
توفير البريد يؤجل أقساط المرابحات لشهر نيسان
*عمان 

الربيد  توفري  �صندوق  اإدارة  جمل�س  ق��رر 
ال�صندوق  ومرابحات  متويالت  اأق�صاط  تاأجيل 
ل�صهر ني�صان املقبل دون اأن يرتتب على ذلك اأية 

اأعباء اأو مبالغ اإ�صافية.
وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�صاد  وزي��ر  واأك��د 

الهناندة  احمد  ال�صندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
اأن  االأربعاء  )ب��رتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة 
هذا القرار جاء نظرا للو�صع الوبائي، وانطالقا 
بالتخفيف  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  من 
رم�صان  �صهر  حلول  اق��رتاب  مع  املواطنني  عن 

املبارك.
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*عّمان 
املغرتبني  و�صوؤون  اخلارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  اأج��رى 
اأمين ال�صفدي، االأربعاء، ات�صااًل هاتفيًا مع وزير خارجية جمهورية 
من  عدد  بحث  خالله  جرى  �صكري،  �صامح  ال�صقيقة  العربية  م�صر 
الت�صاور  الثنائية وامل�صتجدات يف املنطقة يف �صياق عملية  الق�صايا 

والتن�صيق امل�صتمرة بني البلدين.
تتبدى  التي  املتميزة  الثنائية  العالقات  عمق  الوزيران  واأكد 
امللك  جاللة  لتوجيهات  تنفيذًا  املجاالت  جميع  يف  متناميًا  تعاونًا 
ال�صي�صي.  الفتاح  عبد  الرئي�س  فخامة  واأخيه  الثاين  عبداهلل 
القمة  لعقد  اجل��اري��ة  التح�صريات  و���ص��ك��ري  ال�صفدي  وب��ح��ث 
يف  والعراق  وم�صر  اململكة  بني  الثالثي  التعاون  الآلية  املُرتقبة 
الإيجاد  املبذولة  اجلهود  على  حمادثاتهما  وركزت  قريبًا.  بغداد 
حل  اأ�صا�س  على  وال�صامل  العادل  ال�صالم  لتحقيق  حقيقي  اأف��ق 
الدولية  ال�صرعية  وق���رارات  ال��دويل  القانون  وف��ق  ال��دول��ت��ني، 

ومبادرة ال�صالم العربية.
واأكدا اأهمية بلورة حترك دويل فاعل الإعادة اإطالق مفاو�صات 
الدولتني  حل  ي�صكل  الذي  ال�صالم  نحو  حقيقيًا  تقدمًا  تنتج  جادة 
"جمموعة  اإطار  يف  العمل  ا�صتمرار  على  م�صددين  الوحيد،  �صبيله 
ومع  وفرن�صا،  اأملانيا  وم�صر  ل��الأردن  باالإ�صافة  ت�صم  التي  ميونخ" 

االأ�صقاء وال�صركاء الدوليني لتحقيق ذلك. 
ق�صية  ح��ل  يف  ال��ت��ط��ورات  ���ص��ورة  يف  ال�صفدي  �صكري  وو���ص��ع 
من  جزء  هو  املائي  م�صر  اأمن  اأن  اإىل  ال�صفدي  واأ�صار  النه�صة.  �صد 
االأمن القومي العربي واأن اململكة تقف باملطلق مع م�صر يف حماية 

حقوقها.
تابع �س2

*عّمان 
اإ�صابة  و6570  وف��اة   111 ت�صجيل  عن  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
العدد  لريتفع  االأرب��ع��اء،  اململكة  يف  امل�صتجد  ك��ورون��ا  بفريو�س 

االإجمايل اإىل 6858 وفاة و611577 اإ�صابة.
ووزارة  ال���وزراء  رئا�صة  عن  ال�صادر  االإع��الم��ي  املوجز  واأ���ص��ار 
 91575 اإىل  و�صل  حالّيًا  الن�صطة  احل��االت  عدد  اأن  اإىل  ال�صحة 
امل�صت�صفيات  اإىل  ام�س  اأُدِخلت  التي  بلغ عدد احلاالت  بينما  حالة، 
عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف  حالة،   368 غ��ادرت  فيما  حالة،   441

احلاالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 3350 حالة.
بني  اململكة،  يف  للم�صت�صفيات  اال�صتيعابية  القدرة  وح��ول 
بلغت  ال�صمال  اإقليم  يف  العزل  اأ���ص��ّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز 
 75 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما  باملئة،   51
 40 اال�صطناعي  التنّف�س  اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة، 

باملئة.
بلغت  الو�صط  اإقليم  يف  العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف 
يف  احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  و�صلت  حني  يف  باملئة،   68
االإقليم ذاته اإىل 81 باملئة، فيما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنّف�س 

اال�صطناعي 46 باملئة.
كما بلغت ن�صبة اإ�صغال اأ�صّرة العزل يف اإقليم اجلنوب 33 باملئة، 
فيما  باملئة،   37 احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  بينما 
بلغت ن�صبة اإ�صغال اأجهزة التنّف�س اال�صطناعي يف االإقليم ذاته 18 

باملئة.
كما اأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 9192 حالة �صفاء ام�س يف العزل 
املنزيل وامل�صت�صفيات، لي�صل اإجمايل حاالت ال�صفاء اإىل 513144 
لي�صبح  ام�س،  اأج��ري  خمربّيًا  فح�صًا   43158 اأن  واأ�صاف  حالة. 
اإجمايل عدد الفحو�صات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى االآن 
5918158 فح�صًا، الفتًا اإىل اأن ن�صبة الفحو�صات االإيجابّية ام�س 
و�صلت اإىل قرابة 22ر15 باملئة، مقارنة مع الن�صبة التي �صجلت اول 

اأم�س والتي بلغت 71ر15 باملئة.

الصفدي يجري مباحثات
 مع نظيره المصري

»111« وفاة و »6570« إصابة 
بكورونا في المملكة

التعليم العالي تنفي 
وجود مستشارين لديها

اإلفتاء:لقاح كورونا ال يعد
 من المفطرات في رمضان 

4ر34 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا تثبيت أسعار المشتقات 
النفطية لشهر نيسان 

تبرئة هلسة عن تهمة 
االستثمار الوظيفي

القبض على 4 مروجين 
للمواد المخدرة

تعطيل الوزارات والمؤسسات بمناسبة مئوية الدولة

حّل المجالس البلدّية 
والمحلّية ومجلس أمانة عّمان

*عمان
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  نفت 
"م�صت�صار" يف  بوظيفة  يعملون  موظفني  اأي  وجود 

الوزارة حاليا اأو للوزير.
واو�صحت الوزارة يف بيان �صحفي؛ تعقيبا على 
حديث رئي�س ديوان اخلدمة املدنية بجل�صة جمل�س 
امل�صت�صارين  اإن  االأربعاء،  اليوم  االأربعاء،  النواب، 
معينون  موظفون  هم  م�صت�صارا،   36 عددهم  البالغ 
وفقًا  رواتب  ويتقا�صون  اخلدمة،  ديوان  خالل  من 
مكاتب  يف  ويعملون  ال��دي��وان،  من  املعتمد  لل�صلم 
واملنت�صرة  للوزارة  التابعة  الثقافيني  امل�صت�صارين 
وبع�س  الر�صمية،  االأردن��ي��ة  اجلامعات  جميع  يف 
ووفقًا  البيان،  يف  واأ�صافت  اخلا�صة.  اجلامعات 
امل�صت�صارين  ل��ه��وؤالء  الوظيفي  الو�صف  لبطاقة 

امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل ال���دي���وان، ف���اإن دوره����م ك��اأي 
االأ�صا�صية  وظيفتهم  ال��وزارة،  يف  اآخر  ق�صم  رئي�س 
التعليمية  الوظائف  من  مبجموعة  القيام  تت�صمن 
على  والت�صهيل  ال��رتب��وي  واالإر���ص��اد  واالإ���ص��راف 
الطلبة  مبتابعة  يقومون  كما  وتابعت:  الطلبة. 
التعليم  وزارة  من  وق��رو���س  منح  على  احلا�صلني 
العايل والبحث العلمي، والتاأكد من �صحة و�صالمة 
االأكادميية  االأو���ص��اع  عن  واال�صتعالم  وثائقهم، 
وت�صويتها،  املالية،  املطالبات  وتدقيق  للطلبة، 
وال��دورات  والوثائق  العلمية  ال�صهادات  وت�صديق 
التدريبية و�صهادات اخلربة ال�صادرة عن موؤ�ص�صات 
باأية  والقيام  واخلا�صة،  الر�صمية  العايل  التعليم 
للطلبة  خدمًة  بها  تكليفهم  يجري  اأخ��رى  مهمات 

وت�صهيال عليهم.

*عمان 
امل�صاد  اللقاح  اأخذ  اأن  العام  االفتاء  دائ��رة  اأك��دت 
رم�صان  �صهر  يف  املفّطرات  من  يعد  ال  كورونا،  لفريو�س 
حقنة  وك��ل  الع�صل،  يف  يوؤخذ  املطعوم  الأن  امل��ب��ارك؛ 
من  تعد  ال  بالع�صل  رم�صان  نهار  يف  ال�صائم  ياأخذها 

املفّطرات. واأو�صحت الدائرة يف فتواها االأربعاء، اأن من 
تظهر عليه اأعرا�س جانبية جراء املطعوم وال ي�صتطيع 
الدواء  الأخذ  يفطر  اأن  حينها  له  فيجوز  ال�صيام،  معها 
املنا�صب، وعليه ق�صاء ما اأفطر، لقوله تعاىل: "َفَمن َكاَن 

اٍم اأَُخَر". ْن اأَيَّ ٌة مِّ ا اأَْو على �َصَفٍر َفِعدَّ ِري�صً ِمنُكم مَّ

*عمان 
االأك��ر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �صعر  بلغ 
رغبة من املواطنني، االأربعاء، بال�صوق املحلية عند 
حمالت  من  املواطنني  �صراء  لغايات  دينار  40ر34 

ال�صاغة، مقابل 33 دينارا جلهة البيع.
الأ�صحاب  العامة  النقابة  �صر  الأم��ني  ووف��ق��ا 
ربحي  واملجوهرات  احللي  و�صياغة  جتارة  حمالت 
 24 عياري  الذهب  من  الغرام  بيع  �صعر  بلغ  عالن، 
عند  ال�صاغة  حم��الت  م��ن  ال�����ص��راء  لغايات  و18 

50ر41 و80ر30 دينار على التوايل.
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  وق��ال 
)برتا(، اإن �صعر اللرية الر�صادي وزن 7 غرامات بلغ 
وزن  االإجنليزي  اللرية  �صعر  بلغ  فيما  دينارا،   242
بال�صوق  الطلب  اأن  موؤكدا  دينارا،   276 غرامات   8
مقابل  جيدا  زال  ما  الذهب  �صراء  على  املحلية 
املعدن  �صعر  اأن  اإىل  ع��الن  وا�صار  �صعيف.  عر�س 
االأربعاء  ظهر  حتى  العاملية  بال�صوق  بلغ  االأ�صفر 

عند 1685 دوالرا لالأون�صة الواحدة.

*عمان 
قررت جلنة ت�صعري امل�صتقات النفطية يف وزارة 
وبتوجيه من احلكومة،  املعدنية،  والروة  الطاقة 
االأ�صا�صية  النفطية  امل�صتقات  اأ�صعار  على  االإبقاء 
ل�صهر  والغاز"  والكاز  والديزل  ب�صقيه  "البنزين 

ني�صان املقبل كما هي عليه يف �صهر اآذار احلايل.
واأو�صحت اللجنة يف بيان، انها عقدت اجتماعها 
ال�صهري االأربعاء برئا�صة رئي�س اللجنة/ امني عام 
اأ�صعار بيع  العزام لتحديد  اماين  املهند�صة  الوزارة 
 30 اإىل   1 من  للفرتة  حمليًا  النفطية  امل�صتقات 
العاملية  االأ�صعار  ا�صتعرا�س  وجرى  املقبل.  ني�صان 
اآذار  �صهر  خالل  النفطية  وامل�صتقات  اخلام  للنفط 

ومقارنتها مع مثيالتها ل�صهر �صباط املا�صي.
اأ�صعار  على  االرتفاع  من  بالرغم  البيان،  وقال 
اإال  احل��ايل،  اآذار  �صهر  خ��الل  النفطية  امل�صتقات 

االإبقاء  قررت  احلكومة،  من  وبتوجيه  اللجنة  اأن 
فل�صا   760 90 عند  اأوكتان  البنزين  بيع  �صعر  على 
للرت و�صعر البنزين اأوكتان 95 عند 980 فل�صا للرت 
و�صعر الديزل عند 555 فل�صا للرت، و�صعر مادة الكاز 
�صعر  على  اللجنة  اأبقت  كما  للرت،  فل�صا   460 عند 

اأ�صطوانة الغاز عند �صعر 7 دنانري لكل ا�صطوانة.
يذكر ان معدل �صعر خام برنت ارتفع اإىل 65.7 
 62.2 مقابل  احل��ايل  اآذار  �صهر  يف  للربميل  دوالر 

دوالر للربميل امل�صجل يف �صهر �صباط املا�صي.
قطاع  تنظيم  هيئة  مفو�صي  جمل�س  وق���رر 
برئا�صة  االأربعاء،  اجتماع  خالل  واملعادن  الطاقة 
رئي�س املجل�س الدكتور ح�صني اللبون، حتديد قيمة 
تعرفة بند فرق اأ�صعار الوقود يف فاتورة الكهرباء 
ل�صهر ني�صان املقبل بقيمة �صفر. وهي القيمة نف�صها 

التي جرى حتديدها ل�صهر اآذار احلايل.

*عمان 
وزير  م�صوؤولية  ع��دم  االأرب��ع��اء،  عمان،  جنايات  حمكمة  ق��ررت 
الوظيفي  اال�صتثمار  تهمة  عن  هل�صة  �صامي  املهند�س  االأ�صبق  االأ�صغال 
العقبة  االأمني يف  الطريق  الوظيفية يف ق�صية  بالواجبات  واالإخالل 
التي جرى حتويلها من قبل جمل�س النواب اإىل الق�صاء يف �صهر كانون 
اأن يكون مذنبا  اأمام املحكمة  الثاين من عام 2019. وكان هل�صة، نفى 
اإليه خالل جل�صات التقا�صي. وقال حمامي الدفاع  عن التهم املوجهة 
عبداهلل  الدكتور  االأ�صبق  ال��وزراء  رئي�س  اإن  ال�صمور،  علي  هل�صة  عن 
الن�صور طلب من وزارة االأ�صغال تنفيذ الطريق االأمني مو�صوع البحث 
و�صلطة  اجل��م��ارك  دائ���رة  م��ن  طلب  على  بناء  ا�صتثنائية  ب��ظ��روف 
تلحق  تهريب  املنطقة من عمليات  له  تتعر�س  ملا  نظرا  العقبة،  اإقليم 
من  والطلب  ال�صريع  التدخل  ا�صتدعى  ما  باملاليني؛  خ�صائر  بالدولة 
جرى  اأنه  واأ�صاف  املمكنة.  بال�صرعة  الطريق  تنفيذ  االأ�صغال  وزارة 
تنفيذ الطريق على ح�صاب دائرة اجلمارك الأنها مت�صررة من عمليات 
التهريب يف تلك املنطقة، وتعاين من ظروف اأمنية �صعبة لذلك اأطلق 
عليه الطريق االأمني، وبناء عليه جرى جتاوز جميع االإجراءات التي 
تاأخذ وقتا طويال وحتول دون تنفيذ امل�صروع بال�صرعة املطلوبة. واأكد 
ال�صمور اأن فكرة امل�صروع مل تكن من وزير االأ�صغال بل بطلب من جمل�س 
الوزراء، وبالتايل ثبت للمحكمة اأنه مل يكن للوزير هل�صة اأو للوزارة اأي 

منفعة �صخ�صية، وبالتايل حكمت بعدم م�صوؤوليته. 

*عمان 
اأربعة  على  القب�س  االأرب��ع��اء،  امل��خ��درات،  مكافحة  اإدارة  األقت 
يف  مداهمات  �صل�صلة  يف  باخلطرين  م�صنفني  املخدرة  للمواد  مروجني 

لواء الرمثا.
وقال الناطق االإعالمي با�صم مديرية االأمن العام اإن قوة اأمنية من 
اإدارة مكافحة املخدرات، وبعد جمع املعلومات حول عدد من االأ�صخا�س 
املطلوبني ومكرري جرائم االجتار وترويج املواد املخدرة واملتوارين عن 
اأماكن وجودهم من مداهمتهم  بعد حتديد  االنظار منذ فرتة، متكنت 

�صباح هذا اليوم باإ�صناد من مديرية �صرطة الرمثا.
�صخ�صًا،   11 على  االأمنية  امل��داه��م��ات  خ��الل  القب�س  القي  كما 
وامل�صلحني،  باخلطرين  م�صنفني  مطلوبني  اأ�صخا�س  اأربعة  بينهم  من 
ُي�صتخدم  م�صتودع  املواقع  احد  يف  بط  �صُ وجودهم  اأماكن  وبتفتي�س 
لتخزين وتغليف املواد املخدرة، اإ�صافة اإىل �صبط حوايل 5 اآالف حبة 
خمدرة و115 غرامًا من مادة الكري�صتال املخدرة و 15 غرامًا من مادة 
الهريوين املخدرة ون�صف كيلو من مادة اجلوكر املخدرة وكمية من مادة 
من  وكمية  �صيد  وبندقيتّي  م�صد�صني  اإىل  اإ�صافة  املخدرة،  احل�صي�س 

الذخرية.
 ويف �صياق مت�صل، ويف مطار امللكة علياء الدويل واأثناء قيام كوادر 
احد  بحقائب  ا�صتبهوا  بواجبهم  االأمنية  واجلهات  املخدرات  مكافحة 
بطت اأربعة اأكيا�س بداخلها  امل�صافرين القادمني للمملكة، وبتفتي�صها �صُ
2 كيلوغرام من مادة الكري�صتال املخدرة اخفيت داخل �صماعة، واأُلقي 

القب�س على امل�صافر، وبو�صرت التحقيقات معه.

*عمان 
عقدها  ال��ت��ي  جل�صته  يف  ال����وزراء  جمل�س  ق���ّرر 
ب�صر  ال��ّدك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  برئا�صة  االأرب��ع��اء 
الر�صمية  وال��دوائ��ر  ال����وزارات  تعطيل  اخل�صاونة 
االأح��د  ي��وم  اأعمالها  العامة  والهيئات  واملوؤ�ص�صات 

ني�صان املقبل مبنا�صبة  املوافق للحادي ع�صر من �صهر 
مرور مئة عام على تاأ�صي�س الدولة االأردنية، واإعالن 
للعلم  وطنّيًا  ي��وم��ًا  ني�صان  م��ن  ع�صر  ال�صاد�س  ي��وم 

االأردين.
االأردن  اأن  املنا�صبة  هذه  يف  الوزراء  جمل�س  واأّكد 

يف  ال�صمود  على  قدرته  االأوىل  مئويته  خالل  اأثبت 
الها�صمية  قيادته  بف�صل  وذلك  التحديات،  كّل  وجه 
التالحم  وح��ال��ة  �صعبه،  اأب��ن��اء  ووع���ي  احلكيمة، 
على  بينهما  العالقة  مّيزت  التي  الفريدة  والتما�صك 
مّرت  الدولة  اأن  املجل�س  اأّكد  كما  الدولة.  تاريخ  مّر 

عام،  مئة  مدى  على  التاريخّية  املحطات  من  بالكثري 
العمل والبناء  ملوا�صلة  اإليه  والتي تعد دافعًا ت�صتند 
االإرادة  وتعزيز  واالأج���داد،  االآب���اء  حققه  ما  على 
لال�صتمرار يف االإجناز، واإعالء قيم الريادة واالإبداع 

بخطًى ثابتة نحو امل�صتقبل االأف�صل.

*عمان 
برئا�صة  االأرب��ع��اء  عقدها  التي  جل�صته  يف  ال���وزراء  جمل�س  ق��ّرر 
رئي�س الوزراء الدكتور ب�صر اخل�صاونة حّل املجال�س البلدّية واملجال�س 
اأمانة عّمان الكربى اعتبارًا من ام�س املوافق للحادي  املحلّية وجمل�س 

والثالثني من اآذار 2021.
كما قّرر املجل�س ت�صكيل جلان الإدارة البلدّيات وجمل�س اأمانة عّمان 

خالل املرحلة املقبلة.

للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا

*عمان 
ب�صر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اأع��ل��ن 
اتخذ  ال�����وزراء  جم��ل�����س  اأن  اخل�����ص��اون��ة 
االأربعاء جمموعة من االإجراءات والربامج 
تنعك�س  التي  والتحفيزية  التخفيفّية 
املواطنني  على  ملمو�س  وب�صكل  مبا�صرة 
اإجمالية تبلغ  وخمتلف القطاعات، بقيمة 
448 مليون دينار، وذلك للم�صاهمة يف احلد 

من تداعيات جائحة كورونا.
واك���د رئ��ي�����س ال����وزراء خ��الل اي��ج��از 
ال����وزراء  جمل�س  جل�صة  ع��ق��ب  �صحفي 
وهو  املقايي�س  بكل  كبري  رق��م  ه��ذا  اأن 
ت�صتطيع  ال��ت��ي  االم��ك��ان��ي��ات  ح���دود  يف 
ان  على  م�����ص��ددا  ب��ه��ا،  ال��ق��ي��ام  احل��ك��وم��ة 
التخفيفية  وال��ربام��ج  االج���راءات  ه��ذه 
عجز  رف���ع  يف  ت�صهم  ل��ن  وال��ت��ح��ف��ي��زي��ة 

العامة. املوازنة 
ه��ذه  ان  اإىل  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ول��ف��ت 
االإجراءات تت�صمن تعزيز برامج احلماية 
االج��ت��م��اع��ي��ة وت��و���ص��ي��ع��ه��ا ومت��دي��ده��ا 
القائمة  العمل  ف��ر���س  على  وامل��ح��اف��ظ��ة 
الت�صغيل  وحت��ف��ي��ز  اخل��ا���س  ال��ق��ط��اع  يف 
على  والتداعيات  االآث���ار  م��ن  والتخفيف 

اال�صتثمارية  واالأن�صطة  العام  النقل  قطاع 
يف املناطق التنموية.

