
سلط عدسة كاميرة هاتفك على الباركود 
لترى الصفحة كاملة

 الواكد:  )٦( كتل نيابية ضمت 
)١١٨( نائبًا و )١٢( عدد المستقلين

 وزيرة الصناعة: الحكومة تراجع 
مصفوفة القضايا الصناعية 

والحلول المقترحة

االنباط-عمان 

ق��ال اأم���ن ع��ام جمل�س ال��ن��واب عبد 

ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ال��ك��ت��ل  اإن  ال���واك���د  ال��رح��ي��م 

االم��ان��ة  اإىل  اأع�����ض��ائ��ه��ا  اأ���ض��م��اء  �ضلمت 

العامة، وذلك وفقاً الحكام املادة 26 من 

النظام الداخلي. ووفق الواكد فقد بلغ 

ال��دورة غري  عدد الكتل التي ت�ضكلت يف 

التا�ضع  ال��ن��واب  ملجل�س  االأوىل  ال��ع��ادي��ة 

6 كتل نيابية �ضمت يف ع�ضويتها  ع�ضر، 

 ، ال��ق��رار  امل�ضتقبل،  وه��ي:  نائباً   )118(

العدالة، امل�ضرية ، العزم ، ال�ضعب ، فيما 

بلغ عدد النواب امل�ضتقلن )12( نائباً. 

اأن ه����ذا االإج������راء  ال���واك���د  واأ�����ض����اف 

الكتل  ت�ضكيل  ملتطلبات  ا�ضتكمااًل  ياأتي 

واالئ����ت����اف����ات ال���ن���ي���اب���ي���ة وف�����ق اح���ك���ام 

ال��ذي  ال��ن��واب،  ملجل�س  الداخلي  النظام 

مت مب��وج��ب��ه ت��ن��ظ��ي��م وت�����ض��ك��ي��ل ال��ك��ت��ل 

واالئتافات على ان ال يقل عدد اع�ضاء 

عدد  من  10باملائة  عن  ال��واح��دة  الكتلة 

اع�ضاء املجل�س كما انه يحق لكتلتن او 

اأكرث ت�ضكيل ائتاف نيابي.

التفا�صيل �ص »2«

االنباط- عمان

 اك����دت وزي�����رة ال�����ض��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة 

وال���ت���م���وي���ن امل���ه���ن���د����ض���ة م���ه���ا ع���ل���ي، اأن 

الق�ضايا  م�����ض��ف��وف��ة  ت���راج���ع  احل��ك��وم��ة 

ال�����ض��ن��اع��ي��ة واحل����ل����ول امل���ق���رح���ة ال��ت��ي 

ق��دم��ت��ه��ا غ����رف ال�����ض��ن��اع��ة خ����ال ل��ق��اء 

جمعها اخريا مع رئي�س الوزراء الدكتور 

ب�ضر اخل�ضاونة.

وا������ض�����ارت خ�����ال ل���ق���اء ع����ر ت��ق��ن��ي��ة 

االت�ضال املرئي عن بعد لغرفتي �ضناعة 

االأردن وعمان، اإىل �ضل�ضلة من القرارات 

ال���ت���ي ات����خ����ذت ب���ه���ذا ال�������ض���دد، وم��ن��ه��ا 

انتاج  على مدخات  ال�ضريبة  تخفي�س 

لتكون  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  وبع�س  ال��زي��وت 

املنتجات  على  ال�ضريبة  لن�ضبة  مماثلة 

النهائية امل�ضتوردة.

وح�������ض���ب ب����ي����ان ����ض���ح���ف���ي م�����ض��رك 

ل��ل��غ��رف��ت��ن ام�������س ال�������ض���ب���ت، او���ض��ح��ت 

امل��ه��ن��د���ض��ة ع��ل��ي اأن ال������وزارة ت��اب��ع��ت مع 

اال�ضتفادة  اج��راءات  ت�ضهيل  املالية  وزارة 

م��ن ب��رن��ام��ج دع��م ال�����ض��ادرات واحل��واف��ز 

جرى  اذ  ال�ضناعي،  للقطاع  ال�ضريبية 

اإقرار خم�ضة طلبات من �ضركات �ضناعية 

لا�ضتفادة من هذا الرنامج.

التفا�صيل �ص »4«

الأحد   11  جمادى الأوىل   1442 هـ  - املوافق  27  كانون الأول  2020 م - العدد  5555    - ال�سعر 250 فل�شا - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة

الصحة: 18 وفاة و1050 إصابة بـ »كورونا« و2339 حالة شفاء

الهياجنة: مستشفى عمان الميداني سيبدأ 
قريبا باستقبال مصابي كورونا

االنباط-وكاالت

رد  ه���ك���ذا  اهلل..”  ب����ق����رارك  “�ضتواجه 
امل��ح��ام��ي ال��ع��راق��ي ج��اب��ر ���ض��ل��م��ان ع��ل��ى عفو 

دون��ال��د  والي��ت��ه  املنتهية  االأم��ري��ك��ي  ال��رئ��ي�����س 

الن�ضور  �ضاحة  جم���زرة  مرتكبي  ع��ن  ت��رام��ب 

2007 من اأع�ضاء �ضركة “باك  يف بغداد عام 

اأن  ال��ع��ب��ارة  تلك  ل��ت��وؤك��د  االأم��ري��ك��ي��ة  ووتر” 

العراقين  ذاك���رة  م��ن  ميحو  ال  ت��رام��ب  عفو 

ال  والتي  بحقهم  االأمريكية  اجلرائم  وح�ضية 

بالتقادم. ت�ضقط 

 2007 ع��ام  اأي��ل��ول  من  ع�ضر  ال�ضاد�س  ففي 

ف��ت��ح ع��ن��ا���ض��ر ت��اب��ع��ون ل�����ض��رك��ة ب����اك ووت���ر 

االأم���ري���ك���ي���ة امل���ع���روف���ة ب�����ض��ج��ل��ه��ا االأ�����ض����ود يف 

االإن�ضانية  �ضد  وجرائم  حرب  جرائم  ارتكاب 

تقاطع  عند  ع�ضوائيا  ال��ن��ار  العراقين  بحق 

طرق مكتظ يف �ضاحة الن�ضور يف بغداد باجتاه 

م��دن��ي��ن ع��راق��ي��ن م���ا اأ���ض��ف��ر ع���ن م��ق��ت��ل 14 

مدنيا عراقيا بينهم طفل وجرح اآخرين.

الواليات  اأ�ضدرتها  التي  امل�ضددة  االأحكام 

ب��ح��ق   2014 ع�����ام  يف  االأم����ري����ك����ي����ة  امل���ت���ح���دة 

عاما  ثاثن  ال�ضجن  كانت  االأربعة  العنا�ضر 

ود�ضنت  ليرتي  واإي��ف��ان  �ضاو  ب��ول  م��ن  لكل 

ه���ريد وال�����ض��ج��ن م���دى احل���ي���اة ل���� ن��ي��ك��وال���س 

التي  ���ض��ورت��ه��ا  جتميل  يف  تنجح  مل  ���ض��ات��ن 

ت���روج ل��ه��ا ك��م��داف��ع ع��ن ح��ق��وق االإن�����ض��ان وال 

ه��ذه  تخفيف  مت  ح��ي��ث  وح�ضيتها  اإخ���ف���اء  يف 

االأحكام تدريجيا ويف اآب من عام 2019 اأعيدت 

عقوبة  وانخف�ضت  االأربعة  العنا�ضر  حماكمة 

�ضاو واإيفان وهريد اإىل الن�ضف اأو دون ذلك.

التفا�صيل �ص »9«

 عفو ترامب عن مرتكبي مجزرة ساحة النسور في بغداد ال يمحو 
من ذاكرة العراقيين وحشية الجرائم األمريكية

   المستشفى مزود بجميع التجهيزات وفقا ألحدث المعايير العالمية

   الوزارة ستنشئ 3 مستشفيات ميدانية أخرى في إربد ومعان والعقبة

األردن يطوي عامًا اقتصاديا صعبا وسط 
آمال بانفراجة قريبة

سائق ُينهي ُحلم مالك بالحياة والهندسة 
ويقذف به من أعلى جسر خو ويلوذ بالفرار

االنباط- عمان

اق��ت�����ض��ادي��ا  ع��ام��ا  اأي�����ام  ب��ع��د  االأردن  ي��ط��وي   

ق�ضمتها  ���ض��ن��ة  يف  ع��ج��اف��ا،  ك��ان��ت  واي���ام���ا  �ضعبا 

جائحة فريو�س كورونا امل�ضتجد، فجاء ح�ضادها 

���ض��ح��ي��ح��ا، ف��ي��م��ا ت����زداد االآم����ال ب���روؤي���ة ان��ف��راج��ة 

اق��ت�����ض��ادي��ة ق��ري��ب��ة، ت��ر���ض��ي ال���ب���اد م��ع��ه��ا على 

�ضاطئ االأمان.

ع���ام اق��ت�����ض��ادي ث��ق��ي��ل مي�����ض��ي، ك���ان حمما 

الوباء  انت�ضار  ب��دء  مع  بو�ضوح  ب��رزت  بتحديات 

وال���ل���ج���وء الإج��������راءات ع�����ض��رية حل��م��اي��ة ���ض��ح��ة 

امل���واط���ن���ن، ف��ي��م��ا وق����ع ال��ن�����ض��اط االق��ت�����ض��ادي 

»يف ق��ب�����ض��ة« ت��ب��ع��ات اجل���ائ���ح���ة، ح��ي��ث ت��وق��ف��ت 

وتعطلت  ال�����ض��ادرات  وانح�ضرت  ال��ت��ج��ارة  عجلة 

البطالة  وب��رزت  النمو  معها  وتبعرث  القطاعات 

باأرقام غري م�ضبوقة.

و����ض���ه���دت م��ع��ظ��م ال���ق���ط���اع���ات االق��ت�����ض��ادي��ة 

ب��امل��م��ل��ك��ة ب��ح�����ض��ب م���ن���ت���دى اال����ض���رات���ي���ج���ي���ات 

الثاين  ال��رب��ع  خ��ال  ���ض��دي��داً  انكما�ضاً  االأردين، 

املال  خدمات  با�ضتثناء   ،2020 احل��ايل  العام  من 

والتاأمن واالأعمال بن�ضبة 8ر2 باملئة، واخلدمات 

ال��زراع��ة  وق��ط��اع  ب��امل��ئ��ة،  6ر0  بن�ضبة  ال��ع��ق��اري��ة 

لفعاليات  مم��ث��ل��ون  وي���اأم���ل  ب��امل��ئ��ة.  7ر0  بن�ضبة 

ي��ك��ون االأردن ج��اه��زا  ب���ان  اق��ت�����ض��ادي��ة وخ����راء، 

يف ال���ع���ام اجل���دي���د، مل��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن ال��ع��م��ل 

واملعاجلات من خال و�ضع خطة وطنية للتعايف 

تر�ضم »خارطة طريق«، بهدف متكن القطاعات 

وحتفيز ال�ضادرات وجتويد بيئة االأعمال.

التفا�صيل �ص »4«

االنباط- عمان

��اب مالك   اأن��ه��ى ���ض��ائ��ق جم��ه��ول اأح����ام ال�����ضَّ

حم��م��د ال�����ّض��دي��ف��ات ب��احل��ي��اة وال��ه��ن��د���ض��ة وه��و يف 

�ضدمه  بعد  به  وق��ذف  االأخ��رية  را�ضية  الدِّ �ضنته 

رقاء، وفرَّ  الزَّ من فوق ج�ضر خو �ضرق حمافظة 

ي��خ��ال��ف عليها  م���ن م��ك��ان احل�����ادث، يف ظ���اه���رة 

ين والقانون واالأخاق. الِدّ

ربيًعا جممع   24 ال  ذو  غ��ادر مالك  ��ام  اأيَّ قبل 

اب����ع����ة ب���ع���د ال���ع�������ض���ر، يف  ���اع���ة ال����رَّ اجل����ن����وب ال�������ضَّ

�ضنوات  اأرب���ع  منذ  امل�ضتمرة  االأ���ض��ب��وع��ي��ة  رحلته 

يف ج��ام��ع��ة م��وؤت��ة دار����ًض���ا ل��ل��ه��ن��د���ض��ة، ع���ائ���ًدا اإىل 

كتبه  ويحمل  امل��ف��رق  مبحافظة  املن�ضية  مدينة 

النقل  و�ضائط  عر  ومتنقًا  املحمول  وحا�ضوبه 

��ب وال���ده  ال��ع��ام��ة، وم��ث��ل ك��ل ع��ائ��ل��ة اأردن���ي���ة ت��ع��قَّ

البكر  �ضقيقهم  اإخ���وت���ه  م��ن  وخ��م�����ض��ة  ووال���دت���ه 

م��ال��ك ب��ات�����ض��االت��ه��م م��ث��ل ك��ل ي���وم م��ن اجل��ن��وب 

رقاء، وهناك  حتى و�ضل ج�ضر خو مبحافظة الزَّ

وج��دوه  حتى  ال��ده،  مع  االأخ��ري  االت�ضال  ات�ضل 

فرَّ  الذي  قاتله  ا�ضعاف من  دون  دمائه  ي�ضبح يف 

من مكان احلادث.

املا�ضي،  اخلمي�س  ليل  منت�ضف  ُده�س  مالك 

اجل�ضر  و�ضط  فتحة  من  و�ضقط  خو  ج�ضر  ف��وق 

ارتفاعه  ي�ضل  ال��ذي  اجل�ضر  اأ�ضفل  ارع  ال�ضَّ على 

حركة،  اأيِّ  ب��دون  ا  ُح��رًّ �ضقوًطا  اأمتار   4 نحو  اإىل 

ب�ضرعة  يبدو  ما  على  مركبته  يقود  كان  وقاتله 

اأكرث  »الريك«  �ضربة  طول  كان  حيث  جنونية، 

من 30 مًرا كما روى �ضهود عيان(.

التفا�صيل �ص »8«

 أورنج توفر خطوط إنترنت لألسر 
المستفيدة من تكية أم علي بالطفيلة

 حق الرد٠٠ وزارة البيئة ترد
 على »األنباط«

االنباط- عمان

اإنرنت  خطوط  االأردن  اأورجن  �ضركة  وفرت   

االأ����ض���ر العفيفة  ل��ع��دد م���ن  ف���اي  واأج���ه���زة م���اي 

مناطق  يف  ع��ل��ي  اأم  تكية  ب��رام��ج  م��ن  امل�ضتفيدة 

الطفيلة. والقاد�ضية مبحافظة  ب�ضريا 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

لقد  ال��ت��ح��ري��ر.....  رئي�س  ال��ع��زي��ز..  الزميل 

طالعنا ما مت تداوله عر موقعكم املوقر خال 

مقالة  اال�ضبوع، وحتديدا  وهذا  املا�ضي  اال�ضبوع 

حماية  ���ض��ن��دوق   «  2020/12/16 االأرب���ع���اء  ي��وم 

ي��وم  ال�����ض��ب��اب« وم��ق��ال��ة  ي��ح��ارب م�����ض��اري��ع  البيئة 

ال��ن��ف��اي��ات  م��دي��ري��ة   «  2020/12/17 اخل��م��ي�����س 

اخلطرة يف وزارة البيئة خارج التغطية« ومقالة 

يوم اجلمعه 2020/12/18 .

التفا�صيل �ص »3«

  إقرار التقريرين المالي واإلداري لتجارة 
عمان لعام ٢٠١9

   منتدى االستراتيجيات يوصي 
بإعادة هيكلة برامج التأمين

 الصحي الحكومي

 أيلة للتطوير توزع أجهزة حاسوب 
لوحية على طلبة العقبة

االنباط-عمان

عمان  جت��ارة  لغرفة  العامة  الهيئة  اأق��رت   

خ����ال اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����ض��ن��وي ال���ع���ادي ال���راب���ع 

ع�����ض��ر ال�����ذي ع��ق��دت��ه ع���ر ت��ق��ن��ي��ة االت�����ض��ال 

الأوام�����ر  ت��ن��ف��ي��ذاً  )زووم(  وامل�������ض���م���وع  امل���رئ���ي 

الدفاع، التقريرين املايل واالإداري عن اعمال 

وبح�ضب   .2019 املا�ضي  العام  خال  جمل�ضها 

عر�س  ال�����ض��ب��ت،  ام�����س  ل��ل��غ��رف��ة  �ضحفي  ب��ي��ان 

رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة خ��ل��ي��ل احل����اج ت��وف��ي��ق خ��ال 

واجهتها  التي  واملعيقات  للتحديات  االجتماع، 

ال��غ��رف��ة ال��ع��ام امل��ا���ض��ي، وان��ع��ك��ا���س ذل���ك على 

جممل القطاعات .

التفا�صيل �ص »5«

االنباط-عمان

االأردين،  اال�ضراتيجيات  منتدى  اأو�ضى   

ب�ضرورة اإعادة هيكلة برامج التاأمن ال�ضحي 

ب���وزارة  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  وك��ل��ف��ة  احل��ك��وم��ي 

ال�����ض��ح��ة ون���ظ���ام االإع�����ف�����اءات ل���وق���ف ت��راك��م 

ي�ضتلزم  ال���ذي  االأم����ر  ال�����ض��ح��ي��ة،  امل���ت���اأخ���رات 

وزارة  خل��دم��ات  احلقيقية  التكاليف  تقدير 

بدقة. ال�ضحة 

التفا�صيل �ص »5«

االنباط- العقبة

ام�س  للتطوير  اأي��ل��ة  واح���ة  ���ض��رك��ة  وزع���ت 

خطوط  م��ع  لوحية  ح��ا���ض��وب  اأج��ه��زة  ال�ضبت، 

اأن��رن��ت ع��ل��ى م��ئ��ة ط��ال��ب يف م��دار���س العقبة 

�ضمن مبادرة خلدمة القطاعات املت�ضررة من 

ُبعد  عن  التعليم  �ضبل  وتوفري  كورونا  جائحة 

االأكرث احتياجا. للطلبة 

واك�������د رئ���ي�������س ����ض���ل���ط���ة م���ن���ط���ق���ة ال��ع��ق��ب��ة 

بخيت  ن��اي��ف  املهند�س  اخل��ا���ض��ة  االق��ت�����ض��ادي��ة 

خ���ال رع��اي��ت��ه ح��ف��ل ال��ت��وزي��ع ام�����س، اأه��م��ي��ة 

ت�ضهيل ح�ضول الطلبة على االأدوات واملعينات 

الازمة.

التفا�صيل �ص »5«
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املحلي
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�سلط عد�سة كامرية هاتفك على الباركود

لرتى االأخبار »املحلية« يف املوقع االلكرتوين

االنباط- عمان

 قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الف�ساد 

ت��وق��ي��ف ���س��ق��ي��ق��ن اأ����س���ب���وًع���ا، ف��ي��م��ا مل يتم 

اتفقوا  االخت�سا�ص،  لعدم  الثالث  توقيف 

التاأمن  �سركات  اإح��دى  على  االحتيال  على 

مببلغ 500 األف دوالر م�ستغلن ظرف وفاة 

عاًما  ع�سرين  قبل  ت��ويف  لهما  ثالث  �سقيق 

وعمره حوايل ثالث �سنوات.

وق�����ال م�����س��در م�������س���وؤول ب��ال��ه��ي��ئ��ة ام�����ص 

الق�سية  اإن هذه  ال�سبت يف ت�سريح �سحايف 

النيابة  اإىل  الهيئة  جمل�ص  احالها  اأن  �سبق 

العامة يف وقت �سابق من هذا العام.

اأم����ا ع��ن ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ق�����س��ي��ة، ف��ق��د اتفق 

اأحدهما  ينتحل  اأن  على  ال��ث��الث��ة  االأ���س��ق��اء 

الأنه ال يحمل هوية اأحوال مدنية، �سخ�سية 

اأ���س��اًل  ل��ه  ال���ذي مل ي�سدر  امل��ت��وف��ى  �سقيقه 

اأح��وال مدنية ب�سبب  �سهادة وف��اة وال هوية 

هوية  ال�سقيق  ا�ست�سدر  وفعاًل  �سنه،  �سغر 

�سورة  حتمل  املتوفى  با�سم  مدنية  اأح���وال 

املنتحل، وتقدما لل�سركة بطلب تاأمن على 

دوالر، م�سطحبن  األ��ف   500 بقيمة  احلياة 

الأح��د  من�سوبة  م���زّورة  طبية  تقارير  معهم 

ب�سحة  يتمتع  باأنه  احلكومية  امل�ست�سفيات 

اأو  �سارية  اأم��را���ص  اأي��ة  ي�سكو من  جيدة وال 

م��زم��ن��ة. وت��اب��ع ان���ه وب��ع��د ح���وايل �سهرين، 

ل�ساحلة  البولي�سة  ُكتبت  ال��ذي  االأخ  راج��ع 

�سركة التاأمن مدعًيا باأن �سقيقه ُتويف وقدم 

�سهادة وف���اة م���زّورة و���س��ه��ادة اأخ���رى م���زّورة 

موقعة من ثالثة اأطباء �سرعين تفيد باأن 

الوفاة كانت ب�سبب جلطة ولي�ست ب�سبب اأية 

اأمرا�ص، اإال ان ال�سركة �سّكت باالأمر فلجاأت 

للهيئة التي حققت بالق�سية ثم اأحالتها اىل 

النيابة العامة.

االنباط- الزرقاء

اأغ��ل��ق��ت ك����وادر م��دي��ري��ة ب��ي��ئ��ة حمافظة 

ال��������زرق��������اء، خ�������الل ج����والت����ه����ا ال���رق���اب���ي���ة 

وامل�ساغل  امل�سانع  على  ام�����ص،  والتفتي�سية 

دجاج  وم�سلخ  م�سنعن  التجارية،  واملن�ساآت 

ب�سبب  ال��ع��ام،  امل��دع��ي  اىل  مالكيها  وح��ول��ت 

خمالفتها لال�سرتاطات البيئية الالزمة.

وب����ن م���دي���ر امل���دي���ري���ة امل��ه��ن��د���ص ح��ي��در 

هذه  اأح��د  ان  �سحفي،  ت�سريح  يف  الربابعة 

مت  حيث  االأث���اث  بت�سنيع  خمت�ص  امل�سانع 

ي�سر  ب�سكل  النفايات  تناثر  ب�سبب  اغالقه 

ب�سناعة  خمت�ص  ال��ث��اين  وامل�سنع  بالبيئة، 

االأنابيب حيث اأنه يعمل دون احل�سول على 

الر�سمية  البيئية  وامل��واف��ق��ات  ال��رتاخ��ي�����ص 

ال��دج��اج  م�سلخ  اغ���الق  مت  بينما  ال���الزم���ة، 

ب�سبب ع��دم وج���ود حمطة م��ع��اجل��ة، وع��دم 

املياه  وت�سريف  البيئية  ب��االأم��ور  االه��ت��م��ام 

من�سو�ص  ه��و  مل��ا  وف��ق��اً  ال��ع��ادم��ة  ال�سناعية 

عليه بقانون البيئة .

تعكف  املديرية  ك��وادر  ان  الربابعة  وق��ال 

من  كبرية  كميات  لنقل  العمل  على  حالياً 

امل�����واد وال��ن��ف��اي��ات اخل���ط���رة، م��ث��ل ال��زي��وت 

والتي  وغ��ريه��ا،  الكاوية  وال�����س��ودا  العادمة 

تكون ناجتة عن عدد من امل�سانع وامل�ساغل 

النفايات اخلطرة يف  اىل مكب  ال��زرق��اء،  يف 

موقع �سواقة.

وب��ن��اًء  �ستقوم  البيئية  ال��ك��وادر  ان  واأك���د 

ع��ل��ى اأوام�����ر ال���دف���اع ال�������س���ادرة ع���ن رئ��ا���س��ة 

ال�سناعية  املن�ساآت  على  بالتفتي�ص  ال��وزراء، 

وال���ت���ج���اري���ة، ل���ل���ت���اأك���د م����ن م�����دى ال��ت��ق��ي��د 

ب����االإج����راءات االح����رتازي����ة ال��وق��ائ��ي��ة ل��ع��دم 

ب��ارت��داء  واملتمثلة  ك��ورون��ا  ف��ريو���ص  انت�سار 

الكمامة والقفازات وااللتزام بالتباعد اأثناء 

املواطنن اىل تبليغ  داع��ي��اً  االأع��م��ال،  ت��اأدي��ة 

بيئية، بهدف  اأي���ة خم��ال��ف��ات  ع��ن  امل��دي��ري��ة 

الإج��راء  املخالفن  وحتويل  معها،  التعامل 

املقت�سى القانوين.

االنباط- عمان

ه��ن��اأ �سمو االأم����ري احل�����س��ن ب��ن ط��الل، 

الدينية،  ل��ل��درا���س��ات  امللكي  املعهد  رئي�ص 

روؤ������س�����اء ومم���ث���ل���ي ال��ك��ن��ائ�����ص ال�����س��رق��ي��ة 

وال��غ��رب��ي��ة وب���ن���ات واأب���ن���اء امل�����س��ي��ح��ي��ن يف 

امل��م��ل��ك��ة مب��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د امل���ي���الد امل��ج��ي��د 

وراأ������ص ال�����س��ن��ة امل��ي��الدي��ة، م���وؤك���داً �سموه 

وال�سداقة  االأخ��وة  لتنمية  احل��وار  اأهمية 

االإن�سانية.

وق����ال ���س��م��وه، خ���الل ل��ق��اء ُع��ق��د ام�ص 

ُب��ع��د،  ال�����س��ب��ت، ع��ر تقنية االت�����س��ال ع��ن 

امل�سيحي  الدين  رج��ال  من  ع��دد  بح�سور 

وفل�سطن  االأردن  يف  الكنائ�ص  وروؤ����س���اء 

و���س��خ�����س��ي��ات م�����س��ل��م��ة وم�����س��ي��ح��ي��ة، اإن 

ي��ع��زز  ه���و ح����وار  ن��ن�����س��ده  ال����ذي  “احلوار 
االإن�سانية”.  واالأخ����وة  وال��ف��ك��ر  ال�سمري 

ال��ع��امل��ي ال  ال��ت��واف��ق  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 

يعني اال�ستغناء عن االآخر بل اإدماجه مبا 

يعني  ال  والت�سامح  ثقافته،  م��ع  يتنا�سب 

ال���ذوب���ان يف االآخ�����ر وف���ق���دان ال��ه��وي��ة بل 

�سموه من  احتواء االآخر وفهمه؛ مقتب�ساً 

“احلياة  اأن  توؤكد  التي  البابوية  الر�سالة 

اأرحب عندما يخرج ال�سخ�ص من ذاته نحو 

االآخر”. ونوه �سموه باأن العائلة الب�سرية 

وئام  يف  امل�سرتك  العي�ص  تتعلم  اأن  حتتاج 

مت�سابهة،  تكون  اأن  احل��اج��ة  دون  و���س��الم 

موؤكداً اأهمية االنتقال من ال� “االأنا” اىل 

حيث  العام،  ال�سالح  لتعظيم  “النحن” 
اإن “ امل��ج��ت��م��ع��ات ك��ّل��ه��ا اأ���س��ب��ح��ت ُع��ر���س��ًة 

الأفعال بع�سها البع�ص، فاالإن�سان ال ميكن 

اأن يعي�ص يف بيئة منعزلة بل يوؤّثر ويتاأثر 

مبا يحدث يف اأي بقعة من بقاع االأر�ص”.

وح�����ول م���ا ن���واج���ه���ه م���ن حت���دي���ات يف 

ال��ع��امل ال���ي���وم، ل��ف��ت ���س��م��وه اإىل ���س��رورة 

االب��ت��ع��اد ع��ن اأح���ادي���ة ال��ت��ف��ك��ري، وحتكيم 

العلم واملعرفة يف العمل وجتاوز العاطفة، 

امل��ح��ب��ة واال���س��ت�����س��راف احلقيقي  وت���ب���ادل 

ال����وج����داين وال���ف���ك���ري مل�����س��ت��ق��ب��ل اأف�����س��ل 

ل���الأج���ي���ال ال���ق���ادم���ة، م��و���س��ح��اً ����س���رورة 

الت�سامن الذي ينبع من م�سوؤوليتنا جتاه 

ُدمرت  كوكباً  يرثوا  ب��اأال  واأحفادنا  اأبنائنا 

من  فُيحرموا  م���وارده  وا�ستنزفت  بيئته 

فر�سة العي�ص الرغيد

االنباط-عمان

نائل  االأردن،  رئي�ص غرفة جت��ارة  ق��ال    

اأ���س��ب��ح  ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص  اإن  ال��ك��ب��اري��ت��ي، 

يعي�ص يف رعب مع ت�سرب تطورات فريو�ص 

ك���ورون���ا، م���ع���ّرا ع���ن اأم���ل���ه يف ع���دم ت��ك��رار 

اأ�سار  فيما  املقبل،  العام   2020 �سنة  جتربة 

لديها  لي�ص  االقت�سادية  القطاعات  اأن  اإىل 

يف  اجلديد  بالعام  تفاوؤل  اأو  اأم��ل  نظرة  اأي 

ظّل االأو�ساع واالأخبار احلالية.

واأ�ساف الكباريتي - من ي�ساهد االأرقام 

ويتابع املعلومات، �سواء من البنك املركزي 

بالعن  وي�����س��اه��د  ي�����س��ري  وم���ن  اخل�����ارج،  اأو 

االأو�ساع االقت�سادية، يدرك حجم  املجردة 

اأن  اإىل  م�����س��ريا  نعي�سها”،  ال��ت��ي  ال��ك��ارث��ة 

العام  يف  التجارية  القطاعات  تراجع  ن�سبة 

فيما   ،%)100  -60( ب��ن  ت����رتاوح  احل����ايل 

“�ساالت  مثل  القطاعات  بع�ص  اأ�سبحت 

االأفراح” منكوبة.

العا�سمة  �سوارع  يف  جولة  اأن  اإىل  ولفت 

جت��ع��ل ان��ط��ب��اع��ا ي��ت�����س��ك��ل ل����دى امل�����رء ب���اأن 

االآخ��ر  والن�سف  لاليجار  ع��م��ان  “ن�سف 
للبيع«.

االنباط- عمان

اأن  وائ���ل هياجنة  ال��دك��ت��ور  ال�سحة  وزارة  ع��ام  اأم���ن  اك��د   

ال������وزارة مب��ح��اذاة  اأن�����س��اأت��ه  ال����ذي  امل���ي���داين  م�ست�سفى ع��م��ان 

اخل��دم��ة  ب��ت��ق��دمي  ق��ري��ب��ا  ���س��ي��ب��داأ  ح��م��زة  االأم�����ري  م�ست�سفى 

وا�ستقبال امل�سابن بفريو�ص كورونا.

ال��وزارة  نظمتها  جولة  خ��الل  الهياجنة  الدكتور  واأ���س��اف 

وعربية،  اإع��الم حملية  و�سائل  ال�سحفين ميثلون  لعدد من 

الطبية  وال���ك���وادر  ال��ت��ج��ه��ي��زات  بجميع  م���زود  امل�ست�سفى  اأن 

العاملية، وي�سم  املعايري  واالإداري��ة وفقا الأحدث  والتمري�سية 

اأن  اإىل  اأوك�����س��ج��ن، م�����س��ريا  اأج��ه��زة ع��ن��اي��ة حثيثة وخ��ط��وط 

اإربد ومعان  اأخرى يف  3 م�ست�سفيات ميدانية  ال��وزارة �ستن�سئ 

والعقبة خالل الفرتة املقبلة.

عبداهلل  امللك  جاللة  افتتحه  ال��ذي  امل�ست�سفى  ه��ذا  ويعد 

الثاين االأ�سبوع املا�سي الثالث لعالج م�سابي كورونا.

اأن�سئ  ال��ذي  امليداين  امل�ست�سفى  داخ��ل  ال�سحفيون  وجت��ول 

مب�ساحة 6800 مرت مربع، وي�سم 403 اأ�سرة، منها 84 �سريراً 

للعناية احلثيثة، و319 �سريراً للعزل.

اإن  ع��الوي  خلدون  الدكتور  امل�ست�سفى  مدير  ق��ال  ب���دوره، 

امل�ست�سفى يعد نقلة نوعية يف اخلدمات املقدمة ملر�سى كورونا، 

ال��ت��ي مل  و���س��رع��ة اجن���ازه  ال�سعة  م��ن حيث  واجن����ازا حقيقيا 

تتجاوز 30 يوما.

واأ���س��اف ان��ه ون��ظ��را ل��زي��ادة االأع���داد واالإ���س��اب��ات بفريو�ص 

امل��ع��دات  بجميع  امل���ي���داين  امل�ست�سفى  جتهيز  ج���رى  ك���ورون���ا، 

ال�ستيعاب  الالزمة  واالإداري���ة  والتمري�سية  الطبية  والكوادر 

االأي���ام  خ��الل  للعالج  نقلهم  �سيتم  ال��ذي��ن  املر�سية  احل���االت 

القليلة املقبلة.

منع  يف  �ست�سهم  ال��ع��ايل  وال�سبط  ال��ع��زل  عملية  اأن  واك���د 

انتقال الفريو�ص بن الغرف اأو اإىل الغرف اخلا�سة بالكوادر 

الطبية.

من جهته، او�سح مدير �سركة البداد لالإن�ساءات املهند�ص 

في�سل البداد اأن ان�ساء امل�ست�سفيات امليدانية جاءت بتوجيهات 

مل�سابي  ال��الزم��ة  ال�سحية  اخل��دم��ات  لتقدمي  �سامية  ملكية 

131 م�ست�سفى  اأن�ساأت  اأن ال�سركة  كورونا باململكة، م�سريا اإىل 

بالقطاع  املعنية  ال�سلطات  موافقة  بعد  دول��ة   27 يف  ميدانيا 

وال�سعودية  واالإم����ارات  االأردن  ومنها  ال���دول،  ه��ذه  يف  الطبي 

والواليات املتحدة وايطاليا وا�سبانيا وليبيا والهند وغريها.

وبن اأن اآلية اإن�ساء امل�ست�سفى اعتمدت على تقنية هند�سية 

ترتاوح  قيا�سية  فرتة  خالل  االأوىل  للمرة  ت�ستخدم  متطورة 

يلبي  متكامل  مبنى  اإن�����س��اء  وت�سمل  ي��وم��اً،   30 حتى   15 ب��ن 

املباين  من  اأك��ر  مبتانة  ويتميز  وال�سحية،  الطبية  املعايري 

التقليدية وبعمر افرتا�سي اأطول، وكذلك مبقاومة العوامل 

الطبيعية كالزالزل واالأعا�سري وبعزل كامل داخلياً وخارجياً، 

ومبوا�سفات مطابقة لالأنظمة واملعايري ال�سديقة للبيئة.

مركزية  منظومة  اأول  تطوير  على  امل�ست�سفى  اعتمد  كما 

امليدانية  امل�سايف  العالج يف  االأوك�سجن جلميع غرف  لتمديد 

ع��و���س��اً ع��ن االع��ت��م��اد ع��ل��ى وح����دات اأ���س��ط��وان��ات االأوك�����س��ج��ن 

امل�ستقلة لكل مري�ص والتي �سهدت نق�ساً حاداً خالل اجلائحة

االنباط-عمان 

اطلع وزير املياه والري الدكتور معت�سم 

اأمن  يرافقه   26/12 االحد   ليلة  �سعيدان 

عليمات  اأح��م��د  امل��ه��ن��د���ص  امل��ي��اه  �سلطة  ع���ام 

االردن  م��ي��اه  ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����ص 

مياهنا املهند�ص حممد العوران ومدير ادارة 

ع��ب��ادة خالل  اب��راه��ي��م  وال�سيطرة  االزم���ات 

العا�سمة  جولة تفقدية على بع�ص مناطق 

اأع���م���ال ت��ن��ف��ي��ذ م�����س��اري��ع  عمان  ع��ل��ى ���س��ري 

اال�ستعدادات  �سمن  املائي  التزويد  حت�سن 

املقبل  ال�سيف  اح��ت��ي��اج��ات  ل��ت��اأم��ن  املكثفة 

وب��ه��دف رف���ع ك��ف��اءة عملية ال��ت��وزي��ع امل��ائ��ي 

املواطنن  ل��الخ��وة  امل��ي��اه  خ��دم��ات  وحت�سن 

خ��ا���س��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ���س��ه��دت ت��و���س��ع��ات 

ع��م��ران��ي��ة وازدي�������اد اع�����داد امل�����س��رتك��ن وم��ا 

الطلب على  ارتفاع يف  ذل��ك من  ترتب على 

امل��ي��اه م�����س��ددا ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م����دار ال�ساعة 

وخالل اوقات احلظر واعادة االو�ساع باعلى 

املوا�سفات وال�سرعة املمكنة الجناز االعمال 

عن  يخفف  مبا  ال��ق��ادم  ال�سيف  مطلع  قبل 

املواطنن   .

 واحلد من �سكاوى املواطنن 

وب���ن ال��دك��ت��ور ���س��ع��ي��دان خ���الل اجل��ول��ة 

ع��ل��ى اع��م��ال اخل��ط��وط وال�����س��ب��ك��ات واع����ادة 

ان  متاأخرة   ���س��اع��ة  ح��ت��ى  امل��ح��ط��ات  ت��اه��ي��ل 

املمولة   ال������دول  م���ع  وب���ال���ت���ع���اون  ال��������وزارة 

يف  للتو�سع  امكانياتها   بكل  ت�سعى  واملانحة 

حت�سن ورفع كفاءة خدمات املياه وال�سرف 

الذي حتقق  بال�سكل  بها  واالرتقاء  ال�سحي 

ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف اخل���دم���ة اجل���ي���دة وم��ع��اجل��ة 

جميع االختالالت خا�سة يف املناطق االكرث 

اكتظاظا بال�سكان يف العا�سمة وغريها من 

املحافظات .

يف  ت��اأت��ي  امل�ساريع  ه��ذه  اأن  الوزير    واأكد 

الفاقد  من  للحد  املتوا�سلة  اجلهود  �سياق 

وزي������ادة ك��م��ي��ات امل���ي���اه ل��ل��م��واط��ن��ن ب��ه��دف 

حماية واحلفاظ على املوارد املائية وحتقيق 

اال���س��ت��دام��ة امل��ال��ي��ة واالداري�����ة واإدام����ة كافة 

م���راف���ق امل���ي���اه م���ن ���س��ب��ك��ات وحم���ط���ات �سخ 

ال��ف��اق��د اىل  وم�����س��ادر م��ائ��ي��ة مم��ا يخف�ص 

على  �سينعك�ص  ال����ذي  ال��ع��امل��ي��ة  امل�����س��ت��وي��ات 

حت�سن التزويد املائي وخف�ص كلف الطاقة 

اإدامة  وال�سيانة وزيادة حجم االي��رادات مع 

اأعمار ال�سبكات .

 وا����س���ار ال���دك���ت���ور ���س��ع��ي��دان ان امل�����س��روع 

ارب��ع��ة حزم  خلدمة ع��دد من  ال��ذي ي�سمل  

مناطق العا�سمة عمان يت�سمن اعادة تاأهيل 

رئي�سية  خطوط  وتنفيذ  احلالية  ال�سبكات 

و وحدات  وتركيب عدادات   وناقلة وفرعية 

حت��ك��م م���ع اع������ادة ت��اه��ي��ل حم���ط���ات ال�����س��خ 

امل���وج���ودة ح��ال��ي��ا ل��رف��ع ق��درت��ه��ا وك��ف��اءت��ه��ا 

االخ��وة  احتياجات  لتلبية  طاقتها  وتو�سيع 

 )11،771( نحو  اجمالية  بقيمة  امل��واط��ن��ن 

م��ل��ي��ون دي���ن���ار اردين مم��ول��ة م���ن ال��وك��ال��ة 

. )USAID( االمريكية للتنمية الدولية

مناطق  على  وال���ري   امل��ي��اه  وزي���ر   وجال 

�ساحية  مناطق  �سمن  احل���زم  اح��د  تنفيذ 

الر�سيد والواحة واخلراب�سة البالغة قيمتها 

)3،350( مليون دينار والتي تنفذها الوزارة 

امل��ق��اوالت املحلية  ���س��رك��ات  م��ن قبل اح���دى 

ب��ه��دف ت��ق��ل��ي��ل ال��ف��اق��د وحت�����س��ن ال��ت��زوي��د 

ال�سماق  واأم  اأذينة  وام  الرابية  ملناطق  املائي 

املحيطة  واملناطق  بركة  وح��ي  وال�سويفية 

بدوار الواحة  ا�سافة اىل ان امل�سروع ي�سمل 

م��ن��اط��ق ���س��اح��ي��ة االم����ري ح�����س��ن ومنطقة 

اخلزنة وا�سكان االطباء يف طربور .

ودعا الوزير �سعيدان القائمن وامل�سرفن 

بتنفيذ  اال�ستعجال  اىل  امل�سروع  تنفيذ  على 

املا�سي  ب��داأت منذ �سهر متوز  التي  االعمال 

امل��واط��ن��ون  يلم�ص  حتى  ي��وم��ا   )365( ومل���دة 

حت�سن اخلدمة بحلول ال�سيف القادم ومبا 

ي�سمن معاجلة كافة االختالالت يف انتظام 

و�سول املياه لالخوة املواطنن ونق�ص املياه 

يف هذه املناطق .

ان  وزارة  وال�����ري  امل���ي���اه  وزي����ر   واو����س���ح 

مع  وبالتعاون  امل��ي��اه  �سلطة   / وال���ري  امل��ي��اه 

�ست�سرع جهودها  االردن مياهنا  �سركة مياه 

املتعلقة  احل����زم  ج��م��ي��ع  ت��ن��ف��ي��ذ  ال���س��ت��ك��م��ال 

العا�سمة  يف  املائي  الفاقد  خف�ص  مب�سروع 

عمان وبع�ص حمافظات اململكة واملمول من 

 )USAID( للتنمية  االمريكية  الوكالة 

والوكالة  ال���وزارة  بن  ما  بال�سراكة  م�سيدا 

الذي  الهام  امل�سروع  هذا  لتنفيذ  االمريكية 

�سيوفر كميات كبرية من املياه ويح�سن من 

خدمة االخوة املواطنن .

االنباط-عمان

قال اأمن عام جمل�ص النواب عبد الرحيم 

اأ���س��م��اء  �سلمت  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  ال��ك��ت��ل  اإن  ال���واك���د 

وفقاً  وذل���ك  ال��ع��ام��ة،  االم��ان��ة  اإىل  اأع�سائها 

الحكام املادة 26 من النظام الداخلي.

التي  الكتل  ع���دد  بلغ  فقد  ال��واك��د  ووف���ق 

ت�سكلت يف الدورة غري العادية االأوىل ملجل�ص 

النواب التا�سع ع�سر، 6 كتل نيابية �سمت يف 

ع�سويتها )118( نائباً وهي: امل�ستقبل، القرار 

، العدالة، امل�سرية ، العزم ، ال�سعب ، فيما بلغ 

عدد النواب امل�ستقلن )12( نائباً. 

واأ����س���اف ال���واك���د اأن ه���ذا االإج������راء ي��اأت��ي 

ا�ستكمااًل ملتطلبات ت�سكيل الكتل واالئتالفات 

ملجل�ص  الداخلي  النظام  احكام  وفق  النيابية 

وت�سكيل  تنظيم  مبوجبه  مت  ال���ذي  ال��ن��واب، 

الكتل واالئتالفات على ان ال يقل عدد اع�ساء 

الكتلة الواحدة عن 10باملائة من عدد اع�ساء 

املجل�ص كما انه يحق لكتلتن او اأكرث ت�سكيل 

ائتالف نيابي.

ين�سموا  مل  ال��ذي��ن  امل�ستقلون  ال��ن��واب  و 

اىل اأي كتلة والبالغ عددهم )12 ( نائباً فهم 

املنعم  عبد  املحامي  النواب  جمل�ص  رئي�ص   :

ف���واز   ، العودات ،املهند�ص مو�سى هنط�ص 

الزعبي، ينال الفريحات ، اأيوب خمي�ص ،غازي 

ال�سرحان ، ا�سامه العجارمة، الدكتور حممد 

العرموطي،  �سالح  املحامي   ، �سعيليك  اب��و 

القطاونه  ،اح��م��د  م�سوقه  ع��دن��ان  املهند�ص 

،ح�سن الرياطي. 

و�سمت كتلة امل�ستقبل النيابية يف ع�سويتها 

الدكتور  االآت���ي:  النحو  على  و  ع�سواً   )30(

املحامي   ،  ) رئي�ساً   ( االزاي����دة  الرحيم  عبد 

عماد العدوان ) نائباً للرئي�ص (، عبدال�سالم 

الذيابات ) ناطقاً اإعالمياً (، وميادة �سرمي ) 

مقرراً ( ، الدكتور عمر الزيود )ممثاًل للكتلة 

،اأحمد   ) النواب  ملجل�ص  التنفيذي  املكتب  يف 

�سامل  ال��دك��ت��ور  ال��وخ��ي��ان،  �سالح  ال�سفدي، 

ال�����س��م��ور، ف���ادي ال���ع���دوان، ان��دري��ه ح���واري، 

احلرا�سي�ص،  �سرار  املراعية،  توفيق  الدكتور 

امل��ه��ن��د���ص ي����زن ال�����س��دي��ف��ات، ال��دك��ت��ور ف��اي��ز 

ع��ارف  الدكتور  احل��ي��اري،  ن�سال  ب�سبو�ص، 

ال�����س��ع��اي��دة، ال��دك��ت��ور ف��را���ص ال��ق�����س��اة، رائ��د 

الدكتور  الظهراوي،الدكتور ن�سار احلي�سة، 

الن�سور،  ط��الل  املهند�ص  ال�سراحنة،  اأح��م��د 

الدكتور خالد الب�ستنجي، عمر النر، خلدون 

عبداحلليم  العواي�سة،  عبدالرحمن   ، حينا 

احل����م����ود، غ�����ازي ال�����ب�����داوي، امل���ح���ام���ي رائ���د 

الدكتور  املهند�سة عبري اجلبور،  ال�سمريات، 

غازي الذنيبات.

ف��ي��م��ا ���س��م��ت ك��ت��ل��ة ال����ق����رار ال��ن��ي��اب��ي��ة يف 

ع�سويتها )23( ع�سواً و على النحو االآتي:

مريزا بوالد )رئي�ساً( ، حممد الغويري ) 

نائباً للرئي�ص( ، الدكتور هايل عيا�ص ) مقرراً 

( ، الدكتور �سليمان القالب ) ناطقاً اإعالمياً( 

باملكتب  ل��ل��ك��ت��ل��ة  امل���ج���ايل ) مم���ث���اًل  امي����ن   ،

التنفيذي( ، نواف اخلوالدة ، الدكتور حاب�ص 

ال�سبيب ،علي اخلاليلة ، حممد الظهراوي، 

املهند�ص هيثم زيادين ،عبد املح�سريي ،حازم 

املجايل ، �سالمة البلوي ، الدكتور فريد حداد 

، املهند�ص �سامل العمري ،املهند�ص عطا ابداح 

،خلدون ال�سويات ، املهند�ص جمدي اليعقوب 

،ره������ق ال�����زواه�����رة ،زي���ن���ب ال����ب����دول ،ج��م��ي��ل 

،ال��دك��ت��ور طالب  امل���دان���ات  ،امي���ن  احل�سو�ص 

ال�سرايرة .

النيابية يف  ال��ع��دال��ة  كتلة  يف ح��ن �سمت 

و على النحو االآت��ي:  ع�سويتها )20( ع�سواً 

جمحم ال�سقور )رئي�ساً(، حممد ال�سطناوي 

ال�سعيدين )مقرراً(،  للرئي�ص(، زهري  )نائباً 

ال���دك���ت���ور اح��م��د ع�����س��ا )ن���اط���ق���اً اإع���الم���ي���اً(، 

املكتب  يف  للكتلة  )مم���ث���اًل  ال�����س��وح��ة  را����س���د 

التنفيذي( ، نوا�ص القواقزة ، يحيى عبيدات 

، �سرار ال��داوود ، حممد اجل��رادات ، الدكتور 

خالد ال�سلول ، الدكتور خري ابو �سعيليك ، 

دينا  املحامية   ، يحيى  اب��و  �سليمان  املهند�ص 

الب�سري ،عمر العيا�سرة ، املحامي زيد العتوم 

، الدكتور ن�سار القي�سي ، ح�سن احلرا�سي�ص 

ماجد   ، العبابنة  حممد   ، ت��اي��ه  اب��و  �سالح   ،

الروا�سدة .

يف  �سمت  فقد  النيابية  امل�سرية  كتلة  ام��ا 

االآت��ي:   النحو  وعلى  ع�سواً   )16( ع�سويتها 

 ، الدكتور تي�سري كري�سان ) رئي�ساً( 

 ، للرئي�ص(  الدكتور حممد اخلاليلة )نائباً 

يف  وممثاًل  اعالمياً  )ناطقاً  الربابعة  جعفر 

املكتب التنفيذي( ، ا�سماء الرواحنة )مقرراً(، 

املهند�سة   ، املرايات  اخل�ساونة ،حممد  ي�سار 

م����روه ال�����س��ع��وب، حم��م��د ال��ع��الق��م��ه ،ع���وده 

النواي�سه ، املهند�ص حممد ال�سعودي ،الدكتور 

،الدكتور  ، عائ�سة احل�سنات  احمد اخلاليلة 

ا�سماعيل امل�ساقبه ، عبد اهلل ع��واد، املهند�ص 

ا�سامه القوابعه ،ا�سالم الطبا�سات .

النيابية يف ع�سويتها  العزم  كتلة  و�سمت 

)15( ع�����س��واً وع���ل���ى ال��ن��ح��و االآت�������ي: خ��ال��د 

)نائباً  العمو�ص  رمي��ا   ، )رئي�ساً(  ح�سان  اأب��و 

للرئي�ص( ، روعة الغرابلي )مقرراً(، الدكتور 

اإع����الم����ي����اً(، وحم��م��د  )ن���اط���ق���اً  وائ�����ل رزوق 

املحارمة )ممثاًل للكتلة يف املكتب التنفيذي( 

، حم��م��د ب��ن��ي ي��ا���س��ن، ب�����س��ام ال���ف���اي���ز، علي 

الغزاوي، اآمال ال�سقران، �سادي فريج، الدكتور 

حممود الفرجات، عبيد يا�سن، الدكتور عيد 

الدكتور  املومني،  الدكتورة �سفاء  النعيمات، 

بالل املومني.

وبالن�سبة لكتلة ال�سعب النيابية فقد �سمت 

يف ع�سويتها )14( ع�سواً و هم : عبداهلل اأبو 

زيد )رئي�ساً( ، حممد الفايز )نائباً للرئي�ص(، 

الدكتورة فايزة ع�سيبات )مقرراً(، املهند�ص 

فرا�ص ال�سواعري ) ناطقاً اإعالمياً( ، وامغري 

الهمالن )ممثاًل للكتلة يف املكتب التنفيذي( 

املهند�ص   ، الدغمي  ال��ك��رمي  عبد  املحامي   ،

خليل عطية، هادية ال�سرحان، الدكتور منر 

الدكتور  ال��ط��راون��ة،  علي  الدكتور  ال��ع��ب��ادي، 

ال��ع��دوان،  ناجح  املهند�ص  ال��ه��الالت،  حممد 

ذياب امل�ساعيد، عبد ال�سالم اخل�سري.

الهياجنة: مستشفى عمان الميداني سيبدأ قريبا باستقبال مصابي كورونا
 المستشفى مزود بجميع التجهيزات وفقا ألحدث المعايير العالمية

الوزارة ستنشئ 3 مستشفيات ميدانية أخرى في إربد ومعان والعقبة

وزير المياه والري يتفقد تنفيذ اعمال مشروع تحسين شبكات مياه غرب عمان

 الواكد:  )٦( كتل نيابية ضمت )١١٨( نائبًا و )١٢( عدد المستقلين

 بقيمة 3,350 مليون دينار

 توقيف شقيقين زّورا وثائق 
للحصول على قيمة بوليصة تأمين

 مديرية بيئة الزرقاء تغلق مصنعين 
ومسلخ دجاج

 األمير الحسن بن طالل يؤكد أهمية 
الحوار لتنمية األخوة والصداقة اإلنسانية

الكباريتي : نصف عمان لاليجار 
والنصف االخر للبيع

القطاع الخاص االردني يعيش حالة رعب

االحد   27/ 12 / 2020
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االنباط- عجلون

 ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة ع��ج��ل��ون ال��ك��رى ام�����س ال�سبت، 

اأعمال �سيانة �ساملة ملقاطع ت�سريف املياه.

اإن  وقال رئي�س البلدية املهند�س ح�سن الزغول 

و�سعتها  التي  اخلطة  �سمن  تاأتي  ال�سيانة  اأعمال 

البلدية خالل ف�سل ال�ستاء ل�سمان عدم ان�سدادها 

يف ح����االت ال��ه��ط��ول امل���ط���ري وان�����س��ي��اب امل���ي���اه اإىل 

ال�سوارع ما يعيق احلركة املرورية.

وا�سار اإىل اأن كوادر البلدية �ستعمل ب�سورة دورية 

الرئي�سة  ال�����س��وارع  يف  امل��ي��اه  مقاطع  معاجلة  على 

واأوراق  وال��رم��ل  االأت��رب��ة واحل��ج��ارة  وتنظيفها من 

االأ�سجار واأية خملفات معدنية وبال�ستيكية.

االنباط- الكرك

وا�سلت مديرية ثقافة الكرك تقدمي الرنامج 

عن  الكورونا”،  زم���ن  يف  مثقف  “اأوراق  ال��ث��ق��ايف 

بعد لبيان اثر ودور الكتاب واملثقفني وا�سهاماتهم 

ال��ث��ق��اف��ي��ة ب��ن�����س��ر ال��ت��وع��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مبخاطر 

وا�سرار وباء كورونا و�سبل الوقاية ال�سحية.

وق�����ال ال���دك���ت���ور م��و���س��ى اأب�����و غ����ره يف ورق��ت��ه 

الثقافية بعنوان “الزائر الثقيل” م�ساء اجلمعة، 

يتطلب م��ن��اإ مل��واج��ه��ة وب���اء ك��ورون��ا اإع����ادة النظر 

ج��ي��دا يف كثري م��ن ج��وان��ب حياتنا، ب��ل وح��ت��ى يف 

التغري  التعامل مع هذا  طريقة تفكرينا وكيفية 

زاوي��ه اخرى  واأفكار خمتلفة، والنظر من  بطرق 

االآن  ح��ت��ى  نهايته  واق���ع  م��ع  التعاي�س  كيفية  يف 

اأدركنا جيدا  اأن  بعد  للجميع، خ�سو�سا  جمهولة 

اأنه باإمكاننا العي�س دون الكثري من كماليات حياتنا 

وم��وروث��ات��ه��ا، وال��ت��ي لطاملا ك��ان كثري منها يثقل 

كواهلنا بتبعاته على خمتلف امل�ستويات واالأ�سعدة 

�سريحة  م��واج��ه��ًة  منا  يتطلب  “هذا  وا���س��اف   .

جريئة مع هذا الواقع وهذا الزائر فريو�س كورونا، 

عجيٌب اأمر هذا الزائر، الغريب الثقيل، يف املكان 

مل يرتك حّياً وال بيتاً وال موؤ�س�سة ، ويف املوروث مل 

يرتك عادًة وال حتى نهجاً اأو �سلوكا، مل يرتك �سيئا 

زاره اإال وقد تاأثر به تاأثرا كبريا«.

املا�سية ت�ستحق  القليلة  االأ�سهر  ان  اإىل  واأ�سار 

منا وق��ف��ة ت��اأم��ل م��ع اأنف�سنا ل��ره��ة م��ن ال��زم��ن، 

اأم���ور و���س��وؤون حياتنا،  لنعيد النظر يف كثري م��ن 

على كثرٍي من االأ�سعدة وخ�سو�سا على ال�سعيد 

االجتماعي منها، هذا التغرّي املفاجئ وغري العادي 

الذي طراأ على حياة الب�سر على خمتلف االأ�سعدة، 

اأنه  اأي�سا  اقت�ساديا و�سيا�سيا واجتماعيا وال ننكر 

قد نال كثرياً من اجلانب الثقايف منها، ففي الوقت 

ان�سغل فيه كثريون بتبعات ه��ذا الفريو�س  ال��ذي 

االقت�سادية وتاأثريه على م�سادر رزقهم واإيقافه 

لعجلة االقت�ساد يف كثري من الدول، عانى اآخرون 

وح�سيلتهم  الرتاثي  جمتمعهم  على  تبعاته  من 

الثقافية واحل�سارية من �سّتى نواحيها.

 بلدية عجلون تنفذ أعمال صيانة 
شاملة لمقاطع تصريف المياه

»ثقافة الكرك« تواصل تقديم 
أوراق مثقف بزمن الكورونا

 ورشة متخصصة تبحث مستقبل طاقة الهيدروجين في الوطن العربي

 حق الرد٠٠ وزارة البيئة ترد على »                 «

االنباط- عمان

ب���ح���ث خ������راء ط���اق���ة م�����س��ت��ق��ب��ل ط��اق��ة 

ال���ه���ي���دروج���ني وخ���الي���ا ال���وق���ود يف ال����دول 

الطاقة  ب��ه��ذه  اال�ستثمار  واه��م��ي��ة  العربية 

ك���م���ح���ف���ز رئ���ي�������س���ي ل��ل��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة 

واالق��ت�����س��اد االخ�����س��ر وع���دم االع��ت��م��اد على 

االآخرين.

ج����اء ذل����ك خ����الل ور����س���ة ع��م��ل نظمتها 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة اخ��ريا 

عر تقنية زووم �سارك فيها علماء وخراء 

ميثلون 50 دولة عربية واجنبية.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان ���س��در ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ام�س 

ال�����س��ب��ت، اأو�����س����ى امل�������س���ارك���ون يف ال��ور���س��ة 

ب�����س��رورة ت�سكيل جل��ن��ة دائ��م��ة م��ن خ��راء 

ال��ط��اق��ة ال��ع��رب واالج���ان���ب ل��ر���س��م خ��ارط��ة 

الإدخ����ال  بي�ساء”  “اوراق  واع�����داد  ط��ري��ق 

ال�����ه�����ي�����دروج�����ني ك������وق������ود م�������س���ت���ق���ب���ل���ي يف 

ا�سرتاتيجيات الطاقة بالدول العربية.

وح���ث���وا احل���ك���وم���ات ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى �سن 

والتحول  لال�ستثمار  والت�سريعات  القوانني 

الهيدروجني  طاقة  ال�ستخدام  التدريجي 

وخ��الي��ا ال��وق��ود، واط���الق امل��ن��ت��دي العربي 

وخ���الي���ا  ال����ه����ي����دروج����ني  ل���ط���اق���ة  االأول 

ال���وق���ود ال��ع��ام ال���ق���ادم، واع��ت��ب��ار ع���ام 2021 

ع��ام ال��ه��ي��دروج��ني وخ��الي��ا ال��وق��ود ب��ال��دول 

العربية.

ك��م��ا او����س���وا ب����اإدخ����ال ال���ه���ي���دروج���ني يف 

املتجددة  للطاقة  العربية  اال�سرتاتيجيات 

امل�ستقبل  ل��ط��اق��ة  امل�����س��در  ���س��ت��ك��ون  وال���ت���ي 

واحلل املثايل واالقت�سادي لتخزين الطاقة 

واحلفاظ على البيئة والتغري املناخي.

متقدمة  بحوث  مراكز  باإن�ساء  وطالبوا 

ل��ل��ه��ي��دروج��ني وخ���الي���ا ال���وق���ود وت��خ��ري��ن 

ال���ط���اق���ة ب��اع��ت��ب��ار ان ط���اق���ة ال��ه��ي��درج��ني 

الرئي�سي يف خليط  ال��وق��ود اجل��زء  وخ��الي��ا 

ال���ط���اق���ة الع����ت����ب����ارات اق���ت�������س���ادي���ة وب��ي��ئ��ي��ة 

ومناخية.

و����س���دد رئ��ي�����س ال���ه���ي���ئ���ة/وزي���ر ال��ط��اق��ة 

واملعادن والبيئة املغربية املهند�س عزيز رباح 

الهيدروجني  طاقة  ا�ستغالل  ���س��رورة  على 

للتنمية  رئي�سي  كمحفز  العربية  ال��دول  يف 

امل�ستدامة واالقت�ساد االخ�سر وتهيئة البنية 

والتطوير  للبحث  م��راك��ز  وان�ساء  التحتية 

وت��اأه��ي��ل ال���ك���وادر ال��ع��رب��ي��ة ل��ال���س��ت��ف��ادة من 

الهيدروجني كوقود امل�ستقبل.

وقدم اخلبري يف الهيئة الدكتور ابراهيم 

امل�ستقبل  ان  فيها  ق��ال  عمل  ورق���ة  ب����دران، 

العربية  اجل��ه��ود  م�ساعفة  علينا  ي��ف��ر���س 

ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل يف م��ن��ظ��وم��ات ال��ط��اق��ة 

و����س���رورة ت���ع���اون اجل��م��ي��ع الإي���ج���اد ق��اع��دة 

العاملي بطاقة  التطور  ملواكبة  قوية و�سلبة 

الهيدروجني وخاليا الوقود .

وق������ال ان ع���ل���ى ال����ع����رب ع�����دم االك���ت���ف���اء 

ب��اإن��ت��اج ال��ه��ي��دروج��ني االخ�����س��ر وت�����س��دي��ره 

ت�سنيع  هند�سة  م��ن  التمكن  عليهم  وامن���ا 

وال�سناعات  االنتاج  حيث  من  الهيدروجني 

ال��ن��ف��ط  ي���ك���رروا خ��ط��اأ  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة وان ال 

التكنولوجيا  يف  االآخ��ري��ن  على  ب��االع��ت��م��اد 

والبحث واالإنتاج العلمي.

ب������دوره ق����ال ام����ني ع����ام ال��ه��ي��ئ��ة حممد 

م��ن تطور  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا  ان  ال��ط��ع��اين 

مت�سارع لطاقة الهيدروجني وخاليا الوقود 

ل��ع�����س��ر ج��دي��د للطاقة  ان��ط��الق��ة  ���س��ي��ك��ون 

املتجددة بالتحول من البطاريات اىل خاليا 

ومبا  اآمنة  ب�سورة  الطاقة  لتخزين  الوقود 

فائ�س  م�ساكل  ويحل  الطاقة  ام��ن  يحقق 

الطاقة وهدر االنتاج .

على  العربية  ال��دول  اإقبال  �سرورة  واكد 

والنقل  ل��ل�����س��ي��ارات  التحتية  البنية  تهيئة 

باالعتماد على طاقة الهيدروجني، مو�سحا 

جيجا   40 اىل  للو�سول  تخطط  اوروب���ا  ان 

من طاقة الهيدروجني بعام 2040 وان حجم 

الهيدروجني  بطاقة  العاملية  اال�ستثمارات 

�ستفوق ترليون دوالر خالل الع�سرين �سنة 

القادمة.

االنباط-عمان

الزميل العزيز.. رئي�س التحرير..... لقد طالعنا ما مت تداوله 

عر موقعكم املوقر خالل اال�سبوع املا�سي وهذا اال�سبوع، وحتديدا 

مقالة يوم االأربعاء 2020/12/16 “ �سندوق حماية البيئة يحارب 

“ مديرية   2020/12/17 م�ساريع ال�سباب” ومقالة يوم اخلمي�س 

وم��ق��ال��ة  التغطية”  خ����ارج  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  يف  اخل���ط���رة  ال��ن��ف��اي��ات 

وزارة  م��ع  البيئة  وزارة  دم��ج  ح��ان   “  2020/12/18 اجلمعه  ي��وم 

كورونا”  “نفايات   2020/12/23 االأرب��ع��اء  ي��وم  الزراعة”ومقالة 

لل�سيد  وجميعها  البيئة  وزارة  تخ�س  التي  املوا�سيع  من  وغريها 

ارا�سي  املقيم خارج  رئي�س جمعية �سباب معان �سامر عبد الدامي 

التايل على ما  الرد  بن�سر  التكرم  �سعادتكم  ارجو  “ فاإنني  اململكة 

يتم ووف��ق  ب��اأن��ه مل  اأع���اله وع��ر موقعكم...علما  االخ��ب��ار  ورد يف 

مقت�سيات العمل االإعالمي الرجوع اإىل امل�سدر املخت�س وهو وزارة 

البيئة للتاأكد من مدى �سحة ما ورد يف تلك املقاالت. االأمر الذي 

اقت�سى الرد.

 اوال : ان ما طرحه ال�سيد �سامر عبد الدامي / رئي�س جمعية 

�سباب معان حلفظ البيئة.. حول مو�سوع رف�س م�سروعه املقدم 

امل�ساريع  بدرا�سة  املكلفة  اللجنة  قبل  من  البيئة  حماية  ل�سندوق 

ال��ت��اب��ع��ه ل�����س��ن��دوق ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، مل�����س��روع ت��ق��دم��ت ب��ه اجلمعية 

البيئية التي يراأ�سها... فاإنني اأورد الرد التايل اإميانا منا كموؤ�س�سة 

املوؤ�س�سة من  بالقواعد  االلتزام  على  كل احلر�س  وطنية حتر�س 

قوانني واأنظمة وتعليمات، ت�سمن تقدمي اف�سل اخلدمات الأفراد 

وفئات املجتمع االأردين كافة

البيئة.  ب�سندوق حماية  امل�ساريع اخلا�سة  درا�سة  1 _ جلنة   

ول��الأ���س��ب��اب ال��ت��ي مت ذك��ره��ا يف م��ق��ال ال�سيد ���س��ام��ر ع��ب��د ال���دامي 

اأي�سا تتعلق مبوجبات  باالإ�سافة اإىل ا�سباب اأخرى مل يتم ذكرها 

الرف�س. فاإنني اأود التو�سيح وم�سمنا كافة االأ�سباب التي ادت اىل 

اإىل الكثري من اال�سرتاطات  ان�ساوؤه  امل�سروع والذي يحتاج  رف�س 

الفنية والبيئية التي ت�سمن �سالمة املوقف بالن�سبة لوزارة البيئة 

اأن اجلمعية حديثة  ال�سندوق علما  امل�ساريع يف  وق��رار جلنة دعم 

العهد ومل ت�ستويف ال�سروط املعتمدة للح�سول على التمويل من 

ال�سندةق

لديها  ال�سندوق  قبل  امل�ساريع من  لتقييم  املعتمدة  اللجنة  ان 

التحفظات التالية :

ال��ع�����س��وي  ال�����س��م��اد  ان�����س��اء م�����س��ن��ع الإن���ت���اج  م�����س��روع  ان  اأوال: 

من  عدد  توافر  اإىل  يحتاج  مركزي،  كم�سروع  الرف�س..  مو�سوع 

اال�سرتاطات ال�سامنة لنجاحه وا�ستدامته منها.

مناطق  من  عليها،  امل�سروع  ان�ساء  امل��راد  املنطقه  تكون  ان   .1  

التي  واحل��الب��ات  ال�سليل  كمنطقة  اململكة..  يف  ال�ساخنه  ال��ب��وؤر 

حتتية  كبنية  للزبل  املولدة  امل��زارع  من  الكايف  العدد  على  حتتوي 

ال  التي  معان  منطقة  عك�س  على  امل�سروع،  دميومة  ت�سمن  قوية 

حتتوي على ذلك العدد من املزارع. 

2. طريقة املعاجلة الهوائية من الطرق املكلفة والتي قد ت�سل 

كلفتها من 200-300 الف دينار اذا ما مت اإقامتها يف البوؤر ال�ساخنة. 

مع االخذ بعني االعتبار باأن ال�سلوك البيئي العاملي احلايل لالإدارة 

املعاجلة  ن��ح��و  يتجه  وال��ن��ب��ات��ي��ة  احل��ي��وان��ي��ة  للمخلفات  ال�سليمة 

النظيفة الالهوائية لهذه املخلفات واإنتاج الطاقة منها وال ينتج 

عنها اأي انبعاثات غازية للبيئة...

انت�ساره يف  الرغم من  امل�ساريع وعلى  النوع من  3. يعاين هذا 

اململكة، العديد من امل�ساكل يف عمليات االإنتاج للو�سول اإىل منتج 

ت�سمن  التي  املعتمدة  املحلية  واال�سرتاطات  للموا�سفات  مطابق 

ا�ستدامتها )االإدارة، عدم توفر اخلرات الكافية واملوؤهلة، �سعوبة 

توفر مدخالت االإنتاج، �سعوبة الت�سويق لوجود مناف�سة مع املنتج 

امل�ستورد.. وغريها..... 

.. وب��االإ���س��ارة اإىل م��ا مت ن�����س��ره.. ويف ���س��وء ه��ذه امل��ع��ط��ي��ات... 

البيئة رف�س  امل�ساريع يف �سندوق حماية  فقد قررت جلنة درا�سة 

اأعاله واملقدم من جمعية �سباب معان حلفظ  اليه  امل�سار  امل�سروع 

البيئة وهي جمعية تعمل حتت مظلة وزارة البيئة والتي حتر�س 

وان  البيئية  للجمعيات  دائما  االأف�سل  تقدمي  على  احلر�س  كل 

ومبا  ال��وط��ن��ي  البيئي  بالعمل  النهو�س  ���س��اأن��ه  م��ن  م��ا  ك��ل  ت��ق��دم 

ي�سمن حتقيق االأمن البيئي املتكامل......

البيئة وحتديدا  “ دور وزارة  ثانيا : اما فيما يتعلق مبو�سوع 

التعامل مع ازمة فريو�س كورونا..  النفايات اخلطرة يف  مديرية 

وانها كانت وما زالت خارج التغطية.... فا�سمحوا يل �سعادة رئي�س 

التحرير ان اأو�سح التايل.. واإنني على يقني تام باأن ال�سيد �سامر 

االزم��ة  ب��داي��ة  ومنذ  البيئة  وزارة  ل��دور  مواكبا  ك��ان  ال���دامي  عبد 

وحتى تاريخه.....

1. لقد بذلت وزارة البيئة / مديرية النفايات اخلطرة وغريها 

من مديريات الوزارة جهودا كبرية منذ بداية ازمة كورونا ولهذا 

التاريخ متثلت باإعداد برامج خا�سة مبراقبة متوا�سلة الآلية تنفيذ 

االإدارة املتكاملة للنفايات الناجتة عن الرعاية الطبية للم�سابني 

بفريو�س كورونا للنزالء يف اماكن احلجر ال�سحي من خالل غرف 

امل�ستمر  امليداين  والك�سف  ال��وزارة  يف  املخت�سة  والكوادر  العمليات 

والبحر  ع��م��ان  العا�سمة  ف��ن��ادق  يف  للنزالء  احل��ج��ر  مناطق  على 

امليت والتاأكد من �سالمة نقلها مبركبات خا�سة بذلك واالإ�سراف 

املبا�سر على عملية احلرق واملعاجلة وفق املوا�سفات العاملية.

 / املحلية  االدارة  وزارة  م��ع  وبالتعاون  البيئة  وزارة  قامت   .2

االآليات اخلا�سة  املحافظات مبتابعة ومراقبة  البلديات يف جميع 

بجمع ون��ق��ل ال��ن��ف��اي��ات امل��ن��زل��ي��ة وه���ي ن��ف��اي��ات مل�����س��اب��ني حمتمل 

االأماكن  اإىل  نقلها  عملية  من  التاأكد  كورونا  بفريو�س  ا�سابتهم 

على  م�ستمرة  ب��ج��والت  القيام  اإىل  باالإ�سافة  ل��ذل��ك،  املخ�س�سة 

املناطق واالحياء ال�سكنية داخل املدن واالرياف ومتابعة ال�سكاوي 

املنا�سبة  احللول  اإيجاد  على  والعمل  املو�سوع  هذا  حول  ترد  التي 

لها... 

بحمالت  كافة..  اململكة  حمافظات  ويف  البيئة  وزارة  قامت   .3

ر����س وت��ع��ق��ي��م ل��ل��ع��دي��د م��ن االب��ن��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وغ���ري احلكومية 

ل�سمان  نقلها  بعد  النفايات  بجمع  اخلا�سة  واالم��اك��ن  واملن�ساآت 

خلوها من فريو�س كورونا وان تكون اآمنة حلركة املواطنني... 

االكيا�س  توزيع  حمالت  من  العديد  بتنفيذ  ال���وزارة  قامت   .4

ويف  امل�ستخدمة  والكمامات  القلفزات  بجمع  اخلا�سة  ال�سفراء 

العامة  النظافة  حمالت  اإىل  باالإ�سافة  كافة  اململكة  حمافظات 

وتكري�س دورها االإعالمي يف ن�سر الوعي لدى كافة �سرائح املجتمع 

وبطرق متعددة.. 

5. كما قامت الوزارة / مديرية النفايات اخلطرة.. با�سدار عدد 

التعامل  لكيفية  اآمنة  لتكون خارطة طريق  االإر�سادية  االدلة  من 

مع النفايات الناجمة عن مر�سى فريو�س كورونا.. متثلت باالآتي:

اآمنة  بطريق  ال�سحي  احلجر  نفايات  م��ع  التعامل  +دل��ي��ل   ..

بيئيا. 

امل��ن��اط��ق  ال��ع��زل يف  ن��ف��اي��ات  م��ن  بالتخل�س  خ��ا���س  دل��ي��ل   +  ..

املخ�س�سة لذلك. 

.. + ودليل ثالث خا�س بنفايات العزل املنزيل. 

6. قامت ال��وزارة بتمويل جزء من كلف اجلمع والتخل�س من 

النفايات من مناطق احلجر والعزل.

م�ست�سفيات  ك��ب��ريع��ل��ى  ت��ع��ق��ي��م  ج��ه��از   11 وت���وزي���ع  7.مت���وي���ل 

اجلائحة  ن��ف��اي��ات  ملعاجلة  امللكية،  الطبية  واخل��دم��ات  احل��ك��وم��ة 

بقيمة 3 ماليني دينار ممولة من مرفق البيئة العاملي و بالتعاون 

مع برنامج االمم املتحدة االمنائي.. 

ال��دامي تهمة  ال�سيد �سامر عبد  8. ن�ستهجن وب�سده ان يل�سق 

 / النفايات اخلطرة  “ملديرية  التغطية  “ خ��ارج  واأنها  الالمباالة 

اهم  االأك��ر يف �سدور  ال��دور  لها  كان  التي  املديرية  البيئة،  وزارة 

وهو  االإقليم،  م�ستوى  على  بل  الوطن  م�ستوى  على  لي�س  قانون 

2020، والذي ن�سر يف  ل�سنة  النفايات  الإدارة  االإطاري  القانون   “
من  االأردن  و���س��ع  ح��ي��ث   2020/1/3 ب��ت��اري��خ  الر�سمية  اجل��ري��دة 

ال��دول على م�ستوى االإقليم التي متتلك مثل هكذا قانون  اوائ��ل 

لالأهمية  نظرا  ن��اف��ذا،  اأ�سبح  وال���ذي  النفايات  ب�ساأن  متخ�س�س 

البالغة ملو�سوع النفايات وحتديدا يف جمال تدويرها واال�ستفادة 

منها يف توليد الطاقة وما ينتج عنه من تخفي�س الإنتاج ا�سترياد 

امل�ستقات النفطية، وهو ما يوؤدي اإىل دعم موازنة الدولة االأردنية 

واالقت�ساد الوطني ب�سكل عام... 

ثالثا : وا�سمح يل اأي�سا �سعادة رئي�س التحرير ان اأو�سح بالرد 

البيئة  “ حان دمج وزارة  الثالث حول مو�سوع........  على املقال 

مع وزارة الزراعة”... 

1. لقد و�سعت وزارة البيئة ومنذ تاأ�سي�سها على �سلم اأولوياته 

وتقييم  وتنفيذ  و���س��ع  يف  الت�ساركية  ب���اأن  امل��وؤ���س�����س��ي��ة..  وروؤي��ت��ه��ا 

التعاون  بال�سرورة  يقت�سي  تنفيذها،  على  تعمل  التي  ال��رام��ج 

والتن�سيق مع ال�سركاء واملعنيني الر�سميني واملدنيني كافة... وان 

وزارة  اطلقته  ال��ذي  الوطني  التحريج  م�سروع  تنفيذ  يف  تعاونها 

الت�ساركي  بالعمل  منا  اميانا  ال��زراع��ة،  وزارة  مع  بالتعاون  البيئة 

موؤ�س�سة فنية اإىل جانبها يف تنفيذ هذا امل�سروع، ل�سمان الو�سول 

اإىل خمرجات ترقى اإىل حجم الوطن... اما يف ما يخ�س امل�سروع 

املقدم من اجلمعية فاإن وزارة البيئة ترحب باأية مقرتحات مل�ساريع 

معان  حمافظة  وطبيعة  احتياجات  م��ع  وتتنا�سب  اع��داده��ا  يتم 

وبالتن�سيق مع مديرية حماية البيئة ملحافظة معان . 

بوجود  وي��رت��ب��ط  ي�سمن  البيئة  وزارة  وج���ود  اأن  ع��ن  ناهيكم 

العديد من اجلهات الدوليه الداعمة واملانحة والتي تقدم الدعم 

مبئات املاليني... 

االأع��زاء يف موقع  الزمالء  واإياكم  فاإننا  تقدم..  ما  وبناءا على 

جريدة االأنباط.. ممثال ب�سخ�س �سعادة رئي�س التحرير.. قد بينا 

ومن خالل رد وزارة البيئة، باأن الوزارة /�سندوق حماية البيئة / 

جلنة درا�سة امل�ساريع ، مل يتخذوا هذا القرار، اال وفق ما تقت�سيه 

ت��راع��ي  وال��ت��ي  ب��ذل��ك،  اخل��ا���س��ة  الر�سمية  والتعليمات  االن��ظ��م��ة 

املحافظات  كافة  وامل��واط��ن  يف  ال��وط��ن  االأح���وال م�سلحة  بجميع 

ملكية  روؤى  ووف���ق  خا�سة،  ال�سبابية  التنموية  امل�ساريع  وت��دع��م 

�سامية كانت وما زالت وزارة البيئة تنفذها وت�سرف على تنفيذها 

ال�سباب  وب�����س��واع��د  م�ستدامه  بيئيه  تنمية  حتقيق  ي�سمن  مب��ا 

على  وبناءا  التحرير..  رئي�س  �سعادة  ناهيكم   ... الوطن  اأبناء  من 

بالتاأكيد  احلايل  الوزير  ومعايل  ال�سابق  الوزير  معايل  توجيهات 

اأم��وال �سندوق حماية البيئة هي ام��وال ت�سرف مبوجب  اأن  على 

ا�س�س ومعايري معتمدة ح�سب اال�سول مل�ساريع تخدم العمل البيئي 

بكافة مكوناته ويعمل ال�سندوق حتت مظلة وزارة البيئة وتعتر 

موؤ�س�سات املجتمع املدين بكافة مكوناتها �سريكاً ا�سا�سيا للمحافظة 

على البيئة بكافة عنا�سرها و ان اجلمعيات البيئية و منها جمعية 

�سباب معان التي ناأمل ان تكون واحدة من هذه اجلمعيات.

البيئية  الق�سايا  تخدم  م�ساريع  لتمويل  ا�ستعداد  على  واننا 

الوطنية واملحلية على م�ستوى املحافظات عندما ت�ستويف ال�سروط 

بانتظار  زلنا  ما  وان��ا  اجلميع،  على  املطبقة  املعتمدة  واملتطلبات 

م�����س��اري��ع ي��ت��م اع���داده���ا م��ن ق��ب��ل ه���ذه اجل��م��ع��ي��ات بالتن�سيق مع 

مديرية حماية البيئة يف حمافظة معان.

االأنباط..وال�سيد  جريدة  موقع  يف  االأع��زاء  الزمالء  ن�سكركم 

البيئة..  حلفظ  معان  �سباب  جمعية  رئي�س  ال���دامي..  عبد  �سامر 

اأر�سا  االأردن  خلدمة  واإي��اك��م  يوفقنا  اأن  وج��ل  ع��ز  امل��وىل  �سائلني 

امللك  الها�سمية  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ظل  وق��ي��ادة...يف  و�سعبا 

عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.

وزارة البيئة  

الصحة: 18 وفاة و1٠5٠ إصابة بـ» كورونا« و2339 حالة شفاء

االنباط- عمان

ت�����س��ج��ي��ل  ع����ن  ال�����س��ح��ة  وزارة  اأع���ل���ن���ت   

ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س  اإ���س��اب��ة  وف���اة و1050   18

لريتفع  ال�سبت،  ام�����س  اململكة  يف  امل�ستجّد 

وف��اة و286356   3729 اإىل  االإج��م��ايل  ال��ع��دد 

اإ�سابة.

 372 وت��وّزع��ت االإ���س��اب��ات اجل��دي��دة على 

و344  ع��ّم��ان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��ال��ة 

12 ح��ال��ة يف  اإرب���د، منها  ح��ال��ة يف حمافظة 

ال��ب��ل��ق��اء،  ال��رم��ث��ا، و82 ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة 

و63 حالة  امل��ف��رق،  ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة  و63 

يف حمافظة العقبة، و48 حالة يف حمافظة 

و21  ماأدبا،  و27 حالة يف حمافظة  عجلون، 

ح��ال��ة يف حم��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، و20 ح��ال��ة يف 

ح���االت يف حمافظة  ال���ك���رك، و5  حم��اف��ظ��ة 

الطفيلة،  حم��اف��ظ��ة  يف  ح���االت  و3  ج��ر���س، 

وحالتان يف حمافظة معان.

واأ����س���ار امل���وج���ز االإع���الم���ي ال�����س��ادر عن 

عدد  اأن  اإىل  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة 

 23976 اإىل  و�سل  حالّيا  الن�سطة  احل���االت 

دِخلت 
ُ
اأ التي  احل��االت  عدد  بلغ  بينما  حالة، 

اليوم اإىل امل�ست�سفيات 85 حالة، فيما غادرت 

49 حالة.

احل����االت  ع����دد  اإج����م����ايل  اأن  اإىل  ول���ف���ت 

امل�ست�سفيات  يف  العالج  تتلقى  التي  امل��وؤّك��دة 

بلغ 932 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة 

للحاالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  العزل 

بن�سبة   743 اأم�����س  ل��ي��وم  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 

اإج��م��ايل  بلغ  فيما  ب��امل��ئ��ة،   17 بلغت  اإ���س��غ��ال 

يف  امل�ستخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد 

امل�ست�سفيات للحاالت املوؤّكدة وامل�ستبهة ليوم 

اأم�س 292 بن�سبة اإ�سغال بلغت 32 باملئة.

التنّف�س  اأج��ه��زة  اإج��م��ايل ع���دد  ب��ل��غ  ك��م��ا 

امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة  اال���س��ط��ن��اع��ي 

 135 اأم�س  ليوم  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحاالت 

جهازا بن�سبة اإ�سغال بلغت 16 باملئة.

2339 حالة  اأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل  كما 

وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف  اليوم  �سفاء 

 258651 اإىل  ال�سفاء  حاالت  اإجمايل  لي�سل 

حالة.

واأ�ساف اأن 11123 فح�ساً خمرّياً اأجري 

الفحو�سات  ع���دد  اإج��م��ايل  لي�سبح  ال��ي��وم، 

ن�سبة  اأن  اإىل  الف���ت���ا  ف��ح�����س��اً،   3068292

و�سلت  اليوم  لهذا  االإيجابّية  الفحو�سات 

اإىل قرابة 44ر9 باملئة.

اإىل االل���ت���زام  ال�������وزارة اجل��م��ي��ع  ودع�����ت 

ب����اأوام����ر ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال���وق���اي���ة، 

اإق��ام��ة  وع���دم  ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء  خ�سو�ساً 

اإ�سافة  �سخ�ساً،   20 م��ن  الأك��ر  التجّمعات 

اأطلقتها  اإىل متابعة احلملة التوعوية التي 

الوزارة للوقاية من عدوى فريو�س كورونا 

وت�����س��ج��ي��ع االأف��������راد ع��ل��ى ح��م��اي��ة اأ���س��ره��م 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

 وهل التعليم االإلكرتوين هو البديل للتعليم الوجاهي املدر�سي واجلامعي؟

وهل هو قادم ال حمالة؟ 

بداية �ساأتناول هذا املو�سوع احل�سا�س والذي مي�س كافة �سرائح املجتمع من عدة زوايا.. كي ي�سهل 

علينا حتديد م�ساراتنا واولوياتنا.. 

عندما اراد حافظ ابراهيم مدح االم قال..

االأم مدر�سة اذا اعدتها.. اعدت �سعبا طيب االعراقي..

ومكانتها  ال�سرائع  كافة  وبكل قد�سيتها يف  االم  ان  التعبري.. حيث  دقة  اإىل  اأ�سري  اأن  اأود  وهنا 

االجتماعية العالية حتتاج اىل اإعداد ومتكني حتى ت�سبح مدر�سة تخرج االجيال املوؤهلني..

منذ  جامعته..  او  مدر�سته  اىل  للذهاب  يتجهز  وه��و  عمرية  مرحلة  اي  يف  للطالب  والناظر 

ا�ستيقاظه اىل ان ي�سل مقعده الدرا�سي.. يجد ذلك اال�ستعداد واالن�سباط والتهيئة النف�سية لتلقي 

العلم من ا�ساتذته والتعلم من اقرانه..

واذا ما دققنا النظر يف ما هو داخل ا�سوار اجلامعة او املدر�سة.. جند ان كل �سيء قد تهياأ الإي�سال 

املعلومة للطالب.. بعيدا عن كل مغريات احلياة املنزلية وال�سو�ساء التي ت�ساحبها..

فالتعليم ال�سفي والوجاهي هو الكفيل االول واالخ��ري لتحقيق روؤي��ة وزارة الرتبية والتعليم 

وكذلك اجلامعات بكافة تخ�س�ساتها وم�ستوياتها.. 

بعد انت�سار االنرتنت وكرة م�ستخدميها وزي��ادة حمتواها من املعلومات والعلوم والتطبيقات 

اجلاهزة للتعاطي املبا�سر يف كثري من االحيان دومنا احلاجة اىل كثري من عمليات التحليل.. والتي 

ا�سبحت يف متناول اجلميع على اختالف م�ستوياتهم العلمية او االجتماعية او العمرية.. ا�سبح 

مو�سوع التعليم االلكرتوين يفر�س نف�سه على ال�ساحة ب�سكل قوي..

ومنذ اكر من ع�سرين عام بداأت فكرة التعليم االلكرتوين تظهر يف بع�س املوؤ�س�سات التعليمية 

وخا�سة اجلامعية وبع�س مراكز التدريب.. وكانت ت�ستخدم كبديل لبع�س احلاالت اخلا�سة يف بع�س 

املجتمعات العتبارات دينية او اجتماعية او لبعد امل�سافات احيانا..

ولكن عندما تعر�س العامل با�سره اىل امتحان قا�س ب�سبب جائحة كورورنا.. ظهرت اهمية هذا 

النوع من التعليم..وا�سبح هو اال�سا�س يف هذه املرحلة..

فهل �سي�سبح هو البديل عن التعليم الوجاهي؟..

هنا �ساأعر�س املو�سوع على �سكل ت�سورين.. 

الت�سور االول..

)من �ساء فليدر�س.. ومن مل ي�ساأ يتحمل وزر نف�سه.. وعند االمتحان ُيكرم املرء او ُيهان(.. 

لقد ك�سفت اجلائحة عن احلاجة للتباعد يف الغرف ال�سفية.. وذلك لي�س فقط ب�سبب كورونا.. 

وامنا لوجود الكثري من االمرا�س املعدية التي قد تنتقل من طالب الآخر ب�سبب القرب يف املقاعد.. 

اأ�سا�سي..  ب�سكل  التباعد  مو�سوع  اخ��ذ  واجلامعات  امل��دار���س  على  لزاما  �سي�سبح  ان��ه  �سنجد  وهنا 

وهذا �سيقودنا اىل ان الطاقة اال�ستيعابية للمدار�س واجلامعات �ستقل.. مع ثبات اأو حتى زيادة يف 

التكاليف.. والتي �سيت�سبب بها فر�س بع�س املتطلبات لالرتقاء مب�ستوى التعليم.. وهذا بال�سرورة 

�سينعك�س على تكلفة الدرا�سة ارتفاعا..

فهل �سي�ستطيع كافة اولياء االمور التعامل مع هكذا او�ساع وارتفاع؟!..

هنا �سيكون مدخال للتعليم االلكرتوين ملن ال ميلك القدرة على دفع الر�سوم الكاملة للح�سول 

على التعليم الوجاهي.. وهذا اي�سا بال�سرورة يجب ان ينطبق على التعليم العام والذي لن ي�ستثنيه 

الوباء او اي م�ستجد ب�سبب انه تعليم حكومي.. ف�سيجد العديد من الطالب الذين لن يجدوا لهم 

اماكن يف املدار�س احلكومية ب�سب عدم اال�ستيعاب انف�سهم امام خيار التعليم االلكرتوين..

