
ألسباب أمنية
اعتقال الشريف حسن بن زيد

 وباسم عوض اهلل وآخرين
*عمان 

متابعة  وبعد  �إنه  �ل�سبت،  �أمنّي  م�سدر  قال 
�لأردنيني  �ملو�طنني  �عتقال  مّت  حثيثة  �أمنية 

عو�ض  �إبر�هيم  وبا�سم  زيد  بن  ح�سن  �ل�سريف 
�أّن  �أمنّية. و�أ�ساف �مل�سدر  �هلل و�آخرين لأ�سباٍب 

جاٍر. �ملو�سوع  يف  �لتحقيق 
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*عمان 
�لدولة  مئوية  مبنا�سبة  خا�سة  جل�سة  �لأم��ة  جمل�ض  يعقد 
�لأردنية، �ليوم �لأحد، يف مبنى جمل�ض �لأمة �لقدمي قرب منطقة 
�لدو�ر �لأول. ويح�سر �جلل�سة �لتي يرت�أ�سها رئي�ض جمل�ض �لأعيان 
في�سل �لفايز، رئي�ض جمل�ض �لنو�ب، وروؤ�ساء �ل�سلطات �لد�ستورية 

وكبار م�سوؤويل �لدولة.

*عمان 
قال �سماحة مفتي عام �ململكة �ل�سيخ عبد �لكرمي �خل�ساونة 
حيث  ومتينة،  قوية  قو�عد  على  تاأ�س�ست  �لردنية  �لدولة  �إن 
عليها  بنيت  �لتي  �لدينية  �لأ���س�����ض  على  �لها�سميون  حر�ض 
�أهم �ملنا�سب �ملوجودة منذ تاأ�سي�ض �لإمارة هو  �لدولة، فكان من 
�لأول  عبد�هلل  �لأمري  ل�سمو  مر�فقا  كان  و�لذي  �ملفتي،  من�سب 

�حل�سني. بن 
�لنباء �لردنية )برت�(،  لوكالة  �سماحته يف حديث  و�أ�ساف 
�إىل  �حل�سني  بن  �لأول  عبد�هلل  �لأم��ري  �سمو  و�سول  وبعد  �أن��ه 
�لأمريية  �لإر�دة  �سدرت  �لأردن،  �سرق  لإمارة  وتاأ�سي�سه  عمان 
�لأردنية  للديار  عامًا  مفتيًا  �ملفتي  لطفي  عمر  �ل�سيخ  بتعيني 
تاريخه  يف  للأردن"  عام  "مفت  �أول  بذلك  فكان   ،1921 عام  يف 
يف  تاأ�س�ست  �لفتاء  د�ئرة  �أن  �خل�ساونة  �ل�سيخ  وبني  �حلديث. 
يف  �حلنفي  �ملذهب  على  تاأ�سي�سها  منذ  تعتمد  وكانت   ،1921 عام 
كان  حيث  �لعثماين،  �لعهد  �أيام  يف  به  معموًل  كان  �لذي  �لفتوى، 
بالعباد�ت  يتعلق  ما  �سو�ًء منها  �أ�سئلتهم  �لنا�ض على  ُيجيب  �ملفتي 
كل  جانب  �إىل  يعنّي  وكان  �ل�سخ�سية،  �لأح��و�ل  �أو  �ملعاملت  �أو 
باملفتي  �لقا�سي  �لكبرية و�ل�سغرية، وي�ستعني  �ملدن  قا�ٍض مفٍت يف 
�لقا�سي  �إىل  ُيحيل  �ملفتي  �أن  كما  �لجتماعية،  �مل�سكلت  حلل 
بينات  �إىل  يحتاج  مما  �خت�سا�سه  حتت  تدخل  ل  �لتي  �لأم��ور 
�ل�سيخ  تعيني  مت  حتى  �حلال،  هذ�  على  �لإفتاء  وبقي  و�سهود�، 

�سامية. باإر�دة   1941 �سنة  للمملكة  مفتًيا  �لعربي  حمزة 
تابع �ض2

جلسة لمجلس األمة

 في مبناه القديم اليوم
مفتي المملكة: اإلفتاء من 

أساسات الدولة االردنية القوية

4ر35 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا الواليات المتحدة تعيش يوما 
عصيبا بعد هجوم الكابيتول

أمين عمان: إحالة عطاء بركة البيبسي بعد 3 اسابيع التعليم العالي تفعل منصة حجز المواعيد المسبقة 

الضريبة تدعو لتقديم 
إقرارات دخل 2020 إلكترونيا

إعالن دبيبة الحاسم: كل 
هذه القرارات »باطلة« فورا

*عمان 
�لأك��ر   21 عيار  �لذهب  غ��ر�م  بيع  �سعر  بلغ 
�ملحلية  بال�سوق  �ل�سبت،  �مل��و�ط��ن��ني،  م��ن  رغ��ب��ة 
حملت  من  �ملو�طنني  �سر�ء  لغايات  دينار  40ر35 

�ل�ساغة، مقابل 90ر33 دينار جلهة �لبيع.
لأ�سحاب  �لعامة  �لنقابة  �سر  لأم��ني  ووف��ق��ا 
ربحي  و�ملجوهر�ت  �حللي  و�سياغة  جتارة  حملت 
 24 عياري  �لذهب  من  �لغر�م  بيع  �سعر  بلغ  علن، 
و18 لغايات �ل�سر�ء من حملت �ل�ساغة 40ر42 و 

70ر31 دينار على �لتو�يل.
وقال علن يف ت�سريح لوكالة �لأنباء �لأردنية 
)برت�(، �إن �سعر �للرية �لر�سادي وزن 7 غر�مات بلغ 
وزن  �لإجنليزي  �للرية  �سعر  بلغ  فيما  دينار�،   250
بال�سوق  �لطلب  �ن  موؤكد�  دينار�،   285 غر�مات   8

�ملحلية على �سر�ء �لذهب جيد.
�غلق  �لأ���س��ف��ر  �مل��ع��دن  �سعر  �أن  �ىل  و�أ����س���ار 
 1735 على  �جلمعة  �لعاملية  بال�سوق  ت��د�ولت��ه 

دولر� للأون�سة �لو�حدة.

*وكاالت 
�لعنف  �أعمال  على  �أ�سهر  ثلثة  من  �أق��ل  بعد 
يف  �لأمريكي  �لكونغر�ض  مبنى  عاد  �سهدها،  �لتي 
�لعا�سمة و��سنطن �ىل و�جهة �لأحد�ث من جديد 

وب�سكل دموي مرة �أخرى.
لأح��د  �قتحام  حم��اول��ة  �جلمعة  ي��وم  و�سهد 
ده�ض  يف  ت�سبب  مما  ب�سيارة،  �ملبنى  �أمام  �حلو�جز 
لقي  كما  بجروحه،  متاأثر�  �أحدهما  قتل  �سابطني 
�حلر��ض  �أطلق  �أن  بعد  �أي�سا  حتفه  �لهجوم  منفذ 

�لنار عليه ملنعه من جتاوز �حلاجز.
�لكونغر�ض  �سرطة  عن�سري  �ل�سيارة  وده�ست 
"كابيتول" عند حاجز خارج �ملبنى بعد ظهر �أم�ض، 
�أن  قبل  ب�سكني  يلوح  وهو  �ل�سيارة  �ل�سائق  وغ��ادر 
�ثنان من  �لنار عليه، ح�سبما قال  �ل�سلطات  تطلق 

م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون لأ�سو�سيتد بر�ض.
ووق����ع �حل����ادث و�إط�����لق �ل��ن��ار ع��ن��د نقطة 
كان  "�لكابيتول" بينما  من  بالقرب  �أمنية  تفتي�ض 

�لكونغر�ض يف عطلة.
ومت �إغلق جممع "�لكابيتول" بعد �إطلق �لنار 
وقيل للموظفني �إنه غري م�سموح لهم دخول �ملباين 

�أو �خلروج منها.
�حل��ر���ض  ق���و�ت  ظ��ه��رت  م�����س��ور  ت�سجيل  ويف 
�لوطني حمت�سدة بالقرب من منطقة �حلادث �لذي 
يف  �ملبنى  مدخل  من  م��رت�   91 نحو  بعد  على  وق��ع 

جانب جمل�ض �ل�سيوخ من مبنى "�لكابيتول".
و�أظهر مقطع م�سور، ن�سر على �لإنرتنت، �سيارة 
"�سيد�ن" د�كنة �للون حتطمت �أمام حاجز �سيار�ت 

وعنا�سر من �ل�سرطة �أثناء فح�ض �ل�سيارة.
قد  �سابطا  ف��اإن  �لكونغر�ض،  �سرطة  وبح�سب 
تويف يف �حلادث، دون تقدمي �أي تفا�سيل �إ�سافية.

م�سادر  عن  نقل  �أمريكية  �إعلم  و�سائل  و�أكدت 
�أمنية �أن منفذ �لهجوم على مبنى �لكونغر�ض يدعى 
نوح �آر. غرين وهو �ساب يف �خلام�سة و�لع�سرين من 

عمره.
على  نف�سه  �لهجوم  بتنفيذ  به  �مل�ستبه  وي�سف 
لوي�ض  �أت��ب��اع  من  باأنه  "في�سبوك"  على  �سفحته 
بالرتويج  �تهم  �لذي  �لإ�سلم،  �أمة  زعيم  فرقان، 

مر�ر� ملعاد�ة �ل�سامية ومعاد�ة �لبي�ض.
ومت �لتعرف على �مل�ستبه به، بعد �إطلق �لنار 
�ثنني  قبل  من  "�لكابيتول"،  �سرطة  قبل  من  عليه 

من م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون وم�سوؤول يف �لكونغر�ض.
�إنديانا،  ولي��ة  من  ينحدر  �ل��ذي  غرين،  ون��وح 
ومقالت  خطابات  "في�سبوك"  على  ن�سر  قد  كان 
كتبها فرقان و�إيليا حممد، �للذ�ن يتزعمان جماعة 
�أمة �لإ�سلم من عام 1934 �إىل عام 1975، و�لتي 

ناق�ست تدهور �أمريكا. 

�أن  �لقانون  �إن��ف��اذ  م�سوؤويل  م��ن  �ث��ن��ان  و�أك���د 
�جلمعة،  ي��وم  �أُزي��ل��ت  �لتي  "في�سبوك"،  �سفحة 

تخ�ض منفذ �لهجوم.
عن  "في�سبوك"  على  من�سور�  غرين  نوح  ون�سر 
�سر�عاته �ل�سخ�سية، خا�سة �أثناء تف�سي فريو�ض 

كورونا.
"ب�سر�حة، كانت �ل�سنو�ت �لقليلة  وكتب نوح: 
�ملا�سية �سعبة، وكانت �لأ�سهر �لقليلة �ملا�سية �أكر 
�لمتحانات  �أكر  من  لبع�ض  تعر�ست  لقد  �سعوبة، 
عاطل  �لآن  �أنا  حياتي.  يف  ت�سورها  ميكن  ل  �لتي 
ب�سبب  جزئيا  وظيفتي،  تركت  �أن  بعد  �لعمل،  عن 

�لأمل".
كما تطرق نوح على �سفحته عن"نهاية �لزمان" 

وظهور �لدجال.
�إىل  قدمه  ت��رع  ���س��ورة  ن�سر  م��ار���ض،   17 ويف 
بولية  نورفولك  يف  �لإ���س��لم  �أم��ة  جلماعة  ف��رع 
�إىل جانب مقطع فيديو خلطاب فرقان  فريجينيا، 

بعنو�ن "�لدمار �لإلهي لأمريكا".
�أ�سدقاءه  �سجع  �ليوم،  ذلك  من  لحق  وقت  يف 
على �لن�سمام �إليه يف در��سة تعاليم فرقان و�إيليا 

حممد.
و�أع��ل��ن �ل��رئ��ي�����ض �لأم���ريك���ي ج��و ب��اي��دن �أن��ه 
بحزن  ي�سعر�ن  ب��اي��دن  جيل  �لأوىل  و�ل�����س��ي��دة 
�آخر يف هجوم  �سديد ب�سبب مقتل �سرطي و��سابة 

"�لكابيتول".
بحزن  وجيل  �أنا  "�سعرت  بيان  يف  بايدن  وقال 
نقطة  عند  �لعنيف  بالهجوم  علمنا  عندما  �سديد 

تفتي�ض �أمنية �مام مبنى �لكابيتول".
يف  �لأع���لم  بتنكي�ض  �أو�م���ره  بايدن  و�أع��ط��ى 

�لبيت �لأبي�ض.
م�سادر  عن  نقل  �أمريكية  �إعلم  و�سائل  و�أكدت 
�أمنية �أن منفذ �لهجوم على مبنى �لكونغر�ض يدعى 
نوح �آر. غرين وهو �ساب يف �خلام�سة و�لع�سرين من 

عمره.
�لكابيتول  هجوم  بتنفيذ  به  �مل�ستبه  وي�سف 
�أتباع  من  باأنه  في�سبوك  على  �سفحته  على  نف�سه 
لوي�ض فرقان، زعيم �أمة �لإ�سلم، �لذي روج مر�ًر� 

ملعاد�ة �ل�سامية و�تهم مبعاد�ة �لبي�ض.
ومت �لتعرف على �مل�ستبه به، بعد �إطلق �لنار 
عليه من قبل �سرطة �لكابيتول، من قبل �ثنني من 

م�سوؤويل �إنفاذ �لقانون وم�سوؤول يف �لكونغر�ض.
�إنديانا،  ولي��ة  من  ينحدر  �ل��ذي  غرين،  ون��وح 
كان قد ن�سر على في�سبوك خطابات ومقالت كتبها 
فرقان و�إيليا حممد، �للذ�ن يتزعمان جماعة �أمة 
و�لتي   ،1975 ع��ام  �إىل   1934 ع��ام  م��ن  �لإ���س��لم 

ناق�ست تدهور �أمريكا.

*عمان 
يو�سف  �ل��دك��ت��ور  ع��م��ان  �أم���ني  �أع��ل��ن 
�لعطاء  �ستحيل  �لأم��ان��ة  �إن  �ل�����س��و�رب��ة، 
بعد  ��سابيع   3 بعد  �لبب�سي  بركة  �ملتعلق 
مر�جعة  �إجر�ء  من  �لفني  �مل�ست�سار  �نتهاء 

لبع�ض �لعو�ئق �لفنية �ملتعلقة بامل�سروع.
يف  �لعمر�ين  �لتكثيف  حماور  �إن  وقال 
�لطو�بق  ع��دد  ب��زي��ادة  �سيكون  �لعا�سمة 
و�ل�سقق على �سو�رع، منها �لر�سالة و�لأعيان 
و�لأمرية ب�سمة، ف�سل عن مناطق �أخرى من 
مناطق �لتنظيم �خلا�ض. وبني �أن "�لتكثيف 

�لعمر�ين" �سيكون يف مناطق �أخرى جديدة 
من حيث �لتنظيم يف عمان، و�أن �لت�سهيلت 
جميع  �أم���ام  متاحة  و�مل��ال��ي��ة  �لعمر�نية 
��ستثناء.  دون  و�مل�ستثمرين  �مل��و�ط��ن��ني 
وك�سف �ل�سو�ربة عن توجه قريب لإن�ساء 
يربط  �ل���س��ت��ق��لل  ���س��ارع  يف  �سغري  ن��ف��ق 
�آخر  ونفق  باجلنوبي،  �ل�سمايل  �لها�سمي 
على  �لريا�سية  �لرتبية  كلية  من  بالقرب 
�سارع �ل�سهيد، بهدف حت�سني �لو�قع �ملروري 

و�لتخفيف من �لزدحمات �ملرورية.
"�ستون  ل��رن��ام��ج  ح��دي��ث  يف  وق����ال 

عمان  �أمانة  جلنة  �إن  �جلمعة،  دقيقة"، 
�مل�سكلة بقر�ر من جمل�ض �لوزر�ء �ستمار�ض 
كامل �ل�سلحيات �ملمنوحة ملجل�ض �لأمانة 
�لأم��ان��ة  يف  �لعمل  و�أن  �ل��ق��ان��ون،  مبوجب 
لتقدمي  �ملوؤ�س�سية  للروؤية  وفقا  �سي�ستمر 
�أمني  و�أ�سار  بها.  �ملنوطة  �خلدمات  كامل 
للبا�ض  جتريبي  لت�سغيل  توجه  عن  عمان 
من  للم�سروع  �لأول  �مل�سار  �سمن  �ل�سريع 
عطاء  طرح  �سيجري  �إذ  حافلة،   24 خلل 
ت�سغيله يف متوز، يف حني �سيجري �لت�سغيل 
�لتجريبي قبل حزير�ن �ملقبل.   تابع �ض2

*عمان 
و�لبحث  �ل��ع��ايل  �لتعليم  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
�لإل��ك��رتون��ي��ة  �ل��ب��و�ب��ة  تفعيل  ع��ن  �لعلمي، 
لت�سديق  �مل�سبقة  �ملو�عيد  بحجز  �خلا�سة 
�سحفي،  بيان  يف  �ل����وز�رة  ودع��ت  �ل��وث��ائ��ق. 
�لدخول  وثائقهم  بت�سديق  �لر�غبني  �ل�سبت، 
http://rce.mohe.gov. ر�ب��ط  �إىل 
موعد  حل��ج��ز   ،/jo/appointments
م�سبق لت�سديق �لوثائق؛ حر�سا على �سلمتهم 
�لعدوى،  نقل  ي�سبب  قد  �كتظاظ  لأي  ومنعا 
وع��دم  �مل��و�ع��ي��د  بهذه  �لل��ت��ز�م  �إىل  م�سرية 

�ل�سماح لأي �سخ�ض بالدخول �إىل حرم �لوز�رة 
�ملو�طنني  ودع��ت  م�سبق.  موعد  حجز  دون 
لب�ض  من  �لعامة  �ل�سلمة  معايري  �لتز�م  �إىل 
�لتباعد  معايري  ومر�عاة  و�لقفاز�ت  �لكمامات 
ب��اإم��ك��ان  �أن  �ل�����وز�رة  �جل�����س��دي. و�أو���س��ح��ت 
مر�كز  مر�جعة  �ل�سهاد�ت  بت�سديق  �لر�غبني 
�لت�سديق �ملوجودة خارج �لوز�رة يف �جلامعات 
دون  �خلا�سة  �جلامعات  من  وعدد  �لر�سمية، 
http:// ر�بط  �إىل  و�لدخول  م�سبق،  موعد 

www.mohe.gov.jo/ar/Pages/
Centers.aspx، للتعرف على هذه �ملر�كز.

لإمت��ام  �ملطلوبة  �لوثائق  على  وللتعرف 
ر�ب���ط  �إىل  �ل���دخ���ول  �ل��ت�����س��دي��ق  ع��م��ل��ي��ة 

http://rce.mohe.gov.jo/
فقط  مي��ك��ن  ك��م��ا   ،  Authentication
للأ�سخا�ض �لذين ��ستلمو� ر�سالة ن�سية لغايات 
��ستلم وثيقة �ملعادلة �جلاهزة، وفقا للتاريخ 
مر�جعة  وقبل  �لن�سية،  �لر�سالة  يف  �ملحدد 
م��دي��ري��ة �لع����رت�ف وم��ع��ادل��ة �ل�����س��ه��اد�ت، 
http://rce.mohe. ر�بط  �إىل  �لدخول 

،/gov.jo/appointments
حلجز موعد م�سبق ملر�جعة �ملديرية.

*عمان
�لإقر�ر�ت  لتقدمي  �ملكلفني  و�ملبيعات  �لدخل  �سريبة  د�ئرة  دعت 
�إلكرتونيا   وتعبئتها  �ملا�سي  �لعام  دخولهم  �ملتحققة  �ل�سريبية  عن  
�لو�قعية  عن  دخولهم  باملعلومات  �لو�قعية  و�ل�سحيحة  �لتي  تعر 

و�حلقيقية.     
وطلبت �لد�ئرة، يف بيان �ل�سبت، من �ملكلفني عدم �لتاأخر يف تقدمي 
�لإقر�ر�ت �أو �لنتظار حتى نهاية �لفرتة  �لقانونية لتقدميها، موؤكدة 
�ن باإمكان �ملكلفني �حل�سول على خدمة �لت�سجيل و��سد�ر رقم �سريبي 
ملر�جعة  �حلاجة  دون  و�لف��ر�د  و�ل�سركات  �إلكرتونيًا  للم�ستخدمني 
�سريبية  �أرقاما  يحملون  �لذين  �ملكلفني  باإمكان  �ن  �لد�ئرة. و��سارت 
من غري �مل�سرتكني  بخدمات  �حلكومة �لإلكرتونية �حل�سول على كلمة 
�سر متكنهم من �لتعامل و�حل�سول على  خدمات �لد�ئرة �إلكرتونيا دون 
www.istd.  مر�جعة �لد�ئرة من خلل �لدخول ملوقعها  �لإلكرتوين

�ختيار �يقونة �خلدمات �لإلكرتونية، وبعد ذلك �ختيار  ثم    gov.jo
�لذي  �مل�ستخدم  ��سم  �دخال  �ملكلف  وباإمكان  جديد،   عنو�ن  م�ستخدم 
كلمة  على  للح�سول  و�كمال  بقية  �خلطو�ت  �ل�سريبي  �لرقم  ميثل 
�ل�سر �لذي متكنهم من تقدمي �لإقر�ر �إلكرتونيا و�حل�سول  على جميع 
�أي مكلف  باإمكان  �ن  �لد�ئرة. كما  �لإلكرتونية  �لتي تقدمها  �خلدمات 
يف حال فقد�ن �و ن�سيان كلمة �ل�سر �خلا�سة به ��سرتجاعها �إلكرتونيا 
 دون �حلاجة ملر�جعة �لد�ئرة، و�سمن �جر�ء�ت �آمنة ت�سمن �لتاأكد من 

�سخ�سية  �ملكلف وحتافظ  على �سرية �ملعلومات للمكلفني.

*طرابلس
قر�ر حا�سم �أعلنته حكومة �لوحدة �لوطنية برئا�سة عبد �حلميد 
دبيبة باإلغاء كل �لقر�ر�ت و�لجر�ء�ت �ل�سادرة عن حكومتي �لوفاق، 
وهو  �ملا�سي،  مار�ض  من  �لعا�سر  بعد  لهما،  �لتابعة  و�جلهات  و�ملوؤقتة، 

تاريخ ح�سولها على ثقة �لرملان.
بها  قامت  �لتي  �لأخ��رية  �للحظات  تعيينات  جميع  ي�سمل  �لإلغاء 
�حلكومتان لإحد�ث تغيري�ت على بع�ض �ملر�كز �لقانونية يف �ملوؤ�س�سات 
�لتعيينات  هذه  �عترت  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �لعامة.  و�مل�سالح 
�لتي  �ل�سلطة،  �نتقال  مرحلة  تفر�سها  �لتي  لل�سلحيات  خمالفة 

تقت�سر على ت�سيري �لأعمال فقط.
ووفقا ملخرجات ملتقى �حلو�ر �ل�سيا�سي، تنتقل �سلحيات �ل�سلطة 
مبا�سرة  �جلديدة  و�حلكومة  �لرئا�سي  �ملجل�ض  �إىل  كاملة  �لتنفيذية 

عقب منح �لرملان �لثقة للحكومة.
ر�سميا يف �خلام�ض ع�سر من مار�ض  وت�سلمت حكومة دبيبة مهامها 

�ملا�سي، و�ألغت بالفعل بع�ض قر�ر�ت حكومة �لوفاق �ل�سابقة.
�أزمة  ب��اإد�رة  �ملعنية  �للجنة  تكليف  �إلغاء  قر�ر�تها  �أول  من  وكان 
جلنة  و�سكلت  لحقتها  �لتي  �لف�ساد  �سبهات  ب�سبب  كورونا،  فريو�ض 
�لأوىل،  �خلطوة  تعد  �لت�سحيحية،  دبيبة  حكومة  قر�ر�ت  جديدة.  
ورمبا �لأ�سهل، يف م�سو�ر �لألف ميل يف مهامها �لثقيلة خلل مدة وليتها 

�لق�سرية.

