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جاللته يلتقي ممثالت عن القطاع النسائي

الملك يؤكد دور المرأة 
في التحديث السياسي

االنباط-وكاالت

فل�سطيني  �سفري  تعيني  ق�سية  ت��زال  ال 

اإي��ران، حتظى بحالة من اجلدل  جديد يف 

ال���ك���ب���رية وامل���ت�������س���اع���دة داخ�������ل ال�����س��اح��ة 

الفل�سطينية، ملا اعتربه الكثري باأنه جتاوز 

ل��ل��ق��ان��ون وا���س��ت��خ��ف��اف ب��ال��ع��ق��ول ب��ع��د اأن 

الفل�سطينية يف اخلارج  ال�سفارات  اأ�سبحت 

ملكية خا�سة.

فيها  ُن�سرت  التي  االأوىل  اللحظة  ومنذ 

اليمني  ال���زواوي،  �سالم  اأداء  واأخ��ب��ار  �سور 

عبا�س،  حم��م��ود  الرئي�س  اأم���ام  القانونية 

ك�����س��ف��رية ل��ف��ل�����س��ط��ني ل����دى اإي�������ران، خ��ل��ف��اً 

لنحو  نف�سه  املن�سب  �سغل  ال��ذي  ل��وال��ده��ا 

التوا�سل  م��واق��ع  ا�ستعلت  حتى  ع��ام��اً،   40

توجيه  يف  االإخ��ب��اري��ة  وامل��واق��ع  االجتماعي 

والرئي�س،  ال�سلطة  نحو  االنتقادات  �سهام 

و�سط اتهامات لعبا�س بو�سع قانون خا�س 

ي���ورث  اأو  اأن م���ن ح���ق االب�����ن  ي��ن�����س ع��ل��ى 

من�سب اأبوه

اأم��ام  القانونية  اليمني  ال����زواوي  واأدت 

لدى  لفل�سطني  �سفرية  ع��ب��ا���س،  الرئي�س 

اإي�������ران، وذل�����ك يف م��ق��ر اإق���ام���ة ع��ب��ا���س يف 

العا�سمة االأردنية عمان، بح�سور م�ست�سار 

الرئي�س.

التفا�صيل �ص »9«

سفيرة إيران الجديدة ُتشعل غضب الفلسطينيين وسهام 
االنتقادات توجه للرئيس عباس

مخطط إسرائيلي النتزاع صالحيات 
األوقاف باألقصى

النخبة .. فروقات اسعار االدوية بين األردن 
والدول األخرى

االأنباط – مرمي القا�صم 

جل�سته  يف   elite  - النخبة  ملتقى  ط��رح   

اأ�سعار  ارت��ف��اع   ، اأخ���ريا  ال��ت��ي عقدها  احل��واري��ة 

االأدوي����ة يف االأردن م��ق��ارن��ة ب��ال��دول االأخ����رى ، 

مب�ساركة عدد من املخت�سني و املهتمني .

اأن  الرحامنة  احلميد  عبد  املهند�س  ق��ال    

 ، ادوي��ة  االأردين يحاول احل�سول على  املواطن 

حمليا،  مرتفع  �سعر  وذات  �سهريا  تناولها  يتم 

من تركيا او م�سر، مبينا ان كثري من االأ�سئلة 

وج���ه���ت اإىل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ع���ن ���س��ب��ب ه��ذا 

االإرت��ف��اع غري امل��ربر، فكانت بع�س االأج��وب��ة ان  

اعلى مقارنة  ال��دول  ه��ذه  اال�ستهالك يف  ن�سبة 

، وان االدوي��ة مدعومة بن�سب  مع عدد ال�سكان 

عالية من حكوماتها.

  واأ����س���ار امل��ه��ن��د���س حم��م��ود ال��دب��ا���س اىل اأن 

اأ�سعار االأدوي��ة يف االأردن مقارنة بالدول  ارتفاع 

االأخ���رى ي��رج��ع -ب��ن��ظ��ره- الأ���س��ب��اب منها، عدم 

ت�سعري  املحلية،  ال��دوائ��ي��ة  ال�سناعات  ت�سجيع 

الدواء يحدد بناء على �سعر البيع يف بلد املن�ساأ 

البيع وتقوم  انها تطلب ما يثبت �سعر  ، بحيث 

�سعر  بت�سعري  وال��دواء  بالغذاء  احلكومة ممثلة 

البيع حمليا، ولي�س بناءا على �سعر التكلفة من 

امل�سنع وما يتبعها من تكاليف اخرى.

�سلعة  ال�����دواء  اأن  م��ل��ك��اوي  وب���ني حم��م��ود    

اأ�سا�سية.
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االنباط -�صامر نايف عبد الدامي

نعم .. العديد من القراء قد ي�ستغربون 

العنوان، ولكن هذا الواقع لدينا وما يثبت 

ذلك اأعمال وزارة البيئة على اأر�س الواقع 

؟!

البيئة،  وزارة  تغيب  اأو  تغيب  ع��ن��دم��ا 

ودوره��������ا م��ه��م�����س يف ���س��ن��اع��ة ال����ق����رارات 

البيئي،  امل�سهد  وملفات  بق�سايا  اخلا�سة 

واآراوؤه���ا  ومالحظاتها  تو�سياتها  تظل  اأو 

املغلقة  امللفات  تتجاوز  ال  ورق  على  ح��ربا 

“ال�سراكة”  مبداأ  ويبقى  االأر�سفة،  واأدراج 

م�����س��ط��ل��ح��ا ف�����س��ا���س��ا، ج���ام���دا وحم��ن��ط��ا 

وال������روؤى  اخل���ط���ط  و���س��ف��ح��ات  اأوراق  يف 

والربامج ال�سنوية، و�سعارا جميال ي�سيء 

 ، فقط  الر�سمي  االإع���الم  وق��ن��وات  و�سائل 

امل�سورين !! وال دور يذكر  وام��ام عد�سات 

ار�س  على  البيئية  امل�ساريع  تنفيذ  يف  لها 

ال���واق���ع ���س��وى االج��ت��م��اع��ات، وامل���وؤمت���رات 

وال��ل��ق��اءات يف ف��ن��ادق اخلم�سة جن��وم، دون 

نتائج ملمو�سة .
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الكعابنة االأنباط-عمر 

ق����ال امل���دي���ر ال���ع���ام ل����دائ����رة اجل���م���ارك 

العامة اللواء جالل الق�ساة ام�س االثنني، 

التعرفة  الهدف من تخفي�س وتوحيد  اإن 

اجل��م��رك��ي��ة ه���و رف����ع ال���ق���وة ال�����س��رائ��ي��ة، 

وم�����س��اع��دة امل��واط��ن��ني خ�����س��و���س��ا، يف ظل 

الركود العاملي واأجور ال�سحن العالية.

واأ�ساف الق�ساة، خالل موؤمتر �سحفي 

تهتم  اجل��م��ارك  دائ��رة  اأن  املالية،  وزارة  يف 

ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ال��ت��ه��ري��ب وال��ت��الع��ب يف 

الفواتري.
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  االنباط – �صذا حتامله 

ق���ال ال��ن��اط��ق االع���الم���ي ب��ا���س��م وزارة 

ال��ع��م��ل حم��م��د ال���زي���ود اإن ع����دد ال��ع��م��ال 

اإىل   ي�سل  عمل  ت�ساريح   على  احلا�سلني 

االث��ن��ني  ال��ي��وم  ل��غ��اي��ة  ع��ام��اًل   )310520(

متثل جن�سيات  عربية  واجنبية .

�سبب   اأن  لالنباط  حديثه  يف  واأ���س��اف 

اإىل  يعود  ال��واف��دة  العمالة  على  االعتماد 

القطاع  املهن يف  العظمى من  الغالبية  اأن 

اخل����ا�����س حم�������س���ورة ف���ق���ط ب���االردن���ي���ني 

اإ�سافة اإىل وجود حمددات عديدة لت�سغيل 

حم��ددة  مهن  ويف  االردن��ي��ة  غ��ري  العمالة 

االأردنية  غري  العمالة  ا�ستقدام  اأن  ،مبيًنا 

ي��اأت��ي ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب ب��ع�����س ال��ق��ط��اع��ات 

نظًرا لعدم اإقبال االأردنيني على هذه املهن 

كمهنة التحميل.
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االنباط-وكاالت

امل�سيحية  االإ���س��الم��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح����ذرت 

خمطط  م��ن  وامل��ق��د���س��ات  ال��ق��د���س  لن�سرة 

�سالحيات  لتقوي�س  متدحرج،  اإ�سرائيلي 

االأوق������اف االإ���س��الم��ي��ة وامل�������س ب��ال��و���س��اي��ة 

الها�سمية على امل�سجد االأق�سى املبارك

ام�س  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ه��ي��ئ��ة  وق��ال��ت 

���س��رط��ة االح��ت��الل  ع��رق��ل��ة  »اإن  االإث���ن���ني: 

االأوق��������اف  اإدارة  ل���ع���م���ل  االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 

االإ�سالمية بلغت حدا من التمادي ال ميكن 

�سالحيات  خ��ط��ري  ب�سكل  وي��ه��دد  ق��ب��ول��ه، 

ذات  اجل��ه��ة  باعتبارها  االأوق����اف  موؤ�س�سة 

وع��م��ارة  اإدارة  يف  احل�����س��ري��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

والتي  امل��ب��ارك،  االأق�سى  امل�سجد  و�سيانة 

وال�سيا�سية  القانونية  �سرعيتها  ت�ستمد 

وال��دي��ن��ي��ة م��ن ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة على 

وامل�سيحية« االإ�سالمية  املقد�سات 

الرتميم  عمليات  عرقلة  »اأن  واأ�سافت: 

التي  امل�ستمرة  واالعتداءات  امل�سجد  داخل 

االإع��م��ار  ال��ع��ام��ل��ون يف جل��ن��ة  ل��ه��ا  يتعر�س 

اإىل  اإ�سافة  االح��ت��الل،  �سرطة  جانب  م��ن 

ت�����س��اع��د م���وج���ة االق���ت���ح���ام���ات ال��ي��وم��ي��ة 

ومت��ك��ني امل�����س��ت��وط��ن��ني م��ن مم��ار���س��ة كافة 

ت�سكل  امل�سجد،  حلرمة  االنتهاكات  اأ�سكال 

م��وؤ���س��را وا���س��ح��ا وخ��ط��ريا ع��ل��ى االأه����داف 

تغيري  يف  االإ�سرائيلية  للموؤ�س�سة  املبيتة 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال��ق��ان��وين وال��دي��ن��ي 

االأق�سى. للم�سجد 
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القضاة: الركود العالمي وأجوروزارة البيئة الزراعية!!
 الشحن دفعتنا إلى تخفيض وتوحيد 

التعرفة الجمركية

الزيود : ) 310520( عامًلا حاصل 
على تصريح عمل
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وزير المالية: تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية 
على السلع هدفه تعزيز القوة الشرائية

االنباط-عمان

اأع����ل����ن وزي������ر امل���ال���ي���ة ال����دك����ت����ور حم��م��د 

تخفي�س  ق��رار  اأن  االثنني،  ام�س  الع�سع�س، 

ال��ر���س��وم اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى ال�سلع  وت��وح��ي��د 

بعد  املقبل،  االأ�سبوع  التنفيذ  حيز  �سيدخل 

�سدور عدد اجلريدة الر�سمية لهذا ال�سهر.

�سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الع�سع�س،  وق���ال 

»القرار  اإن  اليوم،  املالية،  وزارة  يف  م�سرتك 

من  اأواًل،  االأردين  امل��واط��ن  مل�سلحة  ي��اأت��ي 

خ����الل ت��ع��زي��ز ق���وت���ه ال�����س��رائ��ي��ة وت��ن�����س��ي��ط 

اإىل  م�سريا  وال�����س��ي��اح��ة«،  ال��ت��ج��ارة  قطاعي 

االإداري  االجتهاد  تقلي�س  على  ي�ساعد  اأن��ه 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  م���ا ينعك�س 

واالقت�ساد ب�سكل عام.

االل����ت����زام  ت��ك��ل��ف��ة  ت��خ��ف��ي�����س  اأن  واأك��������د 

اجل��م��رك��ي ل��ت��ق��رتب م���ن ت��ك��ال��ي��ف ال��ت��ه��رب 

����س���ي���وؤدي اإىل احل��د  ال�����س��ري��ب��ي  وال��ت��ج��ن��ب 

م���ن اأع����م����ال ال��ت��ه��ري��ب وت��ن��ظ��ي��م ال�����س��وق، 

معادلة  اإلغاء  ق��ررت  ال���وزارة  اأن  اإىل  م�سريا 

االإداري���ة  االأع��ب��اء  تخفيف  بهدف  الت�سنيع 

التعرفة  وبح�سب  االأردن��ي��ة.  ال�سناعة  على 

با�ستثناء  امل���واد  جميع  �ستخ�سع  اجل��دي��دة، 

ال�����س��ن��اع��ة االأردن���ي���ة يف  ال��ت��ي تنتجها  ت��ل��ك 

ك���ل م���ن ق��ط��اع��ات ال�����س��ن��اع��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة 

واالإن�سائية.
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ولي العهد يحضر حفل افتتاح منتدى شباب 
العالم بشرم الشيخ

الملكة رانيا العبداهلل تتجول في شارع الخضر 
بالسلط وتتطلع على مبادرات شبابية

 االنباط-برتا

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  االأم���ري  �سمو  ح�سر 

الثاين، ويل العهد، ام�س االثنني، حفل افتتاح 

م��ن��ت��دى ���س��ب��اب ال���ع���امل يف ن�����س��خ��ت��ه ال��راب��ع��ة 

ال�سيخ  ���س��رم  م��دي��ن��ة  يف  امل��ن��ع��ق��د   ،2021
امل�سرية.

واف���ت���ت���ح ال���رئ���ي�������س امل�������س���ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 

خالل  اأعماله  تعقد  ال��ذي  املنتدى،  ال�سي�سي 

الفرتة الواقعة بني 10 – 13 كانون الثاين 

احلايل، وي�سارك فيه خرباء وخمت�سون ونحو 

و�سابة. �ساب  اآالف   3
التفا�صيل �ص »2«

 االنباط-ال�صلط

التقت جاللة امللكة رانيا العبداهلل ام�س 

اأ�سحاب  م��ن  �سباب  مبجموعة  ال�سلط  يف 

امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت�����س��اه��م يف ح��م��اي��ة االإرث 

ت��دري��ب  ب��رام��ج  وت��ق��دم  للمنطقة  ال��ث��ق��ايف 

وتوعية تهم اأهايل املجتمع املحلي.

اخل�سر  �سارع  يف  اجلولة  بداية  وكانت 

حيث  للتدريب  اخل�سر  مركز  اإىل  ب��زي��ارة 

يقام  ال���ذي  ال��ب��ازار  على  جاللتها  اطلعت 

االأعمال  من  جمموعة  ويعر�س  اأ�سبوعيا 

اليدوية.
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الثالثاء   11 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

اأك����د ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���اين اأن 

ال�سباب واملراأة هما القوة الرائدة يف جميع 

م�سارات عملية االإ�ساح.

واأ����س���ار ج��ال��ت��ه، خ���ال ل��ق��ائ��ه ممثات 

احل�سينية  ق�سر  يف  الن�سائي  ال��ق��ط��اع  ع��ن 

على  الت�سجيع  اأه��م��ي��ة  اإىل  االث��ن��ن،  ام�����س 

االنخراط يف االأحزاب.

امل�ساركة  على  امل���راأة  امللك  جالة  وح��ث 

ال��ف��اع��ل��ة يف ج���ه���ود االإ�����س����اح ال�����س��ي��ا���س��ي، 

ق��ائ��ا: “ال ت��ه��ن امل�����س��ارك��ة وت��ق��دم��ن اإىل 

االأمام”.

واأّك�����د ج��ال��ت��ه اأه��م��ي��ة م�����س��اه��م��ة امل����راأة 

التحديث  عملية  اإجن��اح  يف  الفاعل  ودوره��ا 

اأن  مبيناً  املقبلة،  املرحلة  خ��ال  ال�سيا�سي 

�سوت املراأة مهم جدا يف هذه العملية.

ملختلف  توجيهه  اإىل  امللك  ولفت جالة 

تعزيز  بقوة على  العمل  ب�سرورة  املوؤ�س�سات 

ال��ع��ق��ب��ات  امل������راأة ومت��ك��ي��ن��ه��ا، وت��ذل��ي��ل  دور 

والتنمية  العمل  ���س��وق  يف  متثيلها  ل��زي��ادة 

االقت�سادية.

احلديث  مت  للحا�سرات،  مداخات  ويف 

ع����ن اأه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ث��ق��اف��ة 

امل���ج���ت���م���ع، ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب����االن����خ����راط يف 

امل��دار���س واجل��ام��ع��ات،  االأح����زاب، خا�سة يف 

وتاأكيد دور املراأة الفاعل يف احلياة احلزبية 

وال�سيا�سية.

واأ�سرن اإىل اأن التحديث لي�س خيارا، بل 

هو متطلب اأ�سا�سي للتقدم اإىل االأمام.

التقدم دون  اأنه ال ميكن حتقيق  واأك��دن 

للمراأة، ودون متكينها، م�سددات  دور فاعل 

وتطوير  القانون  �سيادة  تعزيز  اأهمية  على 

امل��ن��ظ��وم��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل���زي���ادة م�����س��ارك��ة 

خمتلف  يف  امل�ساهمة  على  وت�سجيعها  املراأة 

املجاالت.

ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  اإىل  ول��ف��ت��ت م��ت��ح��دث��ات 

مت��ث��ي��ل امل��������راأة يف م����راك����ز ���س��ن��ع ال����ق����رار، 

اللجنة  وت��و���س��ي��ات  مب��خ��رج��ات  م�����س��ي��دات 

امل��ل��ك��ي��ة ل��ت��ح��دي��ث امل���ن���ظ���وم���ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

املراأة. املتعلقة بتمكن 

ال���دي���وان امللكي  ال��ل��ق��اء رئ��ي�����س  وح�����س��ر 

ومدير  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  الها�سمي 

مكتب جالة امللك، الدكتور جعفر ح�سان.

االنباط-عمان

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

ام�س  امل�سلحة،  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

املوقع  م�سروع  يف  العمل  �سري  االث��ن��ن، 

امل�سلحة  العامة للقوات  للقيادة  اجلديد 

االأردنية – اجلي�س العربي.

وك������ان يف ا����س���ت���ق���ب���ال ج���ال���ت���ه ل���دى 

امل�سرتكة  االأرك��ان  هيئة  رئي�س  و�سوله، 

احلنيطي  اأح��م��د  يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

وعدد من كبار ال�سباط.

وا���س��ت��م��ع ج��ال��ة ال��ق��ائ��د االأع��ل��ى اإىل 

واالأ�سغال  االإ�سكان  مدير  قدمه  اإي��ج��از 

عي�سى  امل��ه��ن��د���س  ال��ع��م��ي��د  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ار���س��ي��د، ح���ول م�����س��روع امل��وق��ع اجل��دي��د 

وم�ساحته  وجغرافيته  العامة،  للقيادة 

وط����اق����ت����ه اال����س���ت���ي���ع���اب���ي���ة واخل�����دم�����ات 

املخطط  اإىل  اإ���س��اف��ًة  ���س��ي��وف��ره��ا،  ال��ت��ي 

التنظيمي ملديريات القيادة العامة التي 

. ي�سملها

واأك���������د ال������ل������واء ال�����رك�����ن احل��ن��ي��ط��ي 

ا����س���ت���م���رار ال���ق���ي���ادة ال���ع���ام���ة ب��ع��م��ل��ي��ات 

ت�سكيات  ملختلف  والتحديث  التطوير 

ميكنها  ومبا  امل�سلحة،  القوات  ووح��دات 

على  بها  املناطة  بالواجبات  القيام  من 

اأكمل وجه.

الملك يتفقد سير العمل في مشروع 
الموقع الجديد للقيادة العامة 

المسلحة للقوات 

الملك يهنئ سلطان ُعمان 
بذكرى توليه مقاليد الحكم

االنباط-عمان

ب��ع��ث ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين برقية 

بن  هيثم  ال�سلطان  ج��ال��ة  اأخ��ي��ه  اإىل  تهنئة 

طارق، �سلطان ُعمان ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى 

ت��ول��ي��ه م��ق��ال��ي��د احل��ك��م. واأع�����رب ج��ال��ت��ه، يف 

االأردنية  اململكة  �سعب  وبا�سم  با�سمه  الربقية، 

الها�سمية وحكومتها عن اأحر التهاين واأ�سدق 

متمنيا  امل��ن��ا���س��ب��ة،  ب���ه���ذه  االأخ����وي����ة  امل�����س��اع��ر 

ال�����س��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة،  ال�����س��ل��ط��ان دوام  جل��ال��ة 

التقدم  من  املزيد  ال�سقيق  الُعماين  ولل�سعب 

واالزدهار، يف ظل قيادته احلكيمة.

 االنباط-ال�سلط

التقت جالة امللكة رانيا العبداهلل ام�س 

اأ�سحاب  م��ن  �سباب  مبجموعة  ال�سلط  يف 

ت�����س��اه��م يف ح��م��اي��ة االإرث  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات 

ت��دري��ب  ب��رام��ج  وت��ق��دم  للمنطقة  ال��ث��ق��ايف 

وتوعية تهم اأهايل املجتمع املحلي.

وك��ان��ت ب��داي��ة اجل��ول��ة يف ���س��ارع اخل�سر 

حيث  للتدريب  اخل�سر  مركز  اإىل  ب��زي��ارة 

يقام  ال���ذي  ال��ب��ازار  ع��ل��ى  اط��ل��ع��ت جالتها 

االأع��م��ال  م��ن  جمموعة  ويعر�س  اأ�سبوعيا 

ال��ي��دوي��ة وم��ن��ت��ج��ات م��ن احل���رف ال��ي��دوي��ة 

م���ث���ل االإك�������س�������س���وار وامل�����ط�����رزات واأع����م����ال 

وال�سل�سال  والق�سيات  وال�سماغ  اخلياطة 

وال�سناعات اخلزفية ومنتجات غذائية.

املوؤ�س�سن  بال�سركاء  جالتها  وال��ت��ق��ت 

���س��ي��ف ج��غ��ب��ري وي���زي���د ك���ل���وب وامل�����س��رف��ات 

وامل���درب���ات يف امل���رك���ز، ح��ي��ث ا���س��ت��م��ع��ت اإىل 

ع���ر����س ع���ن امل���رك���ز واجن����ازات����ه واخل��ط��ط 

امل�ستقبلية.

واأ�سار جغبري اإىل اأن املركز جاء مببادرة 

املهتمن  ال�سباب  مل�ساعدة  ت��ه��دف  �سبابية 

ب���ح���م���اي���ة ال���������رتاث وا�����س����ت����دام����ة احل�����رف 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن خ���ال ت��وف��ري 

موقع لتن�سيط املبادرات املجتمعية وتقدمي 

م��ن��ظ��ور ل���ل���رتاث احل����ي وامل��ع��ا���س��ر ي��دع��م 

االإبداع ويعزز تبادل الثقافة واملعرفة.

املركز يعمل على تطوير  اأن  واأكد كلوب 

اجل����ه����ود يف جم�����ال ال���ت���وع���ي���ة ال�����س��ع��ب��ي��ة 

ب����ال����رتاث واحل������رف ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وت��ق��دمي 

ال��ت��دري��ب وب���ن���اء ال���ق���درات وامل�����س��اه��م��ة يف 

التوا�سل  اإىل  باالإ�سافة  املنتجات  ت�سويق 

واملهارات  املدربن يف جم��االت احل��رف  مع 

امل�ستهدفة.

وقالت جالتها اأن اأهم ما مييز عملهم 

ه����و اال������س�����رار ع���ل���ى ال����ن����ج����اح، واالمي������ان 

الثقة  واأن  االإجن�����از،  لتحقيق  ب��ق��درات��ه��م 

اأهايل  مع  تعاملهم  خال  اكت�سبوها  التي 

بالعمل  ل�سدقهم  مهمة  ثمرة  هي  املنطقة 

والتزامهم.

���س��ارع اخل�����س��ر توقفت  وب��ع��د ج��ول��ة يف 

ال���ذي  االأردن  ارث  م��ت��ج��ر  ع��ن��د  ج��ال��ت��ه��ا 

واملنتجات  االأع��م��ال  من  جمموعة  يعر�س 

�سيدات  قبل  من  يدوياً  وامل�سنوعة  املحلية 

يف ال�سلط.

ال���ع���ر����س  وال����ت����ق����ت يف م����وق����ع جت����رب����ة 

ال��ب��ل��ق��اوي وه����ي م���ب���ادرة ���س��ب��اب��ي��ة ت��ه��دف 

املتبعة،  وال��ع��ادات  االإرث  على  للمحافظة 

مب��م��ث��ل��ن ع����ن م�����ب�����ادرة جت���رب���ة ال��ع��ر���س 

ال���ب���ل���ق���اوي وم���������س����روع ه����ن����درة وم����ب����ادرة 

عملهم  اىل  منهم  وا�ستمعت  �سالك  درب��ك 

واهتماماتهم.

اإع������ادة  اإىل  ه����ن����درة  م�������س���روع  وي����ه����دف 

للبدء  ال�سباب  لدى  التفكري  عملية  ابتكار 

اآليات  واإي��ج��اد  اإيجابية  بطريقة  بالتفكري 

ل��ت��خ��ط��ي ال�����س��ع��وب��ات وال���ت���ح���دي���ات ال��ت��ي 

ت��واج��ه��ه��م ومت��ك��ي��ن��ه��م مب���ه���ارات ح��ي��ات��ي��ة 

درب��ت  م��ب��ادرات  امل�����س��روع  واأط��ل��ق  متنوعة، 

ال�سلط  يف  ال�سباب  م��ن  جم��م��وع��ات  ث��اث 

واربد ومعان.

 وت���ع���م���ل م����ب����ادرة درب������ك ����س���ال���ك ع��ل��ى 

تنظيم ور�سات توعية الأهايل ال�سلط حول 

�سمن  وم��ن  ال�سحية  احلياتية  املمار�سات 

االأن�����س��ط��ة ال��ت��ي ت��ن��ظ��م��ه��ا امل�����س��ي ال�����س��ري��ع 

الريا�سية يف  والتمارين  الدراجات  وركوب 

الطلق. الهواء 

الملكة رانيا العبداهلل تتجول في شارع الخضر بالسلط وتتطلع على مبادرات شبابية

الملك يلتقي ممثالت عن القطاع النسائي ويؤكد دور المرأة في إنجاح عملية التحديث السياسي

الملك: ال تهبن المشاركة وتقدمن إلى األمام
ممثالت عن القطاع النسائي: ال يمكن تحقيق التقدم دون دور فاعل للمرأة

ولي العهد يشكر السيسي 
على تنظيم منتدى شباب العالم

االنباط-برتا

عبداهلل  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  ع��رب 

بامل�ساركة  �سعادته  عن  العهد،  ويل  الثاين، 

يف  اأق��ي��م  وال���ذي  ال��ع��امل،  �سباب  منتدى  يف 

مدينة �سرم ال�سيخ امل�سرية.

امل�سري  للرئي�س  ال�سكر  ���س��م��وه  ووج���ه 

بتنظيم  مبادرته  على  ال�سي�سي  عبدالفتاح 

ال�سباب  ي��ج��م��ع  ال���ذي  ال��ه��ام  امل��ن��ت��دى  ه���ذا 

ال���روؤى  ل��ت��ب��ادل  وامل��ف��ك��ري��ن  ال��ق��رار  ب�سناع 

واالأف�����ك�����ار ح�����ول ال���ع���دي���د م����ن ال��ق�����س��اي��ا 

واملوا�سيع ذات االأهمية.

االنباط-برتا

عبداهلل  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  ح�سر 

ال��ث��اين، ويل ال��ع��ه��د، ام�����س االث��ن��ن، حفل 

ن�سخته  ال��ع��امل يف  ���س��ب��اب  م��ن��ت��دى  اف��ت��ت��اح 

���س��رم  م��دي��ن��ة  يف  امل��ن��ع��ق��د   ،2021 ال���راب���ع���ة 

امل�سرية. ال�سيخ 

واف��ت��ت��ح ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ع��ب��دال��ف��ت��اح 

ال�سي�سي املنتدى، الذي تعقد اأعماله خال 

الفرتة الواقعة بن 10 – 13 كانون الثاين 

وخمت�سون  خ��رباء  فيه  وي�سارك  احل��ايل، 

ونحو 3 اآالف �ساب و�سابة من خمتلف دول 

العامل، بينهم 28 م�ساركا من االأردن.

احلفل،  خ��ال  امل�����س��ري،  الرئي�س  ودع��ا 

ع��ل��ى جت��اوز  ال��ع��م��ل م��ع��ا  اإىل  ال��ع��امل  دول 

خم��ت��ل��ف ال���ت���ح���دي���ات، واإن�����ه�����اء االأزم�������ات 

ال���راه���ن���ة، م���ن اأج����ل االإن�����س��ان��ي��ة واإح����ال 

من�سة  ب���ات  امل��ن��ت��دى  اإن  ق���ائ���ًا،  ال�����س��ام، 

ال�سباب  ب��ن  ال���روؤى  لتبادل  واأداة  للحوار 

و�سناع القرار يف العامل.

وع��ر���س��ت من����اذج ���س��ب��اب��ي��ة م���وؤث���رة من 

خمتلف دول العامل ق�س�س جناحها واأبرز 

ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، ك��م��ا ا���س��ت��م��ع 

ر���س��ائ��ل  اإىل  االف���ت���ت���اح  احل�����س��ور يف ح��ف��ل 

م��ت��ل��ف��زة ل��ل��م��دي��ر ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة 

غيربي�سو�س،  اأده���ان���وم  ت��ي��درو���س  ال��ع��امل��ي��ة 

لاأمم  ال�سامية  للمفو�سية  العام  واملدير 

املتحدة ل�سوؤون الاجئن فيليبو غراندي، 

ال����دويل ديفيد  ورئ��ي�����س جم��م��وع��ة ال��ب��ن��ك 

ال�سباب  دور  اأهمية  فيها  اأك���دوا  مالبا�س، 

يف ق���ي���ادة ال��ت��ن��م��ي��ة ب���ال���ع���امل، وم���واج���ه���ة 

العاملية. التحديات 

وي���ل���ت���ق���ي ال���������س����ب����اب و�����س����ن����اع ال����ق����رار 

لتبادل  امل��ن��ت��دى،  واخل����رباء يف  وامل��ف��ك��رون 

ال������روؤى واالأف����ك����ار ح����ول حم����اور م��ت��ن��وع��ة 

وتغري  ك��ورون��ا،  ف��ريو���س  بتداعيات  تتعلق 

امل���ن���اخ، واحل���م���اي���ة االج��ت��م��اع��ي��ة، وح��ق��وق 

االإن���������س����ان، وري�������ادة االأع�����م�����ال، وال���ت���ح���ول 

وم�ستقبل  ب��ع��د،  ع��ن  وال��درا���س��ة  ال��رق��م��ي، 

اإىل اخل����روج  امل��ن��ت��دى  ال���ط���اق���ة. وي���ه���دف 

تعك�س  للتنفيذ  قابلة  و�سيا�سات  بتو�سيات 

ال�سباب. طموحات 

حممد  ال�سباب  وزي��ر  االف��ت��ت��اح  وح�سر 

االأردين يف  وال�����س��ف��ري  ال��ن��اب��ل�����س��ي،  ���س��ام��ة 

مكتب  وم��دي��ر  الع�سايلة،  اأجم��د  القاهرة 

�سمو ويل العهد م�سطفى خليفة.

ولي العهد يحضر حفل افتتاح منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
الخارجية ترحب بالجهود األممية 

إلرساء وحفظ أمن واستقرار السودان
االنباط-عمان

و����س���وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  رح���ب���ت 

امل���ت���ح���دة  االأمم  ب���ج���ه���ود  امل����غ����رتب����ن 

وم�ساعي “بعثة االأمم املتحدة املتكاملة 

ال�سودان”  لدعم املرحلة االنتقالية يف 

يف  كافة  االأ�سقاء  بن  احل��وار  لت�سهيل 

التو�سل  ب��ه��دف  ال�����س��ودان  ج��م��ه��وري��ة 

اإىل اتفاق ي�سهم يف اإر�ساء وحفظ اأمن 

وا�ستقرار جمهورية ال�سودان ال�سقيق.

ب����ي����ان ����س���ح���ايف ام�������س  واك���������دت يف 

اإىل ج��ان��ب  امل��م��ل��ك��ة  االث���ن���ن، وق�����وف 

ل��ل��ح��ف��اظ  ال�����������س�����ودان؛  االأ�����س����ق����اء يف 

ع��ل��ى امل��ك��ت�����س��ب��ات ال��ت��ي حت��ق��ق��ت، ومب��ا 

التنمية  م��ن  مب��زي��د  تطلعاتهم  يلبي 

واالزدهار.

الخارجية تعزي بضحايا حريق 
نيويورك

االنباط-عمان

و�����س����وؤون  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  اأع����رب����ت    

املغرتبن عن اأحر التعازي حلكومة و�سعب 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم���ريك���ي���ة ال�����س��دي��ق��ة 

ب�سحايا احلريق الذي ن�سب يف اأحد املباين 

االأحد،  م�ساء  نيويورك،  والية  يف  ال�سكنية 

واأ�سفر عن وفاة واإ�سابة الع�سرات.

واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال����وزارة 

ال�سفري هيثم اأبو الفول ت�سامن اململكة مع 

حكومة و�سعب الواليات املتحدة االأمريكية 

ال�سديقة، وعرب عن خال�س التعازي لذوي 

ال�����س��ح��اي��ا، وال��ت��م��ن��ي��ات ب��ال�����س��ف��اء ال��ع��اج��ل 

للم�سابن.



املحلي

ال تربطني عالقة �شخ�شية مع هذا ال�شيخ اجلليل.. والتقيته مرة واحدة يف احدى 

املنا�شبات..

الغيورين على  لللالردن برجاالته  امل�شرق  ال�شوء على اجلانب  ت�شليط  باب  ولكن من 

امل�شلحة العامة.. وملحاولة معرفة قوة ومهنية هذه ال�شخ�شية الهادئة �شكال.. القوية 

عمال وفعال..

االردنية  اذاعتنا  اثري  عرب  ال�شباح  لهذا  نوافذ  برنامج  على  القامة  لهذه  ول�شماعي 

التي نعتز بها..

اردت ان اكتب هذه الكلمات على عجل..

بلحيته  العمر  مللن  الثامن  العقد  مللن  اقللرب  اجلليل  ال�شيخ  هللذا  ان  اعلم  فعندما 

دومنا  تف�شيل..  وادق  وجلله..  خري  على  مهامه  بكامل  ويقوم  املللريللح..  ووجهه  البي�شاء 

االكتفاء بالركون لتقارير من ي�شاعدوه..

وعندما نرى متابعته الربع وع�شريين مكتبا يف املحافظات واالق�شية.. مبا تت�شلمه 

من م�شائل.. وما تخرجه للنا�س من فتاوى..

وعندما نعلم ان دائرة االفتاء العامة تتابع وتر�شد من تلقاء نف�شها كل مو�شوع كرب 

او �شغر من على و�شائل التوا�شل االجتماعية او املواقع االخبارية او ما يتناقله النا�س 

يف لقاءاتهم.. ويحتاج اىل الراأي الفقهي املرتكز على العلم والدراية ومعرفة متمح�شة 

الدين  �شالحية  على  تبعاته  بكل  احلللديللث  املعا�س  الللواقللع  وا�للشللقللاط  الللنللا�للس..  الحلللوال 

احلنيف لكل زمان ومكان.. فتخرج الفتوى حم�شنة من ال�شبهات واالهواء..

وعندما نعلم ان هذه الدائرة قائمة على اربعني مفتي ملتابعة كافة الق�شايا وامل�شائل 

ال�شفحات..  املئات من  االجتماعية واالقت�شادية واالداريللة ومنها ما ي�شل اىل ع�شرات 

او  الللفللرد  حياة  على  وخطري  عميق  تاأثريها  �شيكون  والللتللي  الدقيقة  الفتاوى  وا�للشللدار 

اجلماعة واملجتمع.

فكثرية هي م�شائل البيوع والتجارة وامل�شائل االجتماعية التي يتم طرق باب الدائرة 

الجلها..

ناهيك عن االمور التي تت�شدى لها الدائرة درءا للف�شاد االخالقي واالجتماعي..

وعندما نعلم ان هذه الدائرة حازت على ت�شنيف اف�شل موؤ�ش�شة لالفتاء يف جائحة 

كورونا.. وكانت مرجعا ا�شا�شيا.. ومتت ترجمة الفتاوى خلم�س لغات خلدمة امل�شلمني 

يف ارجاء العامل..

اللللدول اال�شالمية  ومللا التعاون بللني دائلللرة االفللتللاء االردنلليللة ونظرياتها يف عللدد مللن 

لالخذ بفتاويها اال دليل على عمق ورقي خمرجاتها..

الدائرة من جهد ومهنية عالية على مدار االعوام  ملا قامت وتقوم به هذه  فللناظر 

الفائتة.. �شيجد ان خلفها �شخ�شية ع�شكرية ان�شباطية حكيمة ادارية وفنية من طراز 

عايل..

الللنللادر.. فربط  النوع  قلليللادات من  يللوم  كل  التي تخرج  الع�شكرية  املدر�شة  هللذه هي 

املهنية باالحرافية باالن�شباط والدقة واملتابعة..

وما �شماحة �شيخنا اجلليل عبدالكرمي اخل�شاونة اال امنوذجا واقعيا لذلك..

فهل �شن�شهد ا�شتعانة مبثله ليتقلد منا�شب ح�شا�شة يف االردن.. حتتاج باال�شافة اىل 

االمانة القوة واالن�شباط الع�شكري؟!..

حمى اهلل االأردن ملكا و�شعبا واأر�شا..

محمود الدباس

النموذج العسكري 
االمين.. سماحة الشيخ 
عبدالكريم الخصاونة.. 
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االنباط-عمان

جمل�س  يف  الللقللانللونلليللة  اللللللجللنللة  اأقللللللرت 

االأعلللليللللان، خللللالل اجلللتلللملللاع امللل�لللس االثللنللني 

بللرئللا�للشللة رئلليلل�للشلله فلليلل�للشللل الللفللايللز، ملل�للشللروع 

كما   ،2021 ل�شنة  الد�شتور  تعديل  قللانللون 

ورد من جمل�س النواب.

وقللللللال رئللليللل�لللس اللللللللجلللنلللة اللللعلللني اأحلللملللد 

ا�للشللتللكللمللاالاً  اإن االجلللتلللملللاع جللللاء  طللبلليلل�للشللات، 

اأن  بعد  الد�شتور”  “تعديل  مللواد  ملناق�شة 

 17 واأنهت  االأحد، مناق�شاتها  اللجنة  بداأت 

مادة من م�شروع القانون.

وحللل�لللشلللر االجللللتللللمللللاع وزيلللللللر اللللل�للللشللللوؤون 

املللهللنللد�للس مو�شى  والللربملللانلليللة  اللل�للشلليللا�للشلليللة 

امللللعلللايلللطلللة، ووزيلللللللللرة اللللللدوللللللة لللللللل�لللشلللوؤون 

والللنللائللب  م�شطفى،  بللنللي  وفلللاء  الللقللانللونلليللة 

املحامي  ال�شابق  والنائب  اخلاليلة،  علي 

يا�شر  الد�شتوري  القي�شي، واخلبري  ح�شني 

اللل�للشلللللبللي، واملللحللامللي الللدكللتللور عللبللدالللقللادر 

الطورة.

  االنباط-عمان

االثللنللني،  املل�للس  ال�شحة،  وزارة  اأعلللللنللت 

اإ�لللشلللابلللة  و2789  وفلللللاة   17 تلل�للشللجلليللل  علللن 

جلللديلللدة بلللفلللريو�لللس كللللورونللللا يف املللملللللكللة، 

12893 وفاة  اإىل  االإجمايل  العدد  لريتفع 

و1082570 اإ�شابة.

