
األمير مرعد بن رعد كبيرا 
لألمناء في الديوان الملكي 

*عمان 
للأمناء يف  زيد، كبريا  الأمري مرعد بن رعد بن  �سمو  بتعيني  ال�سامية  امللكية  الإرادة  �سدرت 

الديوان امللكي الها�سمي، اعتبارا من تاريخ 2021/2/28.

*عّمان 
ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة بفريو�س كورونا  26 وفاة و4594 
امل�ستجّد يف اململكة الأحد، لريتفع العدد 
الإجمايل اإىل 4701 و391090 اإ�سابة.

عن  ال�سادر  الإعلمي  املوجز  واأ�سار 
اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة 
اإىل  و�سل  حالّيًا  الن�سطة  احلالت  عدد 
احلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   37790

التي اأُدِخلت اإىل امل�ست�سفيات 295 حالة، 
فيما غادرت 167 حالة.

احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
املوؤّكدة التي تتلقى العلج يف امل�ست�سفيات 
اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   1526 بلغ 
ع����دد اأ�����س����ّرة ال���ع���زل امل�����س��ت��خ��دم��ة يف 
وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات 
باملئة،   28 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   1214
العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  احلثيثة 
بن�سبة   302 وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 

اإ�سغال بلغت 32 باملئة.
ك��م��ا ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد اأج��ه��زة 
امل�ستخدمة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ت��ن��ّف�����س 
امل���وؤّك���دة  ل��ل��ح��الت  امل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  يف 
اإ�سغال  بن�سبة  جهازًا   173 وامل�ستبهة 

باملئة.  18 بلغت 
ت�سجيل  اإىل  امل���وج���ز  اأ����س���ار  ك��م��ا 

املنزيل  ال��ع��زل  يف  �سفاء  ح��ال��ة   2312
ح��الت  اإج��م��ايل  لي�سل  وامل�ست�سفيات، 

ال�سفاء اإىل 348599 حالة.
خمربّيًا  فح�سًا   33462 اأن  واأ�ساف 
اأجري ، لي�سبح اإجمايل عدد الفحو�سات 
التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 
ن�سبة  اأن  اإىل  لفتًا  فح�سًا،   4600197
الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإىل قرابة 

73ر13 باملئة.

*عمان 
قانوين  م�سروعي  الأعيان  جمل�س  اأقر 
امل���وازن���ة ال��ع��ام��ة وم���وازن���ات ال��وح��دات 
وردا  كما   ،2021 املالية  لل�سنة  احلكومية 
الأح���د،  جل�سته  يف  ال��ن��واب،  جمل�س  م��ن 
الفايز،  في�سل  املجل�س  رئي�س  برئا�سة 
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  وح�����س��ور 

اخل�ساونة، وهيئة الوزارة.
جلنته  تو�سيات  املجل�س  اأق���ر  كما 
عددها  والبالغ  والقت�سادية،  املالية 
فيها  حتدث  التي  اجلل�سة  يف  تو�سية،   27

النائب  منها  جانبا  وت��راأ���س  عينا،   13
�سمري  الع��ي��ان  جمل�س  لرئي�س  الأول 

الرفاعي.
اأن  اجلل�سة،  خ��ت��ام  يف  ال��ف��اي��ز،  وق���ال 
من  مم��ك��ن،  ج��ه��د  اأي  ي��دخ��ر  ل��ن  املجل�س 
يف  امللك،  جللة  توجيهات  ترجمة  اأج��ل 
املزدهر،  القوي  الأردن  بناء  نحو  ال�سعي 
اإدراك  مع  التحديات،  القادر على مواجهة 
القت�سادية  للتحديات  الأع��ي��ان  جمل�س 
حياة  على  وانعكا�ساتها  تواجهنا،  التي 
والتبعات  والجتماعية،  املعي�سية  املواطن 

التي رتبتها جائحة كورونا على اقت�سادنا 
الوطني.

املالية  اللجنة  تقرير  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
والق���ت�������س���ادي���ة ق����دم ق������راءة ن��ق��دي��ة 
م�ساريع  ل��ك��اف��ة  وت�سويبية  وحتليلية 
الكثري  اللجنة  واأي��دت  الأردن��ي��ة،  الدولة 
من اخلطط والتوجهات احلكومية، ح�سبما 
اململكة  التي متر بها  راأته منا�سبا للظروف 
دقيق  علمي  باأ�سلوب  وعار�ست  واملنطقة، 

بع�سها الآخر.
للجنة  عملية  مقرتحات  اإىل  ول��ف��ت 

وت�سريع  حتقيق  يف  امل�ساعدة  �ساأنها  م��ن 
و�سع  ومنها  القت�سادي  التعايف  عملية 
الدين  لإدارة  الأم��د  طويلة  ا�سرتاتيجية 
م��دى  ع��ل��ى  عملية  خ��ط��ة  وو���س��ع  ال��ع��ام، 
العبء  اإىل  التوازن  لإع��ادة  �سنوات،  ع�سر 
مدى  على  عملية  خطة  واإعداد  ال�سريبي، 
خم�س �سنوات، تهدف اإىل تعزيز العتماد 
على الذات، والدعوة اإىل التو�سع والإ�سراع 
القطاعني  بني  ال�سراكة  م�ساريع  تنفيذ  يف 

العام واخلا�س.
تابع �س2

26 وفاة و4594 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

األعيان يقر الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية

50 بالمئة وزن العالمة لكل 
فصل دراسي للتوجيهي 

الحكومة ترفع اسعار 
المحروقات لشهر آذار 

األردنية تمنع طلبة التعلم 
عن ُبعد من دخولها

تحويل الدعم النقدي 
لـ25 ألف أسرة من تكافل3 

الخارجية تدين االنتهاكات 
اإلسرائيلية في األقصى

شخصية العام الثقافية
 لعام 2020

مجلة نجوم واضواء العربية تكرم وتختار 
سعادة الدكتور

عبدالرحمن بن عبداهلل المشيقح 
عضو مجلس الشورى السعودي السابق

الشخصية الثقافية العربية االولى لعام 2020

*عمان 
الرتبية  وزارة  يف  العام  المتحان  جمل�س  قرر 
والتعليم، اعتماد 50 باملئة، كوزن لكل ف�سل درا�سي 
امتحان  مباحث  من  الواحدة  المتحانية  للورقة 
العام  العامة/المتحان  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة 
والتي  �سابقا،  بها  املعمول  الن�سب  من  بدل   ،2021
كانت 65 باملئة للف�سل الدرا�سي الول، و35 باملئة 

للف�سل الدرا�سي الثاين.
وقال مدير المتحانات والختبارات يف الوزارة 
علي حماد، اإن الورقة المتحانية يف جميع املباحث 
ال�سئلة  نوع  من  فقرة   50 من  �ستتكون  الدرا�سية 
املو�سوعية والختيار من متعدد، با�ستثناء مباحث 

مباحث  باعتبارهما  العربية والجنليزية  اللغتني 
ثقافة م�سرتكة جلميع الفروع الأكادميية واملهنية، 
واملهنية،  الكادميية  الفروع  جلميع  والريا�سيات 
للأ�سئلة  باملئة   65 فيها  العلمة  وزن  يكون  بحيث 
التي  املقالية،  للأ�سئلة  باملئة  و35  املو�سوعية، 

ت�سمل التعبري وال�سئلة الخرى.
حماد،  بح�سب  املجل�س  ق���رار  ت�سمن  كما 
اع���ف���اء ال��ط��ل��ب��ة ال���ذي���ن ���س��ج��ل��وا ل��لم��ت��ح��ان 
له  التقدم  من  يتمكنوا  ومل   ،2020 التكميلي 
اخل��ا���س  ال�سحي  ال��ربت��وك��ول  تطبيق  ب�سبب 
التقدم  ا���س��رتاك  ر���س��وم  م��ن  ك��ورون��ا،  بفريو�س 

احلايل. للعام  للمتحان 

*عمان
قررت جلنة ت�سعري امل�ستقات النفطية يف وزارة 
ا�سعار  تعديل  الأح��د  املعدنية  وال���روة  الطاقة 

امل�ستقات النفطية للفرتة من                1-31 اآذار.
ومبوجب القرار ارتفع �سعر بيع البنزين اأوكتان 
90 مبقدار 30 فل�س لي�سبح 760 فل�سا للرت بدًل من 
 95 اأوكتان  البنزين  �سعر  وارتفع  للرت،  فل�سا   730
من  بدل  للرت  فل�سا   980 لي�سبح  فل�سا   35 مبقدار 

945 فل�سا للرت.
للرت  فل�سا   30 مبقدار  الديزل  �سعر  ارتفع  كما 
للرت،  فل�سا   525 من  ب��دًل  للرت  فل�سا   555 لي�سبح 

تثبيت  مت  ال���وزراء  جمل�س  لتوجيهات  وتنفيذا 
�سعر مادة الكاز عند 460 فل�سا للرت، كما بقي �سعر 

اأ�سطوانة الغاز عند �سعر 7 دنانري لل�سطوانة.
ال�سهري  اللجنة  اج��ت��م��اع  خ��لل  ذل��ك  ج��اء 
امل�ستقات  بيع  اأ�سعار  لتحديد  الحد  عقدته  الذي 

النفطية حمليًا للفرتة من 1-31 اآذار. 
ومت خلل الجتماع ا�ستعرا�س الأ�سعار العاملية 
للنفط اخلام وامل�ستقات النفطية خلل �سهر �سباط 
املا�سي،  الثاين  كانون  ل�سهر  مبثيلتها  ومقارنتها 
حيث اأظهرت معدلت الأ�سعار العاملية ارتفاعًا على 
اأ�سعار امل�ستقات النفطية خلل �سهر �سباط 2021.

*عمان 
اجلامعة  يف  الطلبة  ���س��وؤون  ع��م��ادة  اأع��ل��ن��ت 
ي�سمح  لن  اليوم  من  واعتبارا  اأنه  الحد،  الأردنية 
لأي طالب بدخول احلرم اجلامعي، مامل يكن لديه 
الدرا�سات  طلبة  فيهم  مبن  وجاهية،  حما�سرات 

العليا.
ياأتي  القرار  هذا  اإن  بيان  يف  اجلامعة  وقالت 
تطبيقا لأوامر الدفاع ال�سادرة عن رئا�سة الوزراء، 

اإل  ُبعد،  عن  غالبّيته  يف  التعليم  اأن  اأق��ّرت  والتي 
بع�س املحا�سرات املقّرر درا�ستها عمليا يف اجلامعة 

وبع�س املختربات.
اجلامعة  مكتبة  خدمات  جميع  اأن  واأ�سافت 
بالطلبة  مهيبة  بوابتها،  عرب  اإلكرتونيا  متوفرة 
القرار حفاظا على �سحتهم  بهذا  �سرورة اللتزام 
اأيام  اأول  هو  الأح��د  اأن  يذكر  باأكمله.  واملجتمع 

الف�سل الدرا�سي الثاين يف اجلامعة الأردنية.

*عمان 
النقدي  الدعم  بتحويل  الأح��د،  الوطنية،  املعونة  �سندوق  ب��داأ 
�سروط  عليها  انطبقت  ممن  جديدة،  اأ�سرة  األ��ف   25 لنحو  احلكومي 

ال�ستحقاق من برنامج الدعم النقدي املوؤقت تكافل »3«.
وقال مدير عام ال�سندوق عمر امل�ساقبة، لوكالة الأنباء الأردنية 
برنامج  م�ستفيدي  من  الثانية  املجموعة  متثل  الأ�سر  هذه  اإن  )برتا(، 
خا�سة  كورونا،  جائحة  من  ت�سرًرا  الأكر  للأ�سر  املوجه  تكافل “3”، 

اأ�سر عمال املياومة العاملني بالقطاع غري املنظم.  

*عمان 
يف  النتهاكات  ا�ستمرار  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
�سماح  واآخرها  ال�سريف  القد�سي  احل��رم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد 

ال�سرطة الإ�سرائيلية ملئات املتطرفني باقتحام امل�سجد ام�س.
اأن  واأكد الناطق الر�سمي با�سم الوزارة ال�سفري �سيف اهلل الفايز، 
اقتحامات املتطرفني حتت حماية ال�سرطة تعد انتهاكًا �سارخًا للو�سع 
اإ�سرائيل،  وللتزامات  الدويل  والقانون  والتاريخي  القانوين  القائم 
القانون  وفق  املحتلة،  ال�سرقية  القد�س  يف  بالحتلل  القائمة  القوة 

الدويل.
القد�سي  احلرم  املبارك/  الأق�سى  امل�سجد  اأن  على  الفايز  و�سّدد 
خال�س  عبادة  مكان  هو  دومنًا   144 البالغة  م�ساحته  بكامل  ال�سريف 
املبارك  الأق�سى  امل�سجد  و�سوؤون  القد�س  اأوقاف  اإدارة  واأن  للم�سلمني، 
باإدارة  احل�سري  الخت�سا�س  �ساحبة  القانونية  اجلهة  هي  الأردنية 
ال�سلطات  الفايز  وطالب  اإليه.  الدخول  وتنظيم  احلرم  �سوؤون  كافة 
القانوين  القائم  الو�سع  واح���رتام  النتهاكات  وق��ف  الإ�سرائيلية 

والتاريخي واحرتام �سلطة اإدارة اأوقاف القد�س.
كما طالب املجتمع الدويل بتحمل م�سوؤولياته لل�سغط على اإ�سرائيل 

لوقف النتهاكات وال�ستفزازات امل�ستمرة يف احلرم ال�سريف.

في جنوب العاصمة عمان

*عمان 
م�سنع  الأح���د،  ال��ث��اين،  عبداهلل  امللك  جللة  زار 
لين  )ت��ي��ك  ال�سوئية  ل��لأل��ي��اف  التقنية  اخل��ط��وط 
الذكية،  للمزارع  املا�سية  �سركة  وم�سروع  تكنولوجي(، 

يف جنوب العا�سمة عمان.
التقنية،  اخلطوط  م�سنع  يف  امللك  جللة  وجتول 
امل�ستثمرون  يحققه  ال��ذي  بالنجاح  جللته  م�سيدا 
الأردنيون حمليا وخارجيا، وم�ساهمتهم يف توفري فر�س 

العمل لأبناء الوطن وبناته.
وا�ستمع جللته اإىل اإيجاز من مالك امل�سنع امل�ستثمر 
املهند�س اأحمد ال�سمادي، بني فيه اأن اإن�ساء امل�سنع جاء 
وخا�سة  الت�سالت،  جمال  يف  امل�ستمر  التطور  ملواكبة 
 »fiber-optic cables« ال�سوئية  الألياف  تقنية 

ليقدم حلول متكاملة ل�سبكات الت�سالت.
ال��دول  اإىل  اإنتاجه  من  باملئة   80 امل�سنع  وي�سدر 
ومن  عمل،  فر�سة   80 ويوفر  والأوروب��ي��ة،  العربية 
املتوقع اأن يوفر نحو 150 فر�سة عمل اأخرى من خلل 
التو�سعة اجلديدة لتقنية اجليل اخلام�س للت�سالت. 
والثاين  الأردن  يف  نوعه  من  الأول  امل�سنع  يعد  كما 
امل�ستثمر من  اأن عاد  ال�سرق الأو�سط، بعد  على م�ستوى 

الريا�س حيث اأ�س�س فرعه الأول.
اطلع  الذكية،  للمزارع  املا�سية  �سركة  م�سروع  ويف 
امل�ستخدمة، م�سريا جللته  التقنيات  امللك على  جللة 
التي  تلك  وخا�سة  ال��زراع��ي��ة،  امل�ساريع  اأهمية  اإىل 

ت�ستخدم اأ�ساليب غري تقليدية.
وا���س��ت��م��ع ج��لل��ت��ه اإىل ���س��رح م��ن م��ال��ك امل�����س��روع 
نظام  اعتماد  مت  اأنه  اإىل  فيه  اأ�سار  الدين،  حمي  �سعد 
“الأكوابونيك” الذي يدمج بني الزراعة املائية لإنتاج 
ا�ستخدام  دون  املائية،  الأحياء  وتربية  اخل�سراوات 

ال�سماد اأو الرتبة. .
ال�سمك و80 طنًا  امل�سروع �سنويا 20 طنًا من  وينتج 

من اخل�سراوات.
م�ساحة  على  يقع  امل�سروع  فاإن  الدين،  ملحي  ووفقا 
يف  دي��ن��ار  األ��ف   500 نحو  بلغ  با�ستثمار  دومن��ا   30
بل�ستيكيا،  بيتا   13 على  ويحتوي  التحتية،  البنية 
والأح��ي��اء  الأ�سماك  ا�ستزراع  اأح��وا���س  من  وع��ددا 

الأخرى. املائية 
�سديقة  بامل�سروع  امل�ستخدمة  التكنولوجيا  وتعد 
املياه  كميات  م��ن  باملئة   80 ح���وايل  وت��وف��ر  للبيئة، 

امل�ستخدمة يف امل�ساريع الزراعية التقليدية.

الملك يزور مصنعا لأللياف الضوئية ومزرعة ذكية 
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ارادة ملكية بقبول استقالة 
التلهوني والمبيضين 

*عمان 
�سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على قبول ا�ستقالة معايل الدكتور ب�سام �سمري �سحادة 
من�سبيهما،  الداخلية من  وزير  املبي�سني  اإبراهيم حممد  �سمري  ال�سيد  ومعايل  العدل،  وزير  التلهوين 

اعتبارا من تاريخ 2021/2/28.
كما �سدرت الإرادة امللكية ال�سامية باملوافقة على تكليف معايل ال�سيد توفيق حممود كري�سان، 
نوري  اأحمد  الدكتور  ومعايل  الداخلية،  وزارة  ب��اإدارة  املحلية،  الإدارة  ووزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب 
حممد الزيادات وزير دولة لل�سوؤون القانونية، باإدارة وزارة العدل، اعتبارا من تاريخ 2021/2/28.
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*عمان 
ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز  اأ�سدر 
يف اجلامعة الردنية، ولأول مرة ، تقريرًا 
»الق��ت�����س��اد  ب��ع��ن��وان:  مف�سًل  حتليليًا 
الأردين: �سيناريوهات ما بعد اجلائحة«.

الأح��د،  �سحفي  بيان  يف  املركز  وق��ال 
حجم  على  ال�����س��وء  ي�سلط  التقرير  ان 
اجلائحة  عن  الناجم  القت�سادي  ال�سرر 
وا����س���ت���خ���دام ال���ن���م���اذج الق��ت�����س��ادي��ة 
عن  م�ستقبلي  ت�����س��ور  ل��ب��ن��اء  امل��ت��اح��ة 
القت�ساد  يف  النمو  وم��ع��دلت  تقديرات 
وفق  والبعيد،  املتو�سط  امل�ستويني  على 
من  ابتداء  رئي�سية،  �سيناريوهات  ثلثة 
ال�سيناريو الأف�سل اىل ال�سيناريو الأ�سواأ ، 
والتي من خللها مت التو�سل اىل الفرتات 
اأن  الردين  للقت�ساد  ميكن  التي  الزمنية 
التعايف  مرحلة  اىل  ي�سل  متى  اأو  يتعافى، 
م��ن ح��ي��ث حت��ق��ي��ق ن��ف�����س ال��ق��ي��م��ة ال��ت��ي 

 ،2019-2018 الأع����وام  خ��لل  حتققت 
الوبائي  الو�سع  العتبار  بعني  اآخ��ذي��ن 
املواطنني  ا�ستجابة  ومدى  املطعوم  وتوفر 
اأعده  الذي  التقرير  واق��رتح  للمطاعيم. 
و�سامر  عيادات  زيد  الدكتور  املركز  مدير 
من  جمموعة  الع�ساف،  وعلي  ه��اين  بني 
للحد  القطاعات  خمتلف  يف  ال�سيا�سات 
وجتاوزها  اجلائحة  اآثار  من  المكان  قدر 
م�����س��ت��ق��ب��ًل وت�����س��ري��ع ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ايف 
القت�سادي و�سوًل اىل اقت�ساد قوي اأكر 

منعة.
وع���ر����س ال��ت��ق��ري��ر اآث�����ار اجل��ائ��ح��ة 
على  وتظهر  معاملها  تتك�سف  ب��داأت  التي 
الأردين،  للقت�ساد  الكلية  امل��وؤ���س��رات 
باملئة   ”2.2 “�سالب  بن�سبة  انكم�س  اذ 
خلل الربع الثالث من عام 2020 مقارنة 
الربع  يف  باملئة   1.9 بن�سبة  اإيجابي  بنمو 
الثالث من عام 2019، وهذا اأ�سواأ انكما�س 

اقت�سادي �سهده الأردن منذ عام 1993.
وا�ساف ان اأبرز القطاعات التي حققت 
الفنادق  قطاع  هي  النمو  يف  �سلبية  ن�سبا 
وال�سناعة،  والتخزين  والنقل  واملطاعم، 
 23.9 اإىل  البطالة  معدلت  ارتفعت  كما 

باملئة خلل الربع الثالث من عام 2020.
ال�����س��ادرات  انخفا�س  التقرير  وب��ني 
بواقع  وامل�ستوردات  باملئة،   5.2 بن�سبة 
من  ���س��ه��را   11 اول  خ���لل  ب��امل��ئ��ة   12.4
ح��اد  ت��راج��ع  اىل  اإ���س��اف��ة   ،2020 ع���ام 
بواقع  ال�سياحة  وع��وائ��د  مقبو�سات  يف 
من  الثالث  الربع  نهاية  يف  باملئة   72.5
دينار  مليارات   3 نحو  )فقدان   2020 عام 
من عوائد ال�سياحة مقارنًة مع ارقام عام 
احل��والت  حجم  يف  وانخفا�س   ،)2019
 10 بنحو  وامل���ق���درة  للمغرتبني  امل��ال��ي��ة 
احل�ساب  عجز  تفاقم  يف  �ساهم  ما  باملئة، 

اجلاري.

واق�����رتح ال��ت��ق��ري��ر ����س���رورة اإع����ادة 
ال�سريبية  الإ���س��لح��ات  فعالية  تقييم 
 2019  –  2016 ال��ف��رتة  يف  طبقت  التي 
والتعليمية  ال�سحية  اخلدمات  وتفعيل 
وتعزيز قدراتها ومناعتها وحت�سني احليز 
العامة  ال�ستثمارات  يف  والتو�سع  امل��ايل 
يف  جديدة  اآف��اق  عن  والبحث  احلكومية 
الفر�س  تطوير  اأو  الإقليمية  التجارة 
الإقليمية  التجارة  قطاعات  يف  القائمة 

الغذائية وال�سحية والطاقة واملعرفة.
ال����درا�����س����ات  م����رك����ز  اأن  ي����ذك����ر 
جديدة  وحدة  ا�ستحدث  ال�سرتاتيجية 
التي  ال�سرتاتيجي،  التحليل  وحدة  با�سم 
تركز على الق�سايا ال�سرتاتيجية وتهدف 
علمية  ودرا���س��ات  حتليلت  ت��ق��دمي  اىل 
ومن��اذج  مناهج  با�ستخدام  ومو�سوعية 
واملهتمني  القرار  ل�سانعي  تقدم  جديدة 

لل�سيا�سات. والبدائل  بال�سيناريوهات 

*عمان 
انخفا�سًا  �سباط  �سهر  �سائعات  �سهدت 
ملحوظًا مقارنًة ب�سهر كانون الثاين املا�سي، 
 37 ب�  مقارنًة  �سائعة،   31 �سباط  �سّجل  اإذ 

�سائعة يف كانون الثاين.
الأح��د،  ا���س��دره  ذل��ك يف تقرير  ج��اء 
مر�سد م�سداقية الإعلم الردين “اكيد” 

حول ال�سائعات.
للنظر  ال���لف���ت  اإن  امل��ر���س��د  وق�����ال 
اأع���داد  ت��ق��ارب  �سباط  �سهر  �سائعات  يف 
اإذ  م�سامينها،  اخ��ت��لف  على  ال�ّسائعات 
ت�سّدرت ال�سائعات القت�سادّية ب�9 �سائعات 
القطاع  �سائعات  تلتها  باملئة،   29 وبن�سبة 
الأمنّي ب�7 �سائعات وبن�سبة 23 باملئة، ومن 
ال�ساأن  و�سائعات  ال�سيا�سّية،  ال�ّسائعات  ثم 

العام.

وح������ول م�������س���در ال�����س��ائ��ع��ة ح�����س��ب 
امل�سادر  ح�سة  ان  التقرير  ب��ني  اجل��ه��ة، 
املواقع  عرب  املنت�سرة  لل�سائعات  الداخلية 
الإخبارّية الإلكرتونّية، و�سبكات التوا�سل 
 30 بلغت  الإع���لم،  وو�سائل  الجتماعّي، 
�سباط،  ل�سهر  ائعات  ال�سَّ حجم  من  �سائعة 
�سائعة  �سدرت  فيما  باملئة،   97 وبن�سبة 
 3 بن�سبة  خ��ارج��ّي��ة  ج��ه��ات  ع��ن  واح����دة 
و�سيلة  ح�سب  ال�سائعة  م�سدر  وعن  باملئة. 
الن�سر، تبنّي من خلل الر�سد اأّن 23 �سائعة 
الجتماعّي  التوا�سل  و�سائل  م�سدرها  كان 
عن  جميعها  ���س��درت  باملئة،   74 وبن�سبة 
 100 بن�سبة  املحلّية  التوا�سل  ات  من�سَّ
لها  رّوج  التي  ال�سائعات  عدد  وبلغ  باملئة. 
الإعلم 8 �سائعات وبن�سبة بلغت 26 باملئة، 
و�سيلة  ع��ن  واح���دة  �سائعة  منها  ���س��درت 

اإعلم خارجّية، تناولت جتديد اتفاق بيع 
النفط من العراق للأردن.