الكربى  ع��م��ان  ام��ان��ة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
املحفزة  العمرانية  التدابري  بع�س  �صتتخذ 
االإج��راءات  اأن  موؤكدا  اال�صتثمار،  لقطاع 
التخفيفية ت�صمل حت�صيل االأموال العامة 
واالأن�����ص��ط��ة  امل��واط��ن��ني  ع��ل��ى  امل�صتحقة 

القرو�س  اأق�صاط  وتاأجيل  االقت�صادية 
االإق��را���س  �صناديق  م��ن  املقرت�صني  على 
التنمية  ���ص��ن��دوق  )حت��دي��دًا  احلكومية 
االجتماعية  التنمية  وبرامج  والت�صغيل 
نهاية  حتى  املحافظات(  تنمية  و�صندوق 

العام احلايل.
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*عمان 
ال��دك��ت��ور ب�صر  ال������وزراء  رئ��ي�����س  اأع���ل���ن 
االأربعاء  اتخذ  الوزراء  جمل�س  اأن  اخل�صاونة 
جمموعة من االإجراءات والربامج التخفيفّية 
وب�صكل  مبا�صرة  تنعك�س  التي  والتحفيزية 
القطاعات،  وخمتلف  املواطنني  على  ملمو�س 
بقيمة اإجمالية تبلغ 448 مليون دينار، وذلك 
جائحة  ت��داع��ي��ات  م��ن  احل��د  يف  للم�صاهمة 

كورونا.
�صحفي  ايجاز  خالل  ال��وزراء  رئي�س  واكد 
عقب جل�صة جمل�س الوزراء �صباح اأن هذا رقم 
االمكانيات  حدود  يف  وهو  املقايي�س  بكل  كبري 
م�صددا  بها،  القيام  احلكومة  ت�صتطيع  التي 
على ان هذه االجراءات والربامج التخفيفية 
املوازنة  عجز  رفع  يف  ت�صهم  لن  والتحفيزية 

العامة.
ولفت رئي�س الوزراء اإىل ان هذه االإجراءات 
االجتماعية  احلماية  برامج  تعزيز  تت�صمن 
فر�س  على  واملحافظة  ومتديدها  وتو�صيعها 
وحتفيز  اخل��ا���س  القطاع  يف  القائمة  العمل 
والتداعيات  االآث��ار  من  والتخفيف  الت�صغيل 
على قطاع النقل العام واالأن�صطة اال�صتثمارية 

يف املناطق التنموية.
�صتتخذ  الكربى  عمان  امانة  اأن  اإىل  واأ�صار 
لقطاع  امل��ح��ف��زة  العمرانية  ال��ت��داب��ري  بع�س 
التخفيفية  االإج��راءات  اأن  موؤكدا  اال�صتثمار، 
امل�صتحقة  العامة  االأم����وال  حت�صيل  ت�صمل 
ع��ل��ى امل��واط��ن��ني واالأن�����ص��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة 
املقرت�صني  على  القرو�س  اأق�صاط  وتاأجيل 
)حتديدًا  احلكومية  االإق��را���س  �صناديق  من 
التنمية  وبرامج  والت�صغيل  التنمية  �صندوق 
املحافظات(  تنمية  و�صندوق  االجتماعية 

حتى نهاية العام احلايل.
بح�صب  االإج�����������راءات،  ت��ت�����ص��م��ن  ك��م��ا 
االئتمانية  الت�صهيالت  �صقف  رفع  اخل�صاونة، 
مليون   30 بقيمة  الزراعي  االإقرا�س  ملوؤ�ص�صة 
ال�صوق  يف  �صيولة  �صخ  اأي�صًا  �صيتم  كما  دينار، 
ب�صقف 240 مليون دينار متثل متاأخرات مالية 
ورديات  االدوي��ة،  وتوريد  امل�صت�صفيات  لبع�س 

�صريبية، وبدل ا�صتمالكات.
واك����د رئ��ي�����س ال������وزراء ث��ق��ت��ه ب����اأن ه��ذه 
جمل�س  اتخذها  التي  وال��ربام��ج  االإج����راءات 
عجلة  ا���ص��ت��دام��ة  ت�صتهدف  ال��ي��وم  ال�����وزراء 
ال��ن�����ص��اط االق���ت�������ص���ادي، وال��ت��خ��ف��ي��ف عن 

القطاعات واملواطنني باإجراءات ملمو�صة.
وباء  انت�صار  ذروة  يف  زلنا  ما  اننا  وق��ال: 
هذه  يف  للغاية  وح�صا�س  حرج  وو�صع  كورونا 
الهدف  اأن  م��وؤك��دا  ال��وب��اء،  ه��ذا  م��ع  املعركة 
�صحة  على  احلفاظ  هو  الق�صوى  واالأول��وي��ة 
اال�صتيعابية  القدرة  على  واحلفاظ  املواطن، 
�صديد،  ل�صغط  يتعر�س  الذي  ال�صحي  لنظامنا 
وتوفري  التطعيم  حمالت  تكثيف  يتطلب  م��ا 
اإج����راءات  اإىل ج��ان��ب  ال��ك��اف��ي��ة،  امل��ط��اع��ي��م 

ال�صالمة العامة لل�صيطرة على انت�صار الوباء.
تعاقدت  احلكومة  اأن  ال��وزراء  رئي�س  واكد 
للح�صول  دينار  مليون  مبلغ 70  بالفعل ودفعت 
يف  وم�صتمرة  امل��ط��اع��ي��م  م��ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
اكرب  حت�صيل  اإىل  الهادفة  الدوؤوبة  م�صاعيها 
وت�صجيع  االآمنة  املطاعيم  هذه  من  ممكن  قدر 
الوحيد،  ال�صبيل  الأنها  اخذها  على  امل��واط��ن 
اتخذتها  التي  االإج����راءات  اإىل  باالإ�صافة 
من  نتمكن  اآم��ن  �صيف  اإىل  للولوج  م�صطرين 
للحياة  والعودة  القطاعات  خالله الإعادة فتح 
الطبيعية. و�صدد رئي�س الوزراء على اأّن �صحة 
لنا  بالن�صبة  الق�صوى  االأولوية  هي  املواطنني 
جميعًا، كما يوّجهنا دائمًا جاللة امللك عبداهلل 
بني  املوازنة  اإىل  ال��دوام  على  ون�صعى  الثاين، 
عمل  وا���ص��ت��دام��ة  امل��واط��ن��ني  �صحة  ح��م��اي��ة 

خمتلف القطاعات االقت�صادية.
اتخذتها  التي  االإج���راءات  اأن  اإىل  ولفت 
و�صالمتهم  املواطنني  �صحة  حلماية  احلكومة 
الراهنة  املوجة  ملواجهة  مهمة  اج��راءات  هي 
اململكة،  يف  كورونا  لوباء  الوا�صع  االنت�صار  من 
يف  وللبقاء  ال��ع��امل،  دول  معظم  يف  ه��و  كما 
القدرة  ال�صتدامة  بالن�صبة  اآمنة  م�صاحات 
اال�صتيعابية للنظام ال�صحي مبختلف مفا�صله، 
و�صعبة  ا�صتثنائية  االإجراءات  هذه  اأن  موؤكدا 
والقطاعات  امل��واط��ن��ني  على  وم��ادي��ا  نف�صيا 

املختلفة وعلى احلكومة اأي�صًا.
بالدرجة  ج��اءت  اأنها  اأك��رر  "لكنني  وق��ال 
وت��الف��ي��ًا  امل��واط��ن��ني  �صحة  حل��م��اي��ة  االأوىل 
الو�صع  عليه  ه��و  مم��ا  اأ���ص��واأ  ل�صيناريوهات 
احلكومة  اأن  موؤكدا  الوبائي يف هذه املرحلة"، 
وفقا  وبانتظام  دورّيًا  االإجراءات  هذه  تراجع 

لتطورات الو�صع الوبائي.
وب�����ص��اأن ال��ت�����ص��اوؤالت ب����اأن االإج������راءات 
اكد  ملمو�صة،  نتائج  اإىل  ت��وؤد  مل  التقييدية 
فر�صتها  التي  االإج���راءات  ان  ال��وزراء  رئي�س 
لوالها  انه  اإال  و�صعوبتها  اأملها  ورغم  احلكومة 
اأرق��ام  ولكانت  ا�صعب،  وب��ائ��ي  و�صع  يف  لكنا 
امل��وج��ودة  االأرق����ام  ال��ي��وم �صعف  االإ���ص��اب��ات 

ولكانت اعداد الوفيات �صعف املوجودة، ونحن 
نتقدم بالتعزية من انف�صنا لكل بيت اردين فقد 
لهم  املوىل  ون�صاأل  اجلائحة  هذه  بفعل  عزيزا 

الرحمة.
ان�صاء  ق���رار  اأن  ال����وزراء  رئي�س  واأو���ص��ح 
�صائبا،  ق���رارا  ك��ان  امل��ي��دان��ي��ة  امل�صت�صفيات 
والطاقة  ال�صريرية  ال�صعة  لتجاوزنا  ول��واله 
"وتبعًا  وق��ال  للم�صت�صفيات.  اال�صتيعابية 
اآمن، تفتح فيه  اإىل �صيف  الو�صول  فاإن  لذلك، 
القطاعات ونبداأ عربه العودة املتدرجة للحياة 
الطبيعية اجلديدة التي فر�صها الوباء، يتطلب 
واالإقبال  العدوى،  من  الوقاية  ب�صبل  االلتزام 
على املطاعيم، وحماية وتعزيز قدرات القطاع 

ال�صحي".
مواطنينا  ق��ي��م  ع��ل��ى  ن��ع��ّول  اأن��ن��ا  وت��اب��ع 
والنخوة  ال�صهامة  من  االأ�صيلة  دولتنا  وقيم 
وامل�صوؤولية وااليثار التي ا�صار لها جاللة امللك 
واعتزاز  بفخر  يتحدث  وهو  الثاين  عبداهلل 
امل�صوؤولية  ان  موؤكدا  و�صيم االردنيني،  عن قيم 
حتقيقها  يف  تنجح  اأن  ميكن  وال  جماعية، 

احلكومة مبعزل عن تعاون والتزام املواطنني.
�صهر  حلول  اقرتاب  ومع  احلكومة  اأن  وزاد 
االأ�صعار  �صتكثف جهود �صبط  الف�صيل،  رم�صان 
ب��اأن  "واأطمئنكم  ال�����ص��دد  ب��ه��ذا  ن��ت��ه��اون  ول��ن 
اآمنة  اال�صرتاتيجية مب�صتويات  ال�صلع  خمزون 
ومريحة". و�صدد بهذا ال�صدد على ان احلكومة 
وامل�صاربة،  للمغاالة  ممار�صة  ب��اأي  ت�صمح  لن 
القانونية  واالأدوات  ال�صبل  بكل  و�صتتدخل 
 – متوفرة  وهي   – والتموينية  واالقت�صادية 
الفتا  وتوفرها،  ال�صلع  اأ�صعار  عدالة  ل�صمان 
اإىل اأن املوؤ�ص�صتني املدنية والع�صكرية �صتعمالن 
بكل طاقتهما ل�صمان توفري خمتلف احتياجات 
باأ�صعار  االأ�صا�صية  ال�صلع  خا�صة  املواطنني 
الذي  العزيز  املواطن  على  نعول  وقال  ثابتة. 
نحن جميعا يف خدمته كما يوجهنا جاللة امللك 
عبداهلل الثاين، �صائال املوىل اأن يحفظ االأردن 
الها�صمية  بقيادته  �صاخما  عزيزا  حرا  وطنا 

و�صعبه الويف.

*عّمان 
الناطق  االإعالم  ل�صوؤون  الدولة  وزير  اأكد 
امل��ه��ن��د���س �صخر  ب��ا���ص��م احل��ك��وم��ة  ال��ر���ص��م��ي 
احلكومّية  والقرارات  االإج��راءات  اأّن  دودين 
تهدف  االأربعاء  ال��وزراء  جمل�س  اأقّرها  التي 
عن  االأعباء  وتخفيف  االقت�صاد  حتفيز  اإىل 
ت�صّررت  التي  القطاعات  وخمتلف  املواطنني 

كورونا. بفعل جائحة 
ال�صحفي  االإي��ج��از  خ��الل  دودي���ن  واأّك���د 
ال���ذي ع��ق��ده ع��ق��ب اإي��ج��از رئ��ي�����س ال���وزراء 
رئا�صة  دار  يف  اخل�����ص��اون��ة  ب�صر  ال��دك��ت��ور 
املواطنني  م�صلحة  اأن  االأرب���ع���اء،  ال����وزراء 
اأولويات  راأ���س  على  كرمية  بحياة  وتاأمينهم 
التي  االقت�صادية  ال�صائقة  رغ��م  احلكومة 
اإليه  يوّجهها  ���ص��اٍم  ه��دف  وه��و  منها،  تعاين 

جاللة امللك عبد اهلل الثاين.
احلكومّية  الفرق  اأن  اإىل  دودي��ن  ولفت 
��ة ب��ذل��ت ج���ه���ودًا م�����ص��ن��ي��ة خ��الل  امل��خ��ت�����صّ
مبجموعة  ل��ل��خ��روج  امل��ا���ص��ي��ة  االأ���ص��اب��ي��ع 
التخفيفية  واالإج�������راءات  ال���ق���رارات  م��ن 
وال��ت��ح��ف��ي��زي��ة، وم��واءم��ت��ه��ا م���ع ال��ظ��روف 
العاّمة،  امليزانّية  ح�صابات  ومع  االقت�صادّية 
االإجراءات  لهذه  االإجمالّية  الكلفة  بلغت  اإذ 

قرابة 448 مليون دينار.
واالإج���راءات  للقرارات  دودي��ن  وعر�س 
اإىل  ُق�ّصمت  التي  والتحفيزية  التخفيفية 
متعلقة  اإج��راءات  وهي  رئي�صة،  حماور  �صّتة 
واإج��راءات  االجتماعّية،  احلماية  بتعزيز 
م��ت��ع��ّل��ق��ة ب��احل��ف��اظ ع��ل��ى ف��ر���س ال��ع��م��ل يف 
القطاع اخلا�س وحتفيز الت�صغيل، واإجراءات 
واإجراءات  العام،  النقل  تخفيفّية على قطاع 
املناطق  يف  اال�صتثمارّية  لالأن�صطة  تخفيفّية 
حت�صيل  على  تخفيفية  واإجراءات  التنموية، 
واالأن�صطة  املواطنني  من  امل�صتحقة  االأم��وال 
على  تخفيفية  واإج����راءات  االق��ت�����ص��ادي��ة، 
االإقرا�س احلكومية. املقرت�صني من �صناديق 

بتعزيز  املتعلق  امل��ح��ور  اأن  دودي���ن  وب��ني 
قرابة  كلفته  �صيبلغ  االجتماعّية،  احلماية 
زي��ادة  خ��الل��ه  �صيتّم  اإذ  دي��ن��ار،  مليون   60
"تكافل  برنامج  من  امل�صتفيدة  االأ�صر  اأع��داد 
من  ت�صررت  التي  املحتاجة  لالأ�صر  3" املوّجه 

املياومة  عّمال  اأُ�صر  خ�صو�صًا  كورونا،  جائحة 
خالل  م��ن  املنظم  غ��ري  ال��ق��ط��اع  يف  العاملني 
األ��ف   60 ب��واق��ع  الوطنية  املعونة  �صندوق 
لي�صبح  احل��ايل،  العام  خالل  اإ�صافّية  اأ�صرة 
الربنامج  من  امل�صتفيدة  االأ�صر  عدد  اإجمايل 

قرابة 160 األف اأ�صرة.
ك��م��ا ���ص��ي��ت��ّم ت��خ�����ص��ي�����س م��ب��ل��غ ت��وف��ري 
�صهر  خ��الل  غ��ذائ��ي��ة  م���واد  ل�����ص��راء  ق�صائم 
ومن  احل��ال  رقيقة  لالأ�صر  امل��ب��ارك  رم�صان 
املدنّية  اال�صتهالكّيتني  املوؤ�ص�صتني  خ��الل 

اأ�صرة. األف  والع�صكرّية، بواقع 285 
املتعّلقة  االإج��راءات  مبحور  يتعلق  وفيما 
يف  القائمة  العمل  ف��ر���س  على  باملحافظة 
اأو�صح  الت�صغيل،  وحتفيز  اخل��ا���س  القطاع 
ل��ه��ذه  ���ص��ت��خ�����ص�����س  احل��ك��وم��ة  اأن  دودي�����ن 
دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون   113 ق��راب��ة  االإج�������راءات 
اأخ���رى  دي��ن��ار  م��الي��ني   10 اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�صتخ�ص�س لالرتقاء بواقع اخلدمات ال�صحّية 

خالل جائحة كورونا.
قيام  ت�صمل  االج����راءات  ه��ذه  اأن  وب��ني 
وزارة العمل بتمديد العمل بربنامج ا�صتدامة 
مل��دة 7 اأ���ص��ه��ر اإ���ص��اف��ي��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام 
فر�س  على  احل��ف��اظ  ب��ه��دف  وذل��ك  احل���ايل، 
من�صاآت  يف  عامل  األ��ف   100 لقرابة  العمل 
امل��ن�����ص��اآت على  ، وحت��ف��ي��ز  ال��ق��ط��اع اخل���ا����سّ
االإجمالّية  القيمة  اأن  اإىل  الفتًا  الت�صغيل، 
من  تدفع  دينار  مليون   50 تبلغ  التمديد  لهذا 
اخلزينة اإىل جانب 25 مليون دينار تدفع من 

االجتماعي. ال�صمان  خالل 
الن�صاط  �صتكثف  عّمان  اأمانة  اأن  واأ�صاف 
التي  ال�صقق  عدد  زيادة  خالل  من  العمراين 
الواحدة  االأر���س  قطعة  يف  ببنائها  �صي�صمح 
تنظيمية  حم���اور  �صمن  االرت��ف��اع  وزي����ادة 
واالآثار  ال�ّصياحة  وزارة  �صتطلق  كما  حمددة، 
املواقع  خمتلف  و�صيانة  لتاأهيل  م�صروعًا 
لتوفري  اململكة،  يف  وال�صياحّية  االأث���رّي���ة 
�صهور،   8 مل��دة  ع��م��ل  ف��ر���ص��ة   4500 ق��راب��ة 

وبكلفة ت�صل اإىل 11 مليون دينار.
دودي���ن،  وف��ق  االإج�����راءات،  ت�صمل  كما 
وال��ري��ادة  الرقمي  االقت�صاد  وزارة  اإط��الق 
)حديثي  وال�صاّبات  ال�صباب  لت�صغيل  م�صروعًا 

يف  االأخرية(  الثالث  ال�صنوات  خالل  التخرج 
املعلومات،  وتقنّية  الرقمّية  الريادة  �صركات 
من  باملئة   50 �صتدعم  احلكومة  ب��اأن  منوهًا 
تبلغ  اإجمالية  وبكلفة  اأ�صهر،   6 ملدة  االأجور 

20 مليون دينار.
ال�صّحة  وزارت���ا  �صتقوم  دودي���ن:  وت��اب��ع 
م�صروع  باإطالق  والّريادة  الرقمي  واالقت�صاد 
وموظفي  ب��ي��ان��ات  م��دخ��ل   1500 لت�صغيل 
جهود  لدعم  اأ�صهر  �صتة  ملدة  وات�صال،  اإر�صاد 
تبلغ  اإجمالية  وبكلفة  كورونا،  وباء  مواجهة 

2 مليون دينار.
م�صروع  باإطالق  ال�صّحة  وزارة  �صتقوم  كما 
لت�صغيل 2500 ممر�س وممر�صة، ملدة 6 اأ�صهر 
بهدف  االأردنيني،  املمّر�صني  نقابة  خالل  من 
واملراكز  امل�صت�صفيات  يف  ال��وزارة  جهود  دعم 
وبكلفة  املطاعيم،  تلّقي  وم��واق��ع  ال�صحّية 

اإجمالية تبلغ 6 ماليني دينار.
الزراعة  وزارة  اأن  اإىل  دودي��ن  لفت  كما 
خمتلف  يف  للت�صجري  وطنيًا  م�صروعًا  �صتطلق 
�صاب  اآالف   6 لت�صغيل  اململكة  حم��اف��ظ��ات 
العمل  ع��ن  املتعّطلني  االأردن��ي��ني  م��ن  و�صاّبة 
�صتة  ومل���دة  دي��ن��ار  م��الي��ني   10 تبلغ  بكلفة 
احلايل،  العام  نهاية  يتجاوز  ال  ومبا  اأ�صهر، 
واملالّية  الزراعة  وزارتي  اإىل قيام  باالإ�صافة 
جديدة  زراعية  مل�صاريع  قرو�س  فوائد  بدعم 
واملراأة،  ال�صباب  لت�صغيل  موّجهة  اأولوّية  ذات 
تبلغ  بقيمة  التكنولوجيا،  ا�صتخدام  وحتفيز 

4 ماليني دينار.
والتجارة  ناعة  ال�صّ وزارة  اأن  واأ���ص��اف 
دينار  ماليني   10 مبلغ  �صتخ�ص�س  والتموين 
فر�س  زيادة  بهدف  ال�صناعي  القطاع  لتحفيز 

الت�صديرّية. القطاعات  يف  العمل 
اأ���ص��ار  واالإع�����الم،  ال�صباب  ق��ط��اع��ّي  ويف 
لدعم  دينار  مليون   2 تخ�صي�س  اإىل  دودي��ن 
التخرج  "حديثي  وال�صابات  ال�صباب  ت�صغيل 
تكثيف  يف  االأخرية"  الثالث  ال�صنوات  خالل 
�صّد  الوقاية  �صبل  واّتباع  التطعيم،  حمالت 

كورونا. فريو�س 
اإىل  االإع��الم  ل�صوؤون  الدولة  وزي��ر  ولفت 
�صتطلقها  التي  وامل�صاريع  االإجراءات  هذه  اأن 
 14500 اأكر من  احلكومة �صتتمكن من توفري 

احل��ايل،  ال��ع��ام  نهاية  حتى  ت�صغيل  فر�صة 
اإىل حماية فر�س العمل الأكر من  باالإ�صافة 

100 األف عامل يف من�صاآت القطاع اخلا�ّس.
قطاع  على  التخفيفّية  االإجراءات  وحول 
اإعفاء  �صيتّم  اأنه  دودين  اأو�صح  العام،  النقل 
اأمانة عمان  العام �صمن حدود  النقل  و�صائط 
من 50 باملئة من ر�صوم الرتاخي�س عن فرتات 
بكلفة  املقعدّية  ال�صعة  وتخفي�س  االإغ��الق 

تبلغ 6ر1 مليون دينار.
يف  ال��ع��ام  ال��ن��ق��ل  م��رك��ب��ات  �صتعفى  ك��م��ا 
ف��رتات  ع��ن  ال��رتاخ��ي�����س  ر���ص��وم  م��ن  اململكة 
بقيمة  املقعدّية  ال�صعة  وتخفي�س  االإغ��الق 
فرتة  منح  اإىل  باالإ�صافة  دينار،  مليون  تبلغ 
النقل  و�صائط  لتجديد ترخي�س  اأ�صهر  ثالثة 

العام دون غرامات.
التخفيفية  االإج��������راءات  حم����ور  ويف 
التنموّية،  املناطق  يف  اال�صتثمارّية  لالأن�صطة 
العمل  مت��دي��د  ي�صمل  اأّن����ه  دودي����ن  اأو����ص���ح 
املوؤ�ّص�صات،  ت�صجيل  وب�صهادات  املهن،  برخ�س 
هيئة  ع��ن  ال�����ص��ادرة  االإ���ص��غ��ال  واأذون������ات 
املتعّلقة  الر�صوم  دف��ع  وتاأجيل  اال�صتثمار، 
التنموية،  املناطق  يف  االإع��م��ار  برتاخي�س 
يف  يتعلق  فيما  اأما  احلايل.  العام  نهاية  حتى 
حت�صيل  على  التخفيفية  االإج��راءات  حمور 
واالأن�صطة  املواطنني  من  امل�صتحقة  االأم��وال 
منح  �صيتم  اأن���ه  دودي���ن  ب��ني  االق��ت�����ص��ادي��ة، 
والبدالت  الر�صوم  بنود  جميع  على  خ�صم 
باملئة   100 بن�صبة  املهن  رخ�صة  على  الواردة 
للمهن املغلقة )غري امل�صّرح لها بالعمل( ح�صب 
منح  دودين-  وفق   - �صيتم  كما  الدفاع.  اأوامر 
بنود  جميع  على  باملئة   25 بن�صبة  خ�صم 
على  ال��واردة  والبدالت  والغرامات  الر�صوم 
حال  يف  االقت�صادية  للمن�صاآت  املهن  رخ�س 
ومتديد   ،  1/7/2021 تاريخ  قبل  ت�صديدها 
مّدة جتديد رخ�س املهن واللوحات االإعالنّية 

حتى 1/7/2021.
على  التخفيفية  االإج��راءات  اأن  واأ�صاف 
على  اإع��ف��اء  اأي�صا،  �صملت  االأم���وال  حت�صيل 
وبدل  االأبنية  وتعوي�س  االإن�صائية  الر�صوم 
قد  يكون  اأال  على  باملئة،   25 بن�صبة  املواقف 
و�صريطة  ة،  املخت�صّ اللجنة  من  خ�صمًا  منح 

تاريخ قبل  امل�صتحقات  ت�صديد 
من  االإعفاء  اإىل  اإ�صافة   ،30/9/2021
وامل�صّقفات  االأبنية  �صريبة  على  الغرامات 

واملعارف حتى نهاية العام احلايل.
باملئة   100 من  املكّلفني  اإعفاء  �صيتم  كما 
لقانون  وفقًا  عليهم  امل�صتحّقة  الغرامات  من 
ت�صديد  ح��ال  يف  ال��ع��اّم��ة  االأم����وال  حت�صيل 
 1/7/2021 تاريخ  قبل  املطالبة  اأ�صل  مبلغ 
ال��ر���ص��وم  ع��ل��ى  اإع���ف���اء  م��ن��ح  اإىل  اإ���ص��اف��ة   ،
الزراعية  ال�صلع  على   2021 لعام  املفرو�صة 
 75 بن�صبة  للت�صدير  امل��ع��ّدة  والب�صتانّية 
قبل  امل�صتحّق  املبلغ  ت�صديد  �صريطة  باملئة، 
باملئة   50 اإعفاء  منح  مع  العام احلايل،  نهاية 
من الغرامات على عدم جتديد ت�صاريح العمل 
للعّمال غري االأردنيني والراغبني بالبقاء على 
اأكر  انتهائها  والتي م�صى على  اململكة  اأرا�صي 
 1/7/2021 تاريخ  وحتى  يومًا،  ت�صعني  من 
العمل  ت�صريح  اإ���ص��دار  ر�صم  دف��ع  �صريطة   ،
با�صتثناء   ،  1/7/2021 نهاية دوام يوم  قبل 

العامالت يف املنازل.
وب��ح�����ص��ب دودي�����ن، ���ص��ي��ت��ّم ت��اأج��ي��ل دف��ع 
املواّد  من  امل�صتوردات  على  املبيعات  �صريبة 
�صتحّددها  الأ�ص�س  وفقًا  االأ�صا�صّية،  الغذائّية 
ناعة والتجارة والتموين،  املالّية وال�صّ وزارتا 
جلنة  ���ص��الح��ّي��ة  مت��دي��د  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
�صريبة  دائ���رة  يف  وامل�����ص��احل��ة  ال��ت�����ص��وي��ات 
من  باالإعفاء  بالتن�صيب  واملبيعات  ال��ّدخ��ل 
اإىل   ،  2021 اأي��ار   30 لغاية  الغرامة  كامل 
ج��ان��ب وق��ف وت��اأج��ي��ل امل��ط��ال��ب��ات احل��ال��ّي��ة 
التدقيق  نتيجة  امل�صتوردين  على  امل�صتحّقة 
دائرة  يف  احل��ايل  العام  نهاية  حتى  الالحق 