االإيللجللابللّيللة  الللفللحللو�للشللات  ن�شبة  وبلللللغللت 

امللللوجلللز  بلللحللل�لللشلللب  بللللاملللللئللللة،   6.90 املللل�للللس 

االإعالمي ال�شادر عن الوزارة.

احللللاالت  علللدد  اأن  اإىل  امللللوجلللز  واأ�لللشلللار 

حالة،  اإىل  و�للشللل  حاليااً  الن�شطة   27678

بلليللنللمللا بلللللغ علللدد احللللللاالت الللتللي اأدخلللللللت، 

وعللدد  حللالللة،   94 امل�شت�شفيات  اإىل  املل�للس، 

احللللللاالت الللتللي غلللللادرت امللل�للشللتلل�للشللفلليللات 98 

االإجمايل للحاالت  العدد  بلغ  حالة، فيما 

املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات 

666 حالة.

اأ�للشللّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  املللوجللز  واأظللهللر 

باملئة،   13 بلغت  ال�شمال  اإقليم  يف  العزل 

العناية  اأ�للشللّرة  اإ�للشللغللال  ن�شبة  بلغت  بينما 

ن�شبة  بلللللغللت  فلليللمللا  بلللامللللئلللة،   29 احلللثلليللثللة 

يف  اال�شطناعي  التنف�س  اأجللهللزة  اإ�للشللغللال 

االإقليم ذاته 18 باملئة.

العزل  اأ�للشللّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ�للشللاف 

باملئة، يف حني   18 بلغت  الو�شط  اإقليم  يف 

و�شلت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 

ون�شبة  بللاملللئللة،   34 اإىل  ذاتلللله  االإقللللليللم  يف 

اإ�لللشلللغلللال اأجلللهلللزة الللتللنللفلل�للس اال�للشللطللنللاعللي 

بلغت  اجلللنللوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   13 اإىل 

ون�شبة  باملئة،   8 العزل  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة 

باملئة،   10 احلثيثة  العناية  اأ�للشللّرة  اإ�شغال 

التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما 

اال�شطناعي يف االإقليم ذاته 8 باملئة.

2403 حاالت  واأ�شار املوجز اإىل ت�شجيل 

االإجلللملللايل حلللاالت  الللعللدد  لي�شل  �للشللفللاء، 

العزل  فللرة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�شفاء 

)14 يومااً( اإىل 1041999 حالة.

فح�شااً،   40424 اإجللللراء  اإىل  اأ�للشللار  كما 

للليللبلللللغ الللللعللللدد االإجلللللملللللايل للللللفللحللو�للشللات 

 13891969 الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي 

. فح�شااً

مللتلللللقللي  علللللللدد  اأن  امللللللوجلللللز  واأظللللللهللللللر 

كللورونللا و�شل  لللقللاح  االأوىل مللن  اجلللرعللة 

متلقي  علللدد  و�للشللل  فيما   ،4470883 اإىل 

اجلرعتني اإىل 4067638.

 قانونية األعيان تقر مشروع 
التعديالت الدستورية

تسجيل 17 وفاة و2789 إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة 

وزير المالية: تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع هدفه تعزيز القوة الشرائية

الخصاونة: »المركزي« حقق إنجازا تاريخيا في مستوى 
االحتياطات والمحافظة على استقرار السياسة النقدية 

وفد برلماني برئاسة الدغمي يجري مباحثات بالمنامة

االنباط-عمان

اأعلللللللللن وزيللللللر امللللالللليلللة الللللدكللللتللللور حمللمللد 

تخفي�س  قللرار  اأن  االثنني،  ام�س  الع�شع�س، 

وتللوحلليللد الللر�للشللوم اجلللمللركلليللة علللللى ال�شلع 

بعد  املقبل،  االأ�شبوع  التنفيذ  حيز  �شيدخل 

�شدور عدد اجلريدة الر�شمية لهذا ال�شهر.

�شحفي  مللوؤمتللر  خللالل  الع�شع�س،  وقلللال 

“القرار  اإن  اليوم،  املالية،  وزارة  م�شرك يف 

من  اأوالاً،  االأردين  امللللواطلللن  مل�شلحة  يللاأتللي 

وتن�شيط  اللل�للشللرائلليللة  قلللوتللله  تللعللزيللز  خللللالل 

اإىل  م�شريا  وال�شياحة”،  الللتللجللارة  قطاعي 

االإداري  االجتهاد  تقلي�س  على  ي�شاعد  اأنلله 

الللقللطللاع اخلللا�للس  ايللجللابللا علللللى  ملللا ينعك�س 

واالقت�شاد ب�شكل عام.

واأكد اأن تخفي�س تكلفة االلتزام اجلمركي 

لللتللقللرب ملللن تللكللاللليللف الللتللهللرب والللتللجللنللب 

اللل�للشللريللبللي �للشلليللوؤدي اإىل احللللد ملللن اأعللمللال 

اأن  اإىل  م�شريا  اللل�للشللوق،  وتنظيم  التهريب 

الللوزارة قررت اإلغاء معادلة الت�شنيع بهدف 

ال�شناعة  علللللى  االإداريلللللللة  االأعلللبلللاء  تخفيف 

االأردنللللليلللللة. وبللحلل�للشللب الللتللعللرفللة اجللللديلللدة، 

التي  تلك  با�شتثناء  امللللواد  جميع  �شتخ�شع 

تنتجها ال�شناعة االأردنية يف كل من قطاعات 

واالأثلللاث  واالإن�شائية  الهند�شية  ال�شناعات 

اإىل  االأخلللرى،  ال�شناعات  وبع�س  والغذائية 

فئتني هما 0 باملئة و5 باملئة فقط.

القرار  نتيجة لهذا  اأنه  الع�شع�س  واأو�شح 

�شت�شبح 53 باملئة من املواد الداخلة لالأردن 

معفاة، و40 باملئة منها �شيخ�شع اإىل تعرفة 

جمركية بن�شبة 5 باملئة، مبينا اأن هذا القرار 

الكحولية  وامللل�للشللروبللات  ال�شيارات  ي�شمل  ال 

والتبغ ولوازمه على �شبيل املثال ال احل�شر.

اأعاله،  االأخللرى  القطاعات  اأن  اإىل  واأ�شار 

اأربللع  حتت  لها  اجلمركية  التعرفة  �شت�شبح 

فئات، هي 15باملئة، و 25 باملئة خالل ال�شنوات 

الثالث االأوىل من تطبيق القرار، لتنخف�س 

الفئة العليا من 25 اإىل 20 باملئة لعامني بعد 

اأخرى  20 باملئة مرة  ذلك، و�شتنخف�س فئة 

ت�شبح  وبالتايل   2027 عللام  يف  باملئة   15 اإىل 

لثالث  خا�شعة  اجلمركية  التعرفة  جللداول 

فئات من تاريخ 2027/1/1 ، هي 0 باملئة، و5 

باملئة، و15 باملئة.

القرار  �للشللاأن هللذا  اأن مللن  الع�شع�س  واأكلللد 

الللتللخللفلليللف ملللن حللللدة اللللتلللهلللرب والللتللهللريللب 

بتعرفة  قيا�شا  تكلفته  الرتلللفلللاع  اجلللمللركللي 

االلتزام.

االأنللبللاء  وكللالللة  ا�شتف�شارات  على  رده  ويف 

االأردنلللليللللة )بللللللرا(، اأكللللد الللعلل�للشللعلل�للس اأن هللذا 

اللللقلللرار ال يلل�للشللمللل الللبلل�للشللائللع اللللتلللي يللجللري 

تعرفتها  على  واالإبللقللاء  اإلكرونيا  �للشللراوؤهللا 

اأن  بللهللا حللاللليللا، مو�شحا  املللعللمللول  الللقللدميللة 

�شي�شجع  وتللخللفلليلل�للشللهللا  الللتللعللرفللة  تللوحلليللد 

امل�شتهلكني على االإقبال على ال�شلع املحلية 

اإحللداث  اإىل  باالإ�شافة  تكلفتها،  النخفا�س 

حللالللة مللن الللتللوازن بللني الللتللجللارة التقليدية 

واالإلكرونية.

وزارة  مللع  �شتعمل  الللللللوزارة  اأن  واأ�لللشلللاف 

اللل�للشللنللاعللة واللللتلللجلللارة ومللللن خللللالل فللرقللهللا 

التخفي�س  انعكا�س هذا  ل�شمان  التفتي�شية 

للمنتج  االأ�شعار  على  اجلمركية  التعرفة  يف 

ب�شورته النهائية وب�شكل يلم�شه املواطن.

االنباط-عمان

ام�س  االأردن،  يف  البنوك  جمعية  اأقللامللت 

االثنني، حفل تكرمي ملحافظ البنك املركزي 

اللل�للشللابللق الللدكللتللور زيللللاد فلللريلللز، علللرب تقنية 

االتلل�للشللال عللن بللعللد. وح�شر احلللفللل، رئي�س 

الدكتور ب�شر اخل�شاونة، وحمافظ  الللوزراء 

البنك املركزي الدكتور عادل �شرك�س ورئي�س 

با�شم  الدكتور  البنوك  اإدارة جمعية  جمل�س 

اللل�للشللامل، بللاالإ�للشللافللة الأكلللر مللن 59ملل�للشللاركللا 

التنفيذين  واملللللللدراء  املللجللاللل�للس  روؤ�لللشلللاء  مللن 

للللللبللنللوك. وقلللللال اللللدكلللتلللور اخلللل�لللشلللاونلللة، ان 

جهودا  بذل  فريز  الدكتور  ال�شابق  املحافظ 

فيها  املا�شية حقق  اللل�للشللنللوات  خللالل  كللبللرية 

مكت�شبات اأ�شا�شية لدعم اال�شتقرار النقدي، 

اإجنللازا  املللركللزي حقق  البنك  ان  م�شريا اىل 

واملحافظة  االحتياطات  تاريخيا يف م�شتوى 

واأعلللرب  الللنللقللديللة.  ال�شيا�شة  ا�للشللتللقللرار  علللللى 

على  فللريللز  للدكتور  واالمللتللنللان  ال�ّشكر  عللن 

بذلها خللالل خدمته،  التي  الكبرية  اجلهود 

وم�شاهمته الفاعلة يف تر�شيخ مبداأ اال�شتقرار 

النَّقدي، واإدارته الكفوؤة للبنك املركزي يف ظلِّ 

ماليَّة  واإ�شالحات  دقيقة  اقت�شاديَّة  ظروف 

امل�شوؤوليَّة.  اأعلى درجات  واقت�شاديَّة تتطلَّب 

د اخل�شاونة اأنَّ اجلهود التي بذلها فريز  واأكَّ

تكاملت مع االإ�شالحات املاليَّة واالقت�شاديَّة 

للللة، و�للشللاهللمللت يف حتقيق اال�للشللتللقللرار  االأردنلللليَّ

النَّقدي الذي هو متطلَّب رئي�س لنجاح هذه 

االإ�شالحات. واعترب اخل�شاونة ان املحافظ 

و�شلبا  جريئا  كلللان  فللريللز  الللدكللتللور  ال�شابق 

امل�شلحة  يف  ي�شب  الللللذي  اللللقلللرار  اتللخللاذ  يف 

الوطنية. ولفت اىل اأهمية الدور الذي يقوم 

على  مللوؤكللدا  اململكة،  يف  امل�شريف  القطاع  بلله 

امل�شريف.  للقطاع  رئي�شي  داعللم  ان احلكومة 

وبدوره، �شجل املحافظ ال�شابق الدكتور فريز 

�شعادته  مللدى  عللن  مللعللربا  و�للشللكللره،  امتنانه 

مل�شاركة رئي�س الللوزراء يف هذا احلفل. واأ�شار 

اللللوزراء  رئي�س  وجللود  ان  اىل  فريز  الدكتور 

مللع اجلمعية اللليللوم هللو تللقللديللرا للللدور هللذا 

القطاع، موؤكدا ان القطاع امل�شريف لعب دورا 

كبريا كجزء من املنظومة الوطنية يف حماية 

واجهها  التي  املالية  التحديات  مللن  اململكة 

على مدار ال�شنني. واكد فريز على ان اجلهاز 

امل�شريف �شليم وقادر على دعم جهود التنمية . 

واكد على ان موؤ�ش�شة البنك املركزي تاأ�ش�شت 

بقواعد را�شخة ومتينة منذ �شنوات طويلة. 

التي حتققت على  االإجنللللازات  ان  ولفت اىل 

مدى ال�شنني املا�شية حتققت بف�شل وجود 

ت�شاركية وتعاون البنوك مع البنك املركزي، اذ 

ان هذه الت�شاركية مل تكن اإدارية فقط ولكن 

مالّية اأي�شا. وحول اال�شتقرار النقدي، اكد ان 

هذا اال�شتقرار كان اأ�شا�شه من البنك املركزي 

ودعللم  حمى  مللن  هللو  امل�شريف  القطاع  ولكن 

هذا اال�شتقرار النقدي. ولفت اىل ان النوافذ 

التمويلية لعبت دورا كبريا يف دعم االقت�شاد 

الوطني، خا�شة وان تنفيذ تلك النوافذ كان 

�شليما ب�شكل كبري. واأ�شار الدكتور فريز اىل 

�شليم  ب�شكٍل  احلاكمية  عملية  تنفيذ  اأهمية 

الللدور  واكللد على  امل�شريف.  القطاع  من قبل 

اال�للشللا�للشللي للقطاع امللل�للشللريف املللحلللللي يف دعللم 

م�شددا  كللورونللا،  جائحة  ومواجهة  الت�شدي 

على ان ›البنوك‹ ت�شجل دائما دورا مميزا يف 

امل�شوؤولية املجتمعية. واأ�شاد باالإجنازات التي 

يحققها القطاع امل�شريف، خ�شو�شا يف جمال 

اال�شتثمارية  وال�شركة  التمويلية  ال�شناديق 

والللعللديللد مللن اجلللوانللب االأخللللرى. ودعلللا اىل 

والتطور  التحول  يف  اجلهود  تكثيف  اأهمية 

الللتللكللنللولللوجللي وخلللا�لللشلللة يف جملللللال االمللللن 

البنك  الفريق يف  وو�شف عمل  ال�شيرباين. 

لتحقيق  املميزة  ›ال�شيمفونية‹  ب  املللركللزي 

اف�شل اجناز، م�شيدا بنائب املحافظ ال�شابق 

الللدكللتللور مللاهللر اللل�للشلليللخ، ملللوؤكلللدا علللللى قللدرة 

املحافظ اجلديد يف اال�شتمرار بقيادة امل�شرية 

واملللحللافللظللة علللللى االإجنلللللاز املللتللحللقللق. واأ�للشللاد 

القرو�س  ل�شمان  االأردنلليللة  ال�شركة  بجهود 

الللدفللع.  النظمة  االأردنللليلللة  ال�شركة  وجللهللود 

وقدم �شكره جلميع امل�شاركني يف هذا احلفل، 

التكرمي.  �شعادته يف حفل  مللدى  معربا عن 

›‹نودع  �شرك�س،  الللدكللتللور  قللال  جهته،  ومللن 

اليوم رمللزا من رمللوز البنك املركزي وقامة 

من قامات القطاع امل�شريف املحلي والعربي، 

الرجل »احلكيم بعلمه وخربته، واملعطاء يف 

عمله«.

 واكللد الدكتور �شرك�س، على ان املحافظ 

ال�شابق من خامة االقت�شاديني الذين اتكاأت 

الوطني  االقت�شاد  قلليللادة  يف  اململكة  عليهم 

والقطاع املايل وامل�شريف عرب م�شرية حافلة، 

امللتللدت الأكلللر مللن خم�شة عللقللود. ولللفللت ان 

املللحللافللظ اللل�للشللابللق كلللان يللقللراأ االأملللللور بعمق 

بحنكة  وامل�شرفية  النقدية  ال�شيا�شة  ويقود 

واقتدار ومهنية عالية، وا�شتطاع قوال وفعال 

اأن ير�شخ ا�شتقاللية البنك وم�شداقيته واأن 

يقود اجلهاز امل�شريف بت�شاركية قل نظريها 

مع البنوك واإداراتها احل�شيفة وعمل كل ما 

من �شاأنه اأن يعزز من متانة اجلهاز امل�شريف 

و�شالمة او�شاعه املالية ومتكينه من توفري 

التمويل للقطاع اخلا�س ب�شروط منا�شبة.

البنك  ان  على  �شرك�س  الللدكللتللور  و�للشللدد   

امللللللركلللللزي �للشلليللبللقللى اللللبلللنلللك امللللللركلللللزي، كللمللا 

التقاليد  ذات  العريقة  املوؤ�ش�شة  عهدمتوه، 

املوؤ�ش�شية الرا�شخة، ركنااً اأ�شا�شيااً يف االقت�شاد 

اللللوطلللنلللي، ورائللللللللدااً يف مللوا�للشلللللة الللتللطللويللر 

والللتللحللديللث علللللى اأ�للشلل�للس علللللملليللة مللدرو�للشللة 

اال�شراتيجية  واأهدافه  روؤيته  ان�شجامااً مع 

اإدارة. ووجه كلمة  طويلة املدى العابرة الأي 

�شكر للدكتور ال�شيخ، قال فيها: › لقد كنتم 

االأخ  نعم  املا�شية  �شنوات  الع�شر  مللدار  على 

مللثللاالاً يف  والللعللون، قدمتم خاللها  والزميل 

نعم  وكنتم  الللقللرار  و�شنع  والتميز  االإجنلللاز 

العمل  اأمللانللة  يحمل  اللللذي  املخل�س  القائد 

واالإخال�س على كاهله، وكانت لكم اإجنازات 

هائلة ي�شيد بها القا�شي والداين‹. وبدوره، 

البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئلليلل�للس  قلللال 

الدكتور ب�شام ال�شامل، ان الدكتور فريز يودع 

البنك املركزي تاركااً خلفه اإرثااً كبريااً، قطاعااً 

ماليااً �شليمااً مبوؤ�شراٍت اإيجابية، وفريق عمٍل 

ثوابت  مللن  تعترب  مميزة  وموؤ�ش�شة  مللوؤهللٍل، 

االقت�شاد االأردين. واكد الدكتور ال�شامل على 

ان »املركزي« كان ينظر اإىل االأمور ب�شمولية، 

وكانت امل�شاحة بني امل�شالح الذاتية وامل�شلحة 

العامة هي امل�شاحة التي نتحرك فيها، وهي 

تلللدار بحكمٍة مبللا يخلق  اأن  الللتللي كللان يجب 

حالة من التوافق بني امل�شلحتني. ولفت اىل 

انه ال ميكن انكار االأدوات التي مت توظيفها 

خالل ال�شنوات االأخرية للتعامل مع جائحة 

كورونا، اذ ت�شدرت جهود املركزي ما بذل على 

ال�شعيد الوطني، م�شريا اىل ان ذلك �شبقه 

الكثري من االأدوات التي مت توظيفها لتوفري 

�شيولة باأ�شعار فائدة منخف�شة ت�شاهم بدعم 

قللطللاعللات اإنللتللاجلليللة، تللوظللف ايللللدي عللاملللللة، 

من  وتقا�شمها  املخاطر  تللوزيللع  على  وتللقللوم 

التابعة للبنك  املوؤ�ش�شات  اأي�شااً بع�س  خالل 

بللنللوك ترى  املللركللزي. واكلللد على ان جمعية 

دعم  برامج  يف  والتو�شع  اال�شتمرار  �للشللرورة 

واملتو�شطة،  ال�شغرية  ال�شناعات واخلدمات 

وكذلك برامج دعم ال�شادرات وغريها. واأ�شار 

اىل موؤ�شرات �شالمة اجلهاز امل�شريف، واملتانة 

العاملية، وكافة املوؤ�شرات االإيجابية حول االأداء 

املايل، حيث �شنجد اأن خال�شة عمل املركزي 

عللللززت الللثللقللة بللاجلللهللاز امللل�للشللريف وبللالللديللنللار 

عالقاتها  على  املوؤ�ش�شة  وحافظت  االأردين، 

الداخلية واخلارجية ب�شكل مميز. واكد على 

الثقة باالإدارة اجلديدة للبنك بقيادة الدكتور 

علللللادل �للشللركلل�للس وفللريللقلله �للشللتللوا�للشللل العمل 

نائب  قللدم  ذلللك،  اأي�شااً. اىل  النهج  على ذات 

املحافظ ال�شابق الدكتور ماهر ال�شيخ �شكره 

على هللذا التكرمي، موؤكدا ان االإجنللاز الذي 

تتبعها  التي  البنوك  ح�شافة  نتيجة  حتقق 

على  و�للشللدد  املللركللزي.  البنك  مللع  بال�شراكة 

كانت م�شنية  االأخللرية  الع�شرة  ال�شنوات  ان 

ال�شعبة  وامللللواقلللف  بللاالجنللاز  مليئة  ولكنها 

املدى  بعيدة  بامل�شلحة  التفكري  اىل  وحتتاج 

�شمن قرارات جرئية وحكيمة. ومن جهتهم، 

اال�للشللكللان،  بللنللك  اإدارة  رئلليلل�للس جمللللل�للس  اكللللد 

عبداالإله اخلطيب على جهود املركزي خالل 

البناء  املا�شية. ودعا اخلطيب اىل  ال�شنوات 

على االإجنللاز املتحقق واملحافظة على متانة 

ال�شيا�شة النقدية، متمنيا النجاح للمحافظ 

اجلديد يف م�شوؤوليته الكبرية. وقللال مدير 

عام اجلمعية الدكتور ماهر املحروق، ان هذا 

اللقاء ياأتي لوداع �شخ�شية م�شرفية كبرية، 

تقنية  عللرب  ب�شورته  اللللللقللاء  ان  اىل  م�شريا 

االتلل�للشللال عللن بعد جللاء بطلب مللن الدكتور 

وال�شالمة.  ال�شحة  باجراءات  التزاما  فريز 

يف  م�شوؤوليته  على  �شرك�س  للدكتور  وبللارك 

اإدارة البنك املركزي.

االنباط-عمان

اأجرى رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد 

له،  املرافق  النيابي  الدغمي والوفد  الكرمي 

مباحثات م�شركة، ام�س االثنني، مع رئي�شة 

فللوزيللة بنت عبد  البحريني  الللنللواب  جمل�س 

اهلل زينل، واأخرى منف�شلة مع رئي�س جمل�س 

ال�شورى البحريني علي بن �شالح ال�شالح.

وخلللللللالل اللللللللقلللاء مللللع رئللليللل�لللشلللة الللللربملللللان 

البحريني، اأكد الدغمي عمق عالقات االأخوة 

بني البلدين ال�شقيقني بقيادة جاللة امللك 

عبد اهلل الثاين واأخيه جاللة امللك حمد بن 

عي�شى، معربا عن اعتزازه بالتن�شيق الدائم، 

الق�شايا  الللللللروؤى حلليللال خمللتلللللف  وتللطللابللق 

االإقليمية والدولية بني البلدين.

�للشللادر عن  بيان  بح�شب  الدغمي،  وجللدد 

الثابت  االأردن  اليوم، موقف  النواب  جمل�س 

يف دعم اأمن وا�شتقرار البحرين، وما تتخذه 

من قللرارات للت�شدي لكل ما مي�س وحدتها 

ذاتلله  الللوقللت  يف  م�شيدااً  و�شيادتها،  الوطنية 

بلللامللللواقلللف الللتلل�للشللامللنلليللة ملللملللللكللة الللبللحللريللن 

االأردنلليللة  اململكة  مللع  و�شعبا  قلليللادة وحكومة 

الها�شمية، وم�شاندة االإجراءات التي تتخذها 

للنيل  حمللاولللة  اأي  �شد  مكت�شباتها  ل�شون 

منها.

اأكللدت رئي�شة جمل�س النواب  من جهتها، 

الللبللحللريللنللي علللملللق اللللعلللالقلللات الللتللاريللخلليللة 

الللوطلليللدة واالأخللللويللللة املللتللملليللزة الللتللي تربط 

البلدين  عللالقللات  اأن  اإىل  م�شرية  البلدين، 

تللعللرب علللن مللللدى اللللتلللقلللارب والللللللذي تللتللّوجلله 

م�شتويات متقدمة من التن�شيق املتكامل يف 

جميع املجاالت ال�شيا�شية واالأمنية والتنموية 

والربملانية، ومللا ت�شهده من ر�شوخ دائللم، يف 

ظل حر�س واهتمام بقيادة جاللة امللك حمد 

بن عي�شى وجاللة امللك عبداهلل الثاين. 

ورئي�شة  الدغمي  وقللع  املباحثات،  وعقب 

انطالقا  تفاهم  مذكرة  البحريني  الللربملللان 

من �شعي جمل�شي النواب االأردين والبحريني 

للللزيلللادة اللللتلللعلللاون املللوؤ�للشلل�للشللي علللللى امللل�للشللتللوى 

الربملاين للدفع قدمااً ب�شراكة برملانية فاعلة، 

املتبادل،  والتعاون  امل�شرك  التفاهم  تعك�س 

وتللقللوم علللللى تو�شعة اأطلللر الللعللمللل امللل�للشللرك، 

وتنمية التقارب على االأ�شعدة كافة، ارتكازا 

امللل�للشللركللة، والللقلليللم والتقاليد  املللبللادئ  علللللى 

وال�شعبني  البلدين  جتمع  التي  التاريخية 

تبادل  على  الطرفان  يعمل  كما  ال�شقيقني، 

الوفود الربملانية بينهما بغية االطللالع على 

التجارب واالأن�شطة الربملانية لكليهما وتبادل 

رئي�س  اللقاء مع  بينهما. وخللالل  اخللللربات 

جمل�س ال�شورى البحريني، عرّب الدغمي عن 

االأردنية  اململكة  يربط  الكبري مبا  االعللتللزاز 

عالقات  مللن  البحرين  ومملكة  الها�شمية 

اأخوية وطيدة، وما ت�شهده الروابط امل�شركة 

را�للشللخ منذ خم�شة  مللن عمق  اململكتني  بللني 

ال�شورى  اأكللد رئي�س جمل�س  بلللدوره،  عللقللود. 

البحريني اأن العالقات النموذجية الرا�شخة 

بني اململكتني ت�شهد منللاءاً وازدهلللاراًا يف �شتى 

االأخللويللة  الللروابللط  املللجللاالت، وتعك�س عمق 

الوطيدة بدعم ثابت وم�شاندة م�شتمرة من 

واأخيه جاللة  امللك حمد بن عي�شى  جاللة 

امللللللك علللبلللداهلل اللللثلللاين. وحلل�للشللر املللبللاحللثللات 

ال�شفري االأردين لدى البحرين رامي وريكات 

والنواب م�شاعد رئي�س جمل�س النواب غازي 

البدول  وزينب  الطبا�شات  واإ�شالم  البداوي 

وعدنان م�شوقة وب�شام الفايز وعلي الغزاوي.
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االنباط-عمان

ا����ش���ت���اأن���ف م�������ش���روع اخل����دم����ات ال��ب��ل��دي��ة 

وال��ت��ك��ّي��ف االج��ت��م��اع��ي ال���ذي ت��دي��ره وزارة 

االإدارة املحلية بال�شراكة مع البنك الدويل 

 27.5 مقدارها  مبنحة  اململكة  يف  اأعماله 

م��ل��ي��ون دي��ن��ار مل���دة �شنة ون�����ش��ف، ب���دءاً من 

مطلع العام اجلاري 2022.

 28 دع��م  موا�شلة  اإىل  امل�شروع  ويهدف 

وجنوبها  وو�شطها  اململكة  �شمال  يف  بلدية 

الالجئني  وا�شت�شافة  تدفق  جراء  ت�شررت 

اآثار  مواجهة  على  وم�شاعدتها  ال�شوريني، 

اللجوء، وتقدمي اخلدمات املختلفة، واإقامة 

م�����ش��روع��ات خ��دم��ي��ة وت��ن��م��وي��ة واب��ت��ك��اري��ة، 

وتوفري فر�ص عمل لالأردنيني وال�شوريني، 

البلديات  ه��ذه  ق��درة  تعزيز  يف  للم�شاهمة 

النمو  ودع��م  اللجوء  اآث��ار  من  التكّيف  على 

املحلي. االقت�شادي 

االإدارة  ووزير  ال��وزراء  رئي�ص  نائب  واأكد 

ركزت  اأن احلكومة  كري�شان،  توفيق  املحلية 

املنظمات  مع  امل�شرتك  العمل  تر�شيخ  على 

الدولية املانحة التي تعمل يف قطاع االإدارة 

مل�شاعدة  ُجدد  مانحني  وا�شتقطاب  املحلية، 

لالجئني  امل�شت�شيفة  واملجتمعات  البلديات 

ال�����ش��وري��ني ع��ل��ى م��واج��ه��ة اأع���ب���اء ال��ل��ج��وء، 

التنمية  ل��دع��م  ال��ب��ل��دي��ات  ق����درات  وت��ع��زي��ز 

فيها. املحلية  االقت�شادية 

تعزيز  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ت  ال������وزارة  اأن  وب���ني 

من  وال��الم��رك��زي��ة  املحلية  االإدارة  مفهوم 

خالل اإ�شراك املجتمعات املحلية واملواطنني 

اأولوياتهم واحتياجاتهم، الإقامة  يف حتديد 

اأنه  اإىل  م�شرياً  وري��ادي��ة،  ابتكارية  م�شاريع 

امل�����ش��روع  م���ن  امل��رح��ل��ة االأوىل  ���ش��ي��ت��م وف���ق 

ب��ل��دي��ات   9 يف  م�����ش��اري��ع   9 ال��ب��دء ب��اإق��ام��ة 

و�شت�شمل  دينار،  مليون   4.7 حوايل  بكلفة 

ال��ع��دي��د م���ن ال��ب��ل��دي��ات يف ���ش��م��ال وو���ش��ط 

اململكة. وجنوب 

واأعرب نائب رئي�ص الوزراء ووزير االإدارة 

للبنك  �شكره  ع��ن  كري�شان  توفيق  املحلية 

املانحة  والدول  الدولية  واملنظمات  الدويل 

املحلية  االإدارة  ق��ط��اع  دع���م  يف  الإ���ش��ه��ام��ه��ا 

القطاعات  اأب���رز  ك���ان م��ن  امل��م��ل��ك��ة، الأن���ه  يف 

م��ن��ذ ما  ال�����ش��وري  ال��ل��ج��وء  ب�شبب  امل��ت��اأث��رة 

ي��زي��د ع��ل��ى ع�����ش��ر ���ش��ن��وات، وال����ذي و���ش��ل��ت 

اآثاره اإىل خمتلف مناطق اململكة، اإىل جانب 

مواجهة خماطر وحتديات جائحة كورونا، 

اأن البلديات �شاعدت ب�شكل رئي�شي يف  حيث 

اجلهود الوطنية للت�شدي جلائحة كورونا.

االإدارة  وزارة  عام  اأم��ني  اأ�شار  جانبه  من 

اأن  اإىل  م��ه��ي��دات،  ح�شني  املهند�ص  املحلية 

كافة  وقدمت  مكثفة  جهوداً  بذلت  ال��وزارة 

���ش��ب��ل ال���دع���م ل��ف��ري��ق م�������ش���روع اخل���دم���ات 

ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��ك��ي��ف االج���ت���م���اع���ي ل�����ش��م��ان 

ت����ق����دمي ج���م���ي���ع ال���ت�������ش���ه���ي���الت ل��ل��ب��ل��دي��ات 

امل�����ش��ت��ف��ي��دة م���ن امل�������ش���روع، ك���ي ت��ت��م��ك��ن من 

والتنموي  بدورها اخلدمي  القيام  موا�شلة 

وجائحة  اللجوء  اآث���ار  وتخفيف  جهة،  م��ن 

كورونا من جهة اأخرى.

امل��ه��ن��د���ص توفيق  امل�����ش��روع  وق����ال م��دي��ر 

للم�شروع  ال��ك��ام��ل��ة  اخل��ط��ة  اإن  اخل���واط���رة، 

مناطق  يف  م�����ش��روع��اً   42 اإق��ام��ة  �شت�شمل 

28، وت��ت��ن��وع يف  ال��ب��ل��دي��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة ال���� 

اإن�شاء  ب��ني  واخل��دم��ي��ة  التنموية  طبيعتها 

م�����ش��ان��ع حم��ل��ي��ة واإق����ام����ة م�����ش��اري��ع ط��اق��ة 

باالإ�شافة  مائية،  زراعة  وم�شاريع  متجددة 

مت  وري�����ادي�����ة،  اب���ت���ك���اري���ة  م�������ش���اري���ع   9 اإىل 

تناف�شت  عديدة  م�شاريع  بني  من  اختيارها 

م�شاعدة  اإىل  اإ�شافة  اململكة،  بلديات  عليها 

ه���ذه ال��ب��ل��دي��ات ع��ل��ى ف��ت��ح وت��ع��ب��ي��د ���ش��وارع 

اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ار  �شاخنة.  اإ�شفلتية  وخلطات 

املحلية  املجتمعات  اأم���ام  امل��ج��ال  اإت��اح��ة  مت 

ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ال���ت�������ش���وي���ت ع���ل���ى اخ��ت��ي��ار 

من  انطالقاً  التنموية  االبتكارية  امل�شاريع 

ترجمة  على  املحلية  االإدارة  وزارة  ح��ر���ص 

البلديات  اإ���ش��راك  يف  ال��الم��رك��زي��ة  م��ف��ه��وم 

االأول��وي��ات  حت��دي��د  يف  املحلية  واملجتمعات 

واالح��ت��ي��اج��ات وات���خ���اذ ال����ق����رارات ب��اإق��ام��ة 

التنموية التي تخدم مناطقهم. امل�شاريع 

ك��م��ا اأ����ش���ار اإىل اأن����ه ���ش��ي��ت��م اإق���ام���ة ه��ذه 

امل�����ش��اري��ع ب��ال��ت��ع��اون م���ع م�����ش��ت��ث��م��ري��ن من 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، ومب���ا ي��ج�����ش��د ال�����ش��راك��ة 

واال�شتثماري  التنموي  العمل  يف  احلقيقية 

والقطاع  املحلية  واملجتمعات  البلديات  بني 

اخلا�ص.

اإدارة  ب��اأن  القول  اإىل  اخل��واط��رة  وخل�ص 

لتنفيذه  متكاملة  خ��ط��ة  و���ش��ع��ت  امل�����ش��روع 

ب��ال�����ش��راك��ة ال��ك��ام��ل��ة م���ع ال��ب��ن��ك ال����دويل 

وال�����ش��ف��ارات  للتنمية  االأم��ريك��ي��ة  وال��وك��ال��ة 

ال���ري���ط���ان���ي���ة وال����ك����ن����دي����ة وال���ه���ول���ن���دي���ة 

املحلية  واملجتمعات  امل�شتهدفة  والبلديات 

والتجارب  العاملية  الف�شلى  املمار�شات  وفق 

اإىل  م�شرياً  املحلية،  االإدارة  لقطاع  االأمثل 

قد  وموازناتها  البلديات  امل��ايل  الو�شع  اأن 

عن  ال��ن��اج��م  بال�شغط  كبري  ب�شكل  ت��اأث��رت 

جائحة  واآث���ار  ال�شوريني،  الالجئني  تدفق 

�شعف  اإىل  اأدى  م��ا  االق��ت�����ش��ادي��ة،  ك���ورون���ا 

قيمة  يعّظم  م��ا  البلديات،  حقوق  حت�شيل 

اإ�شناد  التنموية واخلدمية يف  امل�شاريع  هذه 

ال��ب��ل��دي��ات ل��ل��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه��ا ب�����ش��ك��ل م��ري��ح، 

اخلدمات  على  اإيجابي  ب�شكل  ينعك�ص  ومبا 

للمواطنني. املقدمة 

وت����اأت����ي امل���رح���ل���ة ال��ث��ال��ث��ة م���ن م�����ش��روع 

اخل���دم���ات ال��ب��ل��دي��ة وال��ت��ك��ي��ف االج��ت��م��اع��ي 

للمرحلة  ا�شتكمااًل  ال����وزارة،  تنفذه  ال���ذي 

مبنحة   2017  -  2013 لالأعوام  االأوىل 

 20 و�شملت  دينار  مليون   43.7 مقدارها 

 2018 ل��الأع��وام  الثانية  واملرحلة  بلدية، 

 23.1 م�����ق�����داره�����ا  مب���ن���ح���ة   2021  -

�شمنها  م���ن  ب���ل���دي���ة،   28 و���ش��م��ل��ت  دي���ن���ار 

بهدف  البلديات  لدعم  دينار  مليون   1.5
م��واج��ه��ة اأع���ب���اء وم��ت��ط��ل��ب��ات ال��وق��اي��ة من 

جائحة كورونا.

إطالق المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية 
والتكّيف االجتماعي

النخبة .. فروقات اسعار االدوية بين األردن والدول األخرى

مدير الدفاع المدني: أتمتة الكشف على المنشآت 
من خالل قائمة تدقيق

االأنباط – مرمي القا�سم 

جل�شته  يف   elite  - النخبة  ملتقى  ط��رح   

اأ�شعار  ارت��ف��اع   ، اأخ���ريا  ال��ت��ي عقدها  احل��واري��ة 

االأدوي����ة يف االأردن م��ق��ارن��ة ب��ال��دول االأخ����رى ، 

مب�شاركة عدد من املخت�شني و املهتمني .

اأن  الرحامنة  احلميد  عبد  املهند�ص  ق��ال    

 ، ادوية  االأردين يحاول احل�شول على  املواطن 

حمليا،  مرتفع  �شعر  وذات  �شهريا  تناولها  يتم 

من تركيا او م�شر، مبينا ان كثري من االأ�شئلة 

وج���ه���ت اإىل اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ع���ن ���ش��ب��ب ه��ذا 

ان   االأجوبة  بع�ص  فكانت  امل��رر،  االإرتفاع غري 

اعلى مقارنة  ال��دول  اال�شتهالك يف هذه  ن�شبة 

مع عدد ال�شكان ، وان االدوي��ة مدعومة بن�شب 

عالية من حكوماتها.

اأن  ال��دب��ا���ص اىل  املهند�ص حم��م��ود  واأ���ش��ار    

ارتفاع اأ�شعار االأدوية يف االأردن مقارنة بالدول 

عدم  منها،  الأ�شباب  -بنظره-  يرجع  االأخ���رى 

ت�شعري  املحلية،  ال��دوائ��ي��ة  ال�شناعات  ت�شجيع 

الدواء يحدد بناء على �شعر البيع يف بلد املن�شاأ 

، بحيث انها تطلب ما يثبت �شعر البيع وتقوم 

احلكومة ممثلة بالغذاء والدواء بت�شعري �شعر 

البيع حمليا، ولي�ص بناءا على �شعر التكلفة من 

امل�شنع وما يتبعها من تكاليف اخرى.

ال�����دواء �شلعة  اأن    وب���ني حم��م��ود م��ل��ك��اوي 

اأ�شا�شية ، ولكن يوجد فروقات كبرية يف اأ�شعار 

ال���دول  م��ق��ارن��ة يف  امل��ب��اع��ة يف االردن  االأدوي�����ة 

االخرى، واأ�شار اىل اأن املخت�شني اأرجعو ال�شبب 

لها  م�شانع  باإن�شاء  االأدوي���ة  �شركات  قيام  اىل 

عالية  �شكانية  كثافة  ل��وج��ود   ، ال���دول  تلك  يف 

التكاليف  حتمل  دون   ، بها  املبيعات  وارت��ف��اع   ،

العمالة   ، النقل   ، التاأمني   ، كال�شحن  االأخ��رى 

نيك�شيوم  دواء  اإن  امل��ث��ال  �شبيل  على  وغ��ريه��ا، 

اخلا�ص بعالج املعدة كان يباع ب� 26 ديناراً قبل 

يباع  بينما   ، دينارا ً  14 اإىل  �شعره  يخف�ص  اأن 

يف اإ�شطنبول منذ �شنوات ب 4 دنانري.

