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الديحاني يطمئن األردنيين على أبنائهم
بالكويت واشقائهم الكويتيين
االنباط-عمان

اإلنتاج األردني بقطاع األدوية والمستلزمات الطبية والزراعة
المتطورة سيتميز عن باقي الدول
2
أكد أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام

الرزاز :الحكومة ستكشف للرأي العام اجراءاتها
لحماية المال العام
االنباط-عمان
�أعلن رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز �أن
احلكومة �ستك�شف للر�أي العام واملواطنني خالل
الأيام املقبلة عن جميع �إجراءاتها وجهودها يف
حماية املال العام ،والأرقام االقت�صادية واملالية

املتعلقة بها.
و�أك��د ال��رزاز خالل كلمته اال�سبوعية املتلفزة
املوجهة لو�سائل الإعالم واملواطنني ام�س الأحد،
�أن احل�ك��وم��ة وك�م��ا انتهجت املكا�شفة الكاملة
ح ��ول �أرق� ��ام و�إ� �ص��اب��ات ال �ك��ورون��ا والإج� � ��راءات
امل � ّت �خ��ذة ح�ي��ال�ه��ا�“ ،ست�ضع �أم��ام �ك��م يف الأي ��ام

الفايز يدعو لتعزيز اإلنتاج الصناعي
والزراعي لتخطي أزمة كورونا
االنباط-عمان

دع ��ا رئ �ي ����س جم�ل����س الأع � �ي ��ان في�صل
الفايز ،ام�س الأح ��د� ،إىل تعزيز الإن�ت��اج
الزراعي وال�صناعات الوطنية املختلفة،
وحت� �ف� �ي ��ز � �ص �ن ��اع ��ة الأدوي � � � � ��ة وحت �ف �ي��ز
ال �ق �ط��اع��ي ال �� �س �ي��اح��ة ،ل�ت�خ�ط��ي الأزم� ��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت���س�ب��ب ب�ه��ا ف�يرو���س
ك ��ورون ��ا.ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ل �ق��اء ح ��واري
ج��رى ب��دار جمل�س الأع �ي��ان م��ع الهيئة
اال�ست�شارية والتوجيهية جلمعية عون
الثقافية الوطنية ،بح�ضور رئي�س الهيئة

الإدارة للجمعية الدكتور �أ�سعد �إبراهيم
ال �ع��زام� ،إىل ج��ان��ب ع��دد م��ن الفاعليات
ال�سيا�سية واالجتماعية.
و�أك� � � ��د ال � �ف ��اي ��ز ،ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ف �خ��ري
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة� ،أه �م �ي��ة ت�ع�ظ�ي��م ال���ص�ن��اع��ات
الغذائية وا�ستغالل الأرا�ضي ال�صحراوية
والأخ� ��رى ال��زراع �ي��ة يف خمتلف مناطق
امل �م �ل �ك��ة ،م� ��ن خ �ل��ال �إق� ��ام� ��ة ال �� �س��دود
واحل� �ف ��ائ ��ر امل ��ائ� �ي ��ة وا�� �س� �ت� �غ�ل�ال امل �ي��زة
التناف�سية لكل حمافظة.
التفا�صيل �ص «»4

لليوم السابع ..
ال اصابات كورونا محلية

واال�سابيع القادمة جميع الأرق��ام االقت�صاد ّية
وامل��ال� ّي��ة والإج � ��راءات امل�ت�خ��ذة م��ن �أج��ل حماية
املال العام ومبا ي�سهم يف اال�ستقرار وزيادة الثقة
مب� ّؤ�س�سات الدولة الأردن ّية الرا�سخة».

التفا�صيل �ص «»5+2

ق��ال مدير ع��ام دائ��رة اجل�م��ارك اللواء
عبداملجيد الرحامنة �إن ال��دائ��رة حتقق
امل �ف �ه��وم الأم �ن��ي م��ن خ�ل�ال م�ن��ع دخ��ول
امل��واد املمنوعة بالتعاون مع بقية �أجهزة
ال��دول��ة ،وتنفيذ الأم��ن امل��ايل من خالل
حت �� �ص �ي��ل ال� ��� �ض ��رائ ��ب والأم � � � � ��وال ع�ل��ى
ال�صادرات والواردات.
و�أ� � �ض ��اف �أن دائ � ��رة اجل� �م ��ارك ت�سعى

التفا�صيل �ص «»4

ابو علي :دراسة  752طلب تسوية ضريبية
االنباط-عمان
قال مدير عام دائرة �ضريبة الدخل واملبيعات
ح�سام �أب��و علي �إن��ه مت تغيري النهج يف الدائرة
ل�ي���ص�ب��ح ن�ه�ج�ه��ا ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
وم �ع��اجل �ت �ه��ا ،واع �ت �م��اد خ �ط��ة الدارة امل�خ��اط��ر
بحيث يتم جتميع ك��اف��ة ال�ب�ي��ان��ات واملعلومات
عن القطاعات االقت�صادية لل�شركات وحتديد
م�ع��اي�ير امل �خ��اط��رة ل�ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات ،وم��ن ثم
حتديد االنحرافات يف ال�شركات واملن�ش�آت التي
متتلك فر�ص تهرب مرتفعة ،ليتم جمع بيانات

اللواء الرحامنة 20 :ألف قضية تهرب
جمركي بقيمة  26مليون دينار
سجلت بنصف عام
االنباط-عمان

ط �م ��أن ال���س�ف�ير ال �ك��وي �ت��ي يف ع�م��ان
ام�س ،الأردنيني على �أبنائهم املغرتبني
يف دول��ة ال�ك��وي��ت ،ك��ذل��ك على ا�شقائهم
ال �ك��وي �ت �ي�ين؛ ج � ��راء ان �ت �� �ش��ار ف��اي��رو���س
“كورونا” يف ال �ك��وي��ت و� �س��ائ��ر ب�ل��دان
العامل.
و�أك� � ��د ال ��دي �ح ��اين خ �ل�ال ح � ��وار مع
ال��دك �ت��ور ه ��اين ال� �ب ��دري يف ب��رن��اجم��ه
“و�سط البلد” على رادي��و “فن”� ،أن

جميع املواطنيني واملقيمني على �أر���ض
دول��ة الكويت بخري؛ ب�سبب الإج��راءات
االح �ت�رازي ��ة وال� �ط ��رق ال��وق��ائ �ي��ة ال�ت��ي
اتبعتها احلكومة الكويتية هناك ،م�شرياً
�إىل �أن ارق��ام الإ�صابات ب��د�أت بالرتاجع
يوماً بعد يوم“ ،و�صو ًال �إن �شاء اهلل �إىل
الرقم �صفر كما هو حال الأردن حالياً».
وه �ن ��أ ال �� �س �ف�ير ال ��دح ��اين ب ��الإجن ��از
ال�صحي التي حققته اململكة.

لتطوير �آليات عملها للو�صول لت�سهيل
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،ح� �ي ��ث ق��ام��ت
ال��دائ��رة بت�سهيل االج� ��راءات م��ن خالل
ت�ع��دي��ل ال�ت���ش��ري�ع��ات احل��ا� �ص��ل يف 8102
و ،9102لت�سهيل التقا�ضي ب�ين ال��دائ��رة
وامل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن اخل ��دم ��ات ،ا� �ض��اف��ة
مل��واد ت�سهل التخلي�ص امل�سبق على امل��واد
اجلمركية.
التفا�صيل �ص «»7

لل�شركات املرجح �أن تقوم بالتهرب ال�ضريبي.
و�أ�ضاف �أن ال�شركات ت�شمل خمتلف القطاعات
االق �ت �� �ص��ادي��ة وه� �ن ��اك � �ش��رك��ات ي �ج��ب �أن يتم
التفتي�ش �ضريبيا عليها ،بحيث ي�ت��م ت�شكيل
فريق م��ن موظفي ال�ضريبة للتدقيق عليهم
بعد ح�صر املخالفات املتوقعة وم��ن ث��م اج��راء
تفتي�ش �ضريبي عليها.
و�أك ��د �أن التفتي�ش ال�ضريبي ي�ت��م بوا�سطة
ع �م �ل �ي��ات م �� �ض �ب��وط��ة ،ب �ح �ي��ث ي �ت ��م ت���س�ج�ي��ل
االجراءات بوا�سطة ال�صوت وال�صورة.
وب�ين �أن ك ��وادر مكافحة ال�ت�ه��رب ال�ضريبي

وم��دي��ري��ات التدقيق ال�ضريبي يتم مراقبتها
يف امل�ي��دان بوا�سطة ال�صوت وال���ص��ورة ،ا�ضافة
ل�ل�اج��راءات م��ا ب�ين امل�ف��و��ض�ين وامل��دق�ق�ين يتم
املراقبة عليها �أي�ضا بال�صوت وال�صورة.
و�أعلن عن اجراء  346جولة تفتي�شية توزعت
يف قطاعات خمتلفة منها  02لكبار املكلفني و05
على املكلفني املتو�سطني والبقية على �صغار
املكلفني ،م�شدداً على �أن اجل��والت التفتي�شية
�شملت كافة االلتزامات الدولية.

التفا�صيل �ص «»3

وزير العمل يقرر إعادة فتح
مصنع الزمالية
االنباط-عمان

ق� ��رر وزي � ��ر ال �ع �م��ل ن �� �ض��ال ال�ب�ط��اي�ن��ة
ام�س االح��د� ،إع��ادة فتح م�صنع الزمالية
يف ال�شونة ال�شمالية ب�ن��ا ًء على تو�صية
اللجنة ال�ث�لاث�ي��ة ال�ت��ي �شكلها للتحقق
من جاهزية بيئة امل�صنع للعمل� ،شريطة
ال �ت��زام��ه مب �ع��اي�ير ال �� �س�لام��ة وال���ص�ح��ة
املهنية وبح�سب متطلبات جميع القوانني
والأنظمة والتعليمات النافذة.
واو�ضحت ال ��وزارة يف بيان ،ان تو�صية
اللجنة الثالثية املكونة من وزارة العمل

وال�صحة ومديرية الأم��ن العام /الدفاع
املدين قيادة ا�سناد اقليم ال�شمال ب�إعادة
فتح امل�صنع ،جاءت بعد زيارتها امليدانية
�أم�س ال�سبت ملوقع امل�صنع وتفقد مرافقه
واجتماعها ب�إدارته واالطالع على جميع
اجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية املتبعة
فيه.واطلعت اللجنة على تقرير مديرية
ال�سالمة وال�صحة املهنية التابعة لوزارة
العمل بتاريخ  4متوز احل��ايل ،بعد زيارة
ميدانية.
التفا�صيل �ص «»5

صحيفة ترجح تورط إسرائيل وأمريكا بانفجارات إيران
االنباط-وكاالت

3

رجحت �صحيفة بريطانية تورط �إ�سرائيل
و�أمريكا يف �سل�سلة االنفجارات التي طالت
�إيران خالل الأيام القليلة املا�ضية.
و�أف��ادت �صحيفة «الغارديان» الربيطانية،
ام ����س� ،أن ت��ل �أب �ي��ب ووا��ش�ن�ط��ن تقفان وراء
ان�ف�ج��ار م�ف��اع��ل ن�ط�ن��ز الإي � ��راين ،و�سل�سلة
انفجارات �أخ��رى يف �إي��ران ،خ�لال الأ�سابيع
املا�ضية ،حم��ذرة من �أن مثل هذه الهجمات
قد ترتد على �إ�سرائيل والغرب.
و�أ�� �ش ��ارت ال�صحيفة �إىل ت�ق��اري��ر مماثلة
�أوردت� �ه ��ا ��ص�ح��ف �أم��ري�ك�ي��ة خ�ل�ال ال�ي��وم�ين
املا�ضيني ،ب��أن عمالء �إ�سرائيل وراء تفجري

مفاعل نطنز ال �ن��ووي ،وب��أن��ه ب��ات م��ن �شبه
امل ��ؤك��د �أن ت��ل �أب�ي��ب م���س��ؤول��ة ع��ن االنفجار
مبعرفة �إدارة الرئي�س الأم��ري �ك��ي ،دون��ال��د
ت��رام��ب.وت��رى �أن امل �� �س ��ؤول اال�ستخباراتي
الإ�سرائيلي الذي �أطلع ال�صحف الأمريكية
ب�أن بالده وراء الهجوم على �إيران ،كان رئي�س
ج �ه��از اال� �س �ت �خ �ب��ارات اخل��ارج��ي «امل��و� �س��اد»،
اجل�نرال يو�سي كوهني ،املعروف بقربه من
رئي�س الوزراء ،بنيامني نتنياهو.
ولفتت ال�صحيفة �إىل �أنه يف حال ا�ستمرت
ت �ل��ك احل �م �ل��ة الأم��ري �ك �ي��ة  -الإ� �س��رائ �ي �ل �ي��ة
امل���ش�ترك��ة ع�ل��ى �إي� ��ران ،و�أ��ص�ب��ح ال�ضغط ال
ميكن حتمله ،ف�إن الأخرية قد ترد بعنف ،ما
يعني �أن هذه الأفعال �سرتتد على تل �أبيب

والغرب معا.
ويف ال �� �س �ي��اق ذات � � ��ه ،ق � ��ال وزي� � ��ر احل ��رب
الإ�سرائيلي الأ�سبق� ،أفيغدور ليربمان� ،إن
رئي�س الوزراء ،بنيامني نتنياهو ،هو امل�س�ؤول
عن ت�سريبات احلديث عن �سل�سلة ال�ضربات
الإيرانية الأخرية.
و�أج � ��رت �صحيفة « ي��دي �ع��وت �أح ��رون ��وت»
ح� ��وارا م��ع ل �ي�برم��ان ،ه��اج��م ف�ي��ه نتنياهو،
واتهمه ب�أنه امل�س�ؤول عن ت�سريبات احلديث
�أو ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ال �ت ��ي ت ��زع ��م م �� �س ��ؤول �ي��ة
�إ�سرائيل عن �سل�سلة ال�ضربات الأخرية على
�إيران� ،أهمها يف مفاعل نطنز النووي.
و�أف��اد ليربمان ،ب ��أن الت�سريبات الأخ�يرة
حول �إيران بعلم نتنياهو نف�سه ،ت�ضر بالأمن

القومي الإ�سرائيلي ،وه��ي �أم��ور �أو ق�ضايا
تهدف �إىل تغيري ج��دول الأع�م��ال ،وت�شتيت
االنتباه والهروب من امل�س�ؤولية.
و�أو�ضحت �أن حديث ليربمان يدور حول ما
كتبته �صحيفة «نيويورك تاميز» الأمريكية،
ال���س�ب��ت ،م��ن �أن االن �ف �ج��ارات ،ال �ت��ي وقعت
يف م�ن���ش��آت �إي��ران �ي��ة يف الأ��س��اب�ي��ع الأخ�ي�رة،
ج��زء م��ن عمل �أمريكي �إ�سرائيلي م�شرتك
للتعامل بقوة مع التهديد الإيراين.
ونقلت ال�صحيفة الأمريكية عن م�صادر
�أمنية �إ�سرائيلية و�أمريكية �أن االنفجارات
ا�ستهدفت مواقع �شديدة احل�سا�سية.

التفا�صيل �ص «»10

املحلي
االثنني

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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الملك :األردنيون سيخرجون أقوى بعد «كورونا»
اإلنتاج األردني بقطاع األدوية والمستلزمات الطبية والزراعة المتطورة سيتميز عن باقي الدول

عمان
االنباطّ -

�أ ّكد جاللة امللك عبداهلل الثاين �أن “الإن�سان �أغلى ما
منلك” هي �أولوية ا�سرتاتيجية القيادة الأردنية ،معرباً،
يف الوقت ذاته ،عن اعتزازه بال�شعب الأردين على التزامه
خالل جائحة كورونا.
وق��ال جاللة امللك ،خالل لقائه وجهاء و�شخ�صيات
م��ن حمافظات ع �دّة يف ق�صر احل�سينية ام�س الأح��د،
�ضمن �سل�سلة ل �ق��اءات يعقدها ج�لال�ت��ه“ ،كل ال�شكر
والتقدير ل�شعبنا ،لقد كانت ا�سرتاتيجيتنا خالل الأزمة
مبنية على ما حت�دّث به جاللة �سيدنا اهلل يرحمه �أن
الإن���س��ان �أغ�ل��ى م��ا من�ل��ك ،ف�ه��ذه �أول��وي��ة ا�سرتاتيجية
القيادة الأردنية».
و�أ�ضاف جاللته �أننا جنحنا يف التعامل مع فريو�س
كورونا ،والذي هو اليوم حتت ال�سيطرة يف الأردن ،ولكن
مثل ك��ل دول ال�ع��امل دفعنا ثمناً اقت�صادياً ،وعليه �آن

الأوان للرتكيز ب�أق�صى �سرعة على الو�ضع االقت�صادي.
ولفت جاللة امللك �إىل �أن �أك�بر حتد �أمامنا يتمثل يف
الو�ضع االقت�صادي والفقر والبطالة ،م�شرياً �إىل �أن
الأردنيني �سيخرجون �أقوى عند املقارنة مع دول الإقليم
فيما يتعلق ب�آثار �أزمة كورونا.
وع�ّب�رّ جاللته ع��ن اع�ت�ق��اده ب ��أن الإن �ت��اج الأردين يف
قطاع الأدوي��ة وامل�ستلزمات الطبية وال��زراع��ة املتطورة
مبا فيها ال�صناعات الغذائية �سيتميز عن باقي الدول،
م �� �ش�يراً �إىل �أه �م �ي��ة ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال��زراع��ي
للتخفيف من البطالة ،وق��ال “هنالك تعاون وتن�سيق
بني احلكومة وبني القوات امل�سلحة يف هذا املجال».
و�شدد جاللة امللك على �أهمية التن�سيق بني اجلهات
الر�سمية املختلفة وبني القطاع اخلا�ص ،للو�صول �إىل
نتائج حقيقية فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي وال�صناعي،
حيث ن�سري بقوة يف هذا املجال.
وفيما يتعلق بالرتويج ل�ل�أردن �سياحياً� ،أكد جاللة

امللك �أهم ّية ال�سياحة وت�أثريها على االقت�صاد الوطني،
لكن �أي قرار يتعلق باالنفتاح يتطلب الرتوي ودرا�سته
ب�شكل جيد.
وقال جاللته �إن الأردن �سيفح�ص جتربته يف التعامل
مع �سياحة الأف�ل�ام وال�سياحة العالجية قبل التو�سع
يف ا�ستقبال �سياح �أكرث ،لكي يت�أكد �أنه ال توجد هنالك
م�شاكل مرتبطة بانت�شار الفريو�س.
و�أ� �ش��ار ج�لال��ة امل�ل��ك �إىل �أه�م� ّي��ة ال�سياحة الدينية،
و�ضرورة تعزيز ال�سياحة يف املحافظات.
وفيما يتعلق بالإقليم� ،أ ّكد جاللته �أن اململكة متتلك
عالقة قوية مع اجلميع ،الفتاً �إىل دور الأردن يف �أثناء
جائحة كورونا ،حيث �أ�سهم بتعزيز الكوادر الطبية لدى
بع�ض الدول ال�شقيقة.
و� �ش��دد ج�لال��ة امل �ل��ك ع�ل��ى م��وق��ف الأردن ال��وا��ض��ح
والثابت جتاه الق�ضية الفل�سطينية ،الفتاً �إىل التوا�صل
ال��ذي �أج��راه مع قيادات �أوروبية و�أمريكية لبحث �آخر

ال �ت �ط��ورات ،منها اج�ت�م��اع��ات م��ع �أع���ض��اء بالكونغر�س
الأمريكي.
ب��دوره� ،أك��د رئي�س ال ��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز �أن
احل �ك��وم��ة وب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ج�لال��ة امل �ل��ك ت�ع�م��ل على
دع��م بع�ض القطاعات ال��واع��دة ال�ت��ي �أ�صبحت فر�ص
من��وه��ا ك �ب�يرة ن�ت�ي�ج��ة �أزم� ��ة ك ��ورون ��ا ،م�ن�ه��ا الت�صنيع
الغذائي املرتبط بالقطاع الزراعي والت�صنيع الدوائي
وامل�ستلزمات الطبية.
و�أو�ضح الرزاز �أن العديد من �شركات الألب�سة متكنت
خ�لال �أ�سابيع فقط من تغيري خطوط الإن�ت��اج لديها
لإن �ت��اج الكمامات الطبية وال �ب��دء بالت�صدير ،وهناك
جم��ال لإ�ضافة مكمالت غذائية ومنتجات جتميلية.
وب�ين �أن ال��زراع��ة تع ّد من �أه��م القطاعات التي �أثبتت
ح���ض��وره��ا وق��درت �ه��ا ع�ل��ى الإن� �ت ��اج� ،سيما خ�ل�ال ف�ترة
جائحة ك��ورون��ا ،الفتاً اىل �أن احلاجة ب��رزت �إىل �إيجاد
�شركة ت�ساعد يف مدخالت الإن�ت��اج وت�سويق خمرجاته
داخلياً وخارجياً ،خ�صو�صاً ل�صغار املزارعني .
و�أ�شار �إىل �أن احلكومة تعمل على تعديل ت�شريعات
ال�ضمان االجتماعي والعمل ليتم �إ��ش��راك العمالة يف
القطاع ال��زراع��ي يف مظلة ال�ضمان االجتماعي ،وهذا
�سي�ساعد يف �إح�لال العمالة املحلية ب��د ًال من الوافدة.
ولفت الرزاز �إىل �أنه �سيتم تفعيل التعاونيات يف القطاع
ال��زراع��ي وبنك التعاونيات ،لي�سهم يف متويل امل�شاريع
الزراعية وم�ساعدة املزارعني .
وتعهد ال ��رزاز ب ��أن تكون جميع الإج� ��راءات املتعلقة
بالت�سجيل لال�ستثمارات وامل�شاريع �إلكرتونية قبل نهاية
العام ،حيث ت�صل اليوم �إىل نحو  70باملائة ،مثلما �سيكون
هناك جلنة للتظلمات ال�ستقبال �شكاوى ومالحظات
امل�ستثمرين املحليني والأجانب والعمل على �إيجاد حلول
لها.
م��ن جهتهم ،ث�م��ن احل���ض��ور اجل �ه��ود ال�ت��ي يبذلها
جاللة امللك خ�لال �أزم��ة ك��ورون��ا ،والتي ق��ادت الوطن
ليكون من البلدان الآمنة ،الفتني �إىل �أهمية اال�ستفادة
من التجربة بهدف التنمية يف �شتى امليادين.
ودعا عدد من املتحدثني �إىل االهتمام بالأردن كوجهة
�سياحية خ�لال ال�ف�ترة املقبلة ،مو�ضحني �أن اململكة

الرزاز يؤكد أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على المال العام
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�أك��د رئي�س ال��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز
�أه�م�ي��ة م�ضاعفة ج�ه��ود امل��ؤ��س���س��ات املعنية

وال��رق��اب �ي��ة يف احل� �ف ��اظ ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��ام
ومكافحة التهرب ال�ضريبي واجلمركي.
و�أ�شار رئي�س ال��وزراء خالل لقائه مدراء
ور�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات الرقابية ،بح�ضور وزراء

العدل وال�ش�ؤون القانونية واملالية والدولة
ل �� �ش ��ؤون رئ��ا��س��ة ال � ��وزراء ام����س الأح� ��د� ،إىل
�أهمية اطالع املواطنني وال��ر�أي العام وبكل
�شفافية ح��ول �أوج ��ه ان�ف��اق امل��ال ال�ع��ام ،مبا

فيها القرو�ض واملنح اخلارجية.
و�أك � ��د ال� � ��رزاز �أن احل �ك��وم��ة م��ا��ض�ي��ة يف
�إج� � � � ��راءات م �ك��اف �ح��ة ال �ت �ه ��رب ال �� �ض��ري �ب��ي
والتهريب اجل�م��رك��ي ،داع�ي��ا امل��واط�ن�ين �إىل
االب�لاغ عن �أي �شبهة ف�ساد �أو �إه��دار للمال
ال �ع��ام م��ن خ�ل�ال هيئة ال �ن��زاه��ة ومكافحة
الف�ساد �أو عرب من�صة “بخدمتكم” املخت�صة
بالتعامل مع �شكاوى وا�ستف�سارات املراجعني
للدوائر وامل�ؤ�س�سات احلكومية.
و�أ� � �ش� ��ار وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ال ��دك �ت ��ور حممد
الع�سع�س خ�لال ال�ل�ق��اء �إىل ج�ه��ود ال ��وزارة
ممثلة ب��دائ��رت��ي �ضريبة ال��دخ��ل واملبيعات
واجل � �م ��ارك يف ت �ع��زي��ز اج � � ��راءات حت�صيل
ال�ضريبة م��ن جميع القطاعات اخلا�ضعة
لل�ضريبة واحل ��د م��ن ال �ت �ه��رب ال�ضريبي
والتهريب اجلمركي.
ب� ��دوره� ��م ،ا� �س �ت �ع��ر���ض م� � ��دراء ور�ؤ�� �س ��اء
اجل� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة �إج ��راءات� �ه ��م ال��رام �ي��ة
لتح�صني امل ��ال ال �ع��ام واحل �ف��اظ ع�ل�ي��ه من
خالل ت�شديد الإج��راءات املتعلقة بتح�صيل
ال���ض��ري�ب��ة واحل� ��د م��ن ال �ت �ه��رب اجل�م��رك��ي
وال�ضريبي.

صحة النواب تثمن إجراءات «الصحة» خالل جائحة كورونا
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ثمنت جلنة ال�صحة والبيئة النيابية ،برئا�سة الدكتور
حممد العتايقة ،الإج��راءات التي قامت بها وزارة ال�صحة،
بتوجيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين ،ملكافحة جائحة
ك��ورون��ا ،م��ؤك��دة �أن تلك التوجيهات ك��ان لها دور كبري يف
حماية الوطن واملواطن وال�سيطرة على الوباء.
و�أك��دت �أن جمل�س ال�ن��واب وجلنته ال�صحية واحلكومة
والقوات امل�سلحة الأردنية -اجلي�ش العربي والكوادر الطبية
والأجهزة الأمنية كلها تعمل يف خندق الوطن لتجاوز هذه

املحنة حتى �أ�صبح الأردن �أمنوذجا على م�ستوى العامل يف
الت�صدي لهذا الفريو�س.
جاء ذلك خالل اجتماع خ�ص�صته اللجنة ،ام�س ،لبحث
موا�ضيع �أب��رزه��ا الإج ��راءات احلكومية يف جائحة كورونا
وت�أجيل املواعيد يف العمليات املربجمة والعيادات واملكاف�أة
التي مت �إيقافها للعاملني يف قطاع ال�صحة ،بح�ضور �أمني
عام الوزارة الدكتور عمار ال�شرفا ،وم�ساعدي الأمني العام
للرعاية ال�صحية الأولية الدكتور عدنان ا�سحق ،ولل�ش�ؤون
الإدارية واملالية حممد �أبو جبارة.
و�أك ��د العتايقة �أن اللجنة ع�ق��دت ع��دة اج�ت�م��اع��ات عرب

م�ن���ص��ة “زووم” خ�ل�ال ف�ت�رة اجل��ائ �ح��ة ،ف�ي�م��ا ك��ان��ت على
ت��وا��ص��ل م�ستمر م��ع ال� ��وزارة وال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�أوب�ئ��ة
واط �ل��اع ت� ��ام ع �ل��ى ك ��ل اخل� �ط ��وات والإج� � � � ��راءات ال �ت��ي مت
اتخاذها للحد من انت�شار الفريو�س ،انطالقا من دوره��ا
الرقابي وتر�سيخا ملبد�أ ال�شراكة بني ال�سلطتني الت�شريعية
والتنفيذية.
و�أ��ش��اد باجلهد ال��ذي ا�ضطلعت به وزارة ال�صحة خالل
اجلائحة ،م�شددا على �أن �صحة املواطن ت�شكل �أولوية لدى
اللجنة ،ولن تدخر �أي جهد ي�سهم يف املحافظة على احلالة
ال�صحية يف الوطن.
ودع ��ا ال�ع�ت��اي�ق��ة �إىل � �ض��رورة �إي�ل�اء اجل��وان��ب ال�صحية
الأخ� ��رى الأه �م �ي��ة ال�ق���ص��وى وم�ع��اجل��ة ج�م�ي��ع امل�لاح�ظ��ات
املتعلقة بتوفري الأدوي��ة و�آلية توزيعها للمر�ضى ومواعيد
العمليات ومراجعة املر�ضى للعيادات اخلارجية.
ك�م��ا ت���س��اءل ع��ن ا� �س �ت �ع��دادات ال� ��وزارة يف ح ��ال ،ال �سمح
اهلل ،عاد انت�شار الفريو�س من جديد ،ومدى قدرة الوزارة
لل�سيطرة على هذا الأمر.
م��ن ج�ه�ت�ه��م� ،أع� ��رب ال� �ن ��واب :م� ��رزوق ال��دع �ج��ة وح�ي��اة
امل�سيمي ونبيل غي�شان و�صفاء املومني ورندة ال�شعار و�شاهة
ال �ع �م��اري��ن ،ع��ن ت�ق��دي��ره��م ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ب��ذل�ت�ه��ا ال ��وزارة
للت�صدي لهذه اجلائحة.
وط��ال�ب��وا ال ��وزارة ب���ض��رورة تقييم �أدائ �ه��ا خ�لال الفرتة
امل��ا� �ض �ي��ة وم ��راج� �ع ��ة ك ��ل الإج� � � � ��راءات امل �ت �خ ��ذة وت�ع�ظ�ي��م
الإيجابيات ومعاجلة مواطن الق�صور.
كما دعوا �إىل اتخاذ خطوات �سريعة للتخفيف عن املواطنني
واملر�ضى وحل جميع الإ�شكاليات التي واجهتهم خالل الأزمة.
ب� ��دوره ،ا��س�ت�ع��ر���ض ال���ش��رف��ا الإجن � ��ازات واجل �ه��ود ال�ت��ي
بذلتها ال ��وزارة خ�لال اجل��ائ�ح��ة ،م��ؤك��دا �أن ال ��وزارة بذلت
ق�صارى جهدها من �أجل ال�سيطرة على الوباء واحلد من
انت�شاره.

تزخر باملعامل وامل��واق��ع ال�سياحية والأث��ري��ة والأم��اك��ن
الدينية التي جتعلها نقطة جذب للعامل.
كما �أ�شاروا �إىل �ضرورة �أن ي�س ّوق ال�سفراء يف اخلارج
الأردن �سياحياً ،على �أن يتم تخفي�ض الكلف على امل�شاريع
اال�ستثمارية وتعزيز اخلدمات املقدمة لل�ضيوف.
وتقدم احل�ضور مبقرتحات تتعلق بتطوير الإنتاج
الزراعي يف اململكة واال�ستفادة من التجربة الأردنية يف
الأ�شهر املا�ضية للنهو�ض بالقطاع ،كما �أ�شاروا �إىل �أهمية
احل�صاد املائي يف مناطق البادية.
ودع ��وا �إىل تو�سيع ن�ط��اق حفر الآب ��ار واال�ستغالل
الأم�ث��ل للمياه ،وزي ��ادة م�ساحات ال� ُرق��ع ال��زراع�ي��ة من
خالل زيادة الدومنات امل�سموح لل�شركات بتملكها خا�صة
يف وادي الأردن.
و�شددوا على �أهمية متكني ال�شباب وت�أهيلهم للدخول
�إىل �سوق العمل ،ودع��وا �إىل ت�سويق املنتجات الزراعية
الأردن �ي ��ة خ��ارج�ي�اً بطريقة م�ت�ط��ورة ،و�إن �� �ش��اء م��راك��ز
ل�ل�إن��اث للتدريب املهني يف املحافظات ت�ؤهلهن ل�سوق
العمل.
ولفتوا �إىل �أهم ّية ت�صدي احلكومة للإ�شاعات التي
يتم تداولها عرب �صفحات مواقع التوا�صل االجتماعي
وال �ت��ي حت ��اول ال�ن�ي��ل م��ن ال��وط��ن ،ك�م��ا �أك ��د ع ��دد من
احل���ض��ور �أه�م�ي��ة دع��م امل���ش��اري��ع ال�صغرية واملتو�سطة
للتخفيف من الفقر والبطالة.
و�أ�شار عدد من احل�ضور �إىل �ضرورة اال�ستفادة من
جتربة التعلم عن بعد خ�لال الفرتة املا�ضية والعمل
على جت��وي��ده��ا ،م��ن خ�لال جتهيز املحتوى التعليمي
وتدريب الأ�ستاذة يف املدار�س واجلامعات حوله ،وتوفري
�شبكة الإن�ترن��ت وامل �ع��دات ال�لازم��ة وب�سرعة ج�ي��دة يف
املحافظات كافة.
و��س�ج��ل احل �� �ض��ور جل�لال��ة امل �ل��ك م��واق �ف��ه ال �ب��ارزة
والثابتة �إزاء الق�ضية الفل�سطينية ورف�ضه البات لأي
توجه �إ�سرائيلي يتعلق ب�ضم الأرا�ضي يف ال�ضفة الغربية.
وح���ض��ر ال �ل �ق��اء رئ�ي����س ال ��دي ��وان امل�ل�ك��ي ال�ه��ا��ش�م��ي،
وم�ست�شار جاللة امللك لالت�صال والتن�سيق ،وم�ست�شار
جاللة امللك ل�ش�ؤون الع�شائر ،وم�ست�شار جاللة امللك
لل�سيا�سات والإعالم ،ورئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة.

يوما
توقيف مقاول كبير ً 15
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قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد
ام�س االح��د توقيف �أح��د كبار املقاولني 15

ي��و ًم��ا على ذم��ة التحقيق يف م��رك��ز �إ��ص�لاح
وت�أهيل البلقاء.
وا�سندت النيابة العامة �إليه جناية الغ�ش
يف �أعمال املقاولة وجنحة هدر املال العام.

عروض خاصة لتمويل العقارات والوحدات
السكنية لمنتسبي القوات المسلحة
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�أط� �ل ��ق � �ص �ن��دوق االئ �ت �م ��ان ال �ع �� �س �ك��ري،
وب��ال�ت�ع��اون م��ع امل��ؤ��س���س��ة ال�ع��ام��ة للإ�سكان
والتطوير احل�ضري ،عر�ضا خا�صا حلماة
الوطن ،يتم مبوجبه تخ�صي�ص العديد من
ال�شقق ال�سكنية والأرا�ضي ب�أ�سعار ت�شجيعية
ومميزة مو ّزعة على خمتلف مناطق اململكة،
حيث ميكن للمنت�سب متويلها م��ن خالل
برامج التمويل املعتمدة لدى ال�صندوق.
و�أ�شارت �إدارة ال�صندوق �أن هذا العر�ض
ي��أت��ي انطالقاً م��ن �سعي �صندوق االئتمان
الع�سكري لتقدمي منتجات مبتكرة لتوفري
ح�ل��ول �إ��س�ك��ان�ي��ة ملنت�سبي ال �ق��وات امل�سلحة
االردن � �ي� ��ة – اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي والأج� �ه ��زة
الأمنية ،حيث ميكن للمنت�سب االطالع على

العرو�ض املتاحة وتفا�صيل العقارات �ضمن
ال �ع��ر���ض اخل��ا���ص م��ن خ�ل�ال زي� ��ارة امل��وق��ع
الإلكرتوين لل�صندوق ،www.mcf.jo
�أو االت���ص��ال على م��رك��ز اخل��دم��ة الهاتفية
على الرقم .064604615
و�أك��دت �إدارة ال�صندوق �أن ه��ذا العر�ض
خا�ضع لل�شروط والأحكام اخلا�صة ب�صندوق
االئ �ت �م ��ان ال �ع �� �س �ك��ري وامل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�إ� �س �ك��ان وال �ت �ط��وي��ر احل �� �ض��ري و� �س��اري��ة
املفعول حتى تاريخ .15/08/2020
ودع��ت املنت�سبني ال��راغ�ب�ين باال�ستفادة
من خدمات ال�صندوق لتمويل �شراء ال�شقق
وال �ع �ق��ارات �ضمن امل���ش��اري��ع الأخ� ��رى التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة العامة للإ�سكان والتطوير
احل�ضري االطالع عليها من خالل الدخول
على املوقع الإلكرتوين للم�ؤ�س�سة
.www.hudc.gov.jo

املحلي
االثنني
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الحكومة :ملفات التهرب الضريبي تحد صعب
االنباط-عمان

قال وزير الدولة ل�ش�ؤون االع�لام �أجمد
الع�ضايلة �إن احلكومة تواجه حتديا �صعبا
يف م�ل�ف��ات ال �ت �ه��رب ال���ض��ري�ب��ي واجل�م��رك��ي
ي�ت�م�ث��ل ب�ت�غ�ي�ير ال �� �ص ��ورة ال �ن �م �ط �ي��ة ال�ت��ي
تر�سخت نتيجة �أخطاء �سابقة.
ول�ف��ت �إىل �أن احل�ك��وم��ة ق��ام��ت بتعديل
ق��وان�ين ه�ي�ئ��ة ال �ن��زاه��ة وم�ك��اف�ح��ة الف�ساد
وقانون الك�سب غري امل�شروع ،وقانون ديوان
املحا�سبة ،وذلك ل�سد �أي ثغرة ت�شريعية يف
مكافحة الف�ساد.
و�أ��ش��ار �إىل �أن حماية امل��ال العام تكت�سب
�أه�م�ي��ة ا�ستثنائية خ�ل�ال ال �ظ��رف احل��ايل
ومواجهة انعكا�سات �أزمة كورونا االقت�صادية
واالجتماعية.
و�شدد على �أن منظومة النزاهة وحماية
املال العام تقوم عليها دوائر ر�سمية متعددة
ك��دائ��رة �ضريبة ال��دخ��ل وامل�ب�ي�ع��ات ،ودائ��رة
اجلمارك العامة.