اجلمارك.
على  التخفيفّية  االإج���راءات  حم��ور  ويف 
احلكومية  االإقرا�س  �صناديق  من  املقرت�صني 
التنمية  برامج  والت�صغيل،  التنمية  )�صندوق 
املحافظات(،  تنمية  و�صندوق  االجتماعّية، 
جدولة  اإع��ادة  �صيتّم  اأن��ه  اإىل  دودي��ن  اأ�صار 
من  املمنوحة  القرو�س  على  امل�صتحقة  الذمم 
العام  نهاية  حتى  والت�صغيل  التنمية  �صندوق 
االإج���راء  ه��ذا  م��ن  ي�صتفيد  بحيث  احل���ايل، 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  م��ق��رت���س،  األ���ف   15 ق��راب��ة 

جدولة  اإعادة  اتفاقيات  توقيع  فرتة  متديد 
جدولة  واإعادة  وف�صل  اجلماعّية،  القرو�س 
يف  االإق��را���ص��ي��ة  ال��ربام��ج  جلميع  ال��ق��رو���س 
احل��ايل،  ال��ع��ام  ع��ام  نهاية  حتى  ال�صندوق 
قرابة  جدولة  اإعادة  االإجراء  ي�صمل  بحيث 

12 األف قر�س.
ك��م��ا ���ص��ي��ت��ّم ت��اأج��ي��ل دف����ع االأق�����ص��اط 
التنمية  برامج  من  املقرت�صني  على  امل�صتحّقة 
و�صناديق  املنتجة  )االأ���ص��ر  االجتماعية 
االئ��ت��م��ان( ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل���ايل، اإذ 
األف   12 قرابة  االإج��راء  هذا  من  �صي�صتفيد 
االأق�صاط  ا�صتيفاء  تاأجيل  اإىل  اإ�صافة  اأ�صرة، 
املحافظات  تنمية  �صندوق  قرو�س  امل�صتحّقة 
حتى نهاية العام اجلاري، حيث �صي�صتفيد من 
ا�صتثماري  م�صروع   100 قرابة  االإجراء  هذا 

اململكة. يف خمتلف حمافظات 
�صت�صّخ  احلكومة  اأن  اإىل  دودي���ن  ولفت 
دينار  مليون   240 بقيمة  ال�صوق  يف  �صيولة 
و�صركات  امل�صت�صفيات  لبع�س  متاأّخرات  متثل 
�صريبة  ورّدي��ات  البرتول،  وم�صفاة  االأدوي��ة 
�صخ  اإىل  م�صريًا  ا�صتمالكات،  اأثمان  وكذلك 
التعزيزي  اجل��ان��ب  يف  دي��ن��ار  م��الي��ني   208

والتحفيزي.
�صقف  رف��ع  دودي��ن-  بح�صب   - �صيتم  كما 
االإق��را���س  ملوؤ�ص�صة  االئتمانّية  الت�صهيالت 
لي�صبح  دي��ن��ار  مليون   30 بقيمة  ال��زراع��ي 
دينار،  مليون   70 من  بداًل  دينار  مليون   100
زراعّية  مل�صاريع  اإقرا�صها  اإع��ادة  اإىل  لي�صار 
امل��راأة  متكني  فيها  مبا  وت�صغيلية  ت�صديرّية 

الريفّية.
واأعاد دودين التاأكيد اأّن هذه االإجراءات 
اإىل التخفيف عن املواطنني  احلكومية ت�صعى 
من خالل حتفيز االقت�صاد يف ظّل التداعيات 

كورونا. جائحة  خّلفتها  التي  ال�صعبة 
املقبل  االأ���ص��ب��وع  اأن  اإىل  دودي���ن  ول��ف��ت 
يف  املعنيني  للوزراء  اإعالميًا  ظهورًا  �صي�صهد 
التخفيفية  واالإج�����راءات  ال���ق���رارات  ه��ذه 
املفا�صل  بع�س  تو�صيح  اأجل  من  والتحفيزية 
اأب��واب  اأن  م��وؤك��دًا  للمواطنني،  بها  املتعّلقة 
للجميع  كعادتها  مفتوحة  �صتبقى  احلكومة 

اأو مالحظات. اأية ا�صتف�صارات  حول 

رئيس الوزراء يعلن مجموعة من اإلجراءات 
والبرامج التحفيزية للحد من آثار كورونا

دودين: اإلجراءات والقرارات الحكومّية تهدف إلى تحفيز االقتصاد وتخفيف األعباء عن المواطنين والقطاعات
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الصفدي يجري مباحثات 
مع نظيره المصري

*عّمان 
اأجرى نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني اأمين 
ال�صفدي، االأربعاء، ات�صااًل هاتفيًا مع وزير خارجية جمهورية م�صر 
الق�صايا  من  عدد  بحث  خالله  جرى  �صكري،  �صامح  ال�صقيقة  العربية 
والتن�صيق  الت�صاور  عملية  �صياق  يف  املنطقة  يف  وامل�صتجدات  الثنائية 
امل�صتمرة بني البلدين. واأكد الوزيران عمق العالقات الثنائية املتميزة 
التي تتبدى تعاونًا متناميًا يف جميع املجاالت تنفيذًا لتوجيهات جاللة 
ال�صي�صي.  الفتاح  عبد  الرئي�س  فخامة  واأخيه  الثاين  عبداهلل  امللك 
املُرتقبة  القمة  لعقد  اجلارية  التح�صريات  و�صكري  ال�صفدي  وبحث 
قريبًا.  بغداد  يف  والعراق  وم�صر  اململكة  بني  الثالثي  التعاون  الآلية 
وركزت حمادثاتهما على اجلهود املبذولة الإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق 
ال�صالم العادل وال�صامل على اأ�صا�س حل الدولتني، وفق القانون الدويل 

وقرارات ال�صرعية الدولية ومبادرة ال�صالم العربية.
مفاو�صات  اإطالق  الإعادة  فاعل  دويل  حترك  بلورة  اأهمية  واأكدا 
جادة تنتج تقدمًا حقيقيًا نحو ال�صالم الذي ي�صكل حل الدولتني �صبيله 
الوحيد، م�صددين على ا�صتمرار العمل يف اإطار "جمموعة ميونخ" التي 
اأملانيا وفرن�صا، ومع االأ�صقاء وال�صركاء  ت�صم باالإ�صافة لالأردن وم�صر 
التطورات  �صورة  يف  ال�صفدي  �صكري  وو�صع  ذلك.   لتحقيق  الدوليني 
يف حل ق�صية �صد النه�صة. واأ�صار ال�صفدي اإىل اأن اأمن م�صر املائي هو 
م�صر يف  مع  باملطلق  اململكة تقف  واأن  العربي  القومي  االأمن  من  جزء 
حماية حقوقها.  و�صدد على اأهمية التو�صل حلل تفاو�صي لق�صية �صد 
النه�صة يحفظ حقوق جمهوريتي م�صر العربية وال�صودان ال�صقيقتني 
وجميع االأطراف، الفتًا اإىل �صرورة عدم اتخاذ اأية خطوات ال تراعي 
اتفاق  ال�صد خارج  النيل، وعدم ملء  مياه  االأط��راف يف  حقوق جميع 
املكثفة  اأن اجلهود  ال�صفدي  واأكد  الدويل.  القانون  اأ�صا�س  عادل على 
ال�صد يعك�س  للتو�صل التفاق تفاو�صي حول ق�صية  التي تبذلها م�صر 
حر�صها على حتقيق العدالة يف توزيع مياه النيل مبا يحول دون التوتر 
االأزم��ات  حلل  املبذولة  للجهود  الوزيران  وعر�س  التعاون.  ويكر�س 
هذه  حل  جهود  يف  العربي  الدور  تعزيز  اأهمية  موؤكدين  االإقليمية، 

االأزمات حمايًة للم�صالح العربية واالأمن العربي امل�صرتك.

الصفدي يجري مباحثات
 مع وزيرة خارجية كينيا

*عّمان 
اأجرى نائب رئي�س الوزراء وزير اخلارجية و�صوؤون املغرتبني اأمين 
حمادثات  االأربعاء،  اومامو  ريت�صيل  كينيا  خارجية  ووزيرة  ال�صفدي 
يف  وامل�صتجدات  الثنائية،  العالقات  تعزيز  على  ركزت  الهاتف  عرب 

املنطقة و�صبل حل االأزمات االإقليمية وحتقيق االأمن واال�صتقرار.
الثنائية  العالقات  تطوير  على  امل�صرتك  احلر�س  ال��وزي��ران  واأك��د 
امللك  جاللة  قادها  جديدة  انطالقة  املا�صية  ال�صنوات  عرب  �صهدت  التي 
�صبل  الوزيران  كينياتا. وبحث  اأوهورو  الرئي�س  الثاين وفخامة  عبداهلل 
ُعقدت  التي  امل�صرتكة  الكينية  االأردنية  اللجنة  خمرجات  على  البناء 
وزيري  برئا�صة  املرئي  االت�صال  اآلية  عرب  العام  هذا  الثانية  دورتها  يف 
للتعاون  جديدة  اآفاق  فتح  بهدف  والكيني،  االأردين  والتجارة  ال�صناعة 
اأف�صليات  اتفاقية  ب�صاأن  امل�صاورات  بدء  خالل  من  والتجاري  االقت�صادي 
جتارية لرفع م�صتوى التبادل التجاري بني البلدين واإزالة العقبات التي 
مواجهة  يف  الت�صامن  وامامو  ال�صفدي  واأكد  التجارية.  احلركة  تعرت�س 
والتن�صيق  التعاون  ا�صتمرار  على  م�صددين  وتبعاتها،  كورونا  جائحة 
التي  العقبة"  "اجتماعات  مبادرة  واأهمية  واالإره��اب  التطرف  ملحاربة 
ت�صارك كينيا ب�صكل فاعل فيها لبلورة منهجية �صمولية ملحاربة االإرهاب. 
وثمن ال�صفدي موقف كينيا الداعم للق�صية الفل�صطينية وحل الدولتني، 
م�صددًا على اأال بديل حلل الدولتني على اأ�صا�س القانون الدويل وقرارات 
العادل  ال�صالم  وحتقيق  ال�صراع  حلل  وحيدا  �صبياًل  الدولية  ال�صرعية 
وال�صامل. واتفق ال�صفدي ونظريته الكينية على عقد الدورة الثانية من 
امل�صاورات ال�صيا�صية بني وزارتي اخلارجية االأردنية والكينية باأقرب وقت 
املجاالت  يف  الثنائية  العالقات  تطوير  على  العمل  موا�صلة  بهدف  ممكن، 
االإقليمية خا�صًة يف ظل ع�صوية كينيا  التحديات  اإزاء  والتن�صيق  كافة، 
غري الدائمة يف جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة للعامني 2022-2021.

نقابة الصحفيين تنظم 
مسابقة الصحافة اإلنسانية

*عمان 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  مع  بال�صراكة  ال�صحفيني  نقابة  تنظم 
االأحمر والهالل االأحمر االأردين م�صابقة �صحفية بعنوان "االإن�صانية 

تلقطها �صور وترويها كلمات".
والثانية  لل�صور،  خم�ص�صة  االأوىل  فئتني:  اإىل  امل�صابقة  وق�صمت 
املن�صورة  ال�صحفية  للمواد  وكلتاهما  االإن�صانية،  ال�صحفية  للق�ص�س 
لعام  حزيران  من  االأول  من  الفرتة  يف  وال�صور  اإلكرتونيا(،  اأو  )ورقيا 
2020 حتى نهاية �صهر اآب من العام احلايل يف و�صيلة اإعالمية حملية 
اأو  النقابة  اأع�صاء  االأردنيني  ال�صحفيني  دولية من قبل  اأو  اأو عربية 

املعتمدين لدى هيئة االإعالم.
وقالت مديرة مركز التدريب يف نقابة ال�صحفيني الزميلة اإينا�س 
ال�صتالم  نهائيا  موعدا  اأي��ل��ول   7 ي��وم  حتديد  ج��رى  لقد  ال�صوي�س، 
و�صتعر�س  ال�صحفيني،  نقابة  مبقر  امل�صابقة  يف  امل�صاركة  االأعمال 
امل�صاركات على جلنة حتكيم ت�صم 5 اأع�صاء من ذوي اخلربة لتحديد 
الفائزين باملركزين االأول والثاين لكل فئة، مبينة اأن النتائج �صتعلن 
اجلوائز  فيه  ت�صلم  االأحمر  لل�صليب  الدولية  تنظمه  خا�س  حفل  يف 

التقديرية واملكافاآت املالية للفائزين االأربعة.
الدولية  اللجنة  يف  واالت�صال  االإع��الم  ق�صم  رئي�س  قال  ب��دوره، 
لل�صليب االأحمر اديبايو اأولو اكي اإن هذه اأول جائزة �صحفية تخت�س 
بال�صحافة االإن�صانية يف االأردن تنظم بال�صراكة بني اللجنة والهالل 
�صنوية  �صتكون  اأنها  اإىل  م�صريا  ال�صحفيني،  ونقابة  االأردين  االأحمر 
واآلياتها خا�صعة للتقييم بعد اإعالن الفائزين. وبني اأن اجلائزة تهدف 
تدعم  �صحفية  ومواد  بتقارير  االأردين  االإعالمي  املحتوى  اإثراء  اإىل 
يف  االإن�صاين  املحتوى  ج��ودة  حت�صني  يف  وت�صهم  االإن�صانية،  الق�صايا 
لل�صحفيني  �صتكون مبثابة مكافاأة  اأن اجلائزة  موؤكدا  االإعالم،  و�صائل 
الذين ي�صجعون على التاآزر بني خمتلف مكونات املجتمع لدعم فئات اأو 
اأ�صخا�س ين�صفهم ال�صحفيون بعد اأن ت�صرروا من االأحداث ال�صلبية. 
حممد  الدكتور  االأردين  االأحمر  للهالل  العام  الرئي�س  رحب  وفيما 
مطلق احلديد بفكرة اجلائزة والتعاون امل�صرتك مع نقابة ال�صحفيني، 
يف  االإن�صانية  اجلوانب  على  ال�صوء  ت�صلط  مبادرة  اأي  يدعم  انه  اأكد 
و�صائل  وق��درات  باإمكانيات  االأحمر  الهالل  الإميان  االأردين،  املجتمع 

االإعالم وال�صحافة يف التغيري.
وقال اإن هذا يتطلب حتفيز ودعم ال�صحفيني املوهوبني وت�صجيعهم 
ملا  اإن�صانية،  بلم�صة  املكتوبة  واملواد  الت�صوير  يف  جهودهم  عك�س  على 
ودعم  االإعالمية  املوؤ�ص�صات  مع  التوا�صل  ج�صور  مد  يف  اثر  من  لذلك 

اأن�صطة االإغاثة التي يقوم بها الهالل االأحمر.

وزارتا األشغال والسياحة تبحثان 
واقع المشاريع اإلنشائية

*عمان 
الك�صبي  يحيى  املهند�س  واالإ�صكان  العامة  االأ�صغال  وزي��را  بحث 
من  ع��دد  على  العمل  م�صتجدات  الفايز،  نايف  واالآث���ار  وال�صياحة 
طور  يف  وهي  االأ�صغال،  وزارة  تنفذها  التي  ال�صياحي  القطاع  م�صاريع 

الدرا�صة حاليا.
الوزيران  وبح�صب بيان ا�صدرته وزارة االأ�صغال، االأربعاء، عر�س 
يف  ال�صيارات  مواقف  "الربكة" وتوفري  موقع  تطوير  م�صروع  الأهمية 
املوقع، وم�صروع تطوير ال�صارع ال�صياحي واإن�صاء متحف و�صط مدينة 
وم�صروع  فحل"،  "طبقة  زوار  مركز  م�صروع  اإىل  اإ�صافة  الطفيلة، 
الطريق املوؤدي اإىل موقع وادي بن حماد، اإ�صافة اإىل الطرق املوؤدية 
اإىل  امل��وؤدي  والطريق  عجلون،  حمافظة  يف  التلفريك  حمطات  اإىل 

متنزه اأبو ال�صو�س الذي جرى تنفيذه مببادرة ملكية �صامية.
نويجي�س،  االأث��ري��ة/  املقتنيات  حفظ  مركز  م�صروع  وناق�صوا 
وم�صروع  ال�صوبك  وقلعة  ال�صوبك  زوار  مركز  بني  الوا�صل  والطريق 

تطوير حميط طاحونة عودة/ وادي الريان.
واإمكانية  القائمة  امل�صاريع  يف  العمل  ل�صري  الوزيران  عر�س  كما 
طرح بقية امل�صاريع، وفقا لالأولويات التي حتددها احلاجة واالأهمية 

وتوافر االإمكانات املادية.
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*عمان 
امل�صرتكة  االأرك����ان  هيئة  رئي�س  اأك���د 
اللواء الركن يو�صف اأحمد احلنيطي اأهمية 
اجلهود التي تبذلها القوات امل�صلحة و�صعيها 
قادرة  وم�صتقرة  اآمنة  بيئة  لتوفري  امل�صتمر 
التي  وال��ظ��روف  التحديات  مواجهة  على 

ت�صهدها املنطقة واالإقليم.
القيادة  يف  لقائه  خالل  احلنيطي  وقال 
– اجلي�س  امل�صلحة االأردنية  للقوات  العامة 
ال�صعب  كتلة  اأع�صاء  االأرب��ع��اء،  العربي، 
�صباط  كبار  م��ن  ع��دٍد  بح�صور  النيابية، 
ال��ت��ط��ورات  اإن ح��ج��م  امل�����ص��ل��ح��ة،  ال��ق��وات 
امل�صتوى  على  حتققت  ال��ت��ي  واالإجن�����ازات 
الدولة  عمر  م��ن  ع��ام  مئة  خ��الل  الوطني 
اجلميع  وفخر  اعتزاز  حمط  هي  االأردنية 
ال��روؤى  خ��الل  من  وتعمقت  تر�صخت  والتي 
ال���دوؤوب  وال�صعي  الها�صمية  والتطلعات 

وحت��دي��ث��ه،  وت��ط��وي��ره  ب��ال��وط��ن  للنهو�س 
للمملكة  واملهم  احليوي  بالدور  واال�صتمرار 
واالإ�صالمية.  العربية  االأمتني  م�صاندة  يف 
خالل  ومن  امل�صلحة  القوات  يف  اإننا  وق��ال: 
نعمل  النواب  جمل�س  مع  امل�صرتك  التن�صيق 
على م�صاندة احلكومة يف بلورة احللول التي 
تنفيذًا  واملواطن؛  الوطن  م�صلحة  يف  ت�صب 
اإىل  وال�صعي  االأعلى،  القائد  جاللة  ل��روؤى 
للتقليل  التنموية  امل�صاريع  تاأ�صي�س عدد من 
حت�صني  يف  وامل�صاهمة  البطالة  ن�صب  م��ن 

االأو�صاع املعي�صة. 
اإىل  احلنيطي  ال��رك��ن  ال��ل��واء  واأ����ص���ار 
الرامية  االأعلى  القائد  جاللة  توجيهات 
امل�صلحة  ال��ق��وات  مبرتبات  االهتمام  اىل 
اأن  مبينًا  ال��دول��ة،  جهود  ودع��م  واأ�صرهم، 
العمل جار مع بقية موؤ�ص�صات الدولة لو�صع 
الو�صع  حت�صني  اإىل  تهدف  متكاملة  خطة 

كورونا  جائحة  ظل  يف  خا�صًة  االقت�صادي 
الوطني  االقت�صاد  على  اإيجابًا  ينعك�س  مبا 

ال�صامل.
هذه  اأن  الكتلة  اأع�صاء  ب��ني  ب��دوره��م، 
التن�صيق  تعزيز  �صياق  يف  تاأتي  اللقاءات 
تكون  وا�صحة  اأطر  على  لالتفاق  امل�صرتك، 
مناق�صة  خ��الل  وح��ي��وي��ًا  اأ�صا�صيًا  منهجًا 
لبع�س  وال��ت��ح��دي��ث  ل��الرت��ق��اء  احل��ك��وم��ة 
ال��ق��وات  مبنت�صبي  املتعلقة  الت�صريعات 
هذا  يف  والتطور  التقدم  مواكبة  امل�صلحة 
اأع�صاء  اأ���ص��اد  اللقاء  نهاية  ويف  اجل��ان��ب. 
الكتلة بالدور الكبري الذي تقوم به القوات 
وا�صتقرار  اأم��ن  على  احل��ف��اظ  يف  امل�صلحة 
اململكة، معربني عن �صكرهم وتقديرهم لها، 
موؤكدين دعمهم للجهود املبذولة للدفاع عن 
الوطن ومقدراته ومبا ي�صمن حتقيق االأمن 

الوطني ال�صامل.

*عمان 
رئي�س  االجتماعية،  التنمية  وزير  اأكد 
جمل�س اإدارة �صندوق املعونة الوطنية، اأمين 
لتنفيذ  وال�صندوق  الوزارة  جاهزية  املفلح، 
ب��االإج��راءات  املتعلقة  احلكومة  ق���رارات 
التخفيفية والتحفيزية للحد من تداعيات 
احلماية  بقطاع  اخلا�صة  كورونا،  جائحة 

االجتماعية.
االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  املفلح  وق��ال 
اإن احلكومة ق��ررت رفع  )ب��رتا(، االأرب��ع��اء، 
عدد املنتفعني من برنامج تكافل "3" املوجه 
جائحة  من  ت�صرًرا  االأكر  املحتاجة  لالأ�صر 
كورونا بواقع 60 األف اأ�صرة، وتوفري ق�صائم 
رم�صان  �صهر  خ��الل  غذائية  م��واد  ل�صراء 

املبارك.
عدد  زي���ادة  ج��رى  ان��ه  املفلح،  واأ���ص��اف 

امل�صتهدفني من برنامج تكافل "3" بواقع 60 
األف اأ�صرة جديدة، لريتفع العدد االإجمايل 
األف   160 اإىل  الربنامج  من  للم�صتفيدين 
الطلبات  على  ال�صندوق  و�صيعتمد  اأ���ص��رة، 

املقدمة من قبل االأ�صر يف الفرتة ال�صابقة.
وبني املفلح، ان ال�صندوق �صيبداأ بدرا�صة 
وتقييم وزيارة االأ�صر اجلديد امل�صتهدفة من 
ب���60  عددها  واملقدر  لتحديدها  الربنامج 
األف اأ�صرة، و�صيح�صلون على دعم نقدي ملدة 
8 اأ�صهر، تبداأ من �صهر ني�صان وتنتهي يف �صهر 

كانون االأول.
قررت  احلكومة  اأن  اإىل  املفلح،  واأ���ص��ار 
خالل  غذائية  م��واد  ل�صراء  ق�صائم  توفري 
من  العفيفة  لالأ�صر  امل��ب��ارك  رم�صان  �صهر 
املدنية  اال�صتهالكيتني  املوؤ�ص�صتني  خ��الل 
والع�صكرية بواقع 250 األف اأ�صرة، و�صت�صمل 

واأبناء  املخيمات  واأب��ن��اء  العفيفة  االأ���ص��ر 
ق�صيمة  لكل  دينارًا   35 بواقع  االأردن��ي��ات، 
اآلية و�صروط  الوزارة عن  �صرائية، و�صتعلن 
وموعد التقدمي لال�صتفادة من ق�صائم �صراء 

املواد الغذائية خالل االأيام املقبلة.
تاأجيل  ق��ررت  احلكومة  اأن  اإىل  ولفت 
وقرو�س  االئتمان  �صناديق  من  االأق�صاط 
امل�صتفيدين  على  امل�صتحقة  املنتجة  االأ�صر 
برامج  م��ن  املنتفعة  اخل��ريي��ة  واجلمعيات 
نهاية  حتى  ال���وزارة  يف  االإنتاجية  تعزيز 
العام احلايل، و�صي�صتفيد من هذا القرار 12 
اأجلت  اأن  الوزارة �صبق  اإن  اأ�صرة. وقال  األف 
اأق�صاط اأ�صهر اآذار وني�صان واأيار، للم�صاهمة 
على  امل��رتت��ب��ة  االأع��ب��اء  م��ن  التخفيف  يف 
التي  املواطنني خالل الظروف اال�صتثنائية 

ت�صهدها اململكة نتيجة جائحة كورونا.

