�ستمع  لط  ال�َسّ
ومدير  عبيدات  نذير  الدكتور  املقال 
�سحة البلقاء ومدير ال�سركة املوردة 

ملادة الأوك�سجني.
لوكالة  ت�سريح  يف  واأ����س���اف، 
اأَنّ  الأح��د،  )ب��را(،  الأردنية  الأنباء 
كبري  لعدد  ا�ستمعت  العامة  النيابة 
و�سهود  الق�سية  يف  امل�سركني  من 
اأم�س  �سباح  حتركت  اأن  منذ  العيان 

للتحقيق يف هذه اجلرمية.
وفور  العامة  النيابة  اأَنّ  وب��ني 
وب��داأت  حتركت  بالق�سية  اإباغها 
ب��ت��ح��دي��د الأط������راف امل�����س��رك��ة يف 
حتقيقاتها  يف  و�ست�ستمر  الق�سية، 
هذا  ع��ن  امل�����س��وؤول��ني  حت��دي��د  حتى 
 7 ب��وف��اة  ت�سبب  ال���ذي  التق�سري 
لط  ال�َسّ واأوقف مدعي عام  اأ�سخا�س. 
يف  م�����س��وؤول��ني   5 اأم�����س  اول  م�ساء 
اأ�سبوعاً  بال�سلط  احل�سني  م�ست�سفى 
يف اأحد مراكز الإ�ساح والتاأهيل على 

ذمة الق�سية.
الأوك�سجني  م��ادة  نفاد  وت�سبب 
بوفاة  امل�ست�سفى  م�ستودعات  م��ن 
اإثرها  على  متت  اأ�سخا�س،  �سبعة 
مدير  واإي��ق��اف  حة  ّ ال�سِ وزي��ر  اإقالة 

�سحة البلقاء عن العمل.
الدكتور  ��ان  ع��َمّ ع��ام  نائب  وق��ال 
الوفاة  حالة  اإَنّ  العبدالات،  ح�سن 
ق�سية  يف  ت�سجيلها  مَتّ  التي  الثامنة 
وبعد  لط،  بال�َسّ احل�سني  م�ست�سفى 
�سبب  اأَنّ  تبني  �����س��ري��ح  ال��َتّ عملية 
اإ�سابتها بفريو�س كورونا  الوفاة هو 

امل�ستجد ولي�س نق�س الأوك�سجني.

 عمان 

عقدها  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  اأق��ّر   
ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح���د، 
اأعمال  لقانون  معدل  قانون  م�سروع  اخل�ساونة، 

ال�سرافة ل�سنة 2021.
وياأتي م�سروع القانون لغايات تنظيم ممار�سة 

وت�شديد  وتلقيها،  املالّية  احلواالت  اإ�شدار  ن�شاط 
العقوبات على ممار�سة هذه العملّية دون ترخي�س.

الزراعة  عّمال  نظام  ال��وزراء  جمل�س  اأق��ّر  كما 
ل�سنة 2021، نظرًا لظروف العمل اخلا�سة بعمال 
الزراعة، وبهدف تنظيم العمل يف هذا القطاع، مبا 
ي�سمل جميع فئات العّمال دون متييز يف احلقوق، 
وذلك من حيث تنظيم عقود العمل، واأوقات العمل 

والعطل،  العمل،  �ساعات  وحت��دي��د  وال��راح��ة، 
الجتماعّية  بالتاأمينات  و�سمولهم  والتفتي�س، 
وحماية  الجتماعي،  ال�ّسمان  قانون  يف  ال��واردة 
املهنّية  وال�شّحة  ال�ّشالمة  و���ش��روط  اأج��وره��م، 
املهنة  واأم��را���س  العمل  اأخ��ط��ار  م��ن  حلمايتهم 
مائم  �سكن  مكان  تهيئة  و�سمان  منها،  ووقايتهم 

لهم. تابع �س2

 عمان 

  اكدت مديرية الأمن العام ان كل ما ين�سر حول 
و�سحب  الدفاع  بقانون  املرتبطة  املخالفات  اإلغاء 

دفاتر املخالفات غري �سحيح وحم�س اإ�ساعات.
الأم��ن  مديرية  با�سم  الإع��ام��ي  الناطق  وق��ال 
�سفحات  بع�س  على  تداوله  مت  ما  كل  اإن  العام، 
التوا�سل الجتماعي حول �سحب لدفاتر املخالفات 
واإيقاف املخالفات املرتبطة باأوامر الدفاع هو كام 
اإ�ساعات  وحم�س  ال�سحة،  عن  وعار  �سحيح،  غري 

يق�سد بها الت�سوي�س على املواطنني والإ�سرار بهم 
العام  الأمن  مديرية  اأن  وبني  حتري�سية.  لأهداف 
ما�سية يف الرقابة على تقيد الأفراد واملن�ساآت بكافة 
الإجراءات التي مت اإقرارها باأوامر الدفاع واملتعلقة 
ولب�س  التباعد  يف  الحرازية  الإج��راءات  بتطبيق 
من  للحد  الهادفة  الإج��راءات  من  وغريها  الكمامة 
طائلة  وحت��ت  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  ع��دوى  انت�سار 
لهذه  املتجاوزين  وخمالفة  القانونية  امل�ساءلة 
العام  الأم��ن  مديرية  اأن  على  و�سدد  الإج���راءات. 

من  املواطنني  �سامة  على  للحفاظ  جهدًا  تدخر  لن 
خال اإنفاذ القوانني، اأو من خال حماتها التوعوية 
ال�سلوك  انتهاج  على  املواطنني  لت�سجيع  الهادفة 
الوقائي، والذين هم �سركاء لرجال الأمن يف حماية 
املديرية  وا�سلت  حيث  للوباء،  والت�سدي  املجتمع 
بيد«  »ي��دا  حملة  اآخ��ره��ا  ك��ان  حمات  ع��دة  تنفيذ 
بارتداء  اللتزام  على  املواطنني  لتحفيز  الهادفة 
عدوى  ن�سر  من  للحد  الجتماعي  والتباعد  الكمامة 

فريو�س كورونا.

تاكيس تب � ير ما �نس�بته 30 �بالمئة من أسطول مكا� ت�ر� �
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اأغلب  اأن  الأح��د  الإم���ارات  يف  راأي  ا�ستطاع  اأظهر 
اجلماهري ترى اأنه من الأف�سل للنجم امل�سري حممد �ساح 

الإجنليزي  ال��دوري  لقب  حامل  ليفربول  ن��ادي  عن  الرحيل 
وقت  يف  ال�ستطاع  وج��اء  ال��ق��دم.  لكرة  املمتاز 

�ساح  م�ستقبل  حول  التكهنات  فيه  تزايدت 
ال��دوري  اإل��ى  حتوله  واإمكانية  اإجنلرا  يف 

الإ�سباين اأو عودته للدوري الإيطايل.
اأج��رت��ه  ال���ذي  ال�ستطاع  وبح�سب 
عرب  اليوم،  الإماراتية  “البيان”  �سحيفة 
يف  رغبتهم  ع��ن  امل�ساركني  م��ن   56%

رحيل �ساح عن ليفربول.تابع �س8

املراجعة ال�شيا�شية 
املتحركة

عّمان 

الفكر  منتدى  عام  اأم��ني  �سارك 
اإدارة  جمل�س  وع�����س��و  ال��ع��رب��ي 
مركز لندن للبحوث وال�ست�سارات 
اأب��و  حممد  ال��دك��ت��ور  الجتماعية 
علمية  ن����دوة  يف  ح���ّم���ور 
ق�سم  عقدها  دول��ي��ة 
الإقليمي  التخطيط 
التخطيط  كلية  يف 
ال������ع������م������راين – 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وف��ة 

للبحوث  لندن  مركز  مع  بالتعاون 
وال���س��ت�����س��ارات الج��ت��م��اع��ي��ة، 
ال�سحية  »اخل��ري��ط��ة  ب��ع��ن��وان 
اإدارة  الإقليمية كدليل تخطيطي يف 

الأزمات«.
ووف���ق���ا ل��ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي عن 
التي  ال��ن��دوة  ت��ط��رق��ت  امل��ن��ت��دى، 
ع���ق���دت اأخ�������ريا، اإل�����ى اأرب���ع���ة 
والنظم  التقنيات  ه��ي:  حم���اور، 
امل��ك��اين،  ال��ت��ح��ل��ي��ل  ال��رق��م��ي��ة يف 
واإدارة  ال�سراتيجي  التخطيط 
والأقاليم  املدن  تخطيط  الأزم��ات، 

والبتكار  التكنولوجيا  ال�سحية، 
ال��دك��ت��ور  ال��ت��خ��ط��ي��ط. ول��ف��ت  يف 
اإل��ى  البيان،  بح�سب  اأب��وح��ّم��ور، 
اأهمية اخلريطة ال�سحية الإقليمية 
يف اإدارة الأزمات، باعتبارها تفعيًا 
العمرانية  املقومات  ملختلف  مهماً 
والج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
والإدارية  والتكنولوجية  والعلمية 
مواجهة  متطلبات  مع  التعامل  يف 
الأو�ساع  جمال  يف  كورونا  جائحة 
ال�����س��ح��ي��ة، وع���م���ق ت���اأث���ريه���ا 

وت�سعباتها. تابع �س6

ية دور  يؤكد أهم� كر العر�ب�ي � ين عام منتدى ال�ف أم�
ا�ئ�ة كورو�نا لب عى �ب يم�ي للتعف العمل اإل�قل�

رى  ين وإصا�بة أ�ن ت� يد� و�فاة س�
تدهور �ف�ي العاصمة ثر �ادث � إ�

 عمان 

اإث��ر  اأخ���رى  واأ�سيبت  �سيدتان،  توفيت   
حادث تدهور يف حمافظة العا�سمة.

الأمن  مديرية  يف  الإعامي  الناطق  وق��ال 
الإنقاذ والإ�سعاف يف مديرية  اإن كوادر  العام، 
دفاع مدين �سرق عمان تعاملت الأحد مع حادث 
مبنطقة  املركبات  اإح��دى  له  تعر�ست  تدهور 
�سيدتني  وف���اة  عنه  نتج  ال��ع��اب��د،  �ساحلية 
يف  ور�سو�س  وجروح  بك�سور  اأخرى  واإ�سابة 

خمتلف اأنحاء اجل�سم.
على  عملت  الإ���س��ع��اف  ف��رق  اأن  واأ���س��اف 
للم�سابة  الازمة  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي 
الب�سري  م�ست�سفى  اإلى  الوفاتني  واإخاء  ونقلها 
العامة  امل�سابة  حالة  وو�سفت  احلكومي، 

بالبالغة.

ين  ب� مع � وز ال�ب ي�ب يت المملكة: ال � م�ف
ر رب والعشاء �بس�بب ال�طن ت�ي المعف صا�



االثنني  )15( اآذار  22021
ياتالعدد )2327( م�ل�

يا متا�بعة وو�قوف  يثمنون عال�  أ�بناء السلط �
ى ثة المستش�ف يات �اد� يث� الملك عى ��

   السلط 

امللك  جالة  ت�سريف  واعتزاز  فخر  بكل  ال�سلط  مدينة  اأبناء  ثمن   
ال�سلط، ووقوفه  ال�سلط ومتابعة حادثة م�ست�سفى  الثاين ملدينة  عبداهلل 
ب�سكل مبا�سر على كامل احليثيات والتفا�سيل املتعلقة باحلادث الأليم، 
الذي اأودى بحياة عدد عزيز على القلوب ممن كانوا يرقدون على اأ�سرة 

ال�سفاء يف امل�ست�سفى.
وقالوا يف بيان، اإن زيارة جالته للم�ست�سفى امنا ت�ساف اإلى مكارم 
الها�سمني يف التوا�سل مع ال�سعب والهتمام بق�سايا املواطنني وتعزيز 
منهج ومقولة »اإن الإن�سان اأغلى ما منلك« يف هذا الظرف الع�سيب الذي 
جماحه  لكبح  كورونا  وباء  معركة  موؤ�س�ساته  بكل  الوطن  به  يخو�س 
حفاظاَ على حياه الأردنيني، موؤكدين اعتزازهم بجالته والتفافهم حول 

القيادة الها�سمية احلكيمة.
ال�سحة  وزير  باإقالة  جالته  موقف  البيان،  على  املوقعون  وثمن 
العامة  النيابة  تتولى  ب��اأن  ال�سامي  امللكي  واأم��ره  امل�ست�سفى  ومدير 
اجلميع  اأحزن  الذي  اجللل  الأمر  هذا  يف  التحقيق  م�سوؤولية  والق�ساء 

و�سول ملعرفة كل مق�سر اأو متهاون يف واجباته الوظيفية.
كما اأكدوا �سرورة احلذر من توفري فر�سة لكل و�سويل او انتهازي 
اأو مت�سلق ل�ستثمار ما حدث بهدف حتقيق اهداف �سخ�سية على ح�ساب 
مدينة  اأبناء  داعني  الرفيع،  العريق واملجد  التاريخ  ذات  ال�سلط  مدينة 
ال�سلط الى الهدوء واللتزام بالقانون والنظام واإتاحة الفر�سة للنيابة 
ملعرفة  والع�سكرية  املدنية  الدولة  وموؤ�س�سات  اأجهزة  وجميع  العامة 

املق�سرين ومعاقبتهم.
بالأجهزة  ال�سلط  م�ست�سفى  تزويد  ب�سرعة  احلكومة  وطالبوا 

والكوادر الطبية املخت�سة.

يارة  ية ز� تؤكد أهم� ية � ية وشع�ب� يات رسم� �فاعل�
وس تهد�ئة الن�ف ى السلط �ف�ي � الملك لمستش�ف

 البلقاء 

الكبري  بالأثر  البلقاء  مبحافظة  و�سعبية  ر�سمية  فاعليات  اأ�سادت   
كامل  على  ووقوفه  ال�سلط  مل�ست�سفى  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة  لزيارة 
نق�س  بحادثة  املتوفني  اأه��ايل  وموا�ساة  الأليمة  احل��ادث��ة  تفا�سيل 
الك�سجني داخل امل�ست�سفى، مما كان له تاأثري كبري على تهدئة النفو�س 

لأهايل املتوفني.
وقال حمافظ البلقاء نايف هدايات احلجايا لوكالة الأنباء الأردنية 
موؤ�سر  هي  املتوفني  لذوي  املوا�ساة  وتقدمي  امللكية  زيارة  اإن  )ب��را(، 
جميع  يف  للمواطنني  الف�سلى  اخلدمة  لتقدمي  عمل  بخطة  للخروج 

حمافظات الوطن.
واأ�ساف اأن وقوف جالته يف �سف املواطن باإ�سدار اأوامره مبا�سرة 
واتخاذ الإجراءات ب�سكل فوري بتوجيه احلكومة بقول ا�ستقالة وزير 
ال�سحة واإقالة مدير امل�ست�سفى وم�ساءلة املق�سرين، كانت البل�سم الذي 

�سمد جراح الأهايل.
خال  من  الأح��د  اليوم  امل�ست�سفى  بزيارة  قام  اأنه  املحافظ،  وبني 
ال�سحة والطاع على  باإدارة وزارة  املكلف  الداخلية  توجيهات وزير 
واملولدات  الك�سجني  مادة  توفر  على  والطمئنان  امل�ست�سفى  مرافق 

الكهربائية وكل ما يتعلق بالأمور ال�سحية ملرتادي هذا ال�سرح الطبي.
املتقاعد  العميد  الطبيب  القلب  جراحة  ا�ست�ساري  قال  جهته،  من 
جلميع  للخواطر  جابرة  ج��اءت  امللك  جالة  زي��ارة  اإن  رم��ان  ابو  علي 
اأهايل املحافظة واإ�سعارهم باأن هناك جهة عليا تتابع همومهم وحتا�سب 
املق�سرين، موؤكدا اأن القرارات التي اتخذها جالة امللك هي ميدانية كما 

هي اوامره لكل امل�سوؤولني وهي جزء من احلل لأي م�سكلة.
ع�سكري  ميداين  مب�ست�سفى  ال�سلط  م�ست�سفى  رف��د  اأن  واأ���س��اف 
على  كبري  انعكا�س  لها  �سيكون  للكوادر  مكملة  طبية  بخربات  وتعزيزه 

متلقي اخلدمة الطبية.
جالة  ح�سور  اأن  خري�سات،  اأحمد  �سامة  املواطن  بني  ب��دوره، 
امل�ست�سفى قبل اجلميع موؤ�سر كبري لهتمام جالته ب�سحة  امللك ملوقع 
هي  اأ�سدرها  التي  ال�سريعة  القرارات  اأن  كما  واحتياجاته،  املواطن 
ر�سائل وا�سحة جلميع امل�سوؤولني ب�سرورة تلم�س ما يحتاجه املواطن 

والتاأكد من جاهزية كل ما يحتاجه املواطن من خدمات.
امللك  »تواجد  اإن  العبدالات،  علي  الدكتور  امل�ست�سفى  مدير  وقال 
والغ�سب الذي اأبداه هي ر�سالة لنا جميعاً ب�سرورة القيام بامل�سوؤوليات 
اأن  م�سيفاً  املواطن«،  ب�سحة  اهتمامه  على  كبري  ودليل  موقعه  يف  كل 
امل�ست�سفى امليداين الع�سكري جمهز بكامل معداته �سيزيد من عدد اأ�سرة 
على  ال�سغط  من  التخفيف  يف  كبري  دور  له  و�سيكون  احلثيثة  العناية 

م�ست�سفى ال�سلط يف ظل تزايد عدد الإ�سابات بفريو�س كورونا .

ين  ب� وات � �ب ينا�قشون ال�ف منتدون �
يم وسوق العمل ات التعل� ر�ب م�ن

 عمان 

تقنية  عرب  نقا�سية،  ندوة  الأح��د،  الأردنية،  اجلامعة  مكتبة  نظمت   
الت�سال املرئي، بعنوان: »الفجوة الكمية والنوعية بني خمرجات التعليم 

ومتطلبات �سوق العمل«.
وقال رئي�س اجلامعة الدكتور عبد الكرمي الق�ساة، يف كلمة األقاها خال 
رعايته الندوة، اإن الفجوة التي ت�سببت برفع ن�سب البطالة بني اخلريجني، 
بحاجة اإلى ت�سافر جهود جميع فئات املجتمع، من اأجل ردمها، م�سريًا اإلى 
اأن اجلامعة ب�سدد درا�سة ا�ستحداث تخ�س�سات جديدة تواكب متطلبات 
�سوق العمل. من جهته، قال مدير املكتبة الدكتور جماهد الذنيبات، اإن هناك 
لل�ساأن املحلي  املراقب  ان  الندوة، حيث  ا�ستدعت عقد هذه  تداعيات جّمة 
يجد تقارير متتالية من ديوان اخلدمة املدنية تطلب اإيقاف ا�ستقبال طلبات 
العاطلني  املهند�سني  عدد  مثال  وطرح  معينة،  تخ�س�سات  يف  التوظيف 
عن العمل الذي يفوق ال� 30 األفا، موؤكدًا ان ما ت�سببت به جائحة كورونا 
وتداعياتها من فقدان للوظائف، يقدر ح�سب منظمة العمل ب� 255 مليون 

وظيفة حول العامل.
واأ�سار اإلى اأن هذه الندوة، تاأتي اإمياناً من املكتبة بدورها غري التقليدي 

كمنارة للعلم والثقافة، وذلك بتعديها اأ�سوار اجلامعة يف فعالياتها.
الدكتور  الب�سرية  املوارد  لتنمية  الوطني  املركز  رئي�س  تطرق  بدوره، 
الفجوة بني جانبي  املتعلقة بواقع  اإلى جملة من املحاور  عبداهلل عبابنة، 
العر�س والطلب يف القطاعات القت�سادية املختلفة، مقدما القراحات لردم 
الفجوة بينهما مبا يتفق مع ال�سراتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية.

باأن تطلع بتمعن على ما ورد يف تلك ال�سراتيجية  ونا�سد اجلامعات 
وتعمل على تفعيل وتبني بنودها.

الدكتور  للتكنولوجيا  �سمية  الأمرية  جامعة  رئي�س  عر�س  جانبه،  من 
م�سهور الرفاعي، لتجربة اجلامعة يف عملية تقلي�س الفجوة بني خمرجات 
تطرحها  التي  الدرا�سية  الربامج  اأن  اإلى  منوهاً  العمل،  و�سوق  التعليم 
اإطاقها،  من  �سنة  قبل  لها  التح�سري  ويتم  فائقة،  بعناية  ُتنتقى  اجلامعة 
كما اأن اجلامعة تتلقى تغذية راجعة لتلك الربامج با�ستمرار، ولأن طابعها 
تكنولوجي فيتم حتديث بع�سها �سنويا، وبع�سها الآخر يتم حتديثه مرتني 

خال العام الواحد.

اصة �بالمنشآت  ية �ن ب� طة ر�قا� ذاء والدواء: �ن العف
يل دمة التوص� ال �ن المصرح لها �بالعمل من �ن

 عمان 

خا�سة  رقابية  خطة  عن  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اأعلنت   
بالعمل من خال خدمة  لها  امل�سرح  املوؤ�س�سة  لرقابة  باملن�ساآت اخلا�سعة 

التو�سيل وو�سائط التو�سيل امل�ستخدمة.
وبني مدير عام املوؤ�س�سة، الدكتور نزار مهيدات، يف بيان �سحفي الأحد، 
اخلا�سعة  املن�ساآت  مع  للتعامل  رقابية  خطة  بتنفيذ  با�سرت  املوؤ�س�سة  اأن 
لغاية  التو�سيل  خدمة  خال  من  بالعمل  لها  وامل�سرح  املوؤ�س�سة  لرقابة 
ل�سنة2021   26 رقم  الباغ  على  بناء  الليل،  منت�سف  بعد   12 ال�ساعة 

ال�سادر ا�ستنادا اأمر الدفاع 19 لعام 2020.
وبني مهيدات اأن كوادر الرقابة والتفتي�س التابعة للموؤ�س�سة تنفذ جولت 
رقابية م�ستمرة على مدار اليوم وحتى ال�ساعة 12 ليا، ملتابعة ومراقبة 
املن�ساآت اخلا�سعة لرقابة املوؤ�س�سة وو�سائط التو�سيل امل�ستخدمة والتاأكد 
املوؤ�س�سة  قبل  من  املعتمدة  ال�سحية  واملعايري  بال�سراطات  اللتزام  من 

وحماية �سحة و�سامة املواطنني.
التوا�سل  اإل��ى  املواطنني  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  ودع��ت 
معها يف حال وجود اأي �سكوى اأو ماحظة من خال خط ال�سكاوى املجاين 
info@jfda.jo وعرب تطبيق الوات�س  117114 و الربيد الإلكروين 

اآب على الرقم 0795632000.

ين  ة أم� ي�ف � يعلن نتا�ئج وطن ية � دمة المد�ن�  ال�ن
عام المركز الوطين لمكا�ف�ة األو�بئة

 عمان 

 اأعلن ديوان اخلدمة املدنية نتائج تقييم وظيفة اأمني عام املركز الوطني 
الإعان  مت  التي  قيادية(،  )وظيفة  ال�سارية  والأمرا�س  الأوبئة  ملكافحة 

والر�سح عليها، وذلك من خال املوقع الإلكروين لديوان اخلدمة املدنية.
لنهج  تعزيًزا  تاأتي  اخلطوة  اإن  الأح��د،  له  بيان  يف  الديوان،  واأ�ساف 
الوظائف  لإ�سغال  املتقدمني  بني  الفر�س  وتكافوؤ  والعدالة  ال�سفافية 
القيادية، وتفعيًا لأحكام املادة )7/ط/4( من نظام التعيني على الوظائف 
القيادية رقم )78( ل�سنة 2019، والتي تت�سمن ال�سماح للمر�سح لإ�سغال 
الوظيفة القيادية ممن خ�سعوا ملرحلة تقييم املوؤهات واخلربات وامتحان 
القدرات الطاع على نتيجة التقييم. يذكر اأن الديوان �سيتيح للمر�سحني 
ممن اجتازوا المتحان الطاع على نتائج التقييم للوظيفة القيادية وتقدمي 
العرا�س ملن يرغب من خال موقع الديوان الإلكروين، خال 5 اأيام عمل 

من تاريخ اإعان النتائج ابتداًء من الأحد ولغايه يوم اخلمي�س املقبل.

لف  يؤكد و�قو�فه �ن ية � األ�زاب الوسط�
ير مؤسسات الدولة الملك لتطو�

 عمان 

الثاين،  اهلل  امللك عبد  الو�سطية وقوفه خلف جالة  الأحزاب  تيار  اأكد   
مبا  واخلا�س  العام  امل�ستويني  على  املوؤ�س�سات  وتطوير  بناء  لإع��ادة 
يعبث  من  جتاه  بحزم  والتعامل  ال�سامل،  الإ�ساح  م�سرية  مع  يتما�سى 

ب�سحة املواطنني ومعي�ستهم واأمنهم.
الوطنية  املوؤ�س�سات  وكافة  احلكومة  الأح��د،  بيان  يف  التيار  وطالب 
بالعمل على ترجمة م�سامني كتاب التكليف ال�سامي بال�سكل املطلوب، التي 
تناولت كافة الق�سايا املتعلقة بحياة املواطنني والتحديات الوطنية التي 
مير بها الوطن يف ظل الظروف ال�ستثنائية يف هذه املرحلة الدقيقة، والعمل 
مبا جاء بكافة الأوراق النقا�سية امللكية، وترجمتها الى واقع ملمو�س عرب 

ا�سراتيجية تطبيقية وطنية �ساملة وتطبيقاتها خلدمة الوطن واملواطن.
والطبي  ال�سحي  النظام  وحتديث  تطوير  �سرورة  اإلى  التيار  ودعا 
يحقق  مبا  واخلدمية،  والإداري��ة  الفنية  وحم��اوره  هياكله  بكافة  ال�سامل 
جناعة معايري اللتزامات والواجبات العامة يف جميع املراحل ذات ال�سلة، 
اعادة  خال  من  الدويل،  ُبعدها  يف  الطبية  املوؤ�س�سات  مكانة  على  ويحافظ 
يف  امل�ستقبل  م�سهد  ت�سع  ب�سورة  وا�ستثمارها  الطاقات  وت�سكيل  توجيه 

اأولى اأولوياتها.
وقدم التيار التعازي واملوا�ساة الى اهايل مدينة ال�سلط وذوي �سهداء 
م�ست�سفى احل�سني بال�سلط الذين ق�سوا �سحيه التق�سري والهمال، موؤكدا 

اأن ما ح�سل يف امل�ست�سفى فاجعة األيمة هزت وجدان كافة الأردنيني.

