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الشوبكي..األردن غير مكتشف نفطيا
االنباط -عامر ال�شوبكي
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«الصحة» تطلق برنامجا لخدمة
مرضى الجلطات القلبية
االنباط-عمان
�أط�ل�ق��ت وزارة ال�صحة ب��رن��ام��ج �شبكة حياة
بهدف تقدمي خدمة فتح اجللطات القلبية طبياً
خالل �ساعتني من ح�صولها.
وقال وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر خالل
م��ؤمت��ر �صحفي يف ال ��وزارة ام�س �إن الربنامج
ي�ضمن نقل �أي مري�ض م��ؤم��ن ي�صل �إىل �أي
م�ست�شفى حكومي خ�لال �ساعتني من �إ�صابته

بجلطة قلبية حاد ّة �إىل �أقرب م�ست�شفى حكومي
�أو جامعي �أو خا�ص متعاقد معه ويتوفر فيه
غرفة ق�سطرة.
و�أك ��د �أن ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف اململكة ي�سمح
ب��ا� �س �ت �ق �ب��ال ه � � � ��ؤالء امل ��ر�� �ض ��ى ،وال� �س �ي �م ��ا �أن
امل�ست�شفيات اخلا�صة خالية متاما من كورونا
م��ا جعل اململكة يف م�صاف ال ��دول ال�ت��ي تقدم
ال�سياحة العالجية.

التفا�صيل �ص «»2

أمن «حماس» يعتقل قائد
«قسامي» وهروب آخر بقارب لالحتالل

المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر
استيطانية جديدة على أبواب خطط الضم
االنباط  -وكاالت

ق��ال امل�ك�ت��ب ال��وط�ن��ي ل�ل��دف��اع ع��ن الأر� ��ض
ومقاومة اال�ستيطان يف تقريره اال�سبوعي،
�إن امل �� �س �ت��وط �ن�ين ي �� �ش��رع��ون ب� ��إق ��ام ��ة ب� ��ؤر
ا� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة ج� ��دي� ��دة يف ح �م ��اي ��ة ج�ي����ش
االحتالل على �أبواب خطط ال�ضم.
و�أ� � �ض� ��اف» م ��ا �إن اع �ل��ن رئ �ي ����س ح�ك��وم��ة
االح�ت�لال بنيامني نتنياهو ع��ن الأول من
متوز موعدا للبدء بعمليات �ضم وا�سعة يف
�أرا��ض��ي ال�ضفة الغربية املحتلة لالحتالل
وفر�ض القوانني املدنية اال�سرائيلية عليها
دون ان مت��ر م��ن قناة االدارة املدنية ،حتى
انطلقت يف �صفوف امل�ستوطنني ومنظمات
االرهاب التي تتخذ من امل�ستوطنات وخا�صة
م ��ن ال� �ب� ��ؤر اال� �س �ت �ي �ط��ان �ي��ة م� �ل��اذات �آم �ن��ة

ل�ه��ا ح��رك��ة ف�ل�ت��ان للم�ستوطنني ت�ستهدف
الفل�سطينيني يف ممتلكاتهم ويف حياتهم
و�أرواحهم ا�ستعر�ضها التقرير.
وت��دع��و يف ال��وق��ت نف�سه اىل ال �� �ش��روع يف
بناء ب ��ؤر ا�ستيطانية ج��دي��دة يف حم��اذاة ما
ي�سمى بامل�ستوطنات املعزولة ب�شكل خا�ص
ويف حماذاة الكتل اال�ستيطانية ومع�سكرات
اجلي�ش ،على �أب��واب البدء بتنفيذ خمطط
ال�ضم الذي يتبناه نتنياهو .
ق��رار ت�أجيل االع�لان عن البدء بخطوات
وت��رت�ي�ب��ات عملية ل�ل���ش��روع بعملية ال�ضم
ي�ع�ت�بره��ا ه � ��ؤالء امل���س�ت��وط�ن��ون ف��ر��ص��ة لهم
لفر�ض حقائق جديدة على االر�ض .
التفا�صيل �ص «»9
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األمير مرعد يزور مؤسسات لالطالع
على مبادرتها بتشغيل ذوي اإلعاقة
االنباط-عمان

زار �سمو الأمري مرعد بن رعد بن زيد
رئي�س املجل�س الأعلى حلقوق الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة ،ام�س ،عدداً من م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،لالطالع على مبادرتها
ال��ري��ادي��ة يف ت�شغيل الأ� �ش �خ��ا���ص ذوي
الإعاقة لديها.
وا�شتملت الزيارة االطالع على جتربة
وم� �ب ��ادرة ك ��ل م ��ن م ��ؤ� �س �� �س��ة ��ض��راغ�م��ة
وبرجر ميكر وفاير فالي و�أ�سواق ربوع

ال �ق��د���س ،ح�ي��ث ق��ام��ت ه ��ذه امل��ؤ��س���س��ات
ب��ال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �ع��اون م��ع ج�م�ع�ي��ة �سنا
بتوظيف عدد من ال�شباب وال�شابات من
ذوي الإعاقة الذهنية مع توفري مدرب
عمل خالل ال�شهور الثالثة الأوىل من
خالل اجلمعية.
واط� �ل ��ع � �س �م��وه ع �ل��ى �أم ��اك ��ن ال�ع�م��ل
وطبيعة املهام التي يقوم بها العاملون
وال �ع��ام�لات م��ن ذوي الإع ��اق ��ة يف تلك
امل�ؤ�س�سات.

التفا�صيل �ص «»2

«المركزي» ..إجراءات حافظت على االستقرار النقدي
والمالي في المملكة
االنباط-عمان
ا��س�ت�ط��اع ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي الأردين ،يف ظل
تداعيات �أزم��ة كورونا ،املحافظة على ا�ستقرار
� �س �ع��ر � �ص��رف ال��دي �ن��ار وم �� �س �ت��وى م��ري��ح من
االحتياطيات الأجنبية.

وب�ح���س��ب ب�ي��ان��ات ر��س�م�ي��ة ،ف�ق��د ن�ف��ذ البنك
�إج ��راءات �ساهمت يف احل�ف��اظ على اال�ستقرار
ال �ن �ق��دي وامل� ��ايل يف امل�م�ل�ك��ة ،مب��ا ي �ع��زز النمو
االقت�صادي وجذب اال�ستثمار املحلي والأجنبي.
وي �ك �م��ن دور ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي يف ال��رق��اب��ة
والإ� �ش��راف على البنوك ،واحل�ف��اظ على منعة

األردن من أوائل الدول في العالم
بتطبيق اإلجراءات الوقائية الصارمة
خالل «كورونا»
االنباط-عمان
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ق� � ��ال اخل � �ب �ي�ر اجل� �ي ��ول ��وج ��ي ع��ام��ر
ال�شوبكي ان اعالن �إحدى الدول املجاورة
ل� �ل� ��أردن ع ��ن اك �ت �� �ش��اف��ات ن �ف �ط �ي��ة ق��رب
احل��دود الأردنية يدل على وج��ود مناطق
م ��ؤم �ل��ة داخ � ��ل الأردن ٠ك �م��ا ي� ��دل على
�ضعف امكانيات �شركة البرتول الوطنيه
االردنيه و�ضعف ادارة الطاقه يف ا�ستقطاب
اال�ستثمار يف جمال التنقيب عن النفط.
ج� � ��اء ذل� � ��ك يف رد ل �ل �� �ش��وب �ك��ي ع�ل��ى
ت �� �ص��ري �ح��ات احل �ك ��وم ��ه مم �ث �ل��ة ب ��وزي ��رة
الطاقة هالة زواتي ب�أن االردن دولة غري
نفطية ٠مو�ضحا ان ه��ذه الت�صريحات
خم�ي�ب��ة ل�لام��ال و جت��ان��ب ال �� �ص��واب لأن
الأردن يعترب غ�ير م�ستك�شف يف النفط
�أو الغاز ب�شكل كامل ،متابعها انه مل يجر
م �� �س��ح ج �ي��ول��وج��ي لأك �ث��ر م ��ن  %80من
م�ساحته.
و�أ�شار اىل انه اذا كان حقل حمزه ينتج
اق��ل م��ن  10براميل نفط يوميا ،وحقل
ال��ري���ش��ة ال ي�ن�ت��ج � �س��وى  17م�ل�ي��ون ق��دم
مكعب م��ن ال �غ��از الطبيعي ب��وم�ي�اً ،ف�أنه
على بعد  3كم من حقل الري�شة احلدودي
ي��وج��د حقل يف دول��ة جم ��اورة ينتج اكرث
م��ن  200م �ل �ي��ون ق ��دم م�ك�ع��ب م��ن ال �غ��از
الطبيعي يوميا ،كما ان هذه الدولة اعلنت
عن اكت�شافات نفطية قريبة من احلدود
االردنية ،مو�ضحا ان هذا يدل على وجود
مناطق م�ؤملة داخ��ل اململكة وي��دل على
�ضعف امكانيات �شركة البرتول الوطنية
و� �ض �ع��ف ادارة ال� �ط ��اق ��ة يف ا� �س �ت �ق �ط��اب
اال�ستثمار يف جمال التنقيب عن النفط.

الملك يستقبل قائد القيادة
المركزية األميركية

�أ�صدر منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين،
ام�س ال�سبت ،تقريراً بعنوان “�أداء القطاع
ال�صحي يف الأردن خالل جائحة كورونا”
�ضمن �سل�سلة تقارير املعرفة قوة.
وت �ن��اول التقرير ع ��دداً م��ن املمار�سات
ال �ع��امل �ي��ة ال� �ت ��ي مي �ك��ن �أن ت �� �س �ت �ن��د ل�ه��ا
احلكومة يف مواجهة اجلائحة للحفاظ
على قواعد التباعد االجتماعي.

النظام امل�صريف مبا يكفل �سالمة �أو�ضاع البنوك
امل��ال�ي��ة وح�م��اي��ة ح�ق��وق امل��ودع�ين وامل�ساهمني.
وا�ستخدم البنك املركزي �أدوات �سيا�سة فعالة
الح �ت��واء ت��داع�ي��ات �أزم ��ة ك��ورون��ا ب��ال�ت�ع��اون مع
ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف ب��أك�م�ل��ه ،م��ا �أدى �إىل توفري
ال�سيولة ال�لازم��ة لل�شركات والأف ��راد ،وخ ّفف

م��ن وط ��أة الأزم ��ة االقت�صادية.و�أ�صدر البنك
املركزي عدداً من الربامج التمويلية والنقدية
ال �ت ��ي ت �ه ��دف �إىل مت �ك�ي�ن االق �ت �� �ص��اد ب���ش�ك��ل
ع ��ام ،ومت�ك�ين ال���ش��رك��ات م��ن تغطية نفقاتها
الت�شغيلية.
التفا�صيل �ص «»3

خطأ بإجابات سؤال بالكيمياء للعلمي
واحتساب عالمته للطلبة

و�أ�� �ش ��ار ال �ت �ق��ري��ر �إىل الأداء ال�صحي
املتميز الذي �أظهره الأردن خالل الأزمة،
ح�ي��ث ب�ين �أن الأردن ق��د ح��ل يف املرتبة
 24يف قائمة ال��دول الأق��ل من حيث عدد
احل ��االت بالن�سبة �إىل ع��دد ال�سكان من
بني  081دولة ،كما �أن الأردن كان قد حل
باملرتبة  82م��ن ب�ين  78دول��ة م��ن حيث
عدد الفحو�صات اليومية.
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التفا�صيل �ص «»3

«فتح» و «حماس»« ..مسار اجباري» نحو المصالحة
االنباط-وكاالت
يف خ�ضم امل�ساعي الإ�سرائيلية املت�سارعة
ل �ق �� �ض��م م ��ا ت �ب �ق��ى م ��ن الأر� � � ��ض واحل� �ق ��وق
الفل�سطينية ،وال �ت��ي ك ��ان �آخ��ره��ا م���ش��روع
“ال�ضم” لقرابة  %03من م�ساحة ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة والأغ� � ��وار ،وم��ا �سبقه م��ن �إع�ل�ان
��ص�ف�ق��ة “القرن” الأم��ري �ك �ي��ة ،واع�ت��راف
الواليات املتحدة بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل؛
وو� �س��ط حم�ي� ٍ�ط ع��رب� ٍ�ي و�إ� �س�لام� ّ�ي غ ��ارقٍ يف
وح ّمى التطبيع
م�ستنقع االقتتال الداخلي ُ
ب��ات��ت خ �ي��ارات الفل�سطينيني حم � ��دود ًة يف
ح�صن
مواجهة قطار التغ ّول الإ�سرائيلي امل ُ ّ
ب��دع��م �أم��ري�ك��ي غ�ير م���س�ب��وق ،وع�ج��ز دويل

وا�ضح.
وي � � ��رى حم� �ل� �ل ��ون ،ان � ��ه مل ي� �ت� �ب ��قّ �أم � ��ام
�وح��دوا – �إعالمياً
الفل�سطينيني ،ال��ذي��ن ت� ّ
وم �ي��دان �ي �اً ع �ل��ى الأقل– يف رف ����ض �صفقة
القرن وم�شروع ال�ض ّم� ،سوى االنكفاء للبيت
الداخلي ،وحماولة �إعادة ترتيب �صفوفهم؛
التوحد الإعالمي
ع ّلهم يفلحوا ،يف ترجمة
ّ
�إىل وحدة حقيقية.
وا�ضافوا� ،أبرز ما يعرت�ض م�سار الوحدة
امل �ف�ت�ر� �ض��ة ،و ُي �ع �ي��ق �إجن� ��ازه� ��ا ط� ��وال ع�ق��دٍ
ون�صف ،بعد اتفاقات ع��دي��دة ُمنيت جميعاً
بالف�شل ،هو انتفاء وجود م�ؤ�شرات على تنحي
املُ�سببات الرئي�سة لالنق�سام ،ويف مقدمتها:
تنافر الربامج ال�سيا�سية للفريقني الأكرب

على ال�ساحة الفل�سطينية (حما�س وفتح)،
ف �م��ا زال� ��ت الأخ� �ي��رة ت�ت�م���س��ك ب��امل�ف��او��ض��ات
ّ
وحل الدولتني الذي يدق م�شرو ُع “ال�ضم”
امل�سما َر الأخري يف نع�شه؛ يف حني ال يبدو �أن
حما�س تنوي التخلي عن برنامج املقاومة.
�إال �أن ث� � ّم ��ة ح ��اج ��ة ُم �� �ش�ت�رك��ة الت �ف��اق
“�إجباري” ،تفر�ضه تعقيدات الواقع على
الفريقني ،قد يتطور فيما بعد لي�شكل نواة
امل�صاحلة املن�شودة .فال�سلطة الفل�سطينية
ال �ت��ي � �ض��اق��ت ذرع � � �اً ب��ال �� �س �ل��وك ال���س�ي��ا��س��ي
لبنيامني نتنياهو جت��اه عملية الت�سوية،
وخ ��اب ��ت �أم �ن �ي��ات �ه��ا يف ت�ن�ح�ي�ت��ه ع ��ن ع��ر���ش
�إدارة �صنع القرار يف �إ�سرائيل ،بعد االتفاق
الأخري الذي منحه والية جديدة على ر�أ�س

احل�ك��وم��ة ،ت��رى يف ال�ت�ق��ارب م��ن “حما�س”
ح�ج��راً ج��دي��داً ُتلقي ب��ه على �شجرة اللعبة
ال�سيا�سية ،لت�صطاد به �أكرث من ع�صفور يف
�آن واحد.
ف �م��ن ن��اح �ي��ة ،مي �ك��ن ل�ل���س�ل�ط��ة ال�بره �ن��ة
لل�شارع على جدّية خطابها ال�سيا�سي املُعلن
منذ �إق��رار �صفقة القرن ،املتمثل يف التلويح
ب��الإق��دام على التح ّلل من جميع االتفاقات
املُربمة مع �إ�سرائيل ،وعلى ر�أ�سها “�أو�سلو”
وملحقاته الأمنية على وجه اخل�صو�ص� ،إىل
جانب تفعيل الن�ضال ال�شعبي امل�شرتك مع
باقي القوى والف�صائل �ضد �صفقة القرن
وقرار ال�ضم.

التفا�صيل �ص «»8

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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األمير مرعد يزور مؤسسات لالطالع على مبادرتها بتشغيل ذوي اإلعاقة
االنباط  -عمان

زار �سمو الأم�ير مرعد ب��ن رع��د ب��ن زيد
رئي�س املجل�س الأع �ل��ى حل�ق��وق الأ�شخا�ص
ذوي الإع��اق��ة ،ام ����س ،ع ��دداً م��ن م�ؤ�س�سات
ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،ل�لاط�لاع ع�ل��ى مبادرتها
الريادية يف ت�شغيل الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
لديها.
وا�شتملت ال��زي��ارة االط�ل�اع على جتربة
وم�ب��ادرة كل من م�ؤ�س�سة �ضراغمة وبرجر
ميكر وف��اي��ر ف�لاي و�أ� �س��واق رب��وع القد�س،
ح �ي��ث ق��ام��ت ه� ��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ات ب��ال�ت�ن���س�ي��ق
والتعاون مع جمعية �سنا بتوظيف عدد من
ال�شباب وال�شابات من ذوي الإعاقة الذهنية
م ��ع ت ��وف�ي�ر م � ��درب ع �م��ل خ�ل��ال ال �� �ش �ه��ور
الثالثة الأوىل من خالل اجلمعية.
واطلع �سموه على �أماكن العمل وطبيعة
امل�ه��ام التي يقوم بها العاملون والعامالت
من ذوي الإعاقة يف تلك امل�ؤ�س�سات ،م�شيدا
ب �ه��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ات وم� �ق ��درا ل �ه��ا �أخ� ��ذ زم��ام
امل� �ب ��ادرة وت���س�ط�ير مم��ار� �س��ات من��وذج �ي��ة يف
جمال التمكني االقت�صادي للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة.
واك��د ��س�م��وه ال ��دور ال�ف��اع��ل ال��ذي يلعبه
ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص امل �ن �ف �ت��ح ف �ك��ري �اً وامل �ل �ت��زم

قانونياً وحقوقياً يف تعزيز دمج الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة يف �سوق العمل والتخفيف من
ن�سبة البطالة بينهم ،م�شددا على �ضرورة
ا�ضطالع �سائر امل�ؤ�س�سات النا�شطة يف جمال
ال�ع�م��ل ب��دوره��ا وتنفيذ م��ا ي��رت�ب��ه ال�ق��ان��ون
عليها م��ن ال �ت��زام بتخ�صي�ص ن�سبة ت�صل
�إىل  4باملئة من ال�شواغر للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة مع وجوب تهيئة بيئة العمل ون�شر
ث �ق��اف��ة اح�ت��رام ال �ت �ن��وع واالخ� �ت�ل�اف ف�ي�ه��ا،
ل�ت�غ��دو ب�ي�ئ� ًة ج��اذب � ًة ومن��وذج �ي � ًة ت�ستوعب
اجلميع مبن فيهم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقات

املختلفة.
و�أك��د �أ��ص�ح��اب امل�ؤ�س�سات امل�شغلة ل��ذوي
الإع ��اق ��ة �أن ال �ق ��درة الإن �ت��اج �ي��ة للعاملني
وال� �ع ��ام�ل�ات م ��ن ذوي الإع� ��اق� ��ة �أب �ه��رت �ه��م
وجعلتهم �أكرث ت�صميماً على امل�ضي يف هذا
النهج وا�ستيعاب عدد �أكرب يف امل�ستقبل.
و�أ�شار امل�س�ؤولون عن العاملني والعامالت
م��ن ذوي الإع ��اق ��ة يف ت�ل��ك امل ��ؤ� �س �� �س��ات �إىل
ان ت�ف��اع��ل ال��زب��ائ��ن م��ع ه��ذه ال�ت�ج��رب��ة ك��ان
ح�ضارياً وم�شجعاً للغاية.
بدورها� ،أك��دت مديرة برنامج التوظيف

يف جمعية �سنا لذوي الإعاقة عالية جمعة،
وه��ي �إح��دى اجلمعيات الفاعلة والنا�شطة
يف ت���س�ه�ي��ل ت��وظ�ي��ف ذوي الإع ��اق ��ة ،اه�م�ي��ة
توفر خدمة مدرب العمل الذي ي�شكل حلقة
الو�صل بني العامل ذي االعاقة و�أ�سرته من
جهة وب�ين �صاحب وبيئة العمل وال��زم�لاء
من جهة �أخرى  ،حيث ت�سهم خدمة مدرب
ال �ع �م��ل يف � �ض �م��ان ا� �س �ت �م��راري��ة ال���ش�خ����ص
ذي الإع��اق��ة يف ع�م�ل��ه م��ن خ�ل�ال ال�ت��دري��ب
واملتابعة.
من جانبه� ،أكد �أمني عام املجل�س الدكتور
م �ه �ن��د ال� �ع ��زة ج ��اه ��زي ��ة امل �ج �ل ����س ل �ت �ق��دمي
اخل�برات الفنية واملعرفية من خ�لال جلنة
تكاف�ؤ الفر�ص والكوادر العاملة يف املجل�س
وم�ك��ات�ب��ه الإق �ل �ي �م �ي��ة؛ ل�ت�ح�ف�ي��ز امل��ؤ��س���س��ات
وامل �ن �� �ش ��آت اخل��ا� �ص��ة ل�ل�ع��ب دوره� ��ا ال��وط�ن��ي
الرئي�س بتعزيز مم��ار��س��ة الأ��ش�خ��ا���ص ذوي
الإع��اق��ة حلقهم يف ال�ع�م��ل وان�خ��راط�ه��م يف
ال�سوق �ضمن بيئات حتقق امل�ساواة والعدالة
وتكاف�ؤ الفر�ص.
وي ��ذك ��ر �أن امل �ج �ل ����س ي �ق��وم ب��اال� �س �ت �ع��داد
لتكرمي م�ؤ�س�سات قامت ب�أخذ زمام املبادرة
بت�شغيل �أ�شخا�ص من ذوي الإع��اق��ة وهي�أت
بيئة العمل لتمكينهم من االندماج وحتقيق
ا�ستقالليتهم الفردية.

«الصحة» تطلق برنامجا لخدمة مرضى الجلطات القلبية
االنباط  -عمان

�أطلقت وزارة ال�صحة برنامج �شبكة حياة بهدف
تقدمي خدمة فتح اجللطات القلبية طبياً خالل
�ساعتني من ح�صولها.
وقال وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر خالل
م ��ؤمت��ر �صحفي يف ال � ��وزارة ام����س �إن ال�برن��ام��ج
ي�ضمن ن�ق��ل �أي م��ري����ض م ��ؤم��ن ي���ص��ل �إىل �أي
م�ست�شفى حكومي خ�ل�ال �ساعتني م��ن �إ�صابته
بجلطة قلبية حاد ّة �إىل �أقرب م�ست�شفى حكومي �أو
جامعي �أو خا�ص متعاقد معه ويتوفر فيه غرفة
ق�سطرة.
و�أك� ��د �أن ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف امل�م�ل�ك��ة ي�سمح
با�ستقبال ه�ؤالء املر�ضى ،وال�سيما �أن امل�ست�شفيات
اخلا�صة خالية متاما من كورونا ما جعل اململكة
يف م�صاف ال��دول التي تقدم ال�سياحة العالجية،
م���ش�يرا �إىل ان رح �ل��ة ع�ل�اج امل��ري ����ض م��درو��س��ة
ومتابعة م��ن ال� ��وزارة حلماية اململكة .وب�ي�ن �أن
مديرية ال�سياحة العالجية يف ال ��وزارة �ستتابع
ال�ب�روت ��وك ��ول امل �ع��د ال��س�ت�ق�ب��ال امل��ر� �ض��ى حلظة
دخولهم املطارات واملعابر �إىل امل�ست�شفى ومتابعة
احلجر بالإ�ضافة �إىل الرقابة على لوائح الأ�سعار
لتجنب اال�ستغالل.
ول�ف��ت �إىل �أن  20م�ست�شفى ان�ه��ت متطلبات

االعتماد لهذه الغاية وي�ستطيع ا�ستقبال املر�ضى
عرب املن�صة الإلكرتونية ،كما �أن ال ��وزارة ب�صدد
زي � ��ادة ال� �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة يف م �ط��ار امل �ل �ك��ة ع�ل�ي��اء
ال ��دويل وم�ط��ار م��ارك��ا وامل�ل��ك ح�سني يف العقبة،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ف�ت��ح خم�ت�بر داخ ��ل ح ��رم امل�ط��ار
لإج ��راء � 6آالف فح�ص يف ال�ي��وم ا�ستباقا لقرار
فتح املعابر احلدودية .و�أو�ضح الوزير �أن الوزارة
ط��ورت اخل��دم��ات يف �أق���س��ام اال��س�ع��اف وال�ط��وارئ
يف م�ست�شفيات ال�ت��وت�ن�ج��ي وال��رم �ث��ا احل�ك��وم��ي
وال��روي���ش��د والأم �ي�ر ح�م��زة وتو�سعة و�صيانة يف

م�ست�شفيات غ��ور ال�صايف والق�ضائي ب�سعة 140
�سريرا وطوارئ الب�شري ب�سعة �155سريرا ،و�إطالق
تخ�ص�ص ع�ن��اي��ة حثيثة ب��ال �ت �ع��اون م��ع املجل�س
الطبي الأردين وتطوير ق�سم ال�سرطان وان�شاء
م�ست�شفى اجلراحة وال�صدرية واالوعية الدموية
يف م�ست�شفيات الب�شري.
و�أ�شار جابر �إىل �إغالق م�ست�شفى الأمري ح�سني
يف البقعة لإعادة ت�أهيله وجتويد اخلدمات املقدمة
للمواطنني ،بالإ�ضافة �إىل بناء  35مركزا �صحيا
يف اململكة .وبني �أن الوزارة عززت �أعداد الأ�س َّرة يف

اق�سام العناية احلثيثة يف م�ست�شفى الأمري حمزة
ب�سعة � 31سريرا ،و�إع��ادة ت�أهيل عمليات امل�ست�شفى
وجتهيزه ب�أحدث االجهزة الطبية ،واالنتهاء من
ق�سم العناية احلثيثة اجلديد يف م�ست�شفى الزرقاء
احلكومي ،وت�أهيل ثالثة مراكز تدريبية للأ�سنان
الطباء القطاع العام واخلا�ص.
وتابع �إن الوزارة ب�صدد �إن�شاء مركز للأمرا�ض
املعدية �إ�ضافة �إىل فتح مركز ابحاث الفريو�سات،
جم��ددا ال��دع��وة للمواطنني بااللتزام بال�شروط
ال�صحية للوقاية من الفريو�س بالتباعد اجل�سدي
وغ�سل اليدين ولب�س الكمامات وحتميل تطبيق
�أم��ان وتطبيق �صحتك حلماية املجتمع .ب��دوره،
ثمن رئي�س جمعية امل�ست�شفيات اخلا�صة ف��وزي
احلموري دور ال��وزارة يف دعم م�ست�شفيات القطاع
اخلا�ص حتى اثناء احلظر ال�شامل وم�ساعدتهم
على �إ�صدار الت�صاريح الالزمة لدميومة العمل،
وا�ستغالل الفر�ص وتفعيل الت�شاركية بني القطاع
ال �ع��ام واخل��ا���ص ،الف�ت��ا �إىل �أن احل�ك��وم��ة �أع�ط��ت
الأولوية يف �سداد ديون وم�ستحقات للم�ست�شفيات
اخلا�صة .و�أكد �أنه مل يتم عالج �أي مري�ض كورونا
داخل امل�ست�شفيات اخلا�صة ،م�شريا �إىل �أن برنامج
ال�سياحة العالجية �سيقوم بتو�صيل املري�ض من
املعرب احلدودي للم�ست�شفى ،و�إجراء فح�ص كورونا
للمري�ض قبل � 72ساعة من قدومه للأردن.

األمانة % 70 :نسبة إنجاز البنية التحتية للباص السريع
االنباط  -عمان

�أع � �ل ��ن �أم� �ي��ن ع� �م ��ان ال ��دك� �ت ��ور ي��و� �س��ف
ال���ش��وارب��ة خ�ل�ال ج��ول��ة تفقدية ام ����س� ،أن
ن�سبة الإجن��از حل��زم م�شروع البا�ص �سريع
الرتدد بلغت  70باملئة.
وج��دد ال���ش��وارب��ة ال�ت��زام الأم��ان��ة ب��إجن��از
الأع�م��ال الإن�شائية للبنية التحتية ب�شكل
ع� ��ام ل �ك��ام��ل ح� ��زم امل �� �ش ��روع ن �ه��اي��ة ال �ع��ام،
با�ستثناء تقاطع طارق لت�أخر �إحالة العطاء
على �أن يتم الت�شغيل نهاية عام  .2021وقال
�إن الأمانة وظفت �إيجابا فرتة كورونا للعمل
يف م��واق��ع ك ��ان م��ن ال���ص�ع��ب يف ال �ظ��روف
االع�ت�ي��ادي��ة �إجن��ازه��ا ب�سرعة كونها ت�شهد
ح��رك��ة ��س�ير كثيفة و�أن امل �� �ش��روع �سيخدم
منظومة النقل العام و�إيجاد حلول مرورية
لالزدحامات.
واطلع �أم�ين عمان يف حمطة احلافالت
��س��ري�ع��ة ال �ت�ردد وال��رك��اب يف ��ص��وي�ل��ح على
م��راح��ل ال�ع�م��ل ب�ع��د �إجن� ��از  80ب��امل�ئ��ة بعد
االنتهاء من الهيكل الإن�شائي وج��ار العمل
بالت�شطيبات .و�سيتم ال�شهر املقبل االنتهاء

من نفق دخ��ول احل��اف�لات وامل�خ��رج العلوي
ال � ��ذي ي ��رب ��ط م ��ع اجل �� �س��ر ال� �ق ��ائ ��م ،ف�ي�م��ا
ب ��د�أت �أع �م��ال التح�سينات امل��روري��ة ب�إن�شاء
طريق �إ�ضايف �أم��ام املحطة حيث �أن القائم
للخطوط املغذية للمحطة .ويف �شارع امللكة
ران�ي��ا ال�ع�ب��داهلل ،اطلع على تركيب الأدراج
وامل �� �ص��اع��د ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة مب� �ح ��اذاة ال �ب��واب��ة
الرئي�سة للجامعة ،وكلية ال��زراع��ة ،وبوابة
م�ست�شفى اجلامعة �ضمن مقطع اجلامعة

امل�م�ت��د م��ن �إ� �ش��ارة م�سجد اجل��ام�ع��ة وحتى
ج�سر م�ست�شفى اجلامعة.
و�شملت اجل��ول��ة � �ش��ارع ال���ش��ري��ف نا�صر
ب��ن جميل وت�شمل عنا�صره ج�سر تقاطع
ال� �ك ��وم ��ودور ب �ط��ول  360م�ت�را مب���س��رب�ين
واجت � ��اه ل �ل �ق��ادم م��ن �إ�� �ش ��ارات (ال ��دي ��ز �إن)
باجتاه دوار املدينة الريا�ضية ،و�إن�شاء نفق
مب�سربني ب��اجت��اه واح��د وب�ط��ول  760مرتا
للقادم من دوار املدينة باجتاه �إ�شارات وادي

�صقرة ،و�إن�شاء م�سار للبا�ص �سريع الرتدد
من دوار املدينة باجتاه تقاطع الكومودور
ثم تقاطع الديز �إن و�صو ًال �إىل تقاطع وادي
��ص�ق��رة ث��م ال� ��دوار اخل��ام����س ول�غ��اي��ة ��ش��ارع
الأمرية ب�سمة .ويف تقاطع املدينة الريا�ضية
الذي و�صلت ن�سبة الإجناز به اىل  83باملئة،
جار العمل على عقدات اجل�سرين الأول من
�شارع امللكة علياء (الداخلية) ،باجتاه �شارع
ال�شريف نا�صر بن جميل ،وال�ث��اين لل�سري
ال�ق��ادم م��ن ��ش��ارع امللكة ران�ي��ا ب��اجت��اه �شارع
ال�شهيد.
كما تابع ال�شواربة �سري العمل يف تقاطع
ط ��ارق ال ��ذي ي�شمل �إن���ش��اء ن�ف��ق باجتاهني
خلدمة احلركة املرورية بني ع ّمان والزرقاء،
و�آخر باجتاهني بني منطقتي طارق وب�سمان
و�إن�شاء ج�سر خم�ص�ص للحافالت �سريعة
ال�تردد ،وحمطة رك��اب �ضخمة على تقاطع
طارق خلدمة املتنقلني بني املدينتني.
كما اطلع على �سري العمل مببنى منطقة
�صويلح اجلديد الذي و�صلت ن�سبة الإجناز
ف�ي��ه �إىل  60ب��امل�ئ��ة ،متوقعا اجن ��ازه خ�لال
�أربعة �أ�شهر.

الملك يستقبل قائد القيادة
المركزية األميركية

االنباط  -عمان

ا�ستقبل ج�لال��ة امل�ل��ك ع�ب��داهلل ال�ث��اين ،ام�س
ال�سبت ،قائد القيادة املركزية الأمريكية الفريق
�أول كينيث ماكينزي ،يف اجتماع جرى خالله بحث
ع�لاق��ات ال�شراكة اال�سرتاتيجية ب�ين البلدين،
خ�صو�صا يف املجالني الع�سكري والأمني.

وت� �ن ��اول ال �ل �ق��اء ال �ت �ط��ورات الإق �ل �ي �م �ي��ة ،ويف
مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية .كما تطرق �إىل
اجل�ه��ود املبذولة �إقليمياً ودول�ي�اً يف احل��رب على
الإرهاب ،وفق نهج �شمويل.
وح�ضر اللقاء م�ست�شار جاللة امللك لالت�صال
والتن�سيق ،ورئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة ،والوفد
املرافق لقائد القيادة املركزية الأمريكية- .

الحنيطي يبحث مع ماكنزي أوجه
التعاون العسكري

االنباط  -عمان

ا�ستقبل رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة اللواء
الركن يو�سف �أحمد احلنيطي ،يف مكتبه بالقيادة
ال�ع��ام��ة ام ����س ال���س�ب��ت ،ق��ائ��د ال �ق �ي��ادة امل��رك��زي��ة
الأمريكية الفريق �أول كينيث ماكنزي والوفد
املرافق.
وب�ح��ث ال �ل��واء ال��رك��ن احلنيطي م��ع الفريق
�أول ماكنزي ،خالل اللقاء ال��ذي ح�ضره امللحق

ال��دف��اع��ي الأم�ي�رك��ي يف ع � ّم��ان وع ��دد م��ن كبار
��ض�ب��اط ال �ق��وات امل�سلحة� ،آخ ��ر ال�ت�ط��ورات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ،و�أوج��ه التعاون
وال�ت�ن���س�ي��ق ال�ع���س�ك��ري امل �� �ش�ترك ،و��س�ب��ل تعزيز
ع�لاق��ات ال�ت�ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي مب��ا ي�خ��دم م�صلحة
القوات امل�سلحة يف البلدين ال�صديقني.
وج ��رى لل�ضيف ا�ستقبال ع�سكري ر�سمي,
ح�ي��ث ا�ستعر�ض ح��ر���س ال���ش��رف ال��ذي ا�صطف
لتحيته.

