
خاطفو شخص بالنزهة في قبضة االمن 
*عمان 

الأ�شخا�ص  على  القب�ص  الأمنية  الأجهزة  القت 
اأح��د  وخطف  ب��الع��ت��داء  ا���ش��رك��وا  ال��ذي��ن  الثالثة 

املواطنني يف منطقة النزهة.
وقال الناطق الإعالمي با�شم مديرية المن العام 
امن  اقليم  قيادة  يف  العاملني  اإن  الثالثاء،  بيان  يف 
القب�ص  القاء  من  متكنوا  اجلنائي،  والبحث  العا�شمة 
بالعتداء  ا�شركوا  الذين  الثالثة  ال�شخا�ص  على 

اول  ال��ن��زه��ة  منطقة  يف  ال���ش��خ��ا���ص  اح��د  وخ��ط��ف 
ام�ص. واأكد اأن ال�شخا�ص الثالثة هم جميعًا من ذوي 
ارتكاب  بعد  الأنظار  عن  تواروا  اجلرمية  الأ�شبقيات 
اجلرمية، ال انه جرى حتديد اماكن وجودهم واإلقاء 
بارتكاب  معهم  بالتحقيق  واع��رف��وا  عليهم  القب�ص 
ذلك  مع  �شابق  خالف  اإثر  واخلطف  العتداء  حادثة 
ال�شخ�ص)وهو من ذوي الأ�شبقيات اجلرمية( وما زال 

التحقيُق جاريًا يف الق�شية متهيدًا لإحالتهم للق�شاء.
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األطباء تعلن عن فرص عمل 
للمتعطلين والخريجين الجدد

الصحفيين تكرم أبناء 
أعضائها الناجحين بالثانوية

إطالق نار من مجهول يتسبب 
بعطل محول كهربائي في الكرك

حكومة ميقاتي تحصل على »ثقة« البرلمان اللبناني

أميركا.. قتلى كوفيد-19 اآلن 
يعادل ضحايا إنفلونزا اإلسبانية

*عمان 
الثالثاء،  الأردن��ي��ة،  الأط��ب��اء  نقابة  اأعلنت 
املتعطلني  العامني  لالأطباء  عمل  فر�ص  توفر  عن 
"اإعطاء  م�شروع  يف  اجلدد  واخلريجني  العمل  عن 

املطاعيم والتق�شي الوبائي".
الدكتور  الأطباء  نقيب  باأعمال  القائم  وقال 
اإن  �شحايف،  ت�شريح  يف  الطراونة  ر�شول  حممد 
كافة،  اململكة  حمافظات  ي�شمل  ال��ذي  امل�����ش��روع 

حال  يف  للتجديد  قابلة  اأ�شهر  ثالثة  ملدة  �شيكون 
جرى متديده.

�شل�شلة من  بعد  امل��ب��ادرة ج��اءت  ه��ذه  اأن  وب��ني 
الت�شالت التي اأجرتها النقابة مع وزارة ال�شحة 
واملنحة الأوروبية، و�شمن م�شاعي النقابة لإيجاد 
وظائف  وت��وف��ر  الأط��ب��اء  بطالة  مل�شكلة  حلول 
لالأطباء املتعطلني عن العمل، يف ظل اأزمة البطالة 

يف �شفوف ال�شباب.

*عمان 
اأبناء  الثالثاء،  مقرها  يف  الأردن��ي��ني  ال�شحفيني  نقابة  كرمت 

الزمالء ال�شحفيني الناجحني يف الثانوية العامة.
الزميل ينال الربماوي خالل  ال�شحفيني  القائم مبهام نقيب  واأكد 
حفل التكرمي، اأن الحتفال ال�شنوي ياأتي تقديرا من النقابة جلهود 
النجاح  حتقيق  يف  اجتهدوا  والذين  وذويهم  الزمالء  الزميالت  اأبناء 
والتميز يف املرحلة الثانوية. وهناأ الربماوي واأع�شاء املجل�ص الناجحني 
واأولياء اأمورهم من الزميالت والزمالء بهذا التميز، لأنهم اأداة التغير 
داعيا  الجن��از،  بهذا  فخره  عن  معربا  واملعرفة،  للعلم  منارات  لتكون 
املكرمني اإىل بذل املزيد من اجلهود خالل الفرة املقبلة، لنهم عماد 
الوطن، ونعول عليهم بعد ا�شتكمال م�شرتهم التعليمية لبناء الوطن. 
وبني اأن النقابة حتر�ص على اثراء اجلانب الجتماعي يف اإطار تقدمي 
اخلدمات للزميالت والزمالء، واأن يكون هناك تن�شيق ما بني النقابة 
ال�شحفي  اجل�شم  يخدم  مبا  م�شتمر  ب�شكل  خلدمتهم  العامة  والهيئة 
لتحقيق  جهده  ق�شارى  يبذل  النقابة  جمل�ص  اأن  اإىل  م�شرا  واملهنة، 

الدعم لالأ�شرة ال�شحفية وتطوير حالة العالم.

*عمان 
قالت �شركة توزيع الكهرباء، الثالثاء، اإن احد حمولتها يف قرية 
قبل  من  نار  لإط��الق  تعر�ص  الكرك،  مبحافظة  امل��زار  بلواء  العراق 

جمهولني، ما ت�شبب يف عطبه وانقطاع التيار عن نحو 350 م�شركا.
املعنية  الأجهزة  باإبالغ  قامت  فقد  اليوم،  لل�شركة،  بيان  ووف��ق 
عيارات  لإط��الق  يعود  املحول  عطل  �شبب  اأن  تبني  حيث  باحلادثة، 
للك�شف  كافة،  الالزمة  الإج��راءات  باتخاذ  ال�شركة  وطالبت  نارية. 
بحقهم،  الرادعة  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  املت�شببني،  هوية  عن 
ال�شركة،  ا�شتنزاف مقدرات  اإىل  يوؤدي  اأن تكرار هذه احلالت  موؤكدة 
�شالمة  تعر�ص  الأفعال  تلك  مثل  اأن  كما  فادحة،  خل�شائر  ويعر�شها 
تزويد  ج��ودة  على  وت��وؤث��ر  للخطورة،  ال�شركة  وموظفي  املواطنني 

امل�شركني بالتيار الكهربائي.

*بريوت
ونالت احلكومة اللبنانية اجلديدة ثقة 
التيار  بكتلة  مدعومة  اللبناين،  الربملان 
حجب  بينما  امل�شتقبل  وتيار  احلر  الوطني 
عدد قليل من امل�شتقلني الثقة عن احلكومة.

ووفقا لالإعالم املحلي فاإنه وبعد تاأخر 

انقطاع  ب�شبب  دقيقة   40 م��ن  لأك��ر  دام 
جل�شة  وانعقدت  ع��ادت  الكهربائي،  التيار 
بعدما  الأون�شكو،  ق�شر  يف  النواب  جمل�ص 
التابعة  للمولدات  امل��ازوت  م��ادة  تاأمني  مت 
املوكل  "الأمانة"،  �شركة  قبل  من  للمبنى 
اإليها مهمة توزيع النفط الإيراين يف لبنان.

وخالل جل�شة تالوة البيان الوزاري اأمام 
جمل�ص النواب لنيل احلكومة الثقة، الإثنني، 
اأم��ام��ك��م  حكومتنا  "متُثل  م��ي��ق��ات��ي:  ق���ال 
ُمقاربات  ُيّحتم  ظرف  يف  الثقة،  لنيل  اليوم 
ل  كيف  املطلوبة.  للمعاجلة  ا�شتثنائية 
ولبنان يف ِخ�شم اأزمة اقت�شادية واجتماعية 

فيها  الوطن  بلغ  خانقة  ومعي�شية  ومالية 
لها  ي�شهد  ومل  ال��ك��ام��ل،  الن��ه��ي��ار  م�����ش��ارف 
احلكومة  كانت  احلديث".  تاريخه  يف  مثيال 
بعد  النور،  اأب�شرت  قد  اجلديدة  اللبنانية 
اأكر من عام من الفراغ، يف وقت ت�شهد البالد 

تفاقما يف انهيار الو�شع القت�شادي.

*واشنطن
لوباء  امل�شبب  امل�شتجد،  كورونا  فرو�ص  يت�شبب 
�شخ�ص يف   1900 م��ن  اأك��ر  وف��اة  ك��وف��ي��د-19، يف 
اأعلى  وه��و  املتو�شط،  يف  يوميا  املتحدة  ال��ولي��ات 

م�شتوى منذ اأوائل مار�ص.
من  كبرا  ع��ددا  كوفيد-19  قتل  الآن  وحتى 
الإنفلونزا  الأمركيني يعادل عدد �شحايا جائحة 
"الإنفلونزا  ب��ا���ش��م  امل��ع��روف��ة   ،1919-1918
الوباء  بداية  منذ  العدد  بلغ  حيث  الإ�شبانية"، 

اأكر من 675700 قتيل اأمركي.
للوقاية  الأمركية  واملراكز  للموؤرخني  ووفقا 
ال�شحية  الوكالة  وهي  ومكافحتها،  الأمرا�ص  من 
الإنفلونزا  ف��اإن  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  الرئي�شية 
الإ�شبانية، التي �شربت الب�شرية يف 1919-1918، 
يف  �شخ�ص  مليون   50 عن  يقل  ل  ما  اأرواح  ح�شدت 
خمتلف اأنحاء العامل، بينهم 675000 يف الوليات 

املتحدة وحدها.
�شكان  ع��دد  ك��ان  ال��زم��ان،  م��ن  ق��رن  قبل  لكن 
اليوم،  عليه  هو  ما  ثلث  جمرد  املتحدة  الوليات 
الأمر الذي يعني اأن الأنفلونزا كانت اأكر فتكا يف 

جميع اأنحاء البالد.
غر اأن اأزمة كوفيد-19 تعد باأي مقيا�ص ماأ�شاة 
التقدم  اإىل  بالنظر  �شيما  ل  ذاتها،  حد  يف  هائلة 
املذهل يف املعرفة العلمية منذ ذلك احلني والف�شل 
املتاحة  اللقاحات  م��ن  الق�شوى  ال���ش��ت��ف��ادة  يف 
الغارديان  �شحيفة  ذك��رت  ما  بح�شب  امل��رة،  ه��ذه 

الربيطانية.
  ومثل اإنفلونزا 1918-1919، التي �شميت خطاأ 
بالإنفلونزا الإ�شبانية لأنها تلقت تغطية اإخبارية 
وا�شعة النطاق لأول مرة يف اإ�شبانيا، قد ل يختفي 
فرو�ص كورونا متاما من بيننا، وبدل من ذلك، ياأمل 
حيث  معتدل  مو�شميا  فرو�شا  ت�شبح  اأن  العلماء 

تقوى املناعة الب�شرية من خالل التطعيم والعدوى 
املتكررة.، غر اأن ذلك قد ي�شتغرق بع�ص الوقت.

ر�شتم  اإمي���وري،  بجامعة  الأح��ي��اء  ع��امل  ق��ال 
اأنتيا، الذي يقرح �شيناريو متفائال ميكن اأن يحدث 
يكون  اأن  "ناأمل  �شنوات:  ب�شع  مدى  على  هذا  فيه 
الأمر مثل الإ�شابة بنزلة برد، لكن لي�ص هناك ما 

ي�شمن".
يف الوقت احلايل، ل يزال الوباء يحكم قب�شته 
العامل  من  اأخ��رى  واأج��زاء  املتحدة  الوليات  على 

بقوة.
التي  الإ���ش��اب��ات  ع��دد  يف  ال��زي��ادة  اأن  حني  يف 
ف��اإن  ذروت��ه��ا،  بلغت  ق��د  "دلتا"  امل��ت��ح��ور  يغذيها 
 1900 على  تزيد  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  الوفيات 
اأوائ��ل  منذ  م�شتوى  اأعلى  وهو  املتو�شط،  يف  يوميا 
مار�ص، وجتاوز اإجمايل عدد �شحايا الفرو�ص اأم�ص 
جامعة  لإح�شاء  وفقا  �شحية،   675000 الثنني 
جونز هوبكنز، على الرغم من اأنه يعتقد اأن الرقم 

احلقيقي اأعلى.
جديدة  طفرة  ال�شتاء  يجلب  قد  الأثناء،  يف 
من الفرو�ص، حيث يتوقع منوذج جامعة وا�شنطن 
ذلك  نحو  اأو  اإ�شايف  اأمركي  األ��ف   100 اأن  املوؤثر 
مما  يناير،   1 بحلول  كوفيد-19  ب�شبب  �شيموتون 
املتحدة  الوليات  يف  القتلى  عدد  اإجمايل  �شرفع 

اإىل قرابة 776000.
 50 نحو   1919-1918 اإنفلونزا  قتلت  وبينما 
مليون �شحية على م�شتوى العامل يف وقت كان فيه 
ربع �شكان العامل كما هو الآن، ارتفع عدد الوفيات 
مليون   4.6 من  اأكر  اإىل  حاليا  كورونا  من  العاملية 
الإنفلونزا  كانت  كوفيد-19،  وب��اء  وقبل  وف��اة.  
يف  وب��ائ��ي  مر�ص  اأ���ش��واأ  عامليا  تعترب  الإ�شبانية 
تاريخ الب�شرية، من غر الوا�شح ما اإذا كانت الآفة 

احلالية تثبت يف النهاية اأنها اأكر فتكا.

*عمان 
اأكد جاللة امللك عبداهلل الثاين �شرورة 
اآلية  وو�شع  ال�شحي،  القطاع  م�شتوى  رف��ع 
اللتزام  و�شمان  الأداء  ملراقبة  موؤ�ش�شية 

باملعاير املهنية.
و���ش��دد ج��الل��ت��ه، خ���الل اج��ت��م��اع��ه يف 
عن  وممثلني  مب�شوؤولني  احل�شينية  ق�شر 
اأهمية  على  ال��ث��الث��اء،  ال�شحي،  القطاع 

الطبية،  الكوادر  وتاأهيل  تدريب  موا�شلة 
اجلهاز  كفاءة  لرفع  وا�شحة  خطة  �شمن 

الطبي.
ونبه جاللته اإىل وجود تق�شر يف القطاع 
الطبي، موؤكدا �شرورة التعلم من اأية اأخطاء 
وقعت لتجنبها، وال�شتمرار يف تقدمي اأف�شل 

اخلدمات للمواطنني.
وترحم جاللة امللك على الطفلتني اللتني 

ق�شيتا اأخرا جراء اأخطاء طبية، وقال "اأنا 
كاأب اأعلم �شعور كل اأب واأم فقد ابنه اأو ابنته 

بهذه ال�شورة، وهذا لي�ص مقبول".
�شرورة  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأعاد 
ملعاجلة  الإداري،  الإ���ش��الح  يف  قدما  امل�شي 
وال��ت�����ش��دي  الأداء،  يف  ال��ق�����ش��ور  ج��وان��ب 

للوا�شطة واملح�شوبية.
تابع �ص2

الملك ينبه إلى وجود 
تقصير في القطاع الطبي

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�شحة، الثالثاء، عن ت�شجيل 9 وفيات و870 اإ�شابة 
اإىل  الإج��م��ايل  العدد  لرتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفرو�ص  جديدة 

10633 وفاة، و815546 اإ�شابة.
املوجز  بح�شب  باملئة،   3.18 الإيجابية  الفحو�شات  ن�شبة  وبلغت 

الإعالمي ال�شادر عن الوزارة.
اإىل  و�شل  حاليًا،  الن�شطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�شار 
12195 حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت اإىل امل�شت�شفيات 
79 حالة، وعدد احلالت التي غادرت امل�شت�شفيات 76 حالة، فيما بلغ 
امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد 
اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املوجز  واأظهر  حالة.   489
ال�شمال بلغت 6 باملئة، بينما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 
يف  ال�شطناعي  التنف�ص  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   20

الإقليم ذاته 10 باملئة. 
 14 بلغت  الو�شط  اإقليم  يف  العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
باملئة، يف حني و�شلت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 
اإىل  التنف�ص ال�شطناعي  اأجهزة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،  اإىل 27  ذاته 
 10 العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   10
باملئة، ون�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 8 باملئة، فيما بلغت ن�شبة 
واأ�شار  التنف�ص ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 9 باملئة.  اأجهزة  اإ�شغال 
املوجز اإىل ت�شجيل 975 حالة �شفاء، لي�شل العدد الإجمايل حلالت 
 792718 اإىل  يومًا(   14( العزل  فرة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�شفاء 
الإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�شًا،   27317 اإجراء  اإىل  اأ�شار  كما  حالة. 

للفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 9833255 فح�شًا.
كورونا  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
اإىل  اجلرعتني  متلقي  عدد  و�شل  فيما  �شخ�شا،   3646683 اإىل  و�شل 

3200874 �شخ�شا. 

*عمان 
اأدى زمالء �شحفيون، الثالثاء، اأمام القائم مبهام نقيب ال�شحفيني 
الزميل ينال الربماوي وعدد من اأع�شاء املجل�ص يف مقر النقابة، ق�شم 

النقابة بعد ا�شتكمالهم متطلبات ان�شمامهم للع�شوية.
الرهايفة،  و�شمرة  غنيمات،  طالل  الق�شم،  اأدوا  الذين  والزمالء 

وحممد اجلربيع، وطارق املعايطة.

*عمان 
وظيفة  نقل  الثالثاء،  الهواري  فرا�ص  الدكتور  ال�شحة  وزير  قرر 
مدير م�شت�شفى احل�شني ال�شلط اجلديد، الدكتور علي عزت العبدالالت 
و�شل  الذي  الكتاب  وجاء  الب�شر.  م�شت�شفيات  لإدارة  مديرا  ليعمل   ،
مواد  لإحكام  وفقا  منه،  ن�شخة  )ب��را(،  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  لوكالة 
العام  الأمني  من  وبتن�شيب   ،2020 لعام   9 رقم  املدنية  اخلدمة  نظام 
تكليف  انهاء  الوزير  كما قرر  ال��وزارة.  والفنية يف  الإداري��ة  لل�شوؤون 
الدكتورعبد املانع ال�شليمات من القيام باإعمال مدير اإدارة م�شت�شفيات 
  . والتوليد  الن�شائية  لخت�شا�ص  رئي�شا  ليعمل  وابقائه  الب�شر، 
وت�شمن الكتاب انهاء تكليف الدكتور رامي ابو رمان من القيام باأعمال 
باأعمال مدير  للقيام  اأميان/ معدي، وتكليفه  مدير م�شت�شفى المرة 
م�شت�شفى احل�شني ال�شلط اجلديد، وتكليف الدكتور حممد ابو هديب 
للقيام باأعمال مدير م�شت�شفى المرة اأميان/ معدي، ونقل مقيم موؤهل 
الإ�شعاف والطوارئ الدكتور عمر جليل من م�شت�شفى احل�شني ال�شلط 

اجلديد اإىل اإدارة م�شت�شفيات الب�شر. 

*عمان 
ا�شدر رئي�ص الوزراء، الدكتور ب�شر اخل�شاونة، البالغ رقم 45 
رقم  الدفاع  اأمر  من  )ثامنًا(  البند  لأحكام  ا�شتنادًا   2021 ل�شنة 

)24( ل�شنة 2020.
البالغ  من  )خام�شًا(  البند  مطلع  يلغى  اأوًل:  القرار  وبح�شب 
رقم )16( ل�شنة 2020 وي�شتعا�ص عنه مبا يلي:" يخ�ش�ص للموؤمن 
عليه امل�شتفيد من برنامج ا�شتدامة والذي يعمل يف اأحد القطاعات 
عن  ال�شادرة  التعليمات  مبوجب  املحددة  ت�شررًا  الأكر  واملن�شاآت 
مدير عام املوؤ�ش�شة العامة لل�شمان الجتماعي ما ن�شبته 100باملئة 
خم�ش�شات  من  منها  باملئة   60 دفع  يتم  بحيث  املعتمد  اأج��ره  من 
مراعاة  يتم  اأن  على  املن�شاأة،  من  م�شاهمة  باملئة  و40  الربنامج 
ل�شنة  رقم )16(  البالغ  من  )�شابعًا(  البند  يلغى  يلي:" ثانيًا:  ما 
2020 امل�شاف مبوجب البالغ رقم )37( ل�شنة 2021، وي�شتعا�ص 
عنه مبا يلي: �شابعًا:1- مع مراعاة الفقرتني )1( و)3( من البند 
)خام�شًا( من البالغ رقم )16( ل�شنة 2020 يخ�ش�ص للموؤمن عليه 

العامل يف القطاعات واملن�شاآت املحددة .
تابع �ص2

جاللته يجتمع بمسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي

ــتــدريــب  ــاع الــصــحــي ومــواصــلــة ال ــط ــق ـــع مــســتــوى ال ضـــــرورة رف
المهنية بــالــمــعــايــيــر  ـــتـــزام  االل ــان  ــم وض األداء  مــراقــبــة  أهــمــيــة 

»9« وفيات و »870« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

صحفيون جدد يؤدون 
القسم القانوني

تكليف الدكتور العبدالالت 
إلدارة مستشفيات البشير

بالغ جديد بشأن المستفيدين 
من برنامج استدامة

شخصية العام الثقافية
 لعام 2020

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020
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*عمان 
�شرورة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  اأكد 
اآلية  وو���ش��ع  ال�شحي،  ال��ق��ط��اع  م�شتوى  رف��ع 
الل��ت��زام  و�شمان  الأداء  ملراقبة  موؤ�ش�شية 

باملعاير املهنية.
ق�شر  يف  اجتماعه  خ��الل  جاللته،  و�شدد 
القطاع  ع��ن  وممثلني  مب�شوؤولني  احل�شينية 
ال�شحي، الثالثاء، على اأهمية موا�شلة تدريب 
وا�شحة  خطة  �شمن  الطبية،  الكوادر  وتاأهيل 

لرفع كفاءة اجلهاز الطبي.
القطاع  اإىل وجود تق�شر يف  ونبه جاللته 
اأخطاء  اأية  من  التعلم  �شرورة  موؤكدا  الطبي، 
اأف�شل  تقدمي  يف  وال�شتمرار  لتجنبها،  وقعت 

اخلدمات للمواطنني.
اللتني  الطفلتني  على  امللك  جاللة  وترحم 

"اأنا  وقال  طبية،  اأخطاء  جراء  اأخرا  ق�شيتا 
اأو ابنته  كاأب اأعلم �شعور كل اأب واأم فقد ابنه 

بهذه ال�شورة، وهذا لي�ص مقبول".
�شرورة  على  التاأكيد  امللك  جاللة  واأع��اد 
ملعاجلة  الإداري،  الإ���ش��الح  يف  ق��دم��ا  امل�شي 
جوانب الق�شور يف الأداء، والت�شدي للوا�شطة 

واملح�شوبية.
وخ���الل الج��ت��م��اع، ب��ني رئ��ي�����ص ال����وزراء 
ملتزمة  احلكومة  اأن  اخل�شاونة  ب�شر  الدكتور 
اأف�شل  لتقدمي  ال�شحي  بالقطاع  بالنهو�ص 
طبية،  اأخطاء  اأي��ة  ح�شول  وت��اليف  اخلدمات 
ب��ال��ك��ف��اءات،  احلكومية  امل�شت�شفيات  ورف���د 

وتقييم الأداء لكل العاملني.
وا�شتمع جاللته اإىل اإيجاز من وزير ال�شحة 
ما  اأن  فيه  اأو���ش��ح  ال��ه��واري،  ف��را���ص  الدكتور 

بالأموال،  نق�شا  لي�ص  ال�شحي  بالقطاع  ن�شهده 
بل تق�شر اإداري، ونق�ص يف التدريب والتعليم 

للكوادر ال�شحية و�شوء توزيع للكوادر.
الإج�����راءات  اإط����ار  ويف  اأن���ه  اإىل  واأ����ش���ار 
بداية  �شيتم  القطاع،  م�شتوى  لرفع  التنفيذية 
وزارة  هيكلة  م��ن  الن��ت��ه��اء  ال��ق��ادم  الأ���ش��ب��وع 
ال�شحة. وح�شر الجتماع رئي�ص الديوان امللكي 
الها�شمي يو�شف ح�شن العي�شوي، ومدير مكتب 
وم�شت�شار  الدكتور جعفر ح�شان،  امللك،  جاللة 
رئي�ص هيئة الأركان امل�شركة لل�شوؤون الطبية 
عام  ومدير  الوهادنة،  عادل  الطبيب  العميد 
الطبيب  العميد  امللكية  الطبية  اخل��دم��ات 
امل�شت�شفيات  جمعية  ورئي�ص  عمي�ص،  عبداهلل 
اخل��ا���ش��ة ال��دك��ت��ور ف���وزي احل��م��وري، ونقيب 

املمر�شني خالد الربابعة.