ارتفاع  اأن �شبب  رائ��د حرت  املهند�ص    وق��ال 

اأ�شعار االأدوية يعود ب�شكل رئي�شي لوجود احتكار 

قوي ي�شتطيع اأن يفر�ص اأ�شعاره وكذلك للكلف 

ب��االأدوي��ة  اخلا�شة  االخ���رتاع  ل���راءات  العالية 

وارتفاع كلف االنتاج.

  وب�����ني م��ه��ن��ا ن���اف���ع ان ����ش���رك���ات االأدوي�������ة 

االأجنبية التي متلك عالمة التجارية معروفة 

، متنح ا�شعار بن�شبة تف�شيلية وبقيم خمف�شة 

للم�شتورد او للُم�شِنع املحلي، ويف حالة ارتفاع 

الطلب على اأ�شناف اأدويتها يف تلك الدول ذات 

ال  الن�شبة  هذه  فاإن  العالية،  ال�شكانية  الكثافة 

ترر التي تكون على اأ�شعار بع�ص االأدوية لدينا 

حني نقارنها مع الدول االأخرى ، واقرب مثال 

اأح���د االأدوي����ة ك��ان ي��ب��اع لدينا 30 دي��ن��ار ومن 

اإحدى الدول ح�شلنا عليه مبا يعادل 7 دنانري.

ارتفاع  ان  ال�شرايعة  �شالح  الدكتور  واأو���ش��ح    

املواطن  جيب  وه��ي  لفل�شفه  يعود  االدوي���ه  ا�شعار 

، ويف ظ��ل غ��ي��اب ال�����ش��م��ري االإن�����ش��اين، ي��ب��اع دواء 

للم�شت�شفى بعطاء ال يتجاوز دينارين وبال�شيدليه 

ي�شاوي ١٦ دينار، م�شيفا اأن يجب مراقبة ت�شنيع 

الدواء النه يوؤثر على �شحة املجتمع.

اأن  ال��رواب��دة اىل  واأ���ش��ارت املهند�شة ف��داء    

املوؤ�ش�شة العامة للغذاء والدواء، تقوم بت�شجيل 

اال���ش��ع��ار  و  ال��ق��وان��ني  ح�شب  االأدوي�����ة  وت�شعري 

امل��ن�����ش��ورة يف اجل��ري��دة ال��ر���ش��م��ي��ة، وان���ه يعتر 

جهة  من  ت�شعريها  يتم  التي  الوحيدة  ال�شلعة 

ال���ش��ت��ق��رار  ادى  وال����ذي   ، االردن  يف  ح��ك��وم��ي��ة 

ن�شبة  ان  مبينة  ���ش��ن��وات،  م��دى  على  ا���ش��ع��اره��ا 

ال���زي���ادة يف ا���ش��ع��اره��ا ت��ع��ت��ر م���ن اق���ل الن�شب 

املوؤ�ش�شة  اأن  اخرى، م�شيفة  �شلعة  باأي  مقارنة 

اأكدت ان االدوية يتم تخفي�ص ا�شعارها نتيجة 

للمراجعة الدورية واحلثيثة من املوؤ�ش�شة. 

  وب�����ني ال���دك���ت���ور م�����ش��ط��ف��ى ع������ريوط اأن 

والتوجيه  التوعيه  يف  الوطني  االإع���الم  غياب 

وال��ت��ث��ق��ي��ف يف ظ���ل ت���اأث���ري و���ش��ي��ط��رة االإع����الم 

ظل  يف  اأن���ه  مو�شحا   ، خ��ط��را  ي��ك��ون  املجتمعي 

البطاله العاليه ازداد التذمر من ا�شعار االدويه 

وال��ك��ه��رب��اء وامل�����اء، م���وؤك���دا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة اإب����راز 

النجاح يف �شناعة االدويه  االإجن��ازات وق�ش�ص 

وجن��اح��ه��ا  ال��ت�����ش��دي��ري��ه  واه��م��ي��ت��ه��ا  االردن  يف 

العاملي كاأدوية احلكمه .

  وق����ال حم��م��د زك���ي ال�����ش��ع��ودي اأن ا���ش��ب��اب 

ارتفاع الدواء االردين يف ا�شواقنا املحليه ،هو ان 

ال��دواء لدول اخرى يتم ت�شعريه  عند ت�شدير 

يف تلك الدول بناءاً على �شعر بيع الدواء يف بلد 

ال��دواء االردين  ل��ذا يتم رف��ع �شعر بيع   ، املن�شاأ 

البلد  يف  بيع  ا�شعار  على  يح�شلوا  حتى  لدينا 

امل�شتورد.

  وب��ي��ن��ت ال��دك��ت��ورة ه��ي��ام وه��ب��ة ان ت�شعري 

ال��دواء يف االردن يتم من قبل املوؤ�ش�شة العامة 

ل���ل���غ���ذاء وال���������دواء ومب����وج����ب ا����ش�������ص ت�����ش��ع��ري 

ال��دواء وال�شيدلة  االدوي��ة ال�شادرة عن قانون 

ال�شعر بني  اختالف  ا�شباب  احد  ان  ، مو�شحة 

االأردن والدول االأخ��رى، هو ان ا�ش�ص الت�شعري 

تعتمد متو�شط ال�شعر يف عدد من دول املحددة، 

 ، ال���دواء  ل��ه دور يف ارت��ف��اع �شعر  وف��رق العملة 

واأي�شا احلفاظ على �شعر الت�شدير.

ان��ظ��م��ة  اأن  دل���ب���وح اىل  اأب�����و  ع��ي��د  واأ�����ش����ار    

الت�شعري تختلف بني دول، موؤكدا اأنه ال يوجد 

احتكار لالدويه يف االردن ، بحيث اأن اي �شخ�ص 

لديه �شركه وله القدره على متثيلها فال يوجد 

مانع ، وال�شركات وب�شبب �شغر �شوق االردن ال 

تعطي اال وكيل واحد ، اما الت�شنيع فال يوجد 

مانع اأمامه اال القدره املاليه واملعرفه الفنيه.

  وق���ال ه��ا���ش��م امل��ج��ايل واق��ع��ة ح��دث��ت معه 

حلماية  امللكية  االإدارة  مدير  نائب  كان  عندما 

ال��ب��ي��ئ��ة ، ب���اأن ه��ن��اك  طبيب ع���ام ل��ه ع��ي��اده يف 

م�شتودعات  �شبط  مت  اململكة،  مناطق  اح��دى 

القلب  مبر�شى  تخت�ص  م���زورة  اأدوي����ة  بها  ل��ه 

وال�شغط،  وال�شكري   وال�شرطان  وال�شرايني 

ك��ان��ت ك��ل��ه��ا م�����زورة وحت��م��ل اأ���ش��م��اء ل�����ش��رك��ات 

االنتاج  ال��دواء من  اأن  اأجنبية معروفة، موؤكدا 

امل��ح��ل��ي ، اأك���ر اأم��ان��ا م��ن امل��ن��ت��ج االأج��ن��ب��ي،الأن 

الدواء املزور كان من املنتج االأجنبي. 

  وبني الدكتور وليد اأبو حمور اأن كل دوله 

االدوي���ة  ت�شعري  م��و���ش��وع  يف  خ�شو�شيتها  لها 

، م���ن ح��ي��ث م��ع��دل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي ل��ك��ل دول���ه 

وبالتايل معدل دخل الفرد يف كل دوله ، وهذا 

ينعك�ص على تقييم �شعر الدواء اذا كان مرتفع 

ولي�ص  ن�شبي  ال�شعر  يكون  لذلك   ، مقبول  او 

يف  وال��ف��رق   ، ال�شحي  ال��ت��ام��ني   ، مطلق  �شعر 

اال�شلي  ك��ان  اذا  وذل���ك  ال����دواء  نف�ص  ت�شعرية 

ال����دواء  امل��ع��اي��ري ع��ل��ى ج����ودة  ، وم����دى تطبيق 

تختلف بني الدول .

  وقالت الدكتورة فاطمة عطيات اأنه الميكن 

م��ن��اق�����ش��ة ه���ذا امل��و���ش��وع ب��ع��ي��دا ع���ن امل��ن��ظ��وم��ة 

الكامله للدواء ، وت�شنيعه وت�شويقه وا�شتهالكه 

من قبل امل�شتهلك االردين ، م�شيفة اأن الدواء 

وال���ع���راق  وم�����ش��ر  ���ش��وري��ا  ي��ب��اع يف يف  االردين 

وتركيا باأ�شعار اأرخ�ص مقارنة بال�شوق االأردين 

، من هنا بداأت  املالحظات على الدواء وا�شعاره 

االأردن  يف  ال��دواء  �شعر  ارتفاع  �شبب  وارجعت   ،

مهارات  متلك  ال  االردن��ي��ه  ال�شيادلة  نقابة  اأن 

االداره ال�شحيحه مللف الدواء من حيث االنتاج 

، بالتايل تعر  والت�شل�شل ال�شناعي والت�شويق 

ار�شاء امل�شتهلك االردين.

االنباط-عمان

اأنور  العميد  امل��دين  الدفاع  عام  اأعلن مدير 

ماأ�ش�شة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  امل��دي��ري��ة  اإن  ال���ط���راون���ة، 

قائمة  خالل  من  املن�شاآت  على  الك�شف  واأمتتة 

اأك��ر  الك�شف  ليكون  لي�شت(  )ت�شيك  تدقيق 

مهنية.

�شناعة  غرفة  نظمته  لقاء  خ��الل  واأ���ش��اف 

االثنني  ام�����ص  ع��م��ان  �شناعة  غ��رف��ة  يف  االأردن 

املديرية  اإن  ال�شناعيني؛  تهم  ق�شايا  لبحث 

القطاع  مع  وتنفيذية  ا�شت�شارية  كجهة  تعمل 

ال�����ش��ن��اع��ي، ل��ت��ط��ب��ي��ق ال���ق���وان���ني واالإج�������راءات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة مب�����ش��ت��ل��زم��ات ال�����ش��الم��ة وال���وق���اي���ة 

واحل���م���اي���ة ال���ذات���ي���ة، وت���دع���م ج���ه���ود ال��ق��ط��اع 

املمكنة، مبا يحفظ  الت�شهيالت  بكل  ال�شناعي 

���ش��الم��ة ال��ن��ا���ص ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م، وح��ر���ش��ه��ا على 

حماية م�شالح ال�شناعيني، من باب االلتزامات 

القانونية واالإن�شانية.

ودع����ا ال��ع��م��ي��د ال��ط��راون��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ني اإىل 

تقدمي اأية مقرتحات لت�شهيل االإجراءات وحل 

اأي خلل ممكن.

م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال ع�����ش��و جل��ن��ة االق��ت�����ش��اد 

م��دان��ات،  اأمي���ن  ال��ن��ائ��ب  النيابية  واال���ش��ت��ث��م��ار 

اخلدمات  ك��ل  تقدمي  على  حتر�ص  اللجنة  اإن 

ال�شعبة  الظروف  ظل  يف  خا�شة  لل�شناعيني، 

التي متر بها البالد جراء اجلائحة وتداعياتها.

�شيكون ج���زءا من  ال��ل��ق��اء  ه���ذا  اأن  واأ����ش���اف 

تهم  التي  الق�شايا  كل  ملناق�شة  لقاءات  �شل�شلة 

التوجيهات  منطلق  م��ن  ال�����ش��ن��اع��ي،  ال��ق��ط��اع 

ال�شعاب  تذليل  اإىل  الرامية  ال�شامية  امللكية 

التي تواجه امل�شتثمرين وال�شناعيني يف االأردن.

م��ط��ال��ب  ن��ق��ل��ت  ال���ل���ج���ن���ة  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

ال�شناعيني للدفاع املدين، مبينا اأن عدم تنفيذ 

اأب�����ش��ط ت��داب��ري ال�����ش��الم��ة ال��ع��ام��ة، ق��د يحدث 

كوارث كبرية.

االأردن  �شناعة  غرفتي  رئي�ص  ثمن  ب���دوره، 

وعمان املهند�ص فتحي اجلغبري، جهود الدفاع 

ي�شكل  الذي  ال�شناعي  للقطاع  ودعمهم  املدين 

االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  باملئة   25 نحو 

وي�شدر ما قيمته 8 مليارات دوالر لنحو 140 

األ���ف عامل   250 ال��ع��امل، وي�شغل  دول���ة ح��ول 

وعاملة.

يواجه  االأردين  ال�شناعي  القطاع  اأن  واأك��د 

�شعوبات يف تنفيذ بع�ص املتطلبات واالإجراءات 

اإىل دعم  داع��ي��ا  امل���دين،  ال��دف��اع  ال��ت��ي يطبقها 

على  م�شاعدته  �شبيل  الطرق يف  بكل  ال�شناعة 

حل اأهم م�شكلة اقت�شادية تواجه االأردن حاليا، 

وهي البطالة.

االنباط-عمان

العامة  اجلمارك  لدائرة  العام  املدير  قال 

اللواء جالل الق�شاة ام�ص االثنني، اإن الهدف 

اجلمركية  ال��ت��ع��رف��ة  وت��وح��ي��د  تخفي�ص  م��ن 

هو رفع القوة ال�شرائية، وم�شاعدة املواطنني 

خ�����ش��و���ش��ا، يف ظ���ل ال���رك���ود ال��ع��امل��ي واأج����ور 

ال�شحن العالية.

�شحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  الق�شاة،  واأ���ش��اف 

تهتم  اجل���م���ارك  دائ����رة  اأن  امل��ال��ي��ة،  وزارة  يف 

ب��ال��ت��خ��ف��ي��ف م����ن ال���ت���ه���ري���ب وال���ت���الع���ب يف 

الفواتري.

اأن امل�����ش��ن��ع��ني ك���ان���وا ي��واج��ه��ون  واأو�����ش����ح 

اإل��غ��اوؤه��ا،  مت  التي  الت�شنيع،  معادلة  م�شكلة 

ولي�ص  ال�شنف  على  ال��ر���ش��م  اأن  اإىل  م�شريا 

على اال�شتخدام، واأن كل �شركة تعمل معادلة 

الت�شنيع اخلا�شة.

وزي������ر امل���ال���ي���ة حم���م���د ال��ع�����ش��ع�����ص اأع���ل���ن 

الر�شوم  وتوحيد  تخفي�ص  عن  ام�شاالثنني، 

القرار  اأن  اإىل  ال�شلع، م�شريا  اجلمركية على 

االإداري؛  االج��ت��ه��اد  تقلي�ص  ع��ل��ى  �شي�شاعد 

ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص  اإي��ج��اب��ا ع��ل��ى  مم��ا ينعك�ص 

واالقت�شاد ب�شكل عام.

وحتت التعرفة اجلديدة، �شتخ�شع جميع 

ال�شناعة  ت��ق��وم  ال��ت��ي  )ت��ل��ك  با�شتثناء  امل���واد 

االأردن�����ي�����ة ب���اإن���ت���اج���ه���ا يف ك����ل م����ن ق��ط��اع��ات 

واالأث���اث،  واالإن�شائية،  الهند�شية  ال�شناعات 

وال�����ش��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وب��ع�����ص ال�����ش��ن��اع��ات 

و)5%(   )  0%( ال��ف��ئ��ت��ني  اإىل  االأخ�������رى، 

فقط.

�شنفا   3829 اأن  اإىل  ال��ق�����ش��اة،  واأ����ش���ار 

بر�شم  �شنفا  و2893  ال��ر���ش��وم،  م��ن  معفيا 

%5، 222 �شنفا بر�شم %15، اإ�شافة اإىل 
.25% بر�شم   251

االنباط-برتا

الطبيعية  وامل����وارد  البيئة  مفو�ص  ت��وق��ع 

النجادات،  �شليمان  العقبة،  �شلطة منطقة  يف 

ل�شركة  امل��الب�����ص  م�شنع  م�����ش��روع  ي�شهم  اأّن 

بتوفري  )ج��ي��ا(،  امل��ح��دودة  التقليدية  االأزي���اء 

نحو 4 اآالف فر�شة عمل مبا�شرة لالأردنيني، 

باالإ�شافة اإىل توفري فر�ص عمل غري مبا�شرة 

ل��ل��ذك��ور واالإن������اث ع��ل��ى ن��ط��اق وا���ش��ع ل�شكان 

ب�شكل  واالأردن  خ��ا���ص  ب��وج��ه  العقبة  مدينة 

عام.

ج�����اء االإع���������الن ع����ن ذل�����ك خ�����الل ح��ل��ق��ة 

ت�������ش���اوري���ة خ��ت��ام��ي��ة ل��ت��ق��ي��ي��م االأث������ر ال��ب��ي��ئ��ي 

واالج���ت���م���اع���ي ل���ل���م�������ش���روع ام�������ص االث���ن���ني، 

وتطبيق  الت�شغيل  اإمكانيات  خاللها  نوق�ص 

ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ���ش��ل��ط��ة ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ش��ادي��ة 

اخلا�شة لال�شتثمار يف القطاع ال�شناعي.

وق���ال ال��ن��ج��ادات، خ���الل رع��اي��ت��ه احللقة، 

بالتعاون  اخل��ا���ش��ة،  ال�شلطة  نظمتها  ال��ت��ي 

لال�شت�شارات  امل�شتدامة  ال��ب��دائ��ل  �شركة  م��ع 

م�شاحته  البالغ  املالب�ص  م�شنع  اإن  البيئية، 

ال�شمالية  املنطقة  يف  يقع  دومن   300 نحو 

املخ�ش�شة  املناطق  �شمن  العقبة  مدينة  من 

ل��ل�����ش��ن��اع��ات اخل��ف��ي��ف��ة، وي���اأت���ي ���ش��م��ن روؤي���ة 

ال�شلطة اال�شرتاتيجية لت�شجيع اال�شتثمار يف 

القطاع ال�شناعي.

ب����دوره����ا، ب��ي��ن��ت م��دي��ر م��دي��ري��ة ال��ب��ي��ئ��ة، 

تغريد املعايطة، اإن احللقة الت�شاورية الثانية 

واخل���ت���ام���ي���ة ج������اءت ل���ل���رد ع���ل���ى م��الح��ظ��ات 

طرحت خالل الور�شة الت�شاورية االأوىل التي 

عقدت العام املا�شي عن املنهجية البيئية التي 

امل�شنع  ت�شغيل  اأثناء عملية  ال�شركة  �شتتبعها 

الفعلية.

ت��اأت��ي  ال��ور���ش��ة  اأن  اإىل  امل��ع��اي��ط��ة  واأ����ش���ارت 

للحد من االآثار على ال�شحة العامة واملهنية 

وال��و���ش��ع االق��ت�����ش��ادي واالج��ت��م��اع��ي وح��رك��ة 

ومواقع  احل�شاري  االإرث  اإىل  ا�شافة  امل��رور، 

العقبة الرتاثية والتاريخية بناء على درا�شة 

اأعدتها �شركة البدائل امل�شتدامة لال�شت�شارات 

البيئية.

االنباط-عمان

للغذاء  العامة  املوؤ�ش�شة  ع��ام  مدير  بحث 

والدواء الدكتور نزار مهيدات، مع فريق من 

 ،)GIZ ال��دويل)  للتعاون  االأملانية  الوكالة 

ال���ع���الق���ة مب�����ش��روع  ذات  امل�������ش���ت���ج���دات  اآخ������ر 

الغذاء  لقطاع  الرتخي�ص  منظومة  »اإ���ش��الح 

يف االأردن«.

ام�ص  املوؤ�ش�شة،  ع��ن  ���ش��ادر  بيان  وبح�شب 

الذي  االجتماع  يف  امل�شاركون  ناق�ص  االثنني، 

الفنية  لل�شوؤون  العام  املدير  م�شاعد  ح�شره 

عن  ومم��ث��ل��ون  االأمل��ان��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وم�شت�شارو 

العمل  م�����ش��روع  وال��ت��ج��ارة،  ال�����ش��ن��اع��ة  وزارة 

فئات  فيها  مبا  االقت�شادية،  االأن�شطة  بفئات 

وت��خ��زي��ن  ال���غ���ذاء،  وت�شنيع  ال���غ���ذاء،  ت����داول 

وت���وزي���ع ال����غ����ذاء، وب��ي��ع امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، يف 

امل��رح��ل��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ت��ط��ب��ي��ق خ��ط��ة ال��ت��ط��وي��ر 

ومن  اجل��دي��دة،  التنظيمية  النماذج  واعتماد 

و�شوال  الت�شريعية  املنظومة  تطوير  بعدها 

اإىل تطوير االأدلة االإر�شادية والدعم االأفقي 

امل���ق���ّدم م��ن ق��ب��ل امل��ن��ظ��م��ة م��ن خ���الل تقييم 

القدرات  وبناء  واملوؤ�ش�شي  التنظيمي  الو�شع 

وتقييم جاهزية اأمتتة اخلدمات ون�شر الوعي 

بنظام الرتاخي�ص اجلديد.

  االنباط-برتا

ال��وزراء ن�شخة معدلة على  ادخ��ل جمل�ص 

التو�شع يف  اإىل  التاأمني ال�شحي تهدف  نظام 

وامل�شاواة  العدالة  لتحقيق  امل�شمولني  قاعدة 

ب���ني امل��ن��ت��ف��ع��ني، وذل����ك يف ���ش��وء ال��ت��و���ش��ع يف 

بح�شب  االأردن،  يف  �شحيا  امل��وؤم��ن��ني  ق��اع��دة 

الدكتور  املدين  ال�شحي  التاأمني  اإدارة  مدير 

نائل العدوان.

وقال العدوان يف مقابلة مع وكالة )برتا( 

ط��راأت  التي  التعديالت  ح��ول  االث��ن��ني،  ام�ص 

امل��وؤم��ن��ني �شحيا حتت  ع��دد  اإن  ال��ن��ظ��ام،  على 

مظلة التاأمني املدين بلغ مليونا و 388 األفا 

التاأمني،  درج��ات  132 موؤمنا، يف خمتلف  و 

ال���درج���ة  امل�����ش��م��ول��ني يف  ع����دد  اأن  م��و���ش��ح��ا 

االأوىل  ال���درج���ة  ويف   ،2883 ي��ب��ل��غ  ال��ع��ل��ي��ا 

 ،475263 الثانية  والدرجة   ،208346
�شرورة  واأك��د   .701640 الثالثة  والدرجة 

ال���ت���ع���دي���الت ال���ت���ي مت اإدخ���ال���ه���ا ع��ل��ى ن��ظ��ام 

ال��ت��اأم��ني ال�����ش��ح��ي امل����دين وال�����ذي مت اإق����رار 

ال��وزراء  جمل�ص  قبل  من  منه  معدلة  ن�شخة 

االأ���ش��ب��وع امل��ا���ش��ي، اإذ ي�����ش��ري ال��ن��ظ��ام امل��ع��دل 

من  ي��وم��اً   60 بعد  امل��دين  ال�شحي  للتاأمني 

�شدور االرادة امللكية ال�شامية باملوافقة عليه 

ون�شره باجلريدة الر�شمية. ويت�شمن النظام 

ال��زام��ي��اً،  باملنتفعني  تتعلق  تعديالت  ��دل  امل��عِّ

الذين  الذكور  االأبناء  انتفاع  ا�شتمرار  ومنها 

اىل  باالإ�شافة  عمرهم،  من  عاما   18 اأمت��وا 

ا�شتمرار انتفاع االبناء الذكور واالناث الذين 

امل�شرتك  دف��ع  مقابل  العمر،  م��ن   25 اأمت���وا 

بدال �شهريا مقداره 60 دينارا �شنويا، اذا كان 

االإبن غري عامل، و120 دينار اإذا كان االإبن 

عامال.

االبنة  �شم  كذلك  املعدل  النظام  وي�شمل 

العاملة، اإذ يرتتب على انتفاعها بدل �شهري 

مقداره 60 دينار �شنويا، ويتيح النظام املعدل 

العامل  الزوجة،  اأو  ال��زوج  ا�شافة  للم�شرتك 

بدل  مقابل  تقاعدي  رات��ب  على  احلا�شل  اأو 

���ش��ه��ري م��ق��داره 120 دي��ن��ار ���ش��ن��وي��ا، بغ�ص 

املنتفع موؤّمنا بتاأمني �شحي  النظر عن كون 

اإ�شافة  للم�شرتك  التعديالت  وتن�ص  اآخ���ر. 

العامالت  غري  االأرام���ل  اأو  املطلقات  اأخ��وات��ه 

ولي�ص  تقاعدي  رات��ب  على  وغري احلا�شالت 

لهن اأبناء، اأو لهن اأبناء ذكور تقل اأعمارهم عن 

اأخواته  ا�شافة  امل�شرتك  وباإمكان  عاما،   25
ال��ع��ام��الت اأو مم���ن ل��دي��ه��ن رات����ب ت��ق��اع��دي 

اأرام��ل ممن لي�ص لهن  اأو  عازبات اأو مطلقات 

اأعمارهم  تقل  ذك��ور  ابناء  لهن  اأو  ذك��ور  اأبناء 

عن 25 عاما، وذلك مقابل دفع بدل �شهري 

العدوان  وب��ني  �شنويا.  دي��ن��ارا   180 م��ق��داره 

ان التعديالت جتيز للم�شرتك ايقاف انتفاع 

اأي من افراد اأ�شرته املنتفعني معه بالتاأمني، 

وال�شماح له باإعادتهم وذلك مقابل دفع مبلغ 

م���ايل م���ق���داره 50 دي���ن���اراً ع���ن امل��ن��ت��ف��ع من 

ُي��ق��ّدر  م��ايل  مبلغ  مقابل  االأوىل،  املجموعة 

املرتتب على  ال�شهري  اال�شرتاك  بقيمة بدل 

يف  االي��ق��اف  م��دة  كامل  عن  املنتفعني  اإ�شافة 

حال كان من املجموعة الثانية، مع ا�شرتاط 

للمجموعة  االن��ت��ف��اع  اي��ق��اف  �شبب  ي��ك��ون  اأن 

ال��ع��ام��ل��ني  غ���ري  وال����زوج����ة  ك����ال����زوج  االأوىل 

باحل�شول  الرغبة  ع��ام��ا،   18 دون  واالأب��ن��اء 

اآخ��ر. وميكن للم�شرتكني  تاأمني �شحي  على 

املدين  ي  ال�شحِّ التاأمني  �شندوق  يف  ��اً  اإل��زام��يَّ

ي، اأو عدم  طلب اإيقاف بطاقة التَّاأمني ال�شحِّ

اإ�شدارها اأو جتديدها، لغايات احل�شول على 

��ي اآخ����ر، اأو االن��ت��ف��اع م��ن درج��ة  ت��اأم��ني ���ش��حِّ

ي�شتمّر  اأن  ���ش��ري��ط��ة  اأع���ل���ى،  ��ي  ���ش��حِّ ت���اأم���ني 

املن�شو�ص  هري  ال�شَّ اال���ش��رتاك  ب��دل  اقتطاع 

واأ���ش��اف،  امل�شرِتك.  من  النِّظام  ه��ذا  يف  عليه 

ان اإدارة التاأمني ال�شحي يرتتب عليها مهام 

منها التدقيق على الفواتري واملطالبات املالية 

للقطاعات ال�شحية املختلفة.

القضاة: الركود العالمي 
وأجور الشحن دفعتنا إلى تخفيض 

وتوحيد التعرفة الجمركية

العقبة: مصنع األزياء التقليدية يوفر
 4 آالف فرصة عمل

الغذاء والدواء تبحث مع الوكالة 
األلمانية مستجدات مشروع إصالح 

منظومة الترخيص

التأمين الصحي المدني: 388ر1 مليون 
مؤمن عليه في المملكة



االنباط -�سامر نايف عبد الدامي

نعم .. العديد من القراء قد ي�ستغربون 

العنوان، ولكن هذا الواقع لدينا وما يثبت 

الواقع  اأر�ض  البيئة على  اأعمال وزارة  ذلك 

؟!

ال��ب��ي��ئ��ة،  وزارة  ت��غ��ي��ب  اأو  ت��غ��ي��ب  ع��ن��دم��ا 

ودوره��������ا م��ه��م�����ض يف ���س��ن��اع��ة ال����ق����رارات 

البيئي،  امل�سهد  وملفات  بق�سايا  اخلا�سة 

واآراوؤه����ا  ومالحظاتها  تو�سياتها  تظل  اأو 

املغلقة  امل��ل��ف��ات  ت��ت��ج��اوز  ال  ورق  ح��را على 

“ال�سراكة”  مبداأ  ويبقى  االأر�سفة،  واأدراج 

ج��ام��دا وحم��ن��ط��ا يف  ف�����س��ا���س��ا،  م�سطلحا 

اأوراق و�سفحات اخلطط والروؤى والرامج 

و�سائل  ي�����س��يء  جميال  و���س��ع��ارا  ال�����س��ن��وي��ة، 

وق���ن���وات االإع�����الم ال��ر���س��م��ي ف��ق��ط ، وام���ام 

لها يف  يذكر  دور  وال   !! امل�سورين  عد�سات 

الواقع  ار���ض  على  البيئية  امل�ساريع  تنفيذ 

�سوى االجتماعات، واملوؤمترات واللقاءات يف 

ملمو�سة  نتائج  دون  فنادق اخلم�سة جن��وم، 

ال�سواء،  على  وامل�سوؤول  امل��واط��ن  بها  ي�سعر 

وزارة  باإلغاء  نطالب  جتعلنا  االأ�سباب  تلك 

البيئة و�سرعة دجمها اأو اإعادة حتويلها اىل 

موؤ�س�سة كما كانت يف ال�سابق .

، ب��ج��ول��ة  امل���ق���ال  وب���ال���ع���ودة اىل ع���ن���وان 

���س��ري��ع��ة ���س��وف ن��ت��ح��دث ع��ن اإع���م���ال وزارة 

ال��ب��ي��ئ��ة خ����الل ال���ف���رة امل��ا���س��ي��ة وم��ن��ه��ا : 

معاوية  ال��دك��ت��ور  البيئة  وزي���ر  ت��اأك��ي��د   “
ال�����رداي�����دة، ع��ل��ى اأه���م���ي���ة اإجن������اح م�����س��روع 

ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي ال���ذي اأط��ل��ق��ت��ه ال����وزارة 

خر  ويف  الزراعة.”  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ث��اين “ بحث وزي��را البيئة وال��زراع��ة عددا 

م��ن امل��و���س��وع��ات وال��ق�����س��اي��ا ذات االه��ت��م��ام 

امل�������س���رك، وحت����دي����دا م�������س���روع ال��ت��ح��ري��ج 

ويهدف  ال��وزارت��ان  اأطلقته  ال��ذي  الوطني 

حمافظات  يف  اخل�سراء  الرقعة  زي��ادة  اإىل 

�سجرة  م��الي��ن   10 ب��زراع��ة  ك��اف��ة،  اململكة 

املقبلة”  ال������10  ال�����س��ن��وات  خ����الل  ح��رج��ي��ة 

الزراعة،  وزارة  “عقد يف مبنى  اأخ��ر  وخ��ر 

ال��زراع��ة  وزي����ر  ب��رئ��ا���س��ة  تن�سيقي  اج��ت��م��اع 

للوزارتن  العامن  واالأمناء  البيئة  ووزي��ر 

ال��ذب��اب  ان��ت�����س��ار  ون��وق�����ض م��و���س��وع م�سكلة 

االأردن  ووادي  االأغ����وار  مناطق  يف  امل��ن��زيل 

“ وزي��ر البيئة الدكتور  ..” وخر خمتلف 

ال��ذي تقوم  ال��دور  اأهمية  ال��رداي��دة  معاوية 

به املحميات يف تعزيز ال�سياحة البيئية »..

، يتفق معي  اعتقد بعد هذه االإجن���ازات 

الزراعية(  البيئة  وزارة   ( ا�سم  على  القراء 

؟!

غياب امل�سوؤول عن امل�سهد، وبطء اإجنازات 

وعدم  العامة،  املنفعة  حتقق  التي  امل�ساريع 

معرفة ما حتمله كلمة )البيئة( من معنى 

املواطن  على  كبريا  عبئا  ت�سكل   ، ومفهوم 

نظيفة،  ببيئة  العي�ض  مبتطلبات  وال��وف��اء 

موارده  وتعزيز  تطلعاته،  لتحقيق  وحتديا 

من  متوا�سعا  ول��و  ب�سيء  العي�ض  و�سمان 

احلياة النظيفة

،ولقاءات  ومعاهدات  اتفاقيات،  نريد  ال 

م��زي��ف��ة ح����ول م��ف��ه��وم )ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي( 

اأ�سبحت  الأن��ه��ا  ال���دائ���ري(  )االق��ت�����س��اد  اأو 

املعا�ض،  ال��واق��ع  ظ��ل  يف  ال�سكوك  تعريها 

وارتفاع ن�سبة الباحثن عن عمل وامل�سرحن 

اخلا�ض.  القطاع  وموؤ�س�سات  ال�سركات  من 

ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات وامل��ع��ي��ق��ات  اإن م��ع��اجل��ة 

و�سمان  امل��ج��ت��م��ع،  ���س��رائ��ح  بع�ض  تعي�سها 

والوقاية  الكرمي،  العي�ض  متطلبات  توفري 

ال�سديدة  حتتاج  املدقع والفاقة  الفقر  من 

اىل ت��ن��م��ي��ة وم�����س��اري��ع ع��ل��ى ار�����ض ال��واق��ع 

ولي�ض م�ساريع من )احللم االأخ�سر (..

�ساحب  وه��و   ، البيئة  وزي��ر  على  نتمنى 

يتحكم  ان  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  يف  اخل����رة 

يف  يجعلها  وال   ، البيئية  ال�سفينة  ب��ق��ي��ادة 

تنعم بخرياتها على  التي  القرا�سنة  اأي��دي 

ح�ساب الوطن واملواطن ..

وزارة البيئة الزراعية!!

املحلي
50

اأتابع الت�سريحات التي ُيعِلن عنها  لع على العديد من الفعاليَّات واأن  اأن اأطَّ َر يل   ُقدِّ

��ة  االأردن��يَّ املَملكة  ل��دى  ال�سعبية  ال�سن  جلمهورية  ن�سبياً،  اجلديد  ال�سفري  بها  ويقوم 

الها�سميَّة، ال�سيد ت�سن ت�سوان دونغ، فَمن يقراأ له وَيلم باأن�سطته ُيدرك تلُكم الَكم الكبري 

ال�سن  وطنه  بن  العالقات  ميدان  يف  عاتقه  على  يومياً  املُلقاة  املَهام  من  ْخم  وال�سَ بل 

الت الدبلوما�سية الر�سمية، وتلك ال�سعبية اأي�ساً، والتفعيالت املُتالحقة  واالأردن، فال�سِّ

ردن واال�ستثمار 
ُ
لت�سجيع بالده و�َسركاتها ال�سينيَّة الُكرى على التج�سري املتوا�سل مع االأ

ال�سن وغريها، هو  واقت�ساد  التجارة  ردنين عن 
ُ
واملعلومات لالأ الوثائق  فيه، وتقدمي 

هذا  اأن  من  بالرغم  بالدنا،  يف  لبالده  كُمَمِثل  ال�سفري  مهام  �سمن  ويندرج  ُمثمر  عمٌل 

الن�ساط ُمنِهك وال يوفر ل�ساحبه جمااًل للراحة واال�ستجمام. 

 اأثاَرت انتباهي على وجه اخل�سو�ض واحدة من ت�سريحات ال�سفري ت�سن، عن العالقات 

االأردنيَّة ال�سينيَّة، حن َلَفَت اإىل اأن ال�سن م�ستعدة لتو�ِسَعة م�ساحة امل�ساركة التجارية 

على  ال�سيني  اجلانب  ب��اأن  كورونا،  فريو�ض  مكافحة  َدِد  �سَ يف  قائاًل  واأردف  وال�سداقة. 

ردن للتخل�ض من تداعيات الوباء يف اأ�سرع وقت ممكن، 
ُ
ا�ستعداد ملوا�سلة التعا�سد مع االأ

التنمية  ُفر�ض  اغتنام  اإىل  ودع��ا  ردين، 
ُ
االأ ال�سارع  يف  اًل  تقبُّ تلقى  اللقاحات  اأن  حاً  مو�سِ

اجلديدة، ودفع العالقات الثنائية اإىل م�ستوى جديد. ويف تقييمه لعالقات ال�سن مع 

“ال�سرق  يف  مهم  ونفوذ  فريدة  مبكانة  يتمتع  بلد  االأردن  اأن  عن  ال�سفري  ك�سف  ردن، 
ُ
االأ

مع  للعمل  ُم�ستعدة  بكن  وب��اأن  اً،  ُمِهمَّ اإقليمياً  �سريكاً  ردن 
ُ
االأ ال�سن  وَتعتر  االأو�سط”، 

ة ال�سينية العربية االأوىل يف عام  ردن، التخاذ القمَّ
ُ
الدول العربية االأخرى، مبا يف ذلك االأ

2022 كفر�سة لتاأ�سيل اإ�سراتيجيتها واأعمالها.

 ويف االقراحات العملية بعيداً عن التنظري، َيعر�ض ال�سفري الأرائه رغبًة منه مبزيٍد 

َرة االإِْرتَباطات بن البلدين، والتي منها تثبيت االت�ساالت االإ�سراتيجية  من تطوير اآ�سِ

يف عملية توطيد ال�سداقة؛ ُم�سرياً اإىل اأنه على الرغم من التباعد اجلغرايف بن ال�سن 

اأهمية تقوية االت�سال والتن�سيق  اأن م�سريهما وقلوبهما مرابطة، ويرى  اإال  ردن، 
ُ
واالأ

والثقافة،  وال�سياحة،  التعليم،  قطاعات  يف  وامل��وؤازرة  املُبادالت  وتو�سيع  االإ�سراتيجين، 

ال�سداقة  “تعميق  و  وال�ساحات،  النطاقات  وال�سباب، وغريها من  والريا�سة،  واالأخبار، 

تقتحم  اأن  ميكن  ال  ال�سطور  ه��ذه  كاتبة  ب��راأي  والتي  واالأردن”،  ال�سن  بن  التقليدية 

اآفاق البلدين �سوى بت�سهيالت جديَّة، على �سبيل املِثال ال احل�سر، ت�سهيل احل�سول على 

ُمَعاَمالت  دون  البلدين،  مطارات  يف  مبا�سرة  تلقيها  اأو  البلدين،  واإىل  من  التاأ�سريات 

بن  متعددة  باألوان  التقا�سم  تعظيم  �ساأنه  من  وه��ذا  ومتعبة،  طويلة  تكون  قد  ُم�سَبقة 

رفع  خ��الل  م��ن  ب�سال�سة  لتن�ساب  واجلماعية  الفردية  ال�سياحة  �سمنها  العا�سمتن، 

من�سوب زيارات اأرباب االأعمال للبلدين، واالأخذ باملَُقا�َسَمة التجارية اإىل اأعايل ال�سماء.