ة ال�بل�قاء  ية: زود�نا م�ا�فطن دمة المد�ن�  ال�ن
ا�ئ�ة ية ال�ب ية الازمة منذ �بدا� �بالكوادر الص��

 عمان 

على  كورونا  جائحة  بداية  منذ  عمل  اأنه  املدنية،  اخلدمة  ديوان  اأكد   
قيا�سي  وبوقت  كبرية  وب��اأع��داد  الازمة  بالكوادر  ال�سحة  وزارة  رف��د 
ملواجهة اآثار اجلائحة وال�سغط الكبري الواقع على امل�ست�سفيات احلكومية 

وامليدانية اجلديدة.
يف  الكوادر  من   3200 حوايل  تعيني  اجلائحة  بداية  منذ  مت  اأنه  وبني 
خمتلف التخ�س�سات الطبية وال�سحية وامل�ساندة، منهم 331 يف حمافظة 
�سوؤال  على  ردًا  الغرايبة،  خالد  للديوان  الإعامي  الناطق  وقال  البلقاء. 
لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، اإن الديوان زود حمافظة البلقاء منذ ت�سرين 
الأول املا�سي بالكوادر الازمة من خمتلف التخ�س�سات يف �سوء ما ُيطلب 
من وزارة ال�سحة يف املهن املختلفة كالأطباء والفنيني واملمر�سني وغريها، 
اإقليم الو�سط، حيث بلغ اإجمايل الذين مت  ممن مت تر�سيحهم �سمن �سواغر 
وممر�سة  ممر�ساً   280 منهم   ،331 البلقاء  حمافظة  يف  للعمل  تعيينهم 
ال�سلط  م�ست�سفى  وحتديدا  املحافظة،  يف  ال�سحة  وزارة  ق��درات  لتدعيم 

احلكومي، وغريه من م�ست�سفيات وزارة ال�سحة يف املحافظة.

عمان 

اخل�ساونة،  ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  اأكد 
م�ست�سفى  يف  ح��دث  ما  م�سوؤولية  حكومتة  حتمل 
معاجلة  على   - لها  قدر  ان   - وحر�سها  ال�سلط، 

ا�سباب احلادثة وال�سعي لعدم تكرارها.
للنواب  طارئة  جل�سة  خال  اخل�ساونة  وقال 
الحد، حول فاجعة م�ست�سفى ال�سلط، ان احلكومة 
خدمة  نق�س  م�سوؤولية  من  تهرب  ولن  تتهرب  لن 
فريو�س  جائحة  ظ��ل  يف  بامل�ست�سفيات  ا�سا�سية 
يف  ال�سيا�سي  العمل  ادبيات  وفق  وذل��ك  كورونا، 
بالطلب  احلكومة،  اج��راءات  الى  ولفت  الأردن. 
للمجل�س الق�سائي باإجراء حتقيق ق�سائي م�ستقل، 
وحتمل امل�سوؤولية ال�سيا�سية لإعادة ا�ستعادة ثقة 
الى  اداري��ة  ث��ورة  اح��داث  اهمية  مبينا  املواطن، 
جانب ال�ستثمارية، كما اعرب عن تعازيه احلارة 

لذوي املتوفني.
ال��داخ��ل��ي��ة، وزي��ر  او���س��ح وزي���ر  م��ن جهته، 
حول  ب��اغ  ورود  الفراية،  م��ازن  املكلف  ال�سحة 
نق�س الأوك�سجني يف غرف العزل والعناية احلثيثة 
ال�ساعة 7:12 �سباح ال�سبت، لي�سل الدفاع املدين 
ا�سطوانات  تاأمني  على  ويعمل  دقيقة،   18 بعد 
الوك�سجني والنعا�س، مبيناً ان عدد الوفيات بلغ 
اخلزانات  املخت�سة  ال�سركة  تزويد  قبل  وفيات   6
ذلك  بعد  تويف  فيما   ،9:15 ال�ساعة  بالأوك�سجني 
ثاثة ا�سخا�س مل يتم حتديد اأ�سباب وفاتهم، فيما 

اذا كانت من نق�س الوك�سجني او غري ذلك.
واأ�ساف ان اجراءات الرقابة على الوك�سجني 
بالتزويد  املعنية  ال�سركة  اباغ  �سرورة  تت�سمن 
باملئة،   40 ال��ى  الوك�سجني  ن�سبة  و�سلت  اذا 
النظام  20 باملئة ي�سدر  الى  الن�سبة  واذا و�سلت 
الن�سبة  و�سلت  اذا  اما  التزويد،  ب�سرورة  اإن��ذارا 

الى 5 باملئة فان الأجهزة املوجودة يف غرف العزل 
لنق�س  باخلطر  ان��ذارا  ت�سدر  احلثيثة  والعناية 
قبل  من  معه  التعامل  يتم  مل  ما  وهو  الأوك�سجني، 

كوادر امل�ست�سفى املعنية.
الى اجراءات فورية اتخذتها احلكومة،  ولفت 
يف  امل��دين  ال��دف��اع  من  ك��وادر  تخ�سي�س  واهمها: 
يوميا،  مرات  ثاث  الوك�سجني  لتفقد  امل�ست�سفيات 
توفر  م��ن  للتاأكد  امل���زودة،  ال�سركات  يف  وك��ذل��ك 
بكل  خمت�س  ومت�سرف  ك���اف،  ب�سكل  الكميات 
م�ست�سفى، ا�سافة الى متابعة ال�سركتني املزودتني 
لاوك�سجني مل�ست�سفيات وزارة ال�سحة واخلدمات 

الطبية امللكية.
لاوك�سجني  م�سنع  ان�ساء  عن  اي�سا  وك�سف 
من قبل القوات امل�سلحة، �سيكون قادرا على انتاج 
600 ا�سطوانة خال ثاثة ا�سابيع ، و10 اطنان 

يف �سهر ني�سان املقبل.

توضح أمام النواب ما �صل  ال�كومة �
ى السلط �ف�ي مستش�ف

ي�قر مشروع �قا�نون  لس الوزراء � م�ب
ا�نون أعمال الصرا�فة معدل ل�ق

عّمان 

الفايز،  في�سل  رئي�سه  برئا�سة  الأع��ي��ان  جمل�س  عقد 
م�ست�سفى  حادثة  خاله  بحث  ط��ارًئ��ا،  اجتماًعا  الأح���د، 
ال�سلط بكافة تداعياتها ومن خمتلف اجلوانب. وقال الفايز 
تتطلب  ا�ستثنائية  ظروًفا  نعي�س  اإننا  الجتماع،  خ��ال 
اإجراءات ا�ستثنائية ملعاجلة حتدياتنا وم�ساكلنا وحماربة 
البريوقراطية والرهل الإداري، وو�سع ال�سخ�س املنا�سب 
يف املكان املنا�سب اعتمادا على الكفاءة، فا يجوز اأن نبقى 

نتعامل مع كل حادثة بطرقة »الفزعة«.
بحق  واملحا�سبة  امل�ساءلة  مبداأ  تفعيل  �سرورة  واأكد 
اأو غري م�سوؤول، فا  اأي �سخ�س مهمل بواجباته الوظيفية 

يجوز اأن تبقى الوظيفة العامة عقًدا مفتوًحا دون م�ساءلة.
اإلى الت�سدي بحزم وقوة لكل من يحر�س  ودعا الفايز 
على الفو�سى ويعمل على زرع الفتنة، فا يجوز اأن نتعامل 
مع مثل هوؤلء بردات الفعل، موؤكدا ان م�سوؤولية الت�سدي 

موؤ�س�سات  من  �سواء  اجلميع  عاتق  على  تقع  ه��وؤلء  ملثل 
جمتمع مدين اأو اأحزاب اأو اإعام اأو املثقفني وغريهم.

تتمثل  م�ساكلنا  غالبية  باأن  نعرف  اأن  علينا  اإنه  وقال 
بالرهل الإداري وغياب ح�س امل�سوؤولية وغياب �سبه كامل 
للم�ساءلة والثواب والعقاب، وتغييب الرقابة ونظام تقييم 

الأداء احلقيقي ملوظفي القطاع العام.
اأن  فيه  اأكد  بياًنا  املجل�س  اأ�سدر  الجتماع،  نهاية  ويف 
اأم�س  يوم  املواطنني  من  عدد  بحياة  اأودت  التي  احلادثة 
اأو  تربيره  ميكن  ل  واإه��م��ال  موؤملة  فاجعة  هي  ال�سبت، 
عنه  امل�سوؤولني  وحما�سبة  م�ساءلة  ويجب  عنه،  ال�سكوت 
زي��ارة  بيانه  يف  املجل�س  وثمن  تق�سريه.  يثبت  من  وك��ل 
جالته  ووقوف  امل�ست�سفى  اإلى  الثاين  عبداهلل  امللك  جالة 
بانها  الوقت  بذات  مبيًنا  الليمة،  احلادثة  تداعيات  على 
زيارة يوؤكد فيها جالته على الدوام، باأن �سحة الأردنيني 

و�سامتهم اأولوية ق�سوى ول تهاون اأو ت�سامح فيها.
ت�سكيل  اإل��ى  جالته  دع��وة  بيانه  يف  املجل�س  ثمن  كما 

جلنة طبية من اخلدمات الطبية امللكية لت�سلم ملف ق�سية 
مف�سل  بتقرير  تزويده  جالته  وطلب  ال�سلط،  م�ست�سفى 

حول احلادثة واأ�سبابها والنتائج التي تتو�سل اليها.
وموا�ساته  احلارة  تعازيه  عن  الأعيان  جمل�س  وعرب 
الأليمة،  الذين ق�سوا جراء هذه احلادثة  املواطنني  لذوي 
الأردن��ي��ة  ول��اأ���س��رة  امللك  جلالة  ال��ع��زاء  خال�س  وق��دم 
الأردنيني  م�ساعر  هز  الذي  الكبري،  امل�ساب  بهذا  الواحدة 

جميًعا، متمنًيا ال�سفاء العاجل لكافة امل�سابني.
جرى  ما  حول  مو�سع  حتقيق  فتح  اإلى  بيانه  يف  ودعا 
واطاع الراأي العام على كافة التفا�سيل، لي�سار بعد ذلك 
اإلى اتخاذ الجراءات العقابية الرادعة بحق كل من يثبت 
الأردين وقدرته يف  بالق�ساء  ثقته  تق�سريه واهماله، موؤكًدا 
الو�سول للحقيقة ملحا�سبة كل من كان �سبًبا يف هذه الكارثة.
ال�سحي  القطاع  كفاءة  على  احلفاظ  ب�سرورة  وطالب 
به  قام  ما  الوقت  بذات  مثمنا  فيه،  ت�سوهات  اأي  ومعاجلة 
هذا القطاع من جهود كبرية منُذ بدء انت�سار وباء كورونا، 

لفتا الى �سرورة رفع كفاءته وجاهزيته، وتزويد املراكز 
ال�سحية وامل�ست�سفيات مبختلف املعدات والجهزة الطبية 
الب�سرية  الكوادر  تاأهيل  اإل��ى  اإ�سافة  الازمة،  والدوي��ة 
القادرة على التعامل مع تطورات الو�سع الوبائي بفاعلية 

وكفاءة عالية.
باإ�ساح  احلكومة  قيام  �سرورة  على  املجل�س  و�سدد 
على  الرقابة  وبتعزيز  العامة  والإدارة  الإداري  اجلهاز 
املوؤ�س�سات  ا  وخ�سو�سً عام،  ب�سكل  الوطنية  املوؤ�س�سات 
ال�سحي، والعمل على دجمها حتت مظلة  والقطاع  الطبية 
واحدة للنهو�س بهذا القطاع وال�سراف عليه من قبل هيئة 

متخ�س�سة وم�ستقلة.
اأبناء ال�سلط والوطن  واأ�ساد املجل�س يف بيانه مبواقف 
جالة  حول  والتفافهم  وا�ستقراره،  امنه  على  وحر�سهم 
و�سامته  و�سحته  املواطن  م�سلحة  ي�سع  ال��ذي  امللك، 
اأولوياته  راأ���س  على  له،  الكرمية  احل��رة  احلياة  وتوفري 

والأولويات الوطنية.

ية راءات استثنا�ئ� ة إلى ا�ب ًا �ب�ا�ب رو�ف يش طن يان: �نع� األع�

عمان 

عقدها  التي  جل�سته  يف  الوزراء  جمل�س  اأقّر 
ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح��د، 
اخل�ساونة، م�سروع قانون معدل لقانون اأعمال 

ال�سرافة ل�سنة 2021.
تنظيم  لغايات  ال��ق��ان��ون  م�سروع  وي��اأت��ي 
املالّية  احل����واالت  اإ���ش��دار  ن�شاط  مم��ار���ش��ة 
هذه  ممار�سة  على  العقوبات  وت�سديد  وتلقيها، 

العملّية دون ترخي�س.
كما اأقّر جمل�س الوزراء نظام عّمال الزراعة 
اخلا�سة  العمل  لظروف  نظرًا   ،2021 ل�سنة 
هذا  يف  العمل  تنظيم  وبهدف  الزراعة،  بعمال 
دون  العّمال  فئات  جميع  ي�سمل  مبا  القطاع، 
متييز يف احلقوق، وذلك من حيث تنظيم عقود 
وحتديد  وال��راح��ة،  العمل  واأوق����ات  العمل، 
و�سمولهم  والتفتي�س،  والعطل،  العمل،  �ساعات 
قانون  يف  ال����واردة  الجتماعّية  بالتاأمينات 
ال�ّشمان االجتماعي، وحماية اأجورهم، و�شروط 
اأخطار  املهنّية حلمايتهم من  ال�ّسامة وال�سّحة 
العمل واأمرا�س املهنة ووقايتهم منها، و�سمان 

تهيئة مكان �سكن مائم لهم.
على �سعيد اآخر، وافق جمل�س الوزراء على 
30 باملئة من اأ�سطول مكاتب  حترير ما ن�سبته 
تاك�سي ال�ستثمار والتاك�سي املميز، �سريطة اأن 
ت�ستمر ال�سيارات املحّررة، التي مّت نقل ملكّيتها 
املكاتب  من  واإدارت��ه��ا  بعملها  اأف��راد،  باأ�سماء 
واأ�س�س  تعليمات  اإل��ى  ا�ستنادًا  املرّخ�سة، 
ملكاتب  والرتاخي�ص  الت�شاريح  منح  و�شروط 
اإدارتها  حتت  العاملة  وال�سّيارات  التاك�سي 

ل�سنة 2013.
بدلت  قيمة  دفع  مّدة  متديد  القرار  و�سمل 
تاك�سي  مكاتب  على  امل�ستحّقة  ال�ستثمار 
عام  نهاية  حتى  املمّيز  والتاك�سي  ال�ستثمار 

الرّبي  النقل  تنظيم  هيئة  وتكليف   ،2021
بالتن�سيق  لذلك  الازمة  الإج��راءات  با�ستكمال 

مع وزارة املالّية واأمانة عّمان الكربى.
للبنوك  املجل�س على طرح عطاء  كما وافق 
التحويات  خدمة  لتقدمي  اململكة،  يف  العاملة 
العاّمة  وامل��وؤ���ّس�����س��ات  ل��ل��وزارات  احلكومّية 
وذلك  �سنوات،   3 ومل��دة  الأجنبية،  بالعمات 
بهدف حتقيق العدالة وتكافوؤ الفر�س بني جميع 
كفاءة  ول�سمان  اململكة،  يف  العاملة  البنوك 
تنفيذ التحويات احلكومّية الأجنبّية باأقّل كلفة 

ممكنة.
ال��وزراء  جمل�س  واف��ق  اآخ��ر،  �سعيد  على 
جمل�س  من  ال��واردة  التو�سيات  من  عدد  على 
)19/ب/1(  املاّدة  لأحكام  �سندًا  ال�ستثمار، 

من قانون ال�ستثمار رقم )30( ل�سنة 2014.
عليها  واف��ق  التي  التو�سيات  وت�سّمنت 
جمل�س الوزراء اإقرار الأ�سباب املوجبة لإ�سدار 
املناطق  يف  اجلمركّية  الإج��راءات  تنظيم  نظام 
رقم  اجل��دول  وتعديل   ،2021 ل�سنة  احل��ّرة 
ال�ستثمارّية  البيئة  تنظيم  بنظام  امللحق   )1(
التنموية  املناطق  يف  املوؤ�س�سات  وت�سجيل 
 2015 ل�سنة   )129( رقم  احل��رة  واملناطق 
باإ�سافة  وذلك  املحظورة،  بالأن�سطة  اخلا�س 
واملع�سل(  والتبغ  ال�سجائر  واإنتاج  )�سناعة 
حدود  تو�سعة  التو�سيات:  �سملت  كما  اإليها. 
برومني  ل���)���س��رك��ة  املعلنة  احل���ّرة  املنطقة 
القت�سادي،  ن�ساطها  ممار�سة  لغايات  الأردن( 
وذلك باإ�سافة جزء من قطعة اأر�س من اأرا�سي 
اإليها  من��رية  غ��ور  قرية   / اجلنوبية  الأغ���وار 
�سفة  واإل��غ��اء  مربعاً،  م��رًا   7936 مب�ساحة 
ال�سرق  ع��رب  )�سركة  ع��ن  احل���رة(  )املنطقة 
منطقة  يف  القائمة  للتوزيع(  الدولّية  الو�سط 
)املنطقة  �سفة  اإلغاء  اإلى  بالإ�سافة  الطنيب، 
ال�سناعي  الظليل  جمّمع  )�سركة  عن  احل��ّرة( 

العقاري( القائمة على جزء من قطعة اأر�س يف 
وادي الظليل.

ا�ستثناء  ك��ذل��ك:  التو�سيات  وت�سّمنت 
الإدخال  �سفة  املمنوحة  امل�ستثمرين  �سيارات 
فئة  م�ستثمر  بطاقة  تعليمات  مبوجب  املوؤّقت 
)اأ( احلا�سلني على اجلن�سية الأردنّية عن طرق 
ال�ستثمار، من قرار جمل�س الوزراء الذي ين�ّس 
على منع التخلي�س على ال�سيارات التي يتجاوز 
5 �سنوات من تاريخ ال�سنع، وا�ستيفاء  عمرها 
عليها  املرتبة  وال�سرائب  اجلمركيّة  الر�سوم 

بغ�س النظر عن ال�سنع.
ي�سار اإلى اأّن املاّدة )19/ب/1( من قانون 
تن�ّس   2014 ل�سنة   )30( رق��م  ال�ستثمار 
»التو�سية  ال�ستثمار:  جمل�س  يتوّلى  اأن  على 
الت�سريعات  مب�����س��روع��ات  ال����وزراء  ملجل�س 
الوطنّية  وال�سيا�سات  وال���س��رات��ي��ج��ّي��ات 

ة بال�ستثمار«. اخلا�سّ
تو�سيات  على  ال��وزراء  جمل�س  واف��ق  كما 
جلنة الت�سوية وامل�ساحلة، امل�سّكلة وفقاً لأ�س�س 
ودائرة  املكلفني  بني  العالقة  الق�سايا  ت�سوية 
الأو�ساع  بت�سوية  واملبيعات،  الدخل  �سريبة 
ال�سريبّية ل� 483 �سركة ومكّلفاً، ترّتبت عليهم 
الدخل  �سريبة  قانون  لأحكام  وفقاً  التزامات 
وذلك  املبيعات،  على  العاّمة  ال�سريبة  وقانون 

بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
ت�سجيع  ب��ه��دف  الت�سويات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
املرّتبة عليهم،  ال�سرائب  ت�سديد  املكّلفني على 
وزيادة  ال�سريبي،  التح�سيل  كفاءة  وتعزيز 
على  ال�سريبّية  الأع��ب��اء  وتخفيف  الل��ت��زام، 
الدخل،  �سريبة  قانون  لأحكام  وفقاً  املكّلفني، 
وقانون ال�سريبة العاّمة على املبيعات؛ و�سندًا 
بني  العالقة  الق�سايا  ت�سوية  اأ�س�س  لأح��ك��ام 
املكّلفني ودائرة �سريبة الدخل واملبيعات ل�سنة 

وتعدياتها.  2019
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املراجعة ال�شيا�شية 
املتحركة

يف عامل اليوم هناك اأكرث من مائة وت�سعني دولة، وكل دولة لها 
 نظامها ال�سيا�سي اخلا�س بها، واإن ت�سابهت ت�سميات الدول اأو اختلفت.
النا�س  اأم��ور  اإدارة  وهو  يجمعها  يكاد  واح��دًا  قا�سماً  هناك  ولكّن 
واحلياة مبا فيها من �سرورات يومية، مع ر�سم �سيا�سات خارجية 
يعطي  ال��ذي  الأ�سا�سي  العامل  ال��دول.  مبختلف  عاقاتها  حت��دد 
�سفة الر�ساد اأو عدمه لكل �سيا�سة داخلية اأو خارجية للدولة، هو 
املراجعة املتحركة لهذه ال�سيا�سات، لأن كل ما يف احلياة متحرك من 
وكذلك  مطالبهم،  وتطور  واحتياجاتهم  ووعيهم  الب�سر  توقف  دون 
وتدافع.  وتغري  وليونة  �سخونة  من  فيه  ما  بكل  ال��دويل  الو�سع 
وا�ستهداف  والتفوق  الكرب  ووهم  الآيديولوجيا  حفر  يف  ي�سقط  من 
اأو التهديد بها، يكون هو اأول �سحاياها  الآخرين با�ستخدام القوة 
ال�سوفياتي  الحت��اد  لها.  ق��اع  ل  التي  اجلمود  ه��وة  يف  وي�سقط 
دول  على  وهيمنت  واأوروب��ا  اآ�سيا  يف  امتدت  التي  الإمرباطورية 
تدور يف فلكها، وامتلكت اأقوى الأ�سلحة مبا فيها الذرية وال�سواريخ 
العابرة للقارات، تفككت الإمرباطورية العماقة ب�سبب جتمدها يف 
�سندوق الآيديولوجيا، واإن كان اأو�سع من �سطح �سيبرييا. جتاهل 
قادتها الذين ولدوا وتاأ�س�سوا يف ع�سر التهمه الزمن الغابر، حقيقة 
بالتطور والتغري.  التي تتنف�س  التي ل تتوقف عن احلركة  احلياة 
ي�سخن  اأن  ال�سباب  اأنفا�س  يحمل  الذي  غوربات�سوف  حاول  عندما 
ثلج �سيبرييا الذي جتمد يف الروؤو�س، انك�سر الثلج وتهاوت العقول 
بحر  قاع  يف  الإمرباطورية  ثلج  جبل  وغا�س  ال�ساحية،  منتهية 

الع�سر.
م�ساراته  تنتظم  الذي  النملي  واملجتمع  احلكمة  باد  ال�سني 
اأدرك��ت  احل��ي��اة،  ���س��رورات  جلمع  �سعياً  من�سبطة،  اأرت���ال  يف 
التوقيت الذي يفر�س املراجعة الوا�سعة والعميقة ملا كان موروثاً 
بقوة  تونغ  ماوت�سي  �سيوعية  كدولة  موؤ�س�سها  ر�سخه  اآيديولوجياً 
ولد  احلزبي  الرحم  ذات  من  والعباد.  الباد  اأهلكت  طوطمية 
الرجل الذي هجم على املوروث مبطرقة املراجعة اجلريئة، ونقل 
اأكرب  ف�سارت  فاأبدعها،  ال�سني  اأبدعته  راأ�سمايل  نظام  اإلى  الباد 
بينغ  ه�سياو  دينغ  الزعيم  عّباأ  للعامل.  و�سوق  وخمترب  م�سنع 
والتدريب،  العلم  بقوة  العامل  يف  الأكرب  ال�سينية  الب�سرية  الكتلة 
اأن حترك جي�َسها  دون  من  الناعمة،  بقوتها  الدنيا  يف  باده  و�سرت 
ذلك  فعلت  لكنها  ال�ساح،  بقوة  الأر�س  اأ�سقاع  لقتحام  العرموم 
واحلكيمة  اجلريئة  املراجعة  اأيقظتها  التي  والعمل  العقل  بقوة 
للموروث املتاآكل، وتعبئة قدرات الوطن مبنهج جديد حقق قطيعة 
ثورية مع ما�ٍس انتهت �ساحيته. احلياة تقول َمن ل يتحرك فهو 
احلياة. حقيقة  لتاأكيد  اأ�شا�شي  �شرٌط  كائن  هو  ما  ومراجعة   ميت، 
احلرية  �سعار  رفع  النا�سر  عبد  جمال  الراحل  امل�سري  الرئي�س 
اأ الراأي العام العربي لتحرير فل�سطني  وال�سراكية والوحدة، وعبَّ
من النهر اإلى البحر، وخا�س جتربة عملية غري م�سبوقة يف التاريخ 
العربي احلديث، واأقام وحدة مع �سوريا، بعد �سنوات قليلة هوت 
انف�سالها عن  بعد  بذاتها  قائمة  �سوريا جمهورية  الوحدة، وعادت 
اجلمهورية العربية املتحدة. مل يعد بعدها جمال عبد النا�سر اإلى 
فقد  اأعادها  واإن  الوحدة،  وهي  �سعاره  من  الثالثة  بالكلمة  الهتاف 
اأعطاها م�سموناً جديدًا وهو الت�سامن العربي، ولي�س الندماج بني 
كيانات عربية م�ستقلة قائمة. خا�س جمال عبد النا�سر حروباً من 
اأجل حترير فل�سطني راف�ساً الكيان العربي يف قلب الوطن العربي، 
يف  ب��اده م�سر، و�سار  اأر���س  من  ج��زءًا  فقد  اآخ��ر حروبه  يف  لكنه 
لقد خا�س  فل�سطني منه.  اأراد حترير  الذي  العربي،  الكيان  قب�سة 
جمال عبد النا�سر معركته الأخرية مع ذاته، واأعاد قراءة ما عا�سه 
وراجع كل ما كانه. بعد حرب يونيو )حزيران( 1967، اأدرك اأن 
الواقع غري ذلك الذي كان يراه، واأن معركته لتحرير اأر�سه املحتلة 
�سيناء حتتاج اإلى فكر جديد، وقوة ع�سكرية جديدة ولعقل وقيادة 

جديدين اأي�ساً.
ال�سرق الو�سط

الباحث  بدرا�سة  املتعلقة  الأخبار  ل�سل�سلة  ا�ستكماًل 
والبحرين  الأردن  حول  خليفة  نوح  الدكتور  البحريني 
وق�سايا وجمالت الت�سامن ال�سراتيجي بني البلدين يف 
�سورة �سكلت على الدوام عاقات اأخوية انعك�ست ب�سكل 
مبا�سر على ال�سعبني الأردين والبحريني، نن�سر هذه املرة 
ال�ساأن  رموز  اأن  اإلى  اأ�سارت  الدرا�سة  من  اأخرى  جزئية 
والبحرين  الأردن  يف  الن�سائية  القوى  وخمتلف  الن�سائي 
اململكتني  بني  الفكري  التعاون  تطلعات  حتقيق  يف  تفردن 
م�سارا  الن�سائية  القوى  بني  الفكري  احل��راك  اتخاذ  عرب 
املمار�سات  خال  من  امل�ستقبلية  القرارات  ل�سنع  رئي�سيا 