د .محمد طالب عبيدات

لليوم السابع  ..ال اصابات كورونا محلية
االنباط-عمان

�أعلن وزي��ر ال�صحة الدكتور �سعد
جابر عن ت�سجيل  3ا�صابات جديدة
ب� �ف�ي�رو� ��س ك � ��ورون � ��ا ج �م �ي �ع �ه��ا غ�ير
حم �ل �ي��ة ،ل�يرت �ف��ع ع ��دد احل� ��االت �إىل
 1179حالة.
وب �ح �� �س��ب ج��اب��ر ك��ان��ت احل � ��االت:
ح��ال��ة ل���س��ائ��ق ع �ل��ى ح ��دود ال �ع �م��ري،
حالتني يف احلجر ال�صحي بالفنادق
قادمني من ال�سعودية.
كما مت ت�سجيل  6ح��االت �شفاء يف
م�ست�شفى الأم�ير حمزة ،وبقي حتت

العالج  36حالة يف م�ست�شفى الأمري
حمزة وم�ست�شفى امللكة علياء.
ك�م��ا �أع �ل��ن وزي ��ر ال���ص�ح��ة ال��دك�ت��ور
��س�ع��د ج��اب��ر ع��ن ت�غ�ي�ير ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة
عجز امل�صابني ليتم العزل يف منطقة
ب��ال�ب�ح��ر امل�ي��ت تت�سع ل �ـ � 350شخ�صاً،
ولكل م�صاب غرفة خا�صة يتواجد بها
تلفزيون وتكييف وانرتنت ال�سلكي.
وبني جابر �أن االجراء يهدف لفتح
امل�ست�شفيات وخدمة املواطنني ،حيث
مت اجناز ق�سمني للعناية احلثيثة يف
م�ست�شفى الأم �ي�ر ح �م��زة ،وحت��دي��ث
الطوارئ وغرف العمليات.

ابو علي :دراسة  752طلب تسوية ضريبية
االنباط-عمان

ق��ال م��دي��ر ع��ام دائ ��رة ��ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل وامل�ب�ي�ع��ات ح�سام
�أب ��و ع�ل��ي �إن ��ه مت ت�غ�ي�ير ال�ن�ه��ج يف ال��دائ��رة لي�صبح نهجها
جمع البيانات واملعلومات ومعاجلتها ،واعتماد خطة الدارة
املخاطر بحيث يتم جتميع كافة البيانات واملعلومات عن
القطاعات االقت�صادية لل�شركات وحتديد معايري املخاطرة
لهذه القطاعات ،ومن ثم حتديد االنحرافات يف ال�شركات
وامل�ن���ش��آت ال�ت��ي متتلك ف��ر���ص ت�ه��رب م��رت�ف�ع��ة ،ليتم جمع
بيانات لل�شركات املرجح �أن تقوم بالتهرب ال�ضريبي.
و�أ�� � �ض � ��اف �أن ال� ��� �ش ��رك ��ات ت �� �ش �م��ل خم �ت �ل��ف ال �ق �ط��اع��ات
االقت�صادية وهناك �شركات يجب �أن يتم التفتي�ش �ضريبيا
ع�ل�ي�ه��ا ،ب�ح�ي��ث ي�ت��م ت�شكيل ف��ري��ق م��ن م��وظ�ف��ي ال�ضريبة
للتدقيق عليهم بعد ح�صر املخالفات املتوقعة ومن ثم اجراء
تفتي�ش �ضريبي عليها.
و�أك� ��د �أن ال�ت�ف�ت�ي����ش ال���ض��ري�ب��ي ي �ت��م ب��وا� �س �ط��ة ع�م�ل�ي��ات
م�ضبوطة ،بحيث يتم ت�سجيل االج��راءات بوا�سطة ال�صوت
وال�صورة.
وب�ين �أن ك ��وادر مكافحة ال�ت�ه��رب ال�ضريبي وم��دي��ري��ات
التدقيق ال�ضريبي يتم مراقبتها يف امليدان بوا�سطة ال�صوت

وال���ص��ورة ،ا�ضافة ل�لاج��راءات ما بني املفو�ضني واملدققني
يتم املراقبة عليها �أي�ضا بال�صوت وال�صورة.
و�أعلن عن اجراء  643جولة تفتي�شية توزعت يف قطاعات
خمتلفة منها  20لكبار املكلفني و 50على املكلفني املتو�سطني
وال�ب�ق�ي��ة ع�ل��ى ��ص�غ��ار امل�ك�ل�ف�ين ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أن اجل ��والت
التفتي�شية �شملت كافة االلتزامات الدولية.

ولفت �إىل �أن ال��دائ��رة تعمل على تنفيذ ب��رام��ج متعددة
لت�سهيل العملية ع�ل��ى امل�ك�ل�ف�ين ،ف�م��ن ي�ت��م اث �ب��ات ال�ت��زام��ه
ب��االق��رارات ال�ضريبية مل��دة � 5سنوات يتم ا�ضافته للقائمة
الذهبية التي يتم ت�أجيل حت�صيل ال�ضريبة على امل�ستوردات،
وت�سريع احل�صول على الرديات ال�ضريبية ،وهي حتل حمل
براءة الذمة �أمام امل�ؤ�س�سات احلكومية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال��دائ��رة تو�سعت بخدماتها االلكرتونية
وو�صلت �إىل  14خدمة �ضريبية ،لت�صبح كافة خدمات املكلفني
مقدمة الكرتونياً ،ا�ضافة �إىل ف�صل هيئات االعرتا�ض عن
دائرة التدقيق ليتم حتقيق املزيد من ال�شفافية.
�أب��و علي ق��ال �إن ال��دائ��رة نقلت التدقيق ال�ضريبي من
مدقق �ضريبي واح��د لفرق ما يحقق العدالة بني املكلفني
ويرفع كفاءة التدقيق.
و�أ�ضاف �أنه مت ت�شكيل جلنة للت�سويات وامل�صاحلات ومتكن
املكلفني الذين ا�ستوفوا اجراءاتهم للتقدمي ملو�ضوع خالفه
م��ع ال��دائ��رة للجنة تعترب نوعا م��ن �أن��واع التعاون وتهدف
للتب�سيط على املكلفني احل�صول على العدالة ال�ضريبية
دون كلف ا��ض��اف�ي��ة ،وي�ت��م تقدميه ع�بر امل��وق��ع االل�ك�تروين
للجنة التي يرت�أ�سها قا�ض وبلغت عدد الطلبات املقدمة 857
طلب م�صاحلة وت�سوية ،در�س منها  752طلباً.

في حلقة نقاشية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل

الميدان التعليمي يجمع على فشل تجربة التعليم عن بعد
االنباط-عمان

�أجمع تربيويون عاملون يف امليدان التعليمي
منهم م ��دراء م��دار���س ومعلمني يف القطاعني
ال�ع��ام واخل��ا���ص ،على ف�شل جتربة التعليم عن
بُعد ،كما طبقتها وزارة الرتبية والتعليم �أثناء
ج��ائ�ح��ة ك ��ورون ��ا ،وق��ال��وا �أن �أول �أ� �س �ب��اب ف�شل
التجربة تخبط ق��رارات وزارة الرتبية والتعليم
وت�ضاربها ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ه��رب امل���س��ؤول�ين يف
ال��وزارة من حتمل امل�س�ؤولية ،عند جلوء امليدان
�إليهم للإ�ستف�سار عن احللول املقرتحة للم�شاكل
التي كانت تواجه امليدان ،حيث كان كل واحد من
امل�س�ؤولني يلقي بامل�س�ؤولية على غريه.
جاء ذلك �أثناء احللقة النقا�شية حول جتربة
التعليم عن بعد يف املدار�س،التي نظمتها جماعة
عمان حل��وارات امل�ستقبل يف مقرها وا�ست�ضافت
فيها عدداً من مدراء املدار�س واملعلمني العاملني
يف امل��دار���س احلكومية واخل��ا��ص��ة م��ن ع��دد من
مناطق الأردن ،و�أداره��ا ع�ضو اجلماعة الدكتور
حممد �صايل الزيود ،الذي ا�ستهل احللقة بطرح
�أ�سئلة ع��ن �أث��ر ا�ستخدام التعليم ع��ن بعد على
الطالب ،وما هي املعيقات التي �أثرت على �سريها
بال�شكل املطلوب وهل فتحت جائحة كورونا الباب
للحديث عن البنية التحتية للتعليم يف الأردن
وما هو و�ضع املعلم �أي�ضا ؟.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ال��زي��ود �أن ج�م��اع��ة عمان
حل��وارات امل�ستقبل ت�سعى منذ ت�أ�سي�سها ملناق�شة
املوا�ضيع التي تهم املجتمع الأردين ،ودرا�ستها
درا��س��ة علمية وحم��اول��ة تقدمي احللول ل�صانع
القرار� ،إميانا منها ب�ضرورة امل�شاركة والتفاعل
خدمة للوطن وامل�ساهمة يف تطوره.
و�أ� �ض��اف �أن جائحة ك��ورون��ا ال�ت��ي ع�صفت
بالعامل كله ،عر�ضت الأردن كما باقي املجتمعات
�إىل انتكا�سات وت�غ�يرات �أث��رت على �سري احلياة
ب�شكل طبيعي ،م�ؤكدا �أن التعليم ت�أثر ب�شكل كبري

مخالفات الهواتف
الخلوية في زمن كورونا

حيث طبقت نظرية التعليم عن بعد ،وا�ستخدام
التكنولوجيا لإمتام هذه العملية ،وهو ما نحاول
يف جماعة ع�م��ان مناق�شته ل�ل�إط�لاع ع��ن كثب
على هذه التجربة اجلديدة ،وما تعر�ضت له من
معيقات ونقاط قوة .
وا�ستغرب امل�شاركون يف احللقة من العاملني
يف امليدان ال�صورة الوردية والزاهية التي يحاول
�أن ير�سمها �إعالم الوزارة ل�سري العملية التعليمية
يف امل �ي��دان،وق��ال��وا �أن �ه��م ع�ن��دم��ا ي�ستمعون �إىل
ت���ص��ري�ح��ات امل���س��ؤول�ين يف ال � ��وزارة �أو ي �ق��ر�ؤون
ت �ل��ك ال �ت �� �ص��ري �ح��ات ،ي �ت �� �س ��أل��ون �إن ك ��ان ه� ��ؤالء
امل�س�ؤولني يتحدثون عن الأردن� ،أم عن جتارب
�إط �ل �ع��وا عليها يف دول �أخ� ��رى فالتب�س عليهم
الأمر ،عندما اعتقدوا �أنها يف الأردن خا�صة و�أن
عالقة امل�س�ؤولني بامليدان هي عالقة برتوكولية
مقت�صرة على زي��ارات لبع�ض امل��دار���س و�إلتقاط
�صور تذكارية فيها!
وع ��ن �أب� ��رز امل�ع�ي�ق��ات ال �ت��ي واج �ه��ت عملية
التعليم عن بعد قال امل�شاركون يف حلقة النقا�ش
�أن التجربة �شكلت م�ع��ان��اة ل �ل ��إدارات املدر�سية

وللمعلمني والفنيني وكذلك للطلبة والأه��ايل،
ح�ي��ث ا�ستباحت وق��ت املعلمني وخ�صو�صيتهم
و�أرهقتهم ،عندما كانت ت�أتيهم الإت�صاالت من
الطلبة و�أولياء الأم��ور على مدار ال�ساعة مبا يف
ذلك �ساعات الفجر الأوىل ،مما كان يرتك �آثاراً
�سلبية على املعلمني و�أ�سرهم وعالقتهم مع هذه
الأ�سر وعالقاتهم مبجتمعاتهم املحلية.
�أما �أولياء الأمور فقد �شكلت لهم التجربة
�إرهاقاً كبرياً خا�صة من الناحية املالية،بالن�سبة
ل�ل�أ��س��ر ال�ت��ي لديها �أب �ن��اء يف �صفوف خمتلفة،
ول�ي����س ل��دي�ه��ا �إال ج�ه��از واح ��د ،مم��ا ك��ان يرهق
الأ�سرة يف تنظيم الأوقات بني �أبنائها،الذين كان
الكثريون منهم يحرمون من القدرة على املتابعة
املبا�شرة مع معلميهم.
ويف جم��ال الأج �ه��زة �أك ��د امل���ش��ارك��ون �أن�ه��ا
�شكلت معاناة جلميع �أط��راف العملية التعليمية
يف امل�ي��دان ،لأ�سباب منها �ضعف املعرفة الكافية
لدى الكثري من املعلمني والطلبة و�أولياء الأمور
ب��الأج �ه��زة وا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،ول �ع��دم ت��وف��ر البنية
الأ�سا�سية لهذه التكنولوجيا يف معظم املدار�س،

ي�ضاف �إىل ذلك �ضعف �شبكات الإنرتنت يف الكثري
من املناطق ،مما ك��ان ي�سبب يف تقطع الإر��س��ال،
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت �ف��اوت يف م���س�ت��وي��ات الأج �ه��زة
وموديالتها �سواء للمعلمني �أو الطالب على حد
�سواء ،مما �أحلق ظلماً كبرياً بن�سبة عالية منهم.
وا�شتكى امل�شاركون يف النقا�ش �أي�ضاً من تعدد
املن�صات الإلكرتونية،وت�ساءلوا عن �سبب ذلك،
وعما �إذ كانت الرغبة يف “تنفيع جهات معينة
تقف خلف هذا التعدد».
و�أجمع امل�شاركون على �أن اخلطر احلقيقي
على التعليم يتمثل يف تف�شي ظاهرة “الغ�ش”،
ح�ي��ث ك��ان �أف� ��راد الأ� �س��رة ي�ت��ول��ون ح��ل الأ�سئلة
نيابة ع��ن �أبنائهم ،ب��ل �أن بع�ضهم ا�ست�أجر من
يقدم الإمتحان نيابة عن �أبنائه ،والأهم من ذلك
�أن التجربة �أف�ق��دت املعلم ال�ق��درة على التقييم
احلقيقي للطالب وغيبت التفاعل بينهما.
كما ا�شتكى امل�شاركون من كرثت الإ�شاعات
حول م�صري االمتحانات ،ثم حول م�صري الف�صل
ال� �ق ��ادم ،مم��ا ي �ه��دد م�ستقبل الآالف املعلمني
العاملني يف القطاع اخلا�ص ،جراء عدم جتديد
عقودهم �إذا تقرر اعتماد التعليم عن بعد.
و�أ�شار بع�ض امل�شاركني �إىل �أنه بالإ�ضافة �إىل
امل�شاكل التي ذكرها زمالئهم ،فقد كانت هناك
قوى �شد عك�سي تخاف من التغيري ،لذلك قاومت
ال�ت�ج��رب��ة ال�ت��ي ��ش�ه��دت يف ب��داي�ت�ه��ا ح�م��ا��س�اً من
املعلمني والطالب و�أولياء الأمور ،وهو احلما�س
ال��ذي ما لبث �أن تراجع بعد �أ�سبوعني �أو ثالثة
بحيث انخف�ضت ن�سبة ح�ضور الطلبة �إىل الثلث
تقريباً.
و�أجمع امل�شاركون يف الندوة على �أنه كان من
املهم �أن تهيىء وزارة الرتبية اجلميع لهذا النوع
من التعليم ،وت�ؤكد على تفعيل من�صات التعليم
الإلكرتوين ب�صورة دائمة ،جتنباً للمفاج�آت كما
حدث مع جائحة كورونا.

كرثت يف الآون��ة الأخ�يرة ويف زمن كورونا �إ�ستخدامات الهاتف اخلليوي �إب��ان قيادة
املركبات مما ي�شكل خطراً على ال�سائقني وامل�شاة والركاب على ال�سواء؛ و�أطالب دائرة
ال�سري ومديرية الأم��ن ال�ع��ام بحملة لتطبيق املخالفات امل��روري��ة وف��ق ق��ان��ون ال�سري
و�إطالق حملة توعوية لدرء �إ�ستخدام اخلليويات �إ ّبان قيادة املركبات ،فظاهرة �إ�ستخدام
الهاتف اخللوي للمهاتفة والكتابة والقراءة �أثناء قيادة املركبات تتفاقم ،حيث اخلطورة
على ال�سائق وا�ﻵ خ��ري��ن والتي ت��ؤدي �ﻹ �ضطراد ح��وادث امل��رور كنتيجة لعدم الرتكيز،
وخ�صو�صاً مل�ستخدمي الهاتف لربامج التوا�صل الإجتماعي الفي�س بوك والوات�س�آب
وغريها:
 .1ت��زداد ب�إ�ضطراد �إ�ستخدامات اخلليوي �إب��ان قيادة املركبات وخ�صو�صاً بني جيل
ال�شباب؛ لي�شكل ذلك ظاهرة خطرية يجب جت ّنبها �أ ّنى كان؛ والأدهى من ذلك �إ�ستخدام
ال�شباب وحتى كبار ال�سن للأجهزة اخلليوية للكتابة والت�صفح وح�ضور الفيديوهات.
� .٢إ�ستخدام الهاتف اخللوي للمهاتفة �أثناء القيادة يزيد ن�سبة احلوادث بواقع �أربع
مرات �أكرث من وقوع احلوادث حتت ت�أثري الكحول ،و�إ�ستخدامه للكتابه يزيدها بواقع
 23مرة؛ وللعلم �أكرث من  %66من ال�سائقني يقر�أون الر�سائل اخللوية �أثناء القيادة و
 %57يكتبون �أثناءها و�أكرث من  %80يهاتفون �أثناءها وجلهم من الفئة العمرية بني 18
�إىل  34عاما.
 .٣املتتبع لل�سائقني على ا�ﻹ �شارات ال�ضوئية يالحظ �إ�ستخدام معظمهم للخلويات
للكتابة ،لدرجة ان ا�ﻹ �شارة تكون خ�ضراء وال �أحد يعرها �إهتمام وال�سائق الذي بر�أ�س
الطابور يتحكم بهم دون تركيز والزوامري تبد�أ بالتعايل لغايات التنبيه.
 .٤امل�صيبة �أن �سائقي احلافالت الكبرية كالبا�صات والرتيالت وتنكات املياة وغريها
ت�ستخدم اخللويات �أثناء القيادة كم�ؤ�شر على عدم �إكرتاثهم بالنا�س ا�ﻵ خرين؛ وك�أن
�أرواح النا�س رخي�صة عندهم كثرياً.
 .٥ال ميكن و�ضع �شرطي مرور لكل مواطن ملراقبة �سلوكه يف قيادة مركبته ومراعاة
خطورة �إ�ستخدام الهاتف النقال ،لكنني على ا�ﻷ قل �أدعو النا�س لو�ضع هواتفهم جانباً
وعلى ال�صامت �أثناء القيادة �أو حتى �إغالقه لتجنب احلوادث ،و�إذا كانوا غري �سائلني
عن حياتهم فلماذا ي�ضعوا حياة ا�ﻵ خرين يف خطر؟
ا�ﻵ
� .٦أطالب عطوفة �أخي مدير الأمن العام و�إدارة ال�سري ومنذ ن بتفعيل خمالفات
�إ�ستخدام الهاتف النقال وحتى غيابياً خلطورة الو�ضع على النا�س ،حيث الت�شريعات
الآن ت�سمح بذلك.
 .٧حتى مع �إ�ستخدام �سماعة ا�ﻷ ذن �أو اجهزة البلوتوث �أثناء القيادة �أثبتت الدرا�سات
�أن هنالك خطورة لوقوع احلوادث كنتيجة لعدم الرتكيز.
 .٨مطلوب اليوم قبل الغد وفوراً حملة مراقبة مك ّثفة من قبل رجال ال�سري ملتابعة
�إ�ستخدام اخلليويات و�إ�صدار العقوبات الالزمة وفق القوانني املرعية؛ ومطلوب باملقابل
وعي املواطنني م�ستخدمي اخلليوي �إبان القيادة بتجرميهم يف حال �أي خمالفة.
ا�ﻷ
ب���ص��راح��ة :معظم ق��ائ��دي امل��رك�ب��ات ي�ستخدمون اخل�ل��وي��ات ب��إ��ض�ط��راد ه��ذه ي��ام
ويعر�ضون حياتهم وغ�يره��م خلطر �إ�ستخدامات املهاتفات والكتابة على الو�آت�ساب
وغريه ،واملطلوب فوراً وقف هذه الظاهرة اخلطرية �سواء مبواثيق �شرف �أو تغيري هذه
الثقافة مببادرات ذاتية �أو بالقانون �أو تغليظ العقوبات من قبل رجال ال�سري الن�شامى
�أو �أي و�سيلة كانت ،و�إال ف�سنزيد �أعداد امل�صابني واملوتى بحوادث املرور و�سنبقى يف ذيل
قائمة �إح�صائياتها! فلنحافظ على �سمعة وطننا الغايل.

السفارة االذربيجانية :أذربيجان تتمتع
بريادة إقليمية من جميع النواحي
االنباط – عمان

ا�صدرت ال�سفارة االذربيجانية يف عمان بيانا
م���س��اء ام����س االح ��د ح��ول م ��رور  101ع��ام على
ت�أ�سي�س الدبلوما�سية الأذربيجانية ا�شارت من
خالله �أن �أذربيجان اليوم تتمتع بريادة �إقليمية
من جميع النواحي و�سجلت النجاحات اجلادة
و�إ�ستطاعت احلفاظ على مكانتها العاملية من
حيث النمو الإقت�صادي ال�سريع
وا�ضافت ال�سفارة ان الف�ضل يف ذل��ك يعود
اىل ال�سيا�سة املتجاوبة مع امل�صالح القومية التي
و�ضع بنيانها القائد العظيم حيدر علييف  -باين
دولة �أذربيجان احلديثة والتي يوا�صلها الرئي�س
�إلهام علييف بكل جناح ب�إعتباره وارث الرتاث
ال�سيا�سي الغني للقائد العظيم.
وقالت ال�سفارة ان هذه ال�سيا�سة الوطنية ادت
اىل املزيد من تقوية موقع بالدها ونفوذها عامليا
وتعزيز ق��درات�ه��ا على ال�ت��أث�ير على التطورات
العاملية والإقليمية.
وا�شارت ال�سفارة انها اليوم ت�ستطيع القول �أن
منت�سبي منظومة وزارة اخلارجية يف جمهورية
�أذرب �ي �ج��ان ال��ذي��ن يحتفلون مب��وج��ب امل��ر��س��وم
الرئا�سي بتاريخ � 24أغ�سط�س عام  9 ،2007يوليو
من كل عام بيوم عيدهم املهني� ،سوف يوا�صلون

عملهم ال � ��د�ؤوب م��ن �أج ��ل تنفيذ التوجيهات
ال�سامية دفاعا عن امل�صالح الوطنية جلمهورية
�أذربيجان وال�شعب الأذربيجاين ،علما ب�أنه يف 9
يوليو عام  ،1919مت �إقرار املر�سوم اخلا�ص بقلم
وزارة اخلارجية جلمهورية �أذربيجان ال�شعبية.
ول �ف �ت��ت اىل ان ت� ��اري� ��خ ال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة
الأذرب�ي�ج��ان�ي��ة انطلق منذ ق�ي��ام �أوائ ��ل ال��دول
على الأرا�ضي الأذربيجانية التاريخية يف �أواخر
الألفية الرابعة قبل امليالد .ومنذ تلك الفرتة،
�سجلت دبلوما�سيته �صفحات م�شهودة وبهيةمن
الإنت�صارات والإجن ��ازات التي يعد بناء الدولة
م��ع ك��ل رم��وزه��ا وم��ؤ��س���س��ات�ه��ا .ب��ال �ت��وازي ،مل
ي�ت��وار ع��ن الأر��ش�ي�ف��ات التاريخية غ�ير املزيفة
جميع امل�صاعب واملحن والكوارث التي عا�شتها
�أذربيجان من غابر الأزمان.
كما تعر�ضت الدبلوما�سية الأذربيجانية عرب
الع�صور ل�صقل وخا�صة خالل عهدها احلديث
بف�ضل الزعيم الوطني لل�شعب الأذرب�ي�ج��اين
حيدر علييف الذي �أنقذ اجلمهورية من خطر
الإندثار وذلك يف  15يونيو عام  1993بعد تلبية
لنداء �شعبه امل�صر .و�أ�س�س القائد العظيم حيدر
علييف للتقاليد الدبلوما�سية التي ت�ستمر يف
الإتيان بثمارها حتى اليوم.

«شركة جورامكو» تل ّوح
بفصل أكثر من  200موظف
العمايل
االنباط -املر�صد
ّ

ق� �دّم م��وظ�ف��ون م��ن ال���ش��رك��ة الأردن� �ي ��ة خلدمة
ال�صيانة الهند�سية و�صيانة الطائرات (جورامكو)
�شكاوى عديدة؛ معرت�ضني فيها على تلويح �شركتهم
ب ��إن �ه��اء ع �ق��ود ال �ع��دي��د م��ن ال�ع��ام�ل�ين ،ومطالبني
بتحريك اجلهات املعنية للح�صول على �أمن وظيفي،
والنظر يف حالة �أكرث من  200موظف �أُنهيت خدمات
بع�ضهم ،وهُ��دِّد �آخ��رون .ويف تفا�صيل ال�شكوى التي
ق� ّدم�ه��ا معنيّون ملكتب التفتي�ش يف وزارة العمل،
وح�صل عليها “املر�صد العمّايل الأردين” من ذوي
� �ش ��أن :ط�ل�ب��ت (ج��ورام �ك��و) م�ق��اب�ل��ة جم�م��وع��ة من
الأ�شخا�ص ي�صل عددهم �إىل  200موظف ت�تراوح
خرباتهم بني  20-4عاماً ،لإخبارهم �أن �إدارة ال�شركة
تقدمت بطلب �إعادة هيكلة من وزارة العمل ،بحجة
�أن ظروف ال�شركة االقت�صادية �سيئة ،وعلى املوظفني
املغادرة “طوعاً».لذا قدمت (جورامكو) خيارات عدة
للموظفني :يف اخليار الأول� ،أن يتقدم املوظف طوعاً
بطلب �إنهاء عمله لدى ال�شركة ويح�صل على حقوقه
املن�صو�ص عليها باتفاقية “الت�سريح االختياري”
التي وُقعت بني (جورامكو) والنقابة العامة للعامني
يف النقل اجل��وي وال�سياحة يف � 10آذار  ،2020حيث
تن�ص املادة الرابعة :يح�صل املوظف (الذي �سيتقدم

بطلب �إنهاء عمله مبكرا) على راتب ن�صف �شهر عن
كل �سنة خدمة فعلية ق�ضاها لدى ال�شركة.
وه��و مت��ام�اً م��ا وع��دت ب��ه ال�شركة موظفيها يف
حال قدّموا ا�ستقاالتهم ،كما جاء يف رد (جورماكو)
ع�ل��ى بع�ض �أ��س�ئ�ل��ة “املر�صد”“ :مت ط��رح عر�ض
خطط تقاعد مالية مغرية وفقاً لتعليمات و�أحكام
القانون ملن قاربوا على �سن التقاعد مبا يبلغ ع�شرات
الآالف من الدنانري” .علماً �أن اتفاقية الت�سريح
االختياري انتهت فعاليتها يف � 31آذار 2020؛ �أي �أ ّن
مدة �صالحيتها مل تتجاوز الع�شرين يوماً.
�أمّا اخليار الثاين الذي قدمته ال�شركة للموظفني
الذين تنوي ت�سريحهم :موافقة وزارة العمل على
طلب �إعادة الهيكلة ،ويف حال قبول الطلب من قبل
ال ��وزارة “لن حت�صلوا �إال على رات��ب ثالثة �شهور
فقط” ،م�ضيف ًة� :أن حما�سب ال�شركة لديه ما يثبت
�أن خ�سائر ال�شركة كبرية للح�صول على طلب �إعادة
الهيكلة من وزارة العمل“ ،قدّم ا�ستقالتك ه�سا �أح�سن
لك” ،ت�ق��ول ال�شركة مل��اج��د (ا��س��م م�ستعار) .على
النقي�ض� ،أكدت وزارة العمل على ل�سان الناطق با�سم
الوزارة حممد الزيود لـ “املر�صد العمّايل”� :أن �شركة
�صيانة الطيارات (جورامكو) مل تقم بتقدمي طلب
“�إعادة هيكلة” ،الذي طاملا هددت به موظفيها».
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الفايز يدعو لتعزيز اإلنتاج الصناعي والزراعي لتخطي أزمة كورونا
االنباط-عمان

دع� ��ا رئ �ي ����س جم �ل ����س الأع � �ي� ��ان ف�ي���ص��ل
ال �ف��اي��ز ،ام����س الأح� ��د� ،إىل ت�ع��زي��ز الإن �ت��اج
ال��زراع��ي وال���ص�ن��اع��ات الوطنية املختلفة،
وحتفيز �صناعة الأدوية وحتفيز القطاعي
ال�سياحة ،لتخطي الأزمة االقت�صادية التي
ت�سبب بها فريو�س كورونا.
جاء ذلك خالل لقاء حواري جرى بدار
جمل�س الأع �ي��ان م��ع الهيئة اال�ست�شارية
وال �ت��وج �ي �ه �ي��ة جل �م �ع �ي��ة ع � ��ون ال �ث �ق��اف �ي��ة
ال��وط�ن�ي��ة ،بح�ضور رئي�س الهيئة الإدارة
للجمعية الدكتور �أ�سعد �إبراهيم العزام،
�إىل جانب ع��دد م��ن الفاعليات ال�سيا�سية
واالجتماعية.
و�أك � � � ��د ال � �ف� ��اي� ��ز ،ال ��رئ� �ي� �� ��س ال �ف �خ ��ري
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة� ،أه �م �ي ��ة ت �ع �ظ �ي��م ال �� �ص �ن��اع��ات
الغذائية وا�ستغالل الأرا�ضي ال�صحراوية
والأخ� � ��رى ال��زراع �ي��ة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق
اململكة ،من خالل �إقامة ال�سدود واحلفائر
امل��ائ�ي��ة وا��س�ت�غ�لال امل �ي��زة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة لكل
حمافظة.
و�أ� �ش��ار رئ�ي����س جمل�س الأع �ي��ان �إىل �أن
اململكة تخطت الكثري من التحديات من ُذ
الت�أ�سي�س ،وكانت تخرج من كل �أزمة �أقوى

بف�ضل حكمة الها�شميني ووع��ي ال�شعب،
م ��ؤك �دًا �أه �م �ي��ة ت�ع��زي��ز اجل�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ل �ت �ج��اوز خم �ت �ل��ف ال �ت �ح��دي��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة
واالقت�صادية واالجتماعية.
وط � ��ال � ��ب ال � �ف� ��اي� ��ز الأردن� � � �ي� �ي ��ن ك ��اف ��ة
ب��ال�ت���ص��دي خل�ط��اب ال�ك��راه�ي��ة وحم ��اوالت
العبث بالن�سيج االجتماعي واحلفاظ على
الهوية الأردنية اجلامعة ،وااللتفاف حول
العر�ش الها�شمي وم�ساندة كافة خطوات
جاللة امللك عبداهلل الثاين ،الذي ال يدخر
ج �ه��دا م��ن �أج� ��ل ت��وف�ير احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة
ل���ش�ع�ب�ن��ا وم� ��ن �أج � ��ل احل� �ف ��اظ ع �ل��ى �أم ��ن

الوطن وا�ستقراره واحلفاظ على ثوابتنا
الأردنية التي �أ�سا�سها �أن الأردن هو الأردن
وفل�سطني ه��ي فل�سطني ،وبالتايل رف�ض
جاللته لأي��ة حلول للق�ضية الفل�سطينية
على ح�ساب الأردن �أو �أي��ة ح�ل��ول تتجاوز
ثوابتنا وحقوق ال�شعب الفل�سطيني .وقال
ال �ع ��زام �إن اجل�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت��أ��س���س��ت م�ن� ُذ
عامني ،ت�ضم يف ع�ضويتها ممثلني ملختلف
��ش��رائ��ح املجتمعات وال�ق�ط��اع��ات امل�ج��االت،
الف ًتا �إىل �أن اجلمعية من ُذ ت�أ�سي�سها عقدت
ن�ح��و � 155أن���ش�ط��ة اج�ت�م��اع�ي��ة وم �ب��ادرات
خريية ول�ق��اءات ح��واري��ة �شملت موا�ضيع

�سيا�سية واجتماعية واق�ت���ص��ادي��ة لتعزيز
الن�سيج االجتماعي وامل�ساهمة يف معاجلة
حتديات الوطن املختلفة.
و�أك ��د احل���ض��ور �أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز التعليم
امل�ه�ن��ي وال�ت�ق�ن��ي و�إي �ج��اد م���ش��اري��ع تنموية
م �� �س �ت��دام��ة ت �ع �م��ل ع �ل��ى ت�خ�ف�ي����ض �أع� ��داد
ال�ب�ط��ال��ة ع�ب�ر ت���ش�غ�ي��ل ال���ش�ب��اب الأردين،
ودعم ال�شباب وا�ستثمار الطاقات الإبداعية
لدّيهم من خالل خطط منهجية وا�ضحة
قابلة للتطبيق ،بهدف مواجهة التحديات
االقت�صادية والتخفيف من م�شكلتي الفقر
والبطالة.
وثمنوا جهود جاللة امللك الرامية �إىل
�إح �ل�ال ال���س�لام واال� �س �ت �ق��رار يف امل�ن�ط�ق��ة،
ودف� ��اع� ��ه امل �� �س �ت �م��ر ع� ��ن ح� �ق ��وق ال �� �ش �ع��ب
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي لإق ��ام ��ة دول �ت �ه��م ال �ق��اب �ل��ة
للحياة� ،إىل جانب الو�صاية الها�شمية على
املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س،
التي حافظت على عروبة وقد�سية املدينة
القدمية.
و�أ�� �ش ��اروا �إىل �أه�م�ي��ة ا��س�ت�ق�ط��اب امل��زي��د
م ��ن اال� �س �ت �ث �م��ارات يف خم �ت �ل��ف امل �ج��االت
والقطاعات ،وال�سيما �أن اململكة توفر بيئة
ا�ستثمارية خ�صبة ومنا�سبة ملختلف �أ�شكال
اال�ستثمار.

الديحاني يطمئن األردنيين على أبنائهم بالكويت واشقائهم الكويتيين
االنباط-عمان

طم�أن ال�سفري الكويتي يف عمان ام�س،
الأردن�ي�ين على �أبنائهم املغرتبني يف دولة
الكويت ،كذلك على ا�شقائهم الكويتيني؛
ج � ��راء ان �ت �� �ش��ار ف ��اي ��رو� ��س “كورونا” يف
الكويت و�سائر بلدان العامل.
و�أكد الديحاين خالل حوار مع الدكتور
هاين البدري يف برناجمه “و�سط البلد”
ع�ل��ى رادي ��و “فن”� ،أن جميع املواطنيني
واملقيمني على �أر���ض دول��ة الكويت بخري؛
ب���س�ب��ب الإج� � ��راءات االح�ت�رازي ��ة وال �ط��رق
الوقائية التي اتبعتها احلكومة الكويتية
هناك ،م�شرياً �إىل �أن ارقام الإ�صابات بد�أت
بالرتاجع يوماً بعد يوم“ ،و�صو ًال �إن �شاء
اهلل �إىل ال��رق��م �صفر كما ه��و ح��ال الأردن
حالياً».

وه � �ن � ��أ ال �� �س �ف�ي�ر ال � ��دح � ��اين ب� ��الإجن� ��از
ال�صحي التي حققته اململكة على �صعيد
م �ك��اف �ح��ة ان �ت �� �ش��ار ف��اي��رو���س “كورونا”،
معترباً �أن ما مت اجن��ازه على �أر���ض الوقع
و�إتخاذ �إجراءات �صارمة �أدت �إىل انخفا�ض
�أع ��داد امل���ص��اب�ين وع��دم تف�شي ال�ف��اي��رو���س
يف املجتمع ،هو بف�ضل اهلل �أو ًال ثم بف�ضل
ال �ق �ي��ادة احل�ك�ي�م��ة جل�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��داهلل
الثاين و�إدارته ال�سليمة للملف ال�صحي يف
البالد.
وع�بر الديحاين عن اع�ت��زازه مب�ستوى
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة الأردن� � �ي � ��ة ،وال �ت��ي
جت �� �س��دت يف روح ال �ع �ط��اء وال �ت �ع ��اون بني
ال �ط��رف�ين وب�ي�ن �أب �ن��اء اجل��ال �ي��ة الأردن �ي��ة
ب��ال �ك��وي��ت وا� �ش �ق��ائ �ه��م ال �ك��وي �ت �ي�ين يف ظل
ج��ائ�ح��ة “كورونا” ،م���ش�يراً �إىل �أن عند
ال�شدائد تظهر معادن الرجال.

