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العايد :كورونا أظهرت أهم ّية استثمار
تط ّور وسائل اإلعالم وتوظيفها
االنباط -عمان

شارك بحضور ولي العهد بقمة قادة «العشرين»

الملك يؤكد ضرورة التصدي
لتداعيات «كورونا»

ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون الإع�ل�ام
ال�ن��اط��ق الر�سمي با�سم احل�ك��وم��ة علي
العايد� ،إن جائحة كورونا �أظهرت �أهم ّية
ا��س�ت�ث�م��ار ال �ت �ط � ّور امل���س�ت�م� ّر يف و��س��ائ��ل
الإع�ل�ام واالت���ص��ال ،وتوظيفها خلدمة
�أوطاننا وجمتمعاتنا ،و�ضمان ا�ستدامة
�أعمالنا ،وتغليب اال�ستخدام الإيجابي
لها على ال�سلبي.
و�أ ّك� � � � ��د ال � �ع ��اي ��د يف ك �ل �م ��ة ل � ��ه ع�بر
تقن ّية االت���ص��ال امل��رئ��ي خ�ل�ال اجلل�سة
االفتتاح ّية مل��ؤمت��ر «م�ستقبل الإع�ل�ام»

ال ��ذي ن� ّ�ظ�م�ت��ه وزارة ال �دّول ��ة ل�ل�إع�لام
بجمهورية م�صر العرب ّية� ،أن��ه ويف ظ ّل
ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا� ،أدرك اجل�م�ي��ع �أه�م� ّي��ة
ما و�صل �إليه العامل من تقدّم �إعالمي
وات�صايل وتقني ،م�شرياً �إىل �أنّ و�سائل
االت �� �ص ��ال امل ��رئ ��ي �أ� �ص �ب �ح��ت ال��و��س�ي�ل��ة
البديلة والأكرث فاعل ّية «لإمتام �أعمالنا
وا�ستمرار حياتنا يف ظ� ّل ه��ذه الظروف
اال�ستثنائ ّية ،وه��ذا احل��ال ينطوي على
العامل ب�أ�سره».
التفا�صيل �ص «»3

االنباط -عمان

وزير الصحة :المستشفيات الميدانية
ستشهد نقلة نوعية في الخدمات
المقدمة للمواطنين

�شارك جاللة امللك عبداهلل الثاين ،ام�س
ال���س�ب��ت ،ك�ضيف � �ش��رف يف ق�م��ة ق ��ادة دول
جم�م��وع��ة الع�شرين ال�ت��ي تعقدها اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة اف�ترا� �ض �ي �اً ،بح�ضور
�سمو الأم�ي�ر احل�سني ب��ن ع�ب��داهلل ال�ث��اين،
ويل العهد.وت�أتي م�شاركة جاللة امللك يف
القمة تلبية لدعوة من �أخيه خادم احلرمني
ال���ش��ري�ف�ين امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز
�آل �سعود ،ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة .و�أع ��رب ج�لال��ة امل�ل��ك ،يف كلمته
خ�ل�ال ال�ق�م��ة ،ع��ن ��ش�ك��ره وت�ق��دي��ره خل��ادم
احلرمني ال�شريفني على الدعوة الكرمية.،
م�شيداً جاللته باجلهود الكبرية للمملكة
العربية ال�سعودية خالل تر�ؤ�سها ملجموعة
الع�شرين لهذا العام.

االنباط -عمان
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العيسوي يس ّلم  16مسكنًا ألسر عفيفة
في السلط ودير ع ّلا
االنباط -البلقاء
ت�س ّلمت � 16أ��س��رة عفيفة يف ق�صبة ال�سلط
ولواء دير علاّ مبحافظة البلقاء ،ام�س ال�سبت،
م�ساكنها اجلديدة �ضمن املبادرة امللكية لإ�سكان
الأ� �س��ر العفيفة ،وال �ت��ي ج��اء �إن���ش��ا�ؤه��ا تنفيذاً
لتوجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل
ل�ق��اءات جاللته التوا�صل ّية م��ع �أب�ن��اء ووجهاء
املحافظة .و�س ّلم رئي�س الديوان امللكي الها�شمي،
رئ�ي����س جل�ن��ة ُم�ت��اب�ع��ة تنفيذ م �ب ��ادرات جاللة

امللك ،يو�سف ح�سن العي�سوي ،مفاتيح امل�ساكن
اجل��دي��دة ل�ل�أُ��س��ر امل�ستفيدة ،بح�ضور وزي��ري
الأ� �ش �غ��ال ال �ع��ام��ة والإ� �س �ك��ان امل�ه�ن��د���س يحيى
الك�سبي ،والتنم ّية االج�ت�م��اع� ّي��ة �أمي��ن املفلح،
وحمافظ البلقاء.
كما ج��ال��وا يف امل�ساكن اجل��دي��دة التي جرى
ت�أثيثها وتزويدها مبختلف املُ�ستلزمات املنزل ّية
والأجهزة الكهربائ ّية الالزمة.
وت�ستهدف م�ب��ادرة م�ساكن الأ��س��ر العفيفة
ال �ت��ي �أُط �ل �ق��ت ب�ت��وج�ي�ه��ات م�ل�ك� ّي��ة ع ��ام ،2005

الطويسي :شعار المئوية يعكس
مسيرة البناء ورمزيات التاريخ الوطني
في( )100عام
االنباط -عمان

�أع� ��رب وزي ��ر ال�ث�ق��اف��ة ال��دك �ت��ور با�سم
الطوي�سي ع��ن اع �ت��زازه ب ��أن تفوز طالبة
جامعية ،وهي الطالبة �آية عبيد بت�صميم
�شعار مئوية الدولة ،م�شرياً �إىل �أن ذلك
ي�ؤكد ر�سوخ قاعدة القيم الوطنية التي

ت ��أ� �س �� �س��ت ع�ب�ر م �ئ��ة ع� ��ام وت �ن��اق �ل��ت عرب
الأجيال ،من امل�ؤ�س�سني �إىل ال�شباب الذين
يحملون اليوم لواء الإب��داع .م�ستدركا �أن
ف��وز �شابة بت�صميم �شعار مئوية اململكة
التي ت�أ�س�ست قبل قرن من الزمان يعك�س
ا�ستمرار الفكرة.
التفا�صيل �ص «»4

و�شملت جميع حمافظات اململكة ،توفري احلياة
الكرمية وامل�ستق ّرة للأ�سر امل�ستفيدة التي ُتعد
الأكرث عوزاً وا�ستحقاقاً ،ويجري اختيارها وفق
�أُ�س�س تراعي حتقيق العدالة وال�شفاف ّية التي
تعتمدها وزارة التنمية االجتماع ّية ،وبح�سب
�أعلى املوا�صفات الهند�سية والفن ّية.
ويف منطقة امل�ّل�اّ ح��ة ب �ل��واء دي��ر ع�ّل�اّ  ،تفقد
ال�ع�ي���س��وي وال�ك���س�ب��ي وامل�ف�ل��ح م���ش��روع م�ساكن
الأ�سر العفيفة.

التفا�صيل �ص «»2

ي���ش�ك��ل االل� �ت ��زام ب��ال �ك �م��ام��ة م���س��ؤول�ي��ة
�أخ�لاق�ي��ة ووط�ن�ي��ة واجتماعية للوقاية من
فريو�س كورونا واحلد من انت�شاره ،ويقع على
عاتق املواطنني التقيد ب��إج��راءات ال�سالمة
ال�ع��ام��ة ،فهو خ��ط ال��دف��اع الأول حلمايتهم
وح�م��اي��ة ال��وط��ن م��ن ��ش��ر ه��ذا ال��وب��اء ،وفقا
خلرباء.وت�صدر حديث جاللة امللك عبداهلل

التفا�صيل �ص «»3

إشهار شعار مئوية الدولة في الذكرى المئوية
األولى لوصول األمير عبداهلل األول إلى معان
االنباط -عمان
نظمت وزارة الثقافة ام�س ال�سبت ،برعاية
رئي�س ال ��وزراء ال��دك�ت��ور ب�شر اخل�صاونة حفل
�إ��ش�ه��ار �شعار مئوية ت�أ�سي�س ال��دول��ة الأردن �ي��ة
مبنا�سبة الذكرى املئوية الأوىل لو�صول الأمري
ع�ب��داهلل ب��ن احل�سني �إىل م�ع��ان يف  21ت�شرين
الثاين .1920
ويف احل �ف��ل ال� ��ذي �أق �ي��م يف امل��رك��ز ال�ث�ق��ايف
امل �ل �ك��ي ،ب�ح���ض��ور ن��ائ��ب رئ�ي����س ال � ��وزراء ووزي ��ر

خبراء :االلتزام بالكمامة مسؤولية
أخالقية ووطنية لمحاربة كورونا
االنباط -عمان

ق ��ال وزي ��ر ال���ص�ح��ة ال��دك �ت��ور ن��ذي��ر
ع �ب �ي ��دات� ،إن امل���س�ت���ش�ف�ي��ات امل �ي��دان �ي��ة
�ست�شهد نقلة نوعية باخلدمات املقدمة
للمواطنني من خ�لال توفر �أط�ب��اء من
خمتلف االخ�ت���ص��ا��ص��ات الطبية ب�شكل
ك��اف للمر�ضى املحولني عليها وب�أعلى
امل���س�ت��وي��ات وال �ت��ي ��س�ي�ج��ري ال�ع�م��ل بها
خالل الأ�سابيع القليلة املقبلة للتعامل
مع فريو�س كورونا.
و�أ�ضاف خالل تر�ؤ�سه ،ام�س ال�سبت،

اج �ت �م��اع �اً م ��ع ر�ؤ� � �س ��اء االخ�ت���ص��ا��ص��ات
الطبية يف الوزارة؛ لبحث �أهم الإجراءات
امل�ت�ع�ل�ق��ة مب���س�ت��وى اخل ��دم ��ات الطبية
املقدمة للمواطنني� ،أن ال��وزارة �ستوفر
�أكرث من  250طبيب اخت�صا�ص ،ف� ً
ضال
ع��ن م�ع��اجل��ي ت�ن�ف����س و�أط� �ب ��اء نف�سيني
ك�ب��ادرة جديدة لغايات متابعة احل��االت
النف�سية التي ت�أثرت بفريو�س كورونا.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ع �ب �ي��دات ب�ح���ض��ور
�أميني عامي الوزارة .

الثاين عن �أهمية االلتزام باجراءات الوقاية
من كورونا وخا�صة ارت��داء الكمامة ،مواقع
ال �ت��وا� �ص��ل االج �ت �م ��اع ��ي� ،إ�� �ض ��اف ��ة ل �ت �� �ص �دّر
ها�شتاق «#الكمامة_اخلط_االول» عرب
تلك املواقع ،ت�أكيدا حلديث جاللته ب�ضرورة
االلتزام باالجراءات الوقائية للتخفيف من
ارتفاع اال�صابات املحلية بكورونا.

التفا�صيل �ص «»4

الإدارة امل�ح�ل�ي��ة ت��وف�ي��ق ك��ري �� �ش��ان ،ا� �ش��ار وزي��ر
الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي ووزير ال�ش�ؤون
الربملانية والتنمية ال�سيا�سية املهند�س مو�سى
امل �ع��اي �ط��ة يف ك�ل�م�ت�ي�ه�م��ا� ،إىل ق���ص��ة ال�ن���ض��ال
والت�ضحية ال�ت��ي ج�سدها امل�ل��وك الها�شميون
ومعهم الأج�ي��ال م��ن الأردن �ي�ين لبناء النموذج
الوطني الأكرث ا�ستقرارا و�إلهاما يف املنطقة.
كما توقفا عند حجم الإجناز عرب عقود من
البناء الرتاكمي حتت ظالل رايات بني ها�شم؛
حملة ال��ر��س��ال��ة وق ��ادة الأم� ��ة ،ف�ب�رزت ال��دول��ة

الأردن �ي��ة واح ��د ًة م��ن �أق ��دم ال ��دول يف املنطقة،
حمافظة على نهجها ور�سالتها وتر�سيخ م�شاركة
الأردنيني يف عملية �صنع القرار.
وا��ش�ت�م��ل احل�ف��ل ال ��ذي ح���ض��ره وزي ��را دول��ة
ل���ش��ؤون الإع�ل�ام علي العايـد وال�شباب حممد
ال �ن��اب �ل �� �س��ي ،وام �ي��ن ع� �م ��ان ال ��دك� �ت ��ور ي��و��س��ف
ال �� �ش��وارب��ة ،ع�ل��ى ع��ر���ض ف�ي�ل��م وث��ائ �ق��ي ق�صري
بعنوان «املحطة الأوىل»� ،إنتاج وزارة الثقافة.

التفا�صيل �ص «»4

العسعس يطالب مجموعة العشرين
بمساعدة الدول النامية على التعافي
من كورونا
االنباط -عمان

ط��ال��ب وزي ��ر امل��ال �ي��ة ال��دك �ت��ور حممد
ال�ع���س�ع����س ،جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ب � ��إدراج
اقت�صادات الدول النامية والنا�شئة �ضمن
خطط اال�ستجابات ال�صحية واالقت�صادية
لفريو�س كورونا.

ودع ��ا الع�سع�س خ�ل�ال اج�ت�م��اع وزراء
مالية جمموعة الع�شرين اجلمعة� ،إىل
م��راع��اة ال ��دول النا�شئة والنامية يف كل
من احللول ال�صحية واالقت�صادية �أثناء
�صياغتها.
التفا�صيل �ص «»5

افتتاح قمة مجموعة العشرين بالسعودية

الملك سلمان :ساهمنا في G20
بـ 21مليار دوالر للتصدي لجائحة كورونا
الريا�ض-العربية

ق ��ال خ� ��ادم احل��رم�ي�ن ال���ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ام ����س ال���س�ب��ت� ،إن
«هذا العام كان ا�ستثنائيا» ،حيث �إن جائحة
ك��ورون��ا ت�سببت للعامل بخ�سائر اقت�صادية
واجتماعية ،م�ضيفاً �أنه «ينبغي �أن نطمئن
�شعوبنا ونبعث فيهم الأمل».
و�أ�� �ض ��اف ،خ�ل�ال ك�ل�م�ت��ه يف اف �ت �ت��اح قمة
جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ،ال �ت��ي ت�ست�ضيفها
ال �� �س �ع��ودي��ة اف�ت�را� �ض �ي �اً ه ��ذا ال� �ع ��ام ،ن �ظ��راً
ل�ظ��روف جائحة ك��ورون��ا« :ن�ث��ق ب ��أن تخرج

قمة الع�شرين ب�سيا�سات تعيد االطمئنان
والأمل ل�شعوب العامل».
و�أع��رب امللك �سلمان عن ثقته «ب��أن قمة
الريا�ض �ست�ؤدي �إىل �آث��ار مهمة وحا�سمة»،
م�شرياً�« :ساهمنا يف جمموعة الع�شرين بـ
 21مليار دوالر للت�صدي جلائحة كورونا..
وق��دم �ن��ا ال��دع��م ال �ط ��ارئ ل �ل��دول ال�ن��ام�ي��ة
ب�ت�ع�ل�ي��ق م��دف��وع��ات ال ��دي ��ن» .وق� ��ال خ ��ادم
احلرمني ال�شريفني« :نهدف الغتنام فر�ص
القرن احلادي والع�شرين للجميع..
التفا�صيل �ص «»6

االحتالل يسابق الزمن في تكثيف االستيطان بالقدس لتقويض حل الدولتين
االنباط-وكاالت
ق��ال ت�ق��ري��ر اال��س�ت�ي�ط��ان الأ��س�ب��وع��ي ال��ذي
ي �ع��ده امل �ك �ت��ب ال��وط �ن��ي ل �ل��دف��اع ع��ن الأر�� ��ض
ومقاومة اال�ستيطان التابع ملنظمة التحرير،
�إن �سلطات االحتالل ت�سابق الزمن يف فر�ض
وقائع �إ�ضافية على الأر���ض عرب اق��رار مزيد
م��ن خم�ط�ط��ات ال���ض��م وال�ت��و��س��ع العن�صري،
ال �سيما يف مدينة القد�س املحتلة ،يف م�سعى
لتقوي�ض حل الدولتني.
و�أ�ضاف التقرير ان ن�شر �سلطات االحتالل
مناق�صة لبناء حي يهودي جديد يف م�ستوطنة
«ج �ف �ع��ات ه ��ام ��ات ��و� ��س» ج �ن ��وب ال� �ق ��د� ��س ،ه��و

ا� �س �ت �م��رار ل���س�ي��ا��س��ة ع��زل �ه��ا ،وحم��ا� �ص��رت �ه��ا،
يف ��س�ي��اق م���ش��اري��ع ال�ت�ه��وي��د ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
ا�ستغالل الأي��ام الأخ�يرة لرتمب يف من�صبه،
حت �� �س �ب��ا م ��ن �أن ي �� �ض��ع ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
امل �ن �ت �خ��ب ج ��و ب ��اي ��دن ق �ي ��ودا �أم � ��ام احل �ك��وم��ة
الإ�سرائيلية فيما يتعلق ببناء امل�ستوطنات.
وتابع :منذ حزيران  ،1967قامت �إ�سرائيل
ب �ب �ن��اء م���س�ت��وط�ن��ات يف م��دي �ن��ة ال �ق��د���س ،ويف
حم �ي �ط �ه��ا ،ك �م �� �س �ت��وط �ن��ات :رم � ��ات ا� �ش �ك��ول،
وجفعات هاميفتار ،ورام��وت �شلومو ،والتلة
الفرن�سية ،ونيفي يعقوب ،وب�سغات زئيف.

التفا�صيل �ص «»9

املحلي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «املحلية» يف املوقع االلكرتوين
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شارك بحضور ولي العهد بقمة قادة «العشرين»

الملك يؤكد ضرورة التصدي لتداعيات «كورونا»
حماية الالجئين واالكثر ضعفا مسؤولية دولية

جاللته يشيد بجهود السعودية خالل ترؤسها لمجموعة العشرين
االنباط-عمان

� �ش��ارك ج�ل�ال��ة امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين،
ام����س ال�سبت ،ك�ضيف ��ش��رف يف قمة ق��ادة
دول جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ال �ت��ي ت�ع�ق��ده��ا
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة اف�ترا� �ض �ي �اً،
بح�ضور �سمو الأم�ير احل�سني بن عبداهلل
الثاين ،ويل العهد.وت�أتي م�شاركة جاللة
امل �ل��ك يف ال �ق �م��ة ت�ل�ب�ي��ة ل��دع��وة م��ن �أخ �ي��ه
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن
عبدالعزيز �آل �سعود ،ملك اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة.
و�أع� ��رب ج�لال��ة امل �ل��ك ،يف كلمته خ�لال
القمة ،عن �شكره وتقديره خلادم احلرمني
ال�شريفني على ال��دع��وة الكرمية ،م�شيداً
ج�ل�ال� �ت ��ه ب ��اجل� �ه ��ود ال� �ك� �ب�ي�رة ل �ل �م �م �ل �ك��ة
العربية ال�سعودية خالل تر�ؤ�سها ملجموعة
ال�ع���ش��ري��ن ل �ه��ذا ال �ع ��ام ،يف ظ��ل ال �ظ��روف

ال�صعبة التي ي�شهدها العامل.
و�أك� ��د ج�لال��ة امل �ل��ك � �ض��رورة ال�ت���ص��دي
للتداعيات العاملية الإن�سانية واالقت�صادية
جل��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا ،خ �� �ص��و� �ص �اً يف جم��االت
حيوية كالأمن الغذائي ،والفقر ،والبطالة،
والتعليم.
ول� �ف ��ت ج�ل�ال �ت��ه �إىل � � �ض� ��رورة ال �ع �م��ل
ل�ضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات
ك��ورون��ا لتكون متاحة للجميع ،م��ؤك��داً �أن
قطاع ال�صناعات الدوائية يف الأردن على
�أهبة اال�ستعداد للم�ساهمة يف هذه املهمة.
و� � �ش� ��دد ج �ل�ال ��ة امل � �ل ��ك ع� �ل ��ى � � �ض ��رورة
حماية الفئات الأك�ثر �ضعفاً ح��ول العامل
كالالجئني والأ�سر التي تعي�ش حتت خط
الفقر.
و�أ�شار جاللته �إىل �أن الأردن الذي يعد
ث��اين �أك�بر م�ست�ضيف لالجئني يف العامل
بالن�سبة �إىل ع��دد ال�سكان ،ي��ويل اهتماماً

خا�صاً حلمايتهم خالل هذه اجلائحة.
و�أك� � ��د ج�لال �ت��ه �أن ح �م��اي��ة ال�لاج �ئ�ين
واملجتمعات الأكرث �ضعفاً حول العامل هي
م�س�ؤولية دولية ،داعياً قادة دول جمموعة
ال �ع �� �ش��ري��ن �إىل “�إعادة ��ض�ب��ط العوملة”
لتدعيم التعاون والتكامل الدويل ،و�إ�صالح
النظم االقت�صادية العاملية للو�صول �إىل
تعاف �أكرث عد ًال و�شمو ًال.
ٍ
وح �� �ض��ر ال �ق �م��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س ال � ��وزراء
ووزي � � ��ر اخل ��ارج� �ي ��ة و� � �ش � ��ؤون امل �غ�ت�رب�ي�ن،
وم�ست�شارة جاللة امللك لل�سيا�سات ،ووزير
التخطيط والتعاون الدويل.
وت�ن�ع�ق��د ال�ق�م��ة ي��وم��ي  22-21م��ن ه��ذا
ال�شهر ،حتت �شعار “اغتنام فر�ص القرن
احل� ��ادي وال�ع���ش��ري��ن للجميع” ،يف �إط ��ار
اجلهود ال��د�ؤوب��ة ملجموعة الع�شرين التي
ت��ر�أ��س�ه��ا امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة ه��ذا
العام ،يف حماية االقت�صاد العاملي ،خا�صة

يف �ضوء الأو�ضاع العاملية املرتبطة بجائحة
كورونا.
ي ��ذك ��ر �أن جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ت�ع��د
امل �ن �ت��دى ال��رئ�ي���س��ي ل�ل�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي
ال ��دويل ،وت���ض��م ق ��ادة م��ن جميع ال �ق��ارات
ميثلون دو ًال متقدمة ونامية.
ومت �ث��ل ال� ��دول الأع �� �ض��اء يف جم�م��وع��ة
ال �ع �� �ش��ري��ن ،جم �ت �م �ع��ة ،ح � ��وايل  80ب��امل�ئ��ة
م��ن ال �ن��اجت االق �ت �� �ص��ادي ال �ع��امل��ي ،وث�ل�ث��ي
�سكان العامل ،وثالثة �أرب��اع حجم التجارة
العاملية.
وت �� �ض��م جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة وال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
الأم ��ري� �ك� �ي ��ة وت ��رك� �ي ��ا وك � �ن ��دا وامل �ك �� �س �ي��ك
والربازيل والأرجنتني وفرن�سا وبريطانيا
و�أملانيا و�إيطاليا وجنوب �أفريقيا ورو�سيا
وال�صني واليابان وكوريا اجلنوبية والهند
و�إندوني�سيا و�أ�سرتاليا واالحتاد الأوروبي.

الحكومة تطرح عطاءين لشراء  240ألف طن قمح وشعير

االنباط-عمان

طرحت وزارة ال�صناعة وال�ت�ج��ارة والتموين
عطاءين منف�صلني ل�شراء � 240ألف طن من القمح
وال�شعر بهدف تعزيز خم��زون اململكة من هاتني
املادتني ،بح�سب بيانات �صادرة عن الوزارة.
وبد�أت الوزارة منذ �أ�شهر بتنفيذ خطط وبرامج
تهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتحوط
لأي ت��داع�ي��ات ق��د حت��دث ج��راء ف�يرو���س ك��ورون��ا
امل�ستجد ،من بينها زيادة خمزون اململكة من مادتي
القمح وال�شعري مبا يغطي �أطول فرتة ا�ستهالك،
وفق يومية الغد .وتتوزع كميات العطاءين مبقدار
� 120أل��ف طن ل�شراء قمح و� 120أل��ف طن ل�شراء
�شعري ،و�سيكون �آخر موعد لقبول عرو�ض عطاء
ال�شعري ظهر يوم الثالثاء املقبل ،يف حني �أن �آخر

موعد لقبول عطاء القمح يوم الأربعاء املقبل.
ي���ش��ار �إىل �أن �سعر ط��ن ال�شعري �ضمن �آخ��ر
عمليات �شراء قامت بها ال��وزارة بلغ  238.9دوالر،
فيما بلغت �آخ��ر عملية ��ش��راء للقمح  279دوالرا
للطن وا�صل ميناء العقبة.
ودع��ت ال ��وزارة ،التجار الراغبني باال�شرتاك
يف هذين العطاءين� ،إىل مراجعة ق�سم العطاءات
يف الوزارة للح�صول على ن�سخة من دعوة العطاء
تت�ضمن ال�شروط واملوا�صفات مقابل  650دينارا
غري م�سرتدة.
وب�ح���س��ب ب�ي��ان��ات � �ص��ادرة ع��ن ال� � ��وزارة ،يقدر
خمزون اململكة من القمح حاليا والكميات املتعاقد
عليها يف الطريق بحوايل  1.280مليون طن تغطي
ا�ستهالك � 16شهرا يف ظل ا�ستهالك �شهري يبلغ
� 80ألف طن.

كما يقدر خمزون اململكة من مادة ال�شعري اىل
حوايل � 430ألف طن تغطي ا�ستهالك اململكة ملدة
ت�صل �إىل � 7أ�شهر يف ظل ا�ستهالك �شهري يبلغ 60
�ألف طن؛ �أي ما يعادل � 720ألف طن �سنويا.
وت �ق��وم ال � ��وزارة ب�شكل دوري ب�ط��رح ع�ط��اءات
دورية ل�شراء القمح وال�شعري بعد و�ضع موا�صفات
و� �ش��روط مب��ا يتطابق م��ع امل��وا��ص�ف��ات القيا�سية
وال�ق��اع��دة الفنية الأردن �ي ��ة ،وب�ع��د ط��رح العطاء
يتقدم له العديد من التجار ،وعلى �ضوء الأ�سعار
واجلودة يتم االختيار
وتقوم احلكومة ب�شراء القمح وبيعه للمطاحن
م��ن �أج ��ل ا��س�ت�خ��راج ال�ط�ح�ين امل��وح��د بن�سبة 78
 %ون�سبة ا��س�ت�خ��راج النخالة � ،% 22إ��ض��اف��ة اىل
ا�ستخراج الطحني الزيرو بـ % 72ون�سبة ا�ستخراج
النخالة  %28وحت��دي��د ن�سبة ا�ستخراج الطحني

البلدي بـ % 85ون�سبة ا�ستخراج النخالة بـ.% 15
وتقوم املطاحن ببيع الطحني املوحد (املدعوم
�سابقا) واملخ�ص�ص لإن�ت��اج اخلبز عند �سعر 195
دي�ن��ارا للطن والطحني ال��زي��رو عند  218دينارا
للطن.
كما تقوم الوزارة با�سترياد ال�شعري وبيعه ملربي
الأغ �ن��ام ب�أ�سعار م��دع��وم��ة؛ حيث يبلغ �سعر طن
ال�شعري ل�ه��ذه ال�شريحة ،بح�سب �آخ��ر البيانات
املن�شورة 175 ،دي�ن��ارا ،يف ح�ين يباع لباقي مربي
الرثوة احليوانية (الأبقار ،الدواجن ،الإبل) عند
 222دي�ن��ارا لكل ط��ن .كما تبيع ال ��وزارة ال�شعري
لل�شركات امل�ستوردة للموا�شي عند م�ستوى 222
دي�ن��ارا للطن ،يف ح�ين تبيع م��ادة النخالة ملربي
الأغنام عند  77دينارا للطن ،و 157دينارا للطن
لباقي مربي الرثوة احليوانية.

العيسوي يس ّلم  16مسكنًا ألسر عفيفة في السلط ودير ع ّلا

االنباط -البلقاء

ت�س ّلمت � 16أ�سرة عفيفة يف ق�صبة ال�سلط ولواء
دير علاّ مبحافظة البلقاء ،ام�س ال�سبت ،م�ساكنها
اجل��دي��دة �ضمن امل �ب��ادرة امللكية لإ��س�ك��ان الأ��س��ر
العفيفة ،والتي ج��اء �إن�شا�ؤها تنفيذاً لتوجيهات
جاللة امللك عبداهلل الثاين خالل لقاءات جاللته
التوا�صليّة مع �أبناء ووجهاء املحافظة.
و�س ّلم رئي�س ال��دي��وان امللكي الها�شمي ،رئي�س
جلنة مُتابعة تنفيذ مبادرات جاللة امللك ،يو�سف
ح�سن العي�سوي ،مفاتيح امل�ساكن اجلديدة للأُ�سر
امل���س�ت�ف�ي��دة ،ب�ح���ض��ور وزي � ��ري الأ� �ش �غ��ال ال�ع��ام��ة
والإ� �س �ك��ان امل�ه�ن��د���س يحيى ال�ك���س�ب��ي ،والتنميّة
االجتماعيّة �أمين املفلح ،وحمافظ البلقاء.
ك�م��ا ج��ال��وا يف امل���س��اك��ن اجل��دي��دة ال�ت��ي ج��رى
ت�أثيثها وتزويدها مبختلف املُ�ستلزمات املنزليّة
والأجهزة الكهربائيّة الالزمة.
وت���س�ت�ه��دف م �ب��ادرة م�ساكن الأ� �س��ر العفيفة
التي �أُطلقت بتوجيهات ملكيّة عام  ،2005و�شملت
جميع حمافظات اململكة ،توفري احلياة الكرمية
وامل�ستق ّرة للأ�سر امل�ستفيدة التي ُتعد الأكرث عوزاً
وا�ستحقاقاً ،ويجري اختيارها وفق �أُ�س�س تراعي
حتقيق العدالة وال�شفافيّة التي تعتمدها وزارة
التنمية االجتماعيّة ،وبح�سب �أع�ل��ى املوا�صفات
الهند�سيةوالفنيّة.
ّل�اّ
ويف منطقة امل� ح��ة ب �ل��واء دي ��ر ع �ّل�اّ  ،تفقد
العي�سوي والك�سبي واملفلح م�شروع م�ساكن الأ�سر
ال�ع�ف�ي�ف��ة ،واط �ل �ع��وا ع�ل��ى ��س�ير ال�ع�م��ل وم�ستوى
الإجن��از املتح ّقق على �أر���ض ال��واق��ع ،حيث ي�شمل
امل�شروع تنفيذ  400وحدة �سكنية يف مرحلته الأوىل،
فيما ت�شمل املرحلة الثانية تنفيذ  370وحدة �سكنية
�أخرى ،ف�ض ًال عن تنفيذ �شبكات الطرق الرئي�سة
والطرق الفرعية والأر�صفة ،و�إن�شاء �شبكة �صّ رف
ال�صحي وت�صريف املياه اجلوفية ،ووحدة معاجلة
امل�ي��اه ،ومت��دي��د خطوط امل�ي��اه والكهرباء خلدمة
ه��ذه ال��وح��دات ال�سكنية ،وال�ت��ي يجري تنفيذها
وفق �أعلى املوا�صفات الهند�سية والفنية واملعايري
التي تتواءم مع طبيعة املنطقة والفئات امل�ستفيدة
وخ�صو�صا ذوي االحتياجات اخلا�صة وكبار ال�سن.
وت ��أت ��ي ال ��زي ��ارة ال�ت�ف�ق��د ّي��ة يف �إط � ��ار امل�ت��اب�ع��ة
امل�ستمرة مل�شاريع امل�ب��ادرات امللكية ،وت�أكيد �أهمية

تقييم م�ستوى الإجناز املُتحقق على �أر�ض الواقع،
و�� �ض ��رورة م�ت��اب�ع��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ وف ��ق خ�ط��ط العمل
املو�ضوعة والتي ُتراعي �أعلى موا�صفات اجل��ودة
وامل�ع��اي�ير املعتمدة ،وف��ق الإط ��ار الزمني املحدد،
وتذليل خمتلف التحديات التي قد تعرت�ض �سري
امل�شروع خالل مراحله التنفيذيّة.
وق � ��ال ال�ع�ي���س��وي ل��وك��ال��ة الأن � �ب ��اء الأردن� �ي ��ة
(برتا)� ،إن جاللة امللك يُويل املواطن كل الرعاية
واالهتمام ،ويحر�ص على تلمُّ�س احتياجاته من
خالل الزيارات امليدانية واللقاءات التوا�صليّة ،كما
يوجّ ه جاللته با�ستمرار للتخفيف على املواطنني
وحت���س�ين ظ��روف�ه��م املعي�شية ،وت��وف�ير خ��دم��ات
نوعيّة لهم يف خمتلف مناطق اململكة.
و�أ� �ض��اف �أن��ه بتوجيهات مبا�شرة م��ن جاللة
امللك ،وزعت  16وحدة �سكنية على الأ�سر امل�ستفيدة
يف لواء دير علاّ وق�صبة ال�سلط مبحافظة البلقاء
جرى اختيارها وفق منظومة من الأ�س�س واملعايري
التي تراعي حتقيق العدالة وال�شفافية ،وتجُ �سّ د
على �أر���ض ال��واق��ع اجلهد امللكي املُ�ستمر لرعاية
ه��ذه الأ��س��ر ،وتوفري احلياة الكرمية لها وتلبية
احتياجاتهاالأ�سا�سيّة.
و�أ�شار العي�سوي �إىل �أن الزيارة التفقديّة مل�شروع
م�ساكن الأ�سر العفيفة مبنطقة املالحة يف لواء
دير عال ،ا�ستهدفت متابعة �سري العمل بامل�شروع
والوقوف على مراحل الإجناز املُتح ّقق فيه ،والذي
ي�شمل تنفيذ  400وحدة �سكنية �سيتم االنتهاء من

تنفيذها وت�سليمها للأ�سر امل�ستحقة يف مطلع العام
املُقبل.
وقال وزير الأ�شغال العامة والإ�سكان املهند�س
يحيى الك�سبي� ،إن دور ال��وزارة يكمن يف الإ�شراف
على امل�شروع ومتابعته ،ومراقبة م�ستوى العمل
ون��وع�ي�ت��ه ،وت��ذل�ي��ل خمتلف ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي قد
تظهر خ�لال مرحلة التنفيذ ،مبيناً �أن ال��وزارة
قامت بجميع �أع�م��ال البنية التحتية والهند�سة
الإن�شائية ال�لازم��ة .ي�شار �إىل �أن م�ساكن الأ�سر
العفيفة التي يجري تنفيذها يف منطقة املالحة،
ج��اءت مبوا�صفات هند�سية وفنية عالية تتنا�سب
مع طبيعة املنطقة ،وتقاوم ملوحة الرتبة.
من جهته ،قال وزير التنمية االجتماعية �أمين
املفلح� ،إن امل �ب��ادرات امللكية ُت��ؤك��د ا�ستمرار النهج
الها�شمي الأ� �ص �ي��ل يف ت�ق��دمي امل���س��اع��دة للأ�سر
العفيفة يف خم�ت�ل��ف م�ن��اط��ق امل�م�ل�ك��ة ،وحت�سني
ظروفها االجتماعية واالقت�صادية ،الفتاً �إىل �أن
الأُ��س��ر امل�ستفيدة من ه��ذه امل�ب��ادرة ج��اء اختيارها
وف ًقا ملعايري و�أ�س�س تعتمدها ال ��وزارة ،مثل عدد
�أف��راد الأ�سرة وم�ستوى الدخل واحلالة ال�صحيّة
لأف ��راده ��ا .ويف م�ق��اب�لات ��ص�ح�ف� ّي��ة� ،أع� ��رب ع��دد
من الأ�سر امل�ستفيدة من م�شروع م�ساكن الأ�سر
العفيفة يف لواء دير علاّ وق�صبة ال�سلط ،عن بالغ
ُ�شكرهم وتقديرهم لهذه اجلهود امللكيّة الكرمية،
والتي تعك�س اهتمام جاللة امللك وحر�صه الكبري
ع�ل��ى ت��وف�ير ���سُ �ب��ل احل �ي��اة ال�ك��رمي��ة للمواطنني،

ف�ض ًال عن تثمينهم اال�ستمرار يف تنفيذ املبادرات
امللكية بالرغم من الظروف التي ميُر بها املجتمع
الإن�ساين ب�سبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وج� � ��رى خ �ل��ال ت �� �س �ل �ي��م امل �� �س��اك��ن االل � �ت ��زام
الكامل بقواعد ال�سالمة العامة نظ ًرا للظروف
اال�ستثنائية التي متر بها اململكة ب�سبب جائحة
كورونا.
يُ�شار �إىل �أن املبادرات امللكيّة ترتجم على �أر�ض
ال��واق��ع ر�ؤى جاللة امللك ال��ذي ي�ضع يف مُقدمة
�أول��وي��ات��ه؛ حتقيق تنمية اجتماعية واقت�صادية
ُم �� �س �ت��دام��ة ،وت� ��أم�ي�ن م���س�ت��وى م�ع�ي���ش��ي �أف���ض��ل
للمواطنني ،ورف��ع �سويّة اخل��دم��ات املُقدمة لهم
وتفعيل �إنتاجيتهم ،ف�ض ُال عن حتويل التحديات
�إىل ُف��ر���ص حقيقية ،وحتقيق التنمية امل�ت��وازن��ة
وال�شاملة.
وبالرغم م��ن ال�ظ��روف اال�ستثنائيّة ال�صعبة
التي متر بها اململكة حالياً ب�سبب جائحة كورونا،
وب�ت��وج�ي�ه��ات ُم�ب��ا��ش��رة م��ن ج�لال��ة امل �ل��ك ،يجري
وب�شكل دوري ت��وزي��ع ال��وح��دات ال�سكنية املجهّزة
بالكامل على الأ�سر امل�ستفيدة من هذه املبادرة يف
خمتلف مناطق اململكة ،وذل��ك وفقاً ُ
خلطة عمل
ت�أخذ باالعتبار ت�أمني الأ�سر العفيفة التي تقطن
يف بيوت ال تتوفر فيها الظروف املالئمة ،مب�ساكن
جديدة جتد فيها الراحة وال�سكينة واال�ستقرار.
وت�سعى امل �ب��ادرات امللكيّة �إىل متكني امل��واط��ن
وتعزيز دوره يف م�سرية التنمية املُ�ستدامة من
خ�لال تنفيذ م�ب��ادرات وم�شروعات وف��ق �أول��و ّي��ات
تنموية حمددة ،تلبي احتياجات املجتمعات املحلية
ومت�ك�ي�ن�ه��ا ،وحت�ف�ي��ز ط��اق��ات�ه��ا لتح�سني واق�ع�ه��ا
االجتماعي واالقت�صادي ،حيث مت ّكنت املبادرات
امللكية عرب تعزيز �شراكتها مع اجلهات الر�سميّة
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،من تطوير منظومة
العمل التنموي والإن�ساين يف املُجتمعات املُ�ستهدفة
لرت�سيخ قيم العمل التنموي ،وب�ن��اء جمتمعات
تعتمد على ذاتها اقت�صادياً وتنموياً.
وت���ش�م��ل امل � �ب ��ادرات امل�ل�ك�ي��ة ق �ط��اع��اتٍ حيوية
خمتلفة ،منها ال�صحة والتعليم ومتكني ال�شباب
وامل � � � ��ر�أة ،وال �ت �ن �م �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وامل �� �ش��روع��ات
الإنتاجية امل��درّة للدخل ،والتي ت�سهم يف حت�سني
ال �ظ��روف املعي�شية للفئات امل�ستهدفة ،و�ضمان
تقدمي خدمات نوعية لها.

