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يطراأ اليوم ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الأجواء ربيعية معتدلة خالل 
والبحر  الأغ��وار  ن�سبيا في  المناطق، وح��ارة  اأغلب  القادمين في  اليومين 
الميت والعقبة. ويتوقع اأن تتراوح درجات الحرارة العظمى وال�سغرى في 
عمان الحد ما بين 26 - 12 درجة مئوية، وفي المرتفعات ال�سمالية 21 - 9، 
وفي مرتفعات ال�سراة 22 - 10، وفي مناطق البادية 31 - 14، وفي مناطق 
ال�سهول 25 - 12، وفي الأغوار ال�سمالية 32 - 16، والأغوار الجنوبية 35 - 

20، والبحر الميت 33 - 18، وخليج العقبة 34 - 19 درجة مئوية.

الحد 8 �سّوال 1441ه� املوافق 31 اأّيار 2020م العدد 18055

اإجراءات احرتازية 
بخ�سو�ص دواء لل�سكري

عمان - الراأي

الدكتور  وال��دواء  الغذاء  عام موؤ�س�سة  قال مدير 
ن����زار م��ه��ي��دات ان ال��م��وؤ���س�����س��ة ق��ام��ت ب���اإج���راءات 
الما�سي  الول  ك��ان��ون   15 ت��اري��خ  اح��ت��رازي��ة منذ 
ب��خ�����س��و���ص الأدوي��������ة ال���ت���ي ت��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة 
ت��ع��ط��ى لمر�سى  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ة  ال��م��ي��ت��ف��ورم��ي��ن 

ال�سكري النوع الثاني.
ال��غ��ذاء وال����دواء الأم��ي��رك��ي��ة قامت  اإدارة  وك��ان��ت 
التي  الم�ستح�سرات  ت�سغيالت  بع�ص  ب�سحب 
ت��ح��ت��وي ع��ل��ى ال���م���ادة ال��ف��ع��ال��ة »ال��م��ي��ت��ف��ورم��ي��ن 
اك�����س��ت��ي��ن��دد ري��ل��ي�����ص« ح��ي��ث ت��ب��ي��ن وج����ود ال��م��ادة 
بتركيز  نيترو�سوديميثالمين«   - »ان  ال�سائبة 
بها عالميا في حال  الم�سموح  الحدود  اأعلى من 

ا�ستخدامها لفترات طويلة وب�سكل يومي.
تعميما  ا���س��درت  الموؤ�س�سة  ان  مهيدات  واأو���س��ح 
لم�سنعي  ال��م��ا���س��ي  الأول  ك���ان���ون   15 ب��ت��اري��خ 
الموؤ�س�سة  بتزويد  يلزمهم  الأدوي���ة  وم�ستوردي 
المادة  م�سنعي  قبل  من  ال�سائبة  فح�ص  بنتائج 
الفعالة والتي ت�ستخدم في عالج مر�ص ال�سكري 
النوع الثاني، �سواء كان الدواء م�سجال اأو مقدما 
ل��ل��ت�����س��ج��ي��ل، وال���ق���ي���ام ب��م��راج��ع��ة ���س��ام��ل��ة ل��ط��رق 
الت�سغيالت  جميع  وف��ح�����ص  ل��دي��ه��م،  الت�سنيع 

الموجودة في ال�سوق الأردني.

العمو�ص يدعو لت�سريع العمل 
بالبا�ص ال�سريع بني عمان والزرقاء

عمان - الراأي
العمو�ص  ف��الح  المهند�ص  والإ���س��ك��ان  العامة  الأ���س��غ��ال  وزي��ر  دع��ا 
ام�ص الى ت�سريع العمل بم�سروع لبا�ص �سريع التردد بين »عمان 

- الزرقاء«.
و�سدد العمو�ص خالل تفقده العمل في الم�سروع الى اعتماد نظام 
الورديات على مدار ال�ساعة لإكمال الم�سروع، كما هو مخطط له، 

بالتزامن مع م�سروع البا�ص ال�سريع لأمانة عمان الكبرى.

�سبح يوعز باإزالة اعتداءات 
على املياه يف وادي الأردن

عمان - بترا

اأمين عام �سلطة وادي  اأمين عام وزارة المياه والري،  تفقد 
مياه  ت��زوي��د  اإج����راءات   ، ام�����ص  �سبح  علي  ب��ال��وك��ال��ة  الردن 
وتنميتها،  ت��ط��وي��ره��ا  ب��ه��دف  الردن  وادي  لمنطقة  ال���ري 
واأوعز باإزالة اأية اعتداءات وتنظيف عدد من المقاطع بدءا 
من ال�سبوع الحالي وال�ستمرار بتزويد المزارعين بالمياه 

بعدالة.

لجنة الأوبئة اأجمعت على �سعوبة و�سع �سروط �سحية لإجرائها

«كورونا» تؤجل انتخابات 6 نقابات

توضيح من ضريبة الدخل
بشأن «اإلقرارات»

عمان - طارق الحميدي

ح�سم وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر 
المهنية،  النقابات  انتخابات  م�سير 
لجنة  عن  المنقولة  ت�سريحاته  بعد 
اأج��م��ع��ت ع��ل��ى �سعوبة  ال��ت��ي  الأوب���ئ���ة 

و�سع �سروط �سحية لجرائها.
واأج����ل����ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا اإج��������راء 6 
ان��ت��خ��اب��ات ن��ق��اب��ي��ة ه����ي: ال��م��ح��ام��ي��ن 

وال�����������س�����ح�����ف�����ي�����ي�����ن وال�����������س�����ي�����ادل�����ة 
والأط�����ب�����اء ال��ب��ي��ط��ري��ي��ن وال��ف��ن��ان��ي��ن 
وال���ج���ي���ول���وج���ي���ي���ن، وال����ت����ي ك�����ان م��ن 
الأول  الن�سف  ف��ي  اإج���راوؤه���ا  ال��م��ق��رر 

من العام الحالي.
نقيب  ال��ن��ق��ب��اء،  مجل�ص  رئي�ص  وع���زز 
هذا  العبو�ص  علي  ال��دك��ت��ور  الأط��ب��اء 
ت�����س��ري��ح��ات  اأن  م���وؤك���دا  ال�����س��ي��ن��اري��و، 
ا�ستمرار  باتجاه  تذهب  ال�سحة  وزير 

المقرر  م��ن  ال��ت��ي  ال��ن��ق��اب��ات  مجال�ص 
ب��اأداء مهامها، في ظل عدم  اإج��راوؤه��ا 

امكانية اإجراء النتخابات النقابية.
وقال العبو�ص اإن النقابات لم تخاطب 
بعد  خ�سو�سا  ال�ساأن  بهذا  الحكومة 
اأن  مبينا  ال�سحة،  وزي���ر  ت�سريحات 
اإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات ل��ل��ع��ام ال��ح��ال��ي في 
ظل وجود جائحة كورونا يعتبر »اأمرا 

م�ستحيال«.

عمان - الراأي

اأ�������س������درت دائ��������رة ����س���ري���ب���ة ال���دخ���ل 
ما  ح��ول  تو�سيحا  اأم�����ص  والمبيعات 
ن�����س��ره م��وق��ع ت��اب��ع لإح����دى ال��ق��ن��وات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ب�������س���اأن ط���ل���ب اإح�����دى 
ال����ن����ق����اب����ات ت����م����دي����د ف����ت����رة ت���ق���دي���م 

الإقرارات ال�سريبية وعدم ال�ستجابة 
لذلك.

واأو����س���ح���ت دائ�������رة ���س��ري��ب��ة ال��دخ��ل 
الحكومة  اأن  ال��ب��ي��ان،  ف��ي  والمبيعات 
�سدرت  التي  الدفاع  اأوام���ر  وبموجب 
قامت بتمديد فترة تقديم القرارات 
ال�سريبية ودفع ال�سريبة الم�ستحقة 

ع���ن ال���م���دة ال���م���ح���ددة ب��ال��ت�����س��ري��ع��ات 
تم  اأن���ه  ال���دائ���رة،  وبينت  ال�سريبية. 
ال�سريبية  الق�������رارات  م��ه��ل  اإي���ق���اف 
العطلة  خ��الل  تنتهي  التي  للمبيعات 
الر�سمية بموجب اأمر الدفاع رقم )5( 
على ان يتم ا�ستكمال هذه المهلة بعد 

انتهاء العطلة الر�سمية.

بينها �سالت المطاعم والمقاهي ومطاعم المولت

الحكومة تدرس السماح لقطاعات 
جديدة بالعمل

    3 اإ�سابات بكورونا من اخلارج وواحدة ملخالط
    م�سابة اإربد اجلديدة تقيم مبنزل حتت احلجر

عمان - الراأي
اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 4 حالت جديدة بفيرو�ص 

كورونا اأم�ص، ليرتفع العدد الكلي لالإ�سابات اإلى 734.
وتوزعت الحالت بح�سب الموجز الإعالمي ال�سادر عن 
لأردنيين  ال�سحة على 3 حالت  ووزارة  ال��وزراء  رئا�سة 
وحالة  وبريطانيا،  وماليزيا،  اأفغان�ستان،  من  قادمين 

مخاِلطة لم�ساب في اإربد.
واأ�سار الموجز اإلى عدم ت�سجيل اأي حالة �سفاء، واإجراء 
3522 فح�ساً مخبرّياً، لي�سبح اإجمالي عدد الفحو�سات 
األفا و  التي اأجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 183 
641 فح�ساً. وبين الموجز اأن الحكومة تدر�ص مجموعة 
م��ن ت��و���س��ي��ات ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ّي��ة ل��الأوب��ئ��ة بخ�سو�ص 
ال�سماح لقطاعات جديدة بالعمل، و�سيتّم الإعالن عنها 
المطاعم  ذل��ك �سالت  بما في  وق��ت ممكن،  اأق��رب  في 

والمقاهي ومطاعم المولت.
ف��ي محافظة  ال�سحية  ال�����س��وؤون  ق��ال مدير  م��ن جهته، 
اإربد الدكتور قا�سم الميا�ص، اإن حالة الإ�سابة بفيرو�ص 
كورونا التي �سجلت في اربد، هي زوجة اأحد الم�سابين 
في  وتقيم  الخنا�سري،  ل�سائق  ال�سابقين  المخالطين 
م��ن��زل ي��ق��ع �سمن ع���دة م��ن��ازل م��ا زال����ت ت��ح��ت الحجر 
الكريمة في  بلدة  اإ�سابة في  اأول  ت�سجيل  ال�سحي منذ 

لواء الأغوار ال�سمالية قبل اأكثر من اأ�سبوعين.

عمان- �سرى ال�سمور

كثيرا ما حذرت الر�سادات ال�سحية العالمية والمحلية 
من التداول النقدي عند عمليات البيع وال�سراء كونها 
ت�سهم في نقل فيرو�ص كورونا كوفيد 19 الذي يعد ابرز 

م�سببات العدوى في المرحلة الحالية.
اأبرزها  الإج��راءات  �سل�سلة من  الحكومة  اأج��رت  وعليه، 
الأموال  لت�ساهم في تحويل  الكترونية  اإن�ساء محفظة 
والأجور في فترة الجائحة �سمن اأر�سدة اإلكترونية في 

بادرة لح�سر الوباء ومنع تف�سي الفيرو�ص.
البطاقات  ا���س��ت��خ��دام  ح���ول  ال�����س��ائ��دة  النمطية  اأن  اإل 
جراء  وقلق  ج��دل  محل  ت��زال  ما  الئتمانية  اأو  الذكية 
»تهكيرها«  اأو  الح�سابات  على  ال�سيطرة  من  التخوف 
اأو بدعوى الخ�سارة من قبل التجار ومالكي المحالت 
وملجاأ  خاللها  من  البيع  حال  في  الخدمية  التجارية 

من التهرب ال�سريبي.

عمان - بترا

ومعظم  المملكة  �سماء  ت�سهد 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة ف�����ي ���س��ه��ر 
حزيران المقبل خ�سوفا للقمر 
وك�سوفا  الظل(  )�سبه  نوع  من 
اأول  وه���م���ا  ل��ل�����س��م�����ص  ج���زئ���ي���ا 
نوعهما  م��ن  وك�����س��وف  خ�سوف 

بالعام الميالدي 2020.
وق����ال م��ق��رر ل��ج��ن��ة ال��م��واق��ي��ت 
والأه�����ل�����ة ف����ي دائ��������رة ق��ا���س��ي 
مجاهد  عماد  الفلكي  الق�ساة 
ال���ظ���ل«  »����س���ب���ه  ال���خ�������س���وف  اأن 
الجمعة  ي���وم  �سيحدث  للقمر 
من  للخام�ص  الموافق  المقبل 

حزيران المقبل.

خ�سوف وك�سوف ب�سماء اململكة ال�سهر املقبل»التداول الإلكرتوين« خدمة للم�ستخدمني واآمن �سحيًا.. رغم جدليته

الدعوة مل�سروع 
عربي م�سرتك 

ملواجهة »كورونا«
عمان - الراأي

دع��ا ف��ري��ق م��ن الخبراء 
وال��ب��اح��ث��ي��ن الأردن��ي��ي��ن 
م�سترك  عربي  لم�سروع 
ل���م���واج���ه���ة اأزم�������ة وب����اء 
»ك����ورون����ا« وت��داع��ي��ات��ه��ا 
وال�سيا�سية  القت�سادية 

والجتماعية.
واأ���������س��������ار ه�����������وؤلء اإل������ى 
ال���ع���رب���ي  ال�����ع�����ال�����م  اأن 
���س��ي��ك��ون الك���ث���ر ت���اأث���را 
ب��ه��ذه ال��ت��داع��ي��ات ن��ظ��ًرا 
الهيكلية  ل��الخ��ت��اللت 
وال���ب���ن���ي���وي���ة، وال��ح��ج��م 
المديونية  م��ن  الكبير 
ال��داخ��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة 
ن���������س����ب����ة اإل�����������ى ال����ن����ات����ج 
ال���م���ح���ل���ي الإج����م����ال����ي، 
ال�سراعات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
والنق�سامات  الع�سكرية 
في  القائمة  ال�سيا�سية 

العديد منها.

ت�سليم 34 م�سكنًا للأ�سر العفيفة
يف الروي�سد �سمن املبادرات امللكية

المفرق - بترا

اأم�ص  المفرق،  بمحافظة  الروي�سد  ل��واء  في  عفيفة  اأ���س��رة   34 ت�سّلمت 
ال�سبت، م�ساكن جديدة �سمن المبادرة الملكية لإ�سكان الأ�سر العفيفة 

التي جاء اإن�ساوؤها تنفيذاً لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني.
وت�ستهدف مبادرة م�ساكن الأ�سر العفيفة التي اأطلقت بتوجيهات ملكية 
الكريمة  الحياة  توفير  المملكة،  محافظات  جميع  و�سملت   ،2005 عام 
وا�ستحقاقاً، ويتم  الأكثر عوزاً  التي تعد  الم�ستفيدة  والم�ستقرة لالأ�سر 
تعتمدها  التي  وال�سفافية  العدالة  تحقيق  تراعي  اأ�س�ص  وفق  اختيارها 
وزارة التنمية الجتماعية، وبح�سب اأعلى الموا�سفات الهند�سية والفنية.
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئي�ص  الها�سمي،  الملكي  ال��دي��وان  رئي�ص  و�سّلم 
الم�ساكن  مفاتيح  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  ال��م��ل��ك،  ج��الل��ة  م��ب��ادرات 
الم�ساكن  ف��ي  وج��ال  الروي�سد،  ل��واء  ف��ي  الم�ستفيدة  لالأ�سر  الجديدة 
التي جرى تاأثيثها وتزويدها بمختلف الم�ستلزمات المنزلية والأجهزة 

الكهربائية الالزمة.

»ال�سمان« ا�ستقبلت 3004 طلبات 
اإلكرتونية ملراجعتها

عمان - الراأي
 )3004( اأم�ص  تلقت  اإنها  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  قالت 
طلبات اإلكترونية من قبل جمهورها لمراجعة فروعها ومديرياتها عبر 
خدمتها الإلكترونية الخا�سة بتحديد المواعيد المتوفرة عبر موقعها 
.)/ssc.gov.jo/sscvisit.https://service1( الإلكتروني على الرابط

موعد  بتحديد  قاموا  ممن  المراجعين  با�ستقبال  �ستبداأ  اأنها  وبينت 
ب��اإج��راءات  الأخ���ذ  الأح���د م��ع  ال��ي��وم  اع��ت��ب��ارا م��ن  الكتروني لمراجعتها 
والتباعد  وال��ق��ف��ازات  للكمامات  ال��م��راج��ع  ب���ارت���داء  ال��ع��ام��ة  ال�����س��الم��ة 

الجتماعي اأثناء المراجعة.
واأكدت الموؤ�س�سة اأنها لن ت�ستقبل اأي مراجع لم يقم بحجز موعد م�سبق 
لمراجعتها، م�سيفًة اأن خدمتها الإلكترونية الخا�سة بتحديد المواعيد 
اأو  العمل  اإ���س��اب��ات  معامالت  بمتابعة  المتعلقة  ال��ح��الت  على  تقت�سر 
التح�سيل اأو التفتي�ص اأو الخدمات المتعلقة بالكتب الر�سمية، بالإ�سافة 
اإلى الخدمات غير المتاحة اإلكترونياً وغير المتوفرة من خالل مركز 

ات�سال خدماتها على الرقم )117117(.
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كبيرا  عبئا  تحمل  الخا�سة  الــمــدار�ــس  ان  �سحيح 
من  اللف  لمئات  التعليم  بتوفير  الحكومة،  عن 
الطلبة، ولكن ل يجوز ان تبقى خارج اطار ال�سبط 
الحكومي، بحجة انها ا�ستثمار له خ�سو�سيته، ول 

اأحد يجبر الطلبة على اللتحاق به.
على هذا ال�سا�س ت�سول وتجول المدار�س الخا�سة 
في ق�سيتين مهمتين دون رادع، ول حتى اجتهادات 
لــلــتــو�ــســل الـــــى حـــلـــول و�ــــســــط، وهـــمـــا القـــ�ـــســـاط 
المدر�سية ورواتب المعلمين والعاملين فيها، فقد 
الق�ساط  فــي  الــزيــادة  ربــط  عــن  الحكومة  عجزت 
من  الخا�سة  المدار�س  تهربت  كما  الت�سخم،  مع 
اللتزام بالحد الأدنى للرواتب والتحويل للبنوك 
والحجة  ملتوية،  بطرق  ال�سيفية  العطلة  واجــرة 
فـــي ذلــــك، ان هــــذه الـــمـــدار�ـــس تــخــ�ــســع لــقــانــونــي 
الــعــمــل والــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، مــا يجعل الــمــدار�ــس 
تاأخذ راحتها بعقود العمل، فهي في الغالب–دون 
العبء  فوق  الــدوام  في  المدر�سين  تجهد  تعميم- 
العطلة  الــرواتــب في  الــدرا�ــســي، وتتهرب من دفــع 
خالل  الــدفــع  مــن  بع�سها  تهربت  كما  ال�سيفية، 

اأزمة كورونا.
�سحيح ان العقود وا�سحة بين الأطراف المتعاملة 
تبقى  ان  يجوز  هل  ولكن،  الخا�سة،  المدار�س  مع 
اأحد  ول  �سنوية؟  مع�سلة  الخا�س  التعليم  ق�سايا 
م�سكالتها  وتطرح  لها،  لحلول  التو�سل  ي�ستطيع 
على الطاولة �سنويا، وتتخذ القرارات احيانا، ولكن 
يبدو ان لوبيا خا�سا اأكبر من ان تجبره الحكومة 
ـــــي الــتــربــيــة والــعــمــل عــلــى اللـــتـــزام  بـــالـــذات وزارت
المدار�س  هذه  لأن  والقوانين،  العمل  با�ستراطات 
وراءهــــا كــمــا يــقــال فـــالن وفــــالن، ولــهــا ارتــبــاطــات 
وعقودها  لقوانينها  وتخ�سع  دولــيــة،  واتــفــاقــيــات 
الخا�سة، ول اأحد ُيجبر على التعامل معها، وعلى 

المتعاملين اللتزام ب�سروطها.
في النهاية، هل ن�ستطيع ان نخرج بتوافقات تحمي 
المواطن معلما وولي اأمر، من هيمنة وا�ستراطات 
الـــمـــدار�ـــس الــخــا�ــســة عــلــى الأقـــــل الــالمــنــطــقــيــة، 
ونــحــمــي رواتــــب الــعــامــلــيــن فــيــهــا، ونــمــنــع ف�سلهم 
فيها  المدر�سين  ُنوعي  الوقت  وبنف�س  �سبب،  لأي 
فال  العقود،  مــع  التعامل  بكيفية  الأمـــور  واأولــيــاء 
دوام  �ساعات  عــن  بعيدا  المدر�س  يعامل  ان  يعقل 
المدار�س الحكومية، اإل اذا كان هناك راتب اأعلى، 
ول يعقل اأن يكون العقد لت�سعة اأ�سهر للتهرب من 
راتب العطلة ال�سيفية، اأو اإجبار المعلم على اعادة 
والمتفق  البنك  الــى  المر�سل  الــراتــب  بين  الفرق 
نقول  ان  يعقل  ول  المدر�سة،  ادارة  مع  �سرا  عليه 
هذا هو �سوق العمل، لتتقا�سى عاملة في مدر�سة اأو 
رو�سة اأو ح�سانة وتحمل موؤهال جامعيا خم�سين 

دينارا �سهريا.
مـــــاذا لـــو فـــكـــرت الــحــكــومــة بــجــنــاحــيــهــا الــتــربــيــة 
ونقابة  الخا�سة  المدار�س  مع  بالتوافق  والعمل، 
قانون  اخـــراج  على  المعنية،  والــجــهــات  المعلمين 
مـــوحـــد لــلــمــدار�ــس الــخــا�ــســة بــــدل مـــن الــعــالقــة 
المتوترة �سنويا بين الطراف، �سواء على الأق�ساط 
البا�سات  واجـــرة  المعلمين،  ورواتــــب  المدر�سية 
اذا  تنخف�س  ول  الــديــزل  ارتــفــع  اذا  تــرتــفــع  الــتــي 
انخف�س، اأو اعادة جزء من اجرة الموا�سالت التي 
توقفت مع ازمة كورونا، اأو ا�ستفاء بدل تدفئة في 
اأو عدم التزام اولياء امور بدفع الأق�ساط  ال�ستاء، 
تادية  من  الطالب  منع  يجوز  ل  لأنــه  المدر�سية، 

المتحانات اأو حجز ملفه.

خمت�صر
زياد الرباعي
z i a d r a b @ y a h o o . c o m

املدار�س اخلا�صة
عمان - الراأي

جــديــدة  حـــالت   4 ت�سجيل  الــ�ــســحــة  وزارة  اأعــلــنــت 
بــفــيــرو�ــس كـــورونـــا اأمـــ�ـــس، لــيــرتــفــع الـــعـــدد الــكــلــي 
الـــحـــالت بح�سب  وتـــوزعـــت  اإلــــى 734  لــالإ�ــســابــات 
الــمــوجــز الإعـــالمـــي الــ�ــســادر عــن رئــا�ــســة الــــوزراء 
ووزارة ال�سحة على 3 حالت لأردنيين قادمين من 
مخاِلطة  وحالة  وبريطانيا،  وماليزيا،  اأفغان�ستان، 

لم�ساب في اإربد.
اإلــــــى عـــــدم تــ�ــســجــيــل اأي حــالــة  واأ�ـــــســـــار الـــمـــوجـــز 
لي�سبح  ــاً،  مــخــبــرّي فــحــ�ــســاً   3522 �ـــســـفـــاء،واإجـــراء 
بدء  اأجــريــت منذ  الــتــي  الفحو�سات  عــدد  اإجــمــالــي 

الجائحة وحتى الآن 183 األفا و641 فح�ساً.
من  مجموعة  تــدر�ــس  الحكومة  اأن  الموجز  وبين 
لــالأوبــئــة بخ�سو�س  الــوطــنــّيــة  الــلــجــنــة  تــو�ــســيــات 
ال�سماح لقطاعات جديدة بالعمل، و�سيتّم الإعالن 
اأقـــرب وقــت ممكن، بما فــي ذلــك �سالت  عنها فــي 

المطاعم والمقاهي ومطاعم المولت.
ولفت الموجز الإعالمي اإلى اإطالق تطبيق )اأمان( 
م�ستخدمي  لتمكين   )IOS( الت�سغيل  نــظــام  على 

اأجهزة )iPhone( من ا�ستخدامه.
ودعت وزارة ال�سحة جميع المواطنين الى ا�ستخدام 
من  التحذير  فــي  لأهمّيته  نــظــراً  )اأمــــان(،  تطبيق 
مخالطة الأ�سخا�س الم�سابين، خ�سو�سا في ظّل 

ال�سماح لغالبّية القطاعات بالعمل.

3 اإ�صابات »كورونا« من اخلارج 
وواحدة ملخالط

عمان - بترا

ت�سهد �سماء المملكة ومعظم الدول العربية في �سهر 
حزيران المقبل خ�سوفا للقمر من نوع )�سبه الظل( 
وك�سوفا جزئيا لل�سم�س وهما اول خ�سوف وك�سوف من 

نوعهما بالعام 2020.
وقال مقرر لجنة المواقيت والهلة في دائرة قا�سي 
الق�ساة الفلكي عماد مجاهد ان الخ�سوف »�سبه الظل« 
حزيران  من  الخام�س  الجمعة  يــوم  �سيحدث  للقمر 
بالتوقيت  م�ساء   8:47 ال�ساعة  بتمام  ويــبــداأ  المقبل، 
في  بــالــدخــول  الــقــمــر  يــبــدا  حــيــث  للمملكة،  المحلي 
�سبه الظل المحيط بظل الر�ــس ذاتــه، ومن ثم يبداأ 
لمعان القمر بالخفوت ن�سبيا عن لمعان القمر البدر 

المعتاد.
�ساعة  اأي   – الظل  �سبه  منت�سف  في  القمر  وي�سبح 
الخ�سوف  وينتهي   ،10:26 ال�ساعة  تمام  الذروة–في 
بعد  الــ�ــســاعــة 12:05  تــمــام  فــي  للقمر  الــظــل(  )�ــســبــه 
منت�سف ليلة الجمعة/ال�سبت. و�ست�سهد المملكة يوم 
الأول  هو  لل�سم�س  جزئيا  ك�سوفا   21/6/2020 الحــد 
في هذا العام، �سيبداأ في ال�ساعة 7:25 �سباحا بتوقيت 
حيث  �سباحا   8:25 ال�ساعة  حتى  وي�ستمر  المملكة، 
ال�سم�س  قر�س  مــن  بالمئة   47 حــوالــي  القمر  يغطي 
يبداأ  ثم  العا�سمة عمان،  ن�سبة حجب في  اعلى  وهي 
الك�سوف  ينتهي  حتى  ال�سم�س  قــر�ــس  عــن  بالبتعاد 
في تمام ال�ساعة 9:31 �سباحا، وبذلك تكون مدة هذا 

الك�سوف في العا�سمة 2:06 �ساعة.

خ�صوف وك�صوف ال�صهر املقبل

عمان - الراأي

فالح  المهند�س  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال  وزيــر  دعا 
لبا�س  بم�سروع  العمل  ت�سريع  الــى  امــ�ــس  العمو�س 

�سريع التردد بين »عمان-الزرقاء«.
الم�سروع  فــي  العمل  تفقده  خــالل  العمو�س  و�ــســدد 
الى اعتماد نظام الورديات على مدار ال�ساعة لإكمال 
بالتزامن مع م�سروع  له،  الم�سروع، كما هو مخطط 

البا�س ال�سريع لأمانة عمان الكبرى.
الوقائية وتعزيز  اتباع جميع الجــراءات  اأهمية  واأكد 
عنا�سر ال�سالمة العامة واللتزام بالدليل الر�سادي 

ل�ستئناف العمل بقطاع الن�ساءات.

العمو�س يدعو لت�صريع العمل 
ببا�س الزرقاء ال�صريع

عمان - بترا

تفقد اأمين عام وزارة المياه والري، اأمين عام �سلطة 
وادي الردن بالوكالة علي �سبح ام�س، اإجراءات تزويد 
تطويرها  بــهــدف  الردن  وادي  لمنطقة  الـــري  مــيــاه 
وتنميتها. وعر�س المعنيون في مركز تحكم دير عال 
ل�سمان  تنفيذها  يجري  التي  والخطوات  الإجــراءات 
الحد من فاقد مياه الري ب�سبب العتداءات ما يعد 

اأكبر تحد في مناطق وادي الأردن.
واأوعز �سبح اإلى كوادر الت�سغيل وال�سيانة في منطقة 
با�ستنفار  والجنوبية  والــو�ــســطــى  ال�سمالية  الغــــوار 
طواقمها بالميدان للبدء باإزالة اية اعتداءات وتنظيف 
عدد من المقاطع بدءا من ال�سبوع الحالي، وال�ستمرار 
تزويد  ل�سمان  بــعــدالــة  بالمياه  الــمــزارعــيــن  بــتــزويــد 
تاأمين  وبالتالي  باحتياجاتها  الــزراعــيــة  المحا�سيل 
الجودة،  عالية  زراعــيــة  بمنتوجات  المحلية  ال�ــســواق 
والإ�ــــســــراع بــا�ــســتــكــمــال تنظيف قــنــاة الــمــلــك عــبــداهلل 
ال�سيانة  اعــمــال  متابعة  على  و�ــســدد  كفاءتها.  لــرفــع 
لمنظومة الري وال�سدود ومحطات �سخ المياه لغايات 
ال�سرب ومتابعة كل الأعطال واإ�سالحها ب�سكل عاجل 
ومتابعة  بالمياه  المزارعين  تاأمين  على  والمحافظة 
�سيانة  خا�سة  عملها  والت�سغيل  ال�سناد  فــرق  اعمال 
نظام  لديمومة  القناة  م�سار  على طول  الــري  عبارات 
الري للمزارعين وتكثيف حمالت الرقابة والتفتي�س. 
وطلب من جميع المعنيين خالل جولة على عدد من 
المقترحات  بتقديم  الــقــنــاة،  فــي  والمقاطع  الــمــواقــع 
الكفيلة بحلول دائمة للتحديات على طول م�سار قناة 
الملك عبداهلل الفنية والمادية والآليات باأنواعها. كما 
تفقد اإدارة مياه دير عال، واطلع على جهودها للتزويد 

المائي خالل ال�سيف الحالي.

�صبح يوعز باإزالة اعتداءات 
على املياه يف وادي الأردن

عمان - الراأي

كهربائية  كان�سة   12 ان  الكبرى  عمان  اأمــانــة  قالت 
الأر�ــســفــة  تنظيف  اأعــمــال  المقبل  الأ�ــســبــوع  �ــســتــبــداأ 
والأماكن ال�سيقة وال�ساحات والحدائق المغلقة بعد 
اأن تم تجربتها في الحي النموذجي بجبل الح�سين 
وماركا وفي مدينة الملك عبداهلل الثاني الريا�سية.

وقــــال الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــالأ�ــســطــول فـــي الأمـــانـــة 
المهند�س ح�سين اربيحات، اإن لهذه الكان�سات القدرة 
�ــســاعــات متوا�سلة بعد  ثــمــانــي   8 لــمــدة  الــعــمــل  عــلــى 
اإ�سافة  اإمكانية  مــع  المياه  لر�س  ومجهزة  �سحنها، 
توزيع هذه  �سيتم  اأنــه  الــى  لها، م�سيرا  مــواد معقمة 
البيئة  بدائرة  مرتبط  وبرنامج  اآلية  وفق  الكان�سات 

ما ي�سهم في تخفيف العبء عن عمال الوطن.

12 كان�صة لتنظيف الأر�صفة

عمان - �صمر حدادين

تتعامل مع كورونا كالمرابط على الحدود، 
عين متيقظة ترقب عن كثب اأو�صاع 
الطلبة، لتوفر ال�صبل والو�صائل التي 
ت�صاعدهم في تح�صيل حقهم بالتعلم الذي 
اأ�صبح عن بعد.

الدكتورة نجوى �صيف اهلل القبيالت 
اأمين عام وزارة التربية والتعليم لل�صوؤون 
الإدارية والمالية، طوعت التحديات، 
واأحالتها لفر�س كي تنجح بمهمتها بمعية 
فريق العمل بالوزارة، في ظل جائحة اأدت 
اإلى اإغالق المدار�س واأقعدت الطلبة في 
المنازل.

قبيالت هي من �صمن مجموعة من الن�صاء 
ر�صدت $ دورهن في مواجهة جائحة 
كورونا، من خالل �صبكة الن�صاء ك�صركاء 
في التطوير والتقدم التي األقت ال�صوء على 
جهودهن في التعامل مع الزمة الراهنة، 
ودورهن الفعال في المجتمع و�صوق العمل.

اأ�سرة مكونة من  ذيبان، في  د.قبيالت في مليح/  ن�ساأت 
13 فردا، مع ِحر�س والديها على تعليمهم جميعاً، رغم 
العمل  عــلــى  الإ�ـــســـرار  بــداخــلــهــا  زرع  الـــظـــروف،  �سعوبة 
اأ�سرتها  تعاون  ومدها  بعد«،  عن  »التعليم  خطة  لإنجاح 
خدمة  عملها  لتوا�سل  الإيجابية  بالطاقة  زوجها  ودعم 

للوطن.
بمرابطة  كــورونــا  اأزمــــة  ظــل  فــي  عملها  قــبــيــالت  ت�سّبه 
الــجــنــود عــلــى الـــحـــدود وقـــت الأزمـــــــات، حــيــن ي�سحون 
حيث  مــنــازلــنــا،  داخـــل  بــالــراحــة  ننعم  اأن  لأجـــل  باأنف�سم 
اإلى مكان العمل وتزور مواقع ت�سوير المحتوى  تذهب 

التعليمي وت�سارك في اجتماعات وزارة ال�سحة.
مبنى  مغادرة  فبعد  ال�ساعة،  مــدار  على  عملها  وي�ستمر 
الــــــوزارة ي�ستمر الــعــمــل عــن بــعــد بــالــتــوا�ــســل مــع وزيــر 
العمل  فـــرق  ومـــع  الــعــمــل،  لتنظيم  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة 
الفني،  الــدعــم  وفــرق  الإلــكــتــرونــي،  المحتوى  تعد  التي 
الأمور  واأولياء  الطلبة  ا�ستف�سارات  على  للرد  بالإ�سافة 
الجتماعي  التوا�سل  ومــواقــع  الهاتف  عبر  ت�سل  التي 

ومن�سة بخدمتكم.
�سكنهم  مــواقــع  بــاخــتــالف  الطلبة  اإلـــى جميع  الــو�ــســول 

وظروفهم اأبرز تحديات العمل.
ورغـــم اأخـــذ الحــتــيــاطــات مــن تــبــاعــد اجــتــمــاعــي ولب�س 
الحين  بين  يداهمها  القلق  اأن  اإل  والكمامة،  القفازات 

والآخر، فتخاف اأن تنقل المر�س لأ�سرتها.
هي دائمة التفكير في البحث عن حلول للتحديات التي 
العمل، لتقديم الخدمة  التعليم، وكيفية تطوير  تواجه 

التعليمية ب�سكل اأف�سل.
)در�سك(  من�سة  على  الــدرو�ــس  الليل  �ساعات  في  تتابع 
المالحظات  وت�سجل  الــمــحــتــوى،  جـــودة  على  لتطمئن 

لمناق�سها مع الزمالء في العمل.
بين  الت�ساركية  ثقافة  لتاأ�سي�س  حاجة  هناك  ان  وتــرى 
عملية  لتنفيذ  والــــوزارة  الأمـــر  وولــي  والطالب  المعلم 

التعلم عن بعد.
الأمــور  تتابع  اأن  تن�سى  ل  المزدحم  العمل  خ�سم  وفــي 
بالحد  الــــوزارة  فــي  الموظفين  دوام  وتنظيم  الإداريـــــة 
الأدنـــــى لـــتـــوازن بــيــن ا�ــســتــدامــة الــعــمــل واأوامـــــر الــدفــاع 
الموجودة في  الــوزارة  �سيارات  اإلحاق  ال�سادرة، ومتابعة 
وم�ساندة  ال�سحة،  بـــوزارة  المملكة  مــديــريــات  مختلف 
نــقــل  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  الـــمـــدنـــي  الــــدفــــاع  جـــهـــود 

المواطنين اأثناء فترة الحظر.
م�ستلزمات  ل�سراء  العطاءات  طرح  عملية  على  وت�سرف 
عــمــلــيــة الــتــعــلــيــم، وتـــديـــر اجــتــمــاعــات مــجــلــ�ــس �ــســنــدوق 
�سمان التربية والأمور المالية لتاأجيل بع�س الق�ساط 
المترتبة على المعلمين تخفيفا عليهم في هذه الظروف 

الحرجة.
مع  بالتن�سيق  وفريقها  قبيالت  تقوم  مــتــواٍز  خــط  وفــي 
على  توزيعها  لتاأمين  الإلكترونية  بالأجهزة  المتبرعين 

م�ستحقيها من الطلبة ليتمكنوا من متابعة تعليمهم.
التعليم  التربية والتعليم في برنامج  ما قامت به وزارة 
عن بعد ق�سة نجاح تفتخر بها القبيالت، فقد تم تجاوز 
تحديات الوقت والموارد بوقت قيا�سي، وتم توفير عملية 

تم  اأي�سا  ق�سيرة  فترة  وبعد  للطلبة،  بعد  عن  التعليم 
اأدوات  من  وتمكينهم  المعلمين  لتدريب  من�سة  اإطــالق 
بناء  هي  ال�سر  وكلمة  بعد،  عن  التعليم  ومتابعة  تفعيل 
�سراكات حقيقية مع القطاع الخا�س والوزارات الأخرى، 

وا�ستثمار تميز المعلمين في اإنتاج المحتوى التعليمي.
ولن تتوقف عجلة العمل، حيث يتم اإعداد برنامج اإثرائي 
للطلبة في العطلة ال�سيفية يك�سبهم جملة من المهارات 
الحياتية ومهارات البرمجة والتربية الإعالمية وغيرها 
مـــن مـــهـــارات الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــ�ــســريــن، اإلــــى جــانــب 
الطلبة  من  مجموعة  لتاأمين  المتبرعين  مع  التن�سيق 
الذين لم يتمكنوا من النخراط في عملية التعليم عن 

بعد باأجهزة لوحية.
اأننا لن ننجح بمحاربة ومواجهة كورونا  وترى قبيالت 
بـــال اإيـــمـــان وثــقــة بــمــن يــقــود الــفــريــق، وثــقــة ب�سالمة 

الإجراءات التي تتخذها الحكومة.
وعمال  علما  حياتنا  نمالأ  اأن  هــي  الحياة  فــي  ور�سالتها 

مفيدا ينعك�س اإيجابا على الآخرين.
الم�ستقبل �سيكون لديها ما  حين �ستتذكر الجائحة في 
�ساهدة  كانت  اأنها  و�ستتذكر  واأحفادها  لأولدهــا  تحكيه 
عمل  حيث  الحواجز،  لتخطي  الجهود  تمازج  على  حية 
الحكومية  الجهود  وامتزجت  متناغمة  ب�سورة  الجميع 
مع جهود القطاع الخا�س لت�سكل لوحة واحدة عنوانها 

)كلنا من اأجل تعليم اأبنائنا(.
الــذي  الــواعــي  الأردنـــي  بالمجتمع  ثقة  دومــا  و�ستمتلك 

يحفز الإبداع.

قبيالت: الرتبية تطوع التحديات ملحاربة كورونا

تسليم 34 مسكنًا لألسر العفيفة في الرويشد 
ضمن المبادرات الملكية

إجراءات احترازية بخصوص دواء للسكري

تجارة المواشي.. عبر التواصل االجتماعي

المفرق - بترا

ت�سّلمت 34 اأ�سرة عفيفة في لواء الروي�سد بمحافظة 
المفرق، اأم�س ال�سبت، م�ساكن جديدة �سمن المبادرة 
اإن�ساوؤها  جــاء  التي  العفيفة  الأ�ــســر  لإ�سكان  الملكية 

تنفيذاً لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني.
وتــ�ــســتــهــدف مـــبـــادرة مــ�ــســاكــن الأ�ـــســـر الــعــفــيــفــة التي 
و�ــســمــلــت   ،2005 عــــام  مــلــكــيــة  بــتــوجــيــهــات  اأطـــلـــقـــت 
الكريمة  الحياة  توفير  المملكة،  محافظات  جميع 
والم�ستقرة لالأ�سر الم�ستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً 
وا�ستحقاقاً، ويتم اختيارها وفق اأ�س�س تراعي تحقيق 
التنمية  وزارة  تعتمدها  الــتــي  وال�سفافية  الــعــدالــة 
الهند�سية  الموا�سفات  اأعلى  وبح�سب  الجتماعية، 

والفنية.
و�ــســّلــم رئــيــ�ــس الـــديـــوان الــمــلــكــي الــهــا�ــســمــي، رئي�س 
يو�سف  الملك،  جاللة  مبادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة 
لالأ�سر  الجديدة  الم�ساكن  مفاتيح  العي�سوي،  ح�سن 
الم�ساكن  في  وجــال  الروي�سد،  لــواء  في  الم�ستفيدة 
الم�ستلزمات  وتزويدها بمختلف  تاأثيثها  التي جرى 

المنزلية والأجهزة الكهربائية الالزمة.
ي�سع  الــمــلــك  جــاللــة  اإن  لـــ)بــتــرا(،  العي�سوي  وقـــال 
المعي�سية  الــظــروف  تح�سين  اأولــويــاتــه  مقدمة  فــي 
للمواطنين، خ�سو�سا الأ�سر التي تعاني من ظروف 
معي�سية �سعبة، مبيناً اأنه ترجمًة لهذه الروؤية جرى 
الأ�سر  على  بالكامل  مجّهزة  �سكنية  وحدة   34 توزيع 
العفيفة« في  الأ�سر  »م�ساكن  الم�ستفيدة من مبادرة 
الجهد  الــواقــع  اأر�ـــس  على  لتج�ّسد  الــرويــ�ــســد،  لـــواء 
الكريمة  الحياة  وتوفير  الأ�سر،  لرعاية هذه  الملكي 

لها في بيئة اآمنة و�سحية.
واأ�ــــســــاف اأن هــــذه الــمــ�ــســاكــن الـــتـــي جــــاء اإنــ�ــســاوؤهــا 
الــمــبــادرات  اإطـــار  فــي  الملك  مــن جــاللــة  بتوجيهات 

الملكية، ت�سمنت 27 وحدة �سكنية لالأ�سر العفيفة تم 
تنفيذها وتجهيزها بتمويل كريم من دولة الإمارات 
اأر�س  على  تج�ّسد  التي  ال�سقيقة،  المتحدة  العربية 
البلدين  بــيــن  المتينة  الأخـــويـــة  الــعــالقــات  الـــواقـــع 

ال�سقيقين.
واأ�ـــســـار الــعــيــ�ــســوي اإلــــى حــر�ــس جــاللــة الــمــلــك على 
تــحــ�ــســيــن الــــظــــروف القـــتـــ�ـــســـاديـــة والجـــتـــمـــاعـــيـــة 
باإطالق  با�ستمرار  جاللته  يوّجه  كما  للمواطنين، 
م�ستدامة  لتنمية  �سمولية  روؤيـــة  اأ�سا�سها  مــبــادرات 
م�ساريع  تنفيذ  جانب  اإلــى  الإنــ�ــســان،  محورها  يكون 
المجتمعات  تــمــكــيــن  فـــي  تــ�ــســهــم  وخــدمــيــة  تــنــمــويــة 
في  الــمــواطــنــيــن  حــيــاة  بم�ستوى  وتنه�س  المحلية 
المبادرات  اأن  اإلــى  لفتاً  المملكة،  محافظات  جميع 
باعتباره مرتكزاً  الأردنــي  الإن�سان  ت�ستهدف  الملكية 

للتنمية وغايًة لها.

ا�سحاقات  ب�سمة  الجتماعية  التنمية  وزيــرة  وقالت 
اإن الأ�سر الم�ستفيدة من هذه المبادرة جاء اختيارها 
الــتــنــمــيــة  تــعــتــمــدهــا وزارة  واأ�ـــســـ�ـــس  لــمــعــايــيــر  وفـــًقـــا 
اأفــراد  عــدد  العتبار  بعين  يوؤخذ  حيث  الجتماعية، 
الأ�سرة وم�ستوى دخلها، والحالة ال�سحية لأفرادها، 
الــخــا�ــســة، هي  الحــتــيــاجــات  ذوي  فــئــة  اأن  مـــوؤكـــدة 
الأ�سر  م�ساكن  مــبــادرة  ت�ستهدفها  التي  الفئات  مــن 

العفيفة.
عن  م�ستفيدة،  اأعربتاأ�سر  �سحفية،  مقابالت  وفــي 
الكريمة  الملكية  اللفتة  لهذه  وتقديرهم  �سكرهم 
الكبير  وحر�سه  الملك  جاللة  اهتمام  تعك�س  والتي 
عــلــى تــوفــيــر �ــســبــل الــحــيــاة الــكــريــمــة لــلــمــواطــنــيــن، 
المبادرات  بتنفيذ  لال�ستمرار  تثمينهم  عــن  ف�ساًل 
الملكية بالرغم من الظروف التي يمر بها المجتمع 

الإن�ساني ب�سبب جائحة كورونا.