« الخضر لينا والمفتاح ليكو »
د.عصام الغزاوي
اعادت يل االح��داث الذاكرة �إىل ق�صة تاريخية يف �أردن الت�سامح واملحبة متحورت
ف�صولها يف مدينة الكرك حيث اختلف امل�سلمون وامل�سيحيون يف عام  1930على العبادة
وال���ص�لاة يف م�ق��ام �سيدنا اخل���ض��ر “القدي�س جاورجيو�س” ه��ل ه��و للم�سلمني ام
للم�سيحيني ،بالطبع اخلالف كان وديا والول مرة يختلف فيها االخوة على �شان !!
جل�أ املخت�صمون اىل التحكيم واختار امل�سيحيون �أن يتكلم عنهم ويفتي يف االمر
�شيخ امل�سجد “العمري” �صالح املعايطة ،وق��د قبلوا به ان يكون اخل�صم واحلكم
ملعرفتهم ال�سابقة به فهو رجل عادل وحكيم ،و�ضع الطرفان كفالء لقبول احلل على
را�سهم ح�سني با�شا الطراونة ورفيفان با�شا املجايل ،رحمهم اهلل .
اجتمع ال�ط��رف��ان يف �ساحة امل�سجد العمري وق��دم اخل��وري ع��ودة ال���ش��وارب حجة
امل�سيحيني يف ملكية اخل���ض��ر و�أه�م�ي�ت��ه ال��دي�ن�ي��ة ل�ه��م وت�ع��ر���ض لق�صة م��و��س��ى عليه
ال�سالم ،و�أورد ال�شيخ �صالح حجة امل�سلمني و�شرح لهم ق�صة اخل�ضر مع �سيدنا مو�سى
عليه ال�سالم ،بعدها وقف ال�شيخ �صالح وحمد اهلل واثنى عليه وقال كلمته ال�شهرية “
اخل�ضر لينا (امل�سلمون) واملفتاح ليكم (امل�سيحيون) “ وا�ستمر احلال حتى كتابة هذه
ال�سطور يُباح للم�سلمني زيارة املقام وللم�سيحيني العبادة فيه ،وال يُعرف هل “مقام
اخل�ضر” وقف م�سيحي ام وقف ا�سالمي !!

أوبر تقدم رحالت مجانية لمرضى
الحسين للسرطان
االنباط-عمان

ق��دم��ت � �ش��رك��ة �أوب� ��ر الأردن ب��ال�ت�ع��اون
مع م�ؤ�س�سة احل�سني لل�سرطان للمر�ضى
غ�ير ال�ق��ادري��ن وال �ك��وادر الطبية يف مركز
احل���س�ين ل�ل���س��رط��ان  1400رح�ل��ة جمانية
ع��ن ط��ري��ق ت��وف�ير ك��وب��ون��ات بقيمة ع�شرة
دن��ان�ير ل�ل��رح�ل��ة ال��واح��دة ،ب�ه��دف ت�سهيل
و�صولهم �إىل املركز يف حمافظة العا�صمة
وما حولها.
وق ��ال ��ت م��دي��ر ع ��ام امل ��ؤ� �س �� �س��ة ن���س��ري��ن
ق �ط��ام ����ش يف ب �ي��ان ��ص�ح�ف��ي ام ����س الأح ��د
�إن ال��دع��م ي��أت��ي لتخفيف م�ع��ان��اة املر�ضى
وت �ق �ل �ي��ل الأع � �ب ��اء امل ��ادي ��ة ال �ت��ي ت���ص��اح��ب

م ��ر�� �ض� �ه ��م ،لأن رح � �ل� ��ة ع �ل ��اج م��ر� �ض��ى
ال�سرطان مليئة بالتحديات ،وحتتاج �إىل
ت�ك��ات��ف اجل�م�ي��ع مل � ّده��م ب��ال�ع��زمي��ة وال �ق��وة
التي يحتاجون �إليها.
و�أك ��د م��دي��ر ع��ام �أوب ��ر يف دول اخلليج
وامل�شرق العربي رفاد حما�سنة �أن ال�شركة
ملتزمة بدعم اجلهود التي تبذلها الهيئات
ال�صحية واجل�ه��ات احلكومية ملنع انت�شار
ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،م�شريا �إىل �أن
ال �� �ش��رك��ة ت �ع �ه��دت ك �ج��زء م��ن ح�م�ل��ة �أوب ��ر
العاملية “نقل ما يهم” ،بتوفري  10ماليني
رح �ل��ة جم��ان �ي��ة ل �ن �ق��ل ال ��رك ��اب وت��و��ص�ي��ل
ال� �ط� �ع ��ام ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن يف جم � ��ال ال��رع��اي��ة
ال�صحية وكبار ال�سن واملحتاجني.

تعديل مواعيد استقبال زوار
الحدائق التابعة لألمانة

وزير الصحة يبحث مع نقيب المهندسين الزراعيين التعاون الثنائي
االنباط-عمان

بحث وزير ال�صحة الدكتور �سعد جابر
خالل لقائه ام�س الأحد ،نقيب املهند�سني
الزراعيني املهند�س عبد الهادي الفالحات،
� �س �ب��ل ال �ت �ع ��اون وال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن ال� � ��وزارة
وال�ن�ق��اب��ة م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ر وت�ع��زي��ز دور
املهند�سني الزراعيني العاملني يف الوزارة.
و�سلم الفالحات للوزير مذكرة تت�ضمن
��ض��رورة اعتماد مهنة الهند�سة الزراعية
للعاملني يف ال� ��وزارة م��ن امل�ه��ن ال�صحية
ومنحهم احل��واف��ز بعد �سنة م��ن التعيني
�أ�سوة بزمالئهم يف املهن ال�صحية .و�شددت
املذكرة على �ضرورة اعتماد تعيني املهند�س
الزراعي بت�صنيف وظيفي معتمد للرجوع
اليه عند التعيني يف الوظائف القيادية.

و�� �ش� �م� �ل ��ت امل � �ط ��ال ��ب ت �ف �ع �ي��ل ع � �ي� ��ادات
التغذية يف امل�ست�شفيات وامل��راك��ز ال�صحية
ال �� �ش��ام �ل��ة وف� �ت ��ح امل� ��زي� ��د م� ��ن ال� �ع� �ي ��ادات
ال�ت�غ��ذوي��ة يف امل��راك��ز ال���ص�ح�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة,
وحت��دي��د م��رج�ع�ي��ة ف�ن�ي��ة ل�ه��م يف ال� ��وزارة،
وتعديل نظام احلوافز لزيادة ما يتقا�ضاه
امل�ه�ن��د��س��ون ال��زراع �ي��ون حتقيقاً للعدالة،
وتفعيل دور اخت�صا�صي التغذية و�إن�صاف
املعينني يف الوزارة حتت م�سمى فني تغذية
بتغيري م�سماهم الوظيفي ملهند�س تغذية.
و�أك��د الوزير جابر اهمية دور املهند�س
ال��زراع��ي يف العملية ال�صحية م��ن خ�لال
ع�م�ل��ه يف امل���س�ت���ش�ف�ي��ات وامل��راك��ز ال�صحية
ون�شر الوعي التغذوي ومتابعته للحاالت
امل��ر� �ض �ي��ة ون �� �ش��ره ل �ل �م �م��ار� �س��ات ال���ص�ح�ي��ة
خا�صة يف هذه الظروف اال�ستثنائية.

ام قيس مدينة اثرية وموقع جيوسياسي جاذب يبحث عن االستثمار
االنباط-اربد

ت�ضم م��دي�ن��ة �أم قي�س ب�ين اح�ضانها
كنوزا �أث��ري��ة تعود اىل الع�صور القدمية
وي �ط��وق �ه��ا م �ع��امل � �س �ي��اح �ي��ة وت��اري �خ �ي��ة
وطبيعية ،اال انها بقيت غائبة عن اعني
امل�ستثمرين كما كانت غائبة عن اخلارطة
ال�سياحية.
وتتميز ام قي�س مب��وق��ع جيو�سيا�سي
متفرد وجاذب كونها تطل على ثالث دول
حم�ي�ط��ة ه��ي فل�سطني و� �س��وري��ا ول�ب�ن��ان
وه ��و م��ا م�ن�ح�ه��ا م �ي��زة وق �ي �م��ة ��س�ي��اح�ي��ة
ا�ضافية اىل جانب ما تزخر به من ارث
اث ��ري م �ت �ن��وع ي ��ؤك��د ان �ه��ا ��ش�ك�ل��ت اح��دى
مدن التحالف الروماين (الديكابول�س)
الع�شرة ،وه��ي �سميت ب�ج��دارا كناية عن
االر� � ��ض امل �ن �ب �� �س �ط��ة ف� ��وق ت �ل��ة وحم��اط��ة
بالوديان.
وي��رى مهتمون بال�ش�أن ال�سياحي من
جهات ر�سمية وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين
ون��ا� �ش �ط�ين ،ا� �ض��اف��ة اىل اب �ن ��اء امل�ج�ت�م��ع
املحلي وزوارها ،ان موقع ام قي�س مينحها
زخما �سياحيا م�ضاعفا كونها تقع يف لواء
ب�ن��ي ك�ن��ان��ة ال ��ذي ي�ت�ع��دد وي�ت�ن��وع منتجه
ال�سياحي.
ويقول رئي�س بلدية خالد بن الوليد
ح���س�ين امل �ل �ك��اوي ،ان امل � ��ردود ال���س�ي��اح��ي
املبا�شر على اهل املنطقة وابناء املجتمع
املحلي مل يكن بزخم االقبال على ام قي�س
ومل ي�ع�ك����س ت�ن�م�ي��ة حم�ل�ي��ة ع �ل��ى ال�ن�ح��و
االمثل.

وي� �ع�ب�ر ال �ن��ا� �ش��ط امل �ج �ت �م �ع��ي م��و� �س��ى
ال �ن �ع��وا� �ش��ي ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات �أه� ��ل امل�ن�ط�ق��ة
ب��ان ج��دارا ب�إمكانها ان تتحول اىل قبلة
لل�سياحة املحلية واخل��ارج�ي��ة ل��و توفرت
ف�ي�ه��ا م �ق��وم��ات ا� �س �ت �ث �م��اري��ة ق � ��ادرة على
اطالة اقامة ال�سائح فيها وتوفر جمموع
اخل ��دم ��ات امل ��وازي ��ة وامل��راف �ق��ة ل�ل�ن���ش��اط
ال�سياحي.
ويبدو احلاج طالب الرو�سان اكرث ثقة
وت�ف��ا�ؤال ب��امل��ردود ال�سياحي ملدينة اثرية
ب�ح�ج��م م��دي �ن��ة ام اق �ي ����س ،ق��ائ�ل�ا ان ما
يدفعه على التفا�ؤل االهتمام احلكومي
املتزايد بدعم املنتج ال�سياحي يف املدينة
من خالل جملة من امل�شاريع واالجراءات
امل�شجعة واملحفزة لل�سياح وامل�ستثمرين
على حد �سواء.
ب� � ��دوره� � ��ا ت� ��� �ش�ي�ر م � ��دي � ��رة م ��دي ��ري ��ة
�سياحة حمافظة ارب��د الدكتورة م�شاعل
اخل �� �ص��اون��ة �إىل ان اه ��م م��ا مي�ي��ز م��وق��ع
ام ق�ي����س ال �ق��ري��ة ال�تراث �ي��ة ال �ت��ي �شيدت
م��ن قبل اب�ن��اء املجتمع املحلي يف الفرتة
العثمانية وه��ي ��ش��اه��د م�ه��م ع�ل��ى ن�شوء
ال� ��دول� ��ة االردن � �ي� ��ة احل ��دي �ث ��ة وال �ت �ط��ور
العمراين يف الع�صر احلديث.
وتقول ان وزارة ال�سياحة واالثار اولت
القرية الرتاثية �أهميه كبرية من خالل
خطة �شمولية لتطوير امل��وق��ع وترميمه
ح�ي��ث تت�شكل ال�ق��ري��ة م��ن جم�م��وع��ة من
االح ��وا� ��ش ل �ت �ع��زي��ز وت �ط��وي��ر اخل��دم��ات
املقدمة للزوار واطالة فرتة زيارة ال�سائح
وك��ذل��ك ف �ت��ح امل �ج��ال ل�ل�ت���ش��ارك�ي��ة ودم��ج

امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي يف ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ط��وي��ر
وال �ت �� �ش �غ �ي��ل ب� ��إي� �ج ��اد ن� ��واف� ��ذ ان �ت��اج �ي��ه
وت�سويقيه فيها.
وت� ��� �ض� �ي ��ف ان� � ��ه مت ت �ط �ب �ي��ق اخل �ط��ة
ال�شمولية على مراحل وح��زم ابتداء من
ف �ت��ح م��رك��ز ل� �ل ��زوار ال� �س �ت �ق �ب��ال وت �ق��دمي
اخلدمات لزوار املوقع ،ا�ضافة اىل متحف
للحياة ال�شعبية وغ��رف لإن �ت��اج احل��رف
ال�ي��دوي��ة بالت�شارك م��ع اجلمعية امللكية
حل�م��اي��ة الطبيعة وان���ش��اء مطعم وك��ويف
�شوب ي�شغل من قبل ملتقى �شباب جدارا
وقاعة للمعلومات وامل�سارات.
وت�شري �إىل انه مت كذلك ترميم حو�ش
امل�ضافة متهيدا لتحويله اىل مركز حريف
متكامل ي�شغل من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع
املحلي من باب الت�شاركية كنوافذ انتاجية
وت���س��وي�ق�ي��ة وت ��أه �ي��ل ال �ق��اع��ة ال��داخ�ل�ي��ة
للم�ضافة لعقد ال��ور��ش��ات وال �ن��دوات اىل
ج��ان��ب ��ص�ي��ان��ة وت��رم �ي��م ح��و���ش امل�ع��اه��دة
ال� ��ذي ي�ع�ت�بر ذي ق�ي�م��ة ��س�ي��ا��س�ي��ة حيث
عقدت معاهدة ام قي�س التي مثلت نواة
ت�شكيل الدولة االردنية احلديثة.
وت ��و� �ض ��ح اخل �� �ص��اون��ة ان� ��ه مت ت�غ�ي�ير
وتطوير امل�سار ال�سياحي للموقع لتفعيل
ك ��ل ال �ع �ن��ا� �ص��ر امل� �ت ��اح ��ة ف �ي��ه وت �ع��زي��زه
باللوحات االر�شادية والتف�سريية وايجاد
مظالت بانورامية على ال��دول املحيطة
وع� �ل ��ى ال �ع �ن��ا� �ص��ر االث� ��ري� ��ة وامل �ع �م��اري��ة
للموقع.
وت �� �ش�ير �إىل ان امل��وق��ع ي���ش�ه��د ح��ال�ي��ا
اق� �ب ��اال � �س �ي��اح �ي��ا الف� �ت ��ا ب �ع��د ا� �س �ت �ئ �ن��اف

ال���س�ي��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة واالج�ن�ب�ي��ة املقيمة
يف االردن ،م�شرية اىل ان ام قي�س ت�شكل
اح��دى ال��وج�ه��ات ال�سياحية الهامه على
برنامج “اردننا جنة” وت�ستقطب ع��ددا
كبريا من املحافظات املختلفة.
وت� ��ؤك ��د اخل �� �ص��اون��ة اه �ت �م��ام وج��دي��ة
وزارة ال���س�ي��اح��ة ب�ج�ع��ل م��وق��ع ام قي�س
احد املواقع الهامة �سياحيا ،ولهذا بد�أت
ب�ج�ه��ود ح�ث�ي�ث��ة ال��س�ت�ق�ط��اب ا��س�ت�ث�م��ارات
�سياحية ت�ع��زز القيمة امل�ضافة للموقع،
م �� �ش�ي�رة �إىل وج � ��ود ت��وج �ه��ات م ��ن ق�ب��ل
امل�ستثمرين لال�ستثمار يف جمال ال�سياحة
ك��ال���ش��ال�ي�ه��ات وامل �ط��اع��م يف م�ن�ط�ق�ت��ي ام
قي�س واحلمة.
وت�شري اىل ال�سعي لت�شجيع املجتمع
امل� �ح� �ل ��ي ع� �ل ��ى ال �ت �� �ش �ب �ي��ك م� ��ع ال �ق �ط��اع
ال�سياحي الر�سمي ممثال بوزارة ال�سياحة
يف العمل ال�سياحي يف ظل ظهور رغبة من
ال�سياح يف التفاعل مع املجتمعات املحلية
ومم��ار� �س��ة جت��رب��ة احل� �ي ��اة يف ال�ط�ب�ي�ع��ة
والبيئة املحلية.
وت� � �ق � ��ول اخل � �� � �ص� ��اون� ��ة ان م� ��� �ش ��روع
ال� �ن ��زل ال �ب �ي �ئ��ي ال� ��ذي ب��و� �ش��ر ال �ع �م��ل به
يف حم�م�ي��ة ال�ي�رم ��وك ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة �ضمن
م�شاريع ال�لام��رك��زي��ة �سيعزز اىل جانب
اال� �س�ت�راح��ات امل ��وج ��ودة يف احل �م��ة ،دع��م
امل�ن�ت��ج ال���س�ي��اح��ي واالث� ��ري يف م��دي�ن��ة ام
ق�ي����س م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير م �ك��ان م�ن��ا��س��ب
ال� �س �ت �ق �ب��ال ال �� �س��ائ��ح امل �ح �ل��ي واالج �ن �ب��ي
وتوفري اخلدمات ال�سيما املبيت والطعام
وال�شراب وو�سائل الرتفيه االخرى.

االنباط-عمان

�أع�ل�ن��ت �أم��ان��ة ع�م��ان ال �ك�برى ،اليوم
الأح� ��د ،ع��ن ت�ع��دي��ل م��واع�ي��د ا�ستقبال
رواد وزوار احل��دائ��ق ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا من
الثامنة �صباحا وح�ت��ى الثامنة م�ساء
بدال من ال�ساعة العا�شرة م�سا ًء خالل
فرتة جائحة كورونا� ،شريطة االلتزام
ال �ك��ام��ل ب��ال�ت�ب��اع��د امل �ك��اين واجل �� �س��دي
وارتداء القفازات والكمامات.

وكانت الأمانة �أعلنت عن �إعادة فتح
�ام��ة وامل �ت �ن � ّزه��ات التابعة
احل��دائ��ق ال �ع� ّ
لها مطلع ال�شهر اجل��اري بعد �إغ�لاق
دام �أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة �أ� �ش �ه ��ر ن�ت�ي�ج��ة
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا .وب �ي �ن��ت الأم ��ان ��ة �أن
كامل احلدائق العامة الومتنزهات يف
ال�ع��ا��ص�م��ة ج��رى تعقيمها ،ب��الإ��ض��اف��ة
�إىل تعزيز الرقابة عليها حفاظاً على
�صحة مرتاديها بالتن�سيق مع اجلهات
الأمنية.

ثقافة المفرق تواصل معارضها
وامسياتها الشعرية
االنباط-املفرق

ت��وا� �ص��ل ث �ق��اف��ة امل �ف��رق ف�ع��ال�ي��ات�ه��ا
ال �ك�ترون �ي��ا ،م�ست�ضيفة ال�ع��دي��د من
الربامج واملعار�ض واللقاءات الفنية
ال�شعرية الثقافية والتوعوية ،وذلك
�ضمن ن�شاطات مديرية ثقافة املفرق
ومتا�شيا م��ع ال �ظ��روف ال�ت��ي مت��ر بها
اململكة ب�سبب كورونا.
ون�ظ�م��ت امل��دي��ري��ة خ�ل�ال اال��س�ب��وع
امل��ا� �ض��ي ع�ل��ى �صفحتها ع�ل��ى الفي�س
ب��وك بالتعاون م��ع الهيئات الثقافية
�أم�سية �شعرية للفنانني �سحر وحكمت
اخل� ��ال� ��دي وم �ع��ر� �ض��ا ف �ن �ي��ا ل�ل�ف�ن��ان��ة
الت�شكيلية فرح مروان �صبح.
وق��ال مدير مديرية ثقافة املفرق
في�صل ال�سرحان ان ه��ذه الفعاليات
ال�ث�ق��اف�ي��ة االل �ك�ترون �ي��ة ت ��أت��ي �ضمن
ب��رن��ام��ج التكيف ال�ث�ق��ايف يف مواجهة

ك��ورون��ا بعنوان “الثقافة ع��ن قرب”
وال� � � ��ذي ي � �ه� ��دف لإي � �� � �ص� ��ال امل �ع��رف��ة
واالبداع من قلب احلدث اىل املواطن
ب� �ظ ��ل احل� �ج ��ر امل� � �ن � ��زيل .ول� �ف ��ت اىل
املعر�ض الفني الت�شكيلي ال��ذي يقام
ال�ي��وم االح��د للفنانات �سحر براهمة
وع��ري��ن امل �� �س �ل �م��ي ،ف�ي�م��ا ��س�ي�ب��ث ي��وم
الثالثاء املقبل معر�ض فني ت�شكيلي
للفنان را�شد ال�شرفات ،ويوم اخلمي�س
فيلم وثائقي من انتاج وزارة الثقافة
ب�ع�ن��وان (ب�ح��ر اجل ��ود) للمخرج رائ��د
ع��ودة ،وت�ب��د�أ ه��ذه الفعاليات ال�ساعة
العا�شرة والن�صف م�ساء .
ودعا ال�سرحان املهتمني �إىل متابعة
م ��ا ت �ب �ث��ه امل ��دي ��ري ��ة ع �ل��ى ��ص�ف�ح�ت�ه��ا
وم �� �ش��ارك �ت �ه��ا ل �ي �ت �� �س �ن��ى لأك� �ب��ر ع��دد
متابعتها ،م�ؤكدا �أهمية دور امل�ؤ�س�سات
الثقافية يف اب��راز امل��واه��ب الإبداعية
يف خمتلف احلقول الثقافية املتنوعة.

املحلي
االثنني
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الرزاز :الحكومة ستكشف للرأي العام اجراءاتها لحماية المال العام
االنباط-عمان

�أعلن رئي�س ال ��وزراء الدكتور عمر ال��رزاز �أن
احلكومة �ستك�شف للر�أي العام واملواطنني خالل
الأي��ام املقبلة عن جميع �إج��راءات�ه��ا وجهودها يف
حماية امل��ال ال�ع��ام ،والأرق ��ام االقت�صادية واملالية
املتعلقة بها.
و�أك��د ال��رزاز خ�لال كلمته اال�سبوعية املتلفزة
املوجهة لو�سائل الإعالم واملواطنني ام�س الأحد،
�أن احلكومة وكما انتهجت املكا�شفة الكاملة حول
�أرق� ��ام و�إ� �ص��اب��ات ال �ك��ورون��ا والإج� � ��راءات امل� ّت�خ��ذة
حيالها�“ ،ست�ضع �أم��ام�ك��م يف الأي ��ام واال�سابيع
ال �ق��ادم��ة ج�م�ي��ع الأرق� � ��ام االق �ت �� �ص��اد ّي��ة وامل��ال � ّي��ة
والإج� ��راءات املتخذة م��ن �أج��ل حماية امل��ال العام
ومبا ي�سهم يف اال�ستقرار وزي��ادة الثقة مب�ؤ�سّ �سات
الدولة الأردنيّة الرا�سخة».
ولفت اىل �أن هناك العديد من اال�سئلة التي
ترد للحكومة عرب و�سائل الإع�لام املختلفة حول
القرو�ض واملنح ،وقيمتها و�أين تذهب وهل تدخل
يف املوازنة ومن يراقب الإنفاق عليها .كما وردتنا
�أ�سئلة كثرية �أي�ضاً عن الته ّرب ال�ضريبي والتهريب
اجلمركي ،و�آليات تعامل احلكومة معه و�إجراءات
الإب�ل�اغ والإخ �ب��ار والتظ ّلم يف ح��ال ك��ان التقدير
ال�ضريبي �أو التخمني اجل�م��رك��ي غ�ير �صحيح
و�إمكانيّة �إج��راء ت�سويات �ضريبيّة وب�شكل �ش ّفاف
وق��ان��وين و�أي ��ن ت��ذه��ب الأم� ��وال امل���س�تردة .وبني
رئي�س الوزراء �أن االجابة على هذه الأ�سئلة تتطلب
م�شاركة امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية ،كدائرة �ضريبة
ال��دخ��ل واملبيعات ودائ ��رة اجل �م��ارك ،وه��ي جهات
تنفيذية حمورية يف حماربة التهرب ال�ضريبي
واجلمركي� ،إ�ضافة �إىل جهات رقابية م�ستقلة مثل
دي��وان املحا�سبة وهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
حيث �ستقدم �شرحا مف�صال للآليات التي متكن

املواطنني من الإب�لاغ عن اي �شبهة �أو التظلم يف
حال كانت التقديرات غري �صحيحة.
وا��ض��اف “كل املوا�ضيع اخلالفية نذهب بها
للق�ضاء ،فق�ضا�ؤنا النزيه دائما وابدا هو الفي�صل،
وان امل�ت�ه��م ب ��ريء ح�ت��ى تثبت ادانته” .وع��ر���ض
ال ��رزاز ل�لاج��راءات الت�شريعية التي مت اجنازها
تعزيزا حلماية امل��ال العام حيث مت تعديل ثالثة
قوانني مهمة ج��دا ،وه��ي قانون دي��وان املحا�سبة
وقانون الك�سب غري امل�شروع وقانون هيئة النزاهة
ومكافحة الف�ساد لغايات تغليظ العقوبات وزيادة
الرقابة واعطاء مزيد من اال�ستقاللية لديوان
املحا�سبة واي�ضا لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد
لتقوم بدورها ب�أكمل وجه� ،إ�ضافة �إىل تعديل قانون
مكافحة غ�سل الأم��وال ومتويل الإره��اب وار�ساله
�إىل الربملان ،م�ؤكدا انه �سيتم مراجعة تعديل هذه
القوانني ب�شكل دوري متا�شيا مع �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف حماية املال العام.
ولفت �إىل ان��ه ويف اجل��ان��ب الإج��رائ��ي ،ح�صل
تقدم كبري وملمو�س يف عمل ديوان املحا�سبة من

خ�ل�ال متابعة اال�ستي�ضاحات ��ش�ه��را ب�شهر مع
احلكومة ،م�شريا �إىل �أنه يف  2019بلغت قيمة ما
مت اتخاذه من ق��رارات ا�سرتداد مبالغ  92مليون
دينار ومت حتويل  33ملفا �إىل هيئة النزاهة و20
ملفا للق�ضاء.وفيما يتعلق باجلانب الإج��رائ��ي
لهيئة النزاهة ومكافحة الف�ساد هناك ومنذ بداية
ال �ع��ام  2020ح�ت��ى الآن  88م�ل�ي��ون دي �ن��ار ق�ضايا
منظورة يف املحاكم ،وننتظر �صدور احكام ق�ضائية
بخ�صو�صها وم��ن العام  ،2019هناك  217مليون
دينار ،ومبالغ �صدرت فيها �أحكام ق�ضائية وجار
العمل على ا�سرتدادها .و�شدد رئي�س ال��وزراء على
�أن هذه االي��رادات �ستدخل اخلزينة ،و�ست�سهم يف
تقلي�ص الفجوة يف االيرادات النا�شئة عن التباط�ؤ
االقت�صادي والذي نتج عن جائحة كورونا.
وحول اجلانب التنفيذي يف وزارة املالية املتمثل
ب��دائ��رت��ي �ضريبة ال��دخ��ل وامل�ب�ي�ع��ات واجل �م��ارك
العامة ،اكد الرزاز انه مت اعتماد �آليات مو�ضوعية
وعلمية لتجنب �أي انتقائية يف االجراءات.
وق ��ال “فيما يتعلق ب��دائ��رة �ضريبة ال��دخ��ل

وامل�ب�ي�ع��ات ،ف��ال�ه��دف االول ه��و ت�سهيل اج ��راءات
دفع ال�ضريبة على امللتزمني �ضريبيا” ،الفتا �إىل
ان ن�سبة الإق ��رارات ال�ضريبية ل�ضريبة الدخل،
و�صلت �إىل  89باملئة ب�إقرارات الكرتونية وهي زيادة
كبرية جدا عن ال�سنوات ال�سابقة.
ولفت �إىل ان الهدف الثاين هو حماربة التهرب
ال�ضريبي وتغليظ االج��راءات املتعلقة ب�أي تهرب
�ضريبي والك�شف عنه ،م�شريا �إىل ان وزارة املالية
طلبت االعالن بالتف�صيل عن الإج��راءات املتعلقة
بالتفتي�ش ال�ضريبي و�آل �ي��ات ال�شكوى والتظلم
واجراء ت�سويات مالية من قبل جلان م�ستقلة.
وق ��ال “ ك��ذل��ك يف دائ ��رة اجل �م��ارك ،فالهدف
اي�ضا هو ت�سهيل الإجراءات على امللتزمني وت�سهيل
ح��رك��ة ال�ت�ج��ارة� ،إ��ض��اف��ة �إىل حم��ارب��ة التهريب،
وتغليظ العقوبات على امل�ه��رب�ين» .و��ش��دد رئي�س
ال��وزراء يف ختام حديثه على ان للمواطنني دورا
مهما كما احلكومة يف حماية املال العام ويف هذه
امل�ع��رك��ة حل�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وحم��ارب��ة ال�ف���س��اد،
“فاملواطن ه��و م��ن يرف�ض ك��ل �أ��ش�ك��ال الف�ساد
الإداري وامل��ايل ال�صغري والكبري منه وه��و اي�ضا
من يبلغنا عن �أية معلومة اما عن طريق من�صة
بخدمتكم وال�ت��ي حت��ول تبليغاتها مبا�شرة �إىل
هيئة ال�ن��زاه��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ف���س��اد وب�شكل �سري
بهدف حماية املبلغني او �إىل موقع هيئة النزاهة
ب�شكل مبا�شر �أو دي��وان املحا�سبة �أو اجل�م��ارك �أو
ال�ضريبة» .واكد ان جميع اال�ستف�سارات والأ�سئلة
حول حماية املال العام �سيتم الإجابة عنها من قبل
احلكومة والهيئات الرقابية خالل الأيام القادمة،
معربا عن �شكره للجميع على تعاونهم يف هذا امللف
املهم ،م�شددا على اننا ن�سري دائما وابدا بتوجيهات
�سيد البالد بان نرتقي ب��أداء م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
املعنية ب�إدارة وحماية املال العام و�أن �سيادة القانون
هي الفي�صل.

وزير العمل يقرر إعادة فتح مصنع الزمالية
االنباط-عمان

ق��رر وزي ��ر ال�ع�م��ل ن���ض��ال ال�ب�ط��اي�ن��ة ام�س
االح��د� ،إع��ادة فتح م�صنع الزمالية يف ال�شونة
ال�شمالية بنا ًء على تو�صية اللجنة الثالثية
التي �شكلها للتحقق من جاهزية بيئة امل�صنع
للعمل� ،شريطة ال�ت��زام��ه مبعايري ال�سالمة
وال���ص�ح��ة املهنية وبح�سب متطلبات جميع
القوانني والأنظمة والتعليمات النافذة.
واو�ضحت الوزارة يف بيان ،ان تو�صية اللجنة
الثالثية امل�ك��ون��ة م��ن وزارة العمل وال�صحة
ومديرية الأم��ن ال�ع��ام /ال��دف��اع امل��دين قيادة
ا�سناد اقليم ال�شمال ب�إعادة فتح امل�صنع ،جاءت
بعد زيارتها امليدانية �أم�س ال�سبت ملوقع امل�صنع
وتفقد مرافقه واجتماعها ب��إدارت��ه واالط�لاع
على جميع اجراءات ال�صحة وال�سالمة املهنية
املتبعة فيه.
واط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ت �ق��ري��ر م��دي��ري��ة
ال�سالمة وال�صحة املهنية التابعة لوزارة العمل
ب�ت��اري��خ  4مت��وز احل ��ايل ،ب�ع��د زي ��ارة ميدانية
قامت بها ملوقع امل�صنع ،ا�ضافة �إىل اطالعها
على تقرير م��دي��ري��ة ال�صحة املهنية ب��وزارة
ال�صحة ال�صادر بتاريخ  2متوز احلايل ،الذي
�أفاد ب�أن احلادث عر�ضي نتيجة ا�ستخدام مبيد

ح�شري دون اتخاذ اج��راءات ال�سالمة العامة
وال ي�شكل �أثراً على ال�صحة العامة يف امل�ستقبل
وتنتهي �آثاره بعد � 48ساعة من عملية الر�ش.

ك�م��ا اط�ل�ع��ت اللجنة ع�ل��ى ت�ق��ري��ر مديرية
الأمن العام /الدفاع املدين قيادة ا�سناد اقليم
ال�شمال ال�صادر بتاريخ  6متوز ،الذي �أ�شار �إىل

ا�ستخدام مادة التطهري يف عملية ر�ش امل�صنع،
فيما راج�ع��ت اللجنة اج� ��راءات ادارة امل�صنع
للت�أكد من عدم وجود بقايا لهذه املواد.
وراج �ع��ت اللجنة ب�ط��اق��ة ال�ب�ي��ان اخلا�صة
باملادة امل�ستخدمة يف عملية ر�ش امل�صنع والتي
�أك ��دت �أن��ه مينع دخ��ول امل�ك��ان ال��ذي ت��ر���ش به
هذه امل��واد �إال بعد م��رور � 48ساعة على ر�شها،
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل اط�ل�اع اللجنة الثالثية على
ال�ت�ق��اري��ر الطبية للم�ست�شفيات ح��ول حالة
ال �ع��ام�ل�ات ال �ل��وات��ي دخ �ل��ن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات يف
ال �ف�ت�رات امل��ا��ض�ي��ة وال �ت��ي تثبت �أن جميعهن
بحالة �صحية جيدة.
ي�شار �إىل �أن وزير العمل �أغلق امل�صنع منذ
حلظة وقوع احلادثة ،وبعد مرور ا�سبوع على
عملية الإغالق وبعد الت�أكد من �سالمة وبيئة
امل�صنع و�صالحيتها للعمل �أمر ب�إعادة فتحه،
�إال �أن ��ه ب�ع��د م�ب��ا��ش��رة امل�صنع ال�ع�م��ل؛ �شعرت
بع�ض العامالت مرة اخ��رى ب�ضيق خفيف يف
التنف�س وادخ�ل��ن امل�ست�شفيات وخ��رج��ن منها
بعد �ساعة بعد الت�أكد من حالتهن ال�صحية
ب�أنها جيدة ،وم��ع ذل��ك وج��ه ال��وزي��ر احرتاما
للعامالت ومن منطلق ال�شفافية مع املجتمع
وك�إجراء اح�ترازي ا�ضايف ملا مت اتخاذه �سابقا
ب�إعادة �إغالق امل�صنع للمرة الثانية.