مؤتمر دولي حول التنمية المستدامة
بجامعة عمان العربية
االنباط  -عمان

ب ��د�أت يف جامعة عمان العربية ام�س ال�سبت
فعاليات امل�ؤمتر ال��دويل “خارطة طريق لتنمية
م�ستدامة” مب�شاركة خ�ب�راء ومتخ�ص�صني من
امل�م�ل�ك��ة وخ��ارج �ه��ا .وق ��ال رئ�ي����س جم�ل����س �أم �ن��اء
اجل��ام�ع��ة ال��دك�ت��ور عمر اجل ��ازي خ�لال االفتتاح
ال� ��ذي ن�ظ�م�ت��ه ك�ل�ي��ة الأع� �م ��ال يف اجل��ام �ع��ة� ،إن
اال�ستثمار يف الإن�سان نهج ن�ؤمن به حمليا ونتطلع
له عربيا ،وبات حاجة �ضرورية الآن يف ظل جائحة
كورونا التي غريت وجه العامل ،داعيا �إىل ايجاد
طرق تنمية م�ستدامة للم�ساعدة على التعايف من
�آثارها اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا.
و�أ�� �ض ��اف “ال ب��د م��ن ال ��ره ��ان وال �ع �م��ل على
اب �ت �ك��اراحل �ل��ول ال ��ري ��ادي ��ة ،وم �ع��رف��ة متطلبات
االقت�صاد املعريف ،وتعزيز ري��ادة االع�م��ال ،و إ�ع��ادة
ت�ع��ري��ف امل���س��ؤول�ي��ة الإج �ت �م��اع �ي��ة ،وحت��دي��د �أث��ر
الذكاء والقيادة اال�سرتاتيجية يف حتقيق القدرة
التناف�سية ،والأه ��م �إع ��ادة تعريف وحت��دي��د �إدارة
املخاطر و�أثرها على التنمية امل�ستدامة الناجحة،
و�صوال البتكار احللول».
و�أك��د القائم ب�أعمال رئي�س اجلامعة الدكتور
خ��ال��د ال �ط��راون��ة �أن التنمية الب�شرية القائمة
على حت�سني م�ستوى الرعاية ال�صحية والتعليم
وال ��رف ��اه االج �ت �م��اع��ي ي�ج��ب �أن ت �ك��ون م��ن �أه��م

الأول��وي��ات ،م�شريا �إىل �أن تقارير اللجنة العاملية
للتنمية وال�ب�ي�ئ��ة “برونتالند” ب�ي�ن��ت �أه�م�ي��ة
التنمية امل�ستدامة يف تلبية اح�ت�ي��اج��ات الع�صر
حاليا وم�ستقبال .ودعا الباحثني �إىل الرتكيز على
الت�صنيع لأنه ال بد من تنمية تعمل على جتديد
امل��وارد وال�ث�روات و�إع ��ادة الت�صنيع ب�شكل ي�ضمن
بيئة نظيفة و�صاحلة حلياة الأج �ي��ال احلا�ضرة
وال�ق��ادم��ة .ولفت �إىل �أن امل��ؤمت��ر ي�سهم يف �إع��داد
ال�ب�ح��وث يف جم��ال التنمية امل���س�ت��دام��ة لتطوير
اقت�صاد اململكة ترجم ًة للتوجيهات امللكية ال�سامية
بت�سخري الطاقات الب�شرية والعقلية لدى املواطن
لبناء �أردنِ متقدم على ال�صعيد العاملي.
وق ��ال ع�م�ي��د ك�ل�ي��ة االع� �م ��ال ،رئ�ي����س امل ��ؤمت��ر
الدكتور ب�لال برهم �إن امل�ؤمتر ينعقد لأول مرة
بهذا العدد من امل�شاركات البحثية والعلمية على
م��دى يومني م��ن اجلل�سات العلمية والنقا�شية،
مبينا �أن عقد هذا امل�ؤمتر يعك�س التفا�ؤل ال�ضروري
والروح البناءة الإيجابية الالزمة ملواجهة حتديات
اال�ستدامة ال�صعبة يف بيئة االعمال التي تواجه
االك��ادمي�ي�ين والباحثني وال�صناعيني .وق��ال ان
امل�ؤمتر �سيناق�ش بحـوثا حمكمة تغطـي عـددًا مـن
املحـاور فـي جماالت معرفيـة خمتلفـة مبـا يخـدم
منظمـات الأع �م��ال واالك��ادمي�ي�ين كمنبـر حملي
ودويل للباحثيـن واخل�ب�ـ��راء وطلبـة ال��درا��س�ـ��ات
العليـا لتقديـم �أفكارهـم ونتاجاتهـم البحثيــة.

بالدم
 4آالف مشترك خالل  3أشهر بأول تطبيق إلكتروني للتبرع َّ
االنباط  -برتا

�ص َّمم مواطن �أردين تطبيقًا �إلكرتون ًيا
يُ�ساعد على �إيجاد متربعني بالدَّم بجميع
�أن��واع ال ُّزمر كلما اقت�ضت احلاجة لذلك،
وو� �ص��ل ع��دد امل���ش�ترك�ين ب��ه خ�ل�ال ثالثة
�أ�شهر �إىل � 4آالف.
وقال با�سل �أبو بكر �إن احلاجة م�ستمرة
ل� �ل� �دَّم ،وه �ن��اك ن�ق����ص يف ت��وف�ي�ر وح ��دات
ال � �دَّم ،وال��س�ي�م��ا الأن� ��واع ال� � َّن ��ادرة ،م�شريا
�إىل �أ َّن والدته دخلت امل�ست�شفى يف �إحدى
الدول العربية لإجراء عملية قلب مفتوح،
واحتاجت �إىل ع��دد من وح��دات ال �دَّم ومل
يتوفر العدد الكايف من املتربعني لت�أمني
ذل��ك ،م��ا ي��ؤ��ش��ر على م�ع��ان��اة امل�ست�شفيات
واملر�ضى من �إيجاد وحدات الدَّم املطلوبة
عند حاجتها املا�سة لذلك.

وب�ين �أ َّن��ه بعد ه��ذه احل��ادث��ة �أخ��ذ يفكر
بطريقة يُ�ساعد بها امل�ست�شفيات وبنوك
ال � �دَّم وامل��ر� �ض��ى ع�ل��ى اي �ج��اد م�ت�برع�ين يف
زم��ر ال �دَّم ك��اف��ة ،وظ�ه��رت ف�ك��رة التطبيق
م�ستخدما تخ�ص�صه يف ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
بت�صميم تطبيق ي�سمى “بلدولوجي”،
وي�ق��وم املحتاج ل�ل�دَّم م��ن خالله بت�سجيل
ال��زم��رة امل�ح�ت��اج��ة ل��ذل��ك ع�ل��ى ال� َّت�ط�ب�ي��ق،
وبعدها ت�صل �إ�شارة �إىل جميع امل�شرتكني
ب��ال� َّت�ف��ا��ص�ي��ل ك��اف��ة ،م��ا يعني ال��و� �ص��ول يف
حلظة واح��دة �إىل امل�شرتكني بال َّتطبيق.
و�أ�ضاف �أ َّن ال َّتطبيق م�سجل لدى م�ؤ�س�سة
�أردن � �ي� ��ة م�ت�خ���ص���ص��ة ب�ب�رجم ��ة وت �ط��وي��ر
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال��ذك �ي��ة ،وه ��و م �ت��وف��ر على
جميع �أن��واع االج�ه��زة ال� َذك�ي��ة ،وال يحتاج
لأي تكاليف مادية ،و�سهل اال�ستخدام وال
ريا من ذاكرة هذه الأجهزة.
ي�أخذ حي ًزا كب ً
ال�صحة
لوزارة
�سمية
ر
ال
أرقام
وا�شارت ال
ِّ
َّ

�إىل ا َّن خمزون الدَّم لديها انخف�ض بن�سبة
 40باملئة خ�لال جائحة ك��ورون��ا ال�ت��ي ب��د�أ
ت��أث�يره��ا على اململكة مطلع �آذار املا�ضي،
ل�ك�ن��ه ع��اد �إىل م���س�ت��وي��ات��ه ال� َّ�ط�ب�ي�ع�ي��ة مع
منت�صف �شهر حزيران املا�ضي.
وت ��ؤك ��د الأرق� � ��ام �أن ن���س�ب��ة امل�ت�ط��وع�ين
املتربعني بالدم يف الأردن من �أعلى الن�سب
عاملياً� ،إذ بلغ عدد املتربعني يف اململكة العام
املا�ضي يف مواقع التربع كافة كاخلدمات
ال�ط�ب�ي��ة وم�ست�شفى احل���س�ين لل�سرطان
وغريها  237729متربعًا ،يف حني بلغ عدد
امل�ت�برع�ين يف م��دي��ري��ة ب�ن��ك ال ��دم وب�ن��وك
ال ��دم ال �ف��رع �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة ال���ص�ح��ة
 132263م�ت�بر ًع��ا للفرتة ذات�ه��ا م��ن العام
املا�ضي.
ون �ف��ذت ع ��ام  2019ن �ح��و م�ئ�ت��ي حملة
للتربع بالدم� ،إىل جانب التربع َّ
الطوعي
املنظم الذي بلغت ن�سبته من العدد الكلي

ل�ل�م�ت�برع�ين  58ب��امل �ئ��ة ،م �ق��اب��ل  42ب��امل�ئ��ة
للتربع العائلي.
و�أط� �ل� �ق ��ت م �ن �ظ �م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة
مب �ن��ا� �س �ب��ة االح � �ت � �ف� ��ال ب ��ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي
للمتربعني الذي ي�صادف  14من حزيران
ك ��ل ع� ��ام ح �م �ل��ة ب �ع �ن��وان “الدم امل� ��أم ��ون
ينقد الأرواح” ،واخ �ت��ارت “تربع بدمك
واجعل العامل مكاناً �أوف��ر �صحة”� ،شعارا
لهذه احلملة يركز على م�ساهمة الأف��راد
املتربعني للدم يف حت�سني �صحة الآخرين.
وميثل هذا اليوم بح�سب املنظمة ،دعوة
للعمل نحو توفري املوارد الكافية من الدم،
و�إن�شاء النظم والبنى التحتية الالزمة؛
لتعزيز �أن�شطة جمع ال��دم م��ن املتربعني
ط ��وع� �اً دون م �ق��اب��ل� ،إىل ج��ان��ب ت�ق��دمي
ال� � ِّرع ��اي ��ة اجل� �ي ��دة ل �ل �م �ت�برع�ين ،وت �ع��زي��ز
�إج � ��راءات اال� �س �ت �خ��دام ال ��� َّ�س��ري��ري امل�لائ��م
للدم وتنفيذها.

املحلي
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ردا على تصريحات زواتي :الشوبكي..األردن غير مكتشف نفطيا
االنباط -عامر ال�شوبكي
قال اخلبري اجليولوجي عامر ال�شوبكي ان اعالن
�إحدى الدول املجاورة للأردن عن اكت�شافات نفطية
قرب احلدود الأردنية يدل على وجود مناطق م�ؤملة
داخ��ل الأردن ٠كما يدل على �ضعف امكانيات �شركة
البرتول الوطنيه االردنيه و�ضعف ادارة الطاقه يف
ا�ستقطاب اال�ستثمار يف جمال التنقيب عن النفط.
جاء ذلك يف رد لل�شوبكي على ت�صريحات احلكومه
ممثلة بوزيرة الطاقة هالة زوات��ي ب��أن االردن دولة
غري نفطية ٠مو�ضحا ان هذه الت�صريحات خميبة
ل�لام��ال و جت��ان��ب ال���ص��واب لأن الأردن يعترب غري
م�ستك�شف يف النفط �أو الغاز ب�شكل كامل ،متابعها
ان��ه مل يجر م�سح جيولوجي لأك�ث�ر م��ن  %80من
م�ساحته.
و�أ�شار اىل انه اذا كان حقل حمزه ينتج اقل من
 10براميل نفط يوميا ،وحقل الري�شة ال ينتج �سوى
 17مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي بومياً ،ف�أنه
على بعد  3كم من حقل الري�شة احلدودي يوجد حقل
يف دولة جماورة ينتج اكرث من  200مليون قدم مكعب
من الغاز الطبيعي يوميا ،كما ان هذه الدولة اعلنت
عن اكت�شافات نفطية قريبة من احل��دود االردن�ي��ة،
مو�ضحا ان هذا يدل على وجود مناطق م�ؤملة داخل
اململكة وي��دل على �ضعف امكانيات �شركة البرتول
الوطنية و�ضعف ادارة الطاقة يف ا�ستقطاب اال�ستثمار
يف جمال التنقيب عن النفط.
و�أ� �ش��ار اىل ان��ه مل يتم امل�سح بالتقنية العاملية
اجلديدة رباعية الأبعاد لأي منطقة يف الأردن علما

ان هذه التقنية حتدد املنطقة امل�ؤملة والب�ؤرة الفعالة
وامل�ن�ت�ج��ة بن�سبة دق��ة ت�صل اىل  ، %80وذل ��ك رغ��م
تقدمي هذا املقرتح لإ�ستخدام امل�سح بتقنية  4Dمن
املهند�سة منال اللوزي رئي�سة ق�سم ال�سيا�سات والعقود
قبل �إحالتها على التقاعد وما تبع ذلك من �إلغاء لهذا
الق�سم �ضمن الهيكلة اجلديدة لوزارة الطاقة يف متوز

العام املا�ضي . 2019
و�أ��ض��اف ال�شوبكي �أن الإنتاجية كانت �أف�ضل
بكثري يف الهدف وامل�ضمون يف احلقبة الزمنية �ضمن
الربنامج الوطني ل�سلطة امل�صادر الطبيعية ،وقبل
تويل �شركة البرتول الوطنية زمام الأمور �سنة 1996
 ،حيث مت خالل هذه احلقبة �إكت�شاف حقل الري�شة

الذي كان ينتج �سنة  30 1989مليون قدم مكعب من
الغاز وتراجع اىل ان و�صل �إىل  9مليون قدم بداية
 ،2019وو�صل اليوم اىل  17مليون قدم اي ن�صف ما
كنا ننتجه يف العام  1989وذلك ب�سبب �ضعف املتابعة
وال�صيانة واالمكانيات التقنية الفنية .
كما مت � ً
أي�ضا عن طريق �سلطة امل�صادر الطبيعية
�إكت�شاف حقل حمزة النفطي ال��ذي ك��ان ينتج 400
برميل يومياً �سنة  1989تراجع حتى و�صل اليوم �إىل
اقل من  10برميل نفط يوميًا فقط  ،عدا التوقف
عن امل�سح والتنقيب منذ تويل �شركة البرتول �سنة
 ، 1996وعلى العك�س ادت جتربة «فا�شلة» ل�شركة
البرتول الوطنية اىل قتل اب��ار حمزة بعد �ضخ غاز
النيرتوجني ال��ذي ادى اىل طفرة ام�ت��دت ال�سبوع
بعدها تراجع االنتاج اىل ما دون  10برميل جلميع
ابار حقل حمزه ٠وا�ضاف ان هذه التجربة الفا�شلة
اي�ضاً كلفت وزارة الطاقة نحو  250الف دينار .
وب�خ���ص��و���ص دم��ج هيئة تنظيم ق�ط��اع الطاقة
واملعادن و�شركة البرتول الوطنية و�شركة الكهرباء
ال��وط�ن�ي��ة وال���ش��رك��ة اللوج�ستية للتخزين و�ضم
وظائفها لوزارة الطاقة و�إعادة �إحياء �سلطة امل�صادر
الطبيعية وال� ��ذي مل ي��ذك��ر يف ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة -20
 ،30وكانت �ضمن تو�صيات درا�سة �سنة � 2014أعدها
اخل�ب�ير ن��وك ف��ري��ك مبعوث اللجنة الإقت�صادية
لغربي �آ��س�ي��ا (اال� �س �ك��وا)  ،بعد ت���ض��ارب امل�صالح و
التداخل الوا�ضح يف وظائف هذه الهيئات وال�شركات
وت�سببها بخ�سائر للحكومة عدا انها قد اثقلت كاهل
االردن مب�صاريف زائدة عن احلاجة و دون مردود او
�إنتاجية.

تسجيل  3إصابات غير محلية بـ «كورونا»
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  3ح��االت جديدة
بفريو�س كورونا امل�ستجد يف اململكة ام�س ال�سبت،
جميعها غ�ير حم�ل�ي��ة ،ل�يرت�ف��ع ال �ع��دد الإج �م��ايل
للإ�صابات منذ بدء الوباء �إىل .1176
وتوزعت احلاالت اجلديدة وفق املوجز الإعالمي
ال�صادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�صحة على النحو
الآت� ��ي :ح��ال�ت��ان لأردن �ي�ي�ن ق��ادم�ين م��ن ال�سعودية
يقيمون يف ف�ن��ادق احل�ج��ر ،وح��ال��ة ل�سائق �شاحنة
�أردين ،قادم عرب حدود العمري.
و�أ� � �ش ��ار امل ��وج ��ز �إىل ت���س�ج�ي��ل  5ح � ��االت ��ش�ف��اء
يف م�ست�شفى الأم�ي��ر ح �م��زة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل �إج ��راء
 5808فحو�صات خم�بري � ًة ،لي�صبح �إج �م��ايل عدد

الفحو�صات التي �أجريت منذ بدء اجلائحة وحتى
الآن  460383فح�صاً.
و أ�ك��دت ال��وزارة �أ ّن خطر الوباء ما زال موجوداً،
رغ ��م ان�خ�ف��ا���ض ع ��دد الإ�� �ص ��اب ��ات ،داع �ي��ة اجلميع
�إىل � �ض��رورة التقيّد ب ��إج ��راءات ال��وق��اي��ة ،وارت ��داء
الكمّامات ،والتباعد اجل�سدي ،وا�ستخدام تطبيق
“�أمان” للتنبيه يف حال خمالطة �أ�شخا�ص م�صابني،
وامل�ساهمة يف الك�شف عن حـاالت الإ�صابة – ال قدّر
اهلل – يف وقت مب ّكر.
كما �أكدت �أهميّة تطبيق “�صحتك” الذي يزوّد
م�ستخدميه ب�أحدث املعلومات والأخبار واالكت�شافات
املتع ّلقة بفريو�س كورونا يف العامل ،بالإ�ضافة �إىل
احتوائه على �إر�شادات �صحيّة وحتذيرات وتنبيهات
تتع ّلق مب�ستجدّات احلالة الوبائيّة.

شبكة القنوات اليابانية تمنح «البدري» جائزة االنجاز الصحفي
االنباط-عمان
منحت جمموعة �شبكة القنوات اليابانية
( )TBSجائزة االجناز ال�صحفي للزميل
� �س��ائ��د ال� �ب ��دري م��دي��ر م�ك�ت�ب�ه��ا االق�ل�ي�م��ي
وذل� ��ك ل�ت�ف��ان�ي��ه واح�ت�راف �ي �ت��ه يف تغطية
الأحداث ملناطق النزاع واحلروب يف ال�شرق
الأو�سط ،على مدار  30عاماً.
ويعد ال�ب��دري �أول �أجنبي يح�صل على
ع �ل��ى ه ��ذه اجل ��ائ ��زة م��ن جم �م��وع��ة �شبكة
القنوات اليابانية ( ،)TBSاح��دى اكرب
املجموعات التلفزيونية يف ال�ع��امل  ،حيث
متنح ه��ذه اجل��ائ��زة يف ال�ع��ادة لل�صحفيني
ال �ي��اب��ان �ي�ين ال��ذي��ن ي �ب��دع��ون يف التغطية
االخبارية يف �شتى دول العامل.
وجاءت اجلائزة التكرميية لـ”البدري”
ت� �ق ��دي ��راً جل � �ه ��وده ال� �ك� �ب�ي�رة يف ت�غ�ط�ي�ت��ه
الإخ�ب��اري��ة التلفزيونية لل�شبكة اليابانية
العريقة  TBSيف يف دول ال�شرق الأو�سط،
ح �ي��ث ع �م��ل ال� �ب ��دري يف ت�غ�ط�ي��ة االو� �ض��اع
االم�ن�ي��ة و احل��رب يف ل�ب�ن��ان ،ك��ذل��ك ازم��ة
اخلليج الثانية واحتالل الكويت وتغطيات

م �ع��رك��ة ع��ا� �ص �ف��ة ال �� �ص �ح��راء ا� �ض��اف��ة اىل
االو�ضاع يف العراق ،وال�صراع الفل�سطيني
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي يف م�ن��اط��ق ال���ض�ف��ة ال�غ��رب�ي��ة
وفل�سطني املحتلة واحداث االنتفا�ضة
وي��ذك��ر ان �سائد ال�ب��دري اجن��ز �سل�سلة
من التغطيات االخبارية ملجموعة القنوات
ال�ي��اب��ان�ي��ة ا� �س �ت �ح��وذت ع�ل��ى اه �ت �م��ام وا��س��ع
وردود فعل كبرية يف ال�شارع الياباين على
م��دار  30ع��ام�اً خ�صو�صا تغطياته ملناطق
اال�� �ض ��راب ��ات ،وو� �س��ط امل �خ��اط��ر واحل� ��رب؛
الأم� ��ر ال� ��ذي دف ��ع ال �ق �ن��اة ب �ق��رار رئي�سها
التنفيذي ال�سيد اي�شي اي��وات��ا منحه هذه
اجل��ائ��زة وه��ي االوىل ل�صحفي اج�ن�ب��ي ملا
و��ص�ف�ت��ه ال �ق �ن��اة يف ح�ي�ث�ي��ات اجل ��ائ ��زة من
تفاين واحرتافية وت�ضحيات جمة قدمها
ال �ب��دري يف م�ي��ادي��ن التغطيات االخ�ب��اري��ة
التلفزيونية .
وك ��ان ال �ب��دري ق��د ال�ت�ق��ى خ�ل�ال ثالثة
عقود من تغطيات لعدد كبري من الزعماء
وال �� �س �ي��ا� �س�ين يف ت �ل��ك ال� �ب� �ل ��دان ،و�أج � ��رى
حوارات تلفزيونية حول الظروف الراهنة
واالو�ضاع يف منطقة ال�شرق االو�سط.

�أ��ص��در منتدى اال�سرتاتيجيات الأردين،
ام�س ال�سبت ،تقريراً بعنوان “�أداء القطاع
ال���ص�ح��ي يف الأردن خ�ل�ال ج��ائ�ح��ة كورونا”
�ضمن �سل�سلة تقارير املعرفة قوة.
وت� �ن ��اول ال �ت �ق��ري��ر ع � ��دداً م ��ن امل �م��ار� �س��ات
العاملية التي ميكن �أن ت�ستند لها احلكومة
يف م��واج�ه��ة اجل��ائ�ح��ة للحفاظ ع�ل��ى ق��واع��د
التباعد االجتماعي.
و�أ�شار التقرير �إىل الأداء ال�صحي املتميز
ال ��ذي �أظ �ه��ره الأردن خ�ل�ال الأزم � ��ة ،حيث
بني �أن الأردن قد حل يف املرتبة  42يف قائمة
الدول الأقل من حيث عدد احلاالت بالن�سبة
�إىل ع��دد ال�سكان من بني  180دول��ة ،كما �أن
الأردن ك��ان ق��د ح��ل باملرتبة  28م��ن ب�ين 87
دول ��ة م��ن ح�ي��ث ع ��دد ال�ف�ح��و��ص��ات ال�ي��وم�ي��ة
ل �ك��ل �أل� � ��ف � �ش �خ ����ص يف � �ش �ه��ر مت � ��وز ،2020
متفوقاً بذلك على بع�ض الدول ذات القدرات
االقت�صادية مثل �أملانيا و�سوي�سرا والرنويج
وعُمان وال�سعودية ونيوزيالندا.
كما كان عدد الوفيات الناجتة عن فريو�س

يف زمن جائحة كورونا بتنا نلحظ ب�أن املع�ضلة الرئي�سة لدى �شباب الوطن املتع ّلم
وغري املتع ّلم هي البطالة وال قبلها �شيء ،فالكرة يف مرمى ال�شباب �أنف�سهم واحلكومة
والقطاع اخلا�ص لإيجاد فر�ص عمل له�ؤالء ال�شباب درءاً حلالة الإحباط التي بات
بع�ضهم يعي�شها وي�ع��اين منها ب��ال��رغ��م م��ن بع�ض اجل�ه��ود الوطنية امل�ب��ذول��ة ،وما
ذلك ليكون �سوى بتعظيم فر�ص الإ�ستثمار ومنع هجرتها وت�صديرها ،واحلكومة
والقطاع اخلا�ص �شركاء يف هذه امل�س�ؤولية الوطنية الكربى:
 .1يف زمن كورونا البطالة باتت كرة ثلج تكرب كل يوم بني �صفوف ال�شباب لأ�سباب
كثرية منها عدم مواءمة خمرجات التعليم مع حاجات �سوق العمل ،وعدم تو ّفر فر�ص
العمل ،وعدم �إمتالك ال�شباب للمهارات املطلوبة ،وهنالك الكثري من الأ�سباب.
 .2املهم �أن هنالك حاجة ما�سة لت�شغيل ال�شباب و�إيجاد فر�ص العمل لهم �سواء
بالقطاع اخلا�ص �أو العام من خالل الإ�ستثمارات لنخرجهم من احلالة التي باتت
ت�ؤرقهم و�أهليهم بعد �إ�ستثمارهم بتعليمهم وبيعهم كل مُ قدّراتهم.
 .3احلكومة يبدو باتت بحاجة مل�شاركة القطاع اخلا�ص لإيجاد الفر�ص الإقت�صادية
ال�صغرية واملتو�سطة لبناء حالة الثقة بالنف�س لدى ال�شباب ومتكينهم �إقت�صادياً.
 .4هنالك واجب وطني على �شركات القطاع اخلا�ص يقت�ضي ب�أن ي�ساهموا ومن
منطلق م�س�ؤوليتهم املجتمعية وت�شاركيتهم مع القطاع العام ،ب��أن ي�ساهموا بكبح
جماح البطالة بني �صفوف ال�شباب العاطل عن العمل.
� .5ضريبة ال��وط��ن تقت�ضي ب ��أن ت��ؤم��ن ��ش��رك��ات ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص مب�س�ؤوليتهم
املبا�شرة متاما كاحلكومة يف توفري فر�ص العمل لل�شباب ،حيث نعلم ب�أن املزيد من
الوظائف لل�شباب يف القطاع اخلا�ص هي على ح�ساب ربحية ال�شركات ،لكن امل�س�ؤولية
املجتمعية وحق املواطنة يقت�ضي ب��أن ت�ضحي هذه ال�شركات بجزء من ربحيتها يف
�سبيل الوطن و�أمنه ا�ﻹ جتماعي.
�ﻷ
 .6منوذج ل�شركات مار�ست م�س�ؤوليتها املجتمعية يجب ان يحتذى عند ا زمات
والذين بادروا بتوفري بع�ض الوظائف لل�شباب وتعهدوا على ت�أهيلهم ل�سوق العمل
وبناء قدراتهم ،و�شركات القطاع اخلا�ص يجب ان تعرف ب�أن الوطن بحاجة اليوم
وقبل الغد لعطاءهم وحتمل �شد ا�ﻷ حزمة يف �سبيل �إ�ستيعاب املزيد من ال�شباب
العاطل عن العمل.
 .7مطلوب هبة �أو فزعة وطن �ﻹ يجاد املزيد من فر�ص العمل لل�شباب يف القطاع
اخل��ا���ص للم�ساهمة يف ت�أهيلهم وتوظيفهم �ﻹ �ستيعاب ا�ﻷ ع ��داد امل�ت��زاي��دة منهم
ب��د ًال من �إن�ضمامهم لطوابري العاطلني عن العمل ،ومطلوب �أن ت�ضع �شركات
القطاع اخلا�ص يف ميزان وطنيتها �شيئاً يخدم ال�شباب لي�ساهم يف منظومة امننا
املجتمعي.
 .8مطلوب من احلكومة باملقابل توفري احلوافز ال�ضريبية وغريها الالزمة
لغايات ت�شجيع القطاع اخلا�ص ال تنفريه للم�ساهمة يف كبح جماح البطالة وفق
الر�ؤى امللكية ال�سامية.
ب�صراحة :نحن ال�ي��وم �أح��وج م��ا ن�ك��ون لإي�ج��اد خ �زّان �أف�ك��ار وخ��ارج ال�صندوق
لت�شغيل ال�شباب ،وجمل�س ال�سيا�سات ا�ﻹ قت�صادية يجب �أن ي�ضع على �سلم �أولوياته
مو�ضوع البطالة عند ال�شباب وتوفري فر�ص العمل لهم و�شراكة القطاع اخلا�ص
يف ذلك ،فالبطالة بني جيل ال�شباب بحاجة ما�سة لو�ضعها على �سلم التحديات
الوطنية للم�ساهمة يف حلها ،و�إلاّ ف�إننا نكون جمحفني وغري من�صفني بحق ه�ؤالء
ال�شباب ووطننا الغايل الأ�شم وتطلعات جاللة �سيدنا حفظه اهلل.

الجغبير :منتجنا الصناعي حضر
بقوة خالل أزمة كورونا
اك��د رئ�ي����س غ��رف�ت��ي �صناعة الأردن وع�م��ان
املهند�س فتحي اجل�غ�ب�ير� ،أن املنتج ال�صناعي
الأردين كان حا�ضرا بقوة خالل �أزم��ة كورونا،
وحظي بثقة كبرية من امل�ستهلكني.
وق� ��ال يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام ����س ال �� �س �ب��ت� ،إن
ال�صناعة الأردن �ي��ة متلك م��ن اجل��ودة العالية
التي جتعلها تناف�س مثيالتها يف دول املنطقة
واالحت��اد الأوروب��ي و�أم�يرك��ا ،ما جعل املنتجات
الأردن �ي��ة ت�صل �إىل �أك�ث�ر م��ن  142دول��ة ح��ول
العامل.

وا��ض��اف �أن امل�صانع الأردن�ي��ة متلك خ�برات
طويلة بكل القطاعات ،و�أن منتجات ال�صناعات
الغذائية وال��دوائ�ي��ة والكيماوية وال�ع��دي��د من
ال�صناعات الأخرى لها ح�ضور ملفت يف العامل
ككل ،م�ؤكدا �أن ال�صادرات ال�صناعية ت�شكل 93
باملئة من �إجمايل ال�صادرات الوطنية.
وا�شار �إىل �أن امل�صانع الأردنية متلك قدرات
�إنتاجية ت�صل ملا يقارب  25مليار دوالر �سنويا،
لأنها تنتج اكرث من � 1500سلعة متنوعة ،فيما
تغطي ال�صناعة الأردنية �أكرث من  50باملئة من
�إجمايل احتياجات ال�سوق املحلية ،م�شددا على
�ضرورة دعم اجلميع لل�صناعة الأردنية.

الصناعة تبحث معيقات قطاع
الخدمات واالستشارات
االنباط-عمان

األردن من أوائل الدول في العالم بتطبيق اإلجراءات الوقائية الصارمة خالل «كورونا»
االنباط-عمان

د.محمد طالب عبيدات

االنباط-عمان

خالل تقرير اصدره منتدى االستراتيجيات األردني

ك��ورون��ا يف الأردن م�ن�خ�ف��ً��ض��ا ،ح�ي��ث ح � ّ�ل يف
املرتبة  58من �أ�صل  208دول من حيث ن�سبة
الوفيات �إىل عدد احلاالت امل�ؤكدة.
وبني التقرير �أن الأردن تبو�أ املرتبة الأوىل
من بني  13دول��ة يف العامل كانت ا�ستجابتها
ه� ��ي الأك � �ث� ��ر � � �ش� ��دة و� � �ص� ��رام� ��ة يف ت �ط �ب �ي��ق
الإج ��راءات الوقائية خ�لال جائحة ك��ورون��ا،
�إذ ك��ان الأردن ال�ب�ل��د الأول يف ال �ع��امل ال��ذي
ح�صل على درجة كاملة ( )100/100يف م�ؤ�شر
ال�صرامة ،وحافظ عليه ملدة  34يو ًما ،والتي
ُت�ع�ت�بر ��س��اد���س �أط ��ول ف�ت�رة ح�ظ��ر يف ال�ع��امل
(�أك�سفورد.)2020 ،
وقد �أدّت هذه اجلهود ،ح�سب التقرير� ،إىل
انخفا�ض عدد احلاالت يف الأردن ب�شكلٍ كبري،
مما ُيثبت جناعة الإجراءات احلكومية.
و�أ� �ش��ار التقرير �إىل �أن الأردن عمل على
ف���ص��ل �أرق� ��ام احل� ��االت ال �ق��ادم��ة م��ن اخل ��ارج
واخلا�ضعة للحجر عن �أرقام احلاالت املحلية،
ليتمكن من عك�س الو�ضع الوبائي احلقيقي
ل �ل �ف�يرو���س داخ � ��ل الأردن وت ��أك �ي ��د ��س�لام��ة
ا�ستمرارية الن�شاطات االقت�صادية املختلفة.
وا� �س �ت �ع��ر���ض ال �ت �ق��ري��ر �أب� � ��رز امل �م��ار� �س��ات

البطالة بين صفوف
الشباب في زمن كورونا

العاملية والإج��راءات الناجحة عاملياً باحتواء
الفريو�س ،مثل قيا�س درجة احلرارة بالذكاء
اال�صطناعي وه��ي جت��رب��ة ��س�ن�غ��اف��ورة� ،إذ مت
توظيف ج�ه��از لقيا�س درج��ة احل ��رارة يعمل
بالذكاء اال�صطناعي.
و�أ� �ش��ار التقرير �إىل جت��رب��ة تبنتها كوريا
اجل �ن��وب �ي��ة و� �س �ن �غ ��اف ��ورة ح �ي��ث مت ت �ط��وي��ر
من�صات �إلكرتونية وتطبيقات ذكية لتمكني
امل�ستخدمني من حتديد موقع �أقرب حمطة
فح�ص لفريو�س ك��ورون��ا و�أق��رب متجر يبيع
و�سائل الوقاية.
وبني التقرير جتارب الدول الأخرى مثل
�أمل��ان�ي��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة وك��وري��ا اجلنوبية
يف التطبيب ع��ن ُب �ع��د ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تتبع
م� �ع ��دالت امل �خ��ال �ط��ة م ��ن خ�ل��ال ت�ط�ب�ي�ق��ات
الهواتف الذكية على غرار تطبيق “�أمان يف
الأردن” ،حيث يتم تت ّبع االختالط با�ستخدام
�إ� �ش��ارات نظام حتديد امل��واق��ع العاملي ،ع�لاوة
على مراقبة �سجالت البطاقات االئتمانية
وت �� �س �ج �ي�لات ك ��ام�ي�رات امل ��راق� �ب ��ة ك�ط��ري�ق��ة
�إ�ضافية للتحقق .و�أ��ش��ار التقرير �إىل جلوء
ب�ع����ض ال � ��دول الأخ � ��رى ب� ��إل ��زام امل���س��اف��ري��ن

الوافدين �إىل البالد ب��الإب�لاغ عن مواقعهم
وظروفهم ال�صحية ب�شكل يومي ملدة  14يو ًما
با�ستخدام الروابط الإلكرتونية املُر�سلة عرب
الر�سائل الق�صرية.
كما �أظهر التقرير جناح التجربة الكورية
بتوظيف امل��دن الذكية ملواجهة اجلائحة� ،إذ
يتم حالياً تطوير مدينة دايجو حال ًيا لت�صبح
�إح � ��دى امل� ��دن ال��ذك �ي��ة يف ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة،
وميكن ا�ستخدام نظم النقل الذكية اجلاهزة
حال ًيا لتت ُّبع م��واق��ع وم���س��ارات املتعافني من
مر�ض كورونا بهدف امل�ساعدة يف �إدارة كثافة
ح��رك��ة امل � ��رور يف امل��دي �ن��ة وجت � ّن ��ب جت � ّم�ع��ات
امل��واط �ن�ين ال �ت��ي ق��د ت���ش�ك��ل ُب� � ��ؤرة ل �ل��وب��اء يف
املدينة.
و�أ�� � �ش � ��ار ال� �ت� �ق ��ري ��ر ل �ت �ج��رب��ة ا� �س �ت �خ��دام
ال�ط��ائ��رات ب��دون ط�ي��ار وذل��ك ملراقبة ال�ت��زام
امل��واط �ن�ين مب�ع��اي�ير ال�ت�ب��اع��د االج�ت�م��اع��ي يف
الأماكن العامة وحتذير املواطنني الذين ال
يرتدون معدات الوقاية ال�شخ�صية مبا�شر ًة
با�ستخدام مكبرّ ات ال�صوت ،كما مت توظيف
هذه الطائرات يف دول أ�خ��رى لر�ش املعقمات
وتو�صيل الأدوية واملواد التموينية.

