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اجرى مباحثات مع الرئيس النمساوي

الملك  :أهمية العمل من أجل تحقيق السالم
العادل والشامل على أساس حل الدولتين

خالل مباحثات مع المستشار النمساوي لتعزيز التعاون بين البلدين

الملك  :ضرورة التوصل إلى حلول سياسية
ألزمات المنطقة
نب�ض البلد -فيينا

بحث جاللة امللك عبداهلل الثاين مع امل�ست�شار النم�ساوي �ألك�سندر
�شالينربغ ،ام�س االثنني� ،سبل تطوير العالقات الثنائية يف خمتلف
املجاالت ،وتعزيز التعاون بينهما.
وهن�أ جاللة امللك امل�ست�شار النم�ساوي ،خالل اللقاء ال��ذي عقد
يف مقر امل�ست�شارية النم�ساوية يف فيينا ،مبنا�سبة �أدائ ��ه اليمني
الد�ستورية م�ست�شارا احتاديا جلمهورية النم�سا.
وخ�لال لقاء ثنائي تبعه مو�سع ،بح�ضور �سمو الأم�ي�ر علي بن
احل�سني ،مت ا�ستعرا�ض فر�ص التعاون يف جم��االت املحافظة على
البيئة ،والتدريب املهني ،وال�صناعات الغذائية والزراعية.

وت �ن��اول اجل��ان�ب��ان �آخ ��ر امل���س�ت�ج��دات ع�ل��ى ال���س��اح�ت�ين الإقليمية
والدولية ،حيث �شدد جاللته على �ضرورة تكثيف اجلهود لتحقيق
ال�سالم ال�ع��ادل وال�شامل على �أ��س��ا���س ح��ل ال��دول�ت�ين ،ومب��ا ي�ضمن
قيام ال��دول��ة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات ال�سيادة والقابلة للحياة،
على خطوط الرابع من حزيران عام  ،1967وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية.
ويف معر�ض احلديث عن تطورات امللف ال�سوري� ،أكد جاللة امللك
دعم الأردن جلهود احلفاظ على �سيادة �سوريا وا�ستقرارها ووحدة
�أرا�ضيها و�شعبها.
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ولي العهد :التغير المناخي يعد من أهم تحديات
العصر التي ال تلقى االهتمام المطلوب
االنباط -الريا�ض

نب�ض البلد -فيينا

ا��س�ت�ه��ل ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين
جولته الأوروب�ي��ة من النم�سا ،حيث �أجرى
جاللته والرئي�س النم�ساوي �ألك�سندر فان
دير بيلني ،ام�س االثنني ،مباحثات تناولت
ع�ل�اق��ات ال �� �ص��داق��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،و��س�ب��ل
ت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون يف امل �ج��االت االق�ت���ص��ادي��ة
والتجارية والع�سكرية.

ويف بداية املباحثات التي عقدت يف الق�صر
الرئا�سي بالعا�صمة فيينا ،هن�أ جاللة امللك
الرئي�س النم�ساوي ،مبنا�سبة العيد الوطني
لبالده.
وت�ن��اول��ت امل�ب��اح�ث��ات ،ال�ت��ي تخللها غ��داء
عمل ح�ضره �سمو الأم�ير علي بن احل�سني
وع��دد من كبار امل�س�ؤولني� ،آخ��ر امل�ستجدات
�إق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي ��ا ،ويف م�ق��دم�ت�ه��ا الق�ضية

الطاقة النيابية تدعو الحكومة إلجراءات
تخفيفية جراء ارتفاع أسعار المحروقات
نب�ض البلد -عمان

دع ��ا رئ�ي����س و�أع �� �ض��اء جل�ن��ة ال�ط��اق��ة
وال�ثروة املعدنية النيابية ،احلكومة �إىل
�أن تتحمل جزءا من الأعباء االقت�صادية
ال �ت��ي ي�ت�ح�م�ل�ه��ا امل ��واط ��ن ن�ت�ي�ج��ة ت��وايل
ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات النفطية.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة
ام����س االث �ن�ين ،برئا�سة ال�ن��ائ��ب املحامي

الفل�سطينية ،ف�ضال عن ق�ضايا عاملية ،منها
ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،والأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،و�سبل
مكافحة جائحة “كورونا”.
ك�م��ا رك ��زت ع�ل��ى ��س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ،خ��ا� �ص��ة يف جم � ��االت امل�ح��اف�ظ��ة
على البيئة ،والتدريب املهني ،وال�صناعات
الغذائية والزراعية.
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زي� ��د ال� �ع� �ت ��وم ،وح �� �ض��ور وزي � ��ر ال �ط��اق��ة
والرثوة املعدنية �صالح اخلراب�شة ،و�أمني
ع��ام ال� ��وزارة �آم ��اين ال �ع��زام ،وم��دي��ر ع��ام
�شركة الكهرباء الوطنية �أجمد الروا�شدة،
مت خ�لال��ه االط �ل�اع ع�ل��ى ت�ق��ري��ر �شركة
“ت�شيزي” الإيطالية ،واملتعلق ب�أ�سباب
الإطفاء ال�شامل الذي �شهدته .

4

نب�ض البلد -عمان

قال نائب وزير اخلارجية الأوك��راين،
دميرتو �سينيك� ،إن الأردن �شريك موثوق
لأوكرانيا ،و�إن هناك ر�ؤي��ة م�شرتكة بني
الدولتني يف العديد من الق�ضايا املهمة،
ك�م��ا �أن ه �ن��اك ت�ط��اب�ق�اً ت��ام �اً م��ع جميع
امل�ت�ط�ل�ب��ات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ن�م�ي��ة ال �ع�لاق��ات
الثنائية ب�صفة ال�شراكة الثنائية املعززة

ط��ال�ب��ت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�غ��رف��ة �صناعة
ع �م��ان ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ال���س�ن��وي ال�ع��ادي
ال��ذي عقدته م�ساء الأح��د ،بت�سريع عملية
اي�صال الغاز للمناطق ال�صناعية وامل�صانع
بالعا�صمة عمان ب�أقل الكلف.
و�أك � ��دوا خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال ��ذي ت��ر�أ��س��ه
رئ�ي����س ال�غ��رف��ة امل�ه�ن��د���س فتحي اجلغبري،

��ض��رورة ح��ل م�شكلة ارت�ف��اع �أ��س�ع��ار الطاقة
باململكة التي تعترب املعيق الأكرب لتناف�سية
ال�صناعة الأردنية حمليا وجلهة الت�صدير
وبخا�صة يف �ضوء االرت�ف��اع املتوقع لأ�سعار
النفط عامليا.
وح �� �س��ب ب �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي ل �ل �غ��رف��ة ام ����س
االث�ن�ين�� ،ش��ددت الهيئة على �أهمية وح��دة
ال���ص��ف ال �ت��ي يعي�شها ال �ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ي

«مفتي القدس» يحذر من محاولة
االحتالل تغيير مالمح األقصى

حاليا ،م�شرية �إىل النجاحات الإداري��ة التي
حتققت خالل جائحة فريو�س كورونا.
وق � ��ال امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ير �إن 2020
كان عاما ا�ستثنائيا على ال�صناعيني جراء
جائحة ك��ورون��ا ،راف�ق��ه اهتمام ملكي كبري
ب��ال �ق �ط��اع م��ن خ�ل�ال ت��وج �ي �ه��ات م�ستمرة
وت�شكيل جلان وزيارات ميدانية.
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مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على احل��وار يف
املجال التجاري والأمن الغذائي.
و�أ� �ض��اف ،يف م��ؤمت��ر �صحفي عقده يف
مقر ال���س�ف��ارة الأوك��ران �ي��ة ب�ع�م��ان ،ام�س
االثنني ،على هام�ش زيارته للمملكة� ،أن
“�أوكرانيا تلعب دوراً مهماً بحماية الأمن
واال�ستقرار الأوروبي.،
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نب�ض البلد-وكاالت

ح� ��ذر امل �ف �ت��ي ال� �ع ��ام ل �ل �ق��د���س وال ��دي ��ار
الفل�سطينية ال���ش�ي��خ حم �م��د ح �� �س�ين ،من
حم��اوالت �سلطات االح�ت�لال تغيري مالمح
امل�سجد الأق �� �ص��ى ،م��ن خ�ل�ال االق�ت�ح��ام��ات
املتكررة له ،وترميم الكني�س اليهودي املعروف
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نب�ض البلد -عمان

ق��ال �أم�ين ع��ام اللجنة امللكية ل�ش�ؤون
ال �ق��د���س ع �ب ��داهلل ك �ن �ع��ان ان ال���س�ل�ط��ات
اال�سرائيلية ت�ستمر يف تنفيذ املخطط
وامل�شروع التهويدي والت�ضييق على �أهايل
القد�س باال�ستيطان ال�سرطاين امل�ستمر
والأ�سر والقتل وجتريف االرا�ضي وقطع
اال��ش�ج��ار وم�ن��ع قطافها واالع �ت��داء على

املقابر وحرمة االموات وال�شهداء.
وا�ضاف يف ت�صريح �صحايف ان ال�سلطات
اال�سرائيلية م�ستندة يف �سيا�ستها على
حماكم االبرتهايد اال�سرائيلية وقوانينها
غري ال�شرعية �إ�ضافة �إىل ال�صمت العاملي
على خروقاتها القانونية واالن�سانية مبا
يف ذلك قراراتها �ضد املنظمات.
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هيئــة تنظيـــم االتصـــاالت تقـــر خطتها االستراتيجية
نب�ض البلد -عمان

اقر جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع
االت�صاالت ،اخلطة اال�سرتاتيجية للهيئة
للأعوام .2021-2024
وت�ضمنت اخل�ط��ة نتائج حتليل البيئة
ال��داخ�ل�ي��ة واخل��ارج �ي��ة للهيئة واخل �ي��ارات
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة وال� �ت ��وج� �ه ��ات وال� ��ر�ؤي� ��ة
وال��ر��س��ال��ة وال�ق�ي��م اجل��وه��ري��ة واخل��ارط��ة
اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة امل �ن��وي تنفيذها
خالل االعوام الثالثة القادمة.
وق ��ال رئ�ي����س جم�ل����س م�ف��و��ض��ي الهيئة

ال� ��دك � �ت� ��ور غ � � ��ازي اجل � �ب� ��ور �إن ال �ت ��وج ��ه
اال�سرتاتيجي للهيئة يتمثل باالعتماد على
حتديد وتطوير ن��وع وم�ستوى التدخالت
التنظيمية امل�ستجيبة ملتطلبات االقت�صاد
ال��رق �م��ي ون �ت��ائ��ج ت�ق�ي�ي��م ع��وام��ل ال �� �س��وق،
مب��ا يدعم النمو امل�ت��وازن يف �أداء قطاعات
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات والربيد.
وا��ض��اف �أن التحول الرقمي واالعتماد
على التكنولوجيا الرقمية �أ��ص�ب��ح خيارا
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ا الق �ت �� �ص��ادات امل�ن�ط�ق��ة ال�ت��ي
ت���س�ع��ى ل�ت�ط��وي��ر ق�ط��اع��ات�ه��ا االق�ت���ص��ادي��ة

املختلفة� ،سواء يف جم��االت البيع وال�شراء
والت�صدير واال�سترياد والدفع من خالل
الإنرتنت �أو غريها من و�سائل التكنولوجيا
احلديثة.
و�أ�� �ض ��اف �أن ر�ؤي � ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� � ��واردة يف
اخلطة ترتكز على التميز يف جعل قطاعي
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات وقطاع
ال�بري��د �أك�ثر القطاعات دعما للنمو على
ال�صعيد الوطني والأف�ضل �أداء يف التنظيم
على ال�صعيد االقليمي.

تقرير فلسطيني :تسوية أراضي القدس مشروع
استعماري خبيث ظاهره مدني عصري
نب�ض البلد-وكاالت

ب��ا��س��م (ف �خ��ر �إ� �س��رائ �ي��ل) وق ��ال �إن �سلطات
االحتالل ويف حماولة خطرية لإغالق ف�ضاء
الأق�صى ،وحماكاة قبابه الإ�سالمية� ،شرعت
ب� ��إع ��ادة ت��رم�ي��م ك�ن�ي����س ي �ه��ودي ي�ق��ع غ��رب��ي
امل�سجد على بعد  250مرتا.
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كنعانُ :
الكنس االسرائيلية وتجريم المنظمات
الحقوقية بالقدس رسالة تهويد وأسرلة

نائب وزير الخارجية األوكراني:
األردن شريك موثوق

مطالبة بتسريع عملية ايصال الغاز للمناطق
الصناعية في العاصمة
نب�ض البلد -عمان

م�ن��دوب�اً ع��ن ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال �ث��اين�� ،ش��ارك �سمو الأم�ير
احل���س�ين ب��ن ع �ب��داهلل ال �ث��اين ،ويل ال�ع�ه��د ،يف ق�م��ة م �ب��ادرة ال�شرق
الأو� �س��ط الأخ�ضر( ،)MGIال�ت��ي ت�ست�ضيفها امل�م�ل�ك��ة العربية
ال�سعودية بالريا�ض.
وجتمع القمة ،التي افتتح �أعمالها �سمو الأمري حممد بن �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود ،ويل العهد ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء،
وزي��ر ال��دف��اع يف اململكة العربية ال�سعودية ،ق��ادة وممثلي حكومات
وم�ن�ظ�م��ات م��ن املنطقة وال �ع��امل ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون وتوحيد
اجلهود نحو تنفيذ االلتزامات البيئية امل�شرتكة.
و�ألقى �سمو الأم�ير احل�سني كلمة ،خالل القمة ،اعترب فيها �أن
التغري املناخي يعد من �أهم حتديات الع�صر ،التي ال تلقى االهتمام

املطلوب برغم �أن الكتب ال�سماوية حثت على احلفاظ على البيئة
وربطته بالإميان.
وق ��ال ��س�م��وه “فالإ�سالم م�ث�لا دع��ان��ا ل �ع��دم ق�ط��ع الأ� �ش �ج��ار �أو
الإ�سراف يف املاء �أو حتى ال�صيد يف غري �أوقاته ،فهذه ثقافة الإن�سان
الواعي املدرك لواقعه ،وهذه ح�ضارته».
وع�بر �سمو ويل العهد ع��ن �أم�ل��ه ب ��أن تتخطى خم��رج��ات القمة
ح��دود الإق�ل�ي��م ،لأن �آث��ار التغري املناخي ال تعرتف ب��احل��دود ،حاثاً
اجلميع على الوقوف �أمام هذا التحدي.
و�أ�ضاف �سموه “نواجه يف الأردن حتديات مناخية خمتلفة �أبرزها
ندرة املياه ،فقد ت�أثرت مواردنا ب�شكل كبري جراء ا�ستقبالنا ملوجات
متتالية من اللجوء على مدار العقد املا�ضي.،

ي�ؤكد تقرير للمركز الفل�سطيني لل�ش�ؤون الإ�سرائيلية
(م��دار) �أن م�شروع االحتالل بت�سوية الأرا��ض��ي يف ال�شطر
ال�شرقي من القد�س ،هو م�شروع ا�ستعماري ي�أتي لتقليل
الفجوات االقت�صادية واالجتماعية بني املقد�سيني واليهود
يف املدينة ،وي�أتي �إىل جانب خطة التدخل يف حقل التعليم،
العمل ،البنية التحتية وغريها من املجاالت
وح��ذر التقرير من �أن ه��ذا امل�شروع الإ�سرائيلي ي�ساعد
االحتالل يف امل�ضي قدماً يف �سرقة املزيد من الأرا�ضي ب�شكل
فجائي وحت��ت م�سوغات قانونية  .وي�ستذكر التقرير �أن
حكومة االحتالل اتخذت يف  ،2018ق��رارا رقمه 3790
وعنوانه تقلي�ص الفجوات االجتماعية واالقت�صادية وتطوير
االقت�صاد يف القد�س ال�شرقية و�أحد �أهم بنوده هو تخطيط
الأرا�ضي وت�سجيلها  ،والذي �ستقوم �إ�سرائيل مبوجبه ،من
خالل جلنة ت�شرف عليها وزارة الق�ضاء ،بت�سوية كل �أرا�ضي
ال�شطر ال�شرقي من القد�س املحتلة. ،
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املـحـلـي
الثالثاء
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اجرى مباحثات مع الرئيس النمساوي

الملك  :أهمية العمل من أجل تحقيق السالم العادل والشامل
على أساس حل الدولتين
نب�ض البلد -فيينا

ا�ستهل ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل الثاين
ج��ول �ت��ه الأوروب � �ي� ��ة م ��ن ال �ن �م �� �س��ا ،حيث
�أج � ��رى ج�لال �ت��ه وال��رئ �ي ����س ال�ن�م���س��اوي
�ألك�سندر ف��ان دي��ر بيلني ،ام�س االثنني،
م �ب��اح �ث��ات ت �ن��اول��ت ع�ل�اق ��ات ال �� �ص��داق��ة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ،و� �س �ب��ل ت��و��س�ي��ع ال �ت �ع��اون
يف امل� �ج ��االت االق �ت �� �ص��ادي��ة وال �ت �ج��اري��ة
والع�سكرية.
ويف ب ��داي ��ة امل �ب ��اح �ث ��ات ال� �ت ��ي ع �ق��دت
يف ال�ق���ص��ر ال��رئ��ا��س��ي ب��ال�ع��ا��ص�م��ة فيينا،
ه �ن ��أ ج�لال��ة امل �ل��ك ال��رئ�ي����س ال�ن�م���س��اوي،
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده.
وت� �ن ��اول ��ت امل �ب��اح �ث��ات ،ال �ت��ي ت�خ�ل�ل�ه��ا
غ� ��داء ع �م��ل ح �� �ض��ره ��س�م��و الأم �ي��ر علي
ب��ن احل�سني وع��دد م��ن ك�ب��ار امل�س�ؤولني،
�آخ ��ر امل �� �س �ت �ج��دات �إق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي ��ا ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،ف�ضال
عن ق�ضايا عاملية ،منها التغري املناخي،

خالل مباحثات مع المستشار النمساوي لتعزيز التعاون بين البلدين

الملك  :ضرورة التوصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة
مواصلة جهود محاربة اإلرهاب ضمن نهج شمولي
نب�ض البلد -فيينا
ب �ح��ث ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب ��داهلل ال �ث ��اين مع
امل�ست�شار النم�ساوي �ألك�سندر �شالينربغ ،ام�س
االث �ن�ين� ،سبل تطوير ال�ع�لاق��ات الثنائية يف
خمتلف املجاالت ،وتعزيز التعاون بينهما.
وهن�أ جاللة امللك امل�ست�شار النم�ساوي ،خالل
اللقاء الذي عقد يف مقر امل�ست�شارية النم�ساوية
يف فيينا ،مبنا�سبة �أدائ ��ه اليمني الد�ستورية

م�ست�شارا احتاديا جلمهورية النم�سا.
وخ�لال لقاء ثنائي تبعه مو�سع ،بح�ضور
�سمو الأم�ير علي بن احل�سني ،مت ا�ستعرا�ض
ف��ر���ص ال �ت �ع��اون يف جم� ��االت امل �ح��اف �ظ��ة على
البيئة ،والتدريب املهني ،وال�صناعات الغذائية
والزراعية.
وت� �ن ��اول اجل��ان �ب��ان �آخ� ��ر امل �� �س �ت �ج��دات على
ال �� �س��اح �ت�ي�ن الإق �ل �ي �م �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة ،ح�ي��ث
� �ش��دد ج�لال�ت��ه ع�ل��ى � �ض��رورة ت�ك�ث�ي��ف اجل�ه��ود

لتحقيق ال�سالم العادل وال�شامل على �أ�سا�س
ح ��ل ال ��دول �ت�ي�ن ،ومب ��ا ي���ض�م��ن ق �ي��ام ال��دول��ة
الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات ال�سيادة والقابلة
للحياة ،على خطوط الرابع من حزيران عام
 ،1967وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
ويف م�ع��ر���ض احل��دي��ث ع��ن ت �ط��ورات امللف
ال�سوري� ،أكد جاللة امللك دعم الأردن جلهود
احلفاظ على �سيادة �سوريا وا�ستقرارها ووحدة
�أرا�ضيها و�شعبها.

كما مت الت�أكيد على موا�صلة جهود حماربة
الإرهاب �ضمن نهج �شمويل ،و�ضرورة التو�صل
�إىل حلول �سيا�سية لأزمات املنطقة.
وح�ضر اللقاء املو�سع نائب رئي�س ال��وزراء
ووزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة و�� �ش� ��ؤون امل �غ�ترب�ين �أمي��ن
ال�صفدي ،ومدير مكتب جاللة امللك ،الدكتور
جعفر ح�سان ،وال�سفرية الأردن �ي��ة يف النم�سا
ل �ي �ن��ا احل ��دي ��د ،وع � ��دد م ��ن ك �ب��ار امل �� �س ��ؤول�ين
النم�ساويني.

ولي العهد :التغير المناخي يعد من أهم تحديات العصر التي ال تلقى االهتمام المطلوب

مندوبًا عن الملك ولي العهد يشارك في قمة مبادرة الشرق
األوسط األخضر بالسعودية
ولي العهد :أهمية االتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات
لمواجهة أثر التغير المناخي
االنباط -الريا�ض

م� �ن ��دوب� �اً ع ��ن ج�ل�ال ��ة امل �ل ��ك ع �ب��داهلل
ال�ث��اين�� ،ش��ارك �سمو الأم�ي�ر احل�سني بن
عبداهلل الثاين ،ويل العهد ،يف قمة مبادرة
ال�شرق الأو�سط الأخ�ضر( ،)MGIالتي
ت�ست�ضيفها امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة
بالريا�ض.
وجت �م��ع ال �ق �م��ة ،ال �ت��ي اف �ت �ت��ح �أع�م��ال�ه��ا
� �س �م��و الأم � �ي ��ر حم� �م ��د ب� ��ن � �س �ل �م ��ان ب��ن
ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود ،ويل ال�ع�ه��د ،نائب
رئ�ي����س جم�ل����س ال� ��وزراء ،وزي��ر ال��دف��اع يف
اململكة العربية ال�سعودية ،ق��ادة وممثلي
حكومات ومنظمات من املنطقة والعامل،
ب �ه��دف ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وت��وح�ي��د اجل�ه��ود
نحو تنفيذ االلتزامات البيئية امل�شرتكة.
و�أل� �ق ��ى ��س�م��و الأم�ي��ر احل �� �س�ين ك�ل�م��ة،
خ �ل�ال ال �ق �م��ة ،اع �ت�ب�ر ف �ي �ه��ا �أن ال �ت �غ�ير
امل �ن��اخ��ي ي�ع��د م��ن �أه ��م حت��دي��ات ال�ع���ص��ر،
التي ال تلقى االهتمام املطلوب برغم �أن
الكتب ال�سماوية حثت على احلفاظ على
البيئة وربطته بالإميان.
وق ��ال � �س �م��وه «ف��الإ� �س�ل�ام م �ث�لا دع��ان��ا

لعدم قطع الأ�شجار �أو الإ�سراف يف املاء �أو
حتى ال�صيد يف غري �أوقاته ،فهذه ثقافة
الإن �� �س��ان ال��واع��ي امل ��درك ل��واق �ع��ه ،وه��ذه
ح�ضارته».
وع�ب�ر ��س�م��و ويل ال�ع�ه��د ع��ن �أم �ل��ه ب ��أن
تتخطى خمرجات القمة ح��دود الإقليم،
لأن �آث � � ��ار ال� �ت� �غ�ي�ر امل� �ن ��اخ ��ي ال ت �ع�ت�رف
باحلدود ،حاثاً اجلميع على الوقوف �أمام
هذا التحدي.
و�أ� � �ض� ��اف � �س �م��وه «ن� ��واج� ��ه يف الأردن
حت��دي��ات م�ن��اخ�ي��ة خم�ت�ل�ف��ة �أب��رزه��ا ن��درة
امل �ي��اه ،ف�ق��د ت ��أث��رت م��واردن��ا ب���ش�ك��ل كبري
ج� ��راء ا��س�ت�ق�ب��ال�ن��ا مل ��وج ��ات م �ت �ت��ال �ي��ة م��ن
ال �ل �ج��وء ع�ل��ى م ��دار ال�ع�ق��د امل��ا� �ض��ي ،وم��ع
ذل��ك ،ف�إننا مل نغفل ع��ن �أهمية احلفاظ
ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة ،ف �ق��د ا� �س �ت �ه��دف��ت خ�ط�ت�ن��ا
الوطنية للنمو الأخ�ضر  25-21قطاعات
ع��دي��دة م�ن�ه��ا ال ��زراع ��ة وال �ط��اق��ة وامل �ي��اه
و�إدارة النفايات».
وت��اب��ع � �س �م��وه ق��ائ�لا «�إن م���س��اه�م��ات�ن��ا
ال��وط �ن �ي��ة امل� �ح ��ددة ل �ع ��ام  2030ل�ت�ق�ل�ي��ل
االنبعاثات متثل التزامنا يف هذا االجتاه،
ل�ن�ك��ون ��ش��ري�ك��ا �إق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا يف جهود

م��واج�ه��ة ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي والتخفيف من
تبعاته».
ور�أى �سموه �أن يف منطقتنا م��ا يدعو
ل�ل��أم ��ل م �ث��ل امل �� �ش��اري��ع اخل �� �ض��راء ال �ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت يف امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة،
ل �ت��وف�ير ف��ر���ص ك �ب�يرة ل �ل �ق �ط��اع اخل��ا���ص
وم� �ئ ��ات الآالف م ��ن ف ��ر� ��ص ال �ع �م��ل م��ع
احلفاظ على البيئة.
و�أ� �ش��ار �سموه �إىل �أه�م�ي��ة االت�ف��اق على
تبني ��س�ي��ا��س��ات ع�ل��ى م���س�ت��وى احل�ك��وم��ات
مل��واج �ه��ة �أث ��ر ال�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي م��ن خ�لال
اع�ت�م��اد �أ��س��ال�ي��ب ال��زراع��ة احل��دي�ث��ة ،التي
ت��وف��ر امل ��وارد امل��ائ�ي��ة ،وا��س�ت��دام��ة التحول
ن�ح��و ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وال�ت���ش�ج�ي��ع على
اع �ت �م��اد امل��رك �ب��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ،وحت��وي��ل
النفايات �إىل م�صدر للطاقة.
ودع� � ��ا � �س �م��و ويل ال� �ع� �ه ��د �إىل و� �ض��ع
ال �� �س �ي��ا� �س��ات امل �ن��ا� �س �ب��ة وت ��وف�ي�ر ال�ت�م��وي��ل
امل �� �س �ت��دام ل�ل�ن�ه��و���ض يف م��واج �ه��ة ال�ت�غ�ير
امل�ن��اخ��ي ،خ��امت�اً كلمته بالقول «ي�ج��ب �أال
ن�ن���س��ى � �ض��رورة ت�غ�ي�ير ال �ن �ظ��رة ال���س��ائ��دة
جت��اه ه��ذا ال�ت�ح��دي ولنعمل على تطوير
ال �ن �ظ��ام ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ال � ��ذي � �س �ي �� �س��اه��م يف

ت �ط��وي��ر احل �ل��ول مل �ح��ارب��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
العاملية ،فهذا هو واجبنا احلقيقي جتاه
هذا اجليل والأجيال املقبلة».
وق��دم �سموه ال�شكر للمملكة العربية
ال���س�ع��ودي��ة ،وخ ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني
امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز �آل ��س�ع��ود،
و�سمو الأمري حممد بن �سلمان �آل �سعود،
على تنظيم هذه القمة.
وكان �سمو ويل العهد ال�سعودي� ،أكد يف
كلمته �أن اململكة العربية ال�سعودية ت�ؤمن
ب � ��أن م �� �ص��ادر ال �ط��اق��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ك��ان��ت
�أه��م �أ��س�ب��اب حت��ول دول املنطقة وال�ع��امل
م��ن اق�ت���ص��ادات ت�ق�ل�ي��دي��ة �إىل اق�ت���ص��ادات
فعالة عاملية ،الفتا �إىل �أن هنالك فجوات
يف م�ن�ظ��وم��ة ال �ع �م��ل امل �ن��اخ��ي يف امل�ن�ط�ق��ة
ت �ت �ط �ل��ب ت �ن �� �س �ي��ق اجل � �ه� ��ود الإق �ل �ي �م �ي��ة
وم���ش��ارك��ة اخل�ب�رات وال�ت�ق�ن�ي��ات لتحقيق
�إجنازات مت�سارعة يف مبادراتنا.
وح� ��� �ض ��ر االف � �ت � �ت� ��اح رئ� �ي� �� ��س ال� � � ��وزراء
ال��دك�ت��ور ب�شر اخل���ص��اون��ة ،ووزي��ر البيئة
م�ع��اوي��ة ال ��رداي ��دة ،وال���س�ف�ير الأردين يف
الريا�ض علي الكايد ،ومدير مكتب �سمو
ويل العهد ،م�صطفى خليفة.