91  وفاة و4042 إصابة بكورونا في المملكة

الفحوصات اإليجابّية وصلت قرابة 02ر14 بالمئة
*عمان

تطعيم  �ىل  ج��اه��دة  �حلكومة  تعمل 
حزير�ن  �سهر  قبل  �سخ�ض  مليني  ثلثة 
�خري�  �علنتها  �لتي  خطتها  �سمن  �ملقبل، 

للو�سول �ىل �سيف �من.
ت�سجيل  ع��ن  �ل�سحة  وز�رة  و�أع��ل��ن��ت 
كورونا  بفريو�ض  �إ�سابة  و4042  وف��اة   91
�لعدد  لريتفع  �ل�سبت،  �ململكة  يف  �مل�ستجد 
و626875  وف���اة   7130 �إىل  �لإج��م��ايل 
�إ�سابة. و�أ�سار �ملوجز �لإعلمي �ل�سادر عن 
رئا�سة �لوزر�ء ووز�رة �ل�سحة �إىل �أن عدد 
�حلالت �لن�سطة حالّيًا و�سل �إىل 85253 
حالة، بينما بلغ عدد �حلالت �لتي �أُدِخلت 
فيما  حالة،   321 �مل�ست�سفيات  �إىل  �م�ض 
�إجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   179 غ��ادرت 

�لعلج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة  �حل��الت  عدد 
يف �مل�ست�سفيات 3339 حالة. وحول �لقدرة 
�ململكة،  يف  للم�ست�سفيات  �ل�ستيعابية 
�لعزل  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  �أن  �ملوجز  بني 
بينما  باملئة،   50 بلغت  �ل�سمال  �إقليم  يف 
�حلثيثة  �لعناية  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت 
�أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   74

�لتنّف�ض �ل�سطناعي 51 باملئة.
�لعزل  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  �أن  و�أ�ساف 
بينما  باملئة،   69 بلغت  �لو�سط  �إقليم  يف 
و�سلت ن�سبة �إ�سغال �أ�سّرة �لعناية �حلثيثة 
يف �لإقليم ذ�ته �إىل 77 باملئة، فيما بلغت 
�ل�سطناعي  �لتنّف�ض  �أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة 

43 باملئة.
�لعزل يف  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  كما 

�إقليم �جلنوب 35 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 
باملئة،   45 �حلثيثة  �لعناية  �أ�سّرة  �إ�سغال 
�لتنّف�ض  �أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما 

�ل�سطناعي يف �لإقليم ذ�ته 31 باملئة.
كما �أ�سار �ملوجز �إىل 8789 حالة �سفاء 
�م�ض يف �لعزل �ملنزيل و�مل�ست�سفيات، لي�سل 
 534492 �إىل  �ل�سفاء  ح���الت  �إج��م��ايل 
خمرّيًا  فح�سًا   28827 �أن  و�أ�ساف  حالة. 
�أج�����ري �م�������ض، ل��ي�����س��ب��ح �إج���م���ايل ع��دد 
�لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي  �لفحو�سات 
�إىل  لفتًا  فح�سًا،   6030272 �لآن  وحتى 
�م�ض  �لإي��ج��اب��ّي��ة  �لفحو�سات  ن�سبة  �أن 
و�سلت �إىل قر�بة 02ر14 باملئة، مقارنة مع 
بلغت  �أم�ض و�لتي  �ول  �لتي �سجلت  �لن�سبة 

36ر13 باملئة.
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*عمان 
�أعلن �أمني عمان �لدكتور يو�سف �ل�سو�ربة، 
بركة  �ملتعلق  �لعطاء  �ستحيل  �لأم��ان��ة  �إن 
�مل�ست�سار  �نتهاء  بعد  ��سابيع   3 بعد  �لبب�سي 
�لعو�ئق  لبع�ض  مر�جعة  �إج���ر�ء  م��ن  �لفني 

�لفنية �ملتعلقة بامل�سروع.
يف  �ل��ع��م��ر�ين  �لتكثيف  حم���اور  �إن  وق���ال 
�ل��ط��و�ب��ق  ع���دد  ب��زي��ادة  �سيكون  �ل��ع��ا���س��م��ة 
و�لأعيان  �لر�سالة  منها  �سو�رع،  على  و�ل�سقق 
من  �أخ��رى  مناطق  عن  ف�سل  ب�سمة،  و�لأم��رية 
"�لتكثيف  �أن  وبني  �خلا�ض.  �لتنظيم  مناطق 
جديدة  �أخ��رى  مناطق  يف  �سيكون  �لعمر�ين" 
�لت�سهيلت  و�أن  عمان،  يف  �لتنظيم  حيث  من 
�لعمر�نية و�ملالية متاحة �أمام جميع �ملو�طنني 
�ل�سو�ربة  وك�سف  ��ستثناء.  دون  و�مل�ستثمرين 
�سارع  يف  �سغري  نفق  لإن�ساء  قريب  توجه  عن 
�ل�ستقلل يربط �لها�سمي �ل�سمايل باجلنوبي، 
ونفق �آخر بالقرب من كلية �لرتبية �لريا�سية 
�ل��و�ق��ع  حت�سني  ب��ه��دف  �ل�سهيد،  ���س��ارع  على 

�ملروري و�لتخفيف من �لزدحمات �ملرورية.
دقيقة"،  "�ستون  لرنامج  حديث  يف  وقال 
بقر�ر  �مل�سكلة  عمان  �أمانة  جلنة  �إن  �جلمعة، 
من جمل�ض �لوزر�ء �ستمار�ض كامل �ل�سلحيات 

�لقانون،  مبوجب  �لأم��ان��ة  ملجل�ض  �ملمنوحة 
للروؤية  وفقا  �سي�ستمر  �لأمانة  يف  �لعمل  و�أن 
�ملوؤ�س�سية لتقدمي كامل �خلدمات �ملنوطة بها. 
جتريبي  لت�سغيل  توجه  عن  عمان  �أمني  و�أ�سار 
للم�سروع  �لأول  �مل�سار  �سمن  �ل�سريع  للبا�ض 
عطاء  طرح  �سيجري  �إذ  حافلة،   24 خلل  من 
�لت�سغيل  �سيجري  حني  يف  مت��وز،  يف  ت�سغيله 
�أن  و�أ���س��اف  �ملقبل.  حزير�ن  قبل  �لتجريبي 
�ل�سريع  �لبا�ض  �لبنية �لتحتية مل�سروع  �أعمال 
ع�سرة  خ��لل  و�سينجز  �لنتهاء،  و�سك  على 
وبني  جميل،  ب��ن  نا�سر  �ل�سريف  ���س��ارع  �أي���ام 
�هتماما  �ل�ستثمار  مو�سوع  تويل  �لأمانة  �أن 
خا�سا من خلل �لعمل على تقدمي �لت�سهيلت 
وتهيئة  �خل��ا���ض  للقطاع  تنظيميا  �ل��لزم��ة 
متا�سيا  بالقطاع  للنهو�ض  �ل�ستثمارية  �لبيئة 

مع �لتوجهات �حلكومية باخل�سو�ض.
�إعفاء  �أن  بني  �لإع��ف��اء�ت،  يخ�ض  وفيما 
كبدل  و�لبدلت  �مل�ستحقة  و�لغر�مات  �لر�سوم 
وتعوي�ض  �لن�����س��ائ��ي��ة،  و�ل��ر���س��وم  �مل���و�ق���ف، 
�لأبنية بن�سبة 25 باملئة �سينتهي يف 30 �أيلول 

�ملقبل.
�مل�سقفات  �سريبة  �أن  �إىل  �ل�سو�ربة  ولفت 
�لعفاء  جرى  و�ملعارف  و�لأر����س��ي  و�لأبنية 

حتى  �لغر�مات  من  باملئة   100 بن�سبة  منها 
نهاية �لعام، و�عفاء بن�سبة 15 باملئة لل�سريبة 
�لدفع  ح��ال  يف  �ل�سكني  �لعقار  على  �ملرتتبة 
�لنقدي،  �لدفع  حال  يف  باملئة  و10  �إلكرتونيًا 
للقطاع  باملئة   25 بن�سبة  �إع��ف��اء  ج��رى  فيما 
�لتجاري يف حال �لدفع �لإلكرتوين و20 باملئة 

يف حال �لدفع �لنقدي.
وميكن  وفعالة،  مهمة  �لإعفاء�ت  �أن  وبني 
�لأمانة  موقع  �إىل  �لدخول  مبجرد  للمو�طن 
�ملرتتبة  و�ملبالغ  بياناته  جميع  على  �حل�سول 

عليه، بالإعفاء من �لغر�مات و�ل�سريبة.
بالقر�ر�ت  وعمل  �لأم��ان��ة  �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
�حلكومية للتخفيف على �ملو�طنني و�لقطاعات 
�لتي تاأثرت ب�سبب تد�عيات �أزمة كورونا �أعفت 
�لر�سوم  من  �خل�سار  ب�سوق  �ل�سادر�ت  �ساحة 
للقطاع  ودعما  ت�سجيعا  باملئة؛   75 وبن�سبة 
�لت�سديرية  ل��لإج��ر�ء�ت  وت�سهيل  �ل��زر�ع��ي 
�إعفاء  �ستمنح  �لأمانة  �إن  وقال  �حلايل.  للعام 
�لر�سوم  بنود  جميع  على  باملئة   100 بن�سبة 
و�لبدلت للقطاعات �لتي �غلقت مبوجب �أو�مر 
�ملهن  رخ�ض  لبقية  باملئة   25 وبن�سبة  �لدفاع، 
وحتى �لأول من متوز �ملقبل بالدخول �إلكرتونيا 

على خدمة �لإعفاء�ت.

*عمان 
قال �سماحة مفتي عام �ململكة �ل�سيخ عبد 
�لكرمي �خل�ساونة �إن �لدولة �لردنية تاأ�س�ست 
ع��ل��ى ق��و�ع��د ق��وي��ة وم��ت��ي��ن��ة، ح��ي��ث حر�ض 
بنيت  �لتي  �لدينية  �لأ�س�ض  على  �لها�سميون 
�أهم �ملنا�سب �ملوجودة  عليها �لدولة، فكان من 
و�لذي  �ملفتي،  من�سب  هو  �لإمارة  تاأ�سي�ض  منذ 
بن  �لأول  عبد�هلل  �لأم��ري  ل�سمو  مر�فقا  ك��ان 

�حل�سني.
و�أ�ساف �سماحته يف حديث لوكالة �لنباء 
�سمو �لأمري  �أنه وبعد و�سول  �لردنية )برت�(، 
عبد�هلل �لأول بن �حل�سني �إىل عمان وتاأ�سي�سه 
�لأمريية  �لإر�دة  �سدرت  �لأردن،  �سرق  لإمارة 
عامًا  مفتيًا  �ملفتي  لطفي  عمر  �ل�سيخ  بتعيني 
للديار �لأردنية يف عام 1921، فكان بذلك �أول 

�حلديث. تاريخه  للأردن" يف  عام  "مفت 
�لفتاء  د�ئ��رة  �أن  �خل�ساونة  �ل�سيخ  وبني 
منذ  تعتمد  وك��ان��ت   ،1921 ع��ام  يف  تاأ�س�ست 
�لفتوى،  يف  �حلنفي  �مل��ذه��ب  على  تاأ�سي�سها 
�لعثماين،  �لعهد  �أيام  يف  به  معموًل  كان  �لذي 
�أ�سئلتهم  على  �لنا�ض  ُيجيب  �ملفتي  كان  حيث 
�أو  �ملعاملت  �أو  بالعباد�ت  يتعلق  ما  منها  �سو�ًء 
�لأحو�ل �ل�سخ�سية، وكان يعنّي �إىل جانب كل 
قا�ٍض مفٍت يف �ملدن �لكبرية و�ل�سغرية، وي�ستعني 
�لجتماعية،  �مل�سكلت  حلل  باملفتي  �لقا�سي 
كما �أن �ملفتي ُيحيل �إىل �لقا�سي �لأمور �لتي ل 
تدخل حتت �خت�سا�سه مما يحتاج �إىل بينات 
و�سهود�، وبقي �لإفتاء على هذ� �حلال، حتى مت 
تعيني �ل�سيخ حمزة �لعربي مفتًيا للمملكة �سنة 

1941 باإر�دة �سامية.
نظام  �سدر   ،1966 عام  يف  �نه  �ىل  و��سار 
�لأوقاف �لإ�سلمية، �لذي ي�ستمل على تنظيم 
�لعام  �ملفتي  �أن  على  وين�ض  �لإف��ت��اء،  ���س��وؤون 
و�لإر�ساد  �لوعظ  مدير  مع  بال�سرت�ك  يعقد 
وتنظيم  لتوجيههم  للمفتني  دورية  �جتماعات 
بوزير  يرتبط  �ملفتي  لأن  وذل���ك  �أع��م��ال��ه��م؛ 
حياة  يف  جديدة  �أمور  لظهور  ونظًر�  �لأوقاف، 
�مل��د�ر���ض  وك���رة  �مل�سائل  وت��ع��دد  �مل��و�ط��ن��ني 
قر�ر  �سدور  �مل�سلحة  �قت�ست  فقد  �لفقهية 
قا�سي  ب��رئ��ا���س��ة  ل��لإف��ت��اء  جمل�ض  بت�سكيل 
�مل�سائل  لبحث  يجتمع  �ملجل�ض  فكان  �لق�ساة، 
جهة  م��ن  �ملفتي  �إىل  حُت��ال  و�ل��ت��ي  �جل��دي��دة، 
و�أم��ا  ونحوها،  و�ل�سركات  ك��ال��وز�ر�ت  عامة 
مفتي  عليها  يجيب  فكان  �مل�سائل  من  غريها 

�ململكة �أو �ملفتون يف �ملدن و�ملحافظات.
لوز�رة  �لإد�ري  �لتنظيم  نظام  تطور  ومع 
عام  للإفتاء  د�ئ��رة  ��ستحد�ث  مت  �لأوق���اف، 
1986، لكن بقي �ملفتي مرتبًطا بوزير �لأوقاف 
�لذي قد يكون يف بع�ض �لأحيان لي�ض من ذوي 
�لق�ساة  قا�سي  ظل  لذ�  �ل�سرعية،  �لدر��سات 
يكون  �أن  ب��د  ل  لأن��ه  �لإف��ت��اء  جمل�ض  ي��ر�أ���ض 

موؤهًل تاأهيًل �سرعًيا.
 ،2006 عام  يف  �أن��ه  �إىل  �خل�ساونة  و�أ�سار 
�لإفتاء  د�ئ��رة  با�ستقلل  يق�سي  قانون  �سدر 
�جلهات  من  وغريها  �لأوق��اف  وز�رة  عن  �لعام 
رتبة  تعادل  �ملفتي  رتبة  و�أ�سبحت  �لر�سمية، 

من  كرمية  برعاية  وذل��ك  �ل��دول��ة،  يف  وزي��ر 
جللة �مللك عبد�هلل �لثاين، �لذي �أكد دعمه 
�لكامل لد�ئرة �لإفتاء، و�لتي يقع على عاتقها 
�ل�سرعية  �لأح��ك��ام  تبيان  يف  �أ�سا�سي  دور 

�ملت�سلة بحياة �لنا�ض.
و�ك����د ���س��م��اح��ت��ه ح��ر���ض ج��لل��ة �مل��ل��ك 
�ملتطلبات  ك��ل  توفري  على  �ل��ث��اين،  ع��ب��د�هلل 
�أد�ء  على  �لد�ئرة  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  من  �لتي 
خلطتها  دعمه  جانب  �إىل  بفعالية،  و�جباتها 
�لر�مية للو�سول �ىل كل لو�ء ومدينة كبرية، 

وجتمع �سكاين يف �ململكة.
ولفت �ىل �أن �لتوجيهات �لها�سمية جاءت 
ل�سماحة  �ل��ث��اين،  عبد�هلل  �مللك  جللة  من 
لفتتاح  رعايته  عند  �لق�ساة  ن��وح  �لدكتور 
ل  م�ستقل،  "�لإفتاء  بقوله،  �ل��د�ئ��رة  مبنى 
�سلطان  �إل  �لإفتاء  د�ئ��رة  يف  عليكم  �سلطان 

�لدين، فاأفتو� �لنا�ض ب�سريعة �هلل تعاىل".
وب��دع��م م��ل��ك��ي �أن�����س��ئ م��وق��ع �إل��ك��رتوين 
كافة  م��ع  �ل��ت��و����س��ل  م��ن  لتتمكن  ل��ل��د�ئ��رة؛ 
ي��دل  م��ا  �مل��م��ل��ك��ة،  وخ����ارج  د�خ����ل  �مل�سلمني 
عريقة  بالإفتاء  �لها�سميني  عناية  �أن  على 
و�لعلماء،  �لبيت  �آل  �أن  على  علوة  وم�ستمرة، 
�لإ�سلمي  �لتاريخ  مدى  على  يتعاونون  كانو� 
لتظل  �لإ�سلمية  �لأم��ة  م�سرية  ت�سحيح  يف 

�لر�سالة نا�سعة و��سحة �ملعامل.
�لف��ت��اء  د�ئ����رة  �أن  �سماحته  و�أو����س���ح 
�لت�سالت  وظفت  حيث  �لتطور�ت  و�كبت 
�إلكرتونيا  موقعا  فاأن�ساأت  ل�ساحلها،  �حلديثة 
�لتو��سل  مو�قع  و��ستخدمت  بالد�ئرة،  خا�سا 
عر  بها  خا�سة  قناة  و�أن�ساأت  �لجتماعي، 

موقع �ليوتيوب، بال�سافة �ىل ت�سميم تطبيق 
خا�ض بالإفتاء ينا�سب جميع �لأجهزة �لذكية، 

لتو�سل ر�سالتها بكافة �لو�سائل �ملتاحة.
و�أكد، دور �لفتوى يف تعزيز مبد�أ �لعتد�ل 
جتاه  مبو�قفه  ومتيزه  �لأردن  يف  و�لو�سطية 
و�سطيا  من��وذج��ا  جعله  م��ا  �لق�سايا  خمتلف 
د�ئ���رة  �ن  �ىل  م�����س��ري�  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  م��ع��ت��دل 
من  �لفتوى  يف  منهجيتها  يف  تنطلق  �لف��ت��اء 
�لو�سطية و�لعتد�ل و�لرحمة، و�لتي�سري على 
�أق��و�ل  �أح��د  على  �لعتماد  خ��لل  من  �لنا�ض 
�مل�ستفتي./// ظروف  ومر�عاة  �لفقهاء  �أئمة 

ووفق �سماحته فاإن د�ئرة �لإفتاء �سعت لتكون 
�سناعة  يف  ر�ئ��دة  �إ�سلمية  فقهية  مرجعية 
للأفر�د  وتقدميها  �ل�سرعي،  و�لبحث  �لفتوى 
حمليًا  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�ملوؤ�س�سات 
و�إقليميًا وعامليًا، من خلل ر�سالتها وهي "تبليغ 
�لنا�ض، وتر�سيخ مفهوم  �إىل  ر�سالة �هلل تعاىل 
بيان  يف  �لو�سطية  �لدينية  �لفقهية  �ملرجعية 
بها،  �لعمل  �إىل  و�لدعوة  �ل�سرعية،  �لأحكام 
�لأم��ور  يف  �ل��ف��ت��اوى  و�إ���س��د�ر  بتنظيم  وذل��ك 
باملو�سوعات  و�له��ت��م��ام  و�خل��ا���س��ة،  �لعامة 
و�إع���د�د  �لإ�سلمية  و�ملخطوطات  �لفقهية 
و�لتاأ�سي�ض  �ل�سرعية،  و�لبحوث  �ل��در����س��ات 
للجتهاد �جلماعي بالتو��سل مع علماء �لعامل 
وو�سائل  تقنيات  من  م�ستفيدين  �لإ���س��لم��ي، 

�لت�سال و�لتو��سل �حلديثة".

قال  �لفتاء،  لد�ئرة  �لجن��از�ت  �طار  ويف 
�ملركز  حققت  �لد�ئرة  �إن  �خل�ساونة،  �ل�سيخ 
�لفتاوى  �إ�سد�ر  يف  عامليًا  و�لثاين  عربيا  �لأول 
ج�سور  ملجلة  وفقا  �ملا�سي،  �ل��ع��ام  �ل�سرعية 
وهيئات  ل��دور  �لعامة  �لأم��ان��ة  ع��ن  �ل�����س��ادرة 
ما  ��سدرت  �نها  �ىل  م�سري�  �لعامل،  يف  �لإفتاء 
يزيد على 12500 فتوى �سرعية، �لعام �ملا�سي، 
�لإج���ر�ء�ت  ر�ف��ق��ت  �لتي  �حلظر  �أي���ام  �سيما 
و�ت�سمت  ك��ورون��ا،  وب��اء  ملو�جهة  �لح��رت�زي��ة 
�لأح���د�ث  ومو�كبة  بال�سمول  �لفتاوى  ه��ذه 

و�ملجالت �لإفتائية.
عدة  على  ح�سلت  �ل��د�ئ��رة  �إن  و�أ���س��اف، 
بجائرة  �لول  �مل��رك��ز  �أب���رزه���ا  م��ن  ج��و�ئ��ز 
�حلكومي  �لأد�ء  لتميز  �لثاين  عبد�هلل  �مللك 
�مل�ساركة  �ملوؤ�س�سات  فئة  �سمن  و�ل�سفافية، 
لأول مرة، لعام 2018، ف�سل عن ح�سول �ملوقع 
�لذهبية  �جلائزة  على  للد�ئرة  �لإل��ك��رتوين 
�إل��ك��رتوين  م��وق��ع  لأف�����س��ل  �لأول(  )�مل���رك���ز 
لعام 2009، ودرع �حلكومة  �ململكة  حكومي يف 
ودرع   ،2011 ل��ع��ام  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإل��ك��رتون��ي��ة 
�حلكومة �لذكية �لعربية لعام 2016، وجائزة 
�لألك�سو للتطبيقات �جلو�لة يف جمال �لرتبية 

لعام 2016.
تناولتها  �لتي  �لفتاوى  �أب��رز  يخ�ض  وفيما 
�سماحته  بني  كورونا،  جائحة  خلل  �لد�ئرة 
�لل��ت��ز�م  و���س��رورة  ب��ال��ع��ب��اد�ت،  تعلقت  �أن��ه��ا 
و�سلة  �جلمعة،  و�سلة  �ل�سحية،  بالتعليمات 

وكيفية  �مل��ن��زل،  يف  �أد�ئ��ه��ا  وكيفية  �ل��رت�وي��ح 
يف  �لد�ئرة  دور  �ىل  م�سري�  �لفطر،  عيد  �سلة 
و�لوعي  �ملجتمعي،  و�ل�سلم  �لطماأنينة  ن�سر 
و�ل��ت��ك��اف��ل ب��ني �ل��ن��ا���ض و�ل��ت��ع��اون ع��ل��ى �ل��ر 
�لإ���س��لم  �أح��ك��ام  على  و�ملحافظة  و�ل��ت��ق��وى، 
�أخذ �حليطة و�حلذر يف  �لدينية مع  و�سعائره 

ظل �جلائحة و�حلد من �نت�سار �لوباء.
وحول دور �لفتوى يف مو�جهة وحل �مل�ساكل 
�إن  ق���ال:  وم��و�ك��ب��ت��ه��ا،  �مل�ستحدثة  و�لم����ور 
�أن تعتمد و�حدً� من �ملذ�هب  �لد�ئرة �ختارت 
للختيار�ت  و�أ�سا�سًا  منطلقًا  �لأربعة،  �لفقهية 
هذ�  خلل  من  يتحقق  كي  بها،  �ملفتى  �لفقهية 
عر  �لفقهية  �حل��رك��ة  حققته  م��ا  �لعتماد 
وم�سالح  ف��و�ئ��د  م��ن  كله  �لإ���س��لم��ي  �ل��ت��اري��خ 

عظيمة.
�هلل  يدي  بني  �ل�سلمة  �مل�سالح،  هذه  ومن 
ع��ز وج���ل يف م��وق��ف �حل�����س��اب �ل��ع��ظ��ي��م، فل 
به  ي��اأذن  مل  ما  �هلل  دي��ن  يف  تغيري  ول  تبديل 
قو�عد  من  وهي  �لو�سطية  وحتقيق  �سبحانه، 
�لأق��و�ل  من  و�ل�سلمة  �لإ�سلمية،  �ل�سريعة 
�خللل  ت�سبب  �لتي  �ل�ساذة  و�لآر�ء  �مل�سطربة 
يف �حلياة �لفكرية و�لعملية، وحتقيق �ن�سباط 
�لفتوى وتقليل �خللف -غري �لنافع- ما �أمكن، 
مبعرفة  �ملفتني  على  �لت�سهيل  �ىل  بال�سافة 
عن  �لأخ���ذ  خ��لل  م��ن  �ل�سرعية،  �لأح��ك��ام 

�لفقهاء �ل�سابقني.
�لإفتاء  د�ئ��رة  �ختيار  �سبب  �أن  و�أو���س��ح 

ملذهب �لإمام �ل�سافعي �أ�سا�سًا ومنطلقًا للفتوى، 
بلدنا  يف  �نت�سارً�  �لأكر  �أنه  ل�سببني:  وذلك 
مق�سد  �لغالب  مر�عاة  �أن  حيث  �لتاريخ  عر 
بني  جمع  و�سطي  مذهب  �أنه  وب�سبب  �سرعي، 
وخ��رج  و�ل�����ر�أي،  �حل��دي��ث  مدر�ستي  �أ���س��ول 
يف  �سببًا  ز�ل��ت  وم��ا  كانت  فقهية  باجتهاد�ت 
وه��ذ�  كلمتها،  وجمع  �لأم���ة  م�سالح  حتقيق 
�لفقهية  �ملذ�هب  يف  متحققًا  كان  و�إن  �ل�سبب 
حاز  �ل�سافعي  �لإم��ام  مذهب  �أن  �إل  �لأخ��رى- 