والأن�سطة العلمية كالندوات واملوؤمترات
بلدين  والبحرين  الأردن  اأن  اإلى  الدرا�سة  واأ�سارت 
�سيدة  البحرين  يف  رعتها  متنوعة  فكرية  اأن�سطة  احت�سنا 
خليفة  اآل  ابراهيم  بنت  �سبيكة  الأمرية  الأولى  البحرين 
خليفة،  اآل  ع�سى  بن  حمد  امللك  البحريني  العاهل  قرينة 
التي تراأ�س املجل�س الأعلى للمراأة يف البحرين ويف الأردن 

امللكة رانيا العبد اهلل.
املجال  يف  البلدين  بني  العاقات  اأن  الدرا�سة  وبينت 
الأمرية  تلقت  كما  املجالت،  خمتلف  يف  تنوعت  العلمي 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  خليفة  اآل  ابراهيم  بنت  �سبيكة 
العبدهلل  رانيا  امللكة  من  هاتفيا  ات�سال  بالبحرين  للمراأة 
حققه  ال��ذي  بالنجاح  البحرينية  الأم��رية  خاله  هنات 
منتدى املراأة والقانون الذي عقد يف البحرين يف الو�سول 
العربية  امل���راأة  اأو���س��اع  لتح�سني  مائمة  اآل��ي��ات  اإل��ى 

وا�ستعر�ستا �سبل دعم وتعزيز العمل الن�سائي العربي
كما اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن مملكة البحرين �ساركت يف 
اأعمال ندوة رفيعة امل�ستوى عقدت يف الأردن حتت رعاية 
والقانوين  الجتماعي  ال�ساأن  حول  اهلل  العبد  رانيا  امللكة 
وال�سيا�سي العام يف ال�سرق الأ�سط و�سمال اأفريقيا بتنظيم 
ومنظمة  الإداري��ة  للتنمية  العربية  املنظمة  بني  م�سرك 
امل��راأة  مركز  من  وبدعم  والتنمية  القت�سادي  التعاون 
العربية للتدريب والبحوث بتون�س، حيث ا�ستقبلت امللكة 
رانيا العبد اهلل على هام�س الندوة الأمني العام للمجل�س 
م�ساركتها  خال  �ساركت  التي  بالبحرين  للمراأة  الأعلى 

وح�سورها كممثًا عن مملكة البحرين
بني  عقد  ثنائي  اجتماع  اإل��ى  ال��درا���س��ة  لفتت  كذلك 
البحرين  للمراأة يف  الأعلى  للمجل�س  ال�سابق  العام  الأمني 
املفتي  اأنعام  الأردين  الأعيان  جمل�س  ع�سو  مع  اجتماعا 
منتدى  يف  للم�ساركة  البحرين  ململكة  زيارتها  مبنا�سبة 
الفكر العربي الذي اقيم باملنامة، التي اطلعت خال اللقاء 
وبحثت  وفعالياته  واأن�سطته  املجل�س  اخت�سا�سات  على 
جمالت التعاون امل�ستقبلي يف كل ما من �سانه اأن ي�ساهم يف 

اإبراز وتفعيل دور املراأة
اأن  خليفة  نوح  الدكتور  البحريني  الباحث  وي�سري 

الأردن والبحرين يتميزان بتقارب فكري و�سيا�سي وثيق 
املختلفة  وجمالتها  الن�سوية  والق�سايا  التوجهات  يف 
ال��دول  ع�سرات  ب��ني  متوافقتان  دول��ت��ان  يجعلهما  مم��ا 
الآ�سيوية التي ت�سم اأنظمة �سيا�سية يف مراحل خمتلفة من 

الدميقراطية وامل�ساركة الن�سوية
واأو�سح اأنه يف اأجزاء من العامل الإ�سامي اأ�سبحت     
املنظمات الن�شائية ن�شطة وتزامن مع ذلك الن�شاط انت�شار 
ت�سكيل  ومت  باملراأة  املتخ�س�س  البحثي  باملجال  الهتمام 
ومملكة  ولبنان  م�سر  القاهرة  يف  رائ��دة  بحثية  مراكز 

 البحرين واململكة الأردنية الها�سمية 
يف  الن�سطة  ال��دول  من  البحرين  مملكة  اأن  واأ���س��اف 
للمراأة  الأعلى  املجل�س  جهود  خال  من  امل��راأة  درا�سات 
الذي اجته منذ تاأ�سي�سه اإلى الرتكاز على البحث العلمي 
يف عملية �سنع القرار من خال مبادراته النوعية وتعزيز 
الباحثني  وحتفيز  الوطنية  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ال�سراكة 
املراأة  لدرا�سات  مركز  افتتاح  اإلى  اجته  كما  الن�سطني. 

بالتعاون مع اجلامعة امللكية للبنات وجلنة الأمم املتحدة 
القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا )ال�سكوا(

وا�سر�سل خليفة اأن الأردن بلد حا�سن ملراكز بحثية 
تراكمية،  خربة  ومتتلك  وق�ساياها  امل��راأة  ب�سوؤون  تهتم 
منوهاً مبركز درا�سات املراأة الذي اأ�س�س عام 2006 ويعد 
اأ�سا�سية من وحدات اجلامعة الأردنية، حيث كان  وحدة 
برناجما مينح درجة املاج�ستري يف درا�سات املراأة، اإ�سافة 
الذي  الأردنية  املراأة  لدرا�سات  ب�سمة  الأمرية  مركز  اإلى 

اأ�س�سته جامعة الريموك عام 2011
واأ�سار الباحث الدكتور نوح خليفة يف درا�سته اإلى اأن 
عدة  بني  من  الها�سمية  الأردنية  واململكة  البحرين  مملكة 
دول عربية وخليجية تنخرطان يف اأن�سطة فكرية دولية يف 
جمال ق�سايا املراأة وكونتا فرق عمل وطنية ملنتدى �سيدات 
الأعمال يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ملنظمة التعاون 
ال�سيا�سات  لبحث     )WBF(  والتنمية القت�سادي 
الداعمة لزيادة م�ساركة املراأة يف ريادة الأعمال يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
بتحليلها  قام  التي  التاريخية  الوثائق  اأن  اإلى  ولفت 
يف  البلدين  بني  التعاون  اأن  ك�سفت  العلمية  درا�سته  يف 
�سهد  الذي   1997 عام  اإلى  يعود  تاريخي  املراأة  ق�سايا 
اأمناء  جمل�س  رئي�سة  ط��ال  بنت  ب�سمة  لاأمرية  زي��ارة 
التي  التطوعي  الجتماعي  للعمل  عليا  امللكة  �سندوق 
منها  والأهلية  الثقافية  املوؤ�س�سات  من  عدد  بزيارة  قامت 
القران ومعهد الأمل ومركز معلومات املراأة والطفل  بيت 
بجمعية رعاية الطفل والمومة التقت خالها مبمثلني عن 
الذي  وال��دور  البحرينية  والهلية  الن�سائية  اجلمعيات 

تطلع به كل جمعية من اأجل خدمة الن�سان البحريني
الأردن��ي��ة  واململكة  البحرين  مملكة  ب���اأن  واختتم 
الها�سمية متتلكان حراك ن�سوي �سيا�سي وتنموي حكومي 
واإقليمية  حملية  �سيا�سية  اأدوار  لعب  على  قادر  واأهلي 
الذي  الوثيق  التعاون  ودولية ا�سراتيجية موؤثرة يف ظل 

يربط بني الرموز العليا يف ال�ساأن الن�سائي باململكتني.

ئ�ي  ة: رموز الشأن النسا� ي�ف ل� يين الدكتور �نوح �ن ال�با�ث ال�ب�ر�
كري تطلعات التكامل ال�ف يق � ردن �بت��ق� ت�ف ين واألردن � �بال�ب�ر�

عمان 

قال �سماحة مفتي عام اململكة ال�سيخ عبد الكرمي 
اخل�ساونة، اإنه ل ي�سّح اجلمع بني �ساتي املغرب 
امل�ساجد  فيها  تغلق  التي  الأوق���ات  يف  والع�ساء 
ب�سبب انت�سار الأوبئة، لعدم وجود العذر ال�سرعي 

الذي يجيز ذلك.
الردنية)برا(  النباء  لوكالة  �سماحته  واأكد 
الأحد، اأنه ل يجوز تقدمي ال�ساة اأو تاأخريها عن 
اجلمع  الإ�سام  اأباح  وقد  �سرعّي،  عذر  دون  وقتها 
كال�سفر  ال�سور،  بع�س  يف  رخ�سة  ال�ساتني  بني 
اجلمع  العلماء  بع�س  واأج��از  واخل��وف،  واملطر 
اأداء  عليه  ي�سّق  ال��ذي  للمري�س  املر�س  ب�سبب 
ابن  بحديث  لذلك  وا�ستدلوا  وقتها،  على  ال�ساة 

اهلل  ر�سول  )جمع  عنهما:  تعالى  اهلل  ر�سي  عبا�س 
ول  خوف  غري  من  باملدينة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

مطر(. 
واأ�ساف انه يجوز اأن ت�سلى ال�سلوات يف هذه 
ويتح�سل  البيوت،  يف  جماعة  وقتها  على  احلالة 
باإذنه تعالى على اأجر اجلماعة كاملة، م�سريا الى 
اجلماعة  ح�سول  اإن  قالوا  اهلل  رحمهم  الفقهاء  ان 
زاد  اأو  امل�سجد  يف  ف�سلها  عادل  »رمبا  البيت  لأهل 

عليه«.
اإذا �سلى منفردًا بعذر  الإن�سان  اأن  الى  وا�سار 
يكتب له اأجر اجلماعة؛ لقول النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم: )اإذا مر�س العبد، اأو �سافر، كتب له مثل ما 

كان يعمل مقيماً �سحيحاً(.
على  املحافظة  امل�سلم  على  الواجب  اأن  واكد 

اأداء ال�ساة على وقتها؛ لأّن لكل �ساة وقت حمدد 
يف ال�سرع، ويجب اأن توؤدى فيه، لقوله تعالى: }اإِنَّ 
َاَة َكاَنْت َعَلى املُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{، ولقوله  ال�سَّ
اأََحبُّ  الَعَمِل  اأَيُّ  �سئل عن  ملا  اهلل عليه و�سلم  �سلى 
اأن  واأو�سح  َوْقِتَها(.  َعَلى  َاُة  )ال�سَّ َقاَل:  ِ؟  اهللَّ اإَِلى 
الأ�سل،  خاف  على  رخ�سة  ال�ساتني  بني  اجلمع 
ومعلوم عند الفقهاء اأّن الرخ�س ل يقا�س عليها، فا 
�سرعاً  عليها  ين�ّس  مل  جديدة  �سورة  قيا�س  يجوز 
يجوز  ل  فكما  اأك��رث،  فيها  امل�سقة  كانت  واإن  حتى 
اجلمع ب�سبب الغبار ال�سديد، واحلر ال�سديد، فكذا 
ل يجوز اجلمع ب�سبب احلظر، خا�سة اأّن من حكمة 
ال�ساة  اإل��ى  العودة  عند  امل�سقة  رفع  هو  اجلمع 
ابتداًء  اإمكانية  توجد  ل  احلظر  وقت  ويف  الثانية، 

للعودة اإلى ال�ساة الثانية.

ت�ي  ين صا� مع �ب� وز ال�ب ي�ب يت المملكة: ال � م�ف
ر رب والعشاء �بس�بب ال�طن المعف

دد مطال�بتها لم�اس�بة  ت�ب ية � ب� يا� الص�ة الن�
ثة السلط ين �ب�اد� الم�قصر�

يز 234  � ت�ب ذاء والدواء � العف
ال 2020 يا �ن مست�ضرا ط�ب�

 عمان 

من  م�ستح�سرا   234 وال����دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  اأج���ازت   
وحليب  والنباتية  الطبيعية  والنواجت  واملعادن  الفيتامينات  م�ستح�سرات 

الر�سع خال العام املا�سي.
امل�ستح�سرات  وح��دة  اإن  مهيدات  ن��زار  الدكتور  املوؤ�س�سة  مدير  وق��ال 
�سيدلنية  م�ستح�سرات  اأجازت  للموؤ�س�سة  التابعة  والطبيعية  ال�سيدلنية 
نواجت  على  حمتوية  وم�ستح�سرات  واملعادن،  الفيتامينات  على  حمتوية 
طبيعية ونباتية وحليب الر�سع والركيبة اخلا�سة والأغذية التكميلية لهم. 
الفنية  اللجان  ان  الأحد،  املوؤ�س�سة  عن  �سادر  بيان  يف  مهيدات  واأو�سح 
مماثا  م�ستح�سرا   575 ذاتها  الفرة  خال  �سنفت  الوحدة  يف  املتخ�س�سة 
الازمة  الوثائق  كافة  ا�ستيفائها  من  والتاأكد  درا�ستها،  بعد  نهائيا  ت�سنيفا 
اأي  الت�سجيل ودرا�سته واإجازة امل�ستح�سرات ودرا�سة  ا�ستام ملف  لغايات 

تغيري قد يطراأ عليها بعد الإجازة مبا يف ذلك تغيري الراكيز امل�سموحة.
بريدية  477 معاملة جمركية وطرودا  الوحدة تعاملت مع  ان  وا�ساف 
الظروف  ظل  يف  وماأمونيتها،  �سامتها  من  للتحقق  م�ستوردة  مل�ستح�سرات 

الوبائية الراهنة ودوام املوظفني باحلد الأدنى.
وا�سار مهيدات الى ان الوحدة امل�ستحدثة عام 2018 تقوم بدورها وفق 
قانون الدواء وال�سيدلة رقم 12 ل�سنة 2013 وتعدياته، ولاأ�س�س املعتمدة 
 ،2017 ل�سنة  الطبيعية  والنواجت  امل�ستح�سرات  اإج��ازة  اأ�س�س  فيها  مبا 
 2018 ل�سنة  املعادن  اأو  الفيتامينات  على  املحتوية  امل�ستح�سرات  واأ�س�س 
ايجابا  ينعك�س  ومبا  وفعاليتها  امل�ستح�سرات  هذه  ماأمونية  ي�سمن  ومبا   ،
على �سحة و�سامة م�ستخدميها. كما ت�سعى ب�سكل م�ستمر لتحديث وتطوير 
من  امل�ستح�سرات  بهذه  اخلا�سة  والت�سجيل  والت�سنيف  الإجازة  تعليمات 

خال متابعة ومواكبة اأحدث الأ�س�س العلمية والعاملية يف هذا املجال.

ت�دد  ية و� راءات اال�تراز� تشدد اال�ب ال � األشعف
ين � �ف ساعات الدوام الرسم�ي للموطن

 عمان 

�سرورة  الك�سبي،  يحيى  املهند�س  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزير  اأكد   
موا�سلة العمل بالربوتوكول الوقائي للحد من انت�سار فريو�س كورونا.

و�سدد يف تعميم، الأحد، على مدراء الدوائر واملديريات واملكاتب التابعة 
اإ�شافة  مواقع عملهم،  العامة يف  ال�شالمة  �شروط  تطبيق  ب�شرورة  للوزارة، 
�شروط  مع  تتنا�شب  املراجعني  ال�شتقبال  واأماكن  قاعات  تخ�شي�ص  اإل��ى 
ال�سامة العامة. وقرر الك�سبي ، بناء على باغ رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر 
اخل�ساونة رقم 26 ل�سنة 2021، حتديد �ساعات العمل من الثامنة والن�سف 
�سباحا وحتى الثانية بعد الظهر ملوظفي مركز الوزارة ومديرياتها ومكاتبها 
ودائرة العطاءات احلكومية واملوؤ�س�سة العامة لاإ�سكان والتطوير احل�سري 

اعتبارًا من اليوم الأحد.
وبني اأنه �سيتم الإبقاء على حتديد ن�سبة دوام املوظفني يف الوزارة بن�سبة 
وتفعيل  الفعلية،  احلاجة  وح�سب  املوظفني  بتدوير  وال�ستمرار  باملئة،   30
القيادية  الوظائف  با�ستثناء  ذلك،  عمله  طبيعة  تقت�سي  ملن  ُبعد  عن  العمل 
وال�سرافية مع مراعاة اأ�سحاب الأمرا�س املزمنة، �سريطة اإثبات ذلك بتقرير 
على  الج��راءات  توؤثر  ل  اأن  �سرورة  على  التعميم  �سدد  كما  ر�سمي.  طبي 
دميومة العمل املعتاد وخا�سة يف م�ساريع امليدان، وتنفيذ التزامات الوزارة 
العقدية بذلك مع الطرف الخر وان ل يوؤثر على اخلدمات املقدمة للمواطنني.

حيث  من  العامة  ال�سامة  باأحكام  واللتزام  التقيد  �سرورة  على  واأكد 
املكاتب  داخل  التباعد  على  واحلر�س  وتوفريها  الوقاية  و�سائل  ا�ستخدام 

وعدم الكتظاظ واحلد من الجتماعات باأقل عدد ممكن.
متابعة  الى  وموظفيها  الداخلية  الرقابة  وحدات  مدراء  الك�سبي  ووجه 
الجراءات  تطبيق  �سمان  من  للتاأكد  دورية  جولت  وعمل  القرارات  تطبيق 

وتزويد الوزارة بتقرير يومي مع بيان املخالفات والجراءات املتخذة.

 
عمان 

 اكد رئي�س جلنة ال�سحة والبيئة النيابية، 
حما�سبة  �سرورة  ال�سراحنة،  اأحمد  الدكتور 
يف  وقعت  التي  الأليمة  ب��الأح��داث  املق�سرين 
حادثة  بعد  ال�سبت،  اأم�س  ال�سلط  م�ست�سفى 
�سحيتها  راح  والتي  الأوك�سجني،  مادة  انقطاع 
طارًئا  اجتماًعا  تروؤ�سه  خ��ال  وق��ال  اأب��ري��اء. 
الدكتور  النواب  الأحد، بح�سور  للجنة، عقدته 
وهادية  كري�سان  تي�سري  والدكتور  عيا�س  هايل 
»ال�سحة  ان  ع�سا،  احمد  والدكتور  ال�سرحان 
النيابية« اجتمعت اأم�س بح�سور رئي�س جمل�س 
من  كبري  وع��دد  العودات،  املنعم  عبد  النواب 

ما  ملتابعة  جلنة  بت�سكيل  قاموا  حيث  النواب، 
جرى.

�ستكون  اللجنة  اأن  على  ال�سراحنة  و�سدد 
فعلية ولي�ست �سورية، و�ستظهر نتائجها خال 
�سيتم  اأن��ه  اإل��ى  م�سرًيا  اأق�سى،  بحد  اأ�سبوع 

متابعة نتائجها مع املعنيني.
رفعت  وان  للجنة  �سبق  اأن���ه  اإل���ى  ول��ف��ت 
تو�سياتها وماحظاتها بعد زيارتها للم�ست�سفيات 
احلكومية، الى احلكومة وو�سعتها على طاولة 
املدنية،  اخلدمة  ديوان  ورئي�س  ال�سحة  وزير 
واملاحظات  التو�سيات  اب��رز  ان  ال��ى  م�سريا 
الى  و�سل  الطبية  ال��ك��وادر  يف  بنق�س  متثلت 
650 موظًفا، ف�سًا عن �سرورة رفع �سن  نحو 

التقاعد لاأطباء.

يف  الوبائي  الو�سع  اأن  ال�سراحنة  وب��ني 
اململكة خطري وحالت ال�سابة بفريو�س كورونا 
التكاتف  من  مزيدا  يتطلب  ما  بازدياد،  امل�ستجد 
داعيا  ال��وب��اء،  ه��ذا  على  للق�ساء  وال��ت��ع��اون 

احلكومة لا�ستعداد لكل ال�سيناريوهات.
من جهتهم قال النواب احل�سور ان الفاجعة 
م��رور  ح�سل  ال��ذي  مي��ر  ان  ميكن  ول  كبرية 

الكرام، داعني الى حما�سبة املق�سرين.
امللك  جالة  ت�سكيل  نف�سه  الوقت  يف  وثمنوا 
عبداهلل الثاين جلنة ع�سكرية من اخلدمات الطبية 
لت�سلم  الوهادنة  عادل  اللواء  برئا�سة  امللكية، 
ان  الى  لفتني  ال�سلط،  م�ست�سفى  حادثة  ملف 
زيارة جالة امللك للم�ست�سفى خففت على ذوي 

املتوفني م�سابهم.

يات  تداع� ت�ب�ث � ية � ب� يا� الكتل الن�
ثة السلط وأس�باب �اد�

 عمان 

 ناق�ست كتل نيابية خال اجتماعات عقدت الحد، تداعيات احداث نق�س 
راح  والتي   ، ال�سبت  اأم�س  احلكومي  ال�سلط  م�ست�سفى  يف  الوك�سجني  مادة 

�سحيتها مر�سى ابرياء.
جمحم  النائب  برئا�سة  اجتماع  خ��ال  النيابية  العدالة  كتلة  وق��ررت 
ال�سقور، عدم الت�سويت على مذكرة حجب الثقة عن احلكومة جراء حادثة 
احلكومي،والنتظار  اجلديد  ال�سلط  م�ست�سفى  يف  الوك�سجني  مادة  انقطاع 

حلني النتهاء من التحقيق اجلاري يف حتديد مواقع التق�سري واخللل.
اجلل�سة  خال  للحكومة  برقيات  عدة  �ستوجه  الكتلة  ان  ال�سقور  وقال 
احلادثة،  على  للوقوف  اليوم  املجل�س  �سيعقدها  الذي  والطارئة  الرقابية 
ابرزها ك�سفت تردي الإدارة واخلدمات العامة، ما يتطلب اإعادة النظر بنهج 
الوزراء  رئي�س  اإلزام  الى  بالإ�سافة  واملحا�سبة،  والرقية  الختيار  وا�س�س 

مب�ساورة الكتل النيابية عند اجراء اأي تعديل وزاري يف امل�ستقبل.
من جانبهم دعا اأع�ساء الكتلة �سرورة امل�ساءلة اجلزائية للمق�سرين.

�سياغة  يف  الإ�سراع  الى  احلكومة  النيابية  العزم  كتلة  دعت  جهتها،  من 
نظام اداري فاعل وناجع، يعالج الرهل الإداري الذي اعرى خمتلف وزارت 

الدولة ل �سيما وزارة ال�سحة.
وقال رئي�سها النائب خالد اأبو ح�سان ان عنوان املرحلة هو ا�ساح الإدارة 
وي�سهم  باملوؤ�س�سات  ينه�س  ورا�سد  ح�سيف  اداري  نظام  واإنتاج  العامة 
واملحا�سبة  امل�ساءلة  مفهوم  وُيفعل  الإداري  اجلهاز  على  الرقابة  تعزيز  يف 
واجتثاث  الداخلي  بيتنا  ترتيب  من  بد  ل  ان��ه  واأ���س��اف  املق�سرين.  بحق 
الف�ساد الإداري عرب تبني موقف لاإ�ساح الإداري يعالج الختالت ويزيل 
اخلدمات  م�ستوى  على  �سلباً  انعك�س  ما  املوؤ�س�سات  اأنهكت  التي  الت�سوهات 

املقدمة للمواطنني.
وقال اأع�ساء الكتلة انه ل بد من وجود خطة للحكومة، وجلنة متابعة من 
الفزعة ل يخدم الوطن  اأ�سلوب  ان  الى  لاأداء احلكومي، لفتني  النواب  قبل 
ول يحمي املواطنني. واأ�سافوا ان هذه احلادثة رغم انها دقت ناقو�س اخلطر 
ال انها فر�سة للتاحم الوطني وال�ستفادة واخذ العربة من هذه املاأ�ساة يف 
اأن املحا�سبة �ستكون من  النيابية  امل�ستقبل  الأيام. بدورها، اكدت كتلة  قادم 
اأولويات املرحلة القادمة وعنوانها الرئي�سي، وهذا ل يعنى التوقف عند هذا 
يتطلب  احلدث  اأن  ال�سفدي،  احمد  النائب  برئا�سة  الكتلة  واو�سحت  احلد. 
التطوير  من  املزيد  الى  يحتاج  بات  الذي  ال�سحي  للقطاع  حقيقية  مراجعة 
ال�سامل لكل مرافقه، وو�سع �سوابط متنع وقوع مثل هذه الحداث م�ستقبا.

ال�سفاء  ومتمنني  لذويهم  العزاء  مقدمني  الوفيات،  الكتلة  اأع�ساء  ونعى 
العاجل لباقي املر�سى.

الأ�سباب  وك�سف  الوطن،  جتاه  مب�سوؤولياتها  بالقيام  احلكومة  وطالبت 
وحما�سبة  ال�سبت،  ام�س  ال�سلط  م�ست�سفى  يف  املر�سى  بحياة  اأودت  التي 

املق�سرين بهذا ال�ساأن.
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ير يب ش�ق� صدى الشعب—أد�

يم  � ــاء م�ن ه ــد و�ب ــا أ� ين ــدث إل� ت� �-
ين األخ م�مد ع�بدالرازق ا�بو �فضة  �ط�
تــه ال�ا�فلة  يا� يرة �� ــ� الد( عن مس )أ�بو �ن
ــاس  ــة الن دم ــازات و�ن ــاء واإل�ن�ب �بالعط
�بلطف  ــم  تهم والتعامل معه ــاعد� ومس
ــة  م��ب ــك  ذل ــ�به  أكس ــد  و�ق ية،  ــا�ن� وإ�نس

يع. م� ير ال�ب ت�قد� و�
يــرة  كث� ــطة  أ�نش ــة  �فض ــو  ب أ� ــاج  لل�
ــة  ي�ب ــمعة ط� ــع �بس يتمت ــو � يــزة وه ومتم�
ة، و�قد  ي�ف ــعة �ف�ي لواء الرص� ــهرة واس وش

ذكرها لنا واليت منها:
ين  ــاح ذات ال�ب� ــ�ي اص ــاركته �ف -مش
يــف  �بتأل� يــن  اصم� المت�ن يــن  ب� � ــك  وذل

وسهم. ية �ن�ف � تص�ف �قلو�بهم و�
ية  مع� ــ�ي �ب �ف ــه  يت ــال عضو� ــن �ن -م
رة  ــ�ب ية الش مع� ــ�ي �ب يــة و�ف ير� � ــور ال�ن ع�ب
يات  مع� يد من ال�ب ية والعد� ير� � ي�بة ال�ن الط�
يرة �ف�ي  ــة ك�ب� ــرى �ف�قد كا�نت له �بصم األ�ن
ــاعدة لألسر  يم العون والمس ت�قد� ال � م�ب

يتام. ة واأل� ي�ف � الع�ف
ــاركة  المش ــى  ع ــاً  دا�ئم ــرص  ي� �-
ية  يــة والص�� ــدوات التوعو� ــور الن �ب�ض
ــو متعاون مع  يــة وه ين� يــة والد� ا�ف� والث�ق
ــاً  يــر ومصدا�ق � ــل ال�ن ــى عم يــع ع م� ال�ب
ــى �ف�ي كتا�به  تعال ــ�ب�ا�نه و� ول س ي�ق لذلك �
ــوا عى ال�بر والت�قوى وال  تعاو�ن يز: و� العز�

ثم والعدوان. تعاو�نوا عى اال� �
ــه  منزل أن  ــره  ذك ــدر  ي�ب � ــا  ومم
ــاكلهم  يع ل�ل مش م� ــاً لل�ب توح دا�ئم م�ف

تهم. ومساعد�
يمه �قال: تكر� -وعن �

يد من المرات  يم�ي العد� تكر� تم � ل�قد �
ــه  ــاماً أضع ــره وس يــم أعت�ب ــذا التكر� وه
ــى العطاء  عين ع ــ�ب يش ــدري و� عى ص
ــوله.  يريض هللا ورس يــر �بما � � ــل ال�ن وعم
ية األمن  ير� ــن مد� ــام م ــد  كرمت �بوس ل�ق
دمة الوطن  هودي �ف�ي �ن يراً ل�ب ت�قد� العام �
يم�ي من  تكر� ــى � ــة ال ــن �باإلضا�ف والمواط

ير ودروع. ت�قد� رى �بشهادات � هات أ�ن �ب
ته �قال: يا� تمن� ته و� تطلعا� -وعن �

ته  لت �قدر� ــى هللا �ب تطلع وأ�بتهل إل أ�
يتمتع  ــاء الكورو�نا وأن � ب ي�بعد عنا و� ــأن � ب �
يو�فق  ــعادة وأن � ــة والس ــاس �بالص� الن
ــ�ي  ن ــدهللا الثا� ــك ع�ب يد�نا المل ــ� ــة س ال �ب
يــا  ال�قضا� ــة  دم ل�ن ــاه  ورع هللا  ــه  طن ��ف
ــ�ي  �ف يــل  يط� � وأن  ية  ــام� واإلس يــة  ب� العر�
يعاً  م� راً  لنا �ب ي�ب�قى سنداً وذ�ن عمره وأن �
ــدم  �بالت�ق يــز  ــا العز� تــ�ي ل�بلد�ن يا� تمن� ــع � م

واإلزدهار.