والأم��ن الغذائي ،و�سبل مكافحة جائحة
«كورونا».
كما رك��زت على �سبل تعزيز العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ،خ��ا��ص��ة يف جم ��االت املحافظة
ع � �ل� ��ى ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة ،وال� � �ت � ��دري � ��ب امل� �ه� �ن ��ي،
وال�صناعات الغذائية والزراعية.
و�أك��د جاللته �أهمية العمل م��ن �أج��ل
حت�ق�ي��ق ال �� �س�لام ال �ع��ادل وال �� �ش��ام��ل على
�أ� �س ��ا� ��س ح ��ل ال ��دول� �ت�ي�ن ،ال � ��ذي ي���ض�م��ن
قيام الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ،ذات
ال�سيادة والقابلة للحياة ،على خطوط
ال � ��راب � ��ع م� ��ن ح � ��زي � ��ران ع � ��ام ،1967
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية.
ول� �ف ��ت ج�ل�ال ��ة امل� �ل ��ك �إىل �� �ض ��رورة
تكثيف اجلهود للتو�صل حلل الدولتني،
ك��ون��ه ال���س�ب�ي��ل ال��وح�ي��د لتحقيق الأم��ن
واال�ستقرار وال�سالم الدائم يف املنطقة.
و�أ� �ش��ار ج�لال�ت��ه �إىل ا��س�ت�م��رار اململكة
ب �ب��ذل ك ��ل اجل� �ه ��ود حل �م��اي��ة امل �ق��د� �س��ات
الإ��س�لام�ي��ة وامل�سيحية يف ال�ق��د���س ،من

منطلق ال��و��ص��اي��ة ال�ه��ا��ش�م�ي��ة ع�ل��ى ه��ذه
املقد�سات.
ك �م��ا � �ش��دد ج�لال��ة امل �ل��ك ع �ل��ى �أه�م�ي��ة
ا� �س �ت �م��رار دع ��م وك ��ال ��ة �إغ ��اث ��ة وت���ش�غ�ي��ل
ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين (الأون � � ��روا)
ل �ت �م �ك �ي �ن �ه��ا م ��ن اال�� �س� �ت� �م ��رار يف ت �ق��دمي
خ��دم��ات�ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وال���ص�ح�ي��ة ،وف�ق��ا
لتكليفها الأممي.
ومت ،خ�ل�ال امل�ب��اح�ث��ات ،ال�ت��أك�ي��د على
�� �ض ��رورة ال �ت��و� �ص��ل �إىل ح �ل��ول ��س�ي��ا��س�ي��ة
لل��أزم��ات ال�ت��ي ت�شهدها امل�ن�ط�ق��ة ،تعيد
الأم��ن واال�ستقرار ل�شعوبها ،كما جرى
بحث جهود احلرب على الإره��اب� ،ضمن
نهج �شمويل.
وح�ضر املباحثات نائب رئي�س الوزراء
ووزي� � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ترب�ين
�أمي ��ن ال���ص�ف��دي ،وم��دي��ر م�ك�ت��ب جاللة
امللك ،الدكتور جعفر ح�سان ،وال�سفرية
الأردن �ي��ة يف النم�سا لينا احل��دي��د ،وع��دد
من كبار امل�س�ؤولني النم�ساويني.

األمير الحسن يلتقي أعضاء بملتقى
األعمال الفلسطيني األردني
نب�ض البلد -عمان

دعا �سمو الأم�ير احل�سن بن طالل
رئ �ي ����س م �ن �ت��دى ال �ف �ك��ر ال �ع ��رب ��ي� ،إىل
اع �ت �ب��ار ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا وق �ف��ة ت ��أم��ل
ب� ��� �ش ��ري ��ة ،ل�ل�ان� �ط�ل�اق ن� �ح ��و الإب� � � ��داع
والأف � �ك� ��ار اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ت� � ��ؤدي �إىل
الإمناء.
و�أك� ��د � �س �م��وه ،خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه �أخ�ي�را،
ع � ��ددا م ��ن �أع� ��� �ض ��اء م �ل �ت �ق��ى الأع� �م ��ال
الفل�سطيني  -الأردين� ،أهمية تعريف
امل � �� � �ش �ت�رك� ��ات وحت � ��دي � ��د الأول � � ��وي � � ��ات
وال�ع�م��ل ع�ل��ى امل��دى امل�ت��و��س��ط والبعيد
ب�ن�ظ��رة ا�ست�شرافية �أ��س��ا��س�ه��ا التمكني
واال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري املنتج
وت �ع��زي��ز ال �ك �ف��اءات .ول �ف��ت ��س�م��وه �إىل
�أه �م �ي��ة �إن �� �ش��اء ن �ظ��ام م�ع�ل��وم��ات وط�ن��ي
��ش��ام��ل ل �ل �م��وارد والإم �ك��ان��ات ي�سهم يف
توفري املعلومات والبيانات ال�ضرورية،
ال �ت��ي مي �ك��ن ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا ك �م ��ؤ� �ش��رات
ل�ل�خ�ط��ط االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
لتلبية احتياجات التنمية يف القطاعني

ال�ع��ام واخل��ا���ص وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل
ومت�ك�ين وت�ف�ع�ي��ل ر�أ� ��س امل��ال الإن���س��اين
وت �ع��زي��ز احل �م��اي��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة ،وب �ن��اء
خطط التنمية على �أ�سا�س الأولويات.
وتناول احل�ضور ،خالل اللقاء الذي
�أداره رئي�س جمل�س �إدارة امللتقى نظمي
العتمة ،عددا من الق�ضايا والتحديات
ال �ت��ي ت ��واج ��ه امل �ن �ظ��وم��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة والتكنولوجية والبيئة
ال �ت�� �ش��ري �ع �ي��ة ،و�أه �م �ي��ة ت �� �س��ري��ع وت�ي�رة
ال�ن�م��و االق �ت �� �ص��ادي وت �ع��زي��ز م�ساهمة
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص م��ن �أج��ل ال�ت�ع��ايف من
�آث� ��ار ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا وت��وظ �ي��ف ري ��ادة
الأعمال يف خدمة الأعمال التقليدية.
وق� ��ال ال �ع �ت �م��ة �إن م�ل�ت�ق��ى الأع �م��ال
الفل�سطيني  -الأردين ال ��ذي ت��أ��س����س
ع��ام  ،2011ي�ضم يف ع�ضويته ما يزيد
على  200ع�ضو من خمتلف القطاعات
االقت�صادية.
و�أ� �ض��اف �إن امل�ل�ت�ق��ى ي���س��اه��م يف دع��م
تنمية االقت�صاد الوطني وحتفيزه على
خلق فر�ص عمل.

األردن يسجل  6آالف إصابة
بالسرطان سنويا
نب�ض البلد-عمان

زار وف ��د م��ن جل�ن��ة ال���ص�ح��ة وال�ب�ي�ئ��ة
النيابية ،ام����س االث�ن�ين ،م��رك��ز احل�سني
لل�سرطان؛ لالطالع على واقع اخلدمات
ال�ط�ب�ي��ة امل �ق��دم��ة ل �ل �م��ر� �ض��ى ،وم�ن��اق���ش��ة
التحديات التي يواجهها املركز
وج � ��ال ال ��وف ��د يف م ��راف ��ق و�أق �� �س ��ام
امل� ��رك� ��ز ،وا� �س �ت �م��ع �إىل �� �ش ��رح م�ف���ص��ل
ح��ول طبيعة ع�م��ل ك��ل ق���س��م ،ووظ��ائ��ف
الأج�ه��زة امل��وج��ودة داخلها ،والتحديات
ال �ت��ي ت��واج��ه ع�ل�اج م��ر��ض��ى ال���س��رط��ان
يف الأردن ،و�أهمها ارتفاع كلف الأدوي��ة
والعالجات
و�أو� �ض �ح��ت م��دي��رة امل ��رك ��ز ،ن���س��ري��ن
قطام�ش� ،أن املركز عالج حتى الآن 65
�ألف مري�ض �سرطان ،منهم � 41ألفاً ما
زالوا على قيد احلياة
و�أ� �ض��اف��ت �أن الأردن ي���س�ج��ل ��س�ن��وي�اً
ح��وايل � 6آالف �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة مبر�ض
ال �� �س��رط��ان ،م�ن�ه��ا ح ��وايل  350ط �ف�ل ً
ا،
علما �أن متو�سط عمر الإ�صابة هو 56

عاماً ،منوهة �إىل �أن ما يثري القلق �أن
ال�سرطان �أ�صبح ث��اين �سبب للوفاة يف
الأردن بـ  1500وفاة �سنوياً
بدوره ،ثمن رئي�س اللجنة ،الدكتور
�أحمد ال�سراحنة ،جهود املركز يف خدمة
م��ر��ض��ى ال �� �س��رط��ان ،م ��ؤك ��داً �أن امل��رك��ز
ي�ت�م�ت��ع ب���س�م�ع��ة ع��امل�ي��ة ك �ب�يرة ب �ك��وادره
الطبية والتمري�ضية امل�ؤهلة
وق� ��ال �إن ال� �ه ��دف م ��ن ال ��زي ��ارة ه��و
االط�لاع على واق��ع اخل��دم��ات املقدمة،
وم�ت��اب�ع��ة امل���ش�ك�لات ال �ت��ي ي �ع��اين منها
املواطنني ،كنق�ص الأ�س ّرة ،و�آلية قبول
احلاالت اجلديدة يف املركز
وناق�ش الوفد مع �إدارة املركز �أ�س�س
ال �ت��وظ �ي��ف ،و�إم �ك��ان �ي��ة ت��وف�ي�ر ف��ر���ص
ع �م��ل ج��دي��دة ل ل��أردن �ي�ي�ن�� ،س�ي�م��ا ب�ع��د
ارت �ف��اع ن���س��ب ال�ب�ط��ال��ة ال �ت��ي ��ص��اح�ب��ت
ج��ائ �ح��ة ك� ��ورون� ��ا ،وب �ع ����ض امل �� �ش �ك�لات
الأخرى كتزويد املركز ب�أنظمة الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ل�ت�خ�ف�ي��ف ك �ل��ف ال �ك �ه��رب��اء،
ومواقف ال�سيارات و�إمكانية ا�ستئناف
عمل املطعم داخل املركز

القوات المسلحة تستلم معدات من الجانب الكندي
نب�ض البلد -عمان

ت�سلمت ال�ق��وات امل�سلحة الأردن�ي��ة
 اجل�ي����ش ال�ع��رب��ي ،ام����س االث �ن�ين ،يففندق القوات امل�سلحة الأردن�ي��ة ،عدداً

م��ن امل �ع��دات امل�م�ن��وح��ة م��ن احل�ك��وم��ة
الكندية ،بح�ضور امل�ساعد للتخطيط
والتنظيم وامل ��وارد ال��دف��اع�ي��ة العميد
ال ��رك ��ن ال ��دك� �ت ��ور ي��و� �س��ف اخل �ط �ي��ب
وم� �ن ��دوب ال���س�ف�ير ال �ك �ن��دي يف ع�م��ان

�أن� �ط ��وان ت � ��رار ،ومم �ث �ل�ين م ��ن مكتب
م�شاريع الأمم املتحدة.
و�أك� � ��د ال �ع �م �ي��د ال ��رك ��ن اخل �ط �ي��ب،
عمق ال�ع�لاق��ات التي تربط البلدين،
و�أهمية هذه املنحة ،كما �شكر احلكومة

الكندية ملا يقدمونه من منح لتطوير
وتعزيز التعاون الثنائي الع�سكري بني
البلدين ال�صديقني.
واطلع امل�ساعد للتخطيط والتنظيم
وامل� � ��وارد ال��دف��اع �ي��ة وال ��وف ��د ال�ضيف

ع �ل��ى امل� �ح� �ط ��ات امل �� �س �ت �ل �م��ة وامل �ع��دل��ة
داخ��ل الآل �ي��ات ،وا��س�ت�م�ع��وا �إىل �إي�ج��از
ح��ول امل��وا��ص�ف��ات ال�ف�ن�ي��ة امل�ستخدمة
فيها ،وما توفره من مميزات تعبوية
م�ت�ق��دم��ة وم�لاءم �ت �ه��ا ل�ط�ب�ي�ع��ة عمل

ال� ��وح� ��دات .ويف ن �ه��اي��ة احل �ف��ل ال ��ذي
ح�ضره ع��دد م��ن كبار �ضباط القوات
امل�سلحة الأردن �ي��ة  -اجلي�ش العربي،
ج��رى ت �ب��ادل ال �ه��داي��ا ال�ت��ذك��اري��ة بني
اجلانبني.

الثالثاء

الـمـحـلـي
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نائب وزير الخارجية األوكراني :األردن شريك موثوق
نب�ض البلد -عمان

ق��ال ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأوك����راين،
دميرتو �سينيك� ،إن الأردن �شريك موثوق
لأوك��ران��ي��ا ،و�إن ه��ن��اك ر�ؤي���ة م�شرتكة بني
الدولتني يف العديد من الق�ضايا املهمة ،كما
�أن هناك تطابقاً تاماً مع جميع املتطلبات
ال�لازم��ة لتنمية العالقات الثنائية ب�صفة
ال�شراكة الثنائية املعززة مع الرتكيز ب�شكل
خ���ا����ص ع��ل��ى احل������وار يف امل���ج���ال ال��ت��ج��اري
والأمن الغذائي.
و�أ�ضاف ،يف م�ؤمتر �صحفي عقده يف مقر
ال�سفارة الأوك��ران��ي��ة بعمان ،ام�س االثنني،
على هام�ش زيارته للمملكة� ،أن “�أوكرانيا
تلعب دوراً مهماً بحماية الأمن واال�ستقرار
الأوروب�����ي ،والأردن م��ع��روف تقليدياً ب�أنه
حجر الزاوية الرئي�سي لل�سالم واال�ستقرار
الإق��ل��ي��م��ي يف ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وب��ال��ت��ايل،
ف���إن البلدين عليهما م�س�ؤولية كبرية ،مبا
لديهما من �إمكانات الكبرية”.
و�أ�شار �إىل �أن البلدين �سيحتفالن العام
املقبل بالذكرى الثالثني لت�أ�سي�س العالقات
الدبلوما�سية بينهما ،م�ضيفاً “لقد �سمحت
لنا ه��ذه ال��ف�ترة برت�سيخ �أ�سا�س العالقات
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ن خ��ل�ال ال���ت���ع���اون ال��ن�����ش��ط يف
املجاالت التجارية واالقت�صادية وال�سيا�سية

والع�سكرية والأمنية”.
و�أكد �أن القوة الدافعة الرئي�سية للتعاون
ال��ث��ن��ائ��ي يف امل��ج��ال ال�����س��ي��ا���س��ي ،ه��ي احل���وار
على م�ستوى قيادتي الدولتني بني الرئي�س
الأوك����راين فولودميري زيلين�سكي وجاللة
امللك عبد اهلل الثاين ،وهناك �إميان م�شرتك
ب�آفاق واعدة لل�شراكة الأوكرانية  -الأردنية
والتن�سيق الدائم لتعزيزها.
وح���ول زي��ارت��ه ل��ل���أردن ،ق���ال �إىل جانب
امل���������ش����اورات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة��� ،س��ن��ن��اق�����ش خ�لال
االج���ت���م���اع م���ع وزي�����ر ال����زراع����ة اخل���ط���وات
العملية لكيفية م�ساهمة �أوك��ران��ي��ا يف رفع
م�ستوى ك��ف��اءة الإن���ت���اج ال���زراع���ي للمملكة
م����ن خ��ل��ال ال���ت���ع���اون يف ت����ب����ادل اخل��ب��رات

والتكنولوجيا ،والتدريب املهني للمخت�صني
الأردن�����ي��ي��ن يف اجل���ام���ع���ات الأوك����ران����ي����ة يف
املجاالت ذات ال�صلة.
ً
و�أ���ش��ار �إىل �أن���ه �سيبحث �أي�����ض��ا م��ع وزي��ر
االق��ت�����ص��اد ال��رق��م��ي وري����ادة الأع���م���ال ،كيف
ميكن لأوك��ران��ي��ا �أن ت�صبح �شريك الأردن
بتطوير احلكومة الإلكرتونية ،ودعم ريادة
الأعمال ،والتعليم عرب الإنرتنت ،والتدريب
ع��ل��ى امل����ه����ارات ال��رق��م��ي��ة ،وت��ط��ب��ي��ق ح��ل��ول
تكنولوجيا املعلومات يف الإنتاج ال�صناعي يف
�ضوء الهدف اال�سرتاتيجي للمملكة لت�صبح
مرك ًزا �إقليم ًيا لتكنولوجيا املعلومات.
و�أ���ض��اف �أن��ه وع�ل�اوة على ذل��ك “�سنقوم
ب��ت��و���س��ي��ع ���ش��ب��ك��ة ال�����ش��راك��ة م���ع اجل��م��ع��ي��ات

الرائدة لرجال الأعمال الأردنيني ونخطط
للتوقيع ع��ل��ى ع���دد م��ن م��ذك��رات التفاهم
بني جمل�س امل�صدرين وامل�ستثمرين التابع
ل���وزارة اخلارجية الأوك��ران��ي��ة والعديد من
جمعيات الأعمال الأردنية الرائدة”.
و�أك��د �أن “التداعيات االقت�صادية لوباء
ك��ورون��ا مل ت�ؤثر ب�شكل حا�سم على تطوير
جتارتنا الثنائية”.
وب�ين �أن حجم التجارة يف الب�ضائع بني
�أوكرانيا والأردن يف الأ�شهر الت�سعة الأوىل
من عام  2021بلغ ما قيمته  148.412مليون
دوالر �أمريكي ،بزيادة قدرها  14.2باملئة عن
نف�س الفرتة من عام .2020
وب�ين �أن ه��ن��اك نحو �أل��ف��ي ط��ال��ب �أردين
يدر�سون يف �أوك��ران��ي��ا �سنوياً بالتخ�ص�صات
التقنية والهند�سية وال��ط��ب ،وق��ال “نحن
على ا�ستعداد للعمل الوثيق مع وزارة التعليم
ال��ع��ايل وال��ب��ح��ث العلمي م��ن �أج���ل تو�سيع
و����ص���ول ال���ط�ل�اب الأردن����ي��ي�ن �إىل خ��دم��ات
تعليمية عالية اجل��ودة ومنخف�ضة التكلفة
ن�سب ًيا يف �أوكرانيا و�إزالة احلواجز القائمة”.
و�أك��د �أهمية افتتاح �سفارة �أردن��ي��ة يف كييف
لت�صبح �أداة فعالة لبناء روابط جتارية دائمة
(ال �سيما العثور على م�ستوردين �أوكرانيني
لل�سلع الأردن��ي��ة) ومتابعة ق�ضايا الطالب
الأردنيني.

وزير المياه يبحث مع نظيره المصري التحديات المائية
نب�ض البلد -عمان

بحث وزي��ر املياه وال���ري املهند�س حممد
النجار ووزي���ر امل���وارد املائية وال���ري امل�صري
ال��دك��ت��ور حممد عبد ال��ع��اط��ي ،يف العا�صمة
امل�صرية القاهرة ،ام�س االثنني� ،سبل تعزيز
ال��ت��ع��اون ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ال�شقيقني ملواجهة
التحديات املائية.
وت��ن��اول ال��ل��ق��اء ،ال���ذي ع��ق��د ع��ل��ى هام�ش
فعاليات �أ�سبوع القاهرة للمياه ،التحديات
ال��ت��ي ت��واج��ه امل��ن��ط��ق��ة وال��ع��دي��د م��ن ال���دول
العربية مائيا نتيجة عوامل عدة و�سبل تعزيز
التعاون ملواجهتها خا�صة يف ما يتعلق بنق�ص
املوارد املائية يف ظل التغريات املناخية.
و���ش��دد اجل��ان��ب��ان ،بح�سب ب��ي��ان �صحفي
ال���ي���وم ،ع��ل��ى �أه��م��ي��ة حتقيق �أق�����ص��ى درج���ات
التعاون والتن�سيق بني البلدين ال�شقيقني،

لتحقيق �أه���داف البلدين يف التنمية املائية
امل�ستدامة ،والو�صول ل�ل�إدارة املثلى للموارد
املائية امل��ح��دودة ل��دى البلدين .وا�ستعر�ض
ال���ن���ج���ار ،خ��ل�ال ال���ل���ق���اء ،ب��ح�����ض��ور ال�سفري
االردين ل���دى ال��ق��اه��رة �أجم����د الع�ضايلة،
ج��ه��ود احل��ك��وم��ة االردن����ي����ة امل��ب��ذول��ة للحد
م��ن حت��دي��ات نق�ص امل��ي��اه يف الأردن وتنفيذ
م�����ش��اري��ع م��ائ��ي��ة ه��ام��ة ،م��ع��رب��ا ع��ن �سعادته
بامل�شاركة يف �أ�سبوع القاهرة الرابع للمياه.
وثمن اجلهود امل�صرية لإجن��اح ه��ذا امل�ؤمتر
باعتباره �أحد �أهم امل�ؤمترات الدولية املعنية
بق�ضايا امل���ي���اه ،م�شيدا ب����الإجن����ازات املائية
امل�صرية واجلهود املبذولة لتعزيز املحافظة
على املياه ورفع كفاءة اال�ستخدام  .ي�شار �إىل
�أن �أ�سبوع القاهرة للمياه يعقد للعام الرابع،
بعنوان “املياه وال�سكان والتغريات العاملية..
التحديات والفر�ص” يف القاهرة مب�شاركة

نحو �أل��ف م�شارك و 300متحدث دويل ،و50
منظمة ع��ام��ل��ة يف جم���ال امل���ي���اه ،وم�����ش��ارك��ة

وا�سعة من ال��دول واملنظمات العاملية ف�ضال
عن الوفود الر�سمية.

الفايز يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين األردنيين
نب�ض البلد -عمان

�أ�شاد رئي�س جمل�س الأعيان في�صل الفايز،
خ�لال لقائه ام�س االث��ن�ين ،رئي�س و�أع�ضاء
احت��اد النا�شرين الأردن��ي�ين ،بالنجاح الكبري
ال���ذي حققه معر�ض عمان ال���دويل للكتاب
لهذا العام رغم الظروف اال�ستثنائية جراء
جائحة كورونا ،ما يعد اجنازا كبريا لالحتاد
وللدولة الأردنية عموما.

و�أ���ش��ار �إىل �أهمية ه��ذه املعار�ض ال�سنوية
مل��ا تقدمه م��ن ت��ن��وع ث��ق��ايف وف��ك��ري ،ومتكن
جمهور ال��ق��راء واملهتمني من االط�لاع على
�آخ��ر امل�ؤلفات يف خمتلف املجاالت ال�سيا�سية
والثقافية والفكرية والعلمية و�أدب الأطفال،
ومل���ا ل��ه��ا م���ن دور ب����ارز يف تن�شيط احل��رك��ة
الثقافية والنهو�ض بها ،واعطاء انطباعات
م��ه��م��ة ح ّ����ول ع��ل��ى م���ا ي��ج��ري داخ����ل احل��ي��اة
خ�صو�صا والعربية عمومًا،
الثقافية الأردنية
ً

لأن “الثقافة ه��ي ذاك���رة الأوط����ان تتناقلها
الأجيال جيل بعد جيل”.
و�أكد رئي�س جمل�س الأعيان �أهمية توفري
ال��ت�����س��ه��ي�لات ال��ل�ازم����ة لإجن������اح م��ث��ل ه��ذه
املعار�ض ،مبديا ا�ستعداد املجل�س لتقدمي كل
ع��ون ممكن ل�لاحت��اد لتمكينه م��ن موا�صلة
�إقامة معر�ض عمان الدويل للكتاب كل عام.
ب�����دوره ،ع��ر���ض رئ��ي�����س االحت����اد ج�بر اب��و
فار�س ،للجهود الكبرية التي بذلها االحتاد

لإجناح املعر�ض ،وت�أمني �أكرب م�شاركة عربية
ودول��ي��ة ف��ي��ه ،خا�صة �أن���ه ج���اء ه���ذا ال��ع��ام يف
ظروف ا�ستثنائية فر�ضتها جائحة كورونا.
و�أ����ش���ار �إىل ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجه دور الن�شر يف الأردن وال�سيما املتعلقة
بتوزيع الكتاب الأردين يف الأ�سواق العربية،
�إىل جانب �إغالق العديد من الأ�سواق العربية
نتيجة ت��داع��ي��ات ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وجائحة
كورونا.