يف  والن�سطاء  واالقت�سادين  ار  للتجَّ خا�سة  ت�سهيالت  توفري  اأي�ساً،  هنا  املهم  ومن   

لهذه  ميكن  ذل��ك  اإىل  بريوقراطيات.  اأو  عوائق  اأي��ة  دون  البلدين  ل��زي��ارة  ة،  ِع���دَّ مديات 

يتناولها يف خطاباته، ومنها  التي  ت�سن  ال�سفري  اأفكار  تفعيل  تعمل على  اأن  الت�سهيالت 

جميع  على  االإجن����ازات  لتكثيف  ا�ستعداد  على  ال�سن  ب��اأن  اإح��داه��ا  يف  م��وؤخ��راً  قاله  م��ا 

امل�ستويات مع اجلانب االأردين، واأ�سكال واأحجام االأخذ والعطاء باملِثل، ودولبة اخلرات 

يف نطاق احُلكم واالإدارة، وتقدمي دعم قوي لبع�سنا البع�ض يف الق�سايا املتعلقة بامل�سالح 

اجلوهرية لالأردن، والتبحر يف الت�سامن الَعَملي على اأ�سا�ض الَك�سب امل�سرك للجانبن، 

ال �سيَّما اأهمية راأي ال�سفري مبا يت�سل بدخول ال�سن اإىل مرحلة جديدة من التطور، 

ومت�سكها بال�سيا�سة الوطنية االأ�سا�سية لالنفتاح على الَعامل اخلارجي، وترغب يف تقا�سم 

فر�ض التنمية مع جميع دول الدنياً، واإن اآفاق التاآزر االقت�سادي والتجاري واال�ستثماري 

ردن يف بناء 
ُ
ب وتدعم بن�ساط م�ساركة االأ اأن ال�سن ترحِّ اإذ  بن ال�سن واالأردن واعدة، 

مع  التنمية  اإ�سراتيجيات  مواءمة  لتكري�ض  ا�ستعداد  على  وهي  والطريق”،  “احلزام 
واالت�ساالت  الطاقة  والَتَكاُلف يف حقول  التكميلية  املزايا  واالإمعان يف  االأردين،  اجلانب 

عة االإنتاجية. وبناء الُبنية التحتية، وال�سِّ

املُ�سبقة بخا�سة للعاملن يف  التاأ�سريات  اإلغاء  باأن  اأرى   مبا يت�سل براأيي ال�سخ�سي، 

للغاية ومفتاحي  للدولتن، َمطلب مهم  نفعاً  واالأك��ر  العناوين  د  املُتعدِّ اُفد  َ الَررّ ف�ساء 

م�سراعيه  على  ال��ب��اب  َيفتح  اأن  وميكنه  اأو���س��ع،  بخطوات  االأم���ام  اإىل  التقدم  لت�سهيل 

لال�ستثمار ال�سمويل، و�سُيلبِّي متطلبات الت�سريع باجناز االأهداف التبادلية، و”�سي�سجع 

ال�سفري �سمن  َيرى  ردن” كما 
ُ
االأ القويَّة على اال�ستثمار يف  ال�سينية  ال�سن وال�سركات 

امل�سرية ال�سينية العربية لبناء جمتمع يتمتع مب�سري م�سرك، فال�سن والوطن العربي 

خُمل�سن  واأخوين  الطرفن،  لِكال  املنافع  حتقيق  اأج��ل  من  جيدين  ك�سريكن  َي���ُرَزان 

اِء.  َررّ اِء َوال�سَرّ َررّ ملتطلباتنا اجَلمعيَّة، وَي�سركان يف  ال�َسرّ

*كاتبة واإعالمية حتمل اأو�سمة عليا وميداليات من عدة دول حليفة و�سديقة.

نيدوغينا يلينا 

»تشن تشوان دونغ«
 إذ َيقترح وَينشط..

الزيود : ) 310520( عامًلا حاصل على تصريح عمل

العجارمة يتفقد قاعات امتحان الثانوية العامة في قصبة عمان 

المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان يلتقي ممثلة اليونسكو باألردن

التوثيق الملكي يصدر كتاب الرحلة 
اليمانية ألمير مكة المكرمة

االنباط – �سذا حتامله 

الزيود  حممد  العمل  وزارة  با�سم  االع��الم��ي  الناطق  ق��ال 

اإن ع���دد ال��ع��م��ال احل��ا���س��ل��ن ع��ل��ى ت�����س��اري��ح  ع��م��ل ي�سل اإىل  

)310520( عاماًل لغاية اليوم االثنن متثل جن�سيات  عربية  

واجنبية .

واأ�ساف يف حديثه لالنباط اأن �سبب  االعتماد على العمالة 

القطاع  يف  املهن  من  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل  يعود  ال��واف��دة 

اخلا�ض حم�سورة فقط باالردنين اإ�سافة اإىل وجود حمددات 

م��ه��ن حم��ددة  االردن���ي���ة ويف  ال��ع��م��ال��ة غ��ري  لت�سغيل  ع��دي��دة 

،مبيًنا اأن ا�ستقدام العمالة غري االأردنية ياأتي بناء على طلب 

املهن  االأردنين على هذه  اإقبال  لعدم  القطاعات نظًرا  بع�ض 

كمهنة التحميل والتنزيل وبع�ض املهن يف قطاعات االإن�ساءات 

والزراعة وبع�ض املهن يف امل�سانع .

ال��وزارة تقوم بجوالت م�ستمرة  اإن فرق التفتي�ض يف  واأ�سار 

على خمتلف القطاعات واالأن�سطة االقت�سادية يف حمافظات 

والتي  املخالفة  االردن��ي��ة  غ��ري  العمالة  ل�سبط  كافة  اململكة 

تعمل يف مهن غري  اأو  املفعول  �سارية  ت�ساريح عمل  ال حتمل 

م�سرح بها وتتخذ بحقها قرارات اأما  بالت�سفري خارج اململكة  

اأو اإيقاع املخالفة بحقهم .

االنباط-عمان

والتعليم  الربية  وزارة  ع��ام  اأم��ن  تفقد 

لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة 

ام�����ض االث���ن���ن ع����ددا م���ن ق���اع���ات ام��ت��ح��ان 

2021 / االم��ت��ح��ان  ل��ع��ام  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة 

التكميلي التابعة ملديريتي الربية والتعليم 

للواءي اجلامعة وق�سبة عمان. 

وا���س��ت��ه��ل ال���دك���ت���ور ال���ع���ج���ارم���ة ج��ول��ت��ه 

يف  االم��ت��ح��ان��ات  لق�سمي  ب��زي��ارة  التفقدية 

ل����واء اجل��ام��ع��ة بح�سور  ت��رب��ي��ة  م��دي��ري��ت��ي 

العرواين،  ي�سرى  الدكتورة  الربية  مدير 

وتربية ق�سبة عمان بح�سور مدير الربية 

اط���م���اأن خاللها  ردن،  اأب����و  ن����وال  ال��دك��ت��ورة 

ع��ل��ى ���س��ري االإج�������راءات ال��ف��ن��ي��ة واالإداري�������ة، 

م�����س��ي��دا ب���اجل���ه���ود ال���ك���ب���رية ال���ت���ي ت��ب��ذل��ه��ا 

االمتحان  على  القائمة  ال��رب��وي��ة  ال��ك��وادر 

م���ن م��ع��ل��م��ن وروؤ�����س����اء ق���اع���ات وم��راق��ب��ن 

فنية  وف���رق  اإ���س��راف��ي��ة  وجل���ان  وم�سححن 

ودورهم يف اإجناح اإجراءات عقد االمتحانات 

و�سبطها ب�سورة متميزة .

و���س��م��ل��ت اجل��ول��ة زي����ارة م��در���س��ة ذوق���ان 

للواء  التابعة  للبنن  االأ�سا�سية  ال��ه��ن��داوي 

اجل���ام���ع���ة، وم���در����س���ت���ي اأح���م���د ال���ط���راون���ة 

الثانوية للبنن، وامللكة نور الثانوية للبنات 

ال��ت��اب��ع��ت��ن ل��ق�����س��ب��ة ع���م���ان، ح��ي��ث اط���م���اأن 

ال��ع��ام على �سري االم��ت��ح��ان يف تلك  االأم���ن 

القاعات، مبديا ارتياحه ملجرياته.

واأع������رب ال���دك���ت���ور ال��ع��ج��ارم��ة ع���ن �سكر 

الوزارة لكافة املوؤ�س�سات الوطنية التي ت�ساند 

ال�����وزارة ف��ي��ه اإج���راءات���ه���ا ل��ع��ق��د االم��ت��ح��ان، 

املحلي،  املجتمع  واأب��ن��اء  االإع����الم،  وو���س��ائ��ل 

والتي كان لها الدور الكبري يف متكن الوزارة 

من تطبيق اإجراءاتها واإي�سال ر�سالتها.

م���ن ج��ان��ب��ه��م اأب�����دى ال��ط��ل��ب��ة ارت��ي��اح��ه��م 

ال��وزارة ل�سمان  التي قامت بها  لالإجراءات 

تقدمهم لالمتحان يف بيئة منا�سبة.

وك��ان��ت ق��د ج��ال��ت ف��رق وجل���ان اإ�سرافية 

من الوزارة على خمتلف املدار�ض التي يعقد 

فيها االمتحان.

وتقدم لالمتحان يف يومه ال�ساد�ض 45632 

م�سركا وم�سركة يف مبحثي الريا�سيات / 

واملهنية،  االأكادميية  للفروع  الثانية  الورقة 

للفرع  الثانية  ال��ورق��ة   / النباتي  واالإن���ت���اج 

الورقة   / املهنية اخلا�سة  والعلوم  الزراعي، 

الثانية لفرع االإقت�ساد املنزيل.

  االنباط-عمان

ال��ت��ق��ى امل��ن�����س��ق ال��ع��ام احل��ك��وم��ي حلقوق 

العواملة،  نذير  ال���وزراء  رئا�سة  يف  االإن�سان 

االأردن  يف  اليون�سكو  ممثلة  االث��ن��ن،  ام�ض 

من جبوجن كيم.

واأ�ساد العواملة، بح�سور م�سوؤولة برامج 

يف  اليون�سكو  مكتب  يف  واالت�����س��ال  االإع���الم 

املنظمة  ب���دور  اخل���وال���دة،  اإخ��ال���ض  االأردن 

املتعلقة  امل��وا���س��ي��ع  م��ع  بالتعامل  االأ���س��ا���س��ي 

التعليم،  حم��ور  ال�سيما  االإن�����س��ان،  بحقوق 

منذ  اأ���س��ا���س��ي  ح��ق  التعليم  اأن  اإىل  م�����س��ريا 

مواجهة  على  العمل  ويجب  االإن�سان،  ن�ساأة 

التحديات يف ظل جائحة كورونا.

الذي  العمل  عن  اإي��ج��ازا  العواملة  وق��دم 

بتحديث  حاليا  احل��ك��وم��ي  املكتب  ب��ه  ي��ق��وم 

 ،)2025-2016( ال�ساملة  الوطنية  اخلطة 

يف  اليون�سكو  منظمة  مع  التعاون  و���س��رورة 

االأم��ور املتعلقة مبحاور اخلطة التي تعتر 

االأ����س���ا����ض، وال����ذي ���س��ي��ج��ري اع��ت��م��اده��ا من 

ق��ب��ل احل��ك��وم��ة يف اإن���ف���اذ م��ا ي��خ�����ض حقوق 

االإن�سان، و�سرورة مواءمتها مع الت�سريعات 

واالتفاقيات الدولية وتو�سيات اال�ستعرا�ض 

الدوري ال�سامل واأهداف التنمية امل�ستدامة 

.2030

وع����ر�����ض ل��ل��ح�����س��ور حت���دي���ث���ات اخل��ط��ة 

متطلعا   ،)2025-2016( ال�ساملة  الوطنية 

خا�سة  اليون�سكو  منظمة  م��ع  التعاون  اإىل 

يف م���رح���ل���ة اإجن�������از واإن�����ف�����اذ اخل����ط����ة. ك��م��ا 

العام احلكومي يف  املن�سق  عر�ض دور مكتب 

التن�سيق بن اجلهات وال��وزارات واملوؤ�س�سات 

يتعلق  مب��ا  ال��دول��ي��ة،  واملنظمات  احلكومية 

يف  االإن�سان  بحقوق  املعنية  التقارير  بكتابة 

االأردن، حيث اأن املكتب على علم باالإجراءات 

املتبعة واآلية العمل، ما ي�سهل على املنظمات 

الدولية العمل والتحاور ب�سكل ت�ساركي مع 

جميع االأطراف عند كتابة التقارير.

املبذولة  باجلهود  بدورها،  كيم،  واأ���س��ادت 

م����ن ق���ب���ل احل���ك���وم���ة االأردن������ي������ة يف حم���ور 

االأردن  اتخاذ  ���س��رورة  اإىل  منوهة  التعليم، 

اأن  واأ�سافت  االإط���ار.  ه��ذا  يف  ناجح  كنموذج 

املتعلقة  باملوا�سيع  اليون�سكو معنية  منظمة 

بالتعليم والراث والثقافة واحلق بالتجمع 

والتعبري  املعلومة  على  واحل�سول  ال�سلمي 

يتعلق  ع��ن تخوفها مب��ا  ال���راأي، معربة  ع��ن 

ي�سكل  م��ا  امل���دار����ض،  ع��ن  ال��ط��الب  بانقطاع 

باالندماج  الطلبة  لدى  ال�سعوبة  من  نوعا 

الفعلي يف التعليم.

كما اأعربت كيم عن اأملها ب�سرورة رجوع 

ال���ط���الب اإىل امل���دار����ض وع��م��ل��ي��ة اإدم��اج��ه��م 

املوا�سيع  م��ن  وغ��ريه��ا  التعليم،  يف  الفعلي 

التي تعنى بها منظمة اليون�سكو.

االنباط-عمان  

االأردين  امللكي  التوثيق  اأ���س��در مركز      

اليمانية”،  “الرحلة  كتاب  الها�سمي حديثا 

مل��وؤل��ف��ه ال�����س��ري��ف ���س��رف ب���ن ع��ب��د املح�سن 

ال���رك���ات���ي؛ اأح����د اأ����س���راف م��ك��ة امل��ك��رم��ة يف 

الفرة 1283 اإىل 1939،.

ال��ذي  الكتاب  اأن  بيان  امل��رك��ز يف  واأو���س��ح 

مبي�سن  مهند  الدكتور  عليه  وعلق  حققه 

ي��وث��ق  ال��رح��ل��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ���س��ري��ف مكة 

1911 بطلب  واأمريها احل�سن بن علي عام 

م��ن ال���دول���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة؛ ل����راأب ال�����س��دع يف 

اأجل  االأم��ة، من  دول��ة  �سوكة  ع�سري وحفظ 

الغربية  القوى  تدخل  ووق��ف  فتنتها،  اإنهاء 

فيها.

واأ����س���اف اأن ه���ذه ال��رح��ل��ة ت���دل ع��ل��ى اأن 

ال�سريف احل�سن قام بواجبه يف الدفاع عن 

ات�سمت  حقبة  يف  امل�سلمن  وب��الد  اخل��الف��ة 

و�سمال  العربي  ال�سرق  يف  الغربي  بالتدخل 

يبداأ  اجلديد  اال�ستعمار  كان  حن  اأفريقيا، 

وال��دول��ة  املنطقة  ليقود  ال��ط��وي��ل  م�����س��واره 

العثمانية الحقا ملزيد من التفكك.

وبن املركز اأن املوؤلف ختم كتابه بدرا�سة 

جغرافية عن �سفة جزيرة العرب واأق�سامها 

وحدودها واأهم حما�سيلها، واأ�سهر القبائل 

القاطنة فيها.

الثالثاء   11/ 1 / 2022



االقت�صادي
60

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الثالثاء    11   /  1   / 2022  

االنباط-عمان

 

 وا����س���ل���ت ال��ل��ج��ن��ة امل���ال���ي���ة ال��ن��ي��اب��ي��ة، ام�����س 

امل��وازن��ة  ق��ان��وين  م�����س��روع��ي  مناق�سة  االث���ن���ن، 

لل�سنة  احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات  العامة 

املالية 2022.

وناق�ست اللجنة، خالل اجتماع عقد برئا�سة 

ال�سعودي، موازنة  النائب حممد  اللجنة  رئي�س 

ال��رق��م��ي وال���ري���ادة وال���دوائ���ر  وزارة االق��ت�����س��اد 

الرقمي  االقت�ساد  وزي��ر  بح�سور  لها،  التابعة 

ال���وزارة،  ع��ام  واأم��ن  الهناندة،  اأحمد  وال��ري��ادة، 

���س��م��رية ال��زع��ب��ي، وم��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ال��ري��د، 

الدكتور خالد اللحام، ورئي�س هيئة تنظيم قطاع 

االت�ساالت، املهند�س ب�سام ال�سرحان، ومدير عام 

�سندوق توفري الريد، فادي �سناعة.

ودع�����ا امل��ه��ن��د���س حم��م��د ال�������س���ع���ودي، خ��الل 

االجتماع، اإىل اقت�ساد رقمي اآمن و�سمويل يحقق 

وتناول  واجتماعية م�ستدامة.  اقت�سادية  تنمية 

الهناندة، خالل االجتماع، حجم موازنة الوزارة 

وجوانب اإنفاقها ومهام ال��وزارة واالأه��داف التي 

وال��ت��ح��دي��ات  الق�سايا  واأه����م  لتحقيقها  ت�سعى 

اأهم حماور اخلطة  اإىل  تواجهها. وتطرق  التي 

واال���س��رتات��ي��ج��ي��ة امل��و���س��وع��ة ل����ل����وزارة، وال��ت��ي 

امل�ساندة،  واخل��دم��ات  العامة  االإدارة  اإىل  تتوزع 

الريد االأردين، واملبادرات االإلكرتونية، والبنية 

االألياف  �سبكة  م�سروع  يعتر  وال��ذي  التحتية، 

االأخ���رية،  مب��راح��ل��ه  وه��و  منها  ج���زءا  ال�سوئية 

وحمور عمليات التحول الرقمي.

اأن  اإىل  الهناندة  اأ�سار  البيانات،  اأمتتة  وحول 

ب��داأت العمل به منذ �سنتن حيث جرى  ال��وزارة 

وثم  االأردين  للمواطن  الوطني  ال�سجل  اإع���داد 

الالحقة  املرحلة  و�ستكون  واملوؤ�س�سات،  لل�سركات 

ل��ه��ا جت��وي��د ال��ب��ي��ان��ات، ب��االإ���س��اف��ة اإىل م��راك��ز 

البيانات واحلو�سبة ال�سحابية اخلا�سة باحلكومة 

االإلكرتونية،  واحلكومة  امل�سرتكة،  واخل��دم��ات 

وحمور الت�سريعات الناظمة لعمل الوزارة، والتي 

ال�سيا�سات  م��ن  وع���دد  االت�����س��االت  ق��ان��ون  منها 

والتي ح�سل بع�سها على موافقه جمل�س الوزراء 

م��ث��ل ال��ذك��اء اال���س��ط��ن��اع��ي وال��ب��ي��ان��ات املفتوحة 

القوانن  بع�س  جانب  اإىل  التطبيقات  وواج��ه��ة 

كقانون حماية البيانات ال�سخ�سية والت�سريعات 

اخلا�سة بالتحول الرقمي.

وب���ن ال��ه��ن��ان��دة اأن ن�����س��ب��ة ان��ت�����س��ار االأل���ي���اف 

قطاع  تنظيم  هيئة  ت��ق��اري��ر  بح�سب  ال�سوئية، 

االت�ساالت، بلغت ما يقارب 12 باملئة وهي ن�سبة 

قليله جدا مما يعطي الفر�سة مل�سرتكن جدد.

واأ�سار اإىل اأن هناك مبلغا خا�سا من املوازنة 

ال��وزارة، وهو م�سروع  ي�سرف يف م�سروع تديره 

بال�سراكة  وال��وظ��ائ��ف  والتكنولوجيا  ال�����س��ب��اب 

مع البنك ال��دويل، ويهدف اإىل تطوير املهارات 

ب���وزارة  خ��ا���س  ج���زء  اإىل  وينق�سم  وال��ت��وظ��ي��ف، 

ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل��ت��ط��وي��ر م��ن��ه��اج ل��ل��م��ه��ارات 

ال�ساد�س  ال�سف  من  امل��دار���س  لطالب  الرقمية 

اإىل الثاين ع�سر، وجزء ل�سد الفجوة بن العر�س 

لتوظيف  اخلا�س  القطاع  يحتاجه  ملا  والطلب 

وتدريب خريجي تكنولوجيا املعلومات، وحمور 

دعم ال�سركات للتوظيف اأو للتو�سع، حيث جرى 

التوقيع مع 21 �سركة لدعم الرواتب.

ون��اق�����س م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة ال��ري��د، ورئي�س 

ه��ي��ئ��ة ت��ن��ظ��ي��م ق��ط��اع االت�������س���االت، وم���دي���ر ع��ام 

���س��ن��دوق ت��وف��ري ال��ري��د، امل�����س��اك��ل ال��ت��ي ت��واج��ه 

الريد االأردين واالأهداف اال�سرتاتيجية، ومنها 

اخلدمات  ونوعية  املوؤ�س�سية  ال��ق��درات  حت�سن 

تواجه  ال��ت��ي  وامل�����س��اك��ل  للم�ستفيدين،  امل��ق��دم��ة 

وت��دري��ب  تاأهيل  الإع���ادة  احل��اج��ة  ومنها  الهيئة 

ال���ك���وادر وت��ط��وي��ر امل���ع���دات واالآل����ي����ات، واإدخ����ال 

يف  التكنولوجي  التنوع  ت��واك��ب  ج��دي��دة  م��ع��دات 

اجليل اخلام�س.

مالية النواب تناقش موازنة وزارة االقتصاد الرقمي 
والريادة والدوائر التابعة لها

الحكومة ترصد 80 مليون دينار لتنفيذ برنامج 
التشغيل الوطني 

العراق يوافق على االتفاقية االطارية ألنبوب نقل النفط للعقبة

االنباط-عمان

ت�سعى احلكومة من خالل الرنامج 

 ،2023  -  2022 للت�سغيل  الوطني 

لتوفري  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  حت��ف��ي��ز  اإىل 

م���زي���د م���ن ف���ر����س ال��ع��م��ل ل��الأردن��ي��ن 

اأكر  من  تعد  التي  البطالة  من  للحد 

ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه االق��ت�����س��اد 

فريو�س  جائحة  بعد  خا�سة  ال��وط��ن��ي، 

كورونا.

موؤمتر  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  واعلن 

�سحفي االأحد املا�سي يف رئا�سة الوزراء، 

وامل�سوؤولن،  ال���وزراء  من  ع��دد  بح�سور 

تنفذها  ال��ت��ي  الت�سغيل  ���س��ي��ا���س��ات  ع��ن 

احلكومة منذ توليها مهامها.

لتنفيذ  ر���س��دت  احل��ك��وم��ة  ان  وق����ال 

 80 م��ب��ل��غ  ال��وط��ن��ي  الت�سغيل  ب��رن��ام��ج 

مليون دينار يف موازنة 2022، لتحفيز 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ع��ل��ى ت���وف���ري ف��ر���س 

برنامج  واأن  االأردن��ي��ن،  لت�سغيل  العمل 

الو�سول  اإىل  يهدف  الوطني  الت�سغيل 

لت�سغيل 60 األف �ساب اأردين خالل هذا 

العام، من خالل دعم اأجور ملدة 6 اأ�سهر 

خالل  م��ن  �سهريا  دي��ن��ارا   150 بقيمة 

القطاع  م��ع  ال�����س��ن��وي��ة  الت�سغيل  ع��ق��ود 

اخلا�س يف املحافظات والقطاعات كافة.

معدل  انخف�س  ال��رن��ام��ج،  وبح�سب 

الثالث  الربع  خالل  اململكة  يف  البطالة 

ب��امل��ئ��ة،  6ر1  بن�سبة   2021 ع���ام  م��ن 

ع���ن ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام ن��ف�����س��ه، 

باملئة مقارنة  7ر0  وبانخفا�س مقداره 

م���ع ال���رب���ع ال���ث���ال���ث م���ن ع����ام 2020 

لي�سجل 2ر23 باملئة.

وتعمل احلكومة على تنفيذ الرنامج 

لتحفيز  ال��ع��م��ل  وزارة  اجن���زت���ه  ال����ذي 

ال���ق���ط���اع اخل���ا����س ع��ل��ى ت���وف���ري ف��ر���س 

العمل لت�سغيل االأردنين، وليكون مظلة 

ت��ك��ام��ل��ي��ة ل��ت��وح��ي��د اجل���ه���ود وال���رام���ج 

املعنية بالتدريب والت�سغيل من خمتلف 

املوؤ�س�سات واجلهات الر�سمية.

ال�������وزراء، ق���رر ت�سكيل  وك����ان رئ��ي�����س 

ف��ري��ق ع��م��ل ل��ل��رن��ام��ج ب��رئ��ا���س��ة وزي���ر 

ال���ع���م���ل، وع�����س��وي��ة االأم����ن����اء ال��ع��ام��ن 

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  ل���وزارات 

والعمل  ال���دويل  وال��ت��ع��اون  والتخطيط 

موؤ�س�سة  ع��ام  ومدير  واملالية  وال��زراع��ة 

ال�����س��م��ان االج���ت���م���اع���ي وم���دي���ر م��رك��ز 

تطوير االعمال.

مقاويل  نقيب  اأي�سا،  الفريق  وي�سم 

االأردن  جت��ارة  غرفة  ورئي�س  االإن�ساءات 

ورئ��ي�����س غ���رف���ة جت�����ارة ع���م���ان ورئ��ي�����س 

غرفة  ورئ��ي�����س  االأردن  ���س��ن��اع��ة  غ��رف��ة 

���س��ن��اع��ة ع���م���ان وال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

ملنتدى اال�سرتاتيجيات االأردين ورئي�س 

االقت�سادي  للمنتدى  االإداري����ة  الهيئة 

االأردين.

اأخرى  حتديات  اإىل  الرنامج  واأ�سار 

تواجه �سوق العمل، منها عدم توفر نظام 

وحمدودية  العمل  ل�سوق  �سامل  بيانات 

معرفة طبيعة فر�س العمل يف امل�ستقبل 

وع�����دم امل����واءم����ة ب���ن ج��ان��ب��ي ال��ع��ر���س 

العمل  ع��ن  املتعطلن  واأع����داد  والطلب 

متعطل  ال����ف   400 اإىل  ي�����س��ل  ال����ذي 

350 الف  اأردين يف ظل وج��ود ح��وايل 

ت�سريح  على  حا�سل  اأردين  غري  عامل 

العمالة  حجم  ارتفاع  اإىل  اإ�سافة  عمل، 

االأردنية يف ال�سوق غري املنظم والعمالة 

غري االأردنية املخالفة.

ومب������وج������ب ال������رن������ام������ج ال����وط����ن����ي 

عام  اط��ار وطني  للت�سغيل، ج��رى و�سع 

من  التحديات  ه��ذه  ملواجهة  للت�سغيل 

خ���الل ت��وح��ي��د خم��ت��ل��ف اجل��ه��ود وب��ن��اء 

�سراكات م�ستدامة بن اأ�سحاب العالقة 

امل��ع��ن��ي��ن »جم��ل�����س وط��ن��ي ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل«، 

وا���س��ت��دام��ة ع��م��ل ال��ع��م��ال��ة يف ال��ق��ط��اع 

اخلا�س.

بن  الربط  اأي�سا،  االإط���ار  ويت�سمن 

املهني  وال���ت���دري���ب  ال��ت��ع��ل��ي��م  خم���رج���ات 

وال���ت���ق���ن���ي واح���ت���ي���اج���ات ����س���وق ال��ع��م��ل 

ومت���ك���ن االأردن�����ي�����ن وب����ن����اء ق���درات���ه���م 

عمل  ف���ر����س  اإىل  ان��ت��ق��ال��ه��م  وت�����س��ه��ي��ل 

القطاع  يف  العمل  بيئة  وحت�سن  الئقة، 

اخل���ا����س الإي����ج����اد ب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��الئ��م��ة 

وتنظيم ا�ستخدام العمالة غري االأردنية 

يف ���س��وق ال��ع��م��ل وحت��ق��ي��ق ال���ت���وازن مع 

ت�سغيل العمالة االأردنية.

الرنامج  عمل  حم��اور  تت�سمن  كما 

ال��وط��ن��ي ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل، ب��ح�����س��ب م�����س��ودت��ه 

االأول���وي���ة، رف���ع ال��ك��ف��اءات يف ال��ت��دري��ب 

امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي وال��ت��دري��ب يف م��واق��ع 

ال��ع��م��ل وال��ت�����س��غ��ي��ل ال���ذات���ي وال���ت���وازن 

يف ا���س��ت��خ��دام ال��ع��م��ال��ة االأردن���ي���ة وغ��ري 

االأردن�����ي�����ة وح���وك���م���ة ق���ط���اع ال���ت���دري���ب 

والت�سغيل.

جم��االت  يف  الرنامج  تنفيذ  و�سيتم 

ت��ع��زي��ز ح��وك��م��ة ال���ت���دري���ب وال��ت�����س��غ��ي��ل 

وحتديد احتياجات �سوق العمل والفئات 

العمل،  مواقع  يف  والتدريب  امل�ستهدفة 

ك��م��ا ���س��ي��ت��م ت��ف��ع��ي��ل امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 

ل��ل��ت�����س��غ��ي��ل وت��ف��ع��ي��ل جم��ال�����س امل���ه���ارات 

مل��زودي  القانوين  والتنظيم  القطاعية 

امل��ه��ن يف القطاعات  ال��ت��دري��ب وحت��دي��د 

وتنفيذ  التدريب  بعد  املتدرب  وت�سغيل 

اإجراءات اأخرى �سمن الرنامج.

وح������دد ال���رن���ام���ج ال���ف���ئ���ة ال��ع��م��ري��ة 

امل�ستهدفة بح�سب االإح�ساءات الرئي�سة 

ل��ل��ن��وع  ت��ب��ع��ا  ع���ام���ا   40 اإىل   18 م����ن 

االجتماعي؛ 50 باملئة من االإناث و50 

باملئة من الذكور

  االنباط-عمان

اعلن وزير الطاقة والرثوة املعدنية الدكتور 

�سالح اخلراب�سة ام�س االثنن موافقة جمل�س 

الوزراء العراقي على االتفاقية االطارية مل�سروع 

اأنبوب نقل نفط العراق اخلام من الب�سرة  مد 

اىل ميناء العقبة على البحر االأحمر.

�سحفي  ت�سريح  يف  اخلراب�سة  الوزير  وق��ال 

ام�������س االث���ن���ن ان ن���ظ���ريه ال���ع���راق���ي اح�����س��ان 

»موافقة  ب���  هاتفي  بات�سال  ابلغه  ع��ب��داجل��ب��ار 

جمل�س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي ع��ل��ى ات��ف��اق االط���ار 

وتفوي�سه باإنهاء االإجراءات الالزمة لتوقيعه«.

الوزير  مع  ناق�س  ان��ه  اىل  اخلراب�سة  واأ���س��ار 

م�ستجدات  واآخ�����ر  ال��ث��ن��ائ��ي  ال��ت��ع��اون  ع���الق���ات 

اأنبوب ت�سدير نفط العراق عر ميناء العقبة، 

والقانونية  الفنية  الفرق  توجيه  على   واتفقا 

االإج����راءات  االن��ب��وب ال�ستكمال  اخل��ا���س��ة مب��د 

الالزمة لتوقيع االتفاق.

خمرجات  على  البناء  على  ال��وزي��ران  واتفق 

العراقية  امل�����س��ري��ة  االأردن���ي���ة  ال��ث��الث��ي��ة  ال��ق��م��ة 

ال���راب���ع���ة وال���ت���ي ع���ق���دت يف ح����زي����ران امل��ا���س��ي 

يف ال��ع��ا���س��م��ة ب���غ���داد مب�����س��ارك��ة ج���الل���ة امل��ل��ك 

ع����ب����داهلل ال����ث����اين ورئ���ي�������س جم���ل�������س ال��������وزراء 

امل�سري  والرئي�س  الكاظمي  العراقي م�سطفى 

عبدالفتاح ال�سي�سي.

وي��اأت��ي امل�����س��روع يف اط���ار ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات 

ومبا  الثنائي،  التعاون  اآف��اق  وتو�سيع  الثنائية 

ال�سقيقن  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  ي��خ��دم 

النفط  ل�����س��ادرات  م��ن خ��الل فتح منفذ جديد 

العراقي مينح االردن مبوجبه حق �سراء 150 

م�سفاة  يف  لتكريرها  يوميا  نفط  برميل  ال��ف 

البرتول يف مدينة الزرقاء.

النفط  لنقل  اأن��ب��وب  ببناء  امل�����س��روع  ويتمثل 

ت�سميمية  ب��ط��اق��ة  وملحقاته  ال��ع��راق��ي  اخل���ام 

تبلغ مليون برميل يف اليوم من الب�سرة لغاية 

لت�سدير  ك��م   1665 ح���وايل  وب��ط��ول  العقبة 

النفط اخلام العراقي عر ميناء العقبة مرورا 

العقبة  االأردن��ي��ة و���س��وال اىل ميناء  ب��االأرا���س��ي 

ومنها لل�سوق العاملية.

امل�سروع، الذي ميتد من  وتقدر كلفة تنفيذ 

حمطات ال�سخ يف الب�سرة يف العراق اإىل ميناء 

العقبة يف االأردن، بحوايل -7 9 مليارات دوالر 

ح�سب التقديرات العراقية

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات 
النفطية عالميا

جيدكو تدعم 413 منشأة اقتصادية 
ماليا وفنيا 

الملكية األردنية تطلق برنامج 
فالي هاي

 االنباط-عمان 

عاملياً  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  ارتفعت 

يف االأ�سبوع االأول من كانون الثاين احلايل 

م��ق��ارن��ة م��ع م��ع��دالت اأ���س��ع��اره��ا يف ك��ان��ون 

وزارة  اأعلنتها  لبيانات  وفقا  املا�سي  االأول 

الطاقة والرثوة املعدنية ام�س االثنن.

وب��ح�����س��ب ال���ب���ي���ان���ات، ���س��ج��ل ال��ب��ن��زي��ن 

اأوكتان 90 �سعرا بلغ 776.8 دوالر للطن 

االول  ك��ان��ون  يف  �سعره  م��ع��دل  م��ع  مقارنة 

ارتفاع  وبن�سبة  دوالر   725.2 بلغ  ال��ذي 

بلغت 7.1 باملئة، كما �سجل البنزين اأوكتان 

95 �سعرا بلغ 798.1 دوالر للطن مقابل 
االول  ك��ان��ون  يف  امل�سجل  دوالر   748.2
وارتفع  باملئة.   6.7 بلغت  ارت��ف��اع  وبن�سبة 

�سعر الديزل من 638.3 دوالر للطن اىل 

 8.5 بلغت  ارتفاع  وبن�سبة  دوالر   692.6
 665.2 من  الكاز  �سعر  ارتفع  كما  باملئة، 

وبن�سبة  دوالر   720.3 اىل  للطن  دوالر 

ارت��ف��ع  ب��امل��ئ��ة، يف ح��ن   8.3 بلغت  ارت��ف��اع 

�سعر زيت الوقود من 409.8 دوالر للطن 

ارتفاع  وبن�سبة  للطن  دوالر   438.5 اىل 

بلغت 7 باملئة.

ويف املقابل انخف�س �سعر الغاز البرتويل 

امل�سال يف ال�سهر احلايل اإىل 717.5 دوالر 

ال�سهر  امل�سجل  �سعره  م��ع  م��ق��ارن��ة  للطن 

وبن�سبة  دوالر   761.3 بلغ  ال��ذي  املا�سي 

انخفا�س بلغت 5.7 باملئة.

و�سجل �سعر خام برنت يف االأ�سبوع االول 

81.2 دوالر  بلغ  من ال�سهر احلايل �سعراً 

يف  امل�سجل  دوالر   73.9 مقابل  للرميل 

كانون االول املا�سي

االنباط-عمان

لتطوير  االأردن����ي����ة  امل��وؤ���س�����س��ة  دع��م��ت 

العام  يف  »جيدكو«  االقت�سادية  امل�ساريع 

اأردنية  اقت�سادية  من�ساأة   413 املا�سي  

م��ال��ي��ا وف��ن��ي��ا، اإ���س��اف��ة اىل ت��وف��ري دع��م 

م���ايل ل��� 300 م��ن ���س��غ��ار امل���زارع���ن يف 

حم��اف��ظ��ات امل��م��ل��ك��ة ب��ح��ج��م مت��وي��ل زاد 

على ثالثة مالين دينار.

ووف�����ق�����ا ل���ب���ي���ان ل���ل���م���وؤ����س�������س���ة ام�������س 

اي�����س��ا م�ساريف  االث��ن��ن ف��ان��ه��ا دع��م��ت 

اردن����ي����ة  ����س���رك���ة   30 ل���ن���ح���و  ال�������س���ح���ن 

ال���ع���امل  دول  اىل  م��ن��ت��وج��ات��ه��ا  ت�������س���در 

وذل�����ك مل�����س��ان��دت��ه��ا يف م��واج��ه��ة ارت���ف���اع 

على  واملحافظة  العاملية  ال�سحن  اأ�سعار 

ح�س�سها الت�سديرية.

ماليا حلوايل  دعما  املوؤ�س�سة  وقدمت 

اال���س��ت�����س��ارات  ق��ط��اع��ات  يف  ���س��رك��ة   55
وخدمات  واملالية  والت�سويقية  االداري���ة 

احلا�سوب من خمتلف حمافظات اململكة 

ال��ول��وج  ع��ل��ى  الفنية  ق��درات��ه��ا  لتطوير 

الأ�سواق خارجية ودخولها جمال ت�سدير 

�سناعة اخلدمات.

املا�سي  اي��ل��ول  امل��وؤ���س�����س��ة يف  واأط��ل��ق��ت 

برنامج دعم للم�سانع خارج حدود اأمانة 

وفنيا  ماليا  دعما  ي�سمل  الكرى  عمان 

لهذا  اأت���اح  م��ا  م�سنعا   21 منه  ا�ستفاد 

اأ�س�س عملية الت�سدير  ال�سركات تطوير 

ال��ت��وج��ه  ظ���ل  يف  م�ستقبال  مل��ن��ت��وج��ات��ه��ا 

احل���ك���وم���ي ل����زي����ادة ق���اع���دة امل��ن��ت��وج��ات 

وامل�������س���دري���ن االأردن����ي����ن،اإ�����س����اف����ة اىل 

 27 ل�  وتدريب عملي  دعم مايل  توفري 

ال��دخ��ول  ب��رن��ام��ج  ع��ل��ى  ���س��رك��ة �سناعية 

اىل االأ������س�����واق االف���رتا����س���ي���ة وت�����س��وي��ق 

منتوجاتها عر االنرتنت على ال�سبكات 

االأملانية  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  العاملية 

للتعاون الدويل.

       و���س��م��ن ب��رن��ام��ج اأول���وي���ات عمل 

احل���ك���وم���ة ل��ل��ع��ام��ن امل��ق��ب��ل��ن اأط��ل��ق��ت 

)جيدكو( برنامج الرتابطات ال�سناعية 

مبا�سر  ب�سكل  م��ن��ه  �ست�ستفيد  وال����ذي 

 20 اىل  ا���س��اف��ة  �سناعية  ���س��رك��ات   6
خمتلف  م��ن  مبا�سر  غ��ري  ب�سكل  �سركة 

ال��ق��ط��اع��ات وذل���ك ل��غ��اي��ات ت��وف��ري بديل 

اأردين من املواد امل�ستخدمة يف ال�سناعة 

ال��وط��ن��ي��ة، ك��م��ا اأط��ل��ق��ت ب��ال��ت��ع��اون مع 

للتنمية  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  �سندوق 

خمتلف  يف  لل�سباب  »بهمتكم«  ب��رن��ام��ج 

امل��ح��اف��ظ��ات ب��ت��م��وي��ل رب���ع م��ل��ي��ون دي��ن��ار 

اىل  االب��داع��ي��ة  اأف��ك��اره��م  لغايات حتويل 

�سركات تخدم املجتمعات املحلية وت�ساهم 

يف حل م�ساكل البطالة بن ال�سباب.

ح�سلت   )جيدكو(  ان  البيان  واو���س��ع 

الدويل  ال�سندوق  متويل  على   2021
للتنمية الزراعية لتكون اجلهة االأردنية 

املعتمدة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية 

وبتمويل  الثانية  مرحلته  يف  والت�سغيل 

ح��ي��ث  دوالر  م���ل���ي���ون   12 اىل  ي�����س��ل 

على  �سنوات  ث��الث  مل��دة  امل�سروع  �سيعمل 

وامل�����ايل ل�سغار  ال��ف��ن��ي  ال���دع���م  ت��ق��دمي 

امل����زارع����ن، وامل������راأة ال��ري��ف��ي��ة وال�����س��ب��اب 

وامل�سنعن وم�سدري املنتجات الزراعية، 

ويعمل هذا التمويل على تنمية القدرات 

التقنية والتناف�سية للم�ساريع ال�سغرية 

املناطق  ال�سغر يف  ومتناهية  واملتو�سطة 

الريفية.