التعليم العالي تطالب الجهات ذات العالقة بتزويدها بنتائج ومخرجات  10بحوث
االنباط-عمان

�أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
�أن � �ص �ن��دوق دع ��م ال�ب�ح��ث ال�ع�ل�م��ي واالب �ت �ك��ار
يف ال ��وزارة ،ق��ام مبخاطبة ع��دد م��ن ال ��وزارات
وامل�ؤ�س�سات احلكومية واجلهات ذات العالقة،
وذل��ك لتزويدها بنتائج وخمرجات  10بحوث
وم �� �ش��روع��ات تطبيقية ان�ت�ه��ت و�أغ �ل �ق��ت ،ومت
دعمها من قبل ال�صندوق.
و�أو� �ض �ح��ت ال � ��وزارة يف ب �ي��ان ام ����س االح ��د،
�أن ه��ذه اخل�ط��وة ت��أت��ي يف �إط��ار جهود ال��وزارة
للم�ساهمة يف تطوير البحث العلمي ،ودع��م
الباحثني الأردنيني املتميزين ،واال�ستفادة من
الأف�ك��ار القيمة لديهم ،ورب��ط البحث العلمي
بالتطوير وحتويل الأفكار �إىل تطبيقات عملية
على �أر�ض الواقع ت�ساهم يف تطوير القطاعات

املختلفة يف اململكة كما وجه بذلك جاللة امللك
عبداهلل الثاين م�ؤخرا.
و�أ��ض��اف��ت �إن �صندوق دع��م البحث العلمي
خ��اط��ب م��رك��ز احل �� �س�ين ل �ل �� �س��رط��ان ب�ن�ت��ائ��ج
وخم � ��رج � ��ات  3م �� �ش ��اري ��ع يف ق� �ط ��اع ال �ع �ل��وم
الطبية وال�صيدالنية ،وهي م�شروع ا�ستخدام
تكنولوجيا ال�سوائل ف��وق احل��رج��ة لتح�ضري
م�ستن�شق االي��روج�ي��ل ل�ع�لاج ��س��رط��ان ال��رئ��ة،
وم���ش��روع فعالية اال��س�ت�خ��دام امل�ت��زام��ن ملادتي
دوك�سوروبي�سني ،كري�سيتني ،يف تثبيط منو
خاليا �سرطان ال�ث��دي ،وم�شروع التغريات يف
النتاج اجليني امل�سببة ملقاومة العالج الكيماوي
خل�ل�اي ��ا � �س��رط��ان ال� �ث ��دي امل �ع��ر� �ض��ة ل�ن�ق����ص
الأك�سجني املزمن.
ك�م��ا مت خم��اط�ب��ة ك��ل م��ن وزارة ال��زراع��ة،
واحت��اد املزارعني الأردنيني بنتائج وخمرجات

م� ��� �ش ��روع�ي�ن يف ق � �ط� ��اع ال� �ع� �ل ��وم ال ��زراع� �ي ��ة
وال�ب�ي�ط��ري��ة وه �م��ا م �� �ش��روع ط��ري�ق��ة خ���ض��راء
لتح�ضري ال �ك�بري��ت ذي احل�ب�ي�ب��ات ال�ن��ان��وي��ة
ملكافحة امل�سببات املر�ضية ال�ساكنة يف الرتبة،
وم���ش��روع درا��س��ة وب��ائ�ي��ة ومر�ضية ت�شريحية
وجزيئية ملر�ض ن�ضري ال�سل التحت عيادي يف
�سالالت املاعز يف و�سط و�شمال الأردن.
ومت �أي�ضاً خماطبة كل من ،وزارة الزراعة،
ووزارة البيئة ،ووزارة الإدارة املحلية بنتائج
وخم��رج��ات م�شروعني يف قطاع املياه والبيئة
وهما م�شروع معاجلة املياه الناجتة عن ع�صر
ال��زي�ت��ون ب��ا��س�ت�خ��دام ط��ري�ق��ة مبتكرة فعالة،
وم�شروع ت�أثري �إ�ضافة مياه معا�صر الزيتون
(ال��زي�ب��ار) على خ�صائ�ص ال�ترب��ة وحمتواها
من ال��دب��ال وعلى منو النبات يف املناطق �شبه
اجلافة.

ك �م��ا مت خم��اط �ب��ة وزارة ال �ط��اق��ة ب�ن�ت��ائ��ج
وخمرجات م�شروع واحد يف قطاع الطاقة هو
م�شروع فعالية �أنظمة الطاقة ال�شم�سية يف
منطقة وادي الأردن.
و�أخي�راً مت خماطبة كل م��ن ،وزارة العمل،
�صندوق التنمية والت�شغيل ،م�ؤ�س�سة التدريب
امل �ه �ن��ي ،وزارة ال�ت�ن�م�ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،وزارة
التخطيط ،اللجنة الوطنية الأردن�ي��ة ل�ش�ؤون
املر�أة ،احتاد املر�أة الأردنية ،اجلامعات الأردنية،
دائ��رة االفتاء العام ،جمعية البنوك الأردنية،
البنك املركزي ،ووزارة املالية بنتائج وخمرجات
م �� �ش ��روع�ي�ن يف ق� �ط ��اع ال� �ع� �ل ��وم الإن �� �س��ان �ي��ة
واالجتماعية واالقت�صادية هما م�شروع دور
امل�شاريع ال�صغرية يف تنمية املر�أة الأردنية حالة
درا�سية /حمافظة البلقاء ،وم�شروع تطبيقات
مو�سوعة ال�صريفة يف الأن�شطة امل�صرفية.

المعونة :تحويل الدفعة األخيرة من الدعم النقدي لعمال المياومة اليوم
االنباط-عمان

قال مدير عام �صندوق املعونة الوطنية
عمر امل�شاقبة �إن ال�صندوق �سيبد�أ �صباح
ال�ي��وم االث�ن�ين ،بتحويل الدفعة الثالثة
والأخ� �ي��رة م��ن امل��رح �ل��ة الأوىل ل�ل�أ��س��ر
امل�ستفيدة من برنامج دعم عمال املياومة
والعاملني ب�شكل غري منتظم “تكافل .”2
و�أ�ضاف امل�شاقبة ام�س الأحد� ،إن تكلفة
ال��دف�ع��ة ال�ث��ال�ث��ة تبلغ  27م�ل�ي��ون دي�ن��ار،
فيما تبلغ التكلفة املالية للمرحلة الأوىل
وامل�ك��ون��ة م��ن  3دف�ع��ات  83مليون دي�ن��ار،
تك ّفل ��ص�ن��دوق همة وط��ن ب�ـ  73مليونا،
فيما تك ّفلت احلكومة مببلغ  10ماليني
دينار.

وب�ي�ن �أن ع ��دد الأ� �س��ر امل���س�ت�ف�ي��دة من
ب��رن��ام��ج دع��م ع�م��ال امل�ي��اوم��ة والعاملني
ب�شكل غري منتظم “تكافل  ”2و�صل اىل
نحو � 250أل��ف �أ�سرة ،مو�ضحا �أن الأ�سرة
املكونة م��ن ث�لاث��ة �أف ��راد ف��أك�ثر ح�صلت
على مبلغ  136دينا ًرا ،والأ�سرة املكونة من
�شخ�صني ح�صلت على  70دينا ًرا ،والأ�سرة
املكونة من فرد واحد ومعها دفرت عائلة
ح�صلت على  50دينا ًرا.
و�أ��ش��ار اىل ان احلكومة �أق��رت يف وقتٍ
�سابق الدعم النقدي لربنامج “تكافل ”2
ملدة ثالثة �أ�شهر ،حيث مت ت�سليم الأ�سر
امل�ستفيدة من الربنامج ،الدعم النقدي
للدفعتني الأوىل والثانية ،على �أن يتم
حتويل الدفعة الثالثة يوم غد االثنني.

و�أعلن نائب رئي�س هيئة �إدارة �صندوق
همة وطن جمال ال�صرايرة اليوم ،حتويل
مبلغ  27مليون دي�ن��ار ل�صندوق املعونة

ال��وط�ن�ي��ة ك��دف�ع��ة ث��ال�ث��ة و�أخ �ي�رة للأ�سر
امل�ستفيدة من برنامج دعم عمال املياومة
والعاملني ب�شكل غري منتظم “تكافل .”2

تحسين الخوارزمية لالختيار
النسبي ألنظمة المناعة الصناعية
م.عامر الدرابسه
�إن حت�سني كفاءة عمليات الإنتاج مهمة معقدة ومتعددة الأوجه .يتعلق حلها بتح�سني
تنظيم العمل  ،وا�ستخدام �أ�ساليب �إدارة الإنتاج ال�سليمة علمياً و�إدخال �أنظمة التحكم الآيل
املتكاملة على �أ�سا�س اال�ستخدام الوا�سع النطاق لتكنولوجيا الكمبيوتر احلديثة و�آخر
التطورات يف تطوير الربجميات.
�إن مهمة جدولة التوليف هي تنفيذ جمموعة من املهام ملعاجلة جمموعات معينة من
املنتجات با�ستخدام جمموعة معينة من املوارد .البيانات الأولية هي خ�صائ�ص املهام واملوارد
والقيود املفرو�ضة .من ال�ضروري و�ضع اخلطة املثلى لأداء الأعمال التي تتوافق مع القيمة
الق�صوى للمعيار املحدد .جمموعة وا�سعة من عوامل الإن�ت��اج املختلفة التي ت�ؤثر على
طريقة تنظيم الإنتاج و�صياغة القيود ومعايري املثالية  ،تتطلب حل م�شاكل التخطيط
املختلفة .كو�سيلة للبحث عن جمموعة من القواعد البديلة  ،يُقرتح ا�ستخدام خوارزمية
االختيار الن�سيلي لأنظمة املناعة اال�صطناعية  ،والتي تعد �أداة قوية حلل م�شكالت NP
املعقدة للتح�سني املنف�صل والتوليف الهيكلي� .أثبتت هذه الطريقة نف�سها يف حل جمموعة
متنوعة من امل�شاكل التوافقية  ،مثل البحث الع�شوائي والتح�سني يف امل�ساحات املعقدة ذات
التحديد ال�ضئيل ذات الأبعاد الكبرية.
�أظهر حتليل اخلوارزمية لتوليف اجل��داول �أنه للح�صول على احلل الأمثل من حيث
معيار معني  ،من ال�ضروري ا�ستخدام جمموعات من اال�ستدالالت املختلفة .كطريقة
للعثور على الرتكيبة املثلى لال�ستدالل امل�ستخدم يف كل خطوة من توليف اجلداول  ،يُن�صح
با�ستخدام خوارزمية مناعية تطورية هجينة .من �أجل زيادة كفاءة خوارزمية اختيار الن�سخ
 ،احلاجة �إىل تعديل الهيكل وتعديل معلماته حلل امل�شاكل التوافقية للتح�سني املنف�صل ،
والتي ت�شمل مهام جتميع اجلداول وتخ�صي�ص املوارد .مت اقرتاح طريقة لت�شفري املعلمات
الهيكلية يف ج�سم م�ضاد  ،حيث تكون قيم مناطق اجل�سم امل�ضاد هي �أ�سماء ا�ستك�شافية .هذا
يلغي احلاجة �إىل عوامل ت�صحيح �إ�ضافية تقلل من كفاءة البحث الن�سيلي� .سي�ؤدي تطبيق
اخلوارزمية املح�سنة املطورة يف �إط��ار �أمتتة �إدارة الإنتاج �إىل زي��ادة جودة وكفاءة قرارات
التخطيط  ،وتقليل مدة دورة الإنتاج وخف�ض التكاليف.

بحث التعاون الصحي بين مستشفى
الكندي والسفارة الكويتية
االنباط-عمان

ال �ت �ق��ى وزي� ��ر ال���ص�ح��ة الأ� �س �ب��ق ،م��دي��ر ع��ام
م�ست�شفى الكندي الدكتور علي حيا�صات� ،سفري
دولة الكويت عزيز الديحاين يف مقر ال�سفارة.
ومت خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ب�ح��ث ال �ت �ع��اون ال�صحي
يف جم��ال ال�سياحة ال�ع�لاج�ي��ة ،وع�ل�اج املر�ضى
الكويتيني يف اململكة.
ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء رح ��ب دي �ح��اين ب��ال��دك�ت��ور
ح�ي��ا��ص��ات ،واك��د �أن ال�ك��وي��ت متجه ح��ال�ي�اً نحو
ال�سياحة العالجية بالإ�ضافة اىل �أنه يتطلع اىل

�أن ي�ستفيد من خربة الأردنيني يف املجال الطبي
م�شرياً اىل �أن تعزيز العالقات بني البلدين من
�ش�أنه �أن يخدم امل�صالح املتبادلة لكال اجلانبني.
وم ��ن ج��ان�ب��ه �أع� ��رب ال��دك �ت��ور ح�ي��ا��ص��ات عن
ا��س�ت�ع��داد امل�ست�شفى لتقدمي ك��اف��ة الت�سهيالت
ال�ل�ازم��ة ل�ل�م��ر��ض��ى ال�ك��وي�ت�ي�ين وال�ت�ن���س�ي��ق مع
ال�سفارة وامللحقية ال�صحية بهذا ال�ش�أن.
ووج� ��ه ح �ي��ا� �ص��ات ال ��دع ��وة ل�ل���س�ف�ير ل��زي��ارة
امل���س�ت���ش�ف��ى واالط �ل��اع ع�ل��ى اخل ��دم ��ات الطبية
الفندقية التي يقدمهل ب�أعلى م�ستويات الرعاية
ال�صحية.

التربية :استحداث قسم متابعة
شكاوى وتظلمات المعلمين

االنباط-عمان

ا�ستحدثت وزارة الرتبية والتعليم ق�سما
جديدا ملتابعة �شكاوى وتظلمات املعلمني يف
القطاعني ال�ع��ام واخل��ا���ص يرتبط مبا�شرة
مبكتب الوزير.
وج� ��اء ا� �س �ت �ح��داث امل �ك �ت��ب ،ب�ح���س��ب ب�ي��ان
�صحفي للوزارة ام�س االح��د ،لرفع م�ستوى
التوا�صل مع �أبنائها املعلمني يف القطاعني
احلكومي واخلا�ص ،ومتكينهم من اال�ستفادة
من اخلدمات املقدمة لهم بفاعلية.
وان��اط��ت ال� ��وزارة بالق�سم جم�م��وع��ة من
امل�ه��ام� ،أب��رزه��ا متابعة ال�شكاوى والتظلمات
امل�ق��دم��ة م��ن املعلمني ،خا�صة تلك املتعلقة
بالقرارات والإج��راءات واملمار�سات �أو �أفعال
االم�ت�ن��اع ال �� �ص��ادرة ع��ن ال � ��وزارة� ،أو �أي من
موظفيها ،على �أال ت�ك��ون ال�شكوى املقدمة
جم� ��اال ل�ل�ط�ع��ن �أم � ��ام �أي ج �ه��ة �إداري � � ��ة �أو

ق�ضائية� ،أو يكون مو�ضوعها منظورا �أم��ام
�أي جهة ق�ضائية �أو مت �صدور حكم ق�ضائي
فيها.
كما كلفت الوزارة الق�سم اجلديد مبتابعة
��ش�ك��اوى وت�ظ�ل�م��ات امل�ع�ل�م�ين ،بالتن�سيق مع
مديري الإدارات ومديري الرتبية والتعليم،
و�إدارة ال�ش�ؤون القانونية وق�سم ال�شكاوى يف
وحدة الرقابة الداخلية بالوزارة.
وي � �ق� ��دم ال �ق �� �س��م م� �ق�ت�رح ��ات ل�ت�ب���س�ي��ط
الإجراءات الإدارية ،بناء على درا�سة م�ضامني
ال�شكاوى والتظلمات لتمكني املعلمني من
اال� �س �ت �ف��ادة ال�ف���ض�ل��ى م ��ن اخل ��دم ��ات ال�ت��ي
تقدمها الوزارة بفاعلية وي�سر.
وك ��ان وزي ��ر ال�ترب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال��دك�ت��ور
تي�سري ال�ن�ع�ي�م��ي� ،أع �ل��ن ��س��اب�ق��ا ال �ع��زم على
ا��س�ت�ح��داث ه��ذا الق�سم يف اط��ار الإج� ��راءات
التي تتخذها لإن�صاف املعلمني يف امل�ؤ�س�سات
التعليمية اخلا�صة.

معهد االعالم يدرب طلبة مدارس
على مفاهيم التربية االعالمية
االنباط-عمان

ب ��د�أ معهد الإع �ل�ام الأردين ت��دري��ب 40
طالبا وط��ال�ب��ة ،م��ن م��دار���س امللك عبد اهلل
ال�ث��اين اب��ن احل�سني للتم ّيز ،على مفاهيم
ال�ترب�ي��ة الإع�لام�ي��ة واملعلوماتية وم�ه��ارات
الت�صوير واملونتاج بوا�سطة الهاتف املحمول،
��ض�م��ن م �� �ش��روع � �ص��وت ال �� �ش �ب��اب ب ��الإع�ل�ام،
بال�شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ،وبدعم
من م�ؤ�س�سة “كارنيغي” يف نيويورك.
وذكر بيان عن املعهد ام�س الأحد� ،أن طلبة
مدر�سة لواء القوي�سمة ومعلميهم امل�شرفني/
ه��م امل �ج �م��وع��ة االوىل ،ت ��درب ��وا ع �ل��ى م��دار
�أ��س�ب��وع ،على �أ�سا�سيات الرتبية الإعالمية
واملعلوماتية ،و�آل �ي��ات التحقق م��ن الأخ�ب��ار
والأخ �ل�اق � �ي ��ات ال �ت��ي حت �ك��م ا��س�ت�خ��دام�ه��م
ملن�صات التوا�صل االجتماعي وطرق احلماية
التي ي�ستخدمونها طوال الوقت.
وق��ال��ت ال�ط��ال�ب��ة �أل�ي���س��ار ��س�ن��ور /ال�صف
ال�سابع �“ :صرت �أبحث ع ّما وراء اخلرب ،وال
�أ�صدق كل ما ي�صلني على الهاتف املحمول،
وا�سعى للت�أكد م��ن م�صادر املعلومات التي
نقر�أها ب�شكل يومي” .
وب �ي�ن ال �ط��ال��ب ن �� �ض��ال �أب � ��و � �س �ع��دة( 13
ع��ام��ا ) �إن ه��ذا ال�ت��دري��ب خمتلف ع� ّم��ا ك��ان
يتوقعه ،م�ضيفاً �أن��ه ت�ع� ّرف وزم�ل�اءه على

جتربة �إعالمية كاملة �أمام الكامريا وخلفها
وا�ستخدموا م��راف��ق املعهد واال�ستديوهات
الإذاعية والتلفزيونية.
وا�شاد ب�أ�سلوب التدريب التفاعلي واملمتع،
وق��ال �إن��ه �شهد ت �غ�ّيارّاً قيا�سياً مب�ه��ارات��ه يف
ا� �س �ت �خ��دام ه��ات�ف��ه امل �ح �م��ول لإن �ت ��اج ت�ق��اري��ر
ت�س ّلط ال�ضوء على الق�ضايا التي تهمه.
و�أ�شار الطالب عبد النا�صر اليو�سف �إىل
�أن معرفته بالرتبية الإعالمية واملعلوماتية
كانت حم��دودة قبل ال��دورة التدريبية ،و�أن��ه
�سينقل ما تع ّلمه لعائلته و�أ�صدقائه� ،إ�ضافة
اىل املعرفة التي اكت�سبها يف ط��رح الأ�سئلة
وبناء الق�صة.
وت��درب الطلبة على كيفية �إن�ت��اج تقارير
�إخ�ب��اري��ة م�صورة� ،سيتم بثها على حمطات
حملية ،اذ ت�ضمن الربنامج التدريبي طرق
الت�صوير و�إجراء املقابالت واملونتاج.
وي�ستمر التدريب خالل الأ�سابيع املقبلة
مل�ج�م��وع��ات �أخ� ��رى م��ن ال�ط�ل�ب��ة يف امل��راف��ق
املتطورة للمعهد ،بهدف متكينهم من نقل
رواي �ت �ه��م و� �ص��وت �ه��م ��ض�م��ن امل �� �ش��روع ال��ذي
ي�ستمر حتى نهاية العام املقبل.
وي �� �ش��ارك يف ال �ت��دري �ب��ات ط�ل�ب��ة م��ن �أرب��ع
مدار�س يف ع ّمان وم�أدبا وال�سلط ،ا�ستكما ًال
لتدريب ك��ان �شمل  12م��ن معلميهم مطلع
العام احلايل.

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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انخفاض فاتورة األردن من النفط %30.8
االنباط -عمان
انخف�ضت الفاتورة النفطية للمملكة خالل
ال�ث�ل��ث االول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل بن�سبة 30.8
ب��امل�ئ��ة ،م�ق��ارن��ة بنف�س ال�ف�ترة م��ن ع��ام ، 2019
بح�سب التقرير ال�شهري ل��دائ��رة االح�صاءات
العامة.
ووف �ق��ا ل�ل�ت�ق��ري��ر ،ت��راج�ع��ت ق�ي�م��ة ال�ف��ات��ورة
النفطية �إىل  531م�ل�ي��ون دي�ن��ار خ�لال الثلث
االول من العام احلايل ،مقارنة مع  767مليونا
يف العام املا�ضي.
واع �ت �ل��ى ال �ن �ف��ط اخل � ��ام � �س �ل��م م �� �س �ت��وردات
اململكة من امل�شتقات النفطية لي�صل �إىل 254
مليون دي�ن��ار ،وال��دي��زل (��س��والر)  105ماليني
دينار ،زيوت الت�شحيم  7ماليني دينار ،غازات
نفطية  94مليون دينار� ،أرواح النفط (بنزين)
 71مليون دي�ن��ار ،وال�غ��از الطبيعي  132مليون
دينار.
ي���ش��ار �إىل �أن قيمة امل���س�ت��وردات انخف�ضت
خ�ل�ال ال�ث�ل��ث االول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل بن�سبة
 19باملئة ،لتبلغ قيمتها نحو  3.7مليار دينار
مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي

 27مليون دينار من همة وطن لصندوق
المعونة الوطنية
االنباط-عمان
�أع�ل��ن ن��ائ��ب رئي�س هيئة �إدارة �صندوق
“همة وطن” ج� �م ��ال ال� ��� �ص ��راي ��رة� ،أن
ال�صندوق �سيقوم بتحويل مبلغ  27مليون
دي �ن��ار ل���ص�ن��دوق امل �ع��ون��ة ال��وط�ن�ي��ة كدفعة
ث��ال �ث��ة واخ �ي ��رة ل ��دع ��م الأ� � �س� ��ر امل �ح �ت��اج��ة
وامل�ت���ض��ررة م��ن �أزم ��ة ك��ورون��ا ،ب�ع��د �إ��ض��اف��ة
�أع��داد جديدة من امل�ستفيدين من املعونة
و�ضمن برنامج يتم التدقيق عليه.
وق ��ال ال �� �ص��راي��رة يف ت���ص��ري��ح �صحفي،
ام����س الأح ��د� ،إن ال���ص�ن��دوق م��ا زال ي�سهم
بت�أمني عودة الأردنيني الذين تقطعت بهم
ال�سبل خ��ارج امل�م�ل�ك��ة ،وح��ال��ت امكانياتهم
املالية من عودتهم �إىل �أر�ض الوطن.

وب �ح �� �س��ب ال� ��� �ص ��راي ��رة� ،أ�� � �ش � ��ادت ه�ي�ئ��ة
�إدارة ال �� �ص �ن��دوق ب� ��الإج� ��راءات احل�ك��وم�ي��ة
ال�ت��ي �ساعدت على ال�سيطرة وبنجاح على
ان�ت���ش��ار وب ��اء ف�يرو���س ك��ورون��ا ،م�ع��رب��ة عن
�أملها بعودة عجلة احلياة االقت�صادية اىل
طبيعتها مع اتخاذ االحتياطات ال�ضرورية
والإج� ��راءات االح�ترازي��ة لتح�صني االردن
من �أي موجة جديدة.
و�أع ��رب ع��ن ت�ق��دي��ره ،جلميع ال�شركات
وامل� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ات والأف � � � � ��راد ال� ��ذي� ��ن ت�ب�رع ��وا
ل���ص�ن��دوق (ه �م��ة وط ��ن) ،داع �ي �اً ال��ذي��ن مل
ي�سددوا التزاماتهم لل�صندوق بان ي�سارعوا
بت�سديد ما الزموا �أنف�سهم به.
واو�ضح �أن باب التربعات مازال مفتوحاً
و�أن ال�صندوق بحاجة ما�سة للمزيد منها.

استطالع  %88.5 :يرون أن بنية
التعرفة الكهربائية مشوهة وغير عادلة

شركة ميناء حاويات العقبة تصدر تقريرها التاسع لالستدامة
االنباط -عمان
�أ��ص��درت �شركة ميناء ح��اوي��ات العقبة ،ب��واب��ة ال�ع��امل �إىل
الأردن ومنطقة امل�شرق العربي وما حولها ،م�ؤخراً تقريرها
التا�سع لال�ستدامةُ ،م َ�س ِّل َط ًة ال�ضوء عربه على عام �آخر حافل
بالتطوير امل�ستمر واجلهود املتوا�صلة وال�شاملة املمتدة على
م��دار ما يقارب العقد ل�ضمان ا�ستدامة عملياتها ومنوها،
ف�ض ً
ال عن التحول مل�ؤ�س�سة خ�ضراء �أكرث �صداقة مع البيئة.
وق��د مت �إ� �ص��دار ال�ت�ق��ري��ر ك�م��ا يف ك��ل ع ��ام ،وف �ق �اً ملعايري
وم �ب��ادئ مبادرة  GRIالعاملية لإع� ��داد وك�ت��اب��ة ال�ت�ق��اري��ر،
وهي منظمة م�ع��اي�ير ع��امل�ي��ة م�ستقلة رائ ��دة ومتخ�ص�صة
يف م�ساعدة ال���ش��رك��ات واحل�ك��وم��ات واجل �ه��ات الأخ ��رى على
الإف���ص��اح ع��ن �أع�م��ال�ه��ا وت�أثري هذه الأع �م��ال ب�شفافية من
خ�ل�ال �إ� �ص��دار ت�ق��اري��ر م�س�ؤولة؛� إذ ن��ال��ت ال���ش��رك��ة جم��دداً
اع�تراف امل�ب��ادرة التي تتخذ من مدينة بو�سطن الأمريكية
م�ق��راً ل�ه��ا ،لتظل واح��دة م��ن قلة قليلة م��ن ال�شركات التي
تقدم تقارير اال�ستدامة وفقاً ملعايري امل�ب��ادرة على م�ستوى
اململكة.
و�إذ ت� �ق ��وم � �ش��رك��ة م �ي �ن��اء ح ��اوي ��ات ال �ع �ق �ب��ة يف ك ��ل ع��ام
باال�ستثمار يف الفر�ص اجلديدة املتاحة لتطوير عملياتها من
�أجل حت�سني �أثرها البيئي والتنموي االجتماعي ،ف�ض ً
ال عن
الأثر االقت�صادي امل�ستدام ،ف�إن العام  2019مل يكن ا�ستنثا ًء
م��ن ذل��ك؛ حيث وا�صلت جهودها يف ه��ذا امل�ج��ال �إىل جانب
موا�صلة ت�شغيل امليناء ب�سعة وكفاءة �أكرب .ونظرياً جلهودها،
فقد متكنت ال�شركة من احللول ك�إحدى ال�شركات املر�شحة
�ضمن القائمة النهائية لنيل جائزة لويدز املرموقة جلنوب
�آ�سيا وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا لعام  2019عن فئة “�أف�ضل
�إدارة موانئ وبنية حتتية” ،عدا عن نيلها جائزة التميز يف
ال�صحة وال�سالمة املهنية يف بيئة العمل لعام  2019للمن�ش�آت
والأفراد ،وهي اجلائزة ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان
االجتماعي ،مكللة بها �إجنازاتها املتحققة على مدار الأعوام.

وح�سب ال�ت�ق��ري��ر ،فقد ا�ستطاعت �شركة ميناء ح��اوي��ات
العقبة يف العام � 2019أن تخف�ض من ا�ستهالكها للطاقة مبا
ن�سبته  ،%13بالتوازي مع حت�سني كثافة املياه مبا ن�سبته ،%9
وتخفي�ض ن�سبة خملفاتها م��ن خ�لال زي��ادة م�ع��دل تدوير
النفايات بن�سبة  ،%5هذا ف�ض ً
ال عن خف�ض �إجمايل انبعاثات
غ��ازات االحتبا�س احل��راري مبا ن�سبته  .%13.5وقد �ساهمت
هذه املبادرات التي �أ�ضيف �إليها التدريب املكثف للموظفني
ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل � ��واد ال �ت��ي ت���ش�ك��ل خ� �ط ��ورة ،يف ت�ع��زي��ز
امل�م��ار��س��ات ال�ت�ج��اري��ة الآم �ن��ة والأك�ث�ر ��ص��داق��ة وت�ن��اغ�م�اً مع
البيئة ،وبالتايل خلق بيئة عمل خ�ضراء تعترب بدورها مثا ًال
يحتذى به يف قطاع النقل البحري واخلدمات اللوج�ستية.

ويف ت �ع �ل �ي��ق ل ��ه ع �ل��ى �إ� � �ص� ��دار ت �ق��ري��ر اال�� �س� �ت ��دام ��ة ،ق��ال
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ميناء ح��اوي��ات العقبة� ،ستيفن
يوجالنجام�“ :إن تقريرنا لال�ستدامة للعام  2019يقدم ملحة
�شاملة مبنتهى ال�شفافية ،لي�س فقط مبا يتعلق ب�إجنازاتنا
البيئية خالل العام املا�ضي ،بل ومبا يتعلق �أي�ضاً بالتزامنا
ال �ت��ام مب��وا��ص�ل��ة االب �ت �ك��ار وال �ت �ط��وي��ر وال�ت�ح���س�ين امل�ستمر
عاماً بعد ع��ام .فخورون مبا حققناه يف العام  2019ونتطلع
ق��دم�اً لتطبيق ممار�سات وات�خ��اذ خ�ط��وات ج��دي��دة تعزز من
ممار�ساتنا امل�ستدامة يف الأعوام املقبلة وترثيها”.
وت �ع �ت �م��د � �ش��رك��ة م �ي �ن��اء ح ��اوي ��ات ال �ع �ق �ب��ة يف ع�م�ل�ي��ات�ه��ا
ون�شاطاتها على عدة ركائز �أ�سا�سية ،تُعترب مواردها الب�شرية
الكف�ؤة وامل�ؤهلة ت�أهي ً
ال عالياً ،والتي ت�صل ن�سبة الأردنيني
�ضمنها �إىل  %99.8م��ن �أه�م�ه��ا ،وال�ت��ي حتر�ص على منحها
ب��اق��ة م��ن امل��زاي��ا اال��س�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي ت�غ�ط��ي االح �ت �ي��اج��ات يف
جم��االت ال�سكن وال�ن�ق��ل والتعليم وال��رع��اي��ة ال�صحية �إىل
جانب الرواتب والأج��ور التناف�سية ،هذا �إىل جانب االلتزام
ال�شديد جت��اه احلفاظ على �أعلى املعايري العاملية اخلا�صة
بال�سالمة ،بالإ�ضافة �إىل دعم ومتكني املجتمع املحلي عرب
برنامج مكثف للم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية املجتمعية.
وتعمل �شركة ميناء حاويات العقبة على ت�صميم وتنفيذ
م �ب��ادرات �ه��ا ل��دع��م ومت �ك�ين امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي ب��ال�ت�م��ا��ش��ي مع
ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية امل�ؤ�س�سية املجتمعية املتناغمة
مع �أه��داف التنمية امل�ستدامة التي و�ضعت من ِق َبل منظمة
الأمم املتحدة ووثيقة “الأردن  :2025ر�ؤي��ة وا�سرتاتيجية
وطنية” ،والتي تركز على ثالثة حماور �أ�سا�سية تتمثل يف:
التعليم ،والرعاية ال�صحية ،والبيئة .وعلى م��دار ال�سنوات
اخلم�س املا�ضية ،قامت ال�شركة ب�ضخ ا�ستثمارات مبا�شرة
ب�ق�ي�م��ة  564،678دي �ن��ار �أردين ،ر� �ص��دت �ه��ا ل�ب�رام��ج ال��دع��م
والتمكني املجتمعي ،فيما نفذت خالل العام  2019فقط 17
مبادرة وم�شروعاً من �أجل خلق ت�أثري �إيجابي م�ستدام ي�سهم
يف تطوير املجتمع وتنميته وحتقيق تقدمه.

هيئة تنظيم االتصاالت تعلن نشاط التوصيل في األردن
ينمو بنسبة تفوق %100
االنباط -عمان
�أعلن رئي�س جمل�س مفو�ضي هيئة تنظيم
ق �ط��اع االت �� �ص��االت ال��دك �ت��ور امل�ه�ن��د���س غ��ازي
اجل�ب��ور ع��ن من��و ن���ش��اط التو�صيل يف الأردن
ب�ن���س�ب��ة ت �ف��وق  %100خ�ل�ال �أزم � ��ة «ك ��ورون ��ا»
م �ق��ارن��ة ع��ن ال �ع��ام  ، 2018ح�ي��ث ك ��ان ق�ط��اع
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة م��ن �أب ��رز امل�ستفيدين
من �أزمة فريو�س كورونا العاملي نظراً للتغري
املفاجئ الذي طر�أ على �سلوك امل�ستهلكني من
ح�ي��ث ال�ت���س��وق ع��ن ب �ع��د م��ن خ�ل�ال من�صات
ال�ت�ج��ارة الإل�ك�ترون�ي��ة املحلية كمن�صة مونة
وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات الإل �ك�ترون �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وال�ت��ي
ب� ��دوره ��ا �أ� �س �ه �م��ت يف ت �ع��زي��ز ن �� �ش��اط ح��رك��ة
الأعمال يف �شركات التو�صيل .
و�أك� � � ��د ال� ��دك � �ت� ��ور اجل � �ب� ��ور �أن ال �ن �� �ش��اط
ال�ل��وج���س�ت��ي امل�ح�ل��ي ال ��ذي ح��دث يف الن�صف
الأول م��ن ال �ع��ام احل ��ايل ُي�ع�ت�بر ط �ف��رة غري
م���س�ب��وق��ة وم��ن امل�م�ك��ن �أن ي �ك��ون االرت �ف��اع يف
عدد البعائث مرحلي ،لكنه بالت�أكيد �سيقود
�إىل حت��ول يف �سلوك امل�ستهلكني ب�شكل ن�سبي
وبالتايل زي��ادة االعتماد على قطاع اخلدمات

الربيدية وتطبيقات التو�صيل ،الأم��ر ال��ذي
�سي�شكل داف �ع �اً لت�سريع وت�ي�رة من��و ال�ت�ج��ارة
الإلكرتونية يف الأردن خ�لال مرحلة ما بعد
“كورونا».
وق��ال اجل �ب��ور �أن ع��دد ال�ب�ع��ائ��ث ال�بري��دي��ة
امل �ح �ل �ي��ة ل�ل�ن���ص��ف الأول م ��ن ال� �ع ��ام احل ��ايل
( )2020قد بلغت ( )2,170,000بعيثة مقارنة
بالن�صف الأول من العام ( )2018التي بلغت
( )1,021,804بعيثة ،ومن املتوقع ارتفاع عدد
البعائث الربيدية ب�شكل �أك�بر يف نهاية العام

احل��ايل نتيجة ال�ت�غ�ير يف ��س�ل��وك امل�ستهلكني
وثقافتهم جت��اه مفهوم الت�سوق الإلكرتوين
ال��ذي م��ن �ضمن دع��ائ�م��ه الأ��س��ا��س�ي��ة خ��دم��ات
التو�صيل املقدمة من قبل املرخ�صني.
�أم � � ��ا ب �خ �� �ص��و���ص ع � ��دد ط � � ��رود ال� �ت� �ج ��ارة
الإلكرتونية ال��واردة �إىل اململكة عرب من�صات
التجارة الإلكرتونية العاملية فقد �أ�شار اجلبور
�أن �ه��ا ق��د ب�ل�غ��ت ( )235973ط ��رد م�ن��ذ ب��داي��ة
العام احل��ايل وحتى �شهر ح��زي��ران وباملقارنه
مع الأع��وام ال�سابقه فقد �شهدت انخفا�ض يف

نقابة األلبسة تصدر قوائم استرشادية
لأللبسة التركية والصينية
االنباط -برتا
قال نقيب جتار الألب�سة والأقم�شة والأحذية منري دية �إن
النقابة وبالتعاون مع دائرة اجلمارك
ال� � � � �ع � � � ��ام � � � ��ة� ،أ� � � � � � � �ص � � � � � ��درت ق� � � � ��وائ� � � � ��م ا� � � �س �ت ��ر� � � �ش� � ��ادي� � ��ة
ل � �ل� � ��أل � � � � �ب � � � � �� � � � � �س� � � � ��ة ال � � �ت� � ��رك� � � � � � �ي � � � � � ��ة وال � � � �� � � � �ص � � � �ي � � � �ن � � � �ي � � � ��ة.
و�أ�� �ض ��اف دي ��ة ل��وك��ال��ة الأن� �ب ��اء الأردن� �ي ��ة(ب�ت�را) ام ����س الأح ��د،

�إن ال �ق��وائ��م ��س�ت���س��رع ال�ت�خ�ل�ي����ص ع�ل��ى ال�ب���ض��ائ��ع وت�خ�م�ي�ن�ه��ا،
مب ��ا ي �ت �ن��ا� �س��ب م ��ع واق � ��ع الأ� � �س � ��واق ،وي �� �س��رع الإجن� � ��از وي�ق�ل��ل
م� ��ن ع� � ��دد امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ،وب� ��ال � �ت� ��ايل ال� � �غ � ��رام � ��ات ،م �ب �ي �ن��ا �أن
ال� �ع ��دال ��ة يف ال �ت �خ �م�ين و� �س��رع �ت��ه�� ،س�ت�ن�ع�ك����س �إي �ج��اب �ي��ا ع�ل��ى
ال �ت ��اج ��ر وامل � ��واط � ��ن ،و� �س �ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى ا� �س �ت �ق��رار الأ�� �س� �ع ��ار.
وثمن جهود اجلمارك العامة ب�إ�صدار هذه القوائم التي �سيكون
لها الأثر الكبري على القطاع خالل الفرتة املقبلة

ن���ش��اط ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ط ��رود من�صات ال�ت�ج��ارة
الإل �ك�ترون �ي��ة م�ث��ل (ع �ل��ي ب��اب��ا) و(�أم� � ��ازون )
وغريها.
ك �م��ا ق� ��ال اجل� �ب ��ور �أن ع� ��دد ال �ع��ام �ل�ي�ن يف
قطاع الربيد قد �شهد ازدي��اداً ملحوظاً حيث
فتحت �أزم��ة «ك��ورون��ا» باباً للتوظيف اجلزئي
م ��ن خ�ل�ال االن �� �ض �م��ام لأ� �س �ط��ول ال�ت��و��ص�ي��ل
واخل ��دم ��ات ال �ل��وج �� �س �ت �ي��ة ال �ت��اب �ع��ه ل���ش��رك��ات
ال�بري��د امل��رخ���ص��ه وق��د زاد ع��دد ال�ع��ام�ل�ين يف
الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام احل��ايل بن�سبة %50
تقريباً عن العام  2018حيث بلغ عدد العاملني
لعام  )5000( 2020عامل مقارنة ب�ـ ()3354
ع��ام��ل يف ال�ع��ام  2018وم��ن امل�ت��وق��ع �أن ت��زداد
هذه الن�سبة يف نهاية الن�صف الثاين من العام.
ودع� ��ا ال��دك �ت��ور غ� ��ازي اجل �ب��ور ال �� �ش��رك��ات
املرخ�صة �إىل �ضرورة تعزيز �أدائهم يف مفهوم
ال �ت �ج��ارة الإل �ك�ت�رون �ي ��ة م ��ن خ�ل��ال ت�ط��وي��ر
�أع�م��ال�ه��م وا��س�ت�ح��داث تطبيق م��وب��اي��ل خا�ص
خل��دم��ة التو�صيل وب�ن��اء ق��اع��دة ع�م�لاء متتد
معهم بعد الأزمة لتطوير �أعمالهم التجارية
ب��ال �� �ش �ك��ل اجل ��دي ��د ال � ��ذي ي��رت �ب��ط م �ب��ا� �ش��رة
مبتطلبات الثورة ال�صناعية الرابعة.

