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العيسوي يسلم 26 مسكنًا ألسر 
عفيفة في الكرك ومأدبا

االنباط-وكاالت

ُك�������س���ف يف ����س����ع���ة م����ت�����أخ����رة م����ن ل��ي��ل��ة 

من  جمموعة  وج��ود  ع��ن  امل��سي  اخلمي�س 

اإ�سالمية يف  اأقدم مقربة  امل�ستوطنني داخل 

بلدة عرابة البطوف يف الداخل الفل�سطيني 

اأن���ب��ي��ب  اإم����داد  ع��ل��ى  امل��ح��ت��ل، وه���م يعملون 

لإق�مة مرح��س بني القبور

اأبو  مقربة  يف  امل�ستوطنني  اأمر  واكت�سف 

ب��ك��ر ال�����س��دي��ق ع���دد م��ن امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن 

اإىل املقربة  ال�سعبية وتداعوا  اأبلغوا اللجنة 

ك�ن  ال��ذي  وامل��ق���ول  امل�ستوطنني  ط��رد  ومت 

يعمل على �سب ال�سمنت لإق�مة املرح��س

ا�ستفزازاً  امل�ستوطنني  اأمر  تواجد  و�سّكل 

واأن  لهم  �سبق  الذين  البلدة  اأه���يل  مل�س�عر 

ال�سيطرة على  ب�أج�س�دهم ملح�ولت  ت�سدوا 

املقربة قبل ع�م ون�سف، وجنحوا  جزء من 

للحدود. تخطي 

ويقول م�سئول اللجنة ال�سعبية يف عرابة 

»�سف�«:  ل��وك���ل��ة  خطيب  جم��دي  ال��ب��ط��وف 

امل�ستوطنني مل يكن هو  اكت�س�ف وجود  »اإن 

ال�سدمة الكربى بقدر م� اكت�سفن� م� ك�نوا 

مي�ه  اأن�بيب  اإم���داد  وه��و  لإق���م��ت��ه،  يبيتون 

�سرف �سحي«

»ك�نوا يعدون لإق�مة مرح��س  وي�سيف 

للمقربة  زي�رتهم  اأث��ن���ء  ح�ج�تهم  لق�س�ء 

القدم�ء  موت�هم  لأح��د  قرب  وج��ود  بداعي 

نحن  ننفيه  م�  وه��و  النك�سة،  ع���م  بعد  فيه 

ك�أه�يل وجلنة«

التفا�صيل �ص »9«

أهالي عرابة البطوف ينقذون مقبرة إسالمية من خفافيش االستيطان
المطران حنا: نرفض استهداف 

المسجد في العيساوية وكذلك 
مسجد القبة الذهبية في بيت صفافا

وزيرا الداخلية والعمل يؤكدان متابعة وتلبية 
مطالب المواطنين في الجفر

االنباط-عمان

ووزير  الفرايه  م�زن  الداخلية  وزير  ا�ستمع 

جولة  يف  ال�سبت،  ام�س  ا�ستيتية،  ن�يف  العمل 

ميدانية لق�س�ء اجلفر يف اجلنوب اإىل مط�لب 

املواطنني هن�لك والتحدي�ت التي تواجههم.

�سيعمالن على  اأنهم�  واأك��دا، خالل اجلولة، 

حل م�س�كل اأبن�ء املنطقة التي ميكن حله� بقرار 

منهم� ب�سكل مب��سر واإي�س�ل ب�قي املط�لب اإىل 

جمل�س الوزراء والوزارات املعنية.

وجت���ول ال���وزي���ران يف م����زارع ق�����س���ء اجلفر 

مط�لبهم  اإىل  لال�ستم�ع  ب���مل��زارع��ني  وال��ت��ق��وا 

ملكي�ت  بخ�سو�س  تواجههم  التي  والتحدي�ت 

الأرا�سي والعم�لة.

ب��ني  اجل���ف���ر  ب���ل���دي���ة  م��ب��ن��ى  يف  ح������وار  ودار 

املجتمع  اأبن�ء  عن  وممثلني  ووجه�ء  الوزيرين 

عن  املتعطلني  ال�سب�ب  م��ن  وجمموعة  املحلي 

العمل واملزارعني وامل�ستثمرين، بح�سور الن�ئب 

ال��ت��ح��دي���ت والق�س�ي�  ت���ي��ه، ح���ول  اأب����و  ���س���ل��ح 

واملط�لب ذات الأولوية حلله�.

لق�س�ء  امليدانية  اجل��ول��ة  اأن  ال��ف��راي��ه  واأك���د 

اجلفر هي ا�ستمرار لنهج احلكومة يف التوا�سل 

مع املواطنني وال�ستم�ع اإىل مط�لبهم، م�سريا 

اإىل اأن الوزارة �ستعمل على تلبية املط�لب التي 

وت��در���س  م��ن قبله�،  ف���وري  اإج����راء  اإىل  حت��ت���ج 

املط�لب الأخرى.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

حم�فظتي  يف  ع��ف��ي��ف��ة  اأ����س���رة   26 ت�����س��ّل��م��ت 

ال�سبت، م�س�كنه� اجلديدة  الكرك وم�أدب� ام�س 

العفيفة،  الأ���س��ر  لإ�سك�ن  امللكية  امل��ب���درة  �سمن 

جاللة  لتوجيه�ت  تنفيذاً  اإن�س�وؤه�  ج���ء  والتي 

امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث���ين خ��الل زي���رات��ه امليدانية 

ول����ق�����ءات����ه ال���ت���وا����س���ل���ّي���ة م����ع اأب����ن�����ء ووج���ه����ء 

املح�فظتني.

اأطلقت  التي  امللكّية،  املب�درة  وت�ستهدف هذه 

جميع  و�سملت   ،2005 ع���م  ملكية  بتوجيه�ت 

حم���ف��ظ���ت امل��م��ل��ك��ة، ت��وف��ري احل���ي����ة ال��ك��رمي��ة 

وامل�����س��ت��ق��رة ل���الأ����س���ر ال���ت���ي ُت���ع���د الأك������ر ع����وزاً 

امل�ستفيدة  الأ�سر  اختي�ر  يتم  حيث  وا�ستحق�ق�ً، 

وال�سف�فية  العدالة  حتقيق  تراعي  اأ�س�س  وف��ق 

مقرة من قبل وزارة التنمية الجتم�عية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-عمان

ق�ل مدير العملي�ت يف وزارة اخل�رجية 

و����س���وؤون امل��غ��رب��ني ه��ي��ث��م اأب����و ال���ف���ول اإن 

علمه�  وفور  الري��س  يف  الأردنية  ال�سف�رة 

موؤخرا عن ح�لة اإن�س�نية ملهند�س اأردين يف 

الري��س تقوم بعملي�ت املت�بعة.

واأو����س���ح اأب����و ال��ف��ول ام�����س ال�����س��ب��ت، اأن 

حديقة  اإىل  م��وظ��ف��ي��ه���  اأوف�����دت  ال�����س��ف���رة 

ع�مة يبيت فيه� املهند�س الأردين، وح�ولت 

احل��دي��ث معه لأك���ر م��ن م��رة ولكنه ك�ن 

يرف�س احلديث.

املقيم  �سقيقه  مع  التوا�سل  اإىل  واأ���س���ر 

م��ع��ل��وم���ت  اأن  اإىل  لف���ت����  الأردن،  خ������رج 

ال�����س��ف���رة اأك����دت اأن����ه ل ي��وج��د ل��ه اأه����ل يف 

ال�سعودية.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط-اربد

  ق����ل امل��ف��و���س ال��ع���م حل��ق��وق الإن�����س���ن 

عالء الدين العرموطي يف معر�س تعقيبه 

الدولة  قي�م  اإنن� مع   ،35 الدف�ع  اأم��ر  على 

- يف ح����لت الأوب���ئ���ة وم���ن اأج���ل احل��ف���ظ 

اإج����راءات  ب���ت��خ���ذ   - ال��ع���م��ة  ال�سحة  على 

معينة ميكن من خالله� دفع الن��س لتلقي 

املطعوم، مع الأخ��ذ يف الآن ذات��ه اإج��راءات 

الإج��راءات وت�سيق  تخفيفية حت�سر هذه 

م����ن ن��ط���ق��ه��� ب��ح��ي��ث ت����راع����ي احل����ج����ت 

ال�سرورية للن��س.

التفا�صيل �ص »5«

  االنباط-ال�صلط

نظمت م��دي��ري��ة ال����راث ال��ت���ب��ع��ة ل���وزارة 

ال���ث���ق����ف���ة، وب����ل���ت���ع����ون م���ع م���دي���ري���ة ث��ق���ف��ة 

البلق�ء، و�سمن برن�مج )حك�ية مك�ن(، زي�رة 

حم�فظة  يف  وال��راث��ي��ة  ال�سي�حية  للمن�طق 

احلكومية  الدوائر  م��دراء  من  لعدد  البلق�ء، 

والفن�نني  والإع��الم��ي��ني  وال��ُك��ت���ب  واملثقفني 

واملهتمني ب�لراث.

وب�����ني م���دي���ر م���دي���ري���ة ال�������راث ب������وزارة 

ت�سريح�ت  امل�سري يف  فرا�س  املخرج  الثق�فة 

حك�ية  وم�����س��روع  ب��رن���م��ج  »اأن  ل��ل��م�����س���رك��ني 

ال��وزارة،  امل�س�ريع على خطة  مك�ن هو �سمن 

تراثي�  و  ثق�في�  م�س�را   12 �سمن  و�سيكون 

و�سي�حي�.

الف�ئت  ال��ع���م  انطلق  امل�����س���ر  »اأن  وا���س���ف 

و�سيكون ع�م 2022.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط-وكاالت

اأع�����رب امل���ط���ران ع��ط��� اهلل ح��ن��� رئ��ي�����س 

عن  الرثوذك�س،  للروم  �سب�سطية  ا�س�قفة 

رف�سه ل�ستهداف امل�سجد الق�سى واحلرم 

انن�  »كم�  م�سيًف�:  ال�سريف،  البراهيمي 

يف  امل�����س��ج��د  ا���س��ت��ه��داف  ون��رف�����س  ن�ستنكر 

العي�س�وية وم�سجد القبة الذهبية يف بيت 

هذه  بهدم  تهديدات  هن�لك  حيث  �سف�ف� 

امل�س�جد«.

كم�سيحيني  »ان��ن���  ح��ن���:  امل��ط��ران  وق����ل 

ب�لظلم  نقبل  ان  ميكنن�  ل  فل�سطينيني 

او بحق غرين� فنحن  الذي مي�ر�س بحقن� 

يف هذا البلد ا�سرة واحدة نعي�س يف ال�سراء 

فهن�لك  امل�س�جد  ت�ستهدف  وكم�  وال�سراء 

وا�ستهداف  امل�سيحية  لالوق�ف  ا�ستهداف 

يحزموا  ان  لهم  ي��راد  الذين  للم�سيحيني 

امتعتهم وان يغ�دروا بلدهم«

مل�سجد  يخطط  م���  »نرف�س  حن�  وذك��ر 

ونعترب  �سف�ف�  بيت  وم�سجد  العي�س�وية 

انن�  كم�  كفل�سطينيني  علين�  تعدي�  ه��ذا 

امل�سيحية  لالوق�ف  ا�ستهداف  اي  نرف�س 

يف هذه البقعة املقد�سة من الع�مل«

واأو����س���ح »ي��ج��ب ان ن��ع��م��ل م��ع��� و���س��وي��� 

وم�سلمني. م�سيحيني 

التفا�صيل �ص »9«

»الخارجية« تتابع حالة إنسانية 
لمهندس أردني في الرياض

الوطني لحقوق اإلنسان يدعو 
إلى تطبيق أمر الدفاع 35 مع مراعاة 

الحاجات الضرورية للمواطنين

الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من 
ساحة العين بالسلط

 الأحد   13  جمادى الآخرة   1443 هـ  - املوافق   16  كانون الثاين  2022 م - العدد  5934 - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة ال�شاد�شة ع�شرة

»البيئة« تطلق مشروع التحريج الوطني لزراعة 
١٠ ماليين شجرة

االنباط - �صايل ال�صبيحات

امل��سي  الع�م  خالل  البيئة  وزارة  اطلقت 

م�����س��روع ال��ت��ح��ري��ج ال��وط��ن��ي ب���ل��ت��ع���ون مع 

 10 ، ل��زراع��ة  وزارت���ي املي�ه وزارة و ال��زراع��ة 

ماليني �سجرة حرجية خالل 15 �سنة ق�دمة 

امل��ع��ن��ي��ة م��ن القط�عني  مب�����س���رك��ة اجل��ه���ت 

الع�م واخل��س ومنظم�ت املجتمع املدين.

او���س��ح  امل��ن���خ��ي  ب�ل�سعيد  يتعلق  وف��ي��م��� 

ال��دك��ت��ور احمد  ل��ل��وزارة  الن�طق الع��الم��ي 

م��ن  ي���ع���ت���رب  امل����و�����س����وع  ه������ذا  اأن  ع���ب���ي���دات 

الولوي�ت املهمة لالردن حيث �س�رك يف قبة 

ان  ،م��وؤك��دا  امل��سي  الع�م  غال�سيكو  يف  املن�خ 

القوية  الجن����زات  تعتربمن  امل�س�ركة  ه��ذه 

على ال�سعيدين املحلي والع�ملي. 

وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��وط��ن��ي ق����ل ع��ب��ي��دات 

املن�خي  للتغري  ت�سكيل جلنة وطنية  اأن��ه مت 

جميع  م��ع  ب�ل�سراكة  البيئة  وزارة  مظلته� 

التغري  تطورات  اخر  ملت�بعة  املعنية  اجله�ت 

املن�خي.

امل��سي  للع�م  الهواء  نوعية  �سعيد  وعلى 

ال��ت��ي ت��زام��ن��ت م���ع ج���ئ��ح��ة ك���ورون���� عملت 

الوزارة على مت�بعة نوعية الهواء واملي�ه من 

من�طق  اغ��ل��ب  يف  املنت�سرة  امل��ح��ط���ت  خ��الل 

منه�  ر�سمية  ج��ه���ت  م��ع  ب�لت�س�رك  اململكة 

وزارة املي�ه .

التفا�صيل �ص »5«

البسطات تنافس المحالت على الزبائن ومطالب 
بايجاد حل جذري لهذه المشكلة

المومني: إنجاز مشاريع لتحسين التزويد المائي 
بمحافظات الشمال 

االأنباط – نزار البطاينة

الب�سط�ت يف خمتلف من�طق  اإنت�س�ر  يوؤرق 

ال��ع������س��م��ة ال��ت��ج���ر واأ����س���ح����ب امل���ح���الت لن 

مبيع�تهم  على  �سلبي  ب�سكل  ي��وؤث��ر  انت�س�ره� 

م�����س���در رزق���ه���م، ل���س��ي��م��� واأن اأ���س��ح���ب ه��ذه 

اأج��ور حمالت  الب�سط�ت غري ملتزمني بدفع 

وم� يرتب عليه� من م�ء وكهرب�ء و�سرائب 

اأخرى.

اأ�سح�ب  على  العقوب�ت  بتغليظ  وط�لبوا   

هذه الب�سط�ت غري املرخ�سة، لت�أثريه� عليهم 

ب�لإ�س�فة  املبيع�ت  ين�ف�سون املحالت يف  حيث 

ب�لإ�س�فة اىل م� يتعر�سون له من م�س�يق�ت 

وم�س�جرات مع اأ�سح�ب هذه الب�سط�ت عندم� 

من  ب���لب��ت��ع���د  ويط�لبوهم  معهم  ينحدثون 

ام�م عن اأبواب حم�لهم . 

اأم�نة  جت�رية  املحالت  اأ�سح�ب  ويط�لب   

عّم�ن ب�يج�د حل �سريع وجذري لهذه امل�سكلة 

القدمية اجلديدة.

منطقة  يف  خ�سروات  حم��ل  �س�حب  وق���ل 

اأ�سح�ب  »اأن  اإ���س��م��ه،  ذك��ر  ع��دم  ف�سل  النزهة 

يف  املتواجدين  اخل�سروات  و)بكب�ت(  ب�سط�ت 

املنطقة )يقطعون رزقن�( ب�سبب حم��س�ستن� 

ال��زب���ئ��ن«، وب��ني اأن���ه ه��و وغ���ريه م��ن اأ�سح�ب 

من  وم�س�جرات  مل�س�يق�ت  يتعر�سون  املح�ل  

اأ�سح�ب هذه الب�سط�ت. 

وق�ل �س�حب اإحدى الب�سط�ت عند �سوؤاله 

عن �سبب تواجده بني املحالت التج�رية، اأنن� 

ل ن�ستطيع اأن نقوم بو�سع الب�سط�ت يف اأم�كن 

بعيدة ع��ن الأ���س��واق، لأن��ن��� ل��ن جن��د زب���ئ��ن يف 

من�طق اأخرى.

العديد من  �سهد  انه  املواطن ح�سن  وق���ل 

امل�����س���دات ال��ك��الم��ي��ة ب��ني اأ���س��ح���ب امل��ح��الت و 

بط�لبوهم  امل��ح���ل  اأ���س��ح���ب  ال��ب�����س��ط���ت  لن 

الإب���ت���ع����د ع���ن اأب������واب حم���ل��ه��م، م�����س��ريا اىل 

التي  البدائل واحللول  الأم�نة  اإيج�د  �سرورة 

تن��سب جميع الأطراف لعدم قطع رزق اأحد.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط – �صذا حتامله 

   ق����ل م��دي��ر ع����م ���س��رك��ة م��ي���ه ال��ريم��وك 

هو  لل�سركة  حتدي  اكرب  اإن  املوؤمني،  منت�سر 

م�سكلة اللجوء ال�سوري الذي زاد الطلب على 

ال�سيطرة وت�مني  اأجل  انه من  املي�ه. واأ�س�ف 

الح���ت���ي����ج����ت امل���ئ��ي��ة ل���ع���دد ال�����س��ك���ن ال��ب���ل��غ 

ع���دده���م ن��ح��و ث��الث��ة م��الي��ني يف حم���ف��ظ���ت 

ال�����س��م���ل الأرب����ع����ة و���س��ع��ت ال�����س��رك��ة خطط� 

وع��ززت  �س�همت  م�س�ريع  واجن��زت  م�ستقبلية 

التزويد امل�ئي له� . 

اأن  »الأن��������ب���������ط«  ل  امل����وم����ن����ي  واأ��������س��������ف 

اك���ربامل�������س����ري���ع ال���ت���ي اجن���زت���ه���� ���س��رك��ة م��ي���ه 

العرب  وادي  مي�ه  ج��ر  م�سروع  ه��و  ال��ريم��وك 

جت����ه حم���ف��ظ��ة اأرب����د اإىل خ���زان زب���دة ال��ذي 

يف  امل���ئ��ي  التزويد  حت�سني  يف  مهم�  دورا  ادى 

حم�فظ�ت اربد وجر�س وعجلون.

 وب��ني ان ف��ك��رة امل�����س��روع ت��رك��ز على تنقية 

م��ي���ه ق��ن���ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل وج��ره��� اإىل خ��زان 

زب���دة ع��رب اأرب���ع حم��ط���ت واع�����دة توزيعه� يف 

مدينة اأربد ولواءي بني عبيد واملزار ال�سم�يل 

وحم���ف��ظ��ت��ي ج��ر���س وع��ج��ل��ون، لف��ت��� اىل ان 

 ، يومي�  م2  األ��ف   80 تبلغ  الت�سميمة  ط�قته 

وح�لي� يتم ت�سغيله جزئي� ب�سبب هبوط قن�ة 

. يومي�  م2  األف  امللك عبداهلل، اإذ ي�سخ 12 

تطمح  ال�����س��رك��ة  اأن  اىل  امل��وم��ن��ي  وا����س����ر 

ب��واق��ع  امل�����س��روع  ه���ذا  ت�سغيل  اإىل  ب�مل�ستقبل 

امل�ئي  التزويد  لتح�سني  يومي�  م2  األ��ف   80
مبح�فظ�ت ال�سم�ل .

واكد اأن من �سمن امل�س�ريع ال�سراتيجية 

ح�لًي�،  ال��ريم��وك  مي�ه  �سركة  به�  تقوم  التي 

م�سروع  بتنفيذ  امل�ئي  الف�قد  ن�سبة  تخفي�س 

داخل  وال�سبك�ت  الن�قلة  اخلطوط  ل�ستبدال 

 ،)A1(  ارب��د وه��و م� ي�سمى م�سروع مدينة 

ا�ستبدال اخلطوط  ه��ي  امل�����س��روع  ه��ذا  وف��ك��رة 

الن�قلة داخل املدينة وتغري اأ�سلوب تزويد املي�ه 

من ال�سخ اإىل الن�سي�ب، و�ستتم املب��سرة بهذا 

امل�سروع الع�م احل�يل.

التفا�صيل �ص »3«
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

الأحد    16 / 1 / 2022 

االنباط-عمان

تراأ�س �سمو االأمري احل�سن بن طالل، رئي�س 

منتدى الفكر العربي، االجتماع ال�سنوي ال�سابع 

ال��ذي  للمنتدى  العمومية  للهيئة  والع�سرين 

ي��ت��زام��ن م��ع م���رور اأرب��ع��ن ع��ام��اً على تاأ�سي�س 

املنتدى 1981 - 2021.

اإىل جتديد  كلمته  االأم���ري احل�سن يف  ودع���ا 

اخل���ط���اب ال��ف��ك��ري ال��ع��رب��ي م���ن خ����الل �سنع 

الفكر  وت��ع��زي��ز  االأدل����ة،  على  املبنية  ال�سيا�سات 

النقدي التحليلي، وفتح احلوار امل�سوؤول “الذي 

ال ُيذِهب للمو�سوعية ق�سية«.

واأكد اأهمية احلديث يف ال�سيا�سات اجلامعة، 

وقال : اإن “التفكري يف م�ستقبل الفكر ال بد له 

منوهاً  املهمة”؛  الق�سايا  يتفنن يف معاجلة  اأن 

التي  االخ��ت��الف  مب�ساحة  القبول  ���س��رورة  اإىل 

اأك��ر  اأف��ك��ار  امل��ط��اف اإىل توليد  ت���وؤدي يف نهاية 

ترابطاً وفعالية.

اأن ال�سباب العربي اليوم ويف ظل  اإىل  واأ�سار 

واالت�سال  التوا�سل  و�سائل  يف  الهائل  التقدم 

احل��دي��ث��ة ب��ح��اج��ة ُم��ل��ّح��ة اإىل ع���ر����س ج��دي��د 

للمفاهيم، وتوظيف العلم لالنتقال اإىل �ساحة 

العمل.

م �سموه ب�سهادات تقدير وتكرمي االأع�ساء  وكرَّ

املوؤ�ّس�سن للمنتدى الذين ت�سكَّل منهم جمل�س 

اأرب���ع وع�سرون  وه��م   ،1981 ع��ام  االأول  االأم��ن��اء 

�سخ�سية عربية من قيادات الفكر التنموي من 

جهود  واحل�سور  م�ستذكراً  عربية،  اأقطار  عدة 

االأح��ي��اء والراحلن رحمهم اهلل خ��الل مرحلة 

منذ  املنتدى،  م�سرية  مراحل  وباقي  التاأ�سي�س 

اإليه �سموه  التاأ�سي�سي الذي دعا  عقد االجتماع 

 1981 اآذار  �سهر  منت�سف  يف  العقبة  مدينة  يف 

ويف اأعقاب موؤمتر القمة العربي احل��ادي ع�سر 

“القمة االقت�سادية” يف عّمان عام 1980.
ك��م��ا ق���دم االأم����ن ال��ع��ام للمنتدى وال��وزي��ر 

املنتدى  اأ�سرة  با�سم  اأبوحمور  د.حممد  االأ�سبق 

�سهادة تقدير وتكرمي اإىل �سمو االأمري احل�سن 

ب���ن ط�����الل؛ م��ع��رب��اً ع���ن ت��ق��دي��ر ه����ذه االأ����س���رة 

واع���ت���زازه���ا ال��ك��ب��ري ب��رع��اي��ة ���س��م��وه ورئ��ا���س��ت��ه 

ل��ل��م��ن��ت��دى واإ����س���ه���ام���ات���ه وج�����ه�����وده ال��ف��ك��ري��ة 

حتقيق  اأج���ل  م��ن  ال�سنن  م���دى  على  احلثيثة 

والنماء”،  “االنتماء  امل��ن��ت��دى  �سعار  م�سمون 

العربية  لالأمتن  امل�سريية  الق�سايا  وخ��دم��ة 

واالإ�سالمية، والقيم االإن�سانية، وروح الت�سامن 

والعمل العربي امل�سرتك .

����س���ارك يف االج��ت��م��اع وج��اه��ي��اً وع���ر تقنية 

الهيئة  اأع�ساء  م��ن  كبري  ع��دد  امل��رئ��ي  االت�سال 

العمومية من خمتلف االأقطار العربية واملهاجر، 

دبلوما�سية  وق��ي��ادات  فكرية  �سخ�سيات  بينهم 

�سابقون  ع��رب  ووزراء  وزراء  وروؤ���س��اء  و�سيا�سية 

االإبراهيمي  االأخ�سر  املنتدى، منهم  اأع�ساء يف 

لالأمم  العام  لالأمن  ال�سابق  اخلا�س  املبعوث 

امل��ت��ح��دة م��ن اجل���زائ���ر، وع��م��رو مو�سى االأم���ن 

العام االأ�سبق جلامعة الدول العربية من م�سر، 

اليمن  وزراء  رئي�س  العطا�س  بكر  اأب���و  وح��ي��در 

اآل خليفة  بن خليفة  د. خالد  وال�سيخ  االأ�سبق، 

العاملي  حمد  امللك  مركز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

للتعاي�س ال�سلمي يف البحرين.

االأ�سبق  ال����وزراء  رئي�س  ���س��ارك  االأردن  وم��ن 

امل�سري،  طاهر  �سابقاً  االأع��ي��ان  ورئي�س جمل�س 

ود.عدنان بدران رئي�س الوزراء االأ�سبق، ود.جواد 

والع�سو  ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  نائب  العناين 

�س يف املنتدى، وغريهم. املوؤ�سِّ

اأع�ساء  مداخالت  ا�ستهل  قد  امل�سري  وك��ان 

تكاتف  اإىل  فيها  دع��ا  بكلمة  العمومية  الهيئة 

اجلهود الفكرية، وجتاوز تداعيات اال�سطرابات 

يف امل�����س��ه��د ال���ع���رب���ي ن��ح��و اإي����ج����اد ف��ه��م عميق 

ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ات وح��رك��ة ال�����س��ع��وب، وا���س��ت��ع��ادة 

االلتزام بالعمل امل�سرتك يف اإطار فكر م�ستقبلي 

جديد.

واأو�سح االأمن العام للمنتدى د. حممد اأبو 

يعد  العربي  الفكر  منتدى  اأن  كلمته  يف  حّمور 

اليوم اأقدم املوؤ�س�سات الفكرية العربية وال يزال 

القائمة  التحديات  اإزاء  مب�سوؤولياته  ينه�س 

الإبقاء  م�ساعفه  بجهود  والعمل  وامل�ستقبلية، 

امل�سهد  يف  حا�سرة  امل�سريية  العربية  الق�سايا 

الفكري العربي املعا�سر، ويف مقدمتها الق�سية 

الدميقراطية  ق�سايا  عن  ف�ساًل  الفل�سطينية، 

وال��ت��ن��م��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة واحل����ق����وق االإن�������س���ان���ي���ة، 

واحل�������وارات ال��ع��رب��ي��ة ال��ب��ي��ن��ي��ة وم���ع ال���ع���امل يف 

املحيط االإن�ساين.

اأبوحمور با�سم احلا�سرين التهنئة  وقدم د. 

اإىل ع�سو املنتدى املوؤرخة االأكادميية د.هند اأبو 

ال�سعر مبنا�سبة تكرميها من جانب �سمو االأمري 

احل�سن بن طالل على اإجنازها مو�سوعة “تاريخ 

االأردن يف عهد االإمارة«.

واأ�سار االأخ�سر االإبراهيمي يف مداخلته اإىل 

يف  التطرف  مواجهة  يف  وامل�سلمن  ال��ع��رب  دور 

العامل، وال �سيما يف �سوء معاناة اجلاليات منهم 

الكراهية  ح���االت  م��ن  ال��غ��رب  بع�س مناطق  يف 

على  املتوا�سل  والهجوم  والعن�سرية  وال��ع��داوة 

االإ�سالم .

التفكري  ����س���رورة  اإىل  م��و���س��ى  ع��م��رو  ودع����ا 

ب���اأن ي��ك��ون ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ل��ه دوره ال��ف��اع��ل يف 

النظام االإقليمي والعاملي اجلديد، وال �سيما مع 

اأدوار  وت�ساعد  النظامن  يف  حت��دث  متغريات 

القوى االإقليمية يف املنطقة، وم�سرياً اإىل اأهمية 

الدور الفكري للمنتدى يف التوعية بالتحديات، 

واالإقليمي  العربي  النظام  بتحديث  واالإ���س��ه��ام 

ومن  وامل��غ��ارب��ة  امل�سارقة  م��ن  اجلميع  مب�ساركة 

اجلنوب العربي يف القارة االإفريقية.

واأك��د حيدر اأب��و بكر العطا�س دور الفكر من 

اإح���داث نقلة الإخ���راج العامل  خ��الل املنتدى يف 

العربي من دوامة االأزم��ات، من خالل ت�سورات 

الآليات جماعية عربية تهدف اإىل حتقيق ال�سلم 

واال���س��ت��ق��رار يف ب��ل��دان ع��رب��ي��ة ت��ع��اين االأزم����ات 

ال�سيا�سية  اإىل التنمية  ومنها اليمن، مما يقود 

واإبقاء  واالقت�سادية،  والثقافية  واالجتماعية 

���س��دارة  يف  وال���ق���د����س  الفل�سطينية  ال��ق�����س��ي��ة 

االهتمام واجلهد العربي امل�سرتك.

بالدور  احل�سور  االأع�ساء  اأ�ساد  جهتهم  من 

ال��ف��ك��ري ال���رائ���د وامل���ه���م ل��ل��م��ن��ت��دى ع��ل��ى م��دى 

اأربعن عاماً يف جماالت عدة اجتماعية وثقافية 

التج�سري بن  وتنموية عامة، مثل  واقت�سادية 

�سانعي القرار واملفكرين، وبن الفكر واملواطنة 

واملجتمع امل��دين وامل��واط��ن��ة، واالإ���س��ه��ام يف بلورة 

اأهمية موا�سلة  واأك��دوا  العربية،  التنمية  اأ�س�س 

ومنائها  العربية  املجتمعات  مب�ستقبل  التفكري 

وتعزيز اإمكاناتها النه�سوية .

ي��ذك��ر اأن����ه ج���رى ب��ع��د ذل���ك ع��ر���س اأن�سطة 

املنتدى وامل�سادقة على البيانات املالية للمنتدى 

لعام 2020 .

االنباط-عمان

حمافظتي  يف  عفيفة  اأ���س��رة   26 ت�سّلمت 

م�ساكنها  ال�����س��ب��ت،  ام�����س  وم���اأدب���ا  ال���ك���رك 

اجل���دي���دة ���س��م��ن امل���ب���ادرة امل��ل��ك��ي��ة الإ���س��ك��ان 

االأ�����س����ر ال��ع��ف��ي��ف��ة، وال���ت���ي ج����اء اإن�������س���اوؤه���ا 

ت��ن��ف��ي��ذاً ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل 

ال��ث��اين خ��الل زي��ارات��ه امل��ي��دان��ي��ة ول��ق��اءات��ه 

اأبناء ووجهاء املحافظتن. التوا�سلّية مع 

وت�����س��ت��ه��دف ه���ذه امل���ب���ادرة امل��ل��ك��ّي��ة، التي 

 ،2005 ع�����ام  م��ل��ك��ي��ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات  اأط���ل���ق���ت 

توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�سملت 

احلياة الكرمية وامل�ستقرة لالأ�سر التي ُتعد 

اختيار  يتم  حيث  وا�ستحقاقاً،  عوزاً  االأكر 

حتقيق  تراعي  اأ�س�س  وفق  امل�ستفيدة  االأ�سر 

وزارة  قبل  م��ن  م��ق��رة  وال�سفافية  ال��ع��دال��ة 

م�سكن؛  ك��ل  وي�سم  االجتماعية.  التنمية 

غ��رف��ت��ي ن����وم، وغ���رف���ة م��ع��ي�����س��ة، وم��ط��ب��خ��اً 

بالكامل،  م�سورة  و�ساحة خارجية  وحماما، 

مبختلف  امل�ساكن  ه��ذه  ت��اأم��ن  ع��ن  ف�ساًل 

اخلدمات االأ�سا�سية من ماء وكهرباء وُبنى 

حتتية.

الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  رئي�س  و�سّلم 

رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة 

ال��ع��ي�����س��وي، بح�سور  ي��و���س��ف ح�����س��ن  امل��ل��ك، 

املهند�س  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزيري 

يحيى الك�سبي، والتنمية االجتماعية اأمين 

امل��ف��ل��ح، وحم��اف��ظ ال��ك��رك ال��دك��ت��ور حممد 

الفايز، مفاتيح )10( م�ساكن جديدة الأ�سر 

م�ستفيدة يف منطقة غور ال�سمار، ومفاتيح 

)5( م�ساكن الأ�سر م�ستفيدة يف منطقة غور 

ّممت  �سُ حيث  ال��ك��رك،  مبحافظة  حديثة، 

الهند�سية  املوا�سفات  الأعلى  وفقاً  امل�ساكن 

والفنية.

ك��م��ا ���س��ّل��م ال��ع��ي�����س��وي م�����س��ك��ن��اً ج���دي���داً 

اأمر به جاللة  املحافظة،  االأ�سر يف  الإحدى 

امللك، نظراً ملا ُتعانيه من ظروف اقت�سادية 

�سعبة. ومعي�سية 

وُي�����ويل ج��الل��ة امل���ل���ك، اه��ت��م��ام��اً ك��ب��رياً 

خ�سو�ساً  امل��واط��ن،  ح��ي��اة  نوعّية  لتح�سن 

واإقامة  �سعبة،  بظروف  متر  التي  الفئات 

امل�������س���اري���ع اخل���دم���ي���ة واالإن���ت���اج���ي���ة املُ������دّرة 

ل��ل��دخ��ل واملُ����وّف����رة ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل، الأب��ن��اء 

متكينهم  بهدف  املحلية،  املجتمعات  وبنات 

وت��ع��زي��ز م�����س��اه��م��ت��ه��م يف ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر 

املعي�سية. جمتمعاتهم، وحت�سن ظروفهم 

ويف حم��اف��ظ��ة م���ادب���ا، ���س��ّل��م ال��ع��ي�����س��وي 

ل��الأ���س��ر  ج����دي����داً  م�����س��ك��ن��اً   )11( م��ف��ات��ي��ح 

امللكية، بح�سور  املبادرة  امل�ستفيدة من هذه 

مادبا  واملفلح، وحمافظ  الك�سبي  الوزيرين 

وفقاً  اأي�ساً  ّممت  �سُ التي  الهدايات،  نايف 

الأع���ل���ى امل��وا���س��ف��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة، 

وج�������رى ت���اأث���ي���ث���ه���ا وت����زوي����ده����ا مب��خ��ت��ل��ف 

الكهربائية الالزمة. االأجهزة 

العفيفة  االأ���س��ر  اختيار  عملية  وتخ�سع 

ل����درا�����س����ات م���ي���دان���ي���ة، ُت�����راع�����ي ال���ع���دي���د 

م����ن امل���ع���اي���ري ال����ت����ي ت���رت���ك���ز ع���ل���ى اأ����س�������س 

التنمية  وزارة  تعتمدها  وع���ادل���ة،  �سفافة 

االج��ت��م��اع��ي��ة، وت���اأخ���ذ ب��االع��ت��ب��ار احل��ال��ة 

االق���ت�������س���ادي���ة واالج���ت���م���اع���ي���ة وال�����س��ح��ي��ة 

اأف��راد من ذوي  لالأ�سرة واأف��راده��ا، ووج��ود 

االإع���اق���ة، اإىل ج��ان��ب ط��ب��ي��ع��ة امل���ن���ازل غري 

ال�سحية التي كانت تقطن فيها.

االأنباء  لوكالة  �سحفية  ت�سريحات  ويف 

االأردن���ي���ة )ب����رتا(، ق���ال ال��ع��ي�����س��وي، اإن من 

اأب������رز اأول�����وي�����ات ج���الل���ة امل���ل���ك ال��ن��ه��و���س 

امل�سكالت  وح���ل  امل���واط���ن،  ح��ي��اة  مب�����س��ت��وى 

ال��ت��ي ي��واج��ه��ه��ا، واإن���ه���اء م��ع��ان��ات��ه وت��ق��دمي 

امل�����س��اع��دات ل��ل��ح��االت االإن�����س��ان��ي��ة واالأ����س���ر 

ال��ت��ي مت��ر ب��ظ��روف ���س��ع��ب��ة، وال��ع��م��ل على 

امل�ساكن  االأ�سا�سية، مثل  احتياجاتها  توفري 

خ�سو�ساً يف املناطق االأ�سد فقراً.

يتم  ال��ت��ي  امللكية  امل��ب��ادرات  اإن  واأ���س��اف، 

ت��ن��ف��ي��ذه��ا يف ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ظ���ات ت��ع��ك�����س 

م��ت��اب��ع��ة واه���ت���م���ام ج���الل���ة امل���ل���ك امل�����س��ت��م��ر 

املواطنن،  بحياة  املتعلقة  التفا�سيل  الأدق 

وح����ر�����س ج���الل���ت���ه ع���ل���ى ت����وف����ري احل���ي���اة 

املجتمعات  واق���ع  وحت�����س��ن  ل��ه��م،  الُف�سلى 

ينعك�س  ومب���ا  وت��ن��م��وي��اً،  خ��دم��ي��اً  امل��ح��ل��ي��ة 

والنهو�س  امل�ستهدفة،  الفئات  على  اإيجاباً 

بواقع اخلدمات املُقّدمة لهم.

امل�ستفيدين من  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ�سار 

متر  كانت  العفيفة،  االأ�سر  م�ساكن  مبادرة 

ب��ظ��روف اج��ت��م��اع��ي��ة واق��ت�����س��ادي��ة ق��ا���س��ي��ة، 

لل�سقوط،  اآي��ل��ة  ق��دمي��ة  ب��ي��وت  يف  وت��ق��ط��ن 

لهم  توفر  جديدة  م�ساكن  توفري  مت  حيث 

ال��ك��رمي��ة،  احل��ي��اة  و���س��ب��ل  ال�سحية  البيئة 

امل��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  اإدارة  اأن  مو�سحاً 

تقوم  الها�سمي،  امللكي  ال��دي��وان  يف  امللكية 

باالإ�سراف الكامل على جتهيز هذه امل�ساكن، 

املعنية،  ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة 

وم��ت��اب��ع��ة ت��زوي��ده��ا ب��ج��م��ي��ع االح��ت��ي��اج��ات 

واخلدمية. االأ�سا�سية 

اإن دور  ال��ك�����س��ب��ي،  ال���وزي���ر  ق���ال  ب�����دوره، 

يف  يكمن  واالإ�سكان  العامة  االأ�سغال  وزارة 

ومتابعتها،  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  ع��ل��ى  االإ����س���راف 

ف�ساًل  ال��الزم��ة،  التحتية  البنية  وتنفيذ 

ع���ن م���راق���ب���ة م�����س��ت��وى ال��ع��م��ل ون��وع��ي��ت��ه، 

تظهر  قد  التي  التحديات  خمتلف  وتذليل 

خالل مراحل التنفيذ، مبيناً اأنه مت اعتماد 

اأع��ل��ى امل��وا���س��ف��ات ال��ه��ن��د���س��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة يف 

ظ��روف  ت��راع��ي  ال��ت��ي  امل�ساكن،  ه��ذه  تنفيذ 

االأ�سخا�س ذوي االإعاقة واحتياجاتهم.

امل��ب��ادرات  اأن  اإىل  امل��ف��ل��ح  ال��وزي��ر  واأ����س���ار 

امل��ل��ك��ي��ة ُت��ع��د ا����س���ت���م���راراً ل��ل��ن��ه��ج ال��ه��ا���س��م��ي 

يف ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة ل��الأ���س��ر ال��ع��ف��ي��ف��ة يف 

ظروفها  وحت�سن  اململكة،  مناطق  خمتلف 

اأن  اإىل  االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����س��ادي��ة، الف��ت��اً 

االأ����س���ر امل�����س��ت��ف��ي��دة م���ن ه����ذه امل����ب����ادرة، مت 

تعتمدها  واأ���س�����س  مل��ع��اي��ري  وف��ق��اً  اخ��ت��ي��اره��ا 

وم�ستوى  االأ�سرة  اأف��راد  عدد  مثل  ال��وزارة، 

دخلها واحلالة ال�سحّية الأفرادها.

اأع������رب ع���دد  ويف م���ق���اب���الت ���س��ح��ف��ّي��ة، 

ب��ال��غ �سكرها  امل�����س��ت��ف��ي��دة، ع��ن  م��ن االأ����س���ر 

الكرمية،  امللكية  اللفتة  ل��ه��ذه  وت��ق��دي��ره��ا 

وحر�سه  امللك  جاللة  اهتمام  تعك�س  التي 

الكرمية  احل��ي��اة  �سبل  ت��وف��ري  على  الكبري 

ال�ستمرار  تثمينهم  عن  ف�ساًل  للمواطنن، 

امللكية بالرغم من خمتلف  املبادرات  تنفيذ 

ال��ظ��روف ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��امل 

ب�سبب جائحة كورونا.