عمان - الراأي

قال مدير عام موؤ�س�سة الغذاء والدواء الدكتور نزار 
مهيدات ان الموؤ�س�سة قامت باإجراءات احترازية منذ 
الأدويـــة  بخ�سو�س  الما�سي  الول  كــانــون   15 تــاريــخ 
التي  الفعالة  الميتفورمين  مــادة  على  تحتوي  التي 

تعطى لمر�سى ال�سكري النوع الثاني.
اإدارة الغذاء والدواء الأميركية قامت ب�سحب  وكانت 
بــعــ�ــس تــ�ــســغــيــالت الــمــ�ــســتــحــ�ــســرات الـــتـــي تــحــتــوي 
عــلــى الـــمـــادة الــفــعــالــة »الــمــيــتــفــورمــيــن اكــ�ــســتــيــنــدد 
ريــلــيــ�ــس« حــيــث تــبــيــن وجــــود الـــمـــادة الــ�ــســائــبــة »ان-
الــحــدود  مــن  اأعــلــى  بتركيز  نيترو�سوديميثالمين« 
لفترات  ا�ستخدامها  حــال  فــي  عالميا  بها  الم�سموح 

طويلة وب�سكل يومي.
واأو�سح مهيدات ان الموؤ�س�سة ا�سدرت تعميما بتاريخ 
15 كانون الأول الما�سي لم�سنعي وم�ستوردي الأدوية 

ال�سائبة  فح�س  بنتائج  الموؤ�س�سة  بتزويد  يلزمهم 
ت�ستخدم في  والتي  الفعالة  المادة  من قبل م�سنعي 
عالج مر�س ال�سكري النوع الثاني، �سواء كان الدواء 
م�سجال اأو مقدما للت�سجيل، والقيام بمراجعة �ساملة 
الت�سغيالت  جميع  وفح�س  لديهم،  الت�سنيع  لطرق 
الموجودة في ال�سوق الأردني مدعمة بطرق التحليل 
ودرا�سة الثباتية، وان تكون قادرة وب�سكل علمي على 
الأدويــة  هــذه  ت�سنيع  في  الداخلة  المواد  خلو  اثبات 
من  اأقـــل  ب�سورة  مــتــواجــدة  تــكــون  واأن  ال�سائبة،  مــن 
اأي�سا  هذا  ينطبق  واأن  عالميا  بها  الم�سموح  الحدود 

على المنتج ب�سورته النهائية.
�سحبها  تــم  الــتــي  الت�سغيالت  ان  مــهــيــدات  وا�ـــســـاف 
ان  الــى  م�سيرا  الأردن،  في  م�سجلة  غير  اميركا  في 
اإدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم الخمي�س  اإعالن 
وفي  ال�سركات  من  محدود  عدد  بخ�سو�س  الما�سي 
ال�سكل ال�سيدلني لالأقرا�س ممتدة المفعول ولي�س 

لكل الأدوية التي تحتوي على مادة الميتفورمين في 
حين اأن جهات �سحية اأخرى منها المملكة المتحدة 
واإ�ــســبــانــيــا واألــمــانــيــا والــبــرتــغــال وجــمــهــوريــة م�سر 
العربية ما زالت تقوم بعمل التحليل الالزم للتحقق 
الحــتــرازي  الجــــراء  نف�س  وهــو  ال�سائبة  ن�سبة  مــن 

المتبع من قبل الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.
واأكد ان الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء تقوم باتخاذ 
جميع الإجــراءات الحترازية التي تعمل على توفير 
اآمن وفعال للمواطنين وحر�س الموؤ�س�سة على  دواء 
اتخاذ القرارات التي من �ساأنها �سمان اأمان وفعالية 

الدواء المتداول بالأ�سواق.
ا�ستخدام  اإيــقــاف  عــدم  اإلـــى  المر�سى  مهيدات  ودعـــا 
وذلــك  المخت�س  الطبيب  مــراجــعــة  بعد  ال  الــــدواء 
حــر�ــســا عــلــى �ــســالمــتــهــم، كــمــا دعـــا الــمــواطــنــيــن اإلــى 
قنوات  خالل  من  بالموؤ�س�سة  بالت�سال  التردد  عدم 
الت�سال المختلفة عند وجود اأي �سكوى او ا�ستف�سار.

كتب - توفيق اأبو �صماقة

توفر  عــدم  ب�سبب  البطالة  معدلت  زيــادة  ظل  في 
الــمــواطــنــيــن خا�سة  الــعــمــل،لــجــاأ كثير مــن  فــر�ــس 
بذلك  الموا�سي،مفككين  تــجــارة  اإلــى  ال�سباب  فئة 
العقد الجتماعية وبخا�سة ثقافة العيب،لتح�سين 

المعي�سية. م�ستوياتهم 
وتربية  )بيع،�سراء  التجارة  من  النوع  هــذا  لكن  و 
الــمــوا�ــســي(،هــددتــه جــائــحــة كــورونــا نــظــرا لتوقف 
كــثــيــر مــــن الأ�ـــــســـــواق عــــن الـــعـــمـــل بــ�ــســبــب اأوامــــــر 
هذا  انت�سار  لتالفي  الحكومة  واجــــراءات  الــدفــاع 
ويوؤمها  ب�سرية  تجمعات  ت�سهد  اأ�سواق  الوباء،لأنها 
تواجدها  اأمــاكــن  في  و�سوب  حــدب  كل  من  التجار 

في جميع المحافظات.
الــحــل الــبــديــل الأمــثــل فــي �ــســوء هـــذه الــحــالــة،هــو 
الإنـــتـــقـــال »مــرحــلــيــا« اإلــــى الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
العابرة،فعمد  الجائحة  هــذه  زوال  حتى  للموا�سي 
�سفحات  اإن�ساء  اإلــى  والتجار  المهتمين  من  كثير 

الــكــتــرونــيــة لــتــجــارة الأغـــنـــام وعـــر�ـــس مـــا لــديــهــم 
مـــــن مـــــوا�ـــــس لـــلـــبـــيـــع او عــــر�ــــس مـــطـــالـــبـــهـــم مــن 
الــ�ــســراء وهـــكـــذا.. »اأحــمــد الــمــ�ــســاقــبــة« �ــســاب اعــتــاد 
مناطق  فــي  الأغــنــام  لأ�ــســواق  يوميا  الــذهــاب  على 
عبر  يــتــجــول  الآن  يــومــي،لــكــنــه  بــ�ــســكــل  مــخــتــلــفــة 
لتجارة  الفي�سبوك  على  المتخ�س�سة  ال�سفحات 
الموا�سي،لكنه يقول: »ما نراه في العين المجردة 
التي  والفيديوهات  ال�سور  من  الواقع،اأف�سل  على 

تعر�س على ال�سفحات..«.
اأما »عمر الخالدي« فيقول: »اإن مالذنا الوحيد هو 
يوميا،فتارة  العي�س  لقمة  لك�سب  الموا�سي  تجارة 
نحقق ربــح )10( دنــانــيــر وتـــارة اأكــثــر واأخـــرى اأقــل 
الأغنام  �سوق  اإلى  المنوال نذهب يوميا  وعلى هذا 
الذهاب  احيانا  الأمر  في محافظتي وربما يتطلب 
ل�سوق في محافظة اأخرى،لكن الآن يمكن الطالع 
على جميع اأ�سواق المحافظات عبر الفي�س بوك ال 
ب�سبب  الأوقـــات  بع�س  في  �سعبة  التنقل  حرية  اأن 

كورونا«.

يوميا  الذهاب  الى  الموظفين  من  كثير  ي�سطر  و 
التجارة هناك،�سعيا  الموا�سي لممار�سة  اأ�سواق  اإلى 
قوت  لهم  تــوؤمــن  مالية  مبالغ  تح�سيل  اإلــى  منهم 
مثقالت  ال�سهرية،لأن  رواتبهم  جانب  الى  يومهم 
»را�سد  يقول  كثيرة،كما  ومتطلباتها  �سعبة  الحياة 

خوالده«.
ــــق عـــايـــد  ــــاب ــــس ــــ� ــــة الـــــخـــــالـــــديـــــة ال ــــدي ــــل ــــ�ــــس ب ــــي رئ
الخالدي،اأو�سح اأن تجارة الموا�سي تجد قبول من 
كانت  الموا�سي  اأ�ــســواق  اأن  اإلــى  المواطنين،م�سيرا 
ال�ساعة  وحتى  الفجر  �سالة  بعد  كورونا  قبل  تبداأ 
وظيفته  على  كــل  بعد  ليذهب  والن�سف  التا�سعة 
اإلـــى اأن  وعمله وقــ�ــســاء حــوائــجــه الــيــومــيــة. ولــفــت 
عن  تغني  ل  الإلكترونية  الموا�سي  تــجــارة  اأ�ــســواق 
يرى  اأن  يريد  الم�ستري  لأن  التقليدية  الأ�ــســواق 
فالت�سوير  الـــواقـــع؛  عــلــى  الــمــعــرو�ــســة  الــبــ�ــســاعــة 
الواقع ولكن الظروف  الفيديو ل يغني عن  وعمل 
بديل  وهـــذا  كــورونــا  ب�سبب  الخــتــالط  عــدم  تحتم 

موؤقت.

العي�صوي ي�صلم مفاتيح المنازل
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«التداول االلكتروني» خدمة للمستخدمين وآمن 
صحيًا.. رغم جدليته

«أمنية» تنظم ورشتين حول التعلم اإللكتروني
عمان - الراأي

حول  ٌبعد  ع��ن  ور�ستين  اأمنية  �سركة  نظمت 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الإل��ك��ت��رون��ي،  التعلم  من�سات 
���س��ري��ك��ه��ا ال���س��ت��رات��ي��ج��ي ���س��رك��ة »ك��ا���س��ي��را« 
اأح��دث  على  ال�سوء  ت�سليط  بهدف  العالمية 
التقنيات في مجال من�سات التعليم الرقمي، 
بح�سور ممثلي اأكثر من 60 مدر�سة وموؤ�س�سة 
ال�ستراتيجية مع  ال�سراكة  تعليمية. وتهدف 
»كا�سيرا« ال�سرق الأو�سط اإلى اإطاق من�سة 
اأ�سا�سية  ك����اأداة  الإل��ك��ت��رون��ي،  للتعلم  ح��دي��ث��ة 
الإن��ت��اج��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز  التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ف��ي 
والإدارة  ال���س��ت��ق��ال��ي��ة  ع���ل���ى  وال��ت�����س��ج��ي��ع 
اإل���ى توفير ال��ع��دي��د من  ال��ذات��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة 
ال�سبل الإ�سافية للطاب والمعلمين لتنويع 
ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��م. وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ال�سراكة  هذه  اإن  �سطارة  زياد  اأمنية،  ل�سركة 
لموؤ�س�ساتنا  ور�ستي  عقد  عنها  نتج  النوعية 
التعليمية، �سلطتا ال�سوء على اأف�سل الحلول 

التعليمية الإلكترونية التي توفرها المن�سة، 
وتلبية احتياجات كل طالب على حدة وتنمية 
مهارات التفكير لديهم والبتكار، و�سط بيئة 

تعليمية ات�سالية ذكية.
واأو����س���ح اأن ���س��رك��ة اأم��ن��ي��ة ت��ع��د داع��م��ا ق��وي��ا 
الّلبنة  باأنه  لقناعتها  التعليم  لقطاع  ورئي�سا 
والنهو�س  المجتمعات  تنمية  في  الأ�سا�سية 
الرقمي  التحول  م�سيرة  اأن  اإل��ى  م�سيراً  بها، 
التي بداأت في الأردن منذ �سنوات وما يحدث 
ا�ستدعى  كورونا؛  لفيرو�س  انت�سار  من  اليوم 
وروؤى  الحا�سر  متطلبات  مواكبة  اأمنية  من 
تطوير  على  ق��ادرة  اأجيال  لإع��داد  الم�ستقبل 

مهاراتها وقيادة م�ستقبلها نحو الأف�سل.
وبين اأن اأمنية وان�سجاماً وبرامج م�سوؤوليتها 
الموؤ�س�سات  من  عماءها  منحت  المجتمعية 
على  التغلب  على  ولم�ساعدتهم  التعليمية 
الظروف الراهنة، ا�ستخداما مجانياً لمن�سة 
هذا  نهاية  وحتى  ُبعد  عن  للتعلم  »كا�سيرا« 

الف�سل الدرا�سي الحالي.

35٫2 دينار سعر غرام الذهب بالسوق المحلية
عمان - بترا

رغبة  الأك��ث��ر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ال�����س��وق ال��م��ح��ل��ي��ة، ام�����س عند 
20ر35 دينار لغايات �سراء المواطنين من محات 

ال�ساغة، مقابل 40ر33 لجهة البيع.
لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  مين  لأمين  ووفقا 
م��ح��ات ت��ج��ارة و���س��ي��اغ��ة ال��ح��ل��ي وال��م��ج��وه��رات 
رب��ح��ي ع����ان، ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع ال���غ���رام م��ن ال��ذه��ب 
عياري 24 و18 لغايات ال�سراء من محات ال�ساغة 

عند 42 دينارا و20ر31 دينار على التوالي.
واو����س���ح ع���ان ل��وك��ال��ة الن���ب���اء الردن���ي���ة )ب��ت��را( 
 247 بلغ  غرامات   7 وزن  الر�سادي  الليرة  �سعر  ان 
 8 وزن  الن��ج��ل��ي��زي  ال��ل��ي��رة  �سعر  بلغ  فيما  دي��ن��ارا، 

غرامات 284 دينارا.
ولفت الى ان الطلب والعر�س على المعدن ال�سفر 
محليا �سعيف لقلة المنا�سبات الجتماعية بانتظار 
ب��ال��ع��ودة الى  ل�����س��الت الف����راح وال��ف��ن��ادق  ال�سماح 
ينتع�س  ان  ال��زواج، متوقعا  واقامة حفات  العمل 

ال�سوق في حال تم ذلك.
وا�سار عان، الى ان ا�سعار الذهب اغلقت بالأ�سواق 
ال��ع��ال��م��ي��ة ام�������س ال��ج��م��ع��ة ع��ل��ى ارت����ف����اع وان��ه��ت 
ال��واح��دة،  لاأون�سة  دولرا   1732 عند  تعاماتها 
ج����راء ال��ت��وت��ر ال��وا���س��ح ب��ي��ن ال���ولي���ات المتحدة 

وال�سين.
وي��وج��د م��ا ي��ق��ارب 850 ت��اج��را و���س��ان��ع ذه���ب في 
اكثر  يبلغ  خال�س  اردن��ي  براأ�سمال  المملكة  عموم 

من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

عمان-الراأي

والمبيعات  ال��دخ��ل  ���س��ري��ب��ة  دائ����رة  اأ����س���درت 
تابع  م��وق��ع  ن�����س��ره  م��ا  ح���ول  اأم�����س تو�سيحا 
طلب  ب�����س��اأن  التلفزيونية  ال��ق��ن��وات  لإح����دى 
اإحدى النقابات تمديد فترة تقديم الإقرارات 

ال�سريبية وعدم ال�ستجابة لذلك.
والمبيعات  ال��دخ��ل  �سريبة  دائ���رة  واأو���س��ح��ت 
ف��ي ال��ب��ي��ان، اأن ال��ح��ك��وم��ة وب��م��وج��ب اأوام����ر 
ال���دف���اع ال��ت��ي ����س���درت ق��ام��ت ب��ت��م��دي��د ف��ت��رة 
ال�سريبة  ودف��ع  ال�سريبية  الق��رارات  تقديم 
بالت�سريعات  المحددة  المدة  عن  الم�ستحقة 
اإي��ق��اف  ت��م  اأن���ه  ال���دائ���رة،  وبينت  ال�سريبية. 
التي  للمبيعات  ال�سريبية  الق�����رارات  مهل 
ت��ن��ت��ه��ي خ����ال ال��ع��ط��ل��ة ال��ر���س��م��ي��ة ب��م��وج��ب 
ا�ستكمال  يتم  ان  على   )5( رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر 
الر�سمية،  العطلة  ان��ت��ه��اء  بعد  المهلة  ه��ذه 
احت�ساب  اإع��ادة  وافقت  الحكومة  اأن  مو�سحة 
المهلة للقطاعات القت�سادية بما فيها قطاع 
وبموجب  العمل  بمبا�سرة  والأحذية  الألب�سة 
ب���اغ رئ��ي�����س ال������وزراء رق���م )6( اع��ت��ب��اراً من 

.2020/5/31

وبح�سب بيان دائرة �سريبة الدخل والمبيعات 
ح�سلت تلك القطاعات بناء على باغ رئي�س 
الوزراء على تمديد المهلة لتقديم القرارت 
واأن  العطلة،  م��دة  عن  تزيد  ال�سريبة  ودف��ع 
البيع  ن�ساط  على  ت�ستحق  المبيعات  �سريبة 
العطلة  ف��ت��رة  الق��������رارات خ����ال  وب��ال��ت��ال��ي 
�سريبية  اعباء  اي��ة  يرتب  ل  �سوف  الر�سمية 
ع��ل��ى الن�����س��ط��ة ل��ف��ت��رة ال��ع��ط��ل��ة ل��ع��دم وج��ود 

ن�ساط البيع خال هذه المهلة.
الق����رارات  ت��م تمديد تقديم  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
 )10( رق���م  ال��دف��اع  اأم���ر  ب��م��وج��ب  ال�سريبية 
 2020/4/30 م��ن  ب����دًل   2020/6/30 ل��غ��اي��ة 
وك��ذل��ك ف���ان م���دة ال��ت��م��دي��د ل���اإق���رار ودف��ع 
حيث  العطلة  م��دة  عن  تزيد  الدخل  �سريبة 
على  لت�سهيل  ال��م��دة  ه��ذه  الحكومة  منحت 

القطاعات القت�سادية.
واأكدت الدائرة اأنها اأ�سدرت التو�سيح انطاقا 
م�سيرة  الحقيقة،  لبيان  ال�سفافية  مبداأ  من 
اإل����ى اأن ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اب��ات وال��ف��ع��ال��ي��ات 
على  للحكومة  ال�����س��ك��ر  ق��دم��ت  الق��ت�����س��ادي��ة 
الإق��رارات  تقديم  فترة  بتمديد  طلبها  تلبية 

ال�سريبية واإ�سدار اأوامر دفاع بذلك.

توضيح من ضريبة الدخل بشأن اإلقرارات

عمان -  �صرى ال�صمور

العالمية  ال�����س��ح��ي��ة  الر�����س����ادات  ح����ذرت  م���ا  ك��ث��ي��را 
البيع  عمليات  عند  النقدي  التداول  من  والمحلية 
وال�����س��راء ك��ون��ه��ا ت�سهم ف��ي ن��ق��ل ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
ال��ع��دوى في  اب���رز م�سببات  ي��ع��د  ال���ذي   19 ك��وف��ي��د 

المرحلة الحالية.
الج����راءات  م��ن  �سل�سلة  ال��ح��ك��وم��ة  اأج����رت  وع��ل��ي��ه، 
اب���رزه���ا ان�����س��اء م��ح��ف��ظ��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة ل��ت�����س��اه��م في 
تحويل الم��وال والج��ور في فترة الجائجة �سمن 
ومنع  ال��وب��اء  لح�سر  ب���ادرة  ف��ي  الكترونية  ار���س��دة 

تف�سي الفيرو�س.
البطاقات  ا�ستخدام  حول  ال�سائدة  النمطية  ان  ال 
ال��ذك��ي��ة او الئ��ت��م��ان��ي��ة م��ا ت���زال م��ح��ل ج���دل وقلق 
او  ال��ح�����س��اب��ات  ال�سيطرة ع��ل��ى  ال��ت��خ��وف م��ن  ج���راء 
»ت��ه��ك��ي��ره��ا« او ب��دع��وى ال��خ�����س��ارة م��ن ق��ب��ل التجار 
ومالكي المحال التجارية الخدمية في حال البيع 

من خالها وملجاأ من التهرب ال�سريبي.
الخبير في هند�سة تكنولوجيا المعلومات المهند�س 
يزيد ابو عين قال ان ا�ستخدام البطاقات الئتمانية 
اكثر امانا من الناحية ال�سحية خ�سو�سا في فترة 
الجائحة التي تعد ابرز و�سلية للعدوى نظرا لتكرار 

التداول الورقي.
وبح�سب ابو عين انها لغاية المرحلة ل تزال محط 
قلق عند التجار ذاتهم في ظل انعدام وجودها كليا 
والمتو�سطة  الكبرى  التجارية  المحال  بع�س  في 

و�سغيرة الحجم.
وبين ابو عين ان ابرز ال�سباب التي تدعو ا�سحاب 
الى  وال��ل��ج��وء  ا�ستخدامها  م��ن  ال��ت��ج��اري��ة  ال��م��ح��ال 
الم�ستندة  ال��ب��ي��ع  ع��م��ل��ي��ات  ف��ي  التقليدية  ال��ط��رق 
التهرب  عن  ناجمة  فكرة  هي  النقدية  الوراق  الى 
ال�����س��ري��ب��ي وو���س��ي��ل��ة ل��ل��ت��اع��ب ب��ح��ج��م ال��م��ب��ي��ع��ات 
المتجر  يعدها مالك  التي  الك�سوفات  ال�سلية عن 

امام الجهات المعنية.
العربية  ال��دول  الكثير من  ان  اإل��ى  اب��و عين  وا���س��ار 
في  ا�سا�سي  ب�سكل  تعتمد  بالخ�سو�س  والخليجية 
الئتمانية  او  الذكية  البطاقات  على  البيع  عمليات 

للمن�ساأة  ا�سافية  خدمة  توفر  ان  �ساأنها  من  التي 
التجارية اذ تعزز من معيار الم�سداقية وتوثق من 

عملية البيع.
وبين انه ما زالت الكثير من القطاعات ل تلجاأ الى 
عملية البيع الرقمي بدعوى المخ�سر والمربح في 
حين ان مالكي المتاجر الكبيرة في بع�س الحيان 
ال��راغ��ب  ال�����س��خ�����س  ي��ق��ت��ط��ع��ون ن�سبة م��ح��ددة م��ن 

با�ستخدام هذه البطاقة.
البنك  ان  اك��د  الب�سير  محمد  القت�سادي  الخبير 
المالي  ال���س��ت��م��ال  �سيا�سة  اق��ر  الردن����ي  ال��م��رك��زي 
المواطنين فتح ح�سابات  انه فر�س على جميع  اي 
بنكية كي يتمكن من تحويل وا�ستام الموال من 

اي جهه.
ويق�سد بال�ستمال المالي -وفق الب�سير–ا�ستخدام 
ال��ب��ط��اق��ات الئ��ت��م��ان��ي��ة او ال��ب��ط��اق��ات ال��ذك��ي��ة التي 
الم�ستخدمين  تمكن  بامتياز  بنكية  خدمة  تعتبر 
او�سع  و  ا�سرع  ب�سكل  القت�ساد  عجلة  تحريك  من 

نطاقا.
وف�سل الب�سير اللجوء الى ا�ستخدام هذه البطاقات 
ف��ي ف��ت��رة ال��ج��ائ��ح��ة ك��ون��ه��ا اك��ث��ر ام��ان��ا ودق���ة عند 

عملية البيع.
التجارية  الحركات  من  الكثير  اأن  الب�سير  واو�سح 
في المرحلة الحالية تعتمد على البيع عبر ال�سبكة 
ومحركا  ذراع���ا  ت�سكل  ال��ت��ي  الن��ت��رن��ت  العنكبوتية 
ا�سا�سيا لعملية البيع وخ�سو�سا للم�ساريع ال�سغيرة 
مبا�سرة  الم�ستهلك  ال��ى  الو�سول  يمكنها  ل  التي 

نظرا لفترا�سية الموقع.
عماقة  ا�ستثمارات  هنالك  ان  اإل��ى  الب�سير  ولفت 
وال��ت��ي  لي���ن  اون  ال��ب��ي��ع  عملية  خ���ال  م��ن  ان�سئت 
من  كبيرة  �سريحة  ل��دى  وم�سداقية  بثقة  حظيت 

الم�ستهلكين عبر حدود القارات.
يمتلك  ان  مواطن  لأي  �سمح  المركزي  البنك  كان 
من  الم�ستفيدين  من  كان  وان  اإلكترونية  محفظة 
الدعم الحكومي فيحق له تحويل قيمة هذا الدعم 
الخدمة  م��زود  عن  النظر  بغ�س  محفظته  لح�ساب 
لدى  اإلكترونية  محفظة  بفتح  ال�ستراط  اأو  لديه 

مزود خدمة محددة دون غيره.

تقرير لمركز درا�صات ال�صرق الأو�صط

خبراء يدعون لمشروع عربي مشترك لمواجهة «كورونا»
عمان - الراأي

عربي  لم�سروع  الأردن��ي��ي��ن  والباحثين  ال��خ��ب��راء  م��ن  ف��ري��ق  دع��ا 
القت�سادية  وتداعياتها  »ك��ورون��ا«  وب��اء  اأزم��ة  لمواجهة  م�سترك 

وال�سيا�سية والجتماعية.
بهذه  ت��اأث��را  الكثر  �سيكون  العربي  العالم  اأن  اإل��ى  ه��وؤلء  واأ���س��ار 
التداعيات نظًرا لاختالت الهيكلية والبنيوية، والحجم الكبير 
المحلي  الناتج  اإل��ى  ن�سبة  والخارجية  الداخلية  المديونية  من 
الإج��م��ال��ي، اإ���س��اف��ة اإل���ى ال�����س��راع��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة والن��ق�����س��ام��ات 

ال�سيا�سية القائمة في العديد منها.
وتناول تقرير لفريق الأزمات في مركز درا�سات ال�سرق الأو�سط 
وجاء في 45 �سفحة تو�سيف الأزمة وبيئتها )الدولية والإقليمية 
وال�سيا�سية  والجتماعية  القت�سادية  وتداعياتها  وال��ع��رب��ي��ة(، 
خا�س،  ب�سكل  العربي  والعالم  العالم،  على  والجيوا�ستراتيجية 
فيرو�س  اأزم��ة  لم�ستقبل  محتملة  �سيناريوهات  ثاث  م�ستعر�ساً 
كورونا من حيث تداعياتها على العالم العربي، و كل من �سيناريو 
���س��ري��ع وت��داع��ي��ات م��ح��دودة �سمن م��دى  اح��ت��واء الأزم����ة ب�سكل 
والتعاي�س  التكّيف  و�سيناريو  �سهور(،   6-3( ن�سبًيا  ق�سير  زمني 
ن�سبًيا  طويلة  لفترة  الخطرة  وتداعياتها  الأزم���ة  ا�ستمرار  م��ع 
وانفات  الفو�سى  و�سيناريو  ون�سف(،  عام  اأو  عام  اإل��ى  �سهور   6(
ال�سيطرة  عن  وخروجها  تداعياتها،  احتواء  في  والف�سل  الأزم��ة، 

وا�ستمرارها لفترة طويلة مفتوحة.
ورجح التقرير �سيناريو )التكّيف والتعاي�س(، مع �سرورة النتباه 
الثالث  ال�سيناريو  نحو  يتطّور  وقد  م��رٌن  ال�سيناريو  هذا  اأّن  اإل��ى 
ال��دول  ف�سلت  ح��ال  في  الكارثي  بال�سيناريو  و�سفه  يمكن  ال��ذي 
وتكافل  وتكاتف  ت��ع��اون  عبر  الأزم���ة  ت��داع��ي��ات  ب��اح��ت��واء  العربية 
وخا�سة  ال��ازم��ة  الإم��ك��ان��ات  ح�سد  اإل���ى  ي�ستند  وف��ع��ال،  حقيقي 

الب�سرية والعلمية لمواجهة هذه الأزمة.
اأزمة  تعد  كورونا  وباء  انت�سار  تداعيات  اأزمة  اأن  التقرير  ويعتقد 
متحركة، فهي تحمل تغيرات جوهرية ومفاجئة وت�سّكل تهديًدا 
واإمكانية  وا���س��ت��ق��راره��ا  ال���دول  لبقاء  وت��ه��دي��ًدا  ال��ق��ائ��م،  للو�سع 

فقدان ال�سيطرة على نتائجها.
له  دع��ا  ال��ذي  »ك��ورون��ا«  اأزم��ة  لمواجهة  العربي  الم�سروع  ويقوم 
بتح�سين  اله��ت��م��ام  اأب��رزه��ا  ع���ّدة،  واأ���س�����س  ق��واع��د  على  التقرير 
العربي،  والقت�ساد  العربية  والجتماعية  ال�سحية  المنظومة 
المنا�سبة  الأط����ر  اأح���د  تفعيل  اأو  ب��ذل��ك،  خ��ا���س  اإط����ار  وت�سكيل 
القائمة للتعاون العربي في هذا المجال، على اأن تكون �سيا�سات 
ال��دول، مع �سرورة  الإط��ار تو�سيات ملزمة لكافة  وق��رارات هذا 
ال��دول  بين  ال�سيا�سية  الخافات  عن  والحيوي  الإن�ساني  ف�سل 

للتعاون  المنا�سبة  البيئة  تهيئة  ل�سمان  ال��ع��رب��ي��ة  وال��ق��ي��ادات 
المطلوب.

اأزمة الوباء  ويقّدم التقرير م�سروًعا عربًيا للتعاون في مواجهة 
واأ�س�سه،  الم�سروع  م�سّوغات  ذلك  وي�سمل  المختلفة،  وتداعياتها 
وا�ستراتيجية المواجهة، وتفعيل دور القطاع الخا�س، وعدًدا من 

الآليات الفاعلة لتحقيقه.
ال�سحة  وزراء  مجل�س  تفعيُل  ال��م�����س��روع  يطرحه  م��ا  اأه���م  وم��ن 
ب��رام��ج  ع��ل��ى  لل�سرف  ع��رب��ي م�سترك  ���س��ن��دوق  واإن�����س��اء  ال��ع��رب، 
والجتماعية  ال�سحية  اأبعادها  بمختلف  الأزم��ة  مواجهة  واآليات 
الوباء  ا�ستراتيجية م�ستركة لمواجهة هذا  واإقرار  والقت�سادية، 
تقوم على تحقيق التوازن بين الإجراءات المنفردة للدول العربية 
طريق  عن  الجماعي  العربي  الم�ستوى  وبين  الذاتية  بقدراتها 
ال�سحة  وزراء  العربية ومجل�س  الدول  التن�سيقي لجامعة  الدور 
من  وال�ستفادة  وتوجيهها  القّوة  بتجميع  ي�سمح  وال��ذي  العرب، 

الإمكانات العربية المتوفرة.
ك��م��ا ي��ق��ت��رح ال��ت��ق��ري��ر خ��ل��ق ت��ك��ت��ات م�����س��رف��ي��ة ع��رب��ي��ة لتمويل 
حيث  م�ستركة  وهيئات  اآل��ي��ات  وت�سكيل  القت�سادية،  العمليات 
العلمي  البحث  �سندوق  كاإن�ساء  وت�سهيات،  حكومي  بدعم  ل��زم 
واإن�ساء  المتقدم،  التكنولوجي  للتعليم  خا�س  و�سندوق  العربي، 
العالم  في  الفقر  من�سوب  خف�س  على  لاإ�سراف  الفقراء«  »بنك 

التي  العربية  ل��ل��دول  والطبي  المالي  ال��دع��م  وتقديم  ال��ع��رب��ي، 
ومعالجة  المواجهة  م�ستلزمات  توفير  على  منفردة  ت��ق��وى  ل 

تداعياتها.
ويو�سي التقرير في ختامه ب�سرعة اتخاذ قرار في جامعة الدول 
وعقد  ال��م��ب��ادرة،  ه��ذه  لتبّني  المندوبين  م�ستوى  على  العربية 
التقنيات الفترا�سية، من خبراء  موؤتمر عربي مو�ّسع، ولو عبر 
لمناق�سة  ا  خ�سو�سً والتكنولوجيا  والجتماع  والقت�ساد  ال�سحة 
هذه الت�سورات وتطويرها وتحويلها اإلى برامج عمل، كما يدعو 
ال��ت��ق��ري��ر ال��ح��ك��وم��ة الأردن���ي���ة ال��ت��ي ح��ّق��ق��ت ن��ج��اح��ات م��م��ي��زة في 

مواجهة الأزمة اإلى تبّني هذا الم�سروع.
ويبحث التقرير خيارات عربية عّدة لمواجهة الأزمة، وذلك في 
مجالت مختلفة، اأّولها المجال ال�سحي والطبي، والذي يو�سي 
الأزم��ة، وهو ما  الأول��وي��ات لمواجهة  راأ���س  التقرير بو�سعه على 
اإج��راءات ا�ستباقية و�سارمة وتحويل جزء من ميزانيات  يتطلب 
الدول لخدمة المجال ال�سحي، وفي المجال ال�سيا�سي والأمني 
كخيار  ال�سعوب  وم�سارحة  ال�سفافية  باعتماد  التقرير  يو�سي 
الأزم���ة،  مواجهة  ف��ي  الوطني  الإج��م��اع  تحقيق  ل�سمان  رئي�سي 
التي  ال�سارمة  ال��ق��رارات  تنفيذ  ف��ي  المواطنين  ت��ع��اون  وتعزيز 
والمالي  القت�سادي  المجال  وفي  الأ�سخا�س،  حريات  من  تحّد 
التي  المالية  التبرعات  من  ال�ستفادة  اإمكانية  التقرير  يطرح 
واإن�ساء  المدني  المجتمع  ومنظمات  وال�سركات  الأف��راد  يقّدمها 
القترا�س من  العتماد على  التقليل من  �سناديق لذلك مقابل 
���س��ن��دوق النقد ال��دول��ي، م��ع ���س��رورة ال��م��واءم��ة بين الأول��وي��ات 
الطبية والخطط القت�سادية لتاأمين ا�ستقرار القت�ساد وحماية 
اإدارة  خ��ال  م��ن  الأمنية  ال�سطرابات  لمنع  الفقيرة  الطبقات 

الموارد القت�سادية ب�سورة كفوؤة.
التعاون  ومنظمة  العربية  الجامعة  من  ك��ًا  اأن  التقرير  وي��رى 
وبرز  الوباء،  قيادًيا يذكر في مواجهة  دوًرا  تلعب  لم  الإ�سامي، 
وانعدمت  اأع�سائهما،  بين  وال�سحي  القت�سادي  التعاون  �سعف 
من  كان  ما  با�ستثناء  الم�ستركة،  والإدارة  الخبرات  تبادل  برامج 
على  محدود  تن�سيق  اأو  فردية  م�ساعدات  من  اأع�سائهما  بع�س 
لم�ستوى  ي��رت��ق  ل��م  وال���ذي  وال��خ��ب��راء،  ال�سحة  وزارات  م�ستوى 

الأزمة وحجمها.
ويجمل التقرير التداعيات القت�سادية والجتماعية على العالم 
العربي بعّدة مجالت ت�سمنتها تقارير �سادرة عن �سندوق النقد 
تكبد  اأهمها  الدولية،  العمل  ومنظمة  الأ�سكوا  ومنظمة  الدولي 
قيمتها  بلغت  ال�سوقي  المال  راأ���س  في  فادحة  خ�سائر  ال�سركات 
كانون  بين  م��ا  الممتدة  الفترة  خ��ال  دولر  مليار   420 ح��وال��ي 

الأم��ن  م�ستويات  وت��راج��ع   ،2020 اآذار  منت�سف  اإل��ى   2019 الأول 
الغذائي ما قد ي�سبب معاناة 1.9 مليون �سخ�س اإ�سافي من نق�س 
باأكثر من 8.3  الفقراء  وزي��ادة عدد  الفقر،  تزايد  ب�سبب  التغذية 
مليون �سخ�س، اإ�سافة اإلى خ�سارة حوالي 5 مليون وظيفة وارتفاع 
اأ�سًا،  المرتفعة  معدلتها  على   %2 بحوالي  البطالة  م��ع��ّدلت 
اإ�سافة اإلى احتمالية اأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول 
العربية بما ل يقل عن 42 مليار دولر في عام 2020، وخ�سارات 
وال�سناديق  العربية  ال��ب��ور���س��ات  لها  تتعر�س  اأن  ُيتوقع  كبيرة 
فُيلقي  ال�سيا�سي،  البعد  في  اأما  الوباء.  ب�سبب  العربية  ال�سيادية 
التقرير ال�سوء على التعامل ال�سيا�سي الداخلي للدول مع الأزمة 
عالمًيا واإقليمًيا، حيث جاء تعاطي هذه الدول مع الأزمة مختلًفا 
التقرير  ويوؤكد  فيها،  ال�سائدة  ال�سيا�سية  البيئة  لختاف  تبًعا 
غياب الجهد العربي الم�سترك بين الدول با�ستثناء ما كان بين 
الأنظمة  بع�س  نظرت  المقابل  وف��ي  ثنائي.  ت��ع��اون  م��ن  بع�سها 
اأو تطوير  اإلى الأزمة كفر�سة لتحقيق مكا�سب ميدانية  العربية 
حالت تخدم م�سالحها في بع�س الملفات ال�ساخنة في المنطقة، 
واإل����ى ح��د م��ا في  اليمني وال��ل��ي��ب��ي،  الملَفين  ف��ي  وه���و م��ا ظ��ه��ر 
الملف ال�سوري، ومع ذلك فاإنه ل يزال من الممكن ا�ستثمار هذه 
ا�ستمرار  رغم  الحروب  لوقف  اأكثر  اأو  مبادرة  وتطوير  الجائحة 

الختافات ال�سيا�سية بين الأطراف.
وداخ��ل��ًي��ا، ف���اإن ال��ع��دي��د م��ن ال���ق���راءات ت�سير اإل���ى اح��ت��م��ال تزايد 
القب�سة الأمنية، وا�ستبعاد اأي تحولت اأو اإ�ساحات ديمقراطية 
الآث��ار  اأن ثمة مخاوف من  ا  العربية، خ�سو�سً ال��دول  في معظم 
الجتماعية الخطيرة التي تتوقع الفو�سى وارتفاع ن�سب العنف 

والجريمة ب�سبب الفقر والجوع وال�سراعات الطبقية.
والتداعيات  الح��ت��م��الت  تبقى  الجيوا�ستراتيجي،  البعد  وف��ي 
اأ�سا�س هذا  اأن  الدولية مفتوحة على العديد من الخيارات، غير 
الوباء وم�سدره �سيكون المحدد الأهم لمثل هذه التطورات، مع 
بع�س  با�ستثناء  محدد  اتجاه  على  ي��دل  ن�ساط  اأي  يظهر  لم  اأن��ه 
اأو  فنزويا،  باتجاه  الأمريكية  البحرية  والمناورات  التحركات 
النتباه  يثير  ن�ساط  اأي  المقابل  في  يظهر  ولم  الناتو،  دول  مع 
بترا�سقات  تكتفي  ال���دول  زال��ت  ول  رو���س��ي��ا،  اأو  ال�سين  ِق��َب��ل  م��ن 
اأن ي�ستغل هذه  الأول  اأمام خياَرين:  العالم  اإعامية، حيث يقف 
الجائحة لتطوير النظام الدولي باتجاه التعاون والرفاه وتبادل 
الم�سالح، والثاني ا�ستغاها لإعادة تعزيز القيادة وال�سيطرة ولو 
بالقوة. وعلى الم�ستوى الإقليمي، ل ُيتوقع اأن يكون لاأزمة اأثر 
التداعيات  ت�سببه  قد  ما  با�ستثناء  ال�ساخنة  الملفات  على  كبير 
لحتمالية  الجيوا�ستراتيجي؛  الو�سع  طبيعة  على  القت�سادية 

تغييرها لبع�س موازين القوى في المنطقة.
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«الضمان» استقبلت 3004 طلبات الكترونية لمراجعتها
عمان - الراأي

ق���ال���ت ال��م��وؤ���س�����س��ة ال���ع���ام���ة ل��ل�����س��م��ان 
 )3004( ام�����س  تلقت  اإن��ه��ا  الج��ت��م��اع��ي 
جمهورها  قبل  من  الكترونية  طلبات 
ل����م����راج����ع����ة ف����روع����ه����ا وم���دي���ري���ات���ه���ا 
ع��ب��ر خ��دم��ت��ه��ا الإل��ك��ت��رون��ي��ة ال��خ��ا���س��ة 
ب��ت��ح��دي��د ال���م���واع���ي���د ال���م���ت���وف���رة ع��ب��ر 
م��وق��ع��ه��ا الإل���ك���ت���رون���ي ع���ل���ى ال���راب���ط 
s s c . g o v . .h t t p s : / / s e r v i c e 1 (
���س��ت��ب��داأ  اأن���ه���ا  jo/sscvisit/(.وبينت 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال ال��م��راج��ع��ي��ن م��م��ن ق��ام��وا 
لمراجعتها  الكتروني  موعد  بتحديد 
اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم الأح����د م��ع الأخ���ذ 
ب���اإج���راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة ب��ارت��داء 
ال����م����راج����ع ل���ل���ك���م���ام���ات وال����ق����ف����ازات 
المراجعة. اأثناء  الجتماعي  والتباعد 
اأي  ت�ستقبل  لن  اأنها  الموؤ�س�سة  واأكدت 
م��وع��د م�سبق  ب��ح��ج��ز  ي��ق��م  ل��م  م��راج��ع 
خ��دم��ت��ه��ا  اأن  م�����س��ي��ف��ًة  ل��م��راج��ع��ت��ه��ا، 
الإل����ك����ت����رون����ي����ة ال����خ����ا�����س����ة ب���ت���ح���دي���د 
ال���م���واع���ي���د ت��ق��ت�����س��ر ع���ل���ى ال����ح����الت 
اإ�سابات  معامات  بمتابعة  المتعلقة 
اأو  ال��ت��ف��ت��ي�����س  اأو  ال��ت��ح�����س��ي��ل  اأو  ال��ع��م��ل 

الر�سمية،  بالكتب  المتعلقة  الخدمات 
المتاحة  غير  الخدمات  اإلى  بالإ�سافة 
خال  م��ن  المتوفرة  وغير  اإلكترونياً 
م��رك��ز ات�����س��ال خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��رق��م 
خ��ال��ه  م���ن  ُي���ت���اح  وال�����ذي   )117117(
المتوفرة  غير  المعامات  كافة  تقديم 
يمّكن  وال��ذي  موقعها،  على  اإلكترونياً 
ال��م��وؤم��ن ع��ل��ي��ه��م الأف�����راد م���ن ت��ق��دي��م 
م���ع���ام���ات ط��ل��ب ت��خ�����س��ي�����س ال���رات���ب 

على  التقاعد  راتب  وتوزيع  التقاعدي 
على  والح�سول  الم�ستحقين،  الورثة 
���س��ل��ف م��ت��ق��اع��دي ال�������س���م���ان، و���س��رف 
ت��ع��وي�����س ال���دف���ع���ة ال����واح����دة ل��ح��الت 
ا�ستقباله  اإلى  اإ�سافة  والوفاة،  العجز 
الجزئي  اأو  الكلي  الحجز  رف��ع  طلبات 

المن�ساآت. عن 
اإط����اق  اأن  اإل����ى  ال��م��وؤ���س�����س��ة  واأ�����س����ارت 
خ���دم���ت���ه���ا الإل����ك����ت����رون����ي����ة ال���خ���ا����س���ة 

ب���ت���ح���دي���د ال���م���واع���ي���د ي����اأت����ي ت���وف���ي���راً 
�سامة  على  وحفاظاً  والجهد  للوقت 
ال���م���واط���ن���ي���ن وج����م����ه����وره����ا ف�����ي ظ��ل 
فيرو�س  من  للوقاية  الراهنة  الأو�ساع 
طالب  على  يتعين  اأنه  موؤكدة  كورونا، 
خ���دم���ة ح��ج��ز ال��م��وع��د ال���دخ���ول ع��ل��ى 
www.( الإلكتروني  الموؤ�س�سة  موقع 

اإل���ى  ال���ذه���اب  ث���م  وم����ن   )ssc.gov.jo
خ���ان���ة )ح���ج���ز م���وع���د ل��م��راج��ع��ة ف��رع 
المطلوبة  البيانات  وتعبئة  ال�سمان( 
 sms ر�سالة  ي�سله  ثم  الطلب،  وار�سال 
ت��اأك��ي��داً  تت�سمن  ال��خ��ل��وي  ه��ات��ف��ه  ع��ل��ى 
ل���م���وع���د زي����ارت����ه ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة. ودع���ت 
ال��م��وؤ���س�����س��ة ج��م��ه��وره��ا اإل����ى ال��ت��وا���س��ل 
م���ع���ه���ا ل����ت����ق����دي����م ال����م����ع����ام����ات غ��ي��ر 
على  الكترونياً  موقعها  عبر  المتوفرة 
م��رك��ز ات�����س��ال خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى ال��رق��م 
ال��ت��وا���س��ل  ا���س��ت��ع��ام  ولأي   )117117(
م���ع���ه���ا م�����ن خ������ال م����رك����ز الت�������س���ال 
 ،)06/5008080( الرقم  على  الوطني 
ال���م���وؤ����س�������س���ة  ب�����ري�����د  خ�������ال  م������ن  اأو 
webmaster@ssc.gov.( اللكتروني 

الفي�س  على  الموؤ�س�سة  �سفحة  اأو   ،)jo
ان�ستغرام. اأو  تويتر  اأو  بوك 

عمان - الراأي

اط��ل��ع��ت وزي������رة ال���ط���اق���ة وال����ث����روة ال��م��ع��دن��ي��ة 
بمركز  العمل  �سير  على  زواتي  هالة  المهند�سة 
المراقبة والتحكم في �سركة الكهرباء الوطنية 
المناط به ادارة النظام الكهربائي في المملكة 
للم�ستهلكين  الكهرباء  تزويد  وتاأمين  بفاعلية 
ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة وب���اأف�������س���ل ال��م��وا���س��ف��ات 

العالمية. والمقايي�س 
واك����دت زوات����ي خ���ال ل��ق��اء م��دي��ر ع���ام �سركة 
الروا�سدة  امجد  المهند�س  الوطنية  الكهرباء 
وال��ع��ام��ل��ي��ن ف��ي ال��م��رك��ز، اأه��م��ي��ة ال����دور ال��ذي 
ي��ط��ل��ع ب���ه ال���م���رك���ز ب��ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ت��واف��ري��ة 
بظل  ول�سيما  الكهربائي  النظام  وا�ستقرارية 
المملكة  بها  تمر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
اأث������رت ب�سكل  ك����ورون����ا وال���ت���ي  ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 
من  النتاجية  القطاعات  ا�ستهاك  على  كبير 
�سلباً  انعك�س  ال��ذي  الم��ر  الكهربائية  الطاقة 

ا�ستقرارية النظام الكهربائي. على 
الفترة  خ��ال  واج��ه  الكهرباء  قطاع  ان  وقالت 
عامة  �سكل  ان��ه  ال  عديدة  تحديات  الما�سية 
واثبت  ال�ستثنائية  الظروف  هذه  خال  فارقة 
والقائمة  المعتمدة  ال��ت��زوي��د  �سل�سلة  فاعلية 

على قاعدة را�سخة من المهنية وجودة الأداء.
التي  بال�سركة  العاملين  بجهود  زواتي  وا�سادت 
ال��ك��ه��رب��اء في  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ي�����س  ال��ع�����س��ب  تمثل 
المملكة، موؤكدة �سرورة الحفاظ على جاهزية 
ع��ال��ي��ة ل�����س��م��ان دي��م��وم��ة ت���زوي���د ال��م��واط��ن��ي��ن 

بالكهرباء.
حول  ايجاز  الى  والروا�سدة  الوزيرة  وا�ستمعت 
ظ���روف ع��م��ل ال�����س��رك��ة م��ن��ذ ب���دء ازم���ة ك��ورون��ا 

عنها،  الناجمة  ال��ت��ح��دي��ات  م��ع  تعاملت  وك��ي��ف 
ا���س��ت��ع��دادات ال�سركة  اي��ج��از ح���ول  ال���ى  ا���س��اف��ة 

لمواجهة احمال ال�سيف.
�سكلت  ك���ورون���ا  ج��ائ��ح��ة  ان  ال���روا����س���دة  وق�����ال 
ام��ت��ح��ان��اً ح��ق��ي��ق��ي��اً ل���ق���درات ���س��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء 
كوادرها  وقدرة  العالية  اثبتت جاهزيتها  والتي 
والم�ساكل  ال��ت��ح��دي��ات  جميع  م��ع  التعامل  ف��ي 
نتيجة  الكهربائي  النظام  واجهها  التي  الفنية 
ان��خ��ف��ا���س الأح����م����ال ال����ى ال����ح����دود ال��ح��رج��ة 
التردد  ا�ستقرارية  على  اث��ر  ما  نموها  وتباطوؤ 
ن�سبة  زي����ادة  ال���ى  ا���س��اف��ة  لل�سبكة،  وال��ف��ول��ت��ي��ة 
فيها  المتحكم  غير  المتجددة  الطاقة  م�ساركة 
في خليط الطاقة وهذا كان من �ساأنه ان ي�سع 
ال��ن��ظ��ام ال��ك��ه��رب��ائ��ي ف���ي و���س��ع ح���رج وع��ر���س��ة 

الكامل. لانقطاع 
ال�سركة  بموجبها  عملت  التي  الل��ي��ة  ان  واك��د 
���س��واء ع��ل��ى م�ستوى  ال��م��ا���س��ي��ة  ال��ف��ت��رة  خ���ال 
التوليد او النقل اثبتت جاهزية عالية وتاأهيا 
م��م��ي��زاً ل���ك���وادر ال�����س��رك��ة ال��ت��ي وا���س��ل��ت ال��ل��ي��ل 
ال��ن��ظ��ام  ا���س��ت��ق��راري��ة  ع��ل��ى  للمحافظة  ب��ال��ن��ه��ار 

الم�ستهلكين. تزويد  الكهربائي وديمومة 
وفيما يتعلق باأحمال ال�سيف، قال الروا�سدة ان 
خال  من  الحمال  لمواجهة  ا�ستعدت  ال�سركة 
جودة  ل�سمان  الازمة  ال�سيانة  برامج  تنفيذ 
والنقل خال ف�سل  التوليد  الأداء في قطاعي 

ال�سيف.
المملوكة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ك��ه��رب��اء  ���س��رك��ة  وت��ت��ول��ى 
ل��ل��ح��ك��وم��ة م��ه��ام ت�����س��غ��ي��ل ال��ن��ظ��ام ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
وام�����ت�����اك ����س���ب���ك���ة ال���ن���ق���ل و������س�����راء ال���ط���اق���ة 
وتوفير  ال��ت��وزي��ع  ل�سركات  لبيعها  الكهربائية 

الوقود الازم لت�سغيل محطات التوليد.