تناولت  ال��ت��ي  ��ائ��ع��ات  ال�����سَّ ع��دد  وب��ل��غ 
تلتها  الأعلى،  الن�سبة  القت�سادّي  القطاع 
�سائعات القطاع الأمنّي، ثم �سائعات القطاع 
باملئة،   19 وبن�سبة  �سائعات  ب�6  ال�سيا�سّي 
و5 �سائعات تناولت ال�ساأن العام بن�سبة 16 
القطاع  تناولت  التي  ال�سائعات  ثّم  باملئة، 
وبن�سبة  �سائعتني  ب��واق��ع  الج��ت��م��اع��ّي 
القطاع  �سائعات  مع  بالت�ساوي  باملئة   6.5
ال�سحّي. وذكر التقرير، ان �سائعتني انتقلتا 
التَّوا�سل  م��واق��ع  م��ن  �سباط  �سهر  خ��لل 
الجتماعّي اإىل املواقع الإخبارّية وبن�سبة 
بلغت 6.5 باملئة، وهي ن�سبة اأقل بكثري من 
ن�سبة ال�سائعات التي انتقلت اإىل الإعلم يف 

�سهر كانون الثاين املا�سي.

القاعدة  اأّن  “اأكيد”  مر�سد  وي���رى 
الذي  املحتوى  مع  التعامل  يف  الأ�سا�سّية 
ُي��ن��ت��ج��ه م�����س��ت��خ��دم��و م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 
اإل  الن�سر  اإع���ادة  ع��دم  ه��ي  الجتماعّي 
واأّن  م��وث��وق،  م�سدر  من  التحّقق  ح��ال  يف 
التوا�سل  مواقع  م�ستخدمي  على  العتماد 
الأخذ  دون  للأخبار  كم�سدر  الجتماعّي 
عدمها  من  املعلومات  هذه  دّق��ة  بالعتبار 
غري  الأخ��ب��ار  م��ن  الكثري  بن�سر  يت�سّبب 

ال�سحيحة وبالتايل ترويج ال�سائعات.
“اأكيد” قام بتطوير منهجّية  اأّن  ُيذَكر 
ال�سائعة  تعريف  مّت  اإذ  ال�سائعات،  لر�سد 
باأّنها “املعلومات غري ال�سحيحة، واملرتبطة 
ب�ساأن عام اأردين، اأو مب�سالح اأردنّية، والتي 
و�سلت اإىل اأكر من 5 اآلف �سخ�س تقريبًا، 

عرب و�سائل الإعلم الرقمّي”.

*عمان 
انتخابات  فعاليات  اخ��ريا،  اختتمت، 
م��ب��ادرات  اإح���دى  حقق،  م��ب��ادرة  جمال�س 
تنفيذها  يجري  التي  العهد،  ويل  موؤ�س�سة 

بال�سراكة مع وزارة الرتبية والتعليم.
وف���از 60 م��ن ال��ف��ر���س��ان وال��ف��ار���س��ات 
مقاعد   5 بواقع  جمل�سا،  ب���12  امل�ساركني، 
عقدت  التي  النتخابات  يف  جمل�س،  لكل 
املبادرة  ملجال�س  التوايل  على  الرابع  للعام 
ك��اّف��ة،  اململكة  حم��اف��ظ��ات  على  امل��وّزع��ة 
والعقبة  الطفيلة  جمال�س  ف��وز  وتخللها 

وجر�س بالتزكية.

لأول  اإلكرتونياً،  النتخابات  واأجريت 
رانيا  امللكة  م��رك��ز  م��ع  بال�سراكة  م���رة، 
واملعلومات،  التعليم  لتكنولوجيا  العبداهلل 
الرتبية  ل��وزارة  التابعة  الإدارات  اإح��دى 
التجربة  ه���ذه  تكللت  ح��ي��ث  وال��ت��ع��ل��ي��م، 

بالنجاح.
القيادة،  حمور  حتت  املبادرة  وتندرج 
املوؤ�س�سة،  عمل  ا�سرتاتيجية  حماور  اأحد 
التي  حقق  م��ب��ادرة  جمال�س  تهدف  فيما 
تنظيم  اإىل  ع��ام،  ك��ل  انتخاباتها  جت��ري 

فعاليات تطّوعية �سبابية يف املحافظات.
املن�سرم  العام  خلل  املجال�س  ونّفذت 

139 فعالية ا�ستفاد منها 119 األف م�ستفيد 
وم�ستفيدة يف حمافظات اململكة كافة.

وفار�سات  فر�سان  اأع���رب  جهتهم،  م��ن 
امل���ب���ادرة ع���ن ���س��ع��ادت��ه��م ب��امل�����س��ارك��ة يف 
ان��ت��خ��اب��ات  اأن  وب���ّي���ن���وا  الن���ت���خ���اب���ات، 
بني  ه��ام��ًا  �سنويًا  تقليدًا  اأ�سبحت  حقق 
للمبادرة،  العاّمة  الهيئة  اأع�ساء  جميع 
العملّية  ممار�سة  على  خلله  من  يتدّربون 
جتربة  وه��ي  تفا�سيها،  بكل  النتخابّية 
ولها دور كبري يف  – هاّمة  و�سفهم  بحد   –
لي�سبحوا  وتطويرها،  ق��درات��ه��م  تعزيز 
قادة فاعلني يف املجتمعات املحلّية. وكانت 

تعاون  اتفاقية  وقعت  العهد  ويل  موؤ�س�سة 
اإىل  هدفت  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 
ا�ستدامة عمل مبادرة حقق وتفعيلها �سمن 
بتنفيذ  وبالبدء  الوزارة،  ون�ساطات  برامج 
ب�سكل  كاّفة  اململكة  مدار�س  يف  فعالياتها 
�سمن  وقت  تخ�سي�س  خلل  من  تدريجي، 
برنامج الن�ساطات الذي مت حتديده بن�سبة 

20 باملئة من املنهاج املعتمد.
مبادرات  اإحدى  حقق  مبادرة  اأن  يذكر 
موؤ�س�سة ويل العهد، انطلقت يف العام 2013 
خمتلف  يف  امل��دار���س  لطلبة  توجيهها  ومت 

حمافظات اململكة ومن كل اجلن�سني.

*عمان 
بتطوير  م�����س��اروة  نبيل  البيئة  وزي���ر  اوع���ز 
يف  اخلطرة  النفايات  مكب  موقع  يف  العمل  اآل��ي��ات 
الذي  الآمن  للمربع  املقرتح  واملوقع  �سواقة،  منطقة 
من  ب��دل  اخل��ط��رة،  الب�سائع  لتخزين  �سيخ�س�س 
اجلمركية  املناطق  او  املوانئ  �ساحات  يف  تخزينها 

والذي �سيتم ان�ساوؤه بالتعاون مع دائرة اجلمارك.
الوزير  ان  الح��د،  بيان  يف  ال��وزارة  واو�سحت 
اط��ل��ع خ���لل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا اأم�����س ال�����س��ب��ت، اىل 
النفايات اخلطرة يف منطقة  م�سروع مركز معاجلة 

حممد  الدكتور  ال��وزارة  عام  اأمني  يرافقه  �سواقة، 
عمليات  على  للم�سروع،  الفني  والكادر  اخل�سا�سنة 
مناولة النفايات اخلطرة املتولدة يف اململكة، والتي 
يتم ا�ستقبالها يف املركز )مكب النفايات اخلطرة ( 
الذي  الوحيد  هو  املوقع  هذا  اأن  يذكر  �سواقة.  يف 
واملخ�س�س  البيئة  وزارة  م�سوؤوليات  �سمن  من  يقع 
فيما  اململكة،  يف  اخلطرة  النفايات  من  للتخل�س 
املكبات  بقية  يف  ال����وزارة  م�����س��وؤول��ي��ة  وتخت�سر 
وامانة  املحلية  الدارة  وزارة  قبل  من  ت��دار  التي 

عمان،على الرقابة ور�سد امللوثات. 

*عمان 
احليوية  الطبية  ال��ع��ي��ادة  م��رك��ز  م��دي��ر  ق��ال 
املتخ�س�سة يف جمال الرنني احليوي الدكتور حممد 
�سرحان، اإن طب الطاقة احليوية، يعمل على اإعادة 
التوازن لطاقة اخلليا من خلل تخلي�س اجل�سم من 
اإىل  والن�ساط  احليوية  واإع��ادة  املرتاكمة،  ال�سموم 

اأجهزة اجل�سم.
الأردنية  الأنباء  لوكالة  جولة  خلل  وا�ساف 
تدخل  التي  الوم�سات  اأن  املركز،  يف  الأحد،  )برتا( 
الطبية  التقنية  ه��ذه  ع��رب  الن�����س��ان  ج�سم  اىل 
العادي  الدواء  قدرة  تاأثريها  يف  تتجاوز  احلديثة، 
بني  تناغم  اح��داث  على  وتعمل  �سعفا،   15 بنحو 
املناعة،  جهاز  حت�سني  اىل  ي��وؤدي  ما  اجل�سم،  خليا 

وحت�سن الوظائف يف اجل�سم عموما.
�سرحان،  الدكتور  بح�سب  التقنية  هذه  ومتتاز 
اجللدية،  الم��را���س  م��ع  التعامل  على  قدرتها  يف 
والمرا�س  الهرمونية،  والخ��ت��للت  وال�سدفية، 
الغدد،  وام��را���س  الن�سفي،  وال�����س��داع  اله�سمية، 
احل�سا�سية  انواع  اىل  اإ�سافة  والدي�سكات،  والعظام 

خا�سة ح�سا�سية احلليب والقمح.

وبني ان العديد من امل�ست�سفيات واملراكز الطبية 
يف  التقنية  هذه  ت�ستخدم  باتت  العامل،  يف  املتطورة 
النطاق  وا�سع  ال�ستخدام  اطار  يف  وذلك  املعاجلة، 

للتكنولوجيا الذكية يف علج المرا�س املختلفة.
الطبي  القطاع  اأن  �سرحان  ال��دك��ت��ور  واو���س��ح 
التقنية  ه��ذه  ا�ستخدام  خ��لل  م��ن  يعزز  الردين 
رئي�سة  كوجهة  الطبي  املجال  يف  املرموقة  مكانته 

لل�سياحة العلجية.
الرقبة  يف  الدي�سك  لعلج  اأق�ساما  املركز  وي�سم 
ال��رك��ب  واآلم  ال��ري��ا���س��ي��ة  وال���س��اب��ات  وال��ظ��ه��ر، 
واملفا�سل، باأحدث تقنيات العلج الطبيعي، وخمتربا 
للتحاليل الطبية املتطور، وعيادة اأ�سنان با�ستخدام 
املجالت  خمتلف  يف  اخلدمات  من  وغريها  الليزر، 

الطبية والتجميلية الخرى، والتغذية.
احلكومية  امل�ست�سفيات  م��ن  ال��ع��دي��د  وب��ات��ت 
لتبقى  العلجية  التقنيات  اأحدث  تدخل  واخلا�سة 
التطور  من  ت�ستفيد  التي  ال��دول  واجهة  يف  اململكة 
احللول  وتوفر  م�ست�سفياتها،  داخ��ل  التكنولوجي 
وا�سعة  الطبية  التجهيزات  خ��لل  م��ن  املتكاملة 

النطاق �سمن اأطار التكنولوجيا الذكية.

*عمان 
الها�سمي  الأردين  امللكي  التوثيق  مركز  عر�س 
�سورة مرقمنة عن قرار جمل�س الوزراء رقم 198، 
كلوب  جون  الفريق  خدمة  اإنهاء  على  تن�ّس  التي 
)كلوب با�سا( من من�سب رئا�سة الأركان يف اجلي�س 
عناب  را�سي  الزعيم  وترفيع  الأردين،  العربي 
اأرك��ان  رئي�س  ملن�سب  وتعيينه  ل��واء  اأم��ري  لرتبة 
الفريق  من  ب��دًل  الأردين  العربي  اجلي�س  ح��رب 

كلوب.
وقال املركز، يف بيان �سحفي الأحد، اإنه يف الأّول 
باإذن  له  املغفوُر  َخذ  اَتّ  ،1956 عام  من  اآذار  �سهر  من 

اهلل جللُة امللك احل�سني بن طلل القراَر التاريخَيّ 
جريئة  خطوة  يف  العربّي،  اجلي�س  قيادة  بتعريب 
ال�ستقلل  تاريخ  يف  ب��ارزة  علمة  �سّكلت  ومهمة، 
الأردين �سنعها امللك الراحل يف م�ستهل حكمه، ومبا 
وموؤ�س�ساتها.  دولتهم  بناء  يف  الأردن��ي��ني  دور  يعّزز 
احل�سني  امللك  له  املغفور  جللة  اأن  البيان  واأ�ساف 
يف  الربيطايّن  الوجود  عن  بالتخِلّي  اأم��َر  طلل  بن 
وعلى  الإجنليزي،  ال�سّباط  بوجود  ِل  واملُمَثّ اجلي�س، 
لهذه  وتخليدًا  كلوب.  ج��ون  اجلي�س  قائُد  راأ�سهم 
املنا�سبة، جرى ن�سر هذه الوثيقة، التي تعّد اخلطوة 

الثانية على طريق ال�ستقلل. 

صدور تقرير سيناريوهات االقتصاد االردني ما بعد الجائحة

اكيد: انخفاض في شائعات شهر شباط

فوز 60 فارسًا وفارسة في اختتام انتخابات مجالس مبادرة حقق

المجلس يقر 27 توصية للجنته المالية واالقتصادية 

ــلــحــكــومــات ـــر ل ـــاب ــس لـــمـــســـار اقـــتـــصـــادي ع ــي ــأس ــت ــل ـــة: أهـــمـــيـــة الـــتـــشـــاركـــيـــة ل ـــاون ـــص ـــخ ال

وزير البيئة يوعز بتطوير آليات 
العمل بمكب نفايات سواقة

خبير طبي : الرنين الحيوي يخلص 
الجسم من السموم المتراكمة

التوثيق الملكي يعرض وثيقة عن 
ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي

*عمان 
قانوين  م�سروعي  الأع��ي��ان  جمل�س  اأق��ر 
املوازنة العامة وموازنات الوحدات احلكومية 
جمل�س  م��ن  وردا  كما   ،2021 املالية  لل�سنة 
رئي�س  برئا�سة  الأح���د،  جل�سته  يف  ال��ن��واب، 
الوزراء  الفايز، وح�سور رئي�س  املجل�س في�سل 

الدكتور ب�سر اخل�ساونة، وهيئة الوزارة.
املالية  جلنته  تو�سيات  املجل�س  اأق��ر  كما 
والقت�سادية، والبالغ عددها 27 تو�سية، يف 
وتراأ�س  عينا،   13 فيها  حتدث  التي  اجلل�سة 
جمل�س  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  منها  جانبا 

العيان �سمري الرفاعي.
وقال الفايز، يف ختام اجلل�سة، اأن املجل�س 
ترجمة  اأج��ل  من  ممكن،  جهد  اأي  يدخر  لن 
بناء  نحو  ال�سعي  يف  امللك،  جللة  توجيهات 
مواجهة  على  القادر  املزدهر،  القوي  الأردن 
الأع��ي��ان  جم��ل�����س  اإدراك  م��ع  ال��ت��ح��دي��ات، 
ل��ل��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ن��ا، 
املعي�سية  امل��واط��ن  حياة  على  وانعكا�ساتها 
جائحة  رتبتها  التي  والتبعات  والجتماعية، 

كورونا على اقت�سادنا الوطني.
املالية  اللجنة  ت��ق��ري��ر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
وحتليلية  نقدية  ق��راءة  قدم  والقت�سادية 
الأردنية،  الدولة  م�ساريع  لكافة  وت�سويبية 
واأيدت اللجنة الكثري من اخلطط والتوجهات 

التي  راأته منا�سبا للظروف  احلكومية، ح�سبما 
باأ�سلوب  وعار�ست  واملنطقة،  اململكة  بها  متر 

علمي دقيق بع�سها الآخر.
ولفت اإىل مقرتحات عملية للجنة من �ساأنها 
التعايف  عملية  وت�سريع  حتقيق  يف  امل�ساعدة 
طويلة  ا�سرتاتيجية  و�سع  ومنها  القت�سادي 
الأمد لإدارة الدين العام، وو�سع خطة عملية 
اإىل  التوازن  لإع��ادة  �سنوات،  ع�سر  مدى  على 
على  عملية  خطة  واإع��داد  ال�سريبي،  العبء 
مدى خم�س �سنوات، تهدف اإىل تعزيز العتماد 
على الذات، والدعوة اإىل التو�سع والإ�سراع يف 
العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  م�ساريع  تنفيذ 

�سندوق  ا�ستثمارات  حجم  وزي��ادة  واخلا�س، 
خارج  الجتماعي،  ال�سمان  اأم���وال  ا�ستثمار 
اإ�سافة  وال��ع��ق��ارات،  ال�سندات  حمفظة  اإط��ار 
للأعمال  الرتاخي�س  اإج���راءات  ت�سهيل  اإىل 
ا�سرتاتيجية  وت��ن��ف��ي��ذ  وو���س��ع  وامل�����س��اري��ع، 
القيمة  وتعظيم  الأردنية،  لل�سناعات  ت�سدير 
القاعدة  وتنويع  الزراعية  للمنتجات  امل�سافة 
التقرير  فاإن  لهذا  الزراعي،  للقطاع  الإنتاجية 
جاء مبثابة خطة ا�سرتاتيجية �ساملة للفرتة 
بالتو�سيات  للأخذ  وندعو  القادمة،  الزمنية 

والبدء بتنفيذ ما ميكن تنفيذه.
واأكد اأن مواجهة اأزمتنا القت�سادية يحتاج 
اليوم اإىل حالة ت�ساركية وطنية جامعة، حالة 

القطاعات  خمتلف  ومن  اجلميع،  فيها  ي�سارك 
العملية  احللول  لإيجاد  وال�سعبية،  الر�سمية 

والواقعية لها.
ال��وزراء  لرئي�س  متنياته  عن  اأع��رب  كما 
والفريق الوزاري، بالتوفيق وال�سداد، وحر�س 
لت�سريع  احلكومة  مع  للعمل  الأعيان  جمل�س 
الإجناز، على كافة الأ�سعدة وخمتلف امل�سارات 

الوطنية.
بخري،  و�سنبقى  بخري  الأردن  يف  اإننا  وتابع 
و�سنخرج  التحديات،  مواجهة  من  و�سنتمكن 
قائدنا  حكمة  بف�سل  ومنعة،  قوة  اأك��ر  منها 
�سعبنا  ووع��ي  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك  جللة 
و�سندخل  ال�سلبة،  القوية  واإرادتنا  الأردين، 

املئوية الثانية من عمر مملكتنا، ونحن باأف�سل 
بناء  يف  اخل���رية،  م�سريتنا  و�سنوا�سل  ح��ال، 
�سعبه  ينعم  الذي  الأردن  املنيع،  القوي  الأردن 

بالأمن وال�ستقرار.
ال��دك��ت��ور ب�سر  ال������وزراء،  وق����ال رئ��ي�����س 
بعد  ج��اءت  احلالية  امل��وازن��ة  اإن  اخل�ساونة، 
عام من جائحة كورونا التي عطلت القطاعات 
واأ�سبحت  الق��ت�����س��اد،  عجلة  ع��ل��ى  واأث����رت 
الفر�سيات معها قابلة للتغيري والتبدل، موؤكدا 
اقت�سادي  مل�سار  للتاأ�سي�س  الت�ساركية  اأهمية 

عابر للحكومات، ووفق تخطيط بعيد املدى.
جمل�سي  م��ع  التعاون  على  احل��ر���س  واأك���د 
الإداري،  الإ�سلح  جمال  يف  والنواب  الأعيان 

واإح�����داث ث���ورة يف ال���س��ت��ث��م��ار، وال�����س��راك��ة 
اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع  م��ع  وال��ف��اع��ل��ة  احلقيقية 
وتهيئة كل الأ�سباب التي تكفل تثبيت وجذب 
ال�ستثمار، اإىل جانب رفع تناف�سية القطاعات 
الكهرباء والنقل، يف  اأ�سعار  من خلل تخفي�س 
اإ�سافة  البطالة،  اأرقام  ارتفاع  مواجهة حتدي 
املهني،  اجل��ان��ب  يف  الخ��ت��للت  معاجلة  اإىل 

واإحلل العمالة املحلية يف بع�س املجالت.
ولأع�����س��اء  ل��لأع��ي��ان  �سكرة  ع��ن  واأع����رب 
اللجنة املالية والقت�سادية ملا بذلوه من جهد 
كبري يف قراءة هذه املوازنة التي تعد الأ�سعب 
التي  التو�سيات  وو���س��ع  الأردن،  ت��اري��خ  يف 

�ستوليها احلكومة الهتمام املنا�سب.

واأ�ساد الأعيان بجهود جللة امللك، لتوفري 
اأ�سباب القوة والعزة والكرامة واملنعة للأردن 
على طريق اإعادة البناء والنماء القت�سادي، 
يزال،  وما  حتمل  الذي  املواطن  دور  ومقدرين 
مب�سوؤولية  الق��ت�����س��ادي��ة  الأو����س���اع  اأع��ب��اء 
ال��ت��زام��ه  منا�سبة،  ك��ل  يف  جم����ددًا  وت��ف��ه��م، 
عليه،  واملحافظة  وا�ستقراره،  الأردن  باأمن 
وانتمائه  الها�سمية،  قيادته  حول  والتفافه 
لوطنه، ومعربني عن �سكرهم للدول ال�سقيقة 
دعم  من  ل���لأردن  قدموا  ما  على  وال�سديقة 
ال�سعبة، ودعمهم  املرحلة  وعون لتجاوز هذه 
العربي  اجلي�س  امل�سلحة/  لقواتنا  الكامل 
اخل��رية  جهودهم  على  الأم��ن��ي��ة  واأج��ه��زت��ن��ا 
على  للمحافظة  وت�سحياتهم  املتميز  واأدائهم 

اأمن الوطن واملواطن.
الهنداوي  اأحمد  الدكتور  العني  وخالف 
قانون  م�سروع  من   2 املادة  حول  اللجنة  قرار 
املوازنة العامة لل�سنة املالية 2021، واملتعلقة 
بالإيرادات املحلية لعدم قناعته بتقديراتها 
ال��واق��ع��ي��ة يف ���س��وء الإغ���لق���ات على  غ��ري 
معظم  ويف  الأردن  يف  القت�سادية  القطاعات 
بالإ�سافة  احل��ايل،  العام  خ��لل  العامل  دول 
املطاعيم  مو�سوع  و�سوح  وعدم  �سبابية  اإىل 
وبالتايل  و�سولها،  وتواريخ  كمياتها  حيث  من 
داخ��ل  املجتمعية  املناعة  حتقيق  اإمكانية 

اململكة خلل هذا العام.
وكان رئي�س اللجنة املالية والقت�سادية يف 
املجل�س، العني جمال ال�سرايرة، اأ�سار يف بداية 
كوثيقة  اللجنة  تقرير  اأهمية  اإىل  اجلل�سة 
الأهمية  منحه  اإىل  احلكومة  داعيا  مرجعية، 
اللزمة والتعامل معه بجدية، موؤكدا دعم كل 
مبا  كورونا  فريو�س  جائحة  مع  التعامل  جهود 
ذلك  باعتبار  الأردنيني  وحياة  �سحة  يحفظ 

اأولوية يف هذه املرحلة.
دقيقة  واحلكومة  املجل�س  اأع�ساء  ووق��ف 
�سمت، وقراأوا الفاحتة على روح العني الأ�سبق 

عقل بلتاجي، الذي وافته املنيه الأحد.