الفينيق %46 :من النساء العامالت يتقاضين أقل من الحد األدنى لألجور
نب�ض البلد -عمان

�أظهرت درا�سة �صادرة من مركز الفينيق
للدرا�سات االقت�صادية �أن  46باملئة من عينة
الدرا�سة التي جتاوزت الـ  380امر�أة عاملة يف
حمافظات (الطفيلة ،م�أدبا ،الكرك ،معان)
يح�صلن �أج����راً ينخف�ض ع��ن احل��د الأدن���ى
للأجور.
كما بينت ال��درا���س��ة ،ال��ت��ي ���ص��درت ام�س
االث��ن�ين ،عن وج��ود عالقة بني ت��دين �أج��ور
الن�ساء يف العمل و�صحتهن اجل�سدية ،حيث
حت��رم معظم الن�ساء م��ن ال��ت���أم�ين ال�صحي

واحل��م��اي��ات االجتماعية يف ح��ال تقا�ضيهن
�أجورا تنخف�ض عن احلد الأدنى املحدد بـ260
ديناراً.
وق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة يف امل���رك���ز ع�ل�ا ب����در ،يف
جل�سة متخ�ص�صة ملناق�شة نتائج الدرا�سة
التي حملت عنوان “�سالمة املر�أة يف العمل”
عقدها املركز اليوم� ،إن العنف �ضد الن�ساء يف
خمتلف القطاعات املنظمة وغ�ير املنظمة،
يعمل على ت��دين م�شاركة امل����ر�أة اقت�صادياً
وع���زوف الكثري منهن ع��ن االلتحاق ب�سوق
العمل.
و�أو�ضحت ،خالل اجلل�سة التي عقدت عرب

من�صة “زووم” بالتعاون مع منظمة اوك�سفام
وحت����ت م��ظ��ل��ة ب��رن��ام��ج ال�����ش��راك��ة ال��ع��رب��ي��ة
الدمناركية� ،أن  50باملئة من عينة الدرا�سة
الميلكن ت�أمينا �صحيا ،يف حني �أن  36.6باملئة
غري م�ؤمن عليهن يف ال�ضمان االجتماعي.
وك�شفت الدرا�سة عن ن�سبة توفر ال�صحة
وال�����س�لام��ة املهنية ل��ل��م��ر�أة يف ���س��وق العمل،
حيث بلغت  47.8ب��امل��ئ��ة ،م��ا يعني �أن �أك�ثر
من ن�صف الن�ساء معر�ضات لإ�صابات عمل
ع��ل��ى اخ���ت�ل�اف ن�����س��ب خ��ط��ورت��ه��ا ،و�أظ���ه���رت
�أن احل���ق���وق ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��ال��ي��ة ك��ال��ق��رو���ض
و�صناديق االدخار ال تطبق �إال على  13باملئة

من العينة ،ما يغيب متكينهن االقت�صادي
واالجتماعي ،وت���أث��ر �صحتهن نتيجة غياب
ال��ت���أم�ين ال�صحي وارت���ف���اع تكاليف العالج
بالن�سبة للرواتب.
واع���ت�ب�رت ال���درا����س���ة �أن مت��ث��ي��ل امل�����ر�أة يف
النقابات العمالية واملهنية ما زال �ضعيفا،
م��ا يغيب فكرة وم��ب��د�أ املفاو�ضة اجلماعية
لتح�سني ظروف العمل.
و�أو���ص��ت الدرا�سة مبناه�ضة العنف �ضد
امل������ر�أة يف ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل ،وحت�����س�ين ال��ظ��روف
االقت�صادية لديهن ،و�إ�شراكهن ب�شكل �أف�ضل
يف �سوق العمل.
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خطأ الغذاء والدواء في
معركة قموه
خالد فخيده
ت�صريح امل�س�ؤولة ال�سابقة يف امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء ب�أن طعامنا م�سرطن
ال ي�سقط بنفي امل�س�ؤولني احلاليني والبيانات الورقية.
ما �صدر عن امل�س�ؤولة ال�سابقة بكل ت�أكيد لي�س من باب املتعة الإعالمية �أو حجز
مكانا على من�صة ال�شهرة يف االردن ،و�سنتعامل معه على حممل اجلد كون ما �أدلت
به لي�س من نائب يريد ت�سجيل �شعبية �أو �شخ�صية معار�ضة تريد �إدخال احلكومة يف
�أزمة.
ع��دم �سالمة بع�ض اغذيتنا ،ج��ر���س ق��رع��ت��ه ،م��دي��رة خم��ت�برات ال�سابقة م�ؤ�س�سة
الغذاء وال��دواء �سناء قموه ،ورد عليها مدير املختربات احلايل اجمد الر�شايدة ب�أنه
يوجد �أغذية م�سرطنة يف متناول الأردنيني.
وقموه �سبق �أن �أثارت جدال بهذا اخل�صو�ص �سابقا ،و�سرعان ما تال�شى ذلك اجلدل،
الأمر الذي �أعطى انطباعا ب�أن ما جرى حينها لي�س �أكرث من (�شو ) جماهريي.
اليوم الأم��ر خمتلف ،فالت�صريحات املت�صاعدة ال�صادرة من قموه وبالعك�س من
الر�شايدة ا�صبحت حتتاج �إىل جلنة حمايدة لنفي ما حتدثت به قموه �أو ت�أكيده.
وتدخل جلنة �صحة جمل�س النواب جاءت يف الوقت املنا�سب ،ومطلوب من اللجنة
التحقيق بحيادية والو�صول �إىل احلقائق وعر�ضها �أم��ام النا�س ب�شفافية حتى و�إن
كانت موجعة.
و�أعتقد �أن امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء كان الأجدى بها ب�أن ردت مبهنية وحرفية
على الدكتورة قموه ما دامت واثقة من �إجراءاتها ب�أن �أعلنت يف بداية املواجهة عن
طلبها جهة علمية متخ�ص�صة وحمايدة للوقوف على اتهامات قموه والتحقيق فيها
خمربيا وبكل الو�سائل العلمية املتاحة ،لبث الطم�أنينة بني املواطنيني والت�أكيد دون
حاجتها �إىل �إجراءات عملية وعلمية ب�أن غداءهم �صحي و�سليم.
ولو تعاملت امل�ؤ�س�سة مع ت�صريحات قموه مبهنية وجدية وراح��ت باالجتاه الذي
�أ�شرنا اليه ،لك�سبت ثقة امل��واط��ن يف اجلولة الأوىل من املواجهة ،وبثت ال�سكينة يف
نف�سه حلني �صدور نتائج حتقيقات اللجنة ال�صحية النيابية.
ق��د اك���ون مطمئنا ب����أن غ���ذا�ؤن���ا �سليم وخ���ال م��ن امل����واد امل�����س��رط��ن��ة ،ول��ك��ن �أ���ص��دق
امل�س�ؤولني القول ب�أن ت�صريحات قموه ب�صفتها خبرية وبنت امل�ؤ�س�سة �أثارت يف داخلي
قلق ب�أن يكون كالمها �صحيحا.
ولأن امل�ؤ�س�سة مل ترتق �إىل م�ستوى تهم قموه وجل�أت يف تفنيدها �إىل الرد الإعالمي
ال��ت��ق��ل��ي��دي ،جعلت ال��ق��ل��ق م�لازم��ا ل��ل��م��واط��ن حل�ين م��ا يثبت العك�س يف التحقيقات
النيابية.
قموه ،مل ترث خوفا �شعبيا من �أن يكون جزءا غذائهم م�سرطنا ،وامنا ك�شفت عن
مدى �أزمة الثقة املحتدمة بني احلكومة وبني ال�شعب.
�إدارة الأزم���ة ج��زءا م��ن �أ�سباب الثقة والطم�أنينة ،وه��ي التي غابت ع��ن م�ؤ�س�سة
الغذاء والدواء يف �إدارة املعركة مع �سناء قموه.

التعليم العالي تدعو الطلبة المرشحين للتخصصات
الطبية الستكمال التسجيل
نب�ض البلد -عمان
دع����ت وح�����دة ت��ن�����س��ي��ق ال���ق���ب���ول امل���وح���د يف
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الطلبة
املر�شحني للتخ�ص�صات الطبية من املعيدين
�إىل ا�ستكمال �إج������راءات الت�سجيل وت�سديد
الر�سوم اجلامعية.
وب�ين مدير وح���دة تن�سيق القبول املوحد
الناطق الإع�لام��ي ل��ل��وزارة ،مهند اخلطيب،

ام�س االثنني� ،أن نهاية دوام يوم غد الثالثاء
املوعد الأخ�ير ال�ستكمال �إج���راءات الت�سجيل
وت�سديد الر�سوم اجلامعية للقائمة التي �أعلنت
اخلمي�س املا�ضي ،يف تخ�ص�صات الطب ،وطب
الأ���س��ن��ان ،ودك��ت��ور ال�صيدلة ،وال�����ص��ي��دل��ة ،يف
اجلامعات الأردن��ي��ة الر�سمية للعام اجلامعي
 ،2022 / 2021الفتا �إىل �أن املتخلف عن املوعد
يعترب م�ستنكفاً وال يحق له املطالبة بالت�سجيل
يف التخ�ص�ص الذي مت تر�شيحه للقبول فيه.

مارثون لكبار السن في اربد
نب�ض البلد  -فرح مو�سى

���ض��م��ن اح���ت���ف���االت ارب�����د مب��ئ��وي��ة ال���دول���ة
االردن����ي����ة ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ارب�����د ال���س��ت��ظ��اف��ة
امل�سنني مارثون لكبار ال�سن حيث كانت نقطة
االن��ط�لاق ب��داي��ة ���ش��ارع فل�سطني غ��رب ارب��د
وحتى مقر اجلمعية التي مثلها ال�سيد ح�سني
اليف وقد كان هذا املارثون برعاية مباركة من
احل���اج �سامي اخل�����ص��اون��ة ،ومل تقت�صر هذه
الفعالية على منت�سبي اجلمعية فقد �شارك
فيها اجلمعيات اخلريية وبع�ض االه��ايل من
املجتمع املحلي.
وق���د ���ص��رح ال��ن��اط��ق االع�لام��ي للمارثون
الدكتور حممد بني عامر ان اجلمعية وادارتها
لطاملا �سعت على احياء فئة كبار ال�سن وعدم
تهمي�شهم وقد اقامت العديد من الفعاليات

لهم بهدف ابقاء وجودهم مع املجتمع وعدم
ن�سيانهم  ،وللفت النظر لق�ضاياهم وا�شعارهم
بتقدير كافة فئات املجتمع لهم وللت�أكيد على
انهم ما زالوا جزءا فاعال يف املجتمع االردين
ول���ه���م ح��ق��وق��ه��م غ��ي�ر م��ن��ق��و���ص��ة وع��ل��ي��ه��م
واجباتهم.
وت���اب���ع ب��ن��ي ع��ام��ر ان ه���ذه امل�سرية ج��اء
تنظيمها ان�سجاما مع الر�ؤى امللكية ال�سامية
ال��داع��م��ة لكبار ال�سن والعمل على رعايتهم
ول��ت��ح��ق��ي��ق اه������داف اجل��م��ع��ي��ة ب��ال��ع��م��ل على
حتفيز ه��ذه الفئة للقيام بن�شاطات ريا�ضية
واجتماعية تخلق لديهم حالة من احليوية
وت��ع��زز قدراتهم اجل�سدية والذهنية وت�ؤكد
على دوره����م االي��ج��اب��ي يف املجتمع وه���ذا قد
ت�ضمنت الفاعلية تكرمي الفائزين باملارثون .

وزير العدل يستقبل السفيرين البريطاني واإليطالي

الحنيفات :الرؤية الملكية للقطاع الزراعي هي خارطة طريق للوزارة
نب�ض البلد -عمان

ق������ال وزي�������ر ال������زراع������ة امل���ه���ن���د����س خ��ال��د
احلنيفات� ،إن ال��وزارة تعد خططها وحماور
عملها بناء على الر�ؤية امللكية لتنمية ونه�ضة
القطاع الزراعي والتي ت�شكل خارطة طريق
لعملها.
و�أك���د ،يف بيان �صحفي ام�س االث��ن�ين� ،أنّ
هذه الر�ؤية امللكية وجهت الوزارة �إىل ت�أ�سي�س
ال�����ش��رك��ة الأردن���ي���ة الفل�سطينية للت�سويق
ال����زراع����ي وال���ت���ي ���س��ت��ع��م��ل ���ض��م��ن م��راح��ل��ه��ا
الثالث على و�ضع �أ�س�س و�إط��ار وا�ضح تعالج
جميع الت�شوهات الت�سويقية وت�ساعد املزارع
يف �إيجاد �أ�سواق جديدة ملنتجاته واملحافظة
على الأ�سواق التقليدية.
وب�ي�ن �أن ال�����وزارة خ�ص�صت ج����زءاً ك��ب�يراً
من حزمة قرو�ض بدون فائدة بلغت قيمتها
 35مليون دينار مل�شاريع تكنولوجيا توفري
املياه ،وتقنيات زيادة الإنتاج ،وتخفي�ض كلف
وم�ستلزمات الإنتاج ومنها قطاع البذور.

وق�����ال احل��ن��ي��ف��ات �إن احل��ك��وم��ة ت�ترج��م
ال��ر�ؤى امللكية يف ملف الأم��ن الغذائي وذلك
�ضمن ا�سرتاتيجية �شاملة وت�شاركية بني عدد
من القطاعات ويتم مواءمة جميع خططها
لتتما�شى م��ع ا�سرتاتيجية الأم���ن الغذائي
ومبا حتمل من برنامج ا�ستهداف ملحا�صيل
النق�ص والتوجه نحو الزراعات الت�صديرية

ذات القيمة امل�ضافة وال�صناعات الغذائية.
وبني �أن الوزارة �أطلقت برناجماً للت�أهيل
والتدريب يف القطاع ال��زراع��ي بالتعاون مع
ال�شركة الوطنية للتدريب /اجلي�ش العربي
وال��ت��ي و���ص��ل ع���دد امل��ت��درب�ين فيها �إىل نحو
� 5آالف م��ت��درب يف ق��ط��اع��ات ري��ادي��ة ومهن
زراعية ،م�شرياً �إىل �أن مناطق الأغ��وار منها

 1500متدرب.
و�أ���ش��ار اىل حترير مدخالت �إن��ت��اج عملت
عليها ال����وزارة للتخفيف ع��ن امل���زارع وزي���ادة
رب��ح��ي��ت��ه ،وت��خ��ف��ي�����ض ك��ل��ف الإن����ت����اج وزي����ادة
تناف�سية املنتج املحلي خارجياً وداخلياً �إ�ضافة
�إىل درا���س��ة االحتياج م��ن املحا�صيل والبدء
يف ت��وج��ي��ه االن���ت���اج ن��ح��و حما�صيل النق�ص
واالحتياج املحلي ل�ل�أع��وام املقبلة مبينا �أن
االنطالق كانت من الأغوار كونها ت�شكل �أحد
�أهم مراكز االنتاج .
و�أك����د احل��ن��ي��ف��ات �أن ال�����وزارة عملت على
م��ع��اجل��ة �أغ���ل���ب ال��ت�����ش��وه��ات يف التعليمات
وت�ضيق حلقات االج���راءات وازدواجيتها �إىل
جانب رب��ط االدارات املعنية باال�ستثمار مع
الوزير ب�شكل مبا�شر ل�ضمان �سرعة االجناز
واغتنام الفر�ص اال�ستثمارية والرتويج لها
م�شريا �إىل �أنها عر�ضت ع��ددا من امل�شاريع
الريادية لال�ستثمار يف ال�صناعات الغذائية
الزراعية.

نب�ض البلد -عمان

ا�ستقبل وزي��ر ال��ع��دل ،الدكتور �أحمد
الزيادات ،يف مكتبه ،ام�س االثنني� ،سفرية
اململكة امل��ت��ح��دة ل���دى الأردن بريدجيت
بريند.
و�أكد اجلانبان على تعزيز �أوجه التعاون
يف املجاالت القانونية ،و�سبل تفعيلها مبا
يخدم قطاع العدالة.
و�أ����ش���ار ال���زي���ادات �إىل ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
التاريخية ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،م���ؤك��دا �أهمية
اال�ستمرار بالتعاون امل�شرتك بني الأردن
واململكة املتحدة يف املجاالت كافة.

ك��م��ا ال��ت��ق��ى ال���زي���ادات �سفري جهورية
�إي��ط��ال��ي��ا ل����دى الأردن ف��اب��ي��و ك��ا���س��ي��زي
والوفد املرافق له .وبحث اجلانبان ،خالل
اللقاء الذي ح�ضره �أمني عام وزارة العدل
القا�ضي الدكتور �سعد اللوزي� ،سبل تعزيز
ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك��ة يف امل��ج��االت
ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق�����ض��ائ��ي��ة ب�ي�ن ال��ب��ل��دي��ن
ال�صديقني.
و�أ�شار كا�سيزي �إىل عمق العالقات التي
ت��رب��ط ب�ين ال��ب��ل��دي��ن وال��رغ��ب��ة يف تعزيز
ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك امل�ستقبلي يف امل��ج��ال
القانوين.

املـحـلـي
الثالثاء  2021 / 10 / 26ــ العدد
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الطاقة النيابية تدعو الحكومة إلجراءات تخفيفية جراء
ارتفاع أسعار المحروقات
نب�ض البلد -عمان
دعا رئي�س و�أع�ضاء جلنة الطاقة والرثوة
املعدنية النيابية ،احلكومة �إىل �أن تتحمل
جزءا من الأعباء االقت�صادية التي يتحملها
املواطن نتيجة توايل ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات
النفطية.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع ع�ق��دت��ه اللجنة
ام�س االث�ن�ين ،برئا�سة النائب املحامي زيد
ال �ع �ت��وم ،وح �� �ض��ور وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال�ث��روة
املعدنية �صالح اخلراب�شة ،و�أمني عام الوزارة
�آم ��اين ال �ع��زام ،وم��دي��ر ع��ام �شركة الكهرباء
الوطنية �أجمد الروا�شدة ،مت خالله االطالع
ع �ل��ى ت �ق��ري��ر � �ش��رك��ة «ت �� �ش �ي��زي» الإي �ط��ال �ي��ة،
وامل �ت �ع �ل��ق ب ��أ� �س �ب��اب الإط� �ف ��اء ال �� �ش��ام��ل ال��ذي
�شهدته اململكة يوم الـ 21من �شهر �أيار املا�ضي.
وق��ال ال�ع�ت��وم� ،إن م��و��ض��وع ارت �ف��اع �أ�سعار
امل�شتقات النفطية وانعكا�سها املبا�شر على
القوة ال�شرائية لدى املواطن� ،أ�صبح مو�ضوعا
ي�ف��ر���ض نف�سه ب�شكل خ�ط�ير لأن االقت�صاد
الوطني مل يتعاف بعد ج��راء تداعيات �أزم��ة

فريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد ،مطالبا احلكومة
ان ت�ت�خ��ذ ق� � ��رارات ت�خ�ف�ي�ف�ي��ة �أ�� �س ��وة ببقية
دول ال �ع��امل ال�ت��ي ات�ب�ع��ت ��س�ي��ا��س��ات م��ن ه��ذا
ال�ن��وع ،للحد م��ن نتائج جائحة ك��ورون��ا على
اقت�صادها.
ب��دوره��م� ،أك ��د ال �ن��واب ،حم�م��د ال�سعودي
وع �ب��داهلل ع ��واد وف��را���س ال���س��واع�ير و� �ض��رار
احل��را� �س �ي ����س وم ��و�� �س ��ى ه �ن �ط ����ش وحم �م��ود
ال �ف��رج��ات وع�ب�ي��د ي��ا��س�ين ون��اج��ح ال �ع��دوان،

�أهمية �أن تتخذ احلكومة �إج ��راءات �سريعة
للتعامل مع مو�ضوع ارتفاع �أ�سعار امل�شتقات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ،ك ��إل �غ ��اء �أو ت�خ�ف�ي��ف ال���ض��ري�ب��ة
امل�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى امل���ش�ت�ق��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ،وال�ت��ي
�أث��رت ب�شكل كبري على دخل املواطن وقدرته
ال�شرائية.
و�� �ش ��ددوا ع�ل��ى � �ض��رورة ت��و��ض�ي��ح الأ��س����س
وامل �ع��اي�ير امل�ت�ب�ع��ة م��ن ق�ب��ل احل�ك��وم��ة ب���ش��أن
م �ع��ادل��ة ت���س�ع�ير امل� �ح ��روق ��ات ،ق��ائ �ل�ي�ن� :إن

مو�ضوع ارت�ف��اع �أ�سعار النفط عامليا يتطلب
وجود عملية توازن يف الأ�سعار للتخفيف من
�أثر تلك االرتفاعات على املواطن.
م ��ن ج �ه �ت��ه� ،أب � ��دى اخل��راب �� �ش��ة ا��س�ت�ع��داد
ال � ��وزارة ل�ع��ر���ض م�ع��ادل��ة ت���س�ع�يرة امل�شتقات
النفطية ال�شهرية يف جل�سات الحقة ،قائال:
�إنه �سيتم بعناية ،درا�سة اقرتاح جلنة الطاقة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ،ال ��ذي ي�ن����ص ع�ل��ى � �ض��رورة االخ��ذ
باالعتبار الأو�ضاع املعي�شية للمواطنني عند
ت�سعري امل�شتقات النفطية للفرتة املقبلة يف
�ضوء االرتفاع العاملي لأ�سعار املحروقات.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ق��ري��ر ��ش��رك��ة «ت���ش�ي��زي»
اخلا�ص ب�أ�سباب الإط�ف��اء ال�شامل ي��وم ال�ـ21
م��ن �أي ��ار  ،2021ب�ين اخل��راب���ش��ة� ،أن ال ��وزارة
جل�أت �إىل �شركة عاملية لإعداد التقرير يبني
�أ�سباب ذلك الإطفاء ،وب�شكل حيادي و�شفاف.
و�أك ��د اخل��راب���ش��ة � �ض��رورة اال��س�ت�ف��ادة من
نتائج التقرير والتو�صيات اخلا�صة بالإطفاء
ال�شامل ،والعمل على و�ضع �إجراءات حت�سينية
و�آل �ي��ة حتمي ال�ن�ظ��ام الكهربائي م��ن ح��االت
الت�أرجح التي �أدت �إىل الإطفاء ال�شامل.

كنعانُ :
الكنس االسرائيلية وتجريم المنظمات الحقوقية
بالقدس رسالة تهويد وأسرلة
نب�ض البلد -عمان
قال �أمني عام اللجنة امللكية ل�ش�ؤون القد�س
ع �ب ��داهلل ك �ن �ع��ان ان ال �� �س �ل �ط��ات اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
ت�ستمر يف تنفيذ املخطط وامل�شروع التهويدي
والت�ضييق ع�ل��ى �أه ��ايل ال�ق��د���س باال�ستيطان
ال�سرطاين امل�ستمر والأ��س��ر والقتل وجتريف
االرا� � �ض� ��ي وق �ط ��ع اال�� �ش� �ج ��ار وم �ن ��ع ق�ط��اف�ه��ا
واالع� � �ت � ��داء ع �ل��ى امل� �ق ��اب ��ر وح ��رم ��ة االم � ��وات
وال�شهداء.
وا� �ض��اف يف ت�صريح ��ص�ح��ايف ان ال�سلطات
اال�سرائيلية م�ستندة يف �سيا�ستها على حماكم
االب ��رت �ه ��اي ��د اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة وق��وان �ي �ن �ه��ا غ�ير
ال���ش��رع�ي��ة �إ� �ض��اف��ة �إىل ال���ص�م��ت ال �ع��امل��ي على
خروقاتها القانونية واالن�سانية مب��ا يف ذلك

قراراتها �ضد املنظمات االن�سانية الفل�سطينية
وتلفيق ُتهم االرهاب �إليها بهدف ا�سكاتها عن
ف�ضح جرائم االبرتهايد اال�سرائيلي.
وق� � ��ال ان ه � ��ذه ال �ه �ج �م��ة ال �� �ش��ر� �س��ة م��ن
االح �ت�ل�ال اال��س��رائ�ي�ل��ي يف تنفيذ خمططاته
ت��أت��ي متزامنة م��ع اع�لان��ه ال�ب��دء ببناء كني�س
م��زع��وم با�سم (ج��وه��رة ا�سرائيل) ،على �أر���ض
وق �ف �ي��ة ي��وج��د ف�ي�ه��ا ب �ن��اء ت��اري �خ��ي ا��س�لام��ي
تبعد ح��وايل  200مرت عن امل�سجد االق�صى
املبارك من جهته الغربية ،وهو تنفيذ ملخطط
ّ
مت امل�صادقة عليه �سابقا ع��ام  2014بتكلفة
مقدارها  13مليون دوالر �أمريكي ،ومب�ساحة
بناء مقدارها  387مرتاً مربعاً ،ت�ضم كني�سا
ومرافق لإقامة ال�صلوات التلمودية ومتحفا
تلموديا مزيفا وخدمات عامة ،ليكون من �أكرب

ال ُكن�س اليهودية يف القد�س بعد كني�س اخلراب
ال� ��ذي �أق �ي ��م ه ��و االخ� ��ر ع �ل��ى �أر� � ��ض و�أم�ل��اك
مت م�صادرتها وي�ت��م العمل م��ؤخ��راً
مقد�سية ّ
ع �ل��ى اع� ��ادة ا� �ص�لاح��ه ل �ي �ك��ون ت�ن�ف�ي��ذا مل�ق�ترح
حاخام ا�سرائيلي يزعم �أنه يعجل يف اخلال�ص
وجم��يء امل�سيح وب�ن��اء الهيكل ح�سب زعمهم.
و�أ�� �ش ��ار �إىل ان ال �ب �ل��دة ال �ق��دمي��ة يف ال�ق��د���س
ت�ضم �أكرث من مائة كني�س ومدر�سة تلمودية
ومركزاً تهويدياً تعمل ا�سرائيل على �إعمارها
وجتديدها با�ستمرار.
و�أكدت اللجنة خطورة هذا الكني�س املزعوم
ا��ض��اف��ة اىل غ�يره م��ن امل��راك��ز ال�ي�ه��ودي��ة ،التي
حت��اول طم�س ع��روب��ة القد�س وحم��و تاريخها
وه��وي�ت�ه��ا ال�ع��رب�ي��ة (اال� �س�لام �ي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة)
اال� �ص �ي �ل��ة ،الأم� ��ر ال ��ذي ي�ق���ض��ي ع�ل��ى ال���س�لام

والأم��ن يف املنطقة وينهي ق��رار حل الدولتني
واقامة الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية على ح��دود ع��ام  1967ال��ذي تبنته
القرارات الدولية ومبادرة ال�سالم العربية.
و�أ�� � �ش � ��ارت ال �ل �ج �ن��ة �إىل امل ��وق ��ف االردين
الثابت بقيادته الها�شمية التاريخية �صاحبة
الو�صاية التاريخية على املقد�سات اال�سالمية
وامل�سيحية يف ال�ق��د���س ،ح�ي��ث �سيبقى امل��داف��ع
عن فل�سطني والقد�س مهما كان الثمن وبلغت
الت�ضحيات بو�صفها ق�ضية وطنية وقومية.
ودع��ت اللجنة املنظمات العاملية ال�شرعية
اىل �سرعة ات�خ��اذ االج ��راءات الكفيلة بتنفيذ
ق��رارات �ه��ا امل�ت���ض�م�ن��ة ردع ا� �س��رائ �ي��ل ال�سلطة
ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب � ��االح� � �ت �ل��ال ،ل� ��وق� ��ف ج��رائ �م �ه��ا
وانتهاكاتها.