*عمان 
دعت جاللة امللكة رانيا العبداهلل الثالثاء، 
يف  اجلماعي  العمل  لتح�شني  ال��دويل  املجتمع 
وجه اأ�شعب التحديات التي تواجه الإن�شانية، 
م�شددة على اأن التعاون �شروري حلل امل�شكالت 

امل�شركة التي تواجه العامل.
وخالل كلمة افتتاحية لها بثت عرب ر�شالة 
امل�شوؤولني  من  وعدد  دول  روؤ�شاء  اأمام  م�شجلة 
والن�شطاء  اخلا�ص  والقطاع  املتحدة  الأمم  يف 
يف  العاملي  الإن�شانية  منتدى  يف  الفكر  وق��ادة 
نيويورك، حذرت امللكة رانيا من توجه النا�ص 
م�شالح  على  والركيز  اأنف�شهم  على  للتقوقع 

ذاتية �شيقة يف وقت الأزمات.

الوراء،  اىل  خطوة  عدنا  "اإذا  اأننا  وقالت 
خمتلفة،  �شورة  �شرنى  روؤيتنا  اأف��ق  وو�شعنا 
����ش���ورة ت��ت��ط��ل��ب وت���ع���زز امي��ان��ن��ا ب��ال��ع��م��ل 

اجلماعي".
اأن  من  بالرغم  اأن��ه  اإىل  جاللتها  واأ���ش��ارت 
الأه���داف  حققته  ال��ذي  امل��ث��ايل  غ��ر  التقدم 
الإمنائية لالألفية واأهداف التنمية امل�شتدامة، 
اإل اأنه يبقى تقدما ملحوظا، فقد حترر املاليني 
وح�شل  املاليني،  حياة  وحت�شنت  الياأ�ص،  من 

ماليني الأطفال على فر�شة للتطور والتعلم.
التكنولوجيا  "اأبقت  ج��الل��ت��ه��ا  وق��ال��ت 
اإل  الوباء،  ظل  يف  مفتوحة  التوا�شل  خطوط 
بلغة  الطالقة  عن  ج��دًا  بعيدين  زلنا  ما  اننا 

نعي�ص  ل  اأننا  موؤكدة  امل�شركة"،  الإن�شانية 
لي�شت  وم�شاكلنا  البع�ص  بع�شنا  عن  منعزلني 

منف�شلة.
قالت  للجائحة،  العاملية  ال�شتجابة  وعن 
جاللتها: كان ميكننا التعامل ب�شورة اأف�شل مع 
الإن�شانية"  "�شبكتنا  كانت  لو  احلالية  الأزمة 
اأقوى، ولو اأننا توا�شلنا ب�شورة اأف�شل يف بداية 
اأن��ه  اإىل  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م�شرة  اجل��ائ��ح��ة، 
وبالرغم من احلاجة لتطوير توا�شلنا، اإل اأنه 
الأوقات  مع  ب�شرعة  التكيف  لالإن�شانية  ميكن 
والتعليم  بعد  عن  العمل  ذلك  ومثال  ال�شعبة 
جائحة  خ��الل  امل��دم��ج  والتعليم  الل��ك��روين 

كورونا.

*عمان 
النيابية،  ال�شوؤون اخلارجية  التقت جلنة 
دولة  �شفر  الثالثاء،  ال��ن��واب،  جمل�ص  ب��دار 
�شامي  املهند�ص  عمان،  لدى  وباربودا  اأنتيغوا 
املفلح، وجرى بحث تعزيز العالقات الثنائية، 
والثقافية،  والتجارية،  القت�شادية  �شيما  ل 

وال�شياحة الدينية والعالجية.
اإن  ب���ولد،  م���رزا  اللجنة،  رئي�ص  وق���ال 
جتمعهما  وب��ارب��ودا،  اأنتيغوا  ودول��ة  الأردن 
امل�شافة  بعد  رغم  م�شركة،  ثنائية  عالقات 
تعزيز  يف  تاريخي  بدور  يقومان  فهما  بينهما، 

احلوار وال�شالم ونبذ الإرهاب.
اللجنة  واع����ت����زاز  ف��خ��ر  ع���ن  واأع������رب 
باإجنازات ال�شباب الأردنيني، الذين ا�شتطاعوا 

ال���دول  يف  امل��ن��ا���ش��ب  اأ���ش��م��ى  اإىل  ال��و���ش��ول 
الأجنبية، ومتثيلها خر متثيل.

واأ�شاف بولد اأن ال�شفر املفلح ُيعترب احلالة 
اأجنبية  دول��ة  متثل  التي  الأوىل  الأردن��ي��ة 
ملن�شب �شفر يف الأردن، ما يبعث يف النف�ص على 

الفخر والعتزاز باملواطن الأردين.
وتابع اأن اأع�شاء جمل�ص النواب، ومن خالل 
وفق  ي�شر  الذي  الربملاين  الدبلوما�شي  ال��دور 
يف  التو�شع  اإىل  ي�شعون  الها�شمية،  القيادة  نهج 
تعزيز العالقات مع جميع دول العامل، و�شوًل 

لتحقيق امل�شالح امل�شركة يف املجالت كافة.
ال��ن��واب: جم��دي اليعقوب  اأك��د  ب��دوره��م، 

وخالد الب�شتنجي وخلدون حينا، اأهمية اإدامة 
وباربودا،  اأنتيغوا  دول��ة  مع  العالقات  ومتتني 
والقت�شادي  التجاري  التبادل  م�شتوى  ورفع 
للمواقع  الرويج  اأهمية  اإىل  بالإ�شافة  معها، 
ال�شياحة  �شيما  ل  الأردن،  يف  ال�شياحية 

الدينية وال�شياحة العالجية.
وا�شتعر�شوا الظروف القت�شادية ال�شعبة 
غر  الأو���ش��اع  ج���راء  الأردن،  بها  مي��ر  ال��ت��ي 
ا�شتقبال  عن  ف�شاًل  اجل���وار،  ب��دول  امل�شتقرة 
اململكة للعديد من موجات اللجوء، الأمر الذي 
على  وال�شغط  القت�شادية  الأو�شاع  من  فاقم 

البنى التحتية.
ياأتي  اللقاء  هذا  اإن  املفلح  قال  جهته،  من 

لتعزيز التعاون بني البلدين ال�شديقني، داعًيا 
الأردن اإىل تعزيز ال�شتثمار والتبادل التجاري 
والثقايف والرويج لل�شياحة الدينية، مبا يعود 

بالنفع على ال�شعبني والبلدين ال�شديقني.
واأكد وقوف دولة انتيغوا وبابودا اإىل جانب 
الفل�شطينية،  بالق�شية  يتعلق  فيما  الأردن 
الدولية  للقرارات  وتاأييدها  دعمها  وكذلك 
�شامل  ب�شكل  ال��دول��ت��ني  ح��ل  اإىل  ال��داع��ي��ة 
امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  وعادل، 

وعا�شمتها القد�ص ال�شرقية.
الها�شمية  الو�شاية  اأهمية  املفلح  اأكد  كما 
يف  وامل�شيحية  الإ���ش��الم��ي��ة  امل��ق��د���ش��ات  ع��ل��ى 

القد�ص، ودعم بالدها لها.

الملك ينبه إلى وجود 
تقصير في القطاع الطبي

الملكة رانيا العبداهلل تشارك في منتدى 
اإلنسانية العالمي الذي يعقد في نيويورك

الخارجية النيابية تلتقي 
سفير دولة أنتيغوا وباربودا

رئيس الوزراء يصدر البالغ 
رقم )45( لسنة 2021

عمان 
 45 رقم  البالغ  اخل�شاونة،  ب�شر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�ص  ا�شدر 
ل�شنة 2021 ا�شتنادًا لأحكام البند )ثامنًا( من اأمر الدفاع رقم )24( 

ل�شنة 2020.
رقم  البالغ  من  )خام�شًا(  البند  مطلع  يلغى  اأوًل:  القرار  وبح�شب 
للموؤمن عليه  يلي:" يخ�ش�ص  وي�شتعا�ص عنه مبا  ل�شنة 2020   )16(
امل�شتفيد من برنامج ا�شتدامة والذي يعمل يف اأحد القطاعات واملن�شاآت 
عام  مدير  عن  ال�شادرة  التعليمات  مبوجب  املحددة  ت�شررًا  الأك��ر 
اأجره  من  100باملئة  ن�شبته  ما  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 
و40  الربنامج  خم�ش�شات  من  منها  باملئة   60 دفع  يتم  بحيث  املعتمد 
باملئة م�شاهمة من املن�شاأة، على اأن يتم مراعاة ما يلي:" ثانيًا: يلغى 
البند )�شابعًا( من البالغ رقم )16( ل�شنة 2020 امل�شاف مبوجب البالغ 
رقم )37( ل�شنة 2021، وي�شتعا�ص عنه مبا يلي: �شابعًا:1- مع مراعاة 
ل�شنة  رقم )16(  البالغ  من  البند )خام�شًا(  من  الفقرتني )1( و)3( 
املحددة  واملن�شاآت  القطاعات  يف  العامل  عليه  للموؤمن  يخ�ش�ص   2020
لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  عن  ال�شادرة  التعليمات  مبوجب 
الجتماعي ما ن�شبته )85%( من اأجره املعتمد بحيث يتم دفع )%80( 

منها من خم�ش�شات برنامج ا�شتدامة و)20%( م�شاهمة من املن�شاأة.
يف  اليه  امل�شار  ا�شتدامة  برنامج  مل�شاهمة  الأعلى  احلد  يكون   -2

الفقرة )1( من هذا البند )800( دينار �شهريًا للعامل الواحد.
ثالثًا: تطبق اأحكام البندين )اأوًل( و)ثانيًا( من هذا البالغ ملدة 
�شهر  نهاية  يف  وتنتهي   2021 ل�شنة  اأيلول  �شهر  من  تبداأ  اأ�شهر  اأربعة 

كانون اأول ل�شنة 2021.
)ثانيًا(  البند  من   )2( الفقرة  يف  ورد  مما  الرغم  على  رابعًا:1- 
من اأمر الدفاع رقم )18( ل�شنة 2020 املعدل مبقت�شى البند )ثانيًا( 
غر  العاملني  �شمول  املن�شاأة  على   ،  2021 ل�شنة   )22( رقم  البالغ  من 
ل  مهلة  خ��الل  القانون  باأحكام  امل�شمولني  غر  من  لديها  الأردن��ي��ني 

تتجاوز 2021/10/31.
2- يف حال عدم التزام املن�شاأة باأحكام الفقرة )1( من هذا البند 
، يتم �شمول العاملني غر الأردنيني باأحكام قانون ال�شمان الجتماعي 
الفوائد  املن�شاأة  حتميل  مع  بالعمل  التحاقهم  تاريخ  من  اعتبارًا 

والغرامات املن�شو�ص عليها يف القانون.
خام�شًا: لرئي�ص الوزراء تعديل اأي من اأحكام هذا البالغ مبوجب 

بالغات ي�شدرها لهذ الغاية.

مجلس حكماء المسلمين ينظم 
مؤتمرا بعنوان: إعالميون ضد الكراهية

*عمان 
غازي  الأم��ر  �شمو  رعاية  حتت  امل�شلمني،  حكماء  جمل�ص  ينظم 
والثقافية  الدينية  لل�شوؤون  امللك  جاللة  م�شت�شاري  كبر  حممد،  بن 
بعنوان  عمان  يف  موؤمترا  املجل�ص،  ع�شو  جلاللته،  ال�شخ�شي  واملبعوث 
الكراهية" يومي 27 و28 ال�شهر احلايل، بالتزامن مع  �شد  "اإعالميون 

معر�ص عمان الدويل للكتاب.
بامل�شوؤولية  يوؤمن  عربي  اإعالمي  اجتاه  اإيجاد  اإىل  املوؤمتر  ويهدف 
الإن�شانية لالإعالم، ودوره يف بناء الوعي الفكري ومواجهة الكراهية 
والتطرف والتمييز جتاه الآخر، وا�شتمرار التعاون بني جمل�ص حكماء 
الإعالمي  التجمع  خالل  من  بداأ  الذي  العرب  والإعالميني  امل�شلمني 
الأخوة  اأجل  من  الإعالمي  للعمل  الع�شرين  مدونة  واإط��الق  العربي، 
ظبي.  اأب��و  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  يف   2020 �شباط   4 يف  الإن�شانية 
ويعقد املوؤمتر عدة جل�شات متخ�ش�شة تناق�ص حماور مهمة، من بينها 
الكراهية يف الإعالم العربي واآفاق جتاوزها، و�شورة الإن�شان العربي 
التوا�شل  الكراهية يف و�شائل  اإىل خطاب  اإ�شافة  الغربي،  يف الإعالم 
"وباء الكراهية"، الذي تزامن مع تف�شي وباء  الجتماعي، واحتواء 

كورونا.
كما يناق�ص املوؤمتر اأثر الت�شريعات القانونية واملواثيق الإعالمية 
مواجهة  يف  والنقابية  الر�شمية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات  وم�شوؤولية 

خطاب الكراهية.
وي�شارك يف املوؤمتر نخبة من الإعالميني العرب من خمتلف اأ�شكال 
املوؤ�ش�شات  وق��ادة  وامل��ق��روء،  وامل�شموع  واملرئي  الإل��ك��روين  الإع��الم 

الإعالمية والنقابية العربية. 

االقتصاد النيابية تبحث والسفير 
العراقي موضوع االستثمار

*عمان 
اأكد رئي�ص جلنة القت�شاد وال�شتثمار النيابية، خالد اأبو ح�شان، 
اأر�شت  التي  واملتميزة  التاريخية  العراقية  الأردنية  العالقة  متانة 

دعائمها قيادتا البلدين.
العراقي  ال�شفر  الثالثاء  اللجنة  لقاء  خالل  ح�شان  اأب��و  وق��ال 
يف  عقدت  التي  الثالثية  القمة  اإن  ال��ع��ذاري،  حيدر  اململكة  ل��دى 
اأخرا، وجمعت جاللة امللك عبداهلل الثاين والرئي�ص امل�شري  بغداد 
ف�شاًل  الكاظمي،  م�شطفى  العراق  وزراء  ورئي�ص  ال�شي�شي  عبدالفتاح 
الوفد  زي��ارة  وكذلك  �شهر،  خ��الل  مرتني  للعراق  جاللته  زي��ارة  عن 
العودات،  عبداملنعم  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص  برئا�شة  الربملاين 
اأدلة وا�شحة على وجود اإرادة �شيا�شية و�شعبية لالنفتاح على العراق 

ال�شقيق.
الأردن  يف  العراقية  ال�شتثمارات  زي��ادة  اإىل  ح�شان  اأب��و  ودع��ا 
اأن اللجنة �شتعمل على  اإعمار العراق، م�شرا اإىل  اإعادة  وامل�شاركة يف 

تذليل كل املعيقات التي تواجه امل�شتثمرين العراقيني.
العراقية  ال�شفارة  اأم���ام  اأب��واب��ه��ا  تفتح  اللجنة  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شعوبات  كل  وتذليل  واقراحاتهم  مالحظاتهم  اإىل  لال�شتماع 
الربط  م�شاريع  اأن  اإىل  لفتا  العراقيني،  امل�شتثمرين  تواجه  التي 
واإقامة  العقبة  عرب  الب�شرة  من  النفط  اأنبوب  وم��د  الكهربائي 
البلدين  اقت�شاد  على  ايجابا  �شينعك�ص  حدودية  �شناعية  منطقة 

. ل�شقيقني ا
خالد  وال��ن��واب  الربابعة  جعفر  اللجنة  مقرر  اأك��د  جهتهم،  من 
وط��الل  اجل��ب��ور  وعبر  الرياطي  ومت��ام  حينا  وخ��ل��دون  الب�شتنجي 
ا�شراتيجي  عمق  ال��ع��راق  اأن  رزوق،  ووائ��ل  عيا�ص  وهايل  الن�شور 
اأمام  املهام  ت�شهيل  اإىل  داعني  اململكة،  ا�شتقرار  من  وا�شتقراره  لالأردن 

امل�شتثمرين يف كال البلدين.
والربملانية  احلكومية  ال��وف��ود  زي���ارة  اأن  ال��ع��ذاري  اأك��د  ب���دوره، 
الأردنية للعراق توؤ�شر على الهتمام بالنفتاح ال�شيا�شي على العراق 

الذي جتاوز حتديات الإرهاب.
على  ومقبلة  م�شتقرة  العراق  يف  ال�شيا�شية  احلياة  اأن  واأو���ش��ح 
على  وا�شح  دليل  امل�شركة  امل�شاريع  اأن  اإىل  لفتا  هادئة،  انتخابات 

اإرادة �شيا�شية عراقية اأي�شا لالنفتاح على الأردن.
تقدر  العراق  يف  �شخمة  عراقية  ا�شتثمارات  هناك  اإن  وقال 
عمل  ف��ر���ص  وف���رت  امل��ج��الت  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  دولر  مليار  ب����18 

ردنيني. لالأ
ولفت العذاري اإىل ت�شكيل جلنة برئا�شته يف ال�شفارة لالطالع على 
وتزويدها  الأردن،  يف  العراقيني  امل�شتثمرين  تواجه  التي  التحديات 
اجل  من  املعنيني  مع  لبحثها  النيابية  وال�شتثمار  القت�شاد  للجنة 

تذليلها.

تربية األعيان تناقش محاور التعليم 
العالي في خطة الوزارة التنفيذية

  
*عّمان 

العني  برئا�شة  الأعيان  والتعليم يف جمل�ص  الربية  ناق�شت جلنة 
التنفيذية  اخلطة  حماور  من  عدًدا  الثالثاء،  عوي�ص،  وجيه  الدكتور 
لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي لالأعوام 2016 - 2025، املتعلقة 

بق�شايا التعليم العايل.
اللجنة  اأجوبة كانت قد وجهتها  اللجنة بعد ورود  وجاء اجتماع 
وت�شمل  والتعليم،  والربية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اإىل 

عدة حماور مبلفي الربية والتعليم والتعليم العايل.
وقال العني الدكتور عوي�ص، اإن اللجنة حتر�ص على متابعة تنفيذ 
اخلطط وال�شراتيجيات املتعلقة مبلف التعلم بكل مراحله واأنواعه 
واأ�شكاله، وخا�شة املحاور التعليمية من التعليم املدمج، والتعليم املهني، 

و�شيا�شات القبول يف اجلامعات، والربامج املوازية.
اجلامعات  دعم  متابعة  على  ا  اأي�شً حتر�ص  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ماليا، واآليات تعيني روؤ�شاء واأع�شاء املجال�ص يف التعليم العايل، وتعيني 

روؤ�شاء اجلامعات، اإىل جانب �شندوق الطالب املجتهد واملحتاج.
وزير  مع  بات�شالتها  م�شتمرة  اللجنة  اأن  عوي�ص  العني  وذك��ر 
تف�شيلية  خطط  على  للح�شول  العايل  والتعليم  والتعليم  الربية 
لتنمية  الوطنية  ال�شراتيجية  بنود  من  تنفيذه  ميكن  ما  لتنفيذ 

املوارد الب�شرية.

األمير حسن يشارك في المؤتمر 
الدولي »مؤّرخو القدس«

القانونية النيابية تبحث مقترحا 
بشأن الجلوة العشائرية

جاللته يجتمع بمسؤولين وممثلين عن القطاع الصحي

التدريب  ومواصلة  الصحي  القطاع  مستوى  رفع  ضرورة 
المهنية بالمعايير  االلتزام  وضمان  األداء  مراقبة  أهمية 

*عمان 
العربي،  الفكر  منتدى  رئي�ص  طالل،  بن  احل�شن  الأم��ر  �شمو  دعا 
القد�ص ملرحلة  لدرا�شات  اأمناء مركز احل�شن بن طالل  رئي�ص جمل�ص 
ما بعد الدكتوراه، اإىل و�شع القد�ص يف ال�شمر ولي�ص فقط على م�شتوى 

الذاكرة والكتابات.
احل�شاري  ال��وج��ود  خدمة  على  العمل  ���ش��رورة  اإىل  �شموه  ون��وه 
العربي يف املدينة املقد�شة ومبا يوؤن�شن الأمل للمواطن العربي، امل�شلم 

وامل�شيحي حتت الحتالل.
للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�شة  يف  ل�شموه  كلمة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
بتنظيم  الثالثاء،  اأعماله،  انطلقت  الذي  القد�ص"،  "موؤّرخو  الدويل 
من مركز احل�شن بن طالل لدرا�شات القد�ص ملرحلة ما بعد الدكتوراه، 
ال�شخ�شيات  من  ع��دد  بح�شور  العربي،  الفكر  منتدى  مع  بالتعاون 

الدينية الإ�شالمية وامل�شيحية.
اأول  "اإن احرامنا للعلم واملعرفة وتقدير العلماء هو  وقال �شموه 
الوعي برواتنا من العقول التي ت�شنع التمّيز والتقّدم والزدهار، باأن 
اأ�ش�ٍص  على  توثيقه  خالل  من  براثنا  الوعي  اإىل  ا�شتطعنا  ما  ن�شعى 
مبنهجية  العلمي  البحث  تقّدم  تكفل  جتديد  ط��رق  ووف��ق  ع�شرية 
التكنولوجيا احلديثة  ا�شتثمار و�شائط  القرن احلادي والع�شرين، مع 
يف الو�شول اإىل املعرفة". واأ�شاف �شموه اأن الراث والثقافة والهوية 
جميعها اأركان مكملة لتعطي احلقيقة؛ منوها اإىل �شرورة �شون الراث 
الفكري واملادي للحفاظ على مراثنا احل�شاري الذي تركه الأجداد 
لي�ص  احل�شاري  ال��راث  ا�شتهداف  اأن  �شموه  واأو�شح  لالأجيال.  اأمانة 
يف  احلكمة  دار  مكتبة  تدمر  منُذ  كان  بل  ال�شراع،  تاريخ  يف  جديًدا 
اإىل دور  الأر�ص"، و�شوًل  "اأعظم مكتبة على  ب�  والتي و�شفت  بغداد، 

العلم يف بيت املقد�ص وغزة وع�شقالن و�شوريا.
وجدد �شموه الدعوة اإىل اإن�شاء مركز للعلوم الإن�شانية يف منطقة 
حو�ص املتو�شط تكون نقطة التقاء بني الثقافات الإن�شانية املختلفة، 
بلورة  على  والعمل  الآخ���ر،  بهوية  "العراف  اأهمية  اإىل  لف��ًت��ا 

امل�شركات الثقافية واحل�شارية".
جهته،  من  حمور،  اأب��و  حممد  الدكتور  املنتدى  ع��ام  اأم��ني  وق��ال 
وحا�شرها  القد�ص  بتاريخ  الوعي  يف  مهمة  حلقة  "ي�شكل  املوؤمتر  اإن 
املتعلقة  احلقائق  جل��الء  اأي�شا  ال�شروري  الوعي  وه��و  وم�شتقبلها، 
العربي  واملواطن  الإن�شان  حقوق  مقدمتها  ويف  املقد�شة،  املدينة  بهذه 
القد�ص  مل�شتقبِل  "التحدي احلقيقي  اأن  اأبو حمور  الفل�شطيني". وبني 

هو حتد عربي كما هو حتد اإ�شالمي وم�شيحي واإن�شاين عام".
وقال مدير مركز احل�شن بن طالل لدرا�شات القد�ص ملرحلة ما بعد 
الدكتوراه الدكتور حممد ها�شم غو�شة، "لقد �شعينا يف هذا املوؤمتر اإىل 
من  لنجعل  الطالئع  واملوؤرخني  ال�شباب  جيل  من  الدار�شني  ُن�شرك  اأن 

القد�ص قبلة جتمعهم جيال بعد جيل".
وتراث  تاريخ  عن  الباحثني  خدمة  بهدف  تاأ�ش�ص  املركز  اأن  وبني 
من  اأمكن  ما  تقدمي  اإىل  ال��دوام  على  ي�شعى  حيُث  املقد�شة،  املدينة 
م�شادر وت�شهيالت لكل الدار�شني من اأجل اإخراج اأعمال تليق بالقد�ص 

وتراثها الإن�شاين اإىل حيز النور.
عن  وموؤلفاتهم  اأعمالهم  ح��ول  امل��وؤمت��ر،  يف  امل�شاركون  وحت��دث 
تبذل  التي  التوثيقة  الأكادميية  اجلهود  على  التعرف  بهدف  القد�ص 
حول مدينة القد�ص، اإىل جانب فر�ص التعاون والتالقي على امل�شتوى 

الأكادميي بني خمتلف الدار�شني.
مدى  على  جل�شاته  ت�شتمر  ال��ذي  ال���دويل،  امل��وؤمت��ر  يف  وي�شارك 
والعلماء  واملفكرين  والباحثني  املوؤرخني  من  نخبة  متتاليني،  يوميني 
امل�شاركة  بني  املوؤمتر  ويجمع  وال��دويل،  والعربي  املحلي  امل�شتوى  على 

الوجاهية وخا�شية الت�شال الإلكروين عرب تقنية "زووم".

*عمان 
الثالثاء،  اجتماع  خ��الل  النيابية،  القانونية  اللجنة  ناق�شت 
والتقاليد  ال��ع��ادات  ح��ول  لدرا�شة  نائبا   118 م��ن  مقدما  مقرحا 
تطور  من  الأردن  ي�شهده  ملا  نظرا  الع�شائرية"،  "اجللوة  الع�شائرية 

ومواكبة التغرات يف احلياة القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية.
من  ب��ات  ال��ه��اللت،  حممد  الدكتور  النائب  اللجنة  رئي�ص  وق��ال 
ل��الآراء  ال�شتماع  بعد  الع�شائرية  باجللوة  النظر  اإع��ادة  ال�شروري 
ت�شريع  عرب  اجللوة  م�شار  لتحديد  النواب  من  املقدمة  واملقرحات 
بخ�شو�ص  الالزمة  الإج��راءات  لتخاذ  للحكومة  ملزمة  تو�شية  اأو 

التخفيف منها يف حدودها الدنيا.
واأ�شاف اأن اللجنة اأكدت �شرورة اأن ي�شمل قرار اجللوة اجلد الأول 

فقط، وحتى اأولئك الذين جرى اجالوؤهم �شابقا.
بخ�شو�ص  احلكومة  م��ع  �شتن�شق  اللجنة  اأن  ال��ه��اللت  واأو���ش��ح 
الإجراءات الالزمة لو�شع �شوابط للممار�شات يف نطاق يحمي حقوق 

الإن�شان وواجباته �شمن اأولوية تعزز الأمن الوطني.
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*عمان 
النابل�شي،  حممد  ال�شباب  وزي��ر  رع��ى 
البتكار  برنامج  تخريج  حفل  الثالثاء، 
لل�شباب، الذي اقامته الوزارة بالتعاون مع 
امدي�شت وموؤ�ش�شة انفن�شن لند المركية 
لالإمناء  العربي  ال�شندوق  من  وبتمويل 

القت�شادي والجتماعي.
جلنة  رئي�ص  التخريج  حفل  وح�شر 
ال�شباب والتعليم يف جمل�ص النواب النائب 
ب���الل امل��وم��ن��ي وامل���دي���ر ال��ُق��ط��ري ملكتب 
واملدير  الر�شيد،  نور  الأردن  يف  امدي�شت 
انفن�شن  ل�شركة  املوؤ�ش�ص  وال�شريك  العام 

لند يف ال�شرق الأو�شط حممود عرفات.
ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  ال��ن��اب��ل�����ش��ي  واأ����ش���ار 
نوعه  م��ن  الأول  ه��و  لل�شباب،  الب��ت��ك��ار 
حمور  �شمن  وي��اأت��ي  الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف 
حم��اور  اأح��د  الأع��م��ال،  وري���ادة  ال�شباب 

 2019 لل�شباب  الوطنية  ال�شراتيجية 
الريادية  الأفكار  تطوير  بهدف   ،2025  -
الريادة  ودم��ج  ال�شباب،  عند  والإبداعية 
الذاتي، وتوفر فر�ص  والبتكار والت�شغيل 

عمل لل�شباب واأقرانهم يف جمتمعاتهم.
واأ����ش���اف اأن����ه وم���ن خ���الل اجل���ولت 
�شر  وتقييم  ملتابعة  جرت  التي  امليدانية 
حيوية  ال���وزارة  التم�شت  الربنامج،  عمل 
واإميان ال�شباب بفكرة الربنامج، ومثابرتهم 
اأه���داف  لتحقيق  ال�شعي  نحو  امل�شتمرة 

الفرق.
الربنامج  اإن  الر�شيد،  قالت  جهتها،  من 
ع��م��ل ع��ل��ى ت��دري��ب ال�����ش��ب��اب يف امل��ه��ارات 
اأف�شل  واإيجاد  العمل،  �شوق  لرفد  الالزمة 
للمناف�شة  واملبتكرة،  الريادية  امل�شاريع 
على جمموعة من الفر�ص التطويرية على 

م�شتوى ال�شرق الأو�شط.
اإن الربنامج جاء  بدورها، قال عرفات، 
معززًا للجهود الوطنية التي ُتبذل لإحداث 
منتج  اإىل  ال�شباب  بتحويل  فعلي  تغير 

ومبتكر.
م��ن ج��ه��ت��ه، ب��ني ال��ن��ائ��ب امل��وم��ن��ي، اأن 
الربنامج ميثل فر�شة ريادية لدى ال�شباب، 

لرتباطه بالت�شغيل والت�شغيل الذاتي.
ل�  منحًا  وف��ر  ال��ربن��ام��ج  ان  اىل  ي�شار 
الزرقاء،  حمافظات  من  و�شابة  �شاب   100
والطفيلة، وعجلون، لتدريبهم على تطوير 
مناذج اأولية مل�شاريعهم ب�شورة تخولهم لأن 
للتطبيق  وقابلني  لل�شوق  جاهزين  يكونوا 
تقييم  عملية  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  جت���اري���ًا، 
الأوىل  ه��ي  م�شابقة  وع��ق��د  للم�شاريع، 
عن  الإع��الن  فيها  يتم  الأو���ش��ط،  بال�شرق 
جائزة  اىل  بالإ�شافة  رئي�شية،  جوائز   3

اأف�شل فكرة.
النحو  على  معلنة  النتائج  وج���اءت 
 ،"Amazing Lid" فريق  ف��وز  الآت��ي: 
الفريق  عمل  حيث  فكرة،  اأف�شل  بجائزة 
ومبتكر  مرن  ح�شري  غطاء  ت�شميم  على 
فريق  وف��از  امل��ي��اه،  ت�شرب  منع  على  يعمل 
"Home tools holder" باملركز الأول 
يف امل�شابقة، حيث عمل على ت�شميم حمالة 
ال�شتخدامات،  متعددة  ومبتكرة،  نوعية 
 "Drainage Clamp" ف��ري��ق  وف���از 
م�شكلة  ح��ل  على  وعمل  ال��ث��اين،  باملركز 
اخلاليا  زواي��ا  على  ورك��وده��ا  املياه  جتمع 
وتراكم  التكل�ص  اىل  توؤدي  التي  ال�شم�شية 
 "Rest2MS" الأتربة، يف حني فاز فريق
�شمم  حيث  امل�شابقة،  يف  الثالث  باملركز 
ح��م��ال��ة م��ق��اوم��ة ل���ل���ح���رارة، وم��ت��ع��ددة 

ال�شتخدامات لأدوات الطبخ.

*عمان 
الذي  القد�ص  على  عني  برنامج  ر�شد 
الث��ن��ني،  الأردين،  ال��ت��ل��ف��زي��ون  ع��ر���ش��ه 
لقد�شية  امل�شبوقة"  "غر  ال�شتباحة 
القد�ص  مدينتي  يف  ال�شريفني  احل��رم��ني 

واخلليل.
وعر�ص الربنامج يف تقريره ال�شبوعي، 
مدينة  يف  البراهيمي  للم�شجد  م�شاهد 
للم�شجد  ال�شقيق  اأن��ه  اإىل  م�شرًا  اخلليل، 
ال�شنوات  يف  عانى  وباأنه  املبارك،  الأق�شى 
و�شلت  متكررة،  اع��ت��داءات  م��ن  الأخ���رة 
من  ق��وات  اأق��دم��ت  كما  تق�شيمه،  حد  اإىل 
جي�ص الحتالل الإ�شرائيلي على ا�شتباحة 
الداخلية  احل��رم  و�شاحات  اأروق��ة  جميع 
واخلارجية، ودخلت على �شجاده باأحذيتها 
الع�شكرية وعاثت فيه خرابًا، بهدف تامني 

احتفالت امل�شتوطنني بعيد الغفران.
بعيد  الحتفال  اأن  التقرير  واو���ش��ح 
على  ع��دوان  اإىل  انقلب  اليهودي  الغفران 
ا�شتباح  حيث  امل��ب��ارك،  الأق�شى  امل�شجد 
جماعي  ب�شكل  باحاته  اليهود  املتطرفون 
�شلوات  ب��اأداء  وقاموا  الديني،  وبلبا�شهم 
"النبطاح  ومار�شوا  فيه،  علنية  تلموذية 
�شرطة  اأع��ني  اأم��ام  باحاته  يف  واجللو�ص" 

الحتالل وحتت حرا�شتهم.
الوقاف  دائرة  ان  اإىل  التقرير  ولفت 
ال�شريف  القد�ص  يف  ال�شالمية  والهيئات 
اإليه  توؤول  ما  خطورة  حول  بيانًا  اأ�شدرت 
يف  امل��ب��ارك  الأق�شى  امل�شجد  يف  الو���ش��اع 
ال�شر�شة  والهجمة  النتهاكات  ت�شاعد  ظل 
من قبل املتطرفني اليهود املقتحمني لأوىل 

"ال�شتفزازية"  وت�شرفاتهم  القبلتني، 
تاأخذ منحنى  امل�شلمني والتي بداأت  مل�شاعر 

خطرًا يف الآونة الأخرة.
م��دي��ر ع���ام دائ�����رة اأوق�����اف ال��ق��د���ص 
ال�شيخ  امل��ب��ارك،  الق�شى  امل�شجد  و���ش��وؤون 
اإن  ق��ال  التميمي،  اخلطيب  ع��زام  حممد 
ال��ي��ه��ودي��ة والق��ت��ح��ام��ات التي  الع��ي��اد 
تاأتي  امل��ب��ارك  الق�شى  للم�شجد  جت��ري 
الإ�شرائيلية،  احلكومة  من  انفرادي  بقرار 
باحات  اإىل  املتطرفني  ه���وؤلء  واإدخ����ال 
مبمار�شات  فعليًا  ب���داأوا  وال��ذي��ن  امل�شجد، 
خطرة امام جميع اأذرع الأمن ال�شرائيلية 
يف  فيه  والنفخ  ال��ب��وق  اإدخ���ال  كمحاولة 
امل�شجد الأق�شى املبارك. ودعا اإىل �شرورة 
وقف هذه الت�شرفات التي يقوم بها هوؤلء 
للهجوم  العدة"  "يعدون  الذين  املتطرفني 

على امل�شجد الأق�شى.
القتحامات  هذه  اأن  التقرير  واأو�شح 
تنعك�ص  القبلتني  اوىل  على  والعتداءات 
خوفًا وقلقًا يف قلوب املقد�شيني من اأن ي�شل 
حد  اإىل  امل�شجد  على  العتداءات  م�شل�شل 
بح�شب  ل��ه،  واملكاين"  الزماين  "التق�شيم 
يف  �شاهني  ح�شني  املقد�شي  احل��اج  اأك��ده  ما 

حديثه خالل التقرير.
وال���ت���ق���ى ال���ربن���ام���ج ال�����ذي ي��ق��دم��ه 
العالمي جرير مرقة، عرب ات�شال فيديو 
الفل�شطيني  الأوق��اف  بوزير  اهلل،  رام  من 
بني  الذي  دعي�ص،  يو�شف  ال�شيخ  الأ�شبق 
ال�شابق  يف  ك��ان��ت  الح��ت��الل  دول���ة  ب���ان 
ت��خ��رج وت��ق��ول ع��م��ن ي��ق��وم ب��الن��ت��ه��اك 
الآن  اأم��ا  نف�شي،  مري�ص  او  جمنون  باأنه 

اأو  "جمنونة  دول��ة  بكاملها  ا�شرائيل  فان 
م�شابة بالهي�شتريا". واأ�شاف باأنه عندما 
اخلطر  يزداد  يهودية  اأعياد  هنالك  تكون 
اإىل  م�شرًا  الإ���ش��الم��ي��ة،  املقد�شات  على 
درج��ات  باأعلى  مي��ر  الق�شى  امل�شجد  ان 
اخلطورة يف هذه اليام، حيث اأن التق�شيم 
الحتالل  وان  فرة،  منذ  حا�شل  الزماين 
التق�شيم  العام نحو  ال�شرائيلي ما�ص هذا 
املكاين كما هو يف احلرم الإبراهيمي، وان 
هو  ذل��ك  على  الح��ت��الل  دول��ة  ي�شجع  ما 
يحدث  ما  ازاء  الإ�شالمي  العربي  ال�شمت 

يف امل�شجد الأق�شى.
�شعبًا  الردن  ب���دور  دع��ي�����ص  واأ����ش���اد 
هذه  ب��وج��ه  ال��وق��وف  يف  وحكومة  وملكًا 
من  للمقد�شات  انتهاكاته  يف  الح��ت��الل 
ال��دول  داعيا  الها�شمية،  الو�شاية  خ��الل 
خلف  الوقوف  اإىل  وال�شالمية  العربية 
للدفاع  والفل�شطينية  الردنية  القيادتني 
وا�شت�شاف  عليها.  واحلفاظ  املقد�شات  عن 
الأق�شى  امل�شجد  مديرية  مدير  الربنامج 
عبد  الدكتور  الأردنية،  الوقاف  وزارة  يف 
يعد  "مل  باأنه  اأك��د  ال��ذي  الق�شاة،  ال�شتار 
هنالك خطوط حمراء" وان الحتالل قام 
وخ�شو�شًا  بالقتحامات  ب��دءًا  بتجاوزها 
املمنهجة منها، وهي التي ُتفر�ص يف �شاعات 

حمددة تنا�شب معتقداتهم.
ما  تراقب  الوق���اف  اأن  الق�شاة  واأك��د 
وانها  باحلظة،  حلظة  القد�ص  يف  يجري 
ومقارنتها،  وحتليلها  البيانات  بجمع  تقوم 
ولفت اإىل اأن هذه النتهاكات والقتحامات 

تزداد يومًا بعد يوم. 

*عمان 
عمان  ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  ق��ررت 
الدويل للكتاب 2021 الذي تنطلق فعالياته 
اخلمي�ص املقبل تخ�شي�ص ركن خا�ص داخل 

املعر�ص حلفالت توقيع الكتب.
وقالت جلنة الإعالم والعالقات العامة 

النا�شرين  احتاد  ينظمه  الذي  املعر�ص  يف 
ان�شجاما  تاأتي  اخلطوة  هذه  اإن  الأردنيني، 
مع الربوتوكول ال�شحي املعتمد من اجلهات 
الر�شمية ل�شمان �شالمة امل�شاركني والتباعد 

الجتماعي بني اجلمهور.
اأربعة  خ�ش�شت  اأنها  اللجنة،  واأ�شافت 

ب�شكل  التوقيع  حلفالت  متباعدة  اأروق��ة 
متزامن خلدمة النا�شرين واملوؤلفني، معربة 
حافزا  اخلطوة  ه��ذه  تكون  ب��اأن  اأملها  عن 
املعر�ص  يف  التوقيع  حفالت  م��ن  للمزيد 
الذي ي�شتمر حتى الثاين من ت�شرين الأول 

املقبل.

وزير الشباب يرعى حفل 
تخريج برنامج االبتكار

عين على القدس يرصد استباحة قدسية 
الحرمين الشريفين بالقدس والخليل

ركن خاص لحفالت توقيع الكتب في معرض عمان الدولي

مقال رئيس التحرير

ال�����ش��ي��ا���ش��ات،  خ���ر  اأن 
تتعر�ص  ل  وحدها  لأنها  املدنية،  ال�شيا�شة  هي 

للثورات، اإذ حيث تكر الطبقة الو�شطى يقل جدا وقوع الثورات 
وال�شطرابات يف ال�شيا�شة

الذين  اأم��ا  ال�شمع،  بحا�شة  يتمتع  ملن  احلكماء  و�شية  هي  هذه 
نخاطب  وكاأننا  الأب��د،  اإىل  ي�شمعوا  لن  فاإنهم  ال�شمم،  داء  اأ�شابهم 
اإىل �شيا�شة مدنية  اإن بالدنا يف حاجة  الأموات ومع ذلك نقول لهم 
ال�شيا�شة بدون هذه  واإىل طبقة و�شطى، وجهان لعملة واحدة، لأن 
الطبقة تنهار، كما اأن املجتمع الذي يخلو من متو�شطي احلال، يفتح 

املجال اأمام ال�شراع بني طبقة الفقراء والأغنياء .
احلياتية  املغريات  وق��ع  وعلى  ت�شللوا  قمر  �شوء  دون  ليل  فى 
الأمان  �شمام  هى  كانت  التى  منا  ال�شريحة  تلك  �شرقوا  ال�شهوانية 
اآخر  �شقوط وبعد خروج  التى وقفت بعد كل  البقاء.. تلك  و�شمان 

حمتل لتعيد بناء الوطان والدول احلقيقية .
هى ا�شقطوها من احل�شابات.. �شنني وهم يعملون بجد لتقلي�شها 
والزمان  املكان  ذاك��رة  هى  اح��د..  منها  يتبقى  ومل  تال�شت  حتى 
وحامية الوطان فى كل الزمنة.. هى الطبقة الو�شطى التى راحوا 
ميار�شون كل انواع ال�شغط عليها ال�شيا�شية منها والقت�شادية حتى 
تنزلق اإىل ال�شفل اأو تت�شلق وتتملق وتن�شم اإىل ال�شريحة ال�شغرة 
الطافحة فوق �شطح املجتمع ل ل�شىء ال لأنها متتلك كل �شىء فيما 

املجاميع الوا�شعة ل متتلك حتى فتات املوائد وك�شرة اخلبز .
�شنني وهم يعملون بجد على اإنهائها وحتطيمها وهى تقاوم بعد اأن 
ا�شتطاعوا اأن ينهوا طبقة اخرى قبلها هى الطبقة العاملة وممثليها.. 
اأنهوا ن�شالت الطبقة العاملة اأو �شوهوها من ذاك الواقف فى و�شط 
الحت��ادات  اإىل  احلديدية  ال�شيدة  يتحدى  الدميقراطيات  اع��رق 
العمالية ال�شغرة فى دولنا احلديثة.. كان النهاء الق�شرى والقتل 
لزعامات الطبقات العاملة قد وىل زمنه فجاء زمن �شراء الزعامات 
والوطان..  الدول  لتلك  الكاملة  املن�شومة  �شمن  لتكون  اإف�شادها  اأو 
الكل فا�شد ولكل ثمنه!! حتى الزعيم القائد امللهم العماىل املنا�شل 
وموح�شة  مظلمة  زنزانة  فى  ينتهى  اأن  اأو  يقب�شه  اأن  اإم��ا  ثمن  له 
�شادية  ليمار�ص  الغلي�شة  الع�شى  حامل  دخ��ول  اإل  منها  يخفف  ل 
مر�شية.. اأو املوت فى ظروف غام�شة!!! وتعددت الطرق التى انهوا 
حجرا  الو�شطى  الطبقة  امامهم  وبقيت  ون�شالتها  الطبقة  تلك  بها 
كل  متلك  باقلية  ال  يعرف  ل  لقت�شاد  اجلارفه  املوجة  وجه  فى 
احلياة  ا�شا�شيات  لتوفر  اليوم  من  دقيقة  كل  ت�شقى  وغالبية  �شىء 
وامل�شتحمة  الفاخرة  املقاهى  �شالونات  فى  اجلال�شة  ال�شريحة  فيما 
بالعطور الباري�شية والغارقة حتى النخاع فى امللذات اليومية ترمى 

ببقايا الكافيار وما لذ وطاب فى القمامة..
اإىل  يطمحون  دوم��ا  كانوا  الذين  الو�شطى  الطبقة  ابناء  حتى 
الوظائف املنتجة ينب�شون فى كتب العلم ويبحثون عن اجلديد، هم 
�شلم  عن  يبحثون  م�شتهلكني  اإىل  فتحولوا  اللوثة  و�شلتهم  الآخ��رون 
يو�شلهم اإىل العلى عرب وظيفة فى بنك اأو م�شرف اأو موؤ�ش�شة دولية 
التى  تلك  احلقيقية  النتاج  ومراكز  امل�شنع  عن  وبعيدا  غرها،  اأو 

تبنى الدول ل التى تخلق منها ا�شباها لدول..
وابنائها  الطبقة  بتلك  حمفوظ  جنيب  وروائ��ع  رواي��ات  تذكرنا 
فهى  وال�شود  البي�ص  افالم  اإىل  حتولت  التى  نف�شها  وا�شح  ب�شكل 
املوظف  املتو�شطة..  الطبقة  تلك  حول  احداثها  تبنى  معظمها  فى 
والطبيب  املوؤ�ش�شة  و�شاحب  ال�شغر  والتاجر  والعامل  واملهند�ص 
واملمر�شة واملعلمة.. كل تلك الوظائف اختفت من ادبياتنا و�شا�شاتنا 
ذاك  التخمة  حتى  الفاح�ص  ال��راء  فى  ام��ا  حم�شورين  وا�شبحنا 
املختبئ حتت عباءة اقت�شاد ريعى حتى النخاع يعتمد على ال�شرقات 
امل�شانع  وحرق  والعقار  بالر�ص  والجت��ار  ال�شوليفان  بورق  املغلفة 
واملزارع كما قال �شيخ الفقراء ال�شيخ امام »�شيد ق�شورك على املزارع 

من جدنا وعرق جبيننا "
الت�شلق  �شوى  منها  املتبقى  اأو  الو�شطى  الطبقة  لأبناء  خيار  فال 
ال�شريع اإىل عامل اخليال والراء اأو ال�شقوط فى متاهات الع�شوائيات 
احلياة  قيد  على  البقاء  ا�شبح  حتى  هم�شت  التى  الطبقات  واأبناء 

ن�شال يومى .
ب�شبب  املتو�شطة  الأ�شر  مدخولت  تاآكل  عن  تتحدث  الأرق���ام 
الت�شخم الذى التهم كل �شىء فى وقت ثبتت فيه الأجور اأو حتركت 
هذه  لأبناء  والر�شيدة  املعقولة  الحتياجات  يلبى  ل  مبا  جزئيا 
الطبقة  هذه  اأن  ذلك  معنى  التعليم،  راأ�شها  على  كان  والتى  الطبقة، 
بنود  من  جتعله  اأو  عنه،  تتخلى  اأن  ميكن  ما  اأ�شال  لديها  يعد  مل 
الرفاهية، وهو ما يعنى تاآكل هذه الطبقة، وحتول اأعداد لباأ�ص بها 
بالتاأكيد  ي�شب  ل  ما  وهو  الفقراء،  طبقة  اإىل  امل�شتورين  طبقة  من 
نن�شده،  الذى  امل�شتقبلى  الأمان الجتماعى، ول ال�شتقرار  فى �شالح 
�شىء،  كل  ويتحمل  �شىء،  كل  يقدم  اإنه  يقول  املتو�شطة  الطبقة  ابن 
وينتظر اأن تراعيه الدولة فى خدماتها، وفى براجمها، ولي�ص هناك 
ومدركة  واعية،  لأنها  الطبقة  هذه  على  ال�شغط  موا�شلة  من  منطق 
اآخر  وهناك  حتمله،  ميكن  �شغط  هناك  الإ�شالح،  واأهمية  خلطورة 

غر قابل للتحمل .
واأمانها،  املتو�شطة،  بالطبقة  بالأ�شا�ص،  مرهون  املجتمع    توازن 
ميثل اأمانا لهذا املجتمع، ول بد من البحث عن و�شائل جديدة، لي�ص من 
بينها، اللجوء اإىل املزيد من الإجراءات مع هذه الطبقة، التى حتملت 

وتاآكلت، ومل يتبق منها �شامدا اإل القليل  .

خالد خازر الخريشا

نضال يومي لنبقى 
على قيد الحياة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

عطاء إلنشاء مبنى لألبحاث والدراسات 
وحفظ المقتنيات االثرية بموقع نويجيس

*عمان 
العطاء  طرحها  عن  الثالثاء،  احلكومية  العطاءات  دائرة  اعلنت 
وحفظ  والدرا�شات  لالبحاث  مركز  مبنى  باإن�شاء  اخلا�ص  املركزي 

املقتنيات الثرية مبوقع نويجي�ص يف حمافظة العا�شمة.
ودعت الدائرة يف بيان اليوم الثالثاء، املقاولني الردنيني امل�شنفني 
ولديهم  الوىل،  بالفئة  ابنية  اخت�شا�ص  البنية  جم��ال  يف  لديها 
اخت�شا�ص  املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك  جم��ال  يف  ت�شنيف 
الثانية  او  الوىل  بالفئتني  املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك 
جمتمعة. كما دعت املقاولني الردنيني امل�شنفني لدى دائرة العطاءات 
الوىل،  بالفئة  ابنية  اإن�شاء  اخت�شا�ص  البنية  جمال  يف  احلكومية 
يف  العطاءات  دائ��رة  لدى  امل�شنفني  الردنيني  املقاولني  مع  لالئتالف 
الكهروميكانيك  اخت�شا�ص  املتجددة  والطاقة  الكهروميكانيك  جمال 
ي�شمح  انه  وا�شافت  الثانية.  او  الوىل  بالفئتني  املتجددة  والطاقة 
العطاء،  دعوة  �شروط  لتحقيق  اق�شى  كحد  �شركتني  بني  بالئتالف 
التقدم  حال  ويف  ائتالف،  من  اكر  يف  امل�شاركة  �شركة  لأي  ي�شمح  ول 
ان�شاء  اخت�شا�ص  البنية  جمال  يف  امل�شنف  املقاول  يكون  كائتالف 
ال�شراء  نظام  خ��الل  من  املقاولني  على  الئ��ت��الف،  رئي�ص  هو  ابنية، 

اللكروين الردين.
على  ت�شجيلهم  من  التاأكد  املناق�شني  على  يجب  انه  اىل  وا�شارت 
مل  الذين  املناق�شني  باإمكان  وانه  اللكروين،  ال�شراء  نظام  بوابة  
ي�شبق لهم الت�شجيل على نظام ال�شراء اللكروين الردين، الت�شجيل 
على النظام لدى دائرة العطاءات احلكومية اعتبارا من اليوم، ولغاية 

الأول من ت�شرين الثاين املقبل.
ودعت املناق�شني ملتابعة موقع الدائرة على �شبكة النرنت وعلى 
قد  التي  املالحق  على  للح�شول  الردين  الل��ك��روين  ال�شراء  نظام 

ت�شدر على العطاء.

المجلس الوطني يدعو العالم 
لتحقيق السالم للفلسطينيين

اإلعالن عن فعاليات معرض 
عمان الدولي للكتاب 2021

الغذاء والدواء تؤكد دعمها 
للصناعة الدوائية الوطنية

*عمان 
العامل  ودول  املتحدة  الأمم  الفل�شطيني،  الوطني  املجل�ص  دع��ا 
الذي  الفل�شطيني،  لل�شعب  ال�شالم  لتحقيق  اجلاد  للعمل  وبرملاناتها 
ت�شّكل  والتي  ال�شتيطانية،  ال�شتعمارية  و�شيا�شته  لالحتالل  يخ�شع 
ال�شعب  حلقوق  لتنكرها  الدوليني،  وال�شلم  الأم��ن  على  داهما  خطرا 

الفل�شطيني، املحمية وغر القابلة للت�شرف.
لل�شالم"  العاملي  "اليوم  مبنا�شبة  الثالثاء،  بيان،  يف  املجل�ص  وقال 
الذي اأقرته اجلمعية العامة لالأمم املتحدة عام 1981، والذي يحتفي 
به العامل يف ال� 21 من اأيلول من كل عام: اإن من واجب الأمم املتحدة 
الإجراءات  اتخاذ  الدويل  الأمن  جمل�ص  خا�ص  وب�شكل  وم�شوؤولياتها 
العملية والفورية لتنفيذ قراراتها، ب�شاأن الق�شية الفل�شطينية، لينعم 
وعا�شمتها  امل�شتقلة  دولته  يف  وال�شالم  بالأمن  الفل�شطيني  ال�شعب 
القد�ص ال�شريف. واأو�شح اأن الو�شيلة الوحيدة لردع الحتالل وحماية 
�شعبنا من جرائمه وعدوانه، على اأر�شه ومقد�شاته ومعتقليه واأ�شراه، 
الدولية بحق حكومة  واآليات املحا�شبة  اأدوات  اإل بتفعيل  لن يتحقق 
ا�شرائيل واأذرعها كافة يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، واإلزام القوة 
وقرارات   ،1949 لعام  الرابعة  جنيف  باتفاقية  بالحتالل  القائمة 
 2334 رقم  الأمن  جمل�ص  قرار  فيها  مبا  املتعاقبة،  الدولية  ال�شرعية 
لعام 2016. واأكد املجل�ص يف بيانه حق ال�شعب الفل�شطيني يف الن�شال 
ومقاومة الحتالل، واأن ال�شالم والأمن وال�شتقرار يف منطقة ال�شرق 
الأو�شط لن يتحقق اإل بتمكني ال�شعب الفل�شطيني من حقوقه كافة، يف 
تقرير م�شره على اأر�شه وعودته اإليها، والعي�ص باأمن و�شالم يف دولته 

امل�شتقلة، وفق قرارات ال�شرعية الدولية ذات ال�شلة.

*عمان 
اأعلن احتاد النا�شرين الأردنيني، يف موؤمتر �شحفي عقد يف املركز 
الثقايف امللكي، عن فعاليات معر�ص عمان الدويل للكتاب 20، التي من 

املقرر اأن تبداأ حتت الرعاية امللكية ال�شامية اخلمي�ص املقبل.
مبئوية  اململكة  احتفالت  �شمن  يقام  الذي  املعر�ص،  يف  وت�شارك 
يف  املقبل  الأول  ت�شرين   2 حتى  فعالياته  وت�شتمر  الأردنية  الدولة 
ن�شر  دار   360 من  اأكر  املطار،  طريق  لل�شيارات-  الدويل  عمان  قاعة 

حملية وعربية ودولية من 20 دولة ب�شكل مبا�شر، وعرب التوكيل.
ومن الدول امل�شاركة اإ�شافة اإىل الأردن، فل�شطني، لبنان، ال�شعودية، 
قطر، الإمارات، ُعمان، العراق، �شوريا، الكويت، املغرب، تون�ص، م�شر، 

ال�شودان، تركيا، اأمركا، كندا، بريطانيا، الهند، اإيطاليا، ال�شني.
املئوية  �شعار  اعتماد  جرى  الذي  املعر�ص،  فعاليات  �شمن  ويقام 
الدولة  تاأ�شي�ص  مبئوية  يحتفي  منوع  ثقايف  برنامج  له،  ر�شميا  �شعارا 
�شعرية،  اأم�شيات  الربنامج  ويت�شمن  خا�ص،  جناح  خالل  من  الأردنية 
واقع  حول  خا�شة  ندوات  اإىل  اإ�شافة  �شبابية،  وفعاليات  وق�ش�شية 
الثقافة والإعالم يف الأردن خالل مئة عام، والتحديات التي تواجه 
حركة  تن�شيط  يف  الأدبية  اجلوائز  ودور  وم�شتقبلها،  الن�شر  �شناع 

الن�شر، كما �شيتم تكرمي الرواد يف قطاع الن�شر.
وقال اأمني عام وزارة الثقافة، هزاع الرباري، يف املوؤمتر ال�شحفي، 
ب�شهادة  العربية  املعار�ص  اأه��م  من  يعترب  للكتاب  عمان  معر�ص  اإن 
املخت�شني يف هذا املجال، ومن اأجنحها يف ال�شنوات الأخرة ت�شويقيا، 
العربية  الن�شر  دور  قبل  من  امل�شاركة  على  الإق��ب��ال  �شدة  بدللة 
والدولية، حيث اأ�شبح املعر�ص وجهة النا�شر العربي والقارئ، اإ�شافة 
اإىل احل�شور املحلي والوا�شع. واأ�شاف اأن املعر�ص يعود من جديد ليقود 
راية املعار�ص العربية، معربا عن اأمله اأن تتوج هذه اجلهود بنجاح على 
ثقافية  تظاهرة  اأنه  مبينا  والت�شويقي،  واجلماهري  الثقايف  ال�شعيد 
والإعالمي  والفنان  والنا�شر  املثقف  فيها  ي�شرك  ومنوعة  �شاملة 
هذه  اأن  الرباري  واعترب  النا�شع.  الأردن  وجه  لنقدم  فر�شة  وي�شكل 
الدورة تعترب فاحتة طريق لفعل ثقايف كبر بعد معاناة قطاع الن�شر يف 
الأردن والعامل من �شعوبات كبرة بفعل جائحة كورونا؛ حيث تقطعت 
ال�شبل، واأقفلت احلدود، وعانى �شانع الكتاب الذي يتمثل بالنا�شر، كما 
اأن فعاليات املعر�ص من�شجمة مع احتفالية  اإىل  عانى الكاتب. واأ�شار 
مئوية تاأ�شي�ص الدولة، من حيث الربنامج الثقايف، لفتا اإىل "اختيار 
ال�شاعر عرار �شخ�شية املعر�ص الثقافية للعام احلايل؛ ملواكبته مرحلة 
ن�شتح�شر  لذلك  تفا�شيلها،  مع  واندماجه  الأردنية،  الدولة  تاأ�شي�ص 
هذه ال�شخ�شية يف املئوية الثانية لربط املا�شي باحلا�شر ونوؤ�شر نحو 
امل�شتقبل"، مو�شحا اأن ما مييز معر�ص عمان هو اجلهة التي تقوم عليه 
يوؤكد  وهذا  مدين،  جمتمع  كموؤ�ش�شة  الأردنيني  النا�شرين  احتاد  وهي 
الثقافة  ووزارة  الحتاد  بني  وال�شراكة  ال�شراتيجية  العالقة  عمق 
واأمانة عمان الكربى، باعتبار املعر�ص يحمل ا�شم العا�شمة عمان. من 
جهته، اأعرب رئي�ص احتاد النا�شرين، ومدير املعر�ص جرب اأبو فار�ص، 
عن �شكره وتقديره جلاللة امللك عبد اهلل الثاين على رعايته امل�شتمرة 
املعار�ص  خارطة  على  بارزا  اأردنيا  ثقافيا  حدثا  ميثل  الذي  للمعر�ص 
يف  الن�شر  �شناعة  اأط��راف  للقاء  مهمة  وحمطة  والدولية،  العربية 
فاعل  ب�شكل  �شاهمت  ال�شامية  الرعاية  هذه  اأن  مبينا  العربي،  العامل 
يوؤكده  ما  وهذا  وال�شتمرارية،  ال�شتدامة  �شفة  املعر�ص  اإعطاء  يف 
الإقبال الكبر على امل�شاركة يف املعر�ص الذي يعترب من اأهم املعار�ص 

العربية.

*عمان 
نزار  الدكتور  وال���دواء،  للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  عام  مدير  اأك��د 

مهيدات، دور املوؤ�ش�شة الداعم لل�شناعة الدوائية الوطنية.
خالل  ال��ث��الث��اء،  للموؤ�ش�شة  �شحفي  ب��ي��ان  وف��ق  ذل��ك  ج��اء 
)جمموعة  ل��ل��دواء  الدولية  لل�شركة  مهيدات  الدكتور  زي��ارة 

كزانتيا(. اأ
ال�شناعة  ت�شجيع  �شياق  يف  ياأتي  ال��داع��م  ال��دور  ه��ذا  اأن  وب��ني 
جديدة  دوائية  اأ�شناف  اإنتاج  يف  التو�شع  على  الوطنية،  الدوائية 
اأ�شواق  الدوائية وفتح  ال�شادرات  ال�شوق املحلي، وتعزيز  تلبي حاجة 
�شمن  تاأتي  الزيارة  اأن  اإىل  مهيدات  واأ�شار  اأمامها.  جديدة  خارجية 
ال�شناعة  لدعم  املوؤ�ش�شة  تنفذها  التي  الدورية  ال��زي��ارات  �شل�شلة 
تواجه  قد  معيقات  اأي  على  الوقوف  اإىل  وتهدف  الوطنية،  الدوائية 
تطوير  ي�شمن  مبا  الالزمة،  الإج��راءات  واتخاذ  الدوائي،  الت�شنيع 

وتو�شيع هذا القطاع ال�شراتيجي.
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*القاهرة 
اأجمد  القاهرة  اململكة لدى  بحث �شفر 
القت�شادية  املنطقة  رئي�ص  مع  الع�شايلة 
زك��ي،  يحيى  امل��ه��ن��د���ص  ال�����ش��وي�����ص  ل��ق��ن��اة 
البلدين  ب��ني  امل�شرك  ال��ت��ع��اون  جم���الت 
القت�شادية  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال�شقيقني 

وال�شتثمارية.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء ف��ر���ص ال���ش��ت��ث��م��ار 
والقطاعات ال�شناعية امل�شتهدفة باملنطقة 
يف  خ�شو�شا  ال�شوي�ص،  لقناة  القت�شادية 
ا�شتثمارية  م�شروعات  من  ت�شهده  ما  ظل 

املنطقة.  يف  منوذجا  منها  جعلت  جاذبة 
واأعرب ال�شفر الع�شايلة عن اعتزاز الأردن 
م�شر،  م��ع  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ات  مب�شتوى 
م�شتمر  ب�شكل  تعزيزها  على  واحل��ر���ص 
بالنموذج  م�شيدا  امل��ج��الت،  خمتلف  يف 
القت�شادية  ال�شوي�ص  منطقة  يف  الناجح 
والتطلع لتو�شيع التعاون بينها وبني املناطق 

القت�شادية وال�شتثمارية يف الأردن.
جمال  يف  م�شر  لتجربة  زك��ي  وعر�ص 
القت�شادية،  باملنطقة  ال�شتثمار  ت�شجيع 
وطرق  ال�شتثمارية  واحل��واف��ز  والفر�ص 

املنطقة  م��وان��ئ  ت�شهده  ال���ذي  التطوير 
على  مبوقعها  تتميز  والتي  القت�شادية، 
باأهم  م��رورا  واملتو�شط،  الأحمر  البحرين 
ال�شوي�ص".  "قناة  ع��امل��ي  م��الح��ي  جم��رى 
الإجن���ازات  حجم  اجلانبان  وا�شتعرا�ص 
من  الأوىل  ال��ف��رة  خ���الل  حتققت  ال��ت��ي 
م�شتوى  على  القت�شادية  املنطقة  عمر 
والإج����راءات  وامل��راف��ق  التحتية  البنية 
املنطقة  اإل��ي��ه  تطمح  وم��ا  وال�شتثمارات 
-2020 احلالية  اخلم�شية  خطتها  خالل 

 .2025

*القاهرة
مبحكمة  املنتدب  التحقيق  قا�شي  قرر 
عدم  الثنني،  م�شر،  يف  القاهرة  ا�شتئناف 
اإقامة دعوى جنائية �شد 4 كيانات،  جواز 
املعروفة  الق�شية  يف  الأدل��ة  كفاية  لعدم 

ب�"التمويل الأجنبي".
واأ����ش���در ق��ا���ش��ي ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��ن��ت��دب 
للتحقيق يف ق�شية التمويل الأجنبي لعدد 
علي  امل�شت�شار  وال��ك��ي��ان��ات،  املنظمات  م��ن 
خمتار، اأمرا باأنه "ل وجه لإقامة الدعوى 
اجلنائية لعدم كفاية الأدلة يف حق مركز 
اأندل�ص لدرا�شات الت�شامح ومناه�شة العنف 
للدرا�شات  اجلديد  امل�شتقبل  دار  ومركز 
التنمية  وجمعية  والقانونية  احلقوقية 
امل�شري  وامل��رك��ز  باملن�شورة  الن�شانية 

للحقوق القت�شادية والجتماعية.
ك��م��ا اأم���ر ال��ق��ا���ش��ي ب��رف��ع اأ���ش��م��اء من 
من  املمنوعني  قوائم  من  القرار  ت�شمنهم 
من  املنع  وقوائم  الو�شول  وترقب  ال�شفر 
الت�شرف يف اأموالهم �شائلة كانت اأو منقولة، 
قد  اأخ��رى  وقائع  ب��اأي  امل�شا�ص  دون  وذل��ك 
بالق�شية  ���ش��واء  للتحقيق  حم��ال  ت��ك��ون 

احلالية اأو غرها من الق�شايا.
واأو�شح امل�شت�شار علي خمتار اأن ب�شدور 
هذا القرار يكون عدد املنظمات واجلمعيات 

وجه  ب��األ  اأم��ر  �شدور  مت  التي  والكيانات 
فيما  ب�شاأنها  اجلنائية  ال��دع��وى  لإق��ام��ة 
احلقائق  تق�شي  جل��ن��ة  ت��ق��ري��ر  ت�شمنه 
لعدم  �شادرا  الأم��ر  كان  �شواء   - وقائع  من 
 71"  - الأدل���ة  كفاية  لعدم  اأو  اجل��رمي��ة 
مئتي  ما يقرب من  فيها  اتهم  كيانا كان قد 
يف  التحقيق  توىل  اأن  منذ  وذل��ك  �شخ�شًا، 

هذه الق�شية".
"التنمية  اأن  التحقيق  قا�شي  واأك���د 
التكافل  مفاهيم  وت��ر���ش��ي��خ  امل�����ش��ت��دام��ة 
مفاهيم  هي  الن�شان  وحقوق  الجتماعي 
دون��ه��ا،  ت�شتقيم  ل  ال��ت��ي  متطلباتها  لها 
يف  واحلق  الفر�ص  تكافوؤ  ومبداأ  فامل�شاواة 
التعليم وال�شحة وحماية البيئة والق�شاء 
اأن  على الفقر وغرها من احلقوق ل ميكن 
تو�شع مو�شع التنفيذ دون اأن ت�شطلع عليها 
بالدولة وجمتمع مدين  موؤ�ش�شات  وحتميها 
يت�شمان بال�شفافية والنزاهة وعلى قدر من 

الكفاءة".
"التحوط يف كل ما مي�ص  اأن  واأ�شار اإىل 
اأبنائه،  كل  على  عني  فر�ص  الوطن  �شيادة 
من كان منهم يف مو�شع امل�شوؤولية اأو كان من 
�شواء من عظم منهم  اأف��راده فح�شب،  اأحد 
قدره اأو ب�شط، فمخطئ اأميا خطاأ من يظن 
اأن م�شوؤولية حماية �شيادة الوطن مق�شورًا 

فالكل  اأبنائه،  من  الآخر  دون  البع�ص  على 
م�شوؤول اإذ الأمر جد جلل".

مبنظمات  التحقيق  ق��ا���ش��ي  واأه�����اب 
م�شر  يف  العاملة  املدين  املجتمع  وجمعيات 
اأعمال  من  عمال  متار�ص  التي  والكيانات 
املجتمع املدين "ب�شرعة توفيق اأو�شاعهم".

واأن  �شبق  التحقيق  قا�شي  اأن  يذكر 
 2020 دي�شمرب  من  اخلام�ص  بتاريخ  اأ�شدر 
اجلنائية  الدعوى  لإقامة  وجه  باأل  اأمرا 
يف حق 6 منهم لعدم اجلرمية و14 اآخرين 
لعدم كفاية الأدلة، وتبعه اأمره يف الثالثني 
من مار�ص 2021 باأل وجه لإقامة الدعوى 
اجلرمية  لعدم  منهم   5 حق  يف  اجلنائية 
وتاله  الأدل���ة،  كفاية  لعدم  اآخ��ري��ن  و15 
باأل  اأمره   2021 مايو  من  ال�شاد�ص  بتاريخ 
وجه لإقامة الدعوى اجلنائية يف حق 15 
منهم لعدم اجلرمية و3 اآخرين لعدم كفاية 
يونيو  من  الع�شرين  يف  اأعقبه  ثم  الأدل��ة، 
اأم���را ب���األ وج��ه لإق��ام��ة ال��دع��وى   2021
اجلنائية يف حق 5 منهم لعدم كفاية الدليل 
وتبعه يف الثالثني من �شهر اأغ�شط�ص 2021 
اجلنائية  الدعوى  لإقامة  وجه  باأل  اأم��ًرا 
لعدم  اآخرين  وكيانات  جمعيات   4 حق  يف 

كفاية الأدلة.

السفير العضايلة يبحث مع رئيس المنطقة 
االقتصادية لقناة السويس التعاون

مصر.. حفظ التحقيق مع 4 كيانات 
في قضية »التمويل األجنبي«

اجتماع عربي لمناقشة مقترح اردني 
إلنشاء مجلس وزراء عرب يعنى بالتعليم

  
*عمان 

املعني  الجتماع  فعاليات  العربية،   ال��دول  جامعة  نظمت 
بو�شع ت�شور حول مقرح الأردن باإن�شاء جمل�ص الوزراء العرب 

يعنى ب�شوؤون التعليم وذلك مبقر الأمانة العامة.
وبح�شب املوقع الر�شمي للجامعة، قالت الأمني العام امل�شاعد 
رئي�ص قطاع ال�شوؤون الجتماعية بالأمانة الدكتورة هيفاء اأبو 
غزالة، اإن هذا الجتماع جاء تنفيذًا لقرار املجل�ص القت�شادي 
ال�شهر  بداية  العامة،  الأمانة  مبقر  عقد  وال��ذي  والجتماعي 
ال��وزراء  جمل�ص  باإن�شاء  الأردن  مبقرح  رح��ب  وال��ذي  احل��ايل 

العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون التعليم.
�شيما  ل  واأهدافها،  الأردنية  باملبادرة  غزالة  اأبو  واأ�شادت 
واأنها تخرج للنور يف اأ�شعب الظروف التي مير بها العامل ب�شكل 
من  العديد  تواجه  حيث  خا�ص،  ب�شكل  العربية  وال��دول  عام 
الدول العربية اأخطار النزاعات امل�شلحة التي توؤثر علي عملية 
التعليم اإجمال، اإ�شافة اىل جائحة كورونا التي عطلت العملية 

التعليمية يف معظم الدول العربية.

»مسّيرة« أميركية تغير على قياديين 
في القاعدة شمال غرب سوريا

*وكاالت 
ُقتل قياديان "يف ف�شيل مقرب من تنظيم القاعدة" يف غارة 
اإدلب يف �شمال غرب  �شّنتها طائرة اأمركية م�شّرة يف حمافظة 
واجلي�ص  الإن�شان  حلقوق  ال�شوري  املر�شد  اأفاد  ما  وفق  �شوريا، 

الأمركي.
اإّنه قتل قياديًا يف تنظيم القاعدة،  وقال اجلي�ص الأمركي 
يف تاأكيد �شدر بعيد نفي التحالف الذي تقوده الوليات املّتحدة 
�شّد املت�شددين اأن يكون قد �شّن اأّي غارة جوية يف منطقة اإدلب.
املركزية  الع�شكرية  ال��ق��ي��ادة  با�شم  املتحدثة  وق��ال��ت 
الأمركية  "القوات  اإّن  ليني  لني  جوزي  الليفتنانت  الأمركية 
�شّنت غارة ملكافحة الإرهاب بالقرب من اإدلب ب�شوريا ا�شتهدفت 

قياديًا كبرًا يف تنظيم القاعدة".
ال�شخ�ص  اأ�شبنا  لقد  الأولية،  لتقديراتنا  "وفقًا  واأ�شافت 
�شحايا  وقوع  على  موؤ�ّشر  اأي  هناك  ولي�ص  ن�شتهدفه  كّنا  الذي 

مدنيني".
ال�شربة  اأّن  املر�شد  اإع��الن  بعيد  الأمركي  التاأكيد  واأت��ى 
اجلوية ا�شتهدفت �شيارًة على الطريق املوؤّدي من اإدلب اإىل بن�ص، 

يف �شمال �شرق مركز حمافظة اإدلب.
"من  الغارة  يف  ُقتال  اللذين  القياديني  اأحد  اأّن  املر�شد  واأّكد 
اجلن�شية التون�شية" اأما الثاين فهو من اليمن اأو ال�شعودية. اإل 

اأّنه مل يت�شّن له حتديد الف�شيل املت�شدد الذي ينتميان اإليه.
وف�شائل  �شابقًا(  )الن�شرة  ال�شام  حترير  هيئة  وت�شيطر 
معار�شة للنظام اأقل نفوذًا على ن�شف م�شاحة اإدلب وحميطها. 
من  تقريبًا  ن�شفهم  �شخ�ص،  ماليني  ثالثة  املنطقة  وت���وؤوي 

النازحني.
وتتعر�ص هذه الف�شائل لغارات جوية متكررة ي�شّنها اجلي�ص 
الوليات  بقيادة  الدويل  التحالف  عن  ف�شاًل  ورو�شيا،  ال�شوري 

املتحدة.

قبل االنتخابات..فرنسا تستضيف 
مؤتمرا دوليا عن ليبيا في نوفمبر

*وكاالت 
بالده  اإن  دري��ان  لو  اإي��ف  ج��ان  فرن�شا  خارجية  وزي��ر  ق��ال 
�شت�شت�شيف موؤمترا دوليا عن ليبيا يف نوفمرب مع ا�شتعداد ليبيا 

لإجراء انتخابات يف نهاية دي�شمرب.
واإيطاليا  اأملانيا  �شت�شارك  الذي  املوؤمتر  اأن  دريان  لو  واأو�شح 
يف الإعداد له �شيعقد يف 12 نوفمرب بهدف �شمان تنفيذ جدول 

النتخابات الليبية وبحث رحيل املقاتلني الأجانب عن البالد.
على �شعيد اآخر، ف�شل جمل�ص النواب الليبي يف �شحب الثقة 
وقرر  الدبيبة،  احلميد  عبد  برئا�شة  احلالية  احلكومة  من 

ت�شكيل جلنة برملانية للتحقيق مع احلكومة.
من  ع��دد  به  تقدم  طلب  يف  نظر  قد  الليبي  ال��ربمل��ان  وك��ان 
النواب، ل�شحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها 
عبد احلميد الدبيبة، بعد 6 اأ�شهر من توليها ال�شلطة، وذلك يف 
ليبيا  نائبا   45 وكان  البالد.  �شرق  طربق  مبدينة  عامة  جل�شة 
�شحب  اأجل  من  الربملان  لرئا�شة  بطلب  املا�شي  الأ�شبوع  تقدموا 
يف  وردوده��ا  اإجاباتها  اإىل  ال�شتماع  بعد  احلكومة،  من  الثقة 

جل�شة ال�شتجواب التي عقدت قبل اأ�شبوعني.

الرئيس التونسي يقول إنه 
سيغير قانون االنتخابات

*تونس
قال الرئي�ص التون�شي قي�ص �شعيد اإنه �شيقدم قانونا جديدا 
اإجراءات  �شتظل  بينما  انتقالية  قوانني  و�شع  واإنه  لالنتخابات 

الطوارئ �شارية.
)و�شط(  بوزيد  �شيدي  حمافظة  من  خطاب  يف  �شعّيد  وقال 
�شتتوا�شل  ال�شتثنائية  التدابر  "هذه  اإّن   2011 ث��ورة  مهد 
حكومة  رئي�ص  تكليف  و�شيتّم  انتقالية  اأحكام  و�شع  مّت  وقد 
م�شروع  و�شع  و�شيتّم  لإرادتكم  ت�شتجيب  انتقالية  اأحكام  �شمن 

انتخابي جديد".
واأ�شاف �شعيد "مت و�شع اأحكام انتقالية و�شيتم تكليف رئي�ص 
حكومة و�شتكون اأحكام انتقالية ت�شتجيب اإىل اإرادتكم...�شيتم 

و�شع م�شروع قانون انتخابي جديد".
وم�شى يقول "ما اأقوله اليوم هو يف �شلب الد�شتور ول ميكن 
ون�ص  بالد�شتور  انقالب  يكون  وكيف  انقالب،  اإن��ه  يقولوا  اأن 
الد�شتور". ويف كلمته التي األقاها من اأمام مقّر حمافظة �شيدي 
"لي�شمع  التون�شي  الرئي�ص  قال  املواطنني  من  و�شط جمع  بوزيد 
العامل كّله، الأحكام املتعّلقة باحلقوق واحلرّيات التي ن�ّص عليها 
امل�شا�ص  يتّم  ل  اأن  على  عملت  املفعول،  �شارية  �شتبقى  الد�شتور 

باأية حرية".

البرلمان العربي: منتدى البرلمانيات 
العربي يساعد في تمكين المرأة العربية

*القاهرة 
العربي  الربملانيات  منتدى  اإن�شاء  اأن  العربي  الربملان  اأك��د 
ي�شاعد على حتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني ومتكني املراأة العربية 
قوة  لإعطاء  جديدة  موؤ�ش�شية  عمل  واأدوات  اآليات  وا�شتحداث 

الدفع املطلوبة للق�شايا العربية ذات الأولوية.
وال��رب��وي��ة  الجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  رئي�ص  وق��ال��ت 
والثقافية واملراأة وال�شباب بالربملان العربي، الدكتورة م�شتورة 
ميثل  املنتدى  اإن  بالقاهرة  لها  ت�شريح  فى  ال�شمري  عبيد  بنت 
لالحتاد  التابع  الربملانيات  الن�شاء  منتدى  ملحاكاة  فر�شة 

الربملاين الدويل وتعزيز اآليات التعاون معه.
اآلية  ايجاد  على  �شيعمل  املنتدى  اأن  اإىل  ال�شمري  واأ�شارت 
موؤ�ش�شية للتوا�شل بني الربملانيات على م�شتوى املجال�ص الوطنية 
والربملانات العربية مما ي�شهم يف بناء �شبكة للربملانيات العرب .

العربي لحقوق اإلنسان يرفض قرار 
البرلمان األوروبي بشأن اإلمارات

*القاهرة 
اأعرب املر�شد العربي حلقوق الإن�شان التابع للربملان العربي، 
رف�شه التام للقرار الذي اأ�شدره الربملان الأوروبي ب�شاأن حقوق 

الإن�شان يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
واأ�شاف املر�شد العربي حلقوق الإن�شان، اأن ما ت�شمنه قرار 
الربملان الأوروبي من مفردات غر مقبولة، ميثل تدخاًل مرفو�شًا 
يف ال�شوؤون الداخلية لدولة الإمارات، واأنه ل يوجد يف قامو�ص 
العمل الربملاين الدويل ما يخول منظمة برملانية اإقليمية تقييم 

حالة حقوق الإن�شان يف دول تقع خارج نطاقها الإقليمي.
على  كبرًا  اهتمامًا  تويل  العربية  ال��دول  اأن  املر�شد  واأك��د 
امل�شتويات كافة ملف حقوق الإن�شان، حيث اأطلقت خالل الفرة 
على  �شواء  الإن�شان،  حقوق  جمال  يف  رائ��دة  مبادرات  الأخ��رة 
امل�شتوى الوطني اأو على امل�شتوى العربي، مما يجعل لها الريادة 
يف هذا املجال، مقارنة بدول اأخرى ترفع �شعارات حماية حقوق 

الإن�شان، دون اأن ينعك�ص ذلك على اأر�ص الواقع.

االتحاد األوروبي يعتبر معاملة فرنسا 
بصفقة الغواصات مع أستراليا غير مقبولة

*عمان 
دير  ف��ون  اأور���ش��ول  الأوروب��ي��ة،  املفو�شية  رئي�شة  اعتربت 
اأن الطريقة التي مت التعامل بها مع فرن�شا ب�شاأن �شفقة  ليني،  
الأمركية  الأمنية  ال�شراكة  اإط��ار  يف  اأ�شراليا  مع  الغوا�شات 
الأ�شرالية الربيطانية "غر مقبولة". وبح�شب موقع قناة يورو 
نيوز، قالت فون دير يف حديث عرب �شبكة "�شي اإن اإن" الأمركية: 
اأن اأحد اأع�شاء الحتاد الأوروبي جرى التعامل معه بطريقة غر 

مقبولة"، وتابعت: "نريد اأن نعرف ما الذي ح�شل وملاذا؟".

*طرابلس
�شحب  يف  الليبي  النواب  جمل�ص  ف�شل 
عبد  برئا�شة  احلالية  احلكومة  من  الثقة 
جلنة  ت�شكيل  وق���رر  ال��دب��ي��ب��ة،  احل��م��ي��د 

احلكومة. مع  للتحقيق  برملانية 
وك���ان ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي، ق��د ن��ظ��ر يف 
ل�شحب  ال��ن��واب،  من  ع��دد  به  تقدم  طلب 
التي  الوطنية  الوحدة  حكومة  من  الثقة 
 6 ي��ق��وده��ا ع��ب��د احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة، ب��ع��د 
جل�شة  يف  وذلك  ال�شلطة،  توليها  من  اأ�شهر 

البالد. �شرق  طربق  مبدينة  عامة 
الأ�شبوع  تقدموا  ليبيا  نائبا   45 وكان 
اأجل  من  ال��ربمل��ان  لرئا�شة  بطلب  املا�شي 
ال�شتماع  بعد  احلكومة،  من  الثقة  �شحب 
ج��ل�����ش��ة  يف  وردوده�������ا  اإج���اب���ات���ه���ا  اإىل 

اأ�شبوعني. قبل  عقدت  التي  ال�شتجواب 
ب�شحب  ف�شل  ال��ل��ي��ب��ي  ال��ربمل��ان  ول��ك��ن 
 86 ع��ل��ى  ب��احل�����ش��ول  ف�شله  ب��ع��د  ال��ث��ق��ة، 

الليبيني. النواب  من  توقيعا 
ت�شكيل  الليبي  ال��ن��واب  جمل�ص  وق��رر 
جل��ن��ة ب��رمل��ان��ي��ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع ح��ك��وم��ة 
احلميد  عبد  برئا�شة  الوطنية  الوحدة 
منها  م��ل��ف��ات،  ع��دة  بخ�شو�ص  ال��دب��ي��ب��ة، 
ن��ف��اق احل��ك��وم��ي خ��الل ال��ف��رة  اأوج���ه الإ

الأخرة.
عبداهلل  املجل�ص،  با�شم  املتحدث  وقال 
جلنة  بت�شكيل  وج��ه  املجل�ص  اإن  بليحق، 
النتخابية  الدوائر  من  اأخ��رى  برملانية 
النظر  اأج���ل  م��ن  ال��ب��الد  م��ن��اط��ق  جل��م��ي��ع 
ب��ق��ان��ون  اخل���ا����ص   10 رق����م  ق���ان���ون  يف 
مقرح  لتقدمي  ال��ن��واب،  جمل�ص  انتخاب 
ال�شتعانة  ولها  له،  الالزمة  بالتعديالت 

والد�شتورية. الت�شريعية  باللجنة 
الدبيبة  دافع  ال�شتجواب،  جل�شة  ويف 
يف  تعمل  ن��ه��ا  اإ ق��ائ��ال  حكومته  اأداء  ع��ن 
اعتماد  ع��دة  منها  ك��ث��رة،  �شعوبات  ظ��ل 
عن  حتدث  كما  العامة،  امليزانية  م�شروع 
ال�شحة  مثل  قطاعات  يف  بذلتها  ج��ه��ود 

والكهرباء.
مهمة  م��ل��ف��ات  ع��ل��ى  ال��دب��ي��ب��ة  وع���رج 
الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  توحيد  منها  اأخرى 
اإىل  بعد  دف��اع  وزي��ر  ت�شمية  ع��دم  معلال 
توافق بني اجلميع"  اإىل  التو�شل  "�شعوبة 
ق��ط��اع  اإىل  ت��ط��رق  ك��م��ا  ال�����ش��اأن،  ه���ذا  يف 
خطة  وط���رح  ت��ط��وي��ره،  وج��ه��ود  ال��ن��ف��ط 
التنموية". "امل�شروعات  من  عدد  لتنفيذ 

اإىل  ان���ت���ق���ادات  ن����واب  وج���ه  ح���ني  يف 
م�شاألة  بذلك  خمت�شني  احل��ك��وم��ة،  اأداء 

واأي�شا  امليزانية،  خارج  احلكومي  الإنفاق 
���ش�����ش��ات،  ع���دم اإمت����ام م��ل��ف ت��وح��ي��د امل��وؤ
وع��دم  املركزية  يف  التو�شع  اإىل  اإ�شافة 
ووكالء  للنواب  الالزمة  ال�شلطات  اإتاحة 

الوزارات.
الدفاع،  وزارة  ملف  عن  نواب  وحتدث 
ف���راد  م��ن��ت��ق��دي��ن ع���دم ���ش��رف م��رت��ب��ات اأ
يوليو  ل�شهري  الليبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����ص 
الدبيبة  اتهموا  كما  املا�شيني،  واأغ�شط�ص 
مع  دبلوما�شية"  "اأزمة  يف  ب��ال��ت�����ش��ب��ب 

. ن�ص تو
ق�شوط  حممد  ال�شيا�شي  الباحث  ويرى 
الثقة  �شحب  مل�شاألة  ي�شمح  ل  الوقت  اأن 
"ين�شف"  قد  الأمر  لأن  الآن،  احلكومة  من 
النتخابات  اإىل  بالو�شول  ال�شعب  م��ال  اآ
املمكن  ومن  املقبل،  دي�شمرب   24 يف  املقررة 

جمددا. النق�شام  مربع  اإىل  العودة 
ال�شلطة  تعمل  اأن  ق�����ش��وط،  واق���رح 
"ت�شريف  كحكومة  ح��ال��ي��ا  التنفيذية 
ث��الث��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  وذل���ك  ف��ق��ط،  اأعمال" 
ول��ه��ا اإج����راء الن��ت��خ��اب��ات يف  اأ ه����داف  اأ
م���ام  اأ ي�����ش��ا ق��ط��ع ال��ط��ري��ق  م��وع��ده��ا، واأ
اإط��ال��ة  و  اأ احل��ك��وم��ة  ل��ت��ل��ك  ال��ت��م��دي��د 

. ئها بقا

*القاهرة 
تزامنا  امل�شرية  ال�شحة  وزارة  ت��در���ص 
لتطعيم  الجت��اه  باملدار�ص  الدرا�شة  بدء  مع 
تطعيمهم  ول��ك��ن  ك���ورون���ا،  ب��ل��ق��اح  الأط���ف���ال 
اأول��وي��ات  و�شع  و�شيتم  ع��ام  ب�شكل  يكون  لن 
لوزارة  الر�شمي  املتحّدث  بح�شب  لتطعيمهم، 

ال�شحة، خالد جماهد.
من  مليون   2.4 تطعيم  م�شر  واأع��ل��ن��ت 
نحو  وباق  للدولة،  الإداري  باجلهاز  العاملني 
اأي��ام،  خ��الل  تطعيمهم  �شيتم  اآخرين  مليون 
الربية  وزارة  يف  العاملني  تطعيم  جانب  اإىل 
وال��ت��ع��ل��ي��م، اإ���ش��اف��ة ل��ت��وف��ر م��ل��ي��ون جرعة 
وزارة  يف  والعاملني  اجلامعات  طالب  لتطعيم 
تطعيمهم  ينتهي  بحيث  ال��ع��ايل،  التعليم 
ال�شيف  وحتى  املقبل.  اأكتوبر   9 ي��وم  قبل 
املا�شي، كان كل الأطفال تقريبا يف مناأى عن 
لكن  العامل،  اجتاحت  التي  كورونا  جائحة 
العدوى  �شديد  "دلتا"  متحور  مع  تغر  الأم��ر 
الدكتور  وق���ال  الأط���ف���ال.  فئة  يف  خا�شة 
اإن  الأط��ف��ال،  طب  ا�شت�شاري  �شبيب،  حممد 
 18 من  اأكر  هم  ملن  كان  البداية  يف  التطعيم 
يف  حاليا  تفكر  الأب��ح��اث  ب��داأت  ولكن  عاما، 
تطعيم الأطفال من �شن 12 عاما ل� 18، وا�شفا 

اخلطوة ب�"اجليدة".

خا�شة  ت�شريحات  يف  �شبيب،  وت��وّق��ع 
"التطعيمات  تكون  اأْن  عربية،  نيوز  ل��شكاي 
التطعيمات �شد  واأن  اآمنة، خا�شة  ال�شن  لهذا 
وحتى  الطفل  ولدة  منذ  الأخ��رى  الأمرا�ص 
التطعيم  اأن  واأو�شح  اأي�شا".  اآمنة  حمدد  �شّن 
دلتا،  ف��رو���ص  م��ن  حماية  باملئة   70 مينح 
م�شرا  للم�شاعفات،  تقليله  اإىل  بالإ�شافة 
�شريحة كبرة  الأطفال، وهم  اأّن تطعيم  اإىل 
ل�"مناعة  م�شر  �شت�شل  امل�شري،  املجتمع  من 
القطيع" و�شي�شبح الفرو�ص ك�"نزلت الربد".

الناقل  عليه  ُي��ط��ل��ق  "الطفل  وت��اب��ع: 
حمله  ميكن  واأّن��ه  ًة  خا�شّ للعدوى،  ال�شامت 
نزلة  اأّنها  الأمهات  اأو  الآباء  ويظن  للفرو�ص 
برد طبيعية، تزامًنا مع بدء الدرا�شة وا�شًفا 

الأمر ب�"اخلطر" يف هذه احلالة.
عام  ب�شكل  التطعيمات  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
لأن  لالأطفال،  اآمنة  اأنها  الدرا�شات  �شتظهر 
تلك  توجد  ولن  واح��دة،  التطعيمات  طريقة 
الأط��ف��ال  تّلقي  م��ن  ُتخيف  ال��ت��ي  اخل��ط��ورة 
للتطعيمات، مو�شحا اأّنه يف فرة ق�شرة �شيتم 

تطبيقها يف م�شر.
"اإذا كان التطعيم لعمر من  و�شدد على اأن 
ة مع وجود  12 ل� 18 فيجب الإ�شراع بها خا�شّ
دول متنح التطعيم لالأطفال يف هذا العمر دون 

حدوث م�شاعفات اأو م�شاكل، موؤكًدا اأّنه �شيقلل 
ن�شبة الإ�شابة.

 12 من  الأ�شغر  ب�"ال�شن  حديثه  وختم 
عاما، فمن املف�شل انتظار التطعيمات"، موؤكدا 
اأّن تفكر م�شر يف هذه اخلطوة �شتحدث فارقا 

كبرا تزامنا مع دخول املدار�ص واجلامعات.
وائ��ل  ال��دك��ت��ور  ي�شر  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
كله  ال��ع��امل  اإن  ال��وب��ائ��ي��ات،  خبر  ���ش��ف��وت، 
واأ�شحاب  ال�شن  كبار  بعد تطعيم  اإّنه  بيحاول 
الأمرا�ص املزمنة، والفئات الطبّية، اإنه يو�شع 
مو�شوع التطعيم الأطفال، وخا�شة مع دخول 

املدار�ص بالتاأكيد.
وو�شف يف ت�شريحات خا�شة ملوقع �شكاي 
الأطفال  لتطعيم  م�شر  درا�شة  عربية  نيوز 
بالتزامن  اأّن��ه  اإىل  م�شرا  اجلّيد"  ب�"ال�شيء 
العامل حاليا  الذي يت�شّر�ص يف  مع حمور دلتا 
العامل  يدفع  الأط��ف��ال،  خ�شو�شا  وي�شتهدف 
للتفكر يف تطعيم الأطفال، ولي�ص م�شر فقط.

واأو�شح اأّن الدرا�شات توؤكد �شرورة تطعيم 
الأطفال من �شن 12 ل� 18 عاما، ولي�ص اأقل من 
الأبحاث  درا�شة  اإىل �شرورة  بالإ�شافة  ذلك، 
درا�شة متاأنية لتو�شيح تاأثرها على الأطفال، 
خا�شة واأّن متحّور دلتا ي�شيب الأطفال ب�شكل 

خا�ص.

الدبيبة ينجو من »سحب الثقة«.. 
والبرلمان يشكل لجنة تحقيق

مصر تدرس تطعيم \»الناقل 
الصامت« ضد كورونا
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*وكاالت
ملعان،  الفني  املدير  �شالح  ديان  اأكد 
�شبيل  يف  يقاتل  ي���زال  م��ا  فريقه  اأن 
اإجناز مهمة الثبات يف دوري املحرفني 

الأردين لكرة القدم.
واأج���رى ك���ووورة ح���وارًا م��ع دي��ان، 
بطولة  يف  الإث���ارة  اأن  عن  فيه  ك�شف 
وفنية،  نقطية  تبدو  املحرفني  دوري 
الأمتار  يف  �شُتحدد  البطل  هوية  واأن 

الأخرة، فاإىل ن�ص احلوار:
يف  ال�شلط  مع  مباراتكم  تاأجيل  هل 
كاأ�ص الأردن ي�شب يف �شالح فريق معان؟

ال��ذي  التاأجيل  ق��رار  تاأكيد  بكل 
كاأ�ص  يف  ال�شلط  م�شاركة  ب�شبب  مت 
�شالح فريق  الآ�شيوي، �شب يف  الحتاد 
بطولة  على  للركيز  ي�شعى  الذي  معان 
ولي�ص  الأه����م،  ال��درج��ة  يف  ال����دوري 

فر�شة  منحنا  املباراة  تاأجيل  الكاأ�ص. 
املقبلة  للمباريات  مثايل  ب�شكل  للتفرغ 
لعبينا  يجنب  مما  ال��دوري،  بطولة  يف 

عامل الإرهاق.
معان يف الإياب اأف�شل من الذهاب.. 

ملاذا؟
ي��ت�����ش��اع��د  الأداء  هلل،  احل���م���د 
يحققه  مب���ا  ف��خ��ر  وك��ل��ن��ا  ت��دري��ج��ي��ًا، 
ال��دوري،  بطولة  يف  الأبطال  الالعبون 
الفريق وب�شبب الظروف املالية ال�شعبة 
من  فقط  اأي��ام  خم�شة  قبل  ت�شكيله  مت 
لول  ذل��ك  وم��ع  ال���درع،  بطولة  انطالق 
ال��ف��ن��ي��ة لرمبا  ب��ع�����ص الأخ���ط���اء غ��ر 

ح�شدنا نقاطا اأكر.
هل تخ�شون الهبوط؟

من  نخ�شى  اأ���ش��ده��ا،  على  املناف�شة 
متقاربة  النقطية  فالفوارق  الهبوط، 
بني فرق القاع، لكننا �شنجتهد يف �شبيل 
من  واأ�شعب  اأه��م  �شيكون  ال��ذي  الثبات 
امل�شابقة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  اإجن����از 
بها  مر  التي  ال�شعبة  للظروف  ا�شتنادًا 

الفريق.
 4 اآخ�����ر  يف  ال���ف���ري���ق  ي��خ�����ش��ر  مل 

مباريات.. ماذا يعني لكم هذا؟
لدى  الدفاعية  املنظومة  اأن  يعني 
عليها  نركز  نحن  تطورت،  معان  فريق 

نلعب  حيث  ال��ن��ق��اط،  ح�شد  يف  ك��ث��رًا 
بواقعية و�شمن اإمكاناتنا.

حققتم نتائج مميزة اأبرزها التعادل 
التوايل..  على  والوحدات  الفي�شلي  مع 

هل توقعتم ذلك؟
املنطق يقول اإن التعادل مع الفي�شلي 
والوحدات �شعب يف ظل الفوارق الفنية 
بقدرات  ثقة  على  كنت  لكني  واملالية، 

الالعبني.
يف م��ب��اراة ال��وح��دات حت��دي��دًا كنا 
للتقدم  ا�شطر  فمناف�شنا  للفوز،  اأق��رب 
وراءه  وت����رك  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ع���ن  ب��ح��ث��ًا 
ل�شتثمارها،  ن�شعى  كنا  �شا�شعة  م�شافات 
رمبا مل ت�شعفنا خربة الالعبني يف ح�شد 

النقاط الثالث.
يف  املقبلة  للمباراة  تنظرون  كيف 

الدوري اأمام اجلزيرة؟
بالن�شبة  ج��دًا  مهمة  امل��ب��اراة  ه��ذه 
الفوز  اأج��ل  من  �شنقاتل  معان،  لفريق 
قطع  ب��ه��دف  ال��ث��الث  ال��ن��ق��اط  وح�شد 
دوري  يف  ال��ث��ب��ات  نحو  ج��ي��دة  م�شافة 

املحرفني.
كيف هي العالقة بينكم وبني اجلهاز 

التدريبي؟
عالقة حمبة واحرام، فثمة تناغم 
الفتاح  عبد  ح�شن  م�شاعدي  وبني  بيني 
و���ش��امل ال��ق��را وم���درب ح��را���ص املرمى 

رجل  قلب  على  ونعمل  ال�شناق،  ف��ادي 
جماهر  تطلعات  حتقيق  بهدف  واح��د 
جديد  ملو�شم  الفريق  يف  بالثبات  معان 

يف الدوري.
جتاه  بواجبها  معان  اإدارة  تقوم  هل 

فريق كرة القدم؟
القبعات،  له  يرفع  الإدارة  جمل�ص 
توفر  اأجل  من  ال�شخر  يف  ينحت  حيث 

م�شتلزمات النجاح اأمام الفريق.
ك��ي��ف ت��ق��ي��م امل��ن��اف�����ش��ة ع��ل��ى لقب 

الدوري؟
اأ�شبحت حم�شورة بن�شبة كبرة بني 
هوية  اأن  واأعتقد  والرمثا،  ال��وح��دات 
البطل قد تظهر يف اجلولة قبل الأخرة 

من عمر امل�شابقة.
مثرة  املو�شم  ه��ذا  ال���دوري  بطولة 
نقطيًا، وثمة بع�ص اللقاءات التي �شهدت 
م�شتويات فنية عالية ت�شتحق الإ�شادة.

من هم الالعبني الذين برزوا ب�شكل 
لفت يف بطولة الدوري؟

"�شرارة" فهو لعب  حممد اأبو زريق 
مميز للغاية، كذلك فاإن حمزة الدردور 
نغفل  ول  ملفت،  ب�شكل  وهجه  ا�شتعاد 
عن يزن النعيمات مهاجم �شحاب والذي 
ظل  يف  "الزنربك"  لقب  عليه  اأط��ل��ق 
اأثناء  وامل�شتمرة  ال�شريعة  حتركاته 

املباراة.

*وكاالت
ال�شعودي �شربة  الهالل  نادي   تلقى 
م��وج��ع��ة، ح��ي��ث اأك�����دت ال��ف��ح��و���ش��ات 
كاريلو  الفريق  جنمي  لها  خ�شع  التي 
والدو�شري عن غيابهما عن املالعب ملدة 
�شهر. واأعلن نادي الهالل اأن الفحو�شات 
اآندريه  البرويف  جنمه  لها  خ�شع  التي 
اأ�شفل  يف  لإ�شابة  تعر�شه  اأثبت  كاريلو، 

كاريلو  يخ�شع  اأن  امل��ق��رر  وم��ن  الظهر، 
لربنامج وعالج تاأهيلي ملدة �شهر.

عن  ال��دو���ش��ري  ���ش��امل  �شيغيب  كما 
امل��الع��ب مل���دة ت����راوح م��ا ب��ني 3 اإىل 
لربنامج  خ�شوعه  ب�شبب  اأ���ش��اب��ي��ع،   4

تاأهيلي، اإثر اإ�شابته يف مف�شل القدم.
اأج��راه��ا  التي  التدريبات  و�شهدت 
قائد  م�شاركة  ال��ي��وم،  م�شاء  الزعيم 

لعودته  ا�شتعدادا  الفرج  �شلمان  الفريق 
بعد  ال��ف��ري��ق  م��ع  بانتظام  للم�شاركة 

الإ�شابة التي تعر�ص لها موؤخرًا.
ويحتل الهالل املركز الثاين بجدول 
بن  حممد  الأم���ر  ك��اأ���ص  دوري  ترتيب 
�شلمان للمحرفني، بر�شيد ع�شر نقاط، 
خ��ل��ف احت����اد ج���دة امل��ت�����ش��در ب��ف��ارق 

نقطتني.

*وكاالت
والأخالق،  الن�شباط  جلنة  اأعلنت 
عن  ال��ق��دم،   لكرة  ال�شعودي  ب��الحت��اد 
ري��ال  األ��ف   150 مببلغ  الن�شر  تغرمي 
اأكر  برمي  جمهوره  قيام  ب�شبب  ،وذلك 
ال�شوط  خ��الل  م��ي��اه  علبة   )50( م��ن 
الثاين من املباراة اأمام الحتاد، واإ�شابة 
يف  ورد  مل��ا  وف��ق��ًا  املناف�ص  لع��ب��ي  اأح���د 

تقرير مراقب املباراة.
بحرمانه  الن�شر  اللجنة  هددت  كما 
من اللعب يف مر�شول بارك يف حال تكرر 
رمي زجاجات املياه يف املباريات القادمة، 
وفقًا  لال�شتئناف  قابال  القرار  ويعترب 
الن�شباط  لئحة  من   )139( للمادة 

والأخالق. واألزمت اللجنة نادي الن�شر 
تاأخر  ب�شبب  ري��ال،  اآلف  ع�شرة  بدفع 
اأر�شية  اإىل  الدخول  يف  الفريق  لعبي 
امللعب مما اأدى اإىل تاأخر بداية ال�شوط 
تقرير  يف  ورد  مل��ا  وف��ق��ًا  وذل��ك  ال��ث��اين، 

مراقب املباراة.
الحت��اد  ن��ادي  اللجنة  غرمت  كما 
و�شتون  خم�شة  ق��دره��ا  غ��رام��ة  ب��دف��ع 
جمهوره  قيام  ب�شبب  وذل��ك  ري��ال،  األ��ف 
مياه  علبة   )15( عدده  يفوق  ما  برمي 
جتاه اأر�شية امللعب، وذلك وفقًا ملا ورد يف 

تقرير مراقب املباراة.
تكرار  من  الحت��اد  اللجنة  وح��ذرت 
اأع��اله،  اإليها  امل�شار  للمخالفة  جمهوره 

اإعادة  حال  يف  العقوبة  ت�شديد  و�شيتم 
ارت��ك��اب��ه��ا وف��ق��ًا ل��الئ��ح��ة الن�����ش��ب��اط 
امل�شرف  اللجنة  واأل��زم��ت  والأخ����الق. 
ال��ه��الل،  ب��ن��ادي  الأول  للفريق  ال��ع��ام 
غرامة  بدفع  املغربي،  اإبراهيم  خالد 
وذلك  ريال،  األف  ع�شرون  قدرها  مالية 
ب�شبب دخوله اإىل غرفة تبديل املالب�ص 
املباراة  انتهاء  بعد  بالفريق  اخلا�شة 
وهو غر م�شجل �شمن قائمة امل�شرح لهم 

بالدخول اىل غرفة تبديل املالب�ص.
ولنف�ص ال�شبب غرمت اللجنة املدير 
التنفيذي لكرة القدم بنادي اأبها تركي 
مالية  غرامة  بدفع  امل�شعان  عبداهلل 

قدرها ع�شرون األف ريال.

*وكاالت
م�شاء  ملثله،  بهدف  غرناطة  وم�شيفه  بر�شلونة  تعادل 
اجلولة  مناف�شات  �شمن  نو"  "كامب  ملعب  على  الإث��ن��ني، 

الليجا. من  اخلام�شة 
تعادل  بينما   ،2 الدقيقة  يف  لغرناطة  دوارت��ي  �شجل 

الدقيقة )1+90(. اأراوخو يف  رونالد  لرب�شلونة 
يف  نقاط   8 اإىل  ر�شيده  بر�شلونة  رف��ع  التعادل  وبهذا 
ر�شيده  غرناطة  رفع  بينما  الرتيب،  بجدول  ال�شابع  املركز 

اإىل 3 نقاط يف املركز 17.
افتتح  حيث  ك��ب��رة،  مب��ف��اج��اأة  امل��ب��اراة،  غرناطة  ب��داأ 
كرة  تلقى  حيث   ،2 الدقيقة  يف  لل�شيوف،  الت�شجيل  دوارتي 
راأ�شية  كرة  و�شدد  املنطقة،  داخل  اإ�شكوديرو  من  عر�شية 

البار�شا. حار�ص  �شتيجن  تر  ميني  اأ�شفل 
الهدف  ُي�شيف  اأن  غرناطة،  مهاجم  مولينا  خورخي  وكاد 
داخل  عر�شية  ك��رة  تلقى  حيث   ،12 الدقيقة  يف  الثاين 

�شتيجن. اأعلى مرمى تر  املنطقة، و�شدد كرة قوية مرت 
من  بت�شديدة   ،18 الدقيقة  يف  لرب�شلونة  رد  اأول  وجاء 
ملرمى  الأفقية  العار�شة  يف  ارتطمت  التي  روبرتو  �شرجي 

غرناطة.
قوية  ت�شديدة  بر�شلونة،  مهاجم  ديباي  ممفي�ص  واأر�شل 
يف  غرناطة  مرمى  حار�ص  ماك�شيميانو  مرمى  اأعلى  م��رت 

.24 الدقيقة 
نف�شه  على  وحتامل  ع�شلية،  اآلم  من  بالدي  وا�شتكى 
رونالد  لُيقرر  ال�شمود،  يف  ف�شل  لكنه  اللعب،  ل�شتكمال 
باأو�شكار  والدفع  ا�شتبداله  للبلوجرانا  الفني  املدير  كومان 

.42 الدقيقة  مينجويزا بدل منه، يف 
خارج  من  قوية  ت�شديدة  غرناطة  لعب  مون�شو  واأر�شل 
يف  بر�شلونة  مرمى  حار�ص  �شتيجن  تر  لها  ت�شدى  املنطقة، 

.43 الدقيقة 
هدف  ي�شجل  اأن  بر�شلونة،  مدافع  اأراوخ��و  رونالد  وكاد 
داخل  راأ�شية  بكرة   ،45 الدقيقة  يف  لرب�شلونة  التعادل 
مرمى  ح��ار���ص  ماك�شيميانو  لها  ت�شدى  اجل���زاء،  منطقة 

غرناطة.
حدود  على  من  قوية،  كرة  بو�شكيت�ص  �شرجيو  و�شوب 
غرناطة،  مل��رم��ى  الأي�����ش��ر  ال��ق��ائ��م  بجانب  م��رت  املنطقة، 
�شافرة  امل��ب��اراة  حكم  ُيطلق  اأن  قبل  الأخ��رة،  الثواين  يف 
بهدف  غرناطة  بتقدم  الأول،  ال�شوط  انتهى  حيث  النهاية، 

دون رد.
حماولته  بر�شلونة  وا�شل  الثاين،  ال�شوط  بداية  ومع 
عر�شية  كرة  اأراوخ��و  رونالد  تلقى  حيث  التعادل،  لإدراك 
القائم  بجانب  مرت  راأ�شية  كرة  و�شدد  الأمي��ن  الطرف  من 

.56 الدقيقة  الأي�شر يف 
حماولته  يف  بر�شلونة،  مهاجم  ديباي  ممفي�ص  وا�شتمر 
املنطقة  داخ��ل  بت�شديدة  للبلوجرانا،  التعادل  لت�شجيل 
اأخرى �شعيفة بني  لُي�شدد كرة  ارتطمت بالدفاع وارتدت له 

.58 يدي حار�ص غرناطة يف الدقيقة 
يف  لرب�شلونة  مبا�شرة  حرة  ركلة  املباراة  حكم  واحت�شب 
اأحد  بيد  وا�شطدمت  ديباي  ممفي�ص  نفذها   ،72 الدقيقة 
ركلة  باحت�شاب  البلوجرانا  مدافعي غرناطة، وطالب لعبو 

اللعب. اأ�شار ل�شتمرار  املباراة  لكن حكم  جزاء، 
الأمي��ن،  ال��ط��رف  م��ن  قوية  ك��رة  بيكيه  ج��رارد  و���ش��دد 
اإىل  يده  بقب�شة  الكرة  حول  الذي  غرناطة  حار�ص  باغتت 

.78 الدقيقة  الركنية يف 
واأ�شاع لوك دي يوجن مهاجم بر�شلونة، فر�شتني لإدراك 

�شديدة. بغرابة  اأ�شاعهما  راأ�شيتني،  كرتني  من  التعادل 
يف  جزاء  ركلة  على  باحل�شول  بر�شلونة  لعبو  وطالب 
جزاء  منطقة  يف  اأراوخو  رونالد  �شقوط  اإثر   ،88 الدقيقة 

اللعب. ل�شتكمال  اأ�شار  املباراة  حكم  لكن  غرناطة، 
لرب�شلونة  ال��ت��ع��ادل  ه��دف  اأراوخ���و  رون��ال��د  واقتن�ص 
من  هروبه  م�شتغال  قوية  راأ�شية  بكرة   ،90 الدقيقة  يف 
هزمية  اأول  من  البلوجرانا  لينقذ  غرناطة،  دفاع  رقابة 

الليجا. يف 

مهام آسيوية للحكام 
والمقيمين بدوري أبطال آسيا

*وكاالت
املنتخب  لع��ب  مع  ال�شلة،  لكرة  ال�شعودي  الهالل  ن��ادي  تعاقد 

الوطني ها�شم عبا�ص.
ال�شعودي  الفريق  بتدريبات  لاللتحاق  عبا�ص  الالعب  وي�شتعد 

خالل الأيام املقبلة بعد اأن اأكمل توقيع التفاق.
النادي  مع  جديدة  اإجن���ازات  لتحقيق  يتطلع  اأن��ه  عبا�ص  واأك��د 
ال�شعودي العريق، بالإ�شافة ل�شتمرار اإجنازاته مع املنتخب الوطني.

*وكاالت
مت�شابقا   32 م�شاركة  عن  ال�شيارات  لريا�شة  الأردن��ي��ة  اأعلنت 
يقام  ال��ذي  الثاين  الرباعي  الدفع  �شباق  يف  وفل�شطني  الأردن  من 
لريا�شة  الأردنية  من  بتنظيم  غمدان،  متنزه  يف  املقبل  اجلمعة  يوم 

ال�شيارات، وبدعم من زين الأردن.
الأوىل  اجلولة  من  ال�شباق  يتكون  التكميلية،  للتعليمات  ووفقا 
يوم  وتقام  نتيجة،   15 لأف�شل  واجلولة  كافة،  للم�شاركني  التاأهيلية 
الت�شابق  اأرق���ام  وت��وزي��ع  الإداري  التدقيق  عملية  املقبل  الأرب��ع��اء 
الفني  الفح�ص  اإىل  ا�شافة  امللكي،  ال�شيارات  نادي  يف  امل�شار  وخمطط 
لل�شيارات يف املكان نف�شه، ومن ثم �شيتدرب امل�شاركون يف ال�شباق �شرا 

على الأقدام يوم اخلمي�ص املقبل.

*وكاالت
اأبدى اأحمد ح�شام "ميدو"، جنم منتخب م�شر الأ�شبق؛ ا�شتغرابه 
ل�شفوف  الركي  �شراي  جالطة  مهاجم  حممد  م�شطفى  ان�شمام  من 

الفراعنة رغم اأزمته مع ح�شام البدري مدرب املنتخب ال�شابق.
اأنه ي�شتنكر �شم م�شطفى حممد بعد  النهار  واأكد ميدو عرب قناة 
للمنتخب، بعد  ال�شابق  الفني  املدير  البدري،  ما بدر منه جتاه ح�شام 
بالتعادل  انتهى  والذي   2022 العامل  كاأ�ص  ت�شفيات  يف  اجلابون  لقاء 

بنتيجة 1-1.
اأ�شدق قرار �شم م�شطفى حممد لقائمة منتخب  "ل  وقال ميدو: 
جتاه  والب�شق  للمدرب،  ال�شباب  بتوجيه  قام  بعدما  اأخرى  مرة  م�شر 

ح�شام البدري، واملو�شوع ل يتعلق باأي جوانب فنية."
وك�شف عن �شكوى املدرب الربتغايل كارلو�ص كرو�ص املدير الفني 
لعبني  وجود  وعدم  الأمي��ن  الظهر  مركز  من  م�شر  ملنتخب  اجلديد 

اأ�شحاب م�شتوى عال يف هذا املركز.
مع  التعادل  بعد  البدري  اإقالة  عقب  م�شر  تدريب  كرو�ص  وتوىل 

اجلابون.

*وكاالت
بيب  تلقاها  ن�شيحة  ع��ن  اأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
جوارديول، عندما كان مدرًبا لرب�شلونة، من األيخاندرو �شابيال، املدير 

الفني ال�شابق ملنتخب الأرجنتني، ب�شاأن ليونيل مي�شي.
�شان  لباري�ص  الفني  املدير  بوكيتينو،  ماوري�شيو  ق��رار  وت�شبب 
اأوملبيك  مواجهة  نهاية  من  �شاعة  ربع  قبل  مي�شي  بتبديل  جرمان، 

ليون، اأم�ص الأحد، يف حالة غ�شب عارمة للربغوث الأرجنتيني.
وبح�شب �شحيفة "اأوليه" الأرجنتينية، فقد وجه �شابيال ن�شيحة 
جلوارديول، عندما كانا يدربان مي�شي يف الأرجنتيني وبر�شلونة عام 

.2012
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأنه يف 5 مار�ص/ اآذار من عام 2012، وجه 
ن�شخة  اأف�شل  على  احل�شول  كيفية  حول  جلوارديول  ن�شيحة  �شابيال 

من مي�شي، وقد عمل املدرب الإ�شباين بها اإذ اأدار جنمه بذكاء.
وقال �شابيال يف ن�شيحته جلوارديول: "عليك اأن تتحدث قلياًل اإىل 

ليو، وحتميه يف الفريق، وت�شتمع جيًدا ملا يقوله ويفعله".
"ل تن�شى اأنه ل يجب عليك اإخراجه من امللعب اأبًدا، ول  وتابع: 

حتى يف نهاية املباراة، من اأجل تلقي حتية اجلماهر".

*وكاالت
تبديل  وراء  احلقيقي  ال�شبب  عن  اإ�شباين،  �شحفي  تقرير  ك�شف 
الأرجنتيني ليونيل مي�شي، جنم باري�ص �شان جرمان، يف لقاء اأوملبيك 
مواجهة فريقه  نهاية  من  �شاعة  ربع  مي�شي قبل  تبديل  واأثار  ليون.  
الذي  الأرجنتيني  الربغوث  غ�شب  الأح��د،  اأم�ص  ليون،  اأوملبيك  اأمام 

رف�ص م�شافحة مدربه ماوري�شيو بوكيتينو خالل خروجه.
ال�شبب  ف��اإن  الإ�شبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  �شحيفة  وبح�شب 
احلقيقي الذي دفع بوكيتينو لتبديل مي�شي، هو اأن النجم الأرجنتيني 

بدا واأنه ي�شعر باآلم يف ركبته الي�شرى.
على  يده  ليو  و�شع  املباراة،  �شر  خالل  اأن��ه  ال�شحيفة،  واأ�شافت 
ركبته، رغم اأن الآلم مل تبد قوية، وهو ما ف�شره بوكيتينو يف املوؤمتر 
ق��راًرا  "اتخذنا  قائاًل:  مي�شي،  تبديل  بوكيتينو  وف�شر  ال�شحفي. 

باإخراج مي�شي لتجنب اإ�شابة حمتملة".
واأ�شاف: "لدينا مباريات مهمة قادمة وعلينا حمايته، اإنها قرارات 
الالعبني  من  العديد  لدينا  اأن  يعلم  اجلميع  الفريق،  ل�شالح  نتخذها 
الرائعني، وعلينا اتخاذ القرارات التي يف بع�ص الأحيان ميكن اأن تكون 

جذابة والبع�ص الآخر اأقل قليال".

*وكاالت
على  ف��وزه  عقب  الإي��ط��ايل  ال��دوري  �شدارة  نابويل  فريق  انتزع 
م�شيفه اأودينيزي 4-0 خالل املباراة التي جمعتهما م�شاء الثنني يف 

اجلولة الرابعة من امل�شابقة.
وكاليدو  رحماين  واأمر  اأو�شيمني  فيكتور  نابويل  اأهداف  و�شجل 
على  و84  و52  و35   24 الدقائق  يف  ل��وزان��و  وهرفينج  كوليبايل 

الرتيب.
بفارق  الرتيب،  �شدارة  يف  نقطة   12 اإىل  ر�شيده  نابويل  ورف��ع 

نقطتني اأمام اإنر ميالن وميالن.
يف املقابل، توقف ر�شيد اأودينيزي عند 7 نقاط يف املركز ال�شابع.

هيئة الرواد تهنئ بإنجاز نشامى 
ونشميات بارالمبيك طوكيو

*وكاالت
قدمت هيئة رواد احلركة الريا�شية وال�شبابية الأردنية التهاين 
اإىل اللجنة الباراملبية الأردنية بالإجناز الذي حققته مب�شاركتها يف 
الن�شخة ال� 16 من دورة الألعاب الباراملبية "باراملبيك طوكيو 2020".
اأبو  جميل  حممد  برئا�شة  الهيئة  وف��د  زي��ارة  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
ومقر  املعوقني  لريا�شة  زيد  بن  رعد  الأمر  �شمو  جممع  اإىل  الطيب، 
اللجنة الباراملبية، ولقائهم رئي�ص اللجنة الباراملبية الدكتور ح�شني 
اأبو الرز، ونائب رئي�ص اللجنة �شليمان الرو�شان، واأمني عام اللجنة مها 

الربغوثي.
وقال اأبو الطيب اإن الإجناز الذي حتقق هو اإجناز تاريخي، وي�شكل 

منعطفا اإيجابيا يف م�شرة اللجنة الباراملبية.
واأكد اأن هيئة الرواد فخورة مبا حتقق يف باراملبيك طوكيو، واأنها 

ت�شع اإمكاناتها بت�شرف اللجنة الباراملبية لتعزيز هذا الإجناز.
من جهته، عرب اأبو الرز والرو�شان والربغوثي عن تقديرهم ملبادرة 
اإجنازات  اإبراز  يف  الهيئة  تبذلها  التي  الكبرة  وللجهود  الرواد  هيئة 
وت�شحيات رواد احلركة الريا�شية وال�شبابية والأوملبية والباراملبية.

*وكاالت
وطنيني  مب�شاعدين  الن�شر  بنادي  القدم  ك��رة  اإدارة  ا�شتعانت 
حل  ال��ذي  مار�شيلو  املوؤقت  الربازيلي  للمدرب  الفني  اجلهاز  لإكمال 

بديال للربازيلي املقال مانو مينيز.
في�شل  الوطني  املدرب  لياقيا  الإثنني  م�شاء  تدريب  على  واأ�شرف 
ماجد  الوطني  املدرب  احلرا�ص  تدريب  على  اأ�شرف  بينما  ال�شقراوي، 

الغامن الذي �شبق وعمل مع اجلهاز التدريبي للكرواتي اآلن هورفات.
وكان الفريق قد وا�شل تدريباته حتت اإ�شراف الربازيلي مار�شيلو، 
مر�شول  ملعب  على  املقبل  اخلمي�ص  ي��وم  الباطن  مل��ب��اراة  ا�شتعدادا 
�شلمان  بن  حممد  الأم��ر  كاأ�ص  ل��دوري  ال�شاد�شة  اجلولة  �شمن  بارك 

للمحرفني.
�شملت  تكتيكية  ح�شة  ثم  اللياقية  اجلوانب  على  امل��درب  ورك��ز 
الت�شديد على مرمى �شغر، وبعدها مناورة على كامل امللعب مب�شاركة 

جميع الالعبني با�شتثناء ان�شيلمو الذي خ�شع جلل�شات عالجية .
ويحتل الن�شر املركز الثامن بر�شيد 6 نقاط من فوزين وخ�شارتني 

مع وجود مباراة موؤجلة له اأمام الطائي.

النصر يستعين بمساعدين 
وطنيين لمباراة الباطن

أراوخو ينقذ برشلونة 
من الخسارة أمام غرناطة

ديان صالح: الخبرة لم تسعف 
معان للفوز على الوحدات

الهالل يعلن مدة غياب 
كاريلو والدوسري

غرامات بالجملة 
على النصر واتحاد جدة

*وكاالت
القدم،  لكرة  الآ�شيوي  الحتاد  اختار 
يف  للم�شاركة  الأردن  من  ومقيمني  حكام 
اآ�شيا  اأبطال  دوري  بطولة  مباريات  اإدارة 

.2021
و�شمى "الآ�شيوي" احلكم الدويل اأدهم 
ربع  مباريات  اإدارة  يف  للم�شاركة  خمادمة، 
تقام  والتي  ال�شرق،  منطقة  نهائي  ون�شف 
 17 من  الفرة  خالل  اجلنوبية  كوريا  يف 

ت�شرين الأول ولغاية 20 من ال�شهر ذاته.
كما ي�شرف املحا�شر الآ�شيوي اإ�شماعيل 
ون�شف  رب��ع  مباريات  حكام  على  احل��ايف 
يف  ت��ق��ام  وال��ت��ي  ال��غ��رب،  منطقة  ن��ه��ائ��ي 
ت�شرين   16 من  الفرة  خ��الل  ال�شعودية 

الأول، ولغاية 19 من ال�شهر ذاته.
الآ�شيوي  الحت��اد  اختار  املقابل،  يف 
اإدارة  يف  للم�شاركة  م��راد،  حنني  احلكمة 
مباريات املجموعة الأوىل لت�شفيات كاأ�ص 

البحرين خالل  لل�شيدات واملقررة يف  اآ�شيا 
الفرة 18 – 24 ت�شرين الأول، بالإ�شافة 
ح�شونة  ع��وين  الآ���ش��ي��وي  املحا�شر  اإىل 
لالإ�شراف على حكام ذات املجموعة. وياأتي 
الأردن��ي��ني،  للحكام  "الآ�شيوي"  اختيار 
الأهم  البطولة  مباريات  باإدارة  للم�شاركة 
على م�شتوى القارة يف ظل ال�شمعة الطيبة 
التي يتمتع بها احلكم الأردين على م�شتوى 

العامل.

الهالل السعودي يتعاقد مع العب 
المنتخب الوطني لكرة السلة هاشم عباس

32 متسابقا من األردن وفلسطين 
يشاركون بسباق الدفع الرباعي

ميدو: ال أصدق ضم مصطفى 
محمد لمنتخب مصر

ذكاء جوارديوال يفضح خطأ 
بوكيتينو بحق ميسي

الكشف عن سبب
 تبديل ميسي

نابولي ينتزع 
صدارة الدوري اإليطالي
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*عمان 
الأردن  ���ش��ن��اع��ة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ص  ق���ال 
ال��ق��ط��اع  ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ر، ان  امل��ه��ن��د���ص 
العام  ال�شناعي باململكة بداأ ومنذ منت�شف 
تبعات  وجت��اوز  عافيته،  با�شتعادة  احلايل 

جائحة فرو�ص كورونا.
الأنباء  وكالة  مع  مقابلة  يف  واأ���ش��اف 
ال�شناعية  ال�شادرات  ان  الأردنية)برا(، 
ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  خ���الل  �شجلت 
مع  مقارنة  باملئة،  1ر23  بلغ  منوا  احل��ايل 
ان  مو�شحا   ،2020 عام  من  نف�شها  الفرة 
منذ  ي�شجل  ومل  م�شبوق  غ��ر  النمو  ه��ذا 
�شنوات طويلة ما�شية، ما يوؤكد على عودة 
الن�شاط ال�شناعي الردين اىل �شابق عهده، 
واجهها  التي  واملعيقات  التحديات  كل  بعد 

جراء اجلائحة وتداعياتها ال�شلبية.
يراأ�ص  ال��ذي  اجلغبر  املهند�ص  وذك��ر 
�شادرات  ان  عمان،  �شناعة  غرفة  كذلك 
الن�شف  خ��الل  بلغت  ال�شناعية  اململكة 
الأول من العام احلايل 549ر2 مليار دينار، 
خالل  دينار  مليار  و138ر2  071ر2  مقابل 
الفرة نف�شها من عامي 2020 و2019، على 

التوايل.
يتجاوز  منوًا  القطاع  ي�شجل  ان  وتوقع 
الن�شف الأول من  ما ن�شبته 3 باملئة خالل 
العام 2021، مقارنة مع نف�ص الفرة خالل 
القطاع  اأداء  على  ا�شتنادًا  املا�شي،  العام 
يف  الإقت�شادية  املوؤ�شرات  من  العديد  يف 

خمتلف املجالت.
وبني ان ارتفاع الرقم القيا�شي لكميات 
ال�شبعة  الأ�شهر  خ��الل  ال�شناعي  الإن��ت��اج 

6ر18  بن�شبة  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  املا�شية 
العام  من  نف�شها  الفرة  مع  مقارنة  باملئة 
املا�شي يوؤكد كذلك على حت�شن اأداء القطاع 

ال�شناعي.
القطاع  تداول  حجم  ارتفاع  اىل  وا�شار 
ال�شناعي يف �شوق عمان املايل خالل الأ�شهر 
مبقدار  احلايل،  العام  من  املا�شية  الثمانية 
ثالثة اأ�شعاف قيمته مقارنة بنف�ص الفرة 
مليون   288 لنحو  لي�شل  املا�شي،  العام  من 
دينار، مقارنة مع 94 مليون يف 2020 و نحو 

207 ماليني دينار يف 2019.
وي��ع��ت��رب ال��ق��ط��اع ال�����ش��ن��اع��ي م��ن اك��رب 
بالناجت  امل�شاهمة  القت�شادية  القطاعات 
باملئة  7ر24  بن�شبة  الج���م���ايل  امل��ح��ل��ي 
ب�شكل  ب��امل��ئ��ة  و40  م��ب��ا���ش��رة،  ب��ط��ري��ق��ة 
ق��درات  لمتالكه  بال�شافة  مبا�شر،  غ��ر 
ت�شديرية كبرة تبلغ 93 باملئة من اجمايل 
منتجاته  ت�شل  فيما  الوطنية،  ال�شادرات 

لأكر من 142 دولة.
ويعترب كذلك من القطاعات القت�شادية 
اجلاذبة لال�شتثمار املبا�شر، حيث ا�شتحوذت 
ال�شتثمارات  من  باملئة   80 على  ال�شناعة 
العقد  خ��الل  للبالد  املتدفقة  الأجنبية 
الخر، فيما ي�شل حجم ال�شتثمار بالقطاع 

لنحو 15 مليار دينار.
ك��م��ا ي��ع��ت��رب م�����ش��درا م��ه��م��ا لأي�����رادات 
اخلزينة من خالل ال�شرائب والر�شوم التي 
يدفعها على النتاج والبالغة نحو 5ر1 مليار 
دينار �شنويا، وي�شغل 254 الف عامل وعاملة 
ي�شكلون 21 باملئة من اجمايل القوى العاملة 
باململكة، 80 باملئة منهم من الأيدي العاملة 

الأردنية.
واك����د امل��ه��ن��د���ص اجل��غ��ب��ر ان ال��ق��ط��اع 
ال�شناعي ي�شعى من خالل ممثليه وبخا�شة 
التعاون  تعزيز  اىل  الردن،  �شناعة  غرفة 
وال�شراكة مع احلكومة، بالكثر من املجالت 
اأداء  على  املبا�شر  الأث���ر  ذات  والق�شايا، 
جتاوز  يف  ي�شهم  ومب��ا  ومن�شاآتها  ال�شناعة 

التحديات واملعيقات التي تعرقل منوها.
احلكومة  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  ان  واو����ش���ح 
وا�شحا  حت�شنا  �شهدت  ال�شناعي  والقطاع 
ا�شراكه  خ��الل  من  الأخ���رة  الفرة  خ��الل 
املتخذة  وال�شيا�شات  القرارات  من  بالكثر 
احلكومة  عمل  اأولويات  برنامج  ومبقدمتها 
 ،)2023  -  2021( ل��الأع��وام  القت�شادي 
وو����ش���ع ال�����ش��ن��اع��ة ك���اأح���د ال��ق��ط��اع��ات 

القت�شادية ذات الأولوية.
الوطنية  ال�شناعة  ولفت اىل قرار منح 
 15 بن�شبة  ال�شعرية  الأف�شلية  الأردن��ي��ة 
وخف�ص  احلكومية،  ال��ع��ط��اءات  يف  باملئة 
ال�شناعي  القطاع  على  الكهربائية  التعرفة 
لدعم  املهمة  اخلطوات  اأه��م  من  يعد  ال��ذي 

تناف�شية القطاع.
واكد املهند�ص اجلغبر ان ال�شناعة متلك 
امكانيات هائلة وفر�شا كبرة داخل ال�شوق 
املحلية يف ظل وجود م�شتوردات �شخمة لها 
يقدر  حيث  الردن��ي��ة،  املنتجات  من  بديل 
بنحو27  الب�شائع  من  املحلي  ال�شوق  حجم 
مليار دينار �شنويًا، يف حني ل تزيد م�شاهمة 
ال�شناعة من اجمايل ال�شوق عن 45 باملئة، 
تقدر  م�شتوردة  منتجات  وجود  من  بالرغم 

قيمتها بنحو 5 مليار دينار لها مثيل حملي.
ال�شناعية  القطاعات  اأب��رز  وا�شتعر�ص 
احتياجات  من  كبر  جزء  �شد  على  القادرة 
امل�شتورد،  عن  بدياًل  وتكون  املحلية  ال�شوق 
والدوائية  الغذائية  بال�شناعات  تتمثل 
والأ����ش���م���دة وال�����ش��ن��اع��ات ال��ك��ي��م��اوي��ة 
والأحذية  والألب�شة  والتغليف  والتعبئة 
اخل�شبية  وال�����ش��ن��اع��ات  والبال�شتيكية 

والثاث.
الردن  �شناعة  غ��رف��ة  ان  اىل  ول��ف��ت 
ح�شة  دع��م  على  الخ��رة  بالفرة  عملت 
ال�����ش��ن��اع��ة ب��ال�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة واحل����د من 
على  الرقابة  بت�شديد  واملطالبة  الغ��راق 
وتطبيق  امل�شتوردة،  الأجنبية  املنتجات 
املعاملة  مبداأ  وتطبيق  الأردنية،  املوا�شفة 
متطلبات  تفر�ص  التي  ال��دول  على  باملثل 

الردنية  ال�شناعة  �شادرات  على  اإ�شافية 
لدخول اأ�شواقها.

العديد  اتخذت  احلكومة  ان  اىل  وا�شار 
ال�شناعات  بع�ص  حلماية  ال��ق��رارات  م��ن 
�شناعة  قدمتها  تو�شيات  بعد  الردن��ي��ة 
واع��داد  بو�شع  البدء  جانب  اىل  الردن، 
ت�شتورد  التي  للمنتجات  اأردنية  موا�شفات 
موا�شفات  لديها  يوجد  ول  ال�شوق  وتغرق 
حم����ددة، ب��ال���ش��اف��ة حل�����ش��ر امل�����ش��ري��ات 
بال�شناعة الردنية والت�شديد على تطبيقها 

با�شتمرار.
وحول ما هو املطلوب ملواجهة ال�شعوبات 
وجت��اوز  الوطني  القت�شاد  ت��واج��ه  التي 
املهند�ص  ل��ف��ت  ك���ورون���ا،  ب��ع��د  م��ا  م��رح��ل��ة 
التي  ال�شعوبات  من  العديد  اىل  اجلغبر 
يعانيها القت�شاد الوطني قبل بدء جائحة 
البطالة  م��ع��دلت  ارت��ف��اع  ومنها  ك��ورون��ا، 
وعجز املوازنة واملديونية، م�شتدركا ان اأزمة 
التبعات  ج��راء  التحديات  فاقمت  ال��وب��اء 
خمتلف  على  ترتبت  ال��ت��ي  وال��ت��داع��ي��ات 
اإ�شعاف  اىل  واأدت  الإقت�شادية  القطاعات 

الن�شاط الإقت�شادي برمته.
يتطلع  ال�����ش��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ان  واك����د 
املزيد  وتقدمي  الر�شمية  اجلهود  ل�شتمرار 
املفتاح  متثل  ال��ت��ي  لل�شناعة،  ال��دع��م  م��ن 
وال��داع��م  والتوظيف  للت�شغيل  الرئي�شي 
الأول للبالد من العملة الجنبية واملحرك 
املحوري للعديد من القطاعات القت�شادية 
الأخ�����رى ج����راء ارت��ب��اط��ات��ه الأم��ام��ي��ة 
اأو�شاع  واخللفية معها، مبا ي�شهم يف حت�شني 

تلك القطاعات ب�شكل مبا�شر وغر مبا�شر.
غرفة  ان  اجل��غ��ب��ر  امل��ه��ن��د���ص  واو���ش��ح 
متكاملة  روؤي����ة  اأع����دت  الأردن  ���ش��ن��اع��ة 
ال�����ش��ن��اع��ي ل���ش��ت��غ��الل م��ا لديه  ل��ل��ق��ط��اع 
وحمركا  مفتاحا  ب��اع��ت��ب��اره  ام��ك��ان��ات  م��ن 
حماور  وفق  الوطني،  بالإقت�شاد  للت�شغيل 
اأطر زمنية حمددة، ومبا  ا�شراتيجية ذات 
جاللة  وتوجيهات  روؤى  مع  متامًا  ين�شجم 

امللك عبداهلل الثاين.

الجغبير: القطاع الصناعي بدأ 
بتجاوز تبعات جائحة كورونا

تراجع ترتيب األردن في مؤشر 
تقدم الشباب لعام 2020

نقابة الشاحنات: إعفاء الناقلين 
متلقي اللقاح من فحص كورونا

وزارة النقل: اعتماد النشرة 
االسترشادية لنقابة مالحة األردن

*عمان 
املا�شي،  العام  ال�شباب"  "تقدم  موؤ�شر  على  الأردن  ترتيب  تراجع 
يف   "Social Progress Imperative" موؤ�ش�شة  اأ�شدرته  الذي 
حزيران املا�شي، من املرتبة 63 يف عام 2017 اإىل املرتبة 79 يف عام 

.2020
حول  �شيا�شات  ملخ�ص  الأردين،  ال�شراتيجيات  منتدى  واأ�شدر 
ت�شليط  بهدف  وذل��ك   ،2020 ال�شباب  تقدم  موؤ�شر  يف  الأردن  اأداء 
الأولويات  اإىل ترتيب  بالإ�شافة  الأردين،  ال�شباب  ال�شوء على تقدم 
ال�شرورية لل�شباب، وتقدمي بع�ص التو�شيات املتعلقة بال�شيا�شات التي 

تهدف اإىل حت�شني رفاهية وازدهار ال�شباب الأردين.
وبنّي املنتدى يف الدرا�شة اأن ن�شبة ال�شكان يف الأردن الذين تراوح 
العاملي،  بامل�شتوى  قيا�ًشا  ن�شبًيا  مرتفعة  �شنة  و24   15 بني  اأعمارهم 
وبلغت معدلت البطالة بينهم 5ر61 باملئة لالأعمار 15 اإىل 19 �شنة، 
7ر45 باملئة لالأعمار 20 -24 �شنة يف الربع الأول من عام 2021، مما 
اإىل  بالإ�شافة  واإ�شراكهم،  وتنميتهم  ال�شباب  متكني  اأهمية  اإىل  ي�شر 
تزويدهم باملهارات الكافية التي متّكنهم من ا�شتخدامها لإيجاد فر�ص 
عمل منا�شبة، وك�شب العي�ص الكرمي، وامل�شاهمة يف النمو القت�شادي 

والتنمية.
موؤ�شر  نتائج  اإىل  امل�شتند  ال�شيا�شات،  ملخ�ص  يف  املنتدى  ويقي�ص 
 Social Progress" موؤ�ش�شة  اأ�شدرته  ال��ذي  ال�شباب"  "تقدم 
Imperative"، جودة حياة ال�شباب ل� 150 دولة حول العامل، حيث 
يتكّون من متو�شط ذو 3 اأبعاد، ولكل ُبعد 4 حماور ولكل حمور موؤ�شراته 
الفرعية اخلا�شة، ومتثلت الأبعاد ال� 3 ب�: حاجات الن�شان الأ�شا�شية، 

اأ�ش�ص الرفاهية، وتوفر الفر�ص.
وفيما يتعلق يف ُبعد حاجات الن�شان الأ�شا�شية، ح�شل الأردن على 
الُبعد على 4 حماور، بدايًة مبحور  درجة 1ر85 /100، وا�شتمل هذا 
التغذية والرعاية الطبية الأ�شا�شية، املياه وال�شرف ال�شّحي، املاأوى، 

وال�شالمة ال�شخ�شية.
 ،100  /  62 درجة  على  الأردن  فح�شل  الرفاهية،  اأ�ش�ص  ُبعد  اأما 
ا، بدايًة مبحور الو�شول اإىل املعرفة  وا�شتمل الُبعد على 4 حماور اأي�شً
والعافية،  ال�شحة  والت�شالت،  املعلومات  اإىل  الو�شول  الأ�شا�شية، 

وجودة البيئة.
وفيما يتعلق بالُبعد الثالث والأخر، فح�شل الأردن على درجة 49 
/ 100 يف ُبعد توفر الفر�ص. وا�شتمل هذا الُبعد على 4 حماور؛ متثلت 
مبحور احلقوق ال�شخ�شية، احلرية ال�شخ�شية والختيار، ال�شمولية، 

والو�شول اإىل التعليم املتقدم.
املرتبة  الرنويج  حققت  ال�شباب،  تقدم  موؤ�شر  لنتائج  وبالن�شبة 
الأوىل على املوؤ�شر وح�شلت جنوب ال�شودان على املرتبة الأخرة، اأما 
الأردن، فراجع ترتيبه من املرتبة 63 يف عام 2017 اإىل املرتبة 79 

يف عام 2020، ومل تتح�شن درجته على املوؤ�شر. 
ال�شاد�شة  املرتبة  الأردن  حقق  الإقليمية،  باملقارنة  يتعلق  وفيما 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  تليها  عربيًا  الأوىل  والكويت  عربًيا، 
العربية  ال��دول  جميع  اأن  املنتدى  بني  ال�شياق  هذا  ويف  والبحرين، 

اأظهرت �شعفًا وح�شلت على درجات متدنية يف ُبعد "توفر الفر�ص".
ال�شباب  تقدم  موؤ�شر  يف  الأردن  ترتيب  يعترب  املنتدى،  وبح�شب 
الفرعية  املوؤ�شرات  يف  خا�شة  املعنيني،  نظر  اإىل  وبحاجة  �شعيفًا 
التي حقق فيها الأردن تراجعًا، والتي تت�شمن؛ ال�شكن املي�ّشر لل�شباب، 
البتدائي،  بالتعليم  اللتحاق  التعبر،  حرية  ال�شيا�شية،  احلقوق 
الإن��رن��ت،  حوكمة  اإىل  ال��و���ش��ول  الإع����الم،  و�شائل  على  ال��رق��اب��ة 
تويل  اإمكانية  يف  اجلن�شني  بني  وامل�شاواة  املحمول،  الهاتف  ا�شراكات 

املنا�شب ال�شيا�شية.
و�شمن هذا ال�شياق، اأو�شح املنتدى باأن املداخل الأ�شا�شية لتح�شني 
�شوق  لدخول  ال�شباب  وتاأهيل  الفر�ص  بتوفر  تكمن  الأردن  ترتيب 
العمل، مبينًا اأن احل�شول على فر�ص عمل لئقة ي�شمن توفر مداخيل 
التمكني  يخ�ص  وفيما  الأخ��رى.  املجالت  يف  التقدم  بتحقيق  ت�شاهم 
يف  اجلن�شني  من  ال�شباب  انخراط  بت�شهيل  املنتدى  اأو�شى  ال�شيا�شي، 
الأن�شطة ال�شبابية والطالبية واملجتمعية مبا يوؤهلهم لدخول املعرك 
فيها  مبا  ال�شاأن  بهذا  كافة  املبادرات  دعم  خالل  من  وذلك  ال�شيا�شي، 
منظمات  تطوير  على  وتعمل  ملكية  برعاية  حتظى  التي  الهيئات 
املجتمع املدين، بالإ�شافة اإىل التن�شيق على امل�شتويات كافة مبا ي�شمن 

التناغم وتراكمية العمل.
تقدم  موؤ�شر  يف  التح�شن  حتقيق  ربط  �شرورة  اإىل  املنتدى  واأ�شار 
قبل  من  عليها  واملتفق  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  مع  ال�شباب 
بالتنمية  املتعلقة  تلك  خا�شة  املتحدة،  الأمم  يف  الأع�شاء  ال��دول 
الب�شرية، مثل حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة وتوفر العمل الالئق 
جلميع الن�شاء والرجال، مبا يف ذلك ال�شباب والأ�شخا�ص ذوي الإعاقة، 
وتكافوؤ الأجر لقاء العمل متكافئ القيمة، بالإ�شافة اإىل احلد بدرجة 
كبرة من ن�شبة ال�شباب غر امللتحقني بالعمالة اأو التعليم اأو التدريب.

*عمان 
احلكومة  اإن  الذيابات،  نائل  ال�شاحنات  اأ�شحاب  نقيب  نائب  قال 
اأعفت �شائقي ال�شاحنات املتجهني من الأردن اإىل العراق من فح�ص )بي 

�شي اآر( للك�شف عن فرو�ص كورونا �شريطة تلقيهم اللقاح بجرعتيه.
امليدان  تنظيم  جلنة  تو�شية  على  وافقت  الداخلية  وزارة  وكانت 
الردنية  ال�شاحنات  ل�شائقي  ال�شماح  املت�شمنة  احلدودية  واملعابر 
من  والعودة  باملغادرة  الردين  كورونا  مطعوم  �شهادة  على  احلا�شلني 

خالل مراكز احلدود الربية دون اجراء فح�ص )بي �شي اآر(.
واأ�شاف الذيابات لوكالة الأنباء الأردنية )برا( اأن 120 �شاحنة 
خالل  العراقية  الأرا���ش��ي  اإىل  توجهت  اخل��ام  النفط  بنقل  خا�شة 
ال��48 �شاعة املا�شية لنقل النفط بعد ح�شول حوايل 450 ناقال على 
التاأ�شرات العراقية. واأكد اأهمية القرار احلكومي يف اإعفاء الناقلني 
الأردنيني الذين تلقوا لقاح كورونا من الفح�ص على املعابر احلدودية، 
لكنه طالب يف الوقت نف�شه ب�شمول الناقلني العراقيني الداخلني اإىل 
�شال�شة  ل�شمان  جماين  لفح�ص  اإخ�شاعهم  اأو  بالقرار  اململكة  اأرا�شي 

حركة ال�شحن بني البلدين ال�شقيقني، وحتقيقا ملبداأ املعاملة باملثل.
ولفت الذيابات اإىل اأن فح�ص كورونا يوؤخر الناقلني على احلدود 
ال�شاحنات التي حتمل معظمها النفط اخلام، موؤكدا خطورة  ويكد�ص 

تاأخر نقل املواد النفطية يف ظل ارتفاع درجات احلرارة.
وقال اإن الناقلني الأردنيني اأ�شادوا بتعامل اجلانب العراقي معهم، 
وبالإجراءات ال�شل�شة التي يوفرها لهم ل�شمان و�شولهم اإىل وجهاتهم 

ب�شهولة واأمان وحتميل �شحنات النفط.

*عمان 
اأعلنت وزارة النقل عن اعتماد الن�شرة ال�شر�شادية ال�شادرة عن 
نقابة مالحة الأردن، واملعتمدة من قبلهم كبدل خدمات وكالء ال�شحن 

يف ميناء العقبة.
وفق  عزايزة،  وجيه  املهند�ص  النقل  وزير  تراأ�شه  اجتماع  وعقد 
الن�شرة ال�شر�شادية،  الوزارة، لبحث اعتماد  بيان �شحفي �شادر عن 
غرف  وممثلي  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  مع  بالتن�شيق 

ال�شناعة والتجارة ووكالء املالحة البحرية.

56ر1 مليار دوالر حجم االستثمارات 
األردنية التراكمي باإلمارات

*عمان 
املبا�شرة  الأردنية  ال�شتثمارات  حلجم  الراكمي  الر�شيد  بلغ 
 1.56 نحو  املا�شي،  العام  مطلع  حتى  العربية  الإم��ارات  دولة  يف 
بني  املتبادلة  امل�شركة  ال�شتثمارات  تقدر  فيما  دولر،  مليار 
التجاري  التبادل  حجم  وو�شل  دولر،  مليار   20 بنحو  البلدين 

العام. نف�ص  يف  دولر  مليون   891 نحو  اىل  بينهما، 
يف  اخل��ارج��ي��ة  للتجارة  ال��دول��ة  وزي��ر  دع��ا  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  ويف 
الأعمال  جمتمع  ال��زي��ودي،  اأحمد  بن  ث��اين  الدكتور  الإم���ارات، 
الأردين، اإىل الطالع عن كثب على اجلهود واملبادرات وامل�شروعات 
يف  ال�شتثمارية  البيئة  حوافز  على  اأك��ر  والتعرف  اجل��دي��دة، 
الدولة  يف  الواعدة  والقطاعات  الفر�ص  وا�شتك�شاف  الإم��ارات، 

املقبلة. املرحلة  خالل 
ال�شتثمارية  الفر�ص  اآفاق  حول  مرئية  جل�شة  خالل  دعا  كما 
خمتلف  يف  الإم���ارات،  يف  الأع��م��ال  ورواد  للم�شتثمرين  املتاحة 
وتطويِر  ال�شراكات  من  املزيد  بناء  اإىل  القت�شادية،  املجالت 
واملنفعة  النمو  يحقق  مب��ا  الإم���ارات،  يف  الناجحة  امل�شروعات 
والأخوية  التاريخية  العالقات  متانة  موؤكدًا  للبلدين،  املتبادلة 
املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  بني  القت�شادية  ال�شراكة  وقوة 
بتحقيق  ت�شهم  اجلديدة  اخلم�شني  م�شروعات  اأن  واأكد  والأردن. 
اأجندة  وتخدم  الإم��ارات��ي،  الوطني  لالقت�شاد  نوعية  قفزات 
تناف�شية  وتر�شخ  للدولة،  امل�شتدام  والنمو  القت�شادي  التنويع 
القت�شادية  امل�شالح  وتعزز  العاملية،  الأ�شواق  يف  الإمارات  دولة 
خارجية  اأ���ش��واق��ًا  وتفتح  للدولة،  اخلارجية  وال�شراتيجية 
ال�شتثمارات  وجتذب  الإماراتية،  وال�شتثمارات  ال�شادرات  اأمام 
لتعزيز  التجارية  املعوقات  اإزالة  اإىل  اإ�شافة  املبا�شرة،  الأجنبية 
للخم�شني  امل�شتقبل  اقت�شاد  بناء  يدعم  مبا  ال�شادرات،  تدفق 

املقبلة. عامًا 
من جهته، قال رئي�ص جمل�ص الأعمال الأردين يف دبي، اإح�شان 
يف  والإم��ارات،  الأردن  بني  املتبادلة  ال�شتثمارات  اإن   ، القطاونة 
احلري�شة  ال�شقيقني،  البلدين  قيادة  روؤي��ة  بف�شل  م�شتمر،  منو 
للكفاءات  الأول��وي��ة  ومنح  العربي،  القت�شادي  التكامل  على 

العربية. وال�شتثمارات 
ا�شتثماريٍة  بيئٍة  ع��ن  يبحث  الأردين،  امل�شتثمر  اأن  واأك���د 
وت�شم  اجل��دي��دة،  الفر�ص  وت��وف��ر  بال�شتقرار  تتمتُع  واع���دة، 
اخل��ربات،  واأف�شل  املهارات  باأحدث  املوؤهلة  والكفاءات  املواهب 
حتتية  وبنية  و�شفافة،  وا�شحة  قانونية  منظومة  اإىل  اإ�شافة 
الإمارات. لدولة  ال�شتثمارية  البيئة  به  تتمتع  ما  وهو  متطورة، 

يف  املتميزة  الأردن��ي��ة  للكفاءات  وجهة  الإم��ارات  اأن  واأ�شاف 
اأن  اإىل  لفتًا  الرقمي،  لقت�شاد  وخ�شو�شا  القطاعات،  خمتلف 
الإعالن  مت  مبادئ  من  رافقها  وما  القت�شادي  النفتاح  �شيا�شة 
الوجهة  منها  جتعل  الدولة،  يف  اخلم�شني"  "م�شاريع  �شمن  عنها 

لال�شتثمارات. املثالية 
والقت�شاد  ال�شطناعي  للذكاء  الإم��ارات  دولة  وزير  واأ�شاد 
العلماء،  �شلطان  بن  عمر  بعد،  عن  العمل  وتطبيقات  الرقمي 
القت�شاد  جمالت  ول�شيما  الأردين  ال�شباب  واإمكانات  بقدرات 
املنطقة  يف  خ��زان  ه��و  الأردن  اأن  م��وؤك��دًا  وال��ربجم��ة،  ال��رق��م��ي 

الرقمية. التخ�ش�شات  يف  املتميزة  للكفاءات 
اأطلقتها  التي  اجلديدة  الرقمي  القت�شاد  مبادرات  اإن  وقال 
وتعزز  للربجمة،  متقدمة  عاملية  وجهة  منها  جتعل  الإم���ارات 
لقت�شاد  احليوي  القطاع  هذا  يف  رائ��دة  دول  مع  التعاون  فر�ص 
م�شبوقة،  غر  وا�شتثمارية  اقت�شادية  فر�شًا  يوفر  مبا  امل�شتقبل، 
اقت�شادية  بعالقات  املرتبطة  وال�شديقة  ال�شقيقة  للدول  �شيكون 

فيها. الأولوية  الإمارات  دولة  مع  تاريخية  وا�شتثمارية  متينة 
م�شرًا  للم�شتثمرين،  �شتفتح  جديدة  اأبوابًا  هناك  اإن  واأ�شاف 
الإمارات،اخرا،  عنها  اأعلنت  التي  الرقمي  التحول  مبادرات  اإىل 
املربجمني  عدد  لرفع  الهادفة  يوم"  كل  مربمج  "مئة  مبادرة  مثل 
مربمج   3000 واإ���ش��اف��ة  �شهرًا،   12 خ��الل  مربمج  األ��ف  مئة  اىل 
و�شركات  للمربجمني  وجهة  الدولة  مكانة  لتعزيز  �شهريًا  جديد 

الربجمة.
اخل�شو�شية  يحمي  الإماراتي  البيانات  قانون  اأن  اإىل  ولفت 
الوقت  يف  الرقمي  القت�شاد  يف  النمو  فر�ص  وي��ع��زز  ل��الأف��راد، 
البيانات.  على  مبني  ال�شطناعي  الذكاء  اأن  اإىل  م�شرًا  نف�شه، 
نوعها  من  الأوىل  )بايكون(  قمة  �شت�شت�شيف  الإمارات  اأن  واأعلن 
لتعزيز  املقبل،  ال��ع��ام  ال��ربجم��ة،  ل�شناعة  الأو���ش��ط  ال�شرق  يف 
الرقمي  والقت�شاد  اجلديد،  القت�شاد  اآف��اق  يف  التعاون  فر�ص 
القت�شادية  القطاعات  خمتلف  يف  الرقمنة  حلول  وتبّني  خا�شة 
امل��ب��ادرات  اأح���دث  اجلل�شة،  يف  امل��ت��ح��دث��ون  وب��ح��ث  واخل��دم��ي��ة. 
"م�شاريع  �شمن  الإمارات،  عنها  اأعلنت  التي  الإماراتية،  احلكومية 
بجذب  وت�شهم  جديدة،  تنموية  لدورة  توؤ�ش�ص  والتي  اخلم�شني" 
الأردين  الأعمال  جمل�ص  مب�شاركة  وذلك  النوعية،  ال�شتثمارات 

الدولة. من  وامل�شوؤولني  الوزراء  من  عدد  وح�شور  الإمارات  يف 
وانعكا�شاتها  اخلم�شني"  "م�شاريع  حزم  من  عددًا  وا�شتعر�شوا 
ال�شتثمارات  حجم  على  ال�شوء  اجلل�شة  األقت  كما   ، ال�شتثمارية 
امل��ب��ا���ش��رة ال��داخ��ل��ة ل���دول���ة الإم�������ارات، وال���روي���ج ل��ل��ف��ر���ص 
القطاعات  يف  الأعمال  ورواد  امل�شتثمرين  وا�شتقطاب  ال�شتثمارية 
الدولة  يف  الأعمال  بيئة  توفرها  التي  والفر�ص   ، كافة  احليوية 

للم�شتثمرين. الداعمة  والرعاية  لهم  متنح  التي  والت�شهيالت 
والقطاعات  ال�شتثمارات،  منو  توقعات  املتحاورون  ناق�ص  كما 
والعقارات،  والبناء  والتاأمني،  التمويل  وهي:  فيها،  تركز  التي 
والتكنولوجية،  العلمية  الحرافية  والأن�شطة  وال�شناعة، 
وتكنولوجيا  والت�شالت  واملركبات،  والتجزئة،  اجلملة  وجتارة 
امل�شاعدة،  واخل��دم��ات  والإدارة  والتخزين،  والنقل  املعلومات، 
منو  ودع���م  الأع���م���ال  ري����ادة  ق��ط��اع  تنمية  ���ش��ب��ل  اىل  ا���ش��اق��ة 

واملتو�شطة. ال�شغرة  امل�شروعات 
م�شتوى  على  نظمت  التي  الفرا�شية  اجلل�شات  �شل�شلة  وتاأتي 
دول��ة  عنها  اأعلنت  التي  اخلم�شني"  "م�شاريع  اإط��ار  يف  ال���دول، 
تنموية  ملرحلة  وتوؤ�ش�ص  احل��ايل  اي��ل��ول  �شهر  مطلع  الإم���ارات 
للخم�شني  وال�شتثمارات  القت�شادية  ال�شراكات  وتعزيز  جديدة 

. املقبلة  عامًا 

*عمان 
بحث وزير التخطيط والتعاون الدويل 
الإمنائي  التعاون  ووزيرة  ال�شريدة  نا�شر 
تعزيز  ���ش��ب��ل  ك��ث��ر،  م���رمي  البلجيكية 
بني  والتنموية  القت�شادية  ال��ع��الق��ات 

البلدين ال�شديقني.
�شحفي  بيان  بح�شب  ال�شريدة،  واطلع 
للوزارة، الوزيرة البلجيكية والوفد املرافق 
عمان  يف  البلجيكي  ال�شفر  بح�شور  لها 
اأولويات  برنامج  على  بولك،  فاندن  فيليب 
 ،)2023-2021( لالأعوام  احلكومة  عمل 
الأردنية  احلكومة  بذلتها  التي  واجلهود 
واإع����ادة  الق��ت�����ش��ادي��ة  بالعجلة  ل��ل��دف��ع 

القت�شاد الوطني اإىل م�شار التعايف.
اللجوء  لآثار  التخطيط  وزير  وعر�ص 
املجتمعات  يف  الالجئني  وو���ش��ع  ال�شوري 
الدعم  وم�����ش��ار  وامل��خ��ي��م��ات،  امل�شت�شيفة 
اململكة  ا�شت�شافة  اأث��ر  من  احل��د  واآل��ي��ات 

لالجئني.
وحث املجتمع الدويل على ال�شطالع 
امل�شت�شيفة  ال��دول  جت��اه  مب�شوؤولياته 
لالجئني وحتديدًا الأردن وذلك يف �شوء 
املقدم  الدعم  حجم  يف  امللحوظ  التدين 
خالل  املانحة،  اجلهات  قبل  من  للخطة 

توفر  اإىل  داع��ي��ا  املن�شرمني،  العامني 
ال�شتجابة  خطة  لدعم  الكايف  التمويل 
واأك��دت   .2021 احل��ايل  للعام  الأردن��ي��ة 
عمق  جانبها،  من  البلجيكية،  ال��وزي��رة 
تفهمها  واأب���دت  الأردن،  م��ع  ال��ع��الق��ات 
تتحملها  التي  الإ�شافية  الأعباء  حلجم 
يف  لال�شتمرار  وا���ش��ت��ع��داده��ا  احل��ك��وم��ة 

اإ�شافية  طرق  عن  والبحث  الأردن  دعم 
فيما  خا�شة  الثنائية  العالقات  لتعزيز 
ال�����ش��وري��ني  ال��الج��ئ��ني  مب��و���ش��وع  يتعلق 
الأردين  ب��ال��دور  واأ���ش��ادت  املنطقة.  يف 
وا���ش��ت�����ش��اف��ة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف  ن�������ش���اين  الإ
اخلدمات  وت��وف��ر  ال�شوريني  الالجئني 

لهم.  الأ�شا�شية 

وزير التخطيط يبحث تعزيز العالقات 
االقتصادية والتنموية مع بلجيكا
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Palco Group
تاأ�ش�شت جمموعة بالكو �شنة 1997 ومنذ ذلك الوقت وهي 

حتافظ على موقع الريادة يف خمتلف املجالت التي عملت بها. 
وما زالت املجموعة حتقق منوًا م�شتمرًا يف الأرباح من خالل 
تو�شعها اجلغرايف يف جميع مناطق ال�شفة الغربية والقد�ص 

ال�شرقية وغزة بالإ�شافة اىل تو�شيع قاعدة ال�شلع واملنتجات 
واخلدمات التي تقدمها  للم�شتهلكني.

تو�شعت بالكو جروب لت�شمل عدة �شركات يف عدة جمالت خمتلفة 

�سركة بالكو لال�سترياد والتوزيع 
تعترب بالكو من ال�شركات الرائدة يف ال�شوق الفل�شطيني التي 
تقوم بتوزيع منتجات عاملية هي الأف�شل �شمن فئاتها ومنها 

منتجات �شركة كيمربيل كالرك العاملية املالكة للعديد من العالمات 
التجارية املعروفة مثل هاجيز، كلينيك�ص، كوتك�ص، موليت وغرها، 
و�شركة ريكيت بنكيزر العاملية املالكة للعالمتان التجاريتان ال�شهر
تان ديتول وفيت. وكذلك �شركة زوبيلي اليطالية املالكة لعالمة 

�شبرا املتخ�ش�شة يف منتجات مكافحة احل�شرات الطائرة. 
بالإ�شافة اإىل ذلك تعترب بالكو وكياًل لعدد اآخر من ال�شركات 

العاملية مثل �شركة "هنكل" املتخ�ش�شة مبنتجات العناية 
ال�شخ�شية والعناية باجلمال مثل منتجات �شامبو و�شابون هاواي 

ومنتجات �شيو�ص وجلي�ص ومنتجات �شوارزكوف. 
وتعترب �شركة بالكو رائدة يف جمال الأغذية حيث اأنها تعترب 
موزعًا رئي�شيًا ملنتجات �شركة اأو�شم/ن�شتلة العاملية يف فل�شطني.

كما ومتتلك بالكو عالمات جتارية من اأ�شهرها عالمة اأرز ب�شمتي 
بوندي �شيف، وهو اأرز فائق اجلودة يوزع ح�شريًا بوا�شطة 

ال�شركة يف ال�شوق املحلي.  
بالكو فارما وهو م�شتودع ادوية يطرح للم�شتهلك اف�شل املنتوجات 

�شركة مطاعم بحري .. والتي ت�شنف من اعلى درجات املطاعم 
تقيما واملكونة من 3 افرع ... يخت�ص املطعم بال�شماك..

�شركة رايز لل�شياحة والرفيه .. والتي يندرج حتت ا�شمها م�شروعني 
كربيلو ... وهو عالمة جتارية ا�شلها الأردن ومت احل�شول على 

الوكالة للعمل يف فل�شطني ككل والتي متلك حاليا فرعني 
ويتميز كربيلو بالوجبات والطباق الفريدة بال�شافة اىل 

املبنى الفخم والت�شميم الفريد واملريح ل�شيوف املوقع.
جورنيه .. وهو عبارة عن خمابز حا�شة على وكالة العالمة 

التجاريه بوجنور اململوكة ل�شركة ن�شتلة

 رئيس مجلس إدارة

 مجموعة شركات بالكو 

كمال طاهر المحاميد