األعيان يقر الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية
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*عمان 
نظم مركز القد�س للدرا�سات ال�سيا�سية 
ور�سة عمل )هجينة( بالتعاون مع موؤ�س�سة 
كونراد اأديناور بعنوان »الأحزاب ال�سيا�سية 
ونظرة  التجربة  درو�س   2020 وانتخابات 
للم�ستقبل.. كيف تقيم الأحزاب املحافظة 

والإ�سلمية جتربتها؟« .
وت�سمنت الور�سة حماور تتعلق مب�ستوى 
ا���س��ت��ع��داد احل����زب خل��و���س ال���س��ت��ح��ق��اق 
املر�سحني؛  اخ��ت��ي��ار  وط���رق  الن��ت��خ��اب��ي؛ 
وقدرة  والتحالفات؛  الئتلفات  وجتربة 
النتخابية،  حملته  تنظيم  على  احل��زب 
وم��دى  الناخبني؛  جمهور  اإىل  وال��و���س��ول 
لهذا  للحزب  الداخلية  البيئة  م��لءم��ة 
ال���س��ت��ح��ق��اق م���ن ح��ي��ث ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

وم�ستوى  والن�ساء؛  ال�سباب  ودور  الداخلية، 
ا�ستفادة احلزب من التمويل الر�سمي يف دعم 

حملته النتخابية.
ويف اجلل�سة الفتتاحية دعا مدير عام 
مركز القد�س،عريب الرنتاوي الأحزاب اىل 
الذاتية،  لظروفها  عميقة  مراجعة  اجراء 
يف  وال�سعف  ال��ق��وة  م��واط��ن  على  للوقوف 
املقيم  املمثل  حت��دث  جهته  م��ن  جتربتها. 
ادموند  عّمان  يف  اأدي��ن��اور  كونراد  ملوؤ�س�سة 
راتكا معرفا مبوؤ�س�سته والدور الذي ت�سطلع 
بها  التثقيف  ويف  الدميقراطية  بناء  يف  به 

على �سعيد ال�سعبي والنخب ال�سيا�سية.
العمل  جبهة  ع���ام  اأم���ني  ق���ال  ب����دوره 
الذي  احلزب  اأن  الع�سايلة  مراد  الإ�سلمي 
نف�سه  لتطوير  ي�سعى  ول  جتاربه  يراجع  ل 

�سوى  الأردن  يف  اأمامنا  لي�س  م�سيفا  يندثر 
خيار واحد هو الإ�سلح، لذا يجب اأن نغتنم 

امل�ساحة املتاحة اأمامنا من اأجل ذلك.
الو�سط  حزب  عام  اأمني  قال  جانبه  من 
جائحة  اإن  ال��ط��راون��ة  اهلل  م��د  الإ���س��لم��ي 
 2020 انتخابات  على  بظللها  األقت  كورونا 
�ستة  ائتلف  من  جزء  الو�سط  حزب  واأن   ،
وال��راي��ة،  “زمزم”،  اأح���زاب  ي�سم  اأح���زاب 

وال�سهامة، واجلبهة الوطنية، وال�سورى.
وقال لقد حاولنا اأن يكون هناك تن�سيقا 
الفردي  الرت�سيح  طغى  لكن  الح��زاب  بني 
اإىل قانون  امل�سهد م�سددا على احلاجة  على 
امل�ساركة  على  الأح����زاب  ي�سجع  انتخاب 

والو�سول اإىل احلكومة الربملانية.
من جهته قال القيادي يف حزب “زمزم” 
نبيل الكوفحي اإنه مل يكن هناك تناف�س بني 

اأع�ساء احلزب على الرت�سح، وبالتايل ُترك 
احلزب  واكتفى  الأع�ساء،  لرغبة  الرت�سيح 

مبمار�سة الن�سح للمر�سحني.
الئتلفات،  جتربة  الكوفحي  وانتقد 
اأن  اإىل  م�سريا  م�سجعة،  تكن  مل  اأنها  معتربًا 
اأجواء كورونا اأّثرت على الأحزاب اأكر مما 

اأثرت على املر�سحني الآخرين.
على  مناق�ساتهم  يف  امل�����س��ارك��ون  ورك���ز 
جملة من الق�سايا اأبرزها، �سرورة فتح حواٍر 
تواجه  التي  املعوقات  ح��ول  �سامل،  وطني 
املختلفة،  بتياراتها  ال�سيا�سية  الأح���زاب 
الرئي�سة  املحاور  على  التوافق  اإىل  اإ�سافة 
ال�سيا�سي،  العمل  قوانني  لإ�سلح  املطلوبة 
والإدارة  والنتخاب  الأحزاب  قوانني  وهي 
بنظام  النظر  اإع��ادة  اإىل  اإ�سافة  املحلية، 

متويل الأحزاب ال�سيا�سية.

*عمان 
الركن  اللواء  العام  الأم��ن  مدير  التقى 
خالد  العميد  مكتبه  يف  احل��وامت��ة  ح�سني 
بن حمد العطية رئي�س الحتادين القطري 

والعربي للريا�سة ال�سرطية.
على  احل��ف��اظ  �سبل  ال��ط��رف��ان  وب��ح��ث 
م�ستوى الريا�سة يف اأجهزة الأمن وال�سرطة 
و�سبل  ال��ع��رب��ي،  الحت���اد  حت��ت  املن�سوية 
ظل  يف  خا�سة  وتطويرها  بها  النهو�س 
العامل  بها  مير  التي  ال�ستثنائية  الظروف 
مدير  واأ���س��اد  ك��ورون��ا.  فريو�س  انت�سار  مع 
رئي�س  يبذلها  التي  باجلهود  العام  الأم��ن 
الريا�سي  العربي  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 
على  للحفاظ  ال���دوؤوب  وعمله  لل�سرطة، 
العرب  الأ���س��ق��اء  ب��ني  الريا�سي  التوا�سل 
عن  ف�سًل  ال�سرطية،  الحت��ادات  كافة  يف 

جهوده الكبرية يف تعزيز �سراكة الحتادين 
وق��ط��ر.  الأردن  يف  لل�سرطة  ال��ري��ا���س��ني 
من  ال�ستفادة  �سرورة  اإىل  احلوامتة  ولفت 
قدرات  يعزز  مبا  الإيجابية  ال�سراكة  هذه 
ريا�سيينا يف الحتادات العربية ال�سرطية، 
وي�����س��م��ن ل��ه��م م��ك��ان��ة دول��ي��ة م��ت��ق��دم��ة يف 
مناف�سات الحتادات ال�سرطية لدول العامل، 
الدولية  الريا�سة  م�سابقات  يف  حتى  اأو 
الأهمية  اىل  احلوامتة  وا�سار  والأوملبية. 

لقطاع  ال��ع��ام  الأم���ن  مديرية  توليها  التي 
لريا�سييها  املتوا�سل  ودعمها  الريا�سة، 
املحلية  التتويج  من�سات  على  وقفوا  الذين 
ريا�سيي  م�ساف  اإىل  وو���س��ل��وا  وال��دول��ي��ة 
الأمن  ملكمي  ح�سول  اآخرها  وكان  العامل، 
وتاأهل  الدويل  الت�سنيف  �سدارة  على  العام 
5 منهم اإىل اأوملبياد طوكيو. من جانبه ا�ساد 
العطية بامل�ستوى التي و�سلت اإليه الريا�سة 
الأل��ع��اب،  خمتلف  يف  الأردن��ي��ة  ال�سرطية 
الأم��ن  لقيادة  وتقدير  �سكره  ع��ن  معربا 

العام على الهتمام البالغ بال�ساأن الريا�سي 
اأمن��وذج��ا  يعترب  ال���ذي  ودع��م��ه��ا  ال�سرطي 

يحتذى لباقي احتادات ال�سرطة العربية.
القطري  للحتادين  كرئي�س  واأك��د،اأن��ه 
لتطوير  ي�سعى  ال�سرطي  الريا�سي  والعربي 
خلل  م��ن  العربية،  ال�سرطية  الريا�سة 
مثل  الناجحة  ال��ت��ج��ارب  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
تبادل  يف  عليها  والبناء  الأردنية،  التجربة 
اخلربات واإقامة البطولت واملناف�سات التي 

تليق بالدول العربية ال�سقيقة.

المنتدى العالمي للوسطية ينتخب 
رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي

  
*عمان 

رئي�س  “زووم”  تطبيق  عرب  للو�سطية  العاملي  املنتدى  انتخب 
واأع�ساء املكتب التنفيذي للمنتدى لل�سنوات الأربعة املقبلة.

واو�سح بيان �سحفي �سادر عن املنتدى الأحد، اأنه جرى انتخاب 
واملهند�س مروان  للمنتدى،  رئي�سا  تون�س  مورو من  ال�سيخ عبدالفتاح 
عبد  ال�سيخ  انتخاب  جرى  كما  عاما.  اأمينا  الأردن  من  الفاعوري 
اجلزائر،  ال�سلطاين/  جرة  اأبو  والدكتور  الأردن،  العكور/  الرحيم 
اليمن، والدكتور  الكويت، والدكتور داود احلدابي/  �سهاب/  وجمال 

�سريوان ال�سمرياين/ العراق، اأع�ساء يف املكتب التنفيذي.
املكتب  �سر  اأم��ني  املحي�سن  اأحمد  زي��د  الدكتور  ت�سمية  وج��رى 

التنفيذي ملدة اأربع �سنوات اعتبارًا من تاريخه.

القائم باألعمال األذربيجاني يشيد بدور 
االردن في تحقيق السالم واالستقرار

*عمان 
�ساه  النور  ال�سفارة الذربيجانية يف عمان،  باأعمال  القائم  ا�ساد 
يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جللة  بقيادة  الردين  بالدور  ح�سينوف، 
الدولية  ال�سرعية  قرارات  تطبيق  ودعم  وال�ستقرار  ال�سلم  دعم 

والقانون الدويل الن�ساين.
جاء ذلك خلل لقاء نظمته ال�سفارة لعدد من النواب وال�سحفيني 
حول  والف��ك��ار  الآراء  لتبادل  م��وؤخ��را،  الكادميية  وال�سخ�سيات 
العلقات الثنائية بني البلدين والتطور الذي ت�سهده هذه العلقات 
على خمتلف امل�ستويات، ل �سيما يف ظل علقة ال�سداقة التي جتمع 
اىل  ا�سافة  علييف،  الهام  والرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جللة 
تطورات الو�ساع يف اذربيجان. وا�سار اىل التن�سيق والتعاون القائم 
لتعزيز  امل�ستويات  خمتلف  على  امل�ستمرة  واللقاءات  البلدين  بني 
امل�ساركون عن املجال  التعاون يف خمتلف املجالت. وحتدث  وتنمية 
ما  على  والبناء  وتنميتها  اذربيجان  مع  العلقات  لتطوير  الوا�سع 
عن  معربني  الذربيجانية،  الردنية  ال�سداقة  وتعزيز  اجنازه  مت 
لقاءات  بتنظيم  بالبدء  الذربيجانية  ال�سفارة  ملبادرة  تقديرهم 
لتطويرها  افكار  وو�سع  العلقات  تعزيز  يف  ي�سهم  ما  النوع،  هذا  من 

ومناق�سة التطورات ال�سيا�سية . 
امل��داخ��لت  م��ن  العديد  ا�ستمل  ال��ذي  اللقاء  هام�س  على  ومت 
والكلمات من احل�سور، عر�س فيلم فيديو يوثق لتطورات الو�ساع يف 

اذربيجان.

اتفاقية لتدريب 300 
مهندس حديثي التخرج

*عمان 
وتطوير  تنمية  وهيئة  والعمل  املحلية  الدارة  وزارت��ا  وقعت 
املهارات املهنية والتقنية ونقابة املهند�سني الردنيني اتفاقية تعاون 

لتدريب 300 مهند�س حديثي التخرج يف وزارة الدارة املحلية.
كري�سان  توفيق  املحلية  الدارة  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  واأكد 
الذي رعى ور�سة عمل حت�سريية ملوؤمتر م�ستقبل التخطيط العمراين 
الهند�سة  �سعبة  تنظمه  ال��ذي  الردنية،  الدولة  ومئوية  الردين 
الدولة  مئوية  اأن  اتفاقية  توقيع  اإىل  اإ�سافة  بالنقابة،  املعمارية 
والرتكيز  والدميقراطية  العدالة  لتكري�س  عنوانها  جاء  الثانية 
على �سيادة القانون والعمل على تكاتف اجلهود والتن�سيق والتعاون 
امل�سرتك للعمل على مئوية ثانية بقيادة جللة امللك عبداهلل الثاين 

ابن احل�سني، لل�سري قدما يف خدمة الوطن.
وزير  ال�ستثمار  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  بح�سور  كري�سان،  وق��ال 
املهند�س  الأردنيني  املهند�سني  ونقيب  القطامني،  معن  الدكتور  العمل 
اأحمد �سمارة الزعبي، ورئي�س هيئة تنمية وتطوير املهارات الدكتور 
اخلطط  وتنفيذ  باإعداد  نوؤمن  الأردن  يف  اإننا   : ال�سفا�سفة  قي�س 
املحلية  امل�ستويات  على  واملتناغمة  امل�ستدامة  ال�سمولية  احل�سرية 
را�سخة  قواعد  لبناء  الدولية  اخلربات  من  وال�ستفادة  والوطنية، 
امل�ستدام،  احل�سري  التخطيط  جمال  يف  التعاون  من  ملزيد  توؤ�س�س 
التي  التنظيمية  الدوات  من  يعترب  احل�سري  التخطيط  اأن  مبينا 

تتيح لل�سلطات املخت�سة التحكم يف النمو العمراين.
ال�سرتاتيجية  للمخططات  امل�ستقبلية  الروؤية  ان  اىل  واأ�سار 
ال�سمولية تتطلع اىل ادماج وتر�سيخ البعد املكاين واحل�سري يف كل 
وعلى  القطاعية  والربامج  واخلطط  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 
كافة امل�ستويات اعتمادا على النهج الت�ساركي بني احلكومة املركزية 
العام  القطاع  وبني  جانب،  من  واملحلية  القليمية  الدارة  واأجهزة 

واخلا�س وذلك �سمن اطار التكامل واملرونة يف �سنع القرار.

ورشة عمل لتقييم تجربة األحزاب المحافظة 
واإلسالمية في االنتخابات األخيرة

مدير األمن العام يلتقي رئيس االتحادين 
القطري والعربي للرياضة الشرطية

*عمان 
اجتماع  خلل  النيابية،  ال�سحة  جلنة  وا�سلت 
معدل  ق��ان��ون  م�سروع  مناق�سة  الأح���د،  عقدته، 
ل�سنة  والطفل  الأم��وم��ة  ورعاية  القبالة  لقانون 

.2019
اأحمد  الدكتور  النائب  اللجنة،  رئي�س  وق��ال 
ال�سراحنة، خلل الجتماع الذي ح�سره اأمني عام 
املجل�س التمري�سي الأردين، الدكتور هاين النوافلة، 
ونقيب املمر�سني واملمر�سات والقابلت القانونيات، 
خالد ربابعة، وعدد من املعنيني يف القطاعني العام 
مبناق�سة  م�ستمرة  ت��زال  ما  اللجنة  اإن  واخلا�س، 
من  ومكانة  اأهمية  من  له  ملا  القبالة”،  “معدل 
يف  الكبري  ودوره��ا  القبالة،  ملهنة  املهنية  الناحية 
الإ�سراف املبا�سر على خدمة ورعاية الأم والطفل.

واأ�ساف اأن اللجنة منفتحة ب�سكل كامل على كل 
اجلهات  جميع  من  املقدمة  واملقرتحات  التو�سيات 
منها  واإمياًنا  والعام،  اخلا�س  القطاعني  يف  املعنية 
مع  ين�سجم  ومبا  معهم،  الت�ساركي  العمل  باأهمية 
بالواقع  النهو�س  اإىل  ال��داع��ي��ة  امللكية  ال���روؤى 

ال�سحي والرعاية ال�سحية للمواطن.
وزارة  تتحمل  اأن  ���س��رورة  ال�سراحنة  واأك���د 
يف  اخت�سا�س  اأطباء  بتوفري  م�سوؤولياتها  ال�سحة 
احلكومية،  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  جميع 
واجلراحة  والتوليد  الن�سائية  تخ�س�سات  �سيما 

العامة والباطنية.
بدورهم، �سدد النواب احل�سور على اأهمية العمل 
اإن  القبالة والنهو�س بها، قائلني  على تطوير مهنة 
يف  اإق���راره  ج��رى   1959 لعام  يعود  ال��ذي  القانون 
وقت كان الأردن ُيعاين فيه من نق�س يف اخت�سا�سي 
الن�سائية وامل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية، اأما اليوم 
الطبي  املجال  يف  املتقدمة  ال��دول  من  يعد  ف��الأردن 

واملهن الطبية امل�ساندة.

من جانبه، قال النوافلة اإن للمجل�س التمري�سي 
الأردين دور يف تنظيم مهنة القبالة باململكة، وذلك 
والتي  املهنة،  لتنظيم ممار�سة  اإطار  من خلل و�سع 

ياأمل املجل�س تبنيها يف الت�سريعات الوطنية.
ودع���ا اإىل اأه��م��ي��ة ال��رف��ع م��ن ���س��وي��ة الإط���ار 
يف  اأثر  من  له  ملا  القبالة،  ملهنة  الناظم  الت�سريعي 
رفع كفاءة اخلدمات ال�سحية وخف�س معدل وفيات 

الأمهات والأطفال الر�سع.
ملمار�سة  ُي�سرتط  اإنه  الربابعة  قال  جهته،  من 

العملي،  التدريب  متطلبات  اإمت���ام  القبالة  مهنة 
واحل�سول على �سهادة ت�سجيل يف النقابة، واحل�سول 
على ت�سريح مزاولة املهنة من وزارة ال�سحة، م�سيًفا 
اأن “معدل القبالة” جاء لتاأمني خدمات قبالة عالية 
اجلودة لرعاية الأمهات والأطفال حديثي الولدة، 
والأطفال.  الأمهات  بني  الوفاة  ح��الت  من  واحل��د 
واأكد �سرورة اإجراء تعديلت على م�سروع القانون، 
الع�سرية،  والتطورات  النقابة  قانون  مع  لتتواءم 
وتف�سيل  املنا�سب  الأكادميي  التاأهيل  ا�سرتاط  مثل 

وتو�سيح  املهنة  ت�سنيف  ذلك  يف  مبا  القابلة،  مهام 
امل�سار املهني لتحقيق التقدم الوظيفي ورفع م�ستوى 

مهنة القبالة باململكة.
اأن  اأك��دت  ب��دوره��ا،  امل��ج��ايل،  �سو�سن  الدكتورة 
هناك حاجة للرتكيز على رفع كفاءة التعليم العايل 
التدريب  �سرط  على  الرتكيز  وبالأخ�س  للقابلت 
هناك  اأن  اإىل  م�سرية  املهنة،  م��زاول��ة  قبل  املهني 
للقابلة  يحقق  مبا  القبالة،  مهنة  لت�سنيف  حاجة 

التقدم الوظيفي ويعزز من طموحها.

دورة تدريبية لتأهيل اآلثاريين 
المستجدين العاملين بدائرة اآلثار

*عمان 
افتتح مدير عام دائرة الآثار العامة بالوكالة، اأحمد ال�سامي، يف 
لتاأهيل  املتخ�س�سة  التدريبية  الدورة  اأعمال  الأحد،  الدائرة،  مقر 
الكادر املُ�ستجد من الآثاريني العاملني يف الدائرة، وذلك �سمن امل�سروع 
امل�سرتك مع �سركة �سيل للتدريب وحفظ الرتاث، الذي يحمل عنوان: 
درو�سز  موؤ�س�سة  من  واملمول  احل�ساري«  الإرث  خلل  من  »التوظيف 

ال�سوي�سرية.
املجموعة  هذه  اإن  اليوم،  �سحايف،  بيان  يف  الدائرة،  وقالت 
يف  الفني  الكادر  ومهارات  كفاءة  رفع  اإىل  تهدف  ال��دورات  من 
وت�سنيف  ودرا���س��ة  الأث��ري،  التوثيق  مبجالت  ث��ار  الآ دائ��رة 
و�سيانتها  الفخارية،  املعثورات  خ��لل  من  ث��ري��ة  الأ الطبقات 
الف�سيف�سائية  ل��لأر���س��ي��ات  وال�سيانة  امل��ي��دان  يف  ومعاجلتها 
املخاطر  واإدارة  ث��ري��ة،  الأ امل��واق��ع  وتقييم  عليها،  واحل��ف��اظ 
التدريب  عمليات  اأن  ال��دائ��رة  وبينت  ث��ري��ة.  الأ امل��واق��ع  يف 
�سيتم  حيث  اآثاريا،   29 فيها  ا�سرتك  العام  هذا  انطلقت  التي 
املُ��درب��ني ذوي اخل���ربة من  م��ن  م��ن خ��لل جم��م��وع��ة  ت��دري��ب��ه��م 
ث��ار  الآ دائ��رة  م��ن  وخ��رباء  ودول��ي��ة  حملية  ومعاهد  جامعات 

. مة لعا ا
واأ�سارت الدائرة اإىل اأنها وقعت مع �سركة �سيل للتدريب وحفظ 
للكادر  متخ�س�سة  دورات  لعقد  تفاهم،  مذكرة   2018 عام  ال��رتاث 
اإدارة  منها  متعددة  جوانب  يف  واملايل  الإداري  للكادر  واأخرى  الفني 

امل�ساريع الدولية.

مقال رئيس التحريرالصحة النيابية ُتواصل مناقشة معدل القبالة

ح����ني ان���ف�������س���خ ال��ع��ق��د 
طويلة-  ���س��ن��وات  قبل  ال��دول��ة-  م��ع  الجتماعى 

الآن  عليه  نحن  ما  اإىل  وو�سلنا  اأ�سكاله  وتطورت  حدته  ت�سارعت 
عن  يعجز  العقد  ه��ذا  حبات  باتت  حتى  متاًما  العقد  انفراط  من 
انتكا�سة  من  حالًيا  نعي�سه  وم��ا  العامل،  يف  ال�سحرة  اأعظم  جمعها 
ملفات اجتماعية و�سيا�سية و�سلوكية وفقر وبطالة وياأ�س واحباط 
وف�ساد �سمل الرب والبحر واجلو �سببه متاما انف�ساخ العقد بني الدولة 
واملواطن،  فالدولة اأ�سبحت تنظر للمواطن كالبقرة احللوب خملوق 
فقط لدفع اجلباية وال�سرائب  دون اأن تقدم له �سيئا �سوى الرقم يف 

�سجل الحوال املدنية وعند الوفاة.
 جان جاك رو�سو حني و�سع قواعد »العقد الجتماعى« الذى هو 
اأ�سا�س العلقة بني الدولة )اأى دولة( واملواطن )اأى مواطن( واملبنى 
ح�ساًبا  يعمل  مل  واملواطن  الدولة  الطرفني:  بني  الثقة  اأ�سا�س  على 
واملجتمع  والدولة  بالعقد  احلائط  عر�س  اجلميع  فيه  ي�سرب  ليوم 
واملواطن مبا فى ذلك اجلماد واحليوان والنبات لي�سبح املجتمع م�سًخا 

للب�سرية جمعاء.
واملحكوم  احلاكم  بني  العلقة  باأن  ال�سيا�سة  علم  يف  املعروف  من 
من  العلقة  توؤطر  اجتماعي”  “عقد  �سراكة  وثيقة  عن  عبارة  هي 
العقد  هذا  بنود  تطبيق  على  وبناء  والواجبات  احلقوق  بيان  خلل 

تكون �سكل العلقة بني الطرفني .
ال�سا�سية  احلياة  متطلبات  توفري  الدولة  على  باأن  العقد  يعرف 
العمل  توفري  احل��ال  وبطبيعة  وم�سكن  وم�سرب  ماأكل  من  للمواطن 
من   ، بدونها  العي�س  الن�سان  ي�ستطيع  ل  التي  احلقوق  من  وغريها 
جهة اخرى يكون للدولة على املواطن حق احرتام القانون واحلفاظ 
العام لذلك عندما  ال�سالح  ملا فيه  على المن وتطبيق اوامر الدولة 
القيام بواجباتها وم�سوؤولياتها جتاه رعاياها يبداأ  الدولة يف  تف�سل 
املواطنني يفقدون الثقة بهذه ال�سلطة ويحتجون عليها و تكون بذلك 

قد بداأت ت�سري على طريق النهيار والف�سل.
عليه  يطلق  ما  او  العربي  الوطن  يف  ال�سعبية  الثورات  تكن  مل 
وويلت  �سراعات  من  خلفه  وما  العربي”  “الربيع  م�سطلح  البع�س 
والفقر  التهمي�س  من  ال�سيا�سية  النظمة  ملمار�سات  وتراكم  نتاج  ال 
والبطالة و�سوء اخلدمات ناهيك عن الظلم والف�ساد الذي ا�سبح �سمة 
بارزة يف خمتلف موؤ�س�سات هذه الدول فكانت النتيجة فادحة حيث 

مت علج الفو�سى بفو�سى اكرب واخلراب بالدمار.
هناك موؤ�سرات للدولة الفا�سلة ومن هذه املوؤ�سرات

�سرعية  درج��ة  مب��دى  يتمحور  واأهمها  ال�سيا�سية:   املوؤ�سرات 
وم�سداقية نظام احلكم، تراجع قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات 
ممار�سات  وانت�سار  القانون  حكم  تطبيق  تعليق  اأو  تعطيل  العامة، 
انتهاك حقوق الإن�سان، تنامي حالة من ازدواجية امل�سوؤولية الأمنية 
من  حالة  وجود  الدولة،  �سلطة  ت�ساهي  ب�سلطة  جهة  تتمتع  بحيث 
عدم ال�ستقرار ال�سيا�سي خا�سة على امل�ستوى املوؤ�س�ساتي، تزايد حدة 

التدخل اخلارجي �سواء من جانب دول اأو فاعلني من غري الدول.
التنمية  معدل  انتظام  ع��دم  واأهمها  الإقت�سادية:   املوؤ�سرات 
بدرجات  الوطني  القت�ساد  و�سع  تدهور  ا�ستمرار  القت�سادية، 
الف�ساد  معدلت  ازدياد  اإىل  بالإ�سافة  حادة،  اأو  متفاوتة  تدريجية 

وانت�سار املعاملت العرفية.
ال�سغوط  ت�����س��اع��د  م��لحم��ه��ا  الج��ت��م��اع��ي��ة: م��ن  امل���وؤ����س���رات 
ال��دول��ة،  يف  ال�سكان  كثافة  بارتفاع  عنه  ويعرب  الدميوجرافية، 
الأ�سا�سية،  الحتياجات  من  املجتمع  يف  الأف��راد  ن�سيب  وانخفا�س 
تزايد حركة اللجئني ب�سكل كبري اإىل خارج الدولة، اأو تهجري عدد 
من ال�سكان يف منطقة داخل الدولة ب�سكل ق�سري، وجود اإرث عدائي 

لدى اأفراد ال�سعب، انت�سار ظاهرة هروب العقول والكفاءات.
وغالًبا ما ياأتي ف�سل الدول على اأ�سعدة متوازية، ل ميكن الإم�ساك 
ال�سعيد  للف�سل على  اأنه ميكن  النتيجة، مبعنى  واأيهما  ال�سبب  باأيهما 
وعليه  الإقت�سادي،  ال�سعيد  على  لف�سل  م�سببًا  يكون  اأن  الجتماعي 
تف�سل املوؤ�س�سات ال�سيا�سية يف تدارك الف�سل املرتتب على ال�سعيدين 
ال�سابقني، لتت�ساعد احتمالت تدخل قوى خارجية يف الدولة، وقد 
هي  اخلارجية  العوامل  تكون  بحيث  بالعك�س،  الف�سل  دائ��رة  تبداأ 
اخلارجية  العوامل  تت�سبب  اأن  فاإّما  الف�سل،  حلقة  يف  البداية  نقطة 
ز عوامل الف�سل الكامنة داخل الدولة فتظهر اأعرا�سها  فيه، اأو اأن ُتَعِزّ
هذه  وتعد  واملوؤ�س�ساتية،  والإقت�سادية  وال�سيا�سية  الجتماعية 
متعددة  وجم��الت  جوانب  تت�سمن  ف�سفا�سة  وا�سعة  نظرة  النظرة 
ومت�سابكة مما ي�سمن احلكم بالف�سل على اأي دولة، وهو بذلك ي�سبح 
قابلة  موؤ�سرات  ت�سميم  اإىل  دفع  مما  مو�سوعي،  غري  ا  حتكمًيّ لفًظا 
ت�سمح  الف�سل  حلالة  تف�سيل  اأك��ر  �سورة  تقدمي  ت�ستطيع  للقيا�س 

باحلكم على �سكل ودرجة ومنط الف�سل الذي تعاين منه كل دولة.

خالد خازر الخريشا

العقد االجتماعي بين 
المواطن والدولة .. ؟؟

khrishakhaled@yahoo.com



*عمان 
اإن  الع�سع�س،  حممد  املالية  وزي��ر  ق��ال 
َواْجَراَءاِت  �ِسَيا�َساِت  َتْعِك�ُس  َة  العامَّ املواَزَنَة 
��َت��دُّ ِل��َث��لِث  ��ْم��َن اإِط���اٍر َزَم��ن��يٍّ مَيْ احُل��ك��وَم��ِة ���سِ
��َن��َت��نْيِ  ��َن��ُة امل���واَزَن���ِة َو���سَ ���َن���َواٍت، َوِه����َي ���سَ ����سَ

�ِسرِيّيِتني. َتاأْ
الأع��ي��ان  ملحظات  على  رده  يف  وا���س��ار 
العامة  امل��وازن��ة  ق��ان��وين  م�سروعي  ب�����س��اأن 
اأن  اإىل   2021 ل�سنة  احلكومات  والوحدات 
َما  َم��َع  ِلَتَتواَفَق  جاء   2021 م��واَزَن��ِة  اإع��داد 
الَوَطنيِّ  اِد  ِلْلإِْقِت�سَ الّراِهُن  ُع  الَو�سْ َيَتَطلَُّبُه 
موِّ  النُّ يِف  َمْعهوٍد  َغرْيِ  اْنِكما�ٍس  ِمْن  ُيَعايِن  َالَِّذي 
مِلُ�ْسَتَوى  الِبطاَلِة  ِل  ُمَعدَّ واْرِتفاِع   ، اِديِّ ْلإِْقِت�سَ
ِزَي��اَدَة  ا�ْسَتْدَعى  َالَّ��ِذي  ْم���ُر  َاْلأَ َم�ْسُبوٍق،  َغ��رْيِ 
�ساِط  النَّ فيِز  حَتْ �َسبيِل  يِف  احُلكوميِّ  النفاِق 

. اِلْقِت�ساديِّ
ِب�َسْكٍل  َتْهِدُف  املوازنة  اإن  الع�سع�س  وقال 
هو�ِس  للنُّ ���ُروِف  ال���ظُّ َت��ْه��ِي��َئ��ِة  اإِىَل  اأَ���س��ا���س��يٍّ 
حاَلِة  ِم��ْن  واْنِت�ساِلِه  ال��َوَط��ن��يِّ  اِد  ِباْلْقِت�سَ
اإِىَل  ِل��ْل��َع��ْوَدِة  ِهيًدا  مَتْ ال��ّراِه��َن��ِة،  اْلْن��ِك��َم��ا���ِس 
��ِت��َج��اَب��ِة  ��م��وِّ املُ��ْرَت��ِف��َع��ِة، َوال���سْ لِت ال��نُّ ُم��َع��دَّ
��ِة  ��ِة َوالْج��ِت��َم��اِع��يَّ ��اِديَّ ��اِت َالْق��ِت�����سَ ْوَل��ِويَّ ِل��ْلأَ
���ّدي  حَتَ ��ِة  ُم��ع��اجَلَ يِف  وامْلُ�����س��اَه��َم��ِة  ��ِة،  املُ��ِل��حَّ
َوَبراِمَج  ِل�سيا�ساٍت  وْفًقا  َذِل��َك  ُكلُّ  البطاَلِة، 

َحٍة. َووا�سِ َدٍة  دَّ حُمَ ٍة  ُحكوميَّ َواإِْجَراَءاٍت 
َظِر  النَّ ع��اَدِة  اإِ ِة  اأََهّميَّ ورغم  اأنه  وا�ساف 
َل  نَّ��ُه  اأَ اإِلَّ  ِة،  ِريِبيَّ ال�سَّ اِلْي��َراَداِت  َهْيَكِل  يف 
راِئِب  ال�سَّ َخْف�ِس  ِبا�ْسِتَحاَلِة  الإِْقراِر  ِمْن  ُبدَّ 
الإنفاِق  زياَدِة  الَوْقِت  َوِبَنْف�ِس  املُبا�ِسَرِة،  َغرْيِ 
الَعاِمِلنَي  َرواِت���ِب  �سنِي  َوحَتْ اخل��دَم��اِت،  َعَلى 
��م��ايلِّ  اأْ���سِ َواملُ��َت��َق��اِع��ِدي��َن، َوَرْف���ِع الن��ف��اِق ال��رَّ
ِبَخْف�ِس  وامْلُطاَلَبِة  ِة،  ْحتيَّ التَّ الِبْنَيِة  لَتْح�ِسنِي 
 ، يِن ِحَفاًظا َعَلى ال�ْسِتْقَراِر املايلِّ الَعْجِز والدَّ
عاِف  َوِباأَ�سْ ُمْرَتِفَعٍة  مُنوٍّ  لِت  ُمَعدَّ قيِق  حَتْ ُدوَن 
ي، وزياَدِة  امْلَا�سِ الَعْقِد  يِف  موِّ  النُّ ِن�َسِب  ِط  ُمَتَو�سِّ

ِة. احُلكوميَّ اْلإِيَراَداِت 
املالية: وزير  رد  ن�س  وتاليا 

َم  اأََتَقدَّ اأَْن  َكِلَمَتْي َهِذِه  َيطيُب يِل يِف ِبداَيِة 
اللَّْجَنِة  َرئي�ِس  مِلَ��ع��ايل  ��ْق��دي��ِر  وال��تَّ ْكِر  ِبال�سُّ
اللَّْجَنِة  اأَْع�ساِء  ِميِع  َوجِلَ ِة  ِة واِلْقِت�ساديَّ املاليَّ
ِليًل  حَتْ ُن  مَّ َيَت�سَ َالَِّذي  َتْقريِرها  َعَلى  َرِة  املَوقَّ
ِة  اِديَّ َوالْقِت�سَ ِة  املاليَّ اِع  ِلْلأَْو�سَ َووافًيا  ًزا  ُمَركَّ
��اَءٍة  َب��نَّ َتْو�سياٍت  َعَلى  َوَي�ْسَتِمُل  ال��ّراِه��َن��ِة، 
ُر  دَّ َتَت�سَ َالَِّتي  وَعاِت  َواملَْو�سُ اَيا  الَق�سَ مِلُْخَتِلِف 
اأَْن  �َساأِْنها  ِمْن  َوالَِّتي  َة،  الَوَطنيَّ ِاْهِتماماِتنا 
الَوَطنيِّ  اْقِت�ساِدنا  َمَنَعِة  َتْعزيِز  يِف  ُت�ساِهَم 
َهِذِه  َوجَتاُوِز  َعايِف  التَّ َمْرَحَلِة  اإِىَل  واْلُو�سوِل 
ِبَها،  رُّ  مَنُ َالَِّتي  واحْلا�ِسَمِة  ِقيَقِة  الدَّ املَْرَحَلِة 
ِة  الها�ِسميَّ قياَدِتنا  ِبَتْوجيهاِت  ُم�ْسَتنرييَن 

ِة. الَفذَّ
املُنا�َسَبَة  َهِذِه  اأْغَتِنَم  اأْن  َيفوَتني  َل  َكَما 
اْلإِْمِتَناِن  َوَعظيِم  ْكِر  ال�سُّ ِبخاِل�ِس  َم  َت��َق��دَّ ِلأَ
َعَلى  ِمنَي،  املُْحرَتَ الأَْعياِن  ال�ّساَدِة  َجميِع  اإِىل 
َقاُنوِن  َم�ْسُروَعي  َحْوَل  َوُمداَخلِتِهْم  اآَراِئِهْم 
الوحداِت  مواَزناِت  َوقانوِن  ِة  العامَّ املواَزَنِة 
َعَلى  َج��اَءْت  َوالَِّتي   ،2021 ِلَعاِم  ِة  كوميَّ َاحْلُ
ًل  َف�سْ واْلُو�سوِح،  ِة  املَْو�سوعيَّ ِمْن  َعاٍل  ُم�ْسَتًوى 
وَمعِرفٍة  وا�سعٍة  ٍة  ِخرْبَ ِمْن  الّناِبِع  َثَراِئَها  َعْن 
ِمْن  اْهِتماٍم  ِبُكلِّ  �َسكٍّ  ُدوَن  َو�َسَتْحَظى  َعِميَقٍة. 

. ِمْنَها  اأَْمَكَن  َما  ِلَتْنِفيِذ  احُلكوَمِة  جاِنِب 
ئي�ِس الرَّ َدْوَلُة 

ِمنَي،،، املُْحرَتَ الأَْعياِن  ح�سَراُت 
َتْقريِر  َم��َع  ��اًم��ا  مَتَ ��ِف��ُق  َت��تَّ احُل��ك��وَم��َة  اإِنَّ 
ِة  اأََهّميَّ َحْوَل  ِة  واِلْقِت�ساديَّ ِة  املاليَّ اللَّْجَنِة 
َعايِف  ِللتَّ ُمَتكاِمَلٍة  ٍة  اْقِت�ساديَّ ُخَطٍط  ��ِع  َو���سْ
َوْفَق  القاِدَمِة  اخَلْم�َسِة  ِللأْعَواِم  اِلْقِت�ساديِّ 

. وامْلَعامِلِ وؤَْيا  الرُّ ِح  وا�سِ اْقِت�ساديٍّ  َنْهٍج 

َم�ْسروَعي  ِب���اأَنَّ  َجِميًعا  َت��ْع��َل��م��وَن  َف��َك��َم��ا 
الوحداِت  ومواَزناِت  ِة  العامَّ املواَزَنِة  َقاُنويِن 
اإِْع��داُدُه  مَتَّ  َقْد  َيَديُكْم  َبنْيَ  َالَِّذي  ِة  كوميَّ َاحْلُ
ِة  ّحيَّ وال�سِّ ِة  القِت�ساديَّ راِت  َطوُّ التَّ مِّ  ِخ�سَ يِف 

. العامَلُ �َسِهَدَها  َالَِّتي  ِة  الهامَّ
ِهَي  ُظ��روٍف  يِف  املَُواَزَنُة  َه��ِذِه  َج��اَءْت  فقد 
ًة، َويِف حاَلِة َعَدِم َيقنٍي األقْت  الأَْكَرُ اإِ�ْسِتْثَناِئيَّ
�َس  َتَعرَّ حيُث   ، العامَليِّ القِت�ساِد  َعَلى  ِبِظَلِلَها 
َوَواَجَه  ُمَت�ساِرَعٍة،  ٍة  جْذريَّ لَتْغِيرَياٍت  العامَلُ 
َمَع  َية،  وؤْ الرُّ يِف  ُو�سوٍح  َوَعَدَم  ًة،  غاِم�سَ اآفاًقا 
العامَليِّ  اِد  القِت�سَ َداِء  ِلأَ َم�ْسُبوٍق  َغرْيِ  ٍع  َو�سْ
جاِئَحِة  َعْن  الّناِجَمِة  التَّداعياِت  �سوِء  يِف 
الَعاملِّيُة  ��اَداُت  الْق��ِت�����سَ َزاَل���ْت  وَم��ا  ُك��وُروَن��ا، 
اُج���ِع  ِة الْن��ِك��َم��ا���ِس وال���رتَّ ُت��َع��ايِن ِم���ْن َوْط�����اأَ
اإِىَل  ��م��وِّ  ال��نُّ لُت  ُم��َع��دَّ َوَه����َوْت   ، الق��ِت�����س��اديِّ

. َمْعهوَدٍة  َغرْيِ  ٍة  قيا�سيَّ ُم�ْسَتَوياٍت 
ُيَعايِن  اجلاِئَحِة  َقْبَل  الْرَدُن  َك��اَن  وقد 
��ْع��َب��ٍة  ��ٍة ���سَ ��ٍة َوم��ال��يَّ ِم���ْن اأَْو����س���اٍع اْق��ِت�����س��اديَّ
َوبيَئٍة  ُمْزِمَنٍة  ٍة  َهْيَكليَّ واْخِتللٍت  َدٍة،  َوُمَعقَّ
مّو،  النُّ جيِم  حَتْ اإىل  ْت  اأَدَّ َطِرَبٍة،  ُم�سْ ٍة  اإِْقليميَّ
واِتِب  الرَّ فاتوَرُة  َوَهيَمَنِة  البطاَلُة،  واْرَتَفاِع 
ي��ِن َع��َل��ى امل��واَزَن��ِة،  ��َق��اُع��ِد َوِخ��ْدَم��ُة ال��دَّ َوال��تَّ
�َسْلًبا  ��َر  اأَثَّ ا  مِمَّ اأْ�ِسمايلُّ  الرَّ الإِْنفاُق  َوَتراَجَع 
املوازنِة  عجُز  �َسَع  َواتَّ ِة،  ْحتيَّ التَّ الُبْنَيِة  َعَلى 

. العامِّ ْيِن  والدَّ
الأُرُدن  ّث���َر  َت���اأَ  ، ال��ع��امَلِ دَوِل  َوَك�����س��اِئ��ِر 
َلَها  َك��اَن  التي  الُكوروَنا  َجائحِة  ِبَتداِعَياِت 
الَوَطنّي،  اْقِت�ساِدنا  َعَلى  َعميقًا  ا  �َسْلِبيًّ اأََثًرا 
اْنِكما�ًسا  ُعقوٍد  ُمْنُذ  ٍة  َمرَّ ولأوِل  َل  �َسجَّ الِذي 
احَل��ق��ي��ق��ّي.  املَ��َح��ّل��ي الج���م���ايّل  ال���ّن���اِتِ  يِف 
ُمْقِلقٍة  ُم�ستوياٍت  اإىل  البطاَلُة  واْرَت��َف��َع��ِت 
ة،  العامَّ اْلإِيَراَداُت  ِت  وَتَقلَّ�سَ م�سبوقٍة،  وغرِي 
ِة،  الأُْرُدنيَّ ِة  التِّجاَرِة اخلاِرجيَّ َحْجُم  وَتراَجَع 
يِف  الَعاِمِلنَي  ْرُدن��ي��نَي  الأُ َح��والُت  ْت  َوانَخَف�سَ

اخَلاِرِج.
ْت  ا�ْسَتَمرَّ َف��َق��ْد  ذل��ك،  م��ن  ْغ��ِم  ال��رَّ َوع��ل��ى 
ِة  الّداِخليَّ ِباْلِتَزاَماِتَها  ِبالَوَفاِء  احُلكوَمُة 
��خ��اِذ  َت��َف��اِدي اتِّ ���ِة، َوجن��ح��ت يف  واخْل���اِرج���يَّ
م�ستوى  ع��ل��ى  مِلَ����ٍة  َوُم����وؤْ ��ْع��َب��ٍة  ���سَ َق������راراٍت 

َبْع�ُس الّدَوِل. ِبَها  َقاَمْت  الإيراداِت والنفقاِت 
ِث��َق��ِة  ْي��َج��اًب��ا على  اإ ذل���َك  اْن��َع��َك�����َس  وَق���ْد 
َوِل امل��اِن��َح��ِة  ���ِة وال������دُّ ْول���يَّ �����س��اِت ال���دَّ املُ��وؤَ���سَّ
 . الْرَدينِّ ��اِد  ْق��ِت�����سَ ِب��اْلإِ ِة  العامَليَّ ��واِق  والأَ���سْ
اِلْئ��ِت��َم��ايِنِّ  نيِف  التَّ�سْ ِوك���الُت  َواأَْج��َم��َع��ْت 
ال�ّسياديِّ  اِلْئِتَمايِنِّ  نيِفها  َت�سْ َتْثبيِت  َعَلى 
دَوِل  ِمْن  الَعديُد  ِفيه  �َسِهَدْت  ِحني  يِف   ، ِلْلأُْرُدنِّ
نيفاِتها  َت�سْ َعَلى  ُمَتتالَيًة  اْنِخفا�ساٍت  العامَلِ 
الُو�سوَل  ِلْلُحُكوَمِة  ��اَح  اأتَّ ��ا  مِمَّ ِة.  اِلْئِتمانيَّ
الْرَدِن  اإ���س��داُر  وَج��اَء  ِة.  العامَليَّ ��َواِق  ِل��ْلأَ���سْ
و�سبعمئة  ِمْليار  ِبِقيَمِة  بوند  الُيوُرو  ِل�َسَنَداِت 
املا�سي،  حزيران  يف  ُدوَلٍر  مليون  وخم�سني 
الْرَدينِّ  اِد  ِباْلإِْقِت�سَ الَكبرَيَة  َقَة  الثِّ لَيْعِك�َس 
لحاِت  الإِ�سْ َتْنفيِذ  يِف  احُلكوَمِة  َوِبالِتزاِم 
��َن��ْت احُل��ك��وَم��ُة ِم��ْن  ��كَّ ���ِة. ومَتَ ���اِديَّ ْق���ِت�������سَ َاْلإِ
ىَل  اإِ الإِْكِتَتاِب  َعَلى  الفاِئَدِة  ِن�ْسَبِة  َتْخفي�ِس 
��داراٍت  اإِ���سْ َعَلى  ا  َتاِريِخيًّ املُ�ْسَتَوَياِت  ْدَن���ى  اأَ

َامْلَْكفوَلِة. َغرْيِ  اليوروبوْنْد 
ْقِد  النَّ ��ْن��دوِق  ���سُ َم��َع  ْت��َف��اُق  اْلإِ ج��اَء  َوق��د 
َلِح  ِلِلإ�سْ الَوَطنيِّ  ن��اَم��ِج  ال��رَبْ َح��ْوَل  ْويلِّ  ال���دَّ
يواِفُق  َب��ْرن��اَم��ٍج  ِل  َك���اأَوَّ واِلْق��ِت�����س��اديِّ  امل��ايلِّ 
جاِئَحِة  اْنِت�ساِر  ُمْنُذ  ا  َعامَلِيًّ ْندوُق  ال�سُّ َعَلْيه 
ْويلَّ  ْع��َم ال���دَّ ��َد ال��دَّ َف��رْيو���ِس ُك���وُروَن���ا، ِل��ُي��وؤَكِّ
ِة  املاليَّ ِة  احُلكوميَّ َيا�َساِت  ِبال�سِّ َوِثَقَتُه   ، ِلْلأُْرُدنِّ
يِف  العالَيِة  ��ِة  ��داق��يَّ وامْلِ�����سْ ��ِة،  واِلْق��ِت�����س��اديَّ

ِة. واخْلاِرجيَّ ِة  الّداِخليَّ ْلِتَزاَماِت  باْلإِ الَوفاِء 
ِبِخرباٍت  الرَبَناَمِج  هذا  اإع��َداُد  مَتَّ  َوق��د 
َومَتَّ  ْم���لءاٍت،  اإِ اأو  اإ�سرتاطاٍت  ُدوَن  اأُرُدن��ِي��ٍة 
ِج��َم َع���ْزَم احُل��ك��وَم��ِة  ��ُع اأَْه���داِف���ِه ِل��ُي��رَتْ َو���سْ
��اِديِّ  ْق��ِت�����سَ اْلإِ ��م��وِّ  ال��نُّ َت��ْع��زي��ِز  َن��ْح��َو  و�َسْعَيها 
َيْهِدُف  ذاِت��ِه  ال��َوْق��ِت  َويِف  ال��َوظ��اِئ��ِف،  َوَخ��ْل��ِق 
َواإِزاَلِة  ِة  العامَّ ِة  املاليَّ ا�ْسِتداَمِة  قيِق  حَتْ اإىل 
يِف  ْك��رَبَ  اأَ َك��ف��اَءٍة  قيِق  َوحَتْ ِفيَها،  هاِت  �َسوُّ التَّ
َحٍة ُتْف�سي  ُروؤَْيٍة وا�سِ ْمَن  ، �سِ امْلَاِل العامِّ اإِْنفاِق 
ُمْنَحنى  َعَلى  العامِّ  ْيِن  والدَّ الَعْجِز  ِع  َو�سْ اإِىَل 
موِّ  النُّ ِبُفَر�ِس  راِر  الإِ�سْ ُدوَن  َتْدريجيٍّ  ُهبوٍط 

الَوظاِئِف. َوَخْلِق 
َقاَم  َالَِّتي  الأوىَل  املُراَجَعُة  ْت  �سَ خَّ مَتَ َوَقْد 
َت�ْسهيِل  َناَمِج  ِلرَبْ ْويّل  ال��دَّ ْقِد  النَّ ْندوُق  �سُ ِبَها 
ُج��وَدِة  َعَلى  اأْكيِد  التَّ َع��ْن  املُْمَتدِّ  ْندوِق  ال�سُّ
ِة  واِلْقِت�ساديَّ ِة  ّحيَّ ال�سِّ الإِْجراءاِت  ِة  وَفعاليَّ

احُلكوَمُة. َخَذْتَها  اتَّ َالَِّتي 
َبْعَثِة  ِق��َي��اِم  اإِىَل  املُ��راَج��َع��ُة  اْن��َت��َه��ْت  كما 
ِللإِنِكَما�ِس  عاِتها  َتَوقُّ بَتْخفي�ِس  ْندوِق  ال�سُّ
يِف   %3 �سالب  اىل   %5 �سالب  ِمن  اِلقِت�ساديِّ 
ْندوِق  �سُ َت��ْق��دي��راِت  ب��اأنَّ  علمًا   .2020 َع��اِم 
��اَد  ْق��ِت�����سَ الإِ اأَنَّ  اإىل  اأ���س��ارْت  ْويلِّ  ال���دَّ ْقِد  النَّ
 ،2020 َعاِم  يِف   %4.4 ِبَنْحِو  �سيْنكم�ُس  العامَليَّ 
ِحَدِة  املُتَّ ال��ِولي��اِت  اْقِت�ساداُت  َل  ُت�َسجِّ واأَْن 
واململكِة  الأوروبي  الإحتاِد  َودَوِل  ِة  اِلْمِريِكيَّ
��َي��ا  َواآ���سْ ���َط  الْو����سَ ��ْرِق  ال�����سَّ ودَوِل  امل��ت��ح��دة 
و  و%8.3   %4.3 ِب��َن��ْح��ِو  اْنِكما�ًسا  الُو�ْسَطى 

تيِب. ْ 4.1% َعَلى الرتَّ 9.8% و 
ِلَعَدِم  احُلكوَمِة  ِه  َتَوجُّ ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعَلى 
ْي��َراَداِت  الإِ �سنِي  َوحَتْ  ، ريبيِّ ال�سَّ الِعْبِء  َرْفِع 
 ، ريبيِّ ال�سَّ يِل  التَّْح�سِ َتْعزيِز  َع��رْبَ  ِة  املََحّليَّ
ِجَهٍة  ِمْن  اجَلاِري،  الإنفاِق  ْبِط  َو�سَ  ، ِجَهٍة  ِمْن 
َنْحِو  ِمْن  �َسَيرَتاَجُع  يلَّ  الأَوَّ الَعْجَز  نَّ  َفاإِ اأُخرى، 
َنْحِو  اإِىَل   2020 َع��اِم  يِف  ال��ّن��اِتِ  ِم��ْن   %5.7
َتْعزيِز  اإِىَل  ُيْف�سي  ا  مِبَ  ،2021 َعاِم  يِف   %3.7
اْلإِْعِتَماِد  َوزي��اَدِة  ِة  العامَّ ِة  املاليَّ ا�ْسِتداَمِة 
َتْغطَيِة  ِن�ْسَبُة  َتِفُع  �َسرَتْ َحْيُث  ال��ّذاِت،  َعَلى 
َاْلأَْمُر  اجلارَيِة،  َفَقاِت  ِللنَّ ِة  املََحّليَّ اِلْيَراَداِت 
ا�ِس  اْلإِْقرِتَ َتْركيِز  ِمْن  احُلكوَمَة  ُن  �َسُيَمكِّ َالَِّذي 

. ْنَمويِّ التَّ الإِْنفاِق  َنْحَو  املُ�ْسَتْقَبليِّ 
ئي�ِس الرَّ َدْوَلُة 

،،، ِمنَي  املُْحرَتَ الأَْعياِن  ح�سَراُت 
الَكرمَيِة  اللَّْجَنِة  مُبلَحَظِة  َيَتَعلَُّق  َوفيما 
َي��ْع��ِك�����ُس  َل   2021 م���واَزَن���ِة  ��روَع  َم�����سْ ِب�����اأَنَّ 

الُكوُروَنا. َبْعَد  َما  مِلَْرَحَلِة  َعايِف  ِللتَّ التَّْخطيَط 
َة  العامَّ املواَزَنَة  اأَنَّ  اإىل  الإِ�ساَرَة  َفاأَْرُجو 
ْمَن  �سِ احُلكوَمِة  َواْج��َراَءاِت  �ِسَيا�َساِت  َتْعِك�ُس 
�َسَنُة  َوِه��َي  �َسَنَواٍت،  ِلَثلِث  َتدُّ  مَيْ َزَمنيٍّ  اإِط��اٍر 
اإعداُد  مَتَّ  َوَقْد  َتاأْ�ِسرِيّيِتني،  َو�َسَنَتنْيِ  املواَزَنِة 
ُع  الَو�سْ َيَتَطلَُّبُه  َما  َمَع  ِلَتَتواَفَق   2021 مواَزَنِة 
ِمْن  ُيَعايِن  َالَِّذي  الَوَطنيِّ  اِد  ِلْلإِْقِت�سَ الّراِهُن 
 ، اِديِّ الْقِت�سَ موِّ  النُّ يِف  َمْعهوٍد  َغرْيِ  اْنِكما�ٍس 
َم�ْسُبوٍق،  َغرْيِ  مِلُ�ْسَتَوى  الِبطاَلِة  ِل  ُمَعدَّ واْرِتفاِع 
َاْلأَْمُر َالَِّذي ا�ْسَتْدَعى زَياَدَة النفاِق احُلكوميِّ 