االنباط -عمان
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة �إدام � ��ة ب��ا��س�ت�ط�لاع ر�أي
� 585شخ�صا من املهتمني املخت�صني وغري
امل�خ�ت���ص�ين يف ق �ط��اع ال �ط��اق��ة ح ��ول وج�ه��ة
نظرهم عن قطاع الكهرباء يف الأردن ،حيث
عرب  %91منهم عن عدم ر�ضاهم عن �أ�سعار
الكهرباء احلالية.
وي��رى  %72م��ن العينة �أن �أ��س�ع��ار الغاز
امل �ت �ف ��ق ع �ل �ي �ه��ا وال � �ت� ��ي ت �� �ش�ت�ري �ه��ا � �ش��رك��ة
الكهرباء الوطنية لأغرا�ض توليد الكهرباء
هي �أ�سعار غري منا�سبة ،فيما يجد � %56أن
�أ�سعار �شراء الكهرباء من الطاقة املتجددة
ه��ي �أ��س�ع��ار غ�ير منا�سبة ،ويعتقد � %93أن
االعتماد على امل�صادر املحلية �سي�ساهم يف
تخفي�ض الأ�سعار للم�ستهلك النهائي.
ويف ملف التعرفة ،تبني ان  %88.5يرون
�أن بنية التعرفة الكهربائية م�شوهة وغري
ع��ادل��ة وتعترب م��ن �إح��دى التحديات التي
ت��واج��ه ال �ق �ط��اع وال �ت��ي ل�ه��ا ت�ب�ع��ات �سلبية
كثرية.
وي� ��رى � %62أن وج� ��ود ت �ع��رف��ة ك�ه��رب��اء
نهارية وليلية واخ��رى تعتمد على املناطق
اجلغرافية �سوف ي�ساهم بتحفيز االقت�صاد،
وي �ع �ت �ق��د � %80أن ف �ك��رة ت��وح �ي��د ال�ت�ع��رف��ة
الكهربائية لكافة امل�ستهلكني لن تكون ح ً
ال
للتحدي القائم حالياً.
ويف حم��ور �أهمية االعتماد على ال��ذات،
اي ��د � �� %97.4ض ��رورة اع �ت �م��اد االردن على
امل�صادر الذاتية يف توليد الطاقة والكهرباء،
وي��رى � %89أن ه��ذا التوجه �سيكون ج��اذب�اً
لال�ستثمار وحمفزاً خللق فر�ص يف االعمال
والوظائف ،ويجد � %94.5أنه من ال�ضروري
االعتماد والتو�سع يف تبني الطاقة املتجددة.
وع�ب��ر  %86.7ع ��ن ع� ��دم ر�� �ض ��اه ��م ع��ن
�آل�ي��ة �إدارة ق�ط��اع ال�ط��اق��ة يف االردن ،فيما
ي��رى  %83من امل�ستجيبني لال�ستطالع �أن
ال�سيا�سات القائمة والتي تهدف �إىل حتفيز
الطاقة املتجددة واالعتماد على الذات غري
كافية.
وي ��ؤم��ن  %63م�ن�ه��م ب ��دور ه�ي�ئ��ة تنظيم
قطاع الطاقة واملعادن يف حتفيز االقت�صاد
وحترير قطاع الطاقة ،فيما يجد � %73أن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ال تقوم
بدورها بفعالية.

وح��ول ق��رارات وتعليمات وزارة الطاقة،
يرى � %58أن الأردن مل ي�ستفد من جائحة
ك��ورون��ا ل�لاع�ت�م��اد ع�ل��ى ال ��ذات ب�شكل �أك�بر
فيما يتعلق بقطاع الطاقة ،فيما ت�أثر %54
ب�شكل �سلبي ب �ق��رار �إي �ق��اف امل���ش��اري��ع التي
تزيد عن  1ميجاوات ،و %46ت��أث��روا ب�شكل
�سلبي ب��ال �ق��رارات ال�ت��ي مت ات�خ��اذه��ا خ�لال
ف�ت�رة الإغ�ل��اق واحل �ظ��ر وامل�ت�م�ث�ل��ة بف�صل
حم�ط��ات ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة امل��رب��وط��ة عرب
النقل بالعبور عن ال�شبكة الكهربائية.
وع ��ن �أه ��م حت��دي��ات ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء يف
امل��رح �ل��ة احل��ال �ي��ة وامل �ت �م �ث��ل ب ��وج ��ود ق ��درة
ت��ول �ي��دي��ة ف��ائ �� �ض��ة ع ��ن احل ��اج ��ة� ،أظ �ه��رت
نتائج اال�ستطالع ان  %76يعلمون بوجود
هذا الفائ�ض ،ويعتقد الغالبية ومبا ن�سبته
 %87منهم ب��أن هذا التحدي من املمكن �أن
ي���ش�ك��ل ف��ر��ص��ة مي�ك��ن ا��س�ت�غ�لال�ه��ا يف ج��ذب
اال�ستثمار.
واج �م��ع  %91.5ع�ل��ى �أن االع �ت �م��اد على
امل�صادر املتجددة �ستكون و�سيلة مهمة للحد
م��ن التغري املناخي وب�شكل ج��ذري ،وي��رى
� % 93.7أن ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ت���س��اه��م يف
خف�ض انبعاثات الكربون ،وبالتايل تعزيز
ق ��درة الأردن ع�ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة م��ن ال���س��وق
العاملي لتبادل �شهادات الكربون وما لها من
ابعاد اقت�صادية مهمة.
* ح� �ل ��ول م� �ق�ت�رح ��ة ل� �ت� �ج ��اوز الأزم � � ��ة
وحت�سني و�ضع القطاع
يف � �ض��وء ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
ت��واج��ه ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء يف االردن ،اج�م��ع
 %69.7من امل�ستطلعة �آرا�ؤه��م �أن مديونية
�شركة الكهرباء الوطنية والتي بلغت 5.3
مليار دينار يف العام ، 2020تقف عائقاً �أمام
تطوير قطاع الطاقة يف الأردن.
وي�ع�ت�بر ق �ط��اع ال �ط��اق��ة وال �ك �ه��رب��اء من
القطاعات املهمة والتي لديها قدرة كبرية
على ت�شغيل االيدي العاملة� ،إذ �أن التعامل
مع حتديات القطاع القائمة ب�شكل ذكي من
املمكن ان ي�شكل فر�صة حقيقية للت�شغيل
وجذب اال�ستثمار.
•  %61ي �ع �ت �ق��دون �أن احل ��ل ل ��ن ي�ك��ون
بخ�صخ�صة �شركة الكهرباء الوطنية.
• ي� ��رى � %79أن � ��ه م ��ن امل �م �ك��ن حت�ف�ي��ز
االقت�صاد االردين عرب حترير قطاع الطاقة
وفتحه �أمام امل�ستثمرين واملطورين.

استيتية يؤكد أهمية القطاع الصناعي
في المرحلة الحالية
االنباط-عمان
�أك ��د مم�ث��ل ق �ط��اع ال���ص�ن��اع��ات اخل�شبية
والأث� ��اث يف غ��رف��ة �صناعة ع�م��ان املهند�س
��س�ع��د ا��س�ت�ي�ت�ي��ة� �� ،ض ��رورة ت��وج �ي��ه امل��واط��ن
الأردين ل �� �ش��راء امل�ن�ت��ج ال��وط �ن��ي وت�ع��ري�ف��ه
ب��اجل��ودة العالية ال�ت��ي يتمتع ب�ه��ا ،مطالباً
ب��دع��م ال�ت� ّ�ج��ار ال�ع��ام�ل�ين ب��ال�ق�ط��اع لل�صانع
الأردين وت �� �س��وي��ق م �ن �ت �ج��ه وزي� � � ��ادة ث�ق��ة
امل�ستهلك به.
و�أو� �ض��ح �إ�ستيتية يف ب�ي��ان �صحفي ام�س
الأح��د� ،أن قطاعه يلعب دوراً كبرياً يف دعم
االقت�صاد الوطني م��ن خ�لال م��ا يزيد عن
 3000من�ش�أة ،موزعة ما بني من�ش�آت �صناعية
وحرفية ،ت�شغل ما يزيد عن � 30ألف عامل،
م�شرياً �إىل �أن القطاع ي�شغل قطاعات �أخرى

ع��دي��دة ك�م��راك��ز ب�ي��ع الأخ �� �ش��اب وال��ده��ان��ات
وامل ��واد الال�صقة واالك���س���س��وارات ،وغريها
من املواد التي تعترب مدخالت �إنتاج �أ�سا�سية
ملنتجات قطاع ال�صناعات اخل�شبية والأثاث.
ودعا ا�ستيتية �إىل �ضرورة تكاتف وت�ضافر
جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة ،يف دعم
قطاع ال�صناعات اخل�شبية والأث��اث ،يف ظل
ه��ذه ال �ظ��روف ال���ص�ع�ب��ة ال �ت��ي ي �ع��اين منها
حتى قبل جائحة كورونا ،ونتيجة ملا و�صفه
بـ”تغول” م �� �س �ت��وردات الأث� � ��اث مبختلف
�أن��واع��ه و�أ��ش�ك��ال��ه ع�ل��ى امل�ح�ل��ي ،وان�خ�ف��ا���ض
ح�صة املنتج الأردين من ال�سوق املحلي.
وث � ّم��ن �إ��س�ت�ي�ت�ي��ة اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة ال�ت��ي
تبذلها وزارة ال�صناعة والتجارة والتموين
واجل �م��ارك الأردن �ي��ة ل��دع��م امل�ن�ت��ج الوطني
والعمل على تطويره وزيادة تناف�سيته.

االقت�صادي
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اللواء الرحامنة 20 :ألف قضية تهرب جمركي بقيمة
 26مليون دينار سجلت بنصف عام
االنباط-عمان

ق��ال مدير ع��ام دائ��رة اجل�م��ارك اللواء
عبداملجيد ال��رح��ام�ن��ة �إن ال��دائ��رة حتقق
املفهوم الأمني من خالل منع دخول املواد
املمنوعة بالتعاون مع بقية �أجهزة الدولة،
وتنفيذ الأم��ن امل��ايل م��ن خ�لال حت�صيل
ال �� �ض��رائ��ب والأم� � � ��وال ع �ل��ى ال �� �ص ��ادرات
والواردات.
و�أ�� �ض ��اف �أن دائ � ��رة اجل� �م ��ارك ت�سعى
لتطوير �آل�ي��ات عملها للو�صول لت�سهيل
ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ،ح� �ي ��ث ق ��ام ��ت
ال��دائ��رة بت�سهيل االج � ��راءات م��ن خ�لال
ت �ع��دي��ل ال �ت �� �ش��ري �ع��ات احل��ا� �ص��ل يف 2018
و ،2019لت�سهيل التقا�ضي ب�ين ال��دائ��رة
وامل �� �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن اخل� ��دم� ��ات ،ا� �ض��اف��ة
مل��واد ت�سهل التخلي�ص امل�سبق على امل��واد
اجلمركية.
وب �ي ��ن �أن ف� ��� �ص ��ل ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة
اجلمركية ع��ن ال��دائ��رة �ساهم يف حتقيق

ال �ع��دال��ة وف���ص��ل ال���س�ل�ط��ات ،م���ش�يرا �إىل
وج��ود ثقة عالية م��ن امل�ستثمرين بعمل
دائرة اجلمارك.
ول�ف��ت �إىل �أن ال��دائ��رة ت�ق��وم بالرقابة

ال� �ف ��اع� �ل ��ة ع� �ل ��ى احل� � � ��دود وم� �ن ��ع ادخ � ��ال
ال �ب �� �ض��ائ��ع غ�ي�ر امل �� �س �م��وح ل �ه��ا ب��ال��دخ��ول
وحت��دي��د القيمة الفعلية للب�ضائع ،وهو
م ��ا وف� ��ر ل �ل �خ��زي �ن��ة م ��ن خ �ل�ال ف��روق��ات

التقدير  58مليون دينار خالل ال�شهور 6
الأوىل من العام احلايل.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ا�ستخدام التكنولوجية
احلديثة �ساهم يف حتقيق رقابة حقيقية
على احل ��دود ،وت��وف�ير ان�سياب الب�ضائع
عرب احلدود.
و�� � �ش � ��دد ع � �ل� ��ى وج � � � ��ود  4م� ��دي� ��ري� ��ات
م�ت�خ���ص���ص��ة يف دائ� � ��رة اجل � �م ��ارك ت �ق��وم
ب�ح�م��اي��ة االق�ت���ص��اد م��ن ال�غ����ش ال�ت�ج��اري
وال �ت �ه��ري��ب وذل ��ك ب�ع��د دخ ��ول ال�ب���ض��ائ��ع
للمملكة.
و�أك ��د �أن ��ه م��ن خ�ل�ال تطبيق ال�ن��اف��ذة
ال��وط �ن �ي��ة مت حت �ق �ي��ق ب �ع��د ب�ي�ن امل��وظ��ف
اجل�م��رك��ي وامل�خ�ل����ص وال�ت��اج��ر للعمليات
الورقية يف كافة املراكز احلدودية ،كما مت
تركيب كامريات لكافة الفرق اجلمركية.
وق� � ��ال ال ��رح ��ام� �ن ��ة �إن ع � ��دد ق �� �ض��اي��ا
ال�ت�ه��ري��ب اجل�م��رك��ي امل�سجلة يف الن�صف
االول م��ن ع��ام  2019بلغ � 20أل��ف ق�ضية
بقيمة  26مليون دينار �أردين.

بورصة عمان تغلق بتدول 6ر 2مليون سهم

االنباط -عمان

اغ �ل �ق��ت ب��ور� �ص��ة ع �م��ان ،ام ����س الأح� ��د،
بتداول 6ر 2مليون �سهم ،موزعة على 1389
�صفقة ،بقيمة تداوالت �إجمالية بلغت 4ر2
مليون دينار.
وانخف�ض م�ؤ�شر البور�صة اىل النقطة

 1587بن�سبة 32ر 0باملئة مقارنة مع �إغالق
اجلل�سة ال�سابقة.
ولدى مقارنة �أ�سعار الإغالق لل�شركات
امل �ت ��داول ��ة �أ� �س �ه �م �ه��ا ،ت �ب�ين �أن �� 26ش��رك��ة
�أظهرت انخفا�ضا يف �أ�سعار �أ�سهمها ،بينما
ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 21شركة ،وا�ستقرت
�أ�سعار �أ�سهم � 36شركة اخرى.

انخفاض التداول العقاري % 44
لنهاية حزيران الماضي

اطالق المبادرة الوطنية « »TechAIDبهدف وضع حلول
تكنولوج ّية لمكافحة تداعيات كورونا
االنباط-عمان
اطلقت جمعية ��ش��رك��ات تقنية املعلومات
واالت� ��� �ص ��االت “انتاج” وجم �ل ����س ال���ش��رك��ات
النا�شئة “ ،”StartupsJoبال�شراكة مع
وزارة االقت�صاد الرقمي وال��ري��ادة وال�شريك
اال�سرتاتيجي كابيتال بنك ،م�ساء الثالثاء،
عرب تقنية االت�صال عن بعد ،املبادرة الوطنية
“.”TechAID
وت� � �ه � ��دف امل� � � �ب � � ��ادرة اىل و� � �ض � ��ع ح� �ل ��ول
تكنولوج ّية ملكافحة تداعيات جائحة فريو�س
ك��ورون��ا وم��اب �ع��ده��ا م��ن م�ن�ظ��ور اق�ت���ص��ادي،
اج�ت�م��اع��ي �أو ��ص�ح��ي وا� �س �ت �ح��داث منظومة
لتمكني لل�شركات من خاللها تنظيم �أعمالها
�ضمن �إطار تقنيات العامل االفرتا�ضي.
وق� ��ال رئ �ي ����س ه�ي�ئ��ة امل��دي��ري��ن يف جمعية
“انتاج” ،الدكتور ب�شار احلوامدة ،ان كورونا
ا�ستدعت التفكري بطريقة خمتلفة ،منوها
اىل ان ه��ذه امل �ب��ادرة ت�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وح�ي��د كل
الأفكار عرب من�صة واحدة.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ح ��وام ��دة ،اىل ان �إدراج
الأف �ك��ار �ضمن من�صة واح��دة ي��وح��د اجلهود
للحد م��ن ت�شتيتها ،ول�ضمان وج��ود اف�ضل
الأف� �ك ��ار يف اق ��ل ال�ت�ك��ال�ي��ف ،م ��ؤك��دا ع�ل��ى ان
التطبيقات مل تعد حم�صورة يف مكان واحد
�أو دولة واحدة.
وب � � ��دوره ،ق ��ال م� �ن ��دوب وزي� ��ر االق �ت �� �ص��اد
الرقمي وال��ري��ادة املهند�س مثنى الغرايبة،
م��دي��ر دائ ��رة اال��س�ت�ث�م��ار وال�ت�روي��ج يف وزارة
االق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وال��ري��ادة ال��دك �ت��ور نائل

ال �ع��دوان ،ان ال� ��وزارة ت�ع�م��ل خ�ل�ال ال�ع��ام�ين
الأخ �ي��ري � ��ن م� ��ع ال� ��ري� ��ادي �ي�ن ع� �ل ��ى ت��وح �ي��د
جهودهم و�إيجاد �أفكار �إبداعية ،م�ؤكدا على
ان نهج احلكومة و�ضمن م�سار دول��ة الإنتاج
بدعم بيئة ريادة الأعمال.
و�أك � ��د ال ��دك �ت ��ور ن��ائ��ل ال � �ع� ��دوان ع �ل��ى ان
ال�شركات الأردنية اثبتت كفاءتها خالل �أزمة
ك��ورون��ا م��ن خ�ل�ال احل �ل��ول ال �ت��ي �أوج��دت �ه��ا
�ضمن �سرعة وك�ف��اءة عالية ،م�شددا على ان
الوزارة �ستكون على �شراكة كاملة مع جمعية
“انتاج” لدعم هذه املبادة واخلروج يف �أفكار
جديدة.
ومن جهتهم ،قال رئي�س جمل�س ال�شركات
ال�ن��ا��ش�ئ��ة� ،أجم ��د ��ص��وي����ص ،ان ه��ذه امل �ب��ادرة
ه��ي جت�سيد لل�شراكة ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال�ع��ام
واخلا�ص ،معتربا �أنها فر�صة كبرية لل�شركات
ال�صغرية والريادية لعر�ض الأفكار ومتكينها
للو�صول اىل تنفيذها على ار�ض الواقع.

و�أ�شار �صوي�ص اىل ان هذه املبادرة �ستمكن
ال�شركات الريادية لل�سري نحو تنفيذ �أفكارها
و�ضمان جناحها م�ستقبال.
وب � � � ��دوره ،ق� ��ال رئ �ي ����س �إدارة ال �ت �� �س��وي��ق
واالت���ص��ال امل�ؤ�س�سي يف كابيتال بنك ،ع�صام
� �س �م��اره ،ان ال�ب�ن��ك يفتخر ب� ��أن ي �ك��ون ج��زءاً
من هذه املبادرة الوطنية ،كونها تن�سجم مع
ا�سرتاتيجيته يف � �ض��رورة ت��وف�ير ك��اف��ة �سبل
الدعم لهذا القطاع الهام واحليوي ،ملا له دور
�أ�سا�سي يف تن�شيط عجلة الإقت�صاد وتوفري
ف��ر���ص ع �م��ل ،م�ع�ت�براً �أن ق �ط��اع تكنولوجيا
املعلومات هو حمرك رئي�سي نحو االنطالق
اىل امل�ستقبل.
ومن جهتها ،قالت ع�ضو هيئة املديرين يف
جمعية “انتاج” ،ربى دروي�ش ،ان هذه املبادرة
ت��دع��م ج�ه��ود ال���ش��راك��ة ب�ين القطاعني العام
واخل��ا���ص ،م ��ؤك��دة ان ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ول��دت
ف��ر���ص �أم ��ام ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة وال���ص�غ�يرة

واملتو�سطة والكبرية وذل��ك من خالل �إيجاد
احل� �ل ��ول امل �ب �ت �ك��رة ل �ل �ح��د م ��ن �أث� � ��ار ج��ائ�ح��ة
كورونا.
ون ��وه ��ت اىل ان امل� �ب ��ادرة ت�ت���ض�م��ن جلنة
ل �ت �ق �ي �ي��م امل �ن �ت �ج��ات واحل � �ل� ��ول ال� �ت ��ي ��س�ي�ت��م
ت�ق��دمي�ه��ا م��ن ق �ب��ل ال �� �ش��رك��ات ،م �� �ش�يرة اىل
ان ك��اف��ة ال �� �ش��رك��ات الأردن� �ي ��ة داخ ��ل اململكة
وخارجها ت�ستطيع التقدم للمبادرة.
ولفتت اىل ان القطاعات التي �ست�ستهدفها
ال �� �ش��رك��ات � �ض �م��ن امل� � �ب � ��ادرة ،ه� ��ي :ال���ص�ح��ة
والأع� �م ��ال وال���ض�ي��اف��ة وال���س�ي��اح��ة والتعليم
واحللول املالية الرقمية ،بالإ�ضافة للحلول
الإبداعية من القطاعات الأخرى.
وق��دم امل��دي��ر التنفيذي جلمعية “انتاج”
امل �ه �ن��د���س ن �� �ض��ال ال �ب �ي �ط��ار � �ش �ك��ره ل � ��وزارة
االقت�صاد الرقمي على �شراكتها مع جمعية
“انتاج” يف امل � �ب ��ادرة ،ب��الإ� �ض��اف��ة ل�ل�ج�ه��ود
ال� �ت ��ي ب��ذل �ه��ا جم �ل ����س ال �� �ش ��رك ��ات ال �ن��ا� �ش �ئ��ة
“ ”StartupsJoوفريق جمعية “انتاج”.
و�أك� ��د اع �ت��زازه ب��ال���ش��ري��ك اال��س�ترات�ي�ج��ي
“كابيتال بنك” لالن�ضمام للمبادرة ،معتربا
ان البنك �سيكون له دور فعال يف املبادرة.
ك�م��ا وك���ش��ف ال�ب�ي�ط��ار ع��ن �أ��س�م��اء �أع���ض��اء
جل� �ن ��ة ال �ت �ق �ي �ي��م ل �ل �ح �ل��ول ال� �ت ��ي � �س �ت �ت �ق��دم
ب �ه��ا ال �� �ش��رك��ات وه� ��م�� :س�ل�ي��م ك��راد� �ش��ة ،ن��وار
� �ش �ح��روري ،رب ��ى دروي� �� ��ش� ،أجم ��د ��ص��وي����ص،
ع� ��� �ص ��ام � � �س � �م� ��اره ،ب ��الإ�� �ض ��اف ��ة �إىل خ�ب��راء
متخ�ص�صني �سيتم ا��س�ت��دع��ا�ؤه��م ب �ن��اءا على
القطاعات التي �ستخدمها احللول املقدمة،
معربا عن �شكره جلهودهم.

االنباط-عمان

انخف�ض حجم التداول يف �سوق العقار
باململكة بن�سبة  44باملئة لنهاية حزيران
امل��ا� �ض��ي م��ن ال �ع��ام احل ��ايل م �ق��ارن��ة مع
ال �ف�ترة امل�م��اث�ل��ة م��ن ال �ع��ام امل��ا��ض��ي �إىل
125ر 1مليار دينار.
وبح�سب التقرير ال�شهري للتداول
العقاري يف اململكة ال��ذي �أ�صدرته دائرة
الأرا� �ض��ي ام�س الأح��د ،انخف�ضت قيمة
الإيرادات خالل الن�صف الأول من العام
احلايل بن�سب ٍة بلغت  56باملئة ،مقارنة مع
ال�ف�ترة م��ن ع��ام  2019لتب ُلغ  46مليون
دينار.
وع �ل��ى امل���س�ت��وى ال���ش�ه��ري ،ب�ل��غ حجم

ال�ت��داول يف �سوق العقار باململكة ل�شهر
ح ��زي ��ران  291م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ت �ق��ري �ب��ا،
بارتفاع ن�سبته  8باملئة مقارنة مع ال�شهر
ذاته من .2019
و�سجلت قيمة الإي ��رادات خ�لال �شهر
ح��زي��ران املا�ضي انخفا�ض بن�سب ٍة بلغت
 14باملئة م�ق��ارن��ة بال�شهر ذات��ه م��ن عام
،2019؛ لتب ُلغ نحو  12مليون دينار.
ك�م��ا انخف�ضت ح��رك��ة ب�ي��ع ال�ع�ق��ار يف
اململكة خ�لال الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام
احل� ��ايل ب�ن���س�ب� ٍة ب�ل�غ��ت  21ب��امل �ئ��ة ،حيث
انخف�ضت بيوعات ال�شقق بن�سب ٍة بلغت
 24باملئة ،وانخف�ضت بيوعات الأرا��ض��ي
بن�سب ٍة بلغت  20باملئة مقارن ًة مع الفرتة
نف�سها من عام .2019

دولة خليجية تعتزم اقتراض  65مليار
دوالر لـ  30عامًا

دول تبيع جنسيتها بأسعار مخفضة بسبب أزمة كورونا
لندن  -العربية
ا�ضطرت عدد من الدول التي متنح جن�سيتها
�أو جواز �سفرها مقابل مبالغ مالية مقطوعة �أو
ا�ستثمارات �أجنبية من الراغبني باحل�صول على
جن�سيتها ،ا�ضطرت لتقدمي خ�صومات مالية
وتخفي�ضات بحثاً عن ال�سيولة ،وذل��ك بعد �أن
ت�سببت جائحة “كورونا” ب ��أزم��ة مالية لدى
العديد من دول العامل ومن بينها هذه الدول.
ومن املعروف �أن عدداً من دول “الكاريبي”
القريبة من القارة الأمريكية لديها برامج ملنح
اجلن�سية �أو ج��واز ال�سفر ل�ل�أج��ان��ب الراغبني
بذلك مقابل دفع مبالغ مالية مبا�شرة للدولة،
�أو مقابل اال�ستثمار فيها� ،إال �أن ه��ذه ال��دول
ت �ع��اين ح��ال �ي �اً م��ن ��ض��ائ�ق��ة م��ال �ي��ة ك �ب�يرة بعد
�أن ت�سبب وب ��اء “كورونا” ب���ض��رب قطاعاتها
ال�سياحية ،وه��و م��ا دف�ع�ه��ا اىل ال �ب��دء بتقدمي
“خ�صومات كبرية على ج��وازات ال�سفر التي
تبيعها ل�ل�أج��ان��ب الأغنياء” ،بح�سب تقرير
ن�شرته وك��ال��ة “بلومبريغ” ل�ل�أن�ب��اء واطلعت
عليه “العربية نت».
وت�ع�ت�م��د ال �ع��دي��د م��ن اجل� ��زر ال �� �ص �غ�يرة يف
“الكاريبي” على برامج “املواطنة باال�ستثمار”
كو�سيلة للح�صول على العملة ال�صعبة� ،إ�ضافة
اىل اعتمادها على ال�سياحة ،وهي ال�صناعة التي

تلقت �ضربة قا�صمة بانت�شار وب��اء “كورونا”،
حيث �إن فنادق هذه اجلزر و�شواطئها �أ�صبحت
فارغة بالكامل تقريباً.
وت �ق��ول “بلومبريغ” �إن ج��زي��رت��ي “�سانت
كيت�س” و”نيفي�س” يف البحر الكاريبي ،وهما
جزيرتان هادئتان يبلغ تعداد �سكانهما � 53ألف
�شخ�ص فقط ،كانتا من �أوائل الدول التي �أدخلت
تخفي�ضات على املبالغ املالية املطلوبة للح�صول
ع �ل��ى اجل�ن���س�ي��ة وج � ��واز ال �� �س �ف��ر ،وذل� ��ك ��س�ع�ي�اً
الج�ت��ذاب مزيد م��ن الأج��ان��ب الأغ�ن�ي��اء و�سعياً
للتغلب على الأزمة املالية.

وطرحت هاتان اجلزيرتان عر�ضاً خا�صاً حتى
نهاية ال�ع��ام ،مبوجبه ُي�ق��دم ال�شخ�ص الراغب
باحل�صول على اجلن�سية م�ساهمة مالية بقيمة
� 150ألف دوالر يف “�صندوق النمو امل�ستدام” يف
البالد ويح�صل مقابل هذا املبلغ على ج��وازات
�سفر لعائلة مكونة من �أربعة �أفراد .وهذا ميثل
انخفا�ضاً بن�سبة  %23عن ال�سعر العادي البالغ
� 195ألف دوالر.
وبح�سب “بلومبريغ” فان ثمة جزرا �أخرى
يف املنطقة ذاتها تقدم عرو�ضاً �أرخ�ص للح�صول
على جن�سيتها ،مبا يف ذلك دومينيكا ،و�أنتيغوا،

وبربودا.
وق��ال لي�س خ��ان ،الرئي�س التنفيذي لوحدة
اال��س�ت�ث�م��ار يف “�سانت ك�ي�ت����س ونيفي�س” �إن��ه
“يف هذه الأيام ويف ظل انت�شار جائحة كورونا
فعندما تتوقف ال�سياحة علينا �أن جند طرقاً
لإيجاد عائدات لدعم اقت�صادنا».
و�أ� �ض ��اف �أن ال�ع��دي��د م��ن دول امل�ن�ط�ق��ة من
بينها �سانت لو�سيا ،وغرينادا ،و�أنتيغوا وبربودا،
ودومينيكا �أدخ�ل��ت تغيريات لإغ ��راء امل��زي��د من
الأجانب ،حيث تقدم بع�ض هذه الدول اجلن�سية
مقابل مبلغ ي�صل �إىل مئة �ألف دوالر فقط.
وت���ش�ير “بلومبريغ” اىل ه ��ذه ال�صناعة
ازده ��رت منذ ثمانينيات ال�ق��رن امل��ا��ض��ي ،حيث
“تزايدت ن�سب املواطنة عن طريق اال�ستثمار
لت�صبح جت��ارة مب�ل�ي��ارات ال � ��دوالرات ،مم��ا وفر
للأثرياء فر�صة للهروب من قيود ال�سفر على
جوازات �سفر بلدانهم الأ�صلية وم�ساعدتهم على
التخطيط حلاالت الطوارئ».
ويقول خان �إنه منذ انت�شار جائحة “كورونا”
ف�إن الوحدة التي يديرها �سجلت تزايداً كبرياً
يف �أعداد الزبائن القادمني من ال�صني ومنطقة
ال�شرق الأو� �س��ط ،لكن خ��ان �أب�ل��غ “بلومبريغ”
ب ��أن وح��دة اال�ستثمار ال ت�ق��وم ب��إع�لان الأرق��ام
واالح� ��� �ص ��اءات ع ��ن ط��ال �ب��ي اجل�ن���س�ي��ة م�ق��اب��ل
اال�ستثمار يف بالده.

الكويت  -رويرتز

ق � ��ال � ��ت رئ � �ي � �� � �س ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
واالق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة ب �ب�رمل� ��ان ال� �ك ��وي ��ت� ،إن
احلكومة طلبت ال�سماح لها باقرتا�ض
 20مليار دي�ن��ار ( 65مليار دوالر) على
مدى ثالثني عاما ،منها ثمانية مليارات
لتمويل عجز امليزانية احلالية.
ج � ��اءت ت �� �ص��ري �ح��ات ال �ن��ائ �ب��ة ��ص�ف��اء
ال �ه��ا� �ش��م ب �ع��د اج �ت �م��اع م ��ع م �� �س ��ؤول�ين
ح �ك��وم �ي�ين م ��ن وزارة امل��ال �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة
العامة لال�ستثمار.
وقالت يف ال�برمل��ان �إن “قانون الدين
ال � �ع� ��ام ...ت �ط �ل �ب��ون  20م �ل �ي��ار (دي� �ن ��ار)
ل�ث�لاث�ين �سنة ق��ادم��ة ،ث�م��ان�ي��ة م�ل�ي��ارات
من �أ�صل ع�شرين لت�سديد عجز امليزانية
احلايل” موجهة كالمها لرئي�س الوزراء
الذي مل يكن حا�ضرا.
ت ��رزح م�ي��زان�ي��ة ال �ك��وي��ت حت��ت �ضغط
م��زدوج من هبوط �أ�سعار النفط العاملية

وت��داع �ي��ات �أزم� ��ة ف�ي�رو���س ك��ورون��ا على
االقت�صاد.
وي �ع��ار���ض ال �ن��واب ال��ذي��ن ي���س�ت�ع��دون
النتخابات برملانية خ�لال �أ�شهر قليلة،
رغبة احلكومة يف االقرتا�ض من اخلارج
ل�ت�م��وي��ل ع�ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ،ح�ي��ث ال يلقى
االق�ت�را� ��ض احل �ك��وم��ي ق �ب��وال ��ش�ع�ب�ي��ا يف
ال��دول��ة الغنية بالنفط .وقالت الها�شم
اليوم “تنويع الدخل �ضرورة».
ك��ان م�صدر حكومي �أب�ل��غ روي�ت�رز يف
ي��ون�ي��و ح��زي��ران �أن احل�ك��وم��ة الكويتية
تعتزم �إر�سال م�شروع قانون �إىل الربملان
لوقف ا�ستقطاع ح�صة �صندوق الأجيال
القادمة من �إجمايل الإي��رادات الفعلية
للموازنة.
وت �� �س �ت �ق �ط��ع ال� �ك ��وي ��ت ح��ال �ي��ا ب�ح�ك��م
ال�ق��ان��ون م��ا ال يقل ع��ن � %10سنويا من
�إي ��رادات �ه ��ا ل���ص��ال��ح اح �ت �ي��اط��ي الأج �ي��ال
ال �ق��ادم��ة ،ال ��ذي ت��دي��ره ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لال�ستثمار.

نائبة برلمانية :حكومة الكويت تطلب السماح باقتراض  20مليار دينار على مدى  30عاما
الكويت –رويرتز
قالت رئي�سة اللجنة املالية واالقت�صادية
ب�برمل��ان الكويت �إن احلكومة طلبت ال�سماح
ل�ه��ا ب��اق�ترا���ض  20م�ل�ي��ار دي �ن��ار ( 65مليار
دوالر) على مدى ثالثني عاما ،منها ثمانية

مليارات لتمويل عجز امليزانية احلالية.
ت�صريحات النائبة �صفاء الها�شم جاءت
ب�ع��د اج �ت �م��اع م��ع م �� �س ��ؤول�ين ح�ك��وم�ي�ين من
وزارة املالية والهيئة العامة لال�ستثمار.
وقالت يف الربملان ”قانون الدين العام...
ت�ط�ل�ب��ون  20م�ل�ي��ار (دي� �ن ��ار) ل�ث�لاث�ين �سنة

ق��ادم��ة ،ثمانية م�ل�ي��ارات م��ن �أ��ص��ل ع�شرين
ل�ت���س��دي��د ع�ج��ز امل �ي��زان �ي��ة احلايل“ موجهة
ك�ل�ام �ه��ا ل��رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء ال � ��ذي مل ي�ك��ن
حا�ضرا.
ترزح ميزانية الكويت حتت �ضغط مزدوج
من هبوط �أ�سعار النفط العاملية وتداعيات

�أزمة فريو�س كورونا على االقت�صاد.
وي� �ع ��ار� ��ض ال � �ن� ��واب ،ال ��ذي ��ن ي �� �س �ت �ع��دون
النتخابات برملانية خالل �أ�شهر قليلة ،رغبة
احلكومة يف االق�ترا���ض من اخل��ارج لتمويل
ع �ج��ز امل �ي��زان �ي��ة ،ح �ي��ث ال ي�ل�ق��ى االق�ت�را���ض
احل �ك��وم��ي ق �ب��وال ��ش�ع�ب�ي��ا يف ال��دول��ة الغنية

بالنفط.
وق ��ال ��ت ال �ه��ا� �ش��م ام ����س الأح � ��د ”تنويع
الدخل �ضرورة“.
كان م�صدر حكومي �أبلغ رويرتز يف يونيو
حزيران �أن احلكومة الكويتية تعتزم �إر�سال
م�شروع قانون �إىل الربملان لوقف ا�ستقطاع

ح�صة �صندوق الأجيال القادمة من �إجمايل
الإيرادات الفعلية للموازنة.
وت�ستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما
ال يقل عن ع�شرة باملئة �سنويا من �إيراداتها
ل�صالح اح�ت�ي��اط��ي الأج �ي��ال ال �ق��ادم��ة ،ال��ذي
تديره الهيئة العامة لال�ستثمار.