قانون االنتخاب  ...وجب
الرحيل
عامر الحباشنة
حتى ال نعود بعيدا يف تاريخ احلياة النيابية الوطني وحتى ال نغرق يف تفا�صيل و�أهمية احلياة الربملانية
د�ستوريا ،وهي الركن الأهم د�ستوريا حيت مت تقدميها على امللكية ،فنظام احلكم طبقا الد�ستور نيابي
ملكي .نبد�أ من حيث مت ا�ستئناف احلياة ال�سيا�سية النيابية بداية العقد الأخري من القرن املا�ضي ،بعد
�أحداث االحتقان االجتماعي ال�سيا�سي االقت�صادي عام 88فيما عرف ب�أحداث ني�سان.
منذ ذاك التاريخ والتجربة ال�سيا�سية وبرنامج الإ�صالح ال�سيا�سي املتوج بد�أ بعودة احلياة الربملانية
و�إلغاء الأحكام العرفية وقانون الأحزاب ال�سيا�سية ،منذ ذاك التاريخ وبعد جتربة العودة الأوىل بربملان 89
�صاحب ال�صيت وحتى تاريخه ونحن وطنا ومواطنني ندفع ثمن التجاذبات التي متار�سها القوى امل�ؤثرة،
بني من يريد التقدم ومن يريد العودة ملا قبل ني�سان  ،89والدليل ال�صارخ اننا مل جتري انتخابات نيباية
من جمل�س عام  89وحتى املجل�س الثامن ع�شر بقانون واحد ،ففي كل دورة هناك قانون� ،أللهم اال املجل�س
االخري قبيل ا�سبوع الذي جرت انتخاباتة وفقا لقانون .2016
وهذا يدل على ارتباك يف امل�شهد الوطني وتردد يف خطوات الإ�صالح ال�سيا�سي على افرتا�ض الرغبة
بها �أ�صال ،تردد وجتاذب متار�سه قوى الأمر الواقع بالتقدم خطوه والرتاجع خطوات ويف اح�سن الظروف
املراوحهبنف�ساملكان.
يف كل مرة ميار�س نقد للقانون ومع ذلك تعقد االنتخابات بناءا عليه ،يف كل مره يرتك اجلميع
ليقولوا ما يقولون ون�شبع القانون �شتما ثم يفوز الرتدد باالبل.
وال�س�ؤال ،ورغم كل التجريب والتجريف هل تعلمنا الدر�س؟ ،وهل و�صلنا لقناعة ب�أننا يف كل مرة
نكرر نف�س ال�سيناريو؟ ،وال�س�ؤال الأهم من ذاك امل�ستفيد من كل هذا الرتاجع يف العمل النيابي الت�شريعي
والرقابي ونحن بعد كل قانون وجمل�س نرتحم عمن �سبقه!! ،ومن ي�ستطيع �إقناع النا�س ب�أننا ال ننحدر يف
برنامج الإ�صالح املن�شود ،الإ�صالح الذي يتحدث عنه اجلميع وال جند له ابا عند التنفيذ.
يف كل مرة يحاول �أ�شد املتفاعلني واملتفائلني �إقناع �أنف�سهم واالجتهاد يف اقناع الآخرين ب�أن ال خيار
�سوىاال�شتباك �إيجابيامعالواقعال�سيا�سي،وبعدكلجولةيك�شفاجلميع �أنال�صفةالغالبةهيالرتاجع
للخلف بال هدف وال �سبب ،.فهل من اب لهذا الذي يح�صل؟؟ ،ام ان الكرة تتدحرج بال تخطيط ودون
وعيمل�أالتوانعكا�ساتمايح�صلاجتماعياو�سيا�سيا.
نحن دولة قاربت املئوية الأوىل من عمرها ،ات�سمت باال�ستقرار والتنميه وجتاوز الكثري من براكني
واهتزازت الإقليم ولديها ر�صيد من الثقة بالنف�س وامل�ؤ�س�سات مقارنة مبحيطها املتغري ومع ذلك مل
ت�ستطع التقدم خطوات باجتاه الإ�صالح املوعود.
فمن ذاك ال��ذي يراهن على الزمن وتقطيع ال��وق��ت ،فما ح�صل يف العر�س الأخ�ي�ر ،ان العر�سان
واملدعوين و�أ�صحاب العر�س �أ�صروا على مترير احلفل بدون دعوات وجتهيز و�إعطاء الفر�صة ملزيد من
التعارف وك�أننا يف عر�س خطيفه او عيب ن�سرع يف الت�سرت عليه ،ومن ي�شاهد مظاهر وردود الفعل الكامنة
وت�صرفات العقل الباطن التي رافقت االنتخابات الأخرية قبل وخالل وبعد ،يزداد خوفا على وطن ي�سري
مببد�أ احللول القطاعي ولي�س ال�شامل.
اي م�ستقبل �سيا�سي ونحن ال�شعب الذي و�صل ملرحلة وظاهرة متميزة ال ي�شبهنا فيها �أحد ،وهي اننا
ال�شعب الوحيد الذي ينتخب نوابه اليوم ويندم يف الغد ،وال�شعب الذي يوزع احللوى عندما يحل جمل�س
نوابه ،و، ..وو.
ف�إىل �أين اجلميع متجهني ومن يتحمل النتائج يف قادم الأيام عن هذا الت�صحر والت�شتت والتق�سيم
يف املنظومة املجتمعية التي تر�ضخ حتت وط�أة واقع اقت�صادي منهل زاد يف طينته بلة ملحمة وباء كورونا
الغادرة.
اخريا ،الإ�صالح ال�سيا�سي للمنظومة الت�شريعية �أ�صيح �ضرورة ومطلب مل�صلحة اجلميع ،فخلف
الأبواب و�ضمن املتاح الكل مقتنع بذلك ويعرب عنه ،وعلى ال�سلطة التنفيذية �أخذا املبادرة لتدارك م�أالت
الواقع حلماية اجلميع من اجلميع ،وحتى ال تبدوا الأمور �أحالما بعيدة التحقق ،ميكن البدء بقراءة
الورقة ال�سيا�سية امللكية التي عرب عنها �صاحب القرار حول هذا املحور  ،وو�ضعها مو�ضع التنفيذ ال على
الأرف او التغني بها دون ا�ستعداد للمتابعة والتفعيل ،ففيها ما يكفي مرحليا لبدء حوار وطني جاد لتفادي
حتديات الواقع وما هو قادم يف عامل متغري االقطاب والتوجهات ،ال �سبيل ملواجهته دون حت�صني الداخل.
وهلل الأمر من قبل ومن بعد.

القبض على شخصين اعتديا
على عامل وطن وسلبا هاتفه
االنباط-عمان

�ألقت ك��وادر من �إدارة البحث اجلنائي القب�ض
على ال�شخ�صني اللذين اعتديا على عامل وطن
و�سلبا هاتفه اخللوي يف الزرقاء ،رغم عدم التقدم
ب�شكوىبذلك.
وق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية الأم��ن
العام ،ام�س ال�سبت� ،إنه اثر ورود مقطع فيديو ،لإدارة
البحث اجل�ن��ائ��ي ،ظهر خالله �شخ�صان يقومان
باالعتداء على �أحد عمال الوطن و�سلبا هاتفه ،مت
تعميم الفيديو على جميع اق�سام البحث اجلنائي،
وت�ب�ين ان��ه مل ت�سجل اي��ة �شكوى مماثلة مل��ا ظهر
بالفيديو لدى اي منهم.
و�أ� �ض ��اف ان ��ه ومب�ت��اب�ع��ة التحقيق يف الفيديو

وبالطرق الفنية مت حتديد مكان ت�صويره يف مدينة
ال��زرق��اء ،وحتديد هوية عامل الوطن ال��ذي ظهر
خالله ومت على الفور التحرك للمكان ومقابلته
حيث �أف��اد �أن��ه مت االعتداء عليه يف وقت �سابق من
قبل �شخ�صني ال يعرفهما و�أن��ه مل يتقدم ب�شكوى
حول ذلك.
و متكن حمققو البحث اجلنائي وبوقت قيا�سي
من حتديد هوية ال�شخ�صني و�إلقاء القب�ض عليهما،
وبد�أتالتحقيقاتلعر�ضهماعلىاجلهاتالق�ضائية
املخت�صة .و�أه��اب��ت مديرية الأم��ن العام باجلميع
��ض��رورة التقدم ب�شكوى يف ح��ال وق��وع �أي اعتداء
على �أي منهم او العلم بذلك ،وعدم الرتدد واالبالغ
عن مثل هذه اجلرائم حيث يتم التعامل مع جميع
املعلومات الواردة بكل حزم وجدية وب�سرية تامة.

وزير العمل يبحث مطالب واحتياجات
القطاع الزراعي مع االتحاد العام للمزارعين
االنباط-عمان

ال�ت�ق��ى وزي ��ر ال�ع�م��ل ووزي� ��ر ال��دول��ة ل���ش��ؤون
اال�ستثمار الدكتور معن القطامني ام�س ال�سبت
رئ �ي ����س و�أع �� �ض ��اء جم�ل����س �إدارة االحت � ��اد ال �ع��ام
للمزارعني الأردنيني يف مقر الإحتاد.
وبحث القطامني خالل اللقاء وبح�ضور رئي�س
االحتاد العام للمزارعني عودة الروا�شدة وامني عام
وزارة العمل فاروق احلديدي مطالب واحتياجات
القطاع الزراعي ب�شقيه النباتي واحليواين والتي
حت��دث ب�ه��ا ر�ؤ� �س��اء ف ��روع االحت ��اد يف املحافظات
واالحتادات الزراعية النوعية.
و أ�ك��د ال��وزي��ر �أن وزارة العمل �شرعت بدرا�سة
كافة مطالب القطاع الزراعي التي كان قد تقدم
بها رئي�س االحت ��اد ال�ع��ام ل�ل�م��زارع�ين على �شكل
م�صفوفة حمددة ب�إطار زمني لكل مطلب ،م�ضيفاً
�أنه على ا�ستعداد ال�ستقبال �أي مطالب �إ�ضافية مل
يتم التطرق �إليها �سابقاً.
ودع� ��ا ال�ق�ط��ام�ين امل ��زارع�ي�ن واالحت � ��اد ال�ع��ام
للمزراعني بتقدمي مالحظاتهم حول التعليمات
�أو ال�ق��رارات املتعلقة بالقطاع الزراعي وال�صادرة
من وزارة العمل ملراجعتها ودرا�ستها ،م�شرياً �إىل
�أن ال ��وزارة معنية بتذليل العقبات �أم��ام القطاع
الزراعي الذي يُعد من �أبرز القطاعات االقت�صادية
ال��وط�ن�ي��ة .و� �ش��دد ع�ل��ى � �ض��رورة ال�ت���ش��ارك�ي��ة بني
الوزارة واملزارعني واالحتاد العام للمزارعني الذي
ميثلهم خلدمة القطاع الزراعي على �أر�ض الواقع.
وبخ�صو�ص مالحظات امل��زارع�ين ح��ول وجود

فئة ت�ستغل الت�سهيالت التي تقدم للقطاع ب�شكل
خم��ال��ف وت�سيء �إىل امللتزمني منهم بالقوانني
والأنظمة والتعليمات �أكد الوزير القطامني �أمام
احل�ضور �أن الوزارة �ستحا�سب كل من ي�ستغل هذه
الت�سهيالت ب�شكلٍ مخُ الف.
و�أ�شاد الوزير بالقطاع الزراعي والعاملني فيه
وبدور هذا القطاع يف رفد االقت�صاد الوطني ،الفتاً
�إىل �أن��ه �سيبقى على توا�صل م�ستمر مع املعنيني
بالقطاع و�سيزورهم يف امليدان يف الفرتات املقبلة،
لالطالع على واقع احلال ب�شكل دوري.
بدوره دعا رئي�س االحتاد العام للمزارعني عودة
الروا�شدة �إىل �ضرورة �إ�شراك االحتاد يف القرارات
اخلا�صة بالقطاع الزراعي ،مطالباً مبنع ا�ستغالل
ت�صاريح العمالة ال��زراع �ي��ة م��ن بع�ض احل��االت
الفردية وفتح ب��اب اال�ستقدام للعمالة الزراعية
حلماية امل��زارع�ين من اال�ستغالل نتيجة تراجع
أ�ع��داد العمالة يف القطاع .كما طالب الروا�شدة
احلكومة بتعديل �أ�س�س احل�ي��ازات ال��زراع�ي��ة مبا
يخدم م�صالح املزارعني .وطالب املزارعون الوزير
خالل اللقاء بحماية القطاع الزراعي وتخفي�ض
الكلف ال�ت��ي يتحملها نتيجة ال �ظ��روف احلالية
جلائحة كورونا ،وحمايتهم من ا�ستغالل العمالة
الوافدة لهم نتيجة وقف باب اال�ستقدام للعمالة
ال��زراع �ي��ة .و� �ش��ددوا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة م��راج�ع��ة كلفة
ت�صاريح العمالة الزراعية والفح�ص الطبي لأنها
كلف يتحملها املزارع ،الفتني �إىل �أن �إحالل العمالة
الأردنية مكان العمالة الوافدة بحاجة �إىل درا�سة
وخطة وا�ضحة لكي ال يت�ضرر القطاع الزراعي.

املحلي
االحد
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العايد :جائحة كورونا أظهرت أهم ّية استثمار تط ّور وسائل
اإلعالم واالتصال وتوظيفها لخدمة المجتمعات

االنباط-عمان
ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة ل �� �ش ��ؤون الإع�ل��ام ال�ن��اط��ق ال��ر��س�م��ي با�سم
احلكومة علي العايد� ،إن جائحة كورونا �أظهرت �أهم ّية ا�ستثمار
التطوّر امل�ستم ّر يف و�سائل الإع�لام واالت�صال ،وتوظيفها خلدمة
�أوطاننا وجمتمعاتنا ،و�ضمان ا�ستدامة �أعمالنا ،وتغليب اال�ستخدام
الإيجابي لها على ال�سلبي.
و�أ ّكد العايد يف كلمة له عرب تقن ّية االت�صال املرئي خالل اجلل�سة
االفتتاح ّية مل�ؤمتر “م�ستقبل الإعالم” الذي ّ
نظمته وزارة الدّولة
ل�ل�إع�لام بجمهورية م�صر العرب ّية� ،أن��ه ويف ظ� ّل جائحة كورونا،
�أدرك اجل�م�ي��ع �أه �م � ّي��ة م��ا و��ص��ل �إل �ي��ه ال �ع��امل م��ن ت �ق �دّم �إع�لام��ي
وات�صايل وتقني ،م�شرياً �إىل �أنّ و�سائل االت�صال املرئي �أ�صبحت
الو�سيلة البديلة والأكرث فاعل ّية “لإمتام �أعمالنا وا�ستمرار حياتنا
يف ظ ّل هذه الظروف اال�ستثنائ ّية ،وهذا احلال ينطوي على العامل
ب�أ�سره”.
و�شارك العايد يف اجلل�سة االفتتاحية للم�ؤمتر �إىل جانب رئي�س
ال��وزراء امل�صري م�صطفى مدبويل ،ووزير الدّولة ل�ش�ؤون الإعالم
امل�صري �أ�سامة هيكل ووزير االت�صاالت امل�صري عمرو طلعت ورئي�س
ن��ادي دب��ي لل�صحافة منى امل��ري ،واملمثل ال�سامي ل�ل�أمم املتحدة
لتحالف احل�ضارات ميغيل موراتينو�س.
و�أ��ش��ار العايد �إىل �أن انعقاد امل��ؤمت��ر و�سط �إج ��راءات ال�سالمة
والوقاية التي تتط ّلب التباعد اجل�سدي ،وعدم �إقامة التج ّمعات،

واحل ّد من االجتماعات العامّة وال�سفر يعترب دلي ً
ال على اال�ستثمار
الأم �ث��ل ل�ت�ط�وّر و��س��ائ��ل االت �� �ص��ال وت��وظ�ي�ف�ه��ا خل��دم��ة املجتمعات
وا�ستدامة الأعمال.
ول �ف��ت �إىل ال �ت �ط��ور ال�ك�ب�ير ال ��ذي �أح��دث �ت��ه و� �س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي و�أدوات الإع�لام احلديث خالل العقد الأخ�ير ،م�ؤ ّكداً
�أ ّنها باتت امل�صدر الأول يف ا�ستقاء املعلومات وتبادلها بني الأفراد،
رغم �أن املحتوى املتبادل يف هذه الو�سائل قد ال يكون �صحيحاً� ،أو
جمهول امل�صدر� ،أو قد ي�شوبه اخللل جزئ ّياً يف �أحيان كثرية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ه��ذا التطوّر الهائل ورغ��م م�ساهمته يف ت�سهيل
تبادل املعلومات وتد ّفقها؛ �إال �أنّ ذلك ترافق مع تزايد املمار�سات
غري احلميدة ،كبثّ الإ��ش��اع��ات ،واملعلومات الزائفة ،وغريها من
املظاهر الأخرى التي ت�ؤ�شر على �ضعف م�ستويات الرتبية والثقافة
الإعالم ّية يف العديد من جمتمعاتنا العربية.
و�أ ّك� ��د ال�ع��اي��د يف ه��ذا ال���ص��دد �أه�م� ّي��ة جت��ذي��ر ال��وع��ي وامل�ع��رف��ة
والثقافة ال�صحيحة يف كيف ّية التعامل مع هذه الآفات االجتماع ّية،
وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال رف ��ع م���س�ت��وى ال �ث �ق��اف��ة والت��رب �ي��ة الإع�لام �ي��ة
واملعلوماتية وتكري�س ثقافة التحقّق من املعلومات املتداولة عرب
مواقع التوا�صل االجتماعي و�أدوات االت�صال والإع�ل�ام احلديث،
و�إ�سنادها �إىل م�صادرها.
وعر�ض العايد خالل كلمته بع�ض امل�شاهدات املرتبطة مب�ستقبل
الإع�ل�ام ،ومنها �أث��ر التطور التكنولوجي الهائل واملت�سارع على
��ص�ن��اع��ة امل�ح�ت��وى وال���ص�ن��اع��ات الإع�لام �ي��ة والإب��داع �ي��ة ،وحت��دي

اال�ستدامة املالية للم�ؤ�س�سات الإعالمية ،خا�صة العامة والورقية
منها� ،إ�ضافة �إىل الرتبية الإعالمية واملعلوماتية ،والتي يجب �أن
تتحول �إىل مكون ثقايف وتعليمي را�سخ يف جميع مراحل التعليم
املدر�سي واجلامعي.
ويف معر�ض الإجابة على �س�ؤال امل�ؤمتر حول م�ستقبل الإعالم
يف ظل التطور الكبري يف �أدوات االت�صال ،قال العايد“ :نحن على
ثقة ب ��أنّ التطوّر الإع�لام��ي والتقني واملعلوماتي خ�لال ال�سنوات
املقبلة �سيقودنا لأكرث مما نتو ّقع ،فالعقول ما زالت تنتج ،والتطوّر
يت�سارع؛ وم��ا يجب الت�أكيد عليه هو �ضرورة �أنّ نتعاون ونتكاتف
جميعاً من �أجل توظيف هذا التطوّر يف خدمة الب�شر ّية”.
و�شكر وزير الدولة ل�ش�ؤون الإعالم القائمني على امل�ؤمتر ،م�شيدا
مبتانة العالقة التاريخ ّية املتج ّذرة التي تربط بني الأردن وم�صر،
قيادة و�شعباً وحكومة ،وعلى �صعيد النخبة الفكرية والإعالمية.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال رئي�س ال ��وزراء امل���ص��ري� ،إن جمهورية م�صر
العربية ونظرا الهتمامها بالإعالم �أعادت ا�ستحداث وزارة الدولة
للإعالم بهدف و�ضع ال�سيا�سات الإعالمية للدولة امل�صرية يف ظل
هذا التطور املت�سارع يف و�سائل الإعالم و�أدواته و�أ�ساليبه.
و�أ�شار الدكتور م�صطفى مدبويل �إىل �أن خطة الدولة امل�صرية
حتى عام  2030و�ضعت الكثري من ال�سيا�سات لتتواكب مع التطور
التكنولوجي ال��ذي ي�شهده ال�ع��امل ،م��ن خ�لال تطبيق �سيا�سيات
ال�شمول املايل ،التي ت�ستهدف التحول لالقت�صاد الرقمي� ،إ�ضافة
�إىل �سعيها لرقمنة اخلدمات احلكومية املختلفة.
ب��دوره ،قال وزير الدولة ل�ش�ؤون الإع�لام امل�صري �أ�سامة هيكل
�إن عقد ه��ذا امل��ؤمت��ر حت��ت ع�ن��وان فرعي “مهنة باقية  ..و�أدوات
متغرية” ،يعك�س �إق��راراً بواقع نعي�شه“ ،فال يت�صور عاقل �أب��داً �أن
يكون هناك عامل بال �صحافة ولكننا فقط نبحث عن م�ستقبل مهنة
الإعالم”.
ولفت �إىل �أهمية التعرف على جتارب الدول املختلفة يف الإعالم،
وت �� �ص��ورات الأك��ادمي �ي�ين وال�ع��ام�ل�ين يف امل�ه�ن��ة ع�ل��ى ال �� �س��واء لهذا
امل�ستقبل.
ويهدف م�ؤمتر “م�ستقبل الإعالم” الذي يجمع بني احل�ضور
الفعلي واملداخالت احلية وامل�سجلة للمتحدثني� ،إىل و�ضع ت�صور
م�ستقبلي ل�ل�إع�لام يف ظل التحوالت الذكية يف �صناعة الإع�لام،
�إىل جانب اخل��روج بتو�صيات حول التعامل مع الإع�لام احلديث،
وحتديد امل�س�ؤولية الأخالقية للإعالم يف ظل هذا التطور.
ويتخلل امل��ؤمت��ر جل�سات ي�شارك فيها خ�براء م��ن دول عربية
وعاملية تتناول عر�ض الظواهر الإعالمية اجلديدة يف ع�صر العوملة
والتكنولوجيا واحلديث عن الرتبية الإعالمية.

وزير الصحة :المستشفيات الميدانية ستشهد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين
االنباط-عمان
ق��ال وزي��ر ال�صحة الدكتور نذير عبيدات،
�إن امل�ست�شفيات امليدانية �ست�شهد نقلة نوعية
باخلدمات املقدمة للمواطنني من خالل توفر
�أطباء من خمتلف االخت�صا�صات الطبية ب�شكل
كاف للمر�ضى املحولني عليها وب�أعلى امل�ستويات
وال �ت��ي ��س�ي�ج��ري ال�ع�م��ل ب�ه��ا خ�ل�ال الأ��س��اب�ي��ع
القليلة املقبلة للتعامل مع فريو�س كورونا.
و�أ�ضاف خالل تر�ؤ�سه ،ام�س ال�سبت ،اجتماعاً
م��ع ر�ؤ��س��اء االخت�صا�صات الطبية يف ال��وزارة؛
ل �ب �ح��ث �أه � ��م الإج � � � ��راءات امل �ت �ع �ل �ق��ة مب���س�ت��وى
اخل ��دم ��ات ال�ط�ب�ي��ة امل �ق��دم��ة ل �ل �م��واط �ن�ين� ،أن
الوزارة �ستوفر �أكرث من  250طبيب اخت�صا�ص،

ف���ض�ل ً
ا ع��ن م�ع��اجل��ي تنف�س و�أط �ب��اء نف�سيني
كبادرة جديدة لغايات متابعة احلاالت النف�سية
التي ت�أثرت بفريو�س كورونا.
و�أ�� �ش ��ار ال��دك �ت��ور ع �ب �ي��دات ب�ح���ض��ور �أم�ي�ن��ي
عامي الوزارة الدكتور وائل الهياجنة والدكتور
عمار ال�شرفا� ،إىل �أن��ه �سيجري توزيع الأطباء
على امل�ست�شفيات امليدانية يف �أق��ال�ي��م ال�شمال
والو�سط واجلنوب ،بالإ�ضافة �إىل �أعداد كافية
م��ن الأط�ب��اء املعينني اجل��دد لي�صل ال�ع��دد �إىل
�أكرث من  250ليكونوا ركيزة �أ�سا�سية يف احتواء
�أي حالة ت�ستدعي العالج واملتابعة يف ظل هذه
الظروف الوبائية.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة �ستدر�س �إدخال برامج
�إق��ام��ة ملختلف التخ�ص�صات الطبية يف وزارة

ال�صحة للأطباء غري املعينني �ضمن امتحان
تناف�سي؛ وذلك لرفع �أعداد �أطباء االخت�صا�ص،
ال �سيما و�أن ال � ��وزارة ت�شهد ن�ق���ص�اً يف بع�ض
امل��واق��ع ن�ظ��راً الزدي ��اد �أع ��داد امل��راج�ع�ين لتلقي
اخلدمات الطبية يف خمتلف مواقعها ال�صحية.
ودع��ا الدكتور عبيدات ر�ؤ��س��اء االخت�صا�ص
لال�ستعداد للم�شاركة يف �إع ��داد ك��ل م��ا يتعلق
ب�إجراءات التو�سع يف برامج الإقامة يف خمتلف
االخت�صا�صات بالتن�سيق م��ع املجل�س الطبي
الأردين ،ويف مواقع عملهم يف امل�ست�شفيات التي
جرى توزيعهم عليها �سواء امليدانية املخ�ص�صة
ال�ستقبال حاالت كورونا �أم امل�ست�شفيات الأخرى
التابعة لوزارة ال�صحة.
ويف ال���س�ي��اق ،ق��ال��ت وزارة ال�صحة يف بيان

��ص�ح�ف��ي� ،إن ال���س�ي��ا��س��ة ال �ت��ي تتبعها ال� ��وزارة
ت �ه��دف ل�لا��س�ت�ع�ج��ال يف ت��وزي��ع الأط� �ب ��اء على
امل���س�ت���ش�ف�ي��ات امل �ي��دان �ي��ة ن� �ظ ��راً ل �ق��رب م��وع��د
ا�� �س� �ت�ل�ام ت� �ل ��ك امل �� �س �ت �� �ش �ف �ي��ات م� ��ن ال �ن��اح �ي��ة
الإن�شائية يف الوقت القريب� ،إذ ت�سارع ال��وزارة
بتوفري ال �ك��وادر الطبية والتمري�ضية وفنيي
املختربات والأجهزة الطبية الالزمة واملخربية
وال�شعاعية.
و�أ� �ض��اف��ت ال� � ��وزارة �أن ذل ��ك ي ��أت��ي كخطوة
اح�ترازي��ة و�ضمن �سيا�ستها منذ بداية الأزم��ة
الوبائية بالتو�سع يف اخلدمات الطبية املقدمة
ل�ل�م��واط�ن�ين ب ��أع �ل��ى م���س�ت��وي��ات�ه��ا م��ن ج��ان��ب،
وكخطوة اح�ترازي��ة تقوم بها ال ��وزارة لت�أمني
الأ�س ّرة والعناية الطبية يف امل�ستوى املطلوب.

تسجيل  56وفاة و 3826إصابة بفيروس كورونا
االنباط-عمان
�أعلنت وزارة ال�صحة ت�سجيل  56وفاة و3826
�إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستج ّد يف اململكة ام�س
ال�سبت ،لريتفع العدد الإج�م��ايل للوفيات �إىل
 ،2172والإ�صابات �إىل .178161
وت ��و ّزع ��ت الإ�� �ص ��اب ��ات ع �ل��ى  1543ح��ال��ة يف
حم��اف�ظ��ة ال�ع��ا��ص�م��ة 361 ،ح��ال��ة يف حمافظة
الكرك 328 ،حالة يف حمافظة البلقاء 297 ،حالة
يف حم��اف�ظ��ة ع�ج�ل��ون 295 ،ح��ال��ة يف حمافظة
�إربد 213 ،حالة يف حمافظة املفرق 213 ،حالة يف
حمافظة معان 189 ،حالة يف حمافظة العقبة،
 139حالة يف حمافظة ال��زرق��اء 129 ،حالة يف
حمافظة الطفيلة 101 ،حالة يف حمافظة م�أدبا،
 18حالة يف حمافظة جر�ش.
و�أ�شار املوجز الإعالمي ال�صادر عن رئا�سة
ال ��وزراء ووزارة ال�صحة �إىل �أن ع��دد احل��االت
الن�شطة حال ّياً و�صل �إىل  67636حالة ،بينما

بلغ عدد احل��االت التي �أُدخِ لت اليوم للعالج يف
امل�ست�شفيات املعتمدة  210ح��االت ،فيما غادرت
 130حالة امل�ست�شفيات بعد �شفائها.
ول�ف��ت �إىل �أن �إج �م��ايل ع��دد احل ��االت التي

تتلقّى العالج يف امل�ست�شفيات حال ّياً بلغ 2133
ح��ال��ة ،م�ن�ه��م  427ح��ال��ة ع�ل��ى �أ�� �س� � ّرة ال�ع�ن��اي��ة
احلثيثة.
ك�م��ا �أ� �ش��ار امل��وج��ز �إىل ت�سجيل  4519حالة

��ش�ف��اء ال �ي��وم يف ال �ع��زل امل �ن��زيل وامل�ست�شفيات،
لي�صل �إج �م��ايل ح ��االت ال���ش�ف��اء �إىل 108353
حالة.
و�أ� �ض��اف �أن  18518فح�صاً خم�بر ّي�اً �أج��ري
ال�ي��وم ،لي�صبح �إج�م��ايل ع��دد الفحو�صات التي
�أج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وحتى الآن 2334276
ف �ح �� �ص �اً ،الف� �ت ��ا �إىل �أن ن �� �س �ب��ة ال �ف �ح��و� �ص��ات
الإيجاب ّية لهذا اليوم و�صلت �إىل قرابة 66ر20
باملئة.
ودع ��ت ال � ��وزارة اجل�م�ي��ع ل�لال �ت��زام ب ��أوام��ر
ال � ّدف��اع ،وا ّت �ب��اع �سبل ال��وق��اي��ة ،خا�صة ارت��داء
ال �ك � ّم��ام��ات ،وع� ��دم �إق ��ام ��ة ال �ت �ج � ّم �ع��ات لأك�ث�ر
م��ن � 20شخ�صاً ،وا�ستخدام تطبيقي “�أمان”
و”�صحتك”� ،إ� �ض��اف��ة �إىل م �ت��اب �ع��ة احل�م�ل��ة
التوعوية ال�ت��ي �أطلقتها ال ��وزارة للوقاية من
ع � ��دوى ف�ي�رو� ��س ك ��ورون ��ا وت �� �ش �ج �ي��ع الأف� � ��راد
حلماية �أ�سرهم وجمتمعهم يف مواقع التوا�صل
االجتماعي عرب و�سم (#بحميهم).

وزير االشغال % 41 :نسبة اإلنجاز بمشروع تقاطع اإلرسال
االنباط -وكاالت
قال وزير الأ�شغال العامة واال�سكان املهند�س
يحيى الك�سبي� ،إن ن�سبة الإجناز يف م�شروع تقاطع
االر�سال/احلرية بلغت نحو  41باملئة.
وت��وق��ع الك�سبي يف ت�صريحات ام����س ال�سبت،
االنتهاء من امل�شروع بالن�صف الثاين من العام
املقبل ،الفتا اىل اجناز حتويلة الإر�سال امل�ستحدثة
ب�ط��ول  1400م�تر وع��ر���ض  18م�ت�را ب��اجت��اه�ين،
وم�ف���ص��ول��ة ب �ج��زي��رة و��س�ط�ي��ة و�أع� �م ��دة ان � ��ارة و
�شواخ�ص حتذيرية وار�شادية ،و�شواخ�ص ار�شادية
ال �ك�ترون �ي��ة وع� �ب ��ارات ان �ب��وب �ي��ة ل�ت���ص��ري��ف م�ي��اه
االمطار.
وا�ضاف انه مت اجناز حتويلة جبل عرفات بطول
 405ام�ت��ار وع��ر���ض  24م�ترا ،مف�صولة بحواجز
خرا�سنية و �شواخ�ص حتذيرية و ار�شادية وعبارات
انبوبية لت�صريف مياه االمطار ،مو�ضحا ان ن�سبة

اجن��از �أع�م��ال ج�سر  2الرتاكمية ت�صل لنحو 41
باملئة من جممل اعمال اجل�سر( ركائز وج��دران
وع �ق��دات) .واو��ض��ح ان��ه مت ا�ستكمال �صب جميع
اعمدة اجل�سر ،و�صب غالبية اجلدران اال�ستنادية،
ويتم حاليا ت�سليح و�صب عقدات اجل�سر ،حيث مت
اجناز عقدتني ( كل عقدة  130مرتا) ،م�شريا اىل
ان ن�سبة االجناز لأعمال احلفريات ملنطقة النفق
بلغت نحو  80باملئة ،منها  40باملئة لأعمال الباطون
يف النفق امل�سقوف ،و 40باملئة لأع�م��ال اجل��دران
اال�ستنادية للنفق.
ولفت اىل موا�صلة العمل على تنفيذ طريق
اخل��دم��ة ال �ب��دي��ل ال� ��ذي مت ا��س�ت�ح��داث��ه خل��دم��ة
مديرية االمن الدبلوما�سي واحلرية مول بطول
 200م�ت�ر وع��ر���ض  8ام� �ت ��ار .وت �ت �ك��ون الأع �م��ال
الإن���ش��ائ�ي��ة ع�ل��ى ت�ق��اط��ع االر� �س��ال /احل��ري��ة ،من
ارب �ع��ة م���س�ت��وي��ات ون �ف��ق ب��اجت��اه�ين ،ب �ط��ول 130
مرتا تقريبا على �شارع احلرية ،وج�سر باجتاهني

وب �ط��ول  650م�ت�را ع�ل��ى � �ش��ارع ال �ق��د���س ،وج�سر
باجتاه واح��د حلركة ال�سري من �شارع احلرية (
اجلمرك ) باجتاه تقاطع ناعور بطول  220مرتا،
وال�شوارع املحيطة مبنطقة التقاطع مع ا�شارات

�ضوئية وربطها مع �شبكة الطرق الواقعة �ضمن
امل�شروع،واعمال التحويالت.
وتبلغ كلفة امل�شروع  29مليون دوالر ممولة من
�صندوق التنمية ال�سعودي.

النواب المخضرمون والجدد
د.محمد طالب عبيدات
�إفرازات كل �إنتخابات جديدة يكون نتاجها نواب جدد منتخبني يدخلون املجل�س لأول مرة؛
وف هذا العام على �سبيل املثال دخل قرابة املائة نائب جديد ولأول م ّرة من �أ�صل مائة وثالثني
يِ
ً
نائبا؛ مما ُي�ؤ�شّ ر لإ�ضطراد �أع��داد ال�ن��واب اجل��دد كم�ؤ�شر على �إرادة �شعبية �أ�سا�سها التغيري
والإ�صالح؛ ويبدو تغيري الوجوة على �س ّلم �أولويات الناخبني حيث �سئم النا�س كثرياً من الوجوة
القدمية وخ�صو�صاً املتكررة منها لأن درجة فعالية كثري منها يف املجال�س ال�سابقة كال�سيكية
وروتينية دومن��ا م�شاركة فاعلة يف عمل املجل�س؛ وباملقابل النواب املخ�ضرمني �أ�صحاب خربة
وبع�ضهم فعاليته عالية وتوا�صله ناجح لكنهم ي�ؤمنوا بال�سطوة على املجل�س ورمبا يتح�س�سوا من
الأع�ضاء اجلدد يف حال رغبتهم باملنا�صب القيادية يف رئا�سة املجل�س �أو اللجان؛ فبني هذه الر�ؤية
وتلك يجب املواءمة بني الأ�صالة واملعا�صرة يف جمل�س النواب:
 .١النواب املخ�ضرمون �أ�صحاب خ�برة وحكمة وم�ه��ارات عالية يف التوا�صل وفهم القوانني
والنظام الداخلي وغ�يره��ا؛ ولهم ب��اع طويل يف القيادة واللجان والتعامل مع القوانني ومع
احل�ك��وم��ة؛ وي�شعرون دوم��تً ب�أحقيتهم برئا�سة املجل�س وال�ل�ج��ان املختلفة ب�ن��اء على اخل�برة
وال�سرية الذاتية التي ميتلكونها؛ فه�ؤالء النواب بنوا �سمعة طيبة وع��ززوا خرباتهم القيادية
والت�شريعية ويف الرقابة وامل�ساءلة.
 .٢النواب اجل��دد باملقابل ميتلكون اله ّمة العالية ومتحم�سون ج��داً للعمل حتت القبة من
خالل حماوالتهم لرئا�سة املجل�س وبع�ض اللجان؛ لكن تنق�صهم اخلربة النوعية حتت القبة؛
ومع ذلك لهم احلق كغريهم يف التناف�س ال�شريف للح�صول على ما ي�صبون �إليه؛ فه�ؤالء النواب
�أبناء وطن ويتطلعون لأحقيتهم ك�أكرثية يف �إ�ستالم زمام الأمور يف املجل�س وخ�صو�صاً ملنا�صب
احلاكمية فيه.
 .٣الدخول يف ال�سباق �صوب رئا�سة املجل�س حق م�شروع للجميع؛ لكن الرتيث مطلوب واخليار
للأكف�أ وملن ميتلك الأ�صوات القادرة على �إي�صاله؛ وبالطبع لن يتم ذلك �سوى من خالل ت�شكيل
كتل برملانية طويلة الأمد ال هالمية تنق�شع حال ظهور ال�شم�س؛ وهذه الكتل من املفرو�ض �أن
تكون عو�ضاً عن الأح��زاب ال�سيا�سية لتكون فاعلة يف املجل�س ومتتلك برامج وخطط و�سيا�سات
قابلة للتطبيق وبتكاملية مع احلكومة.
�� .٤س��واء نائب خم�ضرم �أم جديد فلكل ح�سناته و�سيئاته؛ لكن الد�ستور ي�سمح للجميع
بالرئا�سة والتقدّم لها وكذلك اللجان الفرعية للمجل�س؛ لكن مطلوب حراك بني النواب اجلدد
لتمثيلهم باحلاكمية؛ ورمبا النواب اجلدد فر�صتهم �أقوى من حيث عددهم يف حال �شكلوا كتل
قوية ودعموا بع�ضهم.
 .٥هنالك بع�ض ال�سيناريوهات التي يتم طرحها دوماً لرتكيبة رئا�سة جمل�س النواب ومكتبه
الدائم؛ �إحداها ينبني على خيار �إعطاء الرئا�سة لنائب خم�ضرم ونائبه يكون من النواب اجلدد؛
وه��ذا اخليار ن��واءم فيه بني احلكمة واخل�برة من جهة وب�ين الهمة واحلما�س لتدريبهم على
طريق الرئا�سة من جهة �أخرى؛ وبحيث يتم تبادل الأدوار الحقاً بعد نهاية مدة رئي�س املجل�س
والبالغة �سنتان.
 .٦زمن الإ�صطفافات الع�شائرية والفزعات لإنتخاب رئي�س املجل�س مفرو�ض �أن تكون قد و ّلت
�إىل غري رجعة؛ واملفرو�ض �أن يحل مكانها الكتل والإئتالفات على �سبيل العمل احلزبي الحقاً؛
وبالرغم من قناعتي �أن ذلك يت�أثر بدرجة ر�ضى الناخبني على النواب ودرجة الثقة التي �أولوها
لهم؛ �إلإ �أن ذلك يبقى �ضرورة د�ستورية يجب اخلروج منها بق�صة جناح.
� .٧أزم��ة الثقة التي يعي�شها ال�سادة النواب مع قواعدهم الإنتخابية �ست�شكل هاج�س كبري
يف معركة �إنتخابات رئي�س املجل�س؛ وبالطبع �سينعك�س ذلك على خيارات رئي�س جمل�س النواب
ليكون قادر على �إدارة �أو قيادة للمجل�س �أم ال!
ب�صراحة :رئا�سة جمل�س النواب ركيزة �أ�سا�سية ومهمة لإجن��اح الدميقراطية والعمل مع
احلكومة بت�شاركية حتت القبة؛ والنواب اجلدد �أ�صحاب الهمة والإندفاع لهم احلق يف احل�صول
على مواقع قيادية باملواءمة مع النواب املخ�ضرمني �أ�صحاب احلكمة واملهارات؛ واملهم �أن يكون
النواب اجلدد واملخ�ضرمني على قدر �أهل العزم للم�ضي قدماً يف عملية الإ�صالح التي يتبناها
جاللة امللك حفظه اهلل على �سبيل خدمة املواطن من خالل ت�شريعات ع�صرية فاعلة.

نوادي اللياقة :قرار االغالق يهدد
االالف باالنضمام لصفوف بالبطالة
الأنباط  -الزرقاء� -سهل اخل�صاونه
بات من املعروف ان �إغالقات جائحة
ك��ورون��ا خا�صة اي��ام حظر ال�ت�ج��ول قد
ادت �إىل ت �� �ض��رر االق �ت �� �ص��اد ال��وط �ن��ي
ل�ت��زي��د م��ن م �ع��ان��اة خم�ت�ل��ف ق�ط��اع��ات��ه
التي تعاين منذ �سنوات طويلة ..هذه
الإغ�ل�اق ��ات اث ��رت ب�شكل م�ب��ا��ش��ر على
دخل الأفراد وت�سببت بفقدان كث ٍ
ري من
املواطنني لوظائفهم.
ق �ب��ل �أي � � ��ام �أع� �ل� �ن ��ت احل� �ك ��وم ��ه ع��ن
جمموعة جديدة من الإغالقات ،ومن
�ضمنها �إغ�ل�اق ن ��وادي ال�ل�ي��اق��ة وذل��ك
رغ� ��م �إل � �ت� ��زام ا� �ص �ح��اب ه� ��ذه ال� �ن ��وادي
ب�أوامر الدفاع و�سبل الوقاية ال�صحية
والتباعد االجتماعي ولب�س الكمامات
كما ك��ان��ت تلتزم ب��إغ�لاق غ��رف تبديل
املالب�س ا�ستناداً لقرارات احلكومة.
مالك احد هذه االندية و�صف قرار
احلكومة باملُجحف ،وقال مالك النادي
ال��ذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه� ،أن نوادي

اللياقة يف اململكة توفر حوايل ()16000
وظيفة ب�ين م��درب وم��وظ��ف �إ�ستقبال
وعامل نظافة ،مو�ضحا ان عدد نوادي
ال�ل�ي��اق��ه ال�ب��دن�ي��ه ف�ق��ط ي�ب�ل��غ ()1400
ن��ادٍ ،بالإ�ضافة للم�سابح ون��وادي فنون
القتال مبا جمموعه ( )2500نادٍ.
و�أك� ��د ع �ل��ى �أن ال �� �ض��رر ال يقت�صر
فقط على ن��وادي اللياقة ،حيث هناك
تبعات �أخ��رى على مراكز بيع الأغذية
ال���ص�ح�ي��ة وامل �ك �م�ل�ات ال �غ��ذائ �ي��ة ال�ت��ي
ت�ضررت اي�ضا نتيجة لهذا القرار،
كما ان هناك �ضرر اخر على االندية
ي �ت �م �ث��ل ب� � ��أن ع� ��دم ا� �س �ت �خ��دام امل �ع��دات
واالدوات ال��ري��ا��ض�ي��ة ف�ي�ه��ا ي � ��ؤدي �إىل
�أعطال فيها وبع�ض هذه االجهزة تقدر
�أ��س�ع��اره��ا ب� ��الآالف وه��ي م���ص��در عي�ش
لعديد من الأ�سر،
ك�م��ا ان�ه��ا ت��ؤه��ل امل�ت��درب�ين فيها �إىل
م�سابقات حملية ودول�ي��ة ،وي ��ؤدي هذا
الإن�ق�ط��اع اىل �ضعف البنية اجل�سدية
للمتدربني

السفارة االمريكية توقف تأشيرات الزيارة
والهجرة وتمنع موظفيها من التسوق باألردن
االنباط-عمان
�أعلنت ال�سفارة الأمريكية يف الأردن،
ام� �� ��س ال �� �س �ب ��ت ،ع� ��ن �إي � �ق� ��اف اخل ��دم ��ات
الروتينية للمواطنني الأمريكيني ب�سبب
ت ��ردي ال��و��ض��ع ال��وب��ائ��ي يف الأردن نتيجة
تف�شي فريو�س كورونا.
و�أك� � � ��دت ال� ��� �س� �ف ��ارة ا�� �س� �ت� �م ��رار ت �ق��دمي
اخل ��دم ��ات حل� ��االت ال� �ط ��وارئ مب��ا يتعلق
بال�سفر اال��ض�ط��راري وامل�ساعدة الطارئة
للمواطنني الأمريكيني.
وق��ال��ت �إن��ه مت اي�ق��اف جميع اخل��دم��ات
املتعلقة ب�إ�صدار او جتديد جوازات ال�سفر
وتوثيق الأوراق الثبوتية �إىل ا�شعار اخر.
و�أ�� �ض ��اف ��ت� ،أن� ��ه ع �ل��ى م ��ن ي��ري��د ح�ج��ز
مقابلة لل�سفر اال�ضطراري ،التوا�صل على
الربيد الإلكرتوين مع ذكر ا�سباب ال�سفر
و�صورة عن تذكرة ال�سفر :
Amman-ACS@state.gov

ك �م��ا �أع� �ل� �ن ��ت �إي � �ق� ��اف ج �م �ي��ع خ��دم��ات
ت�أ�شريات الهجرة والزيارة لأمريكا ،ودعت
لال�ستعالم ع��ن ال�ت��أ��ش�يرات ال�ط��ارئ��ة اىل
ال�ت��وا��ص��ل م��ع ال���س�ف��ارة م��ن خ�لال الربيد
الإلكرتوين التايل:
Jordan@ustraveldocs.com
وح �ظ��رت ال �� �س �ف��ارة ع �ل��ى م��وظ�ف�ي�ه��ا يف
الأردن ،تناول الطعام يف املطاعم واملقاهي،
وال �ت �� �س��وق ،والإق ��ام ��ة يف ال �ف �ن��ادق ،وذل��ك
ب�سبب تف�شي ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ت��زاي��د يف
اململكة.
و�أك � � � ��دت �أن � �ه� ��ا ت� �ت ��اب ��ع ع� ��ن ك� �ث ��ب اخ ��ر
ال�ت�ط��ورات مب��ا يتعلق بفريو�س ك��ورون��ا يف
الأردن ،و�أنها �ستعلن عن �أية تغيريات على
خدمات ال�سفارة عرب موقعها االلكرتوين.
و��ش��ددت ال���س�ف��ارة على ��ض��رورة متابعة
امل��واط�ن�ين الأم��ري�ك�ي�ين يف الأردن و�سائل
الإع �ل�ام امل�ح�ل�ي��ة مل�ع��رف��ة اخ��ر امل���س�ت�ج��دات
املتعلقة بفريو�س كورونا.
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إشهار شعار مئوية الدولة في الذكرى المئوية لوصول األمير عبداهلل األول إلى معان
االنباط-عمان

نظمت وزارة الثقافة ام�����س ال�سبت ،برعاية
رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�صاونة حفل �إ�شهار
�شعار مئوية ت�أ�سي�س ال��دول��ة الأردن��ي��ة مبنا�سبة
الذكرى املئوية الأوىل لو�صول الأمري عبداهلل بن
احل�سني �إىل معان يف  21ت�شرين الثاين .1920
ويف احلفل الذي �أقيم يف املركز الثقايف امللكي،
بح�ضور نائب رئي�س الوزراء ووزير الإدارة املحلية
توفيق كري�شان ،ا�شار وزير الثقافة الدكتور با�سم
الطوي�سي ووزي����ر ال�����ش���ؤون ال�برمل��ان��ي��ة والتنمية
ال�سيا�سية املهند�س مو�سى املعايطة يف كلمتيهما،
�إىل ق�صة الن�ضال والت�ضحية التي ج�سدها امللوك
الها�شميون ومعهم الأجيال من الأردن��ي�ين لبناء
ال��ن��م��وذج ال��وط��ن��ي الأك��ث�ر ا���س��ت��ق��رارا و�إل��ه��ام��ا يف
املنطقة.
كما توقفا عند حجم الإجن���از عرب عقود من
البناء الرتاكمي حت��ت ظ�لال راي���ات بني ها�شم؛
حملة الر�سالة وقادة الأمة ،فربزت الدولة الأردنية
واحد ًة من �أقدم الدول يف املنطقة ،حمافظة على
نهجها ور�سالتها وتر�سيخ م�شاركة الأردن��ي�ين يف
عملية �صنع القرار.
وا���ش��ت��م��ل احل��ف��ل ال����ذي ح�����ض��ره وزي�����را دول���ة
ل�����ش���ؤون الإع��ل��ام ع��ل��ي ال��ع��اي��ـ��د وال�����ش��ب��اب حممد
النابل�سي ،وامني عمان الدكتور يو�سف ال�شواربة،
على عر�ض فيلم وثائقي ق�صري بعنوان “املحطة
الأوىل”� ،إنتاج وزارة الثقافة ،و�إ�شهار ال�شعار الذي
يج�سد ترابط الأردنيني والتفافهم حول قيادتهم،
والإجن�������ازات ال��ت��ي حتققت خ�ل�ال م�����س�يرة ق��رن،
وتاله تكرمي الفائزة بت�صميمه.
وق���ال الطوي�سي� :إن��ن��ا نقف ال��ي��وم يف املحطة
الأوىل على م�����ش��ارف احتفالية مئوية ت�أ�سي�س
الدولة الأردنية ،ففي مثل هذا اليوم قبل مئة عام
و�صل امللك امل�ؤ�س�س اىل مدينة معان ليبد�أ حلظة
تاريخية فا�صلة يف عمر امل�شرق العربي ،م�شروعا
عربيا يتجاوز فيه ما حلق بالبالد العربية من
ع���ادي���ات ،ح��م��ل الأم��ي�ر ال��ه��ا���ش��م��ي �آن�����ذاك احللم
العربي ال��ذي ثار من �أجله �شريف العرب لتكون
الأر�ض الأردنية البو�صلة والهدف.
و�أ�شار �إىل �أن البذور الأوىل للم�شروع الوطني
الأردين ن�ضجت يف م��ع��ان ،حينما احت�ضن مقر
الدفاع الوطني �أوىل احل��وارات ال�سيا�سية ،و�صاغ
الأردن��ي��ون واالب��اء الها�شميون االوائ��ل �أول و�أنبل
عقد اجتماعي يف تاريخ العرب املعا�صر ق��ام على
ال��و���ض��وح ال�سيا�سي والأخ�لاق��ي فمنحه التاريخ
هذا اال�ستمرار والبقاء ،ويف مقر الدفاع الوطني
�صدرت �أول �صحيفة �أردنية مب�شرة ببواكري الر�ؤية
الثقافية الوطنية ،تلك الر�ؤية التي ما تزال �إىل
اليوم تعيد �إنتاج القيم الأوىل التي ت�أ�س�س عليها
هذا الوطن ونه�ضته.
وب�ين الدكتور الطوي�سي �أن ت�أ�سي�س الدولة
الأردن��ي��ة ق�صة ن�ضال وت�ضحية وب��ن��اء� ،سطرها
امل��ل��وك ال��ه��ا���ش��م��ي��ون والأردن����ي����ون ج��ي�لا فجيال،

ت��ل��ك ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ال��ي��وم ال��ن��م��وذج االك�ثر
ا���س��ت��ق��رارا يف امل��ن��ط��ق��ة ،والأب�����رز يف اال���س��ت��م��راري��ة
ال�سيا�سية والبناء الرتاكمي ،ومن النماذج الأكرث
�إلهاما ل�شعوب العامل النا�شئة يف القدرة على بناء
امل�ؤ�س�سات وحتقيق الرفاه واالزدهار.
وتوقف الدكتور الطوي�سي عند م�سرية البناء
الوطني التي ج��اءت يف ظ��روف حملية و�إقليمية
�صعبة ،وا�ستطاع النظام ال�سيا�سي مب��ا متتع به
من �شرعية تاريخية ودينية ،ومن اجنازات ال�سري
قدما يف م�سارات االزدهار.
وق���ال �إن ال��دول��ة الأردن��ي��ة ���س��ارت على مبادئ
الثورة العربية الكربى يف االنتقال ال�سل�س الواثق
من اال�ستقالل �إىل �إ�صدار الد�ستور يف عهد امللك
ط�ل�ال ب��ن ع��ب��د اهلل ط��ي��ب اهلل ث����راه ،وا�ستمرت
امل�سرية يف عهد امللك الباين احل�سني بن طالل
طيب اهلل ثراه يف حماية كيان الدولة وحت�صينها
وب���ن���اء امل���ؤ���س�����س��ات وال��ت��ن��م��ي��ة وحت���دي���ث املجتمع،
لت�ستمر امل�سرية يف عهد امللك املعزز عبد اهلل الثاين
يف االزدهار واملنعة والتحديث واالعتماد الذات.
و�أ����ش���ار �إىل �أن الإع��ل�ان ع��ن ���ش��ع��ار احتفالية
ت�أ�سي�س الدولة وبهذه املنا�سبة ،ويف هذه الظروف
ي�����ؤك���� ُد م��ن��ع��ة ال����دول����ة الأردن�����ي�����ة وق���درت���ه���ا على
التكيف االيجابي الذي حمى كياننا الوطني على
م��دى عقود طويلة ،ووف���ر ل��ه �أ���س��ب��اب اال�ستقرار
والنهو�ض ،يقدم اليوم الدولة الأردنية املعا�صرة
ب�صورتها البهية ،القادرة دوما على جتاوز ال�صعاب
والتحديات واالجن���از والتميز حتى يف الظروف
ال�صعبة.
و�أك���د �أن م��رور مئة ع��ام على ت�أ�سي�س الدولة
ي�شكل فر�صة للأردنيني ليت�أملوا وي�ستلهموا كيف
ن�ش�أوا جمتمعا موحدا يف ظل دولة قوية مزدهرة،
وحمركا يجعلهم � ً
أي�ضا يتطلعون �إىل امل�ستقبل ،وملا
يحققه الأردن من نهو�ض يف العقود االوىل من
املئوية الثانية.
وخ��ت��م ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي كلمته ب�����أن ه��ذه
املنا�سبة وعلى امتداد العام القادم �ستكون موئ ًال
ميد املواطنني ب��روح الأردن الأ�صيلة والعريقة،
وبتقاليد البيت الها�شمي يف البذل والتفا�ؤل عرب
التاريخ ،وبالإميان بقدرات الإن�سان الأردين وبقيم
الدولة الأردنية التي ر�سخت على مدى قرن قيم
الت�سامح واالعتدال والو�سطية واملنعة وال�صمود.

ورفع �إىل مقام �صاحب اجلاللة الها�شمية بهذه
املنا�سبة الوطنية العظيمة ،التهنئة والتربيك،
م�ؤكدا �أن ه��ذا احلمى الها�شمي يتقدم ويزدهر،
و�سيد�شن امل��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ب��امل��زي��د م��ن االزده����ار
والعزة والنه�ضة اجلديدة.
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق����ال امل��ع��اي��ط��ة �إن امل��رح��ل��ة ال��ت��ي
ت���أ���س�����س��ت ف��ي��ه��ا ال���دول���ة الأردن����ي����ة م��رح��ل��ة بالغة
التعقيد ال�سيا�سي ،ومليئة بالأحداث اجل�سام التي
غ�ي�رت �شكل ال��ع��امل واملنطقة يف �أع��ق��اب احل��رب
العاملية الأوىل ،وما �أفرزته من خ�سارة العرب يف
معركة مي�سلون على م�شارف دم�شق ،والتي نتج
عنها �إجها�ض احلكم العربي الفي�صلي يف �سوريا
الكربى.
وق������ال ،يف ظ���ل ك���ل ه����ذا ال��ت�����س��ارع ال��ك��ب�ير يف
جم���ري���ات الأم������ور ،وم���ا مت��خ�����ض ع��ن��ه م���ن ف���راغ
���س��ي��ا���س��ي ���ش��رق��ي الأردن ،يف ظ���ل غ��ي��اب حكومة
مركزية جامعة ،فقد ا�ستدعى كل ذلك قيام �سمو
الأم��ي�ر عبد اهلل ب��ن احل�سني بخطوة تاريخية
فا�صلة ،عندما و�صل معان يف مثل هذا اليوم قبل
مئة ع��ام ،ليد�شن بذلك مرحلة جديدة يف تاريخ
املنطقة ،ويعيد البو�صلة �إىل �أفقها العربي الذي
نادت به الثورة العربية الكربى ،وبنيت عليه �أركان
ال��دول��ة الأردن��ي��ة فيما بعد ،لتكون ه��ذه اخلطوة
ف��ا���ص��ل�� ًة ح��ا���س��م�� ًة يف ال��ب��ن��اء واال���س��ت��ق��رار حمليا
و�إقليميا.
و�أ���ش��ار �إىل �إن بناء ال��دول��ة الأردن��ي��ة احلديثة
�سيا�سياً ووجدانيا ،ور�سم معامل نهجها وم�ستقبلها،
ب��د�أ يف تلك اللحظة احلا�سمة� ،إذ تاقت النفو�س
�إىل قائد ها�شمي من حملة رايات الثورة العربية
الكربى ،التي قادها ال�شريف احل�سني بن علي يف
ظل ظروف �صعبة ،من �أجل احلرية واال�ستقالل
واحل��ي��اة الف�ضلى للعرب ،بعد ق���رون م��ن الظلم
والتهمي�ش ،فتوحدت القلوب وتعا�ضدت ال�سواعد
حول الأم�ير عبد اهلل بن احل�سني ،لتكون البيعة
الأوىل يف طريق الت�أ�سي�س والبناء ال�صعب ،وكانت
املعيقات �أك�بر من الإمكانيات ،لكنه عزم الرجال
والإ�صرار على املنجز يف ظل كل التحديات.
وق����ال امل��ع��اي��ط��ة� :إن ا���س��ت��ذك��ارن��ا ال��ي��وم لهذه
املنا�سبة البعيدة الأثر بعد مئة عام ،يدفعنا للت�أمل
مليا بحجم الإجناز الذي مت عرب عقود من البناء
ال�تراك��م��ي حت��ت ظ�لال راي���ات بني ها�شم ،حملة

ال��ر���س��ال��ة وق���ادة الأم����ة ،ف�ب�رزت ال��دول��ة الأردن��ي��ة
واحد ًة من �أقدم الدول يف املنطقة ،حمافظة على
نهجها ور�سالتها ونهج تر�سيخ م�شاركة الأردنيني
يف عملية �صنع القرار.
و�أ����ش���ار �إىل ا���س��ت��م��رار احل���ي���اة ال��دمي��ق��راط��ي��ة
م��ن��ذ �أول ان��ت��خ��اب��ات ت�شريعية ع���ام  1929وال��ت��ي
�أف��رزت املجل�س الت�شريعي الأول ،وم��ا بعدها من
جمال�س ت�شريعية حتى عام  ،1946وتطور العمل
ال�برمل��اين وال�سيا�سي ب�صدور د�ستور اململكة عام
 1952ال��ذي ما ي��زال معمو ًال به حتى الآن ،الفتا
�إىل التعديالت التي �أجريت علية عام  2011تعد
ا�ستمراراً مل�سرية احلكم ومنهجه و�أ�سا�سه يف تر�سيخ
وتو�سيع امل�شاركة ال�شعبية يف عملية �صنع القرار،
وحتقيق التوازن املن�شود يف العالقة بني ال�سلطتني
الت�شريعيةوالتنفيذية.
و�أ���ض��اف ،بالرغم من التحديات التي واجهت
اململكة منذ الت�أ�سي�س بدءا من تداعيات الق�ضية
الفل�سطينية واالح����ت��ل�ال ال�����ص��ه��ي��وين لل�ضفة
الغربية ،الذي انعك�ست نتائجه على البالد ب�شكل
مبا�شر ع��ام  ،1948ث��م  1967وم��وج��ات الهجرات
املتتالية بعد ح��رب اخلليج  ،1991ويف ال�سنوات
الأخرية ما �سمي بالربيع العربي ،وحتدي الإرهاب
يف امل��ن��ط��ق��ة ،اال �أن الأردن ب��ق��ي��ادة ج�لال��ة امللك
عبداهلل الثاين حافظ على ا�ستمرارية نهج تعزيز
امل�����س�يرة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،وتو�سيع �آف����اق م�شاركة
الأردنيني يف عملية �صنع القرار وقيادة م�ؤ�س�ساتهم
الوطنية .و�أكد املعايطة �أن الأردن من خالل قيادته
وجي�شه العربي مل يتخل عن دوره العروبي ،فكانت
فل�سطني الب�ؤرة املركزية لل�سيا�سة الأردنية ،فنبت
ال�شهداء على �أر�ضها كزيتونة مباركة ،وتخ�ضبت
�أ�سوار القد�س و�ساحاتها بالدماء الزكية الطاهرة،
فا�ست�شهد على م��داخ��ل الأق�صى امللك امل�ؤ�س�س،
وت�ضم �أروقة امل�سجد �ضريح مفجر الثورة العربية
الكربى ال�شريف احل�سني بن علي ،ومتاهى القادة
العظام مع �شهداء اجلي�ش امل�صطفوي يف �أحد �أهم
ركائز قوة ومنعة الدولة الأردنية .وبني �أن �إطالق
�شعار احتفالية مرور مئة عام على ت�أ�سي�س الدولة
الأردنية ،هو مبثابة ال�شعلة الأوىل لهذه املنا�سبة
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ن��ف��اخ��ر ب��ه��ا وم���ن خ�ل�ال منجزها
الداخلي ودورها العربي الكبري وح�ضورها العامل
امل�ؤثر ،لننطلق باجتاه امل�ستقبل من خالل مئويات
الحقة ،يحمل م�شعلها جيل بعد جيل ،رافعا للقائد
�أ�سمى م�شاعر ال��والء واالنتماء املتجدد ،واملباركة
والفخر بهذه املنجزات التي ال تعرف امل�ستحيل.
ي�شار �إىل �أن �شعار مئوية الدولة الأردنية الذي
�صممته الطالبة ق�سم اجلرافيك يف جامعة العلوم
التطبيقية �آي��ة عبيد ،يتو�سطه يف اجلهة العليا
التاج امللكي ليعك�س دور القيادة الها�شمية ورمزيتها
كعنوان للوحدة ،ومن اليمني ميثل ال�شعاع �سطوع
ال�شم�س ،ورقم  100الذي يرمز لرتابط الأردنيني،
وتتكون قاعدة ال�شعار من قو�سني ذهبيني ميثالن
�شروق ال�شم�س ،ويعلوهما تاريخ الت�أ�سي�س الأول
وذكرى املئوية.

الطويسي :شعار المئوية يعكس مسيرة البناء ورمزيات التاريخ الوطني في( )100عام
االنباط-عمان

�أع��رب وزي��ر الثقافة الدكتور با�سم الطوي�سي
عن اعتزازه ب�أن تفوز طالبة جامعية ،وهي الطالبة
�آية عبيد بت�صميم �شعار مئوية الدولة ،م�شرياً �إىل
�أن ذلك ي�ؤكد ر�سوخ قاعدة القيم الوطنية التي
ت�أ�س�ست عرب مئة عام وتناقلت عرب الأجيال ،من
امل�ؤ�س�سني �إىل ال�شباب الذين يحملون اليوم لواء
الإب����داع .م�ستدركا �أن ف��وز �شابة بت�صميم �شعار
مئوية اململكة التي ت�أ�س�ست قبل قرن من الزمان
يعك�س ا�ستمرار الفكرة ن�ش�أت من �أجلها الدولة،
وي��ع��ك�����س م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى ح��ج��م الإمي�����ان ال��ذي
يحمله ال�شباب بالقيم التي ر�سختها ال��دول��ة يف
وجدان �أجيال الأردنيني.
و�أ�شار الدكتور الطوي�سي �إىل الرمزيات التي
ي��ن��ط��وي عليها ال�����ش��ع��ار وال��ت��ي يجمعها ال��ت��اري��خ
الوطني الأردين يف املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل،
والتي ت�ؤكد ر�سوخ القاعدة التي بناها الها�شميون
عرب ت�ضحياتهم ون�ضالهم لرت�سيخ �أركان الدولة
مب�شاركة الأردن��ي�ين جيال بعد جيل ،والإجن��ازات
التي حتققت يف مناخات اال�ستقرار ملراكمة البناء.
وق����ال ال��دك��ت��ور ال��ط��وي�����س��ي �إن ال�����ش��ع��ار ال��ذي
�صممته ال�����ش��اب��ة امل��ب��دع��ة �آي���ة عبيد مت��ث��ل جيال
من ال�شباب الذين متثلوا قيم الدولة يف االبتكار

االنباط-عمان

والإب��������داع ،الف��ت��ا �أن ال�����ش��ع��ار ي�ستفيد م���ن عبق
الأ�صالة وف�ضاء احلداثة ملا مييزه من جماليات
االختزال والتكثيف ،والعمق ،وجمعه يف مفرداته
الفنية جل عنا�صر احلياة.
وقال الدكتور الطوي�سي �إن ال�شعار الذي طرح
�ضمن م�سابقة نظمتها وزارة الثقافة يف ني�سان
املا�ضي ،ف�ضال عن ذلك يعك�س نظرة تفا�ؤل و�أمل
بامل�ستقبل ،وما يتطلع �إليه الأردنيون نحو مزيد
من العطاء والعمل واملزيد من االزدهار يف املئوية
الثانية .ي�شار �إىل �أن فل�سفة �شعار مئوية الدولة

ينبع من م�سرية الدولة وقيمها التاريخية ،ويحمل
دالالت رم��زي��ة عميقة �أب��رزه��ا يج�سدها ترابط
الأردن���ي�ي�ن والتفافهم ح���ول دول��ت��ه��م وقيادتهم.
ويربز م�سرية البناء والإجناز خالل مئة عام من
عمر ال��دول��ة الأردن��ي��ة ،وم��ا �شهدته ه��ذه احلقبة
املباركة من تطور ومنو يف املجاالت كافة ،ومتيزت
ب��دوره��ا الإقليمي وال����دويل بقيادتها الها�شمية
�صاحبة ال�شرعية الدينية والتاريخية و�شرعية
الإجناز .ويدل تو�سط ال�شعار يف اجلهة العليا منه
على التاج امللكي ،ودور القيادة الها�شمية ورمزيتها

التي متثل عنوانا للوحدة الوطنية وحمط �إجماع
الأردن���ي�ي�ن ،ال��ت��ي ك��ر���س��ت ج��ه��وده��ا م��ن��ذ ت�أ�سي�س
الدولة من �أجل تطوير الأردن وحتديثه ،م�ؤمنة
بقدرة الإن�سان الأردين ،واملحافظة على م�صالح
الوطن واملواطن يف الداخل واخلارج.
ويت�ضمن ال�شعار يف اجلهة اليمنى منه �شعاعاً
ميثل �سطوع ال�شم�س ،يف �إ�شارة �إىل �أن ا�ستمرارية
بناء الدولة بر�ؤية وا�ضحة وواثقة ،يقابلها العلم
الأردين ،ال��ذي ميثل �أح��د �أب��رز �أه��م رم��وز الدولة
الأردنية ،بينما يتو�سط ال�شعار رقم مائة (،)100
ب�شكل م�تراب��ط للتدليل على ت��راب��ط الأردن��ي�ين
بقيادتهم الها�شمية للنهو�ض بوطنهم ،والإ�شارة
على دخول الدولة الأردنية �إىل مئويتها الثانية بكل
ثقة وتفا�ؤل و�إميان� .إىل ذلك تتكون قاعدة ال�شعار
من �شعاعني ذهبني على �شكل قو�سني متقاطعني
يف اجلزء االخري منهما� ،إذ �أن اللون الذهبي يعك�س
�شروق ال�شم�س ويعتلي اجلزء الأمين الأعلى منه
ت��اري��خ �سنة املئوية (� ،)2021أم���ا ال�شعاع املقابل،
الأق��ل انخفا�ضا يعتلي طرفه العلوي تاريخ ن�ش�أة
الدولة وبواكري ت�أ�سي�سها ( ،)1921ليعك�س ال�شعار
يف مكوناته دالالت مهمة للدولة الأردن��ي��ة خالل
م�سريتها التاريخية ،وم�ضيها قدماً نحو الأم��ام
وال�� ُع�لا ،ويعرب عنها بطريقة ب�سيطة ومي�سرة،
بكلمة“ :وت�ستمر امل�سرية”.
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للمدعي العام �إىل �أن جاء الرد من رب العاملني ليظهر احلق ويزهق الباطل ويتبني للجميع �أن دكتور
فرا�س مل يقل �إال احلقيقة التي رف�ضوا ت�صديقها ،لنتفاج�أ جميعنا بوجود �ألف و�ستمائة �إ�صابة لعمال
وافدين يف نف�س ال�شركة التي مت حتذير مديرها منذ فرتة من قبل دكتور فرا�س الفران،ليتهافت
الأح��رار واحلرائر من قائلي كلمة احلق ب�إن�صاف الدكتور فرا�س عرب �صفحاتهم على الفي�سبوك
الذي �شهد له اجلميع بالأمانة وال�صدق وح�سن اخللق،ولأن ال�ساكت عن احلق �شيطان اخر�س مل يكن
با�ستطاعتي ال�سكوت عن قول كلمة احلق.

هيئة النقل تخالف  2400وسيطة
نقل لم تلتزم بأوامر الدفاع
االنباط-عمان

خالفت هيئة تنظيم النقل ال�بري نحو 2400
و�سيطة نقل ل��ع��دم التزامها ب����إج���راءات الوقاية
وت��داب�ير ال�سالمة للوقاية م��ن ف�يرو���س كورونا
واحلد من انت�شاره يف و�سائط النقل.
وقال مدير عام الهيئة �صالح اللوزي يف ت�صريح
ام�س ال�سبت� ،إن الهيئة �شكلت ع��ددا م��ن الفرق
لت�شديد ال��رق��اب��ة على و���س��ائ��ط النقل مبختلف
�أمناطها للت�أكد من م��دى التزامها بالتوجيهات
احلكومية املتعلقة بوقف انت�شار فريو�س كورونا
و�أوامر الدفاع بهذا ال�ش�أن.
و�أ�ضاف �أن الهيئة �شكلت فرقا تفتي�شية ملراقبة
ال��ق��ط��اع��ات ال��ع��ام��ل��ة ب��ال��ن��ق��ل ك��ن��ق��اط االن��ط�لاق
والو�صول وو�سائط النقل املختلفة ،وه��ي تكثف

احلمالت الرقابية بالتعاون مع مديرية الأم��ن
العام على و�سائل النقل العام ملراقبة مدى االلتزام.
وب�ين �أن �إج����راءات الرقابة ت�شمل الت�أكد من
وج��ود احل��اج��ز اجلالتيني ال��ذي يف�صل ال�سائق
عن الراكب ،وارت��داء الكمامات ،وااللتزام بال�سعة
املقعدية البالغة  75باملئة ،وتعقيم احلافالت ب�شكل
م�ستمر.
ودع����ا ال���ل���وزي م�شغلي و���س��ائ��ط ال��ن��ق��ل ال��ع��ام
والناقلني لعدم حتميل �أي راكب ال يرتدي كمامة،
و�أن ع��دم االل��ت��زام ب��ه��ذه التعليمات ه��و خمالفة
وا�ضحة لأوام��ر الدفاع من قبل ال�سائق والراكب
ت�ستدعي الغرامة والتحويل �إىل الإدعاء العام.
و�أك��د �أن هيئة تنظيم النقل ال�بري لن تدخر
جهدا ،ولن ترتدد يف اتخاذ �أي �إج��راء للمحافظة
على �صحة املواطنني و�سالمتهم.

تعليق دوام إدارة فرع ضمان
السلط حتى مساء االثنين المقبل
االنباط-عمان

�أع���ل���ن���ت امل����ؤ����س�������س���ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����ض��م��ان
االج��ت��م��اع��ي ع��ن تعليقها ل��ل��دوام يف �إدارة
فرع �ضمان ال�سلط ليومي االحد واالثنني
لتعقيم مبنى الفرع بعد ثبوت �إ�صابة عدد
م��ن موظفيه ب��ف�يرو���س ك���ورون���ا وم���راع���ا ًة
ل��ل�����س�لام��ة ال��ع��ام��ة وح��ف��اظ��اً ع��ل��ى �سالمة
و�صحة املراجعني .و�أف��ادت امل�ؤ�س�سة يف بيان
�صحايف ،ام�س ال�سبت ،ب�أن معظم خدماتها

متاحة �إلكرتونيا للمن�ش�آت والأف����راد� ،أم��ا
فيما يخ�ص اخلدمات غري املتاحة �إلكرتونياً
فب�إمكانهم تقدميها �أو اال�ستف�سار عنها على
مدار ال�ساعة خالل �أيام اال�سبوع من خالل
االت�صال مبركز االت�صال املوحد على الرقم
.117117
ودع��ت امل�ؤ�س�سة مراجعي الفرع لت�أجيل
مواعيد مراجعتهم حتى �صباح يوم الثالثاء
املقبل بعد االنتهاء من عملية تعقيم الفرع
ب�شكل كامل وفتح �أبوابه �أمام املراجعني.

ستارت آبز األردنية تدعم التحول
الرقمي لشركة ليبارا السعودية
االنباط-عمان

ق��دم��ت ���ش��رك��ة (���س��ت��ارت �آب���ز) الأردن��ي��ة
املتخ�ص�صة يف م�ضمار التحول الرقمي
وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات ال����ذك����ي����ة جم���م���وع���ة م��ن
احللول واخلدمات الرقمية مل�شغل �شبكة
االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية (ليبارا)
ال�سعودية لدعم التحول الرقمي.
و�أك�������دت ����ش���رك���ة ����س���ت���ارت �آب�����ز يف ب��ي��ان
�صحايف ام�س ال�سبت� ،أهمية تبني احللول
والتطبيقات الذكية ل�شركات االت�صاالت،
وخ�صو�صا امل�شغلني االفرتا�ضيني الذين
ال ميتلكون بنية حتتية و�شبكات ات�صاالت،
وي��ع��ت��م��دون على امل�شغلني الرئي�سيني يف
�أ�����س����واق االت�������ص���االت ل��ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��م
ل�����ش��رائ��ح حم����ددة م���ن امل�����س��ت��خ��دم�ين ،ما
يرفع القدرة التناف�سية لهذه ال�شركات.

و�شملت اخلدمات التي قدمتها ال�شركة
الأردن�����ي�����ة ت���ط���وي���ر امل����وق����ع الإل����ك��ت�روين
وتطوير التطبيقات واملتجر الإلكرتوين
ل�����ش��رك��ة ل���ي���ب���ارا ع�ب�ر ال���ت���ح���ول ال��رق��م��ي
وت��ع��زي��ز والء ور���ض��ا ال��ع��م�لاء ب��اخل��دم��ات
املقدمة ،كما طورت ال�شركة قنوات ليبارا
الإل��ك�ترون��ي��ة ل��ت��ك��ون ق��ن��وات ع��ام��ة تعنى
ب��اخل��دم��ة ال��ذات��ي��ة مل�����س��اع��دة امل�ستخدم يف
امت�����ام �أي�����ة ع��م��ل��ي��ات م���ن خ��ل�ال ال��ه��ات��ف
ال���ن���ق���ال دون احل����اج����ة ل����زي����ارة �أي م��ن
معار�ض �أو متاجر ال�شركة.
وق��ال املدير التنفيذي ل�شركة �ستارت
�آب��ز حممد اخل��واج��ا� ،إن التحول الرقمي
�ضروري لكل القطاعات وال�شركات لرفع
قدراتها ومزاياها التناف�سية ،ومنها قطاع
االت�����ص��االت ب�شكل ع���ام وم�����ش��غ��ل��و �شبكات
االت�صاالت املتنقلة االفرتا�ضية.

خبراء :االلتزام بالكمامة مسؤولية أخالقية ووطنية لمحاربة كورونا

ي�شكل االلتزام بالكمامة م�س�ؤولية �أخالقية
ووط��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ف�يرو���س
ك��ورون��ا واحل��د م��ن انت�شاره ،ويقع على عاتق
املواطنني التقيد ب���إج��راءات ال�سالمة العامة،
ف��ه��و خ��ط ال���دف���اع الأول حلمايتهم وحماية
الوطن من �شر هذا الوباء ،وفقا خلرباء.
وت�������ص���در ح���دي���ث ج�ل�ال���ة امل���ل���ك ع���ب���داهلل
الثاين عن �أهمية االل��ت��زام ب��اج��راءات الوقاية
م��ن ك��ورون��ا وخا�صة ارت����داء الكمامة ،مواقع
التوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة لت�صدّر ها�شتاق
“#الكمامة_اخلط_االول” ع�ب�ر تلك
امل����واق����ع ،ت����أك���ي���دا حل��دي��ث ج�لال��ت��ه ب�����ض��رورة
االل��ت��زام ب��االج��راءات الوقائية للتخفيف من
ارتفاع اال�صابات املحلية بكورونا.
عميد كلية الإع��ل�ام يف جامعة ال�يرم��وك
ال���دك���ت���ور خ��ل��ف ال���ط���اه���ات ،ق����ال �إن امل��ن�����ش��ور

االلكرتوين اخلا�ص بجاللة امللك وهو يحث
�أبناء الوطن على االلتزام بالكمامة و�شروط
ال�صحة وال�سالمة العامة ،حظي باهتمام كبري
على مواقع التوا�صل االجتماعي ،مبينا دور
هذه املواقع يف ظل هذه الظروف اال�ستثنائية
و�أث��ره��ا يف �سرعة �إي�صالها للر�سائل املطلوبة
للر�أي العام وتوجيهه باالجتاه ال�صحيح.
و�أكد على ان الإجراءات احلكومية ال�صّ ارمة
يف ق��ان��ون ال��دف��اع الأخ�ي�ر واملتم ّثلة بتفوي�ض
وزي��ر ال�صحة بو�ضع اليد على �أي م�ست�شفى
ال���س��ت��ق��ب��ال م��ر���ض��ى ك�����ورون�����ا ،و�إع���������ادة ملف
كورونا ملركز �إدارة الأزم��ات ،وتوجيه ال�سلطات
التنفيذية والأم��ن��ي��ة ملخالفة غ�ير امللتزمني
بالكمامة� ،إ���ض��اف��ة ملخالفة اجل��ه��ات الرقابية
ل�ل�أم��اك��ن وامل���ح�ل�ات غ�ي�ر امل��ل��ت��زم��ة ب�����ش��روط
ال�صحة وال�سالمة العامة ،هو ت�أكيد �أن الأردن
جاد يف احلد من انت�شار فريو�س كورونا وحماية
املواطن من الوباء.

م�����س��ت�����ش��ار الأم����را�����ض املُ���ع���دي���ة وا ُ
حل��م��ي��ات
(اجل��رث��وم��ي��ة واالل��ت��ه��اب��ات) ال��دك��ت��ور جمال
ال��رحم��ي ،ق��ال �إن���ه م��ا زال ل��دى البع�ض عدم
التزام بالكمامات والتباعد اجل�سدي ،ما أ�دّى
ل��زي��ادة ع��دد الإ���ص��اب��ات وال��وف��ي��ات ب�شكل كبري
يوميا ،و�أ�صبحنا يف املرتبة الأوىل عامليا من
حيث ت�سجيل ع��دد اال���ص��اب��ات بالن�سبة لعدد
ال�سكان.
ال���دك���ت���ور ال���رحم���ي ال�����ذي ي��ع��م��ل �أ����س���ت���اذا
م�����ش��ارك��ا ل��ط��ب الأم����را�����ض املُ���ع���دي���ة يف كلية
الطب باجلامعة الأردنية� ،أ�شار �إىل �أنه وعلى
ال���رغ���م م���ن الإج�����������راءات االح��ت��رازي�����ة ال��ت��ي
�أق ّرتها احلكومة بعد اال�ستحقاق الد�ستوري
لالنتخابات ،بالإغالق لعدة �أيام� ،إال �أ ّن ذلك مل
يردع البع�ض بعدم جتمعهم ،وهو �أمر ال يحمد
عقباه� ،إذ نتوقع يف االيام املقبلة ظهور ت�أثريات
ذلك التجمع ،بازدياد �أعداد احلاالت امل�صابة.
و�أ����ش���ار �إىل �أن احل���د م���ن ان��ت�����ش��ار امل��ر���ض

والوقاية منه يكمن بااللتزام ووع��ي املواطن
وم�����س���ؤول��ي��ت��ه ال���ذات���ي���ة ب����ارت����داء ال��ك��م��ام��ات
والقفازات وع��دم التجمع وت��رك م�سافة �أم��ان
والتعقيم ،مبينا �أن ع��دد اال���ص��اب��ات مر�شحة
بالت�صاعد بف�صل ال�شتاء يف حال عدم االلتزام
بتلك الإجراءات.
وب��ي�ن �أه��م��ي��ة االج��������راءات ال����رادع����ة ���س��واء
بعقوبات مالية �أو توقيفية ،داع��ي��ا �إىل وقف
الفحو�صات الع�شوائية لالنت�شار املجتمعي
وتوفري الأم��وال والإمكانات والكوادر الطبية،
ل��ت��ت��ح��ول �إىل ن��ق��اط م��راق��ب��ة للم�ؤ�س�سات يف
خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات ب�شكل دوري ،ومعاقبة
املخالفني منهم ،ذلك �أن ازدياد حاالت اال�صابة
�ست�ش ّكل عبئا على الدولة.
ال��ب��اح��ث واالك����ادمي����ي يف ن��ظ��م امل��ع��ل��وم��ات
االداري����ة واخل��ب�ير يف ادارة امل��خ��اط��ر الدكتور
م���ع���اذ ي��و���س��ف ال���ذن���ي���ب���ات ،ب�ي�ن ت����أث���ر الأردن
باملوجة الثانية للوباء ب�شكل كبري حيث تف�شى

الفريو�س ن�سبيا.
و�أو�ضح �أن اال�سرتاتيجية املنا�سبة للتعامل
مع الأزمة الراهنة هي املواجهة مب�شاركة جميع
الأطراف ،م�ضيفا �أنه البد من التزام امل�ؤ�س�سات
ب�شكل تام بتطبيق التوجيهات احلكومية حتى
داخل امل�ؤ�س�سات ،وحتت طائلة امل�س�ؤولية ،ودعم
احلكومة لتمكينها من مواجهة هذه االزمة.
وب�ي�ن �أه��م��ي��ة ال��ت��زام امل��واط��ن ب���الإج���راءات
ال��وق��ائ��ي��ة ب�شكل ك��ام��ل وم�����س��ت��م��ر ،وم�����ش��ارك��ة
احل��ك��وم��ة يف ع��م��ل��ي��ة ال���رق���اب���ة واالب���ل��اغ عن
املخالفني� ،إ�ضافة �إىل امل�س�ؤولية الأخالقية
التي تقع على عاتق الأ�شخا�ص الذين ي�شتبهون
ب�إ�صابتهم بالفريو�س بالعزل امل��ن��زيل ال��ت��ام،
وع��دم خمالطة الآخرين نهائيا وحتت طائلة
امل�س�ؤوليةالنظامية.
�أخ�����ص��ائ��ي ع��ل��م االج��ت��م��اع ال��دك��ت��ور عامر
العورتاين ق��ال �إن��ه بالرغم من خ��روج العقل
اجلمعي من دائ��رة ّ
ال�شك �أو التقليل من �ش�أن
ّ

ال��ف�يرو���س � ،اّإل �أ ّن البع�ض ال زال ُي�����ص�� ّر على
�إحداث الثقب يف ج�سم ال�سفينة.
و�أ����ض���اف :ال زال���ت بع�ض ال�سلوكيات غري
امل�س�ؤولة ت�سهم يف زيادة �أعداد الإ�صابات ،والقاء
احلمل على �أكتاف الكوادر الطبية التي �أنهكها
التق�صي ،و�إنعا�ش من �ساءت حالتهم ال�صحية
�إىل احل ّد الأخطر ،ومتابعة امل�صابني يف احلجر
املنزيل ،للنجاة باملجتمع من كارثة عاملية �أ ّثرت
على خمتلف املجاالت.
و�أو�ضح �أ ّن العامل ب�أ�سره اليوم يدخل �أعتاب
مرحلة �شديدة اخل��ط��ورة م��ن م��راح��ل تطوّر
ال���ف�ي�رو����س ،ف���إن��ن��ا ال من��ل��ك م��ن��ه الآن ���س��وى
املقدار الذي نلتزم به ب�إجراءات الوقاية ،ومع
اقرتاب ف�صل ال�شتاء ف�إ ّن امل�س�ؤولية الأخالقية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال����ق����درة ع��ل��ى ت��ف��ع��ي��ل �آل��ي��ات
ال�ضبط الذاتي ل�سلوكيات الوقاية ،باتت �أكرث
�إحل��اح��اً م��ن ذي قبل ،م��ا يتطلب ات��خ��اذ �أعلى
درجات االلتزام مبعايري الوقاية الفردية.

املحلي
االحد
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العسعس يطالب مجموعة العشرين بمساعدة الدول النامية على التعافي من كورونا

االنباط-عمان

ط��ال��ب وزي ��ر امل��ال �ي��ة ال��دك �ت��ور حممد
ال�ع���س�ع����س ،جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ب � ��إدراج
اق �ت �� �ص��ادات ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة وال�ن��ا��ش�ئ��ة

� �ض �م��ن خ �ط��ط اال� �س �ت �ج��اب��ات ال���ص�ح�ي��ة
واالقت�صادية لفريو�س كورونا.
ودع ��ا الع�سع�س خ�ل�ال اج�ت�م��اع وزراء
مالية جمموعة الع�شرين اجلمعة� ،إىل
م��راع��اة ال��دول النا�شئة والنامية يف كل

من احللول ال�صحية واالقت�صادية �أثناء
�صياغتها.
وق��ال ال��دك�ت��ور الع�سع�س خ�لال ختام
� �س �ل �� �س �ل��ة ج �ل �� �س��ات ل � � ��وزراء م��ال �ي��ة دول
جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن� ،إن م��راع��اة ال��دول
النا�شئة ��ض��روري لأن الأ� �س��واق النا�شئة
دخ �ل��ت ه ��ذه الأزم� ��ة م�ث�ق�ل��ة ب��ال�ت�ح��دي��ات
امل��ال �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة يف امل��ا� �ض��ي ،ومل
ت�ت�ع��اف ب�ع��د م��ن الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة العاملية
ال�سابقة.
و�أ� �ض��اف ،ال توجد دول��ة يف م��أم��ن عن
التداعيات ال�صحية واالقت�صادية للوباء،
مقرتحا العمل على تقدمي حلول وقائية
تدعم مرونة االقت�صاد بدال من التعامل
مع الأزمة بعد حدوثها.
وحث وزير املالية جمموعة الع�شرين
ع �ل��ى امل �� �س��اع��دة يف ت��زوي��د االق �ت �� �ص��ادات
ال�ن��ام�ي��ة ب��احل�ي��ز امل ��ايل ال�ل�ازم لتخفيف
�آثار الفريو�س قبل �أن تتفاقم �إىل ما هو

�أ�شد و�أخ�ط��ر ،م�شيدا برئا�سة ال�سعودية
ملجموعة الع�شرين والدور القيادي الذي
لعبته يف جتميع ال��دول ب�شكل افرتا�ضي
على م��دار العام ل�صياغة �إج��اب��ات عاملية
عن الأ�سئلة التي تطرحها �أزمة كورونا.
وث �م��ن ال��وزي��ر ال��دع��م ال�ف�ن��ي وامل ��ايل
ال ��ذي ق��دم��ه اث �ن��ان م��ن ��ش��رك��اء التنمية
الرئي�سني يف الأردن.
و�أ� �ش��ار �إىل امل��راج�ع��ة الأوىل الناجحة
ال �ت��ي �أج ��راه ��ا الأردن �أخ �ي��را لت�سهيل
ال �� �ص �ن ��دوق امل �م �ت��د لأرب � � ��ع �� �س� �ن ��وات م��ع
�صندوق النقد الدويل.
وح�ضر اجلل�سة وزراء مالية جمموعة
الع�شرين مب��ا يف ذل��ك ال��والي��ات املتحدة
وفرن�سا واململكة املتحدة وال�صني.
وت�ضمنت اجلل�سة م�شاركة م�ؤ�س�سات
م��ال �ي��ة ،م �ث��ل امل ��دي ��رة ال �ع��ام��ة ل���ص�ن��دوق
ال �ن �ق��د ال� ��دويل ك��ري���س�ت��ال�ي�ن��ا ج��ورج�ي�ف��ا
ورئي�س البنك الدويل ديفيد مالبا�س.

القواسمي :إقبال متواضع في الجمعة البيضاء
االنباط-عمان

ب��د�أ الأق �ب��ال متوا�ضعا يف ال�ي��وم الأول
على تنزيالت وتخفي�ضات قطاع الألب�سة
والأحذية فيما ي�سمى “اجلمعة البي�ضاء”
التي تتزامن هذا العام مع جائحة فريو�س
كورونا.
وع�م��د جت��ار ق�ط��اع الأل�ب���س��ة واحل��ذي��ة
حم �ل �ي��ا �إىل ا�� �س� �ت� �ب ��دال ي � ��وم “اجلمعة
البي�ضاء” كما ت�سمى ب��ال��دول العربية،
�إىل اط �ل��اق �أ�� �س� �ب ��وع ك ��ام ��ل ل�ل�ت�ن��زي�لات
والتخفي�ضات اع�ت�ب��ارا م��ن ام����س ال�سبت
ب�سبب احلظر ال�شامل الذي يطبق كل يوم
جمعة.
وتوقع ممثل قطاع الألب�سة واالحذية
واملجوهرات يف غرفة جتارة الأردن ا�سعد
القوا�سمي� ،أن تن�شط حركة الأقبال على
التنزيالت والتخفي�ضات خالل اليومني
امل �ق �ب �ل�ين م ��ع ا� �س �ت�ل�ام روات � ��ب امل��وظ �ف�ين
وانخراط الراغبني من ال�شركات واملحال
يف م ��رح �ل ��ة ال � �ع� ��رو�� ��ض ،م � ��ؤك� ��دا وج� ��ود
ال�ت��زام كامل م��ن امل�ح��ال بتدابري ال�صحة
وال�سالمة والتباعد.
و�أ�شار يف ت�صريح �صحايف ،ام�س ال�سبت،
�إىل �أن ن���س��ب ال �ت �ن��زي�لات ع�ل��ى الأل�ب���س��ة
والأح� ��ذي� ��ة ت� �ت��راوح ب�ي�ن  20و 70ب��امل�ئ��ة
ح�سب ال�سيا�سات واالنظمة املتبعة ،مبينا

�أن ال�شركات واملحال و�أ�صحاب العالمات
التجارية العاملة بال�سوق املحلية تويل
ا�سبوع التخفي�ضات �أهمية كبرية من حيث
توفري املوديالت واال�سعار.
ولفت القوا�سمي �إىل �أن التخفي�ضات
على الألب�سة والأح��ذي��ة �ست�شمل خمتلف
الأ�� � �س � ��واق وامل� ��راك� ��ز ال �ت �ج ��اري ��ة وحم ��ال
الت�صفية املنت�شرة بعموم اململكة ،م�ؤكدا
�أن�ه��ا �ستكون مراقبة م��ن وزارة ال�صناعة
والتجارة والتموين.
و�أو� � �ض ��ح �أن ت��رت �ي �ب��ات اق ��ام ��ة �أ� �س �ب��وع
للت�صفية جاء بعد اتفاق بني جتار القطاع
ل�ل�ا� �س �ت �ف��ادة م ��ن اخل �� �ص��وم��ات وت� �ف ��ادي

ت��رك�ي��زه��ا ع�ل��ى ي��وم واح ��د منعا للتزاحم
والتجمعات وحفاظا على �صحة و�سالمة
املواطنني.
وط��ال��ب ال�ق��وا��س�م��ي ال�ع��ام�ل�ين بقطاع
الأل�ب���س��ة والأح��ذي��ة ل�لال�ت��زام ب ��إج��راءات
ال �� �س�ل�ام��ة وال �ت �ب��اع��د اجل �� �س��دي ول�ب����س
ال �ك �م��ام��ة وت� ��رك م �� �س��اف��ات ب�ي�ن ال��زب��ائ��ن
وال�ع��ام�ل�ين يف امل �ح��ال واحل��ر���ص ال�شديد
على معايري ال�صحة وال�سالمة.
واك � ��د �أن ال�ت�خ�ف�ي���ض��ات وال �ت �ن��زي�لات
� �س �ت �ك��ون ح �ق �ي �ق �ي��ة ول �� �ص��ال��ح امل���س�ت�ه�ل��ك
للح�صول على �أ�سعار تف�ضيلية ولتن�شيط
حركة املبيعات وتوفري ال�سيولة للقطاع

أورانج األردن تطلق حملة «استخدم
محفظة  Orange Moneyلتربح»

االنباط-عمان
ت ��وا�� �ص ��ل �أوراجن الأردن �إث � � � ��راء جت� ��ارب
م�ستخدمي حمفظتها الإلكرتونية Orange
 Moneyو�إت ��اح ��ة جم �م��وع��ة وا� �س �ع��ة من
اخل��دم��ات املالية عرب الهاتف ب�سرعة وفعالية
و�أم��ان ،حيث �أطلقت م�ؤخراً حملة تتيح فر�صة
رب ��ح ج��وائ��ز ق�ي�م��ة ع �ل��ى م� ��دار ��ش�ه��ر ل �ك��ل من
ي�ستخدم حمفظة  Orange Moneyيف
�أداء �أي من احلركات املالية.
وت �ق �دّم ال�شركة للم�ستفيدين م��ن احلملة

فر�صة ربح جوائز �أ�سبوعية قيمة كل منها 100
دي�ن��ار �أردين ل�ـ  112ف��ائ��زاً ،ب��الإ��ض��اف��ة لفر�صة
ربح �أي من �سيارتي رينو �ستيب واي  2021التي
�سيجري ال�سحب عليها ك��ل �أ��س�ب��وع�ين� ،إذ �أن
احلملة �ستكون ملدة �شهر من تاريخ  18ت�شرين
الثاين .2020
و�أ ّك��دت �أوراجن الأردن �أن ه��ذه احلملة ت�أتي
�ضمن جهودها لتعزيز اال�شتمال املايل وتزويد
املزيد من م�ستخدمي الهواتف الذكية بو�سيلة
�آمنة و�سهلة لإمتام املعامالت املالية مبا يتوافق
مع التطورات املحلية والعاملية لإبقاء الأردنيني

ع�ل��ى ات �� �ص��ال ب�ك��ل م��ا ي�ه�م�ه��م وت��وف�ي�ر ال��وق��ت
واجلهد باال�ستفادة من املحفظة الإلكرتونية،
انطالقاً من دورها كمز ّود رقمي رائد وم�س�ؤول
وال�شريك الرقمي للمملكة.
توجه امل�ؤ�س�سات والأف��راد
وبينت ال�شركة �أن ّ
ل �ل �ح �ل��ول ال��رق �م �ي��ة يف ك��اف��ة ج ��وان ��ب احل �ي��اة،
وخا�صة يف ظل الظروف الراهنة ،جعلها حتر�ص
على متكني امل�ستخدمني م��ن �أداء االل�ت��زام��ات
امل��ال�ي��ة ب��ال�ب��دي��ل ال��رق�م��ي الآم� ��ن Orange
 ،Moneyالف�ت��ة �إىل �أن اجل��وائ��ز املقدمة
لت�شجع
ج��زء م��ن امل��زاي��ا الإ��ض��اف�ي��ة للمحفظة
ّ
املزيد من امل�ستخدمني على اعتماد هذه احللول
الذكية ومواكبة الرقمنة.
ومت � ّك��ن حمفظةOrange Money
م�ستخدميها من �شحن خطوط ودف��ع فواتري
�أوراجن� ،إر� �س��ال وا��س�ت�ق�ب��ال احل� ��واالت املحلية،
الدفع لأي من خدمات �إي فواتريكم ،ا�ستخدام
بطاقة Visaاملرافقة للمحفظة للت�سوق حملياً
�أو دول �ي �اً �أو ع�بر الإن�ترن��ت ،ال��دف��ع ع��ن طريق
رم��ز � ،QRسحب و�إي��داع الأم��وال يف �أي من
معار�ض �أوراجن ،نقاط البيع املعتمدة ،ال�شركاء
�أو �أي �صراف �آيل ببطاقة �أو بدون ،بالإ�ضافة �إىل
حتويل الأم��وال حملياً ،ا�ستالم الرواتب� ،شراء
الق�سائم الإلكرتونية وغريها من اخلدمات.

الضريبة :انهاء دراسة  3221طلب تسوية

االنباط-عمان

او�ضحت دائ��رة �ضريبة الدخل واملبيعات �أن
ع��دد املكلفني ال��ذي��ن تقدموا بطلباتهم للجنة
الت�سويات امل�شكلة يف ال��دائ��رة لإج ��راء ت�سويات
بلغ ( )3254مكلفا منهم ( )2401مكلف تقدموا
بطلبات ت�سوية تخ�ص �ضريبة الدخل و()853
مكلفا تقدموا بطلبات تخ�ص ال�ضريبة العامة
على املبيعات.
وا�شارت الدائرة اىل ان اللجنة قامت بدرا�سة
( )3221طلبا منها ( )2375طلب تخ�ص �ضريبة
الدخل و( )846طلبا تخ�ص �ضريبة املبيعات.
وب �ي �ن��ت �أن جم �ل ����س ال� � � ��وزراء ق� ��رر ت��و��س�ي��ع
��ص�لاح�ي��ات ال�ل�ج�ن��ة لت�شمل ال�ن�ظ��ر يف طلبات
تق�سيط امل �ب��ال��غ امل���س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى امل�ك�ل�ف�ين بعد
الإعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون �ضريبة
ال��دخ��ل وق��ان��ون ال�ضريبة العامة على املبيعات
و�ضمن ا�سباب م�بررة يتم تقدميها للجنة من

املكلفني ممن تنطبق عليهم اال�س�س.
ويذكر ان اللجنة التي مت ت�شكيلها مبوجب
�أح�ك��ام البند رق��م (�/3أ و ب) م��ن �أ�س�س ت�سوية
امل �ط��ال �ب��ات ال�ع��ال�ق��ة ب�ي�ن امل�ك�ل�ف�ين وب�ي�ن دائ ��رة
�ضريبة الدخل واملبيعات ل�سنة  ،2019ت�ستقبل
ط�ل�ب��ات ال�ت���س��وي��ات م��ن جميع مكلفي �ضريبة
الدخل واملبيعات وتتوىل تطبيق الأ�س�س والنظر
يف الطلبات املقدمة من املكلفني والتو�صية بقبول
امل�صاحلات والت�سويات يف املطالبات مثل الإعفاء
من الغرامات �سواء غرامات �ضريبة الدخل او
�ضريبة املبيعات او املثلي او اجل��زائ�ي��ة او عدم
تقدمي االق��رار او غرامة الـ  ,004او عدم م�سك
ح�سابات وكذلك النظر يف طلبات التق�سيط..
وي �ح��ق ل�ل�م�ك�ل��ف او وك �ي �ل��ه ال �ت �ق��دم بطلب
الت�سوية والتق�سيط اىل اللجنة امل��ذك��ورة من
خ�ل�ال م��دي��ري��ات ال ��دائ ��رة وم��راك��زه��ا ك��اف��ة او
ال �ت �ق��دم ال �ك�ترون �ي��ا م��ن خ�ل�ال م��وق��ع ال��دائ��رة
االلكرتوين.

وال يرتتب على تقدمي طلبات الت�سوية اية
ر�سوم او بدالت مالية �سواء مت تقدميها من قبل
املكلف مبا�شرة او من خالل وكيله علما ب�أنه ال
ي�ستدعي بعد تقدمي الطلب املراجعة ال�شخ�صية
للجنة او اي من اع�ضاء هذه اللجنة.
وت ��دع ��و دائ � ��رة � �ض��ري �ب��ة ال ��دخ ��ل وامل �ب �ي �ع��ات
امل �ك �ل �ف�ين ال ��راغ �ب�ي�ن ب �ت �ق��دمي ط �ل �ب��ات ت���س��وي��ة
وم�صاحلة للجنة الت�سوية وامل�صاحلات تعبئة
من��وذج الت�سوية م��ن خ�لال امل��وق��ع االل�ك�تروين
للدائرة ويف حال طلب التق�سيط تقدمي ا�سباب
م�بررة لهذا التق�سيط علما بانه ال يرتتب دفع
اي م�ب��ال��غ ت��ذك��ر ل�ق��اء ال�ت�ق��دم بطلب الت�سوية
او التق�سيط حتى لو مت تقدمي طلب الت�سوية
والتق�سيط من اي مفو�ض او وكيل عن املكلف
�صاحب طلب الت�سوية.
كما تدعو املكلفني الذي مت املوافقة لهم على
الت�سوية املبادرة اىل ت�سديد ا�صل ال�ضريبة قبل
انتهاء املهلة املحددة لهم يف قرار جمل�س الوزراء.

الذي يعاين حالة ركود غري م�سبوقة منذ
بداية العام احلايل وزادت حدتها �أكرث مع
جائحة فريو�س كورونا.
وجدد القوا�سمي مطالبته مبنح قطاع
الألب�سة والأحذية بع�ض احلوافز وخا�صة
فيما يتعلق بتخفي�ض الأعباء ال�ضريبية
والر�سوم اجلمركية و�ضريبة املبيعات.
و”اجلمعة ال� ��� �س ��وداء “ �أو اجل�م�ع��ة
البي�ضاء كما ت�سمى ب��ال��دول العربية هو
اليوم الذي ي�أتي مبا�شرة بعد عيد ال�شكر
بالواليات املتحدة ،وع��ادة ما يكون نهاية
ت�شرين الثاين من كل عام ،ويعد هذا اليوم
بداية مو�سم �شراء هدايا عيد امليالد.
ويف” اجل�م�ع��ة ال�سوداء” ت �ق��وم �أغ�ل��ب
املتاجر بتقدمي عرو�ض وخ�صومات كبرية،
ولأن �أغ �ل��ب ه��داي��ا ع�ي��د امل �ي�لاد ت�شرتى
يف ذل ��ك ال� �ي ��وم ،ف � ��إن �أع � � ��دادًا ك �ب�يرة من
امل�ستهلكني يتجمهرون فجر اجلمعة خارج
املتاجر الكبرية ينتظرون افتتاحها ل�شراء
ما يحتاجون.
وي�ضم قطاع الألب�سة والأح��ذي��ة الذي
ي�شغل � 35أل��ف عامل ،غالبيتهم �أردنيون،
� 11أل��ف من�ش�أة تعمل يف خمتلف مناطق
اململكة.
كما يوجد يف ال�سوق املحلية  180عالمة
جت��اري��ة ع��امل�ي��ة م��ن الأل �ب �� �س��ة والأح ��ذي ��ة
ت�ستثمر داخل اململكة.

اإلعالم والتحديات
بصراحه()١
د .مصطفى محمد عيروط
ب�صراحه تابعت يف يوم احلظر الإعالم العربي والعاملي وقنوات التوا�صل االجتماعي
واملواقع االليكرتونيه ويف ر�أيي
اوال) ب�أن احلاجه �إىل اتخاذ قرارات حازمه لل�ضبط وال�سيطره على زيادة عدد الإ�صابات
والوفيات وهو مقلق للنا�س ومرعب لكل منزل واللجوء �إىل احلظر ال�شامل له �آثار مدمره
اقت�صاديا واجتماعيا ونف�سيا وتعليميا ويف ر�أيي حتتاج �إىل قرارات حازمه مبخالفات كل من
يخالف يف لب�س الكمامه وان تكون املخالفات عاليه و�إقرار ادويه اردنيه يتم احلديث عنها
ب�أنها تعالج الإ�صابات والإ�سراع يف اح�ضار اللقاح بعد البدء بت�صنيعه و�إقامة امل�ست�شفيات
امليدانيه ودع��وة كل من ي�ستطيع للتربع ب�أجهزة تنف�س وان��ا ا�ستغرب مثال عدم حتويل
م�ست�شفى الزرقاء احلكومي ال�سابق �إىل م�ست�شفى ميداين �أو كلية ن�سيبة املازنيه يف حواره
يف اربد �أو مدار�س حكوميه
ثانيا احلاجه �إىل �إعالم قوي و مهني وهذا يحتاج �إىل خرباء بناء على تاريخ ولي�س بناء
على عالقات �شخ�صيه
ثالثا ) احلاجه يف ر�أي��ي اىل تغيريات اعالميه جذريه واداري��ه وتعليميه قائمه على
الكفاءه والإجن��از والعداله واالخال�ص والبعد عن ت�أثري متنفذين القاربهم اوال الن
املبد�أ لدى كل اردين واردنيه اوال هو
اهلل  -الوطن  -امللك
راب �ع��ا) احل��اج��ه اىل �إع�ل�ام وط�ن��ي ق��وي يف ظ��ل ال�ت�ح��دي��ات ال�سيا�سيه واالجتماعيه
واالقت�صاديه وي�شمل الإعالم املواقع االليكرتونيه وقنوات التوا�صل االجتماعي فاملعركه
هو يف �إعالم قوي ومقنع وم�ؤثر
خام�سا) دوله كما تابعت وما مت ن�شره قامت بتغيريات اعالميه جذريه اداريه مل�ؤ�س�ساتها
الظاهره وو�ضعت من الأ�سماء كفاءات وخربات يف خمتلف املواقع الر�سميه ودعمت كما
يبدو الإع�ل�ام الوطني اخلا�ص وق��د تكون كما يبدو ب�أنها �أج��رت تغيريات اعالميه يف
م�ؤ�س�ساتها االمنيه والع�سكريه الن من يقر�أ فهي تغيريات جذريه اعالميه ومن يتابع دوله
عظمى يف حت�ضرياتها لتوزيع اللقاح ف�إنها �سلمته للجي�ش للواليات وظهر ذلك يف الإعالم
من خالل التح�ضري ومن يتابع رئي�س دوله عظمى منتخب ف�إنه يف �آخر كالمه ي�شيد يف
اجلي�ش وجنح الإعالم يف دوله عظمى يف تغيري ر�أي النا�س يف الرتكيز على معاجلة الكورونا
�ساد�سا) فالنا�س اليوم يف ظل ثورة الإعالم تبحث عن برنامج �أو حمطه تر�ضي تفكريه
وا�صبح الهاتف الذكي املهم من خالل متابعة ما يجري يف قنوات التوا�صل االجتماعي
والإعالم االليكرتوين �أو ما يتابعه ف�أ�صبحت املواقع االليكرتونيه اهم بكثري من و�سائل
�أخ��رى اعالميه مرئيه �أو م�سموعه فمقاالت تن�شر يف املواقع اهم بالف مره من برنامج
فامام هذا التحدي يحتاج �إىل خرباء واعالم مهني ظاهرين وغري ظاهرين وعمل � ٢٤ساعه
من املتابعه والتحليل
�سابعا)” احلريه �سقفها ال�سماء” ال تعني الفو�ضى االعالميه وال تعني ن�شر ما هب ودب
وال تعني الفنت والكذب واال�شاعات كما ميار�سه انتهازيون ناعقون من اخلارج ومبتزون
موجهون من خمابرات خارجيه ال تريد اخلري فاالعالم الوطني يقوم والتوعيه والتوجيه
وحت�صني اجلبهه الداخليه ون�شر ا إلجن��ازات االيجابيات وميار�س النقد البناء املو�ضوعي
املهني ف��االجن��ازات ك�ب�يره وك�ث�يره ويف ك��ل مكان والتحديات م��وج��وده وخا�صة حتدي
البطاله واخلروج من �أزمة وباء الكورونا
اخلال�صه
جن��اح احل�ك��وم��ات وال ��دول يف ر�أي ��ي يقا�س ب��اع�لام مهني وط�ن��ي ق��وي وم��ؤث��ر وجي�ش
اليكرتوين قوي وقنوات توا�صل اجتماعي م�ؤثره ون�شاطات م�ؤثره يف املجتمعات تتمتع
بت�أثري وم�صداقيه و�إقناع
حمى اهلل الوطن وال�شعب واجلي�ش والأج�ه��زة االمنيه بقيادتنا الها�شميه التاريخيه
بقيادة جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم
تفاءلوا باخلري جتدوه
للحديث بقيه

االقت�صادي

�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود
لرتى الأخبار «االقت�صادية» يف املوقع االلكرتوين
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افتتاح قمة مجموعة العشرين بالسعودية

الملك سلمان :ساهمنا في  G20بـ  21مليار دوالر للتصدي لجائحة كورونا

الريا�ض-العربية

ق��ال خ��ادم احل��رم�ين ال�شريفني امللك
� �س �ل �م��ان ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ام ����س ال���س�ب��ت،
�إن «ه��ذا ال�ع��ام ك��ان ا�ستثنائيا» ،حيث �إن
جائحة ك��ورون��ا ت�سببت للعامل بخ�سائر
اقت�صادية واجتماعية ،م�ضيفاً �أنه «ينبغي
�أن نطمئن �شعوبنا ونبعث فيهم الأمل».
و�أ� �ض��اف ،خ�لال كلمته يف اف�ت�ت��اح قمة
جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ،ال �ت��ي ت�ست�ضيفها
ال���س�ع��ودي��ة اف�ترا� �ض �ي �اً ه��ذا ال �ع��ام ،ن�ظ��راً
لظروف جائحة كورونا« :نثق ب��أن تخرج
قمة الع�شرين ب�سيا�سات تعيد االطمئنان
والأمل ل�شعوب العامل».

و�أعرب امللك �سلمان عن ثقته «ب�أن قمة
الريا�ض �ست�ؤدي �إىل �آثار مهمة وحا�سمة»،
م�شرياً�« :ساهمنا يف جمموعة الع�شرين
ب� �ـ  21م �ل �ي��ار دوالر ل �ل �ت �� �ص��دي جل��ائ�ح��ة
ك��ورون��ا ..وقدمنا ال��دع��م ال�ط��ارئ للدول
النامية بتعليق مدفوعات الدين».
وق � ��ال خ � ��ادم احل ��رم�ي�ن ال �� �ش��ري �ف�ين:
«ن �ه��دف الغ �ت �ن��ام ف��ر���ص ال �ق��رن احل ��ادي
والع�شرين للجميع ..اتخذنا يف جمموعة
ال �ع �� �ش��ري��ن ت ��داب �ي�ر ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل��دع��م
اق�ت���ص��ادات�ن��ا» ،م���ش��دداً ع�ل��ى �أن��ه «يتوجب
ع �ل �ي �ن��ا يف  G20ت �ق��دمي ال ��دع ��م ل �ل��دول
النامية ب�شكل من�سق».
و�أ�ضاف« :علينا �إعادة فتح اقت�صاداتنا

وح� � ��دودن� � ��ا ل �ت �� �س �ه �ي��ل ح ��رك ��ة ال� �ت� �ج ��ارة
والأف � ��راد ..فنحن م�ستب�شرون بالتقدم
يف �إي �ج ��اد ل �ق��اح��ات وع�ل�اج ��ات ل�ف�يرو���س
ك��ورون��ا» ،م�شدداً« :نعمل جم��ددا ملواجهة
�أزمة عاملية ع�صفت بالإن�سان واالقت�صاد».
ال�ع��اه��ل ال���س�ع��ودي �أ� �ض��اف �أن ��ه «علينا
تهيئة ال�ظ��روف لإت��اح��ة اللقاحات ب�شكل
عادل وتكلفة مي�سورة».
و�أ�ضاف« :قمنا بتعزيز مبد�أ االقت�صاد
ال ��دائ ��ري ل �ل �ك��رب��ون» ،م� ��ؤك ��دا�« :أق��ري �ن��ا
م�ب��ادرة ال��ري��ا���ض ب�ش�أن م�ستقبل منظمة
التجارة العاملية».
ويف وق� ��ت � �س��اب��ق ،ق� ��ال امل �ل��ك ��س�ل�م��ان
�إن ال���س�ع��ودي��ة ت�سعد ب��اج�ت�م��اع ق ��ادة دول

جمموعة الع�شرين ،م��ؤك��داً �أن جمموعة
ال�ع���ش��ري��ن �أث �ب �ت��ت ق��وت �ه��ا وق��درت �ه��ا على
ت�ضافر اجلهود.
وق� ��ال امل �ل��ك � �س �ل �م��ان يف ت �غ��ري��دة على
«تويرت» ،قبيل افتتاح جمموعة الع�شرين،
�إن «م�س�ؤوليتنا كانت و�ستظل هي امل�ضي
قدماً نحو م�ستقبل �أف�ضل».
و�أ�ضاف �أن «جمموعة الع�شرين �أثبتت
قدرتها على تخفيف �آثار جائحة كورونا».
وت �� �س �ت �� �ض �ي��ف ال ��ري ��ا� ��ض ،ق �م��ة ل �ق��ادة
جمموعة الع�شرين ،ملدة يومني هي الأوىل
من نوعها على م�ستوى العامل العربي.
وت�سعى القمة لإيجاد توافق دويل حول
الق�ضايا االقت�صادية املطروحة يف جدول

بوتين :ندعم مشروع قمة الرياض حول اللقاحات
رو�سيا -العربية

قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني يف
كلمة �أم��ام قمة الع�شرين التي ت�ست�ضيفها
ال�سعودية� ،إن رو�سيا طبقت �إج��راءات غري
م�سبوقة للحفاظ على االقت�صاد وال�صحة.
و�أك��د الرئي�س ال��رو��س��ي ا�ستعداد ب�لاده
لتوفري ل�ق��اح �سبوتنيك ل�ل��دول املحتاجة،
معرباً عن دعم م�شروع قمة الريا�ض حول
اللقاحات.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ج��ائ�ح��ة ك��ورون��ا ت�سببت
ب�أزمة اقت�صادية غري م�سبوقة.
جمموعة الع�شريناقر�أ الكلمة الكاملة
للملك �سلمان يف افتتاح قمة الع�شرين
م��ن جانبه ق��ال الرئي�س ال�ترك��ي رجب
ط�ي��ب �أردوغ � ��ان �إن ق�م��ة ال�ع���ش��ري��ن جتلب
�أك�ب��ر ال � ��دول واالق� �ت� ��� �ص ��ادات حت ��ت ��س�ق��ف
واحد ،م�ؤكداً �أهمية القمة يف ظل مواجهة
التحديات املاثلة.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال ال��رئ�ي����س ال�برازي �ل��ي،
ج��اي�ير ب��ول �� �س��ون��ارو� ،إن ال �ت �ع��اون يف قمة
الع�شرين ه��و املفتاح للتغلب على امل�شاكل
العاملية.

ب ��دوره ع�بر رئ�ي����س ال � ��وزراء الإ� �س �ب��اين،
بيدرو �سان�شيز ،عن تطلعه يف قمة الع�شرين
نحو مواجهة تداعيات كورونا.
كان رئي�س ال��وزراء الربيطاين ،بوري�س
جون�سون ،ق��د �أك��د يف كلمة �أم��ام القمة �أن
بريطانيا ملتزمة بتوفري �أي لقاح بعدل يف
�أنحاء العامل.

وق��ال جون�سون �إن ال�ل�ق��اح��ات ميكن �أن
تكون �سبيلنا للخروج من �أزمة كورونا.
ووج � � ��ه رئ� �ي� �� ��س ال � � � � ��وزراء ال�ب�ري� �ط ��اين
ال���ش�ك��ر ل�ل�ع��اه��ل ال �� �س �ع��ودي امل �ل��ك ��س�ل�م��ان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ع�ل��ى ت��ر�ؤ���س امل�م�ل�ك��ة قمة
جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ،ك��ا��ش�ف�اً ع��ن �أن ��ه ك��ان
يتطلع ل��زي��ارة مدينة ن�ي��وم ل��وال ال�ظ��روف

احلالية.
وق��ال ج��ون���س��ون �إن «م���ص�يرن��ا يف �أي��دي
ب�ع���ض�ن��ا ال �ب �ع ����ض ،ول �ق��د ��ش�ه��دن��ا ت �ط��ورات
�إي�ج��اب�ي��ة تتعلق ب�ل�ق��اح ك��ورون��ا يف ال �ع��امل،
وق��د ح�صل تقدم يف ه��ذا اجل��ان��ب ،و�أود �أن
�أرى دول املجموعة يف دعم هذه الإجراءات
الرامية �إىل توفري اللقاح».

جونسون :أشكر الملك سلمان على رئاسة  G20بهذا الوقت المضطرب

بريطانيا ملتزمة بتوفير أي لقاح بعدل في أنحاء العالم
لندن –العربية

يف ك �ل �م��ة ح �� �ص��ري��ة خ� �� � ّ�ص ب �ه ��ا ق �ن��اة
«العربية» ،وجه رئي�س الوزراء الربيطاين،
ب ��وري� �� ��س ج ��ون� ��� �س ��ون ،ال �� �ش �ك ��ر ل �ل �ع��اه��ل
ال�سعودي امللك �سلمان بن عبدالعزيز على
ت��ر�ؤ���س اململكة قمة جمموعة الع�شرين،
كا�شفاً عن �أن��ه ك��ان يتطلع لزيارة مدينة
نيوم لوال الظروف احلالية.
وق��ال جون�سون �إن «م�صرينا يف �أي��دي
بع�ضنا ال�ب�ع����ض ،ول �ق��د ��ش�ه��دن��ا ت �ط��ورات
�إي�ج��اب�ي��ة تتعلق بلقاح ك��ورون��ا يف ال�ع��امل،
وقد ح�صل تقدم يف هذا اجلانب ،و�أود �أن
�أرى دول املجموعة يف دعم هذه الإجراءات
الرامية �إىل توفري اللقاح».
و�أ�شار �إىل التقدم احلا�صل يف �إجراءات
اللقاح يف بريطانيا� ،إىل جانب �إقرار بالده
خطة من  10نقاط لإحداث ثورة �صناعية
يف اململكة املتحدة.
و�أ�� �ض ��اف �أن ب��ري �ط��ان �ي��ا �أق � ��رت ح��زم��ة
م��ن ت��داب�ير م��ال�ي��ة واق�ت���ص��ادي��ة مل��واج�ه��ة
تداعيات اجلائحة.
و�أك��د جون�سون ،يف كلمته �أم��ام القمة
الع�شرين �أن بريطانيا ملتزمة بتوفري �أي
لقاح بعدل يف �أنحاء العامل.
وق��ال جون�سون �إن «م�صرينا يف �أي��دي
بع�ضنا ال�ب�ع����ض ،ول �ق��د ��ش�ه��دن��ا ت �ط��ورات
�إي�ج��اب�ي��ة تتعلق بلقاح ك��ورون��ا يف ال�ع��امل،
وقد ح�صل تقدم يف هذا اجلانب ،و�أود �أن
�أرى دول املجموعة يف دعم هذه الإجراءات

الرامية �إىل توفري اللقاح».
وقال رئي�س الوزراء الربيطاين �إنه كان
يتطلع لزيارة مدينة نيوم يف ال�سعودية،
لوال الظروف احلالية.
وو��ص��ف مدينة نيوم ب�أنها «مدينة بنيت
على الوقود الأحفوري ،لكنها ت�ستمد طاقتها
من الطاقات النظيفة والطاقة ال�شم�سية».
كما و�صف جون�سون نيوم ب�أنها «مدينة
امل�ستقبل الأكرث �صداقة للبيئة».
و�أك� � ��د �أن دول جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن

ت��رك��ز يف مباحثاتها على التغري املناخي
وم�ستهدفات مواجهته التي �ستتحقق يف
ح��ال م�ضت اقت�صادات ال�ع��امل ب��إج��راءات
�أكرث طموحاً ملواجهة �آثار هذا التغري.
ودع� ��ا ج��ون �� �س��ون دول امل �ج �م��وع��ة �إىل
ط ��رح ت �ع �ه��دات ج��ري �ئ��ة مل��واج �ه��ة خمتلف
التحديات ولأج��ل الق�ضاء على اجلائحة
ومواجهة �آثارها و�آثار التغري املناخي.
م ��ن ج �ه �ت��ه و�� �ص ��ف وزي � ��ر اخل��ارج �ي��ة
الربيطاين ،دومينيك راب ،قمة الع�شرين

ب�أنها فر�صة للم�ساعدة يف التعايف من �آثار
جائحة كورونا.
ب� � � ��دوره ،ق � ��ال وزي� � ��ر � � �ش � ��ؤون ال �� �ش��رق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا بوزارة اخلارجية
ال�بري �ط��ان �ي��ة ج �ي �م ����س ك �ل �ي �ف��ريل« :ق �م��ة
جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ب��ال��ري��ا���ض مت�ث��ل
حلظة تاريخية كون ال�سعودية �أول دولة
عربية ت�ست�ضيفها .القمة ��ض��روري��ة لنا
ول�شركائنا ال��دول�ي�ين لتن�سيق ا�ستجابة
عاملية جلائحة كورونا».

الأعمال.
وي��ر�أ���س امل �ل��ك ��س�ل�م��ان �أع �م��ال ال ��دورة
اخلام�سة ع�شرة الجتماعات القمة ،التي
�ستعقد ب�شكل افرتا�ضي ،يف �ضوء الأو�ضاع
ال�ع��امل�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��وب��اء ك��ورون��ا ،وذل��ك
مب�شاركة عدد من قادة الدول ،ومنظمات
دولية و�إقليمية.
وي �� �ض��م ج � ��دول �أع� �م ��ال ال �ق �م��ة ع� ��دداً
م ��ن ال �ق �� �ض��اي��ا� ،أه �م �ه��ا ،ال �ط��اق��ة وامل �ن��اخ
واالق�ت���ص��اد ال��رق�م��ي وال��رع��اي��ة ال�صحية
والتعليم.
ومب� ��ا �أن ق �م��ة ال �ع �� �ش��ري��ن ه� ��ذا ال �ع��ام
ا�ستثنائية وافرتا�ضية ،فقد قامت �أمانة
رئا�سة جمموعة الع�شرين بت�صميم �صور ٍة

جماعية افرتا�ضية لقادة دول املجموعة،
وعر�ضتها على ج ��دران ح��ي ال�ط��ري��ف يف
الدرعية التاريخية ،توثيقاً لإقامة القمة
يف ال�سعودية.
وتتطلع اململكة �إىل تعزيز التعاون مع
��ش��رك��ائ�ه��ا م��ن ال ��دول الأع �� �ض��اء لتحقيق
�أهداف املجموعة.
وكذا �إيجاد توافق دويل حول الق�ضايا
االقت�صادية املطروحة يف جدول الأعمال،
بهدف حتقيق ا�ستقرار االقت�صاد العاملي
وازدهاره.
كما �ست�سهم ا�ست�ضافة القمة يف طرح
ال �ق �� �ض��اي��ا ال �ت��ي ت �ه��م م�ن�ط�ق�ت��ي ال �� �ش��رق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.

الفالح :حل المشاكل العالمية يتطلب
جهود جميع الدول

الريا�ض-العربية
ق ��ال وزي ��ر اال��س�ت�ث�م��ار ال �� �س �ع��ودي ،خ��ال��د
ال�ف��ال��ح� ،إن جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن ه��ذا ال�ع��ام
ق��ام��ت مب��ا مل ي�ت��م ��س��اب�ق��ا مل��واج �ه��ة جائحة
كورونا.
و�أ� �ض��اف ال�ف��ال��ح يف م��ؤمت��ر �صحايف على
هام�ش قمة جمموعة الع�شرين التي تر�أ�سها
ال�سعودية ،ام�س ال�سبت� ،أن  21مليار دوالر
جرى تخ�صي�صها لدعم جهود التو�صل �إىل
لقاح ملر�ض كوفيد .19 -
و�أ� �ض��اف وزي ��ر اال��س�ت�ث�م��ار ال���س�ع��ودي �أن
«االقت�صاد العاملي �سينكم�ش ب�أقل مما كان
متوقعا �سابقا».
و�أو�� �ض ��ح ال �ف��ال��ح �أن  11ت��ري�ل�ي��ون دوالر
ر� �ص��دت مل �� �س��اع��دة االق �ت �� �ص��اد ال �ع��امل��ي ،على
مواجهة التحديات املاثلة والتي ال تقف على
اجلائحة فح�سب.
و�أك� ��د �أن م���س��اع��دة ال� ��دول الأك �ث�ر ف�ق��را
كانت من �أولويات رئا�سة ال�سعودية ملجموعة
الع�شرين.
وقال �إن ال�سعودية وا�صلت الرتكيز على
ر�ؤية  2030رغم كل التحديات العاملية.
وو�صف وزي��ر اال�ستثمار ال�سعودي العام
احل��ايل  2020ب��أن��ه ك��ان عاما ا�ستثنائيا من
حيث حجم التحديات.
و�أ� �ض��اف �أن جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن يف ظل
رئ��ا��س��ة ال���س�ع��ودي��ة ،ق��د ُط�ل��ب منها ��ش��يء مل
يح�صل من قبل وهو �إنقاذ العامل من هذه
الأزمات.
و�أك � � ��د �أن امل �م �ل �ك��ة وق� �ف ��ت ب ��وج ��ه ه ��ذه
التحديات ،وك��ان موقفنا وا�ضحا وق��د قمنا
باالعتماد على �إع��ادة دور املنظمات متعددة
الأط � ��راف ،ف�ن�ح��ن ن ��ؤم��ن ب��ال�ت�ع��ددي��ة ،وب ��أن
ت�ضافرنا يف املجتمع ال ��دويل ي�ف��وق ك��ل ما
مي�ك��ن �أن ي �ق��وم ب��ه ط ��رف مب �ف��رده �أو عرب
التعاون الثنائي.
مواجهة �أزمة كورونا
و�أكد وزير اال�ستثمار ال�سعودي �أن اململكة
واجهت �أزم��ة كوفيد 19-وحتديات الرتاجع
ال�ك�ب�ير ب��أ��س�ع��ار ال�ن�ف��ط ،ك�م��ا �أث �ب��ت اقت�صاد
ال �� �س �ع��ودي��ة ب ��أن ��ه م ��ن الأك �ث��ر م �ت��ان��ة ح��ول
العامل.
وقال �إن القطاع ال�صحي يف اململكة �أثبت
قدرته وتناف�سيته ،مو�ضحاً �أن الدولة قامت
باتخاذ ق��رار الإغ�لاق ب�شكل مبكر ما �ساعد
على احتواء اجلائحة.
واعترب �أن ال�سعودية �أثبتت جناح تعاطيها

مع جائحة كورونا ب�سبب قراراتها الر�شيدة،
وا�صفا اجلائحة ب�أنها �أثبتت تباين الدول يف
تعاطيها مع الأزمات.
و�أك��د وزي��ر اال�ستثمار ال�سعودي� ،أهمية
قمة الع�شرين هذا العام وهي حت�ضري العامل
م�ستقبال ملواجهة حتديات كاجلائحة.
وقال �إن �أثر قمة الع�شرين هذا العام لن
يقت�صر على تداعيات اجلائحة.
و�أ�� �ض ��اف �أن «م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج��ارة �أ� �ش��ارت
�إىل ت ��وج ��ه  12دول � ��ة ل�ت�خ�ف�ي����ض ال��ر� �س��وم
اجلمركية».
واع �ت�ب�ر �أن «ت�ق�ل�ي����ص االن �ك �م��ا���ش ي�ع��ود
�إىل خ �ط��وات جم�م��وع��ة ال�ع���ش��ري��ن حلماية
االقت�صاد».
وب���س��ؤال��ه ع��ن ت �ط��ورات �أ� �س��واق ال�ط��اق��ة،
قال الفالح «�إننا م�ؤمنون ب�أن العامل ال يزال
حمتاجا لكافة م�صادر الطاقة».
وقال �إن ال�سعودية �أثبتت جمددا القدرة
على مواجهة الأزم��ات واحلوكمة لدينا من
الأف�ضل عامليا.
وع �ب ��ر ع � ��ن احل� �م ��ا�� �س ��ة ل� �ك ��ل ال� �ف ��ر� ��ص
اال��س�ت�ث�م��اري��ة امل �ت��اح��ة يف امل�م�ل�ك��ة مبختلف
القطاعات.
و�أ�� �ض ��اف �أن � �ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ح���س��ن من
ت��وق�ع��ات��ه ح�ي��ال �أداء اق�ت���ص��اد ال���س�ع��ودي��ة يف
.2020
وذك��ر �أن الأزم��ة الأخ�ي�رة بالنفط لي�ست
الأوىل التي تخطتها ال�سعودية.
جدول القمة
وت�ست�ضيف ال��ري��ا���ض ،ال�ي��وم وغ ��داً ،قمة
ل�ق��ادة جمموعة الع�شرين ،ه��ي الأوىل من
نوعها على م�ستوى العامل العربي.
وت�سعى القمة لإي�ج��اد توافق دويل حول
الق�ضايا االق�ت���ص��ادي��ة امل�ط��روح��ة يف ج��دول
الأعمال.
وي ��ر�أ� ��س امل �ل��ك ��س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز،
�أع�م��ال ال��دورة اخلام�سة ع�شرة الجتماعات
القمة التي �ستعقد ب�شكل افرتا�ضي ،يف �ضوء
الأو� �ض��اع ال�ع��امل�ي��ة امل��رت�ب�ط��ة ب��وب��اء ك��ورون��ا،
وذل � ��ك مب �� �ش��ارك��ة ع� ��دد م ��ن ق � ��ادة ال � ��دول،
ومنظمات دولية و�إقليمية.
و�أع�ل��ن م�س�ؤول ب��ارز ب ��الإدارة الأمريكية
�أن ال��رئ �ي ����س دون ��ال ��د ت��رم��ب � �س �ي �� �ش��ارك يف
القمة االف�ترا��ض�ي��ة ل��زع�م��اء دول جمموعة
الع�شرين.
وي���ض��م ج ��دول �أع �م��ال ال�ق�م��ة ع� ��دداً من
الق�ضايا� ،أهمها ،الطاقة واملناخ واالقت�صاد
الرقمي والرعاية ال�صحية والتعليم.

االقت�صادي
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لقاح كورونا يدعم مكاسب النفط بأكثر من %5
العربية-رويرتز

وا��ص�ل��ت ع�ق��ود خ��ام ب��رن��ت امل�ك��ا��س��ب يف
تعامالت ما بعد الت�سوية لت�صعد ب�أكرث
م��ن دوالر للربميل ،بعد �أن زادت �أ�سعار
ال�ن�ف��ط ب�ن�ح��و  %1لت�سجل ث��ال��ث مك�سب
�أ�سبوعي على ال�ت��وايل ب��دع��م م��ن جت��ارب
ناجحة للقاح كورونا.
وح� ��د م ��ن امل �ك��ا� �س��ب جت� ��دد �إج � � ��راءات
الإغ �ل�اق يف ع��دة دول للحد م��ن انت�شار
الفريو�س .و�صعدت العقود الآجلة خلام
برنت � 75سنتا ،مبا يعادل  %1.7لتجري
ت�سويتها عند  44.96دوالر للربميل.
ورب �ح��ت ع�ق��ود اخل ��ام الأم�ي�رك��ي غ��رب
ت�ك���س��ا���س ال��و��س�ي��ط ت���س�ل�ي��م ي�ن��اي��ر ك��ان��ون
الأول ،وه��ي �أك�ث�ر ن���ش��اط��ا�� 52 ،س�ن�ت��ا� ،أو
 %1.2لت�سجل  42.42دوالر للربميل.
وارتفعت عقود غرب تك�سا�س الو�سيط
لدي�سمرب كانون الأول ،والتي حل �أجلها
اليوم� 41 ،سنتا� ،أو  ،%1لتجري ت�سويتها
عند  42.15دوالر للربميل.
وربح كال اخلامني  %5هذا الأ�سبوع.
ودع � �م � ��ت اح � �ت � �م� ��االت ف� �ع ��ال� �ي ��ة ل �ق��اح
كوفيد� 19-أ�سواق النفط هذا الأ�سبوع.
وقالت �شركة فايزر �إنها �ستقدم طلبا
ل�ل�ه�ي�ئ��ات ال���ص�ح�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة يف ال��والي��ات
املتحدة اليوم للموافقة على اال�ستخدام

لندن  -العربية

ال� �ط ��ارئ ل �ل �ق��اح �ه��ا ،وه ��و �أول ط �ل��ب من
ه��ذا القبيل يف خطوة ك�برى نحو توفري
احلماية من فريو�س كورونا امل�ستجد.
وق��ال بيورنار تونهاوجن مدير �ش�ؤون
�أ�سواق النفط يف ري�ستاد �إنرجي «بالرغم
م��ن ح�ق�ي�ق��ة �أن الأم ��ر ��س�ي�ح�ت��اج يف واق��ع
الأم ��ر وق�ت��ا لتطبيق حملة ل�ق��اح عاملية،

وه ��و وق ��ت ��س�ي�ع��اين خ�لال��ه ال�ط�ل��ب على
ال �ن �ف��ط ،ت ��رد �أن �ب ��اء �إي �ج��اب �ي��ة ي��وم �ي��ا عن
ت�سليمات اللقاح».
و�أف� ��ادت ��ش��رك��ة خ��دم��ات ال�ط��اق��ة بيكر
ه �ي��وز ب � ��أن � �ش��رك��ات ال �ط��اق��ة الأم�يرك �ي��ة
قل�صت هذا الأ�سبوع عدد حفارات النفط
والغاز الطبيعي العاملة للمرة الأوىل يف

ع�شرة �أ�سابيع.
وت��راج��ع ع��دد ح �ف��ارات النفط وال�غ��از،
وه��و م�ؤ�شر مبكر على م�ستقبل الإن�ت��اج،
مبقدار اثنني �إىل  310هذا الأ�سبوع ،فيما
ان�خ�ف����ض ع ��دد ح� �ف ��ارات ال �ن �ف��ط وح��ده��ا
بواقع خم�سة �إىل  231بعد بلوغه الأ�سبوع
املا�ضي �أعلى م�ستوياته منذ مار�س �آذار.

مشروع البحر األحمر سيحوي أكبر بطاريات لتخزين الطاقة بالعالم
دبي  -العربية

قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحر
الأح � �م ��ر ل �ل �ت �ط��وي��ر ال �� �س �ع��ودي��ة ،ج��ون
باغانو� ،إن امل�شروع ال�سياحي ال�سعودي
�سيكون ب��ه �أك�ب�ر منظومة ب�ط��اري��ات يف
ال �ع ��امل ح �ت��ى ه ��ذه ال �ل �ح �ظ��ة ،و��س�ت�ك��ون
ق��درت�ه��ا  1غ �ي �غ��اوات يف ال���س��اع��ة مكونة
م��ن ب �ط��اري��ات ل�ي�ث�ي��وم ب���ش�ك��ل �أ��س��ا��س��ي،
ح�ت��ى تتمكن ه��ذه امل�ن�ظ��وم��ة م��ن �أم��داد
الكهرباء للم�شروع يف الليل.
و�أ�� � �ض � ��اف يف ح ��دي� �ث ��ه ل �ل �ع��رب �ي��ة �أن
ال� �ت� �خ ��زي ��ن ي� �ل� �ع ��ب دورا حم � ��وري � ��ا يف
اال�ستفادة من الطاقة املتجددة� ،إذ تعهد
م�شروع البحر الأح�م��ر بالتوجه %100
نحو الطاقة املتجددة ،و�سيتم توليدها
من الطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن امل���ش��روع �سيكون لديه
مولدات احتياطية تعمل بوقود الديزل،
ولن ُت�ستخدم �إال يف احلاالت الطارئة.
ويف املرحلة الأوىل من امل�شروع �سيتم
توليد  210ميجاوات من الطاقة ،وهذا
الرقم ي�صل �إىل  400ميجاوات يف نهاية
امل� ��� �ش ��روع يف  ،2030م ��ا ي �ك �ف��ي حل��اج��ة
� 400أل��ف م�ن��زل متو�سط احل�ج��م ،وفقا

ُثلث مطاعم وفنادق هذه الدولة
مهددة باإلفالس
�أ� �ص �ب �ح��ت �أك �ث��ر م ��ن ث �ل��ث امل �ط��اع��م
وال� � �ف� � �ن � ��ادق يف ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا م � �ه� ��ددة
ب��الإف�لا���س والإغ �ل��اق ال�ن�ه��ائ��ي خ�لال
ال�شهور الثالثة املقبلة ب�سبب اخل�سائر
الفادحة وامل�تراك�م��ة التي تع�صف بهم
م�ن��ذ ب ��د�أت �أزم ��ة وب ��اء «ك ��ورون ��ا» التي
ا� �ض �ط��رت ال���س�ل�ط��ات �إىل ات �خ��اذ ق��رار
ب��الإغ�لاق ال�شامل مرتني خ�لال العام
احلايل.
وح�سب مكتب الإح�صاءات الوطنية
يف لندن ،وهو هيئة �إح�صائية حكومية،
ف�إن  %34من ال�شركات يف قطاع خدمات
الإقامة والطعام لديها «ثقة �ضئيلة �أو
معدومة» يف �أنها �ست�ستمر �إىل ما بعد
نهاية �شهر كانون الثاين /يناير املقبل.
ونقلت جريدة «التاميز» الربيطانية
يف تقرير اطلعت عليه «ال�ع��رب�ي��ة.ن��ت»
عن املكتب قوله �إنه ب�شكل عام ف�إن %14
من ال�شركات الربيطانية تخ�شى من
�أنها �ستواجه نف�س امل�صري.
وج� � ��اءت ه� ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ك�ن�ت�ي�ج��ة

رغم آمال لقاح كورونا ..األسهم
األميركية تتراجع
العربية-رويرتز

�أغ �ل �ق��ت الأ� �س �ه��م الأم�ي�رك� �ي ��ة ع�ل��ى
ت��راج��ع� ،إذ اجت�ه��ت �أن�ظ��ار امل�ستثمرين
�إىل ت�ط��ورات التحفيز امل��ايل وخم��اوف
ب���ش��أن ط��ول عملية ت��وزي��ع ال�ل�ق��اح��ات
وزيادة �إجراءات الإغالق على م�ستوى
ال � ��والي � ��ات مل� �ح ��ارب ��ة ج��ائ �ح��ة ك ��ورون ��ا
(كوفيد )19-الآخذة يف االنت�شار.
وه�ب��ط امل��ؤ��ش��ر داو ج��ون��ز ال�صناعي
 219.75ن �ق �ط��ة ،مب ��ا ي� �ع ��ادل %0.75
�إىل  29263.48نقطة ،و�أغ �ل��ق امل�ؤ�شر
�ستاندرد �آن��د ب��ورز  500على انخفا�ض
 24.33نقطة� ،أو � %0.68إىل 3557.54
نقطة.
ونزل امل�ؤ�شر نا�سداك املجمع 49.74
نقطة� ،أو � %0.42إىل  11854.97نقطة.
ويف ت�ق��ري��ر ��س��اب��ق ،ر� �س��م ب�ن��ك «ج��ي
بي مورغان»� ،سيناريو جديدا مل�ستقبل
الأ� �س��واق الأم�يرك�ي��ة ال�ت��ي م��ن املتوقع
�أن تواجه فو�ضى كبرية خالل الفرتة
لباغانو.
و�أ��ض��ح �أن �إن�ت��اج الطاقة ال�شم�سية يف
املرحلة الأوىل من امل�شروع �سيكون من
خ�لال الأل ��واح الفوتو�ضوئية ،و�ستبلغ
ن�سبتها من �إجمايل الطاقة املولدة %85

فيما «�سيكون لدينا م��زارع للرياح على
الياب�سة».
وقال �إنه من الغريب �أال يتم ا�ستخدام
تقنية ال�ت�ن��اط��ح العك�سي لتحلية امل�ي��اه
وه ��ي ع�م�ل�ي��ة حت�ل�ي��ة ل�ل�م�ي��اه «ت���س�ت�خ��دم

ك� �م� �ي ��ة م� �ع� �ت�ب�رة م � ��ن ال� � �ط � ��اق � ��ة» ،ل ��ذا
�سن�ستخدم الطاقة ال�شم�سية يف حتلية
امل �ي��اه لإن� �ت ��اج امل �ي��اه ال �� �ص��احل��ة ل�ل���ش��رب
التي �سيحتاجها امل�شروع ونعتقد �أن هذا
القرار �صائب.

مل�سح �أج��ري يف �أول �أ�سبوعني من �شهر
ت�شرين الثاين/نوفمرب احلايل.
وقال  %21فقط من �شركات ال�ضيافة
والطعام �إن�ه��م «واث�ق��ون للغاية» ب�ش�أن
م�ستقبلهم ،بينما قال � %36إنهم كانوا
«واثقني �إىل حد ما» و %10قالوا �إنهم
غري مت�أكدين.
وي�سلط امل�سح ال�ضوء على التحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه ال�ع��دي��د م��ن ال���ش��رك��ات يف
ج�م�ي��ع �أن �ح ��اء ب��ري�ط��ان�ي��ا ع �ل��ى خلفية
م��وج��ة ج��دي��دة م��ن �إج� ��راءات الإغ�ل�اق
التي نفذتها احلكومة.
وق� � ��ال م �ك �ت��ب الإح� ��� �ص ��اء ال��وط �ن��ي
�إن  %13م ��ن ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي �شملها
اال�ستطالع قالت �إنها �أوقفت التداول
م ��ؤق �ت �اً وال ت �ن��وي �إع � ��ادة ال�ت���ش�غ�ي��ل يف
غ�ضون �أ�سبوعني.
وك� ��ان ال �ق �ط��اع الأك �ث��ر ت �� �ض��رراً هو
الفندقة وال�ط�ع��ام ،حيث تعمل حالياً
 %63من ال�شركات فقط ،تليها الأعمال
الإداري��ة والداعمة وتلك التي تعمل يف
جم��ال الفنون والرتفيه حيث ال زالت
حوايل ثالثة �أرباعها تعمل حتى الآن.

املقبلة.
وي� �ن� �ظ ��ر ال� �ك� �ث�ي�ر م� ��ن امل� �ت ��داول�ي�ن
وامل�ستثمرين يف «وول �سرتيت» �إىل ما
ي�ح��دث ب���ش��أن االن�ت�خ��اب��ات الأم�يرك�ي��ة
ع �ل��ى �أن � ��ه ف��ر� �ص��ة ق ��وي ��ة لأن ت�ن�ح��در
الأ��س��واق نحو الفو�ضى .وح��ذر رئي�س
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �� �س��وق واال��س�ت�ث�م��ار يف
«ج��ي ب��ي م��ورغ��ان �أ��س�ي��ت م��اجن�م�ن��ت»،
م��اي �ك��ل � �س �ي �م �ب��ال �ي �� �س��ت ،م ��ن «اخل �ط��ر
ال �ب �ع �ي��د ل �ق �� �ص��ة ال ��رع ��ب الأم�ي�رك �ي ��ة
والفو�ضى الد�ستورية».
و�أ�شار «�سيمبالي�ست» ،الذي ي�ساعد
يف الإ�� �ش ��راف ع�ل��ى �أ� �ص��ول بقيمة 2.2
ت��ري �ل �ي��ون دوالر� ،إىل ق �ي��ام ال��رئ�ي����س
دونالد ترمب قبل �أيام ب�إقالة م�س�ؤول
�أم��ن االن�ت�خ��اب��ات وق ��رار امل��دع��ي ال�ع��ام
ويليام ب��ار بتفوي�ض امل��دع�ين العامني
بالتحقيق يف تزوير مزعوم للناخبني،
وال� ��درام� ��ا ال �ع ��اب ��رة ح� ��ول ال�ت���ص��دي��ق
ع �ل��ى ن �ت��ائ��ج االن �ت �خ��اب��ات يف والي� ��ة يف
مي�شيغان.

نظرة سلبية ألكثر من نصف بنوك
األسواق الناشئة

بيتكوين ال يمضي وحيدا بالمكاسب..
العربية-وكاالت

م��ع ��ص�ع��ود العملة امل���ش�ف��رة البيتكوين
على مدار تعامالت الأ�سبوع املا�ضي بنحو
 %13لتح ّلق حول م�ستويات قيا�سية ،كانت
ه�ن��اك ع�م�لات م�شفرة �أخ ��رى على موعد
مع حتقيق املزيد من املكا�سب فيما بدا �أنه
تهافتا من امل�ستثمرين نحو �ضخ ال�سيولة
واال��س�ت�ث�م��ار يف ذل ��ك ال �ن��وع م��ن الأ� �ص��ول
الذي توهج ب�شدة يف خ�ضم جائحة كورونا.
ويف جل�سات الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي ،ارتفعت
ال �ع �م �ل��ة امل �� �ش �ف��رة «الإي � �ث ��ر» ب �ن �ح��و %5.7
لتبلغ مكا�سبه م�ن��ذ مطلع ال�ع��ام اجل��اري
�أم ��ام ال ��دوالر ن�ح��و  %290م�ق��اب��ل مكا�سب
حققها البيتكوين ،العملة الأ�شهر يف عامل
ال �ع �م�لات امل �� �ش �ف��رة ،ب�ن�ح��و  %160يف وق��ت
ي��راود فيه امل�ستثمرون يف تلك العملة �أن

تتخطى م�ستويات البيتكوين يوما ما.
وي �� �ش�ير ت �ق��ري��ر ن �� �ش��ره م��وق��ع «م��ارك��ت
ووت � �� ��ش» �إىل �أن ارت � �ف ��اع «الإي � �ث ��ر» ف��وق
م�ستويات  500دوالر بختام تعامالت �أم�س
اجلمعة ليحلق ح��ول �أع�ل��ى م�ستوياته يف
نحو عامني يف وقت تتمتع فيه تلك العملة
بثاين �أكرب قيمة �سوقية يف عامل العمالت
امل�شفرة.
وع�م�ل��ة الإي �ث�ر ه��ي ع�م�ل��ة م���ش�ف��رة يتم
ا�ستخدامها على من�صة �إيرثيوم وهي التي
تعرف نف�سها على كونها من�صة مفتوحة
امل�صدر للتطبيقات ال�لام��رك��زي��ة ،بح�سب
املوقع الر�سمي للمن�صة.
وع�ل��ى عك�س ال�ب�ي�ت�ك��وي��ن ،ال ي��وج��د حد
�أق�صى لعدد العمالت التي ميكن �إ�صدارها
من الإيرث ،وال يوجد هناك �سوى حد لعدد
ال�ع�م�لات ال�ت��ي مي�ك��ن تنقيبها يف ال�سنة.

وتت�شابه الإي�ث�ر م��ع البيتكوين م��ن حيث
كيفية ا�ستخراجها ،وتخزينها يف حمافظ،
وتداولها يف البور�صات.
وعلى الرغم من املكا�سب التي حققتها
عملة الإي�ث�ر الأ��س�ب��وع امل��ا��ض��ي �إال �أن�ه��ا ال
ت� ��زال ب �ع �ي��دة ع��ن �أع �ل��ى م���س�ت��وى ق�ي��ا��س��ي
حققته على الإطالق حول م�ستويات 1433
دوالرا يف  2017فيما تبتعد البيتكوين نحو
 %10ف�ق��ط ع��ن امل���س�ت��وى ال�ق�ي��ا��س��ي ال��ذي
حققته �سابقا يف نف�س العام.
وي�ق��ول حمللون ملوقع «م��ارك��ت ووت�ش»
�إن تطويرا جديدا على اجليل اجلديد من
عملة الإيرثيوم يعطي املزيد من الفوائد
ملن ميتلكون قدرا �أكرب من العملة امل�شفرة
من ه�ؤالء الذين ميتلكون قدرات حو�سبة
�أك�بر للتعدين من �ش�أنه �أن يعزز الإقبال
على العملة امل�شفرة خالل الفرتة املقبلة.

وت�ب�ل��غ القيمة ال�سوقية لعملة الإي�ثر
بالوقت احل��ايل نحو  58مليار دوالر فيما
تبلغ القيمة ال�سوقية لعملة البيتكوين
ن �ح��و  344م �ل �ي��ار دوالر ب �ح �� �س��ب ب �ي��ان��ات
.CoinMarketCap.com
وم �ن��ذ م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام ت �ت �ف��وق ال �ع �م�لات
امل�شفرة ع��ن �أداء كافة الأ��ص��ول يف م�شهد
االقت�صاد العاملي فمع االرتفاعات القيا�سية
�سالفة الذكر ،ف�إن مكا�سب م�ؤ�شر داوجونز
ال�صناعي تبلغ ن�ح��و  %3ف�ق��ط فيما تبلغ
مكا�سب  S&P500نحو  %10فيما �سجل
م�ؤ�شر نا�سداك املجمع لأ�سهم التكنولوجيا
مكا�سب بنحو .%33
�أم � ��ا ال ��ذه ��ب وال � ��ذي ق ��د ي �ف �ق��د ع��ر���ش
امل�لاذات الآمنة ل�صالح البيتكوين بح�سب
توقعات املحللني ف��إن مكا�سبه منذ مطلع
العام اجلاري تبلغ نحو  %23فقط.

التمويل الدولي :االقتصادات المتقدمة على حافة الهاوية
القاهرة -العربية

ك�شف تقرير ح��دي��ث� ،أن الأزم ��ة التي
تواجه االقت�صاد العاملي يف الوقت احلايل،
و�ضعت االقت�صادات املتقدمة على �أعتاب
ح��اف��ة ال �ه��اوي��ة ،خ��ا� �ص��ة م��ع ت��زاي��د ع��دد
الأزمات التي تواجهها هذه الدول.
وق � ��ال م �ع �ه��د ال �ت �م��وي��ل ال � � ��دويل� ،إن
امل� �خ ��اط ��ر ع� �ل ��ى امل �� �س �ت �ث �م��ري��ن وك ��ذل ��ك
االقت�صادات املتقدمة ترتاكم مع ت�صاعد
الديون خالل جائحة فريو�س كورونا.
و�أو�ضح �أن �أزمة فريو�س كورونا دفعت
م���س�ت��وي��ات ال��دي��ن ال �ع��امل��ي �إىل م�ستوى
م��رت �ف��ع ج��دي��د ي �ت �ج��اوز  272ت��ري �ل �ي��ون
دوالر يف ال��رب��ع ال �ث��ال��ث ،ح�ي��ث ك��ان على
احل �ك��وم��ات �أن ت�ن�ف��ق م�ب��ال��غ ك �ب�يرة على
تدابري التحفيز امل��ايل لدعم امل�ستهلكني

وال�شركات.
وقالت الع�ضو املنتدب ملبادرات ال�سيا�سة
العاملية يف معهد التمويل� ،سونيا جيب�س،
�إن �أح� ��د امل �ن��اط��ق ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي تثري
القلق يف الوقت احلايل تتمثل يف الأ�سواق
امل �ت �ق��دم��ة ،ال �ت��ي ت �ك��اف��ح ال �ن �م��و ال�ب�ط��يء
والديون املتزايدة يف نف�س الوقت.
و�أ�شارت �إىل �أن االقت�صاديات املتقدمة
مل ت�خ�ف����ض دي��ون �ه��ا ع �ن��دم��ا ك ��ان ال�ن�م��و
االقت�صادي قوياً ،و�أ�ضافت «خالل الوباء،
ت��واج��ه ح�ك��وم��ات ه��ذه الأ� �س��واق املتقدمة
�ضربة مزدوجة ،حيث ت�شهد من ًوا �ضعي ًفا
م��ع ت��راك��م ال ��دي ��ون  -ب�ن���س�ب��ة  50نقطة
مئوية �إ�ضافية».
وذك� � ��ر م �ع �ه��د ال �ت �م��وي��ل ال � � ��دويل �أن
امل�خ��اط��ر امل �ت��زاي��دة للم�ستثمرين ال��ذي��ن
ي � �خ � �ت� ��ارون اال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار يف ال� ��� �س� �ن ��دات

احلكومية من �أجل اال�ستقرار التقليدي،
حيث باعت ال�صني �أول �سندات حكومية
ذات عائد �سالب هذا الأ�سبوع ،بعد اململكة
املتحدة التي قامت بذلك � ً
أي�ضا لأول مرة
هذا العام يف مايو املا�ضي.
وم��ن امل�ت��وق��ع �أن يقفز ال��دي��ن العاملي
�إىل م�ستوى قيا�سي مرتفع �سيبلغ 277
تريليون دوالر بنهاية ال�ع��ام احل��ايل ،ما
�سيمثل ن�سبة  %365م��ن ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل العاملي .وت�سببت جائحة كورونا
يف �أن يرتفع �إجمايل الدين العاملي بنحو
 15تريليون دوالر.
وف�ي�م��ا ي�خ����ص ال� ��دول امل�ت�ق��دم��ة ،فقد
ارت� �ف ��ع ال ��دي ��ن �أع� �ل ��ى  %432م ��ن ال �ن��اجت
املحلي الإجمايل يف الربع الثالث ،بزيادة
ب�ن�ح��و  50ن�ق�ط��ة م�ئ��وي��ة ع��ن ع ��ام ،2019
وا�ستحوذت الواليات املتحدة ،التي نفذت

واحدة من �أكرب حزم التحفيز يف العامل،
على ما يقرب من ن�صف هذا االرتفاع.
ويف م �ن �ط �ق��ة ال � �ي� ��ورو ،ف �ق��د ت���س�ب�ب��ت
الإج � ��راءات احل�ك��وم�ي��ة �إىل زي ��ادة ال��دي��ن
ال�ع��ام مب�ق��دار  1.5تريليون دوالر خالل
ن�ف����س ال �ف�ت�رة ،ل�ت���ص��ل �إىل  53ت��ري�ل�ي��ون
دوالر ،وال ي � ��زال ه� ��ذا �أق � ��ل م ��ن ال��رق��م
ال �ق �ي��ا� �س��ي ال �ب ��ال ��غ  55ت��ري �ل �ي��ون دوالر
امل�سجل يف ال��رب��ع ال�ث��اين م��ن ع��ام ،2014
عندما كانت املنطقة تواجه �أزمة الديون
ال�سيادية.
وب��ال�ن���س�ب��ة لل��أ� �س��واق ال �ن��ا� �ش �ئ��ة ،فقد
ارت�ف�ع��ت م�ستويات ال��دي��ن �إىل �أك�ث�ر من
 %248من الناجت املحلي الإجمايل ،حيث
��ش�ه��د ل�ب�ن��ان وال���ص�ين وم��ال�ي��زي��ا وت��رك�ي��ا
�أك�ب��ر ارت �ف ��اع ��ات يف دي� ��ون ال �ق �ط��اع غري
املايل.

دبي  -العربية

ق ��ال ��ت وك ��ال ��ة ف �ي �ت ����ش ل�ل�ت���ص�ن�ي��ف
االئ �ت �م��اين �إن ن �ظ��رت �ه��ا امل���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
لأك�ث�ر م��ن  %50م��ن ال�ب�ن��وك العاملة
بالأ�سواق النا�شئة �سلبية مع خماطر
تتعلق ب��إم�ك��ان�ي��ة تخفي�ض ت�صنيفها
االئ� �ت� �م ��اين يف  2021م ��ع اح �ت �م��ال �ي��ة
ت��ده��ور م ��ؤ� �ش��رات �ه��ا امل��ال �ي��ة يف خ�ضم
جائحة ك��ورون��ا التي ت�سببت يف حالة
م ��ن ال �ت �ب��اط ��ؤ االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال �ع��امل��ي
وتلقي بظاللها على كافة القطاعات
االقت�صادية.
و�أ�ضافت الوكالة يف تقرير ،اطلعت
ال �ع��رب �ي��ة.ن��ت ع �ل��ى ن �� �س �خ��ة م �ن��ه� ،أن
النظرة امل�ستقبلية ال�سلبية للبنوك يف
تلك الأ�سواق تعك�س تدهور م�ؤ�شراتها
امل��ال �ي��ة ب �ف �ع��ل ت �ب �ع��ات اجل��ائ �ح��ة على
االق �ت �� �ص��اد ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل �خ��اط��ر
املتعلقة بالت�صنيفات ال�سيادية للدول
التي تتواجد بها البنوك.
وت ��اب ��ع ت �ق��ري��ر ال��وك��ال��ة «امل �خ��اط��ر
املتعلقة بامل�ؤ�شرات املالية والت�صنيف
ت ��رت� �ب ��ط ب� ��� �ص ��ورة م �ب ��دئ �ي ��ة ب� �ج ��ودة
الأ�� �ص ��ول .ال �ق��رو���ض امل �ت �ع�ثرة ��س��وف
ترتفع يف غالبية الأ��س��واق مع انتهاء
ف�ت��رات ال �� �س �م��اح ال �ت��ي ح���ص��ل عليها
املقرت�ضون وعودة الأمور �إىل طبيعتها
مرة �أخ��رى وهو ما يعني احلاجة �إىل
املزيد من املخ�ص�صات».
وا� �س �ت �ط��ردت ف�ي�ت����ش يف ت�ق��ري��ره��ا
«ن � ��رى خم ��اط ��ر � �س �ل �ب �ي��ة ك� �ب�ي�رة ع�ل��ى

توقعاتنا االق�ت���ص��ادي��ة الأ��س��ا��س�ي��ة مع
م��ؤ��ش��رات على ف�ترات رك��ود �أط��ول �أو
ت�ع��ايف �أب�ط��أ مم��ا ك��ان متوقعا بالوقت
احلايل وهو الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل
م�ضاعفة م�شكلة جودة �أ�صول البنوك
العاملة بالأ�سواق .الإيرادات يف بع�ض
الأ�سواق �ست�ضعف �أي�ضا بفعل تراجع
الهام�ش وان�خ�ف��ا���ض ال��ر��س��وم والنمو
على حدا �سواء».
وت� � � ��رى ف �ي �ت ����ش �أن ت �خ �ف �ي �� �ض��ات
الت�صنيف االئتماين للبنوك العاملة
ب��الأ� �س��واق ال�ن��ا��ش�ئ��ة ك��ان��ت متوا�ضعة
م ��ن ح �ي��ث ال� �ك ��م �إىل ح ��د م ��ا خ�ل�ال
ال �ع��ام اجل� ��اري وت��رك��زت ب���ش�ك��ل �أك�ب�ر
يف الأ� � �س� ��واق ال �ت��ي ع��ان��ت ع �ل��ى وج��ه
التحديد م��ن م�صاعب اقت�صادية �أو
خُ ف�ضت ت�صنيفاتها ال�سيادية.
و�أ�ضاف التقرير «خف�ض الت�صنيف
تركز ب�صورة �أكرب يف �أمريكا الالتينية
وبالتحديد يف كولومبيا واملك�سيك ويف
ال���ش��رق الأو� �س��ط و�أف��ري �ق �ي��ا يف عمان
وال �ب �ح��ري��ن وال �� �س �ن �غ��ال ،ب �ي �ن �م��ا ك��ان
تخفي�ض الت�صنيف بالأ�سواق النا�شئة
يف �أوروبا حمدودا �أي�ضا ب�شكل �أكرب.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ت� �ق ��ري ��ر «خ� �ل� �ي ��ط م��ن
خمزونات ر�أ�س املال والدعم ال�سيادي
�أو دع��م امل�ل�اك وال�ت�ع��ايف االق�ت���ص��ادي
امل� �ت ��وق ��ع يف ال �� �س �ي �ن��اري��و ال��رئ �ي �� �س��ي
اخل� ��ا�� ��ص ب� �ن ��ا ت �� �س �ب��ب يف حم ��دودي ��ة
ت�خ�ف�ي���ض��ات ال�ت���ص�ن�ي�ف��ات االئ�ت�م��ان�ي��ة
ل�ل�ب�ن��وك ال�ع��ام�ل��ة ب��الأ� �س��واق النا�شئة
حتى اليوم».
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إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مصفي شركة

ا�ستنادا لأحكام املادة (/254ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة والتجارة بان الهيئة العامة ل�شركة املتحدون ل�صناعة
منتجات االلبان واالجبان والع�صائر وم�شتقاتها وامل�سجلة
لدينا يف �سجل ال�شركات ذات م�س�ؤولية حم��دودة حتت الرقم
( )7926بتاريخ  2003/5/26قد قررت باجتماعها غري العادي
املنعقد بتاريخ  2020/10/4املوافقة على ت�صفية ال�شركة
ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد جمدي عبد الكرمي عبد ربه
الرعود م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان امل�صفي هو :
عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني –�ص.ب 35076
عمان  – 1180ار�ضي  – 4290864فرعي  - 2404هاتف
0790913018
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة املتحدون ل�صناعة منتجات االلبان
واالجبان والع�صائر وم�شتقاتها ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة
مراقبة ال�شركات حتت الرقم (  ) 7926بتاريخ ( )2003/5/26
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية 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  :جمدي عبد الكرمي عبد ربه الرعود
عنوان امل�صفي  :عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني
�ص.ب (  ) 35076الرمز الربيدي ( ) 1180
تلفون (  4290864فرعي ) 2404
خلوي ( ) 0790913018
م�صفي ال�شركة

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 النموذجية
لل�صناعات البال�ستيكية وامل�سجلة لدينا يف �سجل ال�شركات ذات
م�س�ؤولية حمدودة حتت الرقم ( )9561بتاريخ 2005/1/11
قد قررت باجتماعها غري العادي املنعقد بتاريخ 2020/10/4
املوافقة على ت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية وتعيني ال�سيد
جمدي عبد الكرمي عبد ربه الرعود م�صفيا لل�شركة ،وان عنوان
امل�صفي هو :
عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني ��� -ص.ب 35075
عمان  – 1180ار�ضي  – 4290864فرعي  - 2404هاتف
0790913018
مراقب عام ال�شركات
د  .وائل علي العرموطي

ا�ستنادا الحكام املادة (/264ب) من قانون ال�شركات رقم ()22
ل�سنة  1997وتعديالته
�أرج��و من دائني �شركة النموذجية لل�صناعات البال�ستيكية
ذ.م.م وامل�سجلة لدى دائرة مراقبة ال�شركات حتت الرقم
(  ) 9561بتاريخ ( )2005/1/11
�ضرورة تقدمي مطالباتهم املالية 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  :جمدي عبد الكرمي عبد ربه الرعود
عنوان امل�صفي  :عمان – طريق املطار – مثلث ام الب�ساتني
�ص.ب (  ) 35076الرمز الربيدي ( ) 1180
تلفون (  4290864فرعي ) 2404
خلوي ( ) 0790913018
م�صفي ال�شركة

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200127613( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200145986( :

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200169949( :

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة عليان وابو �صيام وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )104911بتاريخ  2012/7/15قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2012/10/10
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة احمد عليان او م�ؤمن ابو �صيام
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي عمان � -سحاب – ت0799753522 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
برهان عكرو�ش

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة حممود اجلغبري و�شريكه وامل�سجلة يف �سجل �شركات
ت�ضامن
حتت الرقم ( )111127بتاريخ  2015/1/28قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/19
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة م�ؤمن يو�سف �سلمان ابو �صيام
م�صفيا لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان  /امل�ستندة – ت0796116565 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة دعو�س وابو �صيام وامل�سجلة يف �سجل �شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )118908بتاريخ  2018/11/1قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2018/11/21
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة م�ؤمن ابو �صيام وحممد م�صفيا
لل�شركة .
علما ب�أن عنوان امل�صفي  :عمان – ت0796116565 :
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
رمزي نزهه

ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )1/40من قانون ال�شركات
رق��م( )22ل�سنة  1997وتعديالته يعلن مراقب عام
ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
عن ا�ستكمال اج��راءات ت�صفية �شركة حممد ح�سن
حممد الد�سوقي و�شريكته
وامل�سجلة يف �سجل ���ش��رك��ات ت�ضامن حت��ت الرقم
( ) 70528بتاريخ  2004/3/29اعتبارا 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
ا�ستنادا لأحكام امل��ادة ( )13من قانون ال�شركات رق��م()22
ل�سنة  1997وتعديالته  ،يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة
ال�صناعة وال��ت��ج��ارة ب��ان �شركة ورث���ة حم��م��ود حممد مفلح
اخلراب�شه وامل�سجلة يف �سجل �شركات تو�صية ب�سيطة حتت
الرقم ( )20271بتاريخ  2019/7/9تقدمت بطلب لإجراءات
التغيريات التالية :
تعديل ا�سم ال�شركة من �شركة  :ورث��ة حممود حممد مفلح
اخلراب�شه
�إىل �شركة  :ريا�ض حممد داغر 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

إعالن صادر عن مراقب عام الشركات
الرقم الوطني للمنشأة )200141699( :
ا�ستنادا لأحكام املادة ( )37من قانون ال�شركات رقم( )22ل�سنة
 ، 1997يعلن مراقب عام ال�شركات يف وزارة ال�صناعة والتجارة
ب�أن �شركة قا�سم حممد اخل�صاونه و�شركاه وامل�سجلة يف �سجل
�شركات ت�ضامن
حتت الرقم ( )109728بتاريخ  2014/5/28قد تقدمت بطلب
لت�صفية ال�شركة ت�صفية اختيارية بتاريخ 2020/11/16
وقد مت تعيني ال�سيد /ال�سيدة قا�سم حممد �صالح اخل�صاونه
م�صفيا لل�شركة .
ع��ل��م��ا ب�����أن ع��ن��وان امل�����ص��ف��ي  :ع��م��ان – ���ش��ف��ا ب����دران – ت:
0795515816
لال�ستف�سار يرجى االت�صال بدائرة مراقبة ال�شركات على الرقم
5600260
مراقب عام ال�شركات
د.وائل علي العرموطي

اعالن دعوة العطاء لوازم رقم (  ) 2020/36بتوريد وتركيب وتشغيل نظام
فحص املحتوى للخدمات االلكرتونية scanner file upload
تدعو �سلطة منطقة العقبة االقت�صادية اخلا�صة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة الراغبة يف اال�شرتاك يف هذه الدعوة مراجعة ق�سم اللوازم واال�شغال يف ال�سلطة م�صطحبني معهم رخ�صة مهن
�سارية املفعول وال�سجل التجاري ال�ستالم وثائق العطاء اعاله وفق ًا ملا يلي :
رقم وا�سم العطاء  :العطاء لوازم رقم (  ) 2020/ 36اخلا�ص بتوريد وتركيب وت�شغيل نظام فح�ص املحتوى للخدمات االلكرتونية  scanner file uploadح�سب ال�شروط واملتطلبات الواردة
يف وثائق العطاء .
ثمن ن�سخة العطاء  ) 50 ( :خم�سون دينار غري م�سرتدة .
كفالة الدخول  :كفالة بنكية او �شيك م�صدق بقيمة (  ) 1250الف ومائتان وخم�سون دينار �صادر من ال�شركة او امل�ؤ�س�سة ح�سب ال�سجل التجاري ل�صالح ال�سلطة ويجب ان يكون با�سم املناق�ص املتقدم
للعطاء ومثبتا عليه رقم العطاء .
طريقة تقدمي العرو�ض  :على مقدم العر�ض تقدمي (  ) 2ن�سخة من العر�ض الفني واملايل ن�سخة ا�صلية عدد (  ) 1و�صورة عدد (  ) 1وتو�ضع جميعها يف ملف واحد ويكتب عليه من اخلارج رقم
وا�سم العطاء وا�سم ال�شركة وعنوانها الكامل ويرفق مقدمو العرو�ض الظرفني معا يف حزمة واحدة وكفالة املناق�صة يف مغلف ثالث و�ضرورة تعبئة ملحق عر�ض املناق�صة وختم جميع وثائق العطاء.
تودع العرو�ض يف �صندوق العطاءات الكائن يف ق�سم اللوازم واال�شغال يف مبنى ال�سلطة مبوعد اق�صاه ال�ساعة الثانية ع�شرة من بعد ظهر يوم االربعاء املوافق . 2020/12/9
لالطالع على وثائق العطاء زيارة موقعنا االلكرتوين . www.aqabazone.com
لال�ستف�سار املرا�سلة على الربيد االلكرتوين . tender@aseza.jo
م .نايف احمد بخيت  /رئيس مجلس املفوضني
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الوضع الصحي داخل السجون األسوأ منذ بداية االحتالل

االنباط  -وكاالت

�أف��اد ن��ادي الأ��س�ير ب��أن الو�ضع ال�صحي
داخ� ��ل ال �� �س �ج��ون ه ��و الأ� � �س� ��و�أ م �ن��ذ ب��داي��ة
االح�ت�لال ،مبينا ان �إدارة ال�سجون تتفنن
ب���س��ن ق��وان�ي�ن و�أ� �س��ال �ي��ب اج��رام �ي��ة لقتل
الأ�سرى داخل زنازينهم.
وت �ط � ّرق ال �ن ��ادي يف ب �ي��ان� ،إىل �أو� �ض��اع
الأ�سرى داخل ال�سجون على النحو التايل،
�أوال :ع ��دم وج ��ود ط�ب�ي��ب �أخ �� �ص��ائ��ي يف
ال�سجن ،واملوجود فقط هو طبيب عام ،ال
يعطي �أي ع�لاج ��س��وى امل�سكنات ،و�أح�ي��ان��ا

ي�ع�ط��ي ذوي احل � ��االت امل��ر� �ض �ي��ة احل��رج��ة
�أق ��را� � �ص ��ا م �ن��وم��ة ل �ي �ب �ق��وا ن ��ائ� �م�ي�ن ،وال
يزعجونه ب�آالمهم.
ث��ان �ي��ا :ع�م�ل�ي��ة ال�ف�ح����ص ال�ط�ب��ي داخ��ل
ال���س�ج��ن جت��ري م��ن خ�ل��ف ��ش�ي��ك ح��دي��دي
ي�ف���ص��ل ب�ي�ن الأ� �س�ي�ر امل��ري ����ض وال�ط�ب�ي��ب،
وه��ذه الطريقة ال�شاذة يف املعاينة الطبية
وامل �خ��ال �ف��ة ل �ك��اف��ة ال� �ق ��وان�ي�ن والأن �ظ �م��ة
والأ� �ص ��ول ال �� �ص��ادرة ع��ن ن�ق��اب��ات الأط �ب��اء
وال �ت��ي ال مت �ك��ن ال�ط�ب�ي��ب م��ن ت�شخي�ص
احلالة كما ينبغي فال ي�ستطيع مثال قيا�س
نب�ضات قلبه �أو م��ا �شابه ويف ح��ال ا�شتكى

املري�ض مث ً
ال من �أمل يف بطنه يطلب منه
الطبيب الك�شف عن بطنه من بعيد.
ثالثا :و��ص��ف الأ� �س��رى ال�ع�ي��ادة الطبية
ب� ��أن� �ه ��ا �� �ص ��وري ��ة وج � � ��دت ف� �ق ��ط لإ�� �ش� �ه ��اد
امل��ؤ��س���س��ات احل�ق��وق�ي��ة وال��دول �ي��ة وخ��ا��ص��ة
ال���ص�ل�ي��ب الأح �م��ر ع�ل��ى وج��وده��ا ال �أك�ث�ر
ف ��ال �ع �ي ��ادة م� ��وج� ��ودة وال �ط �ب �ي��ب م��وج��ود
وال �ع�ل�اج واالخ �ت �� �ص��ا���ص م �ف �ق��ود وال� ��دواء
املطلوب للعالج حمتجز حتى �إ�شعار �آخر،
�أم��ا الأدوي��ة التي يحتاجها الأ��س��رى وغري
متوفرة ال ي�سمح ب�إدخالها �سوى عن طريق
ال�صليب الأحمر.

راب� � �ع � ��ا :امل� �م ��اط� �ل ��ة وامل � �� � �س ��اي ��رة ال� ��ذي
ت���س�ت�خ��دم��ه �إدارة ال���س�ج��ن لإ� �س �ك��ات �آه��ات
و�أنات اجلرحى واملر�ضى ،حيث تتعهد بنقل
امل��ري ����ض �أو امل �� �ص��اب للم�ست�شفى لإج ��راء
الفحو�صات الالزمة وقد يحتاج ذلك �إىل
وق��ت ط��وي��ل ،و�إذا مت نقله �إىل امل�ست�شفى
ف�إنه ال يح�صل على نتائج الفح�ص ودون
تلقي العالج الالزم.
خ��ام �� �س��ا :اح �ت �ج��از الأدوي� � � ��ة ال�ل�ازم ��ة
للمر�ضى ك�إجراء عقابي للأ�سرى وردا على
احتجاجاتهم بتح�سني الو�ضع ال�صحي.
�� �س ��اد�� �س ��ا :ا� �ش �ت �ك��ى الأ�� � �س � ��رى امل��ر� �ض��ى
وامل �� �ص��اب�ين م��ن ت ��أث�ير �أج �ه��زة الت�شوي�ش
التي ركبت يف ال�سجن على الو�ضع ال�صحي
للأ�سرى ،و�أف��ادوا �أن ت�شغيل تلك الأجهزة
يتم ب��وت�يرة عالية ج��داً وت��ؤث��ر على كافة
الأ�سرى وت�ؤدي �إىل �إ�صابتهم ب�صداع ودوار
�شديدين ،وتعر�ض بع�ضهم حلاالت �إغماء
م��ن � �ش��دة ال �� �ص��داع م��ن ت ��أث�يره��ا وج��دي��ر
ب��ال��ذك��ر �أن ه��ذه الأج �ه��زة ت�سبب �أم��را���ض
�سرطانية يف �سجن النقب.
��س��اب�ع��ا :ا��ش�ت�ك��ى الأ�� �س ��رى م��ن امل�ك��ره��ة
ال�صحية (امل �ج��اري) امل��وج��ودة يف ال�سجن
حيث ت�ؤثر الروائح الكريهة املنبعثة منها
على الو�ضع ال�صحي للأ�سرى املر�ضى ،ال
�سيما ممن يعانون من ح�سا�سية يف ال�صدر
و�أزم��ات قلبية و�أول�ئ��ك الذين يعانون من
ح�سا�سية جلدية يف ظل انت�شار احل�شرات
ب�سبب تلك الروائح.
ثامنا :انت�شار الغبار وال�برد يف �ساعات
ال �ل �ي��ل ت��زي��د م��ن ت �ف��اق��م و� �س��وء الأو� �ض ��اع
ال�صحية للأ�سرى ال �سيما الذين يعانون
من �إ�صابات بر�صا�ص و�شظايا يف الأطراف
والذين يحتاجون لتدفئة �أماكن الإ�صابة
وا�ستخدام كمادات �ساخنة با�ستمرار.

ً
قداسة»
تل أبيب تذبح الـ«بقرة األكثر

تشبيه صعود (الليكود) للحكم بوصول الناز ّية للسلطة بألمانيا ومساواة نتنياهو بهتلر
االنباط  -وكاالت

منذ �إقامتها ع��ام  1948ك��ان الإج�م��اع يف
�إ�سرائيل حول عدم �إقحام ق�ضية “املحرقة
( “ )The Holocaustال�ن��از ّي��ة �إ ّب��ان
احلرب العامل ّية الثان ّية �ض ّد اليهود �شام ً
ال
وك��ام� ً
لا ،حيث ال�ت��زم��ت ال�ق��وى ال�سيا�س ّية
ب �ع��دم ا� �س �ت �ث �م��ار ع�م�ل�ي��ة الإب � � ��ادة ال �ن��از ّي��ة
يف ال �ن �ق��ا���ش ال��داخ �ل� ّ�ي � ،اّإل � ّأن اخل�لاف��ات
الأخ �ي��رة ب�ي�ن ُم �ع��ار� �ض��ي وم� ��ؤ ّي ��دي رئ�ي����س
الوزراء بنيامني نتنياهو ،ا�شتدّت واجتازت
قد�سة” ،وباتت القوى
وحط ّمت الـ”بقرة امل ُ ّ
تحُ ّلل املُح ّرم ،وو�صلت الأمور �إىل قيام �أحد
ق��ادة احل�م�ل��ة املناه�ضة لنتنياهو بت�شبيه
��ص�ع��ود ح ��زب (ل �ي �ك��ود) �إىل �� ُ�س �دّة احل�ك��م،
بو�صول الناز ّية �إىل ال�سلطة يف �أملانيا ،وبني
ليل ٍة و�ُ��ض�ح��اه��ا حت � ّول ال�ن��ا���شِ ��ط �سيدي بن
�شيطريت �إىل “بطلٍ تراجيديٍّ ” ،بعد �أنْ
�ش ّبه عل ًنا حكم الليكود بو�صول الناز ّية يف
�أملانيا.
وذك ��رت “القناة الـّ � ”12أن “احلكومة
تزعم �أ ّن�ه��ا حكومة م�صاحلة وطنية ،لكن
الكراهية تتزايد مع مرور الوقت ،وارتفعت
ل�ه�ج��ة امل�ت�ظ��اه��ري��ن � �ض � ّد ن�ت�ي�ن��اه��و ،وب��ات��وا
مم ��ا ي���ش�ير �إىل
ي �� �س��اوون��ه ب� ��أدول ��ف ه�ت�ل��رّ ،
إ�سرائيلي �أ�صبح م�ضطر ًبا،
� ّأن املجتمع ال
ّ
ووجهات النظر باتت خمتلف ًة ومتوازي ًة”.
و�أو�ضحت “�شهدنا �أ�سبوعًا �آخر حتطمت
ف �ي��ه الأرق� � ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة يف ال�ت���ص��ري�ح��ات
ال �ق��ا� �س �ي��ة وال� �ك ��راه� �ي ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ،ب� ��د�أ
بالت�صريحات ال���ص��ادم��ة لأن���ص��ار نتنياهو
�أمام منزل عائلة �ضابط ُقتل بحرب لبنان
الثانية” .و�أدار املذيعان عاميت �سيغال ودانا
وا�ضح اخلالفات
فاي�س حوا ًرا �أظهر ب�شكلٍ
ٍ
العميقة ووج�ه��ات النظر املختلفة ،واتفق
كالهما على �شي ٍء � ّأن العبارات املتداولة يف
النقا�ش حتمل تخط ًيا للخط الأحمر.
م��را��س�ل��ة ال�ق�ن��اة دان��ا ف��اي����س ق��ال��ت “مل
ت�ع��د ه�ن��اك خ�ط��وط ح �م��راء يف النقا�شات،
وال ي ��وج ��د م �� �س �م��وح ومم� �ن ��وع ،يف �إ�� �ش ��ارة
لت�صريحات �أن�صار نتنياهو ،لي�س هناك من

خالفات �أيديولوجية بني الإ�سرائيليني ،بل
� ّإن ما نراه هو “عبادة �شخ�صية” لنتنياهو،
وال�ن�ت�ي�ج��ة � ّأن ال�صحفيني الإ��س��رائ�ي�ل�ي�ين
يتعر�ضون للتهديد” .و�أ��ض��اف��ت “�أن�صار
ن�ت�ن�ي��اه��و ال ي�ع�م�ل��ون يف ف ��راغ ،ف�ه�ن��اك من
ي �ق��دم ل�ه��م ال��دع��م ،وم ��ن ي�ست�ضيفهم يف
دي � ��وان رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة ،ووزي � ��ر الأم ��ن
ال��داخ �ل��ي ،وه �ن��اك رئ �ي ����س ال� � ��وزراء ال��ذي
ي�خ��رج لتقوية �أي��دي�ه��م يف م�ق��ره الر�سمي،
يجب �أنْ نتوقف عن قول “نعم ،ولكن” ،بل
�أن نقول “ال ،ونقطة”.
و�أ�شار املعلق عاميت �سيغال �إىل “مقارنة
الإ�سرائيليني بني نتنياهو وهتلر ،رغم �أنّ
مما ي�ؤكد
ذلك �صدم جميع الإ�سرائيلينيّ ،
�أنّ املجتمع بات على حافة هاوية الو�صول
�إىل منحد ٍر ينزلق مع م��رور ال��وق��ت ،وقد
ب��د�أ ذل��ك عندما �سمح ن��ائ��ب رئي�س �أرك��ان

اجل �ي ����ش ي��ائ�ي�ر غ� ��والن ل�ن�ف���س��ه مب �ق��ارن��ة
م��ا ي�ح��دث يف �إ��س��رائ�ي��ل ب��ال�ن��ازي�ين ،وه��ذه
ت�شبيهات يجب �أنْ تتوقف”.
وت�ساءلت فاي�س ع��ن “حقيقة املقارنة
ب�ين نتنياهو وهتلر ،مم��ا يتطلب اع�ت��ذا ًرا
ك��ا� �س� ً�ح��ا م ��ن ال �ي �� �س ��ار ،ب � ��د ًال م ��ن ك �ت��اب��ة
االف �ت �ت��اح �ي��ات ب �ع �ن��اوي��ن ت �ت �� �ص��دره��ا ه��ذه
الت�شبيهات” ،ول �ف��ت �أنّ ال��وق��ت ق��د ح��ان
ل��و� �ض��ع ح � � ٍّد مل �ح��اول��ة م �ق��ارن��ة ال �ظ��واه��ر
ال�سيا�سية يف �إ�سرائيل باحلقبة النازية يف
�أملانيا ،لأ ّنه �شيء مقزز ،ومثري لال�شمئزاز،
هذه ظاهرة يجب �أنْ تتوقف”.فاي�س ر�أت
ريا بني مقارنة �شخ�ص
�أنّ “هناك فر ًقا كب ً
بهتلر ،وت�سمية �شخ�ص م��ا ب��ال�ن��ازي ،لكن
�إ�سرائيل مطالبة ب�أنْ تنظر �إىل التطورات
التاريخية يف تلك املرحلة ،ه��ذا �ضروري،
لتتعلم ال��درو���س منها ،م��ع �أنّ �أيّ �شخ�ص

ي �ق��ارن �إ��س��رائ�ي��ل ب��ال�ن��ازي�ين يفقد غالبية
اجلمهور وميار�س التحري�ض ،و تع ّلمنا يف
املدر�سة كيف و�صلت النازية �إىل ال�سلطة،
و�إ��س��رائ�ي��ل مطالبة بالنظر لهذه املرحلة
بتمعن”.
وم��ا زال ��ت و��س��ائ��ط ال�ت��وا��ص��ل م�شتعل ًة
ح ��ول ق���ض�ي��ة �إق �ح��ام ال �ن��از ّي��ة يف ال�ن�ق��ا���ش
ال��داخ�ل� ّ�ي ،فع�ضو الكني�ست يائري غ��والن،
ن���ش��ر ت �غ��ري��د ًة ع�ل��ى (ت��وي�ت�ر) �أرف� ��ق معها
ف�ي��دي��وُ ،ي�ظ� ِه��ر ق�ي��ام م ��ؤ ّي��د ٍة و ُم �ق��رب � ٍة من
ن �ت �ن �ي��اه��و ب��ال �ت �ظ��اه��ر �أم � � ��ام ب �ي��ت مم�ث�ل��ة
النيابة ،املحامية ليئات بن �آري ،وال�صراخ
مكب ال�صوت �أ ّن�ه��ا� ،أيْ ب��ن �آري،
بوا�سطة رّ
ت �ت �� �ص � ّرف � �ض � ّد ن�ت�ن�ي��اه��و ،ك �م��ا ك ��ان يفعل
هتلر .واملُحامية ب��ن �آري تقود م��ن طرف
النيابة العامّة حماكمة نتنياهو بتهم تلقّي
الر�شاوى وخيانة الأمانة واالحتيال.

سلوك أكثر من منحرف!
د عبداهلل الطوالبة
�ضحاياها يف تزايد كل عام و�أحياناً كل �شهر ،ومع ذلك ف�إنها تت�أبى على الإنح�سار يف حدود معقولة على
الأقل.
الكل ي��درك �أنها قد ت��ودي بحياة ان�سان ب��ريء� ،أو تت�سبب بعاهات او اعاقات ج�سدية .ومع ذل��ك ،ثمة يف
جمتمعنا من يرتاءى له �أن الفرح ال معنى له وال طعم ما مل تتخلله لعلعة الر�صا�ص!
ال �أحد بيننا يخفى عليه� ،أن االبتهاج ب�إطالق العيارات النارية قد يقلب الفرح �إىل م�أمت خالل حلظات،
ويحيل الزغاريد �إىل �صراخ والأغاين �إىل عويل .لكن ثمة من يُ�صر على �أن هذا الفعل الطائ�ش الأرعن جزء
من العادات والتقاليد.
�أما تنظرياتنا ذات العالقة ،فغالباً ما ن�ضمنها تعابري م�سجوعة مثقلة بالزخارف والزينة ،من نوع �إن اي
فعل ال يراعي حرمة حياة الإن�سان وال يلتزم بحقه يف الأمان ،لهو �سلوك عن التح�ضر بعيد واىل الرعونة �أقرب
وبالتوح�ش ل�صيق .ويف املقابل ،متد لنا هذه الظاهرة ل�سانها ،ال بل وتتحدى متخذة طابع الفعل اجلماعي ،كما
الحظ العامل كله ،يف ع�صر الف�ضاء املفتوح ،كما ح�صل عقب اعالن نتائج االنتخابات النيابية الأخرية.
ويف ال�سياق �أي�ضاً ،يرتاءى لنا �أن �أ�سخف ما �ألفيناه يرتدد منذ �سنوات بهذا اخل�صو�ص ،ذاك القول املفاده ان
الظاهرة دخيلة علينا ،وك�أن جمتمعنا يت�شكل من مالئكة و�أنبياء وفال�سفة!
بطبيعي �أمرها ،ف�إن ظاهرة من هذا النوع لي�س منبتة اجلذور الإجتماعية .لنكن �صرحاء �أكرث ،ونتعامل
مع احلقيقة املرة ،التي يف فمها �س ٌّم لكن يف بطنها ع�سل .لنعرتف ان ثقافتنا ت�شجع ظاهرة �إطالق الر�صا�ص يف
املنا�سبات والأفراح ،ال بل وتغذيها.
هنا الأدلة متكرثة ،و�سنعر�ض لها ب�أق�صى ما ميكن من اختزال� .أال نتم�سك بو�صف “الطائ�شة” للر�صا�صة
املنطلقة من بندقية بيد طائ�ش �أرعن ،عندما يكون ال�ضحية �إن�سان بريء جريرته انه ي�شارك يف فرح او م َّر
بالقرب من مكانه �أو يحتفي جريانه بتخرج او بزواج او بفوز ابنهم البار بالنيابة؟!
ال�صحيح� ،أن ُت�سمى الر�صا�صة القاتلة ولي�س الطائ�شة ،والفعل ذاته بالقتل العمد ،حيث يفرت�ض ان ي�أخذ
القانون جمراه ونطوي �إىل الأبد �صفحة �إنهاء عقوبة املت�سبب بجرمية حتى لو كانت القتل بـ”فنجان قهوة”.
بيننا من ال يزال يظن ان هذا الأ�سلوب دليل ت�سامح يجب التم�سك به ،واحلقيقة �أنه ت�شجيع على التمادي يف
اال�ستهتار ب�أرواح النا�س وم�شاعرهم.
ويف �سياق مت�صل �أي�ضاً ،نذ ِّكر باحلما�س املتدفق من جانب �أهل املنا�سبة ملطلق العيارات النارية بعبارات ال تقل
رعونة عن الفعل ذاته من نوع ”:اهلل حيوه” ،و”ت�سلم ايدك” ،ناهيك مبوجة الزغاريد التي تنطلق عادة فور
�سماع “�صوت ا ْل ِّر ْد ِنيَّة” وك�أنها تدعو �إىل مزيد.
كنا قد �أ�شرنا فيما �سبق �إىل االعتقاد ب�أن �إطالق الر�صا�ص يف املنا�سبات ،جزء من العادات والتقاليد املتوارثة.
واذا بحثنا عن متظهرات ذينك االعتقاد يف ثقافتنا ف�إننا واجدوها يف العديد من الأمثال الدارجة والتعابري
املتداولة من نوع ”:اذا اجننوا ربعك عقلك ما بينفعك” ،و “اعرف مع مني حتكي” ،و”خاوة” .وكلها حتمل
يف طياتها نوعاً من اال�ستعرا�ض و�إثبات الذات ،ولو بالتظاهر وممار�سة العنف املع رََّب عنهما ب�إطالق الر�صا�ص
عندما ُتتاح الفر�صة.
على �صعيد احللول لهذه الظاهرة املزمنة يف جمتمعنا ،فقد ت�ضمنت مروحة وا�سعة من االقرتاحات �شملت
تغليظ العقوبات وتكثيف حمالت التوعية وتفعيل القوانني واملعاجلات الأمنية .ومع اقرارنا ب�أهمية ذلك
كله� ،إال �أننا نعتقد ب�ضرورة ت�شخي�ص الظاهرة و�إبتداع �إ�ضافات جديدة للحلول املقرتحة مبنظور علم النف�س
التحليلي .فالربط بني الفرح والعنفوان ،هو انحراف �سلوكي مت�س احلاجة �إىل هذا العلم للخروج مبقاربات
ا�ضافية على �صعيدي التوعية مبخاطره وا�ستئ�صاله.
كما �أن الظاهرة يف جزء منها ،نتاج �شعور بالنق�ص يتم انتهاز فر�صة �إط�لاق الر�صا�ص للتعوي�ض عنه.
ويف جزء �آخر ،ت�ستبطن نوعاً من التحدي للمجتمع وم�ؤ�س�سات الدولة ،مثلما ت�شي مبيل �إىل الفلتان ينتظر
الفر�صة .وقبل هذا وذاك ،ف�إنها ت�شري �إىل اخفاق يف املنظومة الرتبوية التعليمية بتحقيق التن�شئة املتوازنة
ثقافياًو�سلوكياً.
وال بد �أن الدرا�سات املخت�صة من زاوية علم النف�س التحليلي �ستلحظ حجم الكبت املرتاكم داخل الإن�سان
الأردين يف ظروف تت�سع فيها جيوب الفقر ،وتتزايد ن�سب البطالة ،وي�شعر ال�شباب املتعلم ب�إن�سداد �آفاق الأمل
قبل التخرج وبعده .ي�ضاف �إىل ذلك ،كم اخليبات التي يرتنح فيها الواقع العربي عموماً على �أكرث من �صعيد.
وعندما يرتاكم الكبت ،فمن الطبيعي �أن يبحث عن متنف�س ،ولو كان �إطالق الر�صا�ص مبنا�سبة �أو حتى من
دونها.
لكن احلل ممكن ،وذل��ك ب�أخذ ما �أن��ف بيانه بنظر االعتبار ،بحيث يت�أ�س�س على ثالثة مرتكزات رئي�سة
وينطلق منها ،وهي:
�أو ًال :اال�ستثمار يف طيبة معدن الإن�سان الأردين رغم الظروف ال�صعبة ،ويف ر�صيده من الوعي الذي ميكن
الرهان عليه.
ثانياً� :أ�سلوب الفزعة ي�ضر �أك�ثر مما ينفع� .إذن ،ال بد من ت�ضافر جهود املجتمع واجلهات املخت�صة يف
مكافحة هذه الظاهرة� ،ضمن منهج علمي يت�صف بامل�ؤ�س�ساتية والدميومة.
ثالثاً :ال �أحد مبن�أى عن النتائج امل�ؤملة املتوقعة لإطالق الأعرية النارية يف املنا�سبات ،مبا يف ذلك مطلقوها.
مق�صود القول ،املكافحة تبد�أ بوعي خمتلف ،ينه�ض على قناعة تتعاىل على ال�شعاراتية الإن�شائية ،وتحُ دث
�أثراً يف ال�سلوك .وعي يرى �أن ربط الفرح ب�إطالق الر�صا�ص �سلوك اكرث من منحرف ،بله ظاهرة ب�شعة ،ال يليق
بالأردنيني �أن ترتبط بهم .وقد بد�أنا نالحظ يف الآونة من ي�ستغل الر�صا�ص املنهمر يف املنا�سبات ،للنيل من
�سمعتنا يف اخلارج ورمي الأردنيني مبا لي�س فيهم.

الملك سلمان :مجموعة العشرين
خففت آثار كورونا على العالم
االنباط -وكاالت

قال العاهل ال�سعودي امللك �سلمان
بن عبدالعزيز� ،إن جمموعة الع�شرين
�أث �ب �ت��ت ق��وت�ه��ا وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ت�ضافر
اجلهود ،لتخفيف �آث��ار جائحة كورونا
على العامل.
وانطلقت ام�س ال�سبت� ،أعمال قمة
ال��دورة ال �ـ 15ملجموعة الع�شرين على
م���س�ت��وى ال �ق��ادة ،ب��رئ��ا��س��ة ال���س�ع��ودي��ة،
على �أن تعقد افرتا�ضيا ،جراء تداعيات
تف�شي فريو�س كورونا عامليا.
و�أ��ض��اف امللك �سلمان يف تغريدة له
عرب “تويرت”“ :كانت م�س�ؤوليتنا يف

املجموعة ،و�ستظل ،امل�ضي قدما نحو
م���س�ت�ق�ب��ل �أف �� �ض��ل ،ي�ن�ع��م ف�ي��ه اجل�م�ي��ع
بال�صحة واالزدهار”.
و�� �ض� �خ ��ت ال� � � � ��دول الأع� � ��� � �ض � ��اء 11
ت��ري�ل�ي��ون دوالر يف االق �ت �� �ص��اد ال�ع��امل��ي
م�ن��ذ � 26آذار امل��ا� �ض��ي مل��واج �ه��ة تبعات
“كورونا” ،وخ�ص�صت  21مليار دوالر
ل��دع��م ال�ن�ظ��م ال���ص�ح�ي��ة ول�ل�ب�ح��ث عن
ل �ق ��اح ل �ف�ي�رو���س ك� ��ورون� ��ا .وت ��أ� �س �� �س��ت
“الع�شرين” ع��ام  ،1999مب�ب��ادرة من
ق�م��ة جم�م��وع��ة ال���س�ب��ع لتجمع ال��دول
ال�صناعية الكربى مع الدول النا�شئة،
بهدف تعزيز احلوار البناء بينها ،بعد
الأزمات املالية يف الت�سعينيات.

االحتالل يسابق الزمن في تكثيف االستيطان بالقدس لتقويض حل الدولتين

االنباط  -وكاالت

قال تقرير اال�ستيطان الأ�سبوعي الذي
ي�ع��ده املكتب ال��وط�ن��ي ل�ل��دف��اع ع��ن الأر� ��ض
ومقاومة اال�ستيطان التابع ملنظمة التحرير،
�إن �سلطات االحتالل ت�سابق الزمن يف فر�ض
وقائع �إ�ضافية على الأر�ض عرب اقرار مزيد
من خمططات ال�ضم والتو�سع العن�صري،
ال �سيما يف مدينة القد�س املحتلة ،يف م�سعى
لتقوي�ض حل الدولتني.
و�أ� � �ض � ��اف ال �ت �ق��ري��ر ان ن �� �ش��ر ��س�ل�ط��ات
االح � �ت �ل�ال م �ن��اق �� �ص��ة ل �ب �ن��اء ح ��ي ي �ه��ودي
جديد يف م�ستوطنة “جفعات هاماتو�س”
جنوب القد�س ،هو ا�ستمرار ل�سيا�سة عزلها،
وحما�صرتها ،يف �سياق م�شاريع التهويد،

ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ا��س�ت�غ�لال الأي � ��ام الأخ�ي�رة
ل�ترم��ب يف من�صبه ،حت�سبا م��ن �أن ي�ضع
الرئي�س الأمريكي املنتخب جو بايدن قيودا
�أمام احلكومة الإ�سرائيلية فيما يتعلق ببناء
امل�ستوطنات.
وت� ��اب� ��ع :م �ن��ذ ح� ��زي� ��ران  ،1967ق��ام��ت
�إ�سرائيل ببناء م�ستوطنات يف مدينة القد�س،
ويف حميطها ،كم�ستوطنات :رمات ا�شكول،
وجفعات هاميفتار ،وراموت �شلومو ،والتلة
الفرن�سية ،ونيفي يعقوب ،وب�سغات زئيف،
و�إي�ست تالبوت ،وجيلو ،وه��ار حوما .ولكن
اجلديد يف العطاءات الأخرية هو قرار بناء
حي جديد بالكامل يف القد�س .وهذا مل يتم
القيام ب��ه منذ ال�ع��ام  ،1997م��ع بناء “هار
حوما” املقامة على جبل �أب��و غنيم جنوب

�شرق القد�س .و�أ�ضاف� ،أن دولة االحتالل
تريد بهذه ال�سيا�سة ت�شديد اخل�ن��اق على
القد�س ،فهي تتجاهل حقيقة وجود حوايل
 350.000فل�سطيني فيها ،وهناك تخوفات
م ��ن دف� ��ع � �س �ل �ط��ات االح� �ت�ل�ال خم�ط�ط��ات
ج ��دي ��دة ل �ب �ن��اء �أك�ث��ر م ��ن � 13أل� ��ف وح ��دة
ا�ستيطانية يف القد�س ال�شرقية ،قبيل ت�سلم
�إدارة ب��اي��دن مهامها ،يف  20ك��ان��ون الثاين
املقبل.
وي��دور احلديث هنا ،عن خمطط لبناء
 9000وح��دة ا�ستيطانية على �أرا�ضي مطار
قلنديا ،و 1530وحدة يف م�ستوطنة “رمات
�شلومو” على �أرا�ضي �شعفاط ،و 570وحدة
يف “هار حوماه”� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال��وح��دات
اال�ستيطانية يف “جفعات هامتو�س” على

�أرا� �ض��ي بيت �صفافا ،ه��ذا اىل جانب �آالف
الوحدات الأخرى يف “معاليه �أدوميم” ،يف
�إطار املخطط اال�ستيطاين “�إي .»1
وح�سب التقرير ،تعتزم بلدية االحتالل
بالقد�س حت��وي��ل ��ش��ارع ��ص�لاح ال��دي��ن �إىل
مم��ر م�ف�ت��وح للم�شاة ف�ق��ط .ف�ق��د ح�ضرت
ط ��واق ��م م ��ن ب �ل��دي��ة االح� �ت�ل�ال ق �ب��ل نحو
�أ� �س �ب��وع�ي�ن ،وع �ل �ق��ت الف� �ت ��ات ف �ي��ه ب��ال�ل�غ��ة
ال �ع�بري��ة ت �ت �ح��دث ع ��ن خم �ط��ط �ستنفذه
و�أمهلت التجار حتى  23كانون الأول املقبل،
لالعرتا�ض على املخطط ،ال��ذي يبد�أ من
امل �� �ص��رارة ع�ل��ى ال �� �ش��ارع رق��م واح ��د م ��روراً
ب�شوارع ال�سلطان �سليمان و��ص�لاح الدين
وال��زه��راء والأ�صفهاين والر�شيد وعثمان

بن عفان يف واد اجل��وز ،و�صو ًال �إىل منطقة
ال�شيخ جراح ،وفندق (الأمريكان كولوين)،
وام �ت��داداً على ال�شارع رق��م واح��د الفا�صل
بني �شطري املدينة ال�شرقي والغربي .ومن
�ش�أن املخطط� ،أن ي�ؤثر عملياً على � 300ألف
مقد�سي ،وتنوي حكومة االحتالل �إطالق
عملية لت�سجيل الأرا��ض��ي والأم�ل�اك �شرق
القد�س ،يف حني �أن  %5من الأرا�ضي م�سجلة
يف “الطابو».
ويف �سياق تهيئة البنى التحتية ملخططات
ال�ضم ،مت االعالن عن خطة و�ضعتها وزارة
ال�ن�ق��ل وامل��وا� �ص�ل�ات يف ح�ك��وم��ة االح�ت�لال
ل�شق م��زي��د م��ن ال���ش��وارع اال�ستيطانية يف
ال���ض�ف��ة امل�ح�ت�ل��ة ،وحت��دي��ث �أخ� ��رى خدمة
للم�ستوطنني ،ب �ه��دف رب ��ط امل�ستوطنات

ب�ب�ع���ض�ه��ا م ��ع دول � ��ة االح� �ت�ل�ال وحت���س�ين
ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ن�ق��ل والأم� � � ��ان ،ح �ي��ث ي�ج��ري
ال�تروي��ج للخطة الرئي�سية للنقل بتكلفة
( 676مليون دوالر) ملدة � 5سنوات.
و�أ� �ش ��ار ال�ت�ق��ري��ر �إىل �أن ��ه قبيل انتقال
ال���س�ل�ط��ة يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة اىل �إدارة
دمي �ق��راط �ي��ة ،ت �ق��دم ادارة ت��رم��ب ه��داي��ا
جم��ان �ي��ة ل�ل�اح �ت�ل�ال ،ع �ق��ب اع�ل��ان وزي ��ر
اخل��ارج � ّي��ة الأم�ي�رك ��ي م��اي��ك ب��وم�ب�ي��و ،يف
خطوة مل تقدم عليها حتى دولة االحتالل
ب�شكل ر�سمي ،ت�صنيف �إدارته املنتهة واليتها،
املنطقة امل�صنفة “ج” يف ال�ضفة على انها
ا��س��رائ�ي�ل�ي��ة اق�ت���ص��ادي��ا و�إداري � � ��ا ،وت�صنيف
منتجات امل�ستوطنات على �أنها �إ�سرائيل ّية،
وتكري�س الف�صل بني ال�ضفة وقطاع غزة.

الدويل
االحد
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ما هي خيارات الفصائل لمواجهة قرار السلطة بعودة العالقات مع االحتالل؟

االنباط  -وكاالت

مل ي �ك��ن ُم���س�ت�غ��رب��ا �أن ت�ت�خ��ذ ال�سلطة
الفل�سطينية قرارا مفاجئا ب�إعادة العالقات
م��ع دول ��ة االح �ت�ل�ال ك�م��ا ك��ان��ت ع�ل�ي��ه قبل
ايار املا�ضي ،رغم �أن ذلك مثل خروجا على
ال �ت �ف��اه �م��ات ال��داخ �ل �ي��ة وم �� �س��اع��ي ال��وح��دة
الوطنية و�إنهاء االنق�سام و�إجراء االنتخابات
و�صياغة ر�ؤية وطنية ا�سرتاتيجية م�شرتكة،
ع�ل��ى ق��اع��دة �أن االن �ق �� �س��ام �أ� �ض �ع��ف امل��وق��ف
الفل�سطيني يف كل املحافل ،وبالتايل ف�إن ما
�أحدثته ال�سلطة هو مراكمة ل�ضعف املوقف
واخرتاق جلدار الوحدة الوطنية.
وب �ح �� �س��ب ت �ع �ب�ير امل� ��� �س� ��ؤول ال �� �س��اب��ق يف
ال�سلطة نبيل ع�م��رو ،ف ��إن ك�لا ع��اد ملوقعه
وحلا�ضنته ،فال مفاج�أة تذكر يف ما حدث
�إال ت�سويق م��ا ج��رى على �أن��ه “انت�صار”،
فلن ت�ستطيع ال�سلطة م�غ��ادرة مربع دول��ة
االحتالل وما يُعرف بدول االعتدال العربي
و�أي�ضا العالقات مع الواليات املتحدة.
ف�صائل امل�ق��اوم��ة ويف مقدمتها حما�س

واجلهاد الإ�سالمي ،تعلم جيدا �أن ال�سلطة
ج� ��زء م ��ن م �� �ش��روع ك �ب�ير ي�ن�ت�ه��ي بتطبيع
الوجود الإ�سرائيلي يف فل�سطني واملنطقة،
وبالتايل هي الأخرى ذهبت باجتاه �صياغة
حت��ال��ف ا�سرتاتيجي يف زم��ن الأم�ي�ن العام
ال�سابق حلركة اجلهاد رم�ضان �شلح ورئي�س
امل�ك�ت��ب ال���س�ي��ا��س��ي ال���س��اب��ق حل��رك��ة حما�س
خالد م�شعل ،وت�ضمنت ال��ر�ؤي��ة امل�شرتكة،
كما تك�شف م�صادر م��ن احلركتني ،تن�سيق
اجل �ه ��ود �إىل احل ��د الأق �� �ص��ى مب ��ا ي�ضمن
� �ص �م��ود م �� �ش��روع امل �ق ��اوم ��ة �أم� � ��ام امل �� �ش��روع
النقي�ض ،الذي ي�سعى بكل قوة لفر�ض ر�ؤيته
بناء على �أوام��ر من الواليات املتحدة ودول
عربية واالحتالل.
ويبدو موقف حما�س يف هذه املرحلة �أكرث
قوة رغم ما تعر�ضت له من خذالن يف ملف
ال��وح��دة بعد �أن �أف ��ردت م�ساحة كبرية من
جهدها لإنهاء االنق�سام ،وعقدت اجتماعات
يف �أك�ث�ر م��ن ع��ا��ص�م��ة ع��رب�ي��ة وغ�يره��ا مع
حركة فتح ،لكنها يف هذه املرحلة عادت �إىل
موقعها الرئي�سي يف رعاية اجلهد الراف�ض

للعودة مرة �أخرى �إىل االحتالل ،وقد دعت
يف ب�ي��ان ل�ه��ا ال�سلطة ل�ل�ع��ودة ع��ن ق��راره��ا،
وي �ب ��دو �أن �ه ��ا دع� ��وة ل ��ن ت�ل�ق��ى م ��ن ي�ستمع
�إليها ،فقد عقد ح�سني ال�شيخ اجتماعا يف
رام اهلل م��ع م���س��ؤول�ين �إ�سرائيليني لر�سم
خارطة الطريق لعودة العالقة بني ال�سلطة
واالحتالل.
وي ��رى ال �ق �ي��ادي يف ح��رك��ة اجل �ه��اد داود
��ش�ه��اب� ،أن م��ا ج��رى وي �ج��ري ه��و ج��زء من
تنفيذ �صفقة القرن ،التي ع�برت الف�صائل
عن رف�ضها و�إدانتها ال�شديدة لها وخلطوة
ع��ودة التن�سيق الأم �ن��ي ،معتربا �أن املوقف
الراف�ض لكل �أ�شكال العالقة مع االحتالل
مي �ث��ل �إج �م��اع��ا وط �ن �ي��ا ،وه� ��ذا ي�ع�ط��ي ق��وة
وزخما للخطوات القادمة �سيا�سيا و�شعبيا،
وامل�ط�ل��وب ح��ال�ي��ا “حالة ا��ص�ط�ف��اف وطني
��ض��د ق ��رار ع ��ودة ال �ع�لاق��ات م��ع االح �ت�لال.
ويقول �شهاب �إنه خالل الأ�شهر املا�ضية كانت
هناك �أول��وي��ة ل��دى الف�صائل للتوافق حول
تطبيق امل�صاحلة وتعزيز الثقة بني القوى،
ل�ك��ن ك��ان��ت ه �ن��اك م���س��اع م �� �ض��ادة لإح �ب��اط

�أي ت�ق��دم مب��ا يف ذل��ك ع��دم ت�شكيل القيادة
املوحدة للمقاومة ال�شعبية التي مت االتفاق
على ت�شكيلها يف اج�ت�م��اع الأم �ن��اء العامني
وح�صر النقا�شات ب�إجراء انتخابات املجل�س
الت�شريعي .و�شدد على �أن الرف�ض الوطني
وال�شعبي للتن�سيق الأمني �سي�ؤ�س�س ملزيد من
اخلطوات واخليارات التي �ستبحث وطنيا.
ويف ال�سياق ،يقول ح�سن خري�شة نائب
رئ�ي����س امل�ج�ل����س ال�ت���ش��ري�ع��ي :ح��ذرن��ا كثريا
م��ن خ�ط��ورة م��ا ي�ج��ري ،ولكن اجلميع كان
ف��رح��ا ب �ل �ق��اءات امل �� �ص��احل��ة ال �ت��ي ج ��رت يف
الأ�شهر الأخ�يرة ،وهو ما �أعطى مزيدا من
ال�شرعية للرئي�س حممود عبا�س .و�أ�ضاف:
ر�سالة رئي�س هيئة ال�ش�ؤون املدنية ح�سني
ال���ش�ي��خ وم�ن���س��ق ح �ك��وم��ة االح� �ت�ل�ال يجب
�أن ت�ك��ون م�ضامينها ق��د و��ص�ل��ت ل�ل�أم�ن��اء
العامني ،حيث �إن عودة التن�سيق ا�ستخفاف
بهم .وطالب ،الف�صائل بالوحدة والتكاتف
م��ن �أج� ��ل م �ن��ع �أي ان �ه �ي��ارات ق��ادم��ة على
ال�ساحة الفل�سطينية .كما وطالب اللجنة
التنفيذية للمنظمة بالدفاع عن قراراتها
وق ��رارات املجل�س ال��وط�ن��ي ،لأن ق��رار ع��ودة
العالقات اتخذ من قبل جمموعة حمددة
من الأ�شخا�ص .واعترب� ،أن عودة العالقات
م��ع االح �ت�لال ،طعنت ظهر امل�صاحلة وكل
�سبيل للوحدة ،و�أعدمت الثقة بني ال�سلطة
وال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي�ين ،م ��ؤك ��دا ع�ل��ى �أن امل��وق��ف
ال�سيا�سي ال ي�ج��ب �أن ي�ب��اع وي���ش�ترى كما
ح��دث بقرار ع��ودة العالقات مع االحتالل،
والذي يتناق�ض مع الت�صريحات التجميلية
التي �أطلقتها ال�سلطة.
وي ��رى الأك ��ادمي ��ي وال �ب��اح��ث ن��ا��ص��ر �أب��و
خ�ضري� ،أن اخليارات املتاحة �أم��ام الف�صائل
ملواجهة ق��رار ال�سلطة با�ستئناف التن�سيق،
تتمثل بـعقد م�ؤمتر وطني جامع يف الوطن
وال���ش�ت��ات واخل� ��روج ب ��إع�لان م��وق��ف وا��ض��ح
و�صريح بالطالق البائن بينونة كربى من
ه��ذا النهج اال�ست�سالمي .وق��ال يجب على
الفل�سطينيني والف�صائل ع��دم التخلي عن
املنظمة ،لكي ال ُتقدم كهدية لأ�صحاب هذا
النهج.

«ال تضيعوا هذه الفرصة» ...وليامز توجه رسالة إلى الشعب الليبي
االنباط  -وكاالت

وج �ه��ت امل�م�ث�ل��ة اخل��ا��ص��ة ل�ل�أم�ين ال�ع��ام
يف ليبيا ب��الإن��اب��ة �ستيفاين وليامز ،ر�سالة
للزعماء الليبيني وال�شعب الليبي ،م�شرية
�إىل �أن ما مت �إجن��ازه يف حمادثات الت�سوية
ال�سيا�سة يتطلب قدرا كبريا من ال�شجاعة،
التخاذ خطوات ملوم�سة لإن�ه��اء الأزم��ة يف
بالدهم .ودعت امل�س�ؤولني الليبيني وال�شعب
ال �ل �ي �ب��ي� ،إىل ع ��دم ال �� �س �م��اح «مل ��ن ي���ص��رون
وي �ح��ارب��ون ب�ج�م�ي��ع ال��و� �س��ائ��ل ع �ل��ى �إب �ق��اء
الو�ضع على ما هو عليه ب�أن يقوموا بعمليات

الت�ضليل ب��الأخ�ب��ار واحل�م�لات امللفقة و�أن
ي�سرقوا من الليبيني هذه الفر�صة».
وت �ط��رق��ت يف ح � ��وار م ��ع م ��وق ��ع �أخ �ب ��ار
الأمم امل �ت �ح��دة� ،إىل ات �ف��اق وق ��ف �إط�ل�اق
ال�ن��ار ،وان�ط�لاق امللتقى ال�سيا�سي الليبي،
واالن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة ،ودور امل � ��ر�أة ،النفط
وال�ت��دخ��ل الأج�ن�ب��ي ،م��ن ب�ين �أم ��ور �أخ��رى.
وحيت وف��دي اللجنة الع�سكرية امل�شرتكة
الليبية ( ،)5+5اللذين وقعا على االتفاق
بني حكومة الوفاق والقيادة العامة للجي�ش
الوطني الليبي.
وقالت خماطبة �أع�ضاء الوفدين �إن “ما

�أجنزمتوه يتطلب قدرا كبريا من ال�شجاعة.
ل�ق��د اج�ت�م�ع�ت��م مِ ��ن �أج ��ل ل�ي�ب�ي��ا ،مِ ��ن �أج��ل
�شعبكم ،لتتخذوا خطوات ملوم�سة لإنهاء
معاناتهم» .ونوهت ب�شكل خا�ص بدور الكتلة
الن�سائية ال�ت��ي �شاركت يف امللتقى ،م�شرية
�إىل �أهمية دور املر�أة يف بناء و�صنع ال�سالم.
وق��ال��ت�“ :إنهن ي�ستحققن بالفعل وزنهن
ذه�ب�اً عندما يتعلق الأم ��ر ب��وج��وده��ن على
طاولة املفاو�ضات» .ولفتت �إىل تغري موقف
ال��رج��ال ح�ي��ال م�شاركة الن�ساء يف احل��وار
و�أو��ض�ح��ت “الرجال ب ��د�أوا يف تقدير ذلك
�أي�ضا .هناك اخ�ت�لاف كبري ب�ين مواقفهم

يف بداية ونهاية االجتماع ،واعرتافهم ب�أن
الن�ساء ميكن �أن يكنّ فعاالت جدا يف �صنع
ال�سالم».
و�أ� � �ش ��ارت �إىل ال �ن �ف��ط ال�ل�ي�ب��ي وت ��أث�ي�ره
على اقت�صاد ال �ب�لاد ،مبينة �أن اجتماعها
الأخ�ي�ر م��ع �شركة �سـرت لإن�ت�ـ��اج وت�صنيـع
النفـط والغـاز يف مر�سى الربيقة �ضم رئي�س
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،و�آم ��ري حر�س
امل�ن���ش��آت النفطية يف املنطقتني ال�شرقية
والغربية .كما تطرقت �إىل التدخل الأجنبي
يف ليبيا م�شددة على �أهمية اح�ت�رام حظر
ال�سالح.

علييف يؤكد التزام باكو ويريفان باتفاق وقف إطالق النار في قره باغ
االنباط  -وكاالت

�أك��د الرئي�س الأذرب�ي�ج��اين �إل�ه��ام علييف
ع �ل��ى ال� �ت ��زام ب��اك��و وي��ري �ف��ان ب��ات �ف��اق وق��ف
�إطالق النار يف قره باغ ،م�شيدا بجهود رو�سيا
لتحقيق اال��س�ت�ق��رار يف ال��و��ض��ع و�إج� ��راءات
قوات حفظ ال�سالم الرو�سية يف املنطقة.
وقال علييف خالل لقائه مع وزير الدفاع
الرو�سي �سريغي �شويغو يف باكو�“ ،سنناق�ش
الق�ضايا املتعلقة بتنفيذ ال�ب�ي��ان الثالثي
الذي وقعه ر�ؤ�ساء رو�سيا و�أذربيجان ورئي�س
وزراء �أرمينيا .ونعتقد �أن��ه يتم تنفيذ بنود
االتفاق بنجاح ،وه��ذا ي��دل م��رة �أخ��رى على
ا�ستعداد اجلانبني الأذربيجاين والأرميني
لو�ضع حد للنزاع طويل الأمد والدخول يف
البحث عن حل �سيا�سي للأزمة».
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك� ،أع ��رب علييف عن
ام �ت �ن��ان��ه ل���ش��وي�غ��و وب ��وت�ي�ن “مل�شاركتهما
الن�شطة يف �إع� ��داد واع �ت �م��اد ه��ذه الوثيقة

الهامة».
وق� ��ال ��ش��وي�غ��و خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه م��ع رئ�ي����س
الوزراء الأرميني نيكول با�شنيان يف يريفان،
“�إن احلفاظ على ال�سالم يف منطقة قره باغ
يعترب �أح��د الأول��وي��ات بالن�سبة لنا ،ونحن

نتخذ جميع التدابري لدعم اال�ستقرار يف
املنطقة ،وق��د �أ�شرمت �إىل ع��دد من الأعمال
التي نقوم بتنفيذها ،من بينها تبادل جثامني
ال�ضحايا ،وت�ب��ادل الأ��س��رى واملعتقلني لكي
يتمكنون من العودة �إىل ذويهم» .و�أ�شار �إىل

عودة �أكرث من � 7أالف نازح �إىل منازلهم يف
قره باغ.
كما دع��ا وزي��ر ال��دف��اع الأرميني لتنظيم
رق��اب��ة ��ص��ارم��ة ع�ل��ى االل �ت ��زام ب�ن�ظ��ام وق��ف
�إطالق النار يف قره باغ لتجنب اال�ستفزازات.
يذكر �أن �أرمينيا و�أذربيجان وقعتا برعاية
رو�سيا ،اتفاقا لوقف �إطالق النار يف ناغورين
ق��ره ب ��اغ ،دخ��ل ح�ي��ز التنفيذ يف ال �ـ  10من
تـ�شرين ال�ث��اين اجل ��اري ،و�أع�ل��ن الكرملني
�أن ال��رئ �ي ����س ال ��رو� �س ��ي ف�ل�ادمي�ي�ر ب��وت�ين
ونظريه الأذربيجاين �إلهام علييف ورئي�س
وزراء �أرمينيا نيكول با�شينيان وقعوا �إعالنا
م�شرتكا حول وقف �شامل لإط�لاق النار يف
ق��ره ب��اغ .وين�ص �إع�ل�ان وق��ف �إط�ل�اق النار
على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية
عند مواقعها احلالية ،وانت�شار قوات حفظ
ال�سالم الرو�سية على امتداد خط التما�س يف
قره باغ واملمر الوا�صل بني �أرا�ضي �أرمينيا
وقره باغ.

مسجون منذ  1985للتخابر لصالح «إسرائيل»..
واشنطن تسمح بسفر «الجاسوس بوالرد»

االنباط  -وكاالت

�أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال � �ع� ��دل الأم�ي�رك� �ي ��ة،
�أن �ه��ا رف�ع��ت ق�ي��ود الإف� ��راج امل���ش��روط عن
اجلا�سو�س جوناثان بوالرد ،امل�سجون منذ
عام  1985بتهمة التخابر ل�صالح �إ�سرائيل،
مما ي�سمح له بال�سفر �إليها.
وحكم على ب��والرد بال�سجن  30عاما،
بعد تورطه يف نقل وثائق �أمريكية م�صنفة
�سرية �إىل �إ�سرائيل .وك��ان خا�ضعا لقيود
الإفراج امل�شروط يف الواليات املتحدة منذ
�إط�لاق �سراحه ع��ام  ،2015رغ��م الطلبات
الإ�سرائيلية املتكررة لل�سماح له بالعودة.

وق ��ال ب �ي��ان � �ص��ادر ع��ن وزارة ال �ع��دل:
“بعد مراجعة ق�ضية بوالرد ،ف�إن جلنة
الإف��راج امل�شروط الأمريكية تو�صلت �إىل
�أنه ال توجد �أدلة تقود �إىل اال�ستنتاج ب�أنه
م��ن امل��رج��ح �أن ي�خ��رق القانون” ،وك��ان
ب��والرد ( 66عاما) حملال يف ا�ستخبارات
ال �ق ��وات ال �ب �ح��ري��ة الأم�ي�رك �ي��ة منت�صف
الثمانينات ،عندما التقى عقيدا �إ�سرائيليا
يف ن� �ي ��وي ��ورك ،وب� � ��د�أ يف �إر� � �س� ��ال �أ�� �س ��رار
�أم�يرك �ي��ة �إىل �إ� �س��رائ �ي��ل م�ق��اب��ل ع���ش��رات
الآالف من الدوالرات.
ووف � ��ق وث ��ائ ��ق وك ��ال ��ة اال� �س �ت �خ �ب��ارات
املركزية (�سي �آي �إي��ه) التي رفعت عنها

ال�سرية عام  ،2012ف�إن الغارة الإ�سرائيلية
على مقر منظمة التحرير يف تون�س عام
 ،1985ال�ت��ي �أ��س�ف��رت ع��ن مقتل ن�ح��و 60
مت التخطيط لها ا�ستنادا �إىل معلومات
م��ن ب � ��والرد .واع �ت �ق��ل ع ��ام  1985وح�ك��م
عليه بعد عامني بال�سجن م��دى احلياة،
رغم إ�ق��راره بالذنب يف �إطار اتفاق �أبرمه
حم��ام��وه م��ع امل�ح�ك�م��ة �أم �ل�ا يف تخفيف
العقوبة .وبعد �إطالق �سراحه عام ،2015
ب �ق��ي غ�ي�ر ق� ��ادر ع �ل��ى ال �ت �ح��رك ،و�أج�ب�ر
على و�ضع �سوار للمراقبة ،كما منع من
العمل مع �أي �شركة تفتقر حوا�سيبها �إىل
برنامج احلكومة الأمريكية الإلكرتوين

ل �ل �م��راق �ب��ة .ك �م��ا م �ن��ع م ��ن ال �� �س �ف��ر �إىل
اخلارج ،وهذه القيود وفق حماميه �شكلت
“عوائق تعجيزية �أمام قدرته على ك�سب
عي�شه» .ومع ذلك �ضغطت �إ�سرائيل على
وا�شنطن من �أج��ل �إط�لاق �سراح ب��والرد،
الذي يعتنق الديانة اليهودية ،مما جعل
ق�ضيته م��ن �أه ��م الق�ضايا يف ال�ع�لاق��ات
الثنائية الإ�سرائيلية الأمريكية.
وق� ��ال حم��ام �ي��اه �إل� �ي ��وت ل��وي��ر وج��اك
��س�م�ي�ل�م��ان“ :ممتنان وم� ��� �س ��روران لأن
وكيلنا حترر �أخريا من �أي قيود .وهو الآن
حر من جميع النواحي .نتطلع �إىل ر�ؤية
وكيلنا يف �إ�سرائيل»

ذكرى النصر في الحرب
العالمية في كوريا
يلينا نيدوغينا
ه��ا ق��د ان�ط��وت ( )70ع��ام�اً على احل��رب ال�ك��وري��ة وه��زمي��ة التحالف اال�ستعماري
الدويل ،ففي كوريا بالذات ،ولي�س يف غريها� ،شهدت الب�شرية انك�سار و�سحق القوى
والدول ال ُكربى التي طاملا توعّدت العامل بجربوتها الذي تهاوى ك��أوراق ال�شجر يف
خريف �صقيعي.
عادة� ،أزور جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية ال�صديقة عن طريق جمهورية
ال�صني ال�شعبية .هذه الدعوات تت�سم بطابع ر�سمي ككل زياراتي التي تعاقبت على
ه��ذه ال��دول��ة ال�صديقة ،وخاللها �أحت��دث عن عائلتي والع�سكريني الذين قدّمتهم
ق��رب��ان�اً لتحرير ك��وري��ا وب��رل�ين وال�ب���ش��ري��ة م��ن ال�ن�ه��م ال�ف��ا��ش��ي واالم�بري��ال �ي��ة .من
الطبيعي �أن ت�ك��ون الأح��ادي��ث والنقا�شات خ�لال ال�ل�ق��اءات م��ع امل���س��ؤول�ين الكوريني
�سيا�سية ،لكن �أخرى تتناول العالقات الكورية العربية ،والكورية ال�صينية والرو�سية.
يف اخل�صو�ص ،ف�إن حمور الأحاديث يكون كوريا ذاتها وق�ضاياها ،ويوميات �شعبها
وعالقاته الدولية ،وطليعية كوريا يف العالقات الدولية ،و�إىل جانب ذلك ف�إن تناول
ق�ضايا التغ ّول الأجنبي الإ�ستعماري عليها م�س�ألة رئي�سية ،كذلك الأمر ب�ش�أن ُ�سبل
حمايتها من العدوانيني وتطلعات اال�ستعمار العاملي للعودة �إىل �أرا�ضيها� ،إذ ماتزال
عيون الأجنبي تتطلع نحو �شمال كوريا حتى اليوم ،وي�ستذكر العدو ح��رب -1950
 1953الدولية التي عاثت خرباً بكوريا الإن�سان وال ُبنيان وي�سيل ُلعابه ل ُيعيد الك ّرة
مرة �أُخرى ،لكنه يرتعد من هزمية ثانية مدوية وماحقة له يف بيته بالذات ،ولي�س
يف كوريا فقط!
كوريا الدميقراطية بلد َج ٌ
ميل َجمال ا َ
جلمال نف�سه� .إنها قطعة غنّاء من اجلنة،
و َقادتها َ
و�شعبها ولأ �أطيب وال �أحلى .ففيها َي�أمن الإن�سان على نف�سه وم�ستقبله،
ويَفي�ض قلمه ب � ُد َر ِر ع��ن و�صفِها وو�ص َفهم� .إىل ذل��ك ه��ي بلد الزوت�شيه و�سونكون
واال�ستقاللية ،وكلها فل�سفات ال مندوحة عنها هناك وال ارت��داد .و�شعب كوريا كله
ٌ
جي�ش ودفا ٌع وحتت ال�سالح� ،ش ّباناً و�شابَاتٍ  ،رِجا ًال ون�ساءً ،ويَعي�شون للآن على �أه ّبة
اال�ستعداد للمعركة امل�صريية وال ِّنزال احلا�سم ،ف َعلى �صخرة �صالبتهم تتحطم �إرادات
الأعداء.
يف تلك احل��رب العاملية الثانية ،التي احت�شد خاللها العدو من ع�شرات ال��دول
للق�ضاء على �شعب ك��وري��ا وك��وري��ا ال��دول��ة وال� ِف�ك��ر وال�ع�ق�ي��دة ،ب��رز رفيقي و ُم َعلمي
وقائدي ون�سيبي؛ �أحد �أعالم عائلتي؛ اجلرنال الرو�سي ال�سوفييتي ال�شهيد والباحث
يف �ش�ؤون فل�سطني وق�ضايا العرب وال�صيهونية ،وم�ؤ�س�س اجلبهة العاملية ملكافحة
ال�صهيونية وعدة منظمات و�أحزاب رو�سية� ،ألك�سندر زخاروفيت�ش رومانيننكو ،الذي
حارب يف احلرب الكونية الثانية دفاعاً عن رو�سيا و�أوروبا والعامل ،فقد قاتل كذلك يف
ال�صني وكوريا� ،ضمن (قوات النجدة الأُممية ال�سوفييتية) وارتدى الزي الع�سكري
ال�صيني كـ”مقاتل �صيني” ،برغم �سحنته الرو�سية ،وقد حدّثني بالكثري عن ذلك
التحالف الأُممي املُنت�صر ،و�سرد يل ق�ص�صاً م�ؤملة عن �أهوال حرب الإبادة تلك ،حيث
كان الأمريكان وال�صهاينة وحِ لفهم يقذفون للكوريني ا َ
جلوعى بالأ�سماك والطعام
املَ�سموم لقتل �أكرب عدد منهم!
رومانيننكو ت�صدّى مبدفع ِه احلارق لطائرات الكيان ال�صهيوين يف �سماء كوريا،
وك��ان ي��راق��ب �إت���ص��االت ط�ي��اري �صهيون ب�ين بع�ضهم البع�ض وك��ان��ت جت��ري باللغة
َلي العمل ما و�سعه اجلهد
العربية ،ويح ّلل ويكت�شف تكتيكاتهم املُجرمة ،و��ش�دّد ع َّ
لتعزيز التحالف الأمم��ي الثالثي بني رو�سيا وال�صني وكوريا ،مهما تغيرّ ت �أهداف
ال�سيا�سة والأيديولوجيا بني تلك الدول ،فم�صريها واحد �أحد ال حمالة ،ويف حالة
�إبتعادها عن بع�ضها وتف ّرقها وتناق�ضها يَنطبق عليها املَثل القائل�”:أُكلتُ يَو َم �أُ ِك َل
ال ّثو ُر الأَبي�ض!».
ُ
ُ
القائد رومانيننكو احلامل لأو�سمة حربية �أممية كثرية ،وم�ؤلف الكتب املده�شة
امل ُ�ع� ِّري��ة لل�صهيونيةَ ،ق� َب��� َ�ض على نظرة حتالفية �إ�سرتاتيجية ثاقبة ،ومت� ّت��ع ِب ُبعدِ
بَ�صرية �سيا�سية ،فقد نا�ضل لأجل �أن ال يَذهب ن�ضاله �سدىً ب�أية عداوة طارئة تقوم
بني هذه الدول الآ�سيوية الثالث ،فل ُه ال ّرحمة واملَجد وجِ نان ا ُ
خللد ،ولكوريا �أمتنى
دوام ال�صمود والرفعة وال�س�ؤدد ال�سونكوين.
*كاتبة و�إعالمية �أردنية  -رو�سية متخ�ص�صة بالتاريخ وال�سياحة الأردنية ،ورئي�سة
حترير �صحيفة «امللحق الرو�سي» يف �صحيفة «ذا �ستار» �سابقاً ،وحا�صلة على �أو�سمة
وميداليات رئا�سية وحكومية رفيعة امل�ستوى من ر�ؤ�ساء الدول ال�صديقة.

النتقاده إعادة العالقة بين السلطة
واالحتالل ..تمديد توقيف الناشط بنات

االنباط  -وكاالت

م� ��ددت ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يف دورا غي
ال�ضفة الغربية املحتلة ،ام����س ،توقيف
النا�شط نزار بنات ،ملدة � 48ساعة ،بدعوى
ا� �س �ت �ك �م��ال ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه ع �ل��ى خلفية
اتهامه بالذم الواقع على ال�سلطة.
وك ��ان ��ت االج� �ه ��زة الأم� �ن� �ي ��ة اع�ت�ق�ل��ت
اخل�م�ي����س امل��ا� �ض��ي ،ال �ن��ا� �ش��ط ب �ن��ات من
منزله يف دورا باخلليل جنوب ال�ضفة.
وه� ��و م ��وق ��وف ل� ��دى امل� �ب ��اح ��ث ال �ع��ام��ة
باخلليل.
وقالت جمموعة “حمامون من �أجل
العدالة”� ،إن االعتقال ي�أتي بعد �ساعات
م ��ن ن �� �ش��ر ف �ي��دي��و ل �ل �ن��ا� �ش��ط ب �ن��ات ع�ل��ى
�صفحتة على في�سبوك ،انتقد فيه �إعادة
م�سار العالقة بني ال�سلطة واالحتالل،

خال ًفا للمادة  191من قانون العقوبات
ب ��دالل ��ة امل � ��ادة  45م ��ن ال� �ق ��رار ب �ق��ان��ون
اخلا�ص باجلرائم الإلكرتونية.
و�أف� � � ��ادت ال �ه �ي �ئ��ة امل �� �س �ت �ق �ل��ة حل �ق��وق
الإن �� �س��ان ع�ق��ب زي��ارت��ه ،ب ��أن��ه �أف ��اد بعدم
تعر�ضه ل�سوء معاملة و�أن��ه م�ضرب عن
ال�ط�ع��ام م�ن��ذ حل�ظ��ة ت��وق�ي�ف��ه .وط��ال�ب��ت،
بالإفراج عن النا�شط بنات ،املعتقل على
خلفية قيامه بن�شر فيديو ينتقد مواقف
لل�سلطة .واعتربت �أن توقيف بنات جاء
ع�ل��ى خلفية ت�ه��م تتعلق ب�ح��ري��ة ال ��ر�أي
والتعبري ،مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وك��ان��ت �شخ�صيات ف�صائلية ووطنية
ط��ال �ب��ت ب ��الإف ��راج ع��ن ال �ن��ا� �ش��ط ب �ن��ات،
واحل �ف��اظ ع�ل��ى ح��ري��ة ال� ��ر�أي والتعبري
امل �ك �ف��ول��ة ب��ال �ق��ان��ون ،ووق� ��ف االع �ت �ق��ال
ال�سيا�سي

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
إعالن صادر عن مسجل االسماء التجارية
ا�ستنادا الأحكام املادة (/8ج) من قانون اال�سماء التجارية رقم( )9ل�سنة  ، 2006يعلن م�سجل
اال�سماء التجارية يف وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين باأن اال�سم التجاري
( مياه املزاريب ) وامل�سجل لدينا يف �سجل اال�سماء التجارية بالرقم ( )193752با�سم
( �سالح �سليمان احمد بزبز ) جرى عليه نقل ملكية لي�سبح با�سم ( مثقال فايز �سليمان امل�سري )
وتعترب عملية نقل امللكية حجة على الغري من تاريخ ن�سر هذا االعالن .
م�سجل اال�سماء التجارية

الـريـا�ضي

�سلط عد�سة كامرية
هاتفك على الباركود
لرتى �أخبار «الريا�ضة»
يف املوقع االلكرتوين
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انطالق اعمال دورة التدريب االسيوية

هاالند يحصد جائزة الفتى الذهبي

االنباط – عمان

ان�ط�ل�ق��ت ام ����س ال���س�ب��ت ف�ع��ال�ي��ات دورة
ال�ت��دري��ب الآ��س�ي��وي��ة للم�ستوى ال�ث��اين B
لطالب اجلامعة الها�شمية ،و�سط تطبيق
ب��روت��وك��ول ��ص�ح��ي م �� �ش��دد ،ح �ف��اظ��ا على
ال�سالمة العامة وتقام الدورة على مالعب
وقاعات البولو يف مدينة احل�سني لل�شباب،
ع �ل��ى م ��دار  28ي��وم��ا ،ب ��إ� �ش��راف امل�ح��ا��ض��ر
الآ� �س �ي��وي دي ��ان ��ص��ال��ح ،وامل �� �س��اع��دة �أ��س�ي��ل
ال�برب��راوي .وت�شهد ال ��دورات التدريبية،
ت �ط��ورا يف امل�ن��اه��ج ال�ن�ظ��ري��ة والتطبيقات
العملية ،وفق ر�ؤية احتاد كرة القدم والتي
تهدف ل�صقل واالرت�ق��اء باملدرب الوطني،
وتعزيز قدراته وخرباته .وح�صل االحتاد
الأردين ،ع �ل��ى � �ش �ه��ادة االع �ت �م��اد ب ��أع �ل��ى
م���س�ت��وي��ات�ه��ا م��ن “الآ�سيوي” ،لإ� �ص��دار
ال��رخ����ص وال �� �ش �ه��ادات ،ع�ل��ى ��ض��وء امل�ن��اه��ج
التدريبية احلديثة والتي يقدمها االحتاد
للم�شاركني .وت�ضم ال ��دورة  19م�شاركا:
عامر �أبو مراد ،عالء العبد ،حممود �صايف،

روما – وكاالت

ي��و� �س��ف ال �ن �ت �� �ش��ة ،حم �م��د � �س��رح��ان� ،أي �ه��م
�سمرين� ،أحمد غنام ،عدي ا�ستيتية� ،أحمد

بدور ،حمزة اجلداية� ،أحمد حممد ،حممد
�أبو طوق ،عبداهلل عمر� ،إبراهيم اجلعربي،

�إب ��راه� �ي ��م حم� �م ��د� ،أح� �م ��د ط �ل��ال ،ع��دي
حممد ،ممدوح طالب ،حممد اخلاليلة.

تشيلسي يفوز على نيكاسل ويتقدم في الصدارة
لندن – وكاالت

ت �� �ص��در ت���ش�ي�ل���س��ي ت��رت �ي��ب ف ��رق ال� ��دوري
الإجنليزي املمتاز م�ؤقتا ،بتغلبه على م�ضيفه
ن �ي��وك��ا� �س��ل ي��ون��اي �ت��د  0-2ال �� �س �ب��ت ،ب��اف�ت�ت��اح
اجل��ول��ة ال�ت��ا��س�ع��ة م��ن ال � ��دوري الإجن �ل �ي��زي
املمتاز .و�سجل م��داف��ع نيوكا�سل فيديريكو
ف��رن��ان��دي��ز ( 10ب��اخل�ط��أ يف م��رم��ى ف��ري�ق��ه)
وتامي �أبراهام ( )65هديف ت�شيل�سي.
ورف ��ع ت�شيل�سي ر��ص�ي��ده �إىل  18نقطة،
ليتبو�أ ال�صدارة م�ؤقتا بفارق الأه��داف �أمام
لي�سرت �سيتي ال��ذي يلعب م�ساء الأح��د �أم��ام
ليفربول ( 17نقطة) ،بينما بقي نيوكا�سل يف
املركز الثالث ع�شر بر�صيد  11نقطة .و�أهدر
ت�شيل�سي فر�صة مبكرة للت�سجيل يف الدقيقة
الرابعة ،عندما مرر كانتي الكرة �إىل فرينر
الذي �سدد نحو الزاوية ال�سفلى اليمنى لكن
احل��ار���س ك��ارل��و دارل ��و ت���ص��دى ل�ل�ت���س��دي��دة.
وعاد دارلو يف الدقيقة التا�سعة ،ليبعد ر�أ�سية
�أب��راه��ام القوية ف��وق العار�ضة بعد عر�ضية
م�ت�ق�ن��ة م��ن زي ��ا� ��ش ،ل �ك��ن ال �ف��ري��ق ال�ل�ن��دين
متكن م��ن اف�ت�ت��اح الت�سجيل بعدها بدقيقة
واح ��دة ،ع�ن��دم��ا وجّ ��ه م��ون��ت ك��رة منخف�ضة
�أم� ��ام امل��رم��ى م��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ي �م �ن��ى ،ح��اول
فرنانديز قطعها قبل �أن ت�صل �إىل ت�شيلويل
لكنه تابعها باخلط�أ يف �شباك فريقه .ا�ستمر
م�سل�سل �إه ��دار الفر�ص م��ن قبل ت�شيل�سي،
حيث ��س��دد ف�يرن��ر م��ن و��ض��ع ان�ف��راد بجانب
القائم القريب يف الدقيقة  ،31قبل �أن ين�شط
نيوكا�سل يف رب��ع ال���س��اع��ة الأخ�ي�ر ،فو�صلت

الكرة �إىل �ساينت ماك�سيمني الذي راوغ من
�أمامه دون �أن يف�سح املجال لنف�سه للت�سديد
يف الدقيقة .31
ب��دا ت�شيل�سي �أك�ث�ر اع �ت �م��ادا يف ال���ش��وط
الثاين على الهجوم اخلاطف ،ففي الدقيقة
 ،54ا��س�ت�غ��ل ف�يرن��ر ت �ب��اط ��ؤ امل��داف��ع ال�ب��دي��ل
ف��اب�ي��ان � �ش��ار يف �إب �ع��اد ال �ك��رة ليخطفها من

�أم��ام��ه ل�ي�خ�ت��ار ال�ت�م��ري��ر ل��زي��ا���ش ب ��دال من
الت�سديد �أم��ام املرمى املواجه ،ليبعد الدفاع
كرته.وجاء هدف ت�شيل�سي الثاين يف الدقيقة
 ،65عندما �شق فرينر طريقة بطريقة مثرية
ل�ل�إع �ج��اب ب�ي�ن ث�لاث�ي��ة م��داف �ع�ين ،ق�ب��ل �أن
ميرر للمنفرد �أبراهام الذي �سدد كرة زاحفة
ارتدت من القائم القريب �إىل داخل املرمى.

وح��اول نوكا�سل تقلي�ص النتيجة على �أق��ل
تقدير يف الدقائق الع�شر الأخ�يرة ،وو�صلت
الكرة �إىل البديل ميجيل �أملريون الذي �أطلق
ت�سديدة �أب�ع��ده��ا م�ن��دي �إىل ركنية مل تثمر
يف الدقيقة  ،81و�أه��در البديل الآخ��ر �أن��دي
كارول انفرادا �أمام املرمى يف الدقيقة الثالثة
من الوقت بدل ال�ضائع.

طرد نجمة التنس مدى الحياة
بلغاريا – وكاالت

ت �ع��ر� �ض��ت الع �ب��ة ال �ت �ن ����س ال �ب �ل �غ��اري��ة
�أل�ك���س��ان��دري�ن��ا ن��اي��دي �ن��وف��ا ،ال �ت��ي حتتل
امل��رك��ز ال� �ـ  218يف ال�ت���ص�ن�ي��ف ال �ع��امل��ي،
لعقوبة الطرد من هذه الريا�ضة مدى
احل �ي��اة ،ب�ع��دم��ا خ�ل����ص حت�ق�ي��ق �أج��رت��ه
وحدة نزاهة التن�س� ،إىل �أنها تالعبت يف
مباريات ب�ين  2015و 2019ع��دة م��رات.
ك�م��ا وج �ه��ت ل�لاع�ب��ة ال �ب �ل �غ��اري��ة ،تهمة
ع ��دم ال �ت �ع��اون يف حت�ق�ي��ق وح ��دة ن��زاه��ة
التن�س ،و�أدينت بفعل ذلك .وبالإ�ضافة
�إىل منعها م��ن ال �ع��ودة مل�لاع��ب التن�س،

فر�ضت على نايدينوفا غ��رام��ة بقيمة
� 150أل� ��ف دوالر ،وف �ق��ا ل��وح��دة ن��زاه��ة
ال �ت �ن ����س .وت �� �ش�ير ن �ت �ي �ج��ة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
�إىل �أن نايدينوفا ارت�ك�ب��ت  13خمالفة
لربنامج مكافحة الف�ساد يف التن�س12 ،
منها تتعلق بت�سوية م�ب��اري��ات و�أخ��رى
تتعلق بعدم التعاون يف عملية التحقيق
مع وح��دة النزاهة .وتعني العقوبة انه
اع �ت �ب��ارا م��ن  20ن��وف�م�بر/ت���ش��ري��ن ث��ان
اجل� � ��اري� ،أ� �ص �ب �ح��ت ال�ل�اع �ب��ة مم�ن��وع��ة
ب�شكل دائم من لعب �أو ح�ضور �أي حدث
ت �ن ����س م �� �ص��رح ل ��ه �أو م�ع�ت�م��د م ��ن قبل
هيئات �إدارة اللعبة البي�ضاء.

ف� ��از ال�ن�روي �ج ��ي �إي��رل �ي �ن��ج ه��االن��د،
جن ��م ب ��ورو� �س �ي ��ا دورمت � ��ون � ��د ،ب �ج��ائ��زة
الفتى الذهبي لعام  ،2020املقدمة من
�صحيفة “توتو �سبورت” الإي�ط��ال�ي��ة.
وق ��ال ��ت “توتو �سبورت” �إن ه��االن��د
ح �� �ص��د اجل� ��ائ� ��زة ال� �ت ��ي مت �ن��ح � �س �ن��و ًي��ا
لأف �� �ض��ل الع ��ب حت ��ت  21ع ��ا ًم ��ا ،وي�ع��د
�أول ن��روي �ج��ي ي�ح�ظ��ى ب �ه��ذا ال�ت�ت��وي��ج.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن هاالند منذ  18يناير/
ك��ان��ون ث��ان امل��ا��ض��ي وح�ت��ى ال �ي��وم ،حقق

رق ًما قيا�س ًيا مذهلاً بت�سجيل  33هد ًفا
يف  34م �ب��اراة م��ع ب��ورو��س�ي��ا دورمت��ون��د
وال�ن�روي ��ج .و�أو� �ض �ح��ت �أن �أن �� �س��و ف��ات��ي
م�ه��اج��م ب��ر��ش�ل��ون��ة ،ف��از ب�ج��ائ��زة الفتي
الذهبي الإلكرتونية ،بعدما ح�صل على
�أع�ل��ى ع��دد م��ن �أ��ص��وات اجلماهري ،كما
�أنه احتل املركز الثاين يف الرتتيب العام
للجائزة الرئي�سية خلف هاالند.وح�صد
��س��ان��درو ت��ون��ايل ،الع��ب و��س��ط م�ي�لان،
جائزة الفتى الذهبي الإي�ط��ايل ،بينما
اح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��ال��ث ع�شر يف الرتتيب
العام.

ساسي يستعد للنهائي االفريقي

القاهرة  -وكاالت

غ � ��ادر ال� � ��دويل ال �ت��ون �� �س��ي ف��رج��اين
��س��ا��س��ي ،جن��م ال��زم��ال��ك ،ب�ل�اده متجها
�إىل م�صر ،لالنتظام يف تدريبات ناديه،
ا�ستعدادا لنهائي دوري �أبطال �أفريقيا.
وي���س�ت�ع��د ال��زم��ال��ك مل��واج �ه��ة الأه �ل��ي،
ي ��وم اجل �م �ع��ة امل �ق �ب��ل ،يف ن �ه��ائ��ي دوري
الأب �ط��ال ،على �ستاد ال�ق��اه��رة ال��دويل.

ون�شر �سا�سي ��ص��ورة ع�بر ح�سابه على
موقع “�إن�ستجرام” ،رفقة وكيله مهند
ع��ون ،ي�شري خاللها �إىل ع��ودت��ه مل�صر،
ل�لان�ت�ظ��ام يف مع�سكر ال��زم��ال��ك.وك��ان
�سا�سي ح�صل ع�ل��ى راح��ة �إ��ض��اف�ي��ة من
ق �ب��ل اجل �ه��از ال �ف �ن��ي ل �ل��زم��ال��ك ب�ق�ي��ادة
الربتغايل جيمي بات�شيكو ،نظرا لغيابه
عن مباراة �إف �سي م�صر ال�سبت ،بداعي
الإيقاف.

