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$ تعاود ال�صدور ورقيًا.. غدًا
عمان - الراأي

غد،  ي��وم  �سباح  من  اعتباراً  ورق��ي��اً  لل�سدور   $ �سحيفة  تعود 
$ ت��وق��ف��ت ع��ن ال�����س��دور  اأ���س��ب��وع. وك��ان��ت  اأي����ام ك��ل  ولخم�سة 
كورونا  جائحة  مواجهة  اإج��راءات  �سمن  الما�سي،  اآذار  منت�سف 

ومنع انت�سار الفيرو�س في المملكة.

ارتفاع للحرارة غدًا
عمان - الراأي

في  ن�سبيا  وح��ارة  المناطق،  اأغلب  في  ال��ح��رارة  معتدلة  ربيعية  تبقى 
اإلى  معتدلة  غربية  �سمالية  والرياح  والعقبة،  الميت  والبحر  الأغ��وار 
ارت��ف��اع  ي��ط��راأ  وغ���داً  المملكة.  ���س��رق  ف��ي  ال��غ��ب��ار  تثير  ال�سرعة  ن�سطة 
العتيادية  معدلتها  من  اأعلى  لت�سجل  الحرارة  درج��ات  على  ملمو�س 
بنحو 3 اإلى 4 درجات مئوية، وت�سود اأجواء حارة ن�سبيا في اأغلب مناطق 

المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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تعليمات لفتح امل�صاجد والكنائ�س
عمان - الراأي

ع��م��م وزي�����ر الأوق�������اف وال�������س���وؤون وال��م��ق��د���س��ات 
الإ�سالمية الدكتور محمد الخاليلة اإلى مديري 
الأوقاف الإجراءات والتعليمات الواجب اللتزام 
بها عقب قرار فتح الم�ساجد لأداء �سالة الجمعة.
الأردن،  في  الكنائ�س  روؤ���س��اء  مجل�س  اأ���س��در  كما 
كنائ�س  لجميع  والوقائية  الحترازية  الّتدابير 
 7 ي���وم  فيها  ��الة  ال�����سَّ ا�ستئناف  ُق��ب��ي��ل  المملكة، 

حزيران المقبل.

»ال�صمان« ميدد مهلة اال�صتفادة 
من براجمه

عمان - الراأي
الجتماعي  لل�سمان  ال��ع��ام��ة  الموؤ�س�سة  ق���ررت 
الدفاع  اأم��ر  من  المن�ساآت  ا�ستفادة  فترة  تمديد 
تاأمين  تعليق  والمت�سمن   2020 ل�سنة   )1( رق��م 
ال�����س��ي��خ��وخ��ة ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ح���زي���ران. ك��م��ا ق���ررت 
من  الم�ستفيدة  للمن�ساآت  ال�سماح  فترة  تمديد 
تقدمت  وال��ت��ي   )2( و   )1( ت�����س��ام��ن  ب��رن��ام��ج��ي 

بطلبات ايقاف موؤقت للعاملين لديها.

الأيار وحزيران دون اجبار اأو �صغط من �صاحب العمل

بالغ يجيز تخفيض 30% من أجرة العاملين
    ح�صم 50% من 

اإجازات غري 
املكلفني بعمل

    حوافز للمن�صاآت 
امللتزمة بدفع 

االأجور
    قائمة الـ 24 مهنة 

والن�صاط االقت�صادي 
االأكرث ت�صررًا

ح�صر االأرا�صي القابلة للزراعة في المملكة

الملك يدعو للتوسع بالصناعات
    بناء القدرات يف البحث العلمي والتطوير وربطها باالأولويات

    التعاون والعمل املتناغم 
بني املوؤ�ص�صات ولي�س 

التناف�س
    دعم وتطوير ال�صناعة 

املحلية للنهو�س باالقت�صاد 
الوطني

    رئي�س الوزراء: املبادرة 
بتنويع االإنتاج والرتكيز 

على ال�صادرات

عمان - الراأي
اأك����د ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي ����س���رورة تكثيف 
الجهود لتطوير موا�سفات وجودة المنتجات المحلية، 
واأهمّية التو�سع في �سناعات جديدة بقطاعات الأدوية 
الغذائي  والت�سنيع  الطبية  والمعدات  والم�ستلزمات 

لغايات رفد ال�سوق المحلي والت�سدير.
ولفت جاللته، خالل اجتماعه ام�س في ق�سر الح�سينية 
بح�سور �سمو الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني، ولي 
العهد، مع اللجنة التوجيهية لدعم ال�سناعات الأردنية، 
اإلى اأهمية تحديد جهة م�سوؤولة عن تنفيذ التو�سع في 

هذه ال�سناعات �سمن برنامج زمني وا�سح.
واأكد جاللة الملك اأهمية بناء قدرات الأردن في مجال 
الدولة،  باأولويات  وربطها  والتطوير،  العلمي  البحث 
واأن تركز جميع الموؤ�س�سات على التعاون والعمل ب�سكل 

متناغم ولي�س التناف�س.
كما دعا جاللة الملك اإلى �سرورة ماأ�س�سة وا�ستمرارية 
وا�سحة،  اآلية  �سمن  والتطوير  العلمي  البحث  عملية 
الأدوار فيما  وتوزيع  الموؤ�س�سات،  بين  التن�سيق  وتعزيز 
جاللته  م�سيرا  الخا�س،  القطاع  مع  بالتعاون  بينها، 
اإلى اأهمية ح�سر الأرا�سي القابلة للزراعة في المملكة، 

واأنواع الزراعات التي ت�سلح فيها.
ال���رزاز،  ال��دك��ت��ور عمر  ال����وزراء  اأك��د رئي�س  م��ن جانبه، 
خ���الل الج��ت��م��اع، ����س���رورة ق��ي��ام ال�����س��ن��اع��ات المحلية 
ب��ال��م��ب��ادرة وت��ن��وي��ع الإن����ت����اج وال�����س��ل��ع وال��ت��رك��ي��ز على 

جاللته يجتمع بح�صور ولي العهد مع اللجنة التوجيهية لدعم ال�صناعات االأردنيةال�سادرات وت�سجيعها.

طلبات التعليم 
االإ�صايف.. 

اليوم
عمان - الراي

ال��ت��رب��ي��ة  وزارة  ت����ب����داأ 
والتعليم اليوم، ا�ستقبال 
ط��ل��ب��ات ال���راغ���ب���ي���ن في 
ال����ع����م����ل ع����ل����ى ح�������س���اب 
ال��ت��ع��ل��ي��م الإ����س���اف���ي في 
م������دي������ري������ات ال���ت���رب���ي���ة 
الدرا�سي  للعام  والتعليم 
2021/2020، اإلكترونًيّا.

وخ�������س�������س���ت ال�����������وزارة 
www. التالي:  ال��راب��ط 
moe .gov .jo/apps/
وذل���ك   ،subteachers
 ،2020/6/30 ل���غ���اي���ة 

لغايات التقدم.
ودع���������ت ال��������������وزارة اإل�����ى 
�سرورة قراءة التعليمات 
ق���ب���ل اإدخ����������ال ال���ط���ل���ب، 
مبينة اأنه �سيتم الإعالن 
عن مواعيد المتحانات 
ح�سب الأ�س�س المعتمدة 
لح������ًق������ا وع�����ل�����ى م���وق���ع 

الوزارة الإلكتروني.

رفع اأ�صعار امل�صتقات 
النفطية وتثبيت 

فرق الوقود
عمان - الراأي
ق����������ررت ل����ج����ن����ة ت�����س��ع��ي��ر 
ال��م�����س��ت��ق��ات ال��ن��ف��ط��ي��ة في 
وال����ث����روة  ال���ط���اق���ة  وزارة 
�سعر  رف��ع  ام�س  المعدنية 
ب��ي��ع ال��ب��ن��زي��ن اأوك���ت���ان 90 
خ��������الل ����س���ه���ر ح�����زي�����ران 
بمقدار 50 فل�سا، والبنزين 
اأوكتان 95 بمقدار 55 فل�سا. 
ق�����ررت ه��ي��ئ��ة تنظيم  ك��م��ا 
ق��ط��اع ال��ط��اق��ة وال��م��ع��ادن، 
بند  تعرفة  قيمة  تحديد 
ف����رق اأ����س���ع���ار ال����وق����ود في 
ل�سهر  ال��ك��ه��رب��اء  ف���ات���ورة 
بقيمة  ال��م��ق��ب��ل  ح���زي���ران 

�سفر.

امللك ي�صتنه�س القطاع ال�صناعي 
جتاه نه�صة وطنية �صاملة

تغيرات  عن  وال�سيا�سية  القت�سادية  الأو���س��اط  من  كثير  تحدثت 
جذرية �سي�سهدها العالم بعد اأزمة كورونا، ومن الأمور الإيجابية 
الم�ستمر  التوا�سل  فر�سة  كانت  الأردن����ي  الم�سهد  �سعوبات  ف��ي 
ال��ذي  الأزم����ة  اإدارة  وف��ري��ق  الملك  قبل  م��ن  الحثيثة  والمتابعة 
ي�سم مجموعة من نخبة القيادات الأردنية، وانفتاح الفريق الذي 
يتراأ�سه جاللة الملك على مختلف الآراء، واإ�سراره على األ تفتح 
الأزمة باباً ل�سجال اأو تزاحم بين وجهات نظر مختلفة ومتباينة، 
وذلك اأن التعا�سد والت�سافر الوطني لي�س يقبل اإطالقاً الرتكان 
اإلى �سغائر الأمور، وما يميز الأردن وي�سكل فرادة تجربته هو ذلك 
العمق الذي تقوم عليه الدولة الأردنية والت�ساع الذي يمثله خزان 

الطاقات والكفاءات الب�سرية الأردنية.
اأنه  اأثبت  ال��ذي  والإنتاجي  الحقيقي  القت�ساد  اإل��ى  الملك  انحاز 
يجب اأن يظل متواجداً وحا�سراً بو�سفه �سمام الأمان، و�سرورة اأن 
ي�سكل هذا القت�ساد الجوهر بينما جميع اأوجه ال�ستثمار الأخرى 
الما�سية  الأ�سابيع  في  الأردن  وا�ستطاع  كماليات،  �سوى  فلي�ست 
اإمكانياته ال�سناعية، فلم  اأوراق اعتماده ويعزز الثقة في  اأن يقدم 
العديد من  التي ظهرت في  والموؤ�سفة  المحزنة  الم�ساهد  تظهر 
الطبية  المعقمات والمواد  المتقدم من تهافت على  العالم  بلدان 
مخزون  على  للمواطنين  الملك  طماأنة  وك��ان��ت  الكمامات،  مثل 
الأردن ال�ستراتيجي بعد تفقده ميدانياً لأكثر من مرة ت�سهم في 

حالة من الثقة وال�ستهالك الم�سوؤول.
ال��م��ل��ك م��ع اللجنة  للبناء ع��ل��ى م��ا تحقق م��ن م��ن��ج��زات، اج��ت��م��ع 
جهة  على  التوافق  ليطلب  الأردن��ي��ة  ال�سناعات  لدعم  التوجيهية 
والم�ستلزمات  الأدوي���ة  �سناعات  في  التو�سع  تنفيذ  عن  م�سوؤولة 
والمعدات الطبية والت�سنيع الغذائي، خا�سة واأن العالم يتجه اإلى 
مزيد من التحوط على هذا الم�ستوى وتتوجه العديد من الدول 
لمراجعة ال�ستثمارات الوطنية في هذه القطاع ال�سحي، ويحظى 
الأردن ب�سمعة متميزة في العديد من الأ�سواق ومن اأهمها ال�سوق 

الخليجي.
كما و�سدد جاللته على اأهمية دعم البحث العلمي ال�سروري من 
اأجل النهو�س بال�سناعات الطبية، واأكد الملك على اأن يكون ذلك 
من باب التعاون والعمل ب�سكل متناغم، والبتعاد عن التناف�س غير 
البناء ول �سيما اأن الأردن يتلهف ل�ستثمار الفر�س التي طرحتها 
القدرات  لح�سد  دع��وة  وه��ذه  ك��ورون��ا،  لأزم��ة  المرافقة  التحديات 
الأردنية في وقت يحتم �سرورة العمل الم�سوؤول وبكامل التركيز 
اأفق  اإل��ى  المتحققة  والمعنوية  المادية  المنجزات  تحويل  تجاه 
م�ستقبلي ي�سع الأردن على خارطة ال�سناعة في العالم بما يحوزه 
م�ستوى  على  ال��الزم��ة  التناف�سية  ال��م��ي��زة  تكت�سب  �سناعات  م��ن 

الجودة والتكلفة.
الغذائية لتكون �سمن  التي ت�سكل عمود ال�سناعات  الزراعة  واأتت 
للزراعة  القابلة  الأرا�سي  لح�سر  توجيهاته  في  الملك  اهتمامات 

في المملكة، واأنواع الزراعات التي ت�سلح فيها.
خطوات عملية يمكن للحكومة اأن تعتبرها في مقام ر�سالة التكليف 
واأن تجتهد لتتقدم خطوة لالأمام وتفتح الباب لعملية ا�ستنها�س 
وقيادتهم  الأردن���ي���ون  ي�ستحقها  م��اأم��ول��ة  لنه�سة  توؤ�س�س  وط��ن��ي 
التي تقدمت لل�سفوف الأمامية في كل المفا�سل ال�سابقة فكانت 

نموذجاً يحتذى في ال�سجاعة والمكا�سفة.

راأيـنـــا
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5 إصابات «كورونا».. و15 حالة شفاء
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اأبواب - تاال اأيوب
ف��ي وق���ت اأك��م��ل��ت ف��ي��ه ال��م��دار���س ال��خ��ا���س��ة م��ا ي��ق��ارب 
عن  التعليم  بنظام  الثاني،  ال��درا���س��ي  الف�سل  »ُثلثي« 
اق�ساطه،  على  تخفي�س  اأي  دون  »الإل��ك��ت��رون��ي«،  بعد 
الدرا�سي  للعام  الر�سوم  زي���ادة  ال��ى  بع�سها  نّية  تتجه 
ال��ج��دي��د، وف��ق��اً لأه���ال���ي ط��ل��ب��ة. وي��ت�����س��اءل��ون »بر�سم 
التعجب« ؟!!، في حديث ل�»اأبواب $« كيف ل يكون 
الثاني؟  الدرا�سي  الف�سل  لأق�ساط  تخفي�س  هنالك 
المتنوعة  الكلف، والنفقات  على الرغم من انخفا�س 
التي تم توفيرها جّراء تعليق الدوام بحرم المدار�س. 
تاأتي هذه المطالبات، في ظل ظروف اقت�سادية �سعبة 
اأزمة كورونا على القت�ساد الوطني بمختلف  خلفتها 
قطاعاته، الأمر الذي ي�ستوجب، وفق مواطنين وقوف 
المدار�س الخا�سة مع اأهالي الطلبة في هذا الظرف 
ال�ستثنائي، بتخفي�س ن�سبة من اأق�ساط الف�سل الثاني 

وهو الأمر الذي لم يحدث.

االأهايل واملدار�س اخلا�صة.. اأمور مالية غام�صة وال اأطر لتنظيمها!
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في الأحاديث الملكية دائما دعوة الى الحفاظ على 
الطبقة الو�سطى، وتخفيف العباء عن المواطنين 
ورفــــع مــ�ــســتــوى الــمــعــيــ�ــســة، وعــنــد �ـــســـدور الرادة 
الملكية بالموافقة على قانون الدفاع منت�سف اذار 
»باأن يكون  الما�سي، وجه جاللة الملك الحكومة 
تطبيق قانون الدفاع والأوامر ال�سادرة بمقت�ساه، 
فـــي اأ�ــســيــق نــطــاق مــمــكــن، وتــوفــيــر اأداة وو�ــســيــلــة 
 - كــورونــا  مــن   - العامة  ال�سحة  لحماية  اإ�سافية 

والحفاظ على �سحة و�سالمة المواطنين.
ودعــــــا جـــاللـــتـــه الـــحـــكـــومـــة حــيــنــهــا الـــــى »تــكــثــيــف 
عن  الحياتية  الأعباء  لتخفيف  الجهود  وموا�سلة 
ل�سمان  الكفيلة  الــتــدابــيــر  واتــخــاد  الــمــواطــنــيــن، 
�سحتهم و�سالمتهم ومتطلباتهم المعي�سية و�سبل 
اأجهزة  مختلف  بين  عــال  وتن�سيق  بكفاءة  اإدامتها 

الدولة«.
ال�سادر  اأمــ�ــس  الــــورزاء  رئي�س  بــالغ  يتما�سى  فهل 
بتخفيف  الطلب  مــع   6 رقــم  الــدفــاع  اأمـــر  بموجب 
على  والحفاظ  المواطنين،  عن  الحياتية  العباء 
القت�سادية  الــحــزم  ويــراعــي  الــو�ــســطــى،  الطبقة 
التي اعلنتها الحكومة، وقيل فيها اأنذاك: انها لن 
حينها  اثــار  ما   ،2020 عــام  الردن  في  فقيرا  تبقي 
موجة من النقد، و�سل لدى البع�س حد ال�سخرية 

والت�ساوؤل، اأين �سنذهب بالفقراء؟.
اأمـــر الــدفــاع �ــســال وجـــال فــي رواتـــب الموظفين، 
همة  ل�سناديق  بها  المتبرع  الرقـــام  توا�سع  اأمـــام 
وطـــن والــخــيــر والــ�ــســحــة، فح�سم مــا حــ�ــســم، وهــا 
هـــو الـــبـــالغ الــجــديــد يــ�ــســول ويـــجـــول فـــي رواتـــب 
اأقــلــهــا %30  الــخــا�ــس، بن�سب  بــالــقــطــاع  الــعــامــلــيــن 
بمقدار  الح�سم  واجـــاز  الـــدوام،  بكامل  الــتــزم  لمن 
مــتــهــالــك ل ي�سمن  راتــــب  مـــن  لــالخــريــن،   %  60
الحد الدنــى من العباء المعي�سية، في ظل ازمة 
ا�ــســتــنــزفــت رواتـــــب الــمــوظــفــيــن وعــامــلــي الــقــطــاع 

الخا�س ل�سنوات قادمة.
الطبقة الو�سطى �ستتحول الى فقيرة في ال�سنوات 
القادمة، والفقر لن يكون موجودا اي�سا، فالى اأين 

ذهب الفقراء)...(،
ومعناها  الع�سار،  حالة  الــى  الجميع  يدخل  لهنا 
وا�ـــســـح و�ــســريــح فـــي الــمــعــاجــم الــلــغــويــة« اأعــ�ــســر 
عليه  تكالب  اأي  حــالــة،  و�ــســاق  اأفتقر  اأي  فـــالن..: 
الفقر وال�سيق وال�سدة، لي�سل الى مرحلة يطلب 
منه التزمات مالية رغم فقره واع�ساره ) اجرة بيت 
فال  الحتياجات(  واب�سط  ومــاء  كهرباء  وفواتير 
اأوجدنا  قد  البالغ  هــذا  بعد  نكون  يجدها،وبذلك 

طبقة اجتماعية ت�سمى « المع�سرين«.

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

بالغ اع�صار

عمان - الراأي

ــــعــــامــــة لـــلـــ�ـــســـمـــان  قــــــــررت الــــمــــوؤ�ــــســــ�ــــســــة ال
المن�ساآت  ا�ستفادة  فترة  تمديد  الجتماعي 
 2020 لــ�ــســنــة   )1( رقــــم  الــــدفــــاع  اأمـــــر  مـــن 
والــمــتــ�ــســمــن تــعــلــيــق تـــاأمـــيـــن الــ�ــســيــخــوخــة 
اعتبرت  الــتــي  الــمــنــ�ــســاآت  فــي  العاملين  عــن 
مــن الــقــطــاعــات الأكــثــر تــ�ــســررا فــي الأزمـــة 
اآذار وني�سان واأيار حتى نهاية �سهر  لالأ�سهر 

حزيران.
ال�سماح  فترة  تمديد  الموؤ�س�سة  قــررت  كما 
برنامجي ت�سامن  الم�ستفيدة من  للمن�ساآت 
ايــقــاف  بطلبات  تــقــدمــت  والــتــي   )2( و   )1(
مـــوؤقـــت لــلــعــامــلــيــن لــديــهــا لــال�ــســتــفــادة من 
هذه البرامج وذلك قبل تاريخ 2020/5/31 
الــبــرامــج حــتــى نهاية  ال�ــســتــفــادة مــن هـــذه 

حزيران. �سهر 
واأ�ـــســـافـــت الــمــوؤ�ــســ�ــســة اأنـــــه اأ�ـــســـبـــح مــتــاحــاً 
من  ال�ــســتــفــادة  بطلبات  الــتــقــدم  للعاملين 
بـــدل الــتــعــطــل عـــن الــعــمــل وفـــقـــاً لــبــرنــامــج 
حتى  اأيـــــار  �ــســهــر  عـــن   )2( و   )1( تــ�ــســامــن 
تــقــوم  اأن  �ــســريــطــة  �ــســهــر حــــزيــــران  نــهــايــة 
عليها  المترتبة  الن�سبة  بت�سديد  المن�ساأة 
الــبــدل  �ــســرف  مــن  الموؤ�س�سة  تتمكن  حــتــى 

للعامل.
اإلــــى اأن عـــدد الأفــــراد  ـــارت الــمــوؤ�ــســ�ــســة  واأ�ـــس
الـــذيـــن تـــقـــدمـــوا بــطــلــبــات ال�ـــســـتـــفـــادة مــن 
بـــرامـــج الــتــ�ــســامــن والــمــ�ــســانــدة الـــ�ـــســـادرة 
بــلــغــت   )9( رقــــــم  الـــــدفـــــاع  اأمـــــــر  بـــمـــوجـــب 
تم  كــمــا  )عـــامـــل(،  عــلــيــه  مــوؤمــن   )196876(
من   )%96( لـ  المالية  الم�ستحقات  تحويل 
اإلى  ال�سروط  عليها  انطبقت  التي  الطلبات 

البنوك،.
من  الم�ستفيدة  الــمــنــ�ــســاآت  عــدد  اأن  وبــيــنــت 
من�ساأة   )6865( بلغت   )1( ت�سامن  برنامج 
لــال�ــســتــفــادة  عــلــيــه  مــوؤمــنــا   )83286( تــقــدم 

منه.
برنامج  مــن  من�ساأة   )2395( ا�ستفادت  كما 
تــ�ــســامــن )2( وبــلــغ عـــدد الــعــامــلــيــن الــذيــن 
تــــقــــدمــــوا بـــطـــلـــبـــات ال�ــــســــتــــفــــادة مــــن هـــذا 
اأن  مــ�ــســيــفــًة  عـــامـــال،   )12430( الــبــرنــامــج 
اأعداد الذين تقدموا لال�ستفادة من برنامج 
بــلــغ )101160(  بـــالأفـــراد  الــخــا�ــس  مــ�ــســانــد 
تقدموا   )11272( �سمنهم  من  عليه  موؤمنا 
لــال�ــســتــفــادة مـــن بـــدل الــتــعــطــل عـــن الــعــمــل 
الــر�ــســيــد  �ـــســـرف  خـــدمـــة  مـــن   )41157( و 
الدفعة  تعوي�س  من   )48731( و  الدخاري، 
الواحدة. كما اأكدت الموؤ�س�سة اأنه تم �سمول 
بــالــ�ــســمــان  مــــرة  لأول  ــاأة  مــنــ�ــس األـــــف   )12(
الجــتــمــاعــي خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن مــنــتــ�ــســف 

الحالي. اأيار  �سهر  منت�سف  وحتى  ني�سان 

»ال�صمان« ميدد مهلة 
اال�صتفادة من براجمه 
املرتبطة باأوامر الدفاع

اإربد - محمد قدي�صات

با�صرت بلدية اربد الكبرى ام�س اأعمال 
ا�صتكمال اإعادة تاأهيل �صارع اإ�صالم اأباد الذي 
بداأت به العمل قبل جائحة كورونا.

وبين رئي�س البلدية المهند�س ح�صين بني 
هاني خالل تفقده ام�س �صير العمل با�صتكمال 
الم�صروع على اهمية انجازه كونه احد اهم 
ال�صوارع في المدينة الذي يربط �صمال اربد 
مع بيت را�س ويخدم مناطق ممتدة من دوار 
البيا�صة �صرقا حتى التطوير الح�صري غربا.

وا�صار بني هاني ان م�صروع اعادة تاأهيل 
ال�صارع �صي�صهم في منع تكرار الفي�صانات التي 
كان يعاني منها طوال موا�صم ال�صتاء ال�صابقة 
نتيجة تردي البنية التحتية وعدم وجود 
�صبكات ت�صريف مياه مثالية الفتا الى انه 
من المتوقع انجاز الم�صروع بالكامل خالل 
اال�صابيع القليلة القادمة.

من جهته اأو�صح مدير دائرة االأ�صغال 
الهند�صية في البلدية المهند�س محمد 
عبابنة اأن العمل في ال�صارع تاأخر لعدة 
اأ�صهر ب�صبب دخول ف�صل ال�صتاء وما تاله من 
اإجراءات اتخذتها الحكومة بهدف التعامل 
مع جائحة كورونا وما نجم من اإغالقات 
وحظر تجول وتعطيل للدوائر والموؤ�ص�صات 
الر�صمية.

هل ينهي تاأهيل �صارع يف اإربد معاناة في�صاناته املو�صمية؟

دون اجبار اأو �صغط من �صاحب العمل

بالغ يجيز تخفيض 30% من أجرة العاملين أليار وحزيران

العمل النيابية: «البالغ» يضمن االبقاء على العمال لدى القطاع الخاص

عمان - الراأي

اأ�ــســدر رئــيــ�ــس الـــــوزراء الــدكــتــور عــمــر الــــرزاز بالغا 
والــ�ــســادر  ل�سنة 2020   6 رقـــم  الـــدفـــاع  اأمـــر  بــمــوجــب 
بــمــقــتــ�ــســى اأحـــكـــام قـــانـــون الـــدفـــاع وذلــــك فـــي �ــســيــاق 
لظروف  ومراعاة  للم�ستجدات  الم�ستمرة  المراجعة 
والأن�سطة  القطاعات  في  وخ�سو�ساً  العمل  اأ�سحاب 
الأكثر ت�سرراً من الآثار القت�سادية لجائحة كورونا.

الممكنة في مثل  الحماية  البالغ على توفير  ويوؤكد 
هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخ�سو�س 
في حين �ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي 
قانون العمل ولي�س اأمر الدفاع اأو البالغات ال�سادرة 

بموجبه.
وتــ�ــســمــن بــــالغ رئــيــ�ــس الـــــــوزراء مـــا يــجــيــز ل�ساحب 
مع  ت�سررا–التفاق  الأكــثــر  القطاعات  العمل–في 
العامل الذي يوؤدي عمله في مكان العمل او عن ُبعد 
قد  بن�سبة  ال�سهري  اأجــره  تخفي�س  على  كلي،  ب�سكل 
ت�سل حتى 30 بالمئة عن كل من �سهري اأيار وحزيران 
من عام 2020، ودون اإجبار اأو �سغط من قبل �ساحب 
الـــواردة  والعقوبات  الم�سوؤولية  طائلة  تحت  العمل 
العامل  يتقا�ساه  مــا  يــقــل  ل  اأن  عــلــى  الـــدفـــاع،  بــاأمــر 
يبداأ  ان  �سريطة  الأدنــى لالأجور  الحد  اأجــر عن  من 
واناط  المن�ساأة.  في  العليا  الإدارة  باأجور  التخفي�س 
الــبــالغ تــحــديــد الــقــطــاعــات والنــ�ــســطــة الــمــتــ�ــســررة 
برئي�س الوزراء بناء على تن�سيب م�سترك من وزيري 
قائمة  والتموين،ح�سب  والتجارة  وال�سناعة  العمل 
للتغيير  قابلة  تكون  بحيث  القطاعات  بهذه  ت�سدر 
والــتــعــديــل مــن وقـــت اإلـــى اآخـــر وحــ�ــســب واقـــع الــحــال 

والتطورات المرتبطة بو�سع القطاعات.
بعمل،  المكلفين  غير  العاملين  باأجور  يتعلق  وفيما 
اأجــورهــم  مــن  التخفي�س  ن�سبة  الــبــالغ  راعــــى  فــقــد 
وزارة  اأو  الــعــامــل  مــوافــقــة  ا�ــســتــراط  ودون  ال�سهرية 
لأ�سحاب  القت�سادية  الظروف  ب�سبب  وذلك  العمل، 
العمل وبنف�س الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى 
عمال،  منهم  يتطلب  ل  الــذيــن  العاملين  دخــل  مــن 
بحيث ل تتجاوز ن�سبة التخفي�س الـ50 بالمئة وذلك 
عن �سهري اأيار وحزيران ل�سنة 2020 على اأن ل يقل 
اأجر العامل بعد التخفي�س عن الحد الأدنى لالأجور، 
كل ذلك في القطاعات ب�سكل عام غير تلك الم�سنفة 

اأكثر ت�سررا.
اأما بالن�سبة للقطاعات والأن�سطة القت�سادية الأكثر 
تــ�ــســررا، فــقــد راعـــى الــبــالغ ظـــروف �ــســاحــب العمل 
بحيث اأعطاه الحق في تخفي�س اأجر العامل ال�سهري 

بن�سبة ت�سل اإلى 60 بالمئة، بحيث ل يقل اأجر العامل 
بعد التخفي�س عن 150 دينارا �سهريا ودون ا�ستراط 

موافقة وزارة العمل اأو العامل.
تكليف  العمل  ل�ساحب  يجيز  ما  البالغ  ت�سمن  كما 
الــعــامــل الــــذي ل يــتــطــلــب مــنــه الــقــيــام بــعــمــل بمقر 
اأو عن ُبعد، بالقيام باأعمال من منزله )عن  المن�ساأة 
ي�ستحق  ول  يوميا  �ساعات  اأربـــع  اق�سى  وبحد  بعد( 
اإ�سافيا لما  اأجــرا  العامل عن هذا العمل من المنزل 

حدده البالغ.
ن�سبته  مــا  بح�سم  العمل  ل�ساحب  الــبــالغ  �سمح  كما 
للعام 2020  ال�سنوية  الإجــازات  بالمئة من ر�سيد   50
بموقع  بــعــمــل  الــمــكــلــفــيــن  غــيــر  لــلــعــمــال  الم�ستحقة 
يوما  ثالثين  لمدة  كامل  ب�سكل  بعد  عن  اأو  المن�ساأة 
الممتدة  الــفــتــرة  خــالل  فــاأكــثــر  متقطعة  اأو  مت�سلة 
العمل  تــاريــخ  الــدفــاع حتى  بقانون  العمل  بــدايــة  مــن 

بالبالغ.
قيمة  تخفي�س  �سالحية  العمل  وزيــر  الــبــالغ  ومنح 
الخا�سة  الــمــكــاتــب  مــن  الــمــقــدمــة  البنكية  الــكــفــالــة 
ا�ستقدام  في  العاملة  الخا�سة  والمكاتب  بالت�سغيل 
وا�ستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بن�سبة 
الممتدة  الفترة  خالل  منها  بالمئة   50 على  تزيد  ل 
بقانون  العمل  انتهاء  البالغ وحتى  تاريخ �سدور  من 
الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع اأجور العاملين 
لديها، على اأن يتم اإعادة مقدار التخفي�س بعد م�سي 

�ستة اأ�سهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.
كما جاء بالبالغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة 
المدة والتي تنتهي خالل الفترة الممتدة من تاريخ 
بــقــانــون  الــعــمــل  انــتــهــاء  اعــــالن  30 / 4/ 2020 حــتــى 
واألـــزم  فــقــط،  الردنــيــيــن  للعاملين  بالن�سبة  الــدفــاع 
للبالغ  �سابق  قــرار  اأي  باإلغاء  العمل  �ساحب  الــبــالغ 
يخالف ذلك واإعادة الو�سع على ما كان عليه بالن�سبة 
للعامل الردني ح�سرا واعتبار العقد مجددا تلقائيا 
حــتــى اعـــالن انــتــهــاء الــعــمــل بــقــانــون الــدفــاع )ال اذا 
العقد  تجديد  على  العامل  مع  العمل  �ساحب  اتفق 
�سريطة  الدفاع(،  بقانون  العمل  انتهاء  تتجاوز  لمدة 
العامل  عقد  تجديد  على  الــعــادة  جــرت  قــد  تكون  ان 
والمعيار هنا ان يكون قد �سبق وان تم تجديد العقد 
ثالث مرات فاكثر قبل التاريخ الم�سار اليه واأن يكون 
العامل اأردنيا. وقد اأجاز البالغ انهاء خدمات العامل 
الــبــالغ  اأن  اإل  الــعــمــل،  قــانــون  مــن   28 الــمــادة  ح�سب 
ب�سكوى  التقدم  ح�سرا(  الردنـــي  )للعامل  اأجـــاز  قــد 
ممار�سة  في  العمل  �ساحب  تع�سف  اذا  العمل  لــوزارة 
ما  واذا   28 الــمــادة  بموجب  له  الممنوحة  �سالحيته 
ثبتت �سحة �سكوى العامل، فتلزم وزارة العمل �ساحب 
العمل باإعادة العامل الى عمله ودفع اأجوره المعتادة 
عن  العمل  �ساحب  امتنع  واإذا  يتم،  لــم  الف�سل  كــاأن 
ذلك فيكون عر�سة لتطبيق العقوبات الواردة في اأمر 
وهذا  المخت�سة،  الق�سائية  الجهات  قبل  الدفاع من 
العمالة غير  اما  الردنية  العمالة  ينطبق فقط على 
العالقة  الــذي يحكم  العمل هو  فــان قانون  الردنــيــة 

دون اي تدخل من الوزارة اإل وفقا للقانون.
ــبــوع الـــقـــادم اإ�ـــســـدار بـــالغ لحــق  و�ــســيــتــم نــهــايــة الأ�ــس
لتنظيم حماية موؤقتة اأكثر للمن�ساآت التي ل ت�ستطيع 
دفع اأي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 
�سمن اآليات واثباتات محددة وذلك باإجراء تعديالت 
على المادة رقم 5 من اأمر الدفاع رقم 6 ل�سنة 2020 
البالغ  �سيت�سمن  كما  الــمــنــ�ــســاآت،  بــاإيــقــاف  الخا�سة 
للمن�ساآت  نوعية  ت�سجيعية  حوافز  اإ�ــســداره  المزمع 

الملتزمة بدفع اأجور العاملين كاملة لنهاية العام.
بالقطاعات والأن�سطة  وتنفيذا للبالغ �سدرت قائمة 
القــتــ�ــســاديــة الــتــي مــازالــت الأكــثــر تــ�ــســرراً مــن اثــار 

جائحة كورونا خالل �سهر اأيار 2020.
اأيار  �سهر  اأجــور  على  تنطبق  )التي  القائمة  ت�سمنت 

2020( القطاعات والن�سطة التالية :
الــمــنــ�ــســاآت الــ�ــســيــاحــيــة الــمــرخــ�ــســة بــمــوجــب قــانــون 
بموجبه  الــ�ــســادرة  والتعليمات  والأنــظــمــة  ال�سياحة 
المطاعم ال�سعبية، ومحالت بيع الحلويات، التوظيف 

ال�سادرة  والأنظمة  العمل  قانون  بموجب  المرخ�سة 
المنازل  في  العاملين  وا�ستخدام  ا�ستقدام  بموجبه 
ال�سادرة  والأنظمة  العمل  قانون  بموجب  المرخ�سة 
والبحري  والــبــري  الــجــوي  النقل  من�ساآت  بموجبه، 

لالأفراد والنقل ال�سياحي.
مــنــ�ــســاآت و�ــســائــط الــنــقــل الــعــام،الــ�ــســحــف الــورقــيــة، 
والموؤتمرات  والمهرجانات  الحفالت  تنظيم  من�ساآت 
الفــراح  لـــوازم  وتاأجير  الفـــراح  �ــســالت  والمعار�س، 
والمنا�سبات، الأندية الريا�سية والترفيهية والم�سابح 
والــحــمــامــات الــ�ــســرقــيــة، الــمــراكــز الــثــقــافــيــة، تــجــارة 

الألب�سة والحذية والك�س�سوارات.
تاأجير  الح�سانة  ودور  الأطــفــال  وريــا�ــس  الــمــدار�ــس 
اكــاديــمــيــات  ال�سحية  الأنـــديـــة  ال�سياحية  الــ�ــســيــارات 
ومـــراكـــز الــتــدريــب الــمــهــنــي والــتــقــنــي مـــدن الألــعــاب 
ال�سينما  دور  العامة  والحدائق  الترفيهية  والأماكن 
الأراجيل  المقاهي والكوفي �سوب وتقديم  والم�سارح 
الجمعيات  التلفزيوني  والإنــتــاج  والعـــالن  الدعاية 
التابعة  المتاحف  والخيرية  والتطوعية  الجتماعية 
للقطاع الخا�س مراكز الرعاية المتخ�س�سة التابعة 
للقطاع الخا�س المكاتب العقارية ومكاتب المحاماة 

ومكاتب تدقيق الح�سابات
وقال البالغ هذا �سيتم مراجعة القائمة لغايات اأجور 

�سهر حزيران وح�سب التطورات وواقع الحال.

اإربد - الراأي

رئي�سها  لــ�ــســان  عــلــى  الــنــيــابــيــة  الــعــمــل  لجنة  رحــبــت 
الــنــائــب خــالــد ابـــو حــ�ــســان بــالــبــالغ الــــذي ا�ــســدره 
رئـــيـــ�ـــس الــــــــوزراء بـــمـــوجـــب امـــــر الــــدفــــاع رقــــــم)6( 
لمواجهة  ال�سحيح  التــجــاه  فــي  خــطــوة  واعــتــبــرتــه 
والن�ساط  الحياة  ازمة كورونا على مجمل  تداعيات 
القــتــ�ــســادي وبــمــا يــ�ــســمــن البـــقـــاء عــلــى الــعــمــالــة 

الخا�س. القطاع  الموجودة لدى 
�ستكون  البالغ  انعكا�سات  ابــرز  ان  ح�سان  ابــو  وقــال 
الممكن  بالقدر  الردنية  بالعمالة  الحتفاظ  لجهة 
ازمة  مفاقمة  وعدم  الجــور  الدنــى من  بالحد  ولو 
الــبــطــالــة مــرحــلــيــا حــتــى تــعــود الــحــيــاة الـــى دروتــهــا 
ونــراقــب  نــرى  ونــحــن  ل�سيما  الــمــعــتــادة  الطبيعية 
للعمالة  ت�سريح  من  العالم  في  حولنا  من  يدور  ما 
بــاعــداد كــبــيــرة و�ــســلــت فــي بــعــ�ــس الــــدول الـــى %50 

معينة. بقطاعات 
ودعا ابو ح�سان الى جهد ت�ساركي لترتيب الوليات 
عجلة  تــدور  حتى  ت�سررا  الكــثــر  القطاعات  ودعــم 

النتاج والعمل من جديد.
�سحية  �سوابط  وفــق  الح�سانة  دور  بفتح  وطــالــب 
معاودة  على  العاملة  الم  بقدرة  لرتباطها  دقيقة 
فتح  فــي  بــالــتــو�ــســع  طــالــب  مثلما  ونــ�ــســاطــهــا  عملها 
القطاعات ذات الثر القت�سادي والقيمة الم�سافة 

المحلي. القومي  للناتج 
ت�سمنها  الــتــي  الــبــنــود  ان  الـــى  حــ�ــســان  ابـــو  ولــفــت 
الـــبـــالغ تــعــد نــقــطــة ارتــــكــــاز يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا 
بـــاتـــجـــاه خـــطـــوات لحـــقـــة اكـــثـــر اثـــــرا وتـــاأثـــيـــرا فـي 
التجارية  القطاعات  من  العديد  وا�ستقرار  ديمومة 
ت�سكل  الــتــي  والــخــدمــيــة  والــ�ــســيــاحــيــة  والــ�ــســنــاعــيــة 
تعد  انها  كما  العامة  المالية  روافــد  اهــم  عوائدها 
ركـــيـــزة فـــي الــتــنــمــيــة الــمــحــلــيــة والــمــجــتــمــعــيــة ذات 
والم�سغل ومتلقي  الم�ستثمر  المبا�سر على  المردود 

الخدمة والعامل على حد �سواء.
كــونــه يخدم  بــالــمــتــوازن  الــبــالغ  ابــو ح�سان  وو�ــســف 
المعادلة واطراف عملية النتاج كما  جميع اطراف 
وازن بين تخفي�س كلف النتاج على �ساحب العمل 
بما يمكنه من الحفاظ على فر�س العمل المتوفرة 
العمل  عــقــود  بتجديد  الــزامــيــتــه  الــى  ا�ــســافــة  لــديــه 
الواقع  ازاء  ملحة  �سرورة  بات  الــذي  محددة  بمدد 

الذي يمر بها القطاع الخا�س.
الأولـــويـــة هــي حماية  اأن  نــــدرك  ابـــو حــ�ــســان  وقــــال 
ما  وهــو  غيرها  مــن  اأكــثــر  الردنــيــة  العمالة  فــر�ــس 
وفــق  تــ�ــســررا  الأكــثــر  الــقــطــاعــات  حــمــايــة  ي�ستوجب 
بالغة  باهمية  النظر  مــع  وديناميكي  منطقي  نهج 
اطول  بفترات  بعينها  قطاعات  فتح  اعــادة  ل�سرورة 
تقدمها  التي  ال�سلعة  او  الخدمة  وطبيعة  تتنا�سب 
كما هو الحال في المطاعم والمقاهي وغيرها من 

القطاعت الكثر ت�سررا وهي في ذات الوقت الكثر 
المحلية. للعمالة  ا�ستيعابا 

وعــــد ابــــو بــحــ�ــســان ان الـــبـــالغ يــنــم عـــن ا�ــســتــيــعــاب 
الــحــكــومــة لـــواقـــع الــقــطــاعــات بــدقــة وهـــو جـــاء في 
المتغيرات  �سوء  على  الم�ستمرة  المراجعة  �سياق 
ومــراعــاة لــظــروف ا�ــســحــاب الــعــمــل وخــ�ــســو�ــســاً في 
الآثار  ظل  في  ت�سرراً  الأكثر  والأن�سطة  القطاعات 
اإلــــى جــانــب توفير  القــتــ�ــســاديــة لــجــائــحــة كـــورونـــا 
للعمالة  الــظــروف  هــذه  مثل  في  الممكنة  الحماية 
الردنـــيـــة عــلــى وجـــه الــخــ�ــســو�ــس فــي حــيــن �ستكون 
العمل  قانون  هي  الأخرى  العمالة  حماية  مرجعية 

اأو البالغات ال�سادرة بموجبه. اأمر الدفاع  ولي�س 
التي ن�س  التخفي�س  ن�سب  ان  الى  ابو ح�سان  ولفت 
اكثر  و�ستكون  وعادلة  منطقية  تعتبر  البالغ  عليها 
العليا  الدارة  من  ابتداء  تطبيقها  حــال  في  عدالة 

الم�سوؤولية. طائلة  وتحت 
الكثر  القطاعات  تحديد  انــاطــة  بمنهجية  وا�ــســاد 
م�سترك  تن�سيب  على  بناء  الــوزراء  برئي�س  ت�سررا 
والعمل  والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزيــري  من 
مــا يــعــنــي ان الــمــرونــة �ــســتــكــون حــا�ــســرة فــي اتــخــاذ 
الـــقـــرار بــحــ�ــســب الــمــ�ــســتــجــدات وتــغــيــر واقـــع الــحــال 

للقطاعات. العام  بالو�سع  المرتبطة  والتطورات 
غير  الــعــامــلــيــن  اجـــور  تخفي�س  نــ�ــســبــة  الـــى  وا�ـــســـار 
او  العامل  موافقة  ا�ــســتــراط  دون  بعمل  المكلفين 

وال�سعبة  الراهنة  الظروف  مع  يت�سق  العمل  وزارة 
التي يمر بها ا�سحاب العمل في مختلف القطاعات.
ونـــوه ابـــو حــ�ــســان الـــى الثـــر اليــجــابــي لــمــنــح وزيــر 
الــعــمــل بــحــ�ــســب الـــبـــالغ �ــســالحــيــة تــخــفــيــ�ــس قيمة 
الخا�سة  المكاتب  مــن  المقدمة  البنكية  الكفالة 
ا�ستقدام  في  العاملة  الخا�سة  والمكاتب  بالت�سغيل 
المنازل  فــي  العاملين  الأردنــيــيــن  غير  وا�ــســتــخــدام 
الــفــتــرة  خـــالل  مــنــهــا   )%  50( عــلــى  تــزيــد  ل  بن�سبة 
الــمــمــتــدة مــن تــاريــخ �ــســدور الــبــالغ وحــتــى انــتــهــاء 
من  المكاتب  تلك  لتمكين  الــدفــاع  بــقــانــون  العمل 
دفع اجور العاملين لديها، على اأن يتم اإعادة مقدار 
العمل  انتهاء  اأ�سهر على  �ستة  بعد م�سي  التخفي�س 

الدفاع. بقانون 
ابـــو حــ�ــســان اجــــازة الــبــالغ للعامل  الــنــائــب  واعــتــبــر 
المادة  ح�سب  خدماته  تنهى  الــذي  ح�سرا  الردنــي 
)28( مــن قــانــون الــعــمــل الــتــقــدم بــ�ــســكــوى لــــوزارة 
الــعــمــل اذا تــعــ�ــســف �ــســاحــب الــعــمــل فـــي مــمــار�ــســة 
واذا   )28( المادة  بموجب  له  الممنوحة  �سالحيته 
وزارة  تــلــزم  فهنا  الــعــامــل،  �ــســكــوى  �سحة  ثبتت  مــا 
الــعــمــل �ــســاحــب الــعــمــل بـــاعـــادة الــعــامــل الـــى عمله 
يتم وبخالف  لم  الف�سل  كاأن  المعتادة  اأجوره  ودفع 
الــعــقــوبــات  لتطبيق  الــعــمــل  �ــســاحــب  يــتــعــر�ــس  ذلـــك 
الق�سائية  الجهات  قبل  الدفاع من  اأمر  في  الواردة 

المخت�سة.

