
*عمان 
اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 25 وفاة و 
2584 اإ�سابة بفريو�س كورونا امل�ستجّد يف اململكة 
ال�سبت، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4675 وفاة 

و386496 اإ�سابة.
وت��وّزع��ت الإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 1772 
حالة يف حمافظة العا�سمة عّمان، و200 حالة 
حمافظة  يف  حالة  و188  البلقاء،  حمافظة  يف 
اإربد، منها 10 حالت يف الرمثا، و155 حالة يف 
حمافظة الزرقاء، و72 حالة يف حمافظة ماأدبا، 
يف  حالة  و52  جر�س،  حمافظة  يف  حالة  و65 
حمافظة املفرق، و25 حالة يف حمافظة عجلون، 
حالت   10 منها  معان،  حمافظة  يف  حالة  و22 
و14  الكرك،  حمافظة  يف  حالة  و19  البرتا،  يف 

حالة يف حمافظة العقبة.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
احلالت  عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء 
بينما  حالة،   35534 اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة 
امل�ست�سفيات  اإىل  اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ 

192 حالة، فيما غادرت 44 حالة.
املوؤّكدة  اإجمايل عدد احلالت  اأن  اإىل  ولفت 
 1424 بلغ  امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 
العزل  اأ�سّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة، 
امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

وامل�ستبهة 1105 بن�سبة اإ�سغال بلغت 25 باملئة، 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 
امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 

وامل�ستبهة 284 بن�سبة اإ�سغال بلغت 30 باملئة.
التنّف�س  اأج��ه��زة  ع���دد  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 
اإ�سغال  بن�سبة  جهازا   135 وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 

بلغت 14 باملئة.
حالة   2447 ت�سجيل  اإىل  املوجز  اأ�سار  كما 
لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  �سفاء 

اإجمايل حالت ال�سفاء اإىل 346287 حالة.
 ، اأجري  خمربّيًا  فح�سًا   26452 اأن  واأ�ساف 
اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل  لي�سبح 
فح�سًا،   4566735 الآن  وحتى  الوباء  بدء  منذ 
لهذا  الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  اإىل  لفتا 

اليوم و�سلت اإىل قرابة 77ر9 باملئة.
ودعت الوزارة اجلميع اإىل اللتزام باأوامر 
الّدفاع، واّتباع �سبل الوقاية، خ�سو�سًا ارتداء 
لأك��ر  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات، 
احلمالت  متابعة  اإىل  اإ�سافة  �سخ�سًا،   20 من 
بال�سراكة مع عدد من  اأطلقتها  التي  التوعوية 
كورونا  عدوى  من  للوقاية  والهيئات  الوزارات 
#اإلك_وفيد  امل��ط��ع��وم:  لأخ���ذ  والت�سجيل 

#حياتنا_اأهم.

االمن يحقق بشكوى محاولة 
خطف فتاة في لواء الرمثا

*عمان 
العام  با�سر فريق خا�س من مديرية الأمن 
لواء  يف  فتاة  خطف  حماولة  ب�سكوى  التحقيق 

الرمثا.
مديرية  با�سم  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
الرمثا  �سرطة  ملديرية  ورد  ان��ه  العام،  الم��ن 

ال�سبت، �سكوى من ذوي فتاة مبحاولة جمهولني 
بالقرب  وجودها  اثناء  خطفها  مركبة  داخل 
فريق  ان  العالمي  الناطق  واك��د   . املنزل  من 
يف  التحقيق  با�سر  وخا�سا  م�سرتكا  حتقيق 
وال��ق��اء  ال�سخا�س  ه��وي��ة  لتحديد  ال�سكوى 

القب�س عليهم.

*عمان 
للغذاء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اأع��ل��ن��ت 
الأمنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  وال��دواء 
عن �سبط حوايل 1120 تنكة زيت زيتون 
لرتا   17897 ب���  تقدر  بكمية  مغ�سو�س 
خالل مو�سم زيت الزيتون 2020/2021 

يف خمتلف حمافظات اململكة.
الدكتور  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وق��ال 
نزار مهيدات اأن الكمية امل�سبوطة اتلفت 
ذوي  املخالفني  توقيف  وجرى  بالكامل، 
على  خمالفة   55 نحو  واإحالة  العالقة، 

م�ستوى اململكة اإىل املدعي العام.
اإن  �سحايف  بيان  يف  املوؤ�س�سة  وقالت 
جولة   594 خ��الل  امل�سبوطة  الكميات 
يف  امل��ع��ا���س��ر  ع��ل��ى  م��ي��دان��ي��ة  تفتي�سية 
على  ت��وزع��ت  اململكة،  مناطق  خمتلف 
اإقليم الو�سط ب��� 6600 لرت اأي نحو 413 
ما  اأي  لرتا   1066 ال�سرق  واإقليم  تنكة، 
يقارب 67 تنكة، واإقليم ال�سمال 10176 
لرتا اأي نحو 636 تنكة، واإقليم اجلنوب 

55 لرتا اأي حوايل 4 تنكات.
وبني اأن املوؤ�س�سة اإ�سافة اىل اأعمالها 

الرقابية الدورية على الغذاء ومن�ساآته 
م�ستمرة،  توعوية  وحمالت  برامج  تنفذ 
واج����رت ف��ح��و���س��ات م��ي��دان��ي��ة ف��وري��ة 
يف  خمربية  وفحو�سات  الزيتون،  لزيت 
املختربات اخلا�سة التابعة لها للتاأكد من 

مدى �سالمة هذه املادة.
بح�سب  الإج����������راءات،  ب���ني  وم����ن 
اأماكن  على  الرقابة  تكثيف  مهيدات، 
الزيتون  الزيتون لإنتاج مادة زيت  ع�سر 
من  للتاأكد  والتوزيع  التخزين  واأم��اك��ن 
التخزين  عملية  يف  امل��ت��ب��ع��ة  الآل���ي���ة 

ال��رق��اب��ة  وتكثيف  وال��ت��وزي��ع  وال��ب��ي��ع 
الزيتون  زي��ت  م���ادة  نقل  و�سائط  على 
الأمن  مع  بالتعاون  املحافظات،  وخا�سة 
البيئة  حلماية  امللكية  والإدارة  العام 
وال�����س��ي��اح��ة. ودع���ا م��ه��ي��دات امل��واط��ن 
حتمل  التي  الزيتون  زيت  تنكة  لعتماد 
ي�سعب  بلون  الزيتون  زيت  �سجرة  �سعار 

تقليده يكون خمتوما على التنكة.
وتعتمد املوؤ�س�سة يف مرجعيتها لنتائج 
اخلا�سة  الفنية  القاعدة  على  الفح�س 

بزيت الزيتون رقم 3 �سنة 2012.

*عمان 
�سامح  املدنية  اخلدمة  دي��وان  رئي�س  اعلن 
النا�سر بدء �سريان الك�سف التناف�سي الأ�سا�سي 
لعام 2021 غدا الأحد واملعتمد مللء ال�سواغر 

يف املوؤ�س�سات والدوائر احلكومية.

ال�سبت،  �سحايف  موؤمتر  يف  النا�سر  وق��ال 
التوظيف  لطلبات  ال��رتاك��م��ي  امل��ج��م��وع  اإن 
توظيف  طلبات   423605 بلغ  الك�سف  على 
الفني، منها 34224 طلبا  والدبلوم  للجامعيني 
على  جديدا  طلبًا   37187 مع  مقارنة  جديدا 

باإمكان  اأن  وا�ساف  املا�سي.  العام  يف  الك�سف 
ا���س��ح��اب ط��ل��ب��ات ال��ت��وظ��ي��ف ال���س��ت��ع��الم عن 
خالل  من  احل��ايل  للعام  التناف�سية  ادواره���م 
موقع الديوان الإلكرتوين. واأ�سار اإىل ا�ستئناف 
على  الإلكرتونية  اخلدمات  معامالت  ا�ستقبال 

لهذا  ال�سا�سي  الك�سف  ن�سر  تاريخ  منذ  املوقع 
من  ن�سخة  �سري�سل  ال��دي��وان  اأن  وب��ني  ال��ع��ام. 
النزاهة  لهيئة  به  املعمول  التناف�سي  الك�سف 
واملركز  املحا�سبة،  ودي��وان  الف�ساد،  ومكافحة 
ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان، وجم��ل�����س الأم���ة 

واأو�سح  الوزراء.  ورئا�سة  والنواب”،  “الأعيان 
بالك�سف  املتعلقة  البيانات  ن�سر  ال��دي��وان  اأن 
الإلكرتوين  موقعه  على   2021 لعام  التناف�سي 
يف الفرتة من 8 اإىل 14 �سباط اجلاري لإتاحة 
التوظيف،  بطلبات  املتقدمني  ام��ام  الفر�سة 

ومراجعتها  وتدقيقها  بياناتهم  على  لالطالع 
من  مالحظاتهم  وار���س��ال  عليها،  والع��رتا���س 
خالل �سا�سة ال�ستعالم عن الك�سف التجريبي 
اإىل اللجنة الفنية امل�سكلة لدرا�سة املالحظات 
واتخاذ القرار املنا�سب ب�ساأنها.            تابع �س2

ضبط 1120 تنكة زيت زيتون مغشوش

2021 ل��ع��ام  التنافسي  الكشف  س��ري��ان  يعلن  ال��خ��دم��ة  دي���وان 

الجيش يحبط محاولة
 تسلل وتهريب مخدرات

مطالبة بإخضاع الطرود البريدية للضرائب والرسوم

إجراء عملية والدة قيصرية 
لمصابة بكورونا في مادبا

زراعة العقبة تضبط 18 
مخالفة قطع لألشجار

 شخصي���ة العام 

 مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
 سعادة الدكتور

 عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
 عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية االقتصادية المثالية
 العربية االولى لعام 2020

*عمان 
وبناًء  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  احبطت 
مع  وبالتن�سيق  �سابقة،  ا�ستخبارية  معلومات  على 
اجلمارك  دائ���رة  يف  التهريب  مكافحة  مديرية 
ال�ساعات  خالل  املخدرات  مكافحة  واإدارة  العامة 
حماولة  واجهاتها  اإح��دى  على  املا�سية،  ال����48 
من  املخدرة  املواد  من  كبرية  كميات  وتهريب  ت�سلل 

الأرا�سي ال�سورية اإىل الأرا�سي الأردنية.
وقال م�سدر ع�سكري م�سوؤول يف القيادة العامة 
العربي،  اجلي�س   – الأردن��ي��ة  امل�سلحة  للقوات 
تراجع  اإىل  اأدى  ما  ال�ستباك  قواعد  طبقت  اإنها 
الأ�سخا�س اإىل داخل العمق ال�سوري، وبعد تفتي�س 
املنطقة، �سبط 746 الف حبة من مادة الكبتاجون 

و  املخدرة  جاليكا  مادة  من  حبة  و29529  املخدر 
 1678 و  املخدرة  البالرييكا  مادة  من  14800حبة 
من  حبة   159 و  امل��خ��درة  الري��ك��ا  م��ادة  من  حبة 
مادة جابالري املخدرة، وجرى حتويلها اإىل اجلهات 

املخت�سة.
ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة  اأن  امل�سدر  وبني 
ثالث  مع  املا�سية  ال����72  ال�ساعات  خالل  تعاملت 
احباطها  م��ن  ومتكنت  وتهريب  ت�سلل  حم���اولت 
جاهزة  امل�سلحة  ال��ق��وات  اأن  اإىل  م�سريا  جميعًا، 
وعلى مدار ال�ساعة للتعامل بكل قوة وحزم مع اأية 
من  بيد  وال�سرب  تهريب  حماولة  اأو  ت�سلل  عملية 
حديد على كل من ت�سول له نف�سه امل�سا�س بالأمن 

الوطني.

*عمان 
ج������دد مم���ث���ل ق����ط����اع الأل���ب�������س���ة 
الأردن  جت���ارة  غ��رف��ة  يف  وامل��ج��وه��رات 
باإخ�ساع  مطالبته  القوا�سمي،  اأ�سعد 
الطرود الربيدية التي ت�سل اململكة عرب 
والر�سوم،  لل�سرائب  جمركية  منافذ  اية 

اأ�سوة مبا يدفعه التجار التقليديون.
ت�����س��ري��ح  يف  ال��ق��وا���س��م��ي  وا����س���ار 
ق��رار  ���س��دور  اإىل  ال�����س��ب��ت،  ���س��ح��ايف 

ج���دي���د ت�����س��اع��ف مب���وج���ب���ه ن��ط��اق 
الربيدية  ل��ل��ط��رود  امل��م��ن��وح  الع��ف��اء 
الواحد  للطرد  دينار   200 اإىل  لت�سل 

�سابقا. دينار   100 من  بدل 
هناك  يكون  ان  �سرورة  على  و�سدد 
التقليدية  التجارة  بني  وا�سحة  عدالة 
وتتحمل  و���س��رائ��ب  ر�سوما  تدفع  التي 
الطرود  فيما  الت�سغيل،  كلف  من  الكثري 
ال��ربي��دي��ة ل ت��دف��ع ���س��وى ال��ق��ل��ي��ل من 

تعميق  يف  ي�سهم  ذلك  اأن  موؤكدا  الر�سوم، 
اللب�سة  قطاع  عند  وبخا�سة  اخل�سائر 
من  ت�سررا  الكر  والقم�سة  والحذية 

هذه التجارة.
ووزع���ت اجل��م��ارك الردن��ي��ة بالغا 
جديدا على موظفيها و�سركات التخلي�س 
اآل��ي��ات  يت�سمن  ي��وم��ني،  قبل  وال�سحن 
ا�ستيفاء الر�سوم على الطرود الربيدية، 
م�ستندة يف ذلك اإىل قرار جمل�س الوزراء 

بتاريخ 23 �سباط احلايل.
ا�ستيفاء  �سرورة  بالغها  يف  واك��دت 
قب�س  �سند  مبوجب  اجلمركية  الر�سوم 
وبن�سبة 10 باملئة عن الطرود الربيدية 
دون  فما  دينار   200 قيمتها  تكون  التي 
اخ��رى  �سرائب  اأي��ة  ت�ستوفى  األ  على 
للطرد  �سابقا  القيمة  كانت  بينما  عنها، 

الواحد 100 دينار.
تابع �س2

*مأدبا 
يف  والتمري�سية  الطبية  ال���ك���وادر  اأج����رت 
الندمي احلكومي عملية ولدة قي�سرية  م�ست�سفى 
اإ�سابتها  بامل�ست�سفى جراء  مل�سابة بفريو�س كورونا 

بارتفاع ال�سغط وت�سمم احلمل.
وقال مدير امل�ست�سفى الدكتور ابراهيم املعايعة 

لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( ال�سبت اإن الكوادر 
تتعر�س  ل  حتى  ن�سفيا  املري�سة  خ��درت  الطبية 
التنف�س  �سيق  مثل  الكامل؛  التخدير  مل�ساعفات 
املري�سة  ذوو  وا�ساد  بالفريو�س.  اإ�سابتها  ب�سبب 
بجهود الكوادر الطبية يف امل�ست�سفى على جهودهم 

يف اإنقاذ املري�سة وجنينها.

*العقبة 
 �سبطت كوادر مديرية زراعة العقبة 18 خمالفة لقطع الأ�سجار 

يف خمتلف مناطق املحافظة خالل الفرتة من 2020 اإىل 2021.
وقال مدير زراعة العقبة املهند�س جمال العوران اإن جهود املديرية 
من  احلرجية  ال��روة  على  واملعتديني  للعابثني  الت�سدي  يف  م�ستمرة 
للحد  املحافظة  مناطق  جميع  �سملت  مراقبة  دوري��ات  ت�سيري  خالل 
الأ�سجار  على  تعد  اأي  عن  لالإبالغ  املواطنني  داعيا  الظاهرة،  هذه  من 
من   33 امل��ادة  اأن  يذكر  والإداري���ة.  القانونية  امل�ساءلة  طائلة  حتت 
الزراعة رقم 13 ل�سنة 2015 تن�س على معاقبة كل من يقوم  قانون 
بقطع الأ�سجار وال�سجريات احلرجية والنباتات الربية دون ترخي�س 
القيمة  اأ�سعاف  ثالثة  مقدارها  وغرامة  اأ�سهر  �ستة  مل��دة  باحلب�س 
�سجرة تقطع من احلراج احلكومي وبغرامة مقدارها  املادية على كل 
ثالثة اأ�سعاف قيمتها املادية على كل �سجرة من احلراج اخلا�س، ويف 

كلتا احلالتني ت�سادر املواد والأدوات القاطعة التي يجري �سبطها.

مالية االعيان توصي بانشاء 10 مشاريع لتنشيط االقتصاد نسبة الفحوصات اإليجابّية 77ر9 بالمئة

»25«  وفاة و »2584« إصابة 
*عمانبفيروس كورونا في المملكة

اليوم  �سباح  الع��ي��ان  جمل�س  يعقد 
قانوين  م�سروعي  فيها  يقر  جل�سة  الحد 
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة وم���وازن���ات ال��وح��دات 
ان  بعد   ،2021 املالية  لل�سنة  احلكومية 
قبل  من  وردا  كما  العيان  مالية  اقرتهما 

جمل�س النواب.
وكان قرر رئي�س جمل�س الأعيان في�سل 
الفايز، دعوة املجل�س لالنعقاد �سباح اليوم 

الحد.
املالية  جلنته  تقرير  املجل�س  ويناق�س 
وتو�سياتها حول م�سروعي قانوين املوازنة 
احلكومية  ال��وح��دات  وم��وازن��ات  العامة 

لل�سنة املالية 2021.
 وك����ان����ت اأق�������رت ال��ل��ج��ن��ة امل��ال��ي��ة 
لدى  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  والق��ت�����س��ادي��ة 
اجتماعها برئا�سة العني جمال ال�سرايرة، 
م�سروعي قانوين املوازنة العامة وموازنات 
 ،2021 املالية  لل�سنة  احلكومية  الوحدات 

كما وردا من جمل�س النواب.
وت�����س��م��ن ت��ق��ري��ر ال��ل��ج��ن��ة ع����دًدا من 
خاللها  طالبت  والتو�سيات،  القرتاحات 
الدين  لإدارة  �ساملة  ا�سرتاتيجية  بو�سع 
العام، وخطة عملية ع�سرية لإعادة توازن 
املبا�سرة  ال�سرائب  بني  ال�سريبي  العبء 
لالعتماد  خم�سية  واأخرى  املبا�سرة،  وغري 
الي��رادات  تغطية  خالل  من  ال��ذات،  على 

اجلارية لالأنفاق اجلاري.
م�����س��اري��ع  يف  ال��ت��و���س��ع  اىل  ودع�����ت، 
ال�سراكة مع القطاع اخلا�س، وزيادة حجم 
خارج  الجتماعي  ال�سمان  اموال  ا�ستثمار 
والرتكيز  وال��ع��ق��ارات  ال�سندات  حمفظة 
ال�سناعية  القطاعات  يف  ال�ستثمار  على 
والن��ت��اج��ي��ة وامل��ح��اف��ظ ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
وم�ساريع البنية التحتية، ف�ساًل عن ت�سهيل 
وامل�ساريع،  العمل  وتراخي�س  اج���راءات 
و�سع  ع��ل��ى  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ق��ري��ر  اك���د  مثلما 

ا�سرتاتيجية لتطوير ال�سناعات الأردنية، 
لل�سناعات  امل�����س��اف��ة  القيمة  وتعظيم 

الأردنية وتنويع القاعدة النتاجية.
ك��م��ا اق����رتح ال��ت��ق��ري��ر، ان�����س��اء 10 
�سمن  القت�ساد  لتن�سيط  كربى  م�ساريع 
واهم  القت�سادي،  للتعايف  وطني  برنامج 
�سناعية  منطقة  اقامة  امل�ساريع:  ه��ذه 
وت��ط��وي��ر ج�سر  ال���ع���راق،  م��ع  م�����س��رتك��ة 
جديدة  ار���س��ف��ة  وان�����س��اء  ح�سني،  امل��ل��ك 
م�سروع  اقامة  جانب  اىل  العقبة،  مبيناء 

اىل  بالإ�سافة  الوطنية،  احلديد  �سكة 
وحتلية  ال��وط��ن��ي،  امل��ي��اه  ن��اق��ل  ت��ط��وي��ر 
املتجددة،  بالطاقة  الأحمر  البحر  مياه 
يف  تعليمي  ج��ام��ع��ي  م�ست�سفى  وان�����س��اء 
ذكية  مدينة  اقامة  جانب  اىل  العقبة، 
لوج�ستي  تخزين  ومركز  الردن،  بو�سط 
اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��زراع��ي��ة،  للمنتجات 
�سيليكون،  )نحا�س،  ا�ستخراجية  �سناعات 
بني  �سريعة  ط��رق  و�سبكة  وي��وران��ي��وم(، 

املدن )هاي وييز(.