ق�سب �ل�سبق فيه.
بالفتوى  �لإفتاء  د�ئ��رة  �لتز�م  �ن  و�أك��د 
�لتقليد  يعني  ل  �ل�سافعي  �لإمام  مذهب  على 
للد�ئرة  بل  �ملذهب،  فقهاء  لجتهاد�ت  �لتام 
من  �ل���س��ت��ف��ادة  طريقة  يف  متقدمة  روؤي���ة 
�سمن  �لفقهية  �مل���ذ�ه���ب  م���ف���رد�ت  ج��م��ي��ع 
�ملذهب  �جتهاد  ك��ان  �إذ�  �لآت��ي��ة:  �ملعطيات 
تغري  ينا�سب  ل  معينة  م�ساألة  يف  �ل�سافعي 
ب�سوؤ�ل  �ملحيطة  و�ل��ظ��روف  و�ملكان  �لزمان 
�أو  �سديد،  ح��رج  �إىل  ي��وؤدي  ك��اأن  �مل�ستفتي، 
م�سقة بالغة، �أو �ختلفت �لعلة �لتي من �أجلها 
�أو  �لجتهاد،  ذلك  على  �ل�سافعية  فقهاء  ن�ض 
ما  �لعلمية  و�حلقائق  �ملعلومات  من  ��ستجد 
يدعو �إىل �إعادة �لبحث يف �لختيار �لفقهي: 
ففي جميع هذه �حلالت تقوم د�ئرة �لإفتاء 
�لقو�عد  �سوء  يف  �مل�ساألة  در����س��ة  ب��اإع��ادة 
من  وت�ستفيد  �ل�سرعية،  و�ملقا�سد  �لفقهية 
�جتهاد�ت جميع �ملذ�هب �لإ�سلمية للو�سول 
مقا�سد  �إىل  �لأق���رب  �ل�سرعي  �حلكم  �إىل 

�ل�سريعة.
�ل�سخ�سية،  �لأح�����و�ل  ق�����س��اي��ا  وح����ول 
بني  و�مل����ري�ث،  و�حل�سانة  و�ل��ط��لق  كالنكاح 
�لفتوى،  يف  تعتمد  �ل��د�ئ��رة  �أن  �خل�ساونة، 
قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية �لأردين، ول تخرج 
عنه، وذلك حتى ل يحدث ت�سارب بني �لإفتاء، 
�أن  �إىل  لفتا  �ململكة،  يف  �ل�سرعي  و�لق�ساء 
فقهاء  و�أق��و�ل  �جتهاد�ت  من  م�ستمد  �لقانون 
و�سو�بط  �أ�س�ض  وف��ق  �ختيارها  مت  �مل�سلمني، 

�سرعية، من قبل جلان خمت�سة.
ل  �لف���ت���اء  د�ئ�����رة  دور  �ن  �ىل  ون�����وه 
بل  فح�سب،  �ل��ف��ت��اوى  �إ����س���د�ر  يقت�سرعلى 
ق�سايا  يف  وخا�سة  �لإ�سلح  �إىل  ذلك  يتعدى 
و�لأ�سرية،  �لزوجية،  و�خللفات  �ملايل  �لنز�ع 
�لطرفني،  ب��ني  ر���س��ائ��ي  ح��ل  �إىل  و�ل��و���س��ول 
للزوجني  و�لإر�ساد  �لن�سح  تقدمي  جانب  �إىل 
تنعك�ض  ل  حتى  �لأم����ان،  ب��ر  �إىل  للو�سول 
من  وحمايتهم  �لأولد  �سلوك  على  �خللفات 
وبذلك  �لن��ح��ر�ف  �أو  �لأ���س��ري��ة  �ل�سغوطات 
تكون �لد�ئرة �أظهرت �حلكم �لفقهي يف م�ساألة 
�ل�سخ�سية،  �لأح���و�ل  قانون  بح�سب  �لطلق 
ون�سرت  �لأ���س��ري  �لإ���س��لح  يف  ر�سالتها  و�أدت 
�لأ�سرة  على  للحفاظ  �لديني  �لثقايف  �لوعي 

متما�سكة فيما بينها.
�أ�سحاب  تعامل  �آلية  عن  �سماحته  وحتدث 
�إليهم  �ل���و�ردة  �مل�سائل  مع  �ملفتون  �لف�سيلة 
�ملتنوعة،  �لت�سال  و�سائل  عر  �جلمهور  من 
حيث  متقنة،  و�آل��ي��ة  متدرجة  �سل�سلة  �سمن 

�لأنو�ع  من  �ل��و�ردة  �مل�ساألة  نوع  بتحديد  تبد�أ 
�ل�سائل  �إىل  �ل�سابقة، وتنتهي بو�سول �جلو�ب 
فاإمنا  �لتاأخري  وقع  و�إن  ممكن،  وقت  �أ�سرع  يف 
بها  تقوم  �لتي  �ملف�سلة  �لدر��سة  ب�سبب  يقع 
�لد�ئرة لع�سر�ت �مل�سائل يوميًا، و�إذ� علم �ملفتي 
�أنه م�سوؤول بني يدي �هلل عز وجل عن كل كلمة 
يكتبها فاإنه -ول �سك- �سيوؤثر �لتاأين و�لتمهل 

ل. على �لعجلة و�لرتُجّ
بنازلة  تتعلق  �لتي  �مل�سائل  يخ�ض  وفيما 
جديدة من نو�زل �لع�سر غري من�سو�ض عليها يف 
�جتهاد�ت �لفقهاء، �أو كانت من �مل�سائل �لعامة 
�سو�ء  كلها،  �لأمة  �أو  كله  باملجتمع  تتعلق  �لتي 
�لطبية  �لنو�زل  �أو  �ملالية  �ملعاملت  م�سائل  يف 
�إع��د�د  من  حينئذ  للد�ئرة  بد  فل  غريها،  �أو 
�أبحاث خا�سة لدر��سة �مل�ساألة يف �سوء �لأدلة 
بني  و�مل��و�زن��ة  �لفقهية  و�لقو�عد  �ل�سرعية 
�مل�سالح و�ملفا�سد، تخل�ض من خللها �إىل حكم 
للبحث  �لإفتاء(  )جمل�ض  على  يعر�ض  �سرعي 
ب�ساأن  خا�ض  قر�ر  �إىل  �لو�سول  ثم  و�لتد�ول، 

تلك �مل�ساألة.
�لإفتاء  دور  حديثه،  يف  �سماحته  وتناول 
و�لت�سدد،  �لإرهابية  �لتنظيمات  حماربة  يف 
فتاوى  �أ�سدرت  حيث  �لإ�سلم،  و�سطية  و�ظهار 
�ل��ذي��ن  �مل��ت�����س��ددي��ن  ت���رد فيها ع��ل��ى  م��ت��ع��ددة 
بطريقة  ب��ال��رد  �لنا�ض،  ويكفرون  يبدعون 
فكرية علمية، �إىل جانب جهودها يف مو�جهة 
�ل��ت��ط��رف و�ل��ت��ك��ف��ري و�لإره�������اب، م��ن خ��لل 
و�مل��وؤمت��ر�ت  و�مل��ق��الت  �لفتاوى  من  جمموعة 
و�ملطويات  و�ملن�سور�ت  و�لأب��ح��اث  و�لبيانات 
و�لر�مج �لتلفزيونية، �لتي حتقق ن�سر �لوعي 
�ملجتمعي، وحث �لنا�ض على �لبتعاد عن �لغلو 
ب�سورته  �لإ���س��لم  �إىل  بالدعوة  و�ل��ت��ط��رف، 
�لنا�سعة، و�لذي يدعو �إىل حقن �لدماء وحب 
�لإن�سان  وتكوين  �ل��ك��ون،  وع��م��ارة  �لأوط����ان، 

�حل�ساري.
للدولة  �لثانية  �ملئوية  �عتاب  على  ونحن 
�لردنية، �أ�سار �سماحته �إىل �أن �لعامل �سهد يف 
�ملجالت،  �ملا�سية، تطور�ت يف كافة  �ملئة عام 
ولن يقف �لعامل عند هذه �لتطور�ت، و�لفتاء 
قادرة على مو�كبة هذه �مل�ستجد�ت و�غتنامها، 
به  حظيت  وما  ر�سالتها،  ون�سر  هدفها  لتحقيق 
�أعلى  بها  و�سلت  خا�سة،  ها�سمية  رعاية  من 
ر�سالة  ت�سل  ب��اأن  تطمح  فهي  �لتميز  درج��ات 
خلل  من  �ل��ع��امل،  كل  �إىل  �ل�سمحة  �لإ���س��لم 
غري  لغات،  عدة  �إىل  �لفتاوى  لرتجمة  �سعيها 
لإي�سال  وذلك  و�لجنليزية،  �لعربية  �للغتني 

ر�سالة �لإ�سلم �ل�سحيحة لكافة �لعامل.
عدد  زي��ادة  من  �لإفتاء  د�ئ��رة  ت�سعى  كما 
�ململكة  يف  �لألوية  كافة  م�ستوى  على  مكاتبها 
�ملو�طنني،  على  �لفتوى  وتقريب  ت�سهيل  �ىل 
بها  خا�سة  �إذ�ع��ي��ة  حمطة  لإن�ساء  وتطمح 
ل��ب��ث ب��ر�جم��ه��ا م��ن خ��لل��ه��ا، وع��م��ل حمطات 
ي�ستجد  ما  خلل  من  مبا�سرة  �إلكرتونية  فتوى 
�لفتوى  لت�سهيل  لغات  بعدة  تو��سل  و�سائل  من 

جلميع �مل�سلمني يف كافة �أقطار �لعامل. 
)برت�-مر�د فريد(
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*عمان 
بحث وزير �ملالية �لدكتور حممد �لع�سع�ض، 
�لأمريكية  نظريته  مع  هاتفية  مكاملة  خ��لل 
�لقت�سادية  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  يلني،  جانيت 
جائحة  ج��ر�ء  �لعامل  منه  يعاين  ما  خا�سة 

كورونا.
�ل��ذي  �ملتو��سل  �ل��دع��م  �لع�سع�ض  وث��م��ن 
ل��لردن،  �لمريكية  �ملتحدة  �لوليات  تقدمه 
بها  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �لإج�����ر�ء�ت  ��ستعر�ض  كما 

كلفتها  وتقليل  للجائحة  للت�سدي  �حلكومة 
�أبرز  �ىل  بال�سافة  و�لقت�سادية،  �ل�سحية 
ملمح برنامج �لإ�سلحات �لهيكلية �لتي تلتزم 

بها �حلكومة لتحقيق �لتعايف �لقت�سادي.
�لبطالة  ن�سب  "�رتفاع  �أن  �لع�سع�ض  وبني 
هي �أكر هم للحكومة ويجب علينا �ل�ستمر�ر 
�لنمو  عجلة  دفع  �ساأنها  من  �إجر�ء�ت  بتطبيق 
�خلا�ض  �لقطاع  على  �لأع��م��ال  كلف  وتقليل 

خللق �ملزيد من �لوظائف".

�أهمية  �إىل  يلني  �لوزيرة  �أ�سارت  بدورها، 
�إىل  وتطلعها  �لبلدين،  بني  �مل�سرتك  �لتعاون 
�مل�سرتكة  �مل�سالح  يف  �لت�ساركية  م��ن  م��زي��د 
و�حلاجة �إىل معاجلة حتديات مهمة مثل �إنهاء 
�لقت�سادي  للتعايف  و�لعودة  كورونا  جائحة 
�أهمية  على  م�سددة  ملحة،  �أخ���رى  وق�سايا 
��ستمر�ر �لعلقة �لقوية بني �لوليات �ملتحدة 
و�لأردن مبا يف ذلك دعم �لتنمية �لقت�سادية 

يف �لأردن وجهود �لإ�سلح.

العسعس ونظيرته األميركية يبحثان 
آخر التطورات االقتصادية بين البلدين 

تنظيم إكسبو المملكة الدولي 
االفتراضي األول حزيران المقبل

  
*عمان 

�ململكة  وموؤمتر  معر�ض  و�لتطوير،  للريادة  �سنديان  �سركة  تنظم 
للرتويج  �ل���دويل،  �ململكة  �إك�سبو  با�سم  �لأول،  �لف��رت����س��ي  �ل���دويل 
لل�سناعات و�خلدمات و�ملنتجات �لأردنية، خلل �لفرتة من 21 وحتى 26 
حزير�ن �ملقبل، بال�سر�كة مع هيئة �ل�ستثمار وغرفتي جتارة و�سناعة 
�ململكة  "�إك�سبو  �إن  �ل��د�وود،  نو�ف  لل�سركة  �لعام  �لأمني  وقال  �لأردن. 
و�مل�سانع  �ل�سركات  من  كبري  لعدد  �لفر�سة  �لفرت��سي" �سيتيح  �لدويل 
و�ملوؤ�س�سات �لتعليمية و�ملن�ساآت �ل�سياحية ومزودي �خلدمات و�ملوؤ�س�سات 
�لزبائن و�ل�سركاء �ملحتملني من خمتلف  �ملبا�سر مع  �لتو��سل  �لوطنية، 
دول �لعامل.  و�أ�ساف خلل موؤمتر �سحفي �ل�سبت، �إن �ملعر�ض �سيعقد عر 
من�سات �فرت��سية تتيح خ�سائ�ض �لتو��سل �ملرئي و�ملحادثات �لكتابية 
و�خلدمات،  �ملنتجات  عر�ض  �إمكانية  و�سيتيح  �لثنائية،  و�لجتماعات 
�أو  �سركة  لكل  فرعية  ومتاجر  �لفيديوهات،  وحتميل  �ل�سفقات،  وعقد 
للح�سول على تفا�سيل  �ملعنية  زيارة من�سة �جلهة  م�سنع مبا�سرة، قبل 
بعنو�ن  �ملعر�ض  هام�ض  على  موؤمتر  عقد  �ىل  �ل��د�وود  ولفت  �إ�سافية. 
�لأردنيني  �لأع��م��ال  رج��ال  من  ع��ددً�  ي�سم  �لأردن(  �أج��ل  من  )جنتمع 
�ملغرتبني، و�أكادمييني وخر�ء �سناعة وجتارة و�قت�ساد، لت�سليط �ل�سوء 
على مميز�ت �ململكة �ل�ستثمارية و�لعملية و�لتعليمية. من جانبه، بني 
وقعت  �لهيئة  �أن  حرتوقه،  فريدون  بالوكالة  �ل�ستثمار  هيئة  رئي�ض 
يف  �سيما  لل�ستثمار،  د�عمة  بيئة  لتطوير  "�سنديان"،  مع  تعاون  مذكرة 
�إ�سافة  و�لتنموية،  �ملجتمعية  و�مل�سروعات  �لأعمال  ريادة  م�سروعات 
�ملجتمعي.  �ل�ستثمار  ملفهوم  للرتويج  �مل�سرتك  و�لعمل  �خلر�ت  لتبادل 
بني  �لت�ساركية  �سرورة  يوؤكد  �ململكة"  "�إك�سبو  �إن  حرتوقه،  وق��ال 
عر  ومقدر�تها  للمملكة  للرتويج  �لتوجه  يف  و�خلا�ض،  �لعام  �لقطاعني 
على  كورونا  جائحة  فر�ستها  �لتي  �لظروف  ب�سبب  �لرقمية  �ملن�سات 
�لعامل، ومبا مينح فر�سة كبرية للتبادل �لتجاري و�ل�سناعي و�لثقايف بني 
�لهيئة  و�ستقدم  �لعامل.  دول  من  و�ملهتمني  �لأردنية  و�ل�سركات  �مل�سانع 
دعما ماليا بقيمة 300 دينار من تكلفة �مل�ساركة �لكلية �لتي تبلغ 700 
ت�سمل  و�سروط،  �سو�بط  �سمن  �ملعر�ض،  �نتهاء  بعد  لل�سركات  دينار، 
كتابة مطالبة للهيئة، وتقرير� عن م�ساركة �ل�سركة يف �ملعر�ض، ون�سخة 
�إلكرتونية  م�ساركة  و�سهادة  �لأ���س��ل،  وو���س��ولت  �ل���س��رت�ك،  طلب  من 
وتقرير�  �ملعر�ض،  يف  �ل�سركة  جلناح  و�سورة  �ملعر�ض،  من�سة  �إد�رة  من 
�لعار�سة.  �ل�سركة  ت�سجيل  �سهادة  عن  و�سورة  للجناح،  �لزيار�ت  بعدد 
�لعلمة  حتمل  �فرت��سية  عر�ض  مق�سورة  �مل�ساركة،  باقة  وت�سمل 
�لزو�ر  مع  ثنائية  ولقاء�ت  ت�سميمها،  مع  �لعار�سة  لل�سركة  �لتجارية 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  �ل�سركة  عن  ومعلومات  �مل�ستهدفة،  �ل��دول  من 
�لكتيب  �إعلنية تعريفية يف  للمعر�ض ملدة عام كامل، وم�ساحة  �لد�ئم 
زو�ر  بيانات  ملف  من  ون�سخة  �ل�سركات،  مل�ساركة  و�لرتويج  �لإلكرتوين، 
�ملعر�ض، و�سور� للجناح، و�سهادة م�ساركة �إلكرتونية، وخا�سية �لتو��سل 
�ملبا�سر مع �لزبائن، وخ�سم 20 باملئة على برنامج تدريب �لكادر �لفني 
 ، جهته  من  �ل�سبل.  باأف�سل  �لفرت��سية  �ملن�سات  مع  للتعامل  لل�سركات، 
�أكد رئي�ض غرفتي �سناعة �لأردن وعمان فتحي �جلغبري، �أهمية �لتفكري 
خارج �ل�سندوق لإيجاد بيئة جديدة حمفزة لل�سناعات �لوطنية، ت�سهل 
ت�سديرها، وتزيد من قيمة �لتبادل �لتجاري مع خمتلف �لدول ل�سالح 
�ململكة، م�سيدً� باأهمية �ملعر�ض يف توفري بيئة مثالية لل�سركات و�مل�سانع 

و�لزو�ر، لتعزيز �لنمو و�ملرونة للقطاعات �لقت�سادية. 

السالم رئيسًا لمجلس إدارة جمعية 
البنوك، والصفدي نائبًا للرئيس  

*عمان
عقدت �لهيئة �لعامة جلمعية �لبنوك يف �لأردن �جتماعها �ل�سنوي 
حيث مت �ختيار معايل �ل�سيد با�سم خليل �ل�سامل رئي�سا ملجل�ض �إد�رة 
�جلمعية لدورتها �جلديدة �ملقبلة كما �ختارت �لهيئة �لعامة للجمعية 

�ل�سيد عمار �ل�سفدي نائبًا للرئي�ض. 
�لبنوك  جمعية  �إد�رة  ملجل�ض  �لأول  �لجتماع  خلل  ذلك  وجاء 
�ملرئي  �لت�سال  تقنية  عر  �آذ�ر   30 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �جلديد 

)ZOOM(، بح�سور جميع �أع�ساء �ملجل�ض �جلديد.
بدوره هناأ رئي�ض �ملجل�ض �جلديد با�سم خليل �ل�سامل كافة �أع�ساء 
لع�سوية  باختيارهم  بهم  �لعامة  �لهيئة  ثقة  على  �لإد�رة  جمل�ض 
�أع�ساء  و�سكر   ،2024-2021 للدورة  �لبنوك  جمعية  �إد�رة  جمل�ض 

جمل�ض �لد�رة على �نتخابهم له رئي�سًا للمجل�ض. 
و�أعرب �ل�سامل عن �سكره وتقديره لرئي�ض �ملجل�ض �ل�سابق �ل�سيد 
هاين �لقا�سي وجلميع �أع�ساء جمل�ض �لد�رة للدورة �ل�سابقة 2018-
يف  بذلوها  �لتي  �لكبرية  وجهودهم  �ملتميز  �أد�وؤه��م  لهم  مثمنًا   ،2021
خدمة �لقطاع �مل�سريف و�لقت�ساد �لوطني وخ�سو�سًا يف ظل �لظروف 
�ل�سعبة �لتي فر�ستها جائحة كورونا، و�أكد عميق تقديره للدور �لكبري 

�لتي بذله �ملجل�ض �ل�سابق يف حت�سني �سورة �لقطاع �مل�سريف. 
كما �سكر �ل�سامل �لدكتور ماهر �ملحروق مدير عام �جلمعية، و�سكر 
وتن�سيقهم  �مل�ستمر  وتعاونهم  جهودهم  على  �لأع�ساء  �لبنوك  جميع 
على  �سيعمل  �جلديد  �ملجل�ض  �أن  �ل�سامل  و�أ�ساف  �جلمعية.  مع  �لتام 
�ملجل�ض  �لتي حققها  �لكبرية  و�لبناء على �لإجناز�ت  �مل�سرية  مو��سلة 
�لأهد�ف  لتحقيق  جهد  بكل  �سي�سعى  �جلديد  �ملجل�ض  وباأن  �ل�سابق، 
�لأع�ساء  �لبنوك  م�سالح  برعاية  و�ملتمثلة  للجمعية  �لأ�سا�سية 
�أ�ساليب  وتطوير  �مل�سرتكة،  ملنفعتهم  حتقيقا  بينهم  فيما  و�لتن�سيق 
�مل�سريف  �لعمل  مفاهيم  وتر�سيخ  وحتديثها،  �مل�سرفية  �خلدمات  �أد�ء 
�لهيئة  �لغاية. وكانت  لهذه  و�إجر�ء�ت موحدة  و�إتباع نظم  و�أعر�فه 
�لعادي  �جتماعها  يف  �لتاأمت  قد  �لأردن  يف  �لبنوك  جلمعية  �لعامة 
على  �لتو�فق  فيه  مت  و�ل��ذي  �آذ�ر،   30 �ملو�فق  �لثلثاء  يوم  �ل�سنوي 
�أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �جلديد، حيث مت ت�سمية ت�سعة بنوك وفازت 
بالتزكية بع�سوية �ملجل�ض وهي: �لبنك �لعربي، بنك �لإ�سكان، �لبنك 
�لإ�سلمي �لأردين، بنك �لحتاد، �لبنك �لأردين �لكويتي، بنك �لأردن، 
وبنك �ملال �لأردين / كابيتال بنك، و�لبنك �لتجاري �لأردين، و�لبنك 
حم�سر  على  �لعامة  �لهيئة  �طلعت  كذلك  �لعربي.  �مل�سري  �لعقاري 
�لهيئة  �أق��رت  كما  عليه،  و�سادقت  �ل�سابق  �لعامة  �لهيئة  �جتماع 
تقرير جمل�ض �لإد�رة عن �أعمال �جلمعية لعام 2020، و�أقرت كذلك 
�ملالية 2020، و�سادقت على  �ل�سنة  �لعمومية للجمعية عن  �مليز�نية 
للجمعية  �لتقديرية  �ملو�زنة  لإقر�ر  �إ�سافة  �لقانوين،  �ملدقق  تقرير 
�ل�سابق  �ملجل�ض  رئي�ض  �لقا�سي  �ل�سيد هاين  �أعرب  للعام 2021. وقد 
عن �سكره لأع�ساء �لهيئة �لعامة على ح�سورهم وم�ساركتهم �لجتماع، 
وما  �لكبري  تعاونهم  على  �ل�سابقني  �لإد�رة  جمل�ض  �أع�ساء  �سكر  كما 
بذلوه من جهود خلل ع�سويتهم يف جمل�ض �لإد�رة. كما هناأ �لقا�سي 
�أع�ساء جمل�ض �د�رة �جلمعية �جلدد متمنيًا لهم كل �لنجاح و�لتوفيق 
يف خدمة �لقطاع �مل�سريف ويف متثيل م�سالح �لبنوك �لأع�ساء. و�سكر 
�لقا�سي مدير عام �جلمعية �لدكتور ماهر �ملحروق وموظفي �جلمعية 

على �أد�ئهم �ملتميز وجهودهم يف �لقيام باملهام �ملوكلة �إليهم.
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*عمان 
خ�سرة �ملد�دحة، وعليا �ل�سمور، وموزة 
�ملجايل،  و�سفق  وبندر  وم�سخ�ض  �لعبيد�ت، 
و�لنعيمات،  و�حلويطات،  عطية  بني  ون�ساء 
و�سول  �لطفيلة..  ن�ساء  و�أي�سا  و�حلجايا، 
�إىل �لنا�سطة �حلقوقية و�لر�ئدة �لن�سوية 
تطول..  و�لقائمة  ب�سار�ت،  �إملي  �ملحامية 
�لتي  �ل�سلبة  �لإر�دة  ذو�ت  �لن�سوة  ه��وؤلء 
ل تلني من �أجل �لدفاع عن �لوطن و�إحد�ث 
�لتاريخ �لأردين و�لذ�كرة  �لتغيري، حفظهن 