يت�دث لصدى الشعب ين � يم �ط� � هاء م�ن أ�د و�ب

سنا  ال�اج/ م�مد أ�بو �فضة: �نذر�نا أ�ن�ف
دمة ومساعدة أ�بناء منط�قتنا عمان ل�ن

الت�ساركية  اأهمية  النهار  اأكد مت�سرف لواء ماركا عا�سم 
منها،  القت�سادية  وخا�سة  املحلي  املجتمع  موؤ�س�سات  مع 

لتحقيق الأمن املجتمعي والقت�سادي.
�سرق  م�ستثمري  جمعية  مقر  يف  لقاء  خال  النهار  وقال 
ومدير  يحيى  ابو  �سليمان  النائب  ح�سره  ال�سناعية،  عمان 
اأمن  �سرطة �سرق عمان العميد فرا�س الدويري ومدير مركز 
ماركا املقدم زيد الفقهاء وعدد من ال�سناعيني، اأن القت�ساد 
باملجتمعات  للنهو�س  اأ�سا�سيتان  ركيزتان  هما  والأم���ن 

وحتقيق النمو.
وزارة  اأن  النهار  اأك��د  للجمعية  �سحفي  بيان  وح�سب 
الت�ساركية مع املجتمع املحلي  اإلى حتقيق  الداخلية ت�سعى 

مبا ينعك�س ايجابا على اخلدمات املقدمة للمواطنني.
دور  ال�سعودي  زكي  حممد  اجلمعية  رئي�س  اأكد  بدوره، 
املراكز الأمنية يف حتقيق الأمن املجتمعي، م�سيدًا يف الوقت 
ذاته بالت�ساركية احلقيقية مع مركز اأمن ماركا الذي ل ياألو 
اإيجابا  تنعك�س  اأن  �سانها  من  التي  اخلدمات  تقدمي  يف  جهدًا 

على موؤ�س�سات املجتمع املحلي.
 2010 عام  تاأ�س�ست  التي  اجلمعية  اإن  ال�سعودي  وقال 
تهدف اإلى خدمة امل�سانع واملن�ساآت احلرفية الواقعة �سمن 
اخت�سا�سها وتذليل العقبات اأمامها وزيادة التناف�سية بينها 
ومتثيلها لدى اجلهات الر�سمية وعقد املوؤمترات واملعار�س 

ذات ال�ساأن القت�سادي.

واأح��د  )م��ارك��ا  ال�سناعية  عمان  �سرق  منطقة  وت�سم 
وطارق واأبو علندا واحلزام الدائري والن�سر وب�سمان(.

بداية  ال�سناعية  املنطقة  ه��ذه  يف  م�سنع  اأول  و�سيد 

 1800 فيها  املن�ساآت  عدد  ويبلغ  املا�سي،  القرن  �ستينات 
عمل  فر�سة  األ��ف   26 وف��رت  ومتو�سطة  �سغرية  من�ساأة 

لاأردنيني.

ية  ية التشارك� يؤكد أهم� متصرف ماركا �
ية مع المؤسسات اال�قتصاد�

عمان 

عمل  ور�سة  ال�سيا�سية  للدرا�سات  القد�س  مركز  نظم 
بعنوان »القت�ساد الوطني واملالية العامة: فر�س التعايف 
كونراد  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وحتدياته«  القت�سادي 

اأديناور الأملانية، .
جمل�س  من  اأع�ساء  الهجينة،  الور�سة  يف  و���س��ارك 

النواب، وخرباء اقت�ساديون واجتماعيون.
واأكد رئي�س املجل�س القت�سادي والجتماعي الدكتور 
�سيا�سي  اإ�ساح  نهج  اإيجاد  �سرورة  احلايقة،  حممد 
حقيقي، لتحقيق اإ�ساح وتعاف اقت�سادي، من خال ثاث 

خطط، قريبة ومتو�سطة وبعيدة املدى.
تعتمد  �سنوات،   10 من  اأكرث  منذ  اإنه  احلايقة  وقال 
ملواجهة  الدولة  اإي���رادات  زي��ادة  �سيا�سية  على  الأردن 

العجز، اإل اأن الأرقام يف املوازنة “مرعبة«.
يف  النمو  لتحقيق  احلقيقي  امل��دخ��ل  اأن  واأ���س��اف 
القت�ساد هو الإ�ساح ال�سريبي، اإذ اإن العبء ال�سريبي 
مرتفع جدًا، ونتائج ارتفاعه �سلبية يف خمتلف الأ�سعدة، 
ي�سمح  مبا  نقطتني،  املبيعات  �سريبة  تخفي�س  اإلى  داعياً 
بتخفي�س اأ�سعار ال�سلع، وبالتايل زيادة ا�ستهاك املواطن، 

وهو ما يعني دفع �سريبة مبيعات اأكرث.
اأ�سعار  يف  النظر  اإع��ادة  �سرورة  احلايقة  اأك��د  كما 
ملتطلبات  مواءمتها  ومدى  التعليم  وخمرجات  الفائدة، 

�سوق العمل، واإعداد برنامج وطني مدته 15 عاماً، ي�سهم 
ا�ستغال  خ��ال  من  جزئياً  ول��و  ال��ذات  على  العتماد  يف 

املوارد املتاحة يف الأردن.
الور�سة،  تراأ�س  الذي  الب�ستنجي  خالد  النائب  وقال 
�سكل  التي طالت  املعطيات واملتغريات اجليو�سيا�سية  اإن 
ووظيفة الدول يف الثاثة عقود املا�سية، فر�ست حتديات 

تتطلب ديناميكية وعما منظما للتعامل معها.
الإنتاجية  القطاعات  على  الركيز  ���س��رورة  واأك��د 
ال�سحي،  والقطاع  التقنية  وقطاع  وال�سناعة  كالزراعة 

مل�ساهمتها يف حتريك العجلة القت�سادية.
التحدي  اأن  ح�����س��ان،  اأب���و  خ��ال��د  ال��ن��ائ��ب  اأك���د  فيما 
هو  الراهن،  الوقت  يف  اململكة  به  متر  ال��ذي  القت�سادي 
الول من نوعه بتاريخ الأردن، ول �سبيل للتغلب عليه اإل 
بتوفري املطاعيم، مع احلفاظ على ا�ستدامة عمل القطاعات 
القد�س  مركز  عام  مدير  �سدد  جهته،  من  الوقت.  ذات  يف 
خطة  و�سع  اأهمية  الرنتاوي  عريب  ال�سيا�سية  للدرا�سات 
اإلى  لفتاً  اجلائحة،  وحجم  تتنا�سب  اقت�سادية،  طوارئ 
اأن جمل�س النواب واحلكومة اأمام ملفات رئي�سة تتمثل يف 
امللف القت�سادي الثقيل، وامللف الوبائي ال�ساغط، وملف 
الإ�ساح ال�سيا�سي. فيما اأكد املمثل املقيم ملوؤ�س�سة كونراد 
اأديناور يف عمان، الدكتور اإدموند راتكا، اأن وباء كورونا 
اأعاد تذكري الدول باأهمية العمل مع بع�سها، للخروج من 

الأزمة باأقل اخل�سائر. )برا-عائ�سة عناين(

م ورشة �ول  ينطن مركز ال�قدس للدراسات �
يات التعا�ف�ي اال�قتصادي ت�د� �فرص و�

عمان 

�سركات  وجمعية  الردن  اأورجن  �سركة  اأعلنت 
نتائج  »اإن��ت��اج«  والت�����س��الت  املعلومات  تقنية 

درا�سة خريطة ال�سركات النا�سئة الأردنية.
القت�ساد  وزي��ر  برعاية  ال��درا���س��ة  واطلقت 
كل  ط��رف  من  الهناندة،  اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي 
عن  جو” نيابًة  “�ستارتب�س  “اإنتاج” وجمل�س  من 
م�سروع “م�ساحة البتكار”، الذي يتم تنفيذه بدعم 
البتكار  برنامج  خال  من  الأوروب��ي  الحت��اد  من 
“ابتكار  العمل  وفر�س  امل�سروعات  منو  اأج��ل  من 

الردن« .
اأ�سهر  ثاثة  ا�ستمرت  التي  الدرا�سة  خال  ومت 
ت�سنيف 275 �سركة نا�سئة �سمن واحد وع�سرين 
قطاعاً رئي�سياً كالتجارة الإلكرونية، والتكنولوجيا 
والأل��ع��اب،  ال�سحية،  والتكنولوجيا  امل��ال��ي��ة، 
والتكنولوجيا الزراعية، والأمن ال�سيرباين، والذكاء 
ال�سطناعي وغريها، بهدف تعزيز منظومة الريادة 
حتديث  �سيتم  حيث  بها،  والرت��ق��اء  اململكة  يف 
اإنتاج  موقع  عرب  واإتاحتها  دوري  ب�سكل  الدرا�سة 

الإلكروين.
ال�شركات  م�شاركة  �شروط  اأن  اإنتاج  وبّينت 
ال�سركة  تكون  اأن  ت�سمنت  الدرا�سة  يف  النا�سئة 
حلوًل  اأو  منتجات  تقدم  واأن  الأردن،  يف  متواجدة 
ت�ستند اإلى امللكية الفكرية، مع اعتبار املرحلة التي 

و�سلت اإليها، واإذا ما كانت م�سجلة اأم ل.
من  باملئة   57 يركز  الدرا�سة،  لنتائج  ووفقاً 
يف  املعايري  عليها  تنطبق  التي  النا�سئة  ال�سركات 

خم�سة قطاعات رئي�سية.

ال�سركات  من  باملئة   60 اأن  الدرا�سة  واأظهرت 
النا�سئة امل�ساركة يف مرحلة النمو، بينما 25 باملئة 
والبقية  للتطبيق،  القابل  امل�سروع  مرحلة  يف  منها 

بني مرحلة الفكرة وتطوير النماذج الأولية.
العمل  الإناث يف  اأن ن�سبة م�ساركة  الافت  ومن 
اأن  حني  يف  باملئة،   40 بلغت  النا�سئة  بال�سركات 
باملئة من ال�سركات النا�سئة امل�ساركة ان�سمت   35

حلا�سنة اأو م�سّرعة اأعمال.
ومتكنت اإنتاج من اإطاق اخلريطة بدعم اأورجن 
ويل  موؤ�س�سة  من  مكونة  ا�ست�سارية  وجلنة  الأردن 
والريادة،  الرقمي  القت�ساد  وزارة  من  وكل  العهد 
ووزارة  ال���دويل،  وال��ت��ع��اون  التخطيط  ووزارة 
ال�سباب، اإ�سافة اإلى �سندوق الريادة الأردين وهيئة 
يف  الدرا�سة  نتائج  و�ست�سهم  الأردنية.  ال�ستثمار 
متهيد الطريق للمزيد من ال�سركات النا�سئة الأردنية 
يف  الريادة  منظومة  فهم  لدى  �سيما  ل  الناجحة، 
بالفر�س  متتاز  التي  الرئي�سية  والقطاعات  اململكة 
اأورجن  ت��ويل  حيث  والتو�سع،  للنمو  امل�ستقبلية 
الفاعل  لدوره  الريادة  لقطاع  كبريًا  اهتماماً  الأردن 
يف التنمية الجتماعية والقت�سادية وتوفريه فر�سا 

هاّمة لل�سباب للعمل واإيجاد املزيد من الوظائف.
من  املمولة  البتكار”  “م�ساحة  مبادرة  وتعد 
م�ستوى  على  رائ��دًا  م�سروعاً  الأوروب���ي  الحت��اد 
الرقمي  لاإبداع  يلزم  ما  كل  جتمع  ووجهة  الأردن 
املزيد  �ستعمل على تعريف  الريادي، حيث  والدعم 
من الأردنيني على الثقافة الرقمية وتطوير مهاراتهم 
الرقمية، ول�سيما بني الن�ساء وال�سباب، اإ�سافة اإلى 
رعاية قطاع الريادة من خال حتديد الفر�س الهامة 

التي من �ساأنها تعزيز منو القت�ساد الرقمي.

يطة  ر� تعلنان نتا�ئج دراسة �ن أور�نج وإنتاج �
ية الشركات الناشئة األرد�ن�

يا�ة �بالتعاون  تروج للس� سامسو�نج �
يا�ة يط الس� يئة تنش� مع ه�

 عمان 

العربي”  امل�سرق  الكرونيك�س  “�سام�سوجن  �سركة  اطلقت   
كل  “بلدنا  بعنوان  دعائيا  فيلما  الأردنية،  ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة 
على  الطرفني  قنوات  على  وذلك  تكت�سفها”،  ت�ستناك  وعم  فيها  �سيء 
من�سات التوا�سل الجتماعي. ووفق بيان �سحايف لل�سركة ياأتي الفيلم 
الذي جرى ت�سوير معظم م�ساهده ولقطاته با�ستخدام كامريا هاتف 
“جالك�سي نوت الرا 20” الحرافية بدقة8K، م�سلطاً ال�سوء على 
التنوع البيئي واجلغرايف والبيولوجي يف الأردن، والثقافة، والراث، 

واملاأكولت املتنوعة التي يقدمها املطبخ الأردين وغريها الكثري.
مثالية  تعترب  التي  واملناطق  املعامل  من  العديد  الفيلم  ويوثق 
والريا�سية،  واملغامرة  الثقافية  مثل  ال�سياحات،  من  خمتلفة  لأنواع 
كامريات  عليه  تنطوي  ال��ذي  التكنولوجيا  زخ��م  من  بال�ستفادة 
ال�ستمتاع  لزوار معار�سها  ال�سركة  تتيح  الهاتف الحرافية، والتي 
 8K ب��دق��ة  “كيو.ليد”  تلفاز  اأج��ه��زة  �سا�سات  ع��رب  مب�ساهدتها 
“�سام�سوجن  يف  الت�سويق  مدير  وق��ال  الفيلم.  عليها  يعر�س  التي 
التعاون  اإن  العبداهلل:  حممد  العربي،  امل�سرق  اإلكرونيك�س” ملنطقة 
مع الهيئة، جاء لدعم اجلهود احلكومية خللق �سورة اأف�سل لاأردن 
يف نظر النا�س، لفتا اإلى اأن ا�ستخدام واحد من اأحدث هواتف عامة 
“�سام�سوجن” يف ت�سوير الفيلم، يدلل على اأهمية البتكار الذي تتبناه 
الأردنية،  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  عام  مدير  ثمن  جهته  من  ال�سركة. 
مواد  بتطوير  املتمثلة  املبادرة  هذه  عربيات  عبدالرزاق  الدكتور 
“�سركة  مع  بالتعاون  ت�سويرها  جرى  والتي   ،8K بدقة  ترويجية 

�سام�سوجن اإلكرونيك�س امل�سرق العربي”.

القاهرة

الطاقة  بقطاع  بالغاً  اهتماماً  م�سر  تويل 
خ���ال ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، ح��ي��ث تعترب 
الطاقة  ا�سراتيجية  تطبيق  اأن  ال��دول��ة 
املتكاملة وامل�ستدامة اأحد اأهم ركائز التنمية 

القت�سادية والجتماعية.
الإعامي  املركز  اأ�سدر  ال�سدد،  هذا  ويف 
ال�سوء  ي�سلط  هاما  تقريرًا  الوزراء،  ملجل�س 
لتحقيق  الطريق  اإل��ى  م�سر  و���س��ول  على 
البرولية  املنتجات  م��ن  ال��ذات��ي  الكتفاء 
)البنزين وال�سولر( عام 2023، وذلك بعد 
الغاز  من  الذاتي  الكتفاء  حتقيق  يف  النجاح 

يف عام 2018.
التي  امل��وؤ���س��رات  اأه��م  التقرير  يف  وج��اء 
الكتفاء  حتقيق  نحو  م�سر  اجت��اه  ت��وؤك��د 
والتي  ال��ب��رول��ي��ة،  املنتجات  م��ن  ال��ذات��ي 
يف  الأجنبية  ال�ستثمارات  زي��ادة  يف  متثلت 
بلغت  حيث   ،5.4% بن�سبة  البرول  قطاع 
عام  خ��ال  دولر  مليار   7.8 نحو  قيمتها 
مليار   7.4 ب���  مقارنًة   ،2020/2019
دولر خال عام 2015/2014، ف�سًا عن 
زيادة ال�ستثمارات املحلية يف القطاع بن�سبة 
 12.6 نحو  قيمتها  بلغت  حيث   ،90.9%
ب�  مقارنًة   ،2020/2019 عام  مليار جنيه 

.2015/2014 عام  جنيه  مليار   6.6
كما ارتفعت قيمة ال�سادرات من املنتجات 
 3.9 لت�سجل   95% بن�سبة  ال��ب��رول��ي��ة 
مقارنة   2020/2019 ع��ام  دولر  مليار 
يف   ،2015/2014 ع��ام  دولر  مبلياري 
 ،53.3% بن�سبة  ال��واردات  انخف�ست  حني 
4.3 مليار دولر عام  حيث و�سلت قيمتها ل� 
9.2 مليار دولر  2020/2019 مقارنة ب� 

عام 2015/2014.
املحلي  ال�ستهاك  زاد  ذلك،  جانب  واإلى 
 ،27.7% بن�سبة  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن 
ع��ام  م3  م��ل��ي��ار   60 اإل����ى  و���س��ل  ح��ي��ث 
2020/2019 مقارنة ب� 47 مليار م3 عام 
ال�ستهاك  انخف�س  بينما   ،2015/2014
ب�  بن�سبة  البرولية  املنتجات  من  املحلي 
طن  مليون   27.5 ل�  و�سل  حيث   27.6%
مليون   38 ب�  مقارنة   2020/2019 عام 

طن عام 2015/2014.
املتعلقة  الإ�سادات  اأبرز  التقرير  ور�سد 
مبا  فيت�س  وكالة  اأ�سادت  حيث  ال�سدد،  بهذا 
جلذب  جهود  من  امل�سرية  احلكومة  تبذله 
النفط  لقطاعي  ال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  امل��زي��د 
الطويل  امل��دى  على  اأن��ه  م��وؤك��دًة  وال��غ��از، 
�سخمة  وم��وارد  فر�ساً  امل�ستثمرون  �سيجد 

مب�سروعات النفط بال�سوق امل�سري.

ال��دويل  البنك  علق  ذات���ه،  ال�سياق  ويف 
حمركني  �سيظان  والغاز  النفط  قطاعي  باأن 
املبا�سر،  الأج��ن��ب��ي  لا�ستثمار  رئي�سيني 
ال�ستك�ساف  اتفاقيات  يف  بالتو�سع  مدفوعني 

والإنتاج مع �سركات النفط العاملية.
البرول  تكرير  قطاع  اأن  التقرير  وذك��ر 
اإلى  لفتاً  منو،  حتقيق  اإلى  القت�ساد  يدفع 
القطاع خال عام  اأبرز موؤ�سرات حت�سن هذا 
منوه  معدل  و�سل  حيث   ،2020/2019
م�ساهمته  ن�سبة  و�سلت  كما   ،17.3% ل� 
ب�  مقارنة   25.8% ل�  القت�سادي  النمو  يف 

4-% عام 2015/2014.
واأ�سار التقرير اإلى اأن ن�سبة ال�ستثمارات 
العامة املنفذة يف قطاع تكرير البرول بلغت 
مليار   2.6 اإلى  و�سلت  حيث   ،333.3%
 0.6 ب�  مقارنة   2020/2019 عام  جنيه 

مليار جنيه عام 2015/2014.
عر�س  التقرير  تناول  مت�سل،  �سياق  ويف 
زاد  حيث  الإن��ت��اج،  حت�سن  موؤ�سرات  اأب��رز 
بن�سبة  البرولية  املنتجات  من  م�سر  اإنتاج 
بلغت نحو %16.5، لت�سل ل� 29.7 مليون 
 25.5 ب�  مقارنة   2020/2019 عام  طن 

مليون طن عام 2015/2014.
الزيادة  ن�سبة  بلغت  حني،  يف  هذا  ياأتي 
 ،13.6% نحو  البنزين  من  م�سر  اإنتاج  يف 

ع��ام  ط��ن  م��ل��ي��ون   5 الإن���ت���اج  �سجل  ح��ي��ث 
طن  مليون   4.4 ب�  مقارنة   2020/2019
اإنتاج م�سر  بينما زاد   ،2015/2014 عام 
�سجل  حيث   ،20.8% بن�سبة  ال�سولر  من 
9.3 مليون طن عام 2020/2019 مقارنة 

ب� 7.7 مليون طن عام 2015/2014.
بقطاع  املتعلقة  الإ�سادات  اأب��رز  وب�ساأن 
�سندوق  تاأكيد  اإلى  التقرير  اأ�سار  التكرير، 
النقد الدويل اأن قطاع تكرير النفط ليزال اأحد 
على  م�سر  يف  والرا�سخة  القوية  القطاعات 
ال�سلبية  القت�سادية  التداعيات  من  الرغم 

جلائحة كورونا.
اأن م�سر  اأكدت فيت�س على  ومن جانبها، 
يف  اخل��ام  للنفط  تكريرية  ق��درة  اأك��رب  متتلك 
�ستوفر  اجلديدة  امل�سروعات  واأن  القارة، 
قدرات اإ�سافية ت�ساعد على تعزيز اأمن م�سر 

من الطاقة.
واأو�سح التقرير زيادة الطاقة الإنتاجية 
يف  التو�سع  بف�سل  البرولية  املنتجات  من 
الطاقة  زيادة  اإلى  لفتاً  التكرير،  م�سروعات 
املنتجات  م��ن  التكرير  مل�سايف  الإنتاجية 
و�سلت  حيث   ،23.4% بن�سبة  البرولية 
 2020/2019 عام  طن  مليون   32.7 ل� 
ع���ام  ط����ن  م���ل���ي���ون   26.5 ب�����  م���ق���ارن���ة 

.2015/2014

ين والسوالر؟ يا من ال�بنز� ت� �ي مصر ذا� تكت�ف دا.. مىت � يب �ب الموعد �قر�

تطاف..  ا من عمل إرها�ب�ي وا�ن �ن�ب
ياء العالم ثر� وق عى أ� يت�ف هندي �

تطاف..تطاف.. وا�تطاف..تطاف.. وا� وا�تطاف..تطاف.. نن وا�نن
اء العالماء العالم

عمان 

اأمي��ن  الجتماعية،  التنمية  وزي��ر  اأ���س��در 
مديريات  كافة  اإل��ى  تعميًما  الأح���د،  املفلح، 
ال��دور  على  ت�سرف  ال��ت��ي  خا�سة  ال�����وزارة، 
الإيوائية التابعة للوزارة ويف القطاع اخلا�س، 
والوقاية  اإجراءات احلماية  زيادة  بالعمل على 

داخل هذه الدور.
الوزارة،  عن  �سادر  �سحفي  بيان  وبح�سب 
مبتابعة  املعنيني  امل���دراء  كلف  ال��وزي��ر  ف��اإن 
الأ�سول،  ح�سب  الإج���راءات  على  والإ���س��راف 

وحتت طائلة امل�ساءلة القانونية.
وت�سمل الإجراءات، مراجعة قواعد ال�سحة 
وال�سامة العامة املتعلقة بالنظافة ال�سخ�سية، 
ونظافة املاب�س، والأغطية، والأ�ّسرة، وتعقيمها 
احلاجة،  اقت�ست  وكلما  وم�ستمر  دوري  ب�سكل 

والتاأكيد  للمنتفعني،  احليوية  العامات  واأخذ 
على الطهاة يف تلك الدور مبراعاة قواعد ال�سحة 
وال�سامة العامة، اأثناء اإعداد وحت�سري وجبات 
الطعام ويف طريقة حفظ املواد الغذائية، وتعقيم 
و�سع  اإل��ى  اإ�سافة  امل�ستعملة،  الأدوات  كافة 

مواد التعقيم يف كافة اأنحاء الدور واملراكز.
و�سدد تعميم الوزير على التاأكد من جاهزية 
احلريق،  باأنظمة  اخلا�سة  الأج��ه��زة  جميع 
امل��راك��ز  داخ���ل  ال��ك��ام��ريات  اأنظمة  وج��اه��زي��ة 
والدور، والتاأكد من تعقيم خزانات املياه دورًيا، 

و�ساحية مياه ال�سرب اخلا�سة باملنتفعني.
واأ�سار التعميم اإلى اللتزام بتعليمات �سبط 
عن  ال�سادر  ال�سحي  والربوتوكول  العدوى 
بجميع  اللتزام  على  والتاأكيد  ال�سحة،  وزارة 
الإجراءات والتعاميم ال�سابقة املتعلقة ب�سامة 

و�سحة املنتفعني.