األعيان يقرون الموازنة اليوم
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*عمان 
جدد ممثل قطاع الألب�سة واملجوهرات 
القوا�سمي،  اأ�سعد  الأردن  جتارة  غرفة  يف 
التي  الربيدية  الطرود  باإخ�ساع  مطالبته 
جمركية  منافذ  اي��ة  ع��رب  اململكة  ت�سل 
لل�سرائب والر�سوم، اأ�سوة مبا يدفعه التجار 

التقليديون.
�سحايف  ت�سريح  يف  القوا�سمي  وا���س��ار 
ت�ساعف  جديد  ق��رار  �سدور  اإىل  ال�سبت، 
للطرود  املمنوح  الع��ف��اء  نطاق  مبوجبه 
للطرد  دينار   200 اإىل  لت�سل  الربيدية 

الواحد بدل من 100 دينار �سابقا.
هناك  ي��ك��ون  ان  ���س��رورة  على  و���س��دد 
التقليدية  التجارة  بني  وا�سحة  عدالة 
التي تدفع ر�سوما و�سرائب وتتحمل الكثري 
الربيدية  الطرود  فيما  الت�سغيل،  كلف  من 
ل تدفع �سوى القليل من الر�سوم، موؤكدا اأن 
وبخا�سة  اخل�سائر  تعميق  يف  ي�سهم  ذلك 
والقم�سة  والحذية  اللب�سة  قطاع  عند 

الكر ت�سررا من هذه التجارة.
الردن���ي���ة بالغا  اجل���م���ارك  ووزع����ت 
التخلي�س  و�سركات  موظفيها  على  جديدا 

اآل��ي��ات  يت�سمن  ي��وم��ني،  ق��ب��ل  وال�����س��ح��ن 
الربيدية،  الطرود  على  الر�سوم  ا�ستيفاء 
الوزراء  جمل�س  قرار  اإىل  ذلك  يف  م�ستندة 

بتاريخ 23 �سباط احلايل.
ا�ستيفاء  ���س��رورة  بالغها  يف  واك���دت 
قب�س  �سند  مبوجب  اجلمركية  ال��ر���س��وم 
الربيدية  الطرود  عن  باملئة   10 وبن�سبة 
التي تكون قيمتها 200 دينار فما دون على 
األ ت�ستوفى اأية �سرائب اخرى عنها، بينما 
 100 الواحد  للطرد  �سابقا  القيمة  كانت 

دينار.
تنظيم  �سرورة  اإىل  بالغها  يف  وا�سارت 
التي  ال�سخ�سية  للطرود  جمركي  بيان 
تزيد قيمتها على 200 دينار وحتى 1000 
اجلمركية  الر�سوم  ت�ستوفى  وان  دي��ن��ار، 
التاأكد  �سريطة  اجلمركية  للتعرفة  وفقا 
عند تنظيم البيان اجلمركي من اأن �ساحب 
�سريبة  قبل  م��ن  م��وق��وف  غ��ري  ال��ع��الق��ة 
حكومية  جهة  اأي��ة  اأو  واملبيعات  الدخل 

اأخرى.
�سرورة  بالغها  يف  اجل��م��ارك  واك���دت 
تزيد  التي  للطرود  جمركي  بيان  تنظيم 

قيمتها عن 1000 دينار.
للقرار  اخل�سوع  م��ن  ال��ب��الغ  وا�ستثنى 
وال�سجائر  وال�سجائر،  ومنتجاته،  التبغ 
بكميات  ال��واردة  والب�سائع  الإلكرتونية، 

جتارية مهما كانت قيمتها.
ال�����س��دد، اك����دت اجل��م��ارك  ويف ه���ذا 
ا�سولية  جمركية  بيانات  تنظيم  �سرورة 
ا�ستثناها  التي  امل��واد  لهذه  القيمة  ح�سب 
القرار، وت�ستوفى عليها الر�سوم وال�سرائب 
اجلمركية �سندا لبنود التعرفة اجلمركية.
واو�سح اأن الطرود الربيدية اأثرت على 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  التقليدي  البيع 
كبرية  ح�سة  على  وا�ستحوذت  املا�سية، 
الر�سوم  من  معفية  كونها  املحلية  بال�سوق 
من  كنوع  ت�ستخدم  وا�سبحت  واجل��م��ارك، 
التوا�سل  م��واق��ع  ع��رب  املنظمة  ال��ت��ج��ارة 
الج��ت��م��اع��ي وت��ن��اف�����س جت����ار اجل��م��ل��ة 

وامل�ستثمرين والوكالت التجارية.
حوايل  قبل  حكومي  ق��رار  اإىل  ولفت 
على  خدمات  ر�سم  مبوجبه  و�سع  عامني، 
على  دنانري   5 بقيمة  الربيدية  ال��ط��رود 
دنانري  و10  دينارا   50 قيمته  الذي  الطرد 

دي��ن��ار،   100 قيمته  ال���ذي  ال��ط��رد  ع��ل��ى 
بالن�سبة  كافيا  يكن  مل  ذل��ك  اأن  مو�سحا 
يدفعون  الذين  والألب�سة  الأحذية  لتجار 

نحو 48 باملئة على بياناتهم اجلمركية.
التجاري  القطاع  اأن  القوا�سمي  واك��د 
ان  ب�سرط  لكن  الإلكرتونية  التجارة  مع 
يكون هناك معايري عادلة ل�سبط انفالته، 
التقليديني  التجار  على  ذلك  يقت�سر  وان 
وامل��رخ�����س��ني واخل��ا���س��ع��ني ل��ل��رق��اب��ة من 

اجلهات الر�سمية وغرف التجارة.
 ،2016 عام  قرر  ال��وزراء  جمل�س  وكان 
الر�سوم  م��ن  ال��ربي��دي��ة  ال��ط��رود  اإع��ف��اء 
و�سريبة  الأخ��رى  وال�سرائب  اجلمركية 
املبيعات وبدلت اخلدمات اجلمركية على 
الب�سائع امل�ستوردة املعفاة ذات ال�ستخدام 
واألعاب  الغذائية  امل��واد  وه��ي  ال�سخ�سي، 

الأطفال والأحذية والألب�سة ال�سخ�سية.
القيمة  ت��زي��د  األ  ال��ق��رار  وا���س��رتط 
دينار   100 على  الواحد  للطرد  اجلمركية 
واأل  �سهريا  ط��رود  خم�سة  على  تزيد  ول 
الطرود  ملختلف  اجلمركية  القيم  تتجاوز 

جمتمعة 200 دينار.

*عمان 
اأو�سى منتدى ال�سرتاتيجيات بالتو�سع 
املعاجلة  باملياه  العالقة  ذات  امل�ساريع  يف 
للقطاع  عالية  تزويد  ن�سبة  اإىل  للو�سول 

الزراعي.
ودع����ا امل��ن��ت��دى يف ورق����ة ���س��ي��ا���س��ات 
“حمركات  ب��ع��ن��وان  ال�����س��ب��ت،  اأ���س��دره��ا 
املطلوب  م��ا  ال��زراع��ي:  القطاع  يف  النمو 
الرتكيز  اإىل  الذاتي؟”،  الكتفاء  لتعزيز 
تتالءم  التي  املعاجلة  املياه  نوعية  على 
اإدارة  وتعزيز  ال��زراع��ي��ة،  املحا�سيل  م��ع 
من  والتخفيف  فعال  ب�سكل  املائية  امل��وارد 
اإع��ادة  خ��الل  من  املياه  من  الفاقد  ن�سبة 
العدادات  املياه، وا�ستبدال  ت�سميم �سبكات 
يف  املنتدى  وحدد  ذكية.  باأخرى  القدمية 
التي  الرئي�سة  املحركات  من  ع��ددًا  ورقته 
النمو  لتحقيق  وترابطها  تكاملها  ينبغي 
اإىل  م�سريا  ال��زراع��ي؛  القطاع  يف  املن�سود 

خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية تتمثل يف الأرا�سي 
وال�ستثمارات،  املائية،  واملوارد  الزراعية، 
اإ�سافة  القطاع،  منو  يف  التكنولوجيا  واأثر 
يف  العاملة  الب�سرية  املوارد  خ�سائ�س  اإىل 
اإن�ساء هيئة  اأهمية  املنتدى،  واأكد  القطاع. 
للبحوث  الوطني  للمركز  تابعة  زراع��ي��ة 
اإن��ت��اج��ي��ة  درا����س���ة  �سبيل  يف  ال��زراع��ي��ة 
مثل  احلقلية  وخا�سة  الزراعية  املحا�سيل 
الفني  ال��دع��م  وت��ق��دمي  وال�سعري،  القمح 
والتقني للمزارعني باأقل التكاليف ملا يعود 

بالنفع على القطاع.
واأ�سارت الورقة اإىل اأن النمط الزراعي 
كبري،  ح��د  اإىل  ع�سوائيًا  يعد  باململكة 
احلائزين  اأع���داد  ن�سبة  اأن  اإىل  بالنظر 
تقدر  دومن��ات   10 عن  تقل  التي  لالأرا�سي 
تنظيم  عملية  يعقد  ما  باملئة   74 بحوايل 

املزارعني �سمن مظلة ت�سريعية �ساملة.
وب��ي��ن��ت ال����ورق����ة ت����دين اإن��ت��اج��ي��ة 

مع  مقارنة  الأردن  يف  احلقلية  املحا�سيل 
الدول امل�سابهة رغم اأن املحا�سيل احلقلية 
ت�سكل الن�سبة الأكرب من اإجمايل الأرا�سي 
امل�ستغلة زراعيًا بنحو 47 باملئة، فيما تقدر 
“غري  للزراعة  ال�ساحلة  الأرا���س��ي  ن�سبة 
اإجمايل  من  باملئة   70 بحوايل  امل�ستغلة” 

الأرا�سي ال�ساحلة للزراعة باململكة.
امل��وارد  حم��دودي��ة  اأن  ال��ورق��ة  وبينت 
التحديات  م�ستوى  م��ن  ت��ف��اق��م  امل��ائ��ي��ة 
بالقطاع  التو�سع  جرى  حال  يف  امل�ستقبلية 
ت�سكل  امل��روي��ة  ال��زراع��ة  اأن  اإذ  ال��زراع��ي، 
الأرا���س��ي  اإج��م��ايل  م��ن  باملئة   40 ح��وايل 
منطقة  تعتمد  كما  “امل�ستغلة”،  الزراعية 
بالري.  الزراعة  على  كامل  ب�سكل  الأغوار 
القطاع  ن�سيب  اأن  اإىل  ال��ورق��ة  ولفتت 
املتجددة  غري  املائية  امل��وارد  من  الزراعي 
من  الرغم  على  باملئة،   20 بحوايل  يقدر 
القطاعات  اأق��ل  م��ن  ال��زراع��ي  القطاع  اأن 

للمرت  املائي  العائد  حيث  من  القت�سادية 
املكعب الواحد من املياه مقارنة مع القطاع 

ال�سياحي وال�سناعي.
ترتكز  الوافدة  العمالة  اأن  اإىل  ونبهت 
باملئة   75 نحو  بن�سبة  الزراعي  القطاع  يف 
من اإجمايل العمال الدائمني، وذلك لرتفاع 
القت�سادية  الأن�سطة  يف  الأجور  معدلت 

الأخرى مثل ال�سناعة واخلدمات.
ح�سة  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ����س���ارت 
الزراعة من ال�ستثمارات والتمويل ل زالت 
القت�سادية  القطاعات  مع  مقارنة  �سئيلة 
واخلدمات  والتجارة  كالإن�ساءات  الأخرى 
القرو�س  قيمة  اإجمايل  وبلغ  ال�سناعية، 
البنكية لقطاع الزراعة 337 مليونا بن�سبة 
2ر1 باملئة من اإجمايل الت�سهيالت البنكية 
البنوك  لت�سنيف  نتيجة   2019 ل��ع��ام 
من  اأن��ه  على  ال��زراع��ي  للقطاع  الأردن  يف 

القطاعات عالية املخاطر.

*اربد 
وال�ستثمار  القت�ساد  جلنة  رئي�س  بحث 
بح�سور  ح�سان،  اب��و  خالد  النائب  النيابية 
ا�سحاب  مع  ج��رادات ال�سبت،  حممد  النائب 
م�سكالت  املركزي،  اإرب��د  �سوق  يف  امل��وز  خمامر 
خارج  والأجنبي  العربي  امل��وز  م��ادة  ا�سترياد 

فرتة ذروة املنتج املحلي.
الأنباء  لوكالة  امل�ستورد  امل��وز  جتار  و�سكا 
الأردن���ي���ة )ب���رتا( م��ن ت��اأخ��ري وع���دم كفاية 

الت�ساريح املمنوحة لهم مبا ميكنهم من اليفاء 
ملخامرهم  الت�سغيلية  الكلف  من  الأدنى  باحلد 

وبراداتهم والعمالة املوجودة لديهم.
وبينوا اأن يف �سوق اإربد املركزي 18 خممر 
ت�ساريح  على  منها  ع�سرة  �سوى  يح�سل  مل  موز 
ا�سترياد خالل ال�سهور الع�سرة املا�سية، م�سريين 
ال���س��واق  داخ���ل  امل���وز  خم��ام��ر  ع���دد  اأن  اإىل 
املركزية على م�ستوى اململكة تبلغ 98 خممرا، 
بينما �سدر نحو 300 ت�سريح من وزارة الزراعة 

ذهب معظمها ملنتفعني خارج ال�سواق املركزية. 
الت�ساريح  ا���س��دار  عملية  مباأ�س�سة  وطالبوا 
اخل�سار  وم�سدري  جت��ار  نقابة  مع  بالتعاون 
على  حم�سورة  الت�ساريح  تكون  وان  والفواكه، 
املركزية مبا يت�سق مع  املخامر داخل ال�سواق 
مع  املحلي  للمنتج  حماية  ال�سترياد  منع  فرتة 

مراعاة اهمية حماية امل�ستهلك.
و�سكوا من تاأخري برادات املوز على احلدود 
ثم  والفح�س  املعاينة  لإج��راءات  طويلة  ملدة 

نقل الكميات كاملة اإىل جمرك عمان ما يعر�س 
عينات  ب��اإر���س��ال  مطالبني  للتلف،  ب�سائعهم 
للفح�س املخربي بدل نقل الب�ساعة كاملة من 
احلدود اإىل عمان. واكدوا ان كيلو املوز البلدي 
اإربد املركزي مبعدل دينار  اليوم يف �سوق  يباع 
لالأ�سناف  قر�سا   120 بنحو  بالتجزئة  وتباع 
امل�ستوردة  املوز  كمية  ان  اإىل  م�سريين  اجليدة، 
لل�سوق اليوم مل تتجاوز 20 طنا، فيما احلاجة 

الفعلية لأ�سواق اربد تزيد على مئة طن.

املوز  ا�سترياد  وتقنني  منع  اأن  اإىل  ولفتوا 
باإمكانية  ا�سر  املحددة  ال��ذروة  ح��دود  خ��ارج 
ت�سدير ا�سناف خ�سار فائ�سة لهذه الدول وفق 

الروزنامة الزراعية املوقعة معها.
�ستبحث  اللجنة  اإن  ح�����س��ان  اأب���و  وق���ال 
منح  واآل��ي��ة  وكيفية  امل�ستورد  امل��وز  اإ�سكالية 
الت�ساريح اخلا�سة به مع وزارة الزراعة خالل 

الأيام املقبلة.
عادلة  اآل��ي��ة  اإىل  ج����رادات  دع��ا  ب����دوره، 

وجود  ب�سبب  والت�سدير  لال�سترياد  ومنظمة 
“ثغرات” يف ال�سيا�سة املتبعة حاليا ما اأثر على 
املوز  �سعر  بارتفاع  ذلك  على  مدلال  امل�ستهلك، 
البلدي لأكر من 120 قر�سا للكيلو، فيما جتاوز 

�سعر كيلو مادة الثوم 4 دنانري.
ملنع  الأوىل  ال����ذروة  ف��رتة  اأن  اإىل  ي�سار 
ا�سترياد املوز العربي والجنبي تبداأ يف ني�سان 
اإىل حزيران املقبل، بينما تبداأ الذروة الثانية 

يف اأيلول حتى ت�سرين الثاين.

*عمان 
اعلن رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �سامح النا�سر 
لعام 2021  الأ�سا�سي  التناف�سي  الك�سف  �سريان  بدء 
املوؤ�س�سات  يف  ال�سواغر  مل��لء  واملعتمد  الأح��د  غ��دا 

والدوائر احلكومية.
اإن  ال�سبت،  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  النا�سر  وق���ال 
الك�سف  على  التوظيف  لطلبات  الرتاكمي  املجموع 
والدبلوم  للجامعيني  توظيف  طلبات   423605 بلغ 
الفني، منها 34224 طلبا جديدا مقارنة مع 37187 
وا�ساف  املا�سي.  العام  يف  الك�سف  على  جديدا  طلبًا 
عن  ال�ستعالم  التوظيف  طلبات  ا�سحاب  باإمكان  اأن 
موقع  خالل  من  احل��ايل  للعام  التناف�سية  ادواره��م 

الديوان الإلكرتوين.
واأ�سار اإىل ا�ستئناف ا�ستقبال معامالت اخلدمات 
الك�سف  ن�سر  تاريخ  منذ  املوقع  على  الإلكرتونية 

ال�سا�سي لهذا العام.
الك�سف  م��ن  ن�سخة  �سري�سل  ال��دي��وان  اأن  وب��ني 
ومكافحة  النزاهة  لهيئة  ب��ه  املعمول  التناف�سي 
حلقوق  الوطني  واملركز  املحا�سبة،  وديوان  الف�ساد، 
والنواب”،  “الأعيان  الأم���ة  وجمل�س  الإن�����س��ان، 
البيانات  ن�سر  الديوان  اأن  واأو�سح  الوزراء.  ورئا�سة 
موقعه  على   2021 لعام  التناف�سي  بالك�سف  املتعلقة 
اجلاري  �سباط   14 اإىل   8 من  الفرتة  يف  الإلكرتوين 
التوظيف،  بطلبات  املتقدمني  امام  الفر�سة  لإتاحة 
ومراجعتها  وتدقيقها  بياناتهم  ع��ل��ى  ل��الط��الع 
خالل  من  مالحظاتهم  وار�سال  عليها،  والعرتا�س 
�سا�سة ال�ستعالم عن الك�سف التجريبي اإىل اللجنة 
القرار  واتخاذ  املالحظات  لدرا�سة  امل�سكلة  الفنية 

املنا�سب ب�ساأنها.
عر�س  خ��الل  ا�ستقبل  ال��دي��وان  اأن  اإىل  ولفت 
التجريبي حوايل 7000 مالحظة، معظمها  الك�سف 
طلب  خيارات  وتعديل  الإقامة  مكان  تعديل  حول 
للمتقدمني  التناف�سي  الرتتيب  وتراجع  التوظيف 
وبني  وال�ستنكاف.  الإق��ام��ة  نقل  حركات  ب�سبب 
الإقامة  نقل  حالت  مع  يتعامل  الديوان  اأن  النا�سر 
وتغيريها وفقا لأحكام املادة 4 من تعليمات الختيار 
الإلكرتوين  الربط  خالل  من  بها  املعمول  والتعيني 
واجل����وازات  امل��دن��ي��ة  الح����وال  دائ���رة  م��ع  املبا�سر 
اإق��ام��ة  م��ك��ان  لتحديد  بياناتها  ق��اع��دة  لع��ت��م��اد 
�سوؤون  م�ست�سارية  وكتاب  التوظيف،  طلبات  ا�سحاب 
واملقيمني  البادية  اأبناء  اإقامة  لتحديد  الع�سائر 
واحكام  النتخابات  لقانون  وفقا  واعتمادها  فيها، 

املادة )8/ب/3( من التعليمات املعمول بها.
تغيري  حالت  الديوان  ح�سر  النا�سر،  وبح�سب 
 )SMS( ن�سية  ر���س��ائ��ل  وار���س��ال  الإق��ام��ة  م��ك��ان 
قاعدة  يف  اقامتهم  مكان  يختلف  الذين  لأ�سحابها 
بيانات الديوان عن تلك امل�سجلة يف دائرة الحوال 
عن  )حمدثة(  ب�سورة  لتزويده  واجل��وازات  املدنية 
بطاقة الحوال ال�سخ�سية التي تتطابق مع بيانات 

دائرة الأحوال املدنية واجلوازات.
وتابع اأن الديوان ول�سبط حركات نقل الإقامة، 
قام بتعديل تعليمات الختيار والتعيني والت�سدد يف 
التعامل مع حالت نقل الإقامة، وخ�سو�سًا للمناطق 
املناطق.  تلك  اأب��ن��اء  حقوق  على  حفاظًا  النائية 
وا�سار اإىل اأن الديوان اوقف 422 طلبًا ب�سبب تغيري 
مكان الإقامة او العرتا�س على مكان الإقامة على 
بعد  النظام  لأحكام  وفقا  احلايل  التناف�سي  الك�سف 
ار�سال ر�سائل ن�سية )SMS( للمتقدمني الذين تبني 
بعد التدقيق وجود نق�س يف الوثائق املطلوب اإرفاقها 

لنقل الإقامة.
من  طلبًا   1064 اأخ���رج  ال��دي��وان  اأن  اإىل  ونبه 
امل��ادة  لأحكام  ا�ستنادا  احل��ايل  التناف�سي  الك�سف 
لأن  بها،  املعمول  والتعيني  الختيار  تعليمات  من   6
والع�سكري  املدين  العام  القطاع  يعملون يف  ا�سحابها 
والبلديات  الر�سمية  واجل��ام��ع��ات  وامل�ست�سفيات 
وكذلك  وغ��ريه��ا،  امل�سرتكة  اخل��دم��ات  وجم��ال�����س 
التناف�سي  الك�سف  ا�سدار  بعد  واملعينني  املر�سحني 
مر�سحا   5398 حوايل  عددهم  والبالغ   2020 لعام 

ومعينا.
ونوه باأن جمل�س الوزراء وافق يف �سهر اأيار املا�سي 
على املحافظة على الأحقيات التناف�سية للمر�سحني 
الذين تاأجل تعيينهم ب�سبب جائحة كورونا مبا ذلك 
من يتجاوز منهم عمر 48 عامًا، اأو فعالية امتحاناتهم 

التناف�سية لأكر من 3 ك�سوفات تناف�سية.
او  ت�ساوي  ممن  امل�ستنكفني  من   388 اخ��رج  كما 
راتب  عن  حاليًا  يتقا�سونها  التي  ال��روات��ب  تزيد 
الوظيفة املر�سح عليها يف القطاع العام �سندًا لأحكام 

�سارية  والتعيني  الخ��ت��ي��ار  تعليمات  م��ن   6 امل���ادة 
املفعول.