امسية ادبية في قاعة بلدية اربد ضمن احتفاالت اربد عاصمة
الثقافة العربية
نب�ض البلد -فرح مو�سى
اقيمت ليلة ام�س يف قاعة م�ؤمترات بلدية
ارب� ��د ال �ك�ب�رى ام �� �س �ي��ة ادب �ي ��ة مل �ج �م��وع��ة من
االديبات بعنوان « يف ظل ت�شرين» حيث نظمت
م �ب��ادرة ارب ��د ت �ق��ر�أ ه��ذه االم���س�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون
م��ع م��دي��ري��ة ثقافة حمافظة ارب��د وال��دائ��رة
الثقافية يف البلدية وم�شروع املئة كاتب وكان
ذل��ك �ضمن اح�ت�ف��االت ارب��د عا�صمة الثقافة
العربية .
حيث ا�شار رئي�س املبادرة حممود العالونة
خ�ل�ال ه ��ذه االم���س�ي��ة ال �ت��ي ادارت� �ه ��ا االدي �ب��ة
ام� ��اين امل� �ب ��ارك اىل اه �م �ي��ة دور ال �� �ش �ب��اب يف

ا�� �س� �ت� �م ��رار احل ��رك ��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وجت��دي��ده��ا
واحيائها  ،من خ�لال ط��رح االف�ك��ار اخلالقة
وبث روح العمل والت�شارك فيما بينهم.
وق��دم��ت راع�ي��ة احل�ف��ل م�ن��ال �شبيب كلمة
حت ��دث ��ت ف �ي �ه��ا ع ��ن دور امل � � ��ر�أة يف امل �ج ��االت
املختلفة ومنها االدب  ،وقد ا�شادت باالديبات
امل�شاركات يف دعم احلركة الثقافية مبحافظة
اربد ودورهم برفع امل�ستوى الثقايف يف اململكة
.
ول �ف �ت��ت رئ �ي �� �س��ة م �ن �ت��دى ح ��ائ ��ط امل��دي �ن��ة
االدي �ب ��ة زي �ن��ب حم �م��د اىل دور امل � ��ر�أة ال �ه��ام
ب��امل �� �س�يرة االدب� �ي ��ة ،ودور امل �ن �ت��دي��ات االدب �ي��ة
املنت�شرة يف املحافظة بدعم احلركة الثقافية

وتطورها.
وقد قدمت االديبة غ��ادة العزام جمموعة
م��ن ن�صو�صها االدب�ي��ة خ�لال االم�سية نذكر
منها اخلتام عانق الوجود يف ن�ص « على مر
الع�صور».
بينما االديبة بتول التهتموين قدمت ن�صا
بعنوان ال�شتاء وه��و عبارة عن جمموعة من
عدة مقاطع ادبية حتدثت عن ت�سل�سل احداث
حياة الفتاة التي انقلبت حياتها ب�سبب ال�شتاء
را�سا على عقب.
وال�ق��ت االدي�ب��ة امن��ار من�سي ن�صا بعنوان
احبيني  ،واخربيني يا امي وه��ذه انا ودائ��رة
حمكمة.

وقدمت االديبة روان قوا�سمة عدة ن�صو�ص
منها ابنة اللغة حتدثت فيها عن قيمة اللغة
ال �ع��رب �ي��ةوحل��ن االن �ت �ظ��ار وه ��و م���ش�ه��د ل�ق��اء
حمبوبني بعد غ�ي��اب �سنوات ،وف�ت��اة ال�صمت
 ،ال��ذي يتحدث عن فتاة ت�شتكي غدر االحبة
وي��رد عليها حكيم ب ��أن ل��ه جت��رب��ة �سابقة مع
االحبة وكيف غادروا حياته .
وعزف املو�سيقان م�ؤيد التهتموين وامين
اب��و �شهاي ب�ألتي ال�ع��ود واجليتار مقطوعات
مو�سيقية جميلة .
ويف خ �ت��ام احل �ف��ل ك ��رم ال �ع�لاون��ة وراع �ي��ة
احلفل �شبيب جميع االدي �ب��ات امل���ش��ارك��ات يف
االم�سية.

أمير ويلز يبدأ زيارة رسمية للمملكة
 16تشرين الثاني
نب�ض البلد -عمان
ي �ب��د�أ �سمو الأم �ي�ر ت���ش��ارل��ز �أم�ي�ر وي�ل��ز،
ترافقه �سمو دوقة كورنوال ،زيارة ر�سمية �إىل
اململكة يف ال�ساد�س ع�شر من ت�شرين الثاين،
يلتقي خاللها جاللة امللك ع�ب��داهلل الثاين
وجاللة امللكة رانيا العبداهلل.
ويبحث جاللة امللك و�أمري ويلز عالقات
ال���ص��داق��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة وامل �م �ي��زة ب�ين اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية واململكة امل�ت�ح��دة ،حيث

حتتفل اململكتان ه��ذا ال�ع��ام مب��رور مئة عام
على العالقات الثنائية.
و�سيزور �سمو الأمري ت�شارلز و�سمو دوقة
ك��ورن��وال ع��ددا م��ن امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف
املجاالت التي يدعمانها ،مثل املحافظة على
البيئة ،وتعزيز احلوار بني الأديان ،واحلفاظ
على ال�تراث ،وبناء ق��درات ال�شباب ،ومتكني
املر�أة ،ودعم الالجئني واملجتمعات امل�ست�ضيفة
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير ف��ر���ص ال �ت��دري��ب والعمل
لهم.

المتقاعدين العسكريين
تعلن عن بدء التقدم لالستفادة
من المحفظة اإلقراضية

نب�ض البلد -عمان

اعلنت امل�ؤ�س�سة االقت�صادية واالجتماعية
للمتقاعدين الع�سكريني واملحاربني القدماء،
ام�س االثنني ،عن بدء ا�ستقبال تقدمي طلبات
ال �ق��رو���ض ل�ل�م���ش��اري��ع الإن �ت��اج �ي��ة ال�صغرية
«امل�ح�ف�ظ��ة الإق��را� �ض �ي��ة» ل�ل�م��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة
اع�ت�ب��ارا م��ن الأول م��ن �شهر ت�شرين الثاين
املقبل.
وق��ال مدير ع��ام امل�ؤ�س�سة ال�ل��واء املتقاعد
الدكتور �إ�سماعيل ال�شوبكي �إن خدمة متويل
امل�شاريع ال�صغرية من �أبرز اخلدمات املقدمة
للمتقاعدين الع�سكريني ،واملتمثلة بتقدمي
ق��رو���ض مي�سرة وف��ق ال�شريعة الإ��س�لام�ي��ة
لدعم امل�شاريع ال�صغرية القائمة �أو املنوي
�إن�شا�ؤها.
وا� � �ض� ��اف �أن م� ��ن � � �ش � ��أن ه � ��ذه اخل ��دم ��ة

امل�ساهمة يف عملية التنمية وتطوير القدرات
الإنتاجية ،وزي��ادة دخ��ل الأ��س��ر ذوات الدخل
امل �ح��دود ،وحت���س�ين امل���س�ت��وى املعي�شي لهذه
ال�شريحة املهمة من �أبناء هذا الوطن ،و�إيجاد
فر�ص عمل لهم ،واحلد من ظاهرتي الفقر
والبطالة.
و�أو� �ض �ح��ت امل��ؤ��س���س��ة يف ب�ي��ان �أن ب��إم�ك��ان
الراغبني باال�ستفادة من املحفظة الإقرا�ضية
االط�لاع على التفا�صيل وال�شروط وتقدمي
الطلب م��ن خ�لال زي��ارة امل��وق��ع الإل�ك�تروين
ل �ل �م ��ؤ� �س �� �س��ة www.esarsv.com
والدخول �إىل اخلدمات الإلكرتونية «متويل
امل�شاريع ال�صغرية».
وا�شارت �إىل �أن تقدمي طلب اال�ستفادة من
متويل املحفظة الإقرا�ضية يبد�أ خالل 14
يوما اعتبارا من مطلع ال�شهر املقبل وال تقبل
�أية طلبات بعد هذا التاريخ.

مديرية األمن العام تحتفل بذكرى
المولد النبوي
نب�ض البلد -عمان
احتفلت مديرية الأمن العام ،اليوم االثنني،
بذكرى املولد النبوي ال�شريف بح�ضور مدير
الأم ��ن ال �ع��ام ال �ل��واء ال��رك��ن ح�سني احل��وامت��ة
وعدد من �ضباط و�ضباط �صف و�أفراد املديرية.
وق ��ال م�ساعد م��دي��ر الأم ��ن ال �ع��ام ل�ل��إدارة
وال��دع��م ال�ل��وج���س�ت��ي ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن ال��دك�ت��ور
معت�صم ابو �شتال يف كلمة �ألقاها بهذه املنا�سبة،
�إن «�إح �ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى ال�ع�ط��رة مب��ول��د خري
الب�شرية و�سيدها �صلى اهلل عليه و�سلم ،تعزز يف
نفو�س �أبناء وبنات الأمن العام ف�ضائل و�شمائل
ال�ن�ب��ي حم�م��د �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،وتر�سخ
لديهم القيم ال�ت��ي ج��اء بها الإ� �س�ل�ام ،والنهج

الذي خطه النبي يف كل جوانب احلياة».
و�أ� �ض��اف ال�ع�م�ي��د اب��و ��ش�ت��ال�« ،أن منت�سبي
م��دي��ري��ة الأم ��ن ال�ع��ام ي��رف�ع��ون ب�ه��ذه املنا�سبة
�إىل م�ق��ام ح�ضرة �صاحب اجل�لال��ة الها�شمية
امللك عبد اهلل الثاين �أ�سمى �آيات الوالء ،ونحن
ن�ستذكر م�ي�لاد ج �دّه الها�شمي الأع �ظ��م خري
الب�شر ،وه��و ال��ذي ج��اء �شعاعاً للنور والهداية
وال��رح�م��ة ال�ت��ي �أراده ��ا اهلل ع��ز وج��ل للب�شرية
جمعاء ،ومب��ول��ده �صلى اهلل عليه و�سلم كانت
ب��داي��ة اال� �ص �ط �ف��اء واالخ �ت �ي��ار ل �ي �ك��ون ر� �س��ول
الرحمة والهداية للب�شرية ،ولي�صبح منطلق
ال��ر��س��ال��ة الإ� �س�لام �ي��ة م��ن ع��ري��ن ب�ن��ي ه��ا��ش��م،
لتبقى على مر الزمان جمداً للها�شميني ومنارة
للم�سلمني ورحمة للعاملني».

االقت�صادي
الثالثاء
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مطالبة بتسريع عملية ايصال الغاز للمناطق الصناعية
في العاصمة

نب�ض البلد -عمان
ط��ال�ب��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�غ��رف��ة �صناعة
ع �م��ان ،خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ال���س�ن��وي ال �ع��ادي
ال��ذي عقدته م�ساء الأح��د ،بت�سريع عملية
اي�صال الغاز للمناطق ال�صناعية وامل�صانع
بالعا�صمة عمان ب�أقل الكلف.
و�أك� � ��دوا خ�ل�ال االج �ت �م��اع ال� ��ذي ت��ر�أ� �س��ه
رئ�ي����س ال �غ��رف��ة امل�ه�ن��د���س ف�ت�ح��ي اجل�غ�ب�ير،
� �ض��رورة ح��ل م�شكلة ارت �ف��اع �أ��س�ع��ار الطاقة
باململكة التي تعترب املعيق الأك�بر لتناف�سية
ال�صناعة الأردن�ي��ة حمليا وجلهة الت�صدير
وبخا�صة يف ��ض��وء االرت �ف��اع املتوقع لأ�سعار
النفط عامليا.
وح �� �س��ب ب� �ي ��ان � �ص �ح �ف��ي ل �ل �غ��رف��ة ام ����س
االث �ن�ين� � ،ش��ددت الهيئة ع�ل��ى �أه�م�ي��ة وح��دة
ال�صف التي يعي�شها القطاع ال�صناعي حاليا،

م�شرية �إىل النجاحات الإدارية التي حتققت
خالل جائحة فريو�س كورونا.
وق � ��ال امل �ه �ن��د���س اجل �غ �ب�ي�ر �إن 2020
ك��ان عاما ا�ستثنائيا على ال�صناعيني جراء
جائحة ك��ورون��ا ،راف�ق��ه اه�ت�م��ام ملكي كبري
ب��ال �ق �ط��اع م ��ن خ �ل�ال ت��وج �ي �ه��ات م���س�ت�م��رة
وت�شكيل جلان وزيارات ميدانية للعديد من
امل�صانع ،تبعه زخم حكومي لت�سهيل الأعمال
ومعاجلة العقبات وال�صعوبات التي تواجه
امل�صنعني.
وا�ضاف �أن القطاع ال�صناعي �أثبت قدرته
على تلبية احتياجات ال�سوق املحلية من ال�سلع
الأ�سا�سية ،بالرغم من حالة ع��دم اال�ستقرار
التي �سادت �سال�سل التزويد العاملية ،والطلب
العايل حمليا وعامليا على خمتلف �أنواع ال�سلع
النهائية �أو مدخالت الإنتاج.
وب�ين �أن ال�سوق املحلية مل ت�شهد نق�صا

من �أي �سلعة ،فيما كان عامل الثبات الن�سبي
ل�ل�أ��س�ع��ار نقطة ق��وة �أ�سهمت �إىل ح��د كبري
يف حت��وي��ل ال���ص��ورة النمطية ع��ن ال�صناعة
الأردن� �ي ��ة �إىل ��ش�ك��ل �آخ ��ر م��ن االق �ب��ال على
�شراء منتجاتها.
واو� �ض��ح �أن جم�ل����س �إدارة ال �غ��رف��ة عمل
ع �ل��ى ت �� �س �ه �ي��ل ال �ت �ن �ق��ل م ��ن خ �ل�ال �إ�� �ص ��دار
ت �� �ص��اري��ح ال�ت �ن �ق��ل ال��ورق �ي��ة والإل �ك�ت�رون �ي��ة
�� �س ��واء م ��ن خ�ل��ال ال� �غ ��رف ��ة �أو م ��ن خ�ل�ال
امل �� �س��اه �م��ة يف ت �ط��وي��ر امل �ن �� �ص��ة احل �ك��وم �ي��ة
( )Stay Homeلت�صاريح التنقل� ،إىل
جانب جهود �أخ��رى ذات �صلة بعمل القطاع
ال�صناعي.
وب�ي��ن �أن ال� �ع ��ام امل ��ا� �ض ��ي � �ش �ه��د �إط�ل��اق
ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ج��دي��دة مل�ن�ظ��وم��ة (� �ص �ن��ع يف
الأردن) ،ل��زي��ادة ح�صة ال�صناعة الأردن �ي��ة
بال�سوق املحلية وتعزيز ح�ضورها بالأ�سواق

ال �ت �� �ص��دي��ري��ة وت �ط��وي��ر االداء ال�ت���س��وي�ق��ي
والرتويجي لل�شركات ال�صناعية.
ولفت �إىل �أن جمل�س �إدارة الغرفة عمل
خ�ل�ال ال �ع��ام امل��ا��ض��ي ع�ل��ى ت��أ��س�ي����س جمل�س
�سيدات الأعمال ال�صناعيات لتقوية الروابط
بني ال�صناعيات الأردنيات واب��راز دوره��ن يف
ال�ن���ش��اط ال�صناعي وم�ساهمتهن يف عجلة
االقت�صاد الوطني.
وزاد� ،أن ال �غ��رف��ة وا� �ص �ل��ت م �� �ش��اورات �ه��ا
م ��ع جم�ل���س��ي ال� �ن ��واب والأع � �ي� ��ان وال �ل �ج��ان
فيهما وال ��وزارات املعنية ،ح��ول العديد من
الت�شريعات القوانني االقت�صادية ال�ضريبية
وامل��ال�ي��ة ،وق��دم��ت مالحظاتها بخ�صو�صها
ومنها م�شاريع قوانني �أمانة عمان الكربى
ومعدل قانون ال�ضريبة العام على املبيعات
ونظام احلوافز والأن�شطة االقت�صادية.
و�أ��ش��ار املهند�س اجلغبري �إىل �أن �صناعة
ع�م��ان وف��رت خ�لال ال�ع��ام امل��ا��ض��ي جمموعة
م ��ن ال �ب�رام� ��ج وامل� ��� �ش ��اري ��ع ال ��داع� �م ��ة ال �ت��ي
ا�ستفادت منها � 29شركة �صناعية� ،أبرزها
برنامج دعم امل�صانع للح�صول على �شهادات
امل��وا��ص�ف��ات ال��دول�ي��ة لأن�ظ�م��ة �إدارة اجل��ودة
والبيئة وال���س�لام��ة ،وب��رن��ام��ج دع��م امل�صانع
للح�صول على ع�لام��ات و��ش�ه��ادات املطابقة
امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل� �ل ��دورات
ال �ت��دري �ب �ي��ة م ��ن خ�ل��ال امل �ع �ه��د الأوروب � � ��ي
الأردين لتطوير الأعمال (ايجابي).
وح �� �ض��ر االج �ت �م��اع ال� ��ذي ج ��رى خ�لال��ه
�إق � ��رار ال �ت �ق��ري��ري��ن امل� ��ايل والإداري ل�ل�ع��ام
املا�ضي  ،2020نائب رئي�س الغرفة �أحمد
اخل �� �ض��ري و�أع �� �ض��اء جم�ل����س الإدارة �سعد
ي��ا��س�ين ومت�ي��م ال�ق���ص��راوي ودمي ��ا �سختيان
وال��دك �ت��ور اي ��اد �أب ��و ح�ل�ت��م وزك ��ري ��ا ال�ف�ق�ي��ه
وا�سماعيل زهران.

هيئــة تنظيـم االتصاالت تقـر خطتها االستراتيجية
نب�ض البلد -عمان
اق��ر جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم قطاع
االت �� �ص��االت ،اخل �ط��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة للهيئة
للأعوام .2021-2024
وت���ض�م�ن��ت اخل �ط��ة ن �ت��ائ��ج حت �ل �ي��ل ال�ب�ي�ئ��ة
ال��داخ �ل �ي��ة واخل ��ارج� �ي ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة واخل� �ي ��ارات
اال�سرتاتيجية والتوجهات والر�ؤية والر�سالة
والقيم اجلوهرية واخل��ارط��ة اال�سرتاتيجية
للهيئة املنوي تنفيذها خالل االعوام الثالثة
القادمة.
وقال رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة الدكتور
غازي اجلبور �إن التوجه اال�سرتاتيجي للهيئة
يتمثل ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى حت��دي��د وت�ط��وي��ر ن��وع
وم���س�ت��وى ال�ت��دخ�لات التنظيمية امل�ستجيبة
مل�ت�ط�ل�ب��ات االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي ون�ت��ائ��ج تقييم
عوامل ال�سوق ،مبا يدعم النمو املتوازن يف �أداء
ق�ط��اع��ات االت���ص��االت وتكنولوجيا املعلومات
والربيد.
وا� �ض��اف �أن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي واالع �ت �م��اد
ع �ل��ى ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال��رق �م �ي��ة �أ� �ص �ب��ح خ �ي��ارا

ا�سرتاتيجيا القت�صادات املنطقة التي ت�سعى
ل�ت�ط��وي��ر ق�ط��اع��ات�ه��ا االق �ت �� �ص��ادي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة،
��س��واء يف جم��االت البيع وال���ش��راء والت�صدير
واال� �س �ت�يراد وال��دف��ع م��ن خ�لال الإن�ترن��ت �أو
غريها من و�سائل التكنولوجيا احلديثة.
و�أ�ضاف �أن ر ؤ�ي��ة الهيئة ال��واردة يف اخلطة
ترتكز على التميز يف جعل قطاعي االت�صاالت
وتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وق�ط��اع ال�بري��د �أك�ثر
القطاعات دعما للنمو على ال�صعيد الوطني
والأف �� �ض ��ل �أداء يف ال�ت�ن�ظ�ي��م ع �ل��ى ال���ص�ع�ي��د
االقليمي.
و�أ��ش��ار �إىل �أن الر�سالة تت�ضمن �أن الهيئة
ه ��ي ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة م���س�ت�ق�ل��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م اداء
ق�ط��اع��ي االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
وقطاع الربيد ،وحتفز املناف�سة فيها ،وحتمي
م�صالح امل�ستفيدين م�ن�ه��ا ،وت��راق��ب تطبيق
م�ع��اي�ير ج ��ودة اخل��دم��ات وت�ق��دمي�ه��ا ب��أ��س�ع��ار
م�لائ�م��ة ومب��ا يحقق ال�ن�م��و امل���س�ت��دام يف �أداء
ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات ��ض�م��ن اط ��ار ع�م��ل م�ؤ�س�سي
م��ع ال�شركاء ،وباالعتماد على م��وارد ب�شرية
متخ�ص�صة ومتميزة.

وب�ي�ن �أن ال�ق�ي��م اجل��وه��ري��ة ال �ت��ي �سرتكز
ال�ه�ي�ئ��ة عليها تتمثل ب��ال���ش��راك��ة امل���س�ت��دام��ة،
واال� �ص �غ��اء مل�ت�ل�ق��ي اخل ��دم ��ة ،وال�ت�رك �ي��ز على
النتائج والتح�سني امل�ستمر ،وتطبيق معايري
احلاكمية الر�شيدة.
و�أو� �ض��ح اجل�ب��ور �أن ال�ه��دف الوطني ال��ذي
ت�سعى الهيئة لتحقيقه يتمثل ب��إي�ج��اد بيئة
ا�ستثمارية جاذبة ل��ر�ؤو���س الأم��وال الأجنبية
وت �� �ش �ج �ي��ع اال� �س �ت �ث �م��ارات امل �ح �ل �ي��ة ،وحت�ق�ي��ق
ال �ه��دف ال �ق �ط��اع��ي امل�ت�م�ث��ل ب��اق�ت���ص��اد رق�م��ي
مم�ك��ن ل�ل�أف��راد وامل��ؤ��س���س��ات وم �ع��زز ملنظومة
ري ��ادة االع �م��ال ،وحت�ق�ي��ق الأه� ��داف املرحلية
امل�ت�م�ث�ل��ة ب�ت�ع��زي��ز امل�ن��اف���س��ة ال�ف�ع��ال��ة يف ق�ط��اع
االت �� �ص��االت وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات وت��وف�ير
بيئة جاذبة ال�ست�ضافة اخلدمات واال�ستثمار
االج �ن �ب��ي وت �ع��زي��ز ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�لازم��ة
لقطاع االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ول �ف��ت �إىل �أن الأه� � ��داف اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة
ل �ل �ه �ي �ئ��ة خ�ل��ال االع � � ��وام ال �ث�ل�اث ��ة ال �ق��ادم��ة
تتمثل ب�ت�ع��زي��ز ال�ب�ي�ئ��ة اال��س�ت�ث�م��اري��ة املحفزة
لقطاع االت�صاالت من خ�لال تعزيز املناف�سة

ال�ف�ع��ال��ة واحل ��د م��ن الهيمنة وع��وائ��ق دخ��ول
ال �� �س��وق ،وت �ع��زي��ز ف�ع��ال�ي��ة وك �ف ��اءة ال�ه�ي�ئ��ة يف
�إدارة امل��وارد النادرة ،وت�شجيع �إدخ��ال خدمات
جاذبة ومبتكرة يف القطاع ،وت�شجيع امل�شاركة
بالبنى التحتية احليوية ل�شبكات االت�صاالت
الآم� �ن ��ة وامل ��وث ��وق ��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت�ط��وي��ر
بيئة ا��س�ت�ث�م��اري��ة حم�ف��زة ل�ق�ط��اع تكنولوجيا
املعلومات من خالل تطوير البيئة التنظيمية
ال�ستيعاب املبادرات الإبداعية ،وتطوير فعالية
ال�ه�ي�ئ��ة يف ت�ن�ظ�ي��م واع �ت �م��اد ج �ه��ات ال�ت��وث�ي��ق
الإلكرتوين.
وق��ال �إن التنظيم ال�ف�ع��ال ل�ق�ط��اع ال�بري��د
ه � ��دف ا� �س�ت�رات �ي �ج��ي م ��ع االخ� � ��ذ ب��االع �ت �ب��ار
م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ومن ��و ال �ت �ج��ارة
الإل � �ك �ت�رون � �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال ت �ط ��وي ��ر ال �ب �ي �ئ��ة
التنظيمية ملواكبة النمو ال�سريع يف التجارة
الإل �ك�ترون �ي��ة وال �ت �ق��دم ال�ت�ق�ن��ي ،وت�ع��زي��ز دور
ال�ه�ي�ئ��ة يف ال��رق��اب��ة ع �ل��ى م �ق��دم��ي اخل��دم��ات
ال�بري��دي��ة ،وت�ع��زي��ز فعالية الهيئة يف حماية
م�صالح امل�ستفيدين من قطاعات االت�صاالت
وتكنولوجيا املعلومات والربيد.

9ر % 27ارتفاع العجز التجاري للمملكة حتى آب
نب�ض البلد -عمان
ارت� �ف ��ع ال �ع �ج��ز ال� �ت� �ج ��اري ل�ل�م�م�ل�ك��ة م�ن��ذ
مطلع العام احل��ايل  2021ولنهاية �شهر �آب
املا�ضي ،بن�سبة 9ر 27باملئة ،ليبلغ 370ر5
مليار دينار ،مقارنة بالفرتة املماثلة من العام
املا�ضي ،والبالغة 199ر 4مليار دينار.
وب� �ح� ��� �س ��ب ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� ��� �ش� �ه ��ري ل� ��دائ� ��رة
الإح�صاءات العامة حول التجارة اخلارجية يف
الأردن ،ام�س االثنني ،ارتفعت قيمة ال�صادرات

ال�ك�ل�ي��ة ل�ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر �آب م��ن ال �ع��ام احل ��ايل،
بن�سبة 7ر 13ب��امل�ئ��ة ،لتبلغ 127ر 4مليار
دينار ،مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي
والبالغة 630ر 3مليار دينار .وارتفعت قيمة
ال���ص��ادرات الوطنية لنهاية �شهر �آب م��ن هذا
ال �ع��ام ،ب�ن���س�ب��ة 9ر 15ب��امل �ئ��ة� ،أي م��ا م �ق��داره
745ر 3مليار دي �ن��ار ،م�ق��ارن��ة ب��ذات الفرتة
من العام املا�ضي والتي بلغت قيمتها 231ر3
مليار دينار.
ووفقا للتقرير ،بلغت قيمة املعاد ت�صديره

8ر 381مليون دينار لنهاية �شهر �آب من العام
احلايل ،بانخفا�ض ن�سبته 3ر 4باملئة ،مقارنة
ب�ن�ف����س ال �ف�ت�رة م ��ن ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي وال �ب��ال �غ��ة
 399مليون دي�ن��ار� .أم��ا امل�ستوردات ،ارتفعت
ل�ن�ه��اي��ة ��ش�ه��ر �آب م��ن ال �ع��ام احل � ��ايل ،بن�سبة
3ر 21ب��امل�ئ��ة ،حيث بلغت قيمتها 497ر9
مليار دينار ،مقارنة يف الفرتة ذاتها من العام
املا�ضي والبالغة 830ر 7مليار دينار .و�أ�شار
التقرير �إىل �أن ن�سبة تغطية ال�صادرات الكلية
للم�ستوردات بلغت 5ر 43باملئة لنهاية �شهر �آب

من العام احلايل ،يف حني بلغت ن�سبة التغطية
4ر 46باملئة ،مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�ضي ،بانخفا�ض مقداره 9ر 2نقطة مئوية.
�أم��ا على ال�صعيد ال���ش�ه��ري ،ارت�ف�ع��ت قيمة
ال �� �ص��ادرات ال��وط�ن�ي��ة ل �ل��أردن يف �شهر �آب من
عام  ،2021بن�سبة 4ر 11باملئة ،حيث بلغت
8ر 548مليون دينار ،مقابل 6ر 492مليون
دينار خالل ال�شهر ذاته من عام .2020
وميثل العجز يف امليزان التجاري الفرق بني
قيمة امل�ستوردات وقيمة ال�صادرات الكلية.