زواتي تطلع على سير العمل بشركة 
الكهرباء الوطنية

شركات تكنولوجيا المعلومات: بعض القرارات غابت عنها المرونة
عمان  - الراأي

اأعلنت جمعية »انتاج« نتائج ا�ستبانة حديثة 
تكنولوجيا  قطاع  �سركات  حال  واق��ع  حول 
ال���م���ع���ل���وم���ات خ�����ال ج���ائ���ح���ة »ك�����ورون�����ا« 
اأظهرت حاجة بع�س  �سركة،   154 بم�ساركة 

القرارات لمرونة لخدمة القطاع.
على  ال�سركات  ق��درة  ال�ستبانة،  وت�سمنت 
اأي��ار،  ل�سهر  كاملة  الموظفين  روات��ب  دف��ع 
عن  والر�سى  الهيكلة  باإعادة  لها  وال�سماح 
لها  الحكومة  قدمتها  التي  الدعم  برامج 

خال الأزمة.
ا�سكدنيا  ل�سركة  ال�سريك  الموؤ�س�س  وقالت 
عبدالخالق،  �سحى  وال��ع��ي��ن  للبرمجيات 
»انتاج«  جمعية  اأعدتها  التي  ال�ستبانة  ان 
وال��م��ح��اور  ال��ق�����س��اي��ا  ك��اف��ي��ة لح�سر  ك��ان��ت 
الرئي�سية العاجلة والُمتعلقة في القرارات 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة خ���ال ج��ائ��ح��ة 

»كورونا«.
وح�������ول ت���ق���ي���ي���م ه������ذه ال�������ق�������رارات، ق���ال���ت 
يحدث  م��اذا  الآن  يهمنا  »م��ا  عبدالخالق: 
نخطط  وم��اذا  و�ساعداّ،  اللحظة  هذه  من 
ل��ل��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة خ�����ارج رد ال��ف��ع��ل ح��ول 
للحفاظ  الخا�س  القطاع  لدعم  الكورونا 

على وتيرة نموه ومنعا من تراجعه«.
الحوافز  على  الإبقاء  اهمية  على  و�سددت 

ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة خ���ال ج��ائ��ح��ة 
»ك���ورون���ا« ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من 
لإتاحة  وذل��ك  تقدير،  باأقل  الجاري  العام 
لترتيب  ب�سكل عام  ال�سركات  اأمام  الفر�سة 
اأو����س���اع���ه���ا وت���ح���دي���د اأول���وي���ات���ه���ا ل��ل��ف��ت��رة 

الُمقبلة.
انترا�سوفت  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
ال���س��ت��ب��ان��ة  ان  ال���م���ج���ال���ي  ه���ب���ة  -الأردن 
مع  تتقاطع  »ان��ت��اج«  جمعية  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ي 
ال���م���ح���اور ال��رئ��ي�����س��ي��ة ف���ي ت��ن��ظ��ي��م اأع���م���ال 

ال�سركات خال جائحة »كورونا«.
وح��������ول ال�������ق�������رارات ال���ح���ك���وم���ي���ة خ����ال 
ال��ج��ائ��ح��ة، و���س��ف��ت ال��م��ج��ال��ي ب��ع�����س��ه��ا ب� 
»المرتبكة«، في حين ان جزءا اآخر اإيجابي، 
العمل،  ق��ان��ون  تعليق  �سبب  ع��ن  مت�سائلة 
بين  التنظيمية  القانونية  العاقة  واإنهاء 

الموظف وال�سركة.
ال��ح��ك��وم��ي��ة غابت  ال���ق���رارات  ان  واع��ت��ب��رت 
العاقة  لتنظيم  الكافية  »المرونة«  عنها 
فيما  خ�سو�سا  وال��م��وظ��ف،  ال�����س��رك��ة  ب��ي��ن 
والموظف  ال�سركة  بين  بالتفاو�س  يتعلق 
ف���ي اإع�������ادة ال��ن��ظ��ر ب���ال���روات���ب ال��ع��ام��ل��ي��ن 

وهيكلة العمالة اأ�سوة بدول المنطقة.
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  و�سف  ب���دوره، 
»ب��ي��وت��ك« ط����ارق ال�����س��ف��اري��ن��ي، ال���س��ت��ب��ان��ة 
ب���� »ال���م���م���ت���ازة«، ل��ت�����س��م��ي��ن��ه��ا ال��ع��دي��د من 

ال��م��ح��اور ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي م�����س��ت ال�����س��رك��ات 
خال جائحة »كورونا«.

خال  الحكومية  ال��ق��رارات  بخ�سو�س  اما 
الحكومة  ان  ال�����س��ف��اري��ن��ي  ق���ال  ال��ج��ائ��ح��ة، 
اتخذت قرارات »اإيجابية« خال الجائحة، 
الجتماعي  ال�سمان  دفعات  تاأجيل  اأهمها: 

وت�سهيات البنك المركزي.
م����ن ج���ه���ت���ه، ق������ال ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة ال��م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال�ستبانة  نتائج  ان  تحب�سم،  وليد   »ITG«
ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا ان���ت���اج، ت���دل ع��ل��ى ق��وة 
في  وم�ساهمته  لل�سدمات  وتحمله  القطاع 

القت�ساد الوطني.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأك����د رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��م��دي��ري��ن 
تكنولوجيا  ل��ح��ل��ول  ال��م��ع��ارف  ���س��رك��ة  ف��ي 
�سامر   »Focus Solutions« المعلومات 
ال��ج��ع��ب��ري، ال����دور ال���ذي ت��ق��وم ب��ه جمعية 
»ان���ت���اج« ل��م��ت��اب��ع��ة و���س��ع ���س��رك��ات ال��ق��ط��اع 

خال الأزمة.
واع��ت��ب��ر ال��ج��ع��ب��ري، ان ت��اأث��ي��ر الأزم�����ة لم 
ل��ف��ت��ح خ��ط��وط  ل��غ��اي��ة الآن، داع���ي���ا  ي��ظ��ه��ر 
ب��ي��ن ال��ح��ك��وم��ة وال��ق��ط��اع الخا�س  ات�����س��ال 
ان  ح��ي��ث  ال��ح��ك��وم��ي��ة،  ال���ق���رارات  لمناق�سة 
ك��ث��ي��را م��ن ال���ق���رارات ال��ح��ك��وم��ي��ة م��م��ت��ازة 
على الورق ولكن ف�سلت في التطبيق او لم 
تطبق حتى لظروف مختلفة من قبل نف�س 

البنك  ق���رار  او م��ث��ل  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��ج��ه��ات 
و�سعت  حيث  ال�سركات  لتمويل  المركزي 

كثيرا من العراقيل عند تطبيقها.
 »StartupsJo« م��ج��ل�����س  رئ���ي�������س  وق�������ال 
 »OlaHub« ل�سركة  التنفيذي  وال��رئ��ي�����س 
ع��ي��د ام��ج��د ال�����س��وي�����س، ان ال��ح��ل��ول التي 
ق��دم��ت��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة م���ن خ����ال ال��ب��رام��ج 
التحفيزية قد ت�ساعد بع�س ال�سركات على 
المدى الق�سير جدا بينما �ستخلق م�ساكل 

على المديين المتو�سط والطويل.
فان  ال�ستبيان  ح�سب  اأن���ه  �سوي�س،  وزاد 
في  والمتو�سطة  ال�سغيرة  ال�سركات  ثلثي 
اذ  موظفا،   24 من  اق��ل  موظفوها  القطاع 
ان نحو ربع تلك ال�سركات �ستواجه م�سكلة 

كبيرة في دفع رواتب �سهر اأيار.
من  ال�سركات  في  العميق  التدخل  وانتقد 
ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة، م���ن ح��ي��ث ع����دم ال�����س��م��اح 
ال��روات��ب،  تخفي�س  او  الهيكلة  ب��اإع��ادة  لها 
بتغطية  ل��ل�����س��رك��ات  ي�سمح  ل��م  ان���ه  خ��ا���س��ة 
نفقاتها الجارية من خال تلك القرو�س.

ودع����ا ال���ى وج����ود ب���رام���ج ح��ك��وم��ي��ة ل��دع��م 
ال�����س��رك��ات ل��ت��م��ك��ي��ن��ه��ا م���ن اإع������ادة ت��رت��ي��ب 
مطالبا  المقبلة،  الفترة  خ��ال  اأو�ساعها 
ال��ت��ي �سدرت  ال��ق��رارات  ف��ي  النظر  ب��اإع��ادة 
بقانون  يتعلق  فيما  الدفاع  قانون  بموجب 

العمل.

الدوحة - بترا

اأع���ل���ن���ت ال���خ���ط���وط ال���ج���وي���ة ال��ق��ط��ري��ة 
ميانو  اإل��ى  رحاتها  ا�ستئناف  عن  ام�س 
اأ�سبوعياً. بمعدل ثاث رحات  الإيطالية 

موقعها  على  القطرية  الخطوط  وذك��رت 
ت�سّير  ت��زال  ل  اأن��ه��ا  )تويتر(  ف��ي  الر�سمي 
العالم،  حول  المدن  من  للعديد  رحاتها 
م��ن��ه��ا ب���ي���رث وه���ون���غ ك���ون���غ و���س��ت��وك��ه��ول��م 
على  الم�سافرين  اآلف  لم�ساعدة  ودب��ل��ن 

بلدانهم. اإلى  العودة 
واأج�����رت ال��خ��ط��وط ال��ق��ط��ري��ة ح��زم��ة من 

اإجراءات  التعديات على خدماتها لتعزيز 
رحاتها  متن  على  تطبقها  التي  ال�سامة 
ال��ط��ي��ران،  وط��واق��م  الم�سافرين  لحماية 
م��ن ارت����داء اأف����راد ط��اق��م ال�����س��ي��اف��ة بذلة 
للحماية  طبية  وق��ف��ازات  وكمامات  واق��ي��ة 
م�����ن ع���������دوى ف����ي����رو�����س ك������ورون������ا خ����ال 
الخدمات  تقديم  اإلى  بالإ�سافة  الرحات، 
ب�����س��ك��ل ي��ق��ل��ل م���ن الت�����س��ال ب��ي��ن ال��رك��اب 

والطاقم.
ودع���ت ال��خ��ط��وط ال��ق��ط��ري��ة ال��م�����س��اف��ري��ن 
اإلى ارتداء قناع للوجه يغطي الفم والأنف 

على متن رحاتها.

اخلطوط القطرية ت�صتاأنف رحالتها اإىل اإيطاليا ترغب شبكة الجامعات األردنية باستدراج عروض 
م��ن الش��ركات المؤهل��ة لتنفي��ذ عط��اء تزوي��د 
الجامعات الحكومية بخدمة االنترنت لثالث سنوات 
ابتداءا م��ن 2020/9/1، فعلى الش��ركات الراغبة 
مراجعة الش��ركة لشراء النسخة وقيمتها ألف دينار 
غير مستردة علما بأن آخر موعد لتسليم العروض 
المالي��ة والفني��ة س��يكون ي��وم األح��د المواف��ق 

2020/6/21 غير قابل للتمديد.

لالستفسار هاتف: 0796120333

إعالن طرح عطاء رقم 2020/2 لوازم
دائرة األوقاف اإلسالمية

تعلن دائرة األوقاف اإلسالمية عن طرح العطاء رقم 2020/2 لوازم )خدمة تنظيف 
مبنى عمارة اإليمان( فعلى الراغبين باالش��تراك في هذا العطاء مراجعة مديرية 
الشؤون المالية في مبنى دائرة األوقاف اإلسالمية الكائن في جبل اللويبدة مبنى 
رقم 55 بجانب مس��جد كلية الش��ريعة أو مديرية أوقاف العقبة لشراء نسخة من 
العطاء مقابل دفع خمسة وعشرون دينار غير مستردة مصطحبين معهم رخصة 
مهن س��ارية المفعول، علمًا بأن مدة ش��راء نس��خة العطاء من صباح يوم األحد 
المواف��ق 2020/5/31 ولغاية يوم األحد الموافق 2020/6/7 وآخر موعد لتقديم 

العروض يوم الخميس الموافق 2020/6/11 الساعة الواحدة مساًء.
• أجور اإلعالن على من يرسو عليه العطاء

مدير عام دائر األوقاف اإلسالمية بالوكالة
علي جميل العسلي

لالستفسار دائرة تنمية أموال األوقاف
064632596 - 0796774900 فرعي 444

إعالن طرح عطاء لشراء الواح )الوايت بورد(
المشتريات  /مديرية  العربي  الجيش   - األردنية  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   -  1

الدفاعية  عن طرح العطاء 
رقم )م ش 2020/2/7/ الشحمة / الواح وايت بورد( والخاص بشراء كمية )596( لوح من مادة 
المتعهدين  العسكرية فعلى  والثقافة  والتعليم  التربية  بورد( لحساب مديرية  )الوايت  الواح 
اإلمداد  شعبة  الدفاعية/  المشتريات  مديرية  مراجعة  العطاء  بهذا  باالشتراك  الراغبين 
والتموين لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدره )20( عشرون دينار أردني 

غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن وسجل تجاري أو صورة عنهما.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )10:00( العاشرة صباحا ولغاية الساعة )13:00( 
الواحدة بعد الظهر من كل يوم ما عدا يوم األحد والخميس  وأيام العطل الرسمية ويكون يوم 
االثنين الموافق 2020/6/15 الساعة )13:00( الواحدة بعد الظهر اخر موعد لبيع المناقصات.
الدفاعية/ سكرتير  المشتريات  مديرية  إلى  المختوم  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   -  3
اللجان قبل الساعة )13:00( الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق 2020/6/16  ومرفق 
بها تأمين مالى مصدق بقيمة ال تقل عن )5%( من قيمة اللوازم وكل مناقصة ترد متأخرة 

عن هذا التاريخ او غير مرفق بها تأمين مالي تهمل وال ينظر بها.

إعالن طرح عطاء لشراء سجاد محاريب
المشتريات  مديرية  العربي/  األردنية–الجيش  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  تعلن   -  1
الدفاعية عن طرح العطاء رقم )م ش 2020/11/7/ الشحمة/ سجاد( والخاص بشراء سجاد 
محاريب لحساب مديرية االفتاء العسكري فعلى المتعهدين الراغبين باالشتراك بهذا العطاء 
مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة اإلمداد والتموين لشراء نسخة من شروط دعوة 
اردني غير مستردة مصطحبين معهم  دينار  )20( عشرون  وقدرة  مبلغ  دفع  مقابل  العطاء 

رخصة المهن وسجل تجاري ساري المفعول أو صورة عنهما.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )10:00( العاشرة صباحا ولغاية الساعة )13:00( 
الرسمية  العطل  وأيام  والخميس  االحد  يومي  عدا  ما  ما  يوم  كل  من  الظهر  بعد  الواحدة 
موعد  اخر  الظهر  بعد  الواحدة   )13:00( الساعة   2020/6/15 الموافق  االثنين  يوم  ويكون 

لبيع المناقصات.
سكرتير  الدفاعية/  المشتريات  مديرية  إلى  المختوم  الظرف  بواسطة  المناقصات  تعاد   -  3
اللجان قبل الساعة )13:00( الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق 2020/6/16 ومرفق 
وكل  اردني  دينار  الفي   )2000( عن  قيمته  تقل  ال  بقيمة  مصدق  مالى  وتامين  عينات  بها 
مناقصة ترد متأخرة عن هذا التاريخ او غير مرفق بها تامين مالي او عينات تهمل وال ينظر بها.

إعالن طرح عطاء رقم )م ش 2020/28/5(
)شراء مواد إلنشاء غرفة عمليات(

1 - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية - الجيش العربي/ مديرية المشتريات 
الراغبين  المتعهدين  فعلى  سيطرة  غرفة  لتجهيز  مواد  شراء  عطاء  طرح  عن  الدفاعية 
باالشتراك بهذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/ شعبة االتصاالت واالنظمة 
االلكترونية لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ )20( عشرون دينار اردني غير 
مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن سارية المفعول والسجل التجاري أو صورة عنهما 

ومبين عليها الرقم الوطني لشركة وكتاب تفويض للمندوب من الشركة.
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا ولغاية الساعة )13:00( الواحدة بعد الظهر من كل يوم 

ما عدا يوم االحد والخميس وأيام العطل الرسمية.
3 - تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية / سكرتير 
اللجان قبل الساعة )13:00( الواحدة من بعد ظهر يوم االثنين الموافق 2020/6/22 معزز 
بكفالة بنكية بقيمة ال تقل عن )5%( خمسة بالمائة من اعلى قيمة عرض وكل مناقصة 

ترد بعد هذا التاريخ او غير مرفق بها كفالة مالية تهمل وال ينظر بها.
 www.jafdop.mil.jo موقعنا على االنترنت هو

 إعالن إعادة عطاء بيع الزيوت العادمة والموجودة
في وحدة القوات المسلحة االردنية - الجيش العربي

1 - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية–الجيش العربي/مديرية المشتريات الدفاعية عن 
اعادة طرح العطاء رقم م ش 1/7/ب/2020/ زيوت العادمة/ الخاص ببيع الزيوت العادمة المجمعة 
الراغبين باالشتراك بهذا  في وحدات القوات المسلحة االردنية - الجيش العربي فعلى المتعهدين 
العطاء مراجعة مديرية المشتريات الدفاعية/شعبة اإلمداد والتموين لشراء نسخة من دعوة العطاء 
المهن  رخصة  معهم  مصطحبين  مستردة  غير  اردني  دينار  مائة   )100( وقدرة  مبلغ  دفع  مقابل 
والسجل التجاري و)الرقم الوطني للمنشاه( ساريتي المفعول أو صورة عنهما وصورة عن تصريح 

وزارة البيئة وكتاب تفويض من الشركة.
 )13:00( الساعة  ولغاية  صباحا  العاشرة   )10:00( الساعة  من  يوميا  العطاء  دعوات  بيع  يتم   -  2
يوم  ويكون  الرسمية  العطل  وأيام  والخميس  االحد  يوم  عدا  ما  يوم  كل  من  الظهر  بعد  الواحدة 

االثنين الموافق 2020/6/15 الساعة )13:00( الواحدة بعد الظهر اخر موعد لبيع المناقصات.
3 - تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/ سكرتير اللجان قبل 
2020/6/16 ومرفق بها تامين مالى  الموافق  الثالثاء  الواحدة من بعد ظهر يوم   )13:00( الساعة 
مصدق بقيمة ال تقل عن )5%( من قيمة المناقصة وكل مناقصة غير مرفق بها التامين المالي او 
قيمة تامين مالي اقل من المطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد متاخرة عن موعد االغالق 

ترفض ولن يتم استالمها.

مديرية المشتريات الدفاعية
إعالن طرح عطاء

)شراء كمية )1300( طن من مادة السكر(
1 - تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية - الجيش العربي/ لجنة العطاءات المركزية عن طرح العطاء 
رقم )م ع2020/18/19/7 شراء كمية )1300( طن من مادة السكر( فعلى المتعهدين الراغبين باالشتراك بهذا 
)60( ستون  المركزية لشراء نسخة من دعوة العطاء مقابل دفع مبلغ وقدرة  العطاء امين سر لجنة العطاءات 
للمنشاه( ساريتي  الوطني  و)الرقم  تجاري  المهن وسجل  غير مستردة مصطحبين معهم رخصة  اردني  دينار 

المفعول و صورة عنهما وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها ومجانا لمن سبق لهم الشراء
2 - يتم بيع دعوات العطاء يوميا من الساعة )0900( التاسعة صباحا ويستمر بيع دعوة العطاء لغاية الساعة 
)13:00( الواحدة بعد الظهر يوم االثنين الموافق 2020/6/22 )باستثناء يومي االحد و الخميس من كل اسبوع 

وأيام العطل الرسمية.
3 - تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/ سكرتير اللجان قبل الساعة 
)13:00( الواحدة من بعد ظهر يوم الثالثاء الموافق 2020/6/23 ومرفق بها تامين مالى مصدق بقيمة ال تقل 
عن )%5( من قيمة االجمالية المعروضة )حسب اعلى سعر معروض( مع العينات وكل مناقصة غير مرفق بها 
التامين المالي او قيمة التامين المالي اقل من المطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد متاخرة عن موعد 

االغالق اعاله او بدون عينات ترفض ولن يتم استالمها.
4 - عنوان لجنة العطاءات المركزية:

تلفون: )5000184(، )5000800 فرعي 57532/57531( - فاكس: 5000146
موقعنا على االنترنت هو www.jafdop.mil.jo )لالطالع على المواصفات الفنية المطلوبة(

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is owned by the Federal Republic of 
Germany and works worldwide in the fields of international cooperation for sustainable development.
GIZ provides viable forwarded solutions for political, economic, ecological and social development in a globalized 
world. Our corporate objective is to improve people’s lives on a sustainable basis.

This tender is addressed to the local registered companies (Joint ventures companies will not be considered).

The GIZ Office-Jordan would like to tender for:

“Design & Implementation of Financial Literacy and Awareness Campaigns for Low 
Income Jordanian and Syrian in Hosting Communities in Jordan”

The duration of the assignment will be from September 2020 to March 2021.

Interested Companies registered in Jordan are requested to send an email of interest including the following 
documents to this email Tenders-Jordan@giz.de latest by Sunday 06.06.2020.

1. Valid up-to-date company’s registration certificate. (صهادة ت�صجيل ال�صركة �صارية المفعول�) 
2. Valid up-to-date company’s objectives certificate. (صهادة غايات ال�صركة �صارية المفعول�) 
3. Company profile and history.

Tender documents will be provided to the eligible interested bidders (free of charge) after screening all received 
e-mails of interest.

In any case, GIZ reserves itself the right to select the companies for the shortlist. GIZ is under no obligation whatsoever.

In the event any bidder includes in its technical proposal, as part of its proposed working team, name(s) of experts 
and/or individuals which have been included in the technical proposal of any other bidder, then all bidders who have 
included in their technical proposals the same experts and/or individuals shall be automatically disqualified from the 
bidding process, with no liability of whatever form or nature by GIZ towards the disqualified bidder(s). In such case, 
GIZ shall not be obliged to neither inform the disqualified bidders of the reason of their disqualification nor of the name 
of other bidder who have been disqualified based on the same reasons.

Invitation for tender 
number 83355999

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH is owned by the Federal Republic of 
Germany and works worldwide in the fields of international cooperation for sustainable development.
GIZ provides viable forwarded solutions for political, economic, ecological and social development in a globalized 
world. Our corporate objective is to improve people’s lives on a sustainable basis.

This tender is addressed to the local registered companies (Joint ventures companies will not be considered).

The GIZ Office-Jordan would like to tender for:

“Framework Agreement for Event Management Services”

The duration of the assignment will be for one year.

Interested Companies registered in Jordan are requested to send an email of interest including the following 
documents to this email Tenders-Jordan@giz.de latest by Saturday 06.06.2020.

1. Valid up-to-date company’s registration certificate. (صهادة ت�صجيل ال�صركة �صارية المفعول�) 
2. Valid up-to-date company’s objectives certificate. (صهادة غايات ال�صركة �صارية المفعول�) 
3. Company profile and history.

Tender documents will be provided to the eligible interested bidders (free of charge) after screening all received 
e-mails of interest.

In any case, GIZ reserves itself the right to select the companies for the shortlist. GIZ is under no obligation whatsoever.

In the event any bidder includes in its technical proposal, as part of its proposed working team, name(s) of experts 
and/or individuals which have been included in the technical proposal of any other bidder, then all bidders who have 
included in their technical proposals the same experts and/or individuals shall be automatically disqualified from the 
bidding process, with no liability of whatever form or nature by GIZ towards the disqualified bidder(s). In such case, 
GIZ shall not be obliged to neither inform the disqualified bidders of the reason of their disqualification nor of the name 
of other bidder who have been disqualified based on the same reasons.

Invitation for tender 
number 83352416
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د. جميل عبدالرحمن ال�شقيرات
* ع�سو مجل�س اأمناء جامعة الح�سين بن طالل

اطلب العلم يف الأردن
ا�ستوقفتني ر�سالة بعثت بها الطالبة ال�سينية )يانغ فان( وهي تغادر 
الأردن بعد اأن ح�سلت على �سهادة الماج�ستير في اللغة العربية من 

جامعة اليرموك قبل ثالثة اأ�سابيع وهذا ن�سها:
�ساأظل  راأ�سي  م�سقط  اإلــى  عودتي  واقتربت  الرحيل  اأزف  اأن  )بعد 
اأتذكر الأردن والأردنيين اأهل النخوة وال�سهامة وال�سقاية والرفادة 
عن  ال�سين  فــي  لــالأخــريــن  واأتــحــدث  اأول  الأردن  اأن  اأردد  �ساأبقى 

تجربتي قائلة اأطلب العلم في الأردن(.
التعليم  بـــاإدارة  عالقة  لــه  مــن  لكل  مهمة  الر�سالة  هــذا  اأن  اأعتقد 
العالي والجامعات اإن كنا نريد فعاًل ان يكون الأردن مطلباً للعلم 
اإعــادة النظر  العالم. فال بد من  اأنحاء  للطلبة من كافة  ومق�سداً 
ل�سناعة  تعتبر مكاناً  كونها  والخا�سة  الحكومية  الجامعات  بواقع 
ون�سر المعرفة والعلم وم�سدراً مهماً في تنمية المجتمع ورافدا ل 

يمكن ال�ستغناء عنها للموارد الب�سرية وفي كافة المجالت.
تعاني من  انها  اأ�سف  وبكل  الجامعات يعرف  واقع  المطلع على  اإن 
بين  الكبيرة  الفجوة  وزيــادة  والإداري  المالي  تحديات كبيرة منها 
النوع  ح�ساب  على  بالكم  والهتمام  المدر�سين  لعدد  الطلبة  ن�سبة 
ونمطية الدرا�سات والبحاث وهذا كله ادى اإلى �سعف جودة التعليم 
العمل  �سوق  اأو  المجتمع  ومخرجاته وعدم مواءمته مع متطلبات 
الت�سنيفات  زالــت خــارج ح�ساب  اأن جامعاتنا ما  والدليل على ذلك 

العالمية للجامعات.
اذا اأردنا لجامعاتنا الريادة والتميز والتناف�س على م�ستوى اأقليمي 

وعالمي ل بد من:-
ال�ستقاللية في تطوير برامجها ومناهجها  الجامعات  اأوًل..منح 
التعليمية تركز على البداع والبتكار من قبل المدر�سين والطلبة 
من  وال�ستفادة  التدري�سية  الأ�ساليب  في  عميقة  تغيرات  وتتطلب 
تجربة التعليم عن بعد والبناء عليها والتي فر�ستها جائحة كورونا 
دور  من  لينتقل  ال�سفية  واإدارتـــه  الجامعي  المدر�س  ادوار  وتغير 

الناقل للمعرفة اإلى منتج ومي�سر لها.
ثانياً..ل بد من اإعادة النظر في اختيار الإدارات الجامعية من خالل 
انتقاء قيادات كفوؤة لديها مهارات ادارية متميزة ومهارات توا�سلية 
الختيار  عند  المعتادة  التقليدية  المعايير  عن  نبتعد  وان  مثمرة 
وهنا  وغيرها  المن�سورة  الأبحاث  وعدد  الأكاديمية  الدرجة  ومنها 
اقول ان العالم في تخ�س�سه والحائز على اأعلى الدرجات العلمية 

قد ل ي�ستطيع اإدارة الجامعة لفتقارة لمهارات الإدارة والقيادة.
ثالثاً...اإيالء اأع�ساء هيئات التدري�س الهتمام من خالل تاأهيلهم 
على  الــتــعــرف  خــالل  مــن  دوري  ب�سكل  اأدائــهــم  وتقييم  وتــدريــبــهــم 
تت�سمن  للترقية  ومعايير  �سوابط  وو�ــســع  وكفاياتهم  مهاراتهم 
فائدة  ذات  يقدموها  التي  والم�ساريع  البــحــاث  تكون  ان  �ــســرورة 
ومـــــرود مــــادي وعــلــمــي عــلــى الــجــامــعــة والــمــجــتــمــع وتــتــمــا�ــســى مع 
تن�سر  ان  الــى  اإ�سافة  الرقمنة  وعالم  التعليم  مجال  في  التغيرات 
ولي�س  عريقة  لجامعات  تابعة  علمية  مجالت  فــي  البــحــاث  هــذه 
لــمــراكــز ومــجــالت ربــحــيــة لنــنــا نــالحــظ ان الــجــامــعــات ا�سبحت 
على  المالي  العبء  ي�ساعف من  وهذا  الأكاديمية  بالرتب  متخمة 
الكبيرة  الأهمية  العلمي  البحث  تولي  ان  عليها  لذلك  الجامعات 
الم�ستقبل  روؤيــة  ن�ستطيع  خالله  من  التي  الأدوات  اأهــم  من  لنــه 
يعاني  الــتــي  ال�سلبية  للظواهر  الت�سدي  واإمــكــانــيــة  وا�ست�سرافه 
التعليمية  ال�سياحة  مفهوم  لدعم  مهمة  وو�سيلة  المجتمع  منها 
الأبحاث  اآلف  الرغم من  فعلى  العريقة  الجامعات  والت�سييك مع 
والر�سائل الجامعية لكننا لم نر لها تاأثيرا في دفع وتطوير م�سيرة 

الجامعات وما زالت حبي�سة الرفوف في مكتباتها..
على  نــراهــن  ان  فعلينا  ينتظرنا  جديد  عالم  اإلــى  منطلقون  نحن 
اأجل  من  وخبراتها  طاقاتها  وتوظف  الهمم  ت�سحذ  بــاأن  جامعاتنا 
بكل  اولوياته  ون�سع  ادواتــه  ونمتلك  لغته  نجيد  لم�ستقبل  العبور 

حكمة وعقالنية عندها نحقق )اطلب العلم في الأردن.(.

ل�ــســك اأن الــقــطــاع الــ�ــســيــاحــي الــعــالــمــي واحــــد مــن اأهــــم الــقــطــاعــات 
قطاع  جانب  اإلــى  الحالي  القرن  في  العالم  تقود  التي  القت�سادية 
الت�سالت وتكنولوجيا المعلومات، وقد �سهد مطلع هذا القرن نموا 
وا�سحا في �سناعة ال�سياحة الدولية في الكثير من اقاليم ال�سياحة 
اآ�سيا  �سرق  جنوب  واقاليم  اأوروبـــا  اإقليم  مثل:  العالمية،  التقليدية 

وال�سين.
لقد اأدى ظهور وباء فيرو�س كورونا اإلى �سلل في النظام القت�سادي 
العالم،  في  والطيران  ال�سياحة  �سناعة  في  �سريري  وموت  العالمي، 
جزيئات  بكل  الدولية  ال�سياحة  �سناعة  اأطــراف  كافة  ت�سررت  حيث 
النقل  المبا�سرة، مثل: �سركات  المبا�سرة وغير  هذا القطاع الحيوي 
والمكاتب  العالمية  الفنادق  و�سال�سل  الطيران  و�سركات  ال�سياحي 
ال�سياحية  الموا�سم  كــافــة  اإلــغــاء  اإلـــى  اأدى  مما  وغــيــرهــا،  ال�سياحية 
الوظائف  مــن  الكثير  وت�سريح  الــدولــي،  الم�ستوى  على  وانــهــيــارهــا 
واإغالق المطارات والمواقع ال�سياحية والثرية، مما اأدى اإلى تدمير 

�سناعة ال�سياحة في كل الدول في العالم وانهيارها.
طوياًل  الو�سع  هــذا  ي�ستمر  ل  ان  الموؤمل  مــن  انــه  التوقعات  ت�سير 
و�ستعود دورة حياة القطاع ال�سياحي الدولي مرة اأخرى ولكن بهيكلة 
�سمن  وذلــك  كورونا  اأحــداث  �سبق  عما  مختلفة  روؤيــة  �سمن  جديدة 
ال�سركات  مكان  �ستحل  دولية جديدة  �سركات  به  يتحكم  اإطــار جديد 
الــدولــي  ال�سياحي  المنتج  تغيير  اإطـــار  �سمن  القديمة،  التقليدية 
مفاهيم  تبني  على  يــقــوم  جــديــد  �سياحي  نمط  وانــتــهــت  التقليدي، 
ال�سياحة ال�سحية الطبيعية والنظيفة، �سمن اقاليم �سياحية جديدة 
التقليدية،  ال�سياحة  واقاليم  مناطق  عن  وبعيدة  بكرا  باأنها  تت�سف 
مثل  تقليدية،  �سياحية  اقاليم  في  الكبيرة  ال�سكانية  الكثافات  ذات 
اأن �سناعة ال�سياحة ا�سهمت  جنوب �سرق اآ�سيا واأوروبا وال�سين، علماً 
اإلى  اأدى  اقت�سادي كبير جدا مما  بانتعا�س  اأحداث كورونا  فيها قبل 

�سعودها �سمن منظومة الدول الأولى في القت�ساد العالمي.
يتوقع ان يتم ر�سم خارطة جديدة للتنظيم ال�سياحي الدولي، يتم من 

اأ�س�س مغايرة  خاللها تحديد الطلب والعر�س ال�سياحي القائم على 
�سناعة  و�ستبداأ  التقليدية  ال�سياحية  الأقاليم  عن  وتبتعد  �سبق  لما 
ال�سياحة تتجه اإلى اقاليم جديدة ت�سرف عليها �سركات جديدة ولي�س 
الم�سوؤولة  ال�سياحة  على  ال�سياحة  هذه  وتتركز  والحكومات  الــدول 
اإقليم نيوم في ال�سرق  والم�ستدامة �سمن اقاليم عذراء وعلى راأ�سها 
كافة  في  ال�ستثماري  العالم  وبو�سلة  قبلة  �سي�سبح  حيث  الأو�ــســط، 

مجالت �سناعة ال�سياحة الحديثة ب�سكلها المبا�سر وغير المبا�سر.
مفهوم  �سمن  جديد  �سياحي  ع�سر  ولدة  كورونا  زوال  بعد  �سن�سهد 
دورة حياة ال�سركات ال�سياحية الدولية حيث �ستنتهي �سركات وتظهر 
اقت�ساديات  فــي  تتحكم  الــتــي  الكبيرة  الــقــوى  بــدعــم  اأخـــرى  �سركات 
اأ�سخا�س،  واأنما  دول  لي�ست  القوى  هذه  وبالمنا�سبة  الجديد  العالم 
لذا ي�سهد العالم حاليا ولدة قطاع �سياحي عالمي جديد يقوم على 
المواقع  حياة  بـــدورة  المفهوم  هــذا  يتج�سد  ال�سابق،  مغايرة  اأ�س�س 
ال�سياحية، والتي ت�سبه دورة حياة الإن�سان، لذا �سوف ت�سمحل المواقع 
مــواقــع  و�ستظهر  ال�سيخوخة  مــرحــلــة  اإلـــى  و�ــســلــت  الــتــي  ال�سياحية 
�سياحية اأخرى في العالم ما زالت في مرحلة الطفولة، وخا�سة التي 
توجد في اقاليم تت�سف بال�ستدامة ال�سحية في الأقاليم الطبيعية 
التلوث  وخا�سة  اأ�سكاله  بكافة  التلوث  مظاهر  كافة  عن  تبتعد  التي 
المر�سحة  الأقاليم  اف�سل  اأن  اإلى  ي�سير  مما  والهوائي،  ال�سو�سائي 
تتواءم  التي  والعنا�سر  الخ�سائ�س  كافة  نيوم لمتالكه  اإقليم  للنمو 
مع معطيات ال�سركات الدولية ال�سياحية الجديدة في العالم، والتي 
�سناعة  في  ال�سطناعي  والــذكــاء  الآلــيــة  الــروبــوتــات  مفاهيم  تتبنى 

ال�سياحة الحديثة.
القطاع  منظومة  في  الخ�سائر  من  المزيد  حاليا  المتوقع  من  لــذا 
ال�سياحي الدولي، مما ي�ستوجب علينا التعاون جميعا في امت�سا�س 
و�سياأتي  طوياًل  ي�ستمر  لن  وهــذا  الأمــر،  وتــدرك  العالمية  ال�سدمة 
م�سروع  ي�سبه  ب�سكل  منطقتنا  فــي  الأبـــواب  اأو�ــســع  مــن  الــفــرج  بعدها 

مار�سال الذي ظهر في اأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

بالل ح�شن التل
B i l a l . t a l l @ y a h o o . c o m

عن كامل اأبو جابر

جمتمع رقمي مرتابط

اهلل،  رحمة  اإلــى  جابر  اأبــو  كامل  الدكتور  الأردنـــي  النبيل  بانتقال 
المعرفة  فــي  تــاريــخــه  �ــســفــحــات  اأهــــم  مــن  واحــــدة  الأردن  يــطــوي 
والــمــودة  للمحبة  نــا�ــســرة  الأر�ـــــس،  عــلــى  تم�سي  كــانــت  والــحــكــمــة، 
والتفاوؤل والمرح، والإيمان بم�ستقبل الأمة، وقبل ذلك كله واأثناءه 
ن�سر المعرفة، فقد كان رحمه اهلل معلماً متميزاً بعالقته مع طالبه، 
حري�ساً على التوا�سل ال�سخ�سي معهم، وتوجيههم ب�سلوكه، مثلما 
هو حري�س على تزويدهم بالمعرفة من بطون الكتب، وهكذا كان 
بما في بطون الكتب. ومثلما  اأن يكون معلماً  بالقدوة، قبل  معلماً 

كان في قاعة الدر�س كان في دروب الحياة.
اإلى  اغتربوا  الذين  الأردنيين  اأوائــل  من  جابر  اأبــو  كامل  اأن  رغــم 
الــدرجــات  اأعــلــى  على  ح�سلوا  الــذيــن  اأوائـــل  ومــن  الجديد،  العالم 
العلمية من الجامعات الأميركية، لكنه ظل محافظاً على اأ�سالته 
اأردنيا اأ�سياًل وعربياً عريقاً، يفتخر بعروبته ول ي�سعى اإلى الإنخالع 
المتح�سر،  بمظهر  ليظهر  اأعجمية  بمفردات  ل�سانه  بترقيع  منها 
لأن كامل اأبو جابر كان مثقفاً متح�سراً حقيقياً، يوؤمن باأن انتماء 
لذلك  والتح�سر،  الثقافة  بيئته هما قمة  واإلى  اإلى جذوره  المرء 
هو  مثلما  عالمية،  اأكثرها  المحلية  في  اإغــراقــاً  الآداب  اأكثر  كانت 
�سعر عرار وروايات نجيب محفوظ، ولأنه حقيقي وغير مزيف فقد 
حافظ الراحل على ب�ساطته وعفويته، لم تغره المنا�سب بالتخلي 
عنهما، ليكون متكلفاً م�سنوعاً، لذلك اأحبه الأردنيون لأنه يج�سد 

بالن�سبة لهم كل ماهو جميل في بيئتهم.
كامل  المرحوم  �سخ�سية  فــي  اجتمعت  التي  الخ�سال  هــي  كثيرة 
الأردنيين، منها ع�ساميته  له مكانة في قلوب  اأبو جابر، وحجزت 
ثرية  اأ�سرة  اإلــى  ينتمي  اأنــه  من  فبالرغم  توا�سعه،  اإلــى  الم�ستندة 
مقهى  في  كنادل  العمل  من  يخجل  لم  فاإنه  الأردنية،  بالمقايي�س 
الثقة  الغربة، وهو ت�سرف يدل على  العي�س في بالد  ليتمكن من 
بالنف�س، وهي الثقة التي ظلت جزءاً اأ�سا�سياً من �سخ�سيته، فرغم 
اأنه عا�سر كل هزائم اأمته، اإل اأنه ظل واثقاً باأن الم�ستقبل لها، واأن 

كل اأنواع الحتالل �ستزول عن اأر�سها.
اأبو جابر الذي رحل عنا يوم الجمعة الما�سي، كان  الدكتور كامل 
�سفحة م�سرقة من �سفحات تاريخ الأردن، عا�سر مراحل المعجزة 
الــقــراءة  الــذيــن يح�سنون  الأردنــيــيــن  كــان عــدد  اأن  الأردنـــيـــة، منذ 
اأن �سار عدد الأميين منهم معدوماً، ومنذ  اإلى  والكتابة محدوداً، 
اأن  اإلى  اآلف طالب،  اأن كان في الأردن جامعة واحدة فيها خم�سة 
الــفــا، هــم جــزء مــن مــئــات الآلف من  �ــســار عــددهــم الآن خم�سين 
الطلبة في ع�سرات الجامعات الأردنية المنت�سرة من اأق�سى الأردن 

اإلى اأق�ساه.
ومثلما امتاز الراحل طوال حياته بالقبول والر�سا، موؤمناً بقاعدة 
»الحمد هلل الذي ل ُيحمد على مكروه �سواه« نظنه رحل وهو را�س 

عن ما اأنجز، واأهم مافيه �سيرته العطرة.

اأ.د اإبراهيم بظاظو
* مدير مركز الدرا�سات/ الجامعة الأردنية فرع العقبة

ما بعد كورونا واإعادة هيكلة خارطة ال�شياحة الدولية

د. محمد الر�شاعي
r s a a i e . m o h m e d @ g m a i l . c o m

لقد �ساعفت جائحة كورونا الجهود للعمل على اإجابة ت�ساوؤل مركزي 
في حياتنا المعا�سرة وهو: كيف ن�سمن اأن يطور كل مواطن المهارات 
ال�سرورية ليبقى ن�سطاَ وم�سموًل في مجتمع ذي طابع رقمي متزايد؟ 
حتى باتت هذه الجهود من متطلبات العدالة الجتماعية وجودة حياة 

المواطنين.
ومعرفتهم  مهاراتهم  تطوير  المجتمع  اأفـــراد  كــل  على  الآن  يتحتم 
الــرقــمــي،  الــعــالــم  لــمــجــاراة البــتــكــارات الم�ستمرة والــمــتــالحــقــة فــي 
العديد  على  يخيم  الرقمي  التحول  بـــداأ  بعيدة  لي�ست  اأعـــوام  فمنذ 
من التعامالت والخدمات المقدمة للمواطنين في مجالت التعليم 
والر�سوم  الفواتير  كت�سديد  العامة  والخدمات  والقت�ساد  وال�سحة 
كورونا هذا  اأزمــة  عمقت  ومــوؤخــراً  الكثير،  الأمـــوال وغيرها  وتحويل 
عدة  وحلول  تطبيقات  من  واأدواتــهــا  التكنولوجيا  باتت  حتى  التحول 
هي حاجة اأ�سا�سية لأي فرد في المجتمع مهما كانت طبيعة عمله اأو 

ح�سيلته العلمية اأو مكان �سكناه.
المتعددة والمتنوعة في  باأدواتها  الحديثة  التكنولوجيا  لقد �ساهمت 
الحياة،  مدى  م�ستمرة  عملية  اإلــى  المهارات  وتطوير  التعلم  تحويل 
على  الطلبة  على  مق�سوراً  اأمــراً  المهارات  واكت�ساب  التعلم  يعد  ولم 
مقاعد الدرا�سة، فجميع القوى العاملة في الدولة وكذلك المواطنين 

بحاجة للمعرفة والمهارات الجديدة وموا�سلة التعلم.
الــرقــمــي يقت�سر على معرفة  الــعــالــم  الــنــجــاح والــتــقــدم فــي  ولــم يعد 
وتقييم  المعلومات  لم�سادر  الو�سول  اأ�سبح  بل  فح�سب  المعلومات 
منزلقات  والأفــــــراد  المجتمع  تــجــنــب  الــتــي  الــمــهــارات  مــن  جــودتــهــا 
الوعي  بناء  يتطلب  الــذي  ال�سيء  والت�سليل،  والإ�ــســاعــات  الفو�سى 

والتفكير النقدي لدى الجميع.
جميع هذه الم�ستجدات من متطلبات الع�سر الرقمي التي ت�ستدعيها 
والتدريب  التعليم  وموؤ�س�سات  الحكومات  من  جهودا  تحتاج  الحاجة 
لتعزيز فر�سة بناء الوعي والمهارات، وتوفير البنية التحتية الالزمة، 

والحّد من الفجوة في المعرفة الرقمية بالإجمال.
وفي ذات ال�سياق ت�سارك ال�سركات وموؤ�س�سات القطاع الخا�س الحكومة 
مــ�ــســوؤولــيــة الــعــمــل جــنــبــاً اإلـــى جــنــب فــي جــهــود الــتــدريــب والــتــطــويــر، 
والحر�س على منح المناطق التي تتعمق فيها الفجوة الرقمية مزيدا 
والندماج في  الم�ساركة  للجميع  يت�سنى  والدعم، حتى  الهتمام  من 

المجتمع.
اإنَّ الــتــحــديــات الــمــاثــلــة الــيــوم فــي تــعــزيــز مــ�ــســاركــة الجميع وعــدالــة 
التي تواجه  توزيع الخدمات و�سمان رفاه الحياة هي ذات التحديات 
والم�ساواة،  الجتماعية  العدالة  ت�سوده  مترابط  رقمي  مجتمع  بناء 
واأدواتها  التكنولوجية  اأن  المعلوماتية  خبراء  يوؤكد  الذي  الوقت  في 
اأن تج�سر الفجوة بين فئات المجتمع ب�سرف النظر  المتعددة يمكن 

عن التباينات القت�سادية والثقافية اأو اأية تباينات اأخرى بينهم.

ما ك�سف عنه معالي وزير الوقاف الدكتور محمد الخاليلة موؤخرا 
يوم  من  بــدءا  الم�ساجد  في  ال�سالة  تحكم  ل�سوابط  توجهات  من 
الجمعة المقبل، فتح الباب على ت�ساوؤلت تبدو اجابتها على درجة 
كبيرة من الأهمية كونها تتعلق بجزء ل ي�ستهان به من اأبناء الوطن 

و�سيوفه.
كبار  اأ�سماهم«  مــن  لمنع  توجه  على  يوؤ�سر  الــوزيــر  بــه  تحدث  فما 
ال�سن«، من اأداء �سالة الجمعة في الم�ساجد، مف�سرا تلك الخطوة 
باأنها �ستوؤدي اإلى ا�ستيعاب اأعداد الم�سلين والحفاظ على م�سافات 

ت�سمن التباعد بينهم.
ال�سن هم  اأن كبار  باعتبار  الخطوة فتتمثل  المرجعية في تلك  اأما 
الأكثر تاأثرا بالمر�س، واأنهم ـ بالتالي ـ معفيون من �سالة الجمعة 
هذه  من  اأنهم  اأ�سا�س  على  الم�سنفون  اأمــا  �سالمتهم.  على  حفاظا 
ا�ست�سارة  يتم  اأن  على  �سنة«..   60 اأو   55« رقــم  اإلــى  اأ�سار  فقد  الفئة، 

الأطباء والمخت�سين من اأجل تحديد هذه الفئة.
ت�سريحات الوزير لو�سائل اإعالم متعددة، جرى تداولها على اعتبار 
وبحيث  الجمعة،  ال�سن من �سالة  كبار  باإعفاء  فتوى منتظرة  اأنها 

ت�ساف هذه الفئة اإلى الن�ساء وال�سبيان.
اأهلية  نــوايــاهــا، وفــي  الــتــي ل ن�سكك فــي ح�سن  الـــــوزارة،  تــوجــهــات 
اأ�سحابها لالجتهاد و�سول اإلى القرار الذي يرونه في �سالح الوطن 
والمواطن، تتقاطع مع كثير من الآراء على م�ستوى المعنيين في 
الحكومية  الإجـــــراءات  تــرويــج  الــمــبــداأ يتم  الأمـــر، فمن حيث  هــذا 
كاإجراءات حماية، من زاوية اأنها �سمان لعدم انت�سار عدوى المر�س 

بين الم�سلين، بغ�س النظر عن عمر ال�سخ�س الم�ستهدف.
فمن ل ي�سارك في ال�سالة من كبار ال�سن، ل يمكن اأن يكون محميا 
من العدوى بحكم اأن ابنه اأو حفيده اأو اأي �سخ�س من اأ�سرته يكون 
على  اإجــراءاتــهــا  فــي  الــــوزارة  تركز  اأن  فــالأ�ــســل  وبالتالي  م�ساركا. 
اآخــر بغ�س  اإلــى  الم�سجد من �سخ�س  العدوى في  �سمان عدم نقل 

النظر عن عمره.
�سالة  من  ال�سن«  »كبار  باإعفاء  المنتظرة  الفتوى  يخ�س  فيما  اأما 
»يا  الكريمة  بالآية  محكوم  الفري�سة  لهذه  العام  فالفهم  الجمعة، 
اأيها الذين اآمنوا اإذا نودي لل�سالة من يوم الجمعة فا�سعوا اإلى ذكر 
اأن �سالة  اإن كنتم تعلمون«. بمعنى  اهلل وذروا البيع ذلكم خير لكم 

الجمعة فر�س عين على كل م�سلم، بغ�س النظر عن عمره.
كما اأنها محكومة بالحديث النبوي: »عن طارق بن �سهاب ر�سي اهلل 
عنه عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال: الجمعة حق واجب على 
اأو  اأو �سبي  امــراأة  اأو  اأربعة: عبد مملوك  اإل  كل م�سلم في جماعة 

مري�س«.
فالأ�سل في الإعفاء هنا هو المر�س ولي�س ال�سن. اأما الجتهاد فيه 
فهو اختياري، ويتعلق بحكم ال�سخ�س نف�سه وما اإذا كان يخاف من 

اأن ي�سيبه ال�سرر.
وفي كل الأحوال، فاإن تحديد �سن الخام�سة والخم�سين اأو ال�ستين 
قــرارا جائرا. فمع  ال�ستطاعة قد يكون  للت�سنيف �سمن فئة عدم 
تغير  عن  تتحدث  درا�ــســات  هناك  اهلل«،  بيد  »الأعــمــار  بــاأن  الت�سليم 
اإيجابي في متو�سط الأعمار. وهناك اإقرار باأن الكثير ممن هم في 
بالكثير  القيام  زالوا منتجين، ويمكنهم  ما  وال�سبعين  ال�ستين  �سن 
اأكثر متانة ممن هم دون  اأج�سادهم تبدو  الن�ساطات. واأن بنية  من 

الخم�سين.
ومن هنا فالأ�سل اأن تركز الوزارات المعنية على �سبل منع العدوى 

اأكثر من تركيزها على الفرز العمري.

اأحمد حمد الح�شبان
A h m a d . h . a l h u s b a n @ g m a i l . c o m

كبار ال�شن.. و�شالة اجلمعة

من وقت اإلى اآخر تتحدث الحكومة عن نواياها للهيكلة تجاه 
التر�سيق، ويبقى الحديث حول هذه النقطة مثاراً لجدل ل 
يتم ح�سمه في العديد من المرات، وكاأن الق�سة هي بالونات 
لم  الحكومة  اأن  ويبقى  ال�سارع،  فعل  ردود  ت�ستك�سف  اختبار 

تقدم اإلى اليوم ت�سوراً وا�سحاً لما يمكن و�سفه بالهيكلة.
يتوارد للذهن مع الهيكلة العمل على دمج الكثير من الهيئات 
ت�سورات  بناء  اإلــى  اآخـــرون  ويتوجه  �سابقاً،  ا�ستحدثت  التي 
وجميعها  الحكومي،  القطاع  موظفي  عــدد  تخفي�س  حــول 
دول  فجميع  اأ�ــســاًل،  المنا�سب  وقتها  في  لي�ست  ربما  حلول 
ب�سورة  الحكومي  الإنــفــاق  تعزيز  اإلــى  حالياً  تتوجه  العالم 
اآثــار  مواجهة  فــي  الو�سع  هــو  كما  مبا�سرة  غير  اأو  مبا�سرة 

الأزمات الكبرى.
تفعل  اأن  ت�ستطيع  ل  الأردنــيــة  الحكومة  بــاأن  البع�س  يدفع 
اأن  والم�سكلة  الجميع،  يعرفها  مالية  لظروف  نتيجة  ذلــك 
عليها  يتوجب  بينما  مالية  ب�سورة  تفكر  ما  عــادة  الحكومة 
التقاعد  اإلى  فالإحالة  المبداأ،  حيث  من  اقت�سادياً  تفكر  اأن 
الجتماعي،  ال�سمان  اإلــى  الحكومة  م�سكلة  بترحيل  تقوم 
وتقوم بتفخيخ الم�ستقبل اأمام الموؤ�س�سة واأي حكومة مقبلة، 
التعيينات  بوقف  اأي�ساً  التقاعد تترافق  الإحالة على  اأن  كما 
وو�سع حلول لتخفيف التوظيف في الحكومة، وبما يزيد من 
ن�سب البطالة ويدفع بم�سكالت اجتماعية واقت�سادية كبيرة 

وبتكلفة عالية اإلى الواجهة.
بالقطاع  �سيلحق  الـــذي  ال�سلبي  الأثــــر  ذلـــك  اإلـــى  ويــ�ــســاف 
لخدماته،  م�ستهلكون  الحكوميون  فالموظفون  الــخــا�ــس، 
اأهم زبائنه، وبذلك �ستتمدد  اأكثر عمومية  والحكومة ب�سكل 
الجهاز  في  العاملين  غير  من  اأخــرى  فئات  لت�سمل  الأزمـــة 

الحكومي.
ما الحل؟

تــاأخــرت الــحــكــومــة فــي عملية اجــتــذاب ال�ــســتــثــمــارات، وفــي 
تحويل الأردن اإلى بيئة جاذبة لال�ستثمار، وا�ستغالل المزايا 
الق�س�س  زالــت  ومــا  ومـــوارده،  الأردن  لموقع  ال�ستراتيجية 
التي تروى عن اإحباط الم�ستثمرين متداولة ب�سورة وا�سعة، 
النمو  تحقيق  في  اأ�سا�سياً  عن�سراً  يعتبر  ال�ستثمار  اأن  مع 
القت�سادي، وما زالت ال�سين ت�سرب مثاًل مهماً في نه�ستها 
للم�ستثمرين  المفتوحة  الــحــرة  بالمناطق  ارتــبــطــت  الــتــي 
والتي تاأخذ في التزايد، بينما توقفت التجربة الأردنية عند 
المنطقة القت�سادية في العقبة والتي لم تحقق الطموحات 

التي رافقت اإن�ساءها.
ربــمــا مـــن الــ�ــســعــب الــتــقــدم بــحــلــول اقــتــ�ــســاديــة لــكــثــيــر من 
الإفــراط في العتماد  الأردن، ولكن  التي تواجه  الم�سكالت 
الموقف  تزيد  اأن  �ساأنها  مــن  م�ساألة  المالية  الحلول  على 
اأخرى  اإلى  المالي من جهة  العبء  تعقيداً، فيمكن تحريك 
لفترة من الوقت، وفي النهاية �ستترتب ال�ستحقاقات ب�سورة 
غير قابلة للتاأجيل، وال�سوؤال هو عن توفير المال من خالل 
من  بـــدًل  الم�سافة  القيمة  توليد  اأي  القــتــ�ــســادي  الإنــتــاج 

ا�ستهالك منجزات الما�سي.

�شامح المحاريق

هل الهيكلة احلكومية �شرورية؟ 
مالحظات حول التعريف والتوقيت

اآن الأوان للتركيز على ال�سياحة الداخلية، اأكثر من اأي وقت 
م�سى.

في الظروف الحالية، واإلى اأن تنتهي جائحة كورونا، هنالك 
ال�سياحة  عــودة  وبين  بيننا  تحول  التي  العوامل  العديد من 
اإلـــى مــزيــد مــن تناميها  اأو  اإلـــى �ــســابــق عــهــدهــا،  الــخــارجــيــة 

وازدهارها.
الحالية،  الــظــروف  ب�سبب  الـــدول  بين  ال�سفر  �سعوبة  منها 

وتخوف النا�س، وتعطل حركة الطيران، وغيرها.
ول ندري اإلى متى �سي�ستمر الو�سع على ما هو عليه.

من هنا ل بد من اإعطاء ال�سياحة الداخلية الأولية الأولى، اإذ 
اأنها ت�سكل حاًل »ذكياً« لكل من يعتمد على ال�سياحة اقت�سادياً 
رافـــداً  ال�سياحة  ت�سكل  دولـــة  ومـــن  واأفـــــراد،  مــوؤ�ــســ�ــســات  مــن 
اأ�سا�سياً لمدخولها، ومن مواطن يبحث عن مكان للراحة اأو 

ال�ستجمام اأو المغامرة اأو الثقافة.
الــدول  اأغــنــى  مــن  م�ساحته،  �سغر  على  هلل،  والــحــمــد  بلدنا 
اإبداعات  فيه من  اإّن  بل  ومناخاً. ل  وبيئًة  وجغرافيا  تاريخاً 
الطبيعة وعجائبها، واإبداعات الب�سر وغرائبهم، ما ل يتوافر 

�سوى في دول قليلة.
والبادية،  وال�سهل  والجبل  والـــوادي  والنهر  البحر  فهنالك 

ولي�س اأي بحر اأو نهر اأو جبٍل اأو واٍد اأو �سهل، اأو اأية بادية!
في كم دولة توجد البترا البهية؟ ووادي رم العظيم؟ والبحر 

الميت الفريد وغوره المميز؟
اأنبياء و�سحابة وقــادة عظام؟ في  اأقــام  اأو  في كم دولة م�سى 
اأبهى  في  ورومانية  يونانية  توجد مدن ومدرجات  دولــة  كم 
حللها؟ في كم دولة توجد محميات غنية بالحيوان والطير 

والنبات؟
كم ح�سارة يمكن الوقوف على اأطاللها؟ وكم معلم تاريخي 
اأو جغرافي اأو ديني اأو اأثري يمكن م�ساهدته؟ كم حدث وكم 

واقعة وكم نق�س وكم ن�س؟
الــمــكــّونــات والــمــقــّومــات ل كـــالم فيها ول غــبــار عــلــيــهــا. ما 
اإعطاء هذا الأمــر الأهمية الق�سوى، والبدء  نريد فقط هو 
تحترم  ن�سطة،  داخلية  ل�سياحة  العنان  لإطــالق  بالتخطيط 
ال�سائح الداخلي وتهتم به تماماً كغيره وربما اأكثر وتوفر له 
المرافق والبرامج والحزم والخدمات على اأرفع الم�ستويات 

واأرقاها، باأكثر الأ�سعار ت�سجيعاً وتناف�سية.
اأعــاله، تدعو لأخذ  اإلى ما ذكر  اإ�سافة  اأ�سباب،  وهنالك عدة 

ال�سياحة الداخلية على محمل الجد.
ن�سبياً،  َحْجٍر طويل  الخروج من  و�سك  على  النا�س  اأن  منها 
واأنـــهـــم بــحــاجــة لنــطــالقــة رحــبــة اإلــــى فــ�ــســاءات اأو�ـــســـع من 
الف�ساءات  ومن  طوياًل،  فيها  مكثوا  التي  وبيوتهم  �سققهم 

الإلكترونية التي لم ُت�سِف غليلهم.
ومنها اأن كّل حالت الإ�سابة بكورونا م�سدرها خارجي ولي�س 
داخلياً، وهذا عامل مهم جداً في الظرف الحالي والم�ستقبل 

القريب.
ومــنــهــا اأن �ــســوق الــ�ــســيــاحــة الــداخــلــيــة كــّمــاً وكــيــفــاً ل يجب 
المجتمع  على  طــراأت  التي  التغّيرات  ظل  في  به،  ال�ستهانة 
ال�سياحة  من  جعلت  والتي  بالذات،  الأخيرين  العقدين  في 
العائالت،  مــن  للعديد  اأ�سا�سياً  مطلباً  والثقافة  والترفيه 
وفي ظل عدم وجود �سياحة خارجية للمواطن الأردني نف�سه 
والذي كان يتوجه باأعداد كبيرة للعديد من دول الجوار وما 

بعدها.
ال�سياحة الــداخــلــيــة فــر�ــســة ذهــبــيــة وكــنــز ثــمــيــن، ل بــد من 
ا�ستثمارها على اأو�سع نطاق وباأمهر طريقة، مع الإعالء من 

�ساأن متطلبات ال�سحة وال�سالمة.
وعلينا البدء فوراً.

د. اأحمد يعقوب المجدوبة

فر�شة ال�شياحة الداخلية
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حليمة درباشي: أعدت تشكيل العالقة بين األزمة واإلبداع

قواس وآل خليفة.. لقاء عابر للمعرفة والثقافة والفنون

عمان -  فرح العالن

اأكدت الكاتبة حليمة الدربا�سي ان »كورونا الم�ستجّدة 
�سكلت فر�سة للكاتب اّلذي يم�سك عد�سة ويدور في 
حلقة اإهليجية ال�سكل باحًثا عن مو�سوع للكتابة، ذاك 
يرى  اأن  حّتى  يملك  ول  ناقدة،  عيًنا  يملك  ل  ال��ذي 
م�ستجّدة  م�ساحة  فهي  الوقت  نف�س  وفي  المطمور. 
من  مفرغة  تبقى  ل  ك��ي  وفيها  عنها  الكتابة  يجب 
الم�سمون، الم�سمون الذي يحدث نقلة، اأو بالأحرى 

�سدمة«.
واأ�سافت »اأعدت ت�سكيل العالقة بين الأزمة والإبداع 
ب�����س��ك��ل ع����ام، ف��ه��ل ن��ك��ت��ب ل��ن��وّث��ق ال��ل��ح��ظ��ة ون��واك��ب 
اأحدثته  م��ا  ح��ول  حقيقي  بوعي  نكتب  اأم  المو�سة؟ 
الأزمات بكّل اأ�سكالها في الب�سرّية من تبّدل وتغّير اأو 

حتى نمّو في الوعي الذاتّي والجمعّي؟«.
وزادت »اإذا لم تكن الكتابة حول الأزمة كتابة مفّكرة 
الم�ستقبل  م�����س��ت�����س��رف��ة  م��ح��ّل��ل��ة  ن���اق���دة  م��ت��ف��ّح�����س��ة 
م�ساهمة في اإحداث التغيير؛ فهي وعدمها واحد بكّل 

تاأكيد«.

$ التقت الكاتبة دربا�سي في الحوار التالي:

الأج���واء  ه��ذه  و���س��ط  ي��وم��ك  تق�سين  كيف 
حماية  اإل��ى  الهادفة  الحكومية  والتدابير 

المجتمع من فيرو�س كورونا؟
فر�سة هبطت من ال�ّسماء، فر�سة تاريخّية لن تتكرر، 
الّتيار  انقطع  �سريع،  قطار  نافذة  من  ُقذفت  وكاأّني 
انت�سلتني يد خفّية  الكهربائّي فخرجت من خاّلط، 
الج�سد  ف��ارت��ط��م  متالطمتين،  م��وج��ت��ي��ن  ب��ي��ن  م��ن 
ال��م��ه�����ّس��م ب��ج��ذع ���س��ج��رة ف��ه��وى ع��ل��ى ال����ّراأ�����س ف��ت��ات 

الّطبيعة.
اأرعى زوج حمام حّط على كتف الّنافذة، ان�ست طوياًل 
اإلى مو�سيقى الطبيعة التي انداحت في الفراغ اّلذي 
اّلتي  الأر����س  ف��ي  يتبختر  نمل  �سرب  اتتبع  خلفناه، 
ال��ّراأ���س،  ُم��ط��اأط��ئ��ة  م��ه��ل؛  فاأن�سحب على  ل��ه،  ع���ادت 
خجلى من هول الّدمار اّلذي األحقه الإن�سان الوح�س 

بهذا الكوكب.
اإلى الفر�سة اّلتي هبطت من ال�ّسماء، فر�سة  واأعود 
المنزل،  مقاعد  على  الق�سا�سات  م��ن  الكثير  لنثر 
اأرفع جباًل من الكتب المقروءة واأمّد بينها �سال�سل 
ت�سكيله،  وتعيد  ال��م��ّخ  ف��ي  تحفر  اّل��ت��ي  الأف����الم  م��ن 
اإل��ى  تنقلك  اّل��ت��ي  المو�سيقى  م��ن  اأخ����رى  و���س��ال���س��ل 
عوالم فريدة اأعمت عينّي عنها ان�سغالت كثيرة؛ من 

بينها لقمة العي�س.
اأخو�س حوارات عن الحّب والحرب والخوف والمتعة 
الهواج�س  عن  ومنها،  وفيها  عنها  والكتابة  والحياة 
والأح��الم والآم��ال، عن الحزب وال�ّساحات وال�ّسوارع 
راع، كّل ذلك  والأفكار والحبكة والعقدة والحّل وال�سّ
�سار وي�سير مع كائن عجائبّي متفّرد؛ اقتحم العزلة 
بناءها، حتى  واأع��اد  بها  وط��ّوح  تقليدّية  اأردت��ه��ا  اّلتي 

�سارت عزلة خالية من العزلة، لم ولن تتكرر.
وف���ي خ�����س��ّم ك���ّل ت��ل��ك ال��ت��ف��ا���س��ي��ل، م���ازل���ت اأوا����س���ل 

األّوح لالأطفال عبر ال�ّسا�سة  العمل عبر هذا الجهاز، 
تاريخّية  ف��ي لحظة  اأح��ده��م منها  خ��رج �سوت  اّل��ت��ي 
اع��ت��ب��رت��ه��ا: »ه����ذا ال��ت��ع��ّل��م ل م�����س��اع��ر ف���ي���ه!«، ول��ع��ن 
الكورونا الم�ستجّدة وغاب في لّجة الألياف ال�سوئّية 
اآخًذا قلبي معه، تارًكا ج�سدي اّلذي ُتفزعه �سافرات 

الإنذار منكم�ًسا على نف�سه.

الأزم���ة  ه��ذه  عملت  مثقفة، هل  بو�سفك 
مفاهيمك  تغيير  على  الراهنة  والأح���داث 
وال�سراعات  الراهن  والع�سر  الحياة  تجاه 

الدائرة فيه؟
هل يقت�سر التغيير اّلذي ياأتي على يد اأحداث راهنة 
»المثّقف  يحتاج  ه��ل  اأ����س���األ:  وق��د  المثّقفين؟  على 
ال��ع��رب��ي« دوًم���ا اإل��ى اأزم���ة واأح����داث راه��ن��ة ك��ي يتغّير 
راعات؟  وال�سّ والع�سر  الحياة  تجاه  مفاهيمه  ويغّير 
ول��ع��ّل��ن��ي اأت����م����ادى لأ�����س����األ �����س����وؤاًل اأخ����ي����ًرا: م���ن هو 

»المثّقف«؟
اأجد نف�سي دوًما بعيدة عن هذا الو�سف: »المثّقف«؛ 
م��ا زل���ت اأح��ف��ر ف��ي ه���ذا ال��ك��ون ب��ح��ًث��ا ع��ن و���س��ف ما 

ينا�سب ما اأتطّلع اإليه.
بدء  منذ  ال�سا�سعة  البالد  في  ع�سفت  كثيرة  اأزم���ات 
ال��ّت��اري��خ ���س��ّك��ل��ت وع���ي الإن�����س��ان ع��ل��ى م���ّر ال��ع�����س��ور. 
واأقول الإن�سان؛ فال يمكن اخت�سار مجمل الإن�سانية 
وير�سقون  ات  المن�سّ على  يقفون  اّلذين  بالمثّقفين 
مريديهم برذاذ لعابهم اّلذي ي�سيل حيث الم�سلحة.

اأّم����ا اأن����ا؛ اّل����ذي ه��و ج���زء م��ن ه���ذه الإن�����س��ان��ي��ة اّل��ت��ي 
واأ�سكالها  تفّرعاتها  بكّل  المال  راأ���س  �سلطة  تدو�سها 
ونما  تطّور  بل  مفاهيمي؛  تتغّير  فلم  الم�ستحدثة، 
الكّمّي  الّتراكم  ف��اأراق��ب  الحلبات،  في  ي��دور  ما  فهم 
والّنوعّي في ال�ّسوارع والحارات الم�سحوقة والأ�سواق 
من  اعد  ال�سّ ال��ّدخ��ان  اأت��اب��ع  بالُمفَزعين،  المكتّظة 
القبور  م��ن  المنبعث  وال��غ��ب��ار  ال��م��ح��روق��ة،  ال��ج��ث��ث 

ال���م���ردوم���ة ل��ل��ت��ّو، ع��م��ل��ي��ات ال�����ّس��ط��و ع��ل��ى ال��م��ع��ّدات 
الطبّية، وعمليات فر�س ال�ّسيطرة من جماعات تاأخذ 
راع  وال�سّ الّنزاع  ال�ّسلطة،  دور  وتلعب  الع�سابة  �سكل 
التبّدلت  اأوج��ه،  ب��ات في  اأ�سكالها  بكّل  ال��ث��روات  على 
من  احتجاجات  العالمّي،  القت�ساد  في  وال��ّت��ح��ّولت 
الّنوافذ في مكان ما، وت�سليم لالأمر الواقع في اآخر.

الّثغرات  م��ن  الكثير  ع��ن  ك�سفت  الم�ستجّدة  ك��ورون��ا 
والجرائم والحقائق في العالم، واّلتي ما عادت �سرعة 
ق��ادرة على اخفائها،  اّل��ذي ن�ستقله رغًما عنا  القطار 
ت��ب��ّدلت كثيرة ف��ي الن��ت��ظ��ار، والن��ت��ظ��ار هنا ل  ثّمة 

يحتمل �سوى القفزة.

هل دفعتك اأزمة كورونا اإلى الكتابة حولها؟
اأع��دت ت�سكيل  اأفّكر في هذا الأم��ر، ولعّلني  كثيًرا ما 
العالقة بين الأزم��ة والإب��داع ب�سكل عام، فهل نكتب 
بوعي  نكتب  اأم  ال��م��و���س��ة؟  ون��واك��ب  اللحظة  ل��ن��وّث��ق 
في  اأ�سكالها  بكّل  الأزم���ات  اأحدثته  ما  ح��ول  حقيقي 
الوعي  ف��ي  ن��م��ّو  حتى  اأو  وتغّير  ت��ب��ّدل  م��ن  الب�سرّية 

الذاتّي والجمعّي؟
اإذا لم تكن الكتابة حول الأزمة كتابة مفّكرة متفّح�سة 
في  م�ساهمة  الم�ستقبل  م�ست�سرفة  محّللة  ن��اق��دة 

اإحداث التغيير؛ فهي وعدمها واحد بكّل تاأكيد.
ق���د ت��دف��ع��ن��ي الأزم������ات الق��ت�����س��ادّي��ة والج��ت��م��اع��ّي��ة 
وال�����س��ي��ا���س��ّي��ة ال��ج��دي��دة ال�����ّس��ك��ل ل ال��م�����س��م��ون التي 
اأحدثتها كورونا الم�ستجّدة نحو الكتابة، اأما الكورونا 

بحد ذاتها؛ فقد دفعتني نحو نف�سي فقط.
 

توجيه  في  الّراهنة  ال��ظ��روف  �ساهمت  هل 
في  تف�سيالتك  ترتيب  اإع��ادة  اأو  قراءاتك 

القراءة؟ وماذا تقراأين الآن؟
قلت اأعاله اأّن كورونا الم�ستجّدة دفعتني نحو نف�سي، 
ال��وزراء  اإع��الن رئي�س  وه��ذا ما ح�سل بالفعل، فمنذ 

مع  تما�سى  اج��ب��اري  ح��ظ��ر   ،)2( رق��م  ال��دف��اع  اأم���ر 
ال��الزم��ة  ال�سحية  الح��ت��ي��اط��ات  ب��اأخ��ذ  ذات���ّي  ق���رار 
نوع من  اإلى  يوؤّدي  اّلذي  الج�سدي  التباعد  واأهّمها 
لاللتفات  الفر�سة  اأن  عرفت  الجتماعّي،  التباعد 
وت��اري��خ��ي��ة،  وخ��ي��ال��ي��ة  م�ساعفة  ب��ات��ت  النف�س  اإل���ى 
و���س��ع��ت ن��ق��اًط��ا ك��ث��ي��رة ع��ل��ى ح���روف ك��ان��ت ���س��م��اء، 
اأح��ده��ا واأه��ّم��ه��ا م��ا ي��ت��وّج��ب ق��راءت��ه وم���ا ي��ت��وّج��ب 
فيما  الأه��ّم  اأعتبره  ق��رار  ففي  ال���ّرّف.  على  و�سعه 
التفت  اليوم،  نقروؤها  اّلتي  الأدب��ّي��ة  الأن��واع  يخ�ّس 
��ة ف��ي اب��ت��ع��اد ج��زئ��ي عن  ب��وع��ٍي ن��ح��و ق����راءة ال��ق�����سّ
وم��ق��الت  ك��ت��ب  ل��ق��راءة  وق��ًت��ا  وخ�س�ست  ال���ّرواي���ة، 
يطرحه  ما  �سّد  وانتف�ست  والقت�ساد.  الفكر  في 
ل�سوق  اأر�سخ  فلن  المعدة،  يقلب  بات  ب�سكل  ال�ّسوق 
ت�سنيفات  �سمن  ي�سنف  ك��ت��اًب��ا  اأق����راأ  ول���ن  الأدب، 
على  »الحائز  مبيًعا«،  »الأكثر  كتابتها:  من  اأخجل 

وغيرها. جائزة...« 
ب��ي��ن ي����دّي الآن رواي�����ة »ول��ي��م��ة لأع�����س��اب ال��ب��ح��ر« 

الّتعريف. عن  الغنّية 

هل تعتقدين اأنه �سيكون هناك  اأدب  ي�سمى  
اأدب كورونا؟

م��ن ال��م��م��ك��ن ذل���ك، ب��ل م��ن ال��م��وؤك��د. ب��راأي��ي؛ ف��اإن 
يم�سك  اّل���ذي  للكاتب  ف��ر���س��ة  الم�ستجّدة  ك��ورون��ا 
ع��د���س��ة وي����دور ف��ي ح��ل��ق��ة اإه��ل��ي��ج��ي��ة ال�����س��ك��ل ب��اح��ًث��ا 
ع��ن م��و���س��وع ل��ل��ك��ت��اب��ة، ذاك ال����ذي ل ي��م��ل��ك ع��ي��ًن��ا 
ن��اق��دة، ول ي��م��ل��ك ح��ّت��ى اأن ي���رى ال��م��ط��م��ور. وف��ي 
الكتابة  يجب  م�ستجّدة  م�ساحة  فهي  الوقت  نف�س 
الم�سمون،  م��ن  م��ف��رغ��ة  تبقى  ل  ك��ي  وف��ي��ه��ا  عنها 
الم�سمون الذي يحدث نقلة، اأو بالأحرى �سدمة/ 

�سفعة.  

ه��ذه  ف���ي  ال��م��ث��ق��ف  دور  ه���و  ب���راأي���ك. م���ا 
باإمكانه اأن ي�ساند الإجراءات  هل  الأو�ساع؟  
وتعزيز  المواطنين  وعي  زيادة  في  الحكومية 
وال�سلوك  وال��ت��ك��اف��ل  والتحمل  ال�سبر  قيم 

التر�سيدي؟ وكيف؟
�ساأقبل كلمة »المثّقف« هنا؛ فباإمكانه -بكل تاأكيد- 
منع  اإل��ى  الهادفة  الحكومية  الإج��راءات  ي�ساند  اأن 
وت��ق��ل��ي�����س ف��ر���س ان��ت�����س��ار ال���وب���اء اّل����ذي ح���ّل على 
مخ�سخ�سة،  �سبه  �سحّية  منظومة  ففي  ال��ع��ال��م، 
عالية،  فقر  ون�سبة  م��ع��دوم،  �سبه  �سحّي  وت��اأم��ي��ن 
وتبّني  ال��وب��اء  انت�سار  ي�سبح  م��ت��زاي��دة،  ومديونّية 
���س��ي��ا���س��ة »م��ن��اع��ة ال��ق��ط��ي��ع« ك���ارث���ة. ت��خ��ّي��ل��وا معي 
م�����س��ه��د اأح���ده���م وه���و ي��ق��رف�����س ع��ل��ى ع��ت��ب��ة اإح���دى 
ال��ح�����س��ول على  ف��ي  دوره  م��ن��ت��ظ��ًرا  ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 

تنف�س! جهاز 
الجائع  ق��درة  على  كثيًرا  نراهن  ل  اأن  علينا  لكن؛ 
للجائع؛  فبالّن�سبة  الوباء.  من  خوًفا  بر  ال�سّ على 
ويوؤلم.  الجوف  يقر�س  مح�سو�س  ملمو�س  الجوع 
عن  تتهاوى  اأرقاًما  ت�سيب  فكرة  الوباء  يرى  بينما 

التلفاز. �سا�سات  حافّات 

عمان - الراأي

الأوب���را  ومغنية  المو�سيقية  الموؤلفة  ت�ستكمل 
دك���ت���ورة ه��ب��ة ال���ق���وا����س م�����س��روع��ه��ا ال��ح�����س��اري 
ال�سحي  الحجر  بداية  مع  بداأته  الذي  المتميز 
الوبائية،  الأزم��ة  نتيجة  الب�سرية  تعي�سه  ال��ذي 
والمبدعين  والفنانين  المثقفين  اأجبر  وال��ذي 

على البحث عن بدائل.
ي���واك���ب ال��م�����س��روع ال��ح��داث��ة وال���زم���ن ال��ج��دي��د 
البث  عبر  التكنولوجي  الرقمي  الم�ستوى  على 
ال��م��ب��ا���س��ر ع��ل��ى م��ن�����س��ات ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي 
�سخ�سيات  با�ست�سافة  ال��ج��دي��دة،  والتطبيقات 
ث��ق��اف��ي��ة ك�����ان ل���ل���ق���وا����س م��ع��ه��ا م�������س���اري���ع ف��ن��ي��ة 
مبا�سراً  حّياً  غناًء  خاللها  في  وقدمت  م�ستركة 
ونقا�سات ثقافية غنية، كما اأطلقت موؤخراً عماًل 
للثقافة  ظبي  اأب��و  مجموعة  م��ع  بالتعاون  فنياً 
وال��ف��ن��ون ع��ب��ر ال��م��ن�����س��ات ال��رق��م��ي��ة وال�����س��ا���س��ات 
رم�سان  �سهر  ختام  في  لالإن�سانية  ابتهالت  هو 

المبارك.
في  فحمل  ال�سياق،  ه��ذا  ف��ي  الأخ��ي��ر  اللقاء  اأم��ا 
م�����س��م��ون��ه ال��ك��ث��ي��ر م���ن ال���ط���روح���ات ل��ل��ن��ه��و���س 
ب��ال��ث��ق��اف��ة ف��ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي، ف��ي ح���وار ممتع 
وم���م���ي���ز وم�������س���م���ون راق������ي ال��م�����س��ت��وى ق��دم��ت��ه 
هيئة  رئي�سة  هي  ا�ستثنائية  �سيفة  مع  القوا�س 
مي  ال�سيخة  الوزيرة  والآث��ار  للثقافة  البحرين 

اآل خليفة. بنت محمد 
ع��ل��ى ام����ت����داد ���س��اع��ة ون�����س��ف ال�����س��اع��ة اأب���ح���رت 
ال��م��ب��دع��ت��ان ف��ي م��وا���س��ي��ع ���س��ائ��ق��ة و���س��ائ��ك��ة في 
»ال����زم����ن ال��م��خ��ت��ل��ف« ك���م���ا و���س��ف��ت��ه ال���ق���وا����س، 
ف���ي ح��ل��ق��ة ت��ك��ري��م��ي��ة ل�����س��ي��دة ���س��ن��ع��ت م��ع��ج��زات 

فطّورت  البحرين،  وطنها  من  انطالقاً  ثقافية 
ه���ذا ال��ق��ط��اع ع��ب��ر ال���س��ت��ث��م��ار ف���ي ال��ث��ق��اف��ة في 
فاآمنت  خو�سها.  على  غيرها  ي��ج��روؤ  ل��م  خ��ط��وة 
واأن�����س��اأت �سراكة  ال��ع��رب��ي��ة  الإب��داع��ي��ة  ب��ال��ق��درات 
الثقافي  القطاع  لدعم  المالية  الموؤ�س�سات  مع 
وال�����س��ي��اح��ي، م��ا اأث��م��ر ع��ن ت��اأ���س��ي�����س م��ج��م��وع��ات 
من  متنوعة  ومجموعة  الثقافية  ال��م��راك��ز  م��ن 
ال��ب��ي��وت ال��ت��راث��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة وال��ق��الع وال��م��ت��اح��ف، 
ال��ت��ي و���س��ع��ت م��م��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن ع��ل��ى خ��ري��ط��ة 
اإنجازاتها  اإل��ى  ي�ساف  كما  العالمية.  ال�سياحة 
اللوؤلوؤ«  و"طريق  البحرين«  »قلعة  موقَعي  اإدراج 

العالمي. التراث  �سمن لئحة مواقع 
�سبكات  ع��ب��ر  الآلف  ت��اب��ع��ه  ال���ذي  ال��ث��ري  ال��ل��ق��اء 
للقوا�س  اأع��م��ال  تخلله  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل 

م��ن��ه��ا م���ا ُع���ر����س ل��ل��م��رة الأول������ى، ك��م��ا ُع��ر���س��ت 
اأعمال �سابقة منها العر�س الفني  مقتطفات من 
الوطني  ال��ع��ي��د  لمنا�سبة  ق��دم��ت��ه  ال���ذي  ال��ك��ب��ي��ر 

.2009 العام  البحرين في  العا�سر لمملكة 
مجموعة  �ساركت  للقاء،  التكريمي  المنحى  في 
الإعالمية  الفنية  الثقافية  ال��وج��وه  م��ن  كبيرة 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة، وب��ع�����س ال��م��ق��رب��ي��ن والأ����س���دق���اء 
المميزة،  لل�سيفة  خا�سة  تحية  في  والعارفين 
الم�سرقة.  وم�سيرتها  اإنجازاتها  على  لالإ�ساءة 
الدور  على  والآراء  الم�سجلة  الر�سائل  واأجمعت 
اختيرت  ال��ت��ي  ال�����س��ي��دة  ه��ذه  اأّدت����ه  ال���ذي  الكبير 
 50 اأقوى  بين  »من  يوماً من قبل مجلة فورب�س 
تحدثت  ال��وج��وه  ه��ذه  وم��ن  ع��رب��ي��ة«.  �سخ�سية 
�سعود،  اآل  محمد  بنت  م�ساعل  الدكتورة  الأميرة 

العزيز  عبد  وال�ساعر  ال�سفير  ال�سعودي  والوزير 
ف��اروق  ال�سابق  الم�سري  الثقافة  ووزي��ر  خوجة 

ح�سني.
الثقافية  المفا�سل  من  العديد  الحلقة  تناولت 
للبحث  منطلقاً  وك��ان��ت  ال��ق��ري��ب،  ال��م��ا���س��ي  ف��ي 
البحث  عبر  للمنطقة  الثقافي  الم�ستقبل  ف��ي 
الزمن  اإيقاع  فر�سها  التي  العملية  الحلول  عن 
ال���ج���دي���د، وم���ح���اول���ة اإر����س���اء م��ن��ظ��وم��ة ث��ق��اف��ي��ة 
جديدة تقوم على ت�سافر الجهود وتكافل الهمم 
وم��د ال��ي��د ف��ي ات��ج��اه الآخ���ر ال��ب��اح��ث اأي�����س��اً عن 
ف�سحة �سوء واأمل. وتطرقت القوا�س واآل خليفة 
اإلى و�سع خطة بناء تقوم على التعاون الم�سترك 
من  العربي  العالم  في  الثقافية  الموؤ�س�سات  بين 
ان تجربة  ب��ال��ق��ط��اع، خ�����س��و���س��اً  ال��ن��ه��و���س  اأج���ل 
في  ونجحت  العربية،  ال��ح��دود  تخطت  ال�سيخة 
وال�سياحية  الثقافية  الم�ساريع  اأ�سعب  تحقيق 
رئي�سة  من�سب  �سغلت  اأنها  �سّيما  ول  التاريخية، 
اليوني�سكو في دورتها  العالمي في  التراث  لجنة 
ال��خ��ام�����س��ة وال��ث��الث��ي��ن. ك��م��ا ل��ت��ج��رب��ة ال��ق��وا���س 
المو�سيقي  الوعي  ن�سر  في  اأهمية  من  ال��رائ��دة 
ال�سرق  ب��ي��ن  م��ع��رف��ي  مو�سيقي  ج�سر  خ��ل��ق  ع��ب��ر 
وتقديمها  العربية  الأوب���را  اب��ت��داع  ف��ي  وال��غ��رب 

العالم. اأعرق م�سارح  على 
لقاء عابر للمعرفة والثقافة وال�سياحة والفنون، 
الج��ت��م��اع��ي في  ال��ت��وا���س��ل  م���واق���ع  رّواد  ت��اب��ع��ه 
انتظار باقي ال�سل�سلة من الم�سروع الذي تقدمه 
هبة القوا�س والذي �سوف ي�ست�سيف اأبرز الوجوه 
يتّوجها  ومحترفة  عفوية  حلقات  ف��ي  العربية 
بالمو�سيقى  المو�سيقية  ال��م��وؤل��ف��ة  �سغف  دائ��م��اً 

العربية. بالثقافة  والنهو�س  الراقية 

الكرك - بترا

في  يومياتها  عن  الحبا�سنة  خديجة  الباحثة  تحدثت 
زمن الكورونا منذ بداية معرفتها بانت�سار الوباء عالميا 
وكيف اأعادت ترتيب امور حياتها ال�سخ�سية وال�سرية 
داخ���ل ال��م��ن��زل م��ن خ���الل ت��اأم��ي��ن اح��ت��ي��اج��ات المنزل 
م��ن م����واد غ��ذائ��ي��ة وك��ت��ب ب��ح��اج��ة ل��م��راج��ع��ة وتدقيق 
لبرنامج  حديث  خالل  الحبا�سنة  وا�سافت  ومطالعة. 
ا�سبوعي اطلقته مديرية ثقافة الكرك بعنوان »يوميات 
الأي��ام  وا�سرتي في  »م��ررت  الكورونا«،  زم��ن  مثقف في 
والخوف  بالقلق  م�سحونة  بحالة  الحظر  من  الأول���ى 
من العدوى، وبالغنا بالتنظيف والتعقيم، ال اأن حجر 
اإجبارية مريحة لي، ول  اإج��ازة  ب�سكل عام  كورونا كان 
ا�ستغراب  ه��ذا  �سعوري  واأث���ار  بها،  ���س��ررت  اأن��ي  اأنكركم 
من حولي، كيف ل وهي فر�سة لق�ساء وقت كاف مع 

اأولدي، فكم ان�سغلت عنهم، فهو فر�سة للقراءة والتاأمل 
والكتابة اإذا لزم الأمر«.