عن  ال�سادر  القانوين  الراأي  �سوء  على  مدد  كما 
املتقدمني  طلبات  �سالحية  وال��راأي  الت�سريع  ديوان 
ممن بلغت اأعمارهم 48 عاما لك�سف اإ�سايف اعتبارا من 
المتحانات  فعالية  ومتديد   2020/12/31 تاريخ 
 ،2018/2/27 ت��اري��خ  بعد  املنعقدة  التناف�سية 
انواعها  بجميع  ال�ستنكاف  ح��الت  مع  والتعامل 

والبالغة 3001 حالة.
ووفقا للنا�سر، ا�ستقبل الديوان من خالل خدمة 
طلبا،   2362 الإل��ك��رتوين  ال�ستنكاف  الغاء  طلب 
التناف�سي  للك�سف  منها   1974 جمموعه  ما  واإع��ادة 
جديدة  كطلبات  اأعيدت  طلبا   1291 منها  احل��ايل، 
من حيث تاريخ تقدمي الطلب، و683 طلبا اأعيدت مع 
بناء على قرارات  التناف�سية  نقاطها  املحافظة على 

اللجنة امل�سكلة لهذه الغاية.
لديهم  متقدم   16000 ح��وايل  هناك  اأن  وب��ني 
او  علمي  م��وؤه��ل  م��ن  اك���ر  ع��ل��ى  تناف�سي  ت��رت��ي��ب 
وغريها  موؤقتة  ب��اأع��م��ال  وم�ستخدمني  تخ�س�س، 
ح�سلوا  العام  القطاع  يف  عملهم  را�س  على  وموظفني 
جديد  كطلب  عليها  وتقدموا  علمية  موؤهالت  على 

نتيجة تعذر تعديل او�ساعهم الوظيفية.
حجم  يرفع  العلمية  امل��وؤه��الت  تعدد  اإن  وق��ال 
للمتقدمني  الفعلي  العدد  يبلغ  اذ  �سنويا،  املخزون 
تكرار  دون  الوطني  الرقم  ح�سب  توظيف  بطلبات 
بلغ  عليها  للتناف�س  تقدموا  التي  العلمية  املوؤهالت 
متقدم   116201 وهناك  متقدم،   407000 حوايل 
بيانات  لقاعدة  وفقًا  وم�سجلني  توظيف  بطلبات 
اخلا�س  القطاع  يف  ويعملون  الجتماعي  ال�سمان 

بن�سبة 29 باملئة من اجمايل املخزون.
اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  ع��دد  اأن  واو���س��ح 
عددهم  بلغ  فاكر  دينارا   600 عن  تزيد  برواتب 
امل�سجلني  م��ن  باملئة   20 بن�سبة  متقدمًا   23678
من  اما  ال��دي��وان،  خم��زون  يف  الجتماعي  بال�سمان 
عددهم  فبلغ  ف��اك��ر  دي��ن��ار   700 رات���ب  يتقا�سى 

16830 متقدما.
بطلبات  املتقدمني  ن�سف  ح��وايل  اأن  اإىل  واأ�سار 
 48 بن�سبة  ع��ام��ًا   30 ع��ن  اعمارهم  تقل  توظيف 
باملئة، فيما 90 باملئة من املتقدمني تقل اعمارهم عن 
40 عامًا، وبلغت طلبات الناث 309624 طلبًا بن�سبة 
73 باملئة من املجموع الكلي، والذكور 113981 طلبا 
بن�سبة 27 باملئة، فيما بلغ عدد اجلامعيني 361626 
الدبلوم  موؤهل  حلملة  و61979  باملئة،   85 بن�سبة 

ال�سامل بن�سبة 15 باملئة.
من  املقدمة  التوظيف  طلبات  جمموع  وبلغت 
واقليم  باملئة،   37 بن�سبة   156919 ال�سمال  اقليم 
الو�سط 221582 بن�سبة 52 باملئة، واقليم اجلنوب 

45104 طلبات بن�سبة 11 باملئة.
لعام  التناف�سي  الك�سف  اح�سائيات  وت�سري 
املهن  يف  كانت  للطلبات  الأك��رب  الن�سيب  اإىل   2021
يوؤ�سر  ما  باملئة   46 بن�سبة  التعلمية  والتخ�س�سات 
التعليمي،  الناجت  خمرجات  يف  اخللل  ا�ستمرار  اإىل 
فيما تراوحت ن�سب بقية املجموعات ما ن�سبته 8 اإىل 

15 باملئة من املجموع الكلي للطلبات.
اإن  ال�سحفيني،  ا�سئلة  على  ردا  النا�سر  وق��ال 
رقم  املدينة  اخلدمة  نظام  بت�سمني  قامت  احلكومة 
منه،  )40/ج(  املادة  احكام  مبوجب   2020 ل�سنة   9
قائمة  باإ�سدار  يق�سى  للديوان  ملزمًا  قانونيا  ن�سا 
التخ�س�سات الراكدة التي ل تقبل طلبات التوظيف 
فيها  بالت�سجيل  �سيقوم  مم��ن  الك�سف  على  فيها 
الدرا�سي 2020 / 2021، ون�سرها  العام  اعتبارا من 
اليومية  وال�سحف  للديوان  الإلكرتوين  املوقع  على 
وتزويد اجلامعات بها، ويعمل بها اعتبارا من �سدور 

الك�سف التناف�سي لعام 2020.
 306 يف  املقبولني  اأع���داد  تخفي�س  اإىل  واأ���س��ار 
باملئة   35 اإىل   30 بني  تراوحت  بن�سبة  تخ�س�سات 
القبول  وجتميد  م�سبعة،  اأو  راكدة  تخ�س�سات  لأنها 
يف 90 تخ�س�سا جتاوزت اأعداد الطلبة فيها الطاقات 
على  امل��واف��ق��ة  ع���دم  اإىل  ا���س��اف��ة  ال�ستيعابية، 
يف  مكررة  اأو  وم�سبعة  راك��دة  تخ�س�سات  ا�ستحداث 

اجلامعات الأردنية.
واأو�سح النا�سر اأن 5477 حالة اإن�سانية اعتمدت 
مبوجب  م�سكلة  جلنة  خ��الل  م��ن   2021 ك�سف  يف 
بع�سوية  بها  املعمول  التعليمات  املادة 31 من  اأحكام 
مندوبني عن وزارتي ال�سحة والتنمية الجتماعية، 
واملجل�س العلى ل�سوؤون ال�سخا�س املعوقني، وديوان 

اخلدمة املدنية.

تجارة األردن تطالب بإخضاع الطرود 
البريدية للضرائب والرسوم

منتدى االستراتيجيات يوصي بالتوسع 
في مشاريع المياه المعالجة

رئيس لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية يبحث قضايا تجار الموز المستورد

ديوان الخدمة يعلن سريان 
الكشف التنافسي لعام 2021

*عمان 
ال�سيا�سية  ال�����س��وؤون  وزي����ر  ال��ت��ق��ى 
املعايطة،  مو�سى  املهند�س  وال��ربمل��ان��ي��ة 
ال�سبت، اأع�ساء ائتالف الأحزاب القومية 
لقاءات حوارية حول  اإطار  والي�سارية يف 
اآفاق تطوير احلياة ال�سيا�سية يف املرحلة 

املقبلة.
ح�سد  حزب  عام  اأم��ني  اللقاء  وح�سر 
عبلة  الئتالف  با�سم  الإعالمي  والناطق 
ال��ع��ام��ون لأح��زاب  والأم��ن��اء  اأب��و علبة، 
والبعث  ذي��اب،  �سعيد  ال�سعبية  ال��وح��دة 
وال�سيوعي  دب��ور،  ف��وؤاد  التقدمي  العربي 
�سيف  القومية  واحل��رك��ة  طميزي،  ف��رج 
ال�سرتاكي  العربي  والبعث  الفراج،  اهلل 
املعايطة  ال��وزي��ر  وق��ال  احلم�سي.  اأك��رم 
على  الفاعلة  الدميقراطية  تطوير  اإن 
حتتاج  الرباجمي،  احلزبي  العمل  اأ�سا�س 
اإىل توافقات مو�سوعية وواقعية ت�سارك 
م�ساركة  تو�سيع  مع  الأط��راف،  فيها جميع 
امللكية  للروؤية  حتقيقا  وامل���راأة  ال�سباب 

الأح����زاب  و���س��ول  ت�سهيل  يف  ال�����س��ام��ي��ة 
والتيارات ال�سيا�سية اإىل الربملان.

ال���وزارة  ع��ام  اأم���ني  بح�سور  واأ���س��اف 
الدكتور  الأح����زاب  ���س��وؤون  جلنة  رئي�س 
جتريها  التي  احل��وارات  اأن  اخلوالدة،  علي 
والفاعليات  الأح��زاب  خمتلف  مع  ال��وزارة 
اجلميع  على  النفتاح  ت�ستهدف  الوطنية، 
مبا  حتقيقها،  واآليات  اأهداف  على  للتوافق 
وتعزيز  احلزبية  احل��ي��اة  تطوير  يكفل 
التوجيهات  وف��ق  ال�سيا�سية،  م�ساركتها 
النظر  لإع��ادة  الداعية  ال�سامية  امللكية 

يف الت�سريعات الناظمة للحياة ال�سيا�سية؛ 
ول�سيما قانوين النتخاب والأحزاب.

�سريك  ال��ن��واب  جمل�س  اأن  اإىل  ون���وه 
اإىل  للو�سول  احل���وارات  ه��ذه  يف  اأ�سا�سي 
التوازنات  كل  بالعتبار  تاأخذ  توافقات 
واملراأة  ال�سباب  م�ساركة  وتعزز  املجتمعية، 
مع  ال��ت��ح��اور  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  ال�سيا�سية، 
اأن  اإىل  ولفت  ا�ستثناء.  اأي  دون  اجلميع 
ق��ان��ون  ب��اإح��ال��ة  حكوميا  ت��وج��ه��ا  ه��ن��اك 
ال�سهر  الأم��ة  جمل�س  اإىل  املحلية  الإدارة 
املقبل متهيدًا لإجراء النتخابات البلدية 
نافيا  وجمال�س املحافظات اخلريف املقبل، 

يف الوقت ذاته وجود م�سروع لدى احلكومة 
لأي من قانوين النتخاب والأحزاب.

الثقافة  تعزيز  ���س��رورة  على  و���س��دد 
و�سيلة  باعتبارها  الأح��زاب  ودور  املدنية 
وتعرب  والبلديات  الربملان  يف  النا�س  متثل 
وفق  املجتمع  ف��ئ��ات  خمتلف  م�سالح  ع��ن 
ا�ستفادوا  اأن 33 حزبًا  �سامل. وبني  برامج 
�سارك  اأ�سل 41 حزبا  املايل من  الدعم  من 

يف النتخابات الأخرية.
امللكية  التوجيهات  اإن  اأبو علبة  وقالت 
ال�سامية باإعادة النظر بالقوانني الناظمة 
لدى  بالغ  اهتمام  مو�سع  ال�سيا�سية  للحياة 

مطلبا  ال�سيا�سي  باعتبارالإ�سالح  الئتالف 
على  تقت�سر  ل  متكاملة  ومنظومة  وطنيا 
القانون وح�سب، واإمنا هناك عنا�سر اأخرى 
باحلريات  املتعلقة  البيئة  بتوفري  تتمثل 

العامة واملناخ الإ�سالحي احلقيقي.
اأع�ساء ائتالف الحزاب  بدورهم ثمن 
امللكية  التوجيهات  والقومية  الي�سارية 
النتخاب  بقوانني  النظر  باإعادة  ال�سامية 
مطالبني  املحلية،  والإدارة  والأح����زاب 
للحياة  وم��ن��اخ  بيئة  ب��ت��وف��ري  احل��ك��وم��ة 
الإ�سالح  منظومة  وتطور  تعزز  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سي. 

المعايطة: توسيع مشاركة الشباب والنساء 
شرط ضروري لتطوير الحياة الديمقراطية
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*الكورة 
تفقد وزير الأ�سغال العامة والإ�سكان 
�سري  ال�سبت،  الك�سبي،  يحيى  املهند�س 
دير   - ال�سموع  طريق  م�سروع  يف  العمل 
الكورة  بلواء  احلمام(  )عيون  �سعيد  ابي 

مبحافظة اربد.
التي  اجل��ول��ة  خ��الل  الك�سبي  واك���د 
يا�سني  بني  تي�سري  النائبان  فيها  رافقه 
بكر  اللواء  ومت�سرف  الربابعة  وجعفر 
�سعيد  ابي  دير  بلدية  ورئي�س  الكعابنة 
وعدد من ممثلي املجتمع املحلي، اأن الوزارة 
ظهور  قبل  ا�ستباقية  ب��اج��راءات  ب��داأت 
املنخف�سات  عقب  الخ���رية  الت�سققات 
اجلوية الخرية من خالل التن�سيق ب�سكل 
لبيان  متخ�س�س  هند�سي  مركز  مع  فوري 
على  والعمل  الطريق  يف  الهبوطات  �سبب 

ايجاد احللول لها .
الهبوط  موقع  يف  العمل  ان  وا���س��اف 
بال�سكل  ي�سري  وامل�سروع  ال�سارع  بج�سم 
املرورية  التحويالت  اإجراء  ومت  املطلوب 
�سالكي  �سالمة  اأن  على  م�سددًا  املطلوبة، 

الطريق هي اأولوية الوزارة.
يت�سمن  امل�����س��روع  يف  العمل  ان  وب��ني 
م�سارب  باأربعة  الطريق  تاهيل  اع���ادة 

وبجزيرة و�سطية واعمال انارة وت�سريف 
مياه المطار من منطقة ال�سموع اىل دوار 

دير ابي �سعيد مب�سافة تقدر ب� 5 كم.
ووجه الك�سبي املعنيني يف موقع العمل 
اىل ���س��رورة ال��ع��م��ل ب��امل��وق��ع وامل�����س��روع 
ب��ال��ك��ام��ل ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة وب��ن��ظ��ام 
ال�سفتات، وتزويده بتقرير يومي لالأعمال 

املنجزة.

يذكر ان الوزارة اغلقت موقع الهبوط 
للم�سربني  120م����رتا  ب��ط��ول  ال�����س��ارع  يف 
ومت  �سعيد  اب��ي  دي��ر  اىل  ال�سري  ب��اجت��اه 
حت��وي��ل ال�����س��ري اىل الجت����اه الخ���ر من 
�سمن  باجتاهني  م�سربني  لي�سبح  الطريق 

منطقة الغالق.
�سلحوب/ م��وق��ع  الك�سبي  تفقد  كما 
“اجلعيدية” على طريق عمان- امل�سطبة 
ج��ر���س، ال���ذي ر���س��دت��ه ال�����وزارة ك��اأح��د 

املنطقة  كامل  يف  لالنزلق  القابلة  املواقع 
الطريق عام 1992، حيث كان  اإن�ساء  منذ 
ومت  الواقع  على  البقاء  حينه  يف  القرار 
ليكون  ال�سري  حلركة  ا���س��ايف  م�سار  عمل 
بديال يف حال ر�سد اي خطورة على ج�سم 

الطريق الأ�سلي.
واأجرت الوزارة درا�سة نهائية للموقع، 
وت��وق��ع ح��دوث  ا���س��ت��ق��راره،  ع��دم  بينت 
اوعز  حيث  حلظة،  اأية  يف  فيه  انزلقات 

اإع��داد  �سرعة  ب�سرورة  الأ���س��غ��ال  وزي��ر 
عطاء ملعاجلة هذا املوقع يف اقرب فر�سة 
طريق  ال�سغال  وزي��ر  تفقد  كما  ممكنة. 
يربط  ال���ذي  ال��ك��ورة  ب��ل��واء  ال��ع��ام  تبنه 
املعنيني  اإىل  موعزًا  اللواء،  مبركز  البلدة 
معاجلة  بهدف  الطريق  درا���س��ة  ب��اإع��داد 
هذا  على  املنعطفات  وتو�سعة  الن��ح��دار 
اأول��وي��ات  �سلم  على  وو�سعها  ال��ط��ري��ق، 

الوزارة يف املرحلة املقبلة.

ان  *عمَّ
46 يوم جمعة �سادفت خالل 346 يوًما 
 15 من  ب��دءا  �سامال،  حظًرا  اأغلبها  كانت 
اآذار العام املا�سي وحتى اجلمعة الخرية، 
وتوفري  العامة  المة  ال�سَّ اإج��راءات  وكانت 
الأردن  اأمام  الوحيدان  لقاح هما اخلياران 
وال��ع��امل ل��وق��ف ه��ج��وم ف��ريو���س ك��ورون��ا 
حياة  على  املتحورة  وطفراته  امل�ستجد 

ا�س. النَّ
اأن حظر يوم اجلمعة هو  واأكد خرباء 
الو�سع  اإىل  للو�سول  طبيعي  غري  اإج��راء 
النح�سار،  اإىل  ال��وب��اء  وع��ودة  الطبيعي 
رت  قرَّ كبرية  عاملية  دول  اأن  اىل  م�سريين 
ملنع  الكلي  اأو  اجلزئي  احلظر  اإىل  اللجوء 
علمًيا  ح��رج.  وب��ائ��ي  و�سع  اإىل  الو�سول 
املعدية،  الأمرا�س  اأخ�سائي  يوؤكد  و�سحًيا 
الأنباء  لوكالة  بلعاوي،  �سرار  الدكتور 
احلرب  يف  املعادلة  اأنَّ  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة 
واأنَّ  من،  والزَّ بامل�سافة  هي  الفريو�س  على 
ب�سرورة  ُتفيد  تباًعا  تاأتي  التي  البيانات 

وفعالية احلظر ب�سكل عام.
امل  ال�سَّ الطويل  احلظر  اأنَّ  واأو���س��ح 
ول���ة اق��ت�����س��ادي��ا  م��ره��ق ج����ًدا ع��ل��ى ال���دَّ
لكن  كذلك،  اجلزئي  واحلظر  واجتماعيا، 
احل�سول على ن�سف رغيف اأف�سل من عدم 
ظرفا  واأنَّ  خا�سة  كلًيا،  عليه  احل�سول 

�سحيا كبريا وموؤملا يجتاح العامل.
امل علميا هو  ولفت اإىل اأنَّ احلظر ال�سَّ
لكنه  كورونا،  ملواجهة  ا�سرتاتيجية  اأف�سل 
ثالثة  اإىل  واللجوء  النواحي،  بكل  مرهق 
ام اأثره اإيجابي يف مكافحة الوباء، لكنه  اأيَّ
الأخري  القطاعات، واخليار  �سعب على كل 
يف  جدا  موؤثر  وهو  اجلمعة  يوم  حظر  هو 
هذه املواجهة، وهذا لي�س كالما اعتباطيا، 
ال��واردة  البيانات  تتبع  خ��الل  من  هو  بل 
للو�سع  ومراقب  خمت�س  كاأكادميي  اليه 

الوبائي.
ونوه اإىل اأنَّه ل توجد حتى الآن درا�سة 
املنحنى  يف  اجلمعة  يوم  اأث��ر  على  علمية 
للبيانات  الدقيق  الو�سف  لكن  الوبائي، 
اجلمعة  ي��وم  خمالطات  بعد  ت��اأت��ي  التي 

املنحنى  يف  القفزات  اأنَّ  تبني  اأيام  ب�سبعة 
ال  الوبائي تدل باأنَّ احلظر يوم اجلمعة فعَّ

علميا و�سحيا.
هي  اليوم  املتوفرة  الأ�سلحة  اإنَّ  وقال، 
ما  بها،  كبريا  �ُسحا  هناك  لكن  اللقاحات 
العامة  ال�سالمة  اإج���راءات  اأهمية  يوؤكد 
لأنها  ال�سكان  بها  يلتزم  اأن  يجب  والتي 
وبائي  و�سع  اإىل  للو�سول  الوحيد  ال�سبيل 

غري خطري.
رت  ق���رَّ ك��ب��رية  ع��امل��ي��ة  دول  اأنَّ  وب���ني 
اإىل احلظر اجلزئي ويوم اجلمعة  اللجوء 
ملنع الو�سول اإىل و�سع وبائي حرج يت�سبب 
لأ�سهر  �ساملة  اإغ���الق���ات  اإىل  ب��ال��ع��ودة 

طويلة.
امل�����س��ت��وى الج��ت��م��اع��ي، تبني  ع��ل��ى 
مي�ساء  الدكتورة  الجتماع  علم  اأخ�سائية 
اجلمعة  حظر  اأنَّ  )ب���رتا(،  ل�  وا���س��دة  ال��رَّ
اأنَّ  تبني  خ�سية  ال�سَّ جتربتها  لأنَّ  واج��ب، 
ركاب حافلة رحالت كاملة الأ�سبوع املا�سي 

انتقل اليهم فريو�س كورونا امل�ستجد.
عدم  للجميع  ال��ث��اب��ت  اإنَّ  واأ���س��اف��ت، 
وجود التزام من قبل كثري من النا�س، وهو 
الأمر الذي يجعل الوباء ي�سرح وميرح بني 
اجلمعة  يوم  حظر  فاإن  ولذلك  الأردنيني، 
يقطع  تو�سيعه  ح��ال  يف  ال�سبت  واأي�����س��ا 
اإىل  حتتاج  التي  التجمعات  على  ريق  الطَّ
ل�سحة  ال�سامن  ولأنها  اأول  ذات��ي  التزام 

الن�سان اأول واأخريا.
واأكدت اأنَّ احلديث عن اكتئاب و�سجر 
كان  رمب��ا  اجلمعة  ي��وم  حظر  م��ن  وت��ع��ب 
بعيد  اليوم  لكنه  ال��وب��اء  ب��داي��ات  دقيقا 
العلمية والبحثية، لأنَّ  جدا عن املنطقية 
للتعامل مع اجللو�س  نت طرقا  العائالت كوَّ
الطويل المد يف املنازل اأو العمل عن بعد.

غريت  الفريو�س  اأزم��ة  انَّ  اإىل  ولفتت 
املرهقة  الجتماعية  املظاهر  من  كثريا 
اقت�ساديا واجتماعيا على حياة العائالت، 
والعمل  وتكاليفها،  الأف��راح  اخت�سار  منها 
ال��وق��ود  ���س��رف  اخت�سر  ال���ذي  ُب��ع��د  ع��ن 
العمل، وكانت  للمركبات والتنقل من واإىل 
ت�سل  الوجاهي  التعليم  قاعات  يف  ال�سعبة 

التعلم عن  اليوم تبث  اىل 60 طالبا لكنها 
بعد ل� 160 طالبا.

مينع  اجلمعة  ي��وم  حظر  انَّ  واأك���دت 
كل  يف  كثريون  بها  يختلط  التي  حالت  الرَّ
الت�سوق وغريها، وهو من  اأماكن  مكان، ويف 
باب قطع �سل�سلة العدوى التي تبحث عمن 

يوقفها والتي حتتاج اإىل الوعي.
قد  احلكومية  ال��ق��رارات  اأنَّ  وبينت 
الوبائي  املنحنى  ب�سبب  متخبطة  تكون 
ا�ستدامة  واأي�سا حلر�سها على  الثابت  غري 
اىل  م�سرية  العمل،  ودمي��وم��ة  القت�ساد 
بعدم  يت�سبب  املوؤامرة  نظرية  انت�سار  اأّن 
اللتزام باإجراءات ال�سالمة العامة ولب�س 

الكمامة.
ونوهت اإىل �سرورة اللجوء اإىل احلظر 
وا�ستبداله  وجاهيا  الت�سوق  مبنع  الذكي 
ي�سغل  ومب���ا  امل���ن���ازل،  اىل  ب��ال��ت��و���س��ي��ل 
ا�ستمرار  وبالتايل  العمل  ع��ن  املتعطلني 

دوران القت�ساد.
القانونية  اخل��ب��رية  ت�سري  ق��ان��ون��ًي��ا، 
اأنَّ  اإىل  “لبرتا”،  ل�  املومني  نهال  الدكتورة 
حظر يوم اجلمعة يتم تقييمه من جانبني، 
اأجازت  حيث  والدولية،  الوطنية  املعايري 
حلقوق  ال��دويل  العهد  من  الرابعة  امل��ادة 
الإن�سان املدنية وال�سيا�سية للدول يف حالة 
الطوارئ اتخاذ الإجراءات الالزمة ومنها 
اأحيانا،  اأو يعطلها  ما يقيد حقوق الإن�سان 
التنقل  يف  احلق  احلقوق  هذه  مقدمة  ويف 
الدينية ومغادرة  ال�سعائر  وممار�سة بع�س 

البالد اأو عدم مغادرتها.
يف  ي�سب  التعطيل  ه���ذا  اأنَّ  واأك����دت 
اأعلى تهدف حلماية حق الإن�سان  م�سلحة 
قيد  و�سع  م��ع  حتى  والعي�س  حة  ال�سِّ يف 
القانون  اأو القت�ساد، ويف  العمل  على حق 
الدفاع  قانون  وهو  الآن  ال�ساري  الوطني 
�سريح  ب�سكل  اأ�سار   1992 ل�سنة   13 رقم 
يف املادة 4 اإىل اأنَّ لرئي�س الوزراء ممار�سة 
قيودا  ت�سكل  قد  التي  ال�سالحيات  بع�س 
والجتماع  التنقل  يف  الأف���راد  حق  على 

والإقامة.
اأنَّ القانون ُيعطي الدولة احلق  وبينت 

اأهم  حق  حلماية  احلقوق  بع�س  تقييد  يف 
واأعلى.