وت�سعى املبادرات امللكية، التي تعد ُمكّملة 

احلكومية،  وال��رام��ج  وامل�����س��اري��ع  للجهود 

امل��ق��دم��ة  اإىل حت�����س��ن م�����س��ت��وى اخل���دم���ات 

املجتمعات  ب��واق��ع  والنهو�س  للمواطنن، 

امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��ت��ه��دف��ة، م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ 

ت�����س��م��ل جميع  ال���ت���ي  ال���رام���ج وامل�������س���اري���ع 

التعليمية  �سمنها  من  احليوية،  القطاعات 

وال�������س���ح���ي���ة، وال�����زراع�����ي�����ة وال�������س���ي���اح���ي���ة 

واخل��دم��ي��ة، وامل�����س��اري��ع االإن��ت��اج��ي��ة امل��وف��رة 

ل��ف��ر���س ال��ع��م��ل، ح��ي��ث ُت��الم�����س امل���ب���ادرات 

ال���ت���ي ي���ت���م اإط���الق���ه���ا ب��ت��وج��ي��ه��ات م��ل��ك��ي��ة 

تلبيتها  على  وتعمل  املواطنن،  احتياجات 

وف���ق االأول���وي���ات واالإم��ك��ان��ي��ات امل��ت��اح��ة، يف 

التمكن  ُت��راع��ي  متكاملة  منظومة  اإط���ار 

االإن��ت��اج��ي��ة وحت�سن  وت��ع��زي��ز  االق��ت�����س��ادي 

م�����س��ت��وى امل��ع��ي�����س��ة، وت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ات 

اال�ستدامة. املحلية، و�سمان 

االلتزام  امل�ساكن،  ت�سليم  خ��الل  وج��رى 

ال��ك��ام��ل ب��ق��واع��د ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ن��ظ��ًرا 

اململكة  بها  التي متر  اال�ستثنائية  للظروف 

ب�سبب جائحة كورونا.

»الخارجية« تتابع حالة إنسانية لمهندس أردني في الرياض
االنباط-عمان

قال مدير العمليات يف وزارة اخلارجية و�سوؤون 

املغرتبن هيثم اأبو الفول اإن ال�سفارة االأردنية يف 

اإن�سانية  حالة  عن  م��وؤخ��را  علمها  وف��ور  الريا�س 

ملهند�س اأردين يف الريا�س تقوم بعمليات املتابعة.

ال�سفارة  اأن  ال�سبت،  ام�س  ال��ف��ول  اأب��و  واأو���س��ح 

فيها  يبيت  ع��ام��ة  حديقة  اإىل  موظفيها  اأوف����دت 

املهند�س االأردين، وحاولت احلديث معه الأكر من 

مرة ولكنه كان يرف�س احلديث.

خ��ارج  املقيم  �سقيقه  م��ع  التوا�سل  اإىل  واأ���س��ار 

االأردن، الفتا اإىل اأن معلومات ال�سفارة اأكدت اأنه ال 

يوجد له اأهل يف ال�سعودية.

املخت�سة  ال�سلطات  مع  ال�سفارة  توا�سلت  كما 

له، موؤكدا  نف�سيا  تقييما  اأج��رت  والتي  ال�سعودية 

اأبو الفول ا�ستمرار املتابعة مع ال�سلطات ال�سعودية 

املخت�سة بخ�سو�س مو�سوعه لتقدمي كل الدعم 

واالإ�سناد له.

اأح��م��د  املهند�سن  نقيب  ت��وا���س��ل  ج��ه��ت��ه،  م��ن 

�سمارة الزعبي مع رئي�س جلنة الريا�س يف النقابة 

ووزارة اخلارجية ملتابعة احلالة االإن�سانية ملهند�س 

و�سائل  يف  ق�سته  ت����داول  مت  ال��ري��ا���س،  يف  اأردين 

التوا�سل االجتماعي.

اإنه  وبح�سب بيان للنقابة، ال�سبت، قال �سمارة 

ووفقا للمعلومات التي و�سلت النقابة فاإن املهند�س 

يعاين من حالة �سعبة، واإنه يبيت منذ نحو ثالثة 

اأية  التجاوب مع  اأ�سهر يف حديقة عامة ويرف�س 

حماولة مل�ساعدته من زمالئه اأو اأي اأحد، واإنه يف 

الوقت نف�سه يرف�س العودة اإىل االأردن.

اأبلغته  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اأن  ���س��م��ارة  واأ����س���اف 

وال�سلطات  عائلته  مع  املهند�س  حالة  تتابع  باأنها 

ال�سعودية من خالل ال�سفارة االأردنية يف الريا�س.

ودعا املهند�سن االأردنين يف الريا�س اإىل بذل 

كل ما بو�سعهم الإقناع املهند�س بالعودة اإىل االأردن 

اأو مغادرة احلديقة وتاأمن مكان منا�سب له.

وبن اأن اجلالية االأردنية يف الريا�س واالأ�سقاء 

ال�����س��ع��ودي��ن ح���اول���وا م������رارا ل��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دة 

اال�ستجابة  ي��رف�����س  ي����زال  ال  وال����ذي  للمهند�س 

لتلك املحاوالت رغم الظروف اجلوية ال�سعبة يف 

العا�سمة الريا�س.

االنباط-عمان

ووزير  الفرايه  مازن  الداخلية  وزير  ا�ستمع 

جولة  يف  ال�سبت،  ام�س  ا�ستيتية،  نايف  العمل 

ميدانية لق�ساء اجلفر يف اجلنوب اإىل مطالب 

املواطنن هنالك والتحديات التي تواجههم.

على  �سيعمالن  اأنهما  اجلولة،  خالل  واأك��دا، 

ح��ل م�����س��اك��ل اأب���ن���اء امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي مي��ك��ن حلها 

ب���ق���رار م��ن��ه��م��ا ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر واإي�������س���ال ب��اق��ي 

املطالب اإىل جمل�س الوزراء والوزارات املعنية.

وجت���ول ال���وزي���ران يف م����زارع ق�����س��اء اجلفر 

مطالبهم  اإىل  لال�ستماع  ب��امل��زارع��ن  وال��ت��ق��وا 

ملكيات  بخ�سو�س  تواجههم  التي  والتحديات 

والعمالة. االأرا�سي 

ب��ن  اجل���ف���ر  ب���ل���دي���ة  م��ب��ن��ى  يف  ح������وار  ودار 

املجتمع  اأبناء  عن  وممثلن  ووجهاء  الوزيرين 

عن  املتعطلن  ال�سباب  م��ن  وجمموعة  املحلي 

ال��ع��م��ل وامل����زارع����ن وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن، ب��ح�����س��ور 

ال���ن���ائ���ب ����س���ال���ح اأب�����و ت���اي���ه، ح����ول ال��ت��ح��دي��ات 

والق�سايا واملطالب ذات االأولوية حللها.

لق�ساء  امليدانية  اجل��ول��ة  اأن  ال��ف��راي��ه  واأك���د 

اجلفر هي ا�ستمرار لنهج احلكومة يف التوا�سل 

اإىل مطالبهم، م�سريا  املواطنن واال�ستماع  مع 

اإىل اأن الوزارة �ستعمل على تلبية املطالب التي 

حت��ت��اج اإىل اإج����راء ف���وري م��ن ق��ب��ل��ه��ا، وت��در���س 

اإم��ا من خالل جمل�س  االأخ��رى حللها  املطالب 

الوزراء اأو الوزارات االأخرى املعنية.

ل��ل��ت��وا���س��ل  ا����س���ت���ع���داد  اأن�����ه ع��ل��ى  ول���ف���ت اإىل 

با�ستمرار مع نواب البادية اجلنوبية وحمافظ 

اإليها  التطرق  يجر  مل  ق�سايا  اأي��ة  حل��ل  معان 

خ����الل اجل��ل�����س��ة احل����واري����ة م���ع امل���واط���ن���ن اأو 

اجلولة امليدانية يف الق�ساء ومزارعه.

واحل��وار  اجلولة  اإن  ب��دوره،  ا�ستيتيه،  وق��ال 

ل��الإج��راءات  تاأكيد  هي  اجلفر  ق�ساء  اأب��ن��اء  مع 

اجلفر،  و���س��اب��ات  �سباب  قريبا  �سيلم�سها  ال��ت��ي 

م�سريا اىل اأنه مطلع على م�ساكل اأبناء املنطقة 

“�سيدات  جمعية  م��ع  اجل��ول��ة  خ��الل  وت��وا���س��ل 

اإىل  اال���س��ت��م��اع  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اجلفر” اأي�����س��ا، 

االأرا�سي  ملكيات  بخ�سو�س  املزارعن  مطالب 

العمالة. واحتياجاتها من 

امللك  ج��الل��ة  لتوجيهات  تنفيذا  اأن��ه  و���س��دد 

ع��ب��د اهلل ال���ث���اين وت��ع��ل��ي��م��ات رئ��ي�����س ال�����وزراء 

ال���دك���ت���ور ب�����س��ر اخل�������س���اون���ة ���س��ي��ك��ون يف ���س��ل��م 

ال��ب��ط��ال��ة بن  مل�سكلة  ح��ل��ول  اي��ج��اد  االأول���وي���ات 

���س��ف��وف ال�����س��ب��اب وال�������س���اب���ات، وم��ت��اب��ع��ة ب��اق��ي 

الت�سغيل  برنامج  اإط��الق  اىل  م�سريا  املطالب، 

و���س��اب��ات  ���س��ب��اب  م��ن��ه  ي�ستفيد  ال����ذي  ال��وط��ن��ي 

اململكة يف املحافظات كافة.

وزيرا الداخلية والعمل يؤكدان متابعة وتلبية مطالب المواطنين في الجفر

االمير الحسن: ضرورة القبول بمساحة االختالف .. 
ويدعو لتجديد الخطاب الفكري

بدء نثر الملح على الطرقات تحسبا للصقيع
االنباط-عمان

اأوعز وزير االأ�سغال العامة واالإ�سكان املهند�س 

يحيى الك�سبي، ام�س ال�سبت، برفع خطة الطوارئ 

ال��ك��رك  ال��ق�����س��وى يف م��دي��ري��ات  اإىل  امل��ت��و���س��ط��ة 

والطفيلة ومعان والبرتا.

ال��ط��وارئ املركزية  ووج���ه الك�سبي م��ن غ��رف��ة 

ناثرات  با�ستخدام  امل��ي��دان  يف  العاملن  ب��ال��وزارة 

امللح على الطرق املتوقع اأن ت�سهد ت�سكل لالجنماد 

وخ�سو�سا املناطق التي �سهدت ت�ساقطات للثلوج.

وامل�ستمر  الدائم  التن�سيق  و�سدد على، �سرورة 

م���ع ���س��رك��اء ال������وزارة للعمل ع��ل��ى ح���ل وم��ع��اجل��ة 

املالحظات كافة ب�سكل دوري للحفاظ على دميومة 

اخلدمات املقدمة للمواطنن.

كما وجه الكوادر امليدانية املوزعة على مناطق 

اإىل اج��راء ج��والت ميدنية تفقدية  اململكة كافة، 

ب�سكل م�ستمر ل�سمان دميومة اخلدمات املقدمة 

ب�سكل  امل��الح��ظ��ات  ح��ل  على  والعمل  للمواطنن 

فوري.

العاملة  ال����وزارة  ك���وادر  جهود  الك�سبي،  وثمن 

يف امل���ي���دان ع��ل��ى م����دار 24 ���س��اع��ة حل��ل ومعاجلة 

املالحظات كافة ل�سمان دميومة اخلدمات املقدمة 

للمواطنن.

املالحظات  ت�ستقبل  اال���س��غ��ال  وزارة  اأن  يذكر 

العمليات  غرفة  مع  املبا�سر  التوا�سل  خ��الل  من 

الرئي�سية يف الوزارة وغرف العمليات يف املحافظات، 

اأو من خالل تطبيق نظام بالغات االأ�سغال على 

الهواتف الذكية اأو من خالل غرف عملياتها التي 

تعمل �سمن خطة الطوارئ املتو�سطة على االأرقام 

التالية:

 ) اأب  العملي�����ات )وات�س  ارتباط غرفة  �سابط 

)0780377223(

الرئي�سي���������ة  العمليات  غرفة  ال���وزارة  ط���وارئ 

)065850111(

الك����������������رك  م��دي��ري��ة  اأ���س��غ��ال  عمليات  غ��رف��ة 

)0780377231(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال حمافظة ج����ر�س 

)0780377187(

ماأدب�������������������ا  اأ���س��غ��ال  م��دي��ري��ة  عمليات  غ��رف��ة 

)0780377366(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال حمافظة مع����ان 

)0780377338(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال حمافظة املف���رق 

)0780377389(

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م���دي���ري���ة اأ����س���غ���ال حم��اف��ظ��ة 

البلق�����اء )0780377413(

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م���دي���ري���ة اأ����س���غ���ال حم��اف��ظ��ة 

الطفيل���ة )0780377435(

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م���دي���ري���ة اأ����س���غ���ال حم��اف��ظ��ة 

عجل���ون )0780377324(

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م���دي���ري���ة اأ����س���غ���ال حم��اف��ظ��ة 

الزرق��اء )0780377125(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال حمافظة العقب�����ة 

)0780377351(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال حمافظة اإرب�������د 

)0780377273(

الرمث����������ا  ل��واء  اأ�سغال  مديرية  عمليات  غرفة 

)0780377394(

غ���رف���ة ع��م��ل��ي��ات م���دي���ري���ة اأ����س���غ���ال حم��اف��ظ��ة 

العا�سمة )0780377291(

غرفة عمليات مديرية اأ�سغال اقليم البت��������راء 

)0780377012(

العيسوي يسلم 26 مسكنًا ألسر عفيفة في الكرك ومأدبا

الضمان: 11 ألف مؤمن عليها استفادت من تأمين األمومة العام الماضي
االنباط-عمان

االجتماعي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  ق��ال��ت 

اأن  يف بيان �سحفي �سادر عن مركزها االإعالمي 

تاأمن  م��ن  ا�ستفدن  اللواتي  عليهن  امل��وؤم��ن  ع��دد 

األف  االأمومة خالل العام املا�سي 2021 بلغ )11( 

موؤمن عليها مببلغ اإجمايل و�سل اإىل )12( مليون 

و)393( األف دينار، يف حن و�سل عددهن يف العام 

2020 اإىل )10( اآالف موؤمناً عليها مببلغ اإجمايل 

بلغ )11( مليون و)354( األف دينار. وبّينت املوؤ�س�سة 

باأّنه ُي�سرف للموؤمن عليها بداًل يعادل اأجرها وفقاً 

الآخر اأجر خا�سع لل�سمان عند بدء اإجازة االأمومة، 

وذل��ك ع��ن كامل ف��رتة ه��ذه االإج���ازة وف��ق��اً للمّدة 

)وه��ي  النافذ  االأردين  العمل  ق��ان��ون  يف  امل��ح��ّددة 

دفعة  البدل  هذا  وُي�سرف  اأ�سابيع(،  ع�سرة  حالياً 

اأن َي�سبق  واح��دة بعد ا�سدار �سهادة ال���والدة، على 

كل حالة والدة فرتة ا�سرتاك بال�سمان من خالل 

عملها يف من�ساأة بالقطاع اخلا�س ملّدة ال تقل عن 

)6( اأ�سهر مت�سلة، وكذلك يف حالة والدتها للجنن 

ميتاً �سريطة ا�سدار �سهادة وفاة للجنن. واأ�سارت 

اإىل اأن تطبيق ت��اأم��ن االأم��وم��ة ج��اء م��ن منطلق 

ح��ر���س امل��وؤ���س�����س��ة ع��ل��ى ت��وف��ري احل��م��اي��ة واالأم����ان 

يحفز  مم��ا  اخل��ا���س،  القطاع  يف  عليهن  للموؤمن 

اأ�سحاب العمل على ت�سغيل الن�ساء وعدم اال�ستغناء 

عن خدماتهن يف حال زواجهن اأو قرب ا�ستحقاقهن 

الإجازة االأمومة، وذلك اإمياناً من املوؤ�س�سة باأهمية 

م�ساركة املراأة وا�ستقرارها يف �سوق العمل وحتقيق 

بناء  يف  العمل  ول�ساحب  لها  املالئمة  ال�سمانة 

ع��الق��ة عمل حتفظ ح��ق��وق وواج���ب���ات ك��ل طرف 

جتاه االآخ��ر، مبا ي�سهم يف متكن امل��راأة اقت�سادياً 

واجتماعياً، وتخفي�س ن�سبة البطالة بن الن�ساء. 

ال�سهرية  اال���س��رتاك��ات  ن�سبة  اأن  املوؤ�س�سة  وبينت 

ال��ت��اأم��ن ه���ي )0.75%( من  امل��ق��ت��ط��ع��ة ع���ن ه���ذا 

اأجور كافة العاملن ذكوراً واإناثاً تتحّملها املن�ساأة 

بالكامل، وُيطَبّق تاأمن االأمومة على جميع املوؤمن 

وموظفي  اخ��ت��ي��اري��اً  املنت�سبن  با�ستثناء  عليهم 

الدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الر�سمية والعامة. 

ت��اأم��ن االأم��وم��ة ي�سمن للموؤمن  ب���اأن  واأ���س��اف��ت 

اأثناء  ال�سمان  مبظلة  ال�سمول  ا�ستمرارية  عليها 

فرتة انقطاعها عن العمل ب�سبب اإج��ازة االأمومة 

وبالتايل ي�سمن لها حماية تاأمينية كاملة خالل 

هذه الفرتة. واأو�سحت املوؤ�س�سة اأن باإمكان املوؤمن 

اإىل  ال��دخ��ول  االأم���وم���ة  الإج����ازة  امل�ستحقة  عليها 

ح�سابها ال�سخ�سي يف موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين اأو 

عر تطبيقها على الهاتف الذكي وتعبئة البيانات 

واإر�سال الطلب، ويف حال كان هناك توقع لتاريخ 

اإ�سافة هذا التاريخ ومن ثم  ال��والدة يطلب منها 

حتديد تاريخ بدء وانتهاء اإجازة االأمومة، وبدورها 

املوؤ�س�سة �ستقوم بتحويل امل�ستحقات املالية للموؤمن 

عليها اإىل ح�سابها البنكي املعتمد لل�سمان.

»البترا« و »العال« السعودية تبحثان التعاون المشترك
االنباط-عمان

يف  ال��ُع��ال  ملحافظة  امللكية  الهيئة  م��ن  ب��دع��وة 

اململكة العربية ال�سعودية زار وفد من �سلطة اإقليم 

رئي�س جمل�س  برئا�سة  ال�سياحي  التنموي  البرتا 

املفو�سن الدكتور �سليمان الفرجات مدينة الُعال.

وال��ت��ق��ى ال��ف��رج��ات وال��وف��د امل���راف���ق، الرئي�س 

املهند�س  الُعال  ملحافظة  امللكية  للهيئة  التنفيذي 

ع��م��رو امل����دين، وج����رى خ���الل ال��ل��ق��اء ب��ح��ث �سبل 

ال�سياحي يف  بالقطاع  للنهو�س  امل�سرتك  التعاون 

املنطقة، وبحث اأفق التعاون امل�سرتك بن مدينة 

البرتا عا�سمة اململكة النبطية ومدينة العال.

م���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال���ف���رج���ات: اإن ه���ذه ال���زي���ارة 

والعمل  القائمة  العالقات  توطيد  �سياق  يف  تاأتي 

امل�سرتك بن البلدين ال�سقيقن، وجت�سد م�ساعينا 

البينية  ال�سياحة  وتن�سيط  التعاون  �سبل  لتعزيز 

وتبادل اخل��رات، يف ظل ما يربط بن املدينتن 

العريقتن من عالقات متتد الأكر من األفي �سنة، 

مبا  العالقات  ه��ذه  تعزيز  اإىل  �سعينا  اإىل  اإ�سافة 

ي�سهم يف النهو�س بقطاع ال�سياحة يف كال البلدين.

حمافظة  يف  ج��ول��ة  ال��زي��ارة  برنامج  وت�سّمن 

العال وزي��ارة مواقعها الرتاثية وال�سياحية جرى 

خاللها لقاء جمموعة من امل�سوؤولن واخلراء يف 

القطاع ال�سياحي يف الهيئة امللكية ملحافظة العال.

الهيئة  من  املبذولة  باجلهود  الفرجات  واأ�ساد 

امللكية لالرتقاء بالعال �سياحيا، وبامل�ستوى املتقدم 

للخدمات واجلهود التي تبذلها ال�سعودية يف قطاع 

ال�سياحة.

واأع�����رب اجل��ان��ب ال�����س��ع��ودي ع��ن اإع��ج��اب��ه مبا 

ال�سياحة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ب���رتا  م��دي��ن��ة  حققته 

ت�سم  العال  حمافظة  اأن  بالذكر  يجدر  العاملية. 

ب��االإ���س��اف��ة جلبالها اخل��الب��ة ع��دة م��واق��ع اأث��ري��ة 

اأهمها موقع احلجر امل�سابه للبرتا وهو موقع تراث 

عاملي يعد االأقرب للبرتا من الناحية املعمارية.



املحلي

كم�شتخدمني نهائيني للتكنولوجيا الع�شرية نقّدم ال�شكر اجلزيل ل�شركات الهواتف 

التي  واحلديثة  الع�شرية  للميزات  وغريها  فون  واآي  ونوكيا  �شام�شوجن  من  اخلليوية 

يقدمونها لنا لننعم باإ�شتخدامها؛ وهذا بالطبع واإن كنا ل�شنا مطورين بل م�شتفيدين اإال 

اأن الفائدة تعم جميع النا�س:

وت�شنيع  تطوير  يف  “كثرياً”  ن�شاهم  ال  الأن��ن��ا  حالنا  واق���ع  على  بالطبع  اأح���زن   .1

الوقت نحتاج  بالرغم من كل حماوالت توطينها؛ لكننا يف ذات  الع�شرية،  التكنولوجيا 

اإىل اإ�شرتاتيجية بعيدة املدى لنكون �شمن امل�شاهمني يف التطوير واالإخرتاعات واالإبتكار 

والت�شنيع وغريها.

2. ميزات الهواتف اخلليوية الذكية ت�شتحق الثناء والتقدير الأنها بب�شاطة ت�شتطيع 

“اللف والدوران” للبع�س وخ�شو�شاً حماوالت الكذب، مما �شاهم يف  ك�شف الكثري من 

�شبط بع�س ال�شلوكيات االإجتماعية وخ�شو�شاً يف املواقع واإ�شتقبال الر�شائل واملهاتفات 

وغريها؛ بالرغم من وجود كثري من �شلبيات برامج التوا�شل االإجتماعي والفيديوهات 

وغريها.

التوا�شل  برامج  وميزات  الثالثية  واالأبعاد  االإت�شال  ومكان  الرقم  كا�شف  ميزات   .3

يف  �شاهمت  كلها  وغريها  االأزرق  واللون  وامل�شاهدة  واالإ�شتقبال  االإر�شال  يف  االإجتماعي 

منع الكثري من املمار�شات ال�شلبية يف عدم ال�شدق عند البع�س؛ بالرغم من كثري من 

�شلبياتها اأي�شاً.

4. باملقابل فالتكنولوجيا دخلت بخ�شو�شيات النا�س يف املكان والزمان واحلدث، مما 

ميّكن بع�س مري�شي االأنف�س من ممار�شة الوجه االآخر لها؛ وهذا اأخطر ما يكون بالرغم 

من اأن قانون اجلرائم االإلكرتونية لذلك باملر�شاد.

القليل” يتنا�شى  “البع�س  زال  ما  الع�شرية  التكنولوجيا  ميزات  كل  بالرغم من   .5

ممار�شة  يف  هواياته  وال�شبب  احلجرية،  اأو  الو�شطى  الع�شور  يف  نعي�س  وكاأننا  وجودها 

الكذب وما اأبعد من ذلك؛ ولذلك جند �شيناريوهات الكذب كل مرة تتباين وباإ�شدارات 

جديدة.

6. نتطّلع الأن ن�شتغّل التكنولوجيا الع�شرية لت�شذيب �شلوكيات البع�س واأخالقياتهم 

بثقافية  �شوى  واقعياً  ذل��ك  يتم  اأن  ميكن  وال  والواقعية؛  وامل�شداقية  احلقيقة  �شوب 

جمتمعية نابذه لكل ما هو �شيء و�شلبي وغري اأخالقي.

اهلل  يغرّي  ال  الع�شرية،  التكنولوجيا  قبل  بالنف�س  يبداأ  ال�شلوكيات  تغيري  ب�شراحة: 

وطبيعتهم  النا�س  معادن  تك�شف  التنكولوجيا  لكن  باأنف�شهم؛  ما  يغرّيوا  حتى  بقوم  ما 

وحقيقتهم، فهاّل تغرّي النا�س �شوب االأف�شل يف القيم واالأخالق واملبادئ يف زمن اأ�شبحنا 

نتمناها.

�شباح التكنولوجيا الع�شرية

د. محمد طالب عبيدات

الهواتف الذكّية شكرًا 
من القلب
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االنباط-عمان

و���ش��وؤون  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  جمعية  نظمت 

االأ����ش���رة )جم��ت��م��ع��ي(، ام�����س ال�����ش��ب��ت، جل�شة 

املجتمع،  بحماية  االأ�شرة  التزام  عن  حوارية 

يف ظل ما ت�شهده اململكة من تف�شي للمتحور 

“اأوميكرون«.
وقال املن�شق احلكومي حلقوق االإن�شان يف 

رعايته  اأثناء  العواملة،  نذير  ال���وزراء  رئا�شة 

اإن هذا االأم��ر يقودنا للحديث عن  للجل�شة، 

الوباء  الت�شدي لهذا  ك��اأف��راد واأ�شر يف  دورن��ا 

ال����ذي األ���ق���ى ب��ظ��الل��ه ال��ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى ال��ع��امل 

االأردنية  االأ�شرة  التزام  اأهمية  موؤكدا  اأجمع، 

واأنظمة  ق��وان��ني  م��ن  ال��دول��ة  ت�شريعات  بكل 

ال��رخ��اء واأوق����ات ال�شدة  وتعليمات يف ح��االت 

والظروف غري االعتيادية.

واأو�����ش����ح اأن����ه ي��ت��وج��ب ع��ل��ى االأ�����ش����رة من 

خالل دوره��ا الرتبوي اأن تهتم بغر�س القيم 

واالأخ��الق��ي��ات  واالآداب  الكرمية  والف�شائل 

والعادات االجتماعية التي تدعم حياة الفرد 

واإ���ش��ع��اره  احل��ي��اة،  يف  دوره  اأداء  على  وحت��ث��ه 

واأ���ش��ار  ووط��ن��ه.  جمتمعه  جت��اه  مب�شوؤوليته 

اأوام��ر  الت�شديد على تنفيذ  اأن  اإىل  العواملة 

الدفاع مل ياأت من فراغ، بل جاء متوازيا مع 

حقيقة اأن فريو�س كورونا مل ينته بعد، واأنه 

االأردن��ي��ني، لهذا  وا�شتقرار  اأم��ن  خطر يهدد 

كان البد من تاأكيد اجلهات الر�شمية املعنية 

االلتزام  وتعزيز  املطاعيم  تلقي  اأهمية  على 

بكل االإج���راءات االح��رتازي��ة التي من �شاأنها 

وت�شجيله  الوباء،  انت�شار  ا�شتمرار  من  احلد 

وذلك  للوفيات،  وح�شده  املر�شى  من  ملزيد 

حفاظا على االأمن ال�شحي يف املجتمع.

وبني اأن االأ�شرة باعتبارها اللبنة االأ�شا�شية 

ا خالل هذه  للمجتمع ت�شتحق اهتماًما خا�شً

حني  يف  اأن���ه  اإىل  م�شريا  الع�شيبة،  االأوق����ات 

كافية  م���وارد  على  ال��ع��ائ��الت  بع�س  ح�شلت 

ت��داب��ري االإغ����الق، فقد عانت  اأث��ن��اء  للتقارب 

اأ���ش��ر اأخ���رى م��ن ف��ق��دان ال��وظ��ائ��ف، والعزلة 

االكتئاب،  درج���ات  م��ن  ودرج���ة  االجتماعية، 

م���ن غري  ال����ذي  امل�شتقبل  ب�����ش��اأن  وغ��م��و���س 

املحتمل معاجلته خالل �شنوات عديدة.

واأك�����د ال��ع��وام��ل��ة اأن دوره�����م ك��ع��ام��ل��ني يف 

جم���ال ح��ق��وق االإن�������ش���ان ي��ك��م��ن يف احل��ف��اظ 

على حالة التوازن بني �شون وحماية حقوق 

االأفراد وحرياتهم، وبني درء كل ما من �شاأنه 

العامة  وال�شالمة  الوطني  االأم���ن  يهدد  اأن 

واإع������الء امل�����ش��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا. وق���دم 

رئي�س اجلمعية الدكتور اأحمد اأبو رمان، من 

ال��دف��اع،  ق��ان��ون  ع��ن  م��وج��زا  �شرحا  ناحيته، 

ب�شبب كرثة احلديث عنه واعرتا�س البع�س 

من�شو�س  ال��دف��اع  ق��ان��ون  اأن  مو�شحا  عليه، 

عليه د�شتوريا يف االأردن ومعظم دول العامل، 

ق��ان��ون يجري تفعيله م��ن قبل جالله  وه��و 

يف  تفعيله  يجري  ا�شتثنائيا  باعتباره  امللك 

حاالت طارئه ملدة معينة كالكوارث والزالزل 

ت��وج��ي��ه��ات جاللة  اأن  اإىل  ول��ف��ت  واالأوب���ئ���ة. 

امللك �شددت على اأن يفعل هذا القانون �شمن 

جاء  تفعيله  اأن  على  منوها  االأط����ر،  اأ���ش��ي��ق 

تعطيل  وتبعه  ال��وب��اء،  نطاق  حتديد  لغايات 

الطبيعي  الو�شع  النافذة يف  القوانني  بع�س 

اأو التعديل عليها موؤقتا، حلني انتهاء اأوامر 

االإعالمية  وبينت  اجلائحة.  وانتهاء  الدفاع 

املعلومات  �شخ  اأن  جهتها،  من  عبده،  عبيدة 

وو�شوح،  ب�شفافية  والت�شريحات،  والبيانات 

ك���ان ل��ه اأث����ر ك��ب��ري يف رف���ع ال��وع��ي بالن�شبة 

اإىل  م�����ش��رية  واالأف��������راد،  واالأ����ش���ر  للمجتمع 

اأن االإع�����الم ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات على 

ال��دويل والعاملي يف متابعة  املجتمع  م�شتوى 

القرارات التي ت�شدر من احلكومة االأردنية، 

املخت�شة، خا�شة  وحتديدا من قبل اجلهات 

اأي��ام  اأي��ام العزل املنزيل اإىل 7  يف تقليل ع��دد 

ب��دال  اأع���را����س االإ���ش��اب��ة  مل��ن مل تظهر عليه 

ال�شحة  اأن منظمة  واأو�شحت  يوما.   14 من 

العاملية ت�شعى اإىل درا�شة الدليل االإجرائي يف 

اأي��ام العزل بعد اإ�شادتهم  اإمكانية تقليل عدد 

اجلائحة  االأردن��ي��ة يف مواجهة  ب���االإج���راءات 

امل��ط��اع��ي��م  ث��ق��اف��ة  ب��ت��ع��زي��ز  االأردن  وال����ت����زام 

اإعالميا،  ل��ذل��ك  ون�شرهم  عليها،  واالإق���ب���ال 

ويعزز  االأردن،  اإيجابية عن  يعك�س �شورة  ما 

لدى  ال�شحية  والتوعية  الثقافة  منظومة 

االأ�شر واالأفراد، وت�شجيعهم لتلقي املطاعيم. 

الدكتورة  النف�شية  الرتبية  اأخ�شائية  وقالت 

النف�شية  ال�شحة  اأن  ب���دوره���ا،  خ��ل��ف،  روىل 

تنعك�س ت��رب��وي��ا على االأ����ش���رة، وه���ي ج���زء ال 

يتجزاأ من ال�شحة، كما اأنها حالة من العافية 

يحقق فيها الفرد قدراته الذاتية، وي�شتطيع 

وبينت  ال��ع��ادي��ة.  احل��ي��اة  �شغوطات  مواجهة 

اأثرا  اأن بع�س االأ�شر عك�شت خالل اجلائحة 

�شلبيا على اأفرادها، ب�شبب اخلوف الزائد على 

االأطفال دون اأن يفهموا حقيقة هذا الو�شع، 

نف�شية،  اأم��را���س  يعاين من  بع�شهم  واأ�شبح 

النف�شية  بال�شحة  االهتمام  اأن  اإىل  م�شرية 

مهم يف هذه الفرتة الع�شيبة، للمحافظة على 

الفرد واملجتمع. واأ�شارت خلف اإىل اأنه ينبغي 

اأن تن�شر  لتجنب هذه ال�شغوط واالأمرا�س، 

عرب  توعوية  اإعالمية  م��واد  املعنية  اجلهات 

و�شائل االإعالم ومواقع التوا�شل االجتماعي 

وتقدمي الدعم النف�شي لالأ�شر، مو�شحة اأن 

يف  كبري  دور  لها  النف�شية  امل��رون��ة  ا�شتخدام 

مواجهة االأزمات واملواقف ال�شعبة.

مجتمعي تنظم حوارية عن التزام األسرة ودوره 
في حماية المجتمع في ظل فيروس كورونا

وزير االستثمار يلتقي مستثمرين في محافظة المفرق

تسجيل 15 وفاة و2387 إصابة بفيروس كورونا بالمملكة

العجلوني يتفقد مختبرات كلية العقبة الجامعية ويطلع على 
تجهيزات مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري 

المومني: إنجاز مشاريع لتحسين التزويد المائي بمحافظات الشمال 

االنباط-املفرق

ق���ال وزي����ر اال���ش��ت��ث��م��ار امل��ه��ن��د���س خ��ريي 

التنموية  املناطق  اإن  ال�شبت،  ام�س  عمرو، 

ذات قيمة م�شافة لالقت�شاد الوطني، كونها 

ت�شاعد على توزيع مكا�شب التنمية وت�شهم 

يف توفري فر�س عمل الأبناء املحافظات.

واك��د عمرو خ��الل زي��ارت��ه منطقة امللك 

ولقائه  التنموية  امل��ف��رق  ط��الل  ب��ن  ح�شني 

معنية  ال����وزارة  اأن  امل�شتثمرين،  م��ن  ع���ددا 

تعرت�س  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  جميع  مبتابعة 

واأن  امل��م��ل��ك��ة،  يف  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة 

اأب��واب��ه��ا م��ف��ت��وح��ة اأم����ام امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن، واأن 

امل�شتثمر  ���ش��وت  ب��اإي�����ش��ال  معنية  ال�����وزارة 

على  ت�شاعد  حلول  لتوفري  املعنية  للجهات 

وزي���ادة  اال�شتثمارية  العملية  ا���ش��ت��م��راري��ة 

تناف�شيتها.

حمافظة  يف  املنطقة  اأن  ال���وزي���ر،  وب���ني 

للم�شتثمرين،  اجلاذبة  املناطق  من  املفرق 

املطورين  مع  بالتعاون  ال�شعي  اإىل  م�شريا 

وتقدمي  تناف�شيتها  زي���ادة  اإىل  املنطقة  يف 

امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  اإىل ط���م���وح  ت���رق���ى  خ���دم���ات 

وتطلعاتهم.

�شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك���د  ب���دوره 

اخلزاعلة،  ���ش��امل  التنموية  امل��ف��رق  تطوير 

اال�شتثمار  ل���وزارة  الت�شاركي  ال��دور  اأهمية 

من خالل توا�شلها املبا�شر مع امل�شتثمرين 

ي�شهم يف متكني  م��ا  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل��ن��اط��ق  يف 

اال�شتثمارات القائمة وا�شتقطاب املزيد من 

اال�شتثمارات اإىل املناطق التنموية.

���ش��رك��ة تطوير  ع���ام  اأ����ش���ارت م��دي��ر  فيما 

امللك  منطقة  اأن  اإىل  الدغمي  ليزا  امل��ف��رق 

احل�����ش��ني ب���ن ط����الل ال��ت��ن��م��وي��ة يف امل��ف��رق 

ا�شتقطبت 50 م�شنعاً، بحجم ا�شتثمار يقدر 

العاملة  للم�شانع  دينار  مليون   250 بنحو 

اأن  اإىل  الفتة  والت�شميم،  االن�����ش��اء  قيد  اأو 

امل�شانع العاملة وفرت حوايل 1300 فر�شة 

قيد  امل�شانع  ت��وف��ر  اأن  يتوقع  بينما  ع��م��ل، 

االإن�شاء والت�شميم 1780 فر�شة عمل.

ا�شتقطبت  املنطقة  اأن  الدغمي،  وبينت 

 175 4 م�شاريع طاقة �شم�شية بطاقة  اأي�شاً 

 165 بنحو  يقدر  ا�شتثمار  وحجم  ميغاوات 

8 عقود  ت��وق��ي��ع  اإىل  م��ل��ي��ون دي��ن��ار م�����ش��رية 

ت��ط��وي��ر ال���ع���ام امل��ا���ش��ي يف امل��ن��ط��ق��ة بحجم 

توفر  اأن  يتوقع  دي��ن��ار  مليون   20 ا�شتثمار 

هذه اال�شتثمارات 275 فر�شة عمل. وا�شتمع 

�شلمان  امل��ف��رق  حم��اف��ظ  بح�شور  ال���وزي���ر، 

قّدمها م�شتثمرون  اإىل مقرتحات  النجادا، 

امل�شاريع  وج��ال على عدد من  املحافظة،  يف 

التنموية  املفرق  منطقتي  يف  اال�شتثمارية 

والرثيا التنموية اخلا�شة.

  االنباط-عمان

اأعلنت وزارة ال�شحة ام�س  ال�شبت، ت�شجيل 15 وفاة و2387 

العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  اإ���ش��اب��ة 

اإجمايل اإىل 12974 وفاة واإىل 1097474 اإ�شابة.

باملئة،   8.83 ام�����س  االإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���ش��ات  ن�شبة  وب��ل��غ��ت 

بح�شب املوجز االإعالمي ال�شادر عن الوزارة.

 ،25312 الن�شطة حاليا  احل��االت  اأن عدد  اإىل  املوجز  واأ�شار 

بينما بلغ عدد احلاالت التي اأدخلت، ام�س، اإىل امل�شت�شفيات 69 

62 حالة، فيما  حالة، وعدد احلاالت التي غادرت امل�شت�شفيات 

يف  العالج  تتلقى  التي  امل��وؤك��دة  للحاالت  االإج��م��ايل  العدد  بلغ 

امل�شت�شفيات 599 حالة.

واأظهر املوجز، اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم ال�شمال 

اأ�شّرة العناية احلثيثة  اإ�شغال  9 باملئة، بينما بلغت ن�شبة  بلغت 

29 باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�س اال�شطناعي 

يف االإقليم ذاته 14 باملئة.

واأ�شاف، اأن ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العزل يف اإقليم الو�شط بلغت 

العناية احلثيثة  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  باملئة، يف حني و�شلت   15

التنف�س  اأجهزة  اإ�شغال  ون�شبة  باملئة،   30 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 

ن�شبة  بلغت  اجل��ن��وب،  اإقليم  ويف  باملئة.   14 اإىل  اال�شطناعي 

اإ�شغال اأ�شّرة العزل 8 باملئة، ون�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 

7 باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�س اال�شطناعي يف 

االإقليم ذاته 5 باملئة.

العدد  لي�شل  �شفاء،  حالة   2170 ت�شجيل  اإىل  املوجز  واأ�شار 

االإجمايل حلاالت ال�شفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 

1059217 حالة.

27041 فح�شاً، ليبلغ العدد االإجمايل  اإجراء  اإىل  اأ�شار  كما 

للفحو�شات التي اأجريت منذ بدء الوباء 14066057 فح�شاً.

لقاح  م��ن  االأوىل  ع��دد متلقي اجل��رع��ة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 

متلقي  عدد  و�شل  فيما  �شخ�شا،   4510290 اإىل  و�شل  كورونا 

اجلرعتني اإىل 4104451 �شخ�شا.

االنباط-العقبة

التطبيقية  البلقاء  جامعة  رئي�س  تفقد 

اال���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور اأح��م��د ف��خ��ري العجلوين  

وامل�شاغل  وامل��خ��ت��ربات  ال��درا���ش��ي��ة  ال��ق��اع��ات 

الهند�شية يف كلية العقبة اجلامعية بح�شور 

حيث  �شاهني  ح�شان  الدكتور  الكلية   عميد 

اطلع الدكتور العجلوين على كافة االأجهزة  

واملختربات   و القاعات الدرا�شية يف الكلية، 

وا�شتمع 

امل�شاغل  الكلية من  احتياجات  اأب��رز  اىل   

الهند�شية. 

العجلوين على مركز  الدكتور  كما اطلع 

ال��ذي  ال��ب��ح��ري  وال��ت��دري��ب  للتعليم  العقبة 

افتتحه ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين اب��ن 

اإىل  وا�شتمع  املا�شي  ال��ع��ام  املعظم  احل�شني 

املخت�شني حول جتهيزات  �شرح مف�شل من 

امل�����رك�����ز وخم�����ت�����ربات امل����ح����اك����اة امل���ت���ط���ورة 

والدورات التدريبية التي يعقدها املركز. 

يف  اجلامعة  اإدارة  ع��زم  العجلوين   واأك���د 

اإىل  املركز  امللكية يف حتويل  ال��روؤى  حتقيق 

العلوم  متميزا يف  اإقليميا  ومركزا  اأكادميية 

البحرية يف ال�شرق االأو�شط. 

وقال الدكتور العجلوين اأننا �شنعمل على 

حتويل املركز اإىل اأكادميية متميزة يف علوم 

الهند�شة البحرية وفتح تخ�ش�شات هند�شية 

يف العلوم البحرية تنفرد بها جامعة البلقاء 

لتكون  االإق��ل��ي��م  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  التطبيقية 

م�����ش��در ج����ذب ل��ل��ط��ل��ب��ة ال���ع���رب واالأج���ان���ب 

لاللتحاق بهذه الربامج. 

ك��م��ا اط��ل��ع ع��ل��ى، وخم���ت���ربات احل��ا���ش��وب 

ال���ل���غ���ات ، وخم���ت���رب جت��ه��ي��ز  ، وخم����ت����ربات 

واإع��داد الطعام ، وخمترب االإي��واء ، واملطبخ 

، وخمترب التمري�س ، والعيادة ،وخمتربات، 

،واملحاكيات   )Smart Room(وقاعة

البحرية، وقاعة اخلرائط و الفن البحري.

واأب������دى ال���دك���ت���ور ال��ع��ج��ل��وين  اإع��ج��اب��ه 

يف  والتقني  التكنولوجي  التطور  مب�شتوى 

الهيئة  واأع�شاء  الكلية  عميد  وح��ث  الكلية 

التدري�شية على طرح عدد من التخ�ش�شات 

يف  املحلي  ال�شوق  حاجة  تلبي  التي  التقنية 

حم��اف��ظ��ة ال��ع��ق��ب��ة خ��ا���ش��ة واق��ل��ي��م اجل��ن��وب 

عامة. كما التقى الدكتور العجلوين اأع�شاء 

الكلية  يف  واالإداري�����ة  التدري�شية  الهيئتني 

بح�شور عميد الكلية حيث ا�شتمع اىل اأبرز 

على  ومالحظاتهم  الوظيفية  احتياجاتهم 

عدد من التعليمات واالأنظمة يف اجلامعة. 

ت�شويب  نعمل على  اأننا  العجلوين  واأك��د 

ب��ع�����س االخ����ت����الالت يف ع����دد م���ن االن��ظ��م��ة 

�شري  حتكم  التي  والتعليمات  والت�شريعات 

العمل يف اجلامعة لتحقيق العدالة واالأمان 

الوظيفي للجميع، و�شيتم  ال�شري باإجراءات 

تعديل بع�س املواد يف نظام العاملني ونظام 

اأع�������ش���اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����ش��ي��ة اع���ت���ب���ارا من 

االأ�شبوع القادم.

االنباط – �شذا حتامله 

ع��ام �شركة مياه الريموك  ق��ال مدير     

منت�شر املوؤمني، اإن اكرب حتدي لل�شركة هو 

الطلب  زاد  ال��ذي  ال�شوري  اللجوء  م�شكلة 

ال�شيطرة  اأج��ل  من  انه  واأ�شاف  املياه.  على 

ال�شكان  ل��ع��دد  املائية  االح��ت��ي��اج��ات  وت��ام��ني 

ال���ب���ال���غ ع���دده���م ن��ح��و ث���الث���ة م���الي���ني يف 

ال�شركة  االأربعة و�شعت  ال�شمال  حمافظات 

خططا م�شتقبلية واجنزت م�شاريع �شاهمت 

وعززت التزويد املائي لها . 

اأن  “االأنباط”  ل  امل���وم���ن���ي  واأ������ش�����اف 

اك��ربامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي اجن��زت��ه��ا ���ش��رك��ة مياه 

الريموك هو م�شروع جر مياه وادي العرب 

جت��اه حمافظة اأرب��د اإىل خ��زان زب��دة الذي 

ادى دورا مهما يف حت�شني التزويد املائي يف 

حمافظات اربد وجر�س وعجلون.

 وبني ان فكرة امل�شروع تركز على تنقية 

خزان  اإىل  وجرها  عبداهلل  امللك  قناة  مياه 

زب���دة ع��رب اأرب����ع حم��ط��ات واع����ادة توزيعها 

وامل���زار  عبيد  بني  ول����واءي  اأرب���د  مدينة  يف 

ال�شمايل وحمافظتي جر�س وعجلون، الفتا 

م2  األ��ف   80 تبلغ  الت�شميمة  طاقته  ان  اىل 

ب�شبب  جزئيا  ت�شغيله  يتم  وحاليا   ، يوميا 

12 األف  اإذ ي�شخ  هبوط قناة امللك عبداهلل، 

م2 يوميا .

ال�����ش��رك��ة تطمح  اأن  اىل  امل��وم��ن��ي  وا���ش��ار 

بواقع  امل�شروع  ه��ذا  ت�شغيل  اإىل  بامل�شتقبل 

املائي  التزويد  لتح�شني  يوميا  م2  األ��ف   80

مبحافظات ال�شمال .

امل���������ش����اري����ع  �����ش����م����ن  م�������ن  اأن  واك������������د 

مياه  �شركة  بها  تقوم  التي  اال�شرتاتيجية 

الفاقد  ن�شبة  تخفي�س  ح��ال��ًي��ا،  ال��ريم��وك 

اخلطوط  ال�شتبدال  م�شروع  بتنفيذ  املائي 

الناقلة وال�شبكات داخل مدينة اربد وهو ما 

ي�شمى م�شروع  )A1(، وفكرة هذا امل�شروع 

هي ا�شتبدال اخلطوط الناقلة داخل املدينة 

اإىل  ال�شخ  م��ن  امل��ي��اه  ت��زوي��د  اأ�شلوب  وتغري 

امل�شروع  ب��ه��ذا  امل��ب��ا���ش��رة  و�شتتم  االن�����ش��ي��اب، 

ال��ع��ام احل���ايل لتح�شني ال��ت��زوي��د امل��ائ��ي يف 

مدينة اربد ولواء الرمثا وتخفي�س الفاقد 

املائي املوجود فيهما.

ا  اأي�شً ان هناك م�شاريع م�شتقبلية  وبني 

م��ن اخل��ط��وط  تت�شمن مت��دي��د جم��م��وع��ة 

ال��ن��اق��ل��ة داخ����ل م��دي��ن��ة ارب����د وم��ن��ه��ا اخل��ط 

ال��ن��اق��ل حل���ي اأب�����ان، ح��ي��ث مت مت��دي��د خط 

قطره 12 ان�شا لهذا احلي وم�شروع ا�شتبدال 

ال�شبكات يف مدينتي عجلون  جمموعة من 

وجر�س .

ا جمموعة  واأو�شح املومني اأن هناك اأي�شً

م��ن امل�����ش��اري��ع خل��دم��ة اأه����ايل م��دي��ن��ة اأرب���د 

وه���ي م�����ش��روع ال�����ش��رف ال�����ش��ح��ي يف غ��رب 

الذي  واملغري  وحكما  الو�شطية  ول��واء  ارب��د 

�شوف يح�شن من واقع املياه يف املناطق غري 

املخدومة ب�شكبات ال�شرف ال�شحي .

االمت�شا�شية  احل��ف��ر  ال��غ��اء  ان  واك����د    

�شيح�شن الواقع البيئي للمواطنني ويحمي 

اأن  اىل  م�شريا  التلوث،  من  املائية  امل�شادر 

حمطة  تنقية  بتو�شعة  حالًيا  تقوم  ال�شركة 

ف��وع��را ودوق�����رة ال���ش��ت��ق��ب��ال م��ي��اه ال�����ش��رف 

ال�����ش��ح��ي وحت�����ش��ني ن��وع��ي��ة امل��ي��اه اخل��ارج��ة 

املقيدة  الزراعات  لغايات  وا�شتغاللها  منها 

التي ت�شتخدم لري الرب�شيم .

االحد    16 / 1 /2022
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ام�س اجلمعه قراأت يف عدة كتب وتابعت ما ين�صر على مواقع اليكرتونيه او ما ي�صلني 

ال�صتاء فال تدفئة  االي��ام وخا�صة يف  ال��ه��ادىء يف كل  املا�صي  اب  فتذكرت  الوت�س  عرب 

مركزيه وال فري بلي�س  ويجتمع اجلميع حول )الكانون( )املوقده(بطيبه وال وت�س اب 

وال هواتف وال ازعاجات يعي�س اجلميع بهدوء وتعاون فال �صغط وال �صكري وال ارهاق 

وال �صغط اع�صاب  فايام املا�صي واحلنني هي التي يجب ان ت�صود فبلدنا امن وا�صتقرار 

ونعي�س  بع�صنا  مع  جنل�س  ال  فلماذا  ؟  اأ�صبحنا  وكيف  كنا  كيف  نن�صى   فلماذا  ومن��اء  

الذكريات ونعلم االبناء،

املناطق  ب��دون كهرباء يف معظم  ب��دوره كيف كنا  االإع��الم  واالحفاد والطالب ويقوم 

يف رئتي النهر  و ب��دون ط��رق  يف معظم االم��اك��ن وم��دار���س حم���دوده وجامعه واح��ده 

وم�صت�صفيات ومراكز �صحيه حمدوده   فعلينا واجب وان ننظر ونعلم ونعود  كما كانت 

كل ا�صرة يدا واحده وكلنا ا�صرة واحده  فيد اهلل مع اجلماعه ولننظر ما ح�صل يف دول 

واملخيمات والت�صريد والدمار  �صاهد على ذلك

 وعي�صها خارج وطنها وهروبها من احلروب وعي�صها يف الربد واحلر  ونقول  كما كنا 

حول موقدة الفحم)نوكل خبز وزيت وجبنه(ونبقى وما نرد على من ال يريدون اخلري 

لبقاء النعمه فينا ولدينا  )ويل برف�س النعمه بخ�صر(  فما اأجمل احلنني املا�صي وجنعل 

منه عربه ودر�س

الدكتور مصطفى عيروط

الحنين إلى الماضي

  الأحد    16  /  1  / 2022

االنباط- مادبا

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  ع���ام  اأم���ني  ت��ف��ق��د 

العجارمة  ن��واف  الدكتور  التعليمية  لل�صوؤون 

ام�������س ال�������ص���ب���ت، ع������ددا م����ن ق����اع����ات ام��ت��ح��ان 

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

والتعليم  الرتبية  ملديريتي  التابعة  التكميلي 

للواءي ق�صبة مادبا وناعور.

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

ال���ت���ف���ق���دي���ة ب����زي����ارة ل��ق�����ص��م االم���ت���ح���ان���ات يف 

م���دي���ري���ة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ل���ل���واء ق�����ص��ب��ة 

م����ادب����ا، ب��ح�����ص��ور م���دي���ر ال���رتب���ي���ة ال���دك���ت���ور 

ج��الل ال��رح��ام��ن��ة، اط��م��اأن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �صري 

باجلهود  م�صيدا  واالإداري��ة،  الفنية  االإج��راءات 

الكبرية التي تبذلها الكوادر الرتبوية القائمة 

ع��ل��ى االم��ت��ح��ان م��ن معلمني وروؤ����ص���اء ق��اع��ات 

وم���راق���ب���ني وم�����ص��ح��ح��ني وجل������ان اإ����ص���راف���ي���ة 

اإج����راءات عقد  وف��رق فنية ودوره���م يف اإجن���اح 

االمتحانات و�صبطها ب�صورة متميزة.

كما ت�صمنت اجلولة زيارة مركزي ت�صحيح 

اللغة  ملبحثي  العامة  الثانوية  امتحانات  اأوراق 

االأ�صا�صية  م��ادب��ا  م��در���ص��ة  يف  ال��ك��ائ��ن  العربية 

امل��خ��ت��ل��ط��ة، وال��ري��ا���ص��ي��ات ال��ك��ائ��ن يف م��در���ص��ة 

اطماأن  م��ادب��ا،  للتميز/  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 

الوزارة  اتخذتها  التي  خاللها على االجراءات 

وفق  الت�صحيح  مراكز  يف  العمل  �صري  ل�صمان 

ما هو خمطط له.

و�صملت اجلولة زيارة ملدر�صة االأمرية ب�صمة 

ال�صاملة للبنات، حيث اطماأن االأمني  الثانوية 

مبديا  قاعاتها،  يف  االمتحان  �صري  على  العام 

ملجرياته. ارتياحه 

التفقدية  ج��ول��ت��ه  ال��ع��ج��ارم��ة  ا���ص��ت��ه��ل  ك��م��ا 

يف ل����واء ن��اع��ور ب���زي���ارة ق�����ص��م االم��ت��ح��ان��ات يف 

امل���دي���ري���ة، ف��ي��م��ا ت��ف��ق��د ق���اع���ات االم���ت���ح���ان يف 

ال�صاملة  ال��ث��ان��وي��ة  ح�صبان  من�صية  مدر�صتي 

ال��ث��ان��وي��ة  ال�����ص��م��اق اجل��ن��وب��ي  واأم  امل��خ��ت��ل��ط��ة، 

ناعور  ل��ل��واء  الرتبية  مدير  بح�صور  للبنات، 

الرقبان. �صليمان 

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

ال����وزارة ل�صمان  بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  ل���الإج���راءات 

تقدمهم لالمتحان يف بيئة منا�صبة.

من  اإ�صرافية  وجلان  فرق  جالت  قد  وكانت 

فيها  يعقد  التي  املدار�س  ال��وزارة على خمتلف 

االمتحان.

العجارمة يتفقد قاعات تكميلية التوجيهي في مادبا وناعور

البسطات تنافس المحالت على الزبائن ومطالب بايجاد 
حل جذري لهذه المشكلة

توقيع مذكرة تفاهم بين معادن السعودية والبوتاس العربية

الثقافة تطلق برنامج حكاية مكان من ساحة العين بالسلط

االأنباط – نزار البطاينة

مناطق  خمتلف  يف  الب�صطات  اإنت�صار  ي���وؤرق 

العا�صمة التجار واأ�صحاب املحالت الن انت�صارها 

يوؤثر ب�صكل �صلبي على مبيعاتهم م�صادر رزقهم، 

ال��ب�����ص��ط��ات غري  ه����ذه  اأ����ص���ح���اب  واأن  ال���ص��ي��م��ا 

ملتزمني بدفع اأجور حمالت وما يرتتب عليها 

من ماء وكهرباء و�صرائب اأخرى.

اأ�صحاب  على  ال��ع��ق��وب��ات  بتغليظ  وط��ال��ب��وا   

عليهم  لتاأثريها  املرخ�صة،  غري  الب�صطات  هذه 

باالإ�صافة  املبيعات  يف  امل��ح��الت  يناف�صون  حيث 

م�صايقات  من  له  يتعر�صون  ما  اىل  باالإ�صافة 

عندما  الب�صطات  هذه  اأ�صحاب  مع  وم�صاجرات 

ينحدثون معهم ويطالبوهم باالبتعاد من امام 

عن اأبواب حمالهم . 

 وي��ط��ال��ب اأ���ص��ح��اب امل��ح��الت جت��اري��ة اأم��ان��ة 

امل�صكلة  لهذه  وج��ذري  �صريع  حل  بايجاد  عّمان 

القدمية اجلديدة.

وق����ال ���ص��اح��ب حم��ل خ�����ص��روات يف منطقة 

ال��ن��زه��ة ف�����ص��ل ع���دم ذك���ر اإ���ص��م��ه، »اأن اأ���ص��ح��اب 

يف  املتواجدين  اخل�����ص��روات  و)ب��ك��ب��ات(  ب�صطات 

حما�ص�صتنا  ب�صبب  رزق��ن��ا(  )يقطعون  املنطقة 

ال���زب���ائ���ن«، وب���ني اأن����ه ه��و وغ����ريه م��ن اأ���ص��ح��اب 

من  وم�����ص��اج��رات  مل�صايقات  يتعر�صون  امل��ح��ال  

اأ�صحاب هذه الب�صطات. 

�صوؤاله  عند  الب�صطات  اإح��دى  �صاحب  وق��ال 

اأننا  التجارية،  املحالت  بني  ت��واج��ده  �صبب  عن 

اأماكن  الب�صطات يف  اأن نقوم بو�صع  ن�صتطيع  ال 

ب��ع��ي��دة ع��ن االأ����ص���واق، الأن��ن��ا ل��ن جن��د زب��ائ��ن يف 

مناطق اأخرى.

ال��ع��دي��د من  ان��ه �صهد  امل��واط��ن ح�صن  وق���ال 

امل�������ص���ادات ال��ك��الم��ي��ة ب���ني اأ����ص���ح���اب امل���ح���الت و 

ال��ب�����ص��ط��ات  الن اأ����ص���ح���اب امل���ح���ال ب��ط��ال��ب��وه��م 

االإبتعاد عن اأبواب حمالهم، م�صريا اىل �صرورة 

اإي��ج��اد االأم��ان��ة ال��ب��دائ��ل واحل��ل��ول التي تنا�صب 

جميع االأطراف لعدم قطع رزق اأحد.

ت��وؤذي  الب�صطات  اأن  ع��م��ار...  امل��واط��ن  وق���ال 

االأمانة  وعلى  التجارية،  واملحال  والطرق  امل��ارة 

اأ�صحاب  اأرزاق  ب���دون قطع  ذك��ي��ة  ح��ل��ول  اإي��ج��اد 

دون  ج���ذوره  م��ن  املو�صوع  ه��ذا  وح��ل  الب�صطات 

خ�صائر.

اأي�صا ف�صل  اآخر  وقال �صاحب حمل جتاري 

ع���دم ذك���ر اإ���ص��م��ه، اأن���ه ه��و وك���ل اأ���ص��ح��اب امل��ح��ال 

اإنخفا�س  يف  ي�صهمون  الب�صطات  اأ���ص��ح��اب  اأن 

بالبيع  لقيامهم  اأرب��اح��ه��م  وب��ال��ت��ايل  مبيعاتهم 

اأي  لعدم وج��ود  املحالت  اأ�صعار  تقل عن  با�صعار 

اإلتزامات مالية جتاههم. 

وب����ني امل���واط���ن را�����ص����د... وه����و اأح�����د ���ص��ك��ان 

ت�صيق  الب�صطات  هذه  اأن  الن�صر،  جبل  منطقة 

الطريق اأمام املارة �صواء كانوا م�صاة اأو �صيارات، 

ال���رق���اب���ة من  ل��ق��ل��ة  ي��ح��دث  اأن ه����ذا  الف��ت��ا اىل 

االأمانة على الب�صطات، و�صعف االإجراءات التي 

تتخذ بحقهم.

اأمانة  باإ�صم  االع��الم��ي  الناطق  ق��ال  ب���دوره، 

عّمان الكربى نا�صر الرحامنة، اأن االأمانه تقوم 

بالتن�صيق مع احلكام االإداريني واملراكز االأمنيه 

اخلا�صة  ال�صكاوي  مبتابعة  ك��اف��ه،  مناطقها  يف 

ب�صرورة  يتعلق  م��ا  خا�صة  الب�صطات  باإنت�صار 

العامة  ال�����ص��وارع  على  التعدي  ب��ع��دم  اإل��ت��زام��ه��م 

وامل�صاة،  ال�صري  حركة  ٠اإعاقة  وع��دم  واالأر�صفة 

اأ���ص��واق   اإي��ج��اد  االأم��ان��ه عملت على  اأن  واأ���ص��اف 

ملراجعتها  اأ�صحابها  وتدعو  للب�صطات  جمانية 

والتقدمي لها.

االنباط-عمان

وق��ع��ت ���ص��رك��ة ال��ت��ع��دي��ن ال��ع��رب��ي��ة ال�����ص��ع��ودي��ة 

العربية مذكرة تفاهم  البوتا�س  )معادن( و�صركة 

املنتجات  يف  امل�صرتك  التعاون  �صبل  ببحث  ُتعنى 

واالأ�صمدة املتخ�ص�صة يف اململكة العربية ال�صعودية 

العاملية  اخل��ربات  من  اال�صتفادة  كذلك  واالأردن، 

كرواد ل�صناعات الفو�صفات والبوتا�س يف املنطقة.

ووق���ع م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��ع��ادن 

ل��ل��ف��و���ص��ف��ات امل��ه��ن��د���س ح�����ص��ن ال��ع��ل��ي، وال��رئ��ي�����س 

ال��دك��ت��ور  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��وت��ا���س  ل�صركة  التنفيذي 

معن الن�صور، بح�صور رئي�س جمل�س اإدارة �صركة 

هديب  اأب���و  ���ص��ح��ادة  املهند�س  العربية  ال��ب��وت��ا���س 

وذل��ك  ال�صركتني،  املعنيني يف  امل���دراء  م��ن  وع��دد 

خالل موؤمتر م�صتقبل التعدين يف الريا�س يوم 

اخلمي�س 13 كانون الثاين 2022.

تتما�صى  التفاهم  م��ذك��رة  »اإن  ال��ع��ل��ي:  وق���ال 

عن  للبحث  ومبادراتها  معادن  ا�صرتاتيجية  مع 

النمو  املواد اخلام خلطط  ال�صوق وتاأمني  فر�س 

امل�صتقبلية«.

�صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأك���د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 

اأن  اأبو هديب  �صحادة  املهند�س  العربية  البوتا�س 

توجهات  م��ع  ي��اأت��ي متا�صيا  امل��ذك��رة  ه��ذه  »توقيع 

العالقات  تقوية  يف  الها�صمية  االأردن��ي��ة  اململكة 

مع  وال��ت��ع��دي��ن  ال�صناعة  جم��ال  يف  االقت�صادية 

ال�صقيقة اململكة العربية ال�صعودية.«

ب�������دوره، ق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ص��رك��ة 

»هي  ه��ذه،  التفاهم  مذكرة  اأن  العربية  البوتا�س 

ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��الق��ة  ب��ن��اء  االأوىل يف  اخل���ط���وة 

احلالية  ال�صركتني  م�صالح  تخدم  امل��دى  طويلة 

وامل�صتقبلية.«

قد  ال�صعودية«  »معادن  اأن  بالذكر،  واجلدير 

-يف  واملحلية  العاملية  ب�صراكاتها  اليوم  اأ�صبحت 

الرائدة لتطوير  الوطنية  ال�صركة  زمن قيا�صي- 

لل�صناعات  الثالثة  وال��رك��ي��زة  التعدين،  �صناعة 

الوطنية، واأكرب �صركة تعدين متعددة املنتجات يف 

منطقة ال�صرق االأو�صط، وواحدة من اأكرب خم�س 

ع�صرة �صركة تعدين يف العامل. كما ت�صهم معادن 

يف تعزيز مكانة اململكة العربية ال�صعودية لتكون 

���ص��م��ن اأك����رب 3 م��ن��ت��ج��ني وم�����ص��ّدري��ن الأ���ص��م��دة 

الفو�صفات يف العامل.

ل��ل��م��ع��اجل��ة  17 م�����ص��ن��ع��اً  ومت���ت���ل���ك م����ع����ادن 

ثمانية  واإدارة  ت�صغيل  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والت�صنيع، 

مناجم يف اأنحاء اململكة ملختلف جماالت التعدين، 

وم�صاريعها  التنموية  خططها  معادن  وتوا�صل 

للفو�صفات  م�صاريع  ع��دة  تقود  حيث  التو�صعية، 

على  ا�صتحواذها  خ��الل  من  وخارجها  اململكة  يف 

���ص��رك��ة م��ري��دي��ان ل��ت��وزي��ع االأ����ص���م���دة يف ال�����ص��وق 

اململكة  اإ�صهام  لتعزيز  خططها  �صمن  االفريقي، 

ال��ع��امل��ي،  ال��غ��ذائ��ي  االأم����ن  ا���ص��ت��ق��رار منظومة  يف 

الذهب  ا�صتك�صاف  واأع��م��ال  م�صاريع  ج��ان��ب  اإىل 

واالأملنيوم التي ت�صاعد يف تر�صيخ مكانة معادن يف 

ريادة �صناعة التعدين باململكة.

اأم���ا ���ص��رك��ة ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة ف��ه��ي ال�صركة 

ال��ع��رب��ي��ة ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ت��ن��ت��ج م����ادة ال��ب��وت��ا���س 

ال�صعيد  على  ال�صابعة  ال�صركة  لت�صبح  وارت��ق��ت 

العاملي.

االنباط-ال�سلط

ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة ال������رتاث ال��ت��اب��ع��ة ل�����وزارة 

البلقاء،  ثقافة  وبالتعاون مع مديرية  الثقافة، 

و�صمن برنامج )حكاية مكان(، زيارة للمناطق 

ال�صياحية والرتاثية يف حمافظة البلقاء، لعدد 

من مدراء الدوائر احلكومية واملثقفني والُكتاب 

واالإعالميني والفنانني واملهتمني بالرتاث.

وبني مدير مديرية الرتاث بوزارة الثقافة 

املخرج فرا�س امل�صري يف ت�صريحات للم�صاركني 

�صمن  ه��و  مكان  حكاية  وم�����ص��روع  برنامج  »اأن 

امل�صاريع على خطة الوزارة، و�صيكون �صمن 12 

م�صارا ثقافيا و تراثيا و�صياحيا.

وا����ص���اف »اأن امل�����ص��ار ان��ط��ل��ق ال��ع��ام ال��ف��ائ��ت 

امل�صروع  لهذا  ا�صتكمااًل   2022 ع��ام  و�صيكون 

الطفيلة  اىل  انطلقنا  وثم  ماأدبا  يف  بداأنا  وقد 

حمافظة  يف  ال��ث��ق��ايف  م�����ص��ارن��ا  �صيكون  وال��ي��وم 

�صيكون  املقبل  اال�صبوع  اأن  اإىل  م�صريا  البلقاء، 

باالأغوار ال�صمالية.

م��وق��ع  األ�����ف   395 م���ن  اأك�����ر  اإىل  وا�����ص����ار 

�صياحي يف االأردن، ونحاول تغطية جزء ب�صيط 

من هذه االأماكن وت�صليط ال�صوء عليها لتكون 

حمجا ثقافيا و�صياحيا و فنيا، مبينا ان امل�صروع 

املجتمعات  تنمية  اأه��م��ي��ة  على  ال�����ص��وء  ي�صلط 

املحلية.

م����ن ج���ه���ت���ه، ق�����ال م���دي���ر ث���ق���اف���ة ال��ب��ل��ق��اء 

البلقاء  حمافظة  اإن  الغو�صة  معت�صم  الدكتور 

�صوارعها  يف  املتمثلة  ال�صياحية  بامل�صارات  غنية 

لتكون  �صاهمت  التي  االثرية  وبيوتها  القدمية 

مدينة ال�صلط على قائمة الرتاث وما متثله من 

ر�صالة حمبة  كانت  االآخ��ر حيث  تعاي�س وقبول 

و�صالم للعامل عربت عن اعلى مراتب االخالق 

با�صتقبالها زوار من داخل وخارج اململكة.

التاريخي  ال�صلط  متحف  ال��زي��ارة  و�صملت 

اخل�صر  وكني�صة  ال��ث��ان��وي��ة  ال�صلط  وم��در���ص��ة 

ومقام البني �صعيب وموقع عماد ال�صيد امل�صيح.

االنباط-العقبة 

ن��ظ��م��ت ���ص��رك��ة واح�����ة اأي���ل���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر 

ور�صة  االأردن  نهر  موؤ�ص�صة  م��ع  بالتعاون 

ت��دري��ب��ي��ة ع��ن ك��ت��اب��ة م��ق��رتح��ات امل�����ص��اري��ع 

ال�صغرية  للجمعيات  التمويل  وا�صتقطاب 

واملتو�صطة من موؤ�ص�صات املجتمع املدين.

 16 ب��ه��ا  ���ص��ارك  ال��ت��ي  ال��ور���ص��ة  وتعك�س 

ج��م��ع��ي��ة م���ن خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق حم��اف��ظ��ة 

ال��ع��ق��ب��ة ال���ت���زام » اأي���ل���ة« ب��دع��م وم�����ص��ان��دة 

امل��وؤ���ص�����ص��ات ال��وط��ن��ي��ة غ��ري ال��رب��ح��ي��ة التي 

تهدف اإىل متكني خمتلف الفئات املجتمعية 

من خالل توفري م�صاريع وبرامج تدريبية 

لتحقيق  ج���دي���دة  ع��م��ل  ف���ر����س  وت����اأم����ني 

التنمية امل�صتدامة يف هذه املجتمعات.

واأكد املدير التنفيذي لل�صركة املهند�س 

والتعاون مع  ال�صراكة  اأهمية  دودي��ن  �صهل 

املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  لتمكني  امل��وؤ���ص�����ص��ة 

امل��ح��ل��ي ودع�����م اجل���ه���ود يف جم����ال ت��ع��زي��ز 

اململكة  يف  واالقت�صادي  االجتماعي  االأم��ن 

التنمية  حت��ق��ي��ق  يف  امل�����ص��اه��م��ة  وب���ال���ت���ايل 

امل�صتدامة، م�صيدا بجهود املوؤ�ص�صة يف تنمية 

ق�����درات االأردن����ي����ني االق��ت�����ص��ادي��ة وت��ذل��ي��ل 

و�صواًل  منها  واحل��د  االجتماعية  العقبات 

اإىل حتقيق الرفاه االقت�صادي واالجتماعي 

يف الوطن.

م���ن ج��ان��ب��ه، اأ����ص���اد م��دي��ر م��رك��ز امللكة 

نهر  -م��وؤ���ص�����ص��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات  لتمكني  ران��ي��ا 

بالدعم  غنيمات  اأح��م��د  العقبة  يف  االردن 

الذي قدمته �صركة واحة الذي متثل برفد 

لوج�صتياً  ال���الزم���ة  ب��االإم��ك��ان��ات  ال��ق��ط��اع 

وف��ن��ي��اً وامل�����ص��ارك��ة ال��دائ��م��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات 

وبرامج التوعية واأن�صطة تعزيز املمار�صات 

املجتمعية.

االنباط-برتا

ارتفعت �صادرات غرفة �صناعة عمان العام 

2021 اىل م�صتويات عالية، مقارنة  املا�صي 

ب��زي��ادة  2019، م��دف��وع��ة  مب���ا ح��ق��ق��ت��ه ع���ام 

�صادرات 8 قطاعات فرعية.

ال�����ص��ن��اع��ة  ان  االأرق�������ام اىل  وت���وؤ����ص���ر ه����ذه 

االردنية، قادرة على جتاوز ال�صعوبات وتعزيز 

تواجدها باأ�صواق عاملية مهمة م�صتندة بذلك 

على جودتها وتناف�صيتها العالية.

وزادت �صادرات الغرفة خالل العام املا�صي 

مليار  462ر5  اىل  لت�صل  باملئة،  بن�صبة 17 

ع��ام  دي���ن���ار  م��ل��ي��ار  655ر4  م��ق��اب��ل  دي����ن����ار، 

.2019
عليها  ح�صلت  اح�صائية،  ملعطيات  ووف��ق��ا 

ال��والي��ات  وك��ال��ة االن��ب��اء االردن��ي��ة، ا�صتحوذت 

امل���ت���ح���دة االم���ريك���ي���ة وال���ه���ن���د وال�����ص��ع��ودي��ة 

العام  الغرفة  ���ص��ادرات  غالبية  وال��ع��راق، على 

مليار  111ر3  قيمته  م��ا  م�صجلة  امل��ا���ص��ي، 

دينار.

ال���والي���ات  اىل  ال���غ���رف���ة  �����ص����ادرات  وزادت 

 91 بن�صبة  املا�صي  العام  االمريكية  املتحدة 

ب��امل��ئ��ة ل��ت�����ص��ب��ح يف م��ق��دم��ة ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 

�صناعة  ل�صادرات  ا�صتقباال  االكر  واالجنبية 

عمان، م�صجلة ما قيمته 049ر1 مليار دينار 

.2019 عام  دينار  مليون  مقابل 548 

ارت��ف��ع��ت  االح�����ص��ائ��ي��ة،  للمعطيات  ووف��ق��ا 

����ص���ادرات ال��غ��رف��ة اىل ال��ه��ن��د ال���ع���ام امل��ا���ص��ي 

نحو 922  لتبلغ  باملئة   31 بن�صبة   ،2021
عام  دينار  705 ماليني  دينار مقابل  مليون 

.2019
عمان  �صناعة  غرفة  �صادرات  ارتفعت  كما 

 2 بن�صبة  العراقية  ال�صوق  اىل  املا�صي  العام 

مقابل  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   559 م�صجلة  ب��امل��ئ��ة، 

مليون دينار يف عام 2019.  548
يف املقابل، انخف�صت �صادرات �صناعة عمان 

باملئة،   3 بن�صبة  املا�صي  العام  ال�صعودية  اىل 

مقابل  دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   581 اىل  م��رتاج��ع��ة 

.2019 عام  دينار  مليون   596

واأ�����ص����ارت امل��ع��ط��ي��ات االح�����ص��ائ��ي��ة اىل ارت��ف��اع 

����ص���ادرات ال��غ��رف��ة خ���الل نف�س ال��ع��ام اىل اجل���ارة 

 95 ن��ح��و  اىل  لت�صل  ب��امل��ئ��ة،   36 بن�صبة  ���ص��وري��ا 

مليون دينار، مقابل 69 مليون دينار عام 2019.

وارت��ف��ع��ت ����ص���ادرات غ��رف��ة ���ص��ن��اع��ة عمان 

خالل نف�س العام للعديد من الدول العربية 

واالج���ن���ب���ي���ة اب�����رزه�����ا، ان���دون���ي�������ص���ي���ا وم�����ص��ر 

والربازيل واجلزائر وتركيا وال�صودان واليمن 

وماليزيا وا�صبانيا، ا�صافة لدول اأخرى كثرية.

ف��ي��م��ا ان��خ��ف�����ص��ت ����ص���ادرات ال��غ��رف��ة ال��ع��ام 

فل�صطني  منها:  ال���دول  م��ن  للعديد  امل��ا���ص��ي 

ودول����ة االم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وال�����ص��ني 

والبحرين  وايطاليا  ولبنان  والكويت  وقطر 

وتون�س، وبلدان اأخرى متعددة.

وت���وزع���ت ����ص���ادرات ال��غ��رف��ة ال��ع��ام املا�صي 

التعدينية  ال�صناعات  قطاعات  على   ،2021
ال��ك��ي��م��اوي��ة  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ار  452ر1  ب��ق��ي��م��ة 

م��ل��ي��ار  070ر1  ال��ت��ج��م��ي��ل  وم�����ص��ت��ح�����ص��رات 

دي����ن����ار، ال��ت��م��وي��ن��ي��ة وال���غ���ذائ���ي���ة وال���زراع���ي���ة 

657 مليون  وال��روة احليوانية بقيمة نحو 

دينار.

وب���ل���غ���ت ������ص�����ادرات ق���ط���اع���ات ال�����ص��ن��اع��ات 

الهند�صية والكهربائية وتكنولوجيا املعلومات 

وال��ع��الج��ي��ة وال���ل���وازم  دي���ن���ار،  م��ل��ي��ون   653
واجللدية  دينار،  ماليني   603 نحو  الطبية 

واملحيكات ما قيمته نحو 452 مليون دينار.

ب��اق��ي �����ص����ادرات غ��رف��ة �صناعة  وت���وزع���ت 

ع���م���ان خ�����الل ن��ف�����س ال����ع����ام ع���ل���ى ق��ط��اع��ات 

والكرتون  والورق  والتغليف  التعبئة  �صناعات 

مليون   219 نحو  بقيمة  املكتبية  وال���ل���وازم 

مليون   195 واملطاطية  البال�صتيكية  دينار، 

واخريا  دينار،  مليون   141 االن�صائية  دينار، 

 19 ال�صناعات اخل�صبية واالثاث بقيمة نحو 

مليون دينار.

يذكر ان غرفة �صناعة عمان، التي تاأ�ص�صت 

 8600 بع�صويتها  اليوم  ت�صم   1962 ع��ام 

عامل  األ���ف   159 وت�صغل  �صناعية،  م��ن�����ص��اأة 

وعاملة وبراأ�صمال ي�صل لنحو خم�صة مليارات 

دينار.

ورشة تدريبية عن كتابة مقترحات 
المشاريع للجمعيات بالعقبة

17 % ارتفاع صادرات صناعة عمان 
العام الماضي
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لة لدميقر�طية ر�أ�س   من �مل�ؤكد �أن �لدميقر�طية �حلقيقية و�ل�صعبية ال تنتمي ب�أي �صِ

�ملُع�مل بكل جتلي�ته وخمتلف �ص�ره وتف�صري�ته  �مل�ل  �مل�يل �الحتك�ري، وال لر�أ�س  �مل�ل 

ومز�عم �أ�صح�به، فه� يعمل على �إخ�ص�ع �ل�صعب ل�صلطة “�لبزن�س” وم�ص�حله �ل�صيقة 

عي �حلري�ت َمظهر�ً، �إال �أنه� يف �ل��قع وح�ٌس  يف �لدميقر�طية �لغربية �ملزع�مة �لتي تدَّ

ك��صر ُيجِه�س �لدميقر�طية يف تطبيق�ته �لي�مية ل�ص�لح “�لنق�د” وم�ص�لح ثر�ء �أْزالم 

�لذهب �لرنَّ�ن.

ت �نتب�هي مق�لة �ل�صيد لي�و ليت�صي�نغ، �صفري جمه�رية �ل�صني   ويف هذ� �الإط�ر، �َصدَّ

�ل�صعبية لدى جمه�رية ِم�صر �لعربية �ل�صقيقة، �لذي يتن�ول م�ص�ألة ه�نغ ك�نغ �لل�صيقة 

�ل�صني،   - �الأم  �الأر���س  مع  �صي��صي�ً  �ل���صع، و�ملتم�ثلة  �ل�صيني �جلن�بي  ب�لَب  جغر�في�ً 

فقد ك�نت هذه �ملنطقة �لتي �ُصِلَخت ُعنَ�ة عن بقية �ل�طن، “�البن �ل�ص�ل” �لذي َع�َد بعد 

عق�د عديدة �إىل ح�صن و�لده، بعدم� تخلَّ�س من ِحر�ب �الأجنبي، ليطلب من �الأق�رب 

فح و�ملَحبَّة و�مل�ؤ�َزَرة. و�الأهل وَقْ�ُم �ل�صالمة و�لِعرق �ل�صَّ

 �الن��ت��خ���ب���ت �ل��ت��ي ج���َرت م���ؤخ��ر�ً يف ه���ن��غ ك���ن��غ �صمن �مل��ب��د�أ �لعريق “دولة و�ح��دة 

ر �صم�نة �أ�ص��صية للتنمية  ونظ�م�ن” �لذي �صبق وطرحُه �حلزب �ل�صي�عي �ل�صيني، ي�فِّ

�لدميقر�طية ملنطقة ه�نغ ك�نغ �الإد�رية �خل��صة، �إىل ذلك ُيف�صي �لتط�ر �لدميقر�طي 

�ل��ذي له  �ل�صيني  �ل�صي�عي  �آم��ن وحقيقي، يف حم�ية �حل��زب  �إىل م�صتقبل  له�نغ ك�نغ 

�أول�ية طرح و�عتم�د �صع�ر وق�صية “دولة و�حدة ونظ�م�ن«.

 يق�ل �ل�صفري، ب�أنه يف ت�ريخ �ل�١٩ من �صبتمب ٢٠٢١، �نتهت بنج�ح �أعم�ل �لت�ص�يت 

�أكرث  �ل�ص�بع ملنطقة ه�نغ ك�نغ �الإد�ري��ة �خل��صة. �ص�رك  �لت�صريعي  النتخ�ب�ت �ملجل�س 

من ١٣ ملي�ن ن�خب يف ه�نغ ك�نغ يف �الإدالء ب�أ�ص��تهم الختي�ر ٩٠ مر�صح�ً من بني ١٥٣ 

�الأمن  ق�ن�ن  تطبيق  بنج�ح يف ظل  جريت 
ُ
�أ رئي�صية  �نتخ�ب�ت  �أول  تلك  ُتعد  �إذ  �صخ�ص�ً، 

ملبد�أ  �لك�مل  للتنفيذ  حيَّة  �َر�صة  ُمَ �أنه�  كم�  ن”،  “�ملَُح�صَّ �النتخ�بي  و�لنظ�م  �لق�مي 

“�ل�طني�ن َيحكم�ن ه�نغ ك�نغ”، كم� �أنه� ذ�ت �أهمية كبرية لتنمية �القت�ص�د، وحت�صني 
�ملدى  بعيدة  �أهمية  وذ�ت  ك�نغ،  ه�نغ  و��صتقر�ر  �زده���ر  على  و�حِلف�ظ  �ل�صعب،  معي�صة 

لتنمية وتعظيم مفه�م �لدميقر�طية �حلق مب� يتم��صى مع و�قع وظروف ه�نغ ك�نغ، 

وت�صكيل �لنمط �جلديد للُحكم �لر�صيد يف ه�نغ ك�نغ. 

�أح��دث م�ر�صة ن�جحة له�نغ ك�نغ يف  �أي�ص�ً  ُتعُد  �النتخ�ب�ت  تلك  �أن  �ل�صفري  َي��رى   

�جل���دة  ع�لية  دميقر�طية  وتط�ير  ك�نغ”،  ه�نغ  يحكم�ن  “�ل�طني�ن  م��ب��د�أ  تنفيذ 

�اًل للقي�د�ت �لن�جحة، وتعزيز �حُلكم �لر�صيد يف ه�نغ ك�نغ. يف ٢٠ دي�صمب،  و�ختي�ر�ً فعَّ

�أ�صدر مكتب �الإعالم مبجل�س �لدولة �ل�صيني كت�ب�ً �أبي�س بعن��ن “ه�نغ ك�نغ.. �لتقدم 

�لدميقر�طي يف �إط�ر دولة و�حدة ونظ�مني«.

�ل�صيني  �ل�طن  �إط���ر  يف  عملي�ً  “�ندجمت  قد  ك�نغ  ه�نغ  �أن  للعي�ن  �ل���صح  من   

�لكبري” كم� ي��صح �ل�صفري �لذي يك�صف لن� عن مت�هي �لنظ�م �النتخ�بي �جلديد �لذي 

مبد�أ  مب�جب  �إن��ه  حيث  ك�نغ،  ه�نغ  يف  �لِفعلي  �ل��صع  مع  و�لت�ص�وق،  ب���جل���دة  يتمتع 

�لتي  �ل�طنية  �لعن��صر  من  كبري  “عدد  برز  ك�نغ«،  ه�نغ  يحكم�ن  �لذين  »�ل�طني�ن 

حتب ه�نغ ك�نغ”، وتتمتع ب�لقدرة و�لنز�هة �ل�صي��صية”، م� �أف�صى �إىل �نتخ�ب �أع�ص�ء 

�ملجل�س �لت�صريعي �لب�لغ عددهم ٩٠ ع�ص��ً، ينتم�ن �إىل خمتلف فئ�ت �ملجتمع، ومن بني 

ن لديهم خبة ثرية يف �لبمل�ن، وغريهم  �إع�دة �نتخ�بهم ِمَ ه�ؤالء �الأع�ص�ء من متت 

“ذوي �خلبة” �لذين  �ل�صي��صيني  �إىل  �إ�ص�فة  �لعمل ك�أع�ص�ء فيه،  ن مل ي�صبق لهم  ِمَ

�ص�رك�� يف تلك �النتخ�ب�ت. 

َرَبَطَه� بحقبة جديدة من �لدميقر�طية �ل��قعية،   ع�دة ه�نغ ك�نغ للب �لرئي�صي، 

على يد ق�ى  �ص�بق�ً  لل�صني، كم� جرى  �ملن�ِه�صة  �لف��صى  يف م��جهة ت�صدير عملي�ت 

خ�رجية تعمل الإع�دة �لهيمنة على �ملنطقة ب�صع�ر�ت ور�ي�ت دميقر�طية، وهي يف �ل��قع 

مع�دية للدميقر�طية وتطبيق�ته�، �إال �أن ذ�ك �لهدف �ملكت�م مل يتحقق، وُقبت �لف��صى، 

لتحل حمله� �لتنمية �لدميقر�طية يف ه�نغ ك�نغ.

 لقد متكنت ه�نغ ك�نغ من �لدخ�ل يف �إط�ر �لقيم �مل�صرتكة ملجتمع �مل�صري �مل�صرتك 

للب�صرية، بعيد�ً عن نهج تق�صيم �ملَعم�رة �أيدي�ل�جي�ً، م� �أر�صى نظرة ومنه�ج�ً ُم�صتقيم�ً 

للفكرة �لدميقر�طية �لتي ترن� �إليه� �صع�ب كل �لبلد�ن، و�لقي�دة �ل�صينية؛ �لتي يق�ده� 

�لرئي�س �صي جني بينغ؛ وه�نغ ك�نغ تتمتع�ن ب�لثقة و�حِلكمة و�لقدرة على بن�ء وتط�ير 

�لدميقر�طية �لتي تتن��صب و�لظروف �خل��صة يف �لب �ل�صيني �ل���صع.

وُحلف�ء  �أ�صدق�ء  �لعرب  و�لكّت�ب  و�الإعالميني  لل�صحفيني  �ل��دويل  �الحت���د  *رئي�س 

�ل�صني.

األكاديمي مروان سوداح

»الطريق الديمقراطي 
لهونغ كونغ« 

»البيئة« تطلق مشروع التحريج الوطني لزراعة ١٠ ماليين شجرة

الحنيفات: ال استخدام لمياه الشرب في زراعة االشجار الحرجية

االقتصاد الرقمي: 478٠ مستفيدا من مبادرة حافز ومشروع الشباب والتكنولوجيا العام الماضي

الوطني لحقوق اإلنسان يدعو إلى تطبيق أمر الدفاع 35 مع مراعاة الحاجات الضرورية للمواطنين

مستشفى السلط : إجراء نحو ١5٠ 
عملية قسطرة قلبية شهريا

االنباط - �صايل ال�صبيحات

�لتحريج  م�صروع  �مل��صي  �لع�م  �لبيئة خالل  وز�رة  �طلقت 

لزر�عة   ، �لزر�عة  و  وز�رة  �ملي�ه  وز�رت��ي  ب�لتع�ون مع  �ل�طني 

مب�ص�ركة  ق���دم��ة  �صنة   ١٥ خ��الل  حرجية  �صجرة  ماليني   ١٠

�جل��ه���ت �مل��ع��ن��ي��ة م��ن �ل��ق��ط���ع��ني �ل��ع���م و�خل��������س ومنظم�ت 

�ملجتمع �ملدين.

�العالمي  �لن�طق  �و�صح  �ملن�خي  ب�ل�صعيد  يتعلق  وفيم� 

من  يعتب  �مل��ص�ع  ه��ذ�  �أن  عبيد�ت  �حمد  �لدكت�ر  ل��ل���ز�رة 

�الول�ي�ت �ملهمة لالردن حيث �ص�رك يف قبة �ملن�خ يف غال�صيك� 

�الجن���ز�ت  تعتبمن  �مل�ص�ركة  ه��ذه  �ن  ،م���ؤك��د�  �مل��صي  �ل��ع���م 

�لق�ية على �ل�صعيدين �ملحلي و�لع�ملي. 

جلنة  ت�صكيل  مت  �أن��ه  عبيد�ت  ق���ل  �ل�طني  �ل�صعيد  وعلى 

مع  ب�ل�صر�كة  �لبيئة  وز�رة  مظلته�  �ملن�خي  للتغري  وطنية 

جميع �جله�ت �ملعنية ملت�بعة �خر تط�ر�ت �لتغري �ملن�خي.

تز�منت مع  �لتي  �مل��صي  للع�م  �له��ء  ن�عية  وعلى �صعيد 

ج�ئحة ك�رون� عملت �ل�ز�رة على مت�بعة ن�عية �له��ء و�ملي�ه 

من خالل �ملحط�ت �ملنت�صرة يف �غلب من�طق �ململكة ب�لت�ص�رك 

�مللكية  �لعلمية  �ملي�ه و�جلمعية  وز�رة  ر�صمية منه�  مع جه�ت 

�صي�رة  طريق  ع��ن  �ل��ه����ء  ن�عية  بقي��س  �ل����ز�رة  تق�م  حيث 

متنقلة متج�لة.

�ل�������ز�رة على  ب���ل��رق���ب��ة و�ل��ت��ف��ت��ي�����س ع��م��ل��ت  وف��ي��م��� يتعلق 

�مل��ن�����ص���آت ك���ف��ة ، م��ن خ��الل  م��ت���ب��ع��ة ع��م��ل��ي���ت �لتفتي�س ع��ل��ى 

له� مردود  ك�ن  و�لتي  �لتج�وز�ت  للحد من  تفتي�صية  ج�الت 

�صلبي على �مل��طن ، كم� ��صدرت �ل���ز�رة ق�ن�ن �د�ري الد�رة 

و�إ�صد�ر  �لتدوير  عملي�ت  مع  �لتع�مل  كيفية  ح�ل  �لنف�ي�ت 

للنظ�فة  وطنية  حملة  �ط��الق  مت  حيث  للمخ�لفني  عق�ب�ت 

ب�اللق�ء  تتعلق  و�ل��ت��ي  �لنف�ي�ت  الد�رة  بن�د  لتفعيل  �لع�مة 

و�لغ�ب�ت  و�ملنتزه�ت  و�لطرق�ت  �لع�مة  ب�ملن�طق  �لع�ص��ئي 

و�لتي تعد من �مل�ص�كل �لتي تع�ين منه� �ل�ز�رة ب�ال�ص�فة �ىل 

نف�ي�ت �النق�ذ .

�صهر  8٠٠٠ خم�لفة من  ح��ررت  �ل����ز�رة  �أن  وق���ل عبيد�ت 

مت�ز �مل��صي ولغ�ية �الن ونظر� الرتف�ع عدد �ملخ�لف�ت عملت 

١6 ل�صنة  �ل���ز�رة على تطبيق بن�د ق�ن�ن �د�رة �لنف�ي�ت رقم 

٢٠٢٠ ،  كم� تع�ملت �ل�ز�رة مع �لنف�ي�ت �لطبية �لن�جتة عن 

و�لبحر  عم�ن  ف��ن���دق  عند  �مل���ج���دة  �ل�صحي  �حلجر  �م���ك��ن 

ب�لتع�مل  �ل�صحة  ل����ز�رة  �ل�صالحي�ت  نقل  مت  حيث   ، �مليت 

و�د�رة �لنف�ي�ت �لطبية وبقي دور وز�رة �لبيئة �لرق�بي خ��صة 

حتت  خ��صة  �صرك�ت  تديره�  �حل�رق�ت  خالل  من  حرقه�  يف 

��صر�ف ومر�قبة �ل�ز�رة .

��صرت�تيجية  �ط��الق  على  �ل���ز�رة عملت  �ن  وبني عبيد�ت 

وطنية لتطبيق �القت�ص�د �الخ�صر ، و�لذي يعد مفه�م� بيئي� 

يتعلق مبتطلب�ت �ل�صالمة �لبيئية ب�أي م�صروع يق�م .

�ب��به  لل�ز�رة  �لت�بع  �لبيئة  �ن �صندوق حم�ية  �ىل  و��ص�ر 

�مل�ص�ريع  لتقدمي  �مل��دين  �ملجتمع  منظم�ت  جلميع  مفت�حة 

�لبيئية �لتي ت�صعى لال�صتد�مة ، و�لذي يقدم �لدعم من خالل 

م�قع �ل�ز�رة �اللكرتوين حيث يدع� �جله�ت �ملعنية لتقدمي 

�ملعنية  ب�ل�صر�كة مع �جله�ت  �ل���ز�رة  �ن  �ىل  ، الفت�  �مل�ص�ريع 

حت�ول �يج�د �حلل�ل �ملن��صبة للتخفيف و�حلد من �لظ��هر 

�لتي من �ملمكن �ن ت�ؤثر على �الن�ص�ن ومك�ن�ته �حلي�تية .

االنباط-عمان

ت��ف��ق��د وزي�����ر �ل����زر�ع����ة �مل��ه��ن��د���س خ���ل��د 

�ملن�طق  �ل�صجرة،  ي���م  مبن��صبة  �حلنيف�ت 

�ل��ت��ي مت �إع���د�ده���� ل��ت��ك���ن ج���ه��زة ل��ل��زر�ع��ة 

بهذ� �لي�م يف من�طق �لتحريج على ج��نب 

�لطريق �ل�صحر�وي.

�الع����د�د�ت  ك���ف��ة  على  �حلنيف�ت  و�ط��ل��ع 

و�لتقني�ت �لتي مت �تخ�ذه� لزر�عة �الأ�صج�ر 

�مل���الئ���م���ة ل���ه���ذه �مل��ن��ط��ق��ة و�حل����ف�����ظ ع��ل��ى 

دمي�مته�.

��صتغالل  م��ر�ع���ة  على  �حلنيف�ت  و�أك���د 

�مل���ي����ه �مل��ع���جل��ة و�مل���ك���ررة و����ص��ت��ع��م���ل م��ي���ه 

�حل�����ص���د �مل���ئ��ي و�حل��ف���ئ��ر �ل��رت�ب��ي��ة وع��دم 

�ل��ل��ج���ء �إىل ����ص��ت��خ��د�م م��ي���ه �ل�����ص��رب ل��ري 

�الأ�صج�ر �لتي �صيتم زر�عته� هذ� �لع�م.

مع  �لت�ص�ركية  ت��در���س  �ل�����ز�رة  �إن  وق����ل 

�ل��ق��ط���ع �خل������س يف ت������ص��ي��ع �ل��ت��ح��ري��ج مع 

�ملحلي يف  �ملجتمع  الب��ن���ء  �الول���ي��ة  �إع��ط���ء 

�لت�صغيل �صمن هذ� �لت�جه �لذي �صي�صمن 

تطبيق �لزر�عة وفق ن�صب جن�ح �أعلى.

ون�ه �حلنيف�ت �إىل �ن �ل�ز�رة ت�زع �صن�ي� 

�أكرث من ملي�ين �صجرة حرجية جم�ن� على 

ك�فة �جله�ت �الأهلية و�حلك�مية و�مل��طنني 

الإحي�ء هذ� �لي�م وزر�عة �الأ�صج�ر �حلرجية 

يف ك�فة من�طق �ململكة حتقيق� للروؤية �مللكية 

�ل��غ��ط���ء �حل��رج��ي وزر�ع���ة  ب��زي���دة  �ل�ص�مية 

�الأ�صج�ر �ملنتجة و�ملالئمة لكل منطقة.

وبني �أنه من �ملت�قع �أن يتم زر�عة ح��يل 

١٠٠٠٠٠ �صجرة حرجية على �متد�د �لطريق 

�ل�صحر�وي �بتد�ء من منطقة �جليزة وحتى 

منطقة مع�ن وب�ن��ع من��صبة ومالئمة مثل 

�أ�صج�ر )�الأثل و�لطرف� و�لك�زورين� و�لفلفل 

�ملتحملة  �الأن����ع  �ص�بهه� من  وم�  �الأك��صي�( 

للجف�ف و�لظروف �ل�صحر�وية �لق��صية.

كم� تفقد �ل�زير م�صروع حتريج ج��نب 

دومن�   ١٢٥٠ م�ص�حته  و�لب�لغة  �للج�ن  �صد 

و�ل������ذي ���ص��ي��ت��م �الن���ت���ه����ء م���ن زر�ع���ت���ه ه��ذ� 

�مل��صم حيث مت مر�ع�ة ت�فر جميع عن��صر 

�ل��ن��ج���ح و�ال���ص��ت��د�م��ة ف��ي��ه. وق�����ل �إن����ه من 

�أك��رث من  �مل�صروع  ه��ذ�  ي�صت�عب  �أن  �ملت�قع 

�ملالئمة  �الأن����ع  ٣٠٠٠٠ �صجرة حرجية من 

�مل��قع  �أن زر�عة ك�فة  و�أ�ص�ر �ىل  للمنطقة. 

�مل��صية  �ل��ف��رتة  �ل��ت��ي مت جت��ه��ي��زه��� خ���الل 

�ل�طني  �لتحريج  م�صروع  ع��م���ل  ب���صطة 

�ل����ذي �أط��ل��ق��ت��ه �ل��������ز�رة يف ���ص��ه��ر ح��زي��ر�ن 

م�صتمر�  �لعمل  ز�ل  وم���  �مل��صي  �ل��ع���م  م��ن 

ب���ه ال���ص��ت��ك��م���ل �أع���م����ل �ل����زر�ع����ة. وت����رت�وح 

�مل�����ص���ح���ت �ل��ت��ي �صيتم زر�ع��ت��ه��� خ���الل ه��ذ� 

�ململكة  م�صت�ى  على  دومن  �أالف   ١٠ �مل��صم 

وب��قع ن�صف ملي�ن �إىل ملي�ن �صجرة.

االنباط-عمان

و�لري�دة  �لرقمي  �القت�ص�د  وز�رة  �أعلنت 

���ص��خ�����ص��� م���ن م���ب����درة   478٠ ����ص��ت��ف���دة  ع���ن 

“ح�فز” وم�صروع “�ل�صب�ب و�لتكن�ل�جي�” 
خالل �لع�م �مل��صي.

وب��ح�����ص��ب ب��ي���ن���ت �ل���������ز�رة، ف������إّن �ل��ع��دد 

�الإج����م�����يل ل��ل��م�����ص��ت��ف��ي��دي��ن م���ن ب��رن���جم��ي 

 ٢١8٠ �مل������ص��ي  �ل��ع���م  “ح�فز” ب��ل��غ  م���ب����درة 

من  �صخ�ص�   ١٣6٠ ����ص��ت��ف���د  �إذ  م�����ص��ت��ف��ي��د�، 

�مل���ب����درة م��ن خ���الل ب��رن���م��ج “دعم رو�ت���ب 

�ل��ق��ط���ع �خل��س”  ���ص��رك���ت  �خل��ري��ج��ني يف 

�إىل ت�فري فر�س عمل م�ؤقتة  �لذي يهدف 

م��ن خ��الل دع��م ٥٠ ب�ملئة م��ن �ل��ر�ت��ب بحد 

م�ؤ�ص�صة  خالل  من  تدفع  دين�ر   ٢٠٠ �أق�صى 

�ل�����ص��م���ن �الج��ت��م���ع��ي مل���دة ال ت��زي��د ع���ن 6 

�أ�صهر. 

بينم� ��صتف�د 8٢٠ �صخ�ص� من �ملب�درة من 

�ل��ذي  �لرقمي”  “�لتح�ل  ب��رن���م��ج  خ���الل 

يهدف �إىل ت�فري فر�س عمل م�ؤقتة خ��صة 

مب�ص�ريع �لتح�ل �لرقمي وحت�صل �جله�ت 

م��ن كل  دي��ن���ر�   ٢٥ ع��ل��ى  للتنفيذ  �مل��ت��ع���ق��دة 

جهة عمل بحد �أدن��ى ٢٠ فر�صة عمل ويبلغ 

�لبدل �ل�صهري 4٠٠ دين�ر للم�صتفيد �ل��حد 

مع �صرط وج�د جه�ز كمبي�تر حمم�ل مع 

�مل�صتفيد.

لل�صرك�ت  �أن ميكن  �إىل  �لبي�ن�ت  و�أ�ص�رت 

�ملب�درة  برن�جمي  من  ب�ال�صتف�دة  �لر�غبة 

ت��ق��دمي ط��ل��ب���ت��ه��م م���ن خ���الل م���ق��ع وز�رة 

�الق��ت�����ص���د �ل��رق��م��ي �الإل������ك������رتوين،�أو عب 

خ���دم����ت م���ؤ���ص�����ص��ة �ل�����ص��م���ن �الج��ت��م���ع��ي 

�الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة م�����ن خ�������الل �حل�������ص����ب����ت 

�الإلكرتونية للمن�ص�آت.

و�أظهرت �أن �إجم�يل عدد �مل�صتفيدين من 

و�ل�ظ�ئف  و�لتكن�ل�جي�  “�ل�صب�ب  م�صروع 

للع�م �مل��صي بلغ ٢6٠٠ م�صتفيد.

“�ل�صب�ب  م�������������ص������روع  �أن  وي�������ذك�������ر 

 ٢٠٢٠ و�لتكن�ل�جي�” �أطلقته �حلك�مة ع�م 

�مل�نحة  و�ل��دول  �ل��دويل  �لبنك  بتم�يل من 

فر�س  لتح�صني  دوالر  م��ل��ي���ن   ٢٠٠ بقيمة 

�لدخل �ملت�أتي من �لقط�ع �لرقمي �الأردين، 

وت��صيع �خلدم�ت �لرقمية �حلك�مية.

وي���ع���م���ل �مل�������ص���روع م����ن خ�����الل ب���ر�جم���ه 

وح������ف����زه �مل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى ت��ن�����ص��ي��ط ج���ن��ب��ي 

على  �لرقمي  �لقط�ع  يف  و�لطلب  �لعر�س 

�أل��ف   ٣٠ ت�فري  بهدف  �صن��ت  خم�س  م��د�ر 

�أكرث  ورقمنة  لل�صب�ب،  جديدة  عمل  فر�صة 

من 8٠ ب�ملئة من مع�مالت �لدفع �حلك�مية، 

و��صتقط�ب ح��يل ٢٠ ملي�ن دوالر �أمريكي 

�خل��س  �لقط�ع  من  جديدة  ��صتثم�ر�ت  يف 

للخدم�ت �لرقمية.

االنباط-اربد

  ق����ل �مل��ف������س �ل���ع����م حل��ق���ق �الإن�����ص���ن 

تعقيبه  �لعرم�طي يف معر�س  �لدين  عالء 

�إنن� مع قي�م �لدولة -   ،٣٥ �لدف�ع  �أمر  على 

يف ح���الت �الأوب��ئ��ة وم��ن �أج��ل �حل��ف���ظ على 

معينة  �إج����ر�ء�ت  ب�تخ�ذ   - �لع�مة  �ل�صحة 

ميكن من خالله� دفع �لن��س لتلقي �ملطع�م، 

�إج���ر�ء�ت تخفيفية  مع �الأخ��ذ يف �الآن ذ�ت��ه 

حت�صر هذه �الإجر�ء�ت وت�صيق من نط�قه� 

بحيث تر�عي �حل�ج�ت �ل�صرورية للن��س.

ج�ء ذلك خالل م�ص�ركته يف ندوة بعن��ن 

“�أثر ق�ن�ن �لدف�ع على حق�ق �الإن�ص�ن بني 
�إرب���د  ج���م��ع��ة  ع��ق��دت��ه���  و�مل�أم�ل”،  �ل�����ق���ع 

�الأه��ل��ي��ة، �م�����س �ل�صبت، ع��ب �الت�����ص���ل عن 

بعد.

و����ص��ت��ع��ر���س �ل��ع��رم���ط��ي، �ل�����دور �ل���ذي 

ي��ق���م ب��ه �مل��رك��ز �ل���ط��ن��ي حل��ق���ق �الإن�����ص���ن 

م��ن �أج����ل ت��ع��زي��ز م��ف���ه��ي��م ح��ق���ق �الإن�����ص���ن 

ور�صد �النته�ك�ت، ال�صيم� خالل �جل�ئحة، 

معر�س  يف  �مل��رك��ز  �أطلقه�  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق���ري��ر 

�لدف�ع،  ق�ن�ن  لتطبيق�ت  ومت�بعته  ر�صده 

و�أثر هذ� �لق�ن�ن على �حلق�ق �القت�ص�دية 

يعي�س  م��ن  لكل  و�ل�صي��صية  و�الج��ت��م���ع��ي��ة 

على �أر�س �ململكة. ودع� �إىل �إيج�د ح�لة من 

�ل��جب  و�الإج���ر�ء�ت  �لقر�ر�ت  �لت��زن بني 

�تب�عه� للحيل�لة دون �نت�ص�ر �ل�ب�ء، و�ص�ن 

�ل��ق����ن��ني  ح���ق����ق �الإن�������ص����ن و�ل���ل���ج����ء �إىل 

�ال�صتثن�ئية على �أ�صيق نط�ق.

و�أكد رئي�س ج�معة �إربد �الأهلية �لدكت�ر 

�أح���م���د �خل�������ص����ون���ة،م���ن ن���ح��ي��ت��ه، �أه��م��ي��ة 

�ال���ص��ت��ب���ك �الإي���ج����ب���ي ب���ني ���ص��ن���ع �ل���ق���ر�ر 

و�ل��ف��ق��ه���ء �ل��ق���ن���ن��ي��ني وط��ل��ب��ة �جل���م��ع��ة، 

ال�صيم� يف �ص�ء �الأثر �الإيج�بي �ملرتتب على 

ت��ب���دل �خل����ب�ت ون��ق��ل �ل��ت��ج���رب و�خل���روج 

بت��صي�ت من قبل خمت�صني.

و�����ص�����رك يف �ل����ن����دوة �أك�����دمي����ي�����ن ع���رب 

و�أع�ص�ء  �لكلي�ت  عمد�ء  بح�ص�ر  و�أردني�ن، 

ج�معة  يف  و�الإد�ري�����ة  �لتدري�صية  �لهيئتني 

�إىل عدد من طلبة  ب�الإ�ص�فة  �الأهلية،  �إرب��د 

خمتلف  من  �ل�صي�ف  من  وع��دد  �جل�معة، 

�جل�مع�ت �لعربية.

وط����رح جم��م���ع��ة م���ن ط��ل��ب��ة �جل���م��ع��ة، 

خالل �لندوة، عدد� من �مل��ص�ع�ت �ملتعلقة 

ب����أو�م���ر �ل���دف����ع، و�مل��ط���ع��ي��م، �إ���ص���ف��ة �إىل 

و�الأث��ر  �ل��دف���ع،  ق���ن���ن  و�صلبي�ت  �إيج�بي�ت 

�ملجتمعي �ملرتتب عليه.

االنباط-برتا

�جلديد  �ل�صلط  م�صت�صفى  م��دي��ر  �ع��ل��ن 

�ل��دك��ت���ر ر�م���ي �أب���� رم����ن ع��ن �إج����ر�ء نح� 

ملختلف  �صهري�  قلبية  ق�صطرة  عملية   ١٥٠

�الأعم�ر، بعد �نتظ�م �لعمل يف ق�صم ق�صطرة 

�لقلب.

وب����ني �أب������ رم������ن، خ����الل ج����ل���ة نظمه� 

على  �ط��الع��ه��م  ب��ه��دف  �خ����ري�،  ل�صحفيني 

الأول مرة  �أج��ري��ت  �أن��ه  �مل�صت�صفى،  �جن����ز�ت 

قلبية  ق�صطرة  عملي�ت  �أرب���ع  �مل�صت�صفى  يف 

لالأطف�ل تكللت ب�لنج�ح، �إ�ص�فة �إىل �جر�ء 

�لعظ�م  جر�حة  جم���الت  يف  ن�عية  عملي�ت 

ورم  ��صتئ�ص�ل  منه�  و�لتنظري،  و�الأع�ص�ب 

ك��ب��ري م���ن دم�����غ م��ري�����س، و�إج������ر�ء عملية 

منظ�ر ملري�س �أح�ص�وؤه مقل�بة نتيجة ت�ص�ه 

خلقي.

 4 ���ص��م��ن  �مل�صت�صفى  �ع��ت��م���د  �إىل  و�����ص����ر 

مر�كز على م�صت�ى �ململكة لزر�عة �الأ�صن�ن.

و�أكد �أب� رم�ن �أن �مل�صت�صفى يحت�ي على 

تفتيت  م��ت��ط���رة يف جم����الت  �أج��ه��زة طبية 

وفح�س  �لعظ�م،  ه�ص��صة  وفح�س  �حل�صى، 

�ل��ع��ي���ن،  يف  �ل��دم���ي��ة  و�الأوردة  �ل�����ص��ب��ك��ي��ة 

م�صيف� �أنه �صيتم يف �الأ�ص�بيع �ملقبلة �فتت�ح 

وحدة �لعن�ية �حلثيثة للقلب �ملزودة بك�مل 

�ملعد�ت و�الأجهزة �لالزمة.

�إىل  �ل����ت����ح�����ي����الت  ن�������ص���ب���ة  �إّن  وق����������ل 

�مل�����ص��ت�����ص��ف��ي���ت �الأخ�������رى �ن��خ��ف�����ص��ت خ��الل 

م�صري�  ب���مل��ئ��ة،   ٥٠ بن�صبة  �مل������ص��ي��ة  �ل��ف��رتة 

�مل�صتفيدين من غ�صيل  �أعد�د  �إىل م�ص�عفة 

�ل��ك��ل��ى م���ن خ����الل ت�����ص��غ��ي��ل ك������در م�����ص���ئ��ي 

للتخفيف عن ك�هل �ملر�صى من �لذه�ب �إىل 

�الأخ��رى ليال وم� يرتتب على  �مل�صت�صفي�ت 

ذلك من مع�ن�ة وتكلفة م�دية.

١8 ج��ه���ز غ�صيل كلى يف  ه��ن���ك  �أن  وب��ني 

�أج���ه���زة ع����زل، م�صري�   4 �مل�����ص��ت�����ص��ف��ى، م��ن��ه��� 

�أل��ف ح�لة   ٢٥ ت�صتقبل نح�  �أن عي�د�ته  �إىل 

�ألف   ٢٠ ح����يل  ت�صتقبل  و�لط��رئ  �صهري�، 

ح�لة بينم� ت�صل معدالت �الدخ�ل �ل�صهرية 

�ألف  نح�  فيه  جت��رى  فيم�  ح�لة  �ألفي  �إىل 

ومت��صطة  ���ص��غ��رى  ب���ني  ج��ر�ح��ي��ة  ع��م��ل��ي��ة 

وكبى.

وز�رة  بني  �تف�قية  ت�قيع  �أن  �إىل  و�أ���ص���ر 

�لبلق�ء  �ل��ط��ب يف ج���م��ع��ة  وك��ل��ي��ة  �ل�����ص��ح��ة 

خ��دم���ت  م�����ص��ت���ى  ل��رف��ع  ت���أت��ي  �لتطبيقية 

�مل�صت�صفى وت�فري فر�س تدريب لطلبة كلية 

جميع  و��صتغالل  �لكف�ء�ت  وتط�ير  �لطب 

�المك�ني�ت ودعم �لبح�ث �لعلمية وت�صجيع 

�البح�ث �مل�صرتكة.

�فتت�ح  �الت��ف���ق��ي��ة  �ه����د�ف  م��ن  �أن  وب���ني 

و�لدقيقة،  �لفرعية  للتخ�ص�ص�ت  ع��ي���د�ت 

�ىل  �ل����ت����ح�����ي����ل  �ىل  �حل�������ج������ة  وت����ق����ل����ي����ل 

علمية  بيئة  يف  و�لعمل  �أخ��رى،  م�صت�صفي�ت 

للمر�صى،  خدمة  �أف�صل  لت�أمني  و�أك�دميية 

وحت��ق��ي��ق �ل��ت��م��ي��ز يف �ل���ت���دري���ب �ل�����ص��ري��ري 

لطلبة كلية �لطب وتط�ير �لب�مج �لطبية 

و�لتعليم �لطبي �مل�صتمر.

لل�صي�ر�ت،  م����ق��ف  ت���ف��ري  وبخ�ص��س 

�أ�ص�ر �إىل �أن وز�رة �ال�صغ�ل �لع�مة و�ال�صك�ن 

�إن�ص�ء  من  �ملقبلة  �الأ�ص�بيع  خ��الل  �صتنتهي 

 ٥٠٠ ل��ن��ح���  ���ص��ي���ر�ت ط���ب��ق��ي يت�صع  م���ق��ف 

م�  للم�ظفني،  خم�ص�ص�  �صيك�ن  م��رك��ب��ة 

للمر�جعني  �حل�لية  �مل��قف  ت�فري  �صيتيح 

ويخفف من �زدح�م �ملركب�ت د�خله وخ�رجه.

ب������دوره، ب���ني ����ص��ت�����ص���ري �أم����ر������س قلب 

�الط����ف�����ل رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة �ط����ب�����ء �ل��ق��ل��ب 

�الأردنية �لل��ء �لطبيب �ملتق�عد عبد �لفت�ح 

�ب� ح�يلة، �أنه مت �إجر�ء 4 عملي�ت لق�صطرة 

�لقلب الأطف�ل �أ�صغرهم يبلغ من �لعمر ع�م 

ون�صف ت�صمنت ق�صطرة ومع�جلة ت�ص�ه�ت 

قلبية.

و�أ�����ص�����ف �أن ق�����ص��م ق�����ص��ط��رة �ل��ق��ل��ب يف 

�مل�����ص��ت�����ص��ف��ى جم��ه��ز ب�����ص��ك��ل ك����م���ل ب����أح���دث 

�الأج���ه���زة �ل��ت��ي ت���ؤه��ل��ه الإج������ر�ء م��ث��ل ه��ذه 

�لعملي�ت، م�صري� �إىل �أن �خلط�ة �ملقبلة هي 

�لت��صع ب�إجر�ء عملي�ت �لقلب �لتد�خلية م� 

�صيخفف �ملع�ن�ة عن �ملر�صى و�لتكلفة �مل�دية 

على �مل��طنني ووز�رة �ل�صحة.

ي�ص�ر �إىل �أن تكلفة �إن�ص�ء �مل�صت�صفى بلغت 

تزيد  بن�ء  مب�ص�حة  دين�ر  ملي�ن   ١٠٠ نح� 

على 8٠ �لف مرت مربع.

االحد   16/ 1 / 2022
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »االقت�سادية« يف املوقع االلكرتوين

  الأحد    16   /  1   / 2022  

االنباط- وكاالت

مي���ث���ل ك����ل م����ن وزي��������ري ك����ل م����ن ال���ت���ج���ارة 

وال�����س��ن��اع��ة وم���دي���ري ال�����س��رائ��ب واجل���م���ارك 

التحقيق  جلنة  اأم��ام  اجلزائري،  االأم��ة  مبجل�س 

الربملانية التي �ستبا�سر عملها غداً االأحد.

اإنهم  اجلزائرية  »ال�سروق«  �سحيفة  وقالت 

�سيقدمون تربيراتهم ب�ساأن امل�ساربة واالحتكار 

ال���ل���ذي���ن ت�����س��ه��ده��م��ا م�����واد اأ���س��ا���س��ي��ة مت���ر عرب 

املكلفة  اللجنة  ت�سلم  اأن  يرتقب  كما  قطاعاتهم، 

خمتلف  من  ع�سوا   40 من  واملكونة  بالتحقيق 

العليا  الغرفة  يف  املمثلة  ال�سيا�سية  الت�سكيالت 

للربملان تقريرا مف�سال حول و�سعية ال�سوق يف 

ظرف 22 يوما لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد 

تبون.

وح�����س��ب م�����س��ادر »ال�������س���روق« ف����اإن »ال��غ��رف��ة 

االأ���س��ب��وع  ه��ذا  ب��داي��ة  �ست�ستمع  ل��ل��ربمل��ان  العليا 

ل����وزراء وم��دي��ري م��وؤ���س�����س��ات ع��م��وم��ي��ة يف اإط���ار 

العمل املركزي التابع للجنة التحقيق الربملانية 

ال��ن��درة  اأ���س��ب��اب  على  ل��ل��وق��وف  م��وؤخ��را،  املن�سبة 

م�س  الذي  واالحتكار  امل�سروعة  غري  وامل�ساربة 

بع�س ال�سلع ذات اال�ستهالك الوا�سع.

و���س��ت��ك��ون ال��ب��داي��ة م��ع وزي���ر ال��ت��ج��ارة كمال 

كما  زغ���دار،  اأح��م��د  ال�سناعة  وزي���ر  يليه  رزي���ق، 

ينتظر اأي�سا اال�ستماع ملديري كل من ال�سرائب 

�ستخ�س�س  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ات  وه���ي  واجل���م���ارك، 

بهذه  التي حتيط  الظروف  مل�ساءلة هوؤالء حول 

لرئي�س  تقرير  بعدها  لريفع  الظرفية  االأزم���ة 

اجلمهورية يف ظرف 22 يوما.

و���س��ت��ك��ون جل��ن��ة ال��ت��ح��ق��ي��ق امل��وؤل��ف��ة م��ن قبل 

من  مكونة  قوجيل،  �سالح  االأمة  جمل�س  رئي�س 

ال�سيا�سية  الت�سكيالت  خمتلف  من  ع�سوا   40
ب���داي���ة  ال��ف��ع��ل��ي��ة  االن����ط����الق����ة  ت���ك���ون  اأن  ع���ل���ى 

م��ن ي��وم االأح���د، ع��رب ب��رجم��ة زي���ارات ميدانية 

ل���ق���اءات مع  ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا  ح���دودي���ة  10 والي�����ات  ل�

املدين  املجتمع  وممثلي  االأم��ن  وم�سالح  ال��والة 

االأ���س��ب��وع  وج��م��ع��ي��ات وط��ن��ي��ة، يف ح��ن يخ�س�س 

امل�سانع  اإىل  ل��ل��ن��زول  اللجنة  ع��م��ل  م��ن  ال��ث��اين 

ون��ق��اط ال��ب��ي��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اأ���س��ب��اب 

اال�ستهالك،  وا�سعة  امل��واد  يف  وامل�ساربة  ال��ن��درة 

وهذا متهيدا حلل هذه االأزمة وجعل املواطن يف 

اأريحية من اأمره، وهو على اأبواب �سهر رم�سان.

وياأتي هذا بالتزامن مع اإعالن رئي�س جمل�س 

ان��ط��الق عمل جلنة  ع��ن  ق��وج��ي��ل،  االأم���ة �سالح 

الغرفة  بيان �سادر عن  التي ذكرها يف  التحقيق 

ال��ع��ل��ي��ا اأول م��ن اأم�����س ب���«ال��ب��ع��د ال��وط��ن��ي ال��ذي 

بقيادة  ال��دول��ة  اأع��ل��ن��ت��ه��ا  ال��ت��ي  احل���رب  تكت�سيه 

واملتالعبن  امل�ساربن  �سد  اجلمهورية  رئي�س 

مب��ع��ي�����س��ة امل���واط���ن���ن وق���وت���ه���م«، م�������س���ددا ع��ل��ى 

»وج����وب ت��وح��ي��د ك��اف��ة ال��ط��اق��ات واجل���ه���ود من 

واقتالع  املع�سلة  هذه  حلحلة  يف  امل�ساهمة  اأجل 

وم�سبباتها«. جذورها 

4 وزراء ومسؤولين جزائريين يمثلون أمام لجنة تحقيق

انتكاسة لبايدن مع إلغاء قراره بإلزامية التلقيح
 على الشركات 

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو االقتصاد 
السعودي إلى 4.9 % 

االنباط-وكاالت

ع���رب ال��رئ��ي�����س االأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن عن 

ق���راره  العليا  املحكمة  اع��ت��ب��ار  ج���راء  اخل��ي��ب��ة، 

فر�س اإلزامية التلقيح على ال�سركات »خمالفا 

للقانون«.

الإنقاذ م�سروعه  بايدن معركة  وخا�س جو 

لالإ�سالح االنتخابي الذي قدمه للكوجنر�س، 

ق���راره  العليا  املحكمة  عطلت  اأن  ب��ع��د  وذل���ك 

ف��ر���س ال��ل��ق��اح امل�����س��اد ل��ك��وف��ي��د يف ال�����س��رك��ات، 

موقف  ه�سا�سة  م��دى  على  ال�سوء  ي�سلط  م��ا 

الرئي�س االأمريكي.

وبح�سب »الفرن�سية«، اتخذ القرار باأغلبية 

اأ�سل ت�سعة، كلهم حمافظون.  �ستة ق�ساة من 

وق�����د اأع����ل����ن ال���ق�������س���اة ال���ت���ق���دم���ي���ون ال��ث��الث��ة 

معار�ستهم.

ويف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ف��ق��ط 62 يف امل��ائ��ة 

اللقاحية،  اجل��رع��ات  كامل  تلقوا  ال�سكان  من 

ب�سبب االنق�سامات ال�سيا�سية حول هذه امل�ساألة 

األف   845 اأك��ر من  اإىل االآن  يف بالد �سجلت 

وفاة.

اإل��زام��ي��ة  العليا  املحكمة  اأي���دت  امل��ق��اب��ل،  يف 

بتمويل  حتظى  التي  املرافق  يف  التلقيح  تلقي 

فيدرايل.

اإىل  لبايدن  ال�سيئة  االأخبار  تعاقب  وي��وؤدي 

تاآكل ر�سيده ال�سيا�سي، وهو ال يحظى ب�سعبية 

اأن قدم وع��ودا كبرية رمب��ا، يف ظل  كبرية بعد 

وجود م�ساحة �سغرية جدا للمناورة.

وق������د ي���خ�������س���ر ب�����اي�����دن اأغ���ل���ب���ي���ة اأ������س�����وات 

انتخابات  اأ�سهر خالل  ب�سعة  بعد  الكوجنر�س 

�سي�سبح  احل��ال��ة  تلك  ويف  ال��والي��ة.  منت�سف 

مكبال حتى االنتخابات الرئا�سية املقبلة.

اإىل ذل����ك، ت��راج��ع��ت م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة يف 

)دي�سمرب(،  االأول  كانون  يف  املتحدة  الواليات 

حيث عانى االأمريكيون نق�سا يف ال�سلع وقفزة 

ل��ن يغري  19، لكن ه��ذا  اإ���س��اب��ات كوفيد -  يف 

ع��ل��ى االأرج������ح م���ن ال��ت��وق��ع��ات ب��ت�����س��ارع النمو 

االقت�سادي يف الربع الرابع.

ال��ت��ج��ارة  وزارة  ق��ال��ت  »روي�����رتز«،  وبح�سب 

ال��ت��ج��زئ��ة  م��ب��ي��ع��ات  »اإن  اأم���������س  االأم���ري���ك���ي���ة 

بعد  امل��ا���س��ي  ال�سهر  امل��ائ��ة  يف   1.9 انخف�ست 

ال��ث��اين  ت�����س��ري��ن  امل���ائ���ة يف  0.2 يف  ارت��ف��اع��ه��ا 

)نوفمرب(«.

ك����ان خ����رباء اق��ت�����س��اد ا���س��ت��ط��ل��ع��ت اآراوؤه������م 

توقعوا عدم حدوث تغيري يف مبيعات التجزئة. 

وراوحت التقديرات بن انخفا�س ي�سل اإىل 2 

يف املائة وارتفاع ي�سل اإىل 0.8 يف املائة.

ال��ت��وري��د  ���س��ال���س��ل  يف  االخ���ت���ن���اق���ات  واأدت 

ال�سلع  يف  نق�س  اإىل  اجل��ائ��ح��ة  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة 

امل�ستهلكن  ذلك  ودف��ع  ال�سيارات.  ذلك  مبا يف 

العام  نهاية  اأج��ل مو�سم  الت�سوق من  ب��دء  اإىل 

مببيعات  اأ�سر  ما  )اأكتوبر(،  االأول  ت�سرين  يف 

التجزئة يف كانون االأول )دي�سمرب(.

وقد ترتاجع املبيعات اأكر يف كانون الثاين 

)ي��ن��اي��ر( م��ع ت��زاي��د االإ���س��اب��ات بكوفيد - 19 

يف ظ��ل ان��ت�����س��ار امل��ت��ح��ور اأوم���ي���ك���رون، م��ا يحد 

اأماكن مثل املطاعم  من تردد امل�ستهلكن على 

والكافيهات.

م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، اأع���ل���ن���ت ���س��رك��ة ف���والذ 

ال���والي���ات امل��ت��ح��دة اأن��ه��ا ت��ع��ت��زم اإن�����س��اء م�سنع 

اأركن�سا�س  اأو���س��ي��وال يف والي���ة  ب��ل��دة  ج��دي��د يف 

االأمريكية بتكلفة ثالثة مليارات دوالر.

وم����ن امل��ت��وق��ع ت���زوي���د م�����س��ن��ع ال���ف���والذ »م��ن 

اجليل التايل عايل اال�ستدامة والتقنية املتطورة« 

و�ستبلغ  الكهربائي.  القو�س  اأف���ران  م��ن  باثنن 

الطاقة االإنتاجية ثالثة مالين طن �سنويا.

يوفر  اأن  املتوقع  من  فاإنه  لتقارير،  ووفقا 

مبا�سرة  وظيفة   900 عن  يقل  ال  ما  امل�سنع 

وغ���ري م��ب��ا���س��رة ب����دوام ك��ام��ل مب��ت��و���س��ط اأج��ر 

�سنوي ي�سل اإىل مائة األف دوالر.

ومت اخ��ت��ي��ار امل��وق��ع ب��ن��اء ع��ل��ى ع���دة ع��وام��ل 

ال�سركاء  م��ع  النهائية  االت��ف��اق��ي��ات  بينها  م��ن 

الرئي�سن، بح�سب »االأملانية«.

الربع  امل�سروع يف  البدء يف  ال�سركة  وتتوقع 

من  االن��ت��ه��اء  يتوقع  كما   ،2022 م��ن  االأول 

امل�سروع والت�سغيل الكامل يف 2024.

فوالذ  �سركة  رئي�س  بوريت  ب  ديفيد  وق��ال 

الواليات املتحدة واملدير التنفيذي »مع اختيار 

ت�سكيل  نعيد  فاإننا  للم�سروع  والتجهيز  املوقع 

م�ستقبل �سناعة الفوالذ«.

وتابع »كان لدينا عديد من خيارات املواقع 

ت��وف��ر لعمالئنا  اأو����س���ي���وال  ل��ك��ن  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 

مميزات ال ت�ساهى«.

وقال اإي�سا هات�سين�سون حاكم اأركن�سا�س »اإن 

اأركن�سا�س اأوجدت بيئة عمل منوذجية من اأجل 

منو �سناعة الفوالذ يف واليتنا«.

عالية  وال��وظ��ائ��ف  »اال�ستثمار  اأن  واأ���س��اف 

االأج�������ور ال���ت���ي ���س��ي�����س��ف��ر ع��ن��ه��ا ه����ذا االإع�����الن 

من  عديد  حياة  يف  حقيقيا  ف��ارق��ا  �سي�سنعان 

العائالت يف �سمال �سرق اأركن�سا�س«.

االنباط- وكاالت

االقت�ساد  لنمو  ت��وق��ع��ات��ه  ال����دويل  ال��ب��ن��ك  رف���ع 

ال�سعودي اإىل 4.9 % م�سريا اإىل اأن زيادة االإنتاج 

غري  للقطاعات  تعاف  �ساحبه  اململكة  يف  النفطي 

ال��ن��ف��ط��ي��ة اأ���س��ه��م ب��ه ت�����س��ارع ح��م��الت ال��ت��ط��ع��ي��م يف 

البالد.  

واأ����س���ح اأن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق االأو����س���ط و���س��م��ال 

اأف��ري��ق��ي��ا ���س��ه��دت ت��ع��اف��ي��ا يف ال��ن�����س��ف ال��ث��اين لعام 

التي  م�ستوياته  اإىل  الناجت  خاللها  عاد   2021
االقت�سادات،  بع�س  يف  اجلائحة  قبل  �سائدة  كانت 

واأنه من املتوقع اأن يت�سارع معدل النمو اإىل 4.4% 

يف 2022 قبل اأن يرتاجع اإىل %3.4 يف 2023.

اأع��ق��اب انتعا�س ق��وي يف  اإن��ه يف  اأك��د  لكن البنك 

العاملي  االقت�ساد  ي�سهد  اأن  املتوقع  من   ،2021
ت��ب��اط��وؤا ح����ادا يف خ�����س��م خم��اط��ر ج���دي���دة ناجمة 

م�ستويات  وارت��ف��اع  ك��ورون��ا  فريو�س  متحورات  عن 

الت�سخم وال��دي��ون وال��ت��ف��اوت يف ال��دخ��ل ق��د تهدد 

التعايف يف االقت�سادات ال�ساعدة والبلدان النامية. 

العاملية«  االقت�سادية  »االآف���اق  تقرير  يف  ذل��ك  ج��اء 

ال���ذي ���س��در م��وؤخ��را وُي��ع��د اأح���دث اإ���س��دار للبنك. 

ل معدل النمو العاملي تراجعا  ومن املتوقع اأن ُي�سِجّ

 4.1% اإىل   2021 يف   5.5% م���ن  م��ل��ح��وظ��ا 

انح�سار  م��ع   ،2023 يف  و3.2%   2022 يف 

الطلب املكبوت، واإنهاء تدابري الدعم على م�ستوى 

�سيا�سات املالية العامة وال�سيا�سات النقدية يف اأنحاء 

العامل.

وكان ع�سام اأبو �سليمان، املدير االإقليمي لدائرة 

ال��دويل  البنك  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

اأن  املا�سي  دي�سمرب  اأكد لالقت�سادية يف مطلع  قد 

و�سع االقت�ساد ال�سعودي جيد جدا، وعزا ذلك اإىل 

كورنا  جائحة  على  ال�سيطرة  على  ال�سعودية  قدرة 

حمليا، ف�سال عن اإنتاجها النفط وارتفاع االأ�سعار 

مع التعايف االقت�سادي العاملي.

نقص المواد األولية يضعف انتعاش 
أكبر اقتصادات أوروبا

شركة تدير أصواًل بـ 10 تريليونات 
دوالر تكشف أسرار تعاملها 

مع حقبة التضخم

االنباط- وكاالت

اأخرى  عاود االقت�ساد االأملاين النمو مرة 

باأزمة  املرتبط  االنكما�س  بعد  املا�سي،  العام 

جائحة كورونا يف 2020.

االأملاين  واأعلن مكتب االإح�ساء االحتادي 

يف ف��ي�����س��ب��ادن، ب��ن��اء ع��ل��ى ب��ي��ان��ات اأول���ي���ة، اأن 

ال��ن��اجت امل��ح��ل��ي االإج���م���ايل يف ال��ب��الد، ارت��ف��ع 

.2020 العام املا�سي 2.7 يف املائة مقارنة ب�

ورغ����م ذل����ك، ج����اء ال��ن��م��و اأق����ل مم���ا ك��ان 

ماأموال لفرتة طويلة، كما مل ي�سل بعد اإىل 

م�ستوى ما قبل االأزمة يف معظم القطاعات 

االقت�سادية.

 ،2020 انكم�س  االأملاين  االقت�ساد  وكان 

يف املائة جراء اجلائحة.  4.6
اخ��ت��ن��اق��ات  اأدت  »االأمل����ان����ي����ة«،  وب��ح�����س��ب 

اإىل  للت�سنيع  االأولية  املواد  ونق�س  التوريد 

ت��وق��ف يف نهاية  ال���ذي  اإ���س��ع��اف االن��ت��ع��ا���س، 

ال��ع��ام ب�����س��ب��ب امل��وج��ة ال��راب��ع��ة م��ن ك��ورون��ا، 

واإعادة ت�سديد اإجراءات احتواء اجلائحة.

االإح�����س��اء  مل��ك��ت��ب  اأويل  ل��ت��ق��دي��ر  ووف���ق���ا 

االحت������ادي، ت��ق��ل�����س ال���ن���اجت االق��ت�����س��ادي يف 

بالربع  م��ق��ارن��ة   2021 االأخ���ري م��ن  ال��رب��ع 

ال�سابق له.

وبح�سب التقديرات االأولية، التي اأجراها 

م��ك��ت��ب االإح�����س��اء، اأن��ف��ق��ت ال��دول��ة االأمل��ان��ي��ة 

اأمواال اأكر بكثري مما جنته يف العام الثاين 

م����ن اجل���ائ���ح���ة، ح���ي���ث ب���ل���غ اإج����م����ايل ع��ج��ز 

امل�ستوى االحتادي والواليات  امليزانيات على 

4.3 يف  وامل��ح��ل��ي��ات وال�����س��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

 .2021 االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املائة 

153.86 مليار يورو. وتقدر قيمة العجز ب�

االأرق��ام املطلقة، كان هذا ثاين  من حيث 

اأع��ل��ى ع��ج��ز يف م��ي��زان��ي��ة ال��دول��ة م��ن��ذ اإع���ادة 

2020، �سجلت  توحيد �سطري البالد. ويف 

املائة،  يف  اأملانيا عجزا يف امليزانية اأي�سا 4.3 

منذ  امل��ي��زان��ي��ة  يف  ت�����س��ج��ل��ه  ع��ج��ز  اأول  وه����و 

.2011
ال��والي��ات  يف  العاملون  يك�سب  ذل��ك،  اإىل 

ال��واق��ع��ة ���س��رق��ي اأمل��ان��ي��ا اأق���ل م��ن ن��ظ��رائ��ه��م 

يف ال���غ���رب مب���ا ي���ق���در يف امل��ت��و���س��ط مب��ئ��ات 

ال��ي��وروه��ات، وذل��ك رغ��م م��رور ثالثة عقود 

على توحيد �سطري البالد.

اأم�س يف  االحت��ادي  االإح�ساء  وذكر مكتب 

في�سبادن، اأن فجوة االأجور ت�سيق ببطء.

الدخل  متو�سط  بلغ  البيانات،  وبح�سب 

االإج�����م�����ايل ل���ل���م���وظ���ف���ن ب��������دوام ك����ام����ل يف 

منها  م�ستثنى   - وبرلن  الغربية  ال��والي��ات 

نطاق  عن  تخرج  التي  اخلا�سة،  املدفوعات 

الثالث  الربع  يف   - للموظف  العادي  الراتب 

من العام املا�سي 4237 يورو �سهريا، بينما 

يورو. بلغ يف الواليات ال�سرقية 3442 

وب���ح�������س���اب امل����دف����وع����ات اخل����ا�����س����ة، ب��ل��غ 

ي��ورو   4457 ال��غ��رب  م��ت��و���س��ط االأج�����ور يف 

�سهريا، ويف ال�سرق 3563 يورو �سهريا.

منذ  الفجوة  تقل�ست  البيانات،  وبح�سب 

 - اخلا�سة  املدفوعات  مت�سمنة   -  2020
من 997 يورو �سهريا اإىل 894 يورو.

ال��ربمل��ان��ي��ة حل��زب  الكتلة  رئ��ي�����س  وط��ال��ب 

هذه  على  بالق�ساء  بارت�س،  ديتمار  الي�سار، 

الفجوة بحلول 2025، وقال: »كل والية يف 

�سرق اأملانيا تك�سب اأقل من اأي والية يف غرب 

ت��زال �سخمة،  ال  االأج��ور  الفجوة يف  اأملانيا.. 

مطالبا  ي���ورو«،   900 ع��ن  قليال  تقل  حيث 

يف  الفجوة  هذه  مبعاجلة  االأملانية  احلكومة 

العمل. �سوق 

واأ�ساف، »اأجر مت�ساو لنف�س العمل - هذا 

من �ساأنه اأن يقلل من ال�سخط املربر«.

وت��ك�����س��ف ال���ب���ي���ان���ات ع���ن ف������وارق ك��ب��رية، 

ل��ي�����س ف��ق��ط ب��ن امل��ن��اط��ق، ول��ك��ن اأي�����س��ا بن 

ال��ق��ط��اع��ات وب���ن ال��رج��ال وال��ن�����س��اء. وي��رى 

املعي�سة  تكلفة  الأن  نظرا  اأنه  بع�س اخلرباء، 

اأق���ل يف ���س��رق اأمل��ان��ي��ا، ف���اإن ال��ف��رق يف ال��ق��وة 

ال�سرائية لي�س كبريا مثل فرق االأجور.

من جهة اأخرى، ي�سارك امل�ست�سار االأملاين 

امل��ق��ب��ل يف  االأرب�����ع�����اء  ي����وم  ���س��ول��ت�����س  اأوالف 

املنتدى االقت�سادي العاملي »دافو�س« رقميا.

االأملانية  احلكومة  با�سم  متحدثة  وقالت 

���س��ي��ل��ق��ي خ��ط��اب��ا ظهر  ���س��ول��ت�����س  اإن  اأم�������س: 

موؤ�س�س  اأ�سئلة  على  �سيجيب  ث��م  االأرب���ع���اء، 

املنتدى، كالو�س �سواب.

وكان من املخطط عقد املوؤمتر باحل�سور 

ولكن  دافو�س،  يف  املقبل  االأ�سبوع  ال�سخ�سي 

ب�سكل  ال��ق��ادة  ب��ن  امل��ن��اق�����س��ات  تنظيم  ت��ق��رر 

افرتا�سي ب�سبب جائحة كورونا.

ال��ت��ي  امل���و����س���وع���ات  اأن  امل���ن���ت���دى  واأع����ل����ن 

�ستدور  املقبل  االأ�سبوع  مناق�ستها  �سيجرى 

ح���ول حت���دي���ات ع��امل��ي��ة م��ث��ل ح��م��اي��ة امل��ن��اخ. 

املنتدى  يف  �ست�سارك  �سولت�س،  ج��ان��ب  واإىل 

رئي�سة املفو�سية االأوروبية اأورزوال فون دير 

الين، واالأمن العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 

ج���وت���ريي�������س، ورئ���ي�������س ال����������وزراء ال���ه���ن���دي 

ال����وزراء الياباين  ن��اري��ن��درا م���ودي، ورئ��ي�����س 

كي�سيدا. فوميو 

واأع����رب����ت غ��ال��ب��ي��ة االأمل������ان يف ا���س��ت��ط��الع 

م�����س��ت�����س��اره��م  اأداء  ع���ن  ع���ن ر���س��اه��ا  ل���ل���راأي 

اجلديد، اأوالف �سولت�س.

معهد  اأج���راه  ال��ذي  اال�ستطالع،  واأظ��ه��ر 

من  بتكليف  ال��راأي  موؤ�سرات  لقيا�س  »فالن« 

االأملاين )زد دي  التلفزيون  الثانية يف  القناة 

اإف(، اأن 65 يف املائة من االأملان يرون اأن اأداء 

بينما  ما«،  اإىل حد  »جيد  كم�ست�سار  �سولت�س 

�سملهم  مم��ن  امل��ائ��ة  يف   17 املقابل  يف  راأى 

اال�ستطالع اأن اأداءه »�سيء اإىل حد ما«.

نتائجه  ُن�سرت  ال��ذي  اال�ستطالع،  واأ�سار 

لالأحزاب،  متجاوز  �سولت�س  تاأييد  اأن  اأم�س، 

اأن�����س��ار احل��زب  امل��ائ��ة م��ن  89 يف  حيث قيم 

اال�سرتاكي الدميقراطي املنتمي له �سولت�س 

اأداءه كم�ست�سار باالإيجابي، وبلغت ن�سبة من 

تبنوا نف�س التقييم بن اأن�سار حزب اخل�سر 

اأن�����س��ار  ب��ن  امل��ائ��ة  يف  و54  امل��ائ��ة،  يف   85
املائة  ال��دمي��ق��راط��ي احل���ر، و58 يف  احل���زب 

املائة بن  و53 يف  الي�سار،  اأن�سار حزب  بن 

اأن�����س��ار ال��ت��ح��ال��ف امل�����س��ي��ح��ي، وك��ان��ت اأدن��اه��ا 

ب��ن اأن�����س��ار ح��زب »ال��ب��دي��ل م��ن اأج��ل اأملانيا« 

اليميني ال�سعبوي )31 يف املائة(.

وال ت����زال امل�����س��ت�����س��ارة ال�����س��اب��ق��ة اأجن��ي��ال 

االأمل���ان  ب��ن  ك��ب��رية  ب�سعبية  ت��ت��م��ت��ع  م��ريك��ل 

ت��ف��وق خ��ل��ف��ه��ا، ح��ي��ث ح�����س��ل��ت م��ريك��ل على 

 5 يرتاوح بن �سالب  تقييم  يف  نقطة   2.5
 1.9 5، بينما ح�سل �سولت�س على  وموجب 

نقطة.

االأمل��ان  غالبية  اأن  اإىل  اال�ستطالع  واأ�سار 

اأداء ال��رئ��ي�����س االحت���ادي  اأي�����س��ا ع��ن  را���س��ي��ة 

���س��ت��اي��ن��م��اي��ر، ح��ي��ث بلغت  ف��ال��رت  ف���ران���ك - 

ن�سبة من قيموا اأداءه باأنه »جيد اإىل حد ما« 

الذين  املائة من  81 يف  واأيد  املائة.  يف   86
���س��م��ل��ه��م اال���س��ت��ط��الع ت��ول��ي��ه ف���رتة رئ��ا���س��ي��ة 

اأعوام. ثانية خلم�سة 

وم���ن امل��ق��رر اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ة 

االحتادية يف 13 �سباط )فرباير( املقبل.

م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، اأع���ل���ن���ت ���س��رك��ة ���س��اب 

م��ب��ي��ع��ات��ه��ا من  اأن  ل��ل��ربجم��ي��ات،  االأمل���ان���ي���ة 

بوترية  ارتفعت  ال�سحابية  خدمات احلو�سبة 

العام  من  االأخ��ري  الربع  يف  التوقعات  تفوق 

امل���ا����س���ي، يف م���وؤ����س���ر ع��ل��ى ق����وة زخ����م خ��ط��ة 

العمالقة. ال�سركة  تطوير 

وذك���رت ال�����س��رك��ة، يف ب��ي��ان اأوردت����ه وكالة 

اإي����رادات����ه����ا من  اأن  ل���الأن���ب���اء،  »ب���ل���وم���ب���ريج« 

28 يف  ارتفعت  ال�سحابية  خدمات احلو�سبة 

2.61 مليار يورو )ثالثة  املائة، لت�سل اإىل 

االأول���ي���ة  ال��ن��ت��ائ��ج  ح�����س��ب  دوالر(،  م��ل��ي��ارات 

االأول  كانون   31 يف  املنتهي  ال�سنوي  للربع 

املا�سي. )دي�سمرب( 

ا�ستطلعت  الذين  االقت�ساد،  خرباء  وكان 

وك��ال��ة »ب��ل��وم��ب��ريج« اآراءه������م، ي��ت��وق��ع��ون اأن 

ت�سل اإيرادات ال�سركة من خدمات احلو�سبة 

ال�سحابية اإىل 2.5 مليار يورو.

االنباط- وكاالت

ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ح��دي��ث، اأن ���س��رك��ة »ب��الك 

روك«، تدير يف الوقت احلايل، اأ�سواًل باأكر 

ازده��ار  اأث��ار  دوالر حيث  تريليونات   10 من 

لل�سناديق  ت�����س��ب��ع  ال  ���س��ه��ي��ة  االأ���س��ه��م  ���س��وق 

امل��ت��داول��ة يف ال��ب��ور���س��ات واأ����س���واق امل���ال، مما 

اال�ستثمار  املتداولن  على  ال�سهل  يجعل من 

العامل  يف  ال��ك��ربى  ال�سركات  م��ن  العديد  يف 

دف��ع��ة واح�����دة. وه����ذه اأخ���ب���ار رائ��ع��ة ل�سركة 

»بالك روك«، اأكرب مدير مايل يف العامل.

ويف ب��ي��ان ح��دي��ث، اأع��ل��ن��ت ���س��رك��ة »ب��الك 

����س���ريز«،  »اآي  ع��ائ��ل��ة  مت��ت��ل��ك  ال���ت���ي  روك«، 

ال�������س���ه���رية يف ع�����امل ����س���ن���ادي���ق اال���س��ت��ث��م��ار 

امل��ت��داول��ة، اأن��ه��ا اأن��ه��ت ال��ع��ام ب��اأك��ر م��ن 10 

اخل��ا���س��ع��ة  االأ�����س����ول  م���ن  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 

لالإدارة. وهذا ميثل زيادة بن�سبة %15 عن 

م�ستويات 2020.

ومت ا�ستثمار ما يقرب من ثلث هذه القيمة 

االإجمالية البالغة نحو 10 تريليونات دوالر 

والعديد  امل��ت��داول��ة،  اال�ستثمار  �سناديق  يف 

منها عبارة عن �سناديق غري ن�سطة يف عائلة 

»اآي �سريز«، التي تتبع املوؤ�سرات ال�سائعة مثل 

»�ستاندارد اآند بورز 500« و »را�سل 2000«، 

باالإ�سافة اإىل �سناديق قطاعية خمتلفة.

�سركة  اأ���س��ه��م  انخف�ست  فقد  ذل���ك،  وم��ع 

اأرب���اح  ��ا ع��ن  اأي�����سً اأعلنت  ال��ت��ي  »ب���الك روك«، 

ف���اق���ت ال���ت���وق���ع���ات، ب����اأك����ر م����ن %2 ي���وم 

لل�سركة،  التنفيذي  الرئي�س  واأق��ر  اجلمعة. 

ال��ت��ي  امل�����س��ت��م��رة  ب��ال��ت��ح��دي��ات  الري ف��ي��ن��ك، 

يواجهها االقت�ساد العاملي واالأ�سواق املالية.

على  يق�سي  املت�ساعد  الت�سخم  اأن  وذك��ر 

يخف�س  اأن  املتوقع  ومن  امل�ستهلكن.  روات��ب 

االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��ي��درايل وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة 

االأخرى يف جميع اأنحاء العامل اأ�سعار الفائدة 

ال��زي��ادات  لكن  املرتفعة.  االأ���س��ع��ار  لرتوي�س 

اأن تبطئ  ال��ف��ائ��دة ميكن  اأ���س��ع��ار  امل��ف��رط��ة يف 

االقت�ساد.

التحور  »اأوم��ي��ك��رون«  ي���وؤدي متغري  وق��د 

م��ن م��ن ف��ريو���س ك��ورون��ا اإىل اإح���داث تاأثري 

»فينك«،  اأ���س��ار  كما  االقت�سادي.  الن�ساط  يف 

اإىل اأن »ال��ع��امل ي��وا���س��ل اج��ت��ي��از ح��ال��ة ع��دم 

االقت�سادات  يف  العميقة  والتحوالت  اليقن 

واملجتمعات ككل«.
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االنباط-وكاالت

لـ”العربية. مــ�ــصــرفــيــة  مــ�ــصــادر  قــالــت 

اخلليجية  البنوك  م��ن  جمموعة  اإن  نت” 

للقاهرة  انتهت من ترتيب قر�ض م�شرتك 

بنحو 3 مليارات دوالر منا�شفة بني متويل 

اإ����ش���ام���ي وب����اك����ورة ال���ق���رو����ض اخل�����ش��راء 

1.5 مليار دوالر لكل منهما  للقاهرة بواقع 

الأجل 3 �شنوات.

مت  ال��ذي  التمويل  اأن  امل�شادر  واأ�شافت 

العام  االأخ��ر من  ال�شهر  اإغاقه يف مطلع 

نقطة   260 نحو  عليه  ال��ع��ائ��د  بلغ  امل��ا���ش��ي 

اأ���ش��ا���ض ف���وق ���ش��ع��ر ال��ل��ي��ب��ور، ف��ي��م��ا ح�شلت 

ال��ب��ن��وك امل��رت��ب��ة، وال��ت��ي ق��دم��ت مت��وي��ات 

ب��اأك��ر م��ن رب���ع م��ل��ي��ار دوالر، ع��ل��ى ر���ش��وم 

التمويل  قيمة  من  اأ�شا�ض  نقطة   50 بواقع 

املقدم.

ال���ث���اين  ت�����ش��ري��ن  ن���وف���م���ر  اأواخ�������ر  ويف 

املا�شي، نقلت رويرتز عن م�شادر م�شرفية 

ح���ج���م مت��وي��ل  رف����ع����ت  م�������ش���ر  اإن  ق���ول���ه���ا 

م�شريف، كان قد مت االإعان عن يف اأكتوبر 

 3 اإىل  دوالر  م��ل��ي��ار   2 م��ن  االأول،  ت�����ش��ري��ن 

مليارات دوالر دون اخلو�ض يف التفا�شيل.

العاملة  امل�شارف  اأح��د  يف  م�شدر  وق��ال 

على ال�شفقة اإن قائمة البنوك التي عملت 

ع���ل���ى ت���رت���ي���ب ت���وف���ر ال���ت���م���وي���ل ت�����ش��م��ن��ت 

االإم��������ارات دب����ي ال���وط���ن���ي وب���ن���ك اأب��وظ��ب��ي 

رئي�شيني  كمن�شقني  عما  واللذين  االأول 

للتمويل.

امل�شاركة  ال��ب��ن��وك  قائمة  ت�شمنت  فيما 

بينها  من  ع��دة  خليجية  بنوك  التمويل  يف 

ب��ن��ك اأب��وظ��ب��ي االإ���ش��ام��ي وال��ب��ن��ك االأه��ل��ي 

ال��ك��وي��ت��ي وامل��وؤ���ش�����ش��ة ال��ع��رب��ي��ة امل�����ش��رف��ي��ة 

الكويت  وبنك  ت�شارترد  اأند  �شتاندرد  وبنك 

الوطني وبنك وربة الكويتي.

مت��ت  ال���ت���م���وي���ل  اأن  امل�������ش���در  واأو������ش�����ح 

ل���وزارة  ���ش��م��ح  م��ا  م���رة   2.5 ب��ن��ح��و  تغطيته 

التمويل. املالية بخف�ض تكلفة 

يف  م�شابه  مت��وي��ل  ع��ل��ى  م�شر  وح�شلت 

بتكلفة  املا�شي  قبل  العام  من  اآب  اأغ�شط�ض 

ف���وق �شعر  اأ���ش��ا���ض  ن��ق��ط��ة   365 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت 

الليبور املرجعي والأجل عام فقط.

“لقد جنحوا يف احل�شول  وتابع امل�شدر 

انخفا�ض  مع  اأف�شل  متويلية  �شروط  على 

للقر�ض...  الزمني  االإط��ار  وزي��ادة  التكلفة 

اأف�شل  رمب��ا  جيد  نحو  على  االأم���ور  ج��رت 

بادئ  يف  امل�شرية  املالية  وزارة  توقعته  مما 

االأمر«.

االنباط- وكاالت

جت���اوزت ال��والي��ات االأمل��ان��ي��ة اأه��داف��ه��ا يف 

زيادة العمالة يف الهيئات ال�شحية وقطاعات 

اأخرى يف اخلدمة ال�شحية العامة.

ارتفع  “االأملانية”،  اأجرته  م�شح  وبح�شب 

عدد الوظائف اجلديدة يف القطاع ال�شحي 

الواليات  لتتجاوز  وظيفة،  األفي  من  الأكر 

اإط��ار  يف  للزيادة  عليه  املتفق  الهدف  بذلك 

ال�شحية  اخلدمة  “ميثاق  با�شم  يعرف  ما 

العامة” حتى 31 يناير 2021. ووفقا لنتائج 

اإقليمية  وزارات  ب��ي��ان��ات  �شمل  ال���ذي  امل�شح 

14 والية من اإجمايل الواليات  واإدارات من 

�شغل2171 فر�شة  ال�شتة ع�شرة، مت  االأملانية 

عمل جديدة يف القطاع.

احلكومة  اأق��رت  كورونا،  جائحة  وب�شبب 

“ميثاق  ال����والي����ات  وح���ك���وم���ات  االحت����ادي����ة 

 -  2020 ع��ام  العامة” يف  ال�شحية  اخل��دم��ة 

ب��ه��دف زي����ادة امل��وظ��ف��ني، خ��ا���ش��ة يف ح��وايل 

400 هيئة �شحية يف اأنحاء الباد.

العمالة  تعر�شت  اجلائحة،  بداية  ومنذ 

ب�����ش��ب��ب تتبع  م�����ش��ت��م��ر  ال��ق��ط��اع الإج���ه���اد  يف 

املخالطني وحتديد عدد االإ�شابات ومراقبة 

اإج����������راءات احل���م���اي���ة. ك���م���ا ي��ن�����ض امل��ي��ث��اق 

ت�شابكها.  وحت�شني  االإدارات  حت��دي��ث  على 

مليارات   4 االحت��ادي��ة  احلكومة  وخ�ش�شت 

يورو للرنامج حتى عام 2026. 

اإل���زام  على  امل��ي��ث��اق  ن�ض  اأوىل،  وك��خ��ط��وة 

 1500 ي���ق���ل ع���ن  ب���ت���وف���ر م���ا ال  ال����والي����ات 

وظ��ي��ف��ة ج���دي���دة ودائ����م����ة ب������دوام ك���ام���ل يف 

اأول  م��ن  ال��ف��رتة  ال�شحية خ��ال  اخل��دم��ات 

فراير 2020 حتى 31 دي�شمر 2021.

وت�����ش��م��ل ال���وظ���ائ���ف اجل����دي����دة ب��ج��ان��ب 

االأط���ب���اء م��وظ��ف��ني اإداري������ني واأخ�����ش��ائ��ي��ني 

3500 وظيفة  ت��وف��ر  امل��ق��رر  اآخ��ري��ن. وم��ن 

جديدة اأخرى بحلول نهاية عام 2022. 

االنباط-وكاالت

ارت��ف��ع ع��دد االأم��رك��ي��ني ال��ذي��ن تقدموا 

ب��ط��ل��ب��ات ج���دي���دة ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى اإع���ان���ة 

ثمانية  يف  ل��ه  م�شتوى  اأع��ل��ى  اإىل  البطالة 

اأ�شابيع يف االأ�شبوع االأول من يناير، بح�شب 

عن  �شدر  الذي  االأ�شبوعي  البطالة  تقرير 

وزارة العمل.

األ��ف   23 االإع���ان���ة مب��ق��دار  زادت ط��ل��ب��ات 

لاأ�شبوع  طلب  األ��ف   230 اإىل  لت�شل  طلب 

منذ  ق���راءة  اأع��ل��ى  وه��ي  يناير،   8 يف  املنتهي 

م��ن��ت�����ش��ف ن��وف��م��ر. وج�����اءت ه���ذه االأرق�����ام 

اأع��ل��ى م��ن ال��ت��وق��ع��ات ال��ت��ي ك��ان��ت ع��ن��د 200 

األف طلب.

ال��والي��ات  يف  التجزئة  مبيعات  تراجعت 

حيث  االأول  دي�����ش��م��ر/ك��ان��ون  يف  امل��ت��ح��دة 

ع��ان��ى االأم���رك���ي���ون م���ن ن��ق�����ض يف ال�����ش��ل��ع 

لن  لكن هذا  كوفيد-19،  اإ�شابات  يف  وقفزة 

ال��ت��وق��ع��ات بت�شارع  ي��غ��ر ع��ل��ى االأرج����ح م��ن 

النمو االقت�شادي يف الربع الرابع.

وم�شوؤولني  وزراء   4 للم�شتهلك..  حماية 

جزائريني ميثلون اأمام جلنة حتقيق

العربي املغرب 

وزراء   4 للم�شتهلك..  اجل��زائ��رح��م��اي��ة 

جلنة  اأم��ام  ميثلون  جزائريني  وم�شوؤولني 

حتقيق

وقالت وزارة التجارة اإن مبيعات التجزئة 

بعد  املا�شي  ال�شهر   %1.9 بن�شبة  انخف�شت 

ارتفاعها 0.2% يف نوفمر /ت�شرين الثاين.

روي��رتز  ا�شتطلعت  اقت�شاد  خ���راء  ك��ان 

اآراءه��������م ت���وق���ع���وا ع�����دم ح������دوث ت��غ��ي��ر يف 

م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة. وت���راوح���ت ال��ت��ق��دي��رات 

ي�شل  وارت��ف��اع   %2 اإىل  ي�شل  انخفا�ض  بني 

اإىل %0.8.

ال��ت��وري��د  ���ش��ا���ش��ل  يف  االخ��ت��ن��اق��ات  اأدت 

ن���ق�������ض يف  اإىل  اجل����ائ����ح����ة  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة 

ودف���ع ذلك  ال�����ش��ي��ارات.  ذل��ك  ال�شلع مب��ا يف 

امل�شتهلكني اإىل بدء الت�شوق من اأجل مو�شم 

مما  االأول،  ت�شرين  اأكتوبر  يف  امل��ي��اد  عيد 

التجزئة يف دي�شمر /كانون  اأ�شر مببيعات 

االأول.

ق���د ت���رتاج���ع امل��ب��ي��ع��ات اأك�����ر يف ي��ن��اي��ر 

/ك�����ان�����ون ال����ث����اين م����ع ت����زاي����د االإ�����ش����اب����ات 

امل���ت���ح���ور  ان���ت�������ش���ار  ب����ك����وف����ي����د-19 يف ظ�����ل 

امل�شتهلكني  ت��ردد  من  يحد  مما  اأوميكرون، 

على اأماكن مثل املطاعم واحلانات.

مصر تكمل قرضا بـ 3 مليارات دوالر مناصفة بين تمويل أخضر وإسالمي

أميركا.. ارتفاع طلبات اإلعانة الحكومية ألعلى مستوى في 8 أسابيع

ألمانيا تتجاوز أهداف زيادة العمالة في القطاع الصحي 

الأحد   16 /1/ 2022 

�شناعة  و  جم��ال  ك��ل  يف  بنا  يحيط  التكنولوجى  وال��ت��ح��ول  االب��ت��ك��ار  اأن  �شك  ب��ا 

الذكية  الروبوتات  االأبعاد،  الثاثية  الطباعة  االإنرتنت،  عر  الطعام  تو�شيل  مثل 

يخلق  ف��اإن��ه   ، فائقة  التطورب�شرعة  ه��ذا  ي��ح��دث  وبينما  ال��ق��ي��ادة.  ذات��ي��ة  امل��رك��ب��ات  و 

و  مهارات جديدة  تتطلب  التي  الوظيفية  االأدوار  كاملة من  ا جمموعة جديدة  اأي�شً

 . متخ�ش�شة

4.0 ، كانت و�شت�شتمر يف  ا با�شم ال�شناعة  الثورة ال�شناعية الرابعة ، املعروفة اأي�شً

تطوير الطريقة التي نعي�ض و نتعلم و نعمل بها. بينما �شتتا�شى بع�ض الوظائف يف 

اليوم  املوجودة  غر  الوظائف  و�شت�شبح  اأخرى  وظائف  �شتزدهر   ، القريب  امل�شتقبل 

اأكر �شيوًعا. رمبا اأدى الوباء اإىل ت�شريع هذا التحول اإىل حد كبر. و من الوا�شح 

لتتنا�شب  مهاراتها  جمموعة  مطابقة  اإىل  �شتحتاج  امل�شتقبلية  العاملة  القوى  اأن  هو 

مع وترة التكنولوجيا التي ال هوادة فيها.

فاإن   ، العاملي  االقت�شادي  املنتدى  عن  ال�شادر   « الوظائف  »م�شتقبل  لتقرير  وفًقا 

وظيفة  مليون   85 اإزاح���ة  اإىل  �شيوؤدي   19-COVID و  لاأمتتة  امل���زدوج  التاأثر 

بحلول عام 2025. ومع ذلك ، من بني الوظائف التي من املفرت�ض اأن تبقى ، �شيتطلب 

2025. اإن التفاوت و الفجوة احلالية بني  50 باملائة اإعادة ت�شكيل املهارات بحلول عام 

خلطر  معر�شة  ال�شوق  يحتاجها  التي  واملهارات  اليوم  �شباب  ميتلكها  التي  املهارات 

الوظيفية  واالأدوار  االأع��م��ال  يف  ث��ورة  حت��دث   4.0 ال�شناعة  الأن  اأك��ر  ب�شكل  االإت�شاع 

اأ�شرع مما ي�شتطيع النا�ض مواكبته.

ي��ح��ت��اج ك���ٍل م��ن ال�����ش��ب��اب وامل��ه��ن��ي��ني ال��ي��وم اإىل ب��ن��اء م���ه���ارات م��ث��ل امل���رون���ة ال��ت��ي 

�شت�شاعدهم على التكيف واالزدهار يف الثورة ال�شناعية الرابعة. 

بكافة  العاملني  و  املوظفني  �شت�شاعد  التي  االأ�شا�شية  امل��ه��ارات  ه��ذه  هي  ما   ، اإذن 

املجاالت على مواجهة الثورة ال�شناعية الرابعة؟

الناعمة: املهارات 

اإن القدرة على التفاعل والتوا�شل والعمل مع جمموعة من االأ�شخا�ض مثل زماء 

العمل والعماء والقيادة هي ما ت�شكل املهارات ال�شخ�شية. نظًرا الأن النا�ض يعملون 

االإب��داع  مثل   - االأ�شا�شية  الب�شرية  املهارات  ف��اإن   ، الروبوتات  بجانب  متزايد  ب�شكل 

واإدارة االأفراد  العاطفي  النقدي والتوا�شل والذكاء  املعقدة والتفكر  امل�شكات  وحل 

- لن ُت�شتبدل بوا�شطة االآالت.ال ميكن الأي روبوت اأن ي�شرف على فريق ، اأو اأن يلعب 

دور القائد ، وبالتايل ، �شت�شتمر املهارات القيادية واالإدارية يف كونها ا�شا�شية. �شتظل 

االأ�شخا�ض  اإىل  بحاجة  �شيظلون  العمل  اأ�شحاب  الأن  ا  اأي�شً مهمة  االت�شال  مهارات 

احلايل  الرتكيز  واخلارجي.مع  الداخلي  ال�شعيدين  على  العاقات  وبناء  للم�شاركة 

على ثقافة ال�شركة والعمل اجلماعي ، �شيظل الذكاء العاطفي عن�شًرا حا�شًما يف بناء 

بنف�ض  مهمة  االجتماعية  املهارات  العمل.  مكان  يف  احلافز  وزي��ادة  االأداء  عالية  فرق 

ا ، خا�شة عندما يتعلق االأمر ببناء ال�شداقات والعاقات القوية ، والتي  اأي�شً القدر 

بدورها �شرورية للتطوير ال�شخ�شي والنمو على ال�شعيد الوظيفى.

التقنية: املهارات 

واالإدارة   ، امل�شاريع  واإدارة   ، والرتميز   ، الكمبيوتر  برجمة  مثل  التقنية  املهارات 

املالية ، واملهام العلمية ، واملهارات القائمة على التكنولوجيا متثل املعرفة والقدرات 

اإن�شاء  على  يزيد  الطلب  الأن  الوظائف.نظًرا  ببع�ض  اخلا�شة  املهام  الأداء  املطلوبة 

الذين  املهرة  املهنيني  على  ا  اأي�شً فيزيد   ، التكنولوجيا  ب�شبب  جديدة  عمل  فر�ض 

اأن  ال��وا���ش��ح  م��ن  امل�شتهدف.  وال��ت��دري��ب  بال�شناعة  خا�شة  تقنية  م��ه��ارات  ميتلكون 

، من  وب��ال��ت��ايل  م��ط��ل��وب��ة.  و  اأ���ش��ا���ش��ي��ة  �شتظل  التقنية  امل��ه��ارات  م��ن  ق��وي��ة  جم��م��وع��ة 

عن  الباحثون  يكون  بحيث  بال�شناعة  اخلا�شة  املتطلبات  وفهم  حتديد  ال�شروري 

العمل اأكر ا�شتعداًدا ملتطلبات هذه االأدوار.

ريادة االأعمال:

اأو عمل  ف��ك��رة عمل  وال��ق��درة على حت��وي��ل  والعقلية  امل��ع��رف��ة  ه��ي  االأع��م��ال  ري���ادة 

ا  حمتمل اإىل واقع ال ي�شمل فقط اأولئك الذين يوؤ�ش�شون م�شروًعا جديًدا ولكن اأي�شً

اأولئك الذين يو�شفون باأنهم مبتدئون يف بيئة عملهم.

م��ع من��و اق��ت�����ش��اد ال��وظ��ائ��ف امل��وؤق��ت��ة ، ���ش��ي��اأخ��ذ امل��زي��د وامل��زي��د م��ن ال�����ش��ب��اب زم��ام 

امل���ب���ادرة الإط����اق م�����ش��اري��ع ج��دي��دة مم��ّك��ن��ة مب��ه��ارات ري����ادة االأع���م���ال م��ث��ل االب��ت��ك��ار 

املخاطرة  واالإبداع واالجتهاد و�شعة احليلة واملرونة والف�شول والتفاوؤل والرغبة يف 

مهارات  ميتلكون  الذين  االأ�شخا�ض  ف��اإن   ، ثم  ومن  التجارية.  والفطنة  وال�شجاعة 

تنظيم امل�شاريع �شيكونون يف و�شع اأف�شل للتنقل يف بيئة العمل املتغرة ، و�شيكونون 

اأكر مرونة يف مواجهة التحديات امل�شتقبلية.

املذكورة  امل��ه��ارات  جمموعة  ت�شاعد  اأن  ميكن   ، للتكنولوجيا  ال�شريع  التطور  مع 

اأعاه الباحثني عن عمل يف العثور على اأف�شل الوظائف يف امل�شتقبل. 

بروفي�شور عمار كاكا –عميد و نائب رئي�ض جامعة هريوت وات – دبى

بروفيسور عمار كاكا

أفضل وأهم المهارات لمواكبة 
الثورة الصناعية الرابعة

صادرات زيت النخيل في ماليزيا 
تتراجع 32 % خالل الشهر الجاري

االنباط-وكاالت

ت��راج��ع��ت ���ش��ح��ن��ات زي���ت ال��ن��خ��ي��ل يف 

على  امل���ائ���ة،  يف   32.1 ب���واق���ع  م��ال��ي��زي��ا، 

األ��ف   492 اإىل  ل��ت�����ش��ل  ���ش��ه��ري،  اأ���ش��ا���ض 

و883 طن، يف الفرتة من االأول حتى 15 

يناير، من 725600، طن، مت ت�شديرها، 

دي�شمر   15 حتى  االأول  من  الفرتة  يف 

امل��ا���ش��ي، ط��ب��ق��ا ل��ب��ي��ان ا���ش��درت��ه ال��ي��وم 

اآجري”، واوردته وكالة  “اآم�شبك  هيئة 

لاأنباء. بلومرج 

امل��ال��ي��زي��ة  “برناما”  وك���ال���ة  ك���ان���ت 

يناير  من  العا�شر  يف  ذكرت  قد  لاأنباء 

اأن احلكومة �شتعتمد نهجا ا�شرتاتيجيا 

زيت  ت�شدير  ���ش��وق  تعزيز  يف  �شقني  ذا 

ف�شا  االآ���ش��ي��وي��ة،  املنطقة  يف  النخيل 

ع���ن م��ع��اجل��ة ق�����ش��ي��ة امل��ن��اه�����ش��ة ل��زي��ت 

النخيل من قبل االحتاد االأوروبي.

الزراعية  ال�شناعات  وزي���رة  وذك���رت 

الدين  قمر  زري���دة  االأ���ش��ا���ش��ي��ة  وال�شلع 

اأن ه��ذه  امل��ا���ش��ي،  ي���وم االأح�����د  ب��ي��ان  يف 

اخلطوة ت�شمل تعزيز ال�شورة وحت�شني 

نوعية زيت النخيل يف الباد.

ح��م��ل��ة  اأن  ن���ع���ل���م  “نحن  وق�����ال�����ت: 

خلف�ض  ق��دمي��ة  ق�شية  ه��ي  امل��ن��اه�����ش��ة 

لقوته  نظرا  النخيل  زيت  منتجات  غلة 

على  ن��رك��ز  ل��ذا،  ال�����ش��وق.  يف  التناف�شية 

ا�شتك�شاف اأ�شواق جديدة واأكر ل�شمان 

ت�����ش��دي��ري��ة  ت�����ش��ب��ح م��ال��ي��زي��ا دول����ة  اأن 

رائدة يف اآ�شيا«.

»ميتا« تواجه دعوى بـ3.2 مليار دوالر
االنباط-وكاالت

ي���واج���ه ع���م���اق و����ش���ائ���ل ال��ت��وا���ش��ل 

امل��ع��روف   Facebook االج��ت��م��اع��ي 

 Meta Platforms ب��ا���ش��م  االآن 

جنيه  مليار   2.3 بقيمة  جماعية  دعوى 

ب�شبب  بريطانيا  يف  دوالر(  مليار   3.2(

اتهامات باأن املجموعة ا�شتغلت البيانات 

بني  م�شتخدم  مليون   44 ل�  ال�شخ�شية 

هيمنتها  م�شتغلة   2019 و   2015 عامي 

ال�شوق. على 

فيها  �شتنظر  ال��ت��ي  ال��دع��وى،  ت��زع��م 

حم��ك��م��ة اال���ش��ت��ئ��ن��اف خ��ا���ش��ة ب��ق�����ش��اي��ا 

ك�شبت  ال�شركة  اأن  ل��ن��دن،  يف  املناف�شة 

م��ل��ي��ارات اجل��ن��ي��ه��ات م��ن خ���ال فر�ض 

����ش���روط واأح����ك����ام غ���ر ع���ادل���ة ت��ط��ال��ب 

�شخ�شية  ب��ي��ان��ات  بت�شليم  امل�شتهلكني 

قيمة للو�شول اإىل ال�شبكة.

يف  حمكمة  فر�شت  اآخ���ر،  جانب  م��ن 

كبرة  غ��رام��ة  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  مو�شكو 

قدرها  �شابقا(  )في�شبوك  “ميتا”  على 

حمتوى  حذفها  لعدم  دوالر  مليون   27

ت��ع��ت��ره م��و���ش��ك��و خم��ال��ف��ا ل��ل��ق��ان��ون، يف 

ال�شغط  الرو�شية  ال�شلطات  وقت تكّثف 

ع��ل��ى ���ش��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االأج��ن��ب��ي��ة 

العماقة.