راءات  يادة إ�ب ية: ز� تماع� ية اال�ب ير التنم� وز�
ية يوا�ئ� ل الدور اإل� ية دا�ن ية والو�قا� ال�ما�

وكاالت

»بلومبريغ«،  لوكالة  تقرير  اأ���س��ار 
اأداين،  غوتام  الهندي  الأع��م��ال  رج��ل  اأن 
ق��د اأ���س��اف ل��رثوت��ه م��ل��ي��ارات اأك���رث من 
موؤ�سر  وبح�سب  ال��ع��امل.  يف  �سخ�س  اأي 
بلومبريغ للمليارديرات، قفزت ثروة اأداين 
الذي نادرا ما يتحدث علنا، مبقدار 16.2 
 50 اإل��ى  لت�سل   ،2021 يف  دولر  مليار 
مليار دولر. وبف�سل هذا النمو يف ثروته، 
حتقيقا  الأك��رث  ال�سخ�س  اأداين،  بات  فقد 

للرثوة هذا العام، متفوقا على اإيلون ما�سك 
الذي ناف�س جيف بيزو�س على لقب الأغنى 

يف العامل.
ث��روة  من��و  “بلومبريغ”  واأرج��ع��ت 
عملية  من  النجاة  له  �سبق  ال��ذي  اأداين، 
اختطاف لارتفاع الكبري يف اأ�سهم �سركاته 
50 يف  موؤ�س�سة واحدة، مبعدل  با�ستثناء 

املئة خال العام اجلاري.
اأداين،  ث��روة  يف  النمو  على  وتعليقا 
املوؤ�س�س  ت�����س��ان��دي��رام��اين،  �سونيل  ق��ال 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة “نيكا للخدمات 

تو�سيع  على  اأداين  “يعمل  ال�ست�سارية”: 
لقد  الأ���س��واق.  مع  لتتكيف  ن�ساطاته 

ال��ب��ي��ان��ات، ويخطط  دخ��ل جم��ال 
اأي�������س���ا لق���ت���ح���ام ���س��ن��اع��ة 

التكنولوجيا«. جدير بالذكر اأن 
لعملية  تعر�س  قد  كان  اأداين 

كما   ،1988 �سنة  اختطاف 
تاج  بفندق  متواجدا  ك��ان 

عندما  م��وم��ب��اي  يف  حم��ل 
وقع هجوم اإرهابي هناك 

�سنة 2008.
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يطلق �ملته  ييب � يس د� إدر�
وز �بالر�ئاسة ية لل�ف ب� ا� االنت�ن

وكاالت

بولية  للفوز  النتخابية  ديبي حملته  اإدري�س  الت�سادي  الرئي�س  اأطلق 
رئا�سية �ساد�سة، داعيا اإلى توحيد ال�سفوف بعد حظر احتجاجات معار�سة 

وتفريقها.
جتّمع  اأول  ديبي  بزعامة  الوطنية”  الإنقاذ  “حركة  نّظمت  وال�سبت 
انتخابي منذ انطاق احلمات النتخابية، وذلك يف ملعب مكتظ يف العا�سمة 

اإجنامينا.
ويحكم ديبي الباد منذ 30 عاما ويرّجح فوزه بولية رئا�سية �ساد�سة، 

وهو قال اإنه ينا�سل من اأجل الوحدة الوطنية.
وحّذر الرئي�س املنتهية وليته باأن “الدميوقراطية ل تعني الفو�سى”، 

م�سيفا “من يعتقدون اأنها تعني ذلك عليهم اأن يذهبوا اإلى مكان اآخر«.
حممد  بينهم  الرئا�سي،  ال�سباق  من  مر�سحني  ثاثة  خرج  واخلمي�س 
انتخابات  لإج��راء  مواتية  “غري  الأج��واء  اإن  قال  الذي  اإبراهيم  يو�سكو 

رئا�سية نزيهة و�سفافة«.
يف  للفوز  ال�ّساعني  املر�سحني  عدد  �ستة  اإل��ى  ينخف�س  وبان�سحابهم 
ال�ستحقاق املقرر اإجراوؤه يف 11 اأبريل، بينهم ديبي الذي يحكم الباد منذ 

العام 1990.
ويف الأ�سهر الأخرية حظرت ال�سلطات التظاهرات املطالبة بتنحيه ومت 

قمعها بعنف.
بدوره، ندد �سالح كيبزابو الذي �سحب تر�سيحه اخلمي�س، مبا اعتربه 
ال�سرطة  يف  عنا�سر  دهم  بعدما  ال�سيا�سية”،  لاأجواء  وا�سحة  “ع�سكرة 

واجلي�س منزل املعار�س يحيى ديلو دجريو لتوقيفه.
وقتلت خال عملية الدهم والدة ديلو وجنديان، وفق احلكومة، علما اأن 

حزب املعار�س اأ�سار اإلى مقتل خم�سة من اأفراد عائلته.
ومتّكن ديلو من الفرار، ولحقا اأبطلت املحكمة العليا تر�سيحه.

ية: ال مساواة �ف�ي  ب� 5 دول أورو�
ية يع الل�قا�ات.. وال�قمة ضرور� توز� �

وكاالت 

 دعت خم�س دول يف الحتاد الأوروبي، اإلى عقد قمة تناق�س ما اأ�سمته 
»التفاوت الكبري« يف توزيع لقاحات كورونا بني دول التكتل.

ت�سيكيا و�سلوفينيا وبلغاريا ولتفيا،  النم�سا وجمهورية  والدول هي: 
وفق “فران�س بر�س«. 

وكان امل�ست�سار النم�ساوي، �سيبا�ستيان كورتز، قال اجلمعة اإن بع�س 
لتلقي  اللقاحات  �سركات  �سرّية” مع  “عقودا  وقعت  تكون  قد  التكتل  دول 
الحتاد  م�ستوى  على  التفاقيات  مبوجب  لها  يحق  مما  اأك��رث  جرعات، 

الأوروبي.
وقال متحدث با�سم الحتاد الأوروبي اإن الأمر مروك للدول الأع�ساء 
اأو اأكرث من لقاح معني”، فيما قال م�سوؤول اآخر يف التكتل ال�سبت  اأقل  “لطلب 
خال  للمناق�سات  الأولى  النقطة  �سيكون  الوباء”  ملكافحة  “التن�سيق  اإن 

القمة القادمة، املقرر عقدها يف نهاية مار�س.
واجلمعة، اأر�سل كورتز ونظراوؤه الأربعة خطابا اإلى رئي�سة املفو�سية 
�سارل  الأوروب���ي  املجل�س  ورئي�س  ليني  دير  فون  اأور���س��ول  الأوروب��ي��ة 
مي�سال، قالوا فيه اإن “ت�سليم جرعات اللقاح من قبل �سركات الأدوية اإلى 

الدول الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي ل يتم تنفيذه على قدم امل�ساواة«.
ومفاقمة  خلق  ف�سيوا�سل  النظام،  هذا  تطبيق  ا�ستمر  :”اإذا  وتابعوا 
تفاوتات كبرية بني الدول الأع�ساء بحلول ال�سيف، حيث �سيتمكن البع�س 
�سيتخلف  بينما  قليلة  اأ�سابيع  غ�سون  يف  القطيع  مناعة  اإلى  الو�سول  من 

البع�س الآخر كثرًيا عن الركب«.
واأ�سافوا يف بيانهم: “لذا ندعوكم... لإجراء مناق�سة حول هذه امل�ساألة 

الهامة بني القادة يف اقرب وقت ممكن«.
“نقوم  وقال  تلقيها اخلطاب  الأوروبية  املفو�سية  با�سم  متحدث  واأّكد 

بدرا�سته و�سرند يف الوقت املنا�سب«.
توير  على  ال�سبت  بابي�س،  اأندريه  الت�سيكي،  ال��وزراء  رئي�س  وكتب 
اأنه حتى ت�سبح معدلت التلقيح مرتفعة مبا يكفي لكبح انت�سار الفريو�س 

حقا بني الدول الأع�ساء ح�سب عديد �سكانها«. الإمدادات  توزيع  “يجب 
واجلمعة، اعترب كورتز عقد بع�س الدول الأوروبية اتفاقيات اإ�سافية 

مع ال�سركات امل�سّنعة للقاحات مبثابة الت�سوق يف “بازار«.
من جهتها، رف�ست وزارة ال�سحة النم�ساوية اتهامات كورتز، موؤكدة 
عدد  بتحديد  ع�سو  دولة  لكل  ُي�سمح  باأنه  الأوروب��ي  الحتاد  ت�سريحات 

جرعات اللقاحات املختلفة التي ترغب يف �سرائها.
�ستيلينج  اإيني�س  النم�ساوية  ال�سحة  ل��وزارة  العامة  الأمينة  وقالت 
املفاو�سات كانت متوازنة و�سفافة  “هذه  اإن  العامة  الإذاعة  يف مقابلة مع 
للقاحات على  البطيء  باللوم يف طرحه  للغاية«. واألقى الحتاد الأوروبي 
م�ساكل الإمداد والت�سليم، ول يزال متخلًفا عن الوليات املتحدة  وبريطانيا 
من حيث الن�سبة املئوية لل�سكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من 

اللقاحات.

ية ألص�اب المصا�نع  � ا�ب ة ا�ت�ب زة: و�ق�ف عن
ييل المتضررة من العدوان اإلسرا�ئ�

غزة 

�سارك الع�سرات من اأ�سحاب امل�سانع والحتاد العام لل�سناعات 
باإعادة  للمطالبة  احتجاجية،  وقفة  يف  فيها،  والعاملني  الفل�سطينية 
احلروب  بفعل  ت�سررت  التي  ال�سناعية  املن�ساآت  وتعوي�س  اإعمار 

الإ�سرائيلية على قطاع غزة.
والقطاع  وال��ع��م��ال،  الفل�سطينية،  امل�سانع  ممثلو  وط��ال��ب 
احلكومة  الوقفة،  خال  عقد  �سحفي  موؤمتر  خال  غزة  يف  اخلا�س 
والأمم  املانحة  والدول  غزة،  يف  امل�سوؤولة  واجلهات  الفل�سطينية، 
القطاع  ومن�ساآت  م�سانع  لإنقاذ  العاجل  التدخل  ب�سرورة  املتحدة 
القت�سادية من النهيار الكامل من خال �سرف تعوي�ساتها املالية 

املراكمة جراء احلروب واحل�سار الإ�سرائيلي.
وغري  مبا�سر  خ�سائر  تكبد  غزة  يف  ال�سناعي  القطاع  اأن  واأكدوا 
 ،2000 العام  مبا�سرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولر منذ 
ب�سبب �سيا�سات الإهمال واحل�سار الإ�سرائيلي، واحلروب املتكررة 
على القطاع. واأ�سافوا اأن القطاع ال�سناعي يعاين من اإهمال حكومي 
ب�سبب  لاإغاق  ا�سطرت  للم�سانع  العظمى  والغالبية  مبا�سر، 
بالديون  منها  الباقي  اجلزء  غرق  فيما  التعوي�سات،  وغياب  الدمار 
على  احل�سول  حلني  البنوك  من  لا�ستدانة  اأ�سحابها  ا�سطرار  مع 

التعوي�س، مما ت�سبب بدخولهم لل�سجون.
واأو�شحوا اأّن م�شاهمة القطاع ال�شناعي يف الن�شاط االقت�شادي 
من  اأك��رث  الحتال  تدمري  بعد  كبري  ب�سكل  انخف�ست  غزة  لقطاع 
2000 من�ساأة اقت�سادية، دون اأن حت�سل على اأي تعوي�سات، وهو 
من  باملئة   23 من  اأقل  اإلى  القطاع  هذا  عمل  انخفا�س  يف  ت�سبب  ما 

طاقته الإنتاجية.
تعوي�سات  ب�سرف  الإ���س��راع  ���س��رورة  على  احلايك  و���س��دوا 
املن�ساآت املت�سررة ملا ترتب على ذلك من رفع يف ن�سب البطالة والفقر 
اأن املن�ساآت القت�سادية  اإلى  األف عامل، لفتاً   50 من خال ت�سريد 
له  ال�سديد جراء احل�سار، وما تعر�ست  ال�سعف  يف غزة تعاين من 
 ،2008( القطاع  على  الثاثة  الإ�سرائيلية  احلروب  يف  عدوان  من 

.)2014  ،2012

واشنطن

دع��ا وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي اأن��ت��وين 
الأ���س��وات  »ا���س��ط��ه��اد  اإن��ه��اء  اإل���ى  بلينكن 
 200 نحو  اعتقال  بعد  رو�سيا  يف  امل�ستقلة« 

م�سارك يف منتدى للمعار�سة يف مو�سكو.
“نحن ندعو اإلى  وكتب بلينكن على توير 

و�سع حد ل�سطهاد الأ�سوات امل�ستقلة«.
الرو�سية  الداخلية  وزارة  قالت  قد  وكانت 

عدة  بينهم   200 نحو  اعتقلت  ال�سرطة  اإن 
اجتماع  خال  باملعار�سة  ب��ارزة  �سخ�سيات 
�سيا�سيني م�ستقلني ومعار�سني يف مو�سكو يوم 

ال�سبت.
على  حملة  و���س��ط  الع��ت��ق��الت  ج���اءت 
اع��ت��ق��ال و�سجن  ب��ع��د  ال��ك��رم��ل��ني  م��ع��ار���س��ي 
األيك�سي نافالني الذي عاد  ال�سيا�سي املعار�س 
اإلى رو�سيا يف يناير كانون الثاين بعد عاجه من 

الت�سمم يف هجوم بغاز اأع�ساب يف �سيبرييا.

وق���ال اأن���دري���ه ب��ي��ف��وف��اروف ال���ذي نظم 
الأحد  ُي�ستاأنف  اأن  مقررا  كان  الذي  الجتماع 
ملحطة �سدى مو�سكو الإذاعية اإن املنتدى كان 
جتمعا لأع�ساء يف املجال�س البلدية يف خمتلف 

اأنحاء رو�سيا.
وبيفوفاروف مدير تنفيذي ملنظمة “رو�سيا 
لها  مقرا  بريطانيا  من  تتخذ  التي  املنفتحة” 
املنفي  ال�سابق  النفط  قطب  اأ�س�سها  والتي 
واملعار�س للكرملني ميخائيل خودوركوف�سكي.

ين يف عشرات المعارض� تو�ق� يا إل�نهاء االضطهاد �بعد � تدعو روس� واشنطن �

ية  يل �بالمسؤول� يتهم إسرا�ئ� ن�ي � يرا� م��قق إ�
يات ينة �او� � وم عى س�ف عن ه�ب

القاهرة

امل��وؤمت��ر  فعاليات  ال��ق��اه��رة  يف  انطلقت 
لل�سوؤون  الأعلى  للمجل�س  والثاثني  احلادي 
والثقافات،  الأدي��ان  ح��وار  حول  الإ�سامية 
�سخ�سية  �سبعون  املوؤمتر  يف  ي�سارك  حيث 
من قادة الفكر وعلماء الدين واملفتني ووزراء 

الأوقاف من خم�س وثاثني دولة.
جمابهة  اإل��ى  جل�سته  يف  امل��وؤمت��ر  ودع��ا 

التعاي�س،  قيم  وتعزيز  والتطرف،  الكراهية 
اأو العنف، ون�سر  ال�سدام  اإلى  ونبذ ما يدعو 

ال�سام واملحبة بني �سعوب العامل.
على  التاأكيد  امل�ساركني  كلمات  وج��ددت 
قيم الت�سامح والتعاي�س يف الإ�سام وتطرقت 
تر�سم  املحاور  وهذه  اخلطاب،  جتديد  مللف 
�سورة مبدئية ملا هو مرتقب يف ختام املوؤمتر 
على  امل�����س��ارك��ون  اأك���د  كما  تو�سيات.  م��ن 
احلوار  مبادئ  توطني  على  العمل  �سرورة 

البّناء، وحماية الفكر والثقافات من حماولت 
مغلوطة  اأفكار  من  الت�سويه  اأو  الختطاف، 
وم�سروعات منحرفة. ويبحث املوؤمتر مفهوم 
مكافحة  يف  واأث���ره  وغاياته  البناء  احل��وار 
الإرهاب و�سنع ال�سام. حيث تطرح جل�سات 
مناق�سات  حتمل  بحثية  اأوراق����ا  امل��وؤمت��ر 
واأهميته  احل��وار  مفهوم  ح��ول  م�ستفي�سة 
تلك  خا�سة  املجتمعات  على  واأثره  وغاياته 

التي اأنهكتها ال�سراعات.

يان �ف�ي ال�قاهرة تمر �وار األد� يات مؤ� ا�نطاق �فعال�

ين �بمطارات  اع عدد المسا�فر� ت�ف ار�
يركا ألعى مستوى منذ 2020 أم�

وكاالت 

فح�ست  اإنها  املتحدة،  بالوليات  النقل  و�سائل  اأمن  اإدارة  قالت 
اجلمعة. اأم�س  الأمريكية  باملطارات  م�سافر  مليون   1.375

وميثل هذا اأعلى عدد مت فح�سه منذ 15 مار�س 2020، مع بدء 
انتعا�س حركة ال�سفر اجلوي بعد تراجعها نتيجة جائحة كورونا.

وت�سبب مر�س كوفيد19- يف اإحلاق �سرر بالغ على الطلب على 
ال�سفر اجلوي، حيث انخف�س الطلب على �سركات الطريان الأمريكية 
بن�سبة 60 يف املئة يف 2020 وانخف�س بن�سبة 63 يف املئة يف يناير.

الطلب  بداأ  تطعيمهم  يتم  الذين  الأمريكيني  عدد  تزايد  مع  ولكن 
واحلجوزات �سلفا يف الرتفاع يف الأ�سابيع الأخرية.

ومع ذلك، كانت الأعداد امل�سجلة اأم�س اجلمعة منخف�سة بن�سبة 
38 يف املئة عن م�ستويامتا قبل كوفيد19-.

ويقول الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإنه �سيكون من ال�سعب على 
الوليات املتحدة الو�سول اإلى مناعة القطيع، اأي تطعيم 75 باملئة 
على الأقل من ال�سكان للوقاية من فريو�س كورونا، بحلول نهاية هذا 
اأول  خال  اأمريكي  مليون   100 تطعيم  اإلى  بايدن  ويطمح  ال�سيف. 

يوم من عمر اإدارته، وهي مهلة تنتهي يوم 29 اإبريل.  100

يا؟ ي�ب� ي�بة �ف�ي ل� ب� يكون م�قر �كومة الد� ين س� أ�
طرابلس

ت�سّلم رئي�س حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبداحلميد الدبيبة، 
من  جمموعة  عقد  حيث  بطرابل�س،  ال��وزراء  جمل�س  ديوان  ال�سبت، 

الجتماعات داخله.
فاإن  ال��وزراء،  جمل�س  لرئي�س  الإعامي  للمكتب  بيان  وبح�سب 
الدبيبة عقد اجتماعا مع مديري الدارات واملكاتب بالديوان لو�سع 

خطة عمل للتن�سيق بني وزراء حكومة الوحدة الوطنية.
“�سكاي  ملوقع  الليبية  احلكومة  من  مقّرب  مطلع  م�سدر  واأك��د 
بعينها  مدينة  عن  تعلن  لن  اجلديدة  احلكومة  اأن  عربية”،  نيوز 
واأنه  لها،  رئي�سيا  مقرا  وتكون  ال��وزراء،  جمل�س  رئا�سة  ل�ست�سافة 

جرى اتفاق على اأن يوزع عمل احلكومة على عدة مدن ليبية.
واأ�ساف امل�سدر، اأنه كان هناك اجتاه �سائد باأن ت�ست�سيف مدينة 
�سرت اجتماعات احلكومة نظرا ملوقعها ال�سراتيجي وكونها موؤمنة 
اأن فقر املباين احلكومية  اإل  بعيدا عن �سيطرة املرتزقة وامللي�سيات، 
داع�س  تنظيم  على  احلرب  اأثناء   2015 يف  التحية  بنيتها  وتدمري 

الإرهابي، قد مينع عمل احلكومة بداخلها ب�سكل كامل.
اأن عمل احلكومة �سيكون مق�سما بني العا�سمة  واأو�سح امل�سدر 
وزراء،  و6  احلكومة  رئي�س  بها  �سيتواجد  حيث  طرابل�س  الليبية 
اأن  �سعوبة  اإلى  م�سريا  بنغازي،  اأو  طربق  ومدينة  �سرت  ومدينة 

يجتمع عمل الوزارات يف مدينة واحدة خال الفرة القادمة.
التوافق على فكرة تق�سيم عمل احلكومة  اأن  اإلى  واأ�سار امل�سدر 
يف اأكرث من مدينة قد يكون مرهقا بع�س ال�سيء على احلكومة، ولكنه 
على  احلكومة  وي�ساعد  الأط��راف،  كافة  من  كبريا  ترحيبا  �سيلقى 

العمل على الأر�س يف كافة اأنحاء ليبيا.
واعترب املحلل ال�سيا�سي معاذ الثليب يف ت�سريحات ملوقع “�سكاي 
يف  الن�سب  واأن��ه  فعال،  �سيكون  املقرح  هذا  اأن  عربية”،  نيوز 
املرحلة القادمة. واأ�ساف الثليب اأن م�سكلة �سرت الوحيدة هي تاأثر 
ال�سنوات  يف  بها  مرت  التي  الأمنية  الأو�ساع  ب�سبب  التحتية  البنية 

القادمة، لفتا اإلى اأن املبنى الوحيد املوؤهل هو جممع القاعات.
عمل  يف  اتباعها  املتوقع  التق�سيم  طريقة  اأن  اإلى  الثليب  واأ�سار 
احلكومة اأعد لها الدبيبة يف وقت �سابق عندما �سّرح قائا اإنه اختار 
اأع�ساء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، وي�ستطيعون العمل من 
عائقا  �ستقف  الأمنية  الرتيبات  اأن  على  و�سدد  ليبيا.  يف  مدينة  اأي 
بع�س ال�سيء اأمام العمل احلكومي يف اأي مدينة، لكن تق�سيم العمل قد 

يعطي انطباعا اإيجابيا باأن احلكومة �ستعمل ل�سالح جميع الليبيني.
فكرة  اأن  الباروين  �سلطان  الليبي  ال�سحفي  اأو�سح  جانبه  ومن 
تق�سيم العمل على اأكرث من منطقة يحمل ر�سائل اإيجابية للمواطنني، 
بتوحيد  ليبيا  الذي حتقق موؤخرا يف  ال�سيا�سي  �سيكمل الجناز  واأنه 

كافة املوؤ�س�سات.
تخدم  الباد  م�ستوى  على  حكومية  موؤ�س�سات  هناك  اأن  واأو�سح 
هذه الفكرة، م�سريا اإلى اأن املقر الرئي�سي ملوؤ�س�سة النفط متواجد يف 
خارج  متواجدة  املركزية  املباين  بع�س  اأن  عن  ف�سا  بنغازي  مدينة 

العا�سمة الليبية طرابل�س.
6 وزراء دولة يف  وبنّي اأن تواجد رئي�س احلكومة اجلديد ومعه 
العا�سمة طرابل�س والباقي موزع على املدن الليبية، اأمر اإيجابي اأكرث 

ما هو �سلبي، واأن طريقة التق�سيم هذه �ست�سهل من عمل احلكومة.

طهران

حمقق  عن  اإيرانية  اإعام  و�سائل  نقلت 
اإيراين زعمه اأن اإ�سرائيل تقف على الأرجح 
وراء الهجوم الذي وقع يف البحر املتو�سط 
ب�سفينة  اأ�سرارا  واأحلق  املا�سي  الأ�سبوع 

حاويات اإيرانية.
احل��اوي��ات  �سفينة  اإن  اإي���ران  وق��ال��ت 
ت�سببت  متفجرة  ب�سحنة  اأ�سيبت  �سهركرد 
يف ن�سوب حريق �سغري لكن مل ي�سب اأحد 
على ظهرها. وقال م�سدران اأمنيان بحريان 
ا�ستهداف  اإل��ى  ت�سري  الأولية  الدلئل  اإن 

ال�سفينة عمدا من م�سدر جمهول.
الر�سمية  �سبه  نيوز  نور  وكالة  ونقلت 
عن ع�سو مل تذكر ا�سمه يف الفريق الإيراين 
بالقول  زع��م��ه  ال��واق��ع��ة  يف  يحقق  ال���ذي 
والطريقة  اجلغرايف  املوقع  اإلى  “بالنظر 
اأح��د  ف��اإن  ال�سفينة  بها  ا�ستهدفت  التي 
العملية  ه��ذه  اأن  هو  القوية  الحتمالت 

نفذتها اإ�سرائيل«.
بيني  الإ�سرائيلي  الدفاع  وزير  وامتنع 

غانت�س عن التعليق مبا�سرة على احلادث، 
اأ�سلحة  بانتظام  تر�سل  اإيران  اإن  قال  لكنه 
البحر  طريق  عن  املنطقة  يف  وكائها  اإلى 
واجلو والرب وهي عمليات ل بد واأن متنعها 

اإ�سرائيل.
وقال غانت�س “نحبط اإمدادات الأ�سلحة 
العمليات  بتطوير  تتعلق  اأخ��رى  واأ�سياء 

والإمكانات الع�سكرية جوا وبحرا وبرا«.
املتحدث  زاده  خطيب  �سعيد  وق���ال 
با�سم وزارة اخلارجية الإيرانية ل�سبت اإن 
“يف  تخريبي  هجوم  وقوع  اأكدت  التقارير 

انتهاك وا�سح للقانون الدويل«.
عنه  الر�سمية  الإع��ام  و�سائل  ونقلت 
قوله “اإجراءات حتديد مرتكبي هذا العمل 
التخريبي على جدول اأعمالنا” - على حد 

تعبريه.
وقال املحقق اإن مقذوفات متفجرة رمبا 
اأطلقت من طائرة م�سرية اأ�سابت عددا من 

احلاويات على �سطح ال�سفينة.
وقالت �سركة املاحة البحرية الإيرانية 
قانونيا  اإجراء  �ستتخذ  اإنها  اجلمعة  اأم�س 

لتحديد هوية منفذي الهجوم.
وج���اء احل����ادث ب��ع��د اأ���س��ب��وع��ني من 
تعر�س �سفينة اإ�سرائيلية لتفجري يف خليج 
اإل  الفور،  على  ال�سبب  يت�سح  ومل  عمان. 
اأن م�سوؤول دفاعيا اأمريكيا قال اإن التفجري 
اأحدث ثقوبا يف ج�سم ال�سفينة من اجلانبني. 
وراء  بالوقوف  اإي��ران  اإ�سرائيل  واتهمت 

التفجري وهو ما نفته طهران.
وذكرت �سحيفة وول �سريت جورنال 
ما  ا�ستهدفت  اإ�سرائيل  اأن  اخلمي�س  يوم 
�سوريا  اإلى  متجهة  �سفينة   12 عن  يقل  ل 
اأن  خ�سية  اإيرانيا  نفطا  الغالب  يف  وحتمل 
ال�سرق  يف  الإره���اب  النفط  اأرب���اح  مت��ول 

الأو�سط.
عن  اإ�سرائيليون  م�سوؤولون  وامتنع 
ال��ذي  ال�سحيفة،  تقرير  على  التعليق 
واإقليميني،  اأمريكيني  مب�سوؤولني  ا�ست�سهد 
اإدارة  فيه  تراجع  ال��ذي  الوقت  يف  وج��اء 
ال�سيا�سة  بايدن  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س 
من  تعليق  ي�سدر  ومل  ب��اإي��ران.  املتعلقة 

ال�سفارة الأمريكية يف اإ�سرائيل.