ب �ح��ث ل �ق��اء ع �ق��د ام ����س ال �� �س �ب��ت يف وزارة
ال �� �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة وال �ت �م��وي��ن ،امل�ع�ي�ق��ات
وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه ق �ط��اع اخل��دم��ات
واال� �س �ت �� �ش��ارات وال �ق �ط��اع��ات امل��رت �ب �ط��ة ف�ي��ه،
وبخا�صة التي برزت خالل �أزمة كورونا.
و�أك��د م�ساعد الأم�ين العام لل�ش�ؤون الفنية
م��دي��ر ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ت �ج��اري��ة اخل��ارج �ي��ة يف
وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة وال �ت �م��وي��ن ،زاه��ر
القطارنة ،التزام الوزارة بتذليل العقبات التي
تواجه القطاعات االقت�صادية ومتابعة تنفيذ
م�صفوفة املعيقات التي مت �إعدادها بالتن�سيق
م��ع القطاعات .وب�ّي�نّ القطارنة خ�لال اللقاء
�أه�م�ي��ة ق�ط��اع اخل��دم��ات واال��س�ت���ش��ارات وتنوع
قطاعاته الفرع ّية ،م�شرياً �إىل جمموعة من
الإج��راءات التي اتخذتها اجلهات املعن ّية حل ّل
املعيقات التي تواجه القطاع؛ منها تخفي�ض
ن�سبة اال�ستهداف لبيانات الرتانزيت املنظمة
يف م��رك��ز ج�م��رك العقبة ومق�صدها ال�ع��راق،
وال�ق��رارات التنظيمية من هيئة تنظيم قطاع
النقل وامل �ع��ادن ال�ت��ي ت�سمح ب��إق��ام��ة حمطات
حمروقات جديدة.
ك �م��ا ت ��ر�أ� ��س ال �ق �ط��ارن��ة ل �ق��اء �آخ� ��ر ل�ق�ط��اع
ال �� �ش �ح��ن ال �ب��ري وال �ب �ح ��ري واجل� � ��وي ون�ق��ل
ال �ب �� �ض��ائ��ع وال� ��رك� ��اب ،امل �ن �� �ض��وي حت ��ت مظلة
قطاع اال�ست�شارات واخلدمات ،مب�شاركة نقباء
و�أ��ص�ح��اب ��ش��رك��ات وم�ك��ات��ب التخلي�ص ونقل
الب�ضائع ،وعدد من املعنيني بالقطاع.
و�أ�شار القطارنة اىل �أن حالة عدم اال�ستقرار
التي �شهدتها الدول املحيطة �أثرت ب�شكل كبري
الرتاكمي
على قطاع النقل الأردين؛ و�أن العمل
ّ
م�ستمر لتحفيز الأن�شطة االقت�صادية املتعلقة
بقطاع النقل والتي ت�أثرت بفعل �أزمة كورونا،

والتي ت�ساهم يف جذب اال�ستثمارات الأجنبية
وت�شغيل العمالة الأردن �ي��ة وت�ع��زي��ز تناف�سية
الأردن كمركز لوج�ستي �إقليمي.
ب��دوره� ،أ�شاد النائب الأول لرئي�س جمل�س
�إدارة غرفة جتارة الأردن ممثل قطاع اخلدمات
واال�ست�شارات فيها جمال الرفاعي ب�آلية العمل
التي تبنتها وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
يف اال��س�ت�ج��اب��ة للمعيقات وامل �ب ��ادرات ال�ت��ي مت
التزويد بها.
و�أ� �ش ��ار �إىل ال�ن�ه��ج ال�ت���ش��ارك��ي ال�ق��ائ��م بني
ال � � ��وزارة ومم �ث �ل��ي ال �ق �ط��اع اخل��ا���ص و�أه �م �ي��ة
ا�ستمرار عقد اللقاءات الدورية وفعاليتها يف
تذليل العقبات التي تواجه التاجر.
وب�ّي��نّ ال��رف��اع��ي �أه �م �ي��ة ق �ط��اع اخل��دم��ات
ل�لاق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي م ��ن خ�ل�ال ال�ق�ط��اع��ات
الرئي�سية وال�ف��رع� ّي��ة وال�ت��ي تقع �ضمن اط��ار
قطاع اخلدمات واال�ست�شارات وغريها ،م�ؤكداً
�ضرورة ح ّل املعيقات التي تواجه القطاع كونه
ين�ضوي يف مظلته �أك�ثر القطاعات الفرعية
ت�ضرراً خالل �أزمة فايرو�س كورونا.
واكد �أن ال��دور الذي تولته وزارة ال�صناعة
وال�ت�ج��ارة والتموين ه��و �سابقة تاريخية ب��أن
تكون نقطة االت�صال يف املتابعة احلثيثة حل ّل
املعيقات التي تواجه القطاعات التجارية مع
اجلهات املعن ّية املختلفة .وخالل اللقاءين ،قدّم
ممثلو الفعاليات التجارية يف قطاع اخلدمات
واال�ست�شارات وقطاع ال�شحن الربي والبحري
واجل ��وي ون�ق��ل الب�ضائع وال��رك��اب م��ن نقباء
و�أ� �ص �ح��اب ال���ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة جم�م��وع��ة من
املبادرات التي من �ش�أنها �أن تخف�ض من الكلف
الت�شغيلية وتعزز تناف�س ّية القطاع على م�ستوى
املنطقة والعامل .و�أ�شاروا �إىل �أن �أزم��ة كورونا
زادت م��ن العقبات ال�ت��ي ي�ع��اين منها القطاع
لإمتام دوره التنموي واالقت�صادي.

املحلي
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 3645قرضًا للفئات المتضررة من كورونا بقيمة  360مليون دينار

البنك المركزي ..إجراءات حافظت على االستقرار
النقدي والمالي في المملكة
تمويل رواتب ونفقات تشغيلية بفائدة أقل وزيادة أجل السلف

االنباط-عمان

ا��س�ت�ط��اع ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأردين ،يف ظ��ل ت��داع�ي��ات
�أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ا� �س �ت �ق��رار ��س�ع��ر ��ص��رف
الدينار وم�ستوى مريح من االحتياطيات الأجنبية.
وبح�سب ب�ي��ان��ات ر�سمية ،فقد نفذ البنك �إج��راءات
�ساهمت يف احلفاظ على اال�ستقرار النقدي وامل��ايل يف
اململكة ،مبا يعزز النمو االقت�صادي وج��ذب اال�ستثمار
املحلي والأجنبي.
وي�ك�م��ن دور ال�ب�ن��ك امل��رك��زي يف ال��رق��اب��ة والإ�� �ش ��راف على
البنوك ،واحلفاظ على منعة النظام امل�صريف مبا يكفل �سالمة
�أو�ضاع البنوك املالية وحماية حقوق املودعني وامل�ساهمني.
وا�ستخدم البنك املركزي �أدوات �سيا�سة فعالة الحتواء
ت��داع�ي��ات �أزم ��ة ك��ورون��ا ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ق�ط��اع امل�صريف
ب�أكمله ،ما �أدى �إىل توفري ال�سيولة الالزمة لل�شركات
والأفراد ،وخفّف من وط�أة الأزمة االقت�صادية.
و�أ�صدر البنك املركزي عدداً من الربامج التمويلية
وال �ن �ق��دي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف �إىل مت �ك�ين االق �ت �� �ص��اد ب�شكل
ع��ام ،ومتكني ال�شركات من تغطية نفقاتها الت�شغيلية
(الرواتب ،الإيجار )..وبالتايل جتاوز �أزمة “كورونا”.
وم��ن �أه ��م ه��ذه ال�برام��ج ال�ت��ي ن� ّف��ذه��ا ال�ب�ن��ك امل��رك��زي
ب��رام��ج متويل ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والبالغ
حجمه  500مليون دينار ،حيث بلغ حجم القرو�ض 360
مليون دينار مبتو�سط قر�ض بلغ نحو  98الف دينار.
وج��رى مت��وي��ل ن�ح��و  3645ق��ر��ض�اً للفئات املت�ضررة
ج� ��راء االزم � ��ة وذل� ��ك ح �ت��ى ت��اري �خ��ه�� ،ش�م�ل��ت امل�ه�ن�ي�ين
واحلرفيني وامل�ؤ�س�سات الفردية وال�شركات ال�صغرية
وامل�ت��و��س�ط��ة ،وك��ان��ت ن�سبة م��ا مت منحه م��ن ال�ق��رو���ض
لأغ ��را� ��ض دف ��ع ال ��روات ��ب  43ب��امل �ئ��ة ت�ت�ح�م��ل احل�ك��وم��ة
فوائدها.
كما نفّذ البنك املركزي برنامج “التمويل املي�سر”
ال��ذي �أن�شئ ع��ام  2012وامل�ق� ّدم للقطاعات االقت�صادية
ويبلغ حجمه 2ر 1مليار دينار ،حيث �ساهم خالل �أزمة
ك��ورون��ا ب��دع��م �� 134ش��رك��ة ب�ق�ي�م��ة �إج�م��ال�ي��ة ت�ب�ل��غ 130
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ،ح�ي��ث مت ت��و��س�ي��ع ق��اع��دة ه��ذا ال�برن��ام��ج
خالل فرتة الأزمة من خالل ال�سماح بتمويل الرواتب
وال�ن�ف�ق��ات الت�شغيلية ور�أ� ��س امل��ال ال�ع��ام��ل ،وتخفي�ض
ال �ف��ائ��دة ع�ل��ى ال�برن��ام��ج وزي� ��ادة �أج ��ل ال���س�ل��ف وزي ��ادة
�سقفها وزيادة القطاعات امل�ستهدفة.
وي �� �ش �م��ل ب ��رن ��ام ��ج “التمويل املي�سر” خم �ت �ل��ف
ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،وه��ي (ال���ص�ن��اع��ة وال���س�ي��اح��ة
وال��زراع��ة وال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
وال �ن �ق��ل وال���ص�ح��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ق�ن��ي وال �ف �ن��ي وامل�ه�ن��ي
واال�ست�شارات الهند�سية والقطاعات الت�صديرية).
و��س�م��ح ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ل�ل�ب�ن��وك ب�ت��أج�ي��ل الأق���س��اط
امل�ستحقة ع�ل��ى امل�ق�تر��ض�ين خ�لال �أ��ش�ه��ر �آذار وني�سان
و�أيار من العام احلايل ،ومت ال�سماح لل�شركات املت�ضررة
بت�أجيل �أق�ساطها امل�ستحقة يف �شهر حزيران املا�ضي.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة لال�شتمال
املايل ،فقد جنحت اال�سرتاتيجية برفع ن�سبة اال�شتمال
م��ن 6ر 24ب��امل�ئ��ة ع��ام � 2017إىل  50ب��امل�ئ��ة ت�ق��ري�ب�اً� ،أي
� �ض �ع��ف ال �ن �� �س �ب��ة ،وذل� ��ك �إث� ��ر ت �ط �ب �ي��ق اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة
ب��ال�ك��ام��ل وال���س�ي��ا��س��ات ال �ت��ي ان�ت�ه�ج�ه��ا ال�ب�ن��ك امل��رك��زي

آيا صوفيا هوية
ُتثير جد ً
ال !
د .عصام الغزاوي
مل يدخل �سيدنا عمر ب��ن اخل�ط��اب بيت املقد�س غ��ازي�اً وامن��ا حم��رراً بداللة
م�ساعدة القبائل العربية امل�سيحية جلي�شه يف طرد الرومان ،ومل يقبل ر�ضي اهلل
عنه ان ي�صلي يف كني�سة القيامة حتى تبقى الكني�سة خا�صة بامل�سيحيني ال يتنازعها
معهم امل�سلمون م�ستقب ً
ال ،وق��د تعهد يف وثيقة العهدة العمرية التي �أعطاها
للبطريرك �صفرونيو�س وملن بعده حرية املعتقد وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية
و�سالمة املقد�سات امل�سيحية �إق ��راراً مل�ب��د�أ قبول تعدد الأدي ��ان ،كافة الر�ساالت
ال�سماوية م�صدرها واحد ،تدعوا لعبادة نف�س الإله وحتث على الف�ضيلة واملحبة
والت�سامح ،لو �شاء اهلل تعاىل جلعل الب�شر كلهم على دين واحد وقلب واحد وفكر
واحد ومبد�أ واحد� ،إن �أراد اهلل ِبنَا هذا التعدد فذلك من �أجل التكامل ولي�س من
�أجل �أن يكون �سبباً للإختالف والإقتتال و�إنتهاك القيم الإن�سانية وحرمة دور
العبادة ،لال�سف البذخ يف بناء االف امل�ساجد والكنائ�س وزخرفتها مل مينع �إنحدار
االخالق واملبادئ ،و�سلوك الكراهية و�سفك الدماء ،لذلك لن ُي�شكل �صدور قرار
املحكمة االداري��ة الرتكية بتحويل اي��ا �صوفيا اىل م�سجد �أي��ة �إ�ضافة للإ�سالم
ولن ينتق�ص من امل�سيحية �شئ ،كما مل ي�شكل حتويل م�سجد ق�صر احلمراء يف
غرناطة اىل كني�سة �سانتا ماريا وم�سجد قرطبة اىل كاتدرائية م��رمي وجامع
�إ�شبيلية �إىل كني�سة م��اري��ا ،وحتويل م�ساجد اليونان ومعظم دول �شرق اوروب��ا
اىل كنائ�س ومتاحف ومعار�ض بعد خ�سارة الدولة العثمانية للحرب اية ا�ضافة
للم�سيحية ،هناك مئات امل�ساجد حول العامل حتولت �إىل دور عبادة لأديان �أخرى،
وباملقابل هناك مئات الكنائ�س ودور العبادة االخ��رى حتولت �إىل م�ساجد� ،آخر
اهتمامات الغرب هو دور العبادة ومعظم م�ساجد امريكا واوروب��ا كانت كنائ�س
باعها القائمون عليها وحولها امل�سلمون مل�ساجد لإقامة ال�صلوات فيها ،لذلك
ال داع��ي لإث��ارة املناكفات الدينية وحتويل مو�ضوع اي��ا �صوفيا لق�ضية ر�أي عام
نختلف فيه ،املو�ضوع ابعاده �سيا�سية ولي�ست دينية� ،آيا �صوفيا منذ  ٧٠٠عام مل تعد
كني�سة لكنها حافظت على روعة �إرثها وغرابة امتزاج الطابع الإ�سالمي وامل�سيحي
فيها ،وامل�ف��رو���ض املحافظة على ه��ذا الطابع التاريخي الفريد ،ال�شئ الوحيد
ال��ذي ي�ستحق التفاعل معه ورف�ضه و�إدانته ب�شدة هو انتهاك العدو ال�صهيوين
حلرمة مقد�ساتنا اال�سالمية وامل�سيحية يف القد�س واالرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
وحتويل هويتها ،و�إح�ترام معتقد الآخ��ر ،اهلل تعاىل واحد وهو معنا يف كل مكان
بعلمه ِّ
واط�لاع��ه ،ولي�س بذاته ،يعلم �أحوالنا ،ويعلم ما يف قلوبنا ،وخمطئ من
يدعي �أنه حكراً له وحده !!!

بدء برنامج تطوير القيادات النسائية
لموظفات بصندوق أموال الضمان

جلعل اخلدمات املالية متاحة جلميع �شرائح املجتمع.
وكان البنك املركزي بد�أ بو�ضع حجر الأ�سا�س للعمل
باال�سرتاتيجية الوطنية لال�شتمال امل��ايل منذ �شهر
�أي�ل��ول يف ع��ام ( 2016مب��ا فيها الو�صول �إىل اخلدمات
املالية من قبل اجلميع والدفع الإلكرتوين) .ويت�ضمن
اال�شتمال املايل عدة حماور رئي�سية؛ اخلدمات املالية
الإل �ك�ت�رون �ي ��ة ،ال �ت �م��وي��ل اال� �ص �غ��ر ،مت��وي��ل ال �� �ش��رك��ات
ال�صغرية واملتو�سطة ،الثقافة املالية ،حماية امل�ستهلك
امل� ��ايل وحم� ��ور جت�م�ي��ع وحت �ل �ي��ل ال �ب �ي��ان��ات وم ��ؤ� �ش��رات
الأداء.
و ُي�ع��زز اال��ش�ت�م��ال امل��ايل النمو امل���س�ت��دام حيث ميكّن
اجل�م�ي��ع م��ن امل���ش��ارك��ة يف ع��وائ��د ال�ت�ن�م�ي��ة واال��س�ت�ف��ادة
م�ن�ه��ا ،وت �ع��زي��ز امل �� �ش��ارك��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة،
ويقلل من م�ستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبري
يف الدخول وحت�سني امل�ستوى املعي�شي ما ينعك�س ايجاباً
على جميع حماور التنمية املختلفة كالتعليم وال�صحة.
ونفذت اال�سرتاتيجية الوطنية مب�شاركة من القطاع
اخل��ا���ص وال�ب�ن��وك وم�ق��دم��ي خ��دم��ات ال��دف��ع ،ومت دف��ع
ال��روات��ب للموظفني خ�لال الأزم ��ة ع�بر حت��وي�ل�ه��ا �إىل
حمافظهم الإل�ك�ترون�ي��ة ،ل��ذل��ك ت��وج��ب على املوظفني
يف القطاع اخلا�ص الذين ي�ستلمون رواتبهم نقداً وال
ميلكون ح�سابات بنكية فتح حمافظ �إلكرتونية.
ويف ت �� �ص��ري �ح��ات � �ص �ح �ف �ي��ة ،ق ��ال امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي
لدائرة عمليات ال�سوق املفتوح والدين العام يف البنك
ال��دك �ت��ور خ �ل��دون و� �ش��اح �إن ب��رن��ام��ج ت��وف�ير ال�ت�م��وي��ل
للمهنيني واحلرفيني وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
ال�ب��ال��غ قيمته  500مليون دي�ن��ار ،نفذ وف�ق��ا لإج��راءات
مي�سرة ،بحيث ي�ق��وم البنك امل��رك��زي مبنحه للبنوك،
التي تقوم بدورها ب�إعادة �إقرا�ضه للمت�ضررين جراء
اجل��ائ�ح��ة ب�ف��ائ��دة ال ت�ت�ج��اوز  2ب��امل�ئ��ة ولأج��ل � 42شهراً
وبفرتة �سماح ت�صل � 12شهراً للقطاعات الأكرث ت�ضرراً
(النقل واالت�صاالت).
وب�ين �أن ع��دد ال�ق��رو���ض ال�ت��ي مت��ت امل��واف�ق��ة عليها،

ح �ت��ى الآن 3645 ،ط �ل �ب �اً ،ب�ق�ي�م��ة  360م �ل �ي��ون��ا ،مثلت
ال��روات��ب منها نحو  156مليون دي�ن��ار ،مب��ا ن�سبته 43
باملئة م��ن ه��ذه املبالغ ،م��ا �ساهم بدفع روات��ب � 75أل��ف
م��وظ��ف ،وب��ال�ت��ايل �ساعد ه��ذه ال�شركات على احلفاظ
على املوظفني لديها.
وح � ��ول �� �ش ��روط ال�ب�رن ��ام ��ج� ،أك � ��د ال ��و� �ش ��اح � �ض��رورة
متابعة البنوك والت�أكد من قيد قيمة املبالغ كرواتب
بح�سابات امل��وظ�ف�ين ل��دى ال�شركات ومتابعة م�ؤ�س�سة
ال�ضمان االجتماعي للح�صول على ك�شوفات ت�ؤكد �أن
ال�شركات التي ا�ستفادت من الربنامج ال تزال حمتفظة
باملوظفني طيلة فرتة �صرف القر�ض.
وب �ي�ن �أن م ��ن ال �� �ش ��روط �أال ي��زي��د ع� ��دد امل��وظ �ف�ين
يف ال �� �ش��رك��ة ع��ن  200م��وظ��ف ،و�أال ت��زي��د م��وج��ودت�ه��ا
ومبيعاتها ع��ن  5م�لاي�ين دي �ن��ار ،م���ش��دداً ع�ل��ى �أن من
ال �� �ص �ع��وب��ة �أن ت���س�ت�ف�ي��د ال �� �ش��رك��ات ال �ك �ب�ي�رة م ��ن ه��ذا
الربنامج.
و�أ� �ض��اف �أن م�ت��و��س��ط ال �ق��رو���ض ال �ت��ي م�ن�ح��ت بلغت
� 98أل��ف دي �ن��ار ،م��ا ي�شري �إىل �أن معظم امل�ب��ال��غ وجهت
لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة ،مبينا �أن  4باملئة فقط
من العدد الكلي للطلبات اقرت�ضوا �أكرث من � 250ألف
دينار ،بينما �أقرت�ض  96باملئة �أقل من � 250ألف دينار،
ما يدلل على �أن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة هي من
ا�ستفادت من هذا الربنامج.
وحول �إجراءات �أ�سعار الفائدة� ،أو�ضح �أنه مت تخفي�ض
�أ�سعار الفائدة مبقدار  150نقطة ،والطلب من البنوك
بعك�س ه��ذا التخفي�ض على الأف��راد اعتباراً من الأول
من �أيار املا�ضي ،حيث ا�ستفاد من هذا التخفي�ض نحو
 270الف مقرت�ض.
و�أك ��د �أن ه��ذه االج� ��راءات خف�ضت ع��بء ال�ق��رو���ض،
حيث ب��ات ل��دى ال�شركات والأف ��راد ال�ق��درة على �إع��ادة
االقرتا�ض لتمويل �أنف�سهم خالل الأزمة.
ول �ف��ت و� �ش��اح �إىل ا� �س �ت �ف��ادة � 400أل ��ف م�ق�تر���ض من
ت�أجيل القرو�ض ،بقيمة و�صلت �إىل نحو مليار دينار.

االنباط-وكاالت

ا�ستكماال للجهود التي يبذلها ال�صندوق لتمكني
املوظفات مبختلف درجاتهن الوظيفية ،حيث
قام ال�صندوق عام  2018ب�إطالق وثيقة متكني
املر�أة التي حتدد الإطار املرجعي لإدارة ال�صندوق
لو�ضع اخلطط وال�برام��ج يف جم��االت التمكني
القيادي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي� ،إ�ضافة اىل
الربامج االخرى التي ت�ستهدف خلق بيئة عمل
حم�ف��زة للجميع وخ��ال�ي��ة م��ن التمييز بجميع
ا�شكاله.
بدوره ،ا�شاد ممثل هيئة الأمم املتحدة للمر�أة
يف الأردن زياد �شيخ بدور �صندوق ا�ستثمار �أموال
ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي يف ت�ع��زي��ز اال��س�ت�ث�م��ارات
ال��ذك�ي��ة امل��راع �ي��ة ل�ل�ن��وع االج�ت�م��اع��ي يف امل ��وارد
الب�شرية والأ�صول املالية.
ويعد برنامج بناء ال�ق��درات وتعزيز املهارات
مل ��وظ� �ف ��ات ال �� �ص �ن ��دوق خ� �ط ��وة م �ه �م��ة ل ��زي ��ادة
ع ��دد اجل �ه��ات ال �ف��اع �ل��ة اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ت��دع��م
اال�ستثمارات وال�سيا�سات احل�سا�سة لق�ضايا النوع
االجتماعي ،والتي تظهر الأدلة �أنها �أعمال ذكية.
وميثل الربنامج املرحلة االوىل من م�شروع
التعاون بني هيئة الأمم املتحدة للمر�أة و�صندوق
ا��س�ت�ث�م��ار �أم� ��وال ال���ض�م��ان االج�ت�م��اع��ي وال��ذي
ي�ه��دف لتعزيز االل �ت��زام��ات ال��وط�ن�ي��ة لتحقيق
الهدف اخلام�س من �أهداف التنمية امل�ستدامة،
وال�ت�ع��ري��ف ب��الأث��ار االق�ت���ص��ادي��ة واالجتماعية
لهذه املبادرات على املر�أة� ،إ�ضافة اىل خلق الوعي
حول اهمية متكني املر�أة اقت�صادياً وامل�ساواة بني
اجلن�سني .

ب � ��د�أ � �ص �ن��دوق ا� �س �ت �ث �م��ار �أم � � ��وال ال �� �ض �م��ان
االج �ت �م��اع��ي وه�ي�ئ��ة الأمم امل �ت �ح��دة ل�ل�م���س��اواة
ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين ومت �ك�ي�ن امل � � ��ر�أة (ه �ي �ئ��ة الأمم
امل�ت�ح��دة ل�ل�م��ر�أة) ال�ي��وم ال�سبت اع�م��ال برنامج
امل��ر�أة والتقدم الوظيفي والتطوير املهني لبناء
ال �ق��درات وتعزيز امل �ه��ارات للو�صول للمنا�صب
القيادية ،مب�شاركة  17موظفة من ال�صندوق.
وي�أتي تنفيذ الربنامج ال��ذي ي�ستمر خم�سة
اي��ام م��ن قبل هيئة االمم امل�ت�ح��دة ل�ل�م��ر�أة من
�ضمن برنامج تعزيز العمل الإن�ت��اج��ي والعمل
ال�لائ��ق للمر�أة يف الأردن وال��ذي تنفذه الهيئة
ب���ش�ك��ل م���ش�ترك م��ع م�ن�ظ�م��ة ال�ع�م��ل ال��دول �ي��ة،
وبدعم من الوكالة ال�سويدية للتعاون الإمنائي
الدويل (�سيدا).
وق��ال��ت رئ�ي���س��ة � �ص �ن��دوق اال� �س �ت �ث �م��ار خ�ل��ود
ال�سقاف ان هذه ال�شراكة الهامة مع هيئة االمم
املتحدة للمر�أة يف االردن تعك�س التزام ال�صندوق
ب ��أه ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة،
ال�سيما الهدف اخلام�س واملتمثل بامل�ساواة بني
اجلن�سني ومتكني امل��ر�أة ،و�أهمية تكاف�ؤ الفر�ص
�أمام ال�سيدات والرجال يف جميع املجاالت.
كما �سيعزز الربنامج قدرة املوظفات على �أداء
واجباتهن ،ويطلق العنان لقدراتهن الكاملة،
ويدعم تقدمهن الوظيفي على قدم امل�ساواة مع
زمالئهن الرجال.
وا�شارت ال�سقاف اىل �أن هذا الربنامج ي�أتي

تقرير األمم المتحدة لتنمية الحكومة اإللكترونية للعام 2020
االنباط-عمان
ق��ال��ت وزارة االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وال��ري��ادة
�أن �إدارة الأمم املتحدة لل�ش�ؤون االقت�صادية
واالجتماعية �أعلنت ي��وم �أم�س عن �إ�صدارها
ل �ت �ق��ري��ر الأمم امل �ت �ح��دة ل�ت�ن�م�ي��ة احل �ك��وم��ة
الإلكرتونية للعام  ،2020وه��و تقرير ي�صدر
كل عامني عن منظمة الأمم املتحدة.
ويغطي التقرير ( )193دولة ع�ضو يف الأمم
امل�ت�ح��دة ويقي�س م�ستوى ال�ت�ط��ور يف تنمية
احلكومة الإلكرتونية ع�بر ثالثة م�ؤ�شرات
رئ�ي���س�ي��ة ه ��ي م ��ؤ� �ش��ر اخل ��دم ��ات احل�ك��وم�ي��ة
 Online Serviceاالل � �ك �ت�رون � �ي� ��ة
وم�ؤ�شر البنية التحتية لالت�صاالتIndex
T e l e c o m m u n i c a t i o n s
وم��ؤ��ش��ر Infrastructure Index

 Human Capitalر�أ���س امل��ال الب�شري
Index.
وب �ح �� �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ف �ق��د اح� �ت ��ل الأردن
ال�ترت �ي��ب ( )117ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل من
�أ�صل ( )193دول��ة مرتاجعاً ( )19مرتبة عن
الرتتيب ال�سابق ال�صادر يف العام  2018فيما
ح��ل الأردن يف املرتبة ( )10عربياً م��ن �أ�صل
( )20دول��ة عربية �شملها التقرير مرتاج ًعا
مرتبتني عن تقرير العام .2018
وق��ال��ت ال� � ��وزارة يف ب �ي��ان � �ص��ادر ع�ن�ه��ا �أن
التقرير ي�شري �إىل ح��دوث حت�سن يف قيمة
م�ؤ�شر البنية التحتية لالت�صاالت يف الأردن
ب�ن���س�ب��ة  ،%26ح �ي��ث ب�ل�غ��ت ق�ي�م��ة امل ��ؤ� �ش��ر يف
ع��ام  ،)0.4406( 2018بينما ارت�ف�ع��ت بقيمة
( )0.1134لت�صبح ( )0.554يف ت�ق��ري��ر ه��ذا
العام .2020

 وفيما يتعلق مب�ؤ�شر ر�أ���س امل��ال الب�شري،
وال��ذي يتكون من �أربعة م�ؤ�شرات فرعية هي
معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى البالغني،
و�إجمايل ن�سب االلتحاق باملدار�س االبتدائية
وال�ث��ان��وي��ة والتعليم م��ا بعد ال�ث��ان��وي��ة ،وع��دد
�سنوات التعليم املتوقعة بالإ�ضافة �إىل متو�سط
عدد �سنوات الدرا�سة ،فقد �أ�شار التقرير اىل
ت��راج��ع الأردن يف م�ؤ�شر ر�أ���س امل��ال الب�شري
بن�سبة  %8-تقريباً ،حيث بلغت قيمة امل�ؤ�شر
يف عام  )0.7387( 2018و�أ�صبحت ()0.6800
يف تقرير ال�ع��ام  .2020ورغ��م التح�سن ال��ذي
حدث يف معدل الإملام بالقراءة والكتابة لدى
البالغني مبا ن�سبته .%1
وبينت الوزارة �أن ال�سبب الرئي�سي للرتاجع
يف ه ��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ب���س�ب��ب ان �خ �ف��ا���ض ال���س�ن��وات
املتوقعة للدرا�سة من (� )13إىل (� )10سنوات

(بح�سب بيانات منظمة اليون�سكو وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائ ي للعام  )2018وتراجع
الن�سبة االجمالية لاللتحاق بالتعليم نتيجة
زي� ��ادة ع ��دد ال���س�ك��ان ب�سبب ا��س�ت�ق�ب��ال �أع ��داد
كبرية من الالجئني والذين ن�سبة التحاقهم
باملدرا�س �أق��ل ب�شكل ع��ام ،بالإ�ضافة �إىل عدم
وجود برامج وا�ضحة ملحو الأمية الرقمية.
وبينت ال ��وزارة ان��ه قد مت تد�شني برنامج
ال�شباب والتكنولوجيا والعمل الذي يت�ضمن
م �ك��ون رئ �ي �� �س��ي ب��ال �� �ش��راك��ة وزارة ال�ترب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ،ح �ي��ث ��س�ي�ت��م ت�ع�ل�ي��م ال �ط�ل�اب يف
امل� ��دار�� ��س احل �ك��وم �ي��ة م ��ن ال �� �ص��ف ال �� �س��اب��ع
الأ�سا�سي ولغاية ال�صف الثاين ع�شر املهارات
الرقمية وفق مناهج معدّة لهذه الغاية.
 �أما بالن�سبة مل�ؤ�شر اخل��دم��ات احلكومية
االلكرتونية ،وال��ذي يعك�س م��دى التقدم يف

احل�ك��وم��ة الإل�ك�ترون�ي��ة م��ن خ�لال جمموعة
م��ن امل �ح��اور ه��ي الإط � ��ار امل��ؤ��س���س��ي والإط� ��ار
ال �ق ��ان ��وين وال �ت �ن �ظ �ي �م��ي واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات
الوطنية وتطبيقها ون�سب ا�ستخدام اخلدمات
االلكرتونية ور�ضا امل�ستخدم و�سرعة �إدخ��ال
ال �ت �ق �ن �ي��ات احل ��دي �ث ��ة وال� �ت� �ع ��اون الإق �ل �ي �م��ي
وال ��دويل ،واعتماد �سيا�سات حكومية �شاملة
ومتكاملة لتحقيق �أهداف التنمية امل�ستدامة
 2030ب�شكل �أكرث فعالية مع الأخذ يف االعتبار
العالقات املتبادلة بني القطاعات االقت�صادية
واالجتماعية والبيئية.
 كما و�أ�شار التقرير �إىل تراجع الأردن يف
م�ؤ�شر اخلدمات احلكومية االلكرتونية ،حيث
بلغت قيمة امل��ؤ��ش��ر يف ع��ام )0.4931( 2018
و�أ��ص�ب�ح��ت ( )0.3588يف تقرير ال �ع��ام 2020
بن�سبة تراجع بلغت .%27-

 وبينت ال� � � ��وزارة �أنّ م ��ؤ� �ش��ر اخل ��دم ��ات
احل �ك��وم �ي��ة االل �ك�ت�رون �ي ��ة ي �ت��م ق �ي��ا� �س��ه م��ن
خ�لال قيام ال��دول الأع�ضاء بتعبئة ا�ستمارة
اخلدمات احلكومية االلكرتونية Online
،Services
Questionnaire
حيث تعتمد املنظمة منهجية معينة وغري
م�ن���ش��ورة لكيفية اح�ت���س��اب ن�سبة ال�ت�ق��دم �أو
الرتاجع للدول يف هذا امل�ؤ�شر ومت تقدمي هذه
اال�ستمارة يف �شهر �آذار .2019
 وبح�سب امل ��ؤمت��ر ال�صحفي ال ��ذي عقده
ف��ري��ق الأمم امل �ت �ح��دة ي� ��وم �أم� �� ��س لإط �ل�اق
ال �ت �ق��ري��ر ،ف� � ��إن ه �ن ��اك وزن ك �ب�ي�ر ل ل��إط ��ار
ال� �ق ��ان ��وين ال � ��ذي ي �ح �ك��م ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي
وخ�صو�صا مب��ا يتعلق بخ�صو�صية البيانات
ووج��ود البيانات املفتوحة وت�صنيف البيانات
وامل�شاركة الإلكرتونية.
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وزير التربية يتفقد سير امتحان التوجيهي بمحافظة معان

خطأ بإجابات سؤال بالكيمياء للعلمي واحتساب عالمته للطلبة

االنباط  -عمان
ق ��ررت ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة امل���ش��رف��ة ع�ل��ى �أ��س�ئ�ل��ة م�ب�ح��ث الكيمياء
للطلبة النظاميني الفرع العلمي يف امتحان التوجيهي 2020
احت�ساب عالمة ال�س�ؤال (فقرة  )6جلميع الطلبة النظاميني خالل
االمتحان الذي تقدموا له ام�س ال�سبت.
وق��ال مدير �إدارة االمتحانات يف وزارة الرتبية والتعليم علي
حماد� ،إن الإجابة ال�صحيحة لل�س�ؤال هي  ،-1وان �إ�شارة ال�سالب مل
تظهر عند رقم  1يف خيارات الإجابة املتعددة .وبني �أن عدم ظهور

�إ�شارة ال�سالب جاء نتيجة خط�أ مطبعي ،م�ؤكدا �أنه تقرر احت�ساب
عالمة ال�س�ؤال جلميع الطلبة؛ حر�صا من الوزارة على �ضمان حق
الطلبة.
اىل ذل��ك ،اطم�أن وزي��ر الرتبية الدكتور تي�سري النعيمي ،على
�سري امتحان الثانوية العامة يف يومه الرابع ،خالل جولة تفقدية
على عدد من قاعات االمتحان يف حمافظة معان.
و�شملت اجلولة ،ع��دداً من القاعات يف ق�صبة معان يف مدار�س
خالد بن الوليد الثانوية للبنني ،و�صالح الدين الثانوية للبنني
واحل�سينية الثانوية للبنات يف ل��واء احل�سينية .و�أع��رب النعيمي

عن ارتياحه ل�سري االمتحان ،وما يبديه الطلبة من ا�ستعداد جيد
له ،وما يظهرونه من ثقة بالنف�س ووع��ي بتعليماته وا�ستجابتهم
للر�سائل الإر�شادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم.
كما التقى الدكتور النعيمي حمافظ م�ع��ان ،وبحث معه �سري
االمتحان يف املحافظة ،م�شيدا بدور امل�ؤ�س�سات الوطنية وم�شاركتها
الفاعلة يف دعم وتعزيز جهود الوزارة �أثناء عقد االمتحان.
وا�شاد بجهود كوادر الوزارة وامليدان الرتبوي من ر�ؤ�ساء القاعات
واملراقبني واللجان امل�شرفة على �إدارة االمتحان بكل كفاءة واقتدار،
ودور نقابة املعلمني وق��وات الأم��ن ال�ع��ام وال ��درك وال��دف��اع امل��دين
وو�سائل الإعالم.
وك ��ان �أم�ي�ن ع��ام ال � ��وزارة ل�ل���ش��ؤون التعليمية ال��دك �ت��ور ن��واف
العجارمة ،تفقد عدداً من قاعات االمتحان التابعة ملديرية الرتبية
والتعليم ملنطقة ال��زرق��اء الأوىل ،فيما تفقدت �أم�ين ع��ام ال��وزارة
لل�ش�ؤون الإدارية واملالية الدكتورة جنوى قبيالت ،عدداً من قاعات
االمتحان يف لواء الرمثا.
وتقدم لالمتحان ام�س يف مباحث الكيمياء والعلوم الإ�سالمية
وتف�سري ال �ق��ر�آن واحل��دي��ث وال���س�يرة النبوية وال�ع�ل��وم ال�صناعية
اخلا�صة والدوائر الأمامية والتدبري الفندقي ،يف جل�سته الأوىل
 122536م�شرتكاً وم�شرتكة من الفروع الأكادميية واملهنية،
فيما تقدم للجل�سة الثانية  6934م�شرتكاً وم�شرتكة من الفروع
الأك��ادمي�ي��ة واملهنية يف مباحث تاريخ العرب والت�شريح ووظائف
الأع�ضاء والكيمياء  /كليات وال�سياحة وال�سفر.
و�أب��دى الطلبة ارتياحهم مل�ستوى االمتحان يف جميع املباحث
والإجراءات الإدارية والفنية التي نفذتها الوزارة ل�ضمان تقدمهم
له يف بيئة منا�سبة ،م�ؤكدين �أن الأ�سئلة كانت �سهلة ،وراعت الفروق
الفردية بينهم ،فيما جاء الوقت منا�سبا وكافيا للإجابة على جميع
اال�سئلة ومراجعتها.

