
المياه تؤكد على حماية عدادات المياه والمزروعات
*عمان 

�سلطة   - املياه  �سلطة   - وال��ري  املياه  وزارة  دعت 
خمتلف  يف  واملزارعني  املواطنني  جميع  االردن  وادي 
مناطق اململكة اإىل اتخاذ االإجراءات الالزمة حلماية 
مزروعاتهم من خطر ال�سقيع و�سرورة حماية عدادات 
املياه من االجنماد حيث من املتوقع انخفا�ض  درجات 

احلرارة اىل م�ستويات دون ال�سفر. 

املوا�سي  وم��رب��ي  وامل��زارع��ني  املواطنني  ونا�سدت 
مع  للتعامل  ال��الزم��ة  االح��ت��ي��اط��ات  اخ��ذ  ب�����س��رورة 
املطرية  وال��ه��ط��والت  احل����رارة  درج����ات  ان��خ��ف��ا���ض 
املائية،  امل��واق��ع  و  واالب��ت��ع��اد ع��ن جم���اري االودي����ة 
مزاريب  ربط  عدم  من  والتاأكد  كوادرها  مع  والتعاون 
مياه االمطار على �سبكات ال�سرف ال�سحي واال�ستفادة 

منها.
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هجوم صاروخي على قاعدة 
تركية شمالي العراق

الزراعة توضح مالبسات نفوق 
عدد من األغنام في المفرق

عشرات القتلى بألغام ميليشيات 
الحوثي باليمن في أسبوعين

الزراعة: خطة تنمية زراعية 
شاملة خالل األيام المقبلة

»أوميكرون« يتفشى في مدينة 
صينية.. والسكان قيد الحجر

*بغداد
 3 اأن  ال�سبت،  عراقية،  اأمنية  م�سادر  ذك��رت 
قاعدة  ا�ستهدفت  ملم   122 عيار  غ��راد  �سواريخ 
زليكان الرتكية يف ق�ساء بع�سيقة مبحافظة نينوى 

�سمايل البالد.
واأ�سافت اأن الهجوم مل ي�سفر عن اأي اإ�سابات.

اإىل  م�ستمر  ب�سكل  "زليكان"  قاعدة  وتتعر�ض 
ق�سف �ساروخي من "اأطراف جمهولة".

*عمان 
اأ�سدرت وزارة الزراعة، ال�سبت، بيانا اأو�سحت فيه مالب�سات نفوق 

عدد من االأغنام يف حمافظة املفرق.
واأكدت الوزارة يف بيانها عدم �سحة االأخبار التي حتدثت عن نفوق 
200 راأ�ض من االأغنام تعود ملزارع يف املفرق، م�سرية اإىل اأّن كل ما ميلكه 
هذا املزارع هو 97 راأ�سا من االأغنام واأو�سحت اأن كوادر مديرية زراعة 
املفرق اأر�سدت املزارع منذ بداية االأ�سبوع لف�سل املواليد الر�سيعة عن 
املواليد  من  راأ�سا   22 نفوق  اإىل  اأدى  ما  بذلك  يلتزم  مل  لكنه  االأمهات 
كوادر  اأن  ال��وزارة  وبينت  �سابق.  وقت  يف  راأ�سا   11 نفوق  اإىل  اإ�سافة 
مديرية الزراعة اأغلقت، بالتعاون مع اجلهات املخت�سة، �سوق احلالل 
احرتازيا حلني ظهور نتائج فحو�سات العينات التي اأخذتها من االأغنام 

النافقة، والتي اأظهرت عدم اإ�سابتها باحلمى القالعية.
واأكدت اأن جميع اللقاحات البيطرية متوفرة يف حمافظات اململكة، 
م�سرية اإىل اأن هناك نحو 200 األف جرعة يف حمافظة املفرق، والتي 

يبلغ عدد االأغنام فيها 800 األف راأ�ض.
و�سددت الوزارة على حر�سها ومتابعتها امل�ستمرة للو�سع البيطري 
يف جميع املحافظات، واأنها على توا�سل دائم مع مربي االأغنام مبينة 
مديريات  يف  مر�سية  اإ�سابات  عن  بالغات  اأو  نفوقات  ت�سجل  مل  اأنها 

الزراعة با�ستثناء هذه احلالة الفردية.
النتائج  وانتظار  للدقة  حت��ري  دون  اخل��ر  ه��ذا  نقل  وا�ستغربت 
الفحو�سات املخرية، موؤكدا اأن ذلك ي�سكل �سررا على ت�سدير االأغنام 

و�سمعة املنتج املحلي خا�سة اإذا كانت واردة من م�سدر واحد.

*صنعاء
قال مركز حقوقي ميني، ليلة ال�سبت، اإن 38 مدنيا وع�سكريا على 
املا�سيني،  االأ�سبوعني  خالل  اآخرون   50 واأ�سيب  حتفهم،  القوا  االأقل 
ب�سبب األغام وذخائر زرعتها ميلي�سيات احلوثي املدعومة من اإيران، يف 

حمافظتي �سبوة وماأرب.
منذ  االألغام،  ل�سحايا  لالألغام هذه احل�سيلة  اليمني  املر�سد  ووثق 
مطلع يناير اجلاري فقط يف مديريات ع�سيالن وبيحان وعني مبحافظة 
�سبوة النفطية بجنوب �سرق البالد، ومديرية حريب يف حمافظة ماأرب 
املجاورة، حيث تقود قوات العمالقة اجلنوبية حملة ع�سكرية �سخمة 

مدعومة من حتالف دعم ال�سرعية يف اليمن �سد ميلي�سيات احلوثي.
لتغيري  تهدف  جديدة  عملية  عن  االأ�سبوع  هذا  التحالف  واأعلن 
يف  اجلنوبية  العمالقة  األوية  ق��وات  جنحت  بعدما  القتال،  م�سار 
الطريق  فتح  واإع��ادة  �سبوة  حمافظة  من  احلوثي  ميلي�سيات  طرد 

اإىل ماأرب.
لعام  ال�سنوي  تقريرها  يف  اخلمي�ض،  ووت�ض،  رايت�ض  هيومن  ونقلت 
باأن  املدين،  االأثر  ر�سد  م�سروع  اليمن، عن  االنتهاكات يف  2021 حول 
االألغام االأر�سية والذخائر غري املنفجرة التي زرعها احلوثيون ت�سببت 
ب�سقوط اأكرث من 9 اآالف �سحية يف �سفوف املدنيني منذ بداية ال�سراع 

يف اليمن قبل �سبع �سنوات.

*عمان 
)برتا( - رندا حتاملة – خطا القطاع الزراعي 
اأكلها يف  اآتت  املا�سي خطوات متعددة،  العام  خالل 
اإال  واقت�ساديا،  زراعيا  ومتكينه  امل��زارع  اإنتاجية 
امام  عائقا  تقف  مازالت  التحديات  من  الكثري  اأن 

املزارع والقطاع.
اأبرز  )برتا(  االأردنية  االأنباء  وكالة  ور�سدت 
التحديات واهم املنجزات من خالل مقابلة اأجرتها 
اأورد  احلنيفات  خالد  املهند�ض  الزراعة  وزير  مع 
فيها النقلة النوعية املنتظرة للقطاع الزراعي من 
�سيعلن  �ساملة وممولة  زراعية  تنمية  خالل خطة 
عن تفا�سيلها خالل االأيام املقبلة، وتت�سمن جميع 
مع حلول  الزراعي  القطاع  تواجه  التي  التحديات 

واقعية وقابلة للتنفيذ.

اإن القطاع ينتظر نقلة نوعية  وقال احلنيفات 
بداأت هذا العام بارتفاع خم�س�سات وزارة الزراعة، 
مليون   30 الراأ�سمالية  النفقات  ن�سبة  بلغت  حيث 
خلطة  ا�سافة  ال��وزارة،  تاريخ  يف  مرة  الأول  دينار 
بزيادة  تب�سر  والتي  ال�ساملة  الزراعية  التنمية 
خالل  ال��زراع��ة  لقطاع  املحلي  ال��ن��اجت  اج��م��ايل 
بظاللها  اخلطة  و�ستلقي  املقبلة.  االأربعة  االأعوام 
توفري  خ��الل  م��ن  بالقطاع  العاملة  االأي���دي  على 
قرابة 8 االف فر�سة عمل دائمة �سنويا، ما �سي�سهم 
باحلد من الفقر وتعزيز التنمية، ويزيد من متكني 
خالل  م��ن  ال��زراع��ة،  يف  العاملة  الريفية  امل���راأة 
النباتي  االإن��ت��اج  على  القائمة  م�سروعاتها  دع��م 

واحليواين.
تابع �ض2

وكاالت 
اأوقفت مدينة ت�سوهاي بجنوب ال�سني خطوط 
ر�سد  اأعلنت  اأن  بعد  ال�سبت،  العام،  النقل  حافالت 
من  "اأوميكرون"  باملتحور  االأق��ل  على  اإ�سابات   7
مغادرة  عدم  من  ال�سّكان  حم��ّذرة  كورونا،  فريو�ض 

املدينة.
على  ال��واق��ع��ة  ال�ساحلية  امل��دي��ن��ة  واأع��ل��ن��ت 
املتحور  اأن  اجلمعة،  ماكاو،  منطقة  مع  احل��دود 
بعوار�ض  م�ساب  �سخ�ض  لدى  ُر�سد  "اأوميكرون" 
بعد  لديهم،  عوار�ض  ال  اآخرين  و6  خفيفة  مر�ض 
اإ�سابة  عن  الك�سف  عقب  وا�سعة  اختبارات  حملة 
"فران�ض  بح�سب  جم����اورة،  م��دي��ن��ة  يف  واح���دة 

بر�ض.".
مبر�ض  ���س��اب��ات  اإ ط��ف��رة  ال�����س��ني  وت��واج��ه 
باملتحور   �سابات  اإ عدة  �سمنها   "19 "كوفيد-
���س��ي��وي��ة  االآ ال���دول���ة  ن  اإ ذ  اإ "اأوميكرون"، 
لعاب  االأ قبيل  للفريو�ض  حماربتها  من  ُتكّثف 
بكني  يف  ���س��ُت��ق��ام  ال��ت��ي  ال�����س��ت��وي��ة  ومل��ب��ي��ة  االأ

املقبل. ال�سهر 
ال�سني  اأنحاء  االأ�سخا�ض يف  وُطلب من ماليني 
فيما  االأخ���رية،  االأ�سابيع  يف  امل��ن��زل  يف  البقاء 
واأُغلقت  كثرية  داخلية  جوية  رح��الت  اأُلغيت 

م�سانع.

وطلب امل�سوؤولون يف ت�سوهاي من ال�سكان جتّنب 
اأن يقدم  "اإال عند ال�سرورة"، على  مغادرة املدينة 
�سلبية الختبار  نتيجة  منها  يودون اخلروج  الذين 
ال�سابقة  ال�24  ال�ساعات  يف  ُيجرى  "كوفيد-19" 

ملوعد الرحيل.
وبداأت املدينة اجلمعة حملة اختبارات وا�سعة 
اأن  بعد  �سخ�ض  مليون   2.4 عددهم  البالغ  ل�سكانها 
يف  املجاورة  ت�سونغ�سان  مدينة  يف  اإ�سابة  اكُت�سفت 

وقت �سابق من االأ�سبوع.
وُوجهت اإىل اأن�سطة جتارية مبا فيها �سالونات 
التجميل واأماكن األعاب املي�سر والنوادي الريا�سية 
فيما  اخلمي�ض،  باالإغالق  تعليمات  ال�سينما  ودور 
النقل  حافالت  خطوط  ايقاف  ال�سلطات  اأعلنت 

العام.
كورونا  بفريو�ض  االإ�سابات  عدد  ال�سني  واأبقت 
من  اجلائحة  طوال  اأرا�سيها  على  ن�سبًيا  منخف�سا 
القائمة على  "�سفر كوفيد"،  ا�سرتاتيجيتها  خالل 
عند  �سارم  واإغالق  وا�سعة  اختبارات  اإجراء  طلب 
اكت�ساف اإ�سابات. غري اأن املتحور اأوميكرون ُر�سد يف 
اأن تتف�سى  مدينة تياجنني القريبة من بكني قبل 

يف مدينة اأنيانغ.
 104 �سجلت  اإنها  ال�سينية  ال�سلطات  وقالت 

اإ�سابات ب�"كوفيد-19"، ال�سبت.

*عمان 
ب��ل��واء  ال��دب��اغ��ات  ب��ري  منطقة  ���س��ه��دت 
ال�سوبك - معان وطريق النقب االآن ت�ساقًطا 
يف  االأفقية  الروؤية  مدى  يف  وتدنيا  للثلوج، 
ال�سائقني  من  ي�ستدعي  ال��ذي  االأم��ر  النقب، 
خطر  من  احل��ذر  توخي  الطريق  وم��رت��ادي 
االنزالق على الطرقات واأخذ اأق�سى درجات 

احليطة واحلذر.
اجلوية،  االأر���س��اد  اإدارة  موقع  وبح�سب 
تدريجيًا  الليلة  ه��ذه  ي�ستد  فاإنه  ال�سبت، 
وقد  اململكة،  وو�سط  �سمال  يف  املطر  هطول 
يكون م�سحوبا بالرعد اأحيانًا، واأما يف خليج 
العقبة فتكون الفر�سة �سعيفة لهطول زخات 

خفيفة من املطر.
ال�سيول  ت�سكل  االأر�ساد من خطر  وحتذر 
املنخف�سة  واملناطق  االأودي��ة  يف  الليل  اأثناء 
يف ���س��م��ال وو���س��ط امل��م��ل��ك��ة، وت����دين م��دى 
املناطق  يف  الغبار  ب�سبب  االأفقية  ال��روؤي��ة 

ال�سحراوية.
االثنني،  وي��وم  االأح��د  ليل  �ساعات  وم��ع 
اأغلب  يف  ال���رودة  �سديدة  االأج���واء  تكون 
والبحر  االأغ��وار  يف  وب��اردة  اململكة،  مناطق 
على  الغيوم  بع�ض  ظهور  مع  والعقبة،  امليت 
�ساعات  يف  ويتوقع  منخف�سة،  ارت��ف��اع��ات 
ال�سقيع  ت�سكل  االثنني  وليل  الباكر  ال�سباح 
املناطق  م��ن  العديد  يف  االجن��م��اد  وح���دوث 
معتدلة  �سرقية  �سمالية  ال��ري��اح  وت��ك��ون 

ال�سرعة تن�سط اأحيانا.
املنخف�ض  ان  وال��ري  املياه  وزارة  قالت 
اجلوي االخري رفع حجم االمطار الرتاكمية 
حمافظات  جميع  على  املو�سم  ب��داي��ة  منذ 
باملئة  1ر28  اىل  ال�سبت  �سباح  حتى  اململكة 
1ر8  البالغ  االمد  طويل  ال�سنوي  املعدل  من 

مليار م3.
ان  اىل  ال�سبت  بيان  يف  ال��وزارة  واأ�سارت 
�سجلت  ام�ض  �سباح  حتى  هطول  ن�سبة  اعلى 

وادي  ب��ي��ادر  منطقة  ع��م��ان/  العا�سمة  يف 
ال�سري )8ر25( ملم ، مو�سحة ان اجلريان يف 
االودية وال�سيول يحتاج اىل ما بني 24 -48 

�ساعة للو�سول اىل ال�سدود.
اىل  ال��داخ��ل��ة  امل��ي��اه  كميات  ان  وق��ال��ت، 
5ر1  نحو  ام�ض  �سباح  حتى  بلغت  ال�����س��دود 
مليون م3 ما رفع التخزين الكلي اىل نحو 89 
الطاقة  من  باملئة  3ر26  وبن�سبة  م3  مليون 
م3  مليون  4ر336  البالغة  لل�سدود  الكلية 
وتركزت الكميات الداخلة يف �سد امللك طالل 
بنحو )1( مليون م3 . وحول معدالت الهطول 
�سجلت  لها  التابعة  الر�سد  حمطات  ان  بينت 
ملم،   15،3 بلغ  معدال  العا�سمة  حمافظة  يف 
البلقاء 12،3 ملم ، ماأدبا 14،9 ملم ، الزرقاء 
3،4 ملم، جر�ض 6،3 ملم ، املفرق 1،7 ملم، اربد 
4،5 ملم ، عجلون 10،7 ملم ، الكرك )1( ملم، 
فيما مل ت�سجل املحطات يف حمافظات الطفيلة 
ومعان والعقبة اية كميات.                تابع �ض2

تساقط الثلوج في الجنوب 
وتحذير من السيول واالنجماد

*الكرك ومأدبا 
ال�سبت،  وماأدبا  الكرك  حمافظتي  يف  عفيفة  اأ�سرة   26 ت�سّلمت 
م�ساكنها اجلديدة �سمن املبادرة امللكية الإ�سكان االأ�سر العفيفة، والتي 
خالل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذًا  اإن�ساوؤها  جاء 

زياراته امليدانية ولقاءاته التوا�سلّية مع اأبناء ووجهاء املحافظتني.
ملكية  بتوجيهات  اأطلقت  التي  امللكّية،  املبادرة  هذه  وت�ستهدف 
الكرمية  احلياة  توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�سملت   ،2005 عام 
وامل�ستقرة لالأ�سر التي ُتعد االأكرث عوزًا وا�ستحقاقًا، حيث يتم اختيار 
االأ�سر امل�ستفيدة وفق اأ�س�ض تراعي حتقيق العدالة وال�سفافية مقرة 
نوم،  غرفتي  م�سكن؛  كل  وي�سم  االجتماعية.  التنمية  وزارة  قبل  من 
بالكامل،  وغرفة معي�سة، ومطبخًا وحماما، و�ساحة خارجية م�سورة 
ماء  من  االأ�سا�سية  اخلدمات  مبختلف  امل�ساكن  هذه  تاأمني  عن  ف�ساًل 

وكهرباء وُبنى حتتية.
تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ض  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�ض  و�سّلم 
مبادرات جاللة امللك، يو�سف ح�سن العي�سوي، بح�سور وزيري االأ�سغال 
العامة واالإ�سكان املهند�ض يحيى الك�سبي، والتنمية االجتماعية اأمين 
الفايز، مفاتيح )10( م�ساكن  الدكتور حممد  الكرك  املفلح، وحمافظ 
ال�سمار، ومفاتيح )5( م�ساكن  جديدة الأ�سر م�ستفيدة يف منطقة غور 
ّممت  الأ�سر م�ستفيدة يف منطقة غور حديثة، مبحافظة الكرك، حيث �سُ
امل�ساكن وفقًا الأعلى املوا�سفات الهند�سية والفنية. كما �سّلم العي�سوي 
م�سكنًا جديدًا الإحدى االأ�سر يف املحافظة، اأمر به جاللة امللك، نظرًا ملا 
ُتعانيه من ظروف اقت�سادية ومعي�سية �سعبة.                         تابع �ض2

*عمان 
بداأت نقابة املهند�سني ال�سبت، العمل بالتعديالت التي طراأت على 
نظام التقاعد وذلك بعد مرور 30 يوما على ن�سر النظام املعدل لنظام 

التقاعد الأع�ساء نقابة املهند�سني، ل�سنة 2021 باجلريدة الر�سمية.

*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة، ال�سبت، ت�سجيل 15 وفاة و2387 اإ�سابة 
اإىل  اإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�ض  جديدة 

12974 وفاة واإىل 1097474 اإ�سابة.
بح�سب  باملئة،   8.83 االإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

املوجز االإعالمي ال�سادر عن الوزارة.
 ،25312 حاليا  الن�سطة  احلاالت  عدد  اأن  اإىل  املوجز  واأ�سار 
بينما بلغ عدد احلاالت التي اأدخلت ، اإىل امل�ست�سفيات 69 حالة، 
وعدد احلاالت التي غادرت امل�ست�سفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد 
االإجمايل للحاالت املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 599 
حالة. واأظهر املوجز، اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال 
بلغت 9 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 29 
يف  اال�سطناعي  التنف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة، 

االإقليم ذاته 14 باملئة.
بلغت  الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف، 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   15
التنف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   30 اإىل  ذات��ه  االإقليم  يف 
اال�سطناعي اإىل 14 باملئة. ويف اإقليم اجلنوب، بلغت ن�سبة اإ�سغال 
 7 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ون�سبة  باملئة،   8 العزل  اأ�سّرة 
يف  اال�سطناعي  التنف�ض  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة، 
حالة   2170 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار  باملئة.   5 ذاته  االإقليم 
�سفاء، لي�سل العدد االإجمايل حلاالت ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء 
اإجراء 27041  اإىل  اأ�سار  اإىل 1059217 حالة. كما  العزل  فرتة 
بدء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�سات  االإجمايل  العدد  ليبلغ  فح�سًا، 
الوباء 14066057 فح�سًا. واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة 
و�سل  فيما  �سخ�سا،   4510290 اإىل  و�سل  كورونا  لقاح  من  االأوىل 

عدد متلقي اجلرعتني اإىل 4104451 �سخ�سا. 