*عمان 
تتّبع مر�صد م�صداقّية االإعالم االأردين 
اآذار  �صهر  من  يوًما   30 م��دار  على  "اأكيد" 
ائعات وتطّورها يف  احلايل، حركة ن�صوء ال�صَّ
بالقطاع  �صائعة، 13منها  ور�صد 35  اململكة، 
اأزمة  ا�صتمرار  مع  ترافقت  وحده،  ال�صّحّي 
االأوك�����ص��ج��ني يف  نق�س  ك��ورون��ا، وح��ادث��ة 

لط احلكومي. م�صت�صفى ال�صَّ
للمر�صد،  ال�����ص��ه��ري  ال��ت��ق��ري��ر  واظ��ه��ر 
هر  ائعات ال�صَّ ال�صادر االربعاء، ت�صارع يف ال�صَّ
الذي  املا�صي  �ُصباط  ب�صهر  مقارنة  احلايل، 
ا عن �صهر كانون  ل 31 �صائعة، ومنخِف�صً �صجَّ

الثَّاين ب�صائعتني، والذي �صجل 37 �صائعة.
 8 راف��ق��ت  احل���ايل  اآذار  �صهر  وخ���الل 
احلكومي  لط  ال�صَّ م�صت�صفى  حادثة  �صائعات 
نفاد  ب�صبب  اأردنيني   7 وفاة  عنها  جنم  التي 
مادة االأوك�صجني، و5 �صائعات ترّددت حول 
ملدة  �صاماًل  حظًرا  احلكومية  اجلهات  فر�س 
اأ�صابيع.  ثالثة  اأو  ا�صبوعني  اأو  ام  اأيَّ ثالثة 
القطاع  تناولت  التي  ائعات  ال�صَّ وت�صدرت 
الذي  الرتتيب  �ُصّلم  ال�ّصهر  هذا  يف  حي  ال�صِّ
وبلغ  ائعات،  ال�صَّ لرتتيب  "اأكيد"  و�صعه 
اأن  ال�صَّ �صائعات  تالها  �صائعة،   13 عددها 

الثة  الثَّ املرتبة  ويف  �صائعات،  ب���8  ال��ع��ام 
ب�5  االأم��ن��ي  اأن  بال�صَّ املتعلقة  ائعات  ال�صَّ  ،
�صائعات،  ب���4  االجتماعّية  ث��م  �صائعات، 
يا�صية  وال�صِّ �صائعات،  ب���3  واالقت�صادّية 

ب�صائعتني.
ال�صائعات  مو�صوعات  التقرير  واأو�صح 
امل��ن��ت�����ص��رة ع���رب امل����واق����ع االإخ���ب���ارّي���ة 
االإلكرتونّية، و�صبكات التوا�صل االجتماعّي، 
امل�صادر  ة  اأّن ح�صّ اذ تبنّي  وو�صائل االإعالم، 
مواقع  اأو  توا�صل  ات  من�صّ �صواء  الداخلّية، 
حجم  م���ن  ���ص��ائ��ع��ة   33 ب��ل��غ��ت  اإخ���ب���ارّي���ة 
باملئة،   94 وبن�صبة  اآذار،  ل�صهر  ائعات  ال�صَّ
خارجّية  جهات  عن  �صائعتان  �صدرت  فيما 
�صائعات  جمموع  من  باملئة   6 بلغت  وبن�صبة 

�صهر اآذار.
ك��ان  ���ص��ائ��ع��ة   22 اأّن  ال��ت��ق��ري��ر  وب���ني 
االجتماعّي  ال��ت��وا���ص��ل  و���ص��ائ��ل  م�صدرها 
بن�صبة 63 باملئة، �صدر منها 20 �صائعة عن 
بلغت 91  وبن�صبة  املحلّية  التوا�صل  ات  ِمن�صَّ
ح�صابات  من  �صائعتان  دت  تردَّ بينما  باملئة، 

خارجية، بن�صبة 9 باملئة.
لها  رّوج  ال��ت��ي  ال�صائعات  ع��دد  وو���ص��ل 
االإعالم 13 �صائعات وبن�صبة بلغت 37 باملئة، 

ائعتني  ومل تبني و�صائل االإعالم املحلية ال�صَّ
اللتني �صدرتا عن م�صادر خارجية ، وتناولتا 
لط  ال�صَّ الوفيات يف حادثة م�صت�صفى  اأعداد 
التوا�صل  من  �صائعة   12 وانتقلت  احلكومي. 
اآذار  �صهر  خ��الل  االإع��الم  اإىل  االجتماعّي 
من  اأك���ر  وه��ي  باملئة،   34 بلغت  وبن�صبة 
االإعالم  اإىل  انتقلت  التي  ائعات  ال�صَّ ن�صبة 
يف �صهر �صباط املا�صي، وترّكزت حول نق�س 
حظر  وفر�س  امل�صت�صفيات  يف  االأوك�صجني 
اأكيد  مر�صد  اأّن  ُيذَكر  االأم��د.  طويل  �صامل 
اإذ  ال�صائعات،  لر�صد  منهجّية  بتطوير  قام 
غري  "املعلومات  باأّنها  ال�صائعة  تعريف  مّت 
اأردين،  ع��ام  ب�صاأن  املرتبطة  ال�صحيحة، 
اأكر  اإىل  و�صلت  والتي  اأردنّية،  مب�صالح  اأو 
و�صائل  ع��رب  تقريبًا،  �صخ�س  اآالف   5 م��ن 
ال�صائعات عادة  االإعالم الرقمّي". وتزدهر 
اأوق���ات  مثل  الطبيعّية،  غ��ري  ال��ظ��روف  يف 
الطبيعّية،  وال��ك��وارث  واحل��روب،  االأزم���ات، 
وغريها، ولكن هذا ال يعني "عدم انت�صارها" 
يف الظروف العادّية. وُترّوج ال�صائعات ب�صكٍل 
و�صيا�صّية  اجتماعّية  بيئات  يف  ملحوظ 
وثقافّية دون اأخرى، ويعتمد انت�صارها على 

م�صتوى غمو�صها، وحجم تاأثري مو�صوعها. 

*عمان 
اكد رئي�س ديوان اخلدمة املدنية �صامح النا�صر، يف جل�صة جمل�س 
النواب االأربعاء، حر�س احلكومة على عدم التو�صع بتعيني امل�صت�صارين 

يف الوزارات واملوؤ�ص�صات والدوائر احلكومية.
احلي�صة،  ن�صار  الدكتور  النائب  �صوؤال  على  احلكومة  رد  يف  وا�صار 
 207 بلغ  امل��رك��زي،  البنك  با�صتثناء  امل�صت�صارين،  ع��دد  اأن  اإىل 
م�صت�صارين، منهم 17 م�صت�صارا بعقود �صاملة ترتاوح رواتبهم بني 1000 
دينار "م�صت�صار رئي�س �صلطة اقليم البرتا الذي يحمل �صهادة الدبلوم 
ال�صمان  عام  مدير  "م�صت�صار  دينارا  و4872  الع�صكرية"،  العلوم  يف 
الدكتوراه  �صهادة  ويحمل  االجتماعية  التاأمينات  ل�صوؤون  االجتماعي 

يف الهند�صة املدنية".
من  االأك���رب  بالعدد  ت�صتاأثر  ال��ع��ايل  التعليم  وزارة  اأن  واأ���ص��اف 
لل�صمان  العامة  املوؤ�ص�صة  يف  و20  م�صت�صارًا،   36 بواقع  امل�صت�صارين 
املياه،  وزارات  من  كل  يف  و9  ال��زراع��ة،  وزارة  يف  و11  االجتماعي، 
باالإ�صافة  الف�صاد،  ومكافحة  النزاهة  وهيئة  واالأوق��اف،  وال�صحة، 
من  لكل  و5  االأم��ة،  جمل�س  يف  و6  البيئة،  وزارة  يف  م�صت�صارين   7 اإىل 
ال�صيا�صية  وال�صوؤون  االجتماعية  والتنمية  والتعليم  الرتبية  وزارات 
وتنظيم  واملعادن،  الطاقة  وتنظيم  اال�صتثمار،  وهيئات  والربملانية، 
ال��وزارات  بقية  على  م�صت�صارا   61 يتوزع  فيما  ال��ربي،  النقل  قطاع 

واملوؤ�ص�صات.
جت��اوزت  الذين  للموظفني  التمديد  �صروط  اإىل  النا�صر  ولفت 
االخت�صا�س،  اط��ب��اء  خ��دم��ة  يف  تنح�صر  باأنها  ال�صتني  اع��م��اره��م 
ي�صمل  كما  تقاعدي،  رات��ب  على  احل�صول  لغايات  امل��دة  وا�صتكمال 
الأ�صباب  ا�صافة  القد�س،  يف  الق�صاة  قا�صي  ودائرة  االأوق��اف  موظفي 

تعود للم�صلحة العامة.
ي�صار اإىل اأن عدد املوظفني العاملني حاليًا من الفئة العمرية فوق 

�صتني عاما يبلغ 566 موظفًا.

*عمان 
اقرتحت كتلة امل�صرية النيابية، ور�صة ملناق�صة م�صروع قانون اأمانة 
عمان ل�صنة 2020، ُبغية الوقوف على النقاط اخلالفية وتعديلها ما 

اأمكن مبا يعود بالنفع على ال�صالح العام.
جاء ذلك خالل اجتماع عقدته الكتلة، االأربعاء، برئا�صة النائب 

الدكتور اأحمد اخلاليلة، لبحث اآلية عملها خالل الفرتة املقبلة.
اإن الكتلة �صتكثف لقاءتها واجتماعاتها يف االأيام  وقال اخلاليلة 
لربامج  مقرتحات  تقدمي  يف  الكتلوي  العمل  باأهمية  اإمياًنا  املقبلة؛ 

اإ�صالحية يف خمتلف القطاعات.
والدوائر  املوؤ�ص�صات  من  ع��ددا  قريًبا  �صتزور  الكتلة  اأن  واأ�صاف 
وهيئة  املحا�صبة  ودي���وان  املدنية  اخلدمة  دي��وان  مثل  احلكومية، 
للوقوف على طبيعة  الكربى  واأمانة عمان  الف�صاد  النزاهة ومكافحة 

عملها.

*عمان 
الكلى  لغ�صيل  جهازا  الثالثاء،  االأردنية،  اجلامعة  م�صت�صفى  ت�صّلم 
امل�صتمر )�صي اآر اآر تي(، مبنحة من الوكالة االأمريكّية للتنمية الدولية 

�صمن م�صروع الرعاية ال�صحية املتكاملة.
وقال مدير عام امل�صت�صفى الدكتور اإ�صالم م�صاد، يف بيان االربعاء، 
اإن هذا اجلهاز الذي ُي�صتخدم يف تنقية الدم من ال�صموم على مدى 24 
طريق  عن  الكلوي  الغ�صيل  يف  املتطورة  التكنولوجيا  من  يعد  �صاعة، 
الدم، وال يحتاج اإىل وحدة ماء وال و�صلة ت�صريف؛ حيُث يعمل على 
حالة  ا�صتقرار  على  وُيحافظ  االأي�صّية،  ال�صموم  من  اجل�صم  تخلي�س 
هبوط  نتيجة  الكلي  على  احلا�صل  االإ�صايف  ال�صرر  ُيجّنب  ما  ال�صغط 

ال�صغط اأثناء الغ�صيل.
لت�صهيل  الفتحات  وا�صعة  خا�صة  بفالتر  مزّود  اجلهاز  اأّن  واأ�صاف 
ال  والتي  والكبرية،  املتو�صطة  اجلزيئات  ذات  ال�صموم  من  التخّل�س 
اإ�صافة اإىل �صهولة نقل  تخرج با�صتعمال اأجهزة الغ�صيل االعتيادية، 

اجلهاز اإىل غرف العمليات عند احلاجة لذلك.
ُم�صاندة  يف  االأمريكية  الوكالة  م�صاعي  البيان،  خالل  م�ّصاد،  وقّدر 
�صُت�صاعد على رفع كفاءة  التي  اللفتة  املوؤ�ص�صات ال�صحية، مّثمنًا هذه 
وم�صتوى اخلدمة الطبّية املُقّدمة يف امل�صت�صفى ملر�صى وحدات العناية 
ال�صموم،  يف  حاد  ارتفاع  من  يعانون  الذين  كورونا  ومر�صى  احلثيثة، 

و�صوائل يف ال�صدر اإثر اإ�صابتهم بالفريو�س.
يذكر اأّن اجلهاز جرى توريده من ِقَبل ال�صركة املتفّوقة لل�صناعات 
تدريبّية  ور�صة  بدورهم  قّدموا  الذين  باك�صرت  �صركة  وكالء  الطبّية 
وت�صغيله  تركيبه  واآلّية  اجلهاز  ماهّية  حول  العالقة  ذات  للكوادر 

وعمله.

*عمان 
افتتح رئي�س هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل و�صمان جودتها 
بعنوان  )زووم(  من�صة  عرب  ندوة  االأربعاء  ال�صرايرة  ظافر  الدكتور 
بال�صراكة  اخلريجني  لتوظيف  االأردن"  يف  املهارات  تنمية  "م�صتقبل 
املخت�س  القطاعي  امل��ه��ارات  وجمل�س  الربيطاين  الثقايف  املجل�س  مع 
اإىل  الندوة  وتطرقت  التقنية.  احل�صني  وجامعة  املتحدة  اململكة  يف 
بال�صيا�صات  املتعلقة  وامل�صتقبلية  احلالية  واالأ�صاليب  التدخالت 
اجلاهزين  واخلريجني  املهارات  بتنمية  �صلتها  حيث  من  والعمليات 
للعمل. وعر�س الدكتور ال�صرايرة الأن�صطة الهيئة وبراجمها املتنوعة 
والتعاون امل�صرتك مع املجل�س الثقايف الربيطاين من خالل العمل على 
لالطالع  ندوات  �صل�صلة  عقد  يف  وال�صراكة  للموؤهالت  الوطني  االإط��ار 
على املمار�صات العاملية يف تطوير مهارات اخلريجني الالزمة للتوظيف، 
التي تواجه تطوير  والتحديات  االأردن  ال�صيا�صات احلايل يف  واالإطار 
الربيطاين  الثقايف  املجل�س  مدير  نائب  وثمنت  التوظيف.  قابلية 
الروؤى  تطبيق  اإطار  يف  الهيئة  مع  امل�صتمرة  ال�صراكة  حمدية  اأبو  مي 
للتحديات  واال�صتجابة  العايل  التعليم  قطاع  تناف�صية  برفع  اخلا�صة 
و�صرورة  العمل  �صوق  متطلبات  يف  ال�صريعة  التغريات  مع  تاأتي  التي 
لل�صراكة  جديدة  من��اذج  وو�صع  التعليمية  املوؤ�ص�صات  دور  مراجعة 
تناولت  الندوة  ان  واأ�صافت  االإنتاجية.   والقطاعات  اجلامعات  بني 
النظرية  املعرفة  بني  املتوازن  املزج  يف  الناجحة  والتجارب  املبادرات 
للموؤهالت  الوطني  االإطار  واأهمية  املطلوب  العملي  والتطبيق  الالزمة، 
و�صرورة البحوث اخلا�صة بتنظيم �صوق العمل واحتياجات امل�صتقبل. 
وفقا  االف���راد  تطور  التي  واالن�صطة  العمليات  امل�صاركون  وناق�س 
ملتطلبات ال�صناعة واملدخالت الرئي�صة ومتكني البيانات املطلوبة لبيان 
احلالية  العاملة  القوى  من  العمل  اأ�صحاب  يريده  وما  املهارات  �صل�صلة 
وامل�صتقبلية وخمرجات وفوائد �صل�صلة قيمة املهارات وقيا�س جناحها. 

هيئة االعتماد: إدراج جامعتي األسراء 
والبترا في اإلطار الوطني للمؤهالت

*عمان 
وافق جمل�س هيئة اعتماد موؤ�ص�صات التعليم العايل و�صمان جودتها 
االأردين  الوطني  االإط���ار  يف  واال���ص��راء  البرتا  جامعتي  اإدراج  على 
الهيئة  رئي�س  تراأ�صها  التي  جل�صته  يف  املجل�س  وافق  كما  للموؤهالت. 
لتخ�ص�صات  ا�صتمرار االعتماد اخلا�س  ال�صرايرة على  الدكتور ظافر 
وماج�صتري  واملحا�صبة،  االأع��م��ال  اإدارة  وماج�صتري  بكالوريو�س 
التمويل واإدارة اأعمال- مالية، وبكالوريو�س نظم املعلومات االإدارية، 
وبكالوريو�س الت�صويق، واالإدارة العامة واقت�صاد االأعمال، وماج�صتري 
العقيدة  وماج�صتري  الدين،  ا�صول  وبكالوريو�س  االأعمال،  اقت�صاد 
قبول  باب  فتح  على  املجل�س  ووافق  االأردنية.   اجلامعة  يف  واحلديث 
يف  واحلديث  االإ�صالمية  الدرا�صات  ماج�صتري  تخ�ص�س  يف  جدد  طلبة 
ماج�صتري  لتخ�ص�صات  اخلا�س  االعتماد  وا�صتمرار  االأردنية،  اجلامعة 
وماج�صتري  واأ�صوله،  الفقه  وبكالوريو�س  ال��ق��راآن،  وعلوم  التف�صري 
الق�صاء ال�صرعي، ودكتوراه الق�صاء وال�صيا�صة ال�صرعية، وبكالوريو�س 
العمارة،  هند�صة  وماج�صتري  وبكالوريو�س  االإ�صالمية،  امل�صارف 
وبكالوريو�س الهند�صة ال�صناعية وهند�صة امليكاترونيك�س، والهند�صة 
املدنية/  والهند�صة  وطرق  املدنية/نقل  الهند�صة  وماج�صتري  املدنية، 
وبكالوريو�س  اجليوتقنية،  والهند�صة  م�صاريع،  واإدارة  وبيئة،  مياه 
والهند�صة  امليكانيكية،  الهند�صة  وماج�صتري  امليكانيكية،  الهند�صة 
تكنولوجيا  امليكانيكية/  والهند�صة  املتجددة،  الطاقة  امليكانيكية/ 
الكيميائية،  الهند�صة  وبكالوريو�س  املناخية،  والتغريات  البيئة 

وماج�صتري الهند�صة الكيميائية يف اجلامعة االأردنية.

الناصر: الحكومة حريصة على عدم 
التوسع بتعيين المستشارين

المسيرة النيابية تقترح ورشة 
لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان

مستشفى الجامعة يتسّلم 
جهازا لغسيل الكلى

هيئة االعتماد والثقافي البريطاني 
يبحثان مستقبل تنمية المهارات

رئيس هيئة األركان يلتقي 
أعضاء كتلة الشعب النيابية

المفلح: جاهزون لتنفيذ القرارات الحكومة 
الجديدة المتعلقة بقطاع الحماية االجتماعية

أكيد: 35 شائعة خالل آذار 13 
منها تناولت القطاع الّصّحي

*عمان 
ا�صئلة  ت�صعة  ال��ن��واب  جمل�س  ناق�س 
للحكومة يف جل�صة رقابية االأربعاء برئا�صة 
العودات، وح�صور هيئة  املنعم  املحامي عبد 

الوزارة.
وحّول النائب جمحم ال�صقور �صوؤاله اإىل 
ا�صتجواب بخ�صو�س م�صروع �صد ابن حماد، 
ب�صبهة  العام  للنائب  امللف  بتحويل  مطالبا 

الف�صاد.
حممد  املهند�س  والري  املياه  وزير  وقال 
النجار، اإن ن�صبة اإجناز م�صروع �صد ابن حماد 
احل��ايل  ال��ع��ام  منه  االن��ت��ه��اء  يتوقع  ال��ذي 
دينار،  مليون   60 وبكلفة  باملئة   86 و�صلت 
وت�صجيل  امل��ق��اول  مع  اتفاقية  اب��رام  بعد 
ائتالف  اال�صت�صاري  على  حتكيمية  ق�صية 
بعملية  املعنية  وحملية  اجنبية  �صركة 
الت�صميم، حيث جرى تغيري موقع ال�صد، ثم 
متت اعادته ملوقعه اال�صلي وهو ما كلف نحو 

6 ماليني دينار.
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  واأ�صار 
يف  للتو�صع  خطة  اإىل  قدي�س،  اب��و  حممد 
مدار�س  ت�صمل  وال��ت��ي  املدر�صية،  االبنية 
لواء ماركا يف رده على �صوؤال النائب املحامي 

اندريه حواري.
وقال رد وزارة ال�صحة على �صوؤال النائب 
الالزمة  االإج��راءات  اإن  الفرجات،  حممود 
لطبيبة  امل��ع��ال��ج  ال��ط��ب��ي��ب  ب��ح��ق  ات��خ��ذت 

اثناء  طبي  خطاأ  ب�صبهة  املتوفية  االأ�صنان 
اح��دى  يف  ده��ون  �صفط  لعملية  خ�صوعها 
م�صجلة  غ��ري  وه��ي  اغلقت  التي  ال��ع��ي��ادات 
م�صريًا  ال�صحة،  وزارة  قبل  من  ومرخ�صة 
واملوؤ�ص�صات  املهن  ترخي�س  مديرية  اأن  اإىل 
االأطباء  ونقابة  ال�صحة  وزارة  يف  ال�صحية 
هما اجلهتان املعنيتان بالرقابة على القطاع 

الطبي اخلا�س.
ال�صرايرة  طالب  الدكتور  النائب  و�صاأل 
ملكافحة  ال��وط��ن��ي��ة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  ع��ن 
الداخلية  وزارة  رد  اأرف��ق  حيث  امل��خ��درات، 
امل��خ��درات  مكافحة  ا�صرتاتيجية  ملخ�صا 
2020 – 2025 يف حماور املكافحة والوقاية 
املوؤ�ص�صاتي  البناء  اإىل  ا�صافة  وال��ع��الج، 
الرواحنة  ا�صماء  النائبة  املعنية.  للجهات 
ال��وال��ة،  �صد  تعلية  م�صروع  ع��ن  ت�صاءلت 
ف�صل  يف  م��اأدب��ا  يف  امل��ي��اه  انقطاع  وا���ص��ب��اب 
انتهاء  والري  املياه  وزير  اكد  حيث  ال�صتاء، 
اإىل  الفتا  الواله،  �صد  تعلية  مب�صروع  العمل 
ت�صمني ان�صاء حمطة معاجلة م�صخة الوالة 
�صمن برنامج بنك االإعمار االأملاين بكلفة 17 

مليون دينار، ملعاجلة نق�س املياه.
على  ج��واب��ًا  ال�صحة  وزارة  رد  واو���ص��ح 
اأن  ع�صا،  اح��م��د  ال��دك��ت��ور  ال��ن��ائ��ب  ���ص��وؤال 
احلكومة ا�صرتت 20 الف ا�صوارة اإلكرتونية 
بحوايل 197 الف دينار، وجرى ا�صتخدامها 
ملدة �صهرين فقط، وما تبقى منها )4 اآالف( 

موجود يف م�صتودعات الوزارة، حيث جاءت 
اخلطوة بح�صب رد الوزارة ل�صبط القادمني 
بتعليمات  التزامهم  ومراقبة  املطارات  من 
املخابرات  دائرة  طريق  عن  املنزيل  احلجر 
ا�صتخدامها  ايقاف  ذلك  بعد  ليتم  العامة، 
الفنية  االم��ك��ان��ي��ات  ت��وف��ر  ع���دم  ب�صبب 

لرتكيبها يف املطار.
مناق�صة  �صرمي،  مياده  النائبة  واأرج��اأت 
بع�س  ت�صويب  حل��ني  �صهر  م���دة  ���ص��وؤال��ه��ا 
على  املالية  االأعباء  يخف�س  مبا  االأخطاء 

حد تعبريها.
الع�صع�س،  حممد  املالية  وزي��ر  واأب���دى 
�صرمي  النائبة  الط��الع  ال���وزارة  ا�صتعداد 
املتعلق  �صوؤالها  بخ�صو�س  تفا�صيل  اأية  على 
باأع�صاء ممثلي احلكومة مبجال�س االإدارة يف 
متلكها  التي  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 
رد  ت�صمن  حيث  فيها،  ت�صارك  اأو  احلكومة 
وموؤهالتهم  اأولئك  باأ�صماء  ك�صفًا  احلكومة 
التي  واملبالغ  العملية،  وخرباتهم  العلمية 

يتقا�صاها كل منهم.
واكتفت النائبة الدكتورة �صفاء املومني 
باإجابة احلكومة على �صوؤالها املتعلق ب�صركة 
اململوكة  والتطوير  لال�صتثمار  عمان  روؤي��ة 

الأمانة عمان الكربى.
جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  وتراأ�س 
من  جانبًا  زي��ادي��ن  هيثم  املهند�س  ال��ن��واب 

اجلل�صة.