«األعلى للسكان» يؤكد ضرورة دمج التحديات السكانية بخطط االستجابة لألزمات
االنباط  -عمان
�أك � �دّت الأم �ي �ن��ة ال �ع��ام��ة للمجل�س الأع �ل��ى
لل�سكان الدكتورة عبلة عماوي� ،ضرورة دمج
ال�ب�ع��د ال���س�ك��اين وال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا
الفئات ال�سكانية املختلفة يف خطط اال�ستجابة
للأزمات والرتكيز عليها.
جاء ذلك ،يف بيان �صحفي �صدر ،ام�س ،عن
املجل�س مبنا�سبة احتفال الأردن باليوم العاملي
لل�سكان ،والذي ي�صادف  11متوز من كل عام.
وق � ��ال � ��ت ع� � �م � ��اوي �إن ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا
�أظ �ه��رت جم�م��وع��ة م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال�صحية
واالجتماعية واالقت�صادية ،التي م��ن �ش�أنها
�أن ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على خمتلف ال�شرائح
ال���س�ك��ان�ي��ة ،وال��س�ي�م��ا ال�ف�ئ��ات الأك�ث�ر ه�شا�شة

وت� ��� �ض ��رراً ،وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا الأ�� �س ��ر امل� �ع ��وزة ال�ت��ي
تر�أ�سها ن�ساء.
و�أ��ش��ارت بهذه املنا�سبة العاملية التي ت�أتي
ه��ذا العام حتت �شعار “حماية �صحة وحقوق
الن�ساء والفتيات يف ظل جائحة كورونا”� ،إىل
�أنه من املتوقع �أن يكون لهذه اجلائحة عواقب
و�آث ��ار مبا�شرة على ر�أ� ��س امل��ال الب�شري على
امل��دى ال�ط��وي��ل ،كونها ال تقت�صر على جمرد
�أن�ه��ا �أزم��ة �صحية ،ب��ل �سينتج عنها تداعيات
على خمتلف الأ�صعدة.
ووفقاً لتقرير حالة �سكان العامل 2020
ال���ص��ادر ع��ن ��ص�ن��دوق الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان
اخريا ،قال املجل�س �إن بع�ض املمار�سات ال�ضارة
ال�ت��ي مت ت�سليط ال���ض��وء عليها ،ب� ّي�ن��ت وج��ود
�صورة خمتلطة ب�ش�أن التقدم يف جمال امل�ساواة

ب�ي�ن اجل�ن���س�ين ع�ل��ى ال���ص�ع�ي��د ال �ع��امل��ي ،فعلى
الرغم من التقدّم القوي نحو حتقيق التكاف�ؤ
ب�ي�ن اجل �ن �� �س�ين يف احل �� �ص��ول ع �ل��ى ال��رع��اي��ة
ال�صحية والتعليم� ،إ ّال �أن التمييز والتهمي�ش
ال يزاال وا�ضحني يف العامل.
وتو ّقع التقرير �أنه مع زيادة انت�شار فريو�س
ك��ورون��ا ،يُحتمل �أن يرتفع ع��دد الن�ساء غري
ال �ق��ادرات ع�ل��ى ال��و��ص��ول �إىل خ��دم��ات تنظيم
الأ��س��رة ،ويتع َّر�ضنّ للعنف القائم على النوع
االجتماعي وغري ذلك من املمار�سات ال�ضا َّرة.
و�أو�ضح املجل�س� ،أنه احتفا ًال بهذه املنا�سبة
�سيقوم بتنفيذ عدد من الفعاليات والأن�شطة،
وم��ن �أب��رزه��ا �إط�ل�اق درا� �س��ة �أع � ّده��ا املجل�س
ب �ع �ن��وان “تقييم ال��و� �ض��ع احل � ��ايل ل�ب�رام��ج
التوعية يف جمال ال�صحة اجلن�سية والإجنابية

الخرابشة يتفقد مستودعات التبريد ومشاغل التصدير والتعبئة

االنباط  -عمان
ت�ف�ق��د وزي ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وزي ��ر ال ��زراع ��ة املكلف
ال ��دك� �ت ��ور � �ص��ال��ح اخل��راب �� �ش��ة ام �� ��س ال �� �س �ب��ت،
م�ستودعات التربيد ومراكز التدريج والتعبئة

يف ال �� �س��وق امل� ��رك� ��زي؛ ب �ه ��دف ح ��ل امل �� �ش �ك�لات
واملعيقات التي تواجه هذا القطاع.
ودعا نقيب جتار وم�صدري اخل�ضار والفواكه
�سعدي ابو حماد خالل اجلولة ،وزارة الزراعة
ملتابعة اجلهود مع اجلهات املعنية بالنقل املربد،

واملحافظة على معدالت الأ�سعار االعتيادية ملثل
هذه الفرتة من العام ،وا�ستمرار تطبيق برنامج
العينات املثالية لفح�ص املتبقيات ملا لها من �أثر
على خف�ض كلف الت�صدير.
وت�ق��در كميات اخل���ض��ار وال�ف��واك��ه اليومية
ال��واردة للأ�سواق املركزية بنحو  7500طن،
ي�صدر منها �ألفان ،فيما تباع البقية يف �أ�سواق
التجزئة �أو تخزين الأ�صناف القابلة لذلك.
ويف ال �� �س �ي��اق ،ال�ت�ق��ى اخل��راب �� �ش��ة ع ��ددا من
�أ� �ص �ح��اب امل �ن��اط��ق احل ��رة وم���ش��اغ��ل ال �ت��دري��ج،
واط� �ل ��ع ع �ل��ى ج ��اه ��زي ��ة امل �� �س �ت��ودع��ات امل�ب��ردة
وامل �ج �م��دة وال �ك �م �ي��ات امل �خ��زن��ة م��ن حما�صيل
الب�صل والبطاطا والدواجن.
وا��س�ت�م��ع �إىل �إي �ج��از ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ات الفنية
للتخزين والظروف املنا�سبة لتخزين كل منتج
م��ن ه��ذه امل ��واد يف م�ستودعات ال�ت�بري��د ،داعيا
�إىل ترتيب لقاء مع املعنيني بتخزين املنتجات
الغذائية لتحديد احتياجات اململكة من غرف
التربيد على �ضوء اال�سرتاتيجيات اجلديدة
التي تتبناها الوزارة.

اعادة تشكيل «الوطنية للحد من زواج دون الـ  18عاما»

االنباط  -عمان

�أعاد املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة ت�شكيل
اللجنة الوطنية للحد م��ن زواج م��ن ه��م دون
�سن � 18سنة يف الأردن� ،ضمن م�شروع متابعة
اخل �ط��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ح��د م ��ن زواج الأط �ف ��ال
( )2020-2024واملمول من �صندوق الأمم
املتحدة لل�سكان.
وب�ح���س��ب ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن امل�ج�ل����س ام ����س،
ت�ه��دف اخل�ط��ة الوطنية امل�شكلة ع��ام 2016
بناء على تو�صية من الفريق الوطني حلماية
الأ� �س��رة م��ن ال�ع�ن��ف ،اىل م��راج�ع��ة ال�سيا�سات
والأنظمة والت�شريعات الوطنية وتعزيز الوعي
اال��س��ري وتعزير امل�شاركة ب�ين اجل�ه��ات املعنية

للحد م��ن ظ��اه��رة زواج م��ن ه��م دون �سن 18
عاما ،وت�أثريها على الأ�سر الأردنية ،ا�ضافة اىل
تفعيل ال�شراكة بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
واملنظمات الدولية واجلهات احلكومية لتعزيز
التن�سيق وت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات ح��ول ه��ذا ال��زواج
ومتابعة مدى تطبيق وتفعيل القرارات املتعلقة
ب��ال���س�ي��ا��س��ات واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ات و�أط� ��ر العمل
والت�شريعات من قبل امل�ؤ�س�سات ذات العالقة.
و�ستعمل اللجنة على تقدمي امل�شورة الفنية
للم�شروعات الوطنية اخلا�صة باحلد من زواج
م��ن ه��م دون  18ع��ام��ا م��ن خ�ل�ال امل��ؤ��س���س��ات
الأع�ضاء يف اللجنة الوطنية واجل�ه��ات املعنية
بتنفيذ اخلطة ،وتوفري املعلومات الالزمة من

ال�سيا�سات وال�برام��ج واخل�ط��ط ذات العالقة
ب��زواج الأط�ف��ال باال�ستناد �إىل الأدل��ة العلمية،
و�أف�ضل املمار�سات العاملية ،ومراجعة تقارير
املتابعة والتقييم التي �سيتم اعدادها بالتعاون
مع �ضباط ارتباط من هذه امل�ؤ�س�سات.
ون��اق �� �ش��ت ال�ل�ج�ن��ة يف اج�ت�م��اع�ه��ا الأول يف
مقر املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة تعليمات
منح الإذن ب��ال��زواج مل��ن �أك�م��ل اخلام�سة ع�شرة
�سنة �شم�سية ومل يكمل الثامنة ع�شرة والتي
�أ�صدرتها دائرة قا�ضي الق�ضاة يف العام 2017
وال �ت��ي ا�سهمت بح�سب الإح���ص��ائ�ي��ات بتقليل
ح��االت زواج من هم دون  18عاما ،داعية �إىل
�ضرورة درا�سة وتوثيق الأث��ر االقت�صادي لهذا
الزواج و�ضرورة ا�ستهداف الوالدين والأطفال
وال�شباب والإناث يف عمليات التوعية ب�سلبياته.
ي���ش��ار اىل ان ال�ل�ج�ن��ة ت���ض��م يف ع�ضويتها
كال من وزارة ال�صحة ،والتنمية االجتماعية،
ودائرة قا�ضي الق�ضاة ،واملجل�س الأعلى لل�سكان،
واللجنة الوطنية ل�ش�ؤون امل��ر�أة ،وم�ؤ�س�سة نهر
الأردن ،ومعهد العناية ب�صحة الأ�سرة ،واحتاد
املر�أة وم�ؤ�س�سة النه�ضة العربية للدميوقراطية
وال�ت�ن�م�ي��ة ،وج�م�ع�ي��ة ان �ق��اذ ال�ط�ف��ل ،و��ص�ن��دوق
الأمم امل�ت�ح��دة لل�سكان وامل�ف��و��ض�ي��ة ال�سامية
ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ل �� �ش ��ؤون ال�لاج �ئ�ين ومنظمة
اليوني�سف.

واحل�ق��وق الإجن��اب�ي��ة للمراهقني وال�شباب يف
الأردن”� ،إىل جانب تنفيذ م�سابقات موجهه
لل�شباب.
يُ�شار �إىل �أنه مت الإع�لان عن اليوم العاملي
لل�سكان لأول م��رة يف ع��ام  ،1989وا�ستلهم
هذا اليوم من تاريخ  11متوز  ،1987والذي
و�صل ع��دد �سكان ال�ع��امل فيه �إىل  5مليارات
ن�سمة تقريباً ،وبح�سب موقع الأمم املتحدة
ف ��إن ع��دد �سكان ال�ع��امل يزيد ع��ن 7ر 7مليار
يف الوقت الراهن ،ومن املتوقع �أن ي�صل العدد
�إىل 7ر 9مليار مع حلول ع��ام  ،2050و�إىل
 11ملياراً عام .2100
وبح�سب م��وق��ع الأمم امل�ت�ح��دة ،يبلغ ع��دد
�سكان املنطقة العربية يف الوقت الراهن 377
مليون ن�سمة.

نظام الطيران المولد
المتزامن
م.عامر الدرابسه
النموذج احلديث لبناء نظام تزويد الطاقة على منت الطائرات الواعدة
لي�س هو الأمثل  ،ويتطلب تكاليف كبرية لت�شغيله وي�سبب �صعوبات كبرية يف
دمج املعدات على منت الطائرة .يعد االنتقال �إىل مفهوم الطائرة ذات املعدات
الكهربائية بالكامل (اال�سم التقليدي  -الطائرات الكهربائية بالكامل) �أحد
املجاالت الواعدة لإن�شاء طائرة حملية تناف�سية.
«الطائرة الكهربائية بالكامل” تعني طائرة ذات نظام مركزي واحد لتزويد
الطاقة يوفر جميع احتياجات الطاقة للطائرة� .سي�ؤدي تنفيذ مفهوم الطائرة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��ال�ك��ام��ل �إىل ال�ق���ض��اء (ت�ق�ل�ي��ل) ال�ن�ظ��ام ال�ه�ي��درول�ي�ك��ي امل��رك��زي
للطائرة و�إزالة النظام الهوائي مع ا�ستخراج الهواء من حمرك الطائرة.
يقرتح الطائرات الكهربائية بالكامل ال�ستخدام مولدات مبغناطي�س دائم.
�إن املغناطي�س الدائم عايل الإك��راه هو الأن�سب لهذا .مما يقلل ب�شكل كبري
من وزن املولد  -مرتني تقري ًبا .واح��دة من �أ�صعب امل�شاكل التي تن�ش�أ عند
ا�ستخدام املولدات مبغناطي�س دائ��م عايل ال�ضغط .نظ ًرا حلقيقة �أن �سرعة
دوران ع�م��ود خ��رج حم��رك ال�ط��ائ��رة عند تغيري و��ض��ع الت�شغيل م��ن الأر���ض
املنخف�ضة �إىل احل��د الأق�صى للتغيريات مرتني  ،ف ��إن جهد اخل��رج للمولد
�سيتغري وفقًا لذلك .الطريقة الرئي�سية لتنظيم جهد اخلرج ملولد متزامن
املحر�ض .ومع ذلك  ،يف الآالت
هو تغيري حجم التدفق املغناطي�سي املتولد عن ِّ
ذات املغناطي�س الدائم  ،هذه الطريقة �صعبة.
نقرتح ا�ستخدام خمطط تركيب املولد الكهربائي بال�شكل التايل :الرابط
الأول ل�ه��ذا امل�خ�ط��ط ه��و امل��ول��د وال�ع��اك����س ال ��ذي يتحكم ف�ي��ه .معلمة خ��رج
االرت�ب��اط الأول ه��ي جهد ث��اب��ت .ال��راب��ط ال�ث��اين  -حم��ول اجلهد املبا�شر يف
اجلهد الناجت ثالث مراحل للتيار املرتدد .يتم تو�صيل هذه الروابط بوا�سطة
رابط  ، DCوالذي يت�ضمن بطارية من املكثفات التي تعمل على تنعيم متوج
تيار العاك�س وتعمل كجهاز تخزين للطاقة.
ي�سمح هذا البناء الهيكلي للتثبيت ب�سبب عدد �أك�بر من املعلمات القابلة
للتعديل ب�شكل م�ستقل لتقليل املتطلبات الديناميكية لدوائر التثبيت لكل
من هذه املعلمات ول�ضمان جهد خرج عايل اجلودة .يف الوقت نف�سه � ،سي�ضمن
أي�ضا ا�ستخدام هذا املولد كمبد�أ لبدء ت�شغيل حمرك الطائرة.
هذا املخطط � ً

تكية أم علي توزع  250طردًا
غذائيًا بالكورة
االنباط  -الكورة

وزعت تكية �أم علي ام�س ال�سبت من خالل
جمعيتي ال�سنابل و ُتبنة اخلرييتني250 ،
ط ��رداً غ��ذائ�ي�اً ع�ل��ى الأ� �س��ر املنتفعة يف ل��واء
الكورة.

وق ��ال رئ�ي����س جمعية ال���س�ن��اب��ل الذهبية
اخل�يري��ة ف ��ادي م �ق��دادي � ،إن ال �ط��رود التي
ت�شتمل ع�ل��ى م ��واد غ��ذائ�ي��ة م�ت�ن��وع��ة وزع��ت
ح�سب الك�شوفات املعتمدة لهذه الغاية ،م�شرياً
�إىل �أن اجلمعية �ستوزع اال�سبوع املقبل حلوما
مقدمة من التكية على الأ�سر املحتاجة.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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جهزت  40رئيسًا أميركيًا
إفالس يطال شركة مالبس عريقة َّ
لندن  -العربية
�أعلنت �شركة املالب�س الأمريكية التي جهزت
 40رئي�ساً للواليات املتحدة من �أ�صل  45ب�أحدث
الأزي��اء التي دخل بها �إىل البيت الأبي�ض� ،أنها
تواجه الإفال�س وطلبت احلماية من الدائنني
بعد �أكرث من  200عام كانت خاللها واحدة من
�أعمدة قطاع التجزئة الأمريكي.
و�أعلنت �شركة “بروك�س برذرز” الأمريكية
ال���ش�ه�يرة الأرب �ع��اء �إف�لا��س�ه��ا وط�ل�ب��ت احلماية
م��ن ال��دائ�ن�ين مب��وج��ب الف�صل ال� �ـ ،11لتن�ضم
�إىل ع��دد �آخ��ر م��ن ال�شركات التي �سبقتها �إىل
االنهيار ب�سبب جائحة “كورونا” التي ت�سببت
للعامل ب�أ�سو�أ �أزمة اقت�صادية منذ عدة عقود.
وي��أت��ي انهيار “بروك�س براذرز” بعد �أك�ثر
م ��ن  202ع� ��ام ق���ض�ت�ه��ا يف ال �ع �م��ل ب ��الأ� �س ��واق
الأم�يرك�ي��ة ،حيث ت�أ�س�ست ال�شركة العمالقة
امل�ت�خ���ص���ص��ة ب �ت �ج��ارة امل�ل�اب ����س ال��رج��ال �ي��ة يف
ال�ع��ام  ،1818وي�ق��ع امل��رك��ز الرئي�س لل�شركة يف
� �ش��ارع “مادي�سون �أفينيو” ال�شهري مبنطقة
“مانهاتن” و�سط مدينة نيويورك.
وقالت و�سائل �إع�لام �أمريكية �إن “بروك�س
براذرز” تن�ضم بانهيارها �إىل ع�شرات ال�شركات
ال �ع��ام �ل��ة يف ق �ط ��اع ال �ت �ج��زئ��ة وال� �ت ��ي �أع �ل �ن��ت
�إفال�سها واحدة تلو الأخرى منذ بدء الإغالق
ال ��ذي ت�سببت ب��ه ج��ائ�ح��ة “كورونا” يف �شهر
مار�س املا�ضي.
وق��ال املتحدث با�سم ال�شركة �آرث��ر واي��ن يف
ت�صريحات ن�شرتها و�سائل الإع�لام الأمريكية
واط�ل�ع��ت عليها “العربية.نت” �إن “بروك�س
ب� � ��راذرز ق��دم��ت ط �ل �ب �اً ط��وع �ي �اً ل �ل �ح �م��اي��ة م��ن
ال ��دائ� �ن�ي�ن مب ��وج ��ب ال �ف �� �ص��ل  11يف حم�ك�م��ة

دبي-رويرتز

�أعلن ويل عهد دب��ي ال�شيخ حمدان
ب��ن حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ام�س
ال���س�ب��ت ع�ل��ى ح���س��اب��ه ع�ل��ى ت��وي�تر عن
ح��زم��ة حت�ف�ي��زي��ة ج��دي��دة ب�ق�ي�م��ة 1.5
م �ل �ي��ار دره � ��م ( 408م�ل�اي�ي�ن دوالر)
مل�ساعدة اقت�صاد الإم ��ارة على التغلب
ع �ل��ى ت �ب �ع��ات ج��ائ �ح��ة ف�ي�رو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد.
وذك � � ��ر ويل ال� �ع� �ه ��د يف ال �ت �غ ��ري ��دة

يف ظ� ��ل ا�� �ش� �ت ��داد الأزم � � � ��ة ال� �ت ��ي ت�ع���ص��ف
ب ��إم�ب�راط ��وري ��ة � �ش��رك��ات��ه ،ال �ت �ق��ى ب��اف��اج��وت��و
راج ��ورام �شيتي م�س�ؤولني م��ن بنك ب��رودا يف
منت�صف مار�س �آذار للنقا�ش ب�ش�أن  250مليون
دوالر يدين بها هو و�شركاته.
وب �ح �� �س��ب م �ل �ف��ات ق �� �ض��ائ �ي��ة ،ج� ��رى م�ن��ح
القرو�ض على خلفية ال�سمعة القوية ل�شيتي
ك �م �ل �ي��اردي��ر ول �� �ش��رك��ات��ه ،وب��الأخ ����ص �إن�.إم.
�سي.هيلث ،وه��ي جمموعة امل�ست�شفيات التي
ي�ترك��ز ن�شاطها يف منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط
والتي �صنع منها ثروته.
وق��ال م�صرفيون وحم�ل�ل��ون ل��روي�ترز �إن��ه
ل�ي����س غ��ري�ب��ا يف م�ن�ط�ق��ة اخل�ل�ي��ج االق�ت�را���ض
على �أ�سا�س ال�سمعة� ،أو ما يعرف ”بالإقرا�ض
اع �ت �م��ادا ع�ل��ى ا� �س��م املقرت�ض“ ،واالن�ك���ش��اف
ب�شكل كبري على �شخ�ص واح��د �أو كيان واحد
بالرغم م��ن وق��ائ��ع �سابقة ��س��ارت ب�شكل �سيئ
للغاية.
كان �شيتي ،وهو رائد �أعمال هندي متمركز
يف �أب��وظ�ب��ي ،يُحتفى ب��ه ب��اع�ت�ب��اره �أك�ب�ر ق�صة
جن��اح مل�ه��اج��ر يف اخل�ل�ي��ج ،واق�تر� �ض��ت �إن�.إم.
�سي هيلث ،وهي �أكرب جمموعة للم�ست�شفيات
اخل��ا��ص��ة يف الإم � ��ارات ،دون �إل��زام �ه��ا بتقدمي
�ضمانات من ع�شرات البنوك التي مقراتها يف
املنطقة �أو لها �أن�شطة فيها.
ك�ب��د ان�ه�ي��ار �إن�.إم� ��.س ��ي ه��ذا ال �ع��ام ،و�سط
م��زاع��م اح �ت �ي��ال وال�ك���ش��ف ع��ن دي ��ون خمفية
ب��أك�ثر م��ن  14مليار دوالر ،بع�ض البنوك يف
الإم ��ارات وح��ول ال�ع��امل خ�سائر ف��ادح��ة و�أث��ار
م �ع��ارك ق���ض��ائ�ي��ة ��س�ع�ي��ا ال� �س �ت �ع��ادة الأم � ��وال
امل�ستحقة.
وي�ق��ا��ض��ي ب�ن��ك ب ��رودا ال�ه�ن��دي �شيتي على
خلفية ال�تراج��ع ع��ن ات �ف��اق ي�ق��ول �إن ��ه ج��رى
ال�ت��و��ص��ل �إل �ي��ه خ�ل�ال اج�ت�م��اع يف م��ار���س �آذار

الإفال�س الأمريكية حتى نتمكن من موا�صلة
ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ي��ع ل �ل �� �ش��رك��ة م ��ع ت �ق��دمي اخل��دم��ة
للزبائن يف نف�س الوقت».
و�أ� �ض��اف امل�ت�ح��دث با�سم ال�شركة �أن “وباء
ك��ورون��ا �أ� �ص �ب��ح م��دم��راً �إىل ح��د ك�ب�ير و�أوق ��ع
خ�سائر يف �أعمالنا».
وق��ال��ت ال�شركة �إن�ه��ا تتطلع �إىل احل�صول
على متويل �إ�ضايف للم�ساعدة يف ت�سهيل �أعمال
البيع ،كما �أك��دت ال�شركة �أن متاجرها �ستظل
مفتوحة كاملعتاد �أثناء عملية �إعادة الهيكلة.
وكانت �شركة “بروك�س براذرز” قد حققت
م�ب�ي�ع��ات يف ال �ع��ام امل��ا��ض��ي  2019جت ��اوزت 991
مليون دوالر �أم�يرك��ي ،كما �أن لديها �أك�ثر من

�أرب �ع��ة �آالف م��وظ��ف ي�ت��وزع��ون ع�ل��ى متاجرها
امل �م �ت��دة يف خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،ف �ي �م��ا ك��ان��ت �إدارة ال �� �ش��رك��ة ق��د
ات �خ��ذت ق � ��راراً � �س��اب �ق �اً ب ��إغ�ل�اق  51ف��رع �اً من
ف��روع متاجرها ،بينما تعمل حالياً على �إع��ادة
باقي الفروع التي ا�ضطرت �إىل �إغالقها ب�سبب
جائحة “كورونا».
وم��ن امل�ع��روف �أن �شركة “بروك�س براذرز”
متخ�ص�صة يف بيع ال�ب��دالت الأنيقة والفارهة
ال�ت��ي يرتديها ال��رج��ال ،فيما ق��د ي ��ؤدي �إل�غ��اء
الأن �� �ش �ط��ة ال �ت �ج��اري��ة وال��ر� �س �م �ي��ة وامل�ن��ا��س�ب��ات
االجتماعية والتجمعات العائلية �إىل الإ�ضرار
بالطلب على املنتجات الراقية التي تبيعها هذه

ال�شركة.
وكانت ال�شركة قالت يف �شهر مار�س املا�ضي
�إنها �ست�ساعد يف �صنع الأقنعة الطبية والأثواب
ل�ل�م���س��اع��دة يف زي ��ادة الإم� � ��دادات ل�ل�ع��ام�ل�ين يف
جمال الرعاية ال�صحية.
وك ��ان ��ت “بروك�س براذرز” ق ��د ا��ش�ت�ه��رت
ب�ت��وف�ير امل�لاب����س ال�ف��اره��ة ل�ك�ب��ار ال�شخ�صيات
يف ال��والي��ات املتحدة مب��ن فيهم ال��ر�ؤ��س��اء ،كما
�أن الرئي�س ال���س��اد���س ع�شر ل�ل��والي��ات املتحدة
�أب� ��راه� ��ام ل �ي �ن �ك��ول�ين ك ��ان �أ� �ش �ه��ر زب ��ائ ��ن ه��ذه
ال �� �ش��رك��ة ،وك ��ان ي��رت��دي م�ع�ط�ف�اً م �ط ��رزاً من
منتجات “بروك�س براذرز” عندما مت اغتياله
يف العام .1865

لإع �ط ��اء ال �ب �ن��ك  16ع �ق��ارا ك���ض�م��ان ل�ل��دي��ون
ول�ل�ح���ص��ول ع�ل��ى ��ض�م��ان��ات �إ� �ض��اف �ي��ة .وي�ق��ول
�شيتي �إن االت �ف��اق ”وثيقة احتيال“ ،وذل��ك
بح�سب ب�ي��ان م�ع��ار��ض��ة ُق��دم للمحكمة يف 16
يونيو حزيران واطلعت عليه رويرتز.
وبح�سب �أوراق دع��وى  16يونيو ح��زي��ران،
يقول �شيتي �أي�ضا �إن القرو�ض جرى �إ�صدارها
يف الإم� ��ارات وال ي�ج��وز �إخ���ض��اع�ه��ا ملحكمة يف
ال �ه �ن��د .وي �ق ��ول ال �ب �ن��ك �إن ال �ق��رو���ض ج��رى
منحها من خالل مكاتبه املحلية يف الإم��ارات
و�سلطنة عمان ومومباي.
ومل ي��رد بنك ب��رودا على طلب للتعقيب.
وامتنع ممثل عن �شيتي عن التعقيب.
و�سبق لرجل الأع�م��ال و�أن �ألقى بالالئمة
ع� �ل ��ى جم� �م ��وع ��ة �� �ص� �غ�ي�رة م� ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن
التنفيذيني احل��ال�ي�ين وال���س��اب�ق�ين ب�شركاته
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أزم��ة �إن�.إم� � �.س� ��ي ،زاع �م��ا �أن�ه��م
ا��س�ت�خ��دم��وا وث��ائ��ق م ��زورة ل�لاق�ترا���ض نيابة
عنه.
وق ��ال حم��ام��و ��ش�ي�ت��ي يف م�ل��ف دع ��وى 16
يونيو حزيران �إنه تقدم ب�شكوى �إىل النائب
ال� �ع ��ام ل �ل��دول��ة يف �أب��وظ �ب��ي ل �ك��ون��ه ��ض�ح�ي��ة
احتيال وتزوير وغ�سل �أموال.
و�أع� �ل� �ن ��ت ب� �ن ��وك �إم� ��ارات � �ي� ��ة ب��ال �ف �ع��ل ع��ن
انك�شاف ب�أكرث من ملياري دوالر على �إن�.إم.
�سي ن�صيب بنك �أبوظبي التجاري منها مليار
دوالر تقريبا.
و� �ش �ط��ب ب �ن��ك �أب ��وظ �ب ��ي ال �ت �ج ��اري �أك�ث�ر
م��ن رب ��ع م��ا ت��دي��ن ل��ه �إن�.إم� � �.س� ��ي ب ��ه .لكن
نظرا لطول قائمة دائني جمموعة الرعاية
ال�صحية وال�شبكة امل�ع�ق��دة ل�ل�ق��رو���ض خ��ارج
امليزانية العمومية ،قد تتكبد البنوك خ�سائر
�أك�بر يف نهاية امل�ط��اف ،وذل��ك يف وق��ت تعاين
فيه املنطقة الغنية بالنفط من انخفا�ض يف
�أ�سعار النفط وت�أثري فريو�س كورونا.