القادمة، 
أ�اأ�أ� و

احلكومة 
اء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، وي�ستطيعون العمل من ساء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، وي�ستطيعون العمل من ساء حكومة تتفق عليهم جميع الأطراف، وي�ستطيعون العمل من  أع�اأع�سأع�سأع�

و� ليبيا.  يف  مدينة  و�أي  ليبيا.  يف  مدينة  و�اأي  ليبيا.  يف  مدينة  أي 
سبع�سبع�س

يعطي انطباعا 
جانبه  ومن 

تق�سيم العمل على 
ا �سيكمل  اأنه  �سيكمل  ااأنه  �سيكمل  أنه  و

كافة امل
أو�اأو�أو� و

هذه الفكرة، م�
ف� بنغازي  مدينة 

سالعا�سالعا�س
وب
سالعا�سالعا�س

ما هو �سلبي، و
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عّمان 

�سارك اأمني عام منتدى الفكر العربي وع�سو جمل�س 
الجتماعية  وال�ست�سارات  للبحوث  لندن  مركز  اإدارة 
الدكتور حممد اأبو حّمور يف ندوة علمية دولية عقدها 
العمراين  التخطيط  كلية  يف  الإقليمي  التخطيط  ق�سم 
للبحوث  لندن  مركز  مع  بالتعاون  الكوفة  جامعة   –
»اخلريطة  بعنوان  الجتماعية،  وال���س��ت�����س��ارات 
ال�سحية الإقليمية كدليل تخطيطي يف اإدارة الأزمات«.

تطرقت  امل��ن��ت��دى،  ع��ن  �سحفي  ل��ب��ي��ان  ووف��ق��ا 
هي:  حم��اور،  اأربعة  اإلى  اأخ��ريا،  عقدت  التي  الندوة 
التقنيات والنظم الرقمية يف التحليل املكاين، التخطيط 
ال�سراتيجي واإدارة الأزمات، تخطيط املدن والأقاليم 
ولفت  التخطيط.  يف  والبتكار  التكنولوجيا  ال�سحية، 
الدكتور اأبوحّمور، بح�سب البيان، اإلى اأهمية اخلريطة 
باعتبارها  الأزم���ات،  اإدارة  يف  الإقليمية  ال�سحية 
تفعيًا مهماً ملختلف املقومات العمرانية والجتماعية 
يف  والإداري��ة  والتكنولوجية  والعلمية  والقت�سادية 
التعامل مع متطلبات مواجهة جائحة كورونا يف جمال 

الأو�ساع ال�سحية، وعمق تاأثريها وت�سعباتها. 
اإطار  بناء  اإلى  احلاجة  اإّن   : قال  ال�سدد  هذا  ويف 
متنوعة  اإقليمية  تعاون  مل�سارات  ممنهج  تخطيطي 

تنبع من حتمية النفتاح على اأفكار بع�سنا البع�س، 
والذي اأّكدت اجلائحة اأهميته؛ اإذ اإن الت�سريع يف 

ملجتمعاتنا  كفاءة  ذات  �سحية  خدمات  اتخاذ 
ي�سمن تقوية قدرتها يف احلفاظ على الإن�سان، 

فهو اأ�سا�س التقدم والتطور والنهو�س. 
باعتباره  الإقليمي  العمل  دور  اأن  واأك��د 

خطوة مهمة نحو التعاون والعمل الدويل الهادف 
اآثارها،  من  والتعايف  اجلائحة  على  التغلب  اإلى 

معزل  يف  العامل  ودول  حتقيقه  ميكن  ل  وال��ذي 
اإلى  لفتا  البع�س،  بع�سها  عن 

لقاحات  �سرورة توفري 
فريو�س كورونا ب�سكل 
ك��اٍف وع��ادل جلميع 

ال�������دول، خ��ا���س��ة 
ذات  ال�����������دول 
الدخل املنخف�س 

واملتو�سط، 
وت���ل���ك ال��ت��ي 

ت����ع����اين م��ن 
املديونية. 

ية دور  يؤكد أهم� كر العر�ب�ي � ين عام منتدى ال�ف أم�
ا�ئ�ة كورو�نا لب عى �ب يم�ي للتعف العمل اإل�قل�

ية ص� م�اضرة �ول �قا�نون األ�وال الش�ن
   جرش 

قانون   “ بعنوان  حما�سره  والثقافة  للفكر  الو�سطية  منتدى  اق��ام   
على  املقبلني  ال�سباب  لفئه   ) زووم   ( تطبيق  عرب  ال�سخ�سية”،  الحوال 

الزواج، مب�ساركة 22 �سابا و�سابة، مبنا�سبة مئوية الدولة الردنية.
واأكد رئي�س ق�سم الدرا�سات وال�ست�سارات يف املنتدى العاملي للو�سطية 
الدكتور زيد املحي�سن اأهميه هذه اللقاءات و�سرورة التوا�سل مع ال�سباب 
الدكتورة �سهام بني م�سطفى  القانونية  يف ظل جائحه كورونا. وحتدثت 
ال�سباب  تثقيف  اهمية  موؤكدة  واجتماعية،  قانونية  حم��اور  عدة  حول 
بخ�سو�س قانون الأحوال ال�سخ�سية. بدورها تناولت رئي�سة جلنة املراأة 
و�سوؤون الأ�سرة يف جمل�س حمافظة جر�س الدكتورة هند ال�سروقي اأهمية 
برامج الرعاية النف�سية والجتماعية لأفراد املجتمع وتعزيز دور الإر�ساد 

النف�سي يف ظل جائحة كورونا.

ية الدولة   �ندوة �ف�ي ساكب �ول مئو�
   جرش 

بناة  الها�سميون   “ بعنوان  حواريه  ندوه  �ساكب  �سباب  مركز  نظم   
 24  -  18 من  العمرية  للفئة  “زووم”  تطبق  خال  من   “ وجمد  نه�سة 
عاما، ومب�ساركة 20 �سابا. وقال املحا�سر مالك عيا�سرة اإن امللك عبداهلل 
عام  الردن  �سرق  امارة  واأ�س�س  ال�ستقال  م�سرية  قاد  من  هو  املوؤ�س�س 
1921 ويف عام 1946 مت اعان ا�ستقال الردن حتت ا�سم اململكة الردنية 
الها�سمية بدل من امارة �سرق الردن ويف نف�س العام بويع ملك د�ستوريا 
على الباد ،حتى عام 1951 حيث ا�ست�سهد امللك املوؤ�س�س، ثم ت�سلم جالة 
به  املعمول  الردين  الد�ستور  و�سع  حيث  الد�ستورية  �سلطاته  طال  امللك 

حاليا ويف عام 1953 ت�سلم جالة امللك احل�سني مقاليد احلكم.
اأن ال�سعب الأردين ي�سعر بالفتخار والعتزاز عندما ير�سم  وا�ساف، 
احل�سني  امللك  جالة  وا�ستمر  والزدهار  التقدم  نحو  طريقهم  الها�سميون 
 ،1999 عام  يف  العلى  الرفيق  الى  رحل  ان  الى  احلكم  يف  ثراه  اهلل  طيب 
وعمل   ، الد�ستورية  �سلطاته  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك  ت�سلم  حيث 
على حتقيق الدميقراطية وتنمية املوارد القت�سادية والجتماعية بهدف 

حت�سني حياة املواطن الأردين.

 ا�نطاق المر�لة السادسة من 
ت�ي �بر�نامج مهارا�

 عجلون 

 اأطلقت مديرية �سباب حمافظة عجلون، عرب تطبيق »زووم«، فعاليات 
الدكتور  ال�سباب  مدير  وقال  »مهاراتي«.  برنامج  من  ال�ساد�سة  املرحلة 
يف  ال�سبابية  املراكز  خال  من  �سينفذ  الذي  الربنامج،  اإن  العقيلي  حمزه 
ال�سباب  قدرات  ورفع  تنمية  اإلى  يهدف  “زووم”،  تقنيات  عرب  املحافظة 
من خال مهارات احلياة الأ�سا�سية واكت�ساب عدد من املهارات الدراكية 
الذات  وتقدير  ال�سخ�سية  وتنمية  املالية  الثقافة  ون�سر  امل�سرك  والعمل 

والريا�سة من اأجل ال�سام . 
طرق  حول  �سحية  توعوية  ور�سة  على  الفتتاح  فعاليات  وا�ستملت 
/مركز  ال�سحة  مديرية  مع  بالتعاون  والأ�سنان  الفم  ب�سحة  العناية 
المري احل�سن ال�سامل بكفرجنة وجلنة �سحة املجتمع،ت�سمنت التعريف 
باملمار�سات ال�سحية لنظافة الفم والأ�سنان . كما نظم مركز �سابات عبني 
 20 مب�ساركة   ،“ الأطفال  عمالة  “خماطر  حول  حوارية  جل�سة  عبلني 
�سابة، اأ�سار فيها املحا�سر املحامي �سفيان املومني اإلى اأن عمالة الطفال 
تعيق تطور قدرات الأطفال وحرمانهم من احل�سول على التعليم والتمتع 
بالطفولة، اإ�سافة اإلى خطر تعر�سهم لا�سابات خ�سو�سا يف املهن ال�سعبة 

كالبناء والنجارة واملقاهي.

كهر�باء معان تتعامل مع 64 عطا 
يدة ياح الشد� س�ب�بتها الر�

 معان 

 قال مدير �سركة توزيع كهرباء معان املهند�س عبداللطيف كري�سان؛ اإنه 
جرى التعامل مع 64 عطا فنيا على �سبكات ال�سغط املتو�سط واملنخف�س 
ال�سديدة  الرياح  �سببتها  اأم�س اجلمعة  معان  مناطق حمافظة  من  عدد  يف 

التي �سهدتها املحافظة.
مت  اأن��ه  )ب��را(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  كري�سان  املهند�س  واأ�ساف 
اإ�ساح جميع الأعطال التي �سببتها الرياح، مبينا اأن 10 فرق فنية تولت 
عملية الك�سف عن الأعطال ومعاينتها واإ�ساحها خال 24 �ساعة املا�سية .

مناطق  يف  املتو�سط  ال�سغط  �سبكات  على  وقعت  اأعطال   4 اأن  وبني 
املريغة وراأ�س النقب، والطاحونة، واملنطقة الع�سكرية اجلنوبية، واأنه مت 
اإ�ساحها خال فرة قيا�سية،لفتا اإلى مت التعامل اي�سا مع 60 عطا فرديا 
اإذ ت�سبب  على جهة ال�سغط املنخف�س واملتعلق بامل�سركني واإ�ساحها، 

تطاير الأج�سام املعدنية بتعطيل كوابل امل�سركني.

ل  ي�ت�ف ة � ر�ن�ب  مركز شا�بات ك�ف
يوم المرأة ية الدولة و� �بمئو�

   عجلون 

احتفل مركز �سابات كفرجنة بالتعاون مع مبادرة حمربة وعرب تطبيق 
. العاملي  املراأة  ويوم  الردنية  الدولة  مئوية  “زووم” مبنا�سبة 

وا�سارت رئي�سة املركز مها عناب الى ان الحتفال مبئوية الدولة توؤكد 
اإرادة الها�سميني وعزميتهم القوية للم�سي يف بناء الأردن ورفعته وال�سري 
وتقدير  املراأة  احرام  �سرورة  على  مبينة  النبيلة،  والقيم  اخلطى  على 

اإجنازاتها يف املجالت القت�سادية وال�سيا�سية والجتماعية.
وقّدمت رئي�سة مبادرة حمربة حواء ال�ساعرة �سايل الزغول حما�سرة 
حقوق  ان  الى  م�سرية  املجتمع،  يف  امل��راأة  واأهمية  دور  عن  فيها  حتّدثت 
املراأة لي�ست بالأمر الجتماعي اجلديد علينا بل اأن الإ�سام كفل لها كل هذه 
احلقوق. وبينت الزغول دور القيادة الها�سمية يف دعم م�سرية املراأة منذ 

تاأ�سي�س الدولة الأردنية وما و�سلت اإليه من مواقع وتقلد للمنا�سب.

يات  ين متو�فر �بكم� �  ص�ة ار�بد:االكس�ب
ة يات الم�ا�فطن � ية �ف�ي مستش�ف كا�ف�

   اربد 

توفر  ال�سياب  ريا�س  الدكتور  اربد  حمافظة  �سحة  مديرية  مدير  اأكد 
ال�سياب  وق��ال  املحافظة.  م�ست�سفيات  جميع  يف  كاف  ب�سكل  الك�سجني 
لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، عقب جولة على م�ست�سفيات املحافظة التي 
ت�ستقبل حالت كورونا، بح�سور نائب حمافظة ومت�سرف الق�سبة قبان 
املر�سى  ل�ستقبال  تامة  ب�سكل  م�ستعدة  امل�ست�سفيات  جميع  اإن  ال�سريف 
من  وكافية  كبرية  كميات  توفر  ذلك  يف  مبا  نوع  اأي  من  نق�سا  ت�سكو  ول 
الك�سجني. واأو�سح ال�سياب اأن النظام ال�سحي املتبع فيما يت�سل بتوفر 
الك�سجني اأثناء ظهور فريو�س كورونا وما قبلها يجري التاأكد منه دوريا 
وب�سكل يومي من قبل جلان فنية متخ�س�سة وجترى عملية التزويد عندما 

ت�سل كميات الك�سجني املتوفرة اإلى 50 باملئة من حجمها الكامل.
اأن حجم كميات الك�سجني املتوفرة يف م�ست�سفيات اربد، والتي  وبني 
كافيا  احتياطا  ت�سكل  لر  األ��ف   120 عن  تزيد  كورونا،  ح��الت  ت�ستقبل 
لأ�سابيع مقبلة، م�سريا اإلى وجود جلنة تفتي�س دائمة، مكونة من مهند�س 
املتوفرة  الك�سجني  كميات  على  بالك�سف  يوميا  تقوم  وفنيني،  وطبيب 

والتاأكد من مدى كفايتها على مدى 24 �ساعة.

يلة � تماع�ي �ف�ي الط�ف   �اضنة لا�بتكار اال�ب
الطفيلة 

الجتماعي  البتكار  م�سروع »حا�سنات  القائمون على  ال�سركاء  اأن�ساأ 
ال�سباب،  ووزارة  اليوني�سف  ومنظمة  الأردن  نهر  موؤ�س�سة  من  املتنقلة« 
لتمكني  الجتماعي  البتكار  حا�سنة  النموذجي،  الطفيلة  �سباب  مركز  يف 
ال�سباب عرب مبادرات ريادية وجمتمعية مبتكرة تعزز قدراتهم ودورهم 
يف عملية النمو القت�سادي والجتماعي. واطلع فريق ميثل موؤ�س�سة نهر 
الأردن واليوني�سف ووزارة ال�سباب على التجهيزات واملعدات التدريبية 
�ستقدمها  التي  لإطاق اخلدمات  توفريها يف احلا�سنة متهيدا  التي جرى 
النموذجي  الطفيلة  �سباب  مركز  مدير  وبني  الطفيلة.  يف  ال�سبابي  للقطاع 
لل�سباب واليافعني يف  لتوفري فر�س  اإن�ساء احلا�سنة جاء  اأن  البدور  عبد 
حمافظة الطفيلة لتطوير م�ساريع ريادية جمتمعية توظف تقنيات مبتكرة 
ظل  يف  ُبعد  عن  التعلم  عملية  يف  ال�ستمرار  من  متكينهم  جانب  اإلى  لهم، 

ظروف جائحة فريو�س كورونا.
امل�ستلزمات  بجميع  املجهزة  احلا�سنة  ه��ذه  اإن�ساء  اأن  اإل��ى  ولفت 
اتفاقية  �سمن  ياأتي  املن�سورة،  مبنطقة  ال�سباب  مركز  مقر  يف  التدريبية 
تعاون وقعت بني وزارة ال�سباب وموؤ�س�سة نهر الأردن، يف وقت �سيجري 
بع�س  يف  ال�سباب  بتمكني  تعنى  م�سركة  �سبابية  ب��رام��ج  تنفيذ  فيه 
القطاعات، جلهة م�ساعدهم على تنمية و�سقل مهاراتهم، وتعزيز الإنتاجية 

لل�سباب لنقلها داخل حمافظاتهم.

سنا البع�سنا البع�س،  نا البع�سنا البع�س أفكار بع�اأفكار بع�سأفكار بع�سأفكار بع� تنبع من حتمية النفتاح على 
إن الت�سريع يف اإن الت�سريع يف إن الت�سريع يف  إذ اإذ اإذ  أهميته؛ اأهميته؛ أهميته؛  أكاأّكأّكدت اجلائحة أكدت اجلائحة أّكدت اجلائحة  والذي 

ملجتمعاتنا  كفاءة  ذات  ملجتمعاتنا سحية  كفاءة  ذات  ملجتمعاتنا سحية  كفاءة  ذات  حية  � خدمات  �ساتخاذ  خدمات  ساتخاذ 
من تقوية قدرتها يف احلفاظ على الإن�سان، سمن تقوية قدرتها يف احلفاظ على الإن�سان، سمن تقوية قدرتها يف احلفاظ على الإن�سان،  سي�سي�

أ�سا�س التقدم والتطور والنهو�اأ�سا�س التقدم والتطور والنهو�سأ�سا�س التقدم والتطور والنهو�سأ�سا�س التقدم والتطور والنهو�س.  فهو 
باعتباره  الإقليمي  العمل  دور  باعتباره أن  الإقليمي  العمل  دور  باعتباره اأن  الإقليمي  العمل  دور  أن  أك��د اأك��د أك��د  و

خطوة مهمة نحو التعاون والعمل الدويل الهادف 
آثارها، اآثارها، آثارها،  من  والتعايف  اجلائحة  على  التغلب  إلى 

معزل  يف  العامل  ودول  حتقيقه  ميكن  ل  وال��ذي 
إلى اإلى اإلى  لفتا  البع�س،  البع�سها  سها  البع�س البع�سها  ها  بع� بع�سعن  سعن 

لقاحات  لقاحات سرورة توفري  لقاحات سرورة توفري  رورة توفري 
كل سكل سكل  سفريو�س كورونا ب�سفريو�س كورونا ب�
ك��اٍف وع��ادل جلميع 

��ة س��ة س��ة  سال�������دول، خ��ا���سال�������دول، خ��ا���
ذات  ال�����������دول 

سالدخل املنخف�سالدخل املنخف�س
واملتو�سط، 

وت���ل���ك ال��ت��ي 
ت����ع����اين م��ن 

املديونية. 

مع ار�بد عمان �بس�بب  ا�ن�قة �بم�ب أزمة �ن
ين يض السعة واضراب السا�ئ�ق� � �ف ت�ن �

 السلط 

حمافظة  يف  املجتمعية  القيادات  طالبت 
يف  املق�سرين  حما�سبة  ب�سرورة  البلقاء 
حادثة م�ست�سفى ال�سلط التي ادت الى وفاة 

7 ا�سخا�س .
وا����س���اروا يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
الردن���ي���ة )ب����را( اإل���ى ���س��رورة اإع���ادة 
ب�سكل  ال�����س��ل��ط  م�ست�سفى  م��ل��ف  تقييم 
الطبية  ال��ك��وادر  م��ن  ،واحتياجاته  كامل 
والتمري�سية و�سد كافة النواق�س التي يعاين 

منها امل�ست�سفى منذ افتتاحه .
الدكتور  ال�سبق  ال��وزراء  رئي�س  وقال 
عبداهلل الن�سور “ اننا نحت�سب الذين ارتقوا 
الى ال�سماء �سهداء لأنه تكالب عليهم الوباء 
والهمال والتق�سري” م�سيفا ان جالة امللك 
راأ���س  على  وك��ان  ال  باحلادثة  علم  اأن  ما 
احلدث كما عودنا دائما كون حياة املواطن 

و�سحته من اأولى اأولويات جالته .
ان  يجب   “ الن�سور  الدكتور  واأ���س��اف 
لي�س  و�ساما  ع��ادل  حتقيقا  هناك  يكون 
فقط لإيقاع العقوبة رغم اهمية ذلك، وامنا 

ل�ستنتاج العرب لتخاذ الإجراءات املنا�سبة 
لتايف تكرار مثل هذه احلوادث لي�س فقط يف 

القطاع ال�سحي بل بكل القطاعات«.
وا�سار الى اأن هناك اجماعا وطنيا يبداأ 
الق�سور  اإدان���ة  على  اجلالة  �ساحب  من 
الت�سامح مع اي مق�سر  له وعدم  والت�سدي 

يف اي قطاع . 
احلمود  م���روان  ال�سابق  العني  وق��ال 
ن��اجت ع��ن تق�سري  امل���وؤمل  اإن ه��ذا احل���ادث 
امللك  جالة  زي��ارة  ولكن  وا�سح،  واهمال 
كبري  اأثر  لها  كان  للم�ست�سفى  الثاين  اهلل  عبد 

يف نفو�س اأهل ال�سلط وهي دليل وا�سح على 
املواطنني  وحياة  ب�سحة  جالته  اهتمام 
حيث اأمر جالته باإقالة وزير ال�سحة ومدير 
واإع��ادة  حتقيق  جلان  وت�سكيل  امل�ست�سفى 

تقييم للم�ست�سفى .
ودع���ا احل��م��ود امل��وط��ن��ني ال��ى حتكيم 
التحقيق  للجان  الفر�سة  واع��ط��اء  العقل 
واخذ  املق�سرين  ملحا�سبة  بدورها  لتقوم 

العربة لتايف وقوع مثل هذه احلوادث .
باهتمام  الن�سور  ط��ال  النائب  وا�ساد 
جالة امللك عبد اهلل الثاين الفوري باحلادثة 

للم�ست�سفى لاطاع  من خال زيارة جالته 
جالة  اهتمام  اإلى  لفتا  الواقع،  اأر�س  على 
امللك ب�سحة و�سامة املواطن واعطى موؤ�سر 

ل�سرورة حما�سبة املق�سرين.
نهائيا  مقبول  غ��ري  ج��رى  م��ا  اأن  وب��ني 
اأن  خا�سة  املق�سرين  حما�سبة  وي��ج��ب 
افتتاحه  امل�ست�سفى حديث ومل مي�سي على 
الكامل  التحقيق  ويجب  اأ�سهر،  عدة  �سوى 
مبا جرى وحما�سبة امل�سوؤولني عن املاأ�ساة ، 
ونعزي اأهايل املتوفني خا�سة واأهايل ال�سلط 

والأردن عامة.

ى السلط ثة مستش�ف ين �ف�ي �اد� تطالب �بم�اس�بة الم�قصر� ية � تمع� يادات م�ب �ق�

عمان )فانا/ بترا(

اأرخت جائحة كورونا مب�سائبها على �سحة 
واأحلقت  ال��دول،  كل  يف  كما  لبنان  يف  املواطن 
اإلى  اإ�سافة  احليوية،  القطاعات  كل  يف  اأ�سرارا 
الزمات القت�سادية املتاحقة وقبلها تداعيات 

انفجار مرفاأ بريوت يف 4 اآب املا�سي.
وككل القطاعات، نالت الثقافة حظها الوافر 
املعار�س  األغيت  اإذ  ال�سلبية،  النعكا�سات  من 
احلركات  عمل  و�سل  الكتب،  اإ�سدارات  وخفت 
ب��وزارة  ممثلة  اللبنانية،  ال��دول��ة  الثقافية. 
للنهو�س  و�سعها  يف  م��ا  ك��ل  عملت  الثقافة، 
بالقطاع، وكان لوزير الثقافة يف حكومة ت�سريف 
الأعمال عبا�س مرت�سى دورا فاعا، ل �سيما بعد 
انفجار 4 اآب املا�سي الذي دمر اأحياء تراثية يف 
بريوت، و�سارع اإلى اإطاق خطة وطنية لإعادة 
واأطلق  العا�سمة،  يف  الراثية  الأبنية  تاأهيل 
حمليا  املعنيني  الى  فيها  توجه  وطنية  �سرخة 
تلك  تدعيم  عملية  ت�سريع  يف  للم�ساعدة  ودوليا 
وقال  ب��ريوت.  يف  املنكوبة  املنطقة  يف  الأبنية 
مرت�سى “اإنها �سرخة عجز ونداء ا�ستغاثة الى 
للحفاظ  الدعم  تقدمي  على  حلثهم  املهتمني  كل 
ح�سر  وع���دم  ال��راث��ي��ة  ب���ريوت  واج��ه��ة  على 
الهتمام بالأبنية الراثية التي ت�سم موؤ�س�سات 
ر�سمية بل تتعداها لت�سمل كل البنية الراثية«.