النواب يناقش في جلسة 
رقابية 9 اسئلة للحكومة

مقال رئيس التحرير

كانت  عاًما،  خم�صني  قبل 
انه يف فقر مدقع،  �صنغافورة بلًدا »متخلًفا«، يرزح �صكَّ

مع م�صتويات عالية من البطالة؛ اإذ كان يعي�س 70% من �صعبها يف 
مناطق مزدحمة �صيقة، وباأو�صاع غاية يف ال�صوء، وكان ثلث �صعبها 
بلغ معدل  املدينة.  اأطراف  اأحياء فقرية، على  يفرت�صون االأر�س، يف 
من  اأقل  الواحد  للفرد  االإجمايل  املحلي  الناجت  وكان   ،%14 البطالة 

320 دوالر اأمريكي، وكان ن�صف ال�صكان من االأميني .
اليوم هي واحدة من اأ�صرع االقت�صادات منًوا يف العامل، وقد ارتفع 
الناجت املحلي االإجمايل للفرد الواحد بن�صبة ال ت�صدق؛ اإذ و�صل اإىل 
اأكرب معدل للناجت املحلي  اأمريكي، مما يجعلها �صاد�س  األف دوالر   60
مع  املركزية،  اال�صتخبارات  وكالة  لبيانات  وفًقا  العامل،  يف  للفرد 
معدل للبطالة بلغ 2% فقط. ومتتلك �صوًقا حًرا على درجة عالية من 
التطور والنجاح، وهي واحدة من املراكز التجارية الرائدة يف العامل، 

ومق�صد رئي�س لال�صتثمارات االأجنبية .
واأ�صبح  العامل،  اقت�صادي يف  اأكرب ق�صة جناح  �صنغافورة  �صطرت 
بلد  اإىل  بالن�صبة  دولًيا،  به  يحتذى  منوذًجا  االقت�صادي  �صعودها 
يفتقر اإىل االأرا�صي واملوارد الطبيعية، ولكن من خالل تبني �صيا�صات 
ال�صوق احلرة«، والتعليم،  »راأ�صمالية  منفتحة على اخلارج، وتطبيق 
عيوب  على  التغلب  �صنغافورة  ا�صتطاعت  �صارمة،  واقعية  و�صيا�صات 
اجلغرافيا، وت�صبح رائدة يف التجارة العاملية، مع �صغر حجمها الذي 

يبلغ 719 كم2. 
�صركات  رب��ع  ك��ان  اال�صتقالل،  من  فقط  �صنوات  �صبع  م�صي  بعد 
بالكامل  ل��الأج��ان��ب  مملوكة  �صركات  اإم���ا  �صنغافورة  يف  الت�صنيع 
اأك��رب  م��ن  وال��ي��اب��ان  املتحدة  ال��والي��ات  م��ن  ك��اًل  وك��ان  م�صرتكة،  اأو 
يف  وامل�صتقر،  الثابت،  للمناخ  نتيجة  �صنغافورة؛  يف  امل�صتثمرين 
والكبري  ال�صريع  والتو�صع  لال�صتثمار،  املواتية  والظروف  �صنغافورة، 
الناجت  �صهد  فقد   1972  –  1965 بني  الفرتة  يف  العاملي،  لالقت�صاد 
تدفق  وحدث  �صنوي،  ب�صكل  م�صاعًفا  منًوا  للبالد  االإجمايل  املحلي 
الرتكيز  يف  �صنغافورة  بداأت  وبالتايل  االأجنبية،  لال�صتثمارات  كبري 
اإىل االهتمام بالبنية  الب�صرية لديها، باالإ�صافة  املوارد  على تنمية 
التحتية، فقامت باإن�صاء العديد من املدار�س الفنية، ودفعت ال�صركات 
»تكنولوجيا  جم��ال  يف  املهرة  غري  عمالها  تدريب  على  االأجنبية 
املعلومات« و»البرتوكيماويات« و»االإلكرتونيات«. اأما العمال الذين مل 
يتمكنوا من احل�صول على وظائف �صناعية، فقد اأحلقتهم احلكومة يف 
قطاع اخلدمات، كال�صياحة والنقل. كان التباع ا�صرتاتيجية اأن تقوم 
لديها  العاملة  القوى  وتثقيف  بتدريب  اجلن�صيات  متعددة  ال�صركات 
اأ�صبحت   1970 العام  يف  ال�صنغافوري.  االقت�صاد  على  االأثر  عظيم 
واالإلكرتونيات  واملالب�س  املن�صوجات  اأ�صا�صي  ب�صكل  ت�صدر  �صنغافورة 
ال�صرائح  بت�صنيع  تقوم  كانت   1990 العام  وبحلول  االأ�صا�صية. 
وجتري  »اللوج�صتية«،  اخل��دم��ات  وتقدم  الدقيقة،  االإلكرتونية 
و»ت�صميم  و»االأدوي���ة«  احليوية«  »التكنولوجيا  جمال  يف  البحوث 
 2001 العام  وبحلول  الطريان«.  »هند�صة  وكذلك  املتكاملة«  الدوائر 
و%85  ال�صناعي  االإنتاج  من   %75 متثل  االأجنبية  ال�صركات  اأ�صبحت 

من ال�صادرات ال�صناعية
ال�صارمة  واالإج����راءات  االقت�صادية  التنمية  جمل�س  وبف�صل 
بحلول  مرة   33 �صنغافورة  يف  امل��ال  راأ���س  زاد  االأر���س،  على  املطبقة 
العام 1992، اأي زيادة بع�صرة اأ�صعاف لن�صبة العمالة من راأ�س املال. 
رد، وزاد عدد العائالت التي انتقلت  وارتفع م�صتوى املعي�صة ب�صكل مطَّ
النفط  �صركات  ودخلت  املتو�صط.  اإىل  املنخف�س  الدخل  م�صتوى  من 
الكربى وبحلول الت�صعينات اأ�صبحت ثالث اأكرب مركز لتكرير النفط 
ولندن«،  »نيويورك  بعد  النفط  لتجارة  مركز  اأكرب  وثالث  العامل،  يف 

واأ�صبحت منتًجا رئي�صيا للبرتوكيماويات يف العامل .
»من  ب�  مذكراته  جملدات  اأحد  عنون  الذي  »يل«  ال�صيد  ا�صتطاع 
ي�صتفيدوا  اأن  ورفاقه  ا�صتطاع  االأول«،  العامل  اإىل  الثالث  العامل 
اال�صتفادة الق�صوى من موقع �صنغافورة اال�صرتاتيجي؛ اإذ تعد مدخاًل 
اإىل »م�صيق ملقا« الذي من خالله � رمبا � مير 40% من التجارة البحرية 
يف العامل، مما جعلها تقع يف واحدة من اأكر املناطق حيوية يف العامل

  ت�صاعف الناجت املحلي االإجمايل؛ اإذ ارتفع خالل الفرتة من عام 
2000 اإىل عام 2010 من 163 مليار دوالر �صنغافوري اإىل 304 مليار، 
2% و3% كل عام على  اأقل من  والبطالة  الت�صخم  بلغت معدالت  كما 

التوايل خالل هذه الفرتة
 حيث ا�صتطاع ال�صيد »يل« اأن يحول �صنغافورة من بلد ذات دخل 
الت�صنيع  قطاع  منو  خالل  من  مرتفع،  دخل  ذات  بلد  اإىل  منخف�س 
بحلول عام 1970، ثم بعدها و�صلت �صنغافورة اإىل مرحلة الت�صغيل 
كوجن  »هوجن  �صفوف  اإىل  وان�صمت   1980 العام  يف  لالقت�صاد  الكامل 
وكوريا اجلنوبية وتايوان« فيما ُعرف بعد ذلك ب� »منور اآ�صيا االأربعة«، 
ان�صمت اإليهم كواحدة من الدول الواعدة يف جمال الت�صنيع ، فهل نعلم 

من �صنغافورة ابجديات االقت�صاد ؟؟

خالد خازر الخريشا

سنغافورة ..  هل نتعلم 
منها أبجديات االقتصاد ؟

khrishakhaled@yahoo.com
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*بغداد
العراقي، م�صطفى  الوزراء  رئي�س  غادر 
اإىل  متجها  االأرب��ع��اء،  ب��غ��داد،  الكاظمي، 
زي��ارة  يف  الريا�س،  ال�صعودية  العا�صمة 
ر���ص��م��ي��ة ت��ت��ن��اول ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات بني 

البلدين.
على  الكاظمي  كتب  م��غ��ادرت��ه،  ول��دى 
"نتوّجه  "تويرت":  مبوقع  الر�صمي  ح�صابه 
ال�صقيقة،  ال�صعودية  العربية  اململكة  اإىل 
العالقات  توطيد  هدفها  ر�صمية  زي��ارة  يف 

املتميزة بني بلدينا ال�صقيقني".
تهدف  ال��زي��ارة  اأن  الكاظمي  واأ���ص��اف 
االأخ��وي  التعاون  اآف��اق  "اإر�صاء  اإىل  اأي�صا 
بني دول املنطقة، مبا يخدم �صعوبنا ويحقق 
والتكامل،  البناء  قيم  ويكّر�س  اال�صتقرار 

انطالقًا من امل�صرتكات التي جتمعنا".
اأن  العراقية  االأن��ب��اء  وكالة  وذك��رت   
من  ع���ددًا  ي�صم  وف���دا  ي��رتاأ���س  الكاظمي 
الوزراء واأع�صاء املجل�س التن�صيقي العراقي 

ال�صعودي.
تلبية  ج���اءت  ال��زي��ارة  اأن  واأ���ص��اف��ت 

لدعوة ر�صمية تلقاها لزيارة الريا�س.
ح�صني  ال���وزراء،  رئي�س  م�صت�صار  واأك��د 
ظرف  يف  وج��اءت  مهمة  "الزيارة  ع��الوي، 
يف  لها  الرتتيب  "مت  اأنه  مبينا  ا�صتثنائي"، 
ااأع�صاء  بها  قام  التي  ال�صابقة  ال��زي��ارات 
التن�صيقي  وامل��ج��ل�����س  احل��ك��وم��ي  ال��ف��ري��ق 

العراقي ال�صعودي.
ع��ددًا  �صتبحث  "الزيارة  اأن  واأ���ص��اف 
البلدين،  باهتمام  حتظى  التي  امللفات  من 

املوجودة  االأزم��ات  مواجهة  �صبل  بينها  من 
ودعم  االقت�صادي  والتن�صيق  املنطقة  يف 
عر�صتها  التي  واال�صتثمار  التنمية  خطط 
على  العراقية  الوطنية  اال�صتثمار  هيئة 

ال�صركات ال�صعودية،
يومني  قبل  اأج��رى  قد  الكاظمي  وكان 
ال�صعودي،  العهد  ويل  مع  هاتفية  مكاملة 
االأم����ري حم��م��د ب���ن ���ص��ل��م��ان، ب��ح�����ص��ب ما 
الر�صمية  ال�صعودية  االأنباء  وكالة  اأوردت 

"وا�س".
امل��ك��امل��ة، بحث م��ب��ادرة  وج���رى خ��الل 
"ال�صرق االأو�صط االأخ�صر" التي اأعلن عنها 
ويل العهد ال�صعودي، وتهدف بال�صراكة مع 
دول املنطقة لزراعة 50 مليار �صجرة كاأكرب 

برنامج اإعادة ت�صجري يف العامل.

*رام اهلل
ذكرت م�صادر يف حركة "فتح" ل�"�صكاي 
احل��رك��ة  اأن  االأرب���ع���اء،  عربية"،  ن��ي��وز 
املقبلة  الربملانية  االنتخابات  �صتخو�س 
بقائمة موحدة، بعد اأنباء عن نية القيادي 
الربغوثي،  م��روان  االأ�صري  فتح،  حركة  يف 

تراأ�س قائمة موازية حلركته.
واأكدت امل�صادر اأن حركة "فتح" موحدة 
الت�صريعية  االنتحابات  �صتخو�س  واأن��ه��ا 
بقائمة  امل��ق��ب��ل،  م��اي��و  اأواخ����ر  امل��ق��ررة يف 

ت�صكيل  يتم  لن  اأن��ه  على  م�صددة  موحدة، 
مروان  لالأ�صري  تتبع  للحركة  ثانية  قائمة 
حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو  الربغوثي 

فتح.
وك��ان��ت و���ص��ائ��ل اإع����الم ت��داول��ت ه��ذه 

االأنباء، الثالثاء، دون وجود ما يدعمها.
التاأكيد  ف��اإن  نف�صها،  امل�صادر  وبح�صب 
ع��ل��ى وح����دة احل��رك��ة ج���اء ب��ع��د ان��ت��ه��اء 
االج��ت��م��اع ب���ني زوج����ة االأ����ص���ري م���روان 
الربغوثى ونائب رئي�س حركة فتح حممود 

العالول.
ومت االإت���ف���اق ع��ل��ى ق��ائ��م��ة واح���دة 
الربغوثي  مروان  االأ�صري  واإلتزام  للحركة، 
اللجنة  عن  ال�صادرة  بالقرارات  وحملته 
املركزية واملجل�س الثوري والرئي�س حممود 
احلركة  وقائمة  ال‘نتخابات  ب�صاأن  عبا�س 

فيها.
جاهزة  القائمة  اأن  امل�����ص��ادر  واأك���دت 
و�صت�صلم اليوم للجنة االإنتخابات املركزية 

الفل�صطينية يف مدينة رام اهلل.

الكاظمي إلى السعودية.. 
وتغريدة قبل الوصول

حركة فتح ستخوض االنتخابات 
بقائمة واحدة

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون مبنى البرج األثري

  
*رام اهلل 

اقتحم م�صتوطنون متطرفون يهود، االأربعاء، بحماية جي�س 
جنوب  ال�صموع  بلدة  يف  اأثريا  موقعا  اال�صرائيلي،  االحتالل 

مدينة اخلليل جنوب ال�صفة الغربية .
اقتحموا  امل�صتوطنني  ع�صرات  اإن  بيان  يف  البلدية  وقالت 
مكانا اأثريا رومانيا يف البلدة يعرف با�صم "الربج"، واأدوا طقو�صا 
اقتحامات  االأثرية  الربج  منطقة  وت�صهد  املكان.  يف  تلمودية 
اإىل  االآثار  هذه  وتعود  اليهودية،  االأعياد  يف  خ�صو�صا  متكررة، 
حمراب  اآث��ار  وبجانبها   ،" رومانية  كني�صة   " الروماين،  العهد 
م�صجد. كما �صنت قوات االحتالل االإ�صرائيلي حملة مداهمات 
ومدينة  الغربية  بال�صفة  خمتلفة  مبناطق  وا�صعة  واقتحامات 

القد�س املحتلة تخللها اعتقال اأربعة ع�صر فل�صطينيا. 
االحتالل  قوات  ان  بيان  يف  الفل�صطيني  االأ�صري  نادي  وقال 
االإ�صرائيلي اقتحمت و�صط اإطالق كثيف للنريان مناطق متفرقة 
يف مدن اخلليل وطوبا�س ورام اهلل والبرية ونابل�س واأحياء عدة 

بالقد�س ال�صرقية املحتلة،واعتقلت هوؤالء املواطنني.
اغ��الق  االإ�صرائيلي  االح��ت��الل  ق���وات  توا�صل  ذل���ك،  اىل 
�صمال  نابل�س  مدينة  �صمال  �صب�صطية  بلدة  يف  االأث��ري  املوقع 
انت�صار كثيف  التوايل، و�صط  الثاين على  لليوم  الغربية  ال�صفة 
حممد  البلدية  رئي�س  وق��ال  اليهود.  املتطرفني  للم�صتوطنني 
االأثري  املوقع  اقتحموا  امل�صتوطنني  ع�صرات  اإن  بيان  يف  عازم 
االأربعاء، و�صط اجراءات اأمنية م�صددة من قبل قوات االحتالل 

االإ�صرائيلي، ومت اإغالق املوقع اأمام املواطنني الفل�صطينيني .
اقتحموا  وم�صتوطنون  االحتالل  جي�س  من  ق��وات  وكانت 

املوقع االأثري، الثالثاء.

قطر تتعهد بـ 100 مليون دوالر 
بمؤتمر دعم مستقبل سوريا

*الدوحة 
دوالر  مليون   100 مببلغ  ج��دي��د  تعهد  ع��ن  قطر  اأع��ل��ن��ت 

للتخفيف من وطاأة الكارثة االإن�صانية ال�صورية.
وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  األقاها  كلمة  جاء ذلك يف 
اخلارجية القطري ال�صيخ حممد بن عبدالرحمن اآل ثاين اأمام 
موؤمتر بروك�صل اخلام�س لدعم م�صتقبل �صوريا واملنطقة، اليوم، 

عرب تقنية االت�صال املرئي.
نوؤكد  الدولية  التزاماتنا  منطلق  من  "اإنه  ث��اين،  اآل  وق��ال 
جمددا اأهمية اال�صتجابة اجلماعية وتعزيز امل�صاهمات املقدمة 
ال�صقيق واملنطقة"، م�صريا  ال�صوري  ال�صعب  للتخفيف من معاناة 
الدعم  تقدمي  على  االأزم��ة  بداية  منذ  حر�صت  قطر  اأن  اىل 
االإن�صاين واملادي ل�صورية، وقد جتاوزت م�صاعداتها مبلغ ملياري 
دوالر �صواء من خالل امل�صاعدات احلكومية اأو من خالل منظمات 
واملوؤ�ص�صات  واخلريية  االإن�صانية  واجلمعيات  امل��دين  املجتمع 

املانحة القطرية.
لدعم  الثابت  قطر  موقف  على  التاأكيد  ث��اين،  اآل  وج��دد 
الإنهاء  �صيا�صي  حلل  التو�صل  اإىل  تهدف  التي  الدولية  اجلهود 
وقرارات   ،2012 لعام   )1( جنيف  لبيان  وفقا  ال�صورية  االأزمة 
الذي   ،2254 رق��م  القرار  وخا�صة  ال�صلة  ذات  االأم��ن  جمل�س 
ويحفظ  واال�صتقرار،  االأمن  يف  ال�صوري  ال�صعب  تطلعات  يحقق 

وحدة �صوريا وا�صتقاللها.

الجامعة العربية تطالب بحماية 
دولية للشعب الفلسطيني

*القاهرة 
حتمل  اإىل  الدويل  املجتمع  العربية،  الدول  جامعة  دعت 
وتوفري  االحتالل  الإنهاء  جادة  اخلطوات  واتخاذ  م�صوؤولياته 
من  لتمكينه  وطنه  يف  الفل�صطيني  لل�صعب  دول��ي��ة  حماية 
بدولته  احل��ري��ة  يف  امل�صروعة  وحقوقه  تطلعاته  ممار�صة 
وعا�صمتها   1967 حزيران  من  الرابع  خطوط  على  امل�صتقلة 

ال�صرقية. القد�س 
فل�صطني  ق��ط��اع  اأ����ص���دره  ب��ي��ان  يف  اجل��ام��ع��ة  وج����ددت 
ليوم   45 الذكرى  مبنا�صبة   ، فيها  املحتلة  العربية  واالأرا�صي 
اأجل  من  الفل�صطيني  ال�صعب  مع  وت�صامنها  دعمها  االأر���س، 
االأر�س  يوم  ذكرى  اأن  واأكدت  النبيلة.  اأهدافه  اإىل  الو�صول 
مهمة،  وطنية  رمزية  لقيمة  �صنوية  ا�صتعادة  هي  املجيد 
الفل�صطيني  الوطني  الن�صال  حلقات  من  واح��دة  هي  كما 
بن�صاله  وت��ذك��ريًا  واالأر�����س  احل��ق  ع��ن  دف��اع��ًا  امل��ت��وا���ص��ل 
حقوقه  انتهاك  يف  ن�صاأته  منذ  اأمعن  غا�صٍم  اح��ت��الٍل  �صد 
والتطهري  العنف  �صيا�صات  اأب�صع  �صده  ومار�س  امل�صروعة 
قراه  وهدم  ومقد�صاته،  اأر�صه  تهويد  على  وعمل  العرقي 
ب�صورة  ال�صجون  يف  وزجهم  �صعبه  اأبناء  واعتقل  ومنازله، 

واال�صطهاد.  الظلم  �صور  اأق�صى  من 

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل 
مسؤولياته تجاه المدنيين الفلسطينيين

*غزة 
ال��دويل  املجتمع  االإن�صان،  حلقوق  "امليزان"  مركز  طالب 
الفاعل  والتدخل  واالأخالقية،  القانونية  م�صوؤولياته  بتحمل 
حلماية املدنيني يف االأرا�صي الفل�صطينية املحتلة كخطوة اأوىل 
على طريق اإنهاء االحتالل، و�صمان ممار�صة ال�صعب الفل�صطيني 

حلقه يف تقرير م�صريه.
الذي  االأر���س  يوم  مبنا�صبة  �صحفي  بيان  يف  املركز  وق��ال 
وقت  يف  العام  هذا  تاأتي  الذكرى  هذه  اإن  الثالثاء،  ي�صادف 
لقواعد  ممنهجة  انتهاكات  الفل�صطينية  االأرا�صي  فيه  ت�صهد 
م�صادرة  يف  االحتالل  قوات  ا�صتمرار  و�صط  ال��دويل،  القانون 
ال�صرقية،  القد�س  فيها  مبا  الغربية  ال�صفة  اأرا�صي  من  املزيد 
جديدة  �صكنية  وح��دات  واإق��ام��ة  امل�صتوطنات  تو�صعة  بغية 
الفل�صطينيني،  وممتلكات  املنازل  وجتريف  وه��دم  بداخلها، 
عن  واملنازل  القرى  من  العديد  وعزل  ال�صم،  جدار  وحت�صني 
حقوقهم  من  الفل�صطينيني  حرمان  عن  ف�صاًل  البع�س،  بع�صها 
على  واال�صتيالء  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�صادية 

ومقدراتهم. ثرواتهم 
واليتها  مبمار�صة  الدولية  اجلنائية  املحكمة  املركز  وطالب 
على  واال�صتيالء  اال�صتيطان  جرائم  يف  والتحقيق  الق�صائية 
االأرا�صي الفل�صطينية، وحما�صبة كل من يثبت تورطه يف ارتكاب 

انتهاكات ج�صيمة لقواعد القانون الدويل.

االحتالل االسرائيلي يتوغل 
شرق دير البلح وسط غزة

البرلمان العربي يدعو إلعادة رسم 
الصورة الذهنية عن حقوق اإلنسان

مسؤول فلسطيني: االنتخابات في 
موعدها وال انتخابات دون القدس

*غزة 
توغلت قوات االحتالل االإ�صرائيلي، �صباح االربعاء، ع�صرات 
االمتار يف اأرا�صي املواطنني �صرقي مدينة دير البلح و�صط قطاع 
املعززة  االح��ت��الل  ق��وات  اأن  فل�صطينية  م�صادر  وق��ال��ت  غ��زة. 
باالآليات واجلرافات الع�صكرية، توغلت ع�صرات االأمتار يف ارا�صي 

املواطنني �صرقي دير البلح وقامت بعمليات جتريف باملنطقة .

*القاهرة 
قائمة  موحدة  عربية  روؤية  باإعداد  العربي  الربملان  طالب 
على بناء �صراكات دولية واإقليمية الإعادة ر�صم ال�صورة الذهنية 
عن واقع حقوق االإن�صان يف الدول العربية، مع اإبراز اخل�صو�صيات 
العربية. جاء ذلك  املنطقة  بها  التي تتميز  الدينية والثقافية 
خالل اأعمال املوؤمتر الدويل حول امليثاق العربي حلقوق االإن�صان، 
والذي نظمته افرتا�صًيا جمعية املر�صد حلقوق االإن�صان مبملكة 
البحرين بالتعاون مع جامعة اجلنان اللبنانية، وبرعاية عادل 
بن عبدالرحمن الع�صومي رئي�س الربملان العربي. ودعا الربملان 
اىل بلورة اآلية عربية لتقييم حالة حقوق االإن�صان على امل�صتوى 
التقارير  اآلية  تطوير  حول  متكامل  ت�صور  و�صع  مع  الوطني، 
من  واال�صتفادة  امليثاق،  جلنة  اإىل  العربية  ال��دول  من  املُقدمة 

االآليات والتجارب الدولية واالإقليمية.

*رام اهلل 
الفل�صطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنتني  ع�صو  اأكد 
واملركزية حلركة التحرير الوطني الفل�صطيني "فتح" عزام االأحمد، 
اأنه ال تراجع عن قرار االنتخابات الت�صريعية والرئا�صية واملجل�س يف 
موعدها املحدد. وقال االأحمد يف بيان طلبنا من اأ�صقائنا واأ�صدقائنا 
يف  اأمامنا  تظهر  عقبات  اأية  تذليل  على  وم�صاعدتنا  قراراتنا  دعم 
نحوها.  قدما  لل�صري  الفل�صطيني  كل  وت�صجيع  االنتخابات،  اإج��راء 
واأ�صاف، قررنا اإعادة النظر ببع�س النقاط التي اتخذت �صابقا، فيما 
من  �صتتكون  التي  "فتح"  قائمة  يف  املر�صحني  اختيار  معايري  يخ�س 
132 مر�صحا، وت�صكيل جلنة لدرا�صة ذلك، متوقعا اأن ت�صلم القائمة 
غدا االربعاء، م�صددا على اتخاذ ما يلزم يف اإطار م�صلحة احلركة. 
و�صّدد االأحمد على اأنه ال انتخابات دون القد�س، واأنها �صريك رئي�س 
يف العملية الدميقراطية، م�صريا اإىل اأن القيادة در�صت �صيناريوهات 

كثرية يف حال منعت حكومة االحتالل اإجراء االنتخابات فيها.

*وكاالت 
ع�صكريني  النيجر  يف  ال�صلطات  اعتقلت 
الثالثاء  ليل  انقالب"  "حماولة  اإث��ر  على 
االأربعاء، وقالت اإن "الو�صع حتت ال�صيطرة"، 

وفق م�صدر اأمني.
يف  اع��ت��ق��االت  "وقعت  امل�����ص��در:  وق���ال 
كانوا  اجلي�س  عنا�صر  من  قليل  عدد  �صفوف 
هذه  تتمكن  مل  االن��ق��الب.  حم��اول��ة  وراء 
الرئا�صي  الق�صر  من  االقرتاب  من  املجموعة 
بعد اأن رّد احلر�س الرئا�صي"، واأكد اأن الو�صع 

بات "حتت ال�صيطرة".
باالأ�صلحة  كثيف  ن���ار  "اإطالق  و���ص��م��ع 
مقر  ق��رب  االأرب��ع��اء  الثالثاء  ليل  الثقيلة" 

الرئا�صة يف نيامي.
عا�صمة  يف  بالتو  حي  �صكان  اأح��د  وروى 
النيجر، حيث يوجد مقر الرئا�صة ومكاتبها، 
ت   02:00(  3:00 ال�صاعة  "حوايل  اأن���ه 
الثقيلة  باالأ�صلحة  ن��ار  اإط���الق  �صمعنا  غ( 
اأن  قبل  دقيقة   15 وا�صتمر  واخل��ف��ي��ف��ة، 
باالأ�صلحة  ن��ار  اإط���الق  تبعه  ث��م  ي��ت��وق��ف، 

اخلفيفة وتوقف الحقا".
ا�صتمرت  "النريان  اإن  اآخ��ر  �صاهد  وق��ال 
اإن  ثالث  �صاهد  وق��ال  دقيقة".   20 ح��وايل 
اأ�صلحة  هناك  وكان  كثيفة،  كانت  "النريان 

ثقيلة وخفيفة".
االإلكرتونية  اأكتونيغر  �صحيفة  بح�صب 
�صمع  الثقيلة  باالأ�صلحة  ن��ار  "اإطالق  ف��اإن 
حوايل ال�صاعة الثالثة فجرا قرب الرئا�صة 
لكن  املدينة،  و�صط  يف  االأخ���رى  واالأح��ي��اء 

ال���ه���دوء ع���اد ح����وايل ال�����ص��اع��ة ال��راب��ع��ة 
�صباحا".

م�صورة  ت�صجيالت  انت�صرت  ما  و�صرعان 
فيها  �صمع  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  على 

اإطالق نار متقطع و�صط الظالم.

*وكاالت 
اإنها  االأربعاء،  االإيطالية،  ال�صرطة  قالت 
ودبلوما�صيا  اإيطاليا  بحرية  قبطان  اعتقلت 
بعدما  جا�صو�صان،  اأنهما  يف  لال�صتباه  رو�صيا 
اأموال  يتبادالن وثائق مقابل  بط االثنان  �صُ

يف اجتماع �صري.
وهو  االإي���ط���ايل،  اأن  ال�صرطة  وذك���رت 
م�صوؤول  وه��و  وال��رو���ص��ي،  فرقاطة،  قبطان 
بارتكاب  اتهما  ال�صفارة،  من  معتمد  ع�صكري 
واأمن  بالتج�ص�س  ترتبط  خطرية  "جرائم 
الدولة" بعد اجتماعهما م�صاء الثالثاء. ومل 

تعلن هوية امل�صتبه بهما.
وذك���رت وك��ال��ة االأن��ب��اء االإي��ط��ال��ي��ة اأن 
كانت  االأطل�صي  �صمال  بحلف  خا�صة  وثائق 
اإىل  ال��ق��ب��ط��ان  �صلمها  ال��ت��ي  امل��ل��ف��ات  �صمن 
اأمنية  خم��اوف  يثري  مما  الرو�صي،  امل�صوؤول 

حمتملة تتعلق ببقية اأع�صاء احللف.
اإنها  االإيطالية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
رازوف  �صريجي  الرو�صي  ال�صفري  ا�صتدعت 
االإعالم  وكالة  ونقلت  املتهمني.  اعتقال  بعد 
الرو�صية عن �صفارة رو�صيا قولها اإنها تاأمل اأال 

توؤثر الواقعة على العالقات الثنائية.
وذكرت قوات الدرك الوطنية االإيطالية 
اأم��ر  اأ����ص���دروا  روم���ا  يف  االدع����اء  ممثلي  اأن 

االعتقال بعد حتقيق مطول اأجرته املخابرات 
االإيطالية بدعم من اجلي�س.

قيد  االإي���ط���ايل  امل�����ص��وؤول  اأن  واأ���ص��اف��ت 
االحتجاز، بينما قال وزير اخلارجية لويجي 
دي مايو، اإن اإيطاليا طردت م�صوؤولني رو�صيني 

�صالعني يف الق�صية.
احتج  اأن��ه  في�صبوك  على  مايو  دي  وذك��ر 
بطرد  واأبلغه  الرو�صي  ال�صفري  ل��دى  ب�صدة 
امل�صاألة  هذه  يف  "�صالعني  رو�صيني  م�صوؤولني 

ق��ال  ج��ه��ت��ه،  وم���ن  الفور".  ع��ل��ى  اخل��ط��رية 
الكرملني اإنه ياأمل اأن حتافظ رو�صيا واإيطاليا 
الواقعة.  وبناءة رغم  اإيجابية  على عالقات 
اأ�صباب  عن  معلومات  اأي  ميلك  ال  اأنه  واأ�صاف 

ومالب�صات اعتقال الدبلوما�صي الرو�صي.
فيه  مت  الذي  املكان  ال�صرطة  تذكر  ومل   
من  امل��زي��د  ت�صدر  ل��ن  كما  املتهمني،  �صبط 
التعليقات حلني احل�صول على موافقة من اأحد 

الق�صاة على احتجازهما.

إحباط محاولة انقالب بالنيجر.. 
واعتقال عدد من العسكريين

تفاصيل مثيرة.. ماذا سّلم القبطان 
اإليطالي للدبلوماسي الروسي؟
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*وكاالت
االإداري  املدير  املحارمة،  مهند  قال 
فريقه  اإن  االأربعاء،  االأردين،  للجزيرة 
مير بظروف �صعبة وغري م�صبوقة، قبل 
ال�صوبر،  ك��اأ���س  يف  ال��وح��دات  مواجهة 

املقررة االأحد املقبل.
ت�صريحات  خالل  املحارمة،  واأو�صح 
الفريق  "خ�صع  ل�"كووورة":  خا�صة 
ل��ف��ح��و���ص��ات ك���ورون���ا مب��ق��ر االحت����اد 
املرمى،  حار�صي  اإ�صابة  وتبني  االأردين، 

وليد ع�صام وقي�س العبا�صي".
بال  ال��وح��دات  "�صنواجه  وت��اب��ع: 
مركز  لتغيري  ن�صطر  وقد  مرمى،  حار�س 
مدافع اأو مهاجم ليقوم باحلرا�صة، و�صر 

اأن  يعلم  اجلميع  ي�صحك..  م��ا  البلية 
اجلزيرة ال ميكنه التعاقد مع اأي العب، 
ب�صبب العقوبات املفرو�صة عليه، ولو مل 
لتعاقدنا مع حار�س  العقوبات  تكن هذه 

ثالث".
اإق��ام��ة  ال��الئ��ق  م��ن  "هل  واأردف: 
عن  عبارة  وه��ي  ال�صوبر،  كاأ�س  مباراة 
طلبنا  ال�صكل؟  بهذا  املو�صم،  افتتاحية 
من االحتاد االأردين تاأجيل املباراة، لكن 

مل يتم التجاوب معنا".
ع��ل��وان،  علي  امل��ه��اج��م  وبخ�صو�س 
خالل  بكورونا  "اأ�صيب  املحارمة:  اأجاب 
زال  وم��ا  الن�صامى،  مبع�صكر  ت��واج��ده 
وال  دب���ي،  يف  ال�صحي  للحجر  يخ�صع 

جاهزا  �صيكون  وهل  �صيعود،  متى  نعرف 
للم�صاركة يف مباراة كاأ�س ال�صوبر اأم ال".
وعن اإ�صابة عبد اهلل العطار، قال: 
خفيف،  بتمزق  اإ���ص��اب��ة  م��ن  "يعاين 

و�صيغيب عن مباراة كاأ�س ال�صوبر".
وحول رفع احلجز املايل عن النادي، 
االأم��ور،  ت�صوية  متت  "تقريبا  اأج���اب: 
والفريق عاد للتدرب اعتبارا من االثنني 

املا�صي".
كاأ�س  "مباراة  امل��ح��ارم��ة:  واختتم 
جيدة،  �صورة  تعك�س  اأن  ينبغي  ال�صوبر 
قبل الدخول يف اأتون مناف�صات الدوري 
وكاأ�س االأردن، ولي�س من املعقول اأن تقام 

يف ظل هذه الظروف".

ليفربول ينافس برشلونة 
على خليفة رونالدو الوهمي

*وكاالت
ليفربول  ب��اأن  االأرب��ع��اء،  اإجنليزي،  �صحفي  تقرير  اأف��اد 
اأهداف بر�صلونة، ل�صمه خالل  اأبرز  اأحد  اقتحم ال�صراع على 

املريكاتو ال�صيفي املقبل، يف �صفقة جمانية.
ليون،  مهاجم  ديباي،  ممفي�س  بالهولندي  االأم��ر  ويتعلق 

الذي ينتهي عقده بانتهاء املو�صم اجلاري.
 وبح�صب �صحيفة "ليفربول اإيكو" االإجنليزية، فاإن الريدز 
يف  رغبته  ومدى  ال�صيف،  يف  الالعب  موقف  ملعرفة  يتطلعون 

العودة اإىل الربميريليج.
وكان  يونايتد،  مان�ص�صرت  بقمي�س  قبل  من  ديباي  ولعب   
لكن  هناك،  رونالدو  كري�صتيانو  خليفة  يكون  اأن  له  ُيتوقع 

جتربته مل ُيكتب لها التوفيق. 
ومن املعروف اأن ديباي يعد هدًفا مهًما لرب�صلونة، بناء على 

طلب من مواطنه، رونالد كومان، املدير الفني للبلوجرانا.
اأي�صا  اهتمام  يوجد  وليفربول،  بر�صلونة  جانب  واإىل 
بديباي من قبل يوفنتو�س، خ�صو�صا بعدما تاألق اأمامه، واأطاح 

به من دوري اأبطال اأوروبا يف املو�صم املا�صي.

انتصار معنوي لألردن 
على البحرين

الجزيرة: طلبنا تأجيل مباراة 
كأس الكؤوس أمام الوحدات

*وكاالت
طلب نادي اجلزيرة ر�صميا، االأربعاء من احتاد كرة القدم، تاأجيل 
مباراة كاأ�س الكوؤو�س املقررة يوم االأحد املقبل اأمام الوحدات، الإ�صابة 

حار�صي مرمى فريق الكرة بفريو�س كورونا.
وقال نادي اجلزيرة اإن فريق الكرة ال ميكنه خو�س املباراة املقبلة 
دون حار�س مرمى، ما دفع اللجنة املوؤقتة للنادي التوا�صل مع االحتاد 

على اأمل التاأجيل.
واأكد نائب رئي�س اللجنة املوؤقتة لنادي اجلزيرة حممود الكيالين 
يف ت�صريح لوكالة االأنباء االأردنية )برتا( اأن العبي اجلزيرة اجروا 
وتاأكيد  املرمى  حار�صي  ا�صابة  عن  ك�صف  ما  الثالثاء  كورونا  فح�س 

غيابهما عن مباراة االأحد املقبل.
وبني اأن اجلزيرة توا�صل �صفهيا اول ام�س مع االحتاد لطلب تاأجيل 
املباراة، لياأتي الرد ب�صعوبة حدوث ذلك الأ�صباب عديدة، وبالرغم من 
اليوم، لطلب  الكرة  ار�صال خطاب الحتاد  املوؤقتة  اللجنة  ذلك قررت 

التاأجيل وانتظار الرد الر�صمي.
فرق  من  مرمى  حار�س  عن  للبحث  حماوالت  عن  اجلزيرة  وك�صف 
الفئات العمرية يف النادي الإ�صراكه يف املباراة حال ا�صر احتاد الكرة 

على عدم تاأجيل املباراة.

تكليف حكم أردني بإدارة 
مباريات بكأس العالم

*وكاالت
االأردين  الدويل  احلكم  تكليف  ال�صلة،  لكرة  الدويل  االحتاد  قرر 

حممد فوزي للم�صاركة باإدارة مباريات كاأ�س العامل حتت 19 �صنة.
واأكد املوقع الر�صمي لالحتاد االأردين لكرة ال�صلة، اأن هذا التكليف 

ياأتي ملا يتميز به فوزي من م�صتوى فني جيد.
 3 من  الفرتة  خالل  التفيا  جمهورية  يف  البطولة  مباريات  وتقام 

اىل 11 متوز املقبل.

*وكاالت
تن�صيطية  بطولة  اخلمي�س،  اليوم  التايكواندو،  منتخب  ينظم 
اط��ار  يف  وج��ورج��ي��ا،  وامل��غ��رب  وتون�س  رو�صيا  م��ن  العبني  مب�صاركة 
حت�صريات املنتخب الوطني للم�صاركة يف الت�صفيات االآ�صيوية املوؤهلة 
التدريبية  التن�صيطية  البطولة  فعاليات  وتنطلق  طوكيو.  الأوملبياد 
تطبيق  و�صط  بعمان،  كمبن�صكي  بفندق  الريا�صية  القاعة  يف  غدا 
فريو�س  من  امل�صاركني  �صالمة  على  للحفاظ  م�صدد،  �صحي  بروتوكول 
اإقامة  العبدالالت،  في�صل  التايكواندو  احتاد  �صر  اأمني  واأكد  كورونا. 
التدريبي  املع�صكر  هام�س  على  تاأتي  التي  التن�صيطية  البطولة  هذه 

املقام حاليا يف عمان ملنتخبات رو�صيا وتون�س واملغرب وجورجيا.
)ب��رتا(  االأردن��ي��ة  االأن��ب��اء  لوكالة  ت�صريح  يف  العبدالالت  وق��ال 
االأربعاء: مدربو املنتخبات اتفقوا على تنظيم هذه البطولة الإقحام 
املع�صكر  من  واال�صتفادة  الر�صمية  املناف�صات  اج��واء  يف  العبيهم 
التدريبي قدر االمكان، مو�صحا اأن العبني من منتخب الربازيل كانوا 
�صي�صاركون يف البطولة قبل الغاء رحلتهم لالأردن بعد اكت�صاف اإ�صابات 

بينهم بفريو�س كورونا.

*وكاالت
اأر�صل االحتاد الدويل لكرة القدم "الفيفا"، �صباح االأربعاء، خطابا 
مفاجئا لرئي�س املريخ ال�صوداين، اآدم عبد اهلل مكي "�صوداكال"، يتعلق 

باجلمعية العمومية للنادي، الإجازة النظام االأ�صا�صي املقرتح.
قد  كانت  التي  العمومية،  اجلمعية  �صمنيا  الفيفا  خطاب  واأبطل 
وبع�س  املريخ  بنادي  جماهريية  كيانات  املا�صي،  ال�صبت  يوم  اأقامتها 
اأع�صاء جمل�س االإدارة املن�صقني، وهي مفاجاأة مل تكن يف ح�صبان هذه 
الذي  الطلب  على  الفيفا  وافق  �صوداكال،  الآدم  خطابه  ويف  الكيانات. 
جمعية  لتاأجيل  مار�س/اآذار،   19 يوم  املريخ،  رئي�س  به  تقدم  قد  كان 
خاطب  واأنه  التاأجيل،  دواعي  �صوداكال  اأو�صح  حيث  مار�س،   27 يوم 

اجلهات ذات ال�صلة وال�صلطات االأمنية حلفظ النظام.
ويعني خطاب الفيفا، الذي اأعلن عنه نادي املريخ ال�صوداين �صباح 

ام�س، بطالن جمعية 27 مار�س.
جديدة،  طريق  خارطة  و�صع  �صوداكال،  اآدم  من  الفيفا  وطلب 

بالتعاون مع االحتاد ال�صوداين، باعتبار نادي املريخ ع�صو فيه.

*وكاالت
�صيحظى بر�صلونة بعودة قريبة لنجميه، بعد تخطيهما االإ�صابة، 
ني�صان  اأبريل   10 يوم  مدريد،  ريال  �صد  الكال�صيكو  مباراة  يف  وذلك 

املقبل يف الدوري االإ�صباين. 
ويتعلق االأمر بقلب الدفاع، جريارد بيكيه، الذي �صارك االأربعاء يف 
جزء من املران اجلماعي، وي�صتعد اإىل جانب زميله �صريجي روبريتو، 

لدعم الفريق يف املباريات املقبلة.
وقد يح�صل روبريتو، الذي يتدرب منذ فرتة مع الفريق، على االإذن 
اأمام بلد الوليد، على  الطبي للعودة اإىل املالعب، قبل مباراة االثنني 
اأال يلحق بهذه املباراة، لكنه  اأما بيكيه، فمن املحتمل  ملعب كامب نو. 
هو  تعافيه  بعد  الكال�صيكو،  لقاء  خلو�س  االأرجح  على  جاهزا  �صيكون 
االآخر من التواء يف الركبة. يف املقابل، ي�صتمر يف الغياب عن ت�صكيلة 
الو�صط  والعب  فاتي،  اأن�صو  املهاجم  كومان،  رونالد  الهولندي،  املدرب 
نهاية  حتى  االأول  يعود  لن  حيث  االإ�صابة،  ب�صبب  كوتينيو،  فيليبي 

املو�صم اجلاري، وهو ذات االأمر الذي يهدد الثاين.

*وكاالت
اأكد ح�صام عي�صى، �صفري م�صر يف ال�صودان، اأن االأمور تعترب جيدة 
ال�صبت  ال�صوداين،  املريخ  وم�صيفه  االأهلي  مواجهة  قبل  كبري،  ب�صكل 
اأبطال  املقبل، حل�صاب اجلولة اخلام�صة من دور املجموعات، يف دوري 

اإفريقيا.
وقال عي�صى، يف ت�صريحات تليفزيونية عرب قناة "اأون �صبورت": 
االأهلي  بعثة  ا�صتقبال  اأجل  من  لديها،  ما  اأق�صى  تبذل  املريخ  "اإدارة 

ب�صكل جيد، ورد املعاملة الرائعة التي وجدها الفريق يف القاهرة".
ومالعب  واملوا�صالت  باالإقامة  اخلا�صة  االأم��ور  "جميع  واأ�صاف: 
يف  تدريباته  االأهلي  �صيخو�س  كما  اأزم��ة،  اأي  بها  توجد  ال  التدريب، 

نف�س موعد املباراة".
وتابع: "املريخ يحاول اإقناع االحتاد االإفريقي لكرة القدم بح�صور 

األف م�صجع، وحتى هذه اللحظة مل يح�صل على الرد".
ووا�صل: "االأهلي وجهه حلو، حيث هناك ا�صتقرار كبري يف الطق�س 

قبل اللقاء، ودرجة احلرارة تعترب معتدلة".

*وكاالت
عاما،   20 حتت  القدم،  لكرة  لل�صابات  الفل�صطيني  املنتخب  اأق��ام 
ا�صتعدادا  بالرام،  احل�صيني  في�صل  ال�صهيد  ا�صتاد  يف  االأول  جتمعه 
للم�صاركة يف الت�صفيات االآ�صيوية، املقررة خالل الفرتة من 14 اإىل 22 

اأيلول/�صبتمرب القادم.
وقالت جينا خنوف، املديرة الفنية ملنتخب ال�صابات، االأربعاء، اإن 
هذا التجمع االأويل، الذي �صهد تواجد 40 العبة من خمتلف االأندية 
�صيتم  اللواتي  الالعبات،  واختيار  التح�صري  كبداية  ياأتي  الن�صوية، 

االعتماد عليهن يف الت�صفيات.
واأو�صحت خنوف اأن هذا التجمع، يهدف اإىل الوقوف على م�صتوى 

الالعبات، من خالل اإجراء بع�س االختبارات الفنية والبدنية.
وختمت باأنه �صيكون هناك جتمعات اأخرى، خالل الفرتة القادمة، 
االأف�صل  اختيار  اأجل  من  العمرية،  الفئة  لهذه  اأكر  فر�س  الإعطاء 

لتمثيل املنتخب.

*وكاالت
قال رودي فولر، املدير االإداري لباير ليفركوزن االأملاين، اإن النادي 
للم�صاركة  التاأهل  يف  اإخفاقه  حال  يف  العبني،  بيع  اإىل  ي�صطر  رمبا 

االأوروبية.
ال�صاد�س،  املركز  اإىل  االأخرية  االأ�صابيع  خالل  ليفركوزن  وتراجع 
يف  امل�صابقة  يت�صدر  كان  اأنه  رغم  )بوند�صليجا(،  االأمل��اين  ال��دوري  يف 

منت�صف كانون اأول/دي�صمرب املا�صي.
ال��دوري  اإىل  املوؤهلة  املراكز  اآخ��ر  يحتل  بذلك،  ليفركوزن  وب��ات 
االأوروبي، ويتاأخر بفارق �صبع نقاط، خلف اأقرب املراكز املوؤهلة اإىل 

دوري االأبطال.
واأ�صند  اأي��ام،  قبل  بو�س،  بيرت  املدرب  عمل  ليفركوزن  باير  واأنهى 

مهمة تدريب الفريق اإىل هان�س فولف.
املقبل،  ال�صبت  فولف،  قيادة  حتت  مباراة  اأول  الفريق  و�صيخو�س 
عندما يلتقي �صالكه، وقد �صدد فولر على اأهمية حتقيق بداية ناجحة.
اليوم  ن�صرتها  بيلد"،  "�صبورت  ملجلة  ت�صريحات  يف  فولر،  وق��ال 
االأربعاء: "لو مل نحقق ذلك )التاأهل للم�صاركة االأوروبية(، لن يكون 

م�صمونا اأن نحتفظ بجميع العبينا".
واأ�صاف: "واالأهم من ذلك، هو اأننا رمبا ال ن�صتطيع �صم الالعبني، 
ذوي  حمرتفني  اإىل  بحاجة  فنحن  لنتح�صن..  اإليهم  نحتاج  الذين 

خربة، كي مينحونا املزيد من اال�صتقرار".
وكرر فولر التاأكيد على اأنه �صريحل عن من�صبه، يف العام املقبل.

ان�صم  قد  االأملاين،  للمنتخب  ال�صابق  واملدرب  املهاجم  فولر،  وكان 
اإدارية  منا�صب  توىل  وبعدها   ،1994 عام  يف  كالعب  ليفركوزن  اإىل 

خمتلفة يف النادي.

منتخب التايكواندو ينظم 
بطولة تنشيطية 

خطاب مفاجئ من الفيفا 
لرئيس المريخ

دعم مزدوج لبرشلونة 
أمام ريال مدريد

السفير المصري يبشر األهلي 
قبل موقعة المريخ

تجمع شابات فلسطين 
استعداًدا للتصفيات اآلسيوية

فولر: سنخسر العبين
 لو لم نتأهل ألوروبا

المحارمة: الجزيرة سيلعب 
كأس السوبر بال حارس

*وكاالت
حقق املنتخب االأردين فوًزا معنوًيا على 
م�صيفه البحريني بنتيجة 2-1، يف املباراة 
التي جمعتهما اأول من اأم�س الثالثاء، على 
امللعب الوطني، يف اإطار حت�صريات الثنائي 

للت�صفيات االآ�صيوية امل�صرتكة.
ويزن  في�صل  بهاء  االأردن،  هديف  اأحرز 
و�صجل  و51،   31 الدقيقتني  يف  النعيمات 
ل��ل��ب��ح��ري��ن م���ن ع��الم��ة اجل�����زاء، حممد 

الرميحي يف الدقيقة 77.
امل��رح��ل��ة  االأردن،  م��ن��ت��خ��ب  واأن���ه���ى 
ال��ت��ح�����ص��ريي��ة االأخ�������رية، ح��ي��ث خ��ا���س 
دب��ي،  يف  مع�صكره  هام�س  على  مباراتني 
على  وفاز  اأه��داف،  دون  ُعمان  مع  وتعادل 

لبنان 1-0، ثم على البحرين 1-2.
فقد  امل��ب��اراة،  جمريات  اإىل  وبالعودة 
الق�صف  البداية،  منذ  املنتخبان  تبادل 
الهجومي، من اأجل ت�صجيل هدف يعزز من 

فر�صة اخلروج بفوز معنوي مهم.
م�صي  م��ع  االأردن  منتخب  وح����اول 
منطقة  ع��ل��ى  اأف�صليته  ف��ر���س  ال��وق��ت، 
العبيه  حيوية  على  معواًل  الو�صط،  خط 

واأحمد  الروابدة  نور  بتواجد  و�صرعتهم، 
يف  ولعب  والتعمري،  وال��روا���ص��دة  �صمري 

املقدمة بهاء في�صل ويزن النعيمات.
م�صدر  ال��ت��ع��م��ري،  حت��رك��ات  و�صكلت 
ازعاج لدفاع البحرين بقيادة وليد ومهدي 
�صيد  تاألق  ت�صديدة  من  اأكر  واأطلق  باقر، 

�صرب يف الت�صدي لها.
اأطماعه  البحرين،  منتخب  يخف  ومل 
الهجومية، واعتمد يف ذلك على انطالقات 
ال�صيخ  م���دن وج��ا���ص��م  ع��ل��ي ح���رم وع��ل��ي 
حميدان،  وم��ه��دي  امل��ال��ود  ال��وه��اب  وعبد 
واإر�صال  امل�صاحات  اإيجاد  حيث عملوا على 

الكرات �صوب املهاجم عبد اهلل يو�صف.
عن  للبحرين  خطرية  فر�صة  والح��ت 
الدفاع،  يف  تالعب  الذي  مدن،  علي  طريق 
ال�صتار  عبد  جنح  منوذجية،  ك��رة  و�صدد 

حار�س االأردن يف الت�صدي للموقف.
ويف الدقيقة 31، جنح منتخب االأردن 
ال�صبق  بهدف  الن�صبية  اأف�صليته  تتويج  يف 
ح��داد،  اإح�صان  اأر�صلها  طويلة،  ك��رة  من 
وجدت بهاء في�صل من بني املدافعني يدكها 

براأ�صه داخل ال�صباك.

