
إدانة موظف ضريبي وآخر بتهمة عرض وقبول رشوة
*عمان 

اأ�سدرت الهيئة املخت�سة بالنظر يف جنايات الف�ساد 
لدى حمكمة جنايات عمان، يف جل�سة علنية، عقدتها، 
القا�سي  وع�سوية  العمري،  اأحمد  القا�سي  برئا�سة 
موظف  بتجرمي  ق���رارا  العمو�ش،  م���رزوق  ال��دك��ت��ور 
ال�سركات  اإح��دى  عن  مفو�ش  اآخ��ر  و�سخ�ش  �سريبي 
بالأ�سغال  وو�سعتهما  الر�سوة،  وقبول  عر�ش  بجرم 

املوؤقتة ملدة ثالث �سنوات.
فر�ش  الأح��د،  �سدر  الذي  املحكمة،  قرار  وت�سمن 

من  واحد  كل  على  دينار   1800 قيمتها  مالية  غرامة 
والق�سائية،  الإداري��ة  والر�سوم  الق�سية،  يف  املُدانني 
التي رافقت الدعوى، و�سيكون القرار قابال لال�ستئناف 

اأمام املحكمة املخت�سة.
وت�سري تفا�سيل الق�سية اإىل اأن اأحد املفو�سني عن 
اأجل  من  �سريبي  ملوظف  ر�سوة  قدم  ال�سركات  اإح��دى 
تخفي�ش ال�سريبة املطلوبة وفق القانون من ال�سركة، 
وثبت للمحكمة ارتكاب املتهمني جلرمية عر�ش وقبول 

الر�سوة.

السنة السادسةاإلثنين 11www.omamjo.com  ربيع األول  1443  هـ   الموافق  18  تشرين األول  2021 م العدد  )2057(250 فلس

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

تحديد هوية شخصين قاما 
باالعتداء على طبيب 

الخارجية األميركية تدعو 
الحوثيين لوقف هجوم مأرب

 شمول 1589 أسرة جديدة 
بالمعونة الشهرية في أيلول 

بـ«تجربة صاروخية« بالفضاء.. 
الصين تثير غضب الواليات المتحدة

*عمان 
هوية  حتديد  م��ن  الأمنية  الأج��ه��زة  متكنت 
احد  يف  طبيب  على  ب��الع��ت��داء  ق��ام��ا  �سخ�سني 

املراكز ال�سحية يف البادية اجلنوبية.
الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
�سحي  مركز  يف  العاملني  الأطباء  اأحد  اإن  العام، 
يف اإحدى مناطق البادية اجلنوبية تقدم ب�سكوى 
قبل  من  بال�سرب  لالعتداء  بتعر�سه  ام�ش،  اول 

كما  ال�سحي،  املركز  داخل  وجوده  اأثناء  �سخ�سني 
دون  املركز  داخل  ناريًا  عيارًا  اأطلق  احدهما  ان 

اإ�سابات.
جرى  الق�سية  يف  وبالتحقيق  اأن���ه  وا���س��اف 
حتديد ال�سخ�سني وبعد البحث عنهما قاما بت�سليم 
اإىل ان  امل�ستخدم، م�سريا  الناري  نف�سيهما وال�سالح 
القانوين  الإج���راء  لتخاذ  معهما  ج��اٍر  التحقيق 

والإداري بحقهما.

*وكاالت
وقف  امل�سلحة  احل��وث��ي  جماعة  الأم��ريك��ي��ة  اخلارجية  طالبت 
بال�سماح  كذلك  وطالبتهم  اليمن،  �سرقي  م��اأرب  مدينة  على  الهجوم 
فورا باملرور الآمن للمدنيني وامل�ساعدات املنقذة للحياة واجلرحى اإىل 
مديرية العبدية. و�سيطر احلوثيون، يوم اجلمعة، على مركز مديرية 

25 يومًا. ا�ستمر  ح�سار  بعد  املجاورة،  املناطق  "العبدية" وبع�ش 
احلوثيني  ح�سار  ي�ستمر  فيما  اأخ���رى،  ملناطق  الِقتال  وانتقل 
الأدوي��ة  دخ��ول  ومنع  ال�سكان،  خ��روج  اأو  دخ��ول  ومنع  املديرية  على 

وامل�ساعدات الإن�سانية اإليها.
وقال بيان �سادر عن اخلارجية الأمريكية، اطلع عليه "�سكاي نيوز 
عربية": "تدين الوليات املتحدة ت�سعيد احلوثيني حول ماأرب، الذي 

يظهر ا�ستخفاًفا �سارًخا ب�سالمة املدنيني".
وامل�����س��اع��دات  الأ���س��خ��ا���ش  "يعيق احل��وث��ي��ون ح��رك��ة  واأ����س���اف: 
اإىل 35000 من  الو�سول  الإن�سانية، ومينعون اخلدمات الأ�سا�سية من 
بالفعل  املرتدي  الإن�ساين  الو�سع  اأفعالهم  تفاقم  ما  العبدية.  �سكان 

وت�سبب بنزوح املزيد من املدنيني داخليًا".
وحثت الوليات املتحدة "احلوثيني على ال�سماح على الفور باملرور 

الآمن للمدنيني وامل�ساعدات املنقذة للحياة واجلرحى".

*عمان 
بربنامج  امل�سمولة  اجلديدة  الأ�سر  ع��دد  بلغ 
املعونة املالية ال�سهرية املتكررة يف �سندوق املعونة 

الوطنية 1589 اأ�سرة يف �سهر اأيلول املا�سي.
اأيلول  ل�سهر  ال�سندوق  اأع��م��ال  تقرير  وذك��ر 
املا�سي، انه مت ايقاف املعونة ال�سهرية املتكررة عن 
وبلغ  اأ�سرة،   114 عن  تخفي�سها  ومت  اأ�سرة،   1089
التي جرى م�سحها  للربنامج  التابعة  عدد احلالت 

8229 اأ�سرة.
جديدة  اأ���س��رة   217 اأن  اإىل  التقرير،  وا���س��ار 
الطارئة  املالية  املعونات  برنامج  م��ن  ا�ستفادت 
ا�ستفادت  اأ�سرة جديدة  والفورية( و18  )العادية 
من  اأ���س��رة  و13  اجل�سماين،  التاأهيل  برنامج  م��ن 
الأ�سر  لأبناء  املهني  التدريب  برامج  دعم  برنامج 
املنتفعة، و389 اأ�سرة ا�ستفادت من برنامج املعونات 

املالية ال�سافية.
التحقق  زي���ارات  ع��دد  ان  التقرير،  واأ���س��اف 

)املعونة  املالية  املعونات  برنامج  لأ�سر  امل��ي��داين 
زيارة لربنامج  زيارة، و100  بلغ 1589  التكميلية( 
زيارة لربنامج  التكميلي )تكافل 1(، و332  الدعم 

الدعم النقدي املوؤقت )تكافل 3(.
وفيما يتعلق بربنامج الدفع الإلكرتوين، او�سح 
ال�سهرية  املالية  املعونة  حتويل  مت  انه  التقرير، 
وحتويل  ح��ال��ة،   100363 ل���  وامل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ك��ررة 
الدعم التكميلي )تكافل1( الدفعة الثانية بقيمة 
16.5 مليون دينار، وحتويل الدعم النقدي املوؤقت 
الرابعة  الدفعة  الرئي�سية  القائمة  )تكافل3( 
ال��دع��م  وحت��وي��ل  دي���ن���ارا،   14616686 بقيمة 
ال�سافية  القائمة  )ت��ك��اف��ل3(  امل��وؤق��ت  النقدي 

الدفعة الثالثة بقيمة 12.5 مليون دينار.
طريق  عن  النقدي  التحويل  اأن  التقرير  وبني 
الربيد، �سمل 145 اأ�سرة ا�ستلمت من خالل مكاتب 
اأ�سرة ا�ستلمت من خالل بطاقة  الربيد، و 77333 

ال�سراف الآيل.

*وكاالت 
ت��امي��ز،  فاينان�سل  �سحيفة  اأوردت 
ال�سني اختربت قدرة ف�سائية  اأن  ال�سبت، 
يف  �سوتي  فرط  �ساروخ  باإطالق  جديدة 

املدار.
وذك�����رت ال�����س��ح��ي��ف��ة الق��ت�����س��ادي��ة 
عدة  م�سادر  عن  نقال  الربيطانية  واملالية 
اأطلقت  بكني  اأن  التجربة،  على  مطلعة 
حمل  على  ق��ادرا  �ساروخا  اأغ�سط�ش  يف 
مدار  على  الأر���ش  حول  حلق  نووي  راأ���ش 
الذي  هدفه  �سوب  الهبوط  قبل  منخف�ش 

3 م�سادر. 32 كلم وفق  اأخفقه بفارق 
عملية  اأن  ال�سحيفة  م�سادر  وذك��رت 
طراز  من  �ساروخ  بوا�سطة  متت  الإط��الق 
وهي  مارت�ش(،  )لونغ  الطويلة"  "امل�سرية 
اإطالقها  عن  عادة  ال�سني  تعلن  �سواريخ 

�سرية. املرة  العملية هذه  يف حني بقيت 
التقدم  ه��ذا  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 

الأ�سلحة  �سعيد  على  ال�سني  حققته  الذي 
ال�ستخبارات  "فاجاأ  �سوتية  ال��ف��رط 

الأمريكية".
جون  البنتاغون  با�سم  املتحدث  وقال 
ما  على  تعليق  ب��اأي  ي��ديل  لن  اإن��ه  كريبي 
"اأعربنا  اأ�ساف:  لكنه  التقرير،  يف  ورد 
ب��و���س��وح ع��ن خم��اوف��ن��ا ب�����س��اأن ال��ق��درات 
تطويرها،  ال�سني  توا�سل  التي  الع�سكرية 
وهي قدرات ل ميكن اإل اأن تزيد التوتر يف 
الأ�سباب  اأحد  وهذا  منها.  واأبعد  املنطقة 
الأول  التحدي  ال�سني  نعترب  جتعلنا  التي 

حتركنا". يحتم  الذي 
املتحدة  ال��ولي��ات  تعمل  بكني،  واإىل 
على  الأق��ل  على  اأخ��رى  دول  و5  ورو�سيا 

�سوتية. الفرط  التكنولوجيا  تطوير 
يعيد  ق��د  ال��ذي  التحالف  اأوك��و���ش.. 

اأجواء احلرب الباردة.
وميكن لل�سواريخ الفرط �سوتية، على 

التقليدية  البال�ستية  ال�سواريخ  غ��رار 
القادرة على حمل روؤو�ش نووية، التحليق 
 5 باأكرث من  ال�سوت  �سرعة  ب�سرعة تفوق 

مرات.
على  البال�ستية  ال�����س��واري��خ  وحت��ل��ق 
�سكل  على  م�سار  يف  الف�ساء  يف  مرتفع  علو 
ال�سواريخ  اأن  حني  يف  هدفها،  لبلوغ  قو�ش 
ال���ف���رط ���س��وت��ي��ة ت��ن��ط��ل��ق ع��ل��ى م�����س��ار 
الف�ساء وهي قادرة على بلوغ  منخف�ش يف 

اأ�سرع. ب�سكل  هدفها 
بال�ساروخ  التحكم  ميكن  اأن��ه  والأه��م 
�سعوبة  م��ن  ي��زي��د  م��ا  ���س��وت��ي،  ال��ف��رط 

واعرتا�سه. تتبعه 
املتحدة  ال��ولي��ات  مثل  دول  وط��ورت 
�سد  نف�سها  ع��ن  للدفاع  ّممت  �سُ اأنظمة 
ك��روز،  و�سواريخ  البال�ستية  ال�سواريخ 
على  القدرة  عن  �سيء  اأي  يعرف  ل  لكن 

واإ�سقاطه. �سوتي  فرط  �ساروخ  تتبع 

التكنولوجيا  ه��ذه  ال�سني  وط���ورت 
�سا�سية  اأ نها  اأ معتربة  هجوميه،  ب�سورة 
ل��ل��دف��اع ع���ن ن��ف�����س��ه��ا ب���وج���ه ال��ت��ق��دم 
ال��ف��رط  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف  م���ريك���ي  الأ
تقرير  ف��اد  اأ م��ا  وف��ق  وغ��ريه��ا،  �سوتية 
���س��در م���وؤخ���را ع���ن م��ك��ت��ب ال��ب��ح��ث يف 

الأمريكي. الكونغر�ش 
يت�ساعد  وقت  يف  التجربة  هذه  ومتت 
وال�سني،  املتحدة  ال��ولي��ات  بني  التوتر 
الع�سكرية  اأن�سطتها  بكني  كثفت  وبينما 
احل��ك��م  ذات  اجل���زي���رة  ت���اي���وان،  ق���رب 
لوا�سنطن  احلليفة  الدميوقراطي  الذاتي 
اأقاليمها  من  اإقليم  ال�سني  تعتربها  فيما 
وت��ت��وع��د ب���اإع���ادة ت��وح��ي��ده��ا م��ع ال��رب 

الرئي�سي.
على  الآن  حتى  البنتاغون  ي��رد  ومل 
للتعليق على  طلب من وكالة فران�ش بر�ش 

ال�سحفي. التقرير 

*عمان 
عن  الأح�����د،  ال�����س��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  اإ�سابة  و1372  وف��اة   14 ت�سجيل 
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�ش 
 841489 و  وف��اة   10879 اإىل  الإج��م��ايل 

اإ�سابة.
الإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
الإع��الم��ي  امل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة،  88ر4 

ال�سادر عن الوزارة.
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وع��ق��دت 
ملفي  ملناق�سة  ط��ارئ��ا  اجتماعا  الوب��ئ��ة 
يف  ال�سابات  وارتفاعات  الوبائي  الو�سع 
مناطق جر�ش  ال�سيغيال يف  وا�سابات  كورونا 

وعجلون.
التو�سيات  من  جملة  اتخاذ  املقرر  ومن 

بخ�سو�ش هذين امللفني.
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
حالت،   15207 اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة 
اإىل  اأدخلت،  التي  احل��الت  عدد  بلغ  بينما 
التي  احلالت  وعدد  حالة،   70 امل�ست�سفيات 
بلغ  فيما  ح��ال��ة،   55 امل�ست�سفيات  غ���ادرت 
العدد الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى 

العالج يف امل�ست�سفيات 491 حالة.
اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 10 باملئة، بينما 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   28
 11 ذات��ه  الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنف�ش 
العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف  باملئة. 
حني  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 

يف الإقليم ذاته اإىل 25 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 
باملئة.   9 اإىل  ال�سطناعي  التنف�ش  اأجهزة 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اإقليم اجلنوب، بلغت  ويف 
العزل 10 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   16 احلثيثة 
اأجهزة التنف�ش ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

13 باملئة.
حالة   1222 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 
�سفاء، لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء 

يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 
اإىل 815403 حالت.

ليبلغ  فح�سًا،   28099 اإج���راء  واأظ��ه��ر 
اأجريت  التي  للفحو�سات  الإجمايل  العدد 

منذ بدء الوباء 10547055 فح�سًا.
اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  وب��ني 
الأوىل من لقاح كورونا و�سل اإىل 3823481 
�سخ�سا، فيما و�سل عدد متلقي اجلرعتني اإىل 

3415029 �سخ�سا. 

»88ر4 %« الفحوصات اإليجابية 
..واجتماع طاريء لالوبئة

*عمان 
برئا�سة  الأح��د،  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال���وزراء،  جمل�ش  اأق��ّر 
رئي�ش الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة، نظام الّتنظيم الإداري لوزارة 

ال�ستثمار ل�سنة 2021.
وزير  بتعيني  ال�سامية  امللكّية  الإرادة  ل�سدور  نظرًا  النظام  وياأتي 
لال�ستثمار، ولغايات حتديد مهام وزارة ال�ستثمار و�سالحّياتها، وو�سع 
هيكل تنظيمي ينظم مهاّمها، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيمّية 

فيها، واأ�ساليب الّت�سال والّتن�سيق فيما بينها.
ال�سامية  امللكّية  الإرادة  �سدور  عقب  اأ�سار،  ال��وزراء  رئي�ش  وكان 
اأن�ساأت  احلكومة  اأّن  الأخري،  الوزاري  التعديل  اإجراء  على  باملوافقة 
مع  وتتعامل  ال�ستثمار،  �سوؤون  كلِّ  يف  معنّية  لتكون  ال�ستثمار  وزارة 
ت�سّجع  �سيا�سات  وت�سع  والأجنبي،  والعربي  املحلي  امل�ستثمر  ق�سايا 
يف  الرئي�سة  القت�سادّية  القطاعات  تناف�سّية  وتعّزز  ال�ستثمار، 
حتت  تكون  بحيث  لال�ستثمار،  دة  املتعدِّ املرجعّيات  وت�ستوعب  الأردن 
القطاعني  بني  ال�سراكة  وحدة  اأو  ال�ستثمار  هيئة  �سواء  مرجعّيتها 

العام واخلا�ش، وغريها من النوافذ ال�ستثمارية.
ًل لنظام �سندوق دعم احلركة  كما اأقّر جمل�ش الوزراء نظامًا معدِّ
تفعيل  بهدف  التعديالت  وتاأتي   .2021 ل�سنة  والريا�سّية  ال�سبابّية 
دور �سندوق دعم احلركة ال�سبابّية والريا�سّية، ومتكينه من حتقيق 
ومعايري  اأ�س�ش  اإق��رار  �سالحّية  الإدارة  جلنة  منح  خالل  من  اأهدافه 

تقدمي الّدعم للجهات ال�ّسبابّية والّريا�سّية وت�سكيل جلان فرعّية.
على �سعيد اآخر، قّرر جمل�ش الوزراء تعيني دانا الّزعبي اأمينًا عاّمًا 
ناعة والّتجارة والّتموين، بعد ح�سولها على اأعلى الّنتائج  لوزارة ال�سّ
مني للم�سابقة التي اأجريت بح�سب نظام التعيني على  بني جميع املتقدِّ

الوظائف القيادّية.

*عمان 
منذ  حت�سيالتها  يف  منوا  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  حققت 
 4 نحو  بلغت  حيث  املا�سي،  اأيلول  نهاية  وحتى  احلايل  العام  بداية 
مليارات دينار، مقارنة بتح�سيالت نف�ش الفرتة من العام املا�سي التي 
بلغت 534ر3 مليار دينار، وخالل نف�ش الفرتة من العام 2019 البالغة 
نحو 194ر3 مليار دينار. واو�سحت دائرة �سريبة الدخل واملبيعات يف 
بيان الأحد، اأن ن�سبة منو التح�سيالت خالل الأ�سهر الت�سعة املا�سية 
من العام احلايل بلغت 13 باملئة مقارنة بتح�سيالت العام املا�سي، و25 
ارتفاع  اإىل  الدائرة  وا�سارت   .2019 العام  بتح�سيالت  مقارنة  باملئة 
حت�سيالت �سريبة الدخل خالل نف�ش الفرتة لت�سل اإىل 036ر1 مليار 
مليون   962 والبالغة  املا�سي  العام  من  الفرتة  بنف�ش  مقارنة  دينار، 
ن�سبة  فان  وبذلك  دينار،  مليون   895 بلغت   2019 العام  ويف  دينار، 
الزيادة خالل العام احلايل عن نف�ش الفرتة من العام املا�سي 8 باملئة 
وعن نف�ش الفرتة من العام 2019 بلغت نحو 16 باملئة. وبينت الدائرة 
ان جمموع حت�سيالت الدائرة من ال�سريبة العامة على املبيعات خالل 
الأ�سهر الت�سعة املا�سية بلغت نحو 955ر2 مليار دينار، يف حني بلغت 
خالل نف�ش الفرتة من العام املا�سي 571ر2 مليار دينار، ولنف�ش الفرتة 
من العام 2019 بلغت 298ر2 مليار دينار، وبذلك تكون ن�سبة الزيادة 
خالل العام احلايل عن نف�ش الفرتة من العام املا�سي 15 باملئة، وعن 
نف�ش الفرتة من العام 2019 بلغت 28 باملئة.                           تابع �ش2

*عمان 
قرر نائب رئي�ش الوزراء ووزير الإدارة املحلية توفيق كري�سان، 
الأحد، تكليف 12 موظفا من كبار موظفي الوزارة للقيام بجولت 
النظافة  اإج��راءات  ملتابعة  املحافظات  على  اأ�سبوعية  ميدانية 
واملناطق  والغابات  اململكة  بلديات  مناطق  خمتلف  يف  العامة 

ال�سياحية والأثرية واملتنزهات العامة والطرق الرئي�سة.
وطلب كري�سان من املكلفني التن�سيق مع روؤ�ساء جلان البلديات 
وروؤ�ساء  البلدية  ال�سوؤون  وم��دراء  التنفيذيني  وامل��دراء  املوؤقتة 
حملة  ا�ستمرارية  ويكفل  يعزز  مبا  امل�سرتكة  اخلدمات  جمال�ش 

"ب�سواعدنا".