وقال �شابري مالك حملل �ش�ؤون اخلدمات
امل�صرفية ل��دى امل�ج�م��وع��ة امل��ال�ي��ة هريمي�س
”مكمن اخلطر حاليا هو �أن املخ�ص�صات التي
ح�صلت عليها البنوك قد ال تكون كافية وقد
يلزم احل�صول على املزيد“.
وق ��ال ب�ن��ك �أب��وظ �ب��ي ال �ت �ج��اري يف �إف���ص��اح
للبور�صة �إن يعمل ع��ن ق��رب م��ع الأو��ص�ي��اء
امل�شرتكني ودائ�ن�ين �آخ��ري��ن و�أط ��راف معنية
وج�ه��ات تنظيمية لت�أكد م��ن �أن التحقيقات
�شاملة وت�ق��دمي �أول�ئ��ك امل�ت��ورط�ين يف �سلوك
�إن�.إم� �.س��ي االح�ت�ي��ايل امل��زع��وم للعدالة .ومل
يعط مزيدا من التعليقات.
ُو�ضعت �إن�.إم��.س��ي قيد الو�صاية الإداري��ة
يف �أب ��ري ��ل ن �ي �� �س��ان ،ويف �أواخ� � ��ر م��اي��و �أي� ��ار،
ق ��ال الأو� �ص �ي��اء امل �خ �ت��ارون م��ن �أل� �ف ��ارز �آن��د
مار�سال �إنهم يجرون حتقيقا ب�ش�أن عمليات
اق�ترا��ض�ه��ا وم��ا ي�شتبه ب��ه م��ن اح�ت�ي��ال عرب
�سلطات ق�ضائية متعددة .وامتنع الأو�صياء
عن التعقيب ب�أكرث من ذلك.
وتفيد قائمة ن�شرتها �ألفارز �آن��د مار�سال
للدائنني ال��ذي��ن مل يح�صلوا على �ضمانات
ب��أن �إن�.إم� �.س��ي اقرت�ضت �أم��واال دون ا إلل��زام
بتقدمي �ضمان من حوايل  80بنكا ،و�أكرث من
ثلث هذه البنوك متمركزة يف اخلليج.
وق ��رو� ��ض ��ش�ي�ت��ي م ��ن ب �ن��ك ب � ��رودا ج��رى
م�ن�ح�ه��ا م ��ن خ �ل�ال ب �ع ����ض م �ك��ات �ب��ه امل�ح�ل�ي��ة
حيث ،وفقا مل�صدر مقرب من البنك ،مل تكن
مالءته املالية حمل ت�سا�ؤل.
وبح�سب �إف�صاح من البنك يف دع��واه �ضد
�شيتي ،قال بنك برودا �إنه تلقى عدة �ضمانات
�شخ�صية و�ضمانات م��ن ال�شركات يف مقابل
الديون.
ك ��ان ��ت ال� ��� �س� �ع ��ودي ��ة ق� ��د �� �ش� �ه ��دت ان �ه �ي��ار
�إم �ب�راط� ��وري � �ت� ��ي �أع � �م � ��ال يف  ،2009وه �م��ا
جم�م��وع��ة �أح �م��د ح�م��د ال�ق���ص�ي�ب��ي و�إخ��وان��ه
وجمموعة �سعد التابعة ملعن ال�صانع ،لأ�سباب

منها ممار�سات الإق��را���ض اعتمادا على ا�سم
املقرت�ض.
وب �ع��د �أك�ث��ر م ��ن ع���ش��ر � �س �ن��وات ،ال ي ��زال
دائنو كلتا ال�شركتني يعانون للح�صول على
مطالبات بنحو  14مليار دوالر جرت املوافقة
عليها ق�ضائيا.
وق ��ال ري��دم��ون��د رام �� �س��دال م��دي��ر ف��ري��ق
ت�صنيفات بنوك ال�شرق الأو�سط لدى فيت�ش
للت�صنيف االئتماين ”كان من ال�صعب ن�سبيا
التنب�ؤ مب�شكلة �إن�.إم�.سي الفعلية“.
ويقول حمامون وحمللون �إن البنوك يف
منطقة اخلليج متيل �إىل االعتماد �أكرث على
التدفقات النقدية لإق��را���ض ال�شركات بدال
م��ن ال�ضمانات ،وه��و م��ا ي�ع��ود لأ��س�ب��اب منها
�أن القواعد املرتبطة ب��امل�لاءة املالية حديثة
ن�سبيا ومل يجر اختبارها مقارنة مع �إجراءات
الإفال�س يف بريطانيا �أو الواليات املتحدة.
وق ��ال ه��ذا الأ� �س �ب��وع �إن ��ه يف ال��وق��ت ال��ذي
ت �ف��ر���ض ف �ي��ه ج��ائ �ح��ة ك��وف �ي��د 19-حت��دي��ات،
ميكن لبنوك البالد ال�صمود يف وجه �صدمة
ب ��أي ح�ج��م ن�ظ��را لأن�ه��ا م��رك��زه��ا ال��ر�أ��س�م��ايل
جيد.
ويف �أواخ ��ر ف�براي��ر ��ش�ب��اط� ،أب�ل�غ��ت �سلطة
ال�سلوك امل��ايل الربيطانية �إن�.إم� �.س��ي ب�أنها
ب��د�أت حتقيق �إنفاذ ر�سميا �ضد ال�شركة التي
ك��ان��ت �سابقا �ضمن امل��ؤ��ش��ر فاينن�شال تاميز
 100ال�بري �ط��اين ال��رف�ي��ع امل���س�ت��وى ،يف حني
فتحت اجلهة التنظيمية الربيطانية املعنية
بال�ش�ؤون املحا�سبية حتقيقا يف تدقيق �إي.واي
يف ح�سابات �إن�.إم�.سي هيلث.
طفت خمالفات �إن�.إم��.س��ي املالية لل�سطح
عندما �شككت �شركة مادي ووترز املتخ�ص�صة
يف العمل ب�آلية البيع على املك�شوف يف بياناتها
امل��ال �ي��ة ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي .ويف ال �ب��داي��ة ،ق��ال��ت
�إن�.إم� ��.س ��ي �إن ت�ق��ري��ر م��ادي ووت ��رز ”خاطئ
وم�ضلل“.

العربية-وكاالت
ع �ل��ى م � ��دار الأ� �ش �ه ��ر ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��ا��ض�ي��ة
وم��ع تف�شي ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ك��ان��ت �صناعة
ال��دراج��ات الهوائية على م��وع��د م��ع حتول
ج� ��ذري يف ت��اري��خ ال���ص�ن��اع��ة و� �س��ط �إق �ب��ال
تاريخي غ�ير م�سبوق على ا�ستخدامها يف
وق��ت ك��ان النا�س فيه ي�ن��أون ب�أنف�سهم عن
ا�ستخدام و�سائل امل��وا��ص�لات العامة خوفا
من العدوى بالفريو�س القاتل.
ول�ك��ن ال�ق�ف��زة ال�ك�ب�يرة يف املبيعات التي
�شهدتها �أ� �س��واق ال��دراج��ات ال�ه��وائ�ي��ة على
م��دار الأ�شهر القليلة املا�ضية تواجه حجر
ع�ث�رة ي�ت�م�ث��ل يف ن�ق����ص ��ش��دي��د ب��امل�ع��رو���ض
م��ع ت��راج��ع �إن �ت��اج امل���ص��ان��ع وع ��دم ق��درت�ه��ا
على تلبية الطلب املتنامي من الأ�شخا�ص
الباحثني عن الأمان يف تنقالتهم.
وي � �� � �ش �ي�ر ت � �ق� ��ري� ��ر ن� ��� �ش ��رت ��ه � �ص �ح �ي �ف��ة
“فاينن�شال تاميز” �إىل �أن عديد معار�ض
ال��دراج��ات الهوائية ح��ول العامل تعاين من
عدم تلبية الطلب ما حدى بها بو�ضع قوائم
انتظار على غ��رار م��ا ك��ان يحدث يف �أ��س��واق
ال�سيارات قبيل اجلائحة وهو حدث نادر مل
تعرفه �صناعة الدراجات الهوائية يف تاريخ
ال�صناعة الذي بد�أ قبل عقود من الآن.
وقبل نحو ن�صف قرن من الآن كان �إنتاج
ال���س�ي��ارات ي�سري جنبا �إىل ج�ن��ب م��ع �إن�ت��اج
الدراجات الهوائية �إذ ت�شري بيانات “وورلد
ميرت” �إذ كان العامل ينتج حينها  20مليون
�سيارة ونف�س ال�ع��دد ل�ل��دراج��ات تقريبا كل
عام فيما ب��د�أت �صناعة الدراجات الهوائية
يف االزدهار منذ بدء القرن اجلديد مع �إنتاج
ن�ح��و  100م�ل�ي��ون دراج ��ة ه��وائ �ي��ة �سنويا
مقابل نحو  42مليون �سيارة فقط.
وت���ش�ير ب �ي��ان��ات «� »Statistaإىل �أن
ح�ج��م � �س��وق ��ص�ن��اع��ة ال ��دراج ��ات ال�ه��وائ�ي��ة
ح��ول ال�ع��امل �سيبلغ نحو  65مليار دوالر

النفط يصعد بدعم من رفع توقعات الطلب العالمي
نيويورك  -رويرتز

ب �ح �ل��ول ال� �ع ��ام  2020م �ق��ارن��ة م ��ع ن�ح��و
 40مليار دوالر قبل نحو عقد م��ن الآن،
فيما يقول حمللون ل�صحيفة “فاينن�شال
تاميز” �إن ح�ج��م ال���ص�ن��اع��ة ق��د يت�ضاعف
خالل ال�سنوات القليلة املقبلة.
ويف البلد العا�شق ل�ل��دراج��ات الهوائية،
فرن�سا ،ارتفعت حجم املبيعات نحو 350%
على �أ��س��ا���س �سنوي منذ مطلع ال�ع��ام حتى
مايو املا�ضي يف وقت كانت به جائحة كورونا
ت ��أك��ل الأخ���ض��ر وال�ي��اب����س ب��ال�ق��ارة العجوز
بح�سب ب�ي��ان��ات Foxintelligence
التي ن�شرتها ال�صحيفة.
وح �ت��ى ال� ��دراج� ��ات ال �ه��وائ �ي��ة ال �ف��اره��ة
ت���ض��اع��ف ال�ط�ل��ب ع�ل�ي�ه��ا �أي���ض��ا ب�ح���س��ب ما
ذك ��ره جت��ار يف ال���س��وق لل�صحيفة وال��ذي��ن
�أ�� �ش ��اروا �إىل وج ��ود ق��وائ��م ان �ت �ظ��ار ل��دي�ه��م
ب� ��الآالف يف وق ��ت ال ت�ستطيع ب��ه امل���ص��ان��ع
تلبية كافة الطلبات التي يقدمها التجار
�إليهم.
وق� ��ال يل ك��ات��ز� ،أح� ��د جت ��ار ال ��دراج ��ات
ال�ه��وائ�ي��ة يف والي ��ة �شيكاغو الأمريكية”،
�أع �م��ل يف ه��ذا امل �ج��ال م�ن��ذ ن�ح��و  55عاما
لقد اختفت م��ن معر�ضي ك��اف��ة ال��دراج��ات
الهوائية التي يبلغ �سعرها �أقل من 1000
دوالر .بيعت بالكامل .على م��دار عملي يف
هذا املجال مل �أ�شهد ما يحدث الآن ...هذه
مرحلة ف��ارق��ة يف ت��اري��خ �صناعة ال��دراج��ات
لي�ست يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة فقط ول�ك��ن يف
العامل ب�أ�سره».
ويف ل � � � �ن� � � ��دن ،مل ت � �� � �س � �ط� ��ع � � �ش� ��رك� ��ة
 Bromptonالعريقة يف جمال ت�صنيع
ال��دراج��ات الهوائية تلبية الطلب املرتفع
على منتجاتها رغ��م ارت�ف��اع �أ��س�ع��اره��ا �إذ ال
ي�ق��ل �سعر درج�ت�ه��ا ب ��أي ح��ال م��ن الأح ��وال
 1000جنيه �إ�سرتليني ما حدا بال�شركة
ب��زي��ادة �ساعات الإن �ت��اج يف م�صنعها لتلبية
الطلب الكبري.

كسب  6مليارات دوالر بيوم ..ماسك
أكثر ثراء من بافيت
�سكايا نيوز -وكاالت

زادت �أ� �س �ع��ار ال�ن�ف��ط ب ��أك�ثر م��ن  %2بعد
�أن رف�ع��ت وك��ال��ة ال�ط��اق��ة ال��دول�ي��ة توقعاتها
للطلب يف  ،2020لكن تزايد حاالت الإ�صابة
بفريو�س كورونا يف الواليات املتحدة ب�أرقام
ق �ي��ا� �س �ي��ة ق��و���ض ال �ت��وق �ع��ات ل �ت �ع��اف ��س��ري��ع
ال�ستهالك الوقود.
ت��دع�م��ت الأ� �س �ع��ار �أي���ض��ا ب�ع��د �أن �أظ�ه��رت
بيانات �أن �شركات الطاقة الأمريكية قل�صت
ع ��دد ح� �ف ��ارات ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از ال �ع��ام �ل��ة �إىل
م�ستوى منخف�ض قيا�سي للأ�سبوع العا�شر
على التوايل.
وجرت ت�سوية خام برنت بزيادة � 89سنتا،
�أي ما ي��وازي � %2إىل  43.24دوالر للربميل،
وج��رت ت�سوية اخل��ام الأم�يرك��ي على ارتفاع
� 93سنتا� ،أو � %2.4إىل  40.55دوالر للربميل.
دع��م �أ�سعار النفط �أي�ضا �صعود الأ�سهم.
و�أ��ش��ارت جمموعة من البيانات االقت�صادية
�إىل تعاف لن�شاط الأعمال بالواليات املتحدة
يف يونيو حزيران.
وعلى �أ�سا�س �أ�سبوعي ،مل يطر�أ على اخلام
الأم�يرك��ي ت�غ�ير ي��ذك��ر ،يف ح�ين ح�ق��ق برنت
مك�سبا �أ�سبوعيا بنحو .%1
رف� �ع ��ت ال ��وك ��ال ��ة ال� �ت ��ي م �ق��ره��ا ب��اري ����س

”بتوجيهات ��ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد بن را�شد ..اعتمدنا اليوم حزمة
حت �ف �ي��زي��ة ج ��دي ��دة ب�ق�ي�م��ة  1.5م�ل�ي��ار
درهم لي�صل جمموع احلزم التحفيزية
�إىل  6.3مليار درهم ..نهدف �إىل تعزيز
��س�ي��ول��ة ال �� �ش��رك��ات ودع� ��م ا��س�ت�م��راري��ة
�أعمالها والتخفيف من تكلفة ممار�سة
الأعمال وت�سهيل الإجراءات“.
وت�ل��ك ه��ي ح��زم��ة التحفيز الثالثة
التي تعلن عنها �إم��ارة دب��ي ،ثاين �أكرب
و�أغنى الإمارات يف البالد.

صناعة بـ  65مليار دوالر تنتعش
مع كورونا

البنوك تحسب تكلفة القروض بعد انهيار إن.إم.سي
دبي-رويرتز

ولي عهد دبي يعلن حزمة تحفيزية
جديدة بقيمة  1.5مليار درهم

�أ�صبح �إيلون ما�سك ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة ت�سال �سابع �أغنى �شخ�ص يف العامل،
ب �ع��د �أن مت �ك��ن م��ن جت� ��اوز رج ��ل الأع �م��ال
وارن ب��اف �ي��ت ،ب�ح���س��ب م ��ؤ� �ش��ر ب�ل��وم�ب�يرغ
للمليارديرات.
و ارتفعت ث��روة �إيلون ما�سك ب�أكرث من
 6مليارات دوالر بعد ارت�ف��اع �سهم �شركته
ت���س�لا بن�سبة  10.8يف امل �ئ��ة ،ل�ت���ص��ل �إىل
م�ستوى قيا�سي بلغ  1.544دوالرا لل�سهم،
ما يعني �أن قيمتها ال�سوقية بلغت 286.5
مليار دوالر ،بح�سب بلومبريغ.

ومي �ت �ل��ك م��ا� �س��ك ،وه ��و �أي �� �ض��ا امل���س��اه��م
الأ��س��ا��س��ي يف �شركة �سبي�س �إك����س اململوكة
للقطاع اخلا�ص ،ما ن�سبته  20.8يف املئة
من �أ�سهم �شركة ت�سال ،مما يجعل ح�صته
تبلغ �أقل من  60مليار دوالر.
وتراجعت ثروة وارن بافيت هذا الأ�سبوع
بعد �أن تربع مبا يقرب من  3مليارات دوالر
من �أ�سهم �شركته “بريك�شاير هاثواي” �إىل
اجلمعيات اخلريية.
وه ��ذا ال �ت�ب�رع م��ن ب��اف�ي��ت ه��و ج ��زء من
خطته للتخلي عن معظم ثروته للم�شاريع
اخلريية ،بح�سب ما ذكرت �شبكة �سي �إن �إن
الإخبارية.

رسوم أميركية على واردات فرنسية
بـ  1.3مليار دوالر
وا�شنطن  -رويرتز

ت��وق�ع��ات�ه��ا للطلب �إىل  92.1م�ل�ي��ون برميل
يوميا ،ب��ارت�ف��اع � 400أل��ف برميل يوميا عن
توقعاتها يف ال�شهر املا�ضي ،عازية ذل��ك �إىل
انخفا�ض ب��وت�يرة �أق��ل م��ن املتوقع يف الربع
الثاين من العام.
وج��رى الإع�لان عن ما يزيد عن � 60ألفا
و 500ح��ال��ة �إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ك��وف�ي��د 19-يف
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة اخلمي�س ،مم��ا مثل رقما

ق�ي��ا��س�ي��ا ج��دي��دا .وال �ع��دد �أي �� �ض��ا ه��و الأك�ب�ر
ي��وم�ي��ا لأي دول ��ة م�ن��ذ ظ �ه��ور ال �ف�يرو���س يف
ال�صني يف �أواخر العام املا�ضي.
ك��ان��ت الأ��س�ع��ار هبطت يف وق��ت �سابق من
اجل�ل���س��ة ب�ع��د �أن �أع�ل�ن��ت امل��ؤ��س���س��ة الوطنية
ل�ل�ن�ف��ط يف ل�ي�ب�ي��ا �أن� �ه ��ا رف �ع��ت ح��ال��ة ال �ق��وة
القاهرة التي تفر�ضها على جميع �صادرات
النفط ،وذل��ك بعد ن�صف �سنة م��ن احل�صار

من جانب قوات من �شرق البالد.
وم ��ا زال ��ت خم��زون��ات ال�ن�ف��ط ت���ش�ه��د تخمة
ب�سبب تبدد الطلب على البنزين والديزل وبقية
�أنواع الوقود خالل التف�شي الأويل للجائحة.
وارت �ف �ع��ت خم��زون��ات ال�ن�ف��ط الأم�يرك �ي��ة
بنحو  6ماليني برميل الأ�سبوع املا�ضي بعد
�أن ت��وق��ع حم�ل�ل��ون انخفا�ضها بنحو ن�صف
ذلك الرقم.

ق��ال��ت �إدارة ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي،
دون��ال��د ت��رم��ب� ،إن�ه��ا �ستفر�ض ر�سوما
ج �م��رك �ي��ة �إ� �ض��اف �ي��ة ب�ن���س�ب��ة  %25على
واردات فرن�سية بقيمة  1.3مليار دوالر.
ي�أتي ه��ذا التحرك ردا على �ضريبة
ف ��رن� ��� �س ��ا اجل � ��دي � ��دة ع� �ل ��ى اخل� ��دم� ��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة ،ل �ك �ن �ه��ا � �س�ت�رج ��ئ ت�ط�ب�ي��ق
ال��ر��س��وم اجل��دي��دة مب��ا ي�صل �إىل 180
يوما.
وق� � � ��ال م� �ك� �ت ��ب امل� �م� �ث ��ل ال� �ت� �ج ��اري

الأمريكي �إن اخلطوة �ست�ؤثر على �سلع
فرن�سية مثل م�ستح�ضرات التجميل
وحقائب اليد.
وق� ��ال �إن �إرج � ��اء ال�ت�ط�ب�ي��ق �سيتيح
مزيدا من الوقت حلل امل�شكلة ،مبا يف
ذلك �إجراء مناق�شات يف �إطار جمموعة
التعاون االقت�صادي والتنمية.
ت��أت��ي اخل�ط��وة الأم�يرك�ي��ة يف �أعقاب
حتقيق �أمريكي خل�ص �إىل �أن ال�ضريبة
ال�ف��رن���س�ي��ة ت �ن �ط��وي ع �ل��ى مت�ي�ي��ز �ضد
� �ش��رك��ات ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا �أم�ي�رك �ي ��ة ،مثل
غوغل وفي�سبوك و�أبل.

االحد

االعالين
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة النفل للتجارة العامة ذ.م.م م�سجلة لدينا
يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم
( )27403بتاريخ ()2012/1/23
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/3/5
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/68ب)من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ان الهيئة العامة غري العادية
ل�شركة النظم الفنية امل�سجلة لدينا ك�شركة ذ.م.م حتت الرقم
( )522بتاريخ ( )1978/1/11قد ق��ررت باجتماعها غري
العادي املنعقد بتاريخ ( ) 2020/6/23املوافقة باالجماع على
تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة من ( )200,000دينار اردين لي�صبح
( )100,000دينار اردين
ويحق لكل من دائني ال�شركة االعرتا�ض خطيا على تخفي�ض
ر�أ�سمال ال�شركة لدى املراقب خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر
اخر اعالن .
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة ب��ان �شركة اب��و زينه والغزو
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ()80765
بتاريخ  2006/4/25تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات
التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ابو زينه والغزو
�إىل �شركة  :ف�ضل ابو زينه و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اجراءات ت�صفية �شركة كمال ابو �سعده
و�شريكه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت الرقم
( ) 14366بتاريخ  2009/1/28اعتبارا من تاريخ ن�شر
هذا االعالن
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات
على الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

الرقم الوطني للمنشأة )200135706( :

الرقم الوطني للمنشأة )200012738( :

الرقم الوطني للمنشأة )200094657( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200101136( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة احمد املومني و�شريكته وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )107730بتاريخ  2013/8/22قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد حممد املومني م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي ابو ن�صري– ت0798797033 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة حممود احمد ال�سيد و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )70812بتاريخ  2004/4/18قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممود احمد ال�سيد م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي ام ال�سماق– ت0795302557 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة جمعه حممد واياد جراح وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )90100بتاريخ  2008/4/6قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة اياد ربحي حممود جراح م�صفيا
لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي ال��ب��ل��ق��اء  /ع�ين البا�شا– ت:
0795009951
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة اح�سان اب��و حلوان و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )93520بتاريخ  2009/2/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/9
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد ابراهيم ح�سني ده�شان
م�صفيا لل�شركة .
علما ب ��أن ع��ن��وان امل�صفي عمان – الها�شمي ال�شمايل– ت:
0799618759
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200017432( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة يا�سني خ�ضر و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )34618بتاريخ 1993/10/13
تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :يا�سني خ�ضر و�شركاه
�إىل �شركة  :يا�سني خ�ضر و�شريكه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة هانوفر لال�سكان
وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت
الرقم ( )50855بتاريخ  2018/3/12قد قررت باجتماعها
غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/8املوافقة على ت�صفية
ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد معاذ ابراهيم مفلح
املفلح م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – �شارع و�صفي التل باجتاه دوار الواحة – بناية رقم 148
مكتب  - 502هاتف 0795464349

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة �سان اندري�س
خلدمات النظافة وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات
م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )44596بتاريخ 2016/7/19
قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/5/10
املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد
حمزه فوزي حممد معروف م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي
هو :
عمان – و�صفي التل – بناية رقم  – 50عمارة الرائد  -هاتف
0795632930
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة �سان اندري�س خلدمات النظافة ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 44596
بتاريخ ( )2016/7/19
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :حمزه فوزي حممد معروف
عنوان امل�صفي  :عمان – �شارع و�صفي التل – بناية رقم – 50
عمارة الرائد
خلوي ( ) 0795632930
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة هانوفر لال�سكان ذ.م.م وامل�سجلة لدى
دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  ) 50855بتاريخ
( )2018/3/12
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :معاذ ابراهيم مفلح املفلح
عنوان امل�صفي  :عمان – �شارع و�صفي التل باجتاه دوار الواحة
– بناية رقم  – 148مكتب 502
خلوي ( ) 0795464349
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج���و م��ن دائ��ن��ي �شركة املتجدد لل�سياحة وال�سفر ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 26815
بتاريخ ( )2011/11/24
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :معاذ حممد ريان
عنوان امل�صفي  :عمان – ال�صويفية – جممع الربكة – مكتب 204
�ص.ب (  ) 942408الرمز الربيدي ( ) 11194
تلفون ( ) 5864586
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة
ل�شركة املتجدد لل�سياحة وال�سفر وامل�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حم��دودة حتت الرقم
( )26815بتاريخ  2011/11/24قد قررت باجتماعها
غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/5املوافقة على
ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد معاذ
حممد ريان م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – ال�صويفية – جممع الربكة – مكتب – 204
�ص.ب  – 942408الرمز الربيدي  11194ال�شمي�ساين
 هاتف 5864586مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة �سافانت للخدمات التعليمية ذ.م.م
وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم ( ) 24615
بتاريخ ( )2011/4/12
�ضرورة تقدمي مطالباتهم جتاه ال�شركة �سواء كانت م�ستحقة
الدفع ام ال  ،وذلك خالل �شهرين من تاريخه للدائنني داخل
اململكة  ،وثالثة ا�شهر للدائنني خارج اململكة
وذلك على العنوان التايل :
ا�سم م�صفي ال�شركة  :خالد �سامل فا�ضل النجادا
عنوان امل�صفي  :عمان – اجلبيهة
خلوي ( ) 0796353539
م�صفي ال�شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة املرتفعات لال�سكان ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم
( )12757بتاريخ ()2006/8/23
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/7/9

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة االئتالف لال�سكان ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم
( )9460بتاريخ ()2004/12/15
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية
املحدودة بتاريخ ()2020/6/17

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/28أ) من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته يعلن مراقب ع��ام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة  :ب�أن ال�سيد /ال�سادة
اح�سان نعمان ابراهيم البكري
ال�شريك/ال�شركاء يف �شركة اال�سمر والبكري
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )35657بتاريخ
1994/2/13
قد تقدم بطلب الن�سحابه من ال�شركة بتاريخ  2020/7/9وقد قام
ب�إبالغ �شريكه �/شركائه يف ال�شركة ا�شعارا بالربيد امل�سجل يت�ضمن
رغبته باالن�سحاب باالرادة املنفردة من ال�شركة بتاريخ 2020/7/9
وا�ستنادا لأحكام القانون ف��ان حكم ان�سحابه من ال�شركة ي�سري
اعتبارا من اليوم التايل من ن�شر هذا االعالن يف ال�صحف اليومية

*لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب�أرقام دائرة مراقبة ال�شركات التالية من 5600289 – 5600260
 ،ومركز االت�صال الرقم ( ، )5600270اعتبارا من 2008-2-1

مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات
رقم ( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة
ل�شركة �سافانت للخدمات التعليمية وامل�سجلة لدينا
يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم
( )24615بتاريخ  2011/4/12قد قررت باجتماعها
غري ال��ع��ادي املنعقد بتاريخ  2020/7/8املوافقة
على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد
خالد �سامل فا�ضل النجادا م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان
امل�صفي هو :
اجلبيهة  -هاتف 0796353539
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي
إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200099399( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم()22
ل�سنة  ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة ب�أن �شركة احمد وعلي ال�شوابكه وامل�سجلة يف
�سجل �شركات ت�ضامن
حت��ت ال��رق��م ( )92627ب��ت��اري��خ  2008/11/10قد
تقدمت بطلب لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ
2020/7/7
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد عبد الغني احمد
ال�شوابكه م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي مادبا جرينه– ت0775742215 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على
الرقم 5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن(اول )

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200156155( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة روان ال�شوابكه و�شركا�ؤها وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )114562بتاريخ  2016/9/4قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/6/3
وق��د مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة روان حممد عبد الرحمن
ال�شوابكه م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي مادبا– ت0792886851 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200112247( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب ��أن �شركة حممد �سامي يا�سني و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )18565بتاريخ  2015/11/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/8
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة حممد �سامي �سليم يا�سني م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :العقبة – التا�سعة – بجانب مدر�سة
نبع احلنان – ت0788612218 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

وزارة الصناعة والتجارة
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا لأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين ب�أن اال�سم التجاري ()230520
وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )230520با�سم (علي اجمد علي الفرجات)
قد جرى عليه نقل ملكية لي�صبح با�سم (اجمد علي عقله الفرجات) وتكون عملية نقل امللكية
حجة على الكافة من تاريخ ن�شر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية
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في مواجهة «الضم» و»القرن» ..وحاجة الحركتين لمواجهة تعقيدات الواقع

«فتح» و«حماس»« ..مسار اجباري» نحو المصالحة
االنباط  -وكاالت

يف خ�ضم امل�ساعي الإ�سرائيلية املت�سارعة
ل �ق �� �ض��م م ��ا ت �ب �ق��ى م ��ن الأر� � � ��ض واحل �ق��وق
الفل�سطينية ،وال �ت��ي ك��ان �آخ��ره��ا م�شروع
“ال�ضم” لقرابة  %30من م�ساحة ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة والأغ � ��وار ،وم��ا �سبقه م��ن �إع�ل�ان
��ص�ف�ق��ة “القرن” الأم��ري �ك �ي��ة ،واع �ت�راف
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب ��ال� �ق ��د� ��س ع��ا� �ص �م��ة
إ�سالمي
عربي و�
لإ�سرائيل؛ وو�سط
ٍ
ّ
حميط ٍ
غارقٍ يف م�ستنقع االقتتال الداخلي وحُ ّمى
ال �ت �ط �ب �ي��ع ب ��ات ��ت خ� �ي ��ارات ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين
حم� � � � ��دود ًة يف م ��واج � �ه ��ة ق � �ط� ��ار ال� �ت� �غ� �وّل
الإ��س��رائ�ي�ل��ي امل ُ�ح��ّ��ص��ن ب��دع��م �أم��ري�ك��ي غري
م�سبوق ،وعجز دويل وا�ضح.
وي� � ��رى حم� �ل� �ل ��ون ،ان � ��ه مل ي �ت �ب� ّ�ق �أم � ��ام
�وح��دوا – �إعالمياً
الفل�سطينيني ،الذين ت� ّ
وم �ي��دان �ي �اً ع�ل��ى الأقل– يف رف ����ض �صفقة
ال �ق��رن وم �� �ش��روع ال �� �ض � ّم� � ،س��وى االن �ك �ف��اء
للبيت ال��داخ �ل��ي ،وحم��اول��ة �إع� ��ادة ترتيب
التوحد
�صفوفهم؛ ع ّلهم يفلحوا ،يف ترجمة ّ
الإعالمي �إىل وحدة حقيقية.
وا� � �ض ��اف ��وا� ،أب� � ��رز م ��ا ي �ع�ت�ر���ض م �� �س��ار
ال��وح��دة املفرت�ضة ،ويُعيق �إجن��ازه��ا ط��وال
ع�ق��دٍ ون���ص��ف ،ب�ع��د ات�ف��اق��ات ع��دي��دة مُنيت
جميعاً بالف�شل ،هو انتفاء وج��ود م�ؤ�شرات
على تنحي املُ�سببات الرئي�سة لالنق�سام،
ويف مقدمتها :ت�ن��اف��ر ال�برام��ج ال�سيا�سية
للفريقني الأكرب على ال�ساحة الفل�سطينية
(حما�س وفتح) ،فما زالت الأخرية تتم�سك
ب��امل �ف��او� �ض��ات وح � � ّل ال��دول �ت�ي�ن ال� ��ذي ي��دق
م�شرو ُع “ال�ضم” امل�سما َر الأخري يف نع�شه؛
يف حني ال يبدو �أن حما�س تنوي التخلي عن
برنامج املقاومة.
�إال �أن ث � ّم ��ة ح ��اج ��ة ُم �� �ش�ت�رك��ة الت �ف��اق
“�إجباري” ،تفر�ضه تعقيدات الواقع على
الفريقني ،قد يتطور فيما بعد لي�شكل نواة
امل�صاحلة املن�شودة .فال�سلطة الفل�سطينية
ال �ت��ي � �ض��اق��ت ذرع� � �اً ب��ال �� �س �ل��وك ال���س�ي��ا��س��ي
لبنيامني نتنياهو جت��اه عملية الت�سوية،

وخ ��اب ��ت �أم �ن �ي��ات �ه��ا يف ت�ن�ح�ي�ت��ه ع ��ن ع��ر���ش
�إدارة �صنع القرار يف �إ�سرائيل ،بعد االتفاق
الأخري الذي منحه والية جديدة على ر�أ�س
احلكومة ،ت��رى يف التقارب م��ن “حما�س”
حجراً ج��دي��داً ُتلقي به على �شجرة اللعبة
ال�سيا�سية ،لت�صطاد ب��ه �أك�ثر م��ن ع�صفور
يف �آن واحد.
ف�م��ن ن��اح �ي��ة ،مي�ك��ن ل�ل���س�ل�ط��ة ال�بره�ن��ة
لل�شارع على جدّية خطابها ال�سيا�سي املُعلن
منذ �إقرار �صفقة القرن ،املتمثل يف التلويح
بالإقدام على التح ّلل من جميع االتفاقات
املُربمة مع �إ�سرائيل ،وعلى ر�أ�سها “�أو�سلو”
وملحقاته الأم�ن�ي��ة على وج��ه اخل�صو�ص،
�إىل جانب تفعيل الن�ضال ال�شعبي امل�شرتك
م��ع ب��اق��ي ال �ق��وى وال�ف���ص��ائ��ل ��ض��د �صفقة
ال �ق��رن وق ��رار ال���ض��م .وم��ن ن��اح�ي��ة �أخ��رى
ت�ستطيع ال�سلطة املناورة ب�إمكانية التجر�ؤ

على ك�سر الفيتو الأمريكي – الإ�سرائيلي
ع�ل��ى ع�ق��د م���ص��احل��ة حقيقية م��ع ح�م��ا���س،
يعمل اجلانبان جاهدَين ملنع حتقيقها.
وعلى اجلانب الآخ��ر ،ت�سعى حما�س من
وراء �أيّ ات�ف��اق مرتقب� ،إىل التخفيف عن
كاهلها من �أعباء حكم نحو مليوين �إن�سان
يقبعون يف �أكرب �سجن يف العامل منذ قرابة
 14ع��ام�اً ،ي�لازم الفقر والبطالة �أزي��د من
 %40من �سكانه ،وهي التي حِ يل بينها وبني
اجل �م��ع م��ا ب�ين مم��ار� �س��ة امل �ق��اوم��ة وحت�م��ل
�أع �ب ��اء احل �ك��م .ك �م��ا �أن �ه��ا ت��ري��د ،م��ن وراء
امل���ص��احل��ة ،ج � ّر ال���س�ل�ط��ة ل���س��اح��ة امل�ق��اوم��ة
ال�شعبية يف ال�ضفة ،والتخفيف من الوط�أة
الأم �ن �ي��ة ال�غ�ل�ي�ظ��ة ع�ل��ى ع�ن��ا��ص��ره��ا ه�ن��اك؛
لتتمكن من ا�ستجماع قواها و�إع��ادة ترتيب
�صفوفها ،حت�ضرياً ملوجة مواجهة جديدة
م��ع �إ��س��رائ�ي��ل يف اخل��ا��ص��رة ال��رخ��وة ل��دي��ه،

على هامش الدورة التاسعة
الوزارية العربية الصينية
خالد رافع الفضلي

�سيما بعد عجز غ��زة عن التك ّفل –وحدها
– بتح ّمل تبعات املواجهة.
و� �ش � ّك��ل امل ��ؤمت��ر االف�ت�را� �ض��ي امل���ش�ترك،
م� ��ؤخ ��را ،ل���ص��ال��ح ال� �ع ��اروري ن��ائ��ب رئ�ي����س
ح�م��ا���س ،وج�بري��ل ال��رج��وب ع���ض��و اللجنة
امل��رك��زي��ة لفتح ،نقطة مه ّمة يمُ �ك��ن البناء
عليها ،خا�صة ما �أبدياه القياديان من رو ٍح
�إيجابية وخ�ط��اب وح��دوي ،حظي مبباركة
�سائر الف�صائل ،واملواقف املتقاربة �ضد قرار
ال���ض� ّم و�صفقة ال�ق��رن واال��س�ت�ع��داد للعمل
امل�شرتك من لإف�شالهما ،ما قد يُ�شجع على
ال�ت�ف��ا�ؤل “احلذر” يف �إم�ك��ان�ي��ة تبني ر�ؤي��ة
وطنية جامعة ،وحتقيق م�صاحلة بناء على
ذلك.
وي �ع �ت �ق��د امل �ح �ل �ل��ون ان� ��ه ق ��د ي �ك ��ون م��ن
ال���س��ذاج��ة االع �ت �ق��اد ب� ��أن �أب� ��واب امل���ص��احل��ة
امل ��ؤ� �ص��دة ق��د مت ف�ت�ح�ه��ا ف �ج ��أة ،ع�ب�ر ل�ق��اء
ت�ل�ف��زي��وين ،ف�ق��د ��س�ب�ق��ه ع���ش��رات ال�ل�ق��اءات
واالج �ت �م��اع��ات ع�ل��ى م ��دار � �س �ن��وات اع�ترى
الف�شل م�صريها جميعاً� ،إال �أنه و�أمام حجم
ال�ت�ح��دي��ات ،واخل�ط��ر ال��ذي ُي�ه��دد بعا�صف ٍة
ال ُتبقي وال تذر ،وت�صفي ٍة نهائي ٍة للق�ضية
ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ة ،ف �م��ن امل� ��أم ��ول �أن ت�ت��واف��ق
الف�صائل على خطة �شاملة ملواجهة م�شروع
ال�ضم ،عنوانها :جتاوز اخلالفات البينية،
وت ��أج �ي��ل امل �ل �ف��ات امل ُ�ع �ق��دة ،وال �ع �م��ل ل�ب�ل��ورة
ا�سرتاتيجية وا��ض�ح��ة مل��واج�ه��ة املخططات
املعادية.
وم��ن �أه � ّم الأف�ك��ار التي يمُ كن التقاطها
م ��ن م� ��ؤمت ��ر “العاروري – الرجوب”،
ث��م ل�ق��اء “بدران – حل�س” ب�ع��ده��ا ب ��أي��ام،
ه��و �إج �م��اع ال�ط��رف�ين ع�ل��ى � �ض��رورة تفعيل
“الوحدة امليدانية” ،ال�ت��ي ميكنها – يف
ح��ال تفعيلها – ج� ّر جميع الأط ��راف نحو
ان�ت�ف��ا��ض��ة �شعبية ��ش��ام�ل��ة ُت��رب��ك ح���س��اب��ات
امل �� �ش �ه��د ،وت �ب �ع�ث�ر �أوراق ال �ل �ع �ب��ة يف وج��ه
وا�شنطن وتل �أبيب ،على غرار ما حدث �إبّان
انتفا�ضة الأق�صى يف �أيلول  ،2000حني �سبق
الفع ُل ال�شعبي اجلماهريي م��واق� َ�ف قيادة
ال�سلطة والف�صائل.