ول�سبط االمور يف هذا الت�سور.. يجب ان يكون املحتوى التعليمي كامال و�سهل الو�سول.. ويجب 

ان تكون االمتحانات وجاهية يف املدار�س للجميع.. وينطبق على الطالب مبداأ.. عند االمتحان يكرم 

املرء او يهان.. فمن ا�ستعد وا�ستغل ما تهياأ له من حمتوى ب�سكل جيد �سيجتاز االمتحان..

مع علمنا امل�سبق واليقيني ان معوقات كثرية �ستكون امام هذا التوجه يف بالدنا.. ومثاال على ذلك 

ان غالبية االمهات يعملن خارج البيوت.. وكثري منهن اي�سا يعملن داخل البيوت مب�سروعات �سغرية 

ل�سد متطلبات احلياة.. وهنا �سُيلقى احلمل على كاهل الطالب ملتابعة درا�سته بنف�سه.. 

الت�سور الثاين..

)يجب حتويل روؤية التعليم من التلقني اىل البحث والتق�سي(.. 

يف هذا الت�سور.. اجد ان ا�ستغالل حمتوى االنرتنت واملحتوى التعليمي على كافة املن�سات.. 

اأو على م�ستوى العامل.. ا�سبحت ت�سمل كافة مناحي العلوم.. وال يحتاج  اأكانت يف البلد الواحد 

الطالب بعد مرحلة التاأ�سي�س �سوى التعلم والتدرب على مفاهيم البحث والتق�سي عن املعلومة 

وتدقيقها.. مع احلفاظ على التوجيه من قبل املعلم يف املدر�سة او اال�ستاذ يف اجلامعة..

وه��ذا الت�سور يتطلب تغيريا يف روؤي��ة واه��داف التعلبم املدر�سي و/او اجلامعي.. بحيث يكون 

البحث و�سرعة ودقة الو�سول اىل املعلومة هي املقيا�س..

وهنا ا�ستطيع القول بان احدى م�ساكل الطالب وهي الغ�س يف االمتحان.. لن يكون لها اي قيمة.. 

وذلك الن االمتحان يف اال�سل �سيكون بحثا وابحارا يف االنرتنت.. واملقيا�س �سيكون يف دقة و�سرعة 

الو�سول اليها.. 

ر�سالتي اىل وزارة الرتبية والتعليم واجلامعات..

ان اردمت ان تكونوا رياديني.. فعليكم ان ت�ست�سرفوا امل�ستقبل.. واعادة النظر يف الروؤية والهدف 

اال�سرتاتيجي لديكم.. وتهيئة انظمتكم وتعليماتكم ملواكبة التجديد.. والبدء بتوفري البنية التحتية 

التكنولوجيا  ا�ستغالل  التعليمية على  الكوادر  امل�ستوى.. وتدريب  العلمي عايل  القوية واملحتوى 

باعلى طاقتها..

   محمود الدباس  

نظرة سريعة حول 
التعليم االلكتروني

االحد   27/ 12 / 2020
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مع �صخب كورونا وماآالته وحتدياته �لتي �أّثرت على �لنا�س نف�صياً و�إجتماعياً و�صحياً و�إقت�صادياً 

هم بالن�صبة حلياة  وغريها؛ باتت �ل�صحة �لنف�صية �أو حديثاً يطلق عليها �ل�صحة �ل�صلوكية تعترب �الأ

مزجة لالإنطالق �صوب حالة  �صطر�بات و�صوء �الأ �لنا�س ورفاهيتهم، ولتكون �حلياة خالية من �الإ

�لعافية �لتي يتطلع لها �لكل؛ و�لَنّا�س �لذين ميتلكون �صحة نف�صية ر�قية �صي�صاهمو� حتماً يف رفد 

�ملجتمع بالطاقات �الإبد�عية �الإيجابية و�الإنتاجية وروحية �لعطاء ودرء �أخطار �لثقافات �ل�صلبية: 

رق  ت��وؤدي حل��االت من �الأ �أو �لنف�صية  �إ�صطر�بات �حلالة �ل�صحية �ل�صلوكية  �أن  1. �لكل يعلم 

خرين و�أحياناً �حلزن و�إ�صطر�ب �ملز�ج وغريها. و�لقلق و�مل�صاكل يف �لعالقات مع �الآ

2. �أكرث من ن�صف �صكان �لعامل يعانون من �أمر��س عقلية و�إ�صطر�بات يف �صحتهم �لنف�صية 

خرين �أو �ملجتمع.  توؤدي ل�صلوكيات عدو�نية للذ�ت و�الآ

3. �ل�صعادة �لنف�صية و�لعاطفية توؤدي باملقابل ملرونة �لتعامل مع �لتحديات و�لتكيف مع �لتوتر 

بد�ع يف �حلياة.  و�الإنتاجية و�لعطاء وتوؤول بالنتيجة للعافية و�الإ

�مل�صاكل  وحل  �لفر�غ  ووق��ت  �ل��ذ�ت  و�إد�رة  و�ل�صد�قة  �ملحبة  ت�صيع  �أي�صاً  �لنف�صية  �ل�صعادة   .4

و�لتعامل مع �ل�صغوط مبختلف �أنو�عها.

و�صط، وتنامي مع�صلتي  قليمي و�حلالة غري  �مل�صتقرة يف �ل�صرق �الأ 5. ما يف �صك باأن �لو�صع �الإ

�لبطالة و�لفقر و�لتحديات �لر�هنة توؤثر مبا�صرة على �ل�صحة �لنف�صية لكل �لنا�س، ولذلك �أحياناً 

جند كثري�ً من �لنا�س حولنا نزقني وع�صبيني ومنفعلني دوماً.

�لنف�س  و�ل�صرب و�صبط  و�لروحانية  مي��ان  �الإ تاأتي من  �مل�صتقرة  �لنف�صية  �ل�صحة  6. و�صفة 

خرين،  خرين، ونبذ �لكر�هية و�صوء �لظن باالآ �صتقر�ر و�لت�صالح مع �لنف�س و�الآ وتاأدية �لعباد�ت و�الإ

وغريها.

7. مطلوب م�صاهمة �جلميع لتعزيز �ل�صحة �لنف�صية �مل�صتقرة ملن حولنا من خالل تعظيم 

�جلزء �مللىء من �لكاأ�س و�لتعامل باحل�صنى و�لت�صامح و�ملحبة و�لطماأنينة، وتقلي�س حجم �جلزء 

�إث��ارة  عن  و�لبعد  باأنو�عها  �ملنّغ�صات  عن  و�لبعد  �ل�صلبيات  تقزمي  حيث  من  �لكاأ�س  من  �لفارغ 

خرين  ودحر �ملز�جية وغريها. �الآ

8. لغة �حلو�ر تتاأثر �أحياناً ب�صحتنا �لنف�صية ومز�جنا �لعام،  ولذلك علينا ُح�صن �الإختيار لوقت 

�حلو�ر وبيئته و�صخو�صه وغريها؛ فاحلو�ر ينم عن ثقة بالنف�س و�إحرت�م لر�أي �الآخر و�لبعد عن 

�الإق�صاء و�لتهمي�س.

ب�صر�حة: مع فايرو�س كورونا و�لتباعد �جل�صدي و�لكمامات؛ باتت �ل�صحة �لنف�صية و�ملز�ج 

�ليومية  للتحديات  بطبعها كنتيجة  ذ�تياً  نزقة  فالنا�س  ي��ام،  �الأ ملر�عاة هذه  للنا�س حتتاج  �لعام 

�لنف�س وحّب  �لت�صالح مع  و�أهمها  �لعام  �مل��ز�ج  �أدو�ت لتعديل  ف��ور�ً  ومنغ�صات �حلياة، فمطلوب 

�الآخرين؛ ومطلوب �إ�صعاد �أنف�صنا ومن حولنا لننعم ب�صحة نف�صية عال �لعال وعافية مثلى.

�صباح �ل�صحة �لنف�صية �مل�صتقرة

د.محمد طالب عبيدات

 الصحة النفسية
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االنباط- عمان

�قت�صاديا  ع��ام��ا  �أي����ام  ب��ع��د  �الأردن  ي��ط��وي   

�صنة ق�صمتها  ع��ج��اف��ا، يف  ك��ان��ت  و�ي��ام��ا  �صعبا 

جائحة فريو�س كورونا �مل�صتجد، فجاء ح�صادها 

�نفر�جة  ب��روؤي��ة  �الآم����ال  ت���زد�د  فيما  �صحيحا، 

�قت�صادية قريبة، تر�صي �لبالد معها على �صاطئ 

�الأمان.

ك��ان حممال  �ق��ت�����ص��ادي ثقيل مي�صي،  ع��ام 

�لوباء  �نت�صار  ب��رزت بو�صوح مع بدء  بتحديات 

و�ل��ل��ج��وء الإج�������ر�ء�ت ع�����ص��رية حل��م��اي��ة �صحة 

�مل���و�ط���ن���ني، ف��ي��م��ا وق���ع �ل��ن�����ص��اط �الق��ت�����ص��ادي 

توقفت  حيث  �جل��ائ��ح��ة،  تبعات  قب�صة”  “يف 
وتعطلت  �ل�صادر�ت  و�نح�صرت  �لتجارة  عجلة 

�لقطاعات وتبعرث معها �لنمو وبرزت �لبطالة 

باأرقام غري م�صبوقة.

و���ص��ه��دت م��ع��ظ��م �ل��ق��ط��اع��ات �الق��ت�����ص��ادي��ة 

ب��امل��م��ل��ك��ة ب��ح�����ص��ب م��ن��ت��دى �ال���ص��رت�ت��ي��ج��ي��ات 

�لثاين  �لربع  خ��الل  �صديد�ً  �نكما�صاً  �الأردين، 

من �لعام �حلايل 2020، با�صتثناء خدمات �ملال 

و�لتاأمني و�الأعمال بن�صبة 8ر2 باملئة، و�خلدمات 

�ل��زر�ع��ة  ب��امل��ئ��ة، وق��ط��اع  6ر0  �ل��ع��ق��اري��ة بن�صبة 

بن�صبة 7ر0 باملئة.

وياأمل ممثلون لفعاليات �قت�صادية وخرب�ء، 

بان يكون �الأردن جاهز� يف �لعام �جلديد، ملرحلة 

جديدة من �لعمل و�ملعاجلات من خالل و�صع 

“خارطة طريق”،  للتعايف تر�صم  خطة وطنية 

�ل�����ص��ادر�ت  �ل��ق��ط��اع��ات وحتفيز  ب��ه��دف متكني 

وجت��وي��د ب��ي��ئ��ة �الأع���م���ال مب��ا ي�����ص��اع��د ب��ال��ع��ودة 

�لتدريجية �إىل معدالت �لنمو �مل�صجلة يف �لبالد 

قبل جائحة كورونا على �أقل تقدير.

�لتحديات  �أولويات ملو�جهة  وطالبو� بو�صع 

�مل��رت�ك��م��ة م��ن �ل��ع��ام �حل����ايل ج����ر�ء ت��د�ع��ي��ات 

جائحة فريو�س كورونا �لتي مل تنته بعد، من 

خالل ت�صجيع �ال�صتثمار خلف�س ن�صب �لبطالة 

�ل�صر�ئب  وتخفي�س  �لقطاعات  ودع��م  �لعالية 

وكلف �لت�صغيل.

�ن �جنع و�صيلة لتجاوز تد�عيات  و�و�صحو� 

ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا، ه���ي �ل��ن��ه��و���س ب��ال��ق��ط��اع��ات 

�الق���ت�������ص���ادي���ة مب��خ��ت��ل��ف جم���االت���ه���ا ومت��ك��ني 

�ملت�صرر وذلك بتخفيف �الأعباء �ملالية وحتديد� 

ت��ك��ال��ي��ف �ل��ط��اق��ة و���ص��ري��ب��ة �ل��دخ��ل و�مل��ب��ي��ع��ات 

ور�صوم ��صرت�كات �ل�صمان �الجتماعي وت�صهيل 

و�صول �ل�صركات مل�صادر �لتمويل.

و�أع��ل��ن��ت �حلكومة �خ���ري�، �ج����ر�ء�ت تهدف 

و�ملعي�صية  �القت�صادية  �لتبعات  من  للتخفيف 

ع��ل��ى ب��ع�����س �ل��ق��ط��اع��ات �مل��ت�����ص��ررة م���ن �أزم����ة 

ف���ريو����س ك����ورون����ا وحت��م��ل��ت ج�����زء� م���ن �ج���ور 

�حلماية  وتو�صيع  �خل��ا���س  بالقطاع  �لعاملني 

�جمالية  وبقيمة  و�الف��ر�د  لالأ�صر  �الجتماعية 

ت�صل �ىل نحو 320 مليون دينار.

�الردن��ي��ني  �مل�����ص��دري��ن  رئي�س جمعية  و�أك����د 

�مل���ه���ن���د����س ع���م���ر �ب������و و������ص�����اح �أه����م����ي����ة وج�����ود 

وحتفيز  ل��دع��م  و����ص��ح��ة  وطنية  ��صرت�تيجية 

�القت�صاد �لوطني خالل �لعام �ملقبل 2021، مبا 

بها  م��رت  �لتي  و�لتحديات  يخفف من �العباء 

جميع �لقطاعات خالل 2020.

و�صدد على �صرورة تركيز �النفاق �حلكومي 

خالل �لفرتة �ملقبلة على �مل�صاريع �لر�أ�صمالية 

ذ�ت �لبعد �لتنموي من �ج��ل توليد مزيد من 

فر�س �لعمل لالأردنيني، م�صري� �ىل �صرورة �ن 

يركز �لقطاع �ل�صناعي على رفع �صوية وجودة 

�ملنتجات �الردنية بحيث تكون �كرث قبوال ورغبة 

باالأ�صو�ق �خلارجية.

و�أكد �بو و�صاح �ن �ل�صادر�ت �الأردنية مبثابة 

�لعجلة �ل��ت��ي حت���رك �الق��ت�����ص��اد �ل��وط��ن��ي من 

�لقطاعات  وتن�صيط  ب��االإن��ت��اج  �لتو�صع  خ���الل 

�الخرى وتوليد �ملزيد من فر�س �لعمل عد� عن 

حت�صني �مليز�ن �لتجاري ورفد �حتياطي �ململكة 

من �لعمالت �الجنبية.

ب��ال��ع��م��ل م��ن قبل  �ل��ك��ف��اءة  و�أ����ص���ار �ىل دور 

�لقطاعني �لعام و�خلا�س من خالل �لت�صاركية 

حتقيق  بهدف  �الج���ر�ء�ت  وتب�صيط  �حلقيقية 

على  م�صدد�  �لوطني،  باالقت�صاد  نوعية  نقلة 

�همية �عادة �لنظر بكلف �النتاج خ�صو�صا فيما 

�جل  م��ن  �لنقل  و�أج���ور  �لطاقة  باأثمان  يتعلق 

زيادة تناف�صية �ملنتج �لوطني حمليا وخارجيا.

وبني �ن �لعام �ملقبل لن يكون �صهال يف ظل 

وب��اء فريو�س كورونا  �صاللة جديد من  ظهور 

�مل�صتجد وو���ص��ع �ال����ص���و�ق �خل��ارج��ي��ة، م��وؤك��د� 

�لتعاطي مع جميع �الج���ر�ء�ت مبرونة  �همية 

�القت�صادية  �الن�صطة  عمل  ��صتمر�ر  ل�صمان 

ومو��صلة �عمال �ل�صركات.

م����ن ج���ان���ب���ه، �ك�����د ن����ائ����ب رئ���ي�������س ج��م��ع��ي��ة 

�إياد  م�صتثمري �صرق عمان �ل�صناعية �لدكتور 

�أبو حلتم، �أن عام 2020 غرّي �لكثري من �ملعادالت 

�الق��ت�����ص��ادي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة ب�����االأردن و�ل��ع��امل، 

ك��ورون��ا مل تنته  �زم���ة ف��ريو���س  �ن  �إىل  م�صري� 

بعد، ما يحتم �لرتكيز على تد�عياتها �أوال باأول، 

ب��اأن  ت�صري  �القت�صادية  �لتوقعات  و�أن  خا�صة 

مل�صتويات  بالعودة  يبد�أ  لن  �لوطني  �القت�صاد 

منوه ما قبل �جلائحة حتى نهاية �لعام �ملقبل 

على �الأقل.

و�صدد �بو حلتم �لذي ير�أ�س كذلك منظومة 

)�صنع يف �الأردن( �لتابعة لغرفة �صناعة عمان، 

هدفها  �قت�صادية  �صيا�صة  و�صع  ���ص��رورة  على 

بالدرجة �الأوىل متكني خمتلف �لقطاعات من 

معدالت  وحتفيز  عمل  ف��ر���س  وخ��ل��ق  �لتو�صع 

�لنمو.

و�أو���ص��ح �أن حتقيق ه��ذه �الأول��وي��ات يتطلب 

�صخ �صيولة نقدية كافية لتحفيز �ال�صتهالك، 

وهو ما بد�أ به �لبنك �ملركزي لكن يجب تو�صيع 

مظلته �أكرث من خالل ت�صهيل �صروط �حل�صول 

�لقطاعات  حتفيز  ج��ان��ب  �ىل  �ل��ق��رو���س،  على 

�القت�صادية وفتح ��صو�ق جديدة ودعم �ملنتجات 

للمناف�صة  �ل��ت�����ص��ه��ي��الت  وم��ن��ح��ه��ا  �الأردن�����ي�����ة 

باالأ�صو�ق �لت�صديرية غري �لتقليدية.

و����ص���دد ع��ل��ى �����ص����رورة ت�����ص��ه��ي��ل ع��م��ل بيئة 

�ل�صريبية  �ملنظومة  باإ�صالح  وذل��ك  �الأع��م��ال، 

و�جلمركية وتخفيف خمتلف �لر�صوم �ملفرو�صة 

على م�صتورد�ت مدخالت �الإنتاج وغريها، �ىل 

جانب تخفي�س كلف �لت�صغيل، وبخا�صة �ثمان 

�لطاقة �لتي تعد مدخال رئي�صيا من مدخالت 

�الإن��ت��اج، وو�صع تعرفة ت�صجيعية للفائ�س من 

�لكهرباء.

�ال�صتثمار  ت�صجيع  �أن  �ىل  �ب��و حلتم  و����ص��ار 

ومرنة  �صهلة  ��صتثمارية  بيئة  وج���ود  يتطلب 

وذل��ك  �مل�صتثمرين،  �أم���ام  �ل�صعوبات  وت��ذل��ي��ل 

ب��ت�����ص��ري��ع �الإج��������ر�ء�ت �خل��ا���ص��ة ب��ال��رت�خ��ي�����س 

��صحاب  م�صروعات  على  �لر�صمية  و�مل��و�ف��ق��ات 

�الأعمال و�مل�صتثمرين.

ب����دوره، دع��ا رئي�س جمعية رج���ال �الأع��م��ال 

�الأردن���ي���ني ح��م��دي �ل��ط��ب��اع، �ىل �إع�����د�د خطة 

وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ع��ايف �الق��ت�����ص��ادي ب��ال��ع��ام �جل��دي��د 

للم�صاعدة يف  زم��ن��ي حم���دد،  �إط����ار  وف��ق   2021

جت���اوز تبعات �أزم���ة ف��ريو���س ك��ورون��ا، ير�فقها 

ب���ر�م���ج ع��م��ل ل��ت��ح��دي��د �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ع��ق��ب��ات 

وتقييم �خل�صائر ب�صكل دقيق جلميع �لقطاعات 

�القت�صادية �ملت�صررة من �جلائحة.

يتبعه حتديد  �ن  ذل��ك يجب  �ن  و����ص��ار �ىل 

�أف�صل �لو�صائل و�الأدو�ت �لعملية �ملنا�صبة لدعم 

�لقطاعات بال�صكل �لذي يتالءم مع خ�صائ�س 

ك���ل ق���ط���اع، �ىل ج��ان��ب ت��ق��دمي �ل���دع���م �ل��ك��ايف 

و�لتي  �حلجم  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  لل�صركات 

ت�صكل ن�صبة كبرية من �لقطاع �خلا�س باململكة.

تخفي�س  على  �لعمل  �صرورة  �لطباع  ور�أى 

وتوحيد �ل�صريبة �لعامة على �ملبيعات ملختلف 

�ل���ق���ط���اع���ات ل���ف���رتة زم��ن��ي��ة ال ت��ق��ل ع���ن �صنة 

ن�صاطه  ��صتعادة  من  �خلا�س  �لقطاع  ليتمكن 

وتخفي�س كلف �لطاقة على خمتلف �لقطاعات 

�القت�صادية وبالتحديد على �لقطاع �ل�صناعي.

و�و�صح �ن �لتبعات �القت�صادية �لتي خلفتها 

�أزم��ة فريو�س كورونا خالل �لعام �حل��ايل على 

�القت�صاد �لوطني تتطلب �لتعاون �لكامل بني 

�ل��ق��ط��اع��ني �ل��ع��ام و�خل��ا���س وت��ع��زي��ز �ل�صر�كة 

ب�صكل حقيقي وذلك للو�صول �ىل حلول كفيلة 

ودف��ع عجلة  �لوطني  �القت�صاد  تن�صيط  باإعادة 

�الإنتاج تدريجيا حتى �لو�صول �إىل بر �الأمان.

و�كد �لطباع �ن �لقطاع �خلا�س هو �لعمود 

�لفقري لالقت�صاد �لوطني و�مل�صاهم �الأكرب يف 

�الأردن��ي��ة،  �لعاملة  ل��الأي��دي  �لعمل  خلق فر�س 

لتحقيق  �أ�صا�صي  �أم��ر  ون�صاطه  عمله  ودميومة 

�لتو�زن يف �قت�صاد �لبالد، مو�صحا �ن ��صتمر�ر 

من  يجعل  للجائحة  �القت�صادية  �ل��ت��د�ع��ي��ات 

�ل�صعوبة �جلزم باإمكانية جتاوز �ل�صعوبات �لتي 

�لعام  ب�صكل غري متوقع خالل  �الأردن  و�جهها 

�حلايل.

�إد�رة ملتقى  ق��ال رئي�س جمل�س  من جهته، 

�الأعمال �لفل�صطيني- �الأردين �ملهند�س نظمي 

عتمه �إن �القت�صاد �لوطني يعي�س حالة �نكما�س 

ناجتة عن تر�جع معدالت �لنمو و�صعف �لقدرة 

�ل�����ص��ر�ئ��ي��ة م��ا يتطلب �إج������ر�ء�ت وح����زم �إن��ق��اذ 

��صتثنائية تتم بالت�صارك مع �لقطاع �خلا�س.

�لوطني  باالقت�صاد  �النكما�س  �أن  و����ص��اف 

�ل������ذي ظ��ه��ر ج��ل��ي��ا م��ن��ذ ب�����دء �أزم�������ة ف��ريو���س 

كورونا، ز�د من معدالت �لبطالة وطال معظم 

�لقطاعات �القت�صادية وبخا�صة �خلدمات مثل 

�صركات �ل�صياحة و�لفنادق و�ملطاعم �إىل جانب 

�لقطاع �لعقاري و�ل�صناعي و�لزر�عي.

و�أك�������د �ن �ل��ت��ع��ام��ل م����ع �ل���و����ص���ع �ل���ر�ه���ن 

يتطلب �ت��ب��اع ط��رق ج��دي��دة تركز على حتفيز 

�القت�صاد وتخفيف �لكلف �لت�صغيلية على جميع 

�صناعية  كانت  ���ص��و�ء  �القت�صادية،  �لقطاعات 

�لنظر  باالإ�صافة الإع��ادة  �و خدمية،  �أو جتارية 

ب��ق��ان��ون �مل��ال��ك��ني و�مل�����ص��ت��اأج��ري��ن ومب���ا يحقق 

م�صالح �لطرفني.

و��صعة  �إنقاذ  بحزمة  �مللتقى  رئي�س  وطالب 

معدالت  حتقيق  من  �القت�صاد  متكن  و�صاملة 

�ل�صلبية،  �لنمو  معدالت  تتجاوز  مرتفعة  منو 

مل�صتويات  و�صلت  �لبطالة  م��ع��دالت  �أن  مبينا 

مقلقة ولن ترت�جع �ال بتحفيز �لقطاع �خلا�س 

ومتكينه من جتاوز �الأزمة.

�القت�صاد  على  �ل�صريبي  �ل��ع��بء  �أن  و�أك���د 

�ل�صرورة  من  و�أ�صبح  مرتفعا  ز�ل  ما  �لوطني 

ت��خ��ف��ي�����س ���ص��ري��ب��ة �مل��ب��ي��ع��ات ل����زي����ادة �ل���ق���درة 

�لن�صاط  �ل�صر�ئية للمو�طنني وحتريك عجلة 

�القت�صادي، م�صدد� على �صرورة �تخاذ �جر�ء�ت 

��صتثمار�ته  لتو�صيع  �ملحلي  �مل�صتثمر  لتحفيز 

و��صتقطاب �مل�صتثمر �الأجنبي مبا ي�صاعد على 

توليد فر�س عمل جديدة.

ب����دوره، ق���ال �خل��ب��ري �الق��ت�����ص��ادي �ملهند�س 

مو�صى �ل�صاكت �ن حجم �مل�صكالت �القت�صادية 

�ل�صالحيات  و�صمن  ك��ب��ري،  منها  ن��ع��اين  �ل��ت��ي 

�لتي منحها �لد�صتور للحكومة فباإمكانها تنفيذ 

برنامج �إ�صالحي �قت�صادي �صامل، وال بد من 

حال  الأن  ��صتثناء  دون  �لقطاعات  جميع  فتح 

�لنا�س �قت�صاديا �أ�صبح �صعبا جد�.

�لناجمة  �القت�صادية  �لتد�عيات  �ن  و��صاف 

ع���ن �زم�����ة ف���ريو����س ك���ورون���ا ك���ب���رية وتتطلب 

�لنقدية  �ل�صيا�صة  �ج��ر�ء�ت �كرب على م�صتوى 

�ل�صر�ئب  خف�س  خ��الل  من  �ملالية  و�ل�صيا�صة 

خ�����ص��و���ص��ا ���ص��ري��ب��ة �مل��ب��ي��ع��ات، م���وؤك���د� �ن ه��ذ� 

�لتخفي�س يتما�صى مع خطاب �لتكليف �ل�صامي 

�ل�����ذي وج���ه���ه ج���الل���ة �مل���ل���ك ع���ب���د�هلل �ل��ث��اين 

للحكومة لتاأمني بيئة �صريبية عادلة.

ور�أى �ل�صاكت �ن �عادة �صرف �لعالو�ت على 

ل�صنة  و�ملدنيني  �لع�صكريني  �ملوظفني  رو�ت���ب 

�يجابيا  �صيكون  �قت�صادية  ناحية  م��ن   2021

حتريك  يف  وي�صهم  �ل�صيولة  حجم  يف  و�صيزيد 

عجلة �القت�صاد.

و����ص���دد ع��ل��ى �����ص����رورة حت��ف��ي��ز �ل��ق��ط��اع��ات 

وتن�صيط  دع��م  خ��الل  م��ن  �ملختلفة  �النتاجية 

�ملحلي  �لناجت  �لنمو يف  �ن  �ل�صادر�ت، مو�صحا 

�الج����م����ايل ي��ع��ت��م��د ب�����ص��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى �إع���ف���اء 

وي�����وؤدي الزده���ار  �ل�صناعي  �الإن���ت���اج  م��دخ��الت 

�ل�صناعات ب�صكل حقيقي، ويرفع تناف�صيتها.

و�كد �صرورة �ن ت�صبح �ل�صريبة �ملفرو�صة 

�الإن��ت��اج بقيمة �ل�صفر،  على خمتلف مدخالت 

�أو خارج �لنطاق �ل�صريبي كون �صريبة �ملبيعات 

توؤثر على �الإنتاج �ل�صناعي، وت�صتوفى قبل بيع 

�ملنتج �لنهائي، مبينا �ن هذ� يوؤثر على �ل�صيولة 

لدى �مل�صانع.

�القت�صادي  �لن�صاط  �ن  �ىل  �ل�صاكت  و��صار 

�ليوم ��صري لتكلفة �نتاج عالية جر�ء �لت�صوهات 

يف ك��ل��ف �ل��ط��اق��ة و�ل��ن��ق��ل و�ل��ت��م��وي��ل وق��ان��ون 

�لبالد  �ن  موؤكد�  �لنمو،  يعيق  وه��ذ�  �ل�صريبة 

ب��ح��اج��ة �ىل و���ص��ع ح��ل��ول عملية �ول��ه��ا زي���ادة 

�النفاق �لر�أ�صمايل وتخفي�س �لعبء �ل�صريبي 

حتى يتحرك �ال�صتهالك.

جم��ل�����س  م����ن  ك����ل  دور  ت��ف��ع��ي��ل  �ىل  ودع�������ا 

�ل�صيا�صات �القت�صادية و�ل��ذي �صكل بتوجيهات 

و�ل��رب�م��ج  �ل�صيا�صات  ملناق�صة  �صامية  ملكية 

�أب���رز  �الق��ت�����ص��ادي��ة وخ��ط��ط �لتنمية وحت��دي��د 

�لنمو �القت�صادي،  �لتي تقف يف وجه  �ملعوقات 

�جلهود  وم�صاندة  لتجاوزها،  �حللول  و�ق��رت�ح 

�حلكومية، وكذلك تفعيل دور �ملجل�س �لزر�عي 

خ�صو�صا يف ظل ما ن�صهده من تر�جع �قت�صادي 

ب��اإع��ادة  مطالبا  �ل��ق��ط��اع��ات،  خمتلف  يف  ك��ب��ري 

�لفني  �الخ��ت�����ص��ا���س  ����ص��ح��اب  لي�صم  ت�صكيله 

و�الد�ري.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، �ع��ت��ربت ن��ائ��ب رئ��ي�����س ملتقى 

�ل��دك��ت��ورة  �الأردين،  و�مل��ه��ن  �الأع���م���ال  ���ص��ي��د�ت 

�أكرب  �لبطالة من  ن�صب  �رتفاع  �لبغد�دي،  رمي 

�لتحديات �لتي تو�جه �الأردن، ما يتطلب و�صع 

حلول فعلية ولي�صت تاأجيلية لها.

و��صارت �إىل �أن جتميد بع�س قو�نني �لعمل 

منعاً لت�صريح �لعمال، فر�س �أعباء �إ�صافية على 

جزئيا  �لعمل  عن  �ملتوقفة  و�مل�صانع  �ل�صركات 

م��ن نق�س  �أ���ص��ال  و�أن��ه��ا تعاين  كليا، خا�صة  �أو 

�ل�صيولة.

�لبطالة  م�صكلة  ح��ل  �أن  �ل��ب��غ��د�دي  وبينت 

يتطلب �صياغة �صيا�صات، وو�صع ��صرت�تيجيات 

�ل��ق��ط��اع��ات  ت��ت��ن��ا���ص��ب م���ع طبيعة  ����ص��ت��ث��م��اري��ة 

�ملالية  �الأعباء  وتخفيف  و�لتجارية،  �ل�صناعية 

�لعجلة  �إع���ادة  بهدف  �ل�صركات،  تتحملها  �لتي 

�لعمالة  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ  حلركتها  �الإن��ت��اج��ي��ة 

وفر�س �لتوظيف.

وبح�صب د�ئرة �الإح�صاء�ت �لعامة فاإن معدل 

�لربع  خ��الل  باملئة  9ر23  �إىل  �رت��ف��ع  �لبطالة 

باملئة  1ر19  مقابل  �حل���ايل،  �ل��ع��ام  م��ن  �لثالث 

لنف�س �لفرتة من عام 2019.

و�أكدت �لبغد�دي �صرورة معاجلة ما و�صفته 

ب��ال��ت�����ص��وه��ات �ل�����ص��ري��ب��ي��ة، خ��ا���ص��ة �مل���وج���ودة يف 

�صريبة �ملبيعات، بهدف حتفيز �لقدرة �ل�صر�ئية 

ل��ل��م�����ص��ت��ه��ل��ك، م��ط��ال��ب��ة ب��ت��خ��ف��ي�����س �ل��ر���ص��وم 

�جلمركية وتكاليف �لطاقة، لت�صجيع �ال�صتثمار 

و��صتقطابه.

وجدي  �القت�صادي  �خلبري  دع��ا  جهته،  من 

خم��ام��رة �حل��ك��وم��ة �ىل �ت��خ��اذ �ج�����ر�ء�ت تعيد 

�لنمو �القت�صادي ملعدالته �لطبيعية، كتخفي�س 

ن�����ص��ب �ل�����ص��ر�ئ��ب ع��ل��ى �ل��ق��ط��اع��ات �ل���و�ع���دة، 

وتخفي�س �صريبة �ملبيعات لتحفيز �ال�صتهالك 

�لتهرب  وحماربة  �لت�صدير،  وت�صجيع  �ملحلي، 

�ل�صريبي.

�ملحلي  �الق��ت�����ص��اد  يف  �ال���ص��ت��ث��م��ار  �أن  وب���ني 

على  �لطلب  �صيزيد  �لتي  �ل��و�ع��دة  للقطاعات 

م��ن��ت��ج��ات��ه��ا خ����الل �ل���ف���رتة �مل��ق��ب��ل��ة ك��ق��ط��اع��ات 

�الدوي�������ة و�مل�����ص��ت��ل��زم��ات �ل��ط��ب��ي��ب��ة و�ل����زر�ع����ة 

و�لقطاعات �للوج�صتية، �أمر �صروري.

و�����ص���ار خم���ام���رة �إىل ����ص���رورة و���ص��ع خطة 

�ق���ت�������ص���ادي���ة ت��ق�����ص��ف��ي��ة ل��ت��خ��ف��ي�����س �ل��ن��ف��ق��ات 

مع  �ل�����ص��ر�ك��ة  وتفعيل  �مل����ربرة  غ��ري  �حلكومية 

حتتية  بنية  م�صاريع  الإن�����ص��اء  �خل��ا���س  �لقطاع 

�رتفاع  �حل��د من  ت�صاعد يف  و�إنتاجية �صخمة، 

ن�صب �لبطالة.

ت�����و�ج�����ه �حل����ك����وم����ة حت���دي���ات  وت�����وق�����ع �ن 

�خل��ارج��ي��ة  �مل�����ص��اع��د�ت  م��ن  �مل��زي��د  با�صتقطاب 

يف ظل �الأو���ص��اع �القت�صادية �لتي تعاين منها 

�ل���دول، م��ا يعني ���ص��رورة �إي��ج��اد �آل��ي��ة خمتلفة 

ل�����ص��رف ه���ذه �مل�����ص��اع��د�ت مب���ا ي��دع��م ت�صجيع 

�ل�صناعات �ل�صغرية و�ملتو�صطة 

وطالب خمامرة با�صتحد�ث �صناديق لدعم 

جائحة  م��ن  �ملت�صررة  �القت�صادية  �لقطاعات 

ف��ريو���س ك��ورون��ا وت��ع��زي��ز دور ���ص��ن��دوق �ملعونة 

�لوطنية لدعم �الأ�صر �لتي فقدت وظائفها.

و�ملايل  �القت�صادي  �خلبري  �كد  جانبه،  من 

�لف�صاد  �أن مكافحة  �ل��زع��ب��ي،  م���رو�ن  �ل��دك��ت��ور 
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مليون دينار يف عام 2019، وتفعيل �مل�صاءلة يجب 

�ن تكون �أولوية خالل �لعام �ملقبل.

و��صار �ىل �أن �الأول��وي��ة �الأخ���رى هي تفعيل 

ل��الأح��ز�ب  �أك���رب  دور�  ل��رى  �ل�صيا�صية  �حل��ي��اة 

�ل��و�ق��ع م��ع ت�صجيع �ملو�طنني على  �أر����س  على 

�النت�صاب لها، موؤكد� �صرورة �ن ت�صع �الأحز�ب 

من  جمموعة  م��ع  تو�فقية  �قت�صادية  ب��ر�م��ج 

�خل������رب�ء، ل��ل��و���ص��ول ل��ل��و���ص��ع �الأك������رث جن��اع��ة 

�قت�صاديا و�جتماعيا.

ودع����ا �ل��زع��ب��ي �إىل �ال���ص��ت��ف��ادة م��ن خ��رب�ت 

�ملنا�صب  تقلدها  �الأردن��ي��ة من خالل  �لكفاء�ت 

�لقطاعات  نحو  �لتوجه  �صرورة  مع  �لقيادية، 

�حل���ي���وي���ة ودع���م���ه���ا وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن �مل��ن��اف�����ص��ة 

�خلارجية.

االنباط- عمان

 �ك������دت وزي��������رة �ل�������ص���ن���اع���ة و�ل���ت���ج���ارة 

�حلكومة  �أن  علي،  مها  �ملهند�صة  و�لتموين 

ت���ر�ج���ع م�����ص��ف��وف��ة �ل��ق�����ص��اي��ا �ل�����ص��ن��اع��ي��ة 

و�حل���ل���ول �مل��ق��رتح��ة �ل��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا غ��رف 

�ل�����ص��ن��اع��ة خ���الل ل��ق��اء ج��م��ع��ه��ا �خ����ري� مع 

رئي�س �لوزر�ء �لدكتور ب�صر �خل�صاونة.

و��صارت خالل لقاء عرب تقنية �الت�صال 

�مل��رئ��ي ع��ن ب��ع��د ل��غ��رف��ت��ي ���ص��ن��اع��ة �الأردن 

�ل��ت��ي  �ل���ق���ر�ر�ت  م��ن  �صل�صلة  �إىل  وع���م���ان، 

تخفي�س  وم��ن��ه��ا  �ل�������ص���دد،  ب���ه���ذ�  �ت���خ���ذت 

�ل�����ص��ري��ب��ة ع��ل��ى م���دخ���الت �ن���ت���اج �ل��زي��وت 

وب��ع�����س �مل������و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ل��ت��ك��ون مم��اث��ل��ة 

�لنهائية  �ملنتجات  على  �ل�صريبة  لن�صبة 

�مل�صتوردة.

وح�صب بيان �صحفي م�صرتك للغرفتني 

�أن  علي  �ملهند�صة  �و�صحت  �ل�صبت،  �م�����س 

ت�صهيل  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  م��ع  ت��اب��ع��ت  �ل�����وز�رة 

�ج��������ر�ء�ت �ال����ص���ت���ف���ادة م���ن ب���رن���ام���ج دع��م 

للقطاع  �ل�صريبية  و�حل��و�ف��ز  �ل�����ص��ادر�ت 

طلبات  خم�صة  �إق���ر�ر  ج��رى  �ذ  �ل�صناعي، 

هذ�  م��ن  لال�صتفادة  �صناعية  �صركات  م��ن 

�لربنامج.

ل��ت��ط��وي��ر  ���ص��ك��ل��ت  جل�����ان   3 �أن  وب���ي���ن���ت 

�ل���������ص����ن����اع����ات �ل�����غ�����ذ�ئ�����ي�����ة و�ل������دو�ئ������ي������ة 

ممثلي  من  غالبيتها  �لطبية  و�مل�صتلزمات 

�لقطاع �خلا�س بهدف و�صع ��صرت�تيجيات 

�خرى  جل��ان  وت�صكيل  للت�صدير،  قطاعية 

�لقطاعات. لبقية  تباعا 

ت���در����س ح��ال��ي��ا  �ل�������وز�رة  �أن  و�و����ص���ح���ت 

ت�����ص��رر� ل�صهر  �ل��ق��ط��اع��ات �الأك����رث  ق��ائ��م��ة 

غرف  م��ع  بالتن�صيق  �حل��ايل  �الأول  ك��ان��ون 

بدر��صة  و�صتقوم  �لعمل،  ووز�رة  �ل�صناعة 

�عادة �لنظر بقر�ر حماية مقاطع �الملنيوم 

�نتاج للم�صانع. �لتي ت�صتخدم كمدخالت 

�لكمامات،  بحماية �صناعة  يتعلق  وفيما 

تن�صق مع  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  �ل��وزي��رة  �أ���ص��ارت 

�مل��وؤ���ص�����ص��ة �ل��ع��ام��ة ل��ل��غ��ذ�ء و�ل����دو�ء الت��خ��اذ 

�مل�صتورد�ت  على  للرقابة  �صارمة  �ج��ر�ء�ت 

يتعلق  ف��ي��م��ا  وخ�����ص��و���ص��ا  �ل���ك���م���ام���ات  م���ن 

بجودتها.

ب��ال��رتت��ي��ب  �ل������وز�رة ���ص��ت��ق��وم  �إن  وق���ال���ت 

بالتن�صيق  )�مل��والت(  �د�ر�ت  مع  لقاء  لعقد 

�ل��ت��ي  �مل��ع��ي��ق��ات  �الأردن حل���ل  ���ص��ن��اع��ة  م���ع 

ت���و�ج���ه دخ����ول �ل�����ص��ن��اع��ات �الأردن����ي����ة �إىل 

�لتعدين  ر�صوم  ملتابعة  باالإ�صافة  ��صو�قها، 

�ملفرو�صة على م�صتورد�ت قطاع �الإن�صاء�ت 

مع وز�رة �لطاقة.

و�ك����������دت وزي����������رة �ل���������ص����ن����اع����ة ح���ر����س 

�حل���ك���وم���ة ع��ل��ى دع����م �ل���ق���ط���اع �ل�����ص��ن��اع��ي 

�أ����ص���و�ق �ل��ت�����ص��دي��ر،  يف �ل�����ص��وق �مل��ح��ل��ّي��ة �و 

�لقطاعات  ممثلي  م��ع  �لت�صاركية  وتعزيز 

�أن  �إىل  الف���ت���ة  �مل���خ���ت���ل���ف���ة،  �الق���ت�������ص���ادي���ة 

�ل��ق��ط��اع  �ل�������وزر�ء م���ع  ل��رئ��ي�����س  ل���ق���اء  �أول 

�الق��ت�����ص��ادي ك���ان م���ع �ل��ق��ط��اع �ل�����ص��ن��اع��ي 

�لنمو  عجلة  ب��دع��م  ودوره  الأهميته  ن��ظ��ر� 

وتوليد فر�س �لعمل.

ب�������دوره، �ك����د رئ���ي�������س غ���رف���ت���ي ���ص��ن��اع��ة 

�أن  �جلغبري  فتحي  �ملهند�س  وعمان  �الأردن 

�لق�صايا  كافة  على  مطلعة  �ل�صناعة  وز�رة 

و�لت�صاركية  �لتن�صيق  خالل  من  �ل�صناعية 

�ل���غ���رف���ة  �أن  �إىل  الف���ت���ا  �ل����ط����رف����ني،  ب����ني 

�صتو��صل عقد هذه �للقاء�ت وب�صكل متكرر 

�و �صهريا. ��صبوعيا 

ودع�����ا �مل��ه��ن��د���س �جل��غ��ب��ري ل��ال���ص��ت��م��ر�ر 

ب���ت���ق���دمي �ل����دع����م ل���ل�������ص���ن���اع���ات �الأردن�����ي�����ة 

نتيجة  وخارجيا،  د�خليا  تناف�صيتها  لتعزيز 

�ململكة  ب��ه  مت��ر  �ل��ذي  �ال�صتثنائي  �ل��ظ��رف 

بالعديد  حلقت  �لتي  �ل�صلبية  و�لتد�عيات 

م���ن �مل���ن�������ص���اآت �ل�����ص��ن��اع��ي��ة ج�����ر�ء ج��ائ��ح��ة 

كورونا.

وجرى خالل �للقاء �لذي ح�صره �مني 

مناق�صة  �ل�����ص��م��ايل،  ي��و���ص��ف  �ل������وز�رة  ع���ام 

ت��ع��دي��ل ت��ع��ل��ي��م��ات �ح��ت�����ص��اب ق��ي��م��ة �ل��دع��م 

�صعبة  الأن��ه��ا  �ل�صناعية  ل��ل�����ص��ادر�ت  �مل���ايل 

�ملقامة  �مل�صانع  �صمول  و�صرورة  �لتحقيق، 

ب��امل��ن��اط��ق �ل��ت��ن��م��وي��ة ب���احل���و�ف���ز �مل��ق��دم��ة 

�لتفتي�س  و�ج�����ر�ء�ت  �مل�����ص��درة،  ل��ل�����ص��رك��ات 

و�لتي  �ل�صناعي  �لقطاع  على  متار�س  �لتي 

ي�صوبها �لكثري من �لتع�صف �حيانا.