املديرة  اللبناين  الثقافة  وزير  ا�ستقبل  كما 
العامة ملنظمة اليوني�سكو اأودري اأزولي، التي 
جالت والوفد املرافق يف ارجاء املتحف الوطني، 
جراء  به  حلقت  التي  ال�سرار  على  واطلعت 
انفجار مرفاأ بريوت. وتناول اللقاء، على هام�س 

اجلولة، “الرغبة امل�سركة بني الطرفني يف دعم 
الراثية  البنية  وترميم  تاأهيل  عملية  ومتابعة 
بريوت،  من  املنكوبة  املنطقة  يف  ت�سررت  التي 
باإ�سراف وزارة الثقافة اللبنانية، على ان تتولى 
اليوني�سكو تاأمني الدعم والتوا�سل مع املنظمات 

واجلهات الراغبة بامل�ساعدة«.
وقدم الوزير مرت�سى ملفا متكاما وتقريرا 
الذي  ال�سرر  وم��دى  البنية  ه��ذه  عن  مف�سا 
الحرازية  الج��راءات  الى  وتطرق  بها،  حلق 
واملالية  الثقافة  وزارت��ي  من  كل  اتخذتها  التي 
فرة  خ��ال  البنية  ه��ذه  حلماية  اللبنانيتني 
المر  العقارات،  �سما�سرة  ج�سع  من  ترميمها 

الذي اأثنت عليه ازولي يف ختام جولتها.
ا�ستقبال  ع��ل��ى  ج��اه��دا  مرت�سى  وع��م��ل 
اإنقاذه،  ميكن  ما  لنقاذ  عامليني  اخت�سا�سيني 
ويف هذا ال�سياق ا�ستقبل وفدا من وزارة الثقافة 
اأتوا  الراث” الذين  لأجل  “متحدون  اليطالية 
الى لبنان لتقدمي امل�سورة والدعم لقطاع الثقافة 
بريوت  مرفاأ  انفجار  ج��راء  املت�سرر  وال��راث 
على  اليطايل  الفريق  مرت�سى  وحيا  الكارثي. 
قبل  من  م�ستغربا  لي�س  “الأمر  وقال:  اندفاعه، 
لبنان  جانب  الى  الوقوف  يف  اليطالية  الدولة 
الثقافية،  امل�ساريع  من  الكثري  يف  ذلك  ويتجلى 
قبل  من  تقدير  حمط  اليطايل  الفريق  جهود  اإن 
حماولة  يف  ال�سريع  للتدخل  اللبنانية  احلكومة 

لنقاذ واجهة بريوت الراثية«.
الفنية  املقطوعة  اط���اق  ال��وزي��ر  ورع���ى 
اأملي”  هو  اأمل��ك  “بريوت  اليرانية  املو�سيقية 
اليرانية  ال�سامية  اجلمهورية  قدمتها  التي 
الى  الفنية”  الثقافية  “رودكي  وموؤ�س�سة 

بعد  ب���ريوت  م��ع  ت�سامنا  ال��ل��ب��ن��اين،  ال�سعب 
بني  م�سرك  تعاون  ثمرة  وهي  اآب،   4 انفجار 
اجلانب اليراين ووزارة الثقافة اللبنانية ممثلة 
باملاي�سرو اندريه احلاج الذي قاد ال�سيمفونية 

يف الأورك�سرا الوطنية اليرانية.
بني  تعاون  اتفاقية  الثقافة  وزي��ر  ووق��ع 
والنقل  ال�سكك احلديد  الآثار وم�سلحة  مديرية 
للمجتمع  ثقايف  ملتقى  باقامة  ق�ست  امل�سرك 
بريوت  يف  الثقايف  القطاع  يف  والعاملني  املحلي 
انفجار  بفعل  ت�سررت  تراثية  اأبنية  ت�سم  التي 

املرفاأ.
كورونا  وباء  اللبنانية:  الن�سر  دور  نقيبة 
على  �سلبا  انعك�سا  الق��ت�����س��ادي��ة  والزم����ة 
القطاع  على  اأث���رت  ع��دة  ال��ن�����س��راأزم��ات  دور 
على  لكن،  حلها  يف  ال��دول��ة  جهدت  ال�سياحي 
تخطيها،  دون  حالت  كثرية  �سعوبات  الأر�س، 
لاعام”  الوطنية  “الوكالة  �ساألت  ول�ستبيانها 

بع�س اأ�سحاب دور الن�سر ومنظمي املعار�س.
�سم�س  اأميمة  الزميلة  اأجرته  حديث  ويف 
الدين، اأ�سارت نقيبة دور الن�سر �سمرية عا�سي 
القت�سادية  والزم��ة  كورونا  “وباء  اأن  اإل��ى 
انعك�سا �سلبا على دور الن�سر كباقي القطاعات”، 
القراء  ن�سبة  يف  تراجعا  “هناك  ان  اإل��ى  لفتة 
واملبيعات اذ �سجل تراجع يف هذا القطاع بن�سبة 

70 باملئة«.
الذي  القطاع  لهذا  الدعم  “تقدمي  ونا�سدت 
ل  وباملقابل  البلد  الى  ال�سعبة  العملة  يدخل 
ال�سعاب  كل  نتخطى  كنا  �سيئا.  الدولة  يكلف 
لكن  باخلارج  وعاقاتنا  وات�سالتنا  بجهودنا 

الن القطاع ينهار«.

ولفتت اإلى اأن “هناك عددا من دور الن�سر يف 
اقامة معار�س ب�سبب  �سدد القفال يف ظل عدم 
ت�سارك  اللبنانية  الن�سر  دور  كانت  اذ  كورونا، 
م�سقط  معر�س  اآخرها  املعار�س،  من  الكثري  يف 
وال�سارقة خال اأزمة كورونا”، �ساكرة حكومة 
ال�سارقة “التي دعمت النا�سر والكاتب اللبناين«.
خف�س  على  مرغمون  “نحن  عا�سي  وقالت 
للت�سريف،  ا���س��واق  توفر  لعدم  ال���س��دارات 
املوؤلفني  الى  بال�سافة  القطاع،  هذا  يف  ويعمل 
دور  يف  وم��وظ��ف��ون  املطابع  ع��م��ال  وال��ك��ت��اب، 
يتاأثرون بفعل تراجع  الن�سر وبالتايل كل هوؤلء 
�سعر  ارتفاع  “ازمة  الى  م�سرية  القطاع”،  هذا 
الدولر التي انعك�ست اي�سا على دور الن�سر اذ 
بالدولر من ورق وحرب  امل�ستلزمات  �سراء  يتم 

وغريه«.
ن�سارك يف حوايل  كنا  “قبل عامني،  وختمت 
الوحيد  املنفذ  كان  وذلك  العامل  يف  معر�سا   21
للنا�سر، اأما اليوم فقد األغيت املعار�س وبخا�سة 
معر�س بريوت، هناك 400 دار ن�سر تعاين اأزمة 
حقيقية والدولة غائبة، من هنا نطالب باللتفات 
اليها ودعمها واإلغاء بع�س الر�سوم وال�سرائب 
احت�سابها  يتم  التي  ال�سحن  ر�سوم  وخف�س 
عامني،  منذ  يعملون  ل  لأنهم  اأي�سا،  بالدولر 
النا�سرين  كتب  ب�سراء  الثقافة  وزارة  ونطالب 
الطلب من  الثقافة  وننا�سد وزير  لهم،  كت�سجيع 
امل�سارف الفراج عن اموالهم حتى يتمكنوا من 

ا�سترياد م�ستلزماتهم«.
للثقافة  الأم����ري  “دار  ل���  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
والعلوم”: جائحة كورونا مل تكن اآخر امل�ساعب 

التي واجهها ويواجهها قطاع الن�سر

بدوره، يف حديث اإلى الزميلة �سم�س الدين، 
راأى املدير العام ل� “دار الأمري للثقافة والعلوم” 
يف بريوت حممد بزي اأن “جائحة كورونا مل تكن 
قطاع  ويواجهها  واجهها  التي  امل�ساعب  اآخ��ر 
�سبقها  لكن  اأكربها،  كانت  نعم  لبنان،  يف  الن�سر 
انهيار العملة الوطنية مقابل الدولر الأمريكي، 
املتاحقة  والجتماعية  القت�سادية  والأزم��ات 
الأم���وال  حجز  اإليها  اأ���س��ف   ،2019 ع��ام  منذ 
التحاويل  �سعوبة  من  رافقها  وم��ا  البنوك  يف 
الأولية  وامل��واد  ال��ورق  ل�سترياد  اخل��ارج  اإلى 
مبثابة  لتكون  كورونا  جائحة  واأتت  للطباعة، 
ال�سربة �سبه القا�سية لهذا القطاع، حيث األغيت 
املعار�س الدولية، وتوقف الكثري من الدول عن 
ال�سترياد اإل للحاجات ال�سرورية ما �ساهم اإلى 

حد كبري يف ح�سار الكتاب وك�ساده«.
واأ�ساف بزي “كذلك وب�سبب كورونا اأي�سا، 
واأحيانا  اللكروين،  للكتاب  التوجه  تعزز  كان 
من  الكثري  اأن  مبعنى  للن�سر،  حقوق  غري  من 
الكتب ال�سرورية مت رفعها على �سبكة النرنت 
حقوق  ت�سييع  يف  �ساهم  ال��ذي  الأم��ر  جمانا، 
املوؤلف والنا�سر على حد �سواء، اأمر اآخر ولعله 
جائحة  جراء  اللبناين  النا�سر  واجهه  ما  اأخطر 
ورقيا  وا�ستن�ساخها  الكتب  تزوير  وهو  كورونا 
اجلائحة  ب�سبب  اإي�سالها  اإم��ك��ان  ع��دم  بحجة 
وتبعاتها، وهو ما ح�سل معنا يف دار الأمري يف 
واإي��ران  العراق  من  كل  يف  خا�سة  بلد  من  اأكرث 
اأخريا حيث اأقدمت اأكرث من جهة على ا�ستن�ساخ 
دار  عن  ال�سادرة  �سريعتي  علي  الدكتور  كتب 
الن�سخ  من  ب��الآلف  ون�سرها  بريوت  يف  الأم��ري 

الورقية املزورة«.

ار 4 آب �ب يروس والدوالر و�ق�بلهما ا�ن�ف � ت�ت ر�مة ال�ف ل�بنان الث�قا�فة � ثار  ية تنا�قش اآل� توعو� م�اضرة �
ا�ئ�ة كورو�نا مة عن �ب ية النا�ب س� الن�ف

عجلون 

حما�سرة  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب  عجلون  �سباب  مديرية  نظمت   
م�سرفة  واأ�سارت  كورونا.  جائحة  عن  الناجمة  النف�سية  الآثار  عن  توعوية 
تعزيز ال�سحة يف مديرية �سحة املحافظة ناهده الزغول اإلى تاأثريات جائحة 
اأمناط  على  الفريو�ص  خلفها  التي  والتغيريات  النف�شي  ال�شحة  على  كورونا 
تعليق  بينها  من  الإج��راءات  تاأثريات  مبينة  العامل،  دول  خمتلف  يف  احلياة 
من  واحلد  قرب  عن  العمل  اأمناط  وتوقف  اجلامعات  وكذلك  املدار�ص  دوام 
العاقات والزيارات الجتماعية، واملحال. وبينت الزغول اأبرز الآثار النف�سية 
بالقلق  ال�سعور  م�ستويات  ارتفاع  بينها  ومن  اجلائحة  هذه  على  املرتبة 
وارتفاع  ال�سهية  فقدان  اأو  وزيادة  النوم،  �ساعات  وتقّطع  والأرق  والتوتر 
ن�سب العنف الأ�سري، م�سرية اإلى اأن هذه الآثار ميكن اأن تتحول اإلى اأعرا�س 
والكتئاب  القهري  والو�سوا�س  العام  القلق  ا�سطراب  مثل  نف�سية  مر�سية 

الرئي�سي وا�سطراب ما بعد ال�سدمة النف�سية.

يا  ياس� ل مستوى �ق� تس�ب ين �  �بتكو�
ي�بلغ 60 ألف دوالر �

وكاالت 

جتاوزت بتكوين، اأكرب عملة م�سفرة يف العامل، ال�سبت، م�ستوى قيا�سيا بلغ 
60 األف دولر. و�سجلت بتكوين ارتفاعا حادا هذا العام، متفوقة ب�سكل كبري على 
فئات الأ�سول التقليدية، ويرجع ذلك جزئيا اإلى قبولها على نطاق اأو�سع كاأحد 
اأ�سكال الدفع. ويف الأ�سابيع الأخرية، ا�ستفادت ال�سركات من قوة بتكوين جلمع 
مئات املايني من الدولرات يف التمويل، م�ستفيدة من حت�سن معنويات ال�سوق. 
وغذت مكا�سب بتكوين موؤ�سرات على اأنها حتظى بالقبول لدى م�ستثمرين كبار 

و�سركات �سخمة مثل ت�سا وما�سر كارد وبنك نيويورك ميلون.

اربد 

ال�سمال  يف  النقل  قطاع  تنظيم  هيئة  بذلت   
وق�سم �سري اربد جهودا كبرية يف التغلب على 
“اربد-  جممع  �سهدها  التي  اخلانقة  الزم��ة 
ال�سعة  تقلي�س  ب�سبب  الحد،  �سباح  عمان” 
 50 الى  العام  النقل  و�سائل  يف  بها  امل�سموح 
مع  ك��ب��ريا  ازدح��ام��ا  املجمع  و�سهد  باملئة. 
بداية ال�سبوع التي ت�سكل عادة ذروة التنقل 
الخ��رى،  املحافظات  الى  ارب��د  من  واحلركة 
نتيجة توقف حافات و�سيارات النقل العمومي 
مع  الت�سغيلية  الكلفة  ان  بداعي  العمل،  عن 
ما  امل��ردود،  من  اعلى  �ستكون  القرار  تطبيق 

ي�سكل خ�سائر للقطاع.
وقال امل�سغل نا�سر احلايك لوكالة النباء 
ال�سعة  تخفي�س  ق��رار  ان  )ب���را(،  الردن��ي��ة 
بجميع  ا�سر  باملئة،   50 ال��ى  بها  امل�سموح 
اخل�سائر  يتكبد  فامل�سغل  املعادلة،  اط��راف 
او ي�سطر  �سيتاأخر عن موعد دوامه  واملوظف 
تعمل  التي  اخل�سو�سي  �سيارات  الى  للجوء 
ال�سامة  ب�سعة كاملة ودون معايري و�سوابط 

العامة.
واو�سح احلايك ان اجرة الراكب من اربد 
قر�سا   250 تبلغ  املثال  �سبيل  على  عمان  الى 

ان  يعني  ما  ال�سغرية،  الركوب  �سيارات  يف 
راكبني  من  اكرث  حتميل  ت�ستطيع  ل  ال�سيارة 
بقيمة خم�سة دنانري ل تكفي ثمنا للوقود وحده 
، ما يرتب خ�سائر فادحة ملالكي و�سائط النقل 
و�سائط  جميع  على  ين�سحب  والم��ر  العام، 

النقل العام.
ا�سطروا  ان��ه��م  رك���اب  اك��د  جهتهم،  م��ن 
للو�سول  خ�سو�سية  ���س��ي��ارات  ل�ستقال 
توقف  ب�سبب  كاملة،  بحمولة  مقا�سدهم  الى 

حافات النقل العام.
قالت مدير مكتب هيئة تنظيم  من جانبها، 
قطاع النقل يف ال�سمال املهند�سة رول العمري، 
ازدحاما  اليوم  �سباح  منذ  �سهد  املجمع  ان 
العام  النقل  و�سائل  معظم  توقف  بعد  �سديدا 
عن العمل احتجاجا على قرار تخفي�س ال�سعة، 
ارب��د  �سري  ق�سم  ورئي�س  الهيئة  ان  م��وؤك��دة 
للتغلب  ا  بذلوا جهودا  فريحات،  الرائد طارق 
الكبرية بتحمل  على املوقف واإقناع احلافات 
الركاب  �سامة  على  حفاظا  ال��ق��رار  تبعات 
مكافحة  يف  الوطنية  امل�سوؤولية  من  كجانب 

فريو�س كورونا.
من  ال��ع��دي��د  ا�ستجابة  ال��ع��م��ري  وثمنت 
“احلافات”  الكبرية  النقل  و�سائل  م�سغلي 
لهذه اجلهود والعودة للعمل ما �ساهم بتخفيف 

غري  ب�سكل  اليوم  املجمع  �سهدها  التي  الزمة 
الركاب  من  ق�سم  جلوء  الى  ا�سافة  م�سبوق، 

الى ا�ستخدام �سيارات الركوب اخل�سو�سية.
اربد  حمافظ  و�سعت  انها  ال��ى  وا���س��ارت 
يف  القائم  الو�سع  ب�سورة  العتوم  ر���س��وان 
املجمع الذي وعد بدوره مبتابعته مع اجلهات 

الر�سمية �ساحبة الخت�سا�س.
من جهة اخرى، اعلن م�شغلو خطوط النقل 
كنانة  بني  لواء  وجتمعات  بلدات  على  العام 
توقفهم عن العمل اليوم، نتيجة ارتفاع الكلفة 
املردود  عن  العام  النقل  لو�سائط  الت�سغيلية 
الذي جتنيه بن�سبة كبرية جراء خف�س ن�سبة 
ا�سغال احلافات الى 50 باملئة وارتفاع ا�سعار 
اخل�سو�سي  النقل  �سيارات  ومزاحمة  الديزل 

لهم.
وطالبوا يف حديث ل�)برا(، بزيادة تعرفة 
من  يتمكنوا  حتى  باملئة   100 بن�سبة  الجور 
التي  ال�سكاليات  هذه  جراء  الفارق  تعوي�س 
على  الرقابة  ت�سديد  على  والعمل  تواجههم 
النقل اخلا�س مقابل الجرة وتعوي�س م�سغلي 
اخلطوط عن اخل�شائر التي حلقت بهم، واعفاء 
البا�سات من ر�سوم الرخي�س ور�سوم املهنة 
من  ال��ع��ام  النقل  قطاع  باعتبار  عامني  مل��دة 

القطاعات املت�سررة. )برا- حممد قدي�سات(
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اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

امل�شاريع   الدارة  اال�شرتاتيجية  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )12703( بتاريخ )2006/8/14(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/14(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

اأرجو من دائني �شركة   لبيبه لل�شياحه وال�شفر ذ.م.م وامل�شجلة 

بتاريخ   )13230( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 

2006/11/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد وائل ندمي حافظ عما�شه

عنوان امل�شفي : :عمان �شارع عبداحلميد �شرف هاتف 0799000833

  م�شفي �شركة

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )خمبز ورده البا�شا( وامل�شجل 
لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )181527( با�شم )جنيب لبيب جنيب خوري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�شبح با�شم )اميان احمد عبدال�شالم احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200155301(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة رائد 

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  ال�شلو�ش  يو�شف  احمد 

حتت الرقم )114133( بتاريخ 2016/7/31 قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2021/3/14 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة  رائد احمد يو�شف ال�شلو�ش  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي: معان الق�شبه /0777669999

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن �شركة ع�شام املالزم و�شريكه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية 

بطلب  تقدمت   2017/1/29 بتاريخ   )19131( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ع�شام املالزم و�شريكه

اىل �شركة :عالء الدين علي امل�شري و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة عدي وق�شي ابو ديه  

الرقم )72440(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2004/8/17 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
�شركة فوزي �شاكر الطعيمه  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   داود 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/7/29 بتاريخ   )64305( الرقم 

ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  ع�شمت يو�شف وبهيج 
اخل�شاونه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)101960( بتاريخ  2011/7/13  اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عطااهلل  حممود  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
هارون ال�شغري و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
من  اعتبارا   2016/8/30 بتاريخ   )114445( الرقم  حتت 

تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
ال�شحف:  �شدى ال�شعباالثنني  2021/3/15د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/11469/6 - التاريخ: 2021/3/9

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200067081(

ا�شتنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة مازن 
الرماح و�ش��ركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�ش��ية ب�شيطة حتت الرقم 
)11469( بتاريخ 2005/6/21  قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة ال�ش��ركة 
ت�ش��فية اختيارية بتاريخ 2021/3/9 وقد مت تعيني ال�ش��يد/ ال�شيدة 

مازن يو�شف �شلمي الرماح م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد -مقابل اربد مول - 0795656945

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف 

علي �شليمان حممد بنيان
الرقم الوطني 

)9711009718(
عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
اخل�شر  �شامح  �شركة  لدى 
و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( ملدة 
ايام متتالية بدون  تزيد عن ع�شرة 
فاإن  م�شروع  قانوين  �شبب  او  مربر 
العودة   ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة  
من  اأيام   3 مدة  خالل  عملك  ملكان 
وبعك�ش  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ 
وعمال  ال�شركة  �شت�شطر  ذلك 
 )5( الفقره   )28( املادة  لحكام 
من قانون العمل انهاء خدماتك من 
العمل وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 

حقوقك القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 
و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

امل�شاريع   الدارة  اال�شرتاتيجية  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )12703( بتاريخ )2006/8/14(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/14(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

اأرجو من دائني �شركة   لبيبه لل�شياحه وال�شفر ذ.م.م وامل�شجلة 

بتاريخ   )13230( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 

2006/11/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد وائل ندمي حافظ عما�شه

عنوان امل�شفي : :عمان �شارع عبداحلميد �شرف هاتف 0799000833

  م�شفي �شركة

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )خمبز ورده البا�شا( وامل�شجل 
لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )181527( با�شم )جنيب لبيب جنيب خوري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�شبح با�شم )اميان احمد عبدال�شالم احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200155301(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة رائد 

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  ال�شلو�ش  يو�شف  احمد 

حتت الرقم )114133( بتاريخ 2016/7/31 قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2021/3/14 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة  رائد احمد يو�شف ال�شلو�ش  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي: معان الق�شبه /0777669999

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية  باأن �شركة ع�شام املالزم و�شريكه 

بطلب  تقدمت   2017/1/29 بتاريخ   )19131( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ع�شام املالزم و�شريكه

اىل �شركة :عالء الدين علي امل�شري و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة عدي وق�شي ابو ديه  

الرقم )72440(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2004/8/17 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
�شركة فوزي �شاكر الطعيمه  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   داود 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/7/29 بتاريخ   )64305( الرقم 

ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  ع�شمت يو�شف وبهيج 
اخل�شاونه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)101960( بتاريخ  2011/7/13  اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عطااهلل  حممود  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
هارون ال�شغري و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
من  اعتبارا   2016/8/30 بتاريخ   )114445( الرقم  حتت 

تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
ال�شحف:  �شدى ال�شعباالثنني  2021/3/15د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/11469/6 - التاريخ: 2021/3/9

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200067081(

ا�شتنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة مازن 
الرماح و�ش��ركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�ش��ية ب�شيطة حتت الرقم 
)11469( بتاريخ 2005/6/21  قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة ال�ش��ركة 
ت�ش��فية اختيارية بتاريخ 2021/3/9 وقد مت تعيني ال�ش��يد/ ال�شيدة 

مازن يو�شف �شلمي الرماح م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد -مقابل اربد مول - 0795656945

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف 

علي �شليمان حممد بنيان
الرقم الوطني 

)9711009718(
عملك  مكان  عن  لتغيبك  نظرا 
اخل�شر  �شامح  �شركة  لدى 
و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه( ملدة 
ايام متتالية بدون  تزيد عن ع�شرة 
فاإن  م�شروع  قانوين  �شبب  او  مربر 
العودة   ب�شرورة  تنذرك  ال�شركة  
من  اأيام   3 مدة  خالل  عملك  ملكان 
وبعك�ش  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ 
وعمال  ال�شركة  �شت�شطر  ذلك 
 )5( الفقره   )28( املادة  لحكام 
من قانون العمل انهاء خدماتك من 
العمل وبعد ذلك تعترب فاقداآ جلميع 

حقوقك القانونية والعمالية .
�شركة �شامح اخل�شر 
و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)277/اأ(  لأحكام  ا�شتنادا 

وزارة  يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة 

امل�شاريع   الدارة  اال�شرتاتيجية  �شركة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
/  حتت الرقم )12703( بتاريخ )2006/8/14(

املحدودة   امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

بتاريخ )2021/3/14(
مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن م�شفي �شركة 

 )22( رقم  ال�شركات  قانون  من  املادة)264/ب(  لأحكام  ا�شتنادا 
ل�شنة 1997 وتعديالته.

اأرجو من دائني �شركة   لبيبه لل�شياحه وال�شفر ذ.م.م وامل�شجلة 

بتاريخ   )13230( الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة  دائرة  لدى 

2006/11/15�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء 
كانت م�شتحقة الدفع ام ل/ وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة .
وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ال�شيد وائل ندمي حافظ عما�شه

عنوان امل�شفي : :عمان �شارع عبداحلميد �شرف هاتف 0799000833

  م�شفي �شركة

وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين
اعالن �شادر عن م�شجل اال�شماء التجارية

ا�شتنادا لحكام املادة)8/ج(من قانون ال�شماء التجارية رقم )9( ل�شنة 2006 يعلن م�شجل ال�شماء 
التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين بان ال�شم التجاري )خمبز ورده البا�شا( وامل�شجل 
لدينا يف �شجل ال�شماء التجارية بالرقم )181527( با�شم )جنيب لبيب جنيب خوري( جرى عليه نقل 
ملكية لي�شبح با�شم )اميان احمد عبدال�شالم احمد(وتعتربعملية نقل امللكية حجة على الغري من 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
م�شجل ال�شماء التجارية

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
الرقم الوطني للمن�شاأة:)200155301(

ا�شتنادا لحكام املادة)37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة رائد 

ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه  ال�شلو�ش  يو�شف  احمد 

حتت الرقم )114133( بتاريخ 2016/7/31 قد تقدمت بطلب لت�شفية 

ال�شيد/ بتاريخ 2021/3/14 وقد مت تعيني  ال�شركة ت�شفية اختيارية 

ال�شيدة  رائد احمد يو�شف ال�شلو�ش  م�شفيا لل�شركة .