هي  اليوم  كورونا  جائحة  اأن  واأك��دت 
والواقعية  املو�سوعية  الأ���س��ب��اب  اأح���د 
لفر�س حالة طوارئ واإجراءات م�سروطة 
اىل  لفتة  وقانونيا،  ومو�سوعيا  زمانيا 
�سببا  ت�سكل  اجل��دي��دة  امل��وج��ة  ع��ودة  اأن 
مو�سوعيا لفر�س احلظر والقيود املرافقة 
من  تو�سية  ه��ن��اك  ك��ان  اذا  خا�سة  ل��ه، 

اللجنة ال�سحية املعنية بالدولة.
يعني  ل  اجلمعة  حظر  اأنَّ  اإىل  ولفتت 
اأن ل يكون هناك بدائل لالأفراد مبعنى اأن 
تعوي�سهم  يتم  احلظر  هذا  من  املت�سررين 
ق��در  واق��ع��ي  ب�سكل  ح��الت��ه��م  ودرا����س���ة 

الإمكان خللق حالة توازن.
يوم اجلمعة هو  اأن حظر  واأ�سارت اىل 
الو�سع  اإىل  للو�سول  طبيعي  غري  اإج��راء 
النح�سار،  اإىل  ال��وب��اء  وع��ودة  الطبيعي 
على  الإج����راء  ه��ذا  اأن  ال��ق��ول  وخال�سة 
الأردين  الد�ستور  مع  يتوافق  الواقع  اأر�س 

ومعايري حقوق الإن�سان.
ات��خ��ذت  دول  ه���ن���اك  اأن  وب��ي��ن��ت 
اإجراءات اأق�سى وجلاأت اإىل الإغالق العام 
لثالثة اأ�سهر لك�سر �سل�سلة العدوى، وكانت 
اإجراءاتها اأ�سعب ب�سكل كبري من حظر يوم 
الأ�سخا�س  خ�سائر  بتعوي�س  وتقوم  واحد 
ال�سحي  ال���ظ���رف  ه���ذا  م���ن  امل��ت�����س��رري��ن 
الأم��ن  مديرية  بيانات  وت�سري  ال�سعب. 
العام اإىل خمالفة عدد كبري من الأ�سخا�س 
العامة  ال�سالمة  باإجراءات  امللتزمني  غري 
من لب�س للكمامة والتباعد اجل�سدي، وهي 
الأردن حلث  التي يتخذها  الإجراءات  من 
انت�سار  وقف  يف  امل�ساهمة  على  الأ�سخا�س 

الفريو�س يف املجتمع.
فريو�س  م��ن  ج��دي��دة  �ساللة  وب����داأت 
خالل  اململكة  يف  تنت�سر  املتحور  ك��ورون��ا 
ب�سرعة  تت�سف  والتي  املا�سية  الأ�سابيع 
احلظر  فك  ومع  الأ�سخا�س،  بني  النتقال 
الإج���راءات  وتخفيف  اجلمعة  ي��وم  ع��ن 
الأيام  يف  بالرتفاع  الوبائي  املنحنى  اأخذ 

املا�سية ب�سكل لفت.

*عمان 
وتطوير  تنمية  هيئة  جمل�س  اأق���ر 
ت�سعة  اإن�ساء  والتقنية  املهنية  امل��ه��ارات 
القطاع  برئا�سة  قطاعية  مهارات  جمال�س 
اخلا�س لتحديد مزودي التدريب والتعليم 
التدريبية  والحتياجات  والتقني  املهني 

واملهارات الالزمة لكل مهنة.
قي�س  ال��دك��ت��ور  الهيئة  رئي�س  وق���ال 
اإن  ال�سبت،  �سحايف  ت�سريح  يف  ال�سفا�سفة 
هذه  ع�سوية  يف  الأغلبية  منح  املجل�س 
املجال�س للقطاع اخلا�س لتحديد متطلبات 

الدقة  درج��ات  وباأعلى  احلقيقية  ال�سوق 
واملو�سوعية واحتياجات ال�سوق من برامج 
مهنة،  لكل  ال��الزم��ة  والتاأهيل  التدريب 
خ�سو�سًا يف املجالت املهنية والتقنية لأن 
اأكر خربة وقدرة يف هذا  القطاع اخلا�س 

املجال.
 واأو�سح اأن كل جمل�س من هذه املجال�س 
م�سكل  وطني  ا�ست�ساري  جمل�س  عن  عبارة 
م��ن خرباء ميثلون اأ�سحاب العمل يف القطاع 
اخلا�س والعمال واحلكومة يف قطاع مهني 
�سخ�سا   15 على  تزيد  ل  بع�سوية  حمدد 

من  اأن  ال�سفا�سفة  واأ���س��اف  �سنتني.  ومل��دة 
امل�ساركة  القطاعية  املهارات  جمال�س  مهام 
يف اقرتاح ال�سيا�سة العامة لتنمية املهارات 
الهيئة  جمل�س  اإىل  ورفعها  املعني  بالقطاع 
تنفيذ  متطلبات  معايري  واإعداد  لإقرارها، 
والتقني  املهني  والتدريب  التعليم  برامج 

وا�ستحداث التخ�س�سات.
حتدد  املجال�س  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
التدريبية  والحتياجات  امل��ه��ارات  اأي�سًا 
الأولوية  ذات  والنوعية  الكمية  املهنية 
بناء  حدة  على  قطاع  لكل  املعني  بالقطاع 

من  والتحقق  العمل  �سوق  متطلبات  على 
الختبارات املهنية والتقنية اخلا�سة بكل 
جمل�س  هي  اجل��دي��دة،  واملجال�س  قطاع. 
ال�سناعات  لقطاع  القطاعية  امل��ه��ارات 
الكيماوية وم�ستح�سرات التجميل، وقطاع 
ال�سناعات البال�ستيكية واملطاطية، وقطاع 
وقطاع  الن�ساءات،  وقطاع  اللوج�ستيات، 
وقطاع  املعلومات،  وتكنولوجيا  الت�سالت 
وال�سيافة،  ال�سياحة  وق��ط��اع  ال��زراع��ة، 
واملحيكات،  اجللدية  ال�سناعات  وقطاع 

وقطاع املياه والطاقة.

*عمان 
معهد  مع  بالتعاون  الأردين،  الإع��الم  معهد  نظم 
ال�سحافة الرنويجي لطلبة برنامج املاج�ستري ور�سة 

تدريبية عن الق�سة الإخبارّية التلفزيونّية.
الدمنركي  التلفزيويّن  واملرا�سل  املخرج  وعر�س 
امل�سطلحات  ل���س��ت��خ��دام  ال��ور���س��ة  يف  ���س��و  ت��ورب��ن 
والأ�سئلة  النمطّية،  وال�سور غري  القوّية،  واملفردات 
ول  م��رة،  كل  يف  متجّدًدا  ُك��ن  مثل  التقليدّية،  غري 
حتاول اأن حتلَّ م�ساكل العامل بتقريٍر واحد، خطوة 

بخطوة اأف�سل بكثري. 
الور�سة  اإن  ال�سبت،  �سحايف  بيان  يف  املعهد  وقال 
متكني  اإىل  تهدف  املرئي،  الت�سال  عرب  عقدت  التي 
يف  النمطّية  وغري  الإبداعّية  املهارات  من  الطلبة 
لإح��داِث  ودقة  بو�سوح  الإخبارّية  الق�س�س  اإنتاج 
الور�سة  ورك��زت  الإخ��ب��ارّي.  باملحتوى  نوعّيٍة  نقلٍة 
ومنت�سف  بداية  ة  ق�سّ لكل  يكون  اأن  اأهمّية  على 
ونهاية، مع توظيف عن�سر املفاجاأة و�سرورة تقنني 
املقابلة  تزيد  ب��األ  التلفزيون  �سا�سة  على  الكالم 

التلفزيونّية عن ثماين دقائق.
اللقطات  ال�سحايّف  ي�ستخدم  اأن  اأهمّية  �سو  وبنّي 
بعد  ياأتي  الذي  وال�سوت  الت�سوير،  اأثناء  القريبة 
اللقطة ملا له من اأهمّية كبرية، متحّدًثا عن النطباع 
امل�ساهدين،  على  ت��اأث��ريه  وم��دى  الق�سة  يف  الأخ��ري 
واحلياة  الأمل  عن  تتحدث  التي  الق�س�س  ة  وبخا�سّ
الور�سة  اإنَّ  القطب،  منذر  الطالب  وق��ال  واحل��ل��م.  
ج��ّذاب��ة،  بطريقة  الإخ��ب��ارّي��ة  الق�س�س  تناولت 
الطالبة  وا�سارت  املُبهمة.  املُ�سطلحات  عن  وبعيًدا 
اآخَر  منظوًرا  قّدمت  الور�سة  اأنَّ  اإىل  برجاق  �سالم 
العربي،  عاملنا  يف  م��وج��ود  غ��ري  الق�س�سي  لل�سرد 
بع�س  تعتمده  ال��ذي  التقليدي  الأ���س��ل��وب  يتحّدى 
ال�سحافة  اأن مدير معهد  اإىل  ي�سار  و�سائل الإعالم. 
عدة  على  اأ�سرف  ريكفي،  فروده  ال�سابق  الرنويجي 
ال�سابقة  ال�سنوات  املعهد خالل  ور�سات ون�ساطات يف 
امللتحقني  م��ن  ط��ال��ب   200 نحو  خاللها  م��ن  دّرب 
احلديث  والإع��الم  ال�سحافة  يف  املاج�ستري  بربنامج 

الذي يقّدمه املعهد. 

*عمان 
فريو�س  جائحة  ظل  ويف  م�سبوق،  غري  ب�سكل   
الهواتف  ا�ستخدام  حكما  ازداد  امل�ستجد،  كورونا 
الذكية والعتماد عليها، ول �سيما للعمل اأو للدرا�سة 
ي�سكل احليز الكرب من  بها  التعلق  وا�سبح  بعد،  عن 
يوميات العديدين، ما �ساعف من احتمالية التعر�س 
ذي  من  اأكر  واجتماعية،  ونف�سية  �سحية  مل�سكالت 

قبل.
اللوحية  والأجهزة  الذكية  الهواتف  اأن  ورغم 
املطلوب  اجل�سدي  التباعد  اأم��ن��ت  والل��ك��رتون��ي��ة، 
واحتمالت  املخالطة  من  يحد  اح��رتازي  ك��اإج��راء 
الفرتا�سي  للتقارب  ا�سافة  الفريو�س،  ع��دوى  نقل 
ال  واملهنية،  التعليمية  احلياة  معه  ا�ستدامت  الذي 
ان تلك اليجابيات مل متنع اخت�سا�سيني من عر�س 
ن�سائحهم وجتديد حتذيراتهم من خطورة الدمان 
حاجتنا  ظل  يف  حتى  الجهزة،  تلك  ا�ستخدام  على 

اليها، وفق قاعدة “خري المور الو�سط«.
اأمرا�س  طبيبة  حتدثت  ال�سحي،  ال�سعيد  فعلى 
لوكالة  ال�سيد  اآم���ال  ال��دك��ت��ورة  العيون  وج��راح��ة 
الأزرق  ال�سوء  �سرر  عن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء 
فوق  لالأ�سعة  امل�سابه  الذكية  ال�سا�سات  من  املنبعث 
بعيد  وتاأثريه  ال�سم�س،  عن  ال�سادرة  البنف�سجية 
املدى على العني. ون�سحت بعدم ق�ساء فرتات طويلة 
الأماكن  يف  ول�سيما  اللكرتونية،  ال�سا�سات  اأم��ام 
املعتمة، دون تخفي�س ن�سبة الإ�ساءة املنبعثة منها، 
و�سبطها مبا ي�سمح بتعديل هذه الن�سبة اوتوماتيكيا 
ل�ستخدام  داعية  بنا،  املحيط  النور  مل�ستوى  تبعا 

النظارات التي حتمي من الأ�سعة فوق البنف�سجية.
واي  العني  امل�سافة بني  تقل  اأن ل  اأهمية  وبينت 
جهاز الكرتوين عن مرت واحد، م�سددة على �سرورة 
منح العني ا�سرتاحة كل 20 دقيقة والنظر يف الأفق 

اأو لج�سام على بعد 6 اأمتار، ولع�سرين ثانية.
�سن 15 عاما  الأطفال حتت  وحذرت من تعر�س 
من  املنبعثة  لالإ�سعاعات  يوميا  �ساعتني  من  لأك��ر 
العني،  جفاف  اىل  ي��وؤدي  ما  اللكرتونية،  الأجهزة 

وال�سداع وما ي�سمى بق�سر النظر الكاذب.
الدكتور  واملفا�سل  العظام  جراحة  مقيم  وف�سل 
�سيف الزعبي البتعاد عن الهاتف اأثناء ا�ستخدامه 
يكون  واأن  تقريبا،  �سنتمرتا   90 اىل   60 مل�سافة 
امل�ستطاع وجتنب  الظهر معتدل بزاوية قائمة قدر 

انحنائه.
الهاتف  ا�ستخدام  عند  الر�سغ  ثني  اأن  واأك���د 
طبيا  ي�سمى  ما  على  لل�سغط  ي��وؤدي  طويلة  ولفرتة 

لعملية  املري�س  يحوج  ق��د  م��ا  الو�سطي،  بالع�سب 
املراجعني  معظم  اأن  اإىل  لفتا  لتحريره،  جراحية 

ي�ستكون من اآلم يف الرقبة والر�سغ.
ا�ستخدام  اأث��ن��اء  الرقبة  انحناء  ان  واو���س��ح 
ال�سا�سات الذكية قد يت�سبب بحالت ال�سد الع�سلي، 
لفرتة  الراأ�س  وزن  حلملها  نتيجة  الع�سالت  وتيب�س 
ال�سخ�س  تعر�س  ف��ر���س  وزي����ادة  ط��وي��ل��ة،  زمنية 
لعمل  داعيا   ، “الدي�سك”  اأو  الغ�سرويف  لالنزلق 
متارين الإطالة للع�سالت كل 45 دقيقة ملدة ترتاوح 
دون  حتول  اأداة  وا�ستخدام  دقائق،   10 اىل   5 بني 
ا�ستخدام  اأث��ن��اء  م�ستقيما  وبقائه  الر�سغ  انثناء 
الدكتور  النف�سي  الطبيب  بني  جهته،  من  احلا�سوب. 
وازدي��اد  الطفل  �سلوكيات  تغري  مرد  اأن  زاي��د  عالء 
وت�سوره  الذكية  بالجهزة  التعلق  ه��و  ع�سبيته 
العامل اخلارجي،  للتوا�سل مع  الوحيد  ال�سبيل  باأنها 
حمذرا يف الطار ذاته من خطورة الإدمان على هذه 

الأجهزة.
مبتابعة  الأه���ل  يقوم  اأن  ���س��رورة  على  و���س��دد 
احل�س�س  اأث��ن��اء  ال��رتك��ي��ز  على  وحثهم  اأب��ن��ائ��ه��م 
الت�سجيل  وجت��ن��ب  فيها  وامل�����س��ارك��ة  الف��رتا���س��ي��ة 
اأم��را  لحقا  الوجاهية  العودة  جلعل  لها،  الوهمي 

مقبول لديهم.
مكان  لتخاذ  بعد،  عن  العاملني  املوظفني  ودعا 
ثابتة  زمنية  فرتة  وحتديد  للعمل  املنزل  يف  حمدد 
يف  وخ�س  منهم،  املطلوبة  املهام  لأداء  الإمكان  قدر 
والجتماعية  الأ�سرية  املهام  لطبيعة  الإن��اث  ذلك 
املحتملة  ال�سلبية  للتاأثريات  تالفيا  بهن  املنوطة 
اإمت��ام  و�سعوبة  والطعام  النوم  يف  ا�سطرابات  من 

املتطلبات الوظيفية.
اأمل  ال�سلوكي  العالج  اأخ�سائية  قالت  بدورها، 
الذكية  الهواتف  اأن  من  الرغم  على  اإن��ه  ال��ك��ردي 
اأغلقت  اأن��ه��ا  اإل  للتوا�سل  ج��دي��دة  اآف��اق��ًا  فتحت 
بني  يحول  عائقا  و�سكلت  الأ�سرية  العالقات  ب��اب 
حتتويه  ملا  الطبيعي  بال�سكل  ال�سرة  اأف��راد  تالقي 
اأو  ثقافية  او  دعائية  �سواء  وخدمات  مغريات  من 
الفجوات  وات�ساع  ازدياد اخلالفات  تعليمية. وعزت 
لل�سا�سات  ملالزمتهم  ال��واح��دة،  العائلة  اأف���راد  بني 
وب�سكل  اجلائحة  قبل  عما  م�ساعفة  ملدة  الذكية 
ترفيهيا،  اأو  تثقيفيا  تالزما  كونه  يتعدى  متوا�سل، 
الأ�سري  التوا�سل  واإي���الء  الوقت  لتنظيم  داعية 
هذه  ا�ستخدام  خاللها  ي�ستبعد  م�ستقطعة،  اأوقاتا 
من  متنوعة،  باأن�سطة  القيام  وحماولة  الأج��ه��زة، 

�ساأنها تخفيف التعلق بالأجهزة اللكرتونية.

*عمان 
وقعت �سركة التاأمني الأردنية اتفاقية تعاون مع 
مبوجبها  تن�سم  الدولية،  ال�سحية  احلو�سبة  �سركة 
ال�سحي  ال��ت��اأم��ني  ملطالبات  الوطنية  للمنظومة 
تعد  التي   )Hakeem Claim ك��المي  )حكيم 
ال�سحي  القطاع  يف  للعاملني  وموحدة  �ساملة  من�سة 
اإلكرتونيًا  التاأمني  مطالبات  وحتليل  وتبادل  لإن�ساء 
باملر�سى  املتعلقة  الطبية  البيانات  تخزين  ع��رب 

واأمتتة معامالتهم.
التاأمني عماد  ووقع التفاقية مدير عام �سركة 
احلو�سبة  �سركة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  عبداخلالق، 
الدكتور رامي فراج ورئي�سها التنفيذي غ�سان اللحام.

اإن  ال�سبت،  �سحفاي  بيان  يف  عبداخلالق  وق��ال 
ال�سحية  البيانات  برقمنة  �ست�سمح  ال�سراكة  هذه 
ويزيد  باأدائنا  يرتقي  ما  لدينا،  املوؤمنني  للمر�سى 
نحو  على  ال�سحية  التاأمينات  اإدارة  على  ال��ق��درة 
اأف�سل، وكذلك باخلدمة املقدمة للموؤمنني من حيث 

الدقة وال�سرعة.
قاعدة  اإن�ساء  جهود  يف  ي�سهم  هذا  اأن  واأ�ساف 

�سعينا  جم�سدين  م��وح��دة،  وطنية  �سحية  بيانات 
الدائم لال�ستثمار يف التكنولوجيا ملواكبة التحولت 
التاأميني  القطاع  لتطوير  العاملية  ال�سناعة  ومعايري 

وم�ستوى الرعاية ال�سحية.
�سركة  ربط  اأن  ف��راج،  الدكتور  اأك��د  جهته،  من 
اخلدمة  �سيح�سن  باملنظومة  الأردن���ي���ة  ال��ت��اأم��ني 
املقدمة؛ مبينًا اأن النظام �سي�سرع وب�سكل ملحوظ من 
عملية احل�سول على املوافقات اإلكرتونيًا وتاأكيدها، 
جميع  حلو�سبة  م��ه��ي��اأة  املنظومة  اأن  اإىل  م�����س��ريًا 
طبي  ملف  تكوين  ي�سمن  مبا  الطبية  الإج���راءات 
والدوائية  العالجية  الإج��راءات  ي�سمل  اإلكرتوين 

للمر�سى كافة.
واكد اللحام اأهمية التفاقية يف تقليل الأخطاء 
الب�سرية لدى تقدمي اخلدمات الطبية والعالجية، 
للمر�سى،  العامة  وال�سحة  ال�سالمة  تعزيز  �ساأنه  ما 
وزيادة الإنتاجية لدى موظفي املوافقات واملطالبات 
للتوا�سل  موحدة  من�سة  خالل  من  عملهم  وت�سهيل 
مع �سركات التاأمني وار�سال املطالبات اإلكرتونيًا دون 

احلاجة لطباعتها.

وزير األشغال يتفقد اوضاع طريقي 
عيون الحمام والمصطبة

خبراء: حظر الجمعة تقييد لبعض 
الحقوق حماية لحق أهم وأعلى

مجلس هيئة تنمية المهارات يقر 
إنشاء 9 مجالس مهارات جديدة

معهد اإلعالم ينّظم ورشة
 عن القصة اإلخبارّية التلفزيونّية

الهواتف الذكية تؤمن التواصل 
االفتراضي اال ان اضرارها ماثلة

شركة التأمين توقع اتفاقية تعاون 
مع شركة الحوسبة الصحية الدولية



*عمان 
فتحي  املهند�س  عمان  �سناعة  غرفة  رئي�س  اأكد 
اجلغبري، اأن العمل داخل امل�سانع خالل ايام احلظر ل 
ال�سادر  التعميم  ا�ستثنى  حيث  الدفاع،  اأوامر  يخالف 
اخلمي�س  ام�س  الأزم���ات  لدارة  الوطني  املركز  عن 
�سحفي  ت�سريح  يف  وا�سار  امل�سانع.  داخ��ل  العاملني 

الزم��ات  لإدارة  الوطني  املركز  تعميم  ن�س  اأن  اإىل 
“ ُي�ستثنى جميع الأ�سخا�س  كان وا�سحًا وجاء فيه: 
ال�سامل،  احلظر  ق��رار  من  عملهم  داخ��ل  املتواجدين 
وي�سمح لهم بالعمل داخل هذه املن�ساآت �سريطة عدم 
موعد  من  النتهاء  وحتى  ك��ان  �سبب  لأي  مغادرتها 
احلظر”، اي ان العمل خالل ايام احلظر غري خمالف، 

تلبية  من  لتتمكن  العمل  اىل  امل�سانع  ت�سطر  حيث 
عقودها املحلية والت�سديرية، مع حر�سها على توفري 
لال�ستمرار  والقامة  الطعام  من  موظفيها  م�ستلزمات 
يفر�سها  التي  حقوقهم  اعطائهم  وكذلك  عملهم،  يف 
وا�سار  احلظر.  اي��ام  يف  العمل  خ��الل  العمل  قانون 
اجلغبري اإىل اأن جائحة فريو�س كورونا اثبتت اهمية 

املواطنني  م�ستلزمات  توفري  يف  الردن��ي��ة  ال�سناعة 
التعقيم  وم�ستلزمات  الغذائية  امل��واد  من  ال�سا�سية 
التوريد  �سال�سل  انقطاع  بعد  والكمامات،  والتنظيف 
العاملني  القطاع حافظ على  ان هذا  كما  من اخلارج، 
نتيجة  واجهها  التي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  رغ��م  لديه 

تعطل الت�سدير اىل العديد من دول العامل.