السومة جاهز للقاء الشباب

عقوبة النجم صالح سرية
لندن – وكاالت

رف����ض الأمل ��اين ي��ورج��ن ك�ل��وب ،م��درب
ليفربول ،الإف���ص��اح ع��ن حقيقة تعر�ض
امل �� �ص��ري حم �م��د � �ص�ل�اح ،جن��م ال��ري��دز،
لأي ع�ق��وب��ة ،عقب خمالفته الإج ��راءات
االح�ترازي��ة اخل��ا��ص��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا.
ك��ان � �ص�لاح ،ح���ض��ر ح�ف��ل زف ��اف �شقيقه
يف م�صر ،وظهر يف بع�ض اللقطات دون
ارتداء القناع الطبي ،ثم �أ�صيب بفريو�س
ك��ورون��ا .ووف� ًق��ا ملوقع “ليفربول �إيكو”،
ف� ��إن ك �ل��وب ي���ص��ر ع�ل��ى �أن ت �ك��ون عقوبة
�صالح �سرية ،بعدما مت ت�صوير الالعب
يف ح �ف��ل ال ��زف ��اف ال ي �ل �ت��زم ب � ��إج� ��راءات
التباعد االجتماعي .و�أ�شار كلوب �إىل �أن

�أي م�شكلة بني النادي والالعب �ستبقى
بعيدة عن الإع�لام ،كما �أن��ه من ال�صعب
ذك ��ر �أي ع�ق��وب��ة ق��د ت��وق��ع ع�ل��ى ��ص�لاح.
يذكر �أن كلوب �صرح بالأم�س يف م�ؤمتر
��ص�ح�ف��ي“ :هناك امل��زي��د م��ن ال�ضغوط
االجتماعية يف البلدان الأخ��رى ،وحفل
زف � � ��اف الأخ� � � � ��وة حل� �ظ ��ة خ ��ا�� �ص ��ة ،ل �ك��ن
ال�لاع �ب�ين م�ن���ض�ب�ط��ون ب���ش�ك��ل كبري”.
و�أ� �ض��اف“ :العبو ف��ري�ق��ي من�ضبطون.
�إنهم يعرفون الو�ضع الذي نعي�شه ،لكن
يف بع�ض الأح�ي��ان الأم��ور ال مت�ضي كما
ينبغي” .و�أمت“ :توا�صلت مع �صالح� .إنه
يف مكان جيد ،ويف حالة جيدة وال توجد
لديه �أعرا�ض .لي�س لدي �أي �شيء لأقوله
علنًا عن حفل الزفاف».

جدة – وكاالت

ق� ��ال ت �ق��ري��ر �إخ � �ب� ��اري ال �� �س �ب��ت� ،إن
جنم �أهلي ج��دة ،ب��ات ج��اه� ًزا للم�شاركة
�أ��س��ا��س� ًي��ا ��ض��د ال���ش�ب��اب ،غ��د الإث �ن�ين ،يف
املرحلة اخلام�سة من دوري املحرتفني
ال�سعودي .وذكرت �صحيفة “الريا�ضية”
ال���س�ع��ودي��ة �أن م �� �ص��ادر خ��ا��ص��ة ك�شفت
ل�ه��ا �أن ال���س��وري ع�م��ر ال���س��وم��ة مهاجم
�أه�ل��ي ج��دة ،جن��ح يف جت��اوز االخ�ت�ب��ارات
الطبية التي خ�ضع لها يف �آخ��ر يومني،
الأم��ر الذي �أكد جاهزيته للم�شاركة يف
مواجهة ال�شباب .و�أو�ضحت امل�صادر �أن

اجلهاز الطبي يف النادي� ،أبلغ ال�صربي
ف �ل��ادان م�ي�ل��وي�ف�ي�ت����ش م� ��درب الأه �ل��ي،
ب �ج��اه��زي��ة ه� ��داف ال �ف��ري��ق ب���ش�ك��ل ت��ام،
للم�شاركة �أ��س��ا��س�ي��ا يف ال �ل �ق��اء.و�أ� �ش��ارت
�إىل �أن ال��دف��ع ب�ع�م��ر ال���س��وم��ة �أ��س��ا��س� ًي��ا
يخ�ضع لتقييم امل ��درب ال���ص��رب��ي ،بعد
جت��اوزه االختبار الطبي ،وم�شاركته يف
كامل التدريبات اجلماعية يف احل�صتني
الأخ�ي�رت�ي�ن.وك��ان ال���س��وم��ة ق��د تعر�ض
لإ��ص��اب��ة يف غ���ض��روف ال��رك�ب��ة ،و�أج��رى
ف�ح��و��ص��ات ط�ب�ي��ة ،ك���ش�ف��ت ع��ن ح��اج�ت��ه
ل�ل��راح��ة وبع�ض اجلل�سات الطبية دون
تدخل جراحي.
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تقارب نادر بين المشتري وزحل

تلفزيون  OLEDمن «إل جي»  Xbox Series Xيطلقان
العنان لتجربة ألعاب وحدة التحكم من الجيل التالي

دبي-اخبار اخلليج

فنانة لبنانية تعادل ليوناردو ديكابريو
ضمن ترتيب األكثر تأثيرا في
بريوت-رو�سيا اليوم

غابت عن ال�ساحة الغنائية وامل�سرحية �إال �أنها
حا�ضرة بقوة بر�صيد غنائي يزيد على  800عمل،
الم�ست بها الأحا�سي�س الإن�سانية والوطنية من
املحيط �إىل اخلليج ،ت��ارك��ة ب�صمة عاملية ،لت�أتي
ذكرى ميالدها يف  21نوفمرب  1935لت�أخذنا �إىل
عامل «قيثارة ال�سماء» ال�سيدة فريوز.
ُن � �ه� ��اد رزق ودي� � ��ع ح� � ��داد امل � �ع ��روف ��ة ب� �ف�ي�رز،
ا�ستطاعت مبوهبتها اال�ستثنائية خطف القلوب
وا�ستقرت ب�صوتها اخل�لاب يف وج��دان اجلماهري
العربية ،فا�ستحقت بجدارة العديد من الألقاب
منها «�أ�سطورة العرب» و«�صوت الأوطان» و«ملكة
امل �� �س��رح» و«ال �� �ص��وت امل�ل�ائ �ك��ي» و«�� �ص ��وت احل��ب»
وغريها.
ف�ي ُ�روز ،الطفلة الأوىل لأ��س��رة ب�سيطة �سكنت
يف احل ��ي ال �ق��دمي ل��زق��اق ال �ب�ل�اط ب��ال �ق��رب من
بريوت� ،أخذت منذ نعومة �أظافرها تطارد �أ�صوات
ع�م��ال�ق��ة ال�غ�ن��اء ال�ع��رب��ي م�ث��ل �أم ك�ل�ث��وم وحم�م��د
عبد الوهاب يف احل��ارات لعجز عائلتها عن �شراء
مذياع لها� .أ�س�ست حل�س فني راق ك��ان لبنتها يف

�أه ��م الأ� �س �م��اء يف ال �ع��امل ،و�أك�ث�ره��م
ت�أثريا ،وفقا للإح�صاء.
وا�ستطاعت �إلي�سا �أن ت�سبق مي�شال
�أوب ��ام ��ا ،زوج� ��ة ال��رئ �ي ����س الأم��ري �ك��ي
ال�سابق ب��اراك �أوباما ،واملمثل العاملي
امل �� �ش �ه��ور ،ل �ي��ون��اردو دي ك��اب��ري��و ،يف
الرتتيب من حيث الت�أثري الأكرب.
وع� �ب ��ر ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن ال �ف �ن ��ان�ي�ن
والإع�ل�ام �ي�ي�ن ،ال�ل�ب�ن��ان�ي�ين وال �ع��رب،
ع��ن �سعادتهم ودع�م�ه��م لإل�ي���س��ا على
هذا الإجناز.

�أع��رب��ت ال�ف�ن��ان��ة اللبنانية �إلي�سا،
عن �سعادتها ،بكونها الفنانة العربية
الوحيدة �ضمن قائمة �أكرث امل�ؤثرين
يف «ت ��وي �ت�ر» ،وف ��ق �إح �� �ص��اء ل���ش��رك��ة
«براند وات�ش».
و�أ��ش��ارت املغنية اللبنانية �إىل �أنها
ت���ش�ع��ر ب��ال �ف �خ��ر ،ول �ه��ا ال �� �ش��رف ب ��أن
تكون الفنانة العربية الوحيدة �ضمن
قائمة �أكرت امل�ؤثرين يف «تويرت» ،مع
ت�ل�ف��زي��ون��ات  OLEDم��ن �إل ج��ي 2020
�أول م��ن ي��دع��م م �ل��ف  HGiGاجل��دي��د،
وك�ع���ض��وي��ن م��ؤ��س���س�ين مل�ج�م��وع��ة HDR
 ،Gaming Interest Groupف�إن
 LGو Microsoftع�ل��ى ث�ق��ة م��ن �أن
�أحدث تطورات � HDRستبدو متاماً كما
�أراد مطوروها.
وبف�ضل تقنية البك�سالت ذاتية الإ�ضاءة،
ف��إن تلفزيون  OLEDمن �إل جي يتميز
بجودة �صورة فائقة مع �ألوان ناب�ضة باحلياة
وطبيعية وتباين ال نهائي .وباعتباره �أول
ت �ل �ف��زي��ون و�أول وح� ��دة حت �ك��م يف الأل �ع ��اب
ت��دع��م  Dolby VisionوDolby
 ،Atmosف�إن تلفزيون LG OLED
و� � Xbox Series Xس��وف ي �ج��ذب��ان
الالعبني ب�شكل �أعمق �إىل عامل احلركة من

خالل ال�صور والأ�صوات الديناميكية.
ون �ظ��راً ل�ك��ون �إج �ه��اد ال�ع�ين م��ن الأل�ع��اب
يعترب م�شكلة ،ف��إن كافة ط��رازات تلفزيون
 LGلعام  2020تتميز بلوحات OLED
احلا�صلة على �شهادة Eye Comfort
 Displayمن خمترب التجارب الدويل
امل��وث��وق  ،TÜV Rhinelandوال�ت��ي
ت�ل�ب��ي ك��اف��ة امل�ع��اي�ير ال�ع��ال�ي��ة ال �ت��ي و�ضعها
امل �خ �ت�بر ال � ��دويل .ت���ش�ير ال �� �ش �ه��ادة �إىل �أن
�أج �ه��زة ال�ت�ل�ف��زي��ون خ��ال�ي��ة م��ن ال��وم�ي����ض،
وت ��وف ��ر �إم �ك��ان �ي��ة � �ض �ب��ط حم �ت��وى ال �� �ض��وء
الأزرق وت �ق��دم ن�ط��اق�اً ل��ون�ي�اً وا� �س �ع �اً و�أداء
 HDRمم �ت ��ازاً وج� ��ودة � �ص��ورة مت�سقة
ع �ن��د ع��ر� �ض �ه��ا م ��ن زاوي � ��ة وا� �س �ع��ة .ومل��زي��دٍ
م��ن ��ض�م��ان راح ��ة ال �ع�ين ،ق��ام��ت خم�ت�برات
 )Underwriters (ULبالتحقق

فيسبوك تقيد وصول منشورات
ترامب عندما يغادر منصبه

م� ��ن ت� �ل� �ف ��زي ��ون ��ات  LG OLEDع�ل��ى
�أن �ه��ا خ��ال �ي��ة م��ن ال��وم �ي ����ض وي�ن�ب�ع��ث منها
��ض��وء �أزرق منخف�ض ،وال ت�شكل �أي خطر
بيولوجي �ضوئي.
ويف ه � ��ذا الإط� � � � ��ار ،ق � ��ال رئ� �ي� �� ��س ق���س��م
ت�صميم ال�ت�ل�ف��زي��ون��ات يف ��ش��رك��ة «�إل ج��ي»
للرتفيه املنزيل ���س .ب .بايك�« :إن�ن��ا ن�أخذ
احتياجات الالعبني على حممل اجلد عند
تطوير �أجهزة تلفزيون  OLEDاخلا�صة
ب���ش��رك�ت�ن��ا ،ل��ذا ف� ��إن ال �ق��درة ع�ل��ى �أن ن�ك��ون
� �ش��ري �ك �اً ر� �س �م �ي �اً لـXbox Series X
هي �شراكة ذات مغزى كبري بالن�سبة لنا»،
م�ضيفاً« :نحن على ثقة ب�أن اجلودة املرئية
العالية ال�ن��اجت��ة ع��ن اجل�م��ع ب�ين تلفزيون
 LG OLEDوXbox Series X
�ستذهل الالعبني».

دبي -البوابة العربية

فيروز« ..صوت األوطان» تضيء ربيعها الـ85
ال�شارقة-اخبار اخلليج

ح��دود عُ�شر درج��ة و�سيكونان يف برج
ال��دل��و ف��وق الأف��ق الغربي م��ع غ��روب
ال���ش�م����س ،و��س�ي�ب��دو ال�ك��وك�ب��ان كجرم
��س�م��اوي واح��د تلك الليلة يف م�شهد
ميكن ر�صده بالعني املجردة ب�سهولة.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ت�ق��ارب ب�ين الأج ��رام
ال���س�م��اوي��ة� ،أواالق�ت�ران ��ات الكوكبية
ت ��رج ��ع �إىل ط �ب �ي �ع��ة دورت � �ه� ��ا ح ��ول
ال �� �ش �م ����س ب��ال �ن �� �س �ب��ة ل �ل ��را� �ص ��د م��ن
الأر� ��ض ،فمقدار م��ا يقطعه الكوكب
م� ��ن ح �ي ��ز م� ��ن ال �� �س �م ��اء ي � �ع� ��ادل 30
درج ��ة� ،أو ب��رج ا��ص�ط�لاح��ي يف ال�ك��رة
ال�سماوية ،ويختلف من كوكب لآخر.

م ��ن الآن وح� �ت ��ى  21دي �� �س �م�بر/
ك��ان��ون الأول امل �ق �ب��ل ،ي �ق�ترب كوكبا
زحل وامل�شرتي النيرّ ان من بع�ضهما
بع�ضاً تدريجياً يف ال�سماء الظاهرية
ح�ت��ى يف�صل بينهما ُع���ش��ر درج ��ة يف
ال�ن�ه��اي��ة ،ح���س��ب �إب��راه �ي��م اجل ��روان،
ع�ضو االحت��اد العربي لعلوم الف�ضاء
والفلك ،الذي �أكد �أن هذا حدث �آخر
مرة منذ قرابة � 378سنة.
وق ��ال اجل� ��روان :يف  21دي�سمرب/
ك��ان��ون الأول ،ي �ق�ترب ال �ك��وك �ب��ان يف

االنباط-عمان

دخ�ل��ت ��ش��رك��ة «�إل ج��ي ال�ك�ترون�ي�ك����س» و
 Xboxيف � �ش��راك��ة ت���س��وي�ق�ي��ة ح���ص��ري��ة
لت�سليط ال�ضوء على جتربة الألعاب الهائلة
ل ��وح ��دة ال �ت �ح �ك��م Xbox Series X
املنتظرة على نطاق وا�سع وتلفزيون LG
 OLEDيف الأ��س��واق الرئي�سية يف كافة
�أن �ح��اء �أوروب ��ا واف��ري�ق�ي��ا وال���ش��رق الأو��س��ط
و�آ��س�ي��ا وامل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ .و�أ��ص�ب��ح تلفزيون
 LG OLEDال�شريك الر�سمي لوحدة
ال�ت�ح�ك��م اجل��دي��دة م��ن  Microsoftيف
ه��ذه امل�ن��اط��ق م��ن خ�ل�ال م�ن��ا��س�ب��ات خا�صة
تقام يف مواقع البيع بالتجزئة بهدف �إعطاء
امل�ستهلكني فر�صة �إختبار الأل�ع��اب املبهجة
ب�أنف�سهم على ط��رازات تلفزيون OLED
م ��ن �إل ج ��ي  2020و�أح� � ��دث وح � ��دة حت�ك��م
.Xbox
ويتيح اجل�م��ع ب�ين ج�ه��از تلفزيون LG
الأك �ث ��ر ت� �ق ��دم� �اً ووح � � ��دة حت �ك��م Xbox
الأكرث قوة على الإطالق لالعبني العاديني
واملتمر�سني على حد �سواء اال�ستمتاع ب�ألعاب
اجليل التايل اليوم .ومع ميزات مثل وقت
ا��س�ت�ج��اب��ة ف��ائ��ق ال���س��رع��ة ي�ب�ل��غ  1م�ل�ل��ي يف
ال�ث��ان�ي��ة م��ع ت ��أخ��ر �إدخ� ��ال منخف�ض ودع��م
�أح ��دث م��وا��ص�ف��ات  HDMIمب��ا يف ذل��ك
معدل التحديث املتغري ( )VRRوو�ضع
ال�ك�م��ون املنخف�ض التلقائي ()ALLM
وق� � �ن � ��اة الإرت � � � � � � ��داد ال� ��� �ص ��وت ��ي امل �ح �� �س �ن��ة
( ،)eARCبحيث ال تكون م�شاهد الألعاب
و�صوتها �أف�ضل فح�سب ،بل �أنها ت�صبح �أكرث
ا��س�ت�ج��اب��ة .م��ع �أرب �ع��ة م�ن��اف��ذ ج��اه��زة لدعم
ه��ذه امل �ي��زات ،ت��وف��ر ت�ل�ف��زي��ون��ات OLED
من  LGجميع مزايا التو�صيالت املتزامنة
لإع��داد معدات متعددة من وحدات التحكم
�إىل �أجهزة الكمبيوتر.
ق��وة املعاجلة امل��دجم��ة املتقدمة للثنائي
ت �ت �ي��ح ل�ل�اع �ب�ي�ن اال� �س �ت �م �ت��اع ب ��أل �ع ��اب 4K
مب �ع��دل ي���ص��ل �إىل � 120إط� � ��اراً يف ال�ث��ان�ي��ة
لال�ستفادة م��ن �أح��دث ال�ت�ط��ورات يف تقنية
ت �ت �ب��ع الأ�� �ش� �ع ��ة يف ال ��وق ��ت ال �ف �ع �ل��ي .وت �ع��د
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بناء �إمرباطورية ال تقهر قوامها الكلمة الهادفة
وال �ل �ح��ن ال���ش�ج��ي ،ل�ت���ص�ب��ح ب��ذل��ك «�إم�ب�راط ��ورة
الأغنية العربية».
�إجن ��ازات� �ه ��ا ال �ف �ن �ي��ة ع �ب ��ارة ع ��ن رح �ل��ة ��ص�ع��ود
مدرو�س للقمة ف�أ�صبحت «ج��ارة القمر» ،بعد �أن
انطلقت كمغني َة كور�س يف الإذاع��ة اللبنانية عام
 ،1940ع�ن��دم��ا اكت�شف �صوتها املو�سيقي حممد
فليفل و�ضمها لفريقه ال��ذي ك��ان ين�شد الأغ��اين
الوطنية.
بد�أ حلمها بالغناء على امل�سارح ينمو بداخلها
ي��وم �اً ب �ع��د �آخ � ��ر ،ورغ� ��م رف ����ض الأب اح�تراف �ه��ا
الغناء �إال �أن�ه��ا م�ضت ق��دم�اً يف الطريق ودر��س��ت
يف املعهد الوطني للمو�سيقى معززة تقنيات فنية
جعلتها «ال�صوت ال�ساحر» ف�أ�صبحت بذلك «�سيدة
ال�صباح» بامتياز ،خا�صة بعد انطالقتها احلقيقة
ع��ام  1952عندما غنت �أحل��ان املو�سيقار عا�صي
ال��رح �ب��اين ال ��ذي ت��زوج��ت م�ن��ه ب�ع��د ذل��ك بثالث
�سنوات.
� �ش � ّك��ل ت� �ع ��اون ف �ي��روز م ��ع الأخ � � َوي� ��ن ع��ا��ص��ي
وم�ن���ص��ور ال��رح�ب��اين حقبة ج��دي��دة يف املو�سيقى
العربية فمزجت بني الأمناط الغربية وال�شرقية

والأل��وان اللبنانية .وق��دم الثالثي �أعما ًال مميزة
تغنت بها ف�يروز باحلب والأمل وال�ف��رح والوطن
وللقد�س.
ان �ت �ق �ل��ت ف�ي��روز �إىل ال �ع��امل �ي��ة ب �ت �ق��دمي �ه��ا م��ع
الأخوين رحباين و�أخيهما الأ�صغر �إليا�س ،املئات
م��ن الأغ � ��اين ال �ت��ي اع �ت�ب�رت ث� ��ورة يف امل��و��س�ي�ق��ى
العربية لتميزها بق�صر امل��دة وق��وة املعنى .و ُقدم
ع ��دد ك �ب�ير م��ن �أغ � ��اين ف �ي�روز ��ض�م��ن جم�م��وع��ة
م�سرحيات ،و�صل عددها �إىل  15م�سرح ّية غنائية
م �ن �ه��ا «ج �� �س��ر ال �ق �م��ر ،ال �ل �ي��ل وال �ق �ن��دي��ل ،وب �ي��اع
اخل��وامت ومي�س ال��رمي ،و�أي��ام فخر الدين ،وهالة
وامل�ل��ك ،وك��ان �آخ��ر ظ�ه��و ٍر ل�ف�يروز على امل�سرح يف
ينايرعام  2011يف م�سرحية «�صح النوم».
م�ط��رب��ة ال���ش�ع��ب واحل �ك��ام� ،أخ ��ذت م�سريتها
ال�ف�ن�ي��ة م �ن �ع��رج �اً ج ��دي ��داً ب��وف��اة زوج �ه��ا ع��ا��ص��ي
الرحباين ،بعد فرتة حداد طويلة غابت فيها عن
�ساحة الطرب .ف�شهدت ال�ساحة الفنية �أول �أغنية
جمعتها مع ابنها «�س�ألوين النا�س» عربت فيها عن
�أمل�ه��ا بغياب حبيبها و�صديقها و�شريك رحلتها.
وتعاونت مع ع��دد من امللحنني من �أب��رزه��م �سيد
دروي�ش ،وحممد عبدالوهاب ،وفيلمون وهبة.

ويعد عملها مع ابنها املو�سيقار زياد الرحباين
ع�لام��ة ف��ارق��ة يف ت��اري�خ�ه��ا ال�ف�ن��ي ب�ع��د �أن ابتعد
ب��وال��دت��ه ع��ن م��در� �س��ة وال� ��ده ع��ا��ص��ي ال��رح�ب��اين
وع�م��ه من�صور ال��رح�ب��اين ،و��ص��اغ �شخ�صية فنية
بذوقه.
راج ��ت �أغ� ��اين ف �ي�روز يف ك��اف��ة �أن �ح ��اء ال �ع��امل
ال�ع��رب��ي وال �ع��امل .وح���ص��دت ف�ي�روز ال�ع��دي��د من
اجل ��وائ ��ز والأو�� �س� �م ��ة ح �ي��ث ح���ص�ل��ت ع �ل��ى و� �س��ام
اال�ستحقاق اللبناين ع��ام  1957وه��و �أع�ل��ى و�سام
يف ال��دول��ة ،وو��س��ام الأرز ع��ام  ،1962كما ح�صلت
علي ميدالية الكرامة عام  1963من امللك ح�سني،
وو�سام النه�ضة الأردين من الدرجة الأوىل.
يف عام  ،1988ح�صلت فريوز على و�سام جوقة
ال�شرف الوطني الفرن�سي وو�سام الثقافة الرفيعة
م��ن تون�س ،ور�شحها الرئي�س الفرن�سي الراحل
ف��ران �� �س��وا م �ي �ت�يران ل�ن�ي��ل �أرف� ��ع و� �س��ام ث �ق��ايف يف
فرن�سا وهو و�سام اجلمهورية الفرن�سية للثقافة
والفنون ،ليمنحها الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
م��اك��رون م��ؤخ��راً و��س��ام جوقة ال�شرف الفرن�سي،
وه��و �أرف��ع تكرمي ر�سمي يف فرن�سا ،ال��ذي يحمل
�شعار «ال�شرف والوطن».

مب���ش��ارك��ة ه��ذا امل�ح�ت��وى لإدان �ت��ه ،مت��ا ًم��ا
كما نفعل مع املحتوى الإ�شكايل الآخ��ر،
ون �� �ض �ي��ف م �ط��ال �ب��ة لإخ� �ب ��ار ال �ن��ا���س �أن
امل �ح �ت��وى ال� ��ذي ي �� �ش��ارك��ون��ه ق��د ينتهك
�سيا�ساتنا.
ومل تكبح ت�سمية في�سبوك ملحتوى
ت ��رام ��ب ق ��درت ��ه ع �ل��ى ن �� �ش��ر امل �ع �ل��وم��ات
امل�ضللة يف الوقت احلايل ،وميثل ترامب
امل�صدر الأكرب للمعلومات امل�ضللة ب�ش�أن
فريو�س ك��ورون��ا ،وكانت من�شوراته التي
ت��زع��م ك��ذ ًب��ا ال�ت��دخ��ل يف االن�ت�خ��اب��ات هي
من�شورات في�سبوك الأكرث �شعبية.
وت �� �ض �ي��ف ف�ي���س�ب��وك ال �ت �� �س �م �ي��ات �إىل
م� �ن� ��� �ش ��ورات ت� ��رام� ��ب مل� �ح ��اول ��ة ت��وج �ي��ه
امل�شاهدين �إىل املعلومات الواقعية ،لكن
ه��ذه الت�سميات مل تفعل الكثري لوقف
انت�شار من�شورات ترامب.
وق ��ال �أح ��د ع �ل �م��اء ال �ب �ي��ان��ات :ل��دي�ن��ا
دليل على �أن �إ�ضافة هذه الت�سميات �إىل
امل �ن �� �ش��ورات ت�ق�ل��ل م��ن �إع � ��ادة م�شاركتها
بن�سبة  8يف املئة تقري ًبا ،وبالنظر �إىل �أن
من�شورات ترامب حتظى ب�إعادة امل�شاركة
ريا
يرا ،ف ��إن االن�خ�ف��ا���ض ل��ن يغري كث ً
ك�ث� ً
من حيث احلجم.
و�أو��ض��ح ع��امل البيانات �أن الت�سميات
ت� ��وف� ��ر م� �ع� �ل ��وم ��ات واق � �ع � �ي ��ة يف � �س �ي��اق
املن�شور ولي�ست للحد من حجم و�صول
املن�شورات.
ومع ذلك ،عندما يغادر ترامب البيت
الأبي�ض ويحل حمله بايدن ،فلن يكون
معف ًيا من مثل هذه ال�سيا�سات.
وت�ن����ص ��س�ي��ا��س��ات ف�ي���س�ب��وك ع�ل��ى �أن
املر�شحني ال�سابقني ملن�صب �أو امل�س�ؤولني
ال���س��اب�ق�ين ال ي��زال��ون م�شمولني بنظام
التحقق من احلقائق.

تخ�ضع م�ن���ش��ورات الرئي�س (دون��ال��د
ترامب) لنظام التحقق من احلقائق عرب
من�صة في�سبوك عندما يغادر من�صبه يف
�شهر يناير.
وق� ��د ت �ع �ن��ي ال� �ق ��واع ��د اجل� ��دي� ��دة �أن
الو�صول �إىل م�شاركاته ميكن �أن يكون
حم� � ��دودًا �إذا ن �� �ش��ر ادع � � ��اءات ك ��اذب ��ة �أو
معلومات خط�أ.
واق�ت�رح ��ت ف�ي���س�ب��وك يف امل��ا� �ض��ي �أن
م�ن���ش��ورات ت��رام��ب حممية ب�سبب كونه
رئي�سا.
ً
وق ��ال (م� ��ارك زوك ��رب�ي�رج) Mark
 ،Zuckerbergالرئي�س التنفيذي
ل�شركة في�سبوك :املن�صة لي�ست مكا ًنا
للتحقق من �صحة اخلطاب ال�سيا�سي.
وان �ت �ق��د زوك ��رب �ي�رج م�ن���ص��ة ت��وي�تر؛
لأن �ه��ا و��ص�ف��ت م���ش��ارك��ات ال��رئ�ي����س ح��ول
تزوير االنتخابات الرئا�سية لعام 2020
ب�أنها كاذبة.
ولدى في�سبوك حال ًيا �سيا�سات تعفي
ت��رام��ب م��ن ع��واق��ب م�ن���ش��ورات��ه ب�سبب
�أهمية من�شوراته ،ول��دى تويرت ظروف
مم ��اث �ل ��ة ،وذل � ��ك ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ان �ت �ه��اك
ترامب للقواعد ب�شكل متكرر.
وقال زوكربريج يف �شهر يونيو :نرتك
امل�ح�ت��وى ال��ذي ق��د ينتهك �سيا�ساتنا يف
ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن امل� ��رات ��س�ن��و ًي��ا �إذا ك��ان��ت
ق�ي�م��ة امل���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ت �ف��وق خم��اط��ر
ال�ضرر.
و�أ� �ض��اف :غ��ال� ًب��ا م��ا ت�ن��درج من�شورات
ال�سيا�سيني حت��ت بند امل�صلحة العامة،
ون �ع �ت �ق��د �أن ال �ن��ا���س ي �ج��ب �أن ي �ك��ون��وا
عمومًا قادرين على ر�ؤية املن�شورات عرب
من�صتنا بالطريقة نف�سها التي تنقل بها
منافذ الأخبار ما يقوله ال�سيا�سي.
وق� ��ال :ن �ب��د�أ ق��ري � ًب��ا بت�صنيف بع�ض
امل�ح�ت��وى ال ��ذي ن�ت�رك؛ه لأن ��ه ُي�ع�ت�بر ذا
ق �ي �م��ة �إخ� �ب ��اري ��ة ،ون �� �س �م��ح ل�ل�أ��ش �خ��ا���ص

و�إذا ا� �س �ت �خ��دم ت��رام��ب ح���س��اب��ه عرب
من�صة في�سبوك لن�شر حم�ت��وى ينتهك
قواعدها لل�سلوك ،فقد تتخذ في�سبوك
�إجراءات �ضد ح�سابه.

إيناس الدغيدي :ظلمت الرجل بأفالمي ..وخسرت أموالي في اإلنتاج
القاهرة-العربيةاملخرجة ال�سينمائية �إينا�س الدغيدي من
�أب��رز املخرجات على ال�ساحة العربية ومتيزت
باجلر�أة الكبرية يف الأفكار واملو�ضوعات ،و�أطلق
عليها «��ص��اح�ب��ة ال�ف�ك��ر ال�ت�ن��وي��ري اجل��دي��د يف
ال���س�ي�ن�م��ا» ،ورغ ��م �أن �ه��ا ه��وج�م��ت ب���ش��دة لكنها
�أ� �ص��رت �أن تكمل م���ش��واره��ا ،وق��د مت تكرميها
م�ؤخرا مبهرجان الإ�سكندرية الأخري.
ويف ح ��واره ��ا م��ع «ال �ع��رب �ي��ة.ن��ت» ،حت��دث��ت
�إينا�س الدغيدي عن تكرميها وبدايتها الفنية
وكيف ف�شلت يف الدرا�سة ،فتم اختيارها للعمل
ب � ��الإخ � ��راج ،ك �م��ا حت��دث��ت ع ��ن �أب � ��رز �أف�لام �ه��ا
وم�شكالتها.
*ح ��دث� �ي� �ن ��ا ع � ��ن ت� �ك ��رمي ��ك يف م� �ه ��رج ��ان
الإ�سكندرية وكيف ح��دث؟ وم��ا حكاية الفيلم
ال � ��ذي ق ��دم ��ه ل ��ك خم� ��رج � �ش ��اب ي � ��روي ق���ص��ة
حياتك؟
**�أنا �سعيدة بالتكرمي خا�صة من مهرجان
الإ�� �س� �ك� �ن ��دري ��ة ال� � ��ذي �أع � �ت�ب��ره ب �ي �ت��ي وو� �س��ط
�أ�صدقائي و�أكون على �سجيتي متاما بدون تكلف

�أو ت�صنع ور�سميات ،وي�سعدين التكرمي لأنه جاء
بعد م�شوار طويل يف ال�سينما واحل�ي��اة ،ولكن
يحزنني �أن ي�شعرين ال�ت�ك��رمي ب ��أين ك�برت يف
ال�سن ،فهذا ال �أقبله �أبدا ف�أنا �أحب احلياة و�أكره
ح�ساب العمر ،وك��ل �أمنياتي �أن �أوا��ص��ل عملي
ك�صانعة �أفالم.
وحكاية املخرج ال�شاب نور معي هو �أنه طلب
عمل فيلم عني ،ورح�ب��ت بذلك و��ص�وّر الفيلم
وقرر عر�ضه يوم ندوتي مبهرجان اال�سكندرية،
وه��ذا �أ��س�ع��دين ج��دا وال���ش��اب ا�سمه ن��ورال��دي��ن
ع�ل��ي� ،أراد �أن ي�ق��دم فيلما ع��ن �سينما �إي�ن��ا���س
الدغيدي ،وك��ان الفيلم م��ؤث��را ج��دا وا�ستقبله
النا�س بحفاوة جعلتني �أبكي ب�شدة.
*ك �ي��ف وج ��دت م���ش��ارك�ت��ك يف جل ��ان حتكيم
املهرجان؟
**كانت جتربة جيدة جدا وطبعا الكل يعرف
عني �أين ام��ر�أة عادلة وغ�ير عاطفية يف عملي
وعملية وعقالنية ،لذلك خ�لال م�شاركتي يف
جل��ان التحكيم ك�ن��ت �أن �ح��از لل��أف�ل�ام اجل�ي��دة
فقط ،و�أختار �أف�ضل العنا�صر الفنية بالأفالم
ب�شكل مهني دون جماملة لأحد فهذا لي�س من
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طباعي �أبدا.
*��ص��رح��ت �أن��ك عملت كمخرجة بال�صدفة
ودر�ست الإخ��راج ب�سبب ف�شلك يف الدرا�سة ،فما
�صحة ذلك؟
**نعم ه��ذا حقيقي وال �أخجل منه ،ف�أنا ال
�أح��ب ال��درا��س��ة وك�ن��ت ف�ت��اة مدللة ج��دا و�أه�ت��م
ب�شكلي و�شعري ،وكنت طويلة و�شعري �أ�صفر
و�أهتم بعنا�صر كثرية �إال الدرا�سة وقد ،قدمت
يف معهد �سينما لأن ��ه مت رف���ض��ي يف �أك�ث�ر من
مكان ،ون�صحتني �إح��دى �صديقاتي �أن �أ�شارك
يف معهد ال�سينما فوافقت ،ون�صحني مدر�سيني
ب��امل�ع�ه��د �أن �أق� ��دم ع�ل��ى ق���س��م �إن� �ت ��اج ،وق�ب�ل��وين
بالفعل ،وعرفت من هناك معنى كلمة فن.
وه �ن��ا ت �غ�يرت ح�ي��ات��ي ،وع��رف��ت ق�ي�م��ة الفن
وجماله بعدما تعاملت هناك مع عمالقة الفن
امل�صري ،ومل �أك��ن �أع��رف م��اذا �أفعل ،ون�صحني
امل�خ��رج �صالح �أب��و �سيف �أن �أجت��ه �إىل الإخ��راج
لأن� �ن ��ي م �ت �ف��وق��ة يف ك ��ل درو� � �س� ��ه ،وم� ��ن ه�ن��اك
انطلقت �إىل ه��ذا ال�ع��امل و�أ��ص�ب�ح��ت خمرجة.
ورمب��ا لو كنت �أح��ب الدرا�سة لكنت الآن �أعمل
مبهنة �أخرى غري الإخراج.

*ه��ل ك��ان طريقك كمخرجة �صعبا يف ظل
انعدام وجود خمرجات تقريبا يف ذلك الوقت؟
طبعا ك��ان م���ش��وارا يف قمة ال�صعوبة ،ف�أنا
نف�سي مل �أك��ن متخيلة �أن ت�ك��ون ه�ن��اك ام��ر�أة
تخرج �أع �م��اال ،فما بالك ب��الآخ��ري��ن و�إميانهم
بعمل املر�أة مبهنة الإخ��راج ،وتلك الفرتة كانت
�صعبة ل�ل�غ��اي��ة ،وال ي��وج��د م�ساحة ل�ظ�ه��ور �أي
خم��رج ج��دي��د ،وع��ان�ي��ت �أك�ث�ر ب�سبب ع��دم ثقة
املنتجني يف ،و�إعطائي الدعم والأموال لتقدمي
�أعمال للجمهور و�أفالم خا�صة �إن كان يل �أفكار
خمتلفة عن ال�سائد.
*ي �ق��ال دائ �م��ا �إن� ��ك ج��ري �ئ��ة و� �ص��اح �ب��ة فكر
تنويري لكنك جتنيت على الرجال يف كثري من
الأحيان ب�سبب انحيازك للمر�أة فما ردك؟
**لن �أنكر �أين فكرت يف اجتاه جديد وقررت
منذ بدايتي �أن �أق��دم �أع�م��اال خمتلفة ومميزة،
وق��د ت�ك��ون ت�ل��ك الأع �م��ال جت�ن��ت ع�ل��ى ال��رج��ال
وان�ح��ازت للن�ساء ،لرتفع من قيمة امل ��ر�أة ،ومت
ت��وج �ي��ه ان �ت �ق��ادات ك �ث�ي�رة ل �ه��ا ول �ك �ن��ي ��س�ع�ي��دة
مب �� �ش��واري ال�ف�ن��ي ج ��دا ،و�أين ط��رح��ت ق�ضايا
خمتلفة ومثرية للجدل واخرتقت تابوهات كان
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اجلميع يهرب منها.
*ما �أهم الأفالم التي قدمتيها وترينها نقلة
يف املجتمع وال�سينما وب�صمة يف م�شوارك؟
**يل �أف�ل��ام ك �ث�يرة ج ��دا ك��ان��ت ��ص��رخ��ة يف
املجتمع منها «عفواً �أيها القانون» ،و»الباحثات
ع��ن احل��ري��ة» ،و»حل��م رخ�ي����ص» ،وه��ذه الأف�لام
�صنفتني �أين خم��رج��ة ل�سينما امل � ��ر�أة .و�أول
فيلم يل وهو «عفواً �أيها القانون» كان �سبباً يف
ت�صنيفي بذلك ،وهذا مل يزعجني �أبدا بالعك�س
كان �شيئا �أفتخر و�أعتز به.
*ل�ك�ن��ك ق��دم��ت �أف�لام��ا خ ��ارج ق�ضية امل ��ر�أة
مثل «كالم الليل» و»ما تيجي نرق�ص» وغريها
فلماذا مل يختلف ت�صنيفك كمخرجة لأف�لام
الن�ساء؟
**لأك � � ��ون � �ص��ري �ح��ة مل �أت ��وق ��ف ع �ن��د ه��ذا
الت�صنيف ،لأين �أحب التنوع واالختالف و�أجد
املجتمع به ع�شرات ومئات الق�ضايا التي تخ�ص
الإن �� �س��ان ب��وج��ه ع��ام بغ�ض ال�ن�ظ��ر ع��ن جن�سه،
وبالفعل قدمت �أفالماً خارج نطاق ق�ضايا املر�أة،
ول �ك��ن ظ��ل الت�صنيف ملت�صق ب��ي رمب ��ا لأين
�صممت �أن تكون بطالت �أف�لام��ي من الن�ساء،

ووق�ف��ت يف �صفهم ،يف معظم الأح�ي��ان وقدمت
ال�سينما والق�ضية بعيونهم ،لأرف��ع م��ن قيمة
امل ��ر�أة ،لإح�سا�سي ب�أنها مظلومة باملجتمع وال
ت��أخ��ذ حقها فهي لها مكانة ت�ستحقها ،لكنها
مه�ضومة حل��د ك�ب�ير ،و ك��وين ام� ��ر�أة جعلني
�أ�شعر بهذه امل�س�ؤولية ،و�أعرب عنها يف كل حاالتها
بكل �أفالمي ب�شكل �أو ب�آخر.
*�أخرجت  16فيلماً لكنك غبت عن ال�سينما
منذ عام  2009وفيلم «جمنون �أمرية» عام 2009
فما ال�سبب؟
**ف� �ع�ل�ا غ �ي��اب��ي ط��وي��ل ي �� �ص��ل ل� � �ـ 11ع��ام��ا
تقريبا ،وال�سبب �أين �أنتجت �آخ��ر فيلمني يل
وهما «الباحثات عن احلرية» ،و»جمنون �أمرية»
وخ�سرت فيهما �أمواال كثرية جدا ،وكان ال�سبب
هو حتكم املوزعني يف ال�شركات الإنتاجية ،التي
ميلكها �أفراد مثلي ،ولذلك خ�سرنا لأنهم �أهملوا
توزيع �أفالمنا ،وخ�سرت يف الفيلمني  6ماليني
ج�ن�ي��ه ،وك ��ان ه��ذا �سبب اب �ت �ع��ادي ع��ن الإن �ت��اج،
ف�أنا مل �أغ��ب عن الأف�ل�ام كمخرجة �أو منتجة
ب��إرادت��ي ،و�إمن��ا ب�سبب ظ��روف متعددة �شهدتها
ال�سينما امل�صرية يف ال�سنوات الأخرية.
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