جواز التخفي�س بني 50-60 % ملن مل 
يعمل دون موافقة العمل والعامل

ح�صم 50 % من اإجازات غري املكلفني 
بعمل

تخفي�س قيمة الكفالة البنكية 
للمكاتب اخلا�صة بالت�صغيل

بالغ منتظر لتنظيم دفع رواتب 
للعاملني وحوافز للمن�صاآت امللتزمة 

بدفع االأجور

قائمة ال 24 مهنة والن�صاط 
اقت�صادي االأكرث ت�صررًا

رئي�س بلدية اإربد يتفقد العمل )ت�صوير - ان�س جويعد(
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عمان - �لر�أي

�سجل في المملكة اأم�س 15 حالة �سفاء و5 ا�سابات 
لقادمين من الخارج.

وبين الموجز العالمي حول كورونا ال�سادر عن 
رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة ان ال�سابات الخم�س 
توزعت على )3( حالت ل�سائقي �ساحنات قادمين 
عــبــر حـــدود الــعــمــري، اأحــدهــم اأردنـــــي، و)2( غير 
قادَمين  ــيــن  لأردنــَيّ وحالتان  اعادتهم  تــّم  ــيــن  اأردنــَيّ
اإجمالي  يرتفع  وبذلك  وبريطانيا،  ال�سعودّية  من 

ال�سابات اإلى )739( حالة.
فـــي م�ست�سفى  اثــنــتــان  الــ�ــســفــاء  وتـــوزعـــت حــــالت 
الأمير حمزة، و)5( في م�ست�سفى الملك الموؤ�ّس�س 

و)8( في م�ست�سفى الملكة علياء.
لي�سبح  ــاً،  مــخــبــرّي فــحــ�ــســاً   )4349( اإجـــــراء  وتــــّم 
الآن  حتى  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمالي 

)187990( فح�ساً.
لالمتناع  العالمي  اليوم  بمنا�سبة  الموجز  واأ�سر 
في  خ�سو�ساً  التدخين  لمخاطر  التدخين؛  عــن 
ظّل انت�سار فيرو�س كورونا، اإذ يوؤّدي التدخين اإلى 
التنّف�سي،  والــجــهــاز  الرئتين  فــي  �سحّية  م�ساكل 
المواطنين  ودعــت  المر�س.  انت�سار  في  ت�سهم  قد 
في  خ�سو�ساً  التدخين،  عن  البتعاد  �سرورة  الى 
الأماكن المغلقة والعاّمة ومواقع العمل؛ ل�سمان 
انتقال  ت�سارع  ومنع  �سّحتهم،  وحماية  �سالمتهم 

العدوى والحّد من م�ساعفات المر�س.

ان - �لر�أي عَمّ

اأ�سدر مجل�س روؤ�ساء الكنائ�س في الأردن، الّتدابير 
المملكة،  كنائ�س  لجميع  والوقائية  الحــتــرازيــة 
ـــالة فــيــهــا يـــوم 7 حــزيــران  ُقــبــيــل ا�ــســتــئــنــاف الـــ�ـــسَّ

المقبل، بما ي�سمن منع انت�سار فيرو�س كورونا.
وبعد  قبل  التجمع  عــدم  التدابير،  هــذه  بين  ومــن 
وتعليق  وقاعاتها،  الكني�سة  مداخل  اأمــام  الة  ال�َسّ
الِعظة  مــدة  وتحديد  الرعوية،  الفعاليات  جميع 

لالآباء الكهنة بحد اأق�سى 10 دقائق.
اجتماع  عقد  بعد  المجل�س  عن  �سادر  بيان  وقــال 
ال�سبت،  ام�س  م�ساء  الأردن  في  الكنائ�س  لروؤ�ساء 
التدابير  من  اأَنّ  الأرثوذك�س  الــروم  مطرانية  في 
ــامــات وتعقيم  الحــتــرازيــة اللــتــزام بــارتــداء الــكــَمّ
الـــيـــديـــن عــنــد مـــدخـــل الــكــنــيــ�ــســة قــبــل الـــدخـــول، 

متر،  5ر1  الأقــــل  عــلــى  الم�سلين  بــيــن  والــتــبــاعــد 
بالنحناء  ال�سالة  اأثناء  الم  ال�َسّ تحية  وا�ستبدال 
عـــن ُبـــعـــد، والــطــلــب مـــن كـــبـــار الــ�ــســن والأطـــفـــال 
عــار�ــس  بـــاأي  ي�سعر  �سخ�س  اأي  ومـــن  والــمــر�ــســى 
من  جاد  ال�ِسّ واإزالـــة  المنزل،  في  ال�سالة  مر�سي 

الكنائ�س واأغطية المقاعد.
الأكاليل  وهي  المرا�سيم  باأمور  المجل�س  وتباحث 
للحكومة  تو�سيته  ورفــع  والجنانيز،  والعماميد 
بح�سور  الكنائ�س  في  لإتمامها  لل�سماح  بالطلب 

ا. عدد اأق�ساه من 30–50 �سخ�سً
وطلب المجل�س من الحكومة الموافقة على اإقامة 
الــقــدا�ــس الإلــهــي اأيــــام الــجــمــع كـــون يـــوم الجمعة 
للعاملين  الفر�سة  يتيح  مما  ر�سمية  عطلة  يــوم 

الم�ساركة في ال�سلوات والخدم.

�لر�أي عمان - 

لجان  ثالث  ت�سكيل  العالي  التعليم  مجل�س  قرر 
في  بعد  عن  التعليم  تجربة  لتقييم  متخ�س�سة 

الثاني. الدرا�سي  للف�سل  الأردنية  الجامعات 
ويـــهـــدف الــــقــــرار تــحــديــد الــمــعــالــم الــجــديــدة 
والإرتــقــاء  الأردنـــي،  الــعــالــي  التعليم  لم�ستقبل 
والتعلم  التعليم  منظومة  وتــطــويــر  بم�ستواه، 
اأي  لمواجهة  الجاهزية  درجة  ورفع  ب�سموليته 
الم�ستقبل. في  الجامعات  تواجهها  قد  تحديات 
ع�سويتها  في  �سمت  اللجان  اأن  المجل�س  وبين 
اأعـــ�ـــســـاء مـــن هــيــئــة الــتــدريــ�ــس فـــي الــجــامــعــات 
الأردنـــيـــة الــحــكــومــيــة، والــخــا�ــســة اإ�ــســافــًة اإلــى 

الخا�س. القطاع  عن  ممثلين 
التعليم  تجربة  تقييم  لجنة  هي:  اللجان  وهذه 
عن بعد )التعليم اللكتروني( للف�سل الدرا�سي 
جــوانــبــهــا  كـــافـــة  مـــن   )2020  /  2019( الــثــانــي 
الــتــقــنــيــة، والــفــنــيــة، والأكـــاديـــمـــيـــة، والإداريــــــة، 
تقييم  ولجنة  وغيرها،  واللوج�ستية،  والمالية، 
التي  الطلبة  وتقييم  اللكترونية  الخــتــبــارات 
يحافظ  بما  تطويرها  و�ُسبل  الجامعات  اتبعتها 
عــلــى �ــســريــة ومــ�ــســداقــيــة ونـــزاهـــة المــتــحــانــات 
العالي  للتعليم  الطيبة  ال�سمعة  على  ويحافظ 
الأردنـــــــــي، ولـــجـــنـــة الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـات الــمــ�ــســتــقــبــلــيــة 
الالزمة  الت�سريعات  وتطوير  بعد  عن  للتعليم 

لذلك.

عمان - �لر�أي

عــمــم وزيـــــر الأوقــــــــاف والــــ�ــــســــوؤون والــمــقــد�ــســات 
اإلى مديري  الإ�سالمية الدكتور محمد الخاليلة 
اللتزام  الواجب  والتعليمات  الإجــراءات  الأوقــاف 
بها عقب قرار فتح الم�ساجد لأداء �سالة الجمعة.

الــ�ــســادر ام�س،  واأكـــد وزيـــر الأوقــــاف فــي تعميمه 
لجميع  وتــنــظــيــف  تعقيم  عملية  اإجـــــراء  �ـــســـرورة 
التطهير  و�سائل  وتوفير  فتحها،  قبل  الم�ساجد 

على مراأى من الم�سلين.
الم�سلين والعاملين في  التزام جميع  و�سدد على 
الم�سجد بو�سع الكمامات والقفازات قبل الدخول 
للم�ساجد، ف�سال عن اإقامة ال�سالة في الم�ساجد 
�سمان  مع  العامة،  لل�ساحات  بالإ�سافة  و�ساحاتها 

التباعد الج�سدي بين الم�سلين.
اأنـــه يجب و�ــســع عالمات  اإلـــى  واأ�ــســار فــي تعميمه 
الم�سلين  وقــــوف  تــحــدد مــكــان  الــمــ�ــســجــد  داخــــل 
م�سافات  تــرك  على  الحر�س  مع  التباعد  ل�سمان 
منا�سبة وتباعد ال�سفوف وتطبيق ذلك في جميع 

ال�سلوات، بما فيها �سالة الجنازة.
اأهمية  اإلى  الخاليلة  الن�ساء لفت  وحول م�سليات 
تــجــهــيــزهــا لــلــ�ــســالة واإعــــدادهــــا لــ�ــســالة الــرجــال 
اإرجاء  الم�سلين، وذلك تجنباً للزحام، ف�سال عن 
اإعطاء الدرو�س والمواعظ حاليا، والقت�سار على 

ال�سالة في الم�ساجد للرجال فقط.
التبرعات  اأ�سكال جمع  اإيقاف مختلف  على  و�سدد 
موؤقت  ب�سكل  لها،  الم�سرح  للجان  الم�ساجد  في 
لحين الإعالن عن انتهاء الوباء، وال�ستعا�سة عن 

ذلك بالتبرع من خالل الح�سابات البنكية.
ودعا اإلى اللتزام بعدم الم�سافحة والتقبيل، اإلى 

باإح�سار  اأوعامل بالم�سجد  اإلزام كل م�سل  جانب 
�سجادة �سالة خا�سة فيه.

اإلـــــى اأهــمــيــة فــتــح الــمــ�ــســجــد قــبــل الأذان  واأ�ــــســــار 
بــوقــت كــاف واإغــالقــه بعد النــتــهــاء مــن ال�سالة، 
النوافذ  وفتح  والــمــراوح،  المكيفات  ت�سغيل  وعــدم 
مغادرة  لغاية  الم�سجد  فتح  بــدايــة  مــن  والأبــــواب 

الم�سلين واإغالقه.
و�ــســدد الــخــاليــلــة عــلــى عـــدم الإطـــالـــة فــي �سالة 
الم�سلين،  على  بالتخفيف  واللـــتـــزام  الجماعة 
واإبقاء المرافق التابعة للم�سجد مغلقة كالمكتبات، 

والمرافق ال�سحية، ودور القراآن .
ودعـــــا اإلـــــى رفــــع الــمــ�ــســاحــف والـــكـــتـــب مـــن اأمــــام 
الــمــ�ــســلــيــن حــتــى انـــتـــهـــاء الــــوبــــاء بــ�ــســكــل نــهــائــي، 
وال�ستعا�سة عن ذلك بالقراءة من خالل الهواتف 

الذكية الخا�سة بالم�سلين.
وفيما يخ�س ثالجات المياه داخل الم�ساجد بين 
بتوزيع  ال�سماح  وعــدم  اإغالقها  �سرورة  الخاليلة 

الطعام وال�سراب داخل الم�ساجد.
لجان  بت�سكيل  الأوقــــاف  مـــدراء  الخاليلة  ووجـــه 
لتاأكد من  المديريات،  في  الم�ساجد  على  تفتي�س 
العامة وتقديم تقارير  ال�سالمة  اإجــراءات  تطبيق 
الم�ساجد  اإغــالق  التعميم،  اكــد  كما  ال�ساأن.  بهذا 
التي تقع �سمن مناطق ظهر فيها حالت م�سابة 
اإلـــى اأن يــتــم الــتــاأكــد مــن �ــســفــاء الــحــالت وانــتــهــاء 
مع  بالتن�سيق  الم�سجد  لإغـــالق  الــالزمــة  الفترة 
الجهات المعنية. ودعا الخاليلة اإلى التعميم على 
والموؤذنين،  الأئــمــة  مــن  الم�ساجد  فــي  العاملين 
ولجان الم�ساجد بتنفيذ الإجراءات والتاأكيد على 
التام وتوقيعهم على تعهد خطي  �سرورة اللتزام 

بذلك والإبالغ عن المخالفات.

عمان - بتر�

�سهدت �سهر اأيار الحالي ارتفاعا ب�سيطا بال�سائعات 
حــول  غالبيتها  الــمــا�ــســي  نــيــ�ــســان  ب�سهر  مــقــارنــة 
تــداعــيــات فيرو�س كــورونــا، وفــق مــا ذكـــره مر�سد 
الأحــد،  اأم�س  )اكيد(  الأردنـــي  الإعــالم  م�سداقية 

في تقريره ال�سهري حول ال�سائعات.
 49 بـ  �سائعة مقارنة   51 الحالي  اأيــار  �سهر  و�سجل 
ن�سبة  تبقى  اأنــهــا  اإل  ني�سان،  �سهر  �سجلها  �سائعة 
منخف�سة مقارنة ب�سهر اآذار الما�سي الذي �سجل 

67 �سائعة.
�سائعة   38 �سجل  الحالي  ال�سهر  اأن  التقرير  وذكر 
تعلقت بتداعيات كورونا، بن�سبة بلغت 74،5 بالمئة، 
فــيــمــا تــعــلــقــت بــقــيــة الــ�ــســائــعــات بــمــوا�ــســيــع اأمــنــيــة 

واقت�سادية ل عالقة لها بالفيرو�س.
الجتماعي  الــتــوا�ــســل  مــواقــع  اإن  المر�سد  وقـــال 
مـــا تــــزال تــتــ�ــســدر الــمــ�ــســهــد فـــي نــ�ــســر الــ�ــســائــعــات 
�سائعة،   38 اأيـــار  �سهر  فــي  بلغت  حيث  وترويجها، 

روجت و�سائل العالم 13 �سائعة منها.

بال�ساأن  تعلقت  التي  ال�سائعات  اأن  التقرير  وبين 
كل  بلغ  حيث  الأمني،  وال�ساأن  ت�ساوت  الجتماعي 
منها 8 �سائعات بن�سبة 15،7 بالمئة لكل منها، فيما 
ال�سحي  ال�ساأن  تناولت  التي  ال�سائعات  عــدد  بلغ 
 25،5 بن�سبة  �ــســائــعــة   13 بـــواقـــع  الأعـــلـــى  الــنــ�ــســبــة 
تعلقت  �سائعة   11 اأيـــار  �سهر  �سجل  فيما  بالمئة، 
بينما  بالمئة،   21،5 بلغت  وبن�سبة  الــعــام  بال�ساأن 
�سجل �سهر اأيار 6 �سائعات حول ال�ساأن القت�سادي 
حول  ال�سائعات  ح�سلت  كما  بالمئة،   11،8 بن�سبة 
بلغ  حيث  الأقـــل  الن�سيب  على  ال�سيا�سي  الــ�ــســاأن 

عددها 5 �سائعات بن�سبة 9،8 بالمئة.
وعــــن انــتــقــال الــ�ــســائــعــات مـــن مـــواقـــع الــتــوا�ــســل 
الجــتــمــاعــي اإلـــى و�ــســائــل الإعـــــالم، ذكـــر التقرير 
اأيــار من مواقع  �سهر  انتقلت خــالل  �سائعات   3 اأن 
ــة،  ــوا�ــســل الجــتــمــاعــّي اإلـــى الــمــواقــع الإخــبــارّي الــَتّ
منخف�سة  ن�سبة  وهــي  بالمئة،   5،8 بلغت  وبن�سبة 
 4 انتقلت  حــيــن  الــمــا�ــســي،  ني�سان  ب�سهر  مــقــارنــة 
�ــســائــعــات مــن و�ــســائــل الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي اإلــى 

و�سائل الإعالم وبن�سبة بلغت 8 بالمئة.

    تركيز �مل�ؤ�س�سات على �لتعاون و�لعمل �ملتناغم ولي�س �لتناف�س
    �أهمية بناء �لقدر�ت يف �لبحث �لعلمي و�لتط�ير وربطها باأالول�يات

    دعم وتط�ير �ل�سناعة �ملحلية للنه��س باالقت�ساد �ل�طني
    ح�سر �الأر��سي �لقابلة للزر�عة

عمان - �لر�أي

�سرورة  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  اأكد 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لـــتـــطـــويـــر مـــوا�ـــســـفـــات 
وجــــــودة الــمــنــتــجــات الــمــحــلــيــة، واأهـــمـــّيـــة 
�ــســنــاعــات جــديــدة بقطاعات  فــي  الــتــو�ــســع 
الطبية  والمعدات  والم�ستلزمات  الأدويـــة 
ال�سوق  رفـــد  لــغــايــات  الــغــذائــي  والت�سنيع 

والت�سدير. المحلي 
في  ام�س  اجتماعه  خــالل  جاللته،  ولفت 
قــ�ــســر الــحــ�ــســيــنــيــة بــحــ�ــســور �ــســمــو الأمــيــر 
العهد،  ولــي  الثاني،  عــبــداهلل  بــن  الح�سين 
ال�سناعات  لــدعــم  التوجيهية  اللجنة  مــع 
اأهمية تحديد جهة م�سوؤولة  اإلى  الأردنية، 
عــن تــنــفــيــذ الــتــو�ــســع فــي هـــذه الــ�ــســنــاعــات 

�سمن برنامج زمني وا�سح.
با�ستمرار  �سيتابع  اأنــه  اإلــى  جاللته  واأ�ــســار 
الخطط،  لهذه  والتطوير  الإنــجــاز  عملية 
بهدف دعم وتطوير ال�سناعة المحلية من 

اأجل النهو�س بالقت�ساد الوطني.
ي�ستثمر  اأن  �ـــســـرورة  اإلــــى  جــاللــتــه  ودعــــا 
لــديــه خــالل  الــمــتــوفــرة  بــالــفــر�ــس  الأردن 
الوطنية  الــ�ــســنــاعــات  لــدعــم  الــفــتــرة،  هـــذه 
ال�ستراتيجية  ال�سراكات  من  وال�ستفادة 
الخليج  دول  مثل  الـــدول،  مــن  العديد  مــع 

العربي.
واأكــــد جــاللــة الــمــلــك اأهــمــيــة بــنــاء قـــدرات 
الـــعـــلـــمـــي  الــــبــــحــــث  مـــــجـــــال  فـــــي  الأردن 
والــتــطــويــر، وربــطــهــا بـــاأولـــويـــات الـــدولـــة، 
التعاون  على  الموؤ�س�سات  جميع  تركز  واأن 

والعمل ب�سكل متناغم ولي�س التناف�س.
كما دعا جاللة الملك اإلى �سرورة ماأ�س�سة 
وا�ـــســـتـــمـــراريـــة عــمــلــيــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
وتعزيز  وا�ــســحــة،  اآلــيــة  �سمن  والــتــطــويــر 
الأدوار  وتوزيع  الموؤ�س�سات،  بين  التن�سيق 

فيما بينها، بالتعاون مع القطاع الخا�س.
الأرا�سي  ح�سر  اأهمية  اإلى  جاللته  واأ�سار 

الــقــابــلــة لـــلـــزراعـــة فـــي الــمــمــلــكــة، واأنـــــواع 
الزراعات التي ت�سلح فيها.

ــّكــلــت الــلــجــنــة الــتــوجــيــهــيــة بــتــوجــيــهــات  و�ــُس
مــلــكــيــة مــنــتــ�ــســف �ــســهــر نــيــ�ــســان الــمــا�ــســي، 
لتو�سيع الإنتاج المحلي لالأغذية والأدوية 

الطبية. والم�ستلزمات 

�لرز�ز
الــرزاز،  الدكتور عمر  الــوزراء  رئي�س  وقال 
لتوجيهات  وتنفيذا  اأنــه  الجــتــمــاع،  خــالل 
توجيهية  لجنة  ت�سكيل  تم  الملك  جاللة 
وثــالث  الوطنية  المنتجات  لتعزيز  عليا 
الدوائية  ال�سناعات  لتطوير  فرعية  لجان 

واللوازم الطبية والت�سنيع الغذائي.
اأنـــه تــم الطلب مــن كــل لجنة  اإلـــى  واأ�ــســار، 
لتطويرها  محددة  مجالت  على  التركيز 

على المدى الق�سير.
بين  الت�سبيك  على  »حر�سنا  الــرزاز،  وقال 
في  اأ�سا�سي  دور  لها  التي  الأطـــراف  جميع 

عملية الإنتاج وتطويره«.
اأنــــه ولــ�ــســمــان الــنــجــاح �سيتم  اإلــــى  ولــفــت 
التطبيقي،  العلمي  البحث  على  التركيز 
الأعلى  والمجل�س  الجامعات  مع  بالتعاون 
العلمية  والجمعية  والتكنولوجيا،  للعلوم 

الملكية.
اأ�ـــســـا�ـــســـي  دور  �ـــســـيـــكـــون  اأنـــــــه  اإلـــــــى  ونـــــــوه 
لــمــوؤ�ــســ�ــســات الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــخــا�ــس 
�سرورة  اإلــى  لفتا  المنتجات،  ت�سميم  في 
قيام ال�سناعات المحلية بالمبادرة وتنويع 
ال�سادرات  على  والتركيز  وال�سلع  الإنــتــاج 

وت�سجيعها.
اإيجاد م�سادر تمويل  اإلى  اأكد الحاجة  كما 
من  م�سادر  فيها  بما  ال�سناعات،  لتطوير 

القطاع الخا�س نف�سه.

�لحم�ري
والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزيــر  وبين 

الدكتور طارق الحموري اأن الحكومة تعمل 
مجالت  في  الخا�س  القطاع  مع  بالتعاون 
وال�سناعات  الغذائي،  والت�سنيع  الــزراعــة 
الــدوائــيــة والــمــعــدات الــطــبــيــة، وعـــدد من 
الثاني  عبداهلل  الملك  مركز  مثل  الجهات 
والجامعات  »كادبي«،  والتطوير  للت�سميم 
والــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة الــمــلــكــيــة عــلــى بــنــاء 
ـــــيـــــة فــــي مـــجـــال الــبــحــث  الـــــقـــــدرات الأردن
الإنتاجية  الإمــكــانــيــات  لــزيــادة  والــتــطــويــر 

والت�سديرية في هذه القطاعات.
الإجــــراءات  ت�سهيل  اإلـــى  الــحــمــوري  ولــفــت 
الــــتــــي تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تــوفــيــرهــا 
الــتــطــور  مـــن  لتمكينها  الــقــطــاعــات  لــهــذه 
الم�ستوى  عــلــى  اأكــبــر  بــ�ــســكــل  والــمــنــافــ�ــســة 

العالمي.

�س�يحل
وقــــدم رئــيــ�ــس لــجــنــة الــتــ�ــســنــيــع الــغــذائــي، 
رئي�س مجل�س اإدارة �سركة المدن ال�سناعية 
الدكتور لوؤي �سحويل، �سرحا اأ�سار فيه اإلى 
وجــــود ا�ــســتــثــمــارات جــديــدة بــالــتــعــاون مع 
�سركة  اإنــ�ــســاء  تت�سمن  الــخــا�ــس،  الــقــطــاع 
الغذائي،  الت�سنيع  قطاع  وتو�سعة  زراعية، 
واإن�ساء �سركات للت�سنيع الغذائي )المعلبة 
والمغلفة( والأغذية الم�سنعة من اللحوم 
و�سندوق  والــدواجــن،  المجمدة  والأغذية 
ما  الغذائية،  بال�سناعات  خا�س  ا�ستثماري 

�سي�سهم في فر�س العمل.

�ل�سهيل
ـــ�ـــس لـــجـــنـــة الـــمـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات  وعـــــر�ـــــس رئـــي
والرئي�س  العام  المدير  الطبية،  والمعدات 
الثاني  عــبــداهلل  الملك  لمركز  التنفيذي 
كــادبــي  ومــجــمــوعــة  والــتــطــويــر،  للت�سميم 
ــتــثــمــاريــة، اأمـــجـــد خــمــيــ�ــس الــ�ــســهــيــل،  ال�ــس
لأبـــــرز خــطــط الــلــجــنــة، الـــتـــي تــمــثــلــت في 
وم�سنع  الطبية  لــلــمــعــدات  م�سنع  اإنــ�ــســاء 

للمواد الخام، وم�سنع اآخر لإنتاج الكحول 
حجم  فــي  والــتــو�ــســع  واليــثــانــول،  الطبية 
هذا  في  الإنتاجية  الخا�س  القطاع  قــدرة 

القطاع.

مهيد�ت
كما قدم رئي�س اللجنة الدوائية، مدير عام 
الدكتور  والدواء،  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة 
نــــزار مــهــيــدات، �ــســرحــاً عــن واقــــع الــقــطــاع 
ت�سل منتجاتها  �سركة   23 فيه  تعمل  الذي 

اإلى 71 دولة.
واأ�سار اإلى خطط زيادة حجم ال�ستثمار في 
والتو�سع  البيولوجية،  الدوائية  ال�سناعات 
الــغــذائــيــة وعمليات  الــمــكــمــالت  اإنــتــاج  فــي 
الــبــحــث والــتــطــويــر فـــي الـــقـــطـــاع، وزيــــادة 
ال�ــســتــثــمــار فـــي �ــســنــاعــة الــمــ�ــســتــحــ�ــســرات 
البحر  منتجات  على  والتركيز  التجميلية 

الميت.

�لجغبير
الأردن  �ــســنــاعــة  غــرفــتــي  رئــيــ�ــس  ولـــفـــت 
وعــمــان الــمــهــنــد�ــس فــتــحــي الــجــغــبــيــر اإلــى 
ا�ستعادت  ال�سناعات  من  كبيرا  جــزءا  اأن 
الــذي  الــوقــت  فــي  مكثف  ب�سكل  اأعــمــالــهــا 
تــــاأثــــرت فــيــه �ــســنــاعــات اأخــــــرى، مـــوؤكـــدا 
اأهــمــيــة الــ�ــســراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
ــنــاعــة الــمــحــلــيــة،  والـــخـــا�ـــس لـــدعـــم الــ�ــس

والت�سدير.

�لحايك
واأ�ــــســــار نـــائـــب رئــيــ�ــس الــجــمــعــيــة الــعــلــمــيــة 
ب�سام  الــدكــتــور  الفنية،  لــلــ�ــســوؤون  الملكية 
اإلــــى دور الــجــمــعــيــة فـــي الــبــحــث  الــحــايــك 
ــاأكــد مــن جـــودة الــمــنــتــجــات،  الــعــلــمــي، والــت
باعتبارها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير 
يــعــتــمــد عــلــيــه عـــلـــى الــمــ�ــســتــوى الــمــحــلــي 

والدولي. والإقليمي 

عمان - �لر�أي

ت�سادف �لي�م �لذكرى �ل�سن�ية 
�لعا�سرة ل�فاة عميد �ل�سحافة 
�الأردنية �لمرح�م محم�د �لكايد 
حيا�سات، �لذي ترك ب�سماته 
�ل���سحة في كل �لم��قع �العالمية 
و�ل�سيا�سية و�لثقافية �لتي �سغلها.

و�لفقيد �لكايد �لم�ل�د في �ل�سلط 
عام 1933 يعد �حد رو�د �الإعالم 
و�ل�سحافة و�لحركة �لثقافية 
�الأردنية، �ذ �سغل منا�سب عدة منها: 
وزير� للثقافة ورئي�س مجل�س �إد�رة 
»�لر�أي« ورئي�س هيئة �لتحرير فيها 
ونقيبا لل�سحفيين �الأردنيين لثالث 
دور�ت ومدير� عامًا لالتحاد �ل�طني 
وع�س� لجنة تنفيذية لالتحاد 
�ل�طني وع�س� �للجنة �لملكية 
للميثاق �ل�طني وع�س� �لمجل�س 
�ل�طني �ال�ست�ساري.

وكــــان الــفــقــيــد قــامــة عـــز وكـــبـــريـــاء �ــســجــاع 
الكلمة والموقف، وطنيا �سمت في �سخ�سه 
الوطنية في ا�سمى واعف مراميها كما كان 
ابهى  في  العروبة  ذاتــه  في  تج�سدت  عربيا 

معانيها.
وكل من عرف الفقيد الكايد عرف بال مراء 
كان  كما  الكلمة  معاني  بكل  ان�سانا  كان  انه 
والكبرياء،  التميز  ع�ساميا كبيرا قامة في 

كما كــان ابــو عــزمــي �ــســادق العهد والــوعــد 
اعجاب  اثـــار  مــا  ال�سغائر  كــل  عــن  مترفعا 

القريب والبعيد على حد �سواء.
و تدرج ابو العزم - وهي الكنية الحب الى 
ال�سدقاء والمحبين له في كل مكان– في 
العطاء من القمة الى القمة فا�ستحق الثناء 
والتكريم في مماته كما في حياته منا�سال 
ما ادعى يوما �سرف الدفاع عن قيم الحرية 
والديمقراطية والكرامة والعدل حيث كان 
كــالمــه مــوقــفــا مــثــلــمــا كـــان �ــســمــتــه موقفا 
كــذلــك، وهــو مــن ا�سهم �ــســادقــا فــي تعزيز 
وثقافيا  واعالميا  �سيا�سيا  الن�سال  �سرافة 
وان�سانيا وعلى كل �سعيد، راق نبيل محترم 
ومثله يرحمه ااهلل من يحق له ول�سرته ان 

يفخر ويفخروا جميعا به.
وبـــرغـــم حــ�ــســا�ــســيــة مـــيـــاديـــن الــعــمــل الــتــي 
خــا�ــســهــا بــ�ــســرف لـــم يــحــد يــومــا عـــن جـــادة 
معانيها  وقد�سية  الكلمة  وحرمة  ال�سواب 
وهــو مــن بنى مــع رفـــاق كـــرام موؤ�س�سة هي 
اليوم �سرح وطني ومنبر اعالمي كبير هي 
لــه فــي كــل زاويـــة منها �سمة او �سفة   $

وب�سمة وذكرى.
الموقف  و�ــســاحــب  ال�سحافة  عميد  وظــل 
الم�سرفة  وم�سيرته  الطويلة  رحلته  عبر 
احــتــرام رفاقه  وادائـــه وفــي  فــي خلقه  نقيا 

ومــروؤو�ــســيــه والــكــل اجــمــع على انــه مــا كان 
ب�سرف  والــمــتــحــدث  بــ�ــســرف  الــ�ــســامــت  ال 

والمفكر اي�سا ب�سرف.
اأو�سمة  العطاء  رحلة  ابو عزمي خالل  حاز 
الأولــى  الدرجة  ال�ستقالل من  و�سام  منها 
وو�ــــســــام الــحــ�ــســيــن لــلــعــطــاء الــمــتــمــيــز من 
للتفوق  الح�سين  وميدالية  الأولى  الدرجة 

ال�سحفي.
دخــــل الـــمـــرحـــوم الــكــايــد الـــُكـــّتـــاب وهــــو في 
الــخــامــ�ــســة مـــن عـــمـــره والــتــحــق بــمــدر�ــســة 
في  وعــيــن  عــمــره  مــن  ال�سابعة  فــي  ال�سلط 
وزارة الإعالم ثم عمل في دائرة المطبوعات 
بعدها  وغـــادر  �ــســنــوات،  �ست  لــمــدة  والن�سر 
حيث  الجامعية  درا�سته  لإتمام  دم�سق  اإلــى 
بين  دم�سق  بجامعة  الحقوق  بكلية  التحق 

عامي 1968 و1970.
ا�ستمر بعمله في دائرة المطبوعات والن�سر 
لتحرير  مــديــرا  عين  اإذ   ،1974 الــعــام  حتى 
عــام 1971  فــي  تاأ�س�ست  الــتــي   $ جــريــدة 
اأ�سبح  الـــراأي  في  تعيينه  من  �سنتين  وبعد 
الكايد رئي�سا للتحرير في تموز 1976 وكان 

ع�سوا برابطة الكتاب الأردنيين.
في  للثقافة  وزيـــرا  الحكومة  الــكــايــد  دخــل 
اأبو الراغب بين عامي 2000- حكومة علي 

.2001

�لذكرى �لعا�سرة لرحيل �لكايد

عمان - خالد �لخ��جا

تبداأ المحاكم اليوم عقد جل�سات الدعاوى 
الحقوقية ) ال�سلحية والبدائية( الموؤجلة 
فيها  المحاكمات  توزيع جل�سات  تم  اأن  بعد 
وفــقــاً لــالأجــنــدة الــمــنــ�ــســورة عــلــى الــمــواقــع 
ووزارة  الــقــ�ــســائــي  للمجل�س  الإلــكــتــرونــيــة 
العدل ونقابة المحامين، والتي ُق�سمت فيها 
جل�سات اليوم الواحد الموؤجلة على يومين، 
بحيث ُيْنظر في اليوم الأول الدعاوى التي 

ينتهي رقمها بعدد فردي، وُيْنظر في اليوم 
بعدد  رقمها  ينتهي  التي  بالدعاوى  الثاني 
تم  فقد  الق�سائي  المجل�س  ووفــق  زوجـــي. 
اأوقات محددة لنظر هذه الدعاوى  تحديد 
في  التواجد  من  المحامين  تمكن  ب�سورة 
هـــذه الأوقــــــات دون حــــدوث اكــتــظــاظ، مع 
بــعــدم الح�سور  الــتــزامــهــم  الــتــ�ــســديــد عــلــى 
اإلى المحكمة قبل تلك المواعيد وتقيدهم 

بارتداء القفازات والكمامات.
ابتداء من  العدل  اقت�سر عمل ق�سر  بينما 

يـــوم الــثــالثــاء الــمــا�ــســي وحــتــى يـــوم امــ�ــس 
الحد على

الإداريـــة  للمراجعات  المحامين  ا�ستقبال 
وتقديم الطعون واللوائح الجوابية.

الكبرى  الــجــنــايــات  بمحكمة  يتعلق  وفيما 
ومــحــكــمــة ا�ــســتــئــنــاف عــمــان واإربــــــد ومــعــان 
الإداريــــة  والمحكمة  الإداريـــــة  والمحكمة 
الــعــلــيــا، تـــبـــداأ بــنــظــر الــــدعــــاوى الــمــوؤجــلــة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم ويـــكـــون دوام الــقــ�ــســاة 
فيها على )فــتــرتــيــن( تــبــداأ الــفــتــرة الولــى 

ع�سرة  الثانية  ولغاية  �سباحا  الثامنة  من 
ظـــهـــرا امــــا الــجــلــ�ــســة الــثــانــيــة فــتــكــون من 
م�ساء  الرابعة  ولغاية  ظهرا  ع�سرة  الثانية 
الــتــي ي�سعها رئــيــ�ــس كل  لــالأجــنــدة  ووفـــقـــاً 
عمان  ا�ستئناف  محكمة  با�ستثناء  محكمة، 
المحددة  لالأجندة  وفــقــاً  جل�ساتها  فَتعقُد 
عمان  محكمتي  فــي  المحاكمات  لجل�سات 
المواقع  على  المن�سورة  البتدائية  واإربـــد 
ووزارة  الــقــ�ــســائــي  للمجل�س  الإلــكــتــرونــيــة 

العدل ونقابة المحامين.
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تحديد �صفر لبند فرق اأ�صعار الوقود

رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران

15٫3% انخفاض العجز التجاري للربع األول

األردن يوقع اتفاقية مساعدات طبية
مع الصين لمكافحة «كورونا»

عمان - الراأي

الأول  ال��رب��ع  خ���ال  ال��ت��ج��اري  ال��ع��ج��ز  انخف�ض   
ما  دي��ن��ار،  مليون  2ر1627  ليبلغ   ،2020 ع��ام  م��ن 
من  ال��ف��ت��رة  بنف�ض  م��ق��ارن��ة  بالمئة  3ر15  ن�سبته 
العامة في  دائرة الح�ساءات  واأ�سارت  عام 2019. 
في  الخارجية  التجارة  ح��ول  ال�سهري  تقريرها 
الكلية  ال�سادرات  قيمة  ارتفاع  اإل��ى  ام�ض،  الردن 
3ر2  بن�سبة  الحالي  العام  من  الول  الربع  خال 
دينار مقارنة  مليون  2ر1373  بلغت  بالمئة، حيث 
التقرير،  وبح�سب  الما�سي.  ال��ع��ام  م��ن  ذات  ف��ي 
الربع  خ��ال  الوطنية  ال�����س��ادرات  قيمة  ارتفعت 
الأول من العام الحالي بن�سبة 5ر7 بالمئة، حيث 
بلغت حوالي 3ر1193 مليون دينار مقارنة بنف�ض 
انخف�ست  حين  ف��ي  الما�سي،  ال��ع��ام  م��ن  الفترة 
بالمئة، حيث  بن�سبة 8ر22  ت�سديره  المعاد  قيمة 
ال��رب��ع الول  دي��ن��ار خ���ال  ب��ل��غ��ت 9ر178 م��ل��ي��ون 

العام  الفترة من  لذات  الحالي مقارنة  العام  من 
قيمتها  بلغت  فقد  ال��م�����س��ت��وردات،  اأم���ا  ال��م��ا���س��ي. 
4ر3000 مليون دينار خال الربع الأول من العام 
مقارنة  بالمئة،  1ر8  ن�سبته  بانخفا�ض  الحالي، 

بنف�ض الفترة من العام الما�سي.
ال�سادرات  تغطية  ن�سبة  اأن  اإل��ى  التقرير  واأ���س��ار 
خ��ال  بالمئة  8ر45  بلغت  ل��ل��م�����س��ت��وردات  الكلية 
ال��ح��ال��ي، ف��ي حين بلغت  ال��ع��ام  ال��رب��ع الأول م��ن 
ن�سبة التغطية1ر41 بالمئة، مقارنة بنف�ض الفترة 
م��ن ال��ع��ام ال��م��ا���س��ي ب��ارت��ف��اع م���ق���داره7ر4 نقطة 
مئوية. اما على ال�سعيد ال�سهري فقد بلغت قيمة 
دينار  مليون  ل����اأردن4ر340  الوطنية  ال�����س��ادرات 
مليون  م��ق��اب��ل6ر385  الما�سي  اآذار  �سهر  خ��ال 
ال��ع��ام الما�سي، ما  دي��ن��ار خ��ال ال�سهر ذات��ه م��ن 
ي�سار  بالمئة.  م��ق��داره7ر11  انخفا�ض  اإل��ى  ي�سير 
الفرق  التجاري يمثل  الميزان  العجز في  اأن  اإلى 

بين قيمة الم�ستوردات وقيمة ال�سادرات.

عمان - الراأي

الت�سليم  �سهادة  على  اأم�����ض،  وال�سين  الأردن  وق��ع   
ال�سينية  ال��ح��ك��وم��ة  بتقديم  ال��خ��ا���س��ة  وال���س��ت��ام 
لمكافحة  الوقائية  الطبية  الم�ستلزمات  من  �سحنة 
ي��وان  م��ل��ي��ون  280ر5  قيمته  ب��م��ا  ك���ورون���ا،  ف��ي��رو���ض 

�سيني )750 األف دولر اأميركي(.
وزير  الأردنية،  الحكومة  عن  نيابة  التفاقية  ووقع 
التخطيط والتعاون الدولي الدكتور و�سام الرب�سي، 
وعن الجانب ال�سيني ال�سفير ال�سيني في عمان بان 

وي فانغ.
تاأتي  اإن التفاقية  وقالت وزارة التخطيط في بيان 
في اإطار التوا�سل والتن�سيق الم�ستمر من قبل وزارة 
المانحة  ال���دول  م��ع  ال��دول��ي  وال��ت��ع��اون  التخطيط 
وال�سديقة ومنظمات الأمم المتحدة، لدعم الجهود 
ال��ح��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر ال��م��زي��د م���ن ال��دع��م 

لاأردن لمكافحة فيرو�ض كورونا.
واأعرب الوزير الرب�سي عن �سكر الحكومة الأردنية 
للحكومة ال�سينية ال�سعبية على الإمدادات الطبية 
ال��ت��ي ق��دم��ت��ه��ا ل��ل��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ما 
�سي�سهم في تعزيز جهود الأردن لمكافحة الفيرو�ض.
وي�سمل الدعم �سرائح اختبار لك�سف فيرو�ض كورونا 
واق��ي��ة،  واأق��ن��ع��ة  وم��اب�����ض  اآر(  ���س��ي  )ب���ي  الم�ستجد 
وك��م��ام��ات ط��ب��ي��ة وج��راح��ي��ة ت�����س��ت��خ��دم ف���ي اأق�����س��ام 
بالأ�سعة  بعد  الحرارة عن  قيا�ض  واأجهزة  الجراحة، 
ت��ح��ت ال���ح���م���راء، ون����ظ����ارات ط��ب��ي��ة ل��ع��زل ال��ع��ي��ون، 

بالإ�سافة الى قفازات جراحية.
واأكد الرب�سي اأهمية هذا الدعم الطبي في تطبيق 
تعتمد  ال��ت��ي  العالمية  ال�سحة  منظمة  ب��روت��وك��ول 

على تكثيف اإجراء الفحو�سات كا�ستراتيجية ناجحة 
لمنع انت�سار الوباء، م�سيرا الى ان الوزارة �ست�ستمر 
المانحة  والجهات  ال��دول  مع  والتن�سيق  بالتوا�سل 
ل��ت��وف��ي��ر م��زي��د م��ن ال��دع��م ل�����اأردن لمكافحة ه��ذا 

الوباء.
لمكافحة  ل��اأردن  ال�سينية  الم�ساعدات  ان  وا�ساف 
ال��م��اب�����ض  م���ن  ق��ط��ع��ة  اآلف  ت��ت�����س��م��ن، 10  ال���وب���اء 
نظارة  اآلف  و10  كمامة،  األ��ف  و60  الواقية،  الطبية 
مقيا�ض  و200  القفازات،  من  زوج  اآلف  و10  واقية، 
األ��ف  و20  ال��ح��م��راء،  تحت  بالأ�سعة  يعمل  ال��ح��رارة 
الثنائية  بالعاقات  الوزير  واأ���س��اد  اختبار.  �سريحة 
المتميزة بين الأردن وال�سين، التي حر�ست كل من 
قيادتي البلدين ال�سديقين على تدعيمها وتمتينها، 
حيث تعتبر ال�سين �سريكاً وداعماً مهماً في الجهود 
ال�سنوات  خ��ال  و�ساهمت  المملكة،  ف��ي  التنموية 
التنموية  الم�ساريع  من  العديد  بتمويل  الما�سية 
ذات الأول��وي��ة للحكومة الردن��ي��ة في ع��دة قطاعات 
ح��ي��وي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ت��ق��دي��م اأج���ه���زة وم��ع��دات 
للوزارات والموؤ�س�سات الحكومية، من �سمنها معدات 

اأمنية واأجهزة دفاع مدني.
من جانبه، ا�ساد ال�سفير ال�سيني بالقيادة الحكيمة 
الحكومة  وبموقف  الثاني  عبداهلل  الملك  لجالة 
الأردن����ي����ة ف���ي ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع ال����وب����اء، ح��ي��ث و���س��ع��ت 
اأع��رب  كما  اأولوياتها،  مقدمة  في  ال�سعب  م�سلحة 
عن التزام حكومته بتوفير برامج الدعم المختلفة 
المجالت ذات  المالية والفنية لاأردن في مختلف 
وتعزيز  تر�سيخ  ف��ي  ي�سهم  م��ا  الم�سترك،  الهتمام 
والتي  ال�سديقين  البلدين  بين  الثنائية  العاقات 

ت�سهد تطورا متزايدا.