ارتفاع معدل األمطار التراكمية الى 1ر28 بالمئة العيسوي ُيسّلم 26 مسكنًا 
أُلسر عفيفة في الكرك ومادبا

بدء العمل بتعديالت 
نظام تقاعد المهندسين

»15« وفاة و »2387« إصابة 
بفيروس كورونا بالمملكة

 الشخصية التربوية المثالية 

مساعدة المديرة

ايناس حمادنة

شخصية العام االقتصادية
 لعام 2021

 مجلة نجوم واضواء العربية 

وبأجماع رجال المال واالعمال والنخبة  اختيار

  االمير الوليد بن طالل 
الشخصية االقتصادية العربية االولى لعام 2021
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*عّمان 
ط��الل،  ب��ن  احل�سن  االأم���ري  �سمو  ت��راأ���ض 
رئي�ض منتدى الفكر العربي، اخلمي�ض املا�سي، 
للهيئة  والع�سرين  ال�سابع  ال�سنوي  االجتماع 
مرور  مع  يتزامن  ال��ذي  للمنتدى  العمومية 
 -  1981 املنتدى  تاأ�سي�ض  على  عامًا  اأربعني 

.2021
ودعا �سموه يف كلمته اإىل جتديد اخلطاب 
ال�سيا�سات  �سنع  خ��الل  من  العربي  الفكري 
النقدي  الفكر  وتعزيز  االأدل��ة،  على  املبنية 
ال  "الذي  امل�����س��وؤول  احل���وار  وفتح  التحليلي، 

ُيذِهب للمو�سوعية ق�سية".
ال�سيا�سات  يف  احل��دي��ث  اأه��م��ي��ة  واأك����د 
م�ستقبل  يف  "التفكري  اإن   : وق��ال  اجلامعة، 
الق�سايا  معاجلة  يف  يتفنن  اأن  له  بد  ال  الفكر 
مب�ساحة  القبول  �سرورة  اإىل  منوهًا  املهمة"؛ 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  ت��وؤدي  التي  االختالف 
واأ�سار  وفعالية.  ترابطًا  اأك��رث  اأفكار  توليد 
ظل  ويف  اليوم  العربي  ال�سباب  اأن  اإىل  �سموه 

واالت�سال  التوا�سل  و�سائل  يف  الهائل  التقدم 
جديد  عر�ض  اإىل  ُملّحة  بحاجة  احلديثة 
للمفاهيم، وتوظيف العلم لالنتقال اإىل �ساحة 

العمل.
للمنتدى  املوؤ�س�سني  االأع�ساء  �سموه  م  وك��رَّ
عام  االأول  االأمناء  جمل�ض  منهم  ل  ت�سكَّ الذين 
عربية  �سخ�سية  وع�سرون  اأرب��ع  وهم   ،1981
اأقطار  ع��دة  من  التنموي  الفكر  ق��ي��ادات  من 
االأحياء  جهود  واحل�سور  م�ستذكرًا  عربية، 
والراحلني رحمهم اهلل خالل مرحلة التاأ�سي�ض 
وب��اق��ي م��راح��ل م�����س��رية امل��ن��ت��دى، م��ن��ذ عقد 
يف  �سموه  اإليه  دعا  الذي  التاأ�سي�سي  االجتماع 
 1981 اآذار  �سهر  منت�سف  يف  العقبة  مدينة 
ويف اأعقاب موؤمتر القمة العربي احلادي ع�سر 
 .1980 ع��ام  عمان  يف  االقت�سادية"  "القمة 
كما قدم االأمني العام للمنتدى والوزير االأ�سبق 
املنتدى  اأ�سرة  با�سم  حمور  اأبو  حممد  الدكتور 
�سهادة تقدير وتكرمي اإىل �سمو االأمري احل�سن 
ب��ن ط���الل؛ م��ع��رب��ًا ع��ن تقدير ه��ذه االأ���س��رة 
ورئا�سته  �سموه  برعاية  الكبري  واع��ت��زازه��ا 
للمنتدى واإ�سهاماته وجهوده الفكرية احلثيثة 
على مدى ال�سنني من اأجل حتقيق م�سمون �سعار 
الق�سايا  وخدمة  والنماء"،  "االنتماء  املنتدى 
امل�سريية لالأمتني العربية واالإ�سالمية، والقيم 
العربي  والعمل  الت�سامن  وروح  االإن�سانية، 

امل�سرتك .
تقنية  وعر  وجاهيًا  االجتماع  يف  و�سارك 
الهيئة  اأع�ساء  من  كبري  عدد  املرئي،  االت�سال 
العربية  االأق���ط���ار  خمتلف  م��ن  ال��ع��م��وم��ي��ة 
وقيادات  فكرية  �سخ�سيات  بينهم  واملهاجر، 
ووزراء  وزراء  وروؤ�ساء  و�سيا�سية  دبلوما�سية 
عرب �سابقون اأع�ساء يف املنتدى، منهم املبعوث 
املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمني  ال�سابق  اخلا�ض 
واالأم��ني  اجل��زائ��ر،  من  االإبراهيمي  االأخ�سر 

عمرو  العربية  ال��دول  جلامعة  االأ�سبق  العام 
االأ�سبق  اليمن  وزراء  ورئي�ض  م�سر،  من  مو�سى 
حيدر اأبو بكر العطا�ض، وال�سيخ الدكتور خالد 
اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  خليفة  اآل  خليفة  ب��ن 
يف  ال�سلمي  للتعاي�ض  العاملي  حمد  امللك  مركز 
االأ�سبق  الوزراء  رئي�ض  االأردن  ومن  البحرين. 
امل�سري،  طاهر  �سابقًا  االأعيان  جمل�ض  ورئي�ض 
ورئي�ض الوزراء االأ�سبق الدكتور عدنان بدران، 
املوؤ�س�ض  والع�سو  ال�سابق  الوزراء  رئي�ض  ونائب 

يف املنتدى الدكتور جواد العناين ، وغريهم .
مداخالت  ا�ستهل  قد  امل�سري  طاهر  وكان 
اإىل  فيها  دعا  بكلمة  العمومية  الهيئة  اأع�ساء 
تداعيات  وجت��اوز  الفكرية،  اجلهود  تكاتف 
اإيجاد  نحو  العربي  امل�سهد  يف  اال�سطرابات 
ال�سعوب،  وحركة  للدميقراطيات  عميق  فهم 
اإطار  يف  امل�سرتك  بالعمل  االلتزام  وا�ستعادة 

فكر م�ستقبلي جديد.
الدكتور  للمنتدى  العام  االأم��ني  واأو���س��ح 
الفكر  منتدى  اأن  كلمته  يف  حّمور  اأب��و  حممد 
الفكرية  املوؤ�س�سات  اأق��دم  اليوم  يعد  العربي 
اإزاء  مب�سوؤولياته  ينه�ض  ي��زال  وال  العربية 
والعمل  وامل�ستقبلية،  القائمة  التحديات 
العربية  الق�سايا  الإب��ق��اء  م�ساعفه  بجهود 
العربي  الفكري  امل�سهد  يف  حا�سرة  امل�سريية 
الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  ويف  املعا�سر، 
والتنمية  الدميقراطية  ق�سايا  ع��ن  ف�ساًل 
واحل���وارات  االإن�سانية،  واحل��ق��وق  ال�ساملة 
املحيط  يف  ال��ع��امل  وم���ع  البينية  ال��ع��رب��ي��ة 
احلا�سرين  با�سم  حمور  اأبو  وقدم  االإن�ساين. 
التهنئة اإىل ع�سو املنتدى املوؤرخة االأكادميية 
تكرميها  مبنا�سبة  ال�سعر  اأبو  هند  الدكتورة 
م��ن ج��ان��ب ���س��م��و االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ط��الل 
يف  االأردن  "تاريخ  مو�سوعة  اإجن��ازه��ا  على 
االإبراهيمي  االأخ�سر  واأ�سار  االإمارة".  عهد 
يف  وامل�سلمني  ال��ع��رب  دور  اإىل  مداخلته  يف 

مواجهة التطرف يف العامل، وال �سيما يف �سوء 
الغرب  معاناة اجلاليات منهم يف بع�ض مناطق 
والعن�سرية  والعداوة  الكراهية  ح��االت  من 
والهجوم املتوا�سل على االإ�سالم . ودعا عمرو 
العامل  يكون  باأن  التفكري  �سرورة  اإىل  مو�سى 
االإقليمي  النظام  يف  الفاعل  دوره  له  العربي 
والعاملي اجلديد، وال �سيما مع متغريات حتدث 
االإقليمية  القوى  اأدوار  وت�ساعد  النظامني  يف 
يف املنطقة، وم�سريًا اإىل اأهمية الدور الفكري 
واالإ�سهام  بالتحديات،  التوعية  يف  للمنتدى 
مب�ساركة  واالإقليمي  العربي  النظام  بتحديث 
اجلنوب  ومن  واملغاربة  امل�سارقة  من  اجلميع 

العربي يف القارة االإفريقية.
الفكر  دور  العطا�ض  بكر  اأب��و  حيدر  واأك��د 
الإخ��راج  نقلة  اإح���داث  يف  املنتدى  خ��الل  م��ن 
خالل  من  االأزم��ات،  دوام��ة  من  العربي  العامل 
اإىل  تهدف  عربية  جماعية  الآليات  ت�سورات 
عربية  بلدان  يف  واال�ستقرار  ال�سلم  حتقيق 
اإىل  يقود  مما  اليمن،  ومنها  االأزم���ات  تعاين 
والثقافية  واالجتماعية  ال�سيا�سية  التنمية 
الفل�سطينية  الق�سية  واإبقاء  واالقت�سادية، 
العربي  واجلهد  االهتمام  �سدارة  يف  والقد�ض 
امل�سرتك. واأ�ساد االأع�ساء احل�سور، من جهتهم، 
على  للمنتدى  واملهم  الرائد  الفكري  بالدور 
اجتماعية  عدة  جماالت  يف  عامًا  اأربعني  مدى 
مثل  عامة،  وتنموية  واقت�سادية  وثقافية 
وبني  واملفكرين،  القرار  �سانعي  بني  التج�سري 
واملواطنة،  املدين  واملجتمع  واملواطنة  الفكر 
العربية،  التنمية  اأ�س�ض  بلورة  يف  واالإ�سهام 
مب�ستقبل  التفكري  موا�سلة  اأهمية  موؤكدين 
اإمكاناتها  وتعزيز  ومنائها  العربية  املجتمعات 

النه�سوية.
اأن�سطة  عر�ض  ذل��ك  بعد  ج��رى  اأن��ه  يذكر 
املالية  ال��ب��ي��ان��ات  ع��ل��ى  وامل�����س��ادق��ة  امل��ن��ت��دى 

للمنتدى لعام 2020 . 

*عمان 
املنخف�ض  ان  وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ق��ال��ت 
الرتاكمية  االمطار  حجم  رفع  االخري  اجلوي 
حمافظات  جميع  على  امل��و���س��م  ب��داي��ة  منذ 
اململكة حتى �سباح ال�سبت اىل 1ر28 باملئة من 
مليار  1ر8  البالغ  االمد  طويل  ال�سنوي  املعدل 

م3.
ان  اىل  ال�سبت  بيان  يف  ال���وزارة  واأ���س��ارت 
�سجلت  اليوم  �سباح  حتى  هطول  ن�سبة  اعلى 
يف العا�سمة عمان/ منطقة بيادر وادي ال�سري 
)8ر25( ملم ، مو�سحة ان اجلريان يف االودية 

�ساعة   48-  24 بني  ما  اىل  يحتاج  وال�سيول 
للو�سول اىل ال�سدود.

اىل  ال��داخ��ل��ة  امل��ي��اه  كميات  ان  وق��ال��ت، 
ال�سدود بلغت حتى �سباح اليوم نحو 5ر1 مليون 
مليون   89 نحو  اىل  الكلي  التخزين  رفع  ما  م3 
الكلية  الطاقة  من  باملئة  3ر26  وبن�سبة  م3 
وتركزت  م3  مليون  4ر336  البالغة  لل�سدود 

الكميات الداخلة يف �سد امللك طالل بنحو )1( 
ان  بينت  الهطول  معدالت  وح��ول   . م3  مليون 
حمطات الر�سد التابعة لها �سجلت يف حمافظة 
 12،3 البلقاء  ملم،   15،3 بلغ  معدال  العا�سمة 
ملم،   3،4 ال��زرق��اء   ، ملم   14،9 م��اأدب��ا   ، ملم 
جر�ض 6،3 ملم ، املفرق 1،7 ملم، اربد 4،5 ملم 
، عجلون 10،7 ملم ، الكرك )1( ملم، فيما مل 
ومعان  الطفيلة  حمافظات  يف  املحطات  ت�سجل 

والعقبة اية كميات. 
اال�ستفادة  ���س��رورة  اىل  ال���وزارة  ودع��ت 
املخلفات  القاء  وعدم  املطرية  الهطوالت  من 
ربط  ع��دم  من  والتاأكد  االودي���ة،  جم��اري  يف 
ال�سرف  �سبكات  على  االمطار  مياه  مزاريب 
ال�سحي، وحماية عدادات املياه ومرافق املياه 
االي��ام  خ��الل  املتوقع  االجنماد  من  املنزلية 

القادمة .

*عمان 
الفرايه  م���ازن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزي���ر  ا�ستمع 
ووزير العمل نايف ا�ستيتية،  ال�سبت، يف جولة 
ميدانية لق�ساء اجلفر يف اجلنوب اإىل مطالب 

املواطنني هنالك والتحديات التي تواجههم.
�سيعمالن  اأن��ه��م��ا  اجل��ول��ة،  خ��الل  واأك����دا، 
ميكن  التي  املنطقة  اأب��ن��اء  م�ساكل  ح��ل  على 
باقي  واإي�سال  مبا�سر  ب�سكل  منهما  بقرار  حلها 
املطالب اإىل جمل�ض الوزراء والوزارات املعنية.

م��زارع ق�ساء اجلفر  ال��وزي��ران يف  وجت��ول 
مطالبهم  اإىل  لال�ستماع  باملزارعني  والتقوا 
ملكيات  بخ�سو�ض  تواجههم  التي  والتحديات 

االأرا�سي والعمالة.
بني  اجل��ف��ر  ب��ل��دي��ة  مبنى  يف  ح���وار  ودار 
املجتمع  اأبناء  عن  وممثلني  ووجهاء  الوزيرين 
عن  املتعطلني  ال�سباب  من  وجمموعة  املحلي 

العمل واملزارعني وامل�ستثمرين، بح�سور النائب 
والق�سايا  التحديات  ح��ول  تايه،  اأب��و  �سالح 

واملطالب ذات االأولوية حللها.
امل��ي��دان��ي��ة  اجل��ول��ة  اأن  ال��ف��راي��ه  واأك����د 
احلكومة  لنهج  ا�ستمرار  هي  اجلفر  لق�ساء 
اإىل  واال�ستماع  املواطنني  م��ع  التوا�سل  يف 
على  �ستعمل  الوزارة  اأن  اإىل  م�سريا  مطالبهم، 
فوري  اإجراء  اإىل  حتتاج  التي  املطالب  تلبية 
حللها  االأخ���رى  املطالب  وت��در���ض  قبلها،  من 
ال���وزارات  اأو  ال���وزراء  جمل�ض  خ��الل  من  اإم��ا 

املعنية. االأخرى 
للتوا�سل  ا�ستعداد  على  اأن���ه  اإىل  ول��ف��ت 
با�ستمرار مع نواب البادية اجلنوبية وحمافظ 
اإليها  التطرق  يجر  مل  ق�سايا  اأي��ة  حلل  معان 
اأو  امل��واط��ن��ني  م��ع  احل��واري��ة  اجلل�سة  خ��الل 

اجلولة امليدانية يف الق�ساء ومزارعه.

اإن اجلولة واحلوار  ا�ستيتيه، بدوره،  وقال 
لالإجراءات  تاأكيد  هي  اجلفر  ق�ساء  اأبناء  مع 
اجلفر،  و�سابات  �سباب  قريبا  �سيلم�سها  التي 
م�سريا اىل اأنه مطلع على م�ساكل اأبناء املنطقة 
"�سيدات  جمعية  مع  اجلولة  خ��الل  وتوا�سل 
اإىل  اال�ستماع  اإىل  باالإ�سافة  اأي�سا،  اجلفر" 
االأرا�سي  ملكيات  بخ�سو�ض  املزارعني  مطالب 

واحتياجاتها من العمالة.
امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذا  اأنه  و�سدد 
ال���وزراء  رئي�ض  وتعليمات  ال��ث��اين  اهلل  عبد 
�سلم  يف  �سيكون  اخل�����س��اون��ة  ب�سر  ال��دك��ت��ور 
بني  البطالة  مل�سكلة  حلول  ايجاد  االأول��وي��ات 
باقي  ومتابعة  وال�����س��اب��ات،  ال�سباب  �سفوف 
الت�سغيل  برنامج  اإط��الق  اىل  م�سريا  املطالب، 
و�سابات  �سباب  منه  ي�ستفيد  ال��ذي  الوطني 

اململكة يف املحافظات كافة.

األمير الحسن يدعو إلى تجديد الخطاب الفكري 
العربي وتعزيز الفكر النقدي والحوار المسؤول

المياه: ارتفاع معدل األمطار 
التراكمية الى 1ر28 بالمئة

وزيرا الداخلية والعمل يؤكدان متابعة 
وتلبية مطالب المواطنين في الجفر

*الكرك ومأدبا 
ال�سبت،  وماأدبا  الكرك  حمافظتي  يف  عفيفة  اأ�سرة   26 ت�سّلمت 
م�ساكنها اجلديدة �سمن املبادرة امللكية الإ�سكان االأ�سر العفيفة، والتي 
خالل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذًا  اإن�ساوؤها  جاء 

زياراته امليدانية ولقاءاته التوا�سلّية مع اأبناء ووجهاء املحافظتني.
ملكية  بتوجيهات  اأطلقت  التي  امللكّية،  املبادرة  هذه  وت�ستهدف 
الكرمية  احلياة  توفري  اململكة،  حمافظات  جميع  و�سملت   ،2005 عام 
وامل�ستقرة لالأ�سر التي ُتعد االأكرث عوزًا وا�ستحقاقًا، حيث يتم اختيار 
اأ�س�ض تراعي حتقيق العدالة وال�سفافية مقرة  االأ�سر امل�ستفيدة وفق 
نوم،  غرفتي  م�سكن؛  كل  وي�سم  االجتماعية.  التنمية  وزارة  قبل  من 
بالكامل،  م�سورة  خارجية  و�ساحة  وحماما،  ومطبخًا  معي�سة،  وغرفة 
ماء  من  االأ�سا�سية  اخلدمات  مبختلف  امل�ساكن  هذه  تاأمني  عن  ف�ساًل 

وكهرباء وُبنى حتتية.
تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�ض  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�ض  و�سّلم 
مبادرات جاللة امللك، يو�سف ح�سن العي�سوي، بح�سور وزيري االأ�سغال 
العامة واالإ�سكان املهند�ض يحيى الك�سبي، والتنمية االجتماعية اأمين 
املفلح، وحمافظ الكرك الدكتور حممد الفايز، مفاتيح )10( م�ساكن 
جديدة الأ�سر م�ستفيدة يف منطقة غور ال�سمار، ومفاتيح )5( م�ساكن 
حيث  الكرك،  مبحافظة  حديثة،  غ��ور  منطقة  يف  م�ستفيدة  الأ�سر 

ّممت امل�ساكن وفقًا الأعلى املوا�سفات الهند�سية والفنية. �سُ
كما �سّلم العي�سوي م�سكنًا جديدًا الإحدى االأ�سر يف املحافظة، اأمر 
به جاللة امللك، نظرًا ملا ُتعانيه من ظروف اقت�سادية ومعي�سية �سعبة.
وُيويل جاللة امللك، اهتمامًا كبريًا لتح�سني نوعّية حياة املواطن، 
اخلدمية  امل�ساريع  واإقامة  �سعبة،  بظروف  متر  التي  الفئات  خ�سو�سًا 
وبنات  الأبناء  العمل،  لفر�ض  واملُ��وّف��رة  للدخل  املُ���دّرة  واالإنتاجية 
تنمية  يف  م�ساهمتهم  وتعزيز  متكينهم  بهدف  املحلية،  املجتمعات 
وتطوير جمتمعاتهم، وحت�سني ظروفهم املعي�سية. ويف حمافظة مادبا، 
�سّلم العي�سوي مفاتيح )11( م�سكنًا جديدًا لالأ�سر امل�ستفيدة من هذه 
مادبا  وحمافظ  واملفلح،  الك�سبي  الوزيرين  بح�سور  امللكية،  املبادرة 
الهند�سية  املوا�سفات  الأعلى  وفقًا  اأي�سًا  ّممت  �سُ التي  الهدايات،  نايف 
الكهربائية  االأجهزة  مبختلف  وتزويدها  تاأثيثها  وج��رى  والفنية، 

الالزمة.
وتخ�سع عملية اختيار االأ�سر العفيفة لدرا�سات ميدانية، ُتراعي 
تعتمدها  وعادلة،  �سفافة  اأ�س�ض  على  ترتكز  التي  املعايري  من  العديد 
االقت�سادية  احلالة  باالعتبار  وتاأخذ  االجتماعية،  التنمية  وزارة 
ذوي  من  اأف��راد  ووج��ود  واأفرادها،  لالأ�سرة  وال�سحية  واالجتماعية 
تقطن  كانت  التي  ال�سحية  غري  املنازل  طبيعة  جانب  اإىل  االإعاقة، 

فيها.
قال  )ب��رتا(،  االأردن��ي��ة  االأنباء  لوكالة  �سحفية  ت�سريحات  ويف 
حياة  مب�ستوى  النهو�ض  امللك  جاللة  اأولويات  اأبرز  من  اإن  العي�سوي، 
وتقدمي  معاناته  واإن��ه��اء  يواجهها،  التي  امل�سكالت  وح��ل  امل��واط��ن، 
�سعبة،  بظروف  متر  التي  واالأ���س��ر  االإن�سانية  للحاالت  امل�ساعدات 
يف  خ�سو�سًا  امل�ساكن  مثل  االأ�سا�سية،  احتياجاتها  توفري  على  والعمل 
يتم تنفيذها  التي  امللكية  املبادرات  اإن  واأ�ساف،  االأ�سد فقرًا.  املناطق 
امل�ستمر  امللك  جاللة  واهتمام  متابعة  تعك�ض  املحافظات  جميع  يف 
الأدق التفا�سيل املتعلقة بحياة املواطنني، وحر�ض جاللته على توفري 
احلياة الُف�سلى لهم، وحت�سني واقع املجتمعات املحلية خدميًا وتنمويًا، 
ومبا ينعك�ض اإيجابًا على الفئات امل�ستهدفة، والنهو�ض بواقع اخلدمات 

املُقّدمة لهم.
االأ�سر  م�ساكن  مبادرة  من  امل�ستفيدين  اأن  اإىل  العي�سوي  واأ���س��ار 
وتقطن  قا�سية،  واقت�سادية  اجتماعية  بظروف  متر  كانت  العفيفة، 
م�ساكن جديدة توفر  لل�سقوط، حيث مت توفري  اآيلة  يف بيوت قدمية 
اإدارة متابعة  اأن  لهم البيئة ال�سحية و�سبل احلياة الكرمية، مو�سحًا 
باالإ�سراف  تقوم  الها�سمي،  امللكي  الديوان  يف  امللكية  املبادرات  تنفيذ 
احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  امل�ساكن،  ه��ذه  جتهيز  على  الكامل 
املعنية، ومتابعة تزويدها بجميع االحتياجات االأ�سا�سية واخلدمية.

بدوره، قال الوزير الك�سبي، اإن دور وزارة االأ�سغال العامة واالإ�سكان 
البنية  وتنفيذ  ومتابعتها،  امل�ساريع  ه��ذه  على  االإ���س��راف  يف  يكمن 
التحتية الالزمة، ف�ساًل عن مراقبة م�ستوى العمل ونوعيته، وتذليل 
اأنه  مبينًا  التنفيذ،  مراحل  خالل  تظهر  قد  التي  التحديات  خمتلف 
مت اعتماد اأعلى املوا�سفات الهند�سية والفنية يف تنفيذ هذه امل�ساكن، 
التي تراعي ظروف االأ�سخا�ض ذوي االإعاقة واحتياجاتهم. فيما اأ�سار 
الوزير املفلح اإىل اأن املبادرات امللكية ُتعد ا�ستمرارًا للنهج الها�سمي يف 
وحت�سني  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  العفيفة  لالأ�سر  امل�ساعدة  تقدمي 
ظروفها االجتماعية واالقت�سادية، الفتًا اإىل اأن االأ�سر امل�ستفيدة من 
الوزارة، مثل  واأ�س�ض تعتمدها  ملعايري  وفقًا  املبادرة، مت اختيارها  هذه 

عدد اأفراد االأ�سرة وم�ستوى دخلها واحلالة ال�سحّية الأفرادها.
عن  امل�ستفيدة،  االأ���س��ر  من  ع��دد  اأع��رب  �سحفّية،  مقابالت  ويف 
تعك�ض  التي  الكرمية،  امللكية  اللفتة  لهذه  وتقديرها  �سكرها  بالغ 
اهتمام جاللة امللك وحر�سه الكبري على توفري �سبل احلياة الكرمية 
امللكية  امل��ب��ادرات  تنفيذ  ال�ستمرار  تثمينهم  عن  ف�ساًل  للمواطنني، 
ب�سبب  والعامل  املنطقة  بها  متر  التي  الظروف  خمتلف  من  بالرغم 

جائحة كورونا.
وامل�ساريع  للجهود  ُمكّملة  تعد  التي  امللكية،  امل��ب��ادرات  وت�سعى 
والرامج احلكومية، اإىل حت�سني م�ستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني، 
تنفيذ  خ��الل  من  امل�ستهدفة،  املحلية  املجتمعات  بواقع  والنهو�ض 
�سمنها  من  احليوية،  القطاعات  جميع  ت�سمل  التي  وامل�ساريع  الرامج 
وامل�ساريع  واخلدمية،  وال�سياحية  والزراعية  وال�سحية،  التعليمية 
يتم  التي  املبادرات  ُتالم�ض  حيث  العمل،  لفر�ض  املوفرة  االإنتاجية 
تلبيتها  على  وتعمل  املواطنني،  احتياجات  ملكية  بتوجيهات  اإطالقها 
وفق االأولويات واالإمكانيات املتاحة، يف اإطار منظومة متكاملة ُتراعي 
املعي�سة،  م�ستوى  وحت�سني  االإنتاجية  وتعزيز  االقت�سادي  التمكني 

وتنمية املجتمعات املحلية، و�سمان اال�ستدامة.
ال�سالمة  بقواعد  الكامل  االلتزام  امل�ساكن،  ت�سليم  خالل  وجرى 
العامة نظًرا للظروف اال�ستثنائية التي متر بها اململكة ب�سبب جائحة 

كورونا. 
)برتا- مازن النعيمي(

الزراعة: خطة تنمية زراعية 
شاملة خالل األيام المقبلة

العيسوي ُيسّلم 26 مسكنًا 
أُلسر عفيفة في الكرك ومادبا

*عمان 
اآتت  متعددة،  خطوات  املا�سي  العام  خالل  الزراعي  القطاع  خطا 
اأكلها يف اإنتاجية املزارع ومتكينه زراعيا واقت�ساديا، اإال اأن الكثري من 

التحديات مازالت تقف عائقا امام املزارع والقطاع.
واهم  التحديات  اأب��رز  )ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأنباء  وكالة  ور�سدت 
خالد  املهند�ض  الزراعة  وزير  مع  اأجرتها  مقابلة  خالل  من  املنجزات 
من  الزراعي  للقطاع  املنتظرة  النوعية  النقلة  فيها  اأورد  احلنيفات 
خالل خطة تنمية زراعية �ساملة وممولة �سيعلن عن تفا�سيلها خالل 
االأيام املقبلة، وتت�سمن جميع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي 

مع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ.
العام  هذا  ب��داأت  نوعية  نقلة  ينتظر  القطاع  اإن  احلنيفات  وقال 
النفقات  ن�سبة  بلغت  حيث  ال��زراع��ة،  وزارة  خم�س�سات  ب��ارت��ف��اع 
ا�سافة  ال���وزارة،  تاريخ  يف  م��رة  الأول  دينار  مليون   30 الراأ�سمالية 
خلطة التنمية الزراعية ال�ساملة والتي تب�سر بزيادة اجمايل الناجت 
املحلي لقطاع الزراعة خالل االأعوام االأربعة املقبلة. و�ستلقي اخلطة 
بظاللها على االأيدي العاملة بالقطاع من خالل توفري قرابة 8 االف 
فر�سة عمل دائمة �سنويا، ما �سي�سهم باحلد من الفقر وتعزيز التنمية، 
دعم  خالل  من  الزراعة،  يف  العاملة  الريفية  املراأة  متكني  من  ويزيد 

م�سروعاتها القائمة على االإنتاج النباتي واحليواين.
 وحول فر�ض اال�ستثمار يف القطاع، قال احلنيفات اإنه �سيتم طرح 
مائيا، وهما  م�ستنزفني  ا�ستثمارية يف حو�سني غري  36 فر�سة  قرابة 
امل�سروعات  اإم��داد  للحو�سني  ميكن  حيث  وال�سرحان،  احلماد  حو�سا 
يكون  اأن  �سريطة  امل��اء،  من  مكعب  مرت  مليون   25 بقرابة  الزراعية 
ولغايات  القطاع  لرفد  ال���وزارة  و�سعتها  حم��ددات  �سمن  اال�ستثمار 
امل��زارع  على  ت�سارب  ال  حما�سيل  زراع��ة  او  الت�سنيع  اأو  الت�سدير 

االأردين، كون م�سلحة املزارع االأردين اأولوية الوزارة.
واو�سح انه �سيتم اال�ستثمار بال�سناعات الغذائية من خالل اإن�ساء 
ثالثة م�سانع يف االأغوار اجلنوبية خا�سة بالتجفيف والتفريز وانتاج 

رب البندورة.
وحول اآلية دعم املزارع االأردين لفت الوزير احلنيفات اإىل ارتفاع 
من   2021 عام  يف  ارتفعت  التي  الزراعي  االإقرا�ض  حمفظة  موازنة 
�سكل  على  دينار  مليون   35 �سرف  ومت  مليون،   100 اإىل  مليونا   70
عمل  فر�سة   700 نحو  القرو�ض  ووفرت  فائدة،  دون  زراعية  قرو�ض 
املراقبة  تكثيف  مع  لكن  العام،  هذا  نف�سه  الرنامج  و�سيتكرر  دائمة. 
لتوفري الدعم للم�سروعات احلقيقية والناجحة ولتفادي دعم اأي من 
بها بع�ض االأفراد  التي مل تثبت جناحها وتقدم  الوهمية  امل�سروعات 
من  باملئة   40 ن�سبتها  بلغت  التي  الوهمية  احليازات  اأو  املنتجني،  غري 
الوزارة  واوهموا  للموا�سي  امتالكهم  تلقوا دعمًا دون  الذين  املزارعني 
بامتالكهم لها االأمر الذي زاد من العبء على الوزارة. وتابع احلنيفات 
ان الوزارة قامت بت�سفري احليازات الوهمية وخف�ست نحو مليون راأ�ض، 
احليازات  لكل  جديدة  ترقيم  اآلية  ال��وزارة  �ستتبع  العام  هذا  وخالل 
لتعميق الرقابة والتحقق من املزارع الذي ي�ستحق الدعم، مو�سحا ان 
ا�ستدعاء  لتقدمي  اللجوء  احليازات  تخفي�ض  من  املت�سرر  املزارع  على 
وبني  حيازاته.  على  بالك�سف  التحقق  جلنة  لتقوم  الزراعة  ملديرية 
انه �سيتم الرتكيز على امل�سروعات الناجحة التي وفرت فر�ض عمل يف 
القطاع، وال �سيما الكثري من م�سروعات املزارعني ال�سباب الذين ر�سدت 
لهم الوزارة نحو 5 ماليني دينار، وحققت م�سروعاتهم ريادة وجناحا 

وخلقت الكثري من فر�ض العمل.
اأ�سار  الزراعي،  الت�سدير  �سوق  يواجهها  التي  التحديات  وح��ول 
احلنيفات اىل ان الت�سدير مازال دون م�ستوى الطموح اإال اأننا �سن�سعى 
والت�سويق  للت�سدير  جديدة  اآليات  ال�ستحداث  العام  هذا  جاهدين 
والتعبئة والتدريج وتكثيف العمل على االأ�سواق التقليدية يف الدول 
ليكون للوزارة موطئ قدم يف الدول ذات االأ�سواق امل�ستهدفة، وايجاد 
زيادة  على  العمل  و�سيتم  التكلفة،  عايل  اجلوي  للنقل  جديدة  اآلية 
ال�سرائب  من  التريد  قطاع  اأعفت  احلكومة  كون  امل��ردة  الكميات 

والر�سوم.
وا�ساف انه �سيتم اإن�ساء مركز تعبئة وتريد وتدريج الإيجاد م�سار 
مواز لال�ستثمار يف دول اخلليج بالتعاون مع �سركة الت�سويق االأردنية 
ال�سادرات  ل��زي��ادة  حثيثًا  ت�سعى  ال���وزارة  اأن  مبينا  الفل�سطينية، 
املنفعة  اأ�سا�ض  على  الدول  مع  التجارية  العالقات  واإقامة  الزراعية 
مت  وكذلك  الزراعية،  املنتجات  تبادل  يف  باملثل  والتعامل  املتبادلة 
اإعطاء اولوية ا�سترياد املوز خالل فرتة اال�سترياد التكميلي من لبنان 
فقد  التوجه  هذا  على  وبناء  االأردن،  من  اخل�سروات  ا�سترياد  مقابل 
قام اجلانب اللبناين باإلغاء رخ�ض اال�سترياد من االأردن والتعامل معها 

ب�سكل تلقائي ودون رخ�ض م�سبقة.
والفواكه  اخل�سار  م�سدري  نقابة  وجهت  ال��وزارة  اأن  اإىل  ولفت 
املنتجات  ت�سدير  بغية  اللبنانيني  نظرائهم  مع  للتوا�سل  االأردنية 
الزراعية االردنية اىل لبنان دون رخ�ض م�سبقة. كما عملت الوزارة 
�سرف  باأ�سعار  املرتبطة  امل�سدرين  امل��زارع��ني  مهمة  ت�سهيل  على 
اإر�سالية  اأول  ت�سيري  املا�سي  االأ�سبوع  منت�سف  خالل  ومت  ال��دوالر، 
التعامل  اآليات  وفق  الت�سدير  عملية  ا�ستكمال  ليت�سنى  جتريبية 
رفع  يف  ال��زراع��ة  وزارة  خطط  �سمن  التوجه  ه��ذا  وي��اأت��ي  باملثل، 

الزراعية. ال�سادرات 
قال  ال�سبت،  ال��ي��وم  ي�����س��ادف،  ال��ذي  ال�سجرة  ي��وم  ومبنا�سبة 
اأن يخرج من اطار التنظري  اإن االحتفال بهذا اليوم يجب  احلنيفات 
واالحتفال ال�سكلي اإىل ن�ساطات توؤتي اأكلها ب�سكل م�ستدام. وحتدث 
نقلة  التحريج  �ستنقل  والتي  ال���وزارة  عمل  اآل��ي��ات  عن  احلنيفات 
املناخي  للتغري  غال�سكو  موؤمتر  يف  االأردن  بتعهد  التزامًا  نوعية، 
الع�سرة  االأع��وام  خالل  �ستلة  ماليني   110 بزراعة  يق�سي  وال��ذي 
ال�ستحداث  وذل��ك  اأق��ل  بوقت  �سيتم  االإجن���از  اأن  مرجحا  املقبلة، 
للتحريج  عطاءات  طرح  خالل  من  للتحريج  جديدة  الآلية  ال��وزارة 
مظلة  حتت  احلرجية  العطاءات  و�ستكون  منطقة.  بكل  خا�سة 
ابناء  ت�سغيل  خالل  ومن  املحا�سبة،  وديوان  الزراعة  وزارة  ورقابة 
االأ�ستال ورعايتها  زراعة  العطاء، وذلك من خالل  املحلي يف  املجتمع 
منا�سب  ب�سعر  ال��وزارة  ت�سرتيها  وبعدها  اأ�سهر  �ستة  عن  تقل  ال  ملدة 
الوزارة حفزت ابناء املجتمع  ا�ستدامة التحريج، مو�سحا ان  ل�سمان 
 7 قرابة  �سرف  ومت  رم��زي،  ب�سعر  االأ�ستال  توفري  خالل  من  املحلي 
ماليني على الت�سجري ل�سمان ما ال يقل عن مليون �ستلة �سنويا. وقال 
مياه  م�سدر  من  البد  التحريج  يف  اال�ستدامة  ل�سمان  انه  احلنيفات 
اآلية ال�سرنقة  اأو  اآليات توفر املياه كاحل�ساد املائي  دائم وا�ستحداث 
التي ت�سقى مرة واحدة كل �ستة ا�سهر وتبقى الرتبة رطبة، وجنحت 
دومنا،   40 زراع��ة  متت  حيث  الهي�سي  �ستلة  بزراعة  التجربة  هذه 
للمياه  امل��َوف��رة  ال�سرنقة  بطريقة  منها  دومن  األ��ف  زراع��ة  و�سيتم 
وال�سديقة للبيئة والتي اأثبتت جناحا بن�سبة 99.9 باملئة. وبني اأن 
بن�سبة  التعديات  الغابات وخف�ض  الوزارة جنحت باحلد من حرائق 
الوزارة ا�ستطاعت ك�سب ثقة  اأن  40 باملئة خالل عام 2021، موؤكدا 
احلطب  توزيع  خ��الل  من  للغابات  املجاور  املحلي  املجتمع  وتعاون 
وذلك  فيها،  منطقة  كل  حطب  وابقاء  املنطقة  فقراء  على  جمانا 
حفاظا على الرثوة احلرجية ولي�ض الهدف البيع والربح من التقليم 
والتحطيب. و�سيتكلل اليوم اجناز الوزارة بزراعة 500 الف �سجرة 
باأ�ستال  منطقة  وكل  اململكة،  مناطق  خمتلف  يف  زراعتها  على  عكفت 
متت  الذي  ال�سحراوي  الطريق  اإىل  الوزير  واأ�سار  وبيئتها.  تتنا�سب 
فيه زراعة ا�ستال �سغرية لتتاأقلم مع البيئة من خالل احل�ساد املائي 
وزراعة اجلذر يف عمق ي�سل اإىل 70 �سنتمرتا، لي�ستفيد اجلذر من كل 
من  ال�سجرة  بيوم  احتفلت  الوزارة  تكون  االآليات  وبهذه  ماء،  قطرة 
جادة  حماوالت  يف  اخل�سراء  بالرقعة  التو�سع  تخدم  اأن�سطة  خالل 

للت�سحر واجلفاف.  للت�سدي 
)برتا- رندا حتاملة(
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*عمان 
النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزي��ر  ق��ال 
حتديث  جلنة  بت�سكيل  امللكية  االإرادة  اإن 
�سكلت  االأردن  يف  ال�سيا�سية  املنظومة 
ال�سيا�سات  كافة  ملراجعة  رئي�سًا  حافزًا 
متطلبات  لتحقيق  والرامج  والت�سريعات 
لل�سباب وتو�سيع قاعدة  ال�سيا�سي  التمكني 
احلزبية  احلياة  يف  ال�سبابية  امل�ساركة 

والرملانية.
لل�سباب  كلمة  يف  النابل�سي  واأ���س��اف 
يف  عربية  ب��ل��دان  خم�سة  م��ن  امل�ساركني 
وامل�ساركة  "ال�سباب  االإقليمي  امل��وؤمت��ر 
ال�سيا�سية: ال�سيغ، االأ�سكال، والتحديات"، 
يف  ال��روي��ج  مملكة  �سفارة  م��ع  بالتعاون 
للدرا�سات  القد�ض  مركز  ونّظمه  اململكة، 
اال�سرتاتيجية  ان  ال�سبت،  ال�سيا�سية 
 2025  -2019 لالأعوام  لل�سباب  الوطنية 

ت�سمنت حماور ال�سباب واملواطنة الفاعلة، 
الفاعلة،  وال��ق��ي��ادة  وامل�ساركة  وال�سباب 
عمل  ب��رام��ج  خ��الل��ه��ا  م��ن  ينبثق  وال��ت��ي 
لل�سباب  ال�سيا�سي  بالتمكني  تعنى  وم�ساريع 
التابعة  ال�سبابية  املراكز  يف  تنفيذها  يتم 

للوزارة. 
واأ�سار اإىل ان الوزارة تعمل على تنمية 
ال�سيا�سية  احلياة  يف  ال�سباب  دور  وتفعيل 
ال��ذي  ال�سيا�سي  املعهد  برنامج  خ��الل  م��ن 
التدريبي  ال�سبابي  "الرملان  ب�سقيه  تنفذه 
ليمثل  التدريبية"،  ال�سبابية  واحلكومة 
من  ال�سيا�سية.  للحياة  حقيقية  حماكاة 
عريب  ال��ق��د���ض  م��رك��ز  م��دي��ر  ق��ال  جهته 
يومني،  ي�ستمر  الذي  املوؤمتر  اإن  الرنتاوي، 
لبنان،  االأردن،  من  كل  جتربة  �سيتناول 
وال�����س��وادان، ويبحث  ال��ع��راق، اجل��زائ��ر، 
من  لل�سباب  ال�سيا�سية  امل�ساركة  �سيغ  يف 

التنظيمي،  وهيكلها  ت�سكيالتها  ح��ي��ث 
االأطر  مع  وعالقتها  وبراجمها  ومكوناتها 
امل�ساركة  تعميق  بهدف  املختلفة  ال�سيا�سية 
املوؤمتر  ان  اىل  م�سريا  لل�سباب،  ال�سيا�سية 
االأح�����زاب  ت��ك��ون  اأن  اآل���ي���ات  ���س��ي��ن��اق�����ض 
العربية  والبلدان  االأردن  يف  ال�سيا�سية 
جاذبة لل�سباب واإطارا ُينظم م�ساركتهم يف 
ونائبة  الوزيرة  وقالت  ال�سيا�سية.  احلياة 
ريتا  عّمان  يف  الرويج  مملكة  بعثة  رئي�ض 
"من  اإن  املوؤمتر  يف  لها  كلمة  يف  �ساندبريج، 
امل�سجع اأن نرى اأن دور ال�سباب واأهميتهم يف 
باهتمام  يحظى  االأردن  يف  ال�سيا�سات  �سنع 
برعاية  خمت�سة  وزارة  وجود  ولعل  كبري. 
ال�سباب، يوؤكد االأهمية التي يوليها االأردن 
لهذه الق�سية". واأ�سافت، اأعتقد اأننا جميعا 
التنموية  الفوائد  على  االتفاق  ن�ستطيع 
وتوفري  ال�سباب،  يف  لال�ستثمار  العظيمة 
فر�ض حقيقية لهم ليكونوا جزءًا رئي�سًا من 

تنمية جمتمعاتنا.
واأك������دت ���س��ان��دب��ريج ال���ت���ي ع��ر���س��ت 
للركائز التي تعتمد عليها اال�سرتاتيجيات 
الرويجية يف جمال ال�سباب، اأن "اال�ستثمار 
ي�سكل  ال�سباب،  مع  ال�سيا�سية  ال�سراكة  يف 
االجتماعية  العدالة  قيم  لتعزيز  طريقا 
اأن  مو�سحة  التعددية"،  والدميقراطية 
من  االأردن  نظر  وجهات  ت�سارك  الرويج 
حيث اأهمية اال�ستثمار يف ال�سباب، واأهمية 

اإ�سراكهم. 
االأول  ي��وم��ه  يف  امل���وؤمت���ر  و���س��ي��ت��ن��اول 
ال�����س��ودان��ي��ة،  ال��ت��ج��رب��ة  ق�������راءات يف 
ويف  واللبنانية،  العراقية  والتجربتني 
اليوم الثاين، يتناول قراءات يف التجربتني 
املداخالت  وتتنوع  واالأردنية.  اجلزائرية 
وجاهية  م�ساركات  بني  الرئي�سة  ال�سبابية 
البلدان  من  "زووم"  خ��الل  من  وتعقيبات 

العربية اخلم�سة.

*عمان 
اأطلقت موؤ�س�سة االقت�ساد الن�سوي، من 
خالل مركزها للدرا�سات )فكري(، وبدعم 
درا�سة  ال�سويدية،  كيفينا  منظمة  م��ن 
كمية  واأخ���رى  نوعية  ميدانية  ن�سوية 
ت�سورات  العمل..  وعامل  "املراأة  بعنوان: 

وخرات معا�سة يف املجتمعات االأردنية".
خالل  ن�سرت  التي  الدرا�سة،  وتهدف 
ا�ستك�ساف  اإىل  ع��م��ان؛  يف  تعريفي  لقاء 
املتعمد  التفكري  وتاأ�سي�ض  النظر،  وجهات 
ل�سالح  االجتماعية  االأعراف  تغيري  حول 

امل�ساركة االقت�سادية للن�ساء.
املجتمعات  اأن  ال��درا���س��ة  واأظ���ه���رت 
املحلية ال جتد م�سكلة يف تغيب الن�ساء عن 
التمييز  واأن  العاملة،  القوى  يف  امل�ساركة 
التحدي  هو  االجتماعي  النوع  على  املبني 

الرئي�سي الذي يواجه الن�ساء يف االأردن.
والنوعية  الكمية  النتائج  اأظهرت  كما 
العبء  لتخفيف  ُي�ستغل  امل���راأة  عمل  اأن 
كا�ستجابة  اأو  الرجال  عن  احل�سري  املايل 
ال  ن�ساط  اأنه  كما  املالية،  االأ�سرة  ل�سائقة 
كانت  لو  حتى  املنزلية،  للواجبات  منهجي 

مكا�سبها ت�ساهم يف اقت�ساد املراأة.
الن�ساء  م��ن  ب��امل��ئ��ة   30 ن��ح��و  واع��ت��ر 
اآراوؤهم  امل�ستطلعة  الرجال  من  باملئة  و28 
عن  امل��ايل  ال��ع��بء  يخفف  امل���راأة  عمل  اأن 
الن�ساء  راأى 22 باملئة من  الرجال، يف حني 
و20 باملئة من الرجال اأن عملها يعزز دورها 

يف االأ�سرة.
على  الن�ساء  م��ن  باملئة   13 وات��ف��ق��ت 
ا�ستقرار  يف  اإيجابيًا  يوؤثر  امل��راأة  عمل  اأن 
اإن  قلن  باملئة   7 بنحو  مقارنة  االأ���س��رة، 
بالن�سبة  الفرق  قّل  حني  يف  �سلبي،  تاأثريه 
عملها  اأن  منهم  باملئة   10 قال  اإذ  للرجال، 
وراأى  االأ�سرة،  ا�ستقرار  على  اإيجابيًا  يوؤثر 

9 باملئة منهم اأن تاأثريه �سلبي.
اإن عمل  اأكرث مياًل للقول  وكان الرجال 
االأطفال  جتاه  االإهمال  اإىل  ي��وؤدي  امل��راأة 
باملئة   11 بنحو  مقارنة  باملئة،   14 بن�سبة 

من الن�ساء اللواتي �ساركن الراأي نف�سه.

واأف�����اد غ��ال��ب��ي��ة ك��ب��رية م���ن ال��ن�����س��اء 
اتخاذ  على  ق��ادرات  الن�ساء  اأن  وال��رج��ال 
القرارات بحرية ب�ساأن قدرتهن على العمل 

خارج املنزل، بن�سبة 66 باملئة.
اأن  اال�ستق�ساء  يف  امل�����س��ارك��ون  واأف���اد 
عن  االأ�سا�سيون  امل�����س��وؤول��ون  ه��م  ال��رج��ال 
وم�ساهمتها  امل����راأة  ع��م��ل  واأن  عي�سهم، 
يف  ياأتي  االأ�سرة،  معي�سة  يف  االقت�سادية 

مرتبة اأدنى من عمل الرجل.
امل�ستجيبون  يبد  مل  ذلك،  مع  بالتوازي 
العاملة  امل��راأة  تاأثري  حول  اإيجابية  اآراء 

على معي�سة االأ�سرة.
اأن  املمكن  من  اأنه  الدرا�سة  وا�ستنتجت 
املجموعة  يف  وحدها  العوامل  هذه  ت��وؤدي 
اإىل  اال�ستطالع  �سملها  التي  الدميوغرافية 
االقت�سادية  امل�ساركة  على  الطلب  اإ�سعاف 
للمراأة بني اجلن�سني، وتخفيف الطلب على 
االعرتاف باملراأة قانونا كم�سوؤولة مت�ساوية 
التمتع  لها  وي��ح��ق  االأ���س��رة،  معي�سة  ع��ن 
الدور.  بهذا  املرتبطة  القانونية  باحلقوق 
امل��راأة  عمل  اإىل  ُينظر  الدرا�سة،  وبح�سب 
االأ�سري  للدور  منهجي  ال  م�سعى  اأن��ه  على 
للمراأة، والذي ميكن اخلروج منه اأو اعتباره 
فيه  مرغوب  غري  ولكنه  �سروريا،  اإج��راء 
ل�سد فجوة اقت�سادية يف اأ�سرة، يف حني اأن 

هناك اعتقادا قويا باأن املراأة تقرر بحرية 
ب�ساأن م�ساركتها االقت�سادية، فمن الناحية 
العملية، اتخاذ املراأة قراراتها ب�ساأن العمل 
على  املبنية  واملمار�سات  ب��االأع��راف  مقيد 

النوع االجتماعي.
وا�ستندت الدرا�سة اإىل منهجيات بحث 
ن�سائية  جت��ارب  اأخ��ذ  خ��الل  م��ن  ن�سوية، 
االعتبار،  بعني  نظرهن  ووجهات  معا�سه، 
الكمية  االأ���س��ال��ي��ب  م��ت��ع��دد  ال��ب��ح��ث  ع��ر 

والنوعية.
عينة  اآراء  الدرا�سة  ا�ستطالع  وجمع 
 19 فوق  �سخ�سًا   1141 من  مكونة  متثيلية 

عامًا، منهم 569 ذكرًا و572 اأنثى.
وم����ن خ����الل االأ����س���ال���ي���ب ال��ن��وع��ي��ة، 
 7 يف  تركيز  جمموعة   14 املوؤ�س�سة  نظمت 

حمافظات، منهم 135 اإناثًا و33 ذكرًا.
وح�����س��ر ال���ل���ق���اء، ال���ن���ائ���ب اأ���س��م��اء 
ال���رواح���ن���ة، ورئ��ي�����ض ه��ي��ئ��ة امل��دي��ري��ن 
اأبو  ميادة  الدكتورة  الن�سوي،  لالقت�ساد 
ل�سوؤون  الوطنية  اللجنة  عام  واأمني  جابر، 
واملخت�سة  النم�ض،  �سلمى  الدكتورة  املراأة، 
االجتماعي،  والنوع  الن�سوية  الدرا�سات  يف 
ممثلي  من  وعدد  كراد�سة،  دمية  الدكتورة 

موؤ�س�سات املجتمع املدين. 
)برتا- عائ�سة عناين(

*مادبا 
تفقد اأمني عام وزارة الرتبية والتعليم 
لل�سوؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة 
الثانوية  امتحان  قاعات  من  عددا  ال�سبت، 
التكميلي  االمتحان   /  2021 لعام  العامة 
التابعة ملديريتي الرتبية والتعليم للواءي 

ق�سبة مادبا وناعور.
جولته  العجارمة  ال��دك��ت��ور  وا�ستهل 
يف  االمتحانات  لق�سم  ب��زي��ارة  التفقدية 
ق�سبة  للواء  والتعليم  الرتبية  مديرية 
الدكتور  الرتبية  م��دي��ر  بح�سور  م��ادب��ا، 
�سري  على  خاللها  اطماأن  الرحامنة،  جالل 
م�سيدا  واالإداري�����ة،  الفنية  االإج����راءات 
ال��ك��وادر  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  ب��اجل��ه��ود 

الرتبوية القائمة على االمتحان من معلمني 
وم�سححني  وم��راق��ب��ني  ق��اع��ات  وروؤ����س���اء 
يف  ودوره���م  فنية  وف��رق  اإ�سرافية  وجل��ان 
اإجناح اإجراءات عقد االمتحانات و�سبطها 

ب�سورة متميزة.
مركزي  زي���ارة  اجل��ول��ة  ت�سمنت  كما 
العامة  الثانوية  امتحانات  اأوراق  ت�سحيح 
مدر�سة  يف  الكائن  العربية  اللغة  ملبحثي 
والريا�سيات  املختلطة،  االأ�سا�سية  مادبا 
الثاين  ع��ب��داهلل  امللك  مدر�سة  يف  الكائن 
ل��ل��ت��م��ي��ز/ م���ادب���ا، اط���م���اأن خ��الل��ه��ا على 
ل�سمان  الوزارة  اتخذتها  التي  االج��راءات 
هو  ما  وفق  الت�سحيح  مراكز  يف  العمل  �سري 

خمطط له.

االأمرية  ملدر�سة  زي��ارة  اجلولة  و�سملت 
حيث  للبنات،  ال�ساملة  الثانوية  ب�سمة 
يف  االمتحان  �سري  على  العام  االأمني  اطماأن 

قاعاتها، مبديا ارتياحه ملجرياته.
كما ا�ستهل العجارمة جولته التفقدية 
يف  االمتحانات  ق�سم  بزيارة  ناعور  لواء  يف 
يف  االمتحان  قاعات  تفقد  فيما  املديرية، 
ال�ساملة  الثانوية  ح�سبان  من�سية  مدر�ستي 
الثانوية  اجلنوبي  ال�سماق  واأم  املختلطة، 
للبنات، بح�سور مدير الرتبية للواء ناعور 

�سليمان الرقبان.
ارتياحهم  الطلبة  اأب��دى  جانبهم  من 
ل�سمان  الوزارة  بها  قامت  التي  لالإجراءات 

تقدمهم لالمتحان يف بيئة منا�سبة.

النابلسي: مشاركة الشباب في اللجنة 
الملكية شكلت حافزا لتمكين الشباب

االقتصاد النسوي تطلق دراسة 
حول المرأة والعمل

العجارمة يتفقد قاعات تكميلية 
التوجيهي في مادبا وناعور

مقال رئيس التحرير

يف  ال���ق���وان���ني  ان  ي���ب���دو 
تطبق  ال  مل��اذا  اخ��ر   ا�سعار  حتى  معطلة  ال��زرق��اء 

القدمي  ال�سفريات  جممع  يف  التجاوزات  على  البلدية  القوانني 
الذي يئن من االهمال والفوظى  بجميع م�سمياتها اأمنية واخالقية 
و�سحية وبيئية ، ملاذا النطبق قوانني ال�سحة العامة ؟ واأين هي جلان 
املرور وال�سالمة العامة وهل وجدت لال�ستهالك االعالمي .. ملاذا ال 
ي�سع عطوفة امل�سوؤولني حدا للفو�سى يف هذا املجمع  ابتداًء من فوظى 
واملداخل  امل��رور،  بفوظى  وانتهاًء  والعربات  والب�سطات  االك�ساك 
والت�سرفات  والنفايات  االأو�ساخ  عن  عداك    ، املجمع  لهذا  واملخارج 
الن�سو�ض  الدولة وجتاهلت  ،هل غابت  للحياة االجتماعية  امل�سيئة 
العمومية،   بال�سحة  واالإ�سرار  البيئة  تلويث  جترم  التي  القانونية 
 ، ورق  على  حرا  اأ�سبحت  اجلزائي  القانون  يف  امل��واد  من  الع�سرات 
نحمل الدولة م�سوؤولية الغياب التام الذي خّلف وراءه الفو�سى بهذا 
املجمع، مت�سائال : اأين قانون البلدية اخلا�ض بالنظافة والتنظيم؟.. 
النقل  هيئة  قوانني  اأين   ، املرور..  قانون  اأين  ؟..  البيئة  قانون  اأين 
العام وغريها من القوانني التي باتت جمهولة من طرف املواطن ، هل 
هناك زواج عريف غري معلن بني ال�سلطة وبع�ض املتنفذين بالزرقاء ؟ 

، وهل املتنفذين اأقوى من هيبة الدولة ؟.
اال  عليك  فما  البلدي  املجل�ض  جن��اح  م��دى  تقي�ض  اأن  اأردت  اذا 
النا�ض يف املدينة يوميا مثل :  العامة التي ي�ستخدمها  زيارة املرافق 
جممعات البا�سات واالنفاق التي ا�سبحت ا�ستثمارية ولي�ست للم�ساه 
التي  االر�سفة  وكذلك  والعجزة   ال�سيوخ  والن�ساء  االطفال  خلدمة 
اختفت من ال�سوارع يف ليلة ظلماء ، هذا املقيا�ض يحدده اأهل الزرقاء 

الذين يعرفون ان غالبية املجال�ض البلدية �سقطت يف االمتحان .
ا�ستياء  تثري  ع��ارم��ة  وفو�سى  مزعجة  و�سلوكيات  ازدح��ام��ات 
املواطنني هذا هو احلال البائ�ض  باملجمع القدمي وهو يحتاج لعملية 
جراحية عاجلة واعادة تاهيل يف ا�سرع وقت ممكن ، كما يحتاج اىل 
الت�سوهات  ، ويزيد من  حملة نظافة وتنظيم وحمام وغ�سيل عاجل 
جميع  من  مباح  والتكا�سي  البا�سات  فمرور  واملخارج  املداخل  فو�سى 
اجلهات واملجال�ض البلدية ف�سلت يف حل م�سكلة جممعات ال�سفريات 
والت�سوهات  االخ��ت��الالت  تعاين  للمجمعات  ه��و  كما  امل�سهد  وظ��ل 

والواقع املروري املزري .
يعوُد  وحنَي  �سنواٍت  امل��ْرُء  عْنها  يغيُب  تتغرّي؛  ال  مدينٌة  الزرقاء 
امل��رور،  وحركة  والفْو�سى  االهمال  يف  غارقًة  تَركها،  كما  يجُدها 
كَتَب  الَقدَر  وكاأَنّ  والب�سطات،  واالك�ساك  اجلائلني  البائعني  وفو�سى 

علْيها اأن ت�ستْحمَل الفو�سى، وُتتّوَج "عا�سمًة" لها اإىل اأبد االآبدين.
"الّراقة" ملدخل املدينة )الزرقاء ترحب بكم(  خْلَف الواجهِة 
�سوى  عنها  تبُعد  ال  التي  عمان،  مدينة  من  قادما  امل��رُء  ياأتيها  حنَي 
"القْبُح" والفو�سى  البارزة  �ِسمُته  اآخُر،  ب�سعة كيلومرتات، ثّمة وْجه 
واالهمال، على جميع امل�ستويات، خ�سو�سا يف مركز املدينة وحتديدًا 
فو�سى جممعات البا�سات ، وكاأنك يف ) حارة كلمن اإيدو اإلو ( فجميع 
االجهزة تغيب وترتك املكان للفوظى وي�سعر املواطن الزرقاوي كاأنه 

يف اإحدى املدن االفريقية االنف�سالية .
ُبَدّ  "بابها" ال  من  القدمي  املجمع  داخل  اإىل  املْرء  يْدخل  اأن  قْبَل 
اأْن َيرى م�ساهَد مقّززًة ومنّفرًة وم�ستفّزة للذْوق والب�سر وكّلما انغم�َض 
غري  ومن  ب�ساعة  ال�سورة  ت��زداُد  ال�سفريات  جممع  فْو�سى  يف  امل��ْرء 
وقوف  ح�ساب  على  تتمدد  اأخ��ذت  والب�سطات  االك�ساك  ان  املعقول 
املجال�ض  اوجدتها  التي  والب�سطات  االك�ساك  عدد  ان  البل  البا�سات 
البلدية الفا�سدة يفوق عدد با�سات املجمع ؛ حيثما وّلْيت وْجهك جتُد 
قّوة  من  فت�سمُك  االأذن  اأّما  الب�سعة،  واملناظَر  واالختناق،  الفْو�سى، 
�سماعات  عن  عداك  ومنّبهاتها  واحلافالت  االأج��رة  �سّيارات  منّبهات 
، وما يزعجك تلك  ال�سجيج(  الت�سجيالت ) كوكتيل من  بيع  حمالت 
العمومي  التبول  عادة  وظهور  البع�ض  ممار�سات  من  املقززة  املناظر 
املياه الفارغه التي عبئت ) اكرمكم اهلل(  ببول  املباح ورمي عبوات 
ظل  يف  البا�سات  ممرات  يف  ورميت   والكونرتولية  ال�سوفريية  بع�ض 
غياب للكوادر ال�سحية وجلان ال�سالمة العامة  ، وطبعًا عملية غ�سل 
املجمع  ت�سلمك( الن  �سالمه   ( النقل  البلدية وهيئة  من قبل  املجمع 

ي�ستحم من االو�ساخ والقاذورات يف ف�سل ال�ستاء فقط .
با�سات  حمطة  وت�سرع  املدينة،  على  �ستائره  الليل  ُي�ْسدل  حنَي 
االأجرة يف ا�سرتجاع هدوئها، تفُد على املكان جمموعات من امل�سّردين، 
يت�سايحون ويت�ساجرون، فت�سرُي املحّطة ُموح�سًة، يْلزُم واجَلها التحّلي 
الّنحو، وت�ستْيقظ  املدينة على هذا  واليقظة، فتناُم  بكثري من احلذر 
لتعي�ض كَما اأْم�سْت، يف فو�ساها، و�سخبها وم�ساهدها الغارقة يف الُبوؤ�ض.

خالد خازر الخريشا

مجمع الزرقاء خارج 
الزمن ... واالهمال
 سيد الموقف ؟؟ 

khrishakhaled@yahoo.com

نشامى األمن يهيمنون على المراكز 
األولى في ماراثون مصر الدولي

*عمان 
هيمن ن�سامى فريق االأمن العام للماراثونات، على املراكز االأوىل يف 
الدورة 29 من ماراثون م�سر الدويل والذي اأقيمت مناف�ساته يف مدينة 

االق�سر يف جمهورية م�سر العربية.
متكن  حيث  م�سرفا  ريا�سيا  اجن��ازا  العام  االأم��ن  ع���داوؤو  وحقق 
ال�سباقات  يف  االأوىل  الثالثة  امل��راك��ز  على  ال�سيطرة  من  الن�سامى 
املختلفة من املاراثون، ومراكز متقدمة يف جميع الفئات التي �ساركوا 
املعابد  و�سط  ال�سحراوية  بطبيعته  ميتاز  ال��ذي  ال�سباق  �سمن  بها 
التاريخية  االق�سر  ملدينة  الغربي  ال��ر  يف  القدمية  الفرعونية 
ومب�ساركة اكرث من )350( عداء وعداءة ميثلون 17 دولة منها )كينيا 
، الواليات املتحدة االأمريكية، فرن�سا ، ايطاليا ، م�سر ، ا�سبانيا ، قطر 

، ا�سافة اىل االأردن( .
وتوج عداء االأمن العام راأفت الزبون باملركز االأول يف �سباق )22(

كم م�سجال زمنا وقدره �ساعة و11 دقيقة و56 ثانية، فيما حل زميله 
دقيقة  و12  �ساعة  قدره  وبزمن  ثانيًا  العوايدة  احلافظ  عبد  العداء 
�ساعة  قدره  وبزمن  ثالثًا  الع�سو�ض  حمزة  العداء  وجاء  ثانية،  و12 

و17 دقيقة.
و�سمن �سباق )12(كم خطف عداء االأمن العام �سعد �سالمة املركز 
العداء  زميله  ثانيًا  وجاء  ثانية،  و20  دقيقة   38 قدره  وبزمن  االأول 
احمد حمي�سن م�سجاًل زمنًا 38 دقيقة و21 ثانية، وحل العداء مهدي 

فريوان ثالثًا وبزمن قدره 39 دقيقة.
وظفر عداء االأمن العام حممد النوا�سرة باملركز االأول يف �سباق 
ويف  ثانية،  و40  دقيقة   32 و  �ساعتان  وق��دره  زمنا  م�سجال  )42(ك��م 
زميله  ح�سل  ب�سرية(  )اإعاقة  اخلا�سة  لالحتياجات  )12(كم  �سباق 
العداء نبيل املقابلة ومرافقه العداء حممد الدردور على املركز االأول 

وبزمن وقدره 42 دقيقة و35 ثانية.
وعلى �سعيد ال�سيدات حققت عداءة االأمن �سرية املرادات املركز 
دقيقة،   45 وق��دره  زمنا  حمققة  �سيدات  )12(ك���م  �سباق  يف  االأول 
واحرزت زميلتها العداءة ناهدة البوات املركز الثاين يف �سباق )22(

كم �سيدات وبزمن قدره �ساعة و40 ثانية .
العقيد  البطولة  اىل  العام  االأم��ن  مديرية  فريق  وف��د  وت��راأ���ض 
الرائد   ، الغرام  حممد  الرائد   ، ع�سويته  يف  و�سم   ، الدعجة  نعمان 
الرواحنة  هايل  النقيب   ، ال��زواه��رة  ع��ارف  النقيب   ، احلماد  جهاد 
مدرب الفريق ، املالزم اول خالد العبادي م�ساعد املدرب ، اإ�سافة اإىل 
، احمد  الدردور  الزبون ، حممد  ، رافت  النوا�سرة  الالعبني ) حممد 
 ، فريوان  مهدي   ، الع�سو�ض  حمزة   ، العوايدة  احلافظ  عبد   ، حمي�سن 

�سعد �سالمة ، نبيل املقابلة ، ناهدة البوات ، �سرية املرادات( .

تخريج المشاركين ببرنامج التخطيط 
االستراتيجي الثاني بكلية الدفاع

شراكة بين االتحاد النسائي ومؤسسة 
الجنوب للجنوسة والدراسات

*عمان 
عو�ض  الدكتور  الركن  العميد  الوطني،  الدفاع  كلية  اآم��ر  رع��ى 
اال�سرتاتيجي  التخطيط  برنامج  يف  امل�ساركني  تخريج  الطراونة، 
الرامج  �سمن  امللكية،  الوطني  الدفاع  كلية  نظمته  وال��ذي  الثاين، 
قطاعات  من  لعدد  �سنويًا  رحابها  يف  ُتعقد  التي  املوازية،  االأكادميية 

الدولة.
مرحلتني  من  ويتكون  اأي��ام،   5 ل�  ا�ستمر  ال��ذي  الرنامج،  وه��دف 
اال�سرتاتيجي،  التخطيط  منهجية  معرفة  اإىل  العام،  م��دار  وعلى 
وفهم منظومة االأمن الوطني االأردين واإدارة االأزمات، وا�ستهدف فئة 
واالأجهزة  ال��وزارات،  يف  فرع  ورئي�ض  ق�سم،  رئي�ض  موقع  يف  املوظفني 

احلكومية، واملوؤ�س�سات امل�ستقلة.
ا�ستجابة  ي��اأت��ي  ال���دورات  ه��ذه  مثل  عقد  اإن  الكلية  اآم��ر  وق��ال 
الب�سرية  امل���وارد  ا�سرتاتيجية  تطوير  يف  امللكية  ل��ل��روؤى  وترجمة 
مع  وان�سجامًا  تكاملي،  ب�سكل  املختلفة  الدولة  قطاعات  فكر  ودم��ج 
الروؤية اال�سرتاتيجية لرئي�ض هيئة االأركان امل�سرتكة من خالل كلية 
الدفاع الوطني امللكية االأردنية يف اإعداد وتاأهيل عنا�سر منتخبة من 
واالأمنية  الدفاعية  الدرا�سات  جمال  يف  والع�سكري  املدين  القطاعني 
بالوظائف  للعمل  االأردين  الوطني  االأمن  يف  املوؤثرة  اال�سرتاتيجية 

القيادية العليا على م�ستوى اإدارة الدولة والقوات امل�سلحة االأردنية.
نوعية  نقلة  حقق  النخبة  هذه  م�ساركة  اأن  الطراونة  واأ�ساف 
الكم،  على  ال  النوع  على  كان  فالرتكيز  والن�ساطات،  الدورات  عقد  يف 
خ�سو�سًا اأن امل�ساركني هم نخبة خمتارة من موؤ�س�سات الدولة املختلفة.

ي�سار اإىل اأن برنامج التخطيط اال�سرتاتيجي االأول جرى تخريجه 
الكلية  واأن  االأردنية،  امللكية  الوطني  الدفاع  كلية  املا�سي يف  االأ�سبوع 
تهتم باإعداد عنا�سر قيادية من قطاعات الدولة املختلفة )ع�سكريني 
يف  املوؤثرة  االأ�سا�سية  العنا�سر  وحتليل  درا�سة  خالل  من  ومدنيني( 
االأمن الوطني، وتاأهيل �سباط منتخبني من القوات امل�سلحة االأردنية 
اأوقات  يف  وبارزة  مهمة  منا�سب  الإ�سغال  وال�سديقة  ال�سقيقة  والدول 
احلرب وال�سلم، وتثقيف القيادات املختلفة يف الدولة يف جمال االأمن 
يف  اال�سرتاتيجية  الدرا�سات  واإجراء  الدولة،  وا�سرتاتيجية  الوطني 

الق�سايا املرتبطة باالأمن الوطني يف الظروف الراهنة.

*عمان 
للجنو�سة  اجلنوب  وموؤ�س�سة  العام  االأردين  الن�سائي  االحتاد  وقع 
واإطالق  املراأة  قدرات  تعزيز  اإىل  تهدف  �سراكة  اتفاقية  للدرا�سات، 
اال�ستحقاقات  يف  الن�سائية  امل�ساركة  تفعيل  لغايات  م�ستمر  تدريب 

الوطنية كافة.
وت�سمل االتفاقية، وفق بيان �سادر عن االحتاد، تدريب ال�سيدات 
االأ�س�ض  على  املقبلة،  والبلدية  الالمركزية  لالنتخابات  املرت�سحات 
النواحي  يف  ال�سيدات  وتثقيف  االن��ت��خ��اب��ات،  خلو�ض  الرئي�سية 
القانونية، واالعتبارات ذات ال�سلة، بهدف الو�سول اإىل جميع الن�ساء 
اململكة  املقبلة من خمتلف حمافظات  لالنتخابات  بالرت�سح  الراغبات 

ومتكينهّن وتزويدهّن باملهارات واملعارف الالزمة.
تدريبية  ور�ض  يت�سمن  متكامل،  برنامج  عقد  االتفاقية  وتت�سمن 
مبنية على مراعاة منظور النوع االجتماعي، و�سيتم تنفيذها يف 3 اأيام 
باأقاليم الو�سط وال�سمال واجلنوب، بح�سور واإ�سراف رئي�سة االحتاد 

الن�سائي ملحافظة العا�سمة كلثم مري�ض.
وقالت رئي�سة االحتاد الن�سائي االأردين، الدكتورة مي�سون تليالن، 
اإن اتفاقية التعاون ت�سكل نقطة انطالق واإ�سافة جلهود ال�سراكة يف 
تطوير العمل الن�سوي يف املجاالت كافة، خا�سة فيما يتعلق بامل�ساركة 
مع  متجاوب  حقيقي  وزخم  فعالية  اإ�سفاء  يف  املراأة  ودور  ال�سيا�سية، 
التطلعات االأردنية اإىل حياة �سيا�سية فاعلة عر توجهات متطورة مع 

دخول املئوية الثانية للدولة االأردنية.
للجنو�سة  اجلنوب  ملوؤ�س�سة  التنفيذية  امل��دي��رة  قالت  ب��دروه��ا، 
والتعاون  ال�سراكة  مذكرة  اإن  حدادين،  هبه  الدكتورة  والدرا�سات، 
امل�ساركة  تعزيز  م�سروع  تنفيذ  لغايات  تاأتي  الن�سائي،  االحت��اد  مع 
ال�سيا�سية  التحوالت  ظل  يف  خا�سة  االأردن��ي��ة،  للمراأة  ال�سيا�سية 
احلياة  تطوير  جهود  خالل  من  االأردن  يعي�سها  التي  واالجتماعية 
ف�سلى،  ممار�سة  ل�سمان  د�ستورية  تعديالت  من  رافقها  وما  ال�سيا�سية 

وم�ساركة فاعلة يف بناء االأردن.

الصحة تطلق خدمة إصدار 
شهادات مزاولة المهن عبر البريد

*عمان 
مزاولة  �سهادات  وجتديد  اإ�سدار  خدمة  ال�سحة  وزارة  اأطلقت 
املهن عر مكاتب �سركة الريد االأردين املنت�سرة يف حمافظات اململكة 

اعتبارًا من االأحد املقبل.
اخلدمة  ه��ذه  توفري  مت  ان��ه  �سحفي  بيان  يف  ال���وزارة  واأو�سحت 
والتخفيف  املهن  مزاولة  �سهادات  على  احل�سول  طالبي  على  للت�سهيل 
ال�سهادات  ه��ذه  ال�ست�سدار  املبذول  واجلهد  الوقت  حيث  من  عنهم 
عن  الناجمة  كورونا  بفريو�ض  اال�سابة  فر�ض  وتقليل  جتديدها،  اأو 

االختالط. 
�سيكون  املقبل  االأح��د  ي��وم  م��ن  واع��ت��ب��ارًا  ان��ه  ال���وزارة  وبينت 
جتديدها  اأو  املزاولة  �سهادات  على  احل�سول  طالبي  با�ستطاعة 
للتقدم  االأردين  الريد  �سركة  مكاتب  من  مكتب  اأقرب  اإىل  التوجه 
اإىل  احل��اج��ة  دون  امل��ه��ن  م��زاول��ة  ���س��ه��ادات  على  احل�سول  بطلب 
الريد  مكتب  اأّن  اإىل  واأ�سارت  اخل�سو�ض.  بهذا  ال��وزارة  مراجعة 
ال�ست�سدار  املطلوبة  االأوراق  كافة  اإرف���اق  م��ن  بالتاأكد  �سيقوم 
االلكرتوين  املوقع  خ��الل  من  عنها  االع��الن  يتم  والتي  ال�سهادة 
الطلب  اإر�سال  ثم  ومن   ،  www.moh.gov.jo ال�سحة  لوزارة 
اإىل الوزارة لُي�سار اىل ا�سدار ال�سهادة ليتوىل الريد االأردين بعد 
احل�سور  اأجل  من  الطلب  م  مقدِّ مع  االت�سال  ثم  ومن  ا�ستالمها  ذلك 
اأن  ال��وزارة  واأو�سحت  ترخي�سه.  معاملة  ال�ستالم  الريد  ملكتب 
داخل  املواطن  من  الوثائق  ا�ستالم  خالل  من  �ستتم  اخلدمة  اآلية 
و�سع  مع  �سريع  كريد  وار�سالها  وتغليفها  االأردين  الريد  مكتب 
املعني  للق�سم  ت�سليمها  ثم  ومن  التتبع،  الأغرا�ض  عليها  كود"  "بار 
ا�ستالم وت�سليم بني الطرفني الإجراء  ال�سحة �سمن ك�سف  يف وزارة 
الوزارة اىل  املزاولة من  �سهادة  املعاملة، ومن ثم ارجاع  الالزم على 
ا�سدارها  بعد  للمواطن  وت�سليمه  املغلف  منه  �سدر  ال��ذي  املكتب 

وجتديدها.
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*وكاالت
املتحدة  الواليات  املحادثات بني  انتهت 
"طريق  اإىل  ورو�سيا  االأوروبيني  وحلفائها 
وجود  ع��دم  مع  االأ���س��ب��وع،  ه��ذا  م�سدود" 
ب�ساأن  اأخرى  مرة  لالجتماع  حالية  خطط 
ن�سر رو�سيا ع�سرات االآالف من القوات على 

طول احلدود االأوكرانية.
تكن  "مل  املحادثات  اأن  مو�سكو  واأعلنت 
بتحميلها  ت�سمح  "لن  اأنها  موؤكدة  ناجحة"، 
حول  املحتملة  اال���س��ت��ف��زازات  م�سوؤولية 
بعقوبات  اأم��ريك��ا  ه��ددت  فيما  اأوكرانيا"، 
احتمالية  اإزاء  قوي  فعل  ورد  اقت�سادية 

غزو اأوكرانيا.
من  اأمنية،  ب�سمانات  رو�سيا  وتطالب 
�سمال  وحلف  املتحدة  الواليات  منع  �ساأنها 
املناطق  اإىل  �سرقا  التو�سع  من  االأطل�سي 

التي يعترها الكرملني �سمن جمال نفوذه.
االأك����ادمي����ي امل��ت��خ�����س�����ض ب��ال�����س��وؤون 
كافة  اإن  ق��ال  الكا�سف،  �سمري  ال��دول��ي��ة، 
ف�سل  بعد  واردة  ب��ات��ت  ال�سيناريوهات 
ظل  يف  خا�سة  الدبلوما�سية،  املحادثات 

رف�ض مو�سكو جولة ثانية من املفاو�سات.
نيوز  "�سكاي  ملوقع  الكا�سف  واأ���س��اف 
تنازالت،  اأي  تقدم  لن  رو�سيا  اأن  عربية" 
موؤقتا  الغرب  لتهدئة  للمفاو�سات  وذهبت 
لكن �سيناريو �سم �سبه جزيرة القرم وارد، 
الفتا اإىل اأن العدد احلايل من القوات غري 
كاف وحال مت ر�سد اأي اأعداد جديدة فهو 

حت�سري كامل للحرب.
عن  للدفاع  ت�ستميت  مو�سكو  اأن  واأو�سح 
منطقة البحر االأ�سود، كونها رئة مهمة لها 
امل�سالح االقت�سادية  من  العديد  بها  حتقق 
واالقت�ساد،  والتجارة  الطاقة  جماالت  يف 
وم���ا ي��ح��دث ح��ال��ي��ا ي��اأت��ي ب��ع��د حم���اوالت 

اأمريكية ملزاحمة رو�سيا يف املنطقة.
اأ�سار  وح��ول دع��م ال��غ��رب الأوك��ران��ي��ا، 
على  ق��وات  دون  معنويا  �سيكون  اأن��ه  اإىل 
ا�ستخدام  غري  الغرب  بيد  ولي�ض  االأر���ض، 
امل�سريف  النظام  ف�سل  عر  �سواء  العقوبات 
الدويل  ال�سريع  الدفع  نظام  عن  الرو�سي 
ال��رثوة  �سندوق  ت�ستهدف  اإج����راءات  اأو 
ال�سيادية الرو�سي، وكذلك و�سع قيود على 

عمالت  اإىل  ال��روب��ل  حت��ول  التي  البنوك 
تتمثل  اأجنبية وكذلك هناك ورقة �سغط 

يف خط اأنابيب الغاز نورد �سرتمي 2.
وع��ق��ب امل��ب��اح��ث��ات، ل��وح��ت رو���س��ي��ا 
مع  مفاو�ساتها  "ف�سل"  بعد  بالت�سعيد 
بتحميلها  ت�سمح  "لن  اأنها  موؤكدة  الغرب، 
حول  املحتملة  اال���س��ت��ف��زازات  م�سوؤولية 

اأوكرانيا".
وزي��ر  ن��ائ��ب  ري��اب��ك��وف،  �سريغي  وق���ال 
اخلارجية الرو�سي، يف مقابلة مع تلفزيون 
"الواليات  اإن  ال��رو���س��ي،  اآي"  يف  ت��ي  "اآر 
لي�سوا  الناتو  حلف  من  وحلفاءها  املتحدة 
االأ�سا�سية  مو�سكو  طلبات  لتلبية  م�ستعدين 

بخ�سو�ض ال�سمانات االأمنية".
ترى  ال  "رو�سيا  اأن  اإىل  ريابكوف  ولفت 
�سبًبا الإجراء جولة جديدة من املحادثات 
ب�ساأن  املقبلة  االأيام  يف  الغربية  الدول  مع 
�سمانات  على  باحل�سول  مو�سكو  مطالبات 

اأمنية".
ب����دوره، ق��ال امل��ب��ع��وث االأم��ريك��ي لدى 
على  اإن  اأوروب��ا  يف  والتعاون  االأمن  منظمة 
الغرب اال�ستعداد الحتمال ت�سعيد التوتر 

مع مو�سكو وذلك بعد حمادثات مع رو�سيا.
موؤمتر  خ��الل  كاربنرت  مايكل  واأ���س��اف 
تقبل  ل��ن  املتحدة  ال��والي��ات  اأن  �سحفي، 
الدول  حقوق  على  قيود  اأو  نفوذ  مبناطق 
يف اختيار حتالفاتها، يف اإ�سارة اإىل مطالب 
االأطل�سي  �سمال  حلف  يوقف  ب��اأن  رو�سيا 

التو�سع �سرقا.
من جانبها، قالت االأمينة العامة ملنظمة 
يف  �سميد  هيلغا  اأوروب��ا  يف  والتعاون  االأم��ن 
الو�سع  "اإن  الدائم  املجل�ض  اجتماع  م�ستهّل 
ايجاد  ال�سروري  وم��ن  خطري،  املنطقة  يف 
الدبلوما�سية،  القنوات  خالل  من  و�سيلة، 
بناء  اإع���ادة  يف  وال��ب��دء  الت�سعيد  لوقف 
على  م�سّددة  والتعاون"،  وال�سفافية  الثقة 

امللّحة" للحوار. "احلاجة 
بدوره، قال وزير اخلارجية البولندي، 
يف  احل��رب  خطر  اأن  "يبدو  راو:  زبيغنيو 
منطقة منظمة االأمن والتعاون يف اأوروبا مل 
يكن اأبدا عاليا كما هو االآن، خالل الثالثني 
كبري  حت��ّد  "اإنه  م�سيًفا  االأخرية"،  �سنة 

التحديد  وجه  على  تهدف  التي  للمنظمة 
اإىل حظر احلرب من اأوروبا".

فيما نقلت "رويرتز" عن م�سوؤول اأمريكي، 
لغزو  حت�سر  ب���داأت  رو�سيا  اأن  ت�سمه،  مل 
اأوكرانيا، وبع�ض االأطراف تزيف احلقائق 
كييف  جانب  من  ا�ستفزازات  حدوث  ب�ساأن 

لترير عملية الغزو.
وقال وزير اخلارجية الرو�سي، �سريغي 
حتى  م�ستعدة  لي�ست  مو�سكو  اإن  الف��روف، 
"غري املقبولة"  ملناق�سة املطالب االأمريكية 
اإىل  اأرا�سينا  على  املوجودة  قواتها  بعودة 

ثكناتها.
وال��غ��رب  كييف  قلق  مو�سكو  واأث����ارت 
اأوكرانيا،  من  بالقرب  قوات  ح�سدت  بعدما 
غزو  يف  تفكر  اأن��ه��ا  م��ن  خم��اوف  فجر  مم��ا 

جارتها.
متركز  اإىل  الغربية  التقارير  وت�سري 
األ���ف ج��ن��دي رو���س��ي  م��ا ي��ق��رب م��ن 100 
احل��دود  ق��رب  الع�سكرية  احل�سود  �سمن 
يف  اأنه  توؤكد  التقديرات  لكن  االأوكرانية، 
كامل،  هجوم  �سن  تنوي  مو�سكو  كانت  حال 
االأوكرانية  االأرا�سي  على  ت�سيطر  بحيث 
بالكامل، فاإنها على االأقل بحاجة مل�ساعفة 

هذا العدد من اجلنود.
م�ست�سار  ه��دد  امل��ح��ادث��ات،  ف�سل  وم��ع 
�سوليفان،  جيك  االأم��ريك��ي  القومي  االأم��ن 
رو�سيا باتخاذ اإجراءات اقت�سادية قا�سية 

�سدها اإذا ما اتخذت قرارا بغزو اأوكرانيا.
وقال �سوليفان، يف ت�سريحات �سحفية: 
اإذا كانت رو�سيا قد قررت  ما  لنا  يت�سح  "مل 
موعد  يوجد  وال  الع�سكري،  امل�سار  اتخاذ 

حمدد ال�ستئناف املحادثات مع رو�سيا".
رو�سيا  ق��ي��ام  احتمالية  اأن  واأ���س��اف 
قوية،  ت��زال  ال  الأوكرانيا  ع�سكري  بغزو 
جمموعة  حمور  االقت�سادية  والعقوبات 

اجلزاءات املحتملة التي ت�ستهدف رو�سيا.
هي  الدبلوما�سية  اأن  نعتقد  وت��اب��ع، 
اأن  الرو�ض  وعلى  الوحيد،  املعقول  القرار 
�سد  وال��ع��ق��وب��ات  ج��ي��ًدا،  امل��وق��ف  يقيموا 
لنا  ميكن  مما  فقط  واحد  جزء  هي  رو�سيا 
غزو  احتمالية  اإزاء  به  القيام  وحللفائنا 

اأوكرانيا.

»طريق مسدود«.. روسيا تصعد 
وأميركا تهدد وأوكرانيا تتأهب

عودة القوات الروسية المنتشرة 
في كازاخستان إلى ديارها

*موسكو
التي  القوات  عودة  ال�سبت،  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
مت ن�سرها يف كازاخ�ستان، عقب التظاهرات العنيفة التي هزت 

البالد.
اإر�سالها كقوات حفظ �سالم  القوات جزءا من قوة مت  كانت 
تقوده  حتالف  وهي  اجلماعي،  االأم��ن  معاهدة  منظمة  قبل  من 

رو�سيا من 6 دول �سوفيتية �سابقة.
جندي   2000 ع��ن  تزيد  ق��وة  ن�سر  على  املنظمة  واف��ق��ت 
جومارت  قا�سم  كازاخ�ستان  رئي�ض  طلب  على  بناء  يناير   5 يوم 

توكاييف.
بداأت املظاهرات يف الثاين من يناير احتجاجا على االرتفاع 
احلاد يف اأ�سعار الوقود، حيث انت�سرت االحتجاجات ب�سرعة يف 

جميع اأنحاء البالد وانزلقت اإىل العنف يف غ�سون عدة اأيام.
واقتحم حمتجون مبان حكومية واأ�سعلوا فيها النريان، وقتل 

الع�سرات يف ا�ستباكات مع قوات االأمن يف البالد.
طائراتها  جميع  اإن  ال�سبت،  الرو�سية،  الدفاع  وزارة  وقالت 

التي تقل جنودا عادت.
منظمة  يف  اأخ��رى  دول  من  ق��وات  كانت  اإذا  ما  يت�سح  ومل 

معاهدة االأمن اجلماعي �ستبقى يف كازاخ�ستان اأم ال.

مع تفاقم االنسداد السياسي 
بالسودان.. ما سبل حل األزمة؟

اخلرطوم
ال  �سهرين  م��ن  اأك��رث  منذ  �سيا�سية  اأزم���ة  ال�����س��ودان  ي�سهد 
االن�سداد  حالة  خطورة  من  خماوف  و�سط  مكانها،  تراوح  تزال 
رغم  وا�سطرابات،  اأزمات  من  يعاين  الذي  البلد،  على  ال�سيا�سي 

مبادرات عديدة داخليا وخارجيا.
قائد  اتخذها  التي  االإج��راءات  منذ  احتجاجات  وتتوا�سل 
املا�سي،  اأكتوبر  الفتاح الرهان، يف 25  ال�سوداين، عبد  اجلي�ض 
الطوارئ  حالة  واإعالن  والوزراء  ال�سيادة  جمل�سي  بحل  وق�ست 

يف البالد
�سيا�سية  عملية  اإط��الق  عن  املتحدة  االأمم  اأعلنت  وبينما 
تنظيم  خالل  من  ال�سودان،  يف  احلالية  االأزم��ة  حللحلة  تهدف 
ورعاية حوار �سامل بني كافة االأطراف واملكونات، اقرتح حزب 
االأمة ال�سوداين الذي يتزعمه مبارك الفا�سل املهدي عن مبادرة 
داخلية من 10 بنود للعبور من حالة اجلمود التي اأ�سابت البالد.
حميي  �سالح  االإفريقية،  ال�سوؤون  يف  ال�سوداين  الباحث 
من  ال��ب��الد  م�سلحة  وتغليب  ت��ن��ازالت  ب��دون  اإن��ه  ق��ال  ال��دي��ن، 
اأن  موؤكدا  النجاح،  لها  يكتب  لن  مبادرة  اأي  فاإن  االأطراف  كافة 
ال�سيا�سي تتفاقم وال�سودان يتجه نحو مرحلة  حالة االن�سداد 

الالعودة.
الهوة  اأن  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  الدين،  حميي  واأ�ساف 
بني املكونني املدين والع�سكري ات�سعت كثريا، فال توجد اأي نقطة 
حمدوك  اهلل  عبد  ال��وزراء  رئي�ض  ا�ستقالة  بعد  خا�سة  تالق، 
الذي كان ميثل حلقة التوافق بني اجلانبني رغم غ�سب ال�سارع 
تقارب  من  بد  وال  نوفمر،  يف  الرهان  مع  ال�سيا�سي  اتفاقه  من 

وجهات النظر.
ت�سبث  ظل  يف  قامتة  احلالية  ال�سيناريوهات  اأن  اإىل  واأ�سار 
القوى  كافة  ت�سود  التي  الت�سرذم  وحالة  مبطالبه،  طرف  كل 

ال�سيا�سية، والرتدي الكبري لالأو�ساع االقت�سادية.
وقال: "على اجلميع تغليب م�سلحة البالد واال�ستماع ل�سوت 
ال�سيا�سي  التوافق  التاأكيد على مبداأ  اإىل �سرورة  العقل"، الفتا 

والبحث عن روؤية وطنية موحدة واإال فاجلميع خا�سر.
وحول املبادرات املطروحة، اأكد اأن غالبيتها نظرية لي�ض لها 
تطبيق على اأر�ض الواقع، قبيل طرح اأي مبادرة يجب اجللو�ض 
الرجوع  اأو  توافق  ل�سيغة  الو�سول  ثم  ومن  االأط��راف  كافة  مع 
للوثيقة الد�ستورية التي توافق عليها ال�سودانيون ولوال قرارات 

25 اأكتوبر ما كانت اآلت االأو�ساع اإىل ما نحن عليه االآن.
ومنذ اأكرث من 3 اأ�سهر، يعي�ض ال�سودان اأزمة �سيا�سية كبرية، 
الثورة"،  م�سار  "لت�سحيح  اإنها  قال  التي  الرهان،  ق��رارات  اإثر 
الطوارئ،  حالة  وفر�ض  والوزراء،  ال�سيادة  جمل�سي  حّل  اأبرزها 

ثم �سّكل الحقا جمل�ض �سيادة من مدنيني وع�سكريني.
الرهان  وّقع  القرارات،  هذه  اإثر  احتجاجات  ان��دالع  ومع 
مبوجبه  عاد  املا�سي،  نوفمر   21 يف  �سيا�سيا  اتفاقا  وحمدوك 
االأخري اإىل من�سبه رئي�سا للوزراء، اإال اأن عودته قوبلت برف�ض 
بالكامل  ال�سلطة  بنقل  و�سيا�سية تطالب  �سعبي من قوى مدنية 

اإىل املدنيني، واإبعاد املكون الع�سكري.
املا�سية،  الفرتة  ط��وال  البالد  يف  االحتجاجات  تهداأ  ومل 
تقدمي  عن  اأي�سا  ومتخ�ست  وج��رح��ى،  قتلى  �سقوط  و�سهدت 

حمدوك ا�ستقالته التي كانت مبثابة زلزال كبري �سرب البالد.

جريمة قرصنة »روابي«.. الحوثي 
في عين »الغضب الدولي«

*صنعاء
اليمنية  احل��ك��وم��ة  مي��ن��ي��ون،  وحم��ل��ل��ون  خ����راء  ط��ال��ب 
باالن�سحاب من اتفاق �ستوكهومل، و�سرورة غلق ميناء احلديدة 
احلوثية  القر�سنة  مكافحة  يعرقل  ذلك  اأن  معترين  اليمني، 

�سد املالحة البحرية.
ومنذ تعر�ض ال�سفينة املدنية "روابي" التي حتمل علم دولة 
مدينة  قبالة  احلوثي  ميلي�سيات  قبل  من  لالختطاف  االإمارات، 
احلديدة، مل تهداأ عا�سفة الغ�سب واالإدانات الدولية والعربية 

املطالبة باالإفراج الفوري عنها.
على  اجل��اري،  يناير   3 يف  االإرهابية  امليلي�سيات  واأق��دم��ت 
لت�سغيل  طبية  مبعدات  املحملة  ال�سفينة  على  امل�سلح  ال�سطو 
امل�ست�سفى ال�سعودي امليداين يف جزيرة �سقطرى، حيث كانت يف 

رحلة مليناء جازان ال�سعودي.
ودعا جمل�ض االأمن الدويل، اجلمعة، باالإجماع، اإىل "االإفراج 
وعن  احلوثيون  قر�سنها  التي  االإماراتية  ال�سفينة  عن  الفوري 
والبحر  عدن  خليج  يف  املالحة  حرية  "اأهمية  موؤكًدا  طاقمها، 

االأحمر وفق القانون الدويل".
ال��دويل،  بالبيان  االإم���ارات  دول��ة  االإط���ار، رحبت  ه��ذا  ويف 
وقالت البعثة االإماراتية لالأمم املتحدة، يف تغريدة عر تويرت: 
موؤكدة  اليمن"،  ب�ساأن  االأمن  جمل�ض  ببيان  ترحب  "االإمارات 
يهدد  خطري  ت�سعيد  ال�سفينة  باختطاف  احلوثي  جرمية  اأن 

�سالمة املالحة الدولية.
وال�سفينة املدنية مل تكن الباخرة التجارية االأوىل، ف�سبق 
املفخخة  بالزوارق  جتارية  �سفينة   13 نحو  ا�ستهداف  للحوثي 

واالألغام، يف اأب�سع انتهاك للقانون الدويل.
امليداين  للم�ست�سفى  طبية  م�ساعدات  فكانت  حمولتها  اأما 
بجزيرة �سقطرى اليمنية، حيث ت�سم عربات اإ�سعافات ومعدات 
بح�سب  ا،  ميدانيًّ ومطبًخا  وخياًما  ات�ساالت  واأج��ه��زة  طبية 

التحالف العربي لدعم ال�سرعية يف اليمن.
مالحي  خط  �سمن  ت�سري  اختطافها  حني  "روابي"  وكانت 
دويل، يف طريقها مليناء جازان ال�سعودي، اأما طاقمها فيتكون من 
11 بحارا من جن�سيات خمتلفة، وهم: 7 من الهند، وواحد من كل 

من اإثيوبيا واإندوني�سيا وبورما والفلبني.
تغيري  على  اأق��دم��ت  امليلي�سيات  اأن  مينية  م�سادر  وذك��رت 
حمولة ال�سفينة من املعدات الطبية من خالل نقل اأ�سلحة اإليها 

خلداع الراأي العام العاملي.
وتنموية  اإن�سانية  م�ساعدات  االإم����ارات  دول���ة  وق��دم��ت 
�سملت   ،2015 عام  منذ  اأمريكي  دوالر  مليار  ال�6  جتاوزت  لليمن 

م�سروعات تنموية واإغاثية لتاأهيل املناطق اليمنية املحررة.
بدخول  امل��ا���س��ي،  اخلمي�ض  االأع��م��ال،  تلك  اآخ���ر  ومتثلت 
يف  االإغاثية  املعركة  خط  على  االإماراتي  االأحمر  الهالل  فرق 
بقوافل  دفع  اإذ  بالكامل،  حتريرها  اإعالن  عقب  اليمنية  �سبوة 
امل�ساعدات اإىل مديرية ع�سيالن، و�سرع يف توزيع اأكرث من 105 

اأطنان من املواد الغذائية.
لتنمية  ال�سعودي  الرنامج  خالل  من  ال�سعودية  تعمل  كما 
�سقطرى  اأرخبيل  يف  ال�سحة  قطاع  دع��م  على  اليمن،  واإع��م��ار 
مب�ساريع نوعية، منها م�سروع دعم م�ست�سفى االأمومة والطفولة، 
واأج��ه��زة  احلديثة  املخترية  ب��االأج��ه��زة  جتهيزه  مت  وال���ذي 

العناية املركزة.
انتهاكا  تعد  املدنية  ال�سفينة  بقر�سنة  احلوثية  اجلرمية 
ب�ساأن  رميو"  "�سان  ودليل  االإن�ساين،  ال��دويل  القانون  ملبادئ 
واتفاقيات  البحار  يف  امل�سلحة  النزاعات  يف  ال��دويل  القانون 

االأمم املتحدة للبحار، بح�سب املراقبني.
م�ساء  رواب��ي،  ال�سفينة  على  احلوثية  ال�سطو  عملية  ومتت 
اإبحارها على  اأثناء  ال�ساعة 23:57،  املا�سي، عند  االأحد، قبل 
م�سافة 25 ميال بحريا غرب ميناءي �سليف واحلديدة اليمنينْي، 
طاقم  احلوثية  امليلي�سيات  وحتتجز  العربي.  التحالف  بح�سب 
اختطافها  بعد  �سايغ،  ميناء  يف  م�سروعة  غري  ب�سورة  ال�سفينة 

بالقوة، ووقف عمل "نظام التعريف بالهوية التلقائي"
اإيران وحزب اهلل يف لبنان، ميلي�سيات احلوثي على  ودربت 

اأعمال القر�سنة �سد ال�سفن وحركة املالحة الدولية.
ويف هذا املنحى ك�سف التحالف العربي عن قائمة ت�سم 10 
ال�سفينة  اآخرها  ال�سفن،  قر�سنة  اأعمال  يف  متورطني  حوثيني 
قائمة  على  املدرج  االإرهابي  راأ�سهم  على  جاء  حيث  "روابي"، 

العقوبات االأمريكي، من�سور ال�سعدي.
 3 يف  االأمريكية،  اخلزانة  وزارة  بح�سب  ال�سعدي،  وتلقى 
اهلل،  حزب  يد  وعلى  اإي��ران،  يف  كامال  "تدريبا   ،2021 مار�ض 
و�ساهم يف نقل اأ�سلحة اإيرانية اإىل اليمن ب�سورة غري م�سروعة، 

كما ا�ستهدف �سفنا ع�سكرية ومدنية بالبحر االأحمر".
مل تتوقف جرائم احلوثيني عند حد قر�سنة ال�سفن وتهديد 
املالحة الدولية، بل امتدت اإىل ع�سكرة املوانئ اليمنية، فبعثة 
االأمم املتحدة لدعم اتفاق احلديدة "اأومنها" اتهمت االنقالبيني 

با�ستخدام موانئ حمافظة احلديدة لالأغرا�ض الع�سكرية.

*القدس املحتلة
اأمرت  ميينية،  منظمات  من  �سغوط  بعد 
بلدية القد�ض بهدم جممع يف حي بيت �سفافا 
ح�سبما  جديدة،  ذهبية  بقبة  م�سجدا  ي�سم 

اأفاد موقع "ينيت" االإخباري.
يوم  ُقدمت  التي  املحكمة  لوثائق  وطبقا 
االأربعاء، فاإن البلدية تريد الهدم الأن اأ�سا�ض 

اأر�سية املبنى بنيت دون ت�سريح.
"م�سجد  وت��و���س��ي��ع  جت���دي���د  وي���ج���ري 
املا�سي،  القرن  بداية  بني  الذي  الرحمن"، 
املحليني  ال�����س��ك��ان  ت��رع��ات  م��ن  م�ستفيدا 

والعرب الذين يعي�سون يف �سمال اإ�سرائيل.
ويحتوي املبنى على قبة ذهبية وا�سحة 
ال�سخرة  ق��ب��ة  عك�ض  ع��ل��ى  ول��ك��ن  ل��ل��ع��ي��ان، 
بالقد�ض،  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  يف  ال�����س��ه��رية 
حقيقية،  ذهبية  لوحة   5000 ب�  واملزينة 

باللون  االأ�سغر  الن�سخة  هذه  طالء  مت  فقد 
الذهبي.

قدمت  االإ�سرائيلي،  "ينيت"  ملوقع  ووفقا 
املحكمة،  يف  االأرب��ع��اء  طلبا  القد�ض  بلدية 
"قام  و2018   2017 عامي  ب��ني  اإن��ه  قائلة 
اإ�سافية  اأر�سية  ببناء  امل�سجد  امل�سوؤولني على 
بدون ت�سريح، بجدران خر�سانية ذات ك�سوة 
بارتفاع  واالأب��واب  للنوافذ  وفتحات  حجرية 

مرتين".
"فوق  اأن���ه  اأي�����س��ا  املحكمة  ملف  يف  ورد 
وو�سعوا  اإ�سافية  اأمتار  خم�سة  بنوا  االأر���ض 

عليها ت�سييدا من احلديد ]القبة[".
"ينيت"، قالت البلدية اإن 700  يف بيان ل� 
موافقة  اأو  ت�سريح  دون  بناوؤها  مت  مربع  مرت 
من مهند�سي البلدية، وبالتايل ت�سكل تهديدا 

على ال�سالمة.
اإ�سرائيل"،  اأوف  "تيامز  م��وق��ع  واأ���س��ار 

واأحياء  �سفافا  بيت  يف  الفل�سطينيني  اأن  اإىل 
اأخرى يف القد�ض، ال خيار اأمامهم يف كثري من 
االأحيان �سوى البناء ب�سكل غري قانوين ب�سبب 
هذا  ت�ساريح.  على  احل�سول  يف  ال�سعوبات 
االأحياء  على  يقت�سر  ال  القانوين  غري  البناء 

العربية يف املدينة.
ولكن عنا�سر باملجتمع العربي اأكدوا اأن ما 
مت يف "م�سجد الرحمن" هو ترميم فقط، واأن 

عمر امل�سجد يعود ل�100 عام اأو اأكرث.

*القاهرة 
م�سر،  يف  لالأطباء  العامة  النقابة  اأكدت 
القانونية  االإج��راءات  �ستتخذ  اأنها  ال�سبت، 
من  ك��ل  �سد  ال�سرعية،  امل�����س��ارات  جميع  يف 
امل�سريني  واالأطباء  الطب  ملهنة  اإ�ساءة  وجه 
دون ثمة دليل على �سحته، ما تعتره نقابة 
للفتنة  واإثارة  للقانون  خمالفة  م�سر  اأطباء 

بني فئات ال�سعب امل�سري.
ملحاوالت  جيًدا  تفطن  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
و�سكاوى  ق�سايا  بتناول  االأمور  خلط  البع�ض 
للتن�سل  منهم  حم��اول��ة  يف  الطبي،  اخل��ط��اأ 
اتخاذ  عن  النقابة  واإث��ن��اء  امل�سوؤولية  من 
االإجراءات القانونية �سدهم واأنها لن تتاأثر 

بتلك املحاوالت.
وكررت نقابة اأطباء م�سر اإعالن موقفها 
من ق�سايا ال�سرر الطبي كونها ق�سايا مهنية 

عن  امل�����س��وؤول��ي��ة  حت��دي��د  ي��ك��ون  متخ�س�سة، 
ال�سرر ووجود خطاأ طبي من عدمه، هو قرار 
اجلهات  اإ�سراف  حتت  متخ�س�سة  فنية  جلنة 
املخت�سة املخول لها قانونًا اإجراء التحقيقات.
و�سائل  بع�ض  ت��ن��اول  اأن  ع��ل��ى  واأك����دت 
اأو  االأطباء  واتهام  طبية  الأح��داث  االإع��الم 
هو  باالإدانة،  م�سبقة  اأحكام  واإ�سدار  غريهم 
على  وتغول  واج���رتاء  للقانون  خمالف  اأم��ر 

ال�سلطة الق�سائية.
املثار  اجل��دل  اإىل  "باالإ�سارة  واأو�سحت: 
ح��ول وف��اة االإع��الم��ي وائ��ل االإب��را���س��ي، فاإن 
املواطنني  �سحة  اأن  توؤكد  م�سر  اأطباء  نقابة 
واحلفاظ على اأرواحهم دون متييز، هي اأ�سمى 
املهنة،  ق�سم  اأ�سا�سيات  واأحد  االأطباء  غايات 
واأن نقابة االأطباء تتعامل مبكيال واحد وهو 
فلن  الطبي،  اخلطاأ  �سكاوى  يف  العدالة  حتري 
�سند  اأو  لطبيب  جالد  االأطباء  نقابة  تكون 

الأخر على خلفية ت�سنيف للمري�ض من حيث 
االأهمية اأو ال�سهرة اأو املن�سب".

ملهنة  تثمينها  على  االأطباء  نقابة  واأكدت 
و�سائل  يف  ب��االإع��الم��ي��ني  واأه��اب��ت  االإع����الم، 
االإعالم املختلفة بعدم تناول اأقوال واتهامات 
مر�سلة يف الق�سايا الطبية دون �سدور اأحكام 
تلتزم  مبا  اأ�سوة  املعنية،  اجلهات  من  نهائية 
باملهن  املتعلقة  الق�سايا  االإعالم يف  و�سائل  به 

االأخرى.

في القدس.. قرار بهدم المسجد 
القديم صاحب »القبة الذهبية«

بسبب وائل اإلبراشي.. 
»أزمة مشتعلة« في مصر
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*وكاالت
منتخب  جنم  �سالح،  حممد  يغيب 
م�سر وليفربول االإجنليزي، عن مرا�سم 
املقبل،  االإثنني  يوم  بي�ست"،  "ذا  حفل 
لكرة  ال���دويل  االحت���اد  يقيمه  ال���ذي 
الإع��الن  �سوي�سرا،  يف  )ف��ي��ف��ا(  ال��ق��دم 

اأف�سل العب يف العامل لعام 2021.
بي�ست"  "ذا  قائمة  �سالح  ودخ��ل 
جانبه  اإىل  ت�سم  وال��ت��ي  ال��ق�����س��رية، 
ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن���م ب��اري�����ض ���س��ان 
جريمان، وروبرت ليفاندوف�سكي، هداف 

بايرن ميونخ.
م�سر،  منتخب  يف  م�����س��در  وق���ال   
اإىل  ي�����س��اف��ر  ل��ن  "�سالح  ل���ك���ووورة: 
كاأ�ض  يف  بامل�ساركة  الرتباطه  �سوي�سرا، 

االأمم االإفريقية".
�سيخو�ض  ليفربول  "جنم  واأ�ساف: 
اجلولة  يف  ال��ي��وم  بي�ساو  غينيا  لقاء 
بينما  امل��ج��م��وع��ات،  مل��رح��ل��ة  ال��ث��ان��ي��ة 
االأرب��ع��اء  ي��وم  ال�سودان  اأم��ام  ي�سارك 

املقبل باجلولة الثالثة".
�سوي�سرا  اإىل  �سالح  "�سفر  وتابع: 
اأمر  ال�سودان  مواجهة  قبل  وع��ودت��ه 
مرهق جًدا، و�سعب اأن يحدث، والالعب 

لن يغادر مع�سكر املنتخب".
وخ�سر الفراعنة يف اجلولة االأوىل 
مبرحلة املجموعات اأمام نيجرييا بهدف 

دون رد.
ويفتقد املنتخب جهود اأكرم توفيق 
الظهري االأمين خالل البطولة الإ�سابته 
الرباط  يف  بقطع  نيجرييا  م��ب��اراة  يف 
عن  فتوح  اأحمد  يغيب  كما  ال�سليبي، 
مواجهة غينيا بي�ساو لالإ�سابة ب�سد يف 

ع�سلة ال�ساق.

*وكاالت
العب  اإيقاف  )فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد  ق��رر 
كاأ�ض  امل�سارك مع بالده حاليا يف  بابي غاي،  ال�سنغال  منتخب 
اأمم اإفريقيا، على خلفية م�سكلة يف انتقاله بني ناديي مر�سيليا 
املنتخب  مدرب  اأفاد  ح�سبما  االإجنليزي،  وواتفورد  الفرن�سي 

األيو �سي�سيه، اجلمعة.
عقدا   ،2021 عام  مر�سيليا  اإىل  ان�سمامه  قبل  غاي  ووقع 
اأوليا مع واتفورد. وقال �سي�سيه: "هناك م�سكالت اإدارية بني 

واتفورد ومر�سيليا ب�ساأن االنتقال. وبالتايل اأوقفه الفيفا".
من  دقائق   5 قبل  القرار  "اأبلغنا  ال�سنغايل:  املدرب  واأفاد 
انطالق  قبل  لكن  ال�سباح،  هذا  حماميه  اأعلمنا  حيث  املباراة، 
املباراة بقليل ح�سلنا على التاأكيد. لهذا ال�سبب مل ندرجه يف 
القائمة الر�سمية". و�سارك العب خط الو�سط البالغ 22 عاما 
من مقاعد البدالء مع منتخب ال�سنغال يف مباراته االفتتاحية 
التي انتهت بالفوز على زميبابوي 1-�سفر، لكنه مل ي�سارك يف 

املواجهة اأمام غينيا التي انتهت بالتعادل ال�سلبي، اجلمعة.
ال  ن�ستاأنف،  مل  اأننا  طاملا  لذلك،  "نتيجة  �سي�سيه:  واأ�ساف 
ميكنه اللعب معنا. هذه م�سكلة اأخرى حدثت لنا مثل العديد 

من امل�سكالت االأخرى منذ بداية كاأ�ض اإفريقيا".
كورونا  ب�سبب  غيابات  �سل�سلة  ال�سنغايل  املنتخب  وعانى 
ُحرم  كما  زميبابوي،  �سد  يناير   11 يف  االأوىل  مباراته  خالل 
من خدمات العبني عدة يف املباراة الثانية اأي�سا بعد ايجابية 
نابويل  مدافع  بينهم  ومن  اأجريت،  التي  الفحو�سات  من  عدد 
االإيطايل كاليدو كوليبايل، والعب و�سط باري�ض �سان جرمان 
الفرن�سي اإدري�سا غي، وحار�ض ت�سل�سي االإجنليزي اإدوار مندي.

التعاقدات ترسم مالمح المنافسة 
في المسابقات األردنية

بنزيما: كنا نرغب في مواجهة 
منافس آخر غير سان جيرمان

*وكاالت
املدرب  مع  التعاقد  ر�سمًيا، عن  االأردين،  الرمثا  نادي  اإدارة  اأعلنت 

مراد احلوراين، ليت�سلم مهمة املدير الفني للفريق االأول لكرة القدم.
ووقع احلوراين عقده مبقر نادي الرمثا، وبح�سور عدد من اأع�ساء 

جمل�ض االإدارة.
ويعاون احلوراين يف مهمته، بدران ال�سقران يف من�سب املدرب العام، 
واإبراهيم ال�سقار مدربا م�ساعدا، وفايز الزعبي مدربا حلرا�ض املرمى، 

فيما مت تعيني عبداهلل طن�ض مديًرا للفريق.
يذكر اأن احلوراين عمل مدربا عاما للفريق يف املو�سم املا�سي، حيث 
 40 لنحو  امتد  غياب  بعد  املحرتفني  دوري  بطولة  بلقب  الفريق  توج 

عاًما.

*وكاالت
و�سع  على  لليفربول،  الفني  املدير  كلوب،  يورجن  االأمل��اين  علق 

مفاو�سات جتديد عقد النجم امل�سري حممد �سالح.
الالعب  ويطلب   ،2023 �سيف  يف  الريدز  مع  �سالح  عقد  وينتهي 

امل�سري راتًبا كبرًيا من النادي االإجنليزي للموافقة على التجديد.
اإيكو"  "ليفربول  م��وق��ع  اأب��رزه��ا  ت�سريحات  يف  ك��ل��وب،  وق���ال 
الريطاين: "مفاو�سات التجديد مع �سالح؟ ال اأعرف ما ميكنني قوله 

عالوة على ما قلته بالفعل".
هناك  اإن  اأقول  لن  �سادقني،  نكون  كي  امل�سكلة؟  هي  "ما  واأ�ساف: 

م�سكلة".
�سركتني  حماولة  اأن  متاأكًدا  ل�ست  حم��ادث��ات.  "هناك  وت��اب��ع: 
كبريتني الو�سول اإىل اتفاق تتم بني ع�سية و�سحاها عادًة يف احلياة 

الطبيعية".
�سراء هاتف ذكي، حيث  ي�سبه  "اإن توقيع عقد كبري، ال  ووا�سل: 

تقوم اأنت فقط بتوقيع �سيء واحد، وينتهي االأمر هنا".
"هناك الكثري من االأ�سياء التي يجب و�سعها يف االعتبار،  وختم: 
من  والكثري  الالعب،  يخ�ض  االآخ��ر  والبع�ض  بالنادي،  يتعلق  بع�سها 

االأمور تتعلق بالوكيل. هذا هو االأمر. ال يوجد �سيء اآخر".

*وكاالت
ملكافاأة  الفرن�سي،  جريمان  �سان  باري�ض  ن��ادي  م�سوؤولو  ي�ستعد 

الرازيلي، ماركينيو�ض، مدافع الفريق.
ماركينيو�ض  اأن  اإىل  الفرن�سية،  تيليفوت  �سبكة  مرا�سل  واأ�سار   
تعاقده  ب��اأن  علما  اإ�سافيني،  ملو�سمني  جي  اإ���ض  بي  مع  عقده  �سيجدد 

احلايل �سينتهي يف �سيف 2024.
 واأ�ساف اأي�سا اأن قائد الفريق الباري�سي �سيوقع عقدا جديدا ميتد 

حتى �سيف 2026، ويت�سمن زيادة راتبه.
 واأو�سح اأنه من املقرر اإ�سدار بيان ر�سمي قريًبا، حيث تعتر االإدارة 

الباري�سية، ماركينيو�ض، اأحد اأهم العبي الفريق.
يف  جي  اإ�ض  بي  ل�سفوف  ان�سم  عاما(   28( ماركينيو�ض  اأن  يذكر   

�سيف 2013 قادما من اإيه اإ�ض روما االإيطايل.

*وكاالت
على  احتجاجا  ملبورن،  يف  ال�سبت  االأ�سخا�ض  ع�سرات  تظاهر 
التطعيم �سد كوفيد-19 واإلغاء تاأ�سرية العب التن�ض ال�سربي نوفاك 

ديوكوفيت�ض.
بطولة  فيه  تقام  الذي  الريا�سي  املجمع  اأمام  املتظاهرون  وجتمع 
للدفاع  ال�سربي  التن�ض  العب  �سي�سعى  كان  حيث  املفتوحة،  اأ�سرتاليا 
عن اللقب، ورددوا هتافات مثل "نريد اأن يلعب ديوكوفيت�ض" و"اأطلقوا 

�سراحه".
والفتات  االأ�سرتالية  االأعالم  يحملون  اآخ��رون،  م�ساركون  وان�سم 
للمظاهرة  االأ�سرتالية،  املتطرف  اليمني  بجماعات  مرتبطة  اأخ��رى 
و�سط انت�سار كثيف لقوات لل�سرطة ودون وقوع اأي حوادث، وفقا ل�سور 

بثتها و�سائل االإعالم املحلية.
فندق  يف  جم��ددا  ديوكوفيت�ض  احتجاز  مع  االحتجاج  ويتزامن 
متحفظا  كان  حيث  ملبورن،  يف  للمهاجرين  احتجاز  كمركز  ي�ستخدم 
األغي  عندما  الثاين،  يناير/كانون  من  ال�ساد�ض  منذ  بالفعل  عليه 
ت�سريح دخوله الأول مرة، وحتى يوم االإثنني املا�سي عندما �سدر حكم 

ق�سائي ل�ساحله واأطلق �سراحه.
وجاء احتجاز ديوكوفيت�ض بعد اجتماعه مع حماميه �سباح اليوم، 
الذي  اأ�سرتاليا  اإىل  دخوله  تاأ�سرية  اإلغاء  قرار  ا�ستئناف  �سبل  لبحث 

اتخذه اأم�ض وزير الهجرة األيك�ض هوك.
و�سيق�سي ديوكوفيت�ض الليلة يف الفندق الذي يحتجز بداخله منذ 
املحكمة  يف  جل�سة  عقد  قبل  وذلك  �سرعيني،  غري  مهاجرون  �سنوات 

الفيدرالية غدا االأحد لبحث احتمالية ترحيله.
اأن وجود  املحكمة،  اإىل  الهجرة يف وثائق قدمها  اأو�سح وزير  وقد 
ديوكوفيت�ض قد "يوؤدي اإىل زيادة امل�ساعر املناه�سة للقاح يف املجتمع"، 

ما قد يوؤدي اإىل اأعمال �سغب، مثل تلك التي �سهدتها ملبورن م�سبقا.
ال�سهر  من  اخلام�ض  يف  اأ�سرتاليا  اإىل  و�سل  قد  ديوكوفيت�ض  وكان 
باإعفاء طبي  املفتوحة  اأ�سرتاليا  امل�ساركة يف بطولة  اأجل  اجلاري من 
لعدم ح�سوله على اللقاح امل�ساد لفريو�ض كورونا، اإال اأن �سلطات الهجرة 
 ، املهاجرين  احتجاز  فندق  اإىل  واأر�سلته  تاأ�سريته  واألغت  احتجزته 
معترة اأن االأدلة املقدمة من جانبه غري كافية للح�سول على اإعفاء 

الطبي.
وا�ستاأنف حمامو العب التن�ض البالغ 34 عاما القرار اأمام حمكمة 
الذي  ال�سربي،  ل�سالح  املا�سي  االإثنني  يوم  قا�سيها  حكم  ملبورن  يف 
املفتوحة،  اأ�سرتاليا  لبطولة  ا�ستعدادا  منذ ذلك احلني بحرية  تدرب 
اأن يقرر  الثاين اجلاري، قبل  يناير/كانون  و 30  �ستقام بني 17  التي 

وزير الهجرة اأم�ض اإلغاء تاأ�سريته للمرة الثانية.

معان يبرم صفقتين جديدتين
*وكاالت

اأجنز نادي معان االأردين، �سفقتني جديدتني، بهدف تعزيز �سفوف 
فريق كرة القدم، قبل بداية املو�سم املقبل.

وتعاقد نادي معان مع الالعبني، جميل ال�سرحان وخالد الردايدة، 
املو�سم  يف  ظهوره  ي�سمن  مبا  ال�سفقات،  من  املزيد  ي�سيف  اأن  وُينتظر 

املقبل ب�سورة مميزة.
امل�سابقات  يف  التوايل،  على  الثالث  ظهوره  لتد�سني  معان  وي�ستعد 
مبقعد  الت�سبث  من  املا�سيني  املو�سمني  خ��الل  متكن  حيث  املحرتفة، 

البقاء يف الدوري.
وُيرتقب اأن ت�سهد االيام القليلة املقبلة اأي�سا، جتديد اإدارة نادي 

معان لعقد املدير الفني، ديان �سالح.

*وكاالت
ادارة  يف  جمال،  وحممد  با�سم  حممد  االأردنيان  احلكمان  ي�سارك 
مباريات البطولة االآ�سيوية لكرة اليد التي تنطلق يوم الثالثاء املقبل 

يف مدينة الدمام ال�سعودية.
على  بناء  ال�سبت،  عمان،  غ��ادرا  اللذين  احلكمني  اختيار  وج��اء 
االآ�سيوية  الثقة  يوؤكد  م�سهد  يف  اليد  لكرة  اال�سيوي  االحتاد  تن�سيب 

بالتحكيم االردين.
مع  للم�ساركة  �سامل  ن�سر  املراقب  الدمام  مدينة  اإىل  توجه  كما 
فيها  ي�سارك  التي  البطولة  مناف�سات  على  باالإ�سراف  الفنية  اللجنة 

املنتخب الوطني.
ت�سريح  يف  املن�سي  تي�سري  الدكتور  اليد  كرة  احت��اد  رئي�ض  واأك��د 
البطولة،  بهذه  التحكيم  م�ساركة  اأن  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة 
وم�ساركة املنتخب الوطني كذلك، دليل على التقدم الذي و�سلت اليه 

لعبة كرة اليد.
وا�ساف: ن�سري �سمن خطة وا�سحة تهدف اإىل تطوير اللعبة على 
خمتلف امل�ستويات، وهو اأمر يب�سر بكرة يد اأردنية مناف�سة يف املرحلة 

املقبلة التي نتطلع خاللها للمناف�سة على االألقاب والبطوالت.

*وكاالت
علق هانز يواكيم فات�سكه، الرئي�ض التنفيذي لبورو�سيا دورمتوند، 
على الت�سريحات االأخرية ملهاجم الفريق، الرويجي اإيرلينج هاالند.

وكان الالعب ال�ساب قد �سرح قائال: "دورمتوند ي�سغط علّي االآن، 
من اأجل اتخاذ قرار ب�ساأن املو�سم املقبل.. لكني ال اأريد �سوى لعب كرة 
اأحتدث  ومل  قريًبا..  قراري  اتخاذ  حتمية  يعني  ذلك  اأن  اإال  القدم، 

اأبًدا عن هذا االأمر من قبل احرتاًما للنادي".
خبري  روم��ان��و،  فابريزيو  اأب��رزه��ا  ت�سريحات  يف  فات�سكه،  ورد 
انتقاالت الالعبني واملدربني يف اأوروبا، على "تويرت": "هاالند �سخ�ض 

عفوي، ومن امل�سموح له اأن يقول ذلك.. ال توجد م�سكلة معه".
ا اأن يكون لدى هاالند بع�ض الفهم ملوقفنا،  واأ�ساف: "لكن يجب اأي�سً

حيث ال ميكننا االنتظار حتى نهاية مايو )اآيار(".
ويرتبط هاالند بعقد مع دورمتوند، ميتد حتى 30 يونيو/حزيران 
يورو،  مليون  بالرحيل مقابل 75  له  ي�سمح  بندا  يت�سمن  لكنه   ،2024

خالل العام اجلاري.

*وكاالت
اأ�سرتاليا  بطولة  انطالق  قبيل  زفرييف،  األك�سندر  االأمل��اين  اأك��د 
خو�ض  وع��دم  هنا  املجيء  العدل  من  "لي�ض  اأن��ه  للتن�ض،  املفتوحة 

البطولة".
جاء ذلك تعليقا على عودة ال�سربي نوفاك ديوكوفيت�ض اإىل مقر 
للمرة  االأ�سرتالية  االأرا�سي  دخوله  تاأ�سرية  اإلغاء  عقب  احتجازه، 

الثانية.
ال  كذلك؟  األي�ض  �سحيحة.  تاأ�سرية  لديه  "كان  زفرييف:  وق��ال 

اأعتقد اأنه �سي�سافر كي يجرب حظه دون �سمانات بلعبه البطولة".
واأمت: "اإنه جنم، لو كان االأمر يتعلق ب�سخ�ض اآخر مل يكن ليحدث 

كل هذا ال�سخب".
وي�ستهل زفرييف م�سريته يف اأ�سرتاليا املفتوحة مبواجهة مواطنه 

دانيل األتماير.
ودخل ديوكوفيت�ض اأ�سرتاليا يف اخلام�ض من ال�سهر اجلاري باإعفاء 
األغيت  تاأ�سريته  لكن  لكوفيد-19،  م�ساد  لقاح  تلقيه  لعدم  نظرا  طبي 

بداعي عدم تقدميه اأدلة قوية مبا يكفي لذلك.

حكمان اردنيان يشاركان بإدارة 
مباريات البطولة اآلسيوية لكرة اليد

فاتسكه يرد على تصريحات 
هاالند حول مستقبله

زفيريف: ما حدث مع 
ديوكوفيتش ليس عدال

بفرمان الفيفا.. السنغال تخسر 
العبا في كأس أمم إفريقيا

صالح يغيب عن حفل 
»ذا بيست«

*وكاالت
املحرتفة  االأردن��ي��ة  االأن��دي��ة  اأو�سكت 
ا�ستعدادا  تعاقداتها،  كامل  اإجن��از  على 
التي  القدم  ك��رة  م�سابقات  يف  للم�ساركة 
عر  املقبل،  ال�سهر  من  اعتبارا  �ستنطلق 

بطولة درع االحتاد.
وما مت اإجنازه من تعاقدات حتى االآن 
ومالمح  لطبيعة  وا�سحا  موؤ�سرا  اأع��ط��ى 
املناف�سة على االألقاب املحلية خالل املو�سم 

املقبل.
وي�سلط موقع كووورة يف هذا التقرير، 
االأكرث  �ستكون  التي  االأندية  على  ال�سوء 
مناف�سة وجاهزية حل�سد االألقاب ا�ستنادا 

لطبيعة التعاقدات املنجزة.

احلسني إربد
اإربد يت�سوق يف  اأن نادي احل�سني  يبدو 
املو�سم املقبل للعودة اإىل االألقاب، وخا�سة 
اأن فرقا عديدة جنحت يف املوا�سم املا�سية 
الفي�سلي  القطبني  الحتكار  حد  و�سع  من 

والوحدات لالألقاب املحلية.
االأخ���رية،  ال�����س��ن��وات  يف  جنحت  وق��د 
بعد  التتويج  ملن�سات  ال��ع��ودة  من  ف��رق   3
غياب امتد الأكرث من 30 عاما، وهي االأهلي 

واجلزيرة والرمثا.
على  لل�سري  اإرب����د  احل�����س��ني  وي�����س��ع��ى 
لقب  ع��ن  البحث  يف  ال��ف��رق،  تلك  م��ن��وال 
يروي الظماأ من بعد غياب طويل، لتجتهد 
امل��ال  توفري  يف  امل��وؤق��ت��ة  اللجنة  بالتايل 
�سوق  يف  االأبرز  تعد  �سفقات  حل�سم  الالزم 

االنتقاالت احلايل.

التعاقد  يف  اإرب��د  احل�سني  ن��ادي  وجنح 
مع اأجم��د اأب��و طعيمة امل��درب االأب��رز على 
معه  التعاقد  �سكل  حيث  املحلية،  ال�ساحة 

ارتياح لدى ع�ساق )غزاة ال�سمال(.
وخطفت اللجنة املوؤقتة لنادي احل�سني 
اإربد بعد ذلك االنظار، باإجنازها ل�سفقات 
مدوية، حيث مت التعاقد مع النجم الدويل 
م�سعب اللحام ومن قبله مت ا�ستقطاب رواد 
اأب���و خ���ريزان وع��ب��داهلل ال��ع��ط��ار واأده���م 
القر�سي وحجازي ماهر وم�سطفى كزعر. 

�ساأنها  من  النوعية،  التعاقدات  تلك 
مناف�سا  اإرب��د  احل�سني  فريق  من  جتعل  اأن 
�سر�سا على االألقاب وخا�سة يف حال تكللت 
�سعادة  اإبراهيم  �سفقة  ح�سم  يف  اجلهود 

جنم اجلزيرة.

الوحدات
االآن  حتى  الوحدات  تعاقدات  جاءت 
على  الفنية  اللجنة  عملت  حيث  مميزة، 
على  ال��ق��ادرة  العنا�سر  م��ن  ع��دد  اختيار 
يف  بالفريق  ظهرت  التي  الثغرات  معاجلة 

املو�سم املا�سي.
االألعاب  �سانع  مع  ال��وح��دات  وتعاقد 
اأب��و  اإىل ج��ان��ب حم��م��د  ���س��ري��وة  اأح��م��د 
اهلل  خري  ومهند  منا�سرة  وعمر  ح�سي�ض 

وتامر �سالح. 
االآن،  حتى  املحدودة  التعاقدات  تلك 
تعد �سفقات مهمة ا�ستنادا اخلرة الدولية 
التي يتمتع بها هوؤالء اإىل جانب قدراتهم 

الفنية والبدنية.
وكان الوحدات يف الوقت نف�سه يجدد 

عقود عدد من جنومه اأمثال طارق خطاب 
واأحمد عبد ال�ستار وفرا�ض �سلباية واأحمد 
اليا�ض، ويو�سك يف االأيام املقبلة على اإجناز 
التعاقدات  وتلك  �سمري.  اأح��م��د  �سفقة 
حمرتفني   3 با�ستح�سار  اق��رتن��ت  م��ا  اإذا 
الطريق  �ستمهد  عاٍل  م�ستوى  على  اأجانب 
املحلية  األقابه  ال�ستعادة  الوحدات  اأم��ام 

والظهور ب�سكل رائع يف دوري اأبطال اآ�سيا.

الفيصلي
اأن  اإال  ال�سعبة،  املالية  الظروف  رغم 
هيكل  على  املحافظة  يف  جن��ح  الفي�سلي 
املا�سي  امل��و���س��م  يف  جن��ح  ال���ذي  ال��ف��ري��ق 

باحراز لقب كاأ�ض االأردن.
وترتكز جهود اللجنة املوؤقتة للفي�سلي 
حاليا على اإجناز �سفقة جنم �سباب االأردن 
الظروف  خذلتها  بعدما  ري���االت،  و�سيم 
املالية من ح�سم �سفقتي حممد اأبو ح�سي�ض 

وم�سعب اللحام.
وا�ستطاع الفي�سلي اإجناز مهمة جتديد 
واإبراهيم  �سي�سا  اأمثال  من  العبيه  عقود 
دلدوم ويزيد اأبو ليلى وعدي زهران وورد 

الري واأن�ض جبارات وغريهم.
االإرت��ك��از  الع��ب  الفي�سلي  وا�ستقطب 
دورا  له  �سيكون  ال��ذي  ال�سمارنة  عبيدة 
منطقة  يف  الفريق  قدرات  تعزيز  يف  مهما 

خط الو�سط.
وتدعيم  الفريق  هيكل  على  املحافظة 
عالية،  ���س��وي��ة  ع��ل��ى  اأج��ان��ب  مب��ح��رتف��ني 
�ستجعل كذلك الفي�سلي من اأبرز املناف�سني 

على االألقاب املحلية.

*وكاالت
حتدث الفرن�سي كرمي بنزميا، مهاجم 
�سان  باري�ض  مواجهة  عن  م��دري��د،  ري��ال 
جريمان، يف ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا 
هذا املو�سم. وقال بنزميا، يف حوار اأجراه 
الفرن�سية:  فوتبول"  "فران�ض  جملة  مع 
"مواجهة �سان جريمان؟ اإذا كنت تريد اأن 
مت�سي حتى نهاية الطريق، عليك اأن تهزم 

كل الفرق التي �ستواجهها".
واأ�ساف: "كنا نود احل�سول على قرعة 
جريمان  �سان  الأن  موؤكد،  اأمر  هذا  اأخ��رى، 
من املر�سحني حل�سد اللقب، لكن ال يوجد 

خوف و�سنخو�ض مباراتني كبريتني".
مدريد  ري��ال  هجوم  "مقارنة  وتابع: 
بنظريه يف �سان جريمان املكون من )مي�سي 
اإنهما  خمتلف،  االأم��ر  مبابي(؟   - نيمار   -

لي�سا يف نف�ض العمر اأو اخلرات".
املباراة  �سيلعبون  الذين  "اإن  ووا���س��ل: 

حالة  يف  �سيكونون  م��دري��د  ري��ال  هجوم  يف 
الفوز".   �سيحقق  م��ن  واالأف�����س��ل  ج��ي��دة، 
للعب يف �سان جريمان؟ لقد  "العودة  واأكمل: 
اأن��ا ع��دت ع��دة م��رات مع ريال  باتت ع��ادة. 
مدريد، ال �سيء جديد. وجمهوري يف فرن�سا 
)مباريات  اأ�سبوع  نهاية  كل  يف  يراقبونني 
اإىل  ال��ق��دوم  اإىل  بحاجة  ل�ست  ال����دوري(. 
حال،  اأي  على  لكن  �سيء.  اأي  واإظهار  فرن�سا 
عندما نذهب اإىل فرن�سا خلو�ض هذه املباراة 
الفوز".  حتقيق  عن  �سنبحث  باري�ض،  �سد 
فرن�سا  منتخب  مع  هناك  "العودة  واختتم: 
�سنوات   5 من  اأك��رث  مر  لقد  خمتلفة.  كانت 
بل  حماًل  االأم��ر  يكن  مل  معهم،  اللعب  دون 
اإن�سان  اأن��ا  وطبيعي.  �سروري  وه��ذا  �سغًطا 
ول�ست روبوت. مل يعد هناك �سغط بعد االآن. 
عندما  �سغًطا.  ي�سمى  هذا  كان  اإذا  اأعرف  ال 
النا�ض  واأراد  يراقبني،  اجلمهور  كان  عدت 

مني اأن اأجنح. وهذا ما اأفعله يف الواقع".

الحوراني مديرا فنيا للرمثا

كلوب عن التجديد لصالح: األمر 
ال يشبه شراء هاتف ذكي

باريس يجهز مكافأة 
خاصة لماركينيوس

معارضو اللقاح يتظاهرون في 
ملبورن دعما لديوكوفيتش
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*عمان 
اال�ستهالكية  املوؤ�س�سة  عام  مدير  اأعلن 
املوؤ�س�سة  ع��زم  الق�ساة  �سلمان  امل��دن��ي��ة 
اربد  يف  جديدة  ا�سواق  ثالثة  ا�ستحداث 
اجلنيد،  ق�ساء  وعجلون/  الطيبة،  /ل��واء 
مراكز  كونها  الر�سيفة،  ل��واء  وال��زرق��اء/ 

ادارية ذات كثافة �سكانية.
االردنية  االنباء  لوكالة  الق�ساة  وقال 
باالنتقال  �ست�ستمر  املوؤ�س�سة  اإن  )ب��رتا( 
منا�سبة  ت�ساميم  ذات  جديدة  مبان  اىل 
�ساحات  وتوفري  الت�سوق  لعملية  ومالئمة 
ا����س���ط���ف���اف ل���ت���ق���دمي خ����دم����ات مم��ي��زة 
للمواطنني، مو�سحا انه �سيتم ادخال نظام 
املوؤ�س�سة  م�ستودعات  يف  البديلة  الطاقة 
ا�ستكمااًل  172دومن���ا،  م�ساحتها  البالغة 

التي  ال�سابقة  البديلة  الطاقة  مل�سروعات 
املوؤ�س�سة،  ا���س��واق  من  ع��دد  يف  ادخالها  مت 
تاأثري  من  لها  ملا  م�سروعات،  اربعة  وعددها 

ايجابي يف احلد من فاتورة الكهرباء.
تو�سيع  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة  ع���زم  واك����د   
املتجر  خالل  من  املنزيل  التو�سيل  خدمات 
االلكرتوين ملحافظتي الزرقاء واربد وبع�ض 
املناطق االخرى وح�سب االمكانات املتوفرة 
اال�ستهالكية  امل��واد  ا�سعار  ان  مبينا  لديها، 
رم�سان  �سهر  يف  عليها  الطلب  يكرث  ال��ت��ي 
املا�سي،  العام  ا�سعار  م�ستوى  بنف�ض  �ستكون 
قبل  املوؤ�س�سة  ا���س��واق  يف  طرحها  و�سيتم 

حلول ال�سهر الف�سيل بفرتة كافية.
تقوم  التي  املوؤ�س�سة  ان  الق�ساة  وا�ساف 
ارتفاع  م��ن  امل��واط��ن  حماية  على  ر�سالتها 
ال�سعري  التوازن  على  واملحافظة  اال�سعار 
خم��زون  لديها  يتوفر  امل��ح��ل��ي،  ال�����س��وق  يف 
وال�سيما  ال�سلع،  جميع  من  اآمن  ا�سرتاتيجي 
املوؤ�س�سة  ان  واو�سح  اال�سا�سية.  الغذائية 
وعرو�سا  تخفي�سات  املا�سي  العام  وف��رت 

يف  موادها  ا�سعار  على  حقيقية  ترويجية 
روات��ب  �سرف  م��ع  ت��زام��ن��ًا  �سهر  ك��ل  نهاية 
املخف�سة  امل��واد  ع��دد  بلغ  حيث  املوظفني، 
�سملت  م��ادة   3700 الرتويجية  والعرو�ض 
فر�سة  �سكل  م��ا  وغ��ريه��ا،  غ��ذائ��ي��ة  م���واد 
ل��ل��م��واط��ن ل�����س��راء اح��ت��ي��اج��ات��ه ب��اأ���س��ع��ار 
مواد  ت�سمل  العرو�ض  ان  موؤكدًا  خمف�سة، 
ايام،  ع�سرة  ت�ستمر  طويلة  �سالحية  ذات 
وهو ما مييزها عن العرو�ض التي ت�سمل �سلعًا 
حمددة ووقتًا حمددًا. وبني ان ا�سعار ال�سلع 
 11 بن�سبة  مثيالتها  عن  تقل  املوؤ�س�سة  يف 
املحلي،  ال�سوق  عن  ال�سرائية  لل�سلة  باملئة 
متخ�س�سة  �سركة  اجرتها  درا�سة  بح�سب 
بهذا املجال، الفتا اىل ان احل�سة ال�سوقية 
للموؤ�س�سة من املواد الغذائية وغري الغذائية 
املبيعات  حجم  من  باملئة  9ر8  اىل  و�سلت 
)الهاير  احل��دي��ث��ة  اال���س��واق  م��ع  م��ق��ارن��ة 
ماركت وال�سوبر ماركت(. ولفت الق�ساة اإىل 
اأنه �سيتم اال�ستمرار بزيادة عدد اال�سناف 
التي تتعامل بها املوؤ�س�سة لتلبية احتياجات 
ورغبات املواطنني، حيث يبلغ عدد اال�سناف 

التي تتعامل بها املوؤ�س�سة حاليًا 7564 �سلعة 
منا�سبة  باأ�سعار  املوؤ�س�سة  ا�سواق  يف  متوفرة 
وج���ودة ع��ال��ي��ة. واك���د اأن���ه وح��ر���س��ًا على 
�سحة املواطن تقوم املوؤ�س�سة باإخ�ساع جميع 
للفحو�سات  الغذائية  وغري  الغذائية  ال�سلع 
للغذاء  ال��ع��ام��ة  املوؤ�س�سة  ل��دى  امل��خ��ري��ة 
واملقايي�ض  املوا�سفات  وموؤ�س�سة  وال���دواء 
لال�ستهالك،  و�سالحيتها  جودتها  ل�سمان 
خالل  عينة  الفي  من  اكرث  ار�سال  مت  حيث 
ما  الفاح�سة،  اجلهات  لتلك  املا�سي  العام 
املوؤ�س�سة  من  بالت�سوق  املواطن  ثقة  من  زاد 
كواحدة من اف�سل اماكن الت�سوق يف اململكة.
يتم  اال�سناف  م��ن  العديد  ان  واو���س��ح 
وتعد  فقط  املحلية  ال�سناعة  من  �سراوؤها 
ح�سرية عند طرح العطاء بها مثل املنظفات 
البال�ستيكية،  وال�����س��ن��اع��ات  وال��ورق��ي��ات 
ان  اىل  م�سريًا  الوطنية،  ال�سناعة  حلماية 
ن�سبة �سراء املنتج املحلي من املنتج االجنبي 
التي  ال�سلع  ا�ستثنينا  ما  اذا  باملئة،   83 بلغ 
ال تنتج وال ت�سنع حمليًا مثل االرز وال�سكر 

واحلليب وال�ساي والبقوليات.

القضاة: استحداث ثالثة اسواق جديدة 
للمؤسسة االستهالكية المدنية

740 مليون دينار صادرات 
تجارة عمان العام الماضي

*عمان 
بلغت قيمة �سهادات املن�ساأ التي ا�سدرتها غرفة جتارة عمان خالل 
 740 واأجنبية  عربية  دول  اإىل  و�سلع  ب�سائع  لت�سدير  املا�سي،  العام 
4ر11  برتاجع   ،2020 خالل  دينار  مليون   836 مقابل  دينار،  مليون 

باملئة.
ا�سدرتها  التي  املن�ساأ  �سهادات  عدد  بلغ  اح�سائية،  ملعطيات  ووفقا 
الغرفة خالل العام املا�سي 35881 �سهادة، مقابل 30640 �سهادة خالل 

عام 2020، بزيادة 17 باملئة.
املا�سي  العام  خالل  الغرفة  ا�سدرتها  التي  املن�ساأ  �سهادات  وذهبت 
2021، اإىل العديد من البلدان، ابرزها ال�سعودية بعدد 9384 �سهادة، 
�سلطنة  �سهادة، وبعدها  املتحدة 4933  العربية  تالها دولة االإمارات 

عمان 2332 �سهادة، فالعراق 1504 �سهادة، وم�سر بعدد 1135.
العراق  املا�سي 2021، على  العام  الغرفة خالل  وتوزعت �سادرات 
مليون دينار،  ال�سعودية بنحو 73  بقيمة نحو 206 ماليني دينار، ثم 
مليون   57 املتحدة  العربية  االإم��ارات  ودولة  دينار،  مليون   70 وم�سر 

دينار، ثم �سلطنة عمان بقيمة 48 مليون دينار.
وبلغت �سادرات الغرفة خالل العام املا�سي من املنتجات االأجنبية 
)اإعادة ت�سدير(، ما قيمته 373 مليون دينار، فالزراعية 152 مليون 
العربية  املنتجات  ال�سناعية نحو 138 مليون دينار، ثم  دينار، تالها 

نحو 35 مليون دينار، والباقي للعديد من املنتجات االأخرى املختلفة.
للمنتجات  املن�ساأ  �سهادات  باإ�سدار  عمان  جت��ارة  غرفة  وتقوم 
وللب�سائع  اخلام  االأردنية  الطبيعية  والرثوات  واحليوانية  الزراعية 
االأجنبية التي يتم اإعادة ت�سديرها وللب�سائع االأجنبية امل�سرتاة من 

ال�سوق املحلية �سمن �سروط حمددة ومعينة.
االأردنية  ال�سناعية  للمنتجات  املن�ساأ  �سهادات  باإ�سدار  تقوم  كما 
ُم�سدقة من  االأ�سلّية  املُ�سّنع  ا�ستنادًا على فاتورة  املُ�سّدر  ح�سب طلب 
غرفة �سناعية و�سهادة من�ساأ اأ�سلية وم�سدقة ح�سب االأ�سول �سادرة 

عن غرفة �سناعية تثبت باأن الب�ساعة من من�ساأ اأردين.

462ر5 مليار دينار صادرات 
صناعة عمان العام الماضي

*عمان 
اىل   2021 املا�سي  العام  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  ارتفعت 
بزيادة  مدفوعة   ،2019 عام  حققته  مبا  مقارنة  عالية،  م�ستويات 

�سادرات 8 قطاعات فرعية.
وتوؤ�سر هذه االأرقام اىل ان ال�سناعة االردنية، قادرة على جتاوز 
ال�سعوبات وتعزيز تواجدها باأ�سواق عاملية مهمة م�ستندة بذلك على 

جودتها وتناف�سيتها العالية.
وزادت �سادرات الغرفة خالل العام املا�سي بن�سبة 17 باملئة، لت�سل 

اىل 462ر5 مليار دينار، مقابل 655ر4 مليار دينار عام 2019.
االردنية  االنباء  وكالة  عليها  ح�سلت  اح�سائية،  ملعطيات  ووفقا 
وال�سعودية  والهند  االمريكية  املتحدة  الواليات  ا�ستحوذت  )ب��رتا(، 
والعراق، على غالبية �سادرات الغرفة العام املا�سي، م�سجلة ما قيمته 

111ر3 مليار دينار.
العام  االمريكية  املتحدة  الواليات  اىل  الغرفة  �سادرات  وزادت 
املا�سي بن�سبة 91 باملئة لت�سبح يف مقدمة الدول العربية واالجنبية 
049ر1  قيمته  ما  م�سجلة  عمان،  �سناعة  ل�سادرات  ا�ستقباال  االكرث 

مليار دينار مقابل 548 مليون دينار عام 2019.
ووفقا للمعطيات االح�سائية، ارتفعت �سادرات الغرفة اىل الهند 
دينار  مليون   922 نحو  لتبلغ  باملئة   31 بن�سبة   ،2021 املا�سي  العام 

مقابل 705 ماليني دينار عام 2019.
كما ارتفعت �سادرات غرفة �سناعة عمان العام املا�سي اىل ال�سوق 
العراقية بن�سبة 2 باملئة، م�سجلة 559 مليون دينار، مقابل 548 مليون 

دينار يف عام 2019.
العام  ال�سعودية  اىل  عمان  �سناعة  �سادرات  انخف�ست  املقابل،  يف 
املا�سي بن�سبة 3 باملئة، مرتاجعة اىل 581 مليون دينار، مقابل 596 

مليون دينار عام 2019.
خالل  الغرفة  �سادرات  ارتفاع  اىل  االح�سائية  املعطيات  واأ�سارت 
 95 نحو  اىل  لت�سل  باملئة،   36 بن�سبة  �سوريا  اجلارة  اىل  العام  نف�ض 

مليون دينار، مقابل 69 مليون دينار عام 2019.
للعديد  العام  نف�ض  خالل  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  وارتفعت 
والرازيل  وم�سر  اندوني�سيا  ابرزها،  واالجنبية  العربية  الدول  من 
لدول  ا�سافة  وا�سبانيا،  وماليزيا  واليمن  وال�سودان  وتركيا  واجلزائر 

اأخرى كثرية.
الدول  من  للعديد  املا�سي  العام  الغرفة  �سادرات  انخف�ست  فيما 
وقطر  وال�سني  املتحدة  العربية  االم���ارات  ودول��ة  فل�سطني  منها: 

والكويت ولبنان وايطاليا والبحرين وتون�ض، وبلدان اأخرى متعددة.
قطاعات  على   ،2021 املا�سي  العام  الغرفة  ���س��ادرات  وت��وزع��ت 
الكيماوية  دي��ن��ار،  مليار  452ر1  بقيمة  التعدينية  ال�سناعات 
والغذائية  التموينية  دينار،  مليار  070ر1  التجميل  وم�ستح�سرات 

والزراعية والرثوة احليوانية بقيمة نحو 657 مليون دينار.
والكهربائية  الهند�سية  ال�سناعات  قطاعات  ���س��ادرات  وبلغت 
وتكنولوجيا املعلومات 653 مليون دينار، والعالجية واللوازم الطبية 
نحو 603 ماليني دينار، واجللدية واملحيكات ما قيمته نحو 452 مليون 

دينار.
العام  نف�ض  خالل  عمان  �سناعة  غرفة  �سادرات  باقي  وتوزعت 
واللوازم  والكرتون  والورق  والتغليف  التعبئة  �سناعات  على قطاعات 
واملطاطية 195  البال�ستيكية  دينار،  مليون  بقيمة نحو 219  املكتبية 
مليون دينار، االن�سائية 141 مليون دينار، واخريا ال�سناعات اخل�سبية 

واالثاث بقيمة نحو 19 مليون دينار.
يذكر ان غرفة �سناعة عمان، التي تاأ�س�ست عام 1962 ت�سم اليوم 
وعاملة  عامل  األف   159 وت�سغل  �سناعية،  من�ساأة   8600 بع�سويتها 

وبراأ�سمال ي�سل لنحو خم�سة مليارات دينار. 
)برتا- �سيف الدين �سواحلة(

الرحاحلة: الضمان على شراكة
 مع مختلف القطاعات االقتصادية

*عمان 
ح��ازم  الدكتور  االجتماعي،  ال�سمان  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ق��ال 
مع  وتن�سيق  �سراكة  على  زال��ت  وم��ا  كانت  املوؤ�س�سة  اإن  الرحاحلة، 
اأعمالها  اإدام���ة  على  مل�ساعدتها  والتجارية  ال�سناعية  القطاعات 
وفرتها  التي  العديدة  ال��رام��ج  خ��الل  من  لديها  العاملني  وحماية 

مل�ساعدتها خالل جائحة كورونا.
حول  االأردن،  �سناعة  غرفة  نظمتها  حوارية  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
برامج موؤ�س�سة ال�سمان االجتماعي خالل اأزمة جائحة كورونا واأبرز 
واالأردن  عمان  �سناعة  غرفتي  واأع�ساء  رئي�ض  بح�سور  م�ستجداته 

وممثلي خمتلف القطاعات ال�سناعية.
القطاع  واجهت  التي  امل�ساكل  ا�ستعرا�ض  احل��واري��ة  خ��الل  ومت 
املوؤ�س�سة  ا�ستحدثتها  التي  والرامج  كورونا  اأزم��ة  ج��راء  ال�سناعي 
منها  واال�ستفادة  تطبيقها  واآليات  املت�سررة  للمن�ساآت  اجلائحة  خالل 
وامل�ساكل التي واجهتهم بخ�سو�سها، مقدمني بع�ض املقرتحات واحللول 
منها  ي�ستفيد  التي  الدفاع  اأوام��ر  برامج  بخ�سو�ض  ال�سمان  ملوؤ�س�سة 

القطاع ال�سناعي للنظر بها واإمكانية تطبيقها.
واأكد الرحاحلة اأن املوؤ�س�سة وفرت احلماية االجتماعية للعاملني 
الدفاع  اأوام���ر  خ��الل  نفذتها  التي  براجمها  �سمن  العمل  واأ�سحاب 
االقت�ساد  عجلة  اإدام��ة  يف  اأ�سهم  مبا  ال���وزراء،  رئا�سة  عن  ال�سادرة 
الوطني، وبذلت جهودًا كبرية خالل جائحة كورونا انطالقا من دورها 
لتجاوز  واخلدمي  والتجاري  ال�سناعي  القطاع  مع  ووقفت  الوطني، 

االأ�سرار التي حلقت بالقطاعات االقت�سادية.
متديد  ت�سمن   2021 ل�سنة   52 رقم  ال��وزراء  رئا�سة  بالغ  اأن  وبني 
حتى  املعّدل،  ا�ستدامة  وبرنامج  االأ�سا�سي  ا�ستدامة  برنامج  العمل 
هذين  من  امل�ستفيدة  للمن�ساآت  احلايل،  العام  من  حزيران  �سهر  نهاية 
الرناجمني، م�سريًا اإىل اأن عدد املن�ساآت امل�ستفيدة من برنامج ا�ستدامة 
ما يزيد على 41  بها  يعمل  من�ساأة  اإىل 2400  املعّدل و�سل  وا�ستدامة 

األف عامل.
واأكد الرحاحلة اأن اإلزامية �سمول العاملني بال�سمان االجتماعي 
هي حلماية العامل واأن ال�سمان االجتماعي ال ينح�سر دوره يف رواتب 
التاأمينات  من  منظومة  هناك  واإمن��ا  وال�سيخوخة،  املبكر  التقاعد 
االأخرى حلماية العاملني يف حال عجزهم اأو تعر�سهم الإ�سابات عمل 

توؤدي اإىل عجزهم اأو وفاتهم.
املهند�ض  وعمان،  االأردن  �سناعة  غرفتي  رئي�ض  اأكد  جانبه،  من 
على  ال�سمان  موؤ�س�سة  به  ت�سطلع  الذي  الدور  اأهمية  اجلغبري،  فتحي 
م�سيدًا  واالقت�سادية،  واالجتماعية  االإن�سانية  امل�ستويات  خمتلف 
بدورها خالل جائحة كورونا والرامج املختلفة التي اأطلقتها خلدمة 
توازن  قوى  اأوج��د  ما  عام،  ب�سكل  واملجتمع  واملن�ساآت  العاملة  القوى 
اقت�سادي واجتماعي باحلفاظ على القوى العاملة وا�ستدامة املن�ساآت.

واأ�سار املهند�ض اجلغبري اإىل اأن غرف ال�سناعة على توا�سل وحوار 
مع موؤ�س�سة ال�سمان بخ�سو�ض الرامج التي طبقتها املوؤ�س�سة واآلياتها 

وتذليل ال�سعوبات اأمام هذا القطاع لال�ستفادة منها.
ال�سركات  التي تهم  الق�سايا  اللقاء بحث العديد من  وجرى خالل 
ال�سمان  برامج  من  باال�ستفادة  يتعلق  فيما  وخ�سو�سا  ال�سناعية، 

االجتماعي.

الضمان: 30 ألف منشأة تم شمولها منذ 
بداية نيسان 2020 وفق ترتيبات برنامج بادر

 
*عمان 

ك�سفت املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي عن �سمول )30( األف 
من�ساأة بال�سمان االجتماعي يعمل لديها نحو )106( األف عامل، وذلك 

وفق ترتيبات برنامج بادر من بداية �سهر ني�سان من العام 2020.
هو  املن�ساآت  اأع��داد  يف  النمو  اأن  �سحفي  بيان  يف  املوؤ�س�سة  واأك��دت 
نحو  اإىل  اليوم  االإجمايل  عددها  وي�سل  املوؤ�س�سة  تاريخ  يف  االأعلى 
)77( األف من�ساأة، داعية املن�ساآت غري امل�سمولة باأحكام قانون ال�سمان 
االجتماعي باملبادرة ب�سمولها و�سمول العاملني لديها قبل نهاية �سهر 
حزيران املقبل 2022 وذلك لال�ستفادة من ميزة ال�سمول باأثر فوري، 

اأي اعتبارًا من تاريخ تقدمي الطلب.
الدخول  بال�سمول  املبادرة  املن�ساآت  باإمكان  اأنه  املوؤ�س�سة  واأ�سافت 
اخلدمات  ومن   www.ssc.gov.jo اإىل موقع املوؤ�س�سة االإلكرتوين

االإلكرتونية اختيار خدمة �سمول من�ساأة.

الشمالي يبحث والسفيرة البريطانية 
تفعيل اتفاقية التعاون االقتصادي

  
*عمان 

بحث وزير ال�سناعة والتجارة والتموين يو�سف ال�سمايل وال�سفرية 
اتفاقية  تفعيل  اآل��ي��ات  بريند  بريجيت  االأردن  ل��دى  الريطانية 
االأول  يف  التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  البلدين  بني  املوقعة  ال�سراكة 
اأيار املا�سي ومبا ي�سهم يف تعزيز التعاون االقت�سادي بني البلدين  من 
البينية  التجارة  تن�سيط  بخا�سة  االقت�سادية  املجاالت  خمتلف  يف 

وحتفيز اال�ستثمارات.
مكتبه  يف  الريطانية  ال�سفرية  ا�ستقباله  خالل  ال�سمايل  واأك��د 
اتفاقية  تفعيل  اأهمية  الزعبي،  دان��ا  ال���وزارة  ع��ام  اأم��ني  بح�سور 
ال�سراكة بني اجلانبني والتي ت�سكل اأ�سا�سا لزيادة التعاون االقت�سادي 
بينهما من خالل رفع م�ستوى التبادل التجاري وحتفيز اإقامة امل�ساريع 

اال�ستثمارية يف كل من االأردن واململكة املتحدة.
واأ�ساد ال�سمايل بعمق ومتانة العالقات بني االأردن واململكة املتحدة 
والتي يفرت�ض اأن تنعك�ض على م�ستوى التعاون االقت�سادي بني البلدين 

خالل الفرتة املقبلة.
من جانبها قالت ال�سفرية الريطانية، ان دخول اتفاقية ال�سراكة 
لالرتقاء  مهمة  خطوة  التنفيذ  حيز  واالأردن  املتحدة  اململكة  بني 
و�سع  يتطلب  ما  ال�سديقني  البلدين  بني  االقت�سادي  التعاون  مب�ستوى 
بال�سكل  وتفعيلها  االتفاقية  من  اال�ستفادة  لتعظيم  املنا�سبة  االآليات 

املطلوب.
واللجنة  ال�سراكة  اآليات عقد اجتماعات جمل�ض  وبحث اجلانبان 
تفعيل  بهدف  املقبلة  ال��ف��رتة  خ��الل  الفرعية  وال��ل��ج��ان  امل�سرتكة 

االتفاقية ومناق�سة االآليات الالزمة لزيادة التعاون االقت�سادي.
توطيد  على  البلدين  حكومتي  من  حر�سًا  االتفاقية  وج��اءت 
االقت�سادية  ال��ع��الق��ات  وا���س��ت��دام��ة  بينهما  الرا�سخة  ال��ع��الق��ات 
من  ر�سميًا  املتحدة  اململكة  خ��روج  بعد  وذل��ك  الثنائية  والتجارية 

االحتاد االأوروبي العام اجلاري.
ومتنح االتفاقية معاملة تف�سيلية من خالل االإعفاء من الر�سوم 
املعاملة  ي��وازي  نحو  على  البلدين  بني  املتبادلة  للب�سائع  اجلمركية 

املعمول بها يف اإطار اتفاقية ال�سراكة االأردنية االأوروبية.

األراضي والمساحة توقع اتفاقية 
تعاون مع االسكان والتطوير الحضري

  
*عمان 

دائرة  بني  تعاون  اتفاقية  وامل�ساحة،  االرا�سي  دائرة  يف  وقعت   
احل�سري  والتطوير  لالإ�سكان  العامة  واملوؤ�س�سة  وامل�ساحة  االرا�سي 
 بح�سور مدير عام دائرة االرا�سي وامل�ساحة بالوكالة حممد ال�سوافني 

ومدير عام املوؤ�س�سة املهند�سة جمانة العطيات.
  وتت�سمن االتفاقية تبادل املعلومات اجلغرافية ومعاجلة وتنظيم 
البيانات مبا فيها املعلومات اجلغرافية والربط االلكرتوين بني الدائرة 
من  لال�ستفادة  املتقدمني  ملكية  عن  التحري  لغايات  وذلك  واملوؤ�س�سة 
لقطع  وال�سابقني  احلالني  املالكني  باأ�سماء  وطبقة  املوؤ�س�سة  م�ساريع 
جتدد  �سنوات  خم�ض  ملدة  املوؤ�س�سة  م�ساريع  �سمن  تقع  التي  االرا�سي 

تلقائيًا بحيث يكون تبادل املعلومات بني الطرفني جماين .
تعزيز  اإطار  يف  ياأتي  االتفاقية  هذه  توقيع  اأن  ال�سوافني،  واأكد    
بني  الدائم  والتن�سيق  امل�سرتك  للعمل  وا�ستمرارًا  احلقيقة  ال�سراكة 
الدائرة وجميع ال�سركاء يف �ستى املجاالت ما يحقق املزيد من التن�سيق 
والكلف  واجلهد  الوقت  وتوفري  املعامالت  اجناز  يف  والدقة  وال�سرعة 
اثره  يلم�ض  متلقي اخلدمة بحيث  يلبي طموح  وب�سكل  املواطنني  على 
االيجابي تنفيذًا للروؤى امللكية والتوجهات احلكومية بتخفيف االأعباء 
لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  مديرة  قالت  جانبها،  من   . املواطنني  على 
اإن  توقيع هذه االتفاقية ياأتي  والتطوير احل�سري جمانة العطيات، 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  مفهوم  بتعزيز  امللكية  للتوجيهات  ترجمة 
لالإ�سكان  العامة  املوؤ�س�سة  من  وحر�سًا  الدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  بني 
خمتلف  مع  اخلرات  وتبادل  التعاون  �سرورة  على  احل�سري  وتطوير 

املوؤ�س�سات الوطنية لتقدمي اأف�سل واأ�سرع اخلدمات للمواطن.

*عمان 
�سركة  يف  االداري  ال�����س��ري��ك  ق���ال 
الريادية  امل�سروعات  لتنمية  املتكاملة 
اإن  الدين،  حميد  يو�سف  اك�ض"  "فينت�سر 
ح�ساد، م�سرعة اأعمال متخ�س�سة بت�سريع 
للقطاع  امل�ساندة  التكنولوجية  امل�سروعات 
قبل  انطلقت  والتي  االأردن  يف  ال��زراع��ي 
عامني ون�سف لبناء بيئة داعمة وحمفزة 

تلتقط االأفكار املميزة.
التابعة  "ح�ساد"  م�سرعة  وت��ه��دف 
امل�سروعات  لتنمية  املتكاملة  لل�سركة 
الريادية "فينت�سر اك�ض" اىل امل�ساهمة يف 
والتاأثري  النمو  على  قادرة  �سركات  ايجاد 
وت�سريع تطور االقت�ساد االأردين، وتبحث 
نا�سئة  و���س��رك��ات  ���س��غ��رية،  م�����س��اري��ع  ع��ن 
الذي  االأعمال  ت�سريع  لرنامج  لالن�سمام 

تقدمه امل�سرعة لتوفري حلول ابتكارية.
تدعم  ال�سبت،  لل�سركة  بيان  وبح�سب 
وان�����س��اء  االب��ت��ك��ار  م��ن  "ح�ساد"مزيدا 
ال��زراع��ة  جم���ال  يف  النا�سئة  ال�����س��رك��ات 
اىل  االأردين  ال�سباب  داع��ي��ة  التقنية، 
يف  التقنية  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى  االع��ت��م��اد 
يف  النا�سئة  وم�سروعاتهم  افكارهم  ابتكار 
الذكاء  تقنيات  خ�سو�سا  الزراعي،  القطاع 
اال�سطناعي وانرتنت اال�سياء وهي مفاهيم 
الزراعي  القطاع  ت�ساعد  ان  ميكن  واع��دة 
االنتاج  وحت�سني  الكفاءة  رفع  جم��االت  يف 
والتقليل من هدر الوقت واملوارد الطبيعية 

�سيما املاء.
ال�����س��ب��اب اىل االل��ت��ح��اق  ك��م��ا دع���ت 
االع��م��ال  لت�سريع  ال��ق��ادم��ة  ب��راجم��ه��ا 
واال����س���ت���ف���ادة مم���ا ت��ق��دم��ه م���ن ار����س���اد 
والت�سبيك  الت�سويق  يف  وم�ساعدة  وتوجيه 
اىل  اف��ك��اره��م  لتحويل  امل�ستثمرين  م��ع 

م�سروعات انتاجية.
الرقمية  ال��زراع��ة  "ح�ساد"  وعرفت 
تكنولوجيا  ت�ستخدم  التي  الزراعة  باأنها 

االأنظمة  وبيانات  واالت�ساالت  املعلومات 
البيئية، ومنها تقنيات الذكاء اال�سطناعي 
املعلومات  تقدمي  لدعم  اال�سياء،  وانرتنت 
املنا�سب  الوقت  يف  للمزارعني  واخل��دم��ات 
مربحة  عملية  الزراعة  جلعل  وتطويرها، 
وبيئًيا،  واقت�سادًيا  اجتماعًيا  وم�ستدامة 
معقولة  وباأ�سعار  ومغذٍّ  اآمن  طعام  وتقدمي 

للجميع يف الوقت ذاته.
تعمل  "ح�ساد"  ان  الدين  حميد  واأك��د 
النا�سئة  ال�سركات  ق���درات  تطوير  على 
واإدارة  ا���س��ت��ق��ب��ال  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ل��ت��ك��ون 
وال��ت��ط��ور،  النمو  م��ن  متكنها  ا�ستثمارات 
من  التحقق  ب��رام��ج  تنفيذ  اإىل  وت�سعى 
فعالية منتجات وخدمات ال�سركات النا�سئة 
�سواء ب�سكل مبا�سر اأو من خالل التعاون مع 
�سركاء م�سرعة "ح�ساد" يف مزارع الكرامة 

و�سركة تطوير وادي عربة.
وك���ان���ت درا�����س����ة اأجن���زت���ه���ا ���س��رك��ة 
اال���س��ت�����س��ارات اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة واأب��ح��اث 

ال�سوق  قيمة  اأن  ك�سفت  اأخ���ريا  ال�����س��وق 
8ر4770  بلغت  الرقمية  للزراعة  العاملية 
وم��ن   ،2020 ع���ام  اأم��ريك��ي  دوالر  م��ل��ي��ون 
دوالر  3ر10702م��ل��ي��ون  تبلغ  اأن  املتوقع 
بحلول عام 2027، مبعدل منو �سنوي قدره 
على  الطلب  زي���ادة  ب�سبب  باملئة،  7ر12 
للتكنولوجيا  املتزايد  واال�ستعمال  الغذاء 
الكبري  ال��ت��وف��ري  ع��ن  ف�سال  ال���زراع���ة،  يف 
التقنيات  بتطبيق  االإن��ت��اج  تكاليف  يف 

الزراعية احلديثة.
الثالث  املو�سم  انهت  "ح�ساد"  اأن  يذكر 
املوجه  االع��م��ال  لت�سريع  برناجمها  م��ن 
الزراعة،  جمال  يف  املتخ�س�سة  لل�سركات 
 14 نحو  الثالثة  املوا�سم  يف  دعمت  حيث 
املو�سم  الإط���الق  وت�ستعد  نا�سئة،  �سركة 
ال���راب���ع م��ن ه���ذا ال��رن��ام��ج ال���ذي يقدم 
جم��م��وع��ة م��ن امل���زاي���ا وجم����االت ال��دع��م 
جمال  يف  املتخ�س�سة  النا�سئة  لل�سركات 

الزراعة.

*عمان 
مطار  عر  امل�سافرين  عدد  اإجمايل  بلغ 
العام  ب��داي��ة  منذ  ال���دويل،  علياء  امللكة 
 2 م��ع  مقارنة  م�سافر  مليون  5ر4  املا�سي 
عام  خ��الل  وم��غ��ادرة  ق��ادم  م�سافر  مليون 

2020، وبنمو ن�سبته 120 باملئة.
هيئة  مفو�سي  جمل�ض  رئ��ي�����ض  وق���ال 
تنظيم الطريان املدين الكابنت هيثم م�ستو، 
اإن حركة الطائرات القادمة واملغادرة عر 
�سهر  يف  �سجلت  الدويل،  علياء  امللكة  مطار 
كانون االأول املا�سي ارتفاعا طفيفا مقارنة 

مع �سهر ت�سرين الثاين الذي �سبقه.

االأردنية  االأنباء  لوكالة  م�ستو  واأ�ساف 
القادمة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  )ب���رتا( اأن 
واملغادرة يف كانون االأول و�سلت اإىل 4973 
االإج��م��ايل  ال��ع��دد  ليبلغ  ج��وي��ة؛  رح��ل��ة 
املا�سي  العام  بداية  منذ  اجلوية  للرحالت 
اململكة  ربطت  دولية  جوية  رحلة   46603
مع  مقارنة  مبا�سرة  دولية  وجهة   66 مع 
24221 رحلة جوية خالل عام 2020 بنمو 

بلغت ن�سبته 92 باملئة.
واأ�سار اإىل اأن حركة امل�سافرين ارتفعت 
�سهر  مع  مقارنة  االأول  كانون  �سهر  يف  اي�سا 
 54 املغادرون  �سكل  املا�سي،  الثاين  ت�سرين 

باملئة من العدد االإجمايل للم�سافرين، وبلغ 
اإىل  واملغادرين  القادمني  امل�سافرين  عدد 
ليتجاوز  م�سافر،  األ��ف   470 ح��وايل  املطار 
العام  بداية  منذ  امل�سافرين  عدد  اإجمايل 
 2 م��ع  مقارنة  م�سافر  مليون  5ر4  املا�سي 
مليون خالل عام 2020، وبنمو ن�سبته 120 

باملئة.
وو���س��ل ع���دد ال���رح���الت ال��ي��وم��ي��ة يف 
قادمة  رحلة   160 اإىل  االأول  كانون  �سهر 
ومغادرة، مقارنة مع 65 رحلة يوميا يف �سهر 
لل�سهر  رحلة  و187   ،2020 االأول  كانون 

نف�سه من عام 2019.

مسرعة حصاد تدعو لالبتكار 
بمضمار الزراعة التقنية

نمو حركة السفر عبر مطار 
الملكة علياء 120% العام الماضي
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تهنئة بسالمة الوصول 

بسالمة الوصول إلى قبرص التركية 
وحفظكم اهلل في حلكم وترحالكم

تتقدم أسرة مجلة 

نجوم واضواء العربية  

بالتهنئة بسالمة الوصول 

من سعادة األستاذ  

ورجل االعمال المرموق 

 حسن زهر الدين

حفظه اهلل ورعاه

المدير العام / فندق سافوي  قبرص التركية 