يتمتع الأردن وال�صني با�سرتاتيجية عمل ذات توازن دقيق ،ال�سيما يف ظل تف�شي
جائحة كورونا امل�ستجد؛ ويت�ضح ذل��ك جلياً ،يف التن�سيق امل�شرتك بني البلدين من
تتوحد الآراء
خ�لال تبادل اخل�برات واملعلومات يف مكافحة الوباء دون حتفظ .كما ُّ
يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ق���ض��اي��ا ،م�ث��ل اال��س�ت�ق��رار ال�سيا�سي للمنطقة ،وم�ك��اف�ح��ة االره��اب
والتطرف ،وخطة ال�ضم الإ�سرائيلية للأرا�ضي الفل�سطينية التي تتوافق نظرة بكني
�إليها وتتطابق مع موقف الأردن امللكي الثابت وال�صلب.
تربز �أهمية الأردن كدولة حمورية وثابتة لال�ستقرار وواحة �أمن و�سالم يف منطقة
متالطمة ،م�صحوباً مبوقعه اال�سرتاتيجي املتميز باعتباره “بوابة ال�شام ب�أكملها”؛
ويف الدور الفريد الذي يلعبه يف ال�ش�ؤون الدولية واالقليمية ،وخا�ص ًة ملوقفه املبدئي
مبا يخ�ص احلقوق وامل�صالح امل�شروعة يف ال�ش�ؤون الداخلية مثل تايوان ،وهونغ كونغ،
و�شينجيانغ.
كما �أن ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني الأردن والدول العربية وال�صني حقيقة ولي�ست
�ضرب من اخليال �أو �أ�سطورية .بف�ضل هذه ال�شراكة الثنائية املتوا�صلة ب�شكل م�ستمر،
تطورت العالقات االقت�صادية والتجارية بني ال�صني والدول العربية ب�شكل مطرد يف
ال�سنوات الأخرية.
مبنا�سبة انعقاد الدورة التا�سعة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون العربي ال�صيني
املنعقد ع�بر �آل�ي��ة التوا�صل امل��رئ��ي ،ال ب��د م��ن اال� �ش��ارة �إىل �أن ال�ه��دف الرئي�سي من
التعاون اال�سرتاتيجي بني الأردن والبلدان العربية من جهة وال�صني من جهة اخرى،
هو التكامل والتبادل واحلفاظ على املرونة واملوائمة اال�سرتاتيجية يف ما بينهما ،ف�إذا
ما مت الرتويج لها ب�شكل ا�ستباقي وعقالين� ،سوف تكون مواتية لعامل متعدد الأقطاب
�أكرث توازناً وا�ستقراراً يف ال�سنوات القادمة ،فالعامل الأن يقف على مفرتق طرق مبا
�سببه “كوفيد  ”19للكثري من الدول حمدثاً �شرخ يف �أنظمتها ي�صعب التئامه.
�أن العرب وال�صينيني ي�شرتكون يف �أحالم ور�ؤى مماثلة .ال�سيما ،يف �إعادة التجديد
القومي لكل منهم يف ال�ق��رن احل��ادي والع�شرين .وكح�ضارتني عظيمتني ،ي�شرتك
حللم العربي” و “ا ُ
“ا ُ
حللم ال�صيني” يف �أوجه ت�شابه كبرية يف العهد اجلديد ،وتقوم
ً
�أ�س�س التعاون الأردين والعربي ال�صيني على ثالثة مبادئ رئي�سة� :أوال ،ال�صداقة
التقليدية وال�شاملة امل�شرتكة� ،أي التاريخية ،روابطها “طريق احلرير القدمي”؛
ث��ان�ي�اً ،ال���س��وق احل��دي�ث��ة وم �ب��ادئ ال�ت��و��س��ع ال�ت�ج��اري امل��رب��ح ل�ل�ج��ان�ب�ين� ،أي ال��رواب��ط
االقت�صادية؛ وثالثاً ،امل�صالح اال�سرتاتيجية والأمنية لكال الطرفني.
يف نهاية املطاف ،الأم��ة العربية وال�صني �أ�ضاعت الكثري من الفر�ص التاريخية.
واليوم يف ظل التطور الكبري الذي ن�شهده يف عالقات العاملني العربي وال�صيني ،لدينا
مئات بل �آالف الأ�سباب لتعزيز التعاون اجلماعي ،وت�سريع التنمية ،واللحاق بخطوات
الع�صر اجلديد ،وخلق “جمتمع امل�صري امل�شرتك” ،وال يوجد هنالك عذر للرتدد �أو
عدم الثقة .فـعلى كل �سيا�سي خمل�ص لبالده وم�س�ؤول جتاه �أمته ،وكل رجل �أعمال
ط�م��وح ،ورج��ل ق��ادر �أن ُي��درك بوعي امل�س�ؤولية التاريخية املُلقى على كاهله يف هذا
الف�صل من التاريخ.
ا�ضر يف ال�ش�ؤون التاريخية والدولية.
* كاتب ومحُ ِ

في مفاجأة جديدة ..ترامب يعلن تورط أمريكا في شيء سيحدث بفنزويال
االنباط  -وكاالت

فجر الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب،
ام�س ال�سبت ،مفاج�أة من العيار الثقيل،
وق ��ال �إن ه �ن��اك “حدثا ك �ب�يرا م�ق�ب��ل يف
فنزويال” ،م ��ؤك��دا �أن “�أمريكا �ستكون
متورطة فيه».
وق��ال ت��رام��ب ،يف مقابلة م��ع تلفزيون
“نوتي�سيا�س تيليموندو”�“ ،شيء ما
�سيحدث يف ف�ن��زوي�لا و�أم��ري�ك��ا �ست�شارك
فيه �إىل حد كبري” ،متعهدا “باالهتمام

ب�شعب فنزويال ،ودعم �أي �شخ�ص ينتخبه
ال�شعب ويدعمه كزعيم له».
وع �ن��د � �س ��ؤال��ه �إن ك ��ان احل ��دث يتعلق
ب��زع �ي��م امل� �ع ��ار�� �ض ��ة خ� � ��وان غ � ��واي � ��دو� ،أم
الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س م��ادورو� ،أو
بتدخل �أمريكي ،رد ترامب قائال�“ :إنها
احل��ري��ة ل�شعب ف �ن��زوي�لا� .إن �ه��ا احل��ري��ة،
فنزويال كانت غنية قبل  15عاما ،ودمرها
� �ش �خ �� �ص��ان ،ن �ظ��ام �ه��ا ف �ظ �ي��ع� �� ..ش ��يء م��ا
�سيحدث مع فنزويال هذا كل ما ميكنني
�إخبارك به».

ث��م ��س��أل��ه امل���ض�ي��ف م��رة ث��ان�ي��ة“ :عرب
الواليات املتحدة؟” لريد قائال�“ :سنكون
متورطني كثريا».
ي�أتي ذلك ،بعد �أيام من �إجراء الرئي�س
ال�ف�ن��زوي�ل��ي ن�ي�ك��وال���س م� ��ادورو ،تعديالت
ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال �ق �ي��ادة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ج�ي����ش
والبحرية وال�ق��وات اجل��وي��ة الفنزويلية.
وقال مادورو يف حفل تخريج ع�سكريني يف
كراكا�س“ :قررت كالعادة �أن �أثبت جزئيا
و�أن �أج� ��دد ج��زئ �ي��ا ال �ف��ري��ق اال��س�ت�ث�ن��ائ��ي
للقادة الع�سكريني الذين يتولون القيادة

دعوات لتصعيد المقاومة
الشعبية ردا على جرائم االحتالل

الع�سكرية العليا لفنزويال».
واح�ت�ف�ل��ت ف�ن��زوي�لا الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي،
ب��ذك��رى اال�ستقالل ،ون��دد م��ادورو خالل
احل�ف��ل ب�سيا�سة ال��والي��ات امل�ت�ح��دة جت��اه
كراكا�س ،م�ؤكداً �أنها تزيد من عدوانيتها
خ�ل�ال وب ��اء ك ��ورون ��ا .وق ��ال �إن “الإدارة
الأم��ري�ك�ي��ة مل تكتف بت�صعيد العقوبات
الإجرامية التي طالت الغذاء والوقود بل
و�صل بها الأم��ر �إىل حرمان الفنزويليني
م ��ن احل �� �ص��ول ع �ل��ى الأدوي� � � ��ة وامل� �ع ��دات
الطبية خالل تف�شي الوباء».

القاهرة :ليس إلثيوبيا أي حق في البدء بملء السد طبقا التفاقية إعالن المبادئ

مصر تكشف آخر تطورات مفاوضات «سد النهضة»
االنباط  -وكاالت

�أك��دت وزارة ال��ري امل�صرية� ،أن “القاهرة ال
تزال على موقفها يف ملف �سد النه�ضة وما حدث
ما هو �إال �صياغة خمتلفة جديدة متعلقة ببع�ض
النقاط الفنية».
وق ��ال امل�ه�ن��د���س حم�م��د ال���س�ب��اع��ي امل�ت�ح��دث
الر�سمي با�سم الوزارة الري امل�صرية� ،إن “�إثيوبيا
قالت �إنها �ستدر�س االقرتاحات امل�صرية و�سرتد
يف االج�ت�م��اع الأخ�ي�ر ملفاو�ضات �سد النه�ضة”،
م�شريا �إىل �أن “االجتماع الأخري من املفاو�ضات
�سيكون الأح ��د ال �ق��ادم طبقا ل�ل�ج��دول الزمني
للمفاو�ضات».
و�أو�ضح �أن “االثنني القادم موعد عر�ض كل
دول��ة لطرحها ح��ول ق�ضية ملف �سد النه�ضة
ل�لاحت��اد االفريقي” ،م ��ؤك��دا “هناك اج�ت�م��اع
ث�ن��ائ��ي � �س��وف ي �ك��ون ب�ين امل�ف��و��ض�ين وامل��راق�ب�ين

الج �ت �م��اع��ات � �س��د ال �ن �ه �� �ض��ة و� �س �ي �ج �ل �� �س��ون م��ع
ال�سودان و�إثيوبيا».
و�أ��ض��اف� ،أن “�إثيوبيا لي�س لها �أي حق يف �أن
تبد�أ يف ملء �سد النه�ضة طبقا التفاقية �إعالن
امل�ب��ادئ  2015ال�ت��ي وق�ع��ت عليها” ،مو�ضحا �أن
“البند رق��م  5يف اتفاقية �إع�ل�ان امل�ب��ادئ 2015
يفيد �أن��ه ال يتم ال�ب��دء يف م��لء �سد النه�ضة �إال
بالتوافق بني الدول الثالث».
وق��ال �إن “الت�صريحات الإث�ي��وب�ي��ة اخلا�صة
ب ��أن �ه��م ل��ن ي �� �ض��روا م���ص��ر ي�ج��ب �أن حت ��ول �إىل
ات�ف��اق ،ولي�س كالما لدغدغة امل�شاعر” ،الفتا
�إىل �أن “ما تراه �إثيوبيا ومتم�سكة به �أنهم �أحرار
يف �إدارة النيل الأزرق ،وال يعرتفوا بحقوق لأي
طرف �أخر».
وك��ان��ت م�صر� ،أع�ل�ن��ت ع��ن تفاجئها ب��اق�تراح
�إثيوبي و�صفته بالغريب مفاده ت�أجيل البت يف
النقاط اخلالفية بعملية التفاو�ض احلالية على

�أن يتم �إحالتها �إىل اللجنة الفنية التي �سيتم
ت�شكيلها مب��وج��ب االت�ف��اق�ي��ة م��ن �أج ��ل متابعة
تنفيذ بنود االتفاق ،وهو ما رف�ضته م�صر �شك ًال
ومو�ضوعاً.
وك�شفت الوزارة امل�صرية ،عن عقد اجتماعني
للفرق الفنية والقانونية م��ن م�صر وال�سودان
و�إث �ي��وب �ي��ا مل �ح��اول��ة ت �ق��ري��ب وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر يف
النقاط اخلالفية ب�ش�أن �سد النه�ضة ،يف اليوم
الثامن على التوايل للمحادثات برعاية االحتاد
الأفريقي وممثل الدول واملراقبني.
وذك� ��رت �أن ��ه خ�ل�ال اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة الفنية
ط��رح��ت م�صر �صياغات بديلة ملحاولة تقريب
وجهات النظر بخ�صو�ص �إج��راءات التعامل مع
حاالت اجلفاف املمتد وال�سنوات �شحيحة الإيراد
يف ك��ل م��ن امل��لء والت�شغيل ،كما ط��رح��ت م�صر
ر�ؤي�ت�ه��ا ب�ش�أن ق��واع��د الت�شغيل ال�سنوي و�إع��ادة
امل��لء ،وذل��ك يف �إط��ار حم��اول��ة حللحلة النقاط

االنباط  -وكاالت

دع��ت القوى الوطنية والإ�سالمية
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ة“ ،جماهري ��ش�ع�ب�ن��ا
لت�صعيد امل�ق��اوم��ة ال�شعبية ردا على
ج��رائ��م االح �ت�ل�ال ،مب��ا ف�ي�ه��ا ج��رمي��ة
اال��س�ت�ي�ط��ان اال��س�ت�ع�م��اري ،والتطهري
العرقي”.
و�أك ��دت ام����س ،ا�ستحالة القبول �أو
التعاطي مع �أية �أفكار �أو مقرتحات من
�أي جهة كانت لإ�ضفاء طابع ال�شرعية
ع �ل��ى االح� �ت�ل�ال ،و�أن احل ��ل ال��وح�ي��د
املقبول فل�سطينيا هو تطبيق ق��رارات
ال���ش��رع�ي��ة ال��دول �ي��ة ب��ان�ه��اء االح�ت�لال
ب �ك��ل �أ� �ش �ك��ال��ه ع ��ن �أر�� �ض� �ن ��ا ،ومت �ك�ين
ال�شعب الفل�سطيني من ممار�سة حقه
يف تقرير امل�صري ،واال�ستقالل الوطني
يف دول ��ة ك��ام�ل��ة ال���س�ي��ادة ،وعا�صمتها
القد�س ،وت�أمني حق العودة لالجئني

اخلالفية الفنية بني الدول الثالث.
و�أك � � ��د وزي � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة الإث� �ي ��وب ��ي ج �ي��دو
�أن��درغ��ا��ش�ي��و ،م ��ؤخ��را �أن ب�ل�اده “لن تت�سبب يف
العط�ش” لأي طرف من الأطراف املعنية يف ملف
“�سد النه�ضة” ،وذل��ك بعد �ساعات م��ن �إع�لان
حكومته بدء ملء �سد النه�ضة هذا ال�شهر بدون
موافقة م�صر وال�سودان.
و�أ�ضاف �أندرغا�شيو“ ،يجب على دول امل�صب
�أال تخاف على تدفقات املياه” ،معترباً �أن “هناك
مبالغات وم�ط��ال��ب غ�ير �صحيحة م��ن اجلانب
امل�صري” يف ه��ذا ال���ش��أن .ور�أى �أن “التفاو�ض
ب�ح���س��ن ن �ي��ة ه ��و احل� ��ل ال��وح �ي��د ل�ق���ض�ي��ة ��س��د
النه�ضة.
وك��ان رئي�س ال� ��وزراء الإث �ي��وب��ي� ،آب��ي �أح�م��د،
قال �إن بالده �سوف تبد�أ ملء خزان �سد النه�ضة
لال�ستفادة من مو�سم الأمظار الغزيرة ،م�شددا
على �أنه لن يلحق مب�صر �أي �ضرر.

وفق القرار االممي .194
وح ��ذرت م��ن �إق ��دام االح �ت�لال على
تنفيذ خمططاته العدوانية يف قرية
املغري �شرق حمافظة رام اهلل والبرية،
وه��ي �إح ��دى امل�ن��اط��ق ال�ه��ام��ة لقربها
من االغ��وار ،عرب البناء اال�ستيطاين،
وت �� �ض �ي �ي��ق اخل� �ن ��اق ع �ل��ى امل� ��زارع �ي�ن.
كما دع��ت حلملة وا��س�ع��ة لإن �ق��اذ حياة
الأ��س��رى م��ن �سيا�سة الإه�م��ال الطبي
امل�ت�ع�م��د ،ب�ع��د �إع �ل�ان �إ� �ص��اب��ة الأ� �س�ير
حم �م��د �� �ص�ل�اح ال ��دي ��ن ب��ال �� �س��رط��ان،
وخ� ��� �ص ��و�� �ص ��ا م � ��ع ت� ��� �ص ��اع ��د ان �ت �� �ش��ار
ك��ورون��ا و�إ� �ص��اب��ة ع��دد م��ن ال�سجانني
بالفريو�س.
ودع � � ��ت ل �ل �م �� �ش��ارك��ة ال ��وا�� �س� �ع ��ة يف
امل �� �س�ي�رات ،وال �ف �ع��ال �ي��ات ال �ت��ي تنظم
رف�ضا ملخطط ال�ضم ،مبا فيها امل�سرية
على ميدان �أحمد ال�شقريي الثالثاء
املقبل.

تفاصيل القبض على خلية «داعش» في غزة

أمن «حماس» يعتقل قائد «قسامي» وهروب آخر بقارب لالحتالل
االنباط  -وكاالت

�أك ��دت م���ص��ادر فل�سطينيةّ � ،أن اخللية
ال �ت��ي اع�ت�ق�ل�ه��ا �أم� ��ن “حما�س” يف غ��زة
خططت لعمليات تفجريية يف القطاع.
وا�ضافتّ � ،إن اخللية التي اعتقلها �أمن
حما�س تتبع لتنظيم “داع�ش” االرهابي،
وغالبية عنا�صرها ا�ستقالوا من “كتائب
الق�سام” وان�ضموا �إىل التنظيم املتطرف
لت�صفية ح�سابات �شخ�صية بتفجري مواقع
ت�ت�ب��ع لل��أم��ن يف غ� ��زة ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا مبنى
املحاكم مبنطقة املغراقة ،و�سط القطاع».
و�أو� �ض �ح��ت ،م��ن ب�ي�ن امل�ع�ت�ق�ل�ين �أي���ض�اً
“عمالء” يتوا�صلون مع االحتالل وعلى
عالقة جيدة ب�ضباط ا�سرائيلينيُ ،
حيث

�ضبط بحوزتهم مبالغ هائلة.
وك ��ان ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة الأخ � �ب ��ار ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
امل �ق��رب��ة م ��ن ح ��زب اهلل ،ن �� �ش��رت ت �ق��ري��را
ح��ول اك�ت���ش��اف �أم��ن ح�م��ا���س ملخطط ك��ان
��س�ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه خ�ل�ال ال �ف�ت�رة ال �ق��ادم��ة،
بتفجري دراج��ات نارية بدوريات لل�شرطة
واحل��واج��ز الأمنية مبناطق متفرقة من
القطاع.
وق��ال امل���ص��درّ � ،أن داخلية غ��زة داهمت
م�ساكن عنا�صر م��ن ال�سلفية بحوزتهم
�أ�سلحة ومتفجرات ،بالإ�ضافة �إىل دراجات
نارية جمهزة للهجوم .وتابعّ � ،أن داخلية
غزة ن�شرت قواتها و�أعلنت حالة الطوارئ
ف��ور ال�ك���ش��ف ع��ن ه��ذا امل�خ�ط��ط ،ون���ش��رت
� �ص ��وراً ب ��أ� �س �م��اء ��ش�خ���ص�ي��ات ،الع�ت�ق��ال�ه��ا،

لال�شتباه بها وتورطها يف هذا املخطط.
و�أو�ضحّ � ،أن “قيادة الأمن يف غزة ،كثفت
من اجتماعاتها ب�شكل غري م�سبوق لبحث
�أخر املجريات والتطورات يف ظل اكت�شاف
خم �ط �ط ��ات وال �ق �ب �� ��ض ع �ل ��ى �أ� �ش �خ��ا���ص
وت�ف�ك�ي��ك م�ت�ف�ج��رات مت رب�ط�ه��ا ب��درج��ات
نارية ال�ستخدامها ب�أمور تفجريية.
يف �إط ��ار احل�م�ل��ة ال�ت��ي �شنتها الق�سام
وخ��ا��ص��ة ب �ل��واء ��ش��رق غ ��زة ،ب�ع��د اكت�شاف
ارت �ب ��اط ق��ائ��د ال �ل ��واء ب��ال �ع �م��ال��ة� ،أع�ل�ن��ت
م �� �ص��ادرّ � ،أن م �� �س ��ؤوال ب��وح��دة ال���ض�ف��ادع
ال �ب �� �ش��ري��ة يف “الق�سام” غ� ��ادر يف ق��ارب
ل�لاح�ت�لال .مو�ضحة ان��ه ه��رب وبحوزته
الب ت� ��وب ،ي�ح�م��ل م �ع �ل��وم��ات � �س��ري��ة عن
وم �ب��ال��غ م��ال �ي��ة و�أج � �ه� ��زة ت �ن �� �ص��ت ك��ان��ت

بحوزته طيلة �سنوات.
ويف �� �س� �ي ��اق م �ت �� �ص ��ل ،اع� �ت� �ق ��ل “امن
حما�س” خليه عمالء يف حي ال�شجاعية،
وه��و �أم�ي�ر م�سجد ي�ع�م��ل ب��رت�ب��ة رائ ��د يف
ج �ه��از الأم � ��ن ال �ت��اب��ع حل �م��ا���س .وي�ع�ت�بر
امل�سئول ع��ن املنظومة الإلكرتونية بحي
ال�شجاعية بالإ�ضافة مل�س�ؤوليته عن �إ�شارة
الال�سلكي.
وتفيد املعلومات ان “حما�س” اتخذت
�إجراءات �أمنية �سريعة �شملت تغيري �شامل
مل�ق��ا��س��م االت �� �ص��االت و��ش�ب�ك��ة ال �ك��ام�يرات
الأمنية ونقاط التوا�صل ،و�أرقام الهواتف
وخ ��رائ ��ط اخل �ط��وط الأر� �ض �ي ��ة ،وك ��ل ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ع�م��ل ال�ت�ق�ن��ي ال ��ذي ات���ض��ح �أن
�إ�سرائيل كانت تعلم بكل هذا العمل.
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المستوطنون يشرعون بإقامة بؤر استيطانية
جديدة على أبواب خطط الضم

االنباط  -وكاالت
ق� ��ال امل �ك �ت��ب ال��وط �ن��ي ل �ل��دف��اع ع ��ن الأر� � ��ض
ومقاومة اال�ستيطان يف تقريره اال�سبوعي� ،إن
امل�ستوطنني ي�شرعون ب��إق��ام��ة ب ��ؤر ا�ستيطانية
ج��دي��دة يف حماية جي�ش االح �ت�لال على �أب��واب
خطط ال�ضم.
و�أ�ضاف” ما �إن اعلن رئي�س حكومة االحتالل
بنيامني نتنياهو ع��ن الأول م��ن مت��وز م��وع��دا
للبدء بعمليات �ضم وا��س�ع��ة يف �أرا� �ض��ي ال�ضفة
ال�غ��رب�ي��ة املحتلة ل�لاح�ت�لال وف��ر���ض ال�ق��وان�ين
امل��دن �ي��ة اال� �س��رائ �ي �ل �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا دون ان مت��ر من

ق�ن��اة االدارة امل��دن�ي��ة ،حتى انطلقت يف �صفوف
امل�ستوطنني ومنظمات االره��اب التي تتخذ من
امل�ستوطنات وخ��ا��ص��ة م��ن ال �ب ��ؤر اال�ستيطانية
م �ل�اذات �آم �ن��ة ل�ه��ا ح��رك��ة ف�ل�ت��ان للم�ستوطنني
ت�ستهدف الفل�سطينيني يف ممتلكاتهم ويف حياتهم
و�أرواحهم ا�ستعر�ضها التقرير.
وت��دع��و يف ال��وق��ت نف�سه اىل ال���ش��روع يف بناء
ب� ��ؤر ا�ستيطانية ج��دي��دة يف حم� ��اذاة م��ا ي�سمى
بامل�ستوطنات املعزولة ب�شكل خا�ص ويف حم��اذاة
الكتل اال�ستيطانية ومع�سكرات اجل�ي����ش ،على
�أب��واب البدء بتنفيذ خمطط ال�ضم الذي يتبناه
نتنياهو .

ق ��رار ت��أج�ي��ل االع �ل�ان ع��ن ال �ب��دء بخطوات
وترتيبات عملية لل�شروع بعملية ال�ضم يعتربها
ه ��ؤالء امل�ستوطنون فر�صة لهم لفر�ض حقائق
جديدة على االر���ض على احلكومة اخذها بعني
االعتبار مي خمططاتها التو�سعية ».
وب�ي�ن�� :ش��رع��ت جم�م��وع��ات م��ن امل�ستوطنني
يف ن �� �ص��ب خ �ي ��ام ف� ��وق �أرا� � � ��ض مب�ل�ك�ي��ة خ��ا��ص��ة
للفل�سطينيني يف مناطق خمتلفة يف ال�ضفة مبا
فيها مناطق االغ��وار ،متهيدا لو�ضع اليد عليها
وم�صادرتها ،حيث تقع معظم هذه الأرا�ضي على
تخوم الكتل اال�ستيطانية ومع�سكرات اجلي�ش فقد
ن�صب م�ستوطنون خيمة ا�ستيطانية يف منطقة
قريبة من خربة الفار�سية احمري �شرق حمافظة
طوبا�س ،وخيمة يف �أرا�ضي بتري غرب بيت حلم
وثالثة على قمة جبل عيبال من ارا�ضي ع�صرية
ال�شمالية يف املنطقة املطلة على منطقة امل�ساكن
ملدينة نابل�س ورابعة يف منطقة جبل اجلمجمة
ال��واق��ع بني بلدتي حلحول و�سعري يف حمافظة
اخلليل .
ففي االغ ��وار ال�شمالية اقتحم امل�ستوطنون
املنطقة ورفعوا �أعالمهم على املنطقة القريبة
من خربة الفار�سية التي ت�شهد موجة جديدة
م ��ن االع � �ت � ��داءات ال �ت��ي ت �ه��دف ب��الأ� �س��ا���س �إىل
�ضرب ال��وج��ود الفل�سطيني يف مناطق الأغ ��وار،
وال�سيطرة الكاملة على ارا�ضي املنطقة.
وعلى ارا�ضي بتري ن�صب م�ستوطنون خيمة
يف �أرا� �ض��ي ال�ب�ل��دة غ��رب بيت حل��م  .فيما تفيد
امل���ص��ادر ب� ��أن ج�ن��ود االح �ت�لال امل�ت��واج��دي��ن على
حم��اور ال�ط��رق��ات يف ال���ش��وارع االلتفافية وعند

حوازهم الع�سكرية �سواء تلك الثابتة او املتحركة
يتعمدون ابالغ الفل�سطينيني املارين والقاطنني
يف ه��ذه املناطق بانها ارا� �ض��ي تابعة ال�سرائيل،
ح�سب زعمهم  ،ويتكرر هذا امل�شهد يف عدة مواقع
منها عند دوار جممع غو�ش ع�صيون اال�ستيطاين
اىل اجلنوب من بيت حلم وبلدة اخل�ضر جنوب
بيت حلم عند حاجز ع�سكري على م�شارف ال�شارع
االلتفايف امل�ؤدي اىل ما ي�سمى �شمال “م�ستوطنة
افرات” ويف عني امل��اء التابع لقرية الوجلة اىل
ال�شمال الغربي من بيت حلم.
ويف ع�صرية ال�شمالية �شمال نابل�س فوجئ
الأه ��ايل ب��وج��ود م�ستوطن ومعه جمموعة من
�شبية ال�ت�لال وق��د و�ضع بي ًتا متنق ً
ال على قمة
جبل عيبال يف منطقة خلة الدالية على الأرا�ضي
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ب�ل��دة ب��ال �ق��رب م��ن م�ع���س�ك��ر جلي�ش
االح �ت�لال وا��س�ت��وىل على �أر� ��ض م�ساحتها 25
دو ً
منا ،و�ش ّيد خيمة ومنزلني من ال�صفيح عليها
وعندما توجه االه ��ايل اىل املنطقة امل�ستهدفة
ب��إق��ام��ة ب� ��ؤرة ا�ستيطانية ج��دي��دة ت���ص��دى لهم
اجلي�ش و�أبلغهم �أح��د ال�ضباط �أن ه��ذه املنطقة
ينتظرها قرارات جديدة �ستت�ضح بعد �أ�سبوع ،و�أن
الأمر مرتوك لل�سيا�سيني.
كما �أقام م�ستوطنون من “رحاليم” عددا من
الغرف والربك�سات فوق �أرا�ضي ال�ساوية جنوب
نابل�س لت�صبح فيما بعد �أبنية قائمة وامرا واقعا
..ك�م��ا �أق ��دم م�ستوطنون على ن�صب خ�ي��ام على
�أرا��ض��ي املواطنني يف بديا غ��رب �سلفيت بحماية
ق��وات االح�ت�لال يف �أرا� �ٍ�ض مبنطقة خلة ح�سان
املهددة  ،والواقعة بني بلدتي بديا و�سنرييا .

 428مستوط ًنا اقتحموا األقصى
خالل أسبوع

االنباط  -وكاالت

�أف��ادت و�سائل �إع�ل�ام عربية ب ��أن 428
م �� �س �ت��وط � ًن��ا اق �ت �ح �م��وا �� �س ��اح ��ات امل �� �س �ج��د
الأق�صى املبارك يف مدينة القد�س املحتلة،
خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي .و�أو� �ض �ح��ت �أنّ
امل�ستوطنني اقتحموا باحات الأق�صى من
ب��اب املغاربة وبحماية م�شددة من �شرطة

االحتالل الإ�سرائيلية.
ويتعر�ض امل�سجد الأق�صى يوم ًيا (عدا
يومي اجلمعة وال�سبت) ل�سل�سلة اقتحامات
وان� �ت� �ه ��اك ��ات م� ��ن امل �� �س �ت ��وط �ن�ي�ن ،ب�ح�ي��ث
يتخللها ا��س�ت�ف��زازات للم�صلني وعمليات
اعتقال و�إبعاد عن امل�سجد ،لإتاحة املجال
للمتطرفني لتنفيذ اقتحاماتهم بدون �أي
قيود.

كاالمار :القانون الدولي ليس أمريكيا

شعبان :قادرون على تحويل الحصار إلى فرصة لنصبح أكثر قوة

«اتفاق عسكري جديد» ..سوريا تكشف أول خطوات كسر «قانون قيصر»
االنباط  -وكاالت

�أكدت امل�ست�شارة الإعالمية وال�سيا�سية للرئا�سة
ال�سورية بثينة �شعبان� ،أن “قانون قي�صر غري �شرعي
وهو �إجراء �إجرامي بحق �سوريا” ،معتربة “االتفاق
الع�سكري الإيراين ال�سوري �أول اخلطوات لك�سره».
و أ�� �ش��ارت �شعبان� ،إىل �أن “ما ي�سمى ب�ـ “قانون
قي�صر” هو امتداد للحرب على �سوريا و�صدر عن
�أمريكا التي ق��ادت احل��رب على ال�شعب ال�سوري”،
الفتة �إىل �أن “قانون قي�صر ،اعتداء على كل حمور
املقاومة ،وهذا ما �أكدته الوقائع».
وقالت“ :لدينا عدة خيارات لك�سر قانون قي�صر
وتوقيع االت�ف��اق الع�سكري الإي ��راين ال���س��وري هو

�أول اخلطوات” ،م�ضيفة “�سنعمل على العودة �إىل
ال��زراع��ة وزي ��ادة ال�ت�ع��اون م��ع دول حم��ور املقاومة
واالنفتاح على ال�شرق كال�صني ورو�سيا».
وت��اب �ع��ت “لدينا خ �ي ��ارات داخ �ل �ي��ة وق ��د ب��د�أن��ا
ب��اع�ت�م��اده��ا مل��واج �ه��ة ق��ان��ون قي�صر” ،م�ب�ي�ن��ة �أن
“ا�ستمرار احل�صار واحلرب على دول حمور املقاومة
�سيزيد الت�ضامن بني هذه الدول».
و�أردف��ت قائلة “كما جعل احل�صار اجلمهورية
الإ�سالمية الإيرانية �أقوى ،فنحن قادرون �أي�ضا على
حتويل هذا احل�صار �إىل فر�صة لن�صبح �أكرث قوة”،
الفتة �إىل �أن “التفكري يف دول �شرق �آ�سيا خمتلف عن
طريقة التفكري يف الدول الغربية القائمة على ذبح

ال�شعوب».
ووقع وزير الدفاع ال�سوري ،علي عبد اهلل �أيوب،
مع رئي�س �أرك��ان اجلي�ش ا إلي��راين ،حممد باقري،
الأربعاء املا�ضي ،اتفاقية �شاملة للتعاون الع�سكري
بني البلدين .ن�صت على “تعزيز التعاون الع�سكري
والأمني يف جماالت عمل القوات امل�سلحة وموا�صلة
التن�سيق” ،وتناولت “الأو�ضاع يف �سوريا و�ضرورة
ان�سحاب القوات الأجنبية التي دخلت بطريقة غري
�شرعية».
فيما �أع��رب الرئي�س ب�شار الأ��س��د ع��ن ارتياحه
لنتائج اج�ت�م��اع��ات اجل��ان�ب�ين ال���س��وري والإي� ��راين
وت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون ال �ع �� �س �ك��ري وال�ت�ق�ن��ي

ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن ،وال �ت��ي جت���س��د م���س�ت��وى ال�ع�لاق��ات
اال�سرتاتيجية التي جتمع بني �سوريا و�إيران ،وت�أتي
كنتيجة ل���س�ن��وات م��ن ال�ع�م��ل امل���ش�ترك وال�ت�ع��اون
ملواجهة احلرب الإرهابية على �سورية ،وال�سيا�سات
العدوانية التي ت�ستهدف دم�شق وطهران.
وكانت الواليات املتحدة� ،أعلنت م�ؤخرا تطبيق
عقوبات جديدة ت�ستهدف الرئي�س الأ�سد وزوجته.
وقال وزير اخلارجية الأمريكي ،مايك بومبيو� ،إن
ب�لاده فر�ضت  39عقوبة جديدة على �شخ�صيات
وك �ي��ان��ات � �س��وري��ة مب��وج��ب “قانون قي�صر” ،يف
“حماولة لدفعهم �إىل طاولة املفاو�ضات” التي
تقودها الأمم املتحدة.

قرى شمال غرب القدس ..تهديد «وجودي» برسم خطة الضم
االنباط  -وكاالت

�صدحت حناجر مئات املواطنني من �أهايل �شمال
غرب القد�س املحتلة� ،شيبا و�شبانا ..ن�سوة و�أطفاال،
ا��ص�ط�ف��وا اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي ،يف �سل�سلة ب�شرية،
بـ”ال لل�ضم” ،فيما اع �ت�بروه ت�ه��دي��دا “وجوديا”
لهم وملمتلكاتهم ولوطنهم ال�صغري ال��ذي��ن ول��دوا
وترعرعوا فيه.
هناك ،عند حاجز “اجليب” على ام�ت��داد كيلو
مرتين من ال�شارع ،احت�شدوا رافعني ما ميكن اعتباره
�أطول علم فل�سطيني ( 100مرت) يف ر�سالة مبا�شرة
ووا�ضحة للم�س�ؤولني الدوليني الذين ميرون عرب
معرب اجليب�« .شعبنا لن ي�سمح لالحتالل بتمرير
خططه الهادفة لتهويد القد�س وتنفيذ ال�ضم بحق
عدد من قرى �شمال غرب القد�س” قالوا .اىل جانب
الأع�لام الفل�سطينية ،حمل امل�شاركون ر�سائل كتبت
بعدة لغات ووزع��وه��ا على ال�سيارات الدولية التي
متر من امل�ك��ان ،م�ضمونها �أن ال�شعب الفل�سطيني
يرف�ض ال�ضم وي��رف����ض تهويد ال�ق��د���س ويرف�ض
خطة ترمب مبطلقها.وقال حممد نائل ربيع من

هيئة العمل الوطني وال�شعبي يف �شمال غرب القد�س،
وهي اجلهة املنظمة للفاعلية� ،إن اختيار املكان جاء
للت�أكيد للدبلوما�سيني الدوليني القادمني �إىل رام
اهلل واخلارجني منها عرب معرب اجليب �أن �صفقة
ترمب لن متر .و�أ�ضاف “هذه اجلماهري املحت�شدة
ت�ؤكد للعامل �أن للقد�س �أبناءها و�سيدافعون عنها
و�سيقفون يف وجه االحتالل” ،م�شريا اىل �أن الهيئة
التي متثل كافة �أبناء �شعبنا مبختلف ف�صائله �ستقوم
ب�سل�سلة فعاليات �أخ��رى يف �شمال القد�س وغربها
من �أجل رف�ض �سيا�سات االحتالل الهادفة لتهويد
القرى والبلدات ب�ضمها ل�سيادة االحتالل.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ج�م��ال جمعة :ال��ر��س��ال��ة التي
ن�سعى لإي�صالها للمارة من الدوليني �أن على دولهم
ال�ت��زام��ات �أخ�لاق�ي��ة جت��اه ال�ق��ان��ون ال ��دويل وجت��اه
العدالة يف العامل تتمثل يف ال�ضغط على االحتالل
ال��ذي خلفه �أم��ري�ك��ا لدفعهما للرتاجع ع��ن خطة
ال�ضم املزمع تنفيذها .و�أ�ضاف “ان االحتالل يهدف
من خالل اجبار الدبلوما�سيني على املرور من حاجز
اجليب هو �إبعادهم عن معاناة �شعبنا واالكتظاظ

االنباط  -وكاالت

�ألغت حمكمة االحتالل اجلل�سة اخلا�صة
ل�ل�ن�ط��ق ب��احل�ك��م ع�ل��ى امل�ت�ه��م ب �ح��رق عائلة
دواب�شة ،والتي كانت مقررة اليوم الأحد.
و�أف��اد مدير ع��ام م�ؤ�س�سة ميزان حلقوق
الإن�سان املحامي عمر خماي�سي ،والذي توىل

قالت املقررة اخلا�صة ل�ل�أمم املتحدة
امل �ع �ن �ي��ة ب� �ح ��االت الإع � � ��دام خ� ��ارج ن�ط��اق
ال�ق���ض��اء� ،أن�ي�ي����س ك��االم��ار� ،إن ال�ق��ان��ون
الدويل لي�س قانونا �أمريكيا.
ج � ��اء ذل � ��ك ت �ع �ل �ي �ق��ا ع� �ل ��ى ان� �ت� �ق ��ادات
وا�شنطن لت�صريحات لها ب���ش��أن مقتل
اجل �ن��رال الإي� � � ��راين ،ق��ا� �س��م ��س�ل�ي�م��اين،
ح�ي��ث و��ص�ف��ت عملية قتله ب��أن�ه��ا “غري
قانونية”.
وقالت كاالمار يف تغريدة على تويرت:
ال�ق��ان��ون ال��دويل ه��و ق��ان��ون دويل ،لي�س
ب��أم��ري�ك��ي .ال �ق��ان��ون ال ��دويل ه��و �أ��س��ا���س
حت��ذي��رات��ي ب���ش��أن اال� �س �ت �خ��دام امل�ت���س��ارع
وغ�ي�ر امل�ن�ظ��م ل �ل �ط��ائ��رات امل �� �س�يرة ،وه��و

الجزائر تؤكد أنها على مسافة واحدة
من الجميع بليبيا
االنباط  -وكاالت

احلا�صل على احلواجز وحتديدا حاجز قلنديا ،و�أن
الهدف من الفعالية هو �إي�صال ر�سالة للدبلوما�سيني
�أنه يوجد هنا فل�سطينيون يعانون من االحتالل».
و�أ�شار اىل �أن اليوم  9/7ي�صادف ذكرى مرور 16
عاما على ق��رار حمكمة العدل الدولية يف اله��اي،

االحتالل ُيلغي جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل عائلة دوابشة

ق�ضية عائلة دواب�شة ،ب�أن ما ت�سمى “حمكمة
اللد املركزية” ا�ستدعت كل من الطفل �أحمد
دواب���ش��ة وج��ده ح�سني وع�م��ه ن�صر لل��إدالء
ب�شهادة ج��دي��دة �أم��ام املحكمة ليوم االثنني
القادم.
وو��ص��ف م��ا ح�صل ب��الإج��راء اال�ستثنائي

االنباط  -وكاالت

�أ�سا�س تقييمي لل�ضربة التي ا�ستهدفت
��س�ل�ي�م��اين ،وه��و �أ��س��ا���س دع��وات��ي الت�خ��اذ
�إجراءات ملنع مزيد من الأزمات.
واجلمعة� ،أعلنت اخلارجية الأمريكية
رف���ض�ه��ا ل�ت�ق��ري��ر ك��االم��ار ،ب���ش��أن مقتل
�سليماين ،وا�صفة �إياه بـ”الزائف”.
ومطلع يناير /كانون الثاين املا�ضي،
قتل �سليماين بغارة �أمريكية بطائرة دون
طيار ا�ستهدفت �سيارة كان ي�ستقلها مع
القيادي يف احل�شد ال�شعبي العراقي �أبو
مهدي املهند�س.
وق� ��ال� ��ت ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ب���ش�ك��ل
متكرر �إن �سليماين م�س�ؤول عن هجمات
ا�ستهدفت ج �ن��ودا �أم��ري�ك�ي�ين يف ال�ع��راق
وم� �ن ��اط ��ق �أخ� � � ��رى ،و�إن � � ��ه ك � ��ان ي�خ�ط��ط
ال�ستهداف قواتها يف املنطقة.

غ �ي�ر االع � �ت � �ي� ��ادي ،وق � ��د ت� �ك ��ون � �س��اب �ق��ة يف
الإج��راءات اجلنائية ،وخ�صو�صً ا �أنه مت �إدانة
املتهم وتلخي�ص دف��وع��ات النيابة وحمامي
الدفاع بخ�صو�ص العقوبة.
م��ن جانبه ،و�صف ن�صر دواب���ش��ة� ،شقيق
ال�شهيد �سعد قرار املحكمة باملفاجئ والغريب،
معربًا عن خ�شيته من �أن يتم االلتفاف عن
القرار املا�ضي ب�إدانة املجرم .ومل ي�ستبعد �أن
تقدم حمكمة االحتالل على اتخاذ �أي قرار
جديد ،قائلاً “ :نحن �أم��ام حكومة احتالل
ال فرق فيها بني القا�ضي واجلالد» .و�أكد �أنه
وعائلته وبالتوافق مع م�ؤ�س�سة امليزان حلقوق
االن���س��ان ل��ن تكل �أو من��ل م��ن اال��س�ت�م��رار يف
انتزاع القرار و�إدانة املجرمني.
وك� ��ان� ��ت حم �ك �م��ة االح � �ت�ل��ال �أج � �ل� ��ت يف
 9/6/2020موعد جل�سة النطق باحلكم
على املتهم “عمرام بن اولوئيل” �إىل تاريخ
.12/7/2020
و ُتكافح عائلة دواب�شة ومنذ خم�سة �أعوام
التي تلت جرمية �إحراق عائلة دواب�شة ،والتي
�أدت �إىل ا�ست�شهاد �سعد دواب�شة وزوجته ريهام
ور�ضيعها علي ،من �أجل حماكمة اجلناة.

وه��ي منا�سبة للتذكري بعن�صرية االح �ت�لال ،و�أن
كل منطقة �شمال غ��رب القد�س يف خرائط ال�ضم
اجل��دي��دة �ستعزل نهائيا ،م��ا يعني تهديد وج��ودي
لهذه القرى ،و�أن عملية ال�ضم جرمية يجب عدم
الت�ساهلمعها.

قال وزير اخلارجية اجلزائري �صربي
ب��وق��ادوم� ،إن �أم��ن وا�ستقرار ليبيا ي�شكل
�أول ��وي ��ة ق �� �ص��وى لأم� ��ن اجل ��زائ ��ر ،داع �ي��ا
�إىل وق ��ف ف ��وري لإط �ل�اق ال �ن��ار وجت ��اوز
احل�سابات الظرفية يف ليبيا.
و�أ�ضاف �أن �أي ا�ستهداف لأمن ليبيا هو
يف احلقيقة ا�ستهداف للجزائر ،م�شريا
�إىل �أن اجلزائر على م�سافة واحدة من كل
الأطراف الليبيني ويجب ا�ست�شارة ال�شعب
الليبي برعاية �أمم�ي��ة .و�أك��د �أن اجلزائر
ت��رف����ض �أي ت��دخ��ل خ��ارج��ي لأن الو�ضع

�أ� �ص �ب��ح ح��رب��ا ب��ال��وك��ال��ة ون �ح��ن ن��وا��ص��ل
العمل م��ع دول اجل ��وار ال��س�ت�ع��ادة ال�سلم
لهذا البلد يف �أقرب الآجال.
ويف م �ل��ف ال �ع�لاق��ة م ��ع ف��رن �� �س��ا ،ق��ال
�إن ب�لاده تتمنى �أن تكون ال�ع�لاق��ات بني
ال�ب�ل��دي��ن ع�ل��ى �أ��س��ا���س االح �ت�رام امل�ت�ب��ادل
ل�سيادتي البلدين ،م�شريا �إىل �أن ا�سرتجاع
الأر� �ش �ي��ف وت���س��وي��ة ق���ض�ي��ة ال�ت�ف�ج�يرات
النووية على طاولة املباحثات مع الطرف
الفرن�سي.
ولفت �إىل �أن اجلزائر ترف�ض امل�سا�س
ب��أي حق من حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
كما تويل �أهمية ملا يجري يف مايل.

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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عودة نشاط رياضات السيارات
االنباط – عمان

تعود يوم اجلمعة  17ال�شهر احلايل �سباقات
ال�سرعة م��ن خ�ل�ال �سباق ال�سرعة الأول �إىل
نادي ال�سيارات امللكي بيت �سباقات ال�سرعة حيث
يعد م�سار النادي من �أح��ب امل�سارات على قلوب
املت�سابقني و�أ�صعبها .و�سيتم بث ال�سباق مبا�شرة
من خالل من�صات قناة اململكة الرقمية يوتيوب
وفي�سبوك .وذلك بناء على اتفاقية بني االردنية
لريا�ضة ال���س�ي��ارات وق�ن��اة اململكة م��ن اج��ل بث
�سباقات ريا�ضة ال�سيارات التي �ستقام من دون
جمهور للحفاظ على �سالمة اجلميع؛ وتتيح
االتفاقية للجمهور فر�صة متابعة ال�سباقات
واال�ستمتاع ب��اج��واء ال�سباقات التناف�سية من
خالل البث املبا�شر .وي�شرف على �سباق ال�سرعة
جلنة احل�ك��ام املكونة م��ن املهند�س ح�سن عالء
ال��دي��ن (رئي�سا) وع�ضوي اللجنة ناديا �شنودة
ومو�سى جهريان ،ومدير ال�سباق ل��ؤي مرعي.
و�ست�شعل �أج � ��واء امل�ن��اف���س��ات وال �ق �م��ة ال�ك�ب�يرة
منتظرة لنيل لقب ال�سباق ول��ن تكون املناف�سة
�سهلة ،بني املت�سابقني لت�صل ذروتها �أول �سباقات
ال�سرعة لعام  2020ومن املتوقع م�شاركة عدد من

�أقوى املت�سابقني يف �سباقات ال�سرعة
وكانت الأردنية لريا�ضة ال�سيارات قد �أ�صدرت
ال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل�ل���س�ب��اق والإج � � ��راءات
الوقائية الأ�سا�سية
ال�سالمة العامة لريا�ضة ال�سيارات يف ظل
كورونا ووف��ق التعليمات التكملية لل�سباق يغلق
عند ال�ساعة  3ع�صر الأربعاء  15ال�شهر احلايل

ب��اب الت�سجيل لل�سباق و�سيتم عند ال�ساعة 4
ع�صر نف�س اليوم الإع�لان عن قائمة امل�شاركني
يف ال�سباق .و�سيتم  ،م��ن ال�ساعة  3.30ع�صرا
�إىل ال�ساعة  5.30م�ساء يوم اخلمي�س  16ال�شهر
احل��ايل التدقيق الإداري والتوثيق والفح�ص
الفني يف �ساحة التدريب بنادي ال�سيارات امللكي،
و�سيتدرب املت�سابقون من ال�ساعة  4ع�صرا �إىل

 6م�ساء على امل�سار �سريا على الأق��دام يف حلبة
ال�سباق ومن ثم االعالن عن الت�صنيف النهائي
وق��ائ �م��ة امل���ش��ارك�ين امل���س�م��وح ل�ه��م امل���ش��ارك��ة يف
ال�سباق .وينطلق ال�سباق عند ال�ساعة � 9صباح يوم
اجلمعة  17احلايل ويتكون من جولتني وجولة
فا�صلة لأف�ضل نتيجة يحققها  15مت�سابقا.
و�أ� � �ص� ��درت الأردن � �ي� ��ة ل��ري��ا� �ض��ة ال �� �س �ي��ارات
الإج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة الأ�سا�سية يف ظ��ل تف�شي
فريو�س كورونا وذل��ك قبل ا�ستئناف ال�سباقات
للعام احل��ايل  2020وال�ب��ال��غ ع��دده��ا � 12سباقا
حمليا للكارتينغ وال��دف��ع ال��رب��اع��ي و�سباقات
ال���س��رع��ة وال ��رال� �ي ��ات ،وف�ي�م��ا ي�ل��ي االج � ��راءات
الوقائية الأ�سا�سية لريا�ضة ال�سيارات الأردنية- :
يجب �إرتداء الكمامات والقفازات للجميع يف كل
الأوق��ات� .إذا كانت تظهر عليك �أي من �أعرا�ض
كورونا �إلزم البيت - .عدم ال�سماح للمت�سابقني
امل���ص��اف�ح��ة وال �ت �ق �ب �ي��ل -.ي�ج��ب احل �ف��اظ على
م�سافة �آمنة بني الأ�شخا�ص -.يجب عدم م�شاركة
الأدوات - .مينع ح�ضور اجلمهور ،ولكن ب�إمكانهم
متابعة ال���س�ب��اق��ات وت�شجيع املت�سابق املف�ضل
ل��ك ع�بر جميع من�صات التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة باالردنية لريا�ضة ال�سيارات .

الخالفات االدارية تضرب ام االلعاب
االنباط – عمان

ه ��زت ق � ��رارات ال�ف���ص��ل ال �ت��ي ط��ال��ت ع ��دد من
اع���ض��اء جمل�س االدارة يف احت ��اد ال �ع��اب ال�ق��وى
اال�ستقرار الذي كان حا�ضرا طوال م�سرية االحتاد
بعد ان مت ف�صل اربعة من االع�ضاء دفعة واحدة
وب�ق��رار ف��اج��أ الو�سط الريا�ضي ال��ذي اعترب ان
ال�ق��رار مت�سرعا باعتبار ان جل�سات العديد من
االحت��ادات ومنها احتاد العاب القوى ت�شهد تغيبا
من قبل عدد من االع�ضاء وال يتم تفعيل النظام
الداخلي اال يف ق�ضية اع�ضاء االحت��اد املف�صولني
د .ن�ضال الغفري ورفيق حمودة ومعت�صم امللكاوي
وال�سيدة مها ح��رز اهلل النجمة ال�سابقة الذين
كانوا قد وجهوا يف وقت �سابق �شكوى اىل اللجنة
االوملبية حددوا من خاللها ما ا�سموه التجاوزات
ال�ت��ي ارتكبها االحت ��اد بحقهم ث��م ات�ب�ع��وه بكتاب
اخر طالبوا فيه اللجنة بت�سريع البت يف ال�شكوى
ال �سيما وانها احتوت على بع�ض االم��ور االداري��ة
واملالية وتاليا ن�ص الكتاب ال��ذي و�صل االنباط
ن�سخة منه  :نحن �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحت��اد
الأردين لألعاب القوى تقدمنا بكتاب اىل اللجنة
الأوملبية الأردنية للتحقق من بع�ض الأمور املالية
والإداري��ة اخلا�صة باالحتاد بتاريخ 2020/5/20م
 ،ولغاية تاريخ كتابنا هذا مل يتم الرد على طلبنا
او مقابلتنا ولكن ال��ذي ح�صل ما يلي  :او ًال  :مت
ف�صلنا م��ن ع�ضوية جمل�س الإدارة بذريعة انه
مت عقد ث�لاث��ة جل�سات ع��ن بعد خ�لال �أ��س�ب��وع ،

فكان ه��ذا �سبب ف�صلنا  .ثانياً :نحن �أعلمناكم
خطياً مبقاطعتنا جلل�سات االحت ��اد حل�ين ال��رد
عن ا�ستف�ساراتنا لأنها مهمة جداً وتتوقف عليها
م�سرية االحت ��اد وال�ي��ة عمل االحت ��اد وال ميكننا
ح�ضور اجلل�سات وه��ذه الأم��ور مل يتم اطالعنا
عليها .ثالثاً :اح��د �أع�ضاء جمل�س �إدارة االحت��اد
الأردين الل� �ع ��اب ال� �ق ��وى ع ��ن ف �ئ��ة ال��داع �م�ي�ن
(ال�سيدات ) مل ت�سدد ر�سم اال� �ش�تراك ال�سنوي
ومقدره (  )2000الفي دينار ملدة عامني متتاليني (
 ، )2019+2018ولكن قامت بالت�صويت على ف�صلنا
من االحتاد  ،وو�صالت القب�ض واملعززات موجودة
لدى اللجنة الأوملبية لأنه يتم رفع قوائم امل�سددين
لال�شرتاكات مبا�شرة وح�سب تعليمات التي ت�صدر
عن اللجنة الأوملبية بداية كل عام  ،وهذه املعززات
م��وج��ودة لدينا اي���ض�اً.راب�ع�اً :مطالبنا ال�سابقة
املرفق رقم ( )1ت�شمل على (  )15نقطة جميعها
مهمة جداً جداً جداً  ،وهناك نقاط �أخرى �سيتم

التحدث بها ام��ام جلان التحقيق .خام�ساً :اعلن
�أمني �سر االحتاد الأردين اللعاب القوى بت�صريحه
اىل جريدة الغد بتاريخ  ،2020/6 /23ان االحتاد
رد مبا�شرة على كل نقطة ب��أدق التفا�صيل الوارد
اليهم من اللجنة الأوملبية مبا�شرة ومت ار�سال الرد
اىل اللجنة الأوملبية الأردن�ي��ة � .ساد�ساً :ان عدم
الإ��س��راع يف تدخل اللجنة الأوملبية للوقوف على
النقاط املو�ضحة يف كتابنا ال�سابق ي�ؤثر �سلباً على
ريا�ضة العاب القوى الأردنية وهذا ما مل�سناه من
عنا�صر اللعبة املدربني والالعبني والأندية ويزيد
م��ن تعقيد الأم ��ور ويعيد اىل االذه ��ان ال�سنوات
العجاف التي مرت ريا�ضة العاب القوى الأردنية
عندما اقدم احد الأ�شخا�ص بال�شكوى اىل االحتاد
ال��دويل �.سابعاً :ان ه��ذه ا إلج � ��راءات يف اق�صاء
�أع�ضاء جمل�س الإدارة املنتخبني وا�ستبعاد بع�ض
الأندية بهذه الطريقة هدفها االنتخابات القادمة
ملجل�س الإدارة  .ثامناً :اعالمنا بنتائج التحقيق

للجنة التي �شكلت من قبل اللجنة الأوملبية منذ
اكرث من عام  ،بخ�صو�ص تدريب االبطال �سامر
جوهر و�شريف عطاونه من قبل امل��درب املغربي
�سعيد عويطه وتقا�ضيه مبلغ ( )80ثمانني الف
دوالر ،العداد الالعبني للم�شاركة يف بطولة �آ�سيا
اللعاب القوى التي �أقيمت ب�شهر ني�سان 2019م
 ،وم��ع ذل��ك مل ي�سمح لالعبني االب�ط��ال مغادرة
املغرب للم�شاركة يف اال�ستحقاق اال�سيوي ال�سباب
مل نطلع عليها نحن �أع�ضاء جمل�س الإدارة .
تا�سعاً  :مل يتم توجيه دع ��وات لنا باعتبارنا
اي���ض�اً �أع���ض��اء الهيئة ال�ع��ام��ة ل�لاحت��اد الأردين
اللعاب القوى اي�ضاً.
من خاللكم كامني عام للجنة االوملبية
ن��رج��و �سمو الأم �ي�ر في�صل ب��ن احل�سني
حفظه اهلل ورعاه رئي�س اللجنة الأوملبية الأردنية
التف�ضل بتوجيهاتكم الكرمية للنظر بق�ضيتنا
العادلة  ،التي م��ر عليها اك�ثر م��ن �شهر ون�صف
ومل ي�ت��م اع�لام�ن��ا ب ��أي��ة �أم ��ور م��ن ق�ب��ل اللجنة
الأوملبية �سوى كتاب ف�صلنا من ع�ضوية جمل�س
�إدارة االحت��اد � ،آملني من �سموكم ان�صاف ريا�ضة
العاب القوى ( �أم الألعاب) الن الأندية واملدربني
ال��وط�ن�ي�ين وال�ل�اع �ب�ي�ن ال�ل�اع �ب��ات وح �ك��ام ه��ذه
الريا�ضة ي�ستحقون االهتمام الن ريا�ضة العاب
القوى منجم ل�صناعة االبطال .
وفقكم اهلل ملا فيه خري هذا الوطن ودمتم حتت
ظل راعي امل�سرية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن
احل�سني حفظه اهلل ورع��اه �أع�ضاء جمل�س �إدارة

تجدد الدعم ألبطالها البارالمبيين
زين ّ
االنباط – عمان

�أعلنت �شركة زين الأردن عن موا�صلة دعمها
ملجموعة م��ن �أب�ط��ال الريا�ضات الباراملبية ممن
تدعم ال�شركة م�سريتهم الريا�ضية ،وذل��ك من
خ�لال جتديد رعايتها لهم ليوا�صلوا م�شوارهم
الريا�ضي.وت�ضم قائمة �أب�ط��ال زي��ن الباراملبيني
كل من عداء زين الكفيف �سهيل الن�شا�ش ،و�أبطال
رف��ع الأث �ق��ال م��ن ذوي الإع��اق��ة معتز اجلنيدي
وثروه احلجاج وعمر قرادة ،والعبة كرة الطاولة
ف��اط�م��ة ال� �ع ��زام ،ح�ي��ث ي ��أت��ي جت��دي��د دع ��م زي��ن
ل �ه ��ؤالء الأب �ط��ال يف �إط ��ار ا�سرتاتيجية ال�شركة
الرامية �إىل دعم الريا�ضة والريا�ضيني الأردنيني
وال �سيما الأ�شخا�ص ذوي الإع��اق��ة ،لتكون عوناً

لهم يف موا�صلة م�سريتهم الريا�ضية وتذليل
ال�صعاب �أمامهم ،وللم�ساهمة يف حتقيق املزيد من
الإجن��ازات للريا�ضة الأردنية يف خمتلف املحافل،
ك�م��ا ي ��أت��ي ه��ذا ال��دع��م مت��ا��ش�ي�اً م��ع ال�ه��دف�ين 10
و 17من �أه��داف التنمية امل�ستدامة التي و�ضعتها
الأمم املتحدة والتي حتر�ص زي��ن على تطبيقها
يف خمتلف براجمها لإدارة اال�ستدامة� ،إ�ضافة �إىل
ا�سرتاتيجية ال�شركة الرامية �إىل دم��ج و�شمول
الأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة يف خمتلف املجاالت
وذلك �ضمن مبادرة  WE ABLEالتي �أطلقتها
جمموعة زين .وقد د�أب��ت �شركة زين الأردن على
دع��م قطاع الريا�ضة وال�شباب يف اململكة كواحد
م��ن القطاعات الرئي�سية التي تغطيها ال�شركة
�ضمن براجمها ومبادراتها امل�ستدامة للم�س�ؤولية

شفيع العالمي
عوني فريج
نفخر كثريا ب�أي اجناز او متيز يحققه العب اردين او اي ريا�ضي مدرب حكم او اداري
على م�ستوى الوطن العربي او العامل ..باعتباره ي�سجل مبداد الفخر للريا�ضة االردنية
..التي مرت وال زالت بظروف �صعبة جتعل من حتقيق االجناز يدخل يف دائرة االعجاز
..وكلنا �شاهدنا كيف كانت ردود االف�ع��ال اجلميلة على ف��وز النجم اب��و غو�ش بذهبية
االوملبياد  ..ومثله اب��داع عوين ح�سونه اول حكم اردين يقتحم املونديال وغريهم من
ا�صحاب التميز ..ولهذا جتدنا وقد متلكتنا ال�سعادة بعد االجن��از الذي حتقق بدخول
قائد منتخبنا الوطني احلار�س املميز الكابنت عامر �شفيع قائمة اكرث الالعبني خو�ضا
للمباريات الدولية على م�ستوى العامل ..
بطبيعة احل��ال مل يكن م�ستغربا ان يزاحم العب اردين كبار جنوم العامل ..ونحن
الذين واكبنا م�سرية عامر �شفيع اجلميلة..التي توا�صلت عرب �سنني طوال كان خاللها
اول من يتقدم �صفوف النجوم يف م�سرية الن�شامى ..حيث �شارك يف معظم البطوالت
العربية واال�سيوية والدولية التي خا�ضها املنتخب الوطني ..وم��رت جتربته بالعديد
من املحطات وال�صعاب واملواقف اجلميلة واحلزينة يف ذات الوقت ..اال ان �شفيع وبف�ضل
ا�صراره وعزميته وروح الكفاح املت�أ�صلة يف نف�سه ا�ستطاع ان يتغلب عليها وان يوا�صل
امل���ش��وار بعزمية ال�ق��ائ��د ال�شجاع ال��ذي ال ي�ع��رف ��س��وى االق ��دام والتطلع نحو االم��ام
..متحديا لكل ال�صعاب التي وقفت كثريا يف طريقه ..
ان و�صول حار�سنا اىل ه��ذا الرقم الكبري من امل�شاركات الدولية ..رغ��م حمدودية
امل�شاركات ملنتخبنا الوطني قيا�سا ملنتخبات العامل ..ج��اء لي�ؤكد ارت�ب��اط ه��ذا االجن��از
بحر�ص الالعب على و�ضع نف�سه يف جاهزية عالية وا�ستعداد كامل للم�شاركة املتوا�صلة
يف ن�شاطات منتخبنا الوطني ال��ودي��ة او الر�سمية ..ح�ي��ث مل ت�سجل ت��اري��خ امل�شاركات
االردنية يف كل البطوالت الدولية منذ دخول �شفيع بوابة املنتخب ..غيابا لهذا الالعب
عن �صفوف الن�شامى ..اال يف الظروف القاهرة ومنها اال�صابة بكل ت�أكيد ..وهو الذي
تعامل مع امزجة العديد من املدربني اتفق مع الكثريين واختلف مع اخرين لكنه بقي
اىل وقتنا هذا الرقم ال�صعب واخليار االول لكل املدربني ..وهو الذي ي�شكل �صمام االمان
لبوابة املنتخب وحامي عرين الن�شامى الذي كثريا ما قادهم للفوز بف�ضل تالقه غري
العادي امام املرمى ..
ويف الوقت الذي نقدر فيه اجلهد الذي بذله احتاد كرة القدم ليثبت بالوثائق التي
قدمها لالحتاد الدويل احقية �شفيع يف دخول قائمة الكبار على م�ستوى العامل ..ف�أننا
نطالبه بان يبد�أ من االن تطبيق فكرة التوثيق وجمع امل�ستندات وار�شفة م�سرية الكرة
االردنية العريقة والقدمية ..يف ظل غياب التوثيق متاما وهو ما فوت علينا الكثري من
تلك املزايا ..ال �سيما وان املا�ضي اجلميل �شهد متيز العديد من جن��وم الكرة وبالكاد
نبحث اليوم عن خرب ب�سيط او �صورة لهم فال جندها ولعل متيز عامر �شفيع هذا يدفع
االحتاد لالهتمام اكرث مبو�ضوع التوثيق ..مع كل التهنئة للنجم القدير عامر �شفيع

الحافي مرشح الدارة التحكيم الكويتي

الكويت – وكاالت

دخل احلكم الدويل ال�سابق ،واملحا�ضر
باالحتادين الآ�سيوي وال��دويل �إ�سماعيل
احلايف ، ،دائرة املر�شحني لتويل من�صب
م��دي��ر جلنة احل�ك��ام ب��االحت��اد الكويتي.
و�أعلن االحت��اد يف وقت �سابق ،ا�ستحداث
م�ن���ص��ب م��دي��ر جل �ن��ة احل� �ك ��ام ،وال� ��ذي
يناط به �إدارة اللجنة وتنظيم وترتيب
�أم ��وره ��ا ،يف ظ��ل الأزم � ��ات ال�ت��ي �شهدها
ملف التحكيم بالفرتة املا�ضية .وواجه

التحكيم الكويتي� ،صعوبات عدة باملو�سم
اجل��اري ال��ذي توقف ق�سريا منذ �أواخ��ر
فرباير�/شباط املا�ضي؛ ب�سبب فريو�س
كورونا ،رغم اعتماد تطبيق تقنية الفار،
التي مل متنع الوقوع يف �أخطاء م�ؤثرة.
وي���س�ع��ى االحت ��اد الخ�ت�ي��ار م��دي��ر للجنة
احل�ك��ام ق��ادر على تغيري ال���ص��ورة ب�شكل
�إي �ج��اب��ي ،وحت �ق �ي��ق الإ� �ض��اف��ة امل�ط�ل��وب��ة
لتطوير احل�ك��ام والنهو�ض مب�ستواهم،
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ال���س�يرة ال��ذات �ي��ة املميزة
للحكام على ال�ساحة الآ�سيوية والدولية.

مصر جاهزة الستضافة نهائي افريقيا

انطالق منافسات دوري الجواد للفروسية
االنباط – عمان

يف انطالقة اوىل جوالت دوري ك�أ�س اجلواد
العربي للفرو�سية بعد توقف مايزيد عن اربعة
�شهور ب�سبب جائحة كورونا توج الفر�سان يو�سف
ال ��رواي وه�م��ام عليان وعبد املجيد ح�ج��ازي يف
�أل �ق��اب اجل��ول��ة م��ن بطولة ك��أ���س دوري اجل��واد
ال�ع��رب��ي ل�ف��رو��س�ي��ة ال�ق�ف��ز ع��ن احل��واج��ز ،التي
�شهدها امليدان الرئي�سي لنادي اجل��واد العربي
� ،ضمن �سل�سلة ب �ط��والت ال�ق�ف��ز ال�ت��ي ينظمها
النادي للعام احل ��ايل2020ا .ويف ختام مناف�سات
اجلولة التي تابعها احتاد الفرو�سية امللكي وبدون
جمهور وف��ق تعليمات اللجنة االوملبية واحت��اد
الفرو�سية امللكي ،فيما �أدار مناف�سات من اللجنة
املنظمة برئا�سة ال�سيد احمد قري�شة الرئي�س
التنفيذي الدارة القوة للفرو�سية وال�سيد خ�ضر
الق�صري امل��دي��ر ال�ع��ام و مدير البطولة  ،وك��ان

اجلواد العربي انهى اوىل دورات التدريب �ضمن
املرحلة التدريبة االوىل ب�أ�شراف �أكادميية القوة
للفرو�سية.
النتائج الفنية
–فئة ارتفاع �110سم :الأول:يو�سف الراوي
(�سكب )وب��زم��ن  60 ،35ث ،ال�ث��اين:زي��ن زبيبي
(ك��وم��ات��و زد)وب ��زم ��ن 64 ،91ث ،ال�ث��ال��ث��:س�ن��د
احل�سن (جد فارز)وبزمن 76،64ث،الرابع�:سارة
الطاهر (الفلي)بزمن 77،26ث،اخلام�س:هيثم
ال � �ق � �� � �ص ��ار (اي � �ك � �ل � �ب � �� ��س) 70،50ث وارب � �ع � ��ة
اخطاء،ال�ساد�س:حممود الفار(وايت بل�س)بزمن
73،67ث واربعة اخطاء ،وال�سابع :حممو ال�صباح
(فوريالي)بزمن 99،38ث وثمانية اخطاء.
ف�ئ��ة ارت �ف ��اع � ��100س ��م :الأول:ه � �م� ��ام عليان
(اوت��وم)وب��زم��ن 49،40ث ،الثاين:عي�سى عثمان
(ونادو) وبزمن
50،72ث ،الثالث:حممد حراره (ايزي دان�سر)

القاهرة – وكاالت

وبزمن 58،46ث،الرابع:فرح قلعجي (ا�سربانزا)
بزمن 60،52ث،اخلام�س:طارق الع�سلي (�سكاي)
64،48ث ،ال���س��اد���س:م�ع��اذ ال ��وزان (كارينتو�س)
بزمن 64،58ث .
–فئة ارت �ف��اع � �90س��م :الأول:ع� �ب ��د املجيد
حجازي (�صحارا)وبزمن 36،88ث ،الثاين:عبد

ال ��رح� �م ��ن � �ش �ي��خ االر� � � ��ض (ف�ل�اي� �ن ��ج ب �ي��وت��ي)
وب � ��زم � ��ن38،46ث ،ال �ث��ال��ث:ب �� �ش��ر ��ش�ي��خ االر� ��ض
(زام ��ون ��ا)وب ��زم ��ن 38،81ث،ال� ��راب� ��ع:ج� ��اد �شيخ
االر�ض(ميكادو)بزمن 39،09ث،اخلام�س:حمزة
عليان (كريك ك��راك) 41،10ث ،ال�ساد�س:نتايل
قوا�سمه(ت�شيز كيك)بزمن 41،89ث .