الخطيب رئيسًا لمنتدى االستراتيجيات
عمان - الراأي

ان��ت��خ��ب��ت ال��ه��ي��ئ��ة الإداري����������ة ال���ج���دي���دة 
ل���م���ن���ت���دى ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ات الأردن��������ي 
وكريم  ل��ه��ا،  رئي�سا  الخطيب  ع��ب��دالإل��ه 
ق��ع��وار ن��ائ��ب��اَ ل���ه، ك��م��ا ت��م ان��ت��خ��اب اأي��م��ن 
كيالي  ونديم  لل�سندوق،  اأميناً  م��زاه��رة 

اأميناً لل�سر.
ال��ه��ي��ئ��ة  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  ال��خ��ط��ي��ب  وب���ي���ن 
الإدارية لمنتدى ال�ستراتيجيات الأردني 
ت��اأت��ي ف��ي ظ��ل ظ���روف وت��ح��دي��ات كبيرة 
ب��دوره��ا  وال��ت��ي  الأردن����ي،  القت�ساد  على 
وهيئته  المنتدى  م�سوؤولية  �ست�ساعف 
الإدارية في اإجراء درا�سات واأبحاث تمكن 
وا�ستعادة  التعافي  الأردني من  القت�ساد 
ال�����دورة الإن��ت��اج��ي��ة ل��ج��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 

القت�سادية.
وك���ان م��ن��ت��دى ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات الردن���ي 
عبر  العادي  العامة  الهيئة  اجتماع  عقد 

ال�سيد  برئا�سة  المرئي  الت�سال  تقنية 
ع���ب���د الإل�������ه ال��خ��ط��ي��ب رئ���ي�������ض ال��ه��ي��ئ��ة 
الإدارية، وبح�سور 65 ع�سوا اأ�سيا من 
بالإنابة،  ع�سواً  و11  المنتدى،  اأع�ساء 
غ�سان  الدكتور  الثقافة  وزارة  وم��ن��دوب 
طن�ض، بالإ�سافة اإلى الم�ست�سار القانوني 
الخارجي  الح�سابات  وم��دق��ق  للجمعية 

للمنتدى.
المدير  �سيف  اإبراهيم  الدكتور  وعر�ض 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��ن��ت��دى خ����ال الج��ت��م��اع 
 2019 للعام  للمنتدى  الإداري  التقرير 
 ،2019 العام  في  المنتدى  اإنجازات  واأهم 
العام  وموازنة  اإلى خطة عمل  بالإ�سافة 
المالي  ال��ت��ق��ري��ر  ع��ر���ض  ت��م  ك��م��ا   .2020
الح�سابات  م��دق��ق  قبل  م��ن   2019 للعام 
والم�سادقة عليه من قبل اأع�ساء الهيئة 
ال�����س��ادة المهنيين  ان��ت��خ��اب  ال��ع��ام��ة، وت��م 

العرب كمدققين خارجيين للعام 2020.
الهيئة  انتخاب  الجتماع  خ��ال  وج��رى 

الإدارية للمنتدى للدورة الرابعة 2020-
الهيئة  ت�سكلت  ح��ي��ث  ب��ال��ت��زك��ي��ة،   2023
الإدارية من: عبد الإله الخطيب عن فئة 
المن�ساآت  فئة  وع��ن  ال��ف��ردي��ة،  الع�سوية 
ال��ك��ب��ي��رة؛ ���س��رك��ة ال��ك��رب��ون��ات الأردن���ي���ة 
اأراب��ت��ك  ���س��رك��ة  ب��اأي��م��ن ح��ت��اح��ت،  ممثلة 
ب�سر جردانة،  بالمهند�ض  جردانة ممثلة 
مجموعة فاين ال�سحية القاب�سة ممثلة 
ال��خ��دم��ات الفنية  ���س��رك��ة  ن��ق��ل،  ب��غ�����س��ان 
باأيمن مزاهرة،  STS ممثلة  للكومبيوتر 
ممثلة   –  EY وي���ون���غ  اإرن�������س���ت  ���س��رك��ة 

بال�سيدة �سمر عبيد.
وعن فئة المن�ساآت المتو�سطة؛ مجموعة 
اإبفير�سيدز  مع  بالتعاون  للقانون  ال�سند 
و�سركة  كيالي،  بنديم  ممثلة  ���س��ذرلن��د 
قعوار للطاقة ممثلة بكريم قعوار. وعن 
عماوي  �سركة  ال�سغيرة؛  المن�ساآت  فئة 
بمحمد  ممثلة  لا�ست�سارات  وت��ك��روري 

عماوي.

عمان - الراأي

في  ال��ن��ف��ط��ي��ة  ال��م�����س��ت��ق��ات  ت�سعير  ل��ج��ن��ة  ق���ررت 
اأم�ض رفع �سعر  وزارة الطاقة والثروة المعدنية 
90 خ��ال �سهر ح��زي��ران  اأوك��ت��ان  ال��ب��ن��زي��ن  ب��ي��ع 
بدًل من  للتر  فل�ض   600 لي�سبح  فل�سا  بمقدار50 
 55 بمقدار   95 اأوكتان  والبنزين  للتر،  فل�سا   550
فل�سا   765 من  بدل  للتر  فل�سا   820 لي�سبح  فل�سا 

للتر.
ك��م��ا ق����ررت ال��ل��ج��ن��ة رف���ع ���س��ع��ر ال���دي���زل وال��ك��از 
للتر  فل�سات   410 لي�سبح  للتر  فل�سا   15 بمقدار 
اأ�سطوانة  بدل من 395 فل�سا للتر، كما بقي �سعر 

اأ�سطوانة. دنانير/   7 �سعر  الغاز عند 
الذي  ال�سهري  اللجنة  اجتماع  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ع���ق���د ام�������ض ل��ت��ح��دي��د اأ����س���ع���ار ب���ي���ع ال��م�����س��ت��ق��ات 
1-30 ح���زي���ران  م���ن  ل��ل��ف��ت��رة  م��ح��ل��ي��ا  ال��ن��ف��ط��ي��ة 

القادم.
العالمية  الأ�سعار  ا�ستعرا�ض  تم  اللجنة  وح�سب 
�سهر  خ��ال  النفطية  والم�ستقات  الخام  للنفط 
الما�سي،  ني�سان  ل�سهر  اأيار ومقارنتها بمثياتها 
ارتفاعا  العالمية  الأ�سعار  معدلت  اأظهرت  حيث 
اأيار. �سهر  النفطية خال  الم�ستقات  اأ�سعار  على 

النفطية  الم�ستقات  ا�سعار  ارتفاع  »انعك�ض  وقالت 
النفطية  الم�ستقات  اأ�سعار  على  ايار  �سهر  خال 

متفاوتة«. بن�سب  الفترة  نف�ض  خال  المحلية 
ت��ج��در ال����س���ارة ال���ى اأن م��ع��دل ���س��ع��ر خ���ام ب��رن��ت 
ني�سان  ل�����س��ه��ر  ل��ل��ب��رم��ي��ل  2ر19دولر  م��ن  ارت��ف��ع 

اأيار. الما�سي الى 29 دولرا للبرميل في �سهر 
والمعادن،  الطاقة  قطاع  تنظيم  هيئة  قررت  كما 
ام�ض تحديد قيمة تعرفة بند فرق اأ�سعار الوقود 
ف���ي ف���ات���ورة ال��ك��ه��رب��اء ل�����س��ه��ر ح���زي���ران ال��م��ق��ب��ل 

�سفر. بقيمة 
وه�������ذه ال���ق���ي���م���ة ه����ي ن���ف�������ض ال���ق���ي���م���ة ال����ت����ي ت��م 
�سوء  ف��ي  وذل��ك  ال��ح��ال��ي،  اأي���ار  ل�سهر  تحديدها 
النظام  كلف  في  التغير  لأثر  ال�سهرية  المراجعة 

الكهربائي.

أسهم قيادية تدعم مؤشر بورصة عمان لمواصلة االرتفاع
عمان- في�صل التميمي

جل�سة  تعامات  نهاية  في  ارتفاعه  عمان  لبور�سة  العام  الموؤ�سر  وا�سل 
الأحد، ليغلق عند م�ستوى 1643 نقطة، مرتفعا بن�سبة 1.37 بالمئة عن 

يوم الخمي�ض الما�سي.
بنك  بالمئة،   4.95 ا�سهم:  اإغ��اق  �سعر  �سعود  لارتفاع،  الموؤ�سر  ودف��ع 
الإ�سامي الأردني 4.91 بالمئة، بنك الأردن 4.81 بالمئة، الفو�سفات 4.65 
بالمئة، وم�سفاة   3.79 الأهلي  البنك  بالمئة،   4.34 التحاد  بنك  بالمئة، 

الأردن-جوبترول 1.73 بالمئة.

االأعلى تداواًل
مليون  ب�  الجل�سة  خ��ال  ت��داول  حجم  اعلى  العربي  البنك  �سهم  و�سجل 
دينار، التحاد لل�سجائر 330 الف دينار، الموارد ال�سناعية 274 الف دينار، 
فينيك�ض القاب�سة 259 الف دينار، بنك الإ�سامي الأردني 251 الف دينار، 
الأردن- العربية للمبيدات 237 الف دينار، م�سفاة  ديرة 247 الف دينار، 
ودار  دينار  ال��ف   163 ال�ستثمارية  التجمعات  دي��ن��ار،  ال��ف   213 جوبترول 

الغذاء 157 الف دينار.

االأعلى اأ�صهمًا
 2.5 ب�  الجل�سة  خ��ال  ا�سهم  كمية  اعلى  ال�سناعية  ال��م��وارد  �سهم  و�سجل 
لخدمات  التجمعات  �سهم،  ال��ف   919 القاب�سة  فينيك�ض  �سهم،  مليون 
التغذية والإ�سكان 394 الف �سهم، ديرة 334 الف �سهم، التحاد لل�سجائر 
243 الف �سهم، البنك العربي 228 الف �سهم، �سبائك 181 الف �سهم، �سرق 
�سهم  ال��ف   127 للمبيدات  العربية  �سهم،  ال��ف   167 لا�ستثمارات  عربي 

والتجمعات ال�ستثمارية 119 الف �سهم.

االأعلى عقودًا
و�سجل �سهم البنك العربي اعلى حجم عقود خال الجل�سة ب� 168 عقد، 
الأردن-ج��وب��ت��رول 101 عقد،  الأردن��ي 138 عقد، م�سفاة  الإ�سامي  بنك 
الموارد ال�سناعية 97 عقدا، التجمعات ال�ستثمارية 66 عقدا، الفو�سفات 
64 عقدا، البنك الأهلي 57 عقدا، التجمعات لخدمات التغذية والإ�سكان 

57 عقدا، حديد الأردن 44 عقدا والنتقائية 41 عقدا.

32 �صركة رابحة
ال�سناعية  الموارد  بالمئة،  العقارية 14.28  اأمواج  ا�سهم:  اأ�سعار  وارتفعت 
الأول��ى  الأردن  بالمئة،   6.25 للتاأمين  ال��ع��رب  ال�سامنون  بالمئة،   9.09
5.26 بالمئة، الأنابيب الأردنية 5 بالمئة، بنك الإ�سكان 4.95 بالمئة، بنك 
الإ�سامي الأردني 4.91 بالمئة، الأولى للتاأمين 4.91 بالمئة، المجموعة 

للتاأمين 4.87 بالمئة، بنك الأردن 4.81 بالمئة، الفو�سفات 4.65 بالمئة، 
 4.65 لا�ستثمارات  عربي  �سرق  بالمئة،   4.65 المتخ�س�سة  ال�ستثمارات 
والأ�سواق  للفنادق  الدولية  بالمئة،  ال�ستثمارية 4.54  التجمعات  بالمئة، 
بالمئة،   4.22 ال��م��ع��ا���س��رون  ب��ال��م��ئ��ة،   4.34 الت��ح��اد  ب��ن��ك  ب��ال��م��ئ��ة،   4.44
 3.79 الأه��ل��ي  البنك  بالمئة،   3.94 المت�سدرة  بالمئة،   4.10 النتقائية 
 3.44 ال�سياحية  للم�ساريع  التجمعات  بالمئة،   3.78 بابل  حدائق  بالمئة، 
بالمئة، الأردن ديكابول�ض لاأماك 3.44 بالمئة، الباطون الجاهز 3.12 
بالمئة، الكفاءة لا�ستثمارات 2.85 بالمئة، بنك الموؤ�س�سة العربية 2.81 
بالمئة، الخطوط البحرية 2.38 بالمئة، بنك القاهرة عمان 2.04 بالمئة، 
بالمئة،   1.61 للمبيدات  العربية  بالمئة،   1.73 الأردن-جوبترول  م�سفاة 

الأردني الكويتي 1.55 بالمئة والأ�سواق الحرة 0.42 بالمئة.

28 �صركة تراجعت اأ�صهمها
وتراجعت اأ�سعار ا�سهم: البطاقات العالمية 8.33 بالمئة، الوطنية للكوابل 
7.69 بالمئة، اآفاق للطاقة 5 بالمئة، الوطنية للكلورين 4.80 بالمئة، البحر 
 4.34 لل�سجائر  التحاد  بالمئة،   4.54 التحديث  بالمئة،   4.65 المتو�سط 
 4.16 الأردنية  الملكية  بالمئة،   4.22 لا�ستثمار  الدولية  عمون  بالمئة، 
بالمئة،   3.77 الكهربائية  العربية  بالمئة،   4 للو�ساطة  العالمية  بالمئة، 
�سراع 3.57 بالمئة، المحفظة الوطنية 3.44 بالمئة، القد�ض الخر�سانية 
بنك  بالمئة،   2.77 البتروكيماويات  بالمئة،   3.03 �سبائك  بالمئة،   3.22
ال�ستثمار العربي 2.63 بالمئة، اأبعاد لا�ستثمارات 2.56 بالمئة، المركز 
الأردني 2.54 بالمئة، عمد لا�ستثمار 2.08 بالمئة، م�ست�سفى ابن الهيثم 
2.04 بالمئة، الأمل لا�ستثمارات 1.61 بالمئة، المحفظة العقارية 1.53 

بالمئة وتطوير الأرا�سي 1.49 بالمئة.
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لمواجهة التحديات التي فر�صتها »كورونا« على ال�صركات ال�صغيرة والمتو�صطة

«المركزي» يوافق على طلبات قروض
بـ 233 مليون دينار

عمان - الراأي

 اأو�سح البنك المركزي الردني ان البنوك الردنية 
لال�ستفادة  طلبا   4088 اي��ار،   28 تاريخ  حتى  تلقت 
ال�سغيرة  ال�����س��رك��ات  ل��دع��م  ال��ب��ن��ك  »ب��رن��ام��ج  م��ن 

والمتو�سطة«، بقيمة بلغت 470 مليون دينار.
وبين البنك في بيان ام�س، انه تمت الموافقة، حتى 
الن، على2341 طلباً بقيمة 233 مليون دينار اأي ما 
المقدمة،  الطلبات  ع��دد  من  بالمئة  3ر57  ن�سبته 
وفقاً  المتبقية  الطلبات  درا���س��ة  يجري  ان��ه  مبينا 

للمعايير المحددة للبرنامج.
بقيمة  البرنامج  ه��ذا  اطلق  ان��ه  اإل��ى  البنك  وا���س��ار 
500 مليون دينار، ايمانا باهمية ال�سركات ال�سغيرة 
منه  وحر�سا  الوطني،  القت�ساد  في  والمتو�سطة 
على  وم�ساعدتها  وديمومتها  عملها  ا�ستدامة  على 
كورونا،  جائحة  فر�ستها  التي  التحديات  مواجهة 
على  والحفاظ  الت�سغيلية،  النفقات  تغطية  ومنها 

فر�س العمل القائمة.
الم�ستمرة  المتابعة  على  حر�سه  اإلى  البنك  ولفت 
لأداء ال��ب��رن��ام��ج وال��ت��ح��ق��ق م��ن م��دى ق��درت��ه على 
الفئات  اإل��ى  وال��و���س��ول  المن�سودة  غاياته  تحقيق 

الم�ستهدفة بكفاءة وفعالية.
عليها  الموافق  القرو�س  قيمة  متو�سط  ان  وبين 
اأن 73  دي���ن���ار، م��و���س��ح��ا  األ����ف  ب��ل��غ��ت ح��وال��ي 5ر99 
بالمئة من قيمة القرو�س الموافق عليها تقل عن 
القرو�س  قيمة  ا�ستحوذت  حيث  دي��ن��ار،  األ��ف   250
ال��ت��ي ت���م ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ي��ه��ا لق���ل م���ن 25 ال��ف��ا ما 
ون�سبة  القرو�س،  اجمالي  بالمئة من  56ر3  ن�سبته 
41ر25  دينار  األ��ف   100 اإل��ى  األ��ف   25 القرو�س من 
بالمئة، ون�سبة القرو�س من 100 األف اإلى 250 الف 
دينار، 81ر43 بالمئة في حين كانت ن�سبة القرو�س 

العلى من 250 الفا 222ر27 بالمئة.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقرو�س الموافق 
عليها �سمن البرنامج، افاد البيان اأن قطاع تجارة 
بالمئة  ن�����س��ب��ت��ه6ر34  م��ا  تلقى  وال��ت��ج��زئ��ة  الجملة 
قطاع  ت��اله  عليها،  ال��م��واف��ق  ال��ق��رو���س  قيمة  م��ن 
ثم  ب��ال��م��ئ��ة،  5ر20  بن�سبة  التحويلية  ال�����س��ن��اع��ات 

قطاع التعليم بما ن�سبته7ر7 بالمئة.
وبين المركزي ان قيمة القرو�س المقدمة �سمن 
بلغت  العاملين  واجور  الرواتب  لتغطية  البرنامج 
الموافق  الطلبات  قيمة  من  بالمئة   50 ن�سبته  ما 

عليها، وبقيمة تقارب 116 مليون دينار، وبما يخدم 
اأن  اإل��ى  ي�سار  راأ���س عمله.  الف عامل على  043ر52 
اأخرى خارج  ت�سهيالت  اأي�ساً  قدم  المركزي  البنك 
تم  دينار  مليون  9ر26  بمبلغ  البرنامج  ه��ذا  نطاق 
منحها من خالل برنامج التمويل المي�سر المقّدم 
م���ن ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي ل��ل��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 
رواتب  بتوفير  �ساهمت  مليار  2ر1  حجمه  والبالغ 
لنحو 26 األف عامل، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب 

���س��اه��م��ت ف��ي خدمة  ح��وال��ي 9ر141 م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
علماً  عملهم،  را���س  على  عامل  78043ال���ف  حوالي 
البنك  م��ن  المقّدم  المي�سر  التمويل  برنامج  ب��ان 
حجمه  والبالغ  القت�سادية  للقطاعات  المركزي 
2ر1 م��ل��ي��ار ق���د ���س��اه��م ح��ت��ى ت��اري��خ��ه ف���ي ت��م��وي��ل 
860 مليون  نحو  بلغت  مالية  بقيمة  1215م�سروعاً 
عمل  ف��ر���س��ة  األ���ف   12 ن��ح��و  بخلق  �ساهمت  دي��ن��ار، 

جديدة في مختلف محافظات المملكة.

عمان - الراأي

ال�سنوي  اجتماعها  بنك  لكابيتال  العامة  الهيئة  عقدت 
واللكتروني،  المرئي  الت�سال  و�سيلة  بوا�سطة  العادي 
وبا�ستخدام تقنية Smartagm، وذلك عماًل باأحكام قانون 
الدفاع رقم )13( ل�سنة 1992 واأمر الدفاع رقم )5( ل�سنة 
2020 المن�سور في الجريدة الر�سمية بتاريخ 2020/3/31 
والإجراءات ال�سادرة عن معالي وزير ال�سناعة والتجارة 

والتموين بتاريخ 2020/4/9 بموجب اأمر الدفاع اأعاله.
بنك،  ك��اب��ي��ت��ال  اإدارة  مجل�س  رئ��ي�����س  الج��ت��م��اع  وت���راأ����س 
يحملون  وب��ح�����س��ور95م�����س��اه��م��اً  ال�����س��ال��م،  خ��ل��ي��ل  ب��ا���س��م 
راأ�سمال  79.94%من  ن�سبته  اأي ما  �سهماً   )159،885،413(
على  م��وزع��ي��ن  �سهم،  دي��ن��ار  مليون   200 ال��ب��ال��غ  ال�سركة 
�سهما   )87،788،524( و  بالأ�سالة  �سهما   )72،096،889(
بالوكالة، حيث اأعلن مراقب عام ال�سركات الدكتور وائل 

العرموطي عن قانونية الجتماع.
الختامية  المالية  البيانات  اإق���رار  الجتماع  خ��الل  وت��م 
�سركة  ت�سمية  على  والموافقة   ،2019 لعام  بنك  لكابيتال 
البوتا�س العربية كع�سو م�ستقل في مجل�س اإدارة البنك.
المركزي  البنك  بها  قام  التي  الإج���راءات  ال�سالم  وثمن 
فيرو�س  لأزم���ة  ال�سلبية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  للحد  الأردن����ي 
البنوك  جميع  وتكاتف  الوطني،  القت�ساد  على  ك��ورون��ا 
الأردن���ي���ة ل��دع��م ه���ذه الإج������راءات وم�����س��ان��دة ال��ق��ط��اع��ات 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��م��ت�����س��ررة وال��ت��خ��ف��ي��ف م��ن ح���دة ت��ب��اط��وؤ 
ال��ن��م��و ال��م��ت��وق��ع، لف��ت��اً اإل����ى اأن ك��اب��ي��ت��ال ب��ن��ك ُي��ع��د من 
البرنامج  مبادرة  في  و�ساركت  دعمت  التي  البنوك  اأوائل 
الوطني ل�سمان القرو�س والهادف اإلى تمكين المهنيين 
وال�سركات  الفردية  الموؤ�س�سات  واأ���س��ح��اب  والحرفيين 
ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت��و���س��ط��ة م��ن ال��ح�����س��ول ع��ل��ى ت��م��وي��الت 

ب�سروط وكلف مي�سرة.
وفي تعليقه على اأداء كابيتال بنك خالل عام 2019، قال 
ال�سالم: »على الرغم من الظروف القت�سادية ال�ساغطة 
في  الم�ستقرة  غ��ي��ر  ال�سيا�سية  والأو����س���اع  الأردن،  ف��ي 
الناجحة  م�سيرته  وا���س��ل  بنك  كابيتال  اأن  اإل  ال��ع��راق، 
�سافي  في  كبيراً  نمواً  حقق  حيث  الما�سي،  العام  خالل 
الدخل الت�سغيلي بن�سبة 29% لي�سل اإلى 46 مليون دينار 

مقارنة مع 35.7 مليون دينار في عام 2018«.
توجهات  مع  من�سجماً  النمو  هذا  »جاء  ال�سالم:  واأ�ساف 
البنك الرامية الى تعظيم الإيرادات المتاأتية من م�سادر 
العائد على  لتعزيز  الفوائد، وذلك  الأخ��رى غير  الدخل 
ن�سبة  على  ال�سغط  من  والتخفيف  الم�ساهمين  حقوق 
ك��ف��اي��ة راأ�����س ال��م��ال وتحقيق اأع��ل��ى درج����ات ال��ك��ف��اءة في 
من  وللتخفيف  مالية،  م��وارد  من  متاح  هو  ما  ا�ستغالل 
في  الم�ستمرة  التقلبات  تجاه  الموؤ�س�سة  اأرب��اح  ح�سا�سية 
ال�ستقرار  م��ن  درج��ة  تحقيق  وبالتالي  ال��ف��وائ��د،  اأ�سعار 
على م�ستوى الأرباح، وبناء على ذلك نمت اإيرادات البنك 
لت�سل   %38 بن�سبة   2019 ع��ام  خ��الل  ال��ف��وائ��د  غير  م��ن 

لعام  دينار  28 مليون  بالمقارنة مع  دينار  39 مليون  اإلى 
.»2018

واأ�سار ال�سالم اإلى اأن كابيتال بنك تمّكن بفعل هذا النمو 
اأثر  امت�سا�س  من  الت�سغيلي  الدخل  �سافي  في  الكبير 
ارتفاع الديون غير العاملة والمخ�س�سات المر�سودة لها 
في قائمة الدخل، حيث بقيت اأرباحه قبل ال�سريبة ثابتة 
م�سجلة   2018 ع��ام  م��ع  بالمقارنة  ي��ذك��ر،  تغيير  اأي  دون 
فقد  ال�سريبة  بعد  الأرب���اح  �سافي  اأم��ا  دينار،  مليون   37

انخف�ست بن�سبة 5%، لت�سل اإلى 28.8 مليون دينار.
وحقق كابيتال بنك نمواً في الإي��رادات من غير الفوائد 
دينار  39 مليون  الى  بن�سبة 38% لت�سل   2019 خالل عام 
مقارنة مع 28 مليون دينار لعام 2018 وذلك ب�سبب نمو 
الخارجية  التجارة  تمويل  بعمليات  المرتبطة  العمولت 
ارتفاع  الى  وبالإ�سافة  الأجنبية  العمالت  اأرب��اح  وارتفاع 
اعدامها  ت��م  دي���ون  تح�سيل  نتيجة  الأخ����رى  الإي�����رادات 

�سابقا.
وان��خ��ف�����س��ت ن�����س��ب��ة ال����دي����ون ال��م��ت��ع��ث��رة م����ن م��ح��ف��ظ��ة 
الى  لت�سل  المعلقة  ال��ف��وائ��د  ا�ستثناء  بعد  الت�سهيالت 
للعام   %8.61 م��ع  مقارنة   2019 ال��ع��ام  نهاية  ف��ي   %7.25
2018 مما يدل على تح�سن في جودة ونوعية المحفظة 

الئتمانية لدى مجموعة كابيتال بنك.
المال  كما تمكن كابيتال بنكمن تعزيز ن�سبة كفاية را�س 
العام 2019 مقارنة مع %16.25  لتبلغ 18.41% في نهاية 
نمت  ف��ق��د  الملكية  ل��ح��ق��وق  بالن�سبة  اأم���ا   ،2018 ل��ل��ع��ام 
مع  مقارنة   2019 العام  نهاية  في  دينار  مليون   347 ال��ى 
 ،%3 بلغت  نمو  بن�سبة  اأي   2018 للعام  دينار  مليون   337
 2019 ع��ام  خ��الل  بنك  كابيتال  ا�ستطاعتمجموعة  فيما 
ن�سبة  انخف�ست  حيث  الت�سغيلية  ال��ك��ف��اءة  تح�سين  م��ن 
 2018 العام  55.6% خالل  الإي��رادات من  الى  الم�ساريف 

الى ما ن�سبته 50.9% للعام 2019.
داود  بنك،  لكابيتال  التنفيذي  الرئي�س  ق��ال  جانبه،  من 
القت�سادية  ال��ت��ح��دي��ات  ورغ���م  بنك  كابيتال  اأن  ال��غ��ول، 
والظروف ال�سعبة، ا�ستطاع خالل العام 2019 اأن ي�سجل 
نتائج مالية متميزة، مبيناً اأن البنك تمكن بفعل الرتفاع 
اثر  امت�سا�س  من  الت�سغيلي  الدخل  �سافي  في  الكبير 
ارتفاع مخ�س�سات الديون الم�سكوك في تح�سيلها، حيث 
حافظ على نف�س م�ستوى الأرباح قبل ال�سريبة دونما اأي 

تغيير يذكر بالقيا�س مع العام الما�سي.
بنك  كابيتال  اأن  الغول  ذك��ر  الحالي،  للعام  بالن�سبة  اأم��ا 
وا�ستطاع  باحتراف  الحالية  الأزم���ة  مع  بالتعامل  نجح 
ال���س��ت��م��رار ف��ي خ��دم��ة ال��ع��م��الء دون اي ان��ق��ط��اع ���س��واء 
وذل��ك  البنك  قطاعات  جميع  وف��ي  ب��ال��ع��راق  اأو  ب����الأردن 
خدمة  ات�سال  ومركز  الإلكترونية  الخدمات  خالل  من 
اأم��ام  المنا�سبة  الفنية  الظروف  تهيئة  تم  كما  العمالء، 
من  ممكنة  درج���ة  وب��اأع��ل��ى  ُب��ع��د  ع��ن  للعمل  الموظفين 
المعمول  المخاطر  اإدارة  معايير  لأف�سل  ووفقاً  الكفاءة 

بها عالمياً.

الهيئة العامة تعقد اجتماعها عن بعد
السالم: 28.8 مليون دينار صافي أرباح كابيتال بنك

جرّار رئيسًا تنفيذيًا لـ األردنية لأللياف الضوئية
عمان - الراأي

اأعلن رئي�س مجل�س اإدارة ال�سركة الأردنية لالألياف 
بدير،  علي  محمد  )FiberTech(،عثمان  ال�سوئية 
رئي�ساً  ج����ّرار  غ���ازي  ���س��ام��ي  المهند�س  تعيين  ع��ن 
في  ر�سمياً  ن�ساطها  ب���داأت  ال��ت��ي  لل�سركة  تنفيذياً 
مليون   40 براأ�سمال  الما�سي  العام  الأول  ت�سرين 

دينار،وذلك اعتباراً من 1 حزيران 2020.
ال��م��وارد  دائ���رة  رئي�س  من�سب  �سابقاً  ج���ّرار  و�سغل 
للمدير  وم�ساعداً  الموؤ�س�سية  وال�����س��وؤون  الب�سرية 
العام  المتنقلةمنذ  اأمنيةللهواتف  �سركة  في  العام 
ال��ق��درات  ب��ن��اء  ف��ي  فاعلة  اأدواراً  لعب  حيث   ،2004
بالموارد  الخا�سة  المبادرات  لل�سركةواإدارة  الذاتية 
الب�سرية في ال�سركة، والتي �ساهمت ب�سكل ملمو�س 

في تدعيم ا�ستراتيجية ال�سركة واإنجاح اأعمالها.
وخالل فترة اإدارته ح�سلت �سركة اأمنية على جائزة 

الممار�سات  الإبداع عبر  لتمكين  العالمية  المبادرة 
المتعلقة براأ�س المال الب�سري وا�ستقطاب الكفاءات 
والمواهب، وذلك خالل الموؤتمر العالمي للجمعية 
 )GSMA( ال��خ��ل��وي��ة  ال��ه��وات��ف  لم�سغلي  ال��دول��ي��ة 

والذي عقد في بر�سلونة عام 2008.
والماج�ستير  ال��ب��ك��ال��وري��و���س  ج��ّرار���س��ه��ادت��ا  يحمل 
اأنظمة الكمبيوتر من كل من جامعتي  في هند�سة 
»كينت« و»ويلز« في المملكة المتحدة، وت�سرف في 
بدايةم�سيرته المهنية بالعمل مهند�ساًلل�سبكات في 
جهاز الأمن العام حيث اأ�سبح م�سوؤوًل عن الأنظمة 
المعلوماتية للقيادة وال�سيطرة والإقامة والحدود، 
وحاز على �سارة الكفاءة الفنية والإدارية.بعدها �سغل 
في  متخ�س�سة  �سركات  ل��دى  عليا  منا�سب  ج���ّرار 
ح�سابات  اإدارة  تولى  حيث  الموؤ�س�سية،  ال�ست�سارات 
ع��م��الء م��ن ���س��رك��ات م��ت��ع��ددة ال��ج��ن�����س��ي��ات واأخ����رى 
الت�����س��الت  م��ج��ال  ف��ي  تتخ�س�س  ك��ب��رى  اإقليمية 

وتكنولوجيا المعلومات، كما عمل لفترة وجيزة في 
المجال الأكاديمي محا�سراً زائراً.

لالألياف  الأردن��ي��ة  ال�سركة  اأن  اإل��ى  الإ���س��ارة  تجدر 
ال�سوئية )FiberTech(، هي ا�ستثمار م�سترك بين 
�سركة الكهرباء الأردنية بن�سب م�ساهمة 51 بالمئة، 
اأمنية 49 بالمئة، وُتعد ال�سركة الأولى من  و�سركة 
في  غاياتها  وتتمثل  والمنطقة،  الأردن  في  نوعها 
ع��ب��ر مد  ل��الت�����س��الت  بنية تحتية ج��دي��دة  ت��وف��ي��ر 
مناطق  ف��ي  )ف��اي��ب��ر(  ُمعّلقة  �سوئية  األ��ي��اف  �سبكة 
ربط  اإلى  بالإ�سافة  الأردنية،  الكهرباء  �سركة  عمل 
الكهربائية  ال�سبكة  وم��ك��ون��ات  ال��ذك��ي��ة  ال���ع���دادات 
�ستقدم  كما  الأردن��ي��ة،  الكهرباء  ل�سركة  المملوكة 
خدمات الإنترنت فائقة ال�سرعة بالجملة ل�سركات 
الت�����س��الت وم����زودي خ��دم��ات الإن��ت��رن��ت لي�ستفيد 
منها ما يقارب 1.3مليون منزل ومن�ساأة تجارية في 

العا�سمة عمّان.

يمر العالم هذه اليام باأوقات ع�سيبة ويواجه ظروفاً 
تفر�سه  ما  طبيعة  في  فريدة  تكون  تكاد  ا�ستثنائية 
الجتماعية  القطاعات  مختلف  على  ت��ح��دي��ات  م��ن 
�ستخلفه  م��ا  ح��ول  الكثير  كتب  وق��د  والق��ت�����س��ادي��ة، 
الزمة الراهنة على القت�ساد الكلي والمالية العامة 
وال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة وال��ع��الق��ات ب��ي��ن ال����دول وحتى 

ال�سيا�سية. النظم 
وي���ب���دو ان م���ح���اولت ال��ت�����س��دي لث����ار ه���ذه الزم���ة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��م��وؤ���س�����س��ات الق��ت�����س��ادي��ة ل���م تحظ 
مختلف  ان  م��ن  ب��ال��رغ��م  اه��ت��م��ام  م��ن  ت�ستحقه  ب��م��ا 
الطروحات توؤكد بان القطاع الخا�س ل بد ان يكون 
فر�س  وتوليد  القت�سادي  النمو  في  ري��ادي  دور  له 
العمل، و�سمن هذا الط��ار من المهم ان نبحث دور 
في  به  ت�ساهم  ان  يمكن  وما  ال�سركات  ادارة  مجال�س 
مواجهة الظروف الراهنة لتمكن ال�سركة من ال�سير 
قدماً نحو بر المان و�سوًل الى التكيف مع واقع ما 

بعد الزمة.
يت�سف ببع�س  ب��ه��ا ح��ال��ي��اً  ن��م��ر  ال��ت��ي  الزم����ة  ن��م��ط 
ال��م��زاي��ا ال��خ��ا���س��ة وم���ن اأه��م��ه��ا ان��ه��ا اأزم����ة عالمية 
وليدة  تكن  لم  وهي  العالم،  دول  مختلف  على  توؤثر 
ظروف داخلية على م�ستوى ال�سركات او محلية على 
بها  يمر  �سحية  لظروف  نتيجة  بل  الوطن  م�ستوى 
المدى  الن  حتى  الوا�سح  غير  وم��ن  اأج��م��ع،  العالم 
التي  الث��ار  او طبيعة  ت�ستغرقه  �سوف  الذي  الزمني 
�سوف تنجم عنها، كما ان درجة تاأثيرها تختلف بين 

قطاع واخر.
ففي حين انها ت�سكل فر�سة للنمو لبع�س القطاعات 
الغذائية،  والمواد  والمطهرات  الدوي��ة  �سناعة  مثل 
ف��ه��ي ت�����س��ك��ل م���ا ي�����س��ب��ه ال���ك���ارث���ة ل��ق��ط��اع��ات اخ���رى 
والمرافق  الجوي  والنقل  ال�سياحية  المن�سات  مثل 
هناك  الح��وال  كل  وف��ي  اأن��ه  ال  وغيرها،  الترفيهية 
في  م��ن مراعاتها  ل���الدارات  ب��د  ل  م�ستركة  ج��وان��ب 

مختلف الظروف.
وم���ه���ام  دور  ال���ع���الق���ة  ذات  ال���ت�������س���ري���ع���ات  ح�������ددت 

ف���ي ذل���ك و���س��ع  ب��م��ا  وم�����س��وؤول��ي��ات م��ج��ل�����س الدارة 
ال���ت���ي تحقق  ال�����س��ي��ا���س��ات وال���خ���ط���ط والج����������راءات 
الم�ساهمين  حقوق  على  وتحافظ  ال�سركة  م�سلحة 
ا�ستراتيجية  واع�����داد  ال��م��ح��ل��ي،  ال��م��ج��ت��م��ع  وت��خ��دم 
الدارة  و�سالحيات  مهام  وتحديد  المخاطر،  لدارة 

التنفيذية ومراجعة وتقييم ادائها.
ي�سمل  ال�سركة  في  الدارة  مجل�س  دور  ب��ان  �سك  ول 
ق��درة  على  مبا�سرة  انعكا�سات  لها  م��ت��ع��ددة  ج��وان��ب 
احتياجاتها  وتلبية  اه��داف��ه��ا  تحقيق  على  ال�سركة 
والط���راف  ال�سركاء  مختلف  م��ع  عالقتها  وطبيعة 
ذات العالقة، ول بد لمجل�س الدارة ان يمتلك القدرة 
على قيادة اعمال ال�سركة با�سلوب ريادي يمكنها من 
في  بما  م�ستجدة  ظ��روف  من  يطرا  قد  ما  مواجهة 
م��ن عراقيل  الزم����ات وم���ا تحمله  اأوق����ات  ف��ي  ذل���ك 
ق��ادرة  فقط  لي�س  ال�سركة  تكون  وبحيث  و�سعوبات، 
ع��ل��ى ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى الزم����ة وال���خ���روج م��ن��ه��ا ب��اق��ل 
الخ�سائر وانما اي�ساً ان تحول الزمة الى فر�سة عبر 
يتيح  ال��ذي  الم�سبق  وال�ستعداد  الب��داع��ي  التفكير 
للتعامل  المختلفة  وال�سيناريوهات  الخطط  و�سع 
مع المخاطر المتوقعة وما قد ينتج عنها من اأزمات، 
وعبر بناء هيكل تنظيمي وخطط م�ستقبلية لل�سركة 
تت�سف بالمرونة التي تتيح التعامل مع الم�ستجدات 

والزمات.
وتحديات  م�ساعب  ت��واج��ه  �سركة  ك��ل  ب��ان  �سك  ول 
لطبيعة  ت��ب��ع��اً  وذل����ك  الأزم�����ات  اأوق�����ات  ف��ي  مختلفة 
ن�ساطها والقطاع الذي تنتمي له وموقعها الجغرافي 
وحجمها وقدرتها التناف�سية وغير ذلك من العوامل، 
ال اأن هناك جوانب م�ستركة تظهر في ادارة الزمات 
وتحديد  والم�سوؤوليات،  الدوار  ت��وزي��ع  كيفية  مثل 
التنا�سب  تحقيق  ع��ل��ى  ال���ق���درة  وم���دى  الول���وي���ات، 
ل  ق��د  وحا�سمة  �سريعة  ق���رارات  ات��خ��اذ  ���س��رورة  بين 
يتوفر لها معلومات وبيانات مالئمة مع المتطلبات 
ال��ت��ظ��ي��م��ي��ة وال���رق���اب���ي���ة وا����س���ت���ح���ق���اق���ات ال��ح��وك��م��ة 
التكامل بين  الحفاظ على  الر�سيدة، وكذلك تحدي 

ادارة الزمة وبين ادارة الرقابة الداخلية لل�سركة.
لذلك فان دور مجل�س الدارة يبدو �سرورياً وحا�سماً 
في مثل هذه الظروف، فال بد له من التاأكد من ان 
وا�سحة  واج���راءات  خطط  لديها  التنفيذية  الدارة 
الب�سرية  القوى  توفر  مع  الم�ستجدات  مع  للتعامل 
وفي  وال��ب��رام��ج،  الخطط  ه��ذه  تنفيذ  على  ال��ق��ادرة 
الدارة  يحافظ مجل�س  ان  بد  ل  الظروف  مثل هذه 
لما  دوري ومنتظم وفقاً  ب�سكل  اجتماعاته  على عقد 
التوا�سل  وتكثيف  تعزيز  مع  الم�ستجدات،  ت�ستدعيه 
التطورات  متابعة  من  للتمكن  التنفيذية  الدارة  مع 
ب��ه ه��ذه الدارة  ت��ق��وم  م��ا  ب���اأول وك��ذل��ك لتقييم  اأوًل 
م��ن اأع���م���ال وت��ق��دي��م ال��ن�����س��ح والر����س���اد حيثما ل��زم 
الح�سول  الزم��ة من  ادارة  تمكين  الى  اأ�سافة  ذل��ك، 
ال�سالحيات  وتفوي�سها  لها  الالزمة  الم�سادر  على 
بخبرات  ال�ستعانة  امكانية  ذل��ك  في  بما  المنا�سبة 

خارجية ومراعاة حجم العباء المترتبة عليها.
وب�����س��ك��ل  الدارة  م��ج��ل�����س  ي��ق��وم  ان  ال�������س���روري  م���ن 
بنجاح  التعامل  تتيح  التي  ال��ع��وام��ل  بتوفير  م�سبق 
الخطط  و�سع  التاأكد من  ذلك  في  بما  الزم��ات  مع 
ال��م��الئ��م��ة وم��راج��ع��ت��ه��ا دوري������اً وت��ط��وي��ر ال���ق���درات 
العملية والهتمام بتوفير ما ي�سبه نظام انذار مبكر 
الى  اأ�سافة  الظروف،  بتغير  ال�سركة  تتفاجاأ  ل  لكي 
فتح قنوات الت�سال بين مختلف الم�ستويات الدارية 
للتمكن من التعامل مع الزمات في الوقت المنا�سب 
فالتوقيت كثيرا ما ي�سكل الفرق بين النجاح والف�سل، 
اأ�سافة لتوفير قاعدة �سلبة من المعلومات المتعلقة 
والتاثيرات  فيه  تعمل  الذي  والقطاع  ال�سركة  بعمل 

المحتملة للعوامل المختلفة.
ق��ن��وات  ي��ح��دد  ان  الدارة  مجل�س  م��ن  ال��م��ت��وق��ع  م��ن 
بما  ال��م��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  و�سل�سلة  وا���س��ح��ة 
يتنا�سب مع دوره في الت�سدى لالأزمات والم�ساعب 
ال��ت��ي ت��واج��ه ال�����س��رك��ة، وان ي��ت��اأك��د م��ن ت��وف��ر خطة 
واأن  الزم��ة،  بعد  العمل  ا�ستمرارية  ت�سمن  مالئمة 
التي تتخذ في مرحلة ما تتفق  القرارات  ان  ي�سمن 

والهداف طويلة المدى لل�سركة.
الدارة في  الم�سوؤولية م�ساعفة على مجل�س  ت�سبح 
لمتابعة  اأط���ول  وق��ت  لتكري�س  ويحتاج  الزم���ة  وق��ت 
�سوؤون ال�سركة، فاأ�سافة الى التو�سع في دعم وتوجيه 
الدارة التنفيذية لل�سركة ل بد من تكثيف التوا�سل 
علماً  واحاطتهم  الم�سلحة  وا�سحاب  ال�سركاء  م��ع 

بالجهود التي تبذل لتجاوز الزمة.
وم����ن ال��م��ه��م اي�����س��اً ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��وا���س��ل م���ع و���س��ائ��ل 
الع������الم ع��ب��ر ����س���وت م���وح���د ل��ك��ي ي��ع��ك�����س ���س��الب��ة 
التركيز  م��ع  الأزم���ة  مواجهة  ف��ي  وت��وح��ده��ا  الدارة 
والعالء  قانونياً  لل�سركة  الم�ستقلة  ال�سخ�سية  على 
ما  او  ال�سركة  تقدمه  ما  �سخ�سنة  وعدم  �ساأنها،  من 
ال�سروري  م��ن  لذلك  اأ�سافة  ان��ج��ازات،  م��ن  تحققه 
البحث  على  ال��ق��درة  الدارة  مجل�س  ل��دى  تتوفر  ان 
الفكار  وتحفيز  لل�سركة  الم�ستقبلية  الفر�س  ع��ن 
المتوفرة،  الخبرات  ك��ل  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة  الب��داع��ي��ة 
مرتكزات  على  الحفاظ  م��ن  ب��د  ل  ال��وق��ت  ذات  وف��ي 
يبث  ب�سكل  ال�سفافية  وت��ع��زي��ز  ال��ر���س��ي��دة  ال��ح��وك��م��ة 
الح��وال  كل  وف��ي  ال�سركة،  وخ��ارج  داخ��ل  الطماأنينة 
عبر  ال�سركة  على  �سلباً  التاأثير  ع��دم  م��راع��اة  يجب 
المبالغة في رد الفعل وطرح ا�ستنتاجات ل ترتكز الى 
التدخل  اأو من خالل  ذات مالءة،  بيانات ومعلومات 

غير المبرر في اجراءات الدارة التنفيذية.
به  ي��ق��وم  م���ا  ع��ل��ى  الدارة  م��ج��ل�����س  دور  ي��ق��ت�����س��ر  ل 
م��ن م��ه��ام ق��ب��ل واأث���ن���اء الزم����ة ف��ال ب��د ل��ه��ذا ال���دور 
ان ي��ت��وا���س��ل ح��ت��ى ب��ع��د ان��ت��ه��اء الزم�����ة وذل����ك من 
خطة  وفاعلية  ك��ف��اءة  م��دى  ومراجعة  تقييم  خ��الل 
ادارة الزم���ة وم��ا ت��م القيام ب��ه م��ن خ��ط��وات وم��دى 
ال�سركة،  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ف��ي  وم�ساهمتها  فعاليتها 
والدارة  للمجل�س  الداء  م�ستوى  في  النظر  وكذلك 
عواقب  من  له  التعر�س  تم  ما  وتقدير  التنفيذية، 
التاأكد  م��ع  ا���س��الح��ه��ا،  ف��ي كيفية  وال��ن��ظ��ر  وا���س��رار 
من عودة العمال الى طبيعتها وفقاً لما ا�ستجد من 
ظروف وينبغي لمجل�س الدارة ان يحفز كافة كوادر 

ال�سلبية  والنتائج  الثار  لمعالجة  ال�سركة  ومكونات 
والن���ط���الق ل���س��ت��ع��ادة ق����درة ال�����س��رك��ة ع��ل��ى العمل 
بكفاءة وفاعلية، وال�ستفادة من الظروف التي مرت 
بها ال�سركة لغايات مراكمة الخبرات وال�ستعداد لما 

يحمله الم�ستقبل من م�سوؤوليات ومتطلبات.
ت��ط��رح ال���ظ���روف ال��ت��ي ن��م��ر ب��ه��ا ح��ال��ي��اً ال��ع��دي��د من 
ال��م�����س��ت��وي��ات الداري�����ة في  ام���ام مختلف  ال��ت��ح��دي��ات 
بالهلع  الدارات  ت�ساب  ل  ان  المهم  وم��ن  ال�سركات 
لتجاوز  يلزم  ما  بكل  القيام  بد من  بل ل  والرت��ب��اك 
ه���ذه ال���ظ���روف وب���ث روح م��ن ال��ت��ف��اوؤل وال��ث��ق��ة في 
وال�سير  الفر�س  لقتنا�س  جدياً  والعمل  الم�ستقبل، 
وحفز  والب���داع  التميز  من  جديدة  اف��اق  نحو  قدماً 
ال�سركة  ل��دى  ال��ق��وة  م��ك��ام��ن  وا�ستك�ساف  ال��ط��اق��ات 

وترميم الجوانب التي ل بد لها من تدعيم.
بمعنى اخر هذا وقت القرارات الحكيمة والجراءات 
الحا�سمة التي تتيح تجاوز المرحلة ال�سعبة وايجاد 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��م��الئ��م��ة لن���ط���الق���ة ج���دي���دة ت��ح��ق��ق من 
في  المهم  ومن  الثغرات،  وتعالج  النجازات  خاللها 
الجميع بما ترتب  ل��دى  ال��وع��ي  ت��واف��ر  ه��ذا الط���ار 
العمل  ف��ي  ل�سراكهم  تمهيداً  وانعكا�سات  اث���ار  م��ن 
ك��ل ح�سب  فر�سة  ال��ى  الزم���ة  تحويل  ي�سمن  ال��ذي 
موقعة وف��ق روؤي���ة واق��ع��ي��ة وا���س��ح��ة وب��رام��ج عملية 
الكوادر  على  الحفاظ  من  التاأكد  مع  للتنفيذ  قابلة 
والخبرات الب�سرية التي يمكن اعتبارها من ال�سول 

المهمة في ال�سركة.
التفكير  اأ���س��ل��وب  تغيير  م��ن  ب��د  ل  متغير  عالم  وف��ي 
لت�ستطيع  م��ن��ه��ا  ال��ق��ي��ادي��ة  وخ��ا���س��ة  الدارات  ل���دى 
في  الخ���ذ  م��ع  لل�سركة  الحقيقية  ال��ق��درات  تقييم 
التعامل  يمكن  وكيف  والتحديات  الفر�س  العتبار 
لمختلف  ال�ستراتيجية  الخطط  عبر مراجعة  معها 
التوا�سل  م��ن  اط��ار  ف��ي  ذل��ك  وك��ل  ال�سركة  ن�ساطات 
التعامل  في  وال�سفافية  الر�سيدة  والحوكمة  الفعال 
مع مختلف الطراف ذات العالقة �سواًء كانت داخل 

اأو خارج ال�سركة.