علما بان عنوان امل�شفي: معان الق�شبه /0777669999

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
ا�شتناد لحكام املادة)13( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 

وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية  باأن �شركة ع�شام املالزم و�شريكه 

بطلب  تقدمت   2017/1/29 بتاريخ   )19131( الرقم  حتت  ب�شيطة 

لجراءات التغريات  التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة :ع�شام املالزم و�شريكه

اىل �شركة :عالء الدين علي امل�شري و�شريكه

لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة عدي وق�شي ابو ديه  

الرقم )72440(  �شركات ت�شامن حتت  �شجل  وامل�شجلة يف 

بتاريخ2004/8/17 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
�شركة فوزي �شاكر الطعيمه  عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية 
حتت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة  و�شركاه   داود 
تاريخ  من  اعتبارا   2002/7/29 بتاريخ   )64305( الرقم 

ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة  ع�شمت يو�شف وبهيج 
اخل�شاونه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن حتت الرقم 
)101960( بتاريخ  2011/7/13  اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
د. وائل علي العرموطي

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات 
ا�شتناد لحكام املادة)1/40( من قانون ال�شركات رقم )22( 
ل�شنة 1997 وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة 

ال�شناعة والتجارة 
عطااهلل  حممود  �شركة   ت�شفية  اجراءات  ا�شتكمال  عن 
هارون ال�شغري و�شركاه  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 
من  اعتبارا   2016/8/30 بتاريخ   )114445( الرقم  حتت 

تاريخ ن�شر هذا العالن .
لال�شتف�شار يرجى الت�شال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم 5600260 

مراقب عام ال�شركات 
ال�شحف:  �شدى ال�شعباالثنني  2021/3/15د. وائل علي العرموطي

الرقم: م �ش/11469/6 - التاريخ: 2021/3/9

اعالن �شادر عن مراقب عام ال�شركات
الرقم الوطني للمن�شاأة: )200067081(

ا�شتنادا الحكام املادة )37( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 1997 
يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة بان �شركة مازن 
الرماح و�ش��ركاه وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�ش��ية ب�شيطة حتت الرقم 
)11469( بتاريخ 2005/6/21  قد تقدمت بطلب لت�ش��يفة ال�ش��ركة 
ت�ش��فية اختيارية بتاريخ 2021/3/9 وقد مت تعيني ال�ش��يد/ ال�شيدة 

مازن يو�شف �شلمي الرماح م�شفيا لل�شركة
علما بان عنوان امل�شفي - اربد -مقابل اربد مول - 0795656945

مراقب عام ال�شركات/د. وائل علي العرموطي

انذار  بالعودة للعمل 
اىل املوظف 

علي �شليمان حممد بنيان
الرقم الوطني 

)9711009718(
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من  اأيام   3 مدة  خالل  عملك  ملكان 
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وعمال  ال�شركة  �شت�شطر  ذلك 
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و�شركاه)�شل�شلة ا�شواق مكه(

اإنذار بالعودة 
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اإىل ال�سيد :
 �سادي خالد عبد الكرمي ابو جامو�س

رقم وطني ) 9871048602 (
حي   - ال�����س��م��ايل  اجل��ب��ل   - الر�سيفة   / ع��ن��وان��ه 
ال��ق��اد���س��ي��ة - ب��ال��ق��رب م��ن م��در���س��ة ا���س��م��اء بنت 
�سادي  ه��ات��ف  بو�ساطة  للبنات  ال��ث��ان��وي��ة  ي��زي��د 

)0789944444(
نظرا لتغيبك عن مركز عملك لدى

�سركة دار االميان للتجارة
دون  تاريخه  وحتى   )  2021/2  ( �سهر  بداية  من 
وح�سب  املنذر  ف��اإن  لذا  قانوين  مربر  اأو  ر�سمي  عذر 
العمل االأردين ينذرك ب�سرورة  املادة 28 من قانون 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  �ساعة   48 خالل  للعمل  العودة 
االعالن وبعك�س ذلك تعترب فاقدا لوظيفتك وكافة 

حقوقك العمالية
املنذر �سركة دار االميان للتجارة

رام اهلل 

ك�سف املكتب الوطني للدفاع عن الأر�س الفل�سطينية التابع 
تطهري  جرمية  اأن  تقريرله،  يف  الفل�سطينية  التحرير  ملنظمة 
بعد  تنفيذها  ال�سرائيلي  �سلطات الحتال  تنوي  عرقي جديدة 
اأن اأعلنت بلدية مو�سيه ليئون يف القد�س املحتلة نيتها هدم حي 

الب�ستان باأكمله جمدًدا.
وقال املكتب ان البلدية األغت كل التفاقيات التي مت التو�سل 
اليها مع �سكان احلي، ورف�ست املخططات الهند�سية التي طلبتها 

بتجميد  متديد  اإعطاء  ورف�سها  الهدم،  عن  بديل  كمخطط  منهم 
وبالتايل  موؤخًرا،  احلي  �سكان  على  وزعتها  التي  الهدم،  اأوام��ر 
لإقامة  متهيًدا  امل��ن��ازل،  جلميع  ه��دم  بعملية  البلدية  �ستقوم 
�سوء  ويف  القرار  لهذا  ونتيجة  توراتية”.   وطنية  “حديقة 
احلي  منازل  فاإن  خمططها،  تنفيذ  على  الحتال  بلدية  اإ�سرار 
 2005 اإلى عام  اأ�سبحت يف دائرة اخلطر. وتعود ق�سة احلي 
بتوزيع  وبداأت  بهدمه،  قراًرا  الحتال  بلدية  اأ�سدرت  حينما   ،
بحوايل   ن�سمة   1550 عددهم  البالغ  �سكانه  على  الهدم  اأوام��ر 
100 �سقة �سكنية ، بحجة البناء دون ترخي�س، رغم اأن اأرا�سيه 

ذات ملكية خا�سة، ووقف اإ�سامي.   ويقع حي الب�ستان على بعد 
300 مر من ال�سور اجلنوبي للم�سجد الأق�سى املبارك، وميتد 
على م�ساحة 70 دومًنا، يدعي الحتال ا�ستنادا الى ال�ساطري 
املعروفة اأنه ميثل “اإرًثا ح�سارًيا تاريخًيا لل�سعب اليهودي “، 
لذلك عمل على تهويد ا�سمه وحتويله اإلى “حديقة امللك داوود«.
اأحياء يف بلدة �سلوان مهددة  اأن ثاثة  اإلى  وجتدر ال�سارة 
الب�ستان،  حي  وهي  تهويدية،  وطنية  حدائق  ل�سالح  بالإزالة 
وحي وادي الربابة الذي يقطنه حوايل الف ن�سمة، وحي وادي 

يا�سول الذي يقطنه نحو 300 ن�سمة.

ية اال�تال �بال�قدس تنوي هدم ح�ي ال�بستان  �بلد�
ية يد� تهو� ية � يطا�ن� راض است� �ف�ي سلوان ألعن



االثنني  )15( اآذار  82021
ياضةالعدد )2327( ر�

لقن اجلليل نظريه الوحدات، در�سا لن ين�سى و�سيبقى عالقا 
يف ذاكرة ع�ساقه على امتداد التاريخ، وذلك عندما هزمه يف نهائي 

بطولة درع الحتاد الأردين.
وجاءت اخل�سارة موؤملة للغاية وحتديدا للجهاز الفني ولعبي 
الوحدات، الذين يتوهجون باأ�سواء النجومية واخلربات الدولية، 

حيث جاءت اأمام فريق �ساعد للتو مل�ساف الأندية املحرفة.
اأم��ام  بها  مني  التي  خ�سارته  م��ن  ال��ث��اأر  يف  اجلليل  وجن��ح 
رد. دون  وبهدفني  الوحدات، يف نهائي البطولة ذاتها عام 1995 

من  متكن  عندما  الأب��واب،  اأو�سع  من  التاريخ  اجلليل  ودخل 
ح�ساب  وعلى  املحرفة،  امل�سابقات  يف  بتاريخه  لقب  اأول  ح�سد 

حامل اللقب.
بقي  فيما  الدرع،  م�سابقة  اأبطال  لقائمة  بذلك  اجلليل  وان�سم 

الوحدات ورغم اخل�سارة، الأكرث فوزا باللقب وب�10 مرات.
ملاذا تفوق اجلليل؟

مثالية،  ب�سورة  للمباراة  نف�سه  اأعد  اجلليل  اأن  وا�سحاً  ظهر 
اأن �سباكه التي تعر�ست لهدف ال�سبق  فنيا وبدنيا وذهنيا، حتى 
وتعامل  تربكه،  مل  زري��ق،  اأحمد  اللبناين  عرب   ”37“ بالثانية 

الفريق مع املباراة بكل ثقة وجدية.
جيدا  مناف�سه  اأوراق  ق��راأ  العاونة  ح�سني  اجلليل  م��درب 
وتعامل مع اللقاء بواقعية، عمل على حد خطورة مفاتيح اللعب 
اإغاق  نف�سه  بالوقت  واأحكم  بتوازن  وهاجم  ال�سارمة،  بالرقابة 
ليظهر  املثالية،  امل�ساندة  توفر  خال  من  مناطقه،  يف  امل�ساحات 

الوحدات با فاعلية.
ومل يتاأخر اجلليل بالوقت نف�سه من اإدراك هدف التعادل الذي 
جاء بالدقيقة 20 وعرب �سربة جزاء نفذها بثقة �سليمان اأبو زمع.

التعديل املبكر، كان كافيا ليوقظ الوحدات من �سباته،  هدف 
دون  اأنف�سهم  حول  ي��دورون  لعبوه  وبقي  يح�سل،  مل  ذلك  لكن 

حلول هجومية جماعية موؤثرة.

ا�ستدراج الوحدات
الرجيح  لركات  مناف�سه  ا�ستدراج  كيفية  يف  اجلليل  وجنح   
النهائي  ن�سف  بالدور  مباراته  يف  وا�سحا  تفوقا  فيها  اأظهر  التي 

عندما تفوق على اجلزيرة ب� “12-13«.
وظهر الوحدات كذلك اأنه مل يتدرب بال�سكل الأمثل على ركات 
الرجيح، رمبا لعتقاده اأنها �ستكون خيارا م�ستبعدا، واأنه قادر 

على ح�سم الأمور مبكرا.
بركات  حتى  بالتفوق  لهم  ت�سفع  مل  الوحدات  لعبي  خربة 
تركيزا وحر�سا  اأكرث  التنفيذ،  الرجيح، وبدا لعبو اجلليل عند 

على النجاح يف الت�سجيل.
ركلة،  لأي  يت�سد  مل  ال�ستار  عبد  اأحمد  ال��وح��دات  حار�س 
واجلليل اأهدر �سربة واحدة ارتطمت بالعار�سة، فيما كان حار�س 
اأحمد  اللبناين  اإبعاد ركلتي  اأبو م�سامح يتاألق يف  اجلليل م�سطفى 

زريق و�سالح راتب، ليمنح فريقه الفوز الغايل.
يبقي ما ح�سل در�سا قا�سيا للوحدات وجلهازه الفني ولعبيه، 
الأولى،  الدرجة  دوري  بطل  اأمام  يخ�سر  املحرفني  دوري  فبطل 
وال�ساعد حديثاً يجتاز حامل لقب بطولة الدرع والأكرث فوزا بها.

املطلوب من الوحدات؟
اأ�سبح اجلهاز الفني للوحدات بقيادة عبداهلل اأبو زمع مطالبا 
قادت  التي  الأ�سباب  على  مليا  والوقوف  ح�ساباته،  مبراجعة 

الفريق ليخ�سر لقبا ولي�س مباراة.
وينبغي على اأبو زمع الجتماع بالاعبني واحلديث ب�سراحة 
مبا يخ�س ما قدموه من اأداء باهت ل يليق بنجوميتهم واأ�سمائهم، 
فيما �سيكون هو نف�سه مطالبا بالنهو�س بالاعبني تكتيكيا وفنيا، 

وو�سع ب�سمة وا�سحة على الأداء العام للفريق.
وتاأتي اأهمية هذه املراجعة على اعتبار اأن الوحدات تنتظره 
مهمة اآ�سيوية تاريخية لن تكون �سهلة، ويف حال مل يتدارك الأمور 

مبكرا، فرمبا يتعر�س خل�سائر قا�سية.

يخ يل�قن الو�دات درسا للتار� يل � ل� ال�ب

اأن  الأح��د،  بريطاين،  �سحفي  تقرير  اأك��د 
اأحد  اإقناع  يف  الثالثة  للمرة  جنح  مار�سيليا 
يونايتد  مان�س�سر  داخل  املميزة  العنا�سر 

بالنتقال اإلى النادي الفرن�سي.
الربيطانية،  �سن”  “ذا  ل�سحيفة  ووفًقا 
تلقى �سربة موجعة،  يونايتد  مان�س�سر  فاإن 

�سيكينجر  ماتيو  املميز  ك�سافه  انتقل  اأن  بعد 
للعمل يف �سفوف مار�سيليا.

واأ�سارت اإلى اأن هذه لي�ست املرة الأولى 
الك�سافني  اأحد  مار�سيليا  خالها  ي�سرق  التي 

املميزين ملان�س�سر يونايتد.
رئي�س  لوجنوريا،  بابلو  اأقنع  اأن  و�سبق 

فريو  ديفيد  من  كًا  مار�سيليا،  يف  الك�سافة 
وعمر �سكول برك ال�سياطني احلمر، والعمل 

مع النادي الفرن�سي.
وق�سى �سيكينجر 5 �سنوات يف مان�س�سر 
اإل��ى  امل��واه��ب  جلب  يف  ب��داأ  حيث  يونايتد، 
ترقية  على  ح�سل  ث��م  ال��ن��ادي،  اأك��ادمي��ي��ة 

لل�سياطني  الأول  الفريق  مع  ليعمل  موؤخًرا 
احلمر.

الأخ��ب��ار  ه��ذه  اأن  ال�سحيفة،  وذك���رت 
�ستكون موؤملة للمدرب اأويل جونار �سول�سكاير 
م��زدح��م يف  ان��ت��ق��الت  ���س��وق  ينتظره  ال���ذي 

ال�سيف املقبل.

يسرق ما�نشستر  يا � يل� مارس�
يتد للمرة الثالثة يو�نا� �

ضل  ت�ف ية � ت� ير اإلمارا� ماه� ال�ب
ر�بول ي�ف يل صاح عن ل� ر��

  اأظهر ا�ستطاع راأي يف الإمارات الأحد اأن اأغلب اجلماهري ترى اأنه من الأف�سل للنجم امل�سري 
حممد �ساح الرحيل عن نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم.

وجاء ال�ستطاع يف وقت تزايدت فيه التكهنات حول م�ستقبل �ساح يف اإجنلرا واإمكانية حتوله 
اإلى الدوري الإ�سباين اأو عودته للدوري الإيطايل.

وبح�سب ال�ستطاع الذي اأجرته �سحيفة “البيان” الإماراتية اليوم، عرب %56 من امل�ساركني 
عن رغبتهم يف رحيل �ساح عن ليفربول.

 52% راأى  الإماراتية  لل�سحيفة  الإلكروين  املوقع  عرب  جرى  الذي  ال�ستطاع  لنتائج  ووفقا 
�سرورة رحيله عن ليفربول مقابل مت�سك %48 با�ستمراره.

“توير”  اأما يف نتائج ا�ستطاع �سبكة 
اأنه   60% راأى  “البيان”  ل�سحيفة 
ال�ستمرار  ل�ساح  الأف�سل  من 
 40% م��ق��اب��ل  ل��ي��ف��رب��ول  يف 

اختلفوا معهم.

اإيران  مدرب  �سكوت�سيت�س  دراج��ان  ت�ساءل 
واملهاجم ال�سهري مهدي طارمي عن ال�سبب وراء 
املوؤهلة  الآ�سيوية  الت�سفيات  ا�ستئناف  ق��رار 
يف  مباريات  باإقامة  القدم  لكرة  العامل  لكاأ�س 

البحرين بدءا من يونيو/ حزيران.
اإيران  القدم  لكرة  الآ�سيوي  الحت��اد  واأبلغ 
�ست�ست�سيف  البحرين  اأن  املا�سي  الأ���س��ب��وع 
الت�سفيات  يف  الثالثة  املجموعة  مباريات  باقي 
وكمبوديا  العراق  اأي�سا  ت�سم  والتي  الآ�سيوية 

وهوجن كوجن.

وات��ه��م ط��ارم��ي م��ه��اج��م ب��ورت��و الحت���اد 
على  تعليق  خال  اإيران  �سد  بالتحيز  الآ�سيوي 
�سبب  عن  وت�ساءل  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
املباريات  ا�ست�سافة  حق  على  البحرين  ح�سول 
درجة  فيه  ت�سل  اأن  املمكن  من  ال��ذي  الوقت  يف 

احلرارة هناك اإلى 38 درجة مئوية.
وكتب مهاجم اإيران على توير “اأنا اأت�ساءل 
متى �ستنتهي هذه القرارات املتحيزة من الحتاد 

الآ�سيوي �سد كرة القدم الإيرانية«.
عنا�سر  وباقي  البحرين  “حرارة  واأ�ساف 

مل��اذا  اأتعجب  جتعلني  املختلفة  ال�ست�سافة 
هناك؟ ل اأزال اأفكر ملاذا هذه القرارات ل تنتهي. 
قرار  وه��ذا  حياتنا  ط��وال  ذل��ك  من  عانينا  لقد 

اإ�سايف«.
من�سبه  �سغل  الذي  �سكوت�سيت�س،  وحتدث 
احلايل يف فرباير �شباط بدال من مارك فيلموت�ص، 
اإن القرار  عرب مواقع التوا�سل الجتماعي وقال 

ل ي�سب يف م�سلحة كل املنتخبات.
“يف راأيي  اإن�ستجرام  اإيران على  وقال مدرب 
حا  يجد  اأن  الآ�سيوي  الحت��اد  على  يجب  كان 

يكون مفيدا بطريقة مت�ساوية لكل الأطراف ولي�س 
لطرف واحد ويتخذ قراره وفقا لروح الريا�سة«.

على  �سيتعني  النهاية،  يف  “لكن  واأ���س��اف 
�سنملك  �سك  ب��دون  ونحن  مواجهتنا  الفرق  كل 

ح�سورا قويا و�سنجتاز هذا املوقف«.
وتاأتي  املجموعة  ترتيب  العراق  ويت�سدر 
اإي��ران،  حتتل  بينما  الثاين،  املركز  يف  البحرين 
التي تاأهلت لآخر م�سابقتني لكاأ�س العامل، املركز 
الثالث بفارق خم�ص نقاط عن القمة لكن يتبقى لها 

مباراة موؤجلة.

من  فقط،  املجموعة  مت�سدر  وي�سمن 
اإلى  مبا�سرة  التاأهل  الثماين،  املجموعات 

الدور التايل من الت�سفيات.
ومن املنتظر اإقامة مباريات هذه املرحلة 

من الت�سفيات خال الفرة من 31 
يونيو   15 وحتى  اأيار  مايو 

تاأجلت  ب��ع��دم��ا  ح���زي���ران 
الت�سفيات الآ�سيوية خال 
جائحة  ب�سبب   2020

كوفيد- 19.

يوي ت�اد اآلس� ينت�قد اال� تو � م �بور� مها�ب
من  فقط،  املجموعة  من سدر  فقط،  املجموعة  من سدر  فقط،  املجموعة  در 
إلى اإلى اإلى  رة سرة سرة  مبا� مبا�سأهل  مبا�سأهل  مبا�اأهل  أهل  الت الثماين،  مبا�املجموعات  أهل  الت الثماين،  مبا�املجموعات  التاأهل  الثماين،  مبا�ااملجموعات  مبا�اأهل  أهل  الت الثماين،  مبا�املجموعات  مبا�اأهل  أهل 

فيات.سفيات.سفيات. سالدور التايل من الت�سالدور التايل من الت�
إقامة مباريات هذه املرحلة 

رل الفرل الفرة من 31 ا
يونيو   15 وحتى  أيار 

أجلت اأجلت أجلت  ت ب��ع��دم��ا  أجلت ح���زي���ران  ت ب��ع��دم��ا  تاأجلت ح���زي���ران  ب��ع��دم��ا  أجلت اأجلت اح���زي���ران  ت ب��ع��دم��ا  أجلت اأجلت ح���زي���ران 
افيات الآ�سيوية خافيات الآ�سيوية خال 
جائحة  ب�سبب   

ويويوي

الفني  املدير  �سيميوين  دييجو  الأرجنتيني  قال 
التعادل  فخ  يف  فريقه  �شقوط  عقب  مدريد  التلتيكو 
وبر�سلونة  م��دري��د  ري��ال  اإن  خيتايف  اأم���ام  ال�سلبي 
الإ�سباين  الدوري  �سدارة«  وراء  ي�سعيان  »وح�سان 
يخ�سرا  »لن  واأنهما  »الروخيبانكو�س«  يحتلها  التي 

اأي لقاء من الآن وحتى نهاية البطولة«.
جاءت ت�سريحات �سيميوين يف موؤمتر �سحفي عقب 
املباراة التي اأقيمت ال�سبت وا�ستمر بعدها اأتلتيكو يف 
مدريد  ريال  مع  الفارق  مقل�سا  نقطة  ب�63  ال�سدارة 
الفارق  اأن  العلم  مع   ، نقاط   6 اإل��ى  حاليا  الو�سيف 
حالة  يف  نقاط   4 اإلى  يراجع  قد  الثالث  البار�سا  مع 
اجلولة  ختام  يف  الإثنني  هوي�سكا  على  الأخ��ري  فوز 

وا�ستعادته املركز الثاين من امللكي.
لقد  طبيعي.  اأمر  )ال�سغط(  “هذا  �سيميوين  وقال 
جولة   11 وتتبقى  املو�سم  غالبية  البطولة  ت�سدرنا 
بر�سلونة  اإن  تقولون  كنتم  املباريات.  من  الكثري  اأي 
يقدم اأداء �سيئا وقدم راأيتم ماذا فعل يف باري�س عندما 
باري�س �سان جريمان  )اأمام  اإمكانه النتفا�سة  كان يف 
وال��ري��ال ينجح يف جتاوز  اأوروب���ا(  اأب��ط��ال  ب��دوري 

يف  قدما  من�سي  اأن  نحاول  بعملنا  ونحن  مبارياته. 
طريقنا مباراة تلو الأخرى بهدوء«.

لنتزاع  ي�سعيان  خلفنا  وح�سان  “لدينا  وتابع 
مركزنا«.

نقدم  “مل  �سيميوين  ق��ال  خيتايف  مواجهة  وع��ن 
اأداء جيدا يف ال�شوط االأول ولكننا حت�شنا يف ال�شوط 
اأن الفريق يلعب جيدا. علينا  “اأرى  الثاين«. واأ�ساف 
اأن نتحلى مبزيد من الهدوء فالدوري الإ�سباين �سعب 
مدريد  ريال  هما  ا�ستثنائيان  خ�سمان  وهناك  للغاية 
الآن  من  مباراة  اأي  يخ�سرا  لن  اللذان  وبر�سلونة 

وحتى النهاية«.
وتابع “ندرك هذا الأمر وعلينا اأن نتحلى بالهدوء 
من  العديد  فريقه  تلقي  وح��ول   .« قدما  وامل�سي 
“تلقينا الكثري من البطاقات  الإنذارات علق �سيميوين 
لي�س  القرارات وهذا  ال�سفراء ب�سبب الحتجاج على 
عندما  مهمني.  لعبني  خل�سارة  يعر�سنا  لأنه  جيدا، 
�سريعا  ال�سفراء  البطاقات  ي�سهرون  واحلكام  جتادل 
فاإنك تتعر�س للعقوبة. ناأمل اأن نتمكن من حت�سني هذا 

الأمر”.

املدير  �سول�سكاير،  جونار  اأويل  الرنويجي  تلقى 
الفني ملان�س�سر يونايتد، مكافاأة من اإدارة ال�سياطني 

احلمر على عمله يف الفرة الأخرية.
ووفًقا ل�سحيفة “مريور” الربيطانية، فاإن اإدارة 
ل�سول�سكاير، مع رفع  مان�س�سر جهزت عقًدا جديًدا 

راتبه من 7 اإلى 9 مايني يورو �سنوًيا.
ل�سول�سكاير  احلايل  العقد  ينتهي  اأن  املقرر  ومن 

مع مان�س�سر يونايتد يف �سيف 2022.
التنفيذي  املدير  وودوارد،  اإد  اإل��ى  واأ���س��ارت 
يقدمه  وما  ب�سول�سكاير  اأ�ساد  يونايتد،  ملان�س�سر 

على  ال��دي��رب��ي  يف  الن��ت�����س��ار  قبل  حتى  للفريق، 
مان�س�سر �سيتي بنتيجة 0-2.

�سول�سكاير  اأن  يعتقد  وودوارد  اإد  واأو�سحت 
اأعاد احلم�س النووي للنادي، والذي مت فقدانه مع 
فان  ولوي�س  مورينيو  جوزيه  مثل  �سابقني  مدربني 

جال.
بطولة  باأي  يفز  مل  يونايتد  مان�س�سر  اأن  ورغم 
وودوارد  لكن  �سول�سكاير،  قيادة  حتت  الآن  حتى 
الفريق  اأن  للتاأكد  يكفي  ما  راأوا  الأمريكيني  واملاك 

ي�سري على الطريق ال�سحيح.

ير يكافئ سولسكا� يتد � يو�نا� ما�نشستر �

يد و�برشلو�نة  يال مدر� : ر� ن�ي يو� يم� س�
طف الصدارة يان ل�ن يسع� و�شان �

ير  س� ت�ف د صعو�بة �ف�ي � ي�ب ت�ي � يلو� أ�نش�
تون عى أرضه ر� ي�ف مستوى إ�

ر كارلو اأن�سيلوتي، مدرب اإيفرتون، مرة اأخرى  حت�سَّ
على اإهدار ناديه فر�سة لتعزيز موقعه يف املناف�سة على 
فرق  القدم �سمن  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  اإنهاء 
املربع الذهبي بعد �سابع خ�سارة على اأر�سه هذا املو�سم.
وكان اإيفرتون، بو�سعه اأن يجتاز و�ست هام يونايتد، 
رابع  ت�سيل�سي،  عن  نقطتني  بفارق  خام�ًسا  وي�سبح 
الرتيب، مع امتاك مباراة واحدة موؤجلة، اإذا فاز على 

برينلي، لكنه خ�سر )2-1( بعد اأداء متوا�سع.
طريق  عن  بهدفني  م�ستحق  ب�سكل  برينلي،  تقدم 
دومينيك  يقل�س  اأن  قبل  ماكنيل  ودواي��ت  وود،  كري�س 

كالفرت لوين الفارق قبل ال�سراحة.
وارتكبنا  �سيئ  ب�سكل  “بداأنا  اأن�سيلوتي:  وق��ال 
اأن  ميكن  ال  لكن  كبري  اإحباط  ه��ذا  وعوقبنا.  االأخ��ط��اء 

نياأ�س. تتبقى 10 مباريات و�سنقاتل حتى النهاية«.
وح�سد اإيفرتون، 29 نقطة خارج اأر�سه مقابل 17 
نقطة فقط يف جودي�سون بارك، ووجد اأن�سيلوتي �سعوبة 
يف تف�سري ذلك. وقال اأن�سيلوتي: “من ال�سعب �سرح ذلك. 
نتائجنا  لكن  اأر�سنا  خارج  املباريات  من  الكثري  يف  فزنا 
على اأر�سنا لي�ست جيدة. نحن ل نزال يف ال�سراع ب�سبب 
نتائجنا خارج اأر�سنا لكن يجب اأن نتح�سن على ملعبنا«.
ال���دوري  لكن  م�����س��رة،  ال��ه��زمي��ة  “هذه  واأ���س��اف 
ال��ف��وز  ال�سعب  وم���ن  تناف�سية  ي�سهد  الإجن��ل��ي��زي 

باملباريات. اأدى برينلي ب�سكل رائع«.

 : يتا�ف�ي � أو�باك �بعد التعادل مع �ن
يلة ا ال زالت طو� ي�ب الل�

اأكد ال�سلوفيني يان اأوباك، حار�س اأتلتيكو مدريد، اإنه 
ل »جمال للراجع اأمام فريقه«، واأنه يجب النظر لاأمور 
بطريقة خمتلفة وذلك بعد �شقوط »الروخيبالنكو�ص« يف 

فخ التعادل ال�سلبي اأمام خيتايف يف الليجا.
وقال اأوباك ملحطة “موفي�ستار” عقب املباراة التي 
النظر  يجب  للراجع.  جمال  “ل  ال�سبت:  م�ساء  اأقيمت 
الكثري  وفعلنا  نقطة  ح�سدنا  لقد  خمتلفة.  بطريقة  لاأمر 

من اأجل الفوز، لكن يف النهاية احلظ مل يحالفنا«.
 وتابع “مل ن�سجل، لكننا ح�سدنا نقطة. الليجا طويلة 

و�سنم�سي يف طريقنا مباراة تلو الأخرى«.
الأم��ور  م��ن  الكثري  قدمنا  “لقد  اأوب���اك  واأ���س��اف 
خيتايف  اأم��ام  اللعب  اأب��ًدا  ال�سهل  من  لي�س  لكن  اجليدة، 

فمبارياته �سعبة دائًما«.
نقطة،  ب�63  الليجا  ���س��دارة  يف  اأتلتيكو  وي�ستمر 
نقاط،   6 اإلى  حالًيا  الو�سيف  الريال  مع  الفارق  مقل�سا 
اإلى  يراجع  قد  الثالث  البار�سا  مع  الفارق  اأن  العلم  مع 
4 نقاط يف حالة فوز االأخري على هوي�شكا يوم االإثنني يف 

ختام اجلولة، وا�ستعادته املركز الثاين من امللكي.