�ل�سعبية كنماذج حُتتذى وُيفتخر بها.
ه����وؤلء �ل��ن�����س��وة وغ���ريه���ّن ك��ث��ري، ك��ّن 
�ل���ر�ئ���د�ت و�لأردن����ي����ات �لأول���ي���ات قبل 
 1921 �لعام  �لأردن  �سرق  �إم���ارة  تاأ�سي�ض 
�أ�سمى  �سطرّن  �للو�تي  �لتاأ�سي�ض،  بعد  وما 
�أحد�ث وطنية و�سيا�سية  �أدو�ر �لبطولة يف 
كّن  �لأردنيات  �أن  خللها  من  �أثبنت  وعامة، 
�لعامة  �حلياة  م�ساهد  يف  وبقوة  حا�سر�ت 
�أق��ل  تكن  مل  �أدو�ره����ن  و�أن  و�ل�سيا�سية، 

�أهمية عن رجالت �لأردن.
يف  �لأردنية  "�ملر�أة  كتاب  وّثقه  ما  هذ� 
�حلياة �لعامة و�ل�سيا�سية خلل 100 عام" 
�لن�ساء  ت�سامن  معهد  جمعية  �أطلقته  �لذي 
للمر�أة  �لدويل  باليوم  �حتفالها  يف  �لأردين 
مرور  مبنا�سبة  �حل��ايل،  �لعام  من  �آذ�ر   8 يف 

100 عام على تاأ�سي�ض �لدولة �لأردنية .
و�ل���ك���ت���اب م���رج���ع م���ه���م ل��ل��ب��اح��ث��ني 
�ل�سوء  ي�سّلط  �أن��ه  حيث  م��ن  و�لباحثات، 
ما  �لأردنية  �ملر�أة  و�أدو�ر  �إجناز�ت  وير�سد 
خمتلف  يف  بعدها  وما  �لدولة  تاأ�سي�ض  قبل 
�حلركة  ت��اري��خ  ي��ت��ن��اول  حيث  �مل��ج��الت، 
�ملختلفة،  ومر�حلها  �لأردن��ي��ة  �لن�سوية 
�ل�سلطات  يف  ووج��وده��ن  �لن�ساء  ومتثيل 
و�لق�سائية،  و�لت�سريعية  �لتنفيذية 
و�لأحز�ب،  �ملهنية  �لنقابات  يف  وم�ساركتهن 
�لعام، و�ل�سلك  �لعليا يف �لقطاع  ويف �لإد�رة 
�لقطاع  ويف  �لدولية،  و�ملحافل  �لدبلوما�سي 
�لع�سكري و�لأمني، و�أي�سا يف غرف �لتجارة 

و�ل�سناعة و�لقطاع �خلا�ض.
وحتى  �لأردنية  �لدولة  تاأ�سي�ض  ومنذ 
�ل��ي��وم، ر���س��د �ل��ك��ت��اب و���س��ول 34 وزي���رة 
متعددة،  حقائب  حملن  �لتنفيذية  لل�سلطة 
و 40 �سيدة �سغلن مقاعد يف جمل�ض �لأعيان، 
يف  �ل�سعبية  قو�عدهّن  مثلن  �أخريات   62 و 
تز�ل  ل  ذلك  من  وبالرغم  �لنو�ب،  جمل�ض 
دون  �لقر�ر  �سنع  مو�قع  يف  �لن�ساء  م�ساركة 
�مل��ر�أة  �إليه  تتطلع  �ل��ذي  �مل��اأم��ول  �مل�ستوى 

�لأردنية.
�لن�سوية  �ملطالبات  بو�كري  ب��د�أت  وقد 
�لأردنية بحقوقهّن �ل�سيا�سية و�لجتماعية 
�لقرن  خم�سينيات  منت�سف  يف  فعلي  ب�سكل 
�لن�سوي  �لعمل  ر�ئ��دة  ق��ادت  حني  �ملا�سي، 
ب�سار�ت  �إملي  �ملحامية  �حلقوقية  �لأردين 
يف  ونظامية  �سرعية  حمامية  �أول  )وه��ي 
بحق  للمطالبة  �لن�سوية  �جلهود  �لأردن(، 
�لنو�ب  ملجل�ض  و�لنتخاب  �لرت�سح  يف  �ملر�أة 

و�ملجال�ض �لبلدية وقتذ�ك.
وقد قام "�حتاد �ملر�أة �لعربية" �آنذ�ك، 

بتقدمي �أول مذكرة لرئي�ض �لوزر�ء ورئي�ض 
بتعديل  للمطالبة  حينها،  �لنو�ب  جمل�ض 
�لرت�سح  حق  �مل��ر�أة  ومنح  �لنتخاب  قانون 
و�مل��ج��ال�����ض  �ل���ن���و�ب  ملجل�ض  و�لن��ت��خ��اب 
�مل��ر�أة  من  ��ستغرق  �لأم��ر،  �أن  �إّل  �لبلدية، 
عاما،  �لع�سرين  على  ي��زي��د  م��ا  �لأردن��ي��ة 
يف  بحقها  للإقر�ر  �ملذكرة،  تلك  تاريخ  منذ 
�لنيابي،  للمجل�ض  معا  و�لرت�سح  �لنتخاب 
وكان ذلك يف �لعام 1974، يف حني ��ستغرق 
و�سول �أول �مر�أة للرملان عر �لتناف�ض بعد 
بفوز  ذلك  وكان  عاما،   19 �حلق  هذ�  �إق��ر�ر 
�لنائب توجان �لفي�سل يف �نتخابات جمل�ض 
�حلياة  تعّطل  بعد  1993؛  ع��ام  �ل��ن��و�ب 
�لنيابية خلل تلك �لفرتة و��ستئنافها �لعام 

.1989
خطت  �ملذكرة،  تلك  تاريخ  على  ولحقا 
�لن�ساء يف �لأردن خطو�ت مهمة يف خمتلف 
و��سح  بدعم  و�ل�سيا�سية  �لعامة  �مليادين 
�لكوتا  نظام  �إق���ر�ر  مت  حيث  �ل��دول��ة،  م��ن 
 2003 للعام  �لنتخاب  قانون  يف  �لن�سائية 
�سنع  مو�قع  يف  �مل��ر�أة  م�ساركة  زيادة  بهدف 
�ل���ق���ر�ر، وم��ن��ذ ذل���ك �حل���ني ب����د�أت ن�سبة 
�لتعديلت  مع  متز�منة  �لرتفاع  يف  �لكوتا 
لت�سل  �لن��ت��خ��اب،  ق��ان��ون  على  ج��رت  �لتي 
�لنو�ب  جمل�سي  يف  �لن�سائي  �لتمثيل  ن�سبة 
و10.8  باملئة   11.5 �حلاليني،  و�لأع��ي��ان 

باملئة على �لتو�يل.
يف  �لن�سائي  �لتمثيل  ن�سبة  بلغت  كما 
وفق  باملئة،   41 �لبلدية  �ملجال�ض  ع�سوية 
يف  �أج��ري��ت  بلدية  �نتخابات  �آخ���ر  نتائج 
 1030 �لن�ساء  ح�سدت  حيث   ،2017 �لعام 
مقعدً� يف �ملجال�ض �ملحلية و�ملجال�ض �لبلدية 
و�أمانة عمان �لكرى، �إ�سافة �ىل 52 مقعدً� 
يف جمال�ض �ملحافظات بح�سب �أرقام ر�سمية 
وفق  وذل��ك  �لر�سمية  �جلريدة  يف  من�سورة 

�آليات �لتناف�ض و�لتعيني و�لكوتا.
�لأردن��ي��ة  للمر�أة  حتقق  مما  وبالرغم 
تز�ل  ل  �مليادين،  خمتلف  يف  �إجن���از�ت  من 
من  �ملزيد  حتقيق  �إىل  يتطلعّن  �لأردن��ي��ات 
و�لرجال  �لن�ساء  بني  �لفر�ض  يف  �لعد�لة 
�ل��ع��ام��ة، وه���و م��ا د�أب����ت عليه  يف �حل��ي��اة 
�مل��ر�أة  ل�سوؤون  �لأردن��ي��ة  �لوطنية  �للجنة 
منذ تاأ�سي�سها �لعام 1992، من خلل �لتقّدم 
للمجال�ض �لنيابية �ملتتالية بلئحة مطالب 
ت�سريعية تت�سمن تطلعات �لأردنيني جميعا 
نحو �ملزيد من �مل�ساو�ة و�لعد�لة بني �لرجل 
�أن  منطلقه  مهم  �سياق  �إط���ار  يف  و�مل����ر�أة، 
ميكن  ل  ومتكينها  �لأردنية  باملر�أة  �لنهو�ض 
�لأردين  �ملجتمع  وتطور  نهو�ض  عن  ف�سله 

ككل.
�لأردنية  �لأنباء  وكالة  مع  لقاء�ت  ويف 
�لأردن��ي��ات  �لقياديات  من  ع��دد  مع  )ب��رت�( 
للن�ساء  حتقيقه  �إىل  يتطلعّن  عما  للحديث 
�أج���ل �لرت��ق��اء  م��ن  �ل��ق��ادم؛  �لعقد  خ��لل 
تت�سع  ف�����س��اء�ت  نحو  �لأردين  باملجتمع 
�لطرفني  كر�مة  حتفظ  وبعد�لة  للجميع، 
�لعامة  �لأمينة  حتدثت  و�مل����ر�أة،  �ل��رج��ل 
�مل��ر�أة  ل�سوؤون  �لأردن��ي��ة  �لوطنية  للجنة 

تتطلع  �إنها  قائلة:  �لنم�ض  �سلمى  �لدكتورة 
�إىل و�سول مزيد من �لن�ساء �إىل مو�قع �سنع 
�لقر�ر يف �ل�سلطتني �لتنفيذية و�لت�سريعية 
�ملحلية  و�ملجال�ض  �ملحافظات،  وجمال�ض 
�مل��وؤ���س�����س��ات  �إد�رة  وجم��ال�����ض  و�ل��ب��ل��دي��ة، 
�حلكومية و�ل�سركات، من خلل �لعمل على 
�خلطط  م��ع  ل��ت��ت��و�ءم  �لت�سريعات  تعديل 

و�ل�سرت�تيجيات �لوطنية.
هذ�  عند  �لن�ساء  تطلعات  تتوقف  ومل 
ينظرن  و�إمنا  �لنم�ض،  بح�سب  فقط  �ملطلب 
للن�ساء  فر�ض  توفري  �إىل  �أي�سا  باهتمام 
م�ساركتهّن  ن�سبة  وزي���ادة  �لعمل،  �سوق  يف 
مع  �لتعاطي  يف  �أكر  و�هتمام  �لقت�سادية، 
�أنو�عه  مبختلف  �مل��ر�أة  �سد  �لعنف  ظاهرة 
بالإ�سافة  و�لأهلي،  �لر�سمي  �مل�ستويني  على 
�ل�سلبية  �ملجتمعية  �لجتاهات  تغيري  �إىل 
و�لقو�لب �لنمطية �ملبنية على �لفو�رق بني 

�جلن�سني.
�لأعلى  للمجل�ض  �لعامة  �لأمينة  �أّم��ا 
�أن  فتوؤكد  عماوي،  عبلة  �لدكتورة  لل�سكان 
�لأردنية  �مل��ر�أة  و�إع��ط��اء  �مل�ساو�ة  حتقيق 
�سو�ء  �لكاملة  �ملو�طنة  يف  �لكامل  حقها 
مبنح جن�سيتها لأبنائها وبناتها، وتخ�سي�ض 
ح�س�ض )كوتا �إلز�مية( يف جميع �ملوؤ�س�سات 
بن�سبة  �مل���ر�أة  لتمثيل  �مل�ستويات  وجميع 
بحقوقها  و�لتمّتع  باملئة،   30 عن  تقل  ل 
تلغي  معدلة  ت�سريعات  �أط��ر  حت��ت  كاملة 
�حلقيقي  �لأمل  هو  �أ�سكاله،  بكافة  �لتمييز 
للم�ستوى  يرتقي  �لردن  �سيجعل  �ل���ذي 
بني  �لفجوة  ويزيل  ي�ستحقه،  �لذي  �لعاملي 
�لتمكني  �إىل  �ل��و���س��ول  يف  و�ل��رج��ل  �مل���ر�أة 
�ل�سيا�سي  و�لتمثيل  �حلقيقي،  �لقت�سادي 

�لكامل مبنا�سب �سنع �لقر�ر.
حلزب  �لعامة  �لأمينة  ت��رى  ذل��ك،  �إىل 
و�لنائب  �لأردين  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل�سعب 
�ل�سابق يف �لرملان �لأردين عبلة �أبو علبة، 
�لكبرية  �لتطور�ت  مو�كبة  �أج��ل  وم��ن  �أن��ه 
فاإن  �لأردنية،  �لدولة  بنية  يف  وقعت  �لتي 
موجبات �لتقّدم تقت�سي رفع ن�سبة م�ساركة 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�سيا�سية  �لأح��ز�ب  يف  �مل��ر�أة 

�لنقابية، ويف مو�قع �سنع �لقر�ر.
ومن �أجل م�ساركة و��سعة ونوعية للن�ساء 
يف �لرملان و�حلكومة و�لأحز�ب �ل�سيا�سية، 
قانون  لتطوير  �حل��اج��ة  علبة  �أب��و  بّينت 
للحياة  �لناظمة  �لقو�نني  وك��ل  �لنتخاب 
�لنتخابية  �مل��ع��ارك  فخو�ض  �ل�سيا�سية؛ 
باجتاه  �سيدفع  عادلة،  قو�نني  �أ�سا�ض  على 
و�لتمثيل  �مل�����س��او�ة  حتقيق  �إىل  �ل��و���س��ول 
�لو��سع للمر�أة لي�ض فقط عدديا و�إمنا نوعيا 

�أي�سا.
فيما قالت �لرئي�سة �لتنفيذية جلمعية 
معهد ت�سامن �لن�ساء �لأردين �ملحامية �أ�سمى 
�مل�ساهمة  �إىل  ي�سعني  �لن�ساء  �إن  خ�سر، 
�ملدنية  �ل��دول��ة  ب��ن��اء  يف  ف��اع��ل  وب�سكل 
�ملئوية  يف  �ملنتجة  �لع�سرية  �لدميقر�طية 
�لأردنيات  تتم�سك  حيث  للدولة،  �لثانية 
حقوقًا  �ملو�طنة  وم�سوؤوليات  مبتطلبات 

وو�جبات.

*عجلون 
�كدت فاعليات �سعبية ور�سمية يف عجلون، �همية �لوعي �ملجتمعي 

��سا�سا ملو�جهة فريو�ض كورونا.
وقالو� لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�( �ل�سبت �إن �لوعي �ملجتمعي 
و�لإر����س���اد�ت،  و�لتعليمات  �لإج�����ر�ء�ت  بجميع  ب��الل��ت��ز�م  ي��ك��ون 
و�لإح�سا�ض �لعميق بامل�سوؤولية جتاه �لوطن، ودعم �جلهود �حلكومية 
لعبور هذه �لأزمة من خلل �للتز�م بالتباعد �جل�سدي وعدم �خلروج 

من �ملنزل �إل لل�سرورة.
�مل�سائل  تتجاوز  �لوطن  جتاه  �ملجتمعية  �مل�سوؤولية  �أن  و�أ�سافو� 
�ملرحلة  ه��ذه  معطيات  على  للوقوف  �جلميع  د�ع��ني  �لقت�سادية، 
باأقل  �لفرتة  ه��ذه  نتجاوز  حتى  مطلوب  هو  مبا  �لوعي  و��ستمر�ر 

�خل�سائر �ملمكنة.
تي�سري  �لدكتور  �ملحافظة  يف  �ل�سحية  �ل�سوؤون  مدير  قال  بدوره، 
كورونا  مو�جهة  يف  �لأ�سا�ض  حجر  ك��ان  �ملجتمعي  �لوعي  �إن  عناب 
�لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  طبيعة  كانت  مهما  لأن��ه  �نت�ساره،  و�ح��ت��و�ء 
و�لحرت�زية فاإنها تظل بل جدوى دون �للتز�م �لكامل و�لطوعي بها 
من جانب �أفر�د �ملجتمع، لهذ� فاإن �لرهان على وعي �ملجتمع و�لتز�مه 
�لكامل بجميع �لإجر�ء�ت يظل �أ�سا�سا للتعاي�ض مع وباء كورونا و�حلد 

من �نت�ساره.
من  ينطلق  ووطني  �إن�ساين  و�ج��ب  بالتعليمات  �للتز�م  �أن  وبني 
�سمري كل �سخ�ض، م�سدد� على �همية �للتز�م بالإجر�ء�ت �ل�سحية 

و�لوقائية ملنع �نت�سار �لفريو�ض وعدم �قامة �ملنا�سبات.
جلنة  رئي�ض  عجلون  جت��ارة  غرفة  رئي�ض  نائب  دعا  جانبه،  من 
تن�سيق �لعمل �لتطوعي و�لجتماعي حممد �لبعول �إىل عدم �للتفات 
�لتي تنت�سر عر  �أو معلومات غري موثوقة، ول�سيما تلك  �أخبار  لأية 
كورونا  حول  مغلوطة  ملعلومات  وتروج  �لجتماعي،  �لتو��سل  من�سات 
�لتاأثري  �ساأنه  ما  خطورته  تر�جع  �أو  عامليًا  بانح�ساره  يتعلق  ما  �سو�ء 

�سلبا على �جلهود �حلكومية �لكبرية �لتي ُتبذل يف مو�جهة �لفريو�ض.
�بت�سام  �لعطاء  �ج��ل  من  ن�ساء  جمعية  رئي�ض  نائب  و�أو�سحت 
فريحات، �همية �ن يكون �ملو�طن �سند� وعونا جلميع �جلهات �ملعنية، 
و�لتكات�ف و�لتلحم ملو�جهة �لفريو�ض و�لعبور من هذه �لأزمة باأقل 
�خل�سائر. بدوره، �أ�سار ع�سو �للجنة �لإعلمية يف جمعية �لبيئة �مري 
�لتوعوية  �لإر�ساد�ت  وبث  �ملجتمعي  �لوعي  تعزيز  �همية  �إىل  علي 
�أ�سلحتنا  تعد  �لتي  �ملعنية  �جل��ه��ات  بتوجيهات  �لكامل  و�لل��ت��ز�م 
�لرئي�سة يف مو�جهة جائحة كورونا وتخطى �لأزمة و�ملحافظة على 

�ل�سلمة �لعامة.
وقالت ع�سو مبادرة "�إعلميون متطوعون" رز�ن �ملومني �إن �جلهود 
و�لإمكانيات �لطبية و�ل�سحية مهما كانت كبرية ومتطورة فاإنها وحدها 
لن ل تكفي بدون �للتز�م بالإجر�ء�ت �ل�سحية و�لتعليمات �ل�سادرة 
عن �جلهات �ملعنية ملو�جهة هذه �جلائحة.          )برت�-علي فريحات(

*عمان 
�جلمهورية  �سهدت  �لثقايف  للقطاع  ورعايتها  �هتمامها  �سمن 

�ل�سلمية �ملوريتانية
�لن�سخة  منها  و�ل��ب��ارزة،  �ملهمة  �لثقافية  �لفعاليات  من  �لعديد 
و�لقيم  "�ملو�طن  �سعار  حتت  �ملو�طنة"،  "�أيام  فعاليات  من  �لوىل 

�لثقافية".
ويف �ل�سابع و�لع�سرين من �آذ�ر �ملا�سي �نطلقت يف �ساحة �ل�ستقلل 
�ملو�طنة  �أيام  من  �لأوىل  �لن�سخة  فعاليات  مبوريتانيا،  �ألك  مبدينة 
مع  و�لعلقات  �لتقليدية  و�ل�سناعة  �لثقافة  وزي��ر  �إ���س��ر�ف  حتت 

�لرملان �ملوريتاين �ملر�بط ولد بناهي.
تتناول  وفكرية  ثقافية  وحو�ر�ت  ندو�ت  �لأيام  فعاليات  و�سملت 
على  �لب�سري  �لعن�سر  وتاأهيل  �ل�سلمي  و�لعي�ض  �ملو�طنة  قيم  تر�سيخ 
�لولء للوطن ودور ولية لر�كنه يف تاأ�سي�ض �جلمهورية،�إ�سافة �إىل 

م�سابقات يف �لألعاب �لتقليدية و�لوجبات �لغذ�ئية و�سهر�ت فنية.
�إن �ملو�طنة تلعب دور�  وقال �لوزير �ملوريتاين يف كلمة باملنا�سبة 
�أ�سا�سيا يف تر�سيخ مفهوم �لدولة و�لبتعاد عن �ملفاهيم �ل�سيقة �لتي 
حجر  هو  �ل��ذي  �لأهلي  �ل�سلم  وتهدد  و�لبغ�ساء  �ل�سحناء  �إىل  جتر 

�لز�وية يف بناء �لدول.
وقال ولد بناهي، �إن �ل�سعب �ملوريتاين مبختلف مكوناته ظل �سعبا 
�لإ�سلمي  �لدين  تعاليم  من  �لنابعة  و�أ�سالته  بقيمه  متم�سكا  موحد� 

�حلنيف قبل قيام �لدولة �حلديثة.
هذه  �أهمية  �ل�سلل  �أحمد  ول��د  حممد  �ألك  بلدية  و�أبرزعمدة 
�لأيام �ملنظمة من طرف �لبلدية �إدر�كا منها لأهمية �حلو�ر و�ملو�طنة 

و�ل�سلم �لأهلي يف تعزيز �لأمن و�ل�ستقر�ر و�لتنمية �مل�ستد�مة.
"فلكلورية"  ورق�سات  وفنية  �أدبية  مبد�خلت  �لفعاليات  ومتيزت 

و"��سكت�سات"، �أدتها فرق من خمتلف مقاطعات �لولية.
بيت �ل�سعر �لعربي يف نو�ك�سوط كما �نطلقت �أخري� فعاليات �لدورة 
�ل�ساد�سة من �ملهرجان �ل�سنوي لبيت �ل�سعر يف نو�ك�سوط لل�سعر �لعربي 
نو�ك�سوط بتنظيم بني بيت  �ملوريتانية  بالعا�سمة  �ملوؤمتر�ت  يف ق�سر 
�ل�سعر يف نو�ك�سوط و�إمارة �ل�سارقة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

فعالياته  د�م��ت  �ل��ذي  �ل�سنوي،  �ملهرجان  من  �لأول  �ليوم  و�سهد 
ثلثة �أيام، عر�ض فيلم وثائقي عن ن�ساطات بيت �ل�سعر بنو�ك�سوط 
هذه  �سهدت  �ل�سعر�ء،  بع�ض  تكرمي  جانب  �إىل  �ملا�سية،  �ل�سنة  خلل 

�لدورة م�ساركة بع�ض �ل�سعر�ء من �ل�سنغال ومايل و�لنيجر.
و�ل�سناعة  �لثقافة  وزي��ر  عن  مندوبا  �لفتتاحية،  كلمته  ويف 
�لثقايف  �لعمل  �أكد مدير  �ملوريتاين،  �لتقليدية و�لعلقات مع �لرملان 
�لتي  �لعناية  هنون،  ولد  �لنا�ض  �أوليد  �ملوريتانية  �لثقافة  ب��وز�رة 
يحتلها �ل�سعر و�لثقافة وبت�سجيع من للرئي�ض �جلمهورية حممد ولد 
�ل�سيخ �لغزو�ين، م�سيد� مبا توليه د�ئرة �لثقافة يف �إمارة �ل�سارقة من 

�هتمام بالثقافة مبختلف �أ�سنافها.
�ل�سيد،  �ل�سعر بنو�ك�سوط عبد�هلل ولد  �أو�سح رئي�ض بيت  بدوره، 
�أن �جلائحة �لأخرية، �أكدت �لقناعة باأهمية �مل�سروع �لثقايف �لر�مي 
�إىل بناء �لإن�سان، مرز� �أهمية بيوت �ل�سعر �لتي �أطلقها �سمو �ل�سيخ 
�لدكتور �سلطان بن حممد �لقا�سمي، حاكم �ل�سارقة، للنهو�ض بال�سعر 

و�للغة �لعربية.
�لأ�سبوعية  بر�جمه  ينفذ  �أن  له  ك��ان  ما  �ل�سعر  بيت  �إن  وق��ال، 
و�ل�سهرية و�ل�سنوية، و�أن يطبع �لدو�وين و�لكتب لول �لدعم �ل�سخي 
من د�ئرة �لثقافة بحكومة �ل�سارقة، لفتا �إىل �أن �لحت�سان �لر�سمي 
�ل�سعر  بيت  من  جعلت  �لتي  �لأمانة،  هذه  حتمل  على  �سجع  و�ل�سعبي 

منر� جلميع �ملبدعني.
ومن جهته، قال رئي�ض د�ئرة �لثقافة بحكومة �ل�سارقة عبد �هلل 
�إن هذه  �لعوي�سي، يف كلمة م�سورة له يف حفل �لفتتاح،  حممد �سامل 
�ملنا�سبة جت�سد م�سهد� مهما من م�ساهد �لتعاون �لبناء برعاية قيادتي 
�لبلدين، م�سيفا، �إننا "�لآن على عتبة عقد جديد من �لتعاون �لثقايف"، 

م�ستح�سر� �أبرز تلك �ملحطات و�لوقائع يف هذ� �ملجال.
�لهدف  �أن  ك��و�د،  ولد  �سيخان  �نو�ك�سوط  جهة  رئي�ض  نائب  وبني 
و�إ�ساعتها  �لثقافة  تنمية  هو  �لن�ساطات  من  �لنوع  هذ�  مثل  دعم  من 
ب�سكل عام و�ل�سعر منها ب�سكل خا�ض، د�عيا �إىل دعم وم�ساندة �ل�ساعر 

�ملوريتاين، �لذي ي�سارك حاليا يف م�سابقة �أمري �ل�سعر�ء.
�لغربية  لنو�ك�سوط  �مل�ساعد  �ل��و�يل  �ملهرجان،  �فتتاح  وح�سر 
وعمدة تفرغ زينة وممثل عن �سفارة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لثقايف  �ملجال  ورو�د  و�ملثقفني  �ل�سعر�ء  يف موريتانيا وجمع غفري من 

و�لإبد�عي.