»14« وفاة و »1372« إصابة بفيروس كورونا مجلس الوزراء يقر نظام 
التنظيم اإلداري لوزارة االستثمار

 4  مليارات دينار تحصيالت 
الدخل والمبيعات حتى أيلول 

12 موظفا من اإلدارة المحلية 
لمراقبة نظافة المحافظات

تهنئة بسالمة الوصول

وحفظكم الرحمن في حلكم  و ترحالكم

يتقدم االعالمي   حسين الشاعر 
 وأسرة مجلة نجوم واضواء العربية 

 بالتهنئة لسعادة الشيخ

ابراهيم جاسم المحـمــود 

بسالمة الوصول لدولة قطر الشقيقة 
بعد زيارته لوطنه الثاني االردن التي ارجو اهلل

 أن تكون زيارة موفقة وناجحة بأذن اهلل تعالى  

 ابو محمد حفظه اهلل ورعاه 

 شخصية العام الرياضية 

االعالمية المرموقة

ميسون يونس
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*عمان 
ن��اق�����س��ت جل��ن��ة الق��ت�����س��اد وال���س��ت��ث��م��ار 
ح�سان،  اأب��و  خالد  النائب  برئا�سة  النيابية، 
ا�سرتاتيجيات وخطط وزارة ال�ستثمار، و�سبل 
املرحلة  يف  ال�ستثماري  ب��ال��واق��ع  النهو�ش 
املقبلة، خا�سة يف ظل التحديات ال�ستثنائية 
�سربت  والتي  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي 

القت�ساد العاملي باأ�سره.
الذي  الجتماع  خ��الل  ح�سان،  اأب��و  وق��ال 
ال�ستثمار  وزي���را  وح�سره  الأح���د،  عقدته 
وجيه  املهند�ش  والنقل  عمرو،  خريي  املهند�ش 
يعترب  لال�ستثمار  وزارة  ا�ستحداث  اإن  عزايزة، 
جاذبة  بيئة  الأردن  جلعل  اإيجابية  خطوة 
اإيجاد  يف  �سُي�سهم  اأن��ه  عن  ف�ساًل  لال�ستثمار، 
التي  واملُعيقات  للتحديات  املنا�سبة  احللول 
تواجه ملف ال�ستثمار وجتاوز البريوقراطية 
ومعاجلة الرتهل الإداري، والت�سريع يف اتخاذ 

القرار.
واأكد دعم اللجنة املطلق لوزارة ال�ستثمار 
وا�ستعدادها لدعم اأي توجه اأو قرار من �ساأنه 
حتفيز ال�ستثمار، وتذليل جميع العقبات التي 
اأن  اإىل  م�سرًيا  ال�سعد،  خمتلف  على  تواجهه 
وتوفري  القت�سادي،  النمو  حتقيق  هو  هدفنا 

فر�ش عمل لتخفي�ش معدل البطالة.
ال�ستثمار  ملف  اأن  اإىل  ح�سان  اأب��و  واأ�سار 
امللك  جاللة  لدن  من  مبا�سر  باهتمام  يحظى 
عبداهلل الثاين، الذي وجه احلكومة يف كتاب 
التكليف ال�سامي ب�سرورة " تذليل العقبات اأمام 
ال�ستثمار الوطني والأجنبي، وامل�سي قدًما يف 
جذب ال�ستثمارات يف امل�ساريع ال�سرتاتيجية 
ال���ك���ربى، واإجن�����از م�����س��اري��ع ال�����س��راك��ة بني 
التنمية يف  العام واخلا�ش، لتحقيق  القطاعني 

خمتلف مناطق اململكة".
التي يقودها جاللته  اإىل اجلهود  كما لفت 
الأردن  لُيقدم  الدولية،  املحافل  خمتلف  يف 
موؤكًدا  وامل�ستثمرين،  لال�ستثمار  جاذبة  كبيئة 
اأن هذه اجلهود تدفعنا كموؤ�س�سات وطنية اإىل 
الواقع  اأر���ش  على  امللك  جاللة  روؤى  ترجمة 
بال�سكل  مواردنا  وا�ستغالل  اأدوارن��ا  وم�ساعفة 
باملنفعة،  ال�ستثمار  على  يعود  الذي  الأمثل، 

ويحقق النمو القت�سادي املن�سود.
وبني اأبو ح�سان اأن التحديات التي مير بها 
ح�سيفة،  ق��رارات  اتخاذ  اإىل  حتتاج  الوطن 

اتخاذ  على  قادر  قوي  م�سوؤول  وجود  وتتطلب 
مت�سائاًل  واأمانة،  م�سوؤولية  بكل  القرارات  تلك 
وماذا  ال�سعاب  تلك  لتجاوز  ال��وزارة  خطة  عن 

اأعدت بهذا ال�ساأن.
واأثار اأبوح�سان جملة من النقاط املرتبطة 
مب�سري هيئة ال�ستثمار بعد ا�ستحداث الوزارة، 
وعن النافذة ال�ستثمارية ومتى �سيتم تفعيلها، 
وكيفية جتاوز البريوقراطية احلكومية، وهل 
يتما�سى قانون ال�ستثمار اجلديد مع متطلبات 
الت�سوهات  �سيعالج  وه��ل  املقبلة؟،  املرحلة 

والثغرات التي يعاين منها ال�ستثمار؟.
على  اللجنة  يف  نحن  ح�سان  اأب���و  وت��اب��ع 
يقني باأن ُهنالك العديد من الت�سريعات حتتاج 
ولي�ش  ال�ستثمار،  عملية  يف  للنهو�ش  ملُراجعة 
لديكم  "هل  مت�سائاًل  فقط،  ال�ستثمار  قانون 

ت�سور عن اأبرز هذه الت�سريعات"؟.
كما ت�ساءل عن دور جمل�ش ال�ستثمار، وهل 
لديه روؤية اقت�سادية طويلة الأمد يف موازنة 
ال�ستثمار،  مبلف  النهو�ش  �ساأنها  من   2022
وم����اذا اأع���د خ���الل امل��رح��ل��ة ال�����س��اب��ق��ة مللف 
ال�ستثمار  جمل�ش  و�سل  ماذا  واإىل  ال�ستثمار، 
من خالل املراجعة التي مت تكليفه بها ملنظومة 

ال�ستثمار.
ا عن اإن�ساء ال�سندوق ال�سيادي  وت�ساءل اأي�سً
يف  احلكومة  عنه  حتدثت  ال��ذي  ال�ستثماري 
بيان الثقة واأين و�سل، م�سددًا على �سرورة اأن 
يخ�سع هذا ال�سندوق جلميع معايري احلاكمّية 

الر�سيدة والرقابة وال�سفافّية.
ربابعة  جعفر  ال��ن��واب:  اأك��د  جهتهم،  من 
وعبد  الب�ستنجي  وخ��ال��د  حينا  وخ���ل���دون 
اأبو  وخ��ري  فريج  و���س��ادي  العواي�سة  الرحمن 
املحارمة  وحم��م��د  الن�سور  وط���الل  �سعيليك 
ون�سار احلي�سة واآمال ال�سقران وعلي الغزاوي 
وجم��دي  ال��ف��اي��ز  وب�����س��ام  العجارمة  وف��را���ش 
مبدين  اجل��دي��دة،  ل��ل��وزارة  دعمهم  اليعقوب، 
يف  ت�سهم  واأفكار  اآراء  اأي  لتقدمي  ا�ستعدادهم 
نهج  اأي  ودعم  ال�ستثماري،  بالواقع  النهو�ش 
اأك���دوا،  كما  العامة.  امل�سلحة  يخدم  وعمل 
وا�سحة  روؤية  وجود  اأهمية  الجتماع،  خالل 
لال�ستثمار من خالل اإجراء مراجعة املنظومة 
بكل  النظر  واإع���ادة  الأردن  يف  ال�ستثمارية 
املعوقات  لإزال����ة  والإج������راءات  ال�سيا�سات 

والعقبات اأمام امل�ستثمرين.

اإي��الء  اأهمية  اإىل  ال��ن��واب  ه���وؤلء  واأ���س��ار 
بحيث  الق�سوى،  الأه��م��ي��ة  ال�ستثمار  ملف 
احلكومة،  عمل  اأول���وي���ات  راأ����ش  على  ي��ك��ون 
بحاجة  ال�ستثمار  منظومة  اأن  اإىل  لفتني 
بالإ�سافة  اإجرائي،  ولي�ش  هيكلي  اإ�سالح  اإىل 
الت�سريعات  وق��راءة  الإج��راءات  هند�سة  اإىل 
الناظمة لال�ستثمار ومعاجلة الثغرات وتوحيد 
ا�ستثمارية  ن��اف��ذة  اإىل  و���س��وًل  املرجعيات، 

حقيقية.
ودعوا اإىل �سرورة الرتكيز على ال�ستثمار 
تخفيف  عرب  وم�ساعدته،  وحتريكه  املحلي 
ال�����س��رائ��ب وت��ق��دمي احل��واف��ز جل��ذب روؤو����ش 
الأم���وال امل��ه��اج��رة، وات��خ��اذ خ��ط��وات عملية 

وو�سع اأ�س�ش �سحيحة جلذب ال�ستثمار.
ب���دوره، ق��ال ع��م��رو اإن���ه مت ال��ي��وم اإق���رار 
نظام باإن�ساء وزارة ال�ستثمار، م�سيًفا اأن هيئة 
وذلك  ال���وزارة،  من  ج��زءا  �ستكون  ال�ستثمار 
وت�سهيل  ال�ستثمار  مرجعيات  توحيد  بهدف 

الإجراءات اأمام امل�ستثمرين.
حتفيز  ه���و  الأ���س��م��ى  ال���ه���دف  اأن  واأك�����د 
الوطني،  القت�ساد  رقعة  وتو�سيع  ال�ستثمار 
املختلفة،  ال���وزارات  بني  التناغم  اإيجاد  عرب 
الطاقات  وا�ستثمار  ال��ق��رار  اتخاذ  لتب�سيط 
بحيوية،  للتحرك  ال�سند  ومنحها  الكامنة 
املعنية  والأنظمة  بالقوانني  النظر  واإع���ادة 

باملنظومة ال�ستثمارية.
مع  الت�ساركية  �سرورة  اإىل  عمرو  واأ���س��ار 
امل��ول��د احلقيقي  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ق��ط��اع اخل��ا���ش 
مو�سًحا  البطالة،  حجم  وتقليل  العمل  لفر�ش 
اأن اأحد العوامل الرئي�سة هي تعزيز الثقة لدى 

امل�ستثمر من خالل ثبات القوانني والأنظمة.
هناك  لأن  ذهبية،  فر�سة  لدينا  وق��ال: 
ا���س��ت��ث��م��ار ج��دي��د، وواج��ب��ن��ا جميعا  ق��ان��ون 
وحت��دي��د  ال���س��ت��ث��م��اري  ال���واق���ع  ت�سخي�ش 
بالت�سارك  لتنفيذها  قدما  وامل�سي  الأولويات 
الكفاءة  لرفع  العالقة  ذات  اجلهات  جميع  مع 

وزيادة الإنتاج وتعميق القت�ساد.
مركب  يف  اإننا  ع��زاي��زة  ق��ال  ناحيته،  من 
مبيًنا  العامة،  امل�سلحة  جميًعا  وهدفنا  واحد 
اأن وجود وزارة لال�ستثمار �سي�سهل الإجراءات 
والروتني  املعيقات  ويزيل  امل�ستثمرين  اأم��ام 
بني  ال�سالحيات  يف  وال��ت��داخ��ل  وال��ت��ع��ار���ش 

اجلهات املعنية بال�ستثمار.

*عمان 
الدكتور  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  عر�ش 
والتي  التعليم،  قطاع  اأولويات  عوي�ش،  وجيه 
تت�سمن تطوير التعليم املهني تطويرا موؤ�س�سيا، 
وربط التعليم الأ�سا�سي مع التعليم العايل، مبا 
يتواءم مع حاجات التوظيف، والعر�ش والطلب 

و�سوق العمل، والتدريب املهني يف اجلامعات.
املدير  بنائب  الوزير  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
ورئي�ش  الإن�ساين  العون  ق�سم  رئي�ش   / العام 
ال�سوي�سرية،  الإن�سانية  امل�ساعدات  وح��دة 
العام /  ال�سفري مانويل بي�سلر، وم�ساعد املدير 
رئي�ش دائرة التعاون اجلنوبي، ال�سفري توما�ش 
ال�سوي�سرية  الوكالة  مقر  من  ووف��دا  جا�ش، 
اليون�سكو  وممثلة  برين،  يف  والتعاون  للتنمية 
الوزارة  بيان  وفق  كيم،  جيونغ  مني  الأردن،  يف 

الأحد.
ال�سوي�سري  ال�سفري  بح�سور  عوي�ش،  وقال 
العامني  والأم��ي��ن��ني  جا�سر  لوكا�ش  عمان  يف 

والدكتورة  العجارمة  ن��واف  الدكتور  للوزارة 
ال�سراكة  ت�سمل  الأولويات  اإن  قبيالت،  جنوى 
وتطوير  تنمية  وهيئة  اخل��ا���ش،  القطاع  مع 
ق��اع��دة  ل��رب��ط  وال��ت��ق��ن��ي��ة،  املهنية  امل���ه���ارات 
اخلا�ش  ال��ق��ط��اع  م��ع  بها  اخل��ا���س��ة  ال��ب��ي��ان��ات 
والتعليم  والتعليم  الرتبية  املعنية؛  والوزارات 
والكليات  املهني  ال��ت��دري��ب  وم��راك��ز  ال��ع��ايل، 
معايري  �سمن  العملي  التدريب  لتطوير  املهنية؛ 

الكفاءة املطلوبة يف �سوق العمل.
واأعرب الدكتور عوي�ش عن �سكره ل�سفراء 
اأ�سهموا  الذين  واليون�سكو،  الداعمة  ال��دول 
التعليمية،  بالعملية  بالنهو�ش  كبري  ب�سكل 
ال�سركاء  مع  بالعمل  ال���وزارة  ال��ت��زام  م��وؤك��دا 
والذي  املرجو،  التطوير  لتحقيق  واملنظمات 
التعليم  باأن  الأردنية  احلكومة  اأولويات  ميثل 
التنفيذي  امل��دي��ر  وق��دم��ت  ط��ف��ل.  ل��ك��ل  ح��ق 
ملى  ال�����وزارة،  يف  التنموي  التن�سيق  ل��وح��دة 
حول  تو�سيحيا  عر�سا  اللقاء،  خالل  الناطور، 

اأولويات قطاع التعليم يف املرحلة املقبلة، ومنها 
املدة للخطة ال�سرتاتيجية  مراجعة منت�سف 
اأثناء  التعليم  خطة  حم��اور  وتنفيذ  للتعليم، 
الفاقد  م��ع��اجل��ة  تت�سمن  وال��ت��ي  ال���ط���وارئ، 
التعليمي، والنهو�ش بنوعية التعليم والتنمية 
تت�سمن  التي  ال�ستدامة  ومرحلة  املهنية، 
مواجهة اأي اأزمات، وتنفيذ املرحلة الثانية من 
مبادرة الو�سول ال�سريع التي تركز على توفري 
اجلن�سيات  م��ن  حظا  الأق���ل  للطلبة  التعليم 

كافة.
قاعدة  اأع���دت  ال����وزارة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
كفاءة  ورف��ع  ال�سركاء،  مع  بالتعاون  بيانات، 
والتعليم  التعلم  واأدوات  الب�سرية  امل���وارد 
ل�سمان الو�سول املت�ساوي لفئات الطلبة كافة، 
وذلك ان�سجاما مع التزام الوزارة بتوفري و�سوٍل 
مت�ساٍو وجودة تعليم للطلبة كافة بغ�ش النظر 
واملهم�سني  الالجئني  ي�سمل  مبا  جن�سياتهم  عن 

وذوي الإعاقات، والنهو�ش بالنظام التعليمي.

االقتصاد النيابية: استحداث وزارة لالستثمار خطوة 
إيجابية لجعل األردن بيئة جاذبة للمستثمرين

التربية تعرض أولوياتها وآليات تطوير التعليم المهني

تفسير القوانين: مؤسسة الحسين للسرطان 
معفاة بموجب القانون من الرسوم

*عمان 
موؤ�س�سة احل�سني  اإن قانون  القوانني  بتف�سري  الديوان اخلا�ش  قال 
اإعفائها  على  �سراحة  ون�ش  لها،  بالن�سبة  خا�ش  قانون  هو  لل�سرطان 
املتحققة  الر�سوم  على  ين�سحب  احلكم  هذا  واإن  الر�سوم،  جميع  من 
وال�سادر   ،2021 ل�سنة   7 رقم  قراره  يف  الديوان،  وبني  املياه.  ل�سلطة 
يف   14 امل��ادة  "د" من  الفقرة  اأن  الأح��د،  الر�سمية،  اجلريدة  عدد  يف 
مما  الر�سوم،  جميع  من  اإعفائها  على  �سراحة  ن�ست  املوؤ�س�سة،  قانون 
يجعل املوؤ�س�سة معفاة منها، مع الإ�سارة اإىل اأن هذا الإعفاء ل ي�سمل 

اإل اللتزامات املتعلقة بال�سرائب والر�سوم والعوائد.
تف�سريا  ت�سمن   1969 ل�سنة   2 رقم  التف�سري  قرار  اأن  اإىل  واأ�سار 
عليها  املن�سو�ش  الأخ��رى  اللتزامات  ف��اإن  ثم  وم��ن  العوائد،  ملفهوم 
الإعفاء  بهذا  م�سمولة  غري  املياه  �سلطة  قانون  من  د   /21 امل��ادة  يف 

باعتبارها لي�ست ر�سوًما ول �سرائب.
الإعفاء  ك��ان  اإذا  ما  يف  بيان  ال��دي��وان  من  ال���وزراء  رئي�ش  وطلب 
 1998 ل�سنة   7 رقم  املوؤ�س�سة  قانون  من   14 املادة  يف  عليه  املن�سو�ش 
ي�سمل اإعفاءها واملراكز التابعة لها من اأية ر�سوم اأو اأجور اأو تكاليف 
اأو بدلت تتحقق ل�سلطة املياه وفًقا لقانون �سلطة املياه رقم 18 ل�سنة 
1988. ووجد الديوان اأنه وبعد الطالع على الن�سو�ش املتعلقة بهذه 
خ�سوع  مب�ساألة  يتعلق  فيما  القانوَنني  بني  تنازعا  هناك  فاإن  الفقرة 
املوؤ�س�سة للر�سوم وال�سرائب والتكاليف واللتزامات الأخرى املن�سو�ش 
عليها يف املادة 21 / د من قانون �سلطة املياه اأو اإعفائها منها يف �سوء 

ن�ش املادة 14 من قانونها اخلا�ش.
اخلا�ش  القانون  اأن  امل�ستقرة  القانونية  القواعد  من  اأن  واأ�ساف 
يقيد العام اإذا جاء بعده ويعترب ا�ستثناء منه اإذا جاء قبله، ويف حال 
تعار�ش ن�ش عام مع خا�ش يطبق اخلا�ش ح�سب القرار التف�سريي رقم 
2018/8 ويعترب القانون العام مقيدا باحلكم الوارد بالقانون اخلا�ش 

وفق القرارات التف�سريية 1994/3 و 1984/32 و1977/11.

تفسير القوانين: الخدمة المستمرة تشمل 
االستقالة وإعادة التعيين مجددا في الجامعة

  
*عمان 

امل�ستمرة  اخلدمة  عبارة  اإن  القوانني  بتف�سري  اخلا�ش  الديوان  قال 
والواردة يف البند الثاين من الفقرة ب بن�ش املادة 21 من قانون اجلامعات 
الأردنية رقم 18 ل�سنة 2018 ت�سمل ع�سو الهيئة التدري�سية الذي �سبق 
واأن ا�ستقال من اجلامعة الأردنية، ثم اأعيد تعيينه فيها جمددا. واأ�ساف 
الديوان يف ن�ش قراره رقم 6 ل�سنة 2021، والذي �سدر الأحد، يف عدد 
اجلريدة الر�سمية، اإنه اجتمع بن�سابه القانوين وبرئا�سة رئي�ش حمكمة 
رئي�ش  بناء على طلب من  الغزو،  القا�سي حممد  الديوان  رئي�ش  التمييز 
م�ستمرة"  "خدمة  عبارة  كانت  اإذا  فيما  بتف�سري  قراره  لإ�سدار  ال��وزراء 
الواردة يف البند الثاين من الفقرة ب بن�ش املادة 21 ت�سمل ع�سو الهيئة 
اأعيد  ثم  الأردنية  اجلامعة  من  ا�ستقال  وان  له  �سبق  الذي  التدري�سية 
اأن  على  تن�ش  2/ب/21  امل��ادة  ن�ش  اإن  الديوان  وقال  جم��ددا.  تعيينه 
تعترب خدمة  الر�سمية  اجلامعة  يف  املعني  التدري�ش  هيئة  ع�سو  "خدمة 
م�ستمرة يف حال تعيينه يف جامعة ر�سمية اأخرى"، واأن هذه املادة ت�سمنت 
التدري�سية  الهيئة  ع�سو  تعيني  مت  اإذا  ولذلك  امل�ستمرة،  اخلدمة  مفهوم 
خدمة  تعترب  اجلامعتني  يف  اخلدمة  مدة  فاإن  اأخ��رى  ر�سمية  جامعة  يف 
م�ستمرة، واإن هذا الن�ش واإن مل يت�سمن حالة ما اإذا ا�ستقال ع�سو الهيئة 
اجلامعة  يف  تعيينه  اإعادة  جرى  ثم  ومن  ر�سمية  جامعة  من  التدري�سية 
امل�ستمرة بحيث ت�ساف  يتوفر مفهوم اخلدمة  اأوىل  باب  فاإنه ومن  ذاتها 

مدة اخلدمة الالحقة على اإعادة تعيينه اإىل مدة خدمته ال�سابقة.

 4  مليارات دينار تحصيالت الدخل 
والمبيعات حتى أيلول الماضي

*عمان 
منذ  حت�سيالتها  يف  منوا  واملبيعات  الدخل  �سريبة  دائرة  حققت 
 4 نحو  بلغت  حيث  املا�سي،  اأيلول  نهاية  وحتى  احل��ايل  العام  بداية 
مليارات دينار، مقارنة بتح�سيالت نف�ش الفرتة من العام املا�سي التي 
بلغت 534ر3 مليار دينار، وخالل نف�ش الفرتة من العام 2019 البالغة 
نحو 194ر3 مليار دينار. واو�سحت دائرة �سريبة الدخل واملبيعات يف 
بيان الأحد، اأن ن�سبة منو التح�سيالت خالل الأ�سهر الت�سعة املا�سية 
من العام احلايل بلغت 13 باملئة مقارنة بتح�سيالت العام املا�سي، و25 

باملئة مقارنة بتح�سيالت العام 2019.
خالل  الدخل  �سريبة  حت�سيالت  ارتفاع  اإىل  ال��دائ��رة  وا���س��ارت 
نف�ش الفرتة لت�سل اإىل 036ر1 مليار دينار، مقارنة بنف�ش الفرتة من 
بلغت 895  العام 2019  مليون دينار، ويف  والبالغة 962  املا�سي  العام 
مليون دينار، وبذلك فان ن�سبة الزيادة خالل العام احلايل عن نف�ش 
 2019 العام  من  الفرتة  نف�ش  وعن  باملئة   8 املا�سي  العام  من  الفرتة 
بلغت نحو 16 باملئة. وبينت الدائرة ان جمموع حت�سيالت الدائرة من 
ال�سريبة العامة على املبيعات خالل الأ�سهر الت�سعة املا�سية بلغت نحو 
955ر2 مليار دينار، يف حني بلغت خالل نف�ش الفرتة من العام املا�سي 
298ر2  بلغت   2019 العام  من  الفرتة  ولنف�ش  دينار،  مليار  571ر2 
مليار دينار، وبذلك تكون ن�سبة الزيادة خالل العام احلايل عن نف�ش 
العام 2019  املا�سي 15 باملئة، وعن نف�ش الفرتة من  العام  الفرتة من 
النمو يف التح�سيالت كان نتيجة  اإن  بلغت 28 باملئة. وقالت الدائرة 
الت�سوهات  ومعاجلة  ال�سريبية  ال�سالحات  بتطبيق  الدائرة  لقيام 
ال�سريبي  والتدقيق  التح�سيل  كفاءة  ورفع  ال�سريبية  والختاللت 
اأن تعزيز الثقة  وفقا للممار�سات ال�سريبية الف�سلى. وبينت الدائرة 
مع املكلفني كان له اثر اإيجابي، وخا�سة يف جمال الت�سويات وامل�ساحلة 

مع  املكلفني ممن لهم ق�سايا عالقة.

ضباط ارتباط النزاهة يحققون نتائج 
إيجابية على صعيد الوقاية من الفساد

*عمان 
ومكافحة  النزاهة  هيئة  ارتباط  �سباط  ت�سمية  فكرة  حققت 
الف�ساد لدى عدد من وزارات ودوائر وموؤ�س�سات الدولة نتائج اإيجابية 
�سابها  اإج����راءات  ووق��ف  ال�ستباقية  الوقاية  �سعيد  على  لفتة 

خمالفات واأخطاء لو مّتت كانت �ست�سب يف خانة الف�ساد.
ان  الح��د  �سحفي  ت�سريح  يف  الهيئة  يف  م�سوؤول  م�سدر  وق��ال 
 22 لي�سمل  عملهم  نطاق  ميتد  الذين  ع�سر  ال�ستة  الرتباط  �سّباط 
 2019 عام  منت�سف  منذ  ا�ستطاعوا  حكومية  ودائرة  وموؤ�س�سة  وزارة 
اجلهات  تلك  م�سوؤويل  ثقة  ك�سب  الالفت  واأدائهم  املتمّيزة  بخربتهم 

وتعاونهم الال حمدود تر�سيًخا ملعايري النزاهة الوطنية.
واأكّد امل�سدر اأن تواجد هوؤلء ال�سّباط اأ�سهم ب�سكل كبري يف تراجع 
والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  العمل،  وزارات:  بحق  املقّدمة  ال�سكاوى 
�سندوق   / الجتماعية  التنمية  ال�سحة،  الزراعة،  املحلية،  الإدارة 
بن�سٍب  عمان  واأم��ان��ة  العايل  والتعليم  والتعليم  الرتبية  الت�سغيل، 

تراوحت بني 5 و 52 باملئة خالل العام 2020 مقارنة بعام 2018 .
وارتفع موؤ�سر ال�سكاوى بن�سبة تراوحت بني 4 باملئة بحق موؤ�س�سة 
الغذاء والدواء و 9 باملئة بحق وزارة الأ�سغال و40 باملئة بحق وزارة 
الدخل  �سريبة  دائرة  بحق  باملئة   67 و  املياه  و�سلطة   / والري  املياه 
اإىل طبيعة عمل هذه اجلهات  امل�سدر هذا الرتفاع  . وعزا  واملبيعات 
ال�سكاوى من  املبا�سر مع اجلمهور، وبع�ش هذه  التما�ش  التي ت�ستدعي 
اعوام �سابقة، موؤكدا اأّن الهيئة تتوا�سل مع �سباط الرتباط امل�سّميني 
لدى تلك اجلهات لتعظيم التن�سيق معها والعمل على خف�ش اأعداد هذه 
اأّن قانون النزاهة ومكافحة  ال�سكاوى مبا يحقق ال�سالح العام. ُيذكر 
الف�ساد خّول رئي�ش جمل�ش الهيئة مبوجب املادة 14 حق تعيني �سابط 
اأو  اإىل ذلك،  العامة كلما دعت احلاجة  اأكرث لدى الإدارة  اأو  ارتباط 
النزاهة  مبعايري  التزامها  مدى  من  للتحقق  لذلك،  �سرورة  راأى  كلما 
اأجازت  فيما  قراراتها،  من  التظلمات  وملتابعة  والت�سريعات،  الوطنية 
املادة ل�سابط الرتباط ح�سور اجتماعات جلان العطاءات وامل�سرتيات 
واأي جلان اأخرى يف الإدارة العامة من دون اأن يكون له حق الت�سويت 

على القرارات.

روسيا تدفع بمقاتلة لمرافقة 
طائرة عسكرية أميركية

*موسكو
"ميغ- طراز  من  مبقاتلة  دفع  اأنه  الأحد،  الرو�سي،  اجلي�ش  اأعلن 

"بي-1بي"، فوق  31"، ملرافقة قاذفة ا�سرتاتيجية اأمريكية من طراز 
بحر اليابان، وذلك بعد اأيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية 
اأمريكية يف املنطقة نف�سها. واأو�سحت وكالة "تا�ش" الرو�سية لالأنباء، 
وكالة  ح�سب  الرو�سية"،  احلدود  تنتهك  "مل  الأمريكية  القاذفة  اأن 
احلربية  �سفنها  اإحدى  اإن  اجلمعة،  قالت،  قد  رو�سيا  وكانت  رويرتز. 
املياه  انتهاك  حاولت  اأن  بعد  واأبعدتها،  اأمريكية  مدمرة  ط��اردت 
الإقليمية الرو�سية خالل مناورات بحرية بني رو�سيا وال�سني يف بحر 

اليابان، لكن وا�سنطن نفت حدوث ذلك.

مفتي عام المملكة يحاضر
 في كلية الدفاع الوطني

افتتاح قسم للصحة النفسية ومعالجة 
اإلدمان في مستشفى االستقالل

األمانة تنفذ 7192 مترا طوليا 
لخطوط تصريف المياه العام الحالي

*عمان 
عبد  ال�سيخ  الها�سمية،  الأردنية  اململكة  عام  مفتي  �سماحة  األقى 
امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  يف  حما�سرة  الأحد،  اخل�ساونة،  الكرمي 
الدفاع  دورة  يف  للدار�سني  والو�سطية،"  "الإ�سالم  بعنوان:  الأردنية، 
19، بح�سور اآمر الكلية العميد الركن الدكتور عو�ش الطراونة ورئي�ش 
الو�سطية  اإن  الدكتور اخل�ساونة  فيها. وقال  التوجيه  واأع�ساء هيئة 
ال�سريعة  ومم��ي��زات  الإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  خ�سائ�ش  م��ن  خا�سية  ه��ي 
الإ�سالمية، فالدين الإ�سالمي هو دين ال�سماحة والي�سر واملحبة، واإن 
اأمة الو�سط هي الأمة املعتدلة، فكلما مالت الأمة اإىل العتدال اأ�سبح 

العامل اأكرث توازنًا وا�ستقرارًا.
واأ�سار مفتي عام اململكة اإىل اأن و�سطية الأمة الإ�سالمية م�ستمدة 
ومنهج  و�سط،  لأم��ة  و�سط  منهج  فهو  ونظامها،  منهجها  و�سطية  من 
واأن  اإفراط ول تفريط ول غلو ول تق�سري،  والتوازن، فال  لالعتدال 
جاءت  فقد  املعتدل،  الو�سط  نهج  عن  اخلروج  هو  والتطرف  الإره��اب 
ر�سالة عمان ملحاربته، والدعوة للتعددية والتعارف والتاآلف والوئام.

خلدمة  ج���اءت  الإ���س��الم��ي��ة  ال�سريعة  مقا�سد  ك��ل  اأن  واأ���س��اف 
والنف�ش  الدين  وهي؛  عليها  املحافظة  يجب  التي  اخلم�ش  ال�سرورات 
الب�سرية والعقل والن�سل واملال. ويف نهاية املحا�سرة، دار نقا�ش مو�سع 

اأجاب خالله اخل�ساونة على اأ�سئلة وا�ستف�سارات احل�سور.

*عمان 
افتتح م�ست�سفى ال�ستقالل، الأحد، ق�سما متخ�س�سا يعنى بال�سحة 
بنت  بدور  ال�سريفة  برعاية  )مطمئنة(،  الإدم��ان  وعالج  النف�سية 
اإن  الأحمد  اأحمد  ال�ستقالل  م�ست�سفى  عام  مدير  وقال  عبدالإله. 
هذه اخلطوة تعك�ش نهج امل�ست�سفى الثابت ور�سالته الطبية الإن�سانية 
النبيلة يف تقدمي خدمات ريادية، و�سباقة يف القطاع الطبي اخلا�ش، 
م�سريا اإىل اأن الق�سم يعد الأول من نوعه والوحيد يف القطاع اخلا�ش 
�سمن منظومة طبية متكاملة، ما يقلل من ال�سعور بالو�سمة املجتمعية 
من  املر�سى  ي�ستقبل  الق�سم  اأن  وبني  النف�سية.  الرعاية  متلقي  لدى 
النف�سية،  الإدمان واحلالت  اأق�سام منف�سلة حلالت  كال اجلن�سني يف 
وبتجهيزات تليق مبتلقي اخلدمة الطبية وكوادر متري�سية وم�ساندة 
يف التخ�س�سات كافة لتقدمي اجلل�سات العالجية بوجود خمت�سني يف 
"الإكلينيكي"، والعالج الوظيفي، واخلدمة الجتماعية.  علم النف�ش 
لل�سحة  العاملي  اليوم  مع  يتزامن  الذي  الفتتاح  حفل  هام�ش  وعلى 
ال�سحة  للجميع/  النف�سية  "ال�سحة  بعنوان  ندوة  اأقيمت  النف�سية، 
النف�سية يف عامل غري متكافئ"، حتدث فيها امل�ساركون عن التحديات 
التي تواجه مر�سى الإدمان و�سبل تقدمي يد العون والعديد من املحاور 

املتعلقة بال�سحة النف�سية.

*عمان 
ام�ش  وحتى  احل��ايل  العام  مطلع  منذ  الكربى  عمان  اأمانة  نفذت 
اإن�ساء  مع  جديدة،  اأمطار  مياه  ت�سريف  خلطوط  طوليا  مرتا   7192
731 منهال لت�سريف مياه الأمطار، وفقًا ملدير دائرة التنفيذ املهند�ش 

حممد حمادين.
واأ�ساف حمادين، لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اأن اأمانة عمان 
حلوايل  �سيانة  نف�سها  الفرتة  خالل  اأجرت  التنفيذ،  دائرة  خالل  من 
دائ��رة  اأن  اإىل  م�سريا  قدمية،  ت�سريف  خلطوط  ط��ويل  مرت   2500
�سندوقية،  عبارات  لإن�ساء  مركزية  عطاءات  طرحت  الإن�ساءات، 
جرى اإجنازها يف مواقع متفرقة. وبني اأن اأمانة عمان اأنهت تنفيذ 3 
جذريًا،  الأمطار  مياه  ت�سريف  م�ساكل  ملعاجلة  ا�سرتاتيجية،  م�ساريع 
وذلك باإن�ساء عبارات �سندوقية يف وادي الطي، وو�سط البلد، و�سمن 
ا�ستعدادها  ب��داأت  الأمانة  اأن  حمادين  واأك��د  ال�سابع.  ال��دوار  حميط 
ت�سريف  مناهل  بتنظيف  احلايل،  العام  منت�سف  من  املطري  للمو�سم 
متخ�س�سة  وحدة  وجود  اإىل  لفتا  والأودي��ة،  ال�سيول  وجماري  املياه 
املائية،  التجمعات  ح��ول  ومالحظاتهم  املواطنني  �سكاوى  ت�ستقبل 
اأن  وبني  و)0798166789(.   )065359970( التالية  الأرق��ام  على 
6 جتات تعمل على تنظيف �سبكات ت�سريف مياه الأمطار، ف�سال عن 
لياًل   11 من  العمل  تبداأ  نف�سها  للغاية  يومية  م�سائية  ور�سة  وج��ود 
تتواجد  العلي،  تالع  ط��وارئ  مركز  اأن  اإىل  م�سريا  �سباحًا،   6 ولغاية 
حت�سبًا  املركبات  يف  م��وزع  منها  وج��زء  و�سفط،  غاط�سة  م�سخات  به 
لأي طارئ. وحتدث املهند�ش حمادين عن جاهزية الأمانة ا�ستعدادًا 
ثلوج  وكا�سحات   69 وعددها  الإن�سائية  الآليات  من  ال�ستاء،  لف�سل 
21، وناثرات اأمالح عدد 15، وكريدر عدد 7، و59 لودرا، لفتا اإىل اأن 
هذه الآليات تخ�سع لنظام تتبع ملعرفة موقع وم�سار عملها، وبالتايل 
واأ�سار  املطرية.  الهطولت  ح�سب  مل�ساندة  حتتاج  التي  املواقع  تعزيز 
امللك  حدائق  العلي،  تالع  وهي  رئي�سية،  ط��وارئ  مراكز   4 وجود  اإىل 
اإ�سافة اإىل 22 غرفة طوارئ فرعية،  ح�سني، املهاجرين، راأ�ش العني، 
كافة.  والآل��ي��ات  �سفط  ماتورات  بها  تتواجد  الأمانة  مناطق  �سمن 
والأن��ف��اق  اجل�سور  عند  ثابتة  فرقا  خ�س�ست  الأم��ان��ة  اأن  واأو���س��ح 
اإع��الن  ح��ال  ويف  املطرية،  الهطولت  اأثناء  امل��روري��ة،  والتقاطعات 
على  العمل  يجري  الثلوج،  ت�ساقط  ب�سبب  الق�سوى  الطوارئ  حالة 
فتح الطرق الرئي�سية من خالل 37 م�سارا لالآليات، موؤكدا اأن الأمانة 
تعمل عند الإعالن عن حالت الطوارئ كفريق واحد مع �سركائها من 
وزارة الداخلية، الأ�سغال العامة، الأمن العام والدفاع املدين، واملركز 

الوطني لإدارة الزمات، والقطاع اخلا�ش. 
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*عجلون 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����ش  رئ��ي�����ش  اأك����د   
احل��رة  للمناطق  الأردن���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 
ال���دك���ت���ور خلف  ال��ت��ن��م��وي��ة  وامل���ن���اط���ق 
تلفريك  م�سروع  تنفيذ  اأّن  الهمي�سات، 
عجلون الذي طرح العام املا�سي، ي�سري وفقًا 

للربنامج الزمني املخطط له.
نفذتها  ال��ت��ي  اجل��ول��ة  خ���الل  وق����ال 
نواب  من  عدد  بح�سور  الأحد،  املجموعة، 
املحافظة، اإن العملية التنفيذية للم�سروع 
ال�ستثنائية  للظروف  نظرًا  توقفًا  �سهدت 
اأنها  موؤكدا  كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي 
فريق  ك��وادر  خالل  من  عافيتها  ا�ستعادت 
بالتن�سيق  باملجموعة  اخلا�ش  الإ���س��راف 
وامل��ت��اب��ع��ة م��ع اجل��ه��ات ال��ر���س��م��ي��ة ذات 
العمل  اأن  اإىل  همي�سات  واأ�سار  العالقة. 
يف  بداأ  عجلون  "تلفريك"  م�سروع  بتنفيذ 

ميتد  حيث   ،2021 للعام  اأي��ار  �سهر  نهاية 
خط �سري "التلفريك" بطول 5ر2 كيلو مرتا 
هوائيا؛ تبداأ املحطة الأوىل منه يف القطعة 
منطقة  اأرا�سي  �سمن  لل�سركة  املخ�س�سة 
 ، عجلون  حمافظة  يف  التنموية  ال�سوان 
من  بالقرب  الثانية  املحطة  �ستكون  فيما 
على  امل�سروع  ي�ستمل  حيث  عجلون،  قلعة 
40 عربة قابلة للزيادة، ب�سعة 8 اأ�سخا�ش 

للعربة الواحدة.
ال�سوان  منطقة  م�سروع  اأن  واأو���س��ح 
ثالث  من  رئي�ش  ب�سكل  يتكون  التنموية 
ما  تبلغ  اإجمالية  مب�ساحة  اأرا����ش  قطع 
يقارب 300 دومن تتوزع على النحو التايل: 
دومن��ا   151 مب�ساحة   36 رق���م  القطعة 
عجلون  قلعة  على  رائعة  باإطاللة  ومتتاز 
"التلفريك"  انطالق  حمطة  على  وحتتوي 
اأن  على  ومطعم  ومقهى  جتارية  وحم��الت 
يجري ا�ستقطاب ال�ستثمارات فيها لإن�ساء 

فنادق 4 اإىل 5 جنوم ومركز للموؤمترات.
رقم  القطعة  اأن  اإىل  همي�سات  واأ���س��ار 
43 م�ساحتها 26 دومنا وهي مليئة باأ�سجار 
حرجية تقع جوار القلعة وتطل عليها من 
مبا�سر  بطريق  وتت�سل  الغربية،  اجلهة 
اأنها  مبينا  ال��زوار،  ومركز  القلعة  موقع  مع 
"التلفريك"  و�سول  حمطة  على  �ستحوي 
بالإ�سافة  ال�سابقة،  بالقطعة  واملرتبطة 

اإىل مطعم �سياحي وجل�سات عائلية.
اأما القطعة الثالثة رقم 86 وم�ساحتها 

126 دومنا فهي قطعة متميزة لكونها ربوة 
القلعة  على  تطل  باأ�سجار  مغطاة  متكاملة 
ب�سكل  املحيطة  الأح����راج  على  وت�سرف 
اأنها �ستحوي ُنزل  بانورامي جميل، مو�سحا 
جل�سات  مع  مطالن  ومقهى  ومطعما  بيئيا 
ووحدات  الأ�سجار  بني  وم�سرفة  متدرجة 
مم��رات  بوا�سطة  ببع�سها  تت�سل  بيئية 
ه  ت��ن��زُّ وم��ن��اط��ق  الأ���س��ج��ار  ب��ني  متعرجة 
مرتبطة  خ��ارج��ي��ة  ون�����س��اط��ات  حرجية 
ب���الأح���راج م��ث��ل م�����س��ارات ل��رك��وب خيل 

وم�سارات للرحالت البيئية.
املجموعة  اأن  اإىل  الهمي�سات  ول��ف��ت 
لرتويج  متكاملة  ترويجية  خطة  و�سعت 
منطقة ال�سوان التنموية )عجلون( تهدف 
الأعمال  ورجال  الأموال  روؤو�ش  جذب  اإىل 
والدوليني  والعرب  املحليني  وامل�ستثمرين 
اقت�ساداتها  لتنمية  املنطقة  يف  لال�ستثمار 
ال�سياحية واخلدمية  الأن�سطة  يف خمتلف 
وت�سغيل  والأجانب  العرب  ال�سياح  وجذب 
الأيدي العاملة للم�ساهمة يف التخفيف من 

م�سكلة البطالة.
الأردنية  املجموعة  �سركة  اأن  واأ�ساف 
تعمل  التنموية  واملناطق  احلرة  للمناطق 
على تطوير موقع منطقة ال�سوان التنموية 
مبوقع  ميتاز  وال��ذي  عجلون،  حمافظة  يف 
مراكز  ووج��ود  عجلون،  جبال  على  مطل 
عجلون  قلعة  مثل  مهمة  �سياحي  ج��ذب 
البيئي  ال�سياحي  واملوقع  ا�ستفينا  وغابات 
مع  والت�����س��ال  ع��ج��ل��ون،  غ��اب��ات  ملحمية 

م�سريا  برق�ش،  غابات  اإىل  امل��وؤدي  الطريق 
اإىل اأنه ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل اإيجاد ممر 
عليه  والتاأكيد  تعزيزه  ميكن  ن�سط  تنموي 
املنطقة  ترفد  قريبة  م�ساريع  مع  بربطه 
بفعاليات  ع��ج��ل��ون  وحم��اف��ظ��ة  املحيطة 

التكامل القت�سادي التنموي.
التنموية  املناطق  ع��ام  مدير  وبينت 
املهند�سة اأروى احلياري، اأنه جرى النتهاء 
خلط  احلاملة  الأب���راج  جميع  تركيب  من 
على  ج����اٍر  ال��ع��م��ل  بينما  "التلفريك"، 
مبنظومة  املحيطة  واملرافق  املباين  جتهيز 
م�سمم  ِق��ب��ل  م��ن  امل��وق��ع  يف  "التلفريك" 

ومقاول حمليني.
واأو�سحت اأن م�سروع "تلفريك" عجلون 
ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  اأهم  من  واحد  هو 
على  املجموعة  تعمل  التي  والقت�سادية 
ال�سياحية  احلركة  تن�سيط  بهدف  تنفيذه 
نحو  �سيوفر  ك��م��ا  ع��ج��ل��ون،  حم��اف��ظ��ة  يف 
م�ساريع  �ستوفر  حني  يف  عمل،  فر�سة   50
حوايل  املنطقة  يف  ال�ستثمارية  الفر�ش 

700 فر�سة عمل.
واأ�سارت اإىل اأن املجموعة �ستبداأ قريبًا 
بال�سراكة  ال�ستثمارية  الفر�ش  بطرح 
توفر  حيث  لتطويرها  اخلا�ش  القطاع  مع 
التنموية  ال�سوان  منطقة  يف  املجموعة 
العديد من الفر�ش ال�ستثمارية مب�ساحات 
م��وؤمت��رات  وم��راك��ز  ف��ن��ادق  منها  خمتلفة، 
جت��اري��ة  وحم����ال  ب��ي��ئ��ي��ة  و"�ساليهات" 

ومطاعم �سياحية وغريها.

*عمان 
والريادة  الرقمي  القت�ساد  وزير  اأكد 
اأح��م��د ال��ه��ن��ان��دة، احل��اج��ة امل��ل��ح��ة ل�سد 
الفجوة بني خمرجات اجلامعات ومتطلبات 
تغريات  من  العامل  ي�سهده  ملا  العمل  �سوق 

مت�سارعة ب�سكل مفاجئ.
اإطالق  رعايته  خالل  الهناندة،  واأ�سار 
ملجمع  الأردنية  الطالبية  "الأفرع  موؤمتر 
مهند�سي الكهرباء والإلكرتونيات )البتكار 
ال��رق��م��ي(، يف اجل��ام��ع��ة  ال��ع��امل  يف ظ��ل 
الأردنية، اليوم، اإىل ُجملة برامج تدريبية 
طرحتها الوزارة يف هذا ال�ساأن، وتقوم على 
تدريب الطالب اجلامعي واإعداده وجتهيزه 
ل�سوق العمل ب�سكل كامل يعتمد على لقاءات 
ال�سركات  اأ�سحاب  مع  ال��وزارة  يف  للمعنيني 

للوقوف على احتياجاتها الفعلية.
ل�سقل  مهمة  امل��وؤمت��رات  ه��ذه  اأن  واأك��د 
م���ه���ارات ط��ل��ب��ة اجل��ام��ع��ات وت��ط��وي��ره��ا، 
ودعوتها  الأردنية  اجلامعة  بتوجه  م�سيدا 
العملية  وت��ط��وي��ر  حت�سني  ���س��رورة  اإىل 
الربامج  يف  النظر  واإع����ادة  التدري�سية، 
البكالوريو�ش  م�ستوى  على  امل��ط��روح��ة 
م�ستقبلية  لروؤيا  وفقا  العليا،  والدرا�سات 
تلبية  يف  وت�سهم  ر�سالتها  تخدم  متكاملة 

حاجات املجتمع وما يتطلبه �سوق العمل.
و����س���دد رئ��ي�����ش اجل��ام��ع��ة الأردن���ي���ة 
اأن  �سرورة  على  عبيدات،  نذير  الدكتور 

ت�سهم هذه الن�ساطات باإنتاج طرق جديدة 
اأف��ك��اره��م،  ع��ن  خاللها  م��ن  ال��ن��ا���ش  يعرب 
قدمية،  مل�ساكل  ج��دي��دة  حلول  واإي��ج��اد 
اإىل  بالإ�سافة  وخلق فر�ش عمل جديدة، 
اختيارات  وفتح  احل��واج��ز،  على  التغلب 
حداثة،  اأك��رث  ق��رارات  واتخاذ  جديدة، 
بيئة  واإي���ج���اد  ج��دي��د،  م�ستقبل  وخ��ل��ق 

لالإبداع. منا�سبة 
وبني اأن الإبداع والبتكار وجهان لعملة 
اإبداعية  ف��ك��رة  ب��ال  ابتكار  ف��ال  واح���دة؛ 
كنتم  "اإذا  للطلبة  حديثه  موجها  جيدة، 
اإىل الإبداع فال  تريدون البتكار وت�سعون 
مرحبة  اليومية  البيئة  تكون  اأن  من  بد 
اأ�سكال  م��ن  �سكل  اأي  دون  بال�ستك�ساف، 
اخلوف، فالأفكار اجلديدة حتتاج اإىل مكان 

لطيف لهبوطها واحت�سانها".
الكهرباء  مهند�سي  جممع  رئي�ش  وبني 
عالء  الدكتور  الأردن  يف  والإلكرتونيات 
ج��اءت  امل��وؤمت��ر  تنظيم  فكرة  اأن  خليفة، 
من  الأردنية  اجلامعات  يف  الطلبة  لتمكني 
التعاون معا والتعرف على اأحدث ما تو�سلت 
اإليه التكنولوجيا، الأمر الذي من �ساأنه اأن 
اآفاقا م�ستقبلية  يو�سع مداركهم ويفتح لهم 

جديدة ومهمة.
يف  ال��ط��الب��ي  ال��ف��رع  م�ست�سار  وق����دم 
اجلامعة الدكتور حممد عبد املجيد، نبذة 
مهنية  منظمة  اأكرب  يعد  الذي  املجمع  عن 

التكنولوجيا،  لتطوير  ال��ع��امل  يف  تقنية 
الفجوة  بتقلي�ش  تتمثل  اأن�سطته  اأن  مبينا 
خالل  م��ن  والطلبة  ال�سناعة  ع��امل  ب��ني 
بتطور  تتعلق  مبتكرة  وب��رام��ج  م�ساريع 

التكنولوجيا.
من  الكثري  لديه  املجمع  اأن  واأو���س��ح 
الإجنازات يف تنفيذ الأن�سطة وا�ست�سافة 
اأنه  كما  الق�سم،  م�ستوى  على  الأح��داث 
خاللها  م��ن  ميكنهم  من�سة  للطلبة  وّف��ر 
وامل�ساهمة  البع�ش،  بع�سهم  مع  التفاعل 
يف اط��الع��ه��م ع��ل��ى ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف 

التكنولوجيا.
اجلامعة  يف  البتكار  مركز  مدير  وبني 
الدكتور اأ�سرف بني حممد اأن فقرات املوؤمتر 
التكنولوجيا  ت�سمنت ور�سات عمل عن دور 
والتعليم  ال�����س��ح��ة  ق��ط��اع��ات  ت��ق��دم  يف 
والقت�ساد، والتي قّدمها �ستة ع�سر رياديا 
اأردنيا يف جمال الأعمال، وتنظيم م�سابقة 
التكنولوجيا  جمالت  يف  الريادية  لالأفكار 
وتوفري  اأ�سا�سية  م�ساكل  حل  اإىل  هدفت 

فر�ش عمل منا�سبة.
اإىل  منظموه  اأو�سى  املوؤمتر،  ختام  ويف 
ري��ادة  ب��ني  جتمع  بيئة  اإت��اح��ة  ���س��رورة 
اجلامعات  لطلبة  والتكنولوجيا  الأعمال 
وح��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج، ك��م��ا ج���رى ت��ك��رمي 
الداعمني و�سركاء التنظيم، و�سّلم عبيدات 

درعا تكرمييا لراعي احلفل.

الهميسات: تنفيذ تلفريك عجلون 
يسير وفقًا للبرنامج الزمني المخطط

الهناندة يدعو إلى سد الفجوة بين مخرجات 
الجامعات ومتطلبات سوق العمل

مقال رئيس التحرير

الردين  املواطن  اأن  يبدو 
ف��وات��ري  ي�����س��دد  ح��ت��ى  ف��ق��ط  وي�ستغل  وي��ك��د  يعمل 

وال�ستدانة  للقرو�ش  يذهب  الحيان  وبع�ش  الدولة  و�سرائب 
حتى ي�سدد مطالبات الدولة التي تزيد عن )100( �سريبة ، لمكان 
للراحة ول مكان للفرح يف حياة املواطن التعي�ش ويتحقق معها املثل 

القائل ) احرث وادر�ش لبطر�ش( .
ندرك متاما ان غالبية ال�سرائح املجتمعية حمرومة من التدفئة 
عن  يبحثون  وه��م  القار�ش  ال�ستاء  عليهم  مي�سي  حيث  احلقيقية 
على  اأقرتح  واأنني  الحيان  غالب  يف  تف�سل  التي  الرخ�ش  البدائل 
حتى  اأردين  مواطن  لكل  ثقيلة(  )ف��روة  ي�سرف  ان  الرئي�ش  دول��ة 

ي�ستطيعون مواجهة برد ال�ستاء .
ال�سهرية  الكهرباء  ا�ستحدثت بندا على فواتري  الرزاز    حكومة 
اأ�سعار الوقود" يتم من خالل زيادة قيمة الفاتورة  "فرق  حتت ا�سم 
ومبا يزيد على ثلث القيمة الإجمالية، واأحيانا تبلغ مقدار الزيادة 
عدة اأ�سعاف قيمة ال�ستهالك الفعلي من الكهرباء بالن�سبة لالأفراد 
اخل�ساونة  حكومة  عهد  يف  وال��ي��وم  الخ��رى  القطاعات  وخمتلف 

فواتري الكهرباء بالعاليل .
 احلكومة اتخذت كما هو وا�سح من بند دعم املحروقات منطلقا 
والقطاعات  املواطنني  على  كبري  وب�سكل  الكهرباء  اأ�سعار  لزيادة 
على   %33 بن�سبة  ارتفعت  الكهرباء  فواتري  اأن  حيث  القت�سادية 
الأقل خالل الأ�سهر املا�سية ويف بع�ش احلالت تزيد عن ذلك بكثري 
على  الإنفاق  وزيادة  للمواطنني  املعي�سية  الأو�ساع  �سوء  اإىل  اأدى  ما 

الطاقة . 
واملياة   الكهرباء  فواتري  عن  وحكاية  ق�سة  اردين  بيت  كل  يف 
املحروقات  دعم  رفعت   احلكومات  هي  ها  الكاز  وتنكة  الغاز  وجرة 
مل  املقابل  ويف  ال�ستاء  عز  يف  واملطحونني  امل�سحقوقني  املواطنني  عن 
تخف�ش �سعر تنكة الكاز مليما اأحمرا ، نعم يا �سادة يا كرام احلكومات 
الردنية عقب التاريخ متار�ش �سيا�سة الثعالب املاكرة وتلعب دور باأنها 
�سادة يف عهد هذه احلكومات  يا  نعم   ، الوديعه  ثياب اخلراف  تلب�ش 
ا�ستبيحت كرامات النا�ش وزادت ن�سبة اجلرميه وزاد الفقر والبطالة 
والر�سوة  النف�سية  احل���الت  ن�سب  وارتفعت  النتحار  ع��دد  وزاد 
وا�ستف�سى  الطالق  ن�سبة  وزادت  اجلن�سني  كال  عند  العنو�سة  وزادت 
مر�ش ال�سرقات ، اما اأرباب ال�سر فال�سواد العظم م�ساب بال�سغط 
حاويات  ين�سدون  ال�سرائح  بع�ش  وا�سبحت  واجللطات  وال�سكري 
الزباله ، وا�سبح املواطن اأرخ�ش ما منلك لبل �سعر املواطن عند بع�ش 
 ، الغاز  وجرة  الكاز  تنكة  �سعر  من  اأرخ�ش  ا�سبح  الفا�سلة  احلكومات 
ولنكن �سادقني ل�سنا بعيدين عمن حولنا من خالل ظروفنا املعي�سية 

ال�سيئة وا�سعب انواع القمع ان تقتلنا برغيف خبزنا . 
الطاقة  �سفافية يف ملف  ان هناك عدم  كل القت�ساديون  قالوا 
ومرابح  ونبيع  ن�سرتي  كم  يعرف  احد  ول  حراميه  وهناك  برمته 
هذه  حتى  ترف�ش  احلكومات  ان  والدليل  الطاقة  و�سركات  امل�سفاة 
الغاء  تريد  ول  مناف�سني  ودخ��ول  القطاع  هذا  خ�سخ�سة  اللحظه 
النواب اطلق  اللنب والع�سل وبع�ش  امل�سفاه الذي يدر عليها  امتيازات 
لكن  الردن  يف  الطاقة  بقطاع  تتحكم  مافيات  هناك  بان  �سيحات 
مملكة  داخ��ل  امرباطورية  باأنها  يبدو  ق��وى  مراكز  هناك  لال�سف 
والدليل ان برميل برنت و�سل اأدنى م�ستوي يف النخفا�ش وكان �سعره 
اأقل من )70( دولر للربميل ودولتنا الر�سيده ما زالت تبيعنا  عامليا 
م�ستقات النفط على �سعر )120( دولر للربميل وبهام�ش ربح خيايل 
وت�سحك علينا عندما تنزل احلكومة �سعر امل�ستقات النفطية بن�سب 
ملواطنيها  النفط  تبيع  الردنية  الدولة  وكاأن   %5 تتجاوز  ل  �سئيلة 

اأغلى من الدول املنتجه وامل�سدره وبن�سبة %100 .
واحلكومات  �سنكى  معي�سة  تعي�ش  النا�ش  ك��رام  يا  �سادة  يا  نعم 
الهدر   العجز وحتارب  املوازنة وت�سد  ان توفر يف  بانها تريد  تتبجح  
على ح�ساب املواطنني وتدفئتهم وتعليمهم و�سحتهم ورداءة معي�ستهم 
لبل ان ديوان اخلدمه املدنية متوقف عن تعيني الوظائف يف قطاع 
احلكومة منذ زمن وا�سبح عدد احلاملني بالوظيفه زهاء ن�سف مليون 
�ساب وفتاة ، نعم احلكومة تريد ان  ت�سد العجز لكن هذا املبلغ �سيق�سى 
على طموحات وتطلعات �سعب باكمله وعندما اقول �سعب ي�ستثنى من 
ذلك عمان الغربية لنني اق�سد بال�سعب الكادحني واملتعبني يف القرى 
والرياف والبوادي واملخيمات ، نعم يا حكومة ال�سعب يئن من الفقر 

واجلوع والربد والبطالة .

خالد خازر الخريشا

ثالوث الكاز والغاز 
والكهرباء ..!!

khrishakhaled@yahoo.com

وقفة لمتقاعدي الفوسفات للمطالبة 
بعدم المساس بالخدمات الصحية

*عمان 
نفذ متقاعدو �سركة الفو�سفات الأردنية، الأحد، وقفة اأمام مبنى 
ال�سركة، يف العا�سمة عمان، للمطالبة بالبقاء على اخلدمات ال�سحية 

املقدمة لهم، وعدم امل�سا�ش بها.
وقال الناطق الإعالمي با�سم جلنة املتقاعدين، قا�سم اخلطيب، اإن 
مطلب املتقاعدين احل�سول على تاأمني �سحي خال من انتقا�ش واإيقاف 
املحافظات  يف  واملختربات  وال�سيدليات  الطباء  من  ع��دد  اعتماد 

وتقنني العالجات.
املا�سي، كان  اأيلول  �سهر  ال�سحي قبل  التاأمني  اأن  واأ�ساف اخلطيب 
التاأمني  اأن  مبينا  الأ�سري،  الأمان  ويوفر  املتقاعدين،  ظروف  يراعي 
احلايل ل ميكن احلالت الطارئة من الدخول اإىل امل�ست�سفى دون اخذ 

املوافقة من اإدارة ال�سركة.
�سركة  تعاقد  وتغيري  �سامل،  �سحي  بتاأمني  املتقاعدون  وطالب 
الفو�سفات مع احدى �سركات التاأمني، وانتخاب ممثلني عن املتقاعدين 
نتيجة عدم  التاأمني؛  واإعادة مف�سولني من  التاأمني،  يف جلنة �سندوق 

قدرتهم على ت�سديد التزاماتهم ب�سبب جائحة كورونا دون غرامات.
والط��ب��اء  الطبية  امل��راف��ق  ب���اإع���ادة  امل��ت��ق��اع��دون  ط��ال��ب  ك��م��ا 
وال�سيدليات التي جرى اإيقاف اعتمادها يف املحافظات، واإطفاء عجز 
العاملني  ا�ستبدلت  عندما  ال�سركة  ادارة  به  ت�سببت  الذي  ال�سندوق 
باملقاولني ومنحهم حوافز، ف�ساًل عن اإعادة اعتماد اأدويه، واحلد من 
للم�ست�سفيات واملختربات وغريها من الإجراءات،  اجراءات الدخال 

والتي تنتق�ش من كرامة وحقوق املتقاعدين.
مطالبهم،  لتحقيق  ك�سبيل  احل��وار  على  حر�سها  اللجنة  واأك��دت 
مبينة اأن املتقاعدين امل�ستفيدين من �سندوق التاأمني حوايل 2800 من 

اأ�سل 8 اآلف متقاعد.
ال�سركة  املا�سي، حر�ش  الأ�سبوع  بيان �سحفي  ال�سركة يف  واأكدت 
على �سبط العمل بنظام التاأمني ال�سحي للمتقاعدين، ل�سمان دميومته، 
ومنع اأي هدر مايل فيه، و مت�سك ال�سركة مبراقبة واإدارة هذا النظام، 
والتدقيق عليه من خالل احدى ال�سركات املتخ�س�سة يف هذا املجال، 

والتي تتوىل اإدارته منذ عام 2015.
اأثر  لها  ال�سحي،  التاأمني  نظام  اإدارة  عملية  اإن  ال�سركة  وقالت 
ايجابي من خالل اخل�سومات التي توفرها ال�سركة امل�سرفة على اإدارة 
ال�سحي،  التاأمني  ل�سندوق  رافدا  ت�سكل  والتي  للم�ستفيدين،  النظام 
طبيعة  من  النتقا�ش  دون  منه،  امل�ستفيدين  على  بالفائدة  وتعود 

ونوعية اخلدمات ال�سحية املقدمة لهم.
واأ�سارت ال�سركة اإىل اأن عددا من املتقاعدين امل�سرتكني يف النظام 
التاأمني  نظام  مظلة  حتت  لأبنائهم  الكاملة  بالتغطية  ي��ب��ادرون  ل 

ال�سحي، ما يحمل �سندوق التاأمني ال�سحي املزيد من الكلف املرتفعة.

القدس للدراسات ينظم ورشة تبادل 
خبرات لبرلمانيين شباب من 5 دول عربية

الفينيق يعقد جلسات لبحث 
سالمة المرأة في العمل

*عمان 
موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ال�سيا�سية  للدرا�سات  القد�ش  مركز  اأنهى 
خرباء  فيها  �سارك  برملانية  خ��ربات  تبادل  ور�سة  اأدي��ن��اور،  كونراد 
وتون�ش  واملغرب  الأردن  هي  عربية  دول  خم�ش  من  �سباب  وبرملانيون 

والبحرين والعراق.
يومني،  ا�ستمرت  التي  الور�سة  اإن  الأح��د،  بيان  يف  املركز  وق��ال 
عناوين  جملة  امل�ساركون  خاللها  تناول  جل�سات،  خم�ش  ت�سمنت 
وحماور اأ�سا�سية، يرتكز عليها العمل الربملاين وبحثوا يف اأجنع ال�سبل 
اهتمام  مع  بلدانهم،  برملانات  اأداء  لتطوير  العاملية  املمار�سات  واأف�سل 

خا�ش بتعزيز دور الن�ساء وال�سباب فيها.
القيادات  من  عدد  ون��واب،  خرباء  جانب  اإىل  الور�سة  يف  و�سارك 
ال�سبابية الأردنية الواعدة، التي تتح�سر خلو�ش جتربة النتخابات 
النيابية املقبلة، ول�سيما يف �سوء التو�سيات وم�ساريع القوانني املُعززة 
التي  العامة،  ال�سيا�سية  الربملان واحلياة  وال�سباب يف  الن�ساء  مل�ساركة 
ال�سيا�سية، الأمر الذي  امللكية لتحديث املنظومة  خرجت بها اللجنة 
ميلي ا�ستعدادًا مبكرًا لتاأهيل ال�سباب والن�ساء والأحزاب خلو�ش هذا 

ال�ستحقاق النتخابي املقبل.
ال�سفافية  منها:  ع��دة،  عناوين  ح��ول  الور�سة  حم��اور  وت��وزع��ت 
ق��راءات  اأُج��ري��ت  حيث  املفتوحة،  ال��ربمل��ان��ات  وجت��رب��ة  الربملانية 
مقارنة يف �سوء املبادئ العاملية لإعالن ال�سفافية الربملانية، وقراءات 
جانب  اإىل  اإليها  واحلاجة  ومبادئها  النيابية،  ال�سلوك  مدونة  يف 
ا�ستعرا�ش نقاط التالقي والت�سابه والختالف بني الأنظمة الداخلية 
للربملانات العربية اخلم�سة، وتعزيز دور ال�سباب والن�ساء يف جمال�ش 

ال�سورى والنواب العربية.
اللجنة  التوجه اجلديد الذي ك�سفت عنه تو�سيات  اإىل  وبالنظر 
الأح��زاب  واإدم��اج  الأردن،  يف  ال�سيا�سية  املنظومة  لتحديث  امللكية 
خا�سة،  جل�سة  الور�سة  اأفردت  فقد  الع�سرين،  الربملان  يف  ال�سيا�سية 
يف  ومتكينها  النيابية  املعار�سة  اإدم���اج  جت��ارب  لأه��م  فيها  عر�ست 
الربملانات العربية، وا�ستعرا�ش اأهم الآليات الد�ستورية والت�سريعية 
التي متكن املعار�سة النيابة من اأداء دورها. ولقد بدا وا�سحًا يف �سوء 
نقا�سات غنية دارت يف الور�سة، اأن ثمة ميل وا�سح ل�"دمقرطة" عمل 
التنفيذية  املكاتب  دور  وتفعيل  العربية،  النيابية  املجال�ش  رئا�سات 
متثيلها  و�سمان  وماأ�س�ستها  النيابية  الكتل  دور  وتعزيز  و�سالحياتها، 
يف خمتلف اللجان النيابية، مع تف�سيل اعتماد مبداأ التمثيل الن�سبي 

لتحقيق هذه الغاية.
مع  املن�سجمة  النيابي  ال�سلوك  قواعد  باعتماد  امل�ساركون  واأو�سى 
املعايري واأف�سل املمار�سات الدولية، �سواء بت�سمينها يف النظام الداخلي 

اأو بفرد مدونة م�ستقلة لهذا الغر�ش، اأو بالأمرين معًا.

*عمان 
اختتم مركز الفينيق للدرا�سات القت�سادية واملعلوماتية جل�سات 
املحلية  املجتمعات  مع  مو�سعًا  نقا�سًا  ت�سمنت  حمافظات   4 يف  حوارية 
لنتائج درا�سة خل�ست اإىل اأن الن�ساء يخرتن ترك العمل اأول ملواجهة 
بيئات العمل غري الآمنة لهن. وقال املركز، يف بيان الأحد، اإنه جرى 
العمل"  يف  امل��راأة  "�سالمة  عنوان  حملت  التي  الدرا�سة  نتائج  عر�ش 
بح�سور ممثلني عن املجتمع املدين وهيئات �سبابية وثقافية وحقوقية 
ح�سرها 114 م�ساركًا وم�ساركة من حمافظات الكرك والطفيلة وماأدبا 
املخت�سني  على  الدرا�سة  نتائج  بحث  اإىل  اجلل�سات  وهدفت  والبلقاء. 
وتقدمي  عليها  ولتعليق  ملناق�ستها  امل��دين،  املجتمع  من  والنا�سطني 
املرتبطة  التحديات  معاجلة  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  التي  التو�سيات 
�ست�سدر  التي  الدرا�سة  م�سودة  يف  وت�سمينها  العمل،  يف  املراأة  ب�سالمة 
ال�سهر املقبل. وبني املركز اأن الدرا�سة التي اأعدها املركز �سمن م�سروع 
"اوك�سفام"  امل�ساركة ال�سبابية والت�سغيل املنفذ بال�سراكة مع منظمة 
املبني  العنف  ناق�ست  العربية،  الدمناركية  ال�سراكة  برنامج  اإطار  يف 
على النوع الجتماعي يف بيئة العمل، ودور املوا�سالت العامة، والنقل 
الن�ساء  اأن  الدرا�سة  ولحظت  للن�ساء.  اآمنة  العمل  بيئة  جعل  يف 
اأن يرتكن  يوؤثرن حلل م�ساكل العنف املوجهة �سدهن يف بيئة العمل، 
عملهن كخيار اأول، ثم ال�سكوى بني الزميالت، يتبعها "اختيار ال�سمت" 

وا�ستكمال العمل ب�سبب الظروف القت�سادية ال�سعبة.

الشاعر برقان يفوز بالمرتبة الثالثة لفئة 
ما فوق 35 عاًما بمسابقة تلك األشعار

*عمان 
باملرتبة  برقان  ن�سال  الردين  وال�ساعر  ال�سحايف  الزميل  ف��از 
الثالثة لفئة ما فوق 35 عاما مب�سابقة "تلك ال�سعار" بدورتها الوىل

اأطلقها موقع )تلك الكتب( يف ال�سني، ودار ف�ساءات للن�سر  والتي 
والتوزيع يف الردن.

ووفقا لبيان �سحفي عن دار ف�ساءات، فاإن امل�سابقة يف فئتيها دون 
�سن ال�35 وفوق �سن ال�35، �سارك فيها �سعراء من 16دولة، وبلغ العدد 

الكلي لالأعمال املت�سابقة اأكرث من 753 عمال.
لطيفة  الدكتورة  من  ت�سكلت  التحكيم  جلنة  اإن  البيان  واأ�ساف 
عدة  واأ���س��درت  اجلوائز،  عدة  على  واحلا�سلة  املغرب  من  امل�سكيني 
�سربي  قمر  ال�ساعرة  و  النقدية،  وال��درا���س��ات  ال�سعرية  املجاميع 
اجلا�سم، من �سوريا، �ساعرة وكاتبة واإعالمية، واأ�سدرت ثمانية كتب 
رواية  وخمطوط  حمكي،  �سعر  ديوان  وخمطوط  الف�سيح،  ال�سعر  يف 
الدكتور  الريموك  جامعة  يف  احلديث  النقد  واأ�ستاذ  والدكتور  اأدبية، 
ال�سعر  نقدية يف جمال  له عدة كتب  الذي �سدر  و�ش  َقطُّ ام مو�سى  ب�سَّ
�سدر  ال��ذي  اجلابري  عبود  العراقي  وال�ساعر  واملرتجم  وال��رواي��ة، 
اللغات  عديد  اإىل  اأ�سعاره  وترجمت  �سعرية،  جمموعات  ع��دة  له 
كالأ�سبانية والفار�سية والرتكية، والدكتور حممد �سليم، من فل�سطني، 

وله عدة جمموعات �سعرية، والعديد من الدرا�سات املن�سورة.
"تلك  مل�سابقة  الق�سرية  القائمة  يف  الفائزة  ال�سماء  وج��اءت 
الأ�سعار"، الدورة الأوىل 2021، يف فئة ما فوق 35 عاًما من امل�سابقة، 
على النحو التايل؛ الول ح�سن ماجد حممود قطو�سة من فل�سطني عن 
عمله "على باب لد"، والثاين عبد احلاكم باحليا من اجلزائر عن عمله 
�سماء  "حتت  عمله  عن  الردن  من  برقان  ن�سال  والثالث  بلد"،  "وردة 
"اأما  عمله  عن  م�سر  من  فوده  عبيد  حممد  عمرو  والرابع  واحدة"، 
"مدينة  عمله  عن  اليمن  من  ال�سعيدي  نا�سر  حممد  واخلام�ش  قبل"، 
"فاكهة  اليمن عن عمله  وال�ساد�ش و�ساح علي علي حا�سر من  املطر"، 
احل�سارة"، وال�سابع عبداملنعم حممد عبد املنعم العقبي من م�سر عن 

عمله "مرايا ال�سمت".



عربي دولي اإلثنين )18( تشرين األول 2021
العدد )2057( 4NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

*بغداد 
العراقية  العا�سمة  ���س��وارع  ���س��ه��دت 
مكثفا  اأمنيا  انت�سارا  الأحد،  �سباح  بغداد، 
ال�سيا�سية  القوى  بع�ش  رف�ش  مع  بالتزامن 
اأعلنت  التي  الت�سريعية  النتخابات  نتائج 

عنها املفو�سية العليا لالنتخابات.
مدن  ت�سهد  اأن  من  مراقبون  ويخ�سى 
القوى  توؤججها  قد  احتجاجات  ال��ع��راق 
اجلديدة  ال�سيا�سية  للخريطة  الراف�سة 

للربملان.
الن��ت��خ��اب��ات،  مفو�سية  اإع����الن  وم���ع 
يعني  ف��ه��ذا  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  ال�����س��ب��ت، 
قانونا اأن الطعون والعرتا�سات تقدم اإىل 

املفو�سية بدء من الأحد ملدة 3 اأيام".
املدة  هذه  "بعد  اأن  القانون  ين�ش  كما 
يتم  وب��ع��ده��ا  ب��الأم��ر  املفو�سية  �ستنظر 
النظر  فرتة  انتهاء  بعد  اأي  النتائج  اإر�سال 
لت�سادق  املخت�سة  املحكمة  اإىل  بالطعون 

عليها ب�سكل نهائي".
وب���ع���د م�����رور اأ����س���ب���وع ع��ل��ى اإج�����راء 
اأعلنت  العراق،  يف  الربملانية  النتخابات 
ن�سبة  ل��الن��ت��خ��اب��ات  ال��ع��ام��ة  امل��ف��و���س��ي��ة 
امل�ساركة، وهي الأدنى يف تاريخ النتخابات 
منذ عام 2003، يف وقت اعترب زعيم التيار 
ال�سدري مقتدى ال�سدر اأن كلته هي الأكرب 

يف الربملان.
وذكرت مفو�سية النتخابات العراقية 
يف �ساعة متاأخرة ال�سبت اأن ن�سبة امل�ساركة 

يف انتخابات الربملان بلغت 43 باملئة، وذلك 
يف زيادة طفيفة عن النتائج الأولية، لكنها 
اأقل من النتخابات الأخرية الذي اأجريت 

عام 2018.
اأعلنت  وكانت مفو�سية النتخابات قد 
يف نتائج اأولية اأن ن�سبة امل�ساركة 41 باملئة.

وكانت ن�سبة الت�سويت يف انتخابات عام 
2018 بلغت 44.5 باملئة، بينما كانت ن�سبة 
العراق  �سهدها  انتخابات  اأول  يف  امل�ساركة 
نحو   2005 عام  ال�سابق  النظام  زوال  بعد 

62.4 باملئة.
الت�سريعية  النتخابات  اأن  يعني  وهذا 
اأكتوبر  من  ال���10  يف  ج��رت  التي  الأخ��رية 
اجلاري �سهدت اأدنى م�ساركة على الإطالق.
ن�سبة  انخفا�ش  اإن  مراقبون  وي��ق��ول 
امل�ساركة دليل على الرف�ش ال�سعبي للطبقة 
 18 منذ  ال��ب��الد  حتكم  ال��ت��ي  ال�سيا�سية 
و�سوء  بالف�ساد  اتهامات  وحتا�سرها  عاما، 

الإدارة.
كربى  باأهمية  امل�ساركة  ن�سبة  وتت�سم 
الناخبني  ث��ق��ة  م���دى  تظهر  لأن��ه��ا  ن��ظ��را 

بالنظام ال�سيا�سي.
العراق  النتخابات يف  وتفيد مفو�سية 
من  واأك��رث  حزبا   167 عن  يقل  ل  ما  ب��اأن 
3200 مر�سح يتناف�سون على مقاعد الربملان 

وعددها 329.
وحازت الكتلة ال�سدرية على 73 مقعدا 
يف الربملان، بفارق كبري عن اأقرب مناف�سيها 

كتلة "تقدم" التي ح�سلت على 37 مقعدا.
زعيم  اأ���س��در  النتائج،  اإع���الن  وبعيد 
اأكد  بيانا  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري،  التيار 
هي  ال�سدرية(  )الكتلة  اأن  لنا  "تبني  فيه 

)الكتلة الأكرب( انتخابيا و�سعبيا".
واأ�ساف: "�سن�سعى اإىل حتالفات وطنية 
خيمة  وحت���ت  ع��رق��ي��ة  ول  ط��ائ��ف��ي��ة  ل 
لتكوين  ال�سعب  لتطلعات  ووفقا  الإ�سالح، 

حكومة خدمية".
اأو  �سني  اأو  �سيعي  بني  فرق  "ل  وتابع: 
م�سيحي اأو �سائبي اأو كردي اأو تركماين اأو 
بال�سالح  اإل   .. اإيزيدي  اأو  �سبكي  اأو  فيلي 

والعطاء والتفاين وحب الوطن".
"ت�ساثام  م��رك��ز  يف  ال��ب��اح��ث  وي�����س��رح 
لوكالة  من�سور  ريناد  الربيطاين  هاو�ش" 
ال�سدر  تعطي  "النتائج  اأن  بر�ش  فران�ش 
ويف  ال�سيا�سي  امل�سهد  ع��ل��ى  العليا  ال��ي��د 
الوحيد  العامل  لي�ش  ذلك  لكن  املفاو�سات. 
"ل بد له من التفاو�ش  اأنه  املهم"، مو�سحًا 

مع الكتل الكربى الأخرى".
واأج���ري���ت الن��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��را عن 
م��وع��ده��ا ب�����س��ع��ة اأ���س��ه��ر يف ا���س��ت��ج��اب��ة 
لالحتجاجات اجلماهريية التي اندلعت يف 
عام 2019 واأطاحت باحلكومة وك�سفت عن 
حالة من الغ�سب وا�سع النطاق �سد القادة 
ال�سيا�سيني الذين يقول كثري من العراقيني 
ح�ساب  على  لأنف�سهم  ث��روات  حققوا  اإنهم 

البالد.

*رام اهلل 
وافق وزير اخلارجية الإ�سرائيلي يائري 
التي  واللقاءات  الت�سالت  خ��الل  لبيد، 
وا�سنطن  الأمريكية  العا�سمة  يف  اأجراها 
الأم��ريك��ي��ة  القن�سلية  فتح  على  اأخ����ريا، 

للفل�سطينيني يف القد�ش ال�سرقية.
يف  هيوم"،  "ي�سرائيل  �سحيفة  وذكرت 
رئي�ش  مندوب  ان  الأح��د،  ال�سادر  عددها 
بينيت،  نفتايل  ال�سرائيلية  احل��ك��وم��ة 
القن�سلية،  لفتح  ال�سديدة  معار�سته  اأبدى 
وبينيت،  لبيد  بني  خالفات  وج��ود  مبينة 
مع  الإ�سرائيلي  اخلارجية  وزي��ر  ملناق�سة 
مو�سوع  بلينكن،  اأنتوين  الأم��ريك��ي  نظريه 
ال�سرقية  القد�ش  يف  الأمريكية  القن�سلية 
وال��ت��ن��اغ��م م��ع امل�����س��اع��ي ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

فتح  اإعادة  نحو  بايدن،  جو  الرئي�ش  اإدارة 
من  اإغ��الق��ه��ا  بعد  الأم��ريك��ي��ة  القن�سلية 
ترمب.  دونالد  ال�سابق  الرئي�ش  اإدارة  قبل 
واو�سحت ال�سحيفة نقال عن م�سدر �سيا�سي 
لبيد  ان  قوله،  بينيت  من  مقرب  اإ�سرائيلي 
وعقب ت�سكيل احلكومة الإ�سرائيلية تعهد 
ات�سال  خالل  الأمريكية،  اخلارجية  لوزير 
اإعادة  اأنه �سيكون بالإمكان  هاتفي بينهما، 

فتح القن�سلية الأمريكية يف �سرق القد�ش.
وا�ساف انه وب�سبب تعقيدات الئتالف 
بعد  بذلك  القيام  لبيد  اق��رتح  احلكومي، 
�سهر  يف  ال��دول��ة  ميزانية  على  امل�سادقة 
ال�سحيفة،  وبينت  املقبل.  الثاين  ت�سرين 
وافق  بلينكن  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن 
بالرتويج  وب���داأ  لبيد،  وط��رح  روؤي���ة  على 

ذلك  يكون  اأن  على  القن�سلية  فتح  لعملية 
باملوعد الذي اقرتحه الوزير لبيد، وعليه 
مت ترحيل القرار الأمريكي حلني امل�سادقة 
وبعد  ان��ه  واك���د  ال��دول��ة.  ميزانية  على 
لبيد  بني  الهاتفية  املكاملة  من  �سهر  حوايل 
الإ�سرائيلية،  احلكومة  وت�سكيل  وبلينكن 
بينيت  م�ست�ساري  ب��ني  ات�����س��الت  ب���داأت 
والإدارة الأمريكية حول م�ساألة القن�سلية 
اإدارة  لدى  بالقد�ش، حيث تبني  الأمريكية 
املبداأ  حيث  من  يعار�ش  بينيت  اأن  بايدن 
التوقيت  عن  النظر  بغ�ش  القن�سلية  فتح 
ال�����س��ي��ا���س��ي وح��ت��ى ب��ع��د امل�����س��ادق��ة على 
الذي  املوقف  وهو  الكني�ست،  يف  امليزانية 
زيارته  خ��الل  وطاقمه  بينيت  عنه  ع��رب 

لوا�سنطن.

مع رفض كتل سياسية لنتائج 
االنتخابات.. استنفار أمني في بغداد

وزير الخارجية االسرائيلي يوافق على فتح 
القنصلية األميركية بالقدس الشرقية

منظمة حقوقية تؤكد 
تفاقم الفقر جراء الحصار 

والعدوان االسرائيلي
  

*غزة 
ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  رغ���م  ان���ه  ح��ق��وق��ي��ه  منظمة  ق��ال��ت 
الوخيمة  عواقبه  من  والتحذير  الفقر،  ملكافحة  املبذولة 
قطاع  �سكان  بني  الفقر  م�سكلة  تتفاقم  الإن�سان،  حقوق  على 
ت�ستهدف  التي  الإ�سرائيلية  الهجمات  ا�ستمرار  جراء  غزة 
والقيود  احل�سار  وا�ستمرار  وممتلكاتهم،  املدنيني  ال�سكان 
والأف���راد،  الب�سائع  وتنقل  ح��رك��ة  ح��ري��ة  على  امل�����س��ددة 
على  ك��ورون��ا  ج��ائ��ح��ة  فر�ستها  ال��ت��ي  للتحديات  اإ���س��اف��ة 

. املتهالك  القطاع  اقت�ساد 
�سحفي،  بيان  يف  الن�سان  حلقوق  امليزان  مركز  و�سدد 
على  للق�ساء  ال��دويل  اليوم  مبنا�سبة  الح��د،  اليوم  �سدر 
ال�سوء  لت�سليط  املتحدة  الأمم  اعتمدته  وال��ذي  الفقر، 
�سرورة  على  اليوم،  ي�سادف  وال��ذي  الفقراء  معاناة  على 
يف  الفقر  ملكافحة  امل��ب��ذول��ة  ال��دول��ي��ة  اجل��ه��ود  ت��ق��رتن  اأن 
�سلطات  على  وفعالة  وحقيقية  جدية  ب�سغوط  غزة  قطاع 
اأم��ده،  ط��ال  ال��ذي  احل�سار  ن��ه��اء  لإ الإ�سرائيلي  الح��ت��الل 

الدويل. القانون  لقواعد  احرتامها  و�سمان 
بها  يقوم  التي  والتوثيق  الر�سد  اأعمال  ان  املركز  وقال 
القطاع،  يف  املعي�سة  م�ستويات  تدهور  ا�ستمرار  اإىل  ت�سري 
الحتالل  �سلطات  تفر�سه  ال��ذي  احل�سار  ا�ستمرار  ج��راء 
التي  احلربية،  الهجمات  وتوا�سل  التوايل،  على   14 للعام 
الحتالل  قوات  دمرت  حيث  املا�سي،  اأيار  �سهر  اأعنفها  كان 
واأحلقت  القت�سادية،  واملن�ساآت  امل�ساكن  اآلف  ع�سرات 
كما  التحتية  والبنية  العامة  باخلدمات  ج�سيما  ���س��ررًا 
الأ�سر  اأرباب  من   93 بينهم  من  املدنيني  اأودت بحياة ع�سرات 

طفال.  193 بينهم  فرد،   500 يعيلون 
بعد  تدهورت،  املرتدية  الإن�سانية  الأو�ساع  ان  وا�ساف 
ومهاجمة  ا�ستهداف  الإ�سرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  تعمد 
كلي،  ب�سكل  �سكنية  وحدات   1504 وتدمري  ال�سكنية  الأبراج 
ال�سكان  اآلف  لتهجر  جزئي  ب�سكل  �سكنية  وح��دة  و6373 

جحيم. اإىل  حياتهم  وحتول  ق�سريًا 
و427  عامة،  من�ساأة   851 الحتالل  ق��وات  دّم��رت  كما 
تدمري  على  ع��الوة  �سناعية،  من�ساأة  و51  جتارية،  من�ساة 
فردا   6696 حوايل  منها  ينتفع  زراعية،  اأر�ش  قطعة   673
والعمال  املوظفني  مئات  فقدان  يف  ا�سهم  ما  غزة،  قطاع  يف 
ويف  فقراء  لي�سبحوا  دخلهم  مل�سادر  العمل  اأ�سحاب  وحتى 

عوز. حالة 
على  خطرية  اآث���ارًا  تركت  ك��ورون��ا  جائحة  ان  واو���س��ح 
بوفاة  ت�سببت  حيث  والجتماعية،  القت�سادية  الأو�ساع 
واأ�سهمت  اآخ��ري��ن،   179635 واإ���س��اب��ة  م��واط��ن��ني،   1506
اأع��داد  زي��ادة  يف  الأخ��رى  الوقائية  والتدابري  الإغ��الق��ات 
م�ستوى  وتراجع  الفقر  معدلت  وارتفاع  العمل  عن  املتعطلني 
اإىل  اجل��دد  الأ�سخا�ش  اآلف  ان�سم  حيث  الغذائي،  الأم��ن 

العمل. عن  واملتعطلني  الفقراء  جي�ش 
اأ�سهم  احلربية  والهجمات  احل�سار  ا�ستمرار  ان  واك��د 
والتي  العاملة  القوى  �سفوف  يف  البطالة  معدلت  بارتفاع 
حيث  الفقر،  معدلت  ارتفاع  على  عالوة  باملئة،   45 �سجلت 
وهي   – باملئة   53 من  ترتفع  اأن  الدولية  املوؤ�س�سات  توقعت 
الفل�سطيني  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  اأعلنها  التي  الن�سبة 
انعدام  معدلت  ارتفعت  كما  باملئة.   64 اإىل   -2017 عام 
تدهور  وجراء  باملئة،   62.2 ن�سبته  ما  اإىل  الغذائي  الأمن 
ال�سكان  من  باملئة   80 ح��وايل  ب��ات  القت�سادية  الأو���س��اع 
امل�ساعدات  على  الأ�سا�سية  املعي�سة  مقومات  يف  يعتمدون 

الدولية.
�سلطات  على  بال�سغط  ال��دويل  املجتمع  امليزان  وطالب 
قطاع  على  املفرو�ش  احل�سار  لإنهاء  الإ�سرائيلي  الحتالل 
وتنقل  حركة  حرية  على  املفرو�سة  القيود  ورف��ع  غ��زة، 
املواد  ا�سترياد  و�سمان   ، القطاع  واإىل  من  والأفراد  الب�سائع 
من  بحّرية  تدفقها  يعترب  التي  الإنتاج  وم�ستلزمات  اخلام 
و�سمان  الإنتاجية،  القطاعات  لتنمية  ال�سرورية  ال�سروط 
عجلة  ودوران  وال��زراع��ي��ة،  ال�سناعية  املنتجات  ت�سدير 

عمل. فر�ش  وتوفري  النتاج 
اإعمار  اإع��ادة  عملية  بدفع  ال��دويل  املجتمع  طالب  كما 
اإ���س��الح  ول�سيما  ال��ق��ط��اع،  يف  التحتية  البنية  وت��ط��وي��ر 
التحتية،  البنية  ومرافق  والإنتاجية  القت�سادية  املرافق 
و�سبكات  الطرق  وتطوير  وترميم  امل�ساكن  بناء  واإع���ادة 
دعمه  وبتعزيز  ال�سحي  وال�سرف  والكهرباء  املياه  تغذية 
من  لتمكينها  )الأون���روا(  ول�سيما  الإغاثية،  للموؤ�س�سات 
تدهور  بظل  املتعاظمة  الإن�سانية  لل�سغوط  ال�ستجابة 
وتقدمي  ك��ورون��ا،  جائحة  وانت�سار  الإن�سانية  الأو���س��اع 

الإن�ساين. املجال  يف  العاملة  الإغاثية  للموؤ�س�سات  الدعم 

7 أسرى فلسطينيين 
بسجون االحتالل يواصلون 

إضرابهم عن الطعام
*رام اهلل 

الطعام  عن  املفتوح  اإ�سرابهم  فل�سطينيني  اأ�سرى   7 يوا�سل 
الإداري،  لعتقالهم  رف�سا  الإ�سرائيلي،  الحتالل  �سجون  يف 

واأقدمهم الأ�سري كايد الف�سفو�ش امل�سرب منذ 95 يوما.
وقالت هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين الفل�سطينيني يف بيان  
الف�سفو�ش،  الطعام اىل جانب  امل�سربني عن  الأ�سرى  اإن  الحد، 
 71 منذ  الأع��رج  وعالء  يوما،   88 منذ  القوا�سمة  مقداد  "هم 
يوًما، وه�سام اأبو هوا�ش منذ 62 يوما، و�سادي اأبو عكر 54 يوما، 
ال�سابع  لليوم  ع��رام  اأب��و  وخليل  يوما،   25 منذ  الهرميي  وعياد 
اجلهاد  ولأ�سرى  امل�سربني  لالأ�سرى  اإ�سنادا  وذلك  التوايل"،  على 

الإ�سالمي، ومن يقبع يف زنازين �سجن "ع�سقالن".
لالأ�سرى  ال�سحية  الأو���س��اع  خطورة  من  الهيئة،  وح��ذرت 
�سحية  لنتكا�سة  تعر�سهم  م��ن  خ�سيتها  م��وؤك��دة  امل�سربني، 
الع�سبية،  اأجهزتهم  اأو  اأدمغتهم  على  اأذى  وح��دوث  مفاجئة، 
وكانت حمكمة  ال�سوائل يف اجل�سم.  نق�ش كمية  نتيجة  خا�سة 
الحتالل العليا قد اأ�سدرت اخلمي�ش املا�سي، قرارا بتجميد اأمر 
العتقال الإداري ال�سادر بحق الأ�سري الف�سفو�ش، الذي يواجه 

و�سعًا �سحيًا خطرًا داخل م�ست�سفى "برزلي" الإ�سرائيلي.

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون باحات االقصى

*رام اهلل 
االأح���د،  اليهود  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم 
ال�سريف  القد�سي  احل��رم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات 

مبدينة القد�ش املحتلة.
امل�سجد  و�سوؤون  العامة  ال�سالمية  الوق��اف  دائ��رة  وقالت 
الق�سى املبارك بالقد�ش يف بيان، اإن القتحامات نفذت من جهة 
باب املغاربة، بحرا�سة م�سددة من �سرطة الحتالل الإ�سرائيلي 

اخلا�سة املدججة بال�سالح. 
اأن 77 م�ستوطًنا اقتحموا امل�سجد الأق�سى خالل  واأو�سحت 
باحاته،  يف  ا�ستفزازية  ج��ولت  ونفذوا  ال�سباحية،  الفرتة 
بالإ�سافة لقتحام 2 من عنا�سر خمابرات الحتالل. وا�سافت 
ان مر�سدين يهود قدموا خالل القتحام، �سروحات عن "الهيكل" 
املنطقة  يف  ا�ستفزازية  تلمودية  طقو�ش  اأداء  تخللها  املزعوم، 
ال�سرقية من الأق�سى. يذكر ان �سرطة الحتالل لتزال توا�سل 
لالأق�سى  املحتل  والداخل  القد�ش  اأه��ل  دخ��ول  على  الت�سييق 

وتدقق يف هوياتهم وحتتجز بع�سها عند البوابات اخلارجية.

ابن سياسي كبير.. قاتل النائب 
البريطاني خطط لجريمته قبل أيام

*ترمجات
ظهرت معلومات جديدة عن قاتل النائب الربيطاين ديفيد 
اأمي�ش، يف وقت تتوا�سل التحقيقات يف اجلرمية التي اعتربتها 

ال�سلطات اإرهابية.
منفذ  اأن  الأح��د،  الربيطانية،  نيوز"  "�سكاي  �سبكة  وذكرت 

الهجوم هو علي حربي علي ويبلغ من العمر )25 عاما(.
ويحمل علي اجلن�سية الربيطانية وهو من اأ�سول �سومالية.

الأمنية  الأجهزة  لدى  اجلرمية  قبل  معروفا  علي  يكن  ومل 
الربيطانية.

فقد  الأول��ي��ة،  مراحلة  يف  اجلرمية  يف  التحقيق  ي��زال  ول 
تظهر تفا�سيل لحقة ب�ساأن منفذ الهجوم وخلفياته.

مواقع   3 يف  تفتي�ش  عمليات  الربيطانية  ال�سرطة  واأج��رت 
بالعا�سمة لندن.

احلاكم،  املحافظني  حزب  عن  النائب  اأمي�ش،  ديفيد  وك��ان 
اإ�سيك�ش،  مبقاطعة  املعمدانية  بلفيزر  كني�سة  يف  للطعن  تعر�ش 

اأثناء لقاء مع ناخبني يف دائرته، اجلمعة.
ميل" الربيطانية  "ديلي  �سحيفة  ك�سفت  ذاته،  ال�سياق  ويف 
من  اأ�سبوع  قبل  النائب  قتل  جلرمية  خطط  حربي  علي  اأن  عن 

وقوعها.
اأن  قبل  النائب  مكتب  يف  موعدا  حجز  علي  اأن  واأ�سافت 

يطعنه 17 مرة.
الل�سابق  الت�سالت  م�ست�سار  جنل  هو  الربيطاين  وال�ساب 

لرئي�ش الوزراء ال�سومايل.
من  نف�سية  ب�سدمة  اأ�سيب  اإن��ه  ال�سومايل  ال�سيا�سي  وق��ال 

جراء اعتقال ابنه.

*مكة املكرمة
احل��رام  امل�سجد  يف  الأح���د،  فجر  اأقيمت، 
اأول  املنورة  املدينة  يف  والنبوي  املكرمة  مبكة 
الإج���راءات  تخفيف  بعد  تباعد  دون  �سالة 
الحرتازية اخلا�سة بفريو�ش كورونا املُ�ستجّد.

العامة  الرئا�سة  ن�سرت  �سابق،  وق��ت  ويف 
موقع  على  الر�سمي  ح�سابها  ع��رب  للحرمني 
باإزالة  اخلا�سة  ال�سور  من  جمموعة  "تويرت"، 
امل��ك��ي،  احل���رم  داخ���ل  م��ن  ال��ت��ب��اع��د  مل�سقات 
لتخفيف  اململكة  خطة  تنفيذ  اإط��ار  يف  وذل��ك 
بفريو�ش  اخلا�سة  الح��رتازي��ة  الإج����راءات 

كورونا املُ�ستجّد.
موقع  على  احلرمني  �سوؤون  رئا�سة  وكتبت 
"تويرت": "يحدث الآن: مواكبة لقرار تخفيف 
الإجراءات الحرتازية؛ الرئا�سة تبا�سر اإزالة 
املواقع  جميع  من  اجل�سدي  التباعد  مل�سقات 
بامل�سجد احلرام ا�ستعدادًا ل�سالة فجر الأحد".

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على  وظهرت 
حلظة  الفيديو  ومقاطع  ال�سور  م��ن  العديد 
القيام باإزالة بع�ش املل�سقات اخلا�سة بالتباعد 
وفًقا  املكي،  احلرم  داخل  موجودة  كانت  والتي 
ُمطبقة  كانت  التي  الح��رتازي��ة  ل��الإج��راءات 
ملواجهة تف�سي جائحة فريو�ش كورونا املُ�ستجّد.

التباعد  مل�سقات  احلرمني  رئا�سة  واأزال��ت 

تخفيف  ق���رار  لتطبيق  ال���س��ت��ع��داد  ظ��ل  يف 
الإجراءات الحرتازية لفريو�ش كورونا، وذلك 
يف  ال�ستيعابية  الطاقة  با�ستخدام  ي�سمح  مبا 

امل�سجد احلرام ب�سكل كامل.
"وا�ش"  ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
واإدارة  للتفويج  ال��ع��ام  ال��رئ��ي�����ش  وك��ي��ل  ع��ن 
من�سور احلجيلي  بن  اأ�سامة  بالرئا�سة  احل�سود 
العام  الرئي�ش  بتوجيهات  الوكالة  اإن  قوله 
عبد  النبوي  وامل�سجد  احل��رام  امل�سجد  ل�سوؤون 
الرحمن ال�سدي�ش، بداأت باإزالة املل�سقات التي 
القا�سدين  لتعني  امل�سجد احلرام  ُو�سَعت داخل 
داخل  اجل�سدي  التباعد  تطبيق  على  وال��زوار 
الإق���رارات  من  حزمة  �سمن  احل��رام  امل�سجد 
والإجراءات والتدابري الوقائية التي اتخذتها 

الرئا�سة.
العامة  الرئا�سة  قامت  اآخ���ر،  جانب  م��ن 
ل�سوؤون امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي بتغيري 
امل�سرفة،  بالكعبة  املحيطة  الب�سرية  الهوية 
البال�ستيكية  احل��واج��ز  ب��ا���س��ت��ب��دال  وذل���ك 
�سريطية،  بحواجز  امل�سرفة  للكعبة  املال�سقة 
من  جمموعة  �سمن  الإج���راء  ه��ذا  ج��اء  حيث 
ل�ستقبال  الرئا�سة  اتخذتها  التي  الإجراءات 
طاقته  ب��ك��ام��ل  احل�����رام  امل�����س��ج��د  ق��ا���س��دي 

ال�ستيعابية.

أول صالة في الحرم المكي »دون تباعد«
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*وكاالت
مفاجاأة  بر�سلونة،  م�سوؤولو  يجهز 
���س��ارة جل��م��ه��ور ال���ن���ادي ق��ب��ل م��ب��اراة 
ال��دوري  يف  املقبل،  الأح��د  الكال�سيكو، 

الإ�سباين.
ووفًقا ل�سحيفة "موندو ديبورتيفو" 
اإدارة بر�سلونة،  فاإنَّ  الإ�سبانية، الأحد، 
مع  التجديد  مفاو�سات  وت��رية  ع  ُت�سرِّ

اأن�سو فاتي، لعب الفريق.

اإىل  الإ�سبانية،  ال�سحيفة  واأ�سارت 
التجديد  حل�سم  ي��ه��دف  بر�سلونة  اأن 
اجلمهور  منح  اأجل  من  الكال�سيكو،  قبل 
قبل  ك��ب��رية  معنوية  دف��ع��ة  وال��ف��ري��ق 

املباراة املهمة.
ديبورتيفو"  "موندو  واأو���س��ح��ت 
الريا�سي  امل��دي��ر  األ��ي��م��اين،  ماتيو  اأن 
ل��رب���س��ل��ون��ة، اأر����س���ل ب��ع�����ش ال�����س��روط 
وكيل  مينديز،  خورخي  اإىل  التعاقدية 

فاتي، كي يدر�سها.
وقالت اإن مينديز التقى والدي فاتي 
عر�ش  ملناق�سة  ال�سبت،  اأم�ش  واإخوته، 
التي  بر�سلونة، واخلطوات  مع  التجديد 

يجب اتخاذها.
وذكرت اأن بر�سلونة ي�ستطيع جتديد 
عقد فاتي من طرف واحد ملدة مو�سمني، 
الالعب  اأن  يرون  البار�سا  م�سوؤويل  لكن 

ال�ساب ي�ستحق عقًدا جديًدا.

*وكاالت
ال�سابق  الفني  املدير  زي��دان،  الدين  زين  الفرن�سي  ك�سف 
الكرة  بجائزة  للفوز  املف�سل  مر�سحه  ع��ن  م��دري��د،  ل��ري��ال 

الذهبية هذا العام.
الفرن�سية:  "تيليفوت"  لقناة  ت�سريحات  يف  زيدان،  وقال 
"اأنت اآخر لعب فرن�سي توج بالكرة الذهبية يف 1998.. هل 
لقد  يكون خليفتك؟  اأن  )ريال مدريد(  بنزميا  ي�ستطيع كرمي 
اآخر  ا�ستغرق وقًتا طوياًل حتى يفوز فرن�سي  اأن الأمر  بداأ يل 

باجلائزة".
عن  نتحدث  "نحن  ال�سابق:  مدريد  ري��ال  م��درب  واأ���س��اف 
لعب ي�ستحق الفوز بهذه الكرة الذهبية. اإن بنزميا لعب ل 

ي�سدق، واأنا متتعت ب�سرف كبري لأنني قمت بتدريبه".
عاًما:  ال�49  �ساحب  زيدان  الدين  زين  الفرن�سي  واختتم 
فعل كل �سيء على اأر�ش امللعب. اإنه يف القمة،  ميكنه  "بنزميا 

واآمل اأن يح�سل على الكرة الذهبية هذا العام".
يذكر اأن كرمي بنزميا �ساب ال�33 عاما دخل قائمة ال�30 
من  املقدمة  الذهبية  الكرة  جائزة  حل�سد  املر�سحني  لعًبا 

جملة "فران�ش فوتبول" هذا العام.

فرحة رمثاوية وصدمة 
وحداتية في الدوري األردني

*عمان
ك�سف املدير الفني لفريق نادي عمان لكرة القدم لل�سيدات خالد 
منر، اأن جنمة الفريق مي�ساء جبارة، قررت تاأجيل احرتافها يف الدوري 

الرتكي، مل�ساركة فريق عمان مناف�سات بطولة الأندية الآ�سيوية.
الآ�سيوية  الن�سوية  الأندية  بطولة  العقبة  مدينة  وت�ست�سيف 
املقبل،  ال��ث��اين  ت�سرين   12 حتى   7 م��ن  بالفرتة  تقام  التي   2021
للمحرتفات  الن�سوي  الدوري  لقب  حامل  عمان  هي:  فرق   4 مب�ساركة 
وغوكولم  الإي��راين،  �ساهرداري  الأوزبكي،  بونيودكور  املا�سي،  العام 

كريال الهندي.
اأن  الأحد،  الأردنية )برتا(  الأنباء  لوكالة  وا�سار منر يف ت�سريح 
مي�ساء كان مقررا اأن تلتحق ال�سهر احلايل بفريقها الرتكي لالحرتاف 
يف �سفوفه، لكنها ا�ستجابت لرغبة نادي عمان، ووافقت على ال�ستمرار 

مع الفريق حتى نهاية البطولة الأ�سيوية.
التفكري  عن  النظر  لغ�ش  دفعنا  جبارة،  مي�ساء  ا�ستمرار  وا�ساف: 
يف  ق��دم��ا  امل�سي  وب��ال��ت��ايل  ج��دي��دة،  اأجنبية  حم��رتف��ه  با�ستقطاب 

التح�سريات بالت�سكيلة احلالية للفريق.
وعرب املدرب عن تفاوؤله باإمكانية حتقيق نتائج جيدة يف البطولة، 

لفتا اإىل اأن الفريق يوا�سل حت�سرياته ب�سكل جيد.

*وكاالت
يف  لل�سباب  احل�سني  جلائزة  ال�سبابي  املخيم  يف  امل�ساركون  اختتم 
عمان،  يف  البكالوريا  مدر�سة  من  الثالثة  املجموعة  الف�سي  امل�ستوى 

والذي اقيم يف وادي رم.
ووفقا لبيان اجلائزة ، مت تطبيق جميع اجراءات ال�سالمة العامة 
امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  باإ�سراف  ال��الزم��ة  ال�سحية  والتعليمات 

للحفاظ على �سالمة امل�ساركني يف املخيم.
على  امل�ساركني  تدريب  على  املخيم  برنامج  فعاليات  وا�ستملت 
ال�سعافات الولية وحما�سرة توعوية عن اخطار املخدرات والتدريب 

على مهارات قراءة اخلارطة وا�ستعمال البو�سلة.
ومت تنفيذ م�سري طويل يف وادي القمر واجتياز حمطات تدريبية 
خمتلفة لكت�ساب مهارات التفكري اليجابي واكت�ساب معلومات وطنية 
من تاريخ الوطن، اإ�سافة اىل ذلك مت ممار�سة حت�سري الطعام والطهي 
اخللوي يف ال�سحراء لالعتماد على النف�ش والتعاي�ش مع البيئة. ي�سار 
اإىل اأن جميع امل�ساركني يف فعاليات املخيم، وعددهم 25 �سابا و�سابة، 

اجتازوا متطلبات الن�ساط اخلارجي للمخيم الذي ا�ستمر 3 ايام.
بدورها، ثمنت مديرة جائزة احل�سن لل�سباب �سمر كلداين، جهود 
التدريب وال�سراف والإدارة على ما بذلوه وكل من  امل�ساركني وهيئة 
�ساهم يف اإجناح هذا املخيم ال�سبابي من مديرية المن العام وال�سرطة 
ال�سياحة و�سلطة  امل�سلحة ووزارة  للقوات  العامة  ال�سياحية والقيادة 

منطقة العقبة القت�سادية اخلا�سة ومدر�سة البكالوريا - عمان.

*وكاالت
اأ�سفه من اخل�سارة  ال�سمال، عن  بهاء في�سل لعب  الأردين  اأعرب 
دوري  من  ال�ساد�سة  باجلولة  العربي )3-1(  اأمام  فريقه  تلقاها  التي 

جنوم قطر.
كل  "قدمنا  املباراة:  عقب  لالعالميني  ت�سريحات  يف  بهاء  وقال 
لكننا  اللقاء،  فرتات  اأغلب  يف  طيًبا  الأداء  وكان  اليوم،  و�سعنا  يف  ما 
يف النهاية خ�سرنا اأمام فريق كبري ي�سم لعبني على اأعلى م�ستوى".

الالعب  ق��ال  ال�سمال،  لها  يتعر�ش  التي  الهزائم  اأ�سباب  وع��ن 
الأردين: "اأعتقد اأننا ندفع ثمن الأخطاء الفردية التي نقع فيها، ففي 
كل مباراة ن�سجل واأحياًنا ن�ستقبل اهداف ب�سبب اأخطاء فردية وهذا 

وارد جًدا".
يف  النت�سارات  لتحقيق  يتطلع  فريقه  اأن  الأردين،  املهاجم  واأكد 
لنتائج  يقدمها  التي  اجليدة  امل�ستويات  وترجمة  املقبلة،  املباريات 
على  �ست�ساعده  التي  النقاط  الفريق  خاللها  من  يح�سد  ايجابية 

التقدم بجدول ترتيب الدوري.

*وكاالت
مدريد،  وري��ال  ليفربول  �سطورة  اأ مكمانامان،  �ستيف  يرى 
العامل  يف  الأف�سل  يعد  الريدز،  جنم  �سالح  حممد  امل�سري  ن  اأ

. لًيا حا
"ماركا"  �سحيفة  اأب��رزت��ه��ا  ت�سريحات  يف  م��ك��م��ان��ام��ان،  وق���ال 
لقد  احل���ايل.  ال��وق��ت  يف  ال��ع��امل  يف  الأف�����س��ل  "�سالح  الإ���س��ب��ان��ي��ة: 
�ساهدت  كما  ك��اٍف،  ب�سكل  يلعب  مل  الذي  ومي�سي  ونيمار  مبابي  راأي��ت 
لكنه مل يحرز هذا  البايرن،  مع  الت�سجيل  وا�سل  الذي  ليفاندوف�سكي 

النوع من الأهداف".
قدم  كرة  يلعب  اآخر  �سخ�ش  اأي  يف  التفكري  اأ�ستطيع  "ل  واأ�ساف: 

اأف�سل من �سالح يف الوقت احلايل".
على  ليفربول  انت�سار  خ��الل  مم��ي��ًزا،  ه��دًف��ا  اأح���رز  �سالح  وك��ان 
واتفورد بنتيجة )5-0(، �سمن مناف�سات اجلولة الثامنة من الدوري 

الإجنليزي املمتاز.
م��ق��دم��ة ه��دايف  ي��ت��واج��د ح��ال��ًي��ا يف  ���س��الح  اأن حم��م��د  ي��ذك��ر 
لي�سرت  جنم  ف��اردي  جيمي  مع  مت�ساوًيا  املو�سم،  هذا  الربميريليج 
ماين  �ساديو  خلفهما  وياأتي  منهما،  لكل  اأه��داف   7 بر�سيد  �سيتي، 
لكل  اأهداف،  ب�5  هام  و�ست  لعب  اأنطونيو  ومي�سيل  ليفربول  لعب 

. منهما

الدردور: الرمثا لم يحسم 
لقب الدوري

*وكاالت
طالب حمزة الدردور قائد الرمثا، جماهري فريقه بتقنني الأفراح، 
من  املتبقيتني  املباراتني  يف  لالعبني  امل�ساندة  اأ�سكال  اأق�سى  وتوفري 

بطولة دوري املحرتفني الأردين لكرة القدم.
وقال الدردور يف ت�سريحات لقناة الأردن الريا�سية اليوم ال�سبت: 
جماهرينا عدم و�سع  من  اأرجو  لكن  معان،  مهمة  اأجنزنا  هلل  "احلمد 

الالعبني والفريق حتت ال�سغط، فلقب الدوري مل يح�سم بعد".
واأو�سح الدردور: "هذا الفوز اإهداء لروح والدي الذي فارق احلياة 
موؤخرا، كان دائما ميني النف�ش باأن يتوح الرمثا باللقب، ونحن نقرتب 

من حتقيق هذه الأمنية".
بهدف  اأك��رب،  تركيزا  تتطلب  املقبلة  املرحلة  اأن  ال���دردور  واأك��د 
التم�سك بتحقيق حلم ا�ستعادة لقب الدوري، بعد غياب امتد نحو 40 

عاما.
رد  دون  برباعية  معان  على  ال�سبت  م�ساء  ف��از  قد  الرمثا  وك��ان 
"43" نقطة متقدما بفارق نقطتني  لينفرد ب�سدارة الرتتيب بر�سيد 

عن الوحدات "حامل اللقب".

*وكاالت
ظفر يامن اجلعافرة بلقب فئة الرباعم، فيما فازت لنا ال�سلتوين 
لفئة حتت 11  الطاولة  لكرة  اململكة  الربعمات يف بطولة  فئة  بلقب 
عامًا والتي نظمها الحتاد الأردين لكرة الطاولة على مدار يومني يف 

�سالة الريموك مبدينة احل�سني لل�سباب.
التي  املناف�سات  يف  الرباعم  فئة  بلقب  اجلعافرة  الالعب  وت��وج 
اختتمت بعد ت�سدر جمموعته يف الدور الأول بر�سيد 6 نقاط حيث 

فاز يف جميع مبارياته الثالث.
الزعبي  ركان  الالعب  اجلعافرة  جتاوز  النهائي  ن�سف  ال��دور  ويف 
بنتيجة 3-0، ويف النهائي متكن اجلعافرة من حتقيق الفوز على ركان 
اأ�سامة بنتيجة 3-1، فيما حل مراد احل�سني يف املركز الثالث بعد فوزه 

يف املباراة الرتتيبية على الالعب ركان الزعبي بنتيجة 1-3.
قد  كانت  حيث  الربعمات،  فئة  لقب  ال�سلتوين،  الالعبة  ونالت 
مبجموعتها  الأول  املركز  يف  وحلت  الأول  الدور  يف  انت�سارين  حققت 
ن�سف  ال��دور  يف   0-3 بنتيجة  اأمين  جنى  الالعبة  على  تفوز  اأن  قبل 
النهائي قبل اأن حُتقق الفوز يف النهائي على الالعبة ُعال اأمين بنتيجة 
3-1 فيما حققت الالعبة جنى �سدقة املركز الثالث بعد فوزها على 

الالعبة جنى اأمين بنتيجة 1-3.

*وكاالت
بوجود  احل��ايل،  روما  مدرب  مورينيو،  جوزيه  الربتغايل  اعرتف 
الذي  الوقت  يف  وذلك  نيوكا�سل،  جماهري  وبني  بينه  عاطفي  ات�سال 

تربط فيه بع�ش التقارير ا�سمه بتدريب الفريق الإجنليزي.
وبات مدرب نيوكا�سل احلايل �ستيف برو�ش، مهدًدا بقوة بالإقالة، 
بعد متلك �سندوق ال�ستثمارات ال�سعودي للفريق، يف ظل �سعف نتائج 

املاكباي�ش معه هذا املو�سم.
"�سكاي  م��وق��ع  نقل  م��ا  بح�سب  ال�����س��اأن،  ه��ذا  يف  مورينيو  وق���ال 
�سبورت�ش": "مع نيوكا�سل ل يوجد لدي اأي �سيء لقوله، حًقا ل يوجد 

اأي �سيء".
واأ�ساف: "الأمر الوحيد الذي ميكن قوله اإنني عملت منذ �سنوات 
اأبرز رموز النادي عرب تاريخه، وهو ال�سري بوبي  طويلة مع واحد من 
روب�سون، ولذلك هناك ارتباط عاطفي بيني وبني املدينة واجلماهري 

هناك، ول يوجد �سيء اأكرث من ذلك".
بن�سبة  واأرك��ز  بذلك،  للغاية  و�سعيد  روم��ا(،  )يف  هنا  "اأنا  واأمت: 

100% على م�سروع روما".
تدريب  فرتة  خالل  روب�سون،  بوبي  لل�سري  مرتجما  مورينيو  وعمل 

الأخري لرب�سلونة الإ�سباين.

*وكاالت
لبطولة  النهائية  املباراة  �سكل  نهائي  ربع  الدور  مناف�سات  ح�سمت 
طريف  اأح��د  يكون  اأن  حم�سوما  بات  حيث   ،2021 اآ�سيا  اأبطال  دوري 

النهائي فريق �سعودي، والطرف الآخر من كوريا اجلنوبية.
املربع  اإىل  التاأهل  تذكرتي  ال�سعوديان،  والن�سر  الهالل  وح�سم 
الذهبي، بعد فوز الأول على بري�سبولي�ش الإيراين بثالثية، واكت�ساح 
العاملي للوحدة الإماراتي بخما�سية، لي�سربان موعدا قويا يف مباراة 

ن�سف نهائي غرب القارة يوم الثالثاء املقبل.
وتناف�ش يف ربع نهائي امل�سابقة عن �سرق القارة، 3 فرق من كوريا 
يتمكن  اأن  قبل  الياباين،  جراميو�ش  ناجويا  معهم  وك��ان  اجلنوبية، 
بوهاجن الكوري، ظهر اليوم الأحد، من اإق�سائه خارج البطولة بثالثية 

نظيفة، ليحجز بوهاجن بطاقة ن�سف النهائي الأوىل.

الجعافرة والشلتوني يفوزان ببطولة 
المملكة لكرة الطاولة لفئة 11 عاما

مورينيو: لدي ارتباط عاطفي 
بجماهير نيوكاسل

صدام سعودي كوري جنوبي 
يفرض نفسه في نهائي آسيا

زيدان: هذا الالعب يستحق 
الفوز بالكرة الذهبية

برشلونة يجهز مفاجأة 
سارة قبل الكالسيكو

*وكاالت
مع  كبرية  فرحة  الرمثا  فريق  عا�ش 
اقرتابه اأكرث فاأكرث من ح�سد لقب بطولة 
عن  غيابه  بعد  الأردين  املحرتفني  دوري 

خزائنه لنحو 40 عاما.
وجنح الرمثا يف حتقيق فوز مريح على 
ب�سدارة  لينفرد  نظيفة،  وبرباعية  معان 
جولتني  وقبل  نقطة   43 بر�سيد  الرتتيب 

فقط من نهاية امل�سابقة.
ووا����س���ل ال����وح����دات ت��ع��رثه و���س��دم 
عن  عجز  عندما  ج��دي��د،  م��ن  ج��م��اه��ريه 
حتقيق الفوز وتعادل مع اجلزيرة )1-1(، 

ليرتاجع للمركز الثاين ب�41 نقطة.
البقعة  على  مهما  فوزا  ال�سلط  وحقق 
نقطة   39 اإىل  ر�سيده  لريفع  وحيد  بهدف 
املناف�سة  يف  قائمة  حظوظه  على  وُيبقي 

على اللقب.
اإرب��د  احل�سني  اأم���ام  خ�سارته  ورغ���م 
ثباته  ر�سميا  �سمن  �سحاب  اأن  اإل   )3-1(
امل�سابقة، حيث توقف ر�سيده عند 22  يف 
املبا�سرة  املواجهات  بفارق  ويتفوق  نقطة 

عن الفرق املهددة بالهبوط.
وا���س��ت��ع��ل ���س��راع ال��ه��ب��وط ب��ني معان 
واجلليل اإىل جانب �سباب العقبة واإن كان 

ميتلك حظوظًا قوية يف البقاء.

وي�ستعر�ش "كووورة" يف هذا التقرير، 
اأرقام وحمطات بطولة الدوري حتى  اأبرز 

الآن:
- يعترب الفي�سلي الأقوى هجوما حيث 
الأ�سعف  البقعة  ويعد  هدفا،   38 �سجل 

بت�سجيله 7 اأهداف فقط.
لالنت�سارات  حتقيقا  الأك��رث  الرمثا   -
يفز  مل  فيما  م��واج��ه��ة،   13 يف  ف��از  حيث 

البقعة يف اأي مباراة.
- ال�سلط الأقل تعر�سا للخ�سارة حيث 
خ�سر يف مباراة واحدة، مقابل 19 خ�سارة 

للبقعة.
حيث  دف��اع��ا  الأق����وى  ال��رم��ث��ا  يعد   -
يعترب  فيما  ه��دف��ا،   13 �سباكه  ا�ستقبلت 

البقعة الأ�سعف ب�48 هدفا.
- ال�سلط و�سباب الأردن الأكرث تعادًل 
يف البطولة حيث تعادل كل فريق 9 مرات.
 11 ت�سجيل   19 اجل��ول��ة  ���س��ه��دت   -
هدفا، مقارنة مع 17 هدفا يف اجلولة 18، 
يف  هدفا  و22   ،17 اجلولة  يف  اأه��داف  و8 
اجلولة 1،6 و9 اأهداف يف اجلولة 15، و15 
هدفا يف اجلولة 14، و16 هدفا يف اجلولة 

13، و17 هدفا يف اجلولتني 12 و11.
هدفا  و15   ،10 اجلولة  يف  هدفا  و18 
 8 اجلولتني  يف  ه��دف��ا  و16   9 اجل��ول��ة  يف 

و18  ال�ساد�سة،  اجلولة  يف  هدفا  و14  و7، 
اجلولة  يف  هدفا  و14  اخلام�سة،  يف  هدفا 
الثالثة،  يف  اجلولة  هدفا  و17  الرابعة، 
اأهداف  و5  الثانية،  اجلولة  يف  هدفا  و14 

يف اجلولة الأوىل.
قائمة الهدافني

واجنا  رونالد  الكامريوين  هدفا:   13
"ال�سلط".

12 هدفا: يزن النعيمات "�سحاب".
10 اأهداف: حمزة الدردور "الرمثا".

"�سباب  اأهداف: الربازيلي دوغال�ش   7
علي  "اجلزيرة"،  ال�سيفي  حمزة  الأردن"، 

علوان "اجلزيرة".
"الرمثا"،  زريق  اأبو  حممد  اأه��داف:   6
ح�سان  "الفي�سلي"،  ال��ع��ر���س��ان  اأح��م��د 

الزحراوي "الرمثا".
5 اأهداف: اإبراهيم اجلوابري وحممود 
"�سباب  الدردور  "الوحدات"، خالد  زعرتة 

الأردن"، اأحمد يا�سر "احل�سني اإربد".
"الفي�سلي"،  العك�ش  حممد  اأهداف:   4
اهلل  عبد  "البقعة"،  املطلب  عبد  حممد 
"معان"،  القرا  عدي  "اجلزيرة"،  العطار 
وال�سنغايل  العرب  وي��زن  العو�سات  اأن�ش 
عبد العزيز نداي "الوحدات"، لوؤي عمران 

خلدون خزام "اجلليل". اإربد"،  "احل�سني 

مدرب عمان: جبارة تؤجل 
احترافها في تركيا

اختتام المخيم الشبابي 
لمشاركي جائزة الحسن للشباب

األردني بهاء فيصل
 يكشف سر هزائم الشمال

مكمانامان يفضل صالح على 
مبابي ونيمار وميسي
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*عمان 
و�سناعية،  جتارية  فاعليات  ممثلو  عا 
ال�ستدامة  من  اخلا�ش  القطاع  متكني  اإىل 
وت��ول��ي��د ف��ر���ش ع��م��ل ج��دي��دة، م��ن خ��الل 
ال�سعوبات  لتجاوز  ا�ستنفار  حالة  اإط��الق 

القت�سادية، ول�سيما البطالة.
)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  وقالوا 
اخلا�ش،  للقطاع  الأ�سا�سي  الدور  جتاهل  اإن 
ينتج عنه منو اقت�سادي �سعيف، جراء عدم 
اأو  جديدة،  عمل  فر�ش  توفري  على  القدرة 

تدويرها.
وطالبوا بو�سع برامج حتفيزية اإنقاذية 
وت�سخي�سية مل�ساكل واحتياجات القطاعات 
بعينه،  اق��ت�����س��ادي  ق��ط��اع  ل��ك��ل  ال��ف��رع��ي��ة 
وم��راج��ع��ة الأث��ق��ال امل��ادي��ة ال��ت��ي حتملها 
وال�سريبة،  الطاقة  منظومة  من  القطاع، 

واملنظومة امل�سرفية.
خليل  عمان  جت��ارة  غرفة  رئي�ش  وق��ال 
من  اخلا�ش  القطاع  متكني  اإن  توفيق،  احلاج 
ا�ستدامة عمله، وتوليد فر�ش عمل جديدة، 
لأكرث  اإن��ق��اذي��ًا  حتفيزيًا  برناجمًا  يتطلب 
كورونا.  جائحة  ج��راء  ت�سررًا  القطاعات 
واأ�ساف اإن قطاعي التجارة واخلدمات، رغم 
اأنهما اأكرب م�سغلني لالأيدي العاملة الأردنية 
منها،  املزيد  ا�ستيعاب  على  ق��درة  والأك��رث 
موظف،  مليون  ن�سف  نحو  ي�سغالن  حيث 
خالل  ت�سررًا  القطاعات  اأكرث  من  اأنهما  اإل 

جائحة كورونا.
وحتفيزها  القطاعات  دع��م  اأن  واأك���د 
ي�ستدعي  العمل،  فر�ش  وتوليد  لال�ستمرار 
القطاعات  واحتياجات  م�ساكل  ت�سخي�ش 
البطالة  اأن  مبينا  ق��ط��اع،  لكل  الفرعية 
حالة  اإط��الق  ي�ستوجب  كبريًا،  حتديًا  تعد 
والقطاع  احل��ك��وم��ة  م��ن  وط��ن��ي،  ا�ستنفار 
اخلا�ش وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات 
معا. ودعا احلاج توفيق اإىل تذليل العقبات 
بحجمه  لي�ستمر  اخل��ا���ش،  ال��ق��ط��اع  اأم���ام 
من  ال�سوق،  من  خرج  من  وا�ستعادة  القائم، 
ر�سوم  مثل  املدفوعات،  بع�ش  تاأجيل  خالل 
ومنح  وال�����س��رائ��ب،  بال�سمان،  ال���س��رتاك 
دعم  اأن  اإىل  لف��ت��ا  جمركية،  ت�سهيالت 
للم�ستثمر  ر�سالة  املحلي،  اخلا�ش  القطاع 
اإىل  تقف  احلكومة  باأن  والأجنبي،  العربي 
جانب القطاع اخلا�ش يف الأزمات، من خالل 
القرتا�ش ملحاربة البطالة، مبا يعود عليها 

بالنفع، وعلى القت�ساد الوطني ككل.
ب�����دوره، اأك����د رئ��ي�����ش ج��م��ع��ي��ة رج���ال 
الأع��م��ال الأردن���ي���ني، ح��م��دي ال��ط��ب��اع، اأن 
حتقيق  يف  اأ�سا�سي  �سريٌك  اخلا�ش  القطاع 
يف  الأول  وامل�ساهم  القت�سادية،  التنمية 
حتقيق التزان يف القت�ساد الكلي، وتعزيز 
يف  الأك��رب  وامل�ساهم  الإن��ت��اج،  عجلة  دوران 

توظيف القوى الب�سرية.
القطاع  يف  ال��ع��ام��ل��ني  ن�سبة  اأن  وب���ني 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  يف  بلغت  اخل��ا���ش، 
مقارنة  باملئة،  3ر60  نحو  ن�سبته  ما  احلايل 

مع ن�سبة 39 باملئة يف القطاع العام.
تاأثر  اخلا�ش  القطاع  اإن  الطباع  وق��ال 
كورونا،  فريو�ش  جائحة  ظهور  قبل  ما  منذ 
واخلارجية  الداخلية  التحديات  بجميع 

وكذلك  الأردين،  القت�ساد  على  مرت  التي 
الإقليمية  والأح�����وال  العاملية  الأزم����ات 
القت�سادية  التداعيات  وم��ع  املتذبذبة، 
للجائحة زاد وتفاقم تاأثري تلك التحديات 
وال�سعوبات التي تعيق ا�ستمراريته وتطوره 
و�سع  اأهمية  على  و�سدد  اأن�سطته.  وتو�سع 
للقطاعات  داعمة  اقت�سادي  حتفيز  برامج 
ترتكز  بحيث  اجل��ائ��ح��ة،  م��ن  امل��ت�����س��ررة 
مبعدلت  ائتمانية  ت�سهيالت  تقدمي  على 
لغايات  موجهة  تكون  ت�سجيعية،  ف��ائ��دة 
ا�ستثمارية، وباإجراءات ومتطلبات مب�سطة 

وغري معقدة.
ودعا اإىل تخفي�ش التكاليف على القطاع 
والتوظيف،  العمالة  تكاليف  من  اخلا�ش، 
ون�سب ا�سرتاكات ال�سمان املرتفعة، وخمتلف 
كبريًا،  عبئًا  ت�سكل  التي  وال�سرائب  الر�سوم 
النظر  واإع��ادة  الطاقة،  تكاليف  وتخفي�ش 
لعمل  الناظمة  والت�سريعات  ب��ال��ق��وان��ني 
القطاع اخلا�ش، لتكون داعمة له، مع تعزيز 
اخلا�ش  القطاعني  بني  ال�سراكة  م�سروعات 
ناجحة  م�سروعات  اىل  وترجمتها  والعام، 
على اأر�ش الواقع حتقق النفع لكال الطرفني 

وت�سهم بتوظيف القوى الب�سرية.
من  ال�ستفادة  اأهمية  اإىل  الطباع  ولفت 
دعمًا  قدمت  التي  الأخ��رى  ال��دول  جت��ارب 
املوجهة  ول�سيما  ال�سناعية،  لقطاعاتها 
املناف�سة  من  �سناعاتها  فمكنت  للت�سدير، 
وتوجيه  الإنتاجية  التكاليف  بتقليل  دوليًا 

دعم مبا�سر لهم.
القت�سادي  اخلبري  او���س��ح  جهته،  م��ن 
الديون  على  العتماد  اأن  عاي�ش،  ح�سام 
ميثل  القت�ساد،  لتنمية  وامل�ساعدات  واملنح 
ركيزة ه�سة من اأجل هذه التنمية، م�ستدًل 
باأن جهود ونتائج التنمية املتوخاة ترتاجع 
خارجية  م�ساعدات  اأو  اإ�سايف  دين  كل  مع 
م�سروطة. وقال اإن "متكني القطاع اخلا�ش، 
ومراجعة  ا�سرتاتيجية،  خططًا  يتطلب 
منظومة  من  القطاع،  يحملها  التي  الأثقال 
امل�سرفية،  واملنظومة  وال�سريبة  الطاقة 
ب��رام��ج  يف  "التفكري  ك��ذل��ك  وي�����س��ت��دع��ي 
مثل  جديدة  لقطاعات  متخ�س�سة  متويل 
التكنولوجيا الرقمية وال�سناعات الغذائية 
خا�ش  �سندوق  اإن�ساء  خالل  من  وال�سحية، 
اخلا�ش،  القطاع  متكني  اإن  واأ���س��اف  بها". 
الت�سريعية  امل��ن��ظ��وم��ة  ل��ت��ط��وي��ر  ي��ح��ت��اج 
والقانونية، واإزالة كل ما يعيق عمل القطاع 
اخلا�ش يف القطاع العام، من خالل حماربة 
الف�ساد، واإن�ساء هيئة ا�ستثمار تهتم ب�سوؤون 
امل�ستثمر املحلي، كونه "اأجدى من البحث عن 
ا�ستثمارية  نتائج  م�ستثمر خارجي، لتحقيق 

اأ�سرع واأكرث ا�ستدامة".
القائم  القت�سادي  النموذج  اأن  وب��ني 
اأو  بالدين،  املمول  احلكومي  الإن��ف��اق  على 
وامل�ساعدات،  باملنح  اأو  املرتفعة  ال�سرائب 
القت�سادية  ال�سيا�سات  ارتباط  اإىل  اأدى 
الدولية  املالية  املوؤ�س�سات  بقبول  املحلية 
بامل�سروعات  وقبولهم  الدوليني،  واملانحني 
و�سلت  ال�سرائب  اأن  اإىل  ولفت  امل��م��ول��ة. 
النا�ش  لقدرة  بالن�سبة  الأق�سى  احلد  اإىل 
القطاعات  اإىل  اإ�سافة  بها،  ال��وف��اء  على 

اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  املختلفة،  القت�سادية 
اجلهات  توقف  اإىل  اأحيانًا  الأم��ر  ي�سل  اأن 
املمولة عن متويل م�سروعات كربى، وهو ما 
الإي��رادات  اإىل تعطل و�سول  ب��دوره  ي��وؤدي 
العجلة  وترك  ال�سريبية،  خا�سة  املحلية 
القت�سادية يف حلقة مفرغة، ت�سكل عقبة 

اأمام تطور القت�ساد الوطني.
للقطاع  الأ�سا�سي  الدور  جتاهل  اأن  واأكد 
�سعيف،  اقت�سادي  منو  عنه  ينتج  اخلا�ش، 
عمل  فر�ش  توفري  على  القدرة  عدم  ب�سبب 
ب�سبب  ال��ف��ر���ش،  نف�ش  وت��دوي��ر  ج��دي��دة، 
بجهات  املحلية  القت�سادية  الأم��ور  اإناطة 
مت��وي��ل��ي��ة م��ان��ح��ة خ��ارج��ي��ة، ل��ه��ا ���س��روط 
لي�ش  معينة  اقت�سادية  اإجراءات  ت�ستهدف 
القت�ساد  م�سلحة  يف  تكون  اأن  بال�سرورة 

الوطني.
على  الع���ت���م���اد  اإىل  ع��اي�����ش  ودع�����ا 
ن��ق��اط ال���ق���وة الأخ�����رى امل���ت���وف���رة، وه��ي 
الفر�ش  عن  يبحث  ال��ذي  اخلا�ش،  القطاع 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي حت��ق��ق ل��ه ال��ن��م��و يف 
ميكنه  ربحيًا  عائدا  له  وت�سمن  ن�ساطاته، 
عمل  فر�ش  توفري  وبالتايل  ال�ستمرار،  من 

اإ�سافية وم�ستدامة.
فر�ش  بني  التفريق  يجب  اأن��ه  واأو���س��ح 
والتي  ال��ع��ام،  القطاع  يوفرها  التي  العمل 
وروتينية  مكتبية  الحيان،  بع�ش  يف  تكون 
وبع�سها  بعيد،  ح��د  اإىل  امل��ع��امل  وحم���ددة 
راك����د ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ت��ط��ور وامل���ه���ارات 
والحتياجات الالزمة لإجناز العمل، بينما 
اخلا�ش  القطاع  يوفرها  التي  العمل  فر�ش 
ملتغريات  املواكبة  املتطورة  حاجاته  تعك�ش 
بيئة العمل، وتتنا�سب ملواجهة التطور لدى 

املناف�سني.
واأ�ساف اإن "فر�ش عمل القطاع اخلا�ش، 
للتكنولوجيا  امل�ستمر  التوظيف  ت�ستدعي 
و�سائل  وابتكار  الإنتاجية،  م�ستوى  ورف��ع 
اأداة  القطاع  جتعل  العمل،  لإجن��از  جديدة 
دافعًا  تطورًا،  اأكرث  عمل  �سوق  نحو  حمفزة 
مع  اأك��رث  مت�سق  جامعي  تعليم  نحو  بذلك 
ال��ذك��اء  حيث  م��ن  العمل،  ���س��وق  متطلبات 

ال�سطناعي واملناف�سة الرقمية".
القطاع  ينفذ  حتى  اأن���ه  ك��ذل��ك  واأك���د 
لتمكينه  بحاجة  فاإنه  ال��دور،  هذا  اخلا�ش 
احلكومي،  ال�ستثمار  م��ن  �سكال  باعتباره 
نفقات  احل��ك��وم��ة  تخ�سي�ش  ع��ن  ع��و���س��ًا 
من  تقرتب  ب��اأرق��ام  امل��وازن��ة  يف  ا�ستثمارية 
احلكومة  داعيا   ،2020 يف  دينار  مليار   15
اخلا�ش،  القطاع  مع  ال�سراكة  تعزيز  اإىل 
الزراعة،  يف  حقيقية  اقت�سادية  لإجنازات 
والأم�����ن ال��غ��ذائ��ي وال�����س��ح��ي وال���دوائ���ي، 
والطاقة  املناخ  واقت�ساديات  البيئة  ويف 

املتجددة، وال�سناعات الرقمية وغريها.
العمالة،  م��ن  امل��زي��د  توظيف  اأن  وب��نّي 
ح�سلوا  من  اإنفاق  خ��الل  من  الطلب،  يزيد 
على فر�ش عمل جديدة يف القت�ساد، وهو 
واملن�ساآت،  امل�سانع  اإنتاجية  يزيد  ما  بدوره 
ويدفعها لتوظيف املزيد من العمالة، فت�سبح 
القت�سادي  للن�ساط  م��وّل��دة  القطاعات 
القادر  املحلي  الإنتاج  من  وتزيد  امل�ستدام، 

على مناف�سة امل�ستوردات.

دعوات لتمكين القطاع الخاص 
لتجاوز الصعوبات االقتصادية

صناعة األردن تنظم جناحًا أردنيًا في 
معرض للصناعات الغذائية بألمانيا

*عمان 
)اأنوجا(  معر�ش  يف  اأردنيا  جناحا  الأردن،  �سناعة  غرفة  نظمت 
 9 من  الفرتة  يف  اأملانيا،  يف  كولون  مبدينة   2021 الغذائية  لل�سناعات 
- 13 ال�سهر احلايل. وبينت الغرفة يف بيان اإن اجلناح �سم عددًا من 
ال�سركات الأردنية، هي �سركة عدنان اخل�سري، والبريوتي لل�سناعات 
الغذائية، وكتاكيت لل�سناعات الغذائية، وحلويات نفي�سة، وحلويات 
والبلقان  الغذائية،  لل�سناعات  وال��درة  العقاب،  وحمام�ش  اآغاتي، 

ل�سناعة الأجبان، واألبان اجلنيدي، واأبو عودة اإخوان، وُبن العميد.
الكربى  الأهمية  ذات  الدولية  املعار�ش  �سمن  املعر�ش  وي�سنف 
واملتخ�س�سة بقطاع ال�سناعات الغذائية. من جهته، قال رئي�ش غرفتي 
�سناعة الأردن وعمان املهند�ش فتحي اجلغبري، اإن املعر�ش مهم لدخول 
ال�سادرات الوطنية اإىل ال�سوق الأوروبية، اإذ ميّكن امل�سدرين الأردنيني 
املتخ�س�سني يف  امل�ساركني  من م�ساركة خرباتهم، والطالع على خربات 
�سناعة الأغذية، من خالل اكت�ساف املنتجات واآليات ال�سناعة املبتكرة، 
ال�سركات  تواجد  اأهمية  اجلغبري  واأك��د  ج��دد.  �سركاء  مع  والتوا�سل 
الأردنية يف اأكرب املعار�ش التجارية يف العامل، والذي ي�سم نحو 4600 
�سركة من 97 دولة، منها بلجيكا، اأملانيا، فرن�سا، اليونان، اإيطاليا، هولندا، 
بولندا، اإ�سبانيا، تركيا، والوليات املتحدة الأمريكية، ويزوره ما يقارب 
املعر�ش ي�سم ع�سرة معار�ش جتارية حتت  اأن  زائر. واو�سح  األف   170
�سقف واحد، وبرنامج موؤمترات وفعاليات، على م�ساحة تزيد على 280 
املعر�ش،  امل�ساركة يف  اأن  اإىل  واأ�سار  الأعمال.  األف مرت مربع من فر�ش 
لالأ�سواق  الأردنية  الغذائية  ال�سناعات  لدخول  اأكرث،  الطريق  �ستمهد 
الأردنية  املوا�سفات  اأعلى  مع  تتوافق  اأنها  ول�سيما  عمومًا،  الأوروبية 
والأوروبية والأمريكية، موؤكدا �سعي الغرفة الدائم، لتمثيل اململكة يف 
املعار�ش واملحافل الدولية كافة، مبا يزيد تناف�سية ال�سناعات الأردنية 
رئي�ش  نائب  اأكد  بدوره،  والدولية.  العربية  ال�سناعية  ال�سركات  اأمام 
والتموينية  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  الأردن،  �سناعة  غرفة 
والزراعية والرثوة احليوانية، حممد اجليطان، اأن الغرفة تعتزم زيادة 
عدد ال�سركات امل�ساركة يف املعر�ش يف دورته املقبلة، مع زيادة م�ساحة 
ال�سناعية  ال�سركات  م�ساركة  اأهمية  على  م�سددا  الأردين،  اجلناح 
الغذائية يف اأهم املعار�ش الدولية املتخ�س�سة يف الغذاء، لالطالع على 

اخلربات والتقنيات واإيجاد اأ�سواق جديدة.

5ر5 مليون متر مربع مساحة األبنية 
المرخصة في المملكة حتى آب

*عمان 
ارتفع اإجمايل م�ساحة الأبنية املرخ�سة يف اململكة منذ مطلع العام 
اآب املا�سي، بن�سبة 8ر72 باملئة، لتبلغ نحو 456ر5  احلايل حتى �سهر 
والبالغة  املا�سي  العام  من  ذاتها  الفرتة  مع  مقارنة  مربع،  مرت  مليون 

158ر3 مليون مرت مربع.
واأ�سارت دائرة الإح�ساءات العامة يف تقريرها الأحد، اإىل ارتفاع 
اإجمايل عدد رخ�ش الأبنية ال�سادرة يف اململكة، بن�سبة 7ر62 باملئة، 
مع  مقارنة  احل��ايل،  العام  من  اآب  �سهر  لنهاية  رخ�سة   17268 لتبلغ 

10612 رخ�سة خالل نف�ش الفرتة من العام املا�سي.
لنهاية  ال�سكنية  لالأغرا�ش  املرخ�سة  الأبنية  م�ساحة  وارتفعت 
مليون مرت  لتبلغ 798ر4  باملئة،  بن�سبة 4ر76  العام،  اآب من هذا  �سهر 
مربع، مقارنة مع نحو 720ر2 مليون مرت مربع خالل نف�ش الفرتة من 

العام املا�سي.
ال�سكنية  غري  لالأغرا�ش  املرخ�سة  الأبنية  م�ساحة  ارتفعت  كما 
لنهاية �سهر اآب من هذا العام، بن�سبة 2ر50 باملئة، لتبلغ نحو 658 األف 
مرت مربع ، مقارنة مع نحو 438 األف مرت مربع لذات الفرتة من العام 

املا�سي.
لالأغرا�ش  املرخ�سة  الأبنية  م�ساحة  �سكلت  للتقرير،  ووفقا 
ال�سكنية لنهاية �سهر اآب من العام احلايل، ما ن�سبته 9ر87 باملئة، من 
الأبنية  م�ساحة  �سكلت  حني  يف  املرخ�سة،  الأبنية  م�ساحة  اإجمايل 
املرخ�سة لالأغرا�ش غري ال�سكنية ما ن�سبته 1ر12 باملئة، من اإجمايل 

م�ساحة الأبنية املرخ�سة.
وعلى م�ستوى الأقاليم، بلغت ح�سة اإقليم الو�سط ما ن�سبته 9ر65 
ح�سة  بلغت  حني  يف  املرخ�سة،  الأبنية  م�ساحة  اإجمايل  من  باملئة، 
4ر9  ن�سبته  ما  اجلنوب  واإقليم  باملئة،  7ر24  ن�سبته  ما  ال�سمال  اإقليم 

باملئة.
اجلديدة  لالأبنية  املرخ�سة  امل�ساحة  �سكلت  التقرير،  وبح�سب 
اإجمايل  باملئة، من  ن�سبته 7ر61  ما  القائمة  الأبنية  والإ�سافات على 
حني  يف  احلايل،  العام  من  اآب  �سهر  لنهاية  املرخ�سة  الأبنية  م�ساحة 
�سكلت امل�ساحة املرخ�سة لالأبنية القائمة ما ن�سبته 3ر83 باملئة. وبلغ 
اإجمايل م�ساحة الأبنية املرخ�سة لالأبنية اجلديدة والإ�سافات على 
الأبنية القائمة نحو 367ر3 مليون مرت مربع لنهاية �سهر اآب من العام 
من  الفرتة  نف�ش  خالل  مربع  مرت  مليون  781ر1  نحو  مقابل  احل��ايل، 

العام املا�سي ، بارتفاع ن�سبته 1ر89 باملئة.
اأما على م�ستوى �سهر اآب من العام احلايل، اأظهرت البيانات اأن عدد 
رخ�ش الأبنية بلغ 2737 رخ�سة، كما بلغت م�ساحة الأبنية املرخ�سة 
940 األف مرت مربع، مقارنة مع 533 األف مرت مربع خالل نف�ش ال�سهر 

من العام املا�سي، بارتفاٍع ن�سبته 4ر76 باملئة.

تنظيم االتصاالت تصدر تقريرهـا 
السنـوي للعـام الماضي

*عمان 
للهيئة،  ال�سنوي  التقرير  اأ�سدرت هيئة تنظيم قطاع الت�سالت   
عام  خ��الل  حققتها  التي  والن�ساطات  الإجن���ازات  اأب��رز  يبني  وال��ذي 
على  املن�سور   - التقرير  ت�سمن  الأح��د،  للهيئة،  بيان  ووف��ق   .2020
موقع الهيئة الإلكرتوين - كلمة افتتاحية للرئي�ش التنفيذي للهيئة 
الدكتور غازي اجلبور اأبَرَز من خاللها اأهم اأدوار قطاعات الت�سالت 
عمل  اإِدامة  ل�سمان  اأ�سا�سية  كركيزٍة  والربيد  املعلومات  وتكنولوجيا 
جميع القطاعات التي تاأثرت بفعل جائحة كورونا ومبا فر�سُه الواقع 
اأو تعطيل لكثري من الأن�سطة القت�سادية  اجلديد من حظر واإغالق 
اإىل الجنازات التي حتققت يف جمال  واخلدماتية. وتطرق التقرير 
خالل  من  ودوليًا  اقليميًا  اأو  حمليًا،  �سواء  التميز  نحو  الهيئة  �سعي 
وحتقيق  اخلدمات  تقدمي  يف  واملقارنات  التقييم  مراتب  اعلى  حتقيق 
قرارات  باإ�سدار  الهيئة  قامت  كما  بالتميز،  ات�سمت  اداء  م�ستويات 
وتعليمات تنظيمية راعت تقدمي خدمات الت�سالت والربيد ب�سوية 
عالية، ا�سافة اىل تنفيذ م�سروعات ا�سهمت بتعزيز وتنظيم خدمات 
�سبكات الت�سالت، وادارة وتنظيم �سوؤون الطيف الرتددي على النحو 
ومراقبة  تقدميها  ومتابعة  اخلدمات  وتقدمي  بت�سهيل  ي�سهم  الذي 
�سوؤون الطيف الرتددي واجراء ما يلزم و�سمن نطاق عمل الهيئة وفقًا 

للقوانني والت�سريعات املعمول بها.

الضمان تحصد 4 جوائز تميز دولية
*عمان 

عاملية  جوائز  اأربع  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة  ح�سدت 
لل�سمان  الدولية  اجلمعية  من  ف�سلى  ممار�سات  اأرب��ع  عن  بالتميز 
تقدير  مع  جائزة  على  ح�سلت  حيث  اأي(،  اأ�ش  اأ�ش  )اآي  الجتماعي 
خا�ش من قبل اجلمعية لتميز املوؤ�س�سة بالتحول الإلكرتوين يف تقدمي 

خدماتها ومنافعها من اأجل ال�ستجابة لحتياجات متلقي اخلدمة.
وح�سلت املوؤ�س�سة على جوائز متيز لكل من برنامج رعاية املرتبط 
اآلية  بتاأمني الأمومة لتمكني املراأة، وتاأ�سي�ش الفرع الرقمي باعتباره 
جديدة ملواجهة التحديات، وبرنامج ا�ستدامة املتعلق بدعم ا�ستدامة 
القطاع اخلا�ش، حيث فازت املوؤ�س�سة بجميع اجلوائز التي تقدمت بها.

اإىل م�ستوى متميز  اأنها و�سلت  املوؤ�س�سة يف بيان الحد،  واو�سحت 
يف توفري اخلدمة املثلى جلمهورها ومواكبة احلداثة والتقدم لتطوير 
خدماتها وحت�سني جودتها بال�سكل الذي يعزز توجهاتها وروؤيتها نحو 
توج  وقد  واجتماعيا،  ماليا  وم�ستدام  للجميع  �سامل  اجتماعي  �سمان 
ذلك بح�سولها على 4 جوائز عاملية بالتميز عن 4 ممار�سات ف�سلى من 
قد  كانت  اأي(،  اأ�ش  اأ�ش  اآي   ( الجتماعي  لل�سمان  الدولية  اجلمعية 

تقدمت بها املوؤ�س�سة خالل العام احلايل.
تلك  املوؤ�س�سة  مبنح  امل�ستقلة  الدولية  التحكيم  جلنة  قرار  وياأتي 
اجلوائز يف اإطار م�سابقة جوائز املمار�سات الف�سلى لهيئات التاأمينات 
اجلمعية  اأطلقتها  التي  والبا�سيفيك  اآ�سيا  اإقليم  يف  الجتماعية 

الدولية عام 2021.
الجتماعي،  لل�سمان  الدولية  اجلمعية  اأن  اإىل  املوؤ�س�سة  واأ�سارت 
منظمة دولية تابعة لالأمم املتحدة مقرها جنيف ت�سم حتت مظلتها 
اأكرث  وتاأمينات اجتماعية يف  وموؤ�س�سة �سمان  اأكرث من )327( هيئة 
من 150 دولة حول العامل وت�سعى اإىل تعزيز تبادل املعارف واخلربات 
وت�سرف  اأع�سائها  بني  الجتماعي  بال�سمان  اخلا�سة  وال��درا���س��ات 
�سهادات  مبوجبه  ومتنح  الف�سلى  املمار�سات  جوائز  برامج  اإدارة  على 
الجتماعي  ال�سمان  اإدارة  يف  املمار�سات  بهذه  والتميز  الع��رتاف 
وتعر�ش طرقا اإبداعية ومبتكرة للتغلب على حتديات اإدارة ال�سمان 

الجتماعي على امل�ستويات املوؤ�س�سية الدولية.
يعترب  الدولية،  والتقدير  التميز  ب�سهادات  فوزها  ان  وا�سافت 
اإجنازا وطنيا قيما على امل�ستوى الدويل والذي ي�ساف اإىل الإجنازات 
املرتاكمة  للجهود  نتيجة  ياأتي  التميز  وهذا  حققتها،  التي  الوطنية 
املتميزة  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  يف  باملوؤ�س�سة  العاملون  يبذلها  التي 
ور�سالتها  املوؤ�س�سة  اأهداف  حتقيق  يف  املتوا�سلة  وجلهودهم  جلمهورها 
وحر�سها على التحديث امل�ستمر ومواكبة التطورات مبختلف اأبعادها.

ي�سمن  نحو  على  خدماتها  وتطوير  لتح�سني  قدما  م�سيها  واأكدت 
والرتقاء  ومتقاعدين  عاملني  من  جلمهورها  متميزة  خدمات  تقدمي 
بخدماتها واآليات عملها وجعلها من �سمن الأف�سل على امل�ستوى العاملي.

مطالبة بتنظيم التجارة ومكافحة 
البيع العشوائي في البسطات

*عمان 
اجلهات  والأقم�سة،  والأحذية  لالألب�سة  العامة  النقابة  طالبت 
ومراقبة  التجارة،  بتنظيم  قانونيًا،  واملكلفة  املخت�سة  الر�سمية 

الأ�سواق، ومكافحة البيع الع�سوائي.
ودعت النقابة يف بيان الأحد، اإىل وقف ظاهرة البيع الع�سوائي 
يف )الب�سطات( بنحو دائم، واإيجاد حلول مبتكرة حتافظ على اأرزاق 
اأ�سحاب البيع الع�سوائي، وتكفل لهم ا�ستمرارية ك�سب قوتهم، وتوؤمن 

لهم حياة كرمية، مبا ل ي�سر التاجر النظامي.
التجاري  القطاع  تقلق  ظاهرة  الع�سوائي،  البيع  اأن  واأو�سحت 
املحالت  اأ�سحاب  مناف�سة  منها  عليه،  �سلبية  تداعيات  ولها  املرخ�ش، 
التجارية التي تدفع كامل التكاليف الت�سغيلية، من اإيجارات ورواتب 
واقتطاعات ال�سمان الجتماعي، وتلتزم بالرتخي�ش ودفع ال�سرائب. 
اأن )الب�سطات( حت�سل على ح�سة كبرية من املبيعات اليومية  وبينت 
الكلف الت�سغيلية، م�سرية اإىل  من  اأي  دفعهم  عدم  حق" نتيجة  "دون 
اأن انت�سارها يحرم املارة من ا�ستخدام الر�سيف، ما ينعك�ش �سلبًا على 
التي  الأ���س��واق  عن  للعزوف  باملواطنني  ويدفع  ال�سرائية،  احلركة 
البيع،  من  النوع  هذا  اأن  اإىل  ولفتت  الع�سوائي.  البيع  فيها  ينت�سر 
لل�سوارع  ا�ستغاللها  يت�سبب بانت�سار فو�سى عارمة يف الأ�سواق، نتيجة 
مظهر  اأي  متثل  "ل  اأنها  م��وؤك��دة  مكان،  واأي  والأر���س��ف��ة  وال��دخ��الت 
ب�سطات  اأن  النقابة  واعتربت  اجلمالية".  املظاهر  وتخفي  ح�ساري 
البيع الع�سوائي، املكان الأمثل للتهرب من الأجهزة الرقابية املخت�سة، 
يوجد  مبا  واملقايي�ش،  املوا�سفات  اأو  ال�سريبية  اأو  اجلمركية  �سواء 

حالة من عدم الر�سى وال�ستياء العام. 
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