قائمة  �للقاء  خ��الل  �مل�صاركون  وناق�س 

�ل���ق���ط���اع���ات �الك�����رث ت�������ص���رر� �ل���ت���ي ي��ع��ل��ن 

ه��ن��اك  �أن  �إىل  م�����ص��ريي��ن  ���ص��ه��ري��ا،  ع��ن��ه��ا 

مت�صررة  ف��رع��ي��ة  �صناعية  ق��ط��اع��ات  ع���دة 

بهذه  م�صمولة  غري  قطاعات  �صمن  توجد 

�ل��ق��ائ��م��ة، وم��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل �مل���ث���ال م��ي��اه 

�ل�صرب و�صناعة �ل�صيب�س و�حللويات و�لتي 

تندرج حتت قطاع �ل�صناعات �لغذ�ئية غري 

�مل�صمول بالقطاعات �الأكرث ت�صرر�.

ون���اق�������ص���و� ك���ذل���ك ق�����ص��ي��ة ع�����دم ت��وف��ر 

ور�صوم  �الن�صاء�ت  لقطاع  �لالزمة  �لعمالة 

على  �حل�صول  و�صعوبة  �لعالية  �لتعدين 

ترخي�س �ملحاجر، و�ل�صروط �ل�صعبة �لتي 

�لكربى على دخول  �لت�صوق  ت�صعها مر�كز 

�ملنتجات �الأردنية �إىل ��صو�قها.

�ردنية  فنية  مو��صفات  بو�صع  وطالبو� 

حماية  ودر����ص��ة  �المل��ن��ي��وم،  مبقاطع  خا�صة 

�صناعة �لكمامات و�ملناديل �ملبللة �الأردنية، 

وت��ث��ب��ي��ت م��ت��ط��ل��ب��ات ����ص���ه���ادة )�ل��ت�����ص��ن��ي��ع 

عليها،  �مل�صانع  ح�صول  لت�صهيل  �جل��ي��د( 

����ص��اف��ة الإع�����ادة �ل���ر����ص���وم �مل��ف��رو���ص��ة على 

�لورق �لهالك �مل�صّدر.

ول���ف���ت���و� �ىل ���ص��ع��وب��ة �حل�������ص���ول ع��ل��ى 

�ال�صتخد�م  ثنائية  �ملو�د  وق�صية  �لتمويل، 

����ص��اف��ة �إىل �ل�����ص��ن��اع��ات �ل��وط��ن��ي��ة �ل��ت��ي ال 

ال  يجعلها  م��ا  ل��ه��ا  ث��الث��ة  منتجون  ي��وج��د 

�لقر�ر�ت �حلكومية بح�صرية  ت�صتفيد من 

�الأردنية بال�صناعات  �ل�صر�ء 
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و)وطنيه(  )رج��ول��ه(  �أدن���ى   عندكم  ك��ان  �ن  �لف�ساد  ومكافحة  �لنز�هه  هيئة  �إىل  تف�سلو� 

�أو ما  تكتبون �أو ما تتحدثون �أو. مبا تتنقلون هنا وهناك  )و���س��دق(   ولتثبتو� ما  تقولون 

و�لكذب  �لفنت  ون�سر  و�ال���س��اءه  �لت�سهري  يف  �لبع�ض  قيام  م��ن  وب��دال  و�سما  كذبا  وت�سربون 

و�ال�ساعات

يف ر�يي 

تف�سلو� �إىل هيئة �لنز�هه ومكافحة �لف�ساد  و�لقانون يفر�ض على كل من لديه معلومات 

�ن يخرب عنها 

و�ن مل  تتف�سلو� فاالأف�سل �أن تقوم هيئة �لنز�هه ومكافحة �لف�ساد با�ستدعائكم و�لتحقيق 

معكم الأنكم تخالفون �لقانون  وحتويلكم للق�ساء الأنكم ت�سيئون وحتبطون وتن�سرون �لكذب 

و�ال�ساعات و�لذم و�لقدح و�لت�سهري  وت�سيئون �إىل موؤ�س�سات �لدوله وال فرق بينكم وبني �ي 

�إرهابي يحمل �ل�سالح  �أو مبا يقوم به من ن�سر فنت وكذب    و�الأ�سل �أن حتقق معكم وتبحث عن 

ق�س�سكم وف�سادكم �ي�سا  الأنكم ت�سيئون للدوله وموؤ�س�ساتها وت�سيئون �ىل �لتعليم و�جلامعات 

و�لتعليم �لعايل و�ل�سحه و�القت�ساد و�ال�ستثمار و�ل�سياحه و�خلدمات  وتهربون �ي �سائح �أو 

م�ستثمر �أو طالب �أو مري�ض �سيعالج  وحترمون �بناءنا من �لعمل يف �خلارج   وتن�سرون �حلقد 

يف �ملجتمع و�لكر�هيه و�نتم �أخطر على �لدوله من �وبئة و�مر��ض �لكورونا و�ل�سرطان و�ل�سل 

و�الي��دز بل �أخطر منها جميعا الن هذه �الأ�ساليب ت��وؤدي �إىل تدمري دول  وحتطيم مناعتها 

�لد�خليه  

يف ر�يي

�لنز�هه ومكافحة �لف�ساد يا من تنظرون حديثا وكتابة وق��وال  ونطنطه   �إىل هيئة  تف�سلو� 

وتذهبون هنا وهناك  وتت�سلون �أي�سا  كما يبدو مع ناعقني يف �خلارج باعو� �أنف�سهم لل�سياطني 

تف�سلو�  �إىل هيئة �لنز�هه ومكافحة �لف�ساد و�ن مل تتف�سلو� فاالأف�سل  رفع دعاوى عليكم الأنكم 

ت�سيئون ملوؤ�س�سات و��سخا�ض و�الف�سل �أن حترك �ملوؤ�س�سات و�ال�سخا�ض عليكم دعاوى للق�ساء  

يف ر�يي

كفى نعيقا  �سد وطن وموؤ�س�سات و��سخا�ض ويكفي �نه وطننا �الردن  ق�سة جناح  و�ن �الو�ن 

�أن ينظر �ىل  �لدوله قانونيا �جت��اه من ينعق كذبا و�سما وحقد� دون  الن تتحرك موؤ�س�سات 

حقيقته وف�ساده قال تعاىل 

)يا �يها �لذين �منو� �ن جاءكم فا�سق بنباأ فتبينو�  �ن ت�سيبو� قوما بجهاله فت�سبحو� على 

ما فعلتم نادمني ( �سدق �هلل �لعظيم

يف ر�أيي

�لبع�ض لبث  �لتو��سل �الجتماعي وو�سائل �عالميه  من  كفى �ال�ستخد�م �ال�سو�أ لقنو�ت 

�ل�سموم و�لت�سكيك و�ال�ساعات 

فكفى  وهوؤالء عليهم �أن ينظرو� �إىل �أنف�سهم  ويعيدو� تقييم �أنف�سهم  فعندما يتحدثون �أو 

يكتبون  فعليهم �أن يدققو� يف وجوههم �وال و�أعمالهم �وال و�أنف�سهم �وال  وق�س�سهم   و�سللهم

يف ر�أيي 

�لفو�سى  تعني  ال  �ل�سماء  �سقفها  فحريه  �الإع����الم   يف  �لنظر  تعيد  �ن  للدوله  �الو�ن  �ن 

�لبناء �ملطلوب و�ملحمي يف  و�لت�سهري و�ال�ساء�ت ملوؤ�س�سات ووطن و��سخا�ض بعيد� عن �لنقد 

عن  بعيد�  �و�حلديث  �و�لكتابه  �لقول  ميار�ض  و�لبع�ض  �سروري   �لبناء  �لنقد  الن  �لقانون  

�لنقد �لبناء كليا وبع�سهم لي�ض له عالقه يف �الإع��الم كليا ولي�ض له تاريخ فيه ومل يعمل يف 

�الإع��الم و�إمنا �تخذه و�سيله يف  كتابة �أو حديث �أو قول لالبتز�ز وم�سالح �سخ�سيه  وت�سويه 

وطن وموؤ�س�سات و��سخا�ض     

 قال جاللة �سيدنا �مللك عبد �هلل �لثاين �ملعظم  

�سالم على �الردن و�سعبه �لعظيم

د. مصطفى محمد عيروط

 لمن ينعقون عن الفساد ؟.. 
في رايي

 أيلة للتطوير توزع أجهزة حاسوب لوحية على طلبة العقبة

 إقرار التقريرين المالي واإلداري لتجارة عمان لعام 2019

 أورنج توفر خطوط إنترنت لألسر المستفيدة من تكية أم علي بالطفيلة

 منتدى االستراتيجيات يوصي بإعادة هيكلة 
برامج التأمين الصحي الحكومي

االنباط- العقبة

�م�ض  للتطوير  �أي��ل��ة  و�ح����ة  ���س��رك��ة  وزع����ت 

خطوط  م��ع  لوحية  حا�سوب  �أج��ه��زة  �ل�سبت، 

�لعقبة  م��د�ر���ض  �أن��رن��ت على مئة ط��ال��ب يف 

�سمن مبادرة خلدمة �لقطاعات �ملت�سررة من 

ُبعد  �لتعليم عن  جائحة كورونا وتوفري �سبل 

للطلبة �الأكرث �حتياجا.

و�ك�������د رئ���ي�������ض ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة �ل��ع��ق��ب��ة 

ن��اي��ف بخيت  �ملهند�ض  �الق��ت�����س��ادي��ة �خل��ا���س��ة 

خ���الل رع��اي��ت��ه ح��ف��ل �ل��ت��وزي��ع �م�������ض، �أه��م��ي��ة 

ت�سهيل ح�سول �لطلبة على �الأدو�ت و�ملعينات 

�أزم���ة كورونا  درو�سهم خ��الل  ملتابعة  �ل��الزم��ة 

�لتي �نتقل �لتعليم فيها �إىل �لو�قع �الفر��سي 

باحل�سول على �ملعلومة.

ه��ذه  �إن  لل�سركة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  وق����ال 

�أيلة  ��سر�تيجية  م��ن  �نطالقاً  ت��اأت��ي  �مل��ب��ادرة 

�هتماماً  ت��ويل  �ل��ت��ي  �الجتماعية  للم�سوؤولة 

خا�ساً لدعم ن�ساطات قطاع �لربية و�لتعليم، 

و��ستجابة الحتياجات �لطلبة يف ظل �لظروف 

�لتي خلفتها جائحة كورونا.

وب��ني �أن �أي��ل��ة �أطلقت خ��الل �أزم���ة ك��ورون��ا 

�لعديد من �ملبادر�ت لدعم �لقطاع �لتعليمي، 

منها تنظيم حمالت تعقيم لعدد من �ملد�ر�ض 

وتوعوية  �إعالنية  وحمالت  �لعامة،  و�مل��ر�ف��ق 

ب�سبل �لوقاية من �لعدوى.

ب���دوره���ا، ق��ال��ت م��دي��رة �ل��رب��ي��ة و�لتعليم 

�إن  �لعيدي  ر�ب��ع��ة  �ل��دك��ت��ورة  �لعقبة  ملحافظة 

�ملبادرة،  من  �مل�ستفيدين  على  �الأجهزة  توزيع 

�الختيار  بها جلنة  �لتزمت  �أ�س�ض  وف��ق  ج��رى 

بالت�ساركية  م�سيدة  وع����ادل،  ت��وزي��ع  ل�سمان 

ب���ني �مل���دي���ري���ة و����س���رك���ة �أي���ل���ة ب���ه���دف خ��دم��ة 

قطاع �لتعليم يف �لعقبة. و��سارت �إىل �أن هذه 

�ملبادرة توفر �لدعم للجهود �لوطنية و�خلطة 

�ملتكاملة �لتي تنفذها �ل��وز�رة للتعلم عن ُبعد 

حفاظاً  �لتقنية  �لتعليم  من�سات  تتيح  و�لتي 

على �سحة �لطلبة و�أع�ساء �الأ�سرة �لربوية.

االنباط- عمان

عمان  جت���ارة  لغرفة  �لعامة  �لهيئة  �أق���رت   

ع�سر  �لر�بع  �لعادي  �ل�سنوي  �جتماعها  خالل 

�ل�����ذي ع��ق��دت��ه ع���رب ت��ق��ن��ي��ة �الت�������س���ال �مل��رئ��ي 

�ل���دف���اع،  الأو�م������ر  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  )زووم(  و�مل�����س��م��وع 

�لتقريرين �ملايل و�الإد�ري عن �عمال جمل�سها 

خالل �لعام �ملا�سي 2019.

وبح�سب بيان �سحفي للغرفة �م�ض �ل�سبت، 

عر�ض رئي�ض �لغرفة خليل �حلاج توفيق خالل 

و�جهتها  �لتي  و�ملعيقات  للتحديات  �الجتماع، 

�لغرفة �لعام �ملا�سي، و�نعكا�ض ذلك على جممل 

عّمقت  و�لتي  و�خلدمية  �لتجارية  �لقطاعات 

منذ  �ململكة  تعي�سه  �ل��ذي  �القت�سادي  �ل��رك��ود 

عدة �سنو�ت.

�ملا�سي  للعام  �ملجل�ض  ب��اأه��م �جن���از�ت  ون���وه 

ع��ل��ى خ��دم��ة منت�سبيها من  �ل��غ��رف��ة  وت��رك��ي��ز 

بالعا�سمة،  و�خل���دم���ي  �ل��ت��ج��اري  �ل��ق��ط��اع��ني 

وتوفري �ملزيد من �لت�سهيالت لهم ورفع �سوية 

�لو�حد  �مل��ك��ان  خدمة  تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات 

مب��ق��ره��ا، و�ل��رك��ي��ز ع��ل��ى ���س��ي��ا���س��ة �ل��ر���س��ي��د 

م��و�رده��ا  ��ستخد�م  وجت��وي��د  �لنفقات  و�سبط 

�ملالية. ولفت �إىل �أن �لغرفة تابعت مع �جلهات 

�لتي  و�الأنظمة  �لقو�نني  بع�ض  تعديل  �ملعنية 

جانب  �إىل  و�خل��دم��ي،  �ل��ت��ج��اري  �لقطاع  تهم 

تنظيم �لور�سات �لتوعوية و�لندو�ت و�لدور�ت 

م��د�ر  على  وموظفيهم  الأع�سائها  �لتدريبية 

�لغرفة  رئي�ض  �أج��اب  �الجتماع،  �لعام. وخ��الل 

تال  فيما  �حل�سور،  و�أ�سئلة  ��ستف�سار�ت  على 

�لتقرير  خال�سة  �مل�ستقل  �حل�����س��اب��ات  م��دق��ق 

�ملالية  �لقو�ئم  �أن  مبينا   ،2019 للعام  �مل��ايل 

تظهر ب�سورة عادلة �ملركز �ملايل للغرفة و�أد�ئها 

�ملايل وتدفقاتها �لنقدية.

و�قرح �أحد �أع�ساء �لهيئة �لعامة ��ستحد�ث 

�أع�����س��اء  للتجار  �جل��م��اع��ي  للتكافل  ���س��ن��دوق 

بدر��سته  �الإد�رة  جمل�ض  �سيقوم  فيما  �لغرفة، 

من �لناحية �لقانونية و�لفنية.

االنباط- عمان

 وفرت �سركة �أورجن �الأردن خطوط �إنرنت 

و�أج��ه��زة م��اي ف��اي لعدد من �الأ���س��ر �لعفيفة 

�مل�ستفيدة من بر�مج تكية �أم علي يف مناطق 

ب�سري� و�لقاد�سية مبحافظة �لطفيلة.

ووفق بيان عن �ل�سركة �ليوم �ل�سبت، تاأتي 

هذه �ملنح يف �إطار �ل�سر�كة �ال�سر�تيجية بني 

يف  �الأط��ف��ال  �لطلبة  لدعم  و�لتكية  �ل�سركة 

�لتعلم عن ُبعد مع ��ستمر�ر �لف�سل �لدر��سي 

باحللول  وتزويدهم  �لرقمية  �ملن�سات  عرب 

�لرقمية �لالزمة ملو��سلة تعليمهم.

وبينت �ل�سركة �أن تزويد �لطلبة من �الأ�سر 

��ستجابة  ج��اء  �الإن��رن��ت  �ملحتاجة بخطوط 

ملتطلبات �لو�سع �حلايل، ال �سيما بعد �أن تلقو� 

�أجهزة البتوب تتطلب �ت�سااًل باالإنرنت لكي 

�لتعليمية  �لرقمية  �ملن�سات  من  ي�ستفيدو� 

ومتابعة درو�سهم بكل كفاءة.

االنباط- عمان

�الأردين،  �ال�سر�تيجيات  منتدى  �أو���س��ى   

�إع��ادة هيكلة بر�مج �لتاأمني �ل�سحي  ب�سرورة 

�حل��ك��وم��ي وك��ل��ف��ة �ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة ب����وز�رة 

�ل�����س��ح��ة ون����ظ����ام �الإع������ف������اء�ت ل���وق���ف ت��ر�ك��م 

�ملتاأخر�ت �ل�سحية، �الأمر �لذي ي�ستلزم تقدير 

�ل�سحة  وز�رة  خل��دم��ات  �حلقيقية  �لتكاليف 

تعك�ض  بحيث  �أ�سعارها  تعديل  ث��م  وم��ن  بدقة 

�لتكاليف �لفعلية.

�م�ض  �سيا�سات  �ملنتدى يف ورق��ة  �و�سى  كما 

�لتناف�سية  �ل���ق���درة  “تعزيز  ب��ع��ن��و�ن  �ل�����س��ب��ت 

للقطاع �ل�سحي يف �الأردن”، �جر�ها بالتعاون 

مع �سركة “نحو �لتميز لال�ست�سار�ت”، باإجر�ء 

در��سة �كتو�رية وفنية لرب�مج �لتاأمني �ل�سحي 

وعادلة  جديدة  م�ستويات  لتحديد  �حلكومي 

ون�سب  �ل���رو�ت���ب  م��ن  �ملقتطعة  ل��ال���س��ر�ك��ات 

�لتحّمل من �لر�سوم �لثابتة خلدمات �لرعاية، 

مب��ا ين�سجم م��ع ح���زم م��ن �خل��دم��ات �ملت�سقة 

و�ل���ع���ادل���ة و�ل���ت���ي ت���ر�ع���ي م�����س��ت��وي��ات �ل��دخ��ل، 

عن  �خل��دم��ات  مقدمي  ع��ن  �مل�سرين  وف�سل 

جهات �لتاأمني �لتي تغطي �خلدمات �ل�سحية 

�حلكومية، و�لعمل من �أجل و�سع منوذج مبني 

على �أ�سا�ض وجود جهة مرجعية و�حدة للتاأمني 

�حل��ك��وم��ي ت��ق��دم ح��زم��ا م��ن �مل��ن��اف��ع �ملتنا�سقة 

تدريجيا  �الإعفاء�ت  برنامج  و�إلغاء  و�ملتكاملة، 

من �أجل �ل�سيطرة على زيادة �ملتاأخر�ت �ل�سحية 

و�حلد منها، حيث يتمثل �لهدف �لعام لعملية 

�ل�ساملة  �لتغطية  حتقيق  يف  �لهيكلة  �إع�����ادة 

للتاأمني �ل�سحي بطريقة كفوؤة وفعالة.

�خلطو�ت  �أن  على  ورقته  يف  �ملنتدى  و�سدد 

وف����ور�ت مالية  �إىل حتقيق  ���س��ت��وؤدي  �مل���ذك���ورة 

�الأخ��رى  �لق�سايا  ملعاجلة  ��ستخد�مها  ميكن 

�ل�سنني، و�ل��ت��ي ت�سمل  ه��ِم��ل��ت على م��ّر 
ُ
�أ �ل��ت��ي 

�لطبي  و�ل��ط��اق��م  �الأول���ي���ة،  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة 

و�لبنية  و�لتقييم،  �ملتابعة  وت��ط��وي��ر  �مل���وؤه���ل، 

���س��رورة  و�أك�����د  �ل�����س��ام��ل��ة.  �ل�سحية  �لتحتية 

�لعامة  و�جل����ودة  و�مل�����س��اءل��ة  �ل�سفافية  تعزيز 

�الأول��ي��ة، وتنفيذ  �ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خل��دم��ات 

�أك����رث ف��اع��ل��ي��ة و�سفافية،  ن��ظ��ام حت��وي��ل ط��ب��ي 

�إ���س��اف��ة �إىل ���س��م��ان ت��وف��ري �ل��ع��دد �ل��ك��ايف من 

�لكو�در �لطبية من خالل و�سائل متعددة مبا 

فيها �لتعاقد مع �أطباء متخ�س�سني/ خدمات 

وت��ط��وي��ر  �خل���ا����ض،  �ل��ق��ط��اع  م���ن  متخ�س�سة 

برنامج دبلوم وطني لبناء �لقدر�ت وبخا�سة يف 

جمال طب �الأ�سرة بغية جتهيز من�ساآت �مل�ستوى 

زي���ادة �ساملة  �ل��رع��اي��ة، و�لنظر يف  �الأويل م��ن 

�ملجال  يف  �لعاملني  �إىل  �مل��ق��دم��ة  �حل��و�ف��ز  يف 

�لطبي. و�أ�سار �ملنتدى �إىل �سرورة تنفيذ جميع 

هذه �لتو�سيات �إىل جانب و�سع �أطر متكاملة 

للمتابعة و�لتقييم وتتبع �لنتائج و�الحتياجات 

وتقييم  �ل�سيا�سات،  ت��اأث��ري  وقيا�ض  �ل�سحية، 

�ل�سحية، ع��الوة على  ج��ودة تقدمي �خلدمات 

حت�سني �لوعي باأ�سلوب �حلياة �ل�سحي، و�لذي 

يعد �أم���ًر� ���س��رورًي��ا للحد م��ن �الآث���ار �ل�سلبية 

�لعامة  �ل�سحة  على  �ل�سارية  غري  لالأمر��ض 

و�لقطاع �ل�سحي يف �الأردن ككل.

�أن �جلهود و�الأم���و�ل �لتي  و�أو���س��ح �ملنتدى 

مت �نفاقها للحفاظ على �لنظام �ملذكور �أعاله 

حيوية  مب��ج��االت  �الهتمام  تقليل  �إىل  �أف�ست 

�أخرى، فتم �إعطاء �أولوية �أقل للرعاية �الأولية 

�إىل  �أدى  مما  بها،  �خلا�ض  �العتماد  وبرنامج 

ت��ده��ور �جل���ودة يف ع��ي��اد�ت �ل��رع��اي��ة �ل�سحية 

نتج عن  �الأردن، كما  �أن��ح��اء  �الأول��ي��ة يف جميع 

م�ستوى  يف  ن�سبي  �نخفا�ض  �ملالية  �ل�سغوط 

�حلو�فز �ملقدمة للكادر �لطبي يف وز�رة �ل�سحة، 

�الأط���ب���اء ذوي  ع���دد  ك��ف��اي��ة  ع���دم  �إىل  �أدى  م���ا 

�ل�سحية  �خل��دم��ات  يف  �لعاملني  �الخت�سا�ض 

�حلكومية، كما �ساهم �سيق �حليز �ملايل �ملتاح 

للقائمني على �لقطاع، �إىل جانب �إطار �لعمل 

�ل�سفافية وحمدودية  يعاين من �سعف  �ل��ذي 

ملقدمي  �لتحتية  �لبنية  ت��ده��ور  �إىل  �مل�ساءلة، 

�خلدمات �ل�سحية على مّر �ل�سنني.

وبينت �لدر��سة �أّن �لتحدي �لرئي�سي �لذي 

يو�جه �لقطاع �ل�سحي يف �الأردن ال يتمّثل يف 

عدم كفاية �ملو�رد، بل يف كيفية �إد�رة وتخ�سي�ض 

ت��ل��ك �مل�����و�رد �مل��ت��اح��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا، ح��ي��ث رك��زت 

ت��وؤث��ر على  �لتي  �لق�سايا  در����س��ة  �ل��ورق��ة على 

و��ستد�مته  �الأردن  �ل�سحي يف  �لقطاع  فاعلية 

على �أ�سا�ض �لتمويل و�لتاأمني �ل�سحي.

�أن �الأردن ينفق حو�يل  �إىل  �لورقة  و�أ�سارت 

باملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل على   9  8-

�لقطاع �ل�سحي �سنوًيا، ويعد هذ� �ملعدل �أعلى 

دول  م��ن  كثري  تنفقه  م��ا  متو�سط  م��ن  بكثري 

�ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا وكذلك �لدول 

ذ�ت �لدخل �ملتو�سط �ملرتفع؛ مبينة �أن �الأردن 

�ملوؤ�سر�ت �ل�سحية �لعامة  �أد�ًء جيًد� يف  يحقق 

م��ث��ل م��ت��و���س��ط �ل��ع��م��ر �مل��ت��وق��ع ع��ن��د �ل�����والدة، 

ومعدالت �لوفيات، و�لتغطية �ل�سحية �ل�ساملة، 

وموؤ�سر �الأمن �ل�سحي �لعاملي، �إال �أن �أد�ء �الأردن 

يعترب �أ�سو�أ يف �لق�سايا �ملتعلقة باالأمر��ض غري 

�ل�سارية وعدد �الأ�سّرة لكل مو�طن.

وبينت �لورقة �أن غالبية �الأردنيني يتمتعون 

بتغطية جيدة بف�سل بر�مج �لتاأمني �ملختلفة 

و�الإعفاء�ت �لطبية و�الأ�سعار �ملدعومة، وهو ما 

ينعك�ض على �مل�ستوى �ملنخف�ض ن�سبًيا للنفقات 

4ر30  ح��و�يل  تبلغ  �لتي  �ملبا�سرة  �ل�سخ�سية 

باملئة من �إجمايل �لنفقات �ملدفوعة.

و�أظ���ه���رت �ل���ورق���ة �أن���ه وب��اال���س��ت��ن��اد لتعد�د 

من  ب��امل��ئ��ة   64 ف�����اإن   ،2015 ع����ام  �ل�����س��ك��ان 

�لتاأمني  �أن���و�ع  باأحد  عليهم  موؤمن  �الأردن��ي��ني 

�ل�سحي على �الأقل، و7ر4 باملئة منهم يتلقون 

بقية  �أم��ا  �ملجانية،  �ل�سحية  �لرعاية  خدمات 

�أ�سعار مدعومة يف  �الأردن��ي��ني فيح�سلون على 

من�ساآت وز�رة �ل�سحة �أو يح�سلون على �إعفاء�ت 

�ملرتبطة  �ل�سحية  �لرعاية  ر���س��وم  جميع  م��ن 

بحاالت معينة؛ مما يعني �أن كل �أردين يح�سل 

يف �لنهاية على نوع معني من �لتغطية �ل�سحية 

يف ظّل هذ� �لنظام �ملعقد.

ويف ذ�ت �ل�سياق، �أو�سحت �لورقة �أن بر�مج 

�الإع��ف��اء�ت  نظام  جانب  �إىل  �ملتعددة،  �لتاأمني 

جتعل  �ملدعومة،  و�الأ�سعار  �لتقديري  �لطبية 

�الإطار �لعام للتاأمني و�لتغطية �ل�سحية جُمز�أً 

وغري فعال يف ��ستغالل �ملو�رد؛ كما �أنها تفر�ض 

�سغوًطا على ميز�نية �ل�سحة ب�سكل عام، و�لتي 

تر�كمت عليها مدفوعات ومتاأخر�ت م�ستحقة 

على مدى �لعقد �ملا�سي، جتاوزت 442 مليون 

دينار بحلول نهاية عام 2017. وفيما يتعلق 

مب�ساكل �حلوكمة و�الإد�رة �لتي يعاين منها كل 

عن�سر من عنا�سر هذ� �لنظام، �أو�سح �ملنتدى 

يف ورق��ت��ه �أن ب��ر�م��ج �ل��ت��اأم��ني �حل��ك��وم��ي غري 

م�سممة وف��ق �أ���س�����ض �ك��ت��و�ري��ة، وه��ن��اك ن�سبة 

كبرية ال يتم �لتاأمني عليهم وفق �أ�س�ض �سليمة 

لال�سر�كات، وهو ما ي�ستنزف ميز�نية �ل�سحة 

و�مل�ساءلة،  �لرقابة  غياب  يف  �سيما  ال  �لعامة، 

كما �أن تعدد بر�مج �لتاأمني �ل�سحي �حلكومي 

�ال���س��ر�ك��ات  ح��ي��ث  م��ن  م�ستوياتها  وت���ف���اوت 

ت�سرذم  م��ن  ي��زي��د  �ملمنوحة  و�مل��ز�ي��ا  �ملقتطعة 

نظام �لتاأمني �ل�سحي �لعام، كما �ن هناك �أدلة 

على �سوء ��ستخد�م برنامج �الإعفاء�ت �لطبية 

و�ملبني على �أ�سا�ض نظام �تخاذ �لقر�ر �لتقديري 

للمو�فقة على �الإعفاء.

�أن��ه  �إىل  �ل���ورق���ة  �أ����س���ارت  �ل�����س��ي��اق   ويف ذ�ت 

غالبية  تر�كم  يف  �لنظام  م�ساهمة  �إىل  �إ�سافة 

ا مبثابة عامل  �ملتاأخر�ت �ل�سحية، فهو ُيعد �أي�سً

مثبط لتو�سيع نطاق تغطية �لتاأمني �ل�سحي، 

�إ�سافة �إىل جتميد �الأ�سعار �ملدعومة للخدمات 

�ملقدمة �لتي تقدر بنحو 20 باملئة من �لتكلفة 

�سوق  ت�سويه  �إىل  �أدى  مم��ا  �لت�سعينيات،  منذ 

�خلدمات �ل�سحية ب�سكل عام يف �الأردن.

ا  �أي�سً �سمح  �لنظام  ه��ذ�  �أن  �ل��ورق��ة  وبينت   

�لتحويل  �لثغر�ت يف نظام  �لعديد من  بوجود 

و�ل��ت��ي مي��ك��ن م��ن خاللها  �ل��ر���س��م��ي  �ل�سحي 

للمر�سى جتاوز �مل�ستويات �لدنيا من �لرعاية 

و�لتوّجه مبا�سرًة �إىل م�ستويات �أعلى، حتى مع 

�فتقار  ع��الوة على  فعليا،  �إليها  �حل��اج��ة  ع��دم 

�إىل  �لقطاع �ل�سحي ب�سكل عام  و�إد�رة  حوكمة 

�سعف  ووج���ود  �ل�سليمة،  و�مل�ساءلة  �ل�سفافية 

�لفاعلة  ب��ني خ��دم��ات �جل��ه��ات  م��ا  �لتكامل  يف 

�لرئي�سية يف هذ� �لقطاع.

االحد   27/ 12 / 2020
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هونغ كونغ - رويرتز

اأط���ل���ق���ت ال�����س��ن حت��ق��ي��ق��ات م��ك��اف��ح��ة 

اح�����ت�����ك�����ار ب����ح����ق جم����م����وع����ة ع����ل����ي ب���اب���ا 

و���س��ت�����س��ت��دع��ي وح��دت��ه��ا جم��م��وع��ة اأن����ت يف 

م�سوؤولون  ذك��ر  ما  ح�سب  القادمة،  االأي��ام 

الإمرباطورية  �سفعة  اأحدث  يف   ، رقابيون 

املالية  والتكنولوجيا  االإلكرتونية  التجارة 

التابعة للملياردير جاك ما.

اإط���������ار ح��م��ل��ة  ال���ت���ح���ق���ي���ق يف  وي������اأت������ي 

امل�����س��رة  امل��م��ار���س��ات  ت�ستهدف  م��ت�����س��اع��دة 

ال�سيني  االإن���رتن���ت  ق��ط��اع  يف  ب��امل��ن��اف�����س��ة 

انتكا�سة  اأح����دث  وه���ي  ب���االزده���ار،  االآخ����ذ 

اأ�س�س  ال��ذي  ال�سابق  امل��در���س  ع��ام��ا،   56 مل��ا 

ال�سيني  االأع��م��ال  رج��ل  لي�سبح  بابا  علي 

االأ�سهر على االإطالق.

وجاء ذلك عقب التعليق املفاجئ ال�سهر 

مليار   37 حجمه  اأويل  ع��ام  لطرح  املا�سي 

دوالر كانت تعتزمه �سركة اأنت، والذي كان 

العامل،  يف  االأ�سخم  ي�سبح  اأن  املتوقع  من 

بدء  قبل يومن فح�سب من موعد  وذلك 

تداول اأ�سهمها يف �سنغهاي وهونغ كونغ.

�سحيفة  ق��ال��ت  اللهجة،  ح��اد  م��ق��ال  ويف 

ال�����س��ع��ب ال��ي��وم��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة ب��ل�����س��ان احل��زب 

م��ع  »ال���ت�������س���ام���ح  اإن  احل����اك����م  ال�������س���ي���وع���ي 

االح���ت���ك���ار، وال�����س��م��اح ل��ل�����س��رك��ات ب��ال��ت��و���س��ع 

على نحو غري منظم وال متح�سر، لن يدع 

القطاع يتطور تطورا �سحيا وال ملمو�سا«.

وت���راج���ع���ت اأ���س��ه��م ع��ل��ي ب���اب���ا ن��ح��و %9 

م�����س��ت��وي��ات��ه��ا  اأدن������ى  اإىل  ك���ون���غ  ه���ون���غ  يف 

م��ن��ذ ي��ول��ي��و مت���وز، يف ح��ن ف��ق��دت اأ���س��ه��م 

اأك��ر  وج��ي��ه.دي.ك��وم  م��ي��ت��وان  مناف�سيها 

من اثنن باملئة.

وه�������وى ����س���ه���م ع���ل���ي ب����اب����ا يف ال�������س���وق 

اليومية  اأكرب خ�سائره  يف   %13 االأمريكية 

م��ن��ذ ب���دء ت���داول���ه ب��ب��ور���س��ة ن��ي��وي��ورك يف 

.2014

وحذر امل�سوؤولون علي بابا من ممار�سة 

ُي�سرتط  اثنن«  من  واحد  »اختيار  ت�سمى 

تعاون  ات��ف��اق��ات  توقيع  التجار  على  فيها 

منتجاتهم  ع��ر���س  م��ن  متنعهم  ح�سرية 

على من�سات مناف�سة.

ال�����س��وق  لتنظيم  ال��دول��ة  اإدارة  وق��ال��ت 

اأط��ل��ق��ت حتقيقا يف  اإن��ه��ا  ال��ي��وم اخل��م��ي�����س 

املمار�سة. تلك 

وبح�سب بيان منف�سل من بنك ال�سعب 

املالية  ال��رق��اب��ة  ف���اإن م�����س��وؤويل  ال�����س��ي��ن��ي، 

اأن������ت، ذراع  ب�����س��رك��ة  اأي�������س���ا  ���س��ي��ج��ت��م��ع��ون 

ب��اب��ا،  ع��ل��ي  ملجموعة  امل��ال��ي��ة  التكنولوجيا 

مم��ا ي��ل��ق��ي ب��ظ��الل ج��دي��دة ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة 

اإحياء عملية طرح االأ�سهم.

وقال البيان ال�سادر اإن االجتماع �سوف 

االإ���س��راف  لتطبيق  اأن��ت  جمموعة  »ير�سد 

احلقوق  وحماية  العادلة  واملناف�سة  امل��ايل 

وم�ساحلهم«. للعمالء  امل�سروعة 

وق���ال���ت اأن����ت اإن���ه���ا ت��ل��ق��ت اإخ����ط����اراً من 

»تلتزم  ���س��وف  واإن��ه��ا  التنظيمية  اجل��ه��ات 

ب��ج��م��ي��ع ال�����س��روط ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة«. وق��ال��ت 

واإن  التحقيق  مع  �ستتعاون  اإنها  بابا  علي 

اأعمالها مازالت مت�سي كاملعتاد.

وق�����ال ف���ري���د ه����و، رئ���ي�������س ب���رمي���اف���ريا 

ك���اب���ي���ت���ال ج������روب يف ه���ون���غ ك����ون����غ، اأح����د 

ال��ع��امل��ي��ة  االأ�����س����واق  اإن  اأن�����ت،  م�����س��ت��ث��م��ري 

اإذا كانت  مل��ع��رف��ة م��ا  ال��ت��ط��ورات  ���س��رتاق��ب 

اإذا  وم��ا  �سيا�سية«  دواف��ع  »ذات  االإج���راءات 

الكيانات  الرقابية ت�ستهدف  كانت اجلهات 

اخلا�سة دونا عن االحتكارات احلكومية.

وق���ال »���س��ت��ك��ون م��اأ���س��اة اأن ن��رى ق��ان��ون 

م��ك��اف��ح��ة االح���ت���ك���ار ي�����س��ت��ه��دف ���س��رك��ات 

ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل���ا����س���ة ال��ن��اج��ح��ة دون 

غريها.«

االقت�صادية-وكاالت

رغ���م ت��راج��ع اإج���م���ايل ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة يف 

االأول من  الن�سف  املائة يف  14 يف  بن�سبة  ال�سلع 

زادت   ،2019 من  نف�سها  بالفرتة  مقارنة   2020

بن�سبة  الطبية  ال�سلع  من  وال�سادرات  الواردات 

البالغ  النمو  بكثري من  اأعلى  وهو  املائة،  16 يف 

2 يف املائة امل�سجل يف الن�سف االأول من 2019.

ومن حيث القيمة، و�سلت التجارة يف ال�سلع 

 1.139 اإىل   2020 االأول  ال��ن�����س��ف  يف  ال��ط��ب��ي��ة 

983 م��ل��ي��ار دوالر يف  ب���� ت��ري��ل��ي��ون دوالر م��ق��ارن��ة 

الفرتة ذاتها 2019.

عن  تكميلية  معلومات  مذكرة  يف  ذل��ك  ج��اء 

التجارة العاملية يف ال�سلع الطبية ن�سرتها اأمانة 

���س��ي��اق معاجلة  ال��ع��امل��ي��ة، يف  ال��ت��ج��ارة  م��ن��ظ��م��ة 

الأرق��ام  حتديثا  وتت�سمن   .19  - كوفيد  ق�سية 

تقرير  يف  ج��اءت  التي   2020 من  االأول  الن�سف 

ن��ي�����س��ان )اأب��ري��ل(   3 وح��ي��د ���س��در الأول م���رة يف 

امل���ا����س���ي. اأم�����ا جم��م��ل اأرق�������ام ال���ع���ام اجل�����اري، 

ف�سي�سدر يف نهاية اآذار )مار�س( 2021.

وتعر�س الورقة اجلديدة اإح�ساءات جتارية 

البيانات من  وت��ق��ارن  اق��ت�����س��ادا،   97 م��ن  اأول��ي��ة 

اإىل ح��زي��ران )يونيو(  )ي��ن��اي��ر(  ال��ث��اين  ك��ان��ون 

ويت�سمن   .2019 م��ن  ن��ف�����س��ه��ا  ب��ال��ف��رتة   2020

اأقنعة  عن  خا�سة  حالة  درا�سة  اأي�سا  التحديث 

واأ�سبح  بكثافة  فيه  ُيتاَجر  منتج  وه��ي  الوجه، 

الرمز االأكر و�سوحا ملكافحة الوباء.

دورا  لعبت  ال��ت��ج��ارة  اأن  التحديث  وي��و���س��ح 

املنتجات  على  ال��ه��ائ��ل  الطلب  تلبية  يف  رئي�سا 

مثل   ،19  - كوفيد  جائحة  يف  حرجة  تعد  التي 

امل��ط��ه��رات واأق��ن��ع��ة ال��وج��ه وال��ق��ف��ازات ومطهر 

وموازين  واملحاقن  النب�س  ومقايي�س  اليدين 

احلرارة واأجهزة التنف�س ال�سناعي.

العاملية يف هذه  التجارة  اأن  االأرق��ام  وتك�سف 

اأ�سا�س  على  امل��ائ��ة  يف   29 بن�سبة  من��ت  املنتجات 

31 يف  �سنوي »زادت الواردات وال�سادرات بن�سبة 

املائة و27 يف املائة على التوايل«.

ال��واردات من  اإجمايل  املذكرة يف  كما تبحث 

من  االأول  الن�سف  يف  ال��وج��ه  حماية  منتجات 

مقارنة  امل��ائ��ة  يف   90 بن�سبة  زادت  ال��ت��ي   ،2020

التجارة  املا�سي. لكن  العام  نف�سها من  بالفرتة 

الن�سيج منت  م��ن  امل�����س��ن��وع��ة  ال��وج��ه  اأق��ن��ع��ة  يف 

بن  ت���داوال  االأك���ر  وك��ان��ت  اأ�سعاف  �ستة  بنحو 

الرغم  على  الوجه،  اأقنعة  املختلفة من  االأن��واع 

م��ن م��واج��ه��ت��ه��ا اأع��ل��ى ال��ت��ع��ري��ف��ات اجل��م��رك��ي��ة. 

الوجه  الأقنعة  االإجمالية  التجارة  قيمة  وبلغت 

140 مليار دوالر.

ك���م���ا من����ت ال����ت����ج����ارة يف اأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ف�����س 

اأن  رغ��م  املائة،  يف   57 بن�سبة  ب�سرعة  ال�سناعي 

دوالر،  13 مليار  تتجاوز  التجارة مل  قيمة هذه 

بقليل من  امل��ائ��ة  1 يف  م��ن  اأك���ر  ي��ع��ادل  م��ا  اأي 

التجارة يف جميع ال�سلع الطبية.

على ال��رغ��م م��ن ذل��ك، ال ت��زال االأدوي���ة هي 

الفئة االأكرب من حيث القيمة يف الن�سف االأول 

53 يف املائة من جميع  من 2020، حيث ت�ستاأثر ب�

منتجات  واأ�سبحت  املتداولة.  الطبية  املنتجات 

اأكرب فئة، حيث بلغت  احلماية ال�سخ�سية ثاين 

 .»2019 يف  امل��ائ��ة  يف   14« امل��ائ��ة  يف   18 ح�ستها 

اأقنعة  اإىل ارتفاع التجارة يف  يرجع ذلك جزئيا 

الوجه.

ك��ان��ت ال�����س��ن اأك����رب م����ورد الأق��ن��ع��ة ال��وج��ه، 

حيث ا�ستاأثرت بن�سبة 56 يف املائة من ال�سادرات 

بح�س�س  املتبقية  الن�سبة  لتتقا�سم  ال��ع��امل��ي��ة، 

املتحدة،  الواليات  اأملانيا،  من  كل  جدا  متفاوتة 

فرن�سا،  بلجيكا،  ال��ي��اب��ان،  امل��ك�����س��ي��ك،  ه��ول��ن��دا، 

ماليزيا، واإيرلندا، ح�سب الرتتيب.

اأك��ر من  الع�سر االأوىل ه��ذه، �سكلت  ال��دول 

ال��ع��امل��ي��ة، بواقع  ال�����س��ادرات  امل��ائ��ة م��ن  72.5 يف 

28.9 يف املائة لل�سن، و12.3 يف املائة »الواليات 

املائة  يف  و5.7  »اأملانيا«،  املائة  يف  و9.0  املتحدة«، 

 55.9 االأرب��ع  ال��دول  ح�سة  »جمموع  »هولندا«. 

ال��ع��امل من  ال����دول يف  ن�سيب  ل��ك��ن  امل���ائ���ة«.  يف 

10 كان �سغريا ن�سبيا، اأو اأقل من  5 اإىل  املرتبة 

3.5 يف املائة لكل منها.

ال�سن  اعتمدت  االأقنعة،  ت�سنيع  مل�ساعفة 

امل���دخ���الت  م������واد  واردات  ع���ل���ى  ك���ب���ري  ب�����س��ك��ل 

الو�سيطة: فقد ت�ساعفت وارداتها من االأقم�سة 

)اأبريل(  ني�سان  يف  مرات  ثالث  املن�سوجة  غري 

وكانت   ،2019 من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة   2020

كما  امل��وردي��ن.  اأك��رب  املتحدة  وال��والي��ات  اليابان 

ك��ان��ت ال�����س��ن ���س��اد���س اأك����رب م�����س��ت��ورد الأق��ن��ع��ة 

الوجه يف الن�سف االأول من 2020.

من  ال�سينية  ال�����س��ادرات  ق��ي��م��ة  ت�����س��اع��ف��ت 

املتعلقة بكوفيد  املنتجات ذات االأهمية احلرجة 

الن�سف  بيانات  اإىل  ا�ستنادا  م��رات،  ثالث   19  -

 55 اإىل  دوالر  م��ل��ي��ار   18 م��ن  ال��ع��ام،  م��ن  االأول 

املنتجات  ه��ذه  ح�سة  وت�ساعفت  دوالر.  مليار 

من  ال�سعف،  من  باأكر  العاملية  ال�سادرات  من 

يف   29 اإىل   2019 االأول  الن�سف  يف  امل��ائ��ة  يف   12

املائة يف الن�سف االأول 2020.

ظ��ل��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى راأ�����س قائمة 

ال������دول امل�������س���ت���وردة ل��ل�����س��ل��ع ال��ط��ب��ي��ة احل��رج��ة 

وال�سن.  اأمل��ان��ي��ا  تليها   ،19  - بكوفيد  املت�سلة 

مليار   36 قيمته  ما  املتحدة  الواليات  ا�ستوردت 

دوالر من املنتجات يف الفرتة من كانون الثاين 

ما  اأو   2020 )ي��ون��ي��و(  ح���زي���ران  اإىل  )ي��ن��اي��ر( 

ال�سلع  اإج��م��ايل واردات  امل��ائ��ة م��ن  19 يف  ُي��ع��ادل 

يف  اأملانيا  ج��اءت   .19  - بكوفيد  املتعلقة  الطبية 

املائة  يف   9 اأو  دوالر،  مليار   17« الثانية  املرتبة 

مليار   12« ال�سن  تليها  العاملية«  ال��واردات  من 

ال��ع��امل��ي��ة«.  ال�����واردات  م��ن  امل��ائ��ة  6 يف  اأو  دوالر، 

60 يف  ا�ستاأثرت الدول الع�سر االأوىل باأكر من 

املائة من الواردات العاملية.

ذات  للمنتجات  الرئي�سون  امل�ستوردون  �سجل 

19 منوا يف  االأهمية احلرجة املتعلقة بكوفيد - 

با�ستثناء   ،2019 بعام  مقارنة  برقمن  الواردات 

�سجلت  امل��ائ��ة.  يف   9 بن�سبة  من��ت  التي  ه��ول��ن��دا، 

فرن�سا اأعلى منو يف الواردات بن�سبة 62 يف املائة، 

52 يف املائة. تليها اإيطاليا بن�سبة 

الريا�ض-العربية

اأع��ل��ن امل��رك��ز ال��وط��ن��ي الإدارة ال��دي��ن يف 

ال�����س��ع��ودي��ة اك��ت��م��ال خ��ط��ة ال��ت��م��وي��ل ل��ع��ام 

ري��ال  م��ل��ي��ار   220 ح��ج��م��ه��ا  وال��ب��ال��غ   2020

بنجاح.

نقلته  ل��ل��م��رك��ز  ب���ي���ان  ب��ح�����س��ب  وج�����رى 

م�سادر  تنويع  ال�����س��ع��ودي��ة،  االأن��ب��اء  وك��ال��ة 

ال��ت��م��وي��ل ع���ن ط��ري��ق اإ�����س����دارات ح��ك��وم��ة 

والدولية. املحلية  ال�سعودية 

ك��م��ا ج����رى ا���س��ت��ح��داث ق���ن���وات مت��وي��ل 

احلكومي  »التمويل  ت�سمل:  والتي  جديدة 

ال���ب���دي���ل، ومت���وي���ل ���س��ل�����س��ل��ة االإم���������دادات، 

وط���روح���ات خ��ا���س��ة، اإ���س��اف��ة اإىل م�����س��روع 

توحيد االإ�سدارات احلكومية املحلية«.

ك��م��ا اأع���ل���ن امل���رك���ز »وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ومي 

ال�����س��ن��وي ل���الإ����س���دارات« ع��ن االن��ت��ه��اء من 

اإ�سداره  على  امل�ستثمرين  طلبات  ا�ستقبال 

برنامج  حتت   2020 دي�سمرب  ل�سهر  املحلي 

����س���ك���وك ح���ك���وم���ة ال�������س���ع���ودي���ة ب���ال���ري���ال 

ال�سعودي.

وب���ل���غ ح��ج��م ال��ط��ل��ب��ات ع��ل��ى االإ�����س����دار 

ي��ت��م  ومل  ري�������ال  م���ل���ي���ار   11.72 االأخ��������ري 

ت��خ�����س��ي�����س اأي م���ن ه���ذه ال��ط��ل��ب��ات ن��ظ��راً 

الكتمال التمويل املحلي لهذا العام.

ك����ان وزي�����ر امل���ال���ي���ة ال�������س���ع���ودي، حممد 

يف  »العربية«  مع  مقابلة  يف  قال  اجلدعان 

اإن اململكة تاأثرت ب�سكل قوي  مايو املا�سي، 

كورونا،  جلائحة  االقت�سادية  بالتداعيات 

ال�سديد يف  بد من احلر�س  اأن��ه ال  م��وؤك��دا 

الفرتة،  العامة يف هذه  املالية  التعامل مع 

وال��و���س��ع االق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي ه�����س، وم��ن 

املرحلة،  تلك  يف  لالأ�سواأ  التخطيط  املهم 

التي متثل منت�سف العام احلايل.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��ول��ة امل�����س��ارف ق��ال 

كبري  ب�سكل  متوفرة  ال�سيولة  اإن  اجلدعان 

جدا يف القطاع امل�سريف ال�سعودي.

امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  اجل��دع��ان  واأ����س���ار 

�ست�ستمر يف اإ�سدار الدين حمليا وخارجيا 

اأنه يجب احلر�س على  اإال  بح�سب تكلفته، 

عدم زيادة تكلفة الدين.

وق�����ال اجل����دع����ان اآن�������ذاك »���س��ن��ق��رت���س 

ريال  مليار   220 اإىل  ي�سل  ما  ال�سنة  ه��ذه 

بح�سب و�سع االأ�سواق« وهو ما يتوافق مع 

املركز  عن  �سدرت  التي  العام  نهاية  اأرق��ام 

الوطني الإدارة الدين.

الجائحة تقفز بتجارة السلع الطبية العالمية 16 % في النصف 
األول .. 1.14 تريليون دوالر

السعودية تكمل خطتها التمويلية بـ 220 مليار ريال

تحقيق مكافحة احتكار يطال عمالق التكنولوجيا علي بابا

تركيا.. كورونا يهوي بأعداد
 السياح %61

جدل في إسبانيا حول خفض العمل إلى 
4 أيام باألسبوع والحكومة منقسمة

البطالة  لتخفيض نسبة 

بورصة مصر.. انخفاض قيم التداول 
لـ 11.4 مليار جنيه بأسبوع

اأ�صطنبول - رويرتز

ال�����س��ي��اح��ة  وزارة  م���ن  ب���ي���ان���ات  ك�����س��ف��ت 

اأن عدد الزوار االأجانب الوافدين  الرتكية 

اأ�سا�س  على   %61.93 انخف�س  البالد  على 

اإذ  األفا و991،   833 �سنوي يف نوفمرب ليبلغ 

يعاين القطاع من تاأثريات جائحة فريو�س 

كورونا.

واأظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات اأن ع���دد ال��واف��دي��ن 

�سهراً  ع�سر  االأح����د  يف  انخف�س  االأج���ان���ب 

االأوىل من العام 71.95% على اأ�سا�س �سنوي 

اإىل 12.03 مليون.

الرتكي  االإح�ساء  معهد  بيانات  ون�سرت 

ال��رب��ع  ل��ل��ب��الد يف  ال�����س��ي��اح��ة  اإي��������رادات  اأن 

مليار   4.04 اإىل   %71.2 انخف�ست  الثالث 

دوالر.

وتعترب ال�سياحة م�سدرا رئي�سيا للعملة 

هذا  ب�سدة  ت�سررت  التي  لرتكيا  االأجنبية 

العام ب�سبب جائحة فريو�س كورونا.

وك�سفت البيانات اأنه يف اأول ت�سعة اأ�سهر 

م��ن ال���ع���ام، ت��راج��ع ع���دد ال�����زوار االأج��ان��ب 

74.03% اإىل 9.46 مليون.

معهد  م���ن  ب��ي��ان��ات  اأ�����س����ارت  ذل�����ك،  اإىل 

ال��ت��ج��ارة  ع��ج��ز  اأن  اإىل  ال��رتك��ي  االإح�����س��اء 

اأ�سا�س  على   %189.6 زاد  للبالد  اخلارجية 

�سنوي يف �سبتمرب اأيلول ليبلغ 4.828 مليار 

دوالر وفقا لنظام التجارة العام.

وقال املعهد اإن ال�سادرات الرتكية زادت 

مقارنة   %23 ال�����واردات  ق��ف��زت  فيما   %4.8

اأ�سهر  ت�سعة  اأول  ويف   .2019 �سبتمرب  م��ع 

79.5% اإىل  من العام، قفز العجز التجاري 

37.86 مليار دوالر.

مدريد - فران�ض بر�ض

العمل  بفكرة  اإ�سبانيا  يف  ال��ت��داول  ي��ت��ّم 

اأرب��ع��ة اأي��ام يف االأ���س��ب��وع م��ن اأج��ل تخفي�س 

ن�����س��ب��ة ال���ب���ط���ال���ة، وه����ي م�����س��األ��ة ي��دع��م��ه��ا 

اجلناح املت�سدد يف حكومة ي�سارية منق�سمة 

الناجمة  االأزم��ة  خطورة  اإىل  نظراً  حولها، 

عن تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجّد.

م��ط��ل��ع ك���ان���ون االأول/دي���������س����م����رب، ق��ال 

بودميو�س  ح��زب  زعيم  اإيغلي�سيا�س،  بابلو 

�سمن  يحكم  ال���ذي  ال��رادي��ك��ايل  ال��ي�����س��اري 

برئا�سة  اال�سرتاكين  مع  حكومي  ائتالف 

وزارة  اإن  �سنة،  قرابة  منذ  �سان�سيز  بيدرو 

دوام  تخفي�س  م�����س��األ��ة  »���س��ت��در���س  ال��ع��م��ل 

اأن  ���س��ّك  اأدن���ى  دون  م��ن  ال��ت��ي ميكن  العمل 

تعزز خلق الوظائف«.

وجاء كالم اإيغلي�سيا�س وهو نائب رئي�س 

ن��ائ��ب عن  اق����رتاح  ع��ل��ى  تعليقاً  احل��ك��وم��ة، 

اأربعة  اإىل  العمل  اأ���س��ب��وع  بتخفي�س  حزبه 

اأيام، اأي 32 �ساعة مقابل 40 حالياً.

دياز، وهي  يوالندا  العمل  وزيرة  وكتبت 

ع�سو يف حزب بودميو�س، يف تغريدة »دوام 

جريئاً  يكون  جديداً  ت�سوراً  يتطلب  العمل 

العمل،  ع��امل  ومم��ار���س��ات  ق��وان��ن  لتحدي 

كما نفعل نحن«.

اأخ��رى، على  دول  النقا�س يف  طلق هذا 
ُ
واأ

غرار نيوزيلندا حيث �سيخترب الفرع املحلي 

الغذائية  لل�سناعات  »يونيليفر«  �سركة  من 

اأي�����ام يف االأ����س���ب���وع م���ن دون  ال��ع��م��ل اأرب���ع���ة 

تخفي�س الرواتب، واأملانيا حيث اأثارت نقابة 

نافذة الفكرة جمدداً يف اآب/اأغ�سط�س.

ل��ك��ن ح����زب ب���ودمي���و����س ا���س��ط��دم ف����وراً 

رئي�س  بزعامة  اال�سرتاكي  احلزب  بتحّفظ 

الوزراء بيدرو �سان�سيز.

ماريا  احلكومة  با�سم  املتحدثة  وق��ال��ت 

ن�سرف  اأن  ينبغي  »ال  م��ون��ت��ريو  خي�سو�س 

ت��رك��ي��زن��ا ع��م��ا ُي��ع��ت��رب ال���ي���وم م��ه��م��ت��ن��ا ذات 

النمو  م��ع��دالت  اإىل  ال��ع��ودة  اأي  االأول���وي���ة، 

الوباء«.  تف�سي  بداية  يف  ن�سّجلها  كنا  التي 

الغربية  الدولة  اإ�سبانيا  تكون  اأن  وُيتوقع 

االإجمايل  للناجت  تراجع  اأكرب  ت�سّجل  التي 

2020 (-12،8% بح�سب �سندوق  املحلي عام 

النقد الدويل.

واأ�ساف وزير االأمن االجتماعي خو�سيه 

املو�سوع  اأن هذا  اأعتقد  »ال  ا�سكريفا  لوي�س 

اإىل  نظراً  الإ�سبانيا،  بالن�سبة  اأولوية  ُيعترب 

احلالين.  واملناف�سة  االإنتاجية  م�ستويي 

ل���ذل���ك«، يف  ه���ن���اك ه��ام�����س��اً  اأن  اأع���ت���ق���د  ال 

االإ���س��ب��اين  االإن��ت��اج��ي��ة  م�ستوى  اإىل  اإ����س���ارة 

املنخف�س جداً مقارنة مبتو�سط االإنتاجية 

ن�سبة  وج���ود  ب�سبب  خ�سو�ساً  االأوروب���ي���ة، 

عالية من ال�سركات ال�سغرية.

نقاط خالف

غ���ري اأن احت����اد ال��ع��م��ال ال���ع���ام ال��ق��ري��ب 

منذ  تاأييده  ع��ن  اأع��رب  اال�سرتاكين،  م��ن 

االأ�سبوع،  يف  اأي��ام  اأربعة  للعمل  طويل  وقت 

م����ق����رتح����اً ت��خ�����س��ي�����س ال�����ي�����وم اخل���ام�������س 

املهني. للتدريب 

واأكد االأمن العام لالحتاد بيبي األفاريز 

املناف�سة  �سعيد  على  �سنك�سب  ذلك  »مع  اأن 

والتوظيف«. املعي�سة  وم�ستوى 

وهي  االأخ���رى،  الكبرية  النقابة  وت��وؤي��د 

لكنها  اأي�����س��اً  ال��ف��ك��رة  ال��ع��م��ال��ي��ة،  ال��ل��ج��ان 

ت��ف�����س��ل يف ال���وق���ت ال���راه���ن ال��رتك��ي��ز على 

امل��و���س��وع��ن ال��ر���س��م��ي��ن ���س��م��ن »احل�����وار 

االج���ت���م���اع���ي« ب���ن احل���ك���وم���ة وال��ن��ق��اب��ات 

واأ���س��ح��اب العمل وه��م��ا رف��ع احل���ّد االأدن���ى 

لالأجور واإ�سالح قانون العمل.

نقطتي  اأي�ساً  املو�سوعان  هذان  وي�سكل 

خ�����الف يف احل���ك���وم���ة ب����ن اال����س���رتاك���ي���ن 

امل���وؤي���دي���ن الإب���ق���اء ال��و���س��ع ك��م��ا ه���و ح��ال��ي��اً 

وحزب  جم��دداً،  االقت�ساد  انتعا�س  بانتظار 

بودميو�س الذي يحاول الذهاب اإىل اأق�سى 

حّد ممكن يف مطالبه االجتماعية.

اأيام  اأربعة  العمل  فكرة  توؤجج  وقت  ويف 

فهي  احلكومة،  قلب  يف  التوتر  االأ�سبوع  يف 

اأ�سحاب االأعمال. اأي�سا ح�سا�سية  تثري 

وك��ت��ب ن��ائ��ب رئ��ي�����س م��ن��ظ��م��ة اأ���س��ح��اب 

اإ�سارة  يف  تويرت  على  اأم��ور  لورينزو  العمل 

»مع  اأن  االأ�سبوع،  يف  اأي��ام  اأربعة  العمل  اإىل 

كل ما يقع على روؤو�سنا، اإنها وهم«.

امل��رك��زي  اإ�سبانيا  م�سرف  ح��اك��م  وح���ّذر 

بابلو اإيرنانديز دو كو�س من جهته، من اأن 

دقيقاً  »�سيتطّلب حتلياًل  التدبري  مثل هذا 

جداً«.

اأرب��ع��ة  يعمل  م��ا  �سخ�س  ك��ان  »اإذا  وق��ال 

اأي����ام يف االأ����س���ب���وع ب����داًل م���ن خ��م�����س��ة، م���اذا 

تخفي�س  ت��اأث��ري  اأن  م�سيفاً  رات���ب���ه؟«  ع��ن 

ب�سكل  »يعتمد  التوظيف  على  العمل  دوام 

اأ�سا�سي على التاأثري على تكلفة العمل«.

واأق����ّرت وزي���ر ال��ع��م��ل ي��والن��دا دي���از ب��اأن 

جداً  »مت�سدد«  �سياغته  مّتت  كما  االقرتاح 

و«غري جمٍد لبع�س القطاعات«.

امل�سي  هي  االأ�سا�سية  »امل�ساألة  واأ�سافت 

ق���دم���اً ن��ح��و ت���داب���ري داخ��ل��ي��ة يف ال�����س��رك��ات 

من  التمكن  وخ�سو�ساً  مرونًة،  اأكر  تكون 

تكييف دوام عمل كل موظف«.

القاهرة - وا�ض

خ�����س��رت ال���ب���ور����س���ة امل�����س��ري��ة خ��الل 

7.2 مليار  تعامالت االأ�سبوع املا�سي نحو 

الأ�سهم  ال�سوقي  امل��ال  راأ���س  ليبلغ  جنيه، 

638 مليار جنيه. ال�سركات نحو 

وتراجع اأداء موؤ�سرات ال�سوق الرئي�سة 

اإذ هبط موؤ�سر  ب�سكل جماعي،  والثانوية 

ال��ب��ور���س��ة ال��رئ��ي�����س��ي »اإي���ج���ي اإك�����س 30« 

م�����س��ت��وى  ع���ن���د  ل��ي��غ��ل��ق   %1.48 ب��ن�����س��ب��ة 

10683.86 نقطة.

ال�سغرية  االأ�سهم  انخف�س موؤ�سر  كما 

بن�سبة   »70 اإك�������س  »اإي���ج���ي  وامل��ت��و���س��ط��ة 

وفقد  نقطة،   2055.63 م�سجاًل   %0.52

نطاقاً  االأو�سع   »100 اإك�س  »اإيجي  موؤ�سر 

ع��ن��د  ال���ت���ع���ام���الت  ل��ي��ن��ه��ي   %0.91 ن���ح���و 

2974.11 نقطة. م�ستوى 

للبور�سة  االأ�سبوعي  التقرير  واأ���س��ار 

ال���ت���داول  ق��ي��م  ان��خ��ف��ا���س  اإىل  امل�����س��ري��ة 

لتبلغ 11.4 مليار جنيه من خالل تداول 

535.2 مليون ورقة منفذة على 206 اآالف 

عملية.



االقت�صادي
70 الأحد    27  / 12  / 2020

طوكيو - فران�س بر�س

اقت�صادات  اأقوى  ثالث  اليابان،  ك�صفت 

ال����ع����امل، ع���ن خ���ري���ط���ة ط���ري���ق ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ب��ب��ل��وغ احل��ي��اد ال��ك��رب��وين بحلول  ه��دف��ه��ا 

على  االع��ت��م��اد  زي����ادة  ي�����ش��م��ل  2050، مب���ا 

ثمن  وتقلي�ص  املتجددة  الطاقة  م�شادر 

الكهربائية. ال�شيارات  بطاريات 

فيها  ل  يف�شّ ال��ت��ي  االأوىل  امل���رة  وه���ذه 

ه���ذا ال��ب��ل��د امل��ع��ت��م��د ب�����ش��دة ع��ل��ى م�����ش��ادر 

يعتزم  التي  الطريقة  االأحفورية،  الطاقة 

م���ن خ��ال��ه��ا ت��ق��ل��ي�����ص ان��ب��ع��اث��ات غ����ازات 

منت�شف  ب��ح��ل��ول  ال�����ش��ف��ر  اإىل  ال��دف��ي��ئ��ة 

ال���ق���رن اجل������اري، وف��ق��ا مل���ا اأع��ل��ن��ه رئ��ي�����ص 

ت�شرين   26 يف  �شوغا  يو�شيهيدي  ال��وزراء 

االأول/اأكتوبر.

اخل�����ش��راء«  النمو  »ا�شرتاتيجية  وحت���دد 

املن�شورة على موقع وزارة االقت�شاد والتجارة 

يكمن  اإر�شاديا«  »هدفا  خ�شو�شا  وال�شناعة، 

م�شادر  على   %60 اإىل   %50 بن�شبة  باالعتماد 

الكهرباء. املتجددة لتوليد  الطاقة 

خطة  اآخ��ر  كانت  املقارنة،  �شبيل  وعلى 

قد   2018 �شنة  الطاقة  جم��ال  يف  يابانية 

ح���ددت ه��دف��ا ب��اال���ش��ت��ع��ان��ة ب��ه��ذه امل�����ش��ادر 

يف   ،2030 بحلول   %  24 اإىل   %  22 بن�شبة 

مقابل 17 % وفق خطة العام 2017.

وق����������ال ال�����ن�����اط�����ق ب����ا�����ش����م احل����ك����وم����ة 

لل�شحافيني،  اجلمعة،  كاتيو،  كات�شونوبو 

»تغيري  ح�شول  ���ش��رورة  ت��رى  طوكيو  اإن 

اإىل  للو�شول  ال�شائدة  الذهنية  يف  ه��ام« 

للبيئة  املراعية  »ال�شيا�شات  ب��اأن  خا�شة 

ال تلجم النمو بل حتفّزه«.

ول���ب���ل���وغ جم��ت��م��ع »حم���اي���د ك��رب��ون��ي��ا، 

ي��ت��ع��ني ع��ل��ى ال���ي���اب���ان ب��رم��ت��ه��ا مب���ا فيها 

القطاع العام )...( بذل ق�شارى جهدها«، 

وفق الناطق احلكومي.

واأع���ل���ن���ت احل��ك��وم��ة ع��زم��ه��ا االع��ت��م��اد 

املزودة  واحلرارية  النووية  املحطات  على 

اأن��ظ��م��ة ح��ب�����ص ل��ث��اين اأك�����ش��ي��د ال��ك��رب��ون، 

لتوفري ما بني 30% اإىل 40% من حاجاتها 

الكهربائية. بالطاقة 

اأن  اإىل  ال����ي����اب����ان  ت����ق����دي����رات  وت�������ش���ري 

اال���ش��ت��ه��اك امل��ح��ل��ي ل��ل��ك��ه��رب��اء ���ش��ي��زداد 

ب��ح��ل��ول  و%50   %30 ب���ني  ت�����راوح  ب��ن�����ش��ب��ة 

اأب�����دت  ال���ط���ل���ب،  ه�����ذا  ومل���واج���ه���ة   .2050

احل��ك��وم��ة خ�����ش��و���ش��ا رغ��ب��ت��ه��ا يف ت��ط��وي��ر 

ح��ددت  وق��د  البحر،  يف  ال��ري��اح  توربينات 

 45 ب��اإن��ت��اج  لها  هدفا  ال�شهر  ه��ذا  ال��ي��اب��ان 

كربى  وث��ب��ة  يف   ،2040 بحلول  غ��ي��غ��اواط 

م��ق��ارن��ة م��ع امل�����ش��ت��وى احل���ايل ع��ن��د 0،02 

غيغاواط.

كانون  املعلنة يف مطلع  نيتها  ومب��وازاة 

اجلديدة  املركبات  حظر  االأول/دي�����ش��م��رب 

بحلول  ال��دي��زل  اأو  ال��وق��ود  على  العاملة 

ت�شعى  احل��ايل،  ال��ق��رن  ثاثينات  اأوا���ش��ط 

تكاليف  تقلي�ص  اإىل  اليابانية  احلكومة 

اإنتاج بطاريات املركبات الكهربائية بن�شبة 

50% يف ال�شنوات الع�شر املقبلة.

وت�����ش��ع��ى احل��ك��وم��ة م���ن خ���ال اإع���ان 

ت��وج��ي��ه ر���ش��ال��ة  اإىل  ال��ت��داب��ري اجل���دي���دة 

ب�����ش��اأن رغبتها  ال�����ش��ن��اع��ي  ل��ل��ق��ط��اع  ق��وي��ة 

وت�شجيع  للبيئة  امل��راع��ي  ال��ن��م��و  دع���م  يف 

اال���ش��ت��ث��م��ارات يف ه���ذا امل��ج��ال يف ال��ق��ط��اع 

اخلا�ص، بح�شب و�شائل اإعام يابانية.

األوروبيون بعد بريكست: الطالق 
ليس خبرًا سارًا

المركزي الصيني: تعثر سداد 
السندات يقوي السوق

حكومة الهند تهدئ المحتجين بـ 2.5 
مليار دوالر لصغار المزارعين

مساعدات الوباء..ترمب يتساءل »لم 
ال تعطون الناس أموالهم«

بروك�سل - فران�س بر�س

ي�����ب�����داأ االحت���������اد االأوروب�������������ي االث����ن����ني، 

التجاري،  االتفاق  وتنفيذ  توقيع  اإج��راءات 

وعر�شه  اخلمي�ص،  لندن،  مع  اأبرمه  ال��ذي 

مي�شيل  االأوروب��ي،  االحت��اد  مفاو�شي  كبري 

ال���دول االأع�����ش��اء، اجلمعة،  ب��ارن��ي��ي��ه، ع��ل��ى 

االإجنليزية فقط. بن�شخته 

فران�ص  لوكالة  اأوروبي  دبلوما�شي  وقال 

اإّن رّد فعل �شفراء الدول االأع�شاء يف  بر�ص 

الن�شخة غري  ه��ذه  االأوروب���ي على  االحّت���اد 

م�شيفاً  ع��ادي��اً،  ك��ان  االّت��ف��اق  م��ن  النهائية 

الطاق  الأّن  كبرية،  فرحة  هناك  تكن  »مل 

لي�ص خرباً �شاراً«.

التوقيع اإجراءات 

 1200 يف  الواقع  »االّتفاق  اأّن  اأو�شح  كما 

االثنني  بحلول  للتدقيق  �شيخ�شع  �شفحة 

م�شائل  على  ينطوي  ك��ان  اإذا  م��ا  لتحديد 

خفّية ميكن اأن تثري م�شاكل«.

جمّدداً  ال�شفراء  يجتمع  اأن  املقّرر  ومن 

االث�����ن�����ني الإط���������اق اإج�������������راءات ال���ت���وق���ي���ع 

ع��ل��ى االت���ف���اق م��ن ق��ب��ل ال����دول االأع�����ش��اء، 

الربملان  قبل  من  عليه  للم�شادقة  متهيداً 

االأوروبي.

املوافقة  االأع�����ش��اء  ال���دول  على  وي��ت��ع��نّي 

الثاثاء  م�شاء  عليه  والتوقيع  الن�ّص  على 

اجلريدة  يف  ن�شره  يت�شّنى  ك��ي  االأرب��ع��اء  اأو 

اخلمي�ص،  االأوروب������ي،  ل���احّت���اد  ال��ر���ش��م��ي��ة 

الدقيقة  يف  التنفيذ  حّيز  دخ��ول��ه  يتيح  م��ا 

من  االأول  يف  اجل��م��ع��ة  ف��ج��ر  م���ن  االأوىل 

.2021 كانون الثاين/يناير 

موؤقتة موفقة 

ك���م���ا ي���ن���ب���غ���ي ع���ل���ى ال��������دول االأع���������ش����اء 

اأن ت���واف���ق ع��ل��ى ت��ط��ب��ي��ق االت���ف���اق ب�����ش��ورة 

عملية  انتهاء  بانتظار  �شهرين  ملّدة  موؤقتة 

ر�شمياً. امل�شادقة عليه 

ون���اق�������ص ال�������ش���ف���راء خ����ال اج��ت��م��اع��ه��م 

اجل����م����ع����ة ����ش���ب���ل ال����ت���������ش����ّدي ل���ل���ط���ري���ق���ة 

التي  ج��داً«  و«ال�شعبوية  ج��داً«  »العدوانية 

الربيطانية  احل��ك��وم��ة  مبوجبها  ع��ر���ش��ت 

اتفاق بريك�شت واالتفاق التجاري.

وقال الدبلوما�شي اإن »االحتاد االوروبي 

وبالطريقة  االت��ف��اق  يت�شّمنه  مبا  �شيذّكر 

ال���ت���ي مّت مب��وج��ب��ه��ا ال���دف���اع ع���ن م�����ش��ال��ح 

املناف�شة  ���ش��ّد خم��اط��ر  االأوروب�����ي  االحّت����اد 

ال��ع��ادل��ة ومب��ا يتيح االت��ف��اق وال يتيح  غ��ري 

ال�شوق  ت��غ��ادر  امل��ت��ح��دة  اململكة  الأّن  جتّنبه 

املوّحدة واالحتاد اجلمركي«.

بكني-رويرتز

يعتقد  اإن��ه  ال�شيني،  امل��رك��زي  البنك  ق��ال 

���ش��ن��دات ق��د يفيد يف  ���ش��داد  ال��ت��خ��ل��ف ع��ن  اأن 

الق�شاء على ال�شعف ويقوي ال�شوق يف نهاية 

امل�شتثمرين  خم��اوف  تنامي  ظ��ل  يف  امل��ط��اف، 

ب�شاأن موقف ال�شني اإزاء ديون �شركات.

ح��االت  م��ن  �شل�شلة  عقب  الت�شريح  ي��اأت��ي 

ال��ت��خ��ل��ف ع���ن ال�������ش���داد يف االآون�������ة االأخ�����رية 

م��ن ج��ان��ب ���ش��رك��ات مم��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة حتظى 

ب��ت�����ش��ن��ي��ف م��رت��ف��ع مم���ا ت�����ش��ب��ب يف م��وج��ات 

���ش��دم��ة يف اأن���ح���اء ���ش��وق ���ش��ن��دات ال�����ش��رك��ات 

بال�صني.

وق�����ال ت�����ش��ن ي���ول���و، ن���ائ���ب حم���اف���ظ بنك 

خ��ال  امل���رك���زي(،  )ال��ب��ن��ك  ال�شيني  ال�����ش��ع��ب 

ب�شاأن  ال�شيني  الدولة  ملجل�ص  �شحايف  اإيجاز 

للباد  االج��ت��م��اع��ي  االئ��ت��م��ان  ن��ظ��ام  حت�شني 

»ال��ت��خ��ل��ف ع��ن ���ش��داد ���ش��ن��دات ي��ك�����ش��ر ق��اع��دة 

ال�������ش���داد امل�����ش��م��ون ل��ل��ف��ائ��دة واأ����ش���ل ال��دي��ن 

اآلية ت�شتند اإىل  وي�شاعد يف الواقع يف ت�شكيل 

لاأ�شلح. البقاء 

»م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام اجل�����اري، ك��ان��ت ���ش��وق 

ال�������ش���ن���دات م�����ش��ت��ق��رة يف امل���ج���م���ل، م����ع ع���دد 

تقلبات  ت�شبب يف  التعرث  ح��االت  حم��دود من 

يف ال�شوق. يف الوقت احلايل، ا�شتعادت ال�شوق 

ر�شدهم«. وامل�شتثمرين  ا�شتقرارها 

كان البنك املركزي قال اإنه �شيعزز تنظيم 

اجلمعة  اإيجاز  يف  ت�شن  وقال  ال�شندات،  �شوق 

اإزاء  يقظة  ت��ك��ون  اأن  ال�شني  على  يجب  اإن���ه 

»التهرب  اأو  مزيفة  معلومات  ع��ن  االإف�����ش��اح 

تتعرث  التي  ال�شركات  جانب  من  دي��ون«  من 

يف �شداد �شندات.

 االقت�سادية-وكاالت

اأع���ل���ن ن���اري���ن���درا م����ودي، رئ��ي�����ص ال����وزراء 

الهندي، اأن حكومته قدمت 180 مليار روبية 

»2.5 مليار دوالر« لدعم �شغار املزارعني، يف 

اآالف  احتجاجات  فيه  ا�شتمرت  الذي  الوقت 

امل���زارع���ني ع��ل��ى ق��وان��ني زراع���ي���ة ج��دي��دة يف 

العا�شمة دلهي. �شواحي 

ووف�����ق�����ا ل�������«االأمل������ان������ي������ة«، ن���ق���ل���ت وك����ال����ة 

»ب����ل����وم����ب����ريج« ل����اأن����ب����اء ع����ن م������ودي ق��ول��ه 

ل���ل���م���زارع���ني خ����ال م���وؤمت���ر ع���رب ال���دائ���رة 

م��ب��ادرة  اإط���ار  يف  »اإن���ه   ، املغلقة  التلفزيونية 

ج��دي��دة ل��دع��م امل���زارع���ني، ت��ع��ت��زم احل��ك��وم��ة 

�شنويا  روبية  اآالف  �شتة  بقيمة  مبلغ  �شرف 

امل�����ش��رف��ي��ة  اإىل احل�����ش��اب��ات  ب�����ش��ك��ل م��ب��ا���ش��ر 

برنامج  من  �شي�شتفيدون  الذين  للمزارعني 

الدعم، على ثاثة اأق�شاط مت�شاوية«.

وت����اأت����ي ه����ذه اخل���ط���وة يف ال���وق���ت ال���ذي 

امل��ح��ت��ج��ني  امل������زارع������ني  اآالف  ف���ي���ه  ي���خ���ي���م 

ال��ذي��ن ج����اءوا اأ���ش��ا���ش��ا م��ن والي��ت��ي ه��اري��ان��ا 

منذ  العا�شمة  خ��ارج  ال�شماليتني،  وبنجاب 

اأواخ�����ر ال�����ش��ه��ر امل��ا���ش��ي، ل��ل��م��ط��ال��ب��ة ب��اإل��غ��اء 

ال���ق���وان���ني ال���زراع���ي���ة ال��ت��ي مت مت��ري��ره��ا يف 

ببيع  لهم  وت�شمح  املا�شي،  )�شبتمرب(  اأيلول 

بدال  اخلا�شة  لل�شركات  مبا�شرة  املحا�شيل 

من الو�شطاء يف اأ�شواق حتت �شيطرة الدولة.

�شيحققون  امل��زارع��ني  »اإن  م��ودي:  ويقول 

من  يخ�شون  امل��زارع��ني  لكن  اأع��ل��ى«،  اأرب��اح��ا 

ع���دم ال���ت���زام ال�����ش��رك��ات ب��دف��ع احل���د االأدن����ى 

للمحا�شيل  احلكومة  حتدده  الذي  لاأ�شعار 

املختلفة.

واأو�����ش����ح ن���اري���ن���دا ���ش��ي��ن��ج ت����وم����ار، وزي���ر 

ال��زراع��ة االحت����ادي، يف وق��ت �شابق م��ن هذا 

ال�����ش��ه��ر اأن���ه م��ن االأج����در ب��امل��زارع��ني درا���ش��ة 

االق�����رتاح�����ات احل��ك��وم��ي��ة ل��ت��ع��دي��ل ال��ب��ن��ود 

الدفع  من  بدال  قلقهم  تثري  التي  القانونية 

من اأجل اإلغاء الت�شريع ب�شكل كامل.

م��ل��ي��ون   800 ق���راب���ة  اأن  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 

اأو  مبا�شر  ب�شكل  يعتمدون  الهند  يف  �شخ�ص 

متثل  التي  الزراعة  ن�شاط  على  مبا�شر  غري 

الباد  يف  االقت�شاد  حجم  م��ن  امل��ائ��ة،  يف   16

1.3 مليار ن�شمة. التي ي�شكنها اأكرث من 

وحت��������اول احل����ك����وم����ة ال���ه���ن���دي���ة جم����ددا 

املحتجني عند حدود  املزارعني  التوا�شل مع 

دل���ه���ي، ق��ائ��ل��ة: »اإن���ه���ا م��ل��ت��زم��ة ب��امل��ب��اح��ث��ات 

والتو�شل اإىل حل للق�شايا التي طرحوها«.

وكتب م�شوؤول بارز يف وزارة الزراعة يف خطاب 

احل��ك��وم��ة  اأن  االأول،  اأم�������ص  امل���زارع���ني  ل��ن��ق��اب��ات 

للق�شايا  م��ن��ط��ق��ي  ح��ل  اإىل  ب��ال��ت��و���ش��ل  م��ل��ت��زم��ة 

التي طرحها املزارعون املحتجون، وتدعوهم اإىل 

حتديد موعد الإجراء مزيد من املناق�شات.

قوانني  ثاثة  باإلغاء  امل��زارع��ون  ويطالب 

اأي��ل��ول  ال��ربمل��ان يف  ب��ال��زراع��ة، م��رره��ا  تتعلق 

باأنها  احلكومة  ت�شفها  املا�شي،  )�شبتمرب( 

تهدف اإىل حتديث قطاع الزراعة والقطاعات 

امل���زارع���ني. ويخ�شى  دخ���ل  وزي�����ادة  امل��ت��ع��رثة 

اإىل  تهدف  التي  القوانني  اأن  من  امل��زارع��ون 

وت�شويق  بتخزين  املتعلقة  القواعد  تب�شيط 

امل���ح���ا����ش���ي���ل، ���ش��ت��ف��ي��د ال�������ش���رك���ات ال���ك���ربى، 

وترتكهم حتت رحمة ال�شوق احلرة.

دبي – العربية

ترمب،  دون��ال��د  االأم��ريك��ي،  الرئي�ص  اأث���ار 

م�شاألة  املا�شية،  ال�شاعات  خال  جديدة  مرة 

امل�شاعدات التي يتوجب منحها اإىل املواطنني 

االأمريكيني الذين تاأثروا معي�شياً واقت�شادياً 

من جائحة كورونا.

على  ح�شابه  على  تغريدة  يف  ترمب  وق��ال 

ت��وي��رت: »اأج���ري���ت ال��ع��دي��د م��ن االج��ت��م��اع��ات 

ال�شيا�شيني  بع�ص  يرف�ص  مل��اذا  وال��ل��ق��اءات.. 

ف��ق��ط؟   600 ب���دل  دوالر   2000 ال��ن��ا���ص  م��ن��ح 

يف  ال�شني..  ذن��ب  ب��ل  ذنبهم  يكن  مل  فالوباء 

اإ�شارة اإىل فريو�ص كورونا الذي ظهر بداية يف 

مدينة ووهان ال�شينية. وختم قائًا: »اأعطوا 

اأمواله!«. ال�شعب 

االإغاثة.. وف�شل النواب

يف  اخلمي�ص،  ف�شل  ال��ن��واب،  جمل�ص  وك��ان 

املبا�شرة لاأمريكيني  املدفوعات  مترير زيادة 

 - دوالر   2000 اإىل  معني  دخ��ل  م�شتوى  حت��ت 

ال��ذي مت مت��ري��ره يف  600 دوالر  م��ن م�شتوى 

وقت �شابق من هذا االأ�شبوع

�شابقا  الكونغر�ص  اأق��ر  اأن  بعد  ذل��ك،  اأت��ى 

م�شروع قانون اإغاثة ت�شمن ما ي�شل اإىل 600 

م�شتويات  حت��ت  االأم��ريك��ي��ني  جل��م��ي��ع  دوالر 

العزاب  االأ�شخا�ص  و�شيح�شل  معينة.  دخ��ل 

دوالر  األ��ف   75 اإىل  ي�شل  م��ا  يك�شبون  ال��ذي��ن 

 600 البالغة  الكاملة  امل��ب��ا���ش��رة  ال��دف��ع��ة  على 

دوالر، فيما يح�شل املتزوجون الذين يك�شبون 

ما ي�شل اإىل 150 األف دوالر على 1200 دوالر.

ي��ذك��ر اأن ت��رم��ب ك��ان ق��د ���ش��دد، ال��ث��اث��اء، 

يعدل  مل  اإذا  القانون  على  يوقع  لن  اأن��ه  على 

التحفيز  �شيكات  ويرفع  الت�شريع  الكونغر�ص 

اإىل  دوالر   600 البالغة  للغاية«  »املنخف�شة 

2000 دوالر للعزاب اأو 4 اآالف دوالر لاأزواج.

االقت�سادية-وكاالت

ح�����ذر م�����ش��ت��ث��م��رون وحم���ل���ل���ون ي���ج���رون 

من  اجلائحة  عن  الناجمة  لاأ�شرار  م�شحا 

االأكرث  تفاقم بع�ص االجتاهات  اإىل  اأدت  اأنها 

اأ�شواق ديون ال�شركات وتركت  اإثارة للقلق يف 

امليزانيات العمومية يف حالة اأ�شد خطورة.

مبلغا  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��رك��ات  اق��رت���ش��ت 

�شوق  يف  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون   2.5 ق���دره  قيا�شيا 

يف  االإف�������راط  اأدى   .2020 خ����ال  ال�����ش��ن��دات 

االق��رتا���ص اإىل دف��ع ال��راف��ع��ة امل��ال��ي��ة -وه��ي 

اإىل  ب��االأرب��اح-  مقارنة  ال��دي��ن  يقي�ص  م��ع��دل 

بالن�شبة  االإط�����اق  ع��ل��ى  م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا  اأع��ل��ى 

الدرجة  من  االأعلى  الت�شنيف  ذات  لل�شركات 

ب��ال��ف��ع��ل  اأن جت�������اوزت  ب���ع���د  اال����ش���ت���ث���م���اري���ة، 

 ،2019 نهاية  يف  تاريخية  قيا�شية  م�شتويات 

وفقا لبيانات من بنك اأوف اأمريكا.

ال�شركات  قدرة  تراجعت  نف�شه،  الوقت  يف 

ع��ل��ى ���ش��داد ال���دي���ون امل��ت�����ش��اع��دة، م��ع ت��زاي��د 

كانت  -التي  الزومبي  �شركات  ت�شمى  ما  عدد 

م��دف��وع��ات ف��وائ��ده��ا اأع��ل��ى م��ن االأرب����اح التي 

اإىل عدد  متتالية-  اأع��وام  ملدة ثاثة  حتققها 

قريب من اأعلى عدد و�شلت اإليه �شابقا، وفقا 

ا�شتجابت  ج����روب«.  »ل��ي��وث��ول��د  م��ن  ل��ب��ي��ان��ات 

وك����االت ال��ت�����ش��ن��ي��ف اإىل زي����ادة امل��خ��اط��ر من 

خ���ال ت��خ��ف��ي�����ص ال��ت�����ش��ن��ي��ف االئ��ت��م��اين. مت 

ت�����ش��ن��ي��ف ع����دد ق��ي��ا���ش��ي م���ن ال�����ش��رك��ات ه��ذا 

من  -واح���دة  �شالب   CCC الفئة  يف  ال��ع��ام 

االئتماين-  الت�شنيف  �شلم  الدرجات يف  اأدنى 

وي��ق��رتب ع��دده��ا م��ن ���ش��ع��ف ت��ل��ك امل��وج��ودة 

ال��ع��ام امل��ا���ش��ي، وف��ق��ا ل��� »���ش��ت��ان��درد اآن���د ب��ورز 

ريتينجز«. جلوبال 

م����ع ذل�������ك، ال ت�������زال اجل����ه����ات ال���ف���اع���ل���ة 

اأ���ش��ع��ار  الرت��ف��اع  ت�شتعد  ال�����ش��وق  يف  الرئي�شة 

املخاطر  املقبل، كون  العام  ال�شركات يف  ديون 

ب��ا���ش��ت��م��رار  ت��وق��ع��ات  عليها  ت��ط��غ��ى  امل��ت��زاي��دة 

قرار  بعد  الفيدرايل  االحتياطي  من  الدعم 

ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ال��ت��اري��خ��ي ب��دء ���ش��راء دي��ون 

ال�شركات يف اآذار )مار�ص(.

ق�����ال األ���ي���ك�������ص ف�������ريود، ك���ب���ري م�������ش���وؤويل 

»اأث��ار  اإنفي�شتمنت«:  »اإن�شايت  يف  اال�شتثمار 

خطة  ب�شاأن  توقعات  الفيدرايل  االحتياطي 

اإنقاذ«، م�شيفا اأنه »ال يهم تقريبا« ما تظهره 

املوؤ�شرات االأخرى للديون اأو الرافعة املالية.

االأم����ر، فهذا  ف��ك��رت يف  »اإذا  ق��ائ��ا:  ت��اب��ع 

جنون. هذا بال�شبط ما قد يقول النقاد من 

الواقع هو من  لكن  اأوجدته.  الراأ�شمالية  اأن 

فعل ذلك«.

اأ���ش��ع��ار  ان��خ��ف��ا���ص  م��ع  )م���ار����ص(،  اآذار  يف 

»االحتياطي  اأعلن  االأ�شواق،  وانهيار  االأ�شول 

ال����ف����ي����درايل« ق������رارا غ���ري م�����ش��ب��وق ب��ال��ب��دء 

ال���درج���ة  ذات  ال�����ش��رك��ات  ����ش���ن���دات  ����ش���راء  يف 

امل��ت��داول��ة  ال�شناديق  وك��ذل��ك  اال���ش��ت��ث��م��اري��ة، 

العائد  ذات  االأ���ش��واق  تتبع  التي  البور�شة  يف 

اأو ذات  ال���درج���ة اال���ش��ت��ث��م��اري��ة  امل��رت��ف��ع م��ن 

املنخف�ص. االئتماين  الت�شنيف 

حتى بدون �شراء �شند واحد، بداأت االأ�شعار 

يف االن��ت��ع��ا���ص م��دف��وع��ة ب��دع��م »االح��ت��ي��اط��ي 

ال����ف����ي����درايل«. ع�����ادت ث���ق���ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن يف 

االأب����واب على  وفتحت  االأم��ري��ك��ي��ة  ال�����ش��رك��ات 

م�����ش��راع��ي��ه��ا اأم�����ام زي�����ادة ج���دي���دة يف دي���ون 

ال�شركات.

لل�شركات  اق��رتا���ص  ف���ورة  اأك���رب  ذل��ك  تبع 

يف  الفجوة  ب�شد  لها  �شمح  ما  االإط���اق،  على 

العاملي  االقت�شاد  اإغاق  خلفها  التي  اأرباحها 

وجتنب االإفا�ص. مت الرتحيب بهذه اخلطوة 

تفادي  اإىل  اأدت  باعتبارها  وا���ش��ع  نطاق  على 

اأزمة اأكرث حدة. قال جوين فاين، رئي�ص ق�شم 

ال��دي��ون االأم��ري��ك��ي��ة امل��ج��م��ع��ة يف »ج��ول��دم��ان 

�شيا�شة  �شنع  م��ن  ج��زء  »اأه���م  اإن��ه��ا  ���ش��اك�����ص«، 

البنك املركزي التي راأيتها يف حياتي املهنية«.

ل��ك��ن م���ا ب����داأ م���ع ان���دف���اع ال�����ش��رك��ات اإىل 

اأم�ص  ك��ان��ت يف  ال��ت��ي  االأم����وال  ال�����ش��وق جلمع 

اإليها للبقاء على قيد احلياة، حتول  احلاجة 

ا�شتفادة  مع  للغاية،  ملتهبة  دي��ون  �شوق  اإىل 

ال�����ش��رك��ات ب��ط��ري��ق��ة ان��ت��ه��ازي��ة م���ن ال��ط��ل��ب 

منخف�شة  اق��رتا���ص  بتكاليف  ال��دي��ون  لبيع 

تاريخيا.

بعد  االقرتا�ص  يف  الكبرية  الزيادة  جاءت 

عقد من انخفا�ص اأ�شعار الفائدة الذي �شجع 

بالفعل ال�شركات على حتمل ديون رخي�شة يف 

اأعقاب االأزمة املالية لعام 2008.

ال��ق��وة مرة  م��ي��زان  رج��ح��ت يف  ال�شيف  يف 

اأخ���رى كفة اجل��ه��ات امل�����ش��درة ل��ل��دي��ون، على 

ك��ف��ة امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ال���ذي���ن ي��ك��د���ش��ون ال��ن��ق��د 

اإليه،  ما�شة  حاجة  يف  ال�شركات  كانت  ال��ذي 

اأعلى رغم تقدمي  ما جعلهم يقبلون خماطر 

عائدات اأقل.

رف��ع��ت ���ش��رك��ات االأ���ش��ه��م اخل��ا���ش��ة ال��دي��ون 

امل�شرفية  ح�شاباتها  اإىل  االأم����وال  لتحويل 

ر�شملة  »اإع��ادة  ي�شمى  ما  خال  من  اخلا�شة 

وثائق  يف  املقر�شني  حماية  ت��اآك��ل  االأرب�����اح«. 

الديون على مدى اأعوام فتح اآفاقا جديدة.

»االحتياطي  قل�ص  حني  يف  اأن��ه  يعني  هذا 

من  املركزية  البنوك  من  وغريه  الفيدرايل« 

ح��دة ال��ت��اأث��ري ال��ن��اج��م ع��ن ف��ريو���ص ك��ورون��ا، 

الإب��ق��اء  ال��دي��ون  اأ���ش��واق  فتح  على  بامل�شاعدة 

املثري  االأم��ر  ف��اإن  احلياة،  قيد  على  ال�شركات 

يف  ال�شركات  ت��رك��ت  بب�شاطة  اأن��ه��ا  ه��و  للقلق 

حالة غيبوبة مو�شولة بربامج اإنعا�ص البنك 

املركزي.

ق���ال ري��ت�����ش��ارد زج���ي���ب، ال��رئ��ي�����ص ال��ع��امل��ي 

امل��ال��ي��ة يف »�شيتي ج��روب«:  ال��دي��ون  الأ���ش��واق 

ال�شناعات  يف  حتى  ال�شركات  اأن  االآن  »يبدو 

كيف  لكن  اجلائحة،  �شتجتاز  ت�شررا  االأك��رث 

االآخ��ر؟ هل ميكنها اخلروج  تبدو يف اجلانب 

ك��ان عليها  ال��ذي  ال��دي��ون ال�شخم  م��ن ع��بء 

حتمله؟«.

ت��زال  ال�����ش��رك��ات ال  اأن  ي��اح��ظ حم��ل��ل��ون 

م��ت��ح��ف��ظ��ة، ف���ه���ي ت��ب��ق��ي ج������زءا ك���ب���ريا م��ن 

النقدية التي جمعتها يف ميزانياتها  االأموال 

ال��ع��م��وم��ي��ة، ب���دال م��ن ال��ت��ح��ول اإىل اأن�����ش��ط��ة 

اإع���ادة ���ش��راء االأ���ش��ه��م. ارتفع  اأك���رث ق��وة مثل 

املدرجة  لل�شركات  النقدية  االأر�شدة  جمموع 

يف موؤ�شر �شتاندرد اآند بورز 500 اإىل م�شتوى 

 1.3 ب��زي��ادة  دوالر،  تريليون   3.4 بلغ  قيا�شي 

من  واأك�����رث   2019 ع���ام  ع���ن  دوالر  ت��ري��ل��ي��ون 

وفقا   ،2008 ع���ام  م�����ش��ت��واه��ا  اأ���ش��ع��اف  ث��اث��ة 

اآي  كابيتال  ب��ورز  اآن��د  »�شتاندرد  من  لبيانات 

كيو«.

وتعهد بع�ص روؤ�شاء ال�شوؤون املالية لل�شركات 

بالفعل بتقليل الرفع املايل يف امل�شتقبل.

ت���ود م���اه���وين رئ��ي�����ص اأ����ش���واق راأ������ص امل���ال 

بي  »ي��و  اال�شتثمارية يف  ال��درج��ة  م��ن  امل��دي��ن 

اأجل  اأن زيادة االقرتا�ص من  اإىل  اأ�شار  اإ�ص«، 

عادة  تتم  االقت�شادي  االنكما�ص  من  التعايف 

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ال��ع��ائ��دات م��رت��ف��ع��ة، م��ا يزيد 

واالنتعا�ص  لل�شركات.  االقرتا�ص  تكلفة  من 

اآذار )م��ار���ص( يعني  ال��ذي ح��دث منذ  احل��اد 

مت  العام  ه��ذا  امل�شافة  ال��دي��ون  من  كثريا  اأن 

 « اقرتا�شها بعوائد منخف�شة قيا�شية. قال: 

اإنها ال ت�شتنزف الهوام�ص كثريا«.

م���ع ذل����ك، ال ي����زال ه��ن��اك ����ش���وؤال م��ف��ت��وح 

ا�شتعداد  على  امل�شتثمرون  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول 

مل��وا���ش��ل��ة دع���م ال�����ش��رك��ات يف و���ش��ع��ه��ا احل��ايل 

»االحتياطي  م��ن  ال�شمني  ال��دع��م  دون  م��ن 

الفيدرايل«.

اأن ينتهي برنامج �شراء �شندات  من املقرر 

كانون   31 املركزي يف  للبنك  التابع  ال�شركات 

مرحلة  اج��ت��ي��از  مت  ل��ك��ن  )دي�����ش��م��رب(،  االأول 

حا�شمة وكثري من امل�شتثمرين يراهنون على 

طريقة  �شيجد  ال��ف��ي��درايل«  »االحتياطي  اأن 

ال�����ش��وق  ت��ع��ر���ش��ت  اإذا  اأخ�����رى  ل��ل��ت��دخ��ل م���رة 

ل�شربة مثلما حدث يف اآذار )مار�ص(.

انتهازية الشركات تجعل سوق الديون شديدة االلتهاب

وا�سنطن - فران�س بر�س

ا�شتعدادها  عن  املتحدة،  الواليات  اأعربت 

االأطل�شي«  العاقات عرب  تعزيز  »للعمل على 

معاً،  اآن  يف  االأوروب���ي  واالحت��اد  بريطانيا  مع 

ولندن الّتفاقية  بروك�شل  ل  تو�شّ وذلك غداة 

ب�شكل  �شتغرّي  احل��ّر  التجاري  التبادل  ب�شاأن 

عميق طبيعة العاقة بني الطرفني.

وقال جمل�ص االأمن القومي االأمريكي يف 

تغريدة على تويرت »تهانينا للمملكة املتحدة 

اإب��رام اتفاق تاريخي  واالحت��اد االأوروب��ي على 

م�شتعّدة  املتحدة  ال��والي��ات  بريك�شت.  ب�شاأن 

ال��ع��اق��ات عرب  ل��ت��ع��زي��ز  م��ع اجل��م��ي��ع  للعمل 

االأطل�شي يف االأعوام املقبلة«.

وجم��ل�����ص االأم����ن ال��ق��وم��ي ه��و ج��ه��از تابع 

وي��ل��ع��ب دوراً حم���ورًي���ا يف  االأب���ي�������ص،  ل��ل��ب��ي��ت 

���ش��ي��اغ��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل���ارج���ي���ة ل���ل���والي���ات 

املتحدة.

م���ن���ذ وق������ت ط�����وي�����ل، َي�����ع�����ُد امل���������ش����وؤول����ون 

ال���ربي���ط���ان���ي���ون امل����داف����ع����ون ع����ن ب��ري��ك�����ش��ت 

ب���ت���ح���ق���ي���ق ت�����ق�����ارب جت�������اري م�����ع اأك�������رب ق���وة 

مع  ال��ط��اق  لتعوي�ص  ال��ع��امل  يف  اقت�شادية 

االحتاد االأوروبي.

واليته  املنتهية  االأم��ريك��ي  الرئي�ص  وب��دا 

دون�����ال�����د ت���رم���ب ح���ل���ي���ف���اً م���ث���ال���ي���اً ل��ت��ح��ق��ي��ق 

ه���ذا ال���ه���دف، ال ���ش��ّي��م��ا اأّن����ه ال ي��خ��ف��ي دع��م��ه 

رئي�ص  مع  جّيدة  عاقة  وتربطه  لربيك�شت 

الوزراء الربيطاين بوري�ص جون�شون.

الثاين/يناير  كانون   20 من  اعتباراً  لكن 

و�شت�شطر  االأب��ي�����ص  ال��ب��ي��ت  ت��رم��ب  ���ش��ي��غ��ادر 

احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة مل���ح���اورة خ��ل��ف��ه جو 

ب��اي��دن ال���ذي ي��ري��د م��ع��اجل��ة االأ����ش���رار التي 

�شّببها �شلفه، وال �شّيما على م�شتوى العاقة 

مع االحتاد االأوروبي.

بعد ترمب وبريكست.. هذه نظرة أميركا للعالقة مع بريطانيا

هذه الدولة تنوي التخلص من أخطر انبعاثاتها الكربونية



املحلي

دة رطاوي : الفرار من مكان الحادث هو أحد الظروف القانونية المشدَّ  السَّ

سائق ُينهي ُحلم مالك بالحياة والهندسة ويقذف به من أعلى جسر خو ويلوذ بالفرار
االنباط-عمان

��اب م��ال��ك حممد   اأن��ه��ى ���ش��ائ��ق جم��ه��ول اأح����ام ال�����شَّ

را�شية  الدِّ �شنته  يف  وه��و  والهند�شة  باحلياة  ال�ّشديفات 

الأخرية وقذف به بعد �شدمه من فوق ج�شر خو �شرق 

رق��اء، وف��رَّ م��ن مكان احل���ادث، يف ظاهرة  ال��زَّ حمافظة 

ين والقانون والأخاق. يخالف عليها الِدّ

��ام غادر مالك ذو ال 24 ربيًعا جممع اجلنوب  قبل اأيَّ

اب��ع��ة ب��ع��د ال��ع�����ش��ر، يف رح��ل��ت��ه الأ���ش��ب��وع��ي��ة  ��اع��ة ال��رَّ ال�����شَّ

امل�����ش��ت��م��رة م��ن��ذ اأرب�����ع ���ش��ن��وات يف ج��ام��ع��ة م���وؤت���ة دار����ًش���ا 

املفرق  مبحافظة  املن�شية  مدينة  اإىل  ع��ائ��ًدا  للهند�شة، 

و�شائط  عرب  ومتنقًا  املحمول  وحا�شوبه  كتبه  ويحمل 

��ب وال���ده  ال��ن��ق��ل ال��ع��ام��ة، وم��ث��ل ك��ل ع��ائ��ل��ة اأردن���ي���ة ت��ع��قَّ

ال��ب��ك��ر مالك  �شقيقهم  اإخ���وت���ه  م��ن  وخ��م�����ش��ة  ووال���دت���ه 

بات�شالتهم مثل كل يوم من اجلنوب حتى و�شل ج�شر 

الأخري  الت�شال  ات�شل  وهناك  رقاء،  الزَّ مبحافظة  خو 

مع ال��ده، حتى وج��دوه ي�شبح يف دمائه دون ا�شعاف من 

قاتله الذي فرَّ من مكان احلادث.

مالك ُده�س منت�شف ليل اخلمي�س املا�شي، فوق ج�شر 

اأ�شفل  ارع  ال�شَّ و�شط اجل�شر على  و�شقط من فتحة  خو 

ا  اجل�شر الذي ي�شل ارتفاعه اإىل نحو 4 اأمتار �شقوًطا ُحرًّ

بدون اأيِّ حركة، وقاتله كان يقود مركبته على ما يبدو 

ب�شرعة جنونية، حيث كان طول �شربة “الربيك” اأكرث 

من 30 مرًتا كما روى �شهود عيان(.

انعدمت  ماأ�شاوية  ليلة  �شهد  وال��ذي  احل��ادث  موقع 

باأمل �شدم  ي�شعر  �شائق متهور مل  الإن�شانية لدى  فيها 

ي��وم حافل  بعد  اأم��ت��ار   4 ارت��ف��اع نحو  ان�شان وقذفه من 

ج�شر  على  وق��ع  مال،  ال�شَّ اإىل  اجل��ن��وب  م��ن  املعاناة  م��ن 

من  بالقرب  واملفرق  الزرقاء  حمافظة  بني  الّرابط  خو 

مركز دفاع مدين اجلامعة الها�شمية على طريق دم�شق 

ويل، وما ُيطمئن باأنَّ يد العدالة قريبة من اجلاين،  الدَّ

ة كامريات �شيطرة على الطريق اأ�شفل اجل�شر  وجود عدَّ

اعة  واأعاه واأبراج هواتف ي�شهل ر�شد املارين يف تلك ال�شَّ

ارع احليوي. من ال�شَّ

وال��ت��ق��ت )ب������رتا( وال�����د م���ال���ك حم��م��د ع��ب��د ال���ق���ادر 

املتقاعد من القوات امل�شلحة يف منزله مبنطقة املن�شية 

وق��دره  اهلل  بق�شاء  ُي�شلِّم  وال���ذي  امل��ف��رق،  حمافظة  يف 

اأنفق عليه من �شيق حتى و�شل اإىل  بوفاة مالك الذي 

�شنته الأخرية من درا�شة الهند�شة، ولكنه ل ُي�شلِّم بحق 

ُي��راع  مل  قاتل  م��ن  والق�شا�س  والآخ���رة  الدنيا  يف  ابنه 

ابنه  امل��ارة، وترك  الليلية وانعدام وجود  �شاعات احلظر 

من  يجد  اأو  امل�شعفون  ي�شله  حتى  اجل�شر  حت��ت  ي��ت��اأمل 

يبلِّغ عن احلادثة.

ابنه غادر اجلنوب ع�شًرا، وظل يتوا�شل  اأنَّ  واأ�شاف 

معه، ومل ي�شتطع الذهاب لإح�شاره من املجمع، ب�شبب 

ب��داي��ات احلظر  التنقل مع  ت�شريح يخوله  وج��ود  ع��دم 

ومل  ت�شريح  على  للح�شول  الت�شال  وح��اول  امل،  ال�شَّ

فقد  اخلمي�س  ي��وم  امل��وا���ش��ات  ول�شعوبة  اإج��اب��ة،  يجد 

خ��و بطرق  اجل��ن��وب حتى ج�شر  م��ن  يتنقل  م��ال��ك  بقي 

خمتلفة �شرًيا على القدام و�شيارات ذات ملكية خا�شة، 

اأعلى اجل�شر و�شقط من فتحة  ه�س  للدَّ ان تعر�س  اإىل 

ارع ال�شفلي. بني اجل�شرين، على ال�شَّ

مالك  ك��ان  امل�شت�شفى  اىل  و�شولهم  وعند  ��ه  اأنَّ واأك��د 

ب�شيط،  اأمله يف احلياة  اأنَّ  ج��ًدا متوقًعا  يف حالة �شعبة 

و�شاأله يف تلك اللحظة اأحد اأبنائه عن املت�شبب؛ للذهاب 

اإل  التوقيف، را�شني بق�شاء اهلل وق��دره،  واخراجه من 

باأنَّه فرَّ من املكان ومل يعد، لتطارده  اأنَّ الإجابة جاءت 

يتاأمل  املكان وتركه  �شاب وف��رار من  الت�شبب بقتل  لعنة 

قريًبا  دن��ي��وًي��ا  ع��ق��اًب��ا  ��ا  اأي�����شً ولينتظر  ال��ل��ي��ل،  منت�شف 

ب�شيف القانون، وعقاًبا يف الآخرة عند رب ل ت�شيع عنده 

احلقوق كما يقول اأبو مالك.

عامر  العقيد  ال��ع��ام  الأم���ن  م��دي��ري��ة  با�شم  ��اط��ق  ال��نَّ

احل��ادث  مكان  من  الفرار  ح��الت  اأغلب  اإنَّ  رطاوي  ال�شَّ

القانونية  الإج���راءات  وات��خ��اذ  اجل��ن��اة،  اإىل  الو�شول  متَّ 

بذلك، م�شدًدا على انَّ الفرار من مكان احلادث هو اأحد 

يتبع  اأن  اجلميع  على  واأنَّ  دة  امل�شدَّ القانونية  الظروف 

الإجراءات الازمة عند ارتكاب اأيِّ حادث واأنَّ الأولوية 

حية وعدم الت�شبب مبوت اإن�شان. تكون لإنقاذ حياة ال�شَّ

ال�شيطرة  من  ميتلك  العام  الم��ن  جهاز  اأنَّ  واأ�شاف 

والأ�شاليب املهنية الحرتافية ما ميكنه من �شبط الفار 

يكون هو  تاأخري  �شرعة، وكل  باأق�شى  العدالة  من وجه 

فقط م�شاألة وقت و�شيتم العثور على الفاعل خا�شة يف 

مثل هذه الق�شايا واأكرث.

�شائَقني من  ف��رار  �شهد  الثاين  كانون  �شهر  اأنَّ  وبني 

مكان احلادث اأحدهما ت�شبب بوفاة حدث والآخر ت�شبب 

من  فرارهما  وبعد  ده�شهما،  بعد  وط��ن  عامل  باإ�شابة 

املكان مت الو�شول اليهما و�شبطهما وحتول اإىل اجلهات 

املخت�شة.

�شليمان  ��ي��خ حم��م��د  ال�����شَّ ��اب��ق  ال�����شَّ امل��ف��رق  ع���ام  مفتى 

من  وال��ف��رار  اإن�شان  مب��وت  الت�شبب  اإنَّ  ق��ال  ال�شنا�شلة، 

مكان احلادث، هو قتل للنف�س، والعقاب يت�شاعف على 

املت�شبب نف�شًيا ومعنوًيا ومادًيا يف الدنيا والآخرة.

واأ�شاف اأنَّ �شيف القانون يف الدنيا �شيطاله، و�شيلحق 

يوم  اخل�شمان  و�شيلتقي  حياته،  طيلة  نف�شي  ع��ذاب  به 

وت�شبب  ا  �شخ�شً ده�����س  م��ن  فعلى  اهلل،  ام���ام  ال��ق��ي��ام��ة 

يف  نف�شه  فيطهر  والقانون  الُعرف  اإىل  يلجاأ  اأن  بوفاته 

الدنيا قبل الآخرة.

ًرا ومفتتة عظام راأ�شه” يف  وبني اأنَّ ترك اإن�شان “مك�شَّ

ارع ومنت�شف الليل اأمر لي�س من الدين والإن�شانية  ال�شَّ

يف �شيء، واأنَّ غالبية العائات الأردنية تتمتع باإن�شانية 

وُخلق را�شية بالق�شاء والقدر لكنها ل تر�شى ول تقبل 

بالقتل والهروب من مكان احلادث وانعدام الإن�شانية.
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بداأت اللعنات تنهال على العام املو�سك على الرحيل، ُمذيَّلة باأكرث �سياطها ل�سعاً: “غري امل�أ�سوف 

التوا�سل  و�سائل  اأول اجل���اري، يف  ك��ان��ون   31 ي��وم  نهاية  بلهفة  ينتظرون  ال��ذي��ن  اأك��رث  وم��ا  عليه”. 

االجتماعي، وكاأنهم يختنقون بكابو�س جاثم على �سدورهم. 

كتاب ومفكرون، ال تاأخذهم الرحمة بعام يلملم اأ�سياءه ويتهياأ للمغادرة االأبدية، يق�سفونه بالقول، 

ُظم العربية كانت  “كان عام الهرولة اإىل الكيان والتطبيع معه”. يا لطيف تلطف! وكاأن جحافل النُّ
تو�سك على حترير فل�سطني من املاء اإىل املاء، لكن فجاأة حلَّ العام “النح�س” م�ست�سحباً موؤامرة 

حمبوكة باإتقان، وقلب كل �سيء راأ�ساً على عقب. وزاد على ذلك الفعل االآثم اأن نرث يف االأجواء العربية 

“الطاهرة النقية” م�سحوق حبوب هلو�سة، مت اإنتاجها يف َمعمٍل جمهول املوقع يف كوكب ُزحل، كان لها 
مفعولها داخل روؤو�س قادة العربان املكافحني الفقراء هلل! 

فقد انقلب موقفهم جتاه الكيان، من العمل اناء الليل واأطراف النهار ل�سربه يف مقتل وتوزيع دمه 

على القبائل، اإىل روؤيته �سديقاً  جديرا بالثقة واأهاًل للتحالف. 

ر لعام 2020 ان ينطق بكلمات وداعية، لتوجه ببع�سها اإىل دامغيه بعام التطبيع قائاًل من  ولو ُقدِّ

ون*، كما يقول اأ�سقاوؤكم اللبنانيون،  دون جماملة: اإما اأنكم هبايل اأو ت�ستهبلون، ويف احلالتني ُتَفنِّ�سُ

وعلى اأهلكم ته�ستون، وفق اللهجة الدارجة يف بع�س مناطق فل�سطني. األي�س عيباً عليكم اإلقاء تبعات 

“ف�سحلة” اأنظمتكم منذ زمن بعيد على عاتقي؟! ال بد اأن بينكم من يعرف، اأن عهد بع�س اأنظمتكم 
بالزنى ال�سيا�سي مع الكيان قدمي، واأنه و�سل حداً من الهيام مل يُعد معه قادراً على “املمار�سة” يف 

اخلفاء.

يَّة رده، مل ت�سيبا قدراً من النجاح يقيه ل�سع �سياط اللعنة  لكن وجاهة كلمات العام امل�سكني وُحجِّ

تتناو�سه من زوايا خمتلفة. 

�ساحب راأي اأردين ي�سبق ا�سمه حرف الدال املتبوع بنقطة، يرى اأن 2020 كان عام اأزمات بالن�سبة 

لالأردن. فبح�سبه، “�سهد االأردن خالل هذا العام اأزمات عدة، منها وباء كورونا وما رافقه ونتج عنه من 

اأزمة اقت�سادية اأثرت على املواطن والو�سع املايل”. مثل هذا الكالم، جنده  يرتدد ب�سيغ خمتلفة يف 

اأكرث من راأي ومقال يف و�سائل االإعالم، مع اقرتاب نهاية العام. 

اأظن اأن القارئ هنا، �سيفغر فاه مذهواًل، و�سريدد من فوره: لو كنت اأردنياً الأطلقت الر�سا�س على 

عام 2020 من دون تردد. 

َك يا �ستَّار ! فاالأردن قبل حلول هذا العام، كان يتقلب يف اأفياء نعيم اقت�سادي قلَّ نظريه، من  �سرترْ

اأبرز موؤ�سراته اأن معدل الدخل ال�سنوي للفرد كان يقرتب من 30 األف دينار ، لكن مع فجر اليوم االأول 

من العام امل�سوؤوم، انتك�س كل �سيء. فالف�ساد غريب علينا، ومعاذ اهلل اأن يكون بيننا ل�سو�س وحرامية 

و�ُسراق مال عام. فلي�س منا من ميد يده على املال العام، اأو يكنز املاليني يف مالذات اآمنة. ومن يغمز 

ويلمز بهذا اخل�سو�س، فاآثم وُعُتلٌّ زنيم. وقد حققنا ازدهاراً وبحبوحة جعالنا ننرث القمح يف روؤو�س 

اجلبال، كي ال ُيقال اأن الطري يف بالدنا جاع. ومل نكن نعلم ان العام 2020 يرتب�س بنا، وي�سمر لنا �سراً 

بالتواطوؤ مع اللعني كورونا. ففي ليلة ال �سوء قمر فيها، اأوقعا بنا اأزمة اقت�سادية خانقة م�سحوبة 

بف�سل اإداري وف�ساد هبطا علينا فجاأة من ال�سماء. وها هي اأحوالنا تتحدث عن نف�سها بنف�سها، بفعل 

هذا الثالوث ال�سيطاين الرجيم!!! 

على امل�ستوى العاملي، ُيرمى العام امل�سكني، مبا  ي�سري اإىل اأن الب�سرية مل تعرف اأ�سعب منه واأفظع. 

فقد خرجت جملة تامي االأمريكية، يف عددها ال�سادر يوم ال�سبت 5 كانون اأول اجلاري بغالف يحمل 

الرقم 2020 وعليه اإ�سارة “اإك�س” )×(.  واأ�سافت فقرة تقول :”كان العام االأ�سواأ يف تاريخ الواليات 

املتحدة والعامل”.  قول يجايف احلقيقة وفيه مبالغة، وخا�سة اذا كان االأمر يتعلق بتف�سي وباء كورونا. 

لنت�سفح �سجل ال�سنني ال�سخم، القدمي منها واحلديث. فقد �سهدت بريطانيا �سنة 1348م، تف�سي 

طاعون ُعرف اآنذاك ب”املوت االأ�سود”. ا�ستفحل �سنوات عدة، ومن بريطانيا انتقل اىل اأجزاء خمتلفة 

يف العامل، وت�سبب مبوت ثلث اجلن�س الب�سري. لهذا، يعترب الوباء االأكرث فتكاً منذ بداية احلياة وحتى 

يوم النا�س هذا. ويف �سنة 1918م، ُبعيد  احلرب العاملية االأوىل، انت�سر وباء االنفلونزا االإ�سبانية. وقد 

بلغ عدد �سحاياه 50 مليون ان�سان، اأي 3-5% من �سكان الكرة االأر�سية اآنذاك. ومل يكد مير عقدان بعد 

ذلك، حتى ت�سببت “فريو�سات ب�سرية” بهالك 50-60 مليون ان�سان، خالل �سنوات احلرب العاملية 

الثانية )1939- 1945(. ويف االأم�س القريب، يف ثمانينيات القرن الفارط، كما يقول اأ�سقاوؤنا املغاربة، 

ح�سد نق�س املناعة املكت�سب )االإيدز( اأرواح 32 مليون ان�سان. 

مقابل هذه االأع��داد من ال�سحايا، فاإن عدد املتوفني بفريو�س كورونا يف العامل حتى كتابة هذه 

ال�سطور،  يقدر بحوايل 1،7 مليون ان�سان. وبلغ عدد امل�سابني 75 مليوناً، متاثلت ن�سبة عالية منهم 

لل�سفاء. 

كان  لقد  وب�سائر.  ايجابيات  دون  يكن من  2020 مل  ع��ام  اإن  ونقول  االأم���ام،  اإىل  نتقدم خطوتان 

�سقوط دونالد ترامب، يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية اأول االإيجابيات.  اأم�سى هذا الرجل القادم 

ت وكاأنها اأربعون  اإىل ال�سيا�سة من جتارة العقارات اأربع �سنوات يف حكم الدولة االأعظم حتى االآن، مرَّ

عاماً. فقد انعك�ست عن�سريته وعنجهيته وجهله بال�سيا�سة على قراراته، التي نالنا منها الكثري، واأعني 

اعرتافه بالقد�س عا�سمة للكيان و�سم اجلوالن والتهيوؤ ل�سم ال�سفة الغربية. 

وميكن القول باأن عام 2020 كان ايجابياً للمراأة. فقد ارتفع خالله عدد الدول، التي تراأ�سها ن�ساء 

اإىل 20 دولة مقابل 12 عام 1995. وح�سب تقارير االأمم املتحدة، قفز التمثيل الن�سوي يف برملانات العامل 

اإىل 25% من جمموع املقاعد الربملانية. ويف هذا العام اأي�ساً، انُتخبت اول امراأة يف تاريخ اأمريكا، ابنة 

مهاجرين من اأ�سول هندية، هي كاماال هاري�س، نائبة لرئي�س الواليات املتحدة. 

على �سعيد الب�سائر، فاالأمل بزوال كابو�س كورونا اأ�سبح حقيقة، بعد اكت�ساف لقاحات م�سادة. 

وبذلك تتيقن االإن�سانية جمدداً، ان العلم هو مالذها يف مواجهة االأوبئة واالأمرا�س، وهو و�سيلتها 

االأرقى واالأروع لالإرتقاء مب�ستوى احلياة. 

لعل اأول ما نود وال��ق��اريء االتفاق ب�ساأنه تاأ�سي�ساً على ما تقدم، اأن االأي��ام هي االأي��ام، منذ فجر 

التاريخ، وكذلك ال�سهور واالأعوام. فال�سم�س ت�سرق كل يوم، والنهار والليل يتعاقبان، والف�سول االأربعة 

تتقا�سم العام بت�ساٍو وانتظام.

اأباطيل الب�سر  االأي��ام ال ت�سنع اخلري كاأيام، وال تاأتي بال�سر. وهي بالقطع، لي�ست م�سوؤولة عن 

وف�سادهم وف�سلهم واخفاقاتهم. وال تخلق التغيري وال ُتوِجد التطور، بل الب�سر يتحركون خاللها 

ويفعلون ذلك. وعليه، فاالأيام واالأعوام لي�ست م�سوؤولة عن ظهور االأوبئة، خا�سة واأن اأكرثها خطراً 

اجلرثومية  حروبهم  يف  ال�ستخدامها  العلمي،  التقدم  نتيجة  الب�سر،  بني  �سنع  من  فتكاً  واأ�سدها 

و�سراعاتهم.

كما اأن الب�سر بطبعهم َمَردوا على الهروب من مواجهة احلقيقة، وتعليق  اأ�سباب حماقاتهم وتبعات 

�سراعاتهم واأنانيتهم على �سماعات االأيام واالأعوام، وا�ستمراأوا حتميلها م�سوؤولية �سرورهم واآثامهم. 

لن نرى االأيام واالأعوام اأجمل، اإال اإذا تغرينا نحن يف الفعل والقول اإىل االأرقى واالأجمل يف اأمناط 

تفكرينا ويف نظرتنا اإىل الذات والوجود. 

قدمياً قالوا، امنح كل يوم الفر�سة الأن يكون اأجمل اأيام حياتك. 

وقالوا اأي�ساً، اإن ت�سابهت االأيام على النا�س، فهذا يعني اأنهم توقفوا عن ادراك االأ�سياء اجلميلة يف 

حياتهم. 

عام 2020 وداعاً. مل تكن االأ�سواأ رغم كورونا وتبعاته.

*التفني�س يف لهجة االأ�سقاء اللبنانيني، يعني الكذب.

د. عبداهلل الطوالبة

وداعًا 2020... لم تكن
األسوأ رغم كورونا. 

االنباط-وكاالت

ق����ال ك���م���ال ال�������س���خ���رة، امل���ت���ح���دث ب��ا���س��م 

وم�����س��وؤول  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال�����س��ح��ة  وزارة 

ال�سبت،  ام�����س  “كورونا”،  ف��ريو���س  م��ل��ف 

كارثي،  فل�سطني  يف  ال��وب��ائ��ي  “الو�سع  اإن 

ويتجه لالأ�سعب واالأخطر

ا�ستقرار  م��ن  “بالرغم  اأن���ه  اإىل  واأ���س��ار 

املنحنى الوبائي يف بع�س املحافظات خالل 

االأيام املا�سية، اإال اأن البع�س االآخر ما زال 

ب��االإج��راءات  كما ه��و، نتيجة ع��دم االل��ت��زام 

اأقرتها احلكومة” التي 

اإىل  ال�����س��خ��رة  ل��ف��ت  ال�����س��ي��اق،  ويف ه����ذا 

اأن����ه “مل ي��ت��م االل���ت���زام ب��ع��دم ال��ت��ن��ق��ل بني 

اختالطا  “هناك  اأن  م��وؤك��دا  املحافظات”، 

للمحال  وفتحا  القرى،  من  ع��دد  يف  كبريا 

“هو  االأمر  اأن هذا  اإىل  التجارية”، م�سريا 

واأن  الوبائي”،  املنحنى  ات�ساع  اىل  اأدى  ما 

ناحية  م��ن  م��رت��ف��ع��ة  زال���ت  م��ا  “االأعداد 
االإ�����س����اب����ات ب���ه���ذا ال���ف���ريو����س، وال���وف���ي���ات 

ب�سببه”

اأن  ال�سحة  با�سم وزارة  املتحدث  واأو�سح 

كورونا ترتاوح  بفريو�س  االإ�سابات  “ن�سبة 
ال��ع��ي��ن��ات  ن�����س��ب��ة  م���ن   ،%35 اإىل   %15 م���ن 

امل�سحوبة”

امل�سادة  اللقاحات  اأن  ال�سخرة  توقع  كما 

ل��ف��ريو���س ك��ورون��ا ���س��ت��ك��ون م��ت��وف��رة خ��الل 

ف��ل�����س��ط��ني،  يف  املقبلني”  “االأ�سبوعني 
ال�سركات  مع  التوا�سل  “يتم  اأن��ه  مو�سحا 

ال���ع���امل���ي���ة، وم���ن���ظ���م���ة ال�������س���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة، 

لتوفريها باأ�سرع وقت ممكن”

واأف�����اد ب��اأن��ه “مل ي��ت��م ب��ع��د م��ع��رف��ة ن��وع 

ووزارة  فل�سطني،  اإىل  �سي�سل  الذي  اللقاح 

التي  االأربع  ال�سركات  توا�سلت مع  ال�سحة 

اللقاحات” اأنتجت 

ال��ي��وم،  الفل�سطينية  ال�����س��ح��ة  و���س��ج��ل��ت 

و21  كورونا،  بفريو�س  اإ�سابة  حاالت   1306

حالة  و1400  ال��ف��ريو���س،  ه��ذا  ب�سبب  وف���اة 

24 �ساعة االأخرية تعاف منه، خالل ال�

االنباط-وكاالت

واليته  املنتهية  االأم��ريك��ي  الرئي�س  واج��ه 

داخليا  االنتقادات  من  الكثري  ترامب  دونالد 

مبواقفه  تتعلق  من�سبه  توليه  منذ  وخارجيا 

اإي���ران  جت��اه  و�سيا�ساته  االأو���س��ط  ال�����س��رق  يف 

االأمريكية  االإدارة  ت��زال  ال  حيث  بالتحديد 

ت���وا����س���ل ح���ت���ى ال���ن���ه���اي���ة ���س��ي��ا���س��ة ال�����س��غ��ط 

اإيران اأن�سطة  الق�سوى لكبح 

يف امل���ق���اب���ل ت�����س��ت��ح�����س��ر دوائ������ر ���س��ي��ا���س��ي��ة 

وم��راق��ب��ون اإجن���ازات ت��رام��ب اخل��ارج��ي��ة على 

من  الق��اه  م��ا  رغ��م  اأو�سطية  ال�سرق  ال�ساحة 

ان��ت��ق��ادات واع���ت���ربوا اأن ال��رئ��ي�����س االأم��ريك��ي 

جنح يف حتقيق العديد من االخرتاقات قبيل 

م��غ��ادرت��ه ال��ب��ي��ت االأب��ي�����س، و���س��ط ت�����س��اوؤالت 

الدميقراطية  االإدارة  �ستحافظ  اإذا  م��ا  ع��ن 

اجلديدة على تلك االإجنازات اأم ال

وي�����ق�����ول امل���ح���ل���ل ال�������س���ي���ا����س���ي وال���ب���اح���ث 

ال��ربي��ط��اين ك��ون ك��وج��ل��ن، اأح���د ك��ب��ار زم��الء 

م���ع���ه���د ج���ي���ت�������س���ت���ون االأم�����ري�����ك�����ي، وحم���ل���ل 

تليجراف  ديلي  ب�سحيفة  الدفاعية  ال�سوؤون 

ن�سره معهد جيت�ستون  تقرير  الربيطانية يف 

املقبلة،  املنتخب  االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اإن 

اأول��وي��ات��ه��ا ه��ي تبني  اأه���م  اأح���د  اأن  اأو���س��ح��ت 

م���وق���ف ج���دي���د يف ت���ع���ام���الت وا���س��ن��ط��ن م��ع 

اإحياء  خا�س  بوجه  وتريد  االأو���س��ط،  ال�سرق 

اإع��ادة بدء  اإي��ران وكذلك  النووي مع  االتفاق 

فر�ست  التي  الفل�سطينية،  القيادة  مع  حوار 

الإدارة  بالن�سبة  اأع��وام  ثالثة  دام��ت  مقاطعة 

عمل  مل��ا  متاما  معاك�سة  توجهات  يف  ت��رام��ب، 

عليه ترامب

ودع������ا ك���وج���ل���ن ف���ري���ق ب����اي����دن اجل���دي���د، 

مع  عملت  التي  ال�سخ�سيات  من  واأغلبيتهم 

قام  “ الذي  االإرث  تبديد  لعدم  اأوباما،  اإدارة 

الرئي�س دونالد ترامب ببنائه يف املنطقة

واأ���س��اف ك��وج��ل��ن اأن���ه م��ن امل��ه��م ت��ذك��ر اأن��ه 

املنطقة  ك��ان��ت  من�سبه  ت��رام��ب  ت��وىل  عندما 

م��ا زال���ت ت��ت��ع��اف��ى م��ن ال��ت��داع��ي��ات ال��وخ��ي��م��ة 

للتعامل الذي يت�سم بعدم الكفاءة مع املنطقة 

من جانب الرئي�س ال�سابق باراك اأوباما

ترامب  ت��وىل  اأن��ه عندما  واأو���س��ح كوجلن، 

اإيران تنفق على تو�سيع نطاق  من�سبه، كانت 

االأو����س���ط ع�سرات  ال�����س��رق  اأن��ح��اء  ن��ف��وذه��ا يف 

عليها  ح�سلت  التي  ال���دوالرات  من  املليارات 

الذي  ال��ن��ووي،  االت��ف��اق  على  التوقيع  نتيجة 

�ساعد اأوباما يف التو�سل اإليه عام 2015

جيت�ستون  م��ع��ه��د  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  يف  وق���ال 

االأ�سد  ب�سار  نظام  دع��م  �سمل  النفوذ  ه��ذا  اإن 

وامللي�سيات  ل��ب��ن��ان،  يف  اهلل  وح��زب  ���س��وري��ا،  يف 

ال�سيعية املوالية الإيران يف العراق واملتمردين 

احل��وث��ي��ني يف ال��ي��م��ن، ال���ذي���ن ي�����س��ت��خ��دم��ون 

ب��ان��ت��ظ��ام ال���ط���ائ���رات امل�������س���رية وال�������س���واري���خ 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  ملهاجمة  االإيرانية 

وهي حليف رئي�سي للواليات املتحدة

م��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ف���اإن حم���اوالت اإح��ي��اء 

ال��ع��رب��ي��ة، مل  االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة-  ال�����س��الم  عملية 

اأوب���ام���ا  اإدارة  م���وق���ف  ب�����س��ب��ب  ���س��ي��ئ��ا  حت��ق��ق 

ال��ع��دائ��ي جت���اه رئ��ي�����س ال�����وزراء االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

التم�سك  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ن��ت��ن��ي��اه��و،  بنيامني 

ب�����س��ع��ي ال اأم����ل ف��ي��ه الإق���ام���ة ع���الق���ات اأك���رث 

الفل�سطينية القيادة  اإيجابية مع 

وع��الوة على ذل��ك، ف��اإن ت��ردد اأوباما يف اأن 

يعني  ك��ان  ���س��وري��ا  يف  ب��احل��رب  مهتما  ي�سبح 

للق�ساء  االأمريكية  القوات  حماوالت  عرقلة 

اال�ستيالء  يف  جنح  الذي  داع�س،  تنظيم  على 

ع��ل��ى م�����س��اح��ات ك���ب���رية م���ن ���س��م��ال ال���ع���راق 

و�سوريا

واعترب املحلل الربيطاين اأن ترامب كانت 

له ب�سمة موؤثرة يف املنطقة اأثناء فرتة واليته 

ان�سحب من االتفاق  البيت االأبي�س، حيث  يف 

ال�سديدة على  العقوبات  واأعاد فر�س  النووي 

التخريبية اأن�سطتها  لتطويق  طهران، 

وي��ح�����س��ب ل���رتام���ب ح�����س��ب ك��وج��ل��ن اأك���رب 

اإجناز والذي يتمثل يف ك�سر اجلمود يف عملية 

ال�����س��الم االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة- ال��ع��رب��ي��ة م��ن خ��الل 

ات��ف��اق��ات اأب���راه���ام واإق���ام���ة ك��ل م��ن االإم����ارات 

وال���ب���ح���ري���ن، وال�������س���ودان وامل���غ���رب ل��ع��الق��ات 

اإ�سرائيل دبلوما�سية مع 

ت�سكيل  اأع����اد  ت��رام��ب  اإن  ك��وج��ل��ن  وي��ق��ول 

م�سهد املنطقة بعد ما كان �سائدا من فو�سى 

و����س���راع ع��ن��دم��ا ت���رك اأوب���ام���ا م��ن�����س��ب��ه، ويف 

نحو  املنطقة  يف  الزخم  يتجه  احل��ايل  الوقت 

ال�����س��راع، كما ك��ان احل��ال يف  ال�����س��الم، ولي�س 

الغالب يف ظل رئا�سة اأوباما

ولذلك فاإن التحدي بالن�سبة الإدارة بايدن 

اإت��ب��اع  ميكنها  كيف  معرفة  يف  يتمثل  املقبلة 

دون  خمتلفة  خارجية  �سيا�سة  اأعمال  ج��دول 

ت��ق��وي�����س االإجن�����ازات امل��ه��م��ة ل��ل��غ��اي��ة ال��ت��ي مت 

حتقيقها اأثناء فرتة والية ترامب

ب��اي��دن  اإدارة  ق��ام��ت  اإذا  اأن����ه  امل���وؤك���د  وم���ن 

امل��ق��ب��ل��ة ب�����اأي حم���اول���ة ل��ت��ق��وي�����س م���ا حققه 

ت���رام���ب يف ال�����س��رق االأو����س���ط، ف����اإن ذل���ك لن 

يكون يف �ساحلها ح�سب ما خل�س اإليه املحلل 

الربيطاين ال�سيا�سي 

االنباط-وكاالت

 اأف�����اد ت��ق��ري��ر ب��ري��ط��اين اأن ال��زع��ي��م ال��ك��وري 

ت��ع��دي��الت  ي���ج���ري  اأون،  ك��ي��م ج���ون���غ  ال�����س��م��ايل، 

حمفوفة باملخاطر يف االقت�ساد الكوري ال�سمايل، 

حيث يقوم باإعدام جتار العمالت، وي�سدد قب�سته 

ع��ل��ى االق��ت�����س��اد، يف حم��اول��ة ل��ل��ح��د م��ن ال��دم��ار 

الناجم عن عزل بالده جراء جائحة كورونا

ووف����ًق����ا ل��ت��ق��ري��ر ن�����س��رت��ه ���س��ح��ي��ف��ة ال��ت��امي��ز 

يعدم  اأون  ج��ون��غ  كيم  ال��زع��ي��م  ف���اإن  الربيطانية، 

حماواًل  ال�سوق  اإ�سالحات  بعك�س  ويهدد  التجار، 

احل��د م��ن ال��دم��ار ال��ن��اج��م م��ن ع��زل ب���الده ج��راء 

جائحة كورونا

واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن اخلوف من اجلائحة 

بالكامل  نف�سها  ع��زل  اإىل  ال�سمالية  ك��وري��ا  دف��ع 

تقريًبا عن �سريكها التجاري الوحيد ال�سني ، ما 

الغذاء،  اأ�سعار  وارتفاع  ال���واردات،  اإعاقة  يف  ت�سبب 

وملنع الت�سخم الذي ال ميكن ال�سيطرة عليه يبدو 

اأن احلكومة تعمد اإىل رفع قيمة العملة املحلية

ال��ت��ي ا�ستخدمها  ب���ني االأ���س��ال��ي��ب  وك����ان م���ن 

الديكتاتور الكوري ال�سمايل، اعتقال جتار العملة 

الذين يبادلون الدوالر االأمريكي بالوون الكوري 

املا�سي،  ال�سهر  اإعالمية،  الإف��ادة  ووفًقا  ال�سمايل، 

اجلنوبية،  الكورية  اال�ستخبارات  وكالة  قبل  من 

جرى اإعدام تاجر عملة واحد على االأقل

التحرير املحدود لل�سوق  االإ���س��راف على  وبعد 

اأن الزعيم كيم يعيد تاأكيد �سيطرة  احل��رة، يبدو 

الدولة على الطبقة الراأ�سمالية النا�سئة يف البالد

اأن���دري الن��ك��وف، وهو  من جانبه، كتب املحلل 

خبري ك��وري �سمايل يف جامعة كوكمني يف �سيول 

اأن��ه ميكن عر�س تاريخ   ،  nK NEWS ملوقع 

باعتباره  الثمانينيات  نهاية  منذ  ال�سمالية  كوريا 

�سل�سلة من ال��دورات التي تتحرك فيها احلكومة 

الكورية ال�سمالية ما بني �سيا�سات مواتية لل�سوق 

واأخرى م�سادة

واأ���س��اف النكوف: لفرتة ب��دا وك��اأن كيم جونغ 

اأ�سارت  لكن  املفرغة،  التقلبات  دائ��رة  �سيك�سر  اأون 

اأن ه��ذا لي�س �سحيًحا على  اإىل  االأن��ب��اء االأخ���رية 

االأرجح

ومتثل ال�سني اأكرث من 90% من جتارة كوريا 

ال�����س��م��ال��ي��ة، وت��ق��ول االإح�������س���اءات م��ن ب��ك��ني اإن��ه��ا 

تراجعت هذا العام مبقدار 3 اأرباع

االنباط-وكاالت

“�ستواجه بقرارك اهلل..” هكذا رد املحامي 
ال��ع��راق��ي ج��اب��ر ���س��ل��م��ان ع��ل��ى ع��ف��و الرئي�س 

االأم���ري���ك���ي امل��ن��ت��ه��ي��ة والي���ت���ه دون���ال���د ت��رام��ب 

بغداد  يف  الن�سور  �ساحة  جم��زرة  مرتكبي  عن 

ووتر”  “بالك  �سركة  اأع�ساء  م��ن   2007 ع��ام 

االأمريكية لتوؤكد تلك العبارة اأن عفو ترامب 

ال ميحو من ذاكرة العراقيني وح�سية اجلرائم 

االأمريكية بحقهم والتي ال ت�سقط بالتقادم.