د.محمد ابوحمور
ب���ق ����س���ا ل���ي���ة  م���ا ي���ر  ز و

اإدارات ال�صركات.... يف مواجهة االزمات
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نامج  التوزي    ع القطاعي للقروض الموافق عليها ضمن الير

 النسبة )مليون دينار( قيمة عدد المشاري    ع القطاع
 %28.11 65.5 572 تجارة الجملة

 %20.47 47.7 260 صناعة تحويلية بما فيها القائم عىل الزراعة
 %7.73 18 165 التعليم

 %6.48 15.1 393 تجارة التجزئة
 %6.09 14.2 98 المقاوالت واالستشارات الهندسية
 %6.05 14.1 139 الخدمات السياحية ماعدا الفنادق

 %4.33 10.1 66 تكنولوجيا معلومات
 %3.26 7.6 40 النقل

 %2.75 6.4 58 خدمات صحية ماعدا المستشفيات
 %2.27 5.3 18 فنادق
 %2.15 5 29 الطاقة

 %1.16 2.7 28 استشارات قانونية ومالية وإدارية ومحاسبية
ي  ي وفن 

 %1.12 2.6 13 دعاية وإعالن وإنتاج إذاعي وتلفزيون 
اد والتصدير خدمات الشحن  %0.99 2.3 21 والتخليص واالستير
 %0.90 2.1 305 مهنيير  وحرفيير  

 %0.90 2.1 11 الزراعة
 %0.77 1.8 15 المكتبات والمطابع ودور النشر 

 %0.64 1.5 5 مستشفيات
كات إدارة المطاعم  %0.60 1.4 22 المطاعم الشعبية وشر

 %3.22 7.5 83 قطاعات أخرى* 
 %100 233 2341 المجموع

كات األمن والحماية والنظافة والدراي كلي   *  كات الخدمية كشر ومراكز يشمل هذا القطاع عىل سبيل المثال ال الحرص الشر

 .  اللياقة البدنية وصالونات الحالقة ومشاغل الصياغة ومراكز تدريب السواقيي  

نامج   ملخص الطلبات المقدمة والموافق عليها ضمن الير
 4,088 عدد  الطلبات اإلجمالي 

 مليون دينار 470,7 اجمالي قيمة الطلبات الكىلي 

 2,341 عدد الطلبات الموافق عليها
 مليون دينار 233 اجمالي قيمة الطلبات الموافق عليها
 الف دينار 99.5 متوسط قيمة القروض الموافق عليها
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«أمنية»: أزمة «كورونا» ترسي قواعد جديدة 
لمسؤولية الشركات المجتمعية

طيران اإلمارات تقرر تسريح «مجموعة»
من موظفيها بسبب كورونا

ـ300 ألف دينار زين تحتفل بيوبيلها الفضّي وتُطلق حملة ب

فقراء بانكوك يعتمدون على المساعدات 
الغذائية للصمود في أزمة كورونا

ميتسوبيشي تسحب 5 آالف سيارة لمخاوف تتعلق بالسالمة

عمان - بترا - زياد المومني

 اأكد الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأمنية، زياد �سطارة، اأن اأزمة 
الكثير من الأم��ور في المجتمع والقت�ساد،  كورونا غّيرت 
واأن من المهم و�سع اأ�س�س ومعايير جديدة للتعامل مع هذه 
المتغيرات. وقال �سطارة، في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية 
اأن توؤديه،  اإن على ال�سركات دور خا�ّس وبارز يجب  )بترا(، 
الم�ستدامة،  التنمية  اأه��داف  تحقيق  في  التزامها  يت�سمن 
ال�سحية  الحماية  وتوفير  وال��ف��ق��ر،  ال��ج��وع  محاربة  مثل 
اعتمادها  اإل��ى  اإ�سافة  والم�ساواة،  التمييز  وع��دم  والبيئية 
على مبادرات الم�سوؤولية الجتماعية التي تتما�سى اأهدافها 
وفي  اأمنية  �سركة  اأن  وبين  الوطنية.  التنمية  اأه���داف  مع 
ال�سهرين  خ��ال  المملكة  واجهتها  التي  التحديات  خ�سم 
انت�سار فيرو�س كورونا نجحت في  الما�سيين في مكافحة 
ال�ستثنائية  والأو���س��اع  يتما�سى  بما  عملها  طريقة  تكييف 
في  ا�ستمرت  حيث  »الجائحة«،  عن  نجمت  التي  الجديدة 
لعمائها،  العالية  الم�سافة  القيمة  ذات  خدماتها  تقديم 
مع حر�سها على الحفاظ على �سامة موظفيها واإلزامهم 
ال�سحة  ومنظمة  ال�سحة  وزارة  واإر����س���ادات  ق��واع��د  باتباع 

العالمية بهذا الخ�سو�س.
العمل  نظام  الحظر  فترة  خ��ال  اأت��اح��ت  ال�سركة  اإن  وق��ال 
عن ُبعد لجميع موظفيها، فيما �سمحت لجميع موظفاتها 
الحالت  ذوي  والموظفين  منهن،  والحوامل  الأمهات  من 
ب��ال��ع��م��ل من  ال��ع��ا���س��م��ة  ال��خ��ا���س��ة وال���ذي���ن ي�سكنون خ���ارج 
منازلهم حتى بعد فترة الحظر مع ال�ستمرار في اإعطائهم 
اقتطاعات،  اأّي��ة  ودون  بالكامل  ورواتبهم  المالّية  حقوقهم 
على الرغم من الأثر القت�سادي الذي �سببته الجائحة على 
اأن  واأ�ساف  ب�سكل خا�س.  ال�سركة  ب�سكل عام وعلى  القطاع 
العمل عن ُبعد اأثبت نجاحه في اأمنية وا�ستمرت الإنتاجّية 
ال��ع��ال��ي��ة، وع��ل��ى م�����س��ار م����واٍز، ه��ّب��ت اأم��ن��ي��ة ل��ت��اأدي��ة واجبها 
خال  من  الم�سوؤول  المجتمعي  دوره��ا  وممار�سة  الوطني 
تج�سيدها لل�سراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخا�س، 
المجتمعي  لعملها  الرئي�سية  المظلة  وتحت  اأطلقت  حيث 
»اأمنية الخير«، العديد من المبادرات التي توؤ�س�س لقواعد 
جديدة لم�سوؤولية ال�سركات المجتمعية من خال التو�سع 
في ا�ستخدام التكنولوجيا وقيادة التحول الرقمي، واأ�سهمت 
بالتالي في تي�سير حياة الأردنيين خال فترة الحجر في 

ودع��م  الجتماعي،  والتوا�سل  والتعليم  ال�سحة  م��ج��الت 
القت�سادية  الناحية  من  ت�سرراً  الأكثر  المجتمع  �سرائح 
ك��ع��ّم��ال ال��م��ي��اوم��ة؛ ح��ي��ث ق��ام��ت ب��دع��م ح��م��ل��ة »يوميتهم 
ال�سريك  الإل��ك��ت��رون��ي��ة  ن��وى  من�سة  اأطلقتها  ال��ت��ي  علينا« 
ال�سركة  اأقامتها  مبادرة  خ��ال  من  لأمنية،  ال�ستراتيجي 
ع��ل��ى خ��دم��ة »م��ح��ف��ظ��ت��ي« ل���س��ت��ف��ادة 2500 ع��ام��ل مياومة 
يتمّكن  بحيث  الجتماعية،  التنمية  وزارة  ف��ي  م�سجلين 
لخدمة  و�سّجل  المعنّية  الجهات  م��ن  ُر���س��ح  ال��ذي  العامل 
يكفي  اأمنية  م��ن  م��ق��ّدم  م��ال��ي  ���س��رف مبلغ  م��ن  محفظتي 
وبين  الف�سيل.  رم�����س��ان  �سهر  خ���ال  عائلته  اح��ت��ي��اج��ات 
 160 اإل��ى  و�سلت  نقدية  تبرعات  قدمت  اأمنية  اأن  �سطارة 
األف دينار، منها 50 األف دولر ل�سراء اأجهزة تنف�س �سناعي 
لوزارة ال�سحة، و�سجعت عماءها على التبرع عبر برنامج 
�سريحة   3000 وزع���ت  ك��م��ا  تطبيقها،  ع��ل��ى  ال��م��ت��اح  ال����ولء 

ات�سال ت�سم 20 جيجابايت ر�سيد اإنترنت و200
دقيقة محلية مجاناً على الطلبة العائدين اإلى اأر�س الوطن 
والمحجورين احترازياً في البحر الميت، لإدامة الت�سال 
اإلى  ال�سركة �سارعت  اأن  اإلى  اأهاليهم. واأ�سار  والتوا�سل مع 
العمل مع مختلف القطاعات والموؤ�س�سات لاإبقاء على روح 
المبارك، من  �سهر رم�سان  تّميز  التي  والت�سامن  التكافل 
خال بحثها عن الفر�س التي يمكن اأن تكون بها جزءاً من 
الحل؛ وت�سهم بالتالي في اإحداث فروقات في حياة النا�س.

وب��ي��ن اأن اأم��ن��ي��ة اه��ت��م��ت ب���اإع���داد م��ن�����س��ات��ه��ا الج��ت��م��اع��ي��ة 
والرقمية بما يتنا�سب والظروف ال�ستثنائية الناجمة عن 
وتو�سعة  ل�سبكتها  كاملة  بتو�سعة  ق��ام��ت  حيث  الجائحة؛ 
الدولية،  الت�سال  نقاط  وتو�سعة  التحتية  للبنية  ال�سعات 
التغطية في عّدة  الأب���راج ومناطق  ع��دد  زي��ادة  اإل��ى  اإ�سافة 
الإن��ت��رن��ت  �سبكة  ا���س��ت��خ��دام  ح��ج��م  زي����ادة  لتلبية  م��ن��اط��ق، 
طويلة،  لفترات  منازلهم  في  النا�س  بقاء  عن  نجمت  التي 
وا�ستخدامهم لتطبيقات التوا�سل الجتماعي والتعليم عن 

ُبعد والعمل عن ُبعد اأي�ساً.
�سركات  اأن  �سطارة  اأو���س��ح  ُب��ع��د،  ع��ن  التعليم  �سعيد  فعلى 
�سبكاتها  عبر  المجاني  الت�سفح  اأتاحت  الثاث  الت�سالت 
لمن�سة التعّلم الإلكتروني الخا�سة بوزارة التربية والتعليم 
»در�سك« دون الخ�سم من اأر�سدتهم اأو حزم الإنترنت على 
فيما  المنزلية،  الإنترنت  ا�ستراكات  اأو  الخلوية  خطوطهم 
مّكنت عماءها من العمل من منازلهم من خال م�ساعفة 

للخطوط  ال��م��وب��اي��ل  لم�ستركي  م��ج��ان��اً  الإن��ت��رن��ت  ���س��ع��ات 
اأول���ت  اأم��ن��ي��ة  اأن  اإل���ى  ال��م��دف��وع��ة م�سبقاً ولح���ق���اً، م�����س��ي��راً 
عملت  حيث  خا�ساً؛  اهتماماً  اأي�ساً  العامة  الثانوية  طلبة 
اختبارات  واإج��راء  »الت�سفح«  الإنترنت  خدمات  اإتاحة  على 
الثانوية  طلبة  دخ��ول  عند  مجاناً،  التجريبية  التوجيهي 

العامة لمن�سات »در�سك« و�سبكة الجامعات الأردنية.
تجاه  الم�ستمر  التزامنا  تعك�س  الإج����راءات  ه��ذه  اإن  وق��ال 
وطننا ومختلف فئات المجتمع واأفراده اإلى جانب عمائنا 
لتقديم وتوفير اأف�سل الخدمات لهم في ظل هذه الأوقات 
الجهود  ُنغفل  اأن  يمكن  ل  الوقت  نف�س  وف��ي  ال�ستثنائية، 
وال���ري���ادة وهيئة  ال��رق��م��ي  الق��ت�����س��اد  ب��ذل��ت��ه��ا وزارة  ال��ت��ي 
ل�سركات  اإ�سافية  ت��رددات  لتقديم  الت�سالت  تنظيم قطاع 
ال�����س��ع��ات ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ع��ل��ى ال�سبكات  الت�����س��الت وزي�����ادة 

ل�سمان ا�ستمرارنا في تقديم خدماتنا على اأكمل وجه.
وفي رّده على �سوؤال حول جاهزية المملكة للتحول الرقمي، 
اأن الأردن خطى خطوات وا�سعة في هذا  �سدد �سطارة على 
الطرفية  الأجهزة  هي  ممكنات   5 امتاكه  بف�سل  المجال 
اأو الذكية؛ اإذ تبلغ ن�سبة المواطنين الذين يمتلكون اأجهزة 
فيما  ال�سكان،  ع��دد  اإجمالي  من   %95 بالإنترنت  مرتبطة 
التي  لات�سالت  التحتية  بالبنية  يتمثل  الثاني  الُممكن 
ُتعد »ممتازة"؛ حيث و�سل عدد م�ستخدمي الإنترنت %85 

من الأردنيين.
بناء  فهو  الرقمي  التحول  عملية  في  الثالث  الُممكن  اأم��ا 
اأن��ظ��م��ة ت��ع��ل��ي��م رق��م��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة واإع������داد م��ح��ت��وى رق��م��ي 
اأ�سا�سية  خطوة  وهي  ُبعد  عن  للتعلم  م�ستدام  توجه  وخلق 
الرابع  الُممكن  يتبعها  الرقمي،  التحّول  عملية  ل�ستكمال 
العام  القطاعين  اأن  اإل��ى  م�سيراً  التطبيقات،  في  المتمثل 
والخا�س عما خال فترة الجائحة بان�سجام تام لت�سميم 
اتمام  على  العميل  اأو  المواطن  ت�ساعد  تطبيقات  واإط��اق 

معاماته عن ُبعد.
وفيما يتعلق بالُممكن الخام�س، اأو�سح �سطارة اأنه يتمثل في 
تعزيز اأدوات الدفع الإلكتروني؛ حيث قام البنك المركزي 
ال�ستمال  مفهوم  بتر�سيخ  الأخ��ي��رة  ال�سنوات  ف��ي  الأردن���ي 
الأنظمة  م��ن  مجموعة  وتطبيق  اإق���رار  خ��ال  م��ن  المالي 
والت�سريعات ذات العاقة. واأو�سح اأن اأهمية هذا ال�ستمال 
ظهرت ب�سكل جّلي خال جائحة كورونا؛ حيث تم فتح مئات 
الآلف من المحافظ الإلكترونية التي تعد واحدة من اأبرز 
م�ستقبًا  العتماد  يمكن  التي  الم�ستدامة  ال��دف��ع  حلول 
ح�سابات  ي��م��ل��ك��ون  ل  م��م��ن  ال��م��واط��ن��ي��ن  ل��م�����س��اع��دة  عليها 
م�سرفية من تحويل الأموال والإيفاء بالتزاماتهم المالية 
والح�سول على م�ستحقاتهم ومدفوعاتهم ال�سهرية. واأ�سار 
اإلى اأن م�سغلي المحافظ الإلكترونية تمكنوا خال ال�سهور 
الأربعة الأول��ى من العام الحالي من ت�سجيل �سعف ما تم 
التي  الإلكترونية  المحافظ  واأن  الما�سي،  العام  ت�سجيله 
جائحة  بداية  منذ  الإلكترونية  المحافظ  م�سغلو  �سجلها 
على  الم�سجلة  الإلكترونية  المحافظ  ن�سف  تمثل  كورونا 
بدالة المحافظ الإلكترونية JoMoPay التي اأن�ساأها البنك 
المركزي؛ حيث يبلغ عدد م�ستركي المحافظ الإلكترونية 
نهاية  األ��ف م�سترك حتى  المحافظ 760  من كافة م�سغلي 

�سهر ني�سان الما�سي.

دبي - اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت مجموعة »ط��ي��ران الإم������ارات« الأح����د اأن��ه��ا ق���ررت ان��ه��اء 
خدمات »مجموعة« من موظفيها ب�سبب ال�سعوبات الناجمة عن 

ازمة فيرو�س كورونا الم�ستجد ولكن بدون تحديد عددهم.
التدريجية  العودة  من  الرغم  »على  بيان  في  المجموعة  وقالت 
من  اإط���ار  و�سمن  ال�سعبة  الأوق����ات  ه��ذه  ف��ي  رحاتنا  لت�سغيل 
الجائحة  اأن  حقيقة  تبقى  الوقائية،  ب��الإج��راءات  التام  الل��ت��زام 
العالمية لفيرو�س كوفيد-19 تركت اآثارا �سلبية عميقة على كثير 

من القطاعات القت�سادية حول العالم«.
المحتملة  ال�سيناريوهات  ك��اف��ة  مراجعة  »ب��ع��د  البيان  واأ���س��اف 
اتخاذ  علينا  المحتم  من  ك��ان  عملياتنا،  م�ستوى  على  للحفاظ 
قرار بالغ ال�سعوبة باإنهاء خدمات مجموعة من اأع�ساء فريقنا«. 

وتوظف المجموعة الإماراتية نحو 100 األف �سخ�س.
ال�سا�سية  الرواتب  خف�س  اآذارالما�سي  في  المجموعة  واأعلنت 

موقتا بن�سب تراوح بين 25% و50% لغالبية العاملين فيها.
وكانت المجموعة توقعت في 10 اأيار مرور 18 �سهراً على الأقل 

قبل اأن يعود الطلب على ال�سفر اإلى طبيعته.

واعلنت الخطوط الجوية الكويتية الخمي�س اإقالة 1500 موظف 
ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  لأزم����ة  ال�سلبي«  »ال��ت��اأث��ي��ر  ب�سبب  ك��وي��ت��ي  غ��ي��ر 

الم�ستجد.
وكان اتحاد النقل الجوي الدولي توقع ال�سهر الما�سي اأن تكون 
دولر  مليار   24،5 اأقل ب  المنطقة  الطيران في  �سركات  عائدات 

من عام 2019.
مليون   1،2 ي��ه��دد  ال��ط��ي��ران  ح��رك��ة  ت��وق��ف  اأّن  المنظمة  واأّك����دت 
وظيفة في القطاع والقطاعات المرتبطة به في ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اإفريقيا، اأي ن�سف الوظائف في مجال الطيران.

عمان - الراأي

اأطلقت �سركة زين الأردن وبالتزامن مع احتفالها بمرور 
تاأ�سي�سها كاأول �سركة ات�سالت رائدة في  25 عاماً على 
المملكة؛ حملة »�سيفك زين«، لكافة م�ستركيها الأفراد 
من اأ�سحاب ال�ستراكات المدفوعة م�سبقاً والمدفوعة 
بمختلف  الإنترنت  وخطوط  الت�سال  لخطوط  لحقاً 
اأنواعها )4G و زين فايبر و ETTH(. و�ستقّدم زين من 
مجموعها  في  ت�سل  نقدية  جوائز  الحملة  هذه  خال 
اإل����ى 300 األ����ف دي��ن��ار اأردن������ي، ُم���وّزع���ًة ع��ل��ى 12 راب��ح��اً 
بجائزة  اأ�سبوع  كل  واح��د  راب��ح  �سيفوز  حيث  بالت�ساوي، 
بيانها  ف��ي  زي��ن  وق��ال��ت  دي��ن��ار.  األ���ف   25 قيمتها  نقدية 
ياأتي  ال�سخمة  الحملة  ل��ه��ذه  اإط��اق��ه��ا  ان  ال�سحفي 
بهدف م�ساركة م�ستركيها احتفالها بمرور 25 عاماً على 
تاأ�سي�سها، لتحتفل مع عائلتها الكبيرة من الم�ستركين 
والم�ستركات على امتداد م�ساحة الوطن بهذه المنا�سبة، 
وذلك تقديراً لهم كونهم اأحد اأهم اأ�سباب نجاح ال�سركة 
وريادتها ل�سوق الت�سالت وحلول الأعمال في المملكة. 
واأعلنت زين عن تفا�سيل واآلية ال�ستراك بهذه الحملة 
لم�ستركي  الجوائز، حيث يمكن  باإحدى  الفوز  لفر�سة 
مجاناً  الت�سجيل  بالحملة  بال�ستراك  الراغبين  زي��ن 
اأو من   ،  http://zain.jo/summer2020 الرابط عبر 
خال تطبيق زين للهواتف الذكية « Zainjo«، اأو موقع 
خال  م��ن  اأو   ،www.jo.zain.com الإلكتروني  زي��ن 
تجميع  مبداأ  على  الحملة  تقوم  حيث   ،*444# الرمز 

النقاط، وكلما زاد عدد النقاط التي يجمعها الم�سترك 
بعد  زين  م�ستركو  �سيتمكن  اذ  الربح،  في  فر�سه  تزيد 
الت�سجيل من بدء تجميع النقاط للدخول في ال�سحب 
تلقائياً عند ت�سديد فواتير الخطوط المدفوعة لحقاً 
)الفواتير(، اأو اإعادة �سحن الخطوط المدفوعة ُم�سبقاً، 
اأو �سحن  الفواتير  بت�سديد  الم�ستركين  وفي حال قيام 
الخطوط المدفوعة م�سبقاً من خال اإحدى القنوات 
الإلكترونية الخا�سة بال�سركة، كالموقع الإلكتروني اأو 
 Zain« كا�س  زي��ن  تطبيق  اأو   Zainjo زي��ن  تطبيق  عبر 
 Hala« ب��وت  ت�سات  ه��ا  خ��دم��ة  خ��ال  م��ن  اأو   ،»Cash
ال�سركة على موقع في�سبوكمن  Chatbot« عبر ح�ساب 
ف�سيتم  ال��وات�����س��اب؛  وع��ل��ى  »م��ا���س��ن��ج��ر«،  خ���ال تطبيق 
كل  مقابل  واح���دة  نقطة  م��ن  ب���دًل  نقطتين  احت�ساب 
دينار. كما �سيتمكن م�ستركو زين من م�ساعفة نقاطهم 
بالحملة،  الخا�سة  بالم�سابقة  ال���س��ت��راك  ط��ري��ق  ع��ن 
ر�سالة ن�سية ق�سيرة تحتوي  اإر���س��ال  وذل��ك من خ��ال 
تكلفة  ب��اأن  -علماُ   ،98888 ال��رق��م  اإل��ى   )5( ال��رق��م  على 
الأ�سئلة  على  دينار–لاإجابة  ن�سف  الواحدة  الر�سالة 
اليومية، ولمعرفة كيفية م�ساعفة النقاط في الحملة؛ 
http://zain.jo/ الإلكتروني:  الموقع  زي��ارة  يرجى 

.summer2020
وت�ستمر الحملة التي انطلقت اليوم حتى 20 اآب 2020، 
النقدية  الجوائز  على  ال�سحوبات  زي��ن  �سُتجري  حيث 
اأ�سبوعياً، و�سيتم الإعان عن اأ�سماء الرابحين في نهاية 
كل اأ�سبوع، وذلك باإ�سراف من وزارة ال�سناعة والتجارة.

بانكوك -اأ ف ب 

حان موعد تناول الطعام لدى عائلة نويدي في غرفتهم 
ال�سغيرة في و�سط بانكوك... وهو عبارة عن طبق من 
�سعيرية النودلز ح�سلوا عليه كم�ساعدة غذائية بعدما 

انهارت مداخيلهم الهزيلة ب�سبب وباء كوفيد -19.
ثانابات  يعي�س  كان  التايانديين،  مايين  غرار  فعلى 
اأزمة فيرو�س كورونا الم�ستجد  بابا�سورن قبل  وزوجته 
�سائقا  ال��زوج  يعمل  ك��ان  اإذ  ب�سيطة،  اأعمال  مزاولة  من 
اأج����رة فيما زوج��ت��ه ك��ان��ت تعمل ف��ي خ��دم��ات  ل��دراج��ة 

تو�سيل الطعام اإلى المنازل.
قبل  التاياندية  للعا�سمة  ال��ت��ام  �سبه  الإغ���اق  ومنذ 
اأكثر من �سهرين، بات هذان الزوجان ال�سابان با موارد 

وغرقا في المديونية.
كل  تلقي  بعد  وظيفتها  فقدت  التي  بابا�سورن  وت��ق��ول 
اآذار  نهاية  ب��الإغ��اق  الأم���ر  الأ���س��ا���س��ي��ة  غير  المتاجر 
وال��دي وجدي  المال من  ن�ستدين  ا�سطررنا لأن  »لقد 
الدرا�سي  »العام  وت�سيف  الكهرباء«.  فاتورة  ن�سدد  لكي 
اإيجاد ما  �سي�ستاأنف قريبا )في الأول من تموز( وعلّي 

يكفي من المال لتغطية هذه النفقات اأي�سا«.
وف����ي م��دي��ن��ة ���س��ف��ي��ح ع��ل��ى ت���خ���وم ال���ف���ن���ادق ال��ف��خ��م��ة 
والمطاعم الفاخرة في الأحياء الراقية، يربي الزوجان 
وورابات وكيتيبات، وهما �سبيان في ال�ساد�سة وال�سابعة 

من العمر في غرفة �سغيرة ي�ستحيل على �سخ�س بالغ 
الم�سنوعة  ال�سغيرة  الغرفة  اأ�سفل  اأن يقف فيها. وفي 
د�س  مقام  مياه  حفرة  تقوم  والخر�سانة،  الخ�سب  م��ن 
التي  ال���ج���رذان  و���س��ط  للغ�سيل  وح��و���س  ل��ا���س��ت��ح��م��ام 

تتجول بحرية حول الأواني المخ�س�سة للغ�سل.
منخف�سة  بطالة  م��ع��دلت  ت��اي��ان��د  �سجلت  ولطالما 
البلد  هذا  في  القت�سادي  للنجاح  انعكا�س  في  للغاية، 
اأك��ب��ر الق��ت�����س��ادات  ث��ام��ن  ال��دول��ي  ال���ذي �سنفه البنك 
الآ�سيوية في العام 2018. غير اأن مايين العائات على 
العمل  الواقع من  اأر�س  اأ�سرة نويدي تعي�س على  غرار 
المياوم، وهو ن�ساط بات في الواجهة حاليا في مواجهة 
اإل���ى ت��راج��ع ن�سبة  ت���وؤدي  اأن  اأزم���ة ك��ب��رى م��ن المتوقع 
النمو في القت�ساد التاياندي بن�سبة 6% اإلى 7% هذه 
التاياندي  البرلمان  يح�سم  اأن  المقرر  وم��ن  ال�سنة. 
بقيمة 60 مليار  ب�ساأن خطة دعم كبرى  الأح��د موقفه 

دولر لإعادة اإطاق عجلة القت�ساد في الباد.
اأك��ب��ر  عليها  ال��م��واف��ق��ة  ب��ح��ال  ال��خ��ط��ة  ه���ذه  و�ست�سكل 

م�ساعدة عامة في تاريخ المملكة التاياندية.
وبعد �سهرين من بدء حال الطوارئ ال�سحية، بات وباء 
كوفيد-19 تحت ال�سيطرة في تاياند كما اأن العا�سمة 
اأن  اإل  الطبيعية.  ح��ي��ات��ه��ا  ت��دري��ج��ا  ت�ستعيد  ب��ان��ك��وك 
تعود  لن  الباد  تمثل قطاعا حيويا في  التي  ال�سياحة 

على الأرجح اإلى و�سعها العتيادي قبل اأ�سهر طويلة.

بكين - بترا

قررت �سركة ميت�سوبي�سي موتورز )ال�سين( المحدودة، 
ب�ساأن  مخاوف  ب�سبب  ال�سين،  في  �سيارة   5094 �سحب 
قوة لحام ذراع التحكم ال�سفلي المعلقة بالجهة اليمنى 
لتنظيم  ال�سينية  ال��دول��ة  م�سلحة  وذك���رت  الأم��ام��ي��ة. 
ال�سوق -اأعلى هيئة مراقبة جودة- في بيان اليوم الأحد، 
اأب  اأول  ت��ب��داأ  اأن  ال��م��ق��رر  م��ن  ال��ت��ي  ال�سحب  اأع��م��ال  اأن 

المقبل، ت�سمل �سيارات )باجيرو( الم�ستوردة الم�سنعة 
بين 14 ت�سرين الأول 2016 و25 ت�سرين الثاني 2017.

واأ�ساف البيان اأن عدم كفاءة قوة اللحام بذراع التحكم 
ي��وؤدي  قد  الأم��ام��ي��ة،  اليمنى  بالجهة  المعلقة  ال�سفلي 
التعر�س  خطر  من  يزيد  ما  التوجيه،  في  الف�سل  اإل��ى 
لإ�سابة اأو حادث لكل من ال�سائق وم�ستخدمي الطريق 
المركبات  جميع  بفح�س  ال�سركة  وتعهدت  الآخ��ري��ن. 

التي �سيتم �سحبها وا�ستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.
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اعالن طرح عطاء 
شراء مادة البرسيم

1 - تعلن مديرية المشتريات الدفاعية في القيادة العامة للقوات المسلحة األردنية – الجيش العربي/ 
مديرية المشتريات الدفاعية عن طرح العطاء رقم )م ش ع 2020/16/7 البرسيم( الخاص بشراء 
كمية )80( ثمانون طن من مادة البرسيم لحساب االتحاد الرياضي العسكري/ نادي الفروسية للقوات 
المسلحة األردنية فعلى المتعهدين الراغبين باالشتراك في هذا العطاء مراجعة مديرية المشتريات 
الدفاعية/ شعبة اإلمداد والتموين لشراء نسخة العطاء مقابل دفع مبلغ )20( عشرون دينارا أردني 
غير مستردة مصطحبين معهم رخصة المهن والسجل التجاري و)الرقم الوطني للمنشأه( أو صورة 

عنهما ساريتي المفعول وكتاب تفويض من الشركة لمندوبها.
 )1300( الساعة  ولغاية  صباحا  العاشرة   )1000( الساعة  من  يوميا  العطاء  دعوات  بيع  يتم   -  2
الواحدة ظهرًا من كل يوم ما عدا يوم الخميس وايام العطل الرسمية ويكون يوم االثنين الموافق 

2020/6/15 الساعة )1300( الواحدة ظهرا آخر موعد لبيع المناقصات.
3 - تعاد المناقصات بواسطة الظرف المختوم إلى مديرية المشتريات الدفاعية/ سكرتير اللجان قبل 
الساعة )1300( الواحدة ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 2020/6/16 ومرفق بها تأمين مالي مصدق 
التأمين  بها  مرفق  غير  مناقصة  وكل  معروض(  سعر  أعلى  )حسب  اللوازم  قيمة  من   )%5( بقيمة 
المالي أو قيمة التأمين المالي أقل من المطلوب تهمل وال ينظر بها وكل مناقصة ترد متأخرة عن 

موعد اإلغالق أعاله أو دون عينات ترفض ولن يتم استالمها.

Project Number 3707-MYP

Project Title Empowerment of Syrian refugees to create an 
inclusive society through community (CBID).

City/ Country/ Region Jordan (Irbid Governorate +Amman 
Governorate).

Name of Contractual Partner AHS (Al Hussein society/ Jordan center for 
Inclusion and Training)

Evaluation Purpose 

The final Evaluation aims at providing a report 
on the impact of the measures and identify 
good practices and lessons learned for further 
sharing and learning.

Evaluation Type
(e.g. mid term, end of phase) Final Evaluation (ex-post)

Duration of Project 1. Jan 2018 – 30. June 2019

Project Start Date 1. January 2018

Project End Date 30. June 2019

Commissioning organisation 
and Additional information 
(TOR)/contact person

Dana (Procurement officer):  procurement@
ahs.org 

Primary Methodology Mixed Methods, incl. Desk Review

Deadline for submission 
Financial and Technical 
proposal. 

06. June 2020

Proposed Evaluation Start and 
End Dates June, 2020 

Anticipated Evaluation Report 
Release Date July, 2020

Recipient of Final Evaluation 
Report AHS Jordan, CBM

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:

“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
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اأ. د. ليث كمال ن�صراوين
l a i t h @ l a w y e r . c o m
اأ�ستاذ القانون الد�ستوري/ كلية الحقوق في الجامعة الأردنية

جمل�س النواب.. ماذا بعد؟
تترقب الأو�ساط ال�سيا�سية وال�سعبية م�سير مجل�س النواب الحالي، 
حــيــث يــبــقــى الــحــق لــجــالــة الــمــلــك فـــي الـــمـــوازنـــة بــيــن الــخــيــارات 
اإحدى تلك الخيارات المقررة في  الد�ستورية المتاحة له، واإن كانت 
المادة )2/68( من الد�ستور، والتي تق�سي بحل مجل�س النواب لإجراء 
النتخاب العام خال ال�سهور الأربعة التي ت�سبق انتهاء مدة المجل�س، 

قد تم ا�ستبعاد تطبيقها.
اإن تقرير حقوق د�ستورية لجالة الملك على م�سير مجل�س النواب 
الد�ستور  تبناه  الــذي  ال�سلطات  بين  المرن  الف�سل  مبداأ  مع  يتوافق 
الأردنــي. فالملك ب�سفته رئي�س ال�سلطة التنفيذية له الحق في حل 
الحق  مقابل  في  وذلــك  الد�ستورية،  مدته  تمديد  اأو  النواب  مجل�س 
اأو اأي  الد�ستوري للمجل�س المنتخب في طرح الثقة بمجل�س الوزراء 
التنفيذية  ال�سلطة  الثاني من  الــوزراء فيه، والــذي يعتبر الجزء  من 

اإلى جانب جالة الملك.
ويبقى مجل�س النواب اليوم في حالة عدم انعقاد رغم بقائه على قيد 
الملك في  الحق لجالة  الرغم من ثبوت  الد�ستورية. فعلى  الحياة 
اأنــه لم ت�سدر  اإل  ا�ستثنائية،  الأمــة لاجتماع في دورة  دعــوة مجل�س 
حتى تاريخه اإرادة ملكية �سامية بهذا الخ�سو�س. كما اأن هناك �سمتا 
من النواب اأنف�سهم في المطالبة بعقد دورة ا�ستثنائية، اإذ تجيز المادة 
)2/82( من الد�ستور لاأغلبية المطلقة من اأع�ساء المجل�س النيابي 
دورة  عقد  لطلب  الملك  جــالــة  اإلـــى  منهم  موقعة  عري�سة  تقديم 

ا�ستثنائية.
ي�ستمر  الــد�ــســتــوري،  الم�سهد  فــي  الحالية  الــتــرقــب  حــالــة  ظــل  وفــي 
�سيبقى  بحيث  الــد�ــســتــوريــة،  مــدتــه  بــاقــي  ق�ساء  فــي  الــنــواب  مجل�س 
بــاإجــراء  ال�سامية  الملكية  الإرادة  �ــســدور  حين  اإلــى  قائما  المجل�س 
النتخابات، وذلك عما باأحكام المادة )2/68( من الد�ستور. فاإن لم 
التنفيذية  ال�سلطتين  كل من  �سيتعين على  فاإنه  الإرادة،  ت�سدر هذه 
التي  الد�ستورية  ا�ستحقاقاتهما  مع  للتعامل  التح�سير  والت�سريعية 
�ستفر�س عليهما في حال ما ا�ستمر مجل�س النواب الحالي حتى بداية 
»التمديد  بـ  ت�سميته  يمكن  ما  وذلك �سمن  القادم،  اأول  ت�سرين  �سهر 
على  يجب  التي  ال�ستحقاقات  اأبــرز  فمن  النواب«.  لمجل�س  ال�سمني 
ال�سلطة التنفيذية التعامل معها في حال التمديد ال�سمني لمجل�س 
دعوة  اإلــى جانب  ت�سكيله،  واإعــادة  الأعيان  النواب وجــوب حل مجل�س 
واإلقاء جالة  الخام�سة،  العادية  دورتــه  الأمــة لاجتماع في  مجل�س 
افتتاح  معلنا  والــنــواب  الأعــيــان  مجل�سي  اأمــام  العر�س  لخطبة  الملك 

تلك الدورة العادية.
فـــي الــمــقــابــل، فـــاإنـــه �ــســيــتــرتــب عــلــى الــ�ــســلــطــة الــتــ�ــســريــعــيــة عـــدد من 
نواب  مجل�س  رئي�س  انتخاب  وجوب  اأهمها  الد�ستورية  ال�ستحقاقات 
جــديــد فــي الــــدورة الــعــاديــة الــخــامــ�ــســة، ذلـــك عــلــى اعــتــبــار اأن الــمــدة 
القادم.  اأيلول  �سهر  نهاية  مع  �ستنتهي  الحالي  للرئي�س  الد�ستورية 
اإعادة  كما �سيترتب على ال�سلطة الت�سريعية ب�سقيها الأعيان والنواب 
من  البرلمانية  اللجان  واختيار  مجل�س،  لكل  الدائم  المكتب  ت�سكيل 
روؤ�ساء واأع�ساء. هذا اإلى جانب وجوب تقديم الرد على خطبة العر�س 

�سمن الأطر الد�ستورية المحددة.
اإن هذه ال�ستحقاقات الد�ستورية المهمة التي �ستترتب على ال�سلطتين 
يجب  الحالي  الم�سهد  ا�ستمرارية  حــال  في  والتنفيذية  الت�سريعية 

اأخذها بعين العتبار لح�سم اأمر اإجراء النتخابات النيابية القادمة.