. اِلْقِت�ساديِّ �ساِط  النَّ فيِز  حَتْ �َسبيِل  يِف 
مواَزَنَة  ِباأَنَّ  امًا  مَتَ ُمْدِرَكٌة  احُلكوَمَة  َوِلأَنَّ 
َجميِع  َث��اِر  اآ ِم��ْن  ِلْلَحدِّ  َتْكِفي  َل  واِح��ٍد  َع��اٍم 
َفْت  َع�سَ ��ِت��ي  َالَّ ��ِة  اِلْق��ِت�����س��اديَّ ��َح��ّدي��اِت  ال��تَّ
َفَقْد  َبْعَدَها،  َوَما  اجلاِئَحِة  َقْبَل  َما  ب��الأُْرِدنِّ 
ْمَن  َو�سِ امل��واَزَن��ِة،  َه��ِذِه  يِف  احُلكوَمُة  َهْت  َتَوجَّ
الإِْنفاِق  زي��اَدِة  اإىل  املَ��َدى،  ِط  ُمَتَو�سِّ الإِط��اِر 
ُمْنُذ  ْك��رَبُ  الأ َوِه��َي   %24 ِبِن�ْسَبِة  اأْ�ِسمايلِّ  الرَّ
اِلْقِت�ساِد  فيِز  حَتْ ماِت  ُمَقوِّ ِلَتْوِفرِي   2014 َعاِم 
َعَلى  ال��ّزي��اَدِة  ��ْرِف  ���سَ اإِع���اَدِة  اإىل  اإ�سافًة   .
َوِه��َي  واْلَع�ْسَكريِّ  املَ��َدينِّ  اجِلهازْيِن  ع��لواِت 
َها احُلكوَمُة ُمْنُذ َعاِم 2012 .  ُل زياَدٍة ُتِقرُّ اأَوَّ
�ساِت  �سَّ خُمَ زياَدَة  املواَزَنُة  َهِذِه  َنْت  مَّ َت�سَ َكَما 
الأَْكرَبُ  ِهَي  ِبِقيَمٍة  ِة  الَوَطنيَّ َامْلَعوَنِة  ْندوِق  �سُ
ُكلِّ  واإن��ف��اَق   ،1986 َع��اِم  يِف  �سي�ِسِه  َتاأْ ُم��ْن��ُذ 
َم��ا َي��َت��َط��لَّ��ُب��ُه احِل��َف��اُظ َع��َل��ى َح��ي��اِة امل��واِط��ِن 
ال�ّساِئَدة،  ِة  ّحيَّ ال�سِّ املَخاِطِر  ِظلِّ  يِف  الأُْرُدينِّ 
اأَْو  ِة،  احلاليَّ �سوِم  والرُّ راِئب  َال�سَّ َرْف��ِع  ُدوَن 
اإىل  اَفًة  اإ�سَ َجديَدٍة.  راِئَب  َو�سَ ُر�سوٍم  َفْر�ِس 
ِة  واِل�ْسِتْثماريَّ ِة  اِلْقِت�ساديَّ البيَئِة  َتْهِيَئِة 
الِقطاِع  ِلَن�َساِط  الّلِزَمِة  ِة  ْحتيَّ التَّ واْلُبْنَيِة 
ع��اِدَل��ٍة  ٍة  َتناُف�سيَّ بيَئٍة  َوَت��ْوف��رِي   ، اخل��ا���سِّ
الَقواننِي  َتْطبيِق  ِخلِل  ِمْن  الأَْعماِل  ِلِقطاِع 

ٍة. اْنِتقائيَّ ُدوَن  ٍة  �سيَّ وؤَ�سَّ مِبُ �ْسريعاِت  والتَّ
اِلْي���َراَداِت  َتْقديَر  اأَنَّ  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعَلى 
َه���ِذِه  ِظ���لِّ  ��َن��َواٍت يِف  ���سَ ِل���َث���لِث  ��َف��ق��اِت  وال��نَّ
اٍت  َوُمَتَغريِّ َم�ساِعَب  َعَلى  َيْنَطِوي  ��روِف  ال��ظُّ
املواَزَنُة  َهِذِه  َجاَءْت  َفَقْد  باملََخاِطِر،  فوَفٍة  حَمْ

ِة  الإْقِت�ساديَّ َراِت  ِلْلُموؤَ�سِّ َتْقديِرها  يِف  ًة  واِقعيَّ
اإىل  ُم���رَت���ِك���َزًة  ��َف��ق��اِت،  َواِلْي��������َراَداِت وال��نَّ
��ِة َت��َط��ّوِر ال��َت��داع��ي��اِت  ال��ت��ح��ّوِط م��ع َف��ْر���س��يَّ
الإْعِتَباِر  بعنِي  َواآخذًة  الَوَباِء،  عِن  الناِجَمِة 
اُدنا  اقِت�سَ ُيَواِجُهَها  اّلتي  ياِت  َحدِّ التَّ َواِقِعّيِة 

الَوَطِنّي.
َتْهِدُف   2021 عام  م��واَزَن��َة  َف��اإْن  َوَعَلْيه، 
هو�ِس  للنُّ ُروِف  الظُّ َتْهِيَئِة  اإِىَل  اأَ�سا�سيٍّ  ِب�َسْكٍل 
حاَلِة  ِم��ْن  واْنِت�ساِلِه  الَوَطنيِّ  ��اِد  ْق��ِت�����سَ ِب��اْلإِ
اإِىَل  ِل��ْل��َع��ْوَدِة  ِهيًدا  مَتْ ال��ّراِه��َن��ِة،  ْن��ِك��َم��ا���ِس  اْلإِ
��ِت��َج��اَب��ِة  ��م��وِّ املُ��ْرَت��ِف��َع��ِة، َواْلإِ���سْ لِت ال��نُّ ُم��َع��دَّ
��ِة  ��ِة َواْلإِْج��ِت��َم��اِع��يَّ ��اِديَّ ْق��ِت�����سَ ��اِت َاْلإِ ْوَل��ِويَّ ِل��ْلأَ
���ّدي  حَتَ ��ِة  ُم��ع��اجَلَ يِف  وامْلُ�����س��اَه��َم��ِة  ��ِة،  املُ��ِل��حَّ
َوَبراِمَج  ِل�سيا�ساٍت  وْفًقا  َذِل��َك  ُكلُّ  البطاَلِة. 

َحٍة. َووا�سِ َدٍة  دَّ حُمَ ٍة  ُحكوميَّ َواإِْجَراَءاٍت 
املواَزَنَة  َهِذِه  َفاإِنَّ  َذِلَك،  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعَلى 
املَ�ساِكِل  ِل��ُك��لِّ  الَوحيُد  احَل��لُّ  ِه��َي  َت��ك��وَن  َل��ْن 
اأَْن  َع��ْن  ًل  َف�سْ ِب��َه��ا،  ��رُّ  مَنُ ��ِت��ي  َالَّ ��َح��ّدي��اِت  وال��تَّ
َنْرُجو  ْو  اأَ لَتْحقيِقِه  َن�ْسَعى  َم��ا  ُك��لَّ  َن  مَّ َتَت�سَ
ٌة  َوَهامَّ ٌة  َرئي�سيَّ اأَداٌة  ِهَي  ا  َ منَّ َواإِ َاليه،  الُو�سوَل 

اأَْهداِفنا. ِلَتْحِقيِق  ْهِيَئِة  ِللتَّ
��َرِة  امل��َوقَّ ��َن��ِت��ُك��ْم  جَلْ َت��ْو���س��َي��ِة  ��َي��اِق  ���سِ َويِف 
��خ��اِذ الإِْج�����راءاِت ال��َه��اِدَف��ِة  ِل��ْل��ُح��ُك��وَم��ِة ِب��اتِّ
��ُد  ��ْخ��ِف��ي��ِف ِم���ْن َح��ْج��ِم ال��ب��ط��اَل��ِة. َف��ُت��وؤَكِّ ِل��ل��تَّ
َدُر  َم�سْ البطاَلَة  اأَنَّ  َعَلى  ِلَذواِتُكْم  احُلكوَمُة 
ُقنا  ُتوؤَرِّ َالَِّتي  وامْلُ�ْسِكَلُة  الأّوِل،  احُلكوَمِة  َقَلِق 
��ٍة  َج��ِم��ي��َع��ًا، مِل���ا َل��َه��ا ِم���ْن َت��ِب��ع��اٍت اْق��ِت�����س��اديَّ
���ُد احُل��ُك��وَم��ُة  ��ٍة. َوُت���وؤَكِّ ْم��ن��يَّ ��ٍة َواأَ واْج��ِت��م��اع��يَّ
َعْن  َب��دي��َل  َل  اأن��ُه  َعَلى  و�س،  اخُل�سُ َه��َذا  يِف 
َوَتْوجيِه  ِلْلُمَواِطِن  املَعي�سيِّ  الواِقِع  �سنِي  حَتْ
َالَِّذي  َاْلأْمُر  اِلْنِخفا�ِس،  َنْحَو  البطاَلِة  ِن�َسِب 
الِقَطاَعاِت  يِف  موِّ  النُّ لِت  ُمَعدَّ زي��اَدَة  َيَتَطلَُّب 
الَوظاِئِف،  ��ْل��ِق  خِلَ العالَيِة  ْم��ك��ان��اِت  َاْلإِ َذاِت 
ا�ْستيعاَب  احُل��ك��وَم��ُة  ��َت��ط��ي��َع  َت�����سْ َل���ْن  ح��ي��ُث 
َع��رْبَ  َعَمٍل  َع��ْن  الباِحِث  باِب  ال�سَّ ُطموحاِت 
ِة  دوديَّ حَمْ ِظلِّ  يِف  ٍة،  ُحكوميَّ َوظاِئَف  َتْوفرِي 
الَوظاِئِف  ِم��ْن  َيْكِفي  َما  َتْوفرِي  َعَلى  ال��ُق��ْدَرِة 
واِت��ِب  ��ْي��َط��رِة ف��ات��وَرِة ال��رَّ ��ِة م��ع ���سَ احُل��ك��وم��يَّ
َذِلَك  َعْن  �َسَيْنِتُج  َوَما  َفقاِت،  النَّ اإِْجمايلِّ  َعَلى 
 . املايلِّ اْلإِ�ْسِتْقَراِر  على  َوخيَمٍة  َتِبعاٍت  ِمْن 
واْلبيَئِة  اِلط��اِر  ِلَتْوِفرِي  احُلكوَمُة  َو�َسَت�ْسَعى 
ِمْن  اخلا�سُّ  الِقطاُع  َن  َيَتَمكَّ َحتَّى  املُنا�ِسَبِة 
موِّ  النُّ َزْخُم  ايِل  َوِبالتَّ ِة،  ناُف�سيَّ التَّ ا�ْسِتعاَدِة 

ِباْلَوَظاِئف. الَغنيِّ 
ئي�ِس الرَّ َدْوَلُة 

ِمنَي،،،، املُْحرَتَ الأَْعياِن  ح�سَراُت 
َم��َع  ��ام��ًا  مَتَ ِفَقٌة  ُمتَّ احُل��ك��وَم��َة  اأَنَّ  َوَح��ْي��ُث 
املَُتَعلَِّقِة  َتْو�سياِتها  يِف  ��َرِة  امل��َوقَّ ��َن��ِت��ُك��ْم  جَلْ
اِلْخِتَلَلِت  ِة  َوُمعاجَلَ ريبيِّ  ال�سَّ لِح  بال�سِ
يِل  التَّْح�سِ ��ِة  ف��اِع��ل��يَّ َوزي����اَدِة  ��ِة،  ��ِري��ِب��يَّ ال�����سَّ
ِب  َجنُّ والتَّ ِب  ��َه��رُّ ال��تَّ ِم��ْن  ���دِّ  واحْلَ  ، ريبيِّ ال�سَّ
��روِع  ، واإع����داِد َم�����سْ ���ْم���ُرك���يِّ ��ري��ب��يِّ واجْلُ ال�����سَّ
ِلْلَغاَياِت  ِة  ْحِويِليَّ التَّ ِلْلأَ�ْسَعاِر  خا�سٍّ  ِنظاٍم 
َعاِم  م��واَزَن��َة  ِب��اأَنَّ  ��ُد  ُت��وؤَكِّ نََّها  َفاإِ ِة،  ِريِبيَّ ال�سَّ
��اِب��َق��ِة  ال�����سّ املُ����َواَزَن����اِت  َع���ْن  ��ُز  َت��َت��َم��يَّ  2021
ِبَتْنِفيِذ  ُل  َتَتَمثَّ َة  الأَ�سا�سيَّ َركيَزَتها  ِب���اأَنَّ 
اْلإِي��َراَداِت  َوِزيادِة  ِة،  ِريِبيَّ ال�سَّ لحاِت  الإِ�سْ
اأَيِّ  اإِ�ساَفِة  ُدوَن  ُم�ْسَتداَمٍة،  ِبُطُرٍق  ِة  احُلكوميَّ
املَُكلََّف  َوُتكاِفُئ  املواِطِن،  كاِهِل  َعَلى  اأْعَباٍء 
ا  �َسدًّ َوَتِقُف  ِلَبَلِدِه،  املُْنَتِمي  ِبَواِجَباِتِه،  املُْلَتِزَم 
ِمْن  َعَلْيُه  َما  اأَداِء  ِمْن  ِب  املَُتَهرِّ َوْجِه  يِف  َمِنيعًا 
َو�َسَتْحِر�ُس  �َسْعِبِه.  َواأَْبناِء  َوَطِنِه  جُتاَه  ُحقوٍق 
اإِْج���راءاِت  يِف  ��َغ��راِت  ال��ثَّ �َسدِّ  َعَلى  احُلكوَمُة 
الَبْع�ُس  َي�ْسَتْخِدُمَها  َوالَِّتي  ريبيِّ  ال�سَّ ظاِم  النِّ
َحْيُث   ، ريبيِّ ال�سَّ ��ِب  َاْل��َت��َج��نُّ ْو  اأَ ِب  ��َه��رُّ ال��تَّ يِف 
��َع��اِر  ِل��ْلأَ���سْ ِن��ظ��اٍم خ��ا���سٍّ  ��روِع  َم�����سْ اإِْع����داُد  مَتَّ 

ِة. ِريِبيَّ ال�سَّ ِلْلَغاَياِت  ِة  ْحِويِليَّ التَّ
��ُد  ُت��وؤَكِّ احُلكوَمَة  نَّ  َف��اإِ َدد،  ال�سَّ َه��َذا  َويِف 
ِريَبِة  َك�سَ املُبا�ِسَرِة  َغ��رْيِ  راِئَب  ال�سَّ اأَنَّ  َعَلى 
ُق  ُت��َف��رِّ َل  ���َه���ا  نَّ ِلأَ َغ����رْيُ ع���اِدَل���ٍة،  املَ��ِب��ي��َع��اِت 
َتْعميِق  اإِىَل  ي  َوُت����وؤَدِّ واْل��َف��ق��رِي،  الَغنيِّ  َب��نْيَ 
الأف��راِد.  َب��نْيَ  خ��وِل  ال��دُّ َت��ْوزي��ِع  يِف  التَّفاُوِت 
ُيراعي  العاِدَل  ريبيَّ  ال�سَّ ظاَم  النِّ اأَنَّ  ِحنِي  يِف 
مِلَ��ْب��َداأِ  ِقيًقا  حَتْ ْف��ِع،  ال��دَّ َعَلى  املَُكلَِّفنَي  ُق���ْدَرَة 

. ِة  َاْلَت�ساُعديَّ
��ُظ��ِم  ال��نُّ َد  َت���َع���دَّ َف����اإّن  َذِل�����َك،  ���س��وِء  ويِف 
َم��ْن��ظ��وَم��ِة  ِه  ��وِّ ت�����سَ اإِىَل  ى  اأدَّ ��ِة  ��ِري��ِب��يَّ ال�����سَّ
راِئُب  ال�سَّ �َسّكلت  حيُث  ِة،  العامَّ اِلْي���َراَداِت 
َنْحَو  املَِبيَعاِت  ريَبِة  �سَ ِمْثَل  املُبا�ِسَرِة  َغ��رْيُ 
يف  ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ اِلْي���َراَداِت  اإجمايل  ِمْن   %70
املُبا�ِسَرَة  راِئَب  ال�سَّ َتْرَق  مَلْ  ِحنِي  يِف   ، الأُردنِّ

اخَلزيَنِة. حاَجَة  ِلَت�ُسدَّ 
ِة  ِباأََهّميَّ احُلكوَمِة  اإِمَياِن  ِمْن  ْغِم  الرَّ َوَعَلى 
ِة،  ِريِبيَّ َظِر يِف َهْيَكِل اِلْيَراَداِت ال�سَّ اإِعاَدِة النَّ
َخْف�ِس  ِبا�ْسِتَحاَلِة  الإِْقراِر  ِمْن  ُبدَّ  َل  اأَنَُّه  اإِلَّ 
ال��َوْق��ِت  َوِبَنْف�ِس  ��َرِة،  املُ��ب��ا���سِ َغ��رْيِ  راِئِب  ال�سَّ
�����س��نِي  زي���اَدِة الإن��ف��اِق َع��َل��ى اخل��دَم��اِت، َوحَتْ
النفاِق  َوَرْفِع  َواملَُتَقاِعِديَن،  الَعاِمِلنَي  َرواِتِب 
ِة،  ْحتيَّ التَّ ال��ِب��ْن��َي��ِة  ��نِي  ِل��َت��ْح�����سِ ��م��ايلِّ  ���سِ اأْ ال��رَّ
ِحَفاًظا  يِن  والدَّ الَعْجِز  ِبَخْف�ِس  وامْلُطاَلَبِة 
لِت  ُمَعدَّ قيِق  حَتْ ُدوَن   ، املايلِّ اْلإِ�ْسِتْقَراِر  َعَلى 
ِن�َسِب  ��ِط  ُم��َت��َو���سِّ ��ع��اِف  َوِب��اأَ���سْ ُم��ْرَت��ِف��َع��ٍة  مُن��وٍّ 
اْلإِي��َراَداِت  وزي��اَدِة  ي،  امْلَا�سِ الَعْقِد  يِف  موِّ  النُّ

ِة. احُلكوميَّ
اإِْحداِث  ُدوَن  َذِلَك  قيِق  حَتْ ِمْن  َن  َنَتَمكَّ َوَلْن 
َفَلْن  اِلْقِت�ساِد.  ِة  َهْيَكليَّ يِف  َج���ْذريٍّ  َتْغيرٍي 
َتكاليِف  َتْخفي�ِس  ُدوَن  اِلْق��ِت�����س��اُد  َي��ْن��م��َو 
اِلْن����َت����اِج. َك��َم��ا َل���ْن َي��ْن��م��َو اِلْق��ِت�����س��اُد َم��َع 
ٍة  اأََقّليَّ اِلِح  ِل�سَ ٍة  ِحَماِئيَّ ِباْجَراَءاٍت  اِل�ْسِتْمراِر 
ِباأَْكَمِلِه.  اْقِت�ساٍد  ِح�ساِب  َعَلى  ٍة  اْقِت�ساديَّ
َتْغيرٍي  اإِْج����راِء  ُدوَن  اِلْق��ِت�����س��اُد  َيْنمَو  َوَل���ْن 
جُتاَه  ِة  احُلكوميَّ املُعاَملِت  �ُسهوَلِة  يِف  َجْذريٍّ 

. اخلا�سِّ  الِقطاِع 
اِلْقِت�ساَد  اأَنَّ  َعَلى  اأْكيِد  التَّ ِمْن  ُبدَّ  َل  َكَما 
َع��َل��ى  احِل���ف���اِظ  ��ِت��ْم��راِر  ا���سْ ُدوَن  َي��ْن��م��َو  َل���ْن 

. ِلْلأُْرُدنِّ  ْقِديِّ  َوالنَّ املايلِّ  اِل�ْسِتْقراِر 
َت�ْسَعى  احُلكوَمَة  نَّ  َف��اإِ َياِق،  ال�سِّ َه��َذا  َويِف 
���لِح  ِب��ُك��لِّ ط��اَق��ِت��ه��ا ِل��َت��ْن��ِف��ي��ِذ َب���راِم���ِج الإِ����سْ
َتْعزيُز  اأَْهداِفها  ُجْمَلِة  ِمْن  َوالَِّتي   ، ريبيِّ ال�سَّ
اإِْج��م��ايلِّ  يِف  املُبا�ِسَرِة  راِئِب  ال�سَّ ُم�ساَهَمِة 
ِمْن  �َسواٌء  ِة،  واْلعامَّ ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ اِلْي���َراَداِت 
ِلْلُمَكلِِّفنَي،  ْوعيِّ  الطَّ ْل��ِت��َزاِم  اْلإِ َتْعزيِز  ِخ��لِل 
ريبيِّ  ال�سَّ ِب  ��َه��رُّ ال��تَّ ُمكاَفَحِة  ِخ��لِل  ِم��ْن  ْو  اأَ
ِمْن  ُن  ِكّ مُيَ ��ا  مِبَ ريبيِّ  ال�سَّ ِب  َاْلَتَجنُّ ِة  َوُمعاجَلَ
املَُكلَِّفنَي  ِم��ْن  ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ ال��ق��اِع��َدِة  َتْو�سيِع 
راِئَب  �سَ اأَيِّ  َفْر�ِس  َعْن  َبِعيدًا  املُْلَتِزِمنَي،  َغرْيِ 
راِئِب  َال�سَّ يِف  زي��اَدٍة  اأَْو  َج��دي��َدٍة،  ُر���س��وٍم  اأَْو 
ِلْلَعَداَلِة يِف َتْوزيِع  ِقيقًا  �سوِم ال�ّساِئَدِة، حَتْ والرُّ
بيَئٍة  اإِيَجاِد  اإِىَل  ُيوؤَّدي  ا  مِمَّ  ، ريبيِّ ال�سَّ الِعْبِء 
َوجاِذَبٍة  الأَْعماِل،  ِلِقطاِع  عاِدَلٍة  ٍة  َتناُف�سيَّ

. ُموِّ ِللنُّ َزٍة  فِّ َوحُمَ ِلْلإِ�ْسِتْثَماِر، 
ئي�ِس الرَّ َدْوَلُة 

ِمنَي،،،، املُْحرَتَ الأَْعياِن  ح�سَراُت 
��َرِة  امل��َوقَّ َنِتُكْم  جَلْ َتْو�سَيِة  و�ِس  َوِبُخ�سُ
امل��واَزَن��ِة  َتْنظيِم  َق��اُن��وِن  َت��ْع��دي��ِل  ��ُروَرِة  ِب�����سَ
باِع  واتِّ َج��دي��َدٍة،  َمفاهيَم  ِلإِْدَخ���اِل  ِة  العامَّ
ِمْثَل  املواَزَنِة  اإعداِد  يِف  احَلديَثِة  َامْلَْنَهجّياِت 
اأْكيَد  التَّ َفاأَْرُجو  َتاِئِج،  ِبالنَّ َهِة  املَوجَّ املواَزَنِة 
ُه��َن��ا ِب���اأَنَّ احُل��ك��وَم��َة َق��ْد اْن��َت��َه��ْت ِم��ْن اإع��داِد 
��ِة  َدِة َق��اُن��وِن َت��ْن��ظ��ي��ِم امل���واَزَن���ِة ال��ع��امَّ ��وَّ ُم�����سَ
ُم�ْسَتْهَدَفًة  ِة،  احُلكوميَّ الوحداِت  َومواَزناِت 
قيِق  حَتْ يِف  ُي�ساِهُم  َت�ْسريٍع  اإِي��َج��اِد  ِب��َذِل��َك 
��ِت��ْق��راِر  اِل���سْ ِبَتْحقيِق  املُ��َت��َع��لِّ��َق��ِة  الأَْه����داِف 
َتْخ�سي�ِس  ِة  اآليَّ �سنِي  َوحَتْ  ، وامْلايلِّ اِلْقِت�ساديِّ 
�����س��نِي َك��ف��اَءِة  ��ِة املُ��ت��اَح��ِة، َوحَتْ املَ����واِرِد امل��ال��يَّ
َز  ُيَعزِّ اأْن  ِنِه  �َساأْ ِمْن  َوالَِّذي  الإِْنفاِق،  ِة  َوَفعاليَّ
َورقاَبٍة  َتْخطيٍط  كاأدَاِة  ِة  العامَّ املواَزَنِة  َدْوَر 
اْلَقاُنوُن  َه��َذا  َيْهِدُف  َكَما   . العامِّ  امْلَ��اِل  َعَلى 
َتاِئِج.  ِبالنَّ َهِة  املَوجَّ املواَزَنِة  اأُُطِر  َتْفعيِل  اإِىَل 
ِمْن  املَْن�سوَدِة  الغاَيِة  قيِق  حَتْ اإِىَل  وِل  َوِلْلُو�سُ
يِف  ٍة  ماليَّ ُف�ْسَحٍة  اإِي��َج��اِد  ِم��ْن  ُب��دَّ  َف��َل  َذِل���َك، 

املواَزَنِة.
��َل��ْت  اأَْر���سَ َق��ْد  احُل��ك��وَم��َة  اأَنَّ  ىَل  اإِ ًه��ا  ُم��َن��وِّ
الّنّواِب  ِل�ِس  جَمْ اإِىَل  املَْذكوِر  اْلَقاُنوِن  َم�ْسروَع 
احُلكوَمُة  َوَتاأَْمُل  َواإِْقراِرِه.  ِفيه  َظِر  ِللنَّ املْوِقرِّ 
ِمْن  َن  ِلَتَتَمكَّ اْلإِ�ْسِتْعَجاِل  َفَة  �سِ اإِْعطاوؤُُه  َيِتمَّ  اأَْن 

. املُْمِكَنِة  ْرَعِة  ِبال�سُّ ْنفيِذ  التَّ َز  َحيِّ ِعِه  َو�سْ
َلْيُه  اإِ ��اَرْت  اأَ���سَ َما  َمَع  احُلكوَمُة  ِفُق  َتتَّ َواإِْذ 
��ِة َع���َدِم جَت��اُوِز  َه��ّم��يَّ ��َرُة ِم��ْن اأَ ��َن��ُت��ُك��ْم امل��َوقَّ جَلْ
َيِتمَّ  َواأَْن  ْن��َف��اِق،  ِل��ْلإِ ��وَدِة  املَ��ْر���سُ اِت  �سَ املَُخ�سَّ
ِكفاَيِة  َعَدِم  َحاِل  يِف  مواَزَنة،  ُمْلَحِق  داُر  اإِ�سْ
َبياناٍت  ��داِر  اإِ���سْ َعَلى  واْل��َع��َم��ِل  اِت،  �سَ املَُخ�سَّ
الِفْعليِّ  الأداِء  اْنِحراِف  َم��َدى   ُ ُتَبنيِّ ٍة  �َسْهريَّ
َفقاِت،  والنَّ للإيرادات  املواَزَنِة  َتْقديراِت  َعْن 
َقاُنوِن  ِباأَْحَكاِم  املُْطَلِق  الِتزاِمها  َعَلى  ُد  َلُتوؤَكِّ
َعَلى  ْت  َن�سَّ َوالَِّتي   2021 لعام  ِة  العامَّ املواَزَنِة 
َعَلى  َيزيُد  َمْبَلٍغ  ِباأَيِّ  اللتزام  َيُجوُز  “َل  ّنُه  اأ

اْلَقاُنوِن«. َهَذا  يِف  الواِرَدِة  اِت  �سَ املَُخ�سَّ
ْو  اأَ َن��َف��َق��ٍة  اأَيِّ  َع��ْق��ُد  َي��ُج��وُز  “َل  َوَك��َذِل��َك 
يِف  �ساٌت  �سَّ خُمَ َلَها  َلْي�َسْت  �ُسْلَفٍة  اأَيِّ  ��ْرِف  ���سَ
ُة  العامَّ َلَحُة  املَ�سْ ْت  اْقَت�سَ َواإَِذا  اْلَقاُنوِن،  َهَذا 
��داُر  ���سْ ��ُب اإِ ��ٍة َف��َي��َت��َوجَّ ��ْرَف َن��َف��ق��اٍت اإِ���س��اف��يَّ ���سَ

. ْرِف«  ال�سَّ َقْبَل  اْلَقاُنوِن  ِبَهَذا  ُمْلَحٍق  َقاُنوٍن 
�سوِء  َويِف  احُلكوَمَة،  اأَنَّ  اإِىَل  ُهَنا  ُم�ِسريًا 
َح��اِل  َويِف  ��اِئ��َدِة،  ال�����سّ ��روِف  ال��ظُّ راِت  َت���َط���وُّ
ُمْلَحِق  ��داَر  ���سْ اإِ ��ُة  ال��ع��امَّ َلَحُة  املَ�سْ ْت  اْقَت�سَ
ِلَذِلَك،  املوِجَبُة  الأَ�ْسباُب  َرْت  َوَتَوفَّ مواَزَنة، 
رْيِ  وال�سَّ املُنا�ِسِب  الَقراِر  اتخاذ  اإِىَل  �َسُتباِدُر 
يه  َيْقَت�سِ َم��ا  َوْف��َق  ال��ّلِزَم��ِة  اِلْج����َراَءاِت  يِف 

. َاْلناِفُذ  اْلَقاُنوُن 
�َسَتُقوُم  احُلكوَمَة  اأَنَّ  َعَلى  َكَذِلَك  ًدا  ُموؤَكِّ
َفقاِت  والنَّ ِلْلإِيَراَداِت  ٍة  ْبعيَّ رُّ ُمراَجعاٍت  ِبَعَمِل 
ِة  ْهريَّ ال�سَّ ��َداَراِت  اِل���سْ َع��ْن  ًل  َف�سْ ِة،  العامَّ
خاِذ  اتِّ اإِىَل  لُي�ساَر  ِة،  العامَّ ِة  املاليَّ ِلَبياناِت 
الأُُط��ِر  َوَع��رْبَ  ِحيِنِه  يِف  ال��ّلِزَم��ِة  ال��َق��راراِت 

َلَها. الّناِظَمِة  ِة  �ْسريعيَّ التَّ
َرَة  املَوقَّ َنَتُكْم  جَلْ احُلكوَمُة  ُت�ساِرُك  َواإِْذ 
َفقاِت  النَّ يِف  هاِت  �َسوُّ التَّ زاَل��ِة  اإِ َح��ْوَل  َي  اأْ ال��رَّ
َم�����س��اري��َع  اىل  َوَت��ْوِج��ي��ِه��َه��ا  ��ِة  ��م��ال��يَّ ���سِ اأْ ال��رَّ
 2021 َعاِم  مواَزَنُة  َنْت  مَّ َت�سَ َفَقْد  ٍة،  َتْنَمويَّ
اأْ�ِسمايلِّ  الرَّ النفاِق  ُبنوِد  نيِف  َت�سْ اإِع��اَدَة 
النفاِق  اإِىَل  َوَنْقِلها  اجلارَيِة  بيَعِة  الطَّ ُذو 
اجلارَيِة،  َطبيَعِتها  َمَع  َي��َت��َلَءُم  ا  مِبَ اجَل��اِري 
َعَلى  ُة  اأْ�ِسماليَّ الرَّ امل��واَزَن��ُة  ُر  َتْقَت�سِ ِبَحْيُث 

. ْنَمويِّ التَّ اِنِب  ِباجْلَ املُْرَتِبَطِة  َفقاِت  النَّ
َت��ْو���س��َي��َة  َع��اِل��ًي��ا  احُل��ك��وَم��ُة  ُر  ُت��َق��دِّ ْذ  َواإِ
��ٍة  ��ِع ُخ��طَّ ��ُروَرِة َو���سْ ال��لَّ��ْج��َن��ِة ال��َك��رمَي��ِة ِب�����سَ
الّناِجِم  العامِّ  امْلَاِل  يِف  َاْلَهْدِر  ِة  مِلَُعاجَلَ �ساِمَلٍة 
ِة  جاِهزيَّ َقْبَل  ٍة  �ِسماليَّ َراأْ َم�ساريَع  َتْنِفيِذ  عْن 
املُْرَتِبَطِة  اجِلهاِت  ِد  َوَتَعدُّ ِة،  الَفّنيَّ را�ساِت  الدِّ
َوَع��َدُم  اجُلهوَد،  ُيَبْعِرُ  ا  مِمَّ الواِحِد  ِباْلَعَمِل 
الَعَمِل  ِلإْجَراَءاِت  ِة  ْوريَّ الدَّ ِبامْلُراَجَعِة  اْلِقَياِم 
َاْلَهْدِر  اإِىَل  اإِ�ساَفًة  ِة،  احُلكوميَّ الأَجهَزِة  يِف 
مَلْ  َالَِّتي  ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ َاِلْعَفاَءاِت  َعْن  الّناِجِم 
الأرا�سي  ا�ْسِتْمَلَكاِت  َوَتْكِلَفُة  َجْدَواَها،  َيْثُبْت 
العاِدَلِة  ِباْلِقيَمِة  اللتزام  ُدوَن  واْلَعقاراِت 

َلَها.

َعَلى  الَكرمِي  مِلَْجِل�ِسُكِم  ُد  ُتوؤَكِّ احُلكوَمَة  َفاإِنَّ 
َل  ��َن��ا  نَّ ِلأَ ْو�سَيِة،  التَّ ه��ِذِه  َم��َع  الّتامِّ  َتواُفِقها 
اأَمْناِط  ِل�ْسِتْمَراِر  الَوْقِت  اأَِو  امْلَاِل  َتَرَف  ِلُك  مَنْ
 ُ ُتَعربِّ كما َ ْو�سَيِة.  التَّ يِف  اإليها  املُ�ساِر  َاْل��َه��ْدِر 
ِة  كافَّ ِة  ُمعاجَلَ َعَلى  ِميِمها  َت�سْ َعْن  احُلكوَمُة 
ِب  ِبامْلُ�َسبِّ ِمْنَها  املَُتَعلَِّق  ًة  َوَخا�سَّ اْلَهْدِر،  اأ�سكاِل 
َوَتراُجِع  ِة  العامَّ املواَزَنِة  ِلْخِتلِل  ئي�ِس  الرَّ
��ِة، َوِه���َي اِلْع��َف��اَءاُت  اِلْي�����َراَداِت احُل��ك��وم��يَّ
َوالَِّتي  املُْجدَيِة  َغرْيُ  ُة  ْمُركيَّ َوَاجْلُ ُة  ِريِبيَّ ال�سَّ
��ِرك��اٍت  َو���سَ ��َت��ِل��َف��ٍة  خُمْ ِل��ِق��ط��اع��اٍت  َمْنُحها  مَتَّ 
ْن  اأَ ُدوَن  ال�ّساِبَقِة  َنَواِت  ال�سَّ ِخ��لَل  واأف��راٍد 
القت�ساد  َع��َل��ى  ٍة  َحقيقيَّ ِب��َف��اِئ��َدٍة  َت��ع��وَد 
َعْجَز  ُتَغّذي  ْت  اْنَفكَّ َما  والَِّتي  َواملُ��َواِط��ِن��نَي، 
امل���واَزَن���ِة، َوحَت����ِرُم اخَل��زي��َن��َة ِم��ْن َم��َواِرِدَه��ا 
َت��ْق��دمِي  ُدوَن  َع��اِئ��ًق��ا  َوَت���ِق���ُف  ��ِة،  ��َت��َح��قَّ املُ�����سْ

املُواِطن. َها  َي�ْسَتِحقُّ َالَِّتي  املُْثَلى  اخِلْدَماِت 

ِة  املََحّليَّ اْلإِيَراَداِت  يِف  اُجُع  الرتَّ ى  اأَدَّ َوَقْد 
ِجَهٍة،  ِمْن  اِلْقِت�ساديِّ  موِّ  النُّ َتراُجِع  ِبِفْعِل 
ِجَهٍة  ِمْن  ِة  املََحّليَّ اِلْيَراَداِت  َهْيَكِل  واْخِتلِل 
��َف��ق��اِت اجل��ارَي��ِة،  َث��ب��اِت ال��نَّ اأُْخ����َرى يِف ِظ���لِّ 
��م��ايلِّ  اأْ���سِ ال��رَّ الن��ف��اِق  ��ِة  ِح�����سَّ َت��راُج��ُع  اإىل 
اإىل  ى  دَّ َواأَ ��ِة،  ال��ع��امَّ َفقاِت  النَّ ْج��م��ايلِّ  اإِ ِم��ْن 
ِلَتْوِفرِي  امل��واَزَن��ِة  َعَلى  َكبرَيٍة  غوٍط  �سُ َفْر�ِس 
ِمْن  ��ِت��ي  َوالَّ العامِّ  ْي��ِن  ال��دَّ ِخ��ْدَم��ِة  �ساِت  �سَّ خُمَ
ِمْلياٍر  َن��ْح��ِو  ىَل  اإِ قيَمُتها  َل  َت�سِ اأَْن  ��ِع  املُ��َت��َوقَّ
ِديَناٍر،  ِمْليوَن  َوَخْم�ِسنَي  َواْث��َن��نْيِ  ْرَبِعِمَئٍة  َواأَ
�ساِت  �سَّ خُمَ َعَلى  �َسْلًبا  ��ُر  ثِّ ُي��وؤَ ���ِذي  َالَّ ْم���ُر  َاْلأَ
��ِة  ��حَّ ��ِة ِم��ْث��َل ال�����سِّ َب��ْع�����ِس ال��ِق��َط��اَع��اِت ال��ه��امَّ
ِة  اِلْجِتماعيَّ احِل��م��اَي��ِة  َو�َسَبَكِة  ْعِليِم  َوالتَّ
احلاَجَة.  َيفي  ا  مِبَ ِفيَها  ِع  َو�سُّ التَّ ُدوَن  َوَيحوُل 
ِلَهِذِه  �ساِمَلٍة  ُمراَجَعٍة  اإِْجراَء  َي�ْسَتْوِجُب  ا  مِمَّ
ِلَيِتمَّ   ، ِة  ْمُركيَّ َوَاجْلُ ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ اِلْع��َف��اَءاِت 
اْنَعْكا�َساٌت  َوَلُه  ِمْنَها  ٍد  جُمْ هَو  َما  َعَلى  اِلْبَقاُء 
َمَنِح  َعْن  ُف  َوقُّ والتَّ اِلْقِت�ساِد،  َعَلى  ٌة  اإيجابيَّ
قيِق فاِئَدٍة  ، َوُدوَن حَتْ اْعَفاَءاٍت ُدوَن َوْجِه َحقٍّ
ِة،  املاليَّ الإِْعَفاَءاِت  ُكْلَفَة  َتفوُق  ٍة  اْقِت�ساديَّ
َتَتجاَوُز  اخَلزيَنِة  ِمْن  َكبرَيًة  َمباِلَغ  َوَت�ْسَتْنِزُف 
ُل  َوحُتمِّ امل��واَزَن��ِة،  يِف  يلَّ  الأَوَّ الَعْجَز  قيَمُتها 
ِة  ِريِبيَّ ال�سَّ اِلْع��َف��اَءاِت  َه��ِذِه  ِع��ْبَء  املواِطَن 

. املُْجدَيِة  َغرْيِ  ِة  ْمُركيَّ َوَاجْلُ

اإىل  اِلْع��َف��اَءاِت  َه��ِذِه  ويِل  حَتْ ِمْن  ُبدَّ  َوَل 
َعَلى  ُمبا�ِسٍر  َوِب�َسْكٍل  اإِيَجاًبا  َتْنَعِك�ُس  َحواِفَز 
مِلُ�ْسِكَلِتي  ّدي  التَّ�سَ يِف  َوُت�َساِهُم  اِلْقِت�ساِد 
م��واَزَن��ُة  َنْت  مَّ َت�سَ َح��ْي��ُث  واْل��َف��ْق��ِر،  الِبطاَلِة 
�ساٍت  �سَّ خُمَ ��َد  َر���سْ ٍة  َم���رَّ ولأَّوِل   2021 َع��اِم 
اإىل  ��اَف��ًة  اإ���سَ ��ِت��ْث��م��اِر،  اِل���سْ ِلَتْحِفيِز  ��ٍة  م��ال��يَّ
يِف  الَعاِمِلنَي  ِلَدْعِم  ٍة  ماليَّ �ساٍت  �سَّ خُمَ ِد  َر�سْ

َرِة. رِّ املَُت�سَ الِقَطاَعاِت 

راِئِب  ال�سَّ ِبَرْفِع  احُلكوَمُة  َهِذِه  َتقوَم  َوَلْن 
ْجراِء ِجراَحٍة  اإِ عوَبِة  ِمْن �سُ َخْوًفا  �سوِم  الرُّ اأْو 
ِب  َهرُّ والتَّ اِلْع��َف��اَءاِت  َنزيِف  ِلَوْقِف  ٍة  َهْيَكليَّ
ِب��َه��ِذِه  �َسَتخو�ُس  َب��ْل   . ريبيِّ ال�سَّ ِب  َجنُّ والتَّ
َه��ِذِه  َت��ق��وَم  َوَل���ْن   ، ُعَبْت  �سَ َمْهما  اجِل��راَح��ِة 
مِلَْن  ِة  الَهْيَكليَّ َحّدياِت  التَّ ِبَتْوريِث  احُلكوَمُة 

جُماَبَهِتها. ُدوَن  َبْعَدَها  َياأْتي 
��َج��اَم ال��ّت��امَّ َم��َع  ��ُد احُل��ك��وَم��ُة اِلْن�����سِ ت��وؤَكِّ
���َرِة َح���ْوَل اأَه��م��َي��ِة  ��َن��ِت��ُك��ْم امل���َوقَّ َت��ْو���س��َي��ِة جَلْ
��ّح��يِّ احُل��ك��وم��يِّ َوَت��ْوف��رِي  َدْع���ِم ال��ِق��ط��اِع ال�����سِّ
ِوزاَرِة  كنِي  َومَتْ ُكوُروَنا،  َفرْيو�ِس  دَّ  �سِ املَطاعيِم 
اأَِطّباِء  ِمْن  املَزيِد  ِخْدماِت  �ِسراِء  ِمْن  ِة  حَّ ال�سِّ
ّحيِّ  ال�سِّ ِمنِي  اأْ التَّ ىَل  اإِ واْلُو�سوِل  اِلْخِت�سا�ِس، 

املَُواِطِننَي. ِة  ِلَكافَّ ال�ّساِمِل 
يِف  العتبار  ِبَعنْيِ  احُلكوَمُة  اأخَذت  َحْيُث 
الّلِزَمِة  الحتياجات  َتْوفرَي   2021 مواَزَنِة 
ِظلِّ  يِف  ِلْلُمَواِطِننَي  ِة  ّحيَّ ال�سِّ عاَيِة  الرِّ ِلَتاأِْمنِي 
َكَما  ِبَنا.  املُحيَطِة  ِة  اِل�ْسِتْثنائيَّ ��روِف  ال��ظُّ
ِة  حَّ ال�سِّ َوزاَرِة  ِبا�ْسِتْثَناِء  احُلكوَمُة  َقاَمت 
يِف  ْعييناِت  التَّ َوْق���َف  ِن  مِّ املَُت�سَ َق��راِره��ا  ِم��ْن 

ِبَتْعِينِي  ال����ِوزاَرُة  َق��اَم��ْت  َح��ْي��ُث   ،2021 َع��اِم 
اِت  ��ي املُ��ْخ��َت��رَبَ ��يِّ ��نَي َوَف��نِّ ���سِ الأِط���ّب���اِء َواملُ��َم��رِّ
املُ�ْسَتِجّداِت  ِظ��لِّ  يِف  اْحِتَياَجاِتَها  ِلَتْلِبَيِة 
ِقَياِمَها  اإِىَل  اإِ�ساَفًة  َوَتداعياِتها.  ِة  ّحيَّ ال�سِّ
يِف  الخت�سا�س  اأْط���َب���اِء  ِخ��ْدم��اِت  ��َراِء  ِب�����سِ
ِة،  ّبيَّ والطِّ ِة  ّحيَّ ال�سِّ اِت  �سَ التََّخ�سُّ َتَلِف  خُمْ
يِف  ِلْلَعَمِل   ، احُلكوميِّ ياِت  املُ�ْسرَتَ ِلِنظاِم  َوْفًقا 
الّتاِبَعِة  ِة  احُلكوميَّ املُ�ْسَت�ْسَفَياِت  َتِلِف  خُمْ
ٍة  ُخطَّ ِع  َو�سْ َعَلى  احُلكوَمُة  �َسَتْعَمُل  َكَما  َلَها. 
ْعديلِت  التَّ َواإِْجراِء  ال�ّساِمِل،  ّحيِّ  ال�سِّ اأِْمنِي  ِللتَّ
َز  َحيِّ املَِلفِّ  َهَذا  ِع  ِلَو�سْ الّلِزَمِة  ِة  �ْسريعيَّ التَّ

. املُْقِبَلِة  املَْرَحَلِة  ِخلَل  ْنفيِذ  التَّ
��دَّ َف��رْيو���ِس  ��و���ِس املَ��ط��اع��ي��ِم ���سِ َوِب��ُخ�����سُ
ٍة  ُخطَّ وْف��َق  َت��ْع��َم��ُل  احُل��ك��وَم��َة  َف���اإّن  ُك��وُروَن��ا، 
َعَلى  وِل  ِلْلُح�سُ َزَم��ن��يٍّ  َوَج����ْدَوٍل  ٍة  َتْف�سيليَّ
َو�َسَتعَمُل  َع��ٍة.  ُم��َت��َن��وِّ َم�����س��اِدَر  ِم��ْن  املَطاعيِم 
ِمَن  ِكٍن  مُمْ َع��َدٍد  ْك��رَبِ  ِلأَ املَطاعيِم  َتْوفرِي  َعَلى 
بال�ّسَفاِفّيِة  َتّت�ِسُم  لآليٍة  ِوفقًا  املُ��َواِط��ِن��نَي، 
املَُقاِبِل  يِف  احُلكومُة  َوَت��ْرُج��و  َواحَل��اِك��م��ّي��ِة. 
ُدوَن  املَْطعوِم  َتَلّقي  َعَلى  املَُواِطُنوَن  ُيْقِبَل  اأَْن 
َف��رْيو���ِس  دَّ  �سِ َفَاْلَتْطعيُم  َت��اأْخ��رٍي،  ْو  اأَ ٍد  َت���َردُّ
َعايِف  التَّ ِلَتْعِزيِز  ْك��رَبُ  الأ اِمُن  ال�سّ هَو  ُكوُروَنا 

. اِلْقِت�ساديِّ �ساِط  النَّ وا�ْسِتْمراِر  ريِع  ال�سَّ
اللَّْجَنُة  اإليه  اأَ�َساَرْت  َما  و�ِس  ِبُخ�سُ ��ا  َواأَمَّ
الَكرمِي  ِل�ِسُكْم  جَمْ يِف  والقت�سادية  ُة  املاليَّ
َب��نْيَ  راَكِة  ال�سَّ َق��اُن��وِن  َتْفعيِل  اأَهمَيِة  َح��ْوَل 
املَ�َساِريِع  َواإَقاَمِة   ، واخْلا�سِّ العامِّ  الِقَطاَعنْيِ 
الِقطاِع  َم��َع  َراَكِة  ِبال�سَّ ى  ال��ُك��رْبَ ِة  ْنَمويَّ التَّ
احُلكوَمَة  اأَنَّ  َعَلى  ُهَنا  َد  اأُوؤَكِّ اأَْن  َفاأََودُّ   ، اخلا�سِّ
ُل  َوُتَعوِّ و�ِس،  اخُل�سُ ِبَهَذا  ِهها  تَوجِّ يِف  ٌة  ج��ادَّ
َب��نْيَ  ��راَك��ِة  ال�����سَّ َم�ساريِع  َع��َل��ى  َك��ب��رٍي  ِب�َسْكٍل 
يِف  مَتَّ  َح��ْي��ُث   . واخْل��ا���سِّ ال��ع��امِّ  ال��ِق��َط��اَع��نْيِ 
راَكِة َبنْيَ  اإِْقراُر َقاُنوِن ال�سَّ ِبداَيِة َعاِم 2020 
كنِي  َومَتْ ِلَتْحِفيِز   ، واخْلا�سِّ العامِّ  الِقَطاَعنْيِ 
َتْنفيِذ  يِف  ٍة  ِبقوَّ املُ�ساَرَكِة  ِمْن  اخلا�سِّ  الِقطاِع 
احُلكوَمُة  َت�ْسَعى  َكَما  ِة.  اأْ�ِسماليَّ الرَّ املَ�َساِريِع 
املُنا�ِسَبِة  واْلبيَئِة  الّلِزَمِة  �ْسهيلِت  التَّ ِلَتْوِفرِي 
ِلَتْمِكنِي  َواإْج��َراَءاٍت  َو�سيا�ساٍت  َت�ْسريعاٍت  ِمْن 
املِْحَوريِّ  ِب��َدْوِرِه  اْلِقَياِم  ِمْن  اخلا�سِّ  الِقطاِع 
َوَت��ْع��َم��ُل  ْنِمَيِة.  التَّ ِة  َعَمليَّ َدْف���ِع  يِف  َوَاْل��ه��امِّ 
ِبَامْلَ�ساريِع  قاِئَمٍة  اإِْعداِد  َعَلى  ا  حاليًّ احلكومُة 
ال��ِق��َط��اَع��اِت  ��َت��ِل��ِف  خُمْ يِف  ����ِة  الأْول����ويَّ َذاِت 
��ِة، َواإْج�������َراِء َت��ْق��ي��ي��ٍم ���س��اِم��ٍل  اِلْق��ِت�����س��اديَّ

املَ�َساِريِع. ِلَهِذِه  ِة  املاليَّ واْلآثاِر  لللتزامات 

ايِن  الثَّ َوِلْلَعاِم  املواَزَنُة  َهِذِه  َنْت  مَّ َت�سَ َوَقْد 
مِلَ�ساريِع  ًة  ماليَّ �ساٍت  �سَّ خُمَ َد  َر�سْ َوايِل  التَّ َعَلى 
 ، واخْل��ا���سِّ ال��ع��امِّ  الِقَطاَعنْيِ  َب��نْيَ  راَكِة  ال�سَّ
احُلكوَمِة  َبنْيَ  َقِة  الثِّ َتْعزيِز  اإىل  ُيْف�سي  ا  مِبَ
راَكِة  ال�سَّ َعَلى  اأْكيِد  والتَّ  ، اخلا�سِّ واْلِقطاِع 

. ْنِمَيِة  التَّ ِة  َعَمليَّ يِف  ِة  اِل�ْسرِتاتيجيَّ
َم�ْسروِع  ِباإِجْناِز  ْو�سَيِة  بالتَّ َيَتَعلَُّق  َوِفيَما 
ِل�َسُكْم  جَمْ َيْعَلُم  َفَكَما  ِة.  املََحّليَّ الإِداَرِة  َقاُنوِن 
ِب�َسْحِب  رًا  ُموؤَخَّ احُلكوَمُة  َقاَمْت  َفَقْد  الَكرمي، 
ِل�ِس  جَمْ ِمْن  ِة  املََحّليَّ الإداَرِة  َقاُنوِن  م�سروِع 
الزدواجية  َوَمْنِع  َغراِت،  الثَّ ِة  مِلَُعاجَلَ الّنّواِب 
جَماِل�ِس  َب��نْيَ  لحّياِت  ال�سَّ يِف  َوَاْل��َت��ع��اُر���ِس 
لُي�ساَر  ��ِة،  ال��َب��َل��ِديَّ وامْلَ��ج��اِل�����ِس  املُ��َح��اَف��َظ��اِت 
ِل�ِس  جَمْ اإِىَل  ِمْنُه  اِلْنِتهاِء  َف��ْوَر  اإر�ساِلِه  اإىل 
ِة  �ْستوريَّ الدُّ ب��الإج��راءات  رْيِ  وال�سَّ ال��ّن��ّواِب، 

ْقَراِرِه . ِلإِ
ِب��اأَنَّ  ال��َك��رمِي  مِلَْجِل�ِسُكْم  ���َد  اأُوؤَكِّ اأَْن  اأَْرُج���و 
اللَّْجَنِة  َتْقريِر  يِف  الواِرَدِة  َياِت  ْو�سِ التَّ َجميَع 
َوَتْو�سياِت  َوُملَحظاِت  ِة،  واِلْقِت�ساديَّ ِة  املاليَّ
ِباْهِتماِم  �َسَتْحَظى  ِمنَي  املُْحرَتَ الأَْعياِن  ال�ّساَدِة 
ُو�ْسِعها  يِف  َما  ُكلَّ  َو�َسَتْبُذُل  احُلكوَمِة،  َوَتْقديِر 
احُلكوَمُة  َو�َسَتْبَقى  ِمْنَها،  ْم��َك��َن  اأَ َما  ِلَتْنِفيِذ 
�ِسيًدا  جَتْ الَكرمِي،  ِل�ِسُكْم  جَمْ َمَع  ٍل  َتوا�سُ َعَلى 
َلَحِة  املَ�سْ َوِل��َت��ْح��ِق��ي��ِق  ال��ك��اِم��َل��ِة،  ��َراَك��ِة  ِل��ل�����سَّ
��ِة  ��َح��ّدي��اِت ِب��َك��افَّ ��ِة، َوم���واِج���َه���ِة َال��تَّ ال��ع��امَّ

ِلَها. �ْسَكا اأَ

َجميِع  ��خ��اَط��َب��ِة  مِبُ احُل��ك��وَم��ُة  ��َت��ُق��وُم  َو���سَ
ِة  احُلكوميَّ َوال��وح��داِت  واِئ��ِر  وال��دَّ ال���ِوَزاَراِت 
ْقريِر  التَّ يِف  ال���واِرَدِة  ِبَاْلَتْو�سياِت  ِة  املَْعنيَّ
ٍل  َوُمَف�سَّ �ساِمٍل  َتْقريٍر  اإع���داِد  اإىل  لُي�ساَر 
جُتاَه  اإْج��َراَءاٍت  ِمْن  خاُذُه  اتِّ �َسَيِتمُّ  َما  َح��ْوَل 
ِر  املُوقَّ ِل�ِسُكْم  جَمْ َوَت��ْزوي��ِد  َياِت  ْو�سِ التَّ َه��ِذِه 
ِمْن  ِبُن�ْسَخٍة  ِة  واِلْقِت�ساديَّ ِة  املاليَّ واللَّْجَنِة 

. ْقريِر  التَّ َهَذا 
َه��ِذِه  ْن��َت��ِه��َز  اأَ اأْن  اأَْرُج����و  اخِل��َت��اِم،  َوَق��ْب��َل 
والمتنان  ْكِر  ال�سُّ َعظيَم  َم  َق���دِّ ِلأُ َة  الُفْر�سَ
القّواِت  يِف  اأَْبَناِءَنا  ِمْن  الأَْبراِر  الَوَطِن  ماِة  حِلُ
َيذودوَن  َالَِّذيَن  ِة،  الأَْمنيَّ واْلأَْجِهَزِة  املُ�َسلََّحِة 
َع���ْن ِح��َي��ا���ِس َوَط��ِن��ِه��ْم اْل���َغ���ايِلَ ِب���اأَْرَواِح���ِه���ْم 
ِرْفَعِتِه  �َسبيِل  يِف  ًة  َرخي�سَ موَنها  َوُيَقدِّ َوُمَهِجِهْم، 
َداِئمًا،  الَعْهُد  هَو  َكَما  َو�َسَتْحَظى،  وا�ْسِتْقراِرِه. 
ِمْن  ِلَتْمكيِنها  ِل  املَُتوا�سِ ْعِم  والدَّ ْقديِر  التَّ ِبُكلِّ 
واْقِتداٍر،  َكفاَءٍة  ِبُكلِّ  َوواِجباِتها  ها  َمهامِّ اأَداِء 
َاْلْحرِتايفِّ  �ْسَتَواَها  مِبُ العامَل  فاخْرنا  َوالَِّذي 

الَوَباِء. َهَذا  ُمَواَجَهِة  يِف 
والمتنان  ْكِر  ال�سُّ اآَياِت  َدَق  اأَ�سْ ُم  اأَُقدِّ كما 
ُجهوٍد  ِم��ْن  َم��ُه  َق��دَّ َما  َعَلى  الأَْبَي�ِس  ْي�ِسنا  جِلَ
اأَْرواِح  َعَلى  احِل��ف��اِظ  �َسبيِل  يِف  ِحَياٍت  َوَت�سْ
َفَلُهْم  اجلاِئَحِة.  ِخلَل  الَعِزيِز  الَوَطِن  اأْبَناِء 

الكاِمَل. ْعَم  والدَّ والوفاَء  ْكَر  ال�سُّ ا  ِمنَّ
��ْك��ِري  ���سُ َر  َك������رِّ اأُ ْن  اأَ اأََودُّ  اخِل���َت���اِم،  َويِف 
َما  ُك��لِّ  َع��َل��ى  املُ��َوّق��ر،  مِلَْجِل�ِسُكْم  َوَت��ْق��ِدي��ِري 
َعَلى  �َسِديَدْيِن  َوِحْر�ٍس  َتعاُوٍن  ِمْن  اأَْبَديَتُموُه 
�سنِي  َوحَتْ اْل��َغ��ايِل،  َوَط��ِن��َن��ا  واْزِده����اِر  ِم  َت��َق��دُّ
��روِف  ال��ظُّ جُت��اَه  ال��َوَط��ن��يِّ  اْقِت�ساِدنا  َم��َن��َع��ِة 
َعْنَها.  الّناِجَمِة  والتَّداعياِت  ِة  اِل�ْسِتْثنائيَّ
يِف  َجِميعًا  َقنا  ُيَوفِّ اأَْن  الَقديَر  الَعليَّ  �َساِئًل 
َم�سرَيِة  َراِعي  ِظلِّ  يِف  بيِب  َاحْلَ َوَطِنَنا  ِخْدَمِة 
ى  امْلُ��َف��دَّ َمليْكنا  َج��لَل��َة  واِلْزِده�����اِر  ال��ِب��ن��اِء 
َحِفَظُه  املُْعَظِم  احُل�َسنْيِ  اْبِن  ايِن  الثَّ عبُداهلِل 

ُ َوَرعاه. اهللَّ
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*وكاالت
على  م�ستحًقا  ف���وًزا  الفي�سلي  حقق 
التي  املواجهة  رد، يف  بثلثية دون  البقعة 
جرت م�ساء اليوم الأحد على �ستاد الأمري 
حممد بالزرقاء، يف افتتاح اجلولة الثانية 

لبطولة درع الحتاد الأردين لكرة القدم.
طريق  عن  الفي�سلي  ثلثية  وج��اءت 
وحممد   "2" بالدقيقة  دل���دوم  اإب��راه��ي��م 
العر�سان  واأحمد   "22" بالدقيقة  العك�س 

من ركلة جزاء بالدقيقة "67".

الثانية  املجموعة  الفي�سلي  وت�سدر 
عن  الأه��داف  بفارق  متقدًما  "3" نقاط  ب� 
الرمثا فيما خرج البقعة ر�سمًيا من املناف�سة 
ر�سيد.  بل  ليبقى  مباراتني  خ�سارته  بعد 
باأي  الرمثا  مع  التعادل  الفي�سلي  و�سيكفي 

نتيجة على اأقل تقدير يف املواجهة املقبلة 
ليعلن تاأهله للدور ن�سف النهائي.

وتن�س لوائح البطولة على تاأهل بطل 
للدور  الأرب��ع  املجموعات  من  جمموعة  كل 

ن�سف النهائي.

*وكاالت
حممد  م�سطفى  امل�سري  النجم  ق��دم 
�سراي  جالطة  فريقه  م��ع  ق��وي��ة  ب��داي��ة 
ون�سف  ملو�سم  معارًا  له  يلعب  الذي  الرتكي 

املو�سم.
�سجل م�سطفى حممد 6 اأهداف يف اأول 
6 مباريات خا�سها مع فريقه اجلديد وهو 
بني  ما  ب�سدة  اإليه  تلتفت  الأنظار  جعل  ما 
م�سرية  جتربة  ظهور  باإمكانية  ت��ف��اوؤل 
غرار  على  الأوروب��ي��ة  امللعب  يف  جديدة 
ليفربول  ه����داف  ���س��لح  حم��م��د  ال��ن��ج��م 
والدوري الإجنليزي. ويوؤمن بع�س املتابعني 
باأن البداية لي�ست كل �سيء مذكرين بدليل 
ل ٌين�سى يف تاريخ الكرة امل�سرية وهو عمرو 
الزمالك  ون��ادي  م�سر  منتخب  جنم  زك��ي 

الذي رحل اإىل ويجان الإجنليزي.
زكي  عمرو  وم�سوار  �سلح  طريق  بني 

يف  حممد  م�سطفى  جتربة  ب��داي��ة  تقع   ،
اأي طريق ي�سري؟ هذا  فاإىل  اأوروب��ا  ملعب 
�سطور  يف  عنه  البحث  ك��ووورة  يحاول  ما 

هذا التقرير:

صالح.. وكسر احلاجز األورويب
بعد  حم��م��د  م�سطفى  جت��رب��ة  تظهر 
حاجز  ك�����س��ر  يف  ���س��لح  حم��م��د  جن��ح  اأن 
اأوروب��ا  ملعب  يف  امل�سريني  للنجوم  كبري 
الكربى  الفرق  قم�سان  لرت��داء  والو�سول 
ب���ال���ق���ارة ال��ع��ج��وز وحت����دي����دًا ال����دوري 
الإجنليزي. م�سطفى حممد مثل العديد من 
النجوم امل�سريني ي�ستلهم من جتربة �سلح 
عن  للدفاع  والتميز  الإ�سرار  امتلك  الذي 
األوان فريق كبري بقيمة ليفربول والو�سول 

لقائمة اأف�سل 3 لعبني يف العامل.
يف  ال�سوي�سري  ب��ازل  مع  �سلح  بداية 

جتربته الأوروبية الأوىل مل تكن قوية يف 
وحيدًا  هدفًا  و�سجل   2013  -2012 مو�سم 
ولكنه  ب��ال��دوري  م��ب��اري��ات   3 اأول  خ��لل 
الأجواء  مع  تاأقلمه  مع  اأكرب  ب�سكل  تطور 

ال�سوي�سرية وو�سل اإىل 10 اأهداف.
»اأه���م م��ا ك��ان مم��ي��زًا يف رح��ل��ة �سلح 
ما  وهو  لآخ��ر  يوم  من  التطور  ا�ستمرارية 
مل  اأن��ه  خا�سة  حممد  م�سطفى  يحتاجه 
ومل  تركيا  خ��ارج  مباريات  اأي  بعد  يخ�س 
اأمامه  ومازال  الأوروبية  بالبطولت  يلعب 
التاألق”..  نهج  على  لي�سري  كثرية  خطوات 
دورمتوند  جنم  زيدان  حممد  اأكده  ما  هذا 
بداية  على  تعليقًا  ل”كووورة”  الأمل���اين 

م�سطفى القوية.

بداية عمرو زكي
م�سطفى  بداية  بني  الكثريون  يربط 

مع  �سجل  الذي  زكي  عمرو  وبداية  حممد 
ويجان 5 اأهداف يف اأول 6 مباريات وناف�س 

بقوة على �سدارة ترتيب هدايف

الدوري اإلجنليزي.
رغ��م  تكتمل  مل  زك���ي  ع��م��رو  جت��رب��ة 
عن  تاأخره  واقعة  بعد  الرائعة  البداية 
ال�سنغال  ل��ق��اء  ع��ق��ب  م�سر  م��ن  ال��ع��ودة 
ما  وه���و   2010 ال��ع��امل  ك��اأ���س  بت�سفيات 
برو�س  �ستيف  مدربه  مع  �سدام  يف  اأقحمه 

الذي و�سفه باأ�سواأ حمرتف تعامل معه.
م�سطفى  اأداء  طريقة  ت�سابه  ورغ��م 
البدنية  وال��ق��درات  زك��ي  وع��م��رو  حممد 
اآراء الكثريين ولكن الأمور  العالية بح�سب 
ظل  يف  الثنائي  ط��ري��ق  ب��ني  تختلف  ق��د 
اجلدية التي اأبداها اللعب املعار جلالطة 

�سراي.

*وكاالت
اأن  ليفربول،  مدرب  كلوب،  يورجن  الأمل��اين  اأكد 
اأي  امل�سري حممد �سلح جنم الريدز لن يذهب اإىل 

مكان.
وك��ان��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ت��ق��اري��ر رب��ط��ت �سلح 
بالنتقال اإىل ريال مدريد وبر�سلونة وبايرن ميونخ.

�سحيفة  اأب��رزت��ه��ا  ت�سريحات  يف  ك��ل��وب،  وق��ال 
“مريور” الربيطانية: “اإن عدم بيع �سلح مهم جًدا، 

�سواء بالن�سبة للفريق اأو كي يظل مو معنا هنا«.
يف  فريقي  لعبي  مدح  علي  يجب  “ل  واأ�ساف:   
اأحيان كثرية، لكنني اأحب القيام بهذا الأمر دائًما«.

 وتابع املدرب الأملاين: “لكن يف حالة �سلح، فاإن 
جمرد  لي�س  اإن��ه  فقط.  نف�سها  عن  تتحدث  اأرقامه 
كرة  ذك��اء  م�ستوى  على  ك��ث��رًيا  تطور  لقد  ه���داف. 

القدم، وهو لعب مهم جًدا بالن�سبة لنا«.
هذا  على  �سلح  يكون  اأن  “اآمل  كلوب:  ووا�سل   

امل�ستوى لفرتة طويلة جدا«.
التي  امل��ب��اري��ات  �سيفيلد؟  “مواجهة  واأردف:   
 8 اأو   7 اآخ��ر  يف  حت�سنوا  اأنهم  تظهر  لهم  حللناها 
قبل  حتى  لكن  ا،  اأي�سً نتائج  يحققون  والآن  لقاءات، 

ذلك راأيت اأنهم مل يحالفهم احلظ كثرًيا«.
تراجع  اإن  لنا.  م�سابه  و�سع  “اإنه  وا�ستطرد:   
النتائج لي�س ب�سبب �سعف الأداء، بل لأن الفريقني 
اللحظات  يف  ال�سحيحة  ب��ال��ق��رارات  ي��ق��وم��ان  ل 

احلا�سمة«.
“طاملا اأظهر فريقي اأن لديه رغبة يف   واختتم: 
�ساأدعمه ب�سكل  نعي�سه،  الذي  الو�سع  اأو تغيري  الفوز 

كامل”.

*وكاالت
اإىل  ال�سلة  لكرة  الوطني  املنتخب  لعبو  ع��اد 
احلجر  فرتة  انهاء  بعد  البحرين،  من  قادمني  عمان 

ال�سحي التي خ�سعوا لها يف املنامة.
موقعه  على  ال�سبت  ال�سلة  ك��رة  احت��اد  وق��ال 
البحرين  اإىل  و�سل  الوطني  املنتخب  اإن  الر�سمي، 

خلو�س مباريات كاأ�س اآ�سيا التي اقيمت يوم 18 ال�سهر 
احلايل، اإل اأن اكت�ساف اإ�سابات بفريو�س كورونا بني 
الدويل  الحتاد  دفع  والإداريني  واملدربني  اللعبني 
لكرة ال�سلة اإىل تاأجيل مباريات املنتخب حتى اإ�سعار 
والداري���ني  وامل��درب��ني  اللعبني  اأن  واأ���س��اف  اآخ��ر. 

خ�سعوا حلجر �سحي يف البحرين.

*وكاالت
اأم جوزة بلقب بطولة النا�سئني لكرة  ظفر فريق 
اليد، بعد فوزه على فريق كفر�سوم بنتيجة 26 – 22، 
يف املباراة النهائية التي جرت ال�سبت يف �سالة مدينة 
احل�سن الريا�سية باإربد. وتوج رئي�س احتاد كرة اليد 

الدكتور تي�سري املن�سي فريق اأم جوزة بكاأ�س البطولة 
كفر�سوم  لع��ب��و  ن��ال  فيما  الذهبية،  وامل��ي��دال��ي��ات 
ترتيبات  �سط  البطولة  واأقيمت  الف�سية.  امليداليات 
تتوافق مع التعليمات ال�سحية والربوتوكول ال�سحي 

ال�سادر عن الحتاد واللجنة الأوملبية الأردنية. 

*وكاالت
الإم��ارات��ي  ال��ق��دم، عن تعيني  ك��رة  اعلن احت��اد 
الآ�سيوية  التدريب  لدورة  حما�سرا  ح�سن،  عبداهلل 
ال�سبت  فعالياتها  انطلقت  التي  )الربو(  للمحرتفني 
بعمان يف ظل تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد حفاظا 

على ال�سلمة العامة.
ملعب  على  العملية  ال��دورة  فعاليات  وانطلقت 
البولو مبدينة احل�سني لل�سباب، والنظرية يف قاعة 

احتاد كرة اليد، بهدف تطوير و�سقل مهارات املدرب 
الوطني وتعزيز قدراته وخرباته.

ح�سن  اأن  الر�سمي  موقعه  على  الحت��اد  واعلن 
ي�سرف على الدورة مب�ساعدة الأردنيني �سالح دغ�س 

وديان �سالح.
باأعلى  العتماد  �سهادة  على  الحت��اد  وح�سل 
دورات  واتفاقية  الآ�سيوي،  الحتاد  من  م�ستوياتها 

املحرتفني، بالإ�سافة للم�ستويني الول والثاين.

*وكاالت
اأكد لعب فريق الفي�سلي احمد ال�سغري، تو�سله 
القدم،  لكرة  العراقي  احل���دود  فريق  م��ع  لت��ف��اق 

للحرتاف يف �سفوفه خلل الفرتة املقبلة.
واأ�سار ال�سغري يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا( ال�سبت، اإىل اتفاقه مع نادي احلدود للعب يف 

عن  النقاب  كا�سفا  املقبلة،  الفرتة  خ��لل  �سفوفه 
العراقي،  الفريق  ك�سوفات  على  اإلكرتونيا  توقيعه 

بعد اتفاقه على ف�سخ عقده مع الفي�سلي.
اإجراءات ال�سفر، متهيدا  واأكد اللعب البدء يف 
يف  للثبات  ي�سعى  ال��ذي  احل��دود  بفريق  لللتحاق 

م�ساف اأندية املحرتفني بالعراق.

*وكاالت
الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة  فريقا  حقق 
فوزين  الأح��د،  ال�سمالية  الع�سكرية  واملنطقة 
امل�سلحة  ال���ق���وات  دوري  م��ن��اف�����س��ات  اط���ار  يف 
التي  ال�سلة،  ل��ك��رة  العربي  اجلي�س  الأردن��ي��ة 
م����ري ح��م��زة  الأ ���س��ال��ة  م��ن��اف�����س��ات��ه��ا يف  جت���ري 

لل�سباب. احل�سني  مبدينة 
الو�سطى  الع�سكرية  املنطقة  فريق  وجن��ح 
بنتيجة  اجلو  �سلح  فريق  على  الفوز  حتقيق  يف 
الع�سكرية  املنطقة  ف��ري��ق  ف��از  فيما   ،23 -67

بنتيجة  املدفعية  �سلح  فريق  على  ال�سمالية 
.42 -67

عند  يلتقي  حيث  اليوم  املباريات  وتتوا�سل 
املنطقة  ف��ري��ق��ا  ���س��ب��اح��ا  وال��ن�����س��ف  ال��ت��ا���س��ع��ة 
فيما  امل��دف��ع��ي��ة،  و���س��لح  ال�سرقية  الع�سكرية 
فريقا  �سباحا  والن�سف  العا�سرة  عند  يلعب 

اجلو. و�سلح  ال�سمالية  الع�سكرية  املنطقة 
وت�������س���ه���د امل����ب����اري����ات ال����ت����زام ب��ت��ط��ب��ي��ق 
من  امل�����س��ارك��ني  حل��م��اي��ة  ال�سحي  ال��ربوت��وك��ول 

كورونا. فريو�س 

*وكاالت
اأملح عبد اهلل احلافظ، مدافع الوحدة ال�سعودي، 
الفني،  واجلهاز  النادي  اإدارة  بني  خلفات  لوجود 
الدور  لها  وك��ان  امللعب،  داخ��ل  اللعبني  على  اأث��رت 

الرئي�سي يف خ�سارة الفريق اأمام الباطن.
الوحدة  �سيفه  على  وفاز  ظروفه،  الباطن  وقهر 
ال�21  اجلولة  افتتاح  يف  ال�سبت،  نظيفة،  بثلثية 
لدوري املحرتفني ال�سعودي، ليتلقى الوحدة اخل�سارة 

الثانية له على التوايل.
وقال مدافع الوحدة، يف ت�سريحات تلفزيونية، 
امللعب  خارج  اأ�سياء  “هناك  الباطن:  مواجهة  عقب 
واجلهاز  الإدارة  بني  واأ�سياء  الفريق،  على  توؤثر 

الفني«.
يف  اخلو�س  عاما،  ال�28  �ساحب  احلافظ  ورف�س 
الفني  واجلهاز  “الإدارة  بقول:  مكتفًيا  التفا�سيل، 
م��ا يحدث  ي��درك��ون ج��ي��ًدا  ���س��ئ، وه��م  ك��ل  عندهم 

للفريق«.
هدف  ع��ن  م�سوؤوليته  ال��وح��دة  م��داف��ع  واأك���د 
الباطن الثاين، لكن هناك اأ�سياء خارجية توؤثر على 
اللعبني، م�سرًيا اإىل اأن الوحدة مير بظروف �سعبة.
تنتظره  “الوحدة  احل��اف��ظ:  اهلل  عبد  واأمت 
وهذه  اجلهود،  كل  ت�سافر  تتطلب  مهمة،  مواجهات 
القيام  عليهم  يجب  ما  يعرفون  وهم  ل��لإدارة  ر�سالة 

به”.

*وكاالت
ا�ستدعى الأرجنتيني دييجو �سيميوين، مدرب اأتلتيكو 
ملواجهة  املتاحني  ال���19  الأول  الفريق  لعبي  م��دري��د، 
مع  �سرياميكا”،  “ل  ملعب  على  ال��ي��وم  م�ساء  ف��ي��اري��ال 
يانيك  وغياب  هرييرا،  وهيكتور  فر�ساليكو،  �سيمي  عودة 

كارا�سكو، وخو�سيه ماريا خيمينيز، وكريان تريبيري.
اإ�سابته بفريو�س  من  املك�سيكي  الو�سط  وتعافى لعب 
غيابه  عقب  الأتلتي  قائمة  اإىل  وعاد  امل�ستجد،  كورونا 
مقاعد  من  اليوم  مباراة  �سيبداأ  لكنه  مباريات،   5 عنها 
اآخر  عن  غ��اب  ال��ذي  فر�ساليكو،  اأي�سا  وع��اد  ال��ب��دلء. 
يغيب  التي  القائمة  اإىل  بدنية،  متاعب  ب�سبب  مباراتني 

)للمباراة  خيمينيز  ماريان  خو�سيه  هم  لعبني،   3 عنها 
الثانية على التوايل(، ويانيك كارا�سكو )للمبارة الثالثة( 

ب�سبب الإ�سابة، وكريان تريبيري ب�سبب الإيقاف.

وجاءت القائمة على النحو التايل:
�سافيت�س،  �ستيفان  جربيت�س،  اإي��ف��و  اأوب���لك،  ي��ان 
وفيليبي مونتريو، ورينان لودي، وماريو هريمو�سو، وكوكي، 
ولوكا�س  ي��ورن��ت��ي،  وم��ارك��و���س  كوندوجبيا،  وج��ي��وف��ري 
وفيكتور  ليمار،  وتوما�س  نييجيز،  و���س��اوؤول  ت��وري��ريا، 
مات�سني “فيتولو”، واأنخيل كوريا، ولوي�س �سواريز، وجواو 

فيليك�س، ومو�سى دميبيلي.

الفيصلي يقسو على البقعة بثالثية

مصطفى محمد بين طريق
 صالح وشبح بداية عمرو زكي

كلوب: صالح لن يذهب إلى أي مكان

منتخب السلة ينهي فترة 
الحجر الصحي بالبحرين

فريق أم جوزة بطال لدوري 
الناشئين لكرة اليد

تعيين اإلماراتي حسن مشرفا 
على دورة المحترفين

الصغير يعلن احترافه
 في نادي الحدود العراقي

فوزان للوسطى والشمالية 
بالدوري العسكري لكرة السلة

مدافع الوحدة: مشاكل 
خارج الملعب سبب الهزائم

أتلتيكو مدريد يستعيد فرساليكو 
وهيريرا قبل مواجهة فياريال

دجلة يحلم بكسر 
التفوق الكاسح للزمالك

*وكاالت
الإثنني  اليوم  �سعبة  مواجهة  دجلة  وادي  يخو�س   
اأمام الزمالك يف اجلولة الرابعة ع�سر من م�سابقة الدوري 

امل�سري.
الرتتيب  جدول  يف  م�ساره  ت�سحيح  عن  الفريق  ويبحث 
بجانب حتقيق اأول فوز له على الأبي�س يف تاريخ مواجهات 

الفريقني بالدوري وكاأ�س م�سر. 
ويحتل دجلة املركز الأخري يف جدول الدوري بر�سيد 7 

نقاط بينما يحتل الزمالك املركز الأول بر�سيد 29 نقطة
يف   17 بواقع  مباراة   20 يف  قبل  من  الفريقان  والتقى 
الدوري و3 يف كاأ�س م�سر وكانت الغلبة دائما مل�سلحة اأبناء 
ميت عقبة بعد اأن حقق الزمالك 11 انت�سارا وتعادل يف 9 
 13 دجلة  اأحرز  بينما  هدفا   33 الزمالك  واأحرز  مباريات، 

هدفا.
من  الأول  ال��دور  يف  الفريقني  بني  مواجهة  اأول  وكانت 
الدوري مو�سم 2010 – 2011 وفاز الزمالك بهدفني نظيفني 

اأحرزهما �سيكابال وح�سن م�سطفى
واآخر مباراة كانت يف الدور الثاين املو�سم املا�سي وتعادل 

بدون اأهداف.
 وحممود علء وح�سن م�سطفى هما فقط من هزا �سباك 

الفريقني بعد اأن ارتديا قمي�سي الناديني.
الزمالك  مع    3 بواقع  اأه��داف   5 علء  حممود  واأح��رز 
وهدفني مع دجلة، بينما اأحرز ح�سن م�سطفى هدفني بواقع 

هدف مع كل فريق.
قائمة  ال�سابق  الزمالك  مهاجم  جعفر  اأحمد  ويت�سدر 

هدايف مواجهات الفريقني بر�سيد  6 اأهداف.

*وكاالت
ظ���ف���رت لع���ب���ة امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ن��ي 
الأول  باملركز  العطار،  غيداء  لل�سطرجن 
ال�سيدات  مناف�سات  يف  الذهبية  وامليدالية 
املفتوحة  واأف��ري��ق��ي��ا  ال��ع��رب  ب��ط��ول��ة  يف 

لل�سطرجن للعب الفردي.
البطولة التي تقام عن بعد )اونلين(، 
ب�سرى  املنتخب  لعبة  ف��وز  اأي�سا  �سهدت 

ال�����س��ع��ي��ب��ي ب��امل��رك��ز ال���ث���اين وامل��ي��دال��ي��ة 
اأقامها  التي  البطولة  و�سهدت  الف�سية. 
م�ساركة  والأف��ري��ق��ي  العربي  الحت���ادان 
2367 لعبا ولعبة من 48 دولة. واأكدت 
على  خرب  يف  الأردن��ي��ة  الأوملبية  اللجنة 
ان  ال�سبت  اليوم  م�ساء  الر�سمي  موقعها 
امليدالية  نالت  العطار  غ��ي��داء  اللعبة 
الذهبية بف�سل “ك�سر التعادل” مع زميلته 

حققت  حيث  ال�سعيبي،  ب�سرى  ومواطنتها، 
من  نقطة   8.5 جمموعه  م��ا  ال��لع��ب��ت��ان 
�سامي  واأ�ساد  النهائي.  يف  جولة   11 اأ�سل 
العربي  الحت��اد  رئي�س  نائب  ال�سفاريني، 
لل�سطرجن واأمني �سر الحتاد امللكي الأردين 
بهذا  ال�سيدات  منتخب  وم��درب  لل�سطرجن 
ال�سيدات  منتخب  اأن  م��وؤك��دًا  الجن����از، 
الأردين اأعتاد على حتقيق اأكرب الجنازات 

يف خمتلف املناف�سات والبطولت.
الأومل��ب��ي��ة  للجنة  ال�سفاريني  وق���ال 
ُي�ساف  ج��دي��د  اجن���از  :” ه��ذا  الأردن���ي���ة 
ل�سل�سلة الجنازات التي حققتها ال�سطرجن 
منتخب  م�ستوى  على  ل�سيما  الأردن��ي��ة 
العطار  ب��اإجن��از  نفتخر  نحن   ، ال�سيدات 
اللعبتان  توا�سل  اأن  ون��اأم��ل  وال�سعيبي 

حتقيق املزيد من الجنازات”.

العبتا منتخب الشطرنج العطار والشعيبي 
تحققان إنجازا في بطولة العرب وأفريقيا
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*دمشق
اأفادت م�سادر ع�سكرية �سورية، الأحد، 
بني  رو�سية  »هليكوبرت«  طائرة  ب�سقوط 
الواقعتني  والقا�سمية  الريحانية  قريتي 
مقاطعة  يف  متر  تل  ناحية  غربي  �سمال 

احل�سكة، �سمال �سرقي �سوريا.
وكالة  ن�سرته  ع��اج��ل  خ��رب  يف  وج���اء 
الأنباء ال�سورية: “اأنباء عن �سقوط طائرة 
الريحانية  قريتي  بني  رو�سية  مروحية 

والقا�سمية الواقعتني غرب ناحية تل متر 
واأنباء  الغربي،  ال�سمايل  احل�سكة  بريف 
من  اآخرين  واإ�سابة  الطيار  ا�ست�سهاد  عن 

طاقم الطائرة«.
وقال اأحد قادة  قوات الأمن الداخلي 
الكردية ل�”�سكاي نيوز عربية” اإن احلادث 
الرو�س  من  جرحى  ثلثة  عن  اأي�سا  اأ�سفر 

من جراء �سقوط الطائرة.
واأك����دت ق���وات الأم����ن ال��داخ��ل��ي يف 

�سقوط  عربية”  نيوز  ل�”�سكاي  متر  تل 
من  التا�سعة  ال�ساعة  مت��ام  يف  الطائرة 

الأحد.  �سباح 
وزارة  عن  رو�سية  اإعلم  و�سائل  ونقلت 
امل��روح��ي��ة  اإن  ق��ول��ه��ا،  ال��ب��لد  ال��دف��اع يف 
م�����ي-35 هبطت  ط�����راز  م���ن  ال��رو���س��ي��ة 
اأثناء  فنية  م�سكلت  ب�سبب  ا�سطراريا 
�سمال  يف  احل�سكة  حمافظة  فوق  حتليقها 

�سوريا.

عن  الرو�سية  الإع���لم  وك��ال��ة  ونقلت 
الطاقم  اإج��لء  “مت  الدفاع:  ل��وزارة  بيان 
خطر  ه��ن��اك  لي�س  �سريعا.  املهبط  اإىل 
اأن  واأ�سافت  الطيارين”.  اأي من  على حياة 

الطائرة مل ت�سب باأي نريان.
�سقوط  منطقة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
عن  كيلومرتين  ���س��وى  تبعد  ل  ال��ط��ائ��رة 
املنطقة،  يف  ال��رو���س��ي��ة  ال��ق��واع��د  اإح���دى 

بح�سب م�سادر ع�سكرية.

*وكاالت 
الأح���د،  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  �سرطة  اتهمت 
اأو�سع  يف  ب�«التخريب«  املعار�سني  ع�سرات 
القومي  الأمن  لقانون  الآن  حتى  ا�ستخدام 
اجلديد يف بكني �سد احلركة الدميقراطية 

يف املدينة.
وق��ال��ت ���س��رط��ة امل��دي��ن��ة يف ب��ي��ان اإن 
“ال�سرطة وجهت بعد ظهر الأحد، اتهامات 
اإىل 47 �سخ�سا بالتاآمر لرتكاب تخريب«.

وب����ني ه������وؤلء ل��ي��ون��غ ك���وك-ه���ان���غ 
لرابطة  ب��ي��ان  ح�سب  ���س��ام  وج��ي��م��ي  ع��ج 

ال�سرتاكيني الدميقراطيني.
بعدما  الت��ه��ام��ات  ال�سرطة  ووج��ه��ت 
اأمرت ع�سرات الن�سطاء الآخرين باحل�سور 
املدينة  اأن��ح��اء  يف  ال�سرطة  م��راك��ز  اإىل 

الأحد.
يوليو  يف  فر�ست  ق��د  ال�سني  وك��ان��ت 
املا�سي قانون الأمن القومي على امل�ستعمرة 

الربيطانية ال�سابقة.
على  يعاقب  ال��ذي  اجل��دي��د  وال��ق��ان��ون 
والإره���اب  والنف�سال  التخريب  اأع��م��ال 
مبوجة  ت�سبب  اأجنبية،  قوى  مع  والتواطوؤ 
الربيطانية  امل�ستعمرة  يف  اخل���وف  م��ن 
ال�سابقة، ل �سيما واأنه يجّرم بع�س الآراء 
مثل الدعوات لل�ستقلل اأو احلكم الذاتي.
الأمن  لعنا�سر  اجلديد  القانون  ويتيح 
املدينة،  يف  علني  ب�سكل  العمل  ال�سينيني 

ال��ق��ان��وين  احل��م��اي��ة  ج����دار  ي�سقط  ك��م��ا 
التي  الرئي�سي  ال��رب  حماكم  بني  امل��وج��ود 
احلاكم  ال�سيوعي  احل��زب  عليها  ي�سيطر 

والق�ساء امل�ستقل يف هونغ كونغ.
وتوؤكد ال�سني اأن القانون “�سيتيح اإعادة 
الحتجاجات  من  ع��ام  بعد  ال�ستقرار”، 
يخنق  “لن  واأن��ه  للدميقراطية،  امل��وؤي��دة 
اأقلية �سغرية  احلريات ولن ي�ستهدف �سوى 

للغاية”.

*بغداد
قار،  ذي  حمافظة  يف  عراقي  اأمني  م�سدر  اأف��اد 
ح��دوث  ملنع  ج��دي��دة  توجيهات  ب�����س��دور  الأح����د، 

�سدامات واحتكاك بني قوات الأمن واملتظاهرين.
وقال امل�سدر نقل عن املحافظ املكّلف رئي�س جهاز 
اأمر  الأخري  اإن   ، الأ�سدي  الغني  عبد  الوطني  الأمن 
ال�سارع، وا�ستبدالها بقوات  ال�سغب من  ب�سحب قوات 

من اجلي�س وال�سرطة.
واأ�ساف اأن الإجراء يهدف ملنع حدوث م�سادمات 
ال���وزراء  رئي�س  لتوجيهات  وف��ق��ا  املتظاهرين  م��ع 

م�سطفى الكاظمي.
اأطلقت  ق��د  ال��ع��راق��ي��ة  الأم����ن  ق���وات  وك��ان��ت 
احلكومة،  �سد  املحتجني  من  ح�سد  على  الر�سا�س 
العراق،  اجلمعة، يف مركز حمافظة ذي قار جنوبي 

ما اأ�سفر عن مقتل 3 ا�سخا�س، وفق مر�سد حقوقي.

 5 اإن  ال��ع��راق  يف  الإن�سان  حقوق  هيئة  وقالت 
بينهم  من  �سخ�سا،   271 واأ�سيب  قتلوا  متظاهرين 
اأح��داث  خ��لل  الأمنية  ال��ق��وات  م��ن  عن�سرا   147
حمافظة ذي قار يف الأيام اخلم�سة املا�سية، بح�سب 

ما اأفاد مرا�سل “�سكاي نيوز عربية«.
عملياتها  العراقية  الأمنية  القوات  وتوا�سل 
حيث  الره��اب��ي،  “داع�س”  تنظيم  بقايا  مل��ط��اردة 
اأمنية  عملية  بتنفيذ  دياىل  عمليات  قيادة  با�سرت 
باجلي�س  اخلام�سة  ال��ف��رق��ة  خ��لل  م��ن  م�سرتكة 
بت�سكيلته،  ال�سعبي  للح�سد  دياىل  وحمور  العراقي 

وباإ�سناد القوة اجلوية وطريان اجلي�س.
وت�ستهدف هذه العملية التي �ست�ستمر عدة اأيام، 
الق�ساء  الأمني،  الإعلم  خلية  عن  �سادر  بيان  وفق 
يف  ال�سلح  زور  مناطق  يف  الإرهابية  العنا�سر  على 

ق�ساء خانقني.

*رام اهلل 
الأح��د،  الإ�سرائيلي،  الح��ت��لل  ق��وات  اطلقت 
العمال  على  للدموع  امل�سيلة  ال�سام  ال��غ��از  قنابل 
ال�سم والتو�سع  الفل�سطينيني واملواطنني قرب جدار 
�سمال  العن�سري يف قرية تعنك غرب مدينة جنني 

ال�سفة الغربية املحتلة.
الفل�سطيني  الأح��م��ر  ال��ه��لل  جمعية  وق��ال��ت 
احد  منزل  داه��م��ت  الح��ت��لل  ق��وات  اإن  ب��ي��ان،  يف 
وفت�سته،  تعنك،  قرية  يف  الفل�سطينيني  املواطنني 

وا�ستجوبت �ساكنيه.
ال�سام  الغاز  قنابل  الحتلل  جنود  اأطلق  كما 

الفل�سطينيني  واملواطنني  العمال  للدموع على  امل�سيل 
املدينة،  غرب  رمانة  قرية  يف  اجلدار  فتحات  قرب 
ملنعهم من التوجه للعمل داخل الرا�سي الفل�سطينية 
يف  بالختناق  ا�سابات  اإىل  اأدى  ما   ،48 عام  املحتلة 

�سفوف العمال واملواطنني.
اليوم،  اعتقلت قوات الحتلل  من جهة اخرى، 
10 مواطنني فل�سطينيني من ال�سفة الغربية ومدينة 
لأماكن  وتفتي�س  دهم  عمليات  بعد  املحتلة  القد�س 
�سكنهم. واو�سح نادي الأ�سري الفل�سطيني يف بيان اأن 
والقد�س،  حلم،  بيت  يف  مواطنني  طالت  العتقالت 

ورام اهلل، ونابل�س وجنني، بزعم اأنهم مطلوبون.

*القاهرة 
البيان  العربية  اجلامعة  اأي��دت 
الأمريكي  للتقرير  الراف�س  ال�سعودي 
ال�سحفي جمال  الكاتب  ال�سادر حول 
خا�سقجي، باعتباره لي�ست جهة ُحكم 
حقوق  ق�سايا  واأن  دول��ي��ة،  ق��رار  اأو 

الإن�سان ل ينبغي ت�سيي�سها.
الدول  جلامعة  العام  الأمني  واأكد 
اأبو الغيط يف بيان له  العربية اأحمد 
اأن ال�سلطات الق�سائية ال�سعودية هي 
املعنية وحدها مبحا�سبة املتورطني يف 
ق�سية “خا�سقجي”، ُمعربًا عن تاأييده 
اخلارجية  اأ���س��درت��ه  ال���ذي  للبيان 
رف�����س��ًا  ت�سمن  وال����ذي  ال�����س��ع��ودي��ة 
املخابرات  ل�ستنتاجات تقرير وكالة 

املركزية الأمريكية حول الق�سية. 

سقوط مروحية روسية في سوريا 
وموسكو تتحدث عن هبوط اضطراري

هونغ كونغ تعتقل العشرات بتهمة التآمر

العراق.. عملية عسكرية في ديالى 
وأوامر باالنسحاب من ذي قار

االحتالل يطلق الغاز السام على الفلسطينيين 
بجنين ويعتقل 10 بالضفة والقدس

الجامعة العربية تؤيد البيان السعودي 
الرافض للتقرير األمريكي بشأن خاشقجي

*بغداد
امل�سلحة،  العراقية  الف�سائل  التقت 
بالنتقام  التهديد  على  لإي��ران،  املوالية 
احل��دود  على  الأم��ريك��ي��ة،  الهجمات  م��ن 

ال�سورية.
العراق،  اهلل  ح��زب  كتائب  وت��وع��دت 
النجباء،  وح��رك��ة  احل��ق  اأه��ل  وع�سائب 
تلك  على  قا�س  ب��رّد  منف�سلة،  بيانات  يف 

الهجمات.
ب��خ��روج  امليلي�سيات  ت��ل��ك  وط��ال��ب��ت 
ال��ق��وات الأم��ريك��ي��ة م��ن ال��ع��راق، معتربة 
لتحقيق  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ه��و  ذل��ك  اأن 

ال�ستقرار، يف البلد.
لإي��ران  املوالية  امليلي�سيات  واتهمت 
ثبت  اإذا  باخليانة،  عراقية  اأم��ن  اأجهزة 
للقوات  ا�ستخباراتية  اأنها قدمت معلومات 

الأمريكية.
“حتالف  ط��ال��ب  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ب�سفته  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س  الفتح”، 
القائد العام للقوات امل�سلحة، بالتحقيق يف 
اأن هناك  التي تّدعي  الأمريكية،  الرواية 
الدفاع  ووزارة  بغداد  حكومة  بني  تعاونا 

الأمريكية لتحقيق هذه ال�سربة.
واأم�����ام ه���ذا ال���واق���ع، رف��ع��ت ق���وات 
م�ستوى  ال���ع���راق  يف  ال����دويل  ال��ت��ح��ال��ف 
اأعلى  اإىل  الأم��ريك��ي��ة  للقوات  التهديد 

نيوز”  “فوك�س  �سبكة  قالت  حيث  درج��ة، 
اإن القوات الأمريكية يف قاعدة بلد اجلوية 
و�سعت يف حالة تاأهب ق�سوى، حت�سبا لأي 
على  لإي���ران،  املوالية  امليلي�سيات  من  رّد 
الق�سف اجلوي على مواقع تلك امليلي�سيات 

يف �سوريا.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ال�����س��رب��ات اجل��وي��ة 
مليل�سيات  تابعة  من�ساآت  على  الأمريكية 
قال  ���س��وري��ا،  �سرقي  اإي���ران  م��ن  مدعومة 

اإنه ل ميكن  بايدن،  الأمريكي جو  الرئي�س 
يف  م��وؤك��دا  العقاب،  م��ن  الإف���لت  لطهران 
الإي��راين  النظام  ين�سح  اأنه  نف�سه  الوقت 

“باحلذر«.
حينما  مداه  الأمريكي  التحذير  وو�سل 
جني  الأبي�س  البيت  با�سم  املتحدثة  قالت 
يف  الأمريكية  اجلوية  ال�سربات  اإن  �ساكي 
اأن  مفادها  ر�سالة  اإر�سال  ا�ستهدفت  �سوريا 

بايدن �سيعمل على حماية الأمريكيني.
اإج��راءات  اأي  اأن  �ساكي  اأو�سحت  كما 

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

يف �سوريا.
الدفاع  وزارة  دافعت  م��واز،  نحو  وعلى 
م�سروعية  ع��ن  الأخ����رى  ه��ي  الأم��ريك��ي��ة 
اأك��دت  اإذ  �سوريا،  يف  الع�سكرية  ال�سربة 
ملي�سيات  ت�ستخدمها  كانت  الأه���داف  اأن 

اإيرانية.
الهجمات  تنفيذ  يف  البنتاغون  وا�ستند 
اجلوية على �سبب اأخر، وهي اأنها جاءت ردا 

القوات  اأفراد  �سد  الأخرية  الهجمات  على 
الأمريكية وقوات التحالف يف العراق.

مواقع  الأمريكية  ال�سربات  وا�ستهدفت 
اهلل  حزب  كتائب  منها  امل�سلحة  الف�سائل 
البوكمال  مبدينة  ال�سهداء  �سيد  وكتائب 
ع��ل��ى اجل��ان��ب ال�����س��وري م��ن احل����دود مع 
مدعومة  جماعات  ت�سيطر  حيث  العراق، 
للأ�سلحة  م��ه��م  م��ع��رب  ع��ل��ى  ط���ه���ران  م���ن 

والأفراد والب�سائع.

الضربة األميركية في سوريا.. 
فصائل عراقية تهدد بـ »االنتقام«

*واشنطن
اأنتوين  الأم��ريك��ي  اخلارجية  وزي��ر  دع��ا 
بلينكن، ال�سبت، الحتاد الإفريقي وال�سركاء 
الأزمة  معاجلة  يف  امل�ساعدة  اإىل  الدوليني، 
و�سفه  ما  مدينا  الإثيوبي،  تيغراي  باإقليم 
يف  عنها  احلديث  يجري  التي  »بالفظائع« 

الإقليم.
ن�سر  غ��داة  بلينكن  ت�سريحات  وج��اءت 
باأن  يفيد  تقريرا  الدولية  العفو  منظمة 
قتلوا  تيغراي  يف  يقاتلون  اإريرتيني  جنودا 
مئات الأ�سخا�س يف نوفمرب من العام املا�سي، 
�سد  جرمية  ي�سكل  اأن  ميكن  ذلك  اأن  معتربة 

الإن�سانية.
“الوليات  اإن  ب��ي��ان  يف  بلينكن  وق���ال 
التي  الفظائع  من  بقلق عميق  ت�سعر  املتحدة 
نقلت والو�سع املتدهور ب�سكل عام يف منطقة 

تيغراي باإثيوبيا«.
تفاقم  اإزاء  بقلق عميق  “ن�سعر  واأ�ساف: 

نقلت  ح�سبما  اأي�سا”،  الن�سانية  الأزم����ة 
بر�س«. “فران�س 

ال�����س��رك��اء  م���ن  “نطلب  ق���ائ���ل:  وت���اب���ع 
ال��دول��ي��ني خ�����س��و���س��ا الحت�����اد الإف��ري��ق��ي 
ملعاجلة  معنا  العمل  الإقليميني  وال�سركاء 
الأزمة يف تيغراي مبا يف ذلك من خلل العمل 

ذات  الأخ����رى  والهيئات  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
ال�سلة«.

للقوات  فوري”  “ان�سحاب  اإىل  ودع���ا 
واإعلن  تيغراي  من  اأمهرة  وقوات  الإريرتية 
كل من اأطراف النزاع وقف الأعمال العدائية.

مطلع  منذ  معارك  تيغراي  اإقليم  وي�سهد 
ال��وزراء  رئي�س  اأعلن  عندما  املا�سي،  نوفمرب 

الإثيوبي اآبي اأحمد اإطلق عمليات ع�سكرية 
احلزب  تيغراي”  �سعب  حترير  “جبهة  �سد 
بعدما  ال�سمالية  املنطقة  يف  ال�سابق  احلاكم 
اتهمه مبهاجمة مع�سكرات اجلي�س الفيدرايل.
على  للحكومة  املوالية  القوات  و�سيطرت 
العا�سمة الإقليمية ماكيلي يف اأواخر نوفمرب 

لكن ال�ستباكات ا�ستمرت يف املنطقة.

*اخلرطوم 
عن  الأحد،  ال�سودانية،  احلكومة  اأعلنت 
ال�سعبية  احلركة  مع  املفاو�سات  ا�ستئناف 
عبد  ب��ق��ي��ادة  ���س��م��ال،   - ال�����س��ودان  لتحرير 
حركة  مع  التوا�سل  وكذلك  احللو،  العزيز 
النور،  الواحد  عبد  بقيادة  ال�سودان  حترير 

ل�ستكمال عملية ال�سلم.
الثقافة  وزي���ر  ل�����س��ان  ع��ل��ى  ذل���ك  ج���اء 
والإع����لم ال�����س��وداين، ح��م��زة ب��ل��ول، عقب 
ال��وزراء،  جمل�س  عقدها  مغلقة  اجتماعات 
جنوبي  �سوبا  �ساحية  يف  اأي��ام،   3 وا�ستمرت 

العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم.
لتحرير  ال�����س��ع��ب��ي��ة  احل���رك���ة  وك���ان���ت 
اأول،  الفريق  حّملت  قد  �سمال،   – ال�سودان 
ال�سيادي  املجل�س  الدين كبا�سي، ع�سو  �سم�س 
يف  عقدت  ور�سة  ف�سل  م�سوؤولية  ال�سوداين، 
ملناق�سة علقة  املا�سي،  اأكتوبر  نهاية  جوبا، 

الدين بالدولة.
و�سدد احللو يف وقت �سابق على رف�س اأي 
�سيا�سية،  اأغرا�س  اأجل  من  للدين  ا�ستخدام 
عن  ال��دي��ن  ف�سل  يف  يكمن  احل��ل  اأن  م��وؤك��دا 

الدولة.
يف  ال�سيا�سية  النخب  بع�س  اأن  وذك���ر 
ال�سيا�سي،  العمل  يف  الدين  ا�ستغلت  اخلرطوم 
وهذا الأمر هو الذي اأدى اإىل حروب، بح�سب 

قوله، واأ�سار اإىل فتاوى حر�ست على العنف.
والدولة  الدين  بني  الف�سل  هذا  اأن  واأكد 
م�سافة  على  ال��دول��ة  تقف  ك��ي  مطلوب  اأم��ر 
واح����دة م��ن ك��اف��ة الأدي�����ان والن��ت��م��اءات 
الإث��ن��ي��ة. وت��ع��د ح��رك��ة احل��ل��و واح���دة من 

كبري  بنفوذ  تتمتع  التي  امل�سلحة  احلركات 
ك��ردف��ان  ج��ن��وب  منطقتي  يف  الأر�����س  على 
للو�سول  ت�سعى  اإنها  وتقول  الأزرق،  والنيل 
اإىل اتفاق يخاطب الق�سايا القومية ويحقق 

الدولة. علمانية 

إثيوبيا.. إدانة أميركية »للفظائع« 
في إقليم تيغراي

الخرطوم تستأنف مفاوضات السالم 
مع الحركة الشعبية-شمال
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نجمة العام االعالمية االولى

»اردنية حتى النخاع« 

جي�صي ابو في�صل

مجلة نجوم. واضواء العربية تكرم وتختار
جيسي ابو فيصل 

 ملكة االعالم العربي االولى بصمة اعالمية عربية
جيسي اليف 

برنامج الماليين الذي ال يتثائب ابدا