االثنني

االعالين
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إعالن صادر عن مصفي شركة
ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرجو من دائني �شركة دار العداله للمحاماه والقانون وامل�سجلة
لدينا يف �سجل ال�شركات مدنيه حتت الرقم (  ) 109بتاريخ (
)2006/3/20
�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  :عالء عوده برهم حداد
عنوان امل�صفي  :عمان – الدوار ال�سابع – مقابل مبنى امللكية –
جممع رائد خلف – الطابق الثاين
�ص.ب (  ) 910773الرمز الربيدي ( ) 11191
خلوي ( ) 0797442060
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
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
ع��ن ا�ستكمال اج�����راءات ت�صفية ���ش��رك��ة ع��ب��داهلل
اجلعربي و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 119659بتاريخ  2019/5/16اعتبارا 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
الرقم الوطني للمنشأة )200109840( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة عي�سى وحممود ابو ديه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )97753بتاريخ  2010/3/16قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/6/2
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة عي�سى حممد عبداهلل ابو ديه
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي البلقاء  /دير عال – ت0796625197 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي
انذار
اىل املوظف  :محمد
بكر احمد خضر
نظرا لتغيبك عن العمل ملدة تزيد
ع��ن �شهر ول��غ��اي��ة ت��اري��خ��ه ب��دون
ع��ذر ر�سمي ل��دى م�شغل م��ه��ارات
لالملنيوم واحلديد عليك االلتحاق
بعملك خ�لال  3اي��ام من تاريخه
وخالف ذلك �سيتم انهاء عملك من
امل�شغل ا�ستنادا الحكام املادة /28
ه��ـ ح�سب ق��ان��ون العمل االردين
.وت��ع��ت�بر ف��اق��دا جلميع احل��ق��وق
اخلا�صة بك لدى ال�شركة .

مشغل مهارات
لالملنيوم والحديد

فقدان جواز سفر
فقد مني ان��ا امل��دع��و �صالح
مهدي �صالح اب��و ربيع جواز
�سفر اردين �صادر من مدينة
ال��ع��ق��ب��ة ي��ح��م��ل ال��رق��م (م
 ) 401840وت��اري��خ �صدوره
 2013/8/25فعلى من يجده
ت�سليمه اىل اق���رب مركز
امني
وله جزيل ال�شكر

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

ا�ستنادا لأحكام املادة (�/277أ) من قانون ال�شركات رقم ()22

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )13من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة
والتجارة بان �شركة ع�صام عبد القادر دروي�ش الع�ش واخوانه
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )19867بتاريخ
 1988/3/7تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ع�صام عبد القادر دروي�ش الع�ش
واخوانه
�إىل �شركة  :ع�صام عبد القادر دروي�ش الع�ش و�شركاه
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 امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة ب��ان �شركة عو�ض احمد �صالح واوالده
وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن حتت الرقم ( )67580بتاريخ
 2003/7/15تقدمت بطلب لإجراءات التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :عو�ض احمد �صالح واوالده
�إىل �شركة  :نا�صر عو�ض �صالح واخوانه
لال�ستف�سار يرجى االت�صال ب��دائ��رة مراقبة ال�شركات على
االرقام 5600260

ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة
ب��أن �شركة ال�سكران لتوليد الطاقة ذ.م.م م�سجلة لدينا يف
�سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة /حتت الرقم ()54114
بتاريخ ()2019/4/7
قد تقرر �شطبها من �سجل ال�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة
بتاريخ ()2020/7/8
مراقب عام ال�شركات
د .وائل علي العرموطي

اعالن صادر عن مراقب عام الشركات
اعالن( ثاني )

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200017714( :

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 ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة خليل ع�صفور و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
تو�صية ب�سيطة
حتت الرقم ( )7875بتاريخ  1998/6/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/7/12
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ريا�ض يو�سف عوده الكواليت
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي ال�شمي�ساين �ش .االع�شى قي�س عماره 11
الطابق االول – ت0796687405 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن طرح عطاء رقم (  / 9ش ل ) 2020/
توريد وتركيب وحدات ديكسون يف
املباني التابعة لوزراة العدل
ترغب وزارة العدل باعادة طرح عطاء « توريد وتركيب وحدات ديك�سون يف املباين التابعة
لوزارة العدل « فعلى املناق�صني الراغبني يف �شراء ن�سخة من وثائق ال�شراء مراجعة وزارة
العدل ( امني �سر جلنة ال�شراء املحلية ) للح�صول على وثائق ال�شراء مقابل مبلغ ( ) 25
دينار غري م�سرتدة ولغاية ال�ساعة الواحدة بعد الظهر يوميا  ،اخر موعد للح�صول على
ن�سخ العطاء يوم اخلمي�س املوافق .2020/7/16
اخر موعد اليداع العرو�ض يف �صندوق العطاءات ال�ساعة الثانية ع�شر ظهر يوم الثالثاء
املوافق . 2020/7/21
تفتح العرو�ض يف يوم الثالثاء املوافق  2020/7/21ال�ساعة الثانية ع�شر ظهر ًا .
اجور االعالن على من ير�سو عليه العطاء مهما تكرر.

مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
ا�ستنادا لأح��ك��ام امل��ادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم
( )22ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف
وزارة ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة دار العداله
للمحاماه والقانون وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات مدنيه
حتت الرقم ( )109بتاريخ  2006/3/20قد قررت باجتماعها
غري العادي املنعقد بتاريخ  2020/7/9املوافقة على ت�صفية
ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد عالء ع��وده برهم
حداد م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
ال��دوار ال�سابع – مقابل مبنى امللكية – جممع رائ��د خلف –
الطابق الثاين  -خلوي 0797442060
�ص.ب  – 910773عمان  11191االردن
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

اعـــالن
تعلن وزارة الزراعة  /مديرية العطاءات عن حاجتها ل�شراء املواد املبينة
يف دعوة لعطاء التايل :
رقم الدعوة

المادة

20/2020

طباعة دفاتر خدمات

اعادة

الثروة الحيوانية

اخر موعد لتسليم
ثمن نسخة اخر موعد لبيع العطاء
العروض الساعة ( ) 12
الساعة ( ) 12
العطاء
20/7/2020
19/7/2020
(  ) 25دينار

وزيــــــــــــــــــــر البيئة
ووزير الزراعة املكلف
الدكتور صالح الخرابشة

وزير العدل

إنـــــــــــــــــــــذار
إىل املوظف
(معاذ محمد احمد الخطيب)

ن��ظ��ر ًا لتغيبك ع��ن م��رك��ز عملك
�إعتبار ًا من 2020/07/01م حتى
ت��اري��خ��ه ومل���دة ت��زي��د ع��ن ع�شرة
�أيام متتالية دون �إذن ر�سمي و�سبب
م�����ش��روع ،ف��إن��ن��ا ن��ن��ذرك ب�ضرورة
ال��ع��ودة �إىل العمل ف���ور ًا وخ�لاف
ذلك تعترب مف�صول من العمل وفق ًا
لأح��ك��ام امل���ادة ( )28فقره (ه��ـ)
من قانون العمل الأردين رقم ()8
ل�سنة ( )1996وتعديالته.
شركة مصانع الكابالت املتحدة

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 (م�ؤ�س�سة خطوط
العقبه ال�سريعة لتكنولوجيا املعلومات) 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة ) ٢٠٠٠١٢٣٨٤ (:
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة زياد �سري�س وح�سن الريان وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم (  ) ٨٤٣٦٢بتاريخ  ٢٠٠٧/٢/٦قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٩
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة ح�سن حممود �سليم الريان م�صفيا
لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي ارب����د _ دوار ���ص��ح��ارى – ت:
٠٧٩٥٥٤٧٧٨٨
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

الدويل
االثنني
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نمو ملحوظ باالتصاالت وغطاء رئاسي وتنظيمي من عباس والسنوار

 3أسرى يواصلون معركتهم
ضد اعتقالهم اإلداري

بعد تفاهمات العاروري – الرجوب :نقاش َمصالح أم «مصالحة»؟
االنباط  -وكاالت

انتقلت ال�ت�ف��اه�م��ات ال�ت��ي ج��رت م��ؤخ��را
ب�ل�ق��اء �أويل ب�ين ح��رك�ت��ي ح�م��ا���س وف�ت��ح �إىل
امل�ستوى الإج��رائ��ي ال�ث��اين خ�لال اليومني
امل��ا� �ض �ي�ي�ن ع�ب�ر ت �ع �م �ي��م �� �ص ��در ع ��ن ق �ي��ادة
احلركتني يف الأرا�ضي املحتلة ي�ضع الكوادر
يف ال�شارع وخ�صو�صا قادة الأقاليم واملناطق
يف اجل��ان�ب�ين ب���ص��ورة ال�ت�ف��اه��م امل ُ�ن�ج��ز حتى
الآن.
والحظت �أو�ساط فل�سطينية خبرية ،ب�أن
م�ستوى التن�سيق بني حركتي فتح وحما�س
الأ� �س �ب��وع امل��ا��ض��ي حت��دي��دا ب ��د�أ ي�ط��ال بع�ض
امللفات يف املجال الأمني ولي�س كلها خ�صو�صا
ب�ع��د م��واف �ق��ة ال �ق��ائ��د الأ� �س��ا� �س��ي يف حما�س
بقطاع غ��زة يحيى ال���س�ن��وار على خ�ط��وة مت
االت �ف��اق ع�ل��ى ت�سميتها ب �ـ حم��اول��ة ا�ستعادة
الثقة”.
ومرحليا يف ه��ذه ال�ف�ترة حت��دي��دا وحتت
عنوان االتفاق على امللف الرئي�سي ولو م�ؤقتا
وهو الت�صدي مل�شروع ال�ضم الإ�سرائيلي.
وبنف�س ال��وق��ت الح�ظ��ت نف�س الأو� �س��اط
ب ��أن عملية ت�ب��ادل ح�سا�سة وج��زئ�ي��ة �أعقبت
اللقاء ال�شهري بني �صالح العاروري وجربيل
الرجوب لبع�ض املعلومات الأمنية خ�صو�صا
يف امل�سار املتع ّلق باملُتعاونني واملُ�شتبه بتعاونهم
مع العدو الإ�سرائيلي .وهي خطوة يفرت�ض
�أن ُت �� �س��اه��م يف ا� �س �ت �ع��ادة ال �ث �ق��ة الح �ق��ا كما

ي �ف�تر���ض �أن ت�ن�ع�ك����س ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة تن�سيق
م�ي��دان�ي��ة �أك�ب�ر ح�ت��ى و�إن ب�ق�ي��ت ح ��ذرة بني
احل��رك�ت�ين على ام��ل التمكن ب��احل��د الأدن��ى
م��ن ب�ن��اء ا�سرتاتيجية ثنائية �أك�ث�ر توافقا
يف مواجهة ا�ستحقاقات وت��داع�ي��ات م�شروع
ال�ضم.
ويبدو �أن املقابلة بني العاروري والرجوب
� �س �ب �ق �ه��ا ات� ��� �ص ��االت م ��ع � �ش �خ �� �ص �ي��ات ب � ��ارزة
خ�صو�صا يف �ضوء املعطيات التي تثبت ب��أن
العاروري حظي ب�ضوء �أخ�ضر كبري ال�ستمرار
االت�صاالت مع الرجوب فيما حظي الأخ�ير
بغطاء مبا�شر م��ن الرئي�س حم�م��ود عبا�س

�أي�ضا.
وتنمو يف االت���ص��االت م��ا ب�ين �شخ�صيات
غري �صدامية من احلركتني يف غزة ورام اهلل
ت�صوّرات ميكن البناء عليها م�ستقبال حيث
ات�ف��ق ح�ت��ى الآن ف�ق��ط ع�ل��ى امل���ص��ال��ح ولي�س
امل�صاحلة مبعنى الت�صدّي لال�ستحقاق القادم
بخ�صو�ص م�شروع ال�ضم وتداعيات االنفالت
املحتمل وجت� ّن��ب ال�صدام يف امل�ي��دان يف حال
�أ�ص ّر اليمني الإ�سرائيلي على م�شروعه.
وم��ن املبكر ال�ق��ول ب ��أن اج ��واء امل�صاحلة
ب� ��د�أت ت�ف��ر���ض ب�صماتها ع�ل��ى الإي �ق ��اع بني
احل ��رك� �ت�ي�ن ف� �ق ��د ات� �ف ��ق ع� �ل ��ى االح� �ت� �ف ��اظ

ب��اخل�لاف��ات اجل��وه��ري��ة وت��أج�ي�ل�ه��ا والأه ��م
�أن االت���ص��االت ج��رت على �أ��س��ا���س امل�ح��ددات
املو�ضوعية الأمنية وال�سيا�سية يف مواجهة
�أجندة م�شروع ال�ضم ح�صريا يف هذه املرحلة.
وم ��ن ب�ي�ن امل �� �س��ائ��ل امل � ّت �ف��ق ع�ل�ي�ه��ا خلف
ال�ستارة على االرج��ح اال�ستمرار يف التلويح
بتجميد التن�سيق االمني ولي�س بوقفه متاما
واالت�ف��اق على وج��ود م�صالح يف اال�ستهداف
وعلى ع��دم وج��ود �ضرورة مرحلية للتم�سك
ب��اخل�ل�اف��ات ال �ك �ب�ي�رة االن �أو ع� ��دم وج ��ود
�ضرورة مل�صاحلة �شاملة وافقية قبل ان�ضاج
احل��وار والعمل على جتنب اي حالة فو�ضى
وانفالت يف ال�ضفة الغربية.
وخ�ل��ف ال���س�ت��ارة �أي���ض��ا ح��ر���ص الرئي�س
عبا�س على احل�صول على �ضمانات من قيادة
ح�م��ا���س ب�ت�ج� ّن��ب ال�ت��وظ�ي��ف واال��س�ت�ث�م��ار يف
ال�ضفة وح�صل على موافقة احلركة املبدئية
على �أن م�صاحلة ال�شعب الفل�سطيني تتمثل
يف جت� ّن��ب ال �� �ص��دام ال�ع���س�ك��ري والأم �ن��ي مع
ق ��وات االح �ت�ل�ال وع�ل��ى �أ� �س��ا���س �أن ذل��ك قد
يكون الهدف الأ�سا�سي ال��ذي يخدم اليمني
الإ�سرائيلي املت�شدّد.
لقاء الرجوب – العاروري دفع يف واحدة
من جتلياته باجتاه تنويع دائ��رة االت�صاالت
ب�ي�ن ق � �ي� ��ادات يف ف �ت��ح و�أخ� � � ��رى يف ح�م��ا���س
ومت ّكن بع�ض الفرقاء من �إجراء االت�صاالت
واال��س�ت�م��اع لبع�ضهم البع�ض وع�ل��ى �أ�سا�س
فل�سطيني – فل�سطيني.

االنباط  -وكاالت

�أف � � � � � � ��ادت ه� �ي� �ئ ��ة � � � � �ش � � � ��ؤون الأ� � � �س� � ��رى
واملحررين،ام�س الأحد� ،أن كل من الأ�سرى
حممود ال�سعدي من خميم جنني ،وعدي
�شحادة من خميم الدهي�شة ،وفادي غنيمات
م��ن ب�ل��دة ��ص��وري��ف ،يوا�صلون �إ� -ضرابهم
املفتوح عن الطعام رف�ضاً العتقالهم الإداري.
و�أو� �ض �ح��ت �أن الأ� �س�ي�ر ��ش�ح��ادة م�ضرب
منذ ( )20يوماً ،وغنيمات منذ ( )19يوماً،
ويقبعان يف زن��ازي��ن �سجن “عوفر” ،فيما
يوا�صل ال�سعدي �إ�ضرابه عن الطعام منذ
 12يوما ويقبع يف زنازين �سجن “هدارمي».

بايدن :ترامب أفسد رئيس في
تاريخ أمريكا الحديث

«القسام» :خوادمنا تعرضت لهجمات إسرائيلية بتواطؤ مع شركات بريد عالمية
االنباط  -وكاالت

االنباط  -وكاالت

�أوقف اجلناح الع�سكري حلركة حما�س “كتائب
الق�سام” موقعه االل�ك�تروين ،وحوله �إىل عنوان
�آخر يحمل نف�س اال�سم ،بعد تعر�ض خوادم املوقع
لهجمات �إلكرتونية �شر�سة ،يقف خلفها االحتالل
ب�ع��د �أن ج��رى اخ�ت�راق امل��وق��ع الأول ،ال ��ذي ب��ات
يحتوي حاليا على “بيانات زائفة”.
وك�شفت دائرة الإعالم الع�سكري التابعة لكتائب
الق�سام ،عن تع ّر�ض خ��وادم موقعها الإل�ك�تروين
لـ “�سل�سلة هجمات �شر�سة” ،قالت �إن الهدف من
ورائها هو �إخراجها عن اخلدمة ،وذلك منذ فجر
اخلمي�س املا�ضي.
و�أو�ضحت� ،أن الهجمة ال ت��زال م�ستمرة ،و�أنه
ي�ج��ري العمل على الت�صدي ل�ه��ا ،وق��ال��ت“ :ما
زال مهند�سونا يت�صدون ل�ه��ذه الهجمات التي
تتوا�صل حتى اللحظة ،وق��د متكنوا بف�ضل اهلل
م��ن ال�سيطرة على معظمها” .و�أ� �ش��ارت �إىل �أن
طواقمها تعكف على ترميم الأ�ضرار التي جنمت
عن هذه الهجمات وقالت �إن الهجمات “تواط�أت
فيها مع العدو كربى �شركات الربيد الإلكرتوين
والنطاقات العاملية”.

وا�� �ص ��ل ج ��و ب ��اي ��دن ،م��ر� �ش��ح احل ��زب
ال��دمي �ق��راط��ي يف ان �ت �خ��اب��ات ال��رئ��ا��س��ة
الأمريكية املقبلة ،هجومه على الرئي�س
دونالد ترامب ،قائال �إنه “�أف�سد رئي�س يف
تاريخ �أمريكا احلديث”.
ج ��اء ذل ��ك يف ت �غ��ري��دة ع �ل��ى ح�سابه
مب��وق��ع ت��وي�تر ،ح��ذر فيها م��ن انتخاب
ترامب يف االنتخابات املقبلة التي جتري
يف نوفمرب /ت�شرين الثاين املقبل.
وقال بايدن“ :قلتها من قبل و�أقولها
جم ��ددا :ت��رام��ب �أف�سد رئي�س يف تاريخ
�أم��ري �ك��ا احل ��دي ��ث ،ك ��ل ي ��وم ي�ب�ق��ى فيه

م��ازال��ت م�صر توا�صل حمادثاتها اخلا�صة
ب�سد النه�ضة الإث �ي��وب��ي ل�ل�ي��وم ال�ت��ا��س��ع على
ال�ت��وايل ،والتي تهدف �إىل �إي�ج��اد حل للأزمة
القائمة بني م�صر و�إثيوبيا وال�سودان ب�ش�أن ملء
ال�سد.
وقالت وزارة الري امل�صرية “توا�صلت لليوم
التا�سع على ال�ت��وايل امل�ح��ادث��ات اخلا�صة ب�سد
النه�ضة الإث�ي��وب��ي برعاية االحت��اد الأفريقى

بال�سلطة ،يهدد م�ستقبل دميقراطيتنا
�أكرث” .وت��اب��ع“ :علينا �أن ن�صوت على
�إبعاده ( من الرئا�سة) يف نوفمرب”.
ويف وقت �سابق ال�سبت ،قال بايدن �إن
ال��والي��ات املتحدة تدفع ثمن ع��دم كفاءة
هذا الرئي�س كل يوم .وكتب تغريدة قال
فيها ” :لدى الواليات املتحدة �أكرث من
 3ماليني �إ�صابة بكورونا ،وتويف �أكرث من
� 130ألف ،ومع ذلك يوا�صل ترامب القول
�إنه �سيتال�شى� ..إنه �أمر ال ي�صدق”.
وتت�صدر الواليات املتحدة قائمة دول
ال�ع��امل م��ن حيث �ضحايا ك��ورون��ا ،وب��ات
ينظر �إليها �أن�ه��ا ف�شلت يف �إدارة الأزم��ة
املتعلقة بالفريو�س.

الكرملين :العالقات بين روسيا
والواليات المتحدة عند أدنى مستوى
االنباط  -وكاالت

�أعلن املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية
دم �ي�ت�ري ب�ي���س�ك��وف� ،أن ال �ع�لاق��ات بني
رو��س�ي��ا وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال ت��زال عند
�أدنى م�ستوى لها وهي �سيئة للغاية.
وق� ��ال ب�ي���س�ك��وف ام ����س“ :عالقاتنا
ال ت � ��زال ت �ق��ري �ب��ا ع �ن��د �أدن � � ��ى ن �ق �ط��ة..
الأم� � � ��ور � �س �ي �ئ��ة ل �ل �غ��اي��ة ع �ل��ى م���س�ت��وى
العالقات الثنائية ..وخا�صة فيما يتعلق
بق�ضية احل��د م��ن الت�سلح واال��س�ت�ق��رار
اال�سرتاتيجي».
وت��اب��ع ق��ائ�لا“ :بلدينا ميلكان �أك�بر
ت��ر��س��ان�ت�ين ن��ووي �ت�ين ،ال مت�ل��ك �أي من
ال�ب�ل��دان الأخ� ��رى مثلهما ،مب��ا يف ذل��ك
ال�صني ،التي يحاول الأمريكيون دعوتها

مفاوضات «النهضة» ...تباعد مواقف الدول الثالث يعطل فرص التوصل التفاق
االنباط  -وكاالت

وذك � ��رت �أن � �ش �ح��ادة ( 24ع ��ام� �اً) ،اعتقله
االح�ت�لال يف  ،2019 /12/21و��ص��در بحقه
�أم��ري اعتقال �إداري مدتهما �أرب�ع��ة �شهور،
ف�ي�م��ا غ�ن�ي�م��ات ( 40ع ��ام� �اً) ،م�ع�ت�ق��ل منذ
 ،2019/9/28و� �ص��در بحقه ث�لاث��ة �أوام ��ر
اعتقال �إداري.
و�أو� �ض �ح��ت� ،أن ال���س�ع��دي ،معتقل منذ
 ،2020/5/20و� �ص��در بحقه �أم ��ر اعتقال
�إداري مل� ��دة � �س �ت��ة � �ش �ه��ور ،وم �ن��ذ �إع�ل�ان��ه
ل�ل�إ��ض��راب نقلته �إدارة �سجون االح�ت�لال
من �سجن “النقب ال�صحراوي” �إىل �سجن
“هدارمي” ،وقد توقف عن �شرب املياه لعدة
�أيام.

ومم�ث�ل��ي ال ��دول وامل��راق �ب�ين ،ال�ت��ى ت�ه��دف �إىل
التباحث حول اتفاق ملء وت�شغيل �سد النه�ضة».
ك �م��ا ط� ��رح امل ��راق� �ب ��ون ب �ع ����ض امل�ل�اح �ظ��ات
واال�� �س� �ت� �ف� ��� �س ��ارات ،وق ��ام ��ت ال �ل �ج ��ان ال�ف�ن�ي��ة
والقانونية بالرد عليها وتو�ضيحها.
يف ه��ذا ال�سياق ،ق��ال ال�صحفي املتخ�ص�ص
يف ال �� �ش ��ؤون الأف��ري�ق�ي��ة ع�ب��ا���س حم�م��د �صالح
�”:إن ال�سبب الرئي�سي لعدم التو�صل التفاق
هو تباعد مواقف الأط ��راف وحت��دي��داً املوقف
الإثيوبي واملوقف امل�صري ،فاملوقفان متباعدان

ب�شكل كبري».
و�أ�ضاف �”:أما فيما يتعلق مبوقف ال�سودان
ال��ذي يتحدث ع��ن وج��ود ت�ق��دم يف املفاو�ضات
فيمكن ت�ف���س�يره ب��ات �خ��اذ اجل��ان��ب ال �� �س��وداين
م��وق��ف حم��اي��د بالن�سبة ل�ل�ط��رف�ين امل���ص��ري
والإثيوبي».
على جانب �أخ��ر ،ق��ال ن��ادر نورالدين �أ�ستاذ
امل ��وارد املائية بجامعة ال�ق��اه��رة �”:إن ال�سبب
الرئي�سي يف تعرث املفاو�ضات حتى الآن هو �أن
�إثيوبيا ال تريد التوافق حول تو�صيات و�أن يكون

م��ن حقها تغيري م��ا يتم ال�ت��واف��ق عليه طبقاً
لظروف ت�شغيل ال�سد».
و�أ�ضاف �أن الأمر الثاين �أن �إثيوبيا ال تريد
�أي مرجعية قانونية ت��راق��ب تنفيذ الإت �ف��اق
وحما�سبة من يخالف ب�أن تكون هناك حمكمة
دول�ي��ة تنظر يف تعوي�ضات �أو خمالفات �سواء
ك��ان��ت حم�ك�م��ة �أف��ري �ق �ي��ة �أو حم�ك�م��ة اله ��اي
الدولية ،كما �أنها ترف�ض �أي�ضاً �أن يكون الإتفاق
ملزم للجميع و�إمنا تريد �أن يكون لديها حرية
و�صالحية تغيري ما يتم التوافق عليه.

ب�شدة �إىل ط��اول��ة امل�ف��او��ض��ات» .واختتم
بي�سكوف”:ال ميكن مقارنة ال�صني من
حيث تر�سانتها ب�أمريكا �أو برو�سيا».
و�أع �ل ��ن ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي دون��ال��د
ترامب يف � 22أيار /مايو املا�ضي ان�سحاب
ب�لاده من اتفاقية “الأجواء املفتوحة”
مع رو�سيا ،زاعما �أنها”تنتهك االتفاقية”،
لكنه �أ��ش��ار �إىل �أن “هناك فر�صة جيدة
ج��داً للتو�صل �إىل اتفاقية ج��دي��دة مع
مو�سكو» .وت�ضم اتفاقية ال�سماء املفتوحة
 32دولة ،وت�سمح بتحليق طائرات مراقبة
غري م�سلحة يف �أج��واء ال��دول الأع�ضاء،
بهدف تعزيز التفاهم املتبادل والثقة عن
طريق منح جميع الأطراف دورا مبا�شرا
يف جمع املعلومات عن القوات الع�سكرية
والأن�شطة التي تهمها.

اطالق  3000صاروخ يوم ًيا يوازي هجوم نووي

جنرال إسرائيلي« :اسرائيل» اوهن من تحمل هجوم صاروخي كبير

االنباط  -وكاالت

ق ��ال اجل�ن��رال يف االح �ت �ي��اط ،يت�سحاق
ب��ري��ك ،رئ�ي����س م�ف��و��ض�ي��ة م �ظ��امل اجل�ن��ود
�سابقًا يف جي�ش االحتالل �إ ّنه منذ �أكرث من
عقد ي��د�أب الإيرانيون على �إن�شاء منظومة
�ضخمة م��ن ��ص��واري��خ وق��ذائ��ف �صاروخية
لدى التنظيمات الدائرة يف فلك �إيران حول
�إ�سرائيل (ح��زب اهلل يف لبنان“ ،حما�س”
واجل �ه��اد الإ� �س�لام��ي يف غ ��زة ،واحل��وث�ي��ون
وامليلي�شيات ال�شيعية يف ال�ي�م��ن و��س��وري��ة
والعراق).
يوجد اليوم �أك�ثر من � 200أل��ف �صاروخ
وق��ذي �ف��ة � �ص��اروخ �ي��ة م��وج�ه��ة �إىل امل��راك��ز
ال�سكنية يف �إ�سرائيل ،و�أهداف �إ�سرتاتيجية،
وب�ن��ى حتتية �أمنية ومدنية حيوية (مثل
ق�ط��اع ال�ط��اق��ة ،وم ��وارد طبيعية :كهرباء،
وقود ،غاز ومياه ،و�سائل �إعالم ،موا�صالت،
و�صحة اجلمهور و�أمنه).
و� �ش � ّد ّد على �أنّ تهديد ه��ذه ال�صواريخ
ح ّول �إ�سرائيل �إىل الأكرث عر�ضة للتهديدات
يف ال�ع��امل ،الف� ًت��ا �إىل �أ ّن ��ه “يف العقد ال��ذي

�أُن���ش�ئ��ت فيه ه��ذه املنظومة ال�ضخمة من
حولنا ،غرقت القيادة الأمنية وال�سيا�سية
يف �سبات عميق .فهي مل ُت�ع� ّد اجلي�ش وال
الدولة ملواجهة اخلطر املتنامي �أمام �أعيننا،
ال م��ن ن��اح�ي��ة ال �ق��درة الهجومية وال من
ناحية ق��درة ال��دف��اع عن اجلبهة الداخلية
و�إعدادها ال�ستيعاب �سقوط �آالف ال�صواريخ
يوم ًيا”.
“يف تلك ال�سنوات وحتى اليوم”� ،أ�ضاف
بريك يف مقالٍ ب�صحيفة (ه�آرت�س)ّ ،
“ف�ضلت
هذه القيادة ا�ستخدام املعركة بني احلروب
التي تتج ّلى يف هجمات جوية على �أهداف
يف �سورية لكبح التمركز الإيراين فيها ،وملنع
تهريب �صواريخ ومكونات جتعلها �أكرث دقة
�إىل حزب اهلل يف لبنان عن طريق �سورية”
و�أ ّك��د �أنّ “هذه الهجمات اجلوية مع كلّ
�أهميتها نقطة يف بحر ،وه��ي لي�ست ق��ادرة
على كبح ال�سيطرة الإي��ران �ي��ة يف �سورية،
وحتى منع اال�ستمرار يف حتويل �صواريخ
احل ��زب �إىل دق�ي�ق��ة ،ه��ي تعطي اجلمهور
انطباعًا ب��أن�ن��ا ن�سيطر على ال��و��ض��ع ،لكن
الأم ��ر لي�س ك��ذل��ك ،وم�ك��ون��ات ال���ص��واري��خ

الدقيقة تنتقل من �إي��ران عن طريق الرب،
�أ ْو البحر� ،أ ْو بطائرات لت�صل مبا�شرة �إىل
حزب اهلل”.
وتابع”:ق�صفنا يف ��س��وري��ة ال��ذي ي�ؤثر
مثل نقطة يف بحر ،ي�صرف �أن�ظ��ار القيادة
الأمنية وال�سيا�سية عن االن�شغال بالأ�سا�س،
وه ��و – �إع � ��داد م�ك�ث��ف للجي�ش واجل�ب�ه��ة
الداخلية للخطر ال��وج��ودي املتعاظم من
حولنا”.ولفت “منذ عدة �سنوات ،اجلي�ش
م���ش�غ��ول ب��امل �ع��رك��ة ب�ي�ن احل� � ��روب ،ول�ي����س
بالتح�ضري للحرب املقبلة .ه��ذه العملية
تخدم الإي��ران�ي�ين ال��ذي��ن درج��وا على عدم
ال��رد بقوة على �ضربنا عنا�صرهم وبنيتهم
التحتية يف ��س��وري��ة .ه��دف�ه��م ه��و تنومينا
لنتيح لهم �أنْ ي�ستكملوا بهدوء عملهم يف
تر�سيخ منظومة ال�صواريخ واالمتناع من
خلق ت��وت��رات وانفجار قبل �إجن��از عملهم.
وهم ينتظرون الوقت املالئم لهم و�صربهم
كبري جدًا”.
ور�أى �أنّ “�سورية والعراق هما ج�سر من
ذه��ب يربطان �إي ��ران بحزب اهلل يف لبنان،
وم ��ؤخ � ًرا ف�ق��ط� ،أع�ل��ن زع�ي��م احل��زب ح�سن

ن�صر اهلل� ،أنّ م�شروع ال�صواريخ الدقيقة
انتهى و�أُجن��ز .حتى لو كان يبالغ ،فال �شك
يف �أ ّن��ه يجب ال��ر ّد على كالمه بجدية قبل
�أنْ ي� ��ؤدي �إط�ل�اق �آالف ال���ص��واري��خ يوم ًيا
نحو �أه��داف �إ�سرتاتيجية و�أمنية ومدنية،
و�إىل امل��راك��ز ال�سكنية �إىل �إع ��ادة �إ�سرائيل
ع�شرات ال�سنوات �إىل الوراء ،وي�صيب �سكانها
واقت�صادها ب�ضربة قاتلة”.
و�أ� �ش��ار “بالن�سبة ل�ل�إي��ران�ي�ين� ،إط�ل�اق
كتلة كبرية من ال�صواريخ التقليدية نحو
�إ��س��رائ�ي��ل م��ن ك��ل التنظيمات ال��دائ��رة يف
فلكهم� ،سيت�سبب ب�أ�ضرار ج�سيمة لإ�سرائيل
ال تقل عن �أ�ضرار قنبلة نووية� ،إنمّ ا من دون
�إ�شعاعات نووية ،و�إط�لاق مثل ه��ذه الكتلة
م��ن ال���ص��واري��خ ل��ن يعتربه ال�ع��امل جت��او ًزا
للخطوط احلمراء للقانون ال��دويل الذي
مينع ا�ستخدام �سالح ن��ووي ،وعليه هناك
م�شكلة خطرة لإ�سرائيل ،لأنها ال متلك ردًا
على � 3000صاروخ يُطلق عليها يومياً ،مئات
منها دقيقة حتمل مئات الكيلومرتات من
مادة متفجرة يف كل �صاروخ”.
و�أ��ض��اف “�إذا �سقطت ال�صواريخ يوم ًيا

على املراكز ال�سكانية يف غو�ش دان وخليج
حيفا ،وبئر ال�سبع ،والقد�س ،و�إذا �أ�صابت
�أهدا ًفا �إ�سرتاتيجية و�أمنية ومدنية ،ف�إنها
�ستكبد �إ�سرائيل خ�سائر ف��ادح��ة و�أ� �ض��را ًرا
ج�سيمة من ال�صعب تو ّقع حجمها”.
واو� �ض ��ح “يف ن�ظ��ر الإي ��ران� �ي�ي�ن ،ت ��وازن
ال��رع��ب ال �ن��ووي ال ��ذي �سين�ش�أ ب�ين �إي ��ران

و�إ��س��رائ�ي��ل �سيمنع الأخ�ي�رة م��ن ا�ستخدام
�سالح ن��ووي ،و�سيمنح �إي ��ران والتنظيمات
ريا على �إ�سرائيل،
الدائرة يف فلكها تفو ًقا كب ً
وت� ��وازن رع��ب ن ��ووي ك�ه��ذا ميكن �أنْ ين�ش�أ
� ً
أي�ضا �إذا �إيران كانت ا�شرتت� ،أ ْو �ست�شرتي يف
امل�ستقبل ،ب�ضع قنابل نووية من كوريا ،قبل
�أنْ تنجز بنف�سها تطوير قنبلة نووية”.
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عزل أسرى قسم  2ومدير السجن و 23سجا ًنا

إصابة أسير مريض بالسرطان بكورونا بسجن «جلبوع»
االنباط  -وكاالت

�أف��ادت هيئة �ش�ؤون الأ��س��رى واملحررين،
ام ����س الأح� � ��د ،ب ��إ� �ص��اب��ة الأ�� �س�ي�ر امل��ري ����ض
بال�سرطان ك�م��ال �أب��و وع��ر ( 46ع��ام��ا) من
ب �ل��دة ق �ب��اط �ي��ة يف ج �ن�ين � �ش �م��ايل ال���ض�ف��ة
الغربية املحتلة ،بفريو�س ك��ورون��ا ،م�شرية
�إىل �أن ��ه ي��رق��د ح��ال� ًي��ا مب�ست�شفى “�أ�ساف
هروفيه” الإ�سرائيلي.
وق��ال��ت� ،إن �سيا�سة الإه �م��ال والتق�صري
الإ��س��رائ�ي�ل�ي��ة امل�ت�ع�م��دة وامل�م�ن�ه�ج��ة ،جعلت
الأ�سرى هدفا لفريو�س كورونا ولكل الأوبئة
والأمرا�ض اخلطرية التي تودي بحياتهم.
وب ّينت �أن الأ�سري �أبو وعر ،الذي يعاين من
��س��رط��ان ب��احل�ن�ج��رة ومي��ر ب �ظ��روف �صعبة
وخطرية ومعقدة ،مت نقله م�ساء الثالثاء
املا�ضي من ق�سم رقم  2يف �سجن جلبوع �إىل
م�شفى العفولة لإج��راء بع�ض الفحو�صات
ومن بينها فح�ص كورونا.
و�أ� � �ض ��اف ��ت �أن� � ��ه “تبني ع � ��دم �إ� �ص��اب �ت��ه
ب��ال �ف�يرو���س ،ون �ق��ل ب�ع��ده��ا م���س��اء الأرب �ع��اء
�إىل “مرا�ش الرملة” ،وب�ق��ي حتى �صباح
اجلمعة ،ومن ثم ُنقل �إىل م�ست�شفى “�أ�ساف
هروفيه” لإج � ��راء ف �ح��و� �ص��ات م��ن بينها
فح�ص كورونا ،ليتبني �إ�صابته بالفريو�س».
وذك��رت �أن��ه بعد ت�أكد �إ�صابتهُ ،ع��زل الأ�سري
�أب��و وع��ر� ،إ�ضافة �إىل الأ��س��رى يف ق�سم رقم
 2يف �سجن ج�ل�ب��وع ،وم��دي��ر ال���س�ج��ن ،و23
�سجانا.
و�أو�� �ض� �ح ��ت �أن م� �ع ��ان ��اة �أب� � ��و وع � ��ر م��ن