من  و�صع  ذكية  ك��رة  التعمري،  ومهد 
خاللها النعيمات يف مواجهة املرمى، لي�صدد 
حار�س  علوي  �صرب  �صيد  تاألق  اأر�صية  كرة 

البحرين يف اإنقاذها.
تعزيز  م��ن  االأردن  منتخب  ومت��ك��ن 
جاء  بهدف  الثاين،  ال�صوط  مطلع  تقدمه 
ح��داد،  اإح�صان  اأر�صلها  عر�صية  ك��رة  من 
داخ��ل  بقدمه  النعيمات  ي��زن  ليحولها 

ال�صباك يف الدقيقة 51.
بطيًئا،  البحرين  منتخب  هجوم  وظل 
ال�صتار  عبد  مرمى  عن  اخلطورة  وغابت 

حار�س االأردن.
مهاجم  ت��ع��ر���س   ،77 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
يزن  امل��داف��ع  قبل  من  للعرقلة  البحرين 
نفذها  ج��زاء  �صربة  ليحت�صبها  ال��ع��رب، 
عبد  ي�صار  على  بنجاح،  الرميحي  حممد 

ال�صتار.
من  ق��ري��ًب��ا  ال��ب��ح��ري��ن  منتخب  وك���ان 
خطرية  كرة  بعد  التعادل،  هدف  ت�صجيل 
نف�صه  وج��د  حيث  جا�صم،  حممد  و�صلت 
بجوار  تركيز  بال  لي�صدد  للمرمى،  مواجًها 

القائم.
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*عمان 
اأع��ل��ن وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت��ور حممد 
�صندوق  مع  اتفاق  عن  االأرب��ع��اء  الع�صع�س 
حول  اخل��رباء  م�صتوى  على  ال��دويل  النقد 
املمتد  التمويل  "لربنامج  الثانية  املراجعة 
حول  ا�صافية  ثقة  �صهادة  تعترب  التي   "
يف  والنقدي  واالقت�صادي  املايل  اال�صتقرار 

االردن.
رئا�صة  يف  �صحفي  اإي��ج��از  خ��الل  وق��ال 
ال��وزراء الإع��الن جملة اإج��راءات وق��رارات 
اإن احلكومة ملتزمة باال�صتمرار  تخفيفية، 
يف اال�صالحات املالية واالقت�صادية لتعزيز 
النمو  حتقيق  ب��ه��دف  امل���ايل  اال���ص��ت��ق��رار 
املعي�صي  امل�صتوى  الوظائف وحت�صني  الإيجاد 

للمواطن.
تاأثري  ا���ص��ت��م��رار  ظ��ل  ويف  ان��ه  واو���ص��ح 
االقت�صادية  وتداعياتها  كورونا  جائحة 
ال�صعبة التي م�صت املواطنني، فاإن احلكومة 
بهدف  تو�صعية  اج����راءات  اط���الق  ق���ررت 
ودعم  االجتماعية  احلماية  �صبكة  تعزيز 
القطاع اخلا�س االأكر تاأثرا باالأزمة وتوفري 
�صيولة  و�صخ  لل�صباب  موؤقتة  ت�صغيل  فر�صة 
من  جمموعة  ت�صديد  خالل  من  باالقت�صاد 
املتاأخرات امل�صتحقة على االفراد وال�صركات 
مليون دينار، منها 423  مببلغ اجمايل 448 
من وزارة املالية وتخ�صي�س 25 من موؤ�ص�صة 
ال�صمان االجتماعي واجمايل احلزمة 4ر1 

باملئة من الناجت املحلي االجمايل.
�صبكة  ���ص��ت��ع��زز  احل��زم��ة  اأن  واو����ص���ح 
مليون   60 بقيمة  االجتماعية  احلماية 
وبرامج  تكافل  برنامج  على  موزعة  دينار 

يف  الوظائف  على  للحفاظ  وبرامج  اخ��رى، 
عمل  فر�س  واي��ج��اد  املت�صررة  القطاعات 

موؤقتة بقيمة 113 مليون دينار .
ولفت اإىل متديد برنامج ا�صتدامة الذي 
القطاع  يف  الوظائف  على  للحفاظ  ي�صعى 
واط��الق  ال��ع��ام،  ه��ذا  نهاية  حتى  اخل��ا���س 
ايجاد  اإىل  ت��ه��دف  ال��ربام��ج  م��ن  جمموعة 
العام  نهاية هذا  فر�س ت�صغيل موؤقتة حتى 
ال�صياحة  قطاعات  يف  اململكة  م�صتوى  على 
وال���زراع���ة وال�����ص��ن��اع��ة، واط����الق ب��رام��ج 
يف  واملمر�صني  وال�صابات  لل�صباب  ت�صغيل 
كورونا  وباء  من  والوقاية  التطعيم  حمالت 
قامت  واحلكومة  دينار،  ماليني   10 بقيمة 
للح�صول  دينار  مليون   70 بقيمة  بالتعاقد 
على  للحفاظ  �صعيها  ظل  يف  مطاعيم  على 

�صحة املواطن.
مبلغ  �صت�صخ  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  وب��ني 
دينار  مليون   240 بقيمة  اأع��ل��ى  ب�صقف 
ومركز  للم�صت�صفيات  متاأخرات  لت�صديد 
االدوي���ة  ول�����ص��رك��ات  لل�صرطان  احل�صني 
جهود  �صمن  الوطنية  البرتول  وم�صفاة 
م��ت��اأخ��رات،  م��ن  عليها  م��ا  ل��دف��ع  ال����وزارة 
امل��ت��اأخ��رات  ح��زم��ة  ���ص��م��ن  و�صتخ�ص�س 
املتاأخرات  ت�صديد  وت��رية  ل��زي��ادة  مبالغ 
بها  قامت  التي  واال�صتمالكات  ال�صريبية 

احلكومة.
ودعا الع�صع�س الدول الداعمة واملانحة 
تقوم  التي  للمملكة  دعمها  تعزيز  ل��الأردن 
ودور  الالجئني  ال�صت�صافة  ا�صتثنائي  بجهد 

حموري يف املنطقة.

وزير المالية: الحكومة ستسدد 
متأخرات بقيمة 240 مليون دينار

وزير االقتصاد الرقمي: إطالق 
مشروع تشغيل الشباب بداية أيار

*عمان 
الوزارة  ان  الهناندة  احمد  والريادة  الرقمي  االقت�صاد  وزير  قال 
احلكومة  عنها  اعلنت  التي  واال�ص�س  املعايري  و�صع  بدرا�صة  ب��داأت 
الطالق م�صروع ت�صغيل ال�صباب وال�صاّبات يف �صركات الريادة الرقمية 
وتكنولوجيا املعلومات، من حديثي التخرج بكلفة اإجمالية ت�صل اىل 

20 مليون دينار.
وقال لوكالة االنباء االردنية ) برتا (، انه �صيتم البدء بالربنامج 
بعد االنتهاء من اال�ص�س التي �صتكون وا�صحة و�صفافة وعادلة، لت�صمل 
خريجي الثالث �صنوات االأخرية يف اجلامعات، للعمل من خالل م�صروع 
االأجور  من  باملئة   50 بدعم  �صتقوم  احلكومة  ان  اىل  الفتا  الت�صغيل، 
ملدة 6 �صهور يف �صركات الريادة الرقمّية وتكنولوجيا املعلومات، بكلفة 
اإجمالية تبلغ 20 مليون دينار . وتوقع الهناندة االنتهاء من اال�ص�س 

والبدء بتنفيذ الربنامج اعتبارا من بداية �صهر ايار املقبل .

الصناعة والتجارة تحدد سقوفا 
سعرية للزيوت النباتية والسكر

*عمان 
ق���ررت وزي����رة ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 
والتموين املهند�صة مها علي حتديد �صقوف 
النباتية  والزيوت  ال�صكر  ملادتي  �صعرية 
بحيث  اخلمي�س  اليوم  �صباح  من  اعتبارا 

يجري التناف�س دونها من قبل التجار.
وج����اء ال���ق���رار مب��وج��ب امل����ادة 7 من 
قانون ال�صناعة والتجارة 18 ل�صنة 1998 
وتعديالته، لغايات �صبط ال�صوق واحلفاظ 

ال  املحلي  ال�صوق  يف  االأ�صعار  ا�صتقرار  على 
ت�صهدها  التي  االرت��ف��اع��ات  ظ��ل  يف  �صيما 
االأ�صواق العاملية على بع�س ال�صلع الغذائية 

االأ�صا�صية وانعكا�صها على ال�صوق املحلي. 
وقالت الوزارة يف بيان �صحايف االأربعاء، 
ال  لل�صلعة  ال�صعري  ال�صقف  حت��دي��د  اإن 
بعمل  التجارية  القطاعات  قيام  من  مينع 
ال��ع��رو���س وال��ت��ن��زي��الت ب��اأ���ص��ع��ار اق��ل من 
ال�صقوف ال�صعرية املحددة. وعقدت الوزارة 

�صناعة  غرفتي  مع  اخريا  اجتماعات  عدة 
املنتجني  وممثلي  االأردن  وجت��ارة  االأردن 
املحليني والتجار لهذا الغر�س. ووفقا للقرار 
�صرتاجع الوزارة دوريا ال�صقوف ال�صعرية يف 
ال�صوق  على  تطراأ  قد  التي  املتغريات  �صوء 
الرقابة  ف��رق  اأن  ال���وزارة  واأك��دت  الحقا. 
على االأ�صواق يف خمتلف املحافظات �صتتابع 
االإجراءات  واتخاذ  بالقرار  االلتزام  مدى 

بحق املخالفني.

انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي 
بنسبة 6ر1 % في عام 2020

  
*عمان 

عام  يف  الثابتة  ال�صوق  باأ�صعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  انخف�س 
0ر2  والبالغة   2019 عام  مع  مقارنة  باملئة،  -6ر1  بن�صبة   ،2020

باملئة.
االأربعاء،  الربعي  العامة يف تقريرها  واأ�صارت دائرة االإح�صاءات 
اإىل انخفا�س الناجت املحلي االإجمايل باأ�صعار ال�صوق الثابتة، يف الربع 
االأخري من عام 2020 بن�صبة -6ر1 باملئة، مقارنة بالفرتة املمثلة من 

عام 2019 والبالغة 1ر2 باملئة.
معظم  اأن  االولية  التقديرات  اأظهرت  الدائرة،  بيانات  وح�صب 
عام  من  االأخري  الربع  خالل  تراجعا  حققت  االقت�صادية  القطاعات 

2020 مقارنة بالفرتة املماثلة من عام 2019.
اأعلى  حقق  واملطاعم  الفنادق  قطاع  اأن  اإىل  النتائج  واأ�صارت 
ثم  باملئة،   8 8ر - ن�صبته  بلغت  اإذ  الفرتة،  هذه  خالل  انخفا�س 
باملئة،   5 7ر - بانخفا�س  واالت�صاالت  والتخزين  النقل  قطاع 
 4 1ر - بن�صبة  وال�صخ�صية  االجتماعية  اخلدمات  قطاع  ت��اله 
باملئة،   3 0ر - ن�صبته  بلغت  مبعدل  االن�صاءات  قطاع  ثم  باملئة، 
بلغت  انخفا�س  مبعدل  التحويلية  ال�صناعات  قطاع  وك��ذل��ك 

باملئة.  2 4ر - ن�صبته 

*عمان 
خرباء  ان  ال��دويل  النقد  �صندوق  اأك��د 
ال�صندوق يدعمون طلب احلكومة االردنية 
زيادة املوارد املتاحة يف ظل اتفاق "ت�صهيل 
مليون   200 مب��ق��دار  املمدد"  ال�����ص��ن��دوق 
االحتياجات  الرتفاع  نظرا  اأمريكي،  دوالر 

التمويلية للمملكة.
�صحفي،  ب��ي��ان  يف  ال�����ص��ن��دوق  وت��وق��ع 
مدفوعات  اإج��م��ايل  ي�صل  اأن   ، االرب��ع��اء 
املبلغ  ذلك  يف  مبا  ال��دويل،  النقد  �صندوق 
ال�صريع"،  التمويل  "اأداة  حتت  امل�صحوب 
 ،2024  -2020 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
�صحب  حقوق  وحدة  مليون  اإىل36211ر1 
دوالر  م��ل��ي��ار  ح������وايل95ر1  )اأو  خ��ا���ص��ة 

اأمريكي(.
واكد �صرورة احل�صول على متويل مي�صر 
الدوليني، وخ�صو�صًا من  االأردن  �صركاء  من 
بالنظر  �صيما  ال  اللقاحات،  توفري  خ��الل 
اأط��ول،  لفرتة  اجلائحة  اآث��ار  امتداد  اإىل 
عبء  حتمل  يوا�صل  االأردن  ان  مو�صحا 
كبري غري متنا�صب يف دعم وا�صت�صافة 3ر1 
مليون الجئ �صوري، وتوفري فر�س مت�صاوية 

جلميع ال�صكان يف احل�صول على التطعيم.
واختتم فريق من �صندوق النقد الدويل 
مناق�صاته التي ُعقدت عن بعد مع احلكومة 
م�صتوى  على  اتفاق  اإىل  وتو�صل  االأردنية، 
الأداء  الثانية  امل��راج��ع��ة  ح��ول  اخل���رباء 
الذي و�صعته  االإ�صالح االقت�صادي  برنامج 
احلكومة ويدعمه اتفاق "ت�صهيل ال�صندوق 
املجل�س  ملوافقة  االتفاق  ويخ�صع  املمدد"، 

التنفيذي لل�صندوق.
وبني رئي�س بعثة ال�صندوق لالردن علي 
تفر�س  مازالت  كورونا  جائحة  ان  عبا�س، 
مو�صحا  اململكة،  على  ج�صيمة  حت��دي��ات 
االنكما�س  ان  اإىل  ت�صري  التقديرات  ان 
حم��دوًدا  ك��ان   2020 ع��ام  يف  االقت�صادي 
الدعم  بينها  من  الأ�صباب  باملئة،   2 بن�صبة 
ال���ذي قدمته  ال��ف��اع��ل  وال��ن��ق��دي  امل���ايل 

احلكومة يف الوقت املنا�صب .
اجلائحة  م��وج��ات  ت�صبب  ان  وت��وق��ع 
املا�صي،  االول  ت�صرين  �صهر  منذ  املتالحقة 
االقت�صادية  باالأن�صطة  بالغ  �صرر  باإحلاق 
ارتفعت  حيث  لالأ�صر،  املعي�صية  واحل��ال��ة 
البطالة اإىل معدل قيا�صي بلغ 7ر24 باملئة 

يف الربع الرابع من عام 2020.
 2021 ع��ام  ي�صهد  اأن  عبا�س،  وت��وق��ع 

اإجماليا  ومن��وا  باملئة،   2 بن�صبة  تعافيا 
باملئة،  بن�صبة6ر3  اال�صمي  املحلي  للناجت 
االآثار  التوقعات تعتمد على  ان هذه  مبينا 
على  التطعيم  عملية  ب��دء  م��ن  املحتملة 
م�صتوى العامل ب�صكل اأبطاأ مما كان متوقعًا، 
ال�صياحة  ع��ودة  تاأخر  من  به  يقرتن  وم��ا 
عن  ف�صاًل  اجلائحة،  قبل  ما  م�صتويات  اإىل 
ظروف الطلب اخلارجي االأقوى، وا�صتمرار 

دعم ال�صيا�صات املحلية لالقت�صاد.
واكد ان اأولوية ال�صيا�صات االقت�صادية 
الوبائية  امل��وج��ات  مع  التعامل  يف  تتمثل 
ال�صحي  تاأثريها  من  والتخفيف  اجلارية 
املالية  االأه���داف  ان  مبينا  واالقت�صادي، 
اإنفاق  ا�صتيعاب  اإىل  تهدف   2021 لعام 
على  االإنفاق  ذلك  يف  مبا  اأعلى،  اجتماعي 
يف  الوظائف  على  باحلفاظ  ت�صهم  برامج 
الفئات  لدعم  وبرامج  املتاأثرة  القطاعات 
مت  كما  ال�صباب،  وخ�صو�صا  تاأثرا  االأك��ر 
ي�صتهدف  ال��ذي  التمويل  برنامج  تو�صيع 
ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة - والتي متثل 

اجلزء االأكرب من العمالة.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ال�����ص��ي��ا���ص��ة امل��ال��ي��ة، 
على  االن  ح��ت��ى  عملت  ان��ه��ا  ع��ب��ا���س  ب��ني 
اإىل  �صعت  كما  الكلي،  االقت�صاد  ا�صتقرار 
النمو،  على  اجلائحة  اآث��ار  من  التخفيف 
مازالت  العامة  املالية  اال�صرتاتيجية  وان 
عادلة  �صريبية  اإ���ص��الح��ات  على  ترتكز 
ال�صريبية  ال��ق��اع��دة  تو�صيع  اإىل  تهدف 
و�صد  ال�صريبي  التهرب  معاجلة  طريق  عن 

الثغرات.
�صهدت  االأخ����رية  االأ���ص��ه��ر  ان  واو���ص��ح 
ه��ذا  يف  حم��وري��ة  ت�صريعية  اإ���ص��الح��ات 
االإ�صالحات  هذه  تنفيذ  ان  ،حيث  املجال 
امل���ن�������ص���ودة، مب����ا يف ذل���ك  ب��ال��ط��ري��ق��ة 
ال�صرائب  الإدارة  امل�صتمرة  االإ���ص��الح��ات 
وحتديثها، �صي�صاعد بزيادة االإيرادات على 
االأردنية  املتو�صط. وتهدف احلكومة  املدى 
اإىل تعزيز كفاءة االإنفاق العام، من خالل 
بني  ال�����ص��راك��ة  ل��ق��ان��ون  ال��ك��ام��ل  التنفيذ 
ل�صمان  اجلديد  واخلا�س  العام  القطاعني 
القابلة  امل�صروعات  وتنفيذ  اختيار  فعالية 
االأولويات  مع  يتما�صى  نحو  على  للتطبيق 
االلتزامات  متابعة  جانب  اإىل  الوطنية، 
هذه  تعزز  و�صوف  كثب،  عن  االحتمالية 
التحركات من ا�صتدامة القدرة على حتمل 

الدين.

وا�صار عبا�س اىل ان ال�صيا�صة النقدية 
يف  واالئتمان  الوظائف  دع��م  على  عملت 
اأن  ���ص��رورة  على  م�صددا  املنا�صب،  الوقت 
تظل ال�صيا�صة يف املرحلة املقبلة حمتفظة 
مبرونتها وبا�صرت�صادها بالبيانات، لتحقيق 
التعايف  تر�صيخ  اإىل  احلاجة  بني  التوازن 
االقت�صادي واحلفاظ على القدر الكايف من 
لدعم  اخلارجية  الوقائية  االحتياطيات 
اأن تظل  النقدي واملايل، وتوقع  اال�صتقرار 
املدى  على  كافية  الدولية  االحتياطيات 

املتو�صط..
يتمتع  امل�صريف  النظام  ان  اىل  وا���ص��ار 
وال�صيولة،على  الر�صملة  من  جيد  مب�صتوى 
�صهدته  الذي  الطفيف  االرتفاع  من  الرغم 
القرو�س املتعرة يف ال�صنة املا�صية، اال انها 
مو�صحا  منخف�صة،  م�صتويات  عند  تزال  ال 
م�صتمرة  مراقبة  اإىل  حاجة  هناك  اأن 
الناجتة  لل�صغوط  نظرا  االأ�صول،  جل��ودة 
الوقائية  االحتياطيات  على  الوباء  عن 

لل�صركات واالأ�صر.
االإ���ص��الح��ات  يف  ال��ت��ق��دم  ان  وا���ص��اف 
ال  االأهمية،  بالغ  اأم���ًرا  الي��زال  الهيكلية 
تتوا�صل  حيث  الكهرباء،  قطاع  يف  �صيما 
االإن��ت��اج  ت��ك��ال��ي��ف  م��ن  للتقليل  اجل��ه��ود 
يف  النمو  تعيق  التي  املرتفعة  والتعرفة 
قطاعات االعمال، مع اال�صتمرار يف حماية 
اىل  ا�صافة  املنخف�س،  الدخل  ذات  االأ�صر 
م�صاركة  دع��م  اإىل  الهادفة  االإ���ص��الح��ات 
مرونة  وزي���ادة  العاملة،  القوى  يف  امل���راأة 
ممار�صة  تكاليف  وخف�س  العمل،  اأ���ص��واق 
بتعزيز  �صي�صهم  م��ا  التجارية،  االأع��م��ال 
االح��ت��وائ��ي  وال��ن��م��و  التناف�صية  ال��ق��درة 

للجميع.
احلكومة  ب�صفافية  ع��ب��ا���س  وا���ص��اد 
املرتبطة  اإنفاقها  تفا�صيل  عن  باالعالن 
م���وؤك���دا ���ص��رورة   ، ب�����ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 
اإ���ص��الح��ات  يف  ال��ت��ق��دم  ا���ص��ت��م��راري��ة 
احل���وك���م���ة ل��ب��ن��اء ج�����ص��ور ال��ث��ق��ة م��ع 

. املواطنني 
وع����ق����دت ال���ب���ع���ث���ة جم���م���وع���ة م��ن 
مع  متنوعة  مو�صوعات  حول  االجتماعات 
وحمافظ  املالية،  ووزي��ر  ال���وزراء،  رئي�س 
البنك امل��رك��زي، وع��دد اآخ��ر م��ن ال���وزراء 
النواب  جمل�س  واأع�صاء  امل�صوؤولني  وكبار 
واملانحني وممثلي القطاع اخلا�س واملجتمع 

املدين.