تعيدني ق�سة المواطن الأميركي جورج فلويد الذي قتل خنقاً بركبة 
ترمب  دونالد  الأميركي  الرئي�س  وتهديدات  العام،  بال�سارع  �سرطي 
الحدث،  ب�ساعة  على  الغا�سبين  المحتجين  �سد  الجي�س  با�ستخدام 
في  العربي  الربيع  ب�سنوات  ال�سيئين،  بالمند�سين  و�سفهم  اأن  بعد 

بع�س الدول العربية.
اإلــى  جـــذوره  تعود  الــذي  الأمــيــركــي  المواطن  عا�سها  التي  اللحظات 
باردة  بم�ساعر  روحه  باإزهاق  انتهت  وموؤلمة  ع�سيبة  ال�سوداء،  القارة 
على يد ال�سرطة التي ي�ستهين بع�س منت�سبيها باأرواح المواطنين ذوي 
الب�سرة ال�سوداء، فهذه الحادثة لي�ست هي الأولى ولن تكون الأخيرة، 
ف�سجل ال�سرطة الأميركية حافل وموثق من هذا النوع من الحوادث.
هذه الحوادث المتكررة، تعبر عن حياة عن�سرية ما زالت متاأ�سلة في 
الثقافة الأميركية، بل في بع�س الجراءات المتبعة في بع�س المدن 

الأميركية.
بع�س  هناك  اأن  الميركية  المتحدة  الــوليــات  اإلــى  الــزائــر  يفاجاأ  قد 
ي�سمونهم  مــا  اأو  الملونة  الب�سرة  بــاأبــنــاء  خا�سة  زالـــت  مــا  الــمــدار�ــس 
الأفارقة  فيها  �سيجد  المدر�سة،  اإلى  الزائر  دخول  وعند  »الملونين«، 

والعرب وكل عرق لي�س اأبي�س...!.
بتدري�س  خا�سة  ثانوية  مدر�سة  �سنوات  قبل  زرنــا  ذلــك،  على  ومثال 
ال�سحافة فقط، للطلبة المهم�سين من ذوي اأ�سحاب الب�سرة الملونة 

دون غيرهم في مدينة �سانفران�سي�سكو..!.
الميركية،  الذاكرة  من  ينته  لم  ال�سود  �سد  العن�سري  التمييز  اإرث 
الر�سمي  ال�سعيد  على  واأحيانا  البع�س،  لدى  بقوة،  حا�سراً  زال  فما 
باراك  ال�سابق  الميركي  الرئي�س  ونتذكر عندما خا�س  والمجتمعي. 

هناك  المتع�سبين  بع�س  مــن  وهــوجــم  الرئا�سية  النتخابات  اوبــامــا 
»عربي«  اأو  »م�سلم«  انــه  بالقول  �ستائم  وكاأنها  »اتهامات«  له  ووجهوا 
A باأنه:  وقتها  الم�سوؤولين  بع�س  التهامات  هــذه  على  ليرد  اأحياناً، 

اإن�سان محترم ولديه عائلة..!«.
الزائر الى الوليات المتحدة، والمتجول في مدنها، يلحظ اأن هناك 
ال�سوداء،  الب�سرة  اأ�سحاب  واأغلبهم من  »الم�سردين«  ن�سبة كبيرة من 
اأميركي من  مــواطــن  اآلف  ع�سرة  مــن  اأكــثــر  تجد  الــمــدن  بع�س  ففي 
�سعار  ترفع  دولة  في  الت�سول..  ويمتهنون  مــاأوى  با  اإفريقية  اأ�سول 
تلك  اأجــل  البلدان من  بع�س  الحروب �سد  الن�سان، وتخو�س  حقوق 
الحجج.. بينما مواطنوها يموتون برداً وجوعاً في �سوارعها اأو يقتلون 

بر�سا�س ال�سرطة اأو بب�ساطيرهم..!.
النف�س العن�سري، حتى عند الرئي�س ترمب وا�سح جداً، فما زال قراره 
العن�سري بمنع رعايا عدد من الدول ال�سامية دخول اأميركا حا�سراً 

في الذاكرة الب�سرية، وال�سبب فقط اأنهم »م�سلمون«.
باإنزال  الجرائم  الغا�سبين على هذه  الأميركيين  اليوم، ترمب يهدد 
الجي�س الى المدن، يذكرني ببع�س الدكتاتوريين في العالم العربي 
اأو في العالم، والذين تعاملوا مع �سعوبهم بق�سوة، وتوجيه التهامات 

لهم.. وماذا كانت ردة الفعل.
فا ندري، ف�ساحب اقتراح حقن الديتول بالج�سم لمعالجة كورونا، 
�سبر  بيت،  بيت  زنقة،  زنقة  مهدداً:  المتظاهرين  مخاطباً  يخرج  قد 

�سبر، وقد يعبر غا�سبا: من اأنتم..؟!.
�سيد  الــر�ــســا�ــس  �سيكون  اأم  فــهــمــتــكــم..!؟،  »الن  بــعــبــارة:  �ــســيــبــداأ  اأم 

الموقف.. لنتابع ونرى..

ناديا ها�صم/ العالول
h a s h e m . n a d i a @ g m a i l

اأ�صلحة بايدينا ال ت�صتهينوا بها

يومًا ما �صي�صبح »كوفيد19« ذكرى بعيدة

ال�سهيونية  فالحركة  باأطماعها  اإ�سرائيل  تتو�سع  اأن  عجب  ول 
لأي  الراف�سة  البحتة  التلمودية  الروؤية  من  خا�ستها  ت�ستقي 
عــرق اآخـــر لعــتــبــارهــا الآخــريــن عــبــيــدا خــلــقــوا مــن اأجـــل خدمة 
اليهود.. ولن يتفاجاأ احد عند اطاعه على كتاب »بروتوكولت 
حــكــمــاء �ــســهــيــون لــعــجــاج نــويــهــ�ــس« بــوتــوكــولت ا�ــســتــقــت روؤيــتــهــا 
عليه  اطلعنا  كتاب  التلمود،  مــن  المعلنة  وبرامجها  وخططها 
ال�سهيوني  البروتوكولي  المخطط  فيه  ي�سرح  عقود  ثاثة  منذ 

عليه.. لل�سيطرة  العالم  لتخريب 
الفر�س  فاأ�سعنا  غارقون  بالع�سل  ونحن  التفاتا  نعره  لم  كتاب 
مما  نعمل«  ولم  نعلم  »كنا  ربما  اأو  الزحف  هذا  لإيقاف  المتاحة 
اأطرافه  ليمد  ال�سهيوني  الأخطبوط  امــام  وا�سعا  المجال  فتح 

التجاهات! بكل 
ال�سريحة«  »المعلنة  العن�سرية  الإ�سرائيلية  الت�سريعات  حتى 
الحا�سر  وقتنا  الى   1967 وفل�سطينيي   1948 الداخل  عرب  �سد 
ب�سم  مــاآربــهــا  فحققت  الــتــفــاتــا،  نعرها  ولــم  تدريجيا  ت�سل�سلت 
الــقــد�ــس وجــعــلــهــا عــا�ــســمــة لــهــا و�ــســمــت الـــجـــولن وو�ــســلــت اإلــى 
الغربية  ال�سفة  م�ستعمرات  �ــســم  عــن  نــاهــيــك  الــدولــة  يــهــوديــة 
عن�سرية  ت�سريعات  من  الخ  الفل�سطينيين..  �سمل  لم  ومنع  لها 
التفاقيات  فيها  بما  الدولية  وال�سرعية  تتما�سى  ل  �سرعية  غير 

الإن�سان.. وحقوق  جنيف  كاتفاقية  الدولية 
وتــ�ــســرب ا�ــســرائــيــل بــالــ�ــســرعــيــة الــدولــيــة عــر�ــس الــحــائــط فلم 
بعام   194 قــرار  مثل  الأمـــم  هيئة  عــن  �ــســدر  قــرار  لأي  ت�ستجب 
اإلى ديارهم ووجوب دفع  1948 الذي طالب بعودة الفل�سطينيين 
 242 وقــرار  الــعــودة،  عــدم  يــقــررون  مــن  ممتلكات  عــن  تعوي�سات 
 1967 الثاني  ت�سرين   22 في  الدولي  الأمن  مجل�س  عن  ال�سادر 
ح�سين  الملك  اقترحه   1967 حزيران  حرب  باأعقاب  جاء  والذي 

اأرا�سي  احتال  لإنهاء   ..1967 الثاني  بت�سرين  ثــراه  اهلل  طيب 
ت�سرين   22 في  ال�سادر  بقرار338  تكراره  اأُعيد  ثم  بالقوة  الغير 
اطــاق  لوقف  دعــوة  ت�سّمن   1973 اكتوبر  حــرب  بعد   1973 اول 

242 وتنفيذ قرار  النار 
القرارات و ل بما تبعها اإ�سرائيل ل بهذه  تلتزم  ولم 

لتق�سيم  قـــــــرار/181/  بـــه  قــبــلــت  الــــذي  الــوحــيــد  الـــقـــرار  ولــعــل 
مع   1948 الإ�سرائيلية  العربية  الحرب  قبل   1947 عام  فل�سطين 

القد�س حول  دولية  منطقة  تحديد 
التو�سعية،  م�سيرتها  تكمل  ريثما  دوليا  يها  ُيعَترف  كي  فقبلت 
ول  الدولية  بال�سرعية  ت�ستهين  بانها  يعني  للقرارات  فرف�سها 
عجب ان يدّون/ نتانياهو/ �سفقة القرن وي�سلمها لترمب الذي 

العمياني"! على  له  »ب�َسم 
بتو�سعاتها  لت�سير  بــكــورونــا  الــعــالــم  ان�سغال  ا�ــســرائــيــل  وت�ستغل 
غــور  �ــســم  الــى  وتتطلع  الــغــربــيــة  بال�سفة  م�ستعمراتها  فت�سم 
جالة  رد  وياأتي  القادم  تموز   1 ب  الميت  البحر  و�سمال  الأردن 
ال�سفة  من  اأجزاء  اإ�سرائيل  �سمت  اإذا   »: الثاني  اهلل  عبد  الملك 
اأن  مــ�ــســددا على  كــبــيــر«،  �ــســدام  اإلــى  �ــســيــوؤدي  ذلــك  فــاإن  الغربية 

ال�سّم.. اإذا جرى  الخيارات  الأردن يدر�س جميع 
اخرى  اتفاقيات  واأية  عربة  ووادي  او�سلو  اتفاقية  فائدة  ما  اإذن 
الــعــربــي معطية  الــجــانــب  مــكــّبــلــة  عــلــى ورق  بــمــثــابــة حــبــر  فــهــي 

وتجول.. لت�سول  ل�سرائيل  الحرية 
عاوة  �سيا�سية  ديبلوما�سية  فهي  ع�سكرية  تكن  لم  ان  فحربنا 
بفل�سطين،  لنف�سها  تثاأر  متطرفة  حركات  �سيوّلد  ال�سم  ان  على 
التع�ّسف  هذا  بظّل  المقاَوَمَة  الفل�سطينيُة  ال�سلطُة  تقاِوَم  لن  و 

الجائر! الإ�سرائيلي 
اأنذر! وقد اأعذر من 

طايل ال�صامن

حال ترمب اليوم.. زنقة زنقة بيت بيت �صرب �صرب!

د. اأ�صمهان ماجد الطاهر
A _ a l t a h e r @ a s u . e d u . j o

كان الم�ساء باردا في مرتفعات عمان وكانت ال�سماء رمادية فقامت علياء 
بالنعنع  ال�ساي  باإعداد  وبــداأت  منزلها  في  الــدفء  ليعم  التدفئة  باإ�سغال 
بحما�س  تحركت  الباب  على  قوية  طرقات  �سمعت  بــالــدفء.  ت�سعر  حتى 
اندفعت  الباب  فتحها  وبمجرد  اأبنائها  او  اأحفادها  من  اليوم  زائــر  لترى 
نور وملي�سا وهما ت�سحكان وتحدثان الجدة علياء كيف اأن الريح بالخارج 
كادت تحملهما كطيرين. كانت علياء ت�ستمع لهما وت�سحك لمجرد روؤية 
ال�سبايا  عيون  من  تفي�س  كانت  الذي  الفرح  وكمية  والحما�س  الحيوية 
واأفي�س  بي  الحب  يفي�س  �سبب  با  يقول  حالها  ل�سان  وكــان  حفيداتها 

حول عواطفي فرحا بهما.
بالمغادرة  اأ�سمح  لن  وقالت  ال�ساي  ل�سرب  للجلو�س  ال�سابتان  علياء  دعت 
نور وملي�سا رغبتهما  اأكدت  بثلجة قوية.  وتنبئ  الليلة فالأجواء عا�سفة 

في البقاء لق�ساء الليلة عند علياء.
الريح  �سلف  ويك�سر  وحــدتــهــا  يــوؤنــ�ــس  مــن  لــوجــود  بــالــفــرح  علياء  �سعرت 
ويجعل المكان اأكثر حيوية ودفء. اأكملت ملي�سا اإعداد ال�ساي واح�سرته 
من  ل�سيافة  وتح�سره  علياء  تــعــده  الـــذي  اللذيذ  الكعك  مــن  قطع  مــع 
يزورها. وبداأت ال�سهرة الجميلة بتجاذب اأطراف الحديث وكان ال�سحك 
�سوء  الجوية وحــذر من  الر�ساد  المكان عندما ظهر مذيع  يعم  والفرح 

الأحوال الجوية واأعلن عن منع الخروج من المنزل لليومين القادمين.
ا�ستنكرت الفتاتان الخبر وقالت نور هذا حجر اإلزامي �ستتعطل خططنا 

ملي�سا لمدة يومين كاملين. ابت�سمت الجدة وبهدوئها المعتاد قالت هل 
لمدة ثاثة  البلد  كل  تم حجر  ال�سنوات  اإحــدى  في  يومين  يزعج حجر 

اأ�سهر كاملة ب�سبب جائحة كورونا.
ا�ستطعتما  وكيف  الأ�سئلة  بطرح  وبداأتا  علياء  حديث  الفتاتان  ا�ستغربت 
العديد من العمال لما هي عليه  تحمل ذلك! قالت علياء لقد تحولت 
وظهر  العمال  نهج  وتغير  التكنولوجيا  و�سائل  لكل  ا�ستخدام  من  اليوم 

نمط جديد من الحياة والوظائف.
اإليها  يفتقر  ومن  الكثيرة  الموارد  يمتلك  من  عانى  لقد  علياء  واأ�سافت 
بنف�س القدر وكان الجميع في بوتقة واحدة تن�سد العافية وال�سامة من 
اأن ذلك لن ينتهي ثم انتهى فجاأة كما ظهر ولم  الجائحة. لقد اعتقدنا 
تعد نذكر اإل الف�سل الأجمل من الحكاية وهو اأننا في الحياة نبقى نبحث 

عن فرح �سغير من�سي.
الــدرب خطوات لنم�سي ولت�ستمر  الــذي يهم�س لنا ما زال في  هو الأمــل 
الحياة. في الحياة نتم�سك بالأمل القادم وهو ما يمكننا من تذوق الفرح، 

وهو ما يجعل لنا جناحين تحلقان عاليا. 
 في تلك الليلة تحدثت علياء عن ذكرى الجائحة الما�سية ورغم ق�سوتها 
احتفلنا  لذلك  تقهر  اأن  �سعِب  والإ�ــســرار  والعزيمة  الأر�ـــس  تــردد  كانت 
على  لــون  كــل  لها  يهتف  وميلي�سا  نــور  قلب  وكــان  الــوبــاء.  على  بالق�ساء 

�سفتيك احتفال. 
كانت ليلة جميلة اأنهى ظامها �سباح اأبي�س وثلج اأحاط المكان دون اأن 
ي�سرق الدفء. نبقى نن�سج من الحرف حكاية وناأمل اأن تنتهي الجائحة 

وت�سبح ذكرى بعيدة.

اأعلنت عنها مع  التي  الموظفين  زيادات  الحكومة  األغت  هل 
�سل�سلة  اأركان  من  اأ�سا�سي  كركن   ،2020 الحالي  العام  بداية 

التحفيزية؟ الحزم 
مع  اأجري  تلفزيوني  التعامل معه خال حوار  �سوؤال جرى 
رئي�س اللجنة المالية بمجل�س النواب الدكتور خالد البكار، 
ين�سب  لم  الــنــواب«  اأن«  اإلــى  الــحــوار  اأ�ــســار في معر�س  حيث 
باإلغاء زيادات الموظفين، واأن ما فعله هو التن�سيب بتاأجيل 
وبما  الجتماعي.  ال�سمان  ا�ستراكات  تاأجيل  مقابل  الزيادة 
من  المعنيين  رواتب  على  ال�سلبي  التاأثير  تدني  اإلى  يوؤدي 

الدولة. موظفي 
التي  الــحــكــومــيــة  الــبــيــانــات  خــال  مــن  فهمناه  اأن  �سبق  مــا 
رافــقــت الــجــائــحــة، وتــعــامــلــت مــع تــفــا�ــســيــلــهــا القــتــ�ــســاديــة 
�سرف  تاأجيل  قررت  الحكومة  اأن  وال�سيا�سية،  والجتماعية 
الـــزيـــادات الـــى الــعــام الــمــقــبــل. وهـــي الـــزيـــادات الــتــي �سكلت 
اإيجابية  تحول  نقطة  واعتبرت  التحفيزية،  الحزم  اأ�سا�س 
ـ راف�سا  ـ حتى ذلك الوقت  في التفكير الحكومي الذي كان 
لأية فكرة تقترب من م�سروع زيادة الرواتب باأي مبلغ ولأي 

ظرف.
عن  الدفاع  ب�سيغة  قدمها  التي  البكار،  النائب  ت�سريحات 
اتهاما  ـ  �سمنا  ـ  طياتها  فــي  حملت  الــنــواب،  مجل�س  �ــســورة 
مـــزدوجـــا لــلــحــكــومــة، فــمــن جــهــة اعــتــبــرهــا مــحــاولــة للم�س 
م�سا  اعتبرها  اأخــرى  جهة  ومــن  النيابي،  المجل�س  ب�سورة 
بالتاأكيد  ذلك  على  وزاد  الدولة.  لموظفي  مكت�سبة  بحقوق 
عــلــى اأن الــمــجــلــ�ــس هــو مــن طــالــب بــمــنــح الــمــوظــفــيــن تلك 
الـــزيـــادات، ومـــن اأقــرهــا واأدرجـــهـــا �ــســمــن الــمــوازنــة الــعــامــة 

.2020 المالية  لل�سنة  للدولة 
تــاأجــيــل  عــلــى  الــحــكــومــيــة  الإجــــــراءات  لــم تقت�سر  بــالــطــبــع، 
اأ�سار  كما  ـ  الغائها  اأو  ـ  فهمناها  كما  ـ  الزيادة  �سرف  موعد 
من  الــقــرارات  مــن  �سل�سلة  اإلـــى  تعدتها  بــل  الــبــكــار،  الــنــائــب 
 260 اإلى  لاأجور  الأدنــى  الحد  رفع  قرار  نفاذ  تاأجيل  بينها 
منهم  الكثير  رواتــب  اإخ�ساع  ولحقا   .220 من  بــدل  دينارا 
الأعــبــاء  مــن  وتخفيفا  لــلــمــوازنــة  دعــمــا  خ�سم  مــعــادلــة  اإلـــى 
م�سير  حول  الت�ساوؤل  دائــرة  من  يو�سع  الــذي  الأمــر  عليها. 
اأم  اإلغاء  اإلى قرارات  اإذا كانت �ستتحول  الإجراءات وما  تلك 

اتخاذها. �ستبقى كما هي عند  انها 
حكومي  لتو�سيح  الما�سة  الحاجة  الت�ساوؤلت  تلك  مبررات 
حـــول مــ�ــســتــقــبــل الــــزيــــادات، والــحــد الأدنـــــى لـــاأجـــور، ومــن 
بــعــد ذلـــك الــمــبــالــغ الــتــي خ�سمت كــتــبــرع مــن الــمــوظــفــيــن. 
الــنــواب  بين  بالعاقة  مهتمين  لي�سوا  المعنيين  اأن  ذلــك 
عن  ك�سفت  قد  الفائتة  المرحلة  كانت  اإذا  وما  والحكومة؟، 
جــفــوة بــيــن الــطــرفــيــن. ومــن ت�سبب فــي تــلــك الــفــجــوة، هل 
اآثر البتعاد  اأم اأن المجل�س النيابي  الحكومة اأق�ست النواب 
انتهاء  بعد  الأ�ــســواء  اإلــى  جديد  من  وعــاد  نف�سه،  تلقاء  من 
من  التي  لانتخابات  ا�ستعدادا  الأخــيــرة،  الــعــاديــة  الـــدورة 
المفتر�س  موعدها  في  �ستجري  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  غير 

اآخر. اإلى موعد د�ستوري  اأنها �ستتاأجل  اأم 
اأن يكون الإعان النيابي عنوانا لمرحلة  اأي�سا  ولي�س مهما 
حكومي؟  قـــرار  عــن  فعا  يك�سف  اأنـــه  اأم  انتخابية؟  دعــايــة 
فــالــجــمــيــع يـــدرك حــجــم الــ�ــســغــوط عــلــى الــمــوازنــة، وحجم 
الــتــراجــع فــي الإيــــــرادات الــعــامــة مــقــابــل ارتـــفـــاع كــبــيــر في 
النفقات. لكن الجميع يتوقفون عند حجم ال�سغوطات على 
المداخيل المحدودة والمتطلبات الكبيرة التي ترهق كاهل 

الدخل. الموظفين ومحدودي  قطاع 
فهل من تو�سيح حكومي؟

اأحمد حمد الح�صبان
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زيادات املوظفني..
اإلغاء اأم تاأجيل؟

تمر بلدنا في مرحلة �سعبة، وتحتاج اإلى اآليات جديدة وخطط 
للتعامل مع اآثار )الم�سيبة كورونا( التي اأ�سرت بكافة القطاعات 
الإنـتاجية، ل يخفى على اأحد باأن الجهاز الر�سمي و�سح �سعوبة 
القت�سادي  ال�ساأن  في  الدراية  اأ�سحاب  وافقه  وقد  به،  نمر  ما 
ومـــن خــبــراء لــهــم وزنــهــم، نــعــم كــل الــقــطــاعــات تــ�ــســررت ب�سكل 
اأربك  مما  للدولة  العامة  المالية  وتاأثرت  الوباء  قوي من هذا 
اإدارة  عّقد  مما  تمويلها،  م�سادر  جفت  و�سبه  العامة  الموازنة 
مما  الموازنة  بنود  واهتزت  الجائحة  قبل  له  خطط  ما  تنفيذ 
القت�سادي  الظرف  ل�سعوبة  بنودها  قــراءة  اإعــادة  عليه  يترتب 

التي تمر به البلد والعالم باأجمعه.
بمتانتها وعزمها،  لها  ي�سهد  بهمة  تعمل  الأردنية  الدولة  كانت 
القرارات في غالبيتها ت�سب في مــــ�سلحة المواطن وم�ساندته 
للوقوف  ال�ستثنائي و�سعوبته، عمل متوا�سل  الظرف  في هذا 
من  اأعمالها  وتعطلت  ت�سـررت  التي  الأردنية  الأ�سر  جانب  الى 
خال مبادرات اأهلية ومجتمعية واإن كان في مقدمتـها برنامج 
الحكومة  تــنــفــيــذه  اأوكـــلـــت مهـمة  الــتــي  الــمــيــاومــة  عــمــال  دعـــم 
دعم  فــي  خبرته  مــن  وال�ــســتــفــادة  الوطنية  المعونة  ل�سندوق 
جميع الجهات الأخرى التي تنوي م�ساعدة المت�سررين، اي�سا 
اأق�ساط القرو�س على المواطن الردنــي دور كبير  كان لتاأجيل 
في تخطي هذه ال�سائقة، حيث قام البنك المركزي بدور قوي 
فــي م�ساعدته على  الأردنـــي  المواطن  الــى جانب  الــوقــوف  فــي 
الوقوف  الدولة من خال  الظرف، وا�ستمر عطاء  تخطي هذا 
اإلى جانب ال�سركات والموؤ�س�سات التي توقفت اأعمالها من خال 

دعمها بقرو�س لتي�سير اأمورها.
واإن  ظهرت  الجائــحة  هــذه  مع  الر�سمي  التعاطي  في  اإيجابية 
الأرقام  العامة وتراجع كبــير في  المالية  الأثر �سعبا على  كان 
العالم،  دول  جميع  منه  عانت  ا�ستثنائي  ظــرف  لها،  المخطط 
برز الدور الر�سـمي من خال توجيهات ملكية حا�سمة اأن يكون 
اأن  الملك  جالة  وجه  فقد  الوباء،  هذا  مع  وتكيف  تعاي�س  لنا 
انخفا�س  من  ال�ستفادة  خال  من  الجائحة  هذا  من  ن�سـتفيد 
�سعر النفط، وا�ستغال اأمكانيات الدولة في �سراء اأكبر قدر من 
هذه المادة الأ�سا�سية، لم يتوان جالته في التاأكد بنف�سه على 
�سامة المخزون ال�ستراتيجي لغالبية المواد الأ�سا�سية واهمها 
العامة  ال�سامة  على  ا�ستندت  بخطوات  م�سيدا  القمح،  مــادة 

للمواطن والوطن.
لذلك تحتاج الدولة اأن يكون نظرنا وهدفنا النهو�س من جديد 
ورفع المعنويات، لرفع قدراتنا الإنتاجية والنتباه اإلى قطاعات 
التغير  مواكبة  على  وقدرتها  اأهميتها  الجائحة  ظل  في  اأدركنا 
الزراعي  القطاع  واأهمها  الوطن  التخفيف عن  في  وم�ساهمتها 
�ساعدت  التي  القطاعات  اأهم  باأنه من  لنا وللجميع  اأثبت  الذي 
هي  الأردنـــي،  للمواطن  اإنتاجه  وكفاية  الإنــتــاج  ا�ستمرارية  في 
دعوة لإعادة �سياغة المنظومة الإنتاجية للدولة الأردنية، واأن 
نهتم  واأن  الــذات  على  العتماد  في  الجائحة  هــذه  من  ن�ستفيد 

بالأنتاج المحلي ورفع �سويته.

ناجح ال�صوالحة

للجائحة وجه اآخر!

قبل يومين قتل جنود الإحتال ال�سهيوني على بوابات القد�س 
اإيــاد  الــخــا�ــســة،  الحــتــيــاجــات  ذوي  مــن  مقد�سيا  �سابا  ال�سريف 
طفولية،  تفكير  مرحلة  في  و�سعته  اإعــاقــة  من  يعاني  الحاق 
جنود  ينهره  المقد�سة،  العربية  المدينة  زقــاق  فــي  ي�سير  كــان 
اأغــرار يتملكهم الخوف من كل �سيء، ثم يبداأون باإطاق النار 
خا�سا  هاتفا  يحمل  اأنــه  ليتبين  لم�سد�س،  حمله  بذريعة  عليه 
يظهر  الداخلية  ال�سرطة  تحقيقات  وبعد  عائلته،  مع  للتوا�سل 
اأن المجرمين من الجيل الثالث للغزاة اليهود قد اأطلقوا النار 
عليه بعد الإ�سابة الأولى بثماني طلقات اأخرى، وقبل اأيام من 

قتل اإياد قتلوا طفا �سغيرا وكاأنه ع�سفور على �سجرة.
اأحد يحا�سب  بالقتل، ول  �سادّي يتلذذ  اإ�سرائيل هناك نظام  في 
اأبرياء  اأ�سخا�سا  اأو  اأعــزل،  قتلوا عربيا  لأنهم  الر�سميين  القتلة 
اأو  كانوا  اأميركان  اأعمى،  ب�سكل  اإ�سرئيل  تدعم  التي  الــدول  من 
»الــعــدو  اأنــهــم ي�ساندون  بــدعــوى  اأوروبــيــيــن، وهـــذا حــدث كثيرا 
الــى  يلتفت  اأحـــد  ول  الأحـــــداث  تــمــر  هـــذا  ومـــع  الفل�سطيني«، 
الأمــم منذ بدء  الــذي تكالبت عليه  الجبار  ال�سعب  معاناة ذلك 
لبني  الآخــرة  بوعد  الــذي جاء  الع�سرين  القرن  الخليقة وحتى 
اإ�سرائيل، فقلبوا حياتهم من م�سطهدين الى �سفاحين، وكل ما 
حدث لهم في اأوروبا تاريخيا باتوا يعيدون ترجمته على العرب 

الفل�سطينيين.
هاكم اإقراأوا بع�سا مما فعله الغرب في اأوروبا باليهود:

في عام 1200 م تم طرد اليهود من غالبية الدول الأوروبية، وفي 
العام 1299  في  بريطانيا،  اليهود جميعا من  ُيطرد  1290م  عام 
من  اأكثر  ويقتل  اأوروبــا  و�سط  في  »راندفا�س«  مذبحة  تحدث 
فرن�سا  اليهود من  �سنوات يطرد  بخم�س  وبعدها  يهودي،   3500
وفي  �سنوات،  بعد  جميعا  طردهم  تم  مجددا  اليها  عــادوا  ومــن 
عام الطاعون الأ�سود 1348 يتهم الأوروبيون اليهود باأنهم �سبب 
الأندل�س  �سقوط  وبعد  منهم،  الآلف  فيقتلون  المر�س  تف�سي 
جميعا،  وطردهم  اليهود  باإبادة  وزوجته  فرنانديز  الملك  ياأمر 
فهرب الأحياء الى دول المغرب العربي وعا�سوا بكل خير هناك 

حتى اليوم لمن بقي.
اأوكرانيا عام  اإن ثورة فاحي  التاريخ القديم فح�سب، بل  لي�س 
1919 اأدت الى قتل ع�سرات الآلف من المّاك اليهود و�سردوا، 
وفي رو�سيا التي كانت تمنع اإقامة اليهود فيها قتل وطرد الآلف 
الى فل�سطين لالتحاق  اليهود  اأرا�سيها،ويت�سلل كثير من  من 
التا�سع  القرن  نهاية  منذ  بـــداأوا  الذين  و  �سفد  في  باأقربائهم 
ع�سر ببناء م�ستوطنة »بتاح تكيفاه« 1878 ثم تاأ�سي�س م�ستعمرة 
بما  المتو�سط  البحر  اأن يفي�س  « 1909،قبل  اأبيب  تل  »داغانيا، 
تبقى منهم، ثم يعيدون تجربة التقتيل والت�سريد على ال�سعب 

الفل�سطيني الذي ا�ستقبل اأجدادهم.
له  مقال  اأفنيري«  »يــوري  الــراحــل  الإ�سرائيلي  ال�سحفي  كتب 
قبل �سنوات طويلة، ذكّر اليهود فيه باأن من قتل اليهود لي�سوا 
العرب والم�سلمون، بل هم الأوروبيون الذين �سّردوهم، واأن من 
حتى  الأندل�س  من  القديمة  الإ�سامية  الــدول  هي  احت�سنهم 
الأوروبــيــون، لم يجدوا ماذا  العراق، وعندما قتلهم وطردهم 

�سوى الدولة العثمانية بعد فتح الق�سطنطينية.
ولكن لما ل يقتل �سبية جي�س حكومة �سادية،تن�سب نف�سها لنبي 
اأطفال و�سباب ون�ساء فل�سطين العظيمة بما  اإ�سرائيل،  الرحمة 
يــرون  عــاجــزون،وهــم  ونحن  دولــة تحميهم  لهم ول  �سند  ل  اأن 
اأن حكومات عربية تترك مواطنيها للموت فقرا ومر�سا،  كيف 
اأن ثورة  اأن يتذكروا  اأزمة تواجهها، دون  اأول  وتتخلى عنهم في 
اأخ�سرهم مع ياب�سهم عند �ساعة  الجياع والم�سهدين �ستحرق 
ال�سفر، اأم ل اأحد يرى ماذا يجري في الوليات المتحدة اليوم، 
اإنها  المواطنين..  لم�ساعدة  دولر  ترليونات  اإنفاق خم�سة  رغم 

الحرية.

اأيــ7ــام
فايز الفايز
R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l . c o m
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تبعات  فر�سته  موؤلم  واق��ع  من  والعربية  الأردن��ي��ة  الدراما  تعاني 
جائحة كورونا التي اأدت اإلى وقف عميلة اإنتاج ع�سرات الم�سل�سالت 
اإلى  ال��ذي ي�ساف  ���س��واء. وه��و الم��ر  الأردن��ي��ة والعربية على حد 

ال�سعوبات الخرى التي تواجهها الدراما ب�سكل عام.
العام  انتجت خالل  التي  العربية  الدراما  اأخ��رى، وقعت  من جهة 
فخ  ف��ي  رم�سان  ف��ي  العربية  الف�سائيات  على  لتعر�ض  الما�سي 
الدعاية واعادة انتاج الواقع الموؤلم ب�سورة زاهية، ليكون الم�ساهد 

العربي رهين وعي المنتج التاجر او المنتج الموؤدلج.
ل���م ي��غ��ي��ب ال��ن��ج��م ال��ع��رب��ي ع���ن ال�����س��ا���س��ة، ل��ك��ن��ه ���س��ق��ط ف���ي ف��خ��اخ 
النك�سار  ليح�سل  الكبرى  الن�سانية  التنظيرات  ووهم  المنتجين 
الن،  العربي  الم�ساهد  يحتاجها  التي  للفكرة  الحقيقي  والغياب 
لت�سطيح  الم��وال  التي ت�سخ  الهائلة  والطاقات  النتاج  رغم زخم 
ا�سهمت  التي  القيم  ك��ل  على  رّدة  ليعي�ض  ال��وع��ي  وتقزيم  الفكرة 
الدراما العربية في انتاجها قبل ربيع العرب الذي �سّخر ال�سورة 

لنتاج اجيال مم�سوخة.
خلق  في  ا�سهمت  تاريخيا  رم�سان  و�سهر  النتاج  بين  العالقة  ان 
ف�����س��اء م��ن ال��وع��ي ب��ق�����س��اي��ا الم����ة ال��ع��رب��ي��ة ال��راه��ن��ة، واوج����دت 
ال�سواء  و�سّلطت  العربي،  والتاريخ  الم�ساهد  بين  مهمة  عالقة 
يتم  ما  لكن  العالية،  والقيم  والبطولت  الن�سانية  الجوانب  على 
والت�سويه  الهدم  لجهة  لكن  ال�سياق  نف�ض  في  ياأتي  الن  انتاجه 
الخالقية  ال��ن��م��اذج  انتقاء  ويتم  الم�سخ،  البطل  ي�ستخرج  حيث 
مخزون  وك��اأن  الرخي�سة  الن�سانية  العالقات  وت�سويق  الهابطة، 
المة من القيم والمثل العالية التي ت�سلح للدراما قد انتهت، واذا 
الذي  الدامي  ال�سراع  �سياق  ت�ستح�سر في  فانها  ا�ستح�سارها  تم 

ي�سوهها.
وهذا يقودنا ل�سوؤال يتكرر على ل�سان كل متابع: هل هذا الت�سويه 
المة؟  له  تتعر�ض  الذي  ال�سيا�سي  الت�سويه  مع  ليتعالق  مق�سود 
ام هو افال�ض حقيقي لجهة الن�ض والخراج والنتاج وغيرها من 

مكونات البناء الدرامي؟
يرى مراقبون ان الدراما العربية في هذا العام قدمت اعمال لم 
ترق الى الم�ستوى المطلوب، بل على العك�ض ا�سهمت في ال�سيطرة 
على افق الم�ساهد و�سيطرت على وعيه لتاأخذه الى مناطق اخرى 
التي  لالفكار  وا�ستقباله  ج��دي��د،  م��ن  انتاجه  خاللها  م��ن  ي�سهل 

كانت تعتبر من المحرمات وعلى راأ�سها التطبيع وتغييب الق�سايا 
المركزية. ا�سافة الى تمرير ما يراد تمريره في �سياقات تنميط 
في  الكبرى  ال�سيا�سية  الرهانات  من  واخراجه  العربي  الم�ساهد 

المنطقة وتحويله لعاجز وغير فاعل.
توا�سع الدراما العربية هذا العام اي�سا من حيث الكم والنوع له 
ا�سبابه، فجائحة كورونا اوقفت العديد من العمال العربية التي 
�سرع منتجوها في الت�سوير، ليدخل المو�سم الرم�ساني وهي ما 
لمنتجين  العمال  من  العديد  اوقفت  الردن  ففي  معلقة؛  ت��زال 
محلين ا�سافة الى اعمال عربية وعالمية كانت ت�سور في الردن.

الت�سوير  واأّج��ل��ت  اأعمالها  جّمدت  الإن��ت��اج  �سركات  غالبية  وكانت 

الموقعة  اأخرى عملها مجبرًة بحكم عقودها  �سركات  تابعت  فيما 
لتلحق  ال��وق��ت،  يداهمها  اأن  م��ن  خ��وف��اً  والممثلين،  ال��ق��ن��وات  م��ع 

برم�سان، ليكون النتاج العربي ب�سكل عام متوا�سع لهذا العام.
عمله  ق��دم  ال���ذي  ح��ج��اوي  ع�سام  الردن����ي  المنتج  ي�سعى  محليا 
رم�سان  خ��الل  العربية  الف�سائيات  من  العديد  على  »ال��خ��واب��ي« 
العمل  �سلط  حيث  الردن���ي  ال��درام��ا  ن��م��وذج  تقديم  ال��ى  الما�سي 
الفل�سطينية  الحكاية  وتقديم  الفل�سطيني  ال��ري��ف  على  ال�سوء 
رغم غيابها هذا العام عن الف�سائيات العربية ال من خالل اعمال 
قليلة كان اهمها م�سل�سل الخوابي الذي تمت متابعته ب�سكل لفت.

حجاوي الذي وجه ر�سالة الى جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن 
ازمة كورونا  الدراما الردنية قبل  الح�سين للتدخل وحل م�سكلة 
الم�ستويات  اع��ل��ى  م��ن  ال��ت��دخ��ل  اهمية  ال��ى  ب��و���س��وح  فيها  وا���س��ار 
وتوفير  قاتل  �سبات  في  تدخل  التي  الردنية  الدراما  لحل ق�سية 
موازنة خا�سة لموؤ�س�سة الإذاعة والتلفزيون الأردني ل�سراء حقوق 
�سواء  الوطن  اأر�ض  المنتجة على  التلفزيونية  الأعمال  بث جميع 
كانت اأردنية اأو عربية باأ�سعار مميزة جدا قال: ان موؤ�س�سته منحت 
الفر�سة لعدد من النجوم الخليجيين والعرب للم�ساركة في اأعمال 
ال�سيناريو،  وطبيعة  خ�سو�سية  ح�سب  وذل��ك  واجتماعية،  بدوية 
الأداء  ب�سبب منا�سبة طبيعة  الخوابي  اإياد ن�سار في  وجاء اختيار 
الحترافي مع �سخ�سية »�سديد« من ق�سة تاجر البندقية، كما تم 
التفاق معه على الم�ساركة في م�ساريع م�ستقبلية اأخرى بناء على 

رغبته في العودة للدراما المحلية.
ملتقى  ف��ي  العربي  الإب����داع  ج��ائ��زة  على  -الحا�سل  ع�سام  وي��رى 
الإع�����الم ال��ع��رب��ي ال���ذي اأق��ي��م م���وؤخ���را ب��ال��ك��وي��ت- اأن م��ن واج��ب��ه 
النجاح  بعد  خا�سة  الفل�سطينية،  بالدراما  خا�سة  اأعمال  تقديم 
الم�سل�سل  باإنتاج  وتجربته  البدوية،  الم�سل�سالت  في  حققه  الذي 
اأن  توؤكد  ر�سالة  ذل��ك  اأن  معتبرا  الما�سي«،  من  »�سيء  المعا�سر 
مثلما  المعا�سرة  ال��درام��ا  ف��ي  التفوق  على  ق��ادر  الأردن���ي  الفنان 

تفوق في الدراما البدوية.
وعن تركيبة العمل الذي حاز ح�سورا عربيا مهما خالل رم�سان 
الما�سي قال حجاوي انه م�سل�سل ريفي فل�سطيني- اخذت من عدد 
من الق�س�ض العالمية وان كل ق�سة تعتمد على الأخرى وتكملها 
لتظهر في النهاية عمال دراميا مترابطا عن قرية فل�سطينية غير 
محددة، وفي زمن ما قبل الحتالل وال�ستعمار ا�سمها الخوابي، 

بمعنى الجرة التي تحفظ الع�سل.
وختم حجاوي انه الن يعمل على ت�سوير م�سل�سل بعنوان: »لعبة 

النتقام«.

عمان - الراأي

ب��ع��م��ان  ن���ا����س���رون وم����وزع����ون  ����س���درت ع���ن الآن 
الأعمال الكاملة.. الق�سة الق�سيرة جًدا للروائي 
ف��ي مجلد  ب���ردى  بهنام  ال��ع��راق��ي هيثم  ال��ق��ا���ض 

ي�ستمل 400 �سفحة من القطع الو�سط.
كانت  م��ج��م��وع��ات  خم�ض  ع��ل��ى  المجلد  ي��ح��ت��وي 
�سدرت قبل ذلك في مجموعات م�ستقلة، باأزمان 
واأماكن مختلفة، كما يحتوي المجلد على �سيرة 
اآراء ع��دد من  الكاتب الإب��داع��ي��ة وم��خ��ت��ارات م��ن 
ري����ادة كتابة  ف��ي  وال��ك��ت��اب ح���ول تجربته  ال��ن��ق��اد 

الق�سة الق�سيرة جًدا.
وكما ا�ستمل الغالف الأخير على مختارات تلقي 
النقاد  م��ن  لعدد  الكتابية  تجربته  على  ال�سوء 
هناوي  نادية  د.  كاظم،  عبداهلل  نجم  د.  ومنهم: 
ال�سعدون، وناجح المعموري، فقد ا�ستهل المجلد 
الذي اقترح فكرة غالفه بيات مرعي على تقديم 
للقا�ض عبد ال�ستار البي�ساني، الذي اأ�سار اإلى اأن 
هذا النوع من الكتابة الق�س�سية ل ُيعدم الجذور 
الجانب  غياب  �سهرته  �سبب  اأن  اإل  التاريخ،  في 

النقدي التنظيري لهذه الظاهرة.
وت����وق����ف ال���ب���ي�������س���ان���ي ع���ن���د ال���م���الم���ح ال��ف��ن��ي��ة 
التكثيف  ف��ي  ب��ردى  الكاتب  لتجربة  والجمالية 
اإل��ى �سخو�ض  األ��م��ح  والخ��ت��زال وال��م��ف��ارق��ة، كما 

ق�س�سه التي تعاني من العزلة والوح�سة.
ب����ردى  اإن  ال��ب��ي�����س��ان��ي:  ي���ق���ول  ت��ق��دي��م��ه  وف�����ي 
»لكت�ساف  المتلقي  ي��دف��ع  م��ره��ف  بح�ض  يكتب 
تف�سي  التي  الإ���س��اءات  وراء  الكامنة  التفا�سيل 
اإل���ى ع��وال��م وت��اري��خ ط��وي��ل م��ن الخيبة وال��ح��زن 
والن��ك�����س��ار، وب��ه��ذا يحقق ال��ق��ا���ض اأه���م ���س��روط 

الق�سة الق�سيرة جًدا«.
ويجيب القا�ض هيثم بهنام بردى الفائز بجائزة 
الق�سيرة عن  ال��رواي��ة  ع��ن  ال��ح��ال��ي  للعام  ك��ت��ارا 

�سوؤال لماذا هذا النوع وال�سكل من الق�ض بالقول: 
»عندما �سرعت بكتابة الق�سة الق�سيرة جداً، لم 
الذي  الهاج�ض  لذلك  تلبية  �سوى  ل�سيء،  اأكتبها 
��اذ، كوم�سة  اإلى عالم خا�ض واأخًّ يحلًّق بي عالياً 
م��اء �سمن حالة  اأو قطرة  رع��د،  ق�سف  اأو  ب��رق، 

اإن�سانية اأعي�سها بكل جوارحي«.
وف���ي م��ج��م��وع��ة »ح���ب م��ع وق���ف ال��ت��ن��ف��ي��ذ« التي 
مثل:  م��ف��رد،  ع��ن��وان  على  غالبيتها  ف��ي  ت�ستمل 
ع��الق��ة، ذك���ري���ات، ث��ل��ج، ال��ن��اف��ذة، ���س��م�����ض، ل��ق��اء، 
اللحظة  للتقاط  القا�ض  يذهب  وح��ب،  العيون، 
التي تت�سل بالأثر الذي تتركه الطبيعة ومو�سم 
الحزن  بم�ساعر  الكائن  على  تحولتها  في  الثلج 

اأو الفرح.