ال�سرطان بد�أت تظهر منذ �أواخر عام ،2019
وخ���ض��ع ل�ع�لاج �إ��ش�ع��اع��ي ب�ع��د �إه �م��ال طبي
متعمد ،م�شرية �إىل �أنه حمكوم بال�سجن 6
م�ؤبدات و 50عاما .و�أكدت �أنه نقل �أكرث من
مرة لإجراء فحو�صات عرب البو�سطة مقيد
ال �ي��دي��ن دون م��راع��اة ل �ظ��روف��ه ال�صحية،
و�أن حالته تتفاقم ب�شكل متوا�صل ما �أدى
ل �ف �ق��دان وزن ��ه و��ص�ع��وب��ة ك �ب�يرة يف ال�ك�لام
و�أوجاع بالرقبة والر�أ�س.
وح �م �ل ��ت ال �ه �ي �ئ��ة � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة ع ��ن ح �ي��اة �أب � ��و وع��ر
وخطورة حالته ال�صحية ال�صعبة ،مطالبة

ب� ��إج ��راء ف�ح����ص ك ��ورون ��ا جل�م�ي��ع الأ� �س��رى
املر�ضى يف �سجن الرملة ولأ� �س��رى جلبوع
ب�شكل فوري.
وكانت �إدارة �سجون االحتالل �أعلنت عن
�إ�صابة �أحد الأ�سرى الأمنيني الفل�سطينيني
يف �سجن “جلبوع” بكورونا .وج��اء يف بيان
ريا �أمن ًيا يعاين من
لإدارة ال�سجون� ،أن “�أ�س ً
مر�ض مزمن� ،أ�صيب بكورونا ،و�أجريت له
فحو�ص تبني يف نهايتها �إ�صابته بالفريو�س،
ون �ق��ل ق �ب��ل ي��وم�ي�ن �إىل م���س�ت���ش�ف��ى �سجن
ال��رم �ل��ة» .وق��ال��ت �إن �ه��ا جت ��ري حت�ق�ي� ًق��ا يف
هوية الأ�سرى املخالطني ،بالإ�ضافة لطاقم

ال�سجانني؛ م��ن �أج��ل عزلهم .وادع��ت �أنها
ف�ح���ص��ت الأ�� �س�ي�ر يف ال �ث��ام��ن م ��ن ال���ش�ه��ر
اجل��اري مب�ست�شفى “هعيمك” يف العفولة،
ع �ل��ى � �ض��وء م��ر� �ض��ه ال �� �س��اب��ق ،وت �ب�ي�ن ع��دم
�إ��ص��اب�ت��ه ب��ال�ف�يرو���س .و�أ� �ض��اف��ت “يف ال�ي��وم
التايل �أعيد الأ�سري �إىل �سجن جلبوع ،وبعد
�ساعات معدودة مت نقله �إىل م�ست�شفى �سجن
ال��رم�ل��ة (م��را���ش) ،قبيل دخ��ول��ه عملية يف
م�ست�شفى “�أ�ساف هروفيه».
وذك ��رت �أن ��ه “بتاريخ العا�شر م��ن ال�شهر
اجل��اريُ ،نقل الأ��س�ير �إىل م�ست�شفى “�أ�ساف
هروفيه” لإج ��راء عملية خمططة م�سبقاً،
وه �ن��اك �أج� ��ري ل��ه ف�ح����ص ج��دي��د ل�ف�يرو���س
كورونا ،ليتبني يف النهاية �إ�صابته بالفريو�س».
وك� ��ان ن� ��ادي الأ�� �س�ي�ر ح � � ّذر م��ن ان�ت���ش��ار
“كورونا” يف ال�سجون ،يف ��ض��وء ا�ستمرار
�إع�لان االح�ت�لال عن �إ�صابات بني �صفوف
�سجانيه ،ال��ذي��ن يُ�شكلون امل���ص��در الوحيد
لإمكانية نقل الفريو�س �إىل الأ�سرى .وعرب
ب��وق��ت � �س��اب��ق ،ع��ن ب��ال��غ ق�ل�ق��ه م��ن �إع�ل�ان
االحتالل عن �إ�صابة �سجانني من وح��دات
“النح�شون” يف �سجن “بئر ال�سبع” وهو
ي���ض��م ع ��دة ��س�ج��ون م�ن�ه��ا ��س�ج��ن “اي�شل”
ال��ذي يقبع فيه �أ��س��رى �أمنيني منهم عدد
من الأ�سرى املر�ضى .ولفت �إىل �أن �إجراءات
�إدارة �سجون االح �ت�لال ،املتعقلة ب��ال��وب��اء،
ب�ق�ي��ت حم �� �ص��ورة ب���س�ي��ا��س��ة امل �ن��ع وحت��ول��ت
لأداة ح��رم��ان و�ساهمت يف م�ضاعفة عزل
الأ��س��رى ،دون �أن توفر �أي بديل للتخفيف
من معاناتهم.

شركات أميركية تجهد لزيادة التنوع بعد تفعيل حركات مناهضة العنصرية
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ي��ؤك��د امل�ست�شار يف � �ش ��ؤون ال�ت�ن��وع كيفن
نيكولز �أن هاتفه “ال يتوقف عن الرنني”
�أخ�ي��را ب�ف�ع��ل ازده � ��ار �أن���ش�ط�ت��ه م�ن��ذ ب ��د�أت
ال�شركات الأمريكية حماوالتها للتعوي�ض
دف �ع��ة واح � ��دة ع ��ن � �س �ن��وات م ��ن ال �ت �ل �ك ��ؤ يف
مواجهة م�شكالت التمييز.
وق��د تعهدت ��ش��رك��ات عمالقة يف جمال
التكنولوجيا �سنة  2014توظيف موظفني
ي �ع �ك �� �س��ون ب �� �ص��ورة �أف �� �ض��ل ت �ن ��وع ال���ش�ع��ب
الأم�يرك��ي امل ��ؤل��ف بن�سبة  % 13م��ن ال�سود
و % 18من الأ�شخا�ص املتحدرين من �أ�صول
�أمريكية التينية.
وق ��ال ��ت “في�سبوك” ح �ي �ن �ه��ا “نطور
منتجات توفر توا�صال بني العامل لذا نحن
يف حاجة �إىل فريق يفهم خمتلف املجتمعات
والأ�صول والثقافات ويعك�سها».
لكن يف خ�لال خم�س �سنوات ،مل ترتفع
ن�سبة املوظفني ال�سود يف ال�شبكة �سوى من
� % 2إىل  ،% 3,8وتلك العائدة للمتحدرين
م��ن �أ��ص��ول �أمريكية التينية (يف ال��والي��ات

املتحدة) من � % 4إىل .% 5,2
وتبلغ ن�سبة ال�سود املوظفني يف “غوغل”
( % 3,7يف م�ق��اب��ل � % 1,9سنة  ،)2014مع
ح�صة �أدن��ى يف وظائف الهند�سة وخ�صو�صا
يف مواقع امل�س�ؤولية.
ه ��ذه الأرق � � ��ام امل���س�ج�ل��ة �أي �� �ض��ا يف ب��اق��ي
�� �ش ��رك ��ات ال� �ق� �ط ��اع ويف ق� �ط ��اع ��ات �أخ � ��رى
(با�ستثناء ال��وظ��ائ��ف التي تتطلب ت�أهيال
علميا متوا�ضعا) مل تعد مقبولة يف الواليات
املتحدة بعد مقتل جورج فلويد.
فمنذ وف��اة ه��ذا الأم�يرك��ي الأ��س��ود حتت
رك �ب��ة � �ش��رط��ي �أب �ي ����ض ن �ه��اي��ة �أي ��ار/م ��اي ��و،
ت�ضاعف ال�شركات جهودها ل��زي��ادة التنوع
حت��ت ��ض�غ��ط ال �� �ش��ارع و� �ش �ب �ك��ات ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي.
ويقول كيفن نيكولز م�ؤ�س�س �شركة “ذي
�سو�شل �إجنينريينغ بروجكت” النا�شطة من
�أجل التنوع يف قطاع التكنولوجيا�“ ،أتوا�صل
حاليا مع امل�س�ؤولني الكبار �أنف�سهم الذين
كانوا يتمنعون عن لقائي قبل عام حني مل
يكونوا ي ��أخ��ذون م�شكالت موظفيهم على
حممل اجلد».

غ�ي�ر �أن امل �ه �م��ة الأ� �ص �ع��ب ت�ب�ق��ى تغيري
ال� �ع ��ادات امل �ع �ت �م��دة يف الأن �ظ �م��ة ال��داخ�ل�ي��ة
لل�شركات.
وتو�ضح كري�ستني (ا�سم م�ستعار) وهي
امر�أة �سوداء كانت تعمل �سابقا يف “غوغل”،
“يف ب��ادئ الأم��ر ،يكون النا�س متحم�سني
ج��دا .ه��م يظنون �أن املهمة �ستكون �سهلة
لأنهم يعتقدون �أن امل�شكلة خارجية و�سيحلها
�أحد �آخر .لكن عندما يدركون �أن عليهم �أن
يغريوا �أنف�سهم يختلف الو�ضع».
ويقول رئي�س �شركة “بايلوتي” النا�شئة
يف جم ��ال ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ج�ي�م����س ن��ورم��ان
“عندما ي��وظ �ف��ون ،ه��م ي�ف�ك��رون تلقائيا
بالأ�شخا�ص الذين ي�شبهونهم ويت�شاركون
معهم النظرة عينها �إىل العامل وي�شعرونهم
بالراحة باملجمل».
وعادة ما تبحث �شركات التكنولوجيا عن
موظفيها يف اجلامعات ال�ك�برى �أو ت�ستند
�إىل تو�صيات موظفيها وهم ب�أكرثيتهم من
البي�ض و�أ��ص�ح��اب الأ��ص��ول الآ�سيوية .ويف
الواليات املتحدة ،ت�ضم “في�سبوك” % 44,2
من البي�ض و % 43من الآ�سيويني .كما �أن
رئي�س “غوغل” �سوندار بي�شاي مولود يف
الهند وتلقى علومه يف جامعة �ستانفورد يف
�سيليكون فايل.
ك��ذل��ك ت���س�ه��م يف ت��ر��س�ي��خ ه ��ذه احل�ل�ق��ة
املفرغة بع�ض تقنيات الذكاء اال�صطناعي
امل�ستخدمة لفرز ال�سري ال��ذات�ي��ة .وت�ستند
هذه التطبيقات �إىل بيانات قائمة ت�ستنتج
منها على �سبيل املثال �أن املهند�س هو رجل
�أبي�ض يف �سن ثالثني عاما.
وي�ل�ف��ت ك�ي�ف��ن ن�ي�ك��ول��ز �إىل �أن “بحوثا
ك�ث�يرة �أظ �ه��رت �أن اخل��وارزم �ي��ات ت�ستثني
الأ�شخا�ص الذين توحي �أ�سما�ؤهم ب�أنهم من
�أ�صل �إفريقي».
وت�ت�ح��دث كري�ستني ع��ن م�ع��ادل��ة �سائدة
على ن�ط��اق وا��س��ع يف ال�ق�ط��اع ،وم�ف��اده��ا �أن
البي�ض يتم توظيفهم على �أ�سا�س قدراتهم،
فيما يُختار ال�سود بناء على خربتهم.
وتلفت �إىل �س�ؤال تكرر على م�سمعيها يف

اجتماعات كثرية وه��و “�أال ميكن جلهودنا
من �أجل التنوع �أن تت�سبب برتاجع امل�ستوى
لدينا؟»
وي���س��اه��م ه��ذا ال �ن��وع م��ن امل�لاح �ظ��ات يف
امل�شكلة الثانية �أي اال�ستنزاف.
وتو�ضح �أ�ستاذة علم االجتماع يف جامعة
تورنتو �شارال �أليغريا �أن تعليقات “قد تبدو
ب�سيطة تكون م�شحونة بالتاريخ” .كما �أن
الأمريكيني ال�سود الذين يتلقون مثل هذه
التعليقات “ي�شعرون بثقل قرون من القمع
العن�صري».
ك ��ذل ��ك ،ف � � ��إن ال� ��داف� ��ع الأ�� �س ��ا� ��س ل��دى
املوظفني ال�سود لرتك وظائفهم هو ان�سداد
�أف��ق التقدم �أم��ام�ه��م �إذ �إن منطق التمييز
ال�سائد خالل عملية التوظيف ي�سري �أي�ضا
على الرتقيات الداخلية.
وتدعو ال�شركات املهنية تاليا �إىل تغيري
عميق يف الأ�ساليب والعقليات.
وتقول ديبورا وات�سون وهي رئي�سة احتاد
ل�ل�خ��ري�ج�ين ال �� �س��ود يف ق �ط��اع الأع� �م ��ال يف
منطقة �سان فران�سي�سكو� ،إن “امليزانيات
والأ�شخا�ص يتبدلون واحلما�سة تتبدد مع
الوقت .الأ�سا�س هو الثبات».
ويو�ضح مدير “�سنرت فور �إميبلومينت
�إيكويتي” ل�ل�م���س��اواة يف ال��وظ�ي�ف��ة دون��ال��د
توما�سكوفيت�ش-ديفي “املقاربة الناجحة
ت �ق��وم ع �ل��ى ت �ع��ام��ل ال �� �ش��رك��ات م ��ع ال�ت�ن��وع
بو�صفه هدفا ماليا».
وي���ض��رب م�ث��ل “�أديدا�س” ال�ت��ي وع��دت
ب�ت�خ���ص�ي����ص ح �� �ص��ة ل �ل �� �س��ود والأ� �ش �خ��ا���ص
املتحدرين من �أ�صول �أمريكية التينية تبلغ
 % 30من �إجمايل املوظفني اجل��دد .ويقول
“هذه خطوة �أوىل توفر للمديرين �أهدافا
حمددة بالأرقام يتعني بلوغها».
ويرى جيم�س نورمان �أن احلراك احلايل
املناه�ض للعن�صرية ي�شكل فر�صة يتعني
ع �ل��ى ال �� �ش��رك��ات الأم�ي�رك �ي��ة الإف� � ��ادة منها
لتحريك الأمور ،م�شريا �إىل �أنها “يف موقع
جيد” لتحقيق هذا الهدف.

خبراء :اتفاق وقف إطالق النار
بإدلب ساقط عسكريا
االنباط  -وكاالت

�أف� ��اد م��رك��ز امل���ص��احل��ة ال �ت��اب��ع ل ��وزارة
ال ��دف ��اع ال��رو� �س �ي��ة ب � ��أن اجل �ي ����ش ال�ع��رب��ي
ال�سوري �صد هجوما لـ  250م�سلحا على
م��واق�ع��ه يف �إدل ��ب ،كما وق��ام��ت جمموعة
ط ��ائ ��رات م���س�يرة م���ص��دره��ا امل�ج�م��وع��ات
امل �� �س �ل �ح��ة يف ري� ��ف ال�ل�اذق� �ي ��ة ال �� �ش �م��ايل
ال���ش��رق��ي وري� ��ف �إدل� ��ب مب �ح��اول��ة تنفيذ
ه�ج��وم ع�ل��ى ق��اع��دة حميميم الع�سكرية
الرو�سية.
وكانت اجلماعات االرهابية امل�سلحة قد
زادت من ن�شاطها يف �إدلب ب�شكل كبري منذ
ب��داي��ة ال�ع��ام� ،إذ ت�صدى اجلي�ش ال�سوري
لعدة هجمات وتعر�ضت ق��اع��دة حميميم
�إىل  15هجوما .
اخل�ب�ير الع�سكري وامل�ح�ل��ل ال�سيا�سي
ال��دك �ت��ور حم�م��د ك�م��ال اجل�ف��ا ي�ق��ول �إن:
“مل تهد�أ الأمور الع�سكرية بالرغم من
االتفاقية الع�سكرية التي م��ازال��ت تعترب
�سارية يف كل قطاع اجلبهات يف حمافظة
�إدل� ��ب ل �ع��دة �أ� �س �ب��اب ،م�ن�ه��ا �أن ال���ض��ام��ن
ال�ترك��ي يتحمل ج��زء ك�ب�ير مم��ا ي�ح��دث،
وال�سبب الآخ��ر اخل�لاف��ات الداخلية بني
الف�صائل امل�سلحة وال���ص��راع املفتوح بني

ج�ب�ه��ة ال�ن���ص��رة وغ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت��ي
يرتا�سها تنظيم حرا�س الدين”املحظوران
يف رو�سيا».
وت��اب��ع اجل�ف��ا“ :هذه اجلماعات تهرب
من خيار املواجهة الداخلية �إىل املواجهة
اخلارجية كونها تعترب العدو الأ�سا�سي لها
هي الدولة ال�سورية وحلفائها ور�أينا كيف
�أن هذه الإع�ت��داءات تتمدد نحو االعتداء
ع�ل��ى ق��اع��دة حميميم يت�صدرها احل��زب
الإ��س�لام��ي الرتكت�ستاين م��ع املجموعات
اجلهادية الأوزبكية ومن املتوقع �أن ت�ستمر
هذه االعتداءات حتى يتم و�ضع حد لعدم
الإ�ستقرار القائم».
و�أ�ضاف“ :بالقانون الدويل و�ضمن ما
اتفق عليه يعترب اتفاق وقف �إطالق النار
بحكم ال�ساقط ع�سكريا ب�سبب عدم التزام
كل الأطراف به� .سوريا وحلفائها يقومون
ب�ع�م�ل�ي��ة ت ��دوي ��ر ال ��زواي ��ا ل �ل �خ��روج ب ��أق��ل
اخل�سائر وحتديد الأولويات مابني حترير
�إدل��ب ومنع اجتياح جديد يف �سوريا من
قبل تركيا واملجموعات الإرهابية يف �شمال
��ش��رق � �س��وري��ا ،وم��ن ه�ن��ا ن��رى �أن �سوريا
تكتفي باحل�شد وتدعيم القوات وعمليات
اال� �س �ت �ه��داف واال� �س �ت �ن��زاف للمجموعات
الإرهابية».

اإلفراج عن أسير من كفر
قاسم بعد  16عامًا
االنباط  -وكاالت

�أفرجت �إدارة ال�سجون الإ�سرائيلية،
ام�س الأحد ،عن الأ�سري لينني حممد
�أح�م��د ال �ط��وري ( 40ع��ام �اً) م��ن بلدة

ك �ف��ر ق��ا� �س��م يف امل �ث �ل��ث اجل� �ن ��وب ��ي يف
ال��داخ��ل الفل�سطيني بعد  16عاماً يف
الأ�سر .
ي�شار �إىل �أن االحتالل اعتقل لينني
الطوري عام .2004

«الكونغرس» يستعد إلعادة األموال للسلطة
الفلسطينية بإيعاز من الديمقراطيين
االنباط  -وكاالت

ي���س�ت�ع��د ال��دمي �ق��راط �ي��ون يف جمل�س
ال� �ن ��واب الأم ��ري� �ك ��ي “الكونغر�س” �إىل
�إع��ادة �إدراج امل�ساعدات الأمريكية لل�سلطة
الفل�سطينية �ضمن موازنة وزارة اخلارجية
للعام املقبل.
وكانت اللجنة الفرعية يف املجل�س اقرت
اخلمي�س املا�ضي مبلغ  255مليون دوالر
م��ن امل���س��اع��دات للفل�سطينيني يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة.
اللجنة بح�سب م�شروع القانون الذي
�صوتت عليه دع��ت �إىل تقدمي امل�ساعدات
م�ب��ا��ش��رة �إىل امل��ؤ��س���س��ات غ�ير احلكومية
لأهداف �إن�سانية وتنموية.
وقالت رئي�سة اللجنة الدميقراطية نيتا
ل��وي� :إن ال�ه��دف ه��و تو�صيل امل�ساعدات
م�ب��ا��ش��رة لل�شعب ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي .وخ�ل�ال
اجل�ل���س��ة ال �ت��ي ع�ق��دت�ه��ا ن�ي�ت��ا ل ��وي “ :ما
ميكننا فعله هو الت�أكد من �أن امل�ساعدات
ال�ضرورية لإن�ق��اذ حياة الفل�سطينيني ال
ُت�س ِّي�سها �إدارت�ن��ا �أو ال�سلطة الفل�سطينية
و�أن ت�سلمها امل��ؤ��س���س��ات غ�ير احلكومية
املوثوق بها لل�شعب الفل�سطيني».
وت��اب�ع��ت ل��وي بلهجة منتقدة �سيا�سة
الإدارة الأمريكية يف املنطقة“ :من خالل
ه ��ذه اخل �ط��وة � �س��وف ت�ستعيد ال��والي��ات
املتحدة مكانتها كمدافع ع��ن اال�ستقرار
وال �� �س�ل�ام يف م�ن�ط�ق��ة م��ن ال �ع��امل تهمنا

للغاية” .وق ��ال ��ت ،وه ��ي م ��ن امل��داف �ع�ين
ال �� �ش��ر� �س�ين ع ��ن ال� �ع�ل�اق ��ات الأم��ري �ك �ي��ة
الإ�سرائيلية و�أمن (�إ�سرائيل)�“ :أعتقد �أن
ق��رار الإدارة قطع امل�ساعدات عن ال�شعب
الفل�سطيني �أدى �إىل غ �ي��اب اال��س�ت�ق��رار
والثقة ،الأمر الذي يهدد �أي �أمل بالتو�صل
�إىل اتفاق �سالم يف املنطقة”.
وي�سعى امل�شروع ال��ذي طرحته “لوي”
�إىل جتريد وزير اخلارجية الأمريكي من
�أي �صالحيات متكنه من جتميد امل�ساعدات
لل�ضفة والقطاع وهذا ما �أدى �إىل معار�ضة
اجل �م �ه��وري�ين ل ��ه ،ال ��ذي ��ن ح ��اول ��وا رب��ط
امل�ساعدات مبوافقة ال�سلطة على ا�ستئناف
التن�سيق الأمني والتدريب مع (�إ�سرائيل)،
لكن جهودهم باءت بالف�شل ب�سبب �سيطرة
الدميقراطيني على الأغلبية يف اللجنة.
ورغم �أن جمل�س النواب �سيقر على الأرجح
ه��ذا امل���ش��روع ،ن�ظ��راً للدعم الدميقراطي
الكبري له ،ف�إن متريره �سيتعرقل يف جمل�س
ال�شيوخ الذي ي�سيطر عليه اجلمهوريون.
وك��ان��ت �إدارة ت��رام��ب ج� ّم��دت ع��ام 2018
ن�ح��و  200م�ل�ي��ون دوالر م��ن امل���س��اع��دات
لل�سلطة ب���س�ب��ب م��ا و��ص�ف�ت��ه بف�شلها يف
امل�شاركة مبفاو�ضات الت�سوية ،كما منعت
ت�سليم �أي م�ساعدات لقطاع غ��زة� .إ�ضافة
�إىل ذلك �أوقفت الإدارة م�ساهمتها يف وكالة
الأمم املتحدة ل�غ��وث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني “الأونروا” ،والتي ت�ساعد
نحو  5.6ماليني الجئ فل�سطيني.

هل كانت إدارة ترامب على علم بالتفجيرات

صحيفة ترجح تورط إسرائيل وأمريكا بانفجارات إيران
االنباط  -وكاالت

رجحت �صحيفة بريطانية تورط �إ�سرائيل و�أمريكا
يف �سل�سلة االنفجارات التي طالت �إيران خالل الأيام
القليلة املا�ضية.
و�أف��ادت �صحيفة “الغارديان” الربيطانية ،ام�س،
�أن ت��ل �أب�ي��ب ووا�شنطن تقفان وراء ان�ف�ج��ار مفاعل
نطنز الإي��راين ،و�سل�سلة انفجارات �أخ��رى يف �إي��ران،
خ�لال الأ��س��اب�ي��ع امل��ا��ض�ي��ة ،حم��ذرة م��ن �أن مثل هذه
الهجمات قد ترتد على �إ�سرائيل والغرب.
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل ت�ق��اري��ر مماثلة �أوردت �ه��ا
�صحف �أمريكية خالل اليومني املا�ضيني ،ب�أن عمالء
�إ�سرائيل وراء تفجري مفاعل نطنز النووي ،وب�أنه بات
م��ن �شبه امل��ؤك��د �أن ت��ل �أب�ي��ب م�س�ؤولة ع��ن االنفجار
مبعرفة �إدارة الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب.
وترى �أن امل�س�ؤول اال�ستخباراتي الإ�سرائيلي الذي
�أط�ل��ع ال�صحف الأم��ري�ك�ي��ة ب ��أن ب�ل�اده وراء الهجوم
على �إي��ران ،كان رئي�س جهاز اال�ستخبارات اخلارجي
“املو�ساد” ،اجلرنال يو�سي كوهني ،املعروف بقربه من
رئي�س الوزراء ،بنيامني نتنياهو.

ولفتت ال�صحيفة �إىل �أن��ه يف ح��ال ا�ستمرت تلك
احلملة الأمريكية  -الإ�سرائيلية امل�شرتكة على �إيران،
و�أ�صبح ال�ضغط ال ميكن حتمله ،ف�إن الأخرية قد ترد
بعنف ،ما يعني �أن هذه الأفعال �سرتتد على تل �أبيب
والغرب معا.
ويف ال�سياق ذات ��ه ،ق��ال وزي��ر احل��رب الإ�سرائيلي
الأ�سبق� ،أفيغدور ليربمان� ،إن رئي�س الوزراء ،بنيامني
ن�ت�ن�ي��اه��و ،ه��و امل �� �س ��ؤول ع��ن ت���س��ري�ب��ات احل��دي��ث عن
�سل�سلة ال�ضربات الإيرانية الأخرية.
و�أج��رت �صحيفة “ يديعوت �أحرونوت” حوارا مع
ليربمان ،هاجم فيه نتنياهو ،واتهمه ب�أنه امل�س�ؤول
ع��ن ت�سريبات احل��دي��ث �أو الت�صريحات ال�ت��ي تزعم
م�س�ؤولية �إ�سرائيل عن �سل�سلة ال�ضربات الأخرية على
�إيران� ،أهمها يف مفاعل نطنز النووي.
و�أفاد ليربمان ،ب�أن الت�سريبات الأخرية حول �إيران
بعلم نتنياهو نف�سه ،ت�ضر بالأمن القومي الإ�سرائيلي،
وهي �أمور �أو ق�ضايا تهدف �إىل تغيري جدول الأعمال،
وت�شتيت االنتباه والهروب من امل�س�ؤولية.
و�أو�ضحت �أن حديث ليربمان يدور حول ما كتبته
�صحيفة “نيويورك تاميز” الأمريكية ،ال�سبت ،من

�أن االن �ف �ج��ارات ،ال�ت��ي وق�ع��ت يف م�ن���ش��آت �إي��ران �ي��ة يف
الأ�سابيع الأخ�يرة ،جزء من عمل �أمريكي �إ�سرائيلي
م�شرتك للتعامل بقوة مع التهديد الإيراين.
ونقلت ال�صحيفة الأم��ري�ك�ي��ة ع��ن م���ص��ادر �أمنية
�إ�سرائيلية و�أمريكية �أن االنفجارات ا�ستهدفت مواقع
�شديدة احل�سا�سية ،من بينها :من�ش�أة نطنز النووية،
وق��اع��دة ��ص��واري��خ ج�ن��وب ط �ه��ران وق��اع��دة ع�سكرية
ل�ل�ح��ر���س ال �ث��وري ،م��و��ض�ح��ة �أن ال�ت�ف�ج�يرات تهدف
لزعزعة نظام احلكم يف �إي ��ران ،و�أن اال�سرتاتيجية
اجلديدة تقوم على ا�ستهداف من�ش�آت ح�سا�سة وقيادات
يف احلر�س الثوري من خالل عمليات �سرية.
وعلق ليربمان حول هذا الأمر ،ب�أن �سيا�سة بالده
حتولت م��ن �سيا�سة الغمو�ض �إىل �سيا�سة ال�ثرث��رة.
و�إن مل ي�شر� ،صراحة� ،إىل دور بالده امل�ؤكد يف �سل�سلة
ال�ضربات التي وقعت يف �إيران.
وكانت �صحيفة “نيويورك تاميز” نقلت ،ال�سبت،
عن م�س�ؤو َلني اثنني يف املخابرات الأمريكية قولهما
�إن “ترميم املن�ش�أة لإعادة الربنامج النووي الإيراين
�إىل ما كان عليه قبل االنفجار ،قد ي�ستغرق عامني”،
متوقعني �أن يكون التفجري قد مت عرب عبوة نا�سفة

�أو عرب هجوم �إلكرتوين ،وب��أن هذا “اال�ستهداف مت
التخطيط له لأكرث من عام».
وق��ال��ت �إن “امل�س�ؤولني الغربيني يتوقعون نوعا
من االنتقام من �إي��ران على التفجري قد يكون عرب
ا�ستهداف القوات الأمريكية يف العراق �أو عرب هجمات
�إل�ك�ترون�ي��ة� ،أو ع�بر ا��س�ت�ه��داف م��راف��ق ح�ي��وي��ة مثل
امل�ؤ�س�سة امل��ال�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة �أو ن�ظ��ام �إم� ��دادات املياه
الإ�سرائيلي».
وي��راه��ن امل���س��ؤول��ون الأم��ري�ك�ي��ون والإ�سرائيليون
ع�ل��ى �أن ��ه “�إن ك ��ان ه �ن��اك رد م��ن ط �ه��ران ف�سيكون
حمدودا كما جرى بعد اغتيال قائد “فيلق القد�س”
باحلر�س الثوري الإي��راين ،قا�سم �سليماين ،ب�ضربة

�أمريكية يف ب�غ��داد ،حيث ردت �إي��ران بق�صف حمدود
لبع�ض مواقع القوات الأمريكية يف العراق».
و�أك��دت احلكومة الإي��ران�ي��ة ،الثالثاء املا�ضي� ،أن
“طهران ��س�ترد بال�شكل امل�ن��ا��س��ب ،يف ح��ال ث�ب��ت �أن
احل��ادث��ة يف من�ش�أة نطنز ال�ن��ووي��ة الأ��س�ب��وع املا�ضي،
ناجمة عن عامل �أو �إجراء خارجي».
و�شهدت �إيران انفجارا يف مبنى تابع ملحطة نطنز
ال�ن��ووي��ة .وق��ال ث�لاث��ة م�س�ؤولني �إي��ران�ي�ين ،رف�ضوا
الك�شف عن �أ�سمائهم ،لوكالة “رويرتز”� ،إن االنفجار
نتج عن هجوم �سيرباين ،فيما قال م�س�ؤولون �آخرون
�إن “�إ�سرائيل ميكن �أن تكون وراء الهجمات” لكنهم
مل يقدموا �أي دليل.

الريا�ضي
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انطالق دورات الكرة التدريبية
االنباط  -عمان

ان �ط �ل �ق��ت ي� ��وم ام ����س الأح � ��د ف�ع��ال�ي��ات
ال� ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة الآ��س�ي��وي��ة واملحلية،
مل �خ �ت �ل��ف امل �� �س �ت��وي��ات ،لإق �ل �ي �م��ي ال��و� �س��ط
وال���ش�م��ال .واف�ت�ت��ح امل��دي��ر الفني ل�ل�إحت��اد
�أليك�ساندر جيتزي ال ��دورات التدريبية،
والتي تراعي فعالياتها النظرية والعملية،
كافة اج ��راءات ال�سالمة ال�ع��ام��ة .وت�شهد
ال��دورات التدريبية اجل��دي��دة ،تطويراً يف
امل�ن��اه��ج ال�ن�ظ��ري��ة وال�ت�ط�ب�ي�ق��ات العملية،
وف��ق ر�ؤي ��ة احت ��اد ك��رة ال �ق��دم وامل�ت�ج���س��دة
ب�إ�سرتاتيجية الدائرة الفنية ،والتي تهدف
ل�صقل والإرتقاء باملدرب الوطني ،وتعزيز
ق��درات��ه وخرباته.و�شهد ملعب البولو يف
مدينة احل�سني لل�شباب� ،إنطالق فعاليات
دورة التدريب الآ�سيوية للم�ستوى الأول
 ،Aب ��إ� �ش��راف امل�ح��ا��ض��ر الآ� �س �ي��وي �صالح
دغ�ش وامل�ساعد ديان �صالح .ويف مقر احتاد
ك��رة ال�ق��دم ،انطلقت املرحلة الثانية من
دورة التدريب الآ�سيوية للم�ستوى الثاين
 ،Bب ��إ� �ش��راف امل �ح��ا� �ض��ر الآ� �س �ي��وي دي��ان
�صالح ،وامل�ساعد ع�صام التلي .وعلى �ستاد
احل�سن يف مدينة �إربد ،بد�أت فعاليات دورة

التدريب الآ�سيوية للم�ستوى الثاين ،B
ب�إ�شراف املحا�ضر الآ�سيوي �إ�سالم ذيابات،
وامل�ساعد زيد ال�شرع.
يف امل � �ق� ��اب� ��ل� �� ،ش� �ه ��د م� �ل� �ع ��ب ال �ل �ج �ن��ة
ال�ب��ارامل�ب�ي��ة ،ب��دء ف�ع��ال�ي��ات دورة امل��درب�ين
امل�ح�ل�ي��ة ل�ل�م���س�ت��وى ال��راب��ع  ،Dب��إ��ش��راف
املحا�ضر �إبراهيم حلمي ،وامل�ساعد �أ�سيل
ال �ب��رب � ��راوي .وي� ��� �ش ��ارك يف دورة 20 A
م��درب�اً :بهاء ال��دي��ن ج�م��ال ،با�سم فتحي،

حممد املقدادي ،مي �سويلم ،مرمي خالد،
بالل عواودة ،املعت�صم باهلل �أبو جابر ،هناء
قا�سم� ،شريف عدنان� ،شفيق عوي�س� ،أكرم
عبد القادر ،ترييزا العودات ،رافع الزيود،
دان�ي��ال ال��رع��ود ،ح�سن عبد الفتاح ،مهند
املحارمة ،عون اللوزي ،حممد نوفل ،عالء
الدين العبدالالت ،علي اخلطيب.
وت���ض��م دورة  Bب��ال��و��س��ط  21م���ش��ارك�اً
وم � �� � �ش� ��ارك� ��ة� � :س �ت �ي �ف ��اين ال� � �ن �ب��ر ،ع�ل�اء

ال��دي��ن ال�سليحات ،هيثم ال�ط��وي��ل ،خالد
ف��ري��ج� ،أح �م��د ال��دو� �س��ري�� ،س�ف�ي��ان ��س��اب��ق،
ع ��دي ال �ط��ائ��ي ،ا� �س��ام��ة ال�ب�ط��اي�ن��ة ،قي�س
العامودي ،فالح الدريح ،طارق املح�سريي،
ر�أف � ��ت حم �م ��ود ،ل � ��ؤي ال �ع �م��اي��رة ،حممد
�أب��و رزق ،رزان ال��زاغ��ة ،مالك امل��وازرة ،رنا
ع�ب��د ال �ف �ت��اح ،الرا � �ص �ب��اح ،ل��ون��ا امل���ص��ري،
ح�م��زة ال�ط�ه��اروة ،عبد ال�ه��ادي امل�ح��ارم��ة.
وب��ال �� �ش �م��ال  18م ��درب� �اً وم� ��درب� ��ة :ن���ص��ر
ال�سعدي ،حممد البدارنة ،حممد ال�صقر،
رند حتاملة ،حممود الزعبي ،معاذ عبيد،
�ضيف اخل��وال��دة ،ف��ار���س العي�سى ،حممد
الب�صول ،عناد �أب��و عقلة� ،أحمد اليا�سني،
حم �م��د ال �ع �ق��اد ،ع ��دي ال �� �ش��دي �ف��ات ،ب��راء
�صياحني ،عمر �أحمد� ،أحمد مرعي ،روان
ال �ت��ل ،ع�ه��د ط �ع��اين .ك�م��ا ت�شهد دورة D
ح�ضور  18م�شاركاً� :أحمد الكيايل ،نواف
امل �ح��ارب ،حم�م��د �إب��راه �ي��م� ،أح �م��د غ��ال��ب،
ك �م��ال �إب ��راه� �ي ��م ،ق �� �ص��ي امل �ح��ام �ي��د ،متى
املبي�ض� ،أحمد الفرا�ش ،حمزة ال�صدوق،
ل�ؤي وحيد� ،سعد العمارين� ،سمري خمي�س،
�أحمد �شناتي ،خالد اجلعبة ،بهاء خطاب،
و��س�ي��م ال���ص��راي��رة ،ع�م��رو م �ن��اع� ،إب��راه�ي��م
بوادي.