ك��م��ا ح�سلت  ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل��ا���س��ي على 

مت��وي��ل م���ن احل��ك��وم��ة ال��ه��ول��ن��دي��ة بقيمة 

امكانيات  تنمية  لغايات  دوالر  مالين   5
املناطق الريفية على اال�ستفادة من امل�سادر 

الطبيعية واال�ستجابة للتغري املناخي.

الوطني  امل��رك��ز  م��ع  املوؤ�س�سة  ووق��ع��ت 

االردن  نهر  الزراعية وموؤ�س�سة  للبحوث 

لغايات  واملقايي�س  املوا�سفات  وموؤ�س�سة 

يف  امل�سروع  لهذا  واأن�سطة  برامج  تنفيذ 

ال�سنوات  يف  اململكة  حمافظات  خمتلف 

ال����ث����الث ال����ق����ادم����ة، ون���ظ���م���ت ج����والت 

تعريفية لل�سركاء وعدد من امل�ستفيدين 

اىل االمارات العربية املتحدة وتركيا.

وقال البيان ان املوؤ�س�سة  قادت جتمعا 

املتو�سط  االبي�س  البحر  حو�س  ل��دول 

وبدعم من االحتاد االوروبي مل�سروع بناء 

النمو  لتحقيق  الفكرية  امللكية  القدرات 

امل��ت��و���س��ط،  ال��ب��ح��ر  منطقة  يف  امل�����س��ت��دام 

من  اأع�����س��اء  ي�سم  ع��م��ل  ف��ري��ق  و�سكلت 

ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة وخ��ا���س��ة م�����س��وؤول��ة يف 

جمال امللكية الفكرية واالبتكار والريادة 

باالإ�سافة اإىل ممثلن عن قطاع املن�ساآت 

�سيا�سات  ملراجعة  واملتو�سطة،  ال�سغرية 

وق�����وان�����ن امل���ل���ك���ي���ة ال���ف���ك���ري���ة وحت���دي���د 

القوانن  لتطوير  والفر�س  االأول��وي��ات 

البلدان  يف  الفكرية  بامللكية  تتعّلق  التي 

لتغيري  م��ق��رتح��ات  الإع����داد  امل�ستهدفة، 

ال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ق���وان���ن امل��ل��ك��ي��ة 

احلكومية  للجهات  لتقدميها  الفكرية 

مع  ل��ت��ت��الءم  امل�ساركة  ال���دول  يف  املعنية 

القوانن الدولية.

ال��ث��اين  ت�سرين  امل��وؤ���س�����س��ة يف  ووق��ع��ت 

امل����ا�����س����ي م�����ذك�����رة ت����ف����اه����م م�����ع ج���ه���از 

امل���������س����روع����ات امل���ت���و����س���ط���ة وال�������س���غ���رية 

اىل  ت��ه��دف  امل�����س��ري  ال�سغر  ومتناهية 

يف  امل�ساريع  ه��ذه  ب��ن  امل�سرتك  التعاون 

ك���ال ال��ب��ل��دي��ن، ا���س��اف��ة اىل اال���س��ت��ف��ادة 

نظام  تطبيق  يف  امل�سرية  التجربة  م��ن 

احل���واف���ز ل��ل�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ح��ي��ث مت 

مذكرة  لتطبيق  تنفيذي  ج���دول  و���س��ع 

التفاهم وبحيث يتم �سم عدة موؤ�س�سات 

من القطاعن العام واخلا�س.

ك��م��ا ووق��ع��ت ات��ف��اق��ي��ات ل��ل��ت��ع��اون مع 

االردن��ي��ة  التنموية  املوؤ�س�سات  م��ن  ع��دد 

من  بتكليف  واخلا�س  العام  بالقطاعن 

جمل�س الوزراء لالإ�سراف على عدد من 

تقوم  التي  االقت�سادية  التنمية  م�ساريع 

ب��ه��ا م��وؤ���س�����س��ات امل��ج��ت��م��ع امل���دين يف ع��دد 

يف  فاعليتها  من  للتاأكد  املحافظات  من 

حتقيق عوامل التنمية امل�ستدامة.

 االنباط-عمان

اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة امللكية 

االأردن����ي����ة ع���ن اإط�����الق ب��رن��ام��ج ف����الي ه��اي 

اجلديد الذي ي�ستهدف موظفي ال�سركات يف 

على  وت�سجيعهم  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 

عر�س  خالل  من  االأردنية  امللكية  مع  ال�سفر 

خدمات متطورة ومتكاملة توفر لهم جتربة 

�سفر متميزة.

امللكية  ال��ت��ج��اري يف  ال��ق��ط��اع  رئي�س  وق���ال 

تتطلع  ال�سركة  اإن  ك��رمي خم��ل��وف،  االأردن��ي��ة 

اإىل تو�سيع وزيادة قاعدة عمالئها من خالل 

ال�سفر  وح��زم  املنتجات  من  جمموعة  تقدمي 

امل�سافرين  م��ن  ج��دي��دة  لقطاعات  امل��ت��ط��ورة 

وال���ت���ي ت�����س��ه��ل ع��ل��ي��ه��م االإف������ادة م���ن خ��دم��ات 

ال�سركة وتلبي تطلعاتهم لرحالتهم اجلوية 

على منت طائرات امللكية االأردنية التي تتمتع 

مبوا�سفات الراحة والرفاهية، ومبا يتنا�سب 

مع �سمعة امللكية االأردنية كناقل جوي وطني.

واأ����س���اف، اإن ب��رن��ام��ج ال�����س��رك��ات اجل��دي��د 

»فالي هاي« يركز على ا�ستقطاب م�سافرين 

الكبرية  ال�سركات  من  خمتلفة  قطاعات  من 

وال�����س��غ��رية واجل��م��ع��ي��ات غ���ري ال��رب��ح��ي��ة يف 

االأردن واملنطقة من خالل حزمة »تاج تريا« 

اأ�سعار  على  ت�سجيعية  خ�سومات  توفر  التي 

ت��ذاك��ر ال�سفر وح��زم��ة »ك���رم الي��ون��اي��ز« التي 

يح�سلون  اأخ���رى  ام��ت��ي��ازات  امل��وظ��ف��ن  متنح 

عليها مثل منتجات ال�سفر االلكرتونية، حمل 

احلجز  م��واع��ي��د  تعديل  اإ���س��ايف،  اأم��ت��ع��ة  وزن 

بدون غرامة، ف�ساًل عن بطاقة دخول �سالة 

ال��دويل وخدمات  علياء  امللكة  ك��راون مبطار 

اأخرى.



الإقت�صادي
70

االنباط-عمان

اط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ����ش���رك���ات ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات 

“االبتكار  ف���ع���ال���ي���ة  “انتاج”  واالت�����������ش�����االت 

والتكنولوجيا والريادة االأردنية يف دبي«.

ل�������أردن  ال����روي����ج  اإىل  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وت����ه����دف 

املنطقة،  يف  واب��ت��ك��اري  رق��م��ي  تكنولوجي  كمركز 

االلتقاء  م��ن  االأردن���ي���ة  لل�شركات  امل��ج��ال  واإت��اح��ة 

والتوا�شل مع كربى ال�شركات العاملية، وال�شناديق 

اال���ش��ت��ث��م��اري��ة وحم���اول���ة ت��وف��ر ال��ف��ر���ص للنمو 

وال��ت��و���ش��ع. وق��ال��ت جمعية ان��ت��اج خ����ل امل��وؤمت��ر 

االت�شال عن  تقنية  ال��ذي عقدته عرب  ال�شحفي 

بعد، اإن الفعالية التي تقام يف دبي، �شت�شتمر 5 اأيام 

من 21 وحتى 25 �شباط املقبل، وي�شتهل مبنتدى 

 22 م��ن  يقام  يتبعه معر�ص  �شباط،   21 ي��وم  يقام 

وحتى 25 �شباط )املقبل( داخل اجلناح االأردين يف 

اإك�شبو 2020.

واأكد رئي�ص هيئة املديرين جلمعية انتاج عيد 

ال�شوي�ص، اأن الفعالية تهدف اإىل الرويج لقطاع 

حيث  االأردن،  يف  وال��ري��ادة  املعلومات  تكنولوجيا 

نقا�شية  جل�شات  االأول  اليوم  يف  املنتدى  �شيتخلل 

متنوعة تربز تطور القطاع واخلربات االأردنّية.

وقال، اإن اجلل�شات تركز على البيئة التناف�شية 

يف االأردن، والتي جتعلها بيئة منا�شبة ل��شتثمارات 

و�شيتم  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع  يف  االأجنبية 

ا�شت�شافة ودعوة العديد من الروؤ�شاء التنفيذيني، 

وموؤ�ش�شي �شركات تكنولوجيا املعلومات وال�شركات 

ال��ن��ا���ش��ئ��ة وال��ع��م���ء وال�����ش��خ�����ش��ي��ات ال��ع��ام��ة من 

القطاعني العام واالأكادميي.

تكنولوجيا  ق��ط��اع  اأن  اإىل  ���ش��وي�����ص  واأ�����ش����ار 

املعلومات والريادة منا ب�شكل كبر على م��دار 20 

�شنة املا�شية ويعترب حالياً اأحد قطاعات تكنولوجيا 

ال�شرق  الرائدة يف منطقة  واالت�شاالت  املعلومات 

اأن ت�شافر  اإفريقيا، م�شددا على  االأو�شط و�شمال 

اإقليميا  م��رك��زا  اململكة  ت�شبح  اأن  يدعم  اجل��ه��ود 

لتكنولوجيا املعلومات واالت�شاالت يخدم منطقة 

ومركًزا  االأو�شع  اإفريقيا  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق 

حا�شنا لل�شركات النا�شئة يف جمال التكنولوجيا.

االأردين يف  للجناح  العام  املفو�ص  اأك��د  ب���دوره، 

زاه��ر  اال�شتثمار،  وزارة  ع��ام  واأم���ني  دب���ي،  اك�شبو 

اال���ش��ت��ث��م��ار  ووزارة  احل��ك��وم��ة  دع����م  ال���ق���ط���ارن���ة، 

لدى  خ�شو�شاً  واالإب��داع��ي��ة  ال��ري��ادي��ة  للم�شاريع 

فئة ال�شباب، والعمل على متكني ري��ادي االأعمال 

م��ن خ����ل اإب�����راز خ��ربات��ه��م وت��ف��وق��ه��م يف امل��ج��ال 

التكنولوجي واالبتكار.

وقال، اإن احلكومة ت�شعى اإىل ت�شجيع ال�شركات 

ال�شركات  ال��دخ��ول يف �شراكات م��ع  االأردن��ي��ة على 

االأردن  مكانة  وتر�شيخ  االأج���ان���ب،  وامل�شتثمرين 

كمركز جلذب اال�شتثمارات يف هذا القطاع.

ولفت اإىل اأن الوزارة ت�شعى اإىل ت�شليط ال�شوء 

على اجلهود املبذولة يف االأردن لتحقيق بيئة جاذبة 

امل�شتقبلية  وال��ف��ر���ص  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ل��شتثمار 

املعريف  االقت�شاد  القطاعات اجلديدة يف  وحتفيز 

والدرا�شات  االأبحاث  وتوجيه  الرقمي  واالقت�شاد 

وبناء  التعليم  قطاع  يف  التطور  لدعم  واالهتمام 

املهارات والتطور يف التطبيقات املختلفة.

وب����ني اأن�����ه ي��ت��م م��ن��ح ال��ت�����ش��ه��ي���ت واحل���واف���ز 

واالإع�������ف�������اءات امل��خ��ت��ل��ف��ة ل������ش��ت��ث��م��ار يف ق��ط��اع 

البيئة  خ���ل  من  ونطمح  املعلومات،  تكنولوجيا 

اال���ش��ت��ث��م��اري��ة اجل���اذب���ة وال��ت�����ش��ه��ي���ت واحل��واف��ز 

امل��م��ن��وح��ة مب��وج��ب ق��ان��ون اال���ش��ت��ث��م��ار اإىل ج��ذب 

االأردن  نحو  التكنولوجية  اال�شتثمارات  وتوجيه 

للم�شاهمة يف زي��ادة معدل منو االقت�شاد االأردين 

وتوفر فر�ص عمل.

وحول امل�شاركة االردنية يف اك�شبو 2020 دبي، اأكد 

القطارنة اأن م�شاركة االأردن يف هذا احلدث الدويل 

م��ن خ���ل جناحه اخل��ا���ص، ُي��ق��ّدم روؤي���ة جديدة 

من  للم�شتقبل،  اإيجابية  ر�شائل  تن�شر  ومبتكرة 

خ�ل جتربة ح�شية تفاعلية، تتناول مو�شوعات 

حول متكني املجتمع ودعم االقت�شاد وا�شتعرا�ص 

التاريخ االأردين العريق واإثراء الثقافة.

ب��دوره، قال نائب رئي�ص جمل�ص ادارة جمل�ص 

االأعمال االأردين يف دبي، املهند�ص ب�شار الكي�ين، 

�شتكون من�شة وفر�شة منا�شبة  الفعالية  اإن هذه 

ل�أردن الإظهار ق�ش�ص النجاح االأردنية، الفتا اإىل 

اأن اك�شبو دبي فر�شة ترويجية كبرة ل�إمكانات 

االقت�شادية.

االإقليم  م�شتوى  على  يتميز  االأردن  اأن  واأك���د 

باخلربات والقدرات الكبرة يف جمال االت�شاالت 

وتقنية املعلومات وريادة االأعمال.

يف نهاية اللقاء، دار نقا�ص مو�شع بني احل�شور 

ح���ول ح��ج��م اال���ش��ت��ف��ادة م��ن الفعالية وال��روي��ج 

واالت�شاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ل��ق��درة 

االأردين.

  االنباط-عمان

اك���د م��دي��ر ع���ام امل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��ام��ة لل�شمان 

االجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، ان املوؤ�ش�شة 

�شتطلق برنامج “ا�شتدامة املرن” الذي ي�شتهدف 

امل�شتفيدة  با�شتثناء  االقت�شادية  املن�شاآت  جميع 

حاليا من برناجمي ا�شتدامة اال�شا�شي وا�شتدامة 

بل�ص.

لقاء نظمته غرفة  الرحاحلة، خ���ل  وا���ش��ار 

جت��ارة االردن ام�ص االث��ن��ني، ملمثلني عن قطاع 

اخلدمات، اىل ان اال�شتفادة من برنامج ا�شتدامة 

���ش��روط وم��ع��اي��ر حم��ددة  امل���رن �شتكون �شمن 

وعلى اأ�شا�ص �شهري )ال�شهر ال�شابق(، مبعنى ان 

على املوؤ�ش�شة ان تثبت انها ما تزال مت�شررة من 

جائحة كورونا.

واو�شح ان اآليات الدعم �شمن هذا الربنامج 

�شتكون بنف�ص برنامج ا�شتدامة اال�شا�شي مبعني 

اجر  م��ن  باملئة   60 يتحمل  امل��ن�����ش��اأة  �شاحب  ان 

العامل واملوؤ�ش�شة تتحمل الباقي، مبينا اأن تقدمي 

طلبات اال�شتفادة من الربنامج �شتبداأ اعتبارا من 

20 ال�شهر احلايل.

ال��ذي ح�شره  اللقاء  الرحاحلة خ�ل  وا�شار 

خم�ش�شات  ان  اىل  ذي��اب��ات،  عبدال�ش�م  النائب 

بل�ص”  “ا�شتدامة  ا�شا�شي” و  “ا�شتدامة  برامج 

للعام احلايل خمتلفة عن العام ال�شابق حيث مت 

ر�شد 30 مليون دينار لدعم املن�شاآت حتى نهاية 

حزيران املقبل.

تعليق  حاليا  ت��در���ص  املوؤ�ش�شة  ان  اىل  ولفت 

اقتطاع ال�شيخوخة على قطاعي ريا�ص االطفال 

واحل�شانات ا�شافة اىل دعم اال�شراك بال�شمان 

تديرها  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  للم�شاريع  االجتماعي 

املراأة، موؤكدا ان الو�شع املايل امل�شقبلي للموؤ�ش�شة 

اف�����ش��ل م��ن ال���درا����ش���ات ال�����ش��اب��ق��ة وف���ق درا���ش��ات 

اكتورارية اجرتها املوؤ�ش�شة و�شيتم االنتهاء منها 

قريبا.

واكد اأن املوؤ�ش�شة وّفرت احلماية االجتماعية 

للعاملني واأ�شحاب العمل �شمن براجمها التي 

نفذتها خ�ل اأوام��ر الدفاع ال�شادرة عن رئا�شة 

االقت�شاد  اإدام�����ة عجلة  اأ���ش��ه��م يف  م��ا  ال������وزراء، 

الوطني، م�شرا اىل ان املوؤ�ش�شة كانت على �شراكة 

والتجارية  ال�شناعية  القطاعات  م��ع  وتن�شيق 

مل�����ش��اع��دة ه���ذه ال��ق��ط��اع��ات ع��ل��ى اإدام�����ة اأعمالها 

وح��م��اي��ة ال��ع��ام��ل��ني ل��دي��ه��ا م��ن خ����ل ال��ربام��ج 

العديدة التي وفرتها مل�شاعدة تلك القطاعات.

بذلت  ال�شمان  موؤ�ش�شة  اأن  الرحاحلة  وب��ني 

جهوداً كبرة خ�ل جائحة كورونا انط�قا من 

دوره���ا ال��وط��ن��ي، ووق��ف��ت م��ع القطاع ال�شناعي 

وال��ت��ج��اري واخل���دم���ي ل��ت��ج��اوز االأ����ش���رار التي 

ال��وب��اء،  ج���راء  االق��ت�����ش��ادي��ة  بالقطاعات  حلقت 

مو�شحا اأن ب�غ رئا�شة الوزراء رقم )52( ل�شن�ة 

ا�شتدامة  بربنامج  العمل  متديد  ت�شمن   2021

نهاية  املعّدل، حتى  ا�شتدامة  وبرنامج  االأ�شا�شي 

هذين  من  امل�شتفيدة  للمن�شاآت  املقبل  ح��زي��ران 

الربناجمني.

من  امل�شتفيدة  امل��ن�����ش��اآت  ع���دد  اأن  اىل  وا���ش��ار 

اإىل  و�شل  امل��ع��ّدل  وا�شتدامة  ا�شتدامة  برنامج 

األ��ف   41 على  ي��زي��د  م��ا  بها  يعمل  من�شاأة   2400

عامل.

واو����ش���ح اأن م��ظ��ل��ة ال�����ش��م��ان ت��غ��ط��ي ح��ال��ي��اً 

ل�شمول  وتطمح  ف��ّع��ال،  م�شرك  مليون  405ر1 

�شبل  ت��وف��ر  اأج���ل  م��ن  مبظلتها  امل�شتغلني  ك��ل 

اأ���ش��رت��ه، وهو  واأف����راد  ال���زم��ة للعامل  احلماية 

هدف ا�شراتيجي بالغ االأهمية ت�شعى املوؤ�ش�شة 

ق���اع���دة احل��م��اي��ة يف  ت��و���ش��ي��ع  ب��ه��دف  لتحقيقه 

املجتمع.

ا�شمل  “خدمة  املوؤ�ش�شة وف��رت  ان  وا�شار اىل 

امل�����ش��م��ول��ني  غ���ر  ال��ع��ام��ل��ني  نف�شك” ل�����ش��م��ول 

“بادر”  برنامج  وك��ذل��ك  االجتماعي  بال�شمان 

امل��ت�����ش��م��ن ���ش��م��ول امل��ن�����ش��اآت م���ن ت���اري���خ امل���ب���ادرة 

مفاهيم  تو�شيع  على  عملت  كما  التفتي�ص،  اأو 

واع���ت���ب���ارات احل��م��اي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ���ل 

ال�����ش��م��ول االإل����زام����ي ل��ع��م��ال ال���زراع���ة و�شائقي 

العمل  وت�شاريح  ال�شياحيني  واالأدالء  التاك�شي 

احلر بال�شمان.

واو�شح ان االأهداف والغايات من التعدي�ت 

امل��ق��رح��ة ع��ل��ى ق���ان���ون ال�����ش��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

واالأم���ان  االجتماعية  احلماية  تعزيز  يف  تكمن 

االق���ت�������ش���ادي ل��ل��م�����ش��رك��ني واأف���������راد اأ����ش���ره���م 

املالية  اال�شتدامة  �شمان  وكذلك  واملتقاعدين، 

اأداء ر�شالته يف  التاأميني مبا ميّكنه من  للنظام 

حماية كل االأجيال.

وا���ش��ت��ع��ر���ص ال��رح��اح��ل��ة امل���ح���اور االأ���ش��ا���ش��ي��ة 

على  املقرحة  التعدي�ت  عليها  ا�شتندت  التي 

قانون ال�شمان االجتماعي وت�شمل اأربعة حماور 

امل��ال��ي��ة، حمور  اأ�شا�شية ه��ي حم���ور اال���ش��ت��دام��ة 

احلماية،  وحم��ور  اال�شتجابة،  حم��ور  التحفيز، 

متطرقا اىل كافة التعدي�ت التي ت�شمنتها هذه 

املحاور.

بدوره، اأكد النائب االأول لرئي�ص غرفة جتارة 

االأردن جمال الرفاعي ان قطاع اخلدمات الذي 

يعترب اكرث القطاعات ت�شغي� ل�أيدي العاملة 

وامل�شاهمة بالناجت املحلي االجمايل، كان االكرث 

ت�شررا من تبعات اأزمة جائحة كورونا.

واك����د اه��م��ي��ة ب���رام���ج ال���دع���م ال��ت��ي قدمتها 

مل�شاعدة  االجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة 

املن�شاآت املت�شررة من اجلائحة، م�شرا اىل وجود 

املوؤ�ش�شة  بني  م�شتمر  وتوا�شل  حقيقية  �شراكة 

القطاعات  خدمة  بهدف  االردن  جت��ارة  وغرفة 

التجارية واخلدمية وت�شهيل اعمالها ومعاجلة 

اية عقبات تواجهها.

تواجه  معيقات  وج���ود  اىل  ال��رف��اع��ي  ول��ف��ت 

قطاع االعمال باململكة يف مقدمتها ارتفاع كلف 

الطاقة ور�شوم العمال، م�شرا اىل �شرورة وجود 

برامج متخ�ش�شة لدعم ومتكني املراأة عن طريق 

اال�شراك  ون�شب  ال�شيخوخة  اقتطاع  تخفي�ص 

بال�شمان االجتماعي.

االنباط-عمان

اعتزازها  عن  عمان  جت��ارة  غرفة  عربت 

عبداهلل  امل��ل��ك  ج���ل��ة  جمع  ال���ذي  باللقاء 

ال�����ث�����اين، ي������وم اأم���������ص االأح���������د، ب���ال���ق���ط���اع 

تقديرا  يعترب  ه���ذا  اأن  م��وؤك��دة  ال��ت��ج��اري، 

اململكة. وان�شافا للتجار بعموم 

وقال رئي�ص الغرفة، خليل احلاج توفيق، 

اإن لقاء ج�لته مع  يف بيان ام�ص االثنني، 

ب��ت��وق��ي��ت منا�شب  ج���اء  ال��ت��ج��اري  ال��ق��ط��اع 

ومهم وبث روح اإيجابية يف نفو�ص اجلميع، 

على  ق��ادر  االأردن  ب��اأن  قوية  دفعة  ومنحهم 

جت����اوز ال�����ش��ع��وب��ات يف ظ���ل ال���دع���م امل��ل��ك��ي 

الكبر. ال�شامي 

قوية  دفعة  �شيعطي  اللقاء  اأن  واأ���ش��اف 

ل���ل���ق���ط���اع ال����ت����ج����اري ال������ذي ع����ان����ى ك��ث��را 

باالإ�شافة  ك��ورون��ا،  فرو�ص  جائحة  خ���ل 

اأع��م��ال��ه وال��ت��و���ش��ع  مل��وا���ش��ل��ة  اإىل حت��ف��ي��زه 

حتظى  التي  امللفات  واإجن��از  باال�شتثمارات، 

الت�شغيل  وب��خ��ا���ش��ة  ك��ب��ر  م��ل��ك��ي  ب��اه��ت��م��ام 

واالأم������ن ال���غ���ذائ���ي ل��ت��ك��ون امل��م��ل��ك��ة م��رك��زا 

باملنطقة. للغذاء 

امللك  اأن ج�لة  اإىل  ولفت احلاج توفيق 

اأوع���ز خ���ل ال��ل��ق��اء ب�����ش��رورة وج���ود جلان 

ت���ت���اب���ع م���ع احل���ك���وم���ة خم���رج���ات ال���ل���ق���اء، 

ل��ت��ج��اوز وم��ع��اجل��ة ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه 

القطاع  اأن  موؤكدا  االقت�شادية،  القطاعات 

ل��ت��ل��ب��ي��ة تطلعات  وت��ك��ات��ف  ب��ج��ه��د  ���ش��ي��ع��م��ل 

ج�لته فيما يخ�ص االقت�شاد الوطني.

ال��ي��وم  ي���واج���ه  ال���ق���ط���اع  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

����ش���ع���وب���ات ك���ث���رة ج������راء ت���ب���ع���ات ج��ائ��ح��ة 

الت�شغيل  كلف  ارت��ف��اع  ج��ان��ب  اإىل  ك��ورون��ا، 

واأ���ش��ع��ار  العاملية  ال��ب��ح��ري  ال�شحن  واأج���ور 

املواد يف ب�د املن�شاأ.

ت��ت��ط��ل��ب  ال�������ش���ع���وب���ات  اأن  اإىل  واأ������ش�����ار 

وال�����ش��راك��ة احلقيقية  ال��ت��ع��اون  م��زي��دا م��ن 

ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخل��ا���ص ال��ت��ي رك��ز 

على  ينعك�ص  مبا  لتجاوزها  ج�لته،  عليها 

التي  واالأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�شلع  اأ���ش��ع��ار 

ي��ت��م ا���ش��ت��راده��ا ل��ل�����ش��وق امل��ح��ل��ي��ة، م�����ش��ددا 

وتوفر  االإج����راءات  تب�شيط  ���ش��رورة  على 

مبا  والتجار  للم�شتوردين  املالية  ال�شيولة 

مي��ك��ن��ه��م م���ن اإدام�����ة ت��دف��ق ال��ب�����ش��ائ��ع اإىل 

اململكة بكل �شهولة وي�شر.

ب�شكل  اأ�شهم  التجاري  القطاع  اأن  وب��ني 

ملحوظ باإدامة توفر خمزون ا�شراتيجي 

من ال�شلع بال�شوق املحلية خ�ل اجلائحة، 

وحتمل خماطر كبرة بعمليات اال�شتراد، 

م���ن دوره وم�����ش��وؤول��ي��ات��ه  ان��ط���ق��ا  وذل����ك 

با�شتمرار. يتحملها  التي  الوطنية 

واأو�شح اأن القطاع التجاري الذي ي�شغل 

ن�����ش��ف م��ل��ي��ون م���ن االأي�����دي ال��ع��ام��ل��ة، هو 

االق��ت�����ش��ادي��ة،  التنمية  يف  اأ���ش��ا���ش��ي  ���ش��ري��ك 

وت������وف������ر ف�����ر������ص ال����ع����م����ل وا����ش���ت���ق���ط���اب 

اال����ش���ت���ث���م���ارات وت���وف���ر ال�����ش��ل��ع ب��ال�����ش��وق 

كثرة  وبدائل  خمتلفة  اأماكن  من  املحلية 

لل�شلعة الواحدة لتو�شيع خيارات املواطنني 

ال�شرائية.

انتاج ُتطلق فعالية االبتكار والتكنولوجيا األردنية في اكسبو دبي

تجارة عمان: لقاء الملك مع القطاع التجاري حافز لمواصلة العمل

الرحاحلة: الضمان ستطلق برنامج استدامة المرن

الثالثاء   11 /1/ 2022 

17.7 مليون مسافر عبروا مطار 
حمد الدولي العام الماضي 

االنباط-وكاالت

ع���رب م��ط��ار ح��م��د ال�����دويل يف ال��ع��ام 

بنمو  م�����ش��اف��ر،  م��ل��ي��ون   17.7 امل��ا���ش��ي، 

ب��امل��ائ��ة م��ق��ارن��ة م���ع ع��ام   41.3 ن�����ش��ب��ت��ه 

.2020

ووفقا لبيانات اإح�شائية على ح�شاب 

ام�ص  توير،  على  ال��دويل  حمد  مطار 

االث�����ن�����ني  ���ش��ج��ل��ت ع���م���ل���ي���ات ال�����ش��ح��ن 

2.5 مليون طن من  املطار  اجلوي عرب 

باملائة،   20.7 ن�شبتها  ب��زي��ادة  الب�شائع 

6 وج��ه��ات ج��دي��دة لل�شحن  اإ���ش��اف��ة  م��ع 

اجلوي للخطوط القطرية.

ح��رك��ة  اأن  اإىل  ال���ب���ي���ان���ات  واأ�����ش����ارت 

ال���ط���ائ���رات ع���رب م��ط��ار ح��م��د ال����دويل، 

بت�شجيل  باملائة،   28.2 بن�شبة  ارتفعت 

اإق�����ع  األ����ف ط���ائ���رة   169.9 م���ن  اأك����رث 

وهبوط يف املطار.

ال����دويل حالًيا  وي��خ��دم م��ط��ار ح��م��د 

8 وج���ه���ات ج��دي��دة  م��ن��ه��ا  156 وج���ه���ة، 

ودب��ي  وم���ايل  دك��ا  وك��ان��ت  للُم�شافرين، 

وك��امت��ان��دو ول��ن��دن م��ن ب��ني ال��وج��ه��ات 

االأك����رث ازدح���اًم���ا ل��ل��ُم��غ��ادرة م��ن مطار 

حمد الدويل يف عام 2021.

حاليا،  ال���دويل  حمد  م��ط��ار  وي�شهد 

ت��و���ش��ع��ت��ه،  م���ن  االأوىل  امل��رح��ل��ة  ت��ن��ف��ي��ذ 

اال�شتيعابّية  بطاقته  ل���رت��ق��اء  وذل���ك 

ل��ي�����ش��ب��ح ق�������ادًرا ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��ب��ال اأك���رث 

بحلول  ���ش��ن��وًي��ا  م�شافر  م��ل��ي��ون   58 م��ن 

ن��ه��اي��ة ال���ع���ام، ف��ي��م��ا ���ش��رت��ف��ع ال��ط��اق��ة 

مليون   60 م��ن  اأك���رث  اإىل  اال�شتيعابية 

م�شافر مع االنتهاء من تنفيذ التو�شعة 

ال���ث���ان���ي���ة م����ن امل����ط����ار خ������ل االأع�������وام 

املقبلة. القليلة 

الصين تصنع انسانا اليا يزود 
السيارات بالوقود

  االنباط-وكاالت

اأع���ل���ن���ت ب���ك���ني ع����ن ���ش��ن��ع��ه��ا ان�����ش��ان 

ب��ال��وق��ود بطريقة  ال�����ش��ي��ارات  ي���زود  ايل 

ج����دي����دة وم����ري����ح����ة واآم�����ن�����ة ل���ق���ائ���دي 

ب�شكل  عليه  االع��ت��م��اد  ومت  ال�����ش��ي��ارات، 

اإقليم  عا�شمة  “ال�شا”  مبدينة  ر�شمي 

التبت جنوبي ال�شني.

اليومية  “ ال�شعب  وبح�شب �شحيفة 

وه��و  ال���روب���وت  ظ��ه��ر  ف��ق��د  ال�شينية”، 

ي�����زود اإح������دى ال�������ش���ي���ارات ب���ال���وق���ود يف 

الدقة  غاية  يف  وك��ان  عمله،  مهام  اأوىل 

بالوقود  �شيارة  ي��زود  وه��و  وال�ش��شة، 

الأول مرة، بداًل من العامل التقليدي.

م�شاد  االيل  االن�شان  ان  اإىل  وي�شار 

ف���ي���ه درج�����ات  ت����وؤث����ر  ل����ن���ف���ج���ار، وال 

ب��ل��غ��ت، ومي��ت��از  ال��ع��ال��ي��ة مهما  احل����رارة 

ب���ق���درت���ه ع��ل��ى م���ق���اوم���ة االأ����ش���ع���ة ف��وق 

القوية. البنف�شجية 

8ر36 دينار سعر الذهب عيار 21 محليا
االنباط-عمان

 21 عيار  ال��ذه��ب  غ��رام  بيع  �شعر  بلغ 

امل��واط��ن��ني يف ال�شوق  االأك���رث رغ��ب��ة م��ن 

لغايات  80ر36  االإث��ن��ني،  ال��ي��وم  املحلية 

ال�����ش��راء م��ن حم����ت ال�����ش��اغ��ة، مقابل 

30ر35 دينار جلهة البيع.

وب��ل��غ ���ش��ع��ر ب��ي��ع ال���غ���رام ال���واح���د من 

ال�شراء  لغايات  و18   24 ع��ي��اري  ال��ذه��ب 

و90ر32  10ر43  ال�����ش��اغ��ة  حم����ت  م��ن 

دينار على التوايل.

وقال رئي�ص النقابة العامة الأ�شحاب 

حم���������ت جت����������ارة و�����ش����ي����اغ����ة احل���ل���ي 

واملجوهرات ربحي ع�ن، يف ت�شريح اإن 

�شعر “اللرة الر�شادي” وزن 7 غرامات 

“اللرة  �شعر  بلغ  فيما  دينارا،   258 بلغ 

االإجنليزي” وزن 8 غرامات 295 دينارا، 

و�شط طلب �شعيف بال�شوق املحلية.

إطالق حملة تعريفية بآلية الحصول على 
بطاقة المستثمر والجنسية مقابل االستثمار

االنباط-عمان

ام�����ص  اال����ش���ت���ث���م���ار،  وزارة  اأط���ل���ق���ت 

متطلبات  عن  تعريفية  حملة  االث��ن��ني، 

ال���ت���ق���دم االإل����ك����روين ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى 

)ب(،  و  )اأ(  ب�شقيها  امل�شتثمر  ب��ط��اق��ة 

وم��ت��ط��ل��ب��ات احل�����ش��ول ع��ل��ى اجل��ن�����ش��ي��ة 

م��ق��اب��ل اال���ش��ت��ث��م��ار، وذل����ك م���ن خ���ل 

www. امل��وق��ع االإل���ك���روين ل���ل���وزارة 

. moin.gov.jo
اإط�ق احلملة  الوزارة خ�ل  وقالت 

على موقعها االإلكروين، اليوم االثنني، 

اإن بطاقة امل�شتثمر فئة )اأ( مُتنح جلميع 

واالأجنبية  والعربية  املحلية  اجلن�شيات 

�شريطة اأن يكون طالب البطاقة �شريكاً 

تقل  ال  مالية  بح�شة  امل�شجلة  بال�شركة 

ال�شركة  توفر  واأن  دينار،  األ��ف   150 عن 

40 فر�شة عمل ل�أردنيني ح�شب ك�شف 

اأن يكون طالب  اأو  ال�شمان االجتماعي، 

تقل  ال  مالية  بح�شة  �شريكا  البطاقة 

ال�شركة  توفر  واأن  دينار،  األ��ف   500 عن 

30 فر�شة عمل.

مُتنح  )ب(  فئة  البطاقة  اأن  وبينت 

ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ر ال���������ش����وري ف���ق���ط ب��ه��دف 

ال��ت�����ش��ه��ي��ل ل����ه ول���ع���ائ���ل���ت���ه ول��ت�����ش��ه��ي��ل 

ال�����ش��ي��ارات  وت�شجيل  ال�����ش��ف��ر  اإج�����راءات 

اخلا�شة واحل�شول على رخ�ص القيادة 

وا����ش���ت���ق���دام خ�����رباء وف��ن��ي��ني ل��ل�����ش��رك��ة 

احل��ا���ش��ل��ة ع��ل��ى ب��ط��اق��ة م���ن اخل�����ارج، 

املعنية  اجل��ه��ة  م���ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق  ���ش��ري��ط��ة 

للح�شول  وي�شرط  الداخلية،  ب���وزارة 

ي��ق��ل ح�شة  ال  اأن  ال��ب��ط��اق��ة  ه���ذه  ع��ل��ى 

50 األ����ف دي���ن���ار،  ط���ال���ب ال��ب��ط��اق��ة ع���ن 

10 ف���ر����ص ع��م��ل ل����أردن���ي���ني  وت���وف���ر 

ح�شب ك�شف ال�شمان االجتماعي.

اأم������ا ب��خ�����ش��و���ص اأ����ش�������ص م��ت��ط��ل��ب��ات 

احل���������ش����ول ع����ل����ى اجل���ن�������ش���ي���ة م���ق���اب���ل 

اال���ش��ت��ث��م��ار، ق��ال��ت ال����وزارة اإن��ه��ا ج��اءت 

وتوطني  اال�شتثمارية  البيئة  لتحفيز 

اال����ش���ت���ث���م���ارات ال���ق���ائ���م���ة، م��ب��ي��ن��ة اأن��ه��ا 

ل���ل���م�������ش���ت���ث���م���ري���ن يف ع������دد م��ن  مُت����ن����ح 

احل���االت، اأب��رزه��ا اإي���داع ودي��ع��ة و���ش��راء 

دوالر،  مليوين  بقيمة  خزينة  ���ش��ن��دات 

يف  ح�����ش�����ص  و/اأو  اأ����ش���ه���م  �����ش����راء  اأو 

ي��ق��ل عن  االأردن���ي���ة مببلغ ال  ال�����ش��رك��ات 

وت�شجيل  اإن�����ش��اء  اأو  دوالر،  مليون  5ر1 

م�����ش��روع /م�����ش��اري��ع ا���ش��ت��ث��م��اري��ة يف اأي 

االإنتاجية  االقت�شادية  القطاعات  من 

ب��اإج��م��ايل راأ���ش��م��ال م��دف��وع ال ي��ق��ل عن 

ح����دود حم��اف��ظ��ة  داخ����ل  م��ل��ي��ون دوالر 

م�شروع  وت�شجيل  اإن�شاء  اأو  العا�شمة، 

م��ن  اأي  يف  ا����ش���ت���ث���م���اري���ة  /م���������ش����اري����ع 

ال���ق���ط���اع���ات االق���ت�������ش���ادي���ة االإن��ت��اج��ي��ة 

ب��اإج��م��ايل راأ���ش��م��ال م��دف��وع ال ي��ق��ل عن 

ح��دود حمافظة  خ��ارج  دوالر  األ��ف   750

العا�شمة.

ورج��ال  امل�شتثمرين  ال����وزارة  ودع���ت 

االأع���م���ال اإىل االط�����ع ع��ل��ى اخل��دم��ات 

اال�شتثمارية  للم�شاريع  تقدمها  ال��ت��ي 

وذل��ك من خ���ل موقعها االإل��ك��روين، 

احل��م��ل��ة  م���ن  ال���ه���دف  اأن  اإىل  م�����ش��رة 

وبيئة  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  البيئة  ت��ع��زي��ز  ه��و 

يف  االأردن  م��رت��ب��ة  وحت�����ش��ني  االأع����م����ال 

اخت�شار  اإىل  اإ�شافة  الدولية،  التقارير 

ال��وق��ت واجل��ه��د ع��ل��ى امل�����ش��ت��ث��م��ر، كونه 

م��ك��ان  م��ن  ل��ل��خ��دم��ة  ال��ت��ق��دم  ي�شتطيع 

تواجده دون احلاجة لزيارة مبنى وزارة 

اال�شتثمار.



إنذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظف

نادر مصلح أحمد 
القاضي املحرتم

لدى  عملك  عن  تغيبت  �أن��ك  حيث 

�ل��ن��ب��ط��ي/ فندق  ف��ن��ادق  ���ش��رك��ة 

م��وف��ن��ب��ي��ك �ل���ب���ر�ء م��ن��ذ ت��اري��خ 

تاريخه  وح��ت��ى   2021/12/31

ع�شرة  من  �أكرث  م�شروع  �شبب  دون 

�إد�رة  من  �إذن  ودون  متو��شلة  �أيام 

�ل��ف��ن��دق خم��ال��ف��ًا ب��ذل��ك �أح��ك��ام 

ينذرك  �لفندق  فاإن  �لعمل،  قانون 

خالل  �لعمل  �إىل  �لعودة  ب�شرورة 

�لإنذ�ر،  هذ�  تاريخ  من  �أيام  ثالثة 

�شيقوم  �لفندق  ف��اإن  ذلك  وبعك�س 

ب��اإن��ه��اء خ��دم��ات��ك ل��دي��ه ���ش��ن��دً� 

قانون  من  )28/ه���(  �ملادة  لأحكام 

�لعمل رقم )8( ل�شنة 1996.

شركة فنادق النبطي /
فندق موفنبيك البرتا

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

��شتناد� لأحكام �ملادة )13( من قانون �ل�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مر�قب عام �ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة 

�شجل  يف  و�مل�شجلة  و�لبلتاجي   جابر  �بو  �شركة  بان  و�لتجارة 

  2005/1/17 بتاريخ   )74001( �لرقم  حتت  ت�شامن  �شركات 

تقدمت بطلب لإجر�ء�ت �لتغيري�ت �لتالية :

تعديل ��شم �ل�شركة من �شركة : �بو جابر و�لبلتاجي

�إىل �شركة : زريف �لبلتاجي و�شريكته

على  �ل�شركات  مر�قبة  ب��د�ئ��رة  �لت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

�لرقام 5600260

مر�قب عام �ل�شركات

د . و�ئل علي �لعرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

��شتناد� لأحكام �ملادة )254/ب( من قانون �ل�شركات رقم )22( 

وز�رة  يف  �ل�شركات  عام  مر�قب  يعلن   ، وتعديالته   1997 ل�شنة 

�لعرب  �لنبالء  ل�شركة    �لعامة  �لهيئة  بان  و�لتجارة  �ل�شناعة 

م�شوؤولية  ذ�ت  �ل�شركات  �شجل  يف  لدينا  و�مل�شجلة  �لتجاريه   

حمدودة حتت �لرقم )5598( بتاريخ  1999/1/25  قد قررت 

باجتماعها غري �لعادي �ملنعقد بتاريخ  2021/11/29  �ملو�فقة 

طارق  �ل�شيد  وتعيني  �ختيارية  ت�شفية  �ل�شركة  ت�شفية  على 

خالد �مني �لعوي�شات م�شفيا لل�شركة، و�ن عنو�ن �مل�شفي هو :

�شاحية �لر�شيد قرب جامع �لرو�شه – هاتف 0795599972

مر�قب عام �ل�شركات

د . و�ئل علي �لعرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

��شتناد� لحكام �ملادة )264/ب( من قانون �ل�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

�أرجو من د�ئني �شركة  �لنبالء �لعرب �لتجاريه   ذ.م.م  و�مل�شجلة 

لدى د�ئرة مر�قبة �ل�شركات حتت �لرقم  ) 5598 ( بتاريخ 

)1999/1/25 (

كانت  �شو�ء  �ل�شركة  جتاه  �ملالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة �لدفع �م ل  / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للد�ئنني 

د�خل �ململكة ، وثالثة ��شهر للد�ئنني خارج �ململكة

وذلك على �لعنو�ن �لتايل :

��شم م�شفي �ل�شركة : طارق خالد �مني �لعوي�شات

عنو�ن �مل�شفي : �شاحية �لر�شيد – قرب جامع �لرو�شه 

خلوي ) 0795599972 (

م�شفي �ل�شركة

اعالن 
بمقضى املادة ) 21 / ج ( من 

قانون تطوير وادي االردن
رقم )19( لسنة 1988 وتعديالته

يعلن للعموم وملدة خم�شة ع�شر يوما من تاريخه جدول 

تقدير قيمة �لف�شالت ذو�ت �لرقام  ) 518 + 519 (

د�ميا  قرية  �ر��شي  من  و�ل�شقاق  د�ميا   )2( حو�س   

و�ملجاورتني للوحدتني �لزر�عتني ذو�ت �لرقام 

لغايات  و�لقرية  �حلو�س  نف�س  من   )  166  +  165  (

�شمهما للوحدتني �لزر�عتني �عاله  .

2022/1/6 على لوحة  �ملو�فق  قد علق يوم �خلمي�س 

حمال  باعتباره  عال  دير   / و�مل�شاحة  �لر��شي  د�ئ��رة 

بارز� و�شلمت ن�شخة �خرى منه �ىل رئي�س بلدية معدي 

�جلديدة لطالع �جلميع ذوي �حلقوق عليه .

ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف �و �شاحب حق �ن يعر�س 

تاريخ  من  يوما  ع�شر  خم�شة  خالل  �للجنة  قر�ر  على 

عن  يوما  ع�شر  خم�شة  و�لبالغة  �لع��الن  مدة  �نتهاء 

�ن  وبعد  �ل�شتئنافية  �للجنة  �ىل  �للجنة  ق���ر�ر�ت 

كاأمانة  دينار�   ) ع�شر  خم�شة   ( مبلغ  �ملعر�س  ي��ودع 

لالعر��س على �لتقدير عماًل باأحكام �ملادة ) 21/و ( 

من �لقانون �ملذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200157805(

��شتناد� لأحكام �ملادة )37( من قانون �ل�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 ، يعلن مر�قب عام �ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة 

باأن 

و�مل�شجلة  و�شركاه   �ل�شمور  �حلليم  عبد  حممد  عماد  �شركة 

بتاريخ   )115470( �ل��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

ت�شفية  �ل�شركة  لت�شفية  بطلب  تقدمت  قد   2016/11/10

�ختيارية بتاريخ 2022/1/4 

وقد مت تعيني �ل�شيد /�ل�شيدة  حممد عبد �لباقي عبد �لعزيز 

�ل�شمور  م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنو�ن �مل�شفي : �لكرك - �ملحموديه

لال�شتف�شار يرجى �لت�شال بد�ئرة مر�قبة �ل�شركات على �لرقم 

5600260

مر�قب عام �ل�شركات

د.و�ئل علي �لعرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

215( من قانون �ل�شركات رقم  ��شتناد� لأحكام �ملادة )13( ، ) 

)22( ل�شنة 1997 يعلن مر�قب عام �ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة 

و�لتجارة باأن �شركة حممد �مللكاوي و�شريكته و�مل�شجلة يف �شجل 

 1997/6/23 46783 ( بتاريخ  �شركات ت�شامن حتت �لرقم  ) 

قد تقدمت بطلب لتحويل �شفتها من �شركة ت�شامن �ىل �شركة 

تو�شية ب�شيطة وتغري ��شم �ل�شركة �ىل حممد �مللكاوي و�ولده .

يرجى ممن له �عر��س على ذلك من �لد�ئنني �و �لغري مر�جعة 

د�ئرة مر�قبة �ل�شركات  يف وز�رة �ل�شناعه و �لتجارة

على  �ل�شركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�شال  يرجى  لال�شتف�شار   •
�لرقم 5600260

مر�قب عام �ل�شركات

د. و�ئل علي �لعرموطي

وزارة الصناعة والتجارةوالتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

��شتناد� لأحكام �ملادة )8/ج( من قانون �ل�شماء �لتجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

�ل�شماء �لتجارية يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�لتموين باأن �ل�شم �لتجاري

)مطعم عجنه و �كله ( و�مل�شجل لدينا يف �شجل �ل�شماء �لتجارية بالرقم )193023( با�شم 

) خلود عبد �هلل مناور �ملجايل( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) �شامل �حمد �شامل �ل�شرع( 

وتعترب عملية نقل �مللكية حجة على �لغري من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن .

م�شجل �ل�شماء �لتجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

��شتناد� لأحكام �ملادة )8/ج( من قانون �ل�شماء �لتجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

�ل�شماء �لتجارية يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�لتموين باأن �ل�شم �لتجاري

) بقالة منابر �لق�شى ( و �مل�شجل لدينا يف �شجل �ل�شماء �لتجارية بالرقم )245268( با�شم 

�لرحمن  عبد   ( با�شم  لي�شبح  ملكية  نقل  عليه  جرى   ) خ�شرة  �بو  عبد�هلل  حممد  �هلل  عبد   (

حممود ح�شني نوفل ( وتعترب عملية نقل �مللكية حجة على �لغري من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن . 

م�شجل �ل�شماء �لتجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية

��شتناد� لأحكام �ملادة )8/ج( من قانون �ل�شماء �لتجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

�ل�شماء �لتجارية يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�لتموين باأن �ل�شم �لتجاري

بالرقم  �لتجارية  �ل�شماء  �شجل  يف  لدينا  �مل�شجل  و   ) ��شدقائي  ومرحبا  �هال  ماركت  �شوبر   (

)237095( با�شم ) �لء �شامي عبد�لقادر �لعقرباوي ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم 

) �شائد حممد �بر�هيم عطيه ( وتعترب عملية نقل �مللكية حجة على �لغري من تاريخ ن�شر هذ� 

�لعالن . 

م�شجل �ل�شماء �لتجارية

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

�ل�شركات  قانون  من   )1/40( �مل��ادة  لأحكام  ��شتناد� 

عام  مر�قب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

�ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة

وعماد  حممد  �شركة  ت�شفية  �ج��ر�ء�ت  ��شتكمال  عن 

�لقيام  

�لرقم  حت��ت  ت�شامن   ���ش��رك��ات  �شجل  يف  و�مل�شجلة 

)81350 ( بتاريخ 2006/6/4 �عتبار� من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن

�ل�شركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على �لرقم 5600260

مر�قب عام �ل�شركات

د. و�ئل علي �لعرموطي

�لثالثاء   11/ 1 / 2022

رقم �لعدد   5929

اعالن طرح عطاء

تعلن �لقيادة �لعامة للقو�ت �مل�شلحة �لردنية / مديرية �خلدمات �لطبية �مللكية عن طرح عطاء 

رقم �س ه�/ 2022 / متفرقة ) عطاء عقود �شيانة �مل�شاعد (.

على �لر�غبني بال�شر�ك يف هذ� �لعطاء مر�جعة �شعبة �مل�شريات �ملركزية يف مديرية �خلدمات 

�لطبية �مللكية خالل �شاعات �لدو�م �لر�شمي م�شطحبني معهم رخ�شة مهن �شارية �ملفعول للح�شول 

على ن�شخة من دعوة �لعطاء مقابل دفع مبلغ ) 5 ( خم�شة دنانري �ردين غري م�شردة.

�خلمي�س  يوم  ظهر  من  �لو�حدة  �ل�شاعة  �ق�شاه  موعد  يف  �لعطاء�ت  �شندوق  يف  �لعرو�س  تودع 

�ملو�فق 2022/1/20 وترفق بكفالة بنكية غري م�شروطة بقيمة ) 5 % ( من �لعر�س ول تقبل على 

�لطالق �ي مناق�شة ترد بعد �لتاريخ �ملحدد و�لوقت �ملعني لالغالق .

لالطالع على �لتفا�شيل مر�جعة �ملوقع �للكروين للخدمات 

 www.jrms.mil.jo لطبية �مللكية�

إعالن صادر عن  مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة : )200053476(

ل�شنة  رق��م)22(  �ل�شركات  قانون  من   )37( �مل��ادة  لأحكام  ��شتناد� 

1997 ، يعلن مر�قب عام �ل�شركات يف وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة باأن 

�شركة ن�شر �لذهبي وهمام �شليمان  و�مل�شجلة يف �شجل �شركات ت�شامن 

بطلب  تقدمت  قد   1992/3/26 بتاريخ   )28920( �لرقم  حتت 

لت�شفية �ل�شركة ت�شفية �ختيارية بتاريخ 2022/1/10 

وقد مت تعيني �ل�شيد /�ل�شيدة  تامر ن�شر حممد �لذهبي بدل من ن�شر 

حممد �لذهبي  م�شفيا لل�شركة .

علما باأن عنو�ن �مل�شفي : عمان - خلد� – ت: 0799674674

�لرقم  على  �ل�شركات  مر�قبة  بد�ئرة  �لت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

5600260

مر�قب عام �ل�شركات

د.و�ئل علي �لعرموطي



الدويل
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االنباط-وكاالت

امل�سيحية  الإ���س��ام��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ح����ذرت 

ل��ن�����س��رة ال��ق��د���س وامل��ق��د���س��ات م��ن خمطط 

�سالحيات  لتقوي�س  متدحرج،  اإ�سرائيلي 

الأوق�������اف الإ����س���الم���ي���ة وامل�������س ب��ال��و���س��اي��ة 

الها�سمية على امل�سجد الأق�سى املبارك

وق���ال���ت ال��ه��ي��ئ��ة يف ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ام�����س 

���س��رط��ة الح��ت��الل  “اإن ع��رق��ل��ة  الإث���ن���ن: 

الأوق���������اف  اإدارة  ل���ع���م���ل  الإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ة 

الإ�سالمية بلغت حدا من التمادي ل ميكن 

ق��ب��ول��ه، وي��ه��دد ب�����س��ك��ل خ��ط��ر ���س��الح��ي��ات 

م��وؤ���س�����س��ة الأوق�����اف ب��اع��ت��ب��اره��ا اجل��ه��ة ذات 

وع���م���ارة  اإدارة  يف  احل�����س��ري��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

والتي  امل��ب��ارك،  الأق�����س��ى  امل�سجد  و�سيانة 

وال�سيا�سية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  �سرعيتها  ت�ستمد 

وال��دي��ن��ي��ة م��ن ال��و���س��اي��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة على 

وامل�سيحية« الإ�سالمية  املقد�سات 

الرتميم  عمليات  عرقلة  “اأن  واأ�سافت: 

التي  امل�ستمرة  والع��ت��داءات  امل�سجد  داخ��ل 

ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا ال��ع��ام��ل��ون يف جل��ن��ة الإع��م��ار 

اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ن ج��ان��ب �سرطة الح��ت��الل، 

ت�����س��اع��د م���وج���ة الق���ت���ح���ام���ات ال��ي��وم��ي��ة 

ومت��ك��ن امل�����س��ت��وط��ن��ن م���ن مم��ار���س��ة ك��اف��ة 

ت�سكل  امل�سجد،  حلرمة  النتهاكات  اأ�سكال 

م��وؤ���س��را وا���س��ح��ا وخ��ط��را ع��ل��ى الأه����داف 

تغير  يف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  للموؤ�س�سة  املبيتة 

ال��و���س��ع ال��ت��اري��خ��ي وال���ق���ان���وين وال��دي��ن��ي 

تكري�س  اىل  و���س��ول  الأق�����س��ى،  للم�سجد 

الزماين واملكاين« التق�سيم 

من  الح��ت��الل  �سلطات  الهيئة،  وح��ذرت 

امل��م��ار���س��ات وم��ا ت�سكله  ال���س��ت��م��رار يف ه��ذه 

من ا�ستفزاز مل�ساعر امل�سلمن ومن خماطر 

م�سوؤوليتها،  الحتالل  �سيتحمل  وتداعيات 

موؤكدة اأن ال�سمت جتاه هذه املمار�سات لن 

طويال ي�ستمر 

ودع�����ت ال���ع���امل���ن ال���ع���رب���ي والإ����س���الم���ي 

املخاطر  اإزاء  بجدية  التعامل  �سرورة  اإىل 

���س��رورة  واإىل  الأق�����س��ى،  بامل�سجد  املحدقة 

ال���ت���ح���رك ع��ل��ى ك���اف���ة امل�����س��ت��وي��ات لإن���ق���اذ 

امل�����س��ج��د الأق�����س��ى وح��م��اي��ت��ه م��ن الأخ��ط��ار 

املحدقة به.

االنباط-وكاالت

الإ�سرائيلية  غلوب�س  �سحيفة  ذك���رت 

الإ�سرائيلية  اجلوية  ال�سناعات  �سركة  اأن 

ت���واج���ه خ��ط��ر ح��ق��ي��ق��ي ي���ه���دد وج���وده���ا 

باعتبارها اأكرب �سركة حكومية اإ�سرائيلية.

وب��ح�����س��ب ال�����س��ح��ي��ف��ة ف������اإن ال�����س��رك��ة 

ما  وتبيع  �سخ�س،   15000 ح��وايل  توظف 

فهي  ال�سنة،  يف  دولر  م��ل��ي��ارات   5-4 ب��ن 

وامل�سوؤولن  ال�سيا�سين  ل�سيطرة  تخ�سع 

احل��ك��وم��ي��ن، وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن اأن���ه���ا ل 

�سركة  لكنها  للم�ستوطنن،  خدمة  تقدم 

�سوق  يف  تعمل  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  جت��اري��ة 

ت��ن��اف�����س��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ل ت�����س��ت��ط��ي��ع م��ن��اف�����س��ة 

ال�سركات اخلا�سة ل داخليا ول خارجيا

وتوجهوا امل���ه���ن���د����س���ن م����ن �����س����رك����ات ال�������س���ن���اع���ات ووف����ق����اً ل��ل�����س��ح��ي��ف��ة ف��ق��د ت����رك م��ئ��ات  وظائفهم،  احلكومية  الدفاعية 

نحو ال�سركات التكنولوجيا الفائقة، حيث 

كان هناك انخفا�س بن�سبة 1٪ -6٪ يف عدد 

الأمنية  ال�سناعات  �سركات  يف  املوظفن 

الإ�سرائيلية يف العام املا�سي، وهي ظاهرة 

املوظفن  لفقدان  مقلق  اجت��اه  اإىل  ت�سر 

املهمة املتميزين واملهمن واملعرفة 

ا���س��ت��م��رت  “لو  ال�����س��ح��ي��ف��ة:  واأ����س���اف���ت 

ال�سركات  م��ن  ال��ع��ق��ول واخل����ربات  ه��ج��رة 

ع��اًم��ا،   15-5 غ�سون  يف  ف��اإن��ه  احلكومية، 

ل��ن ت��ق��دم ���س��رك��ات ال�����س��ن��اع��ات اجل��وي��ة و 

ملنظومات  تطوير  اأو  اإجن��ازات  اأي  رفائيل 

دفاعية مثل القبة احلديدية، واأي�سا ماذا 

���س��ي��ح��دث ع��ن��دم��ا ي��ك��ون ه��ن��اك ���س��واري��خ 

اأي��دي ح��زب اهلل وحما�س  اأك��ر ت��ط��وراً يف 

واإي�������ران؟ اجل�����واب ع��ل��ى ذل���ك ه���و اإحل���اق 

�سرر حقيقي باأمن الدولة ».

االنباط-وكاالت

ل تزال ق�سية تعين �سفر فل�سطيني 

ج���دي���د يف اإي���������ران، حت���ظ���ى ب���ح���ال���ة م��ن 

اجل������دل ال���ك���ب���رة وامل���ت�������س���اع���دة داخ����ل 

الكثر  اعتربه  ملا  الفل�سطينية،  ال�ساحة 

باأنه جتاوز للقانون وا�ستخفاف بالعقول 

الفل�سطينية  ال�سفارات  اأ�سبحت  اأن  بعد 

يف اخلارج ملكية خا�سة.

ومنذ اللحظة الأوىل التي ُن�سرت فيها 

اأداء �سالم الزواوي، اليمن  �سور واأخبار 

عبا�س،  حممود  الرئي�س  اأم��ام  القانونية 

خلفاً  اإي�����ران،  ل���دى  لفل�سطن  ك�����س��ف��رة 

لنحو  نف�سه  املن�سب  �سغل  الذي  لوالدها 

التوا�سل  مواقع  ا�ستعلت  حتى  عاماً،   40

الإخبارية يف توجيه  واملواقع  الجتماعي 

�سهام النتقادات نحو ال�سلطة والرئي�س، 

و���س��ط ات��ه��ام��ات ل��ع��ب��ا���س ب��و���س��ع ق��ان��ون 

اأو  الب���ن  اأن م��ن ح��ق  ع��ل��ى  خ��ا���س ين�س 

يورث من�سب اأبوه

ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ي��م��ن  ال��������زواوي  واأدت 

لفل�سطن  �سفرة  عبا�س،  الرئي�س  اأم��ام 

اإقامة عبا�س  وذل��ك يف مقر  اإي��ران،  لدى 

بح�سور  ع��م��ان،  الأردن���ي���ة  ال��ع��ا���س��م��ة  يف 

الدبلوما�سية  لل�سوؤون  الرئي�س  م�ست�سار 

ال�سندوق  عام  ومدير  اخلالدي،  جمدي 

القومي الوزير رمزي خوري

و����س���غ���ل ����س���الح ال��������زواوي وه����و ث���اين 

�سفر فل�سطيني لدى اإيران هذا املن�سب 

ع��ل��ي��ه لقب  اأط��ل��ق  1980، وق���د  ع���ام  م��ن��ذ 

يف  ط��وي��اًل  مكوثه  ب�سبب  ال�سفراء  �سيخ 

من�سبه �سفراً لدى اإيران، ملدة ما يقارب 

ال� 40 عاًما

وي��������رى م����ع����ار�����س����ون ل�����ق�����رار ت��ع��ي��ن 

ال�سفر  من�سب  اأن  ال����زواوي،  ال�سفرة 

اأ���س��ب��ح ي��ت��م ت���داول���ه ب��� ال���وراث���ة ، خ��الف��اً 

اأق��ر  ال��ذي  الدبلوما�سي  ال�سلك  لقانون 

امل��ن��ا���س��ب وف��ق  ت��ل��ك  ل�����س��غ��ل   2005 ع����ام 

اإجراءات و�سروط معينة

ويقول ب�سام القوا�سمة، موؤ�س�س جتمع 

تقلد  يف  الأ���س��ل  اإن  الفل�سطيني:  ال��ك��ل 

العمومية  الوظيفة  يف  العامة،  املنا�سب 

تكافئ  م��ب��داأ  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

ال��ف��ر���س، وه���ذا م��ا ن�����س ع��ل��ي��ه ال��ق��ان��ون 

الأ�سا�سي، مبعنى اأن يتم اختيار اأو تعين 

الأف�������س���ل والأن�������س���ب والأك����ف����اء لإ���س��غ��ال 

ي��ك��ون ع���ن ط��ري��ق  اأي م��ن�����س��ب ع����ام، ول 

التوريث

واأ������س�����اف: ه���ن���اك م�����س��ك��ل��ة ك���ب���رة يف 

لدى  وال��دب��ل��وم��ا���س��ي  اخل��ارج��ي  التمثيل 

تعيينات  وهناك  الفل�سطينية،  املمثليات 

للقانون،  خمالفة  ب�سورة  جت��رى  كثرة 

وال���دور  اأدائ��ه��ا  على  �سلباً  ينعك�س  وه���ذا 

امل��ط��ل��وب م��ن��ه��ا ال��ق��ي��ام ب���ه، ف��الأ���س��ل اأن 

يكون التعين يف هذه املنا�سب احل�سا�سة 

كال�سفراء من خالل توفر �سروط معينة 

ي�ستطيعوا  ح��ت��ى  تعيينهم،  ي��ت��م  ل��ل��ذي��ن 

القيام باملهام املطلوب منهم

واأكد موؤ�س�س جتمع الكل الفل�سطيني، 

اإىل  ب��ح��اج��ة  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة  اأن 

دب���ل���وم���ا����س���ي���ة ق���وي���ة وم��ه��ن��ي��ة و����س���ف���راء 

ي�ستطيعوا  حتى  عالية،  كفاءات  اأ�سحاب 

القيام بالوظيفة اخلارجية، لأنه مطلوب 

مع  اخلارجي  ال�سعيد  على  العمل  منهم 

الدولية،  املوؤ�س�سات  ومع  الأخ��رى  ال��دول 

ون��ق��ل وح��م��ل امل�����س��روع ال��وط��ن��ي ل��ل��خ��ارج 

واملطلوبة،  ال�سحيحة  ب�سوره  وتقدميه 

هذه  حتقيق  ن�ستطيع  ل  اأن��ه  اإىل  م�سراً 

املهمات من خالل تعين الأبناء والأقارب 

يف هذه املمثليات اخلارجية

م����ن ج���ه���ت���ه، ع���ل���ق ����س���وق���ي ال��ع��ي�����س��ة، 

الفل�سطيني  الجتماعية  ال�سوؤون  وزي��ر 

ال�سخ�سي  ح�����س��اب��ه  ع���رب  ذل���ك  ال�����س��اب��ق، 

ع���ل���ى م����وق����ع ال����ت����وا�����س����ل الج���ت���م���اع���ي 

الوقت  ج��اء  ه��ل  مت�سائاًل:  )في�سبوك(، 

وت�سمية  فل�سطن  يف  الت�سميات  لتغير 

اأن نطلق على كل  اأي  املنا�سب بحقيقتها 

مثاًل  عمله،  دائ��رة  يف  ملك  لقب  م�سوؤول 

م��ل��ك ���س��ف��ارة ف��ل�����س��ط��ن يف ال���دول���ة ك��ذا 

وملك  الفالنية،  فل�سطن  وزارة  وملك 

املقاطعة وملك ال�سندوق القومي.. الخ، 

ملك  مثاًل  املن�سب،  يف  اأبناوؤهم  ويرثهم 

لبنته  املن�سب  ي��ورث  اإي���ران  يف  �سفارتنا 

لن�سمي  ع��ام��اً..  اأرب��ع��ن  مل��دة  اإ�سغاله  بعد 

باأ�سمائها احلقيقية الأمور 

اأرق��ام  موؤ�س�سة  اإع��الم  يجب  واأ���س��اف: 

غ��ي��ن��ي�����س ب��امل��و���س��وع، لأن����ه مل ي�����س��ب��ق يف 

بقي  اأن  علمي(  )ح�سب  الب�سري  التاريخ 

الدولة  نف�س  يف  لدولته  �سفراً  �سخ�س 

اأربعن عاماً

علق  ج��رب،  اإي���اد  الفل�سطيني  النا�سط 

ع��ل��ى ت��ع��ي��ن ال�������زواوي ���س��ف��رة ج��دي��دة 

 1980 اي�������ران ق����ائ����اًل: م���ن���ذ ع�����ام  ل�����دى 

و�سالح الزواوي �سفراً ملنظمة التحرير 

لقب  عليه  ط��ل��ق 
ُ
واأ ط��ه��ران،  يف  وال�سلطة 

�سيخ ال�سفراء ، لي�س لهذا اللقب اأي بعد 

دي��ن��ي، ب��ل اإ����س���ارة ل��ل��م��دة ال��ط��وي��ل��ة التي 

ق�ساها يف هذا املن�سب

واأ������س�����اف ومل�����ا اأن����ه����ى ال�����س��ي��خ ���س��الح 

مفاتيح  ت�سليم  ق���رروا  مهمته  ال����زواوي 

ال���دك���ان لب��ن��ت��ه ال�����س��ي��خ��ة ���س��الم ���س��الح 

ال��������زواوي.. ���س��ن��ك��ون ���س��ع��داء احل����ظ اإذا 

ت��ع��رف��ن��ا ب��ع��د ع��م��ر ط���وي���ل ع��ل��ى ال�����س��ي��خ 

ال�سغر ابن ال�سيخة �سالم

اأم���ا ع��و���س ال���رج���وب، حت���دث ق��ائ��اًل: 

وماذا بعد؟! �سالم الزواوي توؤدي اليمن 

لدولة  �سفرة  الرئي�س  اأم���ام  القانونية 

ف��ل�����س��ط��ن ل����دى اإي������ران وال���ده���ا ���س��الح 

الزواوي، اأنهى مهامه اليوم حيث كان يف 

ذات املن�سب منذ عام 1981.

يف حن، كتب النا�سط اأحمد اأبو ن�سر، 

بكل  م��ه��ام��ه  اأن��ه��ى  اإي����ران  يف  �سفرنا  اإن 

ه��اي  ال�����س��ف��ارة!..  ا�ستلمت  وب��ن��ت��ه  خ���ر، 

م�����س ح��ك��وم��ة ه���اي ب�سطة خ��ي��ار! وم���اذا 

بعد؟!

ب��ا���س��ل،  الفل�سطيني  ال��ن��ا���س��ط  اأن���ا  اإل 

قائاًل:  تويرت  موقع  عرب  ب�سخرية  كتب 

�سالم  بتعين  الرئي�س  من  حمنك  ق��رار 

الزواوي �سفرة يف طهران �سلفاً لوالدها 

اإثبات  يف  احلنكة  وتاأتي  ال��زواوي،  �سالح 

حم���ددات  وف���ق  يعمل  امل��وق��ر  رئي�سنا  اأن 

ح�سول  اأحقية  يف  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة 

مهو  الإرث،  م���ن  ن�����س��ي��ب��ه��ا  ع��ل��ى  امل������راأة 

���س��ف��ارات��ن��ا م��ل��ك��ي��ة خ��ا���س��ة وب��ت��ت��ق�����س��م ع 

الأولد وجه م�سو�س الذهن

ك��م��ا ك��ت��ب ال��ن��ا���س��ط ع��ز ال��دي��ن اأح��م��د، 

يكون  لزم  ال�سفر  اب��ن  طبيعي  ق��ائ��اًل: 

�سفر..وابن الوزير وزير .. وابن ال� لزم 

يكون ..

فتح �سالح  القيادي يف حركة  واأ�ساف 

لفل�سطن  ك�سفر  مهامه  اأنهى  ال��زواوي 

 42 اأرب��ع��ن عاما  اأك��ر م��ن  يف اي��ران بعد 

ابنته  بتعين  قام  ال�ساب  والرئي�س  عاما، 

�سالم الزواوي مكانه!

ال��ن��ا���س��ط، عمر حمدا،  اع��ت��رب  يف ح��ن 

باأن قرار التعن ياأتي مقاولت ال�سفارات 

الوراثية امللكية  العائليه  الفل�سطينية 

واأ�ساف اأن �سفرتنا اجلديده يف اإيران 

���س��الم ���س��الح ال������زواوي خ��ل��ف��ا ل��وال��ده��ا 

ال��ع��ام  م��ن��ذ  ال�سفر  من�سب  �سغل  ال���ذي 

ب��ح��رتم  ب���ن���ظ���ام  اح���ن���ا  ل����و  ط��ب��ع��ا   ،1981

نف�سه قامت الدنيا ومل تقعد لكن �سركة 

خا�سة م�ساهمة حمدودة وكالء و�سركاء 

.. بهديكم اأغنية بابا جبلي بلون

ك���م���ا ن�����س��ر ح�������س���اب م�������س ه���ي���ك وه���و 

يعلق  �ساخر،  �سيا�سي  فل�سطيني  ح�ساب 

يف  جتري  التي  ال�سيا�سية  الأح��داث  على 

اأنهى  اليوم  قائاًل:  الفل�سطينية،  ال�ساحة 

ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة فتح ���س��الح ال���زواوي 

بعد  اي��ران  يف  لفل�سطن  ك�سفر  مهامه 

نف�س  ويف  امل��ن�����س��ب..  ه����ذا  يف  ع���ام���ا   42

ال��زواوي  �سالم  ابنته  تعين  مت  اللحظة 

مكانه ك�سفرة لفل�سطن يف ايران.. ابن 

م�سوؤوول،  امل�سوؤول  واب��ن  �سفر،  ال�سفر 

اأكر من  وم�سخرة  ف�ساد  �سفتوا  عمركوا 

هيك؟

االنباط-وكاالت

 ”2005 “تفريغات  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  ق���ال 

رام���ي اأب���و ك��ر���س: اإن ل��دي��ه��م م��ع��ل��وم��ات اأن 

رواتب  قريًبا  �ستقطع  الفل�سطينية  ال�سلطة 

36 موظًفا منهم �سخ�سيات على راأ�س جلان 

مطلبية يف قطاع غزة، حمذًرا من ما اأ�سمه 

خالل  حتدث  الرواتب” قد  قطع  “جمزرة 
الفرتة املقبلة.

اأن  الوطن”:  ل�”دنيا  كر�س  اأب��و  واأ���س��اف 

ال���� 36 م��وظ��ًف��ا م��ع��روف��ن ب��ال��دف��اع ال��دائ��م 

غزة،  قطاع  يف  ال�سلطة  موظفي  حقوق  عن 

وم��ن��ه��م اأ���س��م��اء ب����ارزة يف ح��رك��ة ف��ت��ح، وه��م 

م���وزع���ون ع��ل��ى اأك�����ر م���ن ق���ط���اع ع�����س��ك��ري 

ومدين، وهذه ر�سالة لكل �سخ�س يدافع عن 

ق�سايا املوظفن وتفريغات 2005، اأن الدفاع 

اأو مبعنى  رات��ب��ك،  ع��ن احل��ق��وق يعني قطع 

اأدق “ممنوع لأي موظف اأن يرفع �سوته«

الذي  الوقت  يف  ياأتي  ذلك  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سفة  زار  ال��ذي  فتح  وف��د حركة  فيه  ع��اد 

ال��غ��رب��ي��ة، وال��ذي��ن مت وع��ده��م ب��اإن��ه��اء ملف 

تفريغات 2005 يف ال�سهر املقبل، ولكن يبدو 

اأن احل��ك��وم��ة ق��ط��ع��ت ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ه��ذه 

الوعود واتخذت قراًرا بقطع راتب رامي اأبو 

كر�س، وكل �سخ�س يتحدث عن احلقوق

الآن ميثل  “ما يحدث  اأب��و كر�س:  وتابع 

���س��ف��ع��ة ع��ل��ى وج���ه ال���وف���د وال���ق���ي���ادات وك��ل 

ينادي بحقوقه،  اإن�سان  فتحاوي غيور، وكل 

وق��ط��ع ال���روات���ب مب��ث��اب��ة الغ��ت��ي��ال املعنوي 

واغتيال لكل للحقوق الوظيفية العالقة يف 

قطاع غزة«

وذكر اأن الفرتة املقبلة �ست�سهد ردات فعل 

مطالًبا  ال��روات��ب،  قطع  �سيا�سة  �سد  قوية 

ال��ف�����س��ائ��ل وامل��وؤ���س�����س��ات احل��ق��وق��ي��ة لإع���الء 

ال�سوت �سد قرارات قطع الرواتب

اأن��ه��م جمعوا  اإىل  اأب��و كر�س  رام��ي  ولفت 

ت��وك��ي��الت م��ن ن��ح��و األ���ف م��وظ��ف تفريغات 

حقوق  لع����ادة  ال��ق�����س��اء  اإىل  للتوجه   2005

موظفي 2005 امل�سلوبة منذ 15 عاًما، معترًبا 

التقا�سي،  اأن��واع  اأرق��ى  اأن هذه اخلطوة من 

ال�سلطة  وعلى  التخا�سم،  يف  �سلمي  و�سكل 

ذل��ك  لأن  اخل��ط��وة  ه���ذه  م��ن  الت�سنج  ع���دم 

مي��ث��ل ع���دم اح����رتام ل��دول��ة ال��ق��ان��ون، التي 

تتغنى بها احلكومة، على حد تعبره.

مخطط إسرائيلي النتزاع صالحيات األوقاف باألقصى

صحيفة إسرائيلية: القبة الحديدية والصناعات الجوية مهددة باالنهيار

سفيرة إيران الجديدة ُتشعل غضب الفلسطينيين وسهام االنتقادات توجه للرئيس عباس

محذًرا من »مجزرة قطع الرواتب«..أبوكرش: السلطة 
ستقطع رواتب 36 موظًفا منهم شخصيات فتحاوية بارزة

عشرات المستوطنين يجددون 
اقتحام األقصى.

تصدى للمستوطنين بالقهوة الساخنة.. 
الحكم على مقدسي بالسجن 28 شهرا

االحتالل يواصل عدوانه على »عرب 
األطرش«: تجريف أراض واعتقاالت

االنباط-وكاالت

جدد ع�سرات امل�ستوطنن الإ�سرائيلين 

مدينة  يف  الأق�سى  امل�سجد  اقتحام  ام�س 

القد�س املحتلة

وذك�����رت وك���ال���ة وف����ا ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة اأن 

الأق�����س��ى  اق��ت��ح��م��وا  امل�ستوطنن  ع�����س��رات 

م���ن ج��ه��ة ب����اب امل���غ���ارب���ة ون���ف���ذوا ج���ولت 

ا�ستفزازية يف باحاته بحرا�سة م�سددة من 

قوات الحتالل

وي��ن��ف��ذ امل�����س��ت��وط��ن��ون الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون 

للم�سجد  ا���س��ت��ف��زازي��ة  اق��ت��ح��ام��ات  ي��وم��ي��اً 

اأم��ر  امل��ب��ارك يف حم��اول��ة لفر�س  الأق�سى 

القد�سي  احل���رم  تهويد  بخ�سو�س  واق���ع 

وال�سيطرة عليه

االنباط-وكاالت

اأ����س���درت حم��ك��م��ة الح���ت���الل امل��رك��زي��ة 

يف ال��ق��د���س ح��ك��م��اً ب��ال�����س��ج��ن ع��ل��ى اأ���س��ر 

كوب  �سكب  بتهمة  القد�س  من  فل�سطيني 

من القهوة على م�ستوطن.