*عمان 
اختتم اخريا، م�سروع »املبادرة الأردنية 
اأعماله  القت�سادية«  املن�ساآت  لتطوير 
�سم  الإنرتنت،  عرب  اإفرتا�سي  حفل  خالل 
واجلهات  وامل�ستفيدين  اخل��رباء  من  ع��ددًا 
امل��ع��ن��ي��ة م��ن ق��ط��اع الب��ت��ك��ار وال��ت��ن��م��ي��ة 

الأردن. القت�سادية يف 
وامل�����س��روع ال���ذي ام��ت��د اأرب����ع ���س��ن��وات 
الأوروب���ي،  الحت���اد  م��ن  م�سرتك  بتمويل 
ل��ي��درز  مت ت��ن��ف��ي��ذه م���ن ق��ب��ل م��وؤ���س�����س��ة 
و�سركة  القت�سادية   للتنمية  الدولية 
للعلوم  الأردنية  واجلامعة  اأ�س  بي  اوروب��ا 
البلجيكية  التجارة  وغرفة  والتكنولوجيا 
الي���ط���ال���ي���ة. وب��ح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي 
ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة، ع��ر���س ال�����س��رك��اء اإجن����ازات 
قطاع  على  الإي��ج��اب��ي  وت��اأث��ريه  امل�����س��روع 
التجميلية  وامل�ستح�سرات  الكيماويات 
وال�����س��ي��دلن��ي��ة وال��ب��ال���س��ت��ي��ك و���س��ن��اع��ة 
والبتكار،  وال�سياحة  املنزلية  امل�ستلزمات 
املتنوعة  النجاح  ق�س�س  عر�س  خالل  من 
عمل  كما  املا�سية.  �سنوات  الأرب��ع  خ��الل 
امل�سروع على تعزيز مفاهيم ريادة الأعمال 
القت�ساد  يف  الرقمي  والتحول  والبتكار 

احت��ادات   6 امل�سروع  دع��م  حيث  الأردين، 
�سركة  و231  اأعمال  حا�سنات  و5  اأعمال 
ومتو�سطة  ���س��غ��رية  ���س��رك��ة  و80  ن��ا���س��ئ��ة 

البالد. اأنحاء  احلجم يف جميع 
وم������ن ج����ان����ب����ه����ا، ث����ّم����ن����ت ����س���ف���رية 
م��اري��ا  الأردن  ل���دى  الأوروب������ي  الحت����اد 
خالل  من  امل�سروع  جناح  هادجيثيودو�سيو، 
الإ���س��ت��دام��ة  ج��ان��ب  على  ال�����س��وء  ت�سليط 
امل�����س��روع.  يف  الج��ت��م��اع��ي  والن����دم����اج 
قدرات  ببناء  يقم  مل  امل�سروع  ان  وا�سافت، 
اإىل  و�سوله  وت�سهيل  الأعمال  ريادة  قطاع 
اأ�سواق جديدة فح�سب، بل حر�س على منح 
داخل  خمتلفة،  مناطق  يف  الأع��م��ال  رواد 
لتنمية  مت�ساوية  فر�س  وخارجها،  عمان 
اأي�سا  وحافظ  اأعمالهم،  وتعزيز  مهاراتهم 
دعم  خ��الل  م��ن  الإ���س��ت��دام��ة  مفهوم  على 
والتي  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات 
الأردين  اخل��ا���س  القطاع  غالبية  ت�سكل 
تعمل  التي  املوؤ�س�سات  لدعم  بالإ�سافة   ،
ال�سركات.  هذه  تطوير  على  رئي�سي  ب�سكل 
مديرية  رئي�س  اأع��رب  اأخ���رى،  جهة  وم��ن 
التخطيط  وزارة  يف  ال����دويل  ال��ت��ع��اون 
والتعاون الدويل عماد �سناعة، عن امتنانه 

قائاًل:  و�سركائه  الأوروبي  الإحتاد  جلهود 
التعاون  �سبل  ُيقّدر  الأردين  القت�ساد  “اإن 
ويتطلع  الأوروبي،  الإحتاد  مع  الإقت�سادي 
العمل  م��ن  ���س��ن��وات  اأرب���ع  ث��م��ار  جني  اإىل 
الوطنية  بال�سناعات  والرتقاء  واملثابرة 
يف  جديدة  دولية  اأ�سواق  لدخول  وال�سعي 

واملنطقة”.   اأوروبا 
 وق����ال م��دي��ر ع���ام م��وؤ���س�����س��ة ل��ي��درز 
حمزة  للم�سروع  املنفذة  املوؤ�س�سة  الدولية، 
نتائج  �سهدنا  امل�سروع  وخالل  انه  ال�سمايلة، 
واإجنازات كبرية من حيث زيادة الإنتاجية 
معها،  عملنا  التي  وال�سركات  للموؤ�س�سات 
وحت�����س��ني ج�����ودة اخل����دم����ات امل��ق��دم��ة، 
وال����ق����درات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، والل���ت���زام 
باأنظمة ومعايري الحتاد الأوروبي، وزيادة 

ال�سادرات”. 
كورونا  وباء  اأزمة  خالل  امل�سروع  ورّكز 
وتبادل  الإنرتنت  عرب  التقني  الدعم  على 
يف  الأردن��ي��ة  ال�سركات  مل�ساعدة  املعرفة 
الإ���س��ت��ج��اب��ة ل��الأزم��ة الق��ت�����س��ادي��ة غري 
للحفاظ  وذل��ك  معها،  والتكيف  امل�سبوقة 
والريادة  البتكار  وا�ستمرارية  تنمية  على 

يف الأردن. 

الجغبير : العمل داخل المصانع خالل الحظر غير مخالف

اختتام مشروع المبادرة األردنية 
لتطوير المنشآت االقتصادية

*عمان 
متخ�س�سة  حم��ل��ي��ة  ���س��رك��ة   30 اخ��ت��ت��م��ت 
اخلليج  معر�س  يف  م�ساركتها  الغذائية  بال�سناعات 
فعالياته  انهى  الذي   ،) الغذائي )غلف فود 2021 

يف دبي بدولة المارات العربية املتحدة.
اأ�ستمر  ونظم امل�ساركة الأردنية باملعر�س الذي 
خم�سة اأيام، جمعية امل�سدرين الأردنيني، بدعم من 
�سيدات  وم�ساركة  بنك،  وكابيتال  ال�ستثمار  هيئة 
الأعمال  �ساحبات  نادي  جمعية  خالل  من  اأعمال 

واملهن.
اجلمعة،  اليوم  للجمعية  �سحفي  بيان  وح�سب 
�سركات  على  باملعر�س  الردنية  امل�ساركة  توزعت 
ت��ع��م��ل يف جم���ال ���س��ن��اع��ة احل��ل��وي��ات والل��ب��ان 
واملاأكولت املجمدة والبهارات والتمور وال�سوكالتة.

يعترب  فود(  )غلف  معر�س  اأن  م�ساركون،  واكد 
من�سة جتارية مهمة لل�سركات الردنية ال�سناعية 
وميكنها من الرتويج ملنتجاتها والتوا�سل والت�سبيك 

مع الزائرين واملوردين والتجار واملهتمني من خمتلف 
دول العامل.

واأ�ساروا اإىل اأن اجلناح الأردين، حظي باهتمام 
ال�سركات  غالبية  اأن  موؤكدين  الزائرين،  من  جيد 
وكالء  مع  جتارية  تفاهمات  اىل  تو�سلت  املحلية 
جدد �ست�سهم يف فتح اأ�سواق ت�سديرية جديدة اأمام 

املنتجات الغذائية الردنية.
للمنتجات  الب�سيطة  �سركة  ع��ام  مدير  وق��ال 
الزراعية عبداهلل �سقري، اإن امل�ساركة باملعر�س كانت 
هنالك  كان  حيث  ال�سابقة،  الأع��وام  عن  خمتلفة 
انخفا�س  رغم  الردنية  باملنتجات  وجدية  اهتمام 

اأعداد الزائرين ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.
الأردنية  ال�سركات  تواجد  اأهمية  �سقري  واأك��د 
بهذا املعر�س لت�سويق املنتجات الوطنية وفتح اأ�سواق 
جديدة اأمامها يف ظل م�ساركة العديد من دول العامل 
وال�سمعة العالية التي تتمتع بها ال�سناعة الوطنية 

وخا�سة يف قطاع املواد الغذائية.
�سل�سلة حلويات نفي�سة  الت�سويق يف  وقال مدير 
فر�سة  �سكلت  باملعر�س  امل�ساركة  اإن  بدير،  حممد 
اىل  وال�سعي  الوطنية  للمنتجات  للرتويج  هامة 
املعار�س  اأهمية  موؤكدا  اأمامها،  جديدة  اأ�سواق  فتح 

اخلارجية يف زيادة ال�سادرات الردنية.
الأردنية  ال�سركات  مكن  املعر�س  اأن  بدير،  وبني 
التي  العالية  باجلودة  املعر�س  زائ��ري  تعريف  من 
وجود  اىل  م�سريًا  الوطنية،  ال�سناعة  بها  تتمتع 
وامل�ستوردين  التجار  من  الوطنية  باملنتجات  اهتمام 

امل�ساركني باملعر�س من خمتلف دول العامل.
اأحمد  ال��غ��ذاء  مملكة  �سركة  ع��ام  مدير  وق��ال 
دورت���ه  يف  ب��امل��ع��ر���س  “امل�ساركة  اإن  ال��زع��ات��ره، 
احلالية، تعترب اف�سل من امل�ساركات ال�سابقة ومكنت 
عقد  يف  املهتمني  وامل�ستوردين  بالتجار  اللتقاء  من 

�سفقات يف قطاعات حمددة«.
امل�ساركة  دعم  موا�سلة  اأهمية  الزعاتره  واأكد 

يف املعار�س اخلارجية كونها تعترب من اأجنع ال�سبل 
ال�����س��ادرات  وزي���ادة  الوطنية  لل�سناعة  للرتويج 
الردنية خالل الفرتة املقبلة، م�سيدا بدور جمعية 
امل�ساركة  تنظيم  يف  وجهودها  الردنيني  امل�سدرين 

الردنية بهذا املعر�س .
امل�سدرين  جمعية  رئي�س  ن��ائ��ب  اأك���د  ب����دوره، 
دورت��ه  يف  املعر�س  اأن  اخل�سري،  احمد  الردن��ي��ني 
بفعل  ا�ستثنائي  ظرف  ظل  يف  تاأتي  التي  اجلديدة 
جدد  زائرين  تواجد  �سهد  كورونا،  فريو�س  جائحة 
من دول اجنبية رغم انخفا�س اأعدادهم مقارنة مع 

دورات ما�سية.
واأ�سار اإىل اأن معظم ال�سركات الأردنية امل�ساركة، 
ا�ستفادت وا�ستقطبت عمالء جدد من بلدان خمتلفة 
ولديهم الرغبة والهتمام باإجناز �سراكات جتارية، 
على  و�ستنعك�س  ناجحة  باأنها  امل�ساركة  وا���س��ف��ًا 

�سادرات ال�سركات بالفرتة املقبلة.
باملعر�س  الأردنية  امل�ساركة  اأن  اخل�سري،  واأكد 

على   18 للمرة  امل�سدرين  جمعية  تنظمها  التي 
ال�سناعية  لل�سركات  كبرية  فر�سة  وفرت  التوايل 
امل�ساركة  اأنها  وبخا�سة  منتجاتها  لرتويج  الأردنية 
اخلارجية الأوىل الوا�سعة منذ انت�سار وباء فريو�س 

كورونا.
نائب  من�سب  كذلك  ي�سغل  الذي  اخل�سري  وبني 
الأردنية  ال�سناعة  اأن  عمان،  �سناعة  غرفة  رئي�س 
�سهدت  تواجهها،  التي  والتحديات  ال�سعوبات  ورغم 
من  الأخرية  ال�سنوات  خالل  ملحوظًا  نوعيًا  تطورًا 
حيث اجلودة واملناف�سة ما مكنها من الو�سول لأكر 

من 140 �سوقا حول العامل.
الأردنية،  الغذائية  ال�سناعات  قطاع  وي�سكل 
ال�سناعية  املن�ساآت  ع��دد  اإج��م��ايل  من  باملئة   15
من�ساأة،   2645 اإىل  ي�سل  بعدد  باململكة  العاملة 
وفرت 50 األف فر�سة عمل وبراأ�سمال م�سجل يبلغ 
641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة تقارب 

ملياري دينار.

*عمان 
خل�س اجتماع عقد اأم�س اخلمي�س بالعا�سمة 
غرف  واحت��اد  الردن  جت��ارة  غرفة  بني  دم�سق 
الإداري���ة  القيود  اأن  اىل  ال�����س��وري��ة،  ال��ت��ج��ارة 
ال�سلع  ت��ب��ادل  ع��ل��ى  امل��ف��رو���س��ة  والإج������راءات 
والر�سوم املالية على حركة الرتانزيت، تعتربان 
و�سوريا  الردن  مبادلت  تواجهان  ق�سيتني  اأهم 

التجارية.
ت��راأ���س��ه رئي�س  ال���ذي  واأو����س���ى الج��ت��م��اع 
ورئي�س  الكباريتي،  نائل  الردن  جت��ارة  غرفة 
الهدى  ابو  ال�سورية حممد  التجارة  احتاد غرف 

�سوقي  يحتاجها  التي  الب�سائع  با�ستثناء  اللحام، 
البلدين من قيود املنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة 

التجارة احلرة ال�سورية الأردنية املوجودة داخل 
الأرا�سي ال�سورية .

�سيغة  اىل  التو�سل  �سرورة  الجتماع  واأك��د 

القت�سادية  والفعاليات  الأعمال  رجال  ت�ساعد 
باحل�سول على تاأ�سرية دخول لكال البلدين، بحيث 
تتوىل غرفة جتارة الردن واحتاد غرف التجارة 

ال�سورية هذه املهمة.
زيارة  تبادل  �سرورة  على  الجتماع  و�سدد 
دعا  حيث  وال��ت��ج��اري��ة،  القت�سادية  ال��وف��ود 
على  الأردن  لزيارة  ال�سوري  اجلانب  الكباريتي 

راأ�س وفد جتاري.
املعار�س  اإقامة  �سرورة  الجتماع،  اأكد  كما 
وملتقيات رجال الأعمال، على اأن تكون البداية 

معر�س �سوري يف الأردن.
اجلمعة  اليوم  اأختتم  الذي  الكباريتي  وكان 
بحث  قد  اأي��ام،  عدة  ا�ستمرت  �سوريا  اىل  زي��ارة 
امل�ستهلك  وحماية  الداخلية  التجارة  وزي��ر  مع 
التبادل  تعزيز  اآل��ي��ات  ال���ربازي  ط��الل  ال�سوري 

التجاري بني البلدين.

رئيس تجارة االردن يلتقي
 وزير التجارة السوري

الخيطان والسفيرة الفرنسية 
يبحثان تطوير منظومة النقل

*عمان 
بحث رئي�س غرفة جتارة الأردن نائل الكباريتي بالعا�سمة دم�سق 
مع وزير التجارة الداخلية وحماية امل�ستهلك ال�سوري طالل الربازي 

اآليات تعزيز التبادل التجاري بني البلدين.
الأردين  التجاري  القطاع  حر�س  اللقاء،  خالل  الكباريتي  واأكد 
وت�سهيل  �سوريا  ال�سقيقة  مع  التجاري  التبادل  حركة  تن�سيط  على 

ان�سياب الب�سائع بني البلدين.
تواجه  التي  العقبات  كل  اإزال��ة  �سرورة  على  الكباريتي  و�سدد 
الفعاليات  التكامل بني خمتلف  اأهمية  اإىل جانب  الرتانزيت،  جتارة 

القت�سادية وال�سناعية يف البلدين.
واأكد الكباريتي، اأن زيارته اإىل �سوريا تهدف لإدامة العالقة بني 
اآلية  ايجاد  على  والعمل  ال�سورية  الردنية  القت�سادية  القطاعات 

لتفعيل الروابط خلدمة امل�سالح امل�سرتكة.
اأ�سكال  كل  لتقدمي  بالده  ا�ستعداد  ال��ربازي  الوزير  اأكد  ب��دوره، 
ول  التجاري  التبادل  حركة  لتن�سيط  الالزمة  والت�سهيالت  الدعم 
ال�سلع  ان�سياب  لها من دور حيوي بتن�سيط  ملا  �سيما جتارة الرتانزيت 

بني البلدين واأ�سواق الدول الأخرى.
التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  ح�سره  ال��ذي  اللقاء  خ��الل  و�سدد 
بني  الزيارات  تبادل  اأهمية  على  اللحام،  الهدى  ابو  حممد  ال�سورية 
معار�س  وتنظيم  البلدين  يف  التجارة  غرف  واأع�ساء  الأعمال  رجال 

ومهرجانات ت�سوق واإقامة م�ساريع ا�ستثمارية.

*عمان 
مزيد  اإىل  يتطلع  الأردن  اإن  اخليطان،  م��روان  النقل  وزي��ر  قال 
النقل  منظومة  لتطوير  الفرن�سي  اجلانب  من  وامل�ساعدة  التعاون  من 
بكافة  النقل  جمال  يف  وخ��ربة  تطور  من  فرن�سا  متلكه  ملا  الأردن��ي��ة 
اأمناطه. جاء ذلك خالل لقاء اخليطان ال�سفرية الفرن�سية يف اململكة 

فريونيك فولند- عنيني، لبحث اأوجه التعاون يف جمال النقل.
تنفيذها  على  ال��وزارة  تعكف  التي  للم�ساريع  اخليطان  وعر�س 
الدرا�سات  اىل  م�سريا  ال�سككي،  النقل  �سناعة  جم��ال  يف  خا�سة 
واملخططات الالزمة مل�سروع ال�سبكة الوطنية لل�سكك احلديد الأردنية 
اللقاء الذي جرى يف  النقل، خالل  الوزارة. ودعا وزير  اأعدتها  التي 
على  الط��الع  �سرورة  اإىل  الفرن�سيني  الأعمال  رجال  النقل،  وزارة 
اقت�سادية،  جدوى  وذات  رائدة  تعترب  والتي  بالأردن  النقل  م�ساريع 
ودرا�سة  الأردنية  احلديد  لل�سكك  الوطنية  ال�سبكة  م�سروع  خا�سة 
اإمكانية ال�ستثمار يف هذا املجال. واأ�ساف، اإن الأردن ينظر لالأ�سدقاء 
يف فرن�سا بكل الود والحرتام ملا بذلوه من م�ساعدة يف اإن�ساء وتطوير 
الإقليم  يف  املطارات  اأهم  من  يعترب  الذي  الدويل،  علياء  امللكة  مطار 
�سركات  ا�ستقطاب  جمال  يف  عاملية  جائزة  من  اأكر  على  وح�سوله 
الطريان، بالإ�سافة اإىل الإدارة املميزة التي يتمتع بها املطار. وقال 
تداعيات  ب�سبب  تعاين  وعامليا  حمليا  النقل  منظومة  اإن  اخليطان، 
القت�ساد  عجلة  دفع  على  يعمل  الذي  القطاع،  على  كورونا  جائحة 
بينت  جانبها،  من  القت�سادية.  املنظومة  يف  الأ�سا�س  املحور  كونه 
اإىل  وتطرقت  الأردن  يف  النقل  بقطاع  اهتمامها  عنيني  ال�سفرية 
التجربة الفرن�سية يف هذا املجال، كما تطرقت اإىل اآخر امل�ستجدات 
البلدين  بني  املميزة  الثنائية  والعالقات  املنطقة  ق�سايا  �سعيد  على 
ال�سديقني و�سبل دعمها وتعزيزها مبختلف املجالت، خا�سة يف جمال 

�سناعة النقل بكافة اأمناطه.

جمعية المصدرين: مشاركة ناجحة 
لشركات أردنية بمعرض الخليج الغذائي

اجتماع تجاري: قيود إدارية تعيق 
مبادالت األردن وسوريا التجارية

مقال رئيس التحرير

جنود  �سبعة  ج���اء  ل��ق��د 
من  ك�سرى  بتاج  اخلطاب   بن  عمر  اىل   جدا  فقراء 

الطريق  ه��ذا  ط��وال  وكانوا  امل��ن��ورة..  املدينة  اإىل  البالد  اأقا�سى 
اأن يقت�سموا ذهب التاج وف�سو�س املا�س  الطويل وحدهم وكان ميكن 
فيه واجلواهر الكرمية الكثرية التى حتيط به.. ولكن هوؤلء اجلنود 
الفقراء جدا مل يدر بخاطرهم �سىء من ذلك ول فكروا فيه مطلقا 
لأن الزمن كله زمن عفاف وقيم عمر بن اخلطاب وعفته وحما�سبته 
لنف�سه تنعك�س على اأ�سغر موظف وجندى فى دولته ف�سال عن اأكربه 
دون اأن ي�سعر اأحد بذلك فلما نظر عمر بن اخلطاب اإىل التاج ووجد 
»اإن  قائال:  تنهد  كاملة  والأحجار  واملا�سية  الذهبية  الف�سو�س  كل 
ال�سحابة م�سححا  اأحد  له  التاج لأمناء«.. فقال  الذين حملوا هذا 

وم�سوبا »يا اأمري املوؤمنني عففت فعفوا.. ولو رتعت لرتعوا » .
لقد كان عمر بن اخلطاب حا�سما فى العدل ال�سيا�سى والجتماعى 
من  القرتاب  وعدم  الجتماعى  العدل  بعزمات  واأهله  نف�سه  واأخذ 
اأ�سرته  وال�سعب على الإطالق.. وكان يجعل بينه وبني  الدولة  مال 
واأموال الدولة م�سافة بعيدة.. وكان �سديدا غاية ال�سدة فى ذلك.. 
اأذاقهم  واأهله فكيف مع ولته.. لقد  اأ�سرته  �ساأنه مع  واإذا كان هذا 
احلنظل فى الورع فى مال اهلل ومال ال�سعب والدولة.. ولكنهم قبلوا 

ذلك منه لأنهم راأوا فيه القدوة والأ�سوة .
حظر  اأو  قانونا  �سن  اإذا  اخلطاب  بن  عمر  العظيم  الفاروق  كان 
اأمرا اأو اأراد اأن يلزم النا�س ب�سىء من اخلري جمع اأهله واأقاربه اأول 
وقال لهم: »اإنى قد نهيت النا�س عن كذا وكذا.. واإن النا�س ينظرون 
هبتم  واإن  وقعوا..  وقعتم  فاإن  اللحم..  اإىل  الطري  ينظر  كما  اإليكم 
اأوتى برجل منكم وقع فيما نهيت النا�س عنه  هابوا.. واإنى واهلل ل 
ومن  فليتقدم  منكم  �ساء  فمن  مني..  ملكانته  العذاب  له  �ساعفت  اإل 
�ساء فليتاأخر، عمر بن اخلطاب �سي�ساعف العذاب ملن يقع فى الف�ساد 
اأهله  من  كان  لو  حتى  منها  يقرتب  حتى  اأو  الدولة  اأموال  ي�ستلب  اأو 

واأ�سرته اأو اأقاربه .
اليوم  وامل�سلمني  العرب  دنيا  اإىل  جاء  لو  عمر  يقول  م��اذا  ترى 
فوجد اأبناء احلكام والوزراء والكرباء يتوارثون املنا�سب اأو يبيعونها 
ن�سف  الدولة  مع  ويتقا�سمون  �سركاتهم..  كل  النا�س  يقا�سمون  اأو 
اأرا�سيها.. ويتقا�سمون ن�سف �سادراتها ون�سف مغامنها.. ول يرتكون 
اأو رهبا وبطريق  اإما رغبا  �ساحب �سركة اإل ولهم ن�سيب فى �سركته 
مبا�سر اأو غري مبا�سر.. وقد قال اأحد روؤ�ساء الدول العربية ل�ساحب 
�سركة عريقة �سج من تدخل ابن الرئي�س فى �ساأنه فقال له: »اعتربه 
ولكن  باأموالهم  لي�سوا  �سركاء  اإنهم   ، �سركتك  فى  واأ�سركه  ابنك 
�سركاتهم  وحلو�سرت  �سىء..  كل  لتعطل  واإل  و�سلطانهم..  بنفوذهم 

من ال�سرائب واجلمارك ومن كل موؤ�س�سات الدولة
ماذا يفعل املواطن فى حياته يف �سنوات الغالء والف�ساد والبالء.. 
تعليم  ل  حكومي  نهج  الرقابي  والفلتان  ال�سعار  ورف��ع  ال�سرائب 
حكوميا جيد.. ول رعاية �سحية حكومية جيدة.. ول �سارع لي�ست 
حرج(  ول  )حدث  البلديات  يف  والف�ساد  اإ�سغالت..  اأو  مطبات  فيه 
ومعظم املوؤ�س�سات احليوية  فيها ر�سوة اأو وا�سطة.. وال�سعب ينفق على 
اخل�سو�سية  للدرو�س  توجه  فاإذا  حقيقى..  حكومى  �سند  دون  نف�سه 
ا�ستغله املدر�سون..واإذا ذهب اإىل امل�ست�سفيات اخلا�سة ابتزته.. فهل 
يلقى املواطن نف�سه فى البحر حتى ي�سرتيح من هذا الف�ساد املطبق اأم 

ماذا يفعل؟!..
لن ينتهى الف�ساد حتى تكون هناك اأرادة حقيقية ملكافحته وقبل 
يف  وكاأننا  واملفرق  الر�سيفة  يف  حكومتني  دائرتني  حرق  مت  �سنوات 
الف�ساد.. بع�س  افريقيا ولي�س يف الردن لطم�س معامل جرائم  قارة 
زمن  منذ   العباد  حاجة  م�ستغلني  الف�ساد  موظفيها  ميار�س  املوؤ�س�سات 
لأن  املحكمة  اإىل  موظف  اأى  يجرجر  اأن  اأح��د  ي�ستطيع  ول  بعيد 
»وترتيب  القانون  ثغرات  ا�ستغالل  فى  وعباقرة  خرباء  الفا�سدين 
واأ�ساتذة  جيدا  الأمر  هذا  يح�سنون  الكبار  احلرامية  وكل  اأوراق��ه« 
يرقبون  لهم ول  ل �سمري  اأحد حما�سبتهم.. وهم  ي�ستطع  فيه.. ول 
فى هذا ال�سعب اإل ول ذمة ... يعني من غري املعقول اأن موظف ب�سيط 
ال�سهري ل يتجاوز 300 دينار وميلك �سقة يف عمان  يف بلدية راتبه 
�سيارة  املوظف يركب  دينار وذات  األف  يتجاوز  100  الغربية  ثمنها 
له هذا  اأين  من  ... باهلل عليكم  دينار  األف  يتجاوز ثمنها 50  فارهة 

..؟؟ هل �سيحارب اخل�ساونة الف�ساد .. ناأمل ذلك .

خالد خازر الخريشا

عففت فعفوا ... ولو 
رتعت لرتعوا ...!!!

khrishakhaled@yahoo.com
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*وكاالت
ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين، 
ال�سبت، عن قائمة رواتب لعبي ليفربول 

خالل املو�سم احلايل.
ف��اإن  �سن”،  “ذا  ل�سحيفة  ووف���ًق���ا 
لإبعاد  و�سعه  يف  م��ا  ك��ل  يبذل  ليفربول 
وبر�سلونة،  مدريد  ريال  عن  �سالح  حممد 
يف  راتًبا  الأعلى  الالعب  جعله  خالل  من 
الريدز.  ويعد حممد �سالح، �ساحب اأعلى 
األف   200( ليفربول  يف  اأ�سبوعي  رات��ب 
ال�سنوي  راتبه  يبلغ  بينما  اإ�سرتليني(، 

10.4 مليون اإ�سرتليني.
ليفربول  م��ع  بعقد  ���س��الح  وي��رت��ب��ط 
اأنه �سيك�سب  حتى �سيف 2023، مما يعني 
مليون   24 الفرتة،  هذه  حتى  الريدز  من 

اإ�سرتليني.
وج���اء ت��ي��اج��و األ��ك��ان��ت��ارا يف امل��رك��ز 

األف   192 بواقع  الرواتب،  بقائمة  الثاين 
فريمينو  ي��اأت��ي  ث��م  اأ�سبوعًيا،  اإ�سرتليني 
 180( الثالث  باملركز  دايك  فان  وفريجيل 

األف اإ�سرتليني اأ�سبوعًيا(.
اأم���ا ���س��ادي��و م���اين، ال���ذي ق��د يو�سفه 
�سالح،  ع��ن  اأهمية  يقل  ل  ب��اأن��ه  البع�س 
على  ويح�سل  ال��ت��ا���س��ع،  امل��رك��ز  يف  ي��اأت��ي 
األف   100( امل�سري  الالعب  رات��ب  ن�سف 
جوميز  جو  وياأتي  اأ�سبوعًيا(.  اإ�سرتليني 
يف اآخر قائمة رواتب لعبي الفريق الأول 
اأ�سبوعًيا،  اإ�سرتليني  األف   28 ب�  لليفربول 
اأي اأنه اأقل 7 مرات تقريًبا من راتب �سالح، 
�سفوف  يف  الإجنليزي  املدافع  اأهمية  رغم 
ناثانيال  اأن  للده�سة  املثري  لكن  ال��ري��دز. 
فيليب�س الذي ل ي�سارك كثرًيا، يح�سل على 
روبرت�سون  اآن��دي  النجمني  من  اأكر  راتب 

وترينت األك�سندر اأرنولد.

*وكاالت
ب�سعوبة  �سيتي  مان�س�سرت  تغلب 
-2( بنتيجة  ه��ام  و�ست  �سيفه  على 
ال�سبت،  اأم�س  الحتاد،  ملعب  على   ،)1
ال��دوري  اإط��ار اجلولة 26 من عمر  يف 

الإجنليزي املمتاز.
�سجل ثنائية املان �سيتي، رون دياز 
و68،   30 الدقيقتني  يف  �ستونز  وجون 
مي�سيل  ه��ام،  و�ست  هدف  �سجل  بينما 

اأنطونيو يف الدقيقة 43.
�سدارته  �سيتي،  مان�س�سرت  وع��زز 
نقطة،   62 بر�سيد  الرتتيب  جل��دول 
بينما جتمد ر�سيد و�ست هام عند 45 

نقطة يف املركز الرابع. 
الكرة  على  �سيتي  مان�س�سرت  �سيطر 
ت�سكيل  دون  لكن  دقيقة،   20 اأول  يف 

خطورة تذكر على مرمى و�ست هام. 
و�ست  كاد  اللعب،  �سري  عك�س  وعلى 
الدقيقة  يف  الت�سجيل  يفتتح  اأن  هام 
�سوت�سيك، كرة عالية  مهد  بعدما   ،19
حاول  الذي  لأنطونيو،  املنطقة  داخل 
يبعدها  اأن  قبل  بالراأ�س  ت�سديدها 
بت�سديدة  لينجارد  وتابعها  اإدير�سون، 

قوية ا�سطدمت ب�ستونز.
الت�سجيل  افتتاح  يف  �سيتي  وجن��ح 
اأر�سل  بعدما  وذل��ك   ،30 الدقيقة  يف 
ارتقى  متقنة،  عر�سية  ب��روي��ن،  دي 
داخل  من  قوية  راأ�سية  و�سدد  دياز  لها 
منطقة اجلزاء، ا�سطدمت بيد احلار�س 

راندولف و�سكنت ال�سباك.

وعقب الهدف مبا�سرة، �سدد توري�س 
يف الدقيقة 31، كرة �سعيفة من خارج 
منطقة اجلزاء، اأم�سك بها حار�س و�ست 

هام ب�سهولة.
هدف  ي�سجل  اأن  ه��ام  و���س��ت  وك���اد 
اأر�سل  بعدما   ،39 الدقيقة  يف  التعادل 
الأمي��ن،  اجلانب  من  عر�سية  لينجارد 
الرقابة  من  اخلايل  اأنطونيو  ا�ستقبلها 

كرة  لي�سدد  اجل���زاء،  منطقة  داخ���ل 
قوية ا�سطدمت بالقائم.

وجنح و�ست هام يف تعديل النتيجة 
كوفال،  اأر�سل  بعدما   ،43 الدقيقة  يف 
الأمي��ن،  اجل��ان��ب  م��ن  اأر�سية  عر�سية 
متقنة،  غري  بت�سديدة  لينجارد  تابعها 
و�سلت اإىل اأنطونيو اأمام املرمى، لي�سجل 
لينتهي  اإدير�سون،  �سباك  يف  ب�سهولة 

ال�سوط الأول بالتعادل 1-1.
يف  الأوىل  اخلطورة  �سيتي  و�سكل 
خارج  من  بت�سديدة  ال��ث��اين،  ال�سوط 
منطقة اجلزاء عرب والكر يف الدقيقة 
عن  بعيًدا  ذه��ب��ت  ك��رت��ه  اأن  اإل   ،55
التبديل  جوارديول،  واأج��رى  املرمى. 
الدقيقة 61، بنزول  لل�سيتي يف  الأول 
ثم  اأج��وي��رو،  ح�ساب  على  جي�سو�س 
يف  توري�س  ح�ساب  على  بفودين  دف��ع 

الدقيقة 65.
ت�سجيل  يف  �سيتي  مان�س�سرت  وجنح 
بعدما   ،68 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 
اأر�سية  عر�سية  حمرز،  ريا�س  اأر�سل 
اجل��زاء،  ملنطقة  الأمي��ن  اجل��ان��ب  م��ن 
�سكنت  ب��ت�����س��دي��دة  ���س��ت��ون��ز  ت��اب��ع��ه��ا 

ال�سباك.
ت�سجيل  ع��ق��ب  ���س��ي��ت��ي  واك��ت��ف��ى 
من  الكرة  على  بال�ستحواذ  ال��ه��دف، 
عن  بحًثا  الكثيف،  التمرير  خ��الل 
احل���ف���اظ ع��ل��ى ال��ن��ت��ي��ج��ة وت��ف��ادًي��ا 

للهجمات املرتدة للخ�سم.
بورقته  ج���واردي���ول،  بيب  ودف���ع 
ب��ن��زول   ،89 ال��دق��ي��ق��ة  يف  الأخ�����رية 

رودريجو على ح�ساب جوندوجان.
هدف  ي�سجل  اأن  ه��ام  و���س��ت  وك���اد 
التعادل القاتل يف الدقيقة الرابعة من 
الوقت بدل ال�سائع، بعدما تابع ديوب، 
مرت  راأ�سية  و�سدد  لينجارد،  عر�سية 
اللقاء  لينتهي  القائم،  جوار  اإىل  بقليل 

بفوز مان�س�سرت �سيتي.

*وكاالت
اليد،  ك��رة  احت��اد  يف  امل�سابقات  جلنة  ا���س��درت 
اجلدول الر�سمي ملباريات بطولتي ال�سباب وال�سابات.

للفئة  واملخ�س�سة  ال�����س��ب��اب  ب��ط��ول��ة  وت�سهد 
اإىل  ت��وزي��ع��ه��م  ف��ري��ق��ًا مت  م�����س��ارك��ة 13  ال��ع��م��ري��ة 
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  ج���اء  ح��ي��ث  جم��م��وع��ات،   3
ووادي  البقعة  ويرموك  ج��وزة  اأم  فرق  )الو�سط( 
الثانية  املجموعة  يف  يتواجد  فيما  و�ساكب،  ال�سري 
)الزرقاء( فرق القوقازي والراية وعمان والزرقاء 
)ال�سمال(  الثالثة  املجموعة  يف  ويتواجد  والقد�س، 

فرق العربي وكفر�سوم وكفرجنة ويرموك ال�سونة.
ل��ق��اءات  تنطلق  امل��ن��اف�����س��ات،  ب��رن��ام��ج  وح�سب 
اآذار   2 الثالثاء  يوم  من  اعتبارا  ال�سمال  جمموعة 
املقبل، حيث يلتقي يف اجلولة الأوىل فريقا العربي 
يف  م�ساء  الرابعة  ال�ساعة  عند  ال�سونة  ويرموك 
�سالة مدينة احل�سن الريا�سية باإربد،ثم يلتقي عند 
كفر�سوم  فريقا  م�ساء  والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة 

وكفرجنة.
الربعاء  يوم  الو�سط  جمموعة  لقاءات  وتبداأ 

الأوىل فريقا  يلتقي يف اجلولة  املقبل، حيث  اآذار   3
الرابعة  ال�ساعة  عند  ج��وزة  واأم  البقعة  يرموك 
احل�سني  مبدينة  �سمية  الأم���رية  �سالة  يف  م�ساء 
والن�سف  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  يلتقي  ثم  لل�سباب، 

فريقا وادي ال�سري و�ساكب.
وتبداأ لقاءات جمموعة الزرقاء اعتبارا من يوم 
اخلمي�س 4 اآذار املقبل، عندما يلتقي فريقا القوقازي 
والراية عند ال�ساعة الرابعة م�ساء يف �سالة الأمري 
اخلام�سة  ال�ساعة  عند  يلتقي  ثم  بالزرقاء،  حممد 

والن�سف م�ساء فريقا عمان والقد�س.
للفئة  واملخ�س�سة  ال�����س��اب��ات  بطولة  وت�سهد 
والبرتاء  والعربي  كفر�سوم  فرق  م�ساركة  العمرية، 
وعمان ووادي ال�سري والفجر، حيث مت توزيع الفرق 
على جمموعتني، �سمت املجموعة الأوىل )ال�سمال( 
�سمت  بينما  وال���ب���رتاء،  وال��ع��رب��ي  كفر�سوم  ف��رق 
املجموعة الثانية )الو�سط( فرق عمان ووادي ال�سري 

والفجر.
وح�سب اجلدول الر�سمي تنطلق البطولة يوم 6 

اآذار املقبل. 

*وكاالت
بامليدالية  ع�سي�س،  زي��اد  الأردين  امل��الك��م  ت��وج 
بطولة  يف  م�ساركته  ختام  مع  ال�سبت،  اأم�س  الف�سية، 
اأوكرانيا الدولية، والتي حظيت مب�ساركة 100 لعب.
حتت  لوزن  النهائي  النزال  ع�سي�س،  زياد  وخ�سر 
69 كيلو جراًما، اأمام الكازاخ�ستاين دي�سيبي دارخان، 

ليكتفي بامليدالية الف�سية.
 4 يف  ال��ف��وز  ب��ع��د  ال��ن��ه��ائ��ي  ب��ل��غ  ع�سي�س  وك���ان 
الأوزبكي  باجتياز  م�سواره  ا�ستهل  حيث  انت�سارات، 

الكازاخ�ستاين  ه��زم  ث��م  جافلونبيك،  يولدو�سيف 
يرتاكوف مريا�س يف دور ال� 16.

جليلوف،  زك��ري��ا  الأوك����راين  ع�سي�س،  وتخطى 
يارو�سالف  الأوك���راين  على  ف��از  النهائي  ن�سف  ويف 
�سمن  جاءت  اأوكرانيا  بطولة  اأن  يذكر  �ساموفالوف. 
اأوملبياد  يف  للم�ساركة  الأردين  املنتخب  حت�سريات 
وهم  اأردنيني،  مالكمني   5 اإليها  تاأهل  والتي  طوكيو، 
ح�سني وزياد ع�سي�س وعبادة الك�سبة وحممد الوادي 

وعدي الهنداوي.

*وكاالت
م��داف��ع  �سفقة  ح�سم  احل����دود  ف��ري��ق  ينتظر 
حمرتف خالل اليومني املتبقيني من فرتة النتقالت 
من  والع�سرين  الثامن  م�ساء  �ستغلق  والتي  ال�ستوية، 

ال�سهر اجلاري.
زيد  احل���دود  ل��ن��ادي  الإع��الم��ي  املن�سق  وق���ال 
اجلهاز  اإن  كووورة،  ل�  خا�سة  ت�سريحات  يف  الزيدي 
اأحدهما عربي  الفني يفا�سل بني لعبني حمرتفني 
يبحث  حيث  اجلن�سية،  �سنغايل  والأخ��ر  الأردن  من 
املدرب مظفر جبار عن �سم مدافع يكون �سمام اأمان 

للفريق قبل غلق النتقالت ال�ستوية.
وبني اأن الإدارة تفاجاأت بقرار املدافع الإيفواري 
بالفريق  اللتحاق  عن  اعتذر  الذي  موهي،  جوزيه 

فريقه  ب��اأن  تعذر  لكنه  معه،  النهائي  التفاق  رغم 
على  الإدارة  اأجرب  ما  ال�ستغناء  مينحه  مل  ال�سابق 
انتهاء  قبل  بديلة  �سفقة  حل�سم  ال�سريع  التحرك 

املريكاتو ال�ستوي.
لرتميم  �سعت  ال��ف��رق  اأن  اإىل  ال��زي��دي  واأ���س��ار 
واأن  �سبق  حيث  ال�ستوية،  بالنتقالت  خطوطها 
القائمة  وم��ازال��ت  حم��رتف��ني  ث��الث��ة  م��ع  تعاقدنا 
املدرب بحاجة  واأن  رابعا، خا�سة  ت�ستوعب حمرتفا 
وبالتايل  عالية،  مبوا�سفات  دف��اع  قلب  لعب  اإىل 

ناأمل اأن حت�سم الأمور خالل اليومني املقبلني.
 ي�سار اإىل اأن احلدود من الفرق املهددة بالهبوط 
ع�سر  التا�سع  املركز  اإىل  الرتتيب  �سلم  يف  لرتاجعه 

بر�سيد 17 نقطة.

*وكاالت
علق طارق ح�سي�س، املدير املايل لنادي الزمالك، 
الرتكي،  �سراي  جالطة  م�سوؤويل  ت�سريحات  على 
بعدم اأحقية القلعة البي�ساء يف بيع م�سطفى حممد 

لأي ناد اآخر. 
وكان عبد الرحيم البريق، نائب رئي�س جالطة 
تركيا،  يف  �سحفية  بت�سريحات  اأدىل  قد  �سراي، 
اأحقية الزمالك يف بيع م�سطفى حممد  توؤكد عدم 
مليون  ل�20  العر�س  و�سل  ولو  حتى  اآخ��ر،  ناد  لأي 

دولر، موؤكدا اأن بند �سراء الالعب �سيتم تفعيله. 
“في�سبوك”:  على  ح�سابه  عرب  ح�سي�س،  وقال 
“منعا حلالة اجلدل املثارة حول عقد م�سطفى، فاإن 
نادي جالطة �سراي له حق ح�سري لت�سجيل الالعب 
دي�سمرب/  31 جت��اوز  ل  م��دة  خ��الل  دائمة  ب�سفة 

مقابل  الدائم  النتقال  لتفعيل   2021 الأول  كانون 
�سداد مبلغ 4 مليون دولر يف اأول يوليو/متوز 2022.
فرتة  اأول  يف  الدائم  النتقال  “ي�سري  واأ�ساف: 
ت�سجيل متاحة ح�سب قواعد الفيفا، ول ت�سري هذه 
�سراي  جالطة  بني  ملزم  عقد  باإبرام  اإل  التفاقية 
والالعب، م�سددا على وجود حق للزمالك من اإعادة 

البيع بن�سبة 15% من �سايف الإيراد.

على  حممد  م�سطفى  توقيع  عدم  “حال  وتابع: 
عقد النتقال النهائي وامتناعه عن التوقيع يف اأول 
ويعود  لغي  النهائي  النتقال  ي�سبح  انتقال  فرتة 

الالعب لناديه الأ�سلي بعد انتهاء فرتة الإعارة«.
اأي�سا نقطة م�ستقبلية يف حالة  “هناك  واأكمل: 
انتقاله نهائيا ثم اإعادة بيعه برقم وليكن 30 مليون 
الزمالك  ربح  �سايف  �سيكون  املثال،  �سبيل  على  دولر 
به  رحل  �سعر  واأغلى  دولر،  ماليني   10 ال�سفقة  من 

لعب من م�سر”.