يدونها  التي  الم�ساعر  الفي�ض من  وهو في هذا 
ب��ح��ب، اإن���م���ا ي�����س��ع��ى ل��ي�����ض اإل����ى اأن�����س��ن��ة الأ���س��ي��اء 
وال��ك��ائ��ن��ات فح�سب، ب��ل ي��ذه��ب ل��وح��دة ال��وج��ود 
التي تمنح ن�سه الق�س�سي �سعريته التي ي�سبعها 
ب���الخ���ت���زال وال��ت��ك��ث��ي��ف وال��م��ف��ارق��ة ك��ج��م��ال��ي��ات 

حداثوية تمنح الن�ض روحه المعا�سرة.
الق�سيرة  الق�سة  اإن  ال��م��ع��م��وري:  ن��اج��ح  وي��ق��ول 
التي كّر�سها القا�ض هيثم بردى »تميزت بالتركيز 
ال�سعري،  الن�ض  قريبة من  مما جعلها  ال�سديد، 
ال�سعر  ب��ه  تميز  ال��ذي  ال��دلل��ي  الف�ساء  وح��ي��ازة 

الجديد«.
التي  الأل��ف«  الثانية بعد  »الليلة  وفي مجموعته 
وليلة  ل��ي��ل��ة  األ����ف  ح��ك��اي��ة  م��ن  ع��ن��وان��ه��ا  ي�ستعير 
بعد  عنه  الم�سكوت  القا�ض  ي�ستكمل  ال��ت��راث��ي��ة، 

انتهاء الحكاية التي لم تنته.
ب��ه��ن��ام ف���ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا ب�����س��ه��ادة 
اإبداعية تحيط بعوالم الكتابة الخا�سة به، يركز 
في المجموعة على الق�سايا الوجودية واأ�سئلتها، 
ال��ذاك��رة بما حملت م��ن ج��راح وتعر�ست  وت��غ��دو 

لثقل عاجزة اأمام امتحان الزمن.
وف���ي ال��م��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ال��ت��ي ح��م��ل��ت ع��ن��وان: 
»ع���زل���ة اأن���ك���ي���دو«، ي��و���س��ح ال��ك��ات��ب ف���ي م��ق��دم��ة 
ال��م��ج��م��وع��ة ���س��م��ن اإط����ار ت��ن��ظ��ي��ري ال��ف��رق بين 
الق�سة الق�سيرة جدا والأق�سو�سة عبر مقارنات 

في الأدبيات العربية والأجنبية.
وي��ن��ت��ق��ل ف���ي ف�����س��اء ال��ق�����ض اإل�����ى ال���ع���الق���ة مع 
الحرية، ويعمق ذلك من خالل  الآخ��ر، وق�سايا 
ترا�سالت الحقول الفنية التي ت�سبع الن�ض بعدد 

من المج�سات الح�ّسية الب�سرية وال�سمعية.
�سمن  »ال��ت��م��اه��ي«  ال��راب��ع��ة  المجموعة  وت��ت��ك��ون 
ع���ن���وان  الأول  ح���م���ل  ق�����س��م��ي��ن،  ع���ل���ى  ال��م��ج��ل��د 
القا�ض هيثم  الثاني فقد اختار له  اأما  )الحياة( 
على  ماحل  تج�سد  والتي  »م��ار���ض«  عنوان  ب��ردى 

بين  المواءمة  في  القا�ض  ل��دى  التجربة  تطور 
العربية  البالغة  م��ن  ب��الإف��ادة  وال��دلل��ة  ال�سكل 
والعالمة  الإ���س��ارة  ف��ي  الحديث  النقد  وت��ي��ارات 
اأخرى  جهة  ومن  جهة،  من  الن�ض  بنية  لتعميق 
في مقدرته التاأويلية وا�ستفزاز خبرات المتلقي.

وي����ق����ول ال���ن���اق���د ج���ا����س���م ع���ا����س���ي ف����ي ت��ق��دي��م��ه 
ل��ل��م��ج��م��وع��ة: »ت����دل ع��ل��ى ح��ر���ض ال��ق��ا���ض على 
تحقيق خطوة جديدة م�سافة.. تقوم على الجمع 
بين الإ�سارات والجمل الق�سيرة ل�سياغة ما وراء 
واإحالتها  الأ�سطورة  توظيف  خ��الل  من  الن�ض، 
المعرف  اآخ��ر يرفد تجربته مع  تعبير  قناع  اإل��ى 

والموروثات«.
المجموعة الخام�سة التي حملت عنوان »�سفائن 
وفنارات«، قدم لها د. جا�سم خلف اليا�ض، قائال: 
»ت��ن��ه�����ض ال��م��ج��م��وع��ة ع��ل��ى اق��ت��ن��ا���ض ال��ل��ح��ظ��ات 
الإن�سانية بكل ما فيها من وجع وحبور، في لغة 

ق�س�سية �سعرية«.
وف���ي ه���ذه ال��م��ج��م��وع��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى 44 
ال���ذات  ع��ن  ال��ب��ح��ث  رح��ل��ة  ال��ك��ات��ب  ي�ستعيد  ن�سا 
ف��ي ارت��ح��الت��ه��ا، وت��ب��داأ ال��رح��ل��ة ف��ي البحث عن 
دللة ال�سم كما في الق�سة التي حملت العنوان 
تكمن  ل  للكاتب  بالن�سبة  الم�ساألة  ولكن  نف�سه، 
ي�ستدل  ال��ت��ي  القامو�سية  المعرفة  ب�ساطة  ف��ي 
ال��ي��ق��ي��ن��ي��ات التي  ب��ل ف��ي اخ��ت��ب��ار  ب��ال��ل��غ��ة،  عليها 
وتحولت  والزمان  المكان  بتغير  الإن�سان  األفها 
والمنفى  فالغربة  والجغرافيا،  والتاريخ  الحياة 
كما يقول اإدوارد �سعيد: تحيل �سكل المعرفة من 
ال��ذي  التعددي  الطباقي  اإل��ى  الجنا�سي  النمط 
يتداخل مع الختالف بالحوار والقبول، وهو ما 
يجعل من تجربة القا�ض بردى ل مجرد تجربة 
كتابية، اإنما تجربة معرفية تت�سل ب�سكل الكتابة 
التعبير  و���س��ك��ل  و�سخو�سها  ول��غ��ت��ه��ا  واأن��م��اط��ه��ا 

بتعدد من�سات التلقي.

د. عريب محّمد عيد
) ن د ر لأ ا م���ن  ت���ب���ة  ك���ا و ي���م���ة  د ك���ا اأ (

اإل���ى ف��ع��ٍل، وي�سبح  ُي��ت��رج��ُم ح���ّب ال��وط��ن  ع��ن��دم��ا 
ت��غ��ذي نف�ض  ك��ان��ت  اّل��ت��ي  ال��ّرع�����س��ة  الأر�����ض  ع�سق 
���س��اح��ب��ه��ا، وت��م��ن��ي��ه ب���ال���ع���ودة، ودح�����ر ال��م��ح��ت��ّل؛ 
اّتجاهها؛  ال��ّدائ��م  الم�سوؤولّية  ح�ّض  فيه  وت��وق��ظ 
خدمة  في  حياته  كّر�ض  منا�سٍل  اأم��ام  اأّن��ك  فاعلم 
خالل  اإ�سبانيا  في  واأبنائها  الفل�سطينّية  الق�سية 
ع��م��ل��ه ف���ي ال��م�����س��اف��ي الإ���س��ب��ان��ّي��ة؛ اإّن�����ه ال��ّط��ب��ي��ب 
الإن�����س��ان ال��م��ن��ا���س��ل ع��ط��ا ع��ل��ي عي�سى ع��ي��د )اأب���و 
ع��ا���س��ف( ال��م��ول��ود ف��ي ق��ري��ة دي��ر يا�سين ي��وم 12 
بر�سلونة  ت�سّم  اأن  اهلل  ق�ساء  وكان   ،1946 �سباط 
ج�سده الّطاهر الم�سجى بَعلَم فل�سطين في الأّول 

من ني�سان 2020 طّيب اهلل ثراه.
يا�سين بعد  دير  �سنتين عندما غادر  ابن  لقد كان 
مع  دي�ض«، مكث  »اأب��و  اإل��ى   1948  /4  /9 المذبحة 
اإلى  غ��ادره��ا  ثم  �سنوات،  اأرب��ع  قرابة  فيها  عائلته 
اأريحا، وفي مدار�سها اأكمل مراحل درا�سته الأولى 
م��ن الب��ت��دائ��ّي��ة ح��ّت��ى ال��ث��ان��وّي��ة، ث��م ان��ت��ق��ل اإل��ى 
الجامعّية،  درا�سته  ل�ستكمال   1967 ع��ام  فلن�سيا 
لطلبة  العاّم  الإدارّية لالّتحاد  الهيئة  وكان ع�سو 
عامين  ف��ي  اإ���س��ب��ان��ي��ا  فلن�سيا/  ف��رع   – فل�سطين 
تاأ�سي�ض  ف��ي  ���س��ارك  ث���ّم   ،1969/1968 متتاليين 

التحاد العام لطلبة فل�سطين عام 1970.
ان��ت��ق��ل اإل���ى م��دي��ن��ة ب��ر���س��ل��ون��ة ل���س��ت��ك��م��ال درا���س��ة 
�����ض ج���راح���ة ع���ظ���ام- ع���ام 1967،  ال���ّط���ّب -ت��خ�����سّ

وك��ان  نف�سه،  ال��ع��ام  ف��ي  فيها  ف��ت��ح  ح��رك��ة  واأ���ّس�����ض 
اإقليم  فتح/  لحركة  ال�ست�سارّي  المجل�ض  ع�سو 
الّتنظيم  ف��ي ج��م��ي��ع م��راح��ل  م���ّر  اإ���س��ب��ان��ي��ا، وق���د 
مع  وت�سامن  اإقليم،  م�سوؤول  عدا  ما  اإ�سبانيا  في 
جميع الجمعيات والأحزاب الّثورّية الّديمقراطّية 
��ة في  ال��ت��ح��ررّي��ة ف��ي ال�����ّس��اح��ة الإ���س��ب��ان��ّي��ة، وخ��ا���سّ

كتالونيا.
ال��وط��ِن، كما وق��َع الوطُن فيه،  ُح��ّب  لقد وق��َع في 
في  الأّم  للوطن  الم�ساعدات  تكثيف  على  فعمل 
الّداخل ولأبناء فل�سطين في كتالونيا، وكان يهتّم 
الفل�سطينّية،  الوطنّية  الفعالّيات  ذك��رى  باإحياء 
وت��خ��ل��ي��د ا����س���م ف��ل�����س��ط��ي��ن ف����ي ذاك������رة الإ����س���ب���ان 

قام  كما  المهجر،  اأر���ض  ف��ي  العربّية  والجاليات 
وت�سلم  بر�سلونة،  في  الفل�سطينّي  البيت  بتاأ�سي�ض 
ول  رّواده،  لكّل  الّروحّي  الأب  وك��ان  اإدارت��ه؛  مهاّم 
يفتاأ هذا البيت ملجاأ كّل مغترب، ومالذ كّل منفّي 

واأمل كّل منكوب، ومهجع كّل متعٍب.
واإن  والق�سّية،  لفل�سطين  البار  الوفّي  البن  كان 
اأ���س��ق��ائ��ه واأه���ل���ه؛ فقد  اأر���س��ه وب��ي��ن  ل��م يع�ض ف��ي 
ف��ي��ه وم��ع��ه ف��ي ح��ّل��ه وت��رح��ال��ه؛  ع��ا���س��ت فل�سطين 
مجَده  �سنَع  فقد  منًفى؛  الوطن  غربة  تكن  ول��م 
تحكي  الأ���س��ي��ل  الفل�سطينّي  ب�سمة  وت��رك  ف��ي��ه؛ 
ختماً  وطبعها  لفل�سطين،  الأزلّية  الحّب  اأهزوجة 
الّلذين  اهلل-  -حفظهما  وعابل  عا�سف  ابنيه  في 
ال��ّت��م�����س��ك بالقيم  ت�����س��ّرب��ا ح��ر���ض وال��ده��م��ا ع��ل��ى 
في  الق�سّية  ب��ذور  تنثر  اّل��ت��ي  ال��خ��ال��دة  الوطنّية 

اأر�ض المهجر، وتحييها فال تموت.
ل��ق��د ب����ذل ال���ح���ّب وال��خ��ي��ر وال���ع���ط���اء، ول����م يكن 
ي�سّمد  كان  بالكتفاء،  ارتقى  فقد  ال��رّد؛  لينتظر 
رقيق  قلٌب  ي��ده؛  قبل  بابت�سامته  الآخ��ري��ن  ج��راح 
وع�����ذب م���ع ���س��الب��ت��ه، اإخ������ال �����س����وارع ب��ر���س��ل��ون��ة 
ت�ستاقه،  الب�سر  قبل  وال�ّسجر  والحجر  تفتقده، 
اإرثاً ممتداً وطيب �سمعة، وف�سائل ذكر، في  ترك 
له،  لتدعو  ترتفع  بي�ساُء  اأي��اٍد  وله  كثيرة،  اأماكن 
قّدمه  ال��ذي  بالخير  واج��زه  مثواه،  اأح�سن  الّلهم 
القلب  ذو  رح��ل  لقد  واإح�����س��ان��اً؛  ف�ساًل  لالآخرين 
البار  يا�سين  دي��ر  واب��ن  ال��ّراج��ح،  والعقل  الكبير، 
عمله  وُح�����س��ن  وذك���ره  ف�سله  َج��لَ��َب��ة  ل��ك��ّن  ب�سمت، 

�ستبقى حيّةً في قلوب محبيه.

يف رحى الغربة.. �سنديانةٌ ترتجّل

ال�سلط - ا�سالم الن�سور

�سم�ض  »ال��ب��ل��ق��اء  م��غ��ن��اة  التطبيقية  ال��ب��ل��ق��اء  ج��ام��ع��ة  اأط��ل��ق��ت 
الأردن��ي��ة  المملكة  ل�ستقالل   74 العيد  بمنا�سبة  الجامعات« 

الها�سمية.
وقال رئي�ض جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبداهلل �سرور 
الزعبي اننا اليوم نهدي هذه المغناة لجاللة الملك المفدى 
في  ورع���اه  اهلل  حفظه  المعظم  الح�سين  اب��ن  الثاني  ع��ب��داهلل 
اردن��ي ون�سمي من  اأغلى المنا�سبات على قلب كل  منا�سبة من 

ن�سامى ون�سميات هذا الوطن.
قبل  م��ن  تاأليفها  ت��م  المغناة  ان  ال��ى  الزعبي  ال��دك��ت��ور  واأ���س��ار 
اإل��ى  ت�سير  وال��ت��ي  للجامعة  واأه��دائ��ه��ا  العي�سى  را���س��د  ال�ساعر 
ب��رام��ج  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  والتطبيقية  التقنية  التخ�س�سات 
الجامعة وكافة كلياتها التي تنت�سر في المدن الأردنية العريقة 
وتم توزيعها من قبل كوادر الجامعة وغنائها من طلبة الجامعة 
تتغنى بالعلم والمعرفة والنه�سة التي �سهدها الردن وجامعة 
البلقاء التطبيقية في ظل ملك عظيم اآمن بال�سباب واأفكارهم 
وم��ج��ده، من  ع��زه  وب��ن��اة  الم�ستقبل  ه��م عماد  واأن��ه��م  ووعيهم 

خالل اهتمامه منقطع النظير بالتعليم وال�سباب.
كما توؤكد معاني الأغنية على معاني الوفاء والنتماء للوطن 

وقيادته الها�سمية والوقوف �سفا واحدا خلفها.
الحناجر من  بها  التي �سدحت  المغناة  اأن  اإلى  الزعبي  واأ�سار 
تعبر  الجامعة  ون�سميات  ن�سامى  م��ن  الجامعة  ك���ورال  فرقة 
عن �سمير ووج��دان كل واحد منا واأنها هدية الجامعة لقائد 
الوطن المفدى في عيد ا�ستقالل المملكة الأردنية الها�سمية 

الرابع وال�سبعين.

اإطالق مغناة »البلقاء �سم�س 
اجلامعات« مبنا�سبة عيد اال�ستقالل

مل�سق م�سل�سل الخوابي للمنتج ع�سام حجاوي

الغالف

عطا عيدد. عريب عيد

البترا - زياد الطوي�سي

المواطنة  كتبتها  النبطية  باللغة  لوحة  ل�سعبه«  محب  »ملك 
فاطمة الح�سنات من لواء البترا، اعتزازا بقائد الوطن واحتفاء 

بالذكرى الرابعة وال�سبعين ل�ستقالل المملكة.
وقالت الح�سنات، اإن هذه اللوحة تاأتي اعتزازا بذكرى ا�ستقالل 
المملكة، وردا لوفاء جاللة الملك المحب ل�سعبه، والذي يقف 
دائما واأبدا وفي مختلف المحن والأزمات اإلى جانب الأردنيين 

وينحاز لهم.
تجاه  مق�سرين  نبقى  قدمنا  مهما  اأن���ه  الح�سنات،  واأ���س��اف��ت 
قائد الوطن، الذي يتابع اأو�ساع الأردنيين في كل مكان ويقدم 
جاب  فقد  ال��ه��ام،  العالمي  دوره  ج��ان��ب  اإل���ى  ل��ه��م،  الم�ساعدة 
ومحبة  الأردن  راي���ة  يحمل  ال��دول��ي��ة  المحافل  ك��اف��ة  جاللته 

�سعبه، ما اأ�سهم برفع �ساأن الأردنيين بين الأمم.
وتابعت الح�سنات، ارتاأيت اأن اأقدم هذه اللوحة من البترا وبلغة 
الملك، لنوؤكد له مدى حب واعتزاز  القديمة لجاللة  المكان 
الأردنيين به كقائد وبوطنهم الأردن، م�سيرة اإلى اأن اأبناء البترا 
لطالما اأخبروا زوار مدينتهم القادمين من �ستى اأنحاء العالم، 

بالمحبة المتبادلة بينهم وبين قائدهم الها�سمي.
وتاأتي هذه اللوحة �سمن م�سروع تقوم عليه الح�سنات، لإحياء 
و���س��ي��دوا معالمها  ال��ب��ت��را  ال��ذي��ن نحتوا  الأن��ب��اط  ال��ع��رب  لغة 

الأُثرية الخالدة.

»ملك حمب ل�سعبه«.. لوحة 
نبطية اعتزازا بذكرى اال�ستقالل

اللوحة

جر�س - عمر الحم�سي

الحظر  فترة  الحم�سي  العزيز  عبد  والخطاط  الفنان  ا�ستغل 
ك��ورون��ا  لفيرو�ض  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  فر�ستها  ال��ت��ي  المنزلي 
باأعمال ور�سومات فنية عك�ست جمال الطبيعة و�سحر الحروف 

العربية.
من  الحم�سي  الفنان  اأ�ستطاع  الما�سية  ال�سهر  م��دار  وعلى 
الى معر�ض فني عك�ست جدرانه جمال حروف  تحويل منزله 

اللغة العربية.
والمتجول في منزله يلفت انتباهه البداعات الفنية المتنوعة 
التي �سنعتها يديه من اعمال الحجر والمخطوطات و�ساجيات 
حولها لعمال فنية عدا عن فخاريات و ر�سومات الخط العربي 

المنت�سرة في جنبات منزله .
بكافة  الفن  ممار�سة  باأن  �سعرت  لقد  الحم�سي  الفنان  ويقول 
المثل  وال�ستغالل  للروح  اإنقاذ  كورونا  اأزم��ة  ظل  فى  انواعه 
ر�سم  في  الراهنة  الحظر  فترة  ا�ستغل  ان��ه  ال��ى  م�سيرا  للوقت 

المخطوطات العربية على جدار منزله .
واأ�ساف ان اأعماله الفنية حملت تكوينات خطية معا�سرة دون 
فقدان الروح والقواعد ال�سلية التي بني عليها الخط العربي 
ث��راء خ�سب في  له  العربي لن  الحرف  معتمدا على جمالية 

الت�سكيل والمطاوعة والمرونة في الداء والتكوين.
مجمع  على  م�سرفا  يعمل  وال���ذي  الحم�سي  الفنان  ان  يذكر 
محافظات  جميع  في  عديدة  فنية  ج��داري��ات  له  جر�ض  �سباب 
والمهرجانات  المعار�ض  م��ن  العديد  ف��ي  م�سارك  و  المملكة 
ال��ج��وائ��ز على  ال��ع��دي��د م��ن  المحلية وال��دول��ي��ة وح��ا���س��ل على 

الم�ستويات الدولية والعربية والمحلية.

الفنان احلم�سي يعك�س جمال اللغة 
العربية على جدارن منزله

من اأعمال الفنان الحم�سي
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اعمال عنف في 20 مدينة.. واالحتجاجات تتوا�صل على مقتل »فلويد«

أميركا.. الحرب األهلية تطل برأسها
    ن�صر احلر�س الوطني يف عدة واليات.. و»العفو الدولية« تهاجم ترمب 

    الرئي�س االمريكي ي�صنف »اأنتيفا« تنظيما اإرهابيا.. وبايدن يدين »وح�صية« رجال االأمن 
عوا�صم - وكاالت

وقوع  اإثــر  كبرى  اأميركية  مــدن  في  تجول  حظر  ُفر�ض 
�سدامات على خلفية العنف الممار�ض من ِقبل ال�سرطة، 
و�سط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئي�ض الأميركي 

باأن حكومته �ست�سع حدا لالحتجاجات العنيفة.
عنف  اأعــمــال  الأمــيــركــيــة  مينيابول�ض  مــديــنــة  و�ــســهــدت 
)امـــ�ـــض(، وقـــد اأطــلــقــت �ــســرطــة مــكــافــحــة الــ�ــســغــب الــغــاز 
محتجين  لتفريق  ال�سوتية  والقنابل  للدموع  الم�سيل 
اأميركي  وهو  فلويد،  جــورج  مقتل  خلفية  على  غا�سبين 
ق�سى  اأعـــــزل  )افرو–اميركي(  افــريــقــيــة  ا�ـــســـول  مـــن 

الإثنين الما�سي خالل توقيفه في المدينة.
بينها  مــن ع�سرين مدينة  اأكــثــر  فــي  مــواجــهــات  ووقــعــت 
ال�سلطات  دفــع  مــا  واأتــالنــتــا،  و�سيكاغو  اأنجلي�ض  لــو�ــض 
ليليا، في حين  اإلــى فر�ض حظر تجول  المدن  في هذه 
للم�ساعدة  الوطني  الحر�ض  قوات  ا�ستدعت وليــات عدة 
ت�سهد  لم  التي  الأهلية  ال�سطرابات  على  ال�سيطرة  في 

الوليات المتحدة مثيال لها منذ �سنوات عدة.
ومــــن �ــســيــاتــل اإلــــى نـــيـــويـــورك تــظــاهــر عــ�ــســرات الآلف 
للمطالبة بتوجيه تهمة القتل العمد وتوقيف اآخرين في 
ق�سية فلويد، الذي ق�سى اختناقا بعدما ثّبته ال�سرطي 

الأبي�ض ديريك �سوفين على الأر�ض ب�ساقه.
في لو�ض اأنجلي�ض اأطلق عنا�سر الأمن الأعيرة المطاطية 
وا�سُتخدمت الهراوات لتفريق متظاهرين اأحرقوا �سيارة 

تابعة لل�سرطة.
وفي مدن عدة بينها نيويورك و�سيكاغو وقعت مواجهات 
الر�سا�ض  ا�ستخدمت  التي  وال�سرطة  المحتجين  بين 
في  بمقذوفات،  ر�سقها  على  ردا  الفلفل  ورذاذ  المطاطي 
في  عــدة  لمحال  الزجاجية  الــواجــهــات  تك�سير  تــم  حين 

فيالدلفيا.

واأفــــــــادت و�ـــســـائـــل اإعــــــالم اأمـــيـــركـــيـــة بــتــوقــيــف عــــدد من 
الأ�سخا�ض في مينيابولي�ض و�سياتل ونيويورك.

واأعلنت �سرطة مينيابلوي�ض العثور على جثة قرب �سيارة 
محترقة.

وقال المتحدث با�سم ال�سرطة جون اإلدر اإّنه جرى فتح 
لالأمر  اإذا  مــا  يّت�سح  ولــم  المالب�سات.  لك�سف  تحقيق 

عالقة بالحتجاجات.
واّتهم الرئي�ض الأميركي دونالد ترمب الي�سار المتطّرف 
باإثارة اأعمال العنف التي �سملت النهب واإ�سعال الحرائق.
وقــــال تــرمــب الــــذي دان مــــرات عـــدة الــمــوت »الــمــفــجــع« 
بذكرى  العار  يلحقون  المتظاهرين  اإن  فلويد،  لجورج 

الرجل.
�سغيرة  لمجموعة  ن�سمح  األ  علينا  »يــجــب  اأنــه  واعتبر 
ون�سب  مــدنــنــا«.  بتدمير  والــمــخــربــيــن  المجرمين  مــن 
الراديكالي  الي�سار  مــن  »مجموعات  اإلــى  الفلتان  حالة 

المتطرف« وخ�سو�سا المعادين للفا�سية.
وقال ترمب، في تغريدة مقت�سبة ن�سرها عبر »تويتر«: 
اأنتيفا  بت�سنيف  الأميركية  المتحدة  الــوليــات  »�ستقوم 

تنظيما اإرهابيا«.
مناه�سة  جــمــاعــات  مــن  �سبكة  »اأنــتــيــفــا«  حــركــة  وتــمــثــل 
من  كثير  فــي  تعمل  الــيــ�ــســاريــة  الــمــيــول  وذات  للفا�سية 
دول العالم، بينها الوليات المتحدة وخا�سة في جزئها 
الغربي، تراقب وتتبع اأن�سطة النازيين الجدد المحليين، 

ولي�ض لها هيكل موحد اأو قيادة عامة.
جو  الأميركية  للرئا�سة  الديموقراطي  المر�سح  ودان 
الوقت  في  م�سددا  الحتجاجات  في  العنف  ام�ض  بايدن 
نف�سه على حق الأميركيين في التظاهر. وقال في بيان 
رد  اإنــه  و�سرورة.  الوح�سية حق  »الحتجاج على هذه  اإن 

فعل اأميركي خال�ض«.
لكنه اأ�ساف اأن الأمر ل ينطبق على »اإحراق مدن وتدمير 

النا�ض  حياة  يعر�ض  الــذي  »العنف  اأن  مــوؤكــدا  مجاني«، 
التي  الأعــمــال  يطال  الــذي  العنف  كذلك.  لي�ض  للخطر 

تخدم المجتمع ويغلقها لي�ض كذلك«.
الكندية،  تورونتو  مدينة  في  �سلمية  تظاهرات  ونّظمت 
قبل  من  الممار�ض  بالعنف  التنديد  رقــة  اّت�سعت  بعدما 

ال�سرطة لتتخطى حدود الوليات المتحدة.
ورفـــع الــمــتــظــاهــرون الــكــنــديــون الــذيــن و�ــســع معظمهم 
كتب  لفتات  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�ض  ب�سبب  كمامات 
عليها »حياة ال�سود تهم« و»ل ا�ستطيع التنف�ض«، العبارة 
التي قالها جورج فلويد عندما كان ال�سرطي يثبته على 

الأر�ض.
جنود  ح�سد  والــتــز  تيم  الــحــاكــم  اأعــلــن  ميني�سوتا،  وفــي 
في  األفا   13 البالغ عددهم  الولية  في  الوطني  الحر�ض 

�سابقة.
وليل ال�سبت الحد اأغلقت كافة الطرق ال�سريعة الموؤدية 
في  الع�سكرية  للمروحيات  تحليق  مع  مينيابولي�ض  اإلى 
ال�سغب  اأعمال  ا�ستمرار  اأجواء الولية و�سط تخّوف من 

والنهب واإ�سعال الحرائق.
العنف  اأعــمــال  غالبية  اإن  الــوليــة  اأبــنــاء  كثر من  ويقول 

يرتكبها اأ�سخا�ض اأتوا من خارجها.
اأن  �سحافي  موؤتمر  فــي  هيو�ستن  بلدية  رئي�ض  واأعــلــن 

جثمان فلويد �سيعاد اإلى المدينة.
ونـــ�ـــســـرت ثــمــانــي وليــــــات عــلــى الأقــــــل، بــيــنــهــا تــكــ�ــســا�ــض 
ن�سره  تم  الــذي  الوطني  الحر�ض  وجورجيا،  وكــولــورادو 

اأي�سا في محيط البيت الأبي�ض لحتواء الحتجاجات.
وعنا�سر  محتجين  بين  مواجهات  وقعت  وا�سنطن  وفي 

اأمن قرب البيت الأبي�ض.
ويواجه ترمب اأخطر موجة اأعمال عنف اأهلية في عهده 

الذي تطغى عليه اأي�سا جائحة كوفيد-19.
حظر  فر�ض  تــم  حيث  ميامي  فــي  نهب  اأعــمــال  و�سّجلت 

دي  بيل  نيويورك  بلدية  رئي�ض  َو�سف  حين  في  تجول، 
فيديو يظهر على  ت�سجيل  بـ"المثير لال�ستياء«  بال�سيو 
ما يبدو �سيارة تابعة ل�سرطة نيويورك ت�سدم محتجين 
في بروكلين، من دون اأن يندد ب�سلوك عنا�سر ال�سرطة.

حظر  المدينة  بلدية  رئي�ض  مــدد  اأنجلي�ض  لــو�ــض  وفــي 
التجول المفرو�ض بعدما تزايدت اأعمال النهب.

واأ�سعلت حرائق في جادة ميلروز، وفي فندق قرب �ساحة 
لفاييت في وا�سنطن.

واأفيد عن اإ�سابة عدد من ال�سحافيين خالل تغطيتهم 
الفلفل  رذاذ  ا�ستخدام  عن  تقارير  وردت  وقد  لالأحداث، 

واإطالق الأعيرة المطاطية على ال�سحافيين.
اأن تتوا�سل الحتجاجات على الرغم من  ومن المتوّقع 
مينيابولي�ض،  �سرطة  مــن  طــرد  الـــذي  �سوفين  توقيف 

وتوجيه تهمة القتل غير العمد اإليه الجمعة.
اأ�سد  تهم  بتوجيه  ومــتــظــاهــرون  فلويد  عائلة  وتطالب 

وتوقيف ثالثة �سرطيين اآخرين في الق�سية.
ال�سلطات  الــدولــيــة«  العفو  »منظمة  حثت  جهتها،  مــن 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــكــف عــن ا�ــســتــخــدام الــعــنــف المفرط 
الوليات  تعم  التي  الحتجاجات  في  المتظاهرين  �سد 
تنفيذ  فــي  ف�سلت  الــبــالد  �سرطة  اأن  معتبرة  المتحدة، 

التزاماتها.
وقالت مديرة الأبحاث للمنظمة في الوليات المتحدة، 
مدينة  »فـــي  امــ�ــض:  اأ�ــســدرتــه  بــيــان  فــي  وورد،  رايت�سيل 
عنفا  اعتبارها  يمكن  ت�سرفات  ن�ساهد  الأخـــرى  تــلــوى 
اأكثر  بطريقة  ال�سباط  تجهيز  ومفرطا.  �سروري  غير 
ذهنية  حالة  في  ي�سعهم  قد  المعركة،  ل�ساحة  مالءمة 

وكاأن المواجهة وال�سراع اأمر ل مفر منه«.
واأ�سافت وورد: »تف�سل ال�سرطة الأميركية في كل اأنحاء 
الدولي  القانون  اإطــار  في  التزاماتها  تنفيذ  في  البالد 
�سلميا،  التظاهر  فــي  الحق  وت�سهيل  باحترام  الخا�سة 

المتظاهرين  حياة  وتعر�ض  الأو�ــســاع  توتر  مــن  وتــزيــد 
للخطر«. و�سددت م�سوؤولة »منظمة العفو« على »�سرورة 
يتم  اأن  قبل  الت�سعيد  خف�ض  على  ال�سرطة  تعمل  اأن 

تدهور الأو�ساع«.
وتــعــلــيــقــا عــلــى مــقــتــل الــمــواطــن الأمــريــكــي مــن اأ�ــســول 
»العن�سرية  اأن  وورد  اعــتــبــرت  فــلــويــد،  جـــورج  اأفــريــقــيــة، 
الــ�ــســرطــة على  اإلـــــى رد  بـــالإ�ـــســـافـــة  وهــيــمــنــة الــبــيــ�ــض 

الحتجاجات، تغذي مثل اأعمال القتل هذه«.
وتابعت اأن على ترمب، »اإنهاء خطابته و�سيا�ساته المليئة 
بالعنف والتمييز«، م�سددة على اأنه »يجب على الحكومة 
حق  ت�سمن  اأن  الــمــ�ــســتــويــات،  جميع  وعــلــى  الأمــريــكــيــة، 
التظاهر وفقا للقانون الدولي«، داعية ال�سرطة اإلى نزع 

ال�سالح وخو�ض الحوار مع المتظاهرين.
وفـــي تــغــريــدة عــبــر حــ�ــســابــهــا فــي مــوقــع »تــويــتــر«، حثت 
الــمــنــظــمــة »الـــحـــكـــومـــة الـــفـــدرالـــيـــة و�ـــســـلـــطـــات الـــمـــدن 
والوليات على الت�سرف ب�سكل �سريع ومدرو�ض للتعامل 
مـــع الأ�ـــســـبـــاب الـــجـــذريـــة لـــهـــذه الحـــتـــجـــاجـــات واتـــخـــاذ 
القانونية من  القتل غير  اأعمال  لوقف  فورية  اإجــراءات 

قبل ال�سرطة بحق ذوي الب�سرة ال�سوداء والآخرين«.
لندن  الأ�سخا�ض في  وعلى �سعيد مت�سل، تظاهر مئات 
الــوليــات  فــي  المحتجين  مــع  ت�سامنا  امــ�ــض،  وبــرلــيــن، 

المتحدة على مقتل جورج فلويد.
اأو  »ترافالغار«  ميدان  في  ركبهم  على  المحتجون  وجثا 
»الــطــرف الأغـــر« بو�سط لندن، مــردديــن »ل عــدالــة.. ل 
اإلى  البرلمان حتى و�سلوا  بجوار     مقر  ثم مروا  �سالم«، 

ال�سفارة الأمريكية.
خارج  م�سيرة  في  المحتجين  من  مئات  عدة  �سارك  كما 
ال�سفارة الأميركية في برلين رافعين لفتات »الق�سا�ض 
الــذي  الــتــالــي  و"من  قتلنا«  و"اأوقفوا  فــلــويــد«  لــجــورج 

�سيحطم عنقه«.
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ــيــنــيــة  ا�ـــســـتـــهـــدفـــت و�ــــســــائــــل الإعــــــــــالم الــ�ــس
الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــيــمــا تــهــّز �ــســدامــات 
مـــدن اأمــيــركــيــة كــبــرى عــلــى خــلــفــيــة الــعــنــف 
من  مواطنين  �سد  ال�سرطة  تمار�سه  الــذي 
ال�سطرابات  هــذه  وقارنت  افريقية،  ا�سول 
في  الديموقراطية  عن  المدافعة  بالحركة 

كونغ. هونغ 
ووجــهــت دول غــربــيــة، خــ�ــســو�ــســا وا�ــســنــطــن، 
تعاملها  طريقة  حول  لبكين  لذعة  انتقادات 
الديموقراطية  المدافعة عن  التظاهرات  مع 

الما�سي. العام  �سهدتها هونغ كونغ  التي 
فيديو  مقاطع  �سينية  اإعالم  و�سائل  ون�سرت 
كونغ  هــونــغ  فــي  ال�سرطة  عنا�سر  اأن  تظهر 
مــار�ــســوا »�ــســبــط الــنــفــ�ــض« مــقــارنــة بــ�ــســلــوك 

الأميركيين. الأمن 
وكـــتـــب رئــيــ�ــض تــحــريــر �ــســحــيــفــة الــتــابــلــويــد 
الــقــومــيــة »غـــلـــوبـــال تـــايـــمـــز« هـــو �ــســي جــيــن 
الأمــيــركــي  الــنــواب  رئــيــ�ــســة مجل�ض  »و�ــســفــت 
نــانــ�ــســي بــيــلــو�ــســي يـــومـــا مــــا الحـــتـــجـــاجـــات 
جميل  )م�سهد  باأنها  كونغ  هونغ  في  العنيفة 
لل�سيا�سيين  يمكن  اإلــيــه(...  تنظر  اأن  يجب 
الم�سهد  بــهــذا  ال�ستمتاع  الآن  الأميركيين 

الخا�سة«. نوافذهم  من 
واأ�ــــســــاف »يـــبـــدو الأمـــــر كــــاأن الــمــتــظــاهــريــن 
بطريقة  ت�سللوا  كونغ  هونغ  في  المتطرفين 
فو�سى  واحــدثــوا  المتحدة  الــوليــات  اإلــى  ما 

الما�سي«. العام  فعلوا  مثلما 
اأجــنــبــيــة«  اأن »قــــوى  واأ�ـــســـرت الــ�ــســيــن عــلــى 
هــي الــمــ�ــســوؤولــة عــن ال�ــســطــرابــات فــي هونغ 
الــمــوؤيــدون  المحتجون  تظاهر  حيث  كــونــغ، 
بانهم  بكين  و�سفتهم  الذين  للديموقراطية 
»مـــثـــيـــرو �ـــســـغـــب«، وكـــثـــيـــرا مـــا ا�ــســتــبــكــوا مــع 

ال�سرطة. عنا�سر 
واأثـــــــارت بــكــيــن الــغــ�ــســب والـــقـــلـــق فـــي وقــت 
قانون  لفر�ض  بخطة  ال�سهر  هذا  من  �سابق 

لحماية  �سروري  اإنــه  قالت  كونغ  هونغ  على 
الأمــــن الــقــومــي وكــبــح »الإرهـــــــاب«، وهـــو ما 
نــــّدد بــه نــ�ــســطــاء مـــوؤيـــدون لــلــديــمــوقــراطــيــة 
جديدة  محاولة  انــه  معتبرين  غربية  ودول 
البريطانية  الم�ستعمرة  في  الحريات  لقمع 

ال�سابقة.
وعــقــب اإعـــالن الــرئــيــ�ــض دونــالــد تــرمــب نيته 
تــجــريــد هــونــغ كــونــغ مــن امــتــيــازاتــهــا، ذكــرت 
�سحيفة »ت�ساينا ديلي« الناطقة با�سم الحزب 
ال�سيا�سيين  اأّن  الأحــــد  الــحــاكــم  الــ�ــســيــوعــي 

ال�سين. »باإيذاء«  يحلمون  الأميركيين 
وتابعت »من الأف�سل التخلي عن هذا الحلم 
والـــعـــودة اإلــــى الــــواقــــع«. واأ�ـــســـافـــت »يــنــتــ�ــســر 
ينبغي  المتحدة..  الوليات  اأنحاء  في  العنف 
بعملهم  الــقــيــام  الأمــيــركــيــيــن  الــ�ــســا�ــســة  عــلــى 
الوليات  في  الم�سكالت  حل  في  والم�ساعدة 
الـــمـــتـــحـــدة عـــو�ـــض مـــحـــاولـــة خـــلـــق مــ�ــســاكــل 

ومتاعب جديدة في دول اأخرى«.
ومـــــع انـــــــدلع اأعــــمــــال عـــنـــف فــــي الــــوليــــات 
ـــبـــوع،  الـــمـــتـــحـــدة خــــالل عــطــلــة نـــهـــايـــة الأ�ـــس
الخارجية  وزارة  بــا�ــســم  المتحدثة  هــاجــمــت 

وا�سنطن. ت�سونينغ  هوا  ال�سينية 
مع  التنف�ض«،  يمكنني  »ل  تويتر  على  وكتبت 
وزارة  با�سم  للمتحدثة  تــغــريــدة  مــن  ن�سخة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــورغــان اأورتــاغــو�ــض 
ب�سبب  الــ�ــســيــنــيــة  الــحــكــومــة  فــيــهــا  انــتــقــدت 

كونغ. هونغ  في  �سيا�ستها 
وا�ست�سهدت هوا بالكلمات التي �ُسمع ال�سحية 
بعد  مقتله،  قبل  مــراراً  يقولها  فلويد  جــورج 
اأن و�سع �سرطي ركبته على رقبته لنحو ت�سع 
دقــائــق، مــا اأثــــار ال�ــســطــرابــات الــحــالــيــة في 

المتحدة. الوليات 
و�سائل  قامت  الأ�سبوع،  نهاية  عطلة  وخــالل 
فيديو  مقاطع  بن�سر  اأي�سا  ال�سينية  الإعالم 
ت�سبط  »كم  عبارة  مع  الأميركي  العنف  عن 
�سرطة هونغ كونغ نف�سها« وذلك على من�سة 

بتويتر. ال�سبيهة  ال�سينية  ويبو 

بكني لـ وا�صنطن: »ال ميكنني التنف�س«
وا�صنطن - اأ ف ب

يندرج انفجار العنف في مينيابولي�ض والمدن الأميركية 
الكبيرة الأخرى بعد موت اميركي من ا�سول افريقية 
خالل توقيفه من قبل ال�سرطة، في لئحة طويلة من 
اأعمال ال�سغب العن�سرية في الوليات المتحدة. في ما 

يلي تذكير بهذه الوقائع منذ 1965.

1965: لو�س اأنجلي�س
اأدى توقيف رجال �سرطة بي�ض ل�ساب )افرو -اميركي( 
مرتبطة  تدقيق  عملية  خــالل  فـــراي  مــاركــيــت  يــدعــى 
اإلى تمرد في  اأقربائه،  ال�سير، ثم م�ساجرة مع  بحركة 

معزل )غيتو( وات�ض في لو�ض اأنجلي�ض.
تحول هذا الحي الفقير ل�ستة اأيام، من 11 اإلى 17 اآب، 
الوطني  الــحــر�ــض  تــقــوم فيه دوريــــات  قــتــال  �ساحة  اإلـــى 
الم�سلحة بر�سا�سات ثقيلة، بدوريات في �سيارات جيب، 

وفِر�ض منع للتجول.
بلغت 34 قتيال  اإذ  كبيرة  الــحــوادث  هــذه  كانت ح�سيلة 
ا�سرار  و�سجلت  �سخ�ض  اآلف  اأربــعــة  توقيف  تم  بينما 

بع�سرات الماليين من الدولرات.

1967: نيواآرك
�سيارة  و�سائق  اأبي�سين  �سرطيين  بين  م�سادة  اأف�ست 
نيواآرك  �سغب في  اأعــمــال  اإلــى  )افــرو -اميركي(  اأجــرة 
تموز،  و17   12 بين  اأيـــام  لخم�سة  نيوجير�سي.  بــوليــة 
بنهب  بائ�سة،  اأو�ساعا  يعي�سون  الــذي  المحتجون  قــام 
الحي في اأجواء من الحر. قتل 26 �سخ�سا وجرح 1500 

اآخرون.

1967: ديترويت
اأعمال عنف في ديترويت بعد تدخل لل�سرطة  اندلعت 
في ال�سارع 12 الذي تقطنه غالبية من ا�سول افريقية. 
اإلى مقتل 43  اأف�ست المواجهات  اإلى 27 تموز،  من 23 
�سخ�سا وجرح نحو األفين اآخرين. امتدت اأعمال العنف 
ال�سمالية  وكارولينا  اإيلينوي  بينها  اأخرى  وليات  اإلى 

وتيني�سي وميريالند.

1968: اغتيال مارتن لوثر كينغ
ممفي�ض  في  كينغ  لوثر  مارتن  الق�ض  اغتيال  اثر  على 
بولية تيني�سي في الرابع من ني�سان، انفجر العنف في 

اإلــى �سقوط 46 قتيال على الأقل  اأدى  125 مدينة مما 
و2600 جريح.

فــي وا�ــســنــطــن حــيــنــذاك، حــيــث كـــان المــيــركــيــون من 
)ا�ـــســـول افــريــقــيــة( يــ�ــســكــلــون ثــلــثــي �ــســكــان الــمــديــنــة، 
التالي،  اليوم  اأعمال نهب. في  اأ�سرمت حرائق ووقعت 
و�سط  في  التجارية  الأحــيــاء  اإلــى  ال�سطرابات  امتدت 
اإلى منطقة تبعد نحو 500 متر فقط  المدينة و�سول 

عن البيت الأبي�ض.
ا�ستدعى الرئي�ض ليندون جون�سون الجي�ض الذي تدخل 

في �سيكاغو وبو�سطن ونيواآرك و�سين�سيناتي...