انطالق أيام فيلم الطفل االثنين
*عمان 

"�أيام  �أعلنت �لهيئة �مللكية �لأردنية للأفلم، عن �نطلق عرو�ض 
�أفلم �لأطفال" يوم �لثنني �ملقبل وت�ستمر 3 �أيام.

ووفقا لبيان �سحفي �سادر عن �لهيئة فاإن �نطلق �لعرو�ض �سيكون 
خلل  من  �لأف��لم  م�ساهدة  وميكن  ع�سرً�  �خلام�سة  �ل�ساعة  متام  يف 
�مل�ساهدة من  �إر�سال ر�بط  �لهيئة، و�سيتم  �لت�سجيل م�سبقًا عر موقع 
للم�ساهدة  متاحة  �لأف��لم  �أن  �إىل  م�سريً�  �للكرتوين،  �لريد  خلل 
�لطويل  �لتحريك  بفيلم  �لأي��ام  عرو�ض  و�ست�ستهل  �لأردن.  يف  فقط 
�لكندي �ملك�سيكي �لريطاين "�أكادميية �لوحو�ض" �إخر�ج ليو بولدو، 

ومدته 85 دقيقة، ناطق بالإجنليزية مع ترجمة للعربية.
عامًا   15 �لعمر  من  يبلغ  �لذي  د�ين  �لطفل  عن  �لفيلم  ويتحدث 
بالتاأقلم.  �سعوبة  ويجد  ذكائه  ب�سبب  مبدر�سته  للتنمر  يتعر�ض 
ق�سرية  �أف���لم  جمموعة  على  �ل��ث��لث��اء  ي��وم  ع��رو���ض  و�ست�ستمل 
حتريكية �سامتة هي "�لطائرة �لورقية" �إخر�ج مارتن �سمانتا، و�إنتاج 
"بحرية  و�لأملاين  و�سلوفاكيا وبولند� عام 2019،  �لت�سيك  جمهوريات 
�لقطة" �إخر�ج �أنتي هاين، و�إنتاج 2019، و�لأردين "�لبالون �ل�سحري" 
�إخر�ج  �لظريفة"  و"�ل�سمكة   ،2018 و�إنتاج  دجاين،  �ساندر�  �إخ��ر�ج 
و�إنتاج فرن�سا و�سوي�سر� عام 2017، و"�لنمر  ناير،  كري�سنا ت�ساندر�ن 
غري �ملخطط" �إخر�ج ر�وؤول مور�لي�ض ر�ي�ض، و�إنتاج فرن�سا و�سوي�سر�، 
و�إنتاج فرن�سا  �آنا ت�سوبيندزي،  �ل�سغري" �إخر�ج  عام 2018، و"�لرجل 

و�سوي�سر� وجورجيا عام 2016.

الوعي المجتمعي اساس 
لمواجهة كورونا

موريتانيا.. مشهد ثقافي 
وندوات وحوارات وفكرية

المرأة األردنية على اعتاب المئوية 
الثانية للدولة.. آمال وتطلعات

*عمان
نوح  �لدكتور  �لبحريني  �لباحث  ق��ال 
�لأوىل  �ل�����س��ي��ادي��ة  �لق�سية  �إن  خليفة 
مو�قف  ت�سدرت  �ملتحدة  �لعربية  للإمارت 
�لأردنية  و�ململكة  �لبحرين  مملكة  عاهلي 
�لها�سمية منذ �أول زيارة تبادلها �مللك حمد 
بن عي�سى �آل خليفة و�مللك عبد �هلل �لثاين 
�حلكم  عر�ض  تبووؤهما  ببد�ية  �حل�سني  بن 
فر�ض  تعزيز  �أولويات  �أهم  �إحدى  و�سكلت 
�لأمن و�ل�سلم باملنطقة يف �سيا�سات �مللكني 
�ملحطات  خمتلف  يف  مهما  حيز�  و�أخ���ذت 
�لبحرين  بني  �لعلقات  تاريخ  من  �حليوية 
�لتي  و�لقمم  �مل�ساور�ت  وخمتلف  و�لأردن 

عقدت يف �ململكتني.
مملكة  مللك  �لأوىل  �لزيارة  �أن  و�أ�ساف 
يف  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك  �إىل  �لبحرين 
موقف  دعم  �لعاهلني  �إعلن  �سهدت  �لأردن 
�ل�سلمية  �لج����ر�ء�ت  كافة  يف  �لم���ار�ت 
�لكرى  طنب  �ل��ث��لث  ج��زره��ا  ل�ستعادة 
�أن  م��ردف��ا  مو�سى  و�أب���و  �ل�سغرى  وط��ن��ب 
�لتي  للبحرين  �لأردن  مللك  �لأوىل  �لزيارة 

�سارك فيها يف �حتفالت قوة دفاع �لبحرين 
كذلك  �سهدت  عاما  وثلثني  �ثنني  مب��رور 
�مللكني دعم مطالب �لإمار�ت باتخاذ  �إعلن 
حقها  ل�ستعادة  �ل�سلمية  �لج��ر�ء�ت  كافة 
�لوثاثق  �أن  خليفة  و�أ���س��اف  �جل���زر.  يف 
بتحليلها  وق���ام  ر�سدها  �ل��ت��ي  �لتاريخية 
و�لأردن:  �ل��ب��ح��ري��ن  �لعلمية  ب��در����س��ت��ه 
�ل�سرت�تيجي  �لتكامل  وجم���الت  ق�سايا 
بني  ع��ق��دت  قمة  �سهد  �لأردن  �أن  ك�سفت 
لل�ستجابة  �إي��ر�ن  حثت  و�لأردن  �لبحرين 
ز�ي��د  �ل�سيخ  ع��ن  �ل�����س��ادرة  �ل��دع��و�ت  �إىل 
�لإم��ار�ت  دولة  رئي�ض  نهيان  �آل  �سلطان  بن 
�لعربية �ملتحدة �لر�حل ليجاد حل �سلمي 
ل�ستعادة �جلزر �لمار�تية �ملحتلة من خلل 

و�إي��ر�ن.  �لإم���ار�ت  بني  مبا�سرة  مفاو�سات 
عن  ك�سفت  �لتاريخية  �لوثائق  �أن  و�أ�ساف 
تعدد �ملباحثات �لتي عقدها ملكي �لبحرين 
�لعربية  �لإم��ار�ت  دولة  مب�ساركت  و�لأردن 
و�لق�سايا  �ل�����س��لم  عملية  ح��ول  �مل��ت��ح��دة 
و�ململكة  �ل��ب��ح��ري��ن  مبملكة  �لق��ل��ي��م��ي��ة 
�لأردنية �لها�سمية بح�سور �ل�سيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�سلحة.
ن���وح خليفة  �ل��دك��ت��ور  �ل��ب��اح��ث  وب���ني 
مع  و�لأردن  �لبحرين  م��و�ق��ف  ت��اري��خ  �إن 
جتدد  �ملت�سمن  �ملحتلة  �لإمار�تية  �جل��زر 
و�لأردن  �لبحرين  بني  و�ملو�قف  �ملباحثات 
و�لإمار�ت يرقى �إىل م�ستوى حتالف ثلثي 
متجذر بوجه �أوىل �أكر �جلر�ئم �لإير�نية 

�لتو�سعية �ملعا�سرة نحو حتقيق �أطماعها يف 
�ملنطقة �لعربية �لتي تعود �إىل تاريخ �إقد�م 
�إير�ن على �حتلل �جلزر �لإمار�تية �لثلث 
وبد�ية  �لإم���ار�ت  ��ستقلل  من  �أي��ام  قبل 
عام  �لعربي  �خلليج  دول  ��ستقلل  حقبة 
�لفوتوغر�فية  �ل�سورة  يف  ويظهر   .1971
�أعله ملك مملكة �لبحرين حمد بن عي�سى 
�ململكة  ملك  ��ستقباله  خ��لل  خليفة  �آل 

�هلل عبد  �مللك  �لها�سمية  �لأردنية 
بن �حل�سني ير�فقه �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل 
بدولة  �مل�سلحة  �لقو�ت  �أرك��ان  رئي�ض  نهيان 
زيارة  �آن��ذ�ك يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
بحثو�  يومني  ��ستغرقت  للبحرين  �أخوية 
�لعربية  و�مل�ستجد�ت  �ل��ت��ط��ور�ت  خللها 

و�لدولية.

بأول زيارة تبادالها ببداية عهدهما في الحكم

الباحث البحريني نوح خليفة: الجزر اإلماراتية 
المحتلة تصدرت أولويات ملكي البحرين واألردن 

مقال رئيس التحرير

»�أر�ض �لألف تل«  متكنت 
�إىل  �ليوم  وحتوّلت  �ل�سود�ء  �حلقبة  جت��اوز  من 

باتت  حتى  �لأفريقية،  �لقارة  يف  �لقت�سادية  للتنمية  من��وذج 
تو�سف ب�»�سنغافورة �أفريقيا« و»وجه �أفريقيا �مل�سرق«، �أما �لعا�سمة، 
منها  عّدة،  �ألقاٍب  على  وحازت  �لدولية  �ل�ساحة  على  جنمها  ف�سطع 
�أفريقيا، و"�أيقونة  �لقاّرة، و»�لأنظف« بني عو��سم  �أمنًا« يف  »�لأكر 

�لتنمية �لأفريقية �حلديثة ".
�لعظمى  �لبحري�ت  مبنطقة  �لأفريقية  �جلمهورية  نه�ست  كيف 
من  �ملئة  يف   20 �ل��ب��لد  فيها  خ�سرت  مكلفة  ح��رب  رك��ام  حت��ت  م��ن 
�سكانها، وهجر فيها �أكر من مليون، و�غت�سبت فيها ما بني 150،000 

و250،000 �مر�أة؟
"�حلرية، �لعمل، �لتقدم" هو �سعار رو�ند� �لوطني، �لذي مبوجبه 
��ستطاعت �لبلد �أن تعيد بناء نف�سها، بعد �أن دمرت �لبنى �لتحتية 
فيها بالكامل، و�أحرقت �ملز�رع )�لعمود �لفقري للقت�ساد( و�ملد�ر�ض 
عاجلت  »�لبناء«،  عملية  ب��دء  قبل  ولكن  وغ��ريه��ا.  و�مل�ست�سفيات 
رو�ند� �لت�سدع �لذي �أ�ساب �أركان جمتمعها وعملت على �إعادة ربط 
�لعلقات �ملتفككة وتثبيت هوية وطنية جامعة قادرة على �أن حتّل 
حمل �لع�سبية �لعرقية ، وعلى رغم م�سرع 75 يف �ملئة من �لتوت�سيني 
د�خل رو�ند� خلل �حلرب، تبّنت �حلكومة �لتوت�سية، �لتي جنحت 
يف �إحكام �سيطرتها على �لبلد، �سيا�سة »�لحتاد و�مل�ساحلة« ُم�ستندًة 
يجتمع  مبوجبه  »غاكاكا«،  با�سم  يعرف  تقليدي  ق�سائي  نظام  �إىل 
من  ب�»�حلقيقة«  �لع��رت�ف  عملية  على  لي�سهدو�  �لقرية  �سكان  كّل 
ُتقدم  حني  يف  و�لغفر�ن،  �ل�سفح  على  �ل�سحية  وت�سجيع  �ملتهم  قبل 
بع�ض �لتعوي�سات �ملالية �لرمزية، مثل حر�ثة حقل �ل�سحية لفرتة 

حمددة.
يف  �ل�سنوي  �لفرد  دخل  متو�سط  كان  �لأهلية،  �حلرب  �أعقاب  يف 
رو�ند� 30 دولرً�، لي�سل يف عام 2015 �إىل 1800 دولر، �أي ثلثني 
�خلر�ء  و�سفه  ما  وهو  عامًا،  ع�سرين  قبل  عليه  كان  ما  �سعف  مرة 
يف  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لدمار  حجم  �إىل  نظرً�  ب�»�ملعجزة« 
و�إمنا  »�إع��ج��ازً�«  جتربتهم  يف  يجدون  ل  �لرو�نديون  ولكن  �لبلد، 
ُترجمت  حمكمة  خطة  و�سعت  فقد  باملرونة،  تت�سم  حكيمة  �سيا�سة 

بفعالية و�ن�سباط على �لأر�ض.
�تخذ �لرئي�ض �لرو�ندي بول كاغامي، �سل�سلة من �لتد�بري �أنع�ست 
يف  ب��لده  �أبناء  بزيارة  �سخ�سيًا  وق��ام  قيا�سية،  ب�سرعة  �لقت�ساد 
وخر�تهم،  قدر�تهم  من  لل�ستفادة  �لعودة  على  وحّثهم  �لغ��رت�ب 
�لنف�ض«  على  »�لعتماد  مبد�أ  �أولوياته  �ُسّلم  على  �لرئي�ض  وو�سع 
»تقدرها،  �إّن بلده  �لتي قال  �لدولية،  �مل�ساعد�ت  �سطوة  للتحرر من 
�أحد  ل  �إليه.  �لو�سول  نريد  ما  حتقيق  يف  ت�ساعدنا  �أن  عليها  ولكن 
يعرف م�سلحتنا �أكر منا... ول دولة ميكنها �أن تنه�ض وحتقق تنمية 
لهذه  و�لرت��ه��ان  �مل�ساعد�ت.  على  �لعتماد  خ��لل  من  �قت�سادية 

�مل�ساعد�ت ي�سلخ عنا �إن�سانيتنا وي�سرق منا كر�متنا.
و�لإد�ري،  �ملايل  �لف�ساد  على  للق�ساء  جهودها  �حلكومة  كّثفت 
و�هتمت على وجه �خل�سو�ض بالقطاع �لزر�عي، �لذي يعمل فيه 80 
و�تخذت  �لزر�عة  لتطوير  خطة  فو�سعت  �لرو�نديني،  من  �ملئة  يف 
تد�بري ت�سجيعية يف هذ� �ملجال، وُتعتر �ملحا�سيل �لزر�عية �ليوم من 
�أهّم �سادر�ت رو�ند� و�أكرها م�ساهمة يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، �إىل 

جانب �ل�سناعة و�لتجارة و�ل�سياحة.
يف  �لأجنبية  و�لقرو�ض  �ملنح  ن�سبة  تخفي�ض  يف  رو�ن��د�  جنحت 
ميز�نيتها �لعامة، �لتي باتت ت�سكل 20 يف �ملئة من �مليز�نية �لعامة، 
مقارنة بعام 1994 عندما كانت �مليز�نية كلها تعتمد على �مل�ساعد�ت 
عملت  �ملحلية،  �ل��ق��در�ت  على  �لرتكيز  �إىل  و�إ���س��اف��ة  �خل��ارج��ي��ة. 
�حلكومة على جذب �مل�ستثمرين �لأجانب من جهة، وتن�سيط �ل�سياحة 
��ستثمار  قانون  �حلكومة  �أق��رت   ،1998 عام  ففي  �أخ��رى.  جهة  من 
�أن  للم�ستثمر  ي�سمح  �لذي  �لو�حد«  »�ل�سباك  نظام  و�أن�ساأت  جديدً� 
يقوم بجميع �لإجر�ء�ت �لقانونية يف مكان و�حد ويف يوم و�حد ، هذه 
�ل�سيا�سة، �لتي مل تاأِت على ح�ساب �ملو�طن �لرو�ندي، �أثبتت جناحها 
»�لأك��ر  �لأفريقية  �ل��دول  قائمة  رو�ن��د�  ت�سدرت   2016 عام  ففي 
جذبًا لرجال �لأعمال«، حُمققًة منوً� �قت�ساديًا بن�سبة 5.9 يف �ملئة، 
يف حني بلغ �لناجت �ملحلي �لإجمايل 9 مليار�ت دولر، وفق �إح�ساء�ت 
�ملعهد �لوطني للإح�ساء. كما و�سل حجم �لتجارة �إىل 603.44 مليون 
دولر، وبلغت قيمة و�رد�ت �لبلد يف ذلك �لعام 439.30 مليون دولر، 

وقيمة �ل�سادر�ت 164.14 مليون دولر.
مليون   400 من  �أك��ر  �إي��ر�د�ت��ه  فبلغت  �ل�سياحي،  �لقطاع  �أم��ا   
�لإجمايل  �لدخل  من  �ملئة  يف   43 نحو  وحده  ي�سّكل  و�أ�سبح  دولر، 
�لعا�سمة  ت�سويق  يف  �حلكومة  جنحت  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف  للبلد. 
تطبيق  طريق  عن  وذلك  ثانيًا  وجميلة  �أوًل،  �آمنة  كوجهة  كيغايل 
عليها  تنفق  �لتي  �لنظافة  يخ�ض  ما  يف  �سيما  ل  �ل�سارمة،  �لقو�نني 
مليني �لدولر�ت، كما قامت بتخفي�ض �سعر تاأ�سرية �لدخول و�سّهلت 
�لبلد،  يف  �لفنادق  عدد  �رتفع  وقت  يف  عليها،  �حل�سول  �إج���ر�ء�ت 
�لذي  �لدويل،  �ملوؤمتر�ت  �أن�ساأت مركز  �لعا�سمة. كذلك  وخ�سو�سًا يف 

��ست�ساف قمتني �أفريقيتني.

خالد خازر الخريشا

درس من رواندا .. 
لحكوماتنا الرشيدة

khrishakhaled@yahoo.com
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*وكاالت 
�سانتي�ض،  دي  رون  فلوريد�  حاكم  قرر 
�ل�سفر  "جو�ز�ت  ��ستخد�م  حظر  �جلمعة، 
يف  لكوفيد  �مل�سادة  باللقاحات"  �خلا�سة 
بجنوب  �لو�قعة  �لأمريكية  �لولية  هذه 
"�حلرية  �لبلد، م�سدد� على حماية  �سرق 

�ل�سخ�سية".
�أ�سدره  �ل��ذي  �لتنفيذي  �لأم��ر  ومينع 
من  �حلكومة  موظفي  �جلمهوري  �حلاكم 
�إ�سد�ر �أي "وثائق موحدة" تثبت �أن �سخ�سا 

تلقى لقاحا �سد كوفيد-19.
فلوريد�  يف  �خلا�سة  �ل�سركات  منع  كما 
من �أّن تطلب �أي نوع من �لوثائق من زبائنها 
يثبت تلقيهم تلقيحا، �أو �أنهم حازو� مناعة 
بعد تعافيهم من �لإ�سابة بفريو�ض كورونا.

ويعتر �لأمر �لذي �أ�سدره دي �سانتي�ض 
دونالد  �ل�سابق  للرئي�ض  �لكبري  �ل��د�ع��م 
تر�مب، و�لذي ينظر �إليه باعتباره مر�سحا 

ي�سمى رئا�سيا حمتمل،  "ما  �أّن 
�حلرية  من  حتد  كوفيد-19  �سفر  جو�ز�ت 

�ل�سخ�سية و�ست�سر بخ�سو�سية �ملر�سى".
وكان دي �سانتي�ض ر�أى، �لثنني �ملا�سي، 
قبل  م��ن  �مل��ف��رو���س��ة  �ل�����س��روط  ه���ذه  �أن 
�حلكومة على �لقطاع �خلا�ض �ستكون "غري 

مقبولة".
�إىل  تذهب  �أن  "تود  لل�سحفيني  وق��ال 
م�سرحية. هل يجب �أن تظهر ذلك؟ ل. تود 
تذهب  �أّن  تود  ل.  مبار�ة؟  �إىل  تذهب  �أن 
د�عمني  ل�سنا  نحن  ل.  ملهي؟  مدينة  �إىل 

لذلك".
ذكرت  �أّن  بعد  �لتنفيذي  �لأم��ر  وج��اء 
�لرئي�ض  �إد�رة  �أن  �سحيفة و��سنطن بو�ست 
ج���و ب���اي���دن ت���در����ض �إ����س���د�ر ق��و�ع��ده��ا 
�خلا�سة فيما ت�سعى لرفع �لقيود �ملرتبطة 

باجلائحة يف �لوليات �ملتحدة.
�لوثيقة  بهذه  �لعمل  مناق�سة  ويتم 

على �ل�سعيد �لدويل �أي�سا كجزء من م�سعى 
لإنعا�ض قطاعي �ل�سفر و�ل�سياحة.

و�ل�سهر �ملا�سي �أطلقت �ل�سني جو�ز �سفر 
باإثبات حالتهم  لهم  رقميا ملو�طنيها ي�سمح 

�ل�سحية �أثناء �ل�سفر من و�إىل �خلارج.
�ل�سفر  "جو�ز  �ل�����س��ل��ط��ات  و�أت���اح���ت 
للمو�طنني  حاليا  ه��ذ�  �ل��دويل  �ل�سحي" 
�ل�سينيني فقط، وهو لي�ض �إلز�ميا بعد، وفق 

ما نقلت "فر�ن�ض بر�ض".
وكذلك يناق�ض �لحتاد �لأوروبي فر�ض 
�لأخ�سر"  �ل�سفر  "جو�ز  لإ���س��د�ر  قو�عد 
باأمان  بالتحرك  للنا�ض  ي�سمح  �لإلكرتوين 
د�خل �لحتاد �لأوروبي �أو خارجه "للعمل 

�أو �ل�سياحة".
 21 �سكانها  عدد  يبلغ  �لتي  فلوريد�،  يف 
على  رئي�سي  �سكل  يف  وتعتمد  ن�سمة،  مليون 
�ل�سياحة، تلقى �ستة مليني �سخ�ض جرعة 

لقاح و�حدة على �لقل.

رسميا.. حظر »جواز سفر 
كورونا« في فلوريدا

منظمة دولية توثق 36 انتهاكا 
إسرائيليا بحق صحفيين فلسطينيين

*عمان 
بحق  �إ�سر�ئيليًا  �نتهاكًا   36 دولية  حقوقية  منظمة  وثقت 

�سحفيني يف �لأر��سي �لفل�سطينية خلل �آذ�ر �ملا�سي.
مقرها  حكومية(  )غ��ري  �ل�سحفيني"  "دعم  جلنة  وقالت 
جنيف، يف بيان على موقعها �لإلكرتوين �إنها ر�سدت خلل �ل�سهر 

�ملن�سرم، 36 �نتهاكًا �إ�سر�ئيليًا بحق �سحفيني يف فل�سطني.
من   5 على  "�لعتد�ء   ، �ملنظمة  وف��ق  �لنتهاكات  و�سملت 
�أن  �لبيان،  و�أ���س��اف  �ملحتلة.  �لقد�ض  مدينة  يف  �ل�سحفيني 
�جلي�ض  ق��و�ت  "�عتد�ء  كذلك  ت�سمنت  �ملوثقة  �لنتهاكات 
تغطيتهم  خلل  �سحفية  طو�قم  على  وم�ستوطنني  �لإ�سر�ئيلي 

فعاليات مناه�سة لل�ستيطان يف �ل�سفة �لغربية".
و�سملت �لنتهاكات �أي�سا "�عتقال 3 �سحفيني و�إبعادهم عن 
�مل�سجد �لأق�سى، و��ستدعاء 9 للتحقيق، وجتديد قر�ر �لعتقال 
�أ�سهر على �سحفي،  �لإد�ري ل�سحفية، وحكما بال�سجن ملدة 10 

وتاأجيل حماكمة لآخر".
ممار�سة  من  �سحفيني  منع  ح��الت   9  " �للجنة  وثقت  كما 
معد�ت،  وحتطيم  م�سادرة  حالت  و3  تهديد،  وحالتي  عملهم، 

وحالة دفع غر�مة مالية".
وُتعرف "جلنة دعم �ل�سحفيني" )JSC( نف�سها عر موقعها 
باأنها منظمة مهنية وحقوقية غري حكومية وغري  �لإلكرتوين، 
ربحية، تاأ�س�ست عام 2016 من قبل �إعلميني لُتد�فع عن حقوق 

�لإعلميني و�ل�سحفيني.