صالح يتصدر رواتب ليفربول.. وماني تاسًعا

ستونز ينقذ مانشستر سيتي
 من ف��خ وس��ت ه����ام

اتحاد كرة اليد يصدر جدول مباريات 
لبطولتي الشباب والشابات

األردني عشيش يتوج بفضية 
بطولة أوكرانيا للمالكمة

الحدود يفاضل بين مدافعين.. 
سنغالي وأردني

الزمالك يرد على جالطة سراي 
بشأن صفقة مصطفى محمد

*وكاالت
درع  لبطولة  الثانية  اجلولة  تنطلق 
حيث  الأح����د،  ال��ي��وم  الأردين  الحت���اد 
بطموحات  امل�����س��ارك��ة  ال��ف��رق  تتم�سك 

جديدة.
مواجهات   4 اإق��ام��ة  اجل��ول��ة  وت�سهد 
حممد  الأم���ري  �ستاد  على  جميعها  تقام 

بالزرقاء.
وكانت اجلولة الأوىل قد اأ�سفرت عن 
فوز الوحدات على �سحاب "1-0" والرمثا 
على البقعة "2-0" واجلزيرة على �سباب 
-1" ال�سلط  على  "3-1" واجلليل  الأردن 

."0
تاأهل  على  البطولة  ل��وائ��ح  وتن�س 
الأربع  املجموعات  من  جمموعة  كل  بطل 

للدور ن�سف النهائي.
على  ال�سوء  التقرير،  هذا  يف  وي�سلط 

مواجهات اجلولة الثانية املقبلة:

الفيصلي والبقعة
املو�سم  يف  م�سواره  الفي�سلي  يفتتح 
الأحد،  اليوم  البقعة  مبواجهة  اجلديد، 
لبداية  �ساعيا  الثانية،  املجموعة  �سمن 
مو�سم  ب��ع��د  ج��م��اه��ريه  مل�ساحلة  ق��وي��ة 

للن�سيان غاب فيه عن من�سات التتويج.
البقعة  باجتياز  الفي�سلي  ويطمح 
ال�ساعد حديثا مل�ساف الأندية املحرتفة، 
للدور  بالتاأهل  حظوظه  تعزيز  بهدف 

النهائي. ن�سف 
بثوب  الفي�سلي  يظهر  اأن  وينتظر 
للفريق  جديدا  هيكال  �سكل  بعدما  جديد، 
الالعبني  م��ن  كبري  ع��دد  ا�ستقطاب  ع��رب 
ح�سام  ال�سوري  الفني  امل��دي��ر  و�سيقوده 

ال�سيد.

خ�سارته  اأن  البقعة  يدرك  املقابل،  يف 
من  ر���س��م��ي��ا  خ��روج��ه  ي��ع��ن��ي  ت��ع��ادل��ه  اأو 
�سبيل  يف  �سيجتهد  فاإنه  لذلك  البطولة، 

باآماله. التم�سك 
املجموعة  ترتيب  ال��رم��ث��ا  ويت�سدر 
اجلولة  يف  البقعة  على  فاز  بعدما  الثانية 

."0-2" املا�سية 
معان وسحاب

يف  الأحد،  اليوم  و�سحاب،  معان  يلتقي 
املجموعة  �سمن  ن�سبيا  متكافئة  مواجهة 
لتعوي�س  �سحاب  يتطلع  حيث  الأوىل، 

خ�سارته ال�سابقة اأمام الوحدات "1-0".

�سحاب،  ل�سالح  الأف�����س��ل��ي��ة  ومت��ي��ل 
بها  مير  التي  ال�سعبة  للظروف  ا�ستنادا 
ملف  ح�سم  يف  ت��اأخ��ر  ال��ذي  معان  فريق 
لتعزيز  ي�سعى  زال  وم��ا  الفني،  اجل��ه��از 

�سفوفه مبزيد من الالعبني.

شباب العقبة واجلليل
الإث��ن��ني  غ��دا  العقبة  �سباب  يلتقي 
املجموعة  �سمن  مهم  لقاء  يف  اجلليل،  مع 

الرابعة.
على  الفوز  لتحقيق  اجلليل  وي�سعى 
لن�سف  ت��اأه��ل��ه  وح�����س��م  العقبة  ���س��ب��اب 
ال�سابقة  امل��ب��اراة  يف  ف��وزه  بعد  النهائي، 

على ال�سلط "0-1".
يتنازل  لن  العقبة  �سباب  فاإن  بدوره، 
هو  ي�سعى  حيث  حظوظه،  عن  ب�سهولة 
الآخر للفوز على اجلليل، ومن ثم ال�سلط 

التاأهل. بهدف 

احلسني إربد وشباب األردن
�سباب  ف��ري��ق  اإرب���د  احل�سني  ي��واج��ه 
مثرية  مواجهة  يف  الإثنني،  غدا  الأردن، 

الثالثة. �سمن املجموعة 
للح�سني  الأوىل  املباراة  هذه  وتعترب 
خلطف  ي�سعى  حيث  البطولة،  يف  اإرب��د 
ال��ن��ق��اط ال���ث���الث وت��ع��زي��ز ح��ظ��وظ��ه 

بالتاأهل.
بكوكبة  �سفوفه  اإربد  احل�سني  وعزز 
اأن  يتوقع  ل��ذل��ك  ال��الع��ب��ني،  م��ن  مم��ي��زة 

ينجح يف فر�س اأف�سليته على املباراة.
وخ�سر �سباب الأردن مباراته ال�سابقة 
اأمام اجلزيرة "1-3" وتعادله اأو خ�سارته 
من  خ��روج��ه  يعني  اإرب���د  احل�����س��ني  اأم���ام 

البطولة.

الجولة الثانية ترسم مالمح
 نصف نهائي الدرع األردني
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*واشنطن
اإنه  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  قال 
العقاب، كما  الإف��الت من  ل ميكن لإي��ران 
ن�سحها ب�«احلذر« عندما �سئل عن الر�سالة 
اجل��وي��ة  ب��ال�����س��رب��ات  ل��ه��ا  يوجهها  ال��ت��ي 

الأمريكية يف �سوريا.
�سفره  خالل  لل�سحفيني  بايدن  وق��ال 
اإىل تك�سا�س ملعاينة الأ�سرار الناجمة عن 
من  تفلتوا  “لن  �سديدة:  �ستوية  عا�سفة 

العقاب. احذروا«.
على  جوية  ب�سربات  اأم��ر  بايدن  كان 
من�ساآت تابعة لف�سائل مدعومة من اإيران 
هجمات  على  ردا  اخلمي�س،  �سوريا،  �سرقي 

�ساروخية على اأهداف اأمريكية بالعراق.
وا�ستهدفت ال�سربات الأمريكية مواقع 
ال�سوري  اجلانب  على  امل�سلحة  الف�سائل 
ت�سيطر  حيث  ال��ع��راق،  م��ع  احل���دود  م��ن 
معرب  على  طهران  من  مدعومة  جماعات 

مهم لالأ�سلحة والأفراد والب�سائع.
وقالت م�سادر حملية وم�سدر طبي يف 
�سرق �سوريا ل�”رويرتز”، اإن 17 على الأقل 
قتلوا من جراء الهجمات، لكنها مل ت�سف 
مزيدا من التفا�سيل، ومل يت�سن التاأكد من 

العدد الإجمايل.
اإن  الأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
لكنها  ال�سحايا،  عن  اأولية  معلومات  لديها 

مل تقدم تفا�سيل.
وبع�س  غ��رب��ي��ون  م�����س��وؤول��ون  ويتهم 
التي  اجلماعات  العراقيني  امل�سوؤولني 
هجمات  يف  ب��ال��ت��ورط  اإي����ران،  تدعمها 

���س��اروخ��ي��ة دام��ي��ة ا���س��ت��ه��دف��ت م��واق��ع 
ال�سهر  ال��ع��راق  يف  اأم��ريك��ي��ني  واأف�����رادا 

املا�سي.
الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  وقالت 

ال�سربات اجلوية  اإن  �ساكي، اجلمعة،  جني 
الأمريكية يف �سوريا ا�ستهدفت اإر�سال ر�سالة 
حماية  على  �سيعمل  ب��اي��دن  اأن  مفادها 

الأمريكيني.
اإج�����راءات  اأي  اأن  ���س��اك��ي  واأ���س��اف��ت 

�ستكون  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأخ�����رى  اأم���ريك���ي���ة 
التوتر  ت�سعيد  منع  وت�ستهدف  بالت�ساور، 

يف �سوريا.
حماولت  مع  تزامنا  الهجمات  وتاأتي 
الت��ف��اق  اإىل  للعودة  وط��ه��ران  وا�سنطن 

النووي، الذي اأبرم يف 2015 وان�سحب منه 
الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب يف 
اإقليمية  توترات  اأ�سعلت  خطوة  يف   ،2018
اندلع  من  املخاوف  اأعقابها  يف  وتزايدت 

�سراع �سامل.

*عمان 
لعملية  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  اخل��ا���س  املن�سق  ���س��دد 
على  وين�سالند،  ت��ور  الأو���س��ط،  ال�سرق  يف  ال�سالم 
والإ�سرائيليني  للفل�سطينيني  الأمل  “اإعادة  اأهمية 
يف اإمكانية حتقيق حل الدولتني واإحالل �سالم عادل 

ودائم و�سامل«.
ب�سعوبة  الأم��ن  جمل�س  اأع�ساء  اأم��ام  واأع���رتف 
التطورات  واق��ع  اإىل  نظرا  ال�ساقة”،  “املهمة  هذه 
على الأر�س، قائال اإن الأمر “لي�س م�ستع�سيا، ويجب 

علينا اغتنام الفر�س النا�سئة«.
ويف جل�سة جمل�س الأمن التي عقدت حول الو�سع 
يف ال�سرق الأو�سط مبا يف ذلك الق�سية الفل�سطينية، 
الدويل  ومندوبي  وين�سالند  اإىل  بالإ�سافة  حتدث 
جيان،  اأورين  الإ�سرائيلي  الطالب  من  كل  الأع�ساء، 
والطالبة الفل�سطينية مالك اأبو �سعود، اللذين ركزا 
يف كلمتيهما على اآمال ال�سباب يف م�ستقبل اأف�سل، وفق 
ما اأورد مركز اأخبار الأمم املتحدة. ويف هذا ال�سياق 
مهمة”،  ال�سباب  “اأ�سوات  اإن  وين�سالند  ت��ور  ق��ال 

م�سريا اإىل اأن ما �سيقولنه للمجل�س �سيوؤكد ذلك.
واأ�سار املن�سق اخلا�س اإىل اأن التطورات املهمة يف 
ديناميكيات  على  �ستوؤثر  املقبلة  والأ�سهر  الأ�سابيع 
الفل�سطينيني  اإن  قائال  قدما،  ال�سالم  دف��ع  واآف���اق 
العمليات  يف  كامل  ب�سكل  ي�ساركون  والإ�سرائيليني 
اأزمة ك�وفيد-19 ل تزال متثل  اأن  النتخابية. غري 
اقت�سادية  تداعيات  ت�سبب  م�ستمرا  �سحيا  تهديدا 
هائلة، بح�سب املن�سق اخلا�س الذي لفت النتباه اإىل 
توؤدي  الأر���س  على  اجلانب  اأحادية  “اخلطوات  اأن 
قابلة  فل�سطينية  دولة  اإقامة  احتمالت  تاآكل  اإىل 

للحياة ومت�سلة الأرا�سي، وتدفع الأطراف بعيدا عن 
املانحني  جمتمع  ودعا  والت�سوية”.  البناء  احل��وار 
لتح�سني  حم���ددة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  اإىل  ال��ط��رف��ني 
البنية  لت�سهيل  القت�سادي،  ال�سعيد  على  العالقات 
الأر�س.  على  امل�ساعدة  وم�ساريع  احليوية  التحتية 
كما ُطلب منهما “جتنب الإجراءات اأحادية اجلانب 

التي ميكن اأن تقو�س ا�ستئناف املفاو�سات«.
تعهد  املانحني  جمتمع  اأن  وين�سالند  واأو���س��ح 
بزيادة امل�ساعدة للفل�سطينيني يف جمموعة متنوعة 
من املجالت مبا يف ذلك دعم جهود احلكومة للتطعيم 

�سد كوفيد-19.
املقدم   املتحدة  الأمم  تقرير  اإىل  اأي�سا  واأ���س��ار 
لجتماع جلنة التن�سيق اخلا�سة )AHLC( الذي 
انكم�س  الفل�سطيني  القت�ساد  اأن  على  بو�سوح  اأكد 
- يف الغالب ب�سبب الآثار ال�سلبية للجائحة وتعليق 

ال�سلطة الفل�سطينية للتن�سيق مع اإ�سرائيل.
وقال “ا�سمحوا يل اأن اأكون وا�سحا، قد ي�ستغرق 

الأمر �سنوات حتى يتعافى القت�ساد الفل�سطيني«.
املباين  ه��دم  عمليات  ع��ن  وين�سالند  وحت���دث 
ت�ساريح  وج��ود  ع��دم  ب�سبب  ذت  “ُنِفّ التي  وامل��ن��ازل 
بناء اإ�سرائيلية، والتي يكاد يكون من امل�ستحيل على 
تور  به  اأفاد  ملا  وفقا  عليها”،  احل�سول  الفل�سطينيني 

وين�سالند اأمام جمل�س الأمن اليوم.
واأحث  الإن�سانية  ال�سوؤون  من�سقة  ر�سالة  اأك��رر 
املمتلكات  وم�����س��ادرة  ه���دم  وق���ف  ع��ل��ى  اإ���س��رائ��ي��ل 
الفل�سطينية يف جميع اأنحاء ال�سفة الغربية املحتلة، 
مبا يف ذلك القد�س ال�سرقية، وال�سماح للفل�سطينيني 

بتطوير جمتمعاتهم”. 

*طرابلس
�سالح،  عقيلة  الليبي  النواب  جمل�س  رئي�س  دعا 
وزي��ر  م��ع  م�سرتك  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  اجلمعة، 
بالعا�سمة  عقد  بوريطة،  نا�سر  املغربي  اخلارجية 
اجلديد  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  ال��رب��اط،  املغربية 
عبد احلميد دبيبة لعر�س ت�سكيلة حلكومة م�سغرة 
التوزيع  م��راع��اة  م��ع  وال��ن��زاه��ة  بالكفاءة  تتمتع 

اجلغرايف العادل للمنا�سب.
ونفى �سالح اأي معار�سة م�سبقة لت�سكيل احلكومة 
قدمت  اإذ  للحكومة  الثقة  منح  على  موؤكدًا  املقبلة، 
اأن  يف  رغبته  عن  اأع��رب  كما  املنا�سب”،  “بال�سكل 
تكون “حكومة م�سغرة” لق�سر مدة توليها ال�سلطة، 

بح�سب تعبريه.
اأع�ساء  ت�سمية  يف  اخلمي�س،  دب��ي��ب��ة،  وف�سل 
ما  ب�ساأن  ت�ساوؤلت  اأث��ار  ما  انتظارها  طال  حكومة 
توحيد  على  ق��ادرة  النتقالية  حكومته  كانت  اإذا 

الف�سائل الليبية.
وبحثًا عن توافق ب�ساأن ت�سكيل احلكومة الليبية 
)ال��ق��ان��وين(  “الن�ساب  اأن  �سالح  اأك���د  اجل��دي��دة، 

�سيتوفر يف جل�سة منح الثقة للحكومة.«
�سالح:  ق��ال  قريبا،  اجلل�سة  انعقاد  يف  واآم���ال 
واأن  م�سوؤوليته  النواب  جمل�س  يتحمل  ان  “نتوقع 
للنواب.  مثلى  بطريقة  احلكومة  ت�سكيلة  تعر�س 
للحكومة  تقييمًا  �سيجرون  املجل�س  اأع�ساء  وك��ل 

وبرناجمها كما هو معروف«.
اجلميع  ت��راود  ال�سكوك  تظل  التفاوؤل  هذا  مع 
مكتملة  النواب  ملجل�س  جل�سة  انعقاد  اإمكانية  ب�ساأن 
حول  اأع�سائه  بني  القائم  النق�سام  ظل  يف  الن�ساب 
وزارية  حلقائب  املر�سحة  وال�سماء  النعقاد  مكان 
جمل�س  رئي�س  ا�سرتط  حيث  اجلديدة،  باحلكومة 
ذلك  تعذر  “واإن  �سرت  يف  اجلل�سة  تعقد  اأن  النواب 

ففي طربق«.
يف وقت �سابق من ال�سهر، انتخب مندوبون ليبيون 
دبيبة رئي�ًسا للوزراء يف موؤمتر برعاية الأمم املتحدة 

بالقرب من جنيف.
كما انتخب منتدى احلوار ال�سيا�سي الليبي املوؤلف 
من 75 ع�سًوا جمل�ًسا رئا�سًيا مكوًنا من ثالثة اأع�ساء، 
النتخابات  خالل  دبيبة  مع  البالد  �سيقود  وال��ذي 
العامة يف 24 دي�سمرب، كما مت اختيار حممد يون�س 
رئي�سًا  البالد،  �سرق  من  ليبي  دبلوما�سي  وهو  املنفي، 

للمجل�س الرئا�سي.
يف حال تعذر انعقاد اجلل�سة ومنح الثقة للحكومة 
�سيحال البت يف املو�سوع اإىل ملتقى احلوار ال�سيا�سي 
الليبي، كاملن�سو�س عليه يف التفاق ال�سيا�سي، وهو ما 
ال�75  الأع�ساء  “غالبية  باأن  يرف�سه �سالح مو�سحًا 
لنعقاد  الدعوة  اأن  على  وم��وؤك��دا  منتخبني”،  غري 
جل�سة منح الثقة للحكومة هي من اخت�سا�س رئا�سة 

جمل�س النواب.

بايدن: إيران لن تفلت من العقاب

األمم المتحدة تسعى إلعادة 
األمل في إمكانية حل الدولتين

ليبيا.. عقيلة صالح يدعو دبيبة 
لعرض »حكومة مصغرة«

*بغداد
ذكرت �سبكة “فوك�س نيوز” الأمريكية، 
ال�سبت، اأن الوليات املتحدة و�سعت قواتها 
حت�سبا  ق�سوى،  تاأهب  حالة  يف  العراق  يف 
من هجمات انتقامية على خلفية �سربات 

وا�سنطن يف �سوريا.
قولهما  م�سدرين  عن  ال�سبكة  ونقلت 
القوات  لدى  التهديد  م�ستوى  رفع  مت  اإنه 
الدويل  التحالف  يف  امل�ساركة  الأمريكية 

بالعراق.
املتعاقدين  اأن  امل�����س��دران  واأ����س���اف 
بغداد  �سمال  بلد  ق��اع��دة  يف  امل��وج��ودي��ن 

و�سعوا يف حالة طوارئ ق�سوى.
اأي��ام،  ع��دة  احلالة  ه��ذه  ت�ستمر  وق��د 
نظرا  روتينيا،  اح��رتازي��ا  اإج���راءا  وتعد 
“فوك�س  بح�سب  الأر����س،  على  لالأو�ساع 

نيوز«.
وقال م�سدر اإن الأولوية الرئي�سية هي 
و�سعها  مت  لذلك  التحالف،  قوات  حماية 

يف حالة تاأهب.
�سركة  فت�ست�سيف  ب��ل��د،  ق��اع��دة  اأم���ا 
مع  املتعاقدة   »Sallyport Global«
ال�سركة  وات��خ��ذت  الأم��ريك��ي��ة،  احلكومة 

اإجراًء مماثال حت�سبا للهجمات.
وك��ان��ت ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ق��د �سنت 
موالية  ميلي�سيات  �سد  ج��وي��ة  ���س��رب��ات 
على  ردا  اجلمعة،  فجر  �سوريا،  يف  لإي��ران 
مطار  قاعدة  على  ال�ساروخية  الهجمات 
�سمايل  كرد�ستان  اإقليم  يف  ال��دويل  اأربيل 

هجوم  اأول  ال�سربات  هذه  وعدت  العراق. 
جو  الأم��ريك��ي،  الرئي�س  عهد  يف  ع�سكري 

بايدن.
وق���ال وزي���ر ال��دف��اع الأم��ريك��ي، لويد 
التي  الأه����داف  اأن  م��ن  واث���ق  اإن  اأو���س��ن، 
م�سلحون  ي�ستخدمها  كان  �سوريا  يف  �سربت 
على  الهجوم  يف  املتورطة  امليلي�سيات  من 
ق��وات  ي�ست�سيف  ال����ذي  اأرب���ي���ل،  م��ط��ار 
ال�سادر  البنتاغون  بيان  وق��ال  اأمريكية. 
كريبي،  ج��ون  با�سمه  املتحدث  مكتب  عن 

الأمريكية  الدفاعية  اجلوية  ال�سربة  اإن 
كتائب  تنطيمي  �سد  عالية  بدقة  “متت 
حزب اهلل وكتائب �سيد ال�سهداء املدعومني 

من طهران داخل الأرا�سي ال�سورية«.
اأنه  اإىل  بايدن  اأ�سار  لح��ق،  وقت  ويف 
كما  العقاب،  من  الإف��الت  لإي��ران  ميكن  ل 
ن�سحها ب�”احلذر” عندما �سئل عن الر�سالة 
ال��ت��ي ي��وج��ه��ه��ا ل��ه��ا ب��ال�����س��رب��ات اجل��وي��ة 

الأمريكية يف �سوريا.
�سفره  خ��الل  لل�سحفيني  بايدن  وق��ال 

اإىل تك�سا�س ملعاينة الأ�سرار الناجمة عن 
من  تفلتوا  “لن  �سديدة:  �ستوية  عا�سفة 

العقاب. احذروا«.
الإن�سان  حلقوق  ال�سوري  املر�سد  وذكر 
اإىل  اأدت  الأمريكية  الغارات  اأن  �سوريا  يف 
غالبيتهم  الأق���ل،  على  م�سلحا   22 مقتل 
العراقي”  اهلل  حزب  “كتائب  ميلي�سيا  من 

املوايل لإيران.
ويف املقابل، اأقرت امليلي�سيات مقتل اأحد 

م�سلحيها فقط، واإ�سابة اآخرين.

تأهب بصفوف القوات األميركية 
بالعراق.. »تهديدات وشيكة«

*الرياض
رف�سها  اجلمعة،  ليل  ال�سعودية  اأعلنت 
به  د  ُزوِّ ال���ذي  التقرير  يف  ورد  مل��ا  القاطع 
مقتل  جرمية  ب�ساأن  الأم��ريك��ي  الكونغر�س 

املواطن جمال خا�سقجي.
ال�سعودية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وق��ال��ت 
ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  ن�سرته  بيان  يف 
ب�ساأن  ت��داول��ه  مت  م��ا  تابعت  اإن��ه��ا  )وا����س(، 
ب�ساأن  به  الكونغر�س  تزويد  مت  الذي  تقرير 
اأن  اإىل  وت�سري  خا�سقجي،  مقتل  ج��رمي��ة 
ما  قاطعا  رف�سا  ترف�س  اململكة  “حكومة 
ورد يف التقرير من ا�ستنتاجات م�سيئة وغري 
اململكة ول ميكن قبولها  �سحيحة عن قيادة 

باأي حال من الأحوال«.
واأو���س��ح��ت اخل��ارج��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة اأن 
امل��ع��ل��وم��ات  م��ن  جملة  ت�سمن  “التقرير 

وال�ستنتاجات الأخرى غري ال�سحيحة«.
 وت���اب���ع ال���ب���ي���ان ال�������س���ع���ودي: »ت���وؤك���د 

)اخلارجية( على ما �سبق اأن �سدر بهذا ال�ساأن 
هذه  اأن  من  اململكة،  يف  املخت�سة  اجلهات  من 
لقوانني  �سارخا  انتهاكا  �سكلت  نكراء  جرمية 
جتاوزت  جمموعة  ارتكبتها  وقيمها،  اململكة 
الأجهزة  �سالحيات  وخالفت  الأنظمة  كافة 

التي كانوا يعملون فيها، وقد مت اتخاذ جميع 
الإجراءات الق�سائية الالزمة للتحقيق معهم 
بحقهم  ���س��درت  حيث  ل��ل��ع��دال��ة،  وتقدميهم 
اأ���س��رة  بها  رح��ب��ت  نهائية  ق�سائية  اأح��ك��ام 
حقا  املوؤ�سف  ملن  “اإنه  واأ���س��اف:  خا�سقجي«. 
من  ت�سمنه  وم��ا  التقرير  ه��ذا  مثل  ي�سدر  اأن 

ا�ستنتاجات خاطئة وغري مربرة، يف وقت دانت 
واتخذت  الب�سعة  اجلرمية  هذه  اململكة  فيه 
ع��دم  ل�سمان  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  ق��ي��ادت��ه��ا 
م�ستقبال،  املوؤ�سفة  احلادثة  هذه  مثل  تكرار 
امل�سا�س  �ساأنه  من  اأمر  اأي  اململكة  ترف�س  كما 

بقيادتها و�سيادتها وا�ستقالل ق�سائها«.