1980: ميامي
اأعــمــال  اأيـــام مــن  اأيــــار، قتل خــالل ثــالثــة  بين 17 و20 
ال�سود  اأكثر من 400 في حي  العنف 18 �سخ�سا وجــرح 
اندلعت  فــلــوريــدا.  بــوليــة  مــيــامــي  فــي  �سيتي  ليبرتي 
تامبا تبرئة  العنف هذه بعدما تمت في مدينة  اأعمال 
دراجة  �سائق  لقتلهم  مالحقين  بي�ض  �سرطيين  اأربعة 

نارية(افرو اميركي( تجاوز اإ�سارة المرور.

1992: لو�س اأنجلي�س
ني�سان   29 فــي  بي�ض  �سرطيين  اأربــعــة  تــبــرئــة  ا�سعلت 
�ــســيــارة  �ــســائــق  كــيــنــغ  رودنــــي  لقتلهم  محاكمتهم  تــمــت 
امتدت  المدينة.   ،1991 اآذار   03 فــي  امــيــركــي(  )افـــرو 
فيغا�ض  ول�ـــض  فران�سي�سكو  �ــســان  اإلـــى  ال�ــســطــرابــات 
�سخ�سا   59 عــن مقتل  واأ�ــســفــرت  ونــيــويــورك  واأتــالنــتــا 

وجرح 2328 اآخرين.

2001: �صين�صيناتي
في ال�سابع من ني�سان، قتل �سرطي اأبي�ض خالل مطاردة 
ال�ساب )الفرو اميركي( تيموثي توما�ض )19 عاما( في 
�سين�سيناتي. تلت الحادثة اأربعة اأيام من اأعمال ال�سغب 
التي جرح خاللها نحو �سبعين �سخ�سا. عاد الهدوء بعد 

فر�ض حالة الطوارىء ومنع التجول.

2014: فرغو�صن
اأدى مقتل ال�ساب )الفرو اميركي( مايكل براون الذي 
اأطلقه  بر�سا�ض  الــعــمــر،  مــن  ع�سرة  الثامنة  فــي  كــان 
�ــســرطــي اأبــيــ�ــض فــي فــرغــو�ــســن بــوليــة مــيــ�ــســوري، اإلــى 
اآب،   19 اإلـــى   09 مــن  اأيـــام  ع�سرة  ا�ستمرت  اأعــمــال عنف 
بين �سود وقوات الأمن التي ا�ستخدمت بنادق هجومية 

واآليات م�سفحة.
اأ�ــســقــطــت الــمــالحــقــات �سد  فــي نــهــايــة ت�سرين الــثــانــي 

ال�سرطي ما اأدى اإلى موجة ثانية من اأعمال العنف.

2015: بالتيمور
فــي 19 ني�سان، تــوفــي فــريــدي غـــراي وهــو �ــســاب افــرو 
بك�سور  اإ�سابته  بعد  عاما،   25 العمر  من  يبلغ  اميركي 
في فقرات العنق عند نقله ب�ساحنة �سغيرة لل�سرطة في 

بالتيمور بولية ميريالند.
ب�سبب  لتوقيفه  فيديو  ت�سجيالت  ون�سر  الق�سية  اأدت 
نظرته التي لم تعجب ال�سرطة، اإلى اأعمال �سغب ونهب 
ن�سمة،  األــف   620 �سكانها  عــدد  يبلغ  التي  المدينة  فــي 

ي�سكل الفرو اميركيين حوالى ثلثيهم.
الجي�ض  ال�سلطات  وا�ــســتــدعــت  الــطــوارئ  حــالــة  اأعــلــنــت 

والحر�ض الوطني.

2016: �صارلوت
بولية  �سارلوت  في  عنيفة  تظاهرات  جرت  اأيلول،  في 
كارولينا ال�سمالية بعد مقتل كيث لمونت �سكوت وهو 
العمر،  من  والأربعين  الثالثة  في  اميركي  افــرو  رجــل 

عند خروجه من اآلية بينما كان يطوقه �سرطيون.
قــالــت قــــوات الأمــــن اإنــــه جـــرح بــالــر�ــســا�ــض بينما كــان 
لم  اأنــه  يــوؤكــدون  اأقــربــاءه  ت�سليم �سالحه. لكن  يرف�ض 
عند  ابنه  ب�سالم  وينتظر  بيده  كتاب  �سوى  يحمل  يكن 

موقف للحافالت.
وبعد تظاهرات ا�ستمرت عدة ليال، اأعلن حاكم الولية 
والحر�ض  الجي�ض  من  تعزيزات  وطلب  الطوارئ  حالة 

الوطني.

2020: مينيابولي�س
�سدامات بين متظاهرين وال�سرطة، واأعمال عنف في 
فلويد  جــورج  وفــاة  بعد  ميني�سوتا  بولية  مينيابولي�ض 

اأثناء توقيفه من قبل ال�سرطة.
�سوفين  ديــريــك  الأبــيــ�ــض  ال�سرطي  اأوقـــف  والــجــمــعــة، 
الذي يظهر في ت�سجيل فيديو انت�سر ب�سرعة وهو يثبت 

فلويد على الأر�ض ب�ساقه، واتهم »بالقتل غير العمد«.
نــيــويــورك وفيالدلفيا  اإلـــى مـــدن  الــمــواجــهــات  امــتــدت 
ولو�ض اأنجلي�ض واأتالنتا اأي�سا، ما دفع الم�سوؤولين في 
اإلى  و�سيكاغو  ميامي  ومعهما  الأخيرتين  المدينتين 

منع التجول.

ابرز اال�صطرابات العرقية يف الواليات املتحدة
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مدن الصفيح عاجزة عن مواجهة الوباء

مونتيفيديو - �أ ف ب

في  الفقيرة  الأحــيــاء   19 كوفيد  وبـــاء  ي�سرب 
اأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة حــيــث يعجز مــايــيــن من 
فيما  الوقائية  للتدابير  المتثال  عن  ال�سكان 

هم يواجهون خطر الموت جوعا.
وقـــالـــت مـــديـــرة مــنــظــمــة الــ�ــســحــة الأمــيــركــيــة 
كــاريــ�ــســا اإتـــيـــان »يـــــزداد قــلــقــنــا حــيــال الــفــقــراء 
والمجموعات ال�سعيفة الأكثر عر�سة للمر�ض 

وللموت ب�سبب فيرو�ض« كورونا الم�ستجد.
ارتــفــاع عــدد الإ�ــســابــات ب�سكل كبير جدا  ومــع 
في دول مثل البرازيل والبيرو وت�سيلي وتوقع 
اأن تكون الأرقــام اأكبر بكثير من تلك المعلنة، 

اأ�سبح الو�سع خطرا جدا.
في الأرجنتين، دقت ال�سلطات ناقو�ض الخطر 
بعد الك�سف عن 84 اإ�سابة مثبتة وحوالى مئة 
اأ�سول وهي مدينة �سفيح  م�ستبه فيها في في 

في محيط بوينو�ض اأير�ض.
البالغ  هــذه  ال�سفيح  مدينة  �سكان  و�سع  وقــد 
مع  التام  العزل  في  اآلف  ثاثة  نحو  عددهم 
حظر الخروج من الحي الفقير الذي فر�ست 
ال�سرطة طوقا حوله. والهدف من ذلك تجنب 
اأن ينتقل الفيرو�ض اإلى مدينة �سفيح مجاورة 

يتكد�ض فيها 16 األف �سخ�ض.
غير  الوظائف  ت�سكل  المنطقة  هــذه  فــي  لكن 
هذه  ترتفع  اأن  ويتوقع   %  54 ن�سبة  الر�سمية 
الأزمـــة  ب�سبب  المقبلة  الأ�ــســهــر  فــي  الن�سبة 
الفقراء  اأفــقــر  على  ي�سعب  لــذا  القت�سادية. 
الخــتــيــار »بــيــن الــمــوت جــوعــا اأو الــمــوت جــراء 

جامعة  من  مايمون  داليا  وتقول  الفيرو�ض«. 
ال�سائد  المنطق  اإن  الفدرالية  ريو دي جانيرو 
اأنني �ساأموت من  »اأنــا على ثقة من  التالي  هو 
الــجــوع لـــذا اأجــــازف مــع مــحــاولــة التــقــاء من 

الإ�سابة واأخرج للعمل«.
ومن ال�سعوبات الأخرى اكتظاظ هذه الأحياء 
الفقيرة الأمر الذي ل ي�سهل احترام اإجراءات 
جــزءا  ال�سكان  ويم�سي  الجــتــمــاعــي.  التباعد 
الم�ساكن  ب�سبب  الخارج  في  النهار  من  كبيرا 

ال�سيقة التي تقيم فيها اأجيال عدة.
اأما العمل عن بعد فهو م�ستحيل لغالبية هوؤلء 
القطاع غير  اأو  العاملين في الخدمات  النا�ض 
بالرتفاع  البطالة  معدل  وي�ستمر  الر�سمي. 

ب�سبب �سلل لقت�ساد.
في  ت�سيلي  وهــو  غونزالي�ض  اأو�ــســكــار  ويو�سح 
وبائعون  بناء  عمال  »نحن  والأربعين  الثالثة 
اأغلق كل �سيء ولم  العزل  ونخرج يوميا. ومع 

يعد لغالبيتنا اأي عمل«.
�سول  دل  بري�سا�ض  حي  في  غونزالي�ض  ويقيم 
وقد  �سانتياغو  فــي  اكتظاظا  الأكــثــر  مــن  وهــو 
للمطالبة  �سغب  واأعــمــال  تظاهرات  عــدة  �سهد 
من  وم�ساعدة  العي�ض  لقمة  على  بالح�سول 
على  حتى  نح�سل  »ل  بغ�سب  ويقول  الــدولــة. 
اأنــه  يعتقدون  الــدولــة.  مــن  �سغيرة  م�ساعدة 
كيف  لــكــي  مـــال  دون  مــن  نعي�ض  اأن  بــاإمــكــانــنــا 

ن�ستري الطعام؟"
وفي دول اأخرى، ت�ستغل منظمات اإجرامية هذا 
يوؤكد  نفوذها.  نطاق  لتو�سيع  الر�سمي  الفراغ 
الــذي �سارك  الخبير في الأمــن دوغا�ض فرح 

فــي مــنــتــدى حـــول هـــذا الــمــو�ــســوع قــبــل فترة 
ق�سيرة في وا�سنطن »هذا هو الميل الأخطر«.
فـــي الــمــكــ�ــســيــك، تـــــوزع كـــارتـــات الــمــخــدرات 
المواد الغذائية والأدوية وفي هندورا�ض تنظم 
التي  المناطق  فــي  تعقيم  حمات  الع�سابات 
تر�ض  الــــدول  تــخــاذل  واأمـــــام  عــلــيــهــا.  ت�سيطر 
الكنائ�ض والجمعيات ال�سفوف اأي�سا من خال 

حمات توعية وتعقيم وبنوك الأغذية.
�سانتياغو،  �ساحية  فــي  مــايــو«  دي   6« حــي  فــي 
يعرف ال�سكان اأماكن اإقامة المر�سى فينظمون 
�سفوفهم لتقديم الطعام اإليهم. وتقول غلوريا 
ري�س�ض وهي خياطة في الثانية والخم�سين »لن 

ي�ساعدنا اأحد اإن لم ن�ساعد بع�سنا البع�ض«.
الم�سوؤول في حي  رودريغي�ض  ويوؤكد جيل�سون 
في  ال�سفيح  مــدن  اأكبر  ثاني  ماراي�سوبولي�ض 
يكون  اأن  »يجب  ن�سمة(  األــف  )مئة  باولو  �ساو 
وو�سع  بنا  الخا�سة  العامة  ال�سيا�سات  لدينا 
البدائل مع غياب الحكومة« مو�سحا اأن الحي 

الفقير »ي�ستعد لأ�سواأ ال�سيناريوهات«.
والــبــرازيــل هــي مــن اأكــثــر الــــدول تــ�ــســررا من 
الــجــائــحــة بـــالأرقـــام الــمــطــلــقــة بــعــد الــوليــات 
المتحدة، مع اأكثر من 25 األف حالة وفاة و400 

األف اإ�سابة فيما عدد ال�سكان 210 مايين.
ومـــن الــمــعــ�ــســات الأخــــــرى، الــحــ�ــســول على 
مليون   89 اأن  المتحدة  الأمـــم  وتفيد  المياه. 
�سخ�ض في المنطقة ل تتوافر لديهم خدمات 
اليدين  غ�سل  يجعل  مــا  الأ�ــســا�ــســيــة  الــنــظــافــة 
الوقاية  اأ�س�ض  مــن  هــو  بينما  �سعبا  الروتيني 

من انت�سار كوفيد-19.

370 ألف وفاة و6 ماليين إصابة «كورونا»

بر�زيليا - �أ ف ب

اأ�ساب فيرو�ض كورونا الم�ستجد حتى الآن اأكثر من �ستة مايين �سخ�ض 
اآخذ في التو�سع بالبرازيل ب�سكل كبير ما دفع البابا  حول العالم، وهو 

فرن�سي�ض الى العراب عن قلقه على �سعوب المازون.
والبرازيل  الفيرو�ض  لتف�سي  الرئي�سية  البوؤرة  الاتينية  اأميركا  وباتت 

الدولة الرابعة من حيث عدد الوفيات.
الــذي ظهر في  الوباء  وفيات  بلغ عدد  البرازيلية،  ال�سحة  وزارة  ووفــق 

ال�سين في كانون الأول، 28 األفاً و834 في الباد.
والمملكة  الــمــتــحــدة،  الـــوليـــات  بــعــد  الــبــرازيــل  الح�سيلة  هـــذه  وتــ�ــســع 
وفــاة(، وت�سبق  و340  األفاً  واإيطاليا )33  وفــاة(  و376  األفاً  المتحدة )38 

فرن�سا التي �سجلت 28 األفاً و711 وفاة وا�سبانيا )27 الفا و125 وفاة(.
ويبلغ عدد الإ�سابات في البرازيل 465 األفاً و166.

للمرة  بها  احتفل  التي  التب�سير  �ساة  ختام  في  فرن�سي�ض  البابا  وقــال 
الولى منذ نحو ثاثة ا�سهر اأمام م�سلين اجتمعوا في �ساحة القدي�ض 
بطر�ض في روما »هناك عدد كبير من الم�سابين والمتوفين، واأي�سا في 

�سفوف ال�سعوب ال�سلية ال�سعيفة«.
الفاتيكان  التزم  اذار،  من  العا�سر  في  ايطاليا  في  الغــاق  بــدء  ومنذ 
قواعد التباعد الجتماعي التي �سادت �سبه الجزيرة وعّلق البابا �سلواته 

كل اأحد من نافذة مقره البابوي م�ستبدل اياها ب�سلوات عبر الفيديو.
وفي ظّل هذا العدد الكبير من الوفيات والإ�سابات، والتي يعتبر الخبراء 

دعوة  اثر  اندلع جدل  بكثير مما هو معلن،  اأكبر  الفعلية  الح�سيلة  اأن 
ا�ستئناف  اإلــى  بول�سونارو  جايير  المت�سدد  اليميني  البرازيلي  الرئي�ض 

بطولت كرة القدم.
واأعلن في كلمة تاأتي في �سياق توجهه المقلل من خطورة الوباء تحت 
�سعار حماية القت�ساد »بما اأن لعبي كرة القدم �سباب وريا�سيون، فاإن 

خطر وفاتهم اإذا تلقوا العدوى منخف�ض جداً«.
بعد  المنطقة  في  ت�سرراً  الأكــثــر  الثاني  المجاورة–البلد  البيرو  في 
البرازيل–تخطت الإ�سابات 155 األفاً، وبلغ اإجمالي الوفيات 4371 حالة.
ت�سارعا  الأحــد وتواجه  اإ�سابة  األــف  ايــران بدورها عتبة 150  وتــجــاوزت 
الغاق  تدابير  تخفيف  ني�سان  في  بــداأت  وكانت  الفيرو�ض.  تف�سي  في 
التي فر�ست على ال�سكان. لكن وزارة ال�سحة حذرت من امكان انت�سار 

الفيرو�ض مجددا بعد ظهور بوؤر جديدة في محافظات عدة.
وفيما اأ�سفر كوفيد-19 عن وفاة نحو 370 األف �سخ�ض في العالم، اأثار 
الرئي�ض الأميركي دونالد ترمب �سدمة بقراره قطع التمويل نهائياً عن 

منظمة ال�سحة العالمية التي يتهمها بمحاباة ال�سين.
»التعاون  اأن  معلناً  قــراره،  في  النظر  باإعادة  الأوروبـــي  التحاد  وطالبه 
ال�سبيل  هــي  الأطــــراف،  المتعددة  الجهود  عبر  العالميين  والت�سامن 
الــنــاجــع والــمــ�ــســتــدام الــوحــيــد الـــذي �سيمكننا مــن النــتــ�ــســار فــي هــذه 
في  ال�سحي  الو�سع  تح�سن  ظل  في  العالم«.  يواجهها  التي  المعركة 

اأوروبا، يتوا�سل رفع القيود التي فر�ست مع تف�سي الوباء.
اأبرز  اأحد  اأمــام الــزوار، الذي يعد  اإيطاليا ال�سبت فتح برج بيزا  واأعــادت 

الحدائق  اإلــى  ال�سكان  عاد  فرن�سا،  في  الباد.  في  ال�سياحية  المقا�سد 
لأندية  بات ممكناً  اإ�سبانيا،  في  اإغاقها.  �سهرين من  بعد  والمتنزهات 
بطولة كرة القدم الثنين العودة اإلى التدريب الجماعي »الكامل«، قبل 

اأن ت�ستاأنف المناف�سة في 11 حزيران.
لكن رئي�ض الوزراء ال�سباني بيدرو �سان�سيز اعلن الأحد »تمديدا اخيرا« 
التدريجية  العملية  خــال  الفـــراد  تنقل  من  تحد  التي  التاأهب  لحال 

لرفع الغاق حتى 21 حزيران.
العديد  نــدد  فقد  بريطانيا.  في  انتقادات  تواجه  العملية  هــذه  ان  غير 
الثنين  البدء  البريطانية  الحكومة  بقرار  والمعار�سين  الخبراء  من 

بالمرحلة الثانية من رفع العزل، معتبرين انه »�سابق لوانه«.
واأعلن الع�سو في اللجنة العلمية التي تقدم ال�ست�سارة للحكومة جون 
اإدموندز »اأرى اأن ذلك فيه مخاطرة...لأنه ل يزال لدينا عدد كبير من 
اآلف   8 نحو  ت�سجل  وحدها  اإنكلترا  »اأن  م�سيفاً  الباد«،  في  الإ�سابات 

اإ�سابة جديدة في اليوم«.
في القد�ض، اأعيد فتح اأبواب الم�سجد الأق�سى بعد �سهرين من الإغاق 
في وقت مبكر �سباح الأحد. ومنذ نحو ال�ساعة الثالثة �سباحاً، دخل اإلى 
الم�سجد الواقع في القد�ض ال�سرقية المحتلة اأول الم�سلين والكمامات 

على وجوههم، وذلك لتاأدية ال�ساة الأولى في اليوم.
في  الرتــفــاع  رغــم  الــقــيــود  فــي  تخفيفا  ال�سبت  الهند  اعلنت  بــدورهــا، 
الدينية  المن�ساآت  تفتح  حــزيــران،   8 من  واعــتــبــاراً  اليومية.  الإ�ــســابــات 

والفنادق والمطاعم والمراكز التجارية اأبوابها.

�المم �لمتحدة - �أ ف ب

منذ ع�سر �سنوات، �سّكل الموقف الرو�سي من الملف ال�سوري 
لكن  الــدولــي،  الأمــن  مجل�ض  عمل  ل�سّل  الرئي�سي  الم�سدر 
تهيمن على هذه الهيئة الآن الخافات الأميركية ال�سينية 
متزايدة،  وب�سورة  الملفات  مــن  الكثير  تعرقل  باتت  التي 
بح�سب م�سوؤولين ودبلوما�سيين. و�سمح تفاهم بين ال�سين 
والـــوليـــات الــمــتــحــدة فــي 2017 لــاأمــم الــمــتــحــدة بــاإظــهــار 
وحدتها اأمام التهديد النووي الكوري ال�سمالي ثاث مرات 
عبر ثاث حزم من العقوبات القت�سادية. لكن بعد ثاث 
مناف�سة  بتفجير  كوفيد-19  وبــاء  ت�سبب  ذلــك،  من  �سنوات 
الثنين  الرئي�سيين  الماليين  الم�ساهمين  بــيــن  �سر�سة 
اإلى  غوتيري�ض  اأنطونيو  العام  اأمينها  دفعت  المنظمة،  في 
ت�سرب  اأزمــة  اأ�سواأ  لمواجهة  للقيادة«  ب"الفتقار  التنديد 

العالم منذ العام 1945.
وقال معبرا عن اأفه موؤخرا »حيث نرى �سلطة، ل نرى دائماً 

ح�ض القيادة ال�سروري« الذي يجب اأن يترافق معها.
ال15  الأعــ�ــســاء  ينجح  لــم  المفاو�سات،  مــن  �سهرين  ورغــم 
العام  الأمين  دعــوة  قــرار يدعم  باعتماد  الأمــن  في مجل�ض 
وباء  لمكافحة  ت�سهيًا  العالم  في  النار  لإطــاق  وقف  اإلــى 
الــخــاف الأميركي  اإلــى  كــوفــيــد-19. ويــرجــع ذلــك ح�سراً 
ان�سحب  التي  العالمية،  ال�سحة  ال�سيني حول ذكر منظمة 
منها ترمب الجمعة، بطريقة �سكلية فقط في ن�ض م�سروع 
القرار. ويبدي م�سوؤولون في الأمم المتحدة ودبلوما�سيون 
ت�ساوؤماً ب�ساأن الم�ستقبل مع متابعتهم لت�ساع م�سادر التوتر 
هويته  ك�سف  رفــ�ــض  �سفير  وي�سير  ووا�ــســنــطــن.  بكين  بين 
بين عامي  الأمــن بقي م�سلوًل ل45 عاماً،  اأن »مجل�ض  اإلــى 
ما  »اآخــر  اأن  الباردة«، مو�سحا  الحرب  ب�سبب  1945 و1990، 
نحتاج اإليه الآن هو حرب باردة جديدة ت�سّل مجددا مجل�ض 
الأمن«. وهو يرى اأن »نقل الخافات الثنائية اإلى المجل�ض 
�سي�سكل كارثة«. ويقول �سفير اآخر اإنه »يجب علينا األ ندخل 
بالن�سبة  �سيء«  حاليا  الو�سع  لكن  بــاردة جديدة،  في حرب 
اأو  والــوبــاء  القيادة  م�ستوى  على  كــان  اإن  المتحدة،  لاأمم 
على م�ستوى العاقات الأميركية ال�سينية و"هي موا�سيع 

مترابطة فيما بينها ب�سكل كبير«.
خطير  انحراف  بوجود  انطباع  ي�سود  المتحدة،  الأمــم  في 

باتجاه مجال عمل جديد ويعاني من الخلل.
اإلى  ويلفت م�سوؤول في الأمم المتحدة رف�ض ك�سف هويته 
اأنه »في الما�سي، كانت الخافات بين اأع�ساء مجل�ض الأمن 
ي�سبح  قــد  مــا  ملف  ب�ساأن  الــيــوم  خ�سمك  منف�سلة.  تبقى 

حليفك الأف�سل غداً حول ملف اآخر«.
وي�سيف »اليوم، كل �سيء يتخطى حدوده، يوجد مع�سكرات 
اإ�ــســارة �سمنية  في  لآخـــر«،  تتحرك من مو�سوع  وخــافــات 
اإلى الو�سع في هونغ كونغ الذي و�سع من جديد الع�سوين 
الرئي�سيين الدائمين في مجل�ض الأمن بمواجهة بع�سهما 
البع�ض. ويخل�ض هذه الم�سوؤول للقول اإن »التوتر الأميركي 
دون  متحدثاً  للمنظمة،  بالن�سبة  بالفعل«  اإ�سكالي  ال�سيني 
الأمـــن  مجل�ض  يــتــقــدم  ل  مــوا�ــســيــع  »�سل�سلة  عــن  تف�سيل 
ال�سفراء.  من  العديد  التحليل  هذا  في  وي�ساركه  ب�ساأنها«. 
ويتحدث �سفير التحاد الأوروبي في الأمم المتحدة اأولوف 
�سكوغ عن »�سرخ هائل في الهند�سة التعددية العالمية، وهو 

�سرخ خطير جداً«، خ�سو�سا بين وا�سنطن وبكين.

�خلالفات �الأمريكية �ل�صينية 
ت�صل عمل �الأمم �ملتحدة

�لهند - �أ ف ب

اأ�سخا�ض وقعوا �سحية ت�سرب  يودي وباء كوفيد-19 بحياة 
بعدما   1984 �سنة  الهندية  بــوبــال  مدينة  فــي  للغاز  فــتــاك 
قا�سوا ل�سنوات طويلة تبعات اإحدى اأ�سواأ الكوارث ال�سناعية 

في العالم.
للمبيدات  خــــزان م�سنع  مــن  �ــســامــة  �ــســحــابــة  اأفــلــتــت  فــقــد 
ما  الأميركية  كاربايد«  »يونيون  لمجموعة  تابع  الح�سرية 
في  المدينة  هــذه  فــي  �سخ�ض   3500 عــن مقتل  فــورا  اأ�سفر 
اآخرين ق�سوا  األف �سخ�ض  اأن حوالى 25  الهند. كما  و�سط 

في ال�سنوات التي تلت.
الأ�سخا�ض  من  كبيرة  ن�سبة  اليوم  ال�سحايا  هــوؤلء  ويمثل 
المتوفين جراء فيرو�ض كورونا الم�ستجد في بوبال اأي 20 
على الأقل من 45 بح�سب الأرقــام الحكومية. حتى اإن عدد 

هوؤلء ي�سل اإلى 37 وفق النا�سطين والعائات.
اأو�سح  وقد  عاما(.   52( ناري�ض خاتيك  ال�سحايا  بين  ومن 
منذ  رئــويــة  م�سكات  يعاني  كــان  والـــده  اأن  غـــوراف  نجله 
اأنــد  هو�سبيتال  ميموريال  »بــوبــال  مــركــز  اأن  كما  الــكــارثــة. 
معالجة  فــي  المتخ�س�ض  ال�ست�سفائي  �سنتر«  ري�سرت�ض 
المر�سى الذين يعانون تبعات ت�سرب هذا الغاز ال�سام، رف�ض 

معالجته.
و�سادرت حكومة ولية ماديا برادي�ض هذا المركز الواقع في 

�ساحية المدينة في اآذار لمعالجة الم�سابين بالفيرو�ض.
اأثار »الكثير من البلبلة«  اإلى اأن هذا القرار  وي�سير خاتيك 

واأّخر م�سارات الرعاية بالمر�سى.
»اأ�ساع  الحجر،  تدابير  بفعل  النقل  و�سائل  نق�ض  وب�سبب 
 )...( واآخــر  م�ست�سفى  بين  التنقل  في  طويا  وقتا  النا�ض 

وتوفي كثيرون«، وفق هذا ال�ساب البالغ 20 عاما.
ري�سرت�ض  اأنــد  هو�سبيتال  ميموريال  »بوبال  مركز  ورف�ض 
الم�سنفين  غير  الأ�سخا�ض  ا�ستقبال  ال�ست�سفائي  �سنتر« 
لو  حتى  بكوفيد-19  المثبتة  الإ�سابات  اأ�سحاب  من  باأنهم 

كانت لديهم الأعرا�ض، بح�سب منتقديه.
تاأكيد  الأخرى رف�ست معالجتهم مع  الم�ست�سفيات  اأن  كما 
طواقم العمل باأنها ل تملك التجهيزات المطلوبة لمعالجة 

الإ�سابات المت�سلة بالكارثة.
ويـــقـــول خــاتــيــك »لـــو لـــم يــحــ�ــســل مــثــل هـــذا الرتـــبـــاك في 
م�ست�سفى بوبال ميموريال لكان والــدي ل يزال حتما على 

قيد الحياة«.
اإ�سابته  اإلى م�ست�سفى خا�ض، بينت الفحو�ض  اإدخاله  وبعد 
ال�سحي يتدهور. وتوفي  بفيرو�ض كورونا فيما كان و�سعه 
بعد ب�سع �ساعات تاركا عائلته با معيل ومع مديونية طبية 

تفوق األف دولر.
ويتهم النا�سطون الحكومة باأنها تخلت عن �سحايا الكارثة 
وهم من الأكثر عر�سة لاإ�سابة بالفيرو�ض ب�سبب و�سعهم 
مــن مجموعة  ديــنــغــرا  را�ــســنــا  ويــقــول  الــحــ�ــســا�ــض.  ال�سحي 
الإعــــام والــحــركــة فــي بــوبــال »لــقــد اأخــطــرنــاهــم بــاأنــهــم في 
حال لم يتخذوا اإجــراءات لحماية �سحايا ت�سرب الغاز فاإن 
الكثير منهم �سيموتون جراء كوفيد-19... لكنهم لم ياأخذوا 
كامنا في العتبار«. وعلى غرار خاتيك، عا�ست غلناز وهي 
ربة منزل في �سن الخام�سة والثاثين، »كابو�سا« عندما قال 
والد زوجها ريا�ض الدين الذي كان يعاني م�سكات تنف�سية 

منذ الكارثة، اإنه يواجه �سعوبات في التنف�ض.
الرجل  هــذا  عــاج  اأجــل  من  للمكافحة«  »ا�سطررنا  وتقول 
البالغ 65 عاما، م�سيرة اإلى اأن اأربعة م�ست�سفيات بينها مركز 

بوبال ميموريال رف�ست ا�ستقباله.

�لفريو�س يفتك ب�صحايا كارثة بوبال
�لخرطوم - �أ ف ب

�ــســادرت  عـــام،  مــن  اأكــثــر  قبل  الب�سير  بعمر  الإطــاحــة  منذ 
للرئي�ض  وممتلكات  وعقارات  �سركات  ال�سودانية  ال�سلطات 
يقول  فيما  بالمليارات،  قيمتها  تقدر  وم�ساعديه  ال�سابق 
الجليد«  جبل  قمة  �سوى  »لي�ست  اإنها  ومحللون  م�سوؤولون 
في ما ح�سل عليه ب�سكل غير قانوني خال �سنوات حكمه 

الطويلة.
وقال المتحدث با�سم لجنة »محاربة الف�ساد وتفكيك نظام 
عمر الب�سير« �ساح مناع اإن »التقديرات الأولية ت�سير الى 
رجال  عليها  ا�ستولى  التي  والممتلكات  العقارات  حجم  اأن 

النظام ال�سابق تراوح بين 3،5 مليار واأربعة مليارات دولر«.
وفنادق  وممتلكات  �سركات  »ا�سترداد  اأخيرا  اللجنة  واأعلنت 
ومــراكــز تــجــاريــة ومــــزارع ومــئــات الــعــقــارات فــي العا�سمة 

الخرطوم ومدن ال�سودان الأخرى«.
وقال مناع »ما اأعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل 
اأن اللجنة لم ت�سع يدها حتى الآن على  الجليد«، مو�سحا 

اأي اأموال �سائلة، وكل ما ت�سلمته »عقارات ومنقولت«.
بالب�سير   2019 ني�سان   11 فــي  الــ�ــســودانــي  الجي�ض  واأطــــاح 
الذي حكم الباد لثاثة عقود، بعد اأربعة اأ�سهر من حركة 

احتجاجات �سعبية �سّده. واأوقفه ول يزال قيد العتقال.
وتّم ت�سكيل »لجنة مكافحة الف�ساد وتفكيك النظام ال�سابق« 
الذي  ال�سيادي  المجل�ض  من  بقرار   2019 الأول  كانون  قي 
اآب  منذ  الــبــاد  اإدارة  ويــتــولــى  وع�سكريين  مدنيين  ي�سم 

ولفترة انتقالية مدتها ثاث �سنوات.
وعقب �سقوط الب�سير، اأوقفت ال�سلطات ع�سرات من رجالت 
اأيا  نظامه المتهمين بالف�ساد وبداأت تحقيقات معهم ولكن 

منهم لم تتم اإحالته الى المحاكمة بعد.
و�سادرت لجنة محاربة الف�ساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها 
بينهم  ومــن  م�ساعديه  وكبار  اأ�سرته  اأفــراد  وبع�ض  للب�سير 
وزيرا الخارجية والدفاع ال�سابقان علي كرتي وعبد الرحيم 

محمد ح�سين.
وفي كانون الأول الما�سي، دين الب�سير بالف�ساد في واحدة 
مـــن عـــدة قــ�ــســايــا، و�ـــســـدر حــكــم بــالــتــحــّفــظ عــلــيــه فـــي دار 

لاإ�ساح الجتماعي لمدة عامين.
ويعتقد عثمان ميرغني، رئي�ض تحرير �سحيفة التيار الذي 
اأن  اإطاحته،  قبل  ال�سابق  النظام  ف�ساد  عن  بكتاباته  ا�ستهر 
ما اأعلنت عنه لجنة مكافحة الف�ساد »يعتبر ل �سي، فف�ساد 
وبع�سه  ومتنوعا  كبير جدا  نطاق  على  كان  ال�سابق  النظام 
ويتطلب  �سعبا  ك�سفه  اأمــر  يجعل  ما  ومهارة  ببراعة  اأخفي 
زمنا وخبرة كبيرة«. ويوؤكد الو�سيط العقاري عماد خالد اأن 
العقارات التي �سودرت »تقع في المناطق الأعلى �سعرا في 
اأن بع�سها يطل على  الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما 

النيل وقيمته ال�ستثمارية رفيعة«.
ول زالــــت لــجــنــة مــكــافــحــة الــفــ�ــســاد فـــي مــرحــلــة تــقــيــيــم ما 

�سادرته.
اإل بعد  وقال �ساح مناع »لن نعرف قيمة هذه الممتلكات 
تقييمها بدقة و�سنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك 

قبل اأن ن�سلمها الى وزارة المالية«.
واأ�سار م�سوؤول على �سلة بعمل لجنة مكافحة الف�ساد طلب 
عدم ك�سف هويته، اأن الأخيرة ت�سلمت م�ستندات كثيرة جدا 

وفح�سها �سي�ستغرق وقتا طويا.
واأكد الم�سوؤول اأن »كمية الم�ستندات التي و�سلت الى اللجنة 
�ساحنات،  ثــاث  بوا�سطة  نقلها  تــّم  درجــة  الــى  كبيرة جــدا، 

واللجنة �ستفح�ض كل م�ستند منها«.

ممتلكات �لب�صري.. قمة جبل �جلليد

موظف يقوم بتطهير وتنظيف ف�صل در��صي لريا�س �الأطفال في �أثينا )� ف ب(

�مر�أة تقف في �صو�حي مدينة ليما )� ف ب(
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األهالي والمدارس الخاصة.. أمور مالية غامضة وال أطر لتنظيمها!
اأبواب - تاال اأيوب

ف��ي وق���ت اأك��م��ل��ت ف��ي��ه ال��م��دار���س ال��خ��ا���س��ة م��ا ي��ق��ارب 
»ُثلثي« الف�سل الدرا�سي الثاني، بنظام التعليم عن بعد 
تتجه  اق�ساطه،  على  تخفي�س  اأي  دون  »الإلكتروني«، 
نّية بع�سها الى زيادة الر�سوم للعام الدرا�سي الجديد، 

وفقاً لأهالي طلبة.
ل�»اأبواب  حديث  في  التعجب«؟!!،  »بر�سم  ويت�ساءلون 
$« كيف ل يكون هنالك تخفي�س لأق�ساط الف�سل 
الكلف،  انخفا�س  م��ن  ال��رغ��م  ال��ث��ان��ي؟ على  ال��درا���س��ي 
تعليق  ج���ّراء  توفيرها  ت��م  ال��ت��ي  المتنوعة  وال��ن��ف��ق��ات 

الدوام بحرم المدار�س.
تاأتي هذه المطالبات، في ظل ظروف اقت�سادية �سعبة 
الوطني بمختلف  القت�ساد  اأزم��ة كورونا على  خلفتها 
قطاعاته، الأمر الذي ي�ستوجب، وفق مواطنين وقوف 
الظرف  الطلبة في هذا  اأهالي  الخا�سة مع  المدار�س 
ال�ستثنائي، بتخفي�س ن�سبة من اأق�ساط الف�سل الثاني 

وهو الأمر الذي لم يحدث.

معادلة ظالمة وم�ستهجنة
�سالح  خالد  الخم�سيني  ي�ستغرب  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 
-وه���و وال���د ل��ث��الث��ة اأب��ن��اء ف��ي م��در���س��ة خ��ا���س��ة-، من 
لإدارات  »كيف  بالقول:  الخا�سة  المدار�س  بع�س  حال 
المدار�س التفكير بزيادة الأق�ساط المدر�سية في مثل 
هذا الظرف ال�ستثنائي الذي تاأثر به الجميع، ومنهم 
م�ساألة  الى  التفاتهم  عدم  على  ع��الوة  الطلبة،  اأهالي 

تخفي�س ن�سبة من اأق�ساط الف�سل الدرا�سي الثاني«.
م���رف���و����س جملة  الأق�������س���اط  زي������ادة  اأم�����ر  اأن  وي����وؤك����د 
وتف�سيال، وهذا ل�سان حال جميع اأهالي الطلبة، لفتا 
الى اأن الهالي لن يقبلوا حتى بثباتها كما هي اذا بقي 
القادم  الدرا�سي  العام  يكون  ب��اأن  حالياً  هو  كما  الحال 

وفق نظام التعليم عن بعد.
وال��د لطفلين في  ن��ادر حمزة -وه��و  م��ن جهته يقول 
تبقى  ما  بدفع  المدر�سة  »تطالبني  خا�سة-:  مدر�سة 
من الأق�ساط المدر�سية باأ�سلوب غير مقبول، وذلك من 
الكترونية«،  ر�سائل  واإر�سال  الهاتفي،  الت�سال  خالل 
الأهالي  المدر�سة  مطالبة  ال�سياق  ه��ذا  في  م�ستغرباً 

الوقوف الى جانبها في ظل الظروف الراهنة.
ويت�ساءل با�ستهجان في حديث ل�»اأبواب $« بالقول: 
اأن  اذ  الأم�����ور  اأول���ي���اء  ال��م��در���س��ة م��ع  »ل���م���اذا ل ت�سعر 
يح�سلوا  لم  ومنهم  دخ��ل،  على  يح�سلوا  لم  معظمهم 
ع��ل��ى ك��ام��ل روات��ب��ه��م خ���الل ال��ث��الث��ة اأ���س��ه��ر الأخ��ي��رة، 
رواتبهم«،  قيمة  من   %٥٠ ن�سبة  على  ح�سل  واأغلبهم 
راتبه  على  يح�سل  لم  اأن��ه  ال��ى  ال�سياق  ه��ذا  في  لفتا 

منذ �سهرين.
ويطالب حمزة بتدخل حكومي يلزم المدار�س الخا�سة 
بمراعاة ظروف الأهالي واجراء خ�سومات، خ�سو�سا 
واأن تبعات اأزمة كورونا طال �سررها الجميع، خا�سة، 
الطالب واأولياء اأمورهم، اإذ لم يح�سلوا على الخدمة 
على  واقت�سر  المدار�س،  وبين  بينهم  عليها  المتعاقد 
ال��م��واد الأ���س��ا���س��ي��ة ف��ق��ط، م��ع ال��ع��ل��م ان ال��ع��ق��د ي�سم 
والمو�سيقى  وال��ح��ا���س��وب  وال��ف��ن  ال��ري��ا���س��ة  ح�س�س 

وخدمة طبيب المدر�سة.
في المقابل تقول ندى حاتم -اأم لطفلين في المرحلة 
اأبنائي  مدر�سة  »اأبلغتنا  خا�سة  مدر�سة  في  الأ�سا�سية 
الخا�سة عن قرار خ�سم �سهر من الأق�ساط المدر�سية، 

حيث تم تق�سيم الق�سط المدر�سي على ١٢ �سهرا.
ق�سدت  »عندما   :»$ ل����»اأب���واب  ح��دي��ث  ف��ي  وتكمل 
المدر�سة لأح�سل على ملفهم لكي اأنقلهم الى مدر�سة 
اأبناءهم  يبقون  لمن  القرار فقط  باأن  اكت�سفت  اأخرى 
ال�سنة  الى  �سترحل  الخ�سم  قيمة  وان  المدر�سة،  في 
الدرا�سية القادمة اي ما يعني انه يتوجب على اأولياء 
عليه  المتفق  باأكمله  المدر�سي  الق�سط  دف��ع  الأم���ور 
ال�سنة  اأق�ساط  قيمة  م��ن  �سيح�سب  والخ�سم  �سابقا، 

القادمة«.
كلفا  عليهم  ف��ر���س  بعد  ع��ن  التعليم  اأن  ال��ى  وت�سير 
�سراء  على  اأج��ب��روا  اذ  الح�سبان،  ف��ي  تكن  ل��م  م��ادي��ة 
ال��ك��ت��رون��ي��ات ك��ج��ه��از ح��ا���س��وب م��ح��م��ول ب��م��وا���س��ف��ات 
اأن  عالية، ورفع ل�سرعة النترنت في البيت خ�سو�سا 
الجهاز  واذا  باأوقات معينة،  كانت محددة  المتحانات 
�سيخ�سر  �سعيف  والن��ت��رن��ت  �سيئة  ب��م��وا���س��ف��ات  ك���ان 

الطالب المتحان.

مبررات ولكن!
وفي هذا ال�سدد تقول مديرة مدر�سة خا�سة في عمان 
في  و�سعنا  كثيرة  »حالنا كحال مدار�س  ق�سو�س:  يارا 
عدد  اعتكاف  ب�سبب  ج��دا  �سعب  بموقف  الظرف  ه��ذا 
كبير من الأهل عن دفع الأق�ساط، والتي تعد م�سدر 
الدخل الوحيد لمدر�سة غير ربحية كمدر�ستنا، والتي 
ال����7٠% من  ي��ق��ارب  م��ا  فيها  الموظفين  روات��ب  ت�سّكل 

ميزانيتها«.
»ال��ت��ع��ل��ي��م  ل������»اأب�����واب -$«:  ف���ي ح���دي���ث  وت�����س��ي��ف 
الإل��ك��ت��رون��ي ق���د ي��ك��ون غ��ي��ر م���األ���وف، ل���دى البع�س 
ل��م ناألفه من  اأم��ر ج��دي��د عليهم،  ال��ح��ال  ب��واق��ع  لأن��ه 
التدري�س  ي��ع��ادل  ل  اأكاديميا  المرجوة  وفائدته  قبل 

المبا�سر في ال�سفوف«.
غير اأنها تلفت الى اأن هذا النوع من التعليم متعارف 
ال��درا���س��ات  م�ستوى  ع��ل��ى  عالميا  ب��ه  وم��ع��م��ول  ع��ل��ي��ه، 
العليا، م�ست�سهدة بو�سعها اإذ تدر�س في جامعة بنظام 
م��رت��ف��ع��ة، مقابل  اأق�����س��اط  ب��دف��ع  وت��ق��وم   »online« ال��� 
نظام  وفق  الممنوحة  العلمية  ال�سهادة  على  الح�سول 
خا�سة  مناهج  درا�سة  خالل  من  اللكتروني،  التعليم 

من معلمين محترفين بطريقة التعلم عن بعد.
وحول الأق�ساط المدر�سية تبين ق�سو�س ان المدر�سة 
المتو�سط،  الق�سط  م��دار���س  من  تعتبر  تديرها  التي 
وتعتمد بالكامل عليه لتقديم تعليم متميز، لفتة في 
الوقت ذاته الى اأن رفع الق�سط بن�سبة �سئيلة يتما�سى 
ال��دول��ه  ل��ه  تتعر�س  ال���ذي  الق��ت�����س��ادي  الت�سخم  م��ع 

كاملة.
غ��ي��ر اأن��ه��ا ت��وؤك��د ف��ي ال��وق��ت ذات���ه اأن ال��م��در���س��ة التي 
اأق�����س��اط العام  ت��دي��ره��ا ل��ن ت��ق��وم ب��رف��ع اأو زي���ادة على 
الدرا�سي الجديد، اإيمانا من المدر�سة بالدور الوطني 
المهم لها كموؤ�س�سة عريقة تجاه ابناء الوطن في ظل 
واأهلنا  وطننا  بها  يمر  ال��ت��ي  ال�سعبة  ال��ظ��روف  ه��ذه 

واأبناوؤنا، على حد قولها.
للمواطن على  بالن�سبة  يقت�سر  الت�سخم ل  اأن  وترى 
اإذ ان ارتفاع الأ�سعار نتيجة الت�سخم  المدار�س فقط، 
على  تنعك�س  كثيرة  و�سناعية  تجارية  قطاعات  ت�سمل 

المواطن بالطبع، موؤكدة اأنه ل يمكننا انكار التداعيات 
ال�سلبية لكورونا، والتي ا�سطرت العديد من اأ�سحاب 
وتقلي�س  الموظفين  ت�سريح  اإلى  وال�سركات  الأعمال 

رواتبهم.
لن  ناجحة  تعليمية  كموؤ�س�سة  »نحن  ق�سو�س  وح�سب 
ال��روات��ب  ب��دف��ع  م�ستمرين  الأ���س��ل��وب،  ه��ذا  اإل���ى  نلجاأ 
ك��ام��ل��ة ب��ال��رغ��م م��ن ال�����س��ح ف��ي ال��دخ��ل، م�����س��ّددة على 
لكي  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  الجتماعي  التكافل  ���س��رورة 
ت�ستطيع كل موؤ�س�سة اأن ت�سير بالمرحلة القادمة باأقل 

الخ�سائر«.

