
ألف دينار غرامة لشخصين اسهما بنشر عدوى كورونا
*عمان 

�صيفة  الَرّ وج��زاء  عجلون  جزاء  بداية  حمكمتا  مت  غَرّ
خالفا  اأن  بعد  منهما  واح��د  لكل  دينار   500 مبلغ  �صخ�صني 
تدابري احلجر املنزيل اخلا�س مب�صابي فريو�س كورونا. وقالت 
الأردنية  الأنباء  لوكالة  الق�صائي  للمجل�س  العامة  الأمانة 
غرمت  عجلون  ج��زاء  بداية  حمكمة  اإَنّ  الث��ن��ني،  )ب���را(، 
تدابري  خمالفته  نتيجة  والر�صوم  دينار   500 مبلغ  �صخ�صا 
بجرم  ادان��ت��ه  ج��رى  حيث  ك��ورون��ا،  مل�صابي  امل��ن��زيل  احلجر 
جرم  اإىل  بالإ�صافة  )1/17/اأ(  رق��م  الدفاع  اأم��ر  خمالفة 

 )66 )22و  املادتني  لأحكام  خالفًا  العدوى  بن�صر  امل�صاهمة 
بداية جزاء  اأَنّ حمكمة  واأ�صافت  العامة.  ال�صحة  قانون  من 
يلتزم  ومل  كورونا  بفريو�س  اأ�صيب  ا  �صخ�صً دان��ت  الر�صيفة 
الزرقاء  مالية  وراجع  منزله  ال�صحي، حيث خرج من  احلجر 
بالفريو�س  م�صابا  زال  ما  اأنه  تبني  ا�صمه  على  التدقيق  وعند 
واأن مدة احلجر ال�صحي مل تنتِه ما ي�صكل خمالفة لأحكام اأمر 
الدفاع رقم )8/اأوًل/2( وبدللة اأمر الدفاع رقم )17/اأوًل( 
املنزيل  باحلجر  كورونا  بفريو�س  امل�صاب  التزام  بعدم  املتعلق 

وقررت املحكمة تغرميه مبلغ 500 دينار والر�صوم.
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القوات المسلحة: مقتل شخص
 في اشتباك مسلح على الحدود

وزير العدل: تعيين خريس 
جرى حسب األصول

عودة حزب اهلل الجتماعات الحكومة.. 
مناورة انتخابية أم ضغوط؟

»18« وفاة و »5039« إصابة
 بفيروس كورونا في المملكة

ضبط 913 متسوال
 خالل الشهر الماضي

تغريم 17 شخًصا بالمفرق
 9 آالف دينار ساهموا بنشر كورونا

*عمان 
اأح��ب��ط��ت امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����ص��ك��ري��ة ال�����ص��رق��ي��ة، 
منطقة  �صمن  الأمنية  الأج��ه��زة  مع  وبالتن�صيق 
واجهاتها  اإح��دى  على  الثنني،  فجر  امل�صوؤولية، 
باجتياز  الأ�صخا�س  من  جمموعة  قيام  حماولة 

احلدود بطريقة غري م�صروعة.
القيادة  يف  م�����ص��وؤول  ع�صكري  م�صدر  و���ص��رح 
العامة للقوات امل�صلحة الأردنية – اجلي�س العربي، 
اأدى  م��ا  ال���ص��ت��ب��اك،  ق��واع��د  ب��اأن��ه ج��رى تطبيق 

الآخرين،  وفرار  املجموعة  اأف��راد  اأحد  مقتل  اإىل 
احلدود  اجتياز  حاولت  التي  املجموعة  اأن  موؤكدًا 
اأم�س،  يوم  بعملية  قامت  التي  باملجموعة  ترتبط 
يا�صني  حممد  النقيب  ا�صت�صهاد  عن  اأ�صفرت  والتي 
مو�صى اخل�صريات. واأكد امل�صدر اأن القوات امل�صلحة 
الأردنية - اجلي�س العربي تتعامل بكل قوة وحزم 
اأو تهريب حلماية احلدود،  مع اأي حماولت ت�صلل 
ومنع كل من ت�صول له نف�صه العبث بالأمن الوطني 

الأردين.

*عمان 
خري�س  تامر  تعيني  اإن  الزيادات  احمد  الدكتور  العدل  وزير  قال 
لأحكام  ووفقًا  ال�صول  ح�صب  مّت  الدولة  ق�صايا  لإدارة  عاما  وكيال 
الذي   2019 ل�صنة   )78( رقم  القيادية  الوظائف  على  التعيني  نظام 

كان نافذًا بتاريخ العالن عن هذه الوظيفة.
وا�صاف الزيادات يف ت�صريح �صحفي الثنني، انه مّت العالن عن 
فرز  وبعد  ال�صخا�س،  من  عدد  لها  وتقدم  ال�صاغرة،  الوظيفة  هذه 
طلبات املتقدمني من ِقبل اللجنة الفنية امل�صّكلة وفقًا لأحكام النظام 
اإر�صال الطلبات املوافقة ل�صروط الإعالن اىل رئي�س جلنة  اأعاله، مّت 
التقييم، حيث ر�ّصحت جلنة التقييم اأربعة منهم اإىل اللجنة الوزارية 

امل�صّكلة مبوجب اأحكام النظام.
الوزارية  اللجنة  ِقبل  من  املر�صحني  دع��وة  عند  ان��ه  اىل  وا�صار 
منا�صبًا  منهم  اأيًا  اللجنة  جتد  "مل  معهم،  ال�صخ�صية  املقابلة  لإجراء 
لإ�صغال هذه الوظيفة وطلبت اللجنة منه )ب�صفته املرجع املخت�س( 
تر�صيح ما ل يقل عن ثالثة ا�صخا�س ول يزيد على خم�صة ا�صخا�س 
لإجراء املقابلة ال�صخ�صية معهم �صريطة ان ل يكون اّي منهم من �صمن 
ال�صخا�س الذين متت مقابلتهم �صابقًا، وذلك تطبيقًا لأحكام الفقرة 

)ب( من املادة )8( من النظام اأعاله".
واأ�صاف وزير العدل، انه "قام بر�صيح ثالثة ا�صخا�س اىل اللجنة 
الوزارية  اللجنة  الثاين 2022 اجتمعت  كانون  الوزارية، وبتاريخ 12 
اثنني  مقابلة  ومت��ت  احدهم  فتغّيب  ملقابلتهم،  والتعيني  لالختيار 
اللجنة  منهم حيث ح�صل تامر خري�س على العالمة الأعلى، فاأو�صت 

بتعيينه، وبناًء على ذلك مت التن�صيب اىل جمل�س الوزراء بتعيينه".

*بريوت
"حزب  اأعلن  احلكومة،  اجتماعات  تعطيل  من  يوما   90 نحو  بعد 
اللبناين جنيب  الوزراء  اأ�صر حكومة رئي�س  اأمل"، فك  اهلل" و"حركة 
ميقاتي والعودة للجل�صات، يف خطوة عدها حمللون "مناورة انتخابية"، 

وتخوفات من "انفجار �صعبي" جراء تدهور الأو�صاع.
اأمام احل�صان  "حزب اهلل" العربة  ي�صع  املا�صي،  اأكتوبر  ومنذ 13 
واإما تعطيل عمل  القا�صي  اإقالة  فاإما  اأزمة حتقيقات مرفاأ بريوت،  يف 
للبالد  ال�صعب  املواطنني، والو�صع  احلكومة، دون مراعاة لحتياجات 

على كافة الأ�صعدة.
بعد  احلكومة،  عمل  جل�صات  تعطيل  عن  بالعدول  القرار  وج��اء 
يومني من عودة الحتجاجات لل�صارع جمددا، حيث قطع املتظاهرون 
اإىل  اللبنانية من اجلنوب  الأرا�صي  امتداد  الطرقات على  العديد من 
ال�صمال، مرورا بالعا�صمة بريوت ومداخلها، و�صط مطالبات باخلال�س 
اأبرزها  عديدة،  اأزمات  و�صط  لبنان  ي�صارع  حيث  وال�صيا�صي،  املعي�صي 

النهيار القت�صادي.
الكاتب واملحلل ال�صيا�صي اللبناين، فادي عاكوم، قال اإنه "من دون 
�صك لبنان دخل املعارك النتخابية مبكرا، فاإذا ربطنا مواقف حزب 
)زعيم  با�صيل  جربان  ت�صريحات  وكذلك  الأخرية،  اأمل  وحركة  اهلل 

التيار الوطني احلر و�صريكهم الثالث(، �صن�صعهم يف خانة واحدة".

*عمان 
ت�صجيل  عن  الثنني،  ال�صحة،  وزارة  اأعلنت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�صابة  و5039  وفاة   18
 13004 اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف 

وفيات و1106006 اإ�صابات.
 13.02 الإيجابّية  الفحو�صات  ن�صبة  وبلغت 
عن  ال�����ص��ادر  الإع���الم���ي  امل��وج��ز  بح�صب  ب��امل��ئ��ة، 
اأن ع��دد احل��الت  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار  ال�����وزارة. 
الن�صطة حاليًا و�صل اإىل 30419 حالة، بينما بلغ 
 100 امل�صت�صفيات  اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت  عدد 
حالة، وعدد احلالت التي غادرت امل�صت�صفيات 84، 

التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  فيما 
تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 604 حالت.

�صفاء،  ت�صجيل 1392 حالة  اإىل  املوجز  واأ�صار 
املتوقعة  ال�صفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�صل 

بعد انتهاء فرة العزل اإىل 1062642 حالة.
ليبلغ  فح�صًا،   38692 اإج���راء  اإىل  اأ���ص��ار  كما 
العدد الإجمايل للفحو�صات التي اأجريت منذ بدء 

الوباء 14134430 فح�صًا.
الأوىل  اجلرعة  متلقي  عدد  اأن  املوجز  واأظهر 
و�صل  فيما   ،4522121 اإىل  و�صل  كورونا  لقاح  من 

عدد متلقي اجلرعتني اإىل 4117790. 

*عمان 
الت�صول  مكافحة  وح���دة  م��ن  ك���وادر  �صبطت 
من  مت�صول   913 الجتماعية،  التنمية  وزارة  يف 
كانون  �صهر  خالل  اململكة،  يف  والأح��داث  البالغني 

الأول املا�صي.
وح��دة  ع��ن  ال�صادر  ال�صهري  التقرير  وا���ص��ار 
بني  م��ن  ان  اىل  ال�����وزارة،  يف  ال��ت�����ص��ول  مكافحة 
من  و245  الذكور،  من   188 البالغني،  امل�صبوطني 
الأح��داث 348 ذكرا منهم 192  الن��اث، ومن فئة 
و132  عاما،   12-7 بني  ما  اأعمارهم  تبلغ  حدثا 
ما  اأعمارهن  تبلغ  فتاة   69 منهن  الإن��اث  من  حدثا 

بني 12-18 عاما.
امل�صبوطني  املت�صولني  عدد  ان  التقرير  واو�صح 
يف اقليم ال�صمال بلغ 462 مت�صول، فيما مت �صبط 

يف  مت�صول  و96  الو�صط،  اقليم  يف  مت�صول   355
اقليم اجلنوب.

املت�صولني  كما مت �صبط مبلغ 2653 دينارا من 
امل�صبوطني خالل �صهر كانون الأول، فيما بلغت عدد 
يف  الت�صول  مكافحة  وحدة  نفذتها  التي  احلمالت 
ذات ال�صهر 296 حملة، منها 78 يف اقليم ال�صمال، 

و162 يف اقليم الو�صط، 56 يف اقليم اجلنوب.
اأ�صرف  ال����وزارة،  يف  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
خري�س، لوكالة الأنباء الأردنية )برا(، الثنني، 
ظاهرة  من  احل��د  على  جاهدة  تعمل  ال���وزارة  اإن 
احل��م��الت  تكثيف  ع��رب  ذل���ك  وع����ززت  ال��ت�����ص��ول، 
وتعزيز  العالقة،  ذات  اجلهات  بالتعاون  امل�صركة 

الوعي املجتمعي باأ�صباب الت�صول واآثاره.
تابع �س3

ان  *عمَّ
ا  مت حمكمة بداية جزاء املفرق 17 �صخ�صً غَرّ
كورونا،  فريو�س  بن�صر  �صاهموا  دينار   8500 مبلغ 
وخمالفتهم تدابري احلجر املنزيل اخلا�س مب�صابي 

الفريو�س.

يف  الق�صائي  للمجل�س  العامة  الأمانة  وقالت 
الثنني،  الأردنية )برا(،  الأنباء  لوكالة  ت�صريح 
ثبوت  بعد  باملُدانني  قرارها  اأ�صدرت  املحكمة  اإن 
فاع وغرمت كل واحد  الِدّ اأوامر  ارتكابهم خمالفة 

منهم مبلغ 500 دينار.

*األغوار الشمالية والوسطى
ال��ث��اين،  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك  ج��الل��ة  زار   
الأ�صاليب  ت�صتخدم  م��زارع  ث��الث  الثنني، 
ال�صمالية  الأغ��وار  يف  احلديثة،  الزراعية 

والو�صطى.
يبذلها  التي  باجلهود  جاللته  واأ���ص��اد 
لفتًا  ال��ث��الث،  امل���زارع  تلك  على  القائمون 
يف  املناف�صة  على  الأردين  امل��زارع  قدرة  اإىل 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية.
اإىل  ال���زراع���ة  وزارة  ج��الل��ت��ه  ودع����ا 
ال��زراع��ي��ة  امل�����ص��اري��ع  اإدارة  يف  امل�����ص��اع��دة 
قدرتهم  لزيادة  املزارعني  ودع��م  ال�صغرية 
اأهمية  م��وؤك��دًا  والت�صدير،  الإن��ت��اج  على 
يالئم  مبا  العاملية  التجارب  من  ال�صتفادة 

ال�صتخدام املحلي.
على  الركيز  اأهمية  امللك  جاللة  وبني 
ال�صراتيجي  وامل��خ��زون  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن 
للمملكة لتلبية حاجة املواطن، وعلى زراعة 
اإنتاجيتها  الأردن  وادي  يف  جديدة  اأ�صناف 

عالية وباأقل التكاليف املمكنة.
دي���ر عال  م����زارع  اإىل  زي���ارت���ه  وخ���الل 
ا�صتمع  الأردن��ي��ة،  امل�صلحة  للقوات  التابعة 
الأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  ب��ح�����ص��ور  ج��الل��ت��ه 
امل�����ص��رك��ة ال���ل���واء ال��رك��ن ي��و���ص��ف اأح��م��د 
املتقاعد  املقدم  قدمه  اإيجاز  اإىل  احلنيطي، 
الألفية  ال�صركة  ع��ام  مدير  ع�صفور  علي 

لال�صتثمارات الزراعية.
تابع �س2

الملك: أهمية دعم المزارعين 
لزيادة اإلنتاج والتصدير

ولي العهد يعزي ذوي 
الشهيد الخضيرات ويعود 
مصابي االشتباك المسلح

*إربد، عمان 
قّدم �صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، الثنني، 
التعزية بوفاة النقيب حممد يا�صني اخل�صريات، الذي ا�صت�صهد اأثناء 

تاأديته الواجب فجر الأحد.
ال�صعنة  دير  قرية  اإىل  زيارته  خالل  العهد،  ويل  �صمو  واأع��رب 
التحق  الذي  ال�صهيد،  لذوي  وموا�صاته  تعازيه  عن  اإرب��د،  مبحافظة 
حماية  �صبيل  يف  اأرواح��ه��م  وقدموا  �صبقوه  ممن  ال�صهداء  بكوكبة 

الوطن.
كما عاد �صموه ثالثة اأفراد من القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�س 
العربي، الذين يرقدون على �صرير ال�صفاء يف مدينة احل�صني الطبية 
اإذ اطماأن على �صحتهم، داعيًا  اإ�صابتهم خالل تاأديتهم الواجب،  بعد 
اخل�صريات  ال�صهيد  وارتقى  العاجل.  بال�صفاء  عليهم  مي��ّن  اأن  اهلل 
فجر  مهربني  مع  وقع  م�صلح  ا�صتباك  اأثناء  الثالثة  رفاقه  واأ�صيب 

الأحد على اإحدى الواجهات احلدودية ال�صمالية ال�صرقية.

*عمان 
قالت وزارة املياه والري، اإن املنخف�س اجلوي الأخري رفد ال�صدود 
اىل  الكلي  تخزينها  لريفع  مكعب  م��ر  ماليني   6 بنحو  الرئي�صية 
ال�صدود  طاقة  من  باملئة   28 وبن�صبة  مكعب،  مر  مليون  5ر93  نحو 
اأن  مو�صحة  مكعب،  مر  مليون  4ر336  البالغة  الكلية  التخزينية 

الكمية الكرب دخلت اإىل �صد امللك طالل بنحو 4 ماليني مر مكعب.
الراكمية  الم��ط��ار  حجم  اإن  الث��ن��ني،  بيان  يف  ال���وزارة  وا�صافت 
�صباح  حتى  اململكة  حمافظات  جميع  على  املو�صم  بداية  منذ  الهاطلة 
اليوم ارتفع اإىل 4ر35 باملئة من املعدل ال�صنوي طويل المد البالغ 1ر8 
مليار مر مكعب. وحول معدلت المطار الهاطلة وامل�صجلة لدى حمطات 
9ر7  �صجلت  العا�صمة  اأن  اأو�صحت  املا�صية،   24 ال�صاعات  خالل  ال��وزارة 
7ر2،  املفرق  1ر5،  جر�س  8ر1،  الزرقاء  8ر12،  ماأدبا  2ر8،  البلقاء  ملم، 
اإربد 3ر1، عجلون 7، الكرك 5ر9، الطفيلة 8ر6، معان 6ر4، والعقبة 1ر2 
ملم. ودعت الوزارة املواطنني اىل ال�صتفادة من الهطولت املطرية، وعدم 
مياه  مزاريب  ربط  عدم  من  والتاأكد  الأودي��ة،  جماري  يف  املخلفات  اإلقاء 
املياه  المطار على �صبكات ال�صرف ال�صحي، والتاأكد من حماية عدادات 

ومرافق املياه املنزلية من الجنماد املرافق للحالة اجلوية ال�صائدة.

*عمان 
امل�صوؤولية،  منطقة  �صمن  ال�صرقية،  الع�صكرية  املنطقة  اأحبطت 
الأرا���ص��ي  من  وتهريب  ت�صلل  حماولة  واجهتها  على  الث��ن��ني،  ظهر 
يف  م�صوؤول  ع�صكري  م�صدر  و�صرح  الأردنية.  الأرا�صي  اإىل  ال�صورية 
باأنه  العربي،  اجلي�س   – الأردنية  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة 
اإىل داخل  اإىل فرار املهربني  اأدى  جرى تطبيق قواعد ال�صتباك، ما 
كبرية  كميات  على  العثور  مت  املنطقة  تفتي�س  وبعد  ال�صوري،  العمق 
اأن  امل�صدر  واأك��د  املخت�صة.  اجلهات  اإىل  وحتويلها  املخدرة  امل��واد  من 
القوات امل�صلحة الأردنية - اجلي�س العربي، تتعامل بكل قوة وحزم مع 
اأي حماولت ت�صلل اأو تهريب حلماية احلدود، ومنع كل من ت�صول له 

نف�صه العبث بالأمن الوطني الأردين.

*عمان
الثنني،  �صباح  عقدها،  التي  جل�صته  يف  النواب  جمل�س  وافق   
برئا�صة رئي�س املجل�س عبدالكرمي الدغمي وح�صور هيئة الوزارة 
على املادة 20 من امل�صروع املعدل للمادة 75 من الد�صتور كما جاءت 
يحظر  التي  الأعمال  على  قيودا  ت�صع  والتي  الأعيان  جمل�س  من 
على اع�صاء جمل�صي الأعيان والنواب القيام بها اثناء ع�صويتهم.

فيما  نائب   102 مبوافقة  الأعيان  قرار  على  املجل�س  و�صوت 
الأمة  جمل�س  لأع�صاء  التعديل  وي�صمح  نائبا،   13 القرار  خالف 
بن�صبة ل تزيد على  ال�صركات  �صركاء يف  او  اأ�صهما  الذين ميلكون 
انه  على  ع�صويتهم،  مدة  اأثناء  احلكومة  مع  التعاقد  من  باملئة   5
مع  ال�صركات  هذه  تربمها  التي  العقود  يف  التدخل  عليهم  يحظر 
اللجنة  قرار  على  بالأغلبية  النواب  جمل�س  و�صوت  احلكومة.   
ال�صهر  الربملان  قبة  �صهدتها  التي  بالأحداث  واملتعلق  القانونية 
املا�صي، خالل اجلل�صة التي عقدها املجل�س الثنني برئا�صة رئي�س 

املجل�س املحامي عبدالكرمي الدغمي وح�صور هيئة الوزارة.
بتجميد  واملتعلق  القانونية  اللجنة  قرار  على  املجل�س  و�صوت 

ع�صوية النائب ح�صن الرياطي ملدة عامني.
وكان رئي�س جمل�س النواب املحامي عبدالكرمي الدغمي اأعلن 

�صرية اجلل�صة خالل مناق�صة قرار اللجنة القانونية.   تابع �س2

خالل زيارة جاللته األغوار 

الملك يشيد بتجربة مزارع باألغوار تستخدم األساليب الحديثة

المنخفض الجوي يرفد السدود 
بـ 6 ماليين متر مكعب

المنطقة العسكرية الشرقية 
تحبط محاولة تسلل وتهريب

النواب يوافق على المادة 20 
ويجمد عضوية الرياطي لعامين 

الشخصية التربوية المثالية

المعلمة

ايمان علي حسن مطالقة

 شخصية العام  2022

الشخصية التربوية المثالية 
العربية االولى لعام 2022

مجلة نجوم

  واضواء العربية 

 تكرم وتختار 

 سعادة الدكتور

 ماجد خليل 

 الشامـــي 

ابو خالد حفظه اهلل ورعاه 
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*عّمان 
ال��ت��ق��ى رئ��ي�����س ال�����وزراء، ال��دك��ت��ور ب�صر 
ال��وزراء،  رئا�صة  دار  يف  الثنني،  اخل�صاونة، 
الأردن،  يف  العراقي  الأعمال  جمل�س  رئي�س 

الدكتور ماجد ال�صاعدي، واأع�صاء املجل�س.
الذي  اللقاء  خالل  ال��وزراء،  رئي�س  واأك��د 
والتموين  والتجارة  ال�صناعة  وزي��را  ح�صره 
خريي  املهند�س  وال�صتثمار  ال�صمايل  يو�صف 
حيدر  الأردن  يف  العراقي  وال�صفري  ع��م��رو، 
عمان  �صناعة  غ��رف��ت��ي  ورئ��ي�����س  ال���ع���ذاري، 
والأردن املهند�س فتحي اجلغبري، اأهمية الدور 
تعزيز  يف  العراقي  الأعمال  ملجل�س  الإيجابي 
العراقية،  الأردن��ي��ة  القت�صادية  العالقات 
الأخ��وي��ة  للعالقات  ام���ت���دادًا  ت��اأت��ي  وال��ت��ي 

وال�صراتيجية بني البلدين ال�صقيقني.
ولفت اإىل اأن "جاللة امللك عبداهلل الثاين 
اإىل  وي�صعى  ق�صوى،  اأهمية  ال�صتثمار  يويل 
تعزيز العالقة التكاملية مع العراق ويف اإطار 

التعاون الثالثي بني الأردن وم�صر والعراق يف 
اإجناز  وترية  ت�صريع  متاأمال  املجالت،  خمتلف 

امل�صاريع امل�صركة بني البلدين اأكرث واأكرث".
جمل�س  اإق���رار  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  واأ���ص��ار 
مل�صروع  الإطارية  لالتفاقية  العراقي  النواب 
الب�صرة  من  اخلام  العراق  نفط  نقل  اأنبوب  مد 
اإىل ميناء العقبة على البحر الأحمر، اإ�صافة 
اإىل ت�صريع وترية العمل يف املنطقة ال�صناعية 
اإىل  لفتًا  والعراق،  الأردن  بني  احل��دود  على 
اأخريًا  اأقيم  الذي  الأردنية  ال�صناعات  معر�س 
العالقات  متانة  ي��رج��م  وال���ذي  ب��غ��داد،  يف 

القت�صادية بني البلدين ال�صقيقني.
احلكومة  اأن  اخل�صاونة  الدكتور  اأكد  كما 

حتر�س على اإزالة العقبات اأمام امل�صتثمرين يف 
الأردن، وجلب املزيد من ال�صتثمارات العربية 
والأجنبية، اإ�صافة اإىل �صعيها الدوؤوب حللحلة 
ال�صدد،  ه��ذا  يف  وق��ال،  متعرثة.  م�صاريع  اأي 
اخلا�س  القطاع  بتمكني  ملتزمة  احلكومة  اإن 
اأو  العربي  اأو  املحلي  �صواء  اأ�صنافه  بجميع 
القائمة،  ال���ص��ت��ث��م��ارات  لتعزيز  الأج��ن��ب��ي، 
مبا  تواجهه،  التي  الإ�صكاليات  بع�س  ومعاجلة 
واحلد  الإجمايل،  املحلي  الناجت  رفع  يف  ي�صهم 
رئي�س  قال  بدوره،  البطالة.  ن�صبة  ارتفاع  من 
ماجد  ال��دك��ت��ور  ال��ع��راق��ي،  الأع��م��ال  جمل�س 
جاذبة  منطقة  يعد  الأردن  اإن  ال�����ص��اع��دي، 
امل�صوؤولني  حر�س  اإىل  اإ�صافة  لال�صتثمارات، 
العراقيني  امل�صتثمرين  لقاء  على  اململكة  يف 

وتذليل ال�صعوبات والعقوبات التي تواجههم.
ولفت اإىل اأن ال�صتثمارات العراقية ورغم 
قائمة  ت���زال  م��ا  ك��ورون��ا  جائحة  ت��داع��ي��ات 
وثابتة، م�صريًا اإىل �صعي امل�صتثمرين العراقيني 
حت�صني  يف  ي�صهم  مب��ا  وت��ع��زي��زه��ا  لتو�صعتها 

القت�صاد الأردين واإيجاد فر�س عمل.
وط��ال��ب ال��دك��ت��ور ال�����ص��اع��دي ب��احل��د من 
عمل  تواجه  التي  البريوقراطية  الإج��راءات 
الت�صريعات  وتب�صيط  عام،  ب�صكل  امل�صتثمرين 

والقوانني الناظمة لال�صتثمار.
العراقي،  الأع��م��ال  جمل�س  اأع�صاء  وق��دم 
ال�صتثمارات  حجم  عن  درا�صة  اللقاء،  خالل 
امل��ع��ي��ق��ات  تت�صمن  الأردن،  يف  ال��ع��راق��ي��ة 

والتحديات التي تواجه عملهم.