استضافة مباريات بطولة كأس االتحاد االسيوي

االنباط  -عمان

اكدت االمني العام الحتاد كرة القدم �سمر
ن�صار ان جمل�س �إدارة االحت��اد �سيدر�س يف
جل�سته املقبلة قرار تقدمي طلب ا�ست�ضافة
م� �ب ��اري ��ات جم �م��وع��ة �أو جم �م��وع �ت�ين م��ن

بطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي والتي ي�شارك
فيها فريقي الفي�صلي واجلزيرة والتي حدد
االحت��اد اال��س�ي��وي م��وع��د ا�ستئنافها خالل
�شهر اكتوبر ال�ق��ادم بطريقة التجمع دون
ان يختار الدول التي �سوف ت�ست�ضيف فرق
املجموعات .

اتحاد غرب آسيا يواصل
اجتماعاته مع االتحادات األهلية

ختام الجولة االولى لفروسية نادي الجواد

االنباط  -عمان

توج ن�صوح كيايل ويو�سف البكري بفئة
الكبار يف ختام اجلولة الأوىل من بطولة
ك ��أ���س ن� ��ادي اجل� ��واد ال �ع��رب��ي ل�ف��رو��س�ي��ة
ال� �ق� �ف ��ز ع� ��ن احل � ��واج � ��ز ،ال� �ت ��ي �أق ��ام� �ه ��ا

ن � ��ادي اجل� � ��واد ع �ل��ى م �ي��دان��ه اخل ��ارج ��ي
م���س��اء ال���س�ب��ت ،ب�ح���ض��ور �أع �� �ض��اء احت��اد
الفرو�سية امللكي وممثلي اللجنة االوملبية
ل�ل�ا� �ش��راف ع �ل��ى ال �ب �ط��ول��ة  ،ويف غ�ي��اب
اجلمهور وفق تعليمات اللجنة الأوملبية
واحت� ��اد ال�ف��رو��س�ي��ة امل �ل �ك��ي ،ح�ي��ث �أدارت

مناف�سات اجل��ول��ة جل�ن��ة ب��رئ��ا��س��ة �أح�م��د
قري�شة الرئي�س التنفيذي لإدارة القوة
للفرو�سية ونادي اجلواد العربي ،ومدير
عام نادي اجلواد العربي ومدير البطولة
خ �� �ض��ر ال �ق �� �ص�ير  ،و�أق �ي �م ��ت م�ن��اف���س��ات
اجل��ول��ة ،وفقا ل�شروط وتعليمات احت��اد

ال �ف��رو� �س �ي��ة امل �ل �ك��ي  ،امل �ت �ع �ل �ق��ة مب��زاول��ة
ال �ب �ط��والت ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ف��رو��س�ي��ة ،وك��ان
 85ف��ار���س �شاركوا بالبطولة م��ن مراكر
العريان فور�ست هيل وال�صيفي و�صهيل
اخليل وا�سطبالت كيايل وفر�سان النادي
ويف اخل�ت��ام مت تتويج الفر�سان �أ�صحاب
املراكز الأوىل على النحو التايل:
– ف �ئ��ة ب ��إرت �ف��اع ح��واج��ز 135-130
� �س��م ،الأول :ن���ص��وح ك �ي��ايل ع�ل��ى اجل��واد
(ب ��امن�ي�را) وب��زم��ن 58 :17ث ،ال �ث��اين:
ن �� �ص��وح ك �ي��ايل ع �ل��ى اجل� ��واد (ف��ري���س�ك��و)
وب� ��زم� ��ن  60 :17ث ،ال� �ث ��ال ��ث :ح �م��زة
الك�سواين على اجل��واد (الينور) وبزمن
 ،60 :70ال��راب��ع :ع��دي اب��و ح�م��دان على
اجل� � � ��واد (اي� � � ��زي م� � ��وين) وب� ��زم� ��ن :62
 62ث ،اخل ��ام� �� ��س :ه � ��دي ك� �ي ��ايل ع�ل��ى
اجل � ��واد (دي �ك �ي �م��ا) وب ��زم ��ن  63 :04ث،
ال�ساد�س:هدي كيايل على اجلواد (الينا)
وبزمن  80 :76ث.
– فئة � 120سم ،الأول :يو�سف البكري
على اجلواد (امي�شورا زد) وبزمن ،55:54
ال� �ث ��اين� � :س �ت �ف�ين ي �ع �ق��وب ع �ل��ى اجل� ��واد
(اك�سرتا ت�شاكو) وبزمن  ،56 :21الثالث:
فالح ح�سون على اجلواد (با نيتا) وبزمن
 ،64 :15الرابع :فالح ح�سون على اجلواد
(ن � �ت� ��ايل) وب ��زم ��ن  ،64 :91اخل��ام ����س:
حممد املومني على اجل��واد (ه��وت �شت)
وب��زم��ن ،64 :95ال�ساد�س :رام��ي �شاهني
على اجلواد (كامبودج) وبزمن .66 :30

رونالدو يواصل انقاذ يوفنتوس
روما  -وكاالت

وا� �ص��ل ال�برت �غ��ايل ك��ري���س�ت�ي��ان��و رون��ال��دو
جن ��م ي��وف �ن �ت��و���س ،ت �� �س �ج �ي��ل الأه � � � ��داف م��ع
ال �ب �ي��ان �ك��ون�يري ب �ع��دم��ا ه��ز ال �� �ش �ب��اك م��رت�ين
�أمام �أتاالنتا من ركلتي جزاء خالل مواجهة
الفريقني م�ساء ال�سبت ،مبناف�سات اجلولة
 32م��ن ال � ��دوري الإي� �ط ��ايل .وذك � ��رت �شبكة
“�أوبتا” للإح�صائيات� ،أن رونالدو متكن من
ت�سجيل  11ركلة جزاء هذا املو�سم يف الدوري
بن�سبة  ،%100حيث مل ُي�ه��در ال�برت�غ��ايل �أي
ركلة حتى الآن .وو�صل الربتغايل �إىل هدفه
رق��م  28ه��ذا امل��و��س��م يف ال� ��دوري الإي �ط��ايل،
ليقل�ص الفارق مع املت�صدر �شريو �إميوبيلي،
ه��داف الت�سيو ،ال��ذي �أح��رز  29ه��د ًف��ا .فيما
ق��ال��ت �شبكة “بليت�شر ريبورت”� ،أن ال��دون

مت�ك��ن م��ن الت�سجيل يف امل �ب��اري��ات ال� �ـ 6التي
لعبها مع الفريق منذ قرار ا�ستئناف الن�شاط
الريا�ضي.
وع �ل ��ق رون ��ال ��دوع� �ل ��ى ت� �ع ��ادل ف��ري �ق��ه م��ع
�أت��االن �ت��ا وك ��ان كري�ستيانو م��ن �أح ��رز ه��ديف
ال�سيدة ال�ع�ج��وز يف امل �ب��اراة م��ن ركلتي ج��زاء
نفذهما بنجاح داخ��ل �شباك �أت��االن�ت��ا .وكتب
ك��ري���س�ت�ي��ان��و ،ع�ل��ى ح���س��اب��ه ال��ر��س�م��ي مب��وق��ع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م��اع��ي “تويرت”“ :مباراة
�صعبة لكنها نقطة مهمة للغاية� .سن�ستمر
يف القتال حتى النهاية” .يذكر �أن يوفنتو�س
ك��ان خ��ا��س� ًرا بنتيجة ( ،)1-2ق�ب��ل �أن يحرز
ال ��دون رك�ل��ة اجل ��زاء ال�ث��ان�ي��ة ل��ه ول�ف��ري�ق��ه يف
ال��دق �ي �ق��ة الأخ �ي��رة م��ن امل� �ب ��اراة .ك �م��ا خ�سر
اليويف يف اجلولة املا�ضية �أمام ميالن بنتيجة
( ،)4-2بعد �أن كان متقدمًا بهدفني دون رد.

االنباط عمان

ع�ق��د الأم �ي�ن ال �ع��ام الحت ��اد غ��رب �آ��س�ي��ا
ل �ك ��رة ال� �ق ��دم خ �ل �ي��ل ال �� �س��امل اج �ت �م��اع�ين
منف�صلني عرب تقنية االت�صال املرئي عن
بُعد مع الأمني العام لالحتاد الفل�سطيني
�� �س ��وزان ��ش�ل�ب��ي والأم �ي ��ن ال� �ع ��ام ل�لاحت��اد
ال�سوري �إبراهيم �أبازيد.
ً
وتعترب هذه اللقاءات توا�صال ل�سل�سلة
االج� �ت� �م ��اع ��ات ال �ت �ن �� �س �ي �ق �ي��ة ب�ي�ن ال �� �س��امل
والأم� �ن ��اء ال �ع��ام�ين ل�ل�احت ��ادات الأه �ل �ي��ة،
بغر�ض مناق�شة بطوالت احتاد غرب �آ�سيا
ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب �إع� ��ادة ج��دول�ت�ه��ا ب���س�ب��ب ما
فر�ضته ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا م��ن ت��وق�ف��ات من
ج �ه��ة ،و�أج� �ن ��دة االحت� � ��ادات الأه �ل �ي��ة على
اجل �ه��ة امل �ق��اب �ل��ة ،وب��ال �ت��ايل ال �ت��و� �ص��ل �إىل
�صيغ توافقية قبل برجمة مواعيد جديدة
للن�شاطات هنا وهناك.
واط� �ل ��ع ال �� �س ��امل م ��ن � �ش �ل �ب��ي و�أب� ��ازي� ��د
ع�ل��ى ال �ت �� �ص��ورات الأول �ي ��ة ب �� �ش ��أن م��واع�ي��د
اال�ستحقاقات املحلية يف فل�سطني و�سوريا،
وق ��ام ��وا مب��راج �ع��ة خم ��رج ��ات االج �ت �م��اع
امل �� �ش�ترك ال ��ذي ك��ان ع�ق��د ق�ب��ل ف�ت�رة بني
الأمني العام الحتاد غرب �آ�سيا و�أمناء �سر
االحت��ادات الأهلية ،وم��ا مت النقا�ش حوله
خ�ل�ال ذل ��ك �� �س ��وا ًء يف م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��أج �ن��دة
م�سابقات غ��رب �آ��س�ي��ا للعام احل��ايل ٢٠٢٠
وامل �� �س �ت �ج��دات الإج �ب��اري��ة ال �ت��ي �أ��ص��اب�ت�ه��ا،
وم�سابقات دول الإقليم ب�شكل عام.
وجرى الت�أكيد يف االجتماع على �أهمية
التن�سيق الدائم ملعرفة توجهات االحتادات
الأه �ل �ي��ة واحت � ��اد غ� ��رب �آ� �س �ي��ا ،يف خ�ط��وة

ت�ضمن عدم حدوث تداخالت يف البطوالت،
وت�سهم يف الوقت ذاته با�ستئناف الن�شاطات
ال �ق��اري��ة مبختلف ف�ئ��ات�ه��ا ن �ظ��راً لقيمتها
الفنية باعتبار �أن احتاد غرب �آ�سيا يحر�ص
دوم � �اً ع�ل��ى ب��رجم��ة ب �ط��والت��ه يف م��واع�ي��د
تخدم االحتادات التي تن�ضوي حتت مظلته
وخ �� �ص��و� �ص �اً ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ا��س�ت�ح�ق��اق��ات
منتخبات الفئات العمرية.
وي�شار �أن �أجندة احتاد غرب �آ�سيا للعام
 2020تت�ضمن البطولة الثامنة للنا�شئني
التي كان من املقرر �إقامتها يف ال�سعودية
ني�سان� /أبريل املا�ضي ،والتي يتم التباحث
حالياً يف خيارات موعدها اجلديد� ،إ�ضافة
�إىل بطولة ال�شباب الثانية التي ك��ان من
امل��زم��ع �إق��ام �ت �ه��ا يف الأردن �آذار /م��ار���س
امل ��ا� �ض ��ي ،وب �ط��ول��ة امل �ن �ت �خ �ب��ات الأومل �ب �ي��ة
ال �ث��ان �ي��ة ال �ت��ي مت االت� �ف ��اق م �ب��دئ �ي �اً على
ترحيلها �إىل العام املقبل ،بعدما كان من
امل�ف�تر���ض �أن تنطلق اع�ت�ب��اراً م��ن �أي�ل��ول/
�سبتمرب املقبل على ام �ت��داد �أي��ام فيفا يف
 ٢٠٢٠و ،٢٠٢١وك��ذل��ك ب �ط��ول��ة ال��رج��ال
ال �ع��ا� �ش��رة ال �ت��ي �أج �م �ع��ت ك��اف��ة االحت� ��ادات
الأهلية على اختيار موعد جديد لها بد ًال
م��ن مطلع ال�ع��ام املقبل ب�ن��اء على مقرتح
االحتاد الإماراتي امل�ضيف.
�إىل ذل��ك ،ك��ان ال�سامل وق�ب��ل اجتماعه
م��ع �شلبي و�أب��ازي��د ،توا�صل على ح��دا مع
الأم�ين العام لالحتاد ال�سعودي �إبراهيم
القا�سم والأم�ي�ن ال�ع��ام ل�لاحت��اد اللبناين
جهاد ال�شحف  ،فيما ينتظر ان ت�ستكمل
�سل�سلة ه��ذه االج�ت�م��اع��ات خ�ل�ال ال�ف�ترة
القادمة.

مليون ريال لهزيمة الهالل

االصابة تبعد جريزمان عن البرشا
مدريد  -وكاالت

�أو� �ض��ح ن ��ادي ب��ر��ش�ل��ون��ة ام ����س الأح ��د،
ط �ب �ي �ع��ة الإ� � �ص� ��اب� ��ة ال� �ت ��ي ي� �ع ��اين م�ن�ه��ا
ال�ف��رن���س��ي �أن� �ط ��وان ج��ري��زم��ان ،م�ه��اج��م
ال �ف��ري��ق .وك ��ان ج��ري��زم��ان غ ��ادر م �ب��اراة
بلد الوليد ،ال�سبت ،يف اجلولة ال�ـ 36من
الليجا م�صا ًبا .ووفقًا لبيان ر�سمي على
ح�ساب بر�شلونة مبوقع “تويرت” ،ف��إن
ج��ري��زم��ان خ���ض��ع الخ �ت �ب ��ارات ج��دي��دة،
�صباح ام�س وال�ت��ي �أظ�ه��رت معاناته من
�إ� �ص��اب��ة يف ال �ع �� �ض �ل��ة ال��رب��اع �ي��ة ب��ال �ق��دم
ال�ي�م�ن��ى .و�أ� �ض��اف ال�ب�ي��ان �أن م��دة غياب
ج��ري��زم��ان ع ��ن امل �ب ��اري ��ات ت �ت��وق��ف على
وت �ي��رة ت �ع��اف �ي��ه م ��ن الإ�� �ص ��اب ��ة .وك��ان��ت
تقارير �إ�سبانية زعمت �أن جريزمان لن
يتمكن م��ن امل���ش��ارك��ة حمل ًيا م��رة �أخ��رى
مع بر�شلونة هذا املو�سم.

الريا�ض  -وكاالت

اعلن الأم�ير في�صل ب��ن تركي رئي�س
نادي الن�صر ال�سابق ،عن ر�صده مكاف�أة
ق��دره��ا م �ل �ي��ون ري� ��ال ،ل�لاع �ب��ي ال�ف��ري��ق
ال�ن���ص��راوي يف ح��ال��ة ال�ف��وز على الهالل
يف املباراة املرتقبة �ضمن اجلولة الثالثة
وال �ع �� �ش��ري��ن م ��ن ال � � ��دوري ال �� �س �ع��ودي.
وي�ستعد الفريق الن�صراوي بقوة حتت
ق�ي��ادة م��درب��ه ال�برت�غ��ايل روي فيتوريا،
ال� �س �ت �ئ �ن��اف م �ن��اف �� �س��ات ال � � ��دوري ال �ت��ي
ي�ستهلها مبالقاة جاره الهالل املت�صدر
ب �ف��ارق  6ن �ق��اط ،وذل��ك يف اخل��ام����س من

�أغ���س�ط����س� /أب امل�ق�ب��ل ع�ل��ى ملعب امللك
فهد الدويل بالريا�ض .وغرد عبدالعزيز
بغلف ع�ضو ��ش��رف الن�صر ع�بر ح�سابه
ال �� �ش �خ �� �ص��ي ع� �ل ��ى م� ��وق� ��ع “تويرت”:
“ا�ستب�شارا ووفاء للحبيب الغايل الأمري
ف �ي �� �ص��ل ب ��ن ت ��رك ��ي ..ك �ح �ي�ل�ان ال�ع���ش��ق
والوفاء ف�إين �أت�شرف برفع قيمة املكاف�أة
لنجوم العاملي �إىل ت�سعمائة �ألف ريال ..
ب��واق��ع ث�لاث�ين �أل��ف ري��ال لكل جن��م من
جن��وم�ن��ا يف ح��ال حتقيق ال�ف��وز ب��امل�ب��اراة
القادمة” .ورد عليه الأم�ير في�صل بن
ت��رك��ي امل�ل�ق��ب ب�ك�ح�ي�لان ،ب�ق��ول��ه“ :و�أنا
مني مليون ريال».
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العدوى بكورونا ..جدل محتدم بشأن «الخطر الثالث»

االنباط-وكاالت

ف� �ج ��رت �أب � �ح� ��اث ف �ي�رو�� ��س ك ��ورون ��ا
اجل� ��دل جم� ��ددا ،ب �� �ش ��أن �إم �ك��ان �ي��ة نقل
ال� �ه ��واء ل �ل �ج��راث �ي��م� ،إذ ع� ��اد اخل�ل�اف
للواجهة ،بعدما �أقرت منظمة ال�صحة
العاملية� ،إمكانية انتقال ال�ع��دوى عرب

ال ��وح� �ي ��دت ��ان ،امل ��دع ��وم� �ت ��ان ب� ��الأدل� ��ة
العلمية ،النتقال العدوى.
و�أك��دت املنظمة �سابقا �أن الفريو�س
ي�ن�ت�ق��ل �إىل ه ��ذه الأ� �س �ط��ح ،ع�ب�ر رذاذ
م�صدره ال�سعال �أو العط�س ،وبناء على
تلك الت�أكيدات ،حدد م�س�ؤولوها ،غ�سل
ال �ي��دي��ن ،ك ��إج��راء وق��ائ��ي رئ�ي���س��ي �ضد

ال� �ه ��واء ،م��ن خ�ل�ال ج���س�ي�م��ات دق�ي�ق��ة،
ت�صدر �أثناء التحدث �أو التنف�س.
�إق� � � ��رار م �ن �ظ �م��ة ال �� �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة
اجل��دي��د ،ي�ع��د ت��راج�ع��ا ع��ن ت��أك�ي��دات�ه��ا
ال �� �س��اب �ق��ة ،ب� � ��أن االخ � �ت �ل�اط ب���ش�خ����ص
م � �� � �ص� ��اب� ،أو م�ل�ام� ��� �س ��ة الأ� � �س � �ط� ��ح
امل �ل��وث��ة ب��ال �ف�يرو���س ،ه�م��ا ال�ط��ري�ق�ت��ان

كوفيد.19-
ل �ك��ن �أط� �ب ��اء م�ع�ن�ي�ين اخ �ت �ل �ف��وا م��ع
فر�ضية انتقال الفريو�س خالل الهواء،
ور�أوا �أن ال ��درا� �س ��ات ،مل ُت�ظ�ه��ر حتى
الآن ،جزيئات فريو�سية قابلة للحياة
تطوف يف الهواء ،واعتربوا �أنه �إذا كان
الفريو�س ،ينتقل حقا عرب الهواء ،لكان
عدد الإ�صابات �أكرب بكثري.
امل�ن�ظ�م��ة ردت ع�ل��ى ه��ذا االخ �ت�لاف،
و�أك��دت �أن ال��رذاذ املتطاير من �شخ�ص
م �� �ص��اب ،مي �ك��ن �أن ي �ن �ق��ل ال� �ع ��دوى يف
الأم � ��اك � ��ن امل ��زدح � �م ��ة ،م �ث��ل ال � �ن ��وادي
ال �ل �ي �ل �ي��ة ،ح �ي��ث ي �ت �ك��د���س ال �ن��ا���س دون
توخي احل��ذر� ،إزاء حماية �أنف�سهم من
العدوى.
و�أ� �ض��اف��ت �أن م�ع�ظ��م ح ��االت تف�شي
العدوى ،وقعت يف �أماكن مغلقة �ضعيفة
التهوية ،وخ�لال ازدح ��ام ،ت�صعب فيه
مراعاة التباعد االجتماعي.
وط��ال��ب اخل�ب�راء ب��وج��ود دل�ي��ل �أك�ثر
ح���س�م��ا ،ع�ل��ى �أن ال �ف�يرو���س ،مي�ك��ن �أن
ينتقل عن طريق الهواء ،وهو �أمر من
�ش�أنه �أن ي�ضع كورونا على قدم امل�ساواة
م��ع احل�صبة وال���س��ل ،ويتطلب تدابري
�أ�شد الحتواء انت�شاره.
وك��ان��ت املنظمة تعر�ضت النتقادات،
ب�أنها مل تتحرك �سريعا �ضد الوباء ،مما
�أب �ط ��أ وت�ي�رة ال�سيطرة على اجلائحة،
ال �ت��ي �أودت ب �ح �ي��اة م �ئ��ات الآالف من
الب�شر.

 11ألف إصابة في اليوم ..ووالت ديزني يتحدى الجائحة

االنباط-وكاالت

حم ��دودا ج��دا م�ق��ارن��ة ب��الأع��داد الهائلة
ال�ت��ي ك��ان��ت ت��رت��اد املنتجعات ق�ب��ل تف�شي
اجل��ائ �ح��ة ،م��ع ف��ر���ض �إج� � ��راءات ��ص��ارم��ة
للحد من تف�شي الوباء من �ضرورة ارتداء
ال�ك�م��ام��ات واالل �ت ��زام بتعليمات التباعد
االجتماعي.
وو�ضعت ال�شركة التي تدير متنزهات
وال� ��ت دي� ��زين خ�ط�ط��ا ت�ف���ص�ي�ل�ي��ة لإع� ��ادة
الفتح على م��راح��ل خ�لال ال��وب��اء وع��ودة
املنتزه ال�ستقبال اجلمهور.

بعد �إغ�لاق��ه لأك�ث�ر م��ن � 4أ��ش�ه��ر� ،أع��اد
ع ��امل وال ��ت دي ��زين ال���ش�ه�ير ف�ت��ح �أب��واب��ه
م ��ن ج ��دي ��د �أم � � ��ام ال� � � ��زوار ب ��ال ��رغ ��م م��ن
موجة تف�شي جديدة من حاالت الإ�صابة
ب� �ف�ي�رو� ��س ك� ��ورون� ��ا امل �� �س �ت �ج��د يف والي� ��ة
فلوريدا الأمريكية.
�إال �أن ع��دد ال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن ارت ��ادوا
امل�ن�ت��زه��ات ال�ترف�ي�ه�ي��ة ي��وم االف �ت �ت��اح ك��ان

ف �ق��د �أع �ي��د ف �ت��ح مم�ل�ك��ة وال� ��ت دي��زين
ال�سحرية ومم�ل�ك��ة احل �ي��وان ،ال���س�ب��ت ،يف
حني �ستتبع �إيبكوت وا�ستوديوهات هوليود
التابعة لديزين بعد ذلك ب�أربعة �أيام.
�إال �أن امل�س�ؤولني على �إدارة املنتزهات
�أك ��دوا �أن ال �ظ��روف ال�ت��ي فر�ضها تف�شي
ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ل��ن ت�ت�غ�ير يف امل�ستقبل
القريب.
وخ �ل��ال ال� �ي ��وم الأول م ��ن ا� �س �ت �ق �ب��ال
اجل�م�ه��ور� ،أج�ب�ر ال ��زوار وامل��وظ�ف��ون على

ارتداء الكمامات وخ�ضعوا لفحو�ص درجة
احل��رارة ومت �إخ�ب��اره��م ب�ضرورة االل�ت��زام
بالتباعد االجتماعي يف كل مكان �سواء يف
ال�شوارع �أو �أثناء ركوب اخليل.
ووق � ��ف ال � � ��زوار يف ط ��واب�ي�ر ت�ف���ص�ل�ه��ا
ح��واج��ز زج��اج�ي��ة بينما ك��ان��ت ال�ع�لام��ات
على �أر�ضيات املتنزهات ت�شري �إىل �أماكن
وق ��وف اجل �م �ه��ور ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�سافة
ال�ت�ب��اع��د بينهم يف �إط ��ار ح�ف��ظ ال�سالمة
العامة.
ل �ك��ن ع ��امل وال� ��ت دي� ��زين مل ي �ع��د كما
كان ،فقد علق املنتجع العرو�ض والألعاب
ال�ن��اري��ة والأن���ش�ط��ة الأخ ��رى ال�ت��ي ت ��ؤدي
للتجمعات.
ك�م��ا م�ن��ع االق�ت��راب م��ن ال�شخ�صيات
ال�ك��رت��ون�ي��ة ال���ش�ه�يرة م�ث��ل م�ي�ك��ي م��او���س
و� �س �ن��دري�لا وغ�يره �م��ا م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات
ال���ش�ه�يرة ،وع��و��ض��ا ع��ن ذل��ك ظ�ه��رت تلك
ال�شخ�صيات طافية �أو على ظهور اخليل.
يذكر �أن والية فلوريدا �سجلت اجلمعة
� 11أل � �ف � �اً و 433ح ��ال ��ة �إ�� �ص ��اب ��ة ج��دي��دة
ب �ف�ي�رو���س ك ��ورون ��ا امل �� �س �ت �ج��د ،ب �ي �ن �م��ا مت
ت�سجيل  93حالة وفاة جديدة ناجمة عن
الإ�صابة بالفريو�س.
ومتثل هذه الإح�صائية اجلديدة املرة
ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ي �ت �ج��اوز ف�ي�ه��ا ع ��دد ح��االت
الإ�صابة بوالية فلوريدا � 11أل��ف �شخ�ص
يف يوم واحد.
ي�شار �إىل �أن العدد الإجمايل للم�صابني
بالفريو�س داخل والية فلوريدا و�صل �إىل
�أك�ث�ر م��ن � 200أل ��ف ح��ال��ة ،ك�م��ا ب�ل��غ ع��دد
حاالت الإ�صابة نحو  3ماليني �شخ�ص يف
كافة �أنحاء الواليات الأمريكية.

مصر ..السلطات تغلق «شاطئ الموت» وتستدعي مسؤولين

االنباط=وكاالت

�أعلنت النيابة العامة يف م�صر� ،إغالق
��ش��اط��ئ ال�ن�خ�ي��ل يف الإ� �س �ك �ن��دري��ة ،حيث
ل�ق��ي  11م�صرعهم غ��رق��ا ،وف��ق م��ا �أورد
مرا�سلنا يف القاهرة.

و�أ�� �ض ��اف امل��را� �س��ل �أن ال �ن �ي��اب��ة �أم ��رت
�أي�ضا با�ستدعاء امل�س�ؤولني عن ال�شاطئ
للتحقيق ،كما �أ�صدرت �أمرا ي�سمح بدفن
ال�ضحايا.
وك� � � � ��ان � �� 11ش� �خ� ��� �ص ��ا ق� � ��د غ� ��رق� ��وا
يف م � �ي� ��اه �� �ش ��اط ��ئ ال� �ن� �خ� �ي ��ل ،ال �� �ش �ه�ي�ر
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بـ”�شاطئ املوت” ،بحي العجمي غربي
الإ��س�ك�ن��دري��ة ،اجل�م�ع��ة ،ب�ع��د �أن ح��اول��وا
�إنقاذ طفل كان ي�صارع الأمواج.
ويف وقت �ساابق ،قالت الإدارة املركزية
ل�ل���س�ي��اح��ة وامل �� �ص��اي��ف ب��الإ� �س �ك �ن��دري��ة يف
ب�ي��ان� ،إن��ه ج��رى انت�شال  6جثامني من

مياه البحر ،فيما ال ت��زال ق��وات الإنقاذ
ال�ت��اب�ع��ة لإدارة احل �م��اي��ة امل��دن �ي��ة ت�ب��ذل
جهودها النت�شال جثث � 5آخرين.
و�أ�� � �ش � ��ار ال� �ب� �ي ��ان �إىل �أن ع� � ��ددا م��ن
املواطنني نزلوا البحر ب�شاطئ النخيل
ف�ج��ر اجل �م �ع��ة ،وذل ��ك ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��رار
منع ارتياد ال�شواطئ ال�صادر من جمل�س
الوزراء امل�صري.
ون � � ��زل ه � � � ��ؤالء �إىل ال� �ب� �ح ��ر يف ه ��ذا
ال �ت��وق �ي��ت امل �ب �ك��ر ه ��رب ��ا م ��ن م�لاح �ق��ات
الأج �ه��زة التنفيذية ال�ت��ي ت�ق��وم بعملية
الإخ�لاء ط��وال اليوم� ،ضمن الإج��راءات
االح�ت�رازي ��ة مل��واج �ه��ة ف�ي�رو���س ك��ورون��ا،
بح�سب ال�سلطات.
وك���ش��ف ال�ب�ي��ان �أن � 10أ��ش�خ��ا���ص لقوا
م �� �ص��رع �ه��م غ ��رق ��ا دف �ع ��ة واح � ��دة �أث �ن ��اء
ت��داف �ع �ه��م ل �ن��زول ال �ب �ح��ر ت �ب��اع��ا لإن �ق��اذ
�أح ��د الأط �ف��ال م��ن ال �غ��رق ،وال ��ذي لقي
م�صرعه هو الآخر.
يذكر �أن جميع �شواطئ الإ�سكندرية،
ال�ب��ال��غ ع��دده��ا �� 61ش��اط�ئ��ا ،مغلقة �أم��ام
اجل �م �ه��ور �إىل �أج� ��ل غ�ي�ر م �� �س �م��ى م�ن��ذ
م ��ار� ��س امل��ا� �ض��ي ،وذل� ��ك ت �ن �ف �ي��ذا ل �ق��رار
املحافظ ،يف �إطار منع التجمعات واحلد
من انت�شار فريو�س كورونا امل�ستجد.
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االنباط-وكاالت

بعد تخفيف قيود ال�سفر التي رافقت
تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،ق��رر
ب��ري�ط��اين �أن مي�ضي �إج��ازت��ه يف فندق
ع�ل��ى ��ش��اط��ئ ال�ب�ح��ر امل�ت��و��س��ط ،لتنتهي
“الرحلة امل�ش�ؤومة” بوفاته وت�سببه
مبقتل رجل �آخر ،يف حادث غريب.
وك��ان ال�سائح الربيطاين البالغ من
ال�ع�م��ر  50ع��ام��ا ،يف زي ��ارة �إىل منطقة
ك��و��س�ت��ا دي��ل � �س��ول ،ال �ت��ي ت���ض��م �أف���ض��ل
امل �ن �ت �ج �ع��ات يف �إ� �س �ب��ان �ي��ا ،امل �ط �ل��ة ع�ل��ى
البحر الأبي�ض املتو�سط ،بح�سب موقع
“�سكاي نيوز” الربيطاين.
وخ�ل�ال ال��رح�ل��ة� ،سقط ال��رج��ل من

�شرفة غرفته يف الطابق ال�سابع ب�أحد
ال �ف �ن��ادق ،يف ��س��اع��ة م�ب�ك��رة م��ن �صباح
الأح��د� ،إال �أن امل�أ�ساة مل تكن ب�سقوطه
فقط ،و�إمنا بوقوعه على رجل �آخر.
و��س�ق��ط ال���س��ائ��ح ف��وق رج��ل �إ��س�ب��اين
يبلغ م��ن ال�ع�م��ر  43ع��ام��ا ،ك��ان يجل�س
�أ� � �س � �ف� ��ل ال � �� � �ش� ��رف� ��ة ،ل �ي �ل �ق��ى االث � �ن� ��ان
م�صرعهما معا.
وه��رع��ت ق ��وات ال���ش��رط��ة �إىل امل�ك��ان
و�أعلنت وفاة الرجلني على الفور ،قبل
�أن تفتح حتقيقا يف احلادث.
و�أع��رب��ت ال�سلطات ال�بري�ط��ان�ي��ة عن
“دعمها” لأ��س��رة ال�بري�ط��اين املتوفى،
م�شرية �إىل �أنها على ات�صال مع ال�شرطة
الإ�سبانية بخ�صو�ص احلادث.“ ،

بعد  4شهور ..ترامب «يستجيب»
ويضع الكمامة

االنباط-وكاالت

لأول م ��رة ،وب �ع��د ن�ح��و �� 4ش�ه��ور من
ت �ف �� �ش��ي ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا يف ال ��والي ��ات
امل�ت�ح��دة ،ظ�ه��ر ال��رئ�ي����س دون��ال��د ت��رام��ب
م��رت��دي��ا ق �ن��اع ط �ب��ي خ�ل�ال ت ��واج ��ده يف
مكان عام.
وو�� �ض ��ع ت ��رام ��ب ق �ن��اع��ا ط �ب �ي��ا خ�لال
زي � ��ارت � ��ه م� ��رك� ��زا ط �ب �ي��ا يف ال �ع��ا� �ص �م��ة
الأم�ي�رك� �ي ��ة ،وذل� ��ك ب �ع��دم��ا �أث � ��ار ط��وال
�أ� �س��اب �ي��ع ج ��دال ب���س�ب��ب ع ��دم ا��س�ت�خ��دام��ه
للأقنعة الطبية (الكمامات).
وبذلك ا�ستجاب ترامب لل�ضغوط كي
يكون مثاال يف جمال ال�صحة العامة ،مع
ا�شتداد وترية الإ�صابات بفريو�س كورونا
يف �أنحاء الواليات املتحدة.
و��س��ار ت��رام��ب داخ��ل �أروق��ة م�ست�شفى
“والرت ريد” الع�سكري خارج وا�شنطن
وعلى وجهه قناع �أ�سود اللون قبل لقائه
ج �ن��وداً ق��دام��ى م�صابني ،وف��ق م��ا نقلت
“فران�س بر�س” عن لقطات تلفزيونية.
وق� �ب ��ل �أي � � ��ام ،اع� �ت�ب�ر وزي � ��ر ال���ص�ح��ة
واخلدمات الإن�سانية الأمريكي� ،أليك�س
ع��ازار� ،أن الظروف “الفريدة” للرئي�س
دون��ال��د ت��رام��ب ه��ي ��س�ب��ب ع ��دم و��ض�ع��ه
كمامة ،رغم حث حكومته املواطنني على

القيام بذلك.
ويف ح��دي�ث��ه ع��ن االرت �ف��اع امل�ف��اج��ئ يف
ع��دد ح ��االت الإ� �ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا
املُبلغ عنها يف بع�ض الواليات ،قال عازار
“يجب ع�ل��ى ال�ن��ا���س �أن يتحكموا” يف
�سلوكياتهم اخلا�صة عن طريق التباعد
االج� �ت� �م ��اع ��ي وو� � �ض� ��ع ال� �ك� �م ��ام ��ات ق ��در
امل�ستطاع.
ل�ك��ن ع� ��ازار ،وف�ق��ا لأ��س��و��ش�ي�ت��د ب��ر���س،
ق ��ال �إن ت��رام��ب ل�ي����س م���ض�ط��را الت �ب��اع
توجيهات �إدارته ،لأنه كقائد للعامل احلر
يتم اخ�ت�ب��اره بانتظام ،وه��و يف “ظروف
خمتلفة متامًا عن بقيتنا”.
وك ��ان ت��رام��ب �أ� �ش��اد ب��ارت��داء الأق�ن�ع��ة
الطبية مل�ن��ع ان�ت���ش��ار ك��ورون��ا ،م ��ؤك��دا يف
ال��وق��ت نف�سه �أن ��ه م��ع الأق �ن �ع��ة الطبية
متاما ،وذلك رغم عدم ارتدائه الكمامة.
وق ��ال ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي �إن و��ض��ع
كمامة لن يكون “م�شكلة” بالن�سبة �إليه،
ف�ي�م��ا �أك ��د جم ��ددا اع �ت �ق��اده �أن ف�يرو���س
كورونا امل�ستجد “�سيختفي” يف “حلظة
معينة”.
و�أو� � � �ض� � ��ح ت� ��رام� ��ب مل ��وق ��ع “فوك�س
بيزن�س” ق��ائ�لا �إن ��ه “لن ي �ك��ون و��ض��ع
كمامة م�شكلة بالن�سبة يل� ..إذا كنت على
مقربة من النا�س ف�س�أقوم بذلك”.
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