الوقت  لدي  اأ�سبح  الكورونا  زمن  في  انه  اإل��ى  وا�سارت 
ب��اإع��داد الأط��ع��م��ة وال��ح��ل��وي��ات التي  اأ���س��رت��ي  لتعوي�س 
ل وق��ت ل��دي لإع��داده��ا ف��ي اأوق���ات العمل، كما اتاحت 
اأبنائي، وتبادلت معهم  الكافي للحديث مع  الوقت  لي 

الأفكار والمعلومات.
وق���ال���ت »م����ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي واأث������ار ده�����س��ت��ي ف���ي زم��ن 
ومتابعة  الحكومة  حول  المواطنين  التفاف  الكورونا، 
الحكومة  ه��ذه  األي�ست  ور�سا،  �سديد  باهتمام  بياناتها 
اأ�سكال  ك��ل  اختفت  حيث  و�ستماً،  ن��ق��داً  او�سعوها  التي 
وك��ل  ال��ح��ك��وم��ة،  اأن  »ال�سحيح  م�سيفة  ال��م��ع��ار���س��ة«، 
التقدير،  ي�ستحق  ب�سكل  بواجبها  قامت  الدولة  اأرك��ان 
وا�ستنفرت جميع المرافق الحيوية في البلد لمحا�سرة 

الوباء، وهم جميعاً ي�ستحقون التقدير«.

واك����دت ان���ه ف��ي الحظر ك���ان ل���دي وق���ت ك���اف للقراءة 
وا�ستهلكت ما لدي من روايات خالل ال�سهر الأول من 
اأق��راأه��ا  التي  والفل�سفة  الفكر  بكتب  ل��ذت  ثم  الحظر، 
للتفكير  منا�سب  ك��ورون��ا  فزمن  مهل،  على  ال��ع��ادة  ف��ي 
والتاأمل، وعدت لأقراأ حول ظاهرة التطرف التي تغزو 
وتابعت  وال��الي��ق��ي��ن،  اليقين  وثقافة  وال��ع��ال��م،  ب��الدن��ا 

قراءة كتاب »راأ�سمالية ا�ستثمار الكوارث«.
وا�سافت ان هذا الفيرو�س ك�سر اإيقاع الحياة الروتيني 
وب�سيطة  مختلفة  اأ�سكال  على  عيوننا  وفتح  الماألوف، 
ال��ع��ادات  م��ن  كثيرا  وا�سقط  عنها،  ابتعدنا  الحياة  م��ن 
والتقاليد الزائفة، حيث اأمام �سوؤال الحياة والموت تفقد 
كثير من العادات والم�سلكيات التي تعود الإن�سان عليها 
اأهميتها، وتكت�سب اأخرى اأهمية اأكبر لم نعد نفكر بها 
لبداهتها، فاكت�سفنا اأهمية التطور التكنولوجي وكيف 
اأ�سبح ل يمكن ال�ستغناء عنه في حياتنا، فالكثير من 

تابعت  والجامعات  والمدار�س  وال�سركات  العمل  دوائ��ر 
اأعمالها عن طريق الإنترنت، واعتمدت الت�سالت بين 

النا�س عليها.
واأ�سارت الى ان تغيراً مهما �سيحدث في حياة النا�س بعد 
كورونا، وعلينا اأن ن�ستثمر درو�سها باإدارة حوارات حولها 
وبلورتها اإلى نظم حياة اأب�سط، اأكثر جدوى، واأقل كلفة 

وبهرجة.
ودعت الحبا�سنة في ظل القتراب من العودة التدريجية 
اإلى الحركة في حياتنا، والتعاي�س مع الوباء، اأن ل نفقد 

الحذر واليقظة، وما تعلمناه من هذه التجربة.
من جانبها، بينت مديرة ثقافة الكرك عروبة ال�سمايلة 
التوعية  ن�سر  ف��ي  والباحثين  المثقفين  ودور  اهمية 
النافعة  وال���س��ال��ي��ب  ال��ط��رق  واف�سل  ال��وب��اء  بمخاطر 
ل��ق�����س��اء اوق�����ات ال��ح��ظ��ر داخ����ل ال��م��ن��زل ان��ط��الق��ا من 

تجاربهم الغنية بالأفكار اليجابية.

توا�سل برنامج »يوميات مثقف يف زمن الكورونا« بالكرك

اإربد - بترا

وبالتعاون مع مديرية  والفنون،  للثقافة  الدار  نظمت جمعية 
فنيا  معر�سا  دروي�����س،  محمود  وراب��ط��ة  اإرب���د  محافظة  ثقافة 
اإرب��د  اإع���الن مدينة  بمنا�سبة  وذل��ك  ع��رب��ي��ة«،  »ق��ام��ات  بعنوان 
عا�سمة الثقافة العربية لعام 2021 وبالتزامن مع الحتفالت 

بذكرى ا�ستقالل المملكة ال� 74.
وتم، خالل المعر�س الذي جرى بثه عبر تطبيق زووم �سمن 
ل��وح��ة فنية  اأك��ث��ر م��ن 360  ق���رب، ع��ر���س  الثقافة ع��ن  برنامج 
ال��ع��راق،  �سوريا،  الأردن،  م��ن  ال��ع��رب  الفنانين  لأه��م  ت�سكيلية 

فل�سطين، الجزائر والمغرب.
وا���س��ت��م��ل ال��م��ع��ر���س ع��ل��ى ع���ر����س لأه�����م ل���وح���ات ال��ف��ن��ان��ي��ن 
الم�ساركين والتي تنوعت مو�سوعاتها بين لوحات تراثية من 
لمدينة  خالبة  ومناظر  طبيعية  ولوحات  وفل�سطين،  الأردن 
واأخ��رى  ال�ستقالل  ولوحات  فل�سطين  في  والكنائ�س  القد�س 

عن قرى محافظة اربد.

»الدار للثقافة والفنون« تنظم 
معر�س »قامات عربية« باإربد

حليمة دربا�سي

مي ال خليفة وهبة قوا�س

الغالف

خديجة الحبا�سنة

عمان - �سروق الع�سفور

اعلنت ادارة مهرجان الم�سرح الحر الدولي عن تاأجيل فعاليات 
الدورة 15 من المهرجان التي كان مقررا عقدها في عمان في 
6/ 6/ 2020، بم�ساركة عربية واجنبية وا�سعة، ب�سبب الجائحة 
الكونية التي غيرت م�سارات العالم اأجمع، واأغلقت كل الأبواب.

وقال البيان ال�سادر عن ادارة المهرجان »نلتم�س منكم العذر 
بعدم المقدرة على ايفائنا بالتزامنا اأن تقام فعاليات الدورة 15 
وال��ذي كان مقررا  الدولي  الحر  الم�سرح  ليالي  من مهرجان 
التي  العالمية  الم�سرحية  الفرق  من  ونعتذر   2020/6/6 في 
وجهت لها الدعوات للم�ساركة ونعتذر من �سيوف المهرجان 
ومريديه ومحبيه من كل اأنحاء العالم، كما ل يفوتنا تقديم 
ت�سحذ  ال��ت��ي  اأق��الم��ه��م  و���س��ي��وف  المحبطين  لفئة  الع���ت���ذار 
اأ�سنتها على عتباتنا، وبكل ود نقدم لهم فناجين قهوتنا بنكهة 

الأ�سالة وال�سهامة وال�سمو«.
ماء  وي�سقينا  يهذبنا  الذي  الم�سرح  هو  »يبقى  البيان  واأ�ساف 
الحب  بروح  المفعمة  الإن�سانية  ر�سالتنا  الم�سرح  هو  الحياة. 
وال��ن��ق��اء. وه���و )ال��م�����س��رح ال��ح��ر( ح��ام��ل ر���س��ال��ة ال��ج��م��ال اإل��ى 
الم�سرح  مهرجان  ب��اأن  نعلن  بوباء  جائح  الكون  ولأن  الدنيا. 
الحر الدولي 15 قد تاأجل ورحل اإلى اجل رفيع قادم ووفق ما 
تقت�سيه الظروف، باقين على الوعد، مت�سلحين باإرادة �سلبة، 
الحر  الم�سرح  ويبقى  الحياة  لت�ستمر  ي��ج��ارى،  ل  وع��ن��ف��وان 

�سامخا«.
الكيان«  ه��ذا  تاأ�سي�س  منذ  عاما  ع�سرين  م��دار  »على  واأو���س��ح 
اأدبيا  التزاما  ملتزمة  م�سرحية  كفرقة  الحر«  الم�سرح  فرقة 
ومعرفيا تجاه ر�سالة الفن الخالقة. ع�سرون عاما م�ست، لم 
تنجرف دواليبنا الدائرة وراء الفن بو�سفه و�سيلة لالرتزاق، 
اإنما فعال فكريا قادرا على مخاطبة العقل، مبرهنين على تلك 
ال�سفراء  وكنا  الم�سرحية،  تجاربنا  مجمل  في  فعليا،  الروؤية 
نمثل الوطن خارجيا خير تمثيل منذ التاأ�سي�س في العام 2000 
الحتفال  نية  مع  على موعد  كنا  العام  هذا  وفي  الآن  ولغاية 
عاما  ال��ع�����س��رون  ع��ب��ورن��ا  بمنا�سبة  والم�سرحيين  ب��ال��م�����س��رح 
وتعاك�س  كله،  العالم  الظروف  تعاك�س  اأن  الأق��دار  ت�ساء  ولكن 
تطلعاتنا المبهجة. بيد اأن اأملنا لينقطع وطموحنا ل ين�سب 
باأن نعود بعد انق�ساء الغمة، علما باأننا ومنذ بداية هذا العام 
�سواء  التح�سيرات  ف��ي  الجهد،  نبذل  ونحن  يناير  �سهر  ف��ي 
باختيار العرو�س الم�سرحية الم�ساركة، وو�سع م�سودة برنامج 
محترفة  م�سرحية  فرقا  قائمته  ف��ي  ي�سم  ال��ذي  المهرجان 
والكويت  وفل�سطين  وهنغاريا  وايطاليا  والمانيا  �سوي�سرا  من 
الكونية  الجائحة  لكن  الأردن،  اإل��ى  بالإ�سافة  وتون�س  وم�سر 
الأب��واب، وعّز علينا  واأغلقت كل  اأجمع،  العالم  غيرت م�سارات 
اأي�سا. تلك الأب��واب المو�سدة  اأبواب الم�سارح مغلقة  اأن تكون 
لظرف طارئ �سيزول بهمتنا، لن�ستعيد فتحها مجددا، ون�سيء 

وهج اأنوارها، واألق كرا�سيها وجماهير الم�سرح المقدرة«.

تاأجيل مهرجان امل�سرح احلر 
الدويل

�سعار الم�سرح
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تظاهرات احتجاجا على مقتل »افرواميركي« اأعزل خالل توقيفه )ا ف ب(

»ميني�سوتا«.. التعبئة الكاملة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

الغضب «األفروأميركي» يتصاعد
    ترمب: �سمحنا للمحتجني بال�سراخ ومن يتجاوز 

احلدود �سيلجم بالقوة
    بايدن يدعو ملداواة اجلرح املفتوح للعن�سرية

يف الوليات املتحدة

مينيابولي�س - اأ ف ب

�سمحت �سلطات مينيابولي�س الأميركية اأم�س بن�سر األف عن�سر من الحر�س الوطني لموؤازرة القوى الأمنية، وذلك بعد 
قيام تظاهرات احتجاجا على مقتل »اأفرواأميركي« اأعزل خالل توقيفه في المدينة، تخّللتها اأعمال عنف وامتدت اإلى 
مختلف اأنحاء الوليات المتحدة.

اأوكـــانـــد في  اأعــلــنــت �ــســرطــة مــديــنــة  فيما 
وليـــة كــالــيــفــورنــيــا الأمــيــركــيــة عــن مقتل 
�ــســابــط فــي خــدمــة الــحــمــايــة الــفــيــدرالــيــة 
واإ�ـــســـابـــة اآخـــــر جـــــراء اإطــــــاق نــــار ح�سل 
قبل  الليلة  المدينة  فــي  مظاهرات  خــال 
الما�سية. ولفتت ال�سرطة اإلى ورود تقارير 
عــن اأعــمــال �سغب ونــهــب و�ــســرقــة واإحـــراق 
خال  لل�سرطة  عنا�سر  على  واعـــتـــداءات 
القب�ض على عدد  اإلقاء  مظاهرات، موؤكدة 

من الأ�سخا�ض.
ــــــك، اأعــــلــــن حـــاكـــم وليــــة  فــــي غـــ�ـــســـون ذل
مــيــنــيــ�ــســوتــا تــيــم والـــــز امـــ�ـــض الــ�ــســبــت عن 
التعبئة الكاملة لقوات الحر�ض الوطني في 
العالمية  الــحــرب  منذ  مــرة  لأول  الــوليــة، 
وا�سعة  احــتــجــاجــات  خلفية  عــلــى  الــثــانــيــة، 

النطاق.
ولم يخفف توجيه تهمة القتل غير العمد 
العارم  الغ�سب  به  الم�ستبه  ال�سرطي  اإلــى 
في الباد، وقد �سّجلت اأعمال �سغب خال 
امتدت  ال�سرطة  عن�سرية  �سد  تظاهرات 
من نيويورك اإلى لو�ض اأنجلي�ض في اإحدى 
اأ�ــــســــواأ لــيــالــي ال�ـــســـطـــرابـــات الأهـــلـــيـــة في 

الوليات المتحدة منذ �سنوات.
التجول  وا�ستبك متظاهرون خرقوا حظر 

الــرابــعــة  لليلة  الــ�ــســرطــة  الــمــفــرو�ــض، مــع 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي مــديــنــة مــيــنــيــابــولــيــ�ــض 
حـــيـــث اأ�ـــســـعـــلـــت حــــرائــــق و�ــســجــلــت اأعـــمـــال 
المتظاهرين  بين  وفــر  كــر  وعمليات  نهب 

وعنا�سر ال�سرطة.
ميني�سوتا  الوطني في  الحر�ض  قائد  وقال 
موؤتمر  في  جن�سن  جــون  جنرال  الميجور 
�سحافي ام�ض اإن حاكم الولية �سمح بن�سر 
األف جندي لموؤازرة ال�سرطة في ال�سيطرة 

على الو�سع.
اأن  للعنف منذ  بوؤرة  الى  المدينة  وتحولت 
ق�سى الأميركي من اأ�سول اأفريقية جورج 
قام  بعدما  اعتقاله،  عملية  خــال  فلويد 
اأر�سا وتثبيته لعدة دقائق  �سرطي بطرحه 
بينما كان ي�سغط بركبته على رقبته حتى 

لفظ اأنفا�سه.
ديريك  ال�سرطي  الــى  ال�سلطات  ووجــهــت 
الثالثة،  الــدرجــة  من  القتل  تهمة  �سوفين 
اأي الــقــتــل غــيــر الــعــمــد، اإ�ــســافــة الــى تهمة 

الهمال الذي ت�سبب بالموت.
المقاطعة مايك فريمان  عام  وقال مدعي 
الآن، وقمت بتوجيه  الق�سية جاهزة  »هذه 
مقتل  ب�سبب  الغ�سب  تزايد  و�سط  التهم«، 

جورج الأعزل وهو في عهدة ال�سرطة.

لكن توجيه التهام ف�سل في تهدئة مجتمع 
فلويد  مقتل  حادثة  اأعـــادت  اأن  بعد  ال�سود 
نكء جرح العن�سرية وانعدام الم�ساواة من 

جديد.
وفـــي اأتــانــتــا هــاجــم مــتــظــاهــرون �ــســيــارات 
خــرجــت  اأن  بـــعـــد  واحــــرقــــوهــــا  لــلــ�ــســرطــة 
حدثت  بينما  ال�سيطرة،  عن  الحتجاجات 
مـــواجـــهـــات بـــيـــن مـــتـــظـــاهـــريـــن وعــنــا�ــســر 
منت�سف  الأبي�ض  البيت  اأمــام  المخابرات 

الليل.
اإنه  وقال الرئي�ض الأميركي دونالد ترمب 
عنا�سر  اّتخذها  التي  الخطوات«  »كل  تابع 
المخابرات موؤكدا اأنه ي�سعر بالأمان التام.

وجـــــــاء فـــــي تــــغــــريــــدة لـــــه »لــــقــــد �ــســمــحــوا 
ما  بــقــدر  والــتــ�ــســّدق  بال�سراخ  للمحتجين 
كانوا يريدون، لكن عندما يتخطى اأحدهم 

الحدود كانوا يلجمونه بكل قوة«.
عـــدوى الحــتــجــاجــات مجموعة  وا�ــســابــت 
كبيرة من المدن الأميركية بينها بو�سطن 
ول�ض  وهيو�ستن  وديموين  ودنفر  ودال�ــض 

فيغا�ض وممفي�ض وبورتاند.
وفـــر�ـــســـت الـــ�ـــســـلـــطـــات حـــظـــر تــــجــــول فــي 
الحتجاجات  مــن  ليال  بعد  مينيابولي�ض 
العديد  فــي  النيران  بــانــدلع  ت�سببت  التي 

من مناطق المدينة.
غالبيتهم  و�سع  الذين  المتظاهرين  لكن 
لزموا  كورونا  فيرو�ض  من  للوقاية  اأقنعة 
التي  لل�سرطة  تــحــد  مــوقــف  فــي  الــ�ــســوارع 
ا�ستخدمت الغاز الم�سيل للدموع والقنابل 

ال�سوتية في محاولة ل�ستعادة ال�سيطرة.
وا�سع،  نطاق  على  النهب  اأعمال  وانت�سرت 
واأظـــهـــرت �ــســور اأ�ــســخــا�ــســا يــخــرجــون من 
من  با�ستطاعتهم  ما  حملوا  وقد  المتاجر 

الب�سائع.
وقــــال حــاكــم وليــــة مــيــنــيــ�ــســوتــا تــيــم والـــز 
تعر�سوا  م�سوؤولين  اإن  ام�ض  لل�سحافيين 

لإطاق نار.
واأ�ساف »هذا ل عاقة له بموت جورج، ول 
اأمر حقيقي. هذه  بعدم الم�ساواة التي هي 

فو�سى«.
لــكــن وجــهــة نــظــر والـــز هـــذه منف�سلة عن 
الـــ�ـــســـارع، فــقــد تــوجــهــت الــيــه الــمــتــظــاهــرة 
تنظر  اأن  »اأريــــدك  بالقول  جايك�ض  نعيمة 
الألــم  »اإنــه  وتابعت  بــي«،  وت�سعر  عيني  في 

والذى«.
ترمب  الــى  تحدثوا  الذين  فلويد  واأقـــارب 
الــجــمــعــة رحـــبـــوا بــنــبــاأ اعــتــقــال الــ�ــســرطــي 
على  »خــطــوة  بــاعــتــبــاره  بالقتل  المت�سبب 

طريق العدالة«.
اتهام  بتوجيه  يــاأمــلــون  اأنــهــم  قــالــوا  لكنهم 
التحرك  ي�سمل  اأن  الــى  ا�سافة  الــيــه،  اأ�ــســد 
القانوني بقية عنا�سر ال�سرطة المتورطين 

باعتقال جورج ومقتله.
»نــطــالــب بتوجيه  بــيــان �ــســادر عنهم  وقـــال 
واي�سا  الأولــــى،  الــدرجــة  مــن  القتل  تهمة 
بــقــيــة عــنــا�ــســر  اعـــتـــقـــال  نـــــرى  اأن  نـــريـــد 

ال�سرطة«.
واأ�ــــســــاف الــبــيــان »الألــــــم الــــذي يــ�ــســعــر به 
وما  الجريمة  هــذه  حــيــال  الــ�ــســود  مجتمع 
ال�سود  مــع  التعامل  طريقة  ب�ساأن  تعك�سه 

قا�ض ويفي�ض في �سوارع اأميركا«.
وقــــال الــمــدعــي الـــعـــام فــريــمــان اإن رجـــال 
الــ�ــســرطــة الــثــاثــة الآخــريــن الــذيــن كــانــوا 
فــلــويــد يخ�سعون  عــنــد مــقــتــل  مــوجــوديــن 

للتحقيق، ويتوقع توجيه اتهامات اليهم.
�سلك  مــن  الأربـــعـــة  ال�سرطيين  طـــرد  وتـــم 
ال�سرطة الثاثاء بعد ظهور �سريط فيديو 

اعتقال جورج ومقتله.
وفـــي مــيــنــيــابــولــيــ�ــض تــجــمــع الــمــتــظــاهــرون 
اأمـــــــام مـــنـــزل الـــ�ـــســـرطـــي تــ�ــســوفــيــن الــــذي 
لفتات  رافعين  الجمعة  للتخريب  تعر�ض 
وهم  المكان  في  تمر  التي  ال�سيارات  اأمــام 

يهتفون با�سم فلويد.
»كل  عــامــا   39 البالغة  بــالــيــان  تـــارا  وقــالــت 
والبكاء  البكاء،  هو  فقط  فعله  يمكنني  ما 
اأكثر«، م�سيفة »لقد ا�ستغرق الأمر طويا 

حتى يدرك النا�ض اأن حياة ال�سود تهم«.
اأ�ستطيع  »ل  ال�سحايا  مــن  العديد  وهتف 
ركبة  كانت  حين  فلويد  كلمات  التنف�ض«، 

ت�سوفين ت�سغط على رقبته.
ـــفـــه الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن  وتـــــرمـــــب وبــــعــــد و�ـــس
بـــ»الــبــلــطــجــيــة« والــتــهــديــد بـــاإر�ـــســـال قـــوات 
فدرالية للتعامل معهم بق�سوة، غير لهجته 
فلويد  بــاأ�ــســرة  اتــ�ــســل  اأنـــه  معلنا  الــجــمــعــة 

للتعبير عن »حزنه«.
عبر  التوتر  بتاأجيج  المتهم  الرئي�ض  وقال 
�سل�سلة من التغريدات ال�ستفزازية »اأتفهم 
الــنــا�ــض  لــقــد عــانــى  الألـــــم.  اأتــفــهــم  الأذى، 

كثيرا«.
نــائــب الــرئــيــ�ــض الــ�ــســابــق جــو بــايــدن الــذي 
ـــــى الــبــيــت  يـــواجـــه تـــرمـــب فـــي الــ�ــســبــاق اإل
الأبــيــ�ــض فـــي انــتــخــابــات تــ�ــســريــن الــثــانــي، 
الى  داعــيــا  فلويد  عائلة  الــى  اأي�سا  تحدث 
هذا  ولـــمـــداواة  لل�سحية  الــعــدالــة  تحقيق 
الــوليــات  فــي  للعن�سرية  المفتوح  الــجــرح 

المتحدة.

�سركة �سينية: مقتنعون 99% باأن 
لقاحنا �سد كورونا �سيكون فاعال

اأعـــربـــت �ــســركــة �ــســيــنــيــة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
�سبه  عن  الم�ستجد  كورونا  فيرو�ض  �سد  لقاح 
المجال  هذا  في  جهودها  بــاأن  التامة  قناعتها 

�ستتوج بالنجاح.
ـــان، الـــبـــاحـــث فــــي �ــســركــة  ـــس ـــ� ـــاي وقـــــــال لــــــوو ب
التي تتخذ  الحيوية  للتكنولوجيا   )Sinovac(
»�سكاي  لقناة  حديث  في  لها،  مقرا  بكين  من 
اإذا كان  نيوز« البريطانية، ردا على �سوؤال عما 
يكون  اأن  يجب  »نــعــم،  فــاعــا:  �سيكون  الــلــقــاح 

ناجحا واأنا مقتنع بذلك بن�سبة 99 بالمائة«.
مع  العاقات  ل�سوؤون  الــمــدراء  كبيرة  واأكـــدت 
اأن  ياننغ،  هيلين  ال�سركة،  فــي  الم�ستثمرين 
)Sinovac( تجري حاليا المرحلة الثانية من 
اختبار لقاحها بم�ساركة اأكثر من األف متطوع، 
دول  وعــدة  بريطانيا  مع  جارية  والمفاو�سات 
الثالثة  المرحلة  اإطاق  ب�ساأن  اأخرى  اأوروبية 

من الختبارات في اأرا�سيها.
ردا على  اأكــثــر تحفظا  مــوقــفــا  يــانــغ  واتــخــذت 
نتائج  بــ�ــســاأن  مــتــفــائــلــة  كــانــت  اإذا  عــمــا  �ـــســـوؤال 
لن  الثالثة  المرحلة  اأن  مو�سحة  الختبارات، 
تنطلق اإل بعد عدة اأ�سهر على الأقل، وي�سعب 
في الوقت الحالي ا�ستخا�ض اأي ا�ستنتاجات، 
ول تزال هناك نقاط غام�سة غير اأن »البيانات 

الحالية جيدة جدا«.
ال�سهر   Science مجلة  فــي  ال�سركة  ونــ�ــســرت 
اأن  اأظــهــرت  التي  اختباراتها،  نتائج  الما�سي 
القرود التي تم تطعيمها بلقاح ال�سركة تحظى 
مر�ض  ي�سبب  الــذي  الفيرو�ض  اأمــام  بالمناعة 

»كوفيد-19«.
�سحافيوها  زار  الـــذي  نــيــوز«  »�ــســكــاي  ولــفــتــت 
الــتــحــدي  اأن  اإلـــى  بــكــيــن  فــي  الــ�ــســركــة  مختبر 
يكمن  الآن،   )Sinovac( تواجهه  الذي  الأكبر 
بالفيرو�ض  الن�سطة  الإ�ــســابــات  عـــدد  اأن  فــي 
فـــي الــ�ــســيــن بــــات مــنــخــفــ�ــســا جـــــدا، مـــا يعيق 
مع  التفاو�ض  اإلى  ال�سركة  ويدفع  الختبارات 

دول اأخرى لختبار اللقاح في اأرا�سيها.
وتعمل ال�سركة حاليا على بناء م�سنع جديدة 
بهدف اإنتاج 100 األف جرعة من اللقاح عندما 

�ست�ستكمل الختبارات واعتماده ر�سميا.
دواء لأمرا�س الروماتيزم اأظهر نتائج 

»م�سّجعة«
»ذي  مجلة  فــي  ن�سرت  فرن�سية  درا�ــســة  قــالــت 
لن�ست روماتولوجي« العلمية اأن عقار اأناكينرا 
الذي ي�ستعمل في مداواة اأمرا�ض الروماتيزم 
اأظــهــر نــتــائــج »مــ�ــســّجــعــة« عــنــد ا�ــســتــعــمــالــه في 
ولحظ  بكوفيد-19،  خطرا  الأكثر  الإ�سابات 
ل�ستعمال  الحاجة  من  يقلل  اأنــه  المخت�سون 

اأجهزة التنف�ض ال�سطناعي في الإنعا�ض.

ـــمـــح الـــــــــــدواء بــــالــــحــــّد مـــــن »عـــا�ـــســـفـــة  ويـــ�ـــس
في  يظهر  التهابي  تفاعل  وهــي  ال�سيتوكين«، 
يوؤدي  بكوفيد-19  لاإ�سابة  الأخطر  الأ�سكال 

اإلى ق�سور حاد في الجهاز التنف�سي.

اإيران تعيد ال�سماح بال�سلوات 
الجماعية

ام�ض  روحــانــي  ح�سن  الإيــرانــي  الرئي�ض  اأعلن 
الجماعية  ال�سلوات  بــاإقــامــة  مــجــدداً  ال�سماح 
في م�ساجد الباد في وقت ت�ستعيد موؤ�سرات 
تف�سي وباء كوفيد-19 منحى ت�ساعديا. وقال 
روحاني في كلمة متلفزة »تقرر فتح الم�ساجد 
الــمــنــاطــق البي�ض  الـــبـــاد، ل فـــي  فـــي عــمــوم 
فح�سب، ما يتيح اأمام الم�سلين اداء ال�سلوات 
اليومية مع احترام القواعد )ال�سحية(«، من 
وكانت  التو�سيحات.  مــن  مــزيــد  اإعــطــاء  دون 
ال�سرق  في  بكوفيد-19  ت�سرراً  الأكثر  اإيــران، 
القيود  بتخفيف  ني�سان  فــي  بـــداأت  الأو�ـــســـط، 
الــمــفــرو�ــســة عــلــى الــ�ــســكــان لــمــكــافــحــة تف�سي 
مناطق  لمختلف  ت�سنيفاً  وا�ستحدثت  الوباء، 
الــبــاد يــتــوزع بين األــــوان الأبــيــ�ــض والأ�ــســفــر 
فيها.  الفيرو�ض  درجة وجود  والأحمر بح�سب 
خال  تباعاً  الباد  اأنحاء  في  اأغلقت  وبعدما 
الأولــى  الإ�ــســابــات  اإعـــان  تلت  التي  الأ�سابيع 
للم�ساجد  فقط  �سِمح  �سباط،  في  بكوفيد-19 
اأبوابها  بفتح  البي�ض  المناطق  �سمن  الواقعة 
اأمام اإتمام ال�سلوات الفردية في �سهر رم�سان 
واأقـــرت بع�ض  اأيــــار(.  اإلــى 24  )مــن 25 ني�سان 
ال�ــســتــثــنــاءات لــلــ�ــســلــوات الــجــمــاعــيــة وخــــارج 
الفطر  لمنا�سبة عيد  وذلك  البي�ض،  المناطق 
بالموظفين  يفتر�ض  كــان  وبينما  خ�سو�ساً. 
الإيـــرانـــيـــيـــن الـــذيـــن مـــا زالــــــوا يــعــمــلــون من 
الإدارات  فــي  مكاتبهم  اإلـــى  الــعــودة  مــنــازلــهــم 
اإزالة القيود التي كانت  اأعلن روحاني  ال�سبت، 
عند  الإغــاق  التجارية  المراكز  على  تفر�ض 
حّذر  الإيراني  الرئي�ض  ولكن  م�ساء.  ال�ساد�سة 
تخل�ست  الــبــاد  بـــاأّن  العــتــقــاد  مــن  مواطنيه 
اأّنه قد يبقى لوقت  اإلى  من الفيرو�ض، م�سيراً 
ال�سارم  التقيد  على  المواطنين  وحّث  طويل. 

بقواعد التباعد الجتماعي.

عودة متنزهات »ديزني« في 11 تموز
فلوريدا  في  وورلــد«  »ديزني  متنزهات  �ستعيد 
اأبوابها للزوار في 11 تموز بعد �سهر من  فتح 
عودة »�سي وولد« و»يونيفر�سال �ستوديوز«، وفق 
ما اأعلن م�سوؤولون. وقال جيري ديمنغز رئي�ض 
بلدية مقاطعة اأورينج موطن مدينة اأورلندو 
حــيــث تــقــع الــمــنــتــزهــات »حــ�ــســل منتجع والــت 
ديزني العالمي و�سي �سي وورلد على الموافقة 
لإعادة افتتاحهما«. واأ�ساف اأن فلوريدا �ستعيد 
ـــــد« فـــي 10 حـــزيـــران و»والــــت  فــتــح »�ــســي وورل

ديــزنــي وورلـــــد« فــي 11 تــمــوز. �ــســيــتــم افــتــتــاح 
منتزهي »ماجيك كينغدم« و »اأنيمال كينغدوم« 
في اليوم نف�سه، ويليهما مركز »اإبكوت« في 15 
تموز. وقد ح�سل متنزه يونيفر�سال �ستوديوز 
اإعادة فتحه في  الموافقة على  الترفيهي على 
5 حزيران، بعد اإغاق منتزهات الترفيهية في 
اآذارفي محاولة لإبطاء  اأورلندو في منت�سف 
وورلد«  »ديزني  وقال  كورونا.  فيرو�ض  انت�سار 
على موقعه، »قد يكون الأمر مختلفا عن اآخر 
اإيــجــاد  يمكننا  مــعــا،  لكن  بــزيــارتــه.  قمت  مــرة 
طرق جديدة لخلق لحظات �سحرية وذكريات 

ل تن�سى«.

اإ�سبانيا.. م�سروع تجريبي ل�ستئناف 
الن�ساط ال�سياحي

اأو  والــفــرنــ�ــســيــون  الألـــمـــان  الــ�ــســيــاح  �سيتمكن 
ال�سكندنافيون من المجيء اإلى اإ�سبانيا خال 
الن�سف الثاني من حزيران كجزء من م�سروع 
وفق  ال�سياحي،  الن�ساط  ل�ستئناف  »تجريبي« 
ام�ض.  الإ�سبانية  ال�سياحة  وزارة  لدى  ُعلم  ما 
واأعـــلـــن رئــيــ�ــض الــحــكــومــة الإ�ــســبــانــيــة بــيــدرو 
�ستعيد  اإ�سبانيا  اأن  الما�سي  ال�سبت  �سان�سيز 
فتح حدودها اأمام ال�سياح الأجانب »اعتباراً من 
الأول من  اعتباراً من  �سيتم  �سهر تموز«. لذا، 
تموز رفع الحجر ال�سحي المفرو�ض منذ 15 
اأيار على الأ�سخا�ض الذين ي�سلون اإلى الباد. 
ال�سياحة،  وزارة  با�سم  لمتحدث  وفــقــا  ولــكــن 
من  الأول  قبل  ال�سياح  بو�سول  ال�سماح  يمكن 
اإذ  الــكــنــاري،  وجــزر  البليار  اأرخبيل  اإلــى  تموز 
طلبت المنطقتان الم�ساركة في هذا الم�سروع 

»التجريبي«.
للبدء  ت�ستعد  ال�سلطات  باأن  المتحدث  و�سرح 
من  ال�سياح  با�ستقبال  حــزيــران   22 تــاريــخ  فــي 
لن  ال�سكندنافية  والــــدول  وفرن�سا  األــمــانــيــا 
هذه الدول لديها و�سع وبائي اأف�سل او م�سابه 
لــلــو�ــســع الــوبــائــي فــي اإ�ــســبــانــيــا. ومـــن ثـــم، لن 
ومع  ال�سحي.  للحجر  ال�سياح  هــوؤلء  يخ�سع 
ذلك، �سُي�ستبعد ال�سياح البريطانيون، وهم في 
اإ�سبانيا كل عام،  يــزورون  الذين  ال�سياح  مقدم 
من هذا الم�سروع الرائد ب�سبب �سعوبة الو�سع 
با�سم  المتحدث  وقــال  بريطانيا.  في  الوبائي 
الوزارة »نحن نعمل اأكثر مع منظمي الرحات 
كبيرة  باأعداد  الموجودين  الألمان«  ال�سياحية 
فـــي مـــايـــوركـــا فـــي جــــزر الــبــلــيــار اأو فـــي جــزر 
على  منفتحة  الحكومة  اأن  واأ�ــســاف  الكناري. 
مقترحات من مناطق اأخرى مثل الأندل�ض في 
فالن�سيا  اأو  �سرق(  )�سمال  وكاتالونيا  الجنوب 
)�سرق( اإذا كانت ترغب في الم�ساركة في هذا 
اأكبر  ثاني  هي  واإ�سبانيا  التجريبي.  الم�سروع 
وجهة �سياحية في العالم وال�سياحة تمثل %12 

من ناتجها المحلي الإجمالي.

باري�س - اأ ف ب

كان يمكن اأن ي�سكل تعليق منظمة ال�سحة 
الــعــالــمــيــة الــتــجــارب عــلــى الــهــيــدروكــ�ــســي 
المحتمل  العاج  هــذا  نهاية  كلوروكين، 
الــتــي دفعت  الــدرا�ــســة  لــكــوفــيــد-19. لكن 
المنظمة اإلى اتخاذ هذا القرار، تتعّر�ض 
يعيد  ما  و�سوب،  حــدٍب  كل  لهجمات من 
المثير  العقار  هــذا  حــول  النقا�ض  اإحــيــاء 

للجدل.
التي ن�سرتها  المذكورة  الدرا�سة  وت�ستند 
اإلــى  اأيــــار،  مــجــلــة »ذي لنــ�ــســيــت« فــي 22 
اإلى  اأدخلوا  مري�ض  األــف   96 نحو  بيانات 
وني�سان  الأول  كانون  بين  الم�ست�سفيات 
اأولئك  حالة  وتقارن  م�ست�سفى،   671 في 
الــذيــن تــلــقــوا الــعــاج بــحــالــة الــذيــن لم 

ُيعط لهم.
وخــــلــــ�ــــض الـــــدكـــــتـــــور مـــــانـــــديـــــب مـــهـــرا 
اأنـــه  يــبــدو  الـــعـــاج ل  اأن  اإلــــى  وزمــــــاوؤه 
مــفــيــد لــلــمــ�ــســابــيــن بــكــوفــيــد-19 الــذيــن 
يكون  وقد  الم�ست�سفى  اإلى  اإدخالهم  يتّم 
م�سراً. وقال اأحد معّدي الدرا�سة �سابان 
في  بالم�ساهمة  فــخــورون  »نــحــن  دي�سي 
فترة  في  بكوفيد-19  المتعلقة  الأعمال 

»عدم اليقين« هذه.
في  ت�سّب  التي  الــدرا�ــســة  لنتائج  وكــانــت 
التـــجـــاه نــفــ�ــســه لـــدرا�ـــســـات اأخـــــرى على 

نطاق اأ�سغر، تداعيات �سخمة.
ال�سحة  اأعلنت منظمة  اأيام،  فبعد ثاثة 
الــوقــايــة،  �سبيل  عــلــى  تــعــلــيــق،  الــعــالــمــيــة 
تجريها  كانت  التي  ال�سريرية  التجارب 
عدة  فــي  �سركائها  مــع  الــمــادة  هــذه  على 

دول.
وتـــــّم تــعــلــيــق تـــجـــارب �ــســريــريــة اأخـــــرى، 
فرن�سا  بينها  من  الــدول  بع�ض  وحــّظــرت 
ا�ستخدام الهيدروك�سي كلوروكين، لعاج 
كـــوفـــيـــد-19، و�ــســط ا�ــســتــيــاء كــبــيــر لــدى 

المرّوجين له.
واأولـــــهـــــم كـــــان الـــبـــروفـــيـــ�ـــســـور ديـــديـــيـــه 
درا�ـــســـة  اأن  فــــــوراً  اعـــتـــبـــر  ـــــذي  ال راوول 
وتعر�ست  لــهــا«.  قــيــمــة  »ل  لنــ�ــســيــت  ذي 
تناول  فعالية  اإلــى  خل�ست  التي  اأعماله 
الــهــيــدروكــ�ــســي كـــلـــوروكـــيـــن مـــع مــ�ــســاد 

حيوي الأزيترومي�سين، لانتقاد.
فعالية  فــي  م�سككين  باحثين  حتى  لكن 

ــــروا عــن  الـــعـــقـــار �ـــســـد كــــوفــــيــــد-19، عــــّب
�سكوكهم بدرا�سة »ذي لن�سيت«.

ـــ�ـــســـرت مــ�ــســاء  وفـــــي ر�ـــســـالـــة مــفــتــوحــة ُن
الخمي�ض، اأ�سار ع�سرات العلماء من كافة 
اأنــحــاء الــعــالــم مــن جامعة هــارفــارد اإلــى 
اإمبريال كوليدج في لندن، اإلى اأن درا�سة 
مـــا ُنــ�ــســر بــ�ــســكــل دقــيــق »اأثــــــارت مــخــاوف 
وب�سامة  المتبعة  بالمنهجية  �سلة  على 

المعطيات«.
وو�ـــســـعـــوا قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــنــقــاط 
الإ�ــســكــالــيــة، بـــــدءاً مـــن الــتــنــاقــ�ــســات في 
الجرعات المعطاة في بع�ض الدول، اإلى 
المعلومات  جمع  ب�ساأن  اأخاقية  م�سائل 
عـــن الــمــر�ــســى، مــــــروراً بــرفــ�ــض مــعــّدي 
الدرا�سة ال�سماح بالطاع على البيانات.

وتــــــاأتــــــي هـــــــذه الــــبــــيــــانــــات مـــــن �ـــســـركـــة 
على  نف�سها  تــقــّدم  التي  »�سورجي�سفير« 
اأنها �سركة تحليل بيانات �سحية ومقرها 

الوليات المتحدة.
واأكــــــدت الــ�ــســركــة الــتــي يــديــرهــا �ــســابــان 
�ــســركــائــهــا  مــــع  التــــفــــاقــــات  اأن  ديـــ�ـــســـي، 
ــفــيــات تــمــنــعــهــا مــــن تـــ�ـــســـارك  ــتــ�ــس الــمــ�ــس

البيانات التي دافعت عن نزاهتها.
نــ�ــســرت  لنـــ�ـــســـيـــت«  »ذي  مــجــلــة  اأن  اإل 
ــ�ــســبــت اإلـــى  تــ�ــســحــيــحــاً بـــ�ـــســـاأن وفـــيـــات ُن
م�ست�سفى اأ�سترالي، كان قد تّم احت�سابها 

على اأنهم في اآ�سيا.
الر�سالة  على  الموقعون  العلماء  وقـــال 
الــمــفــتــوحــة اإن هـــذا الأمـــــر »يــ�ــســيــر اإلـــى 
الحاجة للتحقق من الأخطاء في مجمل 
�سبيل  على  مطالبين  البيانات«،  قــاعــدة 
بــاأن  الــعــالــمــيــة  الــ�ــســحــة  الــمــثــال منظمة 
تحليل  اإجــــراء  مكلفة  مــجــمــوعــة  ت�سكل 

م�ستقل حول نتائج الدرا�سة.
اأكاديمياً  اأن »تحليًا  واأكد الدكتور مهرا 

م�ستقًا للبيانات« بداأ.
وتف�سيرات  وخــا�ــســات  »نــتــائــج  اأن  واأكـــد 
الـــدرا�ـــســـة تــبــقــى نــفــ�ــســهــا«، مــ�ــســيــراً اإلـــى 
ـــيـــط« لـــهـــذه الـــدرا�ـــســـة  ـــس الـــطـــابـــع »الـــو�
القائمة على الماحظة في انتظار نتائج 
التجارب ال�سريرية »ال�سرورية للتو�سل 
اإلــــــى خـــا�ـــســـة« بـــ�ـــســـاأن الــهــيــدروكــ�ــســي 

كلوروكين.
الــمــ�ــســاألــة،  اأ�ــســئــلــة حـــول هـــذه  عــلــى  ورداً 
اإلــى  الــعــالــمــيــة  الــ�ــســحــة  اأ�ـــســـارت منظمة 

الهيدروك�سي  عــلــى  الــتــجــارب  تعليق  اأن 
خـــبـــراءهـــا  واأن  »مـــــوقـــــت«،  كـــلـــوروكـــيـــن 
درا�ــســة  بعد  الــنــهــائــي«  »راأيــهــم  �سيعطون 
الــتــحــالــيــل  �ــســيــمــا  اأخــــــرى )ل  عــنــا�ــســر 
الــمــوقــتــة لــتــجــربــة �ــســولــيــداريــتــي(، على 

الأرجح بحلول منت�سف حزيران.
ــرتــقــب �ـــســـدور مــعــطــيــات مـــن تجربة  وُي
جزء  وي�سمل  البريطانية،  »ريــكــوفــري« 
ويعتبر  كــلــوروكــيــن.  الهيدروك�سي  منها 
الـــمـــ�ـــســـوؤولـــون عـــن هــــذه الــتــجــربــة اأنــــه، 
ا�ستناداً اإلى بيانات الوفيات لديهم، لي�ض 
تجربتهم  لتعليق«  مقنع  »�ــســبــب  هــنــاك 

»لأ�سباب متعلقة بال�سامة«.
التي  الــدرا�ــســة  راوول  البروف�سور  ـــد  واأّي
وقــعــهــا زمـــيـــل لـــه الـــبـــروفـــ�ـــســـور فــيــلــيــب 
م�ست�سهداً  تــغــريــدة  فـــي  وكــتــب  ـــــارول،  ب
بـــكـــام لــويــنــ�ــســتــون تــ�ــســرتــ�ــســل »لــيــ�ــســت 
النهاية. لكن  النهاية. لي�ست حتى بداية 
قــد تــكــون نــهــايــة بـــدايـــة... الــحــرب على 

الكلوروكين«.
لــكــن جــمــيــع الــمــوقــعــيــن عــلــى الــر�ــســالــة 
الـــمـــفـــتـــوحـــة لـــيـــ�ـــســـوا مــــدافــــعــــيــــن عــن 

كلوروكين. الهيدروك�سي 
الأ�ستاذ  بالو،  فرن�سوا  البروف�سور  وكتب 
لندن،  في  كوليدج  يونيفير�سيتي  بكلية 
فــي تــغــريــدة »لــــدي �ــســكــوك جــديــة حــول 
بالكلوروكين/ كــوفــيــد-19  عــاج  فــوائــد 

اإلى  اأتطلع  واأنــا  كلوروكين،  هيدروك�سي 
اأنه  اأعتقد  لكنني  الم�ساألة،  لهذه  نهاية 
ل يمكن التطرق اإلى نزاهة البحث فقط 
عندما ل ت�سير مقالة ما في اتجاه يوؤيد 

الم�سبقة«. ت�سوراتنا 
الر�سالة  اإلى  ا�سمي  اأ�سفت  »لقد  واأ�ساف 

المفتوحة بقلب ملوؤه الأ�سى«.
وتــ�ــســارك الــكــثــيــر مــن الــعــلــمــاء اإن كــانــوا 
مخاوفهم  الر�سالة،  على  ل  اأم  موقعين 
العلم،  عــلــى  الق�سية  هــذه  تــاأثــيــر  بــ�ــســاأن 
خـــ�ـــســـو�ـــســـاً عــــبــــر مـــــواقـــــع الـــتـــوا�ـــســـل 

الجتماعي.
من  دوراي  جــيــلــبــيــر  الــبــروفــ�ــســور  وقــــال 
الجامعي  بيتيي-�سالبيتريير  م�ست�سفى 
ذي لن�سيت  مــقــال  كــان  »اإذا  بــاريــ�ــض  فــي 
مــــــــزوراً فـــهـــذا الأمـــــــر �ــســيــحــطــم الــثــقــة 
بــالــعــلــمــاء بــ�ــســكــل مـــ�ـــســـتـــدام«. واأ�ـــســـاف 

»اأنتظر بقلق نتائج التحقيق«.

تطّور جديد يف م�ساألة »هيدروك�سي كلوروكني«..كورونا.. حديث النفتاح
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�شواطئ تل ابيب خالية

ال قرار باإغالق المدار�س وا�شتثناء مناطق ت�شهد تجددا النت�شار الفيرو�س

إسرائيل.. خوف من موجة 
«كورونية» ثانية

    درا�شة اإلغاء بع�س الت�شهيالت.. والعني على دور رعاية امل�شنني

القد�س المحتلة - الراأي

قررت الحكومة االإ�شرائيلية، ام�س ال�شبت، اأن الموؤ�ش�شات التعليمية �شت�شتمر با�شتقبال الطالب وفًقا للخطة التي اأعلنت 
عنها وزارة التعليم االإ�شرائيلية �شابًقا، على الرغم من االرتفاع المتوا�شل باالإ�شابات بفيرو�س كورونا الم�شتجد.

كما قررت الحكومة االإ�شرائيلية، خالًفا لتو�شية وزارة ال�شحة بتعليق الدرا�شة واإغالق المدار�س، بـ»معالجة الم�شاكل 
في المناطق التي ت�شهد تجدد انت�شار الوباء«، واإغالق المدار�س في المناطق التي ت�شهد تجددا بانت�شار »كوفيد ١٩«.

اأربعة  اإنه تم اعتقال  ال�سياق  وقال في هذا 
روايتهم،  ب�سحة  ا�ستبه  لكنه  م�ستبهين، 
القتل،  عملية  تمثيل  اأعــــادوا  اأنــهــم  ورغـــم 
اإلــى  اأدى  مــا  مــجــددا  التحقيق  فتح  اأنــه  اإل 
العملية،  بتنفيذ  اأديـــنـــوا  اآخــريــن  اعــتــقــال 

بينما تم الإفراج عن المعتقلين الأربعة.

اغتيال المهند�س يحيى عيا�س
اإلــى  اإثـــر دخــولــه  اغــتــيــال يحيى عيا�ش  جــاء 
اإلى  »الغروزيني«  و�سول  مع  بالتزامن  غزة، 
المدينة ليتولى قيادة وحدة ال�ساباك هناك، 
في العام 1995. وو�سف »الغروزيني« عيا�ش 
مليون  �ــســارك  وقـــد  و�سخ�سية.  »رمـــز  بــاأنــه 
�سخ�ش فــي جــنــازتــه. ومــن اأنــزلــه )اغــتــالــه( 
فـــي نــهــايــة الأمـــــر لــيــ�ــش اأنــــا وحــــدي فــقــط، 
قــدرات  واإنــمــا  اغتياله،  عملية  تــراأ�ــســت  فــاأنــا 
تــنــظــيــمــيــة، تــكــنــولــوجــيــة، ابـــتـــكـــارات هــائــلــة 
اإلى غزة  ي�سل عيا�ش  اأن  اأتمّن  ولم  للجهاز. 
�سوية معي، لكني اأدركت اأنه يجب اإيقاف هذا 

الرجل«.
واأ�ــــســــاف مــ�ــســيــرا اإلــــى مـــيـــزات عــيــا�ــش، اأنـــه 
»كــــان لــديــه مــزيــج نــــادر مــن الـــقـــدرات التي 
ب�سكل  جـــذابـــة  �سخ�سيته  وكـــانـــت  دمــرتــنــا. 
بالفطرة. حــذر جــدا، ولم  عــادي. قائد  غير 
تم  متى  يعرف  اأن  دون  مــن  بهاتف  يتحدث 
�ـــســـراوؤه واأيــــن كـــان ومـــا اإلــــى ذلــــك. وهـــو لم 
نف�سه.  ال�سرير  فــي  متتاليتين  ليلتين  ينم 
اأي  احتقر  متع�سب  جــدا،  متدينا  كــان  لقد 
اليهود.  نحن،  وخا�سة  اإ�سالميا،  لي�ش  �سيء 
والأمر الثالث هو قدرته في مجال الهند�سة 
لديه  مهند�ش  اإلــى  حولته  التي  الكيميائية، 
ولم  فــتــاكــة.  نا�سفة  عــبــوات  بــنــاء  قـــدرة على 

يظهر حتى اليوم اأحد مثله«.
وحــ�ــســب »الـــغـــروزيـــنـــي«، فــــاإن عــيــا�ــش »وّجـــه 
في  الــمــجــزرة  بــعــد  انــتــحــاريــة  عمليات  �سبع 
في  الإبــراهــيــمــي  )الــحــرم  المكفيال  مــغــارة 
غولد�سطاين.  بــاروخ  ارتكبها  التي  الخليل( 
وبالمنا�سبة، فاإن ال�سرر الأكبر الذي ت�سبب 
بداأت  مجزرته  بعد  اأنه  هو  غولد�سطاين  به 
هي  اأخــرى  ادعــاءات  واأي  انتحارية.  عمليات 
اإ�ــســرائــيــل  فــي  النــتــحــاريــة  العمليات  هــــراء. 

هذا  واأقـــول  فقط،  غولد�سطاين  بعد  بـــداأت 
بعد  بنف�سه  عيا�ش  اأعلن  وقــد  قاطع.  ب�سكل 
�سيبداأ  اأنـــه  المكفيال  مــغــارة  فــي  الــمــجــزرة 

بتنفيذ عمليات انتحارية. وعد واأوفى«.
الحكومة  رئي�ش  اأن  على  »الغروزيني«  واأكــد 
هو  رابــيــن،  ا�سحاق  حينه،  فــي  الإ�سرائيلية 
الـــذي اأ�ــســدر الأمــــر بــاغــتــيــال عــيــا�ــش. »قــال 
اإنه »ل يهمني اأي �سيء، اغتالوه«.  رابين لنا 
بخ�سو�ش  علينا  قــيــودا  و�سع  الــبــدايــة  وفــي 
ي�سابوا،  قد  الذين  بالقتال  ال�سالعين  غير 
يكون  األ  طلب  لكن  القيود،  اأزال  ذلك  وبعد 
الغتيال بب�سمة عالية )اأي األ تظهر الجهة 
الــتــي نــفــذت الغـــتـــيـــال(«. واأ�ـــســـاف اأنـــه بعد 
بير�ش،  �سمعون  �سادق خلفه،  رابين،  اغتيال 

على الغتيال.
فكرة  اإلــى  »تو�سلنا  اأنــه  »الغروزيني«  وتابع 
الــهــاتــف الــنــقــال الــمــفــخــخ بــالــ�ــســدفــة. فقد 
غــزة،  اإلـــى  بــالــدخــول  عيا�ش  لــزوجــة  �سمحنا 
تمكننا من  اأخـــرى  مــر�ــســاة  لدينا  تــكــون  كــي 
اإليه. وفي اأحد الأيام هاتف عيا�ش  الو�سول 
من  ال�سديق  و�ــســاأل  زيـــت.  بير  فــي  �سديقه 
واأنــا  بــراء«.  »اأبــو  المتحدث، واأجــابــه عيا�ش: 
اأحمد.  اأبــو  الحركي  ا�سمه  كــان  فقد  ُذهــلــت. 
اأنــه  يعني  فهذا  بــراء،  اأبــو  ي�ستخدم  وعندما 
�سوؤون  مع  يتعامل  واأنــه  مختلفة،  حالة  في 
الع�سكري.  بن�ساطه  لــهــا  عــالقــة  ل  عائلية 
وقــمــنــا بــخــدعــة مـــذهـــلـــة، بـــــاأن حـــّولـــنـــا هــذا 
ي�ستري  اإلى عميل ُم�سلل وجعلناه  ال�سديق 
حوله  الذي  المعين،  الخليوي  الهاتف  ذلك 
التقنيون لدينا اإلى قنبلة. وقد هاتفه عيا�ش 
للتاأكد من �سرائه هاتف. وعندها علمنا اأننا 

في الطريق ال�سحيح«.
العميل  رافــــق  فـــاإنـــه  »الـــغـــروزيـــنـــي«  وحــ�ــســب 
الذي �سّلم الهاتف اإلى �سديق عيا�ش لجولة 
هذا  كــان  »فقد  القد�سي،  الحرم  فــوق  جوية 
�سماء  فــي  جوية  جولة  على  وح�سل  طلبه. 
الـــبـــالد عــلــى حــ�ــســاب الـــ�ـــســـابـــاك. وقــــد كــان 
يكن  لــم  اأنــه  نــوع، وحتى  اأب�سط  مــن  الهاتف 
بــالإمــكــان ا�ــســتــبــدال بــطــاقــة �سيم فــيــه. ولــم 
تم  ذلــك  اإثــر  ينجح تفخيخه. حــدث خــلــل«. 
�سلمه  بعدما  اإ�سرائيل،  اإلــى  الهاتف  اإدخـــال 

�ــســديــق عــيــا�ــش لــلــعــمــيــل فـــي غـــزة مـــن اأجـــل 
اإ�سالحه، وتبين اأن �سلكا قد ُقطع. »وبعدها 
على  تــنــ�ــســت  بــوجــود  ي�ستبه  عــيــا�ــش  جــعــلــنــا 
هي  العائلة  وكــانــت  بقنبلة.  ولي�ش  الهاتف، 
نقطة �سعف عيا�ش الأكبر. ورغم اأنه ا�ستبه 
كي  ا�ستخدمه  اأنه  اإل  هاتفه،  على  بالتن�ست 
وبعد  لل�سوؤال عن �سحته.  والــده  مع  يت�سل 
فــتــرة قــ�ــســيــرة، هــاتــف والـــــده و�ــســاألــه كيف 
حـــالـــك، وبــعــدهــا لـــم يــ�ــســمــعــه ثـــانـــيـــة«، فقد 

انفجر الهاتف وا�ست�سهد عيا�ش.

 اغتيال رائد الكرمي
اغتال ال�ساباك في عملية قادها »الغروزيني« 
قــائــد »كــتــائــب �ــســهــداء الأقــ�ــســى« فــي مدينة 
طولكرم، ال�سهيد رائد الكرمي، في 14 كانون 
وقت  فــي  الغتيال  وجــاء   .2002 عــام  الثاني 
والإ�سرائيليون  الفل�سطينيون  فيه  تو�سل 
اإلى هدنة ووقف اإطالق نار. واأدى الغتيال 
اإلـــــى وقــــف الـــهـــدنـــة وا�ــســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات 

الفل�سطينية. الم�سلحة 
ال�ساباك  قائد  »كنت  اإنــه  »الغروزيني«  وقــال 
م�سوؤول  واأنــا  ال�سفة(  )�سمال  ال�سامرة  في 
عـــن هــــذا الغـــتـــيـــال واأقـــــــول بــ�ــســكــل قــاطــع 
اغتياله«،  يجب  كــان  اإنــه  كاملة  وبم�سوؤولية 
ولـــم يوقف  لــلــهــدنــة،  »لـــم ين�سع  اأنـــه  بــزعــم 
العمليات الم�سلحة«. وي�سار اإلى اأن �سيا�سيين 
الأمن  وزير  بينهم  اإ�سرائيليين،  وم�سوؤولين 
وم�ست�سار  اإلــيــعــزر،  بــن  بنيامين  حــيــنــذاك، 
انتقدوا  ال�ساباك، الدكتور ماتي �سطاينبرغ، 

اغتيال الكرمي.
ورف�ش »الغروزيني« هذه النتقادات جميعها، 
وبرر اغتيال الكرمي بزعم اأنه »كنا نرى في 
المعلومات ال�ستخبارية اأنه يخطط لعملية 
والعثور  ذلك  بك�سف  نجحنا  وقد  انتحارية. 
عــلــى النـــتـــحـــاري وبـــحـــوزتـــه الــمــتــفــجــرات. 
وعندما حا�سرناه فّجر نف�سه. وبعدها، لي�ش 
بالعك�ش.  واإنــمــا  يــهــداأ،  لــم  الكرمي  اأن  فقط 
ولم  اأخـــرى.  لعمليات  بالتخطيط  بــداأ  فقد 
ننجح بالعثور على النتحاري الجديد لكننا 
قمنا با�ستعدادات ميدانية، بحيث لن يتمكن 
من تجاوزنا. وقد انفجرت المتفجرات بهذا 

النتحاري عندما حاول اإ�سعال �سيجارة«.
الــحــكــومــة  اأن رئــيــ�ــش  »الـــغـــروزيـــنـــي«  وقـــــال 
هو  �ــســارون،  اأريئيل  حينه،  فــي  الإ�سرائيلية 
»لقد  الكرمي.  باغتيال  الأمــر  اأ�ــســدر  الــذي 
كــــان هــــذا قــبــل فـــتـــرة طــويــلــة مـــن )عــمــلــيــة 
اجــتــيــاح الــ�ــســفــة فــي نــيــ�ــســان 2002( الــ�ــســور 
الواقي. وقد حاولنا اغتيال الكرمي ب�ساروخ 
اأطــِلــق مــن مــروحــيــة، واأخــطــاأ الكرمي الــذي 
هناك  وكانت  المكان.  من  الفرار  من  تمكن 
محاولت اأخرى لغتياله وف�سلت. وفي هذه 
الأثناء كان يجري الحديث عن وقف اإطالق 

نار في النتفا�سة«.
اأحــد  اإذا كــان  وفــي رده على �ــســوؤال حــول مــا 
في جهاز الأمــن قد عار�ش اغتيال الكرمي، 
قــال »الــغــروزيــنــي« اإنـــه »اأ�ــســرح لــك بــاأنــه كان 
هناك اأمر مبا�سر من �سارون )رغم الهدنة(. 
وكان رئي�ش الحكومة يهاتف رئي�ش ال�ساباك 
زال  »لماذا ما  وي�ساأله  اآفــي ديختر كل �سباح 
الكرمي على قيد الحياة. اأطالبكم باغتياله«. 
اإلــى  لل�ساباك  �سابقون  روؤ�ــســاء  خم�سة  وجــاء 
على  ي�سادق  اأن  يمكنه  كيف  و�ساألوه  ديختر 
اأنهم لي�سوا  عملية كهذه. وديختر �سرح لهم 
واأنه  ال�ستخبارية  المعلومات  على  مطلعين 
نـــار. لقد  اإطـــالق  ل تــوجــد تهدئة ول وقــف 
اإلــّي  ونقله  �ــســارون،  مــن  الأمـــر  تلقى ديختر 
واأنا نفذت«، بتفجير لغم لدى مرور الكرمي 

قرب �سور المقبرة الم�سيحية في طولكرم.

اجتياح ال�شفة واعتقال عبا�س ال�شيد
اأعــقــاب العملية  اإنـــه فــي  قـــال »الــغــروزيــنــي« 
الــتــفــجــيــريــة فـــي مــوقــع »الــدولــفــيــنــاريــوم« 
فــي تــل اأبــيــب )فــي حــزيــران 2001(، اأو�ــســى 
الــ�ــســابــاك اأمــــــام رئــيــ�ــش الــحــكــومــة �ـــســـارون 
بــاحــتــالل )الــ�ــســفــة الــغــربــيــة(«، بـــادعـــاء اأن 
العمليات  لــوقــف  الــوحــيــدة  الطريقة  »هـــذه 
الم�سلحة. وكنت حا�سرا في هذا الجتماع. 
وكـــنـــا نــعــلــم مــــن هــــو الـــ�ـــســـائـــق الــــــذي نــقــل 
النــتــحــاري. وكـــان بــاإمــكــانــنــا قــتــلــه، لــكــن لم 
كــان  لأنـــه  �سيا�سية،  مــ�ــســادقــة  عــلــى  نح�سل 
احترام  وينبغي   .A المنطقة  في  اأ�سبح  قد 
وتفجرت.  جننت  لقد  الفل�سطينية.  ال�سيادة 
وقــــال �ـــســـارون اإنــــه يــ�ــســبــط نــفــ�ــســه و�ــســارون 

قرر. وينبغي اأن اأ�سير اإلى اأنه لم تكن هناك 
�سرعية  ال�سفة( ون�سجت  �سرعية )لجتياح 
التواأمين  كهذه بعد العتداء على البرجين 

)في نيويورك(«.
وقــــرر �ـــســـارون اجــتــيــاح الــ�ــســفــة فـــي اأعــقــاب 
عــمــلــيــة تــفــجــيــريــة فـــي فـــنـــدق »بـــــــارك« في 
اليهودي  الف�سح  عيد  ع�سية  نتانيا،  مدينة 
اإن  »الــغــروزيــنــي«  وقـــال   .2002 اآذار   27 فــي 
فندق  فــي  العملية  تنفيذ  اأراد  »النــتــحــاري 
وانتقل  ينجح،  لم  لكنه  هرت�سيليا  في  فخم 
اإلى فندق بارك، الذي عمل فيه في ال�سابق، 
وتمكن من دخوله من الباب الخلفي وجل�ش 

في و�سط القاعة وفجر نف�سه«.
وركــــز »الـــغـــروزيـــنـــي« حــديــثــه هــنــا عــلــى من 
يــو�ــســف بــاأنــه اأر�ــســل هــذا النــتــحــاري. »اإنــنــا 
نـــتـــحـــدث عــــن عـــبـــا�ـــش الـــ�ـــســـيـــد، دكــــتــــور فــي 
الوليات  في  جامعة  في  محا�سر  ال�سريعة، 
الـــمـــتـــحـــدة. وقــــد جــــاء اإلـــــى هـــنـــا مــــن اأجــــل 
اإرهابية وهو الذي بادر واأر�سل  ت�سكيل خلية 
اكت�سفنا  وقــد  بـــارك.  اإلــى فندق  النــتــحــاري 
بعد العملية اأنه تواجد في مخيم الالجئين 
فـــي طــولــكــرم. وكــــان هـــذا بــعــد بـــدء عملية 
عبوة  بحوزته  اأن  نعلم  وكنا  الــواقــي.  ال�سور 
و�ــســالحــا  الــعــبــوة  و�سبطنا  اأخــــرى.  نــا�ــســفــة 
كثيرا واعتقلنا جميع اأفراد الخلية، با�ستثناء 

ال�سيد الذي تمكن من الهرب بطريقة ما«.
واأ�ـــــســـــاف اأنــــــه »فـــــي نـــهـــايـــة الأمـــــــر و�ــســلــت 
مــعــلــومــات ا�ــســتــخــبــاريــة حـــول مــكــان تــواجــد 
م�سادقة  وطلبنا  المكان.  وحا�سرنا  ال�سيد. 
العملية،  على  ي�سادق  لم  الــذي  اإليعزر،  بن 
وف�سر ذلك باأن �سارون يتواجد في الوليات 
ال�سيد  التورط، لأن  يريد  واأنه ل  المتحدة، 
هـــو مـــواطـــن اأمـــيـــركـــي. وقــلــت لـــه اإنـــنـــي لن 
اأخــــرج مــن هـــذه الــغــرفــة حــتــى تــ�ــســادق على 
امـــراأة  اأن نقتل خــطــاأ  تــخــاف  الــعــمــلــيــة. هــل 
وولد؟ دعنا نقرر اأنه لن تطلق دبابة قذيفة 
التعهد  مــن  نتمكن  ولـــن  بــمــ�ــســادقــتــك.  اإل 
باأننا  التعهد  باإمكاننا  اأبرياء، لكن  ُيقتل  باأل 
وبعد  هـــذا.  يــحــدث  ل  كــي  جهد  اأي  �سنبذل 
اإطالق  يكون  اأن  على  وا�سترط  �سادق،  ذلك 
الجي�ش.  فــي  �سابط  بم�سادقة  قذيفة  اأي 
اإ�سابات.  ال�سيد بدون وقوع  اعتقال  تم  وقد 
وبعد ذلك عار�سنا ب�سدة اإطالق �سراحه في 

عملية تبادل اأ�سرى«.

وجـــــــاءت هـــــذه الـــــقـــــرارات خـــــالل اجــتــمــاع 
بنيامين  الإ�سرائيلية،  الحكومة  لرئي�ش 
وزارتــي  في  م�سوؤولين  بم�ساركة  نتانياهو، 
القومي  الأمــن  ومجل�ش  وال�سحة  التعليم 
اإلى  بالإ�سافة  الحكومة،  رئي�ش  مكتب  في 

مندوبين عن �سلطات الحكم المحلي.
اإلى  »كــان«،  الإ�سرائيلية  البث  ولفتت هيئة 
وزارة  تو�سية  عــار�ــســت  التعليم  وزارة  اأن 
ال�سحة باإغالق المدار�ش، وعر�ست خالل 
اأظهرت  التي  الر�سمية  البيانات  الجتماع 
تم  اإ�سابة جــديــدة  137 حالة  بين  مــن  اأنــه 
تم  التعليمية،  الموؤ�س�سات  فــي  ت�سجيلها 
تــ�ــســجــيــل نــحــو 103 اإ�ـــســـابـــات فـــي مــدر�ــســة 
»جــيــمــنــا�ــســيــا الــعــبــريــة الــثــانــويــة« فـــي حي 

رحافيا في مدينة القد�ش.
وبـــنـــاء عــلــى ذلــــك، اأ�ــــســــارت »كـــــان« اإلــــى اأن 
الذي  الجتماع  في  �ساركوا  الذين  الــوزراء 
كــورونــا،  لــ�ــســوؤون  الـــــوزاري  للمجل�ش  عــقــد 
التعامل  يكون  اأن  المف�سل  اأنــه من  قــرروا 
مـــع هــــذه الـــحـــالت عــلــى نــحــو »مــو�ــســعــي، 
وفــقــط فــي الــمــنــاطــق الــتــي �ــســهــدت تــجــددا 

لنت�سار الوباء«.
وتـــقـــرر خـــالل جــلــ�ــســة الــمــجــلــ�ــش الـــــوزاري 

تــعــزيــز فــر�ــش وتطبيق  كـــورونـــا،  لــ�ــســوؤون 
التعليمات التي اأ�سدرتها الوزارات المعنية 
اأنحاء  جميع  في  كورونا  انت�سار  من  للحد 
الـــبـــالد، واأفــــــادت »كـــــان« بــــاأن وزيــــر الأمـــن 
خالل  طــالــب  غانت�ش،  بيني  الإ�ــســرائــيــلــي، 
للك�سف  الفحو�سات  عدد  بزيادة  الجتماع 
المناطق  في  بكورونا  جديدة  اإ�سابات  عن 
التي �سجلت خالل الفترة الما�سية معدل 

مرتفعا لالإ�سابات.
وفي هذه الأثناء، تدر�ش ال�سلطات اإمكانية 
الم�سنين  رعـــايـــة  دور  فـــي  الــــزيــــارات  مــنــع 
»كــان«  ونقلت  الــدائــمــة،  الــرعــايــة  وم�ساكن 
القرار  اأن  ال�سحة  وزارة  فــي  مــ�ــســوؤول  عــن 
وقت  في  اتخاذه  �سيتم  الم�ساألة  هذه  حول 
لحـــــق، فــيــمــا طـــالـــب الــعــامــلــيــن فـــي هــذه 
على  المحافظة  على  بالت�سديد  الــمــراكــز 
قـــواعـــد الــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي والــنــظــافــة 

ال�سخ�سية وارتداء الكمامات.
ال�سحة  وزارة  اأن  الجمعة،  »كـــان«،  واأفـــادت 
الــمــدار�ــش  بــاإغــالق  نتانياهو  اأمـــام  اأو�ــســت 
فورا،  ذلك  والإعــالن عن  الدرا�سة  وتعليق 
من  العديد  عار�سها  التي  التو�سية  وهــي 
والتعليم،  الــتــربــيــة  وزيـــر  بينهم  الـــــوزراء، 

الــمــالــيــة، ي�سرائيل  يـــواآف غــالنــت، ووزيـــر 
كات�ش.

وفي ظل الرتفاع المتوا�سل في الإ�سابات 
ال�سحة  وزارة  تــتــاأهــب  كـــورونـــا،  بــفــيــرو�ــش 
لإمكانية موجة ثانية للفيرو�ش، كما عاودت 
في  المتنقلة  الفحو�سات  محطات  ت�سغيل 
بــالــبــالد، وفــي التجمعات  الــكــبــرى  الــمــدن 
بالإ�سابات  ارتفاعا  �سجلت  التي  ال�سكنية 
اإغالق  موؤخرا  تقرر  باأنه  علما  بالفيرو�ش، 

هذه المحطات عقب التراجع بالإ�سابات.
وزير  اقترح  ال�سحة،  وزارة  تو�سية  واأمـــام 
نتانياهو عدم قبول  والتعليم على  التربية 
اأو الإعالن عنها، والنتظار حتى  التو�سية 
الم�ساورات التي اأجريت ام�ش، مع الطواقم 
الــمــخــتــ�ــســة لتـــخـــاذ الـــقـــرار بــ�ــســاأن افــتــتــاح 

المدار�ش في الأ�سبوع الحالي.
ـــاورات الـــهـــاتـــفـــيـــة، وعــقــب  وخــــــالل الـــمـــ�ـــس
الــتــي �سجلت خــالل  بــالإ�ــســابــات  الرتـــفـــاع 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، تــم اقـــتـــراح اإلـــغـــاء بع�ش 
الــتــ�ــســهــيــالت الـــتـــي اأعـــلـــن عــنــهــا مـــوؤخـــرا، 
كــاإجــراء وقــائــي لمنع مــوجــة ثانية  وذلـــك 
للفيرو�ش، ولعل اأبرز القتراحات عدم فتح 
قاعات الأفراح المقرر في منت�سف ال�سهر 

المقبل.
الــجــمــعــة،  اأمـــ�ـــش  الــ�ــســحــة،  وزارة  واأعــلــنــت 
بفيرو�ش  جديدة  اإ�سابة   101 ت�سجيل  عن 
كــــورونــــا الــمــ�ــســتــجــد فـــي الــــبــــالد، وذكــــرت 
منذ  ت�سجل  ح�سيلة  اأعلى  هذه  اأن  الــوزارة 
اأن الأيـــام  الــمــا�ــســي، علما  بــدايــة الأ�ــســبــوع 
الأخــيــرة لــوحــظ الــتــراجــع بــالإ�ــســابــات مع 

تعليق اإجراءات العزل وفتح �سوق العمل.
الــوزارة من ارتفاع عدد الإ�سابات  وحــذرت 
ينذر  مــا  قليلة،  اأيـــام  فــي  كــورونــا  بفيرو�ش 
من  ثانية  وبائية  موجة  حــدوث  باإمكانية 

كورونا في البالد.
للفيرو�ش،  الت�ساعدية  الــدالــة  ظــل  وفــي 
مو�سيه  ال�سحة،  وزارة  عــام  مــديــر  اأجـــرى 
بار �سيمان طوف، اأم�ش الجمعة، م�ساورات 
مـــع طـــاقـــم الــــــــوزارة، كــمــا اأبـــلـــغ نــتــانــيــاهــو 
ع�سرات  بت�سجيل  المتعلقة  بالم�ستجدات 

الإ�سابات الجديدة بال�ساعات الأخيرة.
اأنه تم ت�سخي�ش 98 اإ�سابة  وذكرت الــوزارة 
بالقد�ش خالل 3 اأيام منها 72 اإ�سابة خالل 
فــيــمــا �سخ�ست 63  الأخـــيـــرة،  �ــســاعــة  الـــــ24 
اإ�سابة لطالب وكذلك 15 اإ�سابة لمعلمين 

بمدر�سة بالقد�ش.

 8 التالي:  النحو  على  الإ�ــســابــات  وتــوزعــت 
حــورة، 10 تل اأبــيــب، 9 بــات يــام، 6 حولون، 
يهودا،  اأور  و4  بــراك،  بني  و5  تكفا،  بيتح   5
و4 بيت �سيم�ش، و3 في بيتار عيليت، و3 في 
نتانيا، و2 بكل من موديعين عيليت، ونت�ش 

ت�سيونا وري�سون لت�سيون.
واأو�ـــســـح مــديــر عـــام وزارة الــ�ــســحــة خــالل 
الــمــوؤتــمــر الــ�ــســحــافــي الــــذي عــقــده م�ساء 
الجمعة، اأن الرتفاع بالإ�سابات بالفيرو�ش 
يــــعــــود بــــالأ�ــــســــا�ــــش لــــعــــدم تـــقـــيـــد والــــتــــزام 
اأعلن  التي  الوقاية  بــاإجــراءات  المواطنين 
عنها مع بدء رفع الإغالق، موؤكدا اأن ن�سبة 

عالية من الإ�سابات �سجلت في المدار�ش.
وقال بار �سيمان طوف »لقد عقدنا الموؤتمر 
الــ�ــســحــفــي فـــي خــطــوة غــيــر عـــاديـــة، لكننا 
ن�سعر اأن الواقع يتغير بطريقة تتطلب منا 

اإي�سال الر�سالة للجمهور«.
اأجــريــت محادثات مــع وزيــر  واأ�ــســاف »لقد 
الو�سع  تقييم  مــن  انتهينا  لقد  ال�سحة. 
مـــع رئــيــ�ــش الــحــكــومــة نــتــانــيــاهــو، ورئــيــ�ــش 
الحكومة المناوب، ووزراء التعليم والمالية 
ورئي�ش مجل�ش الأمن القومي، وقد �سهدنا 
في الأيام الأخيرة زيادة كبيرة في معدلت 

الإ�سابة بالفيرو�ش«.
وبـــمـــا يــخــ�ــش الإ�ـــســـابـــات فـــي الـــمـــدار�ـــش، 
اأو�سح مدير عام وزارة ال�سحة اأنه يالحظ 
الطفولة  جيل  ب�سفوف  بالإ�سابات  ارتفاع 
بينما   ،%7.5 بن�سبة  والبتدائيات  المبكرة 
ن�سبة  بــلــغــت  والـــثـــانـــويـــات  ــــالإعــــداديــــات  ب

الرتفاع %35.
واأكد مدير عام الوزارة اأن هذه الم�ستجدات 
الــعــودة  اأجـــل  مــن  للتحذير  مــوؤ�ــســر  بمثابة 
مبينا  والتعليمات،  بالتقييدات  واللــتــزام 
الجمهور عدم اللتزام  اأنه في حال وا�سل 
بالتعليمات فلي�ش من الم�ستبعد اأن ت�سطر 
الوزارة لتخذا خطوات �سعبة، م�سيرا اإلى 
ب�سلوك  تتعلق  للفيرو�ش  ثانية  موجة  اأن 

وت�سرفات الجمهور.
ويت�سح من المعطيات التي بحوزة الوزارة 
اأنه  المدار�ش،  في  الفيرو�ش  انت�سار  ب�ساأن 
البالد،  ورو�ــســة في  17 مدر�سة  اإغــالق  تم 
فــيــمــا �ــســجــلــت اإ�ـــســـابـــات بــالــفــيــرو�ــش بــــ34 
من   485 يتواجد  بينما  تعليمية،  موؤ�س�سة 
الطالب ومن المعلمين بالحجر ال�سحي، 
فيما يتواجد 66 من الأطفال والم�ساعدات 

بالرو�سات بالحجر كذلك.

اأحد اأبرز الم�شوؤولين في جهاز »ال�شاباك«

«الغروزيني».. مهندس اغتيال «عياش والكرمي» واعتقال «السيد»
    اإيالن: رابني اأراد »املهند�س« باأي ثمن.. و�شارون اجتاح ال�شفة اإثر عملية »بارك«

القد�س المحتلة - الراأي

ا�شحاق اإيالن، الملقب بـ»الغروزيني« 
الأن اأ�شوله من جورجيا، هو اأحد 
اأبرز الم�شوؤولين في جهاز االأمن العام 
االإ�شرائيلي )ال�شاباك(، وكان له 
دور رئي�شي في عمل ال�شاباك �شد 
الفل�شطينيين منذ ثمانينيات القرن 
الما�شي، بح�شب مقابلة مطولة معه 
ن�شرتها �شحيفة »معاريف«.

فقد كان »الغروزيني« محقق ال�شاباك 
في رام اهلل خالل انتفا�شة الحجارة، 
التي اندلعت في االأرا�شي المحتلة في 
نهاية العام ١٩87، وقائد ال�شاباك في 
منطقة �شمال ال�شفة خالل انتفا�شة 
القد�س واالأق�شى التي اندلعت عام 
2000، وتولى قيادة »دائرة اإحباط 
االإرهاب« في قطاع غزة، ثم رئا�شة 
�شعبة التحقيقات.

وفي العام 20١١، كان مر�شحا لخالفة 
رئي�س ال�شاباك االأ�شبق يوفال 
دي�شكين، لكن رئي�س الحكومة، بنيامين 
نتانياهو، قرر تعيين �شخ�س اآخر، واإثر 
ذلك خرج اإيالن اإلى التقاعد.

و�شعى »الغروزيني«، خالل المقابلة، 
اإلى تبرير اغتيال واعتقال العديد من 
القياديين والنا�شطين الفل�شطينيين، 
خالل االنتفا�شتين خ�شو�شا، واأبرزهم 
ال�شهيدان يحيى عيا�س ورائد الكرمي، 
واالأ�شير عبا�س ال�شيد. كما تطرق 
اإلى اعتقال النا�شطين الذين اأدينوا 
بقتل الجندي اأوليغ �شايحاط وخطف 
�شالحه، قرب بلدة كفر كنا.
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استحقاقات الحمل.. فنون االستقراء للمستقبل

اأ. د. كميل مو�سى فرام

ال����زواج وم��ل��ح��ق��ات��ه وا���س��ت��ح��ق��اق��ات��ه وخ�����س��و���س��ا الحمل 
للزوجين،  العمر  بربيع  الأجمل  الف�سل  هو  وال���ولدة، 
الم�ستقبل  ف��خ��ط��ط  وال���ف���ردي���ة،  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  وال�����س��ع��ادة 
للزوجين تهدف بدرجة كبيرة على بناء عائلة نموذجية 
تتمتع ب��ق��در م��ن ال��ع��ل��م والأخ������اق وال��ب��ن��اء وال��ع��ط��اء 
اأفرادها  اأركان نجاحها يعتمد على عدد  والنجاح، واأهم 
واإمكاناتها �سمن ظروف الحا�سر والم�ستقبل، فتعريف 
الم�سرعين،  بين  خافية  نقطة  ه��و  المثالية  الأ���س��رة 
لبنائها؛  المثالية  ال��ظ��روف  اختيار  للزوجين  وي��ت��رك 
بالترتيب  يحتل  بقد�سيته  حياتي  كا�ستحقاق  ف��ال��زواج 
المرتبة التالية للعمل كتواأمة لدعم ال�ستقرار، ويمثل 
الإنجاب واحدا من دعائم وروابط الزواج، لكونه يمثل 
باأحد �سوره مفتاحا لواأد الخاف وينبوعاً ل�ستمرارية 
ب�سيمفونية  الأم����ل،  ب��ع��روق  الحياتية  ال����دورة  حفيف 

فيروزية تنثر عطرها فوق اأغادير المحبة.
ونتيجة  الزوجية  ب�سلم  الأول���ى  الخطوة  يمثل  الحمل 
حتمية وطبيعية لظروف اللقاء الزوجي باأجواء الغريزة 
اأو  والفطرة حتى لو ُكتبت تحت عنوان خارج ال�سيطرة 
التهنئة  ي�ستحق  ال��ي��وم  اأ�سبح  وح��دث  تخطيط،  ب��دون 
والمباركة لفر�سية حدوثه لمدى �سا�سع من المعوقات 
مبررات  وتتمثل   ،– اليوم  حديثي  مجال  ولي�ست   –
امتحان  الزوجين  لجتياز  بذلك  والح��ت��ف��ال  الفرحة 
ال�سغب  م��ث��ي��ري  ع��ل��ى  ال��ط��ري��ق  وق��ط��ع  الأول،  ال��ح��ي��اة 
بل  مهمته،  اأداء  على  منهم  لأي  ال��ق��درة  بعدم  وال�سك، 
واأجزم اأن مجرد ح�سول الحمل كحدث بحد ذاته يثير 
في نف�س الزوجين بركانا من ال�سعادة يغذي في واقعه 
الخطط  بو�سع  وي��ل��زم  ال��زوج��ي��ة،  ال��ح��ي��اة  مفا�سل  ك��ل 
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���س��ت��ق��ب��ال ال���واف���د ال���ج���دي���د، وال��ح��م��ل 
الم�ستقبل  عن  مهم  ل�سوؤال  مريح  ج��واب  هو  بالتاأكيد 
ويغني عن ال�سير بطريق طويل �سعب بحثاً عن حلول 
التح�سير  ي�ستحق  العائلي  الحدث  التاأخير، ولكن هذا 
له ب�سكل جيد بجميع مراحله، فالأبوة لي�ست مجانية، 

تفاجئ  التي  والإخفاقات  الم�ساكل  من  العديد  لتجنب 
فوق  المبحر  القارب  هذا  في  يجدفان  وهما  الزوجين 

اأرخبيل الزمن، لحياة اأجمل.
الت�سخي�س المبكر لحدوث الحمل يحتاج اإلى قدر عال 
التوقع  تبعد  ب��اأع��ذار  والت�سلح  والن��ت��ب��اه،  الفطنة  م��ن 
في  الأول���ى  الذهبية  فالقاعدة  الإث��ب��ات،  ل��واق��ع  تحتاج 
ال��دورة  لتاأخر  كموؤ�سر  الحمل  ت�سخ�س  الن�سائية  علم 
المبكر  فالت�سخي�س  ذل��ك،  عك�س  يثبت  حتى  ال�سهرية 
�سرورة حياتية لتجنب العديد من الم�ساعفات الطبية 
اأثناء الحمل والولدة على طرفي المعادلة، ولهذا فاإن 
تبداأ  اأن  يجب  المبكرة  الطبية  الن�سيحة  ع��ن  البحث 
وهنا  الحمل،  بحدوث  ال�ستباه  عند  الزوجين  بمبادرة 
اإتباع القاعدة الذهبية الثانية بتحديد مكان  ل بّد من 
الحمل بدقة اإن كان خارج الرحم اأم داخلُه، واإذا ما تبين 
هذا  ك��ان  اإذا  نحدد  اأن  فيجب  ال��رح��م  داخ��ل  الحمل  اأن 
اأن نحدد  واإذا كان طبيعياً فيجب  اأم ل،  الحمل طبيعياً 
ال�سحي  العناية  برنامج  لو�سع  ذلك  وكل  الأجنة  عدد 
المنا�سب لل�سيدة الحامل للو�سول بها اإلى يوم الولدة 
المنتظر ب�سام واأمان، حتى نترجم هذا الحدث ال�سعيد 
البهجة  وت��دخ��ل  ال�����س��ع��ادة  لتر�سم  �سليم  ط��ف��ل  ب����ولدة 
الفل�سفة  وهي  ومتعبة،  �ساقة  رحلة  بعد  العائلة  لقلوب 
الحقيقية والواقعية و�سر الزواج للمحافظة على الن�سل 
لمحطته  ال��ق��ارب  و���س��ول  لأن  وا�ستمراريته.  الب�سري 
الهتمام  بترجمة  يلزم  المنا�سب  بالتوقيت  النهائية 
مع  بالت�ساور  ل��ل��ولدة  وا���س��ح��ة  خطة  بو�سع  ب��ال��ح��دث 

الفريق الطبي الم�سرف حتى ل ندخل بقالب الفزعة.
يواجه  قد  و�سل�سة،  �ساقة  �سهلة و�سعبة،  الحمل؛  رحلة 
القبطان فيها مطبات �سحية باأي من مراحلها، وتعتبر 
�سهادة ت�سحية مقدرة لاأم–ول يمكن لأي منا الوفاء 
ال�سهية  وتغير  والمراجعة  بالغثيان  بالتزاماتها–تبداأ 
ف��ي ال��ب��داي��ات الأول����ى ال��م��م��ت��دة ع��ب��ر الأ���س��اب��ي��ع نتيجة 
وخلل  الطبيعي،  للحدث  الم�ساحب  الهرموني  الخلل 
بم�ساعفات  الموؤثرات، مرورا  لتداخل  الداخلية  البيئة 
وزي��ادة  الأ�سا�سية  والمعادن  الحديد  ونق�س  ال��دم  فقر 

ال�ستهاك الأ�سا�سي طوعا اأو تلبية للظرف الم�ستجد.
ركنا  والهندام  بال�سكل  العناية  تعتبر  الأنثوية  الطبيعة 
محقة  وه��ي  وال�ستمرارية  الأن��وث��ة  اأرك���ان  من  اأ�سا�سيا 
اأو التنازل عنها  بدرجة معينة، وهي ترف�س العبث بها 
وتبذل جهدا م�ساعفا للمحافظة عليها، ولكن ظروف 
الحمل ترغمها بمحبة للتنازل عنها بطيب خاطر ب�سبب 
ال�سكل والحجم  الم�ساحب للحمل، وتغير  الوزن  زيادة 
الم�ساحبة  ال�����س��وائ��ل  وت��خ��زن  ال��ح��م��ل  ل��ف��ت��رة  انعكا�سا 
لخلل المعادلة الأيونية الداخلية، بل وهناك قائمة من 
اأثناء  خا�سة  عناية  تتطلب  التي  المرحلية  الأم��را���س 
اأهملت،  ل��و  المعادلة  لطرفي  تهديدا  وت�سكل  الحمل 
جذريا  تغيرا  تتطلب  ح�سا�سة  حياتية  مرحلة  فالحمل 
�سعيدة  لنهاية  انتظارا  والعائلي  ال�سخ�سي  بال�سلوك 
تتكرر �سمن الإطار العائلي في مرحلة التكوين، على اأن 
تدرك ال�سيدة الحامل اأهمية الرعاية الطبية المبا�سرة 

والم�ستمرة طيلة فترة الحمل.
ال��ب��داي��ة ل��رح��ل��ة ال��ح��م��ل ق��د ت��ك��ون م��ب��رم��ج��ة اأو وليد 
�سدفة �سحية، وثبوت الحمل يتطلب الحر�س بالتوقع 
لكل  وا�سح  مخطط  هناك  يكون  اأن  على  والتخطيط، 
المتعلقة به حدثا ونتيجة وت�سخي�سا وعاجا،  الأم��ور 
وتوقيتها  ومكانها  ال����ولدة  ظ���روف  مناق�سة  اأن  حيث 
وت��ح�����س��ي��رات��ه��ا ع��ل��ى ال��م�����س��ت��وى ال����زوج����ي وال��ط��ب��ي��ب 
بمديد  ع��ن��وان��ه  يكتب  م��ل��زم��ا،  �سلوكا  يعتبر  الم�سرف 
الحر�س، بعيدا عن ترك الأمور على حالها حتى يكتب 
المجهول  وف��ر���س��ي��ات  ال����ولدة  اأم����را، فخطة وط��ري��ق��ة 
يجب بحثها ومناق�ستها في ظروف مريحة غير طارئة 

من اأجل التفاق عليها.
كلنا نتمنى الحدث ونفرح به ويتكرر، حدث عائلي يمثل 
المحطة  لتبداأ  الحياتية،  ال�سعادة  محطات  من  واح��دا 
المجنون  لعالمنا  ال��ج��دي��د  ل��ل��واف��د  ب��ال��رع��اي��ة  التالية 
التي  بحقوقه  ق�سرنا  لو  ي�سامحنا  لن  وه��و  المتجدد، 
تمليها الم�سوؤولية والأخاق، فدمعة الندم توؤذي وتعبر 
وللحديث  ال��واق��ع  ظ��روف  تغير  ول��ن  تفيد  ل��ن  ولكنها 

بقية!