ففي ال�ساد�س ع�سر من اأيلول عام 2007 فتح 

عنا�سر تابعون ل�سركة بالك ووتر االأمريكية 

ارت��ك��اب جرائم  االأ���س��ود يف  امل��ع��روف��ة ب�سجلها 

حرب وجرائم �سد االإن�سانية بحق العراقيني 

ال���ن���ار ع�����س��وائ��ي��ا ع��ن��د ت��ق��اط��ع ط����رق مكتظ 

يف ���س��اح��ة ال��ن�����س��ور يف ب��غ��داد ب��اجت��اه مدنيني 

عراقيني ما اأ�سفر عن مقتل 14 مدنيا عراقيا 

بينهم طفل وجرح اآخرين.

الواليات  اأ�سدرتها  التي  امل�سددة  االأح��ك��ام 

املتحدة االأمريكية يف عام 2014 بحق العنا�سر 

االأربعة كانت ال�سجن ثالثني عاما لكل من بول 

�سالو واإيفان ليربتي ود�سنت هريد وال�سجن 

مدى احلياة ل� نيكوال�س �سالتن مل تنجح يف 

كمدافع عن  لها  ت��روج  التي  �سورتها  جتميل 

حيث  وح�سيتها  اإخفاء  يف  وال  االإن�سان  حقوق 

مت تخفيف هذه االأحكام تدريجيا ويف اآب من 

االأربعة  العنا�سر  حماكمة  اأع��ي��دت   2019 ع��ام 

اإىل  وه��ريد  واإي��ف��ان  �سالو  وانخف�ست عقوبة 

الن�سف اأو دون ذلك وعوقب �سالتن باحلب�س 

الثالثاء  يوم  ترامب عنهم  اأن عفا  اإىل  املوؤبد 

املا�سي.

ق��رار  اأن  اأك���دت  العراقية  اخلارجية  وزارة 

ت���رام���ب ب��ال��ع��ف��و ع���ن ع����دد م���ن االأم��ري��ك��ي��ني 

امل���دان���ني ب��ق��ت��ل ع��راق��ي��ني ان��ت��ه��اك ل��ل��ق��وان��ني 

وح��ق��وق االإن�����س��ان وق��ال��ت يف ب��ي��ان ل��ه��ا “هذا 

اجلرمية  خطورة  باالعتبار  ياأخذ  مل  ال��ق��رار 

االإدارة  ال����ت����زام  م����ع  ي��ن�����س��ج��م  وال  امل��رت��ك��ب��ة 

االأمريكية املعلن بقيم حقوق االإن�سان والعدالة 

وحكم القانون ويتجاهل ب�سكل موؤ�سف كرامة 

ال�سحايا وم�ساعر وحقوق ذويهم”.

امل��ج��زرة التي  ثالثة ع�سر عاما م��رت على 

القت رف�سا واإدان��ة دولية وا�سعة مل متح من 

ذاكرة العراقيني وح�سية اجلرائم التي ارتكبتها 

الواليات املتحدة االأمريكية التي تزداد فظاعة 

كل يوم كما يوؤكد العميد فار�س �سعدي الذي 

املجزرة  يف  ال�سرطة  م��ن  رئي�سيا  حمققا  ك��ان 

التحقيقات  التن�سيق مع فريق مكتب  وت��وىل 

االإدالء  اإىل بغداد حتى  اأر�سل  ال��ذي  الفدرايل 

يف  االأم��ري��ك��ي��ة  املحكمة  يف  ال�سهود  ب�����س��ه��ادات 

ات�سال هاتفي مع وكالة ال�سحافة الفرن�سية 

اأم�س ولي�س  اأتذكر كل �سيء كاأنه  “13 �سنة.. 
بالكامل  ع�سوائيا  رميا  ك��ان  اأم�����س..  م��ن  اأول 

اأخ��ذت �سحايا اإىل امل�ست�سفى.. راأي��ت تخفيف 

لن  اأن���ه  وع��رف��ت  باملحاكم  تدريجيا  االأح���ك���ام 

تكون هناك حما�سبة لذلك مل اأفاجاأ بالقرار 

االأخري.. ال احرتام حلقوق االإن�سان”.

امل��ح��ام��ي ج��اب��ر ���س��ل��م��ان ال����ذي ���س��اف��ر اإىل 

ل���الإدالء ب�سهادته بعد نحو  ال��والي��ات املتحدة 

�سبع �سنوات من املذبحة قال يف حديث ل�سبكة 

يف  م�سم�سا  يوما  “كان  CNNاالأمريكية: 

اإىل  الن�سور  �ساحة  حتولت  حلظة  ويف  ب��غ��داد 

�سارع من دماء.. كان هناك الكثري من النريان 

ومل ي��ك��ن ذل����ك ط��ب��ي��ع��ي��ا ���س��ق��ط��ت اجل���ث���ث يف 

عدة  واأ�سبت  بعيدا  �سيارتي  حركت  ال�سارع.. 

مرات”.

واأ�ساف �سلمان: “اأتذكر روؤية امراأة وابنها 

م�ستعلة..  كانت  املقدمة..  يف  �سيارتهم  كانت 

كانت ت�سرخ حتى اأحرقت مع ابنها حتى املوت.. 

كان علي عبد الرزاق اأ�سغر �سحية يف التا�سعة 

من عمره اأ�سيب بر�سا�سة يف راأ�سه يف املقعد 

ي�ساهده  وال���ده  ك��ان  بينما  ل�سيارته  اخللفي 

عاجزا وهو ميوت”.

ب���ال���ق���ول:  ت����رام����ب  اإىل  ���س��ل��م��ان  وت����وج����ه 

حتقق  مل  اأن�����ت  اهلل..  ب����ق����رارك  “�ستواجه 
العدالة.. لقد عفوت عن املجرمني والقتلة.. 

دماء القتلى واجلرحى على يديك”.

اأ���س��اب��ي��ع قليلة من  ت��رام��ب ج���اء بعد  عفو 

اإغالق املحكمة اجلنائية الدولية حتقيقا اأوليا 

الربيطانية  القوات  ارتكبتها  يف جرائم حرب 

يف العراق بعد غزوه عام 2003 وبعدما اأعلنت 

اأن هناك   2017 عام  للمحكمة  العامة  املدعية 

“اأ�سا�ساً معقواًل” ملثل هذه اجلرائم قالت هذا 
بريطانيا  اأن  على  دليال  جتد  مل  اإنها  ال�سهر 

قامت بحماية جنودها من املالحقة الق�سائية.

العراقية  االإن�سان  حقوق  مفو�سية  ع�سو 

يوؤكد  االأم���ر  “هذا  اأن  اإىل  لفت  البياتي  علي 

ملعايري  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات  خمالفة 

ح��ق��وق االإن�������س���ان وال���ق���ان���ون ال�������دويل.. اإن��ه��م 

يوفرون احل�سانة جلنودهم مع اأنهم يزعمون 

حماية حقوق االإن�سان”.
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االنباط-وكاالت

 

ال�سبت،  اليوم  الكويتية  الداخلية  اأكدت 

����س���ب���ط ح����دث����ن و����س���خ�������س���ا اآخ�������ر ب���ال���غ���ا، 

اأ���س��ل��ح��ة وذخ��ائ��روي��ت��ب��ن��ون فكرا  ب��ح��وزت��ه��م 

متطرفا

وتاأكيدا  الكويتية،  القب�س  جريدة  ووفق 

متتالية،  اأي��ام  ثالثة  م��دار  على  ن�سرته  مل��ا 

ع���ن ���س��ب��ط جم��م��وع��ة م���ن الأح������داث غ��رر 

)داع�س(، وعرث بحوزتهم على  تنظيم  بهم 

اأنه  الداخلية  وزارة  اأك��دت  وذخائر،  اأ�سلحة 

احلثيثة  املختلفة  قطاعاتها  جهود  �سمن 

ل��ل��ت�����س��دي ل��ل��ج��رمي��ة وت���ع���ق���ب امل��ج��رم��ن 

وم��واج��ه��ت��ه��م ب��ك��ل ح���زم، مت��ك��ن��ت الأج��ه��زة 

الأحداث  من  �سخ�سن  �سبط  من  الأمنية 

اأعمارهما 15 و 16 �سنة، و�سخ�س اآخر بالغ، 

مرخ�سة  غري  وذخ��ائ��ر  اأ�سلحة  وبحوزتهم 

املتطرف الفكر  ويحملون 

وقالت الوزارة يف بيان لها، اإنه بناء على 

املخت�سة،  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  ب��ن  ال��ت��ع��اون 

عن  اخلارجن  عن  والتحري  البحث  وبعد 

ال��ذي  امل��ت��ه��م��ن،  اأح���د  ال��ق��ان��ون، مت �سبط 

اأنه تعرف على �سخ�س من خالل اأحد  اأقر 

ب���رام���ج ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، وح�����س��ل��ت 

اأن��ه��م��ا  ت��ب��ن  وح�����وارات،  م��ن��اق�����س��ات  بينهما 

يحمالن نف�س الفكر املتطرف

واأ�سارت الوزارة اإىل اأنه وبعد عمل املزيد 

البحث  عمليات  وتكثيف  ال��ت��ح��ري��ات،  م��ن 

وال���ت���ح���ري وج���م���ع امل���ع���ل���وم���ات، مت ���س��ب��ط 

اأحدهما حدث، يحمالن  اآخرين،  �سخ�سن 

ن��ف�����س ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف، وب��ع��د اأخ����ذ الإذن 

منزلهما  تفتي�س  ج��رى  ال���الزم  ال��ق��ان��وين 

اأ���س��ل��ح��ة وذخ����ائ����ر غ��ري  ومت ال���ع���ث���ور ع��ل��ى 

مرخ�سة و�سعارات واأجهزة ت�سوير. وبينت 

اأق��را  اإليهما  ن�سب  مب��ا  ومبواجهتهما  اأن���ه 

والذخائر،  الأ�سلحة  بحيازتهما  واع��رف��ا 

ح��ي��ث مت��ت اإح��ال��ة امل��ت��ه��م��ن وامل�����س��ب��وط��ات 

الإج��راءات  لتخاذ  الإخت�سا�س  جهات  اإىل 

الالزمة بحقهم القانونية 

ودعت الوزارة اأولياء الأمور اإىل �سرورة 

اللتفات اإىل البناء والتقرب اليهم و�سماع 

همومهم ومناق�ستهم ون�سحهم ومتابعتهم 

ع���ن���د ا����س���ت���خ���دام���ه���م م�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 

ي��ق��ع��وا حت��ت طائلة  الج��ت��م��اع��ي، ح��ت��ى ل 

التي  وامل��واق��ع  املتطرفة  والف��ك��ار  القانون 

القانون بن  ن�سر كل ما يخالف  اإىل  تدعو 

القب�س  �سحيفة  وكانت  هذا  ال�سباب.  فئات 

الأمنية متكنت من  الأج��ه��زة  اأن  ذك��رت  قد 

للتحقيق  خ�سعوا  حيث  اأح���داث،   6 �سبط 

ج��م��ي��ع��ا، وذك����ر م�����س��در اأن����ه ج����رى اإخ����الء 

تورطهم يف  ثبوت عدم  بعد  3 منهم،  �سبيل 

الق�سية

االنباط-وكاالت

اع����������رف ال�����ن�����اط�����ق ب����ل���������س����ان اجل���ي�������س 

الإ�سرائيلي، هيداي زيلربمان، باأن هجمات 

جنحت  اإ�سرائيلية  م��واق��ع  على  اإلكرونية 

ب��ع�����س ال�������س���يء، وو���س��ف��ه��ا ب���اأن���ه���ا ه��ج��م��ات 

اإيرانية على مواقع مدنية مت�سلة باجلي�س، 

اإل اأن �سررها كان طفيفا جدا على اجلي�س 

الإ�سرائيلية املن�ساآت  الإ�سرائيلي وعلى 

وت��اب��ع زي��ل��ربم��ان، خ���الل ح��دي��ث��ه مل��وق��ع 

“اأي  اأن  ال�����س��ع��ودي،  الإخ���ب���اري  “اإيالف” 
ح����رب م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ����س���وف ت��ك��ب��د اإ���س��رائ��ي��ل 

واأن  الأرواح  يف  وك���ب���رية  ف���ادح���ة  خ�����س��ائ��ر 

م���ن�������س���اآت اأم���ن���ي���ة وا����س���رات���ي���ج���ي���ة ح��ي��وي��ة 

يف اإ����س���رائ���ي���ل ق����د ت���دم���ر ب��ف��ع��ل ال��ق�����س��ف 

امل�����س��رية، لذلك  ال��ط��ائ��رات  اأو  ال�����س��اروخ��ي 

اجلي�س  ب��ن��اء  خ��ط��ة  تعتمد  اإ���س��رائ��ي��ل  ف���اإن 

ال�سلحة  باأحدث  واملجهز  وال�سريع  الذكي 

والتقنيات ملواجهة اأي تهديد«

قال  ع�سكريا،  املقبل  للعام  توقعاته  وعن 

ي��ت��ب��دل  اأن  ���س��يء مي��ك��ن  ك���ل  اإن  زي��ل��ربم��ان 

املنطقة  يف  احل����رب  ت�����س��ت��ع��ل  واأن  ب��ل��ح��ظ��ة، 

لنا  معروفة  ح�سابات  “واأي  مفاجئ  ب�سكل 

اليوم ميكن اأن تتغري ل�سبب جمهول«

م�ساعفة  احتمال  اإىل  زيلربمان  واأ���س��ار 

اجل����ه����ود الإي����ران����ي����ة يف جم����ال ال��ه��ج��م��ات 

 2021 ال��ع��ام  اأن يكون  الإل��ك��رون��ي��ة، وت��وق��ع 

اإ�سرائيل  على  الل��ك��رون��ي��ة  الهجمات  ع��ام 

ب���داأت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وامل���ع���ارك  لأن احل�����روب 

ت��ن��ت��ق��ل م���ن ال��ع��ت��اد وال���س��ل��ح��ة وال��دب��اب��ات 

���س��ا���س��ات احل��ا���س��وب  ال��ق��ت��ال اإىل  و���س��اح��ات 

ال�����دول  ����س���ل  اأو  ال�������دول  ع���م���ل  وت�������س���وي�������س 

ال�سيربانية بوا�سطة احلرب 

واأع���������رب امل���ت���ح���دث ع����ن ق���ل���ق���ه م����ن اأن 

الأم���ور  قلب  ميكنها  فل�سطينية  انتفا�سة 

امل����ع����ادلت  ت���غ���ري  واأن  ع���ق���ب،  ع���ل���ى  راأ������س�����ا 

الوقت  يف  م�سريا  املنطقة،  يف  والتفاهمات 

الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الأرك�����ان  ق��ي��ادة  اأن  اإىل  ذات���ه 

احلالية تتمتع بفكر هجومي خالق ومبتكر 

امل�ستقبلية الظروف والحتياجات  يالئم 

اجل���ي�������س  اأك����������د  م����ت���������س����ل،  ������س�����ي�����اق  يف 

حتركات  ت��راق��ب  اأب��ي��ب  ت��ل  اأن  الإ�سرائيلي، 

اخلطر  ياأتي  اأن  متوقعا  املنطقة،  يف  اإي��ران 

الغوا�سات  اأن  وموؤكدا  واليمن  العراق  من 

خمتلفة  “اأماكن  اإىل  تبحر  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 

وقريبة« بعيدة 

االنباط-وكاالت

 اأفاد مركز اأبحاث باأن ال�سن �ستتجاوز 

اقت�ساد  اأك���رب  لت�سبح  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

ق��ب��ل خم�س  وذل���ك   ،2028 ع���ام  ال��ع��امل  يف 

اإىل  يرجع  فيما  متوقعا  ك��ان  مما  �سنوات 

البلدين من جائحة فريو�س  تعايف  تباين 

كورونا

اأبحاث القت�ساد والأعمال  وقال مركز 

يف تقرير �سنوي ُن�سر ام�س ال�سبت لبع�س 

ال���وق���ت، ك����ان ����س���راع الق��ت�����س��اد وال���ق���وة 

وال�سن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ب��ن  الناعمة 

تهيمن  ال��ت��ي  الرئي�سية  امل��و���س��وع��ات  م��ن 

على القت�ساد العاملي ، بح�سب رويرز

وتداعياتها  كوفيد-19  جائحة  واأ�ساف 

الق��ت�����س��ادي��ة جت��ع��ل ه���ذا ال��ت��ن��اف�����س مييل 

ال�سن ل�سالح  بالتاأكيد 

ال�سن  مهارة  اإن  يقول  املركز  وم�سى 

فر�سته  وم���ا  اجل��ائ��ح��ة  )م��ل��ف(  اإدارة  يف 

اإج��راءات عزل عام �سارمة يف بدايات  من 

الطويل  الأم��د  على  النمو  وت��اأث��ر  الأزم���ة 

ال�سن  اأداء  اأن  يعني  الغربية  ال���دول  يف 

القت�سادي قد حت�سن

وت����ت����وق����ع ال�������س���ن من������وا اق���ت�������س���ادي���ا 

 2021 ب��ن  �سنويا  امل��ئ��ة  يف   5.7 متو�سطه 

املئة  يف   4.5 اإىل  ي��ت��ب��اط��اأ  اأن  ق��ب��ل  و2025 

�سنويا من 2026 اإىل 2030

ت�سجل  اأن  امل��ت��وق��ع  م���ن  اأن  ح���ن  ويف 

ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة من���وا ق��وي��ا يف اأع��ق��اب 

�سيتباطاأ  منوها  فاإن   ،2021 عام  اجلائحة 

و2024   2022 بن  �سنويا  املئة  يف   1.9 اإىل 

ثم اإىل 1.6 يف املئة بعد ذلك

ال��ي��اب��ان ثالث  ت��ظ��ل  اأن  امل��رك��ز  وت��وق��ع 

اأكرب اقت�ساد يف العامل حتى بدايات العقد 

الثالث من القرن احلادي والع�سرين قبل 

يهوي  ال���ذي  الأم���ر  ال��ه��ن��د،  تتخطاها  اأن 

اإىل اخلام�س.  ال��راب��ع  امل��رك��ز  م��ن  ب��اأمل��ان��ي��ا 

اإىل  املركز،  بح�سب  بريطانيا،  و�ستراجع 

املركز ال�ساد�س اعتبارا من 2024

االنباط-وكاالت

  اأكد مركز فل�سطن لدرا�سات الأ�سرى 

�سيفاً  ع��ام  ك��ل  يف  يحل  ال�ستاء  ف�سل  ان 

ثقياًل على الأ�سرى فى �سجون الحتالل، 

العام يو�سف بال�ستاء بالأق�سى  ولكن هذا 

مالب�س  على  يح�سلوا  مل  ال���س��رى  ك��ون 

واأغطية �ستوية منذ �سهور طويلة

الباحث “ريا�س الأ�سقر” مدير املركز 

جائحة  ا���س��ت��غ��ل  الح���ت���الل  اأن  اىل  اأ����س���ار 

زيارات  برنامج  واأوقف  العام،  هذا  كورونا 

���س��ه��ر م��ار���س  ك��ام��ل م��ن��ذ  الأ����س���رى ب�سكل 

املا�سي بحجة حماية الأ�سرى من و�سول 

نق�س  اىل  اأدى  ال���ذى  الأم����ر  ال��ف��ريو���س، 

���س��دي��د يف امل��الب�����س ل���دى الأ����س���رى حيث 

ت��ع��ت��رب زي�����ارات اله����ل، ال�����س��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 

لتوفري املالب�س لهم

واو�سح ال�سقر ان عدم دخول املالب�س 

ال�����س��ت��وي��ة ل��الأ���س��رى ه���ذا ال��ع��ام ج��ع��ل من 

على  و�سعباً  قا�سياً  ف�ساًل  ال�ستاء  ف�سل 

ال���س��رى، ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن الأ���س��ل كل 

برغم  ال�ستوية،  امل��الب�����س  نق�س  م��ن  ع��ام 

دخ���ول���ه���ا ع����رب ال������زي������ارات، وم�����ع ت��وق��ف 

الزمة  هذه  تفاقمت  �سهور  منذ  الزيارات 

معاناتهم  م��ن  ���س��اع��ف  مم��ا  ك��ب��ري  ب�سكل 

وا�سح ب�سكل 

اأك�����د ال����س���ق���ر ان الأك������رث م���ع���ان���اة ه��م 

الأ�سرى القابعن يف �سجون اجلنوب التي 

تقع يف ال�سحراء النقب )النقب- نفحة- 

والتي ت�سم بن جدرانها  اي�سل(  رميون- 

ل��الأج��واء  اأك��رث م��ن ن�سف ال���س��رى نظرا 

املنطقة  تلك  بها  تتميز  التي  جدا  الباردة 

ال�سحراوية، والتي ت�سل درجات احلرارة 

فيها يف بع�س الأيام اىل ما دون ال�سفر

تتوقف  ال�����س��ج��ون ل  ان  ال���س��ق��ر  وب���ن 

ع��ن ا���س��ت��ق��ب��ال الأ����س���رى ن��ظ��را ل���س��ت��م��رار 

���س��ي��ا���س��ة الع���ت���ق���الت يف اأن���ح���اء ال�����س��ف��ة 

ال���غ���رب���ي���ة وال����ق����د�����س، وه�������وؤلء الأ�����س����رى 

ي�سطر  ج��دي��دة  م��الب�����س  اىل  ي��ح��ت��اج��ون 

توفريها  اىل  قبلهم  املتواجدين  الأ�سرى 

الكبري  ال�سح  اىل  ادى  ال��ذى  الم��ر  لهم، 

يف امل��الب�����س والأغ��ط��ي��ة م��ع ت��وق��ف دخ��ول 

مالب�س جديدة لالأ�سرى

ال�سديدة  اخلطورة  من  ال�سقر  وح��ذر 

ع��ل��ى ح���ي���اة ال����س���رى يف ظ���ل ع����دم ت��وف��ر 

و����س���ائ���ل ال���ت���دف���ئ���ة واحل����م����اي����ة ل���ه���م م��ن 

كورونا  جائحة  وجود  مع  ال�ستاء  خماطر 

ا�سابه  ان  اىل  ، م�سرياً  العرا�س  وت�سابه 

ال���س��رى ب��اأع��را���س الن��ف��ل��ون��زا وف��ريو���س 

حياتهم  على  حقيقي  خطر  ي�سكل  كورونا 

، داعياً اىل ال�سراع يف توفري لقاح كورونا 

لالأ�سرى حتت اإ�سراف جلنة طبية دولية

ودع�������ا م����رك����ز ف��ل�����س��ط��ن امل���وؤ����س�������س���ات 

الإن�������س���ان���ي���ة واحل���ق���وق���ي���ة ال���دول���ي���ة، ويف 

على  ال�سغط  الأحمر  ال�سليب  مقدمتها 

يف  الأ�سرى  م�ستلزمات  لتوفري  الحتالل 

دخول  مع  واأغطية  مالب�س  من  ال�سجون 

الأ���س��رى  يحتاجها  وال��ت��ي  ال�����س��ت��اء  ف�سل 

لها،  ال�سجون  لفتقار  نظرا  كبري  ب�سكل 

وخا�سة �سجون اجلنوب

الكويت.. اعتقال متطرفين بحوزتهم ذخائر وأسلحة

زيلبرمان: انتفاضة فلسطينية يمكنها قلب األمور وتغيير المعادالت في المنطقة

 الصين تخالف كل التوقعات وتطيح بأمريكا من على عرش أكبر اقتصاد في العالم وتتجاوز بمهارة أزمة كورونا

شتاء ٢٠٢٠  األقسى على االسرى في ظل عدم توفر المالبس واألغطية الشتوية

االنباط-وكاالت

ك���ل���ف ال����ع����اه����ل ال���������س����ع����ودي، امل���ل���ك 

���س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��د ال���ع���زي���ز، اأم�����ن ع��ام 

جم��ل�����س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي ب��ت��وج��ي��ه 

حل�سور  امل��ج��ل�����س  دول  ق���ادة  اإىل  دع���وة 

يف  �ستعقد  التي   41 ال��� اخلليجية  القمة 

الريا�س يف 5 يناير املقبل

وم�����ن ب����ن امل����دع����وي����ن اأم������ري ق��ط��ر 

وال��ذي  ث��اين  اآل  حمد  بن  متيم  ال�سيخ 

ال�سعودية  من  مقاطعة  ب��الده  تواجهه 

وال���ب���ح���ري���ن والإم���������ارات الأع�������س���اء يف 

التعاون اخلليجي جمل�س 

واأع���ل���ن���ت الأم����ان����ة ال���ع���ام���ة مل��ج��ل�����س 

اليوم  ب��ي��ان  يف  اخلليج،  ل��دول  ال��ت��ع��اون 

ال�سبت، اأن امللك �سلمان قد كلف الأمن 

ل����دول اخلليج  ال��ت��ع��اون  مل��ج��ل�����س  ال��ع��ام 

احلجرف،  مبارك  فالح  نايف  العربية 

للم�ساركن  القادة  اإىل  ال��دع��وات  بنقل 

يف اأع���م���ال ال�����دورة ال���واح���د والأرب���ع���ن 

لدول  التعاون  ملجل�س  الأعلى  للمجل�س 

العربية اخلليج 

االنباط-وكاالت

اأع��ل��ن ج��ه��از الأم����ن ال��ف��ي��درايل 

الرو�سي، اليوم ال�سبت، عن اعتقال 

 ، داع�����س  لتنظيم  ت��ن��ت��م��ي  ع��ن��ا���س��ر 

اإرهابيا  خمططا  بذلك  واأحبطت 

داغ�ستان  يف  قلعة،  حمج  مدينة  يف 

الواقعة جنوبي رو�سيا

واأك������د ج���ه���از الأم������ن ال���رو����س���ي، 

�سبوتنيك  وكالة  اأوردته  ما  بح�سب 

ل��الأن��ب��اء ال��ي��وم، اأن���ه ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال��داغ�����س��ت��ان��ي��ة  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة 

اع��ت��ق��ل اأم�������س اجل��م��ع��ة 4 ع��ن��ا���س��ر 

ت���اب���ع���ن خل���ل���ي���ة داع�������س���ي���ة ك���ان���وا 

ي��خ��ط��ط��ون ل��ت��دب��ري ت��ف��ج��ري اأم���ام 

و�سن  الأم��ن  لأج��ه��زة  اإداري  مبنى 

هجوم على اأفراد ال�سرطة

ع��رث  اأن������ه  اإىل  اجل����ه����از  واأ������س�����ار 

وفيه  للمعتقلن  �سري  خمباأ  على 

اأ���س��ل��ح��ة وذخ�����رية وع���ب���وة ن��ا���س��ف��ة، 

م��ع  م����را�����س����الت  اإىل  ب����الإ�����س����اف����ة 

ق��ي��ادات ل��� داع�����س خ���ارج ال��ب��الد مت 

العثور عليها يف هواتفهم

ي�ستطيع  ل  اأن����ه  اجل���ه���از  وذك����ر 

ال��ك�����س��ف ع��ن اأ���س��م��اء امل��وق��وف��ن يف 

امل��رح��ل��ة احل���ال���ي���ة، ف��ي��م��ا ل ت���زال 

م�ستمرة التحقيقات 

املدن  الأم��ن يف  اأجهزة  وتخو�س 

مبا  املختلفة،  الرو�سية  والأقاليم 

ال��ق��وق��از،  �سمال  ومنطقة  ذل��ك  يف 

ح����رب����ا ����س���د ج���م���اع���ات ال���ت���ط���رف 

تربطها  ال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  والإره������اب 

داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  م����ع  ع���الق���ة ولء 

التنظيمات  م��ن  وغ���ريه  الإره��اب��ي 

حتويل  اإىل  ت�سعى  التي  الإرهابية، 

ع����دد م���ن امل��ن��اط��ق يف رو���س��ي��ا اإىل 

ب���وؤر ع��دم ا���س��ت��ق��رار واأي�����س��ا جتنيد 

���س��ف��وف  اإىل  ال����رو�����س  امل���واط���ن���ن 

التنظيمات الإرهابية خارج البالد، 

�سبوتنيك بح�سب 

االنباط-وكاالت

اأعلنت وزارة ال�سحة التابعة حلكومة 

ال�سبت،  ال��ي��وم  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الح��ت��الل 

يوم  ب��دئ��ه  امل��ق��رر  ال�سحي  الإغ����الق  اأن 

اأربعة  اإىل  ثالثة  �سي�ستمر  الأح���د،  غ��ٍد 

اأ�سابيع، وذلك ح�سب املنحى الوبائي

واأفاد مدير عام الوزارة الربوفي�سور 

قريًبا  ت�سعى  ال��وزارة  باأن  ليفي،  حيزي 

�سخ�س  األ���ف   150 ح���وايل  تطعيم  اإىل 

يومًيا �سد فريو�س “كورونا«

ت��ل��ق��ي  اإىل  الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ن  ودع�������ا 

يق�سي  اأن  مرجًحا  خ�سية،  دون  اللقاح 

من  اجل��دي��دة  ال�ساللة  على  التطعيم 

معدية  اأنها  من  الرغم  على  الفريو�س 

اأكرث

واأو����س���ح���ت و���س��ائ��ل اإع�����الٍم ع��ربي��ة، 

يف وق����ت ���س��اب��ق، اأن�����ه م���ن ب���ن ال��ق��ي��ود 

امل��ف��رو���س��ة خ��الل��ه ع���دم ج���واز اخل���روج 

من املنزل لأكرث من الف مر، ما عدا 

اأو  التعليمية  واملوؤ�س�سات  العمل  اأماكن 

ملقا�سد اأخرى م�سموح بها

العاهل السعودي الملك سلمان 
يدعو أمير قطر الى الرياض 

 األمن الروسى يحبط مخططا إرهابيا 
فى داغستان ويعتقل 4 داعشيين

 »إسرائيل«: اإلغالق سيستمر 3 
إلى 4 أسابيع حسب المنحى الوبائي
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الـريـا�ضي

لندن – وكاالت 

ل ي���رى الأمل����اين ي��ورج��ن ك��ل��وب، م��درب 

امل�صري  النجم  يجعل  �صبب  اأي  ليفربول، 

حممد ���ص��اح، ي��رغ��ب يف م��غ��ادرة ال��ري��دز. 

ل��و���ص��ائ��ل  ب��ت�����ص��ري��ح��ات  اأدىل  ك����ان ����ص���اح، 

����ه منفتح  الإع����ام الإ���ص��ب��ان��ي��ة، اأك���د فيها اأنَّ

ب�صاأن الن�صمام للريال وبر�صلونة، ما ر�صم 

الاعب  م�صتقبل  ح��ول  ا�صتفهام  ع��ام��ات 

اأك��ر  قبل  اإل��ي��ه  انتقل  ال���ذي  ليفربول  م��ع 

اأع�����وام. وق���ال ك��ل��وب، يف ت�صريحات  م��ن 3 

اأب���رزت���ه���ا ���ص��ح��ي��ف��ة »م����ون����دو دي��ب��ورت��ي��ف��و« 

الإ�صبانية: “ميكننا جميًعا البحث عن �صيء 

اأردن���ا ذل��ك، لكنني  اإذا  اآخ��ر يف الت�صريحات 

�صاح  مل��غ��ادرة  ال��وح��ي��د  ال�صبب  اأن  اأع��ت��ق��د 

الطق�س«. ه��و  احل���ايل  ال��وق��ت   ليفربول يف 

ه��ن��ا؟  اآخ�����ر  ���ص��ب��ب  ي���وج���د  واأ�صاف: “هل 

ه���ذا واح���د م��ن اأك���ر اأن��دي��ة ال��ع��امل. نحن 

ن��دف��ع اأم�����واًل ج��ي��دة. رمب���ا لي�س الأف�����ص��ل 

ملعب  ولدينا  جيًدا  ندفع  لكننا  العامل،  يف 

قاعدة  ولدينا  رائعني،  م�صجعني  مع  مثري 

ج���م���اه���ريي���ة يف ج��م��ي��ع اأن����ح����اء ال����ع����امل«.

وه��و  الأح�����م�����ر،  ال����ل����ون  “نرتدي  وت����اب����ع: 

اإجبار  اأي ح��ال. ل ميكنك  اأجمل ل��ون على 

يتعلق  كله  الأم���ر  لكن  البقاء،  على  النا�س 

للمغادرة«. املنا�صبة  واللحظة   بالتوقيت، 

ووا�صل: “جنري تغيريات وجنلب لعبني، 

الرحيل، ل ميكننا  اأحد الاعبني  اأراد  واإذا 

م��ن��ع��ه. اأن�����ا ف��ق��ط ل اأف���ه���م مل�����اذا ي���ري���دون 

الرحيل. عندما اأجاب �صاح على ال�صوؤال، 

كان الأمر اأن هذه الأندية قد تكون مهتمة 

وهو مل ي�صتبعد ذلك«. واأردف: “اإذا �صاألت 

اأو ري��ال  ال��ع��امل ع��ن بر�صلونة  اأي لع��ب يف 

مدريد، هل ميكنك اأن تتخيل اللعب هناك 

يوًما ما؟ هل �صيقول )ل( الأندية الإ�صبانية 

ال��ذي  الوحيد  ال�صيء  يل.  منا�صبة  لي�صت 

قاله ه��و اأن��ن��ا �صرنى الأم���ر، لكن ك��ل �صيء 

بخري يف ليفربول«.

11

�صلط عد�صة كامرية 

هاتفك على الباركود

لرتى اأخبار »الريا�صة« 

يف املوقع اللكرتوين

كلوب لن يجبر صالح على الرحيل 

جابر توقع عقد رعاية جديد 

أوزيل لن يغادر ارسنال

رونالدو يحتفل بافتتاح فندقه الخاص 

تون�س – وكاالت 

�صراكة،  عقد  توقيع  اجلمعة  م�صاء  �صهد 

ب��ني جن��م��ة ال��ت��ن�����س ال��ت��ون�����ص��ي��ة، اأن�����س ج��اب��ر، 

وعرت  احلكومية.  تون�س  ات�صالت  و�صركة 

ال��ك��ب��رية بتوقيع  ���ص��ع��ادت��ه��ا  اأن�����س ج��اب��ر ع��ن 

بهذه  �صحفي  م��وؤمت��ر  خ��ال  وق��ال��ت  العقد، 

ك��ب��رية  ����ص���رك���ة  اأن  يل  “�صرف  امل���ن���ا����ص���ب���ة: 

ح��ك��وم��ي��ة، ت��خ��ت��ارين لأك�����ون ���ص��ف��رية ل��ه��ا«. 

بالن�صبة  مميزة  كانت   2020 “�صنة  وتابعت: 

عديدة،  لأ�صهر  البطولت  توقف  فرغم  يل، 

ب�صبب فريو�س كورونا، اإل اأنني حققت نتائج 

ك��ب��رية، واأن��ه��ي��ت ال��ع��ام يف امل��رك��ز 31 ع��امل��ي��ا«. 

عديد  لتحقيق  اأطمح   ،2021 “يف  واأ�صافت: 

لأكون  العاملي،  ترتيبي  وحت�صني  الإجن��ازات، 

�صمن الع�صرة الأوائل، ومل ل �صمن اخلم�صة 

الرعاية  عقد  و�صيمتد  العامل«.  على  الأوائل 

اأك��د  ل��ل��ت��م��دي��د، مثلما  ق��اب��ل  ل��ك��ن��ه  ل�����ص��ن��ت��ني، 

املدير العام لل�صركة �صمري �صعيد، الذي قال 

الريا�صة  �صفرية  تعد  “اأن�س  م��داخ��ل��ت��ه:  يف 

يف  الوطنية  ال��راي��ة  ت�صرف  وه��ي  التون�صية، 

كل بقاع العامل«.

لندن – وكاالت 

رد ال��ن��ج��م الأمل�����اين، م�����ص��ع��ود اأوزي����ل، 

لع���ب اآر����ص���ن���ال، ع��ل��ى اإم��ك��ان��ي��ة ان��ت��ق��ال��ه 

ال���ت���ق���ل���ي���دي،  ال������غ������رمي  �����ص����ف����وف  اإىل 

ا���ص��ت��ب��ع��اد  امل�����ص��ت��ق��ب��ل. ومت  ت��وت��ن��ه��ام، يف 

اجلانرز  قائمتي  من  ع��اًم��ا(   32( اأوزي���ل 

امل��ح��ل��ي��ة والأوروب�����ي�����ة، ه���ذا امل��و���ص��م، اإل 

ال�����ص��اب��ق، مت�صك  ري���ال م��دري��د  اأن جن��م 

الإم������������ارات. م���ل���ع���ب   ب����ال�����ص����ت����م����رار يف 

ال�صابق، باب  امل��ان�����ص��اف��ت  لع����ب  وف���ت���ح 

النقا�س مع متابعيه على »تويرت«، حيث 

�صاأله اأحد امل�صجعني عما اإذا كان �صيوقع 

مع توتنهام، ورد اأوزيل بكلمة واحدة هي 

من  يتمكن  اأن  يتمنى  واأكد اأنه  “ل«. 
م�صاعدة اآر�صنال، خال الفرتة احلالية، 

�صعيد  على  م��ري��ًرا  تراجًعا  ت�صهد  التي 

اأوزي���ل  اأن يتخذ  امل��ت��وق��ع  ال��ن��ت��ائ��ج. وم��ن 

ق����راره ب��ال��رح��ي��ل ع��ن ال��ن��ادي ال��ل��ن��دين، 

م��ي��ك��ي��ل  ال���ف���ن���ي،  يقيده املدير  مل  اإذا 

ي��ن��اي��ر/ يف  ال��ف��ري��ق،  ق��ائ��م��ة  اأرتيتا، يف 

ثان املقبل. كانون 

الربتغال – وكاالت 

اح����ت����ف����ل ال�����رت�����غ�����ايل ك���ري�������ص���ت���ي���ان���و 

رون������ال������دو، جن����م ي���وف���ن���ت���و����س، ب���اإجن���از 

راأ���س  اأعياد  ف��رتة  خ��ال  حققه  �صخ�صي 

ع��ل��ى ح�صابه  رون���ال���دو،  ون�����ص��ر  ال�����ص��ن��ة. 

ال���ر����ص���م���ي مب����وق����ع »ت�����وي�����رت« ال�����ص��ب��ت، 

الرتغال،  يف  به  اخلا�س  للفندق  �صورة 

الأخ��������رية  “الهدية  ع���ل���ي���ه���ا:  وك����ت����ب 

لأع����ي����اد امل����ي����اد.. ن��ع��ي��د اف���ت���ت���اح ال��ي��وم 

ع���ودة  اإن���ه���ا   ..)Pestana CR7(

اأبرز عر ح�صاباته  جيدة«. كان رونالدو 

مب��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل الج��ت��م��اع��ي، خ��ال 

ال�صنة  راأ�س  اإجازة  ق�صاء  املا�صية،  الأيام 

م���ع ���ص��دي��ق��ت��ه ج��ورج��ي��ن��ا رودري���ج���ي���ز، 

اأن رون���ال���دو  واأط���ف���ال���ه الأرب���ع���ة. ي��ذك��ر 

ترتيب  بجدول  الهدافني  �صدارة  يحتل 

الدوري الإيطايل بر�صيد 12 هدًفا.

االنباط – عمان 

اق����رتب ف��ري��ق ال���وح���دات ب�����ص��ك��ل كبري 

القدم  ك��رة  دوري  بلقب  ال��ف��وز  ح�صم  م��ن 

لن����دي����ة امل���ح���رتف���ني ل��ل��م��و���ص��م ال���ك���روي 

ان��ت�����ص��ارات��ه مع  ب��ع��د ان وا����ص���ل  احل����ايل 

الثامن ع�صر من  ال�صبوع  ختام مناف�صات 

 ،0-2 احل�صني  فريق  على  بتغلبه  ال��دوري 

ليوا�صل  اجل��واب��رة،  اإبراهيم  لعبه  عر  

باللقب  التتويج  نحو  بثبات  طريقه  �صق 

يف�صله  ال��ذي  النقاط  ف��ارق  و�صع  اأن  بعد 

مع اأقرب مطارديه اجلزيرة اإىل 9 نقاط.