وقالت جلنة اأهايل الأ�سرى املقد�سين، 

اإن الح���ت���الل ح��ك��م ع��ل��ى الأ����س���ر حممد 

�سويلم )19 عاماً( بال�سجن ملدة 28 �سهراً، 

بتهمة �سكب القهوة على م�ستوطن

ب��ل��دة  م����ن  ���س��وي��ل��م  اأن  اإىل  واأ������س�����ارت 

العي�ساوية �سمال �سرق املدينة املحتلة وهو 

معتقل لدى الحتالل منذ ني�سان/ اإبريل 

2021

و�سهدت منطقة باب العامود مواجهات 

ع��ن��ي��ف��ة وه���ب���ات ���س��ع��ب��ي��ة، خ����الل ال�����س��ه��ور 

امل��ا���س��ي��ة، رف�����س��اً مل��ح��اول��ة الح��ت��الل منع 

الفل�سطينين من التواجد فيها

االنباط-وكاالت

نفذت قوات الحتالل عمليات جتريف 

ام�س،  املحتل،  بالنقب  يف مناطق خمتلفة 

فيها  الفل�سطينين  على  اع��ت��داءات  و�سط 

واعتقال عدد منهم

من  ق���وات  اأن  حملية،  م�سادر  واأف����ادت 

���س��رط��ة الح����ت����الل ت��راف��ق��ه��ا اجل���راف���ات 

يف  الأطر�س”  “عرب  منطقة  اق��ت��ح��م��ت 

ال��ن��ق��ب، م��ن��ذ ���س��اع��ات ال�����س��ب��اح، ون��ف��ذت 

ال�ستيالء  ب��ه��دف  فيها  جت��ري��ف  عمليات 

عليها واعتقلت قوات الحتالل ع��دداً من 

حاولوا  اأن  بعد  املنطقة  يف  الفل�سطينين 

اأرا���س��ي��ه��م واع���ت���دت عليهم  ال���دف���اع ع���ن 

بال�سرب

املعتقلن  ب��ن  م��ن  اإن  امل�����س��ادر  وق��ال��ت 

تغطيته  خ���الل  العقبي  ي��ا���س��ر  ال�سحفي 

عمليات التجريف

وق�����ال ال��ن��ا���س��ط م�����روان اأب�����و ف���ري���ح يف 

من�سور على �سفحته يف “الفي�سبوك”، اإن 

عمليات التجريف امل�ستمرة يف النقب تاأتي 

يف  القرى  وح�سار  اقتالع  خمطط  �سمن 

من  اأك���ر  على  ال�سيطرة  ب��ه��دف  املنطقة 

45،000 دومن

ال�سبع  واأ���س��اف: ما يحدث يف نقع بئر 

وحتديدا الآن يف عرب الأطر�س، خمطط 

ممنهجة  خمططات  جمموعة  �سمن  من 

ل��ال���س��ت��ي��الء ع��ل��ى اأرا����س���ي ال��ن��ق��ب، حيث 

اإ�سرائيل” بالتعاون  اأرا�سي  “دائرة  تعمل 

على  اليهودي”  القومي  “ال�سندوق  م��ع 

حت��ري�����س اأرا�����س����ي ال��ن��ق��ب رغ����م اأن ه��ذه 

الأرا�سي تخ�سع لإجراءات ت�سجيل امللكية 

وم�ساألة ملكيتها مل حت�سم بعد، والتي قد 

اأطلق عليها ا�سم “اأرا�سي ت�سوية«

حتري�س  عملية  اأن  معناه  ه��ذا  وت��اب��ع: 

اأرا�سي القرية )الت�سوية( عبارة عن فر�س 

حقيقة على اأر�س الواقع؛ حرمان الأهايل 

م��ن ح��ق��ه��م ب��ال��ت��م��ل��ك وم�����س��ادرة الأر�����س 

“ال�سندوق  اإىل  وحتويلها  اأ�سحابها  من 

حماية  حت��ت  وذل���ك  اليهودي”،  ال��ق��وم��ي 

ق�����وات ك���ب���رة م���ن ال�����س��رط��ة وال���وح���دات 

اخلا�سة وفر�س ح�سار على املنطقة
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االنباط-وكاالت

ق����ال وزي����ر ال���دول���ة ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين، 

اإن بالده واجهت هجوما  اإيرالن كارين، 

زعزعة  هدفه  يكون  ق��د  هجينا  اإره��اب��ي��ا 

انقالب  تنفيذ  ث��م  ال��ب��الد  يف  اال�ستقرار 

فيما بعد

واأ�ساف كارين يف مقابلة مع قناة خرب 

النهائي  اجل��واب  اأن  االثنني،  ام�س   ،  24

�ستك�سف  الهجمات  وراء  يقف  م��ن  على 

الكازاخ�ستانية اال�ستخبارات  عنه الحقا 

كل هذه  يقيمون  وقال: هناك خرباء 

االأحداث وفقا للقوالب القدمية. قارنوا 

بالثورات  امللونة،  بالثورات  ما حدث هنا 

كازاخ�ستان هذا غري  املخملية. ولكن يف 

ممكن الأن الظروف فيها خمتلفة

قوات  م�ساركة  اأن  على  كارين  واأك��د 

معاهدة  ملنظمة  التابعة  ال�سالم  حفظ 

حلماية  �سمانا  كانت  اجلماعي  االأم��ن 

كازاخ�ستان �سالمة 

اأن  اإىل  ي�سري  م��ا ح��دث  اأن  واأ���س��اف 

هناك موؤامرة من قوى داخلية وبع�س 

م��واط��ن��ني  واإن  اخل����ارج����ي����ة،  ال����ق����وى 

ك��ازاخ�����س��ت��ان��ي��ني واأج�����ان�����ب، ع��ل��ى ح��د 

�سواء، �ساركوا يف الهجمات

االإج��راءات  اأن  اإىل  كارين،  اأ�سار  كما 

ال�����ت�����ي ات�����خ�����ذه�����ا ال����رئ����ي���������س ق���ا����س���م 

ج��وم��ارت ت��وك��اي��ف، مب��ا يف ذل���ك فيما 

ي���ت���ع���ل���ق مب���ن���ظ���م���ة م����ع����اه����دة االأم������ن 

اجل��م��اع��ي، ك��ان��ت ح��ا���س��م��ة، واأح��ب��ط��ت 

ال��و���س��ع يف  ا���س��ت��ق��رار  ل��زع��زع��ة  خططا 

كازاخ�ستان

االنباط-وكاالت

ك�سفت معلومات ح�سل عليها موقع �سكاي نيوز 

عربية تفا�سيل املبادرة التي تعمل االأمم املتحدة 

على طرحها حلل االأزمة ال�سيا�سية يف ال�سودان.

4 عنا�سر  املتحدة  من  االأمم  م��ب��ادرة  وتتكون 

اأ�سا�سية: اأبرزها اإلغاء جمل�س ال�سيادة واال�ستعا�سة 

عنه مبجل�س رئا�سي �سريف يتكون من ثالثة اأع�ساء 

مدنيني

الع�سكريني جمل�سا  اإىل منح  وذل��ك باالإ�سافة 

مقرتحا لالأمن والدفاع، ولكن حتت اإ�سراف رئي�س 

الوزراء الذي �سيمنح �سلطات تنفيذية كاملة ت�سمل 

ت�سكيل حكومة كفاءات م�ستقلة بالكامل مع اإعطاء 

متثيل اأكرب للمراأة

وق����ال م�����س��در م��ط��ل��ع يف ال��ب��ع��ث��ة ال��دول��ي��ة يف 

الوثيقة  تعديل  على  تقوم  امل��ب��ادرة  اإن  اخل��رط��وم 

الد�ستورية املوقعة يف العام 2019، التي األغى قائد 

بنودها  ع���ددا م��ن  ال��ربه��ان  ال��ف��ت��اح  اجلي�س عبد 

 25 يف  اتخذها  التي  االإج����راءات  �سمن  الرئي�سية 

اأكتوبر املا�سي

امام  الباب  تفتح  املبادرة  اأن  اإىل  امل�سدر  واأ�سار 

م�ساركة القيادات احلزبية وجلان املقاومة وعنا�سر 

ال��ذي  الت�سريعي  املجل�س  يف  امل�سلحة  احل��رك��ات 

�سي�سكل الحقا

ومل ي�ستبعد امل�سدر طرح عودة رئي�س الوزراء 

امل�����س��ت��ق��ي��ل ع���ب���داهلل ح���م���دوك جم�����ددا ب��اع��ت��ب��اره 

�سخ�سية حتظى بقبول دويل يحتاجه ال�سودان يف 

الوقت احلايل

وعلى الرغم من ترحيب ع��ددا من االأط��راف 

ال�سيا�سية يف ال�سودان للمبادرة، لكن من املتوقع اأن 

تواجه املبادرة معار�سة وا�سعة من عدد من اجلهات 

الفاعلة التي تقود االحتجاجات احلالية الراف�سة 

ب�سكل كامل الأي �سلطة ع�سكرية يف الفرتة املتبقية 

من املرحلة االنتقالية

يف  ال�سودانيني  املهنيني  جتمع  اأعلن  وبالفعل، 

بيان رف�سه التام للمبادرة، وقال اإنها ت�سعى للدفع 

جتاه التماهي مع املجل�س الع�سكري ، م�سريا اإىل 

اأن حل االأزمة يكمن يف اإ�سقاط ال�سلطة الع�سكرية 

احلالية وتقدمي ع�سويتها للعدالة

وفيما رحبت بع�س احلركات امل�سلحة باملبادرة 

حركة  رف�ست  امل�سروط،  القبول  البع�س  واأع��ل��ن 

اتفاق  املوقعة على  ن��ور غري  ال��واح��د حممد  عبد 

ال�سالم الدعوة ب�سكل كامل

وم���ن���ذ اك����ر م���ن ���س��ه��ري��ن ي��ع��ي�����س ال�������س���ودان 

ال�سلل  واأم��ن��ي��ة خانقة وح��ال��ة م��ن  �سيا�سية  اأزم���ة 

االقت�سادي واخلدمي ب�سبب موجة االحتجاجات 

امل��ت��وا���س��ل��ة ال��ت��ي اأج��ج��ت��ه��ا اإج�������راءات اجل��ي�����س يف 

اخلام�س والع�سرين من اأكتوبر املا�سي

االنباط-وكاالت

ا���س��ت��ذك��ر ال���ُع���م���ان���ي���ون وف�����اة ال�����س��ل��ط��ان 

ال���راح���ل ق��اب��و���س ب���ن ���س��ع��ي��د ال����ذي يعترب 

باين نه�سة البلد احلديث، الذي رحل قبل 

م�سريته  ال�ستكمال  يتطلعون  وهم  �سنتني، 

طارق  بن  هيثم  احل��ايل  ال�سلطان  قبل  من 

اآل �سعيد.

و���س��ج��ت م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي 

الراحل  البالد  �سلطان  ت�ستذكر  بتغريدات 

قابو�س ومناقبه وترتحم عليه وعلى ما قام 

به الأجل بالدهم، مع التطلع للم�ستقبل يف 

ظل قيادة خليفته هيثم بن طارق

ا�سرتجع  قلوبنا،  يف  قابو�س  و�سم  وحتت 

ال��ُع��م��ان��ي��ون ذك���رى ال��وف��اة ورح��ي��ل احل��اك��م 

املجتمع غريه  اأف��راد  اأغلب  ال��ذي مل يعرف 

طيلة �سنوات من احلكم

قابو�س،  لل�سلطان  بالدعاء  وقام اجلميع 

اأن  تاأكيدهم  م��ع  ع��ام��ني،  قبل  ت��وف��ى  ال��ذي 

اليوم  ذلك  اأن  يعني  مما   ، ين�سى  ال  العزيز 

ه���و ي����وم م���وؤث���ر ل��ل��غ��اي��ة يف ح���ي���اة ال�����س��ع��ب 

العماين ب�سكل عام

وانت�سرت يف مواقع التوا�سل االجتماعي 

مقاطع فيديو لل�سلطان الراحل قابو�س بن 

به  قام  وما  واإرث��ه  مالحمه  ت�ستذكر  �سعيد 

 1970 ا�ستلم مقاليد احلكم �سنة  للبلد منذ 

و ه���م مم��ت��ن��ون مل���ا حت��ق��ق م���ن ب��ن��ي��ة حتتية 

حياة  ي�����س��رت  �سخمة  ع��م��ران��ي��ة  وم�����س��اري��ع 

ال�سكان

م�سرية طويلة يف احلكم

وول�����د ال�����س��ل��ط��ان ال����راح����ل ق���اب���و����س بن 

 ،1940 ال���ث���اين  ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب/  ���س��ع��ي��د، 

وهو �ساحب اأطول فرتة حكم بني الزعماء 

العر�س منذ  اإذ تربع على  العرب احلاليني، 

23 يوليو/  املقاليد يف  50 عاماً، بعد ت�سلمه 

متوز 1970

للم�ستقبل تطلع 

م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل االج��ت��م��اع��ي يف ُع��م��ان 

اإىل  ال��وق��ت  نف�س  يف  اأ���س��ارت  اخلليج  ودول 

ال��ب��ل��د من  ي�سهده  ا���س��ت��م��راري��ة احل��ك��م مب��ا 

ال�سلطان  قابو�س  خليفة  تويل  مع  ا�ستقرار 

احلايل هيثم بن طارق احلكم يف البالد

نظريه  ع��م  اب��ن  ه��و  اجل��دي��د  وال�سلطان 

ل��ل��م��وؤ���س�����س االأول  اأ���س��ل��ه  ال���راح���ل، وي���ع���ود 

ل��ل��دول��ة ال��ب��و���س��ع��ي��دي��ة )االإم������ام اأح���م���د بن 

اأ���س��رت��ه  ت��ت��وىل  ال����ذي  1741م  ع���ام  ���س��ع��ي��د( 

العربية  اأقدم االأ�سر  حكم البالد، وتعد من 

احلاكمة ب�سورة متوا�سلة

مقاليد  توليه  منذ  ُعمان  �سلطان  ودع��ا 

احلكم اأبناء بلده اإىل موا�سلة احلفاظ على 

رفعة  اأج���ل  م��ن  وال��ع��م��ل  النه�سة  م��ن��ج��زات 

اإىل حياة  به  واالرت��ق��اء  �ساأنه  واإع��الء  ُعمان 

اأف�����س��ل وان��ط��الق روؤي���ة وا���س��ح��ة االأه���داف 

اجلوانب  خمتلف  ت�سمل   2040 ُعمان  روؤي��ة 

الطموحات. وتلبي م�ستوى 

كازاخستان تكشف: تعرضنا لهجوم إرهابي هجين وليس ثورة ملونة وهناك مؤامرة خارجية

سلطنة ُعمان تستذكر وفاة باني نهضتها الحديثة الراحل قابوس بن سعيد

االنباط-وكاالت

 م��ا زال���ت ق�سية اح��ت��الل ق��ط��اع غ��ّزة 

م���ن ع��دم��ه ُت��ث��ري ال��ن��ق��ا���س واجل�����دال يف 

ك���ي���ان االح����ت����الل، ح���ي���ُث ي���وؤّك���د ال�����س��واد 

االأعظم من اخلرباء الع�سكريني على اأّن 

للقيام  حا�سًرا  لي�س  االإ�سرائيلّي  اجلي�س 

املعركة  حل�سم  ب��رّي��ٍة  ع�����س��ك��رّي��ٍة  بعمليٍة 

الفل�سطينّية  والتنظيمات  حما�س  ���س��ّد 

اأّن  ال��ف��اِع��ل��ة يف ق��ط��اع غ�����ّزة، وي����وؤّك����دون 

االح��ت��الل،  م��ن ن�سيب  ���س��ي��ك��ون  ال��ف�����س��ل 

ال���ربّي���ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأّن  ع���ل���ى  ُم�������س���ّدّدي���ن 

يف  واجلرحى  القتلى  العديد من  �سُتوِقع 

�سفوف االحتالل، اإْن كان من اجلنود اأْو 

على  ين�سِحب  االأمر  ونف�س  املُ�ستوطنني، 

احلرب املُتوقّعة يف ال�سمال مع حزب اهلل.

ويف درا�سٍة جديدٍة ملركز اأبحاث االأمن 

تل  جلامعة  التاِبع  االإ�سرائيلّي،  القومّي 

وهو  �سيالح،  عوفر  الباحث  تناول  اأبيب، 

ن��ائ��ب ���س��اب��ق يف ال��ك��ن��ي�����س��ت ال�����س��ه��ي��ويّن، 

ام���ت���ن���اع ك���ي���ان االح����ت����الل م��ن��ذ ���س��ن��واٍت 

الربّية  العمليات  اإىل  اللجوء  طويلٍة من 

الدرا�سة  واأّك��د يف بداية  حل�سم احل��روب، 

على اأّن َمْن يهرب من العملية الع�سكرّية 

���ر، ع��ل��ى ح��ّد  ال���ربّي���ة ه���م ع��م��ل��ًي��ا اخل���ا����سِ

تعبريه

الع�سكرّية  بال�سوؤون  املُخّت�س  �سيالح، 

ال��ع�����س��ك��رّي��ة ال��ربّي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأّن  اأ����س���اف 

املعركة  ح�سم  بهدف  وذل��ك  ج��ًدا،  مهمة 

وال�����ع�����دّو، ورف�����ع م��ن�����س��وب ال���ت���دم���ري يف 

��ا ����س���ّدّد ع��ل��ى اأّن  ���س��ف��وف ال���ع���دّو، واأي�����سً

اأواًل  حت�سم  الأّنها  مهّمة  الربّية  العملية 

واأخ������رًيا ال�������س���وؤال َم����ْن ال����ذي ان��ت�����س��ر يف 

احلرب، كما اأّن العملية الربّية توؤّدي اإىل 

تق�سري فرتة احلرب،على حّد تعبريه

ق��ي��ام اجلي�س  اأّن  ع��ل��ى  ���س��ي��الح  و���س��ّدّد 

خ��و���س  اأْي  ال����ن����ار،  ب��ف��ت��ح  االإ����س���رائ���ي���ل���ّي 

عمليٍة  دون  االأع���داء  مواجهة  يف  احل��رب 

ب���رّي���ٍة ي�����وؤّدي اإىل اإط���ال���ة ف���رتة احل���رب، 

����س جي�س  ُي���ع���رِّ ل��ذل��ك ف���اإّن���ه  وك��ن��ت��ي��ج��ٍة 

ل�سرباٍت  االإ�سرائيلّي  والعمق  االحتالل 

ُموجعٍة من قبل جي�س العدّو، كما اأّكد

الكيان  يف  ال��دائ��ر  النقا�س  م  خ�سّ ويف 

اأبحاث  مركز  ن�سر  الربّية  العملية  حول 

للباِحث  اأخ���رى  درا����س���ًة  ال��ق��وم��ّي  االأم���ن 

بعمليٍة  القيام  فيها  ع��ار���س  ط��ريا،  رون 

ع�سكرّيٍة برّيٍة، حيُث اأّكد اأّن اجلزء االأّهم 

ا�ستخدام  يف  يكمن  ع�سكريٍّ  اأم��ٍر  كّل  من 

ولذا  اأجل،  امل�سطلح عملية ع�سكرّية من 

العملية  اإىل  باللجوء  القرار  فاإّن  اأ�ساف 

حتقيق  بهدف  ُيتّخذ  اأْن  يجْب  الع�سكرّية 

ُي�ساِهم  بدوره  الذي  االأمد،  طويل  هدٍف 

يف حت��ق��ي��ق االأه��������داف االإ����س���رتات���ي���ج���ّي���ة 

للحرب، على حّد تعبريه

�سياق  اأّك����د يف  االإ���س��رائ��ي��ل��ّي  ال��ب��اِح��ث 

تنتهجها  التي  االإ�سرتاتيجّية  اأّن  درا�سته 

اإ���س��رائ��ي��ل يف امل��ع��رك��ة ب��ني امل���ع���ارك ���س��ّد 

وق���ف  يف  ���ل���ت  ف�������سِ ال���ل���ب���ن���ايّن  اهلل  ح�����زب 

بْل  ال  الع�سكرّية،  احلزب  تر�سانة  تعاظم 

بالعك�س ُنالِحظ اأّن بناء القّوة الع�سكرّية 

ُم�ستّمٍر،  ت�ساعٍد  يف  للحزب  التدمريّية 

كما قال

واأو�سح الباِحث اعتماًدا على م�سادره 

ال��رف��ي��ع��ة يف ت��ل اأب���ي���ب، اأو����س���ح اأّن����ه على 

ف��اإّن  االإ�سرائيلّية  امل��ح��اوالت  م��ن  ال��رغ��م 

ع�سكرّية  ق����ّوة  ال��ي��وم  مي��ت��ل��ك  اهلل  ح���زب 

خ���ط���ريٍة ج�����ًدا، وه����ذه ال���ق���ّوة اأك����رب من 

ال���ق���ّوة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن دول 

ح��ل��ف ���س��م��ال االأط��ل�����س��ّي )ال��ن��ات��و(، الف��ًت��ا 

تزداد  مُيّر  يوٍم  كّل  اأّن  اإىل  الوقت  ذات  يف 

ال���ق���درات ال��ع�����س��ك��رّي��ة حل���زب اهلل، وذل��ك 

املُ�����س��رّيات  ال��دق��ي��ق��ة،  ال�����س��واري��خ  ي�سمل 

االنتحارّية، �سواريخ اأر�س جّو، كما قال

االأخ��رية  الدرا�سات  اأّن  بالذكر  جديٌر 

ال���ت���ي اأ����س���دره���ا م���رك���ز اأب����ح����اث االأم����ن 

االأّه��م  املركز  وه��و  االإ�سرائيلّي،  القومّي 

يف ك��ي��ان االح��ت��الل، مل ت��ت��ط��ّرق الن��دالع 

ع��ل��ى  واح�������ٍد  اآٍن  يف  ����س���ام���ل���ٍة  م����واج����ه����ٍة 

اأْي  ال�����س��م��ال��ّي��ة واجل��ن��وب��ّي��ة،  اجل��ب��ه��ت��نْي 

يف  الفل�سطينّية  واملُقاومة  اهلل  حزب  �سّد 

قطاع غّزة

4 قتلى و33 مصابا في تصادم 60 سيارة بإيران

ر: إسرائيل  مركز أبحاث األمن القومّي ُيقِّ
فِشلت ب المعركة بين الحروب ضّد حزب اهلل 

االنباط-وكاالت

يف تقرير عن املن�سقني الكوريني ال�سماليني 

يف كوريا اجلنوبية ذكرت وكالة اأنباء “يونهاب” 

اأن عودة من�سق �سمايل اإىل بالده يف نهاية العام 

الكوري  املجتمع  داخ��ل  �سدمة  اأح��دث��ت  املا�سي 

اجلنوبي.

ولفتت الوكالة الكورية اجلنوبية اإىل اأن عدد 

اإىل  ال��ع��ودة  ف�سلوا  الذين  ال�سماليني  املن�سقني 

ال�سمال اأو الذهاب اىل دولة ثالثة، بعد جلوئهم 

�سخ�س،   700 ح���وايل  بلغ  اجلنوبية،  ك��وري��ا  اإىل 

وعزت ذلك اإىل عدم متكن هوؤالء من اال�ستقرار 

يف كوريا اجلنوبية “ب�سورة �سل�سة«

“يونهاب” عن بحث �سادر من كلية  ونقلت 

ع��ودة  ح���االت  اأو���س��اع  “درا�سة  بعنوان  ال�سرطة 

املن�سقني ال�سماليني اإىل ال�سمال و�سبل املعاجلة”، 

الذين  ال�سماليني  للمن�سقني  املرتاكم  العدد  اأن 

مل يعودوا اىل كوريا اجلنوبية بعد خروجهم اىل 

دولة ثالثة حتى عام 2019 بلغ 771 �سخ�سا

واأ�سري يف هذا ال�سياق اإىل اأن العدد حتى عام 

2015 كان 664 �سخ�سا، ثم ارتفع اإىل 746 �سخ�سا 

وانخف�س   ،2017 ع��ام  �سخ�سا  و772   ،2016 ع��ام 

اإىل 749 �سخ�سا عام 2018، اإال اأنه ارتفع اإىل 771 

�سخ�سا يف العام التايل، وزاد العدد ب�107 اأ�سخا�س 

خالل اأربعة اأعوام

اأن  اإىل  ال��وك��ال��ة  االأرق����ام ح�سب  وت�سري ه��ذه 

الهروب  بعد  الذين يدخلون اجلنوب  ع��ددا من 

من ال�سمال، يختارون اخلروج منه لعدم متكنهم 

من التاأقلم مع املجتمع الكوري اجلنوبي

الباحث  “يونهاب” ع��ن  اأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 

بيك نام �سيول الذي توىل اإعداد البحث املذكور 

قوله اإن “املن�سقني ال�سماليني ال يزالون يعانون 

ال��ك��وري  املجتمع  م��ع  التكيف  يف  �سعوبات  م��ن 

اقت�سادية  �سعوبات  يواجهون  حيث  اجلنوبي، 

ومتييزا وانحيازا، ويعانون من ال�سوق لالأ�سرة، 

والقلق على تربية االأبناء«

واأو����س���ح ه���ذا ال��ب��اح��ث ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي اأن 

ارتفع  اجلنوب  ي��غ��ادرون  الذين  املن�سقني  “عدد 
ب�����س��ورة ه��ائ��ل��ة م��ع ان��ت�����س��ار م��وج��ة ال��ذه��اب اإىل 

2013، جتاوز عدد  2007. ويف عام  بريطانيا عام 

 700 ك��ن��دا  اإىل  ال��ل��ج��وء  طلبوا  ال��ذي��ن  املن�سقني 

�سخ�س«

“�سبب  اأن  اإىل  ت�سري  التحليالت  ب��اأن  واأف��ي��د 

ب�سورة  املن�سقني  رعاية  ع��دم  هو  الظاهرة  ه��ذه 

القوى  ع���دد  نق�س  اإىل  ال�سبب  وي��ع��ود  دق��ي��ق��ة، 

العاملة من �سباط رعاية املن�سقني«

ي�سار اإىل اأن اإجمايل عدد املن�سقني ال�سماليني 

يف اجلنوب كان قد بلغ 13658 �سخ�سا، فيما بلغ 

يف املقابل عدد �سباط ال�سرطة املكلفني بحماية 

املن�سقني 930 �سخ�سا، اأي اأن كل �سابط م�سوؤول 

عن 36 من�سقا

وتبعا لذلك، لفت الباحث لوجود حاجة اىل 

املن�سقني للم�ساعدة  رعاية  �سباط  عدد  “زيادة 
االأ�سا�سية  احل��ي��اة  و���س��م��ان  ال�سكن  اإي��ج��اد  على 

والرعاية الطبية منذ بداية مرحلة ا�ستقرارهم 

هنا«

صدمة داخل كوريا الجنوبية.. المنشقون عن الشمال عاجزون عن العيش في الشطر الكوري الجنوبي

االنباط-وكاالت

 33 اأ�سخا�س م�سرعهم واأ�سيب   4 لقي 

اآخرون يف حادث �سري مروع، �سهد ت�سادم 

يف  خوز�ستان  مبحافظة  �سيارة   60 حوايل 

اإيران.

ووق���ع احل����ادث ���س��ب��اح ام�����س االث��ن��ني، 

ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ب����ني م���دي���ن���ت���ي ب��ه��ب��ه��ان 

جنوب  خ��وز���س��ت��ان  مبحافظة  ورام��ه��رم��ز 

اإيران.

وق����ال ق��ائ��د ق����وات ال�����س��رط��ة امل��روري��ة 

مب���ح���اف���ظ���ة خ����وز�����س����ت����ان، ر�����س����ا دول�����ت 

اإن  نيوز”،  “فار�س  اأن��ب��اء  لوكالة  �ساهي، 

مرعباً  ح��ادث��اً  ال��ي��وم  �سهدت  “املحافظة 
بني ع�سرات ال�سيارات نتيجة ال�سباب«.

ت�����س��ب��ب يف وف���اة  واأ����س���اف ان احل�����ادث 

�سخ�ساً   33 ق��راب��ة  واإ���س��اب��ة  اأ���س��خ��ا���س   4

بجروح اأغلبهم بحالة خطرة.

���س��ي��ارات، ويف   9 وا����س���ار اىل ا���س��ط��دام 

200 مرت  امل��ق��اب��ل وع��ل��ى م�����س��اف��ة  اخل����ط 

50 ���س��ي��ارة وا���س��ت��ع��ل��ت  ا���س��ط��دم��ت ق���راب���ة 

النريان يف 4 �سيارات.

واو����س���ح ���س��اه��ي اإن م��ع��ظ��م ال��ط��رق يف 

خ��وز���س��ت��ان ���س��ب��اب��ي��ة يف االأي������ام امل��ا���س��ي��ة 

و���س��ه��دت ح�����وادث ع����دة، م��ب��ي��ن��اً ان���ه وف��ق 

ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات االأول���ي���ة، ف���اإن ع���دم م��راع��اة 

ال�سرعة االآمنة كانت وراء احلادث.

واإي���ران واح���دة م��ن اأك��ر م��دن العامل 

ال��ت��ي ت�����س��ه��د ح����وادث ال�����س��ي��ارات، وت��ق��ّدر 

ال�سلطات اأن حوادث ال�سري التي ت�سهدها 

م��ن  دوالر  م���ل���ي���ارات   3 ت��ك��ل��ف��ه��ا  ال����ب����الد 

�سنوياً. املادية  اخل�سائر 

ويف االأول من كانون االأول املا�سي، اكد 

اإيران كمال  العامة يف  املرور  قائد �سرطة 

ف��ر، ان ح��وادث الطرق يف البالد  ه��ادي��ان 

19 األف �سخ�س �سنوياً. ت�سببت يف مقتل 

تفاصيل مبادرة األمم المتحدة لحل أزمة السودان.. مجلس خاص للعسكر وتعديل الدستور وعودة حمدوك

األمم المتحدة تدعو الشباب إلى إيجاد 
الحلول وتقديم األفكار لبناء مستقبل أفضل

االنباط-وكاالت

دع���ا االأم����ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة اأنطونيو 

غ��وت��ريي�����س، ام�����س االث��ن��ني، ال�����س��ب��اب اإىل اإي��ج��اد 

اأف�سل،  م�ستقبل  لبناء  االأف��ك��ار  وتقدمي  احللول 

موؤكدا دورهم يف مواجهة التحديات واخلروج من 

جائحة فريو�س كورونا بحالة اأقوى.

اأ���س��ار  امل��ت��ح��دة،  االأمم  اأخ��ب��ار  م��وق��ع  وبح�سب 

“الفيديو  تقنية  ع���رب  ل���ه  ك��ل��م��ة  يف  غ��وت��ريي�����س 

ملنتدى  االفتتاحية  اجلل�سة  اأم���ام  كونفران�س”، 

عدد  مب�ساركة  الرابعة،  ن�سخته  يف  العامل  �سباب 

ال�����س��ب��اب من  ال���ق���ادة وال�����س��خ�����س��ي��ات واآالف  م���ن 

ال�سباب  جهود  اأهمية  اإىل  العامل،  انحاء  خمتلف 

ودعواتهم اىل التغيري وامل�ساواة وال�سالم والعدالة، 

والت�سدي الأزمة تغري املناخ، معربا عن تطلعه اإىل 

امل�ساركني  مع  والعمل  املنتدى،  لنتائج  اال�ستماع 

لبناء م�ستقبل اأف�سل.

العاملية  ال�����س��ح��ة  ملنظمة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأك����د 

طاقات  اأهمية  غيربي�سو�س،  ت��ي��درو���س  ال��دك��ت��ور 

مواجهة  اأج��ل  من  ومواهبهم،  واأفكارهم  ال�سباب 

التحديات وعلى راأ�سها ق�سية التغري املناخي.

وق������ال غ��ي��ربي�����س��و���س يف ك��ل��م��ة ع����رب ت��ق��ن��ي��ة 

اأثرت  كورونا  اإن جائحة  كونفران�س”،  “الفيديو 
على الكثري من االأمور املتعلقة بال�سباب، كال�سحة 

2022 يجب  عام  اأن  والوظائف، معتربا  والتعليم 

اأجل  “من  اجلائحة،  على  الق�ساء  ع��ام  يكون  اأن 

التنمية  اأه���داف  وحتقيق  والتقدم  النمو  توجيه 

امل�ستدامة«. واأكد رئي�س جمموعة البنك الدويل 

ديفيد مالبا�س التزام البنك بخلق م�ساحات لتبادل 

االأفكار مع ال�سباب، “خا�سة يف املو�سوعات امللحة 

دور  اإىل  منوها  اجلديد”،  اجل��ي��ل  ت��واج��ه  ال��ت��ي 

ال�سباب يف الق�ساء على الفقر وتعزيز امل�ساواة بني 

اجلن�سني وقيادة التنمية.

تعطل  اإىل  اأدت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  اأن  واأو����س���ح 

“غري م�سبوق” يف احلياة وبيئة االأعمال، معتربا 
اأن عدم قدرة االقت�ساد على ا�ستيعاب قدرة العمل 

من ال�سباب وتوفري فر�س عمل لهم، يعد العائق 

االأكرب اأمام ال�سباب للح�سول على فر�س التنمية.
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تألق ابطال االمن في بطولة انطاليا للكيك بوكسينغ 
االنباط – عمان  

ح�����ش��د ن�����ش��ام��ى ف���ري���ق الأم������ن ال���ع���ام للكيك 

بوك�شينغ لقب بطولة الح��راف الدولية ، والتى 

اختتمت نزاللتها يف مدينة انطاليا الركية حيث 

 ، خطف فريق الم��ن العام ال���ش��واء يف البطولة 

بفوز جميع لعبيه امل�شاركني وعددهم )7( باملركز 

، موؤكدين  وا�شتحقاق  اأوزان��ه��م وبجدارة  الول يف 

به  يحظي  التى  الطيبة  وال�شمعة  املميز  امل�شتوى 

الفريق . وجاءت النتائج الفنية للفريق على النحو 

التي : ١- الالعب حمي الدين ا�شامة املركز الول 

يو�شف  ال��الع��ب   -٢  . )57(ك�����غ  حت��ت  وزن  �شمن 

النادي املركز الول �شمن وزن حتت )60(كغ . ٣- 

الالعب عدي ابو ح�شوة املركز الول �شمن وزن 

حتت )63،5(كغ . ٤- الالعب مو�شي حممد املركز 

الول �شمن وزن حتت )67(كغ . 5- الالعب مهند 

عفانة املركز الول �شمن وزن حتت )7١(ك��غ . 6- 

الول �شمن وزن حتت  املركز  ان�س بالل  الالعب 

)75(كغ . 7- الالعب علي خلف املركز الول �شمن 

وزن حتت )8١(كغ . ومن اجلدير بالذكر ح�شول 

مدرب فريق الأمن العام للكيك بوك�شينغ الوكيل 

رائد الدبج على جائزة اف�شل مدرب يف البطولة 

. و�شاركت مديرية الأمن العام يف البطولة بوفد 

ترا�شه املقدم فرا�س العزام ، وع�شوية الرائد احمد 

العزام ، الرائد عامر اجلراح ، الرائد طارق كلوب 

احلايك  �شامح  احلكم   ، ال��ع��دوان  علي  والداري   ،

)عدي  والالعبون   ، الدبح  رائ��د  الفريق  وم���درب 

النادي  ، يو�شف  ا�شامة  الدين  اب��و ح�شوة ، حمي 

، مو�شي حممد ، مهند عفانة ، ان�س ب��الل ، علي 

خلف( .

ابو زمع مدربا لالنصار اللبناني 

بريوت – وكاالت 

اأب��و  اهلل  عبد  الوطني  امل���درب  ي�شل 

زم����ع، ب����روت ال��ي��وم ال��ث��الث��اء “، من 

اأج���ل ت���ويل ق��ي��ادة الأن�����ش��ار ال��ل��ب��ن��اين، 

ال��ذي اأن��ه��ى ودي��ا عقد م��درب��ه الأمل��اين 

روب�����رت ج���ا����ش���رت، ب��ع��د ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

زمع  اأب���و  و�شيجتمع  ال�شيئة.  النتائج 

من  ب��در،  نبيل  الأن�شار،  ن��ادي  برئي�س 

اأج����ل و����ش���ع ال��ل��م�����ش��ات الأخ������رة على 

ال��ع��ق��د. وك���ان امل���درب الأردين ق��د ق��اد 

الأن�شار يف وقت �شابق، حيث قدم معه 

املباريات  من  �شل�شلة  الأخ�شر  الفريق 

الأداء.   �شعيد  على  خ�شو�شا  الرائعة، 

وك��������ان ق����ط����اع وا������ش�����ع م�����ن ج���م���اه���ر 

الأن�شار، قد طالب اإدارة النادي باإعادة 

ا�شتجابت  الذي  الطلب  وهو  زمع،  اأبو 

له الإدارة.

مصر في مواجهة صعبة امام نسور نيجيريا 
الكامريون – وكاالت 

يخو�س منتخب م�شر، مهمة �شعبة يف افتتاح 

حني  الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  مبناف�شات  م�شواره 

ي���واج���ه ن��ي��ج��ري��ا، ال���ي���وم ال���ث���الث���اء، ع��ل��ى ملعب 

رومدي اأدجيا، �شمن مناف�شات املجموعة الرابعة 

بالبطولة و�شتكون مواجهة م�شر �شد نيجريا، 

مبثابة �شراع خارج التوقعات، خا�شة مع التاريخ 

هم  الفراعنة  املنتخبان.  ميلكه  ال���ذي  العري�س 

الأكرث تتويًجا بلقب الكان بر�شيد 7 مرات اآخرها 

عام ٢0١0، كما اأن الن�شور اخل�شر اقتن�شوا اللقب 

٣ مرات اآخرها عام ٢0١٣. وي�شهد التاريخ على 7 

الأفريقية،  الأمم  كاأ�س  املنتخبني يف  بني  لقاءات 

والن�شور،  الفراعنة  ب��ني  حا�شرة  الندية  وت��ب��دو 

فاملنتخب امل�شري فاز مرتني ومثلهما لنيجريا، 

مقابل التعادل ٣ مرات. وب��داأت لقاءات املنتخبني 

 ،١96٣ ن�شخة  يف  ال��ق��اري��ة  البطولة  �شعيد  على 

وتفوق الفراعنة بنتيجة 6-٣، كما فاز الن�شور يف 

ن�شف نهائي ن�شخة ١98٤ بركالت الرجيح. وكان 

اآخر لقاء بني املنتخبني يف ن�شخة ٢0١0 باجلولة 

الأوىل يف دور املجموعات، وتغلب الفراعنة بنتيجة 

٣-١.ويخطط منتخب م�شر ل�شتعادة لقب الكان 

الغائب منذ ٢0١0، بعد اأن غابت �شم�س الفراعنة 

امل��درب  بقيادة  الذهبي  اجليل  م�شوار  نهاية  منذ 

م�شر  منتخب  وا�شتعان  �شحاتة.  ح�شن  ال�شابق 

ب��خ��رات امل����درب ال��رت��غ��ايل ك��ارل��و���س ك��رو���س، 

للمرحلة  ب��ال��ف��راع��ن��ة  ال��ع��ب��ور  وال������ذي جن���ح يف 

وحقق   ،٢0٢٢ ال��ع��امل  ك��اأ���س  بت�شفيات  النهائية 

املركز الرابع يف كاأ�س العرب. واأثار كرو�س، جدًل 

وا�شًعا يف بداية مهمته قبل ٤ اأ�شهر ب�شبب ا�شتبعاد 

هذا  وا�شتمر  اللعب.  طريقة  وتغير  جن��وم  ع��دة 

اجل��دل مع خ��روج الثنائي ط��ارق حامد وحممد 

البطولة  يف  كرو�س  ح�شابات  من  اأف�شة  جم��دي 

القارية. لكن منتخب م�شر يت�شلح بقدرات جنمه 

حممد �شالح الذي يحمل �شارة القيادة، وي�شعى 

م�شرته  يف  م���رة  لأول  ال��ق��اري  ال��ل��ق��ب  لتحقيق 

الدولية. ويعاين منتخب م�شر من غياب حار�س 

كما  ب��ك��ورون��ا،  اأب���و جبل لإ�شابته  م��رم��اه حممد 

عمرو  الو�شط  لع��ب  بجاهزية  ال�شكوك  حتيط 

ال�شولية، لكن تبدو ت�شكيلة الفراعنة �شبه مكتملة 

يف ظل اعتماد كرو�س على طريقة ٤-٣-٣. ومييل 

ثابت  �شبه  دفاعي  رباعي  كرو�س لالعتماد على 

بقيادة اأح��م��د ح��ج��ازي، ب��ج��واره حم��م��ود حمدي 

اأن  الفتوح، كما  اأب��و  واأك��رم توفيق واأحمد  الون�س 

حممد ال�شناوي يحافظ عن ج��دارة على مقعده 

ويعول  ال��ف��راع��ن��ة.  ت�شكيلة  اأ���ش��ا���ش��ي يف  ك��ح��ار���س 

اآر�شنال  كرو�س على ق��درات حممد النني لعب 

مع حمدي فتحي لغلق املناطق الدفاعية يف خط 

الو�شط، ودور عبد اهلل ال�شعيد يف نقل الهجمات 

ب��خ��رات��ه وت��ف��اه��م��ه م��ع ���ش��الح وع��م��ر مرمو�س 

وم�شطفى حممد مثلث القوة الهجومية ال�شاربة 

يف ت�شكيلة الفراعنة.  على النقي�س، دخل منتخب 

ن��ي��ج��ري��ا يف دوام�����ة م��ن الأزم������ات ق��ب��ل ان��ط��الق 

البطولة، بداأت باإقالة الأملاين جرنوت روهر من 

اأوجو�شتني  املوؤقت  امل��درب  وتعيني  الن�شور،  قيادة 

بي�شرو  جوزيه  الرتغايل  تعيني  ثم  اإيجوافني، 

قبل اأيام من البطولة، ليكون مديًرا دائًما ولكن 

الأزم���ات مل  ال��ك��ان.  عقب النتهاء من مناف�شات 

تتوقف عند هذا احلد، فكتيبة امل��درب اإيجوافني 

ت��ف��ت��ق��د خ���دم���ات ال���ث���الث���ي ال��ه��ج��وم��ي ف��ي��ك��ت��ور 

اأو���ش��ي��م��ني م��ه��اج��م ن���اب���ويل واإمي���ان���وي���ل ديني�س 

مهاجم واتفورد واأودوي��ن اإيجالو مهاجم ال�شباب 

ال�شعودي، بعد مت�شك اأنديتهم بهم وعدم اإر�شالهم 

اأن  اإل  امل��وؤث��رة  الغيابات  ورغ��م  بالكان.  للم�شاركة 

ت�شكيلة الن�شور اخل�شر ت�شهد العديد من الأ�شماء 

ال��الم��ع��ة خ��ا���ش��ة يف اجل���ان���ب ال��ه��ج��وم��ي، وعلى 

�شيتي،  لي�شر  جنم  اإيهانيت�شو  كيليت�شي  راأ�شهم 

واملخ�شرم اأحمد مو�شى مهاجم فاحت كاراجمرك 

ال��رك��ي، و���ش��ام��وي��ل �شيكويزي لع��ب ف��ي��اري��ال، 

واأليك�س اإيوبي جنم اإيفرتون.