ل ي����زال ال��ع��ال��م ي��ج��ري ت��ج��ارب��ه ل��ل��ت��و���س��ل لعاج 
ال�سابق لأوان��ه معرفة متى  لفيرو�س كورونا، ومن 
قد يكون لدينا دواء يمكنه عاج فيرو�س ومع ذلك، 
التجارب  نتائج  على  الح�سول  ف��ي  ن��ب��داأ  اأن  يجب 
التي تجرى حالياً في الأ�سهر القليلة المقبلة، في 
هذا التقرير نحاول اأن نعرف اأين يقف العالم من 

.»BBC« اإيجاد عاج لكورونا، وفقاً لموقع
ت�سامن  تجربة  العالمية  ال�سحة  منظمة  وتجري 
وفى  ل��ك��ورون��ا،  المقترحة  الأدوي���ة  فعالية  لتقييم 
�سخمة  ت��ج��رب��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت��ج��رى  نف�سه  ال��وق��ت 
اآلف   5 على  وت��ج��رى  »تعافي«  ا�سم  عليها  اأطلقت 
حول  مختلفا  دواء   150 من  اأكثر  وهناك  �سخ�س، 

العالم يجرى العلماء عليها تجاربهم.
اأنواع الأدوية التي قد تعمل لعاج كورونا ¶

والبحث  التحقيق  الأدوي���ة قيد  اأن���واع من   3 هناك 
من قبل العلماء حول العالم وهذه الأدوية هي:

ب�سكل  توؤثر  التي  للفيرو�سات  الم�سادة  -الأدوي���ة 
مبا�سر على قدرة فيرو�س كورونا على النمو داخل 

الج�سم.
المناعي ورد  الجهاز  التي يمكنها تهدئة  -الأدوي��ة 
فعله القوي الذي ي�سر الج�سم- وي�ساب المر�سى 
المناعة  ن��ظ��ام  يبالغ  عندما  خطيرة  بم�ساعفات 
لديهم في التفاعل ويبداأ في اإحداث اأ�سرار جانبية 

للج�سم.
-الأج�سام الم�سادة، اإما من دم الناجين من كورونا 
اأو الم�سنوعة في المختبر، والتي يمكن اأن تهاجم 

الفيرو�س.

متى يجد العلماء عاج لكورونا؟ ¶
من ال�سابق لأوانه معرفة متى قد يكون لدينا دواء 
يمكنه عاج الفيرو�س ومع ذلك، يجب اأن نبداأ في 
القليلة  الأ�سهر  في  التجارب  نتائج  على  الح�سول 

المقبلة.
لقاح،  اإي��ج��اد  اإمكانية  م��ن  بكثير  اأب��ك��ر  وق��ت  وه���ذا 
وذل�����ك لأن الأط����ب����اء ي��ق��وم��ون ب��اخ��ت��ب��ار الأدوي�����ة 
بما  اآمنة  اأنها  المعروف  وم��ن  بالفعل  م�ستخدمة 
ي��ك��ف��ي ل���س��ت��خ��دام��ه��ا، ب��ي��ن��م��ا ي���ب���داأ ال��ب��اح��ث��ون في 

اللقاحات من ال�سفر.
��ا اخ��ت��ب��ار ب��ع�����س ع��ق��اق��ي��ر ال��ف��ي��رو���س��ات  وي��ت��م اأي�����سً
المختبر  في  والتجريبية  تماًما  الجديدة  التاجية 

ولكنها لي�ست جاهزة بعد لاختبارات الب�سرية.
وال�سبب الأكثر و�سوًحا للرغبة في العاج هو اأنه 
بع�س  برفع  ��ا  اأي�����سً ي�سمح  ق��د  كما  الأرواح  �سينقذ 
اإج������راءات الإغ�����اق، وال��ح�����س��ول ع��ل��ى ع���اج فعال 

ا خفيفاً. �سيجعل الفيرو�س مر�سً
كيف يعالج الأطباء مر�سى كورونا الآن؟ ¶

اإذا كنت م�ساًبا بفيرو�س كورونا، ف�سيكون المر�س 
في  عاجه  ويمكن  النا�س  لمعظم  بالن�سبة  خفيفاً 
والبارا�سيتامول  ال�سرير  ف��ي  ال��راح��ة  م��ع  المنزل 

والكثير من ال�سوائل.
ع��اج مكثف في  اإل��ى  النا�س يحتاجون  بع�س  لكن 
مثل  الأك�سجين  دعم  يت�سمن  وال��ذي  الم�ست�سفى، 

اأجهزة التنف�س ال�سناعي.
وكاالت

أين يقف العالم من إيجاد عالج
لـ «كورونا»؟

السيطرة على هاجس «كورونا» عند مرضى الوسواس القهري
ابواب - غدير �سالم

كبيرين  وقلق  خ��وف  في  الحا�سر  وقتنا  في  العالم  يعي�س 
نتيجة تف�سي فيرو�س كورونا، حيث تغيرت انماط الكثيرين 
بمحاولة التطهير الدائم لليدين وتغطية الوجه لمقاومة 

هذا المر�س اللعين.
وت��خ��ت��ل��ف ن�����س��ب��ة ال��ق��ل��ق ل���دى الأ���س��خ��ا���س ب��ح�����س��ب اأم��اك��ن 
الأزم���ة،  م��ع  التعامل  على  النف�سية  وق��درت��ه��م  ت��واج��ده��م 
القهري،  الو�سوا�س  مر�سى  لدى  �سوءا  ي��زداد  الو�سع  لكن 
اإذ تطول لديهم مدة القلق ب�سكل كبير، اأما عن الآثار فقد 

ي�سعب عاجها في فترة ق�سيرة.
ب�سكل  النظافة  و�سوا�س  من  عطاري:»اعاني  �سلوى  تقول 
ابالغ  ا�سبحت  فتراني  الجائحة  هذه  ظل  في  ولكن  كبير، 
ك��ث��ي��را ف��ي م�����س��األ��ة ال��ن��ظ��اف��ة. ح��ي��ث رائ��ح��ة م��ن��زل��ي اأ���س��ب��ه 

بالم�ست�سفيات«
ام���ا ���س��ائ��دة ال��ع��م��ري ف��ت��ق��ول:»خ��ال ه���ذه ال��ف��ت��رة ازدادت 
عندي م�ساعر القلق والخوف من هذا المر�س حيث لجاأت 
لأخذ الن�سيحة من طبيب نف�سي عله يخفف من اآثار ذلك 
على  المنزل  خ��ارج  نهائيا  الخروج  اتجنب  انني  حتى  علي، 

الرغم من خروج الكثيرين للت�سوق كما اليام ال�سابقة.
الو�سوا�سي  ال���س��ط��راب  )اأو:  القهري  ال��و���س��وا���س  وي��ع��رف 
القهري باأنه نوع من ال�سطرابات المرتبطة بالقلق حيث 
تتميز باأفكار ومخاوف غير منطقية )و�سوا�سية( توؤدي اإلى 

�سلوكيات وطقو�س قهرّية.
الأف��ك��ار  م��ن  بنمط  القهري  ال��و���س��وا���س  ا���س��ط��راب  ويتميز 
اإلى  تدفعك  التي  )الهواج�س(  المعقولة  غير  والمخاوف 
هذه  تتداخل  حيث  )قهرية(.  اأو  متكررة  ب�سلوكيات  القيام 
اليومية  الأن�����س��ط��ة  م��ع  القهرية  وال�سلوكيات  ال��ه��واج�����س 
وت�سبب الإزعاج والتوتر ال�سديد والقيام بطقو�س و�سو�سية 

متكررة لفترة طويلة.
عبداهلل  د  والع�سبية  النف�سية  المرا�س  ا�ست�ساري  ويبين 
ال���رع���ود اأن ا���س��ط��راب ال��و���س��وا���س ال��ق��ه��ري ي��ت��رك��ز ح��ول 
موا�سيع معينة — على �سبيل المثال، الخوف من التلوث 
ب��ال��ج��راث��ي��م وق���د ت��ت��و���س��ع الأف���ك���ار اإل����ى م��وا���س��ي��ع اأخ����رى.
يلجاأ  بالمر�س  والإ�سابة  التلوث  من  المخاوف  ولتخفيف 
لدرجه  حتى  ال��ي��دي��ن  تغ�سيل  ف��ي  المبالغة  اإل���ى  الم�ساب 

الت�سقق والحمرار اأو حتى ظهور الفطريات.
ان��ت�����س��ار ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا  ال��رع��ود :»وف����ي ���س��ل  وي�سيف د. 
وتحول البلد والعالم اإلى حاله من الطوارئ واللجوء اإلى 
اأوامر الدفاع والحجر ال�سحي الإلزامي الق�سري، واللجوء 
اإلى الموؤتمرات ال�سحفية التي تتحدث عن خطورة الو�سع 

وال���وب���اء، وم��ن��ع ال��ت��ج��وال وال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي واإغ���اق 
وكثرة  طويلة،  ولفترات  الخا�سة  والعيادات  الم�ست�سفيات 
والنتقال  النت�سار  وط��رق  وخطورته  الوباء  عن  الحديث 
بوا�سطة الن�سرات الخبارية المركزة والم�ستمرة على كافة 
العالم  بلدان  وكل  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  القنوات 
التركيز  تجعل  الوفاة  وح��الت  للم�سابين  ح��الت  وعر�س 
الأ�سطح والتحذير  والتعقيم وعدم مام�سة  النظافة  على 
من  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ت��دف��ع  ف��اإن��ه��ا  ال��وق��اي��ة  ع��ل��ى  كبير  ب�سكل 
المجتمع من التخوف والحذر والتفكير بالوباء والحماية 
م��ن��ه وخ��ا���س��ة ال�����س��خ�����س��ي��ات ال��ع�����س��اب��ي��ة ال��ق��اب��ل��ة ل��اي��ح��اء 
والأفراد الذين لديهم قابلية مر�سية وعامل وراثي وحتى 
الأ�سخا�س الطبيعين يتاأثرون بهذه الظروف اأو الجائحة«.

حول  القهري  الو�سوا�س  مو�سوعات  تتمحور  ع��ام  وب�سكل 
ال���خ���وف م���ن ال��ت��ل��وث اأو الأو�����س����اخ وال��ب��ح��ث ع���ن الأ���س��ي��اء 
التي  ال��ع��دوان��ي��ة  ل��اأف��ك��ار  ب��الأ���س��اف��ة  المتماثلة  ال��م��رت��ب��ة 

تتمثل في اإيذاء النف�س اأو الآخرين. 
والفيرو�سات  والجراثيم  للتلوث  التعر�س  م��ن  وال��خ��وف 

عن طريق لم�س الأ�سياء التي لم�سها الآخرون وال�سك في 
اأطفاء ال�سوء والغاز كذلك القلق ال�سديد  اأو  اأغاق الباب 
بطريقة  مو�سوعة  اأو  منظمة  غير  الأ���س��ي��اء  تكون  عندما 
وحالة من  الو�سوا�سية  الفكار  وغيرها من  ودقيقة  معينة 
اأو الت�سرف ب�سكل غير لئق، وتكون  ال�سراخ بكلمات نابية 
هذه الأفكار غير مرغوب فيها وتجعلك غير مرتاح تجنب 
ت�سبب  اأن  يمكن  ال��ت��ي  وال���س��خ��ا���س  والأم���اك���ن  ال��م��واق��ف 
ما  عادة  القهرية،  والو�ساو�س  الم�سافحة  مثل  الو�ساو�س، 
ي�ساحبها افعال قهرية وطقو�س يذكرها د. الرعود ومنها:
الغ�سيل المتكرر والتنظيم المبالغ فيه، التحقق والتدقيق 
ال�سارع،  في  الأعمده  تعداد  مثل  العّد  الم�ستمر،  والتاأكيد 
الترتيب والمحافظة على النظام، اتّباع روتين �سارم ودقيق 

ومتعب، طلب التطمين والبحث عن الطماأنينة والمان.
ومن م�ساعفات الو�سوا�س والأفعال القهرية ما يلي:

اليدين  غ�سل  ب�سب  ال��ج��ل��د  ال��ت��ه��اب  م��ث��ل  �سحية  م�ساكل 
ب��ط��ري��ق��ة م��ب��ال��غ��ة دائ���ًم���ا، ال��ت��وه��م ال��م��ر���س��ى وال��و���س��وا���س 

بال�سابة باأمرا�س ج�سدية متنوعة.

كذلك اإعاقة ال�سخ�س عن الذهاب اإلى العمل، اأو المدر�سة، 
عاقات  عنها  ينجم  مما  الجتماعية  بالأن�سطة  القيام  اأو 
اجتماعية غير �سوية و م�سطربة،و عدم ال�ستقرار بالمور 

الحياتية كلًيا.
متى يراجع ال�سخ�س العياده النف�سية؟

الأف��ك��ار  اأ�سبحت  ق��ائ��ا:»اإذا  المر�سى  ال��رع��ود  د.  وين�سح 
والأفعال القهرية تعيق الفرد عن ال�ستمتاع بحياته وتمنعه 

من القيام بعمله وتاأدية واجباته الأ�سرية والجتماعية.
البع�س  لبع�سهم  مكمات  �سقين  من  فيتكون  العاج  اأم��ا 
ف��ا يكتمل ج��ان��ب ب����دون الخ����ر وم��ن��ه��ا ال��ع��اج ال��دوائ��ي 
الدراك���ي  ال�سلوكي  النف�سي  وال��ع��اج  العقاقير  بوا�سطة 
كبيرة  ب��درج��ة  اأهميته  ال��درا���س��ات  اأثبتت  وال���ذي  المعرفي 

جدا«.
اإل��ى ح��دوث تفاقم في  ت�سير  ال��ت��ي  ال��ع��ام��ات  وم��ن �سمن 

حالة الم�ساب ما يلي:
بممار�سة  الم�ساب  يق�سيه  الذي  الوقت  زيادة في  -حدوث 
ال�����س��ل��وك��ات ال��ق��ه��ري��ة. ف����اإن ك��ان��ت ه���ذه ال���زي���ادة ك��ب��ي��رة اأو 

م�ستمرة، فذلك يدل على حدوث تفاقم.
حياة  م��ن  اأخ���رى  ع��وام��ل  ف��ي  القهرية  ال�سلوكات  -ت��اأث��ي��ر 
الآخرين  مع  بعاقاته  المرتبطة  العوامل  منها  الم�ساب، 

ومع عمله.
بعد  حتى  الم�ساب  ل��دى  القلق  م�ستويات  انخفا�س  -ع��دم 

قيامه بال�سلوك القهري.
-م��اح��ظ��ة الآخ����ري����ن ل��ت��غ��ّي��رات وا���س��ح��ة ف���ي ���س��ل��وك��ي��ات 

الم�ساب.
الريا�سة،  وممار�سة  ال��ن��وم،  على  المري�س  ق��درة  -ت��راج��ع 

وتناول الطعام، وغير ذلك.
ليتخطى  الن�سائح  م��ن  جملة  النف�سيون  الأط��ب��اء  وي���ورد 

المر�سى هذه الفترة ومنها:
■  راقب اأفكارك: خ�س�س دفتراً اأو �سفحة من الماحظات 
اأفكار  من  لديك  لما  اليومية،  للكتابة  الذكي  هاتفك  في 
و���س��ل��وك��ات ق��ه��ري��ة، اإ���س��اف��ة اإل���ى ال��وق��ت ال���ذي ح��دث��ت ب��ه، 
ي�ساعدك  ف��ذل��ك  اإل��ي��ه��ا.  واأدى  قبلها  ح��دث  ال���ذي  والأم����ر 
على معرفة ما اإن كانت تزيد اأم تنق�س، كما ي�ساعدك على 

تحديد المثيرات التي ت�سبب ظهورها لديك.
ما  تعلم  اأن  ال�����س��روري  م��ن  الأخ��ب��ار:  وق��ت  م��ن  ■  قّلل 
ي���ح���دث ح���ول���ك، ل��ك��ن الإف�������راط ف���ي ال���س��ت��م��اع ل��اأخ��ب��ار 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���ف���ي���رو����س »ك������ورون������ا« ال��م�����س��ت��ج��د، وم��ع��رف��ة 
و�سائل  ومتابعة  حوله،  الجديدة  الإح�سائية  المعلومات 
التوا�سل الجتماعي التي تن�سر هذه المعلومات، يغذي ما 
لديك من و�سوا�س قهري وي�سعل ما لديك من قلق. فحدد 
عليها،  ت��زد  ول  المتابعة  ه��ذه  ف��ي  �ستق�سيها  ال��ت��ي  ال��م��دة 

ولتكن �ساعة واحدة في ال�سباح فقط.
به  اللتزام  يجب  ما  اإلى  تعرف  عليك:  ما  اإلى  ف  ■  تعرَّ
من  معهم  تتعامل  من  وجميع  حولك  ومن  نف�سك  لوقاية 
من  وت��اأك��د  الم�ستجد،  »ك��ورون��ا«  فيرو�س  بعدوى  الإ�سابة 
والتزم  موثوق،  م�سدر  من  اآتية  ذلك  حول  معلوماتك  اأن 
تبذل  باأنك  بالطمئنان  ال�سعور  على  ي�ساعدك  فذلك  بها. 

ما بو�سعك للحفاظ على ال�سامة.
ال��ت��م��اري��ن  م��م��ار���س��ة  ع��ن  ت��ت��وق��ف  ل  ب��ن��ف�����س��ك:  ■  اه��ت��م 
الريا�سية ول عن ممار�سة اأي ن�ساط اآخر تهتم به، واعمل 
على البدء بن�ساط جديد ت�ستمتع به، من ذلك قراءة كتاب 
من  وغ��ي��ره  الهاتف،  عبر  اأ�سدقائك  م��ع  وتوا�سل  ج��دي��د، 
تتردد  ل  طبيبك:  مع  توا�سل  ُبعد.  عن  التوا�سل  اأ�ساليب 
اأن  �سعرت  اإن  النف�سي  معالجك  اأو  طبيبك  مع  بالتوا�سل 
اأعرا�س ال�سطراب تتفاقم لديك، اأو اأنك فقدت ال�سيطرة 

عليها، حتى واإن لم يكن موعد مراجعتك له قد حان.

انتقال «كورونا» عبر لمس األسطح أقل 
خطورة مما تعتقد

الملوثة  الأ�سطح  لم�س  اأن  النا�س  م��ن  كثير  يعتقد 
بفيرو�س كورونا من اأكثر طرق انتقال عدوى فيرو�س 
كورونا خطورة، على الرغم من اأن العلماء اأكدوا اأنه 
ل ينتقل ب�سهولة من الأ�سطح، وقال مركز ال�سيطرة 
الرئي�سية  الطريقة  اإن  الأم��ي��رك��ي��ة  الأم��را���س  على 
الجهاز  ق��ط��رات  ط��ري��ق  ع��ن  ه��ي  الفيرو�س  لنت�سار 
ال��ط��ري��ق��ة ه��ي الأك��ث��ر  ف��ه��ذه  ال�����رذاذ،  التنف�سي م��ن 
اإن�سايدر« الأميركي  خطورة. ووفقاً لما ذكر موقع « 
ف����اإن ج��زي��ئ��ات ال��ف��ي��رو���س ل ت��ن��ت�����س��ر ب�����س��ه��ول��ة على 
الأمرا�س  على  ال�سيطرة  مركز  ق��ام  حيث  الأ�سطح، 
ال��م��ا���س��ي  الأ����س���ب���وع  اإر�����س����ادات����ه  ب��ت��ح��دي��ث   »CDC«
عبر  ب�سهولة  ينتقل  ل  كورونا  فيرو�س  اأن  لتو�سيح 
جديدة  معلومات  ه��ذه  تكن  ول��م  الملوثة.  الأ�سطح 

الرئي�سية  الطريقة  اإن  �سهور  منذ  قال  تماًما–فقد 
لن��ت�����س��ار ال���ف���ي���رو����س ه���ي ع���ن ط���ري���ق ال��ق��ط��ي��رات. 
اأن  يمكن  ال��ق��ط��رات  اأن  ف��ي  الأ���س��ط��ح  خطر  ويتمثل 
اأو  م��ري�����س  �سخ�س  ي��ت��ح��دث  اأن  ب��ع��د  عليها  ت��ه��ب��ط 
ي�سعل اأو يعط�س فى مكان قريب يمكن ل�سخ�س اآخر 
وبالتالي  وجهه،  يلم�س  ثم  الأ�سطح  ه��ذه  يلم�س  اأن 
ن�سبيا.  ذل���ك منخف�س  ح���دوث  خ��ط��ر  ل��ك��ن  ي�����س��اب، 
واأظهرت الأبحاث اأن جزيئات فيرو�س كورونا الحية 
اإلى  �ساعات  اأي مكان من ثاث  تعي�س فى  اأن  يمكن 
لكن– المادة  على  اعتماًدا  الأ�سطح،  على  اأيام  �سبعة 
كما هو الحال مع الهباء الجوي–فاإن وجود جزيئات 
ال��ف��ي��رو���س ال��ح��ي��ة ب���اأي ت��رك��ي��ز ل ي��ع��ن��ي ب��ال�����س��رورة 

انتقال العدوى.
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نّصار تشارك بمؤتمر «فيفا» السنوي

عمان - �لر�أي

لكرة  الأردنـــي  للإتحاد  الــعــام  الأمــيــن  ت�سارك 
الـــقـــدم �ــســمــر نــ�ــســار بــالــمــوؤتــمــر الــــذي يعقده 
التــــحــــاد الــــدولــــي »فـــيـــفـــا« حــــول الــمــراجــعــة 

ال�سنوية لقانون 201٩.
المتحدثين  عديد  �سمن  من  ن�سار  و�ستكون 
خــــلل الـــمـــوؤتـــمـــر الـــمـــزمـــع عـــقـــده يـــومـــي 22 
التــ�ــســال  تقنية  عــبــر  الـــجـــاري  حـــزيـــران  و23 
المرئي عن ُبعد، وتحديداً عن جائحة كورونا 

وتداعياتها على كرة القدم العالمية.
وكــــــان مــــن الـــمـــقـــرر اأن يـــقـــام الـــمـــوؤتـــمـــر فــي 
الــعــا�ــســمــة الأرجــنــتــيــنــيــة بــويــنــ�ــس اآيـــر�ـــس يــوم 
تــاأجــيــلــه واإعــــادة  تــم  الــمــا�ــســي، ولــكــن  اآذار   1٦
جدولته ب�سبب »كوفيد-1٩« ليقام عبر الموقع 
اأكثر  ت�سجيل  �سهد  الذي  »فيفا«  لـ  الإلكتروني 
الــحــدث  بمتابعة  مهتمين  مــ�ــســارك   400 مــن 
الذي �سيكون مفتوحاً للجميع وب�سكل مجاني 
لـــلتـــحـــادات الأهـــلـــيـــة والــلعــبــيــن والأنـــديـــة 

وروابط اللعبين والمحامين واآخرين.

�ضمر ن�ضار

تحديد موعد استئناف الدوري اإلسباني

العراق يستضيف كونجرس الصحافة 
اآلسيوية 2022

تونس تستضيف كأس العالم ألكاديميات 
كرة القدم

مدريد - �أ ف ب

ان  اإ�سبانيا  في  للريا�سة  الأعلى  المجل�س  اأكد 
مو�سم  ا�ستئناف  مــوعــد  �سيكون  حــزيــران   11
�سهرين  مــن  اأكــثــر  مــنــذ  المعلق   2020-201٩
اأعرب  بينما  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�س  ب�سبب 
رئي�س رابطة الدوري خافيير تيبا�س عن اأمله 
اعــتــبــارا مــن 12  المقبل  المو�سم  انــطــلق  فــي 

اأيلول.
الإ�سباني  »التحاد  ان  بيان  المجل�س في  واأكــد 
لكرة القدم و)رابطة( الليجا توافقا )...( على 
المتبقية لإنهاء مو�سم«  الـ11  المراحل  �سيغة 

الدرجتين الأولى والثانية«.
نهاية  فــي  �سيتم  الــبــطــولــة  »ا�ــســتــئــنــاف  وتــابــع 
المباراة  تقام  ان  على  حزيران،   14-13 اأ�سبوع 
اإ�سبيلية  بــيــن  حــزيــران   11 الخمي�س  الأولــــى 

وريال بيتي�س«.

واأ�ـــســـار الــمــجــلــ�ــس الـــى ان الــمــوعــد الــمــبــدئــي 
لنهاء المو�سم »�سيكون على الأرجح في نهاية 
اأ�سبوع 18-1٩ تموز، ودائما بح�سب تطور و�سع 

الجائحة«.
ب�سبب  اآذار  فـــي  مــنــافــ�ــســاتــهــا  الــلــيــجــا  وعــلــقــت 
الحكومة  واأجــازت  الم�ستجد.  كورونا  فيرو�س 
ــــواب  اأب خــلــف   2020-201٩ مــو�ــســم  ا�ــســتــكــمــال 

مو�سدة في وجه الم�سجعين.
وكــــان الــ�ــســوء الأخـــ�ـــســـر الــحــكــومــي قـــد اأتــــاح 
للرابطة ا�ستئناف المو�سم اعتبارا من الأ�سبوع 
الذي يبداأ في الثامن من حزيران. وجاء ذلك 
كورونا  بفيرو�س  الإ�ــســابــات  اأعـــداد  تراجع  مع 
الم�ستجد في البلد التي تعد من الأكثر تاأثرا 

بـ»كوفيد-1٩« في العالم.
كان  الإ�سباني،  الــدوري  مناف�سات  توقف  وقبل 
يت�سدر  الما�سيين  المو�سمين  بطل  بر�سلونة 

بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

عمان - �لر�أي

ال�سحفيين  لــنــقــيــب  الأول  الـــنـــائـــب  اأجــــــرى 
العراقيين ورئي�س التحاد العراقي لل�سحافة 
الــريــا�ــســيــة خــالــد جــا�ــســم اتــ�ــســال مــع عــدنــان 
درجال وزير ال�سباب والريا�سة العراقي و�سطام 
لل�سحافة  الآ�سيوي  التــحــاد  رئي�س  ال�سهيلي 
الــريــا�ــســيــة لــلتــفــاق عــلــى اإقـــامـــة كــونــجــر�ــس 

التحاد الآ�سيوي لل�سحافة الريا�سية.
تدريبية  دورة  الآ�ــســيــوي  التــحــاد  �سيعقد  كما 
بغداد  العا�سمة  فــي  اإعــلمــيــة  عمل  ور�ــســة  اأو 
بعد تــوفــر الــظــروف الــمــلئــمــةوالتــفــاق على 

الريا�سية  لل�سحافة  العراقي  التحاد  تقديم 
ملف ا�ست�سافة اجتماعات الجمعية العمومية 
لل�سحافة  الآ�سيوي  للتحاد  »الكونجر�سك« 
وتــبــاحــث جــا�ــســم مع  عـــام 2022.  الــريــا�ــســيــة 
الريا�سية  لل�سحافة  الآ�سيوي  التحاد  رئي�س 
التعاون  المتعلقة بتن�سيط  الق�سايا  في بع�س 
بين الجانبين والتفاق على جملة اأمور �سيتم 
وت�سبق  المقبلة  الــمــرحــلــة  فــي  عليها  الــعــمــل 
اجتماعات الجمعية العمومية التي ربما يقرر 
ترحيل اإقامتها اإلى عام 2021 في دولة الكويت 
القادم  اآب  في  التنفيذي  المكتب  اجتماع  بعد 

ب�سبب جائحة كورونا.

عمان - بتر�

القدم،  كرة  لأكاديميات  العربي  التحاد  اأعلن 
للأكاديميات  العالم  كاأ�س  بطولة  تنظيم  عن 

بدولة تون�س خلل �سهر اآب المقبل.
واأكــــد رئــيــ�ــس التـــحـــاد الــعــربــي لــلأكــاديــمــيــات 
الــعــالــم  كــــاأ�ــــس  اأن  يـــو�ـــســـف خـــاطـــر  الأردنـــــــــي 
الأكــبــر من  الــبــطــولــة  �سي�سكل  لــلأكــاديــمــيــات 
نوعها، حيث �ست�سم مختلف منتخبات العالم 
بجميع القارات، و�ستكون للعبين من مواليد 

2008 و200٩.
وقــال خاطر لوكالة الأنــبــاء الأردنــيــة )بــتــرا(، 
�سيا�سة  باإطار  تاأتي  الكبيرة  البطولة  هــذه  اأن 
التحاد لكت�ساف المواهب و�سقلها، وبالتالي 
بلعبين  العربية  والمنتخبات  الأندية  اإثــراء 
بطولة  لتنظيم  التوجه  اإلــى  لفتاً  متميزين، 
لذات  الحالي،  ال�سيف  بالمغرب خلل  اأخرى 

الهداف.
للأكاديميات،  الــعــربــي  التــحــاد  اأن  اإلـــى  ي�سار 

يتخذ من الأردن مقراً له.

التوثيق يحفظ تاريخ الرياضة ويكشف
زيف إدعاءات النجومية

�نق�ضاء �لمدة ال يعني �لحرمان من ت�ضجيل العبين جدد!

٤٥ يومًا أمام األندية لتنفيذ قرارات «فيفا»

عمان - غازي �لق�ضا�ص

مع  تــزال،  ول  الأردنية،  الريا�سة  عانت 
اإدارة  انــتــخــابــات تــجــري لــمــجــالــ�ــس  كــل 
لألعابها  التوثيق  عــدم  مــن  اتــحــاداتــهــا 
البع�س يغتنم ذلك  المختلفة، ما جعل 
فــي انــتــحــال �ــســفــة الــلعــب الــمــعــتــزل، 
بـــهـــدف اعـــتـــمـــاد عــ�ــســويــتــه فـــي رابــطــة 
الـــلعـــبـــيـــن �ــســمــن مــنــظــومــة الــهــيــئــة 
التر�سح  من  ليتمكن  للتحاد،  العامة 
مر�سح  دعم  اأو  الإدارة  لع�سوية مجل�س 

بعينه.
كــانــت التـــحـــادات فــي الــ�ــســابــق، وخــلل 
مـــرحـــلـــة الـــتـــوثـــيـــق الــــــورقــــــي، تـــواجـــه 
�ــســعــوبــة فـــي اإيــــجــــاد مـــا ُيــثــبــت �ــســحــة 
عــ�ــســويــة الــلعــبــيــن الــمــعــتــزلــيــن لــعــدم 
وجــــود الثــبــاتــات الــمــطــلــوبــة لــ�ــســروط 
مــنــح الــمــوافــقــة عــلــى الــعــ�ــســويــة، جــراء 
موجودة  كانت  اإن  الم�ستندات،  تعر�س 
مــا  الــــفــــقــــدان،  اأو  لــــلإتــــلف  اأ�ـــــســـــًل، 
بــذاكــرة  ال�ــســتــعــانــة  اإلـــى  تــلــجــاأ  يجعلها 
من واكبوا م�سيرة اللعبة من القدامى، 
كان �ساحب  اإن  لم�ساعدتها في تحديد 

الطلب ي�ستحق الع�سوية اأم ل!.
ومـــع انــتــ�ــســار الإنــتــرنــت، ومـــا نــتــج عنه 
مـــــن ثـــــــورة الــــكــــتــــرونــــيــــة، بــــــدت مــعــهــا 
عندها  انــتــفــت  �سهلة،  الــتــوثــيــق  عملية 
وانتهت  الــورقــي،  التوثيق  اإلــى  الحاجة 
والــقــوائــم  الــمــلــفــات،  فــقــدان  م�سرحية 
قرار  تحديد  في  ت�ساعد  التي  الثبوتية 
الأمــــور  اأن  اإل  الــعــ�ــســويــة،  ا�ــســتــحــقــاق 
الغالبية  زالــت  فما  ينبغي،  كما  لي�ست 
ت�ستخف  ــيــة  الــريــا�ــس التــــحــــادات  مـــن 
وللجوانب  لم�سيرتها،  التوثيق  باأهمية 

األعابها. المتعلقة بكافة منظومة 
وفـــي ظـــل �ــســعــف عــمــلــيــة الــتــوثــيــق في 
الــ�ــســابــق، وا�ــســتــمــراره حــالــيــاً، ولــو على 
ذلــك،  البع�س  ي�ستمرئ  ا�ــســيــق،  نــطــاق 

مجل�س  عــ�ــســويــة  عــلــى  الــحــ�ــســول  بغية 
زاعماً  العامة،  هيئته  اأو  التــحــاد  اإدارة 
وهو  الوطني،  المنتخب  �سمن  كان  اأنه 
يـــرتـــد قمي�س  لـــم  فـــي حــقــيــقــة الأمــــــر 
كــان  اإذا  اإل  قــط،  حــيــاتــه  فــي  المنتخب 

على �سبيل ال�ستعارة.
وفي ظل ذلك الواقع، تتلقى التحادات 
خـــلل فــتــرة انــتــخــابــاتــهــا الــعــديــد من 
العــتــرا�ــســات عــلــى عـــدم اأحــقــيــة بع�س 
ع�سوية  على  الح�سول  في  الأ�سخا�س 
لفتاً  ذلك  وكان  المعتزلين،  اللعبين 
في لعبة الكرة الطائرة مع بداية تولي 
كمظلة  م�سوؤولياتها  الأولمبية  اللجنة 
ر�ــســمــيــة لــلــريــا�ــســة الأردنــــيــــة، ومـــا تل 
النتخابية،  الــوليــات  بع�س  مــن  ذلــك 

مجل�س  ع�سو  من  الطلب  تم  اأنــه  حتى 
بعد  ا�ستقالته  تقديم  التحاد  في  اإدارة 
لــم يكن لعــبــاً معتزًل  اأنـــه  الــتــاأكــد مــن 

مثل المنتخب الوطني.
فـــي الــ�ــســيــاق، بـــات الــتــوثــيــق مــهــمــاً في 
مــ�ــســيــرة التـــــحـــــادات، والـــو�ـــســـول اإلـــى 
ُتعنى  اأمور  اأي  المطلوبة عن  المعلومة 
بــ�ــســوؤون التــحــاد، بــاتــت اجــراءاتــهــا في 
يجب  لــهــذا  بي�سر،  تتم  الــراهــن  الــوقــت 
للتحاد،  كـــادر وظيفي  وجـــود  ظــل  فــي 
اأن  الــتــنــفــيــذي،  الــ�ــســكــرتــيــر  �سمنه  مــن 
م�سيرته،  توثيق  على  التحاد  يحر�س 
وعــلــى ال�ــســتــعــانــة بــال�ــســخــا�ــس الــذيــن 
على  للح�سول  التــحــاد  م�سيرة  واكــبــوا 

المعلومات غير الموجودة لديه.

الأردنــيــة،  للريا�سة  المتابع  ويكت�سف 
عندها  تــوجــد  ل  التـــحـــادات  بــعــ�ــس  اأن 
الأندية  اإلى  ت�سير  الآن معلومات  لغاية 
الــفــائــزة بــبــطــولــة الـــــدوري، ول قــوائــم 
الــمــنــتــخــبــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرات 
نتائج  وجــود  عدم  على  عــلوة  ال�سابقة، 

م�ساركاتها في البطولت المختلفة.
ي�سهل  مــ�ــســيــرتــه  يـــوثـــق  ل  مـــن  يــقــيــنــاً 
ــــهــــدر جـــهـــود مــن  تــــزويــــر تـــاريـــخـــه، وُي
كلعبين  �ــســواء  للعبة  خــدمــات  قــدمــوا 
اإداريين  اأو  الوطنية،  المنتخبات  �سمن 
فـــي مــجــالــ�ــســهــا، وحـــكـــام لــمــنــافــ�ــســاتــهــا، 
ليبقى  وفرقها،  لمنتخباتها  ومدربين 
مــحــاولت  كــل  لــ�ــســد  ال�سبيل  الــتــوثــيــق 

اختراق منظومة معلومات التحاد.

على  الــ�ــســرر  ت�سبب  لــن  الأحــكــام  هــذه 
خـــزيـــنـــة هــــذه الــــنــــوادي فـــقـــط، واإنـــمـــا 
ـــد تــتــمــثــل  قـــد تــو�ــســلــهــا لــعــقــوبــات اأ�ـــس
جــدد  لعــبــيــن  ت�سجيل  مــن  بحرمانها 
تــ�ــســارع  لــم  مــا  متتالية  فــتــرات  لــثــلث 
ــاعــهــا وتــ�ــســلــيــم هـــوؤلء  لــتــ�ــســويــب اأو�ــس
الــــلعــــبــــيــــن الـــمـــ�ـــســـتـــكـــيـــن حـــقـــوقـــهـــم 
الـــمـــالـــيـــة، وعـــنـــدهـــا �ــســتــ�ــســطــر لــدفــع 
اأمـــوالـــهـــم وفـــقـــاً لــلــقــانــون و�ــســتــنــتــظــر 
ثــلثــة فــتــرات دون ال�ــســتــفــادة مــن اأي 

لعب جديد في �سفوفها.
ولــكــي يــقــتــ�ــســر الــ�ــســرر عــلــى الــجــانــب 
الــجــانــب  اإلــــى  الـــو�ـــســـول  الـــمـــادي دون 
ــــث الــــــحــــــرمــــــان مـــن  الـــــبـــــ�ـــــســـــري؛ حــــي
اأنــه  قانوني  م�سدر  ك�سف  الــتــعــاقــدات، 
م�ستحقات  دفــع  الــنــادي  عــلــى  يــتــوجــب 
هـــوؤلء الــلعــبــيــن وتــ�ــســويــة الــخــلفــات 
اإعــــلن  يـــومـــاً مـــن   45 مـــعـــهـــم، خــــلل 
الـــحـــكـــم لـــ�ـــســـالـــح الــــلعــــب وا�ـــســـتـــلم 
حال  وفي  للعب،  البنكية  المعلومات 
فــاإنــه �سينجو  بــذلــك فــعــًل  الــنــادي  قــام 
لثلث  الت�سجيل  حرمانه  عقوبة  مــن 
فـــتـــرات قــيــد، وعــكــ�ــس ذلـــك فــالــعــقــوبــة 

قادمة ل محالة.
لن  ذلــك،  جــانــب  واإلـــى  الم�سدر:  وزاد 
اإذا  اإل  الــحــرمــان  عــقــوبــة  فيفا  يــ�ــســدر 
قـــام الـــلعـــب بـــاإبـــلغـــه بــعــدم تــ�ــســديــد 
الـ  النادي لم�ستحقاته بعد م�سي فترة 
الــذي يحتم على  الأمــر  وهــو  يوماً،   45

متابعة  ب�سرورة  يوكله  من  اأو  اللعب 
الذي  بالحكم  الإكتفاء  وعدم  الق�سية 

ل�سالحه. �سدر 
البع�س  لدى  يختلط  الم�سدر:  وتابع 

يجبر  حكم  �سدور  وبمجرد  اأنه  اأحياناً 
الـــنـــادي بــدفــع مــ�ــســتــحــقــات الــلعــبــيــن، 
الــتــ�ــســجــيــل  مـــن  الـــحـــرمـــان  اأن عــقــوبــة 
بل  مــبــا�ــســرة،  الــمــفــعــول  �ــســاريــة  ت�سبح 

يـــومـــاً   45 بــــمــــرور  مــرتــبــطــة  �ــســتــكــون 
ير�سل  اأن  الــلعــب  وعــلــى  الــحــكــم  بــعــد 
مـــعـــلـــومـــات حـــ�ـــســـابـــه الـــبـــنـــكـــي لــغــايــات 
الــنــادي  اأثــبــت  اإذا  الــتــحــويــل، وعــنــدهــا 
تطاله  فلن  المالية،  الخلفات  ت�سوية 
على  نف�سه  الوقت  وفــي  العقوبة،  هــذه 
م�ستحقاته  يت�سلم  لــم  الـــذي  الــلعــب 
الــــمــــحــــددة -45  الـــفـــتـــرة  بـــعـــد مــــــرور 
الذي  فيفا  مع  الق�سية  متابعة  يوماً-، 

ذلك. �سي�سدر قراره عقب 
تـــعـــاقـــدات  اأي  اأن  الـــمـــ�ـــســـدر  وكـــ�ـــســـف 
ر�سمياً  معاقبتها  قبل  الأندية  تبرمها 
بــالــحــرمــان مــن الــتــوقــيــع مــع لعــبــيــن 
جـــدد لــثــلثــة فـــتـــرات قــيــد وتــ�ــســجــيــل، 
مــع  تــــزامــــنــــت  واإن  حـــتـــى  �ـــســـحـــيـــحـــة، 
�سكاوى �سارية المفعول ومقبولة لدى 

بها مالياً. اأو محكوم  فيفا 
وخــتــم: مــثــال ذلـــك مــا قـــام بــه »فــيــفــا« 
حــيــن رفـــع عــقــوبــة الإيـــقـــاف عــن نــادي 
حكم  قــرار  بتنفيذ  قــام  الــذي  الجزيرة 
نــادي  قدمها  كــان  �سكوى  ب�سبب  �سده 
التـــفـــاق الـــ�ـــســـعـــودي، كــمــا لـــم تــفــر�ــس 
عــلــيــه عــقــوبــة بــ�ــســبــب �ــســكــوى الــلعــب 
مــحــمــد الــرفــاعــي لــعــدم قــيــام الأخــيــر 
ــيــغ فـــيـــفـــا بــــعــــدم تــنــفــيــذ الــــقــــرار  بــتــبــل
مــن قــبــل الــجــزيــرة بــعــد انــتــهــاء مهلة 
ملف  اأغــلــق  فــقــد  ذلــك  ورغـــم  التنفيذ، 
قبل  من  الــقــرار  لتنفيذ  الق�سية  هــذه 

الجزيرة.

�لجزيرة نفذ حكم فيفا ل�ضالح �لرفاعي )يمين( ولم يعاقب بالحرمان

»فيفا« يمهل �الأندية �لمعاقبة ٤٥ يومًا لت�ضويب خالفاتها �لمالية مع �لالعبين

�لحياة �ضتعود للدوري �الإ�ضباني من جديد

�لكرة �لطائرة من �الألعاب �لتي �ضهدت في �ل�ضابق �نتحال �ضفة �لالعب �لمعتزل

عمان - لوؤي �لعبادي

تعاقبت في �الأ�ضابيع �لما�ضية 
�الأخيرة �لعديد من �لعقوبات �لتي 
فر�ضها �التحاد �لدولي لكرة �لقدم 
على عدد من �الأندية �لمحلية 
ب�ضبب عدم ت�ضوية خالفات مالية 
بينها وبين محترفين مثلوها.

�لفي�ضلي و�لجزيرة و�لرمثا وذ�ت 
ر��ص و�لبقعة، جميعها وجدت نف�ضها 
�أمام �أحكام من »فيفا« تجبرها على 
دفع م�ضتحقات بمبالغ مالية طائلة، 
�ضت�ضبب دون �أدنى �ضك �لمزيد من 
�الإرهاق �لمادي عليها وتزيد »�لطين 
بلة« في وقت تعاني منه �أ�ضاًل من 
�ضائقة مالية جعلتها جائحة كورونا 
تئن �أكثر.
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»ويفا« يدر�س جميع الخيارات

اسطنبول تتطلع الستضافة نهائي «أبطال أوروبا»
ا�ضطنبول - اأ ف ب

كّر�ست  التي  ا�سطنبول«  »معجزة  على  عاما   15 بعد 
ليفربول  لــنــادي  خــالــدة  اأ�ــســطــورة  جــيــرارد  �ستيفن 
النجليزي كرة القدم، كان ملعب اأتاتورك الأولمبي 
ي�ستعد ل�ست�سافة نهائي ثاٍن في دوري اأبطال اأوروبا 
الم�ستجد  كــورونــا  فيرو�س  لــول   ،2020 اأيـــار   30 فــي 

الذي ت�سبب ب�سلل في عالم الريا�سة.
وُعّلقت منذ 23 اآذار الفائت كل مباريات دوري الأبطال 
»كــوفــيــد-19«  ت�سبب  بعدما  م�سمى،  غير  اأجـــل  الــى 

بتعطيل غالبية البطولت الأوروبية.
وعلى رغم اأن التحاد الوروبي لكرة القدم )ويفا( لم 
يحدد بعد موعدا ر�سميا ل�ستئناف المباريات، ياأمل 
التحاد التركي للعبة في ا�ست�سافة النهائي في اآب، 
ارتفاعا  ا�سطنبول  خالله  ت�سهد  ما  عــادة  �سهر  وهــو 

حادا في درجة الحرارة ون�سبة الرطوبة.
وفي انتظار هذا الموعد، تترقب الجماهير التركية 
حال  �سياأتي–في  والــذي  المرتقب،  الحدث  ب�سغف 
اأقيم في اآب بعد نحو عام من ا�ست�سافة المدينة في 
ال�سوبر  الكاأ�س  مباراة   ،2019 عــام  من  نف�سه  ال�سهر 
الإنجليزي  ليفربول  بتفوق  انتهت  والتي  الأوروبية، 

على مواطنه ت�سيل�سي.
ويـــــــرى اأتــــــاكــــــان بــــــــــودان، الـــعـــ�ـــســـو فــــي مــجــمــوعــة 
»األــتــرا�ــســالن« الــداعــمــة لــفــريــق غلطة �ــســراي بطل 
تركيا في المو�سمين الما�سيين، ان تعليق البطولت 

الكبرى في كرة القدم »�سلب الفرحة من حياتي«.
ويـــتـــابـــع »اأ�ـــســـفـــي غــلــيــلــي بــالــبــونــد�ــســلــيــجــا وبــعــ�ــس 
اأريــد  )ولــكــن(  البيالرو�سي،  الـــدوري  في  المباريات 
اآخر  نهائي  ا�ست�سافة  �سيكون  الأبــطــال.  دوري  عــودة 
كرة  مدينة  اإنــهــا  حتما.  فخر  مــدعــاة  ا�سطنبول  فــي 

قدم، نحن �سغوفون«.
وباتت البوند�سليغا الألمانية في 16 اأيار، اأول بطولة 
بعد  مبارياتها  ت�ستاأنف  اأوروبـــا  فــي  كبرى  قــدم  كــرة 
تعود  ان  المتوقع  ومــن  الم�ستجد.  كــورونــا  فيرو�س 
تــبــاعــا خـــالل الــ�ــســهــر الــمــقــبــل، مــنــافــ�ــســات بــطــولت 

اإ�سبانيا واإنجلترا واإيطاليا بعد التوقف الطويل.

.. »جاهزون«
يــ�ــســعــب اأن تــنــ�ــســى جــمــاهــيــر كــــرة الـــقـــدم الــنــهــائــي 
عــام 2005، عندما عاد  الأبــطــال  لـــدوري  الــتــاريــخــي 
ليفربول من تاأخر بثالثية نظيفة في ال�سوط الأول 
اأمام ميالن اليطالي، وعادل النتيجة 3-3 في اأوائل 
اللقب الخام�س في تاريخه  اأن يخطف  الثاني، قبل 

بركالت الترجيح.
اأيار  العام 30  اإقامة نهائي هذا  المفتر�س  وكان من 

في المكان ذاته، اأي ملعب اأتاتورك.

لــكــن الــ�ــســك ل يـــــزال يـــحـــوم حــــول مـــوعـــد محتمل 
ل�ستئناف الم�سابقة القارية المعلقة عند الدور ثمن 
النهائي، واأي�سا حيال ال�سكل الذي �ستعود فيه، حيث 
بالنظام  �ست�ستكمل  كانت  اذا  ما  ب�ساأن  تكهنات  تــدور 
اأو  واإيـــاب(،  ذهــاب  مباريات  )اأي  المعتمد  التقليدي 
دوري م�سّغر  اإقامة  اأو  اليــاب،  مباريات  اإلغاء  �سيتم 

على �سكل »فاينل فور«.
واأفــــــاد مــتــحــدث بــا�ــســم ويــفــا وكـــالـــة فــرانــ�ــس بــر�ــس 
»نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني 
الأنــديــة  ت�سم  عمل  مجموعة  فــي  الم�سابقة  و�سكل 

والرابطات والتحادات الوطنية«.
ويقول التحاد التركي »مهما كان ال�سيناريو، نهائي 
ال�سوء  م�سلطا  جــاهــزون«،  نحن  م�سّغر،  دوري  اأو 
على البنى التحتية التي تتمتع بها البالد واأرقامها 

المقبولة خالل الجائحة.
»تحت  بــات  الفيرو�س  اأن  التركية  ال�سلطات  وتعتبر 
الر�سمية  الح�ساءات  وفــق  اأ�سفر  بعدما  ال�سيطرة« 
اإ�سابة  األــف  اأ�سل ما يقارب 160  عن 4500 وفــاة من 

معلنة.
اأما لجهة البنى التحتية، فتعتبر ا�سطنبول من اأبرز 

اأوروبــا وت�سم �سل�سلة فنادق  ال�سياحية في  الوجهات 
مهمة. واإ�سافة الى الملعب الأولمبي، ت�سم المدينة 
التي يلفها ال�سغف بكرة القدم، مالعب تابعة لأندية 
ا�ست�ساف  الــذي  وب�سكتا�س،  فنربغ�سة  �سراي،  غلطة 

مباراة الكاأ�س ال�سوبر العام الما�سي.
ويـــقـــول اإيـــمـــري �ــســاريــجــول، اأحــــد مــوؤ�ــســ�ــســي مــوقــع 
»توركي�س فوتبول« اللكتروني »ل اأتوقع اأي م�ساكل 
في النواحي اللوج�ستية، الم�سكلة الأ�سا�سية بالن�سبة 

لي هي ح�سور الجماهير من عدمه«.
اأي �سيء  التحدث بقناعة حول  ال�سعب  ويتابع »من 
الــراهــن لأن الحالة  الــوقــت  الــقــدم فــي  بــكــرة  يتعلق 

ال�سحية قد تتدهور �سريعا«.
وتعود مختلف مناف�سات اللعبة خلف اأبواب مو�سدة 
من  ال�سحية  المخاوف  ظل  في  الم�سجعين،  بوجه 

تف�سي »كوفيد-19«.

»تح�ضين ال�ضورة«
اآذار، ي�ستعد التحاد التركي  اأي�سا في  وبعد تعليقها 
ل�ستئناف بطولته المحلية في 12 حزيران على رغم 

معار�سة العديد من الالعبين والمدربين.

الأبطال  دوري  نهائي  ا�ست�سافة  لتركيا،  وبالن�سبة 
اقــتــ�ــســاديــة و�ــســيــاحــيــة تتخطى  اأهــمــيــة  مــ�ــســاألــة ذات 
اأ�سا�سية  ركيزة  ال�سياحة  وتعتبر  الريا�سية.  الأبعاد 
ب�سكل  تاأثرت  وقــد  للبالد،  القت�سادي  الن�ساط  في 
كــبــيــر بــجــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19« مــع تعليق الــرحــالت 
بهذه  ريــا�ــســي  حـــدث  ا�ست�سافة  فـــاإن  لـــذا  الــدولــيــة، 

ال�سخامة �ست�سكل دفعة معنوية هائلة.
الــعــالقــات  »لــتــركــيــا م�سكلة فــي  اأن  �ــســاريــغــول  ويــقــر 
الكبرى  الأحــــداث  فا�ست�سافة  لــذا  عــمــومــا،  الــعــامــة 
بنجاح ت�ساهم دائما في تعزيز �سورة البالد وت�سكل 

فر�سة لترويج ال�سياحة في ا�سطنبول وخارجها«.
اأما بالن�سبة الى اردين، الع�سو في مجموعة »فامو�س 
تريد  الــحــكــومــة  فــــاإن  لفنربغ�سة،  الــداعــمــة  بــيــيــن« 
»تح�سين  اأجل  الأبطال من  دوري  نهائي  »ا�ستغالل« 
الجائحة  ب�سبب  قلقون  »النا�س  وقــت  في  �سورتها« 

والم�ساكل القت�سادية«.
ويحذر بودان من انه في حال تدهور الحال ال�سحية 
في البالد »يجب اإلغاء الم�سابقة«، لكن »نهائي العام 

2021 يجب اأن يقام في ا�سطنبول. هذا حقنا«.
وفي �سياق مت�سل، اأكد التحاد الأوروبي لكرة القدم 

ب�ساأن �سيغة  الــخــيــارات«  يــدر�ــس »جميع  انــه  )ويــفــا( 
الما�سي  اآذار  منذ  المعّلقة  الأبــطــال  دوري  م�سابقة 
ب�سبب اأزمة فيرو�س كورونا الم�ستجد، و�سط تقارير 
�ــســحــافــيــة تــفــيــد عـــن بــحــثــه احــتــمــال نــقــل الــمــبــاراة 

النهائية من مكانها المقرر في اإ�سطنبول.
التركية  المدينة  ت�ست�سيف  اأن  الــمــقــرر  مــن  وكـــان 
الأولمبي.  اأتــاتــورك  اأيــار على ملعب  النهائي في 30 
الريا�سية  الأحــــداث  على  »كــوفــيــد-19«  تاأثير  لكن 
اإ�سعار  حتى  الم�سابقة  تعليق  الــى  دفــع  العالم،  حــول 
اآخر. وياأمل ويفا با�ستئناف م�سابقته الأهم لالأندية، 
اآب، لكنها قد ت�سهد تغييرات  واإنهائها بحلول نهاية 
وا�سعة في �سيغتها، والأرجح ان تقام مبارياتها خلف 

اأبواب مو�سدة.
واأفــــــاد مــتــحــدث بــا�ــســم ويــفــا وكـــالـــة فــرانــ�ــس بــر�ــس 
»نبحث في كل الخيارات المتعلقة بالجدول الزمني 
الأنــديــة  ت�سم  عمل  مجموعة  فــي  الم�سابقة  و�سكل 
انه »لم يتم  والرابطات والتحادات الوطنية«. واأكد 
ذلــك خالل  يتم  ان  بعد، لكن يرجح  قــرار  اأي  اتخاذ 
اجتماع اللجنة التنفيذية في 17 حزيران«. وبح�سب 
وثيقة لويفا اطلعت عليها فران�س بر�س، قد يكون 29 

اآب المقبل موعدا جديدا للمباراة النهائية.
في  الأمــيــركــيــة  تايمز«  »نــيــويــورك  �سحيفة  وذكـــرت 
تركيا،  من  �ستنقل  المباراة  هــذه  اأن  ال�سادر  عددها 
مباراة  ل�ست�سافة  اختيارها  يتم  قد  ا�سطنبول  لكن 
نــهــائــيــة فـــي الأعــــــوام الــمــقــبــلــة، حــيــن يــ�ــســبــح قـــدوم 

الم�سجعين من الخارج باأعداد كبيرة اآمنا.
بديلة  عــدة  خــيــارات  ال�سحافية  التقارير  وطــرحــت 
ل�سبونة  اأبــرزهــا  ا�سطنبول،  عن  ال�ستغناء  حــال  في 
اأجرتها معه موؤخرا  األمانية. وفي مقابلة  اأو مدينة 
ويفا  رئي�س  اأعـــرب  البرتغالية،  »ريـــكـــورد«  �سحيفة 
اإنهاء  في  اأمله  عن  ت�سيفيرين  األك�سندر  ال�سلوفيني 

مو�سم 2019-2020 لدوري الأبطال »في نهاية اآب«.
ويــتــطــلــب هــــذا الــ�ــســيــنــاريــو ا�ــســتــئــنــاف الــمــ�ــســابــقــات 
المحلية  الدوريات  انتهاء  بعد  اآب،  مطلع  الأوروبية 
اأنهت  اأو  للتناف�س،  للعودة  ت�ستعد  اأو  عــادت  اإمــا  التي 
»كــوفــيــد-19«  فــيــرو�ــس  واأ�ـــســـاب  كفرن�سا.  مو�سمها 
عدد  يبلغ  الــتــي  تركيا  فــي  �سخ�س  األـــف   161 قــرابــة 
وفــاة  عــن  وا�سفر  ن�سمة،  مليون   83 حــوالــي  �سكانها 

4461 �سخ�سا حتى الجمعة.
وتعكف تركيا حاليا على تخفيف اجــراءات الغالق 
ومن  »كــوفــيــد-19«،  انت�سار  مــن  للحد  اتــخــذت  التي 
في  المحلي  الــقــدم  كــرة  مو�سم  ي�ستاأنف  ان  المقرر 
الــدوري  م�سابقة  التعديل  يطال  وقــد  حــزيــران.   12
المقرر  مــن  كــان  التي  اأي�سا  ليج«  »يــوروبــا  الأوربــــي 
فــي مــديــنــة جدان�سك  الــنــهــائــيــة  مــبــاراتــهــا  تــقــام  اأن 

البولندية الأربعاء 27 اأيار.

كلوب بشأن التتويج دون مشجعين: سيكون استثنائيًا
لندن - اأ ف ب

كلوب  يــورجــن  الألــمــانــي  اعتبر 
مـــــــدرب نـــــــادي لـــيـــفـــربـــول، ان 
تــتــويــج فــريــقــه بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
�ــســيــكــون اأمــــرا ا�ــســتــثــنــائــيــا، واإن 
فــي حــال غاب  كــان غير مثالي 
تبعات  ب�سبب  الم�سجعون  عنه 

فيرو�س كورونا الم�ستجد.
وحددت رابطة الدوري الممتاز 
مـــوعـــدا  حـــــزيـــــران   17 تــــاريــــخ 
مبدئيا ل�ستكمال ما تبقى من 
تعليق  بعد   ،2020-2019 مو�سم 
ب�سبب  اآذار  مــنــذ  الــمــنــافــ�ــســات 

تف�سي »كوفيد-19«.
المناف�سات  ا�ستكمال  و�سيكون 
من دون جمهور. لكن ال�سرطة 
اإقامة  اأي�سا  طلبت  الإنجليزية 
عـــــــدد مـــــن الـــــمـــــبـــــاريـــــات عــلــى 
تجمع  خ�سية  محايدة  مالعب 
الــمــ�ــســجــعــيــن خـــــــارج مــالعــب 
اأنـــديـــتـــهـــم خــــــالل الــــلــــقــــاءات. 
هذا  ان  الــى  ال�سرطة  واألمحت 
اأي�سا المباريات  الطلب، ي�سمل 
التي يمكن لليفربول ان يح�سم 
ويــبــدو ليفربول  فــيــهــا.  الــلــقــب 
اأقرب من اأي وقت م�سى لرفع 
كاأ�س الدوري للمرة الأولى منذ 
العام 1990، اذ يت�سدر الترتيب 
بفارق 25 نقطة )ومباراة اأكثر( 
عــــن مــانــ�ــســ�ــســتــر �ــســيــتــي بــطــل 
الــمــو�ــســمــيــن الــمــا�ــســيــيــن، مع 
تبقي ت�سع مراحل على النهاية.

قناة  تبثه  لبرنامج  كلوب  وقــال 

اإن �ــســبــورتــ�ــس« الــقــطــريــة،  »بـــي 
جيدة  عــبــارة  اأيـــام  قبل  »�سمعت 
باأف�سل  نــحــظــى  انــنــا  جـــدا عــن 
فــي  )اأي  بــيــتــيــيــن  مــ�ــســجــعــيــن 
ربما  لــذا  الــعــالــم،  فــي  ملعبهم( 
اأفــ�ــســل  نـــكـــون  ان  الآن  عــلــيــنــا 
م�سجعين يبقون في منازلهم«، 
لتفادي  للم�سجعين  دعـــوة  فــي 
التجمع والحفاظ على التباعد 
الجــتــمــاعــي لــتــجــنــب الــتــقــاط 

عدوى الفيرو�س.

الــمــدرب رغبته فــي ان  واأبــــدى 
ملعب  »على  اللقب  يكون ح�سم 
نــعــرف، وهــذا  اأنــفــيــلــد، لكننا ل 
في  النا�س  غالبية  مهما.  لي�س 
هذا الكوكب لم يحظوا بفر�سة 
فـــي حــيــاتــهــم لــيــكــونــوا اأبـــطـــال 
الــــــدوري الــمــمــتــاز، وبــالــنــ�ــســبــة 
لذا  قائمة.  الفر�سة  هذه  اإلينا 

�سنقبل عليها«.
في  لحظة  ثمة  »�ستكون  وتــابــع 
الوقت  فيها  لنا  �سيتاح  حياتنا 

م�سموحا  و�ــســكــون  والــفــر�ــســة، 
مــجــددا، الحــتــفــال مــعــا«. لكن 
الــدوري  بلقب  المتوج  الــمــدرب 
الألـــمـــانـــي مــرتــيــن مـــع فــريــقــه 
الــ�ــســابــق بــورو�ــســيــا دورتــمــونــد، 
ولقب دوري اأبطال اأوروبا وكاأ�س 
لــالأنــديــة مــع ليفربول  الــعــالــم 
فــي الــعــام الــمــا�ــســي، اعــتــبــر ان 
اإحــراز لقب بطولة اإنجلترا في 
غياب الم�سجعين »�سيكون يوما 
لن   )...( حياتي  في  ا�ستثنائيا 
ذلك  نعرف  لكننا  مثاليا،  يكون 
مثاليا  يكون  لن  هو  مــدة،  منذ 
لــكــنــنــا اعـــتـــدنـــا عــلــى الـــفـــكـــرة«. 
ويحتاج النادي الأحمر ح�سابيا 
الى الفوز في مباراتيه الأوليين 
النظر  ب�سرف  اللقب،  ل�سمان 
�سيتي.  مــانــ�ــســ�ــســتــر  نــتــائــج  عـــن 
وفي حال خ�سر الأخير مباراته 
الأولى بعد العودة �سد اأر�سنال، 
�سابقة،  مرحلة  مــن  والموؤجلة 
بحال  اللقب  ليفربول  �سيحرز 
فــــوزه عــلــى غــريــمــه اإيـــفـــرتـــون، 
اأي�سا مباراته الأولــى بعد  وهي 

ا�ستئناف المناف�سات.

دوري اأبطال اأوروبا.. خيارات مفتوحة

كلوب

نعي فا�ضل
الكابتن/ منير م�ضباح ينعى بمزيد من الحزن والأ�ضى المرحوم باإذن اهلل تعالى

اأخاه ال�ضيد/  نبيل م�ضباح البا�ش
الذي وافته المنية في األمانيا �ضباح يوم الربعاء ٢٧-٠٥-٢٠٢٠ �ضيوارى جثمانه في األمانيا

�ضائلين المولى عز وجل اأن يتغمده بوا�ضع رحمته واأن ي�ضكنه ف�ضيح جنانه ويلهمنا وذويه جميل ال�ضبر وح�ضن العزاء. 
نظرا للظروف الحالية والتزاما بالقرارات والتعليمات؛ تقبل التعازي عن طريق الهاتف. 

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون

نعي فا�ضل
بقلوب موؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره  ينعى 

اأ�شراف اآل �شاهين العبدلي
المغفور له باإذن اهلل تعالى

ال�شريف ح�شن مح�شن علي العبدلي
والد الأ�شراف اأحمد، مروان، �شرف، تقى
 الذي انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى يوم اأم�ش ال�ضبت

٧ �ضوال 1441 هجرية الموافق 3٠ اأيار ٢٠٢٠ ميالدية 

و�ضيتم ت�ضييع جثمانه الطاهر بعد �ضالة ظهر اليوم 
الأحد الموافق ٢٠٢٠/٥/31 من م�ضجد الحر�ش الملكي 

الخا�ش اإلى الأ�ضرحة الملكية

مالحظة: ل يوجد عزاء ب�ضبب الظروف الراهنة 
وحر�ضًا على �ضالمة الجميع والتزامًا بقرارات الحكومة

تقبل التعازي بوا�ضط الهاتف اأو البرقيات 

 اإنا هلل واإنا اإليه راجعون



فاك�س: 5603633  )التحرير(
5676581  )الإدارة( - 5607309  )الإعالنات(

�شكاوى ال�شرتاكات: 080022886
�شارع امللكة رانيا العبداهلل

ال�سنة التا�سعة والأربعون - عّمان - الأردن

رئي�س جمل�س الإدارة/ أيمن المجالي

ي�مية عربية �شيا�شية ت�شدر عن امل�ؤ�ش�شة ال�شحفية الأردنية

رئي�س التحرير
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باإح�ساءات اليوم ي�سكل الدين العام الأردني ما ن�سبته 8ر99% من 
العام  القطاع  ودائ��ع  خ�سم  بعد  لكنها  الإجمالي  المحلي  الناتج 
والحكومة المركزية لدى البنوك وت�سكل ما ن�سبته 8% من الناتج 
لكنها  8ر%91  اإل��ى  �ستنخف�س  المديونية  ف��اإن  الإجمالي  المحلي 

تبقى مرتفعة.
البنك الدولي يتوقع في تقرير �سدر موؤخرا اأن يبلغ الدين العام 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من   %107 عن  يزيد  م�ستوى  الأردن���ي 
واأن  كورونا  جائحة  اأزم��ة  تاأثيرات  ب�سبب  الحالي؛  للعام  المقدر 
ي�ستمر نمو الدين كن�سبة من الناتج المحلي الإجمالي و�سول اإلى 

108.5% خالل العام المقبل.
ربما  الدولي  البنك  �سيعود  الأرج��ح  وعلى  متغيرة  التوقعات  هذه 
في تقرير لحق في توقعات جديدة، لي�س لأن ت�ساعد المديونية 
�سيكون �سريعا بل لأن طريقة الحت�ساب �ستتغير في �سوء توقعات 
لخف�س  طريقة  م��ن  فهل  4ر%3،  بن�سبة  الق��ت�����س��ادي  النكما�س 

الدين العام لتو�سيع الحيز المالي المتاح؟..
حقيقة  تعك�س  ل  الإجمالي  المحلي  للناتج  ال�سنوية  التقديرات 
هذا الناتج، وال�سبب هو عدم وجود تقدير وا�سح لحجم القت�ساد 
ول  ر�سمياً  الم�سجلة  غير  الن�سطة  من  لمجموعة  المنظم  غير 
يتم احت�سابها، وبع�س التقديرات تقول اأنها ي�سكل 24% اإلى الناتج 
اأنها ل يتجاوز 2ر15% وثالثة ل  المحلي الإجمالي واأخرى تقول 
ترفعه لأكثر من بلغ 3 ر17 % ومن منافع كورونا اأنه اأ�سبح لدى 

الحكومة اليوم تقديرات قريبة الى الدقة لحجم هذا القت�ساد.
عندما بداأ الأردن برامج الت�سحيح مع �سندوق النقد الدولي تم 
ا�ستبدال طريقة احت�ساب المديونية من الرقم ال�سافي بعد تنزيل 
ودائع الخزينة لدى البنوك اإلى الإجمالي ومن الرقم المطلق الى 
ال�سوء  ت�سليط  هو  والهدف  الإجمالي  المحلي  الناتج  من  ن�سبة 
المديونية  اأرق��ام  على  منها  اأكبر  بدرجة  القت�سادي  النمو  على 
التي و�سعت في خط الأمان طالما اأنها ل ت�سكل اأكثر من 70% من 
هذا الناتج وهو ما منح الحكومات فر�سة للح�سول على ت�سنيفات 
ائتمانية اأف�سل وجاذبية اأكبر لال�ستثمار الخارجي بغ�س الطرف 
عن النتيجة الحقيقية وهي اأن الدين العام بالرقم المطلق كبير.

ينظمها �سندوق  كما  المديونية  احت�ساب  ينطبق على طريقة  ما 
النقد الدولي يجب اأن ينطبق على طريقة احت�ساب الناتج المحلي 
غير  ال��ظ��ل  اقت�ساد  ق��در  نف�سه  ال�سندوق  اأن  طالما  الإج��م��ال��ي، 
اأن يرتفع بذات  الناتج يجب  اأن هذا  اأي  بن�سبة %17.3  المح�سوب 

الن�سبة.
ال��ن��ات��ج لتخفي�س  ���س��ب��ق ه��و تكبير ح��ج��م  ال��م��ق�����س��ود م��م��ا  ل��ي�����س 
المديونية، بل اإعادة هيكلة القت�ساد الوطنية وكفاءته بقطاعاته 
الر�سمية وغير الر�سمية وهو ما �سيرتب تغييرا ملمو�سا في ن�سب 

النمو المتحققة ويعيد النظر في اأرقام البطالة اأي�سا.

م�ؤ�شر
ع�شام ق�شماني
q a d m a n i i s a m @ y a h o o . c o m

حقيقة حجم الناجت املحلي 
الإجمايل

ل��س انجلي�س - اأ ف ب

انجزت »نتفليك�س« �شفقة �شراء 
م�شرح »اإجيب�شن ثياتر« التاريخي 
في ه�لي�ود، ما ي�شاعد عمالق 
البث التدفقي في تاأكيد مكانته في 
�شناعة ال�شينما.

ه�لي�ود.. »نتفليك�س« ت�شرتي »اإجيب�شن ثياتر« التاريخي
الم�سرح  ه���ذا  »نتفليك�س«  و�ست�ستخدم 
الأول��ى  للعرو�س   1922 ال��ع��ام  بني  ال��ذي 
والفعاليات  للعرو�س  وك��ذل��ك  ل��الأف��الم 

الخا�سة.
الأف��الم  ق�سم  رئي�س  �ستوبر  �سكوت  وق��ال 
ف���ي »ن��ت��ف��ل��ي��ك�����س« ف���ي ب��ي��ان ي���وؤك���د اإت��م��ام 
ال�����س��ف��ق��ة »ه����ذا ال��م�����س��رح ج���زء م��ه��م من 
بتقدير من  وق��د حظي  ه��ول��ي��وود  ت��اري��خ 
اأنجلي�س  لو�س  في  الأف���الم  مجتمع  قبل 

لنحو قرن«.
و�ستدير »نتفليك�س« التي لم تك�سف قيمة 
ال�����س��ف��ق��ة ال��م��ك��ان ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمعية 
»اأميريكن �سينيماتك« غير الربحية التي 

م�سوؤولي  من  المتداعي  الم�سرح  ا�سترت 
ال���ع���ام 1996 ورم��م��ت��ه بعد  ف���ي  ال��م��دي��ن��ة 

عامين.
واأنفقت »نتفليك�س« مليارات الدولرت في 
ال�سنوات الأخيرة لجذب اأف�سل المواهب 
في �سناعة الأفالم واأنتجت اأفالما حازت 
ج���وائ���ز ع��ال��م��ي��ة ���س��م��ن��ه��ا »روم������ا« و »ذي 

اأير�سمان«.
وخالل العام الما�سي، اأعلن عمالق البث 
»باري�س  م�سرح  �سي�ستخدم  اأن��ه  التدفقي 
ث��ي��ات��ر« ال��ت��اري��خ��ي ف���ي ن��ي��وي��ورك ال���ذي 
الخا�سة  للمنا�سبات  اأ���س��ه��ر  ق��ب��ل  اأغ��ل��ق 

والعرو�س.

ت��اي��ل��ور  ال�����س��ه��ي��رة  ال���ب���وب  م��غ��ن��ي��ة  رّدت 
بعدما  ترمب  دونالد  على  بقوة  �سويفت 
باإطالق  ي�سمح  باأنه  توحي  تغريدة  كتب 
قتل  النار على متظاهرين غا�سبين من 
مينيابولي�س  ف��ي  اأ���س��ود  رج��ال  ال�سرطة 
ب���ولي���ة م��ي��ن��ي�����س��وت��ا الأم���ي���رك���ي���ة. وك��ت��ب 
���س��وي��ف��ت ع��ل��ى م���وق���ع ت��وي��ت��ر ل��ل��ت��وا���س��ل 
الج��ت��م��اع��ي ح��ي��ث ي��ت��اب��ع��ه��ا 86 م��ل��ي��ون 

تفوق  ن��ي��ران  اأ���س��ع��ل��ت  »ب��ع��دم��ا  م�ستخدم 
ال��ب��ي�����س وال��ع��ن�����س��ري��ة خ����الل ك���ل ف��ت��رة 
للتظاهر  ال���ج���راأة  ل��دي��ك  ه���ل  رئ��ا���س��ت��ك 
ب���ال���ت���ف���وق الأخ������الق������ي ق���ب���ل ال���ت���ه���دي���د 

بالعنف؟«.
وا���س��ت�����س��ه��دت ب��ت��غ��ري��دة ت��رم��ب ال��م��ث��ي��رة 
ل��ل��ج��دل ال��ت��ي ق���ال ف��ي��ه��ا »ع��ن��دم��ا ي��ب��داأ 
ال���ن���ه���ب، ي���ب���داأ اإط������الق ال����ن����ار« ق��ب��ل اأن 

ت�سرين  في  لإزاح��ت��ك  »�سن�سوت  ت�سيف 
الثاني«.

وق����د اأث������ار ت���رم���ب ال����ج����دل ب���ع���د ن�����س��ره 
تغريدة على احتجاجات عنيفة مناه�سة 
فيها  و���س��ف  مينيابولي�س  ف��ي  لل�سرطة 
من  وحذر  طرق«  »قطاع  ب�  المتظاهرين 

ع�سكري. تدخل 
)اأ ف ب(

تايل�ر �ش�يفت لـ ترمب: »�شن�ش�ت لإزاحتك«

توفي الفنان ح�سن ح�سني الذي يعتبر من اأيقونات الكوميديا 
نقابة  اأعلنت  م��ا  وف��ق  ال��ق��اه��رة،  ف��ي  ع��ام��ا  ع��ن 89  الم�سرية، 

المهن التمثيلية في م�سر ام�س.
الم�ست�سفى  اإل��ى  اإدخاله  »تم  زكي  اأ�سرف  النقابة  رئي�س  وق��ال 
ال�����س��ب��ت(«.  الجمعة  )ل��ي��ل  قلبية  ب��ن��وب��ة  وت��وف��ي  )ال��خ��م��ي�����س( 
�سارك ح�سن  ا�ستمرت 60 عاما تقريبا،  التي  وخالل م�سيرته 
عر�س  والم�سل�سالت  والأف��الم  الم�سرحيات  مئات  في  ح�سني 

اآخرها خالل رم�سان 2020.
في  خ�سو�سا  كمنتج  ح�سني  �سارك  الت�سعينيات،  اأواخ��ر  ومنذ 
اأح��م��د حلمي  بينهم  م��ن  الممثلين  م��ن  ج��دي��د  ج��ي��ل  ظ��ه��ور 
ومحمد الهنيدي ومحمد �سعد ورامز جالل الذين يعتبرون 
اليوم من الأ�سماء البارزة في الم�سهد ال�سينمائي والتلفزيوني 

الم�سري.
)اأ ف ب(

رحيل اأيق�نة الك�ميديا امل�شرية..
مبيعاتها  ت��در  التي  الربيع  مو�سم  م��زادات  اأن  »�سوذبيز«  دار  اأعلنت 
مليارات الدولرات �ستعقد عن بعد وبدون جمهور هذا العام ب�سبب 

فيرو�س كورونا الم�ستجد.
وم����ع ب���ق���اء م��دي��ن��ة ن���ي���وي���ورك ت��ح��ت الإغ�������الق ل��ك��ب��ح ت��ف�����س��ي وب���اء 
اإن��ه��ا �ستعقد م��زاده��ا لأع��م��ال الفن  ك��وف��ي��د-19، ق��ال��ت »���س��وذب��ي��ز« 

الحديثة والمعا�سرة في 29 حزيران في لندن.
و�سيبث هذا المزاد، وهو الأول من نوعه الذي يقام من دون جمهور، 
مبا�سرة على الإنترنت، مع تمكن المزايدين الراغبين في الم�ساركة، 
نيويورك  في  »�سوذبيز«  في  العاملين  بالمتخ�س�سين  الت�سال  من 

وهونغ كونغ ولندن اأو المزايدة عبر الإنترنت.
وقالت اإيمي كابيالتزو رئي�سة ق�سم الفنون الجميلة في الدار »خالل 
الطريقة  بهذه  الحجم  بهذا  م��زاد  ينظم  ل��م  ل��وج��ودن��ا...  عاما   30

مطلقا، لكن لم يكن هذا الوباء موجودا اأي�سا«.
بتقنية  ب��ال��ك��ام��ل  م��ج��ه��زون  ن��ح��ن  ال��ح��ظ  »ل��ك��ن لح�سن  واأ���س��اف��ت 

ا�ستثنائية لإتاحة تنظيم اأحداث مماثلة«.
)اأ ف ب(

»�ش�ذبيز«.. مزادات الربيع عن بعد

تعُبر   ،2020 ح��زي��ران  م��ن  ال��ث��ان��ي  ه��و  بما  ال��ث��الث��اء،  غ��د  بعد 
الموؤ�س�سة ال�سحفية الردنية $ الى العام »50« من عمرها، 

بعد انطالقها في مثل ذلك التاريخ من العام 1971.
���س��ح��ي��ح ان ذك�����رى الإن���ط���الق���ة ه����ذا ال���ع���ام ت���اأت���ي َم��م��زوج��ة 
الخ�سو�س،  وج��ه  على  وال��ن��ق��دي  المالي  والتعّثر  ب��الإح��ب��اط 
ل�سباب ل تتحمل الموؤ�س�سة/$ م�سوؤولية ما و�سلت حالها 
الماِلية   $ اأو���س��اع  انتهت  ما  في  الم�سوؤولية  اإن  بل  اليها، 
ُمغامرة  يكون  ل��ن  ع��دي��دة،  جهات  تتحّمله  الأك��ب��ر  جزئها  ف��ي 
تتحمل  الُمتعاِقبة  الأردن��ي��ة  الحكومات  ان  القول:  اإفتئاتاً  او 
الردنية  ال�سحافة  اأحوال  اليه  اآلت  ما  الأولى في  الم�سوؤولية 
الى  التاأ�سير  للمرء  يمكن  نحو  على  فقط،   $ ولي�س  كافة 
ح��ج��م وُع��م��ق ال��ت��دّخ��ل ال��ح��ك��وم��ي ف��ي م�����س��ار و���س��ائ��ل الع���الم 
وباتت  خ�سو�سا،  مقدمتها  في  الورقية  وال�سحافة  الردنية 
تحت  ب�»الحائط«  الورقية  ال�سحف  ارتطام  بعد  الن  الم�ساألة 
ال�سواء، ولم يُعد �سهاًل او مقبوًل ُموا�سلة التلّعُثم او التهّرب 
الورقية  ال�سحافة  انقاذ  م�سوؤولية  وبخا�سة  الم�سوؤولية،  من 
ما  اإذا  ينتظرها...  ال��ذي  البائ�س،  بل  الُموؤ�سف  الم�سير  من 
الأم��ور  وت��ت��رك  لم�ساعبها،  ظهرها  الحكومة  ُت��دي��ر  وعندما 
اعتبارها مجرد  التي ل يمكن  ُعر�سة لالأقاويل والإجتهادات، 
اإل��ى  اأق���رب ال��ى »ال��َن��ع��ي« وت�����س��ري��ع ال��دف��ن، منها  اآراء ب��ل ه��ي 
اأُخ��رى  اأم��ور  �سمن  ُتف�سي  وعملية،  ناجعة  حلول  عن  البحث 
رغم  و�سريعة،  ب��ل  ُممكنة  ان��ه��ا  نح�سب  م��ال��ي��ة،  ان��ف��راج��ة  ال��ى 
و�سُت�سيب  اأ�سابت  التي  ال�سلبية  التاأثيرات  عن  ُيقال  ما  كل 
ق��ط��اع��ات اق��ت�����س��ادي��ة و���س��ن��اع��ي��ة وخ��دم��ي��ة واإن��ت��اج��ي��ة اف��ق��ي��اً 
الر���س...  رياح  اأرب��ع  بل في  الأردن  لي�س فقط في  وعامودياً، 

بهذه الن�سبة او تلك.
بل �سخيفاً وقريبا من العبثية، العودة للحديث  بات ممجوجاً 
غ��ي��ر ال��ب��ريء ع��ن م���وت ال�����س��ح��اف��ة ال��ورق��ي��ة، ل�����س��ال��ح ال��ث��ورة 

تهب  رياحها  تزال  ما  التي  المعلومات،  وتكنولوجيا  الرقمية 
ب�����س��راوة وب��ت�����س��اُرع يبعث على الإع��ج��اب وي�����س��ت��دِرج الإن��ب��ه��ار، 
ويت�سّرعون  توّقعاتهم  ف��ي  ُي��ب��ال��غ��ون  »ال��ُم��ن��ب��ِه��رون«  ك��ان  واإن 
اأي  دف��ن  َي��روم��ون  باأنهم  ُي��وح��ي  نحو  على  ا�ستنتاجاتهم،  ف��ي 
احترام  او  اعتبار  دون��م��ا  اأي�����س��اً(،  )والما�سي  بالحا�سر  �سلة 
والتطور  الح�ساِرية  والهوية  والقومية  الوطنية  للخ�سو�سية 
ت��راوح  ت���زال  م��ا  ال��ت��ي  ت��ل��ك  وب��خ��ا���س��ة  للمجتمعات،  الطبيعي 
بعد  ما  مرحلة  َطبِقياً؟(..بين  نقول  )هل  واجتماعياً  زمانياً 
الُمهمات  وتلك  ال�سعوب،  ث���ورات  وانت�سار  ال�ستعمار  رحيل 
ال��ت��ي  ال��ُن��خ��ب ال��وط��ن��ي��ة )...(  ال���ت���ي ف�����س��ل��ت ف��ي��ه��ا  ال�����س��ع��ب��ة 
اقت�سادي  انجازات  اأي  لها، في تحقيق  �ُسِلَّم  اأو  الحكم  ت�سّلمت 

و�سيادية. �سيا�سية  وخ�سو�سا  اأواجتماعيا 
ما علينا..

ا���س��ت��دع��اء م��ا ح���دث وي��ح��دث ف��ي دول  ال��ت��خ��ّل��ي ع��ن  اآوان  اآن 
ما  منها،  �سحف  ع��دة  اأُقِفلت  حيث  لبنان،  وخ�سو�سا  عربية 
هو عريق )بمعنى قديم ال�سدور( ومنها ما هو طارئ وعابر، 
ما كان له ان َيبرز في ف�ساء الإعالم الورقي، لول الأُعطيات 
ل�سيا�سة  خدمة  عليها،  تتدّفق  كانت  التي  ال��ر���س��اوى(  )اإق���راأ 
عنما  حدث  ما  وراأينا  تلك،  او  الغربية  العربية/  الدولة  هذه 
��ي��ة«، ح��ت��ى ان��ك��م�����س ُم��ع��ظ��م ال��دخ��الء على  ت���ّم اإغ����الق »ال��َح��ن��ِفّ

و�سِمروا. ال�سحافة..... 
الوقت لم يُفت بعد لإعادة النظر في ا�سلوب التعاطي الحكومي 
مع ال�سحف الورقية الردنية، لأن مجّرد اإدارة الظهر لالأزمة 
من  اأكثر  على  كاِرثياً  �سيكون  بها،  تع�سف  التي  الُمتدحرجة 
خ�ّس  ما  في  بالك  ما  ومعي�سي،  واقت�سادي  اجتماعي  �سعيد 
ُم��ت��ع��ّددة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ور���س��ة  ال��م��ب��ا���س��ر ف��ي  الأدوار والإ���س��ه��ام 
الُمهّمات والأهداف، والتي باتت اأكثر �سخامة وم�سوؤولية بعد 

جائحة كورونا و خ�سو�ساً الأكالف الُمترِتّبة عليها.

ق�شايا
محمد خّروب
k h a r r o u b @ j p f . c o m . j o

$ تدخل عامها الـ»50«..هل ترتك�نها »وزميالتها«.. مل�شريهن؟

العام  اإلى الحياة الطبيعية بدءا بالقطاع  بقرار العودة التدريجية 
والكنائ�س  الم�ساجد  وك��ذل��ك  الخا�س  القطاع  موؤ�س�سات  وبع�س 
المملكة قد دخلت  تكون  الجمعة..  يوم  الحظر وتوقيته  وتقلي�س 
مرحلة جديدة نوازن فيها بين متطلبات الحظر والإغالق الن�سبي 
لغايات الحد من انت�سار وباء كورونا الم�ستجدوبين الحاجة الما�سة 
القت�سادي  والقطاع  الدولة ومر�س�ساتها  اإدارات  ت�سغيل  اإع��ادة  الى 
وتح�سين ظروف المعي�سة للمواطنين التي هي مثل �سحة المواطن 
و�سالمة الوطن اهم الولويات التي تحظى باهتمام جاللة الملك 

وتت�سدر توجيهاته ال�سامية اإلى الحكومة.
بمواجهة  المختلفة  ال��دول��ة  واأج��ه��زة  الحكومة  تن�سغل  م��ا  وب��ق��در 
والمعي�سي  القت�سادي  بالجانبين  تهتم  م��ا  بقدر  ك��ورون��ا  جائحة 

وتوفير حياة كريمة للمواطنين كافة..
�سيواجه  الأردن  اأن  الملك  جاللة  اأع��ل��ن  الما�سي  �سباط   26 وف��ي 
ا�ستحقاقا د�ستوريا بالتوجه اإلى النتخابات البرلمانية في ال�سيف 
لهذا  ت�ستعد  المعنية  الحكومية  ال��م��وؤ���س�����س��ات  واأخ�����ذت  ال���ق���ادم.. 
ال�سريع  وانت�ساره  كوفيد 19  وب��اء  تف�سي  ت�سارع  لكن  ال�ستحقاق.. 
فر�س على البالد اأجندة جديدة واأعيد النظر في الأولويات لتكون 
لمواجهة الوباء وتداعياته محليا وعالميا.. وهذا جعل ال�ستحقاق 
اأيلول القادم في قائمة  الد�ستوري بانتهاء مدة مجل�س النواب في 

النتظار..
الج���راءات وقدكانت قيد  �سل�سلة من  تتطلب  النيابية  النتخابات 
العمل عليها لول ازمة الوباء.. لكن المرحلة الجديدة التي تطلبت 
النوازن بين النفتاح التدريجي والغالق ولغايات مهمة اقت�ساديا 
واجتماعيا لإنقاذ قطاعات عديدة من التاثيرات ال�سلبية لمرحلة 
الحظر..وهذا ي�ستدعي اعادة الملف النتخابي الى الطاولة لنكون 

اأمام عدد من ال�سيناريوهات.
موعدا  لنحدد  ال��ن��واب  لمجل�س  الد�ستوري  الموعد  ننتظر  اأن  اأم��ا 
لجراء النتخابات..واما تاجيل النتخابات وفقا للمهلة الد�ستورية 
وبذلك  مدته  انتهاء  قبل  النواب  مجل�س  يحل  اأن  واأم��ا  المتاحة.. 
يتوجب ان ت�ستقيل الحكومة ليتم ت�سكيل حكومة جديدة واجراء 

النتخابات..
ول �سك ان لكل من هذه ال�سيناريوهات دواعي اللجوء اإليه.. ناهيك 
وتكاليف قد ل  واج���راءات  ا�ستعدادات  النتخابات من  تتطلبه  بما 
تكون البالد مهياة لها في هذا الظرف ال�ستثنائي �سحيا واقت�ساديا 
و�سيا�سيا.. وهذه الخيارات كلها �ستكون امام �ساحب القرار خالل 

الأ�سابيع القادمة..
ول بد اأن ن�سع في عين العتبار اأي�سا الو�ساعال�سبا�سية والمنية 
في المنطقة التي تت�ساعد وتيرتها ب�سرعة قد ي�سعب التاثير فيها..
هذه ال�سيناريوهات ال�سا�سية وهناك �سيناريو اخر يجري بموجبه 
تمديد مدة المجل�س النيابي �سنة واحدة وبعدها تجري النتخابات.. 

وهذا يعني التمديد للمجل�س والحكومة..
الثالثة  ال�سهر  خ��الل  للبالد  نحققت  التي  ال��ف��ري��دة  النجاحات 
الخيرة ت�ستحق ال�سادة والتقدير وهي قد تو�سع اأمام المحك مرة 
اخرى كما اأن الختبار القادم بات على الأبواب بمفرداته ال�سيا�سية 

والجتماعية والقت�سادية كافة.

راأي اآخر
د. محمد ناجي عمايرة
m n a 3 4 8 @ g m a i l . c o m

ال�طن اأمام ا�شتحقاقات مرحلة 
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