اأف���������ادت خ����دم����ة االإع���������ام ال��ت��اب��ع��ة 

اأن��ه  “تلغرام”  تطبيق  ع��ل��ى  للمحكمة 

مت فر�ض غرامة قدرها 1،9 مليار روبل 

ال�شركة. على 

االنباط- وكاالت

بور�شة  ل���اإدراج���ات يف  ق��وي��ة  ب��داي��ة  يف 

متكنت  احلالية،  لل�شنة  �شرتيت”  “وول 

اخل��ا���ش��ة  ل��ا���ش��ت��ث��م��ارات   TPG ���ش��رك��ة 

 %12 ارت��ف��اع الأ���ش��ه��م��ه��ا جت���اوز  م��ن حتقيق 

نا�شداك،  بور�شة  يف  لل�شركة  اإدراج  اأول  يف 

لت�شبح  ل��ل�����ش��ه��م،  دوالراً   34 ع��ن��د  م��غ��ل��ق��ة 

دوالر.  مليارات   10 ال�شوقية  ال�شركة  قيمة 

االكتتاب  يف  وم�شاهموها  ال�شركة  وب��اع��ت 

نحو  �شهم وجمعت  34 مليون  العام حوايل 

مليار دوالر.

 Texas Pacific اأو   TPG ت��دي��ر 

مليار   100 ع��ن  ت��زي��د  اأ���ش��واًل   Group
 ،1992 ع����ام  ت��اأ���ش�����ش��ت  ق���د  وك���ان���ت  دوالر، 

البيع  م��ن  خمتلفة  ق��ط��اع��ات  يف  وت�شتثمر 

وكانت  ال�شحية،  ال��رع��اي��ة  اإىل  بالتجزئة 

مليارات   1.7 اإىل  اأ�شعاف   5 قفزت  اأرباحها 

العام  من  االأوىل  الت�شعة  االأ�شهر  يف  دوالر 

املا�شي.

اإدراج �شخم هذا  اأول   TPG اإدراج  يعد 

كثب  ع��ن  امل�شرفيون  ي��راق��ب  حيث  ال��ع��ام، 

الطروحات  اأع��م��ال  فعالية  ملراقبة  اأداءه���ا 

اأن ق���ام���ت ���ش��رك��ة  االأول����ي����ة، ب��خ��ا���ش��ة ب��ع��د 

ب��ت��اأج��ي��ل   Justworks ال���رجم���ي���ات 

وقد  ال�شوق،  بظروف  ذل��ك  معللة  طرحها 

دوالًرا   29.50 عند  االأ�شهم   TPG باعت 

ال�شعري  للنطاق  الو�شطى  النقطة  وهي   ،

املتوقع.

طرحها  اإن  املدرجة  ال�شركة  ق��ادة  يقول 

ال�شركة  اإعداد  يف  �شي�شاعد  العام  لاكتتاب 

للم�شتقبل، مبينا اأن الطرح �شيمنح ال�شركة 

قدرة على التو�شع ومتويل تكاليفها و�شراء 

اأع���م���ال ج���دي���دة، وح�����ش�����ض االأق��ل��ي��ة ال��ت��ي 

يحتفظ بها م�شتثمرون خارجيون.

»TPG« تدّشن موسم اإلدراجات الضخمة في وول 
ستريت.. وقيمتها تتخطى 10 مليارات دوالر



الرقم : 3 / 9 / تباليغ
التاريخ : 1443/6/9 هـ
املوافق : 2022/1/12م
مذكرة تبليغ بالنشر

صادرة عن محكمة عني 
الباشا الشرعية

القاضي : انس ياسني الخرابشه
اىل املدعى عليه : رامي حممود احمد ال�شطرات 

– مقيم يف �شلطنة عمان واخر مكان اقامة له يف 
االردن هذه عني البا�شا – حي االمري علي – قرب 

م�شجد �شرحبيل بن ح�شنه – بيت ملك له .

ا����ش���ا����س  رق������م  ال�����دع�����وى  ان������ه يف  اع���ل���م���ك 

التفريق  طلب  ومو�شوعها   2021112900039

املدعية  قبل  من  عليك  واملقامة  والنزاع  لل�شقاق 

زوجتك الداخل بها ب�شحيح العقد ال�شرعي مرام 

حممد ا�شماعيل حممد يقت�شي عليك احل�شور اىل 

هذه املحكمة يوم االربعاء املوافق 2022/1/19م 

ال�شاعة التا�شعة �شباحا فاذا مل حت�شر او تر�شل 

م�شروعه  م��ع��ذرة  للمحكمة  تبد  او  عنك  وكيال 

االيجاب  بحقك  �شيجري  احل�شور  عن  لتخلفك 

1443/6/9ه���������� وف��ق  ال���ق���ان���وين حت���ري���را يف 

2022/1/12م .

قا�شي حمكمة عني البا�شا ال�شرعية

ان�س يا�شني اخلراب�شه

انذار بالعودة اىل العمل

اىل املوظفني

ابتيهال سرور راشد الشقريات

جميل محمد عبد الرحمن 

جميل حسني
تزيد  مل��دة  العمل  ع��ن  لتغيبكم  نظرا 

�شركة  ل��دى  متتالية  اي��ام  ع�شرة  عن 

مراكز  و  اال���ش��ن��اد  خل��دم��ات  امل�شانده 

عذر  او  م�شروع  �شبب  ب��دون  االت�شال 

ر���ش��م��ي ل���ذا ف���ان ال�����ش��رك��ة ت��ن��ذرك��م 

�شيتم  اال  و  ف��ورا  عملكم  اىل  بالعودة 

الحكام  �شندا  لديها  خدماتكم  انهاء 

 8 رقم  العمل  قانون  من  28/ه���  امل��ادة 

ل�شنة 1996

الشركة املساندة 
لخدمات االسناد
ومراكز االتصال

الرقم : 3 / 9 / تباليغ
التاريخ : 1443/6/9 هـ
املوافق : 2022/1/12م

مذكرة تبليغ حكم بالنشر
صادرة عن محكمة عني 

الباشا الشرعية
القاضي : انس ياسني الخرابشه

اىل املدعى عليه : رامي حممود احمد ال�شطرات 

– مقيم يف �شلطنة عمان واخر مكان اقامة له يف 
االردن هذه عني البا�شا – حي االمري علي – قرب 

م�شجد �شرحبيل بن ح�شنه – بيت ملك له .

اعلمك انه يف الدعوى رقم ا�شا�س 2021 / 2510 

من  عليك  واملقامة  �شغار  نفقة  طلب  ومو�شوعها 

ب�شحيح  بها  ال��داخ��ل  زوج��ت��ك  لها  املحكوم  قبل 

بانه  ا�شماعيل حممد  ال�شرعي مرام حممد  العقد 

 60 م��ق��داره  �شغار  نفقة  حكم  بحقك  �شدر  ق��د 

اوالدك  من  واحد  لكل  كفاية  نفقة  �شهريا  دينار 

املتولدين  ومتيم  واحمد  وحممد  حممود  ال�شغار 

يف  ال��واق��ع  الطلب  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��ارا  منها  ل��ك 

وامل�شاريف  الر�شوم  وت�شمينك  2021/10/26م 

اال���ش��ول   ح�شب  بالن�شر  تبليغك  ج��رى  وعليه 

حتريرا يف 1443/6/9ه� وفق 2022/1/12م .

قا�شي حمكمة عني البا�شا ال�شرعية

ان�س يا�شني اخلراب�شه

اعالن تغيب عن العمل
نحن شركة جوانا لالسترياد 

والتصدير ذ.م.م نعلن عن غياب 
املوظفني التالية اسماءهم :

رنني محمد عبد الرحمن شنار
عز الدين محمد وليد 

عزو رحمون
مهند محمد وليد عزو رحمون

متتالية  ايام  ع�شرة  عن  تزيد  ملدة 

ننذركم  ل��ذا   ، م�شبق  ان���ذار  دون 

ثالثة  خالل  عملكم  اىل  بالعودة 

اي����ام م��ن ت��اري��خ ه���ذا االع����الن ، 

لعملك  فاقد  تعترب  لذلك  وخ��الف 

ولكافة حقوقك فقا للمادة 28/ه� 

من قانون العمل االردين .

شركة جوانا لالسترياد 
والتصدير

انذار بالعودة اىل العمل
اىل املوظفة 

ميساء حسن محمد ياسني

من  عملكم  م��ك��ان   ع��ن  لتغيبكم  نظرا 

 10 عن  تزيد  ملدة   2022/1/2 تاريخ 

م�شروع  عذر  تقدمي  دون  متتالية  ايام 

فانني  املدر�شة  ادارة  مراجعة  ودون 

وتقدمي  امل��در���ش��ة  مبراجعة  ان��ذرك��م 

عذر م�شروع خالل 3 ايام من تاريخ ن�شر 

وعدا  الر�شمية  اجلريدة  يف  االع��الن 

ح�شب  العمل  من  مف�شول  تعترب  ذاك 

العمل  ق��ان��ون  م��ن   ) 28/ه����   ( امل���ادة 

والعمال االردين املعمول به .

مدارس مانشسرت 
االنجليزية / الزرقاء

االعالين
08

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )13( من قانون ال�شركات رقم)22( ل�شنة 

1997 وتعديالته ، يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�شناعة 

وامل�شجلة  يعقوب  واحمد  يعقوب  حممد  �شركة  بان  والتجارة 

بتاريخ   )121529( ال��رق��م  حت��ت  ت�شامن  �شركات  �شجل  يف 

2021/3/2  تقدمت بطلب الإجراءات التغيريات التالية :

تعديل ا�شم ال�شركة من �شركة : حممحد يعقوب واحمد يعقوب

اإىل �شركة : حممد يعقوب و�شريكه

على  ال�شركات  مراقبة  ب��دائ��رة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

االرقام 5600260

مراقب عام ال�شركات

د . وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة

م�شجلة  معفاه   / ذ.م.م  اللوج�شتية  للخدمات  فيينا  �شركة  باأن 

ال�شركات ذات م�شوؤولية حمدودة معفاه / حتت  لدينا يف �شجل 

الرقم )2134( بتاريخ )2017/1/31( 

حمدودة  م�شوؤولية  ذات  ال�شركات  �شجل  من  �شطبها  تقرر  وقد 

معفاه بتاريخ )2022/1/10(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) رو�شة الدر النفي�س الرتبوية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )200220( 

با�شم ) دالل خالد قا�شم ال�شعوب ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) زينب ح�شن عبداهلل 

الطوره ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) مياه املائدة( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )260504( با�شم ) يزن حممد 

عليان احلليق( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) حممد عبد املجيد علي عربيات( وتعترب 

عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية 

ا�شتنادا الأحكام املادة )8/ج( من قانون اال�شماء التجارية رقم)9( ل�شنة 2006 ، يعلن م�شجل 

اال�شماء التجارية يف وزارة ال�شناعة والتجارة والتموين باأن اال�شم التجاري

) موؤ�ش�شة فيني�شيا للتحف ال�شرقية( وامل�شجل لدينا يف �شجل اال�شماء التجارية بالرقم )1053( 

با�شم ) مكاريو�س جورج �شليمان ابو الزلف ( جرى عليه نقل ملكية لي�شبح با�شم ) مهند جورج 

�شليمان ابو الزلف ( وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�شر هذا االعالن . 

م�شجل اال�شماء التجارية

التاريخ 2022/1/16
اعالن ثاني صادر عن مصفي الشركة 

 1977 ل�شنة   )22( رقم  ال�شركات  قانون  من   )264( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

وتعديالته 

دائرة  لدى  وامل�شجلة  ذ.م.م  الفراء  لتجارة  باندا  �شركة  دائني  من  ارج��و 

تقدمي  �شرورة   2019/4/28 تاريخ   54277 الرقم  حتت  ال�شركات  مراقبة 

وذلك  ال  ام  الدفع  م�شتحقة  كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم 

خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة وثالثة اأ�شهر للدائنني خارج 

اململكة.

وذلك على العنوان التايل: 

عمان – ام اذينة- �شارع �شامراء – مبنى 21 هاتف 0796049079

ا�شم م�شفي ال�شركة: املحامي الدكتور اإبراهيم حممد �شليمان الطهاروة.

هاتف   21 مبنى   – ���ش��ام��راء  ���ش��ارع  اذي��ن��ة-  ام   – عمان  امل�شفي:  ع��ن��وان 

0796049079

�س.ب)2( الرمز الربيدي )11947( االأردن 

هاتف 078888113 فاك�س 065526269 خلوي 0796049079

م�شفي ال�شركة 

املحامي اإبراهيم الطهاروة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

رقم)22(  ال�شركات  قانون  من   )1/40( املادة  الأحكام  ا�شتنادا 

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

ال�شناعة والتجارة

عن ا�شتكمال اجراءات ت�شفية �شركة ح�شني منيع و�شريكه  

 )  73264( الرقم  حتت  ت�شامن   �شركات  �شجل  يف  وامل�شجلة 

بتاريخ 2004/10/27 اعتبارا من تاريخ ن�شر هذا االعالن

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

5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

اعـــالن
طرح تأجري مصنع الخياطة لبلدية بلعما الجديدة

تعلن بلدية بلعما اجلديدة عن تاأجري وت�شمني م�شنع بلدية بلعما اجلديدة 

للخياطة بطريقة املزاوده بالظرف املختوم ) املرة الثانيه( فعلى الراغبني 

مراجعة البلدية وح�شب ال�شروط التالية : -

1.تقدمي �شيك م�شدق بن�شبة ) 10% (من قيمة االجرة ال�شنوية

العا�شرة   )10( ال�شاعة  واالثنني  االحد  يومي  وتوابعه  امل�شنع  2.معاينة 

�شباحا وحتى ال�شاعة الثانية ع�شر املوافق ) 2022/1/31+30 (

3.اأجور االعالن والطوابع على من ير�شو عليه املزاد مهما تكرر االعالن

4.البلدية غري ملزمة باأعلى اال�شعار

5.مده االجرة 3 �شنوات

6.اأخر موعد لتقدمي العرو�س يوم )االحد( املوافق )2022/2/6( ال�شاعة 

)10( العا�شرة �شباحا وتفتح العرو�س ال�شاعة )11( احلادي ع�شرة �شباحًا 

يف نف�س اليوم وح�شب ال�شروط املعدة لذلك ّ.

رئيس لجنة بلدية بلعما الجديدة
موفق عطااهلل سايج

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 لتقدير قيمة الوحدة ال�شكنية رقم  

) 1018+1019+1020+1021( حو�س )1( وادي بن حماد من ارا�شي مزرعة البليدة وامل�شتملكة 

مبوجب قرار جمل�س ادارة �شلطة وادي االردن رقم ) 219 ( تاريخ 1980/11/9 وموافقة الرئا�شة 

بالكتاب رقم ) 1776/13/59/6 ( تاريخ 1981/2/11.

االغ��وار   / وامل�شاحة  االرا�شي  دائ��رة  لوحة  على   2022/1/12 املوافق  االربعاء  يوم  علق  قد 

اجلنوبية  االغ��وار  بلدية  رئي�س  اىل  منه  اخرى  ن�شخة  و�شلمت  بارزا  حمال  باعتباره  اجلنوبية 

الطالع اجلميع ذوي احلقوق عليه .

ويحق لل�شلطة ولكل مت�شرف او �شاحب حق ان يعرت�س على قرار اللجنة خالل خم�شة ع�شر يوما 

من تاريخ انتهاء مدة االعالن عن قرارات اللجنة اىل اللجنة اال�شتئنافية وبعد ان يودع املعرت�س 

21/و ( من  املادة )  التقدير عماًل باأحكام  مبلغ ) خم�شة ع�شر ( دينارا كاأمانة لالعرتا�س على 

القانون املذكور.

رئيس لجنة تقدير االراضي
املهندس سامر محمد الدويري

إستئجار مبنى بديل ملحكمة صلح الوسطية
ترغب وزارة العدل با�شتئجار مبنى ملحكمة �شلح الو�شطية ح�شب املوا�شفات وال�شروط التالية :

1- اأن يقع املبنى يف منطقة لواء الو�شطية .

2. م�شاحة البناء ال تقل عن 400م2

3 توفري �شاحة مواقف لل�شيارات.

4. توفري خدمة التدفئة املركزية ومكيفات ح�شب حاجة املبنى .

5- ا�شرتاك ماء م�شتقل .

6. ا�شرتلك كهرباء م�شتقل 3 فاز ال يقل عن 100 اأمبري .

7. ان يلتزم املالك بتجهيز متطلبات و�شروط وزارة العدل كاملة وعلي نفقته اخلا�شة .

8. جتهيز املبتى ب�شبكة حا�شوب ) تاأ�شي�س ومتديد ( .

9. توفر كامل اخلدمات يف املنطقة .

10.  حتمل قيمة ن�شر االإعالن على ح�شاب مالك العقار الذي يتم ا�شتئجار عقاره.

اأ�شبوعني من تاريخ ن�شر  تقنم الطلبات بظرف خمتوم يف مبنى مت�شرفية لواء الو�شطية وخالل 

االإعالن يف ال�شحف اليومية .

وزير العدل 
د.أحمد الزيادات

الشركة العربية السويسرية لإلستثمارات املالية
املالية  للخدمات  واالعتماد  الرتخي�س  تعليمات  من   )74( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

العربية  ال�شركة  تعلن  املالية،  االأوراق  هيئة  عن  ال�شادرة   2005 ل�شنة  وتنظيمها 

املعتمدون  هم  اأ�شماوؤهم  التالية  االأ�شخا�س  اأن  املالية  لال�شتثمارات  ال�شوي�شرية 

واملخولون با�شتالم اأوامر البيع وال�شراء لدى ال�شركة وذلك على النحو التايل:

ال�شيد رامز فوؤاد ق�شطندي بجايل / املدير العام.

ال�شيدة روال �شربي �شاكر عالن / مدير مكتب الو�شاطة.

االآن�شة نرمني عثمان حممود عثمان / املدير املايل.

ال�شيد ب�شار فوؤاد عقله حداد / �شابط االمتثال.

هاتف اأر�شي: 5655717/ 5663388

هاتف خلوي: 0777563388 - فاك�س: 5655414 - �س.ب: 930269

الرمز الربيدي: عمان 11193 االأردن.

نور/ امللكة  االإ�شكان/�شارع  بنك  اخلام�س/جممع  519/الطابق  مكتب  العنوان: 

ال�شمي�شاين/عمان/االأردن.

 info@arabswissco.com :الربيد االإلكرتوين

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ال�شركات  قانون  من   )1/40( امل��ادة  الأحكام  ا�شتنادا 

عام  مراقب  يعلن  وتعديالته   1997 ل�شنة  رق��م)22( 

ال�شركات يف وزارة ال�شناعة والتجارة

م�شعود  هند  �شركة  ت�شفية  اج���راءات  ا�شتكمال  عن 

ح�شن م�شعود و�شريكها  

وامل�شجلة يف �شجل �شركات تو�شية ب�شيطة  حتت الرقم 

)17123 ( بتاريخ 2013/2/24 اعتبارا من تاريخ ن�شر 

هذا االعالن

ال�شركات  مراقبة  بدائرة  االت�شال  يرجى  لال�شتف�شار 

على الرقم 5600260

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( 

ل�شنة 1997 وتعديالته

اأرجو من دائني �شركة  مريال لال�شكان والتعمري ذ.م.م  وامل�شجلة 

لدى دائرة �شجل ال�شركات حتت الرقم  ) 36405 ( بتاريخ 

)2014/4/8 (

كانت  �شواء  ال�شركة  جتاه  املالية  مطالباتهم  تقدمي  �شرورة 

م�شتحقة الدفع ام ال / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني 

داخل اململكة ، وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : حممد عبد الرحمن عبد الرحيم عواد 

عنوان امل�شفي : عمان – جبل التاج – �شارع عبد الرحمن الغافق

خلوي ) 0799622217 (

م�شفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�شتنادا الأحكام املادة )277/اأ( من قانون ال�شركات رقم )22( 

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

ال�شناعة والتجارة

باأن �شركة فيزك�س للخدمات التجارية  ذ.م.م م�شجلة لدينا يف 

�شجل ال�شركات ذات امل�شوؤولية املحدودة/ حتت الرقم )42588( 

بتاريخ )2015/12/28( 

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

بتاريخ )2022/1/10(

مراقب عام ال�شركات

د. وائل علي العرموطي

االحد   16/ 1 / 2022

رقم العدد   5934

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�شتنادا الحكام املادة )264/ب( من قانون ال�شركات رقم )22( ل�شنة 

1997 وتعديالته

اللوج�شتية ذ.م.م   للخدمات  �شركة  �شحراء االردن  اأرجو من دائني 

 )  18934  ( الرقم   حتت  ال�شركات  مراقبة  دائ��رة  لدى  وامل�شجلة 

بتاريخ ) 2009/6/8(

�شرورة تقدمي مطالباتهم املالية جتاه ال�شركة �شواء كانت م�شتحقة 

الدفع ام ال / وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل اململكة ، 

وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة

وذلك على العنوان التايل :

ا�شم م�شفي ال�شركة : اكرم جمال ابراهيم دحبور  

عنوان امل�شفي : عمان – ال�شويفيه – الدوار ال�شابع – بناية ظاظا 

�س.ب )911384( الرمز )11191(

تلفون ) 06/5823890 (

م�شفي ال�شركة
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االنباط-وكاالت

اأع������رب امل����ط����ران ع��ط��ا اهلل ح��ن��ا رئ��ي�����س 

عن  االرث��وذك�����س،  ل��ل��روم  �سب�سطية  ا�ساقفة 

واحلرم  االق�سى  امل�سجد  ال�ستهداف  رف�سه 

اننا  “كما  م�سيًفا:  ال�سريف،  االبراهيمي 

ن�����س��ت��ن��ك��ر ون��رف�����س ا���س��ت��ه��داف امل�����س��ج��د يف 

بيت  يف  الذهبية  القبة  وم�سجد  العي�ساوية 

هذه  ب��ه��دم  ت��ه��دي��دات  هنالك  حيث  �سفافا 

امل�ساجد«.

كم�سيحيني  “اننا  ح��ن��ا:  امل��ط��ران  وق���ال 

فل�سطينيني ال ميكننا ان نقبل بالظلم الذي 

ميار�س بحقنا او بحق غرينا فنحن يف هذا 

البلد ا�سرة واحدة نعي�س يف ال�سراء وال�سراء 

ا�ستهداف  فهنالك  امل�ساجد  ت�ستهدف  وكما 

للم�سيحيني  وا�ستهداف  امل�سيحية  لالوقاف 

وان  امتعتهم  يحزموا  ان  لهم  ي��راد  ال��ذي��ن 

يغادروا بلدهم«

مل�سجد  يخطط  م��ا  “نرف�س  حنا  وذك���ر 

العي�ساوية وم�سجد بيت �سفافا ونعترب هذا 

نرف�س  اننا  كما  كفل�سطينيني  علينا  تعديا 

هذه  يف  امل�سيحية  ل��الوق��اف  ا���س��ت��ه��داف  اي 

البقعة املقد�سة من العامل«

و���س��وي��ا  م��ع��ا  ن��ع��م��ل  ان  “يجب  واأو�����س����ح 

م�����س��ي��ح��ي��ني وم�����س��ل��م��ني م���ن اج����ل ت��ك��ري�����س 

والتالقي  وال��وح��دة  واملحبة  االخ���وة  ثقافة 

اي  ننبذ  وان  بيننا  والتعاون فيما  والتفاعل 

تروج  التي  اجلهة  كانت  ايا  م�سبوه  م�سروع 

له بهدف اثارة الفنت وال�سغينة والكراهية 

يف جمتمعنا«.

االنباط-وكاالت

ت�����س��ت��خ��دم اجل���م���ع���ي���ات اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

امل��ت��ط��رف��ة يف م��دي��ن��ة ال��ق��د���س امل��ح��ت��ل��ة كل 

و�سائلها املربجمة الأجل حماربة املقد�سيني، 

واالعتداء عليهم، واال�ستيالء على عقاراتهم 

ومم���ت���ل���ك���ات���ه���م، ب���غ���ي���ة حت���ق���ي���ق اأط���م���اع���ه���ا 

ومبا  املدينة،  يف  والتهويدية  اال�ستيطانية 

ي�سكل خطًرا كبرًيا على �سكانها

فاإن  “هاآرت�س” العربية،  �سحيفة  ووفق 

اجلمعيات اال�ستيطانية تعمل ب�سكل م�ستقل 

اأ�سبه بعمل اأجهزة املخابرات، اإذ تقوم بتجنيد 

مبقابل  ال�سالح  على  امل��درب��ني  امل�ستوطنني 

م����ادي، م��ن اأج���ل ح��را���س��ة و���س��غ��ل ال��ع��ق��ارات 

امل�سلوبة يف املدينة املقد�سة، اإىل حني تفريغ 

عوائل ا�ستيطانية فيها

وخ�������الل ال�������س���ن���وات امل���ا����س���ي���ة، ���س��ه��دت 

يف  مو�سًعا  ن�ساًطا  اال�ستيطانية  اجلمعيات 

عملية اال�ستيالء على بيوت املقد�سيني، عرب 

وبا�ستخدام  امل�سبوهة  ال�سفقات  �سل�سلة من 

وهمية  ���س��رك��ات  او  فل�سطينيني  ���س��م��ا���س��رة 

عمليات  ُم��ول��ت  حيث  اال���س��ت��ي��ط��ان،  لتعزيز 

ا�ستيالء على ع�سرات العقارات داخل البلدة 

القدمية، وبلدة �سلوان، وغريها

حماربة املقد�سيني

الباحث يف �سوؤون القد�س نا�سر الهدمي 

اجل��م��ع��ي��ات  اإن  “�سفا”  ل���وك���ال���ة  ي����ق����ول 

اال�ستيطانية تعمل كاأحد اأذرع االحتالل من 

اأجل حماربة ال�سعب الفل�سطيني يف املدينة 

املقد�سة

ويو�سح اأن هذه اجلمعيات املتطرفة تقوم 

ال�سالح  على  امل�ستوطنني  وتدريب  بتجنيد 

املمتلكات  حلرا�سة  فقط  لي�س  وجتهيزهم 

وال��ع��ق��ارات ال��ت��ي ي��ت��م اال���س��ت��ي��الء عليها يف 

���ا مل��ه��اج��م��ة امل��ق��د���س��ي��ني  ال���ق���د����س، ب���ل اأي�������سً

واالعتداء عليهم، واإرهابهم بهدف اإخراجهم 

من املدينة

من  اجلرمية  ه��ذه  اآث��ار  “راأينا  وي�سيف 

ُي�سمح  الذين  امل�ستوطنني  اع��ت��داءات  خ��الل 

ل��ه��م ب��ال��ت��ج��ول يف اأح���ي���اء وب���ل���دات ال��ق��د���س، 

ال�����س��الح، و���س��اه��دن��ا بع�سهم  وه���م ح��ام��ل��ي 

و�سط  ال��ه��واء  يف  ال��ر���س��ا���س  يطلقون  وه���م 

تهديدات لل�سكان املقد�سيني«

���س��ي��ا���س��ة  فاإن” ه����ذه  ال���ه���دم���ي،  وب��ن��ظ��ر 

داخ���ل  تطبيقها  ي��ت��م  وا���س��ح��ة  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

املتطرفني  اأن  وا���س��ًح��ا  ب���ات  ح��ي��ث  امل��دي��ن��ة، 

يريدون  ع�سكريون  جميعهم  االإ�سرائيليني 

بكافة  الفل�سطينيني  وي��ح��ارب��وا  يقاتلوا  اأن 

الطرق والو�سائل«

ويقول: اإن” حكومة االحتالل هي دولة 

وم�سوؤوليها  اأفرادها وعنا�سرها  كل  اإره��اب، 

بالفل�سطينيني،  التنكيل  اأج��ل  من  يعملون 

واملقد�سيني«

وي�سكل امل�ستوطنون واجلمعيات املتطرفة 

اخل����ط����ر االأك��������رب ع���ل���ى امل���ق���د����س���ي���ني، وف���ق 

ُي��ن��ف��ذون �سيا�سات  اأن��ه��م  ب��اع��ت��ب��ار  ال��ه��دم��ي، 

واإجبارهم  املقد�سيني،  تهجري  يف  االحتالل 

على ترك املدينة ب�ستى الو�سائل

االح����ت����الل  ط���ب���ي���ع���ة  اأن  اإىل  وي���������س����ري 

ال�سنوات االأخرية،  احلقيقية تك�سفت خالل 

وب���ات���ت اأك����ر ع��ن�����س��ري��ة واإره�������اب واع���ت���داء 

امليدانية،  واالإع��دام��ات  الفل�سطينيني،  على 

ب��ال��ق��ان��ون  ال���ت���زام���ه  اإىل ع����دم  ب���االإ����س���اف���ة 

الدويل، وال غريها من القوانني والقرارات 

الدولية

ف��ردي��ة،  اأخ���ط���اء  لي�ست  “هذه  وي�����س��ي��ف 

واإمنا هي �سيا�سة عامة منت�سرة لدى اأو�ساط 

االح��ت��الل  ي��ع��د  ومل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي،  املجتمع 

ملتزمة  دمي��ق��راط��ي��ة  ك��دول��ة  نف�سه  ُي��ظ��ه��ر 

بالقانون«

بالتكاتف  املقد�سيني  الهدمي،  ويطالب 

اع��ت��داءات امل�ستوطنني  وت��وخ��ي احل���ذر م��ن 

اأنف�سهم،  ح��م��اي��ة  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  امل�����س��ل��ح��ني، 

يعي  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  اأن” ال�����س��ع��ب  م����وؤك����ًدا 

ل��ي��ت��ق��ا���س��م االأر�����س  ي���اأت���ي  اأن االح���ت���الل مل 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ف���ق���ط، ب����ل ل��ي��ح��ل حم��ل��ه��م 

ويطردهم منها«

خناق وت�سييق

القد�س  �سوؤون  يف  املخت�س  يقول  ب��دوره، 

جتنيد  اإن  “�سفا”  ل��وك��ال��ة  زب���ارق���ة  خ��ال��د 

بهدف  ال�سالح  على  وتدريبهم  امل�ستوطنني 

بداأ  الفل�سطينيني،  على  اعتداءاتهم  تنفيذ 

يظهر جلًيا يف عدة اأحداث واأماكن �سواء يف 

القد�س اأو ال�سفة الغربية واللد، ويف النقب 

ا وغريها اأي�سً

وي�سيف اأن” هناك ميلي�سيات اإ�سرائيلية 

م�سلحة تربت يف امل�ستوطنات لكي ُتوؤدي دور 

امل�سروع ال�سهيوين يف ال�سيطرة على مدينة 

القد�س، وطرد املقد�سيني بطريقة اإرهابية«

ت����دري����ب  م������ن  ال������ه������دف  اأن  وي�����و������س�����ح 

خمططات  مترير  وجتنيدهم  امل�ستوطنني 

اإره���اب���ي���ة ع��ل��ى امل��ق��د���س��ي��ني ب�����س��ك��ل خ��ا���س، 

وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني ع���ام���ًة، وال��ت�����س��ي��ي��ق على 

للرحيل  دفعهم  اأج��ل  م��ن  وخنقها  حياتهم 

والهجرة وترك املدينة لهوؤالء امل�ستوطنني

اجل���م���ع���ي���ات  اأن  اإىل  زب�����ارق�����ة  وي�������س���ري 

اال���س��ت��ي��ط��ان��ي��ة ت��ع��م��ل حت���ت غ��ط��اء حكومة 

االح���ت���الل وم�����س��روع��ه��ا ال�����س��ه��ي��وين الأج���ل 

ح�ساب  على  القد�س  يف  خمططاتها  تنفيذ 

ال�سكان االأ�سليني وممتلكاتهم

وم�����س��ت��وط��ن��ي��ه  االح�����ت�����الل  اأن  وي�����وؤك�����د 

نكبة جديدة بحق  تنفيذ  اإىل  ي�سعون حالًيا 

امل�����س��روع  اأه�����داف  وحت��ق��ي��ق  الفل�سطينيني، 

ال�����س��ه��ي��وين ال���ع���امل���ي مب���ح���ارب���ة ال���ت���واج���د 

اخلناق  وزي���ادة  القد�س،  مدينة  يف  الب�سري 

والت�سييق اأكر على املقد�سيني

وامل����ط����ل����وب مل���واج���ه���ة ه�����ذه اجل���م���اع���ات 

ع��ل��ى  “يجب  زب�����ارق�����ة:  ي���ق���ول  امل���ت���ط���رف���ة، 

من  وحمايتها  اأنف�سهم  ع��ن  ال��دف��اع  النا�س 

اع���ت���داءات امل��ت��ط��رف��ني، واالأه����م م��زي��ًدا من 

ال�سرب والثبات يف وجه االحتالل وجماعاته 

اإف�سالها وحماربتها  االإرهابية، والعمل على 

بكافة الو�سائل«.

االنباط-وكاالت

اخلمي�س  ليلة  م��ن  م��ت��اأخ��رة  �ساعة  يف  ُك�سف 

املا�سي عن وجود جمموعة من امل�ستوطنني داخل 

اأقدم مقربة اإ�سالمية يف بلدة عرابة البطوف يف 

على  يعملون  وه��م  املحتل،  الفل�سطيني  ال��داخ��ل 

اإمداد اأنابيب الإقامة مرحا�س بني القبور

واك��ت�����س��ف اأم�����ر امل�����س��ت��وط��ن��ني يف م���ق���ربة اأب���و 

اأبلغوا  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ني  بكر ال�سديق ع��دد م��ن 

امل��ق��ربة ومت طرد  اإىل  وت��داع��وا  ال�سعبية  اللجنة 

ال��ذي كان يعمل على �سب  امل�ستوطنني واملقاول 

اال�سمنت الإقامة املرحا�س

و���س��ّك��ل ت���واج���د اأم����ر امل�����س��ت��وط��ن��ني ا���س��ت��ف��زازاً 

مل�ساعر اأهايل البلدة الذين �سبق لهم واأن ت�سدوا 

ج���زء من  على  ال�سيطرة  مل��ح��اوالت  ب��اأج�����س��اده��م 

املقربة قبل عام ون�سف، وجنحوا تخطي للحدود.

ع��راب��ة  يف  ال�سعبية  اللجنة  م�سئول  وي��ق��ول 

“اإن  “�سفا”:  لوكالة  خطيب  جم��دي  البطوف 

اكت�ساف وجود امل�ستوطنني مل يكن هو ال�سدمة 

ال���ك���ربى ب��ق��در م���ا اك��ت�����س��ف��ن��ا م���ا ك���ان���وا يبيتون 

الإقامته، وهو اإمداد اأنابيب مياه �سرف �سحي«

ي��ع��دون الإق���ام���ة م��رح��ا���س  “كانوا  وي�����س��ي��ف 

اأثناء زيارتهم للمقربة بداعي  لق�ساء حاجاتهم 

وج��ود قرب الأح��د موتاهم القدماء فيه بعد عام 

النك�سة، وهو ما ننفيه نحن كاأهايل وجلنة«

مقاول  وبرفقة  امل�ستوطنني  اأن  اإىل  وي�سري 

الأنابيب  االإ�سمنت  ي�سبون  ك��ان��وا  معه  ت��ع��اق��دوا 

املرحا�س، ومت الت�سدي لهم وقطع عملهم وطرد 

املقاول

وت����ع����ود ح���ي���ث���ي���ات حم��������اوالت امل�����س��ت��وط��ن��ني 

لال�ستيالء على جزء من املقربة ل�سنوات، حيث 

“’اأمناء  نف�سها  ت�سمي  منهم  جمموعة  ت��دع��ي 

قرب حنينا بندو�سا” اأن اأحد املقابر داخل املقربة 

االإ���س��الم��ي��ة ه��و الأح����د ال��ي��ه��ود وي��دع��ي “حنينا 

بندو�سا«

للمقربة  زيارتهم  خ��الل  امل�ستوطنون  ويريد 

اإقامة مرحا�س ومغ�سلة بجانبه لق�ساء احلاجة 

والتي  للمقربة  زيارتهم  اأث��ن��اء  امل��ي��اه  وا�ستخدام 

ت��ك��ون غ��ال��ًب��ا يف ���س��اع��ات ال��ل��ي��ل وخ��ف��ي��ة ا�ستفزاز 

وخرافات ويتعمد امل�ستوطنون بني احلني واالأخر 

ال���ب���وق ب�ساعات  ل��ل��م��ق��ربة وال��ن��ف��خ يف  احل�����س��ور 

متاأخرة من الليل، للت�سبب باإزعاج الأهايل البلدة 

وا�ستفزازهم

“لالأ�سف ك���ان ه���وؤالء  وك��م��ا ي��ق��ول خ��ط��ي��ب: 

ق��د اأخ����ذوا ت�سريًحا م��ن اأح���د امل��خ��ات��ري ق��دمًي��ا 

بزيارة املقربة، وحديث وقبل عام ون�سف حاولوا 

وت�سدينا  منها،  مرت   3 م�ساحة  على  اال�ستيالء 

امل�ساحة  نف�س  على  ا�سمنتًيا  ج���داًرا  واأقمنا  لهم 

بنف�س اليوم وقطعنا اأرجلهم عن املقربة« ويوؤكد 

خطيب اأنه ال حقيقة الدعاءات امل�ستوطنني حول 

ال�ساحلني ولي�س  االأول���ي���اء  واأن����ه الأح���د  ال��ق��رب، 

ليهودي

وم����ن ن��اح��ي��ة ���س��رع��ي��ة ي��ك��م��ل خ��ط��ي��ب “فاإن 

اإقامة مرحا�س وفق دار االإفتاء هو اأمر ال يجوز 

اأم��ا اأن يقوم ه��وؤالء باإقامته يف اأهم  الأح��د �سواء، 

واأقدم مقربة اإ�سالمية فهذا ابتزاز وتخطي لكل 

احلدود«

وي�سري اإىل اأن املقربة حتوي يف االأعماق على 

قبور داخلية حتت القبور املوجودة حديًثا، لذلك 

فاإن اإقامة مرحا�س هو تعدي على حرمة االأموات 

واملقربة

اأب��و بكر ال�سديق ال�7  وتتعدى م�سافة مقربة 

دومنات، وهي مقامة منذ ما قبل النكبة عام 1948

م���ن ج��ان��ب��ه، ي��ق��ول ال��ن��ا���س��ط ب��ال��ب��ل��دة �سامر 

التي  املجموعة  “اإن  “�سفا”:  لوكالة  عا�سلة 

داخ��ل  الليل  �ساعات  يف  مرحا�س  الإق��ام��ة  ج���اءت 

ات��ف��اق بينها وبني  امل��ق��ربة، تريد االل��ت��ف��اف على 

التعدي على  القبور، وع��دم  اأح��د  لزيارة  البلدية 

املقربة« وي�سيف اأن امل�ستوطنني �سبق واأن البلدية 

و�سعت حد ملحاولة اال�ستيالء على املقربة واأقامت 

عاد  الو�سع  اأن  اإال  حولها،  وبناء  ترميم  عمليات 

امل�ستوطنني  ع����ودة  ع��ن  بالك�سف  ال��ي��وم  ل��ي��ت��اأزم 

الإقامة االأنابيب واملرحا�س

الت�سدي وحماية املقربة

بكل  البطوف  ع��راب��ة  اأن  على  اللجنة  وت�سدد 

ما فيها من تاريخ اأو قبور هي ملك الأهل عرابة 

فقط، وهو تاريخ اأهل عرابة

ل��ق��ط��ع��ان  ن�������س���م���ح  “لن  خ���ط���ي���ب  وي�����ق�����ول 

ولذلك  القذرة،  اأالعيبهم  مبمار�سة  امل�ستوطنني 

اخلمي�س،  ي��وم  البلدة  يف  طارئة  جلل�سة  تداعينا 

واتخذنا العديد من القرارات واالإج���راءات التي 

من �ساأنها حماية املقربة«

ويوؤكد اأن اجلل�سة خل�ست لدعوة اأهايل بلدة 

البطوف للم�ساركة يوم اجلمعة املقبل بعد �سالة 

الظهر للقيام باأعمال تطوع يف مقربة ال�سديق، 

للتاأكيد على اإ�سالميتها وعروبتها وحمايتها من 

امل�ستوطنني

ك��م��ا ي�����س��دد خ��ط��ي��ب ع��ل��ى اأن اأه�����ايل ال��ب��ل��دة 

�سيحمون املقربة ويت�سدون ملحاوالت امل�ستوطنني 

كما فعلوا �سابًقا، متوقًعا عدم جتروؤ امل�ستوطنني 

على القدوم لها اأثناء عمليات التطوع التي �ستنفذ 

يوم اجلمعة، الأنهم يدركون جيًدا ما الذي تعنيه 

املقربة الأهل البلدة

االنباط- وكاالت

االإ�سرائيلية  ال�سيا�سية  توتر يف احللبة  ي�سود 

يف ظل احتمال تو�سل رئي�س املعار�سة، بنيامني 

ح��ول  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  م��ع  �سفقة  اإىل  نتنياهو، 

احللبة  ع��ن  ورحيله  فيها  املتهم  الف�ساد  ملفات 

ال�سيا�سية، ولو لفرتة ق�سرية.

اأن  واملعار�سة  احلكومة  يف  �سيا�سيون  ويدعي 

حكومة  تكتل  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ  ال���ذي  ه��و  نتنياهو 

بينيت لبيد، ويف حال رحيله، فاإن امل�سهد ال�سيا�سي 

�سيتغري، ح�سبما ذكرت �سحف اإ�سرائيلية ام�س

اأن  وتتح�سب جهات يف احلكومة من احتمال 

ع�سوية  م��ن  وا�ستقالته  نتنياهو،  تنحي  ي���وؤدي 

الكني�ست بحال اتفاق بينه وبني النيابة، اإىل تغرّي 

امل�سالح ال�سيا�سية احلزبية، االأمر الذي من �ساأنه 

اأن ي�سع م�ساعب اأمام ا�ستمرار والية احلكومة، 

امل��وؤل��ف��ة م��ن اأح�����زاب ال��ي��م��ني وال��و���س��ط والي�سار 

ال�سهيوين

قد  نتنياهو  تنحي  اأن  اإىل  ت��ق��دي��رات  وت�سري 

ل ت�سكيل  يجعل اأحزاب اليمني يف احلكومة تف�سّ

االأح����زاب  اأو  الليكود  ح���زب  م��ع  ج��دي��دة  حكومة 

مثل  اأح����زاب  فيها  ت�سارك  ال  بحيث  احل��ري��دي��ة، 

اأن  اإال  امل����وح����دة.  وال��ق��ائ��م��ة  ال��ع��م��ل و م��ريت�����س 

م�سدرا رفيعا يف احلكومة قال ل�سحيفة يديعوت 

اأح���رون���وت اإن���ه ال ت��وج��د م�سلحة ل��دى اأي اأح��د 

بالتوجه اإىل انتخابات. وال اأرى و�سعا تكون فيه 

. لكن  الكني�ست احلالية  اأخ��رى يف دورة  حكومة 

من حيث املبداأ، باالإمكان ت�سكيل حكومة جديدة 

التوجه  دون  الكني�ست احلالية ومن  دورة  خالل 

اإىل انتخابات

ت����زال االت�����س��االت ب��ني حم��ام��ي نتنياهو  وال 

والنيابة جارية، ويتوقع اأن ت�ستمر حتى اللحظة 

الق�سائي  امل�ست�سار  والي���ة  نهاية  قبل  االأخ����رية 

ال�سهر  نهاية  يف  مندلبليت،  اأفيحاي  للحكومة، 

احل����ايل. وذك����رت �سحيفة ه��اآرت�����س اأن���ه مت عقد 

نتنياهو  حمامي  ب��ني  االآن  حتى  ل��ق��اءات  خم�سة 

والنيابة

وب��ح�����س��ب االق��������رتاح ال������ذي ق���دم���ه حم��ام��ي 

ف��اإن  مندلبيت،  اإىل  ت�����س��ور،  ب��ن  ب��وع��از  نتنياهو، 

وخيانة  االح��ت��ي��ال  بتهمتي  ���س��ي��ع��رتف  نتنياهو 

يتهم  واأال  و4000،   1000 امل��ل��ف��ني  يف  االأم����ان����ة، 

بالر�سوة يف امللف 4000 واإلغاء االتهامات يف امللف 

تكون  واأن  الكني�ست،  م��ن  ي�ستقيل  واأن   ،2000

العقوبة على نتنياهو العمل يف خدمة اجلمهور 

ملدة ثالثة اأ�سهر، واإلغاء و�سمة العار

اأن��ه  ال���ذي ع��رب عنه مندلبليت ه��و  وامل��وق��ف 

العار وتنحي  لن تكون هناك �سفقة من و�سمة 

نتنياهو عن احلياة ال�سيا�سية ل�سبع �سنوات. وقال 

مندلبليت اإن هذه الق�سية يجب اأن تنتهي ب�سجن 

اأو  اأ�سهر  لثالثة  اجلمهور  خدمة  يف  بالعمل  اأو 

اأكر، واأنه يف ملف ف�ساد �سلطوي خطري اإىل هذه 

الدرجة لي�س باالإمكان االلتفاف على و�سمة العار

اإىل ه��ذه االت�����س��االت �سديق م�سرتك  وب���ادر 

لنتنياهو ومندلبليت، وفقا ل� يديعوت اأحرونوت ، 

بادعاء اأن ا�ستمرار حماكمة نتنياهو تلحق �سررا 

بالدولة

المطران حنا: نرفض استهداف المسجد في العيساوية 
وكذلك مسجد القبة الذهبية في بيت صفافا

»تجنيد المستوطنين«.. سالح االحتالل لمهاجمة المقدسيين وحراسة عقاراتهم

أهالي عرابة البطوف ينقذون مقبرة إسالمية من خفافيش االستيطان

أزمة فضائح نتنياهو ُتشعل الخالفات داخل الحلبة السياسية اإلسرائيلية 

األسير ناصر أبو حميد في غيبوبة 
منذ 11 يومًا بسبب اإلهمال الطبي

لليوم الثالث.. األسير محمد عارضة 
يواصل إضرابه عن الطعام وهذه مطالبه

كيف كشفت أنشودة طلع البدر علينا حيلة 
مستوطن للدخول إلى المسجد األقصى؟

االنباط-وكاالت

اليوم، ال يزال االأ�سري نا�سر  حتى هذا 

اأبو حميد )49 عاما( من خميم االأمعري 

بالبرية، يف حالة غيبوبة منذ 11 يوما

اإ�سابته  الغيبوبة بعد  ودخل االأ�سري يف 

تلوث  نتيجة  ال��رئ��ت��ني،  يف  ح���اد  ب��ال��ت��ه��اب 

جرثومي

وب��ح�����س��ب هيئة ����س���وؤون االأ����س���رى، ف��اإن 

حرج  حميد  اأب��و  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع 

وال  املناعة،  يف  انعدام  من  ويعاين  للغاية، 

ي�ستجيب للعالجات ح�سب املعلومات، وهو 

ما يزال على اأجهزة التنف�س اال�سطناعي 

يف م�ست�سفى برزالي االإ�سرائيلي

اأنها  اإىل  ال�سبت،  ام�س  الهيئة  ولفتت 

ت��ق��دم��ت ب��ال��ت��م��ا���س��ني مل��ح��ك��م��ة االح��ت��الل 

اخلمي�س املا�سي، وقبل ع�سرة اأيام لل�سغط 

للح�سول  االح���ت���الل  ���س��ج��ون  اإدارة  ع��ل��ى 

ع���ل���ى ت��ف��ا���س��ي��ل وم���ع���ل���وم���ات ح�����ول اآخ����ر 

امل�ساب  لالأ�سري  ال�سحي  الو�سع  تطورات 

اأب���و ح��م��ي��د، ولل�سماح  ن��ا���س��ر  ب��ال�����س��رط��ان 

ل��ع��ائ��ل��ة االأ����س���ري ب��زي��ارت��ه م���رة اأخ�����رى يف 

حتى  يوجد  ال  اأن��ه  اىل  م�سرًيا  امل�ست�سفى، 

اللحظة ردود على االلتما�سني

وعانى اأبو حميد منذ بداية �سهر يناير 

2021 من اآالم حادة يف ال�سدر و�سعوبة يف 

التنف�س، وكان ت�سخي�س طبيب ال�سجن ال 

واأكد  اأي فحو�سات خمربية،  على  ي�ستند 

يف حينه اأن ما يعانيه هو التهاب عادي ال 

يحتاج اإىل اأكر من م�ساد حيوي، بح�سب 

وكالة االأنباء الفل�سطينية الر�سمية

ال�����س��غ��وط التي  ب��ع��د  اأب���و حميد  ون��ق��ل 

ال�����س��ج��ن،  اإدارة  ع��ل��ى  االأ�����س����رى  م��ار���س��ه��ا 

للم�ست�سفى الإجراء ت�سوير اأ�سعة لي�س يف 

م�ست�سفى  يف  ولي�س  الرملة  ع��ي��ادة  �سجن 

وج��ود  الت�سخي�س  وك���ان  خ��ارج��ي،  م��دين 

ك��ت��ل��ة ع��ل��ى ال���رئ���ة ال���ي�������س���رى، وم����ع ذل��ك 

كميات  ب�����س��رف  ال�سجن  ع��ي��ادة  ا���س��ت��م��رت 

اأن  اعتبار  على  امل�ساد احليوي  كبرية من 

الكتلة ميكن اأن تزول به

وا�ستمرار  ال�سحية  واإثر تدهور حالته 

مطالبات االأ�سرى، مت نقله اإىل م�ست�سفى 

ب�����رزالي وه���ن���اك اأج���ري���ت ل���ه ف��ح��و���س��ات 

و�سور اأ�سعة اأكر دقة اأظهرت اأنه م�ساب 

منه،  خزعة  واأخ���ذ  ا�ستئ�ساله  تقرر  ب��ورم 

وظ��ه��ر ع��ل��ى ���س��وء ذل���ك اأن اخل��زع��ة غري 

�سرطانية، وبعد فرتة زمنية تقارب ال�سهر، 

ال�سرطانية لالنت�سار، وقد  عادت اخلاليا 

تقررت له جل�سات عالج كيميائية ا�ستغرق 

البدء بها ما يقارب ال�20 يوما حتى ال�سهر 

بعد العملية اجلراحية

ي�سار اإىل اأنه بعد اأن تلقى نا�سر اجلرعة 

�ساحبته  ال��رئ��ة  يف  ب�سغط  �سعر  االأوىل، 

اآالم حادة، واأعيد على اإثرها اإىل امل�ست�سفى 

اأي��ام، قاموا خاللها كما يدعي  ملدة ثالثة 

الرئة  ب��اإف��راغ  ب���رزالي  يف  الطبي  الطاقم 

اإليها،  اأن��ب��وب  اإدخ���ال  بوا�سطة  ال��ه��واء  من 

اأ�سعاف  ثالثة  بحجم  كان  االأنبوب  وه��ذا 

م��ا حت��ت��اج��ه رئ���ة ن��ا���س��ر، ل��ذل��ك �ساحبت 

اخلطاأ  ه��ذا  وم���رد  ���س��دي��دة،  اآالم  العملية 

كان  عمليات  هكذا  مبثل  املخت�س  اأن  اإىل 

متدرب  ه��و  بالعملية  ق��ام  وم��ن  من�سغال، 

يف  بجرثومة  نا�سر  اأ�سيب  اإثرها  وعلى   ،

الرئة، االأمر الذي فاقم حالته ال�سحية

االنباط-وكاالت

اأفادت موؤ�س�سة مهجة القد�س لل�سهداء 

باأن  ال�سبت،  اليوم  واجل��رح��ى،  واالأ���س��رى 

يوا�سل  ع��ار���س��ة  امل��ع��زول حممد  االأ���س��ري 

على  الثالث  لليوم  الطعام  ع��ن  اإ���س��راب��ه 

املفرو�سة عليه  للعقوبات  رف�ساً  التوايل، 

باإنهاء عزله. وللمطالبة 

ب���ي���ان لها  ال��ق��د���س يف  وق���ال���ت م��ه��ج��ة 

اأحمد  قا�سم  حممد  امل��ع��زول  االأ���س��ري  اإن 

ع��ار���س��ة، ي��وا���س��ل اإ���س��راب��ه ع��ن ال��ط��ع��ام 

ل���ل���ي���وم ال���ث���ال���ث ع���ل���ى ال�����ت�����وايل رف�������س���اً 

وللمطالبة  بحقه  امل��ف��رو���س��ة  للعقوبات 

باإنهاء عزله

ب�����دوره اأك����د االأ����س���ري حم��م��د ع��ار���س��ة 

ن�سخًة  القد�س  مهجة  و�سلت  ر�سالة  يف 

ع��ن��ه��ا، اأن�����ه ق����رر ي����وم اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي 

عن  اإ���س��راب  يف  ال�����س��روع  2022/01/13م 

ا�ستمرار  ب�سبب  وال��ك��الم  وامل���اء  ال��ط��ع��ام 

يف  ع�������س���ق���الن  ���س��ج��ن  اإدارة  ي�����س��م��ى  م����ا 

بحقه  اأ�سدرتها  ج��دي��دة  عقوبات  تنفيذ 

الت�سريح  ع��ق��ب  2021/12/12م  ب��ت��اري��خ 

االع��الم يف جل�سة  لو�سائل  به  اأدىل  الذي 

منع  يف  متثلت  والتي  ال�سابقة  حماكمته 

مل��دة  كانتينة  وم��ن��ع  ���س��ه��ري��ن،  مل���دة  زي����ارة 

�سهرين  مل��دة  كهربائيات  ومنع  �سهرين، 

واأ�سبوعني عزل يف الزنازين

�سروعه  وق��ب��ل  اأن��ه  اإىل  عار�سة  ول��ف��ت 

ب��اإرج��اع وجبات الطعام  ق��ام  االإ���س��راب  يف 

م����ن اأج������ل وق�����ف ال���ع���ق���وب���ات امل��ف��رو���س��ة 

ع��دي��دة  م����رات  االإدارة  ووع���دت���ه  ب��ح��ق��ه، 

باإنهاء العقوبات لكنها تراوغ ومتاطل وال 

لي�س  احلايل  مطلبه  اأن  معلناً  ت�ستجيب، 

واإمن��ا  فح�سب  عليه  املفرو�سة  العقوبات 

باإخراجه من العزل اأي�ساً  للمطالبة 

وك���ان االأ���س��ري ع��ار���س��ة جن��ح ب��ت��اري��خ 6 

االأ���س��رى  برفقة   )2021 )�سبتمرب  اأي��ل��ول 

اأي���ه���م ك���م���اجم���ي، وحم���م���ود ال���ع���ار����س���ة، 

وم���ن���ا����س���ل ان���ف���ي���ع���ات، وي���ع���ق���وب ق�����ادري 

بانتزاع حريتهم عرب نفق  وزكريا زبيدي 

�سلطات  تعيد  اأن  قبل   ، �سجن جلبوع  من 

االحتالل اعتقالهم يف وقت الحق.

االنباط- وكاالت

ك�������س���ف ع�����دد م����ن امل�������س���ل���ني وح����را�����س 

دخل  اإ�سرائيلي  ُم�ستوطن  حيلة  االأق�سى 

امل�سجد متنكراً بزي وهيئة امل�سلمني، بعد 

اأن طلبوا منه اأن يتلو اآيات من القراآن.

ال���ت���وا����س���ل  م�����واق�����ع  رواد  وت������������داول 

ت��داول��ه  ج��رى  فيديو  مقطع  االجتماعي 

وا���س��ع��اً ي��وث��ق حل��ظ��ة ت��وق��ي��ف رج���ل ملتٍح 

بهيئة م�سلمني

ع���دد م��ن امل�����س��ل��ني ب��امل�����س��ج��د االأق�����س��ى 

اأن  بعد  ال��ي��ه��ود  م��ن  ال�سخ�س  ب���اأن  ���س��ّك��وا 

طلبوا منه قراءة اآيات من القراآن الكرمي، 

البدر  طلع  اأن�سودة  اإن�ساد  امل�ستوطن  وب��داأ 

ع��ل��ي��ن��ا ب����دل ت����الوة ال����ق����راآن االأم�����ر ال���ذي 

جعله حمط �سخرية عدد من رواد مواقع 

التوا�سل، واعترب عدد من مغردي تويرت 

اأن ت�سرف االإ�سرائيلي هذا غباء حيث مل 

وحرا�س  امل�سلني  بيد  يقع  اأن  يتوّقع  يكن 

االأق�سى.

االحد   16/ 1 / 2022



االنباط-وكاالت

���ش��خ��ر زع��ي��م ح���زب ال�����ش��ع��ب اجل��م��ه��وري 

امل���ع���ار����ض يف ت���رك���ي���ا، ك���م���ال ك��ي��ل��ي��ت�����ش��دار 

اأوغ����ل����و، م���ن رئ��ي�����ض ال���دول���ة رج����ب طيب 

اأردوغان، واعترب اأنه ال ي�شتطيع اال�شتغناء 

اأم���ام  اإل���ق���اء خ��ط��اب��ات��ه  “امللقن” ع��ن��د  ع��ن 

اجلماهري.

اأوغلو يف مقطع فيديو  وقال كيليت�شدار 

اأردوغ���ان الإج��راء  “تويرت” اإن��ه يدعو  على 

م��ن��اظ��رة اأم�����ام ال�����ش��ع��ب ال���رتك���ي، م�����ش��ريا 

ال  ال��ذي  امللقن  للرئي�ض  �شيح�شر  اأن��ه  اإىل 

من  الرد  ينتظر  اأنه  واأو�شح  عنه.  ي�شتغني 

اأردوغان الإجراء هذه املناظرة

ال��دع��وة  اأوغ��ل��و  كيليت�شدار  وج��ه  لطاملا 

اأردوغ�������ان الإج������راء م���ن���اظ���رة، خ��ا���ش��ة  اإىل 

ا���ش��ت��ج��اب��ة من  االن��ت��خ��اب��ات، دون  ف���رتة  يف 

الرتكي الرئي�ض 

اأردوغان  فاإن  اأوغلو  كيليت�شدار  وبح�شب 

ي��خ��اف م��ن��ه، وي��ت��ح��دث ك��ث��ريا م���ن خلفه، 

واجل�ض  تعال  اأخي.  يا  اإيل  “تعال  م�شيفا: 

نناق�ض« بجانبي ودعنا 

ك���م���ا ك����رر ك��ي��ل��ي��ت�����ش��دار اأوغ����ل����و دع���وت���ه 

الإجراء انتخابات مبكرة يف البالد.

الدويل
01 الأحد   16/ 1 / 2022 

االنباط- وكاالت

اأط����ل����ق����ت ك����وري����ا ال�������ش���م���ال���ي���ة اجل��م��ع��ة 

����ش���اروخ���ن ق�������ش���ريي امل������دى م����ن ق���ط���ار، 

اإع����الم ر�شمية   اأف�����ادت و���ش��ائ��ل  ب��ح�����ش��ب م��ا 

منذ  اأ�شلحة  جتربة  ثالث  يف  ال�شبت،  ام�ض 

ب���داي���ة ال���ع���ام رغ���م ال��ع��ق��وب��ات االأم��ري��ك��ي��ة 

اجلديدة.

الكورية  الر�شمية  االأنباء  وكالة  وقالت 

»للتحقق  اأج��ري��ت  ال��ت��ج��ارب  اإن  ال�شمالية، 

وت��ق��ي��ي��م ال��ت��ح��ك��م ب�����اإج�����راءات ع���م���ل ف���وج 

ال�شكك احلديد«

وجاء اإطالق ال�شاروخ اجلمعة بعد قرار 

وا���ش��ن��ط��ن االأرب���ع���اء ف��ر���ض ع��ق��وب��ات مالية 

اإثر  �شمالين  كورين  خم�شة  على  جديدة 

ُقّدمت  ل�شواريخ  �شابقة  �شاروخية  جتارب 

على اأنها فرط �شوتية

الكورية،  املركزية  االأن��ب��اء  وكالة  وقالت 

ال��ت��ي  ال�������ش���اروخ���ي���ة  االإط�������الق  ع��م��ل��ي��ة  اإن 

ج��رت اجل��م��ع��ة »اأظ��ه��رت ق���درة ع��ال��ي��ة على 

املناورة ون�شبة جناح مرتفعة«. واأ�شافت اأن 

ت�شغيل  نظام  »اإقامة  حول  جرت  حمادثات 

اأن��ح��اء  ك��ل  احل��دي��د يف  بال�شكك  ���ش��اروخ��ي 

البالد«

وق����ال روؤ����ش���اء ه��ي��ئ��ة االأرك�����ان امل�����ش��رتك��ة 

االإط���الق  عمليَتي  اإن  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال��ك��وري��ة 

و14،52   14،41 ال�������ش���اع���ة  ع���ن���د  ج����ري����ت����ا 
ُ
اأ

بتوقيت  و5،52   5،41( امل��ح��ل��ي  ب��ال��ت��وق��ي��ت 

م�شافة  قطعا  ال�شاروخن  واإن  جرينيت�ض( 

كيلومرتاً   36 ارت��ف��اع  على  ك��ي��ل��وم��رتاً   432

باجتاه �شرق �شبه اجلزيرة الكورية

لكوريا  اأ�شلحة  جتربة  ثالث  هذه  وكانت 

ال�����ش��م��ال��ي��ة ه����ذا ال�������ش���ه���ر، ب���ع���د جت��رب��ت��ن 

وف��ق ما  ���ش��وت��ي  ف��رط  ل�����ش��اروخ  ناجحتن 

ي��ن��اي��ر/  5 يف  االأوىل  ي����اجن،  ب��ي��وجن  ت���وؤك���د 

كانون الثاين والثانية باإ�شراف الزعيم كيم 

ي��ن��اي��ر/ك��ان��ون   11 يف  �شخ�شًيا  اأون  ج���وجن 

ال��والي��ات  فر�شت  ذل��ك،  على  ورداً  ال��ث��اين. 

ياجن  بيوجن  على  ج��دي��دة  عقوبات  املتحدة 

هذا االأ�شبوع، وقال وزير اخلارجية اأنتوين 

حت��اول  كانت  ال�شمالية  ك��وري��ا  اإن  بلينكن، 

ب�شل�شلة  االن���ت���ب���اه«  »ج����ذب  االأرج������ح  ع��ل��ى 

عمليات اإطالق �شواريخ

وات��ه��م��ت ب��ي��وجن ي��اجن ال��والي��ات املتحدة 

ب���»ت��ع��م��د« دف���ع ال��و���ش��ع ن��ح��و ال��ت��ف��اق��م. وال 

يزال احلوار بن بيوجن ياجن ووا�شنطن يف 

طريق م�شدود بعد ف�شل املحادثات بن كيم 

دونالد ترامب  ال�شابق  االأمريكي  والرئي�ض 

عام 2019

االأوىل  للمرة  ال�شمالية  ك��وري��ا  واأج���رت 

جت��رب��ة ع��ل��ى اإط���الق ���ش��اروخ م��ن ق��ط��ار يف 

.2021 �شبتمرب/اأيلول 

االنباط- وكاالت

ال  م��زاع��م  ال�شبت،  ام�ض  رو�شيا  رف�شت 

اأمريكين،  م�شوؤولن  قبل  من  لها  اأ�شا�ض 

مهمة  ا���ش��م  عليها  يطلق  مل��ا  ت�شتعد  ب��اأن��ه��ا 

اأوك����ران����ي����ا،  �����ش����رق  ، يف  امل����زي����ف����ة  ال�����راي�����ة 

ال�شرين  العمالء  با�شتخدام جمموعة من 

اخلا�شن

ك��ان��ت احل��ك��وم��ة االأم��ري��ك��ي��ة ق��د اتهمت 

اأم�ض اجلمعة رو�شيا بالتخطيط ال�شتخدام 

يف  اأوكرانيا،  لغزو  كذريعة  �شرين،  عمالء 

اأحدث ت�شعيد للتوترات بن القوتن

االأبي�ض،  البيت  با�شم  املتحدثة  وقالت 

اأن  اإىل  ت�شري  معلومات  لدينا  ب�شاكي  جن 

رو�شيا قد و�شعت بالفعل، م�شبقا جمموعة 

من العمالء ال�شرين لتنفيذ عملية الراية 

املزيفة، يف �شرق اأوكرانيا

ال�شرين،  العمالء  تدريب  يتم  واأ�شافت 

امل��ن��اط��ق احل�شرية  احل���رب يف  ف��ن��ون  ع��ل��ى 

لتنفيذ  ن��ا���ش��ف��ة  ع���ب���وات  ا���ش��ت��خ��دام  وع��ل��ى 

ع��م��ل��ي��ات ت��خ��ري��ب ���ش��د ال���ق���وات ال��رو���ش��ي��ة 

بالوكالة

وا�شنطن  يف  الرو�شية  ال�شفارة  وو�شفت 

مروعة  باأنها  االأمريكية  احلكومة  اتهامات 

واأ�شافت كالعادة، مل يتم تقدمي اأي دليل

اإىل  االأم��ري��ك��ي  اجل��ان��ب  ال�شفارة  ودع��ت 

امل�شتمرة  امل��ع��ل��وم��ات  �شغوط  ع��ن  ال��ت��وق��ف 

�شد  رو�شيا  ال�شفارة  واأ���ش��اف��ت  وال��ت��ح��رك. 

احلرب. نحن نوؤيد حال دبلوما�شيا جلميع 

الدولية امل�شكالت 

وطبقا ملعلومات ا�شتخباراتية من جانب 

وا���ش��ن��ط��ن، ه��ن��اك م���وؤ����ش���رات ب����اأن اجل��ه��ات 

اختالق  يف  بالفعل  ب��داأت  الرو�شية  امل��وؤث��رة 

ا�شتفزازات اأوكرانية، يف الدولة، ويف و�شائل 

التوا�شل االجتماعي، لتربير تدخل رو�شي 

و زرع االنق�شامات يف اأوكرانيا

االنباط-وكاالت

اأع�������ش���اب  حت����ت ع�����ن�����وان: يف م��������ايل.. 

االأوروب���ي���ن اأم���ام االخ��ت��ب��ار ع��ل��ى امل��ح��ك ، 

تدهور  م��ع  اإن��ه  لوفيغارو  �شحيفة  ق��ال��ت 

و�شركائها  مايل  بن  ال�شيا�شية  العالقات 

الدولين، اأكدت ال�شويد يوم اجلمعة اأنها 

منطقة  يف  املنت�شرين  جنودها  �شت�شحب 

ال�شاحل هذا العام �شمن قوة تاكوبا التي 

مار�ض  �شهر  حتى  الدورية  قيادتها  تتوىل 

خا�شة  اأوروبية  قوات  من  وتتاألف  املقبل، 

ت��ن��ف��ذ م��ه��ام ال��ت��دري��ب وال���دع���م ال��ق��ت��ايل 

تعو�ض  اأن  املفرت�ض  وم��ن  امل��ايل.  للج�ض 

ع��م��ل��ي��ة ب���رخ���ان ال��ف��رن�����ش��ي��ة، ال��ت��ي ت��دع��م 

اجل��ي�����ض امل���ايل يف ق��ت��ال��ه ���ش��د اجل��م��اع��ات 

اجلهادية

واأ����ش���اف���ت ل���وف���ي���غ���ارو اأن�����ه م���ن خ��الل 

رف�����ض ت��ن��ظ��ي��م ان��ت��خ��اب��ات ان��ت��ق��ال��ي��ة على 

امل��رت��زق��ة  اإىل  ال��ق�����ش��ري وال���ل���ج���وء  امل����دى 

الرو�ض من جمموعة فاغرن ، دفع املجل�ض 

ال��ع�����ش��ك��ري احل���اك���م يف ب���ام���اك���و ال�����ش��رب 

االأوروبي اإىل اأق�شى حدوده

االإعالن  قوبل  الفرن�شي،  اجلانب  على 

وزي����ر  �����ش����رح  اإذ  ب���ح�������ش���رة،  ال���������ش����وي����دي 

ال  قائاًل:  ل��ودري��ان،  اإي��ف  اخلارجية، جان 

يوجد ان�شحاب، اإنه وهم ب�شري

اإذا ك���ان ت��اك��وب��ا ق��د ���ش��ع��دت ب��ق��وة مع 

م�شاركة ع�شرات اجليو�ض فيها اليوم، فاإن 

اأبريل  �شهر  ومنذ  بالتناوب.  تعمل  القوة 

2021، نفذت تاكوبا حوايل ثالثن عملية

يف الوقت احلايل، يتم ن�شر االإ�شتونين 

وال��ت�����ش��ي��ك ف��ق��ط يف امل���ي���دان. وي��ج��ب اأن 

يف  جندًيا  خم�شن  ح��وايل  رومانيا  تر�شل 

حوايل  واملجر  ميناكا،  قاعدة  اإىل  مار�ض 

القوات  اأن  ال���وزارة  واأبلغت  جندي.  مائة 

اأي�شا  �شت�شل  وال��ربت��غ��ال��ي��ة  ال��دمن��ارك��ي��ة 

ت���زال  م���ا  ج���ن���دي،   800 م���ع   . ت���دري���ج���ي���ا 

القدرات  اأ�شا�شي على  تاكوبا تعتمد ب�شكل 

ال��ف��رن�����ش��ي��ة، م���ق���اب���ل ان����خ����راط اأوروب������ي 

حمدود

اخل���الف���ات  اأن  ل��وف��ي��غ��ارو  واأو����ش���ح���ت 

امل��ت��زاي��دة ب��ن ب��ام��اك��و واالأوروب���ي���ن تثري 

اإي���ف  اأع���ل���ن ج����ان  اإذ  خم�����اوف وا����ش���ح���ة، 

لودريان اأنه �شيتم تنظيم اجتماع لتحالف 

ال�شاحل خالل اأيام قليلة

ال��ت��ع��اون  اأن  ع�شكري  م�����ش��در  واأو����ش���ح 

االأر�ض  على  املالية  الع�شكرية  القوات  مع 

لكن  ب�����ش��ال���ش��ة.  احل���ايل  ال��وق��ت  يف  ي�شري 

ُي�شتبعد  ال  الفرن�شية،  اجليو�ض  وزارة  يف 

االح��ت��ك��اك ، ك��م��ا ي��ق��ول��ون، يف اإ����ش���ارة اإىل 

اأدى  ال���ت���ي  ال���و����ش���ط���ى،  اإف���ري���ق���ي���ا  من�����وذج 

اإىل قيام االحتاد  وجود قوات فاغرن فيها 

يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  مهمته  بتعليق  االأوروب�����ي 

دي�شمرب

ف���اأوروب���ا ت��ري��د اأن ت��ظ��ل م��ن��خ��رط��ة يف 

منطقة ال�شاحل، حيث �شدد املمثل االأعلى 

االأوروب��ي  االحت��اد  يف  اخلارجية  لل�شيا�شة 

ج��ان  الفرن�شي  وال��وزي��ر  ب��وري��ل  ج��وزي��ب 

اإي������ف ل�����ودري�����ان ي�����وم اجل���م���ع���ة ع���ل���ى اأن 

اأن االحت��اد  واأك���دا   . ب��اأي ثمن  لي�ض  ذل��ك 

االأوروبي يحافظ على مهمة تدريب بعثة 

االحتاد االأوروبي، لكنها علقت م�شاعدتها 

للموازنة يف باماكو.

رغم العقوبات.. كوريا الشمالية تعلن إطالق صاروخين من قطار 

لوفيغارو: في مالي.. أعصاب األوروبيين على المحك

محلل عسكري إسرائيلي يتحدث إخفاق أفيف 
كوخافي في تحقيق خططه لتطوير الجيش

االنباط-وكاالت

اع��ت��رب حم��ل��ل ع�����ش��ك��ري اإ���ش��رائ��ي��ل��ي، 

اأن اأف��ي��ف ك��وخ��ايف اق���رتب م��ن م��غ��ادرة 

اأن  دون  االأرك�������ان  رئ���ا����ش���ة  يف  م��ن�����ش��ب��ه 

ط��م��ح  ال���ت���ي  خ��ط��ط��ه  م��ع��ظ��م  “يحقق 
اإليها منذ �شنوات«.

الع�شكري  املحلل  ليمور  يواآف  وقال 

اإن   اليوم”،  “اإ�شرائيل  ���ش��ح��ف��ي��ة  يف 

“كوخايف دخل اأم�ض، اإىل �شنته الرابعة 
بناء  م��ن  وب���دال  املن�شب،  يف  واالأخ����رية 

ب���اأي مفهوم  االأم�����ام  اإىل  ي��ح��ل��ق  ج��ي�����ض 

�شل�شلة  م��واج��ه��ة  اإىل  ي�شطر  مم��ك��ن، 

العظيمة”،  خططه  على  تخيم  اأزم��ات 

ح�شب و�شفه

لي�شت  االأزم��ات  بع�ض هذه  اأن  وزعم 

ب�����اأداء ك��وخ��ايف م��ث��ل جائحة  م��رت��ب��ط��ة 

االإ�شرائيلية  ال�شيا�شية  واالأزمة  كورونا 

امليزانية  ع��ل��ى  امل�����ش��ادق��ة  ع��رق��ل��ت  ال��ت��ي 

رئي�ض  اأن  اع��ت��رب  اأن���ه  اإال  ���ش��ه��ور،  ل��ع��دة 

اأي�شاً« “�شحية نف�شه  االأركان 

كطبيعته،  ك��وخ��ايف  يتجه  واأ���ش��اف: 

ك��ي ي�����ش��رب راأ����ش���ه ب��احل��ائ��ط م��ن دون 

اإىل  االإ�����ش����غ����اء  اأو  ال���ن�������ش���ائ���ح  ت���ق���ب���ل 

االن����ت����ق����ادات، وه������ذه ظ����اه����رة م��ع��ق��دة 

ل���دي���ه ف��ه��و ي��ح��ي��ط ن��ف�����ش��ه ب��اأ���ش��خ��ا���ض 

اأفكاره وال  رائعن، لكن هوؤالء يرددون 

يطرحون اأفكارا متحدية له

وق��������ال: ال�������ذي ي����ق����دم االن����ت����ق����ادات 

واالأف����ك����ار امل���غ���اي���رة مل���ا ي��ق��ول��ه ك��وخ��ايف 

لكثريين من  ح��دث  وه��ذا  اإب��ع��اده،  يتم 

االأرك��ان  هيئة  يف  ل��واء  برتبة  ال�شباط 

العامة

وي����واج����ه ج��ي�����ض االح����ت����الل خ���الل 

ال�������ش���ن���وات امل��ا���ش��ي��ة اأزم�������ات م��ت��ع��ددة، 

ظ����ه����رت اآث�����اره�����ا خ�����الل امل�����ع�����ارك م��ع 

بينها  واللبنانية،  الفل�شطينية  املقاومة 

واإه��م��ال  ال��ربي��ة  ال���ق���وات  اأداء  ت��راج��ع 

االح���ت���ي���اط، واأ�����ش����ار ا���ش��ت��ط��الع ن�����ش��ره 

للدميقراطية”  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي  “املعهد 
اإىل تراجع الثقة باجلي�ض بن جمتمع 

امل�شتوطنن.

روسيا ترفض اتهامات أمريكية بأنها تستعد لعملية الراية المزيفة في أوكرانيا

اليابان: إصابات بين طالب إثر هجوم بسكين

االنباط- وكاالت

اأ�شيب عدد من طالب املدار�ض الثانوية 

يف العا�شمة طوكيو ام�ض  ال�شبت، يف هجوم 

ب�شكن.

وق����ال����ت ه���ي���ئ���ة االإذاع����������ة وال���ت���ل���ف���زي���ون 

امل���دار����ض  اإن ع�����ددا م���ن ط����الب  ال��ي��اب��ان��ي��ة 

ب�����ش��ك��ن، بينما  ب��ج��روح  اأ���ش��ي��ب��وا  ال��ث��ان��وي��ة 

ال��ق��ب��ول  ام��ت��ح��ان  الأداء  ي�����ش��ت��ع��دون  ك���ان���وا 

باجلامعات يف العا�شمة طوكيو.

ك��ان��وا  اأ���ش��خ��ا���ض   3 اأن  الهيئة  واأ���ش��اف��ت 

ال�����ش��ب��اح عندما  اإ���ش��اب��ت��ه��م يف  ب��ع��د  واع����ن 

جتمعهم  اأثناء  ب�شكن  اآخر  طالب  هاجمهم 

الأداء االمتحان.

اأن  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اأ���ش��اه��ي  �شحيفة  وذك����رت 

 17( ال��ث��ان��وي��ة  ب��امل��رح��ل��ة  ط��ال��ب  ب��ه  امل�شتبه 

عاما( وجرى اعتقاله.

من جانبها، قالت اإدارة �شرطة العا�شمة 

ط��وك��ي��و اإن���ه���ا ال ت�����ش��ت��ط��ي��ع ال��ت��ع��ل��ي��ق ع��ل��ى 

تفا�شيل الهجوم اأو تاأكيد اأي اعتقاالت.

سرب طائرات مسيرة يهاجم اكبر قاعدة جوية بالعراق

  االنباط-وكاالت

تعر�شت قاعدة بلد اجلوية بالعراق، 

ل��ه��ج��وم م��ع��اد ب�����ش��رب ط��ائ��رات م�شرية 

ال�شبت. اليوم  �شباح 

وق�����ال�����ت خ���ل���ي���ة االع���������الم االأم����ن����ي 

اإن ث���الث ط��ائ��رات  احل��ك��وم��ي��ة ام�������ض، 

اجلنوبي  املحيط  م��ن  اق��رتب��ت  م�شرية 

ل��ق��اع��دة ب��ل��د اجل���وي���ة ال��ت��ي ت��ع��د اأك���رب 

حمافظة  يف  بالعراق  اجلوية  القواعد 

���ش��الح ال���دي���ن 40 ك��ل��م ���ش��م��ال ب��غ��داد، 

ال��ط��ائ��رات، متت  ه���ذه  اأن  م�����ش��رية اىل 

م�����ش��اه��دت��ه��ا ب��ال��ع��ن امل���ج���ردة م��ن قبل 

القوة املكلفة بحماية االبراج اخلارجية 

والتاأكد باأنها طائرات معادية.

املكلفة  القوة  اأن  اإىل  واأ�شارت اخللية 

ب��احل��م��اي��ة، ق��ام��ت ب��ف��ت��ح ال��ن��ار ب��اجت��اه 

هذه الطائرات قبل اأن تلوذ بالفرار.

زعيم المعارضة التركية يشير إلى شخص »ال يستطيع أردوغان االستغناء عنه عند إلقاء خطبه«



الأحد 16/ 1 /  2022

الـريـا�ضي
11

منتخب االمن يسيطر على ماراثون مصر الدولي 
االنباط - عمان 

ه���ي���م���ن ن�������ش���ام���ى ف����ري����ق الأم����������ن ال����ع����ام 

ال��دورة  يف  الوىل  امل��راك��ز  على   ، للماراثونات 

٢٩ من ماراثون م�شر ال��دويل وال��ذي اأقيمت 

جمهورية  يف  الق�����ش��ر  م��دي��ن��ة  يف  مناف�شاته 

العام  الم���ن  ع����داءو  وح��ق��ق   . العربية  م�شر 

الن�شامى  م�شرفا حيث متكن  ريا�شيا  اجن��ازا 

يف  الوىل  الثالثة  املراكز  على  ال�شيطرة  من 

وم��راك��ز   ، امل���اراث���ون  م��ن  املختلفة  ال�شباقات 

م��ت��ق��دم��ة يف ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات ال���ت���ي ���ش��ارك��وا 

ب��ه��ا ���ش��م��ن ال�����ش��ب��اق ال�����ذي مي���ت���از بطبيعته 

ال�شحراوية و�شط املعابد الفرعونية القدمية 

التاريخية  مل��دي��ن��ة الق�����ش��ر  ال��غ��رب��ي  ال���ر  يف 

ومب�����ش��ارك��ة اك���ر م���ن )350( ع����داء وع����داءة 

ميثلون �شبعة ع�شر دولة من ابرزها )كينيا ، 

الوليات املتحدة الأمريكية، فرن�شا ، ايطاليا ، 

م�شر ، ا�شبانيا ، قطر ، بال�شافة اىل الأردن( 

. وتوج عداء المن العام راأفت الزبون باملركز 

الأول يف �شباق )٢٢(ك���م م�شجال زمنا وق��دره 

وخم�شون  و�شته  دقيقة  ع�شر  واح���دى  �شاعة 

ال��ع��داء  زم��ي��ل��ه  ح��ل  فيما   ،)1:11:56( ث��ان��ي��ة 

ع��ب��داحل��اف��ظ ال��ع��واي��دة ث��ان��ي��اً وب��زم��ن ق��دره 

ثانية  ع�شر  واثنى  دقيقة  ع�شر  واثنتي  �شاعة 

الع�شو�ش  ح��م��زة  ال��ع��داء  وج���اء   ،  )1:1٢:1٢(

ثالثاً وبزمن ق��دره �شاعة و�شبعة ع�شر دقيقة 

خطف  )1٢(ك����م  �شباق  و�شمن   .  )1:17:00(

الأول  املركز  �شالمة  �شعد  العام  الم��ن  ع��داء 

وبزمن قدره ثمانية وثالثون دقيقة وع�شرون 

ال��ع��داء  زميله  ث��ان��ي��اً  وج���اء   ،  )38:٢0( ثانية 

وق��دره ثالثون  احمد حمي�شن م�شجاًل زمناً 

دقيقة واحدى وع�شرون ثانية )38:٢1( ، وحل 

العداء مهدي فريوان ثالثاً وبزمن قدره ت�شع 

وثالثون دقيقة )3٩:00( . وظفر عداء المن 

العام حممد النوا�شرة باملركز الأول يف �شباق 

)4٢(ك��م م�شجال زمنا وقدره �شاعتني واثنني 

وثالثون دقيقة واربعون ثانية )٢:3٢:40( ويف 

)اعاقة  اخلا�شة  )1٢(ك��م لالحتياجات  �شباق 

املقابلة  نبيل  ال��ع��داء  زميله  ح�شل  ب�شرية( 

املركز  ال���دردور على  ال��ع��داء حممد  ومرافقه 

الول وب��زم��ن وق����دره اث��ن��ني وارب���ع���ون ثانية 

وعلى   .  )4٢:35( دق��ي��ق��ة  وث���الث���ون  وخ��م�����ش 

�شعيد ال�شيدات حققت ع��داءة المن �شرية 

امل��رادات املركز الأول يف �شباق )1٢(كم �شيدات 

حمققة زم��ن��ا وق���دره خم�ش وارب��ع��ون دقيقة 

ناهدة  ال��ع��داءة  زميلتها  واح����رزت   ،  )45:00(

البوات املركز الثاين يف �شباق )٢٢(كم �شيدات 

 . ق��دره �شاعة وارب��ع��ون ثانية )1:40(  وبزمن 

وت��راأ���ش وف��د فريق مديرية الأم���ن العام اىل 

يف  و���ش��م   ، ال��دع��ج��ة  نعمان  العقيد  البطولة 

ع�شويته ، الرائد حممد الغرام ، الرائد جهاد 

احلماد ، النقيب عارف الزواهرة ، النقيب هايل 

امل���الزم اول خالد   ، ال��رواح��ن��ة م��درب الفريق 

العبادي م�شاعد املدرب ، والالعبون ) حممد 

النوا�شرة ، راف��ت ال��زب��ون ، حممد ال���دردور ، 

احمد حمي�شن ، عبد احلافظ العوايدة ، حمزة 

الع�شو�ش ، مهدي فريوان ، �شعد �شالمة ، نبيل 

املقابلة ، ناهدة البوات ، �شرية املرادات(  .

ارقيبات جديد كرة الصريح 

االنباط - عمان 

ت��ع��اق��د ن�����ادي ال�����ش��ري��ح ال�����ش��ب��ت، مع 

�شفوف  لتعزيز  اأرقيبات  حممد  الالعب 

للمو�شم  ا���ش��ت��ع��دادا  ال���ق���دم،  ك���رة  ف��ري��ق 

امل���ق���ب���ل. ووق�����ع اأرق���ي���ب���ات ع���ق���ده وال����ذي 

ب��ح�����ش��ور رئي�ش  ل��ث��الث��ة م��وا���ش��م،  مي��ت��د 

وينتظر  العجلوين.  عمر  ال�شريح  ن��ادي 

املقبلة  الأي��ام  يف  ال�شريح  ن��ادي  يعلن  اأن 

م���زي���دا م���ن ال��ت��ع��اق��دات ومب���ا ي��ع��زز من 

ق����درات ال��ف��ري��ق. وب����داأ ف��ري��ق ال�����ش��ري��ح 

ا���ش��ت��ع��دادات��ه ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف ب��ط��ول��ة درع 

وقاد  املقبل.  ال�شهر  تنطلق  التي  الحتاد 

ت���دري���ب ال�����ش��ري��ح امل���دي���ر ال��ف��ن��ي حممد 

املوؤ�شر  رفع  على  فيه  ركز  حيث  العبابنة 

ال��ب��دين ل��دى ال��الع��ب��ني. وك��ان ال�شريح 

بعدما  امل��ح��رف��ة  الأن��دي��ة  مل�����ش��اف  �شعد 

حل و�شيفا يف دوري الدرجة الأوىل.

انشيلوتي واثق من قدرات فريقه بالنهائي 
الريا�ض - وكاالت 

الفني  املدير  اأن�شيلوتي،  كارلو  الإي��ط��ايل  ق��ال 

اإن����ه �شعيد لأن ال��ف��ري��ق ب����ارع يف  ل��ري��ال م���دري���د، 

موؤمتر  يف  اأن�شيلوتي  و���ش��رح  امل��رت��دة.  الهجمات 

�شحفي، ع�شية نهائي كاأ�ش ال�شوبر الإ�شباين، اأمام 

اأتلتيك بلباو، اليوم الأح��د، يف ملعب “امللك فهد 

الدويل” يف الريا�ش: “لعب الهجمات املرتدة لي�ش 

�شهال. الهجمات املرتدة اأمام بر�شلونة )يف ن�شف 

النهائي( مل تكن بلم�شة واح��دة ولكن من خالل 

اأو 5 متريرات. �شجلنا الهدف الثالث بوجود 6   4

اأن�شيلوتي  لعبني داخ��ل منطقة اجل���زاء«. واأب���رز 

واأو���ش��ح:  النهائي،  قبل  جيدا  تعافى  الفريق  اأن 

م�شكالت  نواجه  مل  اأننا  واأعتقد  اأم�ش  “تدربنا 
اآلب��ا  م�شاركة  ح��ول  �شكوك فقط  ه��ن��اك  ب��دن��ي��ة. 

واأ�شين�شيو. علينا اأن نقيم حالتهما يف مران اليوم«. 

و�شدد اأن�شيلوتي على اأنه “مل يخاطر قط بالعب 

لي�ش يف حالة جيدة.. اإذا مل يكونا جيدين �شيلعب 

اأداء جيدا  ق��دم  نات�شو  اآخ����ران..  حملهما لع��ب��ان 

اأب��رز  بلباو  اأم��ام بر�شلونة«. وع��ن مواجهة  للغاية 

اأن�شيلوتي اأن مواجهات الفريق البا�شكي الأخرية 

م�شريا  م��دري��د،  اأو  بلباو  ���ش��واء يف  متكافئة  كانت 

مباراة  عن  خمتلفة  “�شتكون  النهائي  خطة  اإىل 

ن�شف النهائي«. وب�شوؤاله عما اإذا كان الفريق قد 

بفريو�ش  ك��ارف��اخ��ال  داين  باإ�شابة  معنويا  ت��اأث��ر 

اأن�شيلوتي باأن الفريق بات  كورونا امل�شتجد اأج��اب 

معتادا على هذا. وختم: “نحن معتادون على هذا. 

اآ�شف لكارفاخال لأن��ه لعب م��ب��اراة جيدة بعد  اأن��ا 

ع��ودت��ه. ال��الع��ب بخري، اإن��ه يعاين م��ن نزلة برد 

ب�شيطة ول �شيء اآخر، اإنه بحالة بدنية جيد«.

التايكواندو يعسكرفي روسيا 
االنباط - عمان 

للتايكواندو  ال��وط��ن��ي  املنتخب  غ���ادر    

رو�شيا،  اإىل  متوجها  ال�شبت،  اليوم  عمان 

 26 حتى  ي�شتمر  ت��دري��ب��ي  مع�شكر  ل��ب��دء 

ال�����ش��ه��ر احل�������ايل. وي����اأت����ي ه�����ذا امل��ع�����ش��ك��ر 

التدريبي، يف اطار التح�شريات للم�شاركة 

يف ب��ط��ول��ت��ي ك���اأ����ش ال���ع���رب وال��ف��ج��رية يف 

الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة خ���الل الثلث 

الناطق  وق����ال  امل��ق��ب��ل.  ال�شهر  م��ن  الأول 

الع���الم���ي لحت�����اد ال��ت��اي��ك��وان��دو في�شل 

ال��ع��ب��دال��الت، يف ت�����ش��ري��ح ل )ب������را(، اإن 

التدريبي  مع�شكره  ل��ب��دء  غ���ادر  املنتخب 

الذي ي�شرف عليه املدير الفني للمنتخبات 

الوطنية فار�ش الع�شاف. واأكد العبدالالت 

ي��اأت��ي  ال��ت��دري��ب��ي،  املع�شكر  ه���ذا  اق��ام��ة  اأن 

ا�شتعدادا  الالعبني  جاهزية  درج��ة  لرفع 

م�شريا  والفجرية،  العرب  كاأ�ش  لبطولتي 

دوم��ا  يحر�ش  التايكواندو  احت���اد  اأن  اإىل 

ع��ل��ى ت���وف���ري م��ت��ط��ل��ب��ات ال��الع��ب��ني بحثا 

البطولت  التحليق يف �شماء  عن موا�شلة 

العربية والآ�شيوية والعاملية.

اللحام يعزز صفوف فريق الحسين 

االنباط - عمان 

مع  تعاقده  اإرب���د  احل�شني  ن��ادي  اأع��ل��ن 

لتعزيز  اللحام،  م�شعب  ال��دويل  الالعب 

���ش��ف��وف ال���ف���ري���ق ال���ط���ام���ح ل���ل���ع���ودة اإىل 

م��ن�����ش��ات ال��ت��ت��وي��ج. ووق����ع ال��ل��ح��ام ع��ق��ده 

للح�شني  املوؤقتة  اللجنة  رئي�ش  بح�شور 

ومدير  عبيد،  اأب���و  ع��ام��ر  املهند�ش  اإرب����د، 

اأبو عبيد. ويعتر  ن�شاط كرة القدم، ليث 

الذي  للح�شني،  كبريا  مك�شبا  اللحام  �شم 

ي��ع��د الأك����ر ن�����ش��اط��ا يف ���ش��وق الن��ت��ق��الت 

جتديد  من  قريبا  اللحام  وكان  ال�شتوية. 

عقده مع الرمثا، اإل اأن عدم قدرة الأخري 

دف��ع��ه لتغيري  م�����ش��ت��ح��ق��ات��ه،  ت���اأم���ني  ع��ل��ى 

اللحام  وا���ش��رط  اإرب���د.  للح�شني  وجهته 

امل�شاركة  اإرب��د، عدم  يف عقده مع احل�شني 

ب���اأي م��ب��اراة اأم����ام ن��ادي��ه الأم )ال��رم��ث��ا(. 

حملية  عرو�ش   3 تلقى  قد  اللحام  وك��ان 

ال��وح��دات  امل��ا���ش��ي��ة، م��ن  طيلة الأ���ش��اب��ي��ع 

اإربد. والفي�شلي واحل�شني 

الحوراني يواصل قيادة الرمثا 
االنباط - عمان 

ر���ش��م��ًي��ا، مع  ال��رم��ث��ا  ن���ادي  اإدارة  ت��ع��اق��دت 

ل��ي��ت�����ش��ل��م مهمة  امل�����درب م����راد احل������وراين، 

ال��ق��دم.  ل��ك��رة  الأول  للفريق  الفني  امل��دي��ر 

الرمثا،  نادي  ووقع احل��وراين عقده مبقر 

وب���ح�������ش���ور ع������دد م�����ن اأع���������ش����اء جم��ل�����ش 

م��ه��م��ت��ه،  يف  احل������وراين  وي���ع���اون  الإدارة. 

ال��ع��ام،  امل���درب  من�شب  يف  ال�شقران  ب���دران 

وفايز  م�شاعدا،  مدربا  ال�شقار  واإبراهيم 

ال��زع��ب��ي م��درب��ا حل��را���ش امل��رم��ى، فيما مت 

تعيني عبداهلل طن�ش مديًرا للفريق. يذكر 

للفريق يف  عاما  احل��وراين عمل مدربا  اأن 

امل��و���ش��م امل��ا���ش��ي، ح��ي��ث ت��وج ال��ف��ري��ق بلقب 

امتد  غياب  بعد  املحرفني  دوري  بطولة 

اكد  قد  احل��وراين  وك��ان  عاًما   40 لنحو 

يف ال�����ش��اب��ق رغ��ب��ت��ه مب��وا���ش��ل��ة امل�����ش��وار مع 

ال��ن��ادي ح��ر���ش��ه على  ال��رم��ث��ا واك���د لدارة 

ي�شتحقها  ال��ت��ي  امل��ك��ان��ة  يف  ال��ف��ري��ق  و���ش��ع 

باعتباره يخو�ش املناف�شات دفاعا عن لقب 

ال����دوري ال���ذي ح��ق��ق��ه يف امل��و���ش��م ال��ك��روي 

ال�شابق .

االنباط - عمان 

جمال،  وحم��م��د  با�شم  حممد  الأردن���ي���ان  احل��ك��م��ان  ي�����ش��ارك 

تنطلق  التي  اليد  لكرة  الآ�شيوية  البطولة  مباريات  ادارة  يف 

اختيار  ال�شعودية.وجاء  الدمام  مدينة  يف  املقبل  الثالثاء  يوم 

احل��ك��م��ني ب��ن��اء ع��ل��ى تن�شيب الحت���اد ال���ش��ي��وي ل��ك��رة ال��ي��د يف 

م�شهد يوؤكد الثقة الآ�شيوية بالتحكيم الردين.كما يتوجه اإىل 

مدينة الدمام املراقب ن�شر �شامل للم�شاركة مع اللجنة الفنية 

املنتخب  فيها  ي�شارك  التي  البطولة  مناف�شات  على  بالإ�شراف 

الوطني.

مشاركة اردنية في البطولة االسيوية لليد 

سلة الوحدات تواصل مطاردة االهلي 

االنباط - عمان 

ح���ق���ق ال�����وح�����دات، ف�������وًزا ����ش���ه���اًل ع��ل��ى 

اجل��م��ع��ة،  م�����ش��اء   ،)98-58( ك��ف��ري��وب��ا 

على �شالة الأمري حمزة مبدينة احل�شني 

مرحلة  م��ن  ال�شاد�شة  باجلولة  لل�شباب، 

اإي�������اب ال��������دوري ل���ك���رة ال�������ش���ل���ة. و����ش���ارك 

ال�����وح�����دات، الأه����ل����ي، �����ش����دارة ال��رت��ي��ب 

نقاط   8 مقابل  نقطة،   11 منهما  ولكل 

يفر�ش  اأن  الوحدات  وا�شتطاع  لكفريوبا. 

�شيطرته على املباراة بف�شل خرة وحنكة 

لع���ب���ي���ه ال����دول����ي����ني حم����م����ود ع���اب���دي���ن، 

ويو�شف  الهندي،  واأ�شرف  �شاهر،  وحممد 

اأبو وزنة. يف املقابل، حاول كفريوبا العمل 

ع��ل��ى ت��ق��ل��ي�����ش ال����ف����وارق ال��ن��ق��ط��ي��ة، لكن 

ال��ه��دي��ر ال��ه��ج��وم��ي ال��ت��ن��ا���ش��ق ل��ل��وح��دات 

���ش��م��ح ل���الأخ���ري امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ق��دم��ه 

كفريوبا،  ف��ري��ق  م��ن  ال��ن��ه��اي��ة.وب��رز  حتى 

واأدهم  حماتي،  واإبراهيم  اخلوالدة،  �شند 

الدجاين.
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النهوض بالقطاع الزراعي.. 
ال وقت ألن نهدره

القول الفصل

الزراعي،  بالقطاع  النهو�ض  �ضرورة  على  امللك  جاللة  �ضدد  منا�ضبة  من  اأكرث  يف 

لالقت�ضاد  كرافد  عديدة  زواية  من  القطاع  هذا  لأهمية  اإدراكا  ياأتي  هنا  والت�ضديد 

و�ضائل  ا�ضتخدمنا  م��ا  اإذا  خ�ضو�ضا  عمل  فر�ض  توفري  على  ق��ادر  وك��ون��ه  الأردين، 

الزراعة. حديثة يف 

اإقليمي  مركز  اململكة  جعل  على  القطاع  بهذا  النهو�ض  ب��ق��درة  اأهمية  يقل  ول 

على  وق��ادرة  ومتنوعة  مثالية  زراع��ي��ة  بيئة  من  لدينا  يتوفر  مبا  الغذائي،  لالأمن 

الوقت. ذات  والعربي يف  املحلي  ال�ضوق  احتياجات  تلبية 

منغ�ضلة  فالوزارة  القطاع،  بهذا  النهو�ض  عملية  يف  بطئ  وجود  نالحظ  الأثناء  يف 

البدء  م��ن  اللحظة  ه��ذه  حتى  تتمكن  ومل  امل��زارع��ن،  وه��م��وم  ال��ي��وم  عملها  بتفا�ضيل 

امل�ضمار. التي و�ضعتها لتحقيق نقلة نوعية يف هذا  بتطبيق اخلطط وال�ضرتاتيجيات 

بد  ل  الق��ت�����ض��ادي  ال���ض��الح  نحو  وال��ت��وج��ه  الثانية  مئويته  الأردن  دخ��ول  وم��ع 

الذات  على  والعتماد  القت�ضادي  التعايف  عنا�ضر   اأهم  من  اأن  احلكومة  تدرك  واأن 

و�ضائل  ا���ض��ت��خ��دام  اأ���ض��رن��ا  ع��ر كما  ال��زراع��ي،  ال��ق��ط��اع  اح���داث حت��ول حقيقي يف  ه��و 

على  وال��ق��ادرة  للت�ضدير،  القابلة  ال��زراع��ات  على  والرتكيز  احلديثة،  التكنولوجيا 

وعامليا. عربيا  املناف�ضة 

اإيرادات  تعزيز  قادر على  لأنه  بب�ضاطة  الردين،  القطاع مهم لالقت�ضاد  ملاذا هذا 

ال��ع��ام��ة، وي�ضكل  امل���وازن���ة  ال��ن��م��و ويف ع��ج��ز يف  ت��ب��اط��وؤ يف  ت��ع��اين م��ن  ال��ت��ي  ال���دول���ة 

ال�ضياحة  عر  حتقيقها  ميكن  التي  تلك  عن  اأهمية  تقل  ل  لل�ضيولة  اأ�ضا�ضيا  راف��دا 

فر�ض  اإي��ج��اد  ع��ر  البطالة  ن�ضب  تخفي�ض  يف  ت�ضاهم  اأي�����ض��ا  ولكونها  وال�ضناعة، 

. للت�ضغيل

منح  يف  يتمثل  اح��ده��ا  رمب��ا  اجت��اه،  م��ن  اأك��رث  على  العمل  احلكومة  م��ن  املطلوب 

لهم،  اللوج�ضتي  ال��دع��م  وت��ق��دمي  معينة  ب��ا���ض��رتاط��ات  اأرا���ض��ي  وامل��ه��ت��م��ن  ال�����ض��ب��اب 

اأوىل  اعطائهم  يف  الأرا���ض��ي  هذه  ت�ضاهم  حيث  ال��زراع��ة،  يف  جتربتهم  جناح  ل�ضمان 

القطاع. هذا  يف  النخراط  نحو  الت�ضجيعية  اخلطوات 

ارت��ف��اع  م��ن  امل��زارع��ن  ت��واج��ه  ال��ت��ي  للتحديات  ح��ل  اإي��ج��اد  منها  مطلوب  اأن��ه  كما 

التقدم  ميكن  ل  ثالثية  معادلة  وهي  املياه،  ونق�ض  العاملة،  والأيدي  النتاج،  كلف 

ممتلئن  اليوم  املزارعن  غالبية  الأكر.  اجلزء  اأو  منها،  النتهاء  دون  القطاع  بهذا 

بهموم الدين جراء عدم قدرتهم على الإيفاء باإلتزاماتهم املالية جتاه الدائنن من 

اأفراد. وحتى  وبنوك  موؤ�ض�ضات 

ال�ضياحة  للنقا�ض،  خا�ضع  غ��ري  والأم���ر  اأردن��ي��ا،  امل��ع��امل  وا���ض��ح��ة  ال��ط��ري��ق  ال��ي��وم 

وعملية،  مدرو�ضة  ب�ضورة  عليها،  العمل  يجب  التي  القطاعات  اأه��م  من  وال��زراع��ة 

الدولة. �ضعيد  على  ماليا  ا�ضتقرارا  اأكرث  ملرحلة  ن�ضل  حتى 

2022 مل حتقق احلكومة خرقا يذكر يف الأموال املخ�ض�ضة لهذا  يف موازنة العام 

فامليزانية  امللف،  هذا  اإدارة  يف  املنوال  ذات  على  ا�ضتمرارنا  على  موؤ�ضر  وهذا  القطاع، 

القطاع،  بهذا  بعيدا  ال��ذه��اب  على  ق��ادرة  غري  بالتاأكيد  ال��زراع��ة  ل��وزارة  املخ�ض�ضة 

مالية  مبالغ  تخ�ضي�ض  دون  احلديثة  الزراعة  ا�ضاليب  نحو  التوجه  ميكن  كيف  اإذ 

الهدف. بتحقيق  كفيلة 

غري  نف�ضها  احلكومة  اأن  حتى  اأو  احلكومة،  اأول��وي��ات  من  لي�ض  الأم��ر  ه��ذا  رمب��ا 

ق���ادرة ع��ل��ى خ��ل��ق م�����ض��اح��ة اأو���ض��ع ل��ل��زراع��ة يف م��وازن��ت��ه��ا، ل��ك��ن ه���ذا غ��ري م���رر، لأن 

ال�ضورة التي يجب اأن يكون عليها القطاع الزراعي ل �ضك اأنها ما تزال اليوم قادمة 

الوا�ضعة  امل�ضاحة  هذه  خللق  ابداعية  اأفكار  اإىل  يحتاج  الأم��ر  املعامل.  وا�ضحة  غري 

واملطلوبة.

الجغبير حسين 

االنباط-عمان

للرتجمة  اأب��ج��د  موؤ�ض�ضة  ع��ن  ح��دي��ث��اً،  ���ض��در، 

والن�ضر والتوزيع يف حمافظة بابل العراقية، كتاب 

ال�ضاعر  )حنن بابلي(، �ضم خمتارات من ق�ضائد 

العراقي الكبري حميد �ضعيد، اختارها ال�ضاعر �ضكر 

حاجم ال�ضاحلي.

اخ���ت���ار امل���وؤل���ف ال��ق�����ض��ائ��د ال��ت��ي ���ض��م��ه��ا ك��ت��اب��ه، 

وعددها 20، من املجاميع ال�ضعرية التي اأ�ضدرها 

)من  جماميع:  مثل  الأردين،  مغرتبه  يف  ال�ضاعر 

اإىل غابة الرماد(، )م�ضهد خمتلف(،  الكتابة  وردة 

)ما  اأ�ضحابي(،  )اأول��ئ��ك  املوري�ضكي(،  اأوراق  )م��ن 

�ضعرية(،  و)ث���الث م�ضرحيات  ال��ق��ول(،  م��ن  ت��اأخ��ر 

ال�ضاعر  بحنن  ت�ضي  امل��خ��ت��ارة  الق�ضائد  وجميع 

لبلده العراق الذي غادره حتت �ضغوط الحتالل 

الأمريكي واإفرازاته. 

يف  املقيم  العراقي  الفنان  ال��غ��الف  لوحة  ر�ضم 

تون�ض علي ر�ضا، و�ضممه اليا�ض �ضالم.

االنباط-وكاالت

»ريفيل«  جمموعة  فككت  اأنها  رو�ضيا  اأعلنت 

للقر�ضنة التي تعتر الأكرث خطورة من حيث 

برامج الفدية، بناء على طلب الوليات املتحدة

بوتن  ف��الدمي��ري  ال��رو���ض��ي  الرئي�ضان  وك��ان 

اأعربا خالل قمة عقدت  بايدن  والأمريكي جو 

يف ح���زي���ران/ي���ون���ي���و ع���ن رغ��ب��ت��ه��م��ا يف ت��ع��زي��ز 

تعاونهما يف مكافحة اجلرائم الإلكرتونية، على 

واتهامات متكررة ملو�ضكو يف هذا  اأزم��ات  خلفية 

الإطار

اإن بعد  وق��ال جهاز الأم��ن الفدرايل يف بيان 

عملية نفذتها اأجهزة الأمن الرو�ضية وال�ضرطة 

ال��رو���ض��ي��ة »و���ض��ع ح��د ل��وج��ود ه���ذه املجموعة 

بحث  عمليات  اأن  م�ضيفا  املنظمة«،  الإجرامية 

مت���ت »ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب ال�����ض��ل��ط��ات الأم��ريك��ي��ة 

املخت�ضة« ا�ضتهدفت 14 �ضخ�ضا و25 عنوانا يف 

العا�ضمة مو�ضكو  اأبرزها  رو�ضية  خم�ض مناطق 

و���ض��ان��ت ب��ط��ر���ض��رغ، ث���اين م��دي��ن��ة يف ال��ب��الد، 

روب��ل  مليون   426 ي��ع��ادل  م��ا  ب�ضبط  �ضمحت 

)نحو 4,8 مالين يورو( و20 �ضيارة فارهة

ومل ي���ح���دد ج���ه���از الأم������ن ال����ف����درايل ع��دد 

لعمليات  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ب��ث  لكنه  امل��وق��وف��ن، 

التوقيف

املجموعة  اأع�ضاء  اأن  نف�ضه  امل�ضدر  واأو���ض��ح 

»طّوروا برامج �ضارة ونظموا عمليات اختال�ض 

اأجانب  ملواطنن  م�ضرفية  ح�ضابات  من  اأم��وال 

و�ضرفوها«

يف وا���ض��ن��ط��ن، اأ�����ض����ادت م�����ض��وؤول��ة اأم��ريك��ي��ة 

ب���الع���ت���ق���الت، ل��ك��ن��ه��ا ف�����ض��ل��ت ال��ق�����ض��ي��ة ع��ن 

ال����ت����وت����رات يف اأوك����ران����ي����ا. وق����ال����ت امل�������ض���وؤول���ة 

»اأريد  هويتها  ك�ضف  عدم  �ضريطة  لل�ضحافين 

اأن اأك����ون وا���ض��ح��ة ل��ل��غ��اي��ة. يف اأذه��ان��ن��ا، ه���ذا ل 

يتعلق مبا يحدث مع رو�ضيا واأوكرانيا«

»اأنا ل اأحتدث عن دوافع الكرملن،  وتابعت 

لكننا �ضعداء بهذه الإجراءات الأولية«. واأردفت 

ا. اإذا غزت رو�ضيا  »لقد كنا وا�ضحن للغاية اأي�ضً

اأوكرانيا جمددا ... ف�ضنفر�ض ثمنا باهظا على 

رو�ضيا بالتن�ضيق مع حلفائنا«

اأوائل متوز/يوليو 2021، اأعلنت جمموعة 

ال��ق��ر���ض��ن��ة ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ال��رو���ض��ي��ة وامل��ع��روف��ة 

اأي�����ض��ا ب��ا���ض��م ���ض��ودي��ن��وك��ي��ب��ي، م�����ض��وؤول��ي��ت��ه��ا عن 

هجوم الفدية الذي ا�ضتهدف �ضركة املعلوماتية 

الأمريكية »كا�ضيا«

يف �ضوء ذلك، طلب جو بايدن خالل ات�ضال 

ه��ات��ف��ي م���ع ف���الدمي���ري ب���وت���ن ال���ت���ح���رك ملنع 

�ضتتخذ  واإل  رو���ض��ي��ا  م��ن  تنفذ  ال��ت��ي  الهجمات 

الوليات املتحدة »الإجراءات الالزمة«

واأوائ������ل ت�����ض��ري��ن ال��ث��اين/ن��وف��م��ر، اأع��ل��ن��ت 

�ضبعة  توقيف  والأمريكية  الأوروبية  ال�ضلطات 

»ريفيل«  ا�ضتهدفت  دولية  عملية  يف  مقر�ضنن 

وجم���م���وع���ة »غ����ان����دغ����راب« ل����رام����ج ال��ف��دي��ة 

املعلوماتية

اقتحام  البتزاز من خالل  عمليات  وحت��دث 

ثم  بياناتها  وت�ضفري  موؤ�ض�ضة  اأو  �ضركة  �ضبكة 

امل�ضفرة  بالعملة  ع���ادة  ُت��دف��ع  ب��ف��دي��ة  امل��ط��ال��ب��ة 

مقابل املفتاح الرقمي لإعادة ت�ضغيل ال�ضبكة

فدية،  على  للح�ضول  املعلوماتية  وهجمات 

»ران�ضوم وير«، هي نوع يدر مزيدا من الأموال 

من عمليات الفدية الرقمية يقدرها النرتبول 

مبليارات الدولرات، وتتزايد با�ضتمرار

 590 دفعت  الأم��ريك��ي��ة،  اخل��زان��ة  وبح�ضب 

املتحدة  الوليات  يف  الفديات  من  دولر  مليون 

يف الف�ضل الأول من العام 2021 مقابل 416 

يف 2020

)حنين بابلي( كتاب جديد يحمل 20 قصيدة مختارة للشاعر حميد سعيد

روسيا تفكك أكثر مجموعات القرصنة خطورة بناء
 على طلب أمريكي

      

االنباط- وكاالت

وا����ض���ل وب�����اء ك���وف���ي���د-19 ان��ت�����ض��اره ه��ذا 

الأ����ض���ب���وع يف ك���ل اأن���ح���اء ال���ع���امل ب��ا���ض��ت��ث��ن��اء 

ت�����ض��ج��ل ت��راج��ع��ا يف  اأول م��ن��ط��ق��ة  اإف��ري��ق��ي��ا، 

الإ�ضابات بعد موجة اأوميكرون.

يوميا  اإ�ضابة  مليون   2.8 حوايل  و�ضجلت 

يف العامل وارتفع املوؤ�ضر جمددا هذا الأ�ضبوع 

اآخ��ر  ال��ف��ائ��ت(، بح�ضب  الأ���ض��ب��وع  )+44% ع��ن 

الح�ضاءات.

وارت���ف���ع���ت الإ�����ض����اب����ات يف ك����ل امل���ن���اط���ق، 

ل��ك��ن وح���ده���ا اإف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث ظ��ه��ر م��ت��ح��ور 

الو�ضع  يف  حت�ضنا  �ضجلت  اأول،  اأوم��ي��ك��رون 

ال��وب��ائ��ي م��ع ت��راج��ع ع��دد الإ���ض��اب��ات بن�ضبة 

.%11

واأف������������اد ب����اح����ث����ون م������ن م�����رك�����ز »ف����ري����د 

ه��ات�����ض��ي��ن�����ض��ون« لأب���ح���اث ال�����ض��رط��ان، ال��ت��اب��ع 

ب��اأم��ريك��ا،  ك��وف��ي��د-19  م��ن  ال��وق��اي��ة  ل�ضبكة 

وم���رك���ز ب��رن��ام��ج ب���ح���وث الإي������دز يف ج��ن��وب 

اإف��ري��ق��ي��ا، اأن��ه��م اك��ت�����ض��ف��وا دل��ي��اًل ع��ل��ى �ضبب 

انت�ضار متحور اأوميكرون من كورونا ب�ضرعة 

اأكر بكثري من املتحورات الأخرى.

الباحثون  ر�ضدها  التي  البيانات  وتظهر 

قبل  ما  مبوقع  يناير   10 يف  ن�ضرت  درا�ضة  يف 

الأ�ضخا�ض  اأن   »medrxiv« الأبحاث  ن�ضر 

امل�ضابن بالفريو�ض، ولي�ضت لديهم اأعرا�ض، 

اأك���رث مما  ل��الآخ��ري��ن  ال��ع��دوى  ع��ر���ض��ة لنقل 

كان يحدث مع املتغريات ال�ضابقة، بح�ضب ما 

نقلته �ضحيفة »ال�ضرق الأو�ضط« عن املوقع.

اآر«  �ضي  »ب��ي  اختبار  الباحثون  وا�ضتخدم 

 7 اإىل   2021 نوفمر  منت�ضف  من   PCR
2021 ع��ل��ى الأ���ض��خ��ا���ض ال��ذي��ن ل  دي�����ض��م��ر 

ي��ع��ان��ون م���ن اأع����را�����ض، ووج�����دوا اأن م��ع��دل 

اأك��ر بن  درا�ضة  اأج��روا  ثم   ،%16 كان  النقل 

اأن  ف��وج��دوا   ،2021 دي�ضمر  و17  دي�ضمر   2

اأع��را���ض )71  دون  م��ن  ك��ان  النقل  م��ن   %31

اأن  م��ن  التحقق  ومت  ع��ي��ن��ة(،   230 م��ن  عينة 

الت�ضل�ضل هي  لتحليل  املتاحة  العينات  جميع 

اأوميكرون.

�أقل بـ7 �إىل 12 مرة من اأوميكرون

ال�ضابقة  ال��درا���ض��ات  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وق���ال 

يف  اأع��را���ض  دون  من  النتقال  معدلت  على 

 %1 م��ت��غ��ريات بيتا ودل��ت��ا ك��ان��ت ت���رتاوح ب��ن 

م��ن عينات  م��رة   12 اإىل   7 ب��� اأق��ل  اأي  و%2.6، 

اأوميكرون.

وك����ان ب��ح��ث ال��ع��ي��ن��ة الأ���ض��غ��ر ع���ب���ارة عن 

فاعلية  قّيمت  اأك��ر،  لدرا�ضة  فرعية  درا�ضة 

ج��رع��ة واح�����دة م���ن ل��ق��اح م�����ض��اد ل��ك��ورون��ا؛ 

ال�ضتجابات  الفرعية  الدرا�ضة  قّيمت  حيث 

من   1200 يف  اخل��ارق��ة  والل��ت��ه��اب��ات  املناعية 

مبا  ال�ضحية،  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  العاملن 

امل�ضابون  اأو  املر�ضعات  اأو  احل��وام��ل  ذل��ك  يف 

وا�ضتملت  الب�ضرية.  املناعة  نق�ض  بفريو�ض 

تطعيمهم  مت  ���ض��خ�����ض��اً   577 ع��ل��ى  ال��درا���ض��ة 

ارتفاع  اإىل  النتائج  وت�ضري  بلقاح كوفيد-19، 

م��ع��دل ال��ن��ق��ل، حتى ل��دى اأول��ئ��ك ال��ذي��ن مت 

تطعيمهم.

���م���م���ت ال����درا�����ض����ات الأك������ر ل��ت��ح��ل��ي��ل  و����ضُ

واللقاحات  كوفيد-19  تقاطع  عند  البيانات 

نق�ض  ف��ريو���ض  م��ع  املتعاي�ضن  والأ�ضخا�ض 

اأي�ضاً معلومات  املناعة الب�ضرية، لكنها تقدم 

م���ف���ي���دة ح����ول اأوم����ي����ك����رون وك���ي���ف ي��خ��ت��ل��ف 

ان��ت�����ض��اره ع���ن امل���ت���ح���ورات ال�����ض��اب��ق��ة امل��ث��رية 

للقلق.

»ال نعرف من يحمل �لفريو�س«

وي���ق���ول ك���ب���ري م���وؤل���ف���ي ال���درا����ض���ة ال���دك���ت���ور 

»هيلث  �ضبكة  ن�ضرته  تقرير  يف  ك��وري،  لوران�ض 

»ب��ي��ن��م��ا  ال���درا����ض���ة:  ن�����ض��ر  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن  داي«، 

ل�)اأوميكرون(،  ال�ضريع  العاملي  النت�ضار  ن�ضهد 

اأف�ضل  فهم  اإىل  ما�ّضة  بحاجة  اأننا  الوا�ضح  من 

املتحور«. لديناميكيات الإر�ضال لهذا 

الأ�ضخا�ض  م��ن  ك��ث��رياً  لأن  »ن��ظ��راً  وي�ضيف: 

دائماً  ميكننا  فال  اأع��را���ض،  عليهم  تظهر  ل  قد 

ما  ن��ع��رف  لكننا  ال��ف��ريو���ض،  يحمل  م��ن  م��ع��رف��ة 

وللم�ضاعدة  اأنف�ضنا  حلماية  ب��ه  ال��ق��ي��ام  ميكننا 

وغ�ضل  قناع،  ارت��داء  وهو  املر�ض،  انت�ضار  منع  يف 

والتطعيم  الداخلية،  التجمعات  الأيدي، وجتنب 

الكامل يف اأ�ضرع وقت ممكن«.

وت�����ض��ّب��ب ف���ريو����ض ك���ورون���ا ب���وف���اة م���ا ل يقل 

يف  ظهر  منذ  ال��ع��امل  يف  �ضخ�ضا   5,519,380 ع��ن 

ال�ضن يف دي�ضمر 2019.

اأعلى عدد للوفيات  و�ضّجلت الوليات املتحدة 

ت��ل��ي��ه��ا  ح���ال���ة   846,488 ب��ل��غ  ال���ف���ريو����ض  ج������ّراء 

الرازيل )620,545( والهند )485,350( ورو�ضيا 

.)319,911(

وت���ق���ّدر م��ن��ظ��م��ة ال�����ض��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة اأن ال��ع��دد 

اإىل  مبّرتن  اأعلى  يكون  قد  للوفيات  الإج��م��ايل 

للوفيات  الزائد  العدد  العتبار  يف  اآخ��ذة  ث��الث، 

بالوباء. املرتبطة 

مفاجأة صادمة.. علماء يكشفون سر انتشار أوميكرون
 أكثر من دلتا وبيتا

انخفاض قياسي في عدد اليابانيين 
الذين يصلون إلى سن الـ20

االنباط-وكاالت

ان��خ��ف�����ض ع����دد امل���واط���ن���ن ال��ي��اب��ان��ي��ن 

الذين بلغوا �ضن ال�20 يف العام املا�ضي اإىل 

�ضن  اإىل  ه���وؤلء  وين�ضم  قيا�ضي.  م�ضتوى 

الر�ضد الر�ضمي يف وقت يت�ضاءل فيه حجم 

فاتر،  البالد، يف ظل منو  العاملة يف  القوة 

فائدة  �ضعر  و�ضيا�ضة  منخف�ض،  وت�ضخم 

�ضفري.

فقد اأظهرت اأحدث الأرقام احلكومية اأن 

 20 اأعمارهم  كانت  الذين  اليابانين  عدد 

ال��ث��اين )يناير(  ك��ان��ون  الأول م��ن  ع��ام��ا يف 

ال��ع��ام  ع���ن  األ���ف���ا   40 ان��خ��ف�����ض   2022
وهو  ن�ضمة،  مليون   1.2 نحو  اإىل  ال�ضابق 

امل�ضحية  الدرا�ضة  ب��داأت  منذ  اأدن��ى م�ضتوى 

يف 1968.

يعك�ض هذا النخفا�ض عدم قدرة اليابان 

عدد  انخفا�ض  اجت��اه  عك�ض  على  امل�ضتمرة 

امل��وال��ي��د، وق���د ب��ل��غ م��ع��دل امل��وال��ي��د 1.34 

طفل لكل امراأة يف �ضن الإجناب يف 2020, 

األف طفل فقط يف اليابان   840 مع ولدة 

يف ذلك العام.

انخف�ض عدد �ضكان البالد اإىل 126.6 

ا�ضتمرار  وهو  ال�ضابق،  العام  بحلول  مليون 

التي   2008 ذروة  منذ  مطرد  لنخفا�ض 

مليون   128 نحو  ال�ضكان  ع��دد  فيها  بلغ 

ن�ضمة.

الأ���ض��خ��ا���ض  ع����دد  يف  الن��خ��ف��ا���ض  اأدى 

الذين تبلغ اأعمارهم 20 عاما اإىل تقلي�ض 

اإىل  البالد  يف  اجل��دد«  »البالغن  جمموعة 

على  بظالله  واألقى  املائة  يف  فقط   0.96
احتفال »يوم الإثنن« اخلا�ض ب� »بلوغ ال�ضن 

ال��ي��وم، وه���و عيد  ه���ذا  ال��ق��ان��وين«، ويت�ضم 

قومي، بالحتفالت ترحيبا مبن بلغوا 20 

عاما من العمر وان�ضموا بالتايل اإىل مزايا 

وم�ضوؤوليات �ضن الر�ضد.

رداء كيمونو  ا�ضتاأجرت  التي  رينا،  قالت 

يف  �ضيبويا  مقاطعة  يف  املنا�ضبة  اأج���ل  م��ن 

ل�ضت  لكني  للحفل،  اأتطلع  »اإن��ن��ي  طوكيو: 

لأ���ض��ب��ح  ح��ق��ا  متحم�ضة  ك��ن��ت  اإذا  م��ت��اأك��دة 

ال��ي��اب��ان الكثري من  ل��دى  اأن  ي��ب��دو  ب��ال��غ��ة. 

امل�ضكالت التي مل يتم حلها قط واأعتقد اأنها 

اأ�ضبحت م�ضكالتي الآن«.

اأ����ض���اف���ت اأن������ه مل ي���ك���ن م����ن امل����ري����ح اأن 

ع���دد ال��ي��اب��ان��ي��ن ال��ذي��ن ي�����ض��ل��ون اإىل �ضن 

ال��ر���ض��د ال��ر���ض��م��ي ه���ذا ال��ع��ام ���ض��ريت��ف��ع مع 

القانوين للر�ضد– ال�ضماح  ال�ضن  تخفي�ض 

والتقدم  ب�ضراء هاتف حممول  لالأ�ضخا�ض 

دون موافقة  للح�ضول على قرو�ض  بطلب 

ع��ام��ا،   140 يف  م����رة  لأول  الوالدين– 

تخفي�ضه من 20 عاما اإىل 18 عاما.

اليابانين  مواقف  ح��ول  درا���ض��ات  ت�ضري 

اأن م�ضكالت  اإىل  والأع��م��ال  الوظائف  جتاه 

ال���ب���الد ال���دمي���وغ���راف���ي���ة ال��ق��ا���ض��ي��ة ول���دت 

اآخر،  اأم��ر  اأي  اأك��رث من  رغبة يف ال�ضتقرار 

ال�20  �ضن  ال�ضباب يف  ع��دد من  اأخ��ر  فقد 

الأ�ضا�ضي  اأن طموحهم  »فاينان�ضيال تاميز« 

املخاطر.  وجتنب  �ضركة  اإىل  الن�ضمام  هو 

وق����ال ع���دة اأ���ض��خ��ا���ض م��ن��ه��م اإن ب���دء عمل 

جتاري ميثل قفزة خميفة اإىل املجهول.

ولأ����ض���ب���اب م�����ض��اب��ه��ة، ف����اإن دع���م احل���زب 

ال����ل����ي����رايل ال����دمي����ق����راط����ي احل����اك����م ب��ن 

ب��ن الأج��ي��ال الأخ���رى.  اأع��ل��ى منه  ال�ضباب 

قال جوجني ناكاجاوا، وهو اأ�ضتاذ يف جامعة 

ت�ضو جاكوين، اإن هذا يعك�ض وجهة نظر بن 

ال�20 باأن امل�ضهد ال�ضيا�ضي  ال�ضباب يف �ضن 

من غري املرجح اأن يتغري على الإطالق.

ق���ال ن��اك��اج��اوا: »اإن��ه��م ل ي��ع��ت��ق��دون اأن 

امل�����ض��ت��ق��ب��ل لأن  ���ض��ي��ت��ح�����ض��ن يف  الق���ت�������ض���اد 

للغاية،  منخف�ضة  بوترية  ينمو  القت�ضاد 

عدد  »زاد  اأ�ضاف:  تذكره«.  ح�ضبما ميكنهم 

ي�ضبحوا  اأن  يف  ي��رغ��ب��ون  ال��ذي��ن  ال��ط��الب 

لأنهم  اأخ��ريا  حملين  عمومين  موظفن 

يريدون ال�ضتقرار«.

عاما،   19 العمر  م��ن  يبلغ  ط��ال��ب  ق��ال 

���ض��ي��ت��م اع���ت���ب���اره ���ض��خ�����ض��ا ب��ال��غ��ا ب�����دءا من 

احل��زب  ملر�ضح  �ضوت  اإن��ه  )اأب��ري��ل(،  ني�ضان 

الأول  ت�ضرين  يف  ال��ل��ي��رايل  الدميقراطي 

)اأك��ت��وب��ر( امل��ا���ض��ي. اأ���ض��اف ال��ط��ال��ب ال��ذي 

طلب عدم ذكر ا�ضمه: »نحن حرفيا يف حالة 

ميكنني  فكيف   ،19  - كوفيد  م��ع  ط���وارئ 

اأن اأوك���ل اإرادت����ي ف��ج��اأة اإىل ط��رف اآخ���ر؟ ل 

ميكنني اأن اأثق باأحد. لهذا ال�ضبب اأريد اأن 

تبقى الأمور على ما هي عليه«.

ك�������ض���ف ت���ق���ري���ر �����ض����ادر ع����ن جم��م��وع��ة 

املا�ضي،  الأ�ضبوع  ال�ضوق  لأبحاث  ماكرومل 

اأن ال�ضباب يف �ضن ال�20 كانوا اأقل اهتماما 

بال�ضاأن الدويل واأكرث تركيزا على امل�ضتوى 

املحلي من املجموعات ال�ضابقة، وهو اجتاه 

املطولة  ال�����ض��ف��ر  ق��ي��ود  ب�ضبب  ت��ف��اق��م  رمب���ا 

الناجتة عن كوفيد - 19.

م��ق��ارن��ة ب��ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، ف��ق��د اأظ��ه��رت 

ال���درا����ض���ة ان��خ��ف��ا���ض��ا يف ع���دد الأ���ض��خ��ا���ض، 

ال���ذي���ن ي��رغ��ب��ون يف ال��ع��م��ل وال���درا����ض���ة يف 

اخل����ارج وال��ع��م��ل م��ع الأج���ان���ب يف ال��ي��اب��ان 

وت���ع���ل���م ال���ل���غ���ات الأج���ن���ب���ي���ة. وع���ل���ى وج���ه 

اأرادوا  ال���ذي���ن  اأول���ئ���ك  ن�����ض��ب��ة  اخل�����ض��و���ض، 

»ا�ضتخدام اللغة الإجنليزية للح�ضول على 

10.6 نقطة من ذروتها  وظيفة« تراجعت 

يف 2020، وهبطت اإىل 38 يف املائة.