نفاذ تذاكر مباراة كالسيكو السوبر االسباني 
الريا�ض – وكاالت  

اأعلنت وزارة الريا�شة ال�شعودية الثنني، نفاد 

تذاكر مباراة الكال�شيكو التي �شتجمع ريال مدريد 

بغرميه بر�شلونة، الأربعاء املقبل، �شمن مناف�شات 

كاأ�س ال�شوبر الإ�شباين. وي�شارك يف هذه الن�شخة 

من البطولة اأندية “ريال مدريد، بر�شلونة، اأتلتيكو 

الذهبي.  امل��رب��ع  بنظام  بيلباو”،  اأتلتيك  م��دري��د، 

وكانت اململكة قد ا�شت�شافت كاأ�س ال�شوبر الإ�شباين 

اأي�شا، يف مطلع عام 2020 مبحافظة جدة، وتوج 

اأتلتيكو  التغلب على  بعد  ري��ال مدريد،  به حينها 

مدريد بركالت الرجيح يف النهائي، على ملعب 

مدينة امللك عبد اهلل الريا�شية. واأقيمت الن�شخة 

املا�شية يف اإ�شبانيا؛ نظرا لظروف جائحة كورونا، 

قبل اأن تعود البطولة جمددا اإىل ال�شعودية. ُي�شار 

اإىل اأن ا�شت�شافة ال�شعودية ملناف�شات كاأ�س ال�شوبر 

وا�شت�شافة  اإق��ام��ة  م��ب��ادرة  �شمن  تاأتي  الإ�شباين، 

حتت  ت��ن��درج  التي  العاملية،  الريا�شية  الفعاليات 

اأحد برامج روؤية اململكة  برنامج “جودة احلياة”، 

2030. من جهة اخرى و�شلت بعثة بر�شلونة اإىل 
كاأ�س  للم�شاركة يف  الريا�س   ال�شعودية  العا�شمة 

ال�شوبر الإ�شباين، اإىل جانب ريال مدريد واأتلتيكو 

مدريد واأتليتك بيلباو. وينطلق ال�شوبر الإ�شباين، 

الأربعاء، بالكال�شيكو املرتقب بني البار�شا والريال، 

على ملعب امللك فهد ال��دويل. و�شيجري الفريق 

اأن  على  ال��ي��وم،  ظهر  تدريبية  ح�شة  ال��ك��ت��ال��وين 

املتجهة  القائمة  هرنانديز  ت�شايف  امل���درب  يعلن 

 »PCR« اإىل الريا�س، بعد ا�شتالم نتائج فح�س

ال��ف��ري��ق  و�شيكتفي  ك���ورون���ا.  ب��ف��رو���س  اخل���ا����س 

امل��ب��اراة،  قبل  ال�شعودية  يف  وحيد  تدريب  ب��اإج��راء 

امللك  ملعب  على  الثالثاء  ال��ي��وم  م�شاء  و�شيكون 

اإقامة بر�شلونة باململكة حتى  فهد.و�شُتمدد فرة 

بينما  بالكال�شيكو،  ال��ف��وز  ح��ال  يف  املقبل،  الأح���د 

�شيعود الفريق فجر اخلمي�س اإذا تلقى الهزمية.

العطار يواصل مشواره مع الفيصلي 

االنباط – عمان 

ج������ددت ال��ل��ج��ن��ة الإداري����������ة امل���وؤق���ت���ة 

ل���ل���ف���ي�������ش���ل���ي، ع����ق����د ال�����الع�����ب جم����دي 

ع���ط���ار ل��ي��م��ث��ل ف���ري���ق ك�����رة ال����ق����دم يف 

امل���و����ش���م امل���ق���ب���ل. وك������ان ع���ط���ار ان��ت��ق��ل 

امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي ل��ل��ف��ي�����ش��ل��ي ق���ادم���ا من 

ال�����ش��ري��ح، ح��ي��ث ق����دم م��ع��ه م�����ش��ت��وي��ات 

ال��ق��درات  تعزيز  يف  و�شاهم  جيدة  فنية 

دورا  عطار  ولعب  للفريق.  الهجومية 

ك��اأ���س  بلقب  الفي�شلي  ت��ت��وي��ج  يف  مهما 

جهة  م���ن  امل���ا����ش���ي.  امل��و���ش��م  يف  الأردن 

ال��ف��ي�����ش��ل��ي اإىل جت��دي��د  ي�����ش��ع��ى  ث��ان��ي��ة، 

ع���ق���د ال�����الع�����ب ي���و����ش���ف ال�����روا������ش�����دة، 

ال�������ش���اع���ات  ت�������ش���ه���د  اأن  ي���ن���ت���ظ���ر  ح���ي���ث 

 ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ح�����ش��م��ا ل��ل��م��ف��او���ش��ات.

خ��الل  الفي�شلي  م��ع  ال��روا���ش��دة  ول��ع��ب 

واأبدى ح�شورا طيبا مع  املا�شي  املو�شم 

عقد  ج��دد  قد  الفي�شلي  وك��ان  الفريق. 

اإبراهيم  مثل  الالعبني  م��ن  جمموعة 

دلدوم ويزيد اأبو ليلى و�شامل العجالني 

وعدي زهران وورد الري.

منتخبنا للناشئات يفوز على فلسطين بغرب اسيا 
االنباط – عمان 

تفوق منتخب النا�شئات )ت14( على 

ال��ل��ق��اء  يف   ،3-1 ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي  ن��ظ��ره 

ال����ذي اأق��ي��م ام�����س الإث���ن���ني ع��ل��ى ملعب 

�شمن  ب���روت،  يف  بجونية  ���ش��ه��اب  ف���وؤاد 

ل��ل��واع��دات  الأوىل  اآ���ش��ي��ا  غ���رب  ب��ط��ول��ة 

احل�شنات  ملا  للمنتخب:  �شجل   .2022
 )18 5، حال مرار د)11 و  يف الدقيقة 

ف��ي��م��ا اأح������رز ل��ف��ل�����ش��ط��ني ل���ني خ�����وري د 

حال  �شيف،  �شيلني  املنتخب:  مثل   .35
ال�شاحلي،  ليليا  ب��واع��ن��ة(،  )رام���ا  م���رار 

مل���ا احل�������ش���ن���ات، رغ����د ال��ن��ع��ي��م��ي، م���الك 

اخل�شراوي، زينة داوود )جنى معتوق(، 

راما اخلا�شوق. جاءت البداية قوية من 

قبل املنتخب، مع �شغط هجومي وا�شح 

ال��ث��الث��ة،  الأه�����داف  ت�شجيل  ع��ن  اأ���ش��ف��ر 

“الفل�شطيني” النتيجة،  اأن يقل�س  قبل 

اأي  “الثاين” دون  ب�  الوقت  فيما م�شى 

ب��دوره��ا،   .3-1 امل��ب��اراة  لتنتهي  ج��دي��د، 

اأكدت مدربة املنتخب منار فريج ر�شاها 

التام عن الأداء والنتيجة، “كنا الأف�شل 

وا�شتحقينا  ال��ل��ق��اء،  �شوطي  م���دار  على 

نقاط املباراة الثالث«. واأ�شافت: جنحنا 

الر�شمية  املباريات  اأجواء  مع  التكيف  يف 

عقب اللقاء الأول من البطولة، وظهرنا 

ب�������ش���ورة ط���ي���ب���ة، ون��ت��ط��ل��ع ل��ل��م��وا���ش��ل��ة 

ال��ق��ادم��ة  امل��واج��ه��ات  يف  امل�����ش��ت��وى  بنف�س 

باملباراة  املنتخب  ويلتقي  البطولة  م��ن 

B، عند احلادية ع�شرة  املقبلة مع لبنان 

وتاأتي  امللعب.  ذات  على  الأرب��ع��اء  �شباح 

م�����ش��ارك��ة امل��ن��ت��خ��ب ب��ال��ب��ط��ول��ة يف اإط���ار 

ال��ق��ادم��ة،  لال�شتحقاقات  التح�شرات 

املنتخب  ن��واة  “النا�شئات”  ي�شكل  حيث 

ال����ذي ي�����ش��ت��ع��د خل��و���س ت�����ش��ف��ي��ات ك��اأ���س 

ع��ام  ���ش��ي��ف  وامل���ق���ررة يف  اآ���ش��ي��ا )ت17( 

على  البطولة،  تعليمات  وتن�س   2023
 8 ب� امل��ب��اري��ات  ف��ري��ق خ��الل  ك��ل  م�شاركة 

لعبات(،  و�شبع  مرمى  )حار�س  لعبات 

دقيقة   70 لقاء  كل  م��دة  تكون  اأن  على 

تتواجه  اأن  وبعد  �شوطني  على  مق�شمة 

ي��ت��اأه��ل  الأول،  ال�������دور  ���ش��م��ن  ال����ف����رق 

مباراة  اإىل  وو�شيفه  الرتيب  مت�شدر 

اأ���ش��ح��اب  ي��ت��ق��اب��ل  ال��ب��ط��ل، فيما  حت��دي��د 

حتديد  للقاء  وال��راب��ع  الثالث  املركزين 

املتبقية. املراكز 

مدريد – وكاالت 

لريال  التاريخي  الهداف  عاًما(   36( رون��ال��دو  كري�شتيانو  يعد 

بقمي�س  ه��دًف��ا   450 �شجل  ح��ي��ث  ال��ب��ط��ولت،  جميع  يف  م���دري���د، 

ان�شمامه  اأن  تعتقد  �شحيفة »�شبورت« الكتالونية  لكن  املرينجي، 

رونالدو  اأبلغ  فقد  ال�شحيفة،  وبح�شب  م�شتحياًل.  لي�س  لر�شلونة 

باأنه �شئم من الو�شع يف مان�ش�شر  بالفعل وكيله خورخي مينديز، 

يونايتد، خا�شًة اأن و�شول الأملاين رالف راجننيك ملن�شب املدير الفني، 

مل يوؤد اإىل ال�شتقرار املطلوب. وبالنظر اإىل هذا الو�شع غر املريح 

لكري�شتيانو، اإىل جانب عالقة مينديز املمتازة مع م�شوؤويل بر�شلونة، 

خ�شو�شا األيماين ولبورتا، وحاجة املدرب ت�شايف هرنانديز للتوقيع 

اإع��ادة ربط ا�شم رونالدو  مع مهاجم جديد، فلن يكون من املفاجئ 

بالبار�شا، وفقا ل�«�شبورت«. و�شبق اأن ارتبط ا�شم “الدون” بالنتقال 

لر�شلونة، ال�شيف املا�شي، بعد رحيل ليونيل مي�شي وق��رار النجم 

الرتغايل مبغادرة يوفنتو�س.

رونالدو مرشح للعب مع برشلونة 

الياس وخير اهلل ينضمان لفريق الوحدات 

ع�������م�������ان   –  االن���������������ب���������������اط 

وقع مدربو الفريق الأول للوحدات كل 

من راأف��ت علي “مدربا عاما”، ح�شن عبد 

الفتاح “م�شاعدا للمدرب” ور�شيد النجار 

“مدربا حلرا�س املرمى”، اإىل جانب مدير 
ال��ف��ري��ق حم��م��د ج���م���ال، ال���دك���ت���ور م��وؤي��د 

املعالج ماأمون ح��رب، املدلك حممد  عمر، 

الطهراوي عقودهم ليكونوا �شمن اجلهاز 

ال��ف��ن��ي ال����ذي ���ش��ي��ق��ود ف��ري��ق ال��ك��رة خ��الل 

املو�شم احلايل ٢0٢٢، وجاء توقيع املدربني 

بناء على تن�شيب اللجنة الريا�شية لفريق 

�شابق،  وق���ت  يف  ن�شبت  ال��ت��ي  الأول  ال��ك��رة 

بتوقيع الالعبني اأحمد اليا�س ومهند خر 

اأن �شبقهم بالتوقيع  اهلل ملو�شم واح��د بعد 

“ال�شباعي” اأحمد عبد ال�شتار وتامر �شالح 
وطارق خطاب وفرا�س �شلباية وحممد اأبو 

�شريوة.  واأح��م��د  منا�شرة  وع��م��ر  ح�شي�س 

وجرى التوقيع يف جممع النادي الريا�شي 

بغمدان بح�شور اأمني ال�شر عو�س الأ�شمر، 

ال���ق���دم زي����اد �شلباية،  ن�����ش��اط ك����رة  م��دي��ر 

 ، �شلباية.  ب�شام  الآ���ش��ي��وي  امل��ل��ف  م�����ش��وؤول 

وتاأتي هذه التعاقدات نظرا لال�شتحقاقات 

املهمة التي تنتظر الفريق الأول وحتديدا 

اإىل  اآ�شيا،  اأبطال  الثانية يف دوري  امل�شاركة 

جانب البطولت املحلية.
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االنباط- وكاالت

مقولة   ، عليك  ��اف��ظ  تحُ البيئة  ع��ل��ى  ح��اف��ظ 

لكنهم  م�ضمونها،  يف  يتفقون  الكثريون،  يرددها 

اإن�ضان  كل  يختار  اإذ  التطبيق؛  اآلية  يف  يختلفون 

طريقته اخلا�ضة بنهج يّت�ضق مع قيمه ومبادئه

ق��رر  ع��ام��ا(،  ع��ي��ا���ض��رة )55  غ�����ض��ان  الأردين 

منطقته  لطبيعة  النظافة  ح��د  عند  يتوقف  األ 

اخلالبة، يف قرية �ضاكب التابعة ملحافظة جر�ش، 

عندما  ال��ق��واع��د،  ك��ل  جت���اوز  ب��ل  اململكة،  �ضمايل 

اختار اأن يحول كل املخّلفات ال�ضلبة اإىل مناظر 

جمالية، بت�ضكيل متقن

فمكان   ، املرتفع  املكان  اأع�ضق  الن�ضور  مثل  اأن��ا 

طّل على �ضهول منطقته وجبالها  عمله يف كوخ محُ

ووديانها، خلف منزله، يجد عيا�ضرة فيه خلوته، 

لي�ضتمد من �ضحر املنظر اأفكارا يعزز من خاللها 

��ع��رف ب�  ف��ّن��ا اب��ت��ك��ره م��ن��ذ ع���ام 1986، اإذ ب���ات يحُ

الفنان الت�ضكيلي البيئي

مرا�ضل الأنا�ضول زار عيا�ضرة يف مكان عمله، 

واط��ل��ع ع��ل��ى واق���ع م��وه��ب��ت��ه، ال��ت��ي اأ���ض��ب��ح��ت اإىل 

جانب بعدها البيئي، م�ضدر رزق له ولأ�ضرته

م���ن���ذ ث���م���ان���ي���ن���ي���ات ال����ق����رن امل����ا�����ض����ي، اع���ت���اد 

اخلم�ضيني الأردين اخلروج اإىل الطبيعة؛ للقيام 

ال�ضلبة  النفايات  جمع  عرب  لنف�ضه،  اأوكله  ب��دور 

املحيطة  الأ�ضجار  ب�ضاتني  اأر�ضيات  يف  املطروحة 

به، وو�ضل الأمر اإىل حد املبيت فيها لإمتام عمله

املدر�ضية  الكتب  اأوراق  من  مبجموعة  مم�ضكا 

قطعة  على  ول�ضقها  ق�ضها  ب��داأ  التي  ال��ق��دمي��ة، 

من الكرتون لتحويلها اإىل مقلمة، يقول عيا�ضرة 

واأ�ضمع  والطبيعة،  البيئة  اأع�ضق  اأن��ا  لالأنا�ضول 

عن خماطر التغري املناخي، وعبث الإن�ضان وعدم 

من  البيئة  اأ�ضاعد  اأن  يجب  اإنني  فقلت  معرفته، 

خالل خملفاتها

جلمع  اأخ���رج  ف��اأن��ا  حياتي،  الطبيعة  ومي�ضي 

بقايا اأغ�ضان الأ�ضجار والنباتات اجلافة والأوراق 

البالية  ال��ف��واك��ه والأح���ذي���ة  امل��ت�����ض��اق��ط��ة وب����ذور 

وق�����ض��ور ال��ب��ي�����ش وع��ظ��ام احل��ي��وان��ات وخم��ل��ف��ات 

اأب��داأ  ك��ي  م��ن��زيل،  اإىل  واأح�ضرها معي  امل��دار���ش، 

الإن�ضان، بدل  ي�ضتفيد منها  اإىل تف  بتحويلها 

من رميها والإ�ضرار بالبيئة

فيه  واأق���وم  اإل  مكان  اإىل  اأذه���ب  ل  وي�ضتدرك 

بجولة نظافة ، وهنا يقاطعه ابنه ر�ضام ، بالقول 

له  اأك��رب  كي�ضا  يجمع  من  لنا  ويقول  معه  نخرج 

جائزة، وقد تعلمت منه ذلك، واأ�ضبحت النظافة 

اأنني يف بع�ش الأحيان  و�ضوا�ضا لنا جميعا؛ حتى 

اأتعر�ش للتهكم والنتقاد عندما اأكون يف اجلامعة 

واأرف�������ش رم���ي ال��ق��م��ام��ة ع��ل��ى الأر�������ش، واأق��ط��ع 

م�ضافة طويلة لرميها يف �ضلة النفايات

امل��ك��ان، يكمل  اأرج����اء  م���الأت  وو���ض��ط �ضحكات 

يل  ي�ضتكون  كانوا  و�ضقيقاته  )ابنه(  ر�ضام  غ�ضان 

متتلئ؛  عندما  بع�ضهم  اأك��ي��ا���ش  ي��اأخ��ذون  باأنهم 

رغبة يف احل�ضول على اجلائزة التي وعدتهم بها

اأن����ا ع���ارف���ة )اأع���ل���م( ب��ق��دوم��ك��م اإل��ي��ن��ا، ل��ذل��ك 

بهذه   ، لأنتظركم  ال��ي��وم  امل��در���ض��ة  اإىل  اأذه���ب  مل 

ال��ك��ل��م��ات ال��ربي��ئ��ة، ع���ربت لل اب��ن��ة ال��ع��ي��ا���ض��رة 

بح�ضب  فهي  م�ضاعرها،  عن  اأع��وام  الثمانية  ذات 

بيئية، وتتقن ما يتقنه بكل  اأ�ضغر طفلة  والدها 

احرتافية واإبداع

ويتابع مل اأدر�ش الفن ول اجلامعة، وما اأقوم 

ب��ه م��ن ت��وي��ل خم��ل��ف��ات ال��ب��ي��ئ��ة وال��ط��ب��ي��ع��ة هو 

موهبة �ضقلتها باملتابعة والتعلم والقراءة

االنباط-عمان

كان  التي  وامل�ضرفة   العطرة  مل�ضريته  تخليداً 

لها الأثر الأكرب يف جعل ذكراه ماثلة حتى يومنا 

ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  م��ن  بالعديد  اأ���ض��وًة  ه��ذا 

وال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ل��ل��وط��ن ال��ك��ث��ري حتى 

ع��ربن��ا مل��ئ��وي��ة ت��اأ���ض��ي�����ش ال���دول���ة ب��ب��ن��ي��ة را���ض��خ��ة 

املثمرة  امل�ضرف واجلهود  التاريخ  اأ�ضا�ضها  ومتانة 

الثقافة  وزارة  اأ���ض��درت  فقد  املئوية  ومبنا�ضبة   ،

كتاباً عن رئي�ش الوزراء الأ�ضبق فوزي امللقي تت 

ال�ضيا�ضي  امللقي وحياته ون�ضاطه  عنوان ) فوزي 

اجلدير  من  اذ   ،  )  1962  - يف الأردن 1909 

بالذكر اأن اليوم املوافق للعا�ضر من كانون الثاين 

ي�ضادف ذكرى وفاته - رحمه اهلل - .  

وقد ت�ضمن الكتاب اإ�ضافًة اإىل تفا�ضيل اأخرى 

امللقي  عيد  ف��وزي    ... التالية  واجلوانب  املحاور 

طيب  ح�����ض��ني  امل��ل��ك  ع��ه��د  يف  وزراء  رئ��ي�����ش  اأول 

كان  اأ�ضبق  ووزي���ر  وب��رمل��اين  و�ضيا�ضي   ، ث��راه  اهلل 

ل��ه ال��ع��دي��د م��ن الإجن�����ازات ال��ت��ي تققت خالل 

ومرجعاً  را���ض��خ��اً  نهجاً  ال��ي��وم  لت�ضبح  م�ضريته 

للحكومات والعديد من اجلهات .  

.. نهج  ال�ضحافة والدميقراطية     يف جمال 

وتر�ضيخ  للدميقراطية  ك��ان  الآن..   حتى  متبع 

املدى  وا�ضع  وتطلع  روؤي��ة  ال�ضحافة  ونهج  حرية 

باإ�ضدار  ذل��ك  ليتكلل   ، امللقي  ف��وزي  البا�ضا  عند 

الذي  للحكومة  رئا�ضته  خالل  املطبوعات  قانون 

ال�ضحافة  حلرية  وح�ضانة  حماية  مبثابة  يعد 

وال�ضحفيني ، اذ مت مبوجبه تنظيم العديد من 

حيثيات واأ�ض�ش العمل ال�ضحفي يف �ضتى جوانبه 

عالياً  �ضقفاً  ال�ضحافة  حرية  منح  مت  وبف�ضلة   ،

امتاز  .  مب���اذا  ال��ع��ام��ة  ال��وط��ن وامل�ضلحة  اآف��اق��ه 

ال�ضيا�ضي  ؟   امللقي  ف��وزي  ل�  الدميقراطي  النهج 

والدبلوما�ضي املحنك ورئي�ش الوزراء الذي متيز 

ال��دول��ة  ك��ان��ت مف�ضلية م���ن ع��م��ر  خ���الل ف���رتة 

الأردنية ، فوزي با�ضا امللقي الذي و�ضع م�ضلحة 

اأم����ام عينيه وك����ان الإ���ض��الح  ال��وط��ن وامل���واط���ن 

وت��ق��ي��ق ال�����ض��م��ول��ي��ة يف ت��ط��ب��ي��ق��ه ه���دف���اً تقق 

وانعك�ضت اآثاره على املدى البعيد .

  بحكومة فوزي امللقي اأعط�ت احلري�ات الت�ي 

ال�ض�عب  لقي�ام  جم�����ال  امللق�ي  ف�����وزي  به�ا  �ض�مح 

مب��راق��ب�����ة امل�����ض��وؤول، فقلت جت����اوزات امل�����ض��وؤول��ني 

ول��ع��ب��ت   ، ف�����ض��ل��ه  ع���دًدام���ن���ه���م مت  اأن  خ�����ض��و���ش 

امل��ل��ق��ي يف م��ن��ع تدخل  ب��ه��ا  ال��ت��ي �ضمح  احل���ري���ات 

الق�ضائية،مما  ال�ض�لطة  يف  التنفيذي�ة  ال�ض�لطة 

���ض��اه��م يف ا���ض��ت��ق��الل ال��ق�����ض��اء. ك��م��ا ق��ل��ت ح��دة 

املعار�ضة الربملاني�ة يف ف�رتة حكوم�ة امللق�ي، فب�داأ 

وعمل  واملعار�ضة،  امل�ضوؤول  بني  وا�ض�ح  التع�اون 

الثنان يف خدمة الوطن واملواطن. وكر�ش فوزي 

حكوم�ة  اأي�����ة  متنع  ق��وان��ني  لو�ضع  نف�ضه  امللقي 

الت�ي  ال�ضيا�ض�ة  اأثبت�ت  كما   ، اإلغائه�ا  لحق�ةم�ن 

الو�ض�يلة  ل�ي�ش  العن�ف  اأن  امللق�ي يف  اتبعه�ا ف�وزي 

امل��رون��ة  ف��وج��ود  ال�ضعب  م��ع  التعامل  الأم��ث�����ل يف 

�ضاهم يف يزيادة العالقة التعاونية بني الطرفني.  

احلريات وت�ضكيل الأحزاب  التزمت حكومة فوزي 

امللقي يف جمال احلريات برعاي�ة مب�ادئ الد�ض�تور 

الق�انون  واح�رتاماأحكام�ه، وتطبي�ق مب�داأ �ض�يادة 

ب�ني  امل�ض�اواة  ي�ض�من  بحي�ث   ، �ضحيحا  تطبيقا 

الوطن  خدم�ة  يف  لإ�ض�راكهم  امل�واطنني  جمي�ع 

ح�����ض��ب ال��ك��ف��اءة وال����ق����درة. ك��م��ا ت�����ض��م��ن ال��ب��ي��ان 

ع��ن حاج�اتهم  لالإف�ض�اح  لالأف�راد  ت��رك احلري�ة 

وال��ت��ع��ب��ي�����ر ع��ن��ه�����ا، ب��ت�����وف��رياحل��ري�����ات الأ���ض��ا���ض��ي��ة 

العامة كحرية الجتماع والن�ضر والعمل احلزبي، 

والنقابي بطريقة واعية ، وكذلك اح�رتام حق�وق 

عل�ى  والعم�ل  الد�ض�تور،  وف�ق  وحريات�ه  امل�واطن 

تنظ��يم ه��ذه احلريات وفق م�ضلحةال�ضعب.  

 اي�����ض��ا ت��ق��ق يف ع��ه��د ح��ك��وم��ة ف����وزي امللقي 

واحلزبية  النقابية  التجمعات  ب��اإق��ام��ة  ال�ضماح 

قانون  وو�ضع   ، حدودالد�ضتور  يف  والجتماعية 

املن�ضو�ش  الأ�ضا�ضية  امل��ب��ادئ  على  قائم  انتخاب 

ع��ل��ي��ه��ا يف ال��د���ض��ت��ور. واإ����ض���اع���ة ال���وع���ي ال��ق��وم��ي 

اجنازات   . ال�ضعب  وال�ضيا�ضي بني جميع طبقات 

اقت�ضادية ) الإ�ضالح الإقت�ضادي(    مل تقت�ضر 

ال�ضالحات يف عهد حكومته على ال�ضيا�ضيه منها 

القت�ضاد  تطوير  يف  ال�ضبق  حلكومته  كان  حيث 

انتاجي  اقت�ضاد  اىل  ريعي  اقت�ضاد  م��ن  الردين 

م�ضاريع  ع��ده  ان�ضاء  حكومته  عهد  يف  مت  حيث   ،

انتاجيه منها على �ضبيل املثال ل احل�ضر ، البدء 

باقامه �ضركه ال�ضمنت و�ضركه الفو�ضفات وميناء 

العقبه .

األردني غسان عياصرة .. صديق البيئة االستثنائي

تخليدًا لمسيرته الحافلة بالعطاء .. 

الثقافة تصدر كتابًا بعنوان » فوزي الملقي وحياته ونشاطه 
السياسي في األردن 1909 - 1962«

      

االنباط-وكاالت

ي��خ��رج رج��ل الأع��م��ال امل�ضري  ك��ال��ع��ادة 

جن��ي��ب ���ض��اوي��ر���ش، ع��ل��ى امل���الأ ل��ي��ث��ري ج��دل 

وا�ضعا يف م�ضر خالل كلمته يف حفل توزيع 

جوائز �ضاوير�ش الثقافية، قائال اإن والدته 

ك����ان ل��ه��ا ف�����ض��ل ك��ب��ري يف خ����روج اجل���ائ���زة 

للنور.

ون���������ض����رت ����ض���ح���ي���ف���ة »اأخ������ب������ار ال����ي����وم« 

احل��ك��وم��ي��ة امل�������ض���ري���ة، ح���دي���ث ���ض��اوي��ر���ش 

ت�ضطحبه  كانت  والدته  اإن  فيه  قال  ال��ذي 

اإىل ح��ي »ال��زب��ال��ني« )ج��ام��ع��ي ال��ق��م��ام��ة(، 

مع  ليتفق  م�ضر،  يف  بالفقراء  وتو�ضيهم 

موؤ�ض�ضة  اإن�ضاء  على  ونا�ضف  �ضميح  اأخويه 

والدتهم  اأو�ضتهم  بعدما  بالثقافة،  معنية 

ب���ال���ف���ق���راء، ق���ائ���ال: »رب���ن���ا وف��ق��ن��ا وع��م��ل��ن��ا 

املوؤ�ض�ضة دي وكنا يف الأول نقطة يف حميط 

ودلوقتي بقينا نقطة يف بحر«.

وب����دوره ، وردا ع��ل��ى و���ض��ف »ال��زب��ال��ني« 

الكبري يو�ضف زيدان:  امل�ضري  الكاتب  قال 

�ضفا�ضف  ع��ن  ال��ت��وق��ف  ع��ادت��ي  م��ن  »ل��ي�����ش 

الأمور وحمقرات الأخبار، مثل كالمه هذا 

كبري،  ب�ضكل  اأم�����ش  منذ  واملنت�ضر  املن�ضور 

اأنه حديث  التقزز« معتربا  نف�ضي  واأث��ار يف 

الرد. ي�ضتوجب 

وج������اء يف ح���دي���ث زي������دان ع����ن الأدب������اء 

وق��ي��م��ت��ه��م يف امل��ج��ت��م��ع، وك��ي��ف اأن��ه��م ث��روة 

ح��ق��ي��ق��ة وم�����ن�����ارة ل�����ه: »م�����ن ه���ن���ا ن��ع��رف 

اجل���اح���ظ و���ض��ك�����ض��ب��ري واب����ن ���ض��ي��ن��ا ودان��ت��ي 

وغريهم  والأ�ضفهاين  وبرخي�ش  واملتنبي 

ثم  عا�ضروهم  ال��ذي��ن  الأث��ري��اء  نعرف  ول 

انطمروا فور وفاتهم«.

وب��ح�����ض��ب زي����دان اأن ك��ث��ريا م��ن الأدب����اء 

امل�����ض��ري��ني ك���ان���وا اأك�����ر ث�����راء م���ن جنيب 

���ض��اوي��ر���ش، واأغ���ن���ى م��ن��ه يف احل��ق��ي��ق��ة على 

جمع  على  يتهالكوا  مل  »لأنهم  و�ضفه  حد 

الأم���وال وزي��ادت��ه��ا وك��ان��ت ث��روات��ه��م اأنف�ش 

من النقود واحل�ضابات البنكية«.

�ضفحته  ع��رب  من�ضوره  يف  زي��دان  ووج��ه 

ي�ضهد  اأن��ه  ل�ضاوير�ش،  حديثه  ال�ضخ�ضية 

بحق اأن »يحي حقي، كان اأغنى منك بكثري، 

ح�ضني  وط��ه  حمفوظ،  جنيب  ك��ان  وكذلك 

وغ���ريه���م م���ن الأدب�������اء امل�����ض��ري��ني ال��ذي��ن 

عا�ضوا قانعني وا�ضتغنوا مبا يف اأيديهم فلم 

ي�ضعوا وراء هو�ش زيادته«

ون�����ض��ح الأدي������ب احل��ا���ض��ل ع��ل��ى ج��ائ��زة 

ل�ضانك  »اح��ف��ظ  ق��ائ��ال:  �ضاوير�ش  البوكر 

تخ�ش  ول  ل��ف��ظ��ك  يف  وت������اأدب  م�����ض��ت��ق��ب��ال 

بجارح املفردات فيما لي�ش لك به علم«.

والدته  ا�ضطحاب  اأمر  ذكر  وكان جنيب 

ل����ه حل����ي ال���زب���ال���ني وال����ف����ق����راء يف م����رات 

ت�ضطحبهم  كانت  اأنها  اإىل  م�ضريا  اأخ��رى، 

ي�����وم اجل���م���ع���ة حل����ي ال����زب����ال����ني، )���ض��رق��ي 

كيف  ي�����ض��اه��دوا  اأن  وت��خ��ربه��م  ال���ق���اه���رة( 

النعمة  على  اهلل  وي�ضكروا  البع�ش،  يعي�ش 

حني  للنا�ش  �ضيفعلونه  الذي  ما  ويفكرون 

يكربون.

وت��ع��د ج��ائ��زة ���ض��اوي��ر���ش ال��ث��ق��اف��ي��ة اأح��د 

للتنمية  ���ض��اوي��ر���ش  م��وؤ���ض�����ض��ة  ب��رام��ج  اأه���م 

الثقايف  التنوير  جهود  دعم  يف  الجتماعية 

بح�ضب  نه�ضتها،  وبعث  الأم��ة  روح  واإث���راء 

للموؤ�ض�ضة. بيان 

لختيار   2005 ع��ام  يف  اجلائزة  واأطلقت 

الأع���م���ال الأدب���ي���ة امل��ت��م��ي��زة ل��ك��ب��ار و���ض��ب��اب 

ت�ضجيع  بهدف  امل�ضريني  والكتاب  الأدب���اء 

املواهب  على  ال�ضوء  واإلقاء  الفني  الإب��داع 

اجل���دي���دة ال���واع���دة وت���ك���رمي ال��ن��خ��ب��ة من 

ق���ام���ات الأدب��������اء وال���ك���ت���اب ع���ن اأع��م��ال��ه��م 

الإب���داع���ي���ة يف جم���الت ال���رواي���ة وال��ق�����ض��ة 

والن�ش  ال�ضينمائي  وال�ضيناريو  الق�ضرية 

امل�������ض���رح���ي وال���ن���ق���د الأدب�������ي وال�������ض���ردي���ات 

الأدبية، واأدب الطفل.

كاتب يرد على ساويرس: ال نعرف األثرياء الذين عاصروا األدباء !

حادث بين قطار وطائرة 
في كاليفورنيا  

مدينة صينية تفحص 14 مليونا 
بسبب أوميكرون.. والسلطات 

تبدأ إجراءات صارمة

االنباط-وكاالت

����ض���دم ق���ط���ار م�������ض���اء الأح��������د، ط���ائ���رة 

�ضكته احلديدية، يف  على  �ضقطت  �ضغرية 

كاليفورنيا  بولية  اأجنلو�ش  لو�ش  مدينة 

الأمريكية.

والطائرة مل تنجح يف الإقالع وهبطت 

تقاطع  عند  احلديدية  ال�ضكك  خط  على 

حلظات  قبل  منها  الطيار  واأخ��رج  حيوي، 

من احلادث.

االنباط-وكاالت

ميناء  اأن  اإل  الأع�����داد  ق��ل��ة  رغ���م 

رمبا  ال�ضني  يف  الرئي�ضي  تياجنني 

امل�����ض��ت��وى  ان��ت�����ض��ار ع��ل��ى  اأول  ي��واج��ه 

امل���ح���ل���ي مل���ت���ح���ور اأوم�����ي�����ك�����رون م��ن 

ف���ريو����ش ك���ورون���ا، وذل����ك ق��ب��ل اأق���ل 

الأل��ع��اب  اف��ت��ت��اح دورة  م��ن �ضهر م��ن 

الأوملبية ال�ضتوية يف بكني املجاورة.

اإن  املركزي  ال�ضني  تلفزيون  قال 

تياجنني  م��دي��ن��ة  ق�ضمت  احل��ك��وم��ة 

مليونا   14 عددهم  البالغ  و�ضكانها 

اإىل ث��الث��ة م�����ض��ت��وي��ات م��ن ال��ق��ي��ود، 

ب������دءا م����ن امل���ن���اط���ق امل���غ���ل���ق���ة ح��ي��ث 

ل���ل���م���واط���ن���ني مب����غ����ادرة  ي�������ض���م���ح  ل 

الإطالق. ويف مناطق  منازلهم على 

بخروج  اأ�ضرة  لكل  ي�ضمح  ال�ضيطرة، 

كل  البقالة  ل�ضراء  منها  واح��د  ف��رد 

يوم، بينما يف مناطق الوقاية، يجب 

اأحيائهم  داخ��ل  امل��واط��ن��ون  يبقى  اأن 

احلالية.

احل������اف������الت  ع�����م�����ل  ت����ع����ل����ي����ق  مت 

بكني،  اإىل  تياجنني  من  والقطارات 

وط��ل��ب م��ن امل��واط��ن��ني ع��دم م��غ��ادرة 

امل��دي��ن��ة م��ا مل ي��ك��ن ل��دي��ه��م اأع��م��ال 

ملحة.

ب����داأت امل��دي��ن��ة اج����راء ف��ح��و���ض��ات 

جماعية جلميع �ضكانها اأم�ش الأحد 

من  جمموعة  اإ�ضابة  ثبتت  اأن  بعد 

 ،19  - بكوفيد  وبالغا  طفال   20
م��ن��ه��م اث����ن����ان ع���ل���ى الأق�������ل اأ���ض��ي��ب��ا 

اأوميكرون. مبتحور 

وجاءت نتيجة اختبار 20 �ضخ�ضا 

اآخرين اإيجابية اأم�ش الأحد، لريتفع 

العدد الإجمايل اإىل 40.

وقال م�ضوؤولون يف وقت �ضابق اإن 

الفريو�ش منت�ضر وبالتايل ميكن اأن 

يرتفع عدد احلالت.

ع�����ززت ال�����ض��ني ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا 

يف  مطلقا  الت�ضامح  لعدم  ال�ضارمة 

التي  الأومل��ب��ي��اد،  ت�ضبق  التي  الفرتة 

ت��ن��ط��ل��ق يف ال����راب����ع م���ن ف���رباي���ر / 

�ضباط.

 115 ال�ضينية  العا�ضمة  تبعد 

ك��ي��ل��وم��رتا ���ض��م��ال غ����رب ت��ي��اجن��ني، 

وي�ضافر كثري من املواطنني بانتظام 

خط  ع��رب  اأو  بال�ضيارة  واإي��اب��ا  ذه��اب��ا 

ي�ضتغرق  ال�ضرعة  عايل  حديد  �ضكة 

اأقل من �ضاعة واحدة.

اأخ���رى، ج��رى احتجاز  اأم��اك��ن  يف 

م��الي��ني امل��واط��ن��ني يف م��ن��ازل��ه��م يف 

����ض���ي���ان وي���وت�������ض���و، وه���م���ا م��دي��ن��ت��ان 

ب�ضكل  املر�ش  تف�ضي  ولكن  بعيدتان 

اأكرب يعود اإىل متحور دلتا.

ي��خ�����ض��ع ����ض���ك���ان م���دي���ن���ة ���ض��ي��ان 

اأ�ضبوعني،  م��ن  اأك��ر  منذ  ل��الإغ��الق 

ل���ك���ن ع�����دد احل��������الت اجل�����دي�����دة يف 

 13 �ضكانها  ع��دد  يبلغ  التي  املدينة 

مليونا انخف�ش اإىل 15 فقط اليوم 

رفع  اإمكانية  اإىل  اإ���ض��ارة  يف  الث��ن��ني 

قريبا. القيود 

�ضكانها  يبلغ عدد  ويوت�ضو مدينة 

يف  وتقع  ن�ضمة  مليون   1.1 ح��وايل 

مقاطعة خنان املجاورة.

لحظة مرور جبل جليدي بجانب 
قرية كندية 

االنباط-وكاالت

الفي�ضبوك،  على  نا�ضطون  تداول 

ام�����ش الث��ن��ني، ���ض��ورة ت��وث��ق حلظة 

م������رور ج���ب���ل ج���ل���ي���دي ع���ل���ى ق��ري��ة 

كندية وزنه 11 مليون طن تقريبا.

ومل يحدد النا�ضرون م�ضدر هذه 

الذي  ال�ضخ�ش  هو  من  او  ال�ضورة 

باإلتقاطها. قام 

ويحذر العلماء من ذوبان الأنهار 

الكندية  روك���ي  ج��ب��ال  يف  اجلليدية 

مب����ع����دلت غ����ري م�������ض���ب���وق���ة، وذل����ك 

ب�����ض��ب��ب ارت����ف����اع درج�������ات احل������رارة 

خ�����الخل�����الل ال���������ض����ن����وات اخل���م�������ش 

الخ�����رية، ح��ي��ث ي��ق��در ذوب�����ان نحو 

ط���ن م���ن اجل��ل��ي��د يف  م��ل��ي��ار   197
اأك���رب جزيرة  ج��زي��رة »غ��ري��ن��الن��د«، 

جليدية يف العامل.