موسكو تدعم مبادرة بكين لعقد مفاوضات 
مباشرة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  
*موسكو 

�أكدت مو�سكو، على �أن �ملبادرة �ل�سينية ب�ساأن �حلل �ل�سلم 
يف �ل�سرق �لأو�سط تتما�سى مع �لنهج �لرو�سي، موؤكدة ��ستعد�دها 

للحفاظ على �ل�سلم يف �ملنطقة بالتعاون مع بكني.
وكانت �ل�سني طرحت مبادرة ب�ساأن �حلل �ل�سلم يف �ل�سرق 
�لأو�سط، و�أعربت عن ��ستعد�دها لإجر�ء حمادثات مبا�سرة بني 
فل�سطني و�إ�سر�ئيل وعقد موؤمتر حول �لأمن يف منطقة �خلليج. 

روسيا : احباط مخطط لتنفيذ هجمات 
على مسجد وحشود إسالمية

*موسكو 
�لقب�ض  �ألقت  �أنها  عن  �لرو�سية،  �لأمنية  �ل�سلطات  ك�سفت 
على مو�طن رو�سي مو�ل جلماعة �أوكر�نية متطرفة كان يخطط 
�لو�قع يف  �ألطاي  �إقليم  �إ�سلمية يف  لتنفيذ عمليات �سد مو�قع 

�سرق �لبلد.
�سحفي  بيان  يف  �لرو�سية  �لفيدر�لية  �لم��ن  هيئة  وقالت 
عمليات  بتنفيذ  �أو�مر  �ملتطرفة  �جلماعة  من  تلقى  �ملعتقل   ":
فعل مبا�سر �سد ح�سود من �مل�سلمني وموؤ�س�سات حكومية، بهدف 

�إخافة �ل�سكان �ملحليني، ل �سيما �ملنحدرين من �آ�سيا �لو�سطى".

بايدن يؤكد دعم أوكرانيا 
في وجه روسيا

*وكاالت 
 �أكد �لرئي�ض �لأمريكي جو بايدن، يف �ت�سال هاتفي مع نظريه 
و�سيادة  وح��دة  "دعم  على  زيلين�سكي،  فولودميري  �لأوك���ر�ين 
"دعم  على  بايدن  و�سدد  �لرو�سي".  �لعدو�ن  وجه  يف  �أوكر�نيا 
�لوليات �ملتحدة �لثابت ل�سيادة �أوكر�نيا ووحدة �أر��سيها"، يف 
مو�جهة ما و�سفه ب�"�لعدو�ن �لرو�سي �مل�ستمر يف دونبا�ض و�سبه 
بح�سد  رو�سيا  �خلمي�ض،  �أوكر�نيا،  و�تهمت  �لقرم".   جزيرة 
�آلف �جلنود على �حلدود بني �لبلدين، ويف �سبه جزيرة �لقرم، 
�لتي �سمتها مو�سكو عام 2014.  وبينما مل يوؤكد �لناطق با�سم 
�لكرملني، دمريتي بي�سكوف، مبا�سرة تكد�ض �جلنود على �حلدود 
حرية  مو�سكو  لدى  �أن  على  �خلمي�ض،  �سدد،  فقد  �أوكر�نيا،  مع 
"رو�سيا حتّرك قو�تها  �أر��سيها.  وقال:  حتريك جنودها �سمن 
�أحد  يقلق  �أل  يجب  منا�سب..  هو  ملا  تقديرها  بح�سب  �مل�سلحة 
�ندلعت  قد  �حلرب  وكانت  لأحد".   تهديد�  )�لأمر(  ميثل  و�أل 
�أوكر�نيا عام 2014، عندما �سمت رو�سيا �سبه جزيرة  يف �سرق 
من  �ملقرب  بالرئي�ض  �أطاحت  د�مية  �نتفا�سة  �أعقاب  يف  �لقرم 

�لكرملني �آنذ�ك، فيكتور يانوكوفيت�ض.

ترامب يظهر بهجوم ناري: 
قاطعوا البيسبول

*واشنطن
هجوما  تر�مب،  دونالد  �ل�سابق  �لأمريكي  �لرئي�ض  �سن 
�مل�سجعني  وح��ث  �لأم��ريك��ي��ة،  �لبي�سبول  ر�ب��ط��ة  على  ن��اري��ا 
قر�رها  ب�سبب   ، �ل�سهرية  �ل�سعبية"  "�لريا�سة  مقاطعة  على 
بولية  �أتلنتا  مدينة  من  �لعام  هذ�  �لنجوم  كل  مبار�ة  نقل 

جورجيا.
من  "خائفون  �لبي�سبول  ر�بطة  م�سوؤويل  �أن  تر�مب  و�عتر 
�حلزب  �أن  ز�عًما   ، �لر�ديكاليني"  �لي�ساريني  �لدميقر�طيني 
ق��ان��ون  ب�سبب  �مل���ب���ار�ة  م��وق��ع  لتغيري  �سغط  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي 
�حلاكم  موؤخًر�  وقعه  �ل��ذي  جورجيا،  يف  �جلديد  �لنتخابات 

�جلمهوري بر�يان كيمب.
 كما ��ستهدف هجوم �لرئي�ض �ل�سابق �ملوؤ�س�سات �لتي �أ�سدرت 

بيانات �سد قانون جورجيا.
"ريا�سة  ق��ول��ه:  ت��ر�م��ب  ع��ن  نيوز"  "فوك�ض  م��وق��ع  ون��ق��ل 
و�لآن  �مل�سجعني،  من  هائلة  �أع��د�ًد�  بالفعل  تخ�سر  �لبي�سبول 
من  يخافون  لأن��ه��م  �لنجوم  ك��ل  م��ب��ار�ة  م��ن  �أتلنتا  يحرمون 
�لدميقر�طيني �لي�ساريني �لر�ديكاليني �لذين ل يريدون بطاقة 

هوية للناخبني، �لتي نحن يف �أم�ض �حلاجة �إليها".

*السويس
�مل�سرية،  �ل�سوي�ض  قناة  هيئة  ن�سرت 
�ل�سبت، لقطات فيديو جديدة، توؤكد �نتظام 
�نتهاء  من  �أي��ام  بعد  بالقناة  �مللحة  حركة 
"�إيفر  �جلانحة  �لبنمية  �ل�سفينة  �أزم���ة 
�ملائي  بال�سريان  �مللحة  غيفن" �لتي عطلت 

�لعاملي ل�6 �أيام.
هيئة  رئي�ض  ربيع  �أ�سامة  �لفريق  و�سرح 
بالقناة  �مللحة  حركة  باأن  �ل�سوي�ض،  قناة 
تعمل ب�سورة منتظمة، حيث �سجلت �لتقارير 
من  �سفينة   80 ع��ب��ور  �جل��م��ع��ة،  �مل��لح��ي��ة، 
�لجتاهني باإجمايل حمولت �سافية قدرها 

4.7 مليون طن.
�جت��اه  م��ن  �ل��ع��اب��رة  �ل�سفن  ع��دد  وب��ل��غ 
�ل�سمال 43 �سفينة باإجمايل حمولت �سافية 

�جلنوب  �جت��اه  ومن  طن،  مليون   2.5 قدرها 
�جلديد  �مللحي  باملجرى  �سفينة   37 عرت 
قدرها  �سافية  ح��م��ولت  باإجمايل  للقناة، 
�أن  �لهيئة  رئي�ض  �أو���س��ح  ط��ن.  مليون   2.2
حركة �مللحة بالقناة، �سهدت �جلمعة، عبور 
�أبرزها  عملقة  بحرية  ووح��د�ت  �سفن  عدة 

�أيزنهاور   دو�يت  �لأمريكية  �لطائر�ت  حاملة 
�لتي    DWIGHT EISENHOWER

عرت �لقناة �سمن قافلة �ل�سمال.
�مل�سال  �لطبيعي  �لغاز  ناقلة  ع��رت  كما 
ذ�ت  من  �أي�سا  عرت  �لتي    LI JMILIYA
�لقافلة بالقناة �لأ�سلية بحمولة كلية قدرها 
�لبرتول  ناقلة  ع��رت  فيما  ط��ن،  �أل��ف   171

باملجرى  �جلنوب  قافلة  �سمن   KIDAN
 164 كلية  بحمولة  للقناة  �جلديد  �مللحي 
�لتي  �لكبرية  �لثقة  على  يوؤكد  مما  طن  �ألف 
قناة  يف  �ل����دويل  �مل��لح��ي  �ملجتمع  يوليها 
�لأم��ن  ت��وف��ري  على  م�سر  وق���درة  �ل�سوي�ض 
وحلركة  �ل�سفن  من  �ملختلفة  للأنو�ع  و�لأمان 

�لتجارة �لعاملية �ملارة عر �لقناة.

قناة السويس تنشر فيديو مرور 
حاملة الطائرات العمالقة

نعـــي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة 

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

العميد الركن 

ذياب عبداهلل حممد ال�شوابكة
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل يوم اجلمعة املوافق 2021/4/2

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

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

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�شية مر�شية،فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
))يا اأيتها النف�س املطمئنة، ارجعي اىل ربك را�شية مر�شية،فادخلي يف عبادي، وادخلي جنتي ((

نعي
ينعى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء الركن يو�شف احمد احلنيطي 

وجميع منت�شبي القوات امل�شلحة الأردنية - اجلي�س العربي
العميد الطبيب املتقاعد

رزق اهلل �شامل الفالح اأبو عليم
الذي  انتقل اىل رحمة اهلل تعاىل  يوم ال�شبت املوافق 2021/4/3

 تغمد اهلل الفقيد  بوا�شع رحمته ور�شوانه وا�شكنه ف�شيح جنانه
واألهم ذويه و اأهله  جميل ال�شرب وح�شن العزاء

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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*وكاالت
ثميًنا  �نت�ساًر�  مدريد  ري��ال  حقق 
�إيبار،  مو�جهة  خلل   ،)0-2( بنتيجة 
مناف�سات  �إطار  يف  �ل�سبت،  �ليوم  م�ساء 

�جلولة 29 من �لليجا.
م��دري��د،  ل��ري��ال  �لأه����د�ف  و�سجل 
ماركو �أ�سين�سيو يف �لدقيقة 41، وكرمي 
بنزميا يف �لدقيقة 73. وبهذ� �لنت�سار 
يرفع ريال مدريد ر�سيده �إىل 63 نقطة 
مدريد،  �أتلتيكو  خلف  �لثاين  �ملركز  يف 
 23 عند  �إي��ب��ار  ر�سيد  يتجمد  بينما 

نقطة يف �ملركز �ل�19.
بداية مثرية

يف  ك���ان  �مل���ب���ار�ة،  يف  ت��ه��دي��د  �أول 
لعب  دي��وب  �سدد  حيث   ،2 �لدقيقة 
جنح  �ملنطقة،  ح��دود  على  ك��رة  �إي��ب��ار 
يف  مدريد  ري��ال  مرمى  حار�ض  كورتو� 

من  �سريًعا  �ل��رد  وج��اء  لها.  �لت�سدي 
بنزميا  ��ستغل كرمي  ريال مدريد، حيث 
�إيبار،  مد�فع  بوزو  من  باخلطاأ  متريرة 
�لذي  دميرتوفيت�ض،  باحلار�ض  لينفرد 
تاألق يف �لت�سدي لت�سديدته وحولها �إىل 

�لركينة، يف �لدقيقة 3.
حتدي الفار

عر�سية  ك��رة  بنزميا  ك��رمي  وتلقى 
من �لطرف �لأي�سر، عر زميله مار�سيلو، 
و����س���دد ك���رة ر�أ���س��ي��ة يف �ل�����س��ب��اك يف 
�ألغاه  �مل��ب��ار�ة  حكم  لكن   ،5 �لدقيقة 
�ملبار�ة  حكم  و�حت�سب  �لت�سلل.  بد�عي 
�لدقيقة  يف  مدريد  لريال  ح��رة  ركلة 
�ل��ذي  �أ�سين�سيو،  م��ارك��و  ن��ف��ذه��ا   ،21
��سطدمت  �ساروخية،  ت�سويبة  �أر�سل 

بالعار�سة �لأفقية ملرمى �إيبار.
و�ن��ط��ل��ق ب����وزو لع���ب �إي���ب���ار على 
مرت  قوية  كرة  و�سدد  �لأمي��ن،  �لطرف 

بجانب �لقائم �لأمين يف �لدقيقة 31.
ت�سجيل  يف  �أ�سين�سيو  ماركو  وجن��ح 
�لدقيقة  يف  مدريد  لريال  �لتقدم  هدف 

كرة  فا�سكيز  ل��وك��ا���ض  م��رر  حيث   ،36
�لأمي���ن،  �ل��ط��رف  م��ن  �أر���س��ي��ة  عر�سية 
بينية  متريرة  �أر�سل  �ل��ذي  �إي�سكو  �إىل 
�أ�سين�سيو  �إىل  �جل��ز�ء،  منطقة  عمق  يف 
دميرتوفيت�ض  ق��دم��ي  ب��ني  ���س��دد  �ل���ذي 
ح��ار���ض �إي���ب���ار. وق����رر ح��ك��م �مل��ب��ار�ة 
تقنية  �إىل  �لرجوع  بعد  �لهدف  �إلغاء 
�لفيديو، بد�عي �لت�سلل. وعاد �أ�سين�سيو 
تلقى  حيث   ،41 �لدقيقة  يف  للت�سجيل 
باحلار�ض  لينفرد  كا�سيمريو  من  متريرة 
ميينه،  �أق�����س��ى  و���س��دد  دميرتوفيت�ض 
ديوب  للمريجني.وحاول  �لتقدم  ليمنح 
مدريد،  ريال  مرمى  تهديد  �إيبار  لعب 
منطقة  ح��دود  على  ُمباغتة  بت�سديدة 
�أم�سك بها  �جلز�ء، لكن �حلار�ض كورتو� 
ب�سهولة يف �لدقيقة 44. و�نتهى �ل�سوط 
�لأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

الشوط الثاين
�سدد  �ل��ث��اين،  �ل�سوط  ب��د�ي��ة  وم��ع 
�أق�سى  ي�سارية  ك��رة  فا�سكيز  لوكا�ض 
تاألق  �لذي  دميرتوفيت�ض  �حلار�ض  ميني 
وتلقى   .47 �لدقيقة  يف  ت�ستيتها  يف 

�لطرف  من  عر�سية  كرة  بنزميا  كرمي 
�لأمين عر زميله فا�سكيز، د�خل منطقة 
�أعلى  مرت  ر�أ�سية  كرة  و�سدد  �جل��ز�ء، 
�لعار�سة �لأفقية يف �لدقيقة 55. و�أنقذ 
كورتو� حار�ض مرمى ريال مدريد، فريقه 
من تلقي هدف �لتعادل بخطاأ قاتل، �إثر 
معها  تعامل  فا�سكيز،  لوكا�ض  متريرة من 
ب�سكل خاطئ، لكنه �ستت �لكرة من على 

خط �ملرمى يف �لدقيقة 61.
هدف احلسم

و�سط  خط  لعب  كا�سيمريو  و�سجل 
�لدقيقة  يف  �لثاين  �لهدف  مدريد  ريال 
70، لكن حكم �لر�ية �أ�سار لوجود ت�سلل.
 وجنح كرمي بنزميا يف �إ�سافة �لهدف 
�لثاين لريال مدريد يف �لدقيقة 73، حيث 
تلقى كرة عر�سية من فيني�سيو�ض جونيور 
م��ن �ل��ط��رف �لأي�����س��ر و���س��دد ك��رة ر�أ�سية 
�إيبار.  حار�ض  دميرتوفيت�ض  ي�سار  على 
و��ستمرت حماولت لعبي �إيبار يف �لتقدم 
لتقلي�ض �لفارق، لكن دون �أي فعالية ُتذكر، 
ليح�سد �ملريجني �لنقاط �لثلث ويو��سل 

م�سو�ره يف �لقتال على �للقب.

برشلونة يضع سيناريوهات 
بديلة لفشل صفقة الموسم

*وكاالت
ي�سع م�سوؤولو بر�سلونة، �سيناريوهات بديلة لف�سل �لتعاقد 
دورمتوند،  بورو�سيا  مهاجم  هالند،  �إيرلينج  �لرنويجي  مع 

�ل�سيف �ملقبل.
�أيام  منذ  لقاء  عقد  بر�سلونة،  رئي�ض  لبورتا،  خو�ن  كان 
مع مينو ر�يول وكيل هالند و�ألفي و�لده، لكن يو�جه �لبار�سا 
مناف�سة �سر�سة على �ل�سفقة من ريال مدريد و�أندية �إجنلرت�.

"موندو ديبورتيفو"، فاإن هالند ل يز�ل  وح�سب �سحيفة 
�لهدف �لرئي�سي ملريكاتو بر�سلونة، لكن يدرك �لبار�سا �أنه لي�ض 
مبفرده يف �ملعركة، وقد تتعقد �ل�سفقة �إذ� �أ�سبح �سعر �للعب 

باهًظا.
و�أ�سارت �إىل �أن بورو�سيا دورمتوند يرف�ض فكرة بيع هالند، 

ويرغب يف ��ستمر�ره خلل �ل�سيف �ملقبل.
و�أو�سحت �ل�سحيفة �أن بر�سلونة يبحث عن �إنعا�ض �لنادي 
�أوًل،  �للعبني  وبيع  �لرو�تب  فاتورة  خف�ض  عليه  لكن  مادًيا، 

�إذ� �أر�د �سم هالند، وهذ� لي�ض بالأمر �ل�سهل.
�سم  ف�سل  ح��ال  بر�سلونة،  مريكاتو  قائمة  �أن  وذك���رت 
هالند، ت�سم لوكاكو، ولوتارو مارتينيز )�إنرت ميلن(، هاري 
ديبال  �سو�سييد�د(،  )ريال  �إيز�ك  �ألك�سندر  )توتنهام(،  كني 
)ليون(  ديباي  �سيتي(،  )مان�س�سرت  �أج��وي��رو  )يوفنتو�ض(، 

ود�روين نونيز )بنفيكا(.

الوحدات والجزيرة.. صراع مثير 
لحسم لقب السوبر األردني

مصدر باالتحاد اآلسيوي لكووورة: 
األندية اإليرانية ستلعب في السعودية

*وكاالت
تت�سارع وترية �لأحد�ث فيما يخ�ض رف�ض �لحتاد �لإير�ين لكرة 
�لعربية  �ململكة  حتت�سنها  �لتي  �ملجموعات  يف  �أنديته  لعب  �لقدم، 
�ل�سعودية، �سمن دوري �أبطال �آ�سيا، يف �لفرتة من 14 �إىل 30 �أبريل/

ني�سان �جلاري.
��ست�سافة  �ملا�سي،  �ل�سهر  بد�ية  �أعلن  قد  �لآ�سيوي  �لحتاد  وكان 
�لدحيل  �لعر�قي،  )�ل�سرطة  �لثالثة  بينها  جمموعات،   3 �ل�سعودية 
)�ل�سد  و�لر�بعة  �لإي��ر�ين(،  �ل�ستقلل  �ل�سعودي،  �لأهلي  �لقطري، 
�لقطري، و�لن�سر �ل�سعودي، و�لوحد�ت �لأردين، بالإ�سافة �إىل �لفائز 

من مبار�ة �لعني �لإمار�تي وفولد خوز�ستان �لإير�ين(. 
نقل  �لذي قرر  �لآ�سيوي،  �لإير�ين، قر�ر �لحتاد  ورف�ض �لحتاد 
�لريا�ض  �إىل  �لإم��ار�ت  من  خوز�ستان  وفولد  �لعني  بني  �مللحق  مبار�ة 

بتاريخ 10 �أبريل �جلاري. 
و�أر�سل �لحتاد �لإير�ين خطابا �إىل �لحتاد �لآ�سيوي، م�ساء �ليوم 
�جلمعة، عر فيه عن �عرت��سه على مكان �إقامة �ملبار�ة، وذلك لدو�ٍع 

�أمنية. 
وتو��سل كووورة مع م�سدر يف جلنة �مل�سابقات بالحتاد �لآ�سيوي، 
وفقا  �ل�سعودية،  يف  مبارياتها  �ستلعب  �لإير�نية  �لأندية  �أن  و�أك��د 

للتو�ريخ �ملعلنة. 
يغري  لن  �لآ�سيوي  للحتاد  �لتنفيذي  �ملكتب  �أن  �مل�سدر،  و�أو�سح 

قر�ره حول مباريات �ملجموعات و�ملحلق. 
و�سدد على �أن �لإجر�ء�ت �ملتبعة من �ساأنها �أن حتفظ جميع حقوق 
�لأندية، ولن يكون هناك �أي نظر فعلي ب�ساأن �خلطابات �لتي ت�سل �إىل 

�لحتاد وتت�سمن طلب تغيري �أو تاأجيل موعد �أي مبار�ة.

مرضي ينتظر تذكرة العودة 
لتحديد وجهته المقبلة

*وكاالت
�لأردن  �إىل  �لعودة  موعد  مر�سي،  حممود  �لدويل  �لنجم  ينتظر 

لتحديد وجهته �ملقبلة بعد �نتهاء م�سو�ره مع فريق ُعمان �لعماين.
�أن يقوم �لنادي  �أن مر�سي ينتظر  وعلم كووورة من م�سدر خا�ض، 

�لُعماين بحجز تذ�كر �لعودة له �إىل �لأردن، يف �ليومني �ملقبلني.
و�أجرى مر�سي �ملخال�سة �ملالية مع �لفريق �لُعماين، حتى يت�سنى 

له �للعب يف �لأردن.
و�أو�سح �مل�سدر �أن مر�سي �سيكون باإمكانه �للعب لأي فريق حملي، 
يف  �للعبني  قيد  فرتة  �نتهاء  قبل  �ملالية  �ملخال�سة  على  حل�سوله 

�لأردن، حيث لن يلعب كهاٍو كما يرتدد.
�ل�سابق  لفريقه  بالعودة  يرغب  ك��ان  مر�سي  �أن  �مل�سدر  وك�سف 
عقوبة  تفعيل  ظل  يف  ��سمه  يعتمد  مل  �لقيد  نظام  لكن  �جل��زي��رة، 

حرمان �لنادي من �إجر�ء �أي تعاقد�ت ب�سبب �لق�سايا �ملالية.
يف  �ملقدمة  �أندية  من  عرو�ض  عدة  ُعمان،  يف  وهو  مر�سي  وتلقى 
�لأردن، ل تز�ل قيد �لدر��سة، و�سيحدد وجهته بعد عودته يف �لأيام 

�ملقبلة.
�لذي  �لأردن،  منتخب  مع�سكر  يف  موؤخر�  �سارك  قد  مر�سي  وكان 
�أقيم يف دبي، ��ستعد�د� للت�سفيات �ملوؤهلة لكاأ�ض �لعامل 2022 وكاأ�ض 

�آ�سيا 2023.

*وكاالت
بلده  يف  �ملعنية  �جلهات  مع  �لقدم،  لكرة  �لكويتي  �لحتاد  يبحث 
�إج��ر�ء�ت  من  وتايو�ن  ونيبال  و�أ�سرت�ليا  �لأردن  منتخبات  ��ستثناء 

�حلجر �ل�سحي وفقا للتعليمات �ملعمول بها هناك.
�مل�سوؤولة  �جلهات  �إقناع  يف  �لكويتي  �لحت��اد  ينجح  مل  حال  ويف 
عن ��ستثناء وفود هذه �ملنتخبات من �حلجر �ل�سحي، فاإن ��ست�سافته 
 2022 �لعامل  لكاأ�ض  �ملوؤهلة  بالت�سفيات  �لثانية  �ملجموعة  للقاء�ت 
وكاأ�ض �آ�سيا 2023، قد ت�سبح غاية يف �ل�سعوبة، باعتباره ل يتفق مع 

تعليمات �لحتاد �لآ�سيوي.
وقد يجد �لحتاد �لكويتي نف�سه م�سطر� للعتذ�ر عن ��ست�سافة 
ما تبقى من �ملو�جهات �لآ�سيوية �ملقررة يف يونيو/حزير�ن �ملقبل، يف 

حال مل يتم ��ستثناء �ملنتخبات من �حلجر �ل�سحي.
ومن �ملرجح �أن تناط مهمة ��ست�سافة لقاء�ت �ملجموعة بالحتاد 
�لأردين يف حال �عتذ�ر �لكويت عن ذلك، ول �سيما �أنه �سبق و�أن تقدم 

بطلب �ل�ست�سافة.
�أ�سل  ب�"12" نقطة من  �ملجموعة  �أ�سرت�ليا ترتيب فرق   وتت�سدر 
عن  �لأه��د�ف  بفارق  وتتقدم  نقاط"   10" �لكويت  تليها  مباريات،   4
منتخب �لأردن �لذي ميتلك ذ�ت �لر�سيد، ثم نيبال "3 نقاط" و�أخري� 

تايو�ن بل نقاط.