ك���ش��ف �أ� �ش��رف ��ص�ب�ح��ي ،وزي ��ر ال���ش�ب��اب
والريا�ضة ،عن موقف م�صر من �إمكانية
ا�ست�ضافة نهائي دوري �أبطال �أفريقيا حال
طلب االحتاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”
ذلك .ومن املنتظر �أن ت�ست�ضيف الكامريون
مواجهتي ن�صف النهائي بجانب امل�ب��اراة
النهائية لكن مل يتم ت�أكيد الأم��ر ب�صورة

ن�ه��ائ�ي��ة ح�ت��ى الآن .وق ��ال �أ� �ش��رف �صبحي
يف ت �� �ص��ري �ح��ات ل�ب�رن��ام��ج “منرب وان”:
“م�ستعدون يف �أي وقت ال�ست�ضافة نهائي
دوري �أبطال �أفريقيا يف حال ت�أهل الأهلي
والزمالك” .وي�ستعد الأهلي ملواجهة الوداد
امل�غ��رب��ي بينما ي�ت��أه��ب ال��زم��ال��ك مل��واج�ه��ة
ال��رج��اء املغربي يف ال��دور ن�صف النهائي.
وت��اب��ع“ :م�صر دائ �م��ا ج��اه��زة ال�ست�ضافة
البطوالت والنهائيات الأفريقية».

الريا�ضي
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ريال مدريد يعزز موقعه في الصدارة
مدريد  -وكاالت

اختتمت اجل��ول��ة ال �ـ  35م��ن ع�م��ر دوري
ال ��درج ��ة الأوىل الإ�� �س� �ب ��اين ل �ك��رة ال �ق��دم،
و�شهدت انت�صا ًرا ثامنًا على التوايل وتعزيز
ال�ق�م��ة ل��ري��ال م ��دري ��د .ك�م��ا ��ش�ه��دت جولة
ال �ل �ي �ج��ا ،ت��ذب��ذب �أداء ب��ر� �ش �ل��ون��ة ،وط �م��وح
�إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة ،و�إمي � ��ان ري� ��ال م��اي��ورك��ا ،وت ��أك��د
ه�ب��وط �إ��س�ب��ان�ي��ول ل� ��دوري الق�سم ال�ث��اين.
وجن��ح ال��ري��ال يف حتقيق ث��ام��ن انت�صار له
على التوايل منذ ا�ستئناف الليجا ،ليحقق
العالمة الكاملة بف�ضل ركلة جزاء احت�سبت
عقب عرقلة ميندي داخل املنطقة ،ليحولها
ك��رمي بنزميا يف ال�شباك� ،أك��ده��ا �أ�سين�سيو
بهدف ث��ان .بهذا االنت�صار ،يح�صد الريال
ثامن انت�صاراته ،و 24نقطة كاملة ،ليحتاج
النت�صارين ج��دي��دي��ن يف اجل ��والت الثالث
املقبلة لي�ضمن اللقب.
وفاز بر�شلونة جمددًا يف مواجهة الديربي
�أم � ��ام �إ� �س �ب��ان �ي��ول ب �ه��دف ن�ظ�ي��ف ،ك�م��ا فعل
يف اجل��ول��ة امل��ا��ض�ي��ة خ ��ارج �أر� �ض��ه يف ملعب
ال�سرياميكا �أمام فياريال  4-1الأحد املا�ضي،
لكن م��ع ف ��ارق كبري يف الأداء ب�ين انت�صار
و�آخر.
وظ �ه��ر ب��ر��ش�ل��ون��ة ب � � ��أداء م �ت��ذب��ذب �أم ��ام
�إ�سبانيول �صاحب املركز الأخري ،والذي ت�أكد
هبوطه لدوري الق�سم الثاين.

ويعك�س هذا التذبذب يف الأداء ،العديد من
ال�شكوك حول طموح الفريق لتحقيق هدفه
بالتتويج بلقب الليجا.
و�سقط �أتلتيكو مدريد يف فخ التعادل �أمام
�سيلتا فيجو ( ،)1-1وجنح فياريال يف الفوز
 1-3خارج �أر�ضه على خيتايف ،لريد �إ�شبيلية
بانت�صار ثمني �أم��ام �أتلتيك بيلباو بنتيجة
 .1-2وق�ل��ب �إ�شبيلية ت ��أخ��ره ل�ف��وز يتقا�سم
ب��ه ال�ن�ق��اط م��ع ال��روخ��ي ب�لان�ك��و���س ،ليعزز

من احتالله للمركز ال��راب��ع امل��ؤه��ل ل��دوري
�أب �ط��ال �أوروب � ��ا .ورغ��م ت�ق��دم �أ� �س��ود البا�سك
بهدف لأندير كابا ،جنح �إيفر بانيجا ومنري
احلدادي يف  5دقائق بال�شوط الثاين يف قلب
النتيجة ،ليوا�صل �إ�شبيلية ال�صمود وال�صراع
على الت�أهل لدوري الأبطال.
ومل يعد هناك �أم��ل لإ�سبانيول من �أجل
البقاء يف الأ�ضواء ،ليهبط ر�سميا �إىل دوري
الق�سم الثاين ،وكذلك يعاين ليجاني�س من

�صعوبات كبرية للنجاة م��ن ال�ه�ب��وط ،لكن
م��اي��ورك��ا ال ي ��زال ي���ص��ارع م��ن �أج ��ل البقاء.
مايوركا حقق انت�صارين يف �آخ��ر  3ج��والت
ل�ي�رف��ع ر� �ص �ي��ده �إىل  35ن�ق�ط��ة يف امل��رك��ز
الثامن ع�شر ،ويقل�ص الفارق مع ديبورتيفو
�أالفي�س ال�سابع ع�شر �إىل  3نقاط ،ومع �إيبار
و�سيلتا فيجو �صاحبي املركزين  15و 16على
ال�ترت�ي��ب لأرب� ��ع ن �ق��اط ،م�ستغال تعرثهم
جميعا.وقال مدرب مايوركا في�سنتي مورينو
قبل م��واج�ه��ة ليفانتي وال �ت��ي انتهت بفوز
فريقه بثنائية “متيقن من �أنه يف حالة الفوز
على ليفانتي� ،سيكون هناك �شعاع �ضوء� ،أريد
التفكري يف حال فوزنا لأننا �سنحظى بفر�ص
عديدة للبقاء”.
ومل يعد ميتلك �إ��س�ب��ان�ي��ول �أي حظوظ
للبقاء يف الأ� �ض��واء ،ليهبط ل��دوري الق�سم
ال �ث��اين ق�ب��ل ن�ه��اي��ة ب�ط��ول��ة ال� ��دوري بثالث
جوالت ،للمرة الأوىل منذ  27عا ًما .وهناك
الكثري من الدالئل التي �أطاحت ب�إ�سبانيول
من الأ�ضواء وتعك�س مو�سمه املتوا�ضع ،فقد
حقق الفريق  5انت�صارات فقط وح�صد 24
نقطة من �أ�صل  105ممكنة ،وظل يف منطقة
الهبوط طوال  34من �أ�صل  35جولة بالليجا.
وتناوب  4مدربني على �إ�سبانيول هذا املو�سم،
ك�م��ا ا�ستثمر  40م�ل�ي��ون ي ��ورو يف امل�يرك��ات��و
ال�شتوي امل��ا��ض��ي ،لكنه ظ��ل قاب ًعا يف املركز
الع�شرين والأخري ب�ست هزائم متتالية.

نجم االهلي يلجأ للقضاء

القاهرة – وكاالت

�أع �ل��ن ع�م��رو ال���س��ول�ي��ة ،الع��ب و�سط
الأه� � �ل � ��ي امل � �� � �ص� ��ري ،م�ل�اح �ق �ت��ه ل �ع��دد
مم��ن حت��ر� �ش��وا ل�ف�ظ�ي��ا ب �� �ص��ورة الب�ن�ت��ه
ع�ب�ر م ��واق ��ع ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي.
وق� � ��ال ال �� �س ��ول �ي ��ة ،ع �ب�ر ح �� �س��اب��ه ع�ل��ى
“�إن�ستجرام”� ،إن��ه ن�شر ��ص��ورة البنته
“� 3سنوات ون�صف” ،لكنه تفاج�أ ببع�ض

التعليقات اخلارجة ،معربا عن ا�ستيائه
ال�شديد مما حدث .وك�شف ال�سولية عن
عزمه التقدم ببالغات �ضد احل�سابات
التي قامت بالتعليق ب�شكل متجاوز يف
حق ابنته ،م�ؤكدا �ضرورة معاقبتهم وفق
القانون .ون�شر العب الأهلي ،عددا من
التعليقات اخل��ارج��ة �ضد اب�ن�ت��ه ،والتي
الق ��ت ا��س�ت�ه�ج��ان م�ت��اب�ع�ي��ه� ،إىل ج��ان��ب
دعمهم له ولطفلته.

هاليب في باليرمو للتنس

البطوالت تحتاج الى الوقت
لندن – وكاالت

يثق ج��وزي��ه مورينيو م��درب توتنهام،
يف �إم �ك��ان �ي��ة ف ��وزه ب��الأل �ق��اب م��ع ال�ف��ري��ق
اللندين ،ح��ال منحه الوقت مثل يورجن
ك� �ل ��وب م � ��درب ل �ي �ف��رب��ول ب �ط��ل ال � ��دوري
الإجن� �ل� �ي ��زي امل �م �ت ��از .واع� �ت ��اد م��وري �ن �ي��و،
ال ��ذي ت��وىل ت��دري��ب ت��وت�ن�ه��ام ع�ق��ب �إق��ال��ة
ماوري�سيو بوكيتينو يف نوفمرب/ت�شرين
ثان املا�ضي ،على املناف�سة على الألقاب يف
الأندية التي دربها من قبل ،لكن احتالل
ت��وت�ن�ه��ام امل��رك��ز ال�ت��ا��س��ع يف ال� ��دوري ه��ذا
املو�سم �أبعده عن املراكز امل�ؤهلة لبطولتي
�أوروب ��ا .لكن امل��درب ال�برت�غ��ايل �أ��ش��ار �إىل
ك �ل��وب ،ال ��ذي ت ��وىل ت��دري��ب ل �ي �ف��رب��ول يف
 2015وق��اد الفريق للقب دوري الأب�ط��ال،
وال�سوبر الأوروبي ،وك�أ�س العامل للأندية
ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي ،ق�ب��ل ال�ت�ت��وي��ج م��ع ال�ف��ري��ق

بالربميريليج لأول مرة منذ  30عاما هذا
املو�سم.وقال مورينيو لل�صحفيني“ :كم

ا�ستغرق الأم��ر م��ع ي��ورج��ن وليفربول؟..
� 4سنوات� ..شراء واحد من �أف�ضل حرا�س

امل ��رم ��ى يف ال� �ع ��امل وواح � � ��د ب�ي�ن �أف �� �ض��ل
املدافعني يف العامل ،وم��ا �إىل ذل��ك .وتابع
“�أركز على ع�ق��دي امل�ستمر ل �ـ� 3سنوات.
�أع �ت �ق��د �أن � ��ه خ �ل�ال م� ��دة ع �ق ��دي مي�ك�ن�ن��ا
الفوز بالألقاب� .إذا مل نفعل ذلك وا�ستمر
وجودي لثالث �سنوات فقط �س�أكون �سعيدا
بذلك”.
و�أ�� �ض ��اف م��وري �ن �ي��و “�أعمل م��ن �أج��ل
ال�ن��ادي وال �أفكر يف نف�سي .ال زال��ت �أق��ول
�إن ط�م��وح��ي ه��و ذات ��ه واحل�م����ض ال�ن��ووي
اخل ��ا� ��ص ب ��ي ه ��و ذات � � ��ه ،ل �ك��ن رمب� ��ا �أم ��ر
مبرحلة تراجع فيها اهتمامي بنف�سي ،وما
�أح�ق�ق��ه مقابل االه�ت�م��ام �أك�ثر بالنادي”.
وقال مورينيو �إن توتنهام ،الذي مل يحرز
�أي لقب منذ ف��وزه بك�أ�س راب�ط��ة الأن��دي��ة
الإجنليزية يف  ،2008لي�س بحاجة لإنفاق
� �ض �خ��م ل�ل�ت�ع��اق��د م ��ع ال�ل�اع �ب�ي�ن يف ف�ترة
االنتقاالت املقبلة.

رومانيا – وكاالت

�أك� ��دت ال��روم��ان �ي��ة ��س�ي�م��ون��ا ه��ال�ي��ب،
ح��ام �ل��ة ل �ق��ب ومي� �ب� �ل ��دون ،م���ش��ارك�ت�ه��ا
يف ب�ط��ول��ة ب��ال�يرم��و ،ال�ت��ي �ستكون �أول
م �ن��اف �� �س��ة ت �ن ����س ن �� �س��ائ �ي��ة ع �ق��ب ف�ت�رة
ال � �ت� ��وق� ��ف؛ ب �� �س �ب��ب ف�ي��رو�� ��س ك ��ورون ��ا
امل�ستجد .ويف فيديو ن�شرته عرب و�سائل
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي� ،أك � ��دت ه��ال�ي��ب
عودتها لهذه البطولة التي �ستقام على
امل�لاع��ب الرتابية ب�ين  3و� 9أغ�سط�س/
�آب امل �ق �ب��ل .وق ��ال ��ت امل �� �ص �ن �ف��ة ال�ث��ان�ي��ة

ع��امل �ي��ا“ :مرحبا ب��اجل �م �ي��ع ،ي���س�ع��دين
ك�ث�يرا �أن �أع �ل��ن م���ش��ارك�ت��ي يف بالريمو
ب �ع��د � � 10س �ن��وات غ �ي��اب ع��ن ال�ب�ط��ول��ة.
�أمت�ن��ى �أن �أق�ضي �أ�سبوعا رائ�ع��ا� .أراك��م
هناك” .ومل ت�ن��اف����س ال��روم��ان �ي��ة منذ
فوزها على الكازاخية �إيلينا ريباكينا يف
نهائي دبي يف مار�س�/آذار املا�ضي .وعلق
مدير بطولة بالريمو� ،أوليفيريو باملا:
“م�شاركة هاليب خرب ا�ستثنائي ،لقد
م��ر ع�ق��د م�ن��ذ �أن ا��س�ت���ض��اف��ت ب��ال�يرم��و
م�صنفة �أوىل �سابقة ..وجودها نب�أ رائع
للجميع”.
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لقاح السل يقي من أعراض فيروس كورونا القاتلة

االنباط-وكاالت

�أكدت درا�سة حديثة �أن مطعوم ال�سل �أو
ال�ت��درن ال��رئ��وي ،امل�ع��روف اخت�صارا با�سم
“بي �سي جي” ،ميكن �أن ي��وف��ر حماية
�ضد الإ��ص��اب��ة بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد،
ال �سيما و�أن اللقاح م�صمم للحماية من
التهابات الرئة ،ويعزز املناعة �ضد الإ�صابة
بفريو�سات معدية.
وتو�صل الباحثون يف الواليات املتحدة
�إىل وج � ��ود � �ص �ل��ة وا� �ض �ح��ة يف ان�خ�ف��ا���ض
م�ع��دل ال��وف�ي��ات مب��ر���ض ك��وف�ي��د 19-لدى
الأ��ش�خ��ا���ص ال��ذي��ن ح�صلوا ع�ل��ى مطعوم
ال�سل يف �شتى �أنحاء دول العامل ،مع الأخذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ف ��روق ��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقت�صادية والدميوغرافية.
ووج ��د ال�ع�ل�م��اء �أن ��ه حيثما ك��ان هناك

ال���س��ل ل��ه ع�لاق��ة بتحفيز اجل�ه��از املناعي
الليمفاوي ،وهي اخلاليا املنوطة باملناعة
�ضد الفريو�سات ،مثل فريو�س كورونا على
�سبيل املثال ،وت�سمى باملناعة غري النوعية.
ومت��ت اال�ستعانة بلقاح �ضد ال�سل لأن
فريو�س كورونا يلحق �ضررا كبريا بجهاز
الإن���س��ان التنف�سي� ،أو ي ��ؤدي �إىل �إ�صابته
بالتهاب الرئة يف احلاالت الأ�شد.
وي �ق��ول ال �ب��اح �ث��ون �إن ل �ق��اح ال���س��ل قد
يكون مفيدا لدى الأفراد املعر�ضني خلطر
كبري ،مثل العاملني ال�صحيني والعاملني
يف اخلطوط الأوىل �ضد ال��وب��اء ،و�ضباط
ال�شرطة� ،أو �أولئك الذين يعانون �أمرا�ضا
�أخ ��رى مثل ال�سمنة وال�سكري و�أم��را���ض
القلب والأوعية الدموية”.
و�أك ��دوا �أن مطعوم ال�سل ميكن كذلك
�أن ي �ع��زز م ��ن احل �� �ص��ان��ة امل�ك�ت���س�ب��ة ل��دى

م �ع��دل ان �ت �� �ش��ار �أك�ب��ر ب�ن���س�ب��ة  10يف امل�ئ��ة
للقاح ال�سل يف منطقة ما ،كان هناك �أي�ضا
ان�خ�ف��ا���ض بن�سبة  10.4يف امل�ئ��ة يف معدل
الوفيات الناجمة ع��ن الإ��ص��اب��ة بـفريو�س
كورونا امل�سبب ملر�ض كوفيد.19-
ويبقى اللغز املحري يف كيفية منح لقاح
ال���س��ل الأ��ش�خ��ا���ص امل�ن��اع��ة م��ن الأع��را���ض
القاتلة لفريو�س كورونا امل�ستجد!
ل�ك��ن �أف���ض��ل ن�ظ��ري��ة تف�سر ن�ت��ائ��ج ه��ذه
الدرا�سة يف فعالية هذا اللقاح ،الذي يحتوي
ع�ل��ى ب�ك�ت�يري��ا ح �ي��ة ،ت���س�م��ى “اجلرثومة
الفطرية” ،Mycobacterium
ه��ي �أن اللقاح ي�ق��وم بتعزيز ج�ه��از املناعة
الفطري �أو الطبيعي لدى الأ�شخا�ص مما
يجعله �أك�ث�ر فعالية وم�ق��اوم��ة لأع��را���ض
الوباء.
وقد يكون ذلك حقيقة ،حيث �إن تطعيم

الفئات العمرية ال�ضعيفة بدنيا مم��ا قد
يخفف م��ن ��ش��دة �أع��را���ض الإ��ص��اب��ة بوباء
كوفيد.19-
ومت ا�ستعرا�ض ه��ذه الدرا�سة من قبل
الأك��ادمي �ي�ي�ن يف م�ع�ه��د ف��رج�ي�ن�ي��ا للعلوم
التطبيقية وج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك وامل�ع��اه��د
الوطنية لل�صحة ،ون�شرت يف جملة وقائع
الأكادميية الوطنية الأمريكية للعلوم.
وك ��ان ��ت درا�� �س ��ة يف �أب ��ري ��ل امل��ا� �ض��ي قد
تو�صلت �إىل �أن معدالت الوفيات الناجمة
عن الإ�صابة بفريو�س ك��ورون��ا� ،أق��ل بنحو
�ست مرات ،يف البلدان التي لديها برنامج
تطعيم وطني.
وك �� �ش �ف��ت ال ��درا� �س ��ة �أن ال � ��دول ال�ت��ي
تطبق ب��رن��ام��ج تطعيم وط �ن��ي ،وي�شمل
لقاح ال�سل ،ت�شهد �أرقاما �أقل بنحو �ست
م��رات يف ع��دد ال��وف�ي��ات ب�سبب فريو�س
كورونا.
وت�ت��وا��ص��ل ال��درا� �س��ات احل��ال�ي��ة ب�ش�أن
ما �إذا ك��ان مطعوم ال�سل ميكن �أن يقي
م��ن �أع��را���ض ال��وب��اء القاتلة يف هولندا
و�أ�سرتاليا.
و�إىل �أن ت�ت��وف��ر ه��ذه ال�ن�ت��ائ��ج ،ي��ؤك��د
ال �ب��اح �ث��ون يف �أح� � ��دث درا�� �س ��ة ل �ه��م �أن
احل���ص��ان��ة ال�ع��اب��رة مي�ك��ن �أن ت�ساعد يف
مكافحة �أعرا�ض الوباء.
وي �ق��ول الأ� �س �ت��اذ امل �� �ش��ارك ال��زائ��ر يف
جامعة ريدينغ ،الربوفي�سور بن نيومان،
�إنه على الرغم من وجود فائدة وا�ضحة
ال�ستخدام املطعوم للحماية من ال�سل،
لكن “من امل�شكوك فيه ما �إذا كان اللقاح
�سينظر �إليه على �أنه �شكل قابل للتطبيق
من خالل تعديل نظام املناعة على املدى
ال �ط��وي��ل ال� �س �ت �خ��دام��ه � �ض��د الأع ��را� ��ض
القاتلة لوباء كوفيد.19-
وق��د مينح مطعوم ال�سل ال��وق��ت ولو
م ��ؤق �ت��ا ك�ب��دي��ل ل�ل�ق��اح ك��ام��ل م��ن خ�لال
ت�ع��زي��زه امل�ن��اع��ة املكت�سبة �إىل �أن تتوفر
لقاحات ناجعة �أو ع�لاج��ات فعالة �ضد
فريو�س كورونا امل�ستجد.

دراسة تكشف «العالقة المميتة» بين ارتفاع السكر وكورونا

االنباط-وكاالت

�إ�صابتهم بال�سكري ،يواجهون خطرا �أكرب
ب��امل��وت م��ن “كوفيد ،”19-وف��ق م��ا ورد يف
جملة “ديابيتولوجيا” العلمية.
وح� �ل� � ّل ال �ب��اح �ث��ون م� �ع ��دالت ال��وف �ي��ات
ل �ـ 605مر�ضى بكوفيد 19-يف م�ست�شفيني
يف م��دي �ن��ة ووه� � ��ان ال �� �ص �ي �ن �ي��ة ،و�أ� � �ش� ��اروا
�إىل �أن م �ع��دالت ال�سكر امل��رت�ف�ع��ة يف ال��دم
“مرتبطة” مب �ع��زل ع ��ن ك ��ل ال �ع��وام��ل
الأخ��رى بازدياد خطر الوفاة وامل�ضاعفات
ج � ّراء ك��ورون��ا ،كما ا�ستند م�ع�دّو الدرا�سة

�أظ�ه��رت درا��س��ة �صينية ن�شرت نتائجها
ال�سبت� ،أن املر�ضى ال��ذي��ن ت�سجل لديهم
م� �ع ��دالت م��رت �ف �ع��ة م ��ن ال �� �س �ك��ر يف ال� ��دم،
ي��واج�ه��ون خ�ط��را م�ضاعفا ب��ال��وف��اة ج � ّراء
“كوفيد.”19-
وتعد هذه امل��رة الأوىل التي ي�ؤكد فيها
علماء �أن املر�ضى الذين ي�سجلون معدالت
عالية من ال�سكر يف الدم من دون ت�شخي�ص

�إىل ب �ح��وث ��س��اب�ق��ة �أج��ري��ت ع�ل��ى مر�ضى
ال�سكري.
ويف فرن�سا ،ق�ضى مري�ض من كل ع�شرة
م���ص��اب�ين ب �ك��وف �ي��د 19-ي�ع��ان��ون �أي���ض��ا من
ال�سكري ،وهي ن�سبة �أعلى من تلك امل�سجلة
لدى امل�صابني بالفريو�س من غري مر�ضى
ال�سكري ،وف��ق م��ا �أظ�ه��رت درا��س��ة ن�شرتها
املجلة عينها يف مايو.
وال ي��زال �سبب ازدي ��اد م�ع��دالت ال��وف��اة
ل��دى م��ر��ض��ى ك��وف �ي��د 19-ج� � ّراء ال�سكري

غري م�ؤكد ،ح�سبما نقلت “فران�س بر�س”.
وق��ال الباحثون يف ال��درا��س��ة� ،إن تخرث
ال��دم والتفاعل امل�ف��رط جل�ه��از امل�ن��اع��ة قد
يكون له دور يف هذا املو�ضوع.
ودع��ا م�ع��دو ال��درا��س��ة امل�ست�شفيات �إىل
�إج��راء فحو�ص جلميع مر�ضى كوفيد19-
مل�ع��رف��ة م���س�ت��وي��ات ال���س�ك��ر ل��دي�ه��م ،خالفا
للتو�صيات بح�صر ذل��ك باملر�ضى املثبتة
�إ�صابتهم بال�سكري.
غ �ي�ر �أن ب��اح �ث�ي�ن غ �ي�ر م �� �ش��ارك�ي�ن يف
الدرا�سة حذروا من حدود هذه الدرا�سة� ،إذ
قال �أ�ستاذ علوم الأي�ض يف جامعة غال�سكو
ن��اف �ي��د � �س �ت��ار�“ :إنه ت �ق��ري��ر ج �ي��د ل�ك�ن��ه
يتما�شى مت��ام��ا م��ع التوقعات” ،م�ضيفا:
“ما ال ميكن للباحثني ت�أكيده هو ما �إذا
كان اال�ستهداف املتفاوت مل�ستويات ال�سكر
يف ال��دم ل��دى امل��ر��ض��ى ي�ق��ود �إىل ف��روق يف
النتائج”.
وكانت درا�سة �سابقة �أعدها باحثون من
جامعة ووهان ال�صينية ،يف �أبريل املا�ضي،
قد �أ�شارت �إىل �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون
ارتفاع م�ستويات الغلوكوز يف ال��دم لديهم
فر�صة �أكرب بكثري للإ�صابة ب�سالالت �أكرث
قوة من فريو�س كورونا.
و�أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن “كوفيد ”19
الناجم ع��ن ف�يرو���س ك��ورون��ا ،يزيد فر�ص
ح� ��دوث ظ ��اه ��رة ت �ع��رف ب��ا� �س��م “عا�صفة
ال�سيتوكني” ،التي ت�ؤدي �إىل �إنتاج الكثري
من اخلاليا املناعية.
وذكر �شي ليو من جامعة ووهان� ،أن هذا
االرت�ف��اع يف �إن�ت��اج اخل�لاي��ا املناعية يحدث
غالبا يف ال��رئ�ت�ين ،وي��زي��د م��ن خطر وف��اة
املري�ض بالفريو�س.
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«تيك توك» في عين العاصفة ..تحقيق
بانتهاك خصوصية األطفال

االنباط-وكاالت

ك�شف م�صدران لوكالة “رويرتز” �أن
جلنة التجارة االحتادية ووزارة العدل يف
ال��والي��ات املتحدة ،حتققان يف مزاعم �أن
تطبيق “تيك توك” تقاع�س عن االلتزام
ب��ات �ف��اق �أب� � ��رم يف  2019ب �ه��دف ح�م��اي��ة
خ�صو�صية الأطفال.
وق��ال م���س��ؤول يف جمموعة لل�سيا�سة
التقنية يف ما�سات�شو�ست�س وم�صدر �آخر،
�إن�ه�م��ا ��ش��ارك��ا يف م ��ؤمت��رات ع�بر الهاتف
م�ن�ف���ص�ل��ة م��ع م �� �س ��ؤويل جل �ن��ة ال �ت �ج��ارة
االحتادية ووزارة العدل ،ملناق�شة اتهامات
ب� ��أن ت�ط�ب�ي��ق م���ش��ارك��ة م�ق��اط��ع ال�ف�ي��دي��و
الق�صرية ومقره ال�صني“ ،تيك توك”،
قد تقاع�س عن االلتزام باالتفاق املعلن يف
فرباير .2019
وطلب مركز الدميقراطية الرقمية
وح �م �ل��ة م ��ن �أج � ��ل ط �ف��ول��ة خ��ال �ي��ة م��ن

ال �ت �ج ��ارة و�آخ � � ��رون يف م��اي��و م ��ن جل�ن��ة
التجارة االحتادية النظر يف مزاعم عدم
قيام “تيك توك” بحذف مقاطع الفيديو
وامل �ع �ل ��وم ��ات ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة مل���س�ت�خ��دم�ين
عمرهم  13عاما �أو �أق��ل ،كما ّ
مت االتفاق
على ذلك� ،ضمن انتهاكات �أخرى.
وردا ع�ل��ى ذل ��ك ،ق ��ال م�ت�ح��دث با�سم
“تيك توك” �إن�ه��م ي��أخ��ذون “ال�سالمة
على حممل اجلد جلميع م�ستخدمينا”،
م �� �ض �ي �ف��ا �أن � �ه� ��م يف ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
“ي�ستوعبون امل�ستخدمني حتت �سن 13
ع��ام��ا يف جت��رب��ة تطبيق حم ��دودة تقدم
ح�م��اي��ة �إ��ض��اف�ي��ة ل�ل�أم��ان واخل�صو�صية
م�صممة خ�صي�صا للم�ستخدمني الأ�صغر
�سنا”.
وامتنعت جلنة التجارة االحتادية عن
التعليق ،كما مل تعلق وزارة العدل على
م�س�ألة التحقيق يف انتهاك “تيك توك”
خل�صو�صية الأطفال ب�أمريكا.

جريمة مروعة..ركاب حافلة يقتلون
سائقا طالبهم بارتداء الكمامات

االنباط-وكاالت

ت ��ويف � �س��ائ��ق ح��اف �ل��ة ف��رن���س��ي ت�ع� ّر���ض
لل�ضرب املربح من قبل ركاب بعدما طلب
م�ن�ه��م و� �ض��ع ك �م��ام��ات مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى مع
تدابري مكافحة فريو�س كورونا امل�ستجد،
ما �أث��ار تنديدا من القادة ال�سيا�سيني يف
البالد ب�أفعال املعتدين.
وقالت ماري ابنة فيليب مونغيو� ،إنه
ك��ان ميتا دماغيا بعد االع �ت��داء عليه يف
ب�ل��دة ب��اي��ون ج�ن��وب غ��رب��ي فرن�سا ،نهاية
الأ� �س �ب��وع امل��ا� �ض��ي ،وت ��ويف يف امل�ست�شفى
اجلمعة بعدما قررت عائلته وقف �أجهزة
الإنعا�ش.
و�أ�� �ض ��اف ��ت م � ��اري ل��وك��ال��ة “فران�س
بر�س”“ :قررنا �أن نف�صله ع��ن �أج�ه��زة
الإنعا�ش و�أيدنا االطباء يف ذلك”.
وات�ه��م رج�ل�ان مب�ح��اول��ة قتل يف هذه
ال �ق �� �ض �ي��ة ،وق� ��ال امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ج�ي�روم
ب��وري�ي��ه� ،إن��ه �سيطلب تعديل االت�ه��ام��ات
بعد وفاة مونغيو.
وذك ��ر م�ك�ت��ب امل��دع��ي ال �ع��ام �أن ثالثة

�أ�شخا�ص �آخرين اتهموا �أي�ضا الرتباطهم
ب ��االع� �ت ��داء ،اث� �ن ��ان م �ن �ه��م ب �� �س �ب��ب ع��دم
م�ساعدة �شخ�ص يف حالة خطر ،والثالث
ملحاولة �إخفاء م�شتبها فيه.
وق� �دّم رئ�ي����س ال� ��وزراء الفرن�سي ج��ان
كا�ستيك�س حتية �إىل مونغيو وكتب على
تويرت“ :تعرتف به اجلمهورية كمواطن
م �ث��ايل ول ��ن ت�ن���س��اه .ال �ق��ان��ون �سيعاقب
مرتكبي هذه اجلرمية الدنيئة”.
وو� � �ص� ��ف وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ج�ي�رال��د
دارم ��ان ��ان ال� ��ذي ك ��ان م��ن امل �ف�تر���ض �أن
يلتقي بع�ض �سائقي احلافالت يف بايون
ال�سبت ملناق�شة الو�ضع الأم�ن��ي ،احل��ادث
ب�أنه “عمل بغي�ض” ،م�ضيفا “�إن اجلبان
امل�س�ؤول عن هذه اجلرمية يجب �أال يفلت
من العقاب”.
ورف�ض ال�سائقون العمل بعد االعتداء
ع �ل��ى م��ون �غ �ي��و ،ح �ي��ث ق ��ال �أح ��ده ��م وه��و
ك �ي��ول �ي ����س� ،إن� �ه ��م � �س �ي �� �س �ت ��أن �ف��ون ال�ع�م��ل
االثنني مبوجب ترتيبات �أمنية م�شددة،
ت�شمل ن�شر ع�ن��ا��ص��ر �أم ��ن يف احل��اف�لات
التي تعمل يف بايون واملنطقة املحيطة بها

كورونا يروع العالم بـ «رقم قياسي جديد»..
وتحذير من الرذاذ
االنباط-وكاالت

�سجلت منظمة ال�صحة العاملية زيادة
ق �ي��ا� �س �ي��ة يف ح � ��االت الإ�� �ص ��اب ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ب �ف�يرو���س ك ��ورون ��ا ،م��ع ارت �ف ��اع �إج �م��ايل
ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب��واق��ع  228102ح��ال��ة
خالل � 24ساعة.
و�أ� � �ش� ��ار ت �ق��ري��ر ي��وم��ي �إىل �أن �أك�ب�ر
زي � � ��ادات ج � ��اءت م ��ن ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
والربازيل والهند وجنوب �أفريقيا ،وكان
ال��رق��م ال�ق�ي��ا��س��ي ال���س��اب��ق ال ��ذي �سجلته
منظمة ال�صحة العاملية حلاالت الإ�صابة

هو  212326يف الرابع من يوليو.
وال تزال حاالت الوفاة ثابتة عند نحو
خم�سة �آالف حالة يوميا.
وذكر �إح�صاء لرويرتز �أن عدد حاالت
الإ�صابة على م�ستوى العامل جت��اوز 12
مليون حالة ،الأربعاء ،فيما ميثل عالمة
ف��ارق��ة �أخ� ��رى يف ان �ت �� �ش��ار امل��ر���ض ال��ذي
�أودى بحياة �أك�ثر م��ن � 555أل��ف �شخ�ص
خالل � 7أ�شهر.
من جانب �آخر ،قالت اخلبرية الفنية
امل �خ �ت �� �ص��ة ب �ج��ائ �ح��ة م��ر���ض ك��وف �ي��د19-
يف منظمة ال�صحة ال�ع��امل�ي��ة ،م��اري��ا ف��ان
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ك�ي�رخ ��وف� ،إن ان �ت �ق��ال ع� ��دوى ف�يرو���س
ك��ورون��ا امل�ستجد ع�بر ال �ه��واء ك��ان دوم��ا
م�ب�ع��ث ق �ل��ق ،ل �ك��ن ال � ��رذاذ ه��و ال��و��س�ي�ل��ة
الأكرث �شيوعا للعدوى على ما يبدو.
ون���ش��رت املنظمة حتديثا للتوجيهات
ب�ش�أن انتقال فريو�س كورونا �أقر ببع�ض
التقارير عن انتقال العدوى عرب الهواء،
لكنه مل ي�صل �إىل حد ت�أكيد �أن��ه ينت�شر
عرب الهواء ،وهو و�سيلة انتقال ال ميكن
م �ن �ع �ه��ا م ��ن خ�ل��ال �إج � � � ��راءات ال �ت �ب��اع��د
االج �ت �م��اع��ي امل �ن �ت �� �ش��رة ح��ال �ي��ا يف �أن �ح��اء
العامل.
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