�سمول المدار�س الخا�سة ببرنامج دعم 
المركزي وت�سامن )1(

اأعلنت  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  وكانت 
ا�ستعدادها  التربية والتعليم عن  وبالتن�سيق مع وزارة 
ل�����س��م��ول ال���م���دار����س ال��ث��ان��وي��ة ف���ي ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���س 
خ�سم  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  مقابل   )١( ت�سامن  ببرنامج 
���س��ه��ر درا����س���ي و���س��ه��ري م��وا���س��الت للطلبة  ل��ر���س��وم 

الم�ستخدمين با�سات المدار�س.
المدار�س  اأ�سماء  بن�سر  �ستقوم  اأنها  الموؤ�س�سة  وبّينت 
ب�����اأول، وال��ت��ي ت��ق��دم��ت ب��ط��ل��ب��ات ال���س��ت��ف��ادة من  اأوًل 
والتوا�سل  الت�سال  قنوات  كافة  عبر  البرنامج  ه��ذا 
متابعة  م��ن  الأم�����ور  اأول���ي���اء  يتمكن  ح��ت��ى  المختلفة 
ا�ستفادتهم من الخ�سومات التي تعهدت هذه المدار�س 

بتقديمها مقابل �سمولها ببرنامج ت�سامن )١(.
وك�����ان ال��ب��ن��ك ال���م���رك���زي، ع���ّم���م ع��ل��ى ال���ب���ن���وك ك��اف��ة 
ال�سركات  لدعم  البنك  برنامج  لتعليمات  المرخ�سة 
كورونا  فيرو�س  اأزمة  لمواجهة  والمتو�سطة  ال�سغيرة 
لي�سمل  دينار  مليون   ٥٠٠ قيمته  والبالغ  الم�ستجد، 
المدار�س الخا�سة التي يزيد عدد العاملين فيها عن 

٢٠٠ موظف.
»العوائد  الفوائد  بتغطية  الحكومة  بقيام  عّمم  كما 
الخا�سة بهذه القرو�س«، والتمويالت لتغطية رواتب 
التربية  واأيار، وحزيران، بموافقة وزير  ني�سان،  اأ�سهر 
والتعليم، ويتم �سرف الرواتب من قبل البنك بموجب 

قيود اأو حوالت اأ�سولية لأمر المعلمين والعاملين.
العاملين  على  بالإبقاء  المدار�س  التزام  من  والتاأكد 
ال�سمان  قانون  باأحكام  ب�سمولهم  وال�ستمرار  لديها، 
ال�����س��روط، والأح��ك��ام  ك��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي، حيث تطبق 
الأخ����رى ال��خ��ا���س��ة ب��ب��رن��ام��ج ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي لدعم 
ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��ي��رة وال��م��ت��و���س��ط��ة ل��م��واج��ه��ة اأزم���ة 

كورونا.

�سوراني: المدار�س تمر بظروف �سعبة واأطالب 
االأهالي بالدفع

الخا�سة  ال��م��دار���س  اأ���س��ح��اب  نقيب  يقول  جانبه  م��ن 
منذر �سوراني في ت�سريحات خا�سة ل�»اأبواب-$«: 
اأن  الحكومة  وع��ل��ى  موؤلمة  مالية  �سائقة  ف��ي  »ن��ح��ن 

قدراتهم  وفق  بالدفع  الأهالي  لمنا�سدة  بيانا  ت�سدر 
مدر�سية  اأق�����س��اط  م��ن  عليهم  م��ا  ل��ت�����س��دي��د  ال��م��ال��ي��ة 

لن�ستطيع تغطية كلف المدار�س الخا�سة المالية«.
على  تح�سل  التي  المدار�س  ال��زام  ان  �سوراني  وي��رى 
تقتر�س  لم  من  وا�ستثناء  �سهر،  خ�سم  اج��راء  قر�س 
م��ع��ادل��ة غ��ي��ر م��ق��ب��ول��ة، اذ ي���رى ����س���رورة ع���دم ال���زام 

المدار�س الم�ستفيدة من القر�س بهذا ال�سرط.
ك��م��ا وي��ط��ال��ب ����س���وران���ي ت���دخ���ل م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 
الج��ت��م��اع��ي ل��دف��ع ا���س��ت��راك��ات ال��م��ع��ل��م��ي��ن ب���دل من 
المدار�س الخا�سة نظرا للظرف الطارئ وال�ستثنائي 

الذي نعي�سه في الفترة الحالية.

ال قرار حاليا ملزما للمدار�س باإجراء 
خ�سومات

اأمجد  والع��الم  الت�سال  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  وك��ان 
خ��الل  ل�����»$«  ���س��وؤال  ع��ل��ى  رده  ف��ي  ق���ال  الع�سايلة 
الموؤتمر ال�سحفي الأخير، حول امكانية اإ�سدار اإجراء 
خ�سومات  ب��اإج��راء  الخا�سة  ال��م��دار���س  ي��ل��زم  قانوني 
كثيرة  �سكاوى  ورد  »ان��ه  الثاني:  الف�سل  اأق�ساط  على 
من مواطنين حول هذا المو�سوع، وتم مناق�سة الأمر 
في مجل�س الوزراء وبتوجيهات من رئي�س الوزراء تتم 
لي�س  لكن  والتعليم  التربية  وزي��ر  قبل  م��ن  متابعته 
باجراء خ�سم على  المدار�س  يلزم  قرار حالي  هنالك 

الق�ساط«.
اأوفت بعهودها في هذا  المدار�س  اأن بع�س  الى  واأ�سار 
ويتمنون عليها  تقدم خ�سومات  لم  ال�سياق، ومدار�س 

اليفاء بوعودها.
اإجراء في الوقت  اأي  اأنه لي�س هنالك  وبّين الع�سايلة 
القريب  في  حلول  هنالك  يكون  اأن  وتمنى  الحا�سر، 

العاجل تكون عادلة للطرفين المدار�س والأهالي.

زيادة االأق�ساط مرهونة بموافقة التربية
المدار�س  واأ�سحاب  الأهالي  بين  التعاقد  اآلية  وحول 
الخا�سة تن�س المادة ١١ من نظام تاأ�سي�س وترخي�س 
 ١3٠ رق��م  والأجنبية  الخا�سة  التعليمية  الموؤ�س�سات 
الموؤ�س�سة عقدا  »اأن تعد  ل�سنة ٢٠١٥ وتعديالته على، 
خا�سا موحدا تعتمده الوزارة وتوقعه الموؤ�س�سة وولي 
اأمر الطالب عند الت�سجيل ويحتفظ كل منهما بن�سخة 
منه على اأن يت�سمن هذا العقد الر�سوم المدر�سية ول 
كان  مهما  اأخ���رى  مبالغ  اأي  تقا�سي  للموؤ�س�سة  يحق 
تحت  العقد  في  ت��رد  لم  مقدارها  اأو  نوعها  اأو  ا�سمها 

طائلة ا�ستردادها ل�سالح ولي الأمر«.
التربية  وزارة  الخا�س في  التعليم  اإدارة  ي�سّرح مدير 
»تقدمت  ل���»اأب��واب-ال��راأي«:  المعاريف  فايز  والتعليم 
)47( مدر�سة خا�سة بطلب لزيادة الر�سوم المدر�سية 

للعام الدرا�سي ٢٠٢٠/٢٠٢١«.
وي�سيف: »واإنه ا�ستناداً لن�س المادة )6( من تعليمات 
ال��درا���س��ي��ة للمدار�س وري��ا���س  ال��ر���س��وم  ���س��روط زي���ادة 
الطفال الخا�سة ل�سنة ٢٠١٥ والتي تن�س على »تقدم 
طلبات زيادة الر�سوم الدرا�سية في الفترة الواقعة من 
من  ني�سان  �سهر  من  الع�سرين  الى  �سباط  من  الأول 
 )3( المادة  بموجب  الم�سكلة  اللجنة  قامت  ع��ام«،  كل 
دائ��رة  مخاطبة  بعد  بدرا�ستها  اأع��اله  التعليمات  من 
حيث  الت�سخم  ن�سبة  لمعرفة  ال��ع��ام��ة  الإح�����س��اءات 
اللجنة  اأن  الى  ال�سدد  هذا  في  لفتا   ،)٠.٠٠3( بلغت 
لم توافق على رفع ر�سوم هذه المدار�س لعدم ا�ستيفاء 

المتطلبات وال�ستراطات الواردة في المادة )4(.

عقوبات وغرامات بحق المخالفين
اأي موؤ�س�سة  اأنه وفي حال قامت  الى  المعاريف  وينبه 
الموافقة  اخ���ذ  دون  ال��ر���س��وم  ب��رف��ع  خ��ا���س��ة  تعليمية 
لن�س  ا�ستنادا  المنا�سبة  العقوبة  اإيقاع  يتم  الم�سبقة 
 )3( رق��م  والتعليم  التربية  ق��ان��ون  م��ن   )39( ال��م��ادة 

ل�سنة ١994 وتعديالته.
وتن�س الفقرة اأ من المادة 39 من قانون وزارة التربية 
والتعليم على: »اإذا خالفت اأي موؤ�س�سة تعليمية خا�سة 
اأي نظام �سادر  اأو  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  اأح��ك��ام  م��ن  اأي حكم 
المخالفة  ه���ذه  لإزال����ة  ال��وزي��ر  ف��ي��ن��ذره��ا  بمقت�ساه، 
خالل اأ�سبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، واإذا ا�ستمرت 
الموؤ�س�سة  اإغ���الق  »ل��ل��وزي��ر«  ف���  ت��ك��ررت  اأو  المخالفة 
اإلغاء ترخي�سها ويكون  اأو  التي يراها منا�سبة،  للمدة 
العدل  محكمة  اأم���ام  فيه  للطعن  قابال  ال��وزي��ر  ق��رار 

العليا »المحكمة الإدارية حالياً«.
على:  النظام  ذات  م��ن  ب  الفقرة  تن�س  المقابل  ف��ي 

المحكمة  اإل���ى  المخالفة  الموؤ�س�سة  اإح��ال��ة  »ل��ل��وزي��ر 
تقل عن  عليها ل  لها فر�س غرامة  والتي  المخت�سة 

ع�سرة اآلف دينار ول تزيد على مئة األف دينار«.
وي�سير المعاريف الى اأن وزارة التربية والتعليم تقوم 
من خالل اإدارة التعليم الخا�س في محافظة العا�سمة 
المحافظات  بقية  ف��ي  والتعليم  التربية  وم��دي��ري��ات 
بالدور الإ�سرافي والرقابي على الموؤ�س�سات التعليمية 
ال��خ��ا���س��ة م��ن خ���الل ال���زي���ارات ال��م��ي��دان��ي��ة لموظفي 
والإ�سراف  الخا�س،  التعليم  اأق�سام  وموظفي  الإدارة 
متابعة  ال��ى  اإ�سافة  التربية،  مديريات  ف��ي  التربوي 

وحدة جودة التعليم والم�ساءلة في مركز الوزارة.
اأولياء  من  ال�سكاوى  ا�ستقبال  »يتم  المعاريف  ووف��ق 
ل��وزارة  الل��ك��ت��رون��ي  البريد  م��ن خ��الل  الطلبة  اأم���ور 
الخا�س  التعليم  ب����اإدارة  ال��خ��ا���س  والإي��م��ي��ل  التربية 
والمن�سات الإلكترونية، اأو من خالل التقدم المبا�سر 
ال�ساخن،  الخط  على  الت�سال  اأو  الخطية  بال�سكاوى 
ب��الإ���س��اف��ة ال���ى م��ت��اب��ع��ة م���ا ي��ت��م ن�����س��ره ع��ل��ى م��واق��ع 
من  والتاأكد  التحقق  يتم  حيث  الجتماعي،  التوا�سل 
لهذه  ت�سكل  ل��ج��ان  م��ن خ��الل  ال�����س��ك��اوى  ه��ذه  �سحة 
الغاية وبالتن�سيق مع ال�سركاء �سواء الموؤ�س�سة العامة 
لل�سمان الجتماعي، وزارة العمل، نقابة المعلمين اأو 

نقابة ا�سحاب المدار�س الخا�سة«.
ال��وزارة  »تقوم  معاريف:  يقول  العقوبات  وبخ�سو�س 
بتطبيق ن�س المادة )39( من قانون التربية والتعليم 
ال��م��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى  وت��ع��دي��الت��ه  ل�����س��ن��ة ١994   3 رق����م 
اأنه  الى  ال�سياق  هذا  في  م�سيرا  المخالفة،  التعليمية 
وعقوبة  موؤ�س�سة،   )١6( بحق  الإن��ذار  اإيقاع عقوبة  تم 
الإغ������الق، وال���غ���اء ال��رخ�����س��ة ب��ح��ق )١٠( م��وؤ���س�����س��ات، 
ب��الإ���س��اف��ة ال���ى اإي���ق���اع ال��غ��رام��ة ال��م��ال��ي��ة ب��ح��ق )١٠( 
م��وؤ���س�����س��ات، وه����ذا ي���دل ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة ال������وزارة ل��ه��ذه 

الموؤ�س�سات واتخاذ الإجراءات الالزمة بحقها«.
الأمور  اأولياء  قبل  من  بال�سكاوى  التقدم  اآلية  وحول 
تكون  اأن��ه��ا  المعاريف  بّين  والمعلمات،  المعلمين  اأو 
اأن جميع  عبر و�سائل متنوعة متاحة للجميع، موؤكداً 
حقوق  على  حفاظا  �سرية  بطريقة  تعامل  ال�سكاوى 

مقدم ال�سكوى.
يقول  ال��ق��ادم  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  اأم���ا بخ�سو�س 
»اإنه ثابت كما هو ح�سب التقويم المدر�سي  معاريف: 
 ٢٠٢٠/٢٠٢١ ال��ج��دي��د  ال���درا����س���ي  ال���ع���ام  ي���ب���داأ  ح��ي��ث 
ال��ى  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ف���ي  م�����س��ي��را   ،١/9/٢٠٢٠ ب��ت��اري��خ 
كافة  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  اأث��ب��ت��ت  والتعليم  التربية  وزارة 
موؤ�س�ساتنا  في  ومعلماتنا،  معلمينا  وجهود  ال�سركاء، 
الثقافة  وم��دار���س  والخا�سة،  الحكومية،  التعليمية 
التعامل  على  ق��ادرة  باأنها  الغوث،  ووكالة  الع�سكرية، 
مع الم�ستجدات، وموا�سلة عملية التعّلم حر�سا على 

اأبنائنا الطلبة«. م�سلحة 

اأرقام واح�سائيات
ووفق اأرقام وزارة التربية والتعليم بلغ عدد المدار�س 
 )33٥4(  ٢٠١8/٢٠١9 الدرا�سي  العام  خ��الل  الخا�سة 
م��در���س��ة، وو���س��ل ع���دد ال��ط��ل��ب��ة ف��ي��ه��ا ال���ى م��ا ي��ق��ارب 
عدد  و�سل  المقابل  في  وطالبة،  طالبا  ال����)٥٥٢٥3٠( 
وباإجمالي   ،)386٥( والتعليم  التربية  وزارة  مدار�س 

عدد طالب ما يقارب ال� )١4٢3488( طالبا.
في  المعلمين  ع��دد  يبلغ  الإح�����س��ائ��ي��ات  ذات  وح�����س��ب 
في  وم��ع��ل��م��ة،  م��ع��ل��م��ا   )4٢٠44( ال��خ��ا���س��ة  ال��م��دار���س 
ال��م��ق��اب��ل ي��ع��م��ل ب��ه��ا م��ا ي��ق��ارب ال��������)١38٥٠( م��ن فئة 
والإداري��ي��ن  المعلمين  ع��دد  بلغ  بالمقابل  الإداري��ي��ن، 
معلما،   )87743( والتعليم  التربية  وزارة  مدار�س  في 

و)١7643( اأداريا.

الثقافة القانونية �سالح في وجه التجاوزات!
ب������دوره ي���ق���ول م��ن�����س��ق ح��م��ل��ة زودت����وه����ا ع��ل��ى م��وق��ع 
ال���ت���وا����س���ل الج���ت���م���اع���ي »ف��ي�����س ب�����وك« -ح��م��ل��ة �سد 
المدار�س  في  والأق�ساط  وال��زي  الكتب  اأ�سعار  ارتفاع 
ل�»اأبواب  حديث  في  ح��داد  ب�سار  المهند�س  الخا�سة- 
ما  ف���اإن  ب��اإع��داده��ا  قمنا  اإح�����س��ائ��ي��ة  »بح�سب   :»$
العالقة  تنّظم  الخا�سة  المدار�س  من   %8٠ ال�  يقارب 
من  حقوقهم  ي�سمنون  والبقية  للعقد،  وفقاً  المالية 

الأهل من خالل ال�سيكات البنكية والكمبيالت«.
وحول المطالبات باإجراء خ�سم على الأق�ساط يقول 
الكترونية  حملة  زودتوها–اأطلقت  اإن  حملة  ح��داد: 
لفتا  الخا�سة،  المدار�س  ر�سوم  على  خ�سم  لإج��راء 
للمطالبة  عري�سة  بتوقيع  �ستقوم  الحملة  اأن  ال��ى 

باإ�سدار اأمر دفاع يلزم المدار�س الخا�سة بخ�سومات 
ع��ل��ى ال���ر����س���وم ال��م��در���س��ي��ة. وي��ل��ف��ت ال����ى ان اإج����راء 
بن�سبة  عام  كل  المدر�سية،  اأق�ساطها  بزيادة  المدار�س 
ت�����س��ل ال���ى ن�����س��ب��ة ٥% غ��ي��ر م���ب���رر، وم��خ��ال��ف ت��م��ام��ا 
الزيادة يجب  ن�سبة  ان  اذ  الوزارة،  وتعليمات  للقانون 
دائ���رة  ح�����س��ب  ال�����س��ادرة  ال��ت�����س��خ��م  ن�سبة  ت��ت��ع��دى  ال 

الح�ساءات العامة للعام الذي �سبق.
نف�س  اأق�ساط  مقارنة  ال�سروري  »من  ح��داد:  ويقول 
ال�سابقة  ع��ن  الحالية  ال��درا���س��ي��ة  ال�سنة  م��ن  ال�سف 
ول��ي�����س م��ق��ارن��ة  اأم ل،  ع��ل��ي��ه��ا  زي����ادة  ت��م  اذا  ل��م��ع��رف��ة 
يزيد  ال��ح��ال  بطبيعة  لأن��ه  متتالين  �سفين  اأق�ساط 

ق�سط كل �سف عن الذي ي�سبقه«.
عبر  مالحظته  ت��م  اأم���ر  على  ال�����س��وء  ح���داد  وي�سلط 
بع�س  بالتفاف  والمتمثل  الحملة،  وج��ه��ود  متابعة 
ال���م���دار����س ال��خ��ا���س��ة ع��ل��ى الأه����ال����ي، ع��ب��ر اع��الن��ه��م 
ل��الأع��وام  ال��م��در���س��ي��ة  الق�����س��اط  بتثبيت  وال��ت��زام��ه��م 
تتم  ذلك  وبموازاة  زياداتها،  وعدم  المقبلة  الدرا�سية 

زيادة ر�سوم النقل والكتب والن�ساطات الالمنهجية.
وي�����س��ي��ر ال���ى اأن ه��ن��اك م���دار����س ك��ب��ي��رة ت��خ��ال��ف من 
الى  ال��رج��وع  دون  المدر�سية  اأق�ساطها  زي���ادة  خ��الل 
ب��اإدارة  ممثلة  ال��وزارة  قبل  من  عليها  الموافقة  طلب 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال��خ��ا���س، م�����س��ت��غ��ل��ي��ن ع���دم م��ت��اب��ع��ة اأه��ال��ي 
الطلبة لمو�سوع الأق�ساط المدر�سية على حد قوله.

ت��وع��وي��ا حيث  ال��ح��م��ل��ة ك���ان  ف����اإن »دور  ووف����ق ح����داد 
تثقيفهم  عبر  الطلبة  اأولياء  لدى  الوعي  ن�سبة  رفع 
وو�سعهم ب�سورة القوانين والتقارير والقرارات التي 
ت�سدر عن الوزارة من خالل التوا�سل معها عبر عقد 

الجتماعات. �سل�سلة من 
اأولياء  اكت�سب  اذ  اإيجابا  الأم��ر  هذا  »انعك�س  ويتابع: 
اأم�����ور ال��ط��ل��ب��ة ث��ق��اف��ة ق��ان��ون��ي��ة، وم���ع���رف���ة، وال���م���ام 
ب��الأن��ظ��م��ة وال���ق���وان���ي���ن ال��ن��اظ��م��ة ل��ع��م��ل م��وؤ���س�����س��ات 
التعليم الخا�سة، وبالتالي قدرتهم على التوا�سل مع 
والتحفظ  بحقوقهم،  والمطالبة  المدار�س،  اإدارات 

على بع�س الإجراءات غير القانونية«.
الراجعة  التغذية  ان  ح���داد  ي��وؤك��د  ال�����س��دد  ه��ذا  وف��ي 
لإج��������راءات ت��وع��ي��ة وت��ث��ق��ي��ف اول���ي���اء ام�����ور ال��ط��ل��ب��ة 
م��وؤخ��راً،  الإيجابية  موؤ�سراتها  وظهرت  فاعلة  كانت 
خ�����س��و���س��ا خ����الل اأزم�����ة ك����ورون����ا، وت��م��ث��ل��ت ب��ت��راج��ع 
ع��دد م��ن ال��م��دار���س ع��ن ال��زي��ادة على الأق�����س��اط، بعد 
عدم  على  ا�ستندت  الطلبة  اأهالي  بها  ق��ام  �سغوطات 

قانونية هذا الإجراء.
للمدار�س  ت�سنيف  نظام  اإق��رار  ���س��رورة  على  وي�سدد 
اأهميته  ب��رزت  المطلب  ه��ذا  اأن  ال��ى  لفتا  الخا�سة، 
خالل جائحة كورونا، وما ترتب عليها من اجراءات 

المدر�سي. التعليم  تخ�س 
يقبلوا  ل��ن  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ف���اإن  ح���داد  وح�����س��ب 
للف�سل  عليها  المتفق  المدر�سية  الأق�����س��اط  ب��زي��ادة 
اأو بثباتها في حال طبق التعليم عن  الدرا�سي القادم 
التعليم  ان  عالميا  عليه  المتعارف  اأن  الى  لفتا  بعد، 
عن بعد يكون اأقل كلفة بكثير من التعليم التقليدي.

العام  في  بعد  عن  التعليم  ا�ستمرار  حال  في  ويقترح 
في  ال��وب��ائ��ي  بالو�سع  وال��م��رت��ب��ط  المقبل  ال��درا���س��ي 
 »home schooling« المملكة اعتماد التعليم المنزلي
وه����و ن��ظ��ام م��ع��ت��م��د ف���ي ك���ل م���ن اأوروب������ا وال���ولي���ات 
تعليمي  كنظام  اإق��راره  يتم  واأن  الأميركية،  المتحدة 
معتمد في الأردن لمن يريد تعليم اأبنائه في المنزل 

في ظل جائحة كورونا.

اأهلية الكترونية مطالبة باإحقاق  حمالت 
العدالة

م��وؤخ��راً  طلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  ب���داأ  ال�سعيد  ذات  وع��ل��ى 
ب��ح��م��الت م��ن��ظ��م��ة ا���س��ت��م��ل��ت ع��ل��ى ع��رائ�����س م��وق��ع��ة 
وم��خ��اط��ب��ات ل��ل��م��دار���س ي��ت��م��ح��ور ج��ل��ه��ا ح����ول اآل��ي��ة 
الو�سول الى �سيغة توافقية مع المدار�س بما يخ�س 
م��و���س��وع الأق�������س���اط ال��م��در���س��ي��ة خ�����س��و���س��ا اأق�����س��اط 

الف�سل الثاني، وامكانية اإجراء خ�سم عليها.
ي��اأت��ي ذل���ك ف��ي اإط����ار ال��ت��ح��رك ال��واع��ي وال��ح�����س��اري 
ل����الأه����ال����ي ب���اي�������س���ال ����س���وت���ه���م م����ن خ�����الل و����س���ائ���ل 
محامين  بت�سارك  والإعالمي،  الجتماعي  التوا�سل 
ذات  الجهات  الى  المطالب  اإي�سال  واإعالميين هدفه 
ال�سنوية،  الأق�ساط  ر�سوم  العالقة، و�سول لتخفي�س 
فترة  خ��الل  تعطلت  ال��ت��ي  والأن�����س��ط��ة  النقل  ور���س��وم 
دفاعهم عن ق�سيتهم  اإط��ار  وذل��ك في  العام  الإغ��الق 

العادلة.

املعاريف: رف�س طلب 47 مدر�سة 
خا�سة لرفع اأق�ساطها لل�سنة الدرا�سية 

املقبلة

مطالبات باإجراء قانوين يلزم املدار�س 
اخلا�سة بخ�سومات على االأق�ساط.

�سوراين: ا�سرتاط الزام املدار�س التي 
حت�سل على قر�س اجراء خ�سم �سهر، 
وا�ستثناء من مل تقرت�س معادلة غري 

مقبولة

حراك اأهلي مع املدار�س الإيجاد �سيغة 
توافقية مر�سية جلميع االطراف.

مطالبات باإقرار نظام ت�سنيف املدار�س 
اخلا�سة

مطالبات باعتماد نظام التعليم املنزيل 
يف حال طبق نظام التعليم عن بعد 

خالل الف�سل الدرا�سي املقبل

يتم ا�ستقبال ال�سكاوى من اأولياء اأمور 
الطلبة من خالل الربيد االلكرتوين 

لوزارة الرتبية، واالإمييل اخلا�س 
باإدارة التعليم اخلا�س واملن�سات 

االإلكرتونية، اأو من خالل التقدم 
املبا�سر بال�سكاوى اخلطية، اأو االت�سال 

على اخلط ال�ساخن، باالإ�سافة اىل 
متابعة ما يتم ن�سره على مواقع 
التوا�سل االجتماعي، حيث يتم 
التحقق والتاأكد من �سحة هذه 

ال�سكاوى من خالل جلان ت�سكل لهذه 
الغاية وبالتن�سيق مع ال�سركاء �سواء 
املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي، 
وزارة العمل، نقابة املعلمني اأو نقابة 

ا�سحاب املدار�س اخلا�سة.
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12اأ�شبال »يكتبها الأطفال«
سّر جزيرة القطط

ج��زي��رة غ��ري��ب��ة ي��زي��د ع���دد قططها ع��ل��ى ع��دد 
ال��ب�����س��ر ب��ك��ث��ي��ر، اإن���ه���ا ج���زي���رة اأو����س���ي���م���ا: ال��ت��ي 
ُت��ع��ّد ال��ج��زي��رة ال��وح��ي��دة ال��م��اأه��ول��ة م��ن الجزر 
وتعتبر  ال��ي��اب��ان،  ف��ي  »ب��ي��وا«  ببحيرة  المحيطة 
العالم،  في  البحيرات  اأق��دم  من  البحيرة  ه��ذه 
العذبة  للمياه  م�سدر  اأكبر  اأّنها  اإل��ى  بالإ�سافة 
ف���ي ال���ي���اب���ان، وت��م��ت��از ه����ذه ال���ج���زي���رة ب��ج��وه��ا 
ال�����ه�����ادئ، و����س���وارع���ه���ا ال�����س��ي��ق��ة، وط��ب��ي��ع��ت��ه��ا 
الجزيرة  ال��خ��اب��ة، وم��ا يميز ه��ذه  ال��خ�����س��راء 
اأّن���ه���ا م��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ق��ط��ط ل���ذا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ا���س��م 
م�ساهدة  لل�سائح  يمكن  حيث  القطط،  جزيرة 
ال�سوارع،  الأماكن مثل  القطط في جميع  هذه 
جزيرة  تاريخ  وغيرها.  ال�سفن  اأحوا�ض  وح��ول 
مواطنون  القطط  ج��زي��رة  ف��ي  يعي�ض  القطط 
ي��ن��ح��درون م��ن ���س��ال��ة ال�����س��ام��وراي، وه���م من 
المحاربين القدماء في اليابان، فقد ُهِزم �سبعة 
ال�����س��ام��وراي ف��ي معركة ف��ي ق��ري��ة يابانية  م��ن 
خال القرن الثاني ع�سر، فقاموا بالهروب مع 
عائاتهم اإلى جزيرة القطط وظلوا مختبئين 
الحا�سر  ال��وق��ت  وف��ي  ال�سنين،  م��ّر  على  هناك 
رزقهم  بك�سب  المحليين  ال�سكان  غالبية  يقوم 

من خال ال�سيد في بحيرة بيوا العذبة.
يوجد العديد من الحقائق الغريبة عن جزيرة 

القطط، ومنها ما ياأتي:
تتغذى القطط على الطعام الذي يقدمه �سكان 
لها  يقدمه  م��ا  اإل���ى  ب��الإ���س��اف��ة  اأو�سيما  ج��زي��رة 
اأو�سيما  كانت جزيرة  ال��رز.  ك��رات  ال�سياح، مثل 
وذلك  الفئران،  كثرة  م�سكلة  من  تعاني  �سابقاً 
كطعم  القز  ل��دودة  القرويين  ا�ستخدام  ب�سبب 
لحّل  القطط  جلب  تّم  لذلك  الأ�سماك،  ل�سيد 
ال��م�����س��ك��ل��ة. ت���ّم ت��ع��ق��م اأك���ث���ر م���ن 10 ق��ط��ط في 
عدد  على  لل�سيطرة  كمحاولة  اأو�سيما  ج��زي��رة 
ال��م��ت��ن��ام��ي. ي�سمح لأرب���ع���ة وث��اث��ي��ن  ال��ق��ط��ط 
عدد  يفوق  اأو�سيما.  جزيرة  دخ��ول  فقط  �سائح 
بحيث  اأو�سيما،  الب�سر في جزيرة  القطط عدد 
تبلغ ن�سبة القطط 100 اإلى 15 بالن�سبة للب�سر. 
يوجد  بحيث  للقطط  بحبها  ال��ي��اب��ان  ت�ستهر 
اأخ����رى مليئة ب��ال��ق��ط��ط وه���ي ج��زي��رة  ج��زي��رة 

تا�سيروجيما.

�شهم واأ�شرار الكون

كان ياما كانال�شاطر ح�شن واجلوهرة... حكاية من الرتاث ال�شعبي
يحكى اأن���ه، ك��ان ف��ي اأح���د الأزم����ان، ���س��اب ا�سمه 
يعمل  كان  ووحيًدا،  فقيًرا،  كان  ح�سن،  ال�ساطر 
اإح���دى ق��رى ال��م��ل��وك، وبينما كان  ���س��ي��اًدا، ف��ي 
راأى  يوم،  في  الأ�سماك،  ي�سطاد  ح�سن  ال�ساطر 
على  تقف  غنية،  وت��ب��دو  المامح،  جميلة  فتاة 
يرغب  باأنه  �سعر  رج��ال،  حولها  وك��ان  ال�ساطئ، 
ف��ي روؤي����ة ال��ف��ت��اة ث��ان��ي��ًة، وت��م��ن��ى اأن ت��اأت��ي اإل��ى 

ال�ساطئ، مرًة اأخرى.
وفي اليوم التالي، وجدها ح�سن واقفة، في نف�ض 
��ا، ك��ان��وا ي�سبهون  ال��م��ك��ان، وح��ول��ه��ا رج���ال اأي�����سً
الحرا�ض، فلم يتمكن من الحديث معها، تكررت 
للغاية،  ي�سعده  ك���ان  م��م��ا  ي���وم،  ك���ّل  ل��ه��ا،  روؤي��ت��ه 
ولكنه ذهب في يوم، ولم يجدها، ف�سعر بالحزن، 
اأن يبحث عن تلك الفتاة، التي تعود على  فقرر 

روؤيتها، دون اأن يعلم من هي.
وعقب انتهائه من عمله، اأخذ يبحث عنها في كل 
مكان، فهو ل يعرف اأين ت�سكن، فاأح�ض بالإرهاق 
ال�سديد، وجل�ض لي�ستريح، ففوجئ برجل قوي، 
وجده واقًفا اأمامه، ومن ثم طلب اأن يذهب اإلى 
ق�سر الملك معه، ولما �ساأله ال�ساطر ح�سن عن 
ابنة  الأم��ي��رة، وه��ي  ب��اأّن  اأخ��ب��ره الرجل  ال�سبب، 

الملك، ترغب في روؤيته، فهي مري�سة للغاية.
الأميرة،  عنها، هي  يبحث  التي  الفتاة  اأن  ففهم 
اإلى  الفور ولما و�سل  فذهب مع الحار�ض، على 
وق��د  ك��ث��راً، يحيطونها،  اأط���ب���اًءا  وج���د  ال��ق�����س��ر، 
اأّن  الأط��ب��اء،  ف��اأخ��ب��ر  ال�سديد،  الإع��ي��اء  اأ�سابها 
عاجها، يتمثل في نزهة بحرية طويلة، وكانت 
الأميرة، من طلبت من والدها الملك، اأن يجعل 

في  ياأخذها  روؤيته،  على  اعتادت  ال��ذي  ال�سياد، 
رحلة.

المتوا�سع،  ال�ساطر ح�سن  قارب  مًعا في  فذهبا 
والق�س�ض  ال��م��غ��ام��رات،  بجميع  اأخ��ب��ره��ا  وق���د 
الم�سلية، فبداأت تتح�سن، اإلى اأن ا�ستعادت كامل 
�سحتها، ورجعت كما كانت، ففرح ال�ساطر ح�سن 
ح�سن  ال�ساطر  اأخ��ذ  الأم��ي��رة،  رجعت  لما  ج���ًدا، 

يفكر كثيًرا بها، وتمنى اأن يتزوجها.
اأن  دون  ال�����س��ع��ور،  نف�ض  ت��ب��ادل��ه  الأم���ي���رة  ك��ان��ت 
تتزوجه،  اأن  الملك،  والدها  من  فطلبت  تتكلم، 
ما  ح�سن،  فال�ساطر  ق��راره��ا،  من  ب�سدة،  فحزن 
هو اإل �سياد فقير، ل يمكن اأن يليق بها، ولكنه 
ل��م ي�����س��رح ل��ه��ا ب��ذل��ك، ففكر ال��م��ل��ك ف��ي حيلة 

ذكية، حتى يمنع ذلك الزواج.

ف��ط��ل��ب اإح�����س��ار ح�����س��ن، واأخ���ب���ره ب��م��ه��ر ثمين 
لبنته، وهو يعلم اأنه ل يقدر عليه، والذي تمثل 
فحزن  الأر����ض،  في  مثيل  لها  لي�ض  جوهرة  في 
و�سلم  مهموًما،  بيته  اإل��ى  وع��اد  ح�سن،  ال�ساطر 
ي�سطاد،  كي  التالي، ذهب  اليوم  وفي  اأم��ره هلل، 
ي��رزق ب�سمكة واح��دة فقط،  اأن  و�ساءت الأق���دار، 
وقبل  ل�سيء،  ت�سلح  ل  لأن��ه��ا  ياأكلها،  اأن  ف��ق��رر 
له:  وت��ق��ول  اإل��ي��ه،  تتحدث  �سمعها  يطهوها،  اأن 
مثيل«،  لها  لي�ض  جوهرة،  بطني  في  اأحمل  »اأن��ا 
فتعجب من ذلك، ففتح بطنها، ووجد الجوهرة.

ثم  وم��ن  الملك،  اإل��ى  واأ���س��رع  كثيًرا،  فحمد اهلل 
اأعطاه المهر؛ فتعجب الملك، و�سعر بالنبهار، 
ف��واف��ق ع��ل��ى زواج��ه��م��ا، ف��ع��ا���س��ا م��ًع��ا ف��ي ت��ب��ات، 

ونبات.

1- ما هو البليون؟
2- ما هو ال�ّسيء اّلذي َيكُتب ول َيقراأ؟

3- ما هو ال�سيء اّلذي يوجد في القرن مّرة، وفي الّدقيقة 
مّرتين، ول يوجد في ال�ّساعة؟

4-  من هو الخال لأولد عّمتك؟
5-  ما هو ال�ّسيء اّلذي يكون اأخ�سر في الأر�ض، واأ�سود في 

ال�ّسوق، واحمر في البيت؟

الأجوبة
1( األف مليون.

2(  القلم.
3( حرف القاف.

4(  والدك.
5(  ال�ساي.

شغل عقلك

ج����اع ال����خ����اروف ت���وت���و ف���دخ���ل اإل�����ي ال��ح��ق��ل 
القريب، وفجاأة ...........................

أكمل القصة

النحالت الن�شيطات

حال عبد الكريم
تفتحت الأزهار الجميلة في الحديقة، فجاء النحل ليمت�ض 
الرحيق، �سعيداً بالجو اللطيف، وبالزهرات الجميات، وبعد 
النتهاء من جمع الرحيق، طار النحل نحو الخلية لي�سنع 
ال��ع�����س��ل، وب��ع��د ذل���ك، ل��ع��ب ال��ج��م��ي��ع ف��ي ال��ح��دي��ق��ة، وت��ن��اول 
اإل��ى  النحات  ع��ادت  ال�سم�ض  غ��روب  وعند  اللذيذ،  الطعام 

بيوتها بفرح و�سرور.

الفائزون بق�شة العدد املا�شي

و�سائل  �ستتحدث  رب��م��ا  ال�����س��ن��ة،  ه���ذه  تنق�سي  ح��ي��ن   ...
الإعام عن اأبرز خبر فيها وهو )كورونا(، وكم اأنتجت من 
دموع، وكم �سنعت من خيبات... وكم هزت من م�ساعر... 
اأب����رز ت�سريحات،  ���س��ت��رك��ز و���س��ائ��ل الإع�����ام ع��ل��ى  ورب��م��ا 
الجائحة  ه��ذه  مع  تعاملت  التي  ال��رزاز  حكومة  اأطلقتها 
ولجاأت اإلى قوانين الدفاع.. الغريب اأن كل وزير وم�سوؤول 
له،  ما�سقة  ظلت  ا�سمه..بجملة  ارت��ب��ط  الحكومة  ف��ي 

حتى اأ�سبحت على الفي�سبوك )ترند( يتداوله النا�ض:
اأمجد الع�سايلة: اللهم احفظ الإن�سانية جمعاء من �سر 

هذا الوباء..
اأ���س��ب��وع��ي��ن ف���ي ب��ي��وت��ك��وا وبن�سف  ���س��ع��د ج���اب���ر: اق���ع���دوا 
لحالوا... ومن الممكن تطوير مقولة �سعد جابر بحيث 
الحبايب..  ف���راق  ع  وال��ث��ال��ث  )ا�سبوعين  اأغ��ن��ي��ة:  ت�سبح 
وال�������س���وق ي���ا ق��ل��ب��ي وال��ح�����س��رات ع ال���غ���اي���ب.. وال������دار ما 

تحالنا....(
�سامة حماد: ا�سحطوهم

الرزاز: كل مر �سيمر..ومن الممكن تطويرها اأي�سا لكي 
ت�سبح اأغنية على غرار اأغنية كاظم ال�ساهر: )ا�ض جابرك 
ع المر غير الأمر منه...ما خايف من النار لأن نار الع�سق 

جنة(..
وزير الأوقاف: لحول ول قوة اإل باهلل

الع�س�ض: الع�سع�ض بما اأنه وزير مالية فقد ا�ستهر بالرقم 
حين قال لدينا )56( ان�سانا عزيزا... وهذه تكلفة كورونا، 
واأخذ هذا الت�سريح �سدى وا�سعا، ومن الممكن اأن نوؤ�س�ض 
لموؤتمر على غرار قمة الع�سرين، ونطلق في الأردن قمة 
ال )56( ون�سميها بقمة الحبايب.. تخليدا لهذا الت�سريح.
ت�سريح  اأه���م  وه���ذا  بالحبيب...  ه��ا  البطاينة:  ن�سال 
اأول جملة يداهمك فيها هي هذه  له، فحين تت�سل معه 
تبقى  حتى  وتخليدها  تطويرها  الممكن  وم��ن  الجملة، 
ت��ك��رار )ت��رن��د( ها  اأر���س��ي��ف��ه ال�سيا�سي.. ف��ب��دل م��ن  ف��ي 
بالخمي�ض، من الممكن اأن ن�ستبدلها ب� )ها بالحبيب(..

ومن الممكن اأن نوؤ�س�ض من�سة اأي�سا ا�سمها، ها بالعامل 
الحبيب، ومن�سة اأخرى )ها بالعاطل الحبيب(... حتى 
وزارة العمل من الممكن اأن نغير ا�سمها اإلى وزارة العمل 
لهم  ا�ستثناء  با  جميعهم  العمال  اأن  باعتبار  والحبايب، 

معزة وحب في قلب ن�سال.
وليد الم�سري: )كل �سيء باطل اإذا لم ي�ساأ المرء اأن يفتح 
الباب(.. وليد الم�سري لم ي�سرح كثيرا في اأزمة كورونا، 
)األ��دو  ال�سابق  اإيطاليا  وزراء  لرئي�ض  المقولة هي  وه��ذه 

مورو(.. ولكن من الممكن اأن نن�سبها لوليد الم�سري...
اأج��زم  ك���ورون���ا...  �سنبقى نتذكر زم��ن  اإل���ى متى  ت��رى  ي��ا 
اأن �سفحات  واأج���زم  اأخ���رى..  وت��اأت��ي  �ستم�سي  اأج��ي��ال  اأن 
عن  تتحدث  الأل�سن  و�ستبقى  اأخ���رى...  وتفتح  �ستطوى 

الإن�سانية جمعاء من �سر هذا الوباء...
الحكومة دخلت التاريخ، وهذه حقيقة ولي�ست مزحة.

اجبد
عبدالهادي راجي المجالي

التاريخ واحلكومات
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على خلفية القرار ال�ضادر عن »فيفا« بحق نادي الح�ضين
الخصاونة: دفع مستحقات «ادمير»

في ظل الظروف الراهنة شبه مستحيل

اإربد - علي غرايبة

الخ�ساونة  �سهيب  الح�سين  نــادي  رئي�س  قال 
لمحترفه  الم�ستحق  المبلغ  تاأمين  امكانية  اأن 
لــكــرة  الأول  الــفــريــق  فـــي  الــ�ــســابــق  الـــكـــرواتـــي 
الظروف  ظل  في  م�ستحيلة  �سبه  ادمير  القدم 

النادي. بها  يمر  التي  ال�سعبة  المالية 
وكان ادمير ح�سل على قرار �سدر عن التحاد 
الما�سي  الأ�سبوع  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
األــــف دولر   21 يــقــ�ــســي بــحــ�ــســولــه عــلــى مــبــلــغ 
اإلى   2019  -2018 مو�سم  عن  م�ستحقاته  بــدل 
لعبين  مع  التعاقد  من  النادي  حرمان  جانب 
مــحــلــيــيــن واجــــانــــب لـــثـــاث فــــتــــرات تــ�ــســجــيــل 

. مقبلة
وتعقيباً على ذلك اعتبر الخ�ساