
الخارجية الفلسطينية: التنسيق
 مع األردن لتوفير الحماية لألقصى

* رام اهلل
احلكومة  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  حملت    
املتوا�سل  الكاملة عن عدوانها  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلية 
على امل�سجد الأق�سى املبارك - احلرم القد�سي ال�سريف 
على  وتداعياته  ونتائجه  املحتلة  القد�س  مدينة  يف 

ال�سراع برمته.
�سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  وحذرت 

اليومية  القتحامات  مع  التعامل  مغبة  من  الأح��د، 
كاأمور  التهويدية  الح��ت��ال  واإج����راءات  لاأق�سى 
ي�ستوجب  ما  يوم،  كل  تتكرر  لأنها  وماألوفة  اعتيادية 
به  املحدقة  احلقيقية  املخاطر  ملواجهة  جادة  وقفة 
الحتال  �سلطات  اأن  خا�سة  القائم،  الأليم  وبواقعه 
الأوق��اف  ل�ساحيات  تدريجية  ق�سم  عملية  متار�س 
الإ�سامية.                     تابع �س٣
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مستوطنون متطرفون  
يقتحمون باحات األقصى

الفايز: األعيان سيتعامل مع 
تعديل الدستور بحس وطني عال

إغالق 8 منشآت ومخالفة وإنذار 49 
أخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

»20« وفاة و »2349« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

الضريبة تدعو إلى تقديم 
إقرارات ضريبة الدخل إلكترونيا

إجراءات حكومية لتعزيز اإلصالحات 
الجمركية وإطالق خدمات الجيل 
الخامس وتعزيز فرص التشغيل

ة  لع الزراعيَّ تمديد العمل بإعفاء السِّ
ة للتصدير  ة المعدَّ والبستانيَّ

*القدس 
اليهود   املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم   
احلرم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد  باحات  الأح��د، 

القد�سي ال�سريف مبدينة القد�س املحتلة.
القد�س  يف  الإ�سامية  الأوق��اف  دائ��رة  وقالت 
يف بيان، اإن ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني وطاب 
باب  جهة  من  الأق�سى  اقتحموا  التوراتية  املعاهد 
الحتال  �سرطة  من  م�سددة  بحرا�سة  املغاربة 
�سكل  على  بال�ساح  املدججة  اخلا�سة  الإ�سرائيلي 

يف  ا�ستفزازية  تلمودية  طقو�ًسا  واأدوا  جمموعات، 
املنطقة ال�سرقية منه. ويف الوقت الذي ت�سمح فيه 
الأق�سى،  باقتحام  للم�ستوطنني  الحتال  قوات 
اإج����راءات  وب��واب��ات��ه��ا  ال��ق��دمي��ة  ال��ق��د���س  ت�سهد 
الدقيق  بالتفتي�س  تتمثل  م�����س��ددة  ع�سكرية 

للمواطنني وامل�سلني، والعتداء على بع�سهم.
واأو�سحت الدائرة اأن "اأعداد املتطرفني اليهود 
عام  خ��ال  املبارك  الأق�سى  للم�سجد  املقتحمني 

2021 بلغت ٣4 األفا و112 متطرفا"

*عمان
مع  التعامل  �سيتم  اأنه  الفايز،  في�سل  الأعيان،  جمل�س  رئي�س  اأكد 
ومبا  عال،  وطني  بح�س   ،2021 ل�سنة  الد�ستور  تعديل  قانون  م�سروع 
نحو  ال�سعب  وطموحات  الثاين،  عبداهلل  امللك  جالة  روؤي��ة  يحقق 
الإ�ساح ال�سيا�سي املن�سود الذي يعمل على تعزيز امل�ساركة ال�سعبية، 

وميكن من الو�سول اإىل احلكومات احلزبية الرباجمية.
يف  القانونية  اللجنة  اجتماع  الأح��د،  تروؤ�سه   خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
جمل�س الأعيان، التي يرتاأ�سها العني اأحمد طبي�سات، لل�سروع مبناق�سات 
الأعيان،  جمل�س  اإىل  النواب  جمل�س  من  ورد  ال��ذي  الد�ستور  تعديل 
بح�سور وزراء ال�سوؤون ال�سيا�سية والربملانية املهند�س مو�سى املعايطة، 
القانونية،  لل�سوؤون  الدولة  ووزيرة  الزيادات،  اأحمد  الدكتور  والعدل 

وفاء بني م�سطفى.
واأ�سار الفايز، بح�سور نائبيه الأول �سمري الرفاعي، والثاين رجائي 
اأع�ساء  من  وعدد  الرحيمي،  ومفلح  ب��وران  علياء  وم�ساعديه  املع�سر 
املجل�س، اإىل اأن جالة امللك اأكد اأكرث من مرة، اأن الأردن ما�س يف نهجه 
الإ�ساحية  التعديات  اأن  اإىل  لفتا  ال�سامل،  الإ�ساحي  وم�سروعه 
تعد مبثابة روؤية م�ستقبلية لاإ�ساح املن�سود، ول ميكن التجاوز عليها 

اأو التخلي عنها.

*عمان
قالت وزارة ال�سياحة والآثار، اإن فرق التفتي�س والرقابة التابعة 
املا�سي  الأول  كانون  �سهر  خال  اأغلقت  الأخرى،  املعنية  وللجهات  لها 
8 من�ساآت �سياحية، وحررت اإنذارات وخمالفات بحق 49 من�ساأة اأخرى 
بني مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابري الوقائية لل�سحة وال�سامة 

العامة اخلا�سة بكورونا.
نفذت  الك�سف  جلان  اأن  الحد،  �سحفي  بيان  يف  الوزارة  واو�سحت 
حمافظات  جميع  يف  ال�سياحية  املن�ساآت  على  تفتي�سية  جولة   1058
�سياحية  من�ساأة   858 وجود  اإىل  لفتة  من�ساأة،   82 وتنبيه  اململكة، 

ملتزمة بالتدابري الوقائية لل�سحة وال�سامة العامة.
واأكدت اأن فرق التفتي�س والرقابة كثفت جولتها التفتي�سية على 
املن�ساآت ال�سياحية كافة، للتاأكد من اللتزام ب�سروط ال�سحة وال�سامة 
العامة والإجراءات الوقائية املتعلقة بفريو�س كورونا، ومراقبة مدى 
تطبيق اأوامر الدفاع والتعليمات ال�سادرة عنها وتنفيذها والتقيد بها.

وا�سافت انه جرى اتخاذ املقت�سى القانوين بحق املخالفني الذين 
مل يتقيدوا بالإجراءات وال�سروط التي و�سعتها الوزارة، ومل يلتزموا 
بالدليل الإر�سادي الذي عممته والربوتوكولت الوقائية ال�سادرة من 

وزارة العمل.
ال�سياحية  املن�ساآت  التزام  بيانها، على �سرورة  الوزارة يف  و�سددت 
التباعد  مراعاة  على  تن�س  التي  الدفاع  باأوامر  داخلها  واملوجودين 
على  الأ�سخا�س  واأع��داد  الكمامات،  وارت��داء  الأف��راد،  بني  اجل�سدي 
على  للتدقيق  عامل  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  بينها،  والتباعد  ال��ط��اولت 

تطبيق "�سند اأخ�سر" لدخول املرتادين اإىل املن�ساأة.

*عمان 
  اأعلنت وزارة ال�سحة، االأحد، عن ت�سجيل 20 
يف  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و2٣49  وف��اة 
اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 12856 وفاة 

و1079781 اإ�سابة.
 6.91  ، الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 
عن  ال�����س��ادر  الإع���ام���ي  امل��وج��ز  بح�سب  ب��امل��ئ��ة، 

الوزارة.
الن�سطة  احل��الت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   2691٣ اإىل  و�سل  حاليًا 
احلالت التي اأدخلت،  اإىل امل�ست�سفيات 64 حالة، 
وعدد احلالت التي غادرت امل�ست�سفيات 71 حالة، 
التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 

تتلقى العاج يف امل�ست�سفيات 687 حالة.
العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  املوجز  واأظهر 
ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   15 بلغت  ال�سمال  اإقليم 
فيما  باملئة،   ٣1 احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف 

الإقليم ذاته 16 باملئة.

اإقليم  العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
الو�سط بلغت 16 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال 
 ٣1 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 
التنف�س ال�سطناعي  اأجهزة  اإ�سغال  باملئة، ون�سبة 
ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف  باملئة.   1٣ اإىل 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   9 العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال 
العناية احلثيثة 10 باملئة، فيما بلغت ن�سبة اإ�سغال 
 8 ذات��ه  الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 

باملئة.
�سفاء،  ت�سجيل 2024 حالة  اإىل  املوجز  واأ�سار 
املتوقعة  ال�سفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�سل 
بعد انتهاء فرتة العزل )14 يومًا( اإىل 10٣9992 

حالة.
ليبلغ  فح�سًا،   ٣٣985 اإج���راء  اإىل  اأ���س��ار  كما 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 1٣851545 فح�سًا.
الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
فيما و�سل  اإىل 4462074،  لقاح كورونا  و�سل  من 

عدد متلقي اجلرعتني اإىل 40585٣8.

*عمان
 دعت دائرة �سريبة الدخل واملبيعات املكلفني 
الدخل  �سريبة  اإق����رارات  ت��ق��دمي  ���س��رورة  اإىل 
ممكن  وق��ت  اأق��رب  يف   2021 ع��ام  خ��ال  املتحقق 
ت�سليم  ت��اأخ��ري  وع��دم  فيها  املعلنة  املبالغ  ودف��ع 

الإقرارات اإىل نهاية الفرتة القانونية.
الدائرة  ف��اإن  الأح��د،  �سحايف،  بيان  وبح�سب 
هذه  تعبئة  يجري  اأن  مراعاة  املكلفني  من  طلبت 
عن  وال�سحيحة  الواقعية  باملعلومات  الإق��رارات 

دخلهم خال عام 2021.
�سيكون  الإق����رارات  تقدمي  اأن  اإىل   واأ���س��ارت 
ايقونة  خ��ال  من  ال��دائ��رة  موقع  على  اإلكرتونيًا 
اخلدمات الإلكرتونية، بالإ�سافة اإىل �سرورة  دفع 
الإق��رارات  بوا�سطة  و�سائل  هذه  يف  املبالغ  املعلنة 
جمموع  اأن  الدائرة  واأو�سحت  الإلكرتوين.   الدفع 
عن  املعيل  الأ�سرة  رب  ي�ستحقها  التي  الإعفاءات 
األف   2٣ تبلغ   2021 ع��ام  خ��ال  املتحقق  الدخل 
و  دينار  اآلف   9 بواقع  �سخ�سي  اإعفاء  منها  دينار، 
خال  الأ�سرة  واإعفاء  اإعالة،  بدل  دينار  اآلف   9
عام 2021 مقابل نفقات العاج والتعليم والإيجار 
يبلغ  وال��ذي  واملرابحة،  الإ�سكان  قرو�س  وفوائد 

دينار  األف  القانون  منح  حيث  دينار،  اآلف  خم�سة 
لكل  دينار  واألف  املكلف  لزوج  دينار  واألف  للمكلف 

ولد وبحد اأق�سى ثاثة اأولد.
 واأ�سارت الدائرة اإىل اأن قانون �سريبة الدخل 
قد رتب اإعفاء خا�سا لكل �سخ�س من ذوي الإعاقة 
امل�ستمرة  يف  الأ�سرة بواقع األفي دينار لكل �سخ�س 
مهما  بلغ  عدد الذين تنطبق  عليهم ال�سروط يجري 
ونفقات  والإعالة  ال�سخ�سية  اإ�سافتها  لاإعفاءات 
 العاج  والتعليم  والإيجار وفوائد قرو�س  الإ�سكان 

واملرابحة التي ت�سمنها القانون.
منحه  فقد  امل��ع��ي��ل،  غ��ري  املكلف   وبخ�سو�س 
بالإ�سافة  �سخ�سي،  كاإعفاء  دينار  اآلف   9 القانون 
اإىل األف دينار بدل نفقات متعلقة بالعاج والتعليم 

والإيجار وفوائد  قرو�س الإ�سكان  واملرابحة.
ال���دائ���رة ق��ام��ت ب��ت��ح��دي��ث من��اذج  اأن  ي��ذك��ر 
املالية  اخلا�سة  بال�سنة  الدخل  �سريبة  اإق��رارات 
وبرنامج  الإلكرتوين  موقعها  على    2021  وو�سعتها 
ف��ئ��ات  املكلفني  الإل��ك��رتون��ي��ة  جلميع  احل��ك��وم��ة 
تنموية(  ومناطق  واأف��راد  و�سركات  )م�ستخدمني 

من خال الرابط  الإلكرتوين  
 www.istd.gov.jo 

*عمان
اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د   
ووفقا  وحقيقية  ثابتة  بخطى  ت�سري  احلكومة  اأن 
الثاين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ج��ال��ة  وروؤى  لتوجيهات 
�سياق  يف  الثانية  ال��دول��ة  مئوية  اإىل  للدخول 
ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  على  يرتكز  حتديثي 
وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واإج�����راء الإ���س��اح��ات 
التحديات  وم��ع��اجل��ة  ال�����س��روري��ة  القت�سادية 

الرئي�سة، ويف مقدمتها الفقر والبطالة .
جاء حديث رئي�س الوزراء خال موؤمتر �سحفي 
عدد  بح�سور  ال���وزراء،  رئا�سة  يف  الأح��د،  عقده،  
اإجراءات  عن  خاله  اأعلن  وامل�سوؤولني  الوزراء  من 
اجلمركية  ال�ساحات  لتعزيز  جديدة  حكومية 
خلدمات  التحتية  البنية  تاأ�سي�س  اإط��اق  وب��دء 
اىل  ا�سافة  الت�سالت  قطاع  يف  اخلام�س  اجليل 
اأن  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د   . الت�سغيل  فر�س  تعزيز 
باكورة اآليات التحديث ال�سيا�سي يف املئوية الثانية 
للدولة متثلت بت�سكيل جالة امللك عبد اهلل الثاين 
للجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية، والتي 
من  عملها  نتائج  احلكومة  تقدم  اأن  جالته  �سمن 

م�ساريع قوانني اإىل جمل�س النواب كما هي.
كما اأكد اأن احلكومة التزمت بال�سمانة امللكية 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  قانوين  م�سروعي  باإر�سال 
والنتخاب والتعديات الد�ستورية املرتبطة حكمًا 
احلكومة  اأن  اإىل  لفتًا  النواب،  جمل�س  اإىل  بهما 
عر�سها  قبل  الد�ستورية  التعديات  بع�س  اأ�سافت 

على جمل�س النواب.
التعديات  اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
خال  ال��ن��واب  جمل�س  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  الد�ستورية 
م�سرية  ت�ستهدف حتقيق وثبة يف  املا�سي،  الأ�سبوع 
فرتات  عرب  و�سوًل  اململكة  يف  ال�سيا�سي  التحديث 
به  ت��وج��د  ب��رمل��ان  اإىل  م��راح��ل  ث��اث  م��ن  زمنية 
بعد  ن�سل  اأن  املتوقع  م��ن  "اإذ  حزبية،  اأغلبيات 
ثاث دورات انتخابية اإىل 65 مقعدًا من الأحزاب 
اإطار ممكن  النواب، وذلك يف  ال�سيا�سية يف جمل�س 
قانوين  م�سروعي  لن�سو�س  وفقًا  وال�سباب،  للمراأة 
�سيعر�سان  اللذين  والنتخاب  ال�سيا�سية  الأحزاب 
وبح�سب  الأعيان  جمل�س  ثم  النواب  جمل�س  على 

امل�سار الت�سريعي والد�ستوري". 
تابع �س2

*عمان
عقدها   التي  جل�سته  يف  ال��وزراء،  جمل�س  ر  قرَّ  
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  برئا�سة  الأح���د، 
من  املت�سِّ ابق  ال�سَّ بقراره  العمل  متديد  اخل�ساونة، 
منح اإعفاء بن�سبة 75% من الّر�سوم املفرو�سة لعام 
ة  املعدَّ والب�ستانيَّة  الزراعيَّة  لع  ال�سِّ على  2022م 
قبل  امل�ستحّق  املبلغ  ت�سديد  �سريطة  للت�سدير، 

نهاية دوام يوم 2022/12/٣1م.
من  راع��ي  ال��زِّ القطاع  لتمكني  ال��ق��رار  ويهدف 
التَّ�سغيل  فر�س  على  واحل��ف��اظ  عمله  ا�ستدامة 

لديه.
اجلملة  اأ���س��واق  نظام  مبوجب  ال��ق��رار  وي��اأت��ي 
رقم  الُكربى  ان  عمَّ لأمانة  الب�ستانيَّة  للمنتجات 

)169( ل�سنة 2016م.

*عمان
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  جالة  اأ���س��اد   
بدور القطاع التجاري يف تنمية القت�ساد 
ال��وط��ن��ي وت��وف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل، وال��ذي 
بخا�سة  الأخ��رى  القطاعات  مع  يتكامل 

القطاع ال�سناعي.
لقائه   خ���ال  امل���ل���ك،  ج��ال��ة  ول��ف��ت 
عن  ممثلني  احل�سينية  ق�سر  يف  الأح���د 
يف  املبذولة  اجلهود  اإىل  التجاري،  القطاع 
جمال الإ�ساح القت�سادي، لت�سهيل بيئة 
الت�سريعات  تطوير  خ��ال  من  الأع��م��ال، 
القطاع  بعمل  املرتبطة  والإج������راءات 
وزي��ادة  تنميته  يف  ي�ساهم  مبا  التجاري 

التناف�سية.
ال��ذي  اللقاء  خ��ال  جالته،  واأ���س��ار 
عبداهلل  بن  احل�سني  الأم��ري  �سمو  ح�سره 
قام  ال��ذي  ال��دور  اإىل  العهد،  ويل  الثاين، 

به القطاع يف تاأمني املخزون ال�سرتاتيجي 
من املواد الأ�سا�سية خال جائحة "كورونا" 
للحفاظ على الأمن الغذائي، موؤكدا اأن لدى 
الأردن فر�سًا لو�سعه على خارطة الإقليم 
عدد  مع  التن�سيق  خال  من  املجال  هذا  يف 

من الدول ال�سقيقة وال�سديقة.

الدكتور  الوزراء  رئي�س  قال  جهته،  من 
ال�����وزراء  جم��ل�����س  اإن  اخل�����س��اون��ة  ب�����س��ر 
اجلمركية  التعرفة  هيكلة  اإع���ادة  ق��رر 
ما  جمركية،  �سرائح   4 على  باخت�سارها 
التجاري  القطاع  على  اإيجابًا  �سينعك�س 
وي��خ��ف��ف ع��ل��ى امل���واط���ن وي��رف��ع ق��درت��ه 

ال�سرائية.

�سيتم  اأن����ه  اإىل  اخل�����س��اون��ة  ول��ف��ت 
باملئة   5 اإىل  اجلمركية  التعرفة  تخفي�س 
على اأغلب املواد امل�ستوردة، والتي لي�س لها 

نظري من ال�سناعات الأردنية.
املن�ساآت  م��ن  كبريا  ع��ددا  اأن  واأو���س��ح 
معامات  من  ي�ستفيد  اأ�سبح  القت�سادية 
اإجراءات الرتخي�س املوحد، والتي خف�ست 

املدة اإىل يوم واحد بدًل من 15 يومًا.
وزارة  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��ار 
نظام  على  تعمان  البيئة  ووزارة  العمل 
معنية  ج��ه��ات   9 ع��ل��ى  �سُيعمم  تفتي�س 
تعدد  وتقليل  العملية،  هذه  توحيد  بهدف 

املرجعيات والجتهاد ال�سخ�سي.
تابع �س2

المــلك يشيد بدور القطاع 
التجاري تنمية االقتصاد الوطني 

خالل لقاء جاللته ممثلين عن القطاع التجاري

رئيس الوزراء: القطاع التجاري قطاع حيوي يوظف نحو 500 ألف عامل وعاملة
ــون بـــقـــرار إعـــــادة هــيــكــلــة الــتــعــرفــة  ــب ــرح ــاع الــتــجــاري ي ــط ــق مــمــثــلــو ال
ـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع ــــن ال ــا عـــلـــى عـــــدد م ــه ــض ــي ــف ــخ الـــجـــمـــركـــيـــة وت
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*عمان
اأ���س��اد ج��ال��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ب���دور القطاع 
فر�س  وت��وف��ري  الوطني  القت�ساد  تنمية  يف  التجاري 
بخا�سة  الأخ��رى  القطاعات  مع  يتكامل  وال��ذي  العمل، 

القطاع ال�سناعي.
ق�سر  يف  الأح���د  لقائه   خ��ال  امل��ل��ك،  جالة  ولفت 
اجلهود  اإىل  ال��ت��ج��اري،  القطاع  ع��ن  ممثلني  احل�سينية 
بيئة  لت�سهيل  القت�سادي،  الإ�ساح  جمال  يف  املبذولة 
والإج���راءات  الت�سريعات  تطوير  خ��ال  من  الأع��م��ال، 
تنميته  يف  ي�ساهم  مبا  التجاري  القطاع  بعمل  املرتبطة 

وزيادة التناف�سية.
واأ�سار جالته، خال اللقاء الذي ح�سره �سمو الأمري 
الذي  الدور  اإىل  العهد،  ويل  الثاين،  عبداهلل  بن  احل�سني 
املواد  قام به القطاع يف تاأمني املخزون ال�سرتاتيجي من 
الأمن  على  للحفاظ  "كورونا"  جائحة  خال  الأ�سا�سية 
الغذائي، موؤكدا اأن لدى الأردن فر�سًا لو�سعه على خارطة 
من  ع��دد  مع  التن�سيق  خ��ال  من  املجال  ه��ذا  يف  الإقليم 

الدول ال�سقيقة وال�سديقة.
من جهته، قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة 
اجلمركية  التعرفة  هيكلة  اإعادة  قرر  ال��وزراء  جمل�س  اإن 
اإيجابًا  �سينعك�س  ما  جمركية،  �سرائح   4 على  باخت�سارها 
على القطاع التجاري ويخفف على املواطن ويرفع قدرته 

ال�سرائية.
التعرفة  تخفي�س  �سيتم  اأن��ه  اإىل  اخل�ساونة  ولفت 
اجلمركية اإىل 5 باملئة على اأغلب املواد امل�ستوردة، والتي 

لي�س لها نظري من ال�سناعات الأردنية.

القت�سادية  املن�ساآت  من  كبريا  ع��ددا  اأن  واأو�سح 
الرتخي�س  اإج����راءات  م��ع��ام��ات  م��ن  ي�ستفيد  اأ���س��ب��ح 
من  ب��دًل  واح��د  يوم  اإىل  امل��دة  خف�ست  والتي  املوحد، 

يومًا.  15
واأ�سار رئي�س الوزراء اإىل اأن وزارة العمل ووزارة البيئة 
معنية  جهات   9 على  �سُيعمم  تفتي�س  نظام  على  تعمان 
املرجعيات  تعدد  وتقليل  العملية،  ه��ذه  توحيد  بهدف 

والجتهاد ال�سخ�سي.

اإ�سهامات  قدم  اخلا�س  القطاع  اأن  اخل�ساونة  اأكد  كما 
حيوي  قطاع  التجاري  القطاع  اأن  مبينًا  مقدرة،  وطنية 
يوظف نحو 500 األف عامل وعاملة، ما ميثل نحو 40 باملئة 
ثلثي  ح��وايل  ي�سكل  وه��و  باململكة،  العاملني  اإجمايل  من 

العملية القت�سادية.
�سريك  اخلا�س  القطاع  اأن  على  ال��وزراء  رئي�س  و�سدد 
العمل  فر�س  وتوفري  القت�سادية  التنمية  يف  اأ�سا�سي 
مع  التعاون  احلكومة  مهمة  اأن  موؤكدًا  التناف�سية،  وتعزيز 

القطاع اخلا�س ومتكينه ورفع قدرته.
من جهتهم، اأ�ساد عدد من احل�سور بقرار اإعادة هيكلة 
ال�سلع  من  العديد  على  وتخفي�سها  اجلمركية  التعرفة 
والب�سائع وحتديد عدد ال�سرائح ب� 4 �سرائح بدًل من 11 
�سريحة، موؤكدين اأهمية العمل بروح الفريق الواحد بني 

احلكومة والقطاع اخلا�س.
التي  القت�سادية  الإ���س��اح��ات  اأن  اإىل  واأ����س���اروا 
على  اجلهات  وتوحيد  اجلمركية  التعرفة  خف�س  �سملت 
املعابر احلدودية حتت اإدارة اجلمارك، من �ساأنها ت�سهيل 
يرافقها  اأن  اأهمية  موؤكدين  املدد،  وتخفي�س  الإج��راءات 
لدى  الطماأنينة  من  اأكرب  نوع  لإ�سفاء  ت�سريعي  ا�ستقرار 

امل�ستثمرين.
وم�ساهم  م�سغل  اأكرب  يعّد  التجاري  القطاع  اأن  وبينوا 
يف الناجت املحلي الإجمايل، معتربين اأن قرارات احلكومة 

متهد الطريق اأمام الإ�ساح القت�سادي.
بال�سركات  خا�س  ت�سريع  تبني  اأهمية  واأو���س��ح��وا 
فاعلة،  �سركات  ت�سبح  حتى  لدعمها  وال�سغرية  النا�سئة 
كما  ال��ك��ربى،  ال�سركات  على  ينطبق  ما  عليها  لينطبق 

طالبوا بحماية ال�سركات العائلية.
امل��رك��زي  البنك  ب��ني  حقيقية  ���س��راك��ة  اإىل  ودع���وا 
تعليمات  بو�سع  احلكومة  وطالبوا  ال�سرافة،  و�سركات 
يف  التنزيات  مدد  وحتدد  الت�سويقية،  ال�سفحات  تنظم 

العام جلذب املت�سوقني. 
وح�سر اللقاء مدير مكتب جالة امللك، الدكتور جعفر 
ووزي��ر  الع�سع�س،  حممد  الدكتور  املالية  ووزي��ر  ح�سان، 

ال�سناعة والتجارة والتموين يو�سف ال�سمايل.

*عمان  
اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د   
ووفقا  وحقيقية  ثابتة  بخطى  ت�سري  احلكومة  اأن 
لتوجيهات وروؤى جالة امللك عبداهلل الثاين للدخول 
يرتكز  حتديثي  �سياق  يف  الثانية  الدولة  مئوية  اإىل 
القطاع  وتطوير  ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  على 
ال�سرورية  القت�سادية  الإ�ساحات  واإج��راء  العام 
الفقر  مقدمتها  ويف  الرئي�سة،  التحديات  ومعاجلة 

والبطالة .
�سحفي  موؤمتر  خال  الوزراء  رئي�س  حديث  جاء 
عدد  بح�سور  ال����وزراء،  رئا�سة  يف  الأح���د،  ع��ق��ده، 
اإج��راءات  عن  خاله  اأعلن  وامل�سوؤولني  ال��وزراء  من 
اجلمركية  ال�ساحات  لتعزيز  جديدة  حكومية 
وبدء اإطاق تاأ�سي�س البنية التحتية خلدمات اجليل 
تعزيز  اىل  ا�سافة  الت�����س��الت  قطاع  يف  اخلام�س 
باكورة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأك��د   . الت�سغيل  فر�س 
للدولة  الثانية  املئوية  يف  ال�سيا�سي  التحديث  اآليات 
للجنة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جالة  بت�سكيل  متثلت 
�سمن  والتي  ال�سيا�سية،  املنظومة  لتحديث  امللكية 
م�ساريع  من  عملها  نتائج  احلكومة  تقدم  اأن  جالته 

قوانني اإىل جمل�س النواب كما هي.
امللكية  بال�سمانة  التزمت  احلكومة  اأن  اأكد  كما 
ال�سيا�سية  الأح����زاب  ق��ان��وين  م�سروعي  ب��اإر���س��ال 
حكمًا  املرتبطة  الد�ستورية  والتعديات  والنتخاب 
احلكومة  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال��ن��واب،  جمل�س  اإىل  بهما 
عر�سها  قبل  الد�ستورية  التعديات  بع�س  اأ�سافت 

على جمل�س النواب.
ال��ت��ع��دي��ات  اأن  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  واأ����س���ار 
خ��ال  ال��ن��واب  جمل�س  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  ال��د���س��ت��وري��ة 
م�سرية  يف  وثبة  حتقيق  ت�ستهدف  املا�سي،  الأ�سبوع 
فرتات  عرب  و�سوًل  اململكة  يف  ال�سيا�سي  التحديث 
زمنية من ثاث مراحل اإىل برملان توجد به اأغلبيات 
دورات  ثاث  بعد  ن�سل  اأن  املتوقع  من  "اإذ  حزبية، 
ال�سيا�سية  الأح���زاب  من  مقعدًا   65 اإىل  انتخابية 
للمراأة  ممكن  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال��ن��واب،  جمل�س  يف 
الأحزاب  قانوين  م�سروعي  لن�سو�س  وفقًا  وال�سباب، 
جمل�س  على  �سيعر�سان  اللذين  والنتخاب  ال�سيا�سية 
الت�سريعي  امل�سار  الأعيان وبح�سب  النواب ثم جمل�س 

والد�ستوري".
وبني اأن التعديات الد�ستورية التي اأقرت اأخريًا 
مبا  عامًا،   25 اإىل  لانتخابات  الرت�سح  �سن  خف�ست 
الإمي��ان  وي��وؤك��د  الأردن��ي��ة،  الدميوغرافية  يعك�س 
ويهدف  ال��ربمل��اين،  للعمل  ليت�سدى  ال�سباب  بجيل 
اأي�سًا للو�سول اإىل احلكومات احلزبية، " مبا ميّكن من 
بت�سكيل  للربملان  املمثلة  احلزبية  الأغلبية  تكليف 
حقوق  على  حتافظ  عامة  منظومة  و�سمن  حكومات 
لتنه�س  املجتمعات  يف  والتوازن  ال�سيا�سية  الأغلبية 

التجربة احلزبية وت�ستقر".
التحديث  منظومة  اأن  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  ونوه 
ال�����س��ي��ا���س��ي واك��ب��ت��ه��ا ال��ك��ث��ري م���ن الإ����س���اح���ات 
ول�سيما  الإداري�����ة،  والإ���س��اح��ات  الق��ت�����س��ادي��ة، 
�سرورية  راف��ع��ة  ُي�سكل  ال��ع��ام  القطاع  حتديث  اأن 
والإ�ساحات  ال�سيا�سية  احلياة  لتحديث  واأ�سا�سية 
الإداري  اجلهاز  يكون  اأن  ملقت�سيات  القت�سادية، 
واحل��ك��وم��ي ق����ادرًا ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع ال��ت��ح��دي��ات 
ممكنة  ت�سريعية  بيئة  لدينا  يكون  واأن  وامل�سكات، 

ترتكز على عنا�سر الكفاءة.
حتديث  جلنة  اأخ���ريًا  �سكلت  احلكومة  وت��اب��ع: 
القطاع العام وهي جتتمع با�ستمرار يف رئا�سة الوزراء 
اخلرباء  من  وعدد  الوزراء  من  جمموعة  من  ومكونة 
الت�سريعات  مراجعة  ت�ستهدف  اإذ  املوؤ�س�سي،  بالعمل 

ال�سرورية التي مُتكن وحتدث القطاع العام.
كما تهدف اللجنة، وفق اخل�ساونة، اإىل مراجعة 
ي�سهل  ب�سكل  واإعادة هند�ستها  الإجراءات احلكومية 
اخلا�س  القطاع  مع  العام  القطاع  موؤ�س�سات  تفاعل 
التنمية،  عملية  يف  ي�سهم  وطنيًا  قطاعًا  يعد  الذي 
ت�سمح  �سحية  اأر�سية  ُي�سكل  مبا  الأعمال،  بيئة  ومع 

ال�ستثمار. بت�سجيع 
ا�ستباك  وب���دون  "اإننا  الإط���ار:  ه��ذا  يف  وق��ال 
معاجلات  اإىل  ن�سل  لن  اخلا�س  القطاع  مع  حقيقي 
حقيقية لتحديات مف�سلية نواجهها اأكرث من اأي وقت 
اأن ن�سبة  �سابق كمتازمتي البطالة والفقر، خ�سو�سًا 

البطالة اليوم يف الأردن بلغت 2ر2٣ باملئة".
البطالة  حت��دي  اأن  على  ال���وزراء  رئي�س  و�سدد 
�سراكة  خ��ال  م��ن  اإل  ي��ك��ون  ل��ن  ل��ه  وال���س��ت��ج��اب��ة 
حقيقية مع القطاع اخلا�س ومتكينه من خال اإجراء 
الكثري  اأن  خ�سو�سًا  املطلوبة،  الإداري��ة  الإ�ساحات 
القطاع  ه��ذا  تقيد  البريوقراطية  الإ�ساحات  من 

وت�سكل عامًا طاردًا لا�ستثمار.
حتديث  جلنة  م��ن  امل��ط��ل��وب  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كما 
طريق  خ��ارط��ة  وت��ق��دم  تنجز  اأن  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع 
اأ�سهر، لتتكامل  اأ�سا�سية لاإ�ساح الإداري خال �ستة 
املمكنات  وم��ع  ال�سيا�سية،  املنظومة  حت��دي��ث  م��ع 
احلكومة  عمل  اأول��وي��ات  وب��رن��ام��ج  الق��ت�����س��ادي��ة، 
ملراجعات  تخ�سع  واأن   ،  2021-202٣ القت�سادي 

لعملها. دورية 

"على  ال�سدد:  هذا  يف  اخل�ساونة  الدكتور  وقال 
الإج����راءات  م��ن  ع��دد  ب��ات��خ��اذ  تو�سي  اأن  اللجنة 
طريق  خارطة  متثل  التي  ال�ستة  الأ�سهر  م�سي  قبل 
اأن  �ساأنها  وم��ن  العام  القطاع  لإ���س��اح  امل��دى  بعيدة 
تف�سي بال�سرورة اإىل دمج العديد من الهيئات، ورمبا 
مدرو�سة،  اأ�س�س  على  لكن  الوزارات،  من  عدد  تقلي�س 
ت�سل  املوؤ�س�سية عندما  الكيانات  ت�ستطيع هذه  بحيث 
اإىل مرحلة الدمج، اأن تلبي اخلدمة املطلوبة، ويكون 
لديها قيادات قادرة على النهو�س بها ب�سكل ير�سق يف 

اجلهاز احلكومي".
ال�سلطة  بني  العاقة  اأن  الوزراء  رئي�س  اأكد  كما 
تعاون  عاقة  هي  الت�سريعية  وال�سلطة  التنفيذية 
ينعك�س  ومب��ا  ال�سلطات،  ب��ني  الف�سل  اإط��ار  يف  م��رن 

اإيجابًا على تقدمي اخلدمات اإىل املواطنني.
و�سائل  بدور  اعتزازه  عن  الوزراء  رئي�س  واأعرب 
تهم  التي  الق�سايا  على  ال�سوء  ت�سليط  يف  الإع��ام 
الها�سمية  القيادة  ت�سعى  والتي  الأردين،  املواطن 
املواطنني  ق��درات  تعزيز  اإىل  و�سوُل  حتقيقها  اإىل 
والجتماعية  الق��ت�����س��ادي��ة  اأو���س��اع��ه��م  وحت�سني 

واأحداث ثورة يف م�سارات احلياة الأردنية.
"ندخل املئوية الثانية من  وقال يف هذا ال�سدد: 
يف  واأهلها  مكوناتها  وبكل  بها  نعتز  التي  الدولة  عمر 
خمتلف املدن والبوادي والقرى واملخيمات، �سمن هذا 
الن�سيج الوطني اجلميل الذي قدمنا من خاله وعرب 
الرهانات  رغم  املنجزات  من  الكثري  الأوىل  املئوية 
امل��ت��ع��ددة ب��اأن ه��ذه ال��دول��ة ل��ن ت���دوم، لكنها دام��ت 

ودخلت مئويتها الثانية با�ستقرار وثبات ور�سوخ".
الدولة  م�سرية  اإن  اخل�ساونة:  الدكتور  واأ�ساف 
العوائق  م��ن  الكثري  �سابها  الأوىل  مئويتها  خ��ال 
بحكمة  عليها  نتغلب  اأن  ا�ستطعنا  التي  والتحديات 
الوطنية  وب��ال��روح  ال�سلبة  �سعبنا  واإرادة  قيادتنا 
املختلفة  قطاعاتنا  وباإبداعات  ملواطنينا  العالية 
حمل  وه��و  اأح��ّي��ه  ال��ذي  الإع���ام  قطاع  �سمنها  وم��ن 
ترحاب من قبل احلكومة بالتوا�سل والتفاعل البناء 
معه؛ لأنه ي�سكل �سلطة رقابية ومو�سوعية ت�ستطيع 
الحتياجات  من  والكثري  اخللل  اأوجه  على  توؤ�سر  اأن 
واأعلن  احلكومي.  العمل  عليها  يوؤ�سر  ل  رمب��ا  التي 
اليوم  ق��رارا  اتخذ  ال���وزراء  جمل�س  اأن  اخل�ساونة 
اإىل  تهدف  والتي  اجلمركية  التعرفة  هيكلة  باإعادة 
كلف  وتخفي�س  الوطني،  القت�ساد  تناف�سية  تعزيز 
ال�ستثمار  بيئة  بتح�سني  وترتبط  والأعمال  الإنتاج 
ال�سرائية  ال��ق��وة  وحت�����س��ني  الأع���م���ال،  ومم��ار���س��ة 

اأي�سا. للمواطنني 
ب�سكل  �سينعك�س  الإج���راء  ه��ذا  اأن  اإىل  ولفت 
ل�سلع  نهائيني  كم�ستهلكني  املواطنني  على  اإيجابي 
من  العديد  على  اجلمارك  �ستخف�س  اإذ  م�ستوردة، 
وا�سحة  اجلمركية  الر�سوم  قيمة  و�ستكون  ال�سلع، 

على جميع ال�سلع امل�ستوردة.
اجلمركي  ال�ساح  هذا  ومبوجب  اأنه  اإىل  واأ�سار 
اجلمركي،  ال��ر���س��م  ف��ئ��ات  ع��دد  تخفي�س  �سيجري 
فئات  اأن  اإىل  فئة، لفتا   11 فئات بدل من   4 لت�سبح 
ن�سبتها  كانت  ال�سابقة   11 ال���  اجلمركية  الر�سوم 
الر�سم  ف��ئ��ات  اأّم���ا  باملئة؛   40 و  �سفر  ب��ني  ت���رتاوح 
اجلمركي ال� 4 اجلديدة ف�سترتاوح بني 0 و 25 باملئة 

فقط.
واأكد رئي�س الوزراء اأن كل �سلعة لي�س لها نظري يف 
عليها  اجلمركية  الر�سوم  �ستخف�س  املحلية  ال�سناعة 
املرتبطة  امل�ستوردات  با�ستثناء  باملئة،   5 لت�سبح 
وقطاعات  غ��ذائ��ي��ة  م���واد  م��ن  املحلية  بال�سناعة 

هند�سية واإن�سائية واأثاث، والتي تتمتع باحلماية.
ولفت اإىل اأنه �سيكون لاإجراء اأثر اإيجابي اأي�سا 
الر�سم  فئات  عدد  �سيكون  اإذ  والتجار،  املوردين  على 
عليهم  ل  ي�سهِّ مبا  واأو���س��ح،  اأق��ل  ون�سبتها  اجلمركي 
الكلف  بتخفي�س  وينعك�س  واأعمالهم  ن�ساطاتهم 

والوقت واجلهد.
تعزيز  يف  �سي�ساهم  الإجراء  اأن  اخل�ساونة  واكد 
بركود  عامليا  تاأثرت  اأن  بعد  حمليًا،  ال�سرائية  القوة 
اأجور  وارتفاع  الأ�سعار  يف  وت�سخم  واأزمات  اقت�سادي 
التجاري  القطاع  تن�سيط  خال  من  وذل��ك  ال�سحن، 
املواطنني  احتياجات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��وف��ري  املحلي 

اأف�سل. باأ�سعار 
اجلمركي  الر�سم  فئات  عدد  تقلي�س  اأن  اأكد  كما 
واجلمركي  ال�سريبي  التهرب  من  يحد  وو�سوحها 

ويرفع كفاءة الرقابة على الواردات.
اجلمركي  ال���س��اح  اأن  اإىل  اخل�ساونة  وا���س��ار 
وا�سعة وم�ستمرة لإ�ساح  ياأتي �سمن جهود حكومية 
جمركي �سامل حيث يرتكز هذا الإ�ساح على ت�سهيل 
والنهو�س  وتو�سيحها،  اجلمركية  املرافق  اإج��راءات 

القائم عليها. الب�سري  بالعن�سر 
اإىل  ت��ه��دف  جمتمعة  اجل��ه��ود  ه���ذه  اأن  واأك����د 
وامل�ستهلكني،  املواطنني  على  النهائية  الكلف  تخفيف 
والعاملني  للموردين  وتو�سيحها  الإجراءات  وت�سهيل 
وحت�سني  واجلمرك،  والتخلي�س  ال�سحن  جمالت  يف 
بقيا�س  املعنية  الدولية  املوؤ�سرات  على  الأردن  اأداء 
من  الأردن  مي��ك��ن  مب��ا  الأع���م���ال،  و���س��رع��ة  �سهولة 
اإ�سافية. اقت�سادية  ا�ستثمارات ون�ساطات  ا�ستقطاب 

ال��ت��ي مت  الإج�����راءات  اأب���رز  م��ن  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
اجلمركي  لاإ�ساح  الأو�سع  الروؤية  �سمن  اعتمادها 
الرقابية  اجلهات  خمتلف  مرجعية  تنظيم  اإع��ادة 
املرجعية  املرافق اجلمركية بحيث ت�سبح  العاملة يف 
املعامات  اإجن���از  ي�سرع  مب��ا  اجل��م��ارك،  دائ���رة  ه��ي 
واتخاذ القرارات وان�سيابية الإجراءات ومبا يح�سن 

بيئة العمل وال�ستثمار يف اململكة.
الإج���راءات  بع�س  هند�سة  اإع���ادة  ت�سمل  كما 
بحيث  ال�سحنات،  ومعاينة  وت��دق��ي��ق  اجلمركية 
)اأخ�سر،  م�سارات   ٣ �سمن  لونيا  ال�سحنات  ت�سنف 
تخفي�س  الت�سنيف  هذا  �ساأن  ومن  واأحمر(  اأ�سفر، 

املدد، والإجراءات، وبالتايل الكلف.
امل�سبق  التخلي�س  �سيتيح  النظام  هذا  اأن  واأك��د 
عملية  يف  م��ازال��ت  وه��ي  امل�����س��ت��وردة،  الب�سائع  على 
البحري، وبالتايل تخفي�س زمن الإفراج عن  ال�سحن 
تخفي�س  يف  ي�ساهم  مبا  اأي��ام،   ٣ اإىل   9 من  الب�سائع 

الكلف، وبالتايل الأ�سعار.
الإ���س��اح  ه��ذا  اأن  اإىل  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 
اجلمركي �سيتزامن مع بدء تنفيذ التعرفة اجلديدة 
من  الأول  يف  بتنفيذها  العمل  �سيبداأ  التي  للكهرباء، 
العظمى  الغالبية  مت�س  لن  اأنها  موؤكدا  املقبل،  ني�سان 

من الأردنيني على فواتريهم ال�سهرية.
القطاع  يف  الأردنيني  امل�سرتكني  غالبية  اإن  وقال 
لن  امل�سرتكني  من  باملائة   90 عن  يزيد  ما  اأو  املنزيل 
قد  بل  ال�سهرية،  فواتريهم  على  تغيري  اأي  يلم�سوا 

ي�سهد البع�س انخفا�سًا على هذه الفواتري.
الكهربائية  ال��ت��ع��رف��ة  وب��ح�����س��ب  اأن���ه  واأع���ل���ن 
عدد  على  الطاقة  كلفة  تخفي�س  �سيتم  اجلديدة، 
القطاع  القطاعات القت�سادية احليوية مبا فيها  من 
وال�سناعي  والتجاري  والزراعي  وال�سياحي  ال�سحي 
عجلة  حتريك  وبالتايل  التناف�سية،  قدرتها  لرفع 

النمو القت�سادي وخلق مزيد من فر�س العمل.
املقبلني  ال��ي��وم��ني  خ��ال  �سيتم  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
اإطاق  خال  من  ومي�سرة  وا�سحة  اآلية  عن  الإعان 
من  للم�ستحقني  ال��دع��م  ط��ل��ب��ات  ل��ت��ق��دمي  من�سة 
احلكومة  توؤكد  والذي  املنزيل،  القطاع  يف  امل�سرتكني 

التزامها الكامل باأن يكون هذا الدعم م�ستمرا.
وخال  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  اأعلن  كما 
خلدمات  التحتية  البنية  بتاأ�سي�س  البدء  ب�سدد  اأيام 

.)G5( اجليل اخلام�س يف قطاع الت�سالت
احلكومة  من  وحر�سا  اأن��ه،  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 
خدمات  نحو  ال�سريع  العاملي  التحول  مواكبة  على 
�سركات  ميكن  ق��رارا  اتخذت  فقد  اخلام�س،  اجليل 
املتنقلة  الت�سالت  م�سغلي  من  الأردنية  الت�سالت 
لات�سالت  اخل��ام�����س  اجل��ي��ل  �سبكة  ببناء  ال��ب��دء 
تخ�سي�س  خال  من  وذلك  خدماتها،  وتوفري  املتنقلة 

النطاق الرتددي الازم لذلك.
واأكد رئي�س الوزراء اأنه مت اتباع اأف�سل املمار�سات 
لت�سميم  املنطقة  م�ستوى  على  والتجارب  الدولية 
مل�سغلي  الأردين يف ترخي�س اجليل اخلام�س  النموذج 

املتنقل. الهاتف 
اجليل  وخدمات  الت�سالت  قطاع  اأن  اإىل  ولفت 
ب�سكل  ويرتبط  عام  اقت�سادي  ورافع  ممّكن  اخلام�س 
ال�ستثمارات  وج��ذب  التناف�سية  تعزيز  يف  اأ�سا�سي 
اإيجابي  اأن هذا التطور التقني �سينعك�س ب�سكل  مثلما 
ون�ساط  والنقل،  وال�سحة،  التعليم،  خدمات  على 
والطاقة،  والبنوك  والزراعة  والتجارة  ال�سناعة 

وو�سائل الإعام والتثقيف والرتفيه.
التعايف  على  اأي�سًا  اإيجابي  اأث��ر  له  �سيكون  كما 
والبتكار،  الريادة  وت�سجيع  عام،  ب�سكل  القت�سادي 
جمال  يف  اخل���ربات  وب��ن��اء  الت�سغيل  فر�س  وزي���ادة 

التحتية. الت�سال والبنى 
وا�ستعر�س رئي�س الوزراء �سيا�سات الت�سغيل التي 
م�سوؤوليتها،  بتحمل  ت�سرفها  منذ  احلكومة  تنفذها 
برنامج  لتنفيذ  ر���س��دت  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  لف��ت��ا 
موازنة  يف  دينار  مليون   80 مبلغ  الوطني  الت�سغيل 
عمل  فر�س  خللق  اخلا�س  القطاع  لتحفيز   ،2022

الأردنيني. لت�سغيل 
الو�سول  اإىل  الوطني  الت�سغيل  برنامج  ويهدف 
خال  من  ع��ام،  خال  اأردين  �ساب  األ��ف   60 لت�سغيل 
دعم اأجور ملدة 6 اأ�سهر بقيمة 150 دينارا �سهريا من 
خال عقود الت�سغيل ال�سنوية مع القطاع اخلا�س يف 

كافة املحافظات ولكافة القطاعات.
�سيقوم  والت�سغيل  التنمية  �سندوق  اأن  اإىل  ولفت 
ومتويل  لإن�ساء  دينار  مليون   24 مبلغ  بتخ�سي�س 
خالها  م��ن  م�ستهدفا  ومتو�سطة،  �سغرية  م�ساريع 
فر�سة   2000 بتوفري  �ست�سهم  م�سروع   1600 متويل 
الأن�سطة  لدعم  دينار  مايني   7 منها  خم�س�س  عمل 

ال�سياحية املت�سررة من جائحة كورونا.
كورونا،  جائحة  ح��ول  ال���وزراء  رئي�س  وحت��دث 
ق��درات  تطوير  على  عملت  احلكومة  اأن  اإىل  لفتا 
خال  من  كورونا  حتديات  ملواجهة  ال�سحي  القطاع 
من  باملئة   ٣00 بواقع  ال�سحية  القدرات  م�ساعفة 
يف  ج��دي��دة  ميدانية  م�ست�سفيات   4 اإن�����س��اء  خ��ال 
اإ�سافة اإىل امل�ست�سفيات  عمان واإربد ومعان والعقبة، 
وفر  مم��ا  امل�سلحة  ال��ق��وات  وفرتها  التي  امليدانية 

وقرابة  ك��ورون��ا،  ملر�سى  ع��زل  �سرير   4500 قرابة 
تنف�س  جهاز   96٣ و  حثيثة،  عناية  �سرير   1000

ا�سطناعي.
بتعيني  ال�سحية  ال��ك��وادر  بتعزيز  ق��ام��ت  كما 
حوايل 2500 طبيب وممر�س وفني خمترب والتعاقد 
و�سل  حيث  م��ط��ع��وم،  ج��رع��ة  مليون   17.5 ل��ت��اأم��ني 
 9 من  اأكرث  املعطاة  املطاعيم  جرعات  عدد  اإجمايل 
من  اأكرث  باجلرعتني  املطعمني  وعدد  جرعة  مايني 

4 مايني �سخ�س.
ولفت اإىل اأن الن�سبة الأكرب من حالت الإدخال 
غري  م��ن  ك��ان��ت  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  ب�سبب  وال��وف��ي��ات 
املطاعيم  باأخذ  ال�ستمرار  اأهمية  موؤكدا  املطعمني، 
الأ�سا�سية  احلياة  اإدام���ة  ل�سمان  عليها  والإق��ب��ال 
الوجاهي  التعليم  وا�ستمرارية  القت�سادي  والتعايف 

يف اجلامعات واملدار�س.
مركز  لدينا  ك��ان  اجلائحة  ب��داأت  عندما  وق��ال 
مراكز  لدينا  والآن  عمان،  يف  واح��د  مركزي  فح�س 
PCR، يف جميع حمافظات اململكة، لفتا اإىل  فح�س 
اأنه مت التعاقد ل�سراء وتوفري اأدوية كورونا اجلديدة 
وا�سرتازنكا، بقيمة حواىل  فايزر ومريك  �سركات  من 
4 مايني دينار لعاج احلالت ذات الختطار العايل، 
ومعاجلة  بفح�س،  م�ستمرون  الأردن  يف  اأننا  موؤكدا 

وتطعيم الأردنيني واملقيمني جمانا.
املركز  اإن�ساء  مت  اأن��ه  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  واأ�سار 
الأ�س�س  وو�سع  ال�سارية  والأمرا�س  لاأوبئة  الوطني 
التي  املهمة  باأداء  له  ي�سمح  مبا  الازمة  واملختربات 

اأن�سيء من اأجلها.
ال�سمان  م��ع  بالتعاون  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 
عام  يف  "ا�ستدامة"  برنامج  اأوج���دت  الجتماعي 
يف  يعملون  عامل  األ��ف  نحو120  منه  ا�ستفاد   2021
6446 من�ساأة يف القطاع اخلا�س وحافظ على وظائف 

نحو 110 اآلف منهم.
امل�سروفة  املبالغ  حجم  اإجمايل  اأن  اإىل  واأ�سار 
على الربنامج خال العام املا�سي بلغ نحو 192 مليون 
100 مليون دينار منها من احلكومة،  دينار مت متويل 
و64 مليونا من ال�سمان الجتماعي و 28 مليونا دعم 

من جهات دولية.
اأطلقته  الذي  "حماية"  برنامج  من  ا�ستفاد  كما 
اأ�سحاب  لتمكني  الجتماعي  لل�سمان  العامة  املوؤ�س�سة 
والنقل  ال�سياحة  قطاعي  يف  ت�سررًا  الأكرث  املن�ساآت 
من�ساأة   225 ا�ستدامة  برنامج  يف  م�ساهمتهم  لتمويل 

يعمل بها نحو 14 األف عامل.
"متكني  برنامج  م��ن  امل�ستفيدين  ع��دد  بلغ  كما 
برنامج  وه��و  ع��ام��ل،  األ��ف   ٣50 نحو   "2 اقت�سادي 
على  �سلف  ملنح  الجتماعي  ال�سمان  موؤ�س�سة  اأطلقته 

ح�ساب تعوي�س الدفعة الواحدة.
وزارة  خال  ومن  احلكومة  اإن  اخل�ساونة  وقال 
دينار  مليون   480 خ�س�ست  الجتماعية  التنمية 
املياومة،  عمال  دع��م  ول�سيما  املختلفة،  للربامج 

ا�ستفاد منها حوايل 250 األف اأ�سرة.
نفذ  الأردين  امل��رك��زي  البنك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
من  التخفيف  يف  للم�ساعدة  الإج���راءات  من  حزمة 
وبلغت  القت�سادية.  وانعكا�ساتها  اجلائحة  اآث��ار 
يعادل  ما  دينار،  مليار   2.7 الإج���راءات  هذه  قيمة 
الن�ساط  دع��م  بهدف  املحلي،  الناجت  من  باملئة   8.6
القت�سادي عرب م�ساعدة ال�سركات مبا فيها ال�سغرية 
بدفع  وال�ستمرار  ن�ساطها  ا�ستدامة  يف  واملتو�سطة 
البنك  برامج  من  ا�ستفاد  وقد  لديها،  العاملني  اأجور 
بدوره  �ساهم  والذي  وم�سروع،  �سركة   6000 املركزي 

بحماية 140 األف فر�سة عمل.
الإج��راءات  من  بجملة  قمنا  اخل�ساونة:  وقال 
جائحة  من  ت�سررا  الأك��رث  ال�سياحة  قطاع  لدعم 
الزوار  عدد  و�سل  حيث  تعافيا،  ي�سهد  والذي  كورونا 
كان  حني  )يف   ، زائر  مليون  ٣5ر2  اإىل   2021 عام  يف 

العدد امل�ستهدف 9ر1 مليون زائر(.
حتى  ال�سياحة  لقطاع  الإجمايل  الدخل  وو�سل 
مليار  7ر1  اإىل   2021 عام  من  الثاين  ت�سرين  نهاية 
دينار، يف حني كان الدخل امل�ستهدف 5ر1 مليار دينار، 
ونتوقع اأن ي�سل اإجمايل الدخل اإىل 9ر1 مليار دينار 

مع و�سول اأرقام الربع الأخري من العام املا�سي.
ك��م��ا ب��ل��غ ع���دد امل��ط��اع��م اجل��دي��دة ال��ت��ي ج��رى 
عدد  وبلغ  مطاعم   106 املا�سي  العام  يف  ترخي�سها 
من�ساآت الإيواء )فنادق، خميمان نزل، �سقق فندقية( 
 .2021 عام  يف  ترخي�سها  جرى  جديدة  من�ساأة   15
رئي�س  اأك��د  ال�سرتاتيجية،  ال�سلع  خم��زون  وح��ول 
ال�سلع ال�سرتاتيجية،  الأردن من  اأن خمزون  الوزراء 
 16 لقرابة  الأردن  ا�ستهاك  وتكفي  اآمنة  ملدد  تكفي 

�سهرًا ملادة القمح، وقرابة 12 �سهرًا ملادة ال�سعري.
ال�سلع  اأ���س��ع��ار  تتابع  احل��ك��وم��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تفعيل  �سيجري  ارتفاع  ر�سد  حال  ويف  حثيث،  ب�سكل 
الأدوات:  هذه  ومن  الأ�سعار  ل�سبط  املتاحة  الأدوات 
املوؤ�س�سات  ن�ساط  وتوجيه  �سعرية،  �سقوف  و�سع 
ل�سمان  والطلب  العر�س  يف  للتاأثري  ال�ستهاكية 
حماية  الأ�سا�سية،  لل�سلع  خا�سة  الأ�سعار،  ا�ستقرار 

املواطنني والأ�سر الأردنية.
وب�سان موازنة 2022 ، لفت رئي�س الوزراء اإىل اأن 

املتاحة  املالية  املوارد  و�سيق  �سعوبتها  وعلى  املوازنة 
ب�سكل  الراأ�سمالية  امل�ساريع  خم�س�سات  زيادة  تبنت 
ملحوظ، بلغ 6ر4٣ باملئة مقارنة بعام 2021 )لت�سل 
 1080 مقابل   2022 عام  يف  دينار  مليون   1551 اإىل 

مليون دينار يف عام 2021(.
العام  الدين  فوائد  خدمة  كلف  تراجعت  كما 
بعام  مقارنة  دينار  مليون   24 بنحو   2022 ع��ام  يف 
2021 وهو موؤ�سر جيد يتحقق لأول مرة منذ �سنوات 
على  اأكرث  يعتمد  الأردن  اأن  على  يدل  وهذا  عديدة، 
احلكومية  الل��ت��زام��ات  تغطية  يف  املحلية  امل���وارد 
من  العام  الدين  اإدارة  ا�سرتاتيجية  تغيري  وج��رى 

خال توفري بدائل متويلية بكلف اأقل.
وقال اإنه يتوقع اأن توؤدي ال�ساحات ال�سريبية 
الدين  خف�س  اإىل  العام  الدين  واإدارة  واجلمركية 
العام اإىل 9ر90 باملئة من الناجت املحلي الجمايل يف 
عام 2022 مقابل 6ر91 باملئة يف عام 2021 ولت�سل 
اإىل نحو 4ر84 باملئة من اإجمايل الناجت بحلول نهاية 

عام 2024.
�سلبي  من  الأردن  ت�سنيف  رف��ع  ج��رى  اأن��ه  واأك��د 
للت�سنيف  "فيت�س"  وكالة  لدى  م�ستقر  اإىل  النظرة 
الت�سنيف  ا���س��ت��ق��رار  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ  الئ��ت��م��اين، 
اند  و"�ستاندرد  "موديز"  وكالتي  ل��دى  الئتماين 
ح�سافة  على  اأ�سا�سي  موؤ�سر  هذا  اأن  اإىل  لفتا  بورز"، 

القت�ساد وعامل جذب لا�ستثمار.
ارتفعت  املحلية  الي��رادات  ن�سبة  اأن  اإىل  ولفت 
التهرب  موؤ�سر على جناح حماربة  املا�سي وهذا  العام 
انخف�ست  حني  يف  واجلمركي  ال�سريبي  والتجنب 
ال�ستجابة  خل��ط��ة  ال��دول��ي��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة  ن�سبة 
باملئة  8ر22  ح��دود  اىل  ال�سورية  لاأزمة  الأردنية 
ف��ق��ط م��ن جم��م��ل اح��ت��ي��اج��ات اخل��ط��ة ل��ع��ام 2021 

وقيمتها 4ر2 مليار دولر اأمريكي.
البطالة  وحتدي  م�سكلة  اأن  الوزراء  رئي�س  واأكد 
اأن  ن�ستطيع  لن  مركزي  حتد  الفقر  له  وامل�ساحب 
للقطاع اخلا�س،  فيه دون متكني حقيقي  نحدث فرقا 
من  العمل  ل�سوق  اجلدد  الداخلني  عدد  اأن  اإىل  لفتا 
وغري  املاهرة  والعمالة  والكليات  اجلامعات  خريجي 
عدد  بلغ  حني  يف  األفا،   120 بحوايل  يقدر  املاهرة 
املا�سي  العام  احلكومي  اجلهاز  يف  ال�ساغرة  الوظائف 
يف  منها  الأك���رب  الن�سبة  وظ��ي��ف��ة،  اآلف   7 ح���وايل 

القطاع ال�سحي تاها التعليم.
الت�سغيل  على  اخلا�س  القطاع  ق��درة  اإىل  ولفت 
 2018 لعام  امل�ستحدثة  العمل  فر�س  م�سح  وح�سب 
م�سريا  �سنويا،  فر�سة  األف   2٣ حوايل  كورونا(  )قبل 
الثالث  الربع  لاأردنيني خال  البطالة  اأن معدل  اىل 

من العام 2021 بلغ 2ر2٣ باملئة.
واأعلن رئي�س الوزراء ان احلكومة �ستقدم م�سروع 
قانون اطاري لا�ستثمار ملجل�س النواب قبل الأول من 
الت�سريعي  الط��ار  توحيد  على  يعمل  املقبل  ني�سان 
التوقع  على  القدرة  اأن  موؤكدا  ال�ستثمارية،  للعملية 
للم�ستثمر  اأ�سا�سي  اأمر  الت�سريعي  بالثبات  يتعلق  فيما 
وت�سهيل  اجل��اذب��ة  ال�ستثمارية  البيئة  هي  مثلما 

بال�ستثمار. املتعلقة  الإجراءات 
اأولويات عمل احلكومة التي  اأن خطة  ولفت اإىل 
القطاع اخلا�س  �سابقا ت�ستهدف متكني  جرى اطاقها 
العمل  فر�س  توفري  على  وقدرته  تناف�سيته  وتعزيز 
اخلارج  يف  اخلا�س  القطاع  اأمام  جديدة  اأ�سواق  وفتح 

ال�سناعي. القطاع  وخ�سو�سا 
حتديث  �سيجري  اأنه  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  واأ�سار 
على  الب�سرية  ل��ل��م��وارد  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
التي  الكفاءة  التقني واملهني والتعليمي ورفع  اجلانب 

تنا�سب احتياجات ال�سوق حمليا وخارجيا.
تفخر  كثرية  اإجنازات  حققت  احلكومة  اأن  واأكد 
بها �سيما يف املجال ال�سحي واملحافظة على الوظائف 
ال�سيا�سات  جم��ال  ويف  اأردين،  األ��ف   150 من  لأك��رث 

النقدية رغم العقبات التي اعرت�ست م�سريتها.
لديها  احلكومة  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
عام  حتى  الفرتة  تغطي  الإجن��از  قيد  زراعية  خطة 
2025 وناأمل الإعان عنها خال اأيام، م�سريا اإىل اأنه 
يف  ي�ساهم  ب�سكل  الزراعة  قطاع  موازنة  زيادة  جرى 

رفع م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الجمايل .
واأع��ل��ن اأن احل��ك��وم��ة ان��ه��ت اأغ��ل��ب الإج����راءات 
طرحه  ليجري  للمياه  الوطني  للناقل  ال�سرورية 
املائي  العجز  من  جزءا  لي�سد  املقبلة  ال�سهر  خال 

الذي يعاين منه الأردن.
ال��ع��دي��د من  اإن ه��ن��اك  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  وق���ال 
اأن جتري  ن��اأم��ل  امل��ت��ع��رثة وال��ت��ي  ال��ك��ربى  امل�����س��اري��ع 
ال�ساد�س،  ال��دوار  ابراج  م�سروع  ومنها  بها،  املبا�سرة 
امل�ساريع،  هذه  اإجناز  على  العمل  �سيجري  اأنه  موؤكدا 
يف  التعرث  تقبل  ل  اململكة  يف  جديدة  امنهجية  وفقا 
�سوؤال  على  رده  خال  الوزراء  رئي�س  واأكد  امل�ساريع. 
مع  التعامل  يف  جديدة  منهجية  هناك  اأن  �سحفي، 
باأن  حقيقيا  اميانا  هناك  "لأن  ال�ستثماري؛  ال�ساأن 
ال�ستثمار  جلب  خال  من  يبداأ  البطالة  م�سكلة  حل 
من  بالعديد  اهتمامًا  هناك  اأن  اإىل  ولفت  ومتكينه". 
اأط��راف  من  الأ�سا�سية  التحتية  البنية  م�سروعات 
هو  الذي  الوطني  الناقل  م�سروع  لدينا  اإذ  متعددة، 

بني  ال�سراكة  م�ساريع  اإىل  اإ�سافة  الإجن��از،  طور  يف 
 15 اإن�ساء  �سمنها  وم��ن  واخل��ا���س،  العام  القطاعني 
تنفذه  م�سروع  اأول  يعد  وال��ذي  حكومية،  مدر�سة 
اإىل  واخلا�س،  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  وحدة 
جانب م�سروع مبان و�ساحات جديدة كليًا جل�سر امللك 

ح�سني املنوي ال�سري يف اإجراءات تنفيذه قريبًا.
�سقيقة  دوًل  اأن  اخل�ساونة  الدكتور  واأ���س��اف 
�سركة  وقعت  اإذ  بالأردن،  ال�ستثمار  يف  رغبتها  اأبدت 
"تطوير العقبة" اأخريًا 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
للم�ساهمة يف تطوير  اأبوظبي"،  "موانئ  مع جمموعة 
قطاعات ال�سياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات 

اللوج�ستية والرقمية يف املدينة.
وتابع: "لدينا اهتمام مماثل فيما يتعلق مب�سروع 
اأحد  قبل  من  اهتمامًا  لقى  الذي  احلديدية  ال�سكك 
كا�سفًا  �سقيقة،  عربية  لدولة  ال�سيادية  ال�سناديق 
�سينفذه  جامعي  تعليمي  م�ست�سفى  اإن�ساء  قرب  عن 
عربية  ل��دول��ة  ال�سيادية  ال�سناديق  اأح���د  اأي�����س��ا 

�سقيقة وهي اململكة العربية ال�سعودية".
هناك  اأن  اإىل  اخل�ساونة  ال��دك��ت��ور  اأ���س��ار  كما 
من  الأردن���ي���ة  ال�����س��رك��ات  يف  بال�ستثمار  اه��ت��م��ام��ًا 
العربية  ال��دول  بع�س  يف  ال�سيادية  ال�سناديق  قبل 
مع  باإيجابية  اإل��ي��ه  ننظر  ال��ذي  الأم���ر  ال�سقيقة، 
الرتكيز على املحافظة على اأ�سولنا يف هذه ال�سركات 

كما هي لأنها توفر موارد دخل للدولة.
حتديث  وجلنة  الإداري  بالإ�ساح  يتعلق  وفيما 
احلفاظ  اأن  على  ال��وزراء  رئي�س  �سدد  العام،  القطاع 
على حقوق العاملني احلاليني هو اأمر ل م�ساومة فيه، 
الت�سريعي  بالإطار  مرتبط  التحديث  اأن  اإىل  لفتًا 
على  و�سي�سري  ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  ب��ق��وان��ني  اخل��ا���س 

املنت�سبني اجلدد يف اجلهاز احلكومي.
مبداأ  لتطبيق  ت�سعى  احلكومة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
لإ�ساح  اجل��دي��دة  املنظومة  وف��ق  والعقاب  ال��ث��واب 
الإنتاجية  من  قدر  هناك  يكون  واأن  العام،  القطاع 
املطلوبة والواجبة والازمة، بهدف اإعادة الألق اإىل 

هذا القطاع.
النتخابات  اإج���راء  ح��ول  ���س��وؤال  على  رده  ويف 
عمان  اأمانة  وجمل�س  املحافظات  وجمال�س  البلدية 
رئي�س  اأك��د  املقبل،  اآذار  م��ن   22 يف  اإقامتها  امل��ن��وي 
احل��ق  مم��ار���س��ة  ا���س��رتاط��ات  تفا�سيل  اأن  ال����وزراء 
الو�سع  ب��ت��ط��ورات  مرتبط  للمواطنني  النتخابي 
ت�سهيل  يف  احلكومة  م�سي  موؤكدًا  حينه،  يف  الوبائي 
ه��ذه  لإج����راء  ل��ان��ت��خ��اب  امل�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��م��ل 
ال�سحية  ال�سوابط  و���س��ع  خ��ال  م��ن  الن��ت��خ��اب��ات 
داعيًا  الق��رتاع،  يوم  يف  املواطنني  حلماية  الازمة 
عملية  يف  الد�ستوري  حقهم  ممار�سة  اإىل  املواطنني 
املنظومة  حتديث  مع  تتكامل  لأنها  وذلك  الق��رتاع، 

ال�سيا�سية.
اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  لفت  ���س��وؤال،  على  وردا 
 28 نحو  اإىل  و�سل  وال��ذي  ال�سلع  اأ�سعار  يف  الرتفاع 
اإىل  لفتا  اأ�سعارها،  يف  العاملي  الرتفاع  مرده  باملئة 
على  الرتفاع  هذا  اأثر  لتقليل  احلكومية  التدخات 
للمواد  �سعرية  �سقوف  حتديد  ومنها  ال�سلع،  اأ�سعار 
الأ�سا�سية وتقليل الكلف على النقل البحري، اإ�سافة 
املدنية  ال�ستهاكيتني  للموؤ�س�ستني  اللجوء  اىل 

ال�سوق. اأ�سعار  والع�سكرية ل�سبط 
النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  تثبيت  اأن  اإىل  واأ�سار 
حرم  احل��ايل  ال�سهر  خ��ال  وال��ك��از  ال��دي��زل  مل��ادت��ي 
دينار،  مايني   6 اإىل   5 بني  يرتاوح  مبلغ  من  املوازنة 
ال�سهر  خال  النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  تثبيت  اأن  كما 

املا�سي حرم املوازنة من نحو 16 مليون دينار.
اأن العمل بقانون  اأكد اخل�ساونة  وردا على �سوؤال 
جائحة  اأزم��ة  من  النتهاء  حني  اإىل  م�ستمر  الدفاع 
بقانون  العمل  اأن  اإىل  لفتا  وتداعياتها،  ك��ورون��ا 
يف  الوظائف  من  الآلف  ع�سرات  على  حافظ  الدفاع 

القطاع اخلا�س.
رئي�س  ���س��دد  الأردين،  ال��دي��ن��ار  و���س��ع  وب�����س��اأن 
جدا  م�ستقر  الأردين  الدينار  و�سع  اأن  على  ال��وزراء 
الحتياطات  من  م�سبوق  غري  قيا�سي  رقم  ولدينا   "
ال�سيا�سات  اأن  موؤكدا   ،" املركزي  البنك  يف  النقدية 
و�سع  ب�سان  متاما  واثقون  جتعلنا  املتبعة  النقدية 
الدينار. واأ�سار اإىل اأنه يجري البحث يف فكرة اإن�ساء 
جديدة  عا�سمة  لي�ست  وهي  جديدة  اإداري��ة  مدينة 

واأن الأمر يخ�سع لدرا�سات اجلدوى.
الناطق  ل�����س��وؤون الإع���ام  ال��دول��ة  وك���ان وزي���ر 
الر�سمي با�سم احلكومة في�سل ال�سبول ا�ستهل املوؤمتر 
ناأمل  فاإننا  جديد  عام  بداية  "مع  بالقول:  ال�سحفي 
الآث��ار  من  للتعايف  العام  ه��ذا  يكون  اأن  على  ونعمل 

الكبرية التي خلَّفتها جائحة كورونا".
واأكد ال�سبول اأن احلكومة ت�سري بخطى ثابتة يف 
ال�سيا�سي  اإذ بداأت يف الإ�ساح  منظومة الإ�ساحات، 

الذي �سارك به خمتلف اأطياف املجتمع وفئاته.
ي��رتاف��ق  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال����س���اح  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
تعمل  واإداري���ة  اقت�سادية  اإ�ساحات  مع  ويتزامن 
حت�سني  على  ينعك�س  ومبا  با�ستمرار،  احلكومة  عليها 
ج��ودة  م��ن  وي��ع��زز  ل��ل��م��واط��ن��ني،  املعي�سي  امل�����س��ت��وى 

اخلدمات املقدمة لهم.

الملك يشيد بدور القطاع التجاري في تنمية االقتصاد الوطني 

الخصاونة يعلن عن إجراءات حكومية لتعزيز اإلصالحات الجمركية وإطالق خدمات الجيل الخامس وتعزيز فرص التشغيل

السياحة النيابية تؤكد ضرورة إعادة النظر بالعمر 
التشغيلي لوسائط النقل المتوسطة والحافالت

*عمان
ماجد  النيابية  العامة  واخلدمات  والآث��ار  ال�سياحة  جلنة  رئي�س  اأكد 
املتو�سطة  النقل  لو�سائط  الت�سغيلي  بالعمر  النظر  اإعادة  الروا�سدة، �سرورة 
واحلافات، نظًرا للظروف ال�سعبة التي تعر�س لها قطاع النقل اأثناء جائحة 

فريو�س فريو�س كورونا امل�ستجد.
جاء ذلك خال تروؤ�سه اجتماعا للجنة، جرى فيه بحث مطالب نقابة 
عزايزة،  وجيه  املهند�س  النقل  وزير  بح�سور  الأردنية،  البا�سات  اأ�سحاب 
ومدير عام هيئة تنظيم النقل الربي طارق احلبا�سنة، واملديرة املالية للهيئة 
اخلم�سان،  ال��رزاق  عبد  الأردنية  البا�سات  اأ�سحاب  ونقيب  الع�سايلة،  لينا 

وعدد من مالكي البا�سات.
واأ�ساف الروا�سدة اأن النقل يعترب الع�سب احليوي للمملكة ويجب دعمه 
وتذليل ال�سعوبات التي تواجهه يف خمتلف املجالت، موؤكدا اأهمية اأن تعمل 
وزارة النقل على ايجاد حلول جذرية لقطاع النقل والبتعاد عن �سراء وك�سب 
الوقت. واأكد النواب: ن�سار احلي�سة، حممود الفرجات، ذياب امل�ساعيد، عبري 
اجلبور، عائ�سة احل�سنات، ناجح العدوان اأن القطاع بحاجة حللول جذرية، 
ف�سا عن اإعادة النظر بالعمر الت�سغيلي لو�سائط النقل املتو�سطة واحلافات.
التي  امل�ساكل  جميع  حل  على  ال��وزارة  حر�س  جهته،  من  عزايزة،  واأك��د 

تواجه قطاع النقل، م�سريا اىل تعر�سه لنتكا�سة جراء جائحة كورونا.
5ر٣  و   ،2020 عام  دينار  مايني   7 مببلغ  القطاع  دعم  جرى  اإن��ه  وق��ال 
مليون دينار العام املا�سي. واأقر عزايزة بعدم قدرة الدولة على حل جميع 
الوزارة و�سعت  اإن  ا�ستدرك قائا  اأنه  اإل  النقل،  التي تكبدها قطاع  امل�ساكل 

ا�سرتاتيجية ت�ستهدف املواطنني وامل�سغلني لتقدمي خدمة ف�سلى لهم.
التطور احلا�سل  لتواكب  الوزارة  �ستتخذها  اإىل خطوات احالية  واأ�سار 
اأنه  م�سيفا  للمواطنني،  العامة  ال�سامة  على  واملحافظة  النقل،  قطاع  يف 
املطبقة  التاأمني  �سقف  م�سوؤولية  لتحديد  الوزراء  جمل�س  خماطبة  �سيجري 
على احلوادث وامللزمة لل�سركات من خال نظام ي�سدر لهذه الغاية، ف�سا عن 
قطاع  يف  العاملني  ال�سائقني  اإ�سراك  ودرا�سة  ال�ستثمار  بدل  قيمة  تخفي�س 

النقل مبظلة ال�سمان الجتماعي.
امل�ستقبل  يف  الركاب  دعم  �سندوق  تفعيل  �سيجري  اأنه  عزايزة  واأو�سح 
القريب، لفتا اإىل اأن الأعمار الت�سغيلية لو�سائط النقل املتو�سطة يف اململكة 

تعترب الأكرب يف العامل.
وت�سعى  م�ستمر  اجلامعيني  الطلبة  اأجور  دعم  قرار  دعم  اأن  اإىل  واأ�سار 

الوزارة لتو�سعته من خال البطاقات الذكية.
وقال احلبا�سنة، بدوره، اأنه �سيجري تفعيل �سندوق دعم الركاب قريبا 
خماطبة  �سيجري  اأنه  م�سيفا  القطاع،  تواجه  التي  امل�ساكل  حل  يف  لي�سهم 
الذي  الأمر  اللزامي،  التاأمني  ر�سوم  بتخفي�س  يتعلق  فيما  املخت�سة  اجلهات 

ي�سكل حافزا ل�سائق احلافات التي مل ي�سجل بحقها اأي حادث مروري.

خالل لقاء جاللته ممثلين عن القطاع التجاري

عــــامــــل وعـــامـــلـــة ألــــــف  ـــو 500  ـــح ن يــــوظــــف  قــــطــــاع حــــيــــوي  الــــتــــجــــاري  الـــقـــطـــاع  الــــــــــــوزراء:  رئــــيــــس 
والبضائع السلع  الجمركية وتخفيضها على عدد من  التعرفة  إعادة هيكلة  بقرار  يرحبون  التجاري  القطاع  ممثلو 
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*عمان 
الأردن  �سناعة  غ��رف��ة  رئ��ي�����س  اك���د 
ال��ق��ط��اع  اأن  ف��ت��ح��ي اجل��غ��ب��ري،  امل��ه��ن��د���س 
ال�سناعي قاد عجلة منو القت�ساد الوطني 
بحوايل  مب�ساهمته   2021 املا�سي  العام 
املحلي  الناجت  منو  اإجمايل  من  باملئة   28

الإجمايل.
وقال اجلغبري يف بيان الأحد اإن القطاع 
ال�سناعي ميلك القدرة على التكيف والنمو 
باعتباره اأحد اأهم القطاعات القت�سادية 

ذات امل�ساهمات ال�سرتاتيجية النوعية.
الت�سعة  الأ�سهر  م��دى  "على  وا���س��اف 
املا�سية من عام 2021، حقق القطاع منوا 
خلفته  ما  ا�ستمرار  رغم  باملئة،  9ر2  بلغ 
ن�ساطاته  على  تبعات  من  كورونا  جائحة 
يف  ومرونته  ق��درت��ه  ي��وؤك��د  م��ا  املختلفة، 
التعامل مع التغريات، ومواكبته ل�ستكمال 
العملية الإنتاجية باأقل تاأثر بالتحديات 

والظروف املحيطة".
كان  ال�سناعي  القطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 
رائدا للنمو القت�سادي، وحمققا م�ساهمة 
ح�سيلة  جاءت  مئوية،  نقطة  60ر0  بلغت 
التحويلية  ال�سناعات  ق��ط��اع  لتحقيق 
من  مئوية  نقطة  ٣7ر0  بواقع  م�ساهمة 
النمو القت�سادي ومبعدل منو 1ر2 باملئة، 
ال�ستخراجية  ال�سناعات  قطاع  وحتقيق 

م�ساهمة بلغت 20ر0 نقطة مئوية باعتباره 
القطاع الذي �سجل اأعلى معدل منو بن�سبة 

جتاوزت 1ر10 باملئة.
ال�سناعي  القطاع  اأن  اجلغبري  واو�سح 
مليارات   9 بنحو  املدفوعات  ميزان  يرفد 
دولر �سنويا كعوائد ل�سادراته التي ت�سكل 
ال�سادرات  اجمايل  من  باملئة   92 ح��وايل 

الوطنية.

البنك  اع���ده���ا  درا����س���ة  اإىل  وا����س���ار 
العاقات  "تقدير  ع��ن��وان  حت��ت  امل��رك��زي 
القت�سادية  القطاعات  بني  الت�سابكية 
يف  ينفق  دينار  كل  اأن  اأظهرت  الأردن"،  يف 
القطاع ال�سناعي ي�سهم ب�سكل مبا�سر وغري 
مبا�سر يف القت�ساد الوطني مبقدار 166ر2 
ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  اأن  اأي  دينار، 
ح��وايل  اإىل  ت�سل  الوطني  القت�ساد  يف 
القطاعات  م��ع  ترابطه  بفعل  باملئة   44

القت�سادية الأخرى.
اأم��ل��ه وت��ف��اوؤل��ه يف  وع��رب اجلغبري ع��ن 
الوطني،  القت�ساد  بنهو�س  املقبلة  الفرتة 
م��وؤك��دا  ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  راأ���س��ه  وع��ل��ى 
باعتباره  ال�سناعي  القطاع  دعم  �سرورة 
احتياجات  لتلبية  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة 
لعجلة  الأق���وى  وامل��ح��رك  املحلية  ال�سوق 
على  قادرا  باعتباره  وال�ستدامة  التنمية 
توليد فر�س عمل وا�ستقطاب ال�ستثمارات.

*عمان 
اأ�سدر املجل�س الأعلى حلقوق الأ�سخا�س 
ال�سهري  تقريره  الأح��د،  الإع��اق��ة،   ذوي 
ال��دوري عن اأبرز الإجن��ازات والإج��راءات 
كانون  �سهر  خ��ال  العمل  �سري  وجم��ري��ات 

الأول 2021.
ويف  اإن��ه  املجل�س،  عن  �سدر  بيان  وق��ال 
اإطار الدعم الفني عمل املجل�س على تقدمي 
العام  القطاعني  يف  موؤ�س�سة   28 ل�  الدعم 
العامة،  ومرافقها  مبانيها  لتهيئة  واخلا�س 
ومركزا  وتاأهيل  ا�ساح  مركز   12 �سملت 
مبان  و6  حكومية  م��دار���س  و10  اأم��ن��ي��ا، 
اإدارية، بالإ�سافة اىل تقدمي الدعم الفني 
لتهيئة �ساحة الثورة العربية الكربى وبيت 
ال�سريف ح�سني بن علي يف مدينة العقبة، 
خلرباء  م�سحية  زي��ارات  اج��راء  خال  من 
متطلبات  ح���ول  ت��ق��اري��ر  واإع�����داد  فنيني 

التهيئة البيئية وكلفها التقديرية. 
ووفقًا للتقرير نفذ املجل�س 11 برناجًما 
الفعال  التوا�سل  "اأتيكيت  حول  تدريبًيا 
"اآلية  و  الإعاقة"  ذوي  الأ���س��خ��ا���س  م��ع 
والفنادق  املطاعم  يف  لهم  اخلدمة  تقدمي 
للخدمات  و�سولهم  ومتطلبات  ال�سياحية 
ال�سلوك  "ا�سرتاتيجيات تعديل  و  العامة"، 
والإدارة ال�سفية" ملجموعة من املعلمات يف 
وك�سب  املدافعة  و"اآليات  الكرك،  حمافظة 

املنظمات  يف  العاملني  من  لعدد  التاأييد" 
العاملة يف جمال الإعاقة، كما نفذ املجل�س 
برنامج تدريبي حول "اإذكاء وعي العاملني 
م��ن الأ���س��خ��ا���س ذوي الإع��اق��ة وامل���دراء 
اإقليم  يف  العمل"  بحق  وامل�سرفني  الفنيني 
الو�سط، و�سارك يف الربامج التدريبية 179 

م�ساركا وم�ساركة.
ومتكينًا لاأ�سخا�س ذوي الإعاقة وبناء 
لقدراتهم وتنمية مهاراتهم وتاأهيلهم ل�سوق 
العمل يف القطاعني العام واخلا�س، واإنفاذًا 
ومعهد  املجل�س  بني  التفاهم  مذكرة  لبنود 
الأوىل  املرحلة  املعهد  نفذ  العامة،  الإدارة 
�سخ�سا   15 �سم  الأعمال  ريادة  برنامج  من 
الدبلوم  �سهادة  يحملون  الإعاقة  ذوي  من 
دي��وان  ق��وائ��م  �سمن  وم��درج��ني  املتو�سط 

اخلدمة املدنية.
مع  الفاعلة  ال�سراكة  م��ن  وان��ط��اق��ًا 
مع  بالتعاون  املجل�س  متكن  اخلا�س  القطاع 
داخل  عمل  فر�س  ايجاد  من  زي��ن  �سركة 

ال�سركة ل� ٣ اأ�سخا�س من ذوي الإعاقة.
وا�ستكماًل للعمل على م�سروع اجلامعات 
النموذجية وقع املجل�س مذكرة تفاهم مع 
جامعة  ثانية  لتكون  الها�سمية،  اجلامعة 
اإحدى  وهي  موؤتة،  بعد  معها  التوقيع  يتم 
هذا  لتنفيذ  املختارة  اخلم�س  اجلامعات 
امل�سروع بالإ�سافة اإىل جامعات: الأردنية، 

والريموك، واآل البيت.
اأن ه��دف ه��ذه الت��ف��اق��ي��ات هو  وب��ني 
ذوي  للطلبة  داجمة  تعليمية  بيئة  توفري 
املوؤ�س�سات،  تلك  يف  امللتحقني  الإع��اق��ة 
التوقيع  ا�ستكمال  �سيتم  اأن��ه  اإىل  م�سريا 
منوذجًا  لت�سكل  تباعًا  اجلامعات  هذه  مع 
ال��ع��ايل  التعليم  مل��وؤ���س�����س��ات  ب��ه  ي��ح��ت��ذى 

الأخرى.
نتائج  اأظ���ه���رت  ال��ت��ق��ري��ر  ومب���وج���ب 
اجلمعية  مع  بالتعاون  املجل�س  نفذه  م�سح 
ووزارة  امل��ج��ت��م��ع��ي  ل��ل��ت��اأه��ي��ل  ال��وط��ن��ي��ة 
الأغوار  منطقة  يف  الجتماعية  التنمية 
لاأ�سخا�س  الإجمايل  العدد  اأن  اجلنوبية 
 127٣ ب��ل��غ  امل��ن��ط��ق��ة  يف  الإع���اق���ة  ذوي 

�سخ�سا.
خطة  لتنفيذ  املجل�س  متابعة  و�سمن 
ا�ستبدال املنظومة الإيوائية، عمل املجل�س 
الجتماعية  التنمية  وزارة  مع  بالتعاون 
يف  املنتفعني  دم��ج  عملية  ا�ستكمال  على 
مركز الكرك للرعاية والتاأهيل يف املجتمع، 
حيث تابع املجل�س تنفيذ اخلطط الفردية 
للرعاية  ال��ك��رك  مركز  م��ن  منتفعا   25 ل��� 
يف  امللتحقني  م��ن  منتفعا  و15  والتاأهيل، 
مركز الأمل اجلديد كما تابع املجل�س دمج 
�سمن  الإع��اق��ة  ذوات  من  الفتيات  اإح��دى 

اأ�سرة بديلة.

الجغبير: القطاع الصناعي
 مساهم قوي في االقتصاد الوطني

األعلى لحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة يصدر تقريره عن كانون أول

مقال رئيس التحرير

م��ل��وك  اأح����د  اأن  ُي��ح��ك��ى 
وكان  كرميا،  حرا  �سعبا  يحكم  كان  الو�سطى  القرون 

ي�سكت  ل  الطيبة  وعاقاته  وب�ساطته  طيبته  رغم  ال�سعب  هذا 
على باطل اأبدا، ول يدع امللك اأو اأي وزير من وزرائه يظلمون اأحدا 
الظلم  ُيرد  حتى  واحد  رجل  وقفة  وقفوا  اأحدهم  ُظلم  فاإذا  منهم، 

عن اأخيهم .
اأن  له  وكيف  احل��ل..  عن  وزراءه  ي�ساأل  حريته  يف  امللك  اأخ��ذ 
على  حاقد  رج��ل  وزرائ��ه  من  فخرج  يريد،  كما  البلد  ه��ذا  يحكم 
»�سيا�سة  ي�سميها   �سيا�سة  باتباع  عليه  فاأ�سار   ) )داهية  ال�سعب 

البي�س امل�سروق » .

ما تلك السياسة؟
نادى يف النا�س اأن امللك يريد من كل رب اأ�سرة خم�س بي�سات من 
اأي نوع.. فقام النا�س بجمع البي�س والذهاب به اإىل ق�سر احلاكم.. 
من  اأعطاه  ما  لأخ��ذ  رج��ل  كل  يذهب  اأن  املنادي  ن��ادى  يومني  وبعد 
اأعطاه…  ما  لأخ��ذ  منهم  كل  وذه��ب  النا�س  فا�ستجاب  البي�س.. 
وهنا وقف الوزير وامللك وحا�سيتهم وهم يتابعون النا�س اأثناء اأخذ 

البي�س.. ترى ما الذي وجدوه؟
الكبرية!! والتي رمبا  البي�سة  لياأخذ  وجدوا كل واحد متتد يده 

مل ياأِت بها
اأن  ي�ستطيع  فقط  الآن  اأن��ه  للملك  ليعلن  الوزير  وق��ف  هنا 
واأكل  اأخيه  حاجة  منهم  الكثري  اأخذ  فقد  اأراد..  ما  بهم  يفعل 
اأبدا. حراما، ونظر كل منهم ملا يف يد الآخر فلن يتجمعوا بعدها 

ل عجب يف ذلك فقد اأ�سار الر�سول الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم 
مِلن كان ماأكله حرام وملب�سه حرام وم�سربه حرام ويدعو اهلل فاأّنى 

ي�ستجاب له
اأفقار  ال�سيا�سة،  نف�س  لنتهاج  احلكومات  بع�س  جل��اأت  هنا  من 
وجتويع النا�س ليقوموا باللجوء اإىل املال احلرام ولو يف اأب�سط �سوره، 
يجعلهم  ما  وهو  النا�س  بني  واحل�سد  احلقد  فين�ساأ  طبقات  وجعلها 

ي�ستطيعون حكم �سعوبهم .
وعندما مر الزمن وقامت فئة واعية تب�سر ما فعله امللك ب�سعبه 
اأخذوا يثورون ويطالبون بحق ال�سعب يف احلياة الطيبة، فلجاأ امللك 
 « امل��رة  ه��ذه  عليه  اأ�سار  ال��ذي  واملحنك  الداهية  ال�سيا�سي  للوزير 

ب�سيا�سة جدول ال�سرب » . 

فما هذه السياسة؟
وال��ط��رح  اجل��م��ع  احل�سابية:  العمليات  امل��ل��ك  ي�ستخدم  اأن 
تطالب  التي  الفئة  ه��ذه  م��ع  تعامله  يف  والق�سمة..  وال�سرب 
اجلمع..  بعملية  يبداأ  اأول  الوطن…كيف؟  وحقوق  بحقوقها 
وياأخذوا  املنا�سب  يتقلدوا  باأن  حوله  منهم  ا�ستطاع  ما  فيجمع 
عيونهم  امللك  يك�سر  اأن  بعد  الق�سية  فين�سوا  والأو�سمة  الأموال 
وبال�سرورة  موقفها  على  تظل  التي  الفئة  ،اأم��ا  عليهم  بف�سله 
الق�سايا  بتلفيق  اأر�سا  فيطرحهم  للطرح..  امللك  فيلجاأ  قلة  هم 
عن  يتواروا  وبذلك  منهم  واحد  كل  يف  ال�سعف  نقطة  وا�ستخدام 
كل  تكون  اأن  �سرط  ال�سجون،  غياهب  خلف  اأو  خجا  اإما  الأنظار 
حمكما  التدبري  يكون  اأي  امللك..  مع  خافهم  عن  بعيدة  الق�سايا 

. ونظيفا 
وينددون  يهتفون  خرجوا  فاإذا  القلة  قلة  وهم  تبقى  من  اأما 
وهي  احل�سابية  العامات  من  الثالثة  للعامة  يلجاأ  اأن  فالراأي 
�سوف  الطرقات  يف  بهم  والتنكيُل  و�سحُلهم  ف�سرُبهم  ال�سرب.. 
الذي  ما  ت��رى  امللك:  ت�ساءل  هنا  تكرارها  من  الباقني  يخيف 
مل  �سيدي  يا  قائا  الوزير  ف�سحك  ال�سعب؟  حال  عليه  �سيكون 
قال   ، الق�سمة  هي  واحدة  عامة  �سوى  معادلتنا  يف  لل�سعب  يتبَق 
اأمامهم  يكون  لن  اأنه  اأعنى    : الوزير  فاأجاب  تعني؟  وماذا  امللك 
؟  كده  ق�سمتنا  بقولهم:  عجزهم  ويفل�سفوا  يخ�سعوا  اأن  �سوى 
ليوم  موؤجل  اأمر  وده   !! جالتك  على  يعني  ؟  الظامل  على  وربنا 

. القيامة 
وهنا �سحك امللك و�سحك الوزير ومازالت اأ�سداء �سحكاتهم متاأ 

الآفاق حتى يقف اأي �سعب .

خالد خازر الخريشا

  سياسة البيض 
المســـــروق

khrishakhaled@yahoo.com

الخارجية الفلسطينية تؤكد التنسيق 
مع األردن لتوفير الحماية لألقصى

*رام اهلل 
الإ�سرائيلية  احلكومة  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  حملت 
الأق�سى  امل�سجد  على  املتوا�سل  عدوانها  ع��ن  الكاملة  امل�سوؤولية 
املبارك - احلرم القد�سي ال�سريف يف مدينة القد�س املحتلة ونتائجه 

وتداعياته على ال�سراع برمته.
من  الأح���د،  �سحفي،  بيان  يف  الفل�سطينية  اخلارجية  وح��ذرت 
مغبة التعامل مع القتحامات اليومية لاأق�سى واإجراءات الحتال 
التهويدية كاأمور اعتيادية وماألوفة لأنها تتكرر كل يوم، ما ي�ستوجب 
الأليم  وبواقعه  به  املحدقة  املخاطر احلقيقية  ملواجهة  وقفة جادة 
تدريجية  ق�سم  عملية  متار�س  الحتال  �سلطات  اأن  خا�سة  القائم، 
بالقوة  عليه  �سيادتها  وتفر�س  الإ�سامية،  الأوق���اف  ل�ساحيات 
اأن هذه العتداءات  الفل�سطينية  واأكدت اخلارجية  وب�سكل زاحف.  
تندرج �سمن ا�ستهداف املقد�سات امل�سيحية والإ�سامية يف القد�س، ويف 
املدينة  لها  تتعر�س  �سر�سة  اإطار حملة  املبارك، يف  الأق�سى  مقدمتها 
حلقات  ا�ستكمال  اإىل  و�سول  احلياة،  مناحي  جميع  ت�سمل  املقد�سة 

عزلها متاما عن حميطها الفل�سطيني، وربطها بالعمق الإ�سرائيلي. 
كل  الأخ��رية  التطورات  هذه  �سوء  على  تدر�س  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
اإقليميا ودوليا، وبالتن�سيق مع  اخليارات املتاحة ملتابعة هذا املو�سوع 
للم�سجد الأق�سى،  وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني لتوفري احلماية 
فيها  مبا  كافة،  املقد�سة  الأم��اك��ن  يف  القائم  الو�سع  على  واحلفاظ 
بالحتال،  قائمة  كدولة  ا�سرائيل  اإلزام  وكيفية  الأق�سى،  امل�سجد 
باحرتام م�سوؤولياتها.  ودانت الوزارة اقتحامات امل�ستوطنني املتوا�سلة 
دولة  خمططات  من  يتجزاأ  ل  ج��زءا  واعتربتها  الأق�سى،  للم�سجد 
الحتال وا�ستهدافه اليومي املبا�سر لاأق�سى وباحاته بهدف تكري�س 

تق�سيمه الزماين، ريثما يتم تق�سيمه مكانيا. 
و�ساحيات  امل�سجد  �سوؤون  يف  �سافرا  تدخا  يجري  ما  واعتربت 
عليه،  الإ�سرائيلية  ال�سيادة  فر�س  طريق  على  الإ�سامية  الأوق��اف 

و�سحب �ساحيات الأوقاف وانتزاعها.

ملتقى للفن التشكيلي
 في جاليري إطاللة اللويبدة

*عمان 
نظمه  الت�سكيلي"،  الفن  "ملتقى  يف  �ساركوا  �سباب  فنانون  ق��ال 
والور�سات  امللتقيات  يف  امل�ساركة  اإن  اللويبدة"،  اإطالة  "جالريي 

التدريبية ت�سقل مهارتهم وت�سيف لهم خربات جديدة.
يومني،  ا�ستمر  ال��ذي  امللتقى  اأن  اخلطيب،  ناديا  الفنانة  وقالت 
من  واملهارات،  اخلربات  ت�ساركهم  لها  بزماء  لالتقاء  م�ساحة  منحها 
اللم�سة  منذ  اللوحة  تطور  مراحل  يتابع  وموجه  ناظم  وجود  خال 
الأوىل للري�سة، فيما اأكد الفنان جمال عقل اأن فكرة اإقامة ملتقيات 
ف�ساءات  اإيجاد  يف  وت�سهم  الفنان،  ق��درات  من  تعزز  الت�سكيلي  الفن 

لتبادل اخلربات والإطاع على جتارب الزماء الفنانني.
م�ساحات  تخ�سي�س  اأن  خالد،  زهر  الفنانة  اأو�سحت  جهتها،  من 
على  ت�ساعد  الإبداعية،  الأف��ك��ار  لتنفيذ  مهيئة  واأج���واء  م�سرتكة 
اإذكاء روح الإبداع لدى الفنان وت�سهم يف تركيزه على تطويع اخليال 
الفنان  اللويبدة"  اإطالة  "جالريي  موؤ�س�س  قال  بدوره،  ير�سم.  فيما 
فر�سة  ال�سباب  الفنانني  ملنح  ي�سعى  اإنه  اأبوحاوة،  كمال  الت�سكيلي 
موهوبني  هناك  ان  مبينا  التجربة،  يف  �سبقوهم  من  مع  الإختاط 
اأمامهم  نتيح  ونحن  اإمكانياتهم،  لإظهار  فر�سة  يحتاجون  حقيقيني 

تعزيز قدراتهم عرب الحتكاك الفني بينهم وبني الفنانني الكبار.
املجال  فتح  خال  من  الب�سرية،  الأمية  حمو  اإىل  امللتقى  وي�سعى 
من  يخجلون  لكنهم  قدراتهم  اكت�ساف  يف  يرغبون  اأ�سخا�س  اأم��ام 
امللتقيات،  اإقامة  عند  تقف  ل  "ن�ساطاتنا  ان  مو�سحا  عنها،  التعبري 
فنحن ننفذ اأفكارًا من �ساأنها جذب اأ�سخا�س يرغبون مبمار�سة الر�سم، 
لكنهم يخ�سون التجربة، وامللتقى مينحهم الفر�سة لإكت�ساف اأنف�سهم، 
للتعامل مع امل�سطح الأبي�س واللون يف ت�ساركية  عرب منحهم الفر�سة 

بتناغم عال.
اأجل  من  العمل  يوا�سلون  الذين  املبتكرين  "اأن  حاوة  اأبو  واكد 
حت�سني اأنف�سهم، يحبون عملهم ويوؤمنون باملناق�سة ال�سحية واأن�سطة 
الوقت  يف  اجل��ودة  عالية  اإبداعية  حلول  وتقدمي  الذهني،  الع�سف 
العقلية  الفنانني ودعم  امليزانية، وكذلك م�ساعدة  املحدد ويف حدود 

الإبداعية باأفكار خمتلفة".
من جهتها، ا�سارت موؤ�س�سة "جالريي بقاء للثقافة والفنون" الفنانة 
الت�سكيلية ن�سرين �سبح، اإىل اأنها تدعم ا�ستمرار اإقامة ملتقيات الفن 
الت�سكيلي من باب تاأكيد فكرة التبادل الثقايف بني املوجودين، مبينة 
ان "الفنان عادة ير�سم جتربته مع نف�سه، ونحن ن�سعى لك�سر احلاجز 

بني الفنان مكتمل اخلربة ونظريه املبتدئ".
وا�سافت ان الأعمال املكتملة يف امللتقى �سيتم عر�سها اأمام اجلمهور 
لحقًا من خال معر�س ت�سكيلي عام، �سي�سهم يف زيادة ثقافة الفنان 
الفنانون:  اي�سا  امللتقى  يف  و�سارك  اأعماله.  �ستعر�س  الذي  املوهوب 
فاتن  اأبوهنط�س،  داليا  اأبوعي�سى،  زيد  �سبح،  حممد  تركي،  اأحمد 
اإطالة  "جالريي  اأن  يذكر  الأق��رط.  رام��ا  احلاجبي،  ليلى  ال��داود، 
املعا�سر،  للفن  ورائدة  اآمنة  كم�ساحة   201٣ عام  تاأ�س�س  اللويبدة" 
بهدف ت�سليط ال�سوء على ال�سباب من خال الفنون اجلميلة واأعمالهم 
الفنية والإبداعية يف الفنون واملو�سيقى وال�سعر، ويعر�س  واأفكارهم 

اجلالريي اأعمال الفنانني يف الأردن واأنحاء العامل.

إلعالناتكم في صحيفة 
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*وكاالت
كازاخ�ستان،  يف  الرئا�سة  مكتب  ق��ال 
"املن�ساآت  م����ن  ع������ددا  اإن  الأح���������د، 
الباد يخ�سع حلرا�سة  ال�سرتاتيجية" يف 
حت��ال��ف ع�����س��ك��ري ت���ق���وده رو���س��ي��ا ُدع���ي 
ل�ستعادة النظام و�سط اأكرث اأعمال العنف 

دموية منذ ال�ستقال قبل ٣0 عاما.
وُقتل الع�سرات واعُتقل الآلف و�سهدت 
م��ب��ان ح��ك��وم��ي��ة يف اأن���ح���اء ك��ازاخ�����س��ت��ان 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  م��دى  اأع��م��ال ح��رق على 
الرئي�س قا�سم جومارت توكاييف  مما دفع 
النار  باإطاق  للقوات  الأوام��ر  اإ�سدار  اإىل 
اإن  ق��ال  التي  ال�سطرابات  على  للق�ساء 
م�سوؤوليتها تقع على من و�سفهم بقطاع طرق 

واإرهابيني. وياأتي ن�سر قوات بقيادة رو�سية 
اجلماعي  الأم��ن  معاهدة  منظمة  دول  من 
فيه  ت�سهد  وق��ت  يف  توكاييف  من  بدعوة 
من  مزيدا  وال��غ��رب  ال�سرق  بني  العاقات 
ووا�سنطن  مو�سكو  ت�ستعد  فيما  التوتر، 
وفقا  الأوكرانية،  الأزم��ة  حول  ملحادثات 
بيان  يف  الرئا�سة  مكتب  وق��ال  ل��روي��رتز. 
تناول تفا�سيل اجتماع لاطاع على الو�سع 
عدد  نقل  "مت  توكاييف  برئا�سة  الأمني 
حماية  حتت  ال�سرتاتيجية  املن�ساآت  من 
التابعة  ال�سام  حلفظ  املتحدة  ال��ق��وات 
اأن  غري  اجلماعي"،  الأم��ن  معاهدة  ملنظمة 

البيان مل يحدد تلك املن�ساآت.
األقت  ال�سلطات  اإن  احلكومة  وق��ال��ت 

ل�سلتهم  ���س��خ�����س   5800 ع��ل��ى  ال��ق��ب�����س 
من  كبري"  "عدد  بينهم  من  بال�سطرابات 

الرعايا الأجانب.
وب�����داأت امل��ظ��اه��رات يف ك��ازاخ�����س��ت��ان 
اع��رتا���س��ا على زي���ادة اأ���س��ع��ار ال��وق��ود ثم 
احتجاج  حركة  اإىل  لتتحول  ت�ساعدت 
والرئي�س  توكاييف  حكومة  �سد  وا�سعة 
الذي خلفه  �سلطان نزارباييف  نور  ال�سابق 
ال�سابقة  ال�سوفيتية  اجلمهورية  حكم  يف 
الغنية باملوارد والواقعة يف اآ�سيا الو�سطى.

اعتقال  الوطني  الأم���ن  جهاز  واأع��ل��ن 
الرئي�س  ع��زل��ه  ال���ذي  ما�سيموف،  ك��رمي 
توكاييف من من�سب رئي�س الوزراء الأ�سبوع 

املا�سي لا�ستباه بحدوث خيانة.

*اخلرطوم
دعا املكتب املوحد لاأطباء يف ال�سودان 
اإىل مظاهرات بالتزامن مع ذكرى اقتحام 

م�ست�سفى اأم درمان يف 9 يناير 2019.
وق���ال امل��ك��ت��ب امل��وح��د ل��اأط��ب��اء، اإن 
"املوكب  ���س��ع��ار  حت��ت  �ستنطلق  امل��واك��ب 
النتهاكات  على  احتجاجا  الأبي�س"، 
وا�ستنكارا  ال�سحية،  للمرافق  حتدث  التي 

لقتحام امل�ست�سفيات.
وانطلقت الأحد يف اأم درمان تظاهرات 
دعت لها تن�سيقيات جلان مقاومة اأم درمان 
القدمية يف ذكرى �سقوط �سحايا واقتحام 
م�ست�سفى اأم درمان، والتعدي على كوادرها، 
يف 9 يناير 2019 يف �سابقة من نوعها قبل 

�سقوط النظام ال�سابق.
وانطلق املواكب الطبية لتنهي م�سريتها 
ب��ال��و���س��ول ل��ل��م��ف��و���س ال�����س��ام��ي حل��ق��وق 

مذكرة  ت�سليمه  �سيتم  حيث  الإن�����س��ان، 
احتجاج.

عن  م��وؤخ��را،  املتحدة،  الأمم  واأعلنت 
الأزمة  حل  لأجل  �سيا�سية  عملية  اإط��اق 
تنظيم  خ��ال  م��ن  ال�����س��ودان،  يف  احلالية 
الأط��راف  كافة  بني  �سامل  ح��وار  ورعاية 

واملكونات يف الباد.
ل��اأمم املتحدة،  ال��ع��ام  وط��ال��ب الأم���ني 
قائد  مع  ات�سال  يف  غوتريي�س،  اأنطونيو 

الربهان،  الفتاح  عبد  ال�سوداين،  اجلي�س 
بتحقيق فوري و�سغاف يف عمليات مواجهة 
�سخ�سا،   60 مقتل  اإىل  اأدت  التي  املحتجني 
ال�سلمية  الح��ت��ج��اج��ات  ان���ط���اق  م��ن��ذ 
والع�سرين  اخلام�س  لإج��راءات  الراف�سة 

من اأكتوبر.
بريت�س،  فولكر  عن  �سادر  بيان  وق��ال 
املمثل اخلا�س لاأمني العام لاأمم املتحدة يف 
م�ساورات  اإجراء  على  يعكف  اأنه  ال�سودان، 
تهدف  والدوليني  ال�سودانيني  ال�سركاء  مع 

ال�سودانيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  دع��م  اإىل 
اخلطوة  من  الهدف  اأن  واأو���س��ح  لاتفاق. 
احلالية  ال�سيا�سية  الأزمة  من  اخلروج  هو 
قدما  للم�سي  م�ستدام  م�سار  على  والتفاق 

نحو الدميقراطية وال�سام.
املرحلة  واج��ه��ت  فقد  للبيان،  ووف��ق��ا 
بعمق  اأث��رت  كبرية  انتكا�سات  النتقالية 
التي  اجلي�س  اإج���راءات  منذ  الباد  على 
فازداد  ال�سارع،  اإىل  احتجاجات  اأخرجت 

الو�سع توترا بالباد.

كازاخستان.. قوات بقيادة روسية 
تحرس منشآت استراتيجية

السودان.. دعوات لتظاهرات 
»الموكب األبيض«

ألوية العمالقة تبدأ عملية 
عسكرية في مديرية عين بشبوة

*عني بشبوة
ب��داأت هجوما  العمالقة  األ��وي��ة  ب��اأن ق��وات  اأف���ادت وك��الت 
باجتاه منطقتي ال�ساق وجمبجب، اأوىل مناطق مديرية عني يف 

حمافظة �سبوة.
هجوم  اإثر  ترتاجع  اأخذت  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  واأ�سافت  

األوية العمالقة.
وياأتي هذا الهجوم من قبل األوية العمالقة بعد اأن جنحت يف 
اإثر حتريرها من  حترير مدينة بيحان، غربي حمافظة �سبوة 

ميلي�سيات احلوثي الإرهابية.
نيوز  "�سكاي  عليه  ح�سلت  ح�سري  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 

عربية"، حلظات دخول األوية العمالقة اإىل مدينة بيحان.
وبدا مقاتلو "اأولوية العمالقة" يف الفيديو وهم يدخلون اإىل 
بيحان، على منت عربات ع�سكرية، فيما كانوا يلوحون بالأيدي 

ابتهاجا بالتقدم الذي اأحرزوه على الأر�س.
وم�ساء اجلمعة، اأعلن حمافظ �سبوة عو�س العولقي، حترير 
مركز مديرية بيحان التابعة للمحافظة من ميلي�سيات احلوثي 

املوالية لإيران.
قوات  اإن  عربية"،  نيوز  ل�"�سكاي  ميدانية  م�سادر  وقالت 
بيحان،  مديرية  على  �سيطرت  اجلنوبية  العمالقة  األ��وي��ة 

اجلمعة، وتتجه نحو حدود حمافظة البي�ساء و�سط اليمن.
ب��داأت  ق��د  اليمن،  يف  اجلنوبية  العمالقة  األ��وي��ة  وك��ان��ت 
اخلمي�س، عملية متكاملة لتحرير مديرية بيحان، من ميلي�سيات 

احلوثي.
األوية  ق��وات  تقدم  لتعزز  بيحان  مديرية  عملية  وج��اءت 
العمالقة يف حمافظة �سبوة، و�سط حالة من النهيار والتخبط 

يف �سفوف ميلي�سيات احلوثي.
الذين  احلوثيني  لطرد  حماور   ٣ من  هجوما  الألوية  و�سنت 
العمالقة  األوية  وا�ستعادت  اأ�سهر،  منذ  بيحان  مديرية  يحتلون 
ال�سيطرة على مفرق حريب الرابط بني حمافظتي �سبوة وماأرب.

 وتقدمت األوية العمالقة اجلنوبية يف مديرية بيحان غربي 
�سبوة من حمورين، و�سط ا�ستداد املعارك مع ميلي�سيات احلوثي. 
بعدها �سيطرت على منطقتي هجر ال�سادة والغمي�س، يف مديرية 

بيحان، بعد طرد احلوثيني منها.
اللواء  مع�سكر  كذلك  ح��ررت  قد  العمالقة،  األوية  وكانت 
ال�سليم وال�سفراء  16٣ م�ساة يف حمور بيحان، وطهرت منطقة 
يف حمافظة �سبوة، مكبدة ملي�سيات احلوثي خ�سائر فادحة يف 
الأ�سلحة  من  اغتنام عدد كبري  اإىل  بالإ�سافة  والأرواح،  العتاد 

الثقيلة وتدمري عدد من الآليات والعتاد الع�سكري.

انقسام في لبنان حيال فتح 
المدارس بعد إغالقها بسبب كورونا

*بريوت 
فتح  اإعادة  الرتبية  وزارة  قرار  حيال  انق�ساما  لبنان  ي�سهد 
ملواجهة  الإغ���اق  متديد  عن  وال�ستعا�سة  الثنني  امل��دار���س 
تف�سي فريو�س كورونا باإجراءات �سحية ووقائية اأبرزها تكثيف 

حمات التطعيم ل �سيما يف املدار�س.
واأ�سدرت جلان اأهل طاب بيانا اأعلنت فيه حتفظها على قرار 
اعادة فتح املدار�س قبل انح�سار موجة كورونا احلالية، موؤكدة 

اأن ق�سما كبريا من الأهايل لن ير�سل اأبناءهم اإىل املدار�س.
فيما قال الأمني العام للمدار�س الكاثوليكية يف لبنان الب 
يو�سف ن�سر يف بيان �سحفي، اإن اأغلب اأ�سحاب الخت�سا�س يرون 
موؤ�ّس�ساتنا  "اأبواب  م�سيفا  املدار�س  فتح  اإعادة  الأف�سل  من  اأنه 

الرتبوية مفتوحة يوم الثنني املقبل".
وقال وزير الرتبية والتعليم العايل اللبناين عبا�س احللبي، 
يف ت�سريح �سحفي اإّن الوزارة ف�سلت اإعادة فتح املدار�س حتى ل 
املدار�س  يف  التعليم  توقف  من  عامني  بعد  الثمن  الطاب  يدفع 
نتيجة تف�سي الوباء، م�سريا اإىل عدم وجود بنية حتتية للتعلم 

عن بعد.
ال��وزارة متديد الإغ��اق فلن تقوم  اأّن��ه يف حال قررت  وبني 
قائمة للمدار�س ولن تفتح نهائيا هذا العام، م�سددا على اأن اإعادة 
فتح املدار�س �سيكون ب�سروط على راأ�سها التقيد بروتوكول �سحي 

اأعدته وزارتا الرتبية وال�سحة.
بدوره، قال وزير ال�سحة اللبنانية فرا�س البي�س يف ت�سريح 
اإىل  م�سريا  فيها،  الطاب  لتطعيم  املدار�س  تزور  فرقا  اإّن هناك 
اإعطاء اأكرث من 18 األف جرعة لقاح فريو�س كورونا لطاب حتى 
الآن. بينما اعلنت وزارة ال�سحة تخفي�س تكلفة فح�س اختبار 
كورونا الإلزامي جلميع الوافدين فور و�سولهم اإىل مطار بريوت 
اعتبارا من يوم الثنني، لت�سبح ٣0 دولرا بدل من 50 ، داعية 
ال�سحة  وزارة  من�سة  على  بياناتهم  ت�سجيل  القادمني  بيان  يف 

الإلكرتونية.

بعد انتحار بسنت.. مقترح 
برلماني بمصر يجرم االنتحار

*القاهرة 
اإثر  خالد"  "ب�سنت  امل�سرية  الفتاة  انتحار  واقعة  فتحت 
مبحافظة  ال��زي��ات  كفر  مركز  يف  �سابني  من  لب��ت��زاز  تعر�سها 
حول  امل�سري  املجتمع  يف  اجلدل  من  حالة  اأمام  الباب  الغربية 
لقبة  الأم��ر  و�سل  حتى  النتحار،  ح��الت  مع  التعامل  كيفية 
الربملان حيث تقدم النائب اأحمد مهني مب�سروع قانون لتجرمي 

النتحار وال�سروع فيه.
عربية  نيوز  ل�سكاي  ت�سريح  يف  مهني  اأحمد  النائب  وق��ال 
من  ولأ�سخا�س  الأخ��رية  الآون��ة  يف  تكررت  النتحار  حالت  اإن 
القانون يعاقب من يدفع �سخ�س  اأن  خمتلف الأعمار، ولحظت 

لانتحار لكنه ل يعاقب املنتحر نف�سه.
حال  ويف  ودولته،  واأهله  نف�سه  يوؤذي  "املنتحر  اأن:  واأ�ساف 
عملية  ف�سلت  لو  لكن  الأم��ر،  ق�سي  فقد  النتحار  عملية  متت 
النتحار يجب اإيقاع عقوبة بحقه، والعقوبة لي�س الغر�س منها 
تقييد احلرية، واإمنا عقوبة اإ�ساحية نف�سية، حيث يتم و�سع 
ل�ستة  ثاث  من  فيه  يو�سع  موؤهل  مكان  يف  النتحار  يحاول  من 

اأ�سهر ملعاجلته نف�سيا."
لأنه  النتحار  على  اأق��دم  "املنتحر  مهني:  النائب  ويتابع 
يعاين اأزمات نف�سية، وهنا الدولة حتاول قدر امل�ستطاع تقوميه 
يف  اأما  الهدف،  هو  وهذا  اأخرى  مرة  لر�سده  واإرجاعه  بالقانون 
حال تكرار نف�س املحاولة ن�سع عليه غرامة، وهذا هو الهدف من 

م�سروع تعديل القانون".
للغرامة، من يقوم بالنتحار يو�سع يف  "بالن�سبة  اأنه:  وبني 
امل�سحة النف�سية ثم يخرج بتقرير طبي يوؤكد اأنه اأ�سبح �سليما 
اإقدامه  حال  يف  وهنا  جيدة،  ونف�سية  �سحية  وبحالة  ومعافى 

على النتحار فاإن الغرامة تكون عقوبة له".
جمال  الدكتور  النف�سي،  الطب  ا�ست�ساري  ق��ال  املقابل  يف 
اإن النتحار هو تخل�س �سخ�س من حياته، فكيف ميكن  فرويز، 
معاقبته، هل يجب قتله مرتني؟، ل ندري ما الهدف من عملية 

التجرمي؟ 
مثل  اأ�سباب  لعدة  ياأتي  النتحار  اأن  جمال  الدكتور  واأ�ساف 
يحتاج  بالدماغ  ع�سوي  مر�س  وهو  النف�سي  لاكتئاب  التعر�س 
للعاج ول ميكن جترميه، وهناك حالت املراهقني الع�سابيني يف 
الفرتة ال�سنية ما بني 17 و25 عاما الذين يقدمون على النتحار 
معها،  التفاعل  ي�ستطيعون  ل  نف�سية  ل�سغوط  تعر�سهم  ب�سبب 

فيفكرون يف النتحار.
وبني فرويز اأن "هناك اأ�سخا�سا لديهم اأمرا�س مثل الإيدز، 
اأو الأورام اخلبيثة، وي�سعرون باآلم �سديدة، ول اأحد ي�سعر بهم، 

فيهرب املري�س بالنتحار لإراحة نف�سه من تلك الآلم".
نف�سية  باأزمات  املرور  عن  ناجما  انتحارا  "هناك  اأن:  واأكد 
ومركز  طيبة  �سمعة  ذو  رجل  مثل  املوقف،  من  للهروب  �سديدة 
يختار  اأحيانا  وهنا  �سرقة،  اأو  ف�ساد  ق�سية  يف  يتورط  ع��ايل 

النتحار بدل من اأن ي�سجن".
لفتاة  "بالن�سبة  بالقول:  النف�سي  الطب  ا�ست�ساري  وتابع 
اأكرب  ل�سغوط  تعر�ست  عاما   17 �سن  يف  مراهقة  هي  الغربية 
من �سنها، وهي يف هذه احلالة مراهقة ع�سابية، فكان النتحار 

النتيجة، وهذه احلالة يطلق عليها تطور �سن املراهقة".
يف  تفكر  حالة  "اأي  اأن:  اإىل  فرويز  جمال  الدكتور  ولفت 
حيث  للم�سحة،  اإدخالها  يجب  به،  القيام  حتاول  اأو  النتحار 
ولي�س  كله  العامل  يف  معروف  بروتوكول  وفق  معها  التعامل  يتم 
خمت�سا مب�سر فقط، حيث يكون لهم غرفة معينة ت�سمى غرفة 
احلالت التي حتاول النتحار، وهي غرفة ل يوجد فيها اأ�ساك 
كهرباء، اأو نوافذ، اأو زجاج، اأو اأ�ساك ميكن للمري�س ا�ستعمالها 

يف �سنق نف�سه، وتكون غرفة جمهزة كلها من مادة الإ�سفنج".
واأ�سار اإىل اأن: "من لديه فكرة النتحار ي�سرح بها ويقول اإنه 
يريد املوت، وبالتايل امل�ساألة حتتاج لعاج طبي، ول ميكن للقانون 
اأدري  ول  امل�ست�سفى،  باإدخاله  املري�س  اإل��زام  �سوى  �سيء  عمل 
الناحية  عن  اأحتدث  اأنا  لكن  الأمر  هذا  من  النائب  نظر  وجهة 
ال�سديد،  النف�سي  الكتئاب  تكون  النتحار  فدوافع  الطبية، 
ال�سمعية،  الهاو�س  ب�سبب  النتحار  ميكنه  الف�سام  مري�س  اأو 
فيلجاأون  يتحملونها،  ل  ع�سال  باأمرا�س  ي�سابون  من  وهناك 
لانتحار للهروب من احلالة املر�سية، اأو �سخ�س يتعر�س ملوقف 
ع�سيب فيقوم بالنتحار للهروب من املوقف، فالهاو�س ال�سمعية 
اأما الكتئاب ال�سديد فهو مر�س وجداين، وما  هو مر�س عقلي، 
فال�سخ�س  ت�سرفاته،  عن  م�سوؤول  هو  ال�سخ�س  فاإن  ذلك  عدا 
الع�سابي من �سن 12 حتى 28 �سنة عندما ينتحر هو م�سوؤول عن 
ت�سرفاته".واختتم الدكتور جمال فرويز بتوجيه ر�سالة لاأهل 
"كل  اأن:  دعا فيها للتفاعل مع الأولد والقرتاب منهم، موؤكدا 
امل�ساكل النف�سية حتدث يف فرتة الرتبية الأوىل من العمر وهذه 
فلو  للمري�س،  النف�سية  ال�سحة  �سامة  عليها  يرتتب  الفرتة 
حدث فيها م�ساكل مثل �سرب البن اأو ال�سخرية منه اأو البتعاد 
عنه، فاإنها تخلق م�ساكل ت�ساحبه العمر كله، ولو �سارت ب�سكل 

�سحيح ف�سي�سبح �سليما طوال العمر".

*وكاالت 
اآلف  اأن  اأم��ريك��ي��ة،  �سحيفة  ك�سفت 
�ساروخية  ق��اذف��ات  بينها  وم��ن  الأ���س��ل��ح��ة 
يف  الأمريكية  البحرية  �سبطتها  ور�سا�سات 
م�سدرها  ال��ع��رب،  بحر  يف  الأخ���رية  الأ�سهر 
على الأرجح مرفاأ "جا�سك" الإيراين، وكانت 
م�سودة  بح�سب  وذل��ك  اليمن،  اإىل  مر�سلة 

تقرير �سري لاأمم املتحدة.
جورنال"  �سرتيت  "وول  �سحيفة  وذكرت 
اأعدها  التي  الوثيقة  عن  نقا  الأمريكية، 
فريق خرباء من جمل�س الأمن الدويل حول 
وو�سائل  �سغرية  خ�سبية  مراكب  اأن  اليمن، 
لتمرير  حم��اول��ة  يف  ا�ستخدمت  برية  نقل 
واإي��ران  وال�سني  رو�سيا  يف  م�سنوعة  اأ�سلحة 

بطريقة غري قانونية اإىل اليمن.
ووفقا للوكالة الفرن�سة، فقد ك�سف معدو 

اإع��داده  يف  ا�ستندوا  الذين  التقرير،  م�سودة 
هذه  ط��واق��م  يف  مينييني  م��ع  م��ق��اب��ات  على 
اأن  ماحة،  اأجهزة  بيانات  عن  ف�سا  املراكب 
انطلقت  الأ�سلحة  لنقل  امل�ستخدمة  ال��زوارق 
اإي��ران  �سرقي  جنوب  يف  "جا�سك"  مرفاأ  من 

املطل على بحر عمان.
وذكرت ال�سحيفة اأن وكيل وزارة الإعام 
اأن  نفى  عامر،  الدين  ن�سر  للحوثيني  التابعة 

اليمن،  اإىل  الأ�سلحة  هذه  تنقل  اإيران  تكون 
نقلت  ح�سبما  "وهم"،  مبجرد  ذل��ك  وا�سفا 

بر�س". "فران�س 
قد  ك��ان��ت  امل��ت��ح��دة  الأمم  اأن  اإىل  ي�سار 
فر�ست حظرا على تزويد املتمردين احلوثيني 

باأ�سلحة يف العام 2015.
العربي  التحالف  با�سم  املتحدث  واأك��د 
�سحفي  اإي��ج��از  يف  امل��ال��ك��ي،  ت��رك��ي  العميد 
املوالية  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  ال�سبت،  اأم�س 

املاحة  وتهدد  القر�سنة  متار�س  لإي���ران 
الدولية.

واأ�سار املالكي يف موؤمتر �سحفي عقده يوم 
اأطلقت  احلوثي  ميلي�سيات  اأن  اإىل  ال�سبت، 
اأكرث من 100 زورق مفخخ ل�ستهداف املاحة 

الدولية.
والتحالف  امل�سرتكة  ال��ق��وات  اأن  وب���نّي 
لتاأمني  بحريا  لغما   248 مع  تعاملت  العربي 

املاحة يف جنوب البحر الأحمر.

*بريوت
توقف  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  اأعلنت 
حمتجني  قيام  بعد  اخل��دم��ة  ع��ن  من�ساآتها 
والعبث  رئي�سية  حتويل  حمطة  باقتحام 

مبعداتها.
للتيار  كبرية  انقطاعات  لبنان  ويعاين 
الكهربائي ت�ستمر اأحيانا 20 �ساعة يف اليوم 
�سلع  ا�سترياد  دون  حتول  مالية  اأزم��ة  ب�سبب 
لت�سغيل  ال�سروري  الفيول  بينها  من  رئي�سية 

حمطات الكهرباء.
بيان  يف  لبنان  كهرباء  موؤ�س�سة  وقالت 
الكهرباء  انقطاع  من  غا�سبني  متظاهرين  اإن 
يف  الرئي�سية  التحويل  حمطة  اقتحموا 

عرمون �سمال بريوت.
بقطع  "قاموا  املتظاهرين  اأن  واأ�سافت 
وفتح  كيلوفولت،   220-150 الربط  حمول 
ال���زه���راين مبحطة  م��ع��م��ل  رب���ط  ق���واط���ع 

عرمون".
اإنتاج  معامل  جميع  "بف�سل  ذلك  وت�سبب 
و�سول  عنها  م��ت��وف��رة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة 
كامل  عن  الكهربائي  للتيار  العام  لانقطاع 
 17،27 ال�ساعة  عند  اللبنانية  الأرا���س��ي 

)15،27 ت غ(".
املولدات  على  ال�سغط  العطل  و�سيفاقم 

اخلا�سة التي تواجه عبء توفري الكهرباء يف 
غياب �سبه كامل لل�سبكة احلكومية.

اأ�سعارهم  اخلا�سة  املولدات  اأ�سحاب  ورفع 
وق���ام���وا ب��رت���س��ي��د الإم�������دادات يف الأ���س��ه��ر 
املا�سية. وارتفعت الأ�سعار بعد قرار احلكومة 

رفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
لأ�سرة  خا�س  مولد  فاتورة  معدل  ويبلغ 
ال�سهري  الأدن��ى  احلد  على  يزيد  ما  لبنانية 

ما  لبنانية،  ل��رية  األ��ف   675 والبالغ  لاأجور 
تراجعت  وق��ت  يف  دولرا،   22 حاليا  ي��وازي 
يف  الدولر  اأمام  م�ستوياتها  اأدنى  اإىل  العملة 
ال��دويل  املجتمع  ويطالب  ال�سوداء.  ال�سوق 
باإ�ساح �سامل لقطاع الكهرباء املتهالك والذي 
دولر  مليار   40 تتجاوز  ديونا  احلكومة  كّبد 
التي  لبنان  يف  الأه��ل��ي��ة  احل��رب  نهاية  منذ 

ا�ستمرت بني 1975 و1990.

تقرير سري لألمم المتحدة:
 إيران تنقل أسلحة إلى اليمن

مؤسسة كهرباء لبنان 
تعلن توقف منشآتها عن الخدمة
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*وكاالت
قال الإجنليزي هاري ماجواير، قائد 
امل�ستوى  من  �سئم  اإنه  يونايتد،  مان�س�سرت 
احلمر  ال�سياطني  يقدمه  ال��ذي  ال�سيئ 

خال املو�سم احلايل.
واأكد ماجواير، يف ت�سريحات اأبرزتها 
"اإننا  الربيطانية:  ميل"  "ديلي  �سحيفة 
هذا  نقاتل.  اأن  وعلينا  اجلماهري  نخذل 
العام  ال��ث��اين يف  امل��رك��ز  ال��ف��ري��ق اح��ت��ل 
املا�سي، والآن لدينا فريق اأف�سل يف العام 
امل�ستوى  تقدمي  علينا  يتعني  لذا  احلايل، 

املنتظر".
واأ�ساف: "لدينا لعبون كبار وقادة يف 
الفريق، واأنا �سئمت من تكرار ت�سريحاتي 
على  ن�ستمر  اأن  ميكن  ل  لكن  م��رة،  كل  يف 
م�سرية  لبدء  بحاجة  نحن  النحو.  ه��ذا 

�سحيحة، ابتداء من الثنني".
وتابع �ساحب ال�28 عاًما: "من الوا�سح 
اأن��ن��ي ���س��اه��دت ال��ك��ث��ري م��ن الن��ت��ق��ادات 
قاله  ما  �سواء  متاًما،  �سحيح  منها  والكثري 
اإن  ال�سابقون.  الاعبون  اأو  امل�سجعون 

الكثري من النتقادات لها ما يربرها".
نتحمل  اأن  جميًعا  "علينا  و���س��دد: 
اأي  مثل  القائد  ب�سفتي  واأن��ا  امل�سوؤولية 
حتمل  ع��ل��ي  ي��ك��ن  مل  اإن  اآخ����ر،  �سخ�س 
البدء  اإىل  بحاجة  نحن  اأكرب.  م�سوؤولية 

يف الفوز واللعب ب�سكل جيد كفريق".
امل���درب  راجن��ن��ي��ك؟  "دور  ووا����س���ل: 
لإع��داد  معنا  موجود  اإن��ه  تاأثري.  له  كان 
اخلطط املنا�سبة، وهذا الأمر ناأخذه على 
عاتقنا متاًما ون�ستمع اإليه واإىل موظفيه، 
بدء  مبجرد  كاعبني  لنا  مرتوك  والأم��ر 

املباريات".
تفا�سيل  راجن��ن��ي��ك  "لدى  واأردف: 
الحرتام  كامل  ون�سع  رائعة،  وحت�سريات 
والثقة يف اأ�سلوب عمله، لكن من ال�سعب اأن 
يتغري اجلهاز الفني يف منت�سف املو�سم، لكن 

ا مع الكثري من الأندية". هذا يحدث اأي�سً
ي��ون��اي��ت��د:  م��ان�����س�����س��رت  ق��ائ��د  واأمت 
م��رتوك  الأم���ر  اأخ���رى،  م��رة  "�ساأقولها 
وق��ادة يف  اإن وج��ود ج��ودة  لنا كاعبني. 
اإنهاء املو�سم يف املراكز  الفريق ي�سمن لنا 
بلقب  ال��ف��وز  م��ع  ب��ال��دوري،  الأوىل  ال����4 

اآخر".

*وكاالت
اأجرى النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، حمادثات مع 
مان�س�سرت  مع  م�ستقبله  ب�ساأن  مينديز،  خورخي  اأعماله  وكيل 

يونايتد.
وتوجه مينديز اإىل بريطانيا للحديث عن خماوف رونالدو 
من انتهاء جتربة عودته اإىل مان�س�سرت يونايتد، بكارثة، وذلك 

بح�سب �سحيفة "ذا �سن" الربيطانية.
رفقة  خا�سها  م��ب��اراة   22 يف  ه��دًف��ا   14 رون��ال��دو  و�سجل 
اليونايتد يف جميع امل�سابقات هذا املو�سم، و�سنع ٣ اآخرين، لكن 

ي�سعر النجم الربتغايل بالإحباط من م�ستوى الفريق.
واأ�سلوب  خطط  من  اأمل  بخيبة  ا  اأي�سً رونالدو  ي�سعر  كما 
لعب مدرب الفريق رالف راجننيك، وينتابه القلق مما يحدث 
داخل اليونايتد، يف ظل تعر�س الفريق للكثري من النتقادات، 

خ�سو�سا كونه اأحد القادة.
"ذا �سن"، الفريق يعاين من عدة م�ساكل، وي�سعر  واأ�سافت 
رونالدو بدوره بال�سغط ال�سديد من املوقف احلايل، فمع رغبته 
ال�سديدة يف قيادة اليونايتد لتحقيق النجاحات، يرى اأنه من 

ال�سعب الو�سول اإىل ذلك حاليا.
وطرح  احلايل  الو�سع  ملناق�سة  رونالدو  مع  مينديز  وجل�س 
اأي  ا�ستبعاد  عدم  مع  حلها،  وكيفية  الفريق  مل�ساكل  روؤيتهم 

خيار.

السوبر اإلسباني.. لقبان بدون 
لعب وتتويج لثالث الليجا

*وكاالت
اعلن نادي الوحدات ر�سميا توقيع 6 لعبني على ك�سوفات النادين 
لتمثيل فريق كرة القدم خال املو�سم الكروي 2022 الذي ينطلق يف 

�سباط املقبل.
�سريوة  واأحمد  �سالح  وتامر  عبدال�ستار  اأحمد  الاعبون  ووق��ع 
ك�سوفات  على  اليوم  منا�سرة  وعمر  �سلباية  وفرا�س  خطاب  وط��ارق 

النادي.
وقال م�سوؤول ن�ساط كرة القدم يف الوحدات زياد �سلباية، لوكالة 
النادي  مقر  ال�ستة ح�سروا يف  الاعبني  اإن  الردنية )برتا(،  النباء 

اليوم، حيث وقعوا ر�سميا على ك�سوفات الفريق الباحث عن اللقاب.

*وكاالت
الدويل  اجلزيرة،  لعب  عقد  ل�سراء  اإرب��د،  احل�سني  اإدارة  ت�سعى 

اإبراهيم �سعادة، بهدف �سمه خال املو�سم املقبل.
وعلم موقع كووورة من م�سدر خا�س، اأن اإدارة احل�سني اأبدت رغبة 
جاحمة يف ال�ستفادة من خدمات �سعادة بعدما ظهر ب�سورة لفتة مع 

اجلزيرة �سمنت له الن�سمام ل�سفوف الن�سامى.
القدرات  اإربد  للح�سني  اجلديد  املدرب  طعيمة،  اأبو  اأجمد  ويعرف 
املميزة التي يتمتع بها �سعادة يف �سناعة الألعاب وبخا�سة اأنه اأ�سرف 

على تدريبات الاعب عندما كان مدرًبا للجزيرة.
على  املناف�سة  يف  بجدية  يخطط  اإرب��د  احل�سني  ن��ادي  اأن  ويبدو 

األقاب املو�سم املقبل فهو يعد الأن�سط يف �سوق النتقالت.
تعاقده مع حممد  منها  باإجناز �سفقات مميزة  اربد  وقام احل�سني 

عبد املطلب، ورواد اأبو خريزان، وحجازي ماهر.

*وكاالت
اأعلن نادي احل�سني اإربد، عن تعاقده مع الاعب رواد اأبو خيزران 

لتمثيل فريق كرة القدم خال مناف�سات املو�سم الكروي املقبل.
اأبو خيزران وقع  املدافع  اإن  الر�سمية،  النادي على �سفحته  وقال 
كامل  ب�ساأن  الطرفني  بني  اتفاق  اإىل  التو�سل  بعد  العقد  على  ر�سميا 
اإربد قادما من فريق  اأن الاعب ان�سم للح�سني  التفا�سيل، م�سريا اإىل 

ال�سلط ملدة مو�سم واحد فقط.
وتعاقداتها  مفاو�ساتها  توا�سل  املحرتفني  اأندية  اأن  اإىل  ي�سار 

ا�ستعدادا للمو�سم الكروي اجلديد الذي ينطلق يف �سباط املقبل.

*وكاالت
ملو�سم  النا�سئني  جولف  لدوري  الأوىل  اجلولة  مناف�سات  اختتمت 
2022 التي اأقيمت على ماعب واحة اأيلة بالعقبة، مب�ساركة وا�سعة 

من جميع الفئات العمرية.
املركز  ال�سابقة(  الن�سخة  بطل   ( �سلمان  حمزة  الاعب  وحقق 
الأول يف فئة ال�سباب، فيما حل الاعب يامن قعدان، يف املركز الثاين، 

تاه الاعب عبداهلل العتيبي يف املركز الثالث.
ويف م�سابقة النا�سئني حقق الاعب حممد الروا�سدة املركز الأول، 
تاه الاعب �سامل العبدالات، ثانيا ثم يو�سف القطاط�سة يف املركز 

الثالث.
املركز  يف  الظاهر  يا�سمني  الاعبة  حلت  الإن���اث  م�سابقة  ويف 
ليان  الاعبة  ثم  الثاين،  املركز  يف  فوؤاد  ليليان  الاعبة  تلتها  الأول، 

العبدالات ثالثا.
وعرب املدير الفني للمنتخب الوطني عامر را�سي وفق خرب �سادر 

عن احتاد اجلولف عن ر�ساه التام ملا قدمه امل�ساركون من اأداء.
واأ�سرف على البطولة كل من احلكام: �سادي جبجي، وجمد جنادا 

ومعاذ قطاط�سة.

*وكاالت
عن  مدريد،  لريال  الفني  املدير  اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  اأعرب 
�سمن  ال�سبت،  م�ساء   ،)1-4( بنتيجة  فالن�سيا،  على  بالفوز  �سعادته 

مناف�سات اجلولة 20 من الليجا.
"ماركا"  �سحيفة  نقلتها  ت�سريحات  خ��ال  اأن�سيلوتي،  وق���ال 
امل�ستوى  للغاية، وظهر بنف�س  ب�سكل جيد  لعب  "اأ�سين�سيو  الإ�سبانية: 

الذي كان عليه بنزميا وفيني�سيو�س".
وتابع: "لقد لعبنا ب�سكل جيد ون�ستحق الفوز، و�سحيح اأننا افتتحنا 
النتيجة من ركلة جزاء وهذا �ساعدنا، لكنها كانت مباراة متكاملة، ويف 

البداية مل يكن لدينا يقظة دفاعية، لكن بعد ذلك �سنعنا الفر�س".
عدم  ب�سبب  ال�سوبر،  ع��ن  الاعبني  اأح��د  غياب  اإمكانية  وع��ن 
اأعلم،  ما  ح�سب  ملقح  بالكامل  "فريقي  ق��ال:  اللقاح،  على  احل�سول 
ويجب علينا فقط تقييم و�سع ماريانو دياز وبيل، اأما البقية جاهزين 
ظهرت  اإذا  ا  اأي�سً ويوفيت�س  الثنني،  التدريبات  �سيبداأ  وكارفاخال 
الأبطال  دوري  حتقيق  اإمكانية  عن  �سلبية".وب�سوؤاله  فح�سه  نتيجة 
متابعة  علينا  "يتعني  اأجاب:  وفيني�سيو�س،  وبنزميا  اأ�سين�سيو  بوجود 
يظهر  اأن  دون  جيد،  ب�سكل  فيني�سيو�س  وع��اد  الأخ���رى،  تلو  مباراة 
دائًما،  نف�سه  هو  كما  وكرمي  الأه��داف،  و�سجل  املراوغات  من  بالكثري 
اأو رودريجو كاهما يظهر ب�سكل جيد".وحول فارق  اأ�سين�سيو  و�سواء 
لريال  مناف�سا  دائما  �سيظل  "بر�سلونة  اأجاب:  بر�سلونة،  مع  النقاط 
مدريد، ولهذا يطلق على مواجهتهم لقب الكا�سيكو، ونظرًيا قد نكون 
امل�سابقة،  يف  فر�سة  فريق  لكل  ح�سم..  يوجد  ل  لكن  املر�سحون  نحن 

ونحن نطمح للفوز بالليجا �سواء كنا املر�سحون اأم ل".

*وكاالت
بالتعر�س  مهدد  فالن�سيا  اإن  الأحد،  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  قال 
لعقوبة مالية، ب�سبب تلميحه باأن ركلة اجلزاء التي �سجل منها كرمي 
ال�سبت،  اأم�س  الفريقني،  مباراة  لريال مدريد يف  الأول  الهدف  بنزميا 

غري �سحيحة.
واحت�سب حكم املباراة ركلة جزاء يف ال�سوط الأول، بعدما �سقط 
مع  احتكاك  عقب  اخلفافي�س  جزاء  منطقة  يف  كا�سيمريو  الربازيلي 

الدفاع، يف لقطة اأثارت اعرتا�سات لعبي فالن�سيا.
وكتب احل�ساب الر�سمي لفالن�سيا على "تويرت": "بداأت ال�سرقة يف 

مدريد كالعادة على طريقة م�سل�سل )ل كازا دي بابل(".
جلنة  ف��اإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووف��ًق��ا 

امل�سابقات يف الحتاد الإ�سباين �ستحقق يف تلك التغريدة.
واأ�سارت اإىل اأنه وفًقا للمادة 100 من قانون الن�سباط، فاإن فالن�سيا 
�سيتعر�س لعقوبة مالية، لأنه اأدىل بت�سريح ي�سكك يف حيادية حكام 

مباراته �سد ريال مدريد.
واأو�سحت اأن قيمة العقوبة ترتاوح من 601 اإىل ٣005.06 يورو، 
ولأن هذا اخلطاأ الأول لفالن�سيا، فمن املتوقع اأن تكون الغرامة بقيمة 

1500 يورو فقط.

االتحاد السكندري يضم 
مدافع منتخب األردن

*وكاالت
حممد  برئا�سة  ال�سكندرى  الحت���اد  ن��ادى  اإدارة  جمل�س  اأع��ل��ن 
اهلل  عبد  الدويل  الأردن  منتخب  مدافع  مع  ر�سميا  التعاقد  م�سيلحى 

ن�سيب "ديارا".
ووقع مدافع الن�سامى على عقود انتقاله لزعيم الثغر ملدة مو�سمني 

يف ح�سور رئي�س النادي م�ساء ال�سبت، عقب و�سوله من باده.
وجاء التعاقد مع ن�سيب �ساحب ال� 28 عاما، وفقا للروؤية الفنية 
ح�سن،  اإبراهيم  بالفريق  الكرة  ومدير  ح�سن،  ح�سام  الفني  للمدير 

عقب الإ�سادة بقدرات الاعب الفنية والبدنية.
كما ميتلك ن�سيب خربات كبرية، ومرونة تكتيكية، اإذ يجيد اللعب 

يف مركزي الظهري الأمين وقلب الدفاع.
كاأ�س  بطولة  يف  الأردن  منتخب  ن�سيب  اهلل  عبد  الاعب  ومثل 
 ٣ يف  الن�سامى  مع  و�سارك  قطر  بدولة  اأقيمت  التي  الأخ��رية  العرب 
مباريات بدور املجموعات اأمام ال�سعودية واملغرب وفل�سطني، ثم �سارك 

�سد م�سر يف الدور ربع النهائي.
را�س  ذات  اأندية  مثل  اأن  �سبق  ن�سيب  اهلل  عبد  اأن  بالذكر  جدير 

والرمثا والوحدات، يف الأردن.

*وكاالت
ا�ستعدادا  تدريباته  اأوىل  الث��ن��ني،  اليوم  ال��وح��دات،  يخو�س 
درع  بطولة  عرب  املقبل  ال�سهر  ينطلق  الذي  اجلديد،  الكروي  للمو�سم 
عاما  مدربا  تعيينه  مت  ال��ذي  علي  راأف��ت  الفريق  و�سيقود  الحت��اد، 

وي�ساعده ح�سن عبد الفتاح.
ومل يح�سم الوحدات بعد هوية املدير الفني اجلديد للفريق، ول 
تفاو�س  الفنية  اللجنة  ت��زال  ما  حيث  املرمى،  حرا�س  م��درب  هوية 

عددا من املدربني الأجانب لإكمال طاقم اجلهاز الفني والتدريبي.
وينتظر الوحدات ا�ستحقاقات مهمة، حيث �سيكون مطالبا بالعودة 
األقاب الدوري  اإىل من�سات التتويج بعد مو�سم ع�سيب، مل يحقق فيه 

والدرع وكاأ�س الأردن.
م�ساركته  يد�سن  عندما  للوحدات،  الأه��م  ال�ستحقاق  و�سيكون 
وحيد  كممثل  اآ�سيا،  اأبطال  دوري  يف  التوايل  على  الثانية  التاريخية 

لاأردن اآ�سيويا.
�سفوفه  عزز  حيث  مهمة،  تعاقدات  عدة  ح�سم  الوحدات  وك��ان 
باعبني جدد من اأمثال عمر منا�سرة وحممد اأبو ح�سي�س وتامر �سالح 

واأحمد �سريوة.
وهم  املميزين،  لعبيه  من  عدد  عقود  بتجديد  الوحدات  وق��ام 
يجدد  اأن  وينتظر  خطاب،  وطارق  �سلباية  وفرا�س  ال�ستار  عبد  اأحمد 

عقدي اأحمد اليا�س وحممد الدمريي.

رأفت علي يقود مران الوحدات

رونالدو يلجأ إلى مينديز 
بعد خيبة أمله في مانشستر

ماجواير يدلي باعتراف 
مؤلم حول مانشستر يونايتد

*وكاالت
اأيام قليلة تف�سلنا عن انطاق الن�سخة 
وال��ذي  الإ���س��ب��اين،  ال�سوبر  م��ن   ٣8 رق��م 
يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  �سيقام 
�سهر  م��ن  و16   12 ي��وم��ي  ب��ني  م��ا  ال��ف��رتة 

يناير/كانون الثاين اجلاري.
هي  اأن��دي��ة،   4 البطولة  يف  وي�����س��ارك 
الإ�سباين  ال���دوري  بطل  مدريد  اأتلتيكو 
ال��و���س��ي��ف،  م���دري���د  ري����ال  اإىل  اإ���س��اف��ة 
اإىل  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  بطل  وبر�سلونة 

جانب و�سيفه اأتلتيك بيلباو.
 ،1982 عام  يف  البطولة  بداية  ومنذ 
بطل  نحو  الإ���س��ب��اين  ال�سوبر  كفة  متيل 
 19 يف  البطولة  لقب  ح�سد  الذي  الليجا، 
 8 اللقب  الكاأ�س  بطل  توج  بينما  منا�سبة، 

مرات من قبل.
بلقب  ال��ك��اأ���س  بطل  و�سيف  ت��وج  كما 
ح�سد  بينما  م��رات،   4 الإ�سباين  ال�سوبر 
اللقب  والكاأ�س(  )ال��دوري  الثنائية  بطل 
واحدة  مرة  اللقب  وذهب  منا�سبات،   ٣ يف 

لثالث الدوري.

ب�سورة  ح�سمهما  مت  ن�سختني  وهناك 
فريق  لفوز  ال�سوبر،  خو�س  دون  مبا�سرة 

بالثنائية يف ذلك املو�سم.
بها  حقق  التي  الكيفية  اإىل  وبالنظر 
الفر�سان الأربعة املتناف�سني يف ن�سخة هذا 
العام من ال�سوبر الإ�سباين للقب، فنجد اأن 
بر�سلونة هو �ساحب الرقم القيا�سي كاأكرث 

من توج ب�1٣ مرة.
كبطل  اللقب  الكتالوين  العماق  ونال 
و1992   1991( اأع���وام  م��رات   8 ل��ل��دوري 
و2011  و2010  و2006  و2005  و1994 

و201٣(.
ال�سوبر  يف  مب�ساركته  باللقب  وت��وج 
كبطل لثنائية الدوري والكاأ�س ٣ مرات من 

قبل، اأعوام )2009 و2016 و2018(.
الكاأ�س  بطل  باعتباره  بال�سوبر  وف��از 
ح�سد  كما   ،198٣ ع��ام  يف  واح���دة  م��رة 
ا يف  اللقب كو�سيف للكاأ�س مرة واحدة اأي�سً
عام 1996. اأما ريال مدريد فهو ثاين اأكرث 
الإ�سباين  ال�سوبر  بلقب  ب��ف��وًزا  الأن��دي��ة 
بواقع 11 مرة، وتوج بها كبطل للدوري يف 

8 منا�سبات اأعوام )1988 و1990 و1997 
و2001 و200٣ و2008 و2012 و2017(.

وح�����س��د ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ال��ل��ق��ب م��رة 
 ،199٣ ع���ام  يف  ل��ل��ك��اأ���س  كبطل  واح����دة 
يف  الثالث  املركز  ك�ساحب  واح��دة  وم��رة 
الدوري الإ�سباين وذلك يف مو�سم )2019- 
واح��دة  م��رة  اللقب  ع��ان��ق  كما   ،)2020
يف  ال�سوبر  خو�س  دون  مبا�سرة  ب�سورة 
عام 1989 لفوزه بثنائية الدوري والكاأ�س 

حينها.
 ٣ ر���س��ي��ده  يف  بيلباو  اأتلتيك  ومي��ل��ك 
ح�سد  حيث  الإ�سباين،  ال�سوبر  يف  األقاب 
دون   1984 عام  يف  مبا�سرة  ب�سورة  اللقب 

خو�س ال�سوبر لفوزه بالثنائية حينها.
باللقب  البا�سكي  ال��ف��ري��ق  ت��وج  كما 
مرتني كو�سيف لبطل الكاأ�س وكان ذلك يف 

عام 2015 ومو�سم )2020- 2021(.
لقب  م��دري��د  اأتلتيكو  ح�سد  واأخ����رًيا 
ال�سوبر مرتني من قبل، مرة كبطل للدوري 
يف عام 2014 واأخرى كبطل للكاأ�س يف عام 

.1985

6 العبين ينضمون رسميا 
لفريق الوحدات

الحسين إربد يخطط
 لشراء عقد سعادة

الحسين إربد يتعاقد
 مع الالعب أبو خيزران

اختتام الجولة األولى
 لدوري جولف الناشئين

أنشيلوتي: نستحق الفوز.. 
وبرشلونة سيظل منافسا دائما

»سرقة مدريد« تورط فالنسيا 
في عقوبة منتظرة
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*عمان 
الأع��م��ال  رج���ال  جمعية  رئي�س  اأك���د 
القرار  اأهمية  الطباع،  حمدي  الأردن��ي��ني، 
الذي اتخذه جمل�س الوزراء الأحد، باإعادة 
و�سينعك�س  اجلمركية،  التعرفة  هيكلة 
القت�سادية  اجلوانب  خمتلف  على  ايجابًا 
بالوقت  وج��اء  وتناف�سية،  انتاجية  م��ن 

املنا�سب.
كان  الأع��م��ال  جمتمع  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
تخفي�س  نحو  للتوجه  يدعو  ال��دوام  على 
والتخفيف  اجلمركية  والر�سوم  التعرفة 
كاهل  اأثقلت  التي  وال�سعوبات  الآث��ار  من 
القطاع اخلا�س اإىل جانب تبعات وتداعيات 
القطاعات  على  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  جائحة 

القت�سادية املختلفة.
وبني الطباع يف ت�سريح لوكالة الأنباء 
الأردنية )برتا(، اأن تقليل ما يتوجب على 
جمركية  ر�سوم  من  دفعه  اخلا�س  القطاع 
وتعرفة �سي�سهم يف حت�سني اأداء القطاعات 
ن�ساط  ا�ستعادت  خ��ال  من  القت�سادية، 
امل���وردي���ن وال��ت��ج��ار وم��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب 
من  والتقليل  الإي��رادات  وتعزيز  اجلمركي 

اأ�سعار ال�سلع.
تخفي�س  اأن  اجلمعية،  رئي�س  واأو�سح 
اإىل   11 من  اجلمركية  الر�سوم  فئات  عدد 
ويب�سط  التعقيدات،  درج��ة  من  �سيقلل   4
الإجراءات اجلمركية، و�سي�سهم يف ت�سهيل 

ان�سياب الب�سائع لل�سوق املحلية.
ال�سرائح  تعدد  اأن  اإىل  الطباع  ولفت 
معقد  نظام  ووجود  وال�سريبية  اجلمركية 
اآثار �سلبية على �سهولة الأعمال  لذلك، له 

اخلزينة،  واي��رادات  ال�ستثمارات،  وجذب 
جمركية  ر�سوم  فر�س  يف  ال�ستمرار  فيما 
وتعقد  ال���س��ت��رياد  ك��ل��ف  ت��رف��ع  مرتفعة 

الإجراءات اجلمركية.
املحلية،  ال�سناعة  واأكد �سرورة حماية 
ق��رار  م��ع  جنب  اإىل  جنبًا  كذلك  ودعمها 
م�سددًا  اجلمركية،  التعرفة  هيكلة  اإع��ادة 

القطاع  م��ع  امل�ستمر  الت�ساور  اأهمية  على 
اأي  ب�سياغة  يتعلق  فيما  خا�سة  اخل��ا���س 
تعديل اأو اتخاذ اأي قرار يوؤثر ب�سكل مبا�سر 

على اأعماله.

الطباع يؤكد أهمية قرار إعادة 
هيكلة التعرفة الجمركية

المتكاملة للتكنولوجيا تنظم 
جلسة حول تخصص علم البيانات

صناعة إربد تصدر شهادات منشأ 
بقيمة 1.2 مليار دوالر العام الماضي

*عمان 
حتفيزية  جل�سة  للتكنولوجيا،  املتكاملة  املجموعة  �سركة  نظمت 
موؤ�س�سة  من  طابا  ا�ستهدفت  للتكنولوجيا،  �سمية  الأمرية  جامعة  يف 
البيانات"  "علم  تخ�س�س  ح��ول  الأردن��ي��ة  التوظيف  لأج��ل  التعليم 

وفر�س التوظيف فيه.
وبح�سب بيان لل�سركة ، جاء تنظيم اجلل�سة انطاقا من م�سوؤوليتها 
لتعزيز  عام  ب�سكل  والقت�ساد  الأردين  املجتمع  جتاه  الجتماعية 
مفهوم " التدريب لأجل التوظيف"، ويف اإطار �سراكتها ال�سرتاتيجية 
مبادرة  تقود  التي  التوظيف"  لأجل  "التعليم  موؤ�س�سة  مع  امل�ستمرة 
عن  الباحثني  ال�سباب  لفئة  اقت�سادية  فر�س  لإيجاد  هادفة  وطنية 

العمل يف جميع اأنحاء اململكة.
يف  واأهميته  البيانات  علم  بتخ�س�س  تعريفًا  اجلل�سة  وت�سمنت 
القت�ساد الرقمي وفر�سه الكبرية للتوظيف، وخ�سو�سا اأن اآخر ع�سر 
�سنوات �سهدت تو�سعا ومنوا كبريين يف هذا العلم مع التو�سع والنت�سار 

الكبري ل�ستخدام الإنرتنت.
خال  الر�سق  زيد  ال�سركة  يف  والتطوير  التدريب  م�سوؤول  وبني 
الأمور  ت�سمل  متعددة  جمالت  بني  يجمع  البيانات  علم  اأن  اجلل�سة، 
الإح�سائية والأ�ساليب العلمية والذكاء ال�سطناعي وحتليل البيانات 
ال�ست�سعار  واأجهزة  والعماء  الذكية  والهواتف  الويب  من  املجمعة 
وغريها من امل�سادر ل�ستخراج القيمة من البيانات من اأجل ا�ستخا�س 

روؤى قابلة للتطبيق.

*اربد 
ارتفعت القيمة الكلية ل�سهادات املن�ساأ ال�سادرة عن غرفة �سناعة 
اربد العام املا�سي اىل 1.2 مليار دولر، مقارنة مع 982 مليون دولر يف 
2020، بن�سبة ارتفاع بلغت 24.4 باملئة، وفق التقرير ال�سنوي ال�سادر 

عن غرفة �سناعة اربد.
واأظهر التقرير اأن عدد �سهادات املن�ساأ ال�سادرة عن الغرفة خال 
العام املا�سي بلغ 17847 �سهادة مقارنة مع 14681 �سهادة للعام 2020.
وقال رئي�س غرفة ال�سناعة هاين ابو ح�سان، اإن قطاع ال�سناعات 
اجللدية واملحيكات ا�ستحوذ على غالبية قيمة ال�سادرات برقم جتاوز 
ال�سادرات  جمموع  من  باملئة   9٣ نحو  وبن�سبة  دولر،  مليار   1.110

الكلي.
واللوازم  العاجية  ال�سناعات  اأن �سادرات قطاع  اأبو ح�سان،  وبني 
ال�سناعات  قطاع  �سادرات  تلتها  دولر،  مليون   ٣4.4 بلغت  الطبية 
التموينية والغذائية 28.5 مليون دولر، وال�سناعات الن�سائية 12.6 
مليون دولر، وال�سناعات الهند�سية والكهربائية 11.6 مايني دولر.

التجميل  وم�ستح�سرات  الكيماوية  ال�سناعات  قطاع  حقق  كما 
�سادرات بقيمة 10.2 مليون دولر، و�سادرات ال�سناعات البا�ستيكية 
والتغليف  التعبئة  قطاع  حقق  كما  دولر،  مليون   9.1 واملطاطية 
والكرتون �سادرات بقيمة 2.9 مليون دولر، والتعدين 547 األف دولر، 

وال�سناعات اخل�سبية والأثاث بقيمة 170 األف دولر. 
واأ�سار ابو ح�سان اإىل اأن غالبية ال�سادرات ذهبت لل�سوق الأمريكية 
اإجمايل  من  باملئة   72 عن  زادت  وبن�سبة  دولر  مليون   879.8 بقيمة 
اأكرث  اليها  ال�سادرات  قيمة  فبلغت  العربية  الأ�سواق  اأما  ال�سادرات، 
من 84 مليون دولر، ودول اوروبية نحو 72 مليون دولر، وكندا 20.5 
فيما  دولر،  مايني   4 من  اكرث  اآ�سيا  �سرق  جنوب  ودول  دولر،  مليون 

زادت قيمة ال�سادرات اىل دول خمتلفة اخرى عن 160 مليون دولر.

نقابة الصناعات الغذائية توقع 
عقدا جماعيا مع شركة الخميرة

  
*عمان 

الحد،  الغذائية،  ال�سناعات  يف  للعاملني  العامة  النقابة  وقعت 
يت�سمن  )ا�سرتيكو(  اخلمرية  م�سانع  �سركة  مع  جماعيا،  عمل  عقد 

حوافز مادية وحت�سني خدمات التاأمني ال�سحي لعمال ال�سركة.
رئي�سة  وقعته  ال��ذي  العقد  ين�س  النقابة،  ا�سدرته  بيان  ووف��ق 
النقابة ب�سرى ال�سلمان، ومدير عام ال�سركة �سالح ال�سرع، على �سرف 
اأعلى 120 دينارا  ال�سنوي وبحد  الت�سخم  �سنوية ح�سب معدل  زيادة 

�سنويا للعاملني بال�سركة بال�سبغة الزرقاء )عمال الإنتاج(.
عقد  خدمات  حت�سني  على  العقد،  بح�سب  الطرفان  �سيعمل  كما 
ال�سركة  �سيا�سة  وح�سب  امل��وظ��ف،  ي�سمل  ال��ذي  ال�سحي  ال��ت��اأم��ني 
وامليزانية املو�سوعة لذلك، وفقا لأ�سعار مقدمي اخلدمة، اإ�سافة اإىل 
ال�ستثمار يف تدريب وتطوير املوظفني وتخطيط م�ساراتهم الوظيفية 

لإك�سابهم مهارات جديدة.
ا�ستيعاب  اإىل  الرامية  �سيا�سة احلكومة وجهودها  الطرفان  وثمن 
الوظيفي  الأم��ن  وتوفري  كورونا،  جلائحة  القت�سادية  التداعيات 
وال�ستقرار للعاملني يف �ستى القطاعات القت�سادية، من خال اأوامر 

الدفاع والباغات التي �سدرت مبوجب قانون الدفاع.
وقالت ال�سلمان، اإن اأحكام العقد ت�سري من بداية العام وتنتهي يف 
ال�سركة  ذاته جهود  الوقت  مثمنة يف  العام احلايل،  الول  كانون   ٣1

لإجناح العقد واحلفاظ على حقوق العاملني فيها.
واأكدت، عزم النقابة لإبرام اتفاقيات العمل اجلماعي مع اأ�سحاب 
العمل يف قطاع ال�سناعات الغذائية، كاأحد اأهم الأدوات القانونية يف 
احلفاظ على حقوق العمال، وخلق عاقات عمل م�ستقرة انطاقا من 
العمالية  النزاعات  عن  بديا  ياأتي  الذي  الفعال  الجتماعي  احلوار 

والإ�سرابات التي تعطل عجلة الإنتاج.

أصحاب شركات التخليص: 
قرارات الحكومة إيجابية

*عمان 
اهلل  �سيف  الب�سائع،  ونقل  التخلي�س  �سركات  اأ�سحاب  نقيب  قال 
التعرفة  هيكلة  باإعادة  املتعلقة  احلكومة  ق��رارات  اإن  عاقولة  اأب��و 
حتت  احلدود  على  الرقابية  اجلهات  مرجعيات  وتوحيد  اجلمركية، 

مظلة دائرة اجلمارك الأردنية، اإيجابية.
)برتا(  الأردنية  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف  عاقولة  اأبو  واأ�ساف 
الب�سائع،  ع��ن  الإف����راج  م��دة  م��ن  �ستخفف  ال���ق���رارات  اإن  الأح����د، 
والإجراءات الواجب اتباعها، من خال نافذة وطنية موحدة لإجناز 
البيانات اجلمركية كافة، مبا يقلل الوقت والتكلفة املبذولني يف �سبيل 
اإي�سال الب�سائع للم�ستهلك باأقل التكاليف املمكنة، وي�سهل ال�سترياد، 

وينع�س القدرة ال�سرائية للمواطنني.
واأكد اأن تخفي�س الر�سوم على قطاع ال�سحن والبطاريات والإطارات 

وامل�ستهلكات الكهربائية لل�ساحنات وقطع الغيار، �سينع�س القطاع.
واعترب اأن تخفي�س الر�سوم اجلمركية على كل �سلعة لي�س لها نظري 
وطني بن�سبة 5 باملئة، يحمي ال�سناعات الوطنية، وينعك�س على توفر 

خمتلف املنتجات يف ال�سوق املحلية.
واأعلن رئي�س الوزراء ب�سر اخل�ساونة قرار احلكومة اإعادة هيكلة 
التعرفة اجلمركية منذ مطلع �سهر ني�سان املقبل، وتقلي�س فئات الر�سم 
 25 و   0 بني  ت��رتاوح  بن�سب  فئة،   11 من  ب��دًل  فئات   4 اإىل  اجلمركي 

باملئة، بدل من 0 و 40 باملئة.
م�ستوردة  �سلعة  كل  على  اجلمارك  تخفي�س  اخل�ساونة  اأعلن  كما 
ل نظري لها يف ال�سناعة الوطنية بن�سبة 5 باملئة، وتوحيد مرجعيات 
اجلهات الرقابية على احلدود حتت مظلة دائرة اجلمارك الأردنية، 
ال�سحنات  على  امل�سبق  للتخلي�س  اإلكرتونية  وطنية  نافذة  واإط��اق 

القادمة اإىل اململكة.

تحول لـ »شعب نباتي« .. األزمة 
تغير النمط الغذائي للبنانيين

*بريوت
من  حتملها  ي�ستطيعون  ل  متتالية  اأزم��ات  من  اللبنانيون  يعاين 
انقطاع للدواء واملياه والكهرباء وامل�ستقات النفطية، والغاء الفاح�س 

الذي طال ال�سلع الأ�سا�سية وخا�سة اأ�سعار املواد الغذائية.
وو�سل ثمن كيلو حلم البقر اإىل ٣00 األف لرية لبنانية اأي ما يقارب 
ربع راتب املوظف، بينما حلق �سعر كيلو حلم الغنم فوق 450 األف لرية، 
وهذا ما جعل هذه املادة الغذائية املهمة خارج متناول �سريحة كبرية 

جدًا من ال�سعب اللبناين.
وتتفاوت اأ�سعار اللحوم يف لبنان ح�سب املناطق فهي يف املدن اأعلى 

منها يف القرى والأرياف ب�سبب كلفة النقل والإيجارات املرتفعة.
ونتيجة الأزمات القت�سادية التي تعي�سها الباد مل يعد لبنان يف 
طليعة الدول امل�ستهلكة لّلحوم يف ال�سرق الأو�سط بعد ارتفاع �سعر كيلو 
الّلحمة الطازجة من 15 األف لرية قبل الأزمة ما اأجرب اللبنانّيني على 

تغيري ال�سلوك الغذائي والتخفيف من ا�ستهاك احلوم ق�سرًا.
اإىل  و�سل  اللحوم  ا�سترياد  بن�سبة  انخفا�سًا  الأم��ر  هذا  وانعك�س 
مل  املا�سي  العام  اأواخر  و�سلت  التي  باللحوم  املحّملة  فالبواخر   ،%70
تتعد 6، بينما كان ي�ستورد لبنان يف مثل هذا الوقت من ال�سنة حوايل 
20 باخرة حمملة بالأبقار والأغنام وفق معلومات خا�سة ملوقع �سكاي 

نيوز عربية.
"باتت اللحمة  اأم رباح )60 �سنة( ملوقع �سكاي نيوز عربية  تقول 
جرياننا  حال  من  اأف�سل  حالنا  يكون  وقد  ال�سهر،  يف  مرة  دارنا  تزور 

الذين حتولوا للخبز واملعجنات".
ويقول الق�ساب ماجد حممد "كرث هم اللبنانيون الذين ا�ستبدلوا 
اكتفى  بينما  ثمنًا،  الأرخ�س  املجمدة  بالّلحمة  الطازجة  الّلحمة 

اآخرون بكمّيات قليلة، ومنهم مل يعد يدخل اللحمة نهائيًا للمنزل".
بح�سلي  هاين  لبنان  يف  الغذائية  امل��واد  م�ستوردي  نقيب  ويو�سح 
بني  يتفاوت  لبنان  يف  اللحوم  ا�سترياد  "اأن  عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع 
للحوم  "بالن�سبة  م�سيفا  والأ�سماك"  وال��دواج��ن  احلمراء  اللحوم 
احلمراء وبح�سب التجار، فقد هبطت ن�سبة ال�سترياد ما بني 50 اإىل 

60 باملئة وهذه ن�سبة كبرية و�سخمة على لبنان".
وفيما يخ�س حلوم الدواجن قال بح�سلي "اأغلبه من الإنتاج املحلي 
والقليل منه م�ستورد وا�ستهاك الدواجن يف انخفا�س م�ستمر وكذلك 
انخف�س  باملئة كما  بن�سبة ٣0  موؤخرًا  انخف�س  الذي  الوطني  الإنتاج 

ا�ستهاكه كذلك".
لبنان  ل��دى  لي�س  اأن��ه  "املوؤ�سف  بح�سلي  فقال  ال�سمك  حلم  اأم��ا 
الأ�سماك  كمية  وغالبية  احليوانية  الرثوة  حول  دقيقة  اإح�ساءات 
ت�ستهلك يف املطاعم واجلميع يعرف ما تعر�س له هذا القطاع )قطاع 
الذي  الأم��ر  كورونا  وجائحة  القت�سادية  الأزم��ات  جراء  املطاعم( 

�ساهم لنخفا�س ا�ستهاكه ب�سكل كبري".
واأ�ساف بح�سلي "ي�سهد لبنان انخفا�سا ملحوظًا يف ا�سترياد املعلبات 
اأي�سا نتيجة ارتفاع الأ�سعار بعد اأن و�سل �سعر علبة التونة على �سبيل 
املثال اإىل ٣0 األف لرية لبنانية اأي ما يعادل دولرًا واحدًا بعد اأن كان 

�سعرها ل يتجاوز 2000 لرية فقط."
واأ�سار اإىل اأن "ا�ستهاك معلبات اللحوم انخف�س ب�سكل كبري وانتقل 
املواطن اللبناين اإىل مكان اآخر ف�سار اأكرث ا�ستهاكا للخبز والبقوليات 
ا�ستخدام  نحو  الأزم��ة  ب�سبب  تتجه  "الغالبية  وتابع  واحلبوب". 
ربطة  �سعر  ارتفع  واإن  حتى  الدولة  من  مدعومًا  زال  ما  لأنه  الطحني 
اأن كان �سعرها ل يزيد  اخلبز وو�سل لأكرث من ع�سرة اآلف لرية بعد 

عن األف لرية ومع ذلك تبقى الأرخ�س بالن�سبة للم�ستهلك اللبناين".

السياحة: إغالق 8 منشآت 
ومخالفة وإنذار 49 أخرى لعدم 

التزامها بالتدابير الوقائية
  

*عمان 
قالت وزارة ال�سياحة والآثار، اإن فرق التفتي�س والرقابة التابعة 
لها وللجهات املعنية الأخرى، اأغلقت خال �سهر كانون الأول املا�سي 8 
اأخرى  من�ساأة   49 بحق  وخمالفات  اإنذارات  وحررت  �سياحية،  من�ساآت 
بني مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابري الوقائية لل�سحة وال�سامة 

العامة اخلا�سة بكورونا.
الك�سف نفذت  اأن جلان  بيان �سحفي الحد،  الوزارة يف  واو�سحت 
حمافظات  جميع  يف  ال�سياحية  املن�ساآت  على  تفتي�سية  جولة   1058
�سياحية  من�ساأة   858 وجود  اإىل  لفتة  من�ساأة،   82 وتنبيه  اململكة، 

ملتزمة بالتدابري الوقائية لل�سحة وال�سامة العامة.
التفتي�سية  جولتها  كثفت  والرقابة  التفتي�س  فرق  اأن  واأك��دت 
ال�سحة  ب�سروط  اللتزام  من  للتاأكد  كافة،  ال�سياحية  املن�ساآت  على 
كورونا،  بفريو�س  املتعلقة  الوقائية  والإج���راءات  العامة  وال�سامة 
عنها  ال�����س��ادرة  والتعليمات  ال��دف��اع  اأوام���ر  تطبيق  م��دى  ومراقبة 

وتنفيذها والتقيد بها.
وا�سافت انه جرى اتخاذ املقت�سى القانوين بحق املخالفني الذين 
مل يتقيدوا بالإجراءات وال�سروط التي و�سعتها الوزارة، ومل يلتزموا 
بالدليل الإر�سادي الذي عممته والربوتوكولت الوقائية ال�سادرة من 

وزارة العمل.
ال�سياحية  املن�ساآت  التزام  الوزارة يف بيانها، على �سرورة  و�سددت 
التباعد  مراعاة  على  تن�س  التي  الدفاع  باأوامر  داخلها  واملوجودين 
على  الأ�سخا�س  واأع��داد  الكمامات،  وارت��داء  الأف��راد،  بني  اجل�سدي 
على  للتدقيق  عامل  وج��ود  اإىل  اإ�سافة  بينها،  والتباعد  الطاولت 

تطبيق "�سند اأخ�سر" لدخول املرتادين اإىل املن�ساأة.

*عمان 
�سركة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  و���س��ع 
ال��ب��وت��ا���س ال��ع��رب��ي��ة امل��ه��ن��د���س ���س��ح��ادة 
التنفيذي  الرئي�س  بح�سور  ه��دي��ب،  اأب��و 
ملبنى  الأ�سا�س  حجر  الن�سور،  معن  الدكتور 
التابع  والبتكار  والتطوير  البحث  مركز 
منطقة  يف  عملها  موقع  يف  وذلك  لل�سركة، 
الذي  املركز  اإن�ساء  وي��اأت��ي  ال�سايف.  غ��ور 
اآلف  �ستة  على  تزيد  م�ساحة  على  يقع 
ال�سرتاتيجية  للخطة  تنفيذًا  مربع،  مرت 
اأقرها  التي   )2025 اخلم�سية)2021- 
العربية  البوتا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س 
اإنتاجية  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف  ���س��اب��ق  وق���ت  يف 
وتناف�سية اأعمال ال�سركة من خال تنفيذ 
�سمنها  من  وامل��ب��ادرات،  امل�ساريع  من  ع��دد 
وذلك  والبتكار،  والتطوير  البحث  مركز 
للم�ساهمة يف ال�ستفادة من جميع الفر�س 
واإيجاد  امل�ستدام،  والنمو  للتطوير  املمكنة 
فر�س ا�ستثمارية تعظم من قيمة ال�سركة، 
وي�ساهم يف حتقيق خطط التنمية احلالية 
وتطوير خطط للتنمية امل�ستقبلية ل�سركة 
ومنطقة  ع��ام  ب�سكل  العربية  البوتا�س 

البحر امليت ب�سكل خا�س.
ال��ذي  امل��رك��ز  ه���ذا  خ���ال  م��ن  و�سيتم 
اإجراء  واملبتكر،  الع�سري  بت�سميمه  ميتاز 
بحوث ودرا�سات حول الفر�س ال�ستثمارية 
املمكنة يف البحر امليت، اإىل جانب امل�ساركة 
ب�سركة  اخل��ا���س  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��ث  يف 
التابعة  وال�سناعات  وال�سركات  البوتا�س 
التحديات  مواجهة  على  مل�ساعدتها  لها، 
الأ�سواق  يف  تناف�سيتها  وتعزيز  املختلفة 

التي ت�سدر اإليها منتجاتها.

على  تعليقه  يف  ه��دي��ب،  اأب����و  وق����ال 
ب�سركة  خا�س  وتطوير  بحث  مركز  اإن�ساء 
دول  جميع  ت�سري  العربية:"  البوتا�س 
معريف  جمتمع  نحو  ب�سرعة  اليوم  العامل 
العلمي  ال��ت��ق��دم  ع��ل��ى  م��رت��ك��ز  واق��ت�����س��اد 
القت�ساد  هذا  يجلب  حيث  والتكنولوجي، 
التنمية  لإح����داث  عظيمة  ف��ر���س��ًا  م��ع��ه 

القت�سادية وحتقيق الزدهار".
اإيجاد  اإىل  ال�سركة  ت�سعى  واأ�ساف" 
التي  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ف��ر���س  وت��ع��ظ��ي��م 
املتمثلة  اأهدافها  حتقيق  على  ت�ساعدها 
العاملية  الأ�سواق  يف  تناف�سيتها  تعزيز  يف 
وتلبية تطلعات امل�ستثمرين وامل�ساهمني مبا 
يرفد القت�ساد الوطني بالقيمة امل�سافة".
الن�سور  ال��دك��ت��ور  اأك����د  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
والبتكار  والتطوير  البحث  مركز  اأهمية 
للبوتا�س،  البحثية  التوجهات  تدعيم  يف 
يف  ول�سيما  واحلليفة  التابعة  و�سركاتها 
جمالت عملها خا�سة واأن اأ�سواق الأ�سمدة 
العاملية تعد من الأ�سواق �سديدة التناف�سية 
اأم��ام  التحديات  من  ع��دد  وج��ود  عن  ع��دا 
ال�سركة اأبرزها ارتفاع كلف الطاقة واملياه 
و�سرورة  الإن��ت��اج  عمليات  يف  امل�ستخدمة 
امل�سافة  القيمة  ذات  املنتجات  تطوير 
اإىل  التنفيذية  ب��الإدارة  يدفع  ما  العالية، 
على  والعمل  ابتكارية  بطريقة  التفكري 
تنفيذ م�ساريع تعزز من تناف�سية ال�سركة يف 
الأ�سواق العاملية وتعظم من جودة اأرباحها. 
ومن املقرر اأن يوفر مركز البحث والتطوير 
التي  ال�سناعات  يف  اخلا�سة  للبيانات  بنكًا 
تاأتي من البحر امليت كالبوتا�س والربومني 
وغريها، ومرجعًا موثوقًا لربامج الدرا�سات 

ذات  العامة  واملعاهد  اجلامعات  يف  العليا 
والبوتا�س  امليت  البحر  ب�سناعة  ال�سلة 
ت�سجيع  يف  �سي�سهم  ك��م��ا  والأ����س���م���دة، 
الباحثني يف املجالت املختلفة على تطوير 
اأبحاثهم واأفكارهم مبا ينعك�س على التقدم 
البحث  مركز  ويت�سمن  الباد.  يف  العلمي 
والتطوير ثاثة حماور رئي�سية هي حمور 
تطوير العمليات وزيادة الكفاءة والتخل�س 
املنتجات  تطوير  وحم���ور  امل��خ��ل��ف��ات،  م��ن 
والدخول يف ال�سناعات املتخ�س�سة، اإ�سافة 

اإىل حمور البحث والبتكار.
وي�����س��م م��رك��ز الأب���ح���اث وال��ت��ط��وي��ر؛ 
طوابق  �ستة  من  يتكون  الذي  املجل�س  برج 
ومب�ساحة اإجمالية تقدر باألفي مرت مربع، 
وي�سم خمتربين و�سالتني للتدريب، ومكتبة 
وغ��رف  اداري����ة،  وم��ك��ات��ب  املجل�س،  ب��رج 
خدمات، و�سالة اجتماعات، بالإ�سافة اىل 
املبنى  ويتكون  الازمة.  اخلدمات  مرافق 
اإجمالية  م�ساحة  على  يقع  الذي  الرئي�سي 
من  مربع  مرت  اآلف  اأرب��ع��ة  بحوايل  تقدر 
ال�ستقبال  رده��ة  على  ويحتوي  طابقني 
وم���ع���ر����س، و���س��ت��ة خم��ت��ربات)خم��ت��رب 
والرتبة،  ال�سخور  وخمترب  هيدروليكي، 
وخمترب  ف��ي��زي��ائ��ي،   / كيميائي  وخم��ت��رب 
م�سرتك، وخمترب الأ�سمدة(، بالإ�سافة اإىل 
خا�سة  تخزينية  ووحدات  ادارية  مكاتب 
املركز  يحتوي  كما  الكيميائية،  للمواد 
متعددة  وتدريبية  تعليمية  �سالة  على 
الأغرا�س، و�سيتم جتهيزها باأحدث اأنظمة 
ال�سوت وال�سورة، ومن املتوقع اإكمال اإن�ساء 
والأج��ه��زة  باملختربات  وجتهيزه  املبنى 

واملعدات مع نهاية العام 202٣.

*الدوحة 
وامل�ستوردين  ال��ت��ج��ار  م��ن  ع��دد  يلجاأ 
لتعوي�س  الأردين  ال�سوق  اإىل  القطريني 
اأ�سناف اخل�سار والفاكهة  النق�س يف بع�س 

التي ل تتوفر بكرثة يف ال�سوق القطري.
ا�سترياد  على  بالتعاقد  التجار  ويقوم 
والفواكه،  اخل�سار  من  اإ�سافية  �سحنات 
وم��راك��ز  امل��ت��اج��ر  خمتلف  يف  وت��وف��ريه��ا 
العديد  يف  الكربى  البيع  ومنافذ  الت�سوق 
العا�سمة  من مناطق قطر، خ�سو�سا داخل 
ملرا�سل  ق��ط��ري��ون  ال��دوح��ة. وق���ال جت��ار 
وكالة الأنباء الردنية )برتا(، اإن الكميات 
من  عليها  التعاقد  ج��رى  التي  اجل��دي��دة 
ت�سهد طلبا  التي  والفاكهة  اأ�سناف اخل�سار 
كبريا يف ال�سوق املحلي، �ست�سل قطر خال 

الأيام القليلة املقبلة.
طلبا  واجهت  التي  الأ�سناف  اأكرث  ومن 
خال  قطر  اأ���س��واق  يف  وم��ت��زاي��دا  ك��ب��ريا 

الأيام القليلة املا�سية، ما اأدى اإىل فقدانها، 
الطماطم،  هي  باهظة،  باأ�سعار  بيعها  اأو 
خا�سة  واحلم�سيات  والزجنبيل  والكو�سا، 
هذه  فقدان  من  م�ستهلكون  و�سكا  الليمون. 
اأو عدم توفرها بكميات  الأ�سناف حتديدا 
بكثري  اأعلى  باأ�سعار  بيعها  واأحيانا  كافية، 
الطلب  ازدي��اد  جراء  املعتادة  اأ�سعارها  من 
الكعبي  �سالح  وا���س��ار  عليها.  كبري  ب�سكل 
هناك  ان  اإىل  وفاكهة،  خ�سار  تاجر  وه��و 
والزجنبيل  الليمون  توفر  يف  وا�سحا  �سحا 
على  امل�ستهلكني  جمهور  اقبال  اثر  الطازج، 
�سراء ال�سلعتني بكثافة كبرية ب�سبب تزايد 
قطر  يف  بكورونا  اليومية  الإ�سابات  اأعداد 

خال الآونة الأخرية.
كبرية  كميات  هناك  اأن  الكعبي  واأك��د 
اخل�سار  اأ�سناف  م��ن  العديد  يف  اإ�سافية 
خ��ال  الأردن  م���ن  �ست�سل  وال��ف��اك��ه��ة، 
على  القائمني  مطالبا  املقبلة،  ال�ساعات 

ال�سلع  ب��ي��ع  ع���دم  املحلية  ال��ب��ي��ع  م��ن��اف��ذ 
اأ�سعارها  من  باأكرث  كبريا  طلبا  تلقى  التي 
اأكرث  �سراء  بعدم  وامل�ستهلكني  الطبيعية، 
من احتياجاتهم العتيادية، للحفاظ على 
ا�ستمرار توفر ال�سلعة، ومنع ارتفاع �سعرها 
نعيم  ق��ال  جانبه،  من  فيه.  مبالغ  ب�سكل 
الهاجري، وهو مدير �سركة قطر لا�سترياد 
والت�سدير، اإنه ومنذ ماحظة فقدان بع�س 
الأ���س��واق  يف  والفاكهة  اخل�سار  اأ���س��ن��اف 
توفرها  وعدم  اأي��ام،  ب�سعة  قبل  القطرية 
التجار  من  العديد  �سارع  كافية،  بكميات 
جديدة  تعاقدات  اإب��رام  اإىل  وامل�ستوردين 
ال�سركات  خ��ال  من  الأردين،  ال�سوق  مع 
امل�����س��وق��ة وامل�������س���درة مل��ن��ت��ج��ات اخل�����س��ار 
يف  اإ�سافية  كميات  توفري  بهدف  والفاكهة، 
لاأ�سناف  ال�سحن  عمليات  وتعزيز  قطر، 
يف  وارتفاعا  توفرها  يف  نق�سا  ت�سهد  التي 

اأ�سعارها.

وضع حجر األساس لمركز البحث 
والتطوير واالبتكار لشركة البوتاس

قطر: تجار الخضار يلجأون لالستيراد من 
االردن لتعويض النقص بأسواقهم
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