ت��ع��ر���س خل�����ص��ارة قا�صية  وك���ان اجل���زي���رة 

يف  حظوظه  لتتقل�س   ،5-0 ال�صلط  اأم���ام 

جولت   4 تبقي  مع  اللقب،  على  املناف�صة 

ف��ق��ط م���ن ع��م��ر ال��ب��ط��ول��ة.ع��ل��ى اع��ت��ب��ار 

ان اجل���زي���رة ك����ان ي�����ص��ك��ل اخل��ط��ر ال��ك��ر 

ع��ل��ى ال����وح����دات وامل��ن��اف�����س الق�����رب على 

ال��ف��وز لل�صلط  اأه����داف  ال��ب��ط��ول��ة و���ص��ج��ل 

خيزران  اأب��و  ورواد  ا�صريوة  اأحمد  من  كل 

عابد، حممود  اأب��و  زي��د  ج��زاء،  ركلتي  من 

زع����رتة واأح���م���د ال���رتاب���ي.يف امل��ق��اب��ل ب��ات 

ال��رم��ث��ا ق��ري��ب��ا م��ن امل��ن��اف�����ص��ة ع��ل��ى م��رك��ز 

ال���و����ص���ي���ف ب���ع���د ان ت��غ��ل��ب ال���رم���ث���ا ع��ل��ى 

وحيد  ب��ه��دف  الأردن  ���ص��ب��اب  م�صت�صيفه 

�صهدت  اجلزر.كما  اأبو  يو�صف  اإم�صاء  من 

�صباب  مع  الفي�صلي  تعادل  املباريات  بقية 

اأح��م��د  ل��ل��ف��ي�����ص��ل��ي  ���ص��ج��ل   ،2-2 ال��ع��ق��ب��ة 

�صجل  فيما  دومنيك،  وال�صنغايل  عر�صان 

والرازيلي  ال�صباح  عي�صى  العقبة  ل�صباب 

م�صل�صل  ال��ف��ي�����ص��ل��ي  اأوت���ي���م���ار.ل���ي���وا����ص���ل 

التفريط بالنقاط من جديد وهو ما اثار 

الفريق  لبتعاد  جديد  من  ع�صاقه  ا�صتياء 

ع��ن امل��ن��اف�����ص��ه ح��ت��ى ع��ل��ى م��راك��ز امل��ق��دم��ة 

اخلام�س  باملركز  ا�صتقر  ان  بعد  الرب��ع��ة 

بدون  ومعان  �صحاب  فريقا  تعادل  كما   ..

اأهداف، وهي ذات النتيجة التي انتهت بها 

بات  الأهلي.والخري  مع  ال�صريح  مباراة 

م��ن اق���رب ال��ف��رق امل��ه��ددة ب��ال��ه��ب��وط اىل 

الدرجة الوىل لف�صله من جديد بتحقيق 

الن��ت�����ص��ار وال��ت��ق��دم خ��ط��وة ن��ح��و الم���ام 

�صيامه  ورغ���م  ال��ه��داف��ني  �صعيد  ..وع��ل��ى 

ح��اف��ظ   ،18 اجل���ول���ة  يف  ال��ت�����ص��ج��ي��ل  ع���ن 

ال�����ص��ن��غ��ايل ع��ب��د ال��ع��زي��ز ان�����داي م��ه��اج��م 

ال���وح���دات ع��ل��ى ت�����ص��در لئ��ح��ة ال��ه��داف��ني 

بر�صيد 12 هدًفا، مبتعًدا بفارق 4 اأهداف 

“الفي�صلي”  عن مطارديه حممد العك�س 

اهلل  الأردن” وعبد  “�صباب  ول��وؤي عمران 

وم��ع  “اجلزيرة«.  ع��ل��وان  وع��ل��ي  ال��ع��ط��ار 

ب�صدارة  ال��وح��دات  ابتعد  اجل��ول��ة،  نهاية 

44 نقطة،  اأن رفع ر�صيده اإىل  الفرق بعد 

ف��ي��م��ا جت��م��د ر���ص��ي��د اجل����زي����رة ع��ن��د 35 

واحل�صني  ال�صلط   ،32 الرمثا  ث��م  نقطة، 

21، معان  23، �صباب الأردن  24، الفي�صلي 

�صحاب   ،16 العقبة  �صباب   ،20 وال�صريح 

15، والأهلي باملركز الأخري  ب� 12 نقطة.

لندن – وكاالت 

ح�صم التعادل الإيجابي بنتيجة )2-2( مواجهة 

على  يونايتد،  مان�ص�صرت  و�صيفه  �صيتي  لي�صرت 

ب��اور ال�صبت، �صمن لقاءات اجلولة  ملعب كينج 

ال��دوري الإجنليزي املمتاز. و�صجل  15 من  رقم 

را�صفورد  م��ارك��و���س  يونايتد  مان�ص�صرت  ثنائية 

�صجل  بينما   ،)79( ف��رين��ان��دي��ز  وب���رون���و   )23(

ثنائية لي�صرت هاريف بارني�س )31( وجيمي فاردي 

)85. ) وبتلك النتيجة رفع لي�صرت �صيتي ر�صيده 

اإىل 28 نقطة يف املركز الثاين، كما رفع مان�ص�صرت 

 يونايتد ر�صيده اإىل 27 نقطة يف املركز الثالث.

يف  للت�صجيل  حمققة  فر�صة  مان�ص�صرت  اأه����در 

الدقيقة الثانية، بعدما اأر�صل برونو عر�صية جتاه 

را�صفورد اخلايل متاًما من الرقابة داخل منطقة 

العار�صة  اأع��ل��ى  ذه��ب��ت  راأ���ص��ي��ة  لي�صدد  اجل����زاء، 

اف��ت��ت��اح  يف  ي��ون��اي��ت��د  مان�ص�صرت  ب��غ��راب��ة.وجن��ح 

الت�صجيل يف الدقيقة 23، بعدما مرر برونو كرة 

لينفرد  داخ��ل منطقة اجل��زاء،  لرا�صفورد  رائعة 

ال�صباك.  �صكنت  اأر���ص��ي��ة  ك��رة  وي�صدد  ب�صمايكل 

ومت���ك���ن ل��ي�����ص��رت ���ص��ي��ت��ي م���ن ت�����ص��ج��ي��ل ال��ت��ع��ادل 

بارني�س  اأط��ل��ق  بعدما   ،31 الدقيقة  يف  �صريًعا 

�صاروخية من خ��ارج منطقة اجل���زاء، ف�صل دي 

خيا يف الت�صدي لها. وكاد مان�ص�صرت اأن ي�صيف 

الهدف الثاين يف الدقيقة 37، بعدما اأر�صل �صاو 

م�صدًدا  برونو  لها  ارتقى  خمالفة،  من  عر�صية 

ال��ق��ائ��م، لينتهي  اإىل ج���وار  راأ���ص��ي��ة م��رت بقليل 

1-1.واأر���ص��ل  الإيجابي  بالتعادل  الأول  ال�صوط 

�صاو عر�صية من خمالفة يف الدقيقة 70، ارتقى 

لها ماجواير م�صدًدا راأ�صية ذهبت اأعلى العار�صة. 

واأج��رى �صول�صكاير التبديل الأخري يف الدقيقة 

75، بنزول كافاين على ح�صاب مار�صيال، بحًثا عن 

الأخ��رية  �صاعة  الربع  الثاث يف  النقاط  خطف 

من املباراة. وكان ل�صول�صكاير ما اأراد يف الدقيقة 

79، بعدما مرر كافاين كرة متقنة لرونو داخل 

منطقة اجلزاء، الذي انفرد ب�صمايكل و�صدد كرة 

الثاين  الهدف  م�صجًا  ال�صباك،  �صكنت  اأر�صية 

ملان�ص�صرت يونايتد.ومل تكتمل فرحة مان�ص�صرت 

ي��ون��اي��ت��د، ب��ع��دم��ا �صجل ف����اردي ه���دف ال��ت��ع��ادل 

عر�صية  ت��اب��ع  بعدما   ،85 الدقيقة  يف  للي�صرت 

اأر�صية داخل منطقة اجلزاء من برييز، م�صدًدا 

كرة ا�صطدمت بقدم تاونزيبي و�صكنت ال�صباك.

وكاد لي�صرت اأن ي�صعق مان�ص�صرت بالهدف الثالث 

ال�صائع،  ب���دل  ال��وق��ت  م��ن  الثالثة  الدقيقة  يف 

بعدما تابع برييز ت�صديدة داخل منطقة اجلزاء، 

حماوًل تغيري اجتاه الكرة، اإل اأن ت�صديدته مرت 

بعدها  اللقاء  القائم، لينتهي  ج��وار  اإىل  بقليل 

بالتعادل الإيجابي 2-2.

االنباط – عمان 

ل زال����ت ال����ص���اب���ات ت�����ص��رب ف��ري��ق ال��رم��ث��ا 

ح��ي��ث ي��ع��اين ف��ري��ق ال��رم��ث��ا م��ن ث��اث��ة غيابات 

ج��اره احل�صني  اأم���ام  ال�صمال  دي��رب��ي  م��وؤث��رة يف 

اإرب���د ي��وم ال��ث��اث��اء امل��ق��ب��ل، ع��ل��ى ���ص��ت��اد احل�صن 

املحرتفني. دوري  لبطولة   19 ال��� اجلولة  �صمن 

و���ص��ي��غ��ي��ب ع����ن امل�����ب�����اراة ق���ائ���د ال���رم���ث���ا ح��م��زة 

ال����دردور ال���ذي ح�صل ع��ل��ى ال��ب��ط��اق��ة احل��م��راء 

ب���ع���د ن���ه���اي���ة م����ب����اراة ف���ري���ق���ه اأم���������س اخل��م��ي�����س 

ال��������دوري. ب���ط���ول���ة  يف  الأردن  ����ص���ب���اب   اأم��������ام 

على  ح�صل  ال����دردور  ح��م��زة  املهاجم  اأن  وي��ذك��ر 

ب��ط��اق��ة ���ص��ف��راء ب��ع��د ن��ه��اي��ة امل��ب��اراة ث��م تا�صن 

البطاقة احلمراء يف ممر  له  لي�صهر  مع احلكم 

ب�صبب  ك��ذل��ك  ال��رم��ث��ا  ع��ن  الاعبني.و�صيغيب 

ت���راك���م الإن�������ذارات م��ه��ن��د خ���ري اهلل وامل��ح��رتف 

ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف  ال��رم��ث��ا  وي�صتقر  ك��ول��ي��ب��ايل. 

اإربد  احل�صني  يحتل  نقطة” فيما   32“ بر�صيد 

املركز الرابع ب� “24 نقطة«.

الوحدات يقترب من اللقب والسلط ينهي امال الجزيرة 

تعادل مثير بين ليستر والشياطين 

االصابات تضرب صفوف الرمثا 

طائرة الوحدات للناشئين تجتاز المشارع 
االنباط – عمان 

فوزا  وحققوا  �صحوتهم  الطائرة  بالكرة  الوحدات  نا�صئو  وا�صل 

 ،19-25 اأ�صواط  وبواقع   ،0-3 بي�صاء  بنتيجة  امل�صارع  على  م�صتحقا 

ال�صبت  ع�صر  الفريق  جمع  ال��ذي  اللقاء  يف  وذل��ك   ،14-25  ،  19-25

 6 يف �صالة احل�صن باإربد. وبهذه النتيجة رفع الوحدات ر�صيده اإىل 

الفريق  باأن  يوؤكد  اداء مميز  انت�صارين وخ�صارتني، و�صط  نقاط من 

دخل يف فورمة املناف�صة.
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العني االخبارية-وكاالت

ب��اخ��ت��ي��ارات  دوم���ا  ن��وب��ل  ج��وائ��ز  تفاجئنا 

تخرج  مل  لكنها  الرت�شيحات،  قائمة  خ��ارج 

ع��ن اخل��ط الأ���ش��ا���ش��ي، وه��و ت��ك��رمي »ال��ع��ل��وم 

العلم. التي �شنعت  الأ�شا�شية« 

وع��ادة م��ا تكون ال��ف��رتة م��ا ب��ن الأب��ح��اث 

 10 ح��دود  يف  وتطبيقاته  العلم  ت�شنع  التي 

 2020 ع��ام  ذل��ك، لكن يف  اأق��ل من  اأو  �شنوات 

ق����ررت جل��ن��ة ن��وب��ل اأن ت��ت��ذك��ر يف ج��وائ��زه��ا 

بع�شها  ظهر  اأب��ح��اث  اأ���ش��ح��اب  ك��ان��وا  علماء 

العامل  وح�شد  وال�شبعينيات،  ال�شتينيات  يف 

ثمارها موؤخرا.

اكت�ساف فريو�س �سي

للعلماء  ال��ط��ب  ن��وب��ل يف  ج��ائ��زة  وذه��ب��ت 

»ه��������اريف ج���ي���ه األ��������رت« و«م����اي����ك����ل ه����وت����ون« 

و«ت�شارلز اإم راي�س«، وهم اأ�شحاب اكت�شافات 

ف��رو���س  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  اأدت  اأ���ش��ا���ش��ي��ة 

ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ال��وب��ائ��ي )����ش���ي(، وك����ان من 

مربرات منحهم اجلائزة اأنه لول اكت�شافهم 

اأرواح  يح�شد  �شامتا  قاتال  الفرو�س  لظل 

املالين.

األ����رت،  ج��ي��ه  ه����اريف  الأول  ال��ف��ائ��ز  وك����ان 

الأمريكية  الوطنية  املعاهد  يف  يعمل  والذي 

ل��ل�����ش��ح��ة ي���در����س ح����دوث ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د يف 

اإل���ي���ه���م، ووج�����د اأن  م��ر���ش��ى مت ن��ق��ل ال�����دم 

اأو  )ب(  بفرو�س  عالقة  له  لي�س  اللتهاب 

)اأ(، والذي كان العامل تعرف عليهما. 

اإىل حتديد  اأجراها  التي  الأبحاث  وقادت 

���ش��ك��ل ج���دي���د وم��ت��م��ي��ز م���ن ال���ت���ه���اب ال��ك��ب��د 

ت�شميته  مت���ت  ال�����ذي  امل���زم���ن،  ال��ف��رو���ش��ي 

لحقا بالفرو�س »�شي«. 

اأ���ش��ب��ح ه���ن���اك حت����ّد يتعلق  وب���ع���د ذل�����ك، 

على  ذل��ك  وا�شتع�شى  الفرو�س،  ه��ذا  بعزل 

العلماء عقدا من الزمان، حتى جاء )مايكل 

ه���وت���ون(، ال��ف��ائ��ز ال��ث��اين ب��اجل��ائ��زة، ال��ذي 

الت�شل�شل  لعزل  ال���الزم  ال�شاق  بالعمل  ق��ام 

للفرو�س.  اجليني 

ورغ�����م اأه���م���ي���ة الك���ت�������ش���اف، ك����ان ه��ن��اك 

مدى  وه��و  مفقودا،  اللغز  من  اأ�شا�شي  ج��زء 

التهاب  يف  الت�شبب  عن  الفرو�س  م�شوؤولية 

الكبد، وهنا جاء دور الفائز الثالث )ت�شارلز 

يف  وا�شنطن  جامعة  يف  الباحث  راي�����س(،  اإم 

�شانت لوي�س، حيث قدم اأدلة يف اأبحاثه على 

اأن ف��رو���س ال��ت��ه��اب ال��ك��ب��د ال��وب��ائ��ي )���ش��ي( 

التهاب  ح���الت  يف  يت�شبب  اأن  مي��ك��ن  وح���ده 

الكبد غر املربرة بوا�شطة نقل الدم.

حترير اجلينوم

اإجن��از  اإىل  »���ش��ي«  ف��رو���س  اكت�شاف  وم��ن 

الكيمياء،  يف  نوبل  جائزة  كرمته  اآخر  علمي 

وال���ت���ي ذه��ب��ت اإىل م��ب��ت��ك��ري ت��ق��ن��ي��ة حت��ري��ر 

كا�س  )كري�شرب/  با�شم  امل��ع��روف��ة  اجل��ي��ن��وم، 

اإمي��ان��وي��ل  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  ال��ع��امل��ت��ان  9(، وه��م��ا 

دودنا. والأمريكية جينيفر  �شاربنتييه 

ت��غ��ي��ر  ل��ل��ب��اح��ث��ن  الأداة  ه�����ذه  وت���ت���ي���ح 

احل��م�����س ال���ن���ووي ل��ل��ح��ي��وان��ات وال��ن��ب��ات��ات 

والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية، وكان 

لها تاأثر ثوري على علوم احلياة، وت�شهم يف 

حلم  جتعل  وقد  لل�شرطان  جديدة  عالجات 

عالج الأمرا�س الوراثية يتحقق. 

امل��ق�����ش��ات اجلينية  ه���ذه  اك��ت�����ش��اف  وك����ان 

غ���ر م��ت��وق��ع، ف���خ���الل درا�����ش����ات اإمي��ان��وي��ل 

�����ش����ارب����ي����ن����ت����ي����ي����ه ح���������ول ب�����ك�����رتي�����ا ت�������ش���م���ى 

 Streptococcus م��ق��ي��ح��ة  )ع��ق��دي��ة 

pyogenes(، وهي واحدة من البكتريا 
ال����ت����ي ت�������ش���ب���ب اأك�������رب �����ش����رر ل���الإن�������ش���ان���ي���ة، 

وه��و  ���ش��اب��ق��ا  م��ع��روف  غ��ر  ج��زي��ئ��ا  اكت�شفت 

اكت�شافها  عن  واأعلنت   ،)tracrRNA(

يف عام 2011.

جينيفر  مع  العام  نف�س  يف  تعاونا  وب��داأت 

اخلربة  ذات  احليوية  الكيمياء  عاملة  دودن��ا، 

واملعرفة الوا�شعة باحلم�س النووي الريبي، 

اجليني  املق�س  اإن�شاء  اإع��ادة  يف  مًعا  وجنحتا 

للبكتريا يف اأنبوب اختبار وتب�شيط املكونات 

ا�شتخدامه،  ي�شهل  حتى  للمق�س  اجلزيئية 

وق��ام��ت الث��ن��ت��ان يف جت��رب��ة ب��اإع��ادة برجمة 

اأنه ميكن قطع  اأثبتتا  املق�س اجليني، حيث 

اأي جزيء من احلم�س النووي. 

اأن  م��ن��ذ  الأداة  ه���ذه  ا���ش��ت��خ��دام  وان��ف��ج��ر 

2012، ومتكن باحثو  اكت�شفتها الثنتان عام 

النبات بعد ا�شتخدامها يف تطوير حما�شيل 

واأجريت  واجلفاف،  والآف��ات  العفن  تتحمل 

يف ال��ط��ب جت����ارب ���ش��ري��ري��ة ع��ل��ى ع��الج��ات 

لل�شرطان. جديدة 

ق�سة الثقب الأ�سود

وم���ن ال��ط��ب وال��ك��ي��م��ي��اء اإىل ن��وب��ل يف 

الفيزياء، والتي منحت لباحثن اكت�شفوا 

واأن  اأ����ش���ود،  ث��ق��ب  ا���ش��م��ه  �شيئا  ه��ن��اك  اأن 

بالإمكان مراقبته وحتديد موقعه.

ب��روز(،  )روج��ر  الأول  الفائز  وتو�شل 

وهو عامل بريطاين من جامعة اأك�شفورد، 

اإىل اأن النظرية العامة للن�شبية توؤدي اإىل 

اكت�شف  بينما  ال�����ش��وداء،  ال��ث��ق��وب  تكوين 

الأمل��اين  العامل  وهما  الآخ���ران،  الفائزان 

م����ن م��ع��ه��د م���اك�������س ب���الن���ك )راي���ن���ه���ارد 

جامعة  م��ن  الأمريكية  والعاملة  جينزل( 

ج�شما  اأن  غ���ي���ز(،  )اأن����دري����ا  ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا 

ث��ق��ي��ال وغ���ر م��رئ��ي ي��ت��ح��ك��م يف م����دارات 

النجوم يف مركز جمرتنا، والثقب الأ�شود 

ال��ه��ائ��ل ه���و ال��ت��ف�����ش��ر ال��وح��ي��د امل��ع��روف 

حاليا.

وق������ادت الأ����ش���ال���ي���ب ال��ري��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي 

الثقوب  اأن  اإث��ب��ات  اإىل  روج��ر  ا�شتخدمها 

لنظرية  م��ب��ا���ش��رة  ن��ت��ي��ج��ة  ه���ي  ال�������ش���وداء 

ال��ن�����ش��ب��ي��ة ال���ع���ام���ة لأل������ربت اأي��ن�����ش��ت��اي��ن، 

واأ����ش���اف ال��ب��اح��ث��ان الآخ�����ران »راي��ن��ه��ارد 

على  اآخر  دليال  غيز«  و«اأندريا  جينزيل« 

 A )القو�س  ت�شمى  منطقة  يف  وج��وده��ا، 

*( يف مركز جمرة درب التبانة.

لندن - العربية

تدفقت تربعات مالية جتاوزت قيمتها 750 

اأمركي(  دولر  )مليون  اإ�شرتليني  جنيه  األف 

بالعام  ح��دث��ت  قتل  عملية  يف  ت��ويف  اأ���ش��د  على 

�شرعان  عاملية  غ�شب  موجة  اإىل  واأدت   ،2015

ما ترجمها املتعاطفون معه اإىل حملة تربعات 

على  اجلارية  والأب��ح��اث  الربية  احلياة  لدعم 

الأ�شود يف العامل.

جريدة  ن�شرتها  التي  التفا�شيل  وبح�شب 

»ال����ت����امي����ز« ال���ربي���ط���ان���ي���ة واط����ل����ع����ت ع��ل��ي��ه��ا 

الربية  احلياة  تلقت وحدة  فقد  »العربية.نت« 

750 األف  بجامعة اأك�شفورد تربعات باأكرث من 

وف��اة  م��ن  للغ�شب  كنتيجة  اإ�شرتليني  جنيه 

الأ�شد املدعو »�شي�شيل« والذي كان يتبع لهذه 

الوحدة وكانت جتري عليه بع�س الدرا�شات.

ال���ت���ربع���ات  ه�����ذه  اإن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وق����ال����ت 

���ش��ت��ذه��ب ل��دع��م ال��ب��ح��وث امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��الأ���ش��ود 

امل��واق��ع  حت��دي��د  بنظام  تعمل  اأج��ه��زة  ومت��وي��ل 

ل��ل��م��ن��ح  ����ش���ت���ذه���ب  ك���م���ا   ،)GPS( ال���ع���امل���ي 

الدرا�شية وم�شاريع احلفاظ على البيئة.

العمر  من  البالغ  �شي�شيل  الأ���ش��د  قتل  ومت 

حيث   ،2015 ال��ع��ام  يف  و�شهم  بقو�س  ع��ام��اً   13

يف  باملر  والرت  الأمركي  الأ�شنان  طبيب  قتله 

اإَنّ الطبيب  األعاب يف زميبابوي، وقيل  حممية 

اأن ق��ام  ب��ع��د  اإ���ش��رتل��ي��ن��ي  األ����ف ج��ن��ي��ه   32 دف���ع 

بقتله.

ا�شتدراجه  اأن��ه مت  ُيزعم  ال��ذي  الأ�شد  وك��ان 

يف  ك��ان  ج��ث��ة،  با�شتخدام  حممية  منطقة  م��ن 

ذل��ك ال��وق��ت ق��ي��د ال��درا���ش��ة وال��ت��ت��ب��ع م��ن قبل 

يف  الربية  احلياة  على  احلفاظ  اأب��ح��اث  وح��دة 

الربيطانية. اأك�شفورد  جامعة 

تدفقت  التي  التربعات  اإن  ال��وح��دة  وقالت 

جنيه  األ���ف   750 ع��ن  ت��زي��د  �شي�شيل  وف���اة  منذ 

اإ�شرتليني، و�شيتم تخ�شي�شها لأبحاث احلياة 

الربية يف الوحدة.

92% م���ن ن��ط��اق��ه��ا  واخ���ت���ف���ت الأ�����ش����ود م���ن 

اإن وف���اة  ال��ب��اح��ث��ن ق���ال���وا  ل��ك��ن  ال���ت���اري���خ���ي، 

ال�شوء على  »�شلط  العاملي  �شي�شيل والحتجاج 

هذه احلقيقة املقلقة«.

و���ش��اه��م��ت ال���ت���ربع���ات يف ت��و���ش��ي��ع ب��رن��ام��ج 

خ��ا���س ي��ب��ح��ث يف ب��ي��ئ��ة الأ����ش���د و���ش��ل��وك��ه، كما 

يف  التعليمية  الدرا�شية  املنح  الأم���وال  دعمت 

واأك�شفورد. بوت�شوانا 

وق��ال ال��دك��ت��ور اأن���درو ل��وف��ري��دج، وه��و اأح��د 

واح���داً  �شي�شيل  »ك���ان  ال���وح���دة:  يف  ال��ب��اح��ث��ن 

م��ن ال��ع��دي��د م��ن الأ���ش��ود ال��ت��ي در���ش��ن��ا حياتها 

ع��ام��اً  الع�شرين  م���دار  ع��ل��ى  دق��ي��ق��ة  بتفا�شيل 

املا�شية«.

واأ�����ش����اف: »ك�����ان م���وت���ه ع��اط��ف��ي��اً وحم���زن���اً 

لفريق بحثنا، لكن ال�شتجابة العاملية املحيطة 

فاجاأتنا«. بفقدانه 

وق�����ال ال��ربوف��ي�����ش��ور دي��ف��ي��د م��اك��دون��ال��د، 

جامعة  يف   )WildCRU( وح���دة  م��دي��ر 

60% م��ن الأ����ش���ود يف  اأك�����ش��ف��ورد: »ي��وج��د الآن 

مما  اأك��رث  لدينا  الأ�شا�شية  ال��درا���ش��ة  منطقة 

الأمن  وحت�شن  بداأنا،  عندما  احلال  عليه  كان 

لدينا  الفقرة،  الريفية  للمجتمعات  الغذائي 

�شباب رائعون. يتم تدريب الزميبابوين وفقاً 

لأعلى املعاير الدولية«.

ال�شياح  لدى  �شهراً  م�شهداً  �شي�شيل  وك��ان 

الوطنية  ه��واجن  حديقة  يف  املحلين  وال�شكان 

وواحدة من اأ�شهر الأ�شود يف اإفريقيا.

يقتله  اأن  ق��ب��ل  اأوًل  �شي�شيل  ب��امل��ر  واأ���ش��اب 

ومل  �شاعة،  ع�شرة  اثنتي  اإىل  ع�شر  بعد  اأخ��راً 

ي��ت��م ال��ق��ب�����س ع��ل��ى ط��ب��ي��ب الأ���ش��ن��ان لأن���ه ك��ان 

بال�شيد. ي�شمح  يحمل ت�شريحاً 

جثث  مع  يبت�شم  وهو  باملر  �شور  وانت�شرت 

وا�شع،  نطاق  على  قتلها  التي  الأخ��رى  الأ�شود 

على  ال�شيا�شين  الدولية  الإدانة  �شجعت  فيما 

اتخاذ اإجراءات �شد »�شيد الغنائم«.

وبعد خم�شة اأ�شهر من القتل، اأ�شافت هيئة 

الأ�شماك واحلياة الربية الأمركية الأ�شود يف 

الهند وغرب وو�شط اإفريقيا اإىل قائمة الأنواع 

قتل  �شعوبة  من  زاد  مما  بالنقرا�س،  املهددة 

املواطنن الأمركين لالأ�شود ب�شكل قانوين.

تكريم إنجازات طواها النسيان.. نوبل 2020

تبرعات بأكثر من مليون دوالر تتدفق على أسد متوفى

االنباط-دبي

اوك��ران��ي��ا  ب���واب���ة  م��وق��ع  اإدارة  اع��ل��ن��ت 

الأوىل  الن�شخة  اإط����الق  ع��ن  الخ���ب���اري 

»اأوكرانيا  �شنوية  الن�شف  م�شابقتها  من 

ال��ع��ام اجلديد  ب��داي��ة  ال��ع��امل« م��ع  بعيون 

ب��واب��ة  م��ن م��وق��ع  2021، وذل����ك ح��ر���ش��اً 

ر�شالة  اإي�����ش��ال  الإخ��ب��اري على  اوك��ران��ي��ا 

اأوك���ران���ي���ا الإع���الم���ي���ة ل��ل��ع��امل، واإت���اح���ة 

اأوكرانيا،  على  للتعرف  للعامل  الفر�شة 

تهدف  التي  الإعالمية  ر�شالتنا  مكملن 

اىل ت��ع��زي��ز اأط���ر ال��ت��ع��اون ب��ن اأوك��ران��ي��ا 

خالل  من  بها  العامل  وتعريف  وال��ع��امل، 

ال����ك����ت����اب والإع�����الم�����ي�����ن وال���ن���ا����ش���ري���ن 

وال���ن���ا����ش���ط���ن ع���ل���ى و����ش���ائ���ل ال��ت��وا���ش��ل 

الج��ت��م��اع��ي ال���ذي���ن ���ش��ي��ع��دون م��ق��الت 

وتقارير ون�شرات اإعالمية عن اأوكرانيا.

وتهدف اجلائزة لرفع امل�شتوى املعريف 

ب��ال��ق�����ش��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة 

وال��رتاث��ي��ة لأب��ن��اء امل��ج��ت��م��ع ال��ع��رب��ي عن 

اأوك���ران���ي���ا، وت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ال��ع��رب��ي��ة 

الأوك������ران������ي������ة امل���������ش����رتك����ة ع����ل����ى ك���اف���ة 

على  ال�شوء  لت�شليط  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��الت، 

ال��ق�����ش��اي��ا امل��ه��م��ة يف اأوك���ران���ي���ا وت��ع��ري��ف 

اجل����م����اه����ر ال����ع����رب����ي����ة ب����ه����ا، وحت���ف���ي���ز 

لكتابة  والباحثن  والعالمين  الكتاب 

واإع�������داد امل��ح��ت��وى الإع����الم����ي ب��ط��ري��ق��ة 

وت�شجيع  ومو�شوعية،  ومهنية  خ��الق��ة 

الإع����الم����ي����ة  الأو�������ش������اط  ال���ع���ام���ل���ن يف 

و���ش��ب��ك��ات ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ط��رح 

امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي ت��ه��م ال���ق���ارئ ال��ع��رب��ي 

ع��ن اأوك��ران��ي��ا، وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة اأوك��ران��ي��ا 

كافة  اإىل  بالو�شول  العربي  العامل  لدى 

ال��ف��ئ��ات امل�����ش��ت��ه��دف��ة ب��اخ��ت��ي��ار امل��ح��ت��وى 

احلقيقية  ال�شورة  يعك�س  ال��ذي  امل��الئ��م 

لدى  التناف�س  روح  وخلق  اأوك��ران��ي��ا،  عن 

اإبداعية  باأفكار  للخروج  املحتوى  ُمعّدي 

العالقات  تطوير  يف  امل�شاهمة  ت�شتطيع 

والرتويج  العربي،  والعامل  اأوكرانيا  بن 

ل���الأف���ك���ار الي��ج��اب��ي��ة وال���ب���ّن���اءة ون��ق��ل��ه��ا 

ل�شناع القرار للعمل بها.

و���ش��ي��ت��م يف ب���داي���ة ال���ع���ام ال��ك�����ش��ف عن 

واجل��وائ��ز  للجائزة  ال��داع��م��ن  ال�����ش��رك��اء 

با�شتقبال  البدء  و�شيكون  ه��ذا  املقّدمة، 

من  اجلائزة  يف  �شي�شارك  ال��ذي  املحتوى 

و�شتعلن   2012/6/1 وح��ت��ى   2021/1/1

ال��ن��ت��ائ��ج خ��الل �شهر ح��زي��ران، و���ش��ت��وزع 

اجلوائز يف احلفل اخلتامي 2021/7/26.

ف�شيتم  ال�شفافية  مبداأ  من  وانطالقاً 

ن�����ش��ر امل���و����ش���وع���ات ح����ال و���ش��ول��ه��ا عرب 

م��وق��ع ب��واب��ة اوك��ران��ي��ا وب��ا���ش��م ال��ن��ا���ش��ر، 

و�شيعتمد تقييم املو�شوعات على املعاير 

املوقع  خ��الل  عنها  الإع���الن  �شيتم  ال��ت��ي 

الر�شمي.

وي��ذك��ر اأن ه���ذه امل�����ش��اب��ق��ة الإع��الم��ي��ة 

م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  ه���ي 

العامل العربي التي �شتكون عن اأوكرانيا، 

امل��ب��ادرة  ب��واب��ة اوك��ران��ي��ا �شاحب  وم��وق��ع 

امل��ج��ال م��ن خ��الل جائزة  الوىل يف ه��ذا 

اأوكرانيا بعيون العامل.

بوابة اوكرانيا تطلق الموسم االول من مسابقة »اوكرانيا بعيون العالم«

تدابير إغالق أوروبية رغم وصول 
شحنات اللقاح

رئيس بولندا األسبق والحائز على 
نوبل: أنا مفلس وجيبي خاٍو

باري�س - فران�س بر�س

ال�شبت،  ام�����س  الأوروب������ي  الحت����اد  ب���داأ 

اأوىل جرعات لقاح كوفيد-19 ع�شية  ت�شّلم 

جربت دول 
ُ
بدء حمالت التطعيم، يف وقت اأ

اإغ��الق  تدابر  فر�س  على  التكتل  يف  ع��دة 

ج���ّراء ظ��ه��ور ���ش��الل��ة ج��دي��دة م��ن ك��ورون��ا 

اأنها  توا�شل تف�شيها من بريطانيا ويعتقد 

اأكرث. معدية 

 1،7 م���ن  اأك����رث  ب��ح��ي��اة  ال���وب���اء  واأودى 

ي��ت��ف�����ش��ى يف  ي�������زال  ���ش��خ�����س ول  م���ل���ي���ون 

حمالت  اإط��الق  لكن  العامل،  اأنحاء  معظم 

تخف  ب���اأن  الآم����ال  ع���زز  م��وؤخ��را  التطعيم 

وطاأة كوفيد يف العام 2021.

ل��ق��اح  ج���رع���ات  اأوىل  و���ش��ل��ت  ح���ن  ويف 

ال�شبت،  ب��اري�����س،  اإىل  »ف��اي��زر-ب��ي��ون��ت��ي��ك« 

وق��ت  يف  الفرن�شية  ال�����ش��ح��ة  وزارة  اأك����دت 

م��ت��اأخ��ر اجل��م��ع��ة، اك��ت�����ش��اف اأول اإ���ش��اب��ة يف 

ال��ف��رو���س اجل��دي��دة لدى  ب�شاللة  ال��ب��الد 

عدة  و�شّجلت  بريطانيا.  من  ع��اد  مواطن 

يثر  ما  اجلديدة،  بال�شاللة  اإ�شابات  دول 

اأ�شا�شا  تعاين  التي  ال�شحية  الهيئات  قلق 

ال�شغط. من 

الأ���ش��واق  يف  املعهودة  الزدح���ام  مظاهر 

)ال��ي��وم  داي«  »بوك�شينغ  مبنا�شبة  غ��اب��ت 

تنزيالت(  وي�شهد  امل��ي��الد  عيد  يلي  ال��ذي 

عن �شوارع �شيدين ال�شبت، اإذ التزم معظم 

مالزمة  ال����وزراء  رئي�س  ب��دع��وات  ال�شكان 

منازلهم يف ظل اكت�شاف جمموعة اإ�شابات 

جديدة.

ل�شحيفة  غوناوان  ليا  املت�شّوقة  وقالت 

»ذي ���ش��ي��دين م��ورن��ي��ن��غ ه���رال���د«: »ح��ت��ى 

من  اأق��ل  هناك  ك��ان  املتجر،  دخلنا  عندما 

اأ�شخا�س«. ع�شرة 

الأوروبية  الدول  بع�س  ترتقب  وبينما 

ال�����ش��ارم��ة  ال���ق���ي���ود  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ال����ع����ودة 

ب��ع��د ع��ي��د امل��ي��الد، اأ����ش���درت ق��ي��ادة ال�شن 

ال�����ش��ي��وع��ي��ة ب��ي��ان��ا اأ����ش���ادت ف��ي��ه ب���«ال��ع��ظ��م��ة 

ال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��ل��غ��اي��ة« ال��ت��ي ت��ع��ام��ل��ت من 

خ��الل��ه��ا م��ع اأزم����ة ال��ف��رو���س ال���ذي ظهر 

اأول مرة يف مقاطعة هوباي يف البالد العام 

ال�شن  اأنباء  اأفادت وكالة  املا�شي، وفق ما 

اجلديدة.

ويف اأنحاء العامل، دعي ال�شكان لحرتام 

ت  ح�شّ بينما  الجتماعي  التباعد  اإر�شادات 

منظمة ال�شحة العاملية على عدم »اإ�شاعة« 

مت  التي  املوؤملة«  ب«الت�شحيات  و�شفتها  ما 

تقدميها لإنقاذ حياة النا�س.

�ساللة جديدة من الفريو�س

واكُت�شفت اأول اإ�شابة يف فرن�شا ب�شاللة 

ل��دى  امل��ت��ح��ّورة  امل�شتجد  ك��ورون��ا  ف��رو���س 

مواطن مقيم يف بريطانيا و�شل من لندن 

يف 19 كانون الأول/دي�شمرب، بح�شب وزارة 

الفرن�شية. ال�شحة 

ومل تظهر عليه اأي اأعرا�س بينما عزل 

فرن�شا(،  )و���ش��ط  ت��ور  يف  م��ن��زل��ه  يف  نف�شه 

يف ح���ن مت���ت ع��م��ل��ي��ة ت��ع��ق��ب ل��ل��م��وظ��ف��ن 

الذين خالطوه. ال�شحين 

ودف������ع������ت ال���������ش����الل����ة اجل�������دي�������دة م��ن 

اأنها  من  اخل��رباء  يخ�شى  التي  الفرو�س، 

ت��ن��ت��ق��ل ب�����ش��ك��ل اأ����ش���رع، اأك����رث م���ن 50 ب��ل��دا 

اململكة  م��ن  ال�شفر  على  ق��ي��ود  ف��ر���س  اإىل 

املتحدة حيث ظهرت لأول مرة.

بال�شاللة  اإ�شابات  ت�شّجل  تزال  ل  لكن 

اليابان  واأك��دت  العامل.  اأنحاء  يف  اجلديدة 

لدى  بها  اإ�شابات  خم�س  ت�شجيل  اجلمعة 

رك����اب ق��دم��وا م��ن امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة بينما 

الدمنارك ولبنان  �شّجلت حالت كذلك يف 

واأ�شرتاليا وهولندا. واأملانيا 

ك��م��ا اك��ت�����ش��ف��ت ج��ن��وب اإف��ري��ق��ي��ا ط��ف��رة 

مم���اث���ل���ة ل�����دى ب��ع�����س امل�������ش���اب���ن، ل��ك��ن��ه��ا 

من  ال�����ش��ادرة  الت�شريحات  اجلمعة  نفت 

اأخطر  �شاللتها  باأن  اأف��ادت  التي  بريطانيا 

اململكة  املكت�شفة يف  اأكرث من تلك  ومعدية 

املتحدة.

وت�����ش��ب��ب اإغ�����الق احل�����دود ب���ن امل��م��ل��ك��ة 

امل��ت��ح��دة وف��رن�����ش��ا ب��اخ��ت��ن��اق��ات م��روري��ة اإذ 

يف  �شاحنة  اآلف   10 من  يقارب  ما  توقفت 

�شائقوها  علق  حيث  انكلرتا  �شرق  جنوب 

لأيام يف فرتة الأعياد.

كاليه  مليناء  امل�شغلة  الهيئة  رئي�س  لكن 

�شتحل  »امل�����ش��األ��ة  اإن  ب��ر���س  ل��ف��ران�����س  ق���ال 

خالل  مفتوحا  املنفذ  بقاء  بعد  بالكامل« 

عيد امليالد.

قيود جديدة

ب��ع�����س  ال���ق���ي���ود  خ��ف��ف��ت  دول  واأع��������ادت 

ال�����ش��يء خ���الل ع��ي��د امل���ي���الد، ف��ر���ش��ه��ا من 

ج���دي���د. ف��ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل����ث����ال، ���ش��ت��ف��ر���س 

ال�شبت  من  اعتبارا  للتجول  حظرا  النم�شا 

24 كانون الثاين/يناير. وحتى 

وت����اأث����ر امل����الي����ن يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 

اإذ  �شي«  ب��ي  »ب��ي  بح�شب  ال��ق��ي��ود،  بت�شديد 

انكلرتا  يف  املفرو�شة  الأ���ش��د  ال��ت��داب��ر  اأن 

ت�شمل 40 يف املئة من �شكانها.

وت�������ش���م���ل الإج�����������راءات اإغ�������الق ج��م��ي��ع 

واحلد  الأ�شا�شية  غر  التجارية  الأع��م��ال 

من العالقات الجتماعية.

حّيز  جديدة  اإغ��الق  تدابر  تدخل  كما 

ال�شمالية  واأي��رل��ن��دا  ا�شكتلندا  يف  التنفيذ 

فر�س  ك��ذل��ك  وي��ل��ز  اأع���ادت  بينما  ال�شبت، 

القيود بعدما خففتها خالل عيد امليالد.

ومت ت�شجيل اأكرث من 25 مليون اإ�شابة 

فران�س  اأعدتها  بح�شب ح�شيلة  اأوروب��ا،  يف 

بر�س اجلمعة.

اآمال باللقاح

التطعيم يف  اأن تبداأ حمالت  املقرر  من 

جميع دول الحتاد الأوروبي ال27 الأحد، 

فايزر- لقاح  املنظمة  اأقّرت اجلهات  بعدما 

21 كانون الأول/دي�شمرب. بيونتيكفي 

ويف وق����ت ي���ب���داأ اإط�����الق ال��ل��ق��اح��ات يف 

ال���ع���امل، ح����ّذر م��دي��ر ع���ام منظمة  اأن���ح���اء 

ال�������ش���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ت����ي����درو�����س اأده�����ان�����وم 

»اللقاحات  اأن  م��ن  اجلمعة  غيربيي�شو�س 

توفر خمرجا للعامل من هذه املاأ�شاة. لكن 

باأ�شره �شي�شتغرق وقتا«. تطعيم العامل 

ر�شالته  يف  فرن�شي�س  البابا  تطّرق  كما 

اإىل  داعيا  الأم��ر  اإىل  امليالد  عيد  مبنا�شبة 

للفئات  للجميع، وخا�شة  لقاحات   « تاأمن 

مناطق  جميع  يف  واحتياجاً  �شعفاً  الأك��رث 

ال�شوق  »ق��وان��ن  اأن  اإىل  م�����ش��راً  الأر�����س« 

»ف��وق  األ تكون  الخ���رتاع« يجب  وب���راءات 

قوانن احلب وال�شحة والب�شرّية«.

لندن- العربية 

اع���رتف ال��رئ��ي�����س ال��ب��ول��ن��دي الأ���ش��ب��ق 

 1983 يف  احلا�شل   Lech Wałęsa
خاٍو  جيبه  اأن  لل�شالم،  نوبل  جائزة  على 

الأ�شواأ«  من  املالية  »وحالتي  مفل�س  وهو 

معه  اأج���راه���ا  مقابلة  يف  ذك���ر  م��ا  بح�شب 

البولندي  الإخ���ب���اري   Interia م��وق��ع 

»ال��ع��رب��ي��ة.ن��ت«  عليها  واط��ل��ع��ت  ال�����ش��ه��ر، 

مرتجمة، وفيها ذكر البالغ 77 �شنة اأي�شا 

اإىل  ح��ي��ات��ه،  غ���ّر  امل�شتجد  »ك���ورون���ا«  اأن 

لأحد  هدية  �شراء  باإمكانه  يكن  مل  درجة 

يف عيد امليالد.

ك��م��ا حت��دث »ل��ي��خ ف��اون�����ش��ا« ال���ذي ك��ان 

عن  لبولندا،   1995 اإىل   1990 من  رئي�شا 

فقال  واأحفاده،  الثمانية  باأبنائه  عالقاته 

ال�شيا�شي  ن�شاطه  وم��ن  منه  �شئموا  اإنهم 

لذلك  بالتحدث،  حتى  يل  ي�شمحون  »ول 

ع��ن��ده��ا  واأج���ل�������س  ال���ط���اول���ة  اإىل  اأن�������زوي 

بهدوء، واأجدهم بالكاد يعروين اهتماما 

وه���م ي��ت��ح��اورون يف م��ا ب��ي��ن��ه��م، م��ن دون 

م��ع��ي عن  ال���ت���ح���دث  رغ���ب���ة يف  اأي  اإب������داء 

ن�شيطون،  اأب��ن��ائ��ي   )..( القدمية  اأم���وري 

ل�شت  لكني   Danuta زوجتي  وكذلك 

نا�شًطا بال�شرورة« وفق تعبره.

»احت��اد  بتاأ�شي�س  �شارك  ال��ذي  فاون�شا 

نقابات العمال البولندي« وكان رئي�شا له 

يف  و�شاهم  بالرئا�شة،   1990 يف  ف��وزه  قبل 

الدميقراطي  ال��ن��ظ��ام  اإىل  ب��ول��ن��دا  حت��ول 

ال���راأ����ش���م���ايل، ا���ش��ت��ك��ى اأي�����ش��ا م���ن زوج��ت��ه 

ال��ت��ي ت��ف��ر���س ع��ل��ي��ه ح�����دودا وق���واع���د يف 

ال��ب��ي��ت، »وه����ي ت���ط���اردين، ول ت�����ش��م��ح يل 

بلم�س اأ�شياء كثرة.. هذا لي�س عدل، ول 

م�شاوة.