*وكاالت
�أف�سل  بجائزة  �لفائز  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �ل��دوري  ر�بطة  �أعلنت 

لعب بالبطولة عن �سهر مار�ض/�آذ�ر �ملن�سرم.
�لتو��سل  م��وق��ع  على  للرميريليج،  �لر�سمي  للح�ساب  ووف��ًق��ا 
�لجتماعي "تويرت"، فاإن كيليت�سي �إيهيانات�سو، جنم لي�سرت �سيتي، من 

ح�سد �جلائزة.
وكان �إيهيانات�سو يناف�ض على �جلائزة، كل من:

�أندريا�ض كري�ستن�سن )ت�سيل�سي( - لوك �ساو )مان�س�سرت يونايتد( - 
ريا�ض حمرز )مان�س�سرت �سيتي( - هاري كني )توتنهام( - �إيلن مي�سيلر 
لينجارد  جي�سي   - )بر�يتون(  ترو�سارد  لياندرو   - يونايتد(  )ليدز 

)و�ست هام يونايتد(.
يذكر �أن �إلكاي جوندوجان، لعب و�سط مان�س�سرت �سيتي، من ح�سد 

جائزة لعب �ل�سهر يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز خلل �آخر �سهرين.
 71 بر�سيد  �لإجنليزي  �ل��دوري  �سد�رة  �سيتي  مان�س�سرت  ويحتل 
 56( �سيتي  لي�سرت  ثم  نقطة،  ب���57  يونايتد  مان�س�سرت  ويليه  نقطة، 

نقطة(، وت�سيل�سي )51 نقطة(.

*وكاالت
�أعلن نادي �حل�سني �إربد،  قائمة لعبيه خلو�ض ��ستحاقات �ملو�سم 

�لكروي �حلايل.
و�سمت �لقائمة كًل من:

- حر��سة �ملرمى: حممود �لكو�ملة، تامر �سالح و�أ�سيل �سياحني.
ح�سني  �ل��رو���س��ان،  �سعد  عبيد�ت،  �سفاح  �أحمد  �ل��دف��اع:  خط   -
خالد  كزعر،  م�سطفى  �خلو�لدة،  خلدون  دومي،  بني  �سد�م  ذيابات، 

�لع�سويل، بومبينجا بادو، حممود �لطالب وحممد �لقي�سي.
�لجنادي،  حممد  �لعر�م�سة،  مهند  يا�سر،  �أحمد  �لو�سط:  خط   -

بلل �لد�هود، حممد مو�يل، �أن�ض �لع�سويل و�أحمد �أبو كبري.
- خط �لهجوم: �ساهر �سلباية، لوؤي عمر�ن، �أمية �ملعايطة و�سهيب 

�لزعبي.

*وكاالت
خامي�ض  �للعب  �سانع  �إن  �إيفرتون،  م��درب  �أن�سيلوتي  كارلو  قال 
مو�جهة  يف  �ملقبل،  �لإث��ن��ني  �لفريق،  لت�سكيلة  �سيعود  رودريجيز 
كري�ستال بال�ض بالدوري �لإجنليزي �ملمتاز، بعد غياب ��ستمر لأكر 

من �سهر ب�سبب �إ�سابة يف ربلة �ل�ساق.
يف  للتهديف  فر�ض  �أرب��ع  وهياأ  �أه��د�ف  خم�سة  رودريجيز  و�أح��رز 
�إيفرتون  فوز  مبار�ة منذ  �أي  ي�سارك يف  لكنه مل  �ملو�سم،  �لدوري هذ� 
1-�سفر يف قمة مر�سي�سايد على جاره ليفربول يف ملعب �أنفيلد يف 20 

فر�ير/ �سباط �ملا�سي.
وتدرب  جيد  و�سع  يف  "خامي�ض  �جلمعة  �أم�ض  �أن�سيلوتي  و�أ�ساف 
كامل  يف  وه��و  �لت�سكيلة  يف  وج��وده  �لدولية..  �لعطلة  خ��لل  جيد� 

�للياقة �أمر مهم بالن�سبة لنا".
لأد�ئ��ن��ا  �لتميز  م��ن  م��زي��د�  "�سي�سيف  �لإي��ط��ايل  �مل���درب  وت��اب��ع 
�لهجومي". و�سيعود لت�سكيلة �إيفرتون �أي�سا لعب �لو�سط جان-فيليب 
جبامني بعد غيابه منذ �أغ�سط�ض/ �آب 2019 ب�سبب �أكر من �إ�سابة يف 

�لفخذ و�لكاحل.

*وكاالت
غانا  يف  للجئني  خميم  من  طويل  �سوطا  ديفيز  �ألفون�سو  قطع 
�لنو�يا  "�سفري  تعيينه  �أن يجري  ميونيخ، قبل  بايرن  مع  للعب  و�سول 

�حل�سنة" من قبل مفو�سية �لأمم �ملتحدة ل�سوؤون �للجئني.
 ويعتر جنم بايرن ميونخ، �أول لعب كرة قدم حمرتف يف �لعامل، 

يتوىل هذ� �لدور لدى مفو�سية �للجئني.
 وقال ديفيز على تويرت: "ي�سرفني �أن �أ�سبح �سفري� للنو�يا �حل�سنة 

للمفو�سية، و�أن �أمثل �للجئني يف كل مكان".
 تتمثل مهمة "�سفر�ء �لنو�يا �حل�سنة" �ل�37 حاليا، يف "�مل�ساعدة 
�أركان �لعامل، من خلل  يف لفت �لنتباه �إىل �للجئني يف كل ركن من 

تاأثري �سهرتهم وتفانيهم وعملهم �جلاد".
 من جهته، �أو�سح رئي�ض مفو�سية �لأمم �ملتحدة ل�سوؤون �للجئني، 
حقا  وي�سرفنا  �لريا�سة  ق��وة  يج�سد  "�ألفون�سو  ج��ر�ن��دي:  فيليبو 

�ن�سمامه �إلينا".
 وو��سل: "تتمتع �لريا�سة بقوة ل ت�سدق لإحد�ث �لأمل و�ل�سفاء 
�لفر�ر. ويف  �أجرو� على  �لذين  �أولئك  و�مل�ساعدة يف ت�سكيل م�ستقبل 
عملنا مع �للجئني، نرى يوميا �لفرق �لذي ميكن �أن حتدثه �لريا�سة 

يف حياتهم".
 ُولد �ألفون�سو عام 2000 يف خميم للجئني يف غانا بعد وقت ق�سري 
مغادرة  من  �لأ�سرة  ومتكنت  ليبرييا،  يف  �حلرب  من  و�لديه  فر�ر  من 
�ملخيم �إىل كند� عندما كان ديفيز يف �خلام�سة من عمره، حيث متكن 
يف  �لقدم  كرة  ن��و�دي  �أحد  يف  و�لت�سجيل  �لدر��سة  بدء  من  �ألفون�سو 

مدينة �إدمونتون.

ترقب أردني لقرار الكويت بشأن 
استضافة التصفيات اآلسيوية

محرز يخسر جائزة العب 
الشهر في البريميرليج

الحسين إربد يعلن قائمة 
الموسم الحالي

خاميس رودريجيز يدعم تشكيلة 
إيفرتون أمام كريستال باالس

ألفونسو ديفيز: طفل المخّيم 
يحصل على »وظيفة استثنائية«

ريال مدريد يتحدى الفار 
ويتخطى إيبار بثنائية

*وكاالت
�سوب  �لأح���د،  �ليوم  �لأن��ظ��ار،  تتجه 
�ملو�جهة  ملتابعة  �ل����دويل،  ع��م��ان  �ستاد 
حل�سم  و�جلزيرة،  �لوحد�ت  بني  �ملرتقبة 

كاأ�ض �ل�سوبر �لأردين.
يف   14 �للقب  ع��ن  �ل��وح��د�ت  ويبحث 
ل�ستعادة  �جلزيرة  ي�سعى  فيما  م�سريته، 
كاأ�ض �ل�سوبر بعد 36 عاًما، حيث مل يتوج 

به �سوى مرة وحيدة.
�ل�سوبر  ب��ك��اأ���ض  �ل��ت��ت��وي��ج  ويكت�سي 
�لنف�ض  ميني  فالوحد�ت  خا�سة،  �أهمية 
ورفع  �ل��درع،  بطولة  لقب  �إه��د�ر  بتعوي�ض 
�حلالة �ملعنوية لدى لعبيه قبل �مل�ساركة 

�لتاريخية يف دوري �أبطال �آ�سيا.
�لنح�ض،  فك  عن  يبحث  �جلزيرة  �أم��ا 
حيث مل ينجح يف �لتتويج بكاأ�ض �ل�سوبر يف 

�آخر 3 مو��سم. 
ل�سالح  �ل��ف��ن��ي��ة  �لأف�����س��ل��ي��ة  ومت��ي��ل 
باملحرتفني  �سفوفه  عزز  �لذي  �لوحد�ت، 
�لذي  �جلزيرة  عك�ض  و�ملحليني،  �لأجانب 
�لتعاقد�ت  من  �حلرمان  عقوبة  من  يعاين 

ب�سبب �لق�سايا �ملالية. 

بني اخلربة والطموح 
متثل مو�جهة �لغد، �سر�ًعا بني �خلرة 
�لذي  و�لطموح  �لوحد�ت،  بها  يت�سلح  �لتي 

ير�ود �جلزيرة.
وتعج �سفوف �لوحد�ت، بكوكبة بارزة 
ح�سم  على  �لقادرين  �لدوليني  �لنجوم  من 
�ملبار�ة، ف�سًل عن حمرتفيه �لأجانب، وهم 
�سوين  و�سعد  زريق  �أحمد  �للبناين  �لثنائي 

و�ل�سنغايل عبد �لعزيز �ند�ي.
م��درب  زم��ع  �أب��و  �هلل  عبد  و�سيتعامل 
مناف�سه،  معطيات  م��ع  ب��ح��ذر  �ل��وح��د�ت 
جتنًبا للمفاجاآت، وحتى ل يتكرر �سيناريو 
�جلليل  �أم���ام  خ�سره  �ل��ذي  �ل���درع  نهائي 

�ل�ساعد حديًثا مل�ساف �لأندية �ملحرتفة.
بتو�زن،  �ل��وح��د�ت  يلعب  �أن  ويتوقع 
�أدو�ًر�  �سمري  و�أحمد  عايد  رجائي  منح  مع 
فيما  �مللعب،  و�سط  يف  وهجومية  دفاعية 
و�أحمد  �لعو�سات  �أن�ض  �لأطر�ف،  �سي�سغل 
زريق، و�سيتو�جد �جلو�بري كر�أ�ض حربة، 
�ل�سنغايل  جاهزية  �كتمال  عدم  حال  يف 

�ند�ي.
وتكمن قوة �لوحد�ت يف �أطر�فه، وهو 
�سيجتهد  �لذي  �جلزيرة،  مدرب  يدركه  ما 

للحد من خطورة �لعو�سات وزريق.
لتنويع  بحاجة  �ل��وح��د�ت  و�سيكون 
خ��ي��ار�ت��ه �ل��ه��ج��وم��ي��ة، ح��ي��ث ي��ع��اين من 
�لخ��رت�ق  عملية  يف  �لقدر�ت  حمدودية 
يجيدون  لعبني  وجود  وعدم  �لعمق،  من 
زمع،  �أبو  �سيتطلع  ما  وهو  �ملتقن،  �لت�سديد 

�إىل �إيجاد �حللول له يف مبار�ة �لغد.
�جل��زي��رة  ف���اإن  �ملقابلة،  �جل��ه��ة  على 
�سبق  ح��ي��ث  �مل��ط��ل��وب،  ب��ال��ط��م��وح  يتمتع 
و�أحرج �لكثري من �لفرق يف �ملو�سم �ملا�سي، 
مالًيا  بها  مير  �لتي  �ملعقدة  �لظروف  رغم 

و�إد�رًيا.
ويعرف �أجمد �أبو طعيمة، كيف يتعامل 
�ل�سغط  �ل��وح��د�ت، من خ��لل  ق��در�ت  مع 
ملعبهم  منت�سف  يف  �لوحد�ت  لعبي  على 

وت�سييق �مل�ساحات �أمام مهاجميه.
وتكمن نقطة �سعف �جلزيرة يف غياب 
�إ�سابتهما  ب�سبب  �لأ�سا�سيني  حار�سيه 
تطلب  ما  وهو  �مل�ستجد،  كورونا  بفريو�ض 
�أحد حر��ض فرق  �لإ�سر�ع يف حت�سري  منه 

�لفئات �لعمرية.
ظروفه  قهر  يف  �جل��زي��رة  و�سيجتهد 
مبار�ة  تقدمي  خ��لل  من  عليها  و�لتغلب 
�لدفاعية،  ب����الأدو�ر  يكتفي  ول��ن  ق��وي��ة، 
بهجمات  �ل��وح��د�ت  مباغتة  و�سيحاول 
م�سادة متتاز بال�سرعة وتخلو من �لتعقيد.
�ل�سابة  �ل��وج��وه  �جل��زي��رة،  وميتلك   
�ملا�سي،  �ملو�سم  يف  ح�سورها  �أثبتت  �لتي 
ف�سًل  علو�ن،  وعلي  �ل�سيفي  حمزة  مثل 
عن تو�جد نور �لرو�بدة و�إبر�هيم �سعادة 
�لقوة  ي�سكلن  وهما  �مللعب،  منت�سف  يف 

�حلقيقية للفريق.
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*عمان 
�لتي  �لقت�سادي  �لتعايف  خطة  ت�سمنت 
و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ملجل�ض  �طلقها 
�آثار جائحة  �خري�، ثلث مر�حل للتعايف من 
�ل��وزر�ء  رئي�ض  �إىل  رفعها  مت  و�لتي  كورونا، 

قبل �سهر تقريبًا.
�لتكامل  حتقيق  �إىل  �خل��ط��ة  وه��دف��ت 
�لتعايف  �إىل  للو�سول  �لقطاعات  جميع  بني 
متكني  على  ي�ساعد  ما  �لبنيوي،  �لقت�سادي 
�لأولوية  ذ�ت  �لقطاعات  وتطوير  �لقت�ساد 

للتعامل مع ّ�ثار جائحة كورونا.
فوريا  دع��م��ا  �خل��ط��ة:  م��ر�ح��ل  و�سملت 
ل��ق��ط��اع��ات �ل��ع��م��ال و�لق��ت�����س��اد، و�ط���لق 
ومتكني  �ل��ق��ط��اع��ات،  ملختلف  تكميلي  دع��م 
وت��وف��ريدع��م  للقت�ساد،  �ل�سريع  �ل��ت��ع��ايف 
�لنمو  وم�سار�ت  �حليوية  للقطاعات  متكامل 

�لقت�سادي �مل�ستد�م.
�لر�مج  من  ع��دد�  مرحلة  كل  وت�سمنت 
ي��ت��م م��ن خللها  و�مل���ب���ادر�ت و�ل��ت��د�خ��لت 
ح�سب  م��رة  ك��ل  يف  معا  تطلق  ح��زم  ت�سكيل 
على  حزمة  كل  وتنفذ  �لوطنية،  �لول��ي��ات 
مدى �سهرين على �ن يتم قيا�ض �لثر �سهريا، 

وحتديد ن�سب �لجناز.
وتهدف كل حزمة �ىل ��ستمر�ية �ن�سطة 
م�ستهدفة  �لقطاعات،  خمتلف  يف  �لع��م��ال 
بالدرجة �ل�سا�سية �ساحب �لعمل و�لعاملني، 
�ملوؤ�س�سة  �و  �ملن�ساأة  ن�ساط  زي���ادة  ب��ه��دف 
قائمة،  بقائها  على  و�حل��ف��اظ  �و�ل�سركة 
تو�سيع  و�مكانية  �لعمالة،  على  و�حل��ف��اظ 
�خلا�ض  �لقطاع  دع��م  �ىل  ��سافة   ، ن�ساطها 
�لتو�زن  تت�سمن  بحيث  �ل�ستثمار،  وحتفيز 
حزم  خ��لل  م��ن  و�لق��ت�����س��اد،  �ل�سحة  ب��ني 
على  �لت�سغيلية  �لتكاليف  تقليل  تركزعلى 
يف  �لنتقال  وتعزيزمرونة  �لعمل،  ��سحاب 
�ملال  عن�سرر�أ�ض  و�ل�سثماريف  �لعمل،  �سوق 

�لب�سري.
وح���ددت �خل��ط��ة م�����س��ار�ت عمل �حل��زم 
بتمكني  �لقت�سادي  �لتعايف  لتحقيق  �ملوجهة 
�لقت�ساد وتطوير �لقطاعات ذ�ت �لولوية، 
�أ�سو�ق  فتح  �ىل  و�لتوجه  وتعزيز�ل�سادر�ت، 
وتقدمي  �لتمويلي،  �لدعم  وتوفري  جديدة، 
�ل�سياحة،  وتن�سيط  �لق��رت����ض،  ت�سهيلت 
�مليكروية  �لب��ت��ك��ارو�مل�����س��روع��ات  وحتفيز 

و�ل�سغرية و�ملتو�سطة.
�لتعايف  خطة  تنفيذ  لت�سهيل  ولغايات 
فريق  بت�سكيل  �خلطة  طالبت  �لقت�سادي 
وطني �وجلنة توجيهية عليا برئا�سة رئي�ض 
�ملعنية  �جل��ه��ات  جميع  وع�سوية  �ل����وزر�ء، 
�ل�سيا�سات  جمل�ض  تفعيل  �و  �لعلقة،  ذ�ت 
�لوطني، وت�سكيل فرق عمل تنفيذية جلميع 
و�ملتابعة  �لتنفيذ  على  لت�سرف  �لقطاعات 

و�لتقييم.
�و  �لوطني  �لفريق  مهام  �خلطة  وحددت 
�لعليا بتحديد �لمكانات  �لتوجيهية  �للجنة 
للتعايف  �ل���لزم���ة  و�ل��ت��د�ب��ريو�ل��ت��دخ��لت 
وو�سع  و�خل��دم��ات،  �لع��م��ال  و��ستمر�رية 
بر�مج ومبادر�ت وحزم ��ستباقية للموؤ�س�سات 
وقيا�ض  و�مل�����س��وؤول��ي��ات،  �لدو�ر  وحت��دي��د 
وو�سع  �لتنفيذية،  و�خلطة  �لد�ء  موؤ�سر�ت 
�لد�ء  وم��وؤ���س��ر�ت  �ل�سرت�تيجية  �خلطة 
�لتعايف  لكل مرحلة من مر�حل تنفيذ خطة 
�ملعنية  �جلهات  عمل  وقيا�ض  �لقت�سادي، 
و�لربط  و�حلزم،  و�ملبادر�ت  �لر�مج  بتنفيذ 
�لتنفيذية  �مل��وؤ���س��ر�ت  جلميع  �لل��ك��رتوين 
��سافة  و�مل��ب��ادر�ت،  و�لر�مج  �حل��زم  لجن��از 
و�لقت�سادية  �ملالية  �لكلف  حت��دي��د  �ىل 

�للزمة خلطة �لتعايف �لقت�سادي.
على  �خلطة  وبر�مج  �جر�ء�ت  وت�سمنت 
�لدعم  مرحلة  يف  و�لبعيد  �لق�سري  �ملديني 
�ل��ف��وري ل��ق��ط��اع��ات �لع��م��ال و�لق��ت�����س��اد 
ت��اأج��ي��ل �لق�����س��اط �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى ق��رو���ض 
جميع �لعملء من �فر�د و�سركات، وتخفي�ض 
�لدفعة �لوىل ل�سر�ء �لعقار�ت، و�جناز �كر 
عدد من �ملعاملت من قيمة �لتمويل �ملر�سود 
�ملركزي  �لبنك  خ��لل  دينارمن  مليون   500
و�ملوؤ�س�سات  �خلا�ض  �لقطاع  و�سركات  للفر�د 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة �ملتاأثرة، وتخفي�ض ر�سوم 
ت�ساريح �لعمل للعاملني يف �ل�سركات �ل�سغرية 
�لقطاعات  يف  �لعاملة  و�ل�سركات  �ملتو�سطة 
باملئة،و�لقطاعات   75 بن�سبة  �ل��زر�ع��ي��ة 
باملئة،   50 بن�سبة  �لخ���رى  �لقت�سادية 
�ملن�ساآت  على  �ملفرو�سة  �لغر�مات  و�ع��ف��اء 
من  قطاعاتها  تاأثرت  �لتي  �لعمالة  لت�ساريح 
طلبات  تقدمي  يتم  �ن  على  كورونا،  جائحة 
لهذة �لغاية خلل �ل�سهور �خلم�سة �لوىل من 

عام 2021.
لفرتة  �لقانونية  �ملهلة  متديد  وت�سمنت 
عن  �ل�سنوية  �ملالية  �لتقارير  عن  �لف�ساح 
��سرت�كات  تاأجيل  و��ستمر�ر   ،2020 ع��ام 
�لجتماعي،  �ل�سمان  م��ن  �خل��ا���ض  �لقطاع 
�ل�سمان  موؤ�س�سة  بر�مج  �لعمل  و��ستمر�ر 
جائحة  خلل  �طلقها  مت  �لتي  �لجتماعي 
وتخفي�ض  �خل�سو�ض،  بهذ�  و�ملعنية  كورونا 
من  للم�ستفيدين  �لوىل  �ل��دف��ع��ة  ح�سة 
م�����س��روع��ات �مل��وؤ���س�����س��ة �ل��ع��ام��ة ل��لإ���س��ك��ان 
قيمة  من  10باملئة  �ىل  �حل�سري  و�لتطوير 
�مل�سروع �ملطروح لل�ستفادة منه مع تخفي�ض 
ن�سبة �لفائدة �ىل 3 باملئة بدل من 6 باملئة 
كورونا  جائحة  م��ن  �ملتاأثرين  �ىل  ��سافة 
ما  وتخفي�ض   ،2021 ح��زي��ر�ن  نهاية  حتى 
�مل��ادة  يف  �لبنود  جميع  من  باملئة   5 ن�سبته 
ل�سنة   38 رقم  �لدخل  قانون �سريبة  من   11
�خلا�سع  بالدخل  �ملتعلقة  وتعديلته   2018
تقدمي  خلل  �لعتباري  لل�سخ�ض  لل�سريبة 

ع���ام 2020،  ع��ن  �ل�����س��ري��ب��ي��ة  �لق������ر�ر�ت 
�ملهن  وممار�سي  مالكي  جميع  و��ستمر�ر�عفاء 
و�ل�سفرمن  �ل�سياحة  ومكاتب  �ل�سياحية 

ر�سوم جتديد �لرت�خي�ض لعام 2020.
م��ب��ادرة  �ط����لق  �خل��ط��ة  ت�سمنت  ك��م��ا 
عاجلة "متويلك جاهز" بتخ�سي�ض ما قيمته 
برنامج  خم�س�سات  م��ن  دي��ن��ار  م��لي��ني   10
وز�رة  يف  �ملحلية  و�لد�رة  �لنتاجية  تعزيز 
ف��وري  لدعم  �ل���دويل  و�ل��ت��ع��اون  �لتخطيط 
و�ل�سغرية  �مليكروية  للم�سروعات  وعاجل 
�لنتاجية منها و�لزر�عية، وتخ�س�ض جلميع 
�ملطلوب  �مل�سروع  يكون  �ن  على  �ملحافظات 
خم�سة  ��سرت�ك  عن  يقل  ل  جماعي  متويله 
�لو�حد  �فر�د بقيمة 50 �لف دينارللم�سروع 
�لف   100 �ق�سى  وبحد  تعاونية  جمعية  �و 

للم�سروع �لو�حد.
 80 بن�سبة  �لع��ف��اء  �خلطة  وت�سمنت 
للمن�ساآت  �ل�سنوية  �لي��ج��ار�ت  م��ن  باملئة 
�حلرة  و�ملناطق  �لتنموية  �ملناطق  يف  �ملقامة 
مع   2020 عام  عن  قطاعها  عن  �لنظر  بغ�ض 
متديد مدة �سريان �ذونات �ل�سغال للم�ساريع 
�لتنظيمي  �مل��وق��ع  وخم��ط��ط��ات  �لن�سائية 
من  ب��دل  عليها  غ��ر�م��ات  �ي��ة  ترتيب  دون 
�ل�سركات  ودعم   ،2020/6/1 حتى  �لغائها 
مكاتب  �يجار�ت  تكاليف  بتغطية  �لنا�سئة 
�لقل،  على  �سهور  ثلثة  ملدة  �ل�سركات  هذه 
و�عفاء ما ن�سبته 50 باملئة بدًل من 30 باملئة 
لل�سركات على �لقو�ئم �لذهبية و�لف�سية من 
دفع �لر�سوم �جلمركية للم�ستوردين وتاأجيل 
50 باملئة �لخرى لفرتة لحقة وعلى دفعتني 
ر�سوم  تعديل  مع  بنكي،  غري  تعهد  تقدمي  مع 
فرتة �ل�سماح فيما يتعلق بحاويات �ل�سحن �ىل 
و�لتخفي�ض  �لتريد،  ولر�سوم  يومًا   14 مدة 
على  �لدخل  �سريبة  من  باملئة   50 بن�سبة 
مع   ،2020 ع���ام  خ���لل  �ل��رت�ن��زي��ت  جت���ارة 
�لتمديد لفرتة �لرت�نزيت وخدمات �لتخلي�ض 
قبل و�سول �ل�سحنة لت�سهيل عملية �ملتناولة 
و�لتفريغ، مع تخفي�ض ��ستيفاء �لر�سوم على 