وزير العمل يبحث مع السفيرة
البريطانية التعاون المشترك
نب�ض البلد -عمان
بحث وزير العمل نايف ا�ستيتية خالل
لقائه ،ام�س االثنني ،ال�سفرية الربيطانية
لدى اململكة بريجيت براند ،التعاون بني
البلدين ال�صديقني يف امل�ج��االت املتعلقة
ب�ش�ؤون العمل.
و�أك � ��د ا��س�ت�ي�ت�ي��ة �أن ال� � ��وزارة ح��ري���ص��ة
على تعزيز التعاون والت�شبيك مع الدول
ال�صديقة لل��أردن ،ومنها بريطانيا ،مبا
ي �خ��دم م �� �ص��ال��ح ال �ب �ل��دي��ن ،م �� �ش��ددا على

�أه�م�ي��ة التعليم املهني والتقني لل�شباب،
وت��وع �ي��ة الأه� ��ل ب ��أه �م �ي��ة ه ��ذا ال �ن��وع من
ال�ت�ع�ل�ي��م مل�ستقبل �أب�ن��ائ�ه��م ذك� ��ورا وان��اث��ا
بهدف ت�أهيلهم وتدريبهم ليتمكنوا من
احل���ص��ول على امل �ه��ارات ال�لازم��ة لدخول
�سوق العمل.
ب��دوره��ا ،ثمنت ال�سفرية ب��ران��د جهود
احلكومة للتخفيف من تداعيات كورونا
على �سوق العمل ،م�ؤكدة دعمها لأي تعاون
م��ع ال� ��وزارة يف �إط ��ار ال�ع�لاق��ات ال��وط�ي��دة
التي تربط بني البلدين ال�صديقني.

اتفاقية بين أورنج األردن
ومعرض سوفكس
نب�ض البلد -عمان
وقعت �أورجن الأردن اتفاقية رعاية مع
�شركة معر�ض وم��ؤمت��ر م�ع��دات العمليات
اخلا�صة�/سوفك�س الأردن ،تقوم مبوجبها
االوىل ب��رع��اي��ة م�ع��ر���ض وم ��ؤمت��ر ال��ذك��اء
اال�صطناعي يف تكنولوجيا الدفاع والأمن
ال �� �س �ي�براين ال ��ذي �سيعقد ن�ه��اي��ة ال�شهر
احلايل.
وح�سب بيان �صحفي عن �أورجن الأردن،
ام����س االث �ن�ين ،وق��ع االت�ف��اق�ي��ة م��دي��ر ع��ام
معر�ض �سوفك�س الأردن ،العميد املهند�س
�أمي��ن البطران ،واملدير التنفيذي للقطاع
امل ��ؤ� �س �� �س��ي وال �� �ش��رك��ات يف �أورجن الأردن
املهند�س �سامي �سمريات.
ومب ��وج ��ب االت �ف��اق �ي��ة ،ت �ع��ر���ض �أورجن
الأردن جم �م��وع��ة م �ت �ك��ام �ل��ة م ��ن ح �ل��ول

تكنولوجيا املعلومات واالت���ص��االت الأك�ثر
ت �ط��وراً يف ال���س��وق املحلية خ�ل�ال املعر�ض
لتلبية م�ت�ط�ل�ب��ات امل �ع��ر���ض ال ��ذي ي�ت�ن��اول
دور ال��ذك��اء اال�صطناعي يف �إي �ج��اد حلول
حيوية يف الدفاع والتحول الرقمي والبنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة وال �ب �ي��ان��ات ال���ض�خ�م��ة وحت�ل�ي��ل
ال �ب �ي��ان��ات والأم� � ��ن ال �� �س �ي�ب�راين وح �م��اي��ة
البيانات وغريها.
وقال �سمريات �إن «�شراكتنا الطويلة مع
�سوفك�س لها دالالت خمتلفة ،خا�صة و�أن
امل ��ؤمت��رات التابعة ل�سوفك�س ترتكز على
حم��اور ذات �صبغة عاملية وت�ضم موا�ضيع
تلقى اهتماماً من جميع الدول على ر�أ�سها
الأم��ن ال�سيرباين وال��ذك��اء اال�صطناعي»،
الف�ت�اً �إىل �أن �أورجن تلتزم بتوفري جتربة
ذات ق�ي�م��ة م���ض��اف��ة وت �� �ض��اه��ي ب�ت�ط��وره��ا
التقدم العاملي ل�شركائها.

البريد األردني يطرح إصدارات جديدة
من الطوابع التذكارية
نب�ض البلد -عمان
اع �ل��ن ال�ب�ري��د الأردين ،ام ����س االث �ن�ين،
ع��ن ط��رح �إ��ص��داري��ن جديدين م��ن الطوابع
التذكارية يبد�أ بيعها للجمهور اعتبارا من
�صباح يوم غد الثالثاء.
وق��ال الناطق الإع�لام��ي للربيد الأردين
زهري العزة يف ت�صريح �صحفي اليوم االثنني،
�إن الإ� �ص��دار الأول ه��و (الآالت املو�سيقية)،
يتكون من ع�شرة طوابع ب�شكل �شيت يحتوي
ع�ل��ى ع���ش��ري��ن ط��اب �ع��ا ،وت�ب�ل��غ ق�ي�م��ة ال�ط��اب��ع
الواحد ثالثني قر�شا ،وبقيمة �إجمالية تبلغ
ث�لاث��ة دن��ان�ير ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مغلف ال�ي��وم
الأول للإ�صدار بقيمة ثالثة دنانري ون�صف

مع جمموعة الطوابع.
�أم ��ا اال� �ص��دار ال �ث��اين ب�ع�ن��وان (م��ائ��ة ع��ام
على �أول طابع بريدي يف امارة �شرق الأردن)
فيتكون م��ن فئة واح ��دة ب�شكل ميني �شيت
وبقيمة دي�ن��ار واح ��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل مغلف
اليوم الأول للإ�صدار بقيمة دينار ون�صف مع
جمموعة الطوابع.
وا��ش��ار �إىل �أن��ه ميكن احل�صول على هذه
الطوابع واملواد املتعلقة بها من ق�سم الطوابع
يف مبنى الربيد الكائن يف املقابلني بجانب
مبنى الإذاع ��ة والتلفزيون ،وم��دي��ري��ة بريد
العا�صمة من خالل مكاتب بريد جبل عمان
واللويبدة وو�سط البلد ومكة مول والعبديل،
بالإ�ضافة �إىل مكتب بريد �إربد املركزي.

الطاقة :استمرار ارتفاع أسعار
المشتقات النفطية عالميًا
نب�ض البلد -عمان
ارتفعت �أ��س�ع��ار امل�شتقات النفطية يف
الأ� �س��واق العاملية يف الأ��س�ب��وع الثالث من
�شهر ت�شرين الأول احل ��ايل م�ق��ارن��ة مع
معدالت �أ�سعارها يف الأ�سبوع الثاين وفقا
لبيانات �أعلنتها وزارة ال�ط��اق��ة وال�ث�روة
املعدنية اليوم االثنني.
وبح�سب البيانات �سجل البنزين �أوكتان
� 90سعرا بلغ  834دوالرا للطن مقارنة
مع معدل �سعره يف الأ�سبوع الثاين والذي
بلغ  809.5دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 3
باملئة ،كما �سجل �سعر البنزين �أوكتان 95
��س�ع��راً بلغ  869.6دوالر للطن مقابل
 833.8دوالر امل�سجل الأ�سبوع الثاين
وبن�سبة ارتفاع بلغت  4.3باملئة.
كما ارتفع �سعر ال��دي��زل من 714.9
دوالر للطن اىل  722.8دوالر وبن�سبة

ارتفاع بلغت  1.1باملئة ،كما ارتفع �سعر
ال� �ك ��از م ��ن  747.4دوالر ل �ل �ط��ن اىل
 755.4دوالر وبن�سبة ارتفاع بلغت 1.1
باملئة� .أما �سعر زيت الوقود فقد انخف�ض
م ��ن  503.4دوالر ل �ل �ط��ن اىل 480
دوالرا للطن وبن�سبة انخفا�ض بلغت 4.6
باملئة.
م��ن ن��اح�ي��ة �أخ ��رى ا�ستمر �سعر ال�غ��از
ال �ب�ترويل امل���س��ال يف �شهر ت�شرين الأول
ع�ن��د  796.3دوالر ل�ل�ط��ن م�ق��ارن��ة مع
�سعره امل�سجل يف �شهر �أيلول املا�ضي والذي
بلغ  664.7دوالر وبن�سبة ارت�ف��اع بلغت
 19.8باملئة.
و��س�ج��ل ��س�ع��ر خ ��ام ب��رن��ت يف الأ� �س �ب��وع
ال �ث��ال��ث م ��ن ال �� �ش �ه��ر احل� ��ايل � �س �ع��را بلغ
 84.7دوالر ل�ل�برم�ي��ل م�ق��اب��ل 83.9
دوالر امل�سجل يف الأ�سبوع الثاين من �شهر
ت�شرين الأول احلايل.

تمكين الشباب اقتصاديًا يتطلب تبني أفكارهم وتعديل التشريعات وتوفير التمويل
نب�ض البلد -عمان
�أكد اقت�صاديون وخرباء� ،أن متكني ال�شباب
اق �ت �� �ص��ادي �اً ي�ت�ط�ل��ب االه �ت �م��ام مب �� �ش��روع��ات
ال� �ت� �خ ��رج اجل��ام �ع �ي��ة امل� �م� �ي ��زة ال� �ت ��ي ت��وائ��م
متطلبات الع�صر احل ��ايل ،وتوظيفها حلل
امل�شاكل االق�ت���ص��ادي��ة،ع�بر ال��ري��ادة والإب ��داع
واالبتكار.
و�أ� � �ش� ��اروا يف �أح ��ادي ��ث م��ع وك��ال��ة الأن �ب��اء
الأردنية (ب�ترا) �إىل �ضرورة �إن�شاء حا�ضنات
تتبنى وت�ستقطب �أفكار ال�شباب وم�شروعاتهم،
لت�صبح منتجات تخدم االقت�صاد واملجتمع،
وت�ع��دي��ل امل�ن�ظ��وم��ة الت�شريعية والإج � ��راءات
احلكومية ،وا�ستحداث برامج متويلية مي�سرة
املدد والفوائد ،وال�سيما مب�شروعات ال�شباب.
و�أك ��د وزي��ر ال�شباب حممد النابل�سي �أن
ع��دم ت ��وا�ؤم خم��رج��ات التعليم م��ع متطلبات

� �س��وق ال �ع �م��ل ،وع � ��دم ت��وف��ر ر�أ� � ��س امل � ��ال مع
الرياديني و�أ�صحاب امل�شروعات ،و�شح املوارد،
وع� ��دم اال� �س �ت �ق��رار ب��امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة
ال �ن��اظ �م��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار وت ��داع� �ي ��ات ج��ائ�ح��ة
ك��ورون��ا ،كلها �أ�سباب الرت�ف��اع ن�سب البطالة
يف الأردن .وب�ين النابل�سي �أن ال��وزارة ت�سهم
ب��دوره��ا بالتخفيف م��ن ه��ذه الأ� �س �ب��اب ،من
خ�لال  201م��رك��ز �شبابي م��وزع��ة يف اململكة،
وت �ق��دم ب��رام��ج الم�ن�ه�ج�ي��ة ت�ك���س��ب ال���ش�ب��اب
م�ه��ارات حياتية وعملية ال تتوفر بالتعليم
امل �ن �ه �ج��ي .و�أ� � �ش� ��ار �إىل �أن امل �م �ل �ك��ة ت�ف�ت�ق��ر
للعديد م��ن امل ��وارد وامل ��واد اخل��ام ،التي تلزم
اال�ستثمارات ال�ضخمة ،بظل عدم اال�ستقرار
ب��الأ��س�ع��ار وال�ت�ع��رف��ات العاملية ل�ل�م��واد اخل��ام
مثل النفط «ما ي�ؤثر على اال�ستثمار �إ�ضافة
لفقدان جزء من الدخل ال�سياحي ،ك�أحد �أهم
م�صادر الدخل خ�لال اجلائحة» .ولفت �إىل

�أن الظروف املرافقة جلائحة كورونا و�أثرها
على االقت�صاد والأعمال وال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ،ك��ان��ت غ�ير م�ت��وق�ع��ة� ،إذ �أ� �ش��ارت
معظم التقارير والدرا�سات املحلية والعاملية
قبل دخول اجلائحة� ،إىل توقعات بانخفا�ض
ن�سب ال�ب�ط��ال��ة ب� ��الأردن يف االع� ��وام املقبلة.
و�أ��ض��اف النابل�سي �أن ال��وزارة تنفذ ملتقيات
وطنية للمبتكرين والرياديني ال�شباب ،يتم
من خاللها تلقي �أفكار امل�شروعات الريادية،
ومن ثم �إحلاق ال�شباب يف التدريبات الالزمة
ل�صياغة مقرتحات امل�شروعات و�إعداد خطط
العمل وامل��وازن��ات و�آل�ي��ات الت�سويق ،وتعر�ض
�أفكارهم �أمام جلان حتكيمية تقرر الفائزين
م �ن �ه��م مب �ب��ال��غ م��ال �ي��ة مت�ك�ن�ه��م م ��ن �إن �� �ش��اء
م�شروعهم لتحقيق الدخل ل�صاحب امل�شروع
وخ�ل��ق ف��ر���ص عمل لأق��ران�ه��م ع�بر الت�شغيل
الذاتي وت�شغيل الأق��ران ،ودعمهم لوج�ستياً

ومعرفياً و�إدارياً لإجناح م�شروعاتهم.
م ��ن ج��ان �ب��ه� ،أك � ��د اخل� �ب�ي�ر االق �ت �� �ص��ادي
املهند�س مو�سى ال�ساكت� ،أن ال�شباب يحملون
�أف �ك��اراً مهمة يف خمتلف امل�ج��االت ،ت�ستدعي
دعمهم وت�شجيعهم على االب�ت�ك��ار ،بظل قلة
فر�ص العمل يف القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص،
مبينا �أن امل�ستثمر و�صاحب الفكرة ،كالهما
يبحثان عن م�شروعات �صغرية ناجحة ،توفر
على ال�شباب ع�ن��اء البحث ع��ن وظيفة بظل
ن�سب مرتفعة للبطالة ،مع �ضرورة دعمها ملا
جتذبه من ا�ستثمارات لالقت�صاد الوطني.
بدوره ،قال رئي�س هيئة �شباب كلنا الأردن،
عبد الرحيم الزواهرة� ،إن ال�شباب يف الأردن
وامل�ن�ط�ق��ة ع�م��وم�اً ،ت ��أث��روا �سلبا ب�ح��ال��ة ع��دم
اال��س�ت�ق��رار االق�ت���ص��ادي ،ال�ت��ي ت��واج��ه العامل
ك�ك��ل ،يف ظ��ل وب��اء ك��ورون��ا ،م�ضيفا ان «نحو
ثلثي املجتمع الأردين ،هم من فئة ال�شباب،

وه��م الأك�ث�ر ت ��أث��راً ب��ال�ت�غ�يرات االقت�صادية،
ب �ظ��ل ع ��دم م ��واءم ��ة خم��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م مع
متطلبات �سوق العمل ،والذي بدوره رفع عدد
الباحثني عن وظائف».
و�أكد �ضرورة البحث عن ا�ستثمارات واعدة،
ت��رف��د االق�ت���ص��اد ب��وظ��ائ��ف ج��دي��دة ،و�إي �ج��اد
�شراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلا�ص،
والتوجه نحو التدريب املهني والتقني كحل
جزئي للبطالة ،وتوجيه ال�شباب نحو �إن�شاء
م�شروعات �صغرية ومتو�سطة ،ومتويل هذه
الأفكار من خالل منح متويلية ،انطالقاً من
�ضرورة ترجمة الر�ؤية امللكية ب�ضرورة �إيالء
التمكني االق�ت���ص��ادي �أه�م�ي��ة ك �ب�يرة .و�أ� �ش��ار
ال ��زوارة �إىل �أن هناك �أع ��دادا كبرية ج��دا من
ال�شباب الباحثني ع��ن عمل ،وال�سيما حملة
ال���ش�ه��ادات بالتخ�ص�صات امل�شبعة وال��راك��دة،
وم ��ا ي���س�ت��دع��ي وق ��ف ق �ب��ول ال�ط�ل�ب��ة يف ه��ذه

التخ�ص�صات ،الفتا �إىل �أن حالة عدم اال�ستقرار
يف املنطقة وموجات اللجوء� ،أوجدت حالة من
املناف�سة مع العمالة الأردنية ،و�شكلت حتدياً
�أمام ال�شباب.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ق ��ال ع���ض��و جل�ن��ة ال���ش�ب��اب يف
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة ال�سيا�سية،
ع �ب �ي��دة ف ��رج اهلل� ،إن �أه� ��م ُب �ع��د ل�ل�إ� �ص�لاح
ال�سيا�سي ،هو الإ�صالح االقت�صادي ،م�ضيفا
«�إن �أي عملية �إ�صالحية �أ�سا�سها الإ��ص�لاح
ال�سيا�سي ،و�أن �إع ��ادة النفوذ االقت�صادي يف
الدولة يتم من خالل قانون االنتخاب» .وبني
�أن م���ش��روع��ات ال�ت�خ��رج اجل��ام�ع�ي��ة لل�شباب،
وال�سيما بالتخ�ص�صات الهند�سية وتكنولوجيا
امل�ع�ل��وم��ات ،ت��ؤك��د ��ض��رورة االه�ت�م��ام بالبحث
ال�ع�ل�م��ي وخم ��رج ��ات امل �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة،
وال�ت�ع��اط��ي م�ع�ه��ا ك��ردي��ف اق �ت �� �ص��ادي ،ميكن
اال�ستثمار فيه يف حال تبنيها.

الثالثاء
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األمم المتحدة :جميع المستوطنات غير
قانونية وتشكل عقبة أمام السالم
نب�ض البلد-وكاالت

�أعربت الأمم املتحدة ،عن “بالغ قلقها”
�إزاء �إعالن “�إ�سرائيل” عن طرح مناق�صات
لبناء وحدات ا�ستيطانية جديدة يف ال�ضفة
الغربية املحتلة
وق��ال املبعوث الأمم��ي لعملية الت�سوية
يف ال�شرق الأو�سط ،تور وين�سالند ،يف بيان
�صحفي“ :نعرب ع��ن القلق �إزاء �إع�ل�ان
ال�سلطات الإ�سرائيلية ،عن مناق�صات لبناء
وح� ��دات ا�ستيطانية ج��دي��دة ،وا��س�ت�م��رار
التو�سع اال�ستيطاين يف ال�ضفة املحتلة ،مبا
يف ذلك القد�س ال�شرقية”
و�أ� �ض��اف �أن “جميع امل�ستوطنات غري
قانونية مبوجب القانون الدويل ،وال تزال
ت�شكل عقبة كبرية �أمام ال�سالم ،ويجب �أن
تتوقف على الفور”

وكانت �سلطات االحتالل �أعلنت الأحد،
عزمها بناء  1355وحدة �سكنية ا�ستيطانية
جديدة يف ال�ضفة الغربية
وق � ��ال � ��ت وزارة الإ�� � �س� � �ك � ��ان وال� �ب� �ن ��اء
الإ�سرائيلية يف بيان� :إن مناق�صات 1355
وحدة �سكنية يف ال�ضفة ن�شرت حتت �إ�شراف
وزير الإ�سكان زئيف �إلكني
وبح�سب “القناة العربية ال�سابعة”،
ف�إن املخطط ي�ضم بناء وحدات ا�ستيطانية
يف م�ستوطنات�( ،أريئيل ،بيت �إيل � ،إلكانا،
�إميانويل وكارين �شومرون)
وت�شري بيانات حركة “ال�سالم الآن”
احلقوقية الإ�سرائيلية� ،إىل وجود نحو 666
�ألف م�ستوطن �إ�سرائيلي و 145م�ستوطنة
ك�ب�يرة و 140ب� ��ؤرة ا�ستيطانية ع�شوائية
(غري مرخ�صة) بال�ضفة الغربية ،مبا فيها
القد�س

شخصا في أحداث
لبنان ..التحقيق مع 68
ً
الطيونة الدامية
نب�ض البلد-وكاالت

�أعلنت املحكمة الع�سكرية اللبنانية،
�شخ�صا بينهم
الإثنني ،التحقيق مع 68
ً
 18م ��وق ��و ًف ��ا ،ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ا��ش�ت�ب��اك��ات
الطيونة الدامية التي �شهدتها العا�صمة
ب �ي�روت يف � 14أك �ت��وب��ر/ت �� �ش��ري��ن الأول
اجلاري
ووف ��ق و��س��ائ��ل �إع �ل�ام حم�ل�ي��ة ،بينها
ف�ضائية امل�ؤ�س�سة اللبنانية ل�ل�إر��س��ال
(خا�صة) ،ادع��ى مف ّو�ض احلكومة لدى
املحكمة الع�سكرية اللبنانية القا�ضي
�شخ�صا بينهم 18
فادي عقيقي ،على 68
ً
موقو ًفا يف �أحداث الطيونة
ويواجه املتهمون عدة اتهامات �أبرزها
�إث � ��ارة ال �ن �ع��رات ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة،
والقتل واحل�ض على االقتتال ،وحيازة
وا�ستعمال �أ�سلحة حربية غري مرخ�صة
وطالب عقيقي ا�ستجواب املوقوفني
و�إ�صدار املذكرات الالزمة بحقهم (دون

ذكر انتمائهم ال�سيا�سي) ،ح�سب امل�صدر
ذاته
ويف � 14أك� �ت ��وب ��ر اجل � � ��اري ،ان��دل �ع��ت
مواجهات م�سلحة يف �شارع الطيونة بني
منطقتي ال�شياح (�أغلبية �شيعية) وعني
ال��رم��ان��ة ـ ب� ��دارو (�أغ�ل�ب�ي��ة م�سيحية)،
�أ�سفرت عن مقتل � 7أ�شخا�ص و�إ�صابة 32
�آخرين
وب ��د�أت الأح� ��داث ب ��إط�لاق ن��ار كثيف
خالل تظاهرة نظمها م�ؤيدون جلماعة
ح� ��زب اهلل وح ��رك ��ة �أم � ��ل (� �ش �ي �ع �ي �ت��ان)
للتنديد بقرارات القا�ضي طارق بيطار،
املحقق العديل يف ق�ضية انفجار مرف�أ
بريوت
وع� �ق ��ب الأح � � � � ��داث ال ��دام � �ي ��ة ال �ت��ي
وج��ه م�س�ؤولون يف
ا�ستمرت �� 5س��اع��اتّ ،
حزب اهلل و �أمل اتهامات حلزب القوات
اللبنانية (م�سيحي) بتنفيذ كمني م�سلح
�ضد املتظاهرين امل�ؤيدين للجماعتني،
وهو ما نفاه الأخري

بمساعدة مقاتلتين ..القصة الكاملة لدور
القذافي في إفشال أحد انقالبات السودان
نب�ض البلد-وكاالت

ك ��ان ل�ل��زع�ي��م ال�ل�ي�ب��ي ال��رح��ل معمر
ال� �ق ��ذايف دور م �ه��م يف �إف �� �ش��ال حم��اول��ة
ان�ق�لاب كبرية �ضد الرئي�س ال�سوداين
جعفر النمريي يف عام  1971متكنت من
ال�سيطرة على ال�سلطة لنحو � 3أيام.
ب ��د�أت الق�صة ب���ص��راع ع�ل��ى ال�سلطة
ج ��رى ب�ي�ن ال �ق �ي��ادات ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��ي
ن�ف��ذت ان�ق�لاب ع��ام  1969ب�ق�ي��ادة جعفر
النمريي.
وبعد �إق�صاء النمريي ثالثة �ضباط
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة ت��وج �ه �ه��م ال �� �ش �ي��وع��ي من
جمل�س قيادة الثورة وهم ها�شم العطا،
وف � ��اروق ح �م��د اهلل وب��اب �ك��ر ال� �ن ��ور ،ق��اد
العطا الذي كان يعد الرجل الثاين بعد
النمريي حماولة انقالبية يوم  19يوليو
 ،1971وجنح يف ال�سيطرة على العا�صمة
اخل ��رط ��وم ،وك � ��ادت الأم� � ��ور �أن تنتهي
بالإطاحة بالنمريي ،حيث متت ق��راءة
البيان رقم واحد الذي �أعلن فيه ها�شم
العطا “ا�سرتداد الثورة امل�سروقة” ،وبدا
كما لو �أن الأمور قد انتهت.
يف تلك الأثناء كان املقدم بابكر النور
ال��ذي ع�ين رئي�سا ملجل�س ق�ي��ادة ال�ث��ورة،
وال� ��رائ� ��د ف� � ��اروق ع �ث �م��ان ح �م��د اهلل يف
العا�صمة الربيطانية لندن.
وب �ع��د �أن ع�ق��د ال���ض��اب�ط��ان م ��ؤمت��را

�صحفيا يف ال�سفارة ال�سودانية يف لندن
ا��س�ت�ق�لا ��ص�ب��اح ي��وم  22ي��ول�ي��و م��ن ع��ام
 1971ط��ائ��رة ت��اب�ع��ة للخطوط اجل��وي��ة
الربيطانية عائدين �إىل اخلرطوم.
ع�ب�رت ط��ائ��رة ال ��رك ��اب ال�بري�ط��ان�ي��ة
الأجواء الليبية يف طريقها �إىل ال�سودان
عرب مالطا ،وما �أن دخلت الأجواء الليبية
حتى اعرت�ضتها مقاتلتان ليبيتان ب�أمر
م��ن ال�ق��ذايف و�أج�برت�ه��ا على الهبوط يف
مطار بنغازي ،حيث اقتحمتها قوة خا�صة
واقتادت املقدم بابكر النور والرائد فاروق
عثمان حمد اهلل.
والح�ق��ا نقلت ط��ائ��رة ع�سكرية ليبية
ال�ضابطني ال�سودانيني �إىل اخل��رط��وم
و�سلما �إىل جعفر النمريي ال��ذي متكن
م��ن ا��س�ت�ع��ادة �أن�ف��ا��س��ه وجن�ح��ت ال�ق��وات
ال�ت��اب�ع��ة ل��ه يف �إج �ه��ا���ض االن �ق�ل�اب بعد
مرور  3أ�ي��ام ،وكان م�صري قادة حماولة
االنقالب الثالثة الإعدام.
وك��ان ها�شم العطا قد �أعلن يف بيانه
االن �ق�ل�اب ق �ي��ام جم�ل����س ل�ق�ي��ادة ال �ث��ورة
برئا�سة بابكر ال�ن��ور وك��ان ه��و نائبا له،
وع�ضوية ف ��اروق احل�م��د هلل .وي�ب��دو �أن
اعتقال هاتني ال�شخ�صيتني الكبريتني
و�أحدهما كان ير�أ�س جمل�س االنقالب،
ق��د �أ��س�ه��م يف �إف���س��اد ترتيبات القائمني
ع�ل��ى امل �ح��اول��ة ،و�أت� ��اح ل�ل�ن�م�يري احلكم
لنحو  14عاما �أخرى

الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون أوثق
لمواجهة التحديات العالمية
نب�ض البلد-وكاالت

دع��ا الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ
العامل �إىل تكثيف التعاون والعمل معا
مل��واج�ه��ة خمتلف ال�ت�ح��دي��ات والق�ضايا
التي تواجه الب�شرية
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة الأن� � �ب � ��اء ال���ص�ي�ن�ي��ة
�شينخوا ع��ن ��ش��ي ق��ول��ه خ�ل�ال اجتماع
اح� �ت� �ف ��ايل مب �ن��ا� �س �ب��ة ال � ��ذك � ��رى ال� � �ـ50
ال��س�ت�ع��ادة ج�م�ه��وري��ة ال���ص�ين ال�شعبية
مقعدها ال�شرعي يف الأمم املتحدة� ..إن
املجتمع ال��دويل يواجه نزاعات �إقليمية
�إ�ضافة �إىل ق�ضايا عاملية مثل الإره��اب
وتغري املناخ والأم��ن ال�سيرباين والأمن
ال�ب�ي��ول��وج��ي م���ش�يرا �إىل �أن ��ه ال ميكن
معاجلة هذه الق�ضايا بفعالية �إال بوجود
ح��وك �م��ة ع��امل �ي��ة �أك �ث��ر � �ش �م��وال و�آل� �ي ��ات
متعددة الأط��راف �أك�ثر فعالية وتعاون
�إقليمي �أكرث ن�شاطا

و�أ��ض��اف الرئي�س ال�صيني �إن العقود
اخل �م �� �س��ة امل��ا� �ض �ي��ة م �ن��ذ �أن ا� �س �ت �ع��ادت
ج �م �ه��وري��ة ال �� �ص�ين ال���ش�ع�ب�ي��ة مقعدها
ال�شرعي يف الأمم املتحدة �شهدت التنمية
ال�سلمية لل�صني والتزامها وتفانيها من
�أجل رفاهية الب�شرية كما �أظهر ال�شعب
ال�صيني روح��ا ال تعرف الكلل ومت�سك
ب��االجت��اه ال�صحيح لتنمية ال���ص�ين يف
ظ��ل ال �ظ ��روف امل �ت �غ�يرة وه ��و م��ا �سطر
ف�صال ملحميا يف تاريخ تنمية ال�صني
والب�شرية
و�أكد �شي �أن ال�شعب ال�صيني وقف يف
ت�ضامن وت�ع��اون م��ع ال�شعوب يف جميع
�أن �ح��اء ال�ع��امل ودع��م الإن���ص��اف وال�ع��دل
الدوليني وقدم �إ�سهامات كبرية لل�سالم
والتنمية يف العامل كما �أيد �سلطة الأمم
امل�ت�ح��دة وقد�سيتها وم��ار���س التعددية
م��و��ض�ح��ا �أن ت �ع��اون ال���ص�ين م��ع الأمم
املتحدة قد تعمق ب�شكل مطرد
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«مفتي القدس» يحذر من محاولة االحتالل تغيير مالمح األقصى
نب�ض البلد-وكاالت

ح� ��ذر امل �ف �ت��ي ال� �ع ��ام ل �ل �ق��د���س وال ��دي ��ار
الفل�سطينية ال���ش�ي��خ حم�م��د ح���س�ين ،من
حم��اوالت �سلطات االحتالل تغيري مالمح
امل�سجد الأق �� �ص��ى ،م��ن خ�لال االقتحامات
امل �ت �ك��ررة ل ��ه ،وت��رم �ي��م ال�ك�ن�ي����س ال �ي �ه��ودي
املعروف با�سم (فخر �إ�سرائيل)
وق��ال �إن �سلطات االحتالل ويف حماولة
خطرية لإغ�لاق ف�ضاء الأق�صى ،وحماكاة
ق�ب��اب��ه الإ��س�لام�ي��ة�� ،ش��رع��ت ب ��إع��ادة ترميم
كني�س يهودي يقع غربي امل�سجد على بعد
 250مرتا
و�أ�� �ض ��اف �أن امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك
وح� ��ارات ال�ق��د���س و�أح �ي��اءه��ا ت�شهد هجمة
�إ��س��رائ�ي�ل�ي��ة مل ت �ت��وق��ف ،وزي � ��ادة حم ��اوالت
ت�ه��وي��ده��ا ل�ت�ع��زي��ز ال���س�ي�ط��رة الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة
الكاملة عليها
ون � � ��دد “ح�سني” ب � ��إع �ل��ان ج �م��اع��ات

ي�ه��ودي��ة متطرفة ع�م��ا ي�سمى باقتحامات
ال���ش�ت��اء للم�سجد الأق �� �ص��ى ،ب��رع��اي��ة ع��دد
م��ن احل��اخ��ام��ات ال�ي�ه��ود املتطرفني الذين
ينتمون �إىل ما ي�سمى “جماعات الهيكل”،

مثل مو�شيه فيجلن وغريه
وا�ستنكر املفتي الإع�ل�ان ع��ن “املوافقة
امل�سبقة” على البناء غري القانوين لأكرث
م��ن � 3آالف وح ��دة ا�ستيطانية ،وخمطط

ب �ن��اء يف م���س�ت��وط�ن��ة “غفعات همتو�س”،
ع�ل��ى �أرا� �ض��ي ب�ي��ت �صفافا ج�ن��وب ال�ق��د���س،
وا��س�ت�ك�م��ال امل�ن�ط�ق��ة امل �ع��روف��ة ب��ا��س��م ،E1
لقطع التوا�صل اجلغرايف بني �شمال ال�ضفة
الغربية وجنوبها
و�أ�� �ض ��اف �أن االح �ت�ل�ال ي���س�ع��ى لتهويد
م��دي �ن��ة ال �ق ��د� ��س ،م ��ن خ �ل�ال خم�ط�ط��ات��ه
لل�سيطرة ال�ك��ام�ل��ة ع�ل��ى ال �ع �ق��ارات ،و�آالف
ال ��دومن ��ات يف ال �ق��د���س امل �ح �ت �ل��ة ،وت�ه�ج�ير
�آالف الفل�سطينيني ،ا�ستنادا �إىل ما ي�سمى
“بقانون �أم�ل�اك الغائبني” ال ��ذي �أق��ره
الكني�ست
ودع � ��ا امل �ف �ت��ي ال� �ع ��ام ل �ل �ق��د���س وال ��دي ��ار
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ال �ع��رب وامل���س�ل�م�ين الت�خ��اذ
موقف حا�سم حلماية ال�شعب الفل�سطيني
وح�ق��وق��ه امل���ش��روع��ة م��ن عن�صرية املحتل،
وات �خ��اذ الإج � ��راءات العاجلة ملعاقبته على
اخ�ت�راق��ات��ه ال �� �س��اف��رة ل �ل �ق��وان�ين ال��دول �ي��ة
وحقوق الإن�سان

«األطفال سيموتون» ..برنامج األغذية العالمي يحذر من الوضع في أفغانستان
نب�ض البلد-وكاالت

ح��ذر م���س��ؤول ك�ب�ير يف الأمم املتحدة
م ��ن �أن م�ل�اي�ي�ن الأف � �غ� ��ان ،وم ��ن بينهم
�أط�ف��ال ،ق��د مي��وت��ون جوعا م��ا مل يحدث
حترك عاجل لإبعاد �أفغان�ستان عن حافة
االنهيار ،ودعا للإفراج عن �أموال جممدة
من �أجل جهود الإغاثة الإن�سانية
وق ��ال دي�ف�ي��د ب�ي��زيل امل��دي��ر التنفيذي
ل�برن��ام��ج الأغ ��ذي ��ة ال �ع��امل��ي ل��روي�ت�رز �إن
 22.8مليون �شخ�ص� ،أي �أكرث من ن�صف
ع��دد �سكان �أفغان�ستان البالغ  39مليون
ن���س�م��ة ،ي��واج �ه��ون ان �ع��دام��ا ح ��ادا ل�ل�أم��ن
الغذائي و يتجهون �صوب جماعة مقارنة
مع  14مليونا قبل �شهرين فقط
وتابع يف ت�صريحات من دبي الأطفال
��س�ي�م��وت��ون .ال�ن��ا���س ��س�ي�ت���ض��ورون ج��وع��ا.
�ستزداد الأمور �سوءا بقوة

غرقت �أفغان�ستان يف �أزمة يف �أغ�سط�س/
�آب ب�ع��دم��ا ط ��رد م�ق��ات�ل��و ح��رك��ة ط��ال�ب��ان
احل�ك��وم��ة امل��دع��وم��ة م��ن ال�غ��رب مم��ا دفع

املانحني حلجب مليارات ال ��دوالرات من
امل�ساعدات عن االقت�صاد املعتمد عليها
وك ��ان ��ت �أزم � ��ة ال � �غ ��ذاء ،ال �ت��ي ف��اق�م�ه��ا

تغري املناخ ،حادة يف �أفغان�ستان حتى قبل
� �س �ق��وط احل �ك��م يف �أي � ��دي ط��ال �ب��ان ال�ت��ي
مُ نعت حكومتها اجل��دي��دة م��ن الو�صول
�إىل �أ� �ص��ول يف اخل� ��ارج ،يف ال��وق��ت ال��ذي
ت ��واج ��ه ف �ي��ه ال� � ��دول امل �خ �ت �ل �ف��ة م���ش�ك�ل��ة
حتديد طريقة التعامل مع الإ�سالميني
املت�شددين
وق��ال بيزيل م��ا نتوقع ح��دوث��ه يحدث
ب�سرعة �أك�بر بكثري مما نتوقعه� .سقطت
ك ��اب ��ول ب ��أ� �س��رع مم ��ا ت��وق��ع �أح� ��د وي�ن�ه��ار
االقت�صاد بوترية �أ�سرع من ذلك
و�أ�ضاف �أن املبالغ املخ�ص�صة مل�ساعدات
�وج ��ه ل �ل �م �� �س��اع��دة
ال �ت �ن �م �ي��ة ي �ج��ب �أن ت � َّ
الإن���س��ان�ي��ة ،وه��و م��ا �أق��دم��ت عليه بع�ض
ال��دول بالفعل� ،أو �أن يتم �صرف الأم��وال
املجمدة وحتويلها عرب الربنامج
وق��ال عليكم فك جتميد هذه الأم��وال
حتى ينجو النا�س

تقرير فلسطيني :تسوية أراضي القدس مشروع استعماري خبيث ظاهره مدني عصري
نب�ض البلد-وكاالت

ي� ��ؤك ��د ت �ق��ري��ر ل �ل �م��رك��ز ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
لل�ش�ؤون الإ�سرائيلية (م ��دار) �أن م�شروع
االح �ت�ل�ال ب�ت���س��وي��ة الأرا�� �ض ��ي يف ال�شطر
ال�شرقي من القد�س ،هو م�شروع ا�ستعماري
ي � ��أت� ��ي ل �ت �ق �ل �ي��ل ال� �ف� �ج ��وات االق �ت �� �ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ب�ين املقد�سيني وال�ي�ه��ود يف
امل��دي�ن��ة ،وي ��أت��ي �إىل ج��ان��ب خ�ط��ة التدخل
يف حقل التعليم ،ال�ع�م��ل ،البنية التحتية
وغريها من املجاالت
وح� ��ذر ال �ت �ق��ري��ر م ��ن �أن ه ��ذا امل �� �ش��روع
الإ��س��رائ�ي�ل��ي ي���س��اع��د االح �ت�ل�ال يف امل�ضي
قدماً يف �سرقة املزيد من الأرا��ض��ي ب�شكل
فجائي وحتت م�سوغات قانونية  .وي�ستذكر
التقرير �أن حكومة االح �ت�لال ات�خ��ذت يف
 ،2018ق��رارا رقمه  3790وعنوانه تقلي�ص
الفجوات االجتماعية واالقت�صادية وتطوير
االقت�صاد يف القد�س ال�شرقية و�أح��د �أه��م
ب�ن��وده ه��و تخطيط الأرا� �ض��ي وت�سجيلها ،
والذي �ستقوم �إ�سرائيل مبوجبه ،من خالل
جلنة ت�شرف عليها وزارة الق�ضاء ،بت�سوية
ك��ل �أرا� �ض��ي ال�شطر ال���ش��رق��ي م��ن القد�س
املحتلة ،و�ستنتهي �أعمالها مع نهاية العام
2025
ه � ��ذا امل� ��� �ش ��روع الإ�� �س ��رائ� �ي� �ل ��ي ي �� �س��اع��د
االح�ت�لال يف امل�ضي ق��دم�اً يف �سرقة املزيد
من الأرا�ضي ب�شكل فجائي وحتت م�سوغات
قانونية
وك ��ان م��ن امل�ف�تر���ض �أن ت�ن�ج��ز حكومة
االحتالل ت�سوية  %50من �أرا��ض��ي القد�س
ال�شرقية خالل الربع الأخري من عام 2021
(ت�شرين الأول -كانون الأول) ،لكن العملية
ت �ب��دو م �ع �ق��دة ،وت �ت��وق��ع �إ� �س��رائ �ي��ل �أال متر
بهدوء يف كل �أح�ي��اء القد�س وعليه ف�ضلت
جلنة الت�سوية امل�س�ؤولة عن العملية �أن تبد�أ
بت�سوية �أحوا�ض جتربة يف مناطق متفرقة،
�إال �أن انت�شار وباء كورونا �أدى �إىل �أن ت�سري
العملية ببطء ،لكن �أي�ضاً بثبات
وينبه موقع م��دار �أن��ه يف ظاهر القرار،
تدعي �إ�سرائيل �أن ت�سوية �أرا��ض��ي القد�س
ال�شرقية م��ن ��ش��أن��ه �أن ي��زي��د دخ��ل بلدية
ال �ق��د���س مب �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن و�أن ي��زي��د دخ��ل
املقد�سيني الذي �سيتمكنون من اال�ستفادة
م��ن الت�سوية ،وتخ�صي�ص نحو � 550أل��ف
م�ت�ر م��رب��ع م ��ن ال �ب �ن��اء ل �� �ص��ال��ح م�ن��اط��ق
�صناعية �ست�ستوعب قوة عمل فل�سطينية،
لكن يف جوهر ال �ق��رار ،ميكن �أن ُت�ستخدم
الت�سوية ،وب�شكل فعال وغ�ير قابل للعودة
عنه ،للم�ضي قدماً يف امل�شروع اال�ستعماري
اال�ستيطاين الذي �سي�صادر �أرا�ضي �شا�سعة
من القد�س وي�سجلها ر�سمياً �أم�لاك دولة،
�أو �أمالكاً يهودية
وي ��أت��ي ق��ان��ون ت���س��وي��ة �أرا� �ض ��ي ال�ق��د���س
ال�شرقية ،الذي يطبق ما بني ،2025-2018
ب �ع��د �أك �ث�ر م��ن ن���ص��ف ق ��رن ع �ل��ى اح �ت�لال
ال �ق��د���س ال���ش��رق�ي��ة و��ض�م�ه��ا �إىل ال���س�ي��ادة
الإ�سرائيلية و��ص��ادر االح�ت�لال خ�لال هذه
ال �� �س �ن��وات م �ن��اط��ق ��ش��ا��س�ع��ة م�ن�ه��ا ل�صالح

كتل ا�ستيطانية ك�ب�رى ،ح��ا��ص��رت التمدد
ال�ط�ب�ي�ع��ي ل�ل�م�ق��د��س�ي�ين ،وخ �ل �ق��ت ح�ق��ائ��ق
جديدة داخل الف�ضاء املكاين .هذا يعني �أن
ت�سوية �أرا��ض��ي القد�س ال�شرقية بناء على
وقائع اليوم ( ،)2025-2018ولي�س بناء على
ما كان عليه الأمر ع�شية االحتالل ()1967
��س��وف ل��ن يثبت ال�ت�غ�ي�يرات اال�ستعمارية
يف ال�ق��د���س ال�شرقية وح���س��ب� ،إمن ��ا �أي���ض�اً
�سيم�ضي قدماً يف �سرقة املزيد من الأرا�ضي
ب�شكل فجائي وحتت م�سوغات قانونية
ويف احل ��دي ��ث ع ��ن ال �� �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��ي
لت�سوية �أرا��ض��ي فل�سطني ،يو�ضح م��دار �أن
عملية ت�سوية الأرا�ضي هي �إحدى وظائف
الدولة ،وتهدف �إىل تر�سيم حدود كل قطع
الأرا� �ض��ي وحت��دي��د ملكياتها ب�شكل نهائي
غري قابل للطعن من خالل �إ�صدار �شهادات
ط��اب��و .م �ن��وه��ا �أن ب��ري�ط��ان�ي��ا ال �ت��ي ب ��د�أت
بامل�شروع عام  1928مل ت�ستكمل ت�سوية كل
�أرا��ض��ي فل�سطني .وفيما يخ�ص �إ�سرائيل،
ا�ستمرت عملية الت�سوية فيها بعد النكبة
بحيث مت ت�سوية نحو  %96م��ن الأرا� �ض��ي
(�أك �ث�ر م��ن  17700ح��و���ض ،ون �ح��و مليون
قطعة �أر���ض) .فيما يخ�ص الأر���ض املحتلة
عام ( 1967مبا ي�شمل بطبيعة احلال القد�س
ال�شرقية) قامت الأردن با�ستخدام �سيادتها
خالل فرتة احلكم الأردين ()1967-1948
يف حم��اول��ة ال��س�ت�ك�م��ال ت���س��وي��ة الأرا� �ض��ي،
لكنها �أي�ضاً مل تنته ،وتركت �أرا�ضي �شا�سعة
بدون ت�سوية
تدعي �إ�سرائيل �أن ت�سوية �أرا�ضي القد�س
ال�شرقية م��ن ��ش��أن��ه �أن ي��زي��د دخ��ل بلدية
ال �ق��د���س مب �ئ��ات امل�ل�اي�ي�ن و�أن ي��زي��د دخ��ل
املقد�سيني
وات �خ��ذت �إ��س��رائ�ي��ل ب�ع��د االح �ت�ل�ال ع��ام
 1967قرارين كانت لهما �أبعاد ا�سرتاتيجية
على م�ستقبل الأر� ��ض املحتلة .الأول كان
يف ��ض��م م��دي�ن��ة ال �ق��د���س وف��ر���ض ال���س�ي��ادة
الإ�سرائيلية عليها يف  27ح��زي��ران .1967
ويف ال� �ق ��رار ال �ث ��اين ال �� �ص��ادر ع ��ن الإدارة
الع�سكرية اال�سرائيلية عام  1968ومبوجبه
مل يتم �إلغاء الأرا�ضي التي قامت احلكومة
الأردن �ي��ة بت�سويتها ،و�إمن ��ا ج�م��د العملية
عند اللحظة التي و�صلت �إليها ،و�ألغى كل
�إج� ��راءات الت�سوية ال�ت��ي ك��ان��ت قائمة ومل
تنته ب�ع��د .وظ�ل��ت ف�ك��رة ت�سوية الأرا� �ض��ي
(يف ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة وال�ق��د���س ال�شرقية)
مطروحة على �أج�ن��دة االح�ت�لال منذ تلك
الفرتة ،لكنه �أرج��أ عملية ت�سوية الأرا�ضي
�أك�ثر من ن�صف ق��رن بهدف تثبيت حقائق
جديدة على الأر���ض قد حتول العديد من
الأرا�ضي غري امل�سواة بعد �إىل �أرا�ضي دولة
وينبه مدار �أي�ضا �أنه يف بلد غري خا�ضع
ل�لا� �س �ت �ع �م��ار ،ف � ��إن ت���س��وي��ة الأرا� � �ض� ��ي لها
�أه�م�ي��ة ب��ال�غ��ة ع�ل��ى امل�ستويني االجتماعي
واالق �ت �� �ص��ادي ل�ل���س�ك��ان .ب�ي��د �أن احل��دي��ث
ع��ن ت�سوية الأرا� �ض��ي دون الإ� �ش��ارة �إىل �أن
الأرا� �ض��ي امل�ستهدفة يف م���ش��روع الت�سوية
ت �خ �� �ض��ع الح� � �ت �ل��ال ي �� �س �ت �ه ��دف اق� �ت�ل�اع

املقد�سيني م��ن �أرا��ض�ي�ه��م ،ومي�ن��ح �أول��وي��ة،
ب���ش�ك��ل م�ع�ل��ن وغ�ي�ر م �ع �ل��ن ،ل�لا��س�ت�ي�ط��ان
ال�ي�ه��ودي ،ق��د ي�ح��رف التحليالت املتعلقة
ب ��الآث ��ار االق�ت���ص��ادي��ة الإي �ج��اب �ي��ة لت�سوية
الأرا�ضي عن �سياقها التاريخي
وي���س�ت��ذك��ر �أن ��ه يف ت�ق��ري��ر ن���ش��ره م��رك��ز
القد�س لبحث ال�سيا�سات عام ( 2018مركز
�إ�سرائيلي يعمل يف القد�س املحتلة) ف�إنه
يرى �أن �أحد �أ�سباب ال�ضائقة االجتماعية يف
القد�س قد تكون عدم ت�سوية الأرا�ضي ،لأن
املقد�سيني غري قادرين على �إثبات ملكيتهم
ل�ل�أرا��ض��ي ب��دون �إدراج �ه��ا ب�شكل ر�سمي يف
�سجل الأم�ل��اك ،وه��و �أم ��ر ال ي�ت��م �إال بعد
عملية ت�سوية نهائية
وي�ت��اب��ع :يعني ع��دم ال �ق��درة على �إث�ب��ات
امللكية �أن املقد�سيني ال ي�ستطيعون رهن
عقاراتهم (للح�صول على ره��ن ع�ق��اري).
لكنهم �أي���ض�اً ،وه��ذا الأه ��م ،ال ي�ستطيعون
احل���ص��ول على رخ����ص ب�ن��اء يف �أرا�� �ٍ�ض غري
م �� �س ��واة وغ�ي��ر م �ن �ظ �م��ة م ��ن ق �ب��ل ب�ل��دي��ة
االح �ت�ل�ال .وق ��د ق ��در امل��رك��ز الإ��س��رائ�ي�ل��ي
�أن خ���س��ارة املقد�سي م��ن ع��دم ق��درت��ه على
احل �� �ص��ول ع �ل��ى ره ��ن ع �ق��اري �إ� �س��رائ �ي �ل��ي،
وب �� �س �ب��ب ال �ف��وائ��د ال �ع��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ضعها
البنوك (مبا يف ذلك البنوك الفل�سطينية)
على قرو�ض بناء يف القد�س (قبل الت�سوية)
تبلغ مبالغ مالية باهظة جدا
ويحذر م��دار �أن هذا ال يعني �أن ت�سوية
الأرا� �ض��ي ب�ح� ّد ذات�ه��ا تعترب قيمة مطلقة
ب�صرف النظر عن ال�سياق ال�سيا�سي الذي
تتم خالله .منوها �أن ت�سوية الأرا��ض��ي يف
القد�س ال�شرقية قد حتول قطع الأرا�ضي
�إىل قطع م�سجلة ووا�ضحة امللكية ،وبالتايل
ت�سهل عملية تدويرها (بيع� ،شراء ،رهن).
لكن ح�صر التبعات يف م�ستواها االقت�صادي
البحت (وه��ذا هو �سبب �إدراج ق��رار ت�سوية
الأرا� �ض ��ي �ضمن خ�ط��ة تقلي�ص ال�ف�ج��وات
االج �ت �م��اع �ي��ة -االق �ت �� �ص��ادي��ة يف ال �ق��د���س
ال�شرقية ،ق��رار حكومي ( )3790من �ش�أنه
�أن ي�ح��رف ال�ن�ق��ا���ش ع��ن م�صري م�ساحات
��ش��ا��س�ع��ة م��ن �أرا�� �ض ��ي ال �ق��د���س ال���ش��رق�ي��ة،
والتي �ستتحول ،ب�شكل قانوين �إىل ملكيات
�إ�سرائيلية يهودية

احل ��دي ��ث ع ��ن ت �� �س��وي��ة الأرا� � �ض � ��ي دون
الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن الأرا�� �ض ��ي امل���س�ت�ه��دف��ة يف
م�شروع الت�سوية تخ�ضع الحتالل ي�ستهدف
اق �ت�لاع املقد�سيني م��ن �أرا� �ض �ي �ه��م ،ومينح
�أولوية لال�ستيطان اليهودي
ويف ه��ذا ال���س�ي��اق ،ت��زام��ن �إط �ل�اق ق��رار
 3790يف ال �ع��ام  2018م��ع ان�ت�ق��ال ال�سفارة
الأمرdكية �إىل القد�س املحتلة وال بد من
الإ� �ش��ارة �إىل �أن��ه يف دي�ب��اج��ة ال �ق��رار ،3790
�إ�� �ش ��ارة �إ� �س��رائ �ي��ل �إىل �أن خ�ط��ة احل�ك��وم��ة
جت ��اه ال �ق��د���س ال �� �ش��رق �ي��ة (وال� �ت ��ي ت�شمل
م�شروع ت�سوية الأرا� �ض��ي) �إمن��ا تهدف �إىل
تعزيز ق��درة املقد�سيني على االن��دم��اج يف
املجتمع واالق�ت���ص��اد الإ��س��رائ�ي�ل��ي ،وكذلك
تعزيز احل�صانة االقت�صادية واالجتماعية
للعا�صمة ب�أكملها
وي�شدد مدار �أنه ال بد من التوقف عند
مفهوم تعزيز احل�صانة للعا�صمة ب�أكملها
كونه يحمل �إ� �ش��ارات وا�ضحة �إىل م�ساعي
�إ� �س��رائ �ي��ل تهيئة امل�ج�ت�م��ع ال� ��دويل لقبول
ال �ق��د���س امل ��وح ��دة ك �ع��ا� �ص �م��ة لإ� �س��رائ �ي��ل:
�إحدى املقدمات لذلك هي الكف عن اعتبار
املقد�سيني جمتمعاً حمت ً
ال من خالل قيام
�إ��س��رائ�ي��ل مبعاملتهم على ق��دم و��س��اق مع
باقي املواطنني الإ�سرائيليني
وت�سوية الأرا�ضي قد ت�أتي يف هذا ال�سياق
لتقليل الفجوات االقت�صادية واالجتماعية
ب�ين املقد�سيني واليهود يف املدينة ،وت�أتي
�إىل جانب خطة التدخل يف حقل التعليم،
العمل ،البنية التحتية وغريها من املجاالت
وي �ع �ت �ق��د زئ �ي��ف �إل� �ك�ي�ن ،وزي� ��ر ال �ق��د���س
اليميني املتطرف ،ب�أن �ضم ال�شطر ال�شرقي
م��ن ال�ق��د���س املحتلة ك��ان خ�لال اخلم�سني
�سنة املا�ضية �ضماً على الورق فقط .ويرى
وهو مهاجر جديد من رو�سيا �أنه على �أر�ض
الواقع ،ف�إن القد�س املوحدة ظلت قد�ساً من
�شطرين ،بحيث �أن ك��ل �شطر يختلف عن
الثاين من حيث م�ستوى املعي�شة والرفاه،
وال� �ظ ��روف االج �ت �م��اع �ي��ة ،واالق �ت �� �ص��ادي��ة،
والثقافية
وعليه ،كمقدمة ل�ضم القد�س ال�شرقية
عملياً  ،ف�إن م�شروع ت�سوية الأرا�ضي يعترب
خطوة �ضرورية لهذا املخطط
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 37سائقا يشاركون في سباق السرعة
الخامس في حلبة منجا
نب�ض البلد -عمان
�أع �ل �ن��ت الأردن� �ي ��ة ل��ري��ا� �ض��ة ال �� �س �ي��ارات،
ام ����س االث �ن�ي�ن ،ق��ائ�م��ة امل���ش��ارك�ين يف �سباق
ال�سرعة اخلام�س – اجلولة اخلام�سة ،وقبل
الأخ�يرة ،من بطولة الأردن ل�سباق ال�سرعة
ال��ذي ينطلق �صباح ي��وم اجلمعة املقبل يف
حلبة منجا – مادبا.
وي �ن �ط �ل��ق ال� ��� �س� �ب ��اق ،ال� � ��ذي ي� �ق ��ام وف �ق��ا
ل�ل�بروت��وك��ول ال�صحي امل�ت�ب��ع ،ع�ن��د ال�ساعة
التا�سعة والن�صف م��ن �صباح ي��وم اجلمعة
وي�شارك به � 37سائقا و�سائقة.
وق��ال��ت الأردن �ي��ة لريا�ضة ال���س�ي��ارات ،يف
بيان �صحفي� ،إن ال�سباق ال��ذي يقام بدعم
م ��ن زي� ��ن الأردن ،ي �ت �ك��ون م ��ن  3ج ��والت
ي���ش��ارك ف�ي�ه��ا ج�م�ي��ع امل�ت���س��اب�ق�ين امل�سجلني
يف ال �� �س �ب��اق ،ووف �ق��ا ل�ل�ت�ع�ل�ي�م��ات التكميلية
ل�ل���س�ب��اق مت حت��دي��د ي ��وم اخل�م�ي����س م��وع��دا
ل�ل�ت��دق�ي��ق الإداري وال �ف �ح ����ص ال �ف �ن��ي ،كما
�سيتدرب املت�سابقون على امل�سار �سريا على
الأق��دام يف حلبة ال�سباق ،وم��ن ثم الإع�لان
ع��ن الت�صنيف ال�ن�ه��ائ��ي وق��ائ�م��ة امل�شاركني
امل�سموح لهم امل�شاركة يف ال�سباق.
وامل�شاركون يف ال�سباق هم� :شاكر جويحان
(�أي� �ف ��و غ�ل�ادي� �ت�ي�ر) ،ي ��زن ق �ط��ان (اي� �ف ��و 8
ب��روت��و ت��اي��ب) ،م�صطفى ال �ع �ط��اري (اي�ف��و

 ،)8غيث ال��وري�ك��ات (اي�ف��و  7ب��روت��و ت��اي��ب)،
�أم�ي�ر نا�صيف (اي�ف��و  ،)6حم�م��د �صبيحات
(اي�ف��و �� ،)6س��امل طعيمة (ب��ي ام دب�ل�ي��و اي��ه
 ،)30حممد �شاهني (�سوبارو امربيزا) ،زيد
غيث (ايفو  ،)8قي�س تفاحة (بي ام دبليو ايه
 ،)36بالل عالء الدين (تويوتا �ستارليت)،
�أجم� ��د احل� � ��وراين (� �س �ي��ات ل� �ي ��ون)� ،إي �ه��اب
ال�شرفا (ايفو  ،)6وائل م�صطفى (ايفو ،)7
م�صطفى جمعة (�سرتوين دي ا�س � ،)3سهيل
�أب ��و ال��رو���س (�أوب� ��ل ك��ادي��ت) ،حم�م��د ال�ع��زة
(�سرتوين زد اك�س) ،عامر مو�سى (تويوتا
�ستارليت) ،ب�لال ق�ب�لاوي (ت��وي��وت��ا ك��وروال
جي تي)� ،أحمد جانخوت (جولف يف دبليو)،
خليل املحي�سن (ب��ي ام دبلبو ام � ،)3ضياء
ك ��رزون ( ت��وي��وت��ا ك ��وروال ج��ي ت ��ي) ،عا�صم
عارف (دايهات�سو �سريون) ،يزن جمعة (رينو
كليو) ،رائد ده�شان (�سوبارو امربيزا) ،فادي
ده�شان (ايفو  ،)7عمار القي�سي (بي ام دبليو
اي ��ه  ،)30ف ��ادي ��ش��اه�ين (ب ��ي ام دب�ل�ي��و اي��ه
 ،)30حممد �صواحلة (فولفو  ،)360خالد
ال �ب �� �ش��ارات (غ��ول��ف يف دب �ل �ي��و) ،ع�ل��ي ن�صار
(تويوتا �ستارليت) ،عا�صم ال�ضرو�س (بي
ام دبليو اي��ه  ،)30ح�سام احل�شايكة (فولفو
 ،)360حم�م��د ح �م��دان (غ��ول��ف يف دب�ل�ي��و)،
مريا ترزي (هيونداي تو�سان) ،زين �إبراهيم
(فيات  ،)500روبرت �سرتيك (ميني كوبر).

خطة مرورية بديلة خالل ماراثون
عمان
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مشجع يعطل هجمة مرتدة واعدة لميسي في كالسيكو فرنسا
نب�ض البلد-وكاالت

اقتحم �أحد م�شجعي مار�سيليا ،ملعب مباراة فريقه �أمام
غرميه باري�س �سان ج�يرم��ان ،يف اجل��ول��ة ال �ـ 11م��ن ال��دوري
الفرن�سي ،وت�سبب يف �إف�ساد هجمة مرتدة للفريق الباري�سي
كان يقودها ليونيل مي�سي
وتخطى م�شجع مار�سيليا ح��دود امللعب يف الدقيقة ،73
واقرتب من مي�سي ،خالل قيادته هجمة مرتدة واعدة للفريق
الباري�سي
وح��اول امل�شجع م�صافحة مي�سي ،قبل �أن يتدخل احلكم
لإيقاف املباراة ،ورجال الأمن لإخراج امل�شجع خارج امللعب
وان�ت�ه��ت امل �ب��اراة ب��ال�ت�ع��ادل ال�سلبي ،ل�يرف��ع ��س��ان جريمان
ر�صيده �إىل  27نقطة يف �صدارة الدوري متقدما ب�سبع نقاط
على الن�س وت�سع نقاط على ني�س
وي�أتي مار�سيليا ،ال��ذي يواجه ني�س يف مباراة م�ؤجلة يوم
الأربعاء املقبل ،يف املركز الرابع وله  18نقطة

رونالدو يع ّلق على «الهزيمة القاسية» أمام ليفربول
نب�ض البلد -وكاالت

�أل �ق ��ى ال �ن �ج��م ال�ب�رت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و
رون ��ال ��دو ب��ال �ل��وم ع �ل��ى الع �ب��ي مان�ش�سرت
مني
يونايتد ،عقب اخل�سارة القا�سية التي ّ
بها “ال�شياطني احلمر” �أمام ليفربول.
وه��زم ل�ي�ف��رب��ول مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د يف
مباراة الفريقني الأح��د بنتيجة � 5أه��داف
دون م�ق��اب��ل� ،سجل منها امل�ه��اج��م امل�صري
حممد �صالح ثالثة �أهداف.
وت��راج��ع مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د ال ��ذي مل
يحقق �أي ان�ت���ص��ار يف �آخ��ر �أرب ��ع م�ب��اري��ات
ل �ل �م ��رك ��ز ال� ��� �س ��اب ��ع يف ت ��رت� �ي ��ب ال � � ��دوري
الإجنليزي املمتاز ،مت�أخرا بفارق  8نقاط
عن ت�شيل�سي املت�صدر.
وتعليقا على املباراة ،قال رونالدو ،الذي
ع ��اد �إىل ال �ن ��ادي ال���ص�ي��ف امل��ا� �ض��ي ل�ل�م��رة
الثانية ،يف ح�سابه على تطبيق �إن�ستغرام:

“يف بع�ض الأحيان ال تتحقق النتيجة التي
نقاتل من �أجلها .يف بع�ض الأحيان ال تكون
النتيجة التي نريدها .وه��ذا ب�سببنا نحن
ولي�س غ�يرن��ا ،لأن��ه ال يوجد �شخ�ص �آخ��ر
ي�ستحق توجيه اللوم له”.
و�أ� � �ض� ��اف“ :جماهرينا ك��ان��ت م��ذه�ل��ة
مرة �أخرى يف م�ساندتها لنا� .إنها ت�ستحق
�أف���ض��ل م��ن ذل��ك و�أف �� �ض��ل ك �ث�يرا ،والأم ��ر
يرجع لنا لتحقيق ذل��ك .لقد ح��ان الوقت
الآن!”.
وك ��رر امل��داف��ع ل ��وك � �ش��و ،ال ��ذي ارت�ك��ب
العديد من الأخطاء الدفاعية �إىل جانب
ال �ق��ائ��د ه� ��اري م �غ��واي��ر الأح � ��د ،ت�ع�ل�ي�ق��ات
رونالدو.
و�أب�ل��غ �شو موقع ال�ن��ادي على الإنرتنت
“ن�شعر بخيبة �أمل �شديدة� ،إن الأمر لي�س
جيدا مب��ا يكفي وي ��ؤمل ك�ث�يرا .ك��رة القدم
ريا�ضة جماعية ،نحن نلعبها معا جميعا،

لكنني �أعتقد �أننا ك�أفراد يجب �أن نتحمل
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع ��ن ب �ع ����ض م ��ا ح� ��دث ال�ل�ي�ل��ة
املا�ضية .مل �أكن يف �أف�ضل حاالتي و�أعرف

ذلك ،رمبا طوال الأ�سابيع القليلة املا�ضية
ل��ذل��ك �أح �ت��اج للتفكري يف ذلك” ،ح�سبما
نقلت “رويرتز”

ك َّرر ما فعله “الظاهرة” رونالدو ..هاتريك محمد صالح ِّ
يذكر
مانشستر يونايتد بـ«كابوس» عمره  18عامًا
نب�ض البلد-وكاالت
نب�ض البلد -عمان

�أعلنت اجلمعية الأردنية للماراثونات ،عن
انتهاء الرتتيبات ال�لازم��ة للخطة امل��روري��ة
لإغ�لاق��ات الطرق وحتويالت ال�سري ،خالل
مناف�سات ماراثون عمان ال��دويل ال��ذي يقام
يوم اجلمعة املقبل.
و�أك� ��دت اجلمعية الأردن �ي��ة ل�ل�م��اراث��ون��ات
يف خ�ب�ر ��ص�ح�ف��ي ،ال �ي��وم االث� �ن�ي�ن� ،أن ه��ذه
االغ�لاق��ات يقابلها ط��رق ب��دي�ل��ة ،الف�ت��ة �إىل
ت��واج��د ك ��وادر �إدارة ال�سري ب�ه��دف مُ�ساعدة
املواطنني على اتباع الطرق البديلة وجتنب
الوقوف والتوقف بالطرقات التي �سي�سلكها
وجهدهم .و�سيتم
امل��اراث��ون ،توفرياً لوقتهم ُ
غلق م�سار �سباق الـ  42كم بالكامل من فجر
ي ��وم اجل�م�ع��ة وح �ت��ى ال���س��اع��ة ال�ث��ان�ي��ة ع�شر
ُظ �ه��راً ،ح�ي� ُ�ث �سيتم �إغ�ل�اق ال�ط��ري��ق امل ��ؤدي

�إىل � �ش��ارع اجل�ي����ش م��ن ات��و� �ست��راد ال��زرق��اء
ق �ب��ل ت�ك�ي��ة �أم ع �ل��ي ،وال �ط��ري��ق امل � � ��ؤدي �إىل
و��س��ط البلد م��ن جبل ع�م��ان ال ��دوار الثالث
�إىل و�سط البلد ،والطريق امل ��ؤدي من �شارع
امللكة عالية �إىل دوار الداخلية (�شارع املدينة
الريا�ضية)،والطريق من �شارع امللكة نور �إىل
الدوار الرابع.
كما �سيتم �إغالق الطريق من �شارع عقبة
ب��ن ن��اف��ع �إىل ��ش��ارع الأم�ي�ره ب�سمة و(وادي
عبدون) ،والطريق من �شارع الأم�يرة ب�سمة
�إىل �إ� �ش��ارات املهاجرين ،وال�ط��ري��ق م��ن دوار
القي�سية �إىل ��ش��ارع املهاجرين ،وط��ري��ق حي
نزال �إىل و�سط البلد ،وطريق نزول امل�صدار
اىل و�سط البلد ،والطريق القادم من �شارع
ع�ين غ ��زال اىل را� ��س ال �ع�ين ،وال �ط��ري��ق من
الوحدات اىل نزول امل�صدار.

رد االستئناف في قرار حرمان النادي
الفيصلي من الرخصة اآلسيوية
نب�ض البلد -عمان
�أكد رئي�س اللجنة امل�ؤقتة لإدارة النادي
الفي�صلي ،ال��دك�ت��ور ��س��امل �أب ��و ق��اع��ود ،رد
اال� �س �ت �ئ �ن��اف يف م ��ا ي �خ ����ص ق � ��رار ح��رم��ان
ال �ن��ادي م��ن ال��رخ���ص��ة الآ��س�ي��وي��ة للمو�سم
.2022
وقال �أبو قاعود �إن اللجنة قامت ب�إجراء
ت �� �س��وي��ات م��ال �ي��ة م��ع ال�لاع �ب�ين وامل��درب�ي�ن
�أ�صحاب الذمم املالية املرتتبة على النادي،
وال��ذي��ن مت �إ� �ص��دار �أح �ك��ام ل�صاحلهم قبل
 30حزيران املا�ضي ،وذلك بهدف ا�ستكمال
متطلبات امل�ع�ي��ار امل ��ايل اخل��ا���ص ب��االحت��اد
الآ�سيوي لغايات الرتخي�ص الآ�سيوي.
وبني �أن رد اال�ستئناف جاء كون االحتاد
الآ�سيوي �أبلغ �سابقا ب�أن �آخر موعد لتحقيق

��ش��رط امل�ع�ي��ار امل��ايل ه��و � 30آب  ،2021ومت
الطلب من قبل النادي متديد املدة� ،إال �أن
قرار االحتاد الآ�سيوي جاء بالت�أكيد على �أن
املدة وفق ما هو حمدد �سابقا.
و�أ�ضاف “ومع ذلك مل يتم ت�سديد املبالغ
امل��ال �ي��ة امل �ط �ل��وب��ة ،وع �ل �ي��ه ج ��اء ق ��رار جلنة
ترخي�ص الأن��دي��ة يف االحت��اد الأردين لكرة
ال�ق��دم على اال�ستئناف امل�ق��دم م��ن اللجنة
امل�ؤقتة لإدارة النادي بالرد ،وذلك ملخالفته
للأنظمة والتعليمات الآ��س�ي��وي��ة واملحلية
لإجراء الت�سويات خارج املدة املحددة”.
و�أ�� �ش ��ار �إىل � �س �ع��ي ال �ه �ي �ئ��ة ل ��دى جل��ان
االحت � � � ��اد الآ� � �س � �ي� ��وي ل �ل �ب �ح��ث ع� ��ن �آل� �ي ��ة
ال��س�ت�ث�ن��اء ال �ن��ادي ال�ف�ي���ص�ل��ي م��ن ال �ق��رار؛
نظرا جلماهرييته وم�شاركاته الفعالة يف
بطوالت االحتاد الآ�سيوي.

مباراة نهائي دوري الدرجة الثانية
الجمعة
نب�ض البلد -عمان
حدد احتاد كرة القدم ال�ساعة اخلام�سة
م ��ن م �� �س��اء ي� ��وم اجل �م �ع��ة امل �ق �ب��ل ،م��وع��دا
لإق��ام��ة امل� �ب ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ب�ط��ول��ة دوري
الدرجة الثانية ملو�سم  ،2021والتي جتمع
فريقي الها�شمية والعالية.

و�أع �ل ��ن االحت � ��اد ،يف ب �ي��ان ع �ل��ى م��وق�ع��ه
الر�سمي ال�ي��وم االث�ن�ين� ،أن امل�ب��اراة �ستقام
على �ستاد الأمري حممد بالزرقاء.
وح���س��ب ت�ع�ل�ي�م��ات امل �ب��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ،يف
ح��ال انتهاء ال��وق��ت الأ��ص�ل��ي بالتعادل يتم
ال�ل�ج��وء �إىل ال��رك�لات الرتجيحية حل�سم
النتيجة

توا�صل ال�شبكات الريا�ضية املخت�صة يف ت�سجيل الأرق��ام
القيا�سية ،مالحقة �إجن��ازات و�أرق��ام النجم امل�صري حممد
�صالح ،مهاجم ليفربول ،بعد ثالثيته التاريخية يف مرمى
مان�ش�سرت يونايتد.
و��س�ح��ق ل�ي�ف��رب��ول م�ضيفه مان�ش�سرت ي��ون��اي�ت��د بنتيجة
 ،0-5يف قمة اجلولة التا�سعة من الدوري الإجنليزي املمتاز،
والتي �أقيمت على �ستاد �أولد ترافولد يوم الأحد � 24أكتوبر/
ت�شرين الأول .2021
هاتريك تاريخي للنجم حممد �صالح
وب��د�أ �صالح ثالثيته التاريخية (ه��ات��ري��ك) يف الدقيقة
�سجل هدف ليفربول الثالث ،قبل �أن يحرز هدفني
 ،38حني َّ
�آخرين يف الدقيقتني  5+45و.50
وذكرت �شبكة  Sky Sportsالربيطانية �أن �صالح بات
�أول العبٍ ي�سجل “هاتريك” يف ملعب “�أولد ترافورد” يف
ال��دوري الإجنليزي ،منذ ديني�س بايلي ،العب كوينز بارك
رينجرز ،والذي �أحرزه يف يوم  1يناير/كانون الثاين من عام
.1992
و�صار �صالح �أول العب ي�سجل ثالثي ًة يف م�سرح الأحالم
ب�ج�م�ي��ع امل���س��اب�ق��ات م�ن��ذ  18ع��ام �اً ،ع�ن��دم��ا ب���ص��م ال�ظ��اه��رة

الربازيلية رونالدو نازاريو على الهاتريك رفقة ريال مدريد
يف �شهر �أبريل/ني�سان من عام  2003يف ال��دور ربع النهائي
من م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
ون�شر ح�ساب ليفربول الر�سمي على “تويرت”� ،صور ًة
ل���ص�لاح وه��و يحتفل ب ��أح��د �أه ��داف ��ه ،وك�ت��ب عليها تعليقاً
مثرياً“ :هال يا �شباب� ،أنتم الآن ت�شاهدون �أول العبٍ ي�سجل
ه��ات��ري��ك يف �أول ��د ت��راف��ورد يف ت��اري��خ ال� ��دوري الإجن �ل �ي��زي
املمتاز” (مب�سماه اجل��دي��د) ،مرفقاً التغريدة بعلم م�صر
وتاج.
وبدا �صالح �سعيداً جداً خالل ت�صريحاته ل�شبكة “�سكاي
�سبورت�س” ب�ع��د امل� �ب ��اراة ،وق ��ال�“ :أعتقد �أن ��ه م��ن ال��رائ��ع
الفوز هنا ،كنا نعرف �أن املباراة �ستكون �صعب ًة �إذا مل نفر�ض
�أ�سلوبنا”.
و�أ�ضاف“ :طاملا يحافظ الفريق على االنت�صارات �س�أكون
��س�ع�ي��داً ،و� �س ��أح��اول دائ �م �اً ت�ق��دمي �أف���ض��ل م��ا ل��دي ك��ي يفوز
ليفربول ،نعم حققنا فوزاً عري�ضاً ،لكنه ال ي�ساوي �أكرث من
 3نقاط”.
وتابع النجم امل�صري“ :نحاول الفوز بكل مبارا ٍة للتتويج
ب�ل�ق��ب ال�برمي�يرل �ي��غ ،ف�ه��و ه��دف�ن��ا م�ن��ذ ال �ف�ترة الإع��دادي��ة
للمو�سم ،ون�أمل يف حتقيقه”.
وختم �صالح“ :بني �شوطي املباراة ،كان حديثنا يف غرفة

املالب�س عن موا�صلة اللعب بنف�س الطريقة ،وت�سجيل �أكرب
عد ٍد ممكنٍ من الأهداف”.
خ�سارة قا�سية ملان�ش�سرت يونايتد
يف ه��ذه الأث �ن��اء� ،أو��ض�ح��ت �شبكة  Optaل�ل�إح���ص��اءات،
�أن مان�ش�سرت يونايتد تك َّبد خ�سارته الأثقل يف تاريخه على
�أر�ضه �أمام ليفربول.
و�أ�ضافت �أنها املرة الأوىل منذ فرباير�/شباط  ،1955التي
يخ�سر فيها “ال�شياطني احلمر” يف “�أولد ترافولد” بهذا
ال�ف��ارق من الأه��داف ،ودون �أن ي�سجل منذ هزميته بنف�س
النتيجة �أمام مان�ش�سرت �سيتي.
وخ�لال املباراة افتتح الغيني نابي كيتا �أه��داف ليفربول
يف ال��دق�ي�ق��ة اخل��ام���س��ة ،ق�ب��ل �أن ي�ضيف ال�برت�غ��ايل دي��وغ��و
جوتا الهدف الثاين يف الدقيقة  ،14ليتك َّفل �صالح ب�إكمال
خما�سية “الريدز” ب�أهدافه الثالثة.
وف� � َّ�ج� ��رت ه� ��ذه ال �ن �ت �ي �ج��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة غ �� �ض��ب ج�م��اه�ير
مان�ش�سرت يونايتد ،التي غ��ادرت �أماكنها مبكراً ،يف م�شهد
�سيبقى يف الذاكرة طوي ً
ال.
ورف��ع ليفربول ر�صيده �إىل  21نقطة يف امل��رك��ز ال�ث��اين،
لي�ض ِّيق اخلناق على املت�صدر ت�شيل�سي الذي ميلك  22نقطة،
بينما تراجع مان�ش�سرت يونايتد �إىل املركز ال�سابع بر�صيد
 14نقطة

هيئة الرواد تجدد ثقتها بـ «أبو الطيب» رئيسا للعامين المقبلين
نب�ض البلد -عمان

ج ��ددت ه�ي�ئ��ة رواد احل��رك��ة ال��ري��ا��ض�ي��ة
وال�شبابية الأردنية انتخابها حممد جميل
�أب ��و ال�ط�ي��ب رئ�ي���س��ا للهيئة ،مب���ش��ارك��ة 62
ع�ضوا من �أ�صل  92م�سددين ال�شرتاكاتهم
حتى نهاية العام.
ووف� �ق ��ا ل �ب �ي��ان ال �ه �ي �ئ��ة ام ����س االث �ن�ي�ن،
ح �ظ��ي �أب� ��و ال �ط �ي��ب ب�ث�ق��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للعامني املقبلني بالتزكية ،خالل االجتماع
االنتخابي م�ساء �أم�س الأحد يف بيت �شباب
عمان.
وب �ح �� �س��ب ال �ب �ي ��ان ،ت �ن��اف ����س  15ع���ض��وا
ع�ل��ى امل�ق��اع��د ال�ث�م��ان�ي��ة املخ�ص�صة ملجل�س
الإداري��ة ،حيث نال حممد قدري ح�سن 49
�صوتا ،مقابل  48للدكتور غ��ازي الطيب،
و 41ال��دك�ت��ور ن��اي��ف ��س�ع��ادة ،و 38ال��دك�ت��ور
عاطف روي�ضان ،و  37حكم جرار ،و 30لكل
من عبد اللطيف التلي ورفيق جودت و29
�إ�سحاق �أبو علي ،فيما جاءت باقي النتائج
على النحو الآت��ي:وق��ا���س التل  ،25رجائي
ال�شاعر ،21نايف احلياري  ،20ب�سام حداد
 ،19وط��ه حم�ج��وب � ،18أح�م��د ��ش�ح��ادة ،10
مقابل �صوتني حل�سني ملو العني.
وثمنت هيئة الرواد حر�ص مدير �شباب

حمافظة العا�صمة� ،سناء �أبو عبا�س ،ومدير
بيت �شباب ع�م��ان ،رج��ائ��ي ح�سني ،وجهود
مديرية �شباب العا�صمة من خالل رئي�س
ق�سم الأن��دي��ة (امل���ش��رف على االنتخابات)
حممود الكيالين ،و�أن����س الق�ضاة ،وع��ادل
ال�شوبكي ،و�أ��ش��رف ال�ع��زة وحممد عثمان،

وكذلك جهود اللجنة الثالثية املكونة من
الهيئة ال�ع��ام��ة ال�ت��ي �ضمت ال ��رواد حممد
الطريفي عبد العزيد �أب��و علفة م�صطفى
الرببري.
وكانت الهيئة العامة لهيئة الرواد �أقرت
التقرير الإداري عن الفرتة املا�ضية واملقدم

من الأمني عام الهيئة حممد قدري ح�سن،
وال �ت �ق��ري��ر امل ��ايل (م �ي��زان �ي��ة �أع � ��وام 2018
 ) 2020 ،2019،واملقدم من �أمني ال�صندوق،
وق��ا���س ال �ت��ل ،ك �م��ا �أق � ��رت ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
اع �ت �م��اد م��ؤ��س���س��ة ال �ق �م��ة م��دق �ق��ا ق��ان��ون�ي��ا
للح�سابات للمرحلة املقبلة.
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البورصة الكورية تنتعش بفضل مسلسل «لعبة الحبار»..
أسهم «الترفيه» حققت ارتفاعًا غير مسبوق

08
هل سكنه ابن خلدون فع ً
ال؟..
وزارة الثقافة المغربية تصل إلى
حقيقة منزل عتيق معروض للبيع
بمدينة فاس
نب�ض البلد-وكاالت

نب�ض البلد-وكاالت

�أح � ��دث ال �ن �ج��اح امل �ب �ه��ر مل���س�ل���س��ل «ل�ع�ب��ة
احل �ب��ار»  ،Squid Gameث ��ورة كبرية
يف جم ��ال � �س��وق �أ� �س �ه��م ال�ترف �ي��ه يف ك��وري��ا
ال�شمالية� ،إذ �شهدت الع�شرات من الأ�سهم
يف ق�ط��اع ال�ترف�ي��ه املفعم ب��الإث��ارة م��ن فرق
«الكيبوب» الكورية �إىل امل�سل�سالت وال�سينما
ارت �ف��اع �اً غ�ي�ر م �� �س �ب��وق ،ح���س��ب م��ا ج ��اء يف
تقرير لوكالة  Bloombergالأمريكية،
الأحد � 24أكتوبر/ت�شرين الأول .2021
فقد جاء النجاح ال�ساحق مل�سل�سل «لعبة
احلبار»  ،Squid Gameال��ذي �أنتجته
�شركة نتفليك�س� ،أ�شبه ب�صاعقة مل يتوقعها
امل�شاهدون يف جميع �أنحاء العامل ،وعلى نحو
ال يقل ق��وة يف ت��أث�يره ،ج��اءت تداعيات هذا
النجاح كا�سحة يف ارتفاع �أ�سهم امل�ستثمرين
يف قطاع الرتفيه يف البلد الأم للم�سل�سل،
كوريا اجلنوبية.
جناح كوري جنوبي
ت�شتهر ك��وري��ا ل��دى م�ستهلكي ال��والي��ات
املتحدة و�أوروب��ا بهواتفها الذكية من �شركة
�سام�سونغ و�سياراتها من �شركة هيونداي،

قطة ذات
وجهين تأسر
قلوب رواد «تيك
توك» ..مقطع
فيديو يؤكد
أنها حقيقية
يحصد ماليين
المشاهدات
نب�ض البلد-وكاالت

انت�شر مقطع فيديو لقطة ذات وجه
ن �� �ص �ف��ه �أ�� �س ��ود ون �� �ص �ف��ه م���ش�م���ش��ي ع�ل��ى
م�ن���ص��ة  ،TikTokوح���ص��د �أك�ث�ر من
 15.5م�ل�ي��ون م���ش��اه��دة ،وق��د ن���ش��ر ذل��ك
املقطع ح�ساب ُي�سمى Venus Two
�( Faced Catأو القطة فينو�س ذات
ال��وج�ه�ين) ،وه��و خُم�ص�ص لن�شر �صور
ومقاطع فيديو للقطط غريبة ال�شكل
ويتابعه �أكرث من  2.3مليون �شخ�ص.
وف� � � � ��ق م� � � ��ا ن � �ق � �ل� ��ه ت� � �ق � ��ري � ��ر مل� �ج� �ل ��ة
 NewsWeekالأمريكية ،الأحد 24
�أك�ت��وب��ر/ت���ش��ري��ن الأول  ،2021ف ��إن ه��ذا
ال �ف �ي��دي��و ي �ب��د�أ ب �ت��وج��ه ال �ق �ط��ة ف�ي�ن��و���س
نحو الكامريا ،وميكننا ر�ؤية �أحد جانبي
وج �ه �ه��ا م�غ�ط��ى ب��ال���ش�ع��ر الأ�� �س ��ود ول��ون
ع�ي�ن�ه��ا �أخ �� �ض��ر ،ث��م ال�ن���ص��ف الآخ� ��ر من
وجهها م�شم�شي وعينها الأخرى زرقاء.
الأك �ث�ر غ��راب � ًة م��ن ذل��ك �أن ال�ل��ون�ين

لكنها م�ع��روف��ة مب�ن�ت��ج �آخ ��ر ل��دى ج�يران�ه��ا
الأقرب يف �آ�سيا ،وهو �صادراتها الثقافية من
الأفالم وامل�سل�سالت واملو�سيقى.
ت ��أم��ل ��س�ي��ول الآن يف �أن ي�ساعد النجاح
الذي حققه م�سل�سل «لعبة احلبار» �إىل نقل
هذه ال�صناعة الرتفيهية �إىل العاملية.
يف هذا ال�سياق ،يقول يل �سانغ هون ،كبري
املحللني يف �شركة HI Investment
 .& Securities Coيف ��س�ي��ول� ،إن
«ال �� �س��اح��ة �أ��ص�ب�ح��ت م �ه �ي ��أة ل��زي��ادة ان�ت���ش��ار
(ال��درام��ا ال�ك��وري��ة) وو��ص��ول�ه��ا �إىل جمهور
�أو�سع نطاقاً ،وتعك�س �أ�سهم ال�شركات يف هذا
املجال -ال�شركات الكبرية منها وال�صغرية-
هذه التوقعات».
م � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ،ي � �ق� ��ول �� �ش�ي�ن �� �س ��و ي � ��ون،
وه� ��و حم �ل��ل يف � �ش��رك��ة Shinyoung
� ،Securities Coإنه «ال ميكن جتاهل
ت�أثري فرق غنائية مثل فرقة  BTSوفرقة
 ،Blackpinkالتي كان لها دور كبري يف
�إثارة الف�ضول حيال الثقافة الكورية».
من امل�ؤكد �أي�ضاً �أن جذور القوة احلالية
ل �ه��ذا ال �ق �ط��اع ت �ع��ود �إىل زم��ن ط��وي��ل ،على
الأق��ل منذ رئا�سة كيم داي جونغ يف �أواخ��ر
ت�سعينيات القرن املا�ضي.

�إذ �أدرك ��ص��ان�ع��و ال���س�ي��ا��س��ات وق �ت �ه��ا ما
تنطوي عليه �صناعة الرتفيه من �إمكانات
��ض�خ�م��ة ،وم��ن ث��م �أدخ �ل��وا ق��واع��د وح��واف��ز
��ض��ري�ب�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ��ص�ن��اع��ة �إن �ت ��اج امل�ح�ت��وى
املحلية.
�أكرب ال�شركات امل�ستفيدة
من «لعبة احلبار»
ف� �ق ��د ارت � �ف � �ع� ��ت ق� �ي� �م ��ة �أ� � �س � �ه� ��م � �ش��رك��ة
 ،Bucket Studio Coالتي متتلك
ح �� �ص��ة يف وك ��ال ��ة مت �ث��ل ب �ط��ل امل���س�ل���س��ل يل
جونغ جاي ،بن�سبة  %35تقريباً منذ �إ�صدار
امل�سل�سل يف � 17سبتمرب�/أيلول� ،أم��ا �شركة
 ،Siren Pictures Incامل�ن�ت�ج��ة
للم�سل�سل فغري مدرجة يف البور�صة.
م � ��ن ج � �ه ��ة �أخ� � � � � ��رى ،ارت � �ف � �ع� ��ت �أ�� �س� �ه ��م
� �ش��رك��ة Studio Santa Clause
 ،Entertainment Coامل�ن�ت�ج��ة
مل�سل�سل اجل��رمي��ة  My Nameبن�سبة
 ،%50وج ��اء  %30م��ن ه��ذا االرت �ف��اع يف ي��وم
واح��د فقط م��ن االزده ��ار امل�ح�م��وم للتبادل
على �أ�سهم ال�شركة.
ت���ش�م��ل ق��ائ�م��ة ال �� �ش��رك��ات الأخ � ��رى ال�ت��ي
ا�� �س� �ت� �ف ��ادت م� ��ن ه � ��ذا االرت � � �ف � ��اع يف ق �ي �م��ة

يف�صل بينهما ما يبدو كخط رفيع يبد�أ
من �أعلى وجهها �إىل �أ�سفله.
�أم� ��ا ب��اق��ي ج �� �س��م ال �ق �ط��ة ف �ه��و م��زي��ج
من اللونني الأ�سود وامل�شم�شي ،يعطيها
مظهراً �آ�سراً متاماً.
ج ��اء يف ال �ت �ع �ل �ي��ق امل �� �ص��اح��ب ل�ف�ي��دي��و
ال� �ق� �ط ��ة« :ع� �ن ��دم ��ا �أرى �� � �ص � ��وراً ع �ل��ى
�إن � �� � �س � �ت � �ج� ��رام و�أظ � � � � ��ن �أن � � �ه � ��ا ُم� �ع ��دل ��ة
بالفوتو�شوب على نحو وا�ضح متاماً».

« :TikTokن � �ح� ��ن يف ع� � ��ام 2021
وي �ظ��ن ال �ن��ا���س �أن ه��ذا ال�ف�ي��دي��و ُم�ع��دل
بالفوتو�شوب؟».
ك � ��ذل � ��ك ،ق� � ��ال م� ��� �س� �ت� �خ ��دم �آخ � � ��ر ه��و
« :JohnnyJoestarSTB7مل��اذا
ت �ب��دو ال �ق �ط��ة � �ش��دي��دة ال �ث �ق��ة ه� �ك ��ذا؟»،
وك �ت��ب « :Nesyilolخم �ل��وق��ات اهلل
بديعة» ،و�أ�ضافت :Sally Pollard
«فاتنة للغاية ومثالية».

قطة فاتنة
بعدها ُيظهر مقطع الفيديو ،وميكن
م �� �ش��اه��دت��ه ه� �ن ��ا ،جم �م��وع��ة م ��ن � �ص��ور
القطة يف �سن �أ�صغر تعود �إىل عام ،2009
ي �ظ �ه��ر ف �ي �ه��ا �أن� �ه ��ا ُول � ��دت ب �ه��ذا ال��وج��ه
املميز.
منذ نُ�شر املقطع على الإن�ترن��ت يف 7
ي��ول�ي��و/مت��وز امل��ا��ض��ي ،ح�صل ع�ل��ى �أك�ثر
من  3.1مليون �إعجاب.
ت���س��ارع ك �ث�يرون �إىل ق�سم التعليقات
مل�شاركة �آرائ�ه��م يف �شكل القطة فينو�س
الفريد.
�إذ كتب �أحد امل�ستخدمني على من�صة

لكن ملاذا تبدو القطة فينو�س
على هذا النحو؟
وف� � � � �ق� � � � �اً مل� � �ج� � �ل � ��ة National
 ،Geographicالتي بحثت يف �أمر
القطة فينو�س عندما ا�شتهرت من قبل
عرب موقع في�سبوك يف عام  ،2012اعتقد
كثريون �أنها حيوان اخليمر.
واخل � �ي � �م� ��ر ح� � �ي � ��وان مي� �ت� �ل ��ك خ�ل�اي ��ا
حتتوي على نوعني من احلم�ض النووي
 ،DNAوي �ح��دث ه��ذا ع�ن��دم��ا تندمج
م�ضغتان معاً.
وف � �ق � �اً ل� �ل� �ي ��زيل الي � ��ون � ��ز ،الأ� � �س � �ت� ��اذة
امل�ت�خ���ص���ص��ة يف ع �ل��م وراث� ��ة ال �ق �ط��ط يف

الأ�سهم� :شركة  ،Astroyمنتجة م�سل�سل
الإث� � ��ارة وال ��رع ��ب امل �ث�ير ل �ل �ج��دل «امل�م�ل�ك��ة»
 ،Kingdomو� �ش��رك��ة �إن �ت ��اج امل ��ؤث ��رات
ال���ص��وت�ي��ة ،.Dexter Studios Co
و��ش��رك��ة الإن �ت��اج ،.Showbox Corp
و� �ش��رك��ة ال�ترف �ي��ه امل �ح �ل �ي��ة ال �ع �م�لاق��ة CJ
 ،ENM Coال�ت��ي ت�سيطر �أي���ض�اً على
��ش��رك��ة .Studio Dragon Corp
و�شركة  ،Jcontentree Corpالتي
وقعت عقداً مع �شبكة  +Disneyلعر�ض
براجمها.
�إج � �م� ��ا ًال� ،أدى ه ��ذا �إىل ارت� �ف ��اع بن�سبة
 %23لأ�سهم ال�شركة يف م�ؤ�شر «ك��و��س��داك»
 Kosdaqالكوري ل�شركات الرتفيه منذ
�إ� �ص��دار م�سل�سل «ل�ع�ب��ة احل �ب��ار» ،م�ت�ج��اوزاً
ب�سهولة االرتفاع يف ال�سوق العام.
�إىل جانب ذلك� ،أ�ضافت ال�صناديق العاملية
م��ا ق�ي�م�ت��ه  106م �ل �ي��ارات وون ( 50مليون
دوالر) من الأ�سهم يف مقيا�س كو�سداك ،وفقاً
لبيانات جمعتها  Bloombergحتى 22
�أكتوبر/ت�شرين الأول .وبح�سب البيانات،
ا�شرتى امل�ستثمرون الأفراد املحليون �أ�سهماً
بلغت قيمتها ال�صافية  257مليار وون (نحو
 218مليون دوالر).

جامعة كاليفورنيا ،ف��إن هذا الأم��ر ُيعد
م�ألوفاً يف الواقع ونراه يف �أغلب القطط
الذكور من �ساللة �صدفة ال�سلحفاة.
بينما ُتعد حالة القطة فينو�س «بالغة
ال� �ن ��درة» ومي �ك��ن �أن ي��رج��ع ال �� �س �ب��ب يف
�شكلها هذا �إىل «احلظ» فقط.
�إال �أن ال ��درا�� �س ��ات ت��وق �ع��ت �أن ي�ك��ون
التلوين الأ�سود ن ََ�شط ع�شوائياً على �أحد
جانبي القطة ،وح��دث الأم��ر نف�سه مع
اللون امل�شم�شي على اجلانب الآخ��ر من
وجهها ،وتقابل ال�ل��ون��ان يف املنت�صف يف
�أثناء منو القطة.
متتلك القطة فينو�س ك��ذل��ك عينني
ب �ل��ون�ين خم�ت�ل�ف�ين ب���س�ب��ب ت �ب��اي��ن ل��وين
ال�ق��زح�ي��ة يف ك��ل م�ن�ه�م��ا ،وه��و �أم ��ر ن��ادر
�إىل ح � ٍّ�د م��ا وي �ح��دث ب���س�ب��ب ع��دم ت��وزع
امليالنني يف �إح��دى العينني؛ م��ا يبقيها
زرقاء.
ً
وف � � � � � � �ق � � � � � � �ا جل� � � �م� � � �ع� � � �ي � � ��ة Cats
 Protectionاخل�ي�ري ��ة« :حل���س��ن
احل��ظ �أن التباين ال�ل��وين ال ي��ؤث��ر على
ق��درة القطة على ال��ر�ؤي��ة ،وال يبدو �أنه
ي�ؤثر يف �سمعها كذلك».

وجدت عائلة املهياوي مبدينة فا�س يف
امل �غ��رب ،نف�سها و��س��ط زوب�ع��ة م��ن اجل��دل
بعد ن�شرها �إع�لان�اً على واج�ه��ة منزلهم
ال�ع�ت�ي��ق ب��امل��دي�ن��ة ال �ق��دمي��ة ي�ع�ل�ن��ون فيه
عزمهم بيع البيت.
والبيت املعرو�ض للبيع لي�س بيتاً عادياً
من بيوت فا�س العتيقة ،بل �إنه كان حمل
�سكن م�ؤ�س�س علم االجتماع عبد الرحمن
بن خلدون ،ح�سب ما قالت العائلة املالكة
للمنزل يف �إعالن البيع.
وا� �س �ت �ق��ر ع �ب��د ال��رح �م��ن ب ��ن خ �ل��دون
ب �ف��ا���س م �ن �ت �� �ص��ف ال� �ق ��رن ال� ��راب� ��ع ع���ش��ر
امل �ي�ل�ادي ،وع�م��ل يف ع��دة م�ه��ام يف ب�لاط
ال�سالطني املرينيني قبل �أن يغادرها �إىل
الأندل�س ويعود �إليها مرة �أخرى.
وح �� �س��ب م � ��روان امل �ه �ي��اوي �أح� ��د ذوي
احل �ق��وق يف امل �ن��زل ،ف� ��إن ع��ائ�ل�ت��ه متتلك
العقار املذكور منذ نهاية �ستينات القرن
امل��ا��ض��ي ،وه��ي خام�س عائلة ت�ت��واىل على
ملكيته.
و�أو� � �ض� ��ح امل �ت �ح ��دث �أن � ��ه ب �ع��د �إع�ل��ان
رغبتهم بيع املنزل ،ات�صلت بهم م�صالح
وزارة الثقافة بفا�س ،و�أخ�برت�ه��م عزمها
�إر�سال جلنة من اخل�براء من �أجل �إجناز
ت�ق��ري��ر ح��ول ت��اري��خ ال�ب�ن��اي��ة وو�ضعيتها
املعمارية قبل اتخاذ قرار منا�سب ب�ش�أنها.
توقف عملية البيع
وج ��اء يف �إع�ل��ان ال �ب �ي��ع ال ��ذي و��ض�ع��ه
م�ل�اك ال�ب�ي��ت ع�ل��ى واج�ه�ت��ه «ري��ا���ض اب��ن
خلدون العامل ال�سو�سيولوجي وا�ضع علم
االجتماع للبيع».
وت � � ��داول ن �� �ش �ط��اء م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل
االجتماعي ال�صورة وع�بروا يف تدوينات
ع ��ن ا� �س �ت �ي��ائ �ه��م ل �ع��ر���ض م �ن ��زل ��س�ك�ن�ت��ه
�شخ�صية تاريخية مهمة مثل ابن خلدون
للبيع خا�صة بعد ت��وات��ر �أن�ب��اء ع��ن و�ضع
�سما�سرة �أجانب عينهم عليه.
ودع��ا الن�شطاء يف تدوينات �إىل �شراء
البيت م��ن مالكيه وحت��وي�ل��ه �إىل متحف
واحل �ف��اظ عليه بو�صفه م��وروث �اً ثقافياً
وتاريخياً له رمزيته يف مدينة فا�س.
وبعد ال�ضجة التي رافقت �إعالن البيع
وتدخل وزارة الثقافة املغربية ،نزع مالك
البيت الإع�ل�ان و�أوق �ف��وا عملية البيع يف
انتظار ما �ست�سفر عنه جلنة اخلرباء.
ب��امل�ق��اب��ل اخ�ت�ل��ف ال�ب��اح �ث��ون يف ت��اري��خ
ف��ا���س يف اع�ت�ب��ار البناية م��و��ض��وع اجل��دل
ه ��ي ال �ب �ي��ت ال� ��ذي ��س�ك�ن��ه ال �ع�ل�ام��ة عبد
الرحمن ابن خلدون خالل مقامه بفا�س.
وت� ��� �ض ��م ف ��ا� ��س ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل � ��آث ��ر
والبنايات التاريخية التي تك�شف عراقة
امل��دي �ن��ة وم �ك��ان �ت �ه��ا ال�ع�ل�م�ي��ة وال��روح �ي��ة
على امتداد �أزي��د من  12قرناً من تاريخ
املغرب.
وثيقة عدلية
ي�ؤكد �أ�ستاذ التاريخ �سابقاً بكلية الآداب
�ساي�س بفا�س حممد بن عبد اجلليل �أن
امل �ن��زل امل �ع��رو���ض للبيع يف ح��ي الطالعة
بفا�س ه��و «ب�لا �شك بيت م��ؤل��ف املقدمة
عبد الرحمن بن خلدون».
ويقول بن عبد اجلليل لـ»عربي بو�ست»
�إن��ه «منذ �أك�ثر من ع�شر �سنوات ،اطلعت
�صدفة على الوثيقة العدلية �أو ر�سم هذا
العقار ،وهي وثيقة طويلة ج��داً ت�ضمنت
ع��دة ��ش��راءات وبيوعات ،وج��اء فيها �أن يف
ه��ذا املنزل ك��ان ي�سكن عبد الرحمن ابن
خلدون».
وي �ت �ك ��ون امل� �ن ��زل م ��ن ث�ل�اث ��ة ط��واب��ق
م ��رب �ع ��ة ال �� �ش �ك ��ل ،وه � ��ي ب� �ن ��اي ��ة -ي���ش�ير
امل�ت�ح��دث� -إىل �أن�ه��ا خالفت يف هند�ستها
جميع �أمن��اط الهند�سة املرينية املعروفة
يف فا�س واملغرب كله.
و�أو� �ض��ح ب��ن ع�ب��د اجل�ل�ي��ل �أن دار اب��ن
خلدون ت�صنف �ضمن ت��راث مدينة فا�س
وال ميكن لأي ك��ان �أن ميد ي��ده على هذا
ال �ت��راث ،ول �ف��ت �إىل �أن ج �ه��ات تون�سية
حاولت �شراء املنزل قبل ح��وايل � 15سنة
�إال �أن �ه��ا مل ت�ف�ل��ح ب�ع��د ت��دخ��ل م���س��ؤول�ين
مغاربة.
ويتنازع التون�سيون واملغاربة الأحقية
يف ن�سب ابن خلدون� ،إذ يعتربه التون�سيون
منهم ،ك��ون��ه ُول��د ون���ش��أ يف ت��ون����س ،بينما
ي � ��راه امل� �غ ��ارب ��ة م �ن �ه��م ،ك� ��ون ��ش�خ���ص�ي�ت��ه
وتكوينه العلمي وال�سيا�سي كان يف املغرب
بعد ا�ستقراره ل�سنوات بفا�س.
ودع��ا ب��ن عبد اجلليل امل���س��ؤول�ين عن
الثقافة يف امل�غ��رب �إىل ال�ت��دخ��ل ل�صيانة
ه��ذه البناية التاريخية و�إع ��ادة االعتبار
ل �ه��ا وح�م��اي�ت�ه��ا م��ن امل� �ح ��اوالت امل �ت �ك��ررة
لتفويتها وبيعها جلهات خمتلفة.
هل هي فع ًال دار ابن خلدون؟

م ��ن ج �ه �ت��ه ،ي �ن �ظ��ر رئ �ي ����س اجل�م�ع�ي��ة
املغربية ل�ل�تراث والتنمية بفا�س ح�سن
امل���ص�ط�ف��ى ب �ع�ين ال �� �ش��ك �إىل ك ��ون ال ��دار
املعرو�ضة للبيع بحي الطالعة بفا�س كان
ي�سكنها ابن خلدون.
و�أو��ض��ح يف حديث م��ع «ع��رب��ي بو�ست»
�أنه مبا�شرة بعد ال�ضجة التي تلت انت�شار
�صورة �إعالن البيع ،ات�صل مبجموعة من
�أ�ساتذة التاريخ املهتمني باملدينة القدمية
لفا�س وب�شخ�صيات علمية �أخ��رى ،وكلهم
ي�شككون يف ال��رواي��ة املنت�شرة ح��ول هذا
املنزل.
وبناء على املعطيات التي تو�صلت �إليها
جمعيته اقرتب من اليقني �إىل �أن البناية
مو�ضوع ال�ضجة مل تكن �سكن ابن خلدون
خالل مقامه بفا�س عا�صمة املغرب خالل
احلكم املريني.
وعدد امل�صطفى ع��دداً من الأدل��ة التي
ي ��رى �أن �ه��ا ت��دع��م ا��س�ت�ن�ت��اج��ه وم �ن �ه��ا �أن
الباحثني يف تاريخ فا�س يقولون �إن منزل
ابن خلدون كان يت�ألف من ثالثة طوابق
وي��وج��د �أ� �س �ف��ل درب احل ��رة ح�ي��ث ت��وج��د
بنايات يعود تاريخها �إىل ال�ق��رن الرابع
ع�شر ،بينما املنزل املعرو�ض للبيع يتكون
من طابقني فقط ويوجد خارج الدرب.
و�أ�شار �إىل غياب وثيقة �أو ن�ص تاريخي
�أو ر�سم عقاري ي�ؤكد �أن تلك ال��دار كانت
الب ��ن خ �ل ��دون ،الف �ت �اً �إىل �أن امل��ر��ش��دي��ن
ال�سياحيني و�أ�صحاب الفنادق يف املدينة
القدمية بفا�س درجوا على توجيه زيارات
ال�سياح �إىل تلك الدار بو�صفها منزل ابن
خ �ل��دون رغ ��م غ �ي��اب م��ا ي�ث�ب��ت ذل ��ك غري
الروايات ال�شفوية.
�إىل ج ��ان ��ب ك ��ل ذل � ��ك ،ي� �ق ��ول ح���س��ن
م�صطفى �إن ابن خلدون الذي كان جزءاً
من البالط املريني ومقرباً من ال�سلطان
ال ميكنه �أن ي�سكن داراً متوا�ضعة كتلك،
�إذ ال يوجد فيها �أي �أثر معماري �أو نقو�ش
تدل على �أنها كانت �سكناً ل�شخ�ص قريب
من الق�صر.
ب ��اب ب��وج �ل��ود ال �ت��اري �خ��ي ب �ف��ا���س �أح��د
م��داخ��ل امل��دي�ن��ة ال�ق��دمي��ة (خ��ا���ص عربي
بو�ست)
ب ��اب ب��وج �ل��ود ال �ت��اري �خ��ي ب �ف��ا���س �أح��د
م��داخ��ل امل��دي�ن��ة ال�ق��دمي��ة (خ��ا���ص عربي
بو�ست)
ابن خلدون بفا�س يف مرحلتني
وا� �س �ت �ق��ر ع �ب��د ال��رح �م��ن اب ��ن خ �ل��دون
مب��دي�ن��ة ف��ا���س يف ال �ف�ترة م��ا ب�ين (-755
 764ﻫ1362-1354 /م) قادماً من تون�س
م�سقط ر�أ�سه وذلك بعدما تعر�ض لأزمة
كبرية متثلت يف وف��اة وال��دي��ه بالطاعون
الأ�سود الذي حل بتون�س �سنة  749هجرية
وهلك ب�سببه �أعيان املنطقة وم�شايخها.
وب�ح���س��ب ك �ت��اب «رح �ل��ة اب��ن خ �ل��دون»،
ف �ق��د ك � ��ان � �ض �م��ن ط �ل �ب��ة ال �ع �ل��م ال��ذي��ن
ان �ت �ق��اه��م ال �� �س �ل �ط��ان امل��ري �ن��ي �أب� ��و ع�ن��ان
مل�لازم �ت��ه ،و�أ� �س �ن��د �إل �ي��ه م�ن���ص��ب ال�ك��ات��ب
لديه ،ويف نف�س الوقت وا�صل تعليمه على
يد م�شايخ ع�صره من املغرب والأندل�س.
وبعد تويل ال�سلطان املريني �أبو �سامل
بن احل�سن ال�سلطة ،عُني ابن خلدون يف
من�صب كاتب �سر ال�سلطان مل��دة عامني،
ثم يف من�صب «خطة املظامل».
وب �ع��د االن �ق�ل�اب ع �ل��ى ال���س�ل�ط��ان �أب��ي
�سامل ال��ذي انتهى بخلعه وقتله ،قرر بن
خ�ل��دون الرحيل ع��ن مدينة فا�س مطلع
�سنة  764ﻫ باجتاه الأندل�س ،غري �أنه عاد
�إليها بح�سب ما جاء يف كتاب الرحلة �سنة
 774ه �ـ وغ��ادره��ا ب�ع��د ذل��ك ب�ع��ام�ين �سنة
 776هـ .
ت ��رك اب ��ن خ� �ل ��دون ف��ا���س وذه� ��ب �إىل
قلعة �أبي �سالمة باجلزائر؛ حيث اعتكف
فيها ح��وايل �أرب ��ع ��س�ن��وات� ،أل��ف خاللها
كتابه امل �ع��روف امل�ق��دم��ة ال��ذي و��ض��ع فيه
ن�ظ��ري��ات ج�ع�ل��ت م�ن��ه امل��ؤ��س����س احلقيقي
لعلم االجتماع.
وزارة الثقافة حت�سم اجلدل
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ك �� �ش��ف م �ه��دي ب�ن���س�ع�ي��د،
وزير ال�شباب والثقافة والتوا�صل ،م�ساء
�أم����س الأح ��د� ،أن وزارت ��ه �أجن ��زت تقريراً
�أول �ي �اً �أظ �ه��ر �أن امل �ن��زل امل��ذك��ور لي�س هو
م�ن��زل ال�ع��امل اب��ن خ�ل��دون ،لأن الريا�ض
بني يف القرن ال �ـ 19يف زم��ن العلويني ،يف
حني �أن العامل ابن خلدون عا�ش يف زمن
امل��ري �ن �ي�ين .وه ��ي امل �ع �ط �ي��ات ال �ت��ي �أك��ده��ا
تقرير ثان طلبه الوزير بن�سعيد.
وك �� �ش��ف ال ��وزي ��ر ب�ن���س�ع�ي��د ال � ��ذي ح��ل
�ضيفاً يف برنامج «مع الرم�ضاين» ،م�ساء
�أم�س الأح��د بالقناة الثانية املغربية� ،أن
امل��دي��ري��ة اجل�ه��وي��ة ل �ل��وزارة ب�ف��ا���س �سوف
ت�صدر بالغاً تو�ضيحياً يف املو�ضوع يك�شف
نتائج التحقيق ال��ذي �أجن��زت��ه ال��وزارة يف
هذا ال�ش�أن.