مملكة البحرين .. إنجازات اقتصادية 
رائدة ومستدامة في  مواجهة كورونا

*البحرين )بنا وفانا(
اإط��ار  يف  رائ���دة  تنموية  اإجن���ازات  البحرين  مملكة  حققت 
االأج���واء  وت��ه��ي��ئ��ة  االن��ف��ت��اح  االق��ت�����ص��ادي  ب�صيا�صة  االل���ت���زام 
اخلا�س  القطاع  ت�صجيع  اأم��ام  املثالية  والتنظيمية  الت�صريعية 
ودعم  االإنتاجية  القاعدة  بتنويع  اأ�صهم  ما  اال�صتثمارات،   وجذب 
ظل  يف  وامل�صتدامة  ال�صاملة  وتعزيز  التنمية  الوطنية،  العمالة 

خليفة. اآل  عي�صى  حمد  بن  البالد  مللك  االقت�صادية  الروؤية 
ف��ريو���س  ج��ائ��ح��ة  فر�صتها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة  ويف 
والتي  التنموية  البحرين  م�صريتها  مملكة  وا���ص��ل��ت  ك��ورون��ا، 
العامة،  وال�صالمة  ال�صحة  على  احلفاظ  يف  جناحاتها  من  عززت 
بالتوافق  واالجتماعية،  االقت�صادية  االإجن��ازات   وا�صتدامة 
حتت   )2022  -2019 ( البحرينية  احلكومة  عمل  برنامج  مع 
ت��وازن  اإط���ار  يف  م�صتدام  واجتماعي  اقت�صادي  "اأمن  ع��ن��وان 
وك��ال��ة  اع��دت��ه  ال���ذي  االق��ت�����ص��ادي  ال��ت��ق��ري��ر  مايل". وح�صب 
وكاالت  الحتاد  االقت�صادي  امللف  �صمن  البحرين)بنا(،  نباء  اأ
تقدمها  يف  البحرين  مملكة  ا�صتندت  )فانا(،  العربية  نباء  االأ
�صا�صية،  اأ مقومات  وركائز  عدة  اإىل  واالجتماعي  االقت�صادي 
العام  من  اآذار  �صهر  خالل  واقت�صادية  مالية  حزمة  اإطالق  منها 
املحلي  الناجت  ُثلث  يعادل  ما  اأي  دوالر  مليار   11 9ر بقيمة  املا�صي 

للبالد. االإجمايل 
االأف��راد  الإ�صناد  20  مبادرة  من  اأكر  تنفيذ  احلزمة  و�صملت 
احلكومة  بدفع  تكفل  ومنها  اجلائحة،  من  املت�صررة  والقطاعات 
وت�صديد  ت�صرًرا،  االأكر  القطاعات  يف  العاملني  املواطنني  رواتب 
وال�صركات،  من  االأف��راد  امل�صرتكني  عن  وامل��اء  الكهرباء  فواتري 
حجم  وم�صاعفة  والتجارية،  ال�صياحية  الر�صوم  من  واإعفاءات 
اخلا�س،  القطاع  لدعم  دوالر  مليون   532 اإىل  �صندوق  ال�صيولة 
لرفع  ال��ق��رارات  م��ن  امل��رك��زي  ع��دًدا  البحرين  م�صرف  واإ���ص��دار 
ال��ب��ن��وك، وغ��ريه��ا م��ن االإج����راءات التي  ق��درة االإق��را���س ل��دى 
باالإجراءات  االلتزام  مع  االقت�صادية  احلياة  يف  تن�صيط  اأ�صهمت 
يف  جهودها  اململكة  الوقائية. ووا�صلت  والتدابري  االح��رتازي��ة 
القطاعات  م�صاهمة  ظل  ارتفاع  يف  ال�صيما  االقت�صادي،  التنويع 
 2019 باملئة يف  1ر82  اإىل   2002 باملئة عام   58 النفطية من  غري 
مليار  4ر34  البالغ  االجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل  كن�صبة  من 
املناطق  �صملت  تطورات  نوعية  حمققة  الثابتة،  باالأ�صعار  دوالر 
ال�صاد�س  االإنتاج  خط  وم�صروع  "بابكو"،  وم�صفاة  ال�صناعية، 
وتعزيز  الدويل،  البحرين  مطار  وتو�صعة  وتطوير  ل�صركة   "األبا"، 
املنطقة يف وجود  و�صياحي  رئي�س يف  مكانتها كمركز مايل وجتاري 

وم�صرفية. مالية  موؤ�ص�صة   370 من  اأكر 
الدولية  حلبة  البحرين  ا�صت�صافة  كذلك  التطورات  و�صملت 
احلايل  اآذار  �صهر  خالل  الفورموال1  ل�صباقات  ع�صر  ال�صابع  للعام 
خالل  ال��ك��ربى  التنموية  امل�صاريع  م��ن  تنفيذ  حزمة  ع��ن  ف�صاًل 
 10 منها  دوالر  مليار  5ر32  قدرها  با�صتثمارات  االأخرية  االأعوام 
القطاع  من  دوالر  مليار  و15  حكومية،  ا�صتثمارات  دوالر  مليارات 
اخلليجي،  التنمية  �صندوق  ا�صتثمارات  و5ر7  مليارات  اخلا�س، 
التحتية  وحتديث  البنية  وعمرانية  تنموية  الأغرا�س  وتوظيفها 
ببناء  امللكي  االأمر  اإطار  يف  االجتماعي  االإ�صكان  م�صروعات  ودعم 
�صيا�صتها  على  البحرين  مملكة  �صكنية. وحافظت  وحدة  40  األف 
الثاين عربًيا وفق  املركز  بعد  ت�صنيفها يف  االقت�صادي  االنفتاح  يف 
لعام   2020،  فريزر  معهد  عن  ال�صادر  االقت�صادية  احلرية  موؤ�صر 
والثاين عربيا و 43 عاملًيا يف تقرير ممار�صة اأن�صطة االأعمال لعام 
لال�صتثمار  اآمنة  بيئة  وتوافر  الدويل،  عن  البنك  ال�صادر   2020
لتقرير  االأم��ن  وفًقا  موؤ�صر  يف  عاملًيا  الرابعة  املرتبة  بتحقيقها 
واحلوافز  الت�صريعات  من  حزمة  و�صط   ،2019 العاملي  التناف�صية 
احلرة  للتجارة  باتفاقيات  اململكة  وارتباط  املالية  والتجارية، 
والواليات  اخلليجي  جمل�س  التعاون  دول  بينها  من  دولة،   23 مع 
االأجنبية  اال�صتثمارات  ر�صيد  ارتفاع  على  انعك�س  ما  املتحدة، 
 2000 عام  دوالر  مليارات  9ر5  من  اململكة  اإىل  الواردة   املبا�صرة 
تقرير  بح�صب   2019 عام  بنهاية  مليار  دوالر   30 من  اأك��ر  اإىل 
مملكة  االأون��ك��ت��اد. واأك��دت  ملنظمة   2020 ال��ع��امل��ي  اال���ص��ت��ث��م��ار 
تقنيات  الذكاء  وتوظيف  الرقمي  التحول  يف  متيزها  البحرين 
تبوئها  ظل  يف  واخلدمية،  االإنتاجية  القطاعات  يف  اال�صطناعي 
 99 تتجاوز  بن�صبة  االإن��رتن��ت  يف  ا�صتخدام  عاملًيا  االأول  املركز 
الثانية  واملرتبة   ،2021 العاملية  الرقمية  لتقرير  وفًقا  باملئة 
احلكومة  جمال  يف  جًدا  العايل  املوؤ�صر  ذات  الدول  �صمن   اإقليمًيا 
ومتكنها   ،2020 لعام  املتحدة  تقرير  االأمم  بح�صب  االإلكرتونية 
خاللها  اإجناز  من  مت  حكومية،  اإلكرتونية  خدمات   504 توفري  من 
باملئة،   38 ب��زي��ادة   2020 ع��ام  مالية  معاملة  مليون  2ر2  اأك��ر 

مليون  دوالر.  611 جتاوز  ومببلغ 
برنامج  وموا�صلة  ُبعد  عن  التعليمية  اخلدمات  موا�صلة  مت  كما 
التمكني  الرقمي يف التعليم جناحه منذ انطالقه باأمر ملكي يف عام 
الفريق  جهود  دعمت  التي  اخلدمات  الرقمية  من  وغريها   ،2014
بني  حتقيق  التوازن  يف  كورونا  لفريو�س  الطبي  للت�صدي  الوطني 
واتباع  وال�صياحية  التجارية  االأن�صطة  من  العديد  فتح  اإع��ادة 
نه�صتها  يف  البحرين  مملكة  االح��رتازي��ة. واع��ت��م��دت  ال��ت��داب��ري 
االإن�صان  على  وجتاوز  التحديات  وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنموية 
توج  بح�صولها  ما  وغايتها،  التنمية  حمور  باعتباره  البحريني، 
ال�صادر  الب�صري  املال  راأ�س  موؤ�صر  يف  عربًيا  الثانية  املرتبة  على 
 42 و  عربًيا  والثالثة   ،2020 لعام  البنك  الدويل  جمموعة  عن 
وفًقا  العالية  جًدا"  الب�صرية  "التنمية  ذات  الدول  �صمن  عاملًيا 
ارتفاع  يعك�س  مبا   ،2020 االإمنائي  املتحدة  االأمم  برنامج  لتقرير 
وتقدمي  التعليم  يف  خدماتها  ومتيز  املعي�صي  للمواطنني،  امل�صتوى 
ووحدة  56  م�صت�صفى  خالل  من  متكاملة  ووقائية  �صحية  خدمات 
ال�صحة  منظمة  م��ن  اإ���ص��ادة  و���ص��ط  وخ��ا���ص��ة،  حكومية  �صحية 
اجلائحة،  مواجهة  يف  بنجاحها  الدويل  النقد  العاملية  و�صندوق 
وتوفري  والتعايف  ن�صب  الفحو�صات  يف  عالية  معدالت  وحتقيقها 
لتعزيز  م��ب��ادرات��ه��ا  ع��ن  ف�صاًل  للجميع،  املجانية  التطعيمات 
احلكومي  الدعم  و�صول  كفاءة  وتعزيز  االجتماعية،   احلماية 

�صوق  العمل. واإ�صالح  م�صتحقيه،  اإىل 
 4 من  اأق��ل  اإىل  البطالة  معدل  خف�س  على  البحرين  وعملت 
معدالت  حيث  اأدن���ى  م��ن  عاملًيا  اخلام�س  امل��رك��ز  حمققة  باملئة 
تنفيذ  ومتابعة   ،2020 العاملي  املعرفة  لتقرير  وفًقا  البطالة 
الثاين  كانون  منذ  الثانية  ن�صخته  يف  الوطني  للتوظيف  الربنامج 
براجمه  وم�صروعاته  "متكني"  العمل  �صندوق  وموا�صلة   ،2021
ا�صتفاد   ،2006 عام  تاأ�صي�صه  منذ  دوالر  مليار  2ر2  من  اأكر  ب�صخ 
اإىل  خا�صة،  موؤ�ص�صة  األف   53 من  واأك��ر  مواطن  200  األف  منها 
نظام  وتطبيق  �صد  التعطل،  للتاأمني  مالية  اإع��ان��ات  منح  جانب 
اخليار  املواطن  جلعل  االإج���راءات  من  وغريها  االأج��ور،  حماية 
بقيادة  البحرين  مملكة  اخلا�س. اإن  القطاع  يف  االأف�صل  للتوظيف 
بن  �صلمان  االأم��ري  من  وبدعم  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 
من  اإطار  ويف  ال��وزراء،  جمل�س  العهد  رئي�س  ويل  خليفة  اآل  حمد 
يف  ما�صية  اأبنائها،  وبتكاتف  ووع��ي  القطاعني،  بني  ال�صراكة 
كورونا،  جائحة  فريو�س  تداعيات  وجت��اوز  التنموية  م�صريتها 
باملئة   5 بن�صبة  حقيقي  اقت�صادي  منو  بتحقيق  توقعات  و�صط 
اجل��اذب��ي��ة  لتعزيز  �صيا�صتها  احل���ايل،  وموا�صلة  ال��ع��ام  خ��الل 
للمواطنني  ومواكبة  املعي�صي  امل�صتوى  وحت�صني  اال�صتثمارية 
امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  يدعم  مبا  الرقمي،  االقت�صاد  تطورات 
اال�صتدامة  على  املرتكزة  مببادئها   2030 والروؤية  االقت�صادية 

والعدالة.  والتناف�صية 

صندوق النقد الدولي يدعم إمكانية 
حصول المملكة على 200 مليون دوالر
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يف  اال�صتثمار  ودارة  التجار  اإي���وان  حظي 
من  نابهة  كوكبة  بان�صمام  الق�صيم  منطقة 
�صباب املجددين للفكر البّناء والعمل النه�صوي 
ال�صرح  �صنام  اإىل  ُقدمًا  للم�صي  الرامي  املتفرد 
التليد  اآبائهم  ملجد  وتخليدًا  ت�صييدًا  الوطني 
ب��اع��ث��ه��م اىل ذل���ك وم��ل��ه��م��ه��م ف��ك��ر ال��روؤي��ة 
االقت�صادية  التناف�صية  باإعمال  واحل��داث��ة 
مواهبنا  وتوجيه  م��واردن��ا  لتمكني  الفّعالة 
يف  وي��اأت��ي  اخل���ربات  م��ن  املتفرد  وا�صتقطاب 
ورج��ل  املُ��ج��د  ال�صاب  الكوكبة  ه��ذه  مقدمة 
عبدالرحمن  عمر  االأ�صتاذ  الواعد  االأعمال 
امل�صتنري  وعلمه  بفكره  تبارى  ال��ذي  امل�صيقح 
وفاًء  العطاء  من  املزيد  لبذل  ال��دءوب  وعمله 
بطموح  متو�صحا  وب���الده  ومنطقته  لوطنه 
على  �صائر  ب��ارع  كاقت�صادي  ح��دود  له  لي�س 
ليت�صّنم  كابر  عن  كابرًا  االأماجد  اآبائه   درب 
التنموية  االأعمال  حقل  يف  الرابية  ال�صواهق 
ملاآثر  ليظل منقبًا وباحثًا عن كل جديد تواقًا 
اإىل  الوطني  العمل  بركب  يدفع  كي  التجديد 
حتديثي  وداف��ع  فكري  بوعٍي  مت�صلحًا  االأم��ام 
العميق  اإمي��ان��ه  م��ن  تنبع  اإمن��ائ��ي��ة  ورواف����د 
العقاري  للقطاع  احلقيقي  الدور  اأهمية  مبدى 
على  ال�صناعي  والقطاع  والزراعي  والتجاري 
حد �صواء ليتمخ�س عن ذلك تعزيز ال�صراكات 
بقوى  دافعًا  املن�صود  للتطوير  واإث��راًء  اإع��الًء 
املد الواقعي ملعرتك البذل والكفاح كي يت�صنى 
مبا  الع�صر  مواكبة  التقدمي  الطالئع  جليل 
لديه من مقومات وملكات ور�صيد ثقايٍف ونزوع 
حلقيقة  ���ص��م��ويل  واإدراك  ب��ال��غ  اق��ت�����ص��ادي 
قطاع  �صادت  التي  املهولة  العاملية  القفزات 
املال واالأعمال لتزداد القناعة اإمعانًا اأن وثوب 
�صتى  بطرائق  العمل  ل�صاحات  املندفع  ال�صرب 
من  املتاأ�صلة  االأوىل  بغيته  متجددة  وخ��ربات 
بنيه  ورفاهية  الوطن  خري  هو  االإق���دام  ه��ذا 
�صنام  لبلوغ  توعوية  قامة  تر�صيخ  يف  متعمقا 
ذات  اأ�ص�س  على  وذل��ك  االزده��ار  وُرب��ى  الرقي 
كل  تدعو  تنموية  واأه��داف  ا�صت�صرايف  طابع 
ويدفع  مبقوماته  ينفذ  اأن  ومبدع  وجُمٍد  نابٍه 
مبعطياته اإىل ميدان الكفاح وال�صعود والرتقي 
االقت�صادي  القطاع  �صهد  لقد   . والنهو�س 
واملفهوم  االإدراك  يف  وتطورات  متغرّيات  عّدة 
يف  والتفرد  واالبتكار  بالنبوغ  الو�صائل  وتعدد 
العاملية  التحديات  بفعل  وذلك  العمل  اأ�صلوب 
امل�صتجدات  من  الكثري  كيانها  من  انبثق  التي 
العمل  قطاع  يف  ج���ذرًا  تغيريًا  اأح��دث��ت  التي 
النه�صوي الذي عمد اإىل بعث اأ�صاليب متطورة 
اإمنائيًا يف كل  اأبعاده  حتمل فكرًا ت�صاعديًا يف 
انتهجه  الذي  النهج  هو  وهذا  وبادية  حا�صرةٍ 
در�صًا  وتعمق  بحثًا  اأ�صهب  بعدما  االبن  امل�صيقح 
غد  نحو  الهدف  وارتقاء  الغاية  انبالج  فكان 
بينما  العليا  الوطنية  بقيمه  مترت�صًا  اأف�صل 
احلركي  االنبعاث  اأن  الدهر  من  حلنٍي  ت��راءى 
احلفاظ  حيز  تتعدى  ال  اإرها�صات  جمرد  كان 
اإليها  ل  وتو�صّ اأجن��زه��ا  التي  املكت�صبات  على 
جيل ال�صابقني من الرعيل االأول لالقت�صاديني 
العلمية  احل�صيلة  ظل  ويف  االآن  اأما  املوؤ�ص�صني 
اأ�صبح  املّطرد  والنمو  البحثي  والتطور  الرية 
متنوع  النظرة  عميق  الُبعد  �صمويل  ال��ه��دف 
على  تعتمد  ال  جمتمعية  تنمية  لبعث  االآليات 
للتنقيب  الذهاب  بل  خمتزلة  طبيعية  ثروات 
عن روافد اأُخر القت�صاد قوي مقوماته ر�صانة 
العلوم وهمة ال�صواعد مبعامل و�صواهد واقعية 
على  متمركزة  ���ص��م��وًا  وتعلو  من���وًا   تنتف�س 
، فعكف رجل االأعمال  اأ�ص�س ذات طابع ممنهج 
يتواين  ال  جاهدًا  االأبي  امل�صيقح  ابن  الع�صامي 
مقداما ال ُيحجم عن بلوغ غايته يف هذا امل�صار 

وال�صبق  وال��ت��ف��وق  النجاح  اإح���راز  اأج���ل  م��ن 
مب�صداقية  ال�صامي  الهدف  لتحقيق  املن�صود 

التغيري  اإح��داث  يف  منه  رغبة  وجدّية 
�صبل  وتطوير  الدخل  م�صادر  بتنوع 

ومنهج التنمية .
التالقي  بحق  لنقدر  اإننا 

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

اأر�������ص������ى ل�����ه رج����ل 
االأع����م����ال ال�����ص��اب 

عبدالرحمن  عمر 
ب�صع  يف  امل�صيقح 

���ص��ن��ني اأ���ص�����ص��ًا 
وثيقة  علمية 

�صاحة  على 
القطاع 

االقت�صادي 
الرائد 

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

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

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

يف  ليكون  االأع��م��ال  بيت 
ذلك مت�صعًا ال�صتيعاب العدد 

االأكرب من الراغبني يف النزول 
ل�صوق العمل مبن�صئات جدد ليتوفر 

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

وج��اءت  املجيد  ال��وط��ن��ي  اقت�صادنا  وت���ري 
بها  ليعرب  امل�صيقح  لدن  من  االط��روح��ات  هذه 
وراء  م��ا  اإىل  التناف�صي  الفكر  م�صامني  ع��ن 
التواجد على ال�صاحة وح�صب بل لتقدمي قوى 
والعتاد  التعدد  يف  هائلة  عمالقة  اقت�صادية 
لينه�س الكل بالكل واجلميع باجلميع وينتف�س 
املكت�صبات  بهذه  باعثًا  التعاوين  اال�صتثمار 
العمل  مل��واك��ب  االق��ت�����ص��ادي��ة  واالجن������ازات 
املتخ�ص�صة  القطاعات  كافة  حيث  الن�صطة 
وليكن لكل ذي وجهة هو موليها ومق�صد لي�صب 
النماء  النهائية يف حا�صرة  منتجه وحم�صلته 
وقد عمد لتحقيق ذاته يف دميومة ال تتوقف 
واتقاد ال يفرت وعطاء جزل ووثوب ال يتباطاأ 

يف متوغاًل 
احلداثة م�صامني 

اجلاذبة لرهط امل�صتثمرين فيبقى عمله املوؤثر 
ومتيزه البارع و�صعيه احلثيث يف خدمة وطنه 
وقلبها  البالد  درة  هي  التي  االآ�صرة  ومنطقته 
الناب�س مباآثرها اجلمة واأقول بحق فاإن عمر 
امل�صيقح ارتقى مبا متيز به من توجهات جادة 
االأعمال  رج��ال  من  يعد  فهو  خاّلقة  واأف��ك��ار 
ال�صفوة العازمني على القيام بواجبهم  الوطني 
واأع��ب��اء  تكاليف  متحملني  وج��ه  اأك��م��ل  على 
وكما  للوطن  واإخ��ال���س  وف��اء  بكل  امل�صئولية 
وتفانيه  �صعيه  االأب  امل�صيقح  يف  اجلميع  عهد 

االأ�صعدة يف  كافة  ا�صتطاع على  ما  بذل كل  يف 
جمال العمل الوطني واخلريي ياأتي امل�صيقح 
عازمًا  فيم�صي  اأباه  حذو  ليحذو  االبن 
وباذاًل ومعطاًء من خالل موقعه يف 
وذلك  العريقة  الق�صيم  غرفة 
للجيل  و����ص���اءة  ب��ا���ص��راق��ة 
من  ل��ه  فيت�صنى  اجل��دي��د 
التي  املكانة  هذه  خالل 
فوق  م�صئوليًة  حّملته 
اجل�صام  م�صئولياته 
ُيقدم بعزم ال  باأن 
وعزمية  يتواين 
عماًل  تنثني  ال 
وطنيًا جميدًا 

تتمخ�س 
توفري  عنه 

فر�س 
عمل 

وتوظيف 
ل�صباب 
الوطن 
الزاخر 

باملاآثر 
فيتبّدى 

ب����ذل����ك م��ث��اال 
ب����ارع����ا ون��ه��ج��ا 
رائ�����ع�����ا وم���ع���ن���ى 
ج���ل���ي���ال ل���الإب���ح���ار 
مب���ن���ه���ج���ي���ة ف���ائ���ق���ة 
حتت  متاألقة  وواق��ع��ي��ة 
معينا  فيبقى  الَعلم  ظ��الل 
رواف��د  م��ن  وراف����دًا  ين�صب  ال 
�صباب  م�صرية  يف  ال�صمية  اخل��ري 
على  القائمني  م��ن  االأع��م��ال  رج���ال 
امل�صيقح  عمر  تبّنى  وق��د  البناء  �صواهق 
يف  االأوىل  بداياته  منذ  الطموح  الفكر  ه��ذا 
امل�صيقح  والده  يدي  على  متمر�صًا  العمل  �صوق 
العمل  ب��اأن  قناعات  من  لديه  مبا  وذل��ك  االأب 
ُيعنى به الأنه  الذي  البالغ  اأثره  له  املتخ�ص�س 
الت�صييد  ثم  ومن  العلمي  التخ�ص�س  خالل  من 
واالأعمال  امل�صاريع  اأ�صحاب  تاأهيل  يتم  العملي 
التنموية ليقدموا من خمتزل اأفكارهم منوذجًا 
ح�صاريًا وم�صمونًا �صّبقًا نحو النماء واالرتقاء 
تقوم به اأركان الدولة واقت�صادها املعّول عليه 
التي  املح�صلة  لتكون  اأفرادها  ورفاهية  رقيها 
التخ�ص�صات  كافة  ان�صهار  هو  عنها  حياد  ال 
دورًا  للوطن  يعطي  موحد  تنموي  رو���س  يف 
رياديًا فوق الُربى واأرجاء الب�صيطة قادرًا على 

اقتحام ال�صعاب والعبور على اأطاللها من خالل 
مكان  اأرح��ب  اإىل  للو�صول  واالأعمال  الرجال 
بكافة  العاملني  من  للمتميزين  مكانة  واأعلى 
االأعمال  رجل  �صّرح  فقد  هنا  ومن  القطاعات. 
منا�صبات  يف  امل�صيقح   عمر  الطموح  ال�صاب 
علمية  اأ�ص�س  على  القائم  التخ�ص�س  اأن  �صتى 
متمر�صة  وحرفية  مهنية  وخ��ربات  ممنهجة 
يتبناها العقل ومي�صي بها العزم ليتم ترجمتها 
عمالقة  �صواهق  يف  املنظور  الواقع  ار�س  على 
واملوؤ�ص�صات  الر�صينة  الوطنية  امل�صاريع  من 
وتفخر  االأع��ني  ترمقها  املرموقة  النه�صوية 
اإىل  متطلعة  كوكبة  لها  وت��رن��و  اجل��م��وع  بها 
الركب  ذلك  خالل  من  واالأمنيات  املطامح  بلوغ 
التنمية  مب��واك��ب  ال��ق��ادم  واالإمن��ائ��ي  العلمي 
الكيان  باأن  االبن  امل�صيقح  واأ�صهب  والنهو�س. 
الب�صري العازم على االإبداع الواثب اإىل الهدف 
والغاية هو يف حقيقة االأمر مبتدى اخلطوات 
من  فيتم  املنيف  البناء  لقيام  اللبنات  واأول 
احلافل  باجلهد  املنظور  الواقع  اإن�صاء  خالله 
ومن  النابغ  الفكر  طيات  بني  من  يخرج  الذي 
بني فحوى هذه املعاين العظام فقد �صعد الرجل 
 - امل�صئولية   وحتمل  الق�صيم  غرفة  لع�صوية 
الويف االأمني - عاقدًا لواء االنتماء والوطنية 
من اأجل النماء والتطوير لبالده ورغد العي�س 
الت�صور  لنا حقيقة  . من هنا تتجلى  مواطنيه 
الذي  الب�صري  واالإب���داع  امل��ادي  الرقي  لغاية 
بكوكبة  دافعة  روح��ًا  احلداثة  جيل  يف  متّثل 
بالفكر  للخروج  والعزمية  الهمة  خللق  يافعة 
اإىل  املو�صود  والركن  ال�صيق  النفق  من  الراكد 
االأفق الرحب الو�صيع لتتالقي االأفكار وتتوحد 
الروؤى وتت�صابق العزمات لتحقيق الذات ولبث 
التجار  لبيت  فهنيئا  واالج��ت��ه��اد   اجل��د  روح 
التي  اجلديدة  الدماء  بهذه  الق�صيم  وغرفة 
انبثق  ال��ذي  ال��راف��د  وه��ذا  �صريانها  يف  �صرت 
ليحّرك  به  دفع  الذي  االأب  امل�صيقح  معني  من 
الواعد  امل�صتنري  الواقعي  الفكر  بهذا  الرواكد 
وذلك باإبنه البار ورجل االأعمال الطموح عمر 
م�صتلهما  دربه  �صار على  الذي  بن عبدالرحمن 
واالقت�صادي  املفكر  وال��ده  وم�صرية  �صرية  من 
امل�صيقح  عبداهلل  بن  عبدالرحمن  د.  املعروف 
العمل ثم العمل فالبذل والعطاء لبلوغ االأمل . 
فلنبارك البن م�صيقح على مكانته التي تبواأها 
وجهده  وعلمه  وحت�صيله  ومثابرته  ب��ك��ده 
احلثيث يف �صوق العمل فاأو�صله البذل والتفاين 
ولنبارك  الق�صيم  غرفة  الأروق���ة  امل�صتدمي 
هذا  اأيقونة  على  لها  كذلك  العريقة  للغرفة 
التقنيات  رح��م  م��ن  ال��ق��ادم  اجل��دي��د  اجل��ي��ل 
الكثري  تقدمي  منكم  فمنتظر  واملعارف  والعلوم 

واأنت يا ابن امل�صيقح على ذلك جدير .

عمر  بن عبد الرحمن المشيقح
فكر جديد ومستقبل واعد بغرفة القصيم

رم�صان زيدان
zidaneramadan@gmail.com