كل مركبة من 500 دينار �ىل 250 دينار.
باملئة   25 ن�سبته  ما  �عفاء  �ىل  ودع��ت 
�لت�سجيل  جتديد  عمليات  لكافة  �لر�سوم  من 
 2021 ع��ام  ب��د�ي��ة  م��ن  تتم  �لتي  لل�سركات 
�ىل نهاية �سهر �أيار 2021 لت�سجيع �ل�سركات 
على �لت�سجيل للحالية �و �ل�سركات �جلديدة 
جتار  و�عفاء  �لقت�سادي،  �لن�ساط  لتحفيز 
 50 بن�سبة  �ل��ف��ئ��ات  جميع  م��ن  �ل��ت��ج��رئ��ة 
�لرتخي�ض  حلاملي  �لتجديد  ر�سوم  من  باملئة 
�لتجارة  من  �مل�ستفيدين  غري  من  �حلاليني 
�ل�سابقة  �لج���ر�ء�ت  نتيجة  �للكرتونية، 
�خل�سو�ض  وجه  وعلى  و�لغ��لق،  �حلظر  من 
��ستمر�ر  مع   ،2020 عام  عن  �للب�سة  جتارة 
قبل  لت�سجيلها  باملئة   30 بن�سبة  �عفائها 

نهاية �سهر �أيار 2021.
ت�سجيل  ر�سوم  تخفي�ض  �ىل  دع��ت  كما   
 3 لت�سبح   2021 ع��ام  نهاية  حتى  �لر����س��ي 
ومعان  �ل��ك��رك  م��ن  ك��ل  حمافظات  يف  باملئة 
و�عفاء  وعجلون،  وجر�ض  و�ملفرق  و�لطفيلة 
�ملطاعم و�لنو�دي �لريا�سية و�سالت �لفر�ح 
�لتي تاأثرت بالإغلقات من ر�سوم �لرتخي�ض 
ل��ت��ج��دي��د �ل��رخ�����ض و�ل���غ���ر�م���ات �مل��رتت��ب��ة 
فرتة  عن  كن�سبة   ،2020 ع��ام  خ��لل  عليها 
�لقطاعات  ه��ذه  على  متت  �لتي  �لغ��لق��ات 
من �جمايل �يام �ل�سنة، ��سافة �ىل �لعفاء 
�لرخ�ض  جتديد  على  �ملرتتبة  �لغر�مات  من 

�مل�ستحقة حتى عام 2021.
مليون   50 مبلغ  تخ�سي�ض  �ىل  و��سارت 
قبل  م��ن  �مل��ال  ر�أ����ض  �سمان  لرنامج  دي��ن��ار 
�حل�سول  بهدف  �لقرو�ض  �سمان  موؤ�س�سة 
و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  للم�ساريع  �لتمويل  على 
و�مل�ساريع �لخرى �ملتاأثرة من جائحة كورونا، 
مع �ل�ستمر�ر يف �سمان 85 باملئة على �لقل 
�لفو�ئد  �ليه  م�سافًا  متعر  قر�ض  �ي  م��ن 
نهاية  حتى  �سهور  �ستة  ومل��دة  �ملر�بحة  �و 
يف  �لمتياز  �سركات  ودعم   ،2021 حزير�ن 
قطاع �لنقل بتخفي�ض ما ن�سبته 50 باملئة من 
�ل�ستثمار،  و�لتاأمني وبدل  �لرت�خي�ض  ر�سوم 
مع �سرورة تفعيل �ملادة )11( من قانون رقم 
�لركاب  بتنظيم  �خلا�ض   2017 ل�سنة   )19(
وبدل  �لركاب  نقل  دعم  "�سندوق  بتاأ�سي�ض 
�حجامها"،  مبختلف  �حل��اف��لت  تر�خي�ض 
و�لن�سطة  و�ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق  و�ع��ف��اء 
تاأثرت  �لتي  �لفندقية  و�ل�سقق  �ل�سياحية 
لتجديد  �لرتخي�ض  ر�سوم  من  بالإغلقات 
�لرخ�ض و�لغر�مات �ملرتتبة عليها خلل عام 
2020، كن�سبة عن فرتة �لغلقات �لتي متت 
على هذه �لقطاعات من �جمايل �يام �ل�سنة، 
�ملرتتبة  �لغر�مات  من  �لعفاء  �ىل  ��سافة 
عام  حتى  �مل�ستحقة  �لرخ�ض  جتديد  على 
من  باملئة   25 من  �ل�سركات  و�عفاء   ،2021

غر�مات �ملخالفات �لبيئية.
ودع���ت �ىل �ط���لق م��ب��ادرة لأ���س��ح��اب 
�لعقار�ت و�ملجمعات �لتجارية با�سم "�لردن 
تاأجيل  �و  �ع��ف��اء  �و  لتخفي�ض  يجمعنا" 
�ليجار�ت على �مل�ستاأجرين، و�طلق مبادرة 
متليك  يتم  بحيث  جميعًا"  �إل��ن��ا  "�لردن 
جمموعة من �ل�سباب لقطع �ر��ض يف خمتلف 
بالزر�عات  ل�ست�سلحها  �ململكة  حمافظات 
�ملجدية و�لزر�عات غري �لتقليدية كالنباتات 
هذ�  دع��م  يتم  �ن  على  و�لطبية،  �لعطرية 
ل�ست�سلح  �لول��ي��ة  �مل��ر�ح��ل  يف  �ل��ت��وج��ه 
�لر�ض باأ�سعار رمزية يتم دفعها بعد �لنتاج 
�لول على �سكل �ق�ساط مرنة ب�سيطة، ورفع 
للتو�سع  �لزر�عي  �لقر��ض  موؤ�س�سة  ر�أ�سمال 
�لتمويل  و����س��ت��خ��د�م  �مل��ز�رع��ني  مت��وي��ل  يف 

و�لتو�سع  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ل�سيا�سات  لتوجيه 
�ملرتبطة  �ل��ري��ف��ي��ة  �لن�����س��ط��ة  مت��وي��ل  يف 

بالزر�عة.
ملختلف  تكميلي  دعم  �ط��لق  مرحلة  �ما 
�لقطاعات، ومتكني �لتعايف �ل�سريع للقت�ساد 
�لدعم  توفري  ��ستمر�ر  �جر�ء�تها  فت�سمنت 
�خلا�ض  للقطاع  �ملمنوحة  و�لت�سهيلت  �للزم 
و�ملتو�سطة،  و�ل�سغرية  �مليكروية  و�ل�سركات 
�لعلقة  ذ�ت  �ل��ق��و�ن��ني  ك��اف��ة  وم��ر�ج��ع��ة 
�لدخل،  �سريبة  قانون  فيها  مبا  بال�ستثمار 
و�أية  �ملبيعات  على  �لعامة  �ل�سريبة  وقانون 
قو�نني �خرى مرتبطة بها ومعاملتها كحزمة 
للت�سويت  �لل���ز�م���ي  و�لتطبيق  و�ح����دة، 
�للكرتوين يف �جلمعيات �لعمومية لل�سركات 
من  بدًل  عمان  بور�سة  على  ��سهمها  �ملدرجة 
وتخفي�ض  للم�ساهمني،  �ل�سخ�سي  �حل�سور 
وثائق  بيع  ر���س��وم  م��ن  باملئة   50 ن�سبته  م��ا 
كافة  لدى  و�ملناق�سات  �لعطاء�ت  وم�ستند�ت 

�لوز�ر�ت و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�لهيئات.
كما ت�سمنت �طلق مبادرة "�لنا�ض للنا�ض 
�لترعات  ت��ق��دمي  مل�ساعدة  فينا"  و�خل���ري 
�ل�سحيحة  وجهتها  �ىل  وتوجيهها  �لعينية 
قبل �سهر رم�سان وخلله، وتخفي�ض تدريجي 
�ملبيعات  على  �لعامة  �ل�سريبة  ن�سبة  على 
و�لدوي��ة  �لغذ�ئية  فيها  مبا  �ل�سلع  جلميع 
و�خلدمات �لتعليمية و�ل�سحية لي�سبح �حلد 
�لق�سى 14%، و�قر�ر تطبيق �لتاأمني �ل�سحي 
للمعلومات  وط��ن��ي  بنك  و�ن�����س��اء  �ل�����س��ام��ل، 
حالت  يف  مبكر  كاإنذ�ر  ي�ستخدم  و�لبيانات 
�حليوية  �لقطاعات  كافة  ي�سمل  �ل��ط��و�رئ 
�ملعنية با�ستد�مة �حلياة، وتفعيل دور �سركة 
�ل�ستثمار�ت �حلكومية ك�سركة متخ�س�سة يف 
�د�رة �ل�سول �حلكومية وتقييم �ل�ستثمار�ت 
بال�سركات  �ملنا�سب  �لقر�ر  لتخاذ  �حلكومية 
�خلا�سرة منها، وتو�سيع برنامج �سمان �ئتمان 
�ملنا�سبة  �لج�����ر�ء�ت  وو���س��ع  �ل�����س��ادر�ت، 
�لر�سمي  غري  �لقطاع  يف  �لعاملني  لت�سجيع 
من  �ملنظم  �لقطاع  مظلة  حتت  لحتو�ئهم 

خلل بر�مج �حلماية �لجتماعية.
"�سغلك  مبادرة  �ط��لق  كذلك  وت�سمنت   
موجود" بحيث تعنى مبتابعة كافة �ملوؤ�س�سات 
�لوظائف  كافة  لر�سد  و�ملن�ساآت  و�ل�سركات 
يتم  �ل��ك��رتوين  م��وق��ع  ع��ل��ى  وو���س��ع��ه��ا  فيها 
عن  �لباحثني  على  للت�سهيل  عنه،  �لع��لن 
عمل و�لت�سبيك مع �ملوؤ�س�سة �لتي تنطبق على 

من يبحث عن �لعمل.
�لعاملني  �ملوظفني  ت�سجيع  �ىل  ودع��ت   
و�لهيئات  �لر�سمية  و�ملوؤ�س�سات  �ل��وز�ر�ت  يف 
بامتلك �سقق �سكنية من خلل حتملها جزء� 
�لطلب  لت�سجيع  �لقر��ض  على  �لفائدة  من 
"فريق  م��ب��ادرة  و�ط���لق  �لعقار،  �سوق  على 
�ل�سباب  من  ع��دد  جتمع  تت�سمن  �مل�ستقبل" 
كمتطوعني،  ليعملو�  �جلامعات  من  جامعة  يف 
على �ن يقومو� ببناء قدر�ت زملئهم لتنمية 
م�ساريع  و�ق��ام��ة  �لعمل  و�د�رة  مهار�تهم 
كافة  على  وتعمم  �لعمال،  وري��ادة  جتارية 
�جلامعات بحيث يندرج مبظلة �لعمل �ملنظم، 
�لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  بع�ض  دمج  يف  و�ل�سر�ع 
ن�ساطاتها،  طبيعة  يف  تت�سابه  �لتي  و�لهيئات 
و�لتخفيف من �ملفو�سني يف �لهيئات لتخفي�ض 
�لكلف �لت�سغيلية و�لنفقات �جلارية، وتوجيه 
ل�ستثمار  �ل�سمان  �م��و�ل  ��ستثمار  �سندوق 
جزء من حمفظته يف م�ساريع �نتاجية خا�سة 
�ملنتجة  و�ل�سناعات  �لغذ�ئية  �ل�سناعات  يف 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ض  �لخ���رى وب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع 
كافة  يف  �للوج�ستية  �لفر�ض  كافة  وتهيئة 

�ملحافظات لهذ� �خل�سو�ض.
�ما مرحلة توفري دعم متكامل للقطاعات 
�حل��ي��وي��ة وم�����س��ار�ت �ل��ن��م��و �لق��ت�����س��ادي 
قطاع  يخ�ض  فيما  �خلطة  فركزت  �مل�ستد�م 
على  �ل��ع��ايل  و�لتعليم  و�لتعليم،  �لرتبية 
بعد،  عن  �لتعليم  ملنظومة  �ساملة  مر�جعة 
و�طلق منح در��سية للدر��سات �لعليا �لطبية 
كادر  لإع���د�د  عامليًا  �ملتميزة  �جلامعات  يف 
طبي وطني متخ�س�ض بالتعامل مع �لمر��ض 
غ��ري �ل�����س��اري��ة و�لم���ر�����ض �ل��ف��ريو���س��ي��ة، 
عن  للتعليم  �ملهني  للتدريب  برنامج  و�طلق 
و�ل�ستثمار  �ملهنية،  �لثقافة  وتعزيز  بعد، 
وتنفيذ  �ملالية،  �جلامعات  م���و�رد  لتعزيز 
�مل���و�رد  لتنمية  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية 

�لب�سرية �لتي مت �عد�دها عام 2016. 
ويف قطاع �لعمل دعت �خلطة �ىل �طلق 
�ملنتجات  لت�سويق  �لهمم"  "��سحاب  مبادرة 
�مليكروية  للم�ساريع  خ��ا���س��ة  �ل��ك��رتون��ي��ًا 
و�ل�سغرية و�ل�سناعات �حلرفية و�ل�سياحية، 
ودعم  �و�ساع  مبتابعة  تعنى  جلنة  و�ط��لق 
�ل�سركات  لدى  للعاملني  �لوظيفي  �ل�ستقر�ر 
�خلا�ض،  �لقطاع  يف  و�ملوؤ�س�سات  و�ملن�ساآت 
و�ل�ستمر�ر يف �لزيار�ت �لتفتي�سية �مليد�نية 
ملتابعة �لتز�م �ل�سركات و�ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات 
يف �لقطاع �خلا�ض بالإجر�ء�ت �لحرت�زية.

بالدليل  �لعمل  ��ستمر�ر  �ىل  دع��ت  كما 
�لر�سمية  و�ملوؤ�س�سات  �لوز�ر�ت  يف  �لر�سادي 
للحكومة  �ململوكة  و�ل�����س��رك��ات  و�لهيئات 
بعد  ع��ن  و�ل��ع��م��ل  فيها  �ل��ع��م��ل  ل���س��ت��د�م��ة 
وب���ال���ت���ن���اوب، و�ط������لق ح���م���لت دوري����ة 
�تباع  م��ن  للتاأكد  �لن�سائية  �مل��و�ق��ع  على 
و�ج��ر�ء  �للزمة،  �لح��رت�زي��ة  �لج���ر�ء�ت 
يف  ف��ح��و���س��ات  تت�سمن  م��ي��د�ن��ي��ة  زي�����ار�ت 
لتعزيز  �لقطاعات  ملختلف  �لعمالية  �ملناطق 
�لعاملني،  حلماية  �لحرت�زية  �لج��ر�ء�ت 
�لعمل  نظام  تطبيق  على  �ل�سركات  وت�سجيع 
�ملنا�سبة  �للكرتونية  �لبيئة  وتوفري  �مل��رن 

لنجاحها.

*عمان 
�أك����د خ����ر�ء و�ك���ادمي���ي���ون يف جم��ال 
�ل�سياحة و�لآثار، �أن �مل�سروع �لذي �ستطلقه 
لإع��ادة  قريبا  و�لآث����ار  �ل�سياحة  وز�رة 
�لأثرية  �ملو�قع  وحماية  و�سيانة  تاأهيل 
�ملنتج  تطوير  يف  �سي�ساهم  و�ل�سياحية، 
تخفيف  على  و�سيعمل  �لأردين،  �ل�سياحي 
�ملجتمع  �أبناء  ت�سغيل  خلل  من  �لبطالة 

�ملحلي.
�لأنباء  لوكالة  �خل��ر�ء  ه��وؤلء  وق��ال 
�لأردنية )برت�( �ل�سبت، �إن �مل�سروع �سيعمل 
و�لأثري  �ل�سياحي  بالو�قع  �لنهو�ض  على 
يف �لأردن، وكذلك تنمية �لقطاع �ل�سياحي 
�لقت�ساد  دعم  يف  �لإنتاجي  دوره  وتعظيم 
�لوطني بعد �أن ت�سرر هذ� �لقطاع لأكر من 

عام ب�سبب جائحة كورونا.
و�إد�رت��ه��ا  �لآث���ار  حماية  ��ستاذ  ودع��ا 
�ل�سعد،  زياد  �لدكتور  �لريموك  جامعة  يف 
ب�سكل  �مل�سروع  بهذ�  �لعمل  يكون  �أن  �ىل 
�ل�سياحية  �ملو�قع  ��ستد�مة  ل�سمان  د�ئم، 
�ملنتج  ت��ط��وي��ر  و����س��ت��م��ر�ري��ة  و�لأث���ري���ة 
�ل�سياحي، وكذلك لت�سغيل �ل�سباب �لردين 

�مل����درب و�مل���وؤه���ل م��ن خ��ري��ج��ي �جل��ام��ع��ات 
�لردنية �ملخت�سني بال�سياحة و�لآثار.

�لوقت  يف  ج��اء  �مل�سروع  �أن  �ىل  ولفت 
و�ل�سياحية  �لثرية  �ملو�قع  لأن  �ملنا�سب 
تتعلق  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات  بع�ض  م��ن  ت��ع��اين 
ب��ال��ت��اأه��ي��ل و�ل�����س��ي��ان��ة و�حل���م���اي���ة من 

�لعتد�ء�ت و�لتاأثر بالعو�مل �لطبيعية.
عميد  �ل�سياحي  �خلبري  قال  جهته،  من 
�جلامعة  يف  و�ل��ف��ن��دق��ة  �ل�سياحة  كلية 
�بر�هيم  �لدكتور  �لعقبة  ف��رع  �لأردن��ي��ة 
و�ل�سياحية  �لأث��ري��ة  �مل��و�ق��ع  �إن  بظاظو، 
و�لتطوير،  و�لرتميم  �لتاأهيل  �ىل  حتتاج 
هذه  دميومة  على  �حلفاظ  �سرورة  موؤكد� 
�حلفاظ  وكذلك  �لقادمة،  للأجيال  �ملو�قع 
هوية  يعك�ض  �ل��ذي  �لن�ساين  �لرث  على 

�لردن.
و�أكد �أهمية �لعمل على ��ستثمار �ل�سمعة 
ج�سور  ملد  �لأردن  بها  يحظى  �لتي  �لدولية 
�لدولية  �ملوؤ�س�سات  مع  و�لت�سبيك  �لتعاون 
كمنظمة �ل�سياحة �لعاملية، و�ملجل�ض �لعاملي 
تاأهيل  و�إع��ادة  ل�سيانة  و�ليون�سكو،  للآثار، 
مو�قع  ورع��اي��ة  �لث��ري��ة  �مل��و�ق��ع  وترميم 

�لرت�ث �لعاملي باململكة.
�ل�سياحة  ق�����س��م  يف  �لأ����س���ت���اذ  وق����ال 
�سعد  �لدكتور  �ل��ريم��وك  بجامعة  و�ل�سفر 
خلو  فر�سة  ��ستغلل  "علينا  �إن  �ل�سعد، 
�ل�سياح  من  و�لأث��ري��ة  �ل�سياحية  �مل��و�ق��ع 
ب�سبب جائحة كورونا، و�لعمل على تهيئتها 
�ملر�فق  وتوفري  و�سيانتها  تاأهيلها  و�إع��ادة 
�سوق  �إىل  بقوة  للعودة  �ل�سائح،  تخدم  �لتي 
�ل�سياح  و��ستقبال  �لعاملي  �ل�سياحة  �سناعة 
من �خلارج"، لفتا �ىل �أن تهيئة هذه �ملو�قع 
�ل�سائح،  �إق��ام��ة  م��دة  �إط��ال��ة  يف  �سي�ساهم 
وبالتايل زيادة عائد�ت �لعملة �ل�سعبة على 

�خلزينة.
�ملو�قع  و�سيانة  تاأهيل  م�سروع  �أن  وبني 
ت�سجيع  على  �سيعمل  و�ل�سياحية  �لأثرية 
��ستثمارية  م�ساريع  �إقامة  على  �مل�ستثمرين 
خلق  يف  ي�سهم  ما  �مل��و�ق��ع،  بهذه  وتنموية 
على  وينعك�ض  �لأردين،  لل�سباب  عمل  فر�ض 
ت�سكن  �لتي  �ملحلية  �ملجتمعات  مد�خيل 

بالقرب من هذه �ملو�قع.
�مل�سروع  �أن  �ىل  �ل�سعد،  �لدكتور  و��سار 
و�لبطالة  �لفقر  �آثار  مكافحة  يف  �سي�ساهم 
من  وذل���ك  ك��ورون��ا،  ع��ن جائحة  �ل��ن��اجت��ة 

يف  �ملحلية  �ملجتمعات  �أبناء  ت�سغيل  خلل 
�لأثرية  �مل��و�ق��ع  و�سيانة  وتاأهيل  ترميم 

و�ل�سياحية.
و�ك����د �ل���س��ت��اذ يف ق�����س��م �ل�����س��ي��اح��ة 
عبد  �لدكتور  �ل��ريم��وك  بجامعة  و�ل�سفر 
�لنهو�ض  �إع���ادة  ���س��رورة  عبابنه،  �ل��ق��ادر 
فقده  مت  ما  و��ستعادة  �ل�سياحي  بالقطاع 
ماديا خلل جائحة كورونا، و�حلفاظ على 
�ىل  م�سري�  وم�ساعدتها،  �لب�سرية  �خلر�ت 
يف  فعالة  م�ساهمة  له  �سيكون  �مل�سروع  �أن 
تطوير �ل�سياحة �لأردنية ويدعم �لطاقات 

�ل�سبابية من خلل �لعمل على ت�سغيلهم.
�لأربعاء  �أن �حلكومة �تخذت  ي�سار �ىل 
�ملا�سي، جمموعة من �لقر�ر�ت و�لجر�ء�ت 
عن  �لعباء  وتخفيف  �لقت�ساد  لتحفيز 
�ملو�طنني وخمتلف �لقطاعات �لتي ت�سررت 
بفعل جائحة كورونا، كان من �سمنها �إطلق 
و�لآث��ار  �ل�سياحة  وز�رة  قبل  من  م�سروع 
�لأثرّية  �ملو�قع  خمتلف  و�سيانة  لتاأهيل 
و�ل�سياحّية يف �ململكة، �سيوفر حو�يل 4500 
فر�سة عمل ملدة 8 �سهور، وبكلفة ت�سل �إىل 

11 مليون دينار. 
)برت�- حاكم �خل�سري(

خطة المجلس االقتصادي واالجتماعي 
للتعافي من آثار جائحة كورونا

خبراء: مشروع تأهيل المواقع األثرية 
والسياحية يخفف من البطالة
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دعوة ح�شور اجتماع الهيئة العامة  الغري عادي 
لل�شركة الردنية للديزل احليوي ذ.م.م

ال�شادة ال�شركاء  
العامة وجمال�س الدارة وهيئات  الهيئات  للبند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات  ا�شتنادا 
املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة 
ال�شادرة عن وزير ال�شناعة والتجارة والتموين ال�شادرة ا�شتنادا لحكام البند )2( من الفقرة ثانيا 
من امر الدفاع رقم )5(ل�شنة 2020 وال�شادرة مبقت�شى احكام قانون الدفاع رقم 13ل�شنة 1992 
ي�شر املدير العام لل�شركة دعوتكم والذي ميلك اكرث من 25 %  من راأ�س مال ال�شركة واملت�شمن دعوة 
الهيئة العامة الغري عادي لالجتماع فقد قررت دعوتكم حل�شور اجتماع يوم ال�شبت 2021/4/10 

ال�شاعة العا�شرة �شباحا يف مقر ال�شركة الكائن يف العقبة وذلك لتخاذ القرارات التالية:
1- ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية وذلك لعدم ممار�شة اعمالها

2- تعيني م�شفي وحتديد اتعابه
يرجى ح�شور الجتماع يف الزمان واملكان املحدد والكيفية املذكوره اعاله

وتف�شلوا بقبول فائق الحرتام
املدير العام لل�شركة 
�شالح الدين �شالح م�شمار



العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : خالد خازر الخريشا هاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

األخيرة األحد )4( نيسان 2021
العدد )1871( 8