*عمان 
اأن  من  العاملية  ال�سحة  منظمة  ح��ذرت 
الآن  معر�سون  �سخ�س  ماليني   5 م��ن  اأك��ر 
مليون  ن�سف  واأن  اليمن،  يف  املجاعة  خلطر 
���س��ن اخل��ام�����س��ة ق��د مي��وت��ون من  ط��ف��ل دون 
يتلقوا  مل  م��ا  املقبلة،  الأ�سابيع  يف  اجل��وع 
ظل  يف  ذل��ك  كل  ياأتي  فيما  ع��اج��اًل،  عالًجا 
مع  كذلك  التعامل  عليه  ه�س  �سحي  نظام 

جائحة كوفيد-19.
ال�سحة  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وق����ال 
ال��ع��امل��ي��ة ال���دك���ت���ور ت���ي���درو����س اأده���ان���وم 
افرتا�سي  �سحفي  موؤمتر  خالل  غيربي�سو�س، 
اأن كل من حكومتي ال�سويد  عقدته املنظمة، 
�ست�ست�سيف  امل��ت��ح��دة  والأمم  و���س��وي�����س��را 
اليمن،  ب�ساأن  امل�ستوى  رفيع  افرتا�سيا  حدثا 
العامل،  يف  اإن�سانية  اأزم��ة  اأك��رب  ي�سهد  ال��ذي 
اإىل  �سخ�س  مليون   20 من  اأكر  يحتاج  حيث 

اإن�سانية. م�ساعدات 
ال��دول  للمنظمة،  ال��ع��ام  امل��دي��ر  وح���ّث 
خطة  اأن  علما  ب�سخاء؛  التربع  على  املانحة 
لعام  اليمن  يف  الإن�سانية  لالأزمة  ال�ستجابة 
دولر  مليار   3.85 ب  قيمتها  ت��ق��ّدر   2021

اأمريكي.

احلالية  الأزمة  اأن  غيربي�سو�س،  واأو�سح 
توجد  حيث  ال�سراع،  من  �سنوات  بعد  تاأتي، 
الآن فر�سة حقيقية لل�سالم يف اليمن، وعلينا 
ال�سخي  التمويل  اأن  لفتا  ذلك،  على  العمل 
وحان  املجاعة،  �سّد  على  �ساعد  عامني،  قبل 
الوقت لزيادة وترية امل�ساعدة، فالو�سع الآن 

اأكر خطورة.
اأعلن  كوفاك�س،  مرفق  لقاحات  وب�ساأن 
عن  ال�سحفي،  امل��وؤمت��ر  خ��الل  غيربي�سو�س، 
خالل  اأفريقيا،  يف  العاج  �ساحل  دولة  تلقي 
الأوىل  جرعاتها  املا�سية،  القليلة  ال�ساعات 
�سحن  �سيتم  اأنه  لفتا  كوفيد-19،  لقاح  من 
البلدان  من  املزيد  اإىل  اجلرعات  من  املزيد 
يف الأيام والأ�سابيع املقبلة، �سمن اإطار هدف 
جميع  يف  التطعيم  بدء  يف  املتمثل  املنظمة 
هذا  من  الأوىل  يوم   100 األ  خالل  البلدان 

العام.
دول��ة  اأول  ك��ان��ت  غ��ان��ا  اأن  اإىل  ُي�����س��ار 
كوفيد-19  لقاح  من  جرعات  تلقت  اإفريقية 
عاملية  م��ب��ادرة  )وه��و  كوفاك�س  مرفق  ع��رب 
اإىل  وامل��ن�����س��ف  ال�����س��ري��ع  ال��و���س��ول  ل�سمان 
بغ�ّس  البلدان،  جلميع  كوفيد-19  لقاحات 

النظر عن م�ستوى الدخل(.

التوزيع  بداية  على  غيربي�سو�س،  وعّلق 
العاملي للقاحات كوفيد-19 من خالل مرفق 
تقّدما،  اأح��رزن��ا  “لقد  ق��ائ��ال:  كوفاك�س، 
بحاجة  ف��ن��ح��ن  ه�����س،  ال��ت��ق��ّدم  ه���ذا  ل��ك��ن 
وتوزيعها،  اللقاحات  توريد  ت�سريع  اإىل 
بع�س  ا�ستمرت  اإذا  ذل��ك  فعل  ميكننا  ول 
امل�سنعة  ال�سركات  من  القرتاب  يف  البلدان 
عليها  يعتمد  التي  اللقاحات  تنتج  التي 
الت��ف��اق��ي��ات  اإىل  اإ���س��ارة  يف  كوفاك�س”، 
امل�سّنعة  وال�سركات  ال��دول  بني  الثنائية 

كوفيد-19. للقاحات 
مهمة  تقّو�س  الإج��راءات  هذه  اأن  وب��نّي 
ال�سحيني  العاملني  وحترم  كوفاك�س،  مرفق 
ال��ع��امل من  اأن���ح���اء  وال�����س��ع��ف��اء يف ج��م��ي��ع 

للحياة. املنقذة  اللقاحات 
يف  اأ���س��ارت  ق��د  كانت  املنظمة  اأن  يذكر 
التطعيمات  اأرباع  ثالثة  اأن  اإىل  �سابق  وقت 
اأرا�سي 10 دول  �سد فريو�س كورونا جرت يف 
 60 اقت�ساداتها  ت�سَكل  حيث  فقط،  بالعامل 
يف  عامليا،  املحلي  الناجت  اإجمايل  من  باملئة 
 2.5 الفريو�س  وفيات  عدد  فيه  جتاوز  وقت 
مليون   113 الإ�سابات  وعدد  �سخ�س،  مليون 

عامليا.

السعودية ترفض ما ورد في التقرير 
األميركي بشأن مقتل خاشقجي

الصحة العالمية: 5 ماليين شخص 
معرضون لخطر المجاعة في اليمن
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يف  ال�ستثمار  ودارة  التجار  اإي���وان  حظي 
من  نابهة  كوكبة  بان�سمام  الق�سيم  منطقة 
�سباب املجددين للفكر البّناء والعمل النه�سوي 
ال�سرح  �سنام  اإىل  ُقدمًا  للم�سي  الرامي  املتفرد 
التليد  اآبائهم  ملجد  وتخليدًا  ت�سييدًا  الوطني 
ب��اع��ث��ه��م اىل ذل���ك وم��ل��ه��م��ه��م ف��ك��ر ال��روؤي��ة 
القت�سادية  التناف�سية  باإعمال  واحل��داث��ة 
مواهبنا  وتوجيه  م��واردن��ا  لتمكني  الفّعالة 
يف  وي��اأت��ي  اخل���ربات  م��ن  املتفرد  وا�ستقطاب 
ورج��ل  املُ��ج��د  ال�ساب  الكوكبة  ه��ذه  مقدمة 
عبدالرحمن  عمر  الأ�ستاذ  الواعد  الأعمال 
امل�ستنري  وعلمه  بفكره  تبارى  ال��ذي  امل�سيقح 
وفاًء  العطاء  من  املزيد  لبذل  ال��دءوب  وعمله 
بطموح  متو�سحا  وب���الده  ومنطقته  لوطنه 
على  �سائر  ب��ارع  كاقت�سادي  ح��دود  له  لي�س 
ليت�سّنم  كابر  عن  كابرًا  الأماجد  اآبائه   درب 
التنموية  الأعمال  حقل  يف  الرابية  ال�سواهق 
ملاآثر  ليظل منقبًا وباحثًا عن كل جديد تواقًا 
اإىل  الوطني  العمل  بركب  يدفع  كي  التجديد 
حتديثي  وداف��ع  فكري  بوعٍي  مت�سلحًا  الأم��ام 
العميق  اإمي��ان��ه  م��ن  تنبع  اإمن��ائ��ي��ة  ورواف����د 
العقاري  للقطاع  احلقيقي  الدور  اأهمية  مبدى 
على  ال�سناعي  والقطاع  والزراعي  والتجاري 
حد �سواء ليتمخ�س عن ذلك تعزيز ال�سراكات 
بقوى  دافعًا  املن�سود  للتطوير  واإث��راًء  اإع��الًء 
املد الواقعي ملعرتك البذل والكفاح كي يت�سنى 
مبا  الع�سر  مواكبة  التقدمي  الطالئع  جليل 
لديه من مقومات وملكات ور�سيد ثقايٍف ونزوع 
حلقيقة  ���س��م��ويل  واإدراك  ب��ال��غ  اق��ت�����س��ادي 
قطاع  �سادت  التي  املهولة  العاملية  القفزات 
املال والأعمال لتزداد القناعة اإمعانًا اأن وثوب 
�ستى  بطرائق  العمل  ل�ساحات  املندفع  ال�سرب 
من  املتاأ�سلة  الأوىل  بغيته  متجددة  وخ��ربات 
بنيه  ورفاهية  الوطن  خري  هو  الإق���دام  ه��ذا 
�سنام  لبلوغ  توعوية  قامة  تر�سيخ  يف  متعمقا 
ذات  اأ�س�س  على  وذل��ك  الزده��ار  وُرب��ى  الرقي 
كل  تدعو  تنموية  واأه��داف  ا�ست�سرايف  طابع 
ويدفع  مبقوماته  ينفذ  اأن  ومبدع  وجُمٍد  نابٍه 
مبعطياته اإىل ميدان الكفاح وال�سعود والرتقي 
القت�سادي  القطاع  �سهد  لقد   . والنهو�س 
واملفهوم  الإدراك  يف  وتطورات  متغرّيات  عّدة 
يف  والتفرد  والبتكار  بالنبوغ  الو�سائل  وتعدد 
العاملية  التحديات  بفعل  وذلك  العمل  اأ�سلوب 
امل�ستجدات  من  الكثري  كيانها  من  انبثق  التي 
العمل  قطاع  يف  ج���ذرًا  تغيريًا  اأح��دث��ت  التي 
النه�سوي الذي عمد اإىل بعث اأ�ساليب متطورة 
اإمنائيًا يف كل  اأبعاده  حتمل فكرًا ت�ساعديًا يف 
انتهجه  الذي  النهج  هو  وهذا  وبادية  حا�سرةٍ 
در�سًا  وتعمق  بحثًا  اأ�سهب  بعدما  البن  امل�سيقح 
غد  نحو  الهدف  وارتقاء  الغاية  انبالج  فكان 
بينما  العليا  الوطنية  بقيمه  مترت�سًا  اأف�سل 
احلركي  النبعاث  اأن  الدهر  من  حلنٍي  ت��راءى 
احلفاظ  حيز  تتعدى  ل  اإرها�سات  جمرد  كان 
اإليها  ل  وتو�سّ اأجن��زه��ا  التي  املكت�سبات  على 
جيل ال�سابقني من الرعيل الأول لالقت�ساديني 
العلمية  احل�سيلة  ظل  ويف  الآن  اأما  املوؤ�س�سني 
اأ�سبح  املّطرد  والنمو  البحثي  والتطور  الرية 
متنوع  النظرة  عميق  الُبعد  �سمويل  ال��ه��دف 
على  تعتمد  ل  جمتمعية  تنمية  لبعث  الآليات 
للتنقيب  الذهاب  بل  خمتزلة  طبيعية  ثروات 
عن روافد اأُخر لقت�ساد قوي مقوماته ر�سانة 
العلوم وهمة ال�سواعد مبعامل و�سواهد واقعية 
على  متمركزة  ���س��م��وًا  وتعلو  من���وًا   تنتف�س 
، فعكف رجل الأعمال  اأ�س�س ذات طابع ممنهج 
يتواين  ل  جاهدًا  الأبي  امل�سيقح  ابن  الع�سامي 
مقداما ل ُيحجم عن بلوغ غايته يف هذا امل�سار 

وال�سبق  وال��ت��ف��وق  النجاح  اإح���راز  اأج���ل  م��ن 
مب�سداقية  ال�سامي  الهدف  لتحقيق  املن�سود 

التغيري  اإح��داث  يف  منه  رغبة  وجدّية 
�سبل  وتطوير  الدخل  م�سادر  بتنوع 

ومنهج التنمية .
التالقي  بحق  لنقدر  اإننا 

والتوافق  ال��دائ��م  العلمي 
ال��ذي  ال��دائ��ب  العملي 

اأر�������س������ى ل�����ه رج����ل 
الأع����م����ال ال�����س��اب 

عبدالرحمن  عمر 
ب�سع  يف  امل�سيقح 

���س��ن��ني اأ���س�����س��ًا 
وثيقة  علمية 

�ساحة  على 
القطاع 

القت�سادي 
الرائد 

ب��اع��ث��ًا ف��ك��رًا 
ج���دي���دًا اأخ����ذًا 

مب��ن��ه��ج ال��ت��و���س��ع 
ال��غ��رف��ة  جل����ان  يف 

ال��ع��ام��ة وال��ف��رع��ي��ة 
عمل  �سميم  م��ن  وه���ي 

يف  ليكون  الأع��م��ال  بيت 
ذلك مت�سعًا ل�ستيعاب العدد 

الأكرب من الراغبني يف النزول 
ل�سوق العمل مبن�سئات جدد ليتوفر 

التي  الوظائف  من  الكثري  خاللها  من 
ت�ستوعب الكوادر الوطنية املدربة لتنع�س 

وج��اءت  املجيد  ال��وط��ن��ي  اقت�سادنا  وت���ري 
بها  ليعرب  امل�سيقح  لدن  من  الط��روح��ات  هذه 
وراء  م��ا  اإىل  التناف�سي  الفكر  م�سامني  ع��ن 
التواجد على ال�ساحة وح�سب بل لتقدمي قوى 
والعتاد  التعدد  يف  هائلة  عمالقة  اقت�سادية 
لينه�س الكل بالكل واجلميع باجلميع وينتف�س 
املكت�سبات  بهذه  باعثًا  التعاوين  ال�ستثمار 
العمل  مل��واك��ب  الق��ت�����س��ادي��ة  والجن������ازات 
املتخ�س�سة  القطاعات  كافة  حيث  الن�سطة 
وليكن لكل ذي وجهة هو موليها ومق�سد لي�سب 
النماء  النهائية يف حا�سرة  منتجه وحم�سلته 
وقد عمد لتحقيق ذاته يف دميومة ل تتوقف 
واتقاد ل يفرت وعطاء جزل ووثوب ل يتباطاأ 

يف متوغاًل 
احلداثة م�سامني 

اجلاذبة لرهط امل�ستثمرين فيبقى عمله املوؤثر 
ومتيزه البارع و�سعيه احلثيث يف خدمة وطنه 
وقلبها  البالد  درة  هي  التي  الآ�سرة  ومنطقته 
الناب�س مباآثرها اجلمة واأقول بحق فاإن عمر 
امل�سيقح ارتقى مبا متيز به من توجهات جادة 
الأعمال  رج��ال  من  يعد  فهو  خاّلقة  واأف��ك��ار 
ال�سفوة العازمني على القيام بواجبهم  الوطني 
واأع��ب��اء  تكاليف  متحملني  وج��ه  اأك��م��ل  على 
وكما  للوطن  واإخ��ال���س  وف��اء  بكل  امل�سئولية 
وتفانيه  �سعيه  الأب  امل�سيقح  يف  اجلميع  عهد 

الأ�سعدة يف  كافة  ا�ستطاع على  ما  بذل كل  يف 
جمال العمل الوطني واخلريي ياأتي امل�سيقح 
عازمًا  فيم�سي  اأباه  حذو  ليحذو  البن 
وباذًل ومعطاًء من خالل موقعه يف 
وذلك  العريقة  الق�سيم  غرفة 
للجيل  و����س���اءة  ب��ا���س��راق��ة 
من  ل��ه  فيت�سنى  اجل��دي��د 
التي  املكانة  هذه  خالل 
فوق  م�سئوليًة  حّملته 
اجل�سام  م�سئولياته 
ُيقدم بعزم ل  باأن 
وعزمية  يتواين 
عماًل  تنثني  ل 
وطنيًا جميدًا 

تتمخ�س 
توفري  عنه 

فر�س 
عمل 

وتوظيف 
ل�سباب 
الوطن 
الزاخر 

باملاآثر 
فيتبّدى 

ب����ذل����ك م��ث��ال 
ب����ارع����ا ون��ه��ج��ا 
رائ�����ع�����ا وم���ع���ن���ى 
ج���ل���ي���ال ل���الإب���ح���ار 
مب���ن���ه���ج���ي���ة ف���ائ���ق���ة 
حتت  متاألقة  وواق��ع��ي��ة 
معينا  فيبقى  الَعلم  ظ��الل 
رواف��د  م��ن  وراف����دًا  ين�سب  ل 
�سباب  م�سرية  يف  ال�سمية  اخل��ري 
على  القائمني  م��ن  الأع��م��ال  رج���ال 
امل�سيقح  عمر  تبّنى  وق��د  البناء  �سواهق 
يف  الأوىل  بداياته  منذ  الطموح  الفكر  ه��ذا 
امل�سيقح  والده  يدي  على  متمر�سًا  العمل  �سوق 
العمل  ب��اأن  قناعات  من  لديه  مبا  وذل��ك  الأب 
ُيعنى به لأنه  الذي  البالغ  اأثره  له  املتخ�س�س 
الت�سييد  ثم  ومن  العلمي  التخ�س�س  خالل  من 
والأعمال  امل�ساريع  اأ�سحاب  تاأهيل  يتم  العملي 
التنموية ليقدموا من خمتزل اأفكارهم منوذجًا 
ح�ساريًا وم�سمونًا �سّبقًا نحو النماء والرتقاء 
تقوم به اأركان الدولة واقت�سادها املعّول عليه 
التي  املح�سلة  لتكون  اأفرادها  ورفاهية  رقيها 
التخ�س�سات  كافة  ان�سهار  هو  عنها  حياد  ل 
دورًا  للوطن  يعطي  موحد  تنموي  رو���س  يف 
رياديًا فوق الُربى واأرجاء الب�سيطة قادرًا على 

اقتحام ال�سعاب والعبور على اأطاللها من خالل 
مكان  اأرح��ب  اإىل  للو�سول  والأعمال  الرجال 
بكافة  العاملني  من  للمتميزين  مكانة  واأعلى 
الأعمال  رجل  �سّرح  فقد  هنا  ومن  القطاعات. 
منا�سبات  يف  امل�سيقح   عمر  الطموح  ال�ساب 
علمية  اأ�س�س  على  القائم  التخ�س�س  اأن  �ستى 
متمر�سة  وحرفية  مهنية  وخ��ربات  ممنهجة 
يتبناها العقل ومي�سي بها العزم ليتم ترجمتها 
عمالقة  �سواهق  يف  املنظور  الواقع  ار�س  على 
واملوؤ�س�سات  الر�سينة  الوطنية  امل�ساريع  من 
وتفخر  الأع��ني  ترمقها  املرموقة  النه�سوية 
اإىل  متطلعة  كوكبة  لها  وت��رن��و  اجل��م��وع  بها 
الركب  ذلك  خالل  من  والأمنيات  املطامح  بلوغ 
التنمية  مب��واك��ب  ال��ق��ادم  والإمن��ائ��ي  العلمي 
الكيان  باأن  البن  امل�سيقح  واأ�سهب  والنهو�س. 
الب�سري العازم على الإبداع الواثب اإىل الهدف 
والغاية هو يف حقيقة الأمر مبتدى اخلطوات 
من  فيتم  املنيف  البناء  لقيام  اللبنات  واأول 
احلافل  باجلهد  املنظور  الواقع  اإن�ساء  خالله 
ومن  النابغ  الفكر  طيات  بني  من  يخرج  الذي 
بني فحوى هذه املعاين العظام فقد �سعد الرجل 
 - امل�سئولية   وحتمل  الق�سيم  غرفة  لع�سوية 
الويف الأمني - عاقدًا لواء النتماء والوطنية 
من اأجل النماء والتطوير لبالده ورغد العي�س 
الت�سور  لنا حقيقة  . من هنا تتجلى  مواطنيه 
الذي  الب�سري  والإب���داع  امل��ادي  الرقي  لغاية 
بكوكبة  دافعة  روح��ًا  احلداثة  جيل  يف  متّثل 
بالفكر  للخروج  والعزمية  الهمة  خللق  يافعة 
اإىل  املو�سود  والركن  ال�سيق  النفق  من  الراكد 
الأفق الرحب الو�سيع لتتالقي الأفكار وتتوحد 
الروؤى وتت�سابق العزمات لتحقيق الذات ولبث 
التجار  لبيت  فهنيئا  والج��ت��ه��اد   اجل��د  روح 
التي  اجلديدة  الدماء  بهذه  الق�سيم  وغرفة 
انبثق  ال��ذي  ال��راف��د  وه��ذا  �سريانها  يف  �سرت 
ليحّرك  به  دفع  الذي  الأب  امل�سيقح  معني  من 
الواعد  امل�ستنري  الواقعي  الفكر  بهذا  الرواكد 
وذلك باإبنه البار ورجل الأعمال الطموح عمر 
م�ستلهما  دربه  �سار على  الذي  بن عبدالرحمن 
والقت�سادي  املفكر  وال��ده  وم�سرية  �سرية  من 
امل�سيقح  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  د.  املعروف 
العمل ثم العمل فالبذل والعطاء لبلوغ الأمل . 
فلنبارك لبن م�سيقح على مكانته التي تبواأها 
وجهده  وعلمه  وحت�سيله  ومثابرته  ب��ك��ده 
احلثيث يف �سوق العمل فاأو�سله البذل والتفاين 
ولنبارك  الق�سيم  غرفة  لأروق���ة  امل�ستدمي 
هذا  اأيقونة  على  لها  كذلك  العريقة  للغرفة 
التقنيات  رح��م  م��ن  ال��ق��ادم  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
الكثري  تقدمي  منكم  فمنتظر  واملعارف  والعلوم 

واأنت يا ابن امل�سيقح على ذلك جدير .
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