*عمان 
واخلدمات  والآثار  ال�صياحة  جلنة  ناق�صت 
اج��ت��م��اع عقدته  ال��ن��ي��اب��ي��ة، خ���الل  ال��ع��ام��ة 
الروا�صدة،  ماجد  النائب  برئا�صة  الث��ن��ني، 
ال��ت��ي ت��واج��ه جمعية  امل��ط��ال��ب وال��ت��ح��دي��ات 
تداعيات  ج��راء  وال�صفر،  ال�صياحة  وك��الء 
ال��روا���ص��دة،  واأك���د  ك��ورون��ا.  ف��ريو���س  جائحة 
ال�صياحة  وزير  ح�صره  الذي  الجتماع  خالل 
والآثار نايف الفايز، ومدير عام هيئة تن�صيط 
ال�صياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئي�س 
هل�صة،  �صهيل  وال�صفر  ال�صياحة  جمعية وكالء 
امل�صتمر  التوا�صل  املخت�صني، �صرورة  وعدد من 
ال�صياحية،  املكاتب  مع  والهيئة  ال���وزارة  بني 
تواجه  التي  واملعيقات  ملطالبهم  وال�صتماع 
هذا  يف  مهما  مف�صال  ي�صكلون  كونهم  عملهم، 

رئي�س  �صدد  �صحفي،  بيان  وبح�صب  القطاع. 
يف  النظر  اإع��ادة  اأهمية  على  اللجنة  واأع�صاء 
اآلية عمل �صندوق املخاطر املخ�ص�س لل�صياحة، 
من  والتخفيف  ال��ق��رو���س،  ت��ق��دمي  وطريقة 
�صروط القر�س، ف�صاًل عن �صرورة اإعادة النظر 
اللجنة  �صعي  واأك��دوا  اآر".  �صي  "بي  فح�س  يف 
التحديات  تذليل  اإىل  النيابية  ال�صياحة 
واإيجاد  التي تواجه عمل اجلمعية،  والعقبات 

احللول واإمكانية تطبيقها ح�صب الأولوية.
وزارته  حر�س  الفايز  الوزير  اأكد  ب��دوره، 
العام  القطاعني  بني  احلقيقية  ال�صراكة  على 
الفريق  وروح  بت�صاركية  والعمل  واخل��ا���س، 
ُبغية  ال�����ص��ي��اح��ي��ة،  م��ع اجل��م��ع��ي��ات  ال��واح��د 
التحديات  ومواجهة  ال�صياحي  القطاع  خدمة 

والأزمات التي تواجه القطاع.

ال���وزارة  ب��ني  امل�صتمر  ال��ت��ع��اون  اأن  وب��ني 
واجلمعيات ال�صياحية، التي تعد �صريكًا اأ�صا�صيًا 
كبري  ب�صكل  �صاهم  ال�صياحي،  القطاع  نه�صة  يف 
امل�صتدامة،  احللول  وو�صع  العقبات،  بتجاوز 
موؤكدا  ال�صياحي،  القطاع  لتطوير  واخلطط 
مكاتب  خدمة  على  والهيئة  ال���وزارة  حر�س 

ال�صياحة وال�صفر بكل فئاتها.
العامني  خالل  احلكومي  الدعم  اإن  وقال:   
خالل  من  دينار  ماليني  ب���105  ُيقدر  املا�صيني 
املا�صية  ال��ف��رات  يف  اطلقت  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
الذي  الأم��ر  والإع��ف��اءات،  املي�صرة  والقرو�س 
الأي��دي  على  باملحافظة  كبري  ب�صكل  �صاهم 
جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  والتخفيف  العاملة 
القطاع  ومنها  كافة،  القطاعات  على  كورونا 

ال�صياحي.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس
 وأعضاء مجلس األعمال العراقي

السياحة النيابية تبحث تحديات ومطالب 
جمعية وكالء السياحة والسفر

*األغوار الشمالية والوسطى
 زار جاللة امللك عبداهلل الثاين، الثنني، ثالث 
يف  احلديثة،  الزراعية  الأ�صاليب  ت�صتخدم  م��زارع 

الأغوار ال�صمالية والو�صطى.
القائمون  يبذلها  التي  باجلهود  جاللته  واأ�صاد 
امل��زارع  ق��درة  اإىل  لفتًا  ال��ث��الث،  امل���زارع  تلك  على 
الإقليمية  الأ����ص���واق  يف  املناف�صة  على  الأردين 

والعاملية.
يف  امل�صاعدة  اإىل  الزراعة  وزارة  جاللته  ودع��ا 
املزارعني  ودعم  ال�صغرية  الزراعية  امل�صاريع  اإدارة 
موؤكدًا  والت�صدير،  الإن��ت��اج  على  قدرتهم  ل��زي��ادة 
يالئم  مبا  العاملية  التجارب  من  ال�صتفادة  اأهمية 

ال�صتخدام املحلي.
الأمن  على  الركيز  اأهمية  امللك  جاللة  وبني 
لتلبية  للمملكة  ال�صراتيجي  واملخزون  الغذائي 
يف  جديدة  اأ�صناف  زراع��ة  وعلى  املواطن،  حاجة 
التكاليف  وباأقل  عالية  اإنتاجيتها  الأردن  وادي 

املمكنة.
وخالل زيارته اإىل مزارع دير عال التابعة للقوات 
رئي�س  بح�صور  جاللته  ا�صتمع  الأردن��ي��ة،  امل�صلحة 
اأحمد  يو�صف  الركن  اللواء  امل�صركة  الأركان  هيئة 
علي  املتقاعد  املقدم  قدمه  اإي��ج��از  اإىل  احلنيطي، 
لال�صتثمارات  الألفية  ال�صركة  عام  مدير  ع�صفور 

الزراعية.
�صيتم  اأن��ه  اإىل  ع�صفور  املتقاعد  املقدم  واأ���ص��ار 
واملحافظة  ال��ب��ذور  لإن��ت��اج  امل���زارع  ه��ذه  تخ�صي�س 
املزارعون،  منها  ي�صتفيد  للجينات  بنكًا  لتكون  عليها 
مما �صيغطي بع�س املحا�صيل التي ت�صتوردها اململكة 

ال�صوق  حاجات  ل�صد  العجز،  مبحا�صيل  ت�صمى  ما  اأو 
املحلي ولغايات الت�صدير.

دير  مبنطقة  التاجي،  مل��زارع  جاللته  زي��ارة  ويف 
عال، ا�صتمع اإىل �صرح قدمه مالكها نبيل التاجي، لفت 

�صنويًا،  طن   2000 يقارب  مزرعته  اإنتاج  اأن  اإىل  فيه 
الآخ��ر  والبع�س  اخل���ارج،  اإىل  بع�صه  ت�صدير  يتم 
تتميز  امل��زرع��ة  اأن  اإىل  م�صريًا  املحلي،  لال�صتهالك 
الزراعة  لتقنيات  وا�صتخدامها  منتجاتها،  بجودة 

املائية احلديثة.

ا�صتمع  الكرمية،  مبنطقة  �صيدو،  اأبو  مزارع  ويف 
�صيدو،  اأبو  ح�صن  مالكها  من  �صرح  اإىل  امللك  جاللة 
اإىل  التقليدية  الزراعة  من  التحول  اأن  فيه  بني 
املك�صوفة،  احلقول  يف  واملحمية  املائية  الزراعة 
تقوم  اإذ  باملئة،   40 نحو  الإن��ت��اج  ب��زي��ادة  �صاهم 

عربية  دول  اإىل  منتجاتها  بت�صدير  امل��زرع��ة 
واأوروبية.

الها�صمي  امللكي  الديوان  رئي�س  جاللته،  وراف��ق 
يو�صف ح�صن العي�صوي، ووزير الزراعة املهند�س خالد 

احلنيفات.

الملك: أهمية دعم المزارعين 
لزيادة اإلنتاج والتصدير

األرصاد: األمطار عدلت الموسم 
الحالي بنسب تبلغ %23

*عمان 
كميات  اإن  خطاب،  ال  رائ��د  اجلوية،  الأر���ص��اد  اإدارة  مدير  ق��ال 
مع  اململكة  على  واأث��رت  اجلوية  احلالة  خالل  هطلت  التي  الأمطار 
اأغلب  يف  احل��ايل  املو�صم  من  عدلت  املا�صي،  اخلمي�س  م�صاء  �صاعات 
املناطق بن�صب تراوحت بني 2 و 23 باملئة من املعدل املو�صمي املطري 

العام.
واأ�صاف اآل خطاب، يف بيان �صحفي الثنني، اأن اأغلب مناطق اململكة 
ال�صيول  اإىل ت�صكل  اأدت  اأحيانًا  �صهدت هطولت مطرية كانت غزيرة 
درجات  على  ملمو�س  انخفا�س  مع  املنخف�صة،  واملناطق  الأودي��ة  يف 
)ال�صراه(  العالية  اجلنوبية  املرتفعات  بع�س  �صهدت  كما  احل��رارة، 

وبع�س املرتفعات ال�صرقية، ت�صاقًطا للثلوج.
ت��اأث��رًا  الأك���رث  كانت  الغربية  الو�صطى  املناطق  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
باملنخف�س اجلوي والتي �صهدت فيها حمطة ر�صد ال�صلط اأعلى جمموع 
مطري بلغ 7ر120 ملم، كما �صهدت املناطق ال�صمالية هطولت مطرية 
كان اأعالها يف حمطة ر�صد را�س منيف ومبجموع مطري بلغ 2ر53 ملم، 
ويف املناطق اجلنوبية �صجلت حمطة ر�صد الربة اأعلى هطول مطري 
بلغ 35ملم، كما تراوحت �صماكة الثلوج يف املناطق اجلنوبية بني 5ر0 

- 4 �صم.
ومع نهاية هذا املنخف�س اجلوي، فاإن اأداء املو�صم املطري يف اململكة 
با�صتثناء  ال�صنة  من  الوقت  هذا  ملثل  العامة  معدلته  دون  يزال  ما 
من  واأج���زاء  الو�صطى  الأغ���وار  فيها  مبا  الغربية  الو�صطى  املناطق 
اململكة  جنوب  اأق�صى  واأي�صًا  الزرقاء  مثل  ال�صرقية  الو�صطى  املناطق 

مثل مدينة العقبة. 

طاقة األعيان تطلع على 
التعرفة الكهربائية الجديدة 

ومشاريع الطاقة النووية
*عمان 

اطلعت جلنة الطاقة والرثوة املعدنية يف جمل�س الأعيان، برئا�صة 
الكهربائية  التعرفة  على  الثنني،  ار�صيدات،  �صالح  الدكتور  العني 

اجلديدة.
اخلراب�صة  �صالح  الدكتور  الطاقة  وزير  لقائها  خالل  ذلك  جاء 
التي  الكهربائية  التعرفة  من  امل�صتفيدة  اجلديدة  ال�صرائح  ملناق�صة 

�صيجري تطبيقها يف الأول من �صهر ني�صان املُقبل.
اإطالع على  لديهم  اأ�صبح  اللجنة  اأع�صاء  اإن  اإر�صيدات  العني  وقال 
املربمة  والتفاقيات  الدعم،  من  امل�صتفيدة  والفئات  ال�صرائح  اأ�صعار 

فيما يخ�س م�صاريع الربط الكهربائي مع لبنان وفل�صطني وم�صر.
اأع�صاء اللجنة، بح�صب ار�صيدات، على الإجراءات املتبعة  واطلع 
حاليا يف تقليل كلف الطاقة مبا ي�صهم يف حتقيق امل�صالح امل�صركة بني 
الأطراف، مع الأخذ بعني العتبار املتغريات التي قد تطراأ يف اأي وقت 
املتجددة  الطاقة  م�صادر  اإىل  والتوجه  العقود  يف  ت�صمينها  و�صرورة 

والتو�صع يف اإنتاجها.
التعرفة  تنظيم  خطة  اإن  جهته،  من  اخلراب�صة،  الوزير  وق��ال 
الكهربائية تهدف اإىل توجيه الدعم احلكومي مل�صركي القطاع املنزيل 
من الأردنيني وحملة اجلوازات املوؤقتة واأبناء قطاع غزة املقيمني على 
على  الكهربائية  الطاقة  كلف  تخفي�س  اإىل  اإ�صافة  اململكة،  اأر���س 
اأ�صعار  على  ينعك�س  مبا  احليوية  القت�صادية  القطاعات  من  العديد 
على  وقدرتها  تناف�صيتها  ويعزز  للمواطنني  املقدمة  و�صلعها  خدماتها 

النمو امل�صتدام ورفد القت�صاد الوطني.
تخفي�س  الكهربائية،  التعرفة  مبوجب  �صيجري  اأن��ه  واأ���ص��اف 
التعرفة على القطاعات القت�صادية الرئي�صة )التجارية وال�صناعية 
اقت�صادي  اأث��ر  له  �صيكون  ما  وال�صحية(،  والزراعية  والفندقية 
حتفيزي على اأن�صطة هذه القطاعات التي ت�صّكل فاتورة الطاقة اأحد 

اأهم التحديات لأعمالها.
القطاع  يف  الأردن��ي��ني  امل�صركني  غالبية  اأن  اخلراب�صة  واأو���ص��ح 
املنزيل لن يلم�صوا اأي تغيري على قيمة فواتريهم، فمن كانت فاتورته 
واط/  كيلو   600 من  اأق��ل  )ا�صتهالكه  دينارًا   50 من  اأق��ل  ال�صهرية 

�صاعة( لن يتاأثر، بل قد تنخف�س قيمة فاتورته قلياًل.
وحول تفا�صيل التعرفة املدعومة، بني اأنه ي�صتفيد منها كل عائلة 
اأردنية ول�صراك واحد من اختيارها مبا يف ذلك الأردنية التي لديها 
دفر عائلة با�صمها ومنتفعو �صندوق املعونة الوطنية واملكرمة امللكية 
ال�صامية وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج تكافل )1و3(، اإ�صافة اإىل 
غزة  قطاع  واأبناء  موؤقتة  اأردنية  �صفر  جوازات  حتمل  التي  العائالت 
ا�صراكات عدادات  تلقائي على  ب�صكل  الأردن، كما تطبق  املقيمني يف 
اخلدمات اخلا�صة بالقطاع املنزيل )العمارات ال�صكنية( بغ�س النظر 

عن جن�صية مالك العقار اأو ال�صكان امل�صتفيدين منه.
الأول  الدعم،  من  نوعني  ت�صمل  املدعومة  التعرفة  اأن  اإىل  واأ�صار 
مبا�صر يح�صل عليه امل�صرك تلقائيا اإذا كان م�صتحق للدعم ويخ�صم 
مبا�صرة من فاتورته ال�صهرية مبقدار )5ر2( دينار للم�صركني الذين 
تراوح اجمايل ا�صتهالكاتهم بني 51 - 200 كيلو واط/ �صاعة �صهريًا، 
ما بني 201 - 600 كيلو  ا�صتهالكاتهم  اأو ديناران ملن تراوح اجمايل 
واط/ �صاعة �صهريًا، وذلك ل�صمان حتييد اأثر التعرفة على الفواتري 
اخلدمات  ع���دادات  ا�صراكات  الدعم  ه��ذا  من  وي�صتثنى  ال�صهرية 

اخلا�صة بالقطاع املنزيل )العمارات ال�صكنية(.
وذلك  ال�صتهالك  ح�صب  ف�صيكون  الدعم،  من  الثاين  النوع  اأم��ا 
�صرائح   3 اإىل   7 من  تخفي�صها  جرى  التي  التعرفة  ب�صرائح  بالتدرج 
واط/  كيلو  لكل  فل�صا   )50( �صاعة  واط/  كيلو   300  -  1 من  لت�صمل 
لكل  فل�س   )100( �صاعة  واط/  كيلو   600  - وم��ن301  �صهريا،  �صاعة 
كيلو واط/ �صاعة �صهريا، واأكرث من 600 كيلو واط/ �صاعة 200 فل�س 

لكل كيلو واط/ �صاعة �صهريا.
وقدر قيمة الوفر املتحقق من اإزالة ت�صوهات التعرفة الكهربائية 
بحوايل 50 مليون دينار، ولن يدخل اأي فل�س منها يف خزينة الدولة، 
بل �صتوجه لدعم القطاعات القت�صادية، معربا عن اأمله باأن تنعك�س 

اآثار تخفي�س التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.
الربط  م�صاريع  م�صتجدات  اخلراب�صة  ال��دك��ت��ور  وا�صتعر�س 
يف  حاليا  املتبعة  والإج��راءات  وم�صر  وفل�صطني  لبنان  مع  الكهربائي 

تقليل كلف الطاقة.
الطاقة  ا�صراتيجية  على  اللجنة  اطلعت  منف�صل،  لقاء  ويف 
النووية الأردنية وم�صاريعها، وذلك خالل لقائها رئي�س هيئة الطاقة 
اأحمد  الدكتور  الهيئة  ع��ام  واأم��ني  طوقان،  خالد  الدكتور  الذرية 
الدكتور  الأردنية  اليورانيوم"  "تعدين  �صركة  عام  ومدير  ال�صباغ، 

حممد ال�صناق.
وقال العني اإر�صيدات اإن اللجنة ح�صلت على معلومات فيما يخ�س 
اأردنية تعمل  الذي يخّرج كفاءات  البحثي  للمفاعل  التحتية  البنية 
الربنامج  على  ح�صلت  التي  والتطورات  ال�صقيقة  العربية  الدول  يف 
الكفاءات  وتطوير  تدريب  يف  الهيئة  واإجن��ازات  الأردين،  النووي 

الوطنية.
واأكد اأهمية ال�صتمرار يف دعم الهيئة والربنامج النووي لتحقيق 
الأهداف املرجوة، م�صريًا اىل الإمكانات اجلديدة يف تطوير املفاعالت 
ال�صغرية التي ت�صتخدم لتحلية املياه واإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 

100 ميغا واط وبتكاليف منا�صبة.
وعر�س طوقان، من جهته، ا�صراتيجية الطاقة النووية الأردنية 
وم�صاريعها، مو�صحا اأن املفاعل الأردين يعد حجر الأ�صا�س يف ت�صخري 
طبية  متعددة  تطبيقات  �صمن  ال�صلمية  لالأغرا�س  النووية  الطاقة 

و�صناعية وبحثية.

النواب يوافق على قرار األعيان المتعلق 
بالمادة 20 من التعديالت الدستورية

 
*عمان

الثنني،  �صباح  عقدها،  التي  جل�صته  يف  ال��ن��واب  جمل�س  واف��ق   
ال��وزارة  هيئة  وح�صور  الدغمي  عبدالكرمي  املجل�س  رئي�س  برئا�صة 
جاءت  كما  الد�صتور  من   75 للمادة  املعدل  امل�صروع  من   20 املادة  على 
التي يحظر على  من جمل�س الأعيان والتي ت�صع قيودا على الأعمال 

اع�صاء جمل�صي الأعيان والنواب القيام بها اثناء ع�صويتهم.
و�صوت املجل�س على قرار الأعيان مبوافقة 102 نائب فيما خالف 
القرار 13 نائبا، وي�صمح التعديل لأع�صاء جمل�س الأمة الذين ميلكون 
اأ�صهما او �صركاء يف ال�صركات بن�صبة ل تزيد على 5 باملئة من التعاقد 
مع احلكومة اأثناء مدة ع�صويتهم، على انه يحظر عليهم التدخل يف 

العقود التي تربمها هذه ال�صركات مع احلكومة.
ومتنع املادة 20 كما اقرها جمل�س النواب، اأع�صاء جمل�صي الأعيان 
والنواب اثناء مدة ع�صويته، من اإبرام اأي تعاقد اأو تاأجري اأو بيع اأو 
مقاي�صة اأو اأي عقد كان مع احلكومة اأو املوؤ�ص�صات الر�صمية العامة اأو 
املوؤ�ص�صات العامة اأو ال�صركات التي متلكها اأو ت�صيطر عليها احلكومة اأو 
اأو موؤ�ص�صة عامة با�صتثناء من كان م�صاهما  اأي موؤ�ص�صة ر�صمية عامة 
ا�صتئجار  عقود  من  كان  وما  باملئة،   2 على  تزيد  ل  بن�صبة  �صريكا  اأو 
الرا�صي والمالك. وبهذا فاإن جمل�س الأمة ب�صقيه النواب والأعيان 
�صرفع  التي   ،2021 ل�صنة  الد�صتورية  التعديالت  اإق��رار  من  انتهى 

جلاللة امللك عبداهلل الثاين لتو�صيحها بالإرادة امللكية ال�صامية.

الناصر: التعديالت الجديدة على نظام الخدمة تعزز 
دور الديوان الرئيس في تطوير الوظيفة العامة

*عمان 
قال رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، الثنني، اإن الدور 
اإدارة وتطوير �صوؤون الوظيفة واملوظف  الرئي�س لديوان اخلدمة هو 
تروؤ�صه  النا�صر،خالل  واأ���ص��اف  البطالة.  م�صكلة  حل  ولي�س  العام 
اجتماع جلنة التخطيط والتن�صيق واملتابعة يف ديوان اخلدمة املدنية، 
الثنني، اأن تعديالت نظام اخلدمة املدنية رقم )9( للعام 2022، جاءت 
ا�صتكمال جلهود الديوان املبذولة على مدى ال�صنوات املا�صية، وتعزيزا 
لدوره الرئي�س املتمثل باإدارة وتطوير �صوؤون الوظيفة واملوظف العام. 
وبني اأن دور الديوان هو التخطيط الوظيفي، وفقا لالأ�صاليب العلمية 
املمار�صات  واأف�صل  العام  القطاع  يف  الب�صري  امل��ورد  واإدارة  احلديثة 
واإدامة املوارد الب�صرية املوؤهلة والكفوؤة القادرة على تلبية احتياجات 
الدوائر احلكومية ومتكينها من حتقيق الأهداف التي وجدت من اأجلها. 
واأ�صار النا�صر اإىل اأن م�صاهمة الديوان يف جهود احلكومة حلل م�صكلة 
البطالة تاأتي �صمن دوره املجتمعي من خالل توفري درا�صات وموؤ�صرات 
وا�صتعر�س،  التحدي.  هذا  مع  التعامل  على  ال�صيا�صات  را�صمي  تعيني 
التي  ومكوناتها  ال�صراتيجية  الديوان  م�صاريع  الجتماع،  خالل 
الأمريكية  كالوكالة  مانحة  دولية  موؤ�ص�صات  ومتويل  باهتمام  حظيت 
املفو�صة  يف  الر�صيد  واحلكم  الإدارة  دعم  وبرنامج  الدولية  للتنمية 
الأوروبية والبنك الدويل وغريها. واأو�صح النا�صر اأن امل�صاريع ترتبط 
مثل:  منها  املتوقعة  واملخرجات  ال�صراتيجية،  الديوان  باأهداف 
التقييم  واأدل��ة  ومنهجية  والكفاءات،  القدرات  تقييم  مركز  اإن�صاء 
درا�صة  واأ�صاليب  منهجيات  وتطوير  للوظائف،  واملو�صوعي  الكمي 
اإلكروين  نظام  واإن�صاء  والنق�س  الفائ�س  اإدارة  واآلية  العمل،  عبء 
امل�صارات  الغاية، وقيا�س الإنتاجية، اىل جانب تطوير عدد من  لهذه 
مهنية، واإيجاد نظام اإلكروين لربط الأداء الفردي باملوؤ�ص�صي. واأ�صار 
امل�صاريع وهو ما ي�صكل  اأن وجود جهات مانحة تدعم تنفيذ تلك  اإىل 
رافعة اأ�صا�صية يف تعزيز قدرات الديوان وتوظيف املمار�صات العاملية 
الناجحة يف العمل، م�صريًا اإىل اأن اأ�صكال الدعم تنوعت بني دعم فني 
على �صكل درا�صات اأو توفري خرباء خمت�صني، اأو تهيئة البنية التحتية 
من  الديوان  متكن  التي  الدعم  جم��الت  من  وغريها  والتكنولوجية 
جتاوز عدد من التحديات التي تواجه تنفيذ بع�س املبادرات وامل�صاريع 

ال�صراتيجية. 

خالل زيارة جاللته األغوار 

الملك يشيد بتجربة مزارع باألغوار تستخدم األساليب الحديثة
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*نيويورك 
ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر 
ال�صفدي  اأمين  املغربني  و�صوؤون  اخلارجية 
اأنيكني  ال��روي��ج��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزي����رة 
التعاون  تعميق  بحث  اجتماٍع  يف  هويتفيلد 
املرتبطة  ال��ت��ط��ورات  على  ورّك���ز  الثنائي 

بالق�صية الفل�صطينية.
مّت  الذي  اللقاء  خالل  الوزيران  واأّك��د 
اأم�س بتوقيت نيويورك احلر�س  م�صاء اول 
لتعزيز  امل�����ص��رك  العمل  ا���ص��ت��م��رار  على 
ال��ت��ع��اون يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت واإدام����ة 
التن�صيق يف جهود حل الأزمات الإقليمية. 

الرويجية  نظريته  ال�صفدي  واأط��ل��ع 
تروؤ�صها  قبيل  انعقد  ال��ذي  الجتماع،  يف 
املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن  ملجل�س  جل�صة 
حول الأو�صاع يف ال�صرق الأو�صط وتطورات 
التي  اجلهود  على  الفل�صطينية،  الق�صية 
ي��ق��وده��ا ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين 
لإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق ال�صالم العادل 
واأّكد  الدولتني.  حل  اأ�صا�س  على  وال�صامل 
الأف��ق  غياب  ا�صتمرار  خطورة  ال�صفدي 
وفاعلة  جادة  ملفاو�صات  للعودة  ال�صيا�صي 
الدولتني  ح��ل  اأ���ص��ا���س  على  ال�����ص��راع  حل��ل 
الأرا�صي  الأو�صاع القت�صادية يف  وتدهور 

احلفاظ  اإن  ال�صفدي  وقال  الفل�صطينية. 
ال��ت��ي يحر�س  ال�����ص��ام��ل��ة،  ال��ت��ه��دئ��ة  ع��ل��ى 
ال�صريع  التحرك  يتطلب  عليها،  اجلميع 
ال�صلمية،  اجلهود  اإحياء  لإع��ادة  والفاعل 
الال�صرعية  الإج�����راءات  جميع  ووق���ف 
الدولتني،  حل  تقو�س  التي  والالقانونية 
الأرا�صي  وم�صادرة  ال�صتيطان  خ�صو�صا 
من  الفل�صطينيني  وتهجري  الفل�صطينية 
اح��رام  �صرورة  ال�صفدي  واأّك��د  بيوتهم. 
يف  القائم  وال��ق��ان��وين  التاريخي  الو�صع 
القد�س ومقد�صاتها الإ�صالمية وامل�صيحية. 
الرويجية،  لنظريته  ال�صفدي  اأّك��د  كما 
املخ�ص�صة  الت�صال  جلنة  ت��راأ���س  التي 
املقدمة  ال��دول��ي��ة  امل�����ص��اع��دات  لتن�صيق 
 ،)AHLC( الفل�صطيني  ال�صعب  اإىل 
لالقت�صاد  العاجل  الدعم  تقدمي  �صرورة 
ال��ك��ايف  ال��ت��م��وي��ل  وت��وف��ري  الفل�صطيني، 
واإغ��اث��ة  لت�صغيل  املتحدة  الأمم  لوكالة 
وثّمن  )الأن���روا(.  الفل�صطنيني  الالجئني 
حلل  ال��داع��م  ال��روي��ج  م��وق��ف  ال�صفدي 
توفري  جهود  يف  الرئي�س  ودوره��ا  الدولتني 
خالل  م��ن  لفل�صطني  القت�صادي  ال��دع��م 
تروؤ�صها للجنة الت�صال املخ�ص�صة لتن�صيق 
ال�صعب  اإىل  املقدمة  الدولية  امل�صاعدات 

كانت  ال��ت��ي   ،)AHLC( الفل�صطيني 
ت�صرين  يف  ال��وزاري  امل�صتوى  على  اجتمعت 
ال�صفدي  اأّكد  اأو�صلو. كما  املا�صي يف  الثاين 
اأه��م��ي��ة ال��دع��م ال����ذي ت��ق��دم��ه ال��روي��ج 

لالأنروا.
واأّكدت هويتفيلد احلر�س على موا�صلة 
العملية  تفعيل  امل�صتهدفة  اجلهود  تن�صيق 
الأردن  دور  وثمنت  اململكة،  مع  ال�صلمية 
وحتقيق  الإقليمية  الأزم��ات  حل  جهود  يف 
اأي�صا  الوزيران  وبحث  وال�صتقرار.  الأمن 
ال�صورية  الأزم���ة  حل��ل  امل��ب��ذول��ة  اجل��ه��ود 
وم�صاألة الالجئني ودعم العراق، اإ�صافًة اإىل 
امل�صرك.  الهتمام  ذات  الق�صايا  من  عدد 
الأم��ن  جمل�س  جل�صة  ال��روي��ج  وت��راأ���س 
حول الأو�صاع يف ال�صرق الأو�صط، ب�صفتها 
عقدها  املقرر  للمجل�س،  احل��ايل  الرئي�س 
اجل��اري.  ال�صهر  من  ع�صر  التا�صع  بتاريخ 
الجتماع  يف  ���ص��ارك  ق��د  ال�صفدي  وك���ان 
الوزاري للجنة الت�صال املخ�ص�صة لتن�صيق 
ال�صعب  اإىل  املقدمة  الدولية  امل�صاعدات 
يف  عقد  ال��ذي   ،)AHLC( الفل�صطيني 
اإط��ارًا  وّف��ر  وال��ذي  املا�صي،  الثاين  ت�صرين 
القت�صاد  لدعم  الدولية  اجلهود  لتن�صيق 

الفل�صطيني.

*عمان 
وال�صباب  التعليم  جلنة  رئي�س  دع��ا 
ال��ن��ي��اب��ي��ة ط��ال��ب ال�����ص��راي��رة، اىل دع��م 
الإع��اق��ة،  ذوي  من  الريا�صيني  الالعبني 
به  تتغنى  ح�صاريا  عنوانا  ذل��ك  باعتبار 

الدول.
اللجنة  موقف  اإن  ال�����ص��راي��رة،  وق��ال 
ومبا  الالعبني  اأولئك  جتاه  و�صريح  وا�صح 
ين�صجم مع توجيهات جاللة امللك عبداهلل 
الثاين الداعية اىل بناء وتطوير قدراتهم 
ومهاراتهم ودجمهم يف املجتمع ليتمكنوا من 

ال�صتمرار بالإجنازات.
جاء ذلك خالل تروؤ�صه اجتماعا للجنة 

الإع��اق��ة  ذوي  الريا�صيني  م��ن  ع��دد  م��ع 
مطالبهم  لأب����رز  ا�صتمع  ح��ي��ث  الث��ن��ني، 

والتحديات التي تواجههم.
توفري  اىل  احلكومة  ال�صرايرة،  ودع��ا 
التي  الريا�صية  لالأندية  ال���الزم  ال��دع��م 
ان  موؤكدا  الإعاقة،  ذوي  بريا�صات  تعنى 
الفئة  هذه  من  ب�صيطة  لي�صت  ن�صبة  هناك 
ودولية  حملية  ريا�صية  اإجن��ازات  حققت 

رغم التحديات التي تواجهها.
م���ن ج��ه��ت��ه��م��ا، ���ص��دد ال��ن��ائ��ب��ان زه��ري 
�صرورة  على  العبابنة،  وحممد  ال�صعيديني 
بال�صكل  ودجمهم  الالعبني  هوؤلء  اإن�صاف 

املطلوب يف الريا�صات الأخرى.

التي  ب���الإجن���ازات  اللجنة  وا����ص���ادت 
حققها اعبون ذوو الإعاقة لالأردن، موؤكدة 
بانها �صتتبنى كل الق�صايا والتحديات التي 
وتلخ�صت  اأنديتهم.  تواجه  اأو  تواجههم 
اب���رز م��ط��ال��ب ه����وؤاء ال��الع��ب��ني ب�����ص��رورة 
مناق�صة و�صياغة قانون اللجنة الباراملبية 
روؤ�صاء  مع  املعنية  اجلهات  ولقاء  الأردنية، 
مبختلف  الإع��اق��ة  ذوي  اأن��دي��ة  واأع�����ص��اء 
مطالبهم  على  للوقوف  اململكة،  حمافظات 
التحديات  وت��ذل��ي��ل  ل��ه��ا،  ح��ل��ول  واإي��ج��اد 
اإ�صراك  �صرورة  عن  ف�صاًل  تواجههم،  التي 
الأندية يف جمل�س اإدارة اللجنة الباراملبية 

الأردنية.

*عمان 
خالل  من   SOS الأطفال  قرى  جمعية  توا�صل 
فروعها الثالثة، املنت�صرة يف العا�صمة عمان واإربد 
وفاقدي  لالأيتام  املميزة  خدماتها  تقدمي  والعقبة، 
املجتمع،  يف  ودجمهم  ورعايتهم  الأ���ص��ري،  ال�صند 
والتغلب على الثقافة املجتمعية التي متيز بني هذه 

الفئة وباقي الأفراد.
اإدارة اجلمعية  كما اأن اجلهود تتوا�صل من قبل 
من  املتنوعة  اخل��دم��ات  لتقدمي  عليها  والقائمني 
الطعام  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  و�صحة  وتعليم  رع��اي��ة 
ل�صن  احت�صانهم  ا�صتمرارية  عن  ف�صال  واللبا�س، 
لها يف  التابعة  وال�صابات  ال�صباب  بيوت  23 عاما يف 
الثالثة، واإعداد برامج متنوعة، كدعم  املحافظات 
الأطفال فاقدي ال�صند الأ�صري، والرعاية البديلة 
لدى الأقارب. وكالة الأنباء الأردنية )برا( اأعدت 
تقريرا مو�صعا حول جمعية قرى الأطفال SOS، يف 
مقابلة مع مديرة اجلمعية رنا الزعبي، حيث قالت: 
وطنية  جمعية  ه��ي  الأردن��ي��ة  الأط��ف��ال  ق��رى  اإن 

الأيتام  من  و�صابًا  طفاًل   262 ترعى  ربحية،  غري 
وفاقدي ال�صند الأ�صري يف منازل عائلية يف 3 قرى، 
موجودة يف عمان واإربد والعقبة، ويف بيوت ال�صباب 
مدجمني  بيتني  ويف  لها  التابعة  الثمانية  وال�صابات 
يف املجتمع يف العقبة، بالإ�صافة اإىل متابعة رعاية 
ودعم الأطفال فاقدي ال�صند الأ�صري �صمن برنامج 

الرعاية البديلة لدى الأقارب.
كذلك  تهتم  اجلمعية  اأن  الزعبي  واأو���ص��ح��ت 
ب��الأط��ف��ال ال��ذي��ن ف��ق��دوا ال��رع��اي��ة ال��وال��دي��ة اأو 
بدعمهم  وتقوم  فقدانها،  خلطر  املعر�صني  الأطفال 
اجلوانب  تغطي  متكاملة  رعاية  توفري  خ��الل  من 
ورعاية  و�صحة  وتعليم  وم�صكن  غذاء  من  املختلفة 
وحمايتهم  اقت�صاديًا،  ومتكينهم  وج�صدية،  نف�صية 
ودجمهم يف املجتمع. ولفتت اإىل اأن اجلمعية تعمل 
�صمن املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لالأطفال، 
واتفاقية حقوق الطفل ال�صادرة عن منظمة الأمم 
منذ  الأط��ف��ال  يخدم  الربنامج  ه��ذا  واأن  املتحدة، 
وتعمل  �صنة،   14 عمر  اإىل  اجلمعية  اإىل  دخولهم 

اجلمعية مع وزارة التنمية الجتماعية على برنامج 
املثلى  الرعاية  ل�صمان  البديلة  والأ�صر  الحت�صان 

لهذه الفئة من الأطفال.
ثم ينتقل الإخوة والأخوات اإىل برنامج رعاية 
وم�صتقلة  منف�صلة  بيوت  يف  وي�صكنون  ال�صباب، 
مع  ع��ام��ًا،   18 �صن  وحتى   14 �صن  م��ن  املجتمع  يف 
ومتابعة  بهم  بالهتمام  يقومون  عنهم  م�صوؤولني 
وتهيئتهم  مهاراتهم،  تطوير  على  والعمل  درا�صتهم 
لرعاية  الالحقة  امل�صتقلة  احلياة  اإىل  للخروج 

اجلمعية.
ولفتت الزعبي اإىل اأن رعاية ال�صباب ت�صتمر يف 
اإىل   18 �صن  من  وتكون  ال�صتقاللية،  �صبه  مرحلة 
اأن اجلمعية تعمل خالل هذه  اإىل  23 عاما، م�صرية 
وامل�صتقبلي،  الوظيفي  الإر�صاد  توفري  على  املرحلة 
الفئة  هذه  بقدرات  للنهو�س  الدعم  �صبل  وجميع 
ذاتيا.  ال�صتقالل  من  متكنهم  جناحات  ليحققوا 
املرحلة  هذه  اأثناء  وال�صابات  ال�صباب  ينتفع  كما 
من الفر�س الإ�صافية التي يقدمها عدد من �صركاء 

)�صندوق  ال�صراتيجي  ال�صريك  اأهمهم  اجلمعية، 
الأمان مل�صتقبل الأيتام(، حيث يتم دعمهم للح�صول 
على التعليم الأكادميي اأو املهني ليتمكنوا من حتقيق 
املجتمع،  يف  فاعلني  اأف��رادا  وي�صبحوا  طموحاتهم، 
تقدم  والتي  تغريد  الأم���رية  موؤ�ص�صة  جانب  اإىل 
�صنة   24 وحتى   18 عمر  م��ن  لل�صابات  خدماتها 

وغريها من املوؤ�ص�صات ال�صريكة.
اأما املرحلة الالحقة، فهي مرحلة ال�صتقاللية 
على  اجلمعية  تعمل  حيث  ع��ام��ا،   23 �صن  بعد  م��ا 
ت�صبيك ال�صباب وال�صابات مع فر�س العمل املختلفة 
�صراكات  �صمن  ومهاراتهم،  موؤهالتهم  تنا�صب  التي 
اأن  وتابعت:  الزعبي،  ح�صب  اجلانب،  بهذا  تهتم 
عددا من ال�صباب وال�صابات الذين تخرجوا منذ عام 
الوظائف  من  العديد  يف  يعملون  اليوم  حتى   1996
املختلفة، كالهند�صة والفندقة والتمري�س والإدارة 
باأ�صرهم  التحق  م��ن  ومنهم  وال��ط��ه��ي،  والتجميل 
عائالت  ولديهم  اآخ��رون  ت��زوج  كما  البيولوجية، 

وحياة م�صتقرة.

الصفدي يلتقي وزيرة 
الخارجية النرويجية

التعليم النيابية تدعو لدعم 
الرياضيين ذوي اإلعاقة

قرى األطفال SOS األردنية تواصل رعاية األيتام وفاقدي السند األسري

مقال رئيس التحرير

كما هو معروف � وكما يقرر 
فاإن  اهلل  رحمه  خلدون  ابن   � الجتماعي  الفيل�صوف 

للدول اأعمارا طبيعية كما لالأ�صخا�س اأعمار حمدودة، وذهب اإىل اأن 
عمر الدولة يف الغالب ل يعدو اأعمار ثالثة اأجيال، وعند اأفالطون 

كذلك اأو قريب منه .
مبوؤ�ص�صاتها  ل��ل��دول  الطبيعي  الف��را���ص��ي  العمر  جانب  واإىل 
فتوؤثر  اأو مو�صوعية قد تعريها  ذاتية  فاإن ثمة عوار�س  ومرافقها 
�صقوط  اإىل عوامل  ون�صري هنا  نق�صانا،  اأو  زيادة  على م�صرية حياتها 

الدولة وانقرا�صها على �صوء النظرية اخللدونية ال�صهرية .
يقول ابن خلدون: ي�صتحدث �صاحب الدولة اأنواعا من اجلباية 
يف  الأثمان  على  معلوما  ق��درا  لها  ويفر�س  البياعات  على  ي�صربها 
م�صطر  هذا  مع  وهو  املدينة،  اأموال  يف  ال�صلع  اأعيان  وعلى  الأ�صواق، 
لذلك مبا دعاه اإليه طرق النا�س من كرثة العطاء من زيادة اجليو�س 
فتك�صد  بالغة  زيادة  الدولة  اأواخ��ر  يف  ذلك  يزيد  ورمبا  واحلامية، 

الأ�صواق لف�صاد الآمال، ويوؤذن ذلك باختالل العمران .
والواجبات  والر�صوم  ال�صرائب  اأن��واع  من  اليوم  جن��ده  ما  وه��و 
املفرو�صة على املواطن وهي كثرية ) ل تعد ول حت�صى( مقابل فتات 
احلقوق التي تقدم  له، كل تلك اجلبايات والر�صوم ل يعود ريعا على 
الدولة وم�صالح النا�س كما هو الأ�صل منها بقدر ما يعود على بع�س 
وال�صهار  والن�صاب  واملحا�صيب  واحلامية"  "اجليو�س  من  املقربني 
التي ذكرها ابن خلدون ونلم�صها نحن اليوم، وقد زادت كما هو معروف 
قد  ال�صتثمارية  امل�صاريع  واآلف  مئات  فراأينا  الأخ��رية،  الآون��ة  يف 
اأن ك�صد ال�صوق بفعل ف�صاد الآمال من العوائد  ف�صدت يف البالد بعد 
"الأرباح" وقد اأ�صبح على كل م�صتثمر �صريك له يف حقوقه امل�صروعة 
املتنفذين  ا�صراطات  بفعل  البالد  امل�صتثمرون  فغادر  حق،  وجه  بال 

والأبناء والأولد، واختل العمران .
الي�صار متقاربون،   يقول ابن خلدون:  فاإن الرعايا متكافئون يف 
واإذا  تقرب،  اأو  موجودهم  غاية  اإىل  تنتهي  بع�صا  بع�صهم  ومزاحمة 
رافقهم ال�صلطان يف ذلك وماله اأعظم كثريا منهم فال يكاد اأحد منهم 
النفو�س من  �صيء من حاجاته، ويدخل على  يح�صل على غر�صه يف 
حترم  التي  الدولة  يف  امل�صئولني  جتارة  اإنها  نعم..   . ونكد  غم  ذلك 
كل د�صاتري العامل وقوانينها تقريبا على حرمة اجلمع بني التجارة 
يطراأ  قد  واخلا�صة  العامة  امل�صالح  يف  تداخال  اأن  ذلك  وال�صيا�صة، 
والنفو�س  مبا�صرة،  وغري  مبا�صرة  ب�صورة  التجارية  العملية  على 
امل�صروع الذي  التك�صب غري  اإىل  املال، فت�صطر  اأمام  الب�صرية �صعيفة 
ي�صر يف نهاية املطاف بالطبقة الدنيا من النا�س، ثم اإن الرثوة اأي�صا 
مرتبطة باجلاه الجتماعي، ومتى ما اجتمعت الرثوة وامل�صئولية يف 
على  حكرا  املال  واأ�صبح  معا،  وال�صيا�صة  التجارة  ف�صدت  ما  جماعة 
يكون  اأن  ونهى  الكرمي  كتابه  يف  اهلل  نبه  ولهذا  اأخرى،  دون  جماعة 
املال "دولة بني الأغنياء" فقط دون غريهم. وكما راأى اجلميع ما من 
وهذا  الأمة،  واأغنى  القوم  اأثرياء  من  وكان  اإل  اليوم  �صقط  طاغية 
اأحد اأ�صباب �صقوطه . اإذا اأ�صبح احلاكم اأو بع�صا من حا�صيته م�صاركا 
اأرزاقهم ومعا�صهم فاإنه �صرعان ما يدب اخلراب  للعامة من النا�س يف 
اأن احلقوق ت�صري منتق�صة واجلهود  ويذبل العمران يف الدولة، ذلك 
على  ياأمنون  ل  لأنهم  ذلك  بعد  العمل  عن  النا�س  فيحجم  م�صروقة، 
الدولة،  يف  كالعبيد  �صاروا  وقد  ريعهم،  اإىل  يطمئنون  ول  حقوقهم 
تكليف  العمران  اإف�صاد  يف  الظالمات  اأ�صد  "ومن  خلدون:  ابن  يقول 
قبيل  من  الأعمال  اأن  وذل��ك  حق،  بغري  الرعايا  وت�صخري  الأعمال 
العمران،  اأهل  اأعمال  قيم  هو  اإمنا  والك�صب  ال��رزق  لأن  املتمولت.. 
مكا�صب  ل  بل  لهم  ومكا�صب  متمولت  كلها  واأعمالهم  م�صاعيهم  فاإذا 
اإمنا معا�صهم ومكا�صبهم  العمارة  املعتملني يف  الرعية  فاإن  �صواها،  لهم 
من اعتمالهم ذلك، فاإذا كلفوا العمل يف غري �صاأنهم واتخذوا �صخريا 
يف معا�صهم بطل ك�صبهم واغت�صبوا قيمة عملهم ذلك، وهو متمولهم، 
فدخل عليهم ال�صرر وذهب لهم حظ كبري من معا�صهم بل هو معا�صهم 
عن  وقعدوا  العمارة  يف  اآمالهم  اأف�صد  ذلك  عليهم  تكرر  واإن  باجلملة، 

ال�صعي فيها جملة فاأدى ذلك اإىل انتقا�س العمران وتخريبه .

خالد خازر الخريشا

إذا كُثرت الجباية 
أشرفت البالد 

على النهاية...!!!

khrishakhaled@yahoo.com

التنمية: ضبط 913 متسوال 
خالل الشهر الماضي

*عمان 
التنمية  وزارة  يف  الت�صول  مكافحة  وح��دة  م��ن  ك���وادر  �صبطت 
خالل  اململكة،  يف  والأح��داث  البالغني  من  مت�صول   913 الجتماعية، 

�صهر كانون الأول املا�صي.
يف  الت�صول  مكافحة  وح��دة  عن  ال�صادر  ال�صهري  التقرير  وا�صار 
الوزارة، اىل ان من بني امل�صبوطني البالغني، 188 من الذكور، و245 من 
الناث، ومن فئة الأحداث 348 ذكرا منهم 192 حدثا تبلغ اأعمارهم 
ما بني 7-12 عاما، و132 حدثا من الإناث منهن 69 فتاة تبلغ اأعمارهن 

ما بني 12-18 عاما.
ال�صمال  اقليم  يف  امل�صبوطني  املت�صولني  عدد  ان  التقرير  واو�صح 
بلغ 462 مت�صول، فيما مت �صبط 355 مت�صول يف اقليم الو�صط، و96 

مت�صول يف اقليم اجلنوب.
خالل  امل�صبوطني  املت�صولني  من  دينارا   2653 مبلغ  �صبط  مت  كما 
وحدة  نفذتها  التي  احلمالت  ع��دد  بلغت  فيما  الأول،  كانون  �صهر 
مكافحة الت�صول يف ذات ال�صهر 296 حملة، منها 78 يف اقليم ال�صمال، 

و162 يف اقليم الو�صط، 56 يف اقليم اجلنوب.
وقال الناطق الإعالمي يف الوزارة، اأ�صرف خري�س، لوكالة الأنباء 
من  احلد  على  جاهدة  تعمل  ال��وزارة  اإن  الثنني،  )ب��را(،  الأردن��ي��ة 
ظاهرة الت�صول، وعززت ذلك عرب تكثيف احلمالت امل�صركة بالتعاون 
اجلهات ذات العالقة، وتعزيز الوعي املجتمعي باأ�صباب الت�صول واآثاره.

واأ�صاف ان وزارة الأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية، عممت 
امل�صاجد  وم���وؤذين  وخطباء  واأئ��م��ة  الأوق���اف  مديريات  جميع  على 
ب�صرورة منع اأي مت�صول من القيام بجمع املبالغ النقدية داخل امل�صاجد 
لها  والت�صدي  الت�صول  ظاهرة  عن  للحديث  والتطرق  اأبوابها  على  اأو 
بهذا  �صدرت  لفتوى  وفقا  �صرعا  حمرم  الت�صول  ان  وبني  وحماربتها. 
اخل�صو�س من دائرة الفتاء، وان القانون املعدل لقانون منع الجتار 
يعاقب  التي  اجلرائم  من  املنظم  الت�صول  اعترب   ،2021 لعام  بالب�صر 
عليها، اذ مت ا�صافة جرمية الت�صول املنتظم يف الفقرة )ب( من املادة 
املوؤقتة مدة ل  املعدل، وت�صل عقوبتها اىل ال�صغال  القانون  )3( من 
تقل عن 7 �صنوات، وبغرامة مالية ل تقل عن 5 اآلف دينار ول تزيد 
العقوبات  قانون  عليها  يعاقب  جرمية  الت�صول  ان  كما  األفا،   20 على 

الأردين يف املادة 389.
مبحاربة  املعنية  اجلهات  مع  �صريك  املواطن  اإن  خري�س،  وق��ال 
ظاهرة الت�صول، عرب رفع م�صتوى الوعي لدى املواطنني وعدم التعاطف 
مع ممتهني الت�صول، والتقليل من ن�صب انت�صاره بني افراد املجتمع، حيث 
املت�صولني  على  ال��وزارة  اأجرتها  التي  الجتماعية  الدرا�صات  اثبتت 
بدافع  ولي�س  املال  جلني  �صريعة  و�صيلة  اأ�صبح  الت�صول  اأن  امل�صبوطني 
اإىل اجلهات  الفقر، م�صددا على �صرورة اي�صال التربعات وال�صدقات 

املرخ�صة لت�صل اإىل م�صتحقيها. 
)برا- حامت الظاظا(

النواب يشرع بمناقشة مشروع 
قانون رخص المهن بحدود األمانة

الملكية لشؤون القدس تثمن رفض السفير 
األميركي لدى إسرائيل زيارة المستوطنات

*عمان 
التي عقدها الثنني، برئا�صة  النواب خالل اجلل�صة  �صرع جمل�س 
م�صروع  مبناق�صة  الوزارة  هيئة  وح�صور  الدغمي  عبدالكرمي  رئي�صه 

قانون رخ�س املهن داخل اأمانة عمان الكربى ل�صنة 2019.
واأقر املجل�س عددا من مواد م�صروع القانون كما جاءت من اللجنة 

النيابية امل�صركة "املالية والقت�صاد وال�صتثمار".
داخل  املهن  لتنظيم  القانون،  مل�صروع  املوجبة  الأ�صباب  وج��اءت 
ح���دود مناطق اأم��ان��ة ع��م��ان ال��ك��ربى، وحت��دي��د امل��ه��ام وال��واج��ب��ات 
التكامل  وحتقيق  ال��الزم��ة،  واملتطلبات  وال�صالحيات  وامل�صوؤوليات 
البيئة  وتهيئة  املخت�صة  واجلهات  الأمانة  بني  والت�صاور  والن�صجام 
ت�صريع  خالل  من  وامل�صتثمرين  ال�صتثمارات  جللب  املالئمني  واملناخ 
ع�صري ومتطور، وتفعيل ا�صتخدام اخلدمات الإلكرونية بني الأمانة 

واجلهات املخت�صة ومتلقي اخلدمة.
يا�صني  حممد  النقيب  ال�صهيد  بنعي  اجلل�صة  ا�صتهل  الدغمي  وكان 
اخل�صريات الذي التحق بكوكبة ال�صهداء يوم اأم�س، بعد ا�صتباك وقع 
ا�صت�صهاده،  عنها  واأ�صفر  مهربني،  مع  ال�صرقية  ال�صمالية  احلدود  على 
وا�صابة 3 من اأفراد القوات امل�صلحة الأردنية- اجلي�س العربي، داعيا 

اهلل اأن يتغمد الفقيد بوا�صع رحمته وال�صفاء العاجل للم�صابني.

ووقف املجل�س دقيقة �صمت وقراأ الفاحتة على روح ال�صهيد.

*عمان 
توفيق  عبداهلل  القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  ع��ام  اأم��ني  ثمن 
املتمثل  نايدز،  توما�س  اإ�صرائيل  يف  الأمريكي  ال�صفري  موقف  كنعان، 

برف�صه زيارة امل�صتوطنات الإ�صرائيلية.
والعتداءات  النتهاكات  اإن  الثنني،  ت�صريحات  يف  كنعان  وقال 
فيها  مب��ا  وال��ق��د���س  فل�صطني  يف  اأهلنا  على  اليومية  الإ�صرائيلية 
العربية  الأرا���ص��ي  على  القائمة  امل�صتعمرات  ت�صمني  يف  ال�صتمرار 
الدولية  وال�صرعية  للقانون  تهديدًا  "ت�صكل  املحتلة،  الفل�صطينية 

وم�صاعيها لتحقيق ال�صالم والأمن يف املنطقة كلها".
واأ�صار بهذا اخل�صو�س اىل طرح ع�صرات املخططات ال�صتعمارية 
فل�صطني  يف  ال�صتيطانية  والح��ي��اء  وال��ب��وؤر  امل�صتعمرات  لإن�صاء 
ال�صركات  ل�صالح  م��زورة  بعقود  الدومنات  اآلف  وم�صادرة  والقد�س، 
ال�صتيطانية وا�صاف، اإنه ويف اإطار ال�صعي نحو حتقيق دعوات ال�صالم 
"ياأتي املوقف ال�صجاع لل�صفري الأمريكي يف ا�صرائيل )ال�صلطة القائمة 
عدم  على  تاأكيدًا  امل�صتوطنات  لزيارة  دعوته  برف�س  بالحتالل( 

قانونية ال�صتيطان".
هيئة  عن  ال�صادرة  الدولية  ال��ق��رارات  اىل  ال�صدد  بهذا  واأ���ص��ار 
ال�صادر   )2334( رقم  الأمن  جمل�س  قرار  ذلك  يف  مبا  املتحدة،  الأمم 
ال�صفة  اإ�صرائيل بوقف ال�صتيطان يف  2016 الذي ن�س على مطالبة 
اإ�صرائيل  اإن�صاء  �صرعية  وعدم  ال�صرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية 
الوليات  باأن  علمًا   ،1967 عام  منذ  املحتلة  الأر�س  يف  للم�صتوطنات 
حق  ت�صتخدم  ومل  الت�صويت  عن  امتنعت  حينها  المريكية  املتحدة 

النق�س "الفيتو".
وقال، اإن موقف ال�صفري توما�س يج�صد ب�صكل عملي متزن املوقف 
الأمريكي جتاه ال�صالم وحل الق�صية الفل�صطينية من وجهة نظر اإدارة 
املوؤ�ص�صات  دعم  وموا�صلة  الدولتني،  بحل  واملتمثلة  بايدن  الرئي�س 
اإىل  اإ�صافة  والقد�س،  فل�صطني  يف  الإن�صاين  والعمل  الفل�صطينية 
الأو�صاع  لإنعا�س  القد�س  يف  الأمريكية  القن�صلية  فتح  اإعادة  م�صاعي 
الطويل  ال�صراع  بحل  الأم��ل  بعث  واإع��ادة  والقت�صادية  ال�صيا�صية 

للق�صية الفل�صطينية واإنهاء الحتالل الإ�صرائيلي.
املوقف  تثمن  القد�س  ل�صوؤون  امللكية  اللجنة  اأن  كنعان  واأك���د 
انحياز  بعد  خا�صة  توما�س  الأم��ريك��ي  لل�صفري  ال��ه��ام  الدبلوما�صي 
اإ�صعال  �صاأنها  من  كان  والتي  لإ�صرائيل  ال�صابقة  الأمريكية  الإدارة 
الرئي�س  اأعلنها  التي  واملقرحات  القرارات  ب�صبب  املنطقة  يف  التوتر 
ال�صباق دونالد ترمب وعلى راأ�صها العراف بالقد�س عا�صمة موحدة 
ل�  املقدم  الدعم  وتخفي�س  اإليها  المريكية  ال�صفارة  ونقل  لإ�صرائيل 

"الونروا".

االحزاب الوسطية: مواقف الجيش 
منارات عز في ظل الراية الهاشمية

*عمان 
املتميزة  الأردين  اجلي�س  مواقف  اأن  الو�صطية  الأح��زاب  تيار  اأكد 
تاريخيا، ت�صكل �صبكات بناء وطنية ومنارات عز يف ظل الراية الها�صمية 
اإن  الثنني،  بيان  يف  التيار  وقال  الثاين.  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة 
املنظومة الع�صكرية والأمنية الأردنية بقيادة جاللته تربهن دوما اأنها 
ت�صكل احللقة العميقة املرابطة لكل املواطنني يف املناحي الجتماعية 
يف  التيار  وا�صار  كافة.  واحلياتية  والإن�صانية  والثقافية  وال�صيا�صية 
هذه ال�صدد اإىل ا�صت�صهاد النقيب حممد يا�صني اخل�صريات اثناء قيامه 
بواجبه الوطني ام�س، ليلتحق بكوكبة ال�صهداء الذين رووا ثرى الأردن 
الطاهر بدمائهم الزكية، معربا عن اعتزازه ب�صهداء ومنت�صبي قواتنا 

امل�صلحة- اجلي�س الأردين .
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*رام اهلل 
الفل�صطينية  اخلارجية  وزارة  دان��ت 
الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  �صلطات  موا�صلة 
ال�صمالية  الأغ�����وار  منطقة  ا���ص��ت��ه��داف 

الفل�صطينية لل�صيطرة عليها.
يف  الفل�صطينية  اخلارجية  واأ�صافت 
منطقة  له  تتعر�س  ما  اأن  �صحفي،  بيان 
داخل  النقب  ومنطقة  ال�صمالية  الأغ��وار 
 1948 عام  املحتلة  الفل�صطينية  الرا�صي 
خطورة  على  وحا�صم  وا�صح  دليل  حاليا 
ت�صيطر  التي  ال�صتعمارية  العقلية  ه��ذه 
على مفا�صل احلكم ومراكز �صنع القرار يف 

دولة الحتالل.
الفل�صطينية  اخل��ارج��ي��ة  واأ����ص���ارت   
تدمري  توا�صل  الح��ت��الل  ق���وات  اأن  اإىل 
بالدبابات  وحراثتها  الفل�صطينية  الأر�س 
فيها  مب��ا  الثقيلة  الع�صكرية  والآل���ي���ات 

جميع  وتدمري  القمح،  وحقول  امل��زروع��ات 
من  الغوار  يف  الفل�صطيني  �صمود  مقومات 
وم�صالح  ومن�صاآت  وم��ن��ازل  وكهرباء  مياه 
اماكن  م��ن  امل��واط��ن��ني  وط���رد  اقت�صادية، 
الع�صكرية  ال��ت��دري��ب��ات  بحجة  �صكناهم 
عملية  يف  اليها  ال��ع��ودة  م��ن  وح��رم��ان��ه��م 
متكررة ومتوا�صلة، لي�صطروا ملغادرة املكان 
لل�صفة  تدريجي  �صم  بهدف  نهائي،  ب�صكل 
الغربية املحتلة مبا فيها القد�س ال�صرقية، 
نظام  وتكري�س  ال�صرائيلي  النظام  وفر�س 

الف�صل العن�صري "البرتهايد".
الفل�صطينية  اخلارجية  وا�صتنكرت   
ال�صعب  بحق  املتوا�صلة  الحتالل  جرائم 
حمذرة  ال�صيا�صية،  وحقوقه  الفل�صطيني 
وتدابري  اج���راءات  مع  التعامل  مغبة  من 
وماألوفة  اعتيادية  باتت  كاأمور  الحتالل 
لأنها تتكرر كل يوم، خا�صة يف ظل دعوات 

يف  اليمني  اركان  يطلقها  علنية  حتري�صية 
والتنكيل  القمع  عمليات  لتعميق  الحتالل 

باأبناء ال�صعب الفل�صطيني يف كل مكان.
م���ن ج��ه��ة اخ������رى، اأغ���ل���ق���ت ق���وات 
الح��ت��الل الإ���ص��رائ��ي��ل��ي، ال��ي��وم الأح���د 
مدخل  على  املقامة  احلديدية  البوابة 
"�صايف  م�صتوطنة  ق��رب  ال��ن��اق��ورة،  بلدة 
�صمرون"، �صمال غرب نابل�س. وقال رئي�س 
ق��وات  اإن  ع��ازم  حممد  �صب�صطية  بلدية 
التي  البوابة،  اإغ��الق  اأع���ادت  الح��ت��الل 
الذين  للمواطنني  رئي�صيا  منفذا  ت�صكل 
يتنقلون بني حمافظتي جنني ونابل�س، بعد 
لحق.  وقت  يف  فتحها،  من  الأه��ايل  متكن 
واأ�صاف اأن قوات الحتالل ا�صتعدت املزيد 
وج��رى  ال��ب��واب��ة،  حميط  يف  جنودها  م��ن 
�صب�صطية  بلدة  عرب  امل��رور  خط  حتويل 

باجتاه مدينة نابل�س. 

*اخلرطوم
يف  �صيا�صية  وقوى  املقاومة  جلان  دعت 
الثنني،  جديدة،  لحتجاجات  ال�صودان 
ع�صر  ال�صابع  "مليونيات  ا�صم  عليها  اأطلقت 
من يناير"، للمطالبة بدولة مدنية خال�صة 

يف اخلرطوم ومدن اأخرى.
يف  الأممية  البعثة  ك�صفت  الأثناء،  يف 
ال�صودان عن ا�صتمرار م�صاوراتها مع خمتلف 
فولكر  رئي�صها  ال��ت��ق��ى  ح��ي��ث  الأط�����راف 
عن  مبمثلني  املا�صية  الأيام  خالل  برييت�س 
احلزب ال�صيوعي واملوؤمتر ال�صوداين عالوة 
على قوى احلرية والتغيري وجلان املقاومة 
وجم��م��وع��ات  امل���دين  املجتمع  وم��ن��ظ��م��ات 

ن�صوية، وفقا ملرا�صلنا.
وكانت قوى احلرية والتغيري طلبت من 
املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة 
"تو�صيع  بريت�س،  فولكر  ال�����ص��ودان،  اإىل 
قاعدة مبادرة احلوار" التي اأطلقها موؤخرا، 
من  دوليني  فاعلني  ت�صمل  اآلية  اإن�صاء  عرب 
دول الرويكا والحتاد الأوروبي والحتاد 

الإفريقي.
لقوى  امل��رك��زي  املجل�س  ع�صو  وق���ال 
"لن  اإنهم  �صالح،  وجدي  والتغيري،  احلرية 
احلايل،  الع�صكري  املجل�س  مع  يتفاو�صوا 
لكنهم �صيكونون منفتحني ب�صاأن التحاور مع 
القوى ال�صيا�صية الأخرى، ب�صرط اأن يوؤدي 
احلالية،  النقالب  حالة  اإنهاء  اإىل  احلوار 
تف�صي  �صاملة  انتقالية  عملية  اإىل  ويقود 
حرة  انتخابات  اإقامة  اإىل  الأمر  نهاية  يف 

ونزيهة".
املجل�س  ع�صوة  قالت  ال�صياق؛  ذات  ويف 
املركزي لقوى احلرية والتغيري، �صلمى نور، 
تكون  "لن  اإنه  عربية"،  نيوز  "�صكاي  ملوقع 
تهيئة  دون  للمبادرة،  قيمة  اأي��ة  هناك 
حالة  واإن��ه��اء  للحوار،  املنا�صبة  الأج���واء 
اتخذها  التي  الإج��راءات  وكافة  الطوارئ 
النتهاكات  ووقف  اأكتوبر،   25 يف  اجلي�س 

�صد املحتجني وال�صيا�صيني".
مهمة  اأن  ب��ريي��ت�����س  اأك����د  ح���ني  ويف   
ت�صهيل  يف  فقط  "تتمثل  الأممية  املبادرة 

حول  واجللو�س  ال�صودانية  الأطراف  لقاء 
اأي  لديها  ولي�س  للتفاو�س،  واحدة  طاولة 
الأطراف"؛  على  فر�صها  اأو  لطرحها  نقاط 
�صرورة  اأك��دت  والتغيري  احلرية  قوى  فاإن 

وا�صح". وزمني  عملي  اإطار  "و�صع 
وحتى الآن تباينت املواقف من املبادرة 
بع�س  بها  رحبت  ح��ني  ففي  كبرب؛  ب�صكل 
من  اأخ��رى،  قوى  اأعلنت  ال�صيا�صية،  القوى 
وكيانات  واأح����زاب  املهنيني  جتمع  بينها 
فاعلة تقود الحتجاجات احلالية، رف�صها 

املبدئي لها.
ال�صودان  يعي�س  �صهرين  من  اأكرث  ومنذ 
من  وحالة  خانقة،  واأمنية  �صيا�صية  اأزم��ة 
ال�صلل القت�صادي واخلدمي، ب�صبب موجة 
اأججتها  ال��ت��ي  املتوا�صلة  الح��ت��ج��اج��ات 
اأكتوبر،  من  والع�صرين  اخلام�س  اإج��راءات 
والتي ووجهت باإدانات دولية وا�صعة اأي�صا، 
الحت��اد  ودول  املتحدة  ال��ولي��ات  ودفعت 
الدولية،  التمويل  وموؤ�ص�صات  الأوروب���ي 

لتجميد م�صاعداتها للبالد.

الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة استهداف 
االحتالل اإلسرائيلي لألغوار الشمالية

السودان.. دعوة الحتجاجات 
جديدة للمطالبة بمدنية الدولة

الجامعة العربية تبحث تشجيع 
السياحة بين الدول األعضاء

*القاهرة 
العربية،  ال���دول  جلامعة  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  مقر  يف  عقد 
امل�صرفة على تنفيذ التفاقية  الفنية  للجنة  الثاين  الجتماع 
العربية  الدول  بني  الطرق  على  الركاب  نقل  لتنظيم  العربية 

وعربها ح�صوريًا.
ت�صجيع  اإىل  يومني  مل��دة  ي�صتمر  ال��ذي  الجتماع  ويهدف 
ومعوقات  القيود  واإزالة  العربية  الدول  العربية بني  ال�صياحة 

النقل الدويل للركاب عرب الطرق بني الدول العربية.
الدعوة  بتوجيه  العامة  الأم��ان��ة  قامت  ال�صياق،  ه��ذا  ويف 
تعر�س  التي  العقبات  على  للتعرف  العربية  ال���دول  لكافة 
العملية  احللول  اإيجاد  على  والعمل  التفاقية  اإىل  ان�صمامهم 

لتذليل تلك العقبات.
التفاقية  تنفيذ  على  امل�صرفة  الفنية  اللجنة  وت�صم 
عربية  دول   8 من  الطرق،  على  الركاب  نقل  لتنظيم  العربية 
اليمن،  ليبيا،  قطر،  فل�صطني،  العراق،  الإم��ارات،  الأردن،  هي: 

ومب�صاركة ممثل عن الحتاد العربي للنقل الربي كمراقب.
النقل  وزراء  جمل�س  اإىل  اللجنة  تو�صيات  رفع  يتم  و�صوف 

العرب للنظر يف اإقرارها مبا ي�صاهم يف تفعيل التفاقية.

غزة: فتح االحتالل للسدود 
المائية وسط القطاع ينذر بكارثة

  
*غزة 

الحتالل  اإن  غ��زة  قطاع  و�صط  الن�صريات  بلدية  قالت 
الإ�صرائيلي فتح ال�صدود يف �صرق غزة و�صمالها، ما ينذر بكارثة 
وادي  حرم  يف  الواقعني  وخا�صة  ال�صكان،  على  وبيئية  اإن�صانية 

غزة ووادي بيت حانون.
ملجرى  املجاورين  ال�صكان  �صدر  تعميم  يف  البلدية،  ودع��ت 
اإخالء  اأو  واحل��ذر  احليطة  درج��ات  اأق�صى  اتخاذ  اإىل  ال�صدود 

منازلهم، للحفاظ على ال�صالمة العامة.
من جهتها، دعت جلنة الطوارئ احلكومية يف القطاع الدول 
البنية  قطاع  بتطوير  الفوري  للبدء  الدويل  واملجتمع  املانحة 
التحتية يف غزة، خا�صة بعد ت�صررها بعد العدوان الإ�صرائيلي 

الأخري على القطاع.
�صحفي  موؤمتر  خالل  الغريز،  زه��دي  اللجنة،  مدير  وق��ال 
عقده اأمام بركة ال�صيخ ر�صوان و�صط مدينة غزة، اليوم الأحد، 
اإن جلنة الطوارئ احلكومية بالتعاون مع البلديات يف غزة تبذل 
كل جهد للتخفيف من معاناة املواطنني جراء املنخف�س اجلوي.

الإ�صرائيلي  الح��ت��الل  �صلطات  اإق���دام  من  الغريز  وح��ذر 
�صرق  ال�صرقية  واملناطق  وال�صلقا  غزة  وادي  على  ال�صدود  فتح 
الزيتون، م�صرًيا اإىل اأن بلديات القطاع �صتكون يف م�صكلة حقيقية 
اإذا ما اأقدم الحتالل على ذلك خا�صة مبنطقة الأودية و�صرق 

حي الزيتون.

ارتفاع حاالت اإلصابة بكوفيد 
-19 في العالم بنسبة %25

*وكاالت 
اأنحاء  جميع  يف   19- بكوفيد  الإ���ص��اب��ة  ح��الت  ارتفعت 
العامل يف اأ�صبوع واحد بن�صبة 25%، حيث ارتفعت كل من الهند 
والربازيل، الدولتان اللتان �صجلت فيهما اأعلى ن�صبة اإ�صابة بعد 
الوليات املتحدة، حوايل 2.5 مرة يف اأ�صبوع واحد، بعد تراجع 

الأرقام ن�صبيا يف ال�صهور القليلة املا�صية.
باملتحور  الإ���ص��اب��ات  بعدد  املتعلقة  الأرق���ام  اأن  وي��ب��دو 
اكت�صفه  ال��ذي  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  من  "اأوميكرون" 
قد  نوفمرب،   24 يف  اإفريقيا  جنوب  يف  م��رة  لأول  العلماء 
اأن��ح��اء  جميع  يف  "دلتا"،  باملتحور  املتعلقة  تلك  جت���اوزت 

العامل.
مليون   20 بحدود  الإ�صابات  ارتفعت  واح��د،  اأ�صبوع  ففي 
اإ�صابة، وحتديدا 19،957،485 اإ�صابة، لريتفع عدد الإ�صابات 
يف جميع اأنحاء العامل اإىل اأكرث 328 مليون اإ�صابة، وفقا ملركز 

تتبع كورونا "وورلد ميرز اإنفو".
و�صجلت احلالت يوم اخلمي�س املا�صي رقما قيا�صيا يوميا بلغ 
اإ�صابات،   2،427،109 اإىل  ال�صبت  يوم  وانخف�صت   3،333،946

بح�صب ما ذكرت وكالة يونايتد بر�س اإنرنا�صيونال.
جائحة  عن  الناجمة  الوفيات  ارتفعت  نف�صها،  الفرة  ويف 
لرتفع  وف���اة  ح��ال��ة   48764 اأي   ،%10 بن�صبة  ك��وف��ي��د-19 
اإىل  اجلائحة  بهذه  للوفيات  العاملية  الإجمالية  احل�صيلة 

5،556،887 وفاة.

العالج الذي تلقاه اإلبراشي 
تم تجريبه على 120 مريضا

*القاهرة 
وائل  الإع��الم��ي  وف��اة  منذ  م�صر  تعي�صها  اجل��دل  من  حالة 
طبيبه  اإقرار  بعد  كورونا،  بفريو�س  باإ�صابته  متاأثرا  الإبرا�صي 
املعالج باأنه اأعطى له دواء خم�ص�صا لعالج التهاب الكبد الوبائي 

فريو�س �صي، فيما قرر النائب العام التحقيق يف الأمر.
وكانت زوجة الإبرا�صي قد تقدمت ببالغ اإىل النيابة العامة 
الطبيب  واتهمت  زوجها  وف��اة  مالب�صات  يف  بالتحقيق  تطالب 
املعالج بالت�صبب يف وفاته باإعطائه دواء غري متداول ولي�س من 

بني بروتوكولت وزارة ال�صحة امل�صرية لعالج اإ�صابات كورونا.
عبا�س،  �صريف  الدكتور  املعالج  الطبيب  حتدث  جانبه  ومن 
مبعهد  املعدية  والأم��را���س  اله�صمي  واجلهاز  الكبد  ا�صت�صاري 
باأنه  مقرا  حملية  اإع��الم  و�صائل  مع  املنوفية،  بجامعة  الكبد 
بالفعل اأعطى الإبرا�صي دواء �صوفالدي املخ�ص�س لعالج امل�صابني 

بالتهاب الكبد الوبائي فريو�س �صي، مما زاد من حالة اجلد.
حالة  فاإن  عربية"  نيوز  "�صكاي  موقع  ر�صده  ملا  وفقا  ولكن 
على  العتماد  فيها  مت  التي  الوحيدة  تكن  مل  الإبرا�صي  وائل 
جانب  من  كورونا  بفريو�س  الإ�صابة  من  كعالج  �صوفالدي  دواء 

نف�س الطبيب.
باحثا   20 من  فريقا  قاد  عبا�س  �صريف  الطبيب  اأن  حيث 
اآخرين وقاموا باإجراء درا�صة عبارة عن جتربة �صريرية على 
120 م�صابا بفريو�س كورونا من خالل اإعطائهم دواء �صوفالدي 

ودكالنز.
دوري��ة  يف  املا�صي  اأغ�صط�س   21 ي��وم  املن�صورة  ال��درا���ص��ة 
 JOURNAL OF( فايرولوجي"  ميديكال  "جورنال 
فيها  ج��اء  الإجنليزية   )MEDICAL VIROLOGY
الكبد  معهد  هي  حكومية  م�صت�صفيات   4 يف  اإج��راوؤه��ا  مت  اأن��ه 
وم�صت�صفى  منوف  حميات  وم�صت�صفى  املنوفية  بجامعة  القومي 
الكوم، ومتت يف الفرة  حميات املحلة وم�صت�صفى حميات �صبني 

من �صبتمرب عام 2020 وحتى مار�س 2021.
اختاروا  عليها  القائمني  ف��اإن  الدرا�صة  ت�صمنته  ما  ووف��ق 
لإمتامها 136 مري�صا بكورونا يف امل�صت�صفيات املذكورة ولكن 14 
مري�صان  �صحب  بينما  موانع  وجود  ب�صبب  ا�صتبعادهم  مت  منهم 
الدرا�صة  اأك��دت  فيما  بالتجربة،  ال���ص��راك  على  موافقتهم 
على  وافقوا  جميعا  واأنهم  مري�صا   120 على  ال�صروط  انطباق 

اخل�صوع للتجربة.
وجاء يف الدرا�صة اأي�صا اأنها متت وفقا ملا ن�صت عليه معاهدة 
منظمة  اإج��راءات  ووفق  ال�صريرية  الطبية  للتجارب  هل�صنكي 
اأخالقيات  جلنة  واإ���ص��راف  مبوافقة  ومت��ت  العاملية  ال�صحة 
�صجل  يف  التجربة  ت�صجيل  ومت  امل�صرية  ال�صحة  بوزارة  املهنة 

.21085622  ISRCTN الت�صجيل  برقم   ISRCTN
وخل�صت الدرا�صة اإىل اأن دواء �صوفالدي حقق نتائج مبهرة 
بالن�صبة لعالج املر�صى امل�صابني بفريو�س كورونا وقللت حاجتهم 
اإىل دخول العناية املركزة. وقد متت الدرا�صة بتمويل ول�صالح 
فيها  و�صارك  امل�صرية  الأدوي��ة  �صركات  لإحدى  امل�صري  الفرع 
متويل  على  حا�صل  وباحث  ال�صركة  بنف�س  موظفون  باحثون 
منها، وفق ما هو من�صور بالدرا�صة. ووقت ن�صر الدرا�صة توا�صل 
الباحث  عبا�س  �صريف  الطبيب  مع  عربية  نيوز  �صكاي  موقع 
ي�صل  جناحا  حقق  �صوفالدي  اأن  واأك��د  بالدرا�صة  الرئي�صي 
 % و70  كورونا  مل�صابي  املتو�صطة  احلالت  عالج  يف   %  100 اإىل 

للحالت احلرجة.
جلنة  اإىل  بطلب  تقدموا  اأنهم  عبا�س  الطبيب  اأكد  وكذلك 
ملواجهة  العلمية  واللجنة  ال�صحة  ب��وزارة  املهنة  اأخالقيات 
كورونا  عالج  بروتوكولت  اإىل  �صوفالدي  ل�صم  كورونا  فريو�س 
ولكن الطلب مل يتم الرد عليه، ومن ثم ف�صل موقع �صكاي نيوز 
عربية وقتها عدم الن�صر حلني �صدور تعميم ر�صمي من ال�صلطات 

ال�صحية امل�صرية ب�صاأن موقف هذا الدواء من عالج كورونا.

السعودية.. انطالق فعاليات 
تمرين »أمن الخليج العربي 3«

*الرياض
انطلقت يف مدينة بقيق �صرقي ال�صعودية فعالياُت التمرين 
فيه  ت�صارك  الذي   "3 العربي  اخلليج  "اأمن  امل�صرك  التعبوي 
"اأمن  مترين  ويهدف  اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  جميُع 
ال�صتعداد  ودرجة  التن�صيق  م�صتوى  رفع  اإىل   3 العربي  اخلليج 
الإمارات.وت�صارك  اأنباء  وكالة  ذكرت  ما  ح�صب  واجلاهزية، 
القوات والوحدات ال�صرطية من دولة الإمارات من خالل فرقها 
العمل  تطوير  اأج��ل  من  امل�صتمر  العمل  تعزيز  بهدف  املجهزة 
الأزم��ات  مع  التعامل  يف  الأمنية  العنا�صر  وق��درات  ال�صرطي 
واملنافع  اخل��ربات  وت��ب��ادل  ال��واح��د  الفريق  ب��روح  وال��ط��وارئ 

واأف�صل املمار�صات املطبقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

*بغداد
الأخرية  العنف  موجة  اأن  مراقبون  يرى 
ال��ت��ي ���ص��رب��ت ال��ع��راق، ت��ع��د م��وؤ���ص��را ل��ع��ودة 
يعرقل  قد  ال��ذي  الأم��ر  للبالد،  ال�صرابات 
انتخاب  بعد  ال�صيا�صية  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة 
احلكومة  ت�صكيل  اأمام  وعقبة  الربملان،  رئي�س 
�صرب  التي  املتعددة  الهجمات  ومثلت  املقبلة. 
امل��ا���ص��ي، حت��ول يف  مدنا ع��راق��ي��ة، الأ���ص��ب��وع 
امل�صهد حيث وجهت لأهداف مدنية، يف اأعقاب 
حكومة  ت�صكيل  على  ال�صدر،  مقتدى  اإ�صرار 
ح�صبما  لإيران،  املوالني  ت�صتبعد  قد  اأغلبية، 
جورنال"  ���ص��ري��ت  "وول  �صحيفة  ذك����رت 
الأم��ريك��ي��ة. وت��ق��ات��ل امل��ل��ي�����ص��ي��ات امل��وال��ي��ة 
ال�صربة  بعد  نفوذها  تاأكيد  اأجل  من  لإي��ران 
حيث  الربملانية،  النتخابات  يف  تلقتها  التي 
 17 على  بح�صولها  مدوية  خل�صارة  تعر�صت 
الأمريكية،  ال�صحيفة  وربطت  فقط.  مقعدا 
يف ت��ق��ري��ره��ا، ه��ذا ال��ع��ن��ف، ب��دخ��ول اإي���ران 
من  ح�صا�صة  مرحلة  اإىل  املتحدة  والوليات 

املفاو�صات حول التفاق النووي يف فيينا.
 9 ي��وم  ا�صتيقظوا  ق��د  العراقيون  وك��ان 
القيادي  اغتيال  فاجعة  على  اجل��اري،  يناير 
حيث  عيدان،  م�صلم  ال�صدري  التيار  يف  البارز 
نارية  طلقة   11 اآث��ار  وبها  جثته  على  ع��رث 
بي�صان  حمافظة  و�صط  ال�صي�صان  مبنطقة 

العراقية.

اأحزابا  منف�صلة  هجمات   4 وا�صتهدفت 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة م��ع��ار���ص��ة ل��ن��ف��وذ امل��ي��ل��ي�����ص��ي��ات، 
ال��ت��وايل،  على  املا�صيني  واجلمعة  اخلمي�س 
"تقدم"  حزب  مقر  ا�صتهدفا  هجومان  بينها 
حممد  الربملان  رئي�س  يتزعمه  ال��ذي  ال�صني 

احللبو�صي.
ال�صفارة  مبنى  ���ص��واري��خ،   3 �صربت  كما 
الأم��ريك��ي��ة ب��ب��غ��داد، اخل��م��ي�����س، ويف ال��ي��وم 
دراج��ات  يركبون  ك��ان��وا  رج��ال  األ��ق��ى  نف�صه 
الدميقراطي  احلزب  مكتب  على  قنابل  نارية 

الكرد�صتاين يف بغداد.
األقى م�صلحون قنابل  وبعد منت�صف الليل، 
بغداد،  �صمال  التقدم  كتلة  مكتب  على  يدوية 
ال��ك��رمي  ع��ب��د  ال��ربمل��اين  ت��ع��ر���س مكتب  ك��م��ا 
بقنبلة  تقدم" لهجوم  "حتالف  ع�صو  عبطان، 

يدوية.
وف���ج���ر ال�����ص��ب��ت، اأح��ب��ط��ت ال�����ص��ل��ط��ات 
ال��ع��راق��ي��ة، حم���اول���ة 3 ط���ائ���رات م�����ص��رية 
حمافظة  يف  اجل��وي��ة  بلد  ق��اع��دة  ا�صتهداف 

�صالح الدين التي ت�صم قوات اأمريكية.
املحلل  ق��ال  الهجمات،  ه��ذه  توقيت  وع��ن 
اإن  ال�����ص��م��ري،  اإح�����ص��ان  ال��ع��راق��ي  ال�صيا�صي 
طريق  عن  يتم  احلزبية  امل��ق��رات  ا�صتهداف 
ت�صكيل  من  ا�صتبعادها  مت  اأنه  يبدو  جماعات 
التفجريات  ت�صتخدم  باتت  ل��ذا  احل��ك��وم��ة، 
عمليات  ت�صاعد  على  يوؤ�صر  ما  �صغط  كاأوراق 

ال�صنية. الغتيال والتفجريات باملحافظات 
"التفكري  مركز  رئي�س  ال�صمري،  واأ�صاف 
خا�صة  ت�صريحات  يف  العراق  يف  ال�صيا�صي" 
اأم��ام  "نحن  عربية":  ن��ي��وز  "�صكاي  مل��وق��ع 
ف�صائل  تعهد  بعد  مفتوحة  �صيناريوهات 
موؤكدا  للعراقيني"،  �صعبة  ب��اأي��ام  �صيا�صية 
القوى  على  "ال�صغط  ال�����ص��رب��ات  ه��دف  اأن 
التيار  م��ع  حتالفها  ع��ن  ل��ل��ع��ودة  ال�صيا�صية 

ال�صدري".
ل�"كتائب حزب اهلل  امل�صوؤول الأمني  وكان 
العراقي" املوالية لإيران، اأبو علي الع�صكري، 
ب�"الأيام  اأ�صماه  املا�صي، مما  الثنني  قد حذر 
الع�صيبة التي �صتمر على العراق، حال خروج 

الت�صكيل احلكومي". ال�صيعية من  الف�صائل 
وح����ول م��ث��ل ه���ذه ال��ت��ه��دي��دات اأو���ص��ح 
"املواجهة امل�صلحة هي �صعار حلفاء  ال�صمري: 
ف�صال  نفوذهم،  تقوي�س  من  لتخوفهم  اإي��ران، 

اأمنيا". عن مالحقتهم 
اأممية  ب��اإدان��ات  الهجمات  ه��ذه  وقوبلت 
بالإرهاب  منفذيها  اتهمت  وا�صعة،  وحزبية 

والعمل ل�صالح اأجندات خارجية م�صبوهة.
ال�صتهداف  -عزم"،  "تقدم  حتالف  واأدان 
ال�صيا�صي لقياداته ومكاتبه، مطالبا مبالحقة 

للعدالة. الرهابيني وتقدميهم 
واأكد التحالف اأكد يف بيان يوم الأحد، اأن 
"هذه الأ�صاليب لن تثنينا عن بناء دولة ذات 

�صيادة بعيدا عن الأجندات امل�صبوهة وخالية 
من الإرهاب وال�صالح املنفلت".

املتحدة  الأمم  بعثة  دع��ت  جانبها  م��ن 
ال�صلطات  الأحد،  بيان  يف  "يونامي"،  بالعراق 
امل��ح��اولت  ت��ل��ك  "مواجهة  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة 
وتكثيف  ال���ص��ت��ق��رار  ل��زع��زع��ة  ال�����ص��اف��رة 
�صالح،  برهم  العراقي  الرئي�س  اأما  احلوار". 
فعّلق باأنها "اأعمال اإرهابية اإجرامية ُمدانة".

"توير":  على  تدوينة  يف  �صالح  وكتب 
ي�صتهدف  ُمريب  توقيت  يف  تاأتي  "التفجريات 
ال�����ص��ل��م الأه���ل���ي وال���ص��ت��ح��ق��اق ال��د���ص��ت��وري 
للعراقيني  حامية  ُمقتدرة  حكومة  بت�صكيل 
�صننجح  امل�صتقل،  الوطني  للقرار  و�صامنة 
واجتثاث  الإرهاب  مواجهة  يف  اخلريين  بتاأزر 
عبارته  كرر  بدوره  ال�صدر  مقتدى  جذوره". 
ول  �صرقية  "ل  باأنها:  احلكومة  ت�صكيل  عن 
م�صددا  وطنية"،  اأغلبية  حكومة  غربية.. 
ن�صمح  ول��ن  اأغلبية  حلكومة  "ما�صون  على 

بتهديد �صركائنا اأو ال�صلم الأهلي".
ب�"الأيام  ال��ع��راق��ي  اهلل  ح���زب  ت��ه��دي��د 
اأط����راف  ت��ق��دمي  م���ع  ت���زام���ن  الع�صيبة"، 
ي�صمى  ما  حتت  املن�صوية  امل�صلحة  بالف�صائل 
بعدم  ق�صائية  دع��وى  التن�صيقي"  ب�"الإطار 
العراقي،  الربملان  جل�صة  خمرجات  د�صتورية 
حيث  له،  رئي�صا  احللبو�صي،  حممد  وانتخاب 
ح���ددت امل��ح��ك��م��ة الحت���ادي���ة ال��ع��ل��ي��ا، ي��وم 

الأربعاء املقبل للنظر يف الدعوى.
وح����ول اأه������داف ه���ذا ال��ت�����ص��ع��ي��د، ق��ال 
ال�صاحب،  علي  ال��ع��راق��ي،  ال�صيا�صي  املحلل 
اإن  عربية"  نيوز  "�صكاي  ملوقع  ت�صريحات  يف 
الإرب��اك  من  حالة  يعي�س  ال�صيا�صي  "امل�صهد 
التي  ال�صيا�صية  الكتل  بني  التقاطعات  جراء 
مبطالبها  وتتم�صك  احل���وار  للغة  ت�صغي  ل 

الفئوية".
ال�صيا�صية  القوى  "لالأ�صف  قائال:  وتابع 
بعيدة عن روح الدميقراطية وهو ما قد يكون 
وال�صفارة  الأح���زاب  م��ق��رات  مهاجمة  وراء 

الأمريكية يف بغداد".
بخلط  ت�صببت  "التعار�صات  واأردف: 
ال��الدول��ة،  اإىل  ال��دول��ة  من  وتذهب  الأوراق 
وخارجيا  داخليا  مدفوعة  جهات  هناك  لأن 
حتاول اللعب على وتر الطائفية املقيتة التي 

العراقيني". نبذها 
العراق  يف  ال�صائد  بالعرف  يتعلق  وفيما 
العراق  رئي�س  من�صب  اأن  على   2003 عام  بعد 
اإىل  ال���وزراء  ورئا�صة  الأك����راد،  اإىل  يذهب 
اأو�صح  ال�صنة،  اإىل  الربملان  ورئا�صة  ال�صيعة، 
ع�صام  ال��ع��راق��ي  ال�صيا�صية  ال��ع��ل��وم  اأ���ص��ت��اذ 
داخل  م�صروطة  حتركات  "هناك  اأنه  الفيلي 
وحتالف  ال�صدري  )التيار  ال�صيا�صية  القوى 
يف  الأط���راف  باقي  لإ���ص��راك  وال��ع��زم(  تقدم 
امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة، ل��ك��ن م���ازال ه��ن��اك رف�س 

الأغلبية". حلكومة 
نيوز  "�صكاي  ملوقع  ت�صريحات  يف  وب��نّي 
�صمن  فئات  وكاأن  اأ�صبح  "املو�صوع  اأن  عربية، 
ال�صيا�صي،  احلراك  تقود  ال�صيا�صية  الأحزاب 
ورمبا يكون هذا املتغري الأن�صب خالل املرحلة 

لبناء دولة حقيقية".
لإي��ران  امل��وال��ي��ة  امللي�صيات  ت��ورط  وع��ن 
الف�صائل  "تلك  اأن  اأو�صح  الهجمات،  تلك  يف 
الهجمات،  وق��وع  ف��ور  لكن  تهديدات  وجهت 
اإيران  تعر�س  املالحقات.  من  خوفا  ذلك  نفت 
يدفعها  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  دول��ي��ة  ل�صغوط 
الأح���زاب  م��ع  ال��ت��ف��اه��م  م��ن  م�صاحة  ل��رك 

احلاكمة للعراق خالل امل�صتقبل".
حكومة  لت�صكيل  ال�صدر  مقتدى  وي�صعى 
الكتل  مع  التحالف  خالل  من  وطنية  اأغلبية 
قوى  ترف�صه  م��ا  وه��و  وال��ك��ردي��ة،  ال�صنية 

ال�صيعي". التن�صيقي  "الإطار 
اأوراق  ر�صميا  ال��ع��راق��ي  الرئي�س  وق���دم 
تقدمي  عقب  ثانية،  رئا�صية  لولية  تر�صحه 
ال��ك��رد���ص��ت��اين،  ال��دمي��ق��راط��ي  احل���زب  ع�صو 
للمن�صب  تر�صحه  اأوراق  زي��ب��اري،  هو�صيار 
ذات����ه. وي��ن��ذر ه���ذا اخل����الف ب��ني احل��زب��ني 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ني، و���ص��راع��ه��م��ا على  ال��ك��ردي��ني 
حني   ،2018 �صيناريو  بعودة  العراق،  رئا�صة 
املعركة  اث��ن��ني  مبر�صحني  ال��ط��رف��ان  دخ���ل 

النتخابية.

سيناريو »الالدولة«.. مخطط الميليشيات الموالية إليران بالعراق
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*وكاالت
�صبب  �صحفي،  تقرير  ك�صف 
ع��ن��اد م�����ص��ئ��ويل ي��وف��ن��ت��و���س مع 
املهاجم الأرجنتيني باولو ديبال، 

يف مفاو�صات التجديد.
اليويف  وينتهي عقد ديبال مع 
يف ال�صيف املقبل، و�صحب م�صئولو 
التجديد  عر�س  العجوز،  ال�صيدة 
وقدموا  الالعب،  مع  عليه  املتفق 

ا جديًدا باأموال اأقل. له عر�صً
"�صكاي  ���ص��ب��ك��ة  وح�������ص���ب 
يوفنتو�س  فاإن  اإيطاليا"،  �صبورت 
ديبال  جت��دي��د  مفاو�صات  اأج���ل 
مار�س/ اأو  فرباير/�صباط  اإىل 
بني  املحادثات  تدهور  بعد  اآذار، 

الطرفني يف الأ�صابيع الأخرية.
وه��ذا الأم���ر اأك���ده دي��ب��ال يف 
عقب  الإعالم  لو�صائل  ت�صريحات 
اأودينيزي  �صد  يوفنتو�س  مباراة 

يف الدوري الإيطايل.
اأن  اإىل  ال�����ص��ب��ك��ة  واأ�����ص����ارت 
عن  ت��خ��ل��وا  يوفنتو�س  م�صئويل 
و�صحبوا  دي���ب���ال،  م��ع  ات��ف��اق��ه��م 
عر�صهم الر�صمي وا�صتبدلوه باآخر 
باأن الالعب مل  اأقل، بعد تاأكدهم 
يح�صل على عرو�س اأخرى بقيمة 

اأكرب.
ينوي  يوفنتو�س  اأن  واأو�صحت 
ال��ت��م�����ص��ك مب��وق��ف��ه م���ع دي��ب��ال، 
مرة  ال�صابق  العر�س  مينحه  ولن 
اأخرى، حتى اإذا ا�صطر اإىل خ�صارة 

الالعب الأرجنتيني جماًنا.
الإيطالية  ال�صبكة  وق��ال��ت 
باهتمام  حالًيا  يتمتع  ديبال  اإن 
وبر�صلونة  هوت�صبري  ت��وت��ن��ه��ام 

واأتلتيكو مدريد واإنر ميالن.

*وكاالت
ك�صف فلورنتينو برييز، رئي�س ريال مدريد، موقفه عندما 
مبابي،  كيليان  الفرن�صي  مع  بالتعاقد  امللكي  جماهري  تطالبه 

جنم باري�س �صان جريمان.
املقبل،  ال�صيف  يف  جريمان  �صان  مع  مبابي  عقد  وينتهي 
وتزعم العديد من التقارير اأن الالعب يف طريقه للتوقيع مع 

املريجني عرب �صفقة جمانية.
وقال برييز، يف لقاء اأجراه مع برنامج "ال�صريجنيتو" عقب 
جمهور  طالبك  هل  �صوؤال  على  رًدا  الإ�صباين،  ال�صوبر  نهائي 
"لقد طالبني  ريال مدريد يف ال�صعودية بالتعاقد مع مبابي؟: 

اجلمهور ب�صم مبابي يف كل مكان".
ل  ���ص��يء...  ل  عليهم؟  اإجابتك  تكون  "وماذا  واأ���ص��اف: 

اأخربهم دائًما باأي �صيء".
اأجريناها  التي  القليلة  بالتغيريات  �صعداء  "نحن  وتابع: 

على الفريق، كما اأنني اأرى اأن لوكا مودريت�س يعد الأف�صل".
فور  مودريت�س  اإىل  ذهب  برييز  اأن  "ال�صريجنيتو"  ور�صد 
جميع  يف  يحبونك  "اإنهم  له:  وقال  النهائية،  املباراة  انتهاء 

اأنحاء العامل، لأنك ل تزال الأف�صل".
وجاء ذلك عقب فور ريال مدريد على اأتلتيك بلباو )0-2(، 
اأم�س الأحد، يف نهائي ال�صوبر الإ�صباين، على ملعب امللك فهد 

بالعا�صمة ال�صعودية الريا�س.

أندية المحترفين تتجه للمدرب المحلي 
استعدادا لمنافسات الموسم الكروي 2022

حصيلة عربية متباينة في الجولة 
الثانية لكأس أمم إفريقيا

*وكاالت
اأ�صفرت قرعة دوري اأبطال اآ�صيا 2022، التي اأجريت الإثنني، يف 

كوالملبور، عن جمموعات متوازنة يف غرب و�صرق القارة.
رفقة  الأوىل،  املجموعة  يف  اللقب،  حامل  ال�صعودي  الهالل  وجاء 
الريان القطري، وال�صتقالل الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي 3.

وال�صباب  الإماراتي  اجلزيرة  اأندية  الثانية،  املجموعة  و�صمت 
ال�صعودي ومومباي الهندي والقوة اجلوية العراقي.

و�صباب  الإي��راين  خوز�صتان  فولد  �صمت  الثالثة،  املجموعة  اأما 
الأهلي الإماراتي واآهال الركماين والغرافة القطري.

�صيباهان  بجانب  الرابعة،  املجموعة  يف  القطري  الدحيل  وجاء 
الإيراين وباختاكور الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي 1.

الفي�صلي  رفقة  اخلام�صة،  املجموعة  يف  حل  القطري  ال�صد  اأم��ا 
ال�صعودي والوحدات الأردين والفائز من الدور التمهيدي 2.

ويف منطقة ال�صرق، يربز اأوراوا ريد دياموندز الياباين، الذي يلعب 
يف املجموعة ال�صاد�صة، بجانب �صاندوجن تاي�صان ال�صيني، وليون �صيتي 

ال�صنغافوري، والفائز من الدور التمهيدي 4.
ويلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري اجلنوبي، يف املجموعة 
لي  جيا  ان��ه  وه��واجن  الياباين،  مارينو�س  يوكوهاما  رفقة  الثامنة 

الفيتنامي، والفائز من الدور التمهيدي 1. 

الغرب 
)قطر(،  ال��ري��ان  )ال�����ص��ع��ودي��ة(،  ال��ه��الل  الأوىل:  املجموعة   -

ال�صتقالل )طاجيك�صتان(، الفائز من الدور التمهيدي 3
- املجموعة الثانية: اجلزيرة )الإمارات(، ال�صباب )ال�صعودية(، 

مومباي )الهند(، القوة اجلوية )العراق(
- املجموعة الثالثة: فولد خوز�صتان )اإيران(، �صباب الأهلي دبي 

)الإمارات(، اآهال )تركمان�صتان(، الغرافة )قطر(
)اإي���ران(،  �صيباهان  )ق��ط��ر(،  الدحيل  ال��راب��ع��ة:  املجموعة   -

باختاكور )اأوزبك�صتان(، الفائز من الدور التمهيدي 1
)ال�صعودية(،  الفي�صلي  )قطر(،  ال�صد  اخلام�صة:  املجموعة   -

الوحدات )الأردن(، الفائز من الدور التمهيدي 2

الشرق
ريد  اأوراوا  )ال�صني(،  تاي�صان  �صاندوجن  ال�صاد�صة:  املجموعة   -
ال��دور  من  الفائز  )�صنغافورة(،  �صيتي  ليون  )ال��ي��اب��ان(،  دياموندز 
التمهيدي 4 - املجموعة ال�صابعة: باثوم يونايتد )تايالند(، جيونام 
دراجونز )كوريا اجلنوبية(، يونايتد �صيتي )الفلبني(، ملبورن �صيتي 
)اأ�صراليا( - املجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز )كوريا 
لي  جيا  ان��ه  ه��واجن  )ال��ي��اب��ان(،  مارينو�س  يوكوهاما  اجلنوبية(، 

)فيتنام(، الفائز من الدور التمهيدي 1
جواجنزهو  )اليابان(،  فرونتال  كاوازاكي  التا�صعة:  املجموعة   -
)ال�صني(، جوهور دار التعظيم )ماليزيا(، الفائز من الدور التمهيدي 3

ت�صياجنراي  )ال�صني(،  ب��ورت  �صنغهاي  العا�صرة:  املجموعة   -
يونايتد )تايالند(، كيت�صي )هوجن كوجن(، الفائز من الدور التمهيدي 2

*وكاالت
لكرة  الأردين  الحت��اد  برئا�صة  املن�صي  تي�صري  الدكتور  احتفظ 
اليد، بعد اأن حظي بثقة جمل�س اإدارة الحتاد يف جل�صته الأوىل التي 

عقدها الأحد، يف مقر الحتاد.
يف  الحت��اد،  لرئي�س  نائبا  ال�صريف  معني  الدكتور  املجل�س  و�صمى 
اأمينا  �صنيور  وحممد  لل�صر،  اأمينا  اجل��زازي  �صليم  الدكتور  �صمي  حني 
فريحات  وعماد  قردن  واأحمد  ع�صيبات  نعمان  والدكتور  لل�صندوق، 
ال�صعايدة،  وولء  عبيدات  ور�صا  ياغي  وحممود  العيا�صرة  و�صليم 
اأع�صاء يف املجل�س. وكانت الهيئة العامة لالحتاد قد عقدت اجتماعها 

النتخابي يف قاعة الراحل عبداهلل اأبو نوار، بح�صور 29 ع�صوا.

*وكاالت
من  ان�صحابها  الإث��ن��ني،  جابر،  اأن�س  التون�صية  النجمة  اأعلنت 
بطولة اأ�صراليا املفتوحة للتن�س، قبل مواجهتها يف الدور الأول اأمام 

الإ�صبانية نوريا باريزا�س دياز امل�صنفة 68 عامليا.
لها  تعر�صت  الظهر،  م�صتوى  على  اإ�صابة  ب�صبب  الن�صحاب  وجاء 
اأن�س جابر يف ربع نهائي بطولة �صيدين اخلمي�س املا�صي، ومل تتخل�س 
من اآثارها حتى الآن. ون�صرت اأن�س جابر تغريدة على ح�صابها اخلا�س 
عرب اإن�صتجرام جاء فيها: "لالأ�صف كان علي الن�صحاب من الدور الأول 
لبطولة اأ�صراليا املفتوحة اليوم، لقد اأ�صبت يف ظهري الأ�صبوع املا�صي 
يف �صيدين، حاولت وقمت بكل �صيء لأكون جاهزة واعتقدت اأنه كان 

باإمكاين التعايف يف الوقت املنا�صب للعب هنا".
منه  اأتخل�س  الأمل موجوًدا ومل  يزال  لالأ�صف، ل  "لكن  واأ�صافت: 
واللعب يف مثل هذه الظروف ميكن اأن يعر�س مو�صمي للخطر.. �صاأرتاح 

الآن واأعالج نف�صي لأعود يف اأقرب وقت ممكن". 
الت�صجيعات  كل  على  بي  املعجبني  جلميع  جزياًل  "�صكًرا  وتابعت: 

والدعم واآمل اأن اأكون  جاهزة بن�صبة 100% يف املرحلة املقبلة".
يذكر اأن الرومانية اإيرينا ماريا بارا هي من دخلت مكان اأن�س جابر 

يف اجلدول الرئي�صي لبطولة اأ�صراليا املفتوحة

*وكاالت
وافقت اإدارة نادي الوحدات على تو�صية اللجنة الفنية بتجديد 
اجتماع  خالل  ذلك  جاء  �صمري.  اأحمد  ال��دويل  الالعب  مع  التعاقد 
جمل�س الإدارة الذي عقد برئا�صة نائب الرئي�س غ�صاب خليل وح�صور 
"كووورة" انفرد قبل ثالثة اأيام  اأع�صاء جمل�س الدارة. وكان موقع 

بخرب مفاده اأن �صمري يقرب من جتديد عقده مع الوحدات.
وداع  ر�صالة  في�صبوك،  على  ح�صابه  عرب  ن�صر  قد  �صمري  وك��ان 
جلماهري الوحدات قبل نحو 10 اأيام، قبل اأن يدخل النادي بعدها يف 

مفاو�صات معه من اأجل التجديد.
ويعترب �صمري من لعبي خط الو�صط املميزين يف الأردن حيث بداأ 
م�صريته مع فريق اجلزيرة وخا�س اأكرث من جتربة احرافية ولعب 

ل�صنوات طويلة ب�صفوف منتخب الن�صامى.
األقاب  ثالثة  معه  وحقق  مو�صمني  قبل  للوحدات  �صمري  وان�صم 

حملية، كما مّثل النادي يف امل�صاركة التاريخية بدوري اأبطال اآ�صيا.

الوحدات يوافق 
على تجديد عقد سمير

*عمان 
لكرة  البحريني  الأهلي  فريق  �صفوف  يف  الأردين  املحرف  طلب 
فر�صة  عن  للبحث  واملغادرة  النادي  مع  عقده  ف�صخ  جابر،  زيد  القدم 
لعب اأخرى. وقال جابر اإنه قدم طلبا للنادي البحريني بف�صخ عقده، 
من خالل حماميه الذي وجه انذارا للنادي ب�صرورة �صرف م�صتحقات 
اأن  اىل  )ب��را(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  واأ�صار  عقده.  وف�صخ  اللعب 
طلبه بالرحيل عن النادي الأهلي البحريني جاء لعدة ا�صباب، مبينا 
انه احرف يف فريق الهلي البحريني بداية املو�صم الكروي احلايل، 
دفعته  التي  التطورات  بع�س  حتدث  اأن  قبل  جيدة  م�صتويات  وق��دم 

لطلب ف�صخ العقد ب�صكل قانوين.

*وكاالت
اأعلن نادي �صحاب الأردين، الأحد، تعاقده مع 11 لعبا، ا�صتعدادا 

للم�صاركة يف م�صابقات الأندية املحرفة لكرة القدم.
 وجاء الإعالن عن تعاقدات �صحاب، خالل موؤمتر �صحفي حتدث 
فيه مدرب الفريق، جمال حممود، عن تطلعاته للمو�صم املقبل، الذي 

�صينطلق يف فرباير �صباط ببطولة درع الحتاد.
الالعبني،  من  باملزيد  تدعيمه  �صيتم  الفريق  اأن  حممود  واأك��د 
خالل الأيام املقبلة.  وجاءت ال�صفقات ال�11 كالتايل: حار�س املرمى 
ر�صيد رفيد، وجرب خطاب، وفادي الناطور، وع�صام ال�صمريي، وجعفر 
ولوؤي  العي�صاوي،  واأحمد  جعارة،  و�صند  ال��رازم،  وحممد  املح�صريي، 

عمران، واأحمد يا�صر، واأحمد طنو�س.

المحترف األردني في األهلي 
البحريني يطلب فسخ عقده

سحاب ينجز 11 صفقة

بيريز: هذه إجابتي
 دائًما بشأن مبابي

عناد يوفنتوس يمهد 
لخسارة ديباال مجاًنا

*وكاالت
اأندية  من  العظمى  الغالبية  اجتهت 
املدرب  مع  للتعاقد  القدم،  لكرة  املحرفني 
الكروي  املو�صم  ملناف�صات  ا�صتعدادا  املحلي، 

2022 الذي ينطلق ال�صهر املقبل.
املحلي،  امل����درب  م��ع  ال��ت��ع��اق��د  وج���اء 
الطلبات  مالءمة  ابرزها  عديدة،  لأ�صباب 
املالية للمدرب املحلي، مع امكانات الأندية 
امتالك  ج��ان��ب  اإىل  املتوا�صعة،  امل��ال��ي��ة 
واعلى  طويلة  خ���ربات  الأردين  امل���درب 

�صهادات التدريب.
ناديا من ا�صل 12 يف دوري  واجته 11 
ما  حمليني،  مدربني  مع  للتعاقد  املحرفني 
الذي  املحلي  باملدرب  الثقة  جتديد  يوؤكد 

ميلك اعلى ال�صهادات التدريبية.
الثقة  لتجديد  الفي�صلي  نادي  واجته 
وتعاقد  احلديد،  حممود  املحلي  باملدرب 
اربد  واحل�صني  احل��وراين،  مراد  مع  الرمثا 
املدرب  مع  و�صحاب  طعيمة  ابو  اأجم��د  مع 
و�صيم  مع  الأردن  و�صباب  حممود  جمال 

ال�صرحان مع خالد الدبوبي  البزور ومغري 
واجل��زي��رة  عبابنة  حممد  م��ع  وال�صريح 
رائ��د  م��ع  العقبة  و�صباب  عقل  عامر  م��ع 
عثمان  مع  للتعاقد  ال�صلط  ويتجه  الداود، 

احل�صنات، ومعان يفاو�س ديان �صالح.
وخ����رج ف��ري��ق ال���وح���دات ع���ن خط 
اعلن  حيث  حملي،  م��درب  مع  املفاو�صات 
عربي،  اأو  اأجنبي  مدرب  با�صتقدام  رغبته 
اجلديد  امل���درب  ه��وي��ة  حت��دي��د  بانتظار 
دوري  يف  م�صاركة  تنتظره  ال��ذي  للفريق 

ابطال اآ�صيا.
وق����ال رئ��ي�����س ن����ادي ال�����ص��ري��ح عمر 
الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�صريح  يف  العجلوين 
ال��ن��ادي  جت��دي��د  اإن  )ب����را(  الردن���ي���ة 
عبابنة،  حممد  املحلي  ب��امل��درب  الثقة 
خربة  م��ن  امل���درب  ه��ذا  ميتلكه  مل��ا  ي��اأت��ي 
يف  دوره  عن  ف�صال  جيدة،  فنية  وامكانات 
الدرجة  دوري  من  لل�صعود  الفريق  قيادة 
اأن  معتربا  املحرفني،  دوري  اإىل  الأوىل 
النادي  لأو�صاع  تفهما  اأكرث  املحلي  املدرب 

املالية، وبالتايل عدم مبالغته يف الطلبات 
املالية.

�صباب  ن���ادي  رئي�س  اأك���د  جانبه،  م��ن 
ف�صل  ال��ن��ادي  اأن  دروي�����س  رج��ب  العقبة 
جتديد الثقة باملدرب املحلي رائد الداود، 
جانب  اإىل  طويلة،  خ��ربة  م��ن  ميتلكه  مل��ا 
العقبة  �صباب  بفريق  اجل��ي��دة  معرفته 
موا�صم  لعدة  تدريبه  على  ا�صرف  اأن  بعد 

�صابقة.
ا�صرف  ال��ذي  �صالح  دي��ان  امل���درب  اأم��ا 
معان  فريق  تدريب  على  املا�صي  املو�صم  يف 
اأكد  خالل مناف�صات دوري املحرفني، فقد 
ملوا�صلة  الفريق  اإدارة  قبل  من  مفاحتته 
العمل مديرا فنيا لفريق الكرة، لفتا اإىل 

توجهه لقبول العر�س.
ح�صورا  اثبت  املحلي  امل��درب  وا�صاف: 
جيدا، وهو ميلك املوؤهالت الفنية املتميزة، 
للتعاقد  تتجه  املحرفني  اأندية  جعل  ما 
الندية  لأو���ص��اع  تفهمه  عن  ف�صال  معه، 

املالية ال�صعبة.

*وكاالت
من  الثانية  اجلولة  الأح��د  ُاختتمت 
الأمم  كاأ�س  ببطولة  املجموعات،  مرحلة 
حاليا  املقامة  ال��ق��دم،  لكرة  الإفريقية 
بالكامريون، والتي كانت حا�صمة لعدد من 

منتخبات امل�صابقة.
ل��الأدوار  تاأهلها  منتخبات   3 و�صمنت 
الإق�صائية، بينما ودع منتخبان املناف�صات 
ر�صميا يف هذه اجلولة، التي �صهدت ظهورا 
ال�صبعة  العربية  للمنتخبات  متباينا 

امل�صاركة يف البطولة.
مقاعد  اأول  امل��غ��رب  ح��ج��ز  وب��ي��ن��م��ا 
املنتخبات العربية، يف دور ال�16 للبطولة، 
للم�صابقة  املودعني  اأول  موريتانيا  كانت 
املقبل  للدور  �صعد  كما  العرب.  ممثلي  من 

خالل  ونيجرييا،  الكامريون  منتخبا  اأي�صا 
منتخب  خ��رج  ح��ني  يف  الثانية،  اجل��ول��ة 
من  التخل�س  يف  ليف�صل  مبكرا،  زميبابوي 
م�صاركته  خالل  املجموعات،  مرحلة  لعنة 
جزر  منتخب  اأم��ا  امل�صابقة.  يف  اخلام�صة 
يف  الأوىل  للمرة  ي�صارك  ال���ذي  القمر، 
بال  الرتيب  تذيله  فرغم  اإفريقيا،  اأمم 
لكنه  جولتني،  اأول  يف  بخ�صارته  نقاط، 
التواجد  عرب  التاأهل،  يف  حظوظا  ميتلك 
يف  تغلبه  ح��ال  يف  ث��وال��ث،  اأف�����ص��ل  �صمن 

الغاين،  املنتخب  على  الأخ���رية  اجل��ول��ة 
�صاحب املركز الثالث بنقطة واحدة. ويف 
م�صر،  منتخب  ا�صتعاد  الرابعة،  املجموعة 
�صاحب الرقم القيا�صي يف عدد مرات الفوز 
بعد  اتزانه  األقاب،   7 بر�صيد  بالبطولة 
حيث   ،1/0 نيجرييا  اأمام  اخل�صارة  �صدمة 
تغلب بنف�س النتيجة على غينيا بي�صاو، يف 

اجلولة الثانية.
منتخب  عجز  املجموعة،  نف�س  ويف 
للمباراة  ال��ف��وز،  حتقيق  ع��ن  ال�����ص��ودان 
اأمام  التوايل، بخ�صارته 3/1  الثانية على 

نيجرييا باجلولة املنق�صية.
بني  ال��ن��ي��ل  وادي  دي��رب��ي  و���ص��ي��ك��ون 
الأخ���رية،  اجل��ول��ة  يف  وال�����ص��ودان،  م�صر 
املجموعة  ويف  املنتخبني.  مل�صتقبل  حا�صما 
اخلام�صة، تلقى املنتخب اجلزائري )حامل 
اللقب( �صدمة قا�صية، باخل�صارة املفاجئة 
ال�صتوائية.  غينيا  منتخب  اأم���ام   1/0
اجلولة  هذه  حملت  متاما،  النقي�س  وعلى 
ا�صتعاد  حيث  التون�صي،  للمنتخب  ال�صعادة 
على   0/4 الكبري  بفوزه  جديد،  من  هيبته 

نظريه املوريتاين، اأم�س الأحد.

مجموعات متوازنة للعرب 
في دوري أبطال آسيا

المنسي رئيسًا 
لالتحاد األردني لكرة اليد

أنس جابر تعلن انسحابها
 من أستراليا المفتوحة



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

اقتصاد  الثالثاء )18( كانون الثاني 2022
العدد )2149( 6

*عمان 
فتحت  التي  للعدادات  الكلي  العدد  بلغ 
اللكروين  املوقع  على  للت�صجيل  ح�صابا 
اخل���ا����س ب���ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ال��ت��ع��رف��ة 
حتى  املنزيل  للقطاع  املدعومة  الكهربائية 
جمموع  من  عدادا   366577 الثنني  �صباح 
207ر379ر1   املوقع وبلغ عددهم  زاروا  من 

ا�صخا�س.
اأعلنت عنها هيئة تنظيم   ووفق بيانات 
قطاع الطاقة واملعادن اليوم �صكل الأردنيون 

وت���وزع���وا)  م��ن��ه��م  ب��امل��ئ��ة  61ر98  ن�صبة 
امل�صتفيدون من املكرمة امللكية 34ر14 باملئة 
الوطنية  املعونة  �صندوق  من  امل�صتفيدون   ،
غري  من  املتزوجات  الردن��ي��ات  باملئة  3ر2 
عدد  بلغ  فيما  ب��امل��ئ��ة(  37ر1  الأردن���ي���ني 
يف  املقيمني  غزة  قطاع  اأبناء  من  امل�صجلني 
الأردن 31ر1 باملئة يف حني بلغ عدد حملة 
07ر0  املوؤقتة  الأردن��ي��ة  ال�صفر  ج���وازات 

باملئة.
املخ�ص�س  الل��ك��روين  امل��وق��ع  وتلقى   

ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن ال��ت��ع��رف��ة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
مالحظة   763 امل��ن��زيل  للقطاع  املدعومة 
بع�صها  مع  التعامل  مت  و�صكوى  وا�صتف�صار 
باقي  مع  التعامل  ا�صتكمال  عملية  وجتري 

ال�صكاوى.
الوطني  الت�����ص��ال  مركز  تعامل  كما    
مركز  تعامل  فيما  مالحظة،   )11053( مع 
قطاع  تنظيم  هيئة  يف  والطوارئ  املراقبة 
ال��ط��اق��ة وامل���ع���ادن ام�����س الح���د م��ع 100 

ا�صتف�صار ومالحظة.

الطاقة والمعادن: عدد الحسابات المسجلة لالستفادة 
من التعرفة الكهربائية المدعومة 366577 

7ر2 مليار دوالر عائدات الدخل 
السياحي للمملكة خالل عام 2021

*عمان 
كانون  �صهر  خالل  ال�صياحي  الدخل  من  اململكة  عائدات  ارتفعت 
ذات  م�صتواه خالل  مليون دولر عن  الأول من عام 2021 بنحو 221 
ذلك  جاء  وقد  دول،  مليون   292 اإىل  لي�صل  املا�صي  العام  من  ال�صهر 
األف   190 يقارب  مبا  ال�صهر  ذات  خالل  ال�صياح  اعداد  ارتفاع  نتيجة 

�صائح و�صوًل اإىل 249 األف �صائح.
وبح�صب بيانات البنك املركزي الأردين فقد ارتفع الدخل ال�صياحي 
مع  مقارنة  دولر  مليار  ليبلغ7ر2  باملئة   90 بن�صبة   2021 عام  خالل 
اأعداد  ارتفاع  نتيجة   2020 عام  خالل  باملئة  7ر75  ن�صبته  انخفا�س 

ال�صياح خالل عام 2021 و�صوًل اإىل 358ر2 مليون �صائح.
و�صّكل الدخل ال�صياحي من الأردنيني غري املقيمني ما ن�صبته 7ر41 
العربية  الدول  من  الدخل  تاله  ال�صياحي،  الدخل  اإجمايل  من  باملئة 
جمل�س  دول  من  ال�صياح  ثم  باملئة،   28 بن�صبة  اخلليج(  دول  )ع��دا 
ال�صياحي  الداخل  �صكل  حني  يف  باملئة،   15 بن�صبة  اخلليجي  التعاون 
ال�صياحي من  من الدول الأوروبية ما ن�صبته 7ر6 باملئة، يليه الدخل 
الدخل  اإجمايل  من  باملئة  8ر2  بن�صبة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

ال�صياحي.

مطالبة بتخفيض ضريبة المبيعات 
على االقمشة المستوردة

  
*عمان 

ب�صرورة  والأقم�صة  والأح��ذي��ة  الألب�صة  جت��ار  نقابة  طالبت 
تخفي�س �صريبة املبيعات على عموم اأقم�صة املالب�س امل�صتوردة لل�صوق 
�صناعه  قطاع  مبا�صر  ب�صكل  وتخدم  اإنتاج  مدخالت  كونها  املحلية 

الألب�صة الأردين الواعد.
ودعت النقابة يف بيان الثنني، اىل تخفي�س �صريبة املبيعات على 
الأقم�صة من 16 اىل 4 باملئة، مبينة ان جزءا من جتار الأقم�صة باتوا 

يف و�صع �صعب جلهة القدرة على املناف�صة.
وا�صافت ان قطاع الأقم�صة الذي ي�صم 560 حمال للبيع باجلملة 
وم�صاغل �صغرية ومتو�صطة وم�صتوردين رئي�صيني، يعترب من القطاعات 
املهمة التي ترفد ال�صناعة املحلية باحتياجاتها من مدخالت الإنتاج، 

وتوفر اآلف فر�س العمل.
اأن م�صتوردات اململكة من الأقم�صة بلغت خالل العام  وا�صارت اىل 
منها  مليون دينار  يقارب 11  ما  مليون دينار، مت حت�صيل  املا�صي 102 

ك�صريبة مبيعات.

الطاقة :ارتفاع أسعار 
المشتقات النفطية عالميا

 
*عمان 

ارتفعت اأ�صعار امل�صتقات النفطية عامليًا يف الأ�صبوع الثاين من �صهر 
ال�صبوع  يف  اأ�صعارها  معدلت  مع  مقارنة  احلايل  ثاين  كانون  �صهر  من 

الول وفقا لبيانات اأعلنتها وزارة الطاقة والرثوة املعدنية الثنني.
وبح�صب البيانات �صجل البنزين اأوكتان 90 �صعرا بلغ 798.7 دولر  
للطن مقارنة مع معدل �صعره يف ال�صبوع الول والذي بلغ 776.8 دولر  
وبن�صبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما �صجل �صعر البنزين اأوكتان 95 �صعرًا 
الول  ال�صبوع  يف  امل�صجل  دولر   798.1 مقابل  للطن  دولر   818 بلغ 

وبن�صبة ارتفاع بلغت %2.5. 
دولر   725.5 اىل  للطن  دولر   692.6 من  الديزل  �صعر  وارتفع 
وبن�صبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع �صعر الكاز من 720.3دولر  للطن 
زيت  �صعر  ارتفع  كما   ،%6.8 بلغت  ارتفاع  وبن�صبة  دولر   769.6 اىل 
الوقود من 438.5 دولر للطن اىل 456.1 دولر للطن وبن�صبة ارتفاع 

بلغت %4.
ثاين  كانون  �صهر  يف  امل�صال  البرويل  الغاز  �صعر  انخف�س  باملقابل 
اول  كانون  �صهر  يف  امل�صجل  �صعره  مع  مقارنة  للطن  دولر   717.5 اإىل 

املا�صي والذي بلغ 761.3 دولر وبن�صبة انخفا�س بلغت %5.7 .
و�صجل �صعر خام برنت يف الأ�صبوع الثاين من ال�صهر احلايل �صعرًا 
بلغ 85.3 دولر للربميل مقابل 81.2 دولر امل�صجل يف ال�صبوع الول.

*عمان 
ارتفع اإجمايل م�صاحة الأبنية املرخ�صة يف اململكة خالل الأ�صهر 
ال� 11 من العام املا�صي 2021، بن�صبة 8ر56 باملئة، لتبلغ نحو 817ر7 
مليون مر مربع، مقارنة مع الفرة املناظرة من العام 2020 والبالغة 

986ر4 مليون مر مربع.
واأ�صارت دائرة الإح�صاءات العامة يف تقريرها الأحد، اإىل ارتفاع 
اإجمايل عدد رخ�س الأبنية ال�صادرة يف اململكة بن�صبة 6ر45 باملئة، 
لتبلغ 24284 رخ�صة لالأ�صهر ال�11 من العام 2021، مقارنة مع 67716 
رخ�صة خالل نف�س الفرة من العام 2020. وارتفعت م�صاحة الأبنية 
بن�صبة   ،2021 العام  من  ال�11  لالأ�صهر  ال�صكنية  لالأغرا�س  املرخ�صة 
لتبلغ 849 ر6 مليون مر مربع، مقارنة مع نحو 327ر4  باملئة،  3ر58 
ارتفعت  كما   .2020 العام  من  الفرة  نف�س  خالل  مربع  مر  مليون 
م�صاحة الأبنية املرخ�صة لالأغرا�س غري ال�صكنية خالل نف�س الفرة 
من العام 2021، بن�صبة 9ر46 باملئة، لتبلغ نحو 968 األف مر مربع، 

مقارنة مع نحو 659 األف مر مربع لذات الفرة من العام 2020.
لالأغرا�س  املرخ�صة  الأبنية  م�صاحة  �صكلت  للتقرير،  ووفقا 
من  باملئة،  6ر87  ن�صبته  ما   ،2021 العام  من  ال���11  لالأ�صهر  ال�صكنية 
الأبنية  م�صاحة  �صكلت  حني  يف  املرخ�صة،  الأبنية  م�صاحة  اإجمايل 
املرخ�صة لالأغرا�س غري ال�صكنية ما ن�صبته 4ر12 باملئة، من اإجمايل 
م�صاحة الأبنية املرخ�صة. وعلى م�صتوى الأقاليم، بلغت ح�صة اإقليم 
الو�صط ما ن�صبته 67 باملئة، من اإجمايل م�صاحة الأبنية املرخ�صة، يف 
حني بلغت ح�صة اإقليم ال�صمال ما ن�صبته 6ر23 باملئة، واإقليم اجلنوب 

ما ن�صبته 4ر9 باملئة.
على  والإ�صافات  اجلديدة  لالأبنية  املرخ�صة  امل�صاحة  و�صكلت 
اإجمايل م�صاحة الأبنية  ن�صبته 6ر63 باملئة، من  القائمة ما  الأبنية 
املرخ�صة خالل الأ�صهر ال�11 من العام 2021، يف حني �صكلت امل�صاحة 
اإجمايل  وبلغ  باملئة.  4ر36  ن�صبته  ما  القائمة  لالأبنية  املرخ�صة 
م�صاحة الأبنية املرخ�صة لالأبنية اجلديدة والإ�صافات على الأبنية 
العام 2021،  الفرة من  لنف�س  القائمة نحو 972ر4 مليون مر مربع 
مقابل نحو 886ر2 مليون مر مربع خالل نف�س الفرة من العام 2020، 

بارتفاع ن�صبته 3ر72 باملئة.
وعلى م�صتوى �صهر ت�صرين الثاين لعام 2021، اأظهرت البيانات اأن 
الأبني��ة  م�صاحة  بلغت  كم�ا  رخ�صة،   2368 بلغ  الأبنية  رخ�س  عدد 
األف مر مربع خالل  املرخ�صة 806 اآلف مر مربع، مقارنة مع 511 

نف�س ال�صهر من العام 2020، بارتفاٍع ن�صبته 7ر57 باملئة.

8ر7 مليون متر مربع مساحة 
األبنية المرخصة في المملكة

الملكية األردنية: برامج الضمان 
وفرت الحماية االجتماعية لموظفينا

*عمان 
ا�صتمرارها  الأردن��ي��ة  امللكية  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  �صركة  اأك���دت 
الأردنية،  احلكومة  ا�صتحدثته  ال��ذي  "ا�صتدامة"  برنامج  بتطبيق 
بالتعاون مع املوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي، مبوجب اأمر الدفاع 

رقم 24 نتيجة جائحة كورونا.
اأوامر  من  ا�صتفادت  اإنها  الأحد،  �صحفي  بيان  يف  ال�صركة،  وقالت 
اأثبتت  التي  الجتماعي  لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  وبرامج  الدفاع 
التجربة الفعلية مدى فاعليتها وجناحها بتوفري احلماية الجتماعية 
النهو�س جمددا، م�صيدة  القدرة على  للعاملني وال�صركات ورفع فر�س 
بدور احلكومة واملوؤ�ص�صة العامة لل�صمان الجتماعي يف توفري احلماية 
وعملياتها  ال�صركة  اأن�صطة  ا�صتدامة  و�صمان  للعاملني  الجتماعية 
�صمن  من  ت�صنف  زالت  ما  اأنها  الأردنية  امللكية  واأ�صافت  الت�صغيلية. 
القطاعات الأكرث ت�صررا بفعل جائحة كورونا، وما زالت ت�صعى جاهدة 
ملواجهة الآثار ال�صلبية والأزمة املالية غري امل�صبوقة، والتي تاأثر بها 

قطاع النقل اجلوي ب�صكل كبري.
واأو�صحت اأن انتفاعها من تطبيق برنامج ا�صتدامة و�صيغته املعدلة 
يف  امل�صاهمة  طريق  عن  ال�صهرية  العاملني  كلف  تخفي�س  اإىل  اأدى 
الأجور بن�صبة مئوية تراوحت بني 5ر37 باملئة و 60 باملئة، وتوفري 
ا�صتدامة  بربنامج  املرتبط  حماية  برنامج  طريق  عن  �صهري  متويل 

لرفع قدرة ال�صركة على دفع امل�صتحقات املالية املرتبة للعاملني.
ا�صتدامة  بربنامج  العمل  موؤخرًا  مددت  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الأ�صا�صي، وبرنامج ا�صتدامة املعّدل، حتى نهاية �صهر حزيران 2022، 

للمن�صاآت امل�صتفيدة من هذين الربناجمني حاليًا.
القت�صادي  دوره���ا  ب���اأداء  التزامها  الأردن��ي��ة  امللكية  واأك���دت 
من  بالرغم  للمملكة  وطني  كناقل  وال�صراتيجي  والجتماعي 
قطاعي  على  وتداعياتها  اجلائحة  ج��راء  تواجها  التي  التحديات 

النقل اجلوي وال�صياحي.

10 % انخفاض أسعار
 المنتجين الزراعيين

  
*عمان 

العام  من   11 الأ�صهر  خالل  الزراعيني  املنتجني  اأ�صعار  انخف�صت 
املا�صي، بن�صبة 10 باملئة، و�صول اإىل النقطة 4ر102 مقارنة بالفرة 
ال�صهري  التقرير  واأ�صار  8ر113.  والبالغة   2020 العام  من  املماثلة 
الرقم  انخفا�س  اإىل  الثنني،  العامة  الإح�صاءات  دائرة  عن  ال�صادر 
القيا�صي العام لأ�صعار املنتجني الزراعيني ل�صهر ت�صرين الثاين من العام 
املا�صي 2021، بن�صبة 7ر21 باملئة، و�صول اإىل النقطة 7ر107 مقارنة 
بالفرة ذاتها من العام 2020 والبالغة 6ر137 نقطة. ووفقا للتقرير، 
بن�صبة   ،2021 العام  من  الثاين  ت�صرين  ل�صهر  القيا�صي  الرقم  ارتفع 
5ر10 باملئة، و�صول اإىل النقطة 7ر107 مقارنة مع ت�صرين الأول من 

العام نف�صه 2021 والبالغة 4ر97 نقطة.

*عمان 
ل��ل��ري��ادة،  الأردين  ال�����ص��ن��دوق  اأع��ل��ن 
يف  نوعه  من  ا�صتثماري  �صندوق  اأكرب  وهو 
الأردن، الأحد، عن ا�صتثمار مبا�صر بقيمة 
"جلوبال  يف  اأم��ريك��ي  دولر  مليون  5ر1 
مغامر  م��ال  راأ����س  �صركة  وه��ي  فنت�صرز، 
وتركز   - دب��ي  مقرها   - بالنمو  مدفوعة 
التكنولوجية  ال�صركات  يف  ال�صتثمار  على 
ال�صرق  اأن��ح��اء  جميع  يف  النمو  مبرحلة 

واأفريقيا. الأو�صط 
كانون  الذي جرى يف  ال�صتثمار  ويوؤكد 
ال�صندوق  التزام  املا�صي،  العام  من  الأول 
الأردن���ي���ة  ال��ن��ا���ص��ئ��ة  ال�����ص��رك��ات  بتمكني 
لتعزيز  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف  الواعدة 
والقت�صاد  املحلية  الأعمال  ري��ادة  بيئة 

الوطني ب�صكل عام.
الأردين  لل�صندوق  العام  املدير  واأك��د 

يف  ال�صتثمار  اأن  القا�صم  ليث  ل��ل��ري��ادة 
"جلوبال  م��ث��ل  ال��ت��ق��دم��ي��ة  ال�����ص��ن��ادي��ق 
النا�صئة  ال�صركات  لدعم  ياأتي  فنت�صرز" 
لتو�صيع  الطموحة  واملتو�صطة  وال�صغرية 
وحتقيق  عملياتها  وتعزيز  اأعمالها  نطاق 
النهو�س  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  من��وه��ا،  اإم��ك��ان��ات 
التنمية  ودف��ع  احليوي  ال��ري��ادي  بامل�صهد 
القت�صادية القوية يف جميع اأنحاء الأردن 

وخارجه.
"جلوبال  يف  ال��ع��ام  ال�����ص��ري��ك  وق����ال 
رائ��د  الأردن  اإن  مفتاح،  با�صل  فنت�صرز" 
لبع�س  وم��رك��ز  الأع��م��ال  ل��ري��ادة  اإقليمي 
مع  املنطقة،  يف  واملوؤ�ص�صني  ال�صركات  اأقوى 
لل�صركات  وا�صتثمارات  دعم  برامج  وج��ود 
ثمانينيات  اإىل  تعود  واملتو�صطة  ال�صغرية 
"جلوبال  اأعمال  اأن  مو�صحا  املا�صي،  القرن 
ال�صندوق  مهمة  م��ع  تتما�صى  فنت�صرز" 

الأعمال  ري��ادة  بيئة  حتويل  يف  املتمثلة 
عاملي  م��رك��ز  اإىل  والإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة 

للتكنولوجيا والبتكار.
الأردين  ال�����ص��ن��دوق  اأن  ذك���ره  ج��دي��ر 
م�صاهمة  ك�صركة  ت�صجيله  جرى  للريادة 
اأردنية خا�صة، ويهدف اإىل دعم بيئة ريادة 
الأعمال والبتكار يف الأردن والرتقاء بها، 
ا�صتثمار  �صناديق  اإن�صاء  ت�صهيل  خالل  من 
املحلية،  الريادية  البيئة  تخدم  جديدة 
ال�صركات  يف  مبا�صرة  با�صتثمارات  والقيام 
نحو  واملوجهة  املبتكرة،  املحلية  النا�صئة 
جانب  اإىل  للتطوير،  والقابلة  الت�صدير، 
حت�صني  على  تعمل  التي  امل��ب��ادرات  تنفيذ 
وِف���َرق  ق���درات رواد الأع��م��ال الأردن��ي��ني 
التدريب  خ��الل  م��ن  النا�صئة،  ال�صركات 
وبناء القدرات وبرامج الحت�صان وت�صريع 

الأعمال امل�صتهدفة.

*عمان 
يف  الأردن  "اأورجن"  ���ص��رك��ة  ���ص��ارك��ت 
حملة "�صتا" التي اأطلقتها وزارة القت�صاد 
مديرية  مع  بالتعاون  وال��ري��ادة  الرقمي 
الأمن العام، حتت �صعار "كرمك دفاهم"، من 
اأجل تقدمي امل�صاعدات للعائالت املحتاجة 
اململكة.  حمافظات  يف  ال�صتاء  ف�صل  خالل 
وبح�صب بيان لل�صركة، الأحد، فاإن م�صاركة 

التي  "�صتا"  حملة  يف  الأردن  "اأورجن" 
تنظمها اللجنة الجتماعية ملوظفي وزارة 
القت�صاد الرقمي والريادة تاأتي ا�صتكماًل 
لدعم ال�صركة لهذه املبادرة ال�صنوية بهدف 
من  ال�صتاء  مب�صتلزمات  املحتاجني  تزويد 
خالل توزيع الأغطية ال�صتوية والكوبونات 
املدنية،  ال�صتهالكية  املوؤ�ص�صة  من  املقدمة 
لتوزيع  بالتطوع  "اأورجن"  موظفي  وقيام 

امل�صاعدات على امل�صتفيدين.
امل�صاركة  على  حر�صها  ال�صركة  واأكدت 
دعم  يف  ت�صهم  التي  اخلريية  احلمالت  يف 
توفر  التي  تلك  فيها  مبا  املحلي،  املجتمع 
متا�صيًا  حظًا،  والأق��ل  للمحتاجني  الدعم 
للم�صوؤولية  ال�صمولية  ا�صراتيجيتها  مع 
�صركات  ب��دور  منها  واإمي��ان��ًا  الجتماعية 

القطاع اخلا�س يف التنمية املجتمعية.

*القاهرة 
ا�صتخدام  يف  طفرة   2021 عام  م�صر  حققت 
خطة  اإطار  يف  لل�صيارات،  كوقود  الطبيعي  الغاز 
الدولة للتو�صع يف حتويل ال�صيارات للعمل بالغاز 
حتقيق  �صاأنه  من  الذي  الأمر  البنزين،  من  بدل 

عوائد اقت�صادية وبيئية هائلة.
الطفرة  حقيقة  الر�صمية  الأرق��ام  وتظهر 
بالغاز  للعمل  ���ص��ي��ارة  األ���ف   66 ُح��ول��ت  ح��ي��ث 
 71 زيادة  بن�صبة  املا�صي،  العام  خالل  الطبيعي 
باملئة عن عام 2020، وبهذا العدد فاإن اإجمايل 
اخلطة  ب��دء  منذ  حتويلها  مت  التي  ال�صيارات 

ي�صل اإىل 405 اآلف �صيارة.
وزارة  عنها  اأعلنت  التي  الأرق���ام  وبح�صب 
ملجل�س  التابع  املعلومات  مركز  ون�صرها  البرول 
بالغاز  ال��وق��ود  حمطات  ف��اإن  م��وؤخ��را،  ال���وزراء 
الطبيعي بلغ عددها 530 حتى نهاية عام 2021، 
للتموين  متنقلة  حمطة  اأول  ت�صعيل  ب��داأ  فيما 

بالغاز يف م�صر وال�صرق الأو�صط.
الغاز لطبيعي  ملبيعات  ال�صهري  املتو�صط  وبلغ 
مكعب،  مر  مليون   72 نحو   2021 عام  لل�صيارات 

مقابل 52 مليونا يف 2020، بزيادة 38 باملئة.
من  دف��ع��ة  اأول  ت�صليم   ،2021 �صهد  ك��م��ا 
مبادرة  �صمن  الطبيعي  بالغاز  العاملة  ال�صيارات 

ال�صيارات  لإحالل  ال�صي�صي  الفتاح  عبد  الرئي�س 
للعمل بالغاز بدل من الوقود ال�صائل.

ال�صابق  البرول  هيئة  رئي�س  نائب  وي�صري 
نيوز  "�صكاي  ملوقع  حديث  يف  يو�صف،  مدحت 
ب�صكل  اأ�صهمت  ع��وام��ل  ع��دة  اإىل  عربية"، 
�صعيد  على  الطفرة  ه��ذه  حتقيق  يف  مبا�صر 
الطبيعي  ب��ال��غ��از  للعمل  ال�����ص��ي��ارات  حت��وي��ل 
يف م�����ص��ر، اأول��ه��ا ال��ف��ارق ال�����ص��ع��ري ب��ني ال��غ��از 
على  الكثريين  �صجع  الذي  والبنزين  الطبيعي 
ذلك  يف  مبا  له،  �صياراتهم  وحتويل  ا�صتخدامه 

احلديثة. ال�صيارات 
مرتبط  فهو  يو�صف،  وفق  العوامل  ثاين  اأما 
التزود  حمطات  اإن�صاء  يف  حدثت  التي  بالطفرة 
الكثريين  �صجع  مما  الطبيعي،  بالغاز  والتموين 
ت�صاعف  م��ع  �صيما  ل  �صياراتهم،  حتويل  على 
�صهولة  اإىل  ب��دورة  اأدى  ال��ذي  املحطات  اأع��داد 

التموين و�صّهل الأمر على اجلميع.
الثالث  "العامل  اأن  ال�صابق  امل�صوؤول  واأو�صح 
ال�صيارات  لتحويل  ال�صي�صي  مب��ب��ادرة  مرتبط 
للعمل بالغاز الطبيعي، ومبادرة تخريد ال�صيارات 
القدمية وتبديلها ب�صيارات حديثة تعمل بالغاز، 
ثقة  منطلق  م��ن  ال��غ��از  اإىل  التحول  �صجع  مم��ا 

املواطنني".

الصندوق األردني للريادة يستثمر في جلوبال 
فنتشرز بقيمة 5ر1 مليون دوالر أميركي

أورنج األردن تشارك وزارة االقتصاد 
الرقمي في حملة شتا الخيرية

»طفرة« في تحويل السيارات 
للعمل بالغاز في مصر

إلعالناتكم في صحيفة 
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اأوًل:  يف املعطيات
حال  �صوء  م��ن  عليه  نحن  م��ا  ي���اأِت  مل 
املمتدة  الفرة  اأّن  �صحيح  ف��راغ.  من 
بعد  احلرب  ما  وحتى  ال�صتقالل  منذ 
م�صت�صريًا  ف�صادًا  ت�صهد  مل  الأهلية 
 1992 ع��ام  منذ  ن�صاهده  اأخ��ذن��ا  كما 
احلكم  اأّن  اإدارة  اإّل  هذا.  يومنا  حتى 
العلم  ق��در  على  تكن  مل  والق��ت�����ص��اد 
واعد  مل�صتقبل  توؤ�ص�س  كي  وامل�صوؤولية 
لالأجيال الطالعة.  لقد ظّلت الطائفية 
م�صيطرة على التمثيل ومتادت الر�صوة 
فُحِرم  النيابي،  املجل�س  اإىل  للو�صول 
اإىل  الو�صول  م��ن  وال��ع��امل��ون   املثقفون 

مراكز الت�صريع واحلكم. 
جاهلة.  اأي��ٍد  يف  الت�صريع  ظ��ّل  لذلك 
اأوروب��ي��ة  دوٌل  ال��واق��ع  ه��ذا  اإ���ص��ت��غ��ّل 
واأخذوا  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
والت��ف��اق��ي��ات  ال��ق��وان��ني   ين�صجون 
على  م�صاحلهم  تخدم  ب�صكٍل  الدولّية 
اللبناين،  ال�صعب  م�صلحة  ح�����ص��اب 
 وميار�صون ال�صغط بالرغيب والرهيب 
يف  والتفاقيات  القوانني  هذه  لتمرير 
ملزمة  لت�صبح  قوانني  النواب  جمل�س 

لكل احلكومات املتعاقبة. 
يف  لبنان  �صهد  فقد  ذل��ك،  من  بالرغم 
حتى  ال�صتقالل  م��ن  املمتدة  ال��ف��رة 
ب���دء  احل��رب  – ت��اري��خ   1975 ال��ع��ام 
و�صناعية  زراعية  نه�صة    - الأهلية 
ُي�صهد لها معتمدة على حماية جمركية 
ولو �صئيلة، كما  �صهد عجزًا جتاريًا مل 

يتعدى اخلم�صني باملاية. 
بعد  حّلت  الإقت�صادية  امل�صيبة  لكّن 
والتي  الطائف،  اتفاقية  من  الإنتهاء 
واإىل  ت�صليم  جديد  لد�صتور  اأ�ّص�صت 
رفيق  امل��رح��وم  اإىل  ال��دول��ة  م��ق��ّدرات 

احلريري. 
مل ياأِت رفيق احلريري ليحكم فح�صب، 
ال��دول��ة  مفا�صل  ك��ل  يف  ليتحكم  ب��ل 
ال��ن��واب  وال����وزراء.  جمل�س  متخطيًا 
جاء معتمدًا على ن�صائح زعماء الدول 
مل  لتو�صياتهم.  ومن�صاعًا  الغربية 
ال�صاأن  يف  �صًا  ول  متخ�صّ متعّلمًا  يكن 
ال�����ص��اأن  يف  ح��ت��ى  ول  الإق���ت�������ص���ادي 
التي  بالر�صوة  اإّل  الّلهم  ال�صيا�صي، 
وكل  النواب  معظم  من  تروي�س  مّكنته 
اإ�صتخدم  اخ��ت��اره��م.  ال���ذي  ال����وزراء 
ذكاءه بالرغيب والتف�صيد، فان�صاعوا 
التي  ال�����ص��ي��ا���ص��ات  ون���ّف���ذوا   لأوام�����ره 
�صيا�صة  وه��ي  له  الغرب  ير�صمها  ك��ان 

الإحتالل القت�صادي. 
مّت  والتي  التو�صيات  مقدمة  يف  ياأتي 

تنفيذها بحلول العام 1998 ما يلي:  
النتاج  حماية  قانون  جتهيز    .1 
امل�صتهلك  ح��م��اي��ة  وق��ان��ون  ال��وط��ن��ي 
بطريقة ل يحمي الأول اأي انتاج  على 
الإطالق ويكافح الثاين اأي انتاج حمّلي 
قامت  املثيلة.  امل�صتوردات  ح�صاب  على 
ال�صفارة  الأمريكية يف بريوت بتوظيف 
وزارة  واأخ��ذا  الغر�س  لهذا  حمامَيني 
ل�صياغة  ومترير  لهما  مقرًا  الإقت�صاد 
النواب  جمل�س  ل��دى  القانونني  هذين 
دون دراية اأو مناق�صة املجل�س الّلهم اإّل 

�صوريًا. 
جت��اري  ت��ب��ادل  اتفاقيات  توقيع    .2 
واليورو  الوروبية  املجموعة  مع  حّر 
م��ت��و���ص��ط��ي��ة ب��ح��ي��ث ُت��ل��غ��ى ال��ر���ص��وم 
من  ال��واردة  املنتجات  على   اجلمركية 
اإلغاًء  دول��ة   28 وعددها  ال��دول  ه��ذه 

كاماًل. 
اللبنانية  ال�������ص���ادرات  اإخ�����ص��اع    .3 
للموا�صفات الأوروبية بطريقة حازمة 
اللوج�صتية  اأمامها  العراقيل  وو�صع 
لبنانية  منتجات  دخول  ي�صعب  بحيث 

اإىل الأ�صواق الأوروبية ب�صهولة. 
موؤ�ص�صة  دول��ة  لبنان  وب�صفة  هذا    .4 
على  واف���ق  ف��ق��د  ال��ع��رب��ي��ة  للجامعة 
العربية  املنطقة  اإتفاقية  اع��ت��م��اد 
عربية،  دول��ة   15 عمليًا  ب��ني   احل���ّرة 
وبالتايل اإلغاء الر�صوم اجلمركية على 
العربية  �صهادة  املن�صاأ  يحمل  منتج  كل 
م��دخ��الت  اأن  تعني  وال��ت��ي  امل���وّح���دة 
يجب  ال�صهادة  هذه  حامل  املنتج  انتاج 
البلد  م�صدر  م��ن   %40 ت��زي��د  ع��ن  اأن 
تنفيذ  يف  العجائب  راأينا  وهنا  املنتج. 
احل�صول  على  حيث  التفاقية  ه��ذه 
يف  التجارة  بغرف  اأُنيط  ال�صهادة  هذه 
الدول العربية. وما اأدراك ما ل�صهولة 
بلد  اأي  يف  �صهادة  على  هكذا  احل�صول 
رة  عربي حتى ولو كانت املنتجات امل�صدَّ
هي م�صتوردة اأ�صاًل من بلد  غري عربي. 
لذلك مّت اإ�صتغالل هذه ال�صهادة من ِقبل 
فعلّيني  مُبنِتجني  ح�صرها  ب��دل  جُت��ار 
حملّيني  بطريقة �صليمة و�صفافة واأّدت 
لالإنتاج  متكافئة  غ��ري  مناف�صة  اإىل 

الوطني اللبناين. 
تر�صية  واعتماد  الإع��م��ار  �صرعة  اإن 
مم��ث��ل��ي ال�����ص��ع��ب يف جم��ل�����س ال���ن���ّواب 
التي  ال�����ص��وري��ة  ال�صلطات  وتر�صية 
اأ�صباب  من  واح��دة  هي  لبنان  يف   كانت 
تتوفر  مل  والتي  البلد  حكم  يف  اجلهل 
اّل باإف�صاد من مل يكن  فا�صدًا قبل هذه 

املرحلة. 
م��ن خم��رج��ات ���ص��ي��ا���ص��ة ���ص��راء ذمم 
امل�����ص��وؤول��ني ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني وال�����ص��وري��ني 
احلريري  رفيق  الرئي�س  ي��د  اإط���الق 
 لالإم�صاك بكل مفا�صل الدولة. جلاأ اإىل 
تعود  والتي  العديدة  املجال�س  تاأ�صي�س 
الوزراء  رئا�صة  جمل�س  اإىل  مرجعّيتها 
ولي�س للوزارات والوزراء املختلفني اىل 
درجة اأن اأ�صبحت الوزارات هيئات دون 

 �صلطات هامة اأمام هذه املجال�س. 
�صياحي  بلد  لبنان  ان  �صيا�صة  اعتماد 
للقطاعات  ����ص���رورة  ول  وخ��دم��ات��ي 
النتاجية هي ال�صيا�صة ال�صر�صة  التي 
وحم���اوًل  مقتنعًا  احل��ري��ري  لها  رّوج 
النتاج  اأمام  فتح  اأنه  املعر�صني  اإقناع 
ال���دول  م�صتهلك  يف  م��ل��ي��ار  ال��ل��ب��ن��اين 
اإّل  الوروبية والعربية. وما كان ذلك 

�صرابًا. 
���ص��ارك يف ال��ك��ارث��ة الق��ت�����ص��ادي��ة، 
احل��ري��ري،  رف��ي��ق  الرئي�س  وب��ع��د  م��ع 
تعاقبوا  الذين  ال���وزارات  روؤ���ص��اء  كل 
ووزراء  امل��ال  وزراء  وك��ل  احلكم   على 

الإقت�صاد. 
كل  رافقت  التي  ال�صيئة  الظواهر  ومن 
َي بالهيئات  هذه ال�صيا�صات وجود ما �صمِّ
ال�صيئة  ملعاجلة  التبعات  القت�صادية 
ال��ت��ي و���ص��ل ال��ي��ه��ا ل��ب��ن��ان، وال��ت��ي مل 
يراأ�صها ومل ي�صارك يف اإدارة �صوؤونها اإّل 
ال�صاأن  �صيا�صيني  خم�صرمني جاهلني يف 
وهم  منهم،  ك��ّل  ف��ظ��ّل  الق��ت�����ص��ادي. 
غرف  كرا�صي  على  مرّبعني  ج��ه��الء، 
 التجارة وال�صناعة والنقابات املختلفة 
والحت��������ادات ال���ع���دي���دة وامل��ج��ل�����س 
الق��ت�����ص��ادي والج��ت��م��اع��ي وغ��ريه��ا 
بالوجاهة  لالإحتفاظ  اإّل  ل  ل�صيء 

وحماية م�صاحلهم ال�صخ�صية. 
م غري الربيء يف مالية  و�صل اأمر التحكُّ
فوؤاد  املالية  وزي��ر  ا�صتاأثر  اأن  الدولة 
ح�صاب  دون  قطع  بال�صرف  ال�صنيورة 
ول حما�صبة جمل�س النواب، فتبّخر 11 
مليار دولر دون �صجالت ول حما�صبة. 

روؤ�صاء  اإىل  لبنان  اأو�صل  تقّدم  ما  كل 
ي�صتاأثرون  لطوائف  وروؤ�صاء  اأح��زاب 
مب���ق���درات ال���دول���ة وي���ت���ج���ّذرون  يف 
م���راك���زه���م ب�����ص��ب��ب الأم��������وال غري 
ومتّكنهم  ت�صلهم  ال��ت��ي  ال�����ص��رع��ي��ة 
ميلي�صيا  لتوظيف  ا�صتخدامها  م��ن 
ال���دول���ة  يف  وم��وظ��ف��ني   حت��ر���ص��ه��م، 
ل�صراء  ي�صتخدمونها  واأموال  تعّينهم، 
نيابي  كي  ا�صتحقاق  كل  عند  ال�صمائر 
مراكزهم  توريث  اأو  عودتهم  ي�صمنوا 
ال�صر�صة  القطاعية  هي  لأولده��م. 
القرون  اوروب���ا  يف  يف  اعُتمدت  التي 
يف  لبنان  يف  ُتعتمد  هي  ها  ال�صوداء، 

القرن الواحد والع�صرين. 
النفتاح  �صيا�صة  اعتماد  من  فبالرغم 
على  اجلمركية  ال��ر���ص��وم  وتخفي�س 
ي��ق��ُرب  ال�صفر  م��ا  اىل  امل�����ص��ت��وردات 
باملاية، نرى اأن هنالك احتكارًا مُيار�س 
والكابالت  ال��راب��ة  ا���ص��ت��رياد  منع  يف 
الكهربائية كما  واإعطاء �صركة طريان 
ت�صعريات  يف  احتكارًا  الأو�صط  ال�صرق 
الطريان  �صركات  واإلزام  ال�صفر  تذاكر 
اعتماد  ب��دل  اعتمادها  على   الخ��رى 
توّفر  التي  املفتوحة  الأج��واء  �صيا�صة 
وت��خ��ف��ف  تكاليف  احل��ق��ة  املناف�صة 
املقيمني  اللبنانيني  على  جواًّ  النتقال 

واملغربني.  
هم  اإح��ت��ك��ارات  ه��ك��ذا  م��ن  فامل�صتفيد 
املرافق  لهذه  املالكني  الطوائف  زعماء 
اأ���ص��اب��ع  اليد  ي��ت��ج��اوز  ل  وع���دده���م 
وبوا�صطة  نف�صهم،  وه��م  ال���واح���دة، 
متّكنوا  ي�صلهم،  الذي  ال�صخم  الدخل 
والإم�������ص���اك  مبفا�صل  ال��ت��ح��ّك��م  م���ن 

الدولة. اإنهم اأكرب الفا�صدين. 
ثم يجب اأّل نن�صى زعماء اأحزاب بعينها 
خارجية  دول  م��ع  ارت��ب��اط��ات  لديها 
اأجنداتها  و�صلطانها  لتنفيذ  متّولها 
وه��وؤلء  ال��ع��امل.  م��ن  الرقعة  ه��ذه  يف 
مكاتب  لفتح  احلرام  املال  ي�صتخدمون 
وجتنيد  املناطق  اللبنانية  كل  يف  لها 
كي  اأدمغتهم  وغ�صل  اللبناين  ال�صباب 
ال�صيقة  باحلزبية  ويت�صّبثوا  يعتنقوا 
ح�صاب  ع��ل��ى  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  البغي�صة 

دون  للجميع  الراعي  الواحد  الوطن 
ا�صتثناء طائفي اأو حزبّي. 

بعمل  ق��ام  اهلل  ح��زب  اأّن  من  بالرغم 
من  ال�صرائيلي  املحتل  طرد  يف  جّبار 
العدو  وهزمية  هذا   2000 عام  لبنان 
عام  جم��ددًا  لبنان  غزو  حماولة  لدى 
خطر  اأي  ل���درء  وا���ص��ت��ع��داده   2006
من  اأو  م��ن  ا�صرائيل  حمتمل  ج��دي��د 
عليه  يبقى  لكن  امل�صلحة،  املرتزقة 
امل�صار  ت�صحيح  يف  الإن��خ��راط  واج��ب 
الطرف  يغ�س  الذي  الإقت�صادي  ال�صاذ 
حتى   1989 ع���ام  ن�����ص��اأت��ه  م��ن��ذ  ع��ن��ه 
لم  ال�صِّ على  املحافظة  بحجة  الآن 
رئي�س  م��ك��ّون  واأن����ه  الأه��ل��ي  خا�صًة 
ال��ن��ّواب  وجمال�س  باحلكومات  ممثل 
العام  بال�صاأن  منخرط  اأي  والبلديات 

بكل  ما للكلمة من معنى. 
يف احللول ثانيًا:  

الأول  ت�����ص��ري��ن   17 ان��ت��ف��ا���ص��ة  م��ن��ذ 
للو�صع  امل��ح��ل��ل��ون  ي�صر�صل   ،2019
فاق  عددها  لفئات  واملكّونني  ال�صيا�صي 
امل��اي��ت��ني ب�����ص��رد وحت��ل��ي��ل الأ���ص��ب��اب 
الو�صع  هذا  اىل  البالد  اأو�صلت  التي 
كلها  نقل  مل  معظمها  اإن  لكن  اخلطري. 
بل  متكاملة  حلول  و�صع  على  ي��اأِت  مل 
ال�صيا�صي  ال�صاأن  على  ركزت  جمتزاأة 
الولوج  دون  املُبتغى  وامل��ايل  والتغيري 
لل�صاأن  وا���ص��ح��ة  ع��م��ل��ّي��ة  ح��ل��ول  يف 
اإىل  الهجرة  اأو�صل  الذي  الإقت�صادي 
يفوق  ما  اىل  والبطالة  الآلف   مئات 
ال� 50%. ل �صيء يعالج هذين الأمرين 
القوانني  عن  كل  الراجع  اإّل  الهاَمني 
القطاعات  يف  لالإ�صتثمار  املحفزة  غري 

النتاجية وعلى راأ�صها: 
امل�صتهلك  حماية  ق��ان��ون  تعديل    .1 
ال���ع���ق���وب���ات على  ت��ت�����ص��اوى  ب��ح��ي��ث 
بني  امل�صتوردات  النتاج  يف  املخالفات 

واملنتجات املحلية. 
 2.  ت��ع��دي��ل ق��ان��ون ح��م��اي��ة الن��ت��اج 
الوطني بحيث يكون فاعاًل يف احلماية 

ولي�س تعجيزيًا كما هي  حالته الآن. 
التبادل  باإتفاقيات  العمل  جتميد    .3 
املجموعات  ك��ل  م��ع  احل���ّر  ال��ت��ج��اري 
هكذا  اتفاقيات  معها  املوقع  وال���دول 
وملدة ل تقل عن 20 �صنة وذلك بحجة 
ميّر  الذي  ال�صعب  القت�صادي  الو�صع 

به  لبنان. 
كل  على  اجلمركية  الر�صوم  زي��ادة    .4 
لبنان  يف  اإنتاجه  ميكن  اأو  ُينَتج  منتج، 
و%100  ال���   %50  ب��ني  م��ا  ح���دود  اإىل 
الكتفاء  حتى  لالإ�صتثمار  حت��ف��ي��زًا 
تخفيف  م��ع  الت�صدير  ورمب��ا  ال��ذات��ي 
الوقت  مع  النوعية  الكلفة  وحت�صني 

واملناف�صة احلرة العادلة. 
كمرجع  اإي���دال  موؤ�ص�صة  اإع��ت��م��اد    .5 
والراخي�س  املوافقات  لإعطاء  وحيد 
امل�صاريع  النتاجية،  اإن�صاء  لطلبات 
واإل��غ��اء  زراع��ي��ة،  اأو  ك��ان��ت  �صناعية 
املنوطة  ال��زراع��ي��ة  ال�����ص��ادرات  دع��م 
ي�صل  ل  ال��دع��م  املوؤ�ص�صة  ك��ون  بهذه 
من  حفنًة  يحتكره  بل  املزارعني  اإىل 

رين.  امل�صدِّ
ورف��ع  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  تعزيز    .6 
ومن�صفًا  منيعًا  �صدًا  لتكون  كفاءتها 
وت�����ص��ج��ي��ع  ال����ص���ت���ق���رار  ت��ث��ب��ي��ت  يف 

 امل�صتثمرين. 
التي  ال�صوائب  من  الق�صاء  تنظيف    .7 
من  �صوؤونه  يف  التدخل  وع��دم  تعريه 

من  �صكل  ال�صيا�صية  باأي  اجلهات  قبل 
اأ�صكال التدخل. 

 8.  الإ�صراع يف تنفيذ قانون الالمركزية 
الإدارية على �صعيد الق�صاء. 

يف النتائج ثالثًا:  
ل���الأج���ور اىل   1.  رف���ع احل���د الأدن�����ى 
لبنانية  ل��رية  ماليني  الثالثة  ح��دود 
املعي�صة  كلفة  يف  ال��زي��ادة  مل��واج��ه��ة 
اجلمركية  الر�صوم  زي��ادة  من   املتاأتية 
يتم  وبذلك  بعينها.  م�صتوردات  على 
وب�صكل  الخرى  بالتوازي  الجور  رفع 

تلقائي. 
اجلمركية  ال��ر���ص��وم  اع��ت��م��اد   2. ل���دى 
املقرحة )لدّي درا�صة تف�صيلية( عن 
جمركية  للم�صتوردات  جمموعة  كل 
على  حجمها  ينخف�س  �صوف  التي   -
قيمتها  ت�صل   - املحّلي  النتاج  ح�صاب 
�صنويًا،  دولر  م��ل��ي��ارات  اىل  ع�صرة 
قيمته  ما  منها  ينتج  اأن  للبنان  ميكن 
على  اأقل  �صنويًا  دولر  مليارات  �صبعة 
اجلمركية  الر�صوم  تقل  ول  تقدير. 
الأم��ر،  ب��ادئ  يف  املنتجات،  ه��ذه  على 
عن اأربعة مليارات  دولر �صنويًا. تكفي 
زي��ادات  ل�صّد  اجلمركية  الر�صوم  هذه 
عنه.  وتزيد  العام  للقطاع  ال��روات��ب 
ولدى  اإحالل انتاج حمّلي حمل امل�صتورد 
ال��ر���ص��وم  اىل  ال���دول���ة  دخ���ل  ينتقل 
ت��وف��ره��ا  امل�صاريع  ال��ت��ي  وال�����ص��رائ��ب 

اجلديدة. 
  3.  يف ظل ال�صتقرار ال�صيا�صي والأمني 
والق�صائي ويف ظل احلماية اجلمركية 
امل��ن��ت��ج��ات  ال�صناعية  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
مقيمني  اأن  ن��رى  ���ص��وف  وال��زراع��ي��ة، 
وحتى مغربني يتحفزون لالإ�صتثمار يف 
هذا  يوفر  �صوف  هكذا  منتجات.  انتاج 
النا�صئة  للكفاءات  وظائف  ال�صتثمار 
بدل توّجههم اىل الهجرة ويوفر  فر�س 

عمل للعاطلني عن العمل. 
 4.  يخ�صر لبنان 25000 متخرج جامعي 
كون  دولر  مليار   7 اإىل   6 مبلغ  �صنويًا 
بينما  مليار،   6 ل  تتعدى  حتويالتهم 
 12.5 تفوق  وتعليمهم  تن�صئتهم  كلفة 
على  خافية  حقيقة  وه���ذه  م��ل��ي��ارًا. 
يتباهون  كونهم  تقريبًا  كل  امل�صوؤولني 
متجاهلني  ال�������واردة  ب��ال��ت��ح��وي��الت 
ناهيكم  عن  هذا  الأ�صل.  يف  التكاليف 
يف  البقاء  لهم  قّدر  لو  فيما  انتاجيتهم 

لبنان والعمل فيه. 
اأن  اقت�صادية  �صيا�صة  لهكذا  ميكن    .5 
حتّول لبنان من بلد ريعي اىل بلد منتج 
كما فعلت دول عديدة  ككوريا اجلنوبية 
وال�صني وم�صر وتركيا والهند وغريها. 
اأن  املحلي  الإن��ت��اج  لتطوير  ميكن  كما 
حت�صني  م��ع  متكنه،  درج��ة  اإىل   ي�صل 
النوعية وتخفيف الكلفة، من الإبداع 

والت�صدير. 
  6.  ل ميكن للبنان اأن ينه�س اقت�صاديًا 
وخا�صة  وهوؤلء،  اأبنائه.  ب�صواعد  اًل 
ذرعًا  �صاقوا  واملثقفني  منهم،  املتعّلمني 
منذ  املتعاقبة  احلكومات  �صيا�صات  من 
لالإ�صتثمار،  املحفزة  غري   1992 العام 
ال��دول  وخ��دم��ة  الهجرة  اىل   فلجاأوا 
هي  املقرحة  ال�صيا�صة  ان  الخ��رى. 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ���ص��وف حت��اف��ظ  على 
املقيمني  وحت��ف��ز  الب�صرية  ث��روت��ن��ا 
واملغربني على ال�صتثمار يف القطاعات 
نفق  من  وبالتايل  اخل��روج  النتاجية 

الريعية وال�صتعمار الإقت�صادي. 
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