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الخصاونة: قطاع حيوي يوظف ٥٠ الف عامل

الملك يشيد بدور القطاع التجاري 
في تنمية االقتصاد الوطني 

وتوفير فرص العمل

االنباط-وكاالت

توافق الذكرى ال�سنوية الرابعة لعملية 

نابل�س  ج��ن��وب  البطولية  ج��ل��ع��اد«  »ح��ف��ات 

���س��م��ال ال�����س��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، وال��ت��ي 

اأ�سفرت عن قتل

م�����س��ت��وط��ن، ف��ف��ي م�����س��اء ي���وم ال��ث��اث��اء 

خ��ل��ي��ة  مت��ك��ن��ت   ،2018/01/09 امل�����واف�����ق 

يقودها  ال��ق�����س��ام  ل��ك��ت��ائ��ب  ت��اب��ع��ة  ع�سكرية 

اإطاق  ج��رار من  اأحمد  الق�سامي  ال�سهيد 

ي�ستقلها  �سيارة  �سوب  مبا�سر  ب�سكل  النار 

جلعاد«  »حفات  م�ستوطنة  قرب  م�ستوطن 

جنوب مدينة نابل�س

ثانية   40 غ�����س��ون  يف  ر���س��ا���س��ة   22 واأن 

�سيبح«،  »رزيئيل  امل�ستوطن  مركبة  اأ�سابت 

واأردته قتيااً على يد ال�سهيد اأحمد جرار، 

ا، وذكرت  بعد اأن اأ�سيب بجراح خطرية جداً

م�سادر عربية حينها اأن اخللية كانت على 

ال��ت��دري��ب، حيث الحقت  م��ن  عالية  درج���ة 

�سيارة امل�ستوطن يف الظام وهاجمتها من 

بينها  اأ�سلحة، من  عدة  ال�سفر عرب  نقطة 

االأقل  على  واحد  نوعي  اأوتوماتيكي  �ساح 

ومن ثم توارت يف الظام

ويعد احلاخام املقتول اأحد موؤ�س�سي هذه 

غرب  جلعاد«  »حفات  اال�ستيطانية  ال��ب��وؤرة 

تاأ�سي�سها  �سكلت منذ  والتي  نابل�س،  مدينة 

النتهاكات  رئي�سية  ارتكاز  نقطة   2002 عام 

الفل�سطينيني  جتاه  امل�ستمرة  امل�ستوطنني 

يف القرى املجاورة.

التفا�صيل �ص »7«

الشهيد أحمد نصر جرار أربعة أعوام على عملية »حفات جلعاد«
تعثر األوضاع قد يقود ل حرب... 
حوامات القّسام و حزب اهلل تثير 

رعب إسرائيل

كريشان: ال موافقة على أي مشروع ليس 
للقطاع الخاص دور فيه

  االنباط-عمان

واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  رئي�س  دع��ا 

النيابية الدكتور خري اأبو �سعيليك، االأحد، 

بدور  القيام  اإىل  وال��ق��رى  امل��دن  تنمية  بنك 

اإي��ج��اد  اأو���س��ع يف تنمية امل��ح��اف��ظ��ات، ب��ه��دف 

ف���ر����س ع��م��ل ال���س��ت��ق��رار امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 

واحل�����د م���ن ال���ه���ج���رة ال��ع��ك�����س��ي��ة اىل امل���دن 

الثاث الكربى.

تروؤ�سه اجتماعا للجنة،  جاء ذلك خال 

ام�س، ملناق�سة م�سروع قانون معدل لقانون 

ب��ن��ك ت��ن��م��ي��ة امل����دن وال���ق���رى ل�����س��ن��ة 2020 ، 

االدارة  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بح�سور 

البنك  عام  ومدير  كري�سان،  توفيق  املحلية 

اأ���س��ام��ة ال���ع���زام، ورئ��ي�����س دي�����وان ال��ت�����س��ري��ع 

البنك  ف��داء احلمود، وممثلني عن  وال���راأي 

اللجنة  اأن  �سعيليك  اأب��و  واأو���س��ح  امل��رك��زي. 

اأن  بعد  ال��ق��ان��ون  م�سروع  مبناق�سة  �سرعت 

املوجبة  االأ�سباب  اإىل  املعنيني  من  ا�ستمعت 

احلالية  ال��ظ��روف  اأن  اإىل  م�سريا  للتعديل، 

اجلميع  م��ن  تتطلب  املت�سارعة  وال��ت��غ��ريات 

التنمية  اأهداف  اإيجاد ت�سريعات تتوافق مع 

املحلية ال�ساملة للبلديات ودعم م�ساريعها.

واأ�ساف اأن اللجنة قررت االبقاء على ا�سم 

البنك يف امل�سروع املعدل.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط- �صايل ال�صبيحات

  ب���ني م���دي���ر امل���رك���ز ال��ع��رب��ي ل��ل��م��ن��اخ 

ال��ع��رب��ي��د ان ع��ا���س��ف��ة  امل��ه��ن��د���س اح���م���د 

مناذج  ارب��اك  على  عملت   ، قوية  اطل�سية 

�سعوبة  ب�سبب  وذل��ك   ، م��وؤخ��رااً  الطق�س 

القطب  اىل  توجهها  اثناء  م�سارها  توقع 

ادت  العا�سفة  ه��ذه  اأن  وق��ال   . ال�سمايل 

غ��ري  وخ�����رائ�����ط  م���ع���ط���ي���ات  ظ����ه����ور  اىل 

مما   ، التقلب  وك��ث��رية  م��وؤخ��رااً  منطقية 

اجل��وي��ني يف  املتنبئني  ارب����اك  ع��ل��ى  ع��م��ل 

اوروبا وال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا.

التفا�صيل �ص »5«

الكعابنة االأنباط-عمر 

ق���ال رئ��ي�����س ال������وزراء ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

التعرفة  هيكلة  اإع���ادة  ق��ررت  احلكومة  اأن 

اجلمركية، حيث �ستنخف�س كل �سلعة لي�س 

لها نظري يف ال�سناعة الوطنية بن�سبة %5، 

�سيتم تخفي�س عدد فئات  اأن��ه  اإىل  م�سريا 

 ،11 ب��دالاً من   4 لت�سبح  الر�سم اجلمركية 

مو�سحا اأن فئات الر�سوم اجلمركية ال� 11 

�سفر  ب��ني  ت���راوح  ن�سبتها  كانت  ال�سابقة 

 4 ال���  الر�سم اجلمركي  فئات  اأّم���ا  %؛   40 و 

اجلديدة ف�ستراوح بني 0 و 25% فقط.

التفا�صيل �ص »3«

االأنباط  - فرح مو�صى

   م���ع دخ����ول ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ام��ه��ا 

ال��ث��ال��ث، وا���س��ت��م��رار ت��اأث��ريه��ا يف كثري من 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة، وم��ن��ه��ا اأ���س��واق 

البالة التي تاأثرت ب�سكل مبا�سر، ا�سبحت 

واأبناء  الفقراء،  الت�سفية مق�سد  حمات 

ال��ط��ب��ق��ة ال��و���س��ط��ى، ل��ت��وف��ر ال��ك��ث��ري من 

العالية،  اجل��ودة  ذات  والب�سائع  االأ�سناف 

واالأ�����س����ع����ار امل��ن��اف�����س��ة، ب��ح�����س��ب ا���س��ح��اب 

ب��ال��ة. وق���ال ه����وؤالء ان جتارتهم  حم���ات 

معدل  يف  ارت��ف��اع��ا  م�سببة  تراجعا  ت�سهد 

وتراكم  البطالة،  ظاهرة  وتنامي  الفقر، 

الديون والق�سايا املرفوعة عليهم، خا�سة 

ان ب��ع�����س��ه��م  ا�����س����روا ب�����س��ائ��ع ب�����س��ي��ك��ات 

م��وؤج��ل��ة، م���ا ي�����س��ت��دع��ي ت��دخ��ل احل��ك��وم��ة 

لت�سوية اأمور.

التفا�صيل �ص »3«

االنباط-وكاالت

حزب  قيام  اأن  اإ�سرائيلي،  باحث  اعترب 

التابعة  الت�سوير  حوامات  با�ستخدام  اهلل 

ل��ه ت��اأت��ي ب��ه��دف ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ل��غ��اي��ات 

با�ستخدامها  قيامه  اإىل  اإ�سافة  عملياتية، 

ل��ف��ح�����س ا����س���ت���ع���داد اجل���ي�������س ع���ل���ى ط���ول 

احلدود وفح�س قدرته على الرد ب�سرعة. 

وا�سع  ب�سكل  �ست�ستخدم  و�سيلة  اأن��ه��ا  كما 

اإذا م��ا ان��دل��ع��ت ح���رب ع��ل��ى ط���ول احل���دود 

ال�سمالية.

مقال  يف  هرئيل  عامو�س  الباحث  وقال 

ن�����س��رت��ه ���س��ح��ي��ف��ة » ه���اآرت�������س« وت��رج��م��ت��ه 

ال��ت�����س��وي��ر  ح���وام���ة  اإن  االآن«  »ف��ل�����س��ط��ني 

جي�س  اأ�سقطها  التي  اهلل  ح��زب  ل���  التابعة 

بعد  الثاثاء  لبنان  ح��دود  على  االحتال 

امل�سري  تلقى  التي  اخلام�سة  ه��ي  الظهر، 

ال�سنة نف�سه خال 

االح��ت��ال  جي�س  اأن  ع��ام��و���س  واأو����س���ح 

اإ�سقاط  كيفية  عن  تفا�سيل  اأي  يعطي  ال 

اال�ستخدام  اإىل  ا���س��ت��ن��ادااً  لكن  احل��وام��ات، 

اأخرى،  دول  يف  احلوامات  لهذه  الع�سكري 

مي��ك��ن ال��ت��خ��م��ني ب����اأن ث��م��ة ان���دم���اج���ااً بني 

حرب اإلكرونية وو�سائل اعرا�س حركية 

تعمل هنا

التفا�صيل �ص »7«

العربيد : عاصفة اطلسية تربك 
المتنبئين بخيارين ... عدم استقرار 

جوي او منخفض قطبي عميق

الجغبير: جهود صناعة عمان خفضت 
من األثر السلبي إلعادة هيكلة 

التعرفة الجمركية

تجار بالة يطالبون بتخفيف الضرائب 
والرسوم الجمركية على بضاعتهم 
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الوزير عزايزة: الدولة غير قادرة على حل المشاكل 
التي تكبدها قطاع النقل

االنباط-عمان

اأك������د رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�����س��ي��اح��ة واالآث�������ار 

واخلدمات العامة النيابية ماجد الروا�سدة، 

الت�سغيلي  ب��ال��ع��م��ر  ال��ن��ظ��ر  اإع�����ادة  ����س���رورة 

ا  لو�سائط النقل املتو�سطة واحلافات، نظراً

قطاع  لها  تعر�س  ال��ت��ي  ال�سعبة  ل��ل��ظ��روف 

النقل اأثناء جائحة فريو�س فريو�س كورونا 

امل�ستجد.

تروؤ�سه اجتماعا للجنة،  جاء ذلك خال 

ام���������س، ج�����رى ف���ي���ه ب���ح���ث م���ط���ال���ب ن��ق��اب��ة 

وزير  بح�سور  االأردن��ي��ة،  البا�سات  اأ�سحاب 

عام  وم��دي��ر  ع��زاي��زة،  وجيه  املهند�س  النقل 

هيئة تنظيم النقل الربي طارق احلبا�سنة، 

واملديرة املالية للهيئة لينا الع�سايلة، ونقيب 

اأ���س��ح��اب ال��ب��ا���س��ات االأردن���ي���ة ع��ب��د ال����رزاق 

اخلم�سان، وعدد من مالكي البا�سات.

يعترب  ال��ن��ق��ل  اأن  ال����روا�����س����دة  واأ�����س����اف 

دع��م��ه  وي��ج��ب  للمملكة  احل���ي���وي  ال��ع�����س��ب 

وتذليل ال�سعوبات التي تواجهه يف خمتلف 

املجاالت، موؤكدا اأهمية اأن تعمل وزارة النقل 

ع��ل��ى اي���ج���اد ح��ل��ول ج���ذري���ة ل��ق��ط��اع النقل 

واالبتعاد عن �سراء وك�سب الوقت.

حممود  احلي�سة،  ن�سار  ال��ن��واب:  واأك���د 

ال��ف��رج��ات، ذي���اب امل�����س��اع��ي��د، ع��ب��ري اجل��ب��ور، 

عائ�سة احل�سنات،.

التفا�صيل �ص »4«

  زيوت وصدأ وروائح كريهة٠٠ شكاوى من 
اسطوانات غاز غير صالحة لالستهالك المنزلي 

ولي العهد يشارك في منتدى شباب العالم بمصر

عقل: فحص دوري لالسطوانات للتأكد من صالحيتها

االنباط - فرح مو�صى

�سكا مواطنون يف مدينة اربد من رداءة 

ا�سطوانات الغاز، حيث انها ملئية باالو�ساخ 

وال�سدا وذات رايحة كريهة، وطالبوا عرب 

»االنباط« �سركة م�سفاة البرول باالهتمام 

مما  تنظيفها  على  والعمل  باال�سطوانات، 

علق بها.  وقالت املواطنة اأن�ساف الزعبي، 

على  زي��ادة  دينار  ن�سف  لدفع  ت�سطر  اإنها 

اإذ  نظيفة،  غاز  باإ�سطوانة  لتحظى  ال�سعر، 

اأنها قبل فرة ا�سرت اإ�سطوانة غاز، ماأت 

البيت برائحة كريهة جدااً.

امل��واط��ن خ��ال��د م��ه��ي��دات، ط��ال��ب �سركة 

م�سفاة البرول.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-عمان

قال ال�سفري االأردين يف القاهرة ومندوب 

اململكة الدائم لدى جامعة الدول العربية 

بن  احل�سني  االأم���ري  اإّن  الع�سايلة،  اأجم��د 

يف  �سي�سارك  العهد،  ويل  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل 

الرابعة،  ن�سخته  يف  ال��ع��امل  �سباب  منتدى 

ال�سيخ  ���س��رم  م��دي��ن��ة  ت�ست�سيفه  وال�����ذي 

ع��دٍد من  اليوم  االثنني، بح�سور  امل�سرية 

العربية  وال�سبابية  ال�سيا�سية  ال��ق��ي��ادات 

والدولية.

�سمو  م�ساركته  اأن  الع�سايلة،  واأ���س��اف 

تلبية دعوة  توؤكد حر�سه على  العهد،  ويل 

ال�سي�سي،  ع��ب��دال��ف��ت��اح  امل�����س��ري  ال��رئ��ي�����س 

الدولية،  ال�سبابية  الفعالية  هذه  وح�سور 

وال���ت���ي ي�������س���ارك ف��ي��ه��ا ع����دد م���ن ال�����س��ب��اب 

االأردين.

يرافقه  العهد  ويل  �سمو  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

بفعاليات  امل�����س��ارك��ة  يف  اأردين  ر�سمي  وف��د 

منتدى �سباب العامل..
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االثنني   10 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

اأ�ساد جاللة امللك عبداهلل الثاين بدور 

االق��ت�����س��اد  تنمية  يف  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع 

وال��ذي  العمل،  فر�ص  وت��وف��ري  الوطني 

بخا�سة  االأخ��رى  القطاعات  مع  يتكامل 

ال�سناعي. القطاع 

ولفت جاللة امللك، خالل لقائه ام�ص 

عن  ممثلني  احل�سينية  ق�سر  يف  االأح���د 

املبذولة  اجلهود  اإىل  التجاري،  القطاع 

يف جمال االإ�سالح االقت�سادي، لت�سهيل 

ب���ي���ئ���ة االأع������م������ال، م����ن خ������الل ت��ط��وي��ر 

بعمل  املرتبطة  واالإج��راءات  الت�سريعات 

تنميته  يف  ي�ساهم  مبا  التجاري  القطاع 

التناف�سية. وزيادة 

واأ���س��ار ج��الل��ت��ه، خ��الل ال��ل��ق��اء ال��ذي 

ح�������س���ره ����س���م���و االأم��������ري احل�������س���ني ب��ن 

ال��دور  اإىل  العهد،  ال��ث��اين، ويل  ع��ب��داهلل 

املخزون  تاأمني  يف  القطاع  به  ق��ام  ال��ذي 

اال�سرتاتيجي من املواد االأ�سا�سية خالل 

االأمن  على  للحفاظ  “كورونا”  جائحة 

فر�ساً  االأردن  لدى  اأن  موؤكدا  الغذائي، 

ل��و���س��ع��ه ع��ل��ى خ���ارط���ة االإق��ل��ي��م يف ه��ذا 

من  عدد  مع  التن�سيق  خالل  من  املجال 

وال�سديقة. ال�سقيقة  الدول 

من جهته، قال رئي�ص الوزراء الدكتور 

ال�����وزراء  اإن جم��ل�����ص  ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

اجلمركية  ال��ت��ع��رف��ة  هيكلة  اإع����ادة  ق���ّرر 

ما  جمركية،  �سرائح   4 على  باخت�سارها 

التجاري  القطاع  على  اإيجاباً  �سينعك�ص 

قدرته  وي��رف��ع  امل��واط��ن  على  و�سيخفف 

ال�سرائية.

���س��ي��ت��م  اأن������ه  اإىل  اخل�������س���اون���ة  ول���ف���ت 

 %5 اإىل  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ت��ع��رف��ة  تخفي�ص 

لي�ص  والتي  امل�ستوردة،  امل��واد  اأغلب  على 

لها نظري من ال�سناعات االأردنية.

املن�ساآت  م��ن  ك��ب��ريا  ع���ددا  اأن  واأو���س��ح 

االق����ت���������س����ادي����ة اأ�����س����ب����ح ي�����س��ت��ف��ي��د م��ن 

املوحد،  الرتخي�ص  اإج���راءات  معامالت 

بداًل  واحد  يوم  اإىل  املدة  خف�ست  والتي 

من 15 يوماً.

وزارة  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئ��ي�����ص  واأ����س���ار 

نظام  على  تعمالن  البيئة  ووزارة  العمل 

9 ج��ه��ات معنية  ع��ل��ى  ���س��ُي��ع��م��م  ت��ف��ت��ي�����ص 

العملية،  هذه  توحيد  بهدف  بالتفتي�ص 

وت��ق��ل��ي��ل ت���ع���دد امل���رج���ع���ي���ات واالج���ت���ه���اد 

ال�سخ�سي.

ال���ق���ط���اع  اأن  اخل�������س���اون���ة  اأك������د  ك���م���ا 

مقدرة،  وطنية  ا�سهامات  ق��ّدم  اخل��ا���ص 

حيوي  قطاع  التجاري  القطاع  اأن  مبيناً 

األف عامل وعاملة، ما   500 يوظف نحو 

العاملني  اإج��م��ايل  م��ن   %40 نحو  ميثل 

ب���امل���م���ل���ك���ة، وه�����و ي�����س��ك��ل ح������وايل ث��ل��ث��ي 

االقت�سادية. العملية 

القطاع  اأن  ال��وزراء على  رئي�ص  و�سدد 

اخل���ا����ص ���س��ري��ك اأ���س��ا���س��ي يف ال��ت��ن��م��ي��ة 

االقت�سادية وتوفري فر�ص عمل وتعزيز 

احلكومة  مهمة  اأن  م��وؤك��داً  التناف�سية، 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ومتكينه  ال��ت��ع��اون م��ع 

ورفع قدرته لزيادة فر�ص العمل.

احل�سور  من  عدد  اأ�ساد  جهتهم،  من 

اجلمركية  التعرفة  هيكلة  اإع��ادة  بقرار 

ال�سلع  م���ن  ال��ع��دي��د  ع��ل��ى  وت��خ��ف��ي�����س��ه��ا 

 4 ب���  ال�سرائح  ع��دد  وحت��دي��د  والب�سائع 

موؤكدين  �سريحة،   11 من  ب��داًل  �سرائح 

الواحد بني  الفريق  بروح  العمل  اأهمية 

احلكومة والقطاع اخلا�ص.

االإ������س�����الح�����ات  اأن  اإىل  واأ���������س��������اروا 

االق���ت�������س���ادي���ة م����ن خ���ف�������ص ال���ت���ع���رف���ة 

املعابر  على  اجلهات  وتوحيد  اجلمركية 

من  اجل���م���ارك،  اإدارة  حت���ت  احل���دودي���ة 

وتخفي�ص  االإج������راءات  ت�سهيل  ���س��اأن��ه��ا 

ي��راف��ق��ه��ا  اأن  اأه���م���ي���ة  م���وؤك���دي���ن  امل������دد، 

ا�ستقرار ت�سريعي الإ�سفاء نوع اأكرب من 

امل�ستثمرين. لدى  الطماأنينة 

ي��ع��ّد  ال���ت���ج���اري  ال��ق��ط��اع  اأن  وب��ي��ن��وا 

املحلي  الناجت  يف  وم�ساهم  م�سغل  اأكرب 

ق�������رارات  اأن  م���ع���ت���ربي���ن  االإج������م������ايل، 

االإ�سالح  اأمام  الطريق  احلكومة متهد 

االقت�سادي.

واأو�سحوا اأهمية تبني ت�سريع خا�ص 

لدعمها  وال�سغرية  النا�سئة  بال�سركات 

لينطبق  ف��اع��ل��ة،  ���س��رك��ات  ت�سبح  ح��ت��ى 

ع���ل���ي���ه���ا م����ا ي���ن���ط���ب���ق ع���ل���ى ال�������س���رك���ات 

ال�سركات  بحماية  كما طالبوا  الكربى، 

العائلية.

ودعوا اإىل �سراكة حقيقية بني البنك 

وطالبوا  ال�سرافة،  و���س��رك��ات  امل��رك��زي 

احل����ك����وم����ة ب���و����س���ع ت���ع���ل���ي���م���ات ت��ن��ظ��م 

مدد  وحت��دي��د  الت�سويقية،  ال�سفحات 

التنزيالت يف العام جلذب املت�سوقني.

جاللة  مكتب  مدير  اللقاء  وح�سر 

ال��دك��ت��ور جعفر ح�����س��ان، ووزي���ر  امل��ل��ك، 

املالية الدكتور حممد الع�سع�ص، ووزير 

يو�سف  والتموين  وال��ت��ج��ارة  ال�سناعة 

ال�سمايل.

االنباط-عمان

اأك��������د رئ����ي���������ص جم���ل�������ص االأع������ي������ان، 

مع  التعامل  �سيتم  اأن��ه  الفايز،  في�سل 

ل�سنة  الد�ستور  تعديل  قانون  م�سروع 

يحقق  ومب��ا  ع��ال،  وطني  بح�ص   ،2021

روؤي�����ة ج��الل��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 

وط���م���وح���ات ال�����س��ع��ب ن��ح��و االإ����س���الح 

ال�����س��ي��ا���س��ي امل��ن�����س��ود ال����ذي ي��ع��م��ل على 

من  وميكن  ال�سعبية،  امل�ساركة  تعزيز 

احل��زب��ي��ة  احل���ك���وم���ات  اإىل  ال���و����س���ول 

الرباجمية.

ج�����اء ذل�����ك خ�����الل ت����روؤ�����س����ه ام�����ص 

يف  القانونية  اللجنة  اج��ت��م��اع  االأح���د، 

العني  يرتاأ�سها  التي  االأعيان،  جمل�ص 

مبناق�سات  لل�سروع  طبي�سات،  اأح��م��د 

تعديل الد�ستور الذي ورد من جمل�ص 

بح�سور  االأع��ي��ان،  جمل�ص  اإىل  النواب 

والربملانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزراء 

امل��ه��ن��د���ص م��و���س��ى امل��ع��اي��ط��ة، وال��ع��دل 

ال���دك���ت���ور اأح���م���د ال�����زي�����ادات، ووزي�����رة 

بني  وف��اء  القانونية،  لل�سوؤون  الدولة 

م�سطفى.

الفايز، بح�سور نائبيه االأول  واأ�سار 

���س��م��ري ال����رف����اع����ي، وال����ث����اين رج���ائ���ي 

بوران ومفلح  املع�سر وم�ساعديه علياء 

املجل�ص،  اأع�ساء  من  وع��دد  الرحيمي، 

اإىل اأن جاللة امللك اأكد اأكرث من مرة، 

وم�سروعه  نهجه  يف  ما�ص  االأردن  اأن 

اأن  اإىل  الف��ت��ا  ال�����س��ام��ل،  االإ����س���الح���ي 

ت��ع��د مبثابة  ال��ت��ع��دي��الت االإ���س��الح��ي��ة 

روؤية م�ستقبلية لالإ�سالح املن�سود، وال 

ميكن التجاوز عليها اأو التخلي عنها.

باهظا  ث��م��ن��ا  دف���ع  االأردن  اأن  وب���ني 

ن��ت��ي��ج��ة مت�����س��ك��ه ب���ث���واب���ت���ه ال��وط��ن��ي��ة، 

ف�����الءات ج��الل��ة امل��ل��ك )ال ل��ل��ت��وط��ني 

كافة  ع��ودة  وح��ق  البديل،  للوطن  وال 

لفل�سطني  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 

وال  اأحمر(،  خط  والقد�ص  وتعوي�سهم 

الفل�سطيني  ال�سعب  بحقوق  للتفريط 

ف�سرت  “ملاذا  مت�سائال  وا�سحة،  كانت 

ب��ع�����ص ال��ت��ع��دي��الت ورب���ط���ت ب����اأن لها 

والتوطني«. بالتجني�ص  عالقة 

م��ن��ح بع�ص  اأن  ع��ل��ى  ال��ف��اي��ز  و���س��دد 

ال���������س����الح����ي����ات جل�����الل�����ة امل�����ل�����ك يف 

ال���ت���ع���دي���الت ال���د����س���ت���وري���ة ه���ي ن��ظ��رة 

لبقاء  ال�سمانة  ومب��ث��اب��ة  م�ستقبلية، 

ال��ت��ج��اذب��ات  ع��ن  وب��ع��ي��دا  ق��وي��ا  االأردن 

ت�سكيل  عند  واالجتماعية  ال�سيا�سية 

احلكومات احلزبية.

واأ�����س����اف رئ��ي�����ص جم��ل�����ص االأع���ي���ان 

احلزبية  احل��ك��وم��ات  ع��ن  احل��دي��ث  اأن 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ت���ك���ون ق������ادرة على 

اأن  يجب  ال��وط��ن��ي��ة،  امل�����س��وؤول��ي��ة  حتمل 

قوية  �سيا�سية  اأح����زاب  ت�سكيل  يتبعه 

اأر���ص  على  للتنفيذ  قابلة  ب��رام��ج  ذات 

الواقع.

اإىل العمل على تعزيز الثقافة  ودعا 

اأغ��ل��ب  “يف  اأن���ه  اإىل  احل��زب��ي��ة، م�����س��ريا 

مم��ار���س��ات��ن��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وخ��ا���س��ة 

االن���ت���خ���اب���ات ال���ربمل���ان���ي���ة وال���ب���ل���دي���ة، 

ت�������س���ي���ط���ر ع���ل���ي���ن���ا ث����ق����اف����ة اجل���ه���وي���ة 

ا�ستمر  ما  اإذا  االأم��ر  وهذا  واملناطقية، 

ويحد  طموحاتنا  يعيق  اأن  �ساأنه  فمن 

االإ�سالحية«. من تطلعاتنا 

ب�����دوره، ق���ال رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة العني 

وامل��ج��ل�����ص  “اللجنة  اإن  ط���ب���ي�������س���ات، 

���س��ي��در���س��ان ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة 

م�سلحة  لتحقيق  فائقة  بعناية  كافة 

اليوم  �سرعت  اأن  بعد  وذل��ك  وطننا”، 

بالتعديالت. بالنظر 

ب��ني جمل�سي  خ��الف��ات  وج��ود  ونفى 

االأع�������ي�������ان وال�������ن�������واب ب���������س����اأن ب��ع�����ص 

ال���ت���ع���دي���الت ال���د����س���ت���وري���ة، وخ��ا���س��ة 

جرى  كما  ال��ن��ائ��ب،  بح�سانة  املتعلقة 

اخل�سو�ص،  بهذا  ت�سريح  بعد  تداوله 

يتعلق  ك����ان  ب���ه  حت����دث  م���ا  اأن  م��ب��ي��ن��ا 

بخالف بني جمل�ص النواب واحلكومة 

حول ح�سانة النائب.

امللكية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص  ب����دوره، دع���ا 

العني  ال�سيا�سية؛  املنظومة  لتحديث 

التعديالت كاملة  اإىل قراءة  الرفاعي، 

الأن تعديل الد�ستور جزء ال يتجزاأ من 

قانوين االأحزاب واالنتخاب.

يف حني، قال العني املع�سر اإن ر�سالة 

امللكية  للجنة  امل��وج��ه��ة  امل��ل��ك  ج��الل��ة 

اأ�سارت  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث 

يجب  الد�ستورية  التعديالت  اأن  اإىل 

اأن حتت�سن فكرة احلكومات احلزبية، 

ومتكني املراأة وال�سباب.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال���وزي���ر امل��ع��اي��ط��ة 

ج��ان��ب  اإىل  “االأردنيات”  وج�����ود  اإن 

على  م��ه��م  معنى  ل��ه��ا  “االأردنيني”، 
ال�����س��ع��ي��د ال�������س���ي���ا����س���ي، ب��ي��ن��م��ا ق��ال��ت 

جهتها،  م��ن  م�سطفى،  ب��ن��ي  ال���وزي���رة 

�سيا�سي  اأم���ر  “االأردنيات”  وج���ود  اإن 

وي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��اأن ال��ع��ام، م��ع��ت��ربة اأن��ه��ا 

نهج  ومواكبة  وتعزيز  وت�سجيع  تاأكيد 

د�ستوري ي�سري عليه اأغلب دول العامل.

واأن���ه���ت ال��ل��ج��ن��ة م��ن��اق�����س��ة 17 م���ادة، 

وردت من  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا  واف���ق���ت  ح��ي��ث 

جم��ل�����ص ال����ن����واب، يف ح���ني ���س��ت��وا���س��ل 

ال��ل��ج��ن��ة م��ن��اق�����س��ات��ه��ا مل������واد م�����س��روع 

الد�ستور” االثنني. “تعديل 
ك���م���ا ح�������س���ر االج����ت����م����اع ع������دد م��ن 

اأع���������س����اء ال���ل���ج���ن���ة امل���ل���ك���ي���ة ل��ت��ح��دي��ث 

امل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وه����م ال��ن��ائ��ب 

ال�����س��اب��ق امل���ح���ام���ي ح�����س��ني ال��ق��ي�����س��ي، 

بكلية  ال��د���س��ت��وري  ال���ق���ان���ون  وا����س���ت���اذ 

الدكتور  االأردن��ي��ة  باجلامعة  احل��ق��وق 

القانونية  واال���س��ت��اذة  ن�سراوين،  ليث 

جانب  اإىل  بي�سون،  مي�ساء  ال��دك��ت��ورة 

ال�سلبي. الد�ستوري يا�سر  اخلبري 

الفايز: األعيان سيتعامل مع تعديل الدستور بحس وطني عال

الخصاونة يعلن عن إجراءات حكومية جديدة   وإطالق 
خدمات الجيل الخامس وتعزيز فرص التشغيل

  االنباط-عمان

اأك�����د رئ��ي�����ص ال�������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

ووف��ق��ا  وحقيقية  ث��اب��ت��ة  بخطى  ت�سري  احل��ك��وم��ة  اأن 

لتوجيهات وروؤى جاللة امللك عبداهلل الثاين للدخول 

اإىل مئوية الدولة الثانية يف �سياق حتديثي يرتكز على 

العام  القطاع  وتطوير  ال�سيا�سية  املنظومة  حت��دي��ث 

واإج��راء االإ�سالحات االقت�سادية ال�سرورية ومعاجلة 

 . والبطالة  الفقر  مقدمتها  ويف  الرئي�سة،  التحديات 

جاء حديث رئي�ص الوزراء خالل موؤمتر �سحفي عقده، 

ام�ص االأحد، يف رئا�سة الوزراء، بح�سور عدد من الوزراء 

وامل�سوؤولني اأعلن خالله عن اإجراءات حكومية جديدة 

تاأ�سي�ص  اإط��الق  وب��دء  اال�سالحات اجلمركية  لتعزيز 

قطاع  يف  اخل��ام�����ص  اجل��ي��ل  خل��دم��ات  التحتية  البنية 

واأك��د   . الت�سغيل  فر�ص  تعزيز  اىل  ا�سافة  االت�ساالت 

رئي�ص ال��وزراء اأن باكورة اآليات التحديث ال�سيا�سي يف 

املئوية الثانية للدولة متثلت بت�سكيل جاللة امللك عبد 

اهلل الثاين للجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، 

والتي �سمن جاللته اأن تقدم احلكومة نتائج عملها من 

اأكد  م�ساريع قوانني اإىل جمل�ص النواب كما هي. كما 

اأن احلكومة التزمت بال�سمانة امللكية باإر�سال م�سروعي 

والتعديالت  واالن��ت��خ��اب  ال�سيا�سية  االأح����زاب  ق��ان��وين 

النواب،  جمل�ص  اإىل  بهما  حكماً  املرتبطة  الد�ستورية 

ب��ع�����ص ال��ت��ع��دي��الت  اأ���س��اف��ت  اأن احل��ك��وم��ة  اإىل  الف��ت��اً 

واأ�سار  ال��ن��واب.  جمل�ص  على  عر�سها  قبل  الد�ستورية 

رئي�ص الوزراء اإىل اأن التعديالت الد�ستورية التي اأقرها 

جمل�ص النواب خالل االأ�سبوع املا�سي، ت�ستهدف حتقيق 

وثبة يف م�سرية التحديث ال�سيا�سي يف اململكة و�سواًل 

عرب فرتات زمنية من ثالث مراحل اإىل برملان توجد 

به اأغلبيات حزبية، »اإذ من املتوقع اأن ن�سل بعد ثالث 

دورات انتخابية اإىل 65 مقعداً من االأحزاب ال�سيا�سية يف 

جمل�ص النواب، وذلك يف اإطار ممكن للمراأة وال�سباب، 

ال�سيا�سية  االأح��زاب  لن�سو�ص م�سروعي قانوين  وفقاً 

واالنتخاب اللذين �سيعر�سان على جمل�ص النواب ثم 

جمل�ص االأعيان وبح�سب امل�سار الت�سريعي والد�ستوري«. 

وب���ني اأن ال��ت��ع��دي��الت ال��د���س��ت��وري��ة ال��ت��ي اأق����رت اأخ���رياً 

مبا  ع��ام��اً،   25 اإىل  لالنتخابات  الرت�سح  �سن  خف�ست 

يعك�ص الدميوغرافية االأردنية، ويوؤكد االإمي��ان بجيل 

اأي�ساً  وي��ه��دف  ال���ربمل���اين،  للعمل  ليت�سدى  ال�سباب 

للو�سول اإىل احلكومات احلزبية، » مبا ميّكن من تكليف 

حكومات  بت�سكيل  للربملان  املمثلة  احلزبية  االأغلبية 

االأغلبية  حقوق  على  حتافظ  عامة  منظومة  و�سمن 

التجربة  لتنه�ص  املجتمعات  يف  وال��ت��وازن  ال�سيا�سية 

احلزبية وت�ستقر«. ونوه رئي�ص الوزراء اإىل اأن منظومة 

االإ�سالحات  من  الكثري  واكبتها  ال�سيا�سي  التحديث 

االق��ت�����س��ادي��ة، واالإ����س���الح���ات االإداري�������ة، وال���س��ي��م��ا اأن 

ُي�سكل رافعة �سرورية واأ�سا�سية  حتديث القطاع العام 

لتحديث احلياة ال�سيا�سية واالإ�سالحات االقت�سادية، 

ق��ادراً  واحلكومي  االإداري  اجلهاز  يكون  اأن  ملقت�سيات 

على التفاعل مع التحديات وامل�سكالت، واأن يكون لدينا 

ال��ك��ف��اءة.  عنا�سر  على  ترتكز  ممكنة  ت�سريعية  بيئة 

القطاع  جلنة حتديث  اأخ���رياً  �سكلت  احلكومة  وتابع: 

العام وهي جتتمع با�ستمرار يف رئا�سة الوزراء ومكونة 

من جمموعة من ال���وزراء وع��دد من اخل��رباء بالعمل 

املوؤ�س�سي، اإذ ت�ستهدف مراجعة الت�سريعات ال�سرورية 

التي مُتكن وحتدث القطاع العام. كما تهدف اللجنة، 

احلكومية  االإج����راءات  مراجعة  اإىل  اخل�ساونة،  وف��ق 

واإعادة هند�ستها ب�سكل ي�سهل تفاعل موؤ�س�سات القطاع 

ال��ع��ام م��ع ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ال���ذي يعد ق��ط��اع��اً وطنياً 

ي�سهم يف عملية التنمية، ومع بيئة االأعمال، مبا ُي�سكل 

يف  وق���ال  اال�ستثمار.  بت�سجيع  ت�سمح  �سحية  اأر���س��ي��ة 

هذا االإط��ار: »اإننا وب��دون ا�ستباك حقيقي مع القطاع 

لتحديات  حقيقية  م��ع��اجل��ات  اإىل  ن�سل  ل��ن  اخل��ا���ص 

مف�سلية نواجهها اأكرث من اأي وقت �سابق كمتالزمتي 

اأن ن�سبة البطالة اليوم يف  البطالة والفقر، خ�سو�ساً 

على  ال���وزراء  رئي�ص  و�سدد  باملئة«.  2ر23  بلغت  االأردن 

من  اإال  يكون  ل��ن  ل��ه  واال�ستجابة  البطالة  حت��دي  اأن 

خالل �سراكة حقيقية مع القطاع اخلا�ص ومتكينه من 

خالل اإجراء االإ�سالحات االإداري��ة املطلوبة، خ�سو�ساً 

هذا  تقيد  البريوقراطية  االإ�سالحات  من  الكثري  اأن 

اأ�سار  كما  لال�ستثمار.  ط���ارداً  ع��ام��اًل  وت�سكل  القطاع 

اأن  ال��ع��ام  القطاع  حت��دي��ث  جلنة  م��ن  املطلوب  اأن  اإىل 

تنجز وتقدم خارطة طريق اأ�سا�سية لالإ�سالح االإداري 

املنظومة  م��ع حت��دي��ث  لتتكامل  اأ���س��ه��ر،  ���س��ت��ة  خ���الل 

ال�سيا�سية، ومع املمكنات االقت�سادية، وبرنامج اأولويات 

تخ�سع  واأن   ،  2021-2023 االقت�سادي  احلكومة  عمل 

الدكتور اخل�ساونة يف  ملراجعات دوري��ة لعملها. وق��ال 

اأن تو�سي باتخاذ عدد من  هذا ال�سدد: »على اللجنة 

االإجراءات قبل م�سي االأ�سهر ال�ستة التي متثل خارطة 

طريق بعيدة املدى الإ�سالح القطاع العام ومن �ساأنها اأن 

تف�سي بال�سرورة اإىل دمج العديد من الهيئات، ورمبا 

اأ�س�ص مدرو�سة،  تقلي�ص عدد من ال���وزارات، لكن على 

ت�سل  املوؤ�س�سية عندما  الكيانات  ت�ستطيع هذه  بحيث 

اأن تلبي اخلدمة املطلوبة، ويكون  اإىل مرحلة الدمج، 

لديها قيادات قادرة على النهو�ص بها ب�سكل ير�سق يف 

اجلهاز احلكومي«. كما اأكد رئي�ص ال��وزراء اأن العالقة 

بني ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�سريعية هي عالقة 

تعاون مرن يف اإطار الف�سل بني ال�سلطات، ومبا ينعك�ص 

واأع��رب  املواطنني.  اإىل  اخل��دم��ات  تقدمي  على  اإيجاباً 

رئي�ص ال����وزراء ع��ن اع��ت��زازه ب���دور و�سائل االإع����الم يف 

ت�سليط ال�سوء على الق�سايا التي تهم املواطن االأردين، 

والتي ت�سعى القيادة الها�سمية اإىل حتقيقها و�سواُل اإىل 

تعزيز قدرات املواطنني وحت�سني اأو�ساعهم االقت�سادية 

واالجتماعية واأحداث ثورة يف م�سارات احلياة االأردنية. 

وق��ال يف هذا ال�سدد: »ندخل املئوية الثانية من عمر 

الدولة التي نعتز بها وبكل مكوناتها واأهلها يف خمتلف 

املدن والبوادي والقرى واملخيمات، �سمن هذا الن�سيج 

الوطني اجلميل الذي قدمنا من خالله وعرب املئوية 

االأوىل الكثري من املنجزات رغم الرهانات املتعددة باأن 

ه��ذه ال��دول��ة ل��ن ت���دوم، لكنها دام���ت ودخ��ل��ت مئويتها 

الدكتور  واأ���س��اف  ور���س��وخ«.  وث��ب��ات  با�ستقرار  الثانية 

االأوىل  الدولة خالل مئويتها  اإن م�سرية  اخل�ساونة: 

ا�ستطعنا  التي  والتحديات  العوائق  من  الكثري  �سابها 

ال�سلبة  واإرادة �سعبنا  اأن نتغلب عليها بحكمة قيادتنا 

وبالروح الوطنية العالية ملواطنينا وباإبداعات قطاعاتنا 

املختلفة ومن �سمنها قطاع االإع��الم ال��ذي اأحّيه وهو 

والتفاعل  بالتوا�سل  احلكومة  قبل  من  ترحاب  حمل 

ومو�سوعية  رقابية  �سلطة  ي�سكل  الأن���ه  م��ع��ه؛  البناء 

اأوج����ه اخل��ل��ل وال��ك��ث��ري من  ت��وؤ���س��ر ع��ل��ى  اأن  ت�ستطيع 

االحتياجات التي رمبا ال يوؤ�سر عليها العمل احلكومي

ولفت اإىل اأن من اأبرز االإجراءات التي مت اعتمادها 

�سمن الروؤية االأو�سع لالإ�سالح اجلمركي اإعادة تنظيم 

مرجعية خمتلف اجلهات الرقابية العاملة يف املرافق 

اجلمركية بحيث ت�سبح املرجعية هي دائرة اجلمارك، 

مبا ي�سرع اإجناز املعامالت واتخاذ القرارات وان�سيابية 

يف  واال�ستثمار  العمل  بيئة  يح�سن  ومب��ا  االإج������راءات 

اململكة. وقال اإن غالبية امل�سرتكني االأردنيني يف القطاع 

امل�سرتكني لن  باملائة م��ن   90 اأو م��ا يزيد ع��ن  امل��ن��زيل 

قد  ب��ل  ال�سهرية،  ف��وات��ريه��م  على  تغيري  اأي  يلم�سوا 

ي�سهد البع�ص انخفا�ساً على هذه الفواتري. واأعلن اأنه 

وبح�سب التعرفة الكهربائية اجلديدة، �سيتم تخفي�ص 

االقت�سادية  القطاعات  م��ن  ع��دد  على  ال��ط��اق��ة  كلفة 

احليوية مبا فيها القطاع ال�سحي وال�سياحي والزراعي 

والتجاري وال�سناعي لرفع قدرتها التناف�سية، وبالتايل 

حت��ري��ك عجلة ال��ن��م��و االق��ت�����س��ادي وخ��ل��ق م��زي��د من 

اأن���ه �سيتم خ��الل اليومني  ال��ع��م��ل. ول��ف��ت اإىل  ف��ر���ص 

املقبلني االإعالن عن اآلية وا�سحة ومي�سرة من خالل 

اإطالق من�سة لتقدمي طلبات الدعم للم�ستحقني من 

احلكومة  توؤكد  وال��ذي  املنزيل،  القطاع  يف  امل�سرتكني 

كما  م�ستمرا.  الدعم  ه��ذا  يكون  ب��اأن  الكامل  التزامها 

اأي��ام ب�سدد  اأن احلكومة وخ��الل  ال���وزراء  اأعلن رئي�ص 

البدء بتاأ�سي�ص البنية التحتية خلدمات اجليل اخلام�ص 

اأنه،  ال��وزراء  يف قطاع االت�ساالت )G5(. واأك��د رئي�ص 

العاملي  التحول  مواكبة  على  احلكومة  م��ن  وحر�سا 

اتخذت  فقد  اخل��ام�����ص،  اجليل  خ��دم��ات  نحو  ال�سريع 

ق��رارا ميكن �سركات االت�ساالت االأردن��ي��ة من م�سغلي 

االت�ساالت املتنقلة البدء ببناء �سبكة اجليل اخلام�ص 

لالت�ساالت املتنقلة وتوفري خدماتها، وذلك من خالل 

تخ�سي�ص النطاق الرتددي الالزم لذلك. واأكد رئي�ص 

الوزراء اأنه مت اتباع اأف�سل املمار�سات الدولية والتجارب 

يف  االأردين  ال��ن��م��وذج  لت�سميم  املنطقة  م�ستوى  على 

ترخي�ص اجليل اخلام�ص مل�سغلي الهاتف املتنقل. ولفت 

اأن ق��ط��اع االت�����س��االت وخ��دم��ات اجل��ي��ل اخلام�ص  اإىل 

ممّكن وراف��ع اقت�سادي عام ويرتبط ب�سكل اأ�سا�سي يف 

هذا  اأن  مثلما  اال�ستثمارات  وج��ذب  التناف�سية  تعزيز 

اإيجابي على خدمات  ب�سكل  �سينعك�ص  التقني  التطور 

التعليم، وال�سحة، والنقل، ون�ساط ال�سناعة والتجارة 

والزراعة والبنوك والطاقة، وو�سائل االإعالم والتثقيف 

والرتفيه. كما �سيكون له اأثر اإيجابي اأي�ساً على التعايف 

واالب��ت��ك��ار،  ال��ري��ادة  وت�سجيع  ع���ام،  ب�سكل  االقت�سادي 

وزي������ادة ف��ر���ص ال��ت�����س��غ��ي��ل وب���ن���اء اخل�����ربات يف جم��ال 

ال��وزراء  رئي�ص  وا�ستعر�ص  التحتية.  والبنى  االت�سال 

�سيا�سات الت�سغيل التي تنفذها احلكومة منذ ت�سرفها 

ر�سدت  احلكومة  اأن  اإىل  الف��ت��ا  م�سوؤوليتها،  بتحمل 

لتنفيذ برنامج الت�سغيل الوطني مبلغ 80 مليون دينار 

يف موازنة 2022، لتحفيز القطاع اخلا�ص خللق فر�ص 

الت�سغيل  برنامج  وي��ه��دف  االأردن���ي���ني.  لت�سغيل  عمل 

الوطني اإىل الو�سول لت�سغيل 60 األف �ساب اأردين خالل 

عام، من خالل دعم اأجور ملدة 6 اأ�سهر بقيمة 150 دينارا 

�سهريا من خالل عقود الت�سغيل ال�سنوية مع القطاع 

القطاعات. ولفت  املحافظات ولكافة  اخلا�ص يف كافة 

اإىل اأن �سندوق التنمية والت�سغيل �سيقوم بتخ�سي�ص 

مبلغ 24 مليون دينار الإن�ساء ومتويل م�ساريع �سغرية 

ومتو�سطة، م�ستهدفا من خاللها متويل 1600 م�سروع 

 7 منها  خم�س�ص  عمل  فر�سة   2000 بتوفري  �ست�سهم 

ماليني دينار لدعم االأن�سطة ال�سياحية املت�سررة من 

جائحة ك��ورون��ا. وحت��دث رئي�ص ال���وزراء ح��ول جائحة 

ع��ل��ى تطوير  احل��ك��وم��ة عملت  اأن  اإىل  ك���ورون���ا، الف��ت��ا 

كورونا من  ملواجهة حتديات  ال�سحي  القطاع  ق��درات 

خالل م�ساعفة القدرات ال�سحية بواقع 300 باملئة من 

4 م�ست�سفيات ميدانية جديدة يف عمان  اإن�ساء  خ��الل 

واإربد ومعان والعقبة، اإ�سافة اإىل امل�ست�سفيات امليدانية 

التي وفرتها القوات امل�سلحة مما وفر قرابة 4500 �سرير 

عزل ملر�سى كورونا، وقرابة 1000 �سرير عناية حثيثة، و 

963 جهاز تنف�ص ا�سطناعي. كما قامت بتعزيز الكوادر 

2500 طبيب وممر�ص وفني  ال�سحية بتعيني ح��وايل 

خمترب والتعاقد لتاأمني 17.5 مليون جرعة مطعوم، 

حيث و�سل اإجمايل عدد جرعات املطاعيم املعطاة اأكرث 

من 9 ماليني جرعة وعدد املطعمني باجلرعتني اأكرث 

من 4 ماليني �سخ�ص. ولفت اإىل اأن الن�سبة االأكرب من 

حاالت االإدخال والوفيات ب�سبب فريو�ص كورونا كانت 

م��ن غ��ري املطعمني، م��وؤك��دا اأه��م��ي��ة اال���س��ت��م��رار باأخذ 

املطاعيم واالإقبال عليها ل�سمان اإدامة احلياة االأ�سا�سية 

والتعايف االقت�سادي وا�ستمرارية التعليم الوجاهي يف 

اجلامعات واملدار�ص. وقال عندما ب��داأت اجلائحة كان 

لدينا مركز فح�ص مركزي واحد يف عمان، واالآن لدينا 

اململكة،  حمافظات  جميع  يف   ،PCR فح�ص  م��راك��ز 

الفتا اإىل اأنه مت التعاقد ل�سراء وتوفري اأدوي��ة كورونا 

اجلديدة من �سركات فايزر ومريك وا�سرتازنكا، بقيمة 

حواىل 4 ماليني دينار لعالج احل��االت ذات االختطار 

بفح�ص،  م�ستمرون  االأردن  يف  اأن��ن��ا  م���وؤك���دا  ال���ع���ايل، 

واأ�سار  واملقيمني جمانا.  االأردنيني  ومعاجلة وتطعيم 

رئي�ص الوزراء اإىل اأنه مت اإن�ساء املركز الوطني لالأوبئة 

واالأمرا�ص ال�سارية وو�سع االأ�س�ص واملختربات الالزمة 

مبا ي�سمح له باأداء املهمة التي اأن�سيء من اأجلها. ولفت 

االجتماعي  ال�سمان  م��ع  بالتعاون  احلكومة  اأن  اإىل 

منه  ا�ستفاد   2021 ع��ام  »ا�ستدامة« يف  برنامج  اأوج���دت 

نحو120 األف عامل يعملون يف 6446 من�ساأة يف القطاع 

اخلا�ص وحافظ على وظائف نحو 110 اآالف منهم.

املبالغ امل�سروفة على  اإجمايل حجم  اأن  اإىل  واأ�سار 

الربنامج خالل العام املا�سي بلغ نحو 192 مليون دينار 

و64  احلكومة،  منها من  دينار  مليون   100 متويل  مت 

مليونا من ال�سمان االجتماعي و 28 مليونا دعم من 

الذي  »حماية«  برنامج  ا�ستفاد من  كما  دولية.  جهات 

لتمكني  االجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  اأطلقته 

ال�سياحة  قطاعي  يف  ت�سرراً  االأك��رث  املن�ساآت  اأ�سحاب 

 225 ا�ستدامة  برنامج  يف  م�ساهمتهم  لتمويل  والنقل 

عدد  بلغ  كما  ع��ام��ل.  األ���ف   14 نحو  بها  يعمل  من�ساأة 

2« نحو  اق��ت�����س��ادي  ب��رن��ام��ج »مت��ك��ني  امل�ستفيدين م��ن 

350 األف عامل، وهو برنامج اأطلقته موؤ�س�سة ال�سمان 

الدفعة  تعوي�ص  ح�ساب  على  �سلف  ملنح  االج��ت��م��اع��ي 

وم��ن خالل  اإن احلكومة  وق��ال اخل�ساونة  ال��واح��دة. 

وزارة التنمية االجتماعية خ�س�ست 480 مليون دينار 

للربامج املختلفة، وال�سيما دعم عمال املياومة، ا�ستفاد 

منها حوايل 250 األف اأ�سرة.

االنباط-عمان

التي  الوزراء يف جل�سته  ر جمل�ص  قرَّ

ب��رئ��ا���س��ة رئي�ص  ام�����ص االأح����د  ع��ق��ده��ا 

ال��������وزراء ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

من  املت�سِّ ابق  ال�سَّ بقراره  العمل  متديد 

الّر�سوم  من   )%75( بن�سبة  اإعفاء  منح 

��ل��ع  ال�����سِّ ع��ل��ى  2022م  ل��ع��ام  امل��ف��رو���س��ة 

للت�سدير،  ة  املعدَّ والب�ستانيَّة  الزراعيَّة 

قبل  امل�ستحّق  امل��ب��ل��غ  ت�سديد  �سريطة 

نهاية دوام يوم 2022/12/31م.

وي���ه���دف ال����ق����رار ل��ت��م��ك��ني ال��ق��ط��اع 

واحلفاظ  عمله  ا�ستدامة  من  راعي  الزِّ

على فر�ص التَّ�سغيل لديه.

اأ�سواق  نظام  مبوجب  القرار  وياأتي 

الأمانة  الب�ستانيَّة  للمنتجات  اجلملة 

ل�����س��ن��ة   )169( رق�����م  ال����ُك����ربى  ����ان  ع����مَّ

2016م.

تمديد اعفاء الرسوم
ة  ة المعدَّ لع الزراعيَّ  على السِّ

للتصدير بنسبة %75

رئيس الوزراء: القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة

الملك يشيد بدور القطاع التجاري في تنمية االقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل



املحلي

�سدية احلياء واخلوف ال يلتقيان،  فالنا�س التي ت�ستحي حترتم نف�سها ومن حولها 

والقانون، وبع�س النا�س ال حترتم اأي �سيء اإاّل اإذا �سعروا باخلوف اأو تاأّثرت م�ساحلهم:

ن�سان لنف�سه  ميان وال�سعور والعمل به بالطبع ير�سخ قبول االإ 1. احلياء �سعبة من االإ

وقبول من حوله له.

القوة  يوؤمن مبنطق  ال��ذي  ال�سعيف  و�سعور  اإح�سا�س  باملقابل  خ��ر  االآل اخل��وف من   .2

واأحياناً البلطجة.

كنتيجة  بال�سعف  ح�سا�س  االإ اأن  بيد  ويطّبقه،  القانون  يحرتم  ال��ق��وي  ن�����س��ان  االإ  .3

للأخطاء املرتاكمة ي�سعر باخلوف من كل �سيء ويف اأي وقت.

4. امل�سوؤول ال�سعيف يح�سب ح�ساب امل�سوؤول عنه اأكرث من القانون واأكرث من اإحرتامه 

للنا�س من حوله او مروؤو�سيه الذين يوؤ�ّسرون له لل�سواب.

اأو  �سحيحاً  ال��ك��لم  ك��ان  ول��و  حتى  مروؤو�سيه  وم��ن  حوله  مم��ن  ي�سمع  ال  البع�س   .5

قانونياً، لكّنه ي�سمع ويطبق من رئي�سه كل �سيء حتى ولو كان خطاأ، وهذا قمة اخلوف 

واجلنب وتغليب امل�سالح اخلا�سة على العامة.

فراد هو ذاته ينطبق على الدول ولوال اخلوف ملا خ�سعت دول وملا  6. ما ينطبق على االأ

جل ذلك. �سارت احلروب الأ

حرتام بداًل من اخلوف، واإال فتكون النا�س  7. مطلوب احلياء وتطبيق لغة القانون باالإ

ت�سعى للم�سالح اخلا�سة اأكرث من العامة.

ب�سراحة: هنالك اأنا�س حترتم القانون وتعطي حقوق العباد وهنالك اأنا�س  ال تتفاعل 

ول ويثوب  وال ت�ستحي ولكنها ال تاأتي اإال باخلوف، ونتمنى اأن يكون كل النا�س من النوع االأ

النوع الثاين لر�سدهم.

�سباح احلياء واإحرتام القانون

د. محمد طالب عبيدات

ضدية الحياء والخوف
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  االنباط-عمان

االأح��د،  ام�س  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 

اإ���س��اب��ة  و2349  وف����اة   20 ت�سجيل  ع��ن 

اململكة،  يف  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  ج��دي��دة 

 12856 اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ل��رت��ف��ع 

وفاة و1079781 اإ�سابة.

االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

امل��وج��ز  ب��ح�����س��ب  ب���امل���ئ���ة،   6.91 ام�������س، 

االإعلمي ال�سادر عن الوزارة.

واأ���س��ار امل��وج��ز اإىل اأن ع��دد احل��االت 

26913 حالة،  الن�سطة حالياً و�سل اإىل 

اأدخ��ل��ت،  التي  احل���االت  ع��دد  بلغ  بينما 

64 حالة، وعدد  امل�ست�سفيات  اإىل  ام�س، 

احل������االت ال���ت���ي غ������ادرت امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

71 ح��ال��ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال��ع��دد االإج��م��ايل 

العلج يف  تتلقى  التي  املوؤكدة  للحاالت 

687 حالة. امل�ست�سفيات 

اأ�سّرة  اإ�سغال  اأن ن�سبة  واأظهر املوجز 

العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 15 باملئة، 

العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما 

ن�سبة  بلغت  فيما  ب��امل��ئ��ة،   31 احل��ث��ي��ث��ة 

يف  اال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة  اإ�سغال 

االإقليم ذاته 16 باملئة.

اأ����س���ّرة  اإ����س���غ���ال  ن�����س��ب��ة  اأن  واأ�����س����اف 

 16 اإق���ل���ي���م ال���و����س���ط ب��ل��غ��ت  ال���ع���زل يف 

ب��امل��ئ��ة، يف ح��ن و���س��ل��ت ن�����س��ب��ة اإ���س��غ��ال 

ذاته  االإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 

اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ب��امل��ئ��ة، ون�����س��ب��ة   31 اإىل 

باملئة.   13 اإىل  اال���س��ط��ن��اع��ي  التنف�س 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 

اإ���س��غ��ال  ون�سبة  ب��امل��ئ��ة،   9 ال��ع��زل  اأ����س���ّرة 

فيما  باملئة،   10 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 

التنف�س  اأج���ه���زة  اإ���س��غ��ال  ن�����س��ب��ة  ب��ل��غ��ت 

اال�سطناعي يف االإقليم ذاته 8 باملئة.

 2024 ت�����س��ج��ي��ل  اإىل  امل���وج���ز  واأ����س���ار 

االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ���س��ف��اء، لي�سل  ح��ال��ة 

انتهاء  ب��ع��د  امل��ت��وق��ع��ة  ال�����س��ف��اء  حل���االت 

 1039992 اإىل  يوماً(   14( العزل  فرتة 

حالة.

33985 فح�ساً،  اإج��راء  اإىل  اأ�سار  كما 

للفحو�سات  االإج���م���ايل  ال��ع��دد  ل��ي��ب��ل��غ 

التي اأجريت منذ بدء الوباء 13851545 

. فح�ساً

م��ت��ل��ق��ي  ع�����دد  اأن  امل����وج����ز  واأظ�����ه�����ر 

اجلرعة االأوىل من لقاح كورونا و�سل 

متلقي  عدد  و�سل  فيما   ،4462074 اإىل 

اجلرعتن اإىل 4058538. 

تسجيل 20 وفاة و2349 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الجغبير: جهود صناعة عمان خفضت من األثر 
السلبي إلعادة هيكلة التعرفة الجمركية

كريشان: ال موافقة على أي مشروع ليس للقطاع الخاص دور فيه

تجار بالة يطالبون بتخفيف الضرائب والرسوم الجمركية على بضاعتهم 

 »18« أسيًرا أردنيا في سجون االحتالل اإلسرائيلي

الكعابنة االأنباط-عمر 

ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء ب�����س��ر اخل�����س��اون��ة 

التعرفة  هيكلة  اإع��ادة  قررت  احلكومة  اأن 

�سلعة  ك��ل  �ستنخف�س  ح��ي��ث  اجل��م��رك��ي��ة، 

ل��ي�����س ل��ه��ا ن��ظ��ر يف ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة 

بن�سبة 5%، م�سرا اإىل اأنه �سيتم تخفي�س 

 4 لت�سبح  اجلمركية  ال��ر���س��م  ف��ئ��ات  ع��دد 

الر�سوم  فئات  اأن  مو�سحا   ،11 م��ن  ب��داًل 

ن�سبتها  كانت  ال�سابقة   11 ال���  اجلمركية 

ترتاوح بن �سفر و 40 %؛ اأّما فئات الر�سم 

بن  ف�سترتاوح  اجل��دي��دة   4 ال���  اجلمركي 

هيكلة  اإع���ادة  اأن  م��وؤك��دا   ، فقط   %25 و   0

���ة ���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث���ر  ال��ت��ع��رف��ة اجل���م���رك���َيّ

ل  و�ست�سِهّ والتجار  املوردين  على  اإيجابي 

وينعك�س  واأع��م��ال��ه��م  ن�ساطاتهم  عليهم 

بتخفي�س الكلف والوقت واجلهد . 

وت��ع��ل��ي��ق��ا ع���ل���ى ه�����ذه ال�����ق�����رارات ق���ال 

امل��ه��ن��د���س ف��ت��ح��ي اجل��غ��ي��ر رئ��ي�����س غرفة 

القرارات  اأن  ل�”االأنباط”  عمان  �سناعة 

اجلمركية  التعرفة  هيكلة  باإعادة  املتعلقة 

ك��ان��ت م��رف��و���س��ة مت��ام��ا م���ن ق��ب��ل غ��رف��ة 

���س��ن��اع��ة ع����م����ان، وك������ان ال ب����د م����ن ع���دم 

جهود  اأن  مبينا  ب��االأ���س��ل،  اإليها  التطرق 

الر�سمية  اجلهات  مع  املتوا�سلة  الغرفة 

تقليل  اإىل  اأدت  امل�سانع  وا�سحاب  املعنية 

مو�سحا  ال��ق��رارات،  ل��ه��ذه  ال�سلبي  االأث���ر 

من  هما  واالأح��ذي��ة  االألب�سة  قطاعي  اأن 

هيكلة  اإعادة  من  مبا�سر  ب�سكل  �سيتاأثران 

القطاعات  باقي  اأما  اجلمركية،  التعرفة 

�سيكون االأثر عليها حمدودا نوعا ما . 

عقدت  ع��م��ان  �سناعة  غ��رف��ة  اأن  ي��ذك��ر 

اجلهات  م��ع  ومتوا�سلة  متعددة  ل��ق��اءات 

ال��ر���س��م��ي��ة واأ����س���ح���اب امل�����س��ان��ع م���ن اأج���ل 

التي  اجل��م��رك��ي��ة  ال��ت��ع��رف��ة  تكلفة  رف�����س 

�ستوؤثر  ك��ان��ت  وال��ت��ي  م�سبقا  عنها  اأع��ل��ن 

على القطاع ال�سناعي ب�سكل كبر ح�سب 

ت�سريحات الغرفة املتعاقبة .

االنباط-عمان

واال�ستثمار  االقت�ساد  جلنة  رئي�س  دع��ا 

النيابية الدكتور خر اأبو �سعيليك، االأحد، 

بدور  القيام  اإىل  والقرى  امل��دن  تنمية  بنك 

اإي��ج��اد  ب��ه��دف  امل��ح��اف��ظ��ات،  اأو���س��ع يف تنمية 

ف��ر���س ع��م��ل ال���س��ت��ق��رار امل��ج��ت��م��ع امل��ح��ل��ي، 

واحل����د م���ن ال��ه��ج��رة ال��ع��ك�����س��ي��ة اىل امل���دن 

الثلث الكرى.

جاء ذلك خلل تروؤ�سه اجتماعا للجنة، 

ام�س، ملناق�سة م�سروع قانون معدل لقانون 

ب��ن��ك ت��ن��م��ي��ة امل����دن وال���ق���رى ل�����س��ن��ة 2020 ، 

االدارة  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بح�سور 

البنك  عام  ومدير  كري�سان،  توفيق  املحلية 

الت�سريع  دي����وان  ورئ��ي�����س  ال���ع���زام،  اأ���س��ام��ة 

البنك  ف��داء احلمود، وممثلن عن  وال��راأي 

املركزي.

�سرعت  اللجنة  اأن  �سعيليك  اأبو  واأو�سح 

ا�ستمعت  اأن  بعد  القانون  م�سروع  مبناق�سة 

االأ�سباب املوجبة للتعديل،  اإىل  املعنين  من 

م�سرا اإىل اأن الظروف احلالية والتغرات 

امل���ت�������س���ارع���ة ت��ت��ط��ل��ب م���ن اجل���م���ي���ع اإي���ج���اد 

ت�����س��ري��ع��ات ت���ت���واف���ق م���ع اأه�������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 

املحلية ال�ساملة للبلديات ودعم م�ساريعها.

على  االب��ق��اء  ق���ررت  اللجنة  اأن  واأ���س��اف 

ا���س��م ال��ب��ن��ك يف امل�����س��روع امل��ع��دل ل����دوره يف 

اأ�سافت  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرا  التنمية،  عملية 

االئتماين  الت�سنيف  يف  للبنك  رئي�سا  دورا 

منحها  على  الحًقا  �سينعك�س  ما  للبلديات، 

الت�سهيلت والقرو�س.

واأك�����د اأع�������س���اء ال��ل��ج��ن��ة ال����ن����واب: اأمي���ن 

عبد  الن�سور،  طلل  عيا�س،  هايل  مدانات، 

ال�����س��لم ذي���اب���ات، ع��ب��داهلل اأب���و زي���د، اأهمية 

التنموية،  البلديات  م�ساريع  على  الرقابة 

اخلا�س  القطاع  مع  لل�سراكة  املجال  وفتح 

الإن�ساء مثل هذه امل�ساريع.

وقال كري�سان، من جهته، اإن التعديلت 

اجلديدة جاءت لتلبية احتياجات ومتطلبات 

ال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة ل��ل��ب��ل��دي��ات، وحت�����س��ن 

بنك  ولتمكن  امل��ق��دم��ة،  اخل��دم��ة  م�ستوى 

تنمية املدن والقرى من متابعة مهامه.

اأنه جرى ت�سكيل جلنة خمت�سة  واأ�ساف 

م����ن داخ������ل ال����������وزارة ل����درا�����س����ة امل�������س���اري���ع 

اال���س��ت��ث��م��اري��ة وامل��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا، الف��ت��ا اإىل 

اأن������ه ل����ن ي���ك���ون ه���ن���اك م���واف���ق���ة ع���ل���ى اأي 

اخلا�س،  للقطاع  دور  فيه  يكون  ال  م�سروع 

التنموية  امل�����س��اري��ع  جن���اح  ل�����س��م��ان  وذل����ك 

وا�ستمرارها 

وقالت احلمود، من ناحيتها، اإن املوافقة 

�سدر  اأن  ب��ع��د  ال��ب��ن��ك  م�سمى  ت��ع��دي��ل  ع��ل��ى 

ق����رار م��ن جم��ل�����س ال������وزراء ل��وزي��ر االدارة 

امل��ح��ل��ي��ة ب��ال�����س��ر ب����اإج����راءات ال��ت��ع��دي��لت، 

ي��ت��واف��ق مع  امل��وج��ب��ة، ومب��ا  وف��ق��ا للأ�سباب 

ك��ون  ال��ت��ن��م��ي��ة،  ع��م��ل��ي��ة  ال��ب��ل��دي��ات يف  دور 

الوزير هو رئي�س جمل�س اإدارة البنك، وملنح 

للمحافظات  التنمية  لتحقيق  روؤي��ة  البنك 

واال�ستغلل االأمثل للمنح والقرو�س.

واأو�سح العزام، من جهته، اأن التعديلت 

 1985 ل�����س��ن��ة   63 ال��ب��ن��ك رق���م  ع��ل��ى ق���ان���ون 

وت��ع��دي��لت��ه ج�����اءت ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م���ن حتقيق 

ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة داخ�����ل ح���دود 

ال���ه���دف  اإىل حت��ق��ي��ق  و�����س����وال  ال���ب���ل���دي���ات 

الوطني املتمثل بتح�سن م�ستوى اخلدمات 

املقدمة للمواطنن.

البنك  متكن  التعديلت  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

�سندوق  وم��ه��ام  اأع��م��ال  ممار�سة  م��ن  اأي�سا 

ت��ن��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ات ب��ع��د ن��ق��ل م��ه��ام��ه اإل��ي��ه 

ت��ن��ف��ي��ذا ل���ل���ق���رارات احل���ك���وم���ي���ة، وت��ع��دي��ل 

وم��ه��ام  وم��ه��ام��ه  االإدارة  جم��ل�����س  ت�سكيلة 

و���س��لح��ي��ات امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ي��ت��ن��ا���س��ب مع 

مبادئ احلوكمة املوؤ�س�سية ومعاجلة الو�سع 

القدرة  م��ن  يحد  ال��ذي  احل��ايل  الت�سريعي 

على تفوي�س ال�سلحيات ووجود اإ�سكاليات 

يف بع�س الن�سو�س.

االأنباط  - فرح مو�سى

   م���ع دخ�����ول ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا ع��ام��ه��ا 

ال��ث��ال��ث، وا���س��ت��م��رار ت��اأث��ره��ا يف ك��ث��ر من 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة، وم��ن��ه��ا اأ����س���واق 

ا�سبحت  مبا�سر،  ب�سكل  تاأثرت  التي  البالة 

واأبناء  الفقراء،  مق�سد  الت�سفية  حملت 

ال��ط��ب��ق��ة ال���و����س���ط���ى، ل��ت��وف��ر ال��ك��ث��ر م��ن 

العالية،  اجل��ودة  ذات  والب�سائع  االأ�سناف 

واالأ�����س����ع����ار امل���ن���اف�������س���ة، ب��ح�����س��ب ا���س��ح��اب 

حملت بالة. 

ت�سهد  ان جت��ارت��ه��م  ه�����وؤالء  وق����ال        

الفقر،  معدل  يف  ارت��ف��اع��ا  م�سببة  تراجعا 

الديون  وتراكم  البطالة،  ظاهرة  وتنامي 

وال��ق�����س��اي��ا امل��رف��وع��ة ع��ل��ي��ه��م، خ��ا���س��ة ان 

موؤجلة،  ب�سيكات  ب�سائع  ا�سرتوا  بع�سهم  

اأمور  ما ي�ستدعي تدخل احلكومة لت�سوية 

�سغار التجار، واأ�سحاب املحلت.

�سابق ملحل  ال��رب،)م��ال��ك  اأب��و    حممود 

ب��ي��ع ال���ب���ال���ة(، ق����ال؛ اإن����ه ا���س��ط��ر الإغ���لق 

حم���ل���ه وب��������داأ ي���ب���ح���ث ع����ن ع���م���ل ج���دي���د، 

اأن  ي��وم��ان دون  اأو  ي���وم  اأن���ه مي��ر  م��و���س��ح��ا 

اىل  تلجاأ  الزبائن  واأن  واحدة،  يبيع قطعة 

الت�سفية ل�سراء حاجاتها. حملت 

    وب���ن ان ه��ن��اك جت���ار مي��ل��ك��ون راأ����س 

ال�سوق،  املناف�سة، والبقاء يف  مال وميكنهم 

فم�سر  ه��ك��ذا  ال��و���س��ع  ا���س��ت��م��ر  اإن  ول��ك��ن 

احلكومة  مطالبا  ال��ت��وق��ف،  اىل  اعمالهم 

ب��اإن��ق��اذ م��ا تبقى م��ن ���س��وق ال��ب��ال��ة، وذل��ك 

اجلمركية  والر�سوم  ال�سرائب،  بتخفيف 

ع��ل��ى ب�����س��اع��ت��ه��م، و���س��ن ق��ان��ون اق��ت�����س��ادي 

يحميهم، ومييزهم عن كبار التجار.

بع�س  ان  اىل  غ���راي���ب���ة،  ح�����س��ن  وا����س���ار 

ب���ال���ة، ح��ول��وه��ا اىل بيع  اأ����س���ح���اب حم���ال 

ب�����س��اع��ة ال��ت�����س��ف��ي��ة، م���وؤك���دا ان ذل����ك هو 

يف  لي�ستمروا  البالة،  لتجار  الوحيد  احلل 

اعمالهم.

املجدالوي،  خالد  قال  ذاته  ال�سياق  ويف 

)ب���ائ���ع يف ���س��وق ال��ب��ال��ة( اأ���س��ب��ح��ن��ا ن��ع��اين 

يف ه��ذا ال�����س��وق، ومل ت��ع��د جت��ارت��ن��ا جت��دي 

حملت  غر  ظهورنا  ك�سر  وال��ذي  م��ادي��ا، 

انه  م�سددا  كورونا،  جائحة  هو  الت�سفية، 

انهيار  ملنع  حلوال  جتد  ان  احلكومة  على  

هذه املهنة.

   وقال رئي�س غرفة جتارة اإربد حممد 

الت�سفية  حم���لت  ب�����س��اع��ة  ان  ال�����س��وح��ة، 

ومنا�سبة  م��ن��اف�����س��ة،  اأ���س��ع��ار  وذات  ج��ي��دة، 

حملت  ع��ن  تختلف  انها  مبينا  للجميع، 

البالة، والب�سطات، امل�ستعملة عدة مرات. 

اأن ج����ودة ب�����س��اع��ة حم��لت    واأ����س���اف، 

ال��ت�����س��ف��ي��ة ع��ال��ي��ة، وم���ا ي��ع��ي��ب��ه��ا اأن���ه���ا ذات 

اجلميع،  مع  تتنا�سب  ال  خمتلفة،  قيا�سات 

وي�����س��ط��ر م���ن ي�����س��رتي ت��ل��ك ال��ب�����س��اع��ة، 

امل��لب�����س  ي��ذه��ب اىل حم���لت خ��ي��اط��ة  اأن 

ب�����س��ك��ل م��ن��ا���س��ب  اأو جت��ه��ي��زه��ا  ل��ت��ف�����س��ي��ل��ه��ا 

للم�سرتي.

واو�سح ال�سوحة، انه يجب على اأ�سحاب 

ال�سوق  الأن  ي��ت��ط��وروا،  اأن  ال��ب��ال��ة  حم��لت 

احل�����ر ي��ح��ت��م ع���ل���ى اجل���م���ي���ع ال���ب���ح���ث ع��ن 

ال�سوق  يف  اال�ستمرار  لي�ستطيعوا  البدائل، 

الذي هو باالأ�سا�س للجميع، وال مكان فيه 

للحتكار.

االنباط-وكاالت

اأف������������ادت ه���ي���ئ���ة �������س������وؤون االأ������س�����رى 

االح���ت���لل  ����س���ل���ط���ات  اأن  وامل����ح����رري����ن، 

اأ�سًرا  االإ�سرائيلي توا�سل اعتقال )18( 

ه���وؤالء  جميع  واأن  ���س��ج��ون��ه��ا،  يف  ع��رب��ًي��ا 

اجلن�سية  يحمل  بع�سهم  اأردن��ي��ون،  ه��م 

االأردن���ي���ة، وال��ب��ع�����س االآلخ���ر م��ن اأ���س��ول 

ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ول���دي���ه���م اأرق����اًم����ا وط��ن��ي��ة 

اأردن��ي��ة، وه���وؤالء االأ���س��رى موزعن على 

ورميون  نفحة  اإ�سرائيلية:  �سجون  عدة 

وه��������دارمي وج���ل���ب���وع وال���ن���ق���ب واي�����س��ل 

وجمدو وع�سقلن

ب��ن  م�����ن  اأن  ال���ه���ي���ئ���ة  واأو������س�����ح�����ت 

يف  حالياً  املعتقلن  االأردن��ي��ن  االأ���س��رى 

اأ���س��رى  ي��وج��د )8(  ���س��ج��ون االح���ت���لل 

)مدى  املوؤبد  بال�سجن  اأحكاًما  يق�سون 

احلياة( ملرة اأو لعدة مرات، و)7( اأ�سرى 

بن  ما  ت��رتاوح  اأحكاما  يق�سون  اآلخرين 

10�سنوات-36�سنة، باالإ�سافة اإىل )3(

اأ�����س����رى ي��ق�����س��ون اأح���ك���ام���ا اأق�����ل م��ن 

10���س��ن��وات وت�����رتاوح اأح��ك��ام��ه��م م��ا بن 

5-8 �سنوات

ب��ن  م����ن  اث����ن����ن  اأن  اإىل  واأ�������س������ارت 

قائمة  �سمن  ه��م��ا  االأردن���ي���ن  االأ����س���رى 

ما  منذ  ومعتقلن  االأ�سرى”  “عمداء 
اآلخرين  اأ���س��رى  و)9(  20�سنة،  عن  يزيد 

واأ�سر  15 �سنة،  اأكرث من  معتقلن منذ 

واح����د م�����س��ى ع��ل��ى اع��ت��ق��ال��ه اأك����رث من 

 )6( وعددهم  الباقي  اأم��ا  �سنوات،  ع�سر 

اأقل من ع�سر  اأ�سرى فهم معتقلن منذ 

�سنوات

واأ�����س����ادت ب�����س��م��ود ه������وؤالء االأ����س���رى 

العرب  االأ�سرى  ون�ساالت  ون�ساالتهم، 

ال��ق�����س��ي��ة  اأن  ع���ل���ى  م�����وؤك�����دة  ع����م����وم����اً، 

الفل�سطينية، مل تكن يف يوٍم من االأيام، 

وح��ده��م،  الفل�سطينين  تخ�س  ق�سية 

ب��ل ك��ان��ت وم���ازال���ت ه��ي ق�����س��ي��ة ال��ع��رب 

ال��ع��رب الكثر  ع��م��وم��اً، والأج��ل��ه��ا ق����ّدم 

ال�سعب  واأن  واالأ����س���رى،  ال�����س��ه��داء  م��ن 

وي�سجل  اأ�سمائهم  يحفظ  الفل�سطيني 

اح�����رتام�����ه وت����ق����دي����ره ل���ك���ل االأ������س�����رى 

ال����ع����رب ال����ذي����ن ن���ا����س���ل���وا يف ���س��ف��وف 

�سنوات  واأم�����س��وا  الفل�سطينية  ال��ث��ورة 

يف ���س��ج��ون االح��ت��لل ب��ج��ان��ب اإخ��وان��ه��م 

بناء  يف  ���س��رك��اء  وك���ان���وا  الفل�سطينين 

احل��رك��ة االأ����س���رة وال���دف���اع ع��ن��ه��ا وع��ن 

وجودها وحقوقها

اأن ه�����وؤالء هم  ال��ه��ي��ئ��ة ع��ل��ى  واأك�����دت 

اأ�سا�سي من مكونات  اأ�سيل ومكون  جزء 

تاريخهم  حتفظ  التي  االأ�سرة  احلركة 

وت�������س���ح���ي���ات���ه���م م�����ن اأج��������ل ف��ل�����س��ط��ن 

ك���ذل���ك  ت���ن�������س���ى  ول������ن  و����س���ع���ب���ه���ا، ومل 

ح�����س��وره��م وم�����س��ارك��ت��ه��م يف م��واج��ه��ة 

املختلفة  الن�سال  مراحل  عر  ال�سجان 

من اأجل انتزاع احلقوق االأ�سا�سية

وذكرت اأن ال�سهيد “�سمر القنطار” 

ال�سجون  يف  لل�سنوات  ق�ساء  االأك��رث  هو 

م��ن بن  م��ت��وا���س��ل  ب�سكل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

يزيد  ما  اأم�سى  حيث  ال��ع��رب،  االأ���س��رى 

�سفقة  يف  يتحرر  اأن  قبل  �سنة   29 ع��ن 

غ��ارة  يف  وي�ست�سهد   ،2008 ع��ام  التبادل 

ا����س���رائ���ي���ل���ي���ة ع����������ام2015، ف��ي��م��ا ُي��ع��ت��ر 

املقت،  �سدقي  ال�سوري  العربي  االأ�سر 

املحتلة،  ال�سورية  اجل���والن  ه�سبة  م��ن 

االأك�������رث ق�������س���اء ل��ل�����س��ن��وات يف ���س��ج��ون 

االحتلل على فرتتن، حيث اأم�سى ما 

32 �سنة، جمموعه 

الثاين  االعتقال  من  يتحرر  اأن  قبل 

يف يناير 2020

ه��ي��ئ��ة  دع������ت  ت���ق���ري���ره���ا  خ����ت����ام  ويف 

االأ�����س����رى ك���اف���ة اجل���ه���ات وامل��وؤ���س�����س��ات 

ت�سليط  اإىل  واالأردن����ي����ة،  الفل�سطينية 

االأردنين  االأ���س��رى  معاناة  على  ال�سوء 

االح�����ت�����لل  �����س����ج����ون  يف  امل����ت����ف����اق����م����ة 

القمع  بفعل  تزايدت  والتي  االإ�سرائيلي، 

االإ���س��رائ��ي��ل��ي امل��ت�����س��اع��د وت��ف�����س��ي وب���اء 

زيارات  انتظام  وعدم  “كورونا” القاتل 
ي�ستحقونه  ما  منحهم  و�سرورة  االأهل، 

من دعم واإ�سناد واهتمام.

االثنني    10 / 1 /2022
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�ضمعنا وقراأنا عن خطوات اعلن عنها دولة رئي�س ال��وزراء ب�ضر اخل�ضاونة.. ومن �ضمنها 

احد اهم موجبات الف�ضل االداري الذي يئن منه القطاع العام.. اال وهو املوظف غري الفاعل 

او الذي يرتكز على االنظمة والقوانني التقليدية التي حتمي تقاع�ضه..

فا�ضا�س عمل القطاع العام هو املوظف.. فان مل يقم بدوره بال�ضكل ال�ضليم.. ادى اىل تراجع 

وف�ضل القطاع.. االمر الذي �ضينعك�س على كل مفا�ضل الدولة.. حتى اخلا�ضة منها.. الرتباط  

ن�ضاطها بالقطاع العام ب�ضكل مبا�ضر..

ا�ضرع وق��ت.. وان ال  الثواب والعقاب على املوظفني.. ويف  امتنى ان تطبق احلكومة مبداأ 

تربط الثواب والعقاب بدفرت او �ضاعة الدوام فقط..

كما يجب ان ال ننتظر التطبيق والتفعيل على املوظفني اجل��دد.. وامن��ا على كل من هو 

على راأ�س عمله..

وقبل هذا وذاك يجب ان يكون هناك اآليات وحمددات قيا�س لالداء وا�ضحة املعامل..

وعلى احلكومة اال�ضراع يف تطبيق انظمة قيا�س موؤ�ضرات االداء.. و�ضبطها حا�ضوبيا..

وحتى يكون القيا�س �ضفافا وعادال.. وجب على دولتكم ان ت�ضدروا اوامركم بان اي نظام 

ي�ضتثني  ال  ان  �ضفاف..  ب�ضكل  االداء  موؤ�ضرات  تقارير  واظهار  االداء..  لقيا�س  تطبيقه  �ضيتم 

احدا يف ال�ضلم الوظيفي.. وان ال يكون عليه اي َمدخٍل للتعديل.. واإن مت التعديل على اي �ضيء 

يوؤثر على النتائج.. يجب ان تكون احلركة حمفوظة يف مكان ال يقبل احلذف او التعديل..

ان قمتم بذلك -وهو لي�س �ضعبا ولي�س اخرتاعا جديدا- ف�ضتكون لكم الب�ضمة التي جتعل 

اداء حكومتكم.. يتحولون اىل �ضف الداعمني.. الراجني ان يتمم  الكثريين ممن ينتقدون 

االمر على خري..

حمى اهلل االردن ملكا و�ضعبا واأر�ضا..

ابو الليث..

محمود الدباس

دولة الرئيس.. ومفهوم 
الخشب الناشف..

  االثنني    10  /  1  / 2022

االنباط-عمان

  ك�����رم وزي������ر ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م، 

ال��دك��ت��ور وج��ي��ه ع��وي�����س، ام�����س االأح��د، 

ال����ط����ال����ب ح����م����زة امل����وم����ن����ي، ال���ف���ائ���ز 

بامل�ضابقة العاملية يف احل�ضاب الذهني.

وه����ن����اأ ال���دك���ت���ور ع���وي�������س ال��ط��ال��ب 

من  واأق��ران��ه  ومعلميه  واأه��ل��ه  املومني 

فخره  عن  معربا  الفوز،  بهذا  الطلبة 

واالأ������ض�����رة ال���رتب���وي���ة ب���ه���ذا االإجن������از 

العاملي.

البيئة احلا�ضنة  اأهمية توفري  واأكد 

يف امل����دار�����س ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن ال��ك�����ض��ف 

ع����ن امل����واه����ب و���ض��ق��ل��ه��ا مب����ا ي�����ض��م��ن 

ا�ضتمرارية منو هذه املواهب وتطورها 

واإت������اح������ة ال���ف���ر����ض���ة ل���ه���ا ال���ض��ت��ث��م��ار 

اإمكاناتها يف حتقيق اأعلى عائد خلدمة 

الب�ضرية  الكوادر  واأن  �ضيما  الوطن، ال 

العامل االأبرز يف  املوؤهلة واملتمكنة هي 

تعزيز مكانة االأردن اإقليميا وعامليا.

اأهمية  الطالب  والدا  اأكد  بدورهما، 

ال����ت����ك����رمي يف حت���ف���ي���ز ال���ط���ال���ب  ه������ذا 

ق��درات��ه  تنمية  على  وت�ضجيعه  ح��م��زة 

واال����ض���ت���م���رار يف ���ض��ق��ل��ه��ا م���ن خ���الل 

مدر�ضته التي كان لها الدور االأبرز يف 

الك�ضف عن موهبته.

التربية تكرم الطالب المومني الفائز بالمسابقة العالمية 
في الحساب الذهني

عقل: فحص دوري لالسطوانات للتأكد من صالحيتها

  زيوت وصدأ وروائح كريهة٠٠ شكاوى من اسطوانات غاز 
غير صالحة لالستهالك المنزلي 

الوزير عزايزة: الدولة غير قادرة على حل المشاكل 
التي تكبدها قطاع النقل

االنباط - فرح مو�سى

�ضكا مواطنون يف مدينة اربد من رداءة ا�ضطوانات الغاز، 

كريهة،  راي��ح��ة  وذات  وال�����ض��دا  ب��االو���ض��اخ  ملئية  ان��ه��ا  ح��ي��ث 

باالهتمام  البرتول  م�ضفاة  �ضركة  »االن��ب��اط«  عرب  وطالبوا 

باال�ضطوانات، والعمل على تنظيفها مما علق بها. 

اإنها ت�ضطر لدفع ن�ضف  اأن�ضاف الزعبي،  وقالت املواطنة 

اإذ  نظيفة،  غاز  باإ�ضطوانة  لتحظى  ال�ضعر،  على  زي��ادة  دينار 

برائحة  البيت  مالأت  غاز،  اإ�ضطوانة  ا�ضرتت  فرتة  قبل  اأنها 

كريهة جداً.

ال��ب��رتول،  م�ضفاة  �ضركة  طالب  مهيدات،  خالد  امل��واط��ن 

املليئة  واإت�����الف االإ���ض��ط��وان��ات  ال��ن��ظ��اف��ة،  ب��ت��ك��ث��ي��ف ح��م��الت 

بال�ضداأ، والعمل على املحافظة على تلك االإ�ضطوانات بعمل 

متابعة دورية لتلك االإ�ضطوانات، والتاأكد من �ضالمتها.

الغاز،  ا�ضطوانات  بجودة  نا�ضر،   �ضرين  املواطنة  و�ضككت 

ا�ضطوانة  اإرج��اع  اىل  املا�ضي  االأ�ضبوع  ا�ضطرت  اإنها  قائلة؛ 

ال��غ��از ع��دة م��رات للبائع، الأن��ه��ا الح��ظ��ت ع��دة ع��ي��وب عليها، 

وم��ن��ه��ا م��ث��اًل؛ وج���دت ت��ل��ف يف م�����ض��ن��ن��ات ال�����ض��م��ام، اأي اأن��ه��ا 

مطالبة  بال�ضداأ،  مليئة  والثانية  لال�ضتخدام،  �ضاحلة  غري 

بتفعيل دور الرقابة من قبل امل�ضفاه  على موزعيها، ومتنت 

على �ضركة م�ضفاة البرتول �ضراء ا�ضطونات جديدة.

االإ���ض��ط��وان��ات  اإن  ال��ب�����ض��ول  ت��ه��اين  امل��واط��ن��ة  ق��ال��ت  بينما 

اأن يتم  باالأو�ضاخ، وقالت يجب  تاأتي للمنازل مليئة  اأ�ضبحت 

التي ت�ضتعمل يف املطاعم واملالحم،  التمييز بني اال�ضطونات 

وبني تلك التى ت�ضتعمل يف البيوت. 

نقابة  �ضر  اأم��ني  قال  »االن��ب��اط«  ا�ضتف�ضارات  على  رده  ويف 

امل���ح���روق���ات، ه��ا���ض��م ع��ق��ل، اإن م�����ض��ف��اة ال���ب���رتول ت���ويل جل 

امل��واط��ن  اأم��ن  الأن  ال��غ��از،  ال���ض��ط��وان��ات  ورعايتها  اهتمامها، 

والوطن �ضرورة حتمية.

مرتفعة   م��وازن��ة  تخ�ض�س  ال��ب��رتول  م�ضفاة  اإن  وت��اب��ع؛ 

دوري  فح�س  بعمل  تقوم  ف��رتة  كل  واإن��ه  ال��غ��از،  ال�ضطوانات 

وجاهزيتها  �ضالمتها،  م��ن  ال��ت��اأك��د  يتم  حتى  لال�ضطوانات 

واملقايي�س. للموا�ضفات  وتوافقها  لال�ضتعمال، 

وقال، اإنه لو وجد اأي �ضربة حتى لو كانت �ضغرية، �ضيتم 

تلف  يعني  ال  ال�ضداأ  اأن  وب��ني  ال�ضوق،  من  مبا�ضرة  �ضحبها 

ال�ضداأ  واأن  ج��داً،  كبري  االإ�ضطوانة  �ُضمك  الن  االإ���ض��ط��وان��ة، 

�ضهلة  ت�ضبح  م��اء  ي�ضلها  وعندما  احل��دي��د،  بنظافة  بتعلق 

ال�ضداأ.

االإ���ض��ط��وان��ة،  ب�����ض��م��ام  تتعلق  امل�����ض��اك��ل  اأك���ر  اإن  واأو����ض���ح؛ 

اإنه،  واأ�ضاف  ب�ضرعة،  وحلها  امل�ضاكل،  تلك  متابعة  يتم  واإن��ه 

جداً  دقيقة  البرتول،  م�ضفاه  �ضركة  فان  االأمانة  باب  ومن 

جلميع  تفتي�ضية  جوالت  وهناك  العامة،  ال�ضالمة  مبو�ضوع 

ال�ضالمة  من  التاكد  الغاز  حمطات  وعلى  الغاز،  م�ضتودعات 

العامة.

  االنباط-عمان

اأك�������د رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�������ض���ي���اح���ة واالآث��������ار 

الروا�ضدة،  ماجد  النيابية  العامة  واخلدمات 

�����ض����رورة اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر ب��ال��ع��م��ر ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي 

نظًرا  واحل��اف��الت،  املتو�ضطة  النقل  لو�ضائط 

ل��ل��ظ��روف ال�����ض��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���س ل��ه��ا ق��ط��اع 

كورونا  فريو�س  فريو�س  جائحة  اأثناء  النقل 

امل�ضتجد.

للجنة،  اجتماعا  ت��روؤ���ض��ه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 

اأ�ضحاب  ام�س، جرى فيه بحث مطالب نقابة 

ال��ب��ا���ض��ات االأردن����ي����ة، ب��ح�����ض��ور وزي����ر ال��ن��ق��ل 

امل��ه��ن��د���س وج��ي��ه ع���زاي���زة، وم���دي���ر ع���ام هيئة 

تنظيم النقل الربي طارق احلبا�ضنة، واملديرة 

اأ�ضحاب  ونقيب  الع�ضايلة،  لينا  للهيئة  املالية 

ال��ب��ا���ض��ات االأردن���ي���ة ع��ب��د ال�����رزاق اخل��م�����ض��ان، 

وعدد من مالكي البا�ضات.

اأن النقل يعترب الع�ضب  واأ�ضاف الروا�ضدة 

احل����ي����وي ل��ل��م��م��ل��ك��ة وي���ج���ب دع���م���ه وت��ذل��ي��ل 

املجاالت،  خمتلف  يف  تواجهه  التي  ال�ضعوبات 

موؤكدا اأهمية اأن تعمل وزارة النقل على ايجاد 

ح��ل��ول ج��ذري��ة ل��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل واالب��ت��ع��اد عن 

�ضراء وك�ضب الوقت.

واأك�����د ال���ن���واب: ن�����ض��ار احل��ي�����ض��ة، حم��م��ود 

ال���ف���رج���ات، ذي����اب امل�����ض��اع��ي��د، ع��ب��ري اجل��ب��ور، 

القطاع  اأن  ال��ع��دوان  ناجح  احل�ضنات،  عائ�ضة 

ب��ح��اج��ة حل���ل���ول ج���ذري���ة، ف�����ض��ال ع���ن اإع�����ادة 

ال��ن��ظ��ر ب��ال��ع��م��ر ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي ل��و���ض��ائ��ط ال��ن��ق��ل 

واحلافالت. املتو�ضطة 

واأك���د ع��زاي��زة، م��ن جهته، ح��ر���س ال���وزارة 

ع��ل��ى ح��ل ج��م��ي��ع امل�����ض��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه قطاع 

ج��راء  النتكا�ضة  تعر�ضه  اىل  م�����ض��ريا  ال��ن��ق��ل، 

جائحة كورونا.

وق�����ال اإن�����ه ج����رى دع����م ال��ق��ط��اع مب��ب��ل��غ 7 

مليون  5ر3  و   ،2020 ع���ام  دي��ن��ار  م��الي��ني 

دينار العام املا�ضي.

واأق��ر ع��زاي��زة بعدم ق��درة ال��دول��ة على حل 

ج��م��ي��ع امل�����ض��اك��ل ال��ت��ي ت��ك��ب��ده��ا ق��ط��اع ال��ن��ق��ل، 

و�ضعت  ال�����وزارة  اإن  ق��ائ��ال  ا���ض��ت��درك  اأن����ه  اإال 

وامل�ضغلني  امل��واط��ن��ني  ت�ضتهدف  ا�ضرتاتيجية 

لتقدمي خدمة ف�ضلى لهم.

�ضتتخذها  اح��الل��ي��ة  خ��ط��وات  اإىل  واأ����ض���ار 

ال�����وزارة ل��ت��واك��ب ال��ت��ط��ور احل��ا���ض��ل يف قطاع 

ال��ن��ق��ل، وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال�����ض��الم��ة ال��ع��ام��ة 

خماطبة  �ضيجري  اأن���ه  م�ضيفا  ل��ل��م��واط��ن��ني، 

جم��ل�����س ال������وزراء ل��ت��ح��دي��د م�����ض��وؤول��ي��ة �ضقف 

ال���ت���اأم���ني امل��ط��ب��ق��ة ع��ل��ى احل������وادث وامل��ل��زم��ة 

لل�ضركات من خالل نظام ي�ضدر لهذه الغاية، 

اال���ض��ت��ث��م��ار  ب���دل  ق��ي��م��ة  ع��ن تخفي�س  ف�����ض��ال 

قطاع  يف  العاملني  ال�ضائقني  اإ�ضراك  ودرا�ضة 

النقل مبظلة ال�ضمان االجتماعي.

واأو�ضح عزايزة اأنه �ضيجري تفعيل �ضندوق 

دعم الركاب يف امل�ضتقبل القريب، الفتا اإىل اأن 

املتو�ضطة  النقل  لو�ضائط  الت�ضغيلية  االأعمار 

يف اململكة تعترب االأكرب يف العامل.

الطلبة  اأجور  اأن دعم قرار دعم  اإىل  واأ�ضار 

لتو�ضعته  ال��وزارة  وت�ضعى  م�ضتمر  اجلامعيني 

من خالل البطاقات الذكية.

وق�����ال احل��ب��ا���ض��ن��ة، ب������دوره، اأن�����ه ���ض��ي��ج��ري 

لي�ضهم  ق��ري��ب��ا  ال��رك��اب  دع���م  ���ض��ن��دوق  تفعيل 

م�ضيفا  القطاع،  تواجه  التي  امل�ضاكل  حل  يف 

فيما  املخت�ضة  اجلهات  خماطبة  �ضيجري  اأنه 

االل��زام��ي،  ال��ت��اأم��ني  ر���ض��وم  بتخفي�س  يتعلق 

احل��اف��الت  ل�ضائق  ح��اف��زا  ي�ضكل  ال���ذي  االأم���ر 

التي مل ي�ضجل بحقها اأي حادث مروري.

واأ�ضار اإىل اأنه �ضيجري اأي�ضا درا�ضة متديد 

ال��ن��ق��ل خلم�س  ل��و���ض��ائ��ط  ال��ت�����ض��غ��ي��ل��ي  ال��ع��م��ر 

�ضنوات، نظرا للظروف التي مير بها القطاع، 

ج��راء  وامل�ضغلني  امل��واط��ن��ني  على  وللتخفيف 

جائحة كورونا.

جمل�س  ق��رارات  كل  بن�ضر  احلبا�ضنة  ووعد 

ل��الط��الع  ال����ربي  ال��ن��ق��ل  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة  اإدارة 

ع��ل��ي��ه��ا م���ن امل�����ض��غ��ل��ني وامل���واط���ن���ني وت��ق��دمي 

باملعادلة  النظر  واإع����ادة  عليها،  االق���رتاح���ات 

املعتمدة »تعرفة اأجور النقل«.

وق����ال ال��ع�����ض��اي��ل��ة، م���ن ن��اح��ي��ت��ه، اإن دع��م 

للطلبة  خم�ض�س  اجلامعيني  الطلبة  اأج���ور 

هناك  �ضتكون  اأن��ه  م�ضيفة  لل�ضركات،  ولي�س 

ا�ضرتاتيجية جديدة للتعامل معها من خالل 

بطاقات ذكية.

وا���ض��ت��ع��ر���س اخل�����ض��م��ان، اأب�����رز ال��ت��ح��دي��ات 

�ضندوق  بتفعيل  مطالبا  القطاع،  تواجه  التي 

»دع������م ن���ق���ل ال������رك������اب«، ل��ت��ح�����ض��ني م�����ض��ت��وى 

دمي���وم���ة خ���دم���ات ال���ن���ق���ل، ف�����ض��ال ع���ن رف���د 

ال�ضندوق بال�ضريبة املقطوعة عن املحروقات 

)ال�����ض��والر( ل��ق��ط��اع ال��ن��ق��ل ال��ع��ام ال��ت��ي ج��رى 

اإقرارها.

ك���م���ا ط���ال���ب ب��ت��خ��ف��ي�����س ر�����ض����وم ال���ت���اأم���ني 

 50 بن�ضبة  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  مل��رك��ب��ات  االإل���زام���ي 

ب��امل��ئ��ة ل��ل��ح��اف��الت ال���ت���ي مل ي�����ض��ج��ل ب��ح��ق��ه��ا 

الت�ضغيلي  العمر  وزي���ادة  م���روري،  ح���ادث  اأي 

ل���ل���م���ت���و����ض���ط���ة واحل����اف����ل����ة ن����ظ����را ل���ل���ظ���روف 

ال�ضعبة. االقت�ضادية 

االنباط-عمان

دعا رئي�س واأع�ضاء اللجنة املالية النيابية 

التابعة  العالقة،  امل�ضاريع  اإجن��از  �ضرورة  اإىل 

بالطريق  املتمثلة  ال��ع��ام��ة،  االأ���ض��غ��ال  ل����وزارة 

وال�ضلط  الدائري  اإرب��د  وطريق  ال�ضحراوي، 

الدائري، وطريق بغداد الدويل.

اللجنة  اج��ت��م��اع عقدته  ذل��ك خ��الل  ج��اء 

حممد  النائب  برئا�ضة  االأح���د،  ام�س  املالية، 

ال�������ض���ع���ودي، وم���ق���رر ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب ���ض��امل 

االأ���ض��غ��ال  مل��ن��اق�����ض��ة م���وازن���ة وزارة  ال�����ض��م��ور، 

للعام  لها  التابعة  والدوائر  واالإ�ضكان  العامة 

ملناق�ضة  اللجنة  موا�ضلة  اإط��ار  يف   ،2022
والوحدات  العامة  املوازنة  قانوين  م�ضروعي 

احلكومية 2022.

وا���ض��ت��ف�����ض��ر ال���ن���واب احل�����ض��ور م���ن وزارة 

التي  القائمة  امل�ضاريع  ن�ضب  ح��ول  االأ�ضغال، 

ت�ضليم  ت��اأخ��ري  و�ضبب  ال�����وزارة،  عليها  تعمل 

عطاءات  طرح  اإمكانية  وم��دى  منها،  البع�س 

م�ضاريع جديدة لطرق تعاين من �ضوء البنية 

ال��ت��ح��ت��ي��ة، واإن ك���ان ه��ن��اك م�����ض��اري��ع ج��دي��دة 

ملوؤ�ض�ضة االإ�ضكان والتطوير احل�ضري.

بدوره، قال وزير االأ�ضغال العامة، املهند�س 

مبا�ضرة  ب�����ض��دد  ال�����وزارة  اإن  الك�ضبي  يحيى 

اأ�ضبوعني على الطريق  العمل بعد ما يقارب 

ال�ضتكمال  ك��ي��ل��و   17 مل�����ض��اف��ة  ال�����ض��ح��راوي 

 6 نحو  العمل  م��دة  �ضتكون  حيث  ال��ط��ري��ق، 

االإجن��از  ن�ضبة  اأن  اإىل  الك�ضبي  واأ���ض��ار  �ضهور. 

يقارب  م��ا  بلغت  ال��دائ��ري،  ال�ضلط  طريق  يف 

لنتيجة  ال��ت��و���ض��ل  �ضيتم  ح��ي��ث  ب��امل��ئ��ة،   97
وقرو�س،  منح  خالل  من  امل�ضروع  ال�ضتكمال 

لطرح املرحلة الثانية. وفيما يتعلق با�ضتغالل 

اأط������راف ط��ري��ق ����ض���ارع ال�����ض��ت��ني، وت��اأج��ريه��ا 

للمواطنني كفر�س ا�ضتثمارية الأبناء املنطقة، 

ال��ن��واب، ق��ال الك�ضبي: »ال  اأح���د  ���ض��وؤال  وف��ق 

يجوز تاأجري اأي �ضخ�س �ضمن حرم الطريق 

اال���ض��ت��ف��ادة من  اأن���ه ميكن  ن��ه��ائ��ي��اً«، مو�ضًحا 

امل�ضاحات اخلارجة عن حرم الطريق. وحول 

طريق بغداد الدويل، اأو�ضح الك�ضبي اأنه نظًرا 

ل��ع��دم ت��وف��ر خم�����ض�����ض��ات امل�����وارد امل��ال��ي��ة، مل 

ت�ضتطع احلكومة اإعادة تاأهيل الطريق، واعدا 

باإعادة تاأهيله خالل العام املقبل.

من جانبها، قالت مديرة موؤ�ض�ضة االإ�ضكان 

وال���ت���ط���وي���ر احل�������ض���ري، امل��ه��ن��د���ض��ة ج��م��ان��ة 

العطيات، اإن املوؤ�ض�ضة �ضتخ�ض�س قطعة اأر�س 

مق�ضمة يف مدينة ال�ضلط مبنطقة االأزيدية، 

اأبناء املنطقة من  �ضمن م�ضاريعها، ال�ضتفادة 

م�ضاريع املوؤ�ض�ضة، وهي قيد االإجراءات.

���ض��ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  امل�������ض���اري���ع  اأن  واأ�����ض����اف����ت 

تتمثل  احل���ايل  ال��ع��ام  خ��الل  املوؤ�ض�ضة  عليها 

مل�ضروع  التحتية  البنية  تهيئة  با�ضتكماالت 

املجد يف الزرقاء، وم�ضاريع املالحة، وخط ماء 

مل�ضروع جلول، باالإ�ضافة اإىل تدريب ما يقارب 

املوؤ�ض�ضة. يف  مهند�ضني   7 اإىل   6

االنباط-الزرقاء

املهند�س  ال��زرق��اء،  �ضناعة  رئي�س غرفة  ق��ال 

ال�ضادر عن  ال�ضادرات  اإن تقرير  فار�س حمودة، 

ال�ضناعية  ال�ضادرات  ارتفاع قيمة  الغرفة ك�ضف 

خالل عام 2021 بن�ضبة 14 باملئة.

االأحد،  ام�س  بيان �ضحفي،  وبني حمودة، يف 

اأن ال�������ض���ادرات ال�����ض��ن��اع��ي��ة مل��ح��اف��ظ��ت��ي ال��زرق��اء 

واملفرق بلغت مليارا و80 مليون دوالر ملختلف 

القطاعات ال�ضناعية.

 5 بن�ضبة  ال�ضادرات  قيمة  ارتفاع  اىل  واأ�ضار 

لتبلغ  املا�ضي  العام  من  اأول  كانون  ل�ضهر  باملئة 

مع  م��ق��ارن��ة  دوالر  م��ل��ي��ون   104،5 قيمته  م��ا 

عام  من  نف�ضه  لل�ضهر  دوالر  مليون   100،9
.2020

واأ�ضاف اأن تعايف الطلب يف الواليات املتحدة 

االأم��ريك��ي��ة �ضاهم يف ارت��ف��اع قيم ال�����ض��ادرات، اذ 

على  ال�ضمالية  اأم��ريك��ا  دول  اأ���ض��واق  ا�ضتحوذت 

ال�ضادرات  جمموع  من  باملئة   53،8 ن�ضبته  ما 

581،4 م��ل��ي��ون  ب��ل��غ��ت  ب��ق��ي��م��ة  امل��ا���ض��ي  ل��ل��ع��ام 

دوالر، مرتفعة بن�ضبة 13 باملئة مقارنة مع عام 

 513،6 ���ض��ادرات��ه  قيمة  بلغت  ال���ذي   2020
مليون دوالر.

واح��ت��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة امل��رت��ب��ة االأوىل 

اأم��ريك��ا  دول  اإىل  ال�����ض��ادرات  مل��ج��م��وع  بالن�ضبة 

دوالر،  مليون   554،4 بلغت  بقيمة  ال�ضمالية 

مرتفعة بن�ضبة 14 باملئة، فيما بلغت ال�ضادرات 

اإىل كندا 24،4 مليون دوالر بن�ضبة ارتفاع بلغت 

باملئة.  0،4
ول��ف��ت ح��م��ودة اىل ا���ض��ت��ح��وذ اأ����ض���واق ال���دول 

العربية على ما ن�ضبته 31،3 باملئة من جمموع 

 338،8 بلغت  بقيمة  امل��ا���ض��ي  ال��ع��ام  ����ض���ادرات 

عن  ب��امل��ئ��ة   17 بن�ضبة  م��رت��ف��ع��ة  دوالر  م��ل��ي��ون 

قيمتها عام 2020.

وبني اأن ال�ضادرات اإىل العراق احتلت املرتبة 

االأوىل من جمموع ال�ضادرات اإىل الدول العربية 

9 باملئة، لتبلغ ما جمموعه  بن�ضبة ارتفاع بلغت 

العربية  اململكة  تلتها  دوالر،  مليون   102،2
مليون   71،6 بلغت  ���ض��ادرات  بقيمة  ال�ضعودية 

دوالر، ثم دولة االإمارات العربية املتحدة بقيمة 

بلغت  فيما  دوالر،  مليون   42،5 بلغت  �ضادرات 

ال�ضادرات اإىل دولة الكويت ما جمموعه 30،1 

باملئة   132 بلغت  ارت��ف��اع  بن�ضبة  دوالر  مليون 

مقارنة مع عام 2020.

وبني اأن قيمة ال�ضادرات اإىل الدول االآ�ضيوية 

غري العربية بلغت 56،9 مليون دوالر �ضكلت ما 

ن�ضبته 5،3 باملئة من قيمة �ضادرات العام املا�ضي 

بارتفاع 21 باملئة مقارنة مع عام 2020 الذي 

بلغت قيمة ال�ضادرات فيه47،1 مليون دوالر.

واحتلت الهند املرتبة االأوىل من بني الدول 

مليون   9،9 بلغت  ����ض���ادرات  بقيمة  االآ���ض��ي��وي��ة 

 9،7 ح��وايل  بلغت  بقيمة  ال�ضني  يليها  دوالر، 

بلغت  ���ض��ادرات  بقيمة  تركيا  ث��م  دوالر،  مليون 

دوالر. مليون   8،1
ال�����ض��ادرات اىل  اأن قيمة  اإىل  واأ���ض��ار ح��م��ودة 

دول االحتاد االأوروبي بلغت 50،3 مليون دوالر 

�ضادرات  قيمة  من  باملئة   4،7 ن�ضبته  ما  �ضكلت 

العام املا�ضي.

واحتلت هولندا املرتبة االأوىل اإذ بلغت قيمة 

يليها  دوالر،  م��ل��ي��ون   26،9 اإل��ي��ه��ا  ال�������ض���ادرات 

دوالر،  مليون   6،2 بلغت  بقيمة  املتحدة  اململكة 

مليون   4،8 ب��ل��غ��ت  ����ض���ادرات  بقيمة  اأمل��ان��ي��ا  ث��م 

دوالر.

وع��ل��ى م�����ض��ت��وى ال��ق��ط��اع��ات، ح��اف��ظ ق��ط��اع 

ال�����ض��ن��اع��ات اجل��ل��دي��ة وامل��ح��ي��ك��ات خ���الل ال��ع��ام 

املا�ضي على املرتبة االأوىل بقيمة �ضادرات بلغت 

ال�ضناعات  قطاع  يليه  دوالر،  مليون   647،96
ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة وال����زراع����ي����ة وال�����روة 

قطاع  ثم  دوالر،  مليون  ب�151،47  احليوانية 

وتكنولوجيا  والكهربائية  الهند�ضية  ال�ضناعات 

املعلومات بقيمة بلغت 78،47 مليون دوالر، ويف 

الكيماوية  ال�ضناعات  الرابعة جاء قطاع  املرتبة 

خالل  �ضادرات  بقيمة  التجميل  وم�ضتح�ضرات 

العام املا�ضي بلغت 46،69 مليون دوالر.

وارت����ف����ع����ت ق���ي���م���ة �������ض������ادرات ال�������ض���ن���اع���ات 

املا�ضي  ال��ع��ام  خ���الل  وامل��ط��اط��ي��ة  البال�ضتيكية 

مليون   46،02 اإىل  لت�ضل  باملئة   20 بن�ضبة 

دوالر.

المالية النيابية تدعو إلى ضرورة إنجاز 
مشاريع وزارة األشغال العالقة

ارتفاع صادرات صناعة الزرقاء والمفرق 
14 بالمائة خالل العام الماضي



املحلي
50

وال�صني  ردن 
ُ
الأ توطيد” العالقات بني  “�صرورة  ى  ُي�َسمَّ ما  �إىل  �لدعو�ت  باأن  �عتقد   

لي�ست دقيقة �أبد�ً، وُير�د من ور�ئها مترير فكرة �سلبية مفادها، �أن هذه �لعالقات لي�ست 

قوية ول وطيدة، وبالتايل “�سرورة �لدعوة لالأخذ بها “�إىل �لأمام«!

من  وغريها  و�لعلمية  و�لثقافية،  �لتجارية،   – و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية  �لتفاهمات   

وم�سريتها  وجوهرها  عناوينها  يف  ممتازة  و�ل�سني  ردن 
ُ
�لأ بلدينا  بني  �لعالقات  �أ�سكال 

تردده  وما  �لأل�سن  بع�ض  َتُلوكه  وما  ُيقال  ما  وُتِبط  ُتنكر  وهي  ويومياتها،  �لتاريخية 

تعزيز”  “�أهمية  عن  �ل�سينيَّة،  ��ة  �لأردن��يَّ بال�سوؤون  تخ�س�سها  عي  تدَّ وِجَهات  �سخ�سيات 

تكن ل  �أية عقبات، ومل  ردن 
ُ
و�لأ �ل�سني  توجد يف مو�جهة  �لو�قع، ل  �لعالقات. يف  هذه 

ُم�ستَمدة  كثرية  مب�سرتكات  متتعهما  يوؤكد�ن  و�ل�سني  ف��الأردن  وقت.  �أي  يف  ول  بالأم�ض 

ردن من �ل�سمال �إىل �جلنوب، و�َسلََك دروبنا 
ُ
من “طريق �حلرير �ل�سيني” �لذي َمرَّ بالأ

�لع��رت�ف  بد�ية  منذ  َزت  وت��ع��زَّ متينة،  �لعالقات  ه��ذه  وبقيت  �ل�سمال،  �إىل  �جلنوب  من 

منذ  �لإن�سانية  �مل�سرتكات  على  وترتكز  ثقافية،  بتفاهمات  وتتاألق  �ملتبادل،  �لدبلوما�سي 

ان  عمَّ ب��ني  دة  ُم��ت��ع��دِّ بتفعيالت  تتدثر  ه��ي  وه��ا  �ل��ق��دمي��ة،  و�ل��ق��رون  �ملنطوية  �لع�سريات 

وبكني. 

فال  كثرية،  باأبعاد  يتَّ�سم  فهو  حقيقي،  �إ�سرت�تيجي  �ل�سيني  �لأردين  �لرت�ُبط  �أي�ساً،   

�لرد  ويف  �لوثقى.  ُعْرَوتهما  ُت�سِعفان  �أو  �لبع�ض  بع�سهما  تبتعد� عن  �أن  للدولتني  ميكن 

من  ملزيٍد  �لتخطيط  فنون  نتقن  �لبلدين  يف  نحن  نقول:  و�لناعقني،  �سني  �ملُتَخرِّ على 

و�أفقياً من خالل �لتقا�سم �لقت�سادي  ردنية �ل�سينية عمودياً 
ُ
تو�سيع ف�ساء �لعالقات �لأ

�إد�رة  فن  يف  ِعلمي  منهاج  بتطبيق  ننجح  �لوقت  نف�ض  ويف  �ملنافع،  وتنمية  �لتجاري   –
ِلِكْلَتا �لدولتني. �لعمليات �لتي ت�سمن تتابع تقيق �لَوفر �لإيجابي و�خلري 

�أمي��ن  �ملغرتبني  و���س��وؤون  �خلارجية  وزي��ر  بت�سريحات  ��ست�سهد  ر�أي���ي،  على  وت��اأك��ي��د�ً   

يي،  و�ن��غ  �ل�سيني  نظريه  مع   ) 2017م  )حزير�ن  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  �ل�سفدي، 

ل�سيا�سة  �ملَملكة  دع��م  م��وؤك��د�ً  �لأردن،  يف  ُم�ستثمر  �أك��ر  ث��اين  �ل�سني  �أن  على  فيها  َد  ���س��دَّ

�لو�حدة. �ل�سني 

َد�ِئَبة  َوَحَرَكٍة  َن�َساٍط  ُذو  ت�سو�ندونغ،  ت�سن  �ل�سيد  �لأردن،  لدى  ام  �لُهمَّ �ل�سني  �سفري   

بني  �لإ�سرت�تيجية  �ل�سيا�سية  “�لعالقات  الَبة  و�سَ وَطاَدة  على  بدوره  ُيرهن  تتوقف،  ل 

يف  �لبع�ض  لبع�سهما  �لقوي  �لدعم  تقدمي  يف  �لعا�سمتني  و��ستمر�ر  و�لأردن،  �ل�سني 

�لق�سايا �لتي تنطوي على �مل�سالح �لأ�سا�سية �مل�سرتكة”، وباأن “�لبلدين َيعمالن ب�سورة 

�ل�سالم  وجتذير  و�لإقليمية،  �لدولية  �لق�سايا  يف  و�لعد�لة  �لعدل  حماية  على  م�سرتكة 

�ل�سني تويل �هتماماً  �أن  �لعامليَّة، كما  ِديَّة، وتعزيز �حلوَكمة  �لتعدُّ و�ل�ستقر�ر، وممار�سة 

�مل�سروعة  و�مل�سالح  للحقوق  �لثابتة  �لأردن  حماية  ر  وتقدِّ �لفل�سطينية،  بالق�سية  وثيقاً 

ردن، 
ُ
�لأ ذلك  يف  مبا  �ل��دويل  �ملجتمع  مع  �لعمل  ملو��سلة  وم�ستعدة  �لفل�سطيني،  لل�سعب 

لبذل جهود متو��سلة لتحقيق هدف �سامل وعادل وت�سوية د�ئمة للق�سية �لفل�سطينية«.  

�لدبلوما�سي  �لع��رت�ف  ومنذ  �أن��ه  و�ق��ع  �إىل  ت�سو�ندونغ  ت�سن  �ل�سفري  ُي�سري  كذلك،   

ي  حِّ بني �لبلدين يف عام 1977، “��ستمرت �لعالقات �ل�سينية �لأردنية يف �لتطور ب�سكل �سِ

�أك��ر  ثالث  �ل�سني  �أ�سبحت  حتى  �مل�ستويات،  جميع  على  ن�سطة  م��ب��ادلت  م��ع  ��رد،  وُم��طَّ

�أن �لتجارة �لثنائية بينهما  �سريك جتاري لالأردن، وثاين �أكر م�سدر للو�رد�ت، و�أو�سح 

�لأرب��اع  يف  دولر  مليار   3.107 �إىل  لت�سل   ،2021 ع��ام  يف  �سريع  منو  ��اه  �جتِّ على  حافظت 

�لثالثة �لأوىل، بزيادة �سنوية قدرها 17.38 ٪ ، كما �نتع�ض �ل�ستثمار �لثنائي بني �ل�سني 

 62 �لعام  هذ�  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأرب��اع  يف  ردن 
ُ
�لأ لدى  وك��ان  ملحوظ،  ب�سكل  و�لأردن 

�ل�سريرية  �لتجارب  يف  �ل�سني  مع  �لأردن  تعاون  �ل�سفري  ن  وُيثمِّ ��ستثمارياً”.  م�سروعاً 

�لترع  يف  ر�ئ���دة  ك��ان��ت  �ل�سني  �أن  �إىل  ه   وُي��ن��وِّ �ل�سيني،  )���س��ي��ن��وف��ارم(  للقاح  �خل��ارج��ي��ة 

�إليها”،  ما�سة  حاجة  يف  �لأردين  �ل�سعب  كان  عندما  �ملَملكة،  �إىل  وت�سديرها  باللقاحات 

“�تفاقية  توقيع  بعد  تطورها  �لبلدين  بني  و�لثقافية  �لقت�سادية  �لعالقات  و��سلت  و 

�لطاقة  جم��الت  يف  �لعالقات  ه��ذه  من��ت  حيث   ،2015 ع��ام  يف  �لإ�سرت�تيجية”  �ل�سر�كة 

ر فر�ض عمل لالأردنيني”. وللمو�سوع بقية. و�لبوتا�ض و�لأ�سمدة وغريها، وباأنها توفِّ

)وُحلََفاء(  �أ�سدقاء  �لعرب  و�لُكتاب  و�لإعالميني  لل�سحفيني  �لدويل  �لتاد  *رئي�ض 

�ل�سني.

األكاديمي مروان سوداح

اأُلردن و الصين..

االثنني  10 / 1 / 2022 

العربيد : عاصفة اطلسية تربك المتنبئين بخيارين ... عدم استقرار جوي او منخفض قطبي عميق

اربد تحتفل باشهار كتابي »الفاظ من التراث الشعبي« و»االمثال الشعبية ومناسباتها« 

مباحثات أردنية سعودية 
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 

العلمي والبحث 

االنباط- �صايل ال�صبيحات

للمناخ  �ل��ع��رب��ي  �مل��رك��ز  م��دي��ر  ب��ني   -  

�ل��ع��رب��ي��د �ن ع��ا���س��ف��ة  �مل��ه��ن��د���ض �ح���م���د 

مناذج  �رب��اك  على  عملت   ، قوية  �طل�سية 

�سعوبة  ب�سبب  وذل��ك   ، م��وؤخ��ر�ً  �لطق�ض 

�لقطب  �ىل  توجهها  �ثناء  م�سارها  توقع 

�ل�سمايل .

وقال �أن هذه �لعا�سفة �دت �ىل ظهور 

موؤخر�ً  منطقية  غري  وخر�ئط  معطيات 

�رب��اك  ، مم��ا ع��م��ل ع��ل��ى  �لتقلب  وك��ث��رية 

�مل��ت��ن��ب��ئ��ني �جل���وي���ني يف �وروب�����ا و�ل�����س��رق 

�لو�سط و�سمال �فريقيا.

وت������دث �ل���ع���رب���ي���د ع����ن ت����اأث����ري ه���ذه 

ب��ان��ه��ا �ذ� �جت��ه��ت ومت��رك��زت  �ل��ع��ا���س��ف��ة 

�ىل  م�سارها  �ستكمل  فانها  رو���س��ي��ا  ف��وق 

�سيبرييا وبالتايل �ستتاأثر �ملنطقة بحالة 

جوي  منخف�ض  �و  ج��وي  ����س��ت��ق��ر�ر  ع��دم 

�سعيف على �ثر بقايا هذه �لعا�سفة .

 �م����ا يف ح����ال �جت���ه���ت ����س���وب �ل�����س��رق 

نزول قطبي  �ستولد  بانها  ،قال  �لوروبي 

�سي�ساهم  مم��ا  �ملنطقة  ���س��وب  ج���د�ً  ب���ارد 

وب��ارد  عميق  قطبي  منخف�ض  ت�سكل  يف 

�سمحت  �ذ�  عا�سفة  �ىل  يتطور  قد  ج��د�ً 

و�لعر�ق  وم�سر  �ل�سام  بالد  يف  �لظروف 

�ل�سعودية. و�سمال 

و����س��ار �ىل �أن���ه ل مي��ك��ن ت��دي��د ق��وة 

وذلك  �ي��ام   3 ب  ت�سكلها  قبل  عا�سفة  �ي 

�ملر�فقة  �جل��وي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  ك��رة  ب�سبب 

لها .

االنباط- فرح مو�صى

مب��ن��ا���س��ب��ة �لح���ت���ف���ال ب����اإع����الن �إرب�����د 

 ،2022 ع��ا���س��م��ة ل��ل��ّث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ّي��ة ل��ع��ام 

قامت جمعّية بيادر �خلري للمحافظة على 

�إربد  لبلدّية  �لثقافّية  و�ل��ّد�ئ��رة  �ل��رّت�ث، 

وجمعّية  �إرب��د،  ثقافة  ومديرّية  �لكرى، 

قمرة بلد، ومبادرة �إربد تقر�أ، يوم �ل�ّسبت 

من  لكتابّي)�ألفاظ  وتوقيع  �إ�سهار  حفل 

�ل������رّت�ث �ل�����ّس��ع��ب��ّي �لأرديّن(و)�لأم������ث������ال 

�ل�����ّس��ع��ب��ّي��ة وم��ن��ا���س��ب��ات��ه��ا( ل��ل��ب��اح��ث �أح��م��د 

�إب���ر�ه���ي���م �ل���ّزع���ب���ي، وذل����ك ب��رع��اي��ة علي 

�لوقفي، وحممد �ملرّيان، وباإد�رة وتقدمي 

�ل�����ّس��رم��ي��ن��ي، يف مركز  �أح��م��د  �لإع���الم���ي 

�إربد �لّثقايف )�لقاعة �لرّت�ثّية).

فوري  على   و�سلطت �ل�سوء  �سجى �ل�سّ

�لثقافية.         �حلركة  يف  �ل�ّسباب  دور  �أهمّية 

�أهمّية  عن  بكلمة  �لوقفي  �ل�ّسيخ  و�سارك 

�لرّت�ث �لعربّي �لأرديّن. 

�خل��و�ل��دة  عاقل  �لباحث  ق��ّدم  وبعدها 

على  و�أّك���د  للح�سور،  �لرّتحيبّية  كلمته 

دع��م��ه �مل��ت��و����س��ل م���ن خ���الل ف��ت��ح م��رك��ز 

�إرب�����د �ل���ّث���ق���ايف ل��ل��ج��م��ي��ع، وت���وف���ري ك��اّف��ة 

�إربد  و�أّن  ا  خ�سو�سً �لاّلزمة،  �لّت�سهيالت 

ت�����س��ه��د ث����ورة م���ن �ل��ّن�����س��اط��ات �مل��خ��ت��ل��ف��ة، 

ك��م��ا ت�����س��ّم��ن �حل��ف��ل ك��ل��م��ة مل��دي��ر �ملكتب 

�لّتنفيذي للجان منذر �لبطاينة رّكز من 

و�مل�ستمّرة  �ملبذولة  �جلهود  على  خاللها 

��ة  يف ���س��ب��ي��ل �جن����اح �لح��ت��ف��ال��ّي��ة �خل��ا���سّ

�لعربّية  للّثقافة  عا�سمة  �إرب���د  ب��اإع��الن 

�إرب��د  م��ب��ادرة  ب��دور  �أ���س��اد  2022، كما  لعام 

و�ّنه  �لّثقايف  �مل�سهد  �ثر�ء  �لكبري يف  تقر�أ 

د�عم ملثل هذه �ملبادر�ت �جلاّدة. 

و�ساركت �لأديبة �أماين �ملبارك باإ�ساءة 

فيها”�لباحث  ج���اء  �ل��ك��ت��اب  يف  �إب��د�ع��ّي��ة 

�أحمد �لّزعبي �أن ي�سع بني يدينا ع�سارة 

م��ا بني  �سنة  وع�����س��ري��ن  خ��م�����ًس��ا  د�م  ج��ه��د 

ب��ح��ث وت��دق��ي��ق و���س��ف��ر وت���اأري���خ لأل��ف��اظ 

من  زمنّية  لفرت�ت  �ل�ّسعبّي  �ل��رّت�ث  من 

للو�سول  �لقدمي و�حلديث  �لأردّن  تاريخ 

بالكتابة  وتوثيقها  �ملعلومة  م�سدر  �إىل 

ا �أي�سً ور  و�ل�سّ

و�سارك كّل من �لّدكتور مطلق ملحم، 

و�ل����ّدك����ت����ور ه�����اين ع���ب���ي���د�ت، و�ل���ب���اح���ث 

بكتابّي  ة  �خلا�سّ باأور�قهم  حجازي  ر�ئ��د 

�لباحث �أحمد �إبر�هيم �لّزعبي، ويف نهاية 

و�لقائمني  �مل�����س��ارك��ني  ت��ك��رمي  مّت  �حل��ف��ل 

على �حلفل.

االنباط-عمان

�لأردن  يف  �ل�����س��ع��ودي  �ل�سفري  ��ستقبل 

�م�ض  مكتبه  يف  �ل�سديري  بندر  بن  نايف 

�لحد، رئي�ض �لوزر�ء �لأ�سبق، نائب رئي�ض 

�مل��ج��ل�����ض �لأع���ل���ى ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

�ملجل�ض  عام  و�أمني  بدر�ن  �لدكتور عدنان 

�لدكتور �سياء �لدين عرفة.

وج�������رى خ������الل �ل����ل����ق����اء ب���ح���ث �أوج������ه 

�ل��ت��ع��اون م��ع �مل��ج��ل�����ض يف جم���الت �ل��ع��ل��وم 

�لعلمي. و�لتكنولوجيا و�لإبد�ع و�لبحث 

الضمان تدعو جمهورها لالطالع 
على ومضاتها التأمينية عبر حساباتها

االنباط-عمان

�لجتماعي  لل�سمان  �ل��ع��ام��ة  �مل��وؤ���س�����س��ة  دع���ت 

�لتو��سل  م��و�ق��ع  ع��ر  متابعتها  �إىل  ج��م��ه��وره��ا 

وم�ساتها  �سل�سلة  ع��ل��ى  ل��الط��الع  �لج��ت��م��اع��ي؛ 

�لتاأمينية �لتي بد�أت ن�سرها �ل�سهر �ملا�سي �سمن 

مبادرة “وم�سة تاأمينية«.

�سل�سلة وم�سات �سمن  �ليوم  �ملوؤ�س�سة  و�ستبد�أ 

مبادرتها تتعلق باآلية �حت�ساب �لرو�تب �لتقاعدية.

ب��اأن  �م�����ض  �سحفي  ب��ي��ان  يف  �ملوؤ�س�سة  و�ف����ادت 

مبادرة وم�سة تاأمينية تاأتي �نطالقا من حر�سها 

تاأمينات  مبختلف  �ل��ت��اأم��ي��ن��ي  �ل��وع��ي  ن�سر  ع��ل��ى 

�إىل  ب��الإ���س��اف��ة  �لج��ت��م��اع��ي،  �ل�سمان  ومو��سيع 

ومفاهيم  �لج��ت��م��اع��ي  �ل�����س��م��ان  �أه��م��ي��ة  تر�سيخ 

�لعاملني،  ل��دى  �لجتماعية  �حلماية  و�ع��ت��ب��ار�ت 

و�إب�����ق�����اء ج���م���ه���وره���ا ع���ل���ى �ط������الع وم���ع���رف���ة كل 

�مل�ستجد�ت ذ�ت �ل�سلة �أول باأول.

وذكرت �ملوؤ�س�سة �أنها توفر �لوم�سة �لتاأمينية 

�مل��و�د �لتوعوية و�لبيانات �ل�سحفية وكل  وجميع 

ح�ساباتها  عر  وفعالياتها  بن�ساطاتها  يتعلق  ما 

�أن  �لج��ت��م��اع��ي، م�سيفة  �ل��ت��و����س��ل  م��و�ق��ع  على 

هي  �لجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  على  ح�ساباتها 

https://www. �لر�بط:  على  بوك  �لفي�ض 

 facebook .com/JordanSSC
https://twitter. �ل��ر�ب��ط:  على  وت��وي��رت 

على  و�ن�����س��ت��غ��ر�م   com/SSC_Jordan
https://www.instagram. �لر�بط: 

--/com/ssc_jordan

انطالق فعاليات التمرين البحري المشترك الشط اآلمن 5
االنباط-عمان

�لبحري  �لتمرين  فعاليات  �نطلقت 

�لأح��د،  �م�ض  �لآم���ن/5،  �ل�سط  �مل�سرتك 

مب�ساركة  �ل�سعودية،  �لعربية  �ململكة  يف 

نخبة من قيادة �لقوة �لبحرية و�لزو�رق 

�مل���ل���ك���ي���ة و�ل������ق������و�ت �ل���ب���ح���ري���ة �مل��ل��ك��ي��ة 

�ل�سعودية.

ملدة  ي�ستمر  �ل���ذي  �ل��ت��م��ري��ن،  وي�سمل 

�أ�سبوع، تنفيذ عدد من �لفعاليات تاكي 

�لو�قع؛ ملو�جهة �لتحديات �لتي متر بها 

�لتمرين  جمريات  ت�سل�سل  وفق  �ملنطقة، 

�لذي ياأتي �سمن �خلطط �ملعدة لتطوير 

�جل���اه���زي���ة �ل��ق��ت��ال��ي��ة �ل��ع��م��ل��ي��ات��ي��ة ل��دى 

�لتمرين  �مل�����س��ارك��ة. وي��اأت��ي ه��ذ�  �ل��ق��و�ت 

�مل�سرتكة  �ل��ت��م��اري��ن  ل�سل�سلة  ����س��ت��م��ر�ر�ً 

�لتي تعقد �سنوياً بني �لبلدين �ل�سقيقني، 

�لع�سكري  �لتعاون  عالقات  تعزيز  بهدف 

لتنفيذ  �لأردين/�ل�������س���ع���ودي،  �مل�����س��رتك 

ت���دري���ب���ات ع�����س��ك��ري��ة وت����ب����ادل �خل����ر�ت 

�لتخطيط  �مل��ه��ار�ت يف جم��ال  و�ك��ت�����س��اب 

ما  �مل�سرتكة،  للتمارين  �لعملي  و�لتنفيذ 

ي�سهم يف رفع �لقدر�ت �لع�سكرية، وزيادة 

�لتن�سيق بني �لقو�ت �مل�سلحة يف �لبلدين 

�ل�سقيقني.

�مل�����س��ارك��ة  �لأردن����ي����ة  �ل���ق���وة  �أن  ي���ذك���ر 

و�سلت �أول من �أم�ض �إىل �ململكة �لعربية 

����س��ت��ق��ب��ال��ه��ا عند  وك�����ان يف  �ل�������س���ع���ودي���ة، 

�ل��ق��و�ت  �سباط  ك��ب��ار  م��ن  ع��دد  و�سولها 

�ل�سعودية. �مل�سلحة 

آلية جديدة العتماد وجودة البرامج األكاديمية 
االنباط-عمان

�لتعليم  موؤ�س�سات  �عتماد  �أق��ر جمل�ض هيئة 

لعتماد  جديدة  �آلية  جودتها،  و�سمان  �لعايل 

�لر�مج �لأكادميية.

وتاأتي هذه �ملعايري �ن�سجاما مع �لروؤيا �مللكية 

جلاللة  �ل�سابعة  �لنقا�سية  �لورقة  يف  �ل�سامية 

�مللك عبد�هلل �لثاين يف جعل �لأردن منارة للعلم 

و�ملعرفة.

�مللكية  و�لر�سالة  �ل��روؤي��ة  تبني  على  وتعمل 

م����ن خ�����الل م�����س��اه��م��ت��ه��ا ب��ت��ح��ق��ي��ق �لإ�����س����الح 

�ل�سامل و�لنه�سة �لتعليمية كطريق للم�ستقبل 

و�ل��ع��امل��ي��ة، وم�����س��اه��م��ة م��ن��ه��ا يف ب��ن��اء �ل���ق���در�ت 

�لب�سرية وتقيق �لتعليم �لعايل �ملتميز وجتويد 

�لوطنية  �حل��اج��ات  م��ع  ولتتنا�سب  خمرجاته؛ 

و�لتوجهات �لعاملية يف جمال �لعتماد و�جلودة.

و�أ������س�����ار رئ��ي�����ض �مل��ج��ل�����ض، �ل���دك���ت���ور ظ��اف��ر 

�ل�سر�يرة،  �م�ض �لأحد، �إىل �أن �لهيئة �أقرت �آلية 

جديدة تتمركز حول جودة �لر�مج �لأكادميية 

وفق موؤ�سر�ت نوعية مو�كبة للتغري�ت �ملتالحقة 

�لتي طر�أت على عاملنا يف �لآونة �لأخرية، وخا�سة 

�ملتعلقة منها بالتحول نحو �لتعلم �لإلكرتوين، 

لفتا �إىل �أن تلك �لتغري�ت فر�ست و�قعا جديد� 

على �لتعليم �لعايل �أدى �إىل �سرورة بناء معايري 

ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل��وط��ن��ي و�لإق��ل��ي��م��ي و�ل����دويل 

ل�����س��م��ان ج����ودة خم��رج��ات م��وؤ���س�����س��ات �لتعليم 

�لعايل وج��ودة بر�جمها �لأكادميية على جميع 

م�ستوياتها، و�لتطوير �مل�ستمر لها.

كما �أ�ساف �ل�سر�يرة باأن �ملعايري �مل�ستحدثة 

�سمن �لآل��ي��ة �جل��دي��دة ت��رك��ز ع��ل��ى �مل��خ��رج��ات 

موؤ�س�سات  وت�سجيع  �لتعليمية،  �لعملية  م��ن 

و�لتاأكيد  �ل��ذ�ت��ي  �لتقييم  على  �لعايل  �لتعليم 

على �أهمية قيا�ض فعالية �لعملية �لتعليمية من 

خ���الل رب���ط خم��رج��ات �ل��ر�م��ج ب�سوق �لعمل 

و�لتاأكيد على دور �لطالب و�مل�ساركة �لطالبية 

�لتوظف  �لتوجهات �جلديدة يف مهار�ت  وتبني 

و�لريادة و�لبتكار. كما ولفت �إىل �أنها تركز على 

عمليات وخمرجات �لعملية �لتعليمية �ملتو�فقة 

مع متطلبات وو��سفات �لإطار �لوطني �لأردين 

للموؤهالت و�ملتو�ئمة مع متطلبات �سوق �لعمل، 

م�سري� �أن هذه �ملعايري مت بناوؤها بالت�سارك مع 

�لأردن��ي��ة ومت  باجلامعات  و�خل���ر�ء  �ملخت�سني 

مناق�ستها مع روؤ�ساء �جلامعات �لأردنية.

وت���ن���اول���ت �مل��ع��اي��ري �جل����دي����دة ع����دة حم���اور 

�أ���س��ا���س��ي��ة ي��ج��ب �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ����س��ت��ي��ف��ائ��ه��ا من 

بر�جمها  لع��ت��م��اد  �لتعليمية  �مل��وؤ���س�����س��ات  ق��ب��ل 

�ل��رن��ام��ج �لأك��ادمي��ي  �إد�رة  �لأك��ادمي��ي��ة، وه���ى 

و�لب��ت��ك��ار  �لعلمي  و�ل��ب��ح��ث  و�لتعلم  و�لتعليم 

و�لطلبة و�ل�سر�كات �ملحلية و�لدولية و�لتقييم 

�لذ�تي و�لتطوير �مل�ستمر.



االقت�صادي
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االنباط-عمان

ونقل  التخلي�ص  �سركات  اأ�سحاب  نقيب  ق��ال 

اأب����و ع��اق��ول��ة اإن ق����رارات  ال��ب�����س��ائ��ع، ���س��ي��ف اهلل 

احل���ك���وم���ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب�����اإع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ت��ع��رف��ة 

الرقابية  اجلمركية، وتوحيد مرجعيات اجلهات 

ع���ل���ى احل��������دود حت����ت م��ظ��ل��ة دائ��������رة اجل���م���ارك 

االأردنية، اإيجابية.

واأ�ساف اأبو عاقولة يف ت�سريح ام�ص االأحد، اإن 

القرارات �ستخفف من مدة االإفراج عن الب�سائع، 

اتباعها، من خ��ال نافذة  ال��واج��ب  واالإج����راءات 

وطنية موحدة الإجناز البيانات اجلمركية كافة، 

�سبيل  يف  امل��ب��ذول��ن  والتكلفة  ال��وق��ت  يقلل  مب��ا 

التكاليف  ب��اأق��ل  للم�ستهلك  ال��ب�����س��ائ��ع  اإي�����س��ال 

امل��م��ك��ن��ة، وي�����س��ه��ل اال����س���ت���رياد، وي��ن��ع�����ص ال��ق��درة 

ال�سرائية للمواطنن.

واأكد اأن تخفي�ص الر�سوم على قطاع ال�سحن 

الكهربائية  وامل�ستهلكات  واالإط��ارات  والبطاريات 

لل�ساحنات وقطع الغيار، �سينع�ص القطاع.

على  اجلمركية  الر�سوم  تخفي�ص  اأن  واعترب 

5 باملئة،  كل �سلعة لي�ص لها نظري وطني بن�سبة 

توفر  على  وينعك�ص  الوطنية،  ال�سناعات  يحمي 

خمتلف املنتجات يف ال�سوق املحلية.

اليوم  اخل�ساونة  ب�سر  ال���وزراء  رئي�ص  واأع��ل��ن 

اجلمركية  التعرفة  هيكلة  اإع��ادة  احلكومة  ق��رار 

فئات  وتقلي�ص  املقبل،  ني�سان  �سهر  مطلع  منذ 

الر�سم اجلمركي اإىل 4 فئات بداًل من 11 فئة، 

 0 من  بدال  باملئة،   25 0 و  بن�سب ت��رتاوح بن 

و 40 باملئة.

كما اأعلن اخل�ساونة تخفي�ص اجلمارك على 

ال�سناعة  يف  ل��ه��ا  ن��ظ��ري  ال  م�����س��ت��وردة  �سلعة  ك��ل 

مرجعيات  وت��وح��ي��د  ب��امل��ئ��ة،   5 بن�سبة  ال��وط��ن��ي��ة 

اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة ع��ل��ى احل������دود حت���ت مظلة 

دائ��رة اجلمارك االأردنية، واإط��اق نافذة وطنية 

ال�سحنات  ع��ل��ى  امل�����س��ب��ق  للتخلي�ص  اإل��ك��رتون��ي��ة 

القادمة اإىل اململكة.

أصحاب شركات التخليص: قرارات الحكومة إيجابية

الخصاونة: اعادة هيكلة التعرفة الجمركية 
وتخفيضها إلى 4 فئات

الجغبير: القطاع الصناعي مساهم قوي في االقتصاد الوطني

021 ر5 مليار دينار حجم التداول العقاري في المملكة
 العام الماضي

االنباط-عمان

ال��دك��ت��ور ب�سر  ال����وزراء  اأع��ل��ن رئي�ص   

اتخذ  ال������وزراء  اأن جم��ل�����ص  اخل�����س��اون��ة 

ق������راراً ال���ي���وم ب����اإع����ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ت��ع��رف��ة 

ز تناف�سَيّة االقت�ساد،  اجلمركَيّة، مبا يعِزّ

وذلك اعتباراً من ني�سان املقبل.

وق�������ال اخل�������س���اون���ة خ�����ال م���وؤمت���ر 

�سحفي ام�ص االأحد،اإنه �سيتم تخفي�ص 

 4 الر�سم اجلمركي، لت�سبح  عدد فئات 

اأن  11 فئة، م�سريا اىل  فئات ب��داًل من 

فئات الر�سوم اجلمركية ال� 11 ال�سابقة 

 40 و  �سفر  بن  ت��رتاوح  ن�سبتها  كانت 

 4 ال���  الر�سم اجلمركي  فئات  اأّم��ا  %؛ 
اجل��دي��دة ف�����س��ت��رتاوح ب��ن 0 و 25% 

فقط.

التعرفة  اإع���ادة هيكلة  ق��رار  اأن  واأك���د 

��ة ���س��ي��ك��ون ل���ه اأث�����را اإي��ج��اب��ي��ا  اجل��م��رك��َيّ

��ل  ع���ل���ى امل�����وردي�����ن وال����ت����ج����ار و���س��ت�����س��ِهّ

وينعك�ص  واأعمالهم  ن�ساطاتهم  عليهم 

كما  واجلهد،  والوقت  الكلف  بتخفي�ص 

القوة  تعزيز  يف  االإج����راء  ه��ذا  �سي�سهم 

من  العديد  وت��وف��ري  حملياً،  ال�سرائية 

احتياجات املواطنن باأ�سعار اأف�سل.

ال��ت��ع��رف��ة  ه��ي��ك��ل��ة  اإع���������ادة  اأن  وب�����ن 

����ة ه�����و ج������زء م�����ن اإ�����س����اح  اجل����م����رك����َيّ

الَنّظر يف  اإعادة  ن  جمركي �سامل يت�سَمّ

و�سمان  تب�سيطها  ل��غ��اي��ات  االإج�����راءات 

ع����دم اإ�����س����اءة ا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��اح��ي��ات، 

ة الرقابَيّة  منوها اىل ان املرجعَيّة العاَمّ

دائ����رة اجل��م��ارك  ع��ل��ى احل����دود �ستكون 

اجل��ه��ات حتت  ��ة  ب��ق��َيّ و�ستعمل  ��ة،  ال��ع��اَمّ

مظلَّتها.

االنباط-عمان

فتحي  امل��ه��ن��د���ص  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة  رئ��ي�����ص  اك���د 

االقت�ساد  منو  عجلة  قاد  ال�سناعي  القطاع  اأن  اجلغبري، 

 28 ب��ح��وايل  مب�ساهمته   2021 املا�سي  ال��ع��ام  الوطني 

االإجمايل. املحلي  الناجت  اإجمايل منو  باملئة من 

ال��ق��ط��اع  اإن  االأح������د  ام�������ص  ب���ي���ان  اجل���غ���ب���ري يف  وق�����ال 

باعتباره  وال��ن��م��و  التكيف  على  ال��ق��درة  ميلك  ال�سناعي 

امل�����س��اه��م��ات  ذات  االق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ط���اع���ات  اأه�����م  اأح�����د 

النوعية. اال�سرتاتيجية 

عام  من  املا�سية  الت�سعة  االأ�سهر  م��دى  »على  وا�ساف 

رغ��م  ب��امل��ئ��ة،  9ر2  ب��ل��غ  من���وا  ال��ق��ط��اع  ح��ق��ق   ،2021
ا���س��ت��م��رار م���ا خ��ل��ف��ت��ه ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا م���ن ت��ب��ع��ات ع��ل��ى 

التعامل  يف  ومرونته  قدرته  يوؤكد  ما  املختلفة،  ن�ساطاته 

االإنتاجية  العملية  ال�ستكمال  ومواكبته  ال��ت��غ��ريات،  م��ع 

املحيطة«. والظروف  بالتحديات  تاأثر  باأقل 

للنمو  رائ����دا  ك���ان  ال�����س��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 

نقطة  60ر0  ب��ل��غ��ت  م�����س��اه��م��ة  وحم��ق��ق��ا  االق���ت�������س���ادي، 

م���ئ���وي���ة، ج�����اءت ح�����س��ي��ل��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ات 

ن��ق��ط��ة م��ئ��وي��ة من  37ر0  ب��واق��ع  ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة م�����س��اه��م��ة 

ب��امل��ئ��ة، وحتقيق  1ر2  االق��ت�����س��ادي ومب��ع��دل من��و  ال��ن��م��و 

20ر0  بلغت  م�ساهمة  اال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع 

معدل  اأعلى  �سجل  ال��ذي  القطاع  باعتباره  مئوية  نقطة 

باملئة. 1ر10  بن�سبة جتاوزت  منو 

ميزان  ي��رف��د  ال�سناعي  ال��ق��ط��اع  اأن  اجلغبري  واو���س��ح 

ك��ع��وائ��د  ���س��ن��وي��ا  دوالر  م���ل���ي���ارات   9 ب��ن��ح��و  امل���دف���وع���ات 

92 ب��امل��ئ��ة م��ن اج��م��ايل  ل�����س��ادرات��ه ال��ت��ي ت�����س��ك��ل ح���وايل 

الوطنية. ال�سادرات 

عنوان  حتت  امل��رك��زي  البنك  اعدها  درا���س��ة  اإىل  وا���س��ار 

االقت�سادية  القطاعات  بن  الت�سابكية  العاقات  »تقدير 

ال��ق��ط��اع  يف  ي��ن��ف��ق  دي���ن���ار  ك���ل  اأن  اأظ����ه����رت  االأردن«،  يف 

االقت�ساد  يف  مبا�سر  وغري  مبا�سر  ب�سكل  ي�سهم  ال�سناعي 

القطاع  م�ساهمة  اأن  اأي  دينار،  166ر2  مبقدار  الوطني 

 44 ح���وايل  اإىل  ت�سل  ال��وط��ن��ي  االق��ت�����س��اد  يف  ال�سناعي 

االأخرى. االقت�سادية  القطاعات  مع  ترابطه  بفعل  باملئة 

املقبلة  ال��ف��رتة  اأم��ل��ه وت��ف��اوؤل��ه يف  وع��رب اجل��غ��ب��ري ع��ن 

ب��ن��ه��و���ص االق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي، وع���ل���ى راأ�����س����ه ال��ق��ط��اع 

ال�����س��ن��اع��ي، م����وؤك����دا �����س����رورة دع����م ال���ق���ط���اع ال�����س��ن��اع��ي 

ال�سوق  اح��ت��ي��اج��ات  لتلبية  االأ���س��ا���س��ي��ة  ال��رك��ي��زة  ب��اع��ت��ب��اره 

واال���س��ت��دام��ة  التنمية  لعجلة  االأق���وى  وامل��ح��رك  املحلية 

ب��اع��ت��ب��اره ق�����ادرا ع��ل��ى ت��ول��ي��د ف��ر���ص ع��م��ل وا���س��ت��ق��ط��اب 

اال�ستثمارات.

 االنباط-عمان

ارت���ف���ع ح��ج��م ال����ت����داول يف ����س���وق ال���ع���ق���ار يف 

امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  ل��ن��ه��اي��ة  ب��امل��ئ��ة   8 بن�سبة  امل��م��ل��ك��ة 

مليار  021ر5  اإىل   2019 ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة 

دينار.

العقاري  للتداول  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 

ام�ص  االأرا�سي  دائرة  اأ�سدرته  الذي  اململكة،  يف 

خال  االإي����رادات  قيمة  انخف�ست  فقد  االح���د، 

مع  مقارنًة  باملئة   9 بلغت  بن�سبة  املا�سي  العام 

3ر210 مليون دينار. 2019؛ لتبُلغ نحو  عام 

اإج������راء م��ق��ارن��ات  اأن�����ه مّت  ال����دائ����رة  وب��ي��ن��ت 

م��وؤ���س��رات ���س��وق ال��ع��ق��ار ل��ل��ع��ام امل��ا���س��ي م��ع ع��ام 

االول  كانون  �سهر  موؤ�سرات  ومقارنة   ،2019
ال�����س��ه��ر  2019، وم���ع  ع���ام  م���ن  ن��ظ��ريت��ه��ا  م���ع 

وذلك  العام؛  نف�ص  من  الثاين  ت�سرين  ال�سابق/ 

الر�سمي  الدوام  على  كورونا  اآثار جائحة  ب�سبب 

جميع  يف  العمل  اأيام  اكتمال  وعدم  عام 2020 

ال�����س��ه��ور، وب��ال��ت��ايل ع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى امل��ق��ارن��ة 

التكافوؤ. لعدم 

امل�����س��ت��وى ال�����س��ه��ري، ان��خ��ف�����ص حجم  وع��ل��ى 

�سهر  خ���ال  االأردين  ال��ع��ق��ار  ���س��وق  يف  ال���ت���داول 

بلغت13  بن�سبٍة   2021 عام  من  االول  كانون 

 ،2019 ع��ام  م��ن  ال�سهر  بنف�ص  م��ق��ارن��ًة  باملئة 

دينار. مليون  ليبُلغ569 

كانون  �سهر  خال  االإي��رادات  قيمة  و�سجلت 

بلغت  بن�سبة  انخفا�ص  املا�سي  العام  من  االول 

بنف�ص ال�سهر من عام 2019  مقارنًة  14باملئة 
دينار. مليون  2ر25  قرابة  لتبُلغ 

خال  اململكة  يف  العقار  بيع  حركة  وارتفعت 

حيث   ، ب��امل��ئ��ة  بلغت32  ب��ن�����س��ب��ٍة  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 

باملئة   21 بلغت  بن�سبٍة  ال�سقق  بيوعات  ارتفعت 

بلغت36  بن�سبة  االأرا���س��ي  بيوعات  وارت��ف��ع��ت   ،

.2019 باملئة مقارنًة مع عام 

الضريبة تدعو إلى تقديم إقرارات 
ضريبة الدخل لعام 2021 إلكترونيا

11 مليون و200 ألف دينار موازنة هيئة 
تنظيم الطيران في 2022

نقابة الصناعات الغذائية توقع عقدا 
جماعيا مع شركة الخميرة

االنباط-عمان  

دع���ت دائ����رة ���س��ري��ب��ة ال���دخ���ل وامل��ب��ي��ع��ات 

املكلفن اإىل �سرورة تقدمي اإقرارات �سريبة 

2021 يف اأقرب  الدخل املتحقق خال عام 

وعدم  فيها  املعلنة  املبالغ  ودف��ع  ممكن  وقت 

الفرتة  نهاية  اإىل  االإق���رارات  ت�سليم  تاأخري 

القانونية.

فاإن  االأح��د،  ام�ص  �سحايف،  بيان  وبح�سب 

الدائرة طلبت من املكلفن مراعاة اأن يجري 

الواقعية  باملعلومات  االإق���رارات  ه��ذه  تعبئة 

وال�سحيحة عن دخلهم خال عام 2021.

االإق���������رارات  ت���ق���دمي  اأن  اإىل   واأ�������س������ارت 

���س��ي��ك��ون اإل���ك���رتون���ي���اً ع��ل��ى م���وق���ع ال���دائ���رة 

م��ن خ��ال ايقونة اخل��دم��ات االإل��ك��رتون��ي��ة، 

امل��ب��ال��غ  املعلنة  ���س��رورة  دفع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

االإق����رارات  بوا�سطة  و�سائل  الدفع  ه��ذه  يف 

االإلكرتوين.

االإعفاءات  اأن جمموع  الدائرة  واأو�سحت 

التي ي�ستحقها رب االأ�سرة املعيل عن الدخل 

األ��ف   23 تبلغ   2021 ع��ام  خ��ال  املتحقق 

اآالف   9 بواقع  �سخ�سي  اإعفاء  منها  دينار، 

9 اآالف دي��ن��ار ب��دل اإع��ال��ة، واإع��ف��اء  دي��ن��ار و 

نفقات  م��ق��اب��ل   2021 ع��ام  االأ���س��رة خ��ال 

قرو�ص  وفوائد  واالإي��ج��ار  والتعليم  العاج 

االإ�سكان واملرابحة، والذي يبلغ خم�سة اآالف 

دينار، حيث منح القانون األف دينار للمكلف 

واألف دينار لزوج املكلف واألف دينار لكل ولد 

وبحد اأق�سى ثاثة اأوالد.

�سريبة  ق��ان��ون  اأن  اإىل  ال��دائ��رة   واأ�سارت 

�سخ�ص  لكل  خا�سا  اإع��ف��اء  رت��ب  ق��د  ال��دخ��ل 

بواقع  امل�ستمرة  يف  االأ�سرة  االإعاقة  ذوي  من 

األفي دينار لكل �سخ�ص مهما  بلغ  عدد الذين 

اإ�سافتها  ي��ج��ري  ال�����س��روط  تنطبق  عليهم 

ون��ف��ق��ات  واالإع���ال���ة  ال�سخ�سية   لاإعفاءات 

قرو�ص  وف��وائ��د   العاج  والتعليم  واالإيجار 

 االإ�سكان واملرابحة التي ت�سمنها القانون.

فقد  امل���ع���ي���ل،  غ���ري  امل��ك��ل��ف   وبخ�سو�ص 

ك��اإع��ف��اء  دي���ن���ار  اآالف   9 ال���ق���ان���ون  م��ن��ح��ه 

���س��خ�����س��ي، ب��االإ���س��اف��ة اإىل األ����ف دي��ن��ار ب��دل 

واالإيجار  والتعليم  بالعاج  متعلقة  نفقات 

وفوائد  قرو�ص االإ�سكان  واملرابحة.

مناذج  بتحديث  قامت  ال��دائ��رة  اأن  يذكر 

اخل��ا���س��ة  بال�سنة  ال��دخ��ل  �سريبة  اإق����رارات 

م��وق��ع��ه��ا  ع��ل��ى  امل���ال���ي���ة   2021  وو�سعتها 

االإلكرتوين وبرنامج احلكومة االإلكرتونية 

واأفراد  )م�ستخدمن  فئات  املكلفن   جلميع 

 و����س���رك���ات وم���ن���اط���ق ت���ن���م���وي���ة( م���ن خ���ال 

   www.istd. ال����راب����ط  االإل�����ك�����رتوين 

.gov.jo

االنباط-عمان

اأكد رئي�ص جمل�ص مفو�سي هيئة تنظيم 

اأن  م�ستو،  هيثم  الكابنت  امل��دين،  الطريان 

اأزمة  بداية  منذ  مطاراته  يغلق  مل  االأردن 

فريو�ص كورونا البتة، وحافظ على ات�ساله 

مع كل دول العامل ب�سكل ممنهج ومدرو�ص 

مبا يوازن االقت�ساد باحلالة الوبائية.

املالية  اللجنة  مناق�سة  خ��ال  واأ���س��اف، 

االأح���د،  ام�����ص  ع��ق��دت��ه  اج��ت��م��اع  يف  النيابية 

العامة وموازنات  املوازنة  مل�سروعي قانوين 

 2022 املالية  لل�سنة  احلكومية  الوحدات 

ل����وزارة ال��ن��ق��ل وال���دوائ���ر ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، اأن 

ق��ط��اع ال��ط��ريان جت���اوز ك��ون��ه و���س��ي��ل��ة نقل 

ب���ن ن��ق��ط��ت��ن واأ���س��ب��ح مم��ّك��ن��ا رئ��ي�����س��ا من 

اأثبته  ما  وهو  الوطني،  االقت�ساد  ممّكنات 

الطريان حمليا وعامليا بداية اأزمة فريو�ص 

ك����ورون����ا ع���ن���دم���ا ك����ان االت�������س���ال ب��ال��ع��امل 

بالطريان. حم�سورا 

ويف ح��دي��ث��ه ع���ن م���وازن���ة ال��ه��ي��ئ��ة ل��ع��ام 

 11.2 ت��ب��ل��غ  اإن���ه���ا  م�����س��ت��و  ق���ال   ،2022
مليونا   3.5 منها  ت��ق��ري��ب��ا،  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون 

نفقات  م��ل��ي��ون   7.7 و  راأ���س��م��ال��ي��ة،  ن��ف��ق��ات 

جارية.

االنباط-عمان

وق���ع���ت ال��ن��ق��اب��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ام��ل��ن يف 

ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، ام�����ص االح����د، عقد 

اخلمرية  م�سانع  �سركة  مع  جماعيا،  عمل 

)ا�سرتيكو( يت�سمن حوافز مادية وحت�سن 

خدمات التاأمن ال�سحي لعمال ال�سركة.

ال��ن��ق��اب��ة، ين�ص  ب���ي���ان ا����س���درت���ه  ووف����ق 

ب�سرى  النقابة  رئي�سة  وقعته  ال��ذي  العقد 

ال�����س��ل��م��ان، وم���دي���ر ع����ام ال�����س��رك��ة ���س��ال��ح 

ال�����س��رع، ع��ل��ى ���س��رف زي����ادة ���س��ن��وي��ة ح�سب 

معدل الت�سخم ال�سنوي وبحد اأعلى 120 

بال�سبغة  بال�سركة  للعاملن  �سنويا  دينارا 

الزرقاء )عمال االإنتاج).

العقد،  بح�سب  ال��ط��رف��ان  �سيعمل  ك��م��ا 

على حت�سن خدمات عقد التاأمن ال�سحي 

ال�����ذي ي�����س��م��ل امل����وظ����ف، وح�����س��ب ���س��ي��ا���س��ة 

وفقا  لذلك،  املو�سوعة  وامليزانية  ال�سركة 

الأ����س���ع���ار م��ق��دم��ي اخل����دم����ة، اإ����س���اف���ة اإىل 

املوظفن  وت��ط��وي��ر  ت��دري��ب  اال���س��ت��ث��م��ار يف 

الإك�سابهم  الوظيفية  م�ساراتهم  وتخطيط 

مهارات جديدة.

وث���م���ن ال����ط����رف����ان ���س��ي��ا���س��ة احل��ك��وم��ة 

التداعيات  ا�ستيعاب  اإىل  الرامية  وجهودها 

االق��ت�����س��ادي��ة جل��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، وت��وف��ري 

يف  للعاملن  واال�ستقرار  الوظيفي  االأم��ن 

ال��ق��ط��اع��ات االق��ت�����س��ادي��ة، م��ن خ��ال  �ستى 

اأوام�����ر ال���دف���اع وال���ب���اغ���ات ال��ت��ي ���س��درت 

مبوجب قانون الدفاع.

اأحكام العقد ت�سري  اإن  ال�سلمان،  وقالت 

من بداية العام وتنتهي يف 31 كانون االول 

جهود  ذاته  الوقت  يف  مثمنة  احلايل،  العام 

ال�����س��رك��ة الإجن������اح ال��ع��ق��د واحل����ف����اظ على 

حقوق العاملن فيها.

اتفاقيات  الإب����رام  النقابة  ع��زم  واأك����دت، 

ال��ع��م��ل اجل��م��اع��ي م���ع اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل يف 

ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة، ك���اأح���د اأه���م 

حقوق  على  احلفاظ  يف  القانونية  االأدوات 

ال���ع���م���ال، وخ���ل���ق ع���اق���ات ع��م��ل م�����س��ت��ق��رة 

ان��ط��اق��ا م��ن احل����وار االج��ت��م��اع��ي الفعال 

العمالية  ال��ن��زاع��ات  ع��ن  ي��اأت��ي بديا  ال��ذي 

واالإ�سرابات التي تعطل عجلة االإنتاج.
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االنباط-وكاالت

اع��ت��ر ب��اح��ث اإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأن ق��ي��ام ح��زب اهلل 

تاأتي  ل��ه  التابعة  الت�سوير  ح��وام��ات  با�ستخدام 

اإ�سافة  لغايات عملياتية،  املعلومات  بهدف جمع 

اإىل قيامه با�ستخدامها لفح�ش ا�ستعداد اجلي�ش 

ع��ل��ى ط���ول احل����دود وف��ح�����ش ق��درت��ه ع��ل��ى ال��رد 

ب�سرعة. كما اأنها و�سيلة �ست�ستخدم ب�سكل وا�سع 

اإذا ما اندلعت حرب على طول احلدود ال�سمالية.

وق�����ال ال���ب���اح���ث ع���ام���و����ش ه��رئ��ي��ل يف م��ق��ال 

»فل�سطني  وترجمته  هاآرت�ش«   « ن�سرته �سحيفة 

اهلل  ح��زب  ل���  التابعة  الت�سوير  ح��وام��ة  اإن  الآن« 

التي اأ�سقطها جي�ش الحتالل على حدود لبنان 

تلقى  التي  اخلام�سة  ه��ي  الظهر،  بعد  الثالثاء 

امل�سري نف�سه خالل ال�سنة

واأو�سح عامو�ش اأن جي�ش الحتالل ل يعطي 

لكن  احلوامات،  اإ�سقاط  كيفية  عن  تفا�سيل  اأي 

ا�ستناداً اإىل ال�ستخدام الع�سكري لهذه احلوامات 

يف دول اأخرى، ميكن التخمني باأن ثمة اندماجاً 

حركية  اعرتا�ش  وو�سائل  اإلكرتونية  حرب  بني 

تعمل هنا

وب���ني اأن ا���س��ت��خ��دام احل���وام���ات ي��اأت��ي اأح��ي��ان��اً 

���س��غ��رية، هو  لأه����داف  لغر�ش هجمات حم���ددة 

اأمر �سائد الآن يف كل �ساحات القتال يف املنطقة. 

ويف الحتكاك الدائم بني ما ت�سمى ب�”اإ�سرائيل” 

وحزب اهلل

واأ�سار عامو�ش اإىل اأنه يف اآب املا�سي، اأ�سقطت 

91 يف جي�ش  ل��ل��ف��رق��ة  ال��ت��اب��ع��ة  وح����دة اجل��ل��ي��ل، 

الح���ت���الل وال���ت���ي تنت�سر ع��ل��ى ط���ول احل����دود، 

ب�����س��ورة  “اإ�سرائيل”  ���س��م��اء  اخ���رتق���ت  ح���وام���ة 

ا�ستثنائية

واأ�ساف اأن ا�ستخبارات الحتالل وجدت عدد 

والتي  احلوامة  تلك  التقطتها  التي  ال�سور  من 

اأ�سخا�ش من  وهم  احلوامة  ي�سغلون  تظهر من 

النخبة الهجومية  قوة  وهي  الر�سوان”،  “قوة 
ل���دى ح���زب اهلل وامل�����س��م��اة ع��ل��ى ال���س��م احل��رك��ي 

اأرك��ان حزب اهلل ال��ذي قتل  لعماد مغنية، رئي�ش 

“اإ�سرائيل”  ل�  يف عملية اغتيال م�سرتكة ن�سبت 

والوليات املتحدة يف دم�سق يف �سباط 2008

وتابع عامو�ش مقاله بالقول: “ لقد قام حزب 

اهلل بقفزة كبرية يف ا�ستخدام احلوامات، اإذ مت يف 

ال�سنوات الأخ��رية ت�سخي�ش عدد من احلوامات 

التي تطري اأ�سبوعياً من لبنان على طول احلدود 

مئات  ب�سع  م�سافة  واخرتقت  “اإ�سرائيل”،  مع 

من الأمتار جنوباً«

ب�ساعة  اأ�سبحت  الآن  احل��وام��ة  اأن  واع��ت��ر 

رائجة، وو�سيلة متاحة لكل فرد، اإذ يتم ا�ستريادها 

ب�سكل قانوين للمحالت التجارية يف لبنان، كما 

اأنه ميكن طلبها اأي�ساً عر الإنرتنت

واأو�����س����ح اأن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن امل�����س��وري��ن 

واملهنيني والهواة ي�سغلونها لغاياتهم ون�ساطاتهم، 

فاإنهم  التنظيمات  اأو  للجيو�ش  بالن�سبة  ولكن 

يحولونها لغايات مهمات ع�سكرية

اأن ج��ي�����ش الح���ت���الل يدخل  وب���ني ع��ام��و���ش 

هذه احلوامات ب�سكل وا�سع يف وحداته القتالية، 

ويتوقع اأن يكون لها مكان اأكر عندما ي�ستكمل 

الرنامج متعدد ال�سنوات تنوفاه

اأ�ساليب  اإىل  ي�ستند  اهلل  ح��زب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

تعلمها رج���ال ال��ر���س��وان يف احل���رب الأه��ل��ي��ة يف 

لإلقاء  احل��وام��ات  ا�ستخدام  كيفية  ح��ول  �سوريا 

العبوات النا�سفة والقنابل اليدوية من اجلو، كما 

حدث يف عدد من التجارب امل�سابهة التي اأجرتها 

حما�ش �سد جي�ش الحتالل على حدود غزة

وحتدث عامو�ش يف ذات ال�سياق عن منظومة 

الرقابة اجلوية للفرقة امل�سماة ب� الرائد اأ ، وهي 

غرفة عمليات تعالج حوامات حزب اهلل يف وحدة 

ون�سف،  �سنة  قبل  تد�سينها  مت  وال��ت��ي  اجلليل، 

وثمة غرفة عمليات م�سابهة تعمل يف فرقة غزة

وتابع: “ح�سب قول اأ ، فاإن ال�ستخدام الوا�سع 

للحوامات مت ت�سخي�سه يف العام 2014، ويف حينه 

بداأ بلورة الرد العملياتي على هذا الف�ساء الذي 

ي�سمى باللغة الع�سكرية باملفهوم ال�سبابي ارتفاع 

قريب من الأر���ش ، ويجل�ش يف غرفة العمليات 

امل�سرتكة رج���ال رق��اب��ة ج��وي��ة )ه���ذه اأي�����س��اً هي 

اخللفية املهنية ل� اأ( ورجال ا�ستخبارات ور�سد«

ا���س��ت��خ��دام ح����زب اهلل  اأن  واع���ت���ر ع���ام���و����ش 

للحوامات هو اخرتاق مزدوج ل�سيادة “اإ�سرائيل” 

اأثناء اخرتاق اجلو من جنوب احلدود مع لبنان، 

واخ���رتاق ق��رار جمل�ش الأم���ن رق��م 1701 ال��ذي 

ح��ظ��ر وج�����ود ق�����وات ح����زب اهلل يف ج���ن���وب نهر 

الليطاين

“اإ�سرائيل” اأي�ساً  “عملياً، تخرتق  واأ�ساف: 

�سيادة لبنان طوال �سنني بوا�سطة طلعات ت�سوير 

و�سائل  لبنان، وح�سب  �سماء  املعلومات يف  جلمع 

اإعالم عربية، فاإن “اإ�سرائيل” تفعل ذلك عندما 

اللبناين  امل��ج��ال اجل���وي  ال�����س��واري��خ م��ن  تطلق 

اإن��ت��اج وقوافل  ب��اجت��اه ق��واع��د ع�سكرية وم��واق��ع 

لتهريب ال�سالح داخل الأرا�سي ال�سورية«

ويف �سياق اأخر تطرق عامو�ش يف املقال الذي 

يف  ج��رت  التي  الأح���داث  اإىل  ال�سحيفة،  ن�سرته 

احل��دود مع قطاع غزة،  الأخ���رية على  الأ�سابيع 

خ��ا���س��ة يف ظ��ل ت��وج��ي��ه��ات اأ���س��اب��ع الت���ه���ام اإىل 

احلالة  اأو  املوؤقت  الن�سباط  فقدان  اأو  ال�سدفة 

اجلوية

اإ�سابة  اإ�سرائيلي  مواطن  اإ�سابة  اأن  واعتر 

اخرتق  ر�سا�سات  ور�سا�ش  قنا�ش،  بنار  طفيفة 

الأرا�سي الإ�سرائيلية، واإطالق ل�سواريخ م�سادة 

اأثناء هجوم  للطائرات على طائرة ل�سالح اجلو 

اإ�سرائيلي رداً على اإطالق �ساروخني من القطاع، 

مل تعد مررات �سادقة ووا�سحة

تف�سريات  حما�ش  ق��دم��ت  “كالعادة،  وت��اب��ع: 

رعد،  عا�سفة  عن  نبع  خطاأ  من  ب���دءاً  خمتلفة، 

وحتى حماولة اإطالق نار م�سو�سة«

واأو�����س����ح اأن ال��ه��ج��وم ال�����ذي ات���خ���ذه رئ��ي�����ش 

احلكومة نفتايل بينيت حول الأحداث التي جرت 

مل تكن بالقدر الذي كان متوقعاً، مقارنة بحجم 

التهديدات التي قال فيها باأن “اإ�سرائيل” مل تعد 

ت�سرتي التف�سريات املناخية لأحداث كهذه، واأن 

حما�ش �ستدفع كامل الثمن«

�سابقتها، ما  “احلكومة احلالية مثل  وتابع: 

زالت تريد جتنب جولة ت�سعيد اأخرى يف القطاع 

بقدر الإمكان«

ال�سدف،  تراكم  جتاهل  عامو�ش  وا�ست�سعب 

الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  اإىل  التهامات  موجهاً 

عن الأح��داث الأخ��رية، خا�سة يف ظل الإ�سراب 

اجل��ه��اد  ع�����س��و  الإداري  للمعتقل  ال��ط��ع��ام  ع���ن 

اأب��و هوا�ش، وال��ذي انتهى هذا  الإ�سالمي، ه�سام 

الأ�سبوع وتوقع اأن تتطور اأزمة حمتملة م�سابهة 

اآخ��ر حمكوم باملوؤبد  اأمني  اإ���س��راب �سجني  ح��ول 

من حركة فتح

حما�ش  اأن  ع��ام��و���ش  اأو����س���ح  ال�����س��ي��اق  ذات  يف 

ت���ر����س���ل ع�����دد م����ن ب���رق���ي���ات ال���ت���ه���دي���دات ع��ل��ى 

“اإ�سرائيل” ب�سورة متواترة، م�سرياً اإىل اأنه لي�ش 
عملية  اإىل  ال��ظ��روف  ه��ذه  ت���وؤدي  اأن  بال�سرورة 

لكن  ال��ق��ادم��ة،  ال��ق��ري��ب��ة  الأ���س��اب��ي��ع  ع�سكرية يف 

ال�سخرية تكمن يف الآمال التي اأعرب عنها جي�ش 

يف  الأ�سوار  حار�ش  عملية  انتهاء  بعد  الحتالل، 

اأيار املا�سي، والتي قال فيها باأن عمليات اإ�سرائيل 

اأخرى  �سنوات  لب�سع  القطاع  الهدوء يف  �سمنت 

قادمة وتوقع اأن توؤدي خيبة الأمل املتوقعة بني 

اإىل مواجهة يف ظل وج��ود فجوة بني  الطرفني 

تطلعات حما�ش اإىل عمليات اإعادة تاأهيل وا�سعة، 

اإن��ه��اء �سفقة الأ���س��رى  وب��ني نق�ش ال��ق��درة على 

واملفقودين الإ�سرائيليني

عن  للحديث  مقاله  خ��الل  عامو�ش  وتطرق 

“اإ�سرائيل”  القلق الذي بدى وا�سحاً على وجه 

وال�سلطة الفل�سطينية، يف ظل حماولت حما�ش 

الغربية،  ال�سفة  يف  بعمليات  للقيام  امل��ت��زاي��دة 

فت�سعف بذلك مكانة ال�سلطة

�سواريخ  باإطالق  الأخ���رية  العملية  اأن  وذك��ر 

حما�ش نحو القد�ش بدت كتماٍه مع �سكان �سرقي 

القد�ش الذين ت�سادموا مع “اإ�سرائيل”، لكن يف 

املرة القادمة، قد يكون �سبباً للمواجهة يف ال�سفة 

اأو ت�سعيداً جديداً يف املدن املختلطة داخل اخلط 

الأخ�سر.

النباط-وكالت

ت���واف���ق ال���ذك���رى ال�����س��ن��وي��ة ال��راب��ع��ة لعملية 

جنوب نابل�ش �سمال  البطولية  جلعاد”  “حفات 
ال�سفة الغربية املحتلة، والتي اأ�سفرت عن قتل

املوافق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  م�ساء  ففي  م�ستوطن، 

تابعة  ع�����س��ك��ري��ة  خ��ل��ي��ة  مت��ك��ن��ت   ،2018/01/09

اأحمد  الق�سامي  ال�سهيد  يقودها  الق�سام  لكتائب 

جرار من اإطالق النار ب�سكل مبا�سر �سوب �سيارة 

“حفات  م�ستوطنة  ق���رب  م�����س��ت��وط��ن  ي�ستقلها 

جلعاد” جنوب مدينة نابل�ش

اأ�سابت  ثانية   40 ر�سا�سة يف غ�سون   22 واأن 

مركبة امل�ستوطن “رزيئيل �سيبح”، واأردته قتياًل 

على يد ال�سهيد اأحمد جرار، بعد اأن اأ�سيب بجراح 

اأن  حينها  عرية  م�سادر  وذك���رت  ج���ًدا،  خطرية 

اخللية كانت على درجة عالية من التدريب، حيث 

لحقت �سيارة امل�ستوطن يف الظالم وهاجمتها من 

نقطة ال�سفر عر عدة اأ�سلحة، من بينها �سالح 

اأوت��وم��ات��ي��ك��ي ن��وع��ي واح���د ع��ل��ى الأق����ل وم���ن ثم 

توارت يف الظالم

اأح����د موؤ�س�سي ه��ذه  امل��ق��ت��ول  وي��ع��د احل���اخ���ام 

البوؤرة ال�ستيطانية “حفات جلعاد” غرب مدينة 

نابل�ش، والتي �سكلت منذ تاأ�سي�سها عام 2002 نقطة 

امل�ستمرة  امل�ستوطنني  لنتهاكات  رئي�سية  ارتكاز 

وبعد  امل���ج���اورة،  ال��ق��رى  يف  الفل�سطينيني  جت���اه 

حوايل قرابة �سهر من تنفيذ العملية البطولية، 

اأحمد ن�سر ج��رار جنل القائد  ا�ست�سهد املجاهد 

ال�سهيد ن�سر جرار، يف ال�ساد�ش من فراير 2018، 

خالل ا�ستباك م�سلح مع قوات الحتالل يف بلدة 

اليامون ق�ساء جنني

اأح��م��د ن�سر ج��رار ع��ام 1994، وينحدر  وول��د 

من واد برقني غرب مدينة جنني �سمال ال�سفة 

الغربية، وتلقى فيها تعليمه وح�سل على �سهادة 

اإدارة امل�ست�سفيات، و�سهيدنا هو جنل  جامعية يف 

الإ�سالمية  امل��ق��اوم��ة  ح��رك��ة  يف  ال��ق��ائ��د  ال�سهيد 

“حما�ش” ن�سر جرار”، الذي ا�ست�سهد عام 2002 
بعد مطاردات مكثفة وحماولت فا�سلة لغتياله

وع�����ا������ش ال���������س����اب امل����ج����اه����د اأح�����م�����د ج�����رار 

امل��ظ��اه��ر  ب��ع��ي��دا ع���ن  ب��ال��ت��ج��ارة  ي��ت��ي��م��ا من�سغال 

ال���س��ت��ع��را���س��ي��ة، متخفيا ع��ن الأن���ظ���ار واأ����س���واء 

ع��اد جرار  العملية  الكامريات، وبعد تنفيذ ه��ذه 

ا وبكل هدوء  اإىل مزاولة اأعماله التجارية اعتياديًّ

اأع�����س��اب، اإىل اأن ح��ا���س��رت وح����دات م��ن ال��ق��وات 

الإ�سرائيلية منزله واقتحمته يف 18 يناير/كانون 

الآِخر 2018

ابنها  اأن  تعلم  تكن  “اإنها مل  وال��دت��ه:  وقالت 

ب��وج��ود  ح��ت��ى  ت�سعر  ومل  م�ستهدف،  اأو  م��ط��ارد 

له قبل حما�سرة  اأو ع�سكري  �سيا�سي  ن�ساط  اأي 

اأم��ا هو فقد متكن من مغادرة  واقتحام منزلها، 

املنزل قبل وقت ي�سري من و�سول قوات الحتالل، 

ق���وات الح��ت��الل  اأ���س��اب��ي��ع، كثفت فيها  واخ��ت��ف��ى 

مطاردته والبحث عنه دون جدوى«

وخالل اأكرث من ثالثة اأ�سابيع اجتاحت قوات 

الح��ت��الل ق��رى ع���دة، واقتحمت اأك���رث م��ن مرة 

ويف يوم واح��د قرية وادي بورقني، م�سقط راأ�ش 

اأحمد جرار، واعتقلت اأقاربه و�سبانا اآخرين، اإىل 

اأن ا�ست�سهد يف ا�ستباك يف قرية اليامون بق�ساء 

جنني بعد مطاردة ا�ستمرت نحو �سهر

لل�ساب  “بطل” ومن����وذج  اإىل  ج���رار  وحت���ول 

املقاوم، واأطلق املواطنون عليه لقب “�سبح جنني” 

وغريها من الأو���س��اف والأل��ق��اب التي تعر عن 

الع��ت��زاز والإك��ب��ار لب��ن جنني ال��ذي اأع���اد �سرية 

والده مقاومًة وا�ست�سهاًدا

االنباط-وكاالت

اللبنانية  “املنار”  ق��ن��اة  م��را���س��ل  ن�����س��ر 

املقربة من “حزب اهلل”، مقطع فيديو، قال 

احل��دود  على  اإ�سرائيليني  جلنود  يعود  اإن��ه 

اللبنانية اجلنوبية.

اإ�سرائيلي  الفيديو جندي  واأظهر مقطع 

جم��ه��ز ب��ع��ت��اده ال��ع�����س��ك��ري وي��ح��م��ل بندقية 

عليها نا�سور حربي، واإىل جانبه جندي اآخر 

ويوقظه “�سابط” ويركله  لياأتي  “نائم”، 
الفيديو  مقطع  على  املنار  مرا�سل  وعلق 

بالقول: “اأ�سعب “نقزة” �سباحية ملا تكون 

نامي عاحلر�ش على احلدود وتاكل “لبجة” 

من ال�سابط !!!..تعب«

وتداول رواد مواقع التوا�سل الجتماعي 

اإ�سارات  وم��ع  ب�”�سخرية”،  الفيديو  مقطع 

�ساحكة.

االنباط-وكاالت

تراجعاً  املا�سي،  اخلمي�ش  ن�سر  تقرير  اأظهر 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي باجلي�ش  ك��ب��رياً يف ثقة اجل��م��ه��ور 

اأعقب عدوان  الذي  الن�سف عام  وخا�سة خالل 

عليها  اأطلقت  التي  غ��زة  قطاع  على  م��اي��و/اأي��ار 

ب�سبب  القد�ش”،  “�سيف  معركة  ا�سم  املقاومة 

نتائجها.

“املعهد  ق���دم���ه  ال������ذي  ال���ت���ق���ري���ر  يف  وج������اء 

الكيان  ل��رئ��ي�����ش  للدميقراطية”  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

“يت�سحاك هرت�سوغ” اخلمي�ش، باأن اأداء اجلي�ش 
ال��ع�����س��ك��ري والإع���الم���ي يف ال���ع���دوان ي��ع��د اأح��د 

اأ�سباب تراجع الثقة يف موؤ�س�سة اجلي�ش برمتها

ترجمة  وف��ق  العرية   ”12“ القناة  وذك��رت 

هو  باجلي�ش  الثقة  م�ستوى  اأن  “�سفا”  وك��ال��ة 

التقرير  اأظ��ه��ر  حيث   ،2008 ال��ع��ام  منذ  الأدن���ى 

ح�سول اجلي�ش على ثقة 78% من الإ�سرائيليني 

حيث  �سبقه  ال��ذي  العام  عن  كبري  انخفا�ش  يف 

مت تقدمي التقرير ال�سابق يف حزيران من العام 

نتيجة مرتفعة  ع��ل��ى  اجل��ي�����ش  وح�����س��ل  امل��ا���س��ي 

انتهاء  ع�سية  وذل��ك   %90 اإىل  و�سلت  الثقة  من 

العدوان على قطاع غزة

كما ب��الإم��ك��ان اإ���س��اف��ة ع��وام��ل اأخ���رى لف�سل 

املا�سي  ال��ع��ام  ث��ق��ة اجل��م��ه��ور  اجل��ي�����ش يف ك�سب 

الإع��الم��ي��ة  امل��ع��رك��ة  اأداء  يف  الف�سل  بينها  وم��ن 

خالل العدوان على القطاع حيث قام �سباط يف 

الذي  ال�سرر  ملدى  م�سللة  �سور  بن�سر  اجلي�ش 

حلق ببنية حما�ش التحتية يف العدوان

وع����زت م�����س��ادر ع�����س��ك��ري��ة ف�����س��ل اجل��ي�����ش يف 

حما�ش”  “مرتو  م�����س��رح��ي��ة  واإخ��������راج  ت��ن��ف��ي��ذ 

املزعومة خالل احلرب كواحدة من اأهم اأ�سباب 

عر�ش  مت  حيث  باجلي�ش  اجلمهور  ثقة  تزعزع 

ن��ت��ائ��ج ت��ل��ك ال�����س��رب��ة ك���اإجن���از ت��اري��خ��ي اإل اأن 

نتائجها كانت متوا�سعة جداً وغري متنا�سبة مع 

دعاية اجلي�ش ال�سخمة بهذا ال�سياق

وح����ول اأ���س��ب��اب ك��ل ه���ذا ال���رتاج���ع يف الثقة 

ب��اجل��ي�����ش ع����ددت ال��ق��ن��اة ع���دة اأ���س��ب��اب خ��ارج��ي��ة 

وخا�سة تورط اجلي�ش باأحداث ع�سكرية لغايات 

املتدنية  اجلنود  روات��ب  اإىل  بالإ�سافة  �سيا�سية، 

وق�����س��ي��ة ت��ق��اع��د اجل���ن���ود، ك��م��ا ج���رى احل��دي��ث 

ال�سنة  ال�ستخبارات  �سابط  انتحار  حادثة  عن 

ثقة  تراجع  يف  كم�ساهمة  �سجنه  داخ��ل  املا�سية 

اجلمهور باجلي�ش.

ال�سحيفة  ذك��رت  الإع��الم��ي  ال�سعيد  وعلى 

املجال  ه��ذا  ك��ل خطاأ ممكن يف  فعل  ان اجلي�ش 

موؤ�س�سة  يف  الثقة  ب��رتاج��ع  ت�سبب  ال��ذي  الأم���ر 

اجل��ي�����ش ب��رم��ت��ه��ا، ك��م��ا ي�����س��اف اإىل ذل���ك ت��ورط 

�سفوف  يف  التجند  معطيات  تزوير  يف  اجلي�ش 

لغايات  الأرق���ام  يف  والت�سليل  اليهود  املتدينني 

اإظ���ه���ار وج����ود جت��ن��د ك��ب��ري يف ه����ذه ال�����س��ف��وف 

اأن  على  القناة  و���س��ددت  احلقيقة  يجايف  ب�سكل 

اأحد اأ�سباب تراجع الثقة يف اجلي�ش هو ا�ستمرار 

الناطق بل�سانه بالكذب والت�سليل اأمام اجلمهور 

الإ�سرائيلي فعلى �سبيل املثال ن�سر الناطق �سورة 

امل��ا���س��ي بعد  ال��ع��ام  “حت�سور” اجل��وي��ة  ل��ق��اع��دة 

مظهراً  الأم��ط��ار  مبياه  للغرق  القاعدة  تعر�ش 

احلادثة  من  يومني  بعد  للعمل  القاعدة  ع��ودة 

ون�����س��ر ���س��ور ط���ائ���رات مل ت��ت�����س��رر اأ����س���اًل من 

الفي�سان وجتاهل تلك التي تدمرت ب�سكل �سبه 

مدعاة  جعله  ال��ذي  الأم��ر  الفي�سانات  من  كلي 

لل�سخرية على مواقع التوا�سل الجتماعي

تعثر األوضاع قد يقود ل حرب... حوامات القّسام و حزب اهلل تثير رعب إسرائيل

الشهيد أحمد نصر جرار أربعة أعوام على عملية »حفات جلعاد«

جندي إسرائيلي »نائم« على الحدود اللبنانية 
يتلقى ركلة ويثير موجة »سخرية« بمواقع التواصل

تقرير إسرائيلي: »سيف القدس« تسببت بتراجع ثقة اإلسرائيليين بالجيش

منعًا لمواجهة مع األسرى.. االحتالل يرفض 
قطع االتصاالت الهاتفية في جلبوع

نادي األسير: تراجع جديد على حالة األسير 
ناصر أبو حميد

الصين تجري فحوصات للحمض النووي 
لتعقب كورونا

االنباط-وكاالت

�سجون  �سلطة  مفو�سة  نائب  ك�سف 

الح��ت��الل الإ���س��رائ��ي��ل��ي، م���وين ب��ي��ت��ان، 

خطية  تعليمات  وج��ود  من  بالرغم  اأن��ه 

الت�سالت  قطع  جهاز  بتفعيل  وا�سحة 

�سجن  يف  الأ���س��رى  جانب  من  الهاتفية 

ه��ذه  ت��ن��ف��ي��ذ  رف�������ش  اأن�����ه  اإل   ، ج��ل��ب��وع 

التعليمات.

بيتان خالل مداولت  اأق��وال  وجاءت 

امل����ا�����س����ي،  ج������رت يف مت������وز )ي�����ول�����ي�����و( 

وق����ب����ل ����س���ه���ري���ن م����ن ف�������رار الأ�����س����رى 

ال�سجن ال�ستة من  الفل�سطينيني 

واأوردت �سحيفة هاآرت�ش اليوم الأحد 

الأم��ر  تنفيذ  رف�سه  تف�سري  بيتان  ع��ن 

ال���ذي اأ���س��دره ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال مفو�ش 

ال�سجون يف حينه، اآ�سر فاكنني، بت�سغيل 

باأنه  الهاتفية،  الت�����س��الت  قطع  جهاز 

مل ُتقدم له خطياً وثيقة حول تفاهمات 

ب�ساأن  وال�����س��اب��اك  ال�سجون  �سلطة  ب��ني 

ت�سغيل هذا اجلهاز

يف  م�سوؤولني  اأن:  ال�سحيفة  وتابعت 

ت�سغيل  اأن رف�ش  اأكدوا  ال�سجون  �سلطة 

�سببه  الهاتفية  الت�سالت  قطع  جهاز 

الهدوء يف �سجن اجللبوع  احلفاظ على 

جانب  م��ن  ب��الإ���س��راب  التهديد  منع  و 

الأ�سرى

وبح�سب ال�سحيفة، فاإن عدم ت�سغيل 

اجل����ه����از ����س���م���ح ل��ق�����س��م م����ن الأ�����س����رى 

خارج  اأ�سخا�ش  مع  بالت�سال  الفارين 

الآن  يعمل  ل  اجلهاز  هذا  واأن  ال�سجن، 

اأي�ساً

اأن جلنة تق�سي احلقائق  اإىل  ولفتت 

يف  الإ�سرائيلية  احلكومة  عينتها  التي 

ال�����س��ت��ة، تناولت  اأع��ق��اب ف���رار الأ����س���رى 

م�ساألة ا�ستخدام جهاز قطع الت�سالت 

الهاتفية

وقال عدد من ال�سهود للجنة اإن عدم 

اأنه لي�ش ناجعاً  ت�سغيل اجلهاز نابع من 

90% تقريباً ب�سكل قاطع واإمنا بن�سبة 

ال��ل��ج��ن��ة  يف  اأع�������س���اء  اأن  واأ�����س����اف����ت 

اإن  وقالوا  اجلهاز،  ت�سغيل  عدم  انتقدوا 

واأملحوا  لت�سغيله  كافية  ن�سبة  هي   %90

الرغبة  ك��ان  ت�سغيله  ع��دم  �سبب  اأن  اإىل 

بعدم الدخول يف مواجهة مع الأ�سرى

وت��ب��ني م��ن امل�����داولت ال��ت��ي اأج��رت��ه��ا 

متوز/يوليو  يف  ال�سجون،  �سلطة  قيادة 

ت�سغيل اجلهاز يف ثالث  اأنه مت  املا�سي، 

و�سجن  الفل�سطينيني،  لالأ�سرى  اأق�سام 

بينها اجللبوع لي�ش 

اأن  يتوقع  ان��ه  ال�سحيفة  وا�ستاأنفت 

تق�سي  جلنة  اأم��ام  اليوم،  بيتان،  ي�سهد 

اأم���ام هذه  ���س��ه��ادات  وبح�سب  احل��ق��ائ��ق، 

ال��ل��ج��ن��ة، ف����اإن ج��ه��از ق��ط��ع الت�����س��الت 

امل��ح��ادث��ات  90% م���ن  ي��ع��ّط��ل  ال��ه��ات��ف��ي��ة 

اخل���ارج���ة م���ن ال���ه���وات���ف ال���ت���ي ب��ح��وزة 

دون خلل يف  م��ن  يعمل  واأن���ه  الأ���س��رى، 

�سجون اأخرى

االنباط-وكاالت

ام�ش  الفل�سطيني،  الأ���س��ري  ن��ادي  اأف���اد 

الأح����د ، ب����اأن ت��راج��ًع��ا ج���دي���ًدا ط����راأ على 

نا�سر  املري�ش  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 

اأبو حميد.

وذكر النادي اأن اإدارة �سجون الحتالل 

اأبلغت الأ�سرى يف �سجن “ع�سقالن” حيث 

كان يقبع الأ�سري اأبو حميد قبل نقله اإىل 

ب��اأن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  “برزلي”  م�ست�سفى 

نا�سر،  حياة  يتهدد  حقيقياً  خطراً  هناك 

مب��ا ي��وؤك��د اأن ت��راج��ع��اً ج��دي��داً ط���راأ على 

و�سعه ال�سحي

���س��ج��ون  اإدارة  ب�����الغ  اإن  اإىل  واأ������س�����ار 

الأ�سري  اأن حياة  اإىل  ي�سري  الحتالل هذا 

ن���ا����س���ر اأب�������و ح���م���ي���د ب����ات����ت م�����ه�����ددة، ول 

انتكا�سة  ي�ستجيب ج�سده للعالج وحدثت 

جديدة على حالته

من جانبه، اأو�سح رئي�ش طاقم املحامني 

يف هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين جميل 

�سعادة، اإن الأ�سري املري�ش نا�سر اأبو حميد 

)49 ع��ام��اً(، ال���ذي دخ��ل يف ح��ال��ة غيبوبة 

التهاب  ب�سبب  املا�سي  الثالثاء  ي��وم  منذ 

التنف�ش  اأجهزة  رئ��وي ح��اد، مو�سوع حتت 

للغاية  خ��ط��ري  �سحي  ب��و���س��ع  ال�����س��ن��اع��ّي 

وغري مطمئن على الإطالق

�سعادة  اأك���د  ال��ق��ان��وين،  ال�سعيد  وع��ل��ى 

املا�سي  اخلمي�ش  ي��وم  تقدمت  الهيئة  اأن 

للجنة  نا�سر  الأ�سري  عن  لالإفراج  بطلب 

�سجون  لإدارة  التابعة  املبكرة  الإف��راج��ات 

على  رداً  بعد  تتلق  مل  اأنها  اإل  الح��ت��الل، 

الطلب

واأ�سار اإىل طلب اآخر تقدمت به الهيئة 

زي��ارة لأحد حماميها  ت�سريح  ل�ست�سدار 

“برزلي”  م�����س��ت�����س��ف��ى  اإىل  ل���ل���ت���وج���ه 

والط�����الع ع���ن ك��ث��ب ع��ل��ى و���س��ع الأ���س��ري 

حول  الطبية  ال��ت��ق��اري��ر  واآخ���ر  حميد  اأب���و 

التطورات التي تطراأ على حالته ال�سحية

  االنباط-وكاالت

ق�����ررت ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة يف م��دي��ن��ة 

اإطالق اختبارات  تياجنني املجاورة لبكني 

املدينة  ل�سكان  لكورونا  ال��ن��ووي  احلم�ش 

البالغ عددهم حوايل 15 مليونا، بعد تاأكد 

اإ�سابة 20 �سخ�سا باملر�ش.

اك��دت  ت�سل�سل اجل��ي��ن��وم  ن��ت��ائ��ج  وك��ان��ت 

م��وؤك��دت��ني حمليتي  ح��ال��ت��ني  اأول  اإ���س��اب��ة 

وف��ق��ا  “اأوميكرون”،  مب��ت��ح��ور  ال���ع���دوى 

ل��ل��م��ق��ر ال���ب���ل���دي ل���ل���وق���اي���ة م����ن ك���ورون���ا 

وال�سيطرة عليه، لكن دون تاأكيد اإذا كانت 

الإ�سابتان مرتبطتني بحالت وافدة.

ومن املتوقع اأن يكتمل اختبار احلم�ش 

النووي على م�ستوى املدينة يف غ�سون 24 

�ساعة يف اأربعة اأحياء بدءا من �سباح ام�ش 

الأحد يف 12 حيا اآخر بدءا من �سباح اليوم 

الثنني، ولن يتم منح ال�سكان رمزا �سحيا 

نتيجة  تلقي  ح��ني  اىل  الأخ�����س��ر  ب��ال��ل��ون 

الختبار ال�سلبية، وفقا للمقر البلدي.

اأع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة   ، اىل ذل����ك 

ت�سجيل  الأح���د  ام�����ش  ال�سني  يف  لل�سحة 

ب��ف��ريو���ش  اإ����س���اب���ة ج���دي���دة م���وؤك���دة   165

املا�سية، يف حني  �ساعة   24 ك��ورون��ا خ��الل 

اأعلنت اللجنة اول من ام�ش ال�سبت، تلقي 

اأك����رث م���ن 1.21 م��ل��ي��ار ���س��خ�����ش ل��ق��اح��ات 

فريو�ش كورونا امل�ستجد، ما ي�سكل 86.25 

باملئة من اإجمايل عدد ال�سكان يف ال�سني.

االثنني   10/ 1 / 2022



انذار بالعودة للعمل
املوضوع : انقطاع عن العمل

اىل املوظفني 
احمد عبد مصطفى علي
مؤيد فهد محمد عموش

لدى  عملكما  م��رك��ز  ع��ن  لتغيبكما  ن��ظ��را 

 / التموينيه  للمواد  امل��ف��رق  دك��ان  �شركة 

�شارع اجلي�ش منذ اكرث من ع�شرة   – املفرق 

او  ايام متتالية ولغاية تاريخه بدون مربر 

تنذركما  ال�شركة  فان  م�شروع  قانوين  �شبب 

 3 مدة  خالل  عملكما  ملكان  العودة  ب�شرورة 

وبعك�ش  االع��الن  ه��ذا  ن�شر  تاريخ  من  اي��ام 

باحكام  وع��م��ال  ال�����ش��رك��ة   �شت�شطر  ذل��ك 

االردين  العمل  ق��ان��ون  م��ن  28/ه����  امل���اده 

انهاء خدماتكما من العمل وتعتربا فاقدين 

جلميع حقوقكم القانونية والعمالية .

شركة دكان املفرق 
للمواد التموينية

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )254/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

للتطوير  راية  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  واال�شتثمار   

حمدودة حتت الرقم )10505( بتاريخ  2005/8/3  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/12/15  املوافقة 

معاذ  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

حممد ريان   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

عمان – �شارع الوكاالت – عمارة الربكه رقم 19 مكتب رقم 204 

– هاتف 0795292901
مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

ال�شركات  ع��ام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(

ادر  ل�شركة    العامة  الهيئة  بان  والتجارة  ال�شناعة  وزارة  يف 

ال�شركات  ال�شيارات   وامل�شجلة لدينا يف �شجل  لتجارة وت�شميم 

بتاريخ    )30803( ال��رق��م  حت��ت  حم����دودة  م�����ش��وؤول��ي��ة  ذات 

2012/12/12  قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  

2021/12/15  املوافقة على ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 

وتعيني ال�شيد عزيز جورج عزيز ابو عطا  م�شفيا لل�شركة، وان 

عنوان امل�شفي هو :

اجلبيهه – حي اجلامعه – �شارع ال�شيماء ال�شعديه – بناية 221 

– ط1 – هاتف 0796080784
مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

ا�شتنادًا الأحكام املادة ) 264/اأ ( من قانون ال�شركات رقم )22(

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

لتجارة  االريج  ل�شركة  العامة  الهيئة  باأن  والتجارة  ال�شناعة 

وت�شنيع االثاث املنزيل وامل�شجله لدينا يف �شجل ال�شركات ذات 

م�شوؤولية حمدودة حتت الرقم ) 25252 ( بتاريخ 2011/6/20 

 2022/1/5 بتاريخ  املنعقد  العادي  غري  باجتماعها  قررت  قد 

العدول عن ت�شفية ال�شركة .

مراقب عام ال�شركات 

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  اجلزيره للمواد الغذائيه ذ.م.م  وامل�شجلة 

لدى دائرة �شجل ال�شركات حتت الرقم  ) 25347 ( بتاريخ 

)2011/6/29 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد ا�شعد ر�شيد ن�شر  

عنوان امل�شفي : عمان – عرجان 

خلوي ) 0775600813 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   واال�شتثمار    للتطوير  راي��ة  �شركة   دائ��ن��ي  م��ن  اأرج���و 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 10505 ( 

بتاريخ ) 2005/8/3(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : معاذ حممد ريان

– عمارة الربكة رقم  الوكاالت  – �شارع  امل�شفي : عمان  عنوان 

19 – مكتب رقم 204

خلوي ) 0795292901(

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

يف  وامل�شجلة  و�شريكته    العناتي  حممد  �شركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )20123( الرقم  حتت  ب�شيطة  تو�شية  �شركات  �شجل 

2019/3/19  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : حممد العناتي و�شريكته

اإىل �شركة : حممد العناتي ووالده

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200056740(

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

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن  �شركة عالء جربان و�شامر رمان  وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن 

قد تقدمت بطلب   2000/1/12 حتت الرقم )54624( بتاريخ 

لت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية بتاريخ 2014/8/5 

وقد مت تعيني ال�شيد /ال�شيدة  عالء حممد علي جربان  م�شفيا 

لل�شركة .

علما باأن عنوان امل�شفي : عمان – حي نزال – ت: 0787471543

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

5600260

مراقب عام ال�شركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة العالوين وال�شعار وامل�شجلة يف �شجل �شركات 

ت�شامن  حتت الرقم )119541( بتاريخ 2019/4/17  تقدمت 

بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : العالوين وال�شعار

اإىل �شركة : العالوين والزيود

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات

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

1997 ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

باأن 

�شركة ) ذهبي التجاريه (  وامل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

وب��ت��اري��خ   1982/5/2 ب��ت��اري��خ   )11256( ال���رق���م  حت���ت 

ت�شفية  ال�شركة  لت�شفية  بطلب  ال�شركاء  تقدم   2017/7/17

م�شفيا  الذهبي  حممد  ن�شر  تامر  ال�شيد  وتعيني  اختيارية 

بالعدول  بطلب  ال�شركاء  تقدم   2022/1/9 وبتاريخ  لل�شركة، 

عن الت�شفية .

مراقب عام ال�شركات

د.وائل علي العرموطي

دعوة حضور اجتماع الهيئة العامة غري العادي
الشركة حوران لالستثمار والتعليم ذ.م.م.

السادة الشركاء:
 %25 من  اأكرث  ميلكون  �شركاء  من   2022/1/9 بتاريخ  اإيل  املقدم  الطلب  اإىل  اإ�شارة 

ا�شتنادًا  لالجتماع  العادية  غري  العامة  الهيئة  دعوة  واملت�شمن  ال�شركة  راأ�شمال  من 

الحكام البند رابعا من اجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة وجمال�ش االدارة 

وهيئات املديرين لل�شركات امل�شاهمة العامة وال�شركات امل�شاهمة اخلا�شة وال�شركات 

ال�شادرة  والتموين  والتجارة  ال�شناعة  وزير  عن  ال�شادرة  املحدودة  امل�شوؤولية  ذات 

  2020 ل�شنة   )5( رقم  الدفاع  امر  من  ثانيًا  الفقرة  من   )2( البند  الأحكام  ا�شتتادًا 

دعوتكم  قررت  فقد   1992 ل�شنة   )13( رقم  الدفاع  قانون  احكام  مبقت�شى  وال�شادر 

حل�شور االجتماع يوم اخلمي�ش املوافق 20 /2022/1 ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاءًا، يف مقر 

ال�شركة الكائن يف الرمثا طريق جابر - مقابل ترخي�ش الرمثا  ، وذلك لبحث املوا�شيع 

التالية:

- انتخاب هيئة مديرين جديدة لل�شركة.

يرجى ح�شور االجتماع يف الزمان املحدد والكيقية املذكورة اأعاله.
 

  د. وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات

اعــــــالن
للتنظيم  اللوائية  اللجنة  ب��ان  ها�شم  بني  بلدية  يف  العموم  الط��الع  يعلن 

تاريخ   )  40  /  2  ( رقم  بقرارها  ق��ررت  ال�شمالية  البادية  للواء  واالبنية 

2021/10/18   املوافقة على قرار اللجنة املحلية للتنظيم واالبتية ملجل�ش 

 2021/9/18 (  تاريخ   35 / 1  ( الب�شرية يف بلدية بني ها�شم رقم  حملي 

  )  752  ( رقم  القطعة  ا�شتعمال  �شفة  تغيري  خمطط  على  املوافقة  املت�شمن 

حو�ش رقم  ) 19 ( ابو عبيده من ارا�شي الب�شرية من )حديقة( اىل )�شكن 

اخ�شر( ح�شب املجاور كونه م�شى على ت�شديق املخطط اكرث من �شبع �شنوات 

الغاية.  الهذه  املعد  املخطط  ح�شب  وذلك  با�شتمالكها  البلدية  ترغب  وال 

الر�شمية  باجلريدة  ن�شره  تاريخ  من  �شهر  ملدة  لالعرتا�ش  اعالنه  واي��داع 

وتقدمي  املخطط  على  االط��الع  العالقة  لذوي  ويجوز  حمليتني  وجريدتني 

اعرتا�شاتهم واقرتاحاتهم لدى البلدية خالل اوقات الدوام الر�شمي على ان 

تكون مدعمة باملخططات التو�شيحية والوثائق  الثبوتية .

 وائل عبد الكريم طبيشات
رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم واالبنية
متصرف لواء البادية الشمالية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة غرا�ش لتجارة االعالف  ذ.م.م م�شجلة لدينا يف �شجل 

 )48549( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�شوؤولية  ذات  ال�شركات 

بتاريخ )2017/8/7( 

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

بتاريخ )2022/1/9 (

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

والتجارة بان �شركة مالك زيد حرب ابو نوا�ش و�شريكهوامل�شجلة 

بتاريخ   )121963( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2021/8/24  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

نوا�ش  ابو  حرب  زيد  مالك   : �شركة  من  ال�شركة  ا�شم  تعديل 

و�شريكه

اإىل �شركة : مالك زيد ابو نوا�ش و�شركاه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

اعـــــــــــالن
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )  25  ( املادة  احكام  مبقت�شى  للعموم  يعلن 

واالبنية رقم ) 79 ( ل�شنة 1966 ان جمل�ش التنظيم االعلى قد قرر بقراره  

�شارع  اح��داث  خمطط   على  املوافقة    2020/9/1 تاريخ   )  3/889  ( رقم 

  ) �شعة ) 30 ( مرتوطريق �شعة ) 6 ( مرت �شمن االحوا�ش ذوات االرقام ) 2 

اخلربه من ارا�شي  ام اجلمال و ) 1 ( الطنطور من ارا�شي الكوم االحمر يف 

بلدية ام اجلمال اجلديده / لواء البادية ال�شمالية .

وذلك ح�شب املخطط املعد لهذه الغاية واعالنه لالعرتا�ش ملدة �شهر اعتبارا 

من تاريخ ن�شر هذا االعالن يف اجلريدة الر�شمية .

يجوز لذوي العالقة االطالع على التعديالت املبينة على املخطط املذكور يف 

مكاتب اللجنة اللوائية للتنظيم يف لواء البادية ال�شمالية ومكاتب بلدية ام 

اجلمال اجلديدة وتقدمي اعرتا�شاتهم لدى دائرة التنظيم يف وزارة االدارة 

املحلية خالل مدة �شهر من تاريخ  ن�شره يف اجلريدة الر�شمية  .

نائب رئيس الوزراء ووزير االدارة املحلية
توفيق محمود كريشان
رئيس مجلس التنظيم االعلى

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من قانون تطوير وادي االردن

رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

قيمة  تقدير  ج��دول  تاريخه  من  يوما  ع�شر  خم�شة  ومل��دة  للعموم  يعلن 

518 + 519 ( حو�ش )2( داميا وال�شقاق من  الف�شالت ذوات االرقام  ) 

ارا�شي قرية داميا واملجاورتني للوحدتني الزراعتني ذوات االرقام ) 165 

+ 166 ( من نف�ش احلو�ش والقرية لغايات �شمهما للوحدتني الزراعتني 

اعاله  .

االرا�شي  دائ��رة  لوحة  على   2022/1/6 املوافق  اخلمي�ش  يوم  علق  قد 

وامل�شاحة / دير عال باعتباره حمال بارزا و�شلمت ن�شخة اخرى منه اىل 

رئي�ش بلدية معدي اجلديدة الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�ش على قرار اللجنة 

خم�شة  والبالغة  االعالن  مدة  انتهاء  تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل 

يودع  ان  وبعد  اال�شتئنافية  اللجنة  اىل  اللجنة  ق��رارات  عن  يوما  ع�شر 

التقدير  على  لالعرتا�ش  كاأمانة  دينارا   ) ع�شر  خم�شة   ( مبلغ  املعرت�ش 

عماًل باأحكام املادة ) 21/و ( من القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم  ال�شركات  قانون  من  )254/ب(  امل��ادة  الأح��ك��ام  ا�شتنادا 

يف  ال�شركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة   )22(

وزارة ال�شناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة   دير القمر 

م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجلة  للتجميل   

حمدودة حتت الرقم )43306( بتاريخ  2016/3/3  قد قررت 

باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ  2021/12/21  املوافقة 

ح�شام  ال�شيد  وتعيني  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  على 

علي ابو ن�شري   م�شفيا لل�شركة، وان عنوان امل�شفي هو :

مادبا – دوار املحبه – جممع الطوال التجاري

 – طابق 1 مكتب 1 – هاتف 0797111171

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

وامل�شجلة  للتجميل   ذ.م.م   القمر  �شركة  دير  اأرجو من دائني 

لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 43306 ( بتاريخ 

)2016/3/3 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : ح�شام علي احمد ابو ن�شري

عنوان امل�شفي : مادبا – دوار املحبه – جممع الطوال التجاري 

– الطابق االول 
�ش ب )5(  الرمز الربيدي ) 16197( االردن

هاتف ) 0795102733( خلوي ) 07917111171 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

ذ.م.م   ال�شيارات    لتجارة وت�شميم  ادر  �شركة   دائني  من  اأرجو 

وامل�شجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم  ) 30803 ( 

بتاريخ ) 2012/12/12(

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : عزيز جورج عزيز ابو عطا

�شارع   – اجلامعه  ح��ي   – اجلبيهه   – عمان   : امل�شفي  ع��ن��وان 

ال�شيماء ال�شعديه- بناية 221 – ط1

خلوي ) 0796080784(

م�شفي ال�شركة

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) موؤ�ش�شة ادامه التجارية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )118183( با�شم 

)خالد ابراهيم عبداهلل العايد( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم) ينال ر�شدي احمد ت�شبنه (

 وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

)املوجب للخدمات الزراعية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )234970( با�شم 

)عفاف خليل ا�شتيان املدادحه( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم )خالد �شالمه �شليمان الفزاع (

 وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

التجارية  اال�شماء  �شجل  يف  لدينا  وامل�شجل  اللوج�شتيه(  للخدمات  اجلنوب  نخيل  موؤ�ش�شة   (

بالرقم )241744( با�شم ) باهر �شالح حامد ال�شكاب ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم 

) حممد احمد قبالن اخلتاتنة ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا 

االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة

والتعليم  ذ.م.م / معفاة  الب�شرية  للموارد  امل�شت�شار  �شركة  باأن 

م�شجلة لدينا يف �شجل ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة معفاة / 

حتت الرقم )2163( بتاريخ )2017/6/21( 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة  /  قد تقرر �شطبها من �شجل 

معفاة بتاريخ )2022/1/6 (

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

االثنني   10/ 1 / 2022

رقم العدد   5928

دعوة لحضور اجتماع هيئة عامة عادي
ل�شركة االناره للتعليم واال�شتثمار ) ذ.م.م. ( ذات امل�شوؤولية املحددة وامل�شجلة حتت الرقم 

) 35132 ( بتاريخ 2014/1/6 

ال�شاعة  وذل��ك  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  حل�شور  دعوتكم  ال�شركة  مديري  هيئة  ي�شر 

 – �شافوط  يف  الكائن  ال�شركة  مقر  يف   2021/12/9 املوافق  اخلمي�ش  يوم  م�شاء  من  ال�شابعة 

مقابل حمطة مياه �شافوط للبحث يف االمور التايل :

300000 دينار والية �شرفها من االرباح املحتجزة  مناق�شة توزيعات ارباح للم�شاهمني بقيمة 

البالغة 507760 دينار .

لالهمية يرجى ح�شوركم ويف حال عدم متكنكم من احل�شور يرجى توكيل اي �شريك من خالل 

توقيعكم التوكيل املرفق . رابط االجتماع عن بعد 

http://zoom.us/j/2964373066?pwd=N3RkQ
1N0T0pGaU4wc3o3YzZuWDMzdz09

Meeting ID : 2964373066

Passcode :309
مالحظة :

ال تقبل الوكاالت اىل على نف�ش النموذج املبني ادناه

ميكن ار�شال الوكاالت على فاك�ش رقم ) 065351554 (

info@manaret-alamal.com ميكن ار�شال الوكاالت على امييل املدر�شة

�شورة اتباع اجراءات ال�شالمة العامة املن�شو�ش عليها يف امر الدفاع رقم11

رئيس هيئة املديرين / د. بسام الدسيت



الدويل
90 االثنني   10/ 1 / 2022 

االنباط-وكاالت

الإخبارية  “الق�سطل”  �سبكة  ووّث��ق��ت 

ه����دم اآل���ي���ات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي 10 

م��ن�����س��اآت ���س��ك��ن��ي��ة وجت����اري����ة وزراع����ي����ة يف 

م��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة و���س��واح��ي��ه��ا من 

بداية العام اجلاري.

واأو�����س����ح����ت ال�����س��ب��ك��ة يف ت���ق���ري���ر ل��ه��ا 

هدمت  الحتال  بلدية  اآليات  اأن  الأح��د، 

���س��ل��وان،  ال�����س��ي��خ ج������راح،  م��ن�����س��اآت يف   10

اأرا�سي  الزعيم،  املكرب،  جبل  باهر،  �سور 

ال�سرقية، بيت حنينا، وعناتا العي�ساوية 

واأ�سارت اإىل اأن بلدية الحتال اأجربت 

املقد�سي نعيم قراعني على هدم غرفة يف 

ب�سلوان ق�سرًيا منزله 

الحتال  اآليات  هدمت  التوايل،  وعلى 

ال�سيخ  يف  العام، حمًا جتارًيا  بداية  منذ 

ج���راح، وم��ن��زًل يف ���س��ل��وان، واآخ���ر يف �سور 

ب����اه����ر، وغ����رف����ة ت���اب���ع���ة مل���رك���ز ���س��ح��ي يف 

عطا  منزل  ه��دم  وا�ستكملت  امل��ك��رب،  جبل 

يف  �سابًقا  هدمته  قد  كانت  ال��ذي  جعافرة 

جبل املكرب

اآليات  فاإن  “الق�سطل”،  �سبكة  وبح�سب 

الح����ت����ال ج���رف���ت اأرا������س�����ي م��ق��د���س��ي��ني 

يف ال��ع��ي�����س��اوي��ة ال�����س��رق��ي��ة وب��ل��دة ال��زع��ي��م 

فيما  الأوىل،  زراع��ي��ة يف  غ��رف��ة  و���س��ادرت 

ه��دم��ت ب��رك�����ًس��ا يف ال��ث��ان��ي��ة، ك��م��ا ه��دم��ت 

من�ساآت زراعية يف عناتا

ومل ت��ت��وق��ف ع��م��ل��ي��ات ال���ه���دم ه��ن��ا، بل 

ه��دم��ت اآل���ي���ات الح���ت���ال م���ن���زًل ل��ع��ائ��ل��ة 

ح�سول  رغم  حنينا  بيت  بلدة  يف  الرجبي 

العائلة على اأمٍر بوقف الهدم، ومنزل اآخر 

ُهدم يف باب املغاربة

اقتحمت  بالهدم،  الإخ��ط��ارات  ع��ن  اأّم��ا 

البلدية  ب��رف��ق��ة ط��واق��م  ق���وات الح��ت��ال 

ووّزع��ت  والعي�ساوية،  امل��ك��رب  جبل  بلدتي 

ملن�ساآتها،  البناء  ووق��ف  بالهدم  اإخ��ط��ارات 

من بينها م�سجد التقوى يف العي�ساوية.

االنباط-وكاالت

����س���دد ال���ب���اب���ا ت���وا����س���رو����س ال���ث���اين ب��اب��ا 

ي�سمى  م���ا  ف��ك��رة  اأن  ع��ل��ى  م�����س��ر،  اأق���ب���اط 

وغري  متاما  مرفو�سة  الإبراهيمي  الدين 

مقبولة.

ج���اء ذل���ك يف م��ق��اب��ل��ة ل��ل��ب��اب��ا م��ع ال��ق��ن��اة 

امل�سرية الأوىل، اجلمعة، بعد نحو �سهرين 

اأحمد  الأزه���ر  �سيخ  م��ن  مماثل  رف�س  م��ن 

الطيب، و�سط اإ�سادة على من�سات التوا�سل 

البابا ال�سبت، بحديث  الجتماعي 

اأفكارا �سبقت فكرة  وقال البابا اإن هناك 

الدين الإبراهيمي التي هي فكرة �سيا�سية، 

مثل اأن الأديان كالألوان ميكن اأن تغيريها 

فكرة  مع  يتنا�سب  ل  �سيء  وه��ذا  ن�ساء  كما 

ال���دي���ن وك��اه��م��ا م��رف��و���س مت��ام��ا وغ��ري 

مقبول

ب���ذل���ك )دون  ي���ف���ك���رون  واأ������س�����اف: م���ن 

ال�سماوية  الأدي���ان  اأن  ي��رون  ي�سميهم(  اأن 

والإ�����س����ام ح�سب  وامل�����س��ي��ح��ي��ة  ال��ي��ه��ودي��ة 

الأن��ب��ي��اء(،  )اأب��و  اإب��راه��ي��م  من�ساأها  التاريخ 

ونحذف  له  نرجع  الغرب  يفكر  كما  فقالوا 

املختلف وهذا اأمر غري مقبول يف ال�سرق

ولفت البابا اإىل اأن ال�سرق الأو�سط مهد 

الأديان، وهذه الفكرة )الدين الإبراهيمي( 

ك�سر  منه  الهدف  �سيا�سي  تفكري  نتاج  هي 

ث��واب��ت ال��دي��ن اأي دي��ن، وال��ث��واب��ت ه��ي من 

ما  وبالتايل  والهوية  الإن�سان  كيان  حتفظ 

ينادي به الغرب �سيء مرفو�س

يا�سر  الفل�سطيني  املحلل  غرد  وال�سبت، 

اإن  وق��ال  البابا،  بحديث  م�سيدا  الزعاترة، 

ت��اأت��ي يف �سياق  ال��دي��ن الإب��راه��ي��م��ي  ف��ك��رة 

ترويج التطبيع، و�سيخ الأزهر رف�سها قبل 

ذلك

ك��م��ا غ���رد ال��ن��ا���س��ط ال�����س��ع��ودي امل��ع��روف 

تركي ال�سلهوب م�سيدا بحديث البابا

اأوائ������ل ن���وف���م���رب/ ت�����س��ري��ن ال��ث��اين  ويف 

الطيب،  اأحمد  الأزه��ر  �سيخ  رف�س  املا�سي، 

والإ�سام  وامل�سيحية  اليهودية  مزج  دعوات 

ي�سمى  واح�����د  دي����ن  اأو  واح������دة  ر����س���ال���ة  يف 

اأو الدين الإبراهيمي بالإبراهيمية 

واأ�ساف الطيب اآنذاك، اأن هذه الدعوى، 

م��ث��ل��ه��ا م��ث��ل ال���ع���ومل���ة، والأخ�������اق ال��ع��امل��ي��ة 

وغ��ريه��ا واإن ك��ان��ت ت��ب��دو يف ظ��اه��ر اأم��ره��ا 

وتوحيده  الإن�ساين  لاجتماع  تدعو  كاأنها 

اأ�سباب نزاعاته و�سراعاته والق�ساء على 

دع��وة  نف�سها،  ه��ي  اأن��ه��ا،  اإَلّ  وا���س��ت��درك: 

اإىل م�����س��ادرة ح���ريات الع��ت��ق��اد والإمي���ان 

والختيار

وك����ان����ت ���س��ح��ي��ف��ة الأه����������رام امل��م��ل��وك��ة 

اأول  اإن  قائلة  اآن��ذاك،  الفكرة  تلك  ناق�ست 

بغر�س  املوحد  الدين  م�سطلح  اأطلق  من 

ال�سابق  الأمريكي  الرئي�س  بحت  �سيا�سي 

العاقات  على  علق  ال��ذي  ترامب،  دونالد 

�ُسمع  مب�سطلح  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الإم��ارات��ي��ة 

الت����ف����اق  و�����س����ف  ح���ي���ث  الأوىل؛  ل���ل���م���رة 

اجل��ان��ب��ني  ب����ني   )2020 يف  )ال��ت��ط��ب��ي��ع��ي 

بالإبراهيمي

االنباط-وكاالت

ا�ستعلت بور�سة رئا�سة الربملان العراقي 

القوى  طرح  و�سط  الأح��د  ام�س  والنائبني 

للمنا�سب  م��ر���س��ح��ي��ه��ا  اأ���س��ه��م  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

انعقاد  تاأخري  اإىل  اأدى  مما  بالباد،  املهمة 

ظهر  اإىل  ال��ن��واب  ملجل�س  الأوىل  اجلل�سة 

ام�س الأحد

ورغ����م ت�����داول م��ع��ل��وم��ات م��ت��ب��اي��ن��ة عن 

ح�����س��م م��ن�����س��ب رئ���ي�������س ال�����ربمل�����ان، خ���ال 

اإل  الأح��د،  اجل��دي��د،  املجل�س  جل�سات  اأوىل 

اجل��دي��د  ال��ن��واب  اأع�����س��اء جمل�س  اأك���رب  اأن 

“الكتل  اأن  اأك����د  امل�����س��ه��داين  حم��م��ود  ���س��ن��ا 

رئ��ي�����س  اخ���ت���ي���ار  اإىل  ���س��ت�����س��ع��ى  ال���ربمل���ان���ي���ة 

الأوىل،  اجلل�سة  يف  الدائم  النواب  جمل�س 

ويف ح���ال مل ن��وف��ق يف ذل���ك وك��ان��ت ه��ن��اك 

وج��ود  م��ن  لب���د  ال��ك��ت��ل  تتفق  ومل  م�ساكل 

للتداول  اجلل�سة  اإبقاء  وهو  قانوين  خمرج 

دون غلقها حلني اتفاق الكتل ال�سيا�سية«

م��ت��وا���س��ل  ع����زم  “حتالف  اأن  واأ�����س����اف 

م���ع ج��م��ي��ع ال��ك��ت��ل ل��ب��ح��ث اآل���ي���ة واأف�����س��ل 

وا�سفا  الأوىل”،  للجل�سة  ال�سيناريوهات 

بالأخطر« للربملان  الأوىل  “اجلل�سة 
ب��ال��ع��راق،  ت��ق��دم وال��ع��زم  و���س��ّوت حتالفا 

اخلنجر  خمي�س  ت��ويل  على  ال�سبت،  م�ساء 

رئ���ا����س���ة حت��ال��ف��ه��م��ا، ف��ي��م��ا ر���س��ح��ا حم��م��د 

الربملان لرئا�سة  احللبو�سي 

وح������ل حت����ال����ف ت����ق����دم ال�������ذي ي��ت��زع��م��ه 

بالنتخابات  الثانية  املرتبة  يف  احللبو�سي، 

بر�سيد  اأكتوبر  من  العا�سر  يف  ج��رت  التي 

املت�سدر  خلف   ،)329 اأ�سل  )من  مقعدا   37

مقعدا،   73 ب��� ف��ازت  ال��ت��ي  ال�سدرية  الكتلة 

ال����ذي يتزعمه  ع���زم  ف��ي��م��ا ح�����س��ل حت��ال��ف 

رج���ل الأع���م���ال خ��م��ي�����س اخل��ن��ج��ر ع��ل��ى 14 

دي�سمرب  يف  اأع��ل��ن  رئ��ي�����س��ه  اأن  اإل  م��ق��ع��دا، 

اإل��ي��ه  اأخ����رى  ق���وى �سنية  ان�����س��م��ام  امل��ا���س��ي 

34 لت�سبح مقاعده 

ر�سيدي  لقمان  الرتكماين  النائب  واأكد 

ع���ن ات���ف���اق ب���ني ال����ن����واب ال���رتك���م���ان ع��ل��ى 

دع���م ت��ر���س��ي��ح رئ��ي�����س حت��ال��ف ت��ق��دم حممد 

احللبو�سي لرئا�سة الربملان اجلديد

ع��ن  ال���ك���ردي���ة  رووداو  ���س��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 

ر���س��ي��دي ق��ول��ه “مت الت���ف���اق ب���ني ال��ن��واب 

ال�����س��ب��ع��ة ال��رتك��م��ان م��ن خم��ت��ل��ف ال��ق��وائ��م 

“التفاق  اأن  م��ب��ي��ن��اً  التوجه”،  ذل���ك  ع��ل��ى 

واأعتقد  ال�ساحلي،  اأر�سد  مع  مت  ذلك  على 

اأن النواب الرتكمان الآخرين اأي�سا اتفقوا 

مع ال�ساحلي على ذلك«

ك���م���ا ����س���ي�������س���وت احل�����زب�����ان ال����ك����ردي����ان 

ال����دمي����ق����راط����ي ال���ك���رد����س���ت���اين والحت�������اد 

وفقا  للربملان،  رئي�سا  للحلبو�سي  الوطني 

لرووداو

وت���ت�������س���اع���د امل�����وؤ������س�����رات ع�����ن ح���ظ���وظ 

ال��ربمل��ان  رئ��ا���س��ة  يف  للحلبو�سي  ال��ت��ج��دي��د 

الأغلبية  كتلة  م��ن  حتفظ  و�سط  العراقي 

ائتاف  لزعيم  دور  على  ال�����س��دري  ال��ت��ي��ار 

دول�����ة ال���ق���ان���ون ن�����وري امل���ال���ك���ي م����ع ت���رك 

التن�سيقي  الإط��ار  لن�سمام  مفتوحا  الباب 

لل�سدريني

م�سدر  نيوز” ع��ن  “�سفق  م��وق��ع  ون��ق��ل 

خم�سة  ه��ن��اك  “اإن  ق��ول��ه  م��ط��ل��ع  ���س��ي��ا���س��ي 

ملن�سب  ال�����س��ي��ع��ي��ة  ال���ق���وى  م���ن  م��ر���س��ح��ني 

النائب الأول لرئي�س الربملان«

ال�سدرية  “الكتلة  اأن  امل�سدر  واأ���س��اف 

ت��ع��ت��زم ت��ر���س��ي��ح ك���ل م���ن ح���اك���م ال��زام��ل��ي 

الأول  ال���ن���ائ���ب  مل��ن�����س��ب  ال��ك��ع��ب��ي  وح�������س���ن 

الإط��ار  كتلة  تتجه  بينما  الربملان،  لرئي�س 

الأ�سدي  اأحمد  من  كل  لرت�سيح  التن�سيقي 

ل��ذات  ن�سيف  وعالية  العطواين  وع��ط��وان 

املن�سب«

الدميقراطي  الكرديان  احلزبان  واتفق 

الكرد�ستاين والحتاد الوطني على تر�سيح 

الثاين  النائب  عبداهلل” ملن�سب  “�ساخوان 
الربملان لرئي�س 

على  الت���ف���اق  “عدم  اأن  امل�����س��در  وت��اب��ع 

ال��ربمل��ان  رئي�س  ملن�سب  املر�سحني  ت�سمية 

اإىل ظهر  اجل��ل�����س��ة  ان���ع���ق���اد  اأّخ������ر  ون����واب����ه 

 11 الأحد عن موعدها املحدد يف ال�ساعة ال�

�سباحاً«

اأن  ت���ق���دم  م�������س���در يف حت���ال���ف  وك�������س���ف 

ب��ني  ل��ل��ج��م��ع  “حراكاً  ي���ق���ود  احل��ل��ب��و���س��ي 

الأط����������راف ال�����س��ي��ع��ي��ة امل��ت��م��ث��ل��ة ب��ال��ك��ت��ل��ة 

على  لاتفاق  التن�سيقي  والإطار  ال�سدرية 

ت�سمية احد املر�سحني ملن�سب النائب الأول 

الربملان« لرئي�س 

حظاً  الأوف��ر  “املر�سحني  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

الإط��ار  عن  الأ���س��دي  اأحمد  هما،  للمن�سب 

الكتلة  ع���ن  ال��زام��ل��ي  وح���اك���م  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي، 

ال�������س���دري���ة، و���س��ي��ت��م ع��ق��د اج��ت��م��اع خ��ال 

ال�ساعة املقبلة بني قيادات الكتلة ال�سدرية 

والإطار التن�سيقي بهذا ال�سدد«

للربملان  الأوىل  اجلل�سة  انعقاد  وقبيل 

وامل��خ�����س�����س��ة ل��ت��اأدي��ة ال��ي��م��ني ال��د���س��ت��وري��ة 

ل��ل��ن��واب اجل����دد وان��ت��خ��اب رئ��ي�����س ال��ربمل��ان 

الب�سرة  الأن��ب��ار  حمافظا  تخلى  ون��ائ��ب��ي��ه، 

عن مقعديهما يف الربملان العراقي

حمافظ  م��ن  الأوىل  ال�ستقالة  وك��ان��ت 

وقت  مير  ومل  حميد،  فرحان  علي  الأن��ب��ار 

طويل حتى حلق به حمافظ الب�سرة اأ�سعد 

العيداين

املر�سح  وهو  الأنبار  حمافظا  يحدد  ومل 

التي جرت  الربملانية  النتخابات  الفائز يف 

ا�ستقالته.  وراء  ال�سبب  املا�سي،  اأكتوبر  يف 

وذه��ب��ت ع�����س��وي��ت��ه ل�����س��ال��ح امل��ر���س��ح اأح��م��د 

العلواين احلا�سل على اأعلى الأ�سوات بعد 

امل�ستقيل النائب 

وبعد وقت ق�سري، قدم حمافظ الب�سرة 

مو�سحا  ال��ع��راق��ي  ال��ربمل��ان  م��ن  ا�ستقالته 

اأنها ا�ستجابًة لأبناء ال�سعب الب�سري

رغبة  عند  “نزوًل  اإن���ه  ال��ع��ي��داين  وق���ال 

ج���م���اه���ري حم���اف���ظ���ة ال���ب�������س���رة، ل��غ��ر���س 

ولتحقيق  امل��ح��اف��ظ��ة  اإدارة  يف  ا���س��ت��م��رارن��ا 

من  املحافظة  حقوق  ول�سمان  ال�ستقرار 

ال��ن��اح��ي��ة الإداري������ة وال��ربمل��ان��ي��ة ومل�����س��ادق��ة 

النهائية  النتائج  على  الحت��ادي��ة  املحكمة 

ل���ان���ت���خ���اب���ات، ووف����ق����اً ل�������س���دور امل���ر����س���وم 

امل��ت�����س��م��ن دع����وة   66 امل����رق����م  اجل���م���ه���وري 

للدورة  النواب  جمل�س  يف  الربملان  اأع�ساء 

م  اأق���دِّ ف��اإن��ن��ي   ،  2022/1/9 ي���وم  اخل��ام�����س��ة 

ا�ستقالتي من ع�سوية جمل�س النواب«

واأ�ساف، اأّنه “ل مانع لدي وفق القانون 

من ا�ستبدايل لأقرب املر�سحني اخلا�سرين 

حمافظة  يف  الأوىل  النتخابية  الدائرة  يف 

الب�سرة«

ال��ع��ا���س��م��ة  ����س���ه���دت   ، ����س���اب���ق  وق�����ت  ويف 

انت�سارا  ال�سبت/الأحد  ليل  بغداد  العراقية 

امل�سلح  اجل���ن���اح  ال�����س��ام  ل�����س��راي��ا  م��ف��اج��ئ��ا 

ل��زع��ي��م ال��ت��ي��ار ال�����س��دري م��ق��ت��دى ال�����س��در، 

النواب  ملجل�س  الأوىل  اجلل�سة  قبيل  وذلك 

العراقي املقررة الأحد

اإعام حملية عن م�سدر  ونقلت و�سائل 

���س��راي��ا  “انت�سار  اإن  ق��ول��ه  ع���راق���ي  اأم���ن���ي 

ال�������س���ام م���ع ع��ج��ات��ه��م امل����درع����ة يف ع��دة 

ع�����س��ي��ة جل�سة  ب���غ���داد  ب��ال��ع��ا���س��م��ة  م��ن��اط��ق 

اأم���ر  لأي  حت�����س��ب��ا  ج����اء  الأوىل،  ال���ربمل���ان 

طارئ«

�سمل  “التجمع  اأن  امل�����س��در  واأ�����س����اف 

والف�سيلية  واحل�سينية  اأور  ح��ي  م��ن��اط��ق 

والزعفرانية« وامل�ستل  وال�سعلة 

وي���ع���ق���د ال����ربمل����ان ال���ع���راق���ي اجل���دي���د، 

املحكمة  اإع��ان  بعد  جل�ساته  اأوىل  الأح���د، 

الحت����ادي����ة ال��ع��ل��ي��ا امل�����س��ادق��ة ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 

النتخابات الأخرية

وي���رتاأ����س ال��ن��ائ��ب حم��م��ود امل�����س��ه��داين، 

كونه  الفتتاحية،  العراقي  الربملان  جل�سة 

ال��ن��واب يف  اأك��رب الأع�����س��اء �سنا، حيث ي��ب��داأ 

الق�سم ترديد 

و����س���ت���ق���ت�������س���ر اجل���ل�������س���ة ع���ل���ى ال����ن����واب 

دع������وات  ت���وج���ي���ه  دون  ف���ق���ط  ال����ف����ائ����زي����ن 

ل��ل�����س��خ�����س��ي��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واحل���ك���وم���ي���ة 

والدبلوما�سية

ال��ربمل��ان جل�سته  ي��رف��ع  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 

ات��ف��اق��ات بني  ال��ت��و���س��ل اإىل  الأح����د حل���ني 

ال���ك���ت���ل ال���ف���ائ���زة ب���الن���ت���خ���اب���ات ل��ت�����س��م��ي��ة 

امل���ر����س���ح���ني لإ�����س����غ����ال م���ن���ا����س���ب رئ���ا����س���ة 

اجلمهورية واحلكومة والربملان

اإىل  العراقية  ال�سيا�سية  الكتل  وت�سعى 

اجلل�سة  عقد  قبيل  تفاهمات  اإىل  التو�سل 

املجل�س  قبة  اإىل  والدخول  للربملان  الأوىل 

باتفاقات

االحتالل هدم 10 منشآت في القدس منذ بداية 2022

بورصة رئاسة البرلمان العراقي تشتعل وسط تصاعد أسهم المرشحين 

االنباط-وكاالت

اأدرج�����ت ال�����س��ل��ط��ات الأمل���ان���ي���ة، ام�����س  

 40 الح�����د خ��م�����س دول ع��رب��ي��ة ���س��م��ن 

ُيفر�س  التي  احلمراء  القائمة  يف  دولة 

�سارمة  �سفر  قيود  منها  القادمني  على 

ب�سبب تف�سي وباء كورونا فيها.

م���ن ال�����دول ال��ت��ي ت�����س��م��ه��ا ال��ق��ائ��م��ة 

احل���م���راء: الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة 

وموريتانيا  والكويت  وقطر  والبحرين 

واأي�سلندا  واإ�ستونيا  وفرن�سا  واأ�سرتاليا 

وال�سويد وغريها .

وك�����ان روؤ�����س����اء ح���ك���وم���ات ال���ولي���ات 

اتفقوا  الأمل��ان��ي��ة واحل��ك��وم��ة الحت��ادي��ة 

على اتخاذ اإجراءات جديدة يف مواجهة 

موجة اأوميكرون من فريو�س كورونا.

بتقلي�س  اجل���دي���د  الت���ف���اق  ومت���ي���ز 

اإجراءات  ال�سحي وت�سديد  مدة احلجر 

دخ��ول امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي، ومت الت��ف��اق 

ع���ل���ى اإع����ف����اء امل���خ���ال���ط���ني م����ن احل��ج��ر 

التعزيزية  اجلرعة  تلقوا  اإذا   ال�سحي 

م����ن ال���ل���ق���اح، اأم������ا ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��غ��ريه��م 

فيتوجب عليهم ق�ساء 10 اأيام يف العزل 

ال�����س��ح��ي ب���دل م��ن 14 ي��وم��ا ال��ت��ي ك��ان 

معمول بها �سابقا .

ت���زاي���دا  ت�����س��ج��ل  اأمل���ان���ي���ا  اأن  ي���ذك���ر   

م�����س��ت��م��را يف ع���دد الإ���س��اب��ات ب��ف��ريو���س 

كورونا.

ارتفاع حصيلة قتلى الهجمات اإلرهابية 
شمال غرب نيجيريا إلى 200 شخص

ألمانيا تدرج 5 دول عربية ضمن 
القائمة الحمراء لكورونا

االنباط-وكاالت

ال�سودانية  الأو���س��اط  اأف��ع��ال  ردود  تباينت 

امل��ت��ح��دة  اإع������ان الأمم  واخل���ارج���ي���ة ح���ي���ال 

ع��ن اإط����اق م�����س��اورات ب��ني اأط�����راف الأزم���ة 

ال�سودانية يف حماولة ملعاجلة الو�سع الراهن 

ال�����ذي ت�����س��ب��ب ف��ي��ه ان���ق���اب ق���ائ���د اجل��ي�����س 

والع�سرين  اخلام�س  يف  الربهان  عبدالفتاح 

من اأكتوبر من العام املا�سي.

يف  مم��ث��ل��ه��ا  اأن  امل���ت���ح���دة  الأمم  واأع���ل���ن���ت 

ر�سميا  “�سيطلق  بريثي�س  فولكر  ال�����س��ودان 

امل�������س���اورات الأول����ي����ة ل��ع��م��ل��ي��ة ���س��ي��ا���س��ي��ة بني 

املتحدة  الأمم  ت��ت��وىل  ال�سودانية  الأط����راف 

تي�سريها بهدف  التو�سل اإىل اتفاق للخروج 

من الأزمة ال�سيا�سية احلالية«

ت�����س��ي��ري ح���وار  امل��ت��ح��دة  و���س��ت��ت��وىل الأمم 

واحلركات  الع�سكريني  من  الفاعلني  يجمع 

املدين  واملجتمع  ال�سيا�سية  والقوى  امل�سلحة 

واملجموعات الن�سائية وجلان املقاومة

وح�سدت املبادرة فور اإعانها تاأييدا دوليا 

والتغيري  احل��ري��ة  “اإعان  ق��وى  لكن  لف��ت��ا 

-املجل�س املركزي” بدت حذرة حيالها، بينما 

رف�سه  ال�سودانيني”  املهنيني  “جتمع  اأعلن 

للمبادرة

اإن  الأم��ريك��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 

والإم����ارات  ال�سعودية  ت�سم  ال��ت��ي  الرباعية 

وبريطانيا والوليات املتحدة ترحب باإعان 

م���ب���ادرة  ال�������س���ودان  امل��ت��ح��دة يف  الأمم  ب��ع��ث��ة 

لت�سهيل النقا�سات حلل الأزم��ة ال�سيا�سية يف 

الباد

واأكدت اخلارجية الأمريكية دعم وا�سنطن 

القوي ملبادرة احلوار ال�سودانية التي ترعاها 

الأمم املتحدة

وحثت الوزارة جميع الفاعلني ال�سيا�سيني 

ل�ستعادة  الفر�سة  اغتنام  على  ال�سودانيني 

اإىل دمي��ق��راط��ي��ة مدنية مبا  ال��ب��اد  ان��ت��ق��ال 

يتما�سى مع الإعان الد�ستوري لعام 2019

واأ�سافت اخلارجية الأمريكية اأن وا�سنطن 

تتطلع اإىل اأن حتقق هذه العملية نتائج واأن 

تقود الباد نحو انتخابات دميقراطية

واأل���غ���ى ال���ربه���ان يف 25 اأك��ت��وب��ر امل��ا���س��ي 

املكونني  ب��ني  بال�سراكة  املتعلقة  الن�سو�س 

اإج���راءات  �سياق حزمة  وامل��دين يف  الع�سكري 

و�سفت  ل��ك��ن��ه��ا  امل�����س��ار  لت�سحيح  اإن���ه���ا  ق����ال 

بالنقاب الذي ق�سى على الوثيقة كليا

املهنيني  “جتمع  اأع���ل���ن  اخل����رط����وم،  ويف 

املبادرة  الأح��د رف�سه  ال�سودانيني” املعار�س 

الأمم��ي��ة حل��ل الأزم����ة يف ال��ب��اد، م��وؤك��دا اأن 

الع�سكري  املجل�س  �سلطة  اإ�سقاط  ه��و  احل��ل 

وانتزاع �سلطة ال�سعب املدنية الكاملة

وقال جتمع املهنيني، يف بيان عرب ح�سابه 

املمثل  ب��ي��ان  ع��ل��ى  “اطلعنا  ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى 

اخلا�س لاأمني العام لاأمم املتحدة ورئي�س 

بعثة يونيتام�س بريت�س فولكر، والذي يعلن 

فيه ع��ن م��ا �سماه م�����س��اورات حل���وار وعملية 

ال�سودانيني،  امل�سلحة  اأ�سحاب  بني  �سيا�سية 

ونوؤكد رف�سنا التام لهذه الدعوة التي ت�سعى 

املجل�س  جمرمي  م��ع  التطبيع  جت��اه  للدفع 

الع�سكري النقابي و�سلطتهم الفا�سية«

اأن  اأع��ل��ن بو�سوح  الأب���ي  “�سعبنا  واأ���س��اف 

الطريق حلل الأزمة ال�سودانية يبداأ باإ�سقاط 

ت���ام،  ال��ع�����س��ك��ري الن��ق��اب��ي ب�سكل  امل��ج��ل�����س 

ما  على  الناجزة  للعدالة  ع�سويته  وتقدمي 

اق��رتف��وه م��ن م��ذاب��ح وجم���ازر بحق ال�سعب 

ال�سوداين امل�سامل الأعزل يف حماكم خا�سة«

واأكد جتمع املهنيني ال�سودانيني “مت�سكه 

القوى  قبل  م��ن  املعلنة  ب���ال���اءات  ال�سميم 

ال��ث��وري��ة احل��ي��ة، )ل ت��ف��او���س، ل ���س��راك��ة، ل 

املتنوعة  ل���اأدوات  القاطع  وتبنيه  �سرعية(، 

ال�سلمية  امل��ق��اوم��ة  يف  �سعبنا  اأ���س��ه��ره��ا  ال��ت��ي 

اخلال�سة  املدنية  ال�سعب  �سلطة  انتزاع  حتى 

وتاأ�سي�سها على ال�سرعية الثورية، والتي تتيح 

ال�سمولية و�سيطرة  ال��دوؤوب لتفكيك  العمل 

الطفيليني على موارد بادنا الغنية، واإر�ساء 

دعائم التحول املدين دميقراطي وبناء �سودان 

احلرية وال�سام والعدالة«

المبادرة األممية لحل أزمة السودان بين التأييد الدولي والحذر والرفض الداخلي 

االنباط-وكاالت

ارت���ف���ع���ت ح�����س��ي��ل��ة ق��ت��ل��ى ال��ه��ج��م��ات 

زمفارا  ولي��ة  �سهدتها  التي  الإره��اب��ي��ة 

املا�سية  الأي����ام  خ��ال  نيجرييا  ���س��م��ال 

اإىل 200 �سخ�س على الأقل

ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ف���ران�������س ب���ر����س ع��ن 

املتحدثة با�سم وزيرة ال�سوؤون الإن�سانية 

قولها يف  فاروق  �سدية عمر  النيجريية 

من  اأك��ر  فاجعة..  اإنها  ام�س:  ت�سريح 

قطاع  هجوم  ب�سبب  دفنوا  �سخ�س   200

�سخ�س  اآلف   10 �سردوا  الذين  الطرق 

ب��الأر���س  منازلهم  �سويت  بعدما  اأي�ساً 

يزالون  ل  اأي�سا  الع�سرات  اأن  مو�سحة 

مفقودين

الذي  للهجوم  �سابقة  وكانت ح�سيلة 

�سنه م�سلحون على قرى عدة يف ولية 

زمفارا اأ�سارت اإىل مقتل 143 �سخ�ساً

وهجمات  عمليات  نيجرييا  وت�سهد 

ما  وه��و  الباد  �سرق  �سمال  يف  اإرهابية 

نحو  �سقوط  اإىل   2009 العام  منذ  اأدى 

36 األف قتيل ونزوح مليوين �سخ�س

بابا أقباط مصر: فكرة »الدين اإلبراهيمي« سياسية ومرفوضة تماما

مقتل قيادي حوثي في البيضاء 
وسط اليمن

االنباط-وكاالت

قتل قيادي بارز يف �سفوف ملي�سيات 

ام�����س الأح����د، ب�سربة  ف��ج��ر  احل��وث��ي، 

حمافظة  يف  ال��ع��رب��ي  للتحالف  ج��وي��ة 

اليمن. البي�ساء، و�سط 

�سي”،  ب����ي  “بي  م���وق���ع  وب��ح�����س��ب 

ف������اإن رئ���ي�������س ال��ع��م��ل��ي��ات احل���رب���ي���ة يف 

البي�ساء،  مب��ح��ور  احل��وث��ي  ملي�سيات 

يف  مرافقيه  مع  قتل  ال�سقاف،  حممد 

���س��رب��ة ج��وي��ة ل��ل��ت��ح��ال��ف، ا���س��ت��ه��دف��ت��ه 

والتي  البي�ساء،  يف  نعمان  مديرية  يف 

األوية  ق��وات  بني  عنيفة  معارك  ت�سهد 

العمالقة اجلنوبية وملي�سيات احلوثي 

الواقعة على تخوم مديرية بيحان اإىل 

اجلهة ال�سمالية الغربية من حمافظة 

�سبوة.

وال�����س��ق��اف ه���و ق���ي���ادي ح��وث��ي ب���ارز 

مت��ن��ح��ه امل��ل��ي�����س��ي��ات الن��ق��اب��ي��ة رت��ب��ة 

اإدارة  اخ�����ريا،  ل���ه  واأوك����ل����ت  “عميد” 
ع��م��ل��ي��ات امل���ل���ف الأم���ن���ي ل��ل��ج��م��اع��ة يف 

البي�ساء. حمافظة 
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الوحدات يبدأ االستعداد للموسم الجديد 
االنباط - عمان 

ي���ب���داأ ف��ري��ق ال����وح����دات م�����س��اء ال��ي��وم 

ا����س���ت���ع���دادا  ت���دري���ب���ات���ه  اأوىل  االث����ن����ن، 

ينطلق  ال��ذي  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 

االحت��اد،  درع  بطولة  ع��ر  املقبل  ال�سهر 

و���س��ي��ق��ود ال��ف��ري��ق راأف����ت ع��ل��ي ال����ذي مت 

ت��ع��ي��ي��ن��ه م���درب���ا ع��ام��ا وي�����س��اع��ده ح�سن 

بعد  ال��وح��دات  يح�سم  ومل  ال��ف��ت��اح.  عبد 

وال  للفريق،  اجلديد  الفني  املدير  هوية 

ه��وي��ة م����درب ح��را���س امل���رم���ى، ح��ي��ث ما 

من  ع��ددا  تفاو�س  الفنية  اللجنة  ت��زال 

اجلهاز  طاقم  الإكمال  االأجانب  املدربن 

ال��ف��ن��ي وال��ت��دري��ب��ي. وي��ن��ت��ظ��ر ال��وح��دات 

ا����س���ت���ح���ق���اق���ات م���ه���م���ة، ح���ي���ث ���س��ي��ك��ون 

التتويج  م��ن�����س��ات  اإىل  ب��ال��ع��ودة  م��ط��ال��ب��ا 

بعد مو�سم ع�سيب، مل يحقق فيه األقاب 

و�سيكون  االأردن.  وكاأ�س  وال��درع  ال��دوري 

اال���س��ت��ح��ق��اق االأه�����م ل���ل���وح���دات، ع��ن��دم��ا 

على  الثانية  التاريخية  م�ساركته  يد�سن 

كممثل  اآ���س��ي��ا،  اأب��ط��ال  دوري  يف  ال��ت��وايل 

وح��ي��د ل����أردن اآ���س��ي��وي��ا. وك��ان ال��وح��دات 

ح�����س��م ع���دة ت��ع��اق��دات م��ه��م��ة، ح��ي��ث ع��زز 

عمر  اأم��ث��ال  م��ن  ج��دد  ب�عبن  �سفوفه 

م��ن��ا���س��رة وحم��م��د اأب����و ح�����س��ي�����س وت��ام��ر 

���س��ال��ح واأح��م��د ���س��ري��وة. وق���ام ال��وح��دات 

بتجديد عقود عدد من العبيه املميزين، 

�سلباية  وفرا�س  ال�ستار  عبد  اأحمد  وهم 

اأن يجدد عقدي  وطارق خطاب، وينتظر 

اأحمد اليا�س وحممد الدمريي.

االهلي والوحدات في قمة دوري السلة 

االنباط - عمان 

ي��ل��ت��ق��ي ف��ري��ق��ا االأه���ل���ي وال���وح���دات 

ع���ن���د ال�������س���اع���ة ال�������س���اب���ع���ة م����ن م�����س��اء 

حمزة  االأم��ري  �سالة  يف  االثنن،  اليوم 

مب��دي��ن��ة احل�����س��ن ل��ل�����س��ب��اب، يف ق��م��ة 

امل��م��ت��از.  ال�����س��ل��ة  ك���رة  م���ب���اري���ات دوري 

ومثرية  قوية  املباراة  تاأتي  اأن  ويتوقع 

اأه��م��ي��ت��ه��ا، علما  وج��م��اه��ريي��ة، يف ظ��ل 

ال�����دوري حتى  ي��ت�����س��در  ال���وح���دات  اأن 

امل��رك��ز  يف  االأه���ل���ي  ف���ري���ق  ي��ل��ي��ه  االآن، 

ال����ث����اين. وي�����س��ه��د ال���ي���وم اأي�������س���ا ع��ن��د 

اخل��ام�����س��ة م�����س��اء ويف ن��ف�����س ال�����س��ال��ة، 

واجلليل. االأرثوذك�سي  فريقي   مباراة 

يوم  الذهاب  مرحلة  مباريات  وتختتم 

ال��ث���ث��اء امل��ق��ب��ل، ب��اإق��ام��ة ل��ق��اء واح��د 

وكفريوبا  اجلبيهة  فريقي  بن  يجمع 

نف�س  يف  م�ساء،  ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند 

اإقامة  الريا�سية، والتي ت�سهد  ال�سالة 

مباريات البطولة كافة.

جماهير النصر تطالب بالحارس الشناوي 
الريا�ض- وكاالت 

الن�سر  ن���ادي  ق��ط��اع كبري م��ن جماهري  وج��د 

ال�سعوي، يف حممد ال�سناوي حار�س منتخب م�سر 

وال�سفقة  احلقيقية،  �سالته  االأه���ل���ي،  وال���ن���ادي 

االأن�سب الإبرامها خ�ل املريكاتو ال�ستوي احلايل. 

ود���س��ن��ت ج��م��اه��ري الن�سر »ه��ا���س��ت��اج« ع��ر موقع 

التوا�سل االجتماعي »تويرت«، اليوم االأحد، حتت 

ا�سم “#ال�سناوي”، لدفع اإدارة العاملي اإىل التعاقد 

مع احلار�س املونديايل. وحتركت جماهري الن�سر 

ال��ه���ل ر�سمًيا مع  يف ه��ذا االجت���اه، عقب توقيع 

حار�س اأهلي جدة حممد العوي�س، وال��ذي ارتبط 

قاب  الن�سر  وك���ان  الن�سر.  ب��ن��ادي  م��وؤخ��ًرا  ا�سمه 

قو�سن اأو اأدنى يف االنتقاالت ال�سيفية املا�سية من 

�سم ال�سناوي، لكن مت�سك ناديه االأهلي حال دون 

انتقال احلار�س للدوري ال�سعودي. واأكد امل�ساركون 

يف اله�ستاج، اأن ال�سناوي هو ال�عب الذي ينق�س 

ال��ف��ري��ق يف ال��وق��ت احل����ايل، وب���وج���وده ي�ستطيع 

الن�سر املناف�سة بقوة على كاأ�س دوري اأبطال اآ�سيا، 

ولي�س يف امل�سابقات املحلية فح�سب. وتردد موؤخًرا 

اأن �سناع القرار يف نادي الن�سر، مل يفكروا بجدية 

تفكريهم  ين�سب  حيث  العوي�س،  حممد  �سم  يف 

على التعاقد مع حار�س اأجنبي، ي�ساعد الفريق يف 

رحلة النهو�س التي بداأها منذ تويل االأرجنتيني 

ميجيل رو�سو تدريب الفريق.

كورونا تضرب صفوف فريق االهلي 
القاهرة - وكاالت 

ك�����س��ف ال���ن���ادي االأه���ل���ي امل�������س���ري، عن 

ب��ف��ريو���س ك��ورون��ا،  5 م��ن العبيه  اإ���س��اب��ة 

ب���ع���د ث���ب���وت اإي���ج���اب���ي���ة امل�����س��ح��ة ال��ط��ي��ب��ة 

اخلا�سة بهم. وقال اأحمد اأبو عبلة طبيب 

م�سحة  “نتيجة  ن���ادي���ه:  مل��وق��ع  االأه���ل���ي، 

تاو،  وبري�سي  اإبراهيم،  يا�سر  اخلما�سي؛ 

كوكا  نبيل  واأح��م��د  ميكي�سوين،  ول��وي�����س 

اإيجابية«.   ج���اءت  ال���ق���ادر،  ع��ب��د  واأح��م��د 

يخ�سع  “اخلما�سي  ع��ب��ل��ة:  اأب���و  واأو����س���ح 

ح��ال��ي��ا ل��ل��روت��وك��ول ال��ع���ج��ي ال�����زم، 

وج���م���ي���ع���ه���م حت������ت امل������ح�����ظ�����ة، وي���ت���م 

وكان  م�ستمرة«.   ب�سفة  حاليا  متابعتهم 

اجل��ه��از ال��ط��ب��ي ق��د اأ���س��رف ع��ل��ى خ�سوع 

اخل��م��ا���س��ي، مل�����س��ح��ة ط��ب��ي��ة خ����ارج ال��ن��ادي 

�سعورهم  ب�سبب  املران  قبل  ال�سبت،  اأم�س 

ب��ب��ع�����س االأع������را�������س.  وح����ر�����س اجل���ه���از 

جديدة  طبية  م�سحة  اإج��راء  على  الطبي 

قبل  واالإداري  الفني  واجل��ه��از  ل�عبن 

على  ل�طمئنان  االأم�����س؛  م��ران  انط�ق 

االأهلي  وا�ستاأنف  ال�عبن.  جميع  حالة 

اال�ستعدادات  اإطار  االأحد، يف  مرانه ظهر 

االأندية  رابطة  كاأ�س  يف  اجلونة،  ملواجهة 

املحرتفة. امل�سرية 

أبو خيزران جديد فريق الحسين 

االنباط - عمان 

ح���������س����م ن������������ادي احل�����������س�����ن ����س���ف���ق���ة 

رواد  ال�سلط  ف��ري��ق  م��داف��ع  م��ع  التعاقد 

اأب�����و خ����ي����زران. وج�����اء ال��ت��ع��اق��د م���ع اأب���و 

خ����ي����زران ب��ع��د م���ف���او����س���ات اأث����م����رت ع��ن 

ات���ف���اق ال���ط���رف���ن ع��ل��ى ك���اف���ة ت��ف��ا���س��ي��ل 

ال���ع���ق���د. واأع����ل����ن ن������ادي احل�������س���ن اإرب�����د 

التوا�سل  مب��وق��ع  الر�سمي  ح�سابه  على 

ح�سوله  ال���ي���وم،  ف��ي�����س��ب��وك  االج��ت��م��اع��ي 

مل���دة  خ�����ي�����زران  اأب�������و  رواد  ت���وق���ي���ع  ع���ل���ى 

ال��ن��ادي  ح�ساب  وك��ت��ب  واح���د«.  “مو�سم 
واحد.  ملو�سم  ُح�سيني  خيزران  اأبو  “رواد 

 اأه������� و����س���ه���� ب����ك يف ق���ل���ع���ة ال�����غ�����زاة«.

 وي���ع���ت���ر اأب������و خ����ي����زران م����ن امل���داف���ع���ن 

امل����م����ي����زي����ن مم������ن مي����ت����ل����ك����ون اخل������رة 

قتالية  وروح  ف����ارع  ب��ط��ول  وي��ت�����س��ل��ح��ون 

ع��ال��ي��ة ���س��ت��ع��زز م��ن ال���ق���درات ال��دف��اع��ي��ة 

للح�سن اإربد. وبداأ اأبو خيزران م�سريته 

ل��ع��دة ف��رق  ل��ع��ب  ث��م  ���س��ب��اب االأردن،  م��ع 

ولفت  وال�سلط.  الفي�سلي  منها  حملية 

اإل��ي��ه، حيث  اإرب��د االأن��ظ��ار  ن��ادي احل�سن 

ي��ع��د االأك���ر ح��راك��ا يف ���س��وق االن��ت��ق��االت 

وح�سم العديد من ال�سفقات املهمة التي 

م���ن ���س��اأن��ه��ا اأن ت��ع��زز م���ن ط��م��وح��ات��ه يف 

العودة ملن�سات التتويج بعد غياب طويل.

منتخبنا للناشئات يواجه نظيره الفلسطيني 
االنباط - عمان 

ت  للنا�سئات  الوطني  منتخبنا  يلتقي 

 11 عند  الفل�سطيني،  املنتخب  مع   14
���س��ب��اح ال��ي��وم االإث��ن��ن ع��ل��ى ملعب ف��وؤاد 

���س��ه��اب يف ب���ريوت يف امل���ب���اراة ال��ث��ان��ي��ة يف 

ل��ل��ن��ا���س��ئ��ات  االوىل  ا���س��ي��ا  غ����رب  ب��ط��ول��ة 

للواعدات وكان منتخبنا قد خ�سر   اأمام 

لبنان A بنتيجة 1-0، بافتتاح م�سواره 

للواعدات  االأوىل  اآ�سيا  غ��رب  بطولة  يف 

ت�����س��ك��ي��ل��ة  ���س��م��ت  ب�������ريوت.  يف   2022
ملا  م���رار،  ���س��ي��ف، ح���  امل��ن��ت��خ��ب: �سيلن 

علي(،  ابو  )هيا  معتوق  جنى  احل�سنات، 

رغ�����د ال��ن��ع��ي��م��ي، م������ك اخل�������س���راوي، 

رام����ا ب��واع��ن��ة )ل��ي��ل��ي��ا ال�����س��اح��ل��ي(، رام��ا 

اخل��ا���س��وق. ج���اءت ب��داي��ة امل��ب��اراة ه��ادئ��ة 

دون اأي حماوالت تذكر، قبل اأن يتح�سن 

للمرمى  وي�����س��ل  ن�����س��ب��ي��اً  امل��ن��ت��خ��ب  اأداء 

لي�سهد  منا�سبة،  م��ن  اأك��ر  يف  اللبناين 

ال�����س��وط ال��ث��اين ه��دف اأ���س��ح��اب االأر����س 

ع���ر ال���ع��ب��ة ج��ل��ن��ار ال���ق���اع���ي، وال����ذي 

اأكدت  بدورها،   .1-0 منح الفوز للبنان 

املنتخب مل يظهر  اأن  املدربة منار فريج 

الر�سمية  امل���ب���اراة  يف  امل��ط��ل��وب  ب��ال�����س��ك��ل 

م��ن  ع����دد  “ر�سدنا  ل���ل���ف���ري���ق،  االأوىل 

و�سنعمل  اللقاء  خ�ل  ال�سلبية  النقاط 

ع���ل���ى م��ع��اجل��ت��ه��ا، ل���ت���ق���دمي م�����س��ت��وي��ات 

وتاأتي  املقبلة«.  املواجهات  خ�ل  اأف�سل 

م�����س��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب ب��ال��ب��ط��ول��ة يف اإط���ار 

ال��ق��ادم��ة،  ل��ستحقاقات  التح�سريات 

املنتخب  ن��واة  “النا�سئات”  ي�سكل  حيث 

ال����ذي ي�����س��ت��ع��د خل��و���س ت�����س��ف��ي��ات ك��اأ���س 

ع��ام  ���س��ي��ف  وامل���ق���ررة يف  اآ���س��ي��ا )ت17( 

.2023

القاهرة - وكاالت 

مت�سك م�سطفى فتحي، العب الزمالك، بالرحيل عن 

القلعة البي�ساء، خلو�س جتربة االحرتاف اخلارجي بنادي 

التعاون ال�سعودي، خ�ل �سهر يناير/كانون ثان اجلاري، 

راف�سا التجديد للزمالك. وك�سف م�سدر داخل الزمالك 

اأن ال�عب رف�س فكرة جتديد عقده يف جل�سته مع اأمري 

مرت�سى م��ن�����س��ور، امل�����س��رف ال��ع��ام ع��ل��ى ف��ري��ق ال���ك���رة، يف 

وجود وكيله اأحمد يحيى.  ونقل م�سطفى فتحي ل�إدارة 

اإىل  ال��رح��ي��ل  رغبته يف  ب�����س��اأن  ال��ن��ه��ائ��ي،  ق����راره  البي�ساء 

التعاون ال�سعودي، موؤكدا اأنه حال رف�س الزمالك رحيله 

املو�سم كرحيل  بنهاية  �سيكون  يناير/كانون ثان اجل��اري، 

جماين ولن ي�ستفيد النادي منه �سيًئا.

مصطفى فتحي يرحل عن الزمالك 

ديارا يتعاقد مع االتحاد السكندري

القاهرة - وكاالت 

اعلن جمل�س اإدارة نادى االحتاد ال�سكندرى 

ر�سميا  ال��ت��ع��اق��د  م�سيلحى  حم��م��د  ب��رئ��ا���س��ة 

ن�سيب  اهلل  ال���دويل عبد  مع مدافع منتخبنا 

عقود  على  الن�سامى  م��داف��ع  ووق��ع  “ديارا«. 
انتقاله لزعيم الثغر ملدة مو�سمن يف ح�سور 

رئي�س النادي م�ساء اليوم ال�سبت، عقب و�سوله 

من ب�ده. وجاء التعاقد مع ن�سيب �ساحب ال� 

الفني  الفنية للمدير  28 عاما، وفقا للروؤية 
اإبراهيم  بالفريق  الكرة  ومدير  ح�سن،  ح�سام 

الفنية  ال�عب  بقدرات  االإ���س��ادة  ح�سن، عقب 

كبرية،  ن�سيب خرات  ميتلك  كما  والبدنية. 

مركزي  يف  اللعب  يجيد  اإذ  تكتيكية،  وم��رون��ة 

الدفاع. ومثل ال�عب  الظهري االأمي��ن وقلب 

عبد اهلل ن�سيب منتخب االأردن يف بطولة كاأ�س 

العرب االأخرية التي اأقيمت بدولة قطر و�سارك 

املجموعات  ب��دور  مباريات   3 يف  الن�سامى  مع 

�سارك  ثم  وفل�سطن،  واملغرب  ال�سعودية  اأم��ام 

�سد م�سر يف الدور ربع النهائي. جدير بالذكر 

اأن عبد اهلل ن�سيب �سبق اأن مثل اأندية ذات را�س 

والرمثا والوحدات، يف االأردن.
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11

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

وزارة  يف  ال�سركات  عام  مراقب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�سنة 

ال�سناعة والتجارة

�سجل  لدينا يف  م�سجلة  ذ.م.م  التنجيد   لفن  البهار  �سركة  باأن 

 )35928( الرقم  حتت  امل��ح��دودة/  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات 

بتاريخ )2014/3/4( 

املحدودة  امل�س�ؤولية  ذات  ال�سركات  �سجل  من  �سطبها  تقرر  قد 

بتاريخ )2022/1/6(

مراقب عام ال�سركات

د. وائل علي العرم�طي
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اطاللة الخصاونة.. 
ماذا بعدها؟

القول الفصل

يف اإط��ال��ة ج��دي��دة ل��ه ���ص��ارع رئ��ي�����س ال����وزراء ال��دك��ت��ور ب�����ص��ر اخل�����ص��اون��ة 

للحديث عن جوانب عديدة من اخلطط التي تعتزم احلكومة اجنازها على 

تطبيقها  له  قدر  لو  خطط  وهي  وال�صحية،  واالقت�صادية  االإداري��ة  ال�صعد 

يعاين  ال��ذي  االقت�صادي  التعايف  م�صروع  على  اأق��دام��ن��ا  اأوىل  �صن�صع  فاإننا 

بفعل غياب امل�صاريع االنتاجية من جانب، وتداعيات اأزمة كورونا من جانب 

اآخر.

اخل�صاونة قدم م�صروع جديد يف طرحه، وحتدث عن تفا�صيل مل يتطرق 

ت�����ص��اوؤالت  م��دار  ت��زال  ك��ان��ت وم��ا  وال��ت��ي  امل��ت��ع��رة،  اإل��ي��ه��ا م��ن قبل كامل�صاريع 

عديدة مل جند عليها اإجابة اأبرزها، كيف تعرت، وما هي االأ�صباب وملاذا مل 

احيائها. اإعادة  يعيق عملية  ومن  اليوم،  للحل حتى  جتد طريقا 

اإىل جانب اأنه كان من املهم جدا اعادة هيكلة الر�صوم اجلمركية ملا لذلك 

هاما  داف��ع��ا  وتعترب  اململكة،  يف  التجارية  احل��رك��ة  على  كبرية  ت��اأث��ريات  م��ن 

ملا  اأ�صا�صية  اأي�صا كلبنة  اإليها  اأن ينظر  االأردين، وهي خطوة يجب  لالقت�صاد 

ال�صلع،  على  املفرو�صة  ال�صرائب  من  اأخ��رى  اأن��واع  خف�ض  من  �صواء  بعدها 

ح��ي��ث م��ن ���ص��اأن ذل��ك ت��وف��ري ���ص��ي��ول��ة ن��ق��دي��ة ب��ي��د ال��ن��ا���ض وب��ال��ت��ايل تتعاظم 

خزينة  على  �صتدر  جديدة  مالية  مدخالت  اأن  يعني  ما  ال�صرائية،  احلركة 

التي تعاين من عجز مزمن. الدولة 

ان�صائها  حال  يف  ي�صاهم  االإداري��ة  املدينة  فكرة  عن  احلديث  جتدد  اأن  كما 

ال��ذي  ال��ره��ل  ع��امل��ي��ة، يف حم��ارب��ة  اأ���ص�����ض وم��ن��ه��ج وم��ع��اي��ري  وتطبيقها وف��ق 

يف  البلد  اأ���ص��اب��ت  التي  والبريوقراطية  االأردين،  ال��ع��ام  القطاع  اإل��ي��ه  و�صل 

وقدموا  االجت��اه  ه��ذا  يف  كبرية  اأ�صواطا  قطعوا  دول  من  حولنا  فيما  مقتل 

اجنازا. واأكر  اأ�صهل  حياتها  باتت  التي  ل�صعوبهم  ح�صارية  روؤية 

جاللة  عليه  اأك��د  ال��ذي  ال��زراع��ي،  اجلانب  هو  عليه  الركيز  اأود  ما  لكن 

امل��ل��ك يف اأك���ر م��ن م��ن��ا���ص��ب��ة داع��ي��ا االه��ت��م��ام ب��ه وا���ص��ت��خ��دام ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

االأردين،  الغذائي  االأم��ن  على  بالغ  اأث��ر  م��ن  ل��ه  مل��ا  القطاع  ه��ذا  يف  احلديثة 

واأن  ب��د  ال  ل��ذا  االق��ت�����ص��ادي،  ال��ن��م��و  ع��ل��ى  وب��ال��ت��ايل  وال��ت�����ص��دي��ر،  والت�صغيل، 

اأدوات  االأردن  المتالك  نظرا  االجت��اه،  ه��ذا  يف  طاقتها  كل  احلكومة  تعطي 

التي  امل�صاحبة له ال تقارن يف تلك  التحديات  كافية للم�صي به قدما، حيث 

املثال. �صبيل  على  ال�صناعي  القطاع  يواجهها 

ال��روؤ���ص��اء وخططهم  مل���وؤمت���رات  ا���ص��ت��م��ع��وا  ط��امل��وا  االأردن���ي���ون  اأن  ���ص��ك  ال 

ن�صمع  رنانة  �صعارات  يقدمون  دوما  وكانوا  وا�صراتيجياتهم،  وم�صاريعهم 

ي�صعى  اأن  الوزراء  لرئي�ض  بد  لذا فال  الواقع،  اأر�ض  نراها على  اأ�صواتها وال 

دوم��ا  وي��وؤم��ن��ون  عاطفيون  ف��االأردن��ي��ون  فعله،  ي�صتطيع  م��ا  لتطبيق  ج��اه��دا 

بالكالم. ال  باملنجز 

اليوم، هو يوم االجناز، وال بد واأن يكون رئي�ض الوزراء وفريقه احلكومي 

العمل  الو�صع االقت�صادي يف خطر، وال ينقذنا �صوى  اأن  اأدركوا  قد 

واالجتهاد. والعطاء 

الجغبير حسين 

االنباط-وكاالت

امللعونة  ال�صفينة  حطام  على  م�صتك�صفان  عر 

»غ��ري��ف��ن« ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح����دة م��ن اأك����ر االأل��غ��از 

اختفت  والتي  املتحدة  الواليات  يف  �صهرة  البحرية 

منذ رحلتها االأوىل قبل 343 عاما.

ال�صفينة »غريفن« بناها الفرن�صي ريني روبرت 

ك��اف��ال��ي��ي ب���ه���دف اإي����ج����اد ط���ري���ق ع���رب ال��ب��ح��ريات 

اإىل ال�صني  ال�صمالية للو�صول  اأمريكا  العظمى يف 

من  ثمينة  �صحنة  حملها  اأث��ن��اء  ول��ك��ن  وال��ي��اب��ان. 

نبيا من  ب��اأن  تفيد  �صائعات  و�صط  اختفت،  ال��ف��راء، 

قبيلة اإيروكوا االأ�صلية قد لعنها.

وا�صع  نطاق  على  اعتبارها  مت  اختفائها،  ومنذ 

»ال���ك���اأ����ض امل��ق��د���ص��ة« ل�����ص��ي��ادي ح���ط���ام ال�����ص��ف��ن يف 

البحريات العظمى.

م��ف��ق��ودة يف  �صفينة  اأول  ه��ذه  تعترب  م��ا  وغ��ال��ب��ا 

منطقة البحريات العظمى، ومل يعرف عنها �صوى 

ليربت  وكاثي  �صتيفي  ال�صيادان  ب��داأ  حتى  القليل، 

بحثهما عنها.

وادع����ى ال�����ص��ي��د وال�����ص��ي��دة ل��ي��ربت اأن »غ��ري��ف��ن« 

تطابق احلطام الذي مت العثور عليه يف عام 2018 

مي�صيغان.  بحرية  يف  بوفرتي  جزيرة  من  بالقرب 

وزعما اأن القو�ض الذي مت اكت�صافه على بعد اأميال 

قليلة يف عام 2001، هو جزء اآخر من ال�صفينة.

وق������ال ال�����ص��ي��د ل����ي����ربت: »ه����ن����اك ال���ع���دي���د م��ن 

ال��ن��ظ��ري��ات ح����ول م���ا ح����دث ل��غ��ري��ف��ن. ق����ال االأب 

عنيفة.  عا�صفة  يف  ���ص��اع��ت  اإن��ه��ا  هينيبني  ل��وي�����ض 

ويقول البع�ض اإن الهنود احلمر االأ�صليني �صعدوا 

ال��ن��ار  اأ���ص��ع��ل��وا  ث��م  ال��ط��اق��م،  وق��ت��ل��وا  ال�صفينة  اإىل 

الي�صوعيني  اأن  ال��ك��ث��ريون  وي��ع��ت��ق��د  ال�����ص��ف��ي��ن��ة.  يف 

م�صوؤولون عن اختفاء ال�صفينة«.

االأ�صليني  الهنود  ال�صكان  اإن  االأ�صطورة  وتقول 

نبي  ميتيوميك،  اأخ���رب  اأن  ب��ع��د  ال�صفينة،  ل��ع��ن��وا 

لعنة  كانت  ال�صفينة  اأن  �صال  ال  القبطان  اإي��روك��وا، 

و�صتغرق يف املياه العميقة.

�صفينة  اأ�صبحت  »غريفن«  ال�صفينة  اإن  قيل  ثم 

اأ����ص���ب���اح، ح��ي��ث ���ُص��م��ع ال��ط��اق��م ع��ل��ى م���ا ي��ب��دو وه��م 

يهتفون وهي تبحر بني ال�صحب يف اأم�صيات مقمرة. 

كانت  العا�صفة  اأن  اإىل  احل��ط��ام  ي�صري  ذل���ك،  وم��ع 

النظرية االأكر جدوى.

االنباط- نعمت اخلورة

بالذكرى  الثالثاء  غدا  املغربية  اململكة  حتتفل 

املطالبة  وثيقة  لتقدمي   )78( وال�صبعني  الثامنه 

املغربي  ال�صفري  قال  املنا�صبة،  وبهذه  باال�صتقبال. 

احلكومة  ب��ا���ص��م  ال��ر���ص��م��ي  وال��ن��اط��ق  االردن  ل���دى 

مقابلة  يف  النا�صري  خالد  حممد  �صيدي  �صابقا   

مع »االأن��ب��اط« ان ه��ذا احل��دث ي�صكل نقطة حتول 

اجل  من  املغربي  الوطني  الكفاح  ملحمة  يف  هامة 

اال�صتعمار  واال�صتقالل عن  احل�صول على احلرية 

الفرن�صي وحتقيق ال�صيادة الوطنية برعاية املغفور 

له امللك حممد اخلام�ض .

يحتفل  املغربي  ال�صعب  ان  النا�صري،  وا���ص��اف 

كل عام بذكرى تقدمي وثيقة املطالبة باال�صتقالل 

ي��ن��اي��ر   11 ال��ف��رن�����ص��ي��ة يف  ���ص��ل��ط��ات احل��م��اي��ة  اىل 

تاريخه  عرب  وقف  املغرب  ان  اىل  م�صريا   ،1944
الذي  اال�صتعمار  مواجهة  يف  وا�صرار  بعزم  العريق 

ق�صم البالد اىل مناطق نفوذ توزعت بني احلماية 

ال��ف��رن�����ص��ي��ة ب��و���ص��ط امل���غ���رب واحل��م��اي��ة اال���ص��ب��ان��ي��ة 

بال�صمال، فيما خ�صعت  منطقة طنجة لنظام دويل 

مما جعل مهمة التحرير الوطني �صعبة .

ل��ه امللك  امل��غ��ف��ور  اإث���ر نفي  ان��ه على  واأ���ص��ار اىل 

حممد اخلام�ض اىل جزيرة مدغ�صقر عام 1953 

امللك  ب�ثورة  �صميت«  اعقب ذلك من تظاهرات  وما 

وال�����ص��ع��ب«، وال��ت��ي ع��م��ت امل����دن امل��غ��رب��ي��ة ا���ص��ط��رت 

يف  بلده  اىل  ال�صرعي  ال�صلطان  ارج��اع  اىل  فرن�صا 

اال�صتعماري  العهد  نهاية  عن  ليعلن   1955 عام 

وبداية ا�صتقالل املغرب. 

كل  بتنمية  والنهو�ض  البناء  م�صرية  ان  وق��ال، 

والر�صيدة  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  حت��ت  اململكة  ج��ه��ات 

تقدمي  روح  بنف�ض  ال�صاد�ض  حممد  امللك  جلاللة 

اجلنوبية  االقاليم  يف  وخا�صة  اال�صتقالل  وثيقة 

ال��ت��ي ت�����ص��ه��د ان��ت�����ص��ارات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة  ودب��ل��وم��ا���ص��ي��ة 

اإفريقية  24 دولة  افتتاح  وتقدم تنموي متثلت يف 

وعربية وامريكية قن�صليات عامة مبدينتي العيون 

والداخله يف ال�صحراء املغربية .

قال  املغربية،  االردنية  بالعالقات  يتعلق  وفيما 

تعود  وامل��غ��رب  االردن  ب��ني  العالقات  ان  النا�صري 

اىل منت�صف القرن املا�صي، وهي عالقات تاريخية 

قوية من طرف املغفور لهما جاللة امللك احل�صني 

ه��ذه  ان  ال���ث���اين، م�صيفا  امل��ل��ك احل�����ص��ن  وج��الل��ة 

يف  املتميزة  امل�صاركة  ج�صدتها  التاريخية  العالقة 

 41 1975 بوفد هام �صم  امل�صرية اخل�صراء عام 

�صخ�صية رفيعه امل�صتوى .

ق���وي���ة يف  ا���ص��ت��م��رت  ال���ع���الق���ات  وا�����ص����ار اىل ان 

املجاالت كافة وتت�صم بوحدة الهدف وتعد امنوذجا 

امل��واق��ف جت��اه ق�صايا  ووح��دة  التن�صيق  يحتذى يف 

تقوية  على  وح��ر���ض  واه��ت��م��ام  ع��ام  ب�صكل  املنطقة 

العالقات من قبل قيادتي البلدين .

ال����دول  م���ن  االردن  ان  ال���ن���ا����ص���ري،  وا�����ص����اف 

العربي  العمل  منظومة  يف  وامل��ح��وري��ة  الرئي�صية 

بال�صيا�صات  م�صيدا  االقليمية  واملنظومة  امل�صرك 

ال���ث���اين ودوره  امل��ل��ك ع��ب��د اهلل  احل��ك��ي��م��ة جل��الل��ة 

م�صرية  ودع��م  العربي  الت�صامن  تعزيز  يف  الكبري 

العمل العربي  امل�صرك  .

ال��داع��م  امل���غ���رب مب��وق��ف االردن  واك����د اع���ت���زاز 

ال��دوام لق�صية ال�صحراء املغربية مبا يحفظ  على 

ال���وح���دة ال��راب��ي��ة ل��ل��م��غ��رب وف���ق م���ب���ادرة احل��ك��م 

الدولية  واملرجعيات  امل��غ��رب  اطلقها  التي  ال��ذات��ي 

وقرارات جمل�ض االمن ذات ال�صلة .

وح���ول ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ا���ص��ار 

االتفاقيات  م��ن  ع��دد  وج���ود  اىل  ال��ن��ا���ص��ري  ال�صفري 

 115 ع��ن  تزيد  و  البلدين  ب��ني  التفاهم  وم��ذك��رات 

اتفاقية تغطي كافة املجاالت ال�صيا�صية واالقت�صادية 

ال��ث��ق��اف��ي��ة  وال�����ص��ح��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، ا����ص���اف���ة اىل 

الريا�صة  وامل��ع��ادن،  الطاقة  وال�صياحية،  واالعالمية 

وامل��غ��رب  االردن  ان  م�����ص��ريا  ال��ع�����ص��ك��ري،   وال���ت���ع���اون 

جتمعهم �صراكة ا�صراتيجية متعددة اجلوانب ت�صمل 

اإقامة م�صاريع ملمو�صة يف جماالت حمددة كالطاقة 

امل��ت��ج��ددة وال���زراع���ه وال�����ص��ي��اح��ة، اإ���ص��اف��ة اىل ت��ب��ادل 

التخ�ص�صات  املهني يف  التاأهيل  اخل��ربات يف جم��االت 

الغذائية  وال�صناعات  ال�صياحة  بقطاعات  املرتبطة 

والبناء واال�صغال العامة واإدارة املوارد .

وق������ال ال���ن���ا����ص���ري، ان ال���ع���م���ل م���ت���وا����ص���ل ب��ني 

ال��ط��رف��ني ل��دع��م وت��ط��وي��ر امل���ج���االت االق��ت�����ص��ادي��ة 

ومعاجلة اية �صعوبات تواجه حركة ان�صياب التجارة 

وامل�صتوردين من  التجار وامل�صدرين  وت�صهيل عمل 

واىل املغرب .

و�����ص����دد ع���ل���ى �����ص����رورة ال���رك���ي���ز ع���ل���ى ت��ع��زي��ز 

ال��ع��الق��ات يف ج��ان��ب��ه��ا االق��ت�����ص��ادي يف ظ���ل وج���ود 

ان  الفتا  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  كبرية  ا�صتثمارية  فر�ض 

املهنية  واملجموعة  امل��غ��رب  مل��ق��اوالت  ال��ع��ام  االحت���اد 

 2020 ي��ن��اي��ر ع���ام   13 ن��ظ��م يف  امل���غ���رب  ل��ب��ن��وك 

بعمان منتدى اال�صتثمار املغربي االردين مب�صاركة 

باملغرب  القطاع اخلا�ض  20 ممثال عن  ما يقارب 

االأردنيني وغرفة �صناعة عمان  وجمعية  االعمال 

وجمعية البنوك االردنية .

عام  بلغ  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ان حجم  اىل  ولفت 

مليون دينار اردين.  64 حوايل   2020
وع���ن ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ق���ال ان 

منت�صف  منذ  ب���داأ  البلدين  ب��ني  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون 

العالقات  تعزيز  يف  ج��دا  مهم  وب���دور  ال�صبعينات 

الثنائية خا�صة بني ال�صعبني ال�صقيقني والتعريف 

واحد منهما حيث تخرج من  بح�صارة وثقافة كل 

يتبووؤن  الطلبة  م��ن  كبري  ع��دد  البلدين  جامعات 

�صلة  بقيت  بلدهم  يف  ومهمة  عليا  منا�صب  اليوم 

و�صل تخدم ال�صعبني .

االردنيني وهم يدخلون  ان  النا�صري اىل  ونوه 

امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ت��اأ���ص��ي�����ض دول��ت��ه��م ي��وا���ص��ل��ون 

التي  والتحديث  واالجن��از  والتنمية  البناء  م�صرية 

ابن احل�صني  الثاين  اهلل  امللك عبد  يقودها جاللة 

لتحقيق خمتلف الطموحات واالهداف التي ترتقي 

ب��ال��وط��ن وامل���واط���ن رغ���م م���ا ت��ع��رف��ه امل��ن��ط��ق��ة من 

ازمات وما يواجهها من حتديات الميانهم العميق 

فر�ض  اىل  التحديات  ه��ذه  حتويل  على  بقدرتهم 

ميكن ا�صتغاللها وامل�صي قدما نحو م�صتقبل اف�صل 

ولي�ض ذلك على ال�صعب االردين بعزيز .

كما ا�صار انه وجد يف االردن خالل اقامته قلوب 

وابواب مفتوحة و�صعب حمب للمغرب. 

ال�صعي  يف  واالردن  امل��غ��رب  ب���دور  يتعلق  وفيما 

الفل�صطينية،  للق�صية  و�صامل  ع��ادل  ح��ل  الي��ج��اد 

ج���دد ال��ن��ا���ص��ري   ال��ت��اك��ي��د ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��و���ص��اي��ة  

وامل�صيحية  اال�صالمية  املقد�صات  على  الها�صمية 

املغرب  ان   اىل  ال��وق��ت  ذات  ال��ق��د���ض، م�صريا يف  يف 

ال��ق�����ص��ي��ة  خل���دم���ة  ه����ام  ب�����دور  ي���ق���وم���ان  واالردن 

ال�����ص��اد���ض  حم��م��د  امل��ل��ك  ج��ه��ة  ف��م��ن  الفل�صطينية، 

اخ��رى جاللة  القد�ض ومن جهة  هو رئي�ض  جلنة 

املقد�صات  على  الو�صي  ه��و  ال��ث��اين  اهلل  عبد  امل��ل��ك 

اال�صالمية وامل�صيحية يف القد�ض .

اىل  حتتل  الفل�صطينية  الق�صية  ان  واأ����ص���اف، 

ال�صدارة  مركز  املغربية  ال�صحراء  ق�صية  جانب 

بقيادة  املغرب  مواقف  وان  اخلارجية   ال�صيا�صة  يف 

ج��الل��ة امل��ل��ك حم��م��د ال�����ص��اد���ض ث��اب��ت��ه ووا���ص��ح��ة 

االإ���ص��رائ��ي��ل��ي  الفل�صطيني  ال�����ص��راع  ح��ل  ب�����ص��رورة 

الفل�صطيني  ال�صعب  ط��م��وح��ات  تلبية  خ��الل��ة  م��ن 

امل�صتقلة  دول��ت��ه  اق��ام��ة  يف  واب��رزه��ا حقه  وتطلعاته 

 1967 ح��زي��ران   ٤ خ��ط��وط  على  للحياة  القابلة 

وعا�صمتها القد�ض ال�صرقية .

وا�صار اىل ان املغرب بقيادة امللك حممد ال�صاد�ض 

الق�صية  ب��ح��م��ل  وات�����ص��االت��ه��ا  ج��ه��وده��ا  ت��وا���ص��ل 

ايجاد  و�صمان  الدولية  املحافل  اىل  الفل�صطينية 

حل عادل لها كما ان املغرب تعمل على تثبيت �صمود 

امل�صاعدات  تقدمي  خ��الل  من  الفل�صطيني  ال�صعب 

او عرب  الثنائي  امل�صتوى  على  �صواء  لهم  االن�صانية 

امليداين  ال���ذراع  ال�صريف  القد�ض  م��ال  بيت  وك��ال��ة 

للجنة القد�ض التابعة ملنظمة التعاون اال�صالمي 

العثور على حطام السفينة »الملعونة« بمنطقة البحيرات العظمى

الناصري : الحدث نقطة تحول بملحمة الكفاح الوطني  للحصول على االستقالل

المغرب تحتفل بالذكرى )78( لتقديم وثيقة المطالبة 
باالستقالل من االستعمار الفرنسي

      

االنباط- وكاالت

اأن��ه  األ��ي��ك ب��ال��دوي��ن  اأك���د املمثل االأم��ريك��ي 

ي���ب���دي ت���ع���اون���ه يف ال��ت��ح��ق��ي��ق مب��ق��ت��ل اإح����دى 

فيلم  ت�صوير  م��وق��ع  يف  العمل  ف��ري��ق  اأع�����ص��اء 

»را����ص���ت«، وذل���ك ب��ع��د ن��ح��و ���ص��ه��ر م��ن اإع��ط��اء 

االإذن لل�صرطة مب�صادرة هاتفه املحمول.

وق���ال امل��م��ث��ل يف م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ُن�����ص��ر على 

اإن�صتغرام: »اأي تلميح باأنني ال اأمتثل للطلبات 

واالأوامر اأو ملذكرات امل�صادرة املتعلقة بهاتفي، 

ال تعدو كونها هراء وكذباً«.

اأن ال�صلطات يف والية نيو مك�صيكو  واأو�صح 

تعمل  املا�صي،  اأكتوبر  يف  املاأ�صاة  وقعت  حيث 

ن��ي��وي��ورك  والي���ة  يف  ن��ظ��ريت��ه��ا  م��ع  بالتن�صيق 

الهاتف  م�صادرة  اإج���راءات  واأن  ي�صكن،  حيث 

ت�صتغرق وقتاً طوياًل.

بن�صبة  �صنلتزم  »بالطبع،  املمثل:  واأ���ص��اف 

ذل��ك. نحن موافقون متاماً  لكل  املئة  األ��ف يف 

على ذلك«.

يف  بالتحقيق  املكلفون  ال�صرطيون  وح�صل 

16 دي�صمرب املا�صي على اإذن مب�صادرة الهاتف 

املنخف�ض  »ال��و���ص��رن«  ف��ي��ل��م  ل��ب��ط��ل  اجل����ّوال 

املوازنة »را�صت« ومنتجه املمثل األيك بالدوين 

الذي انطلقت الر�صا�صة القاتلة من م�صد�ض 

كان يتمرن على ا�صتخدامه يف اأحد امل�صاهد.

م�صاهد  اأح���د  على  يتمرن  ب��ال��دوي��ن  وك���ان 

هات�صينز  هالينا  الت�صوير  مديرة  مع  الفيلم 

يف  الفائت  اأكتوبر   21 يف  املاأ�صاة  وقعت  عندما 

مزرعة يف �صانتا فيه يف والية نيو مك�صيكو.

زن��اد  اأن���ه مل ي�صغط ع��ل��ى  ب��ال��دوي��ن  واأك����د 

بل كل  الناري،  العيار  اأن ينطلق  امل�صد�ض قبل 

وق���ال يف مقابلة  امل��ط��رق��ة.  ق��دح  ه��و  م��ا فعله 

الذخرية  اإنه ال يعرف طريقة و�صول  متلفزة 

»داخ��ل  ووج��وده��ا  الت�صوير  موقع  اإىل  احلية 

امل�صد�ض« نف�صه الذي قيل له اإنه غري موؤٍذ.

واأو����ص���ح���ت م���ذك���رة م�������ص���ادرة ال��ه��ات��ف اأن 

تتعلق  اأدل���ة«  يت�صمن  »رمب���ا  ب��ال��دوي��ن  ه��ات��ف 

ب��ه��ذه ال��ق�����ص��ي��ة، وم��ن��ه��ا م��ث��اًل ر���ص��ائ��ل تتعلق 

ب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل االإن���ت���اج���ي���ة ل��ل��ف��ي��ل��م ق���د ي��ك��ون 

تبادلها عرب الربيد االإلكروين.

احل���ادث،  يف  التحقيق  ال�����ص��رط��ة  وت��وا���ص��ل 

�صخ�ض،  اأي  توقيف  اإىل  االآن  حتى  تبادر  ومل 

ل��ك��ن م���ن غ���ري امل�����ص��ت��ب��ع��د اأن ي��وج��ه ال��ق�����ص��اء 

ت��ه��م��اً يف ح���ال ت��و���ص��ل ال��ت��ح��ق��ي��ق اإىل حت��دي��د 

العام  املدعي  مكتب  اأف��اد  ما  على  امل�صوؤوليات، 

يف �صانتا فيه.

و���ص��دد ب��ال��دوي��ن يف م��ق��اب��ل��ة اأج��رت��ه��ا معه 

وعر�صتها  االأمريكية  �صي«  بي.  »اإي��ه.  حمطة 

يف 2 دي�صمرب املا�صي على اأنه ال ي�صعر بالذنب 

وال حتى باأنه »م�صوؤول« عن مقتل هات�صينز.

الفيديو  مقطع  يف  ب��ال��دوي��ن  األ��ي��ك  و���ص��دد 

»اأف�صل  اأن  ال�صبت على  اإن�صتغرام  املن�صور على 

ال��وح��ي��دة لتكرمي  ال��ط��ري��ق��ة  ب��ل  ط��ري��ق��ة، ال 

ه��ال��ي��ن��ا ه��ات�����ص��ي��ن��ز، ه��ي اك��ت�����ص��اف احل��ق��ي��ق��ة«. 

واأ�صاف: »هذا ما اأعمل عليه، وما اأ�صر عليه، 

وما اأطالب به«.

بالديون: التلميح بعدم تعاوني مع التحقيق بمقتل المصورة »هراء«

ملتقى للفن التشكيلي في جاليري 
إطاللة اللويبدة

  االنباط-عمان 

»ملتقى  يف  �صاركوا  �صباب  فنانون  ق��ال 

»جالريي  نظمه  ال��ذي  الت�صكيلي«،  الفن 

اإطاللة اللويبدة«، ام�ض االحد اإن امل�صاركة 

ت�صقل  التدريبية  والور�صات  امللتقيات  يف 

مهارتهم وت�صيف لهم خربات جديدة.

   وق��ال��ت ال��ف��ن��ان��ة ن��ادي��ا اخل��ط��ي��ب، ان 

ي���وم���ني، منحها  ا���ص��ت��م��ر  ال�����ذي  امل��ل��ت��ق��ى 

ت�صاركهم  ب��زم��الئ��ه��ا  ل��الل��ت��ق��اء  م�����ص��اح��ة 

اخلربات واملهارات، من خالل وجود ناظم 

منذ  اللوحة  تطور  مراحل  يتابع  وموجه 

الفنان  اأك��د  فيما  للري�صة،  االأوىل  اللم�صة 

اإق����ام����ة م��ل��ت��ق��ي��ات  ج���م���ال ع��ق��ل اأن ف���ك���رة 

الفنان،  ق��درات  من  تعزز  الت�صكيلي  الفن 

وت�صهم يف اإيجاد ف�صاءات لتبادل اخلربات 

واالإطالع على جتارب الزمالء الفنانني.

واأو����ص���ح���ت ال��ف��ن��ان��ة زه����ر خ���ال���د، اأن 

واأج�����واء  م�����ص��رك��ة  م�����ص��اح��ات  تخ�صي�ض 

ت�صاعد  االإبداعية،  االأفكار  لتنفيذ  مهيئة 

على اإذكاء روح االإبداع لدى الفنان وت�صهم 

يف تركيزه على تطويع اخليال فيما ير�صم. 

 وق������ال م���وؤ����ص�������ض »ج����ال����ريي اإط���الل���ة 

ال����ل����وي����ب����دة« ال����ف����ن����ان ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي ك��م��ال 

اأبوحالوة، اإنه ي�صعى ملنح الفنانني ال�صباب 

فر�صة لقاء من �صبقوهم يف التجربة، مبينا 

يحتاجون  حقيقيني  م��وه��وب��ني  ه��ن��اك  ان 

ف��ر���ص��ة الإظ���ه���ار اإم��ك��ان��ات��ه��م، واجل��ال��ريي 

يتيح  تعزيز قدراتهم عرب االحتكاك الفني 

بينهم وبني الفنانني الكبار.

االأم���ي���ة  اإىل حم����و  امل���ل���ت���ق���ى  وي�������ص���ع���ى 

ال��ب�����ص��ري��ة، م���ن خ���الل ف��ت��ح امل���ج���ال اأم���ام 

قدراتهم  اكت�صاف  يف  ي��رغ��ب��ون  اأ���ص��خ��ا���ض 

ل��ك��ن��ه��م ي���خ���ج���ل���ون م����ن ال���ت���ع���ب���ري ع��ن��ه��ا، 

مو�صحا ان »ن�صاطاتنا ال تقف عند اإقامة 

�صاأنها  م��ن  اأف��ك��اراً  ننفذ  فنحن  امللتقيات، 

جذب اأ�صخا�ض يرغبون مبمار�صة الر�صم، 

لكنهم يخ�صون التجربة، وامللتقى مينحهم 

منحهم  عرب  اأنف�صهم،  الإكت�صاف  الفر�صة 

االأب��ي�����ض  امل�صطح  م��ع  للتعامل  ال��ف��ر���ص��ة 

واللون يف ت�صاركية بتناغم عال.

الذين  املبتكرين  »اأن  اأب��و ح��الوة  واك��د 

ي���وا����ص���ل���ون ال���ع���م���ل م����ن اأج�������ل حت�����ص��ني 

اأن���ف�������ص���ه���م، ي���ح���ب���ون ع��م��ل��ه��م وي���وؤم���ن���ون 

الع�صف  واأن�����ص��ط��ة  ال�����ص��ح��ي��ة  ب��امل��ن��اق�����ص��ة 

ال��ذه��ن��ي، وت��ق��دمي ح��ل��ول اإب��داع��ي��ة عالية 

ح����دود  امل����ح����دد ويف  ال����وق����ت  اجل��������ودة يف 

امليزانية، وم�صاعدة الفنانني ودعم العقلية 

االإبداعية باأفكار خمتلفة«.

وقالت موؤ�ص�صة »جالريي بقاء للثقافة 

والفنون« الفنانة الت�صكيلية ن�صرين �صبح، 

الفن  ملتقيات  اإقامة  ا�صتمرار  تدعم  انها 

التبادل  ف��ك��رة  ت��اأك��ي��د  ب��اب  م��ن  الت�صكيلي 

»الفنان  ان  املوجودين، مبينة  الثقايف بني 

ع����ادة ي��ر���ص��م جت��رب��ت��ه م���ع ن��ف�����ص��ه، ون��ح��ن 

مكتمل  الفنان  بني  احلاجز  لك�صر  ن�صعى 

اخلربة ونظريه املبتدئ«.

وا�صافت ان االأعمال املكتملة يف امللتقى 

من  الح��ق��اً  اجلمهور  اأم���ام  عر�صها  �صيتم 

�صي�صهم  ع�����ام،  ت�����ص��ك��ي��ل��ي  م��ع��ر���ض  خ����الل 

يف زي�����ادة ث��ق��اف��ة ال��ف��ن��ان امل���وه���وب ال���ذي 

�صتعر�ض اأعماله.

و����ص���ارك يف امل��ل��ت��ق��ى اي�����ص��ا ال��ف��ن��ان��ون: 

اأحمد تركي، حممد �صبح، زيد اأبوعي�صى، 

دال���ي���ا اأب��وه��ن��ط�����ض، ف���ات���ن ال�������داود، ليلى 

احلاجبي، راما االأقرط.

اللويبدة«  اإط��الل��ة  »ج��ال��ريي  اأن  يذكر 

ورائ��دة  اآم��ن��ة  كم�صاحة   2013 ع��ام  تاأ�ص�ض 

ال�����ص��وء  ت�صليط  ب��ه��دف  امل��ع��ا���ص��ر،  ل��ل��ف��ن 

اجلميلة  الفنون  خ��الل  من  ال�صباب  على 

واالإب��داع��ي��ة  الفنية  واأف��ك��اره��م  واأعمالهم 

ويعر�ض  وال�صعر،  واملو�صيقى  الفنون  يف 

االأردن  م���ن  ف��ن��ان��ني  اأع����م����ال  اجل����ال����ريي 

والعامل.

* العالقات بين االردن والمغرب تاريخية وتعود الى منتصف القرن الماضي
* االردنيون وهم يدخلون المئوية الثانية على تأسيس دولتهم

   يواصلون مسيرة البناء واالنجاز.
* حجم التبادل التجاري بين االردن والمغرب عام 2020  64 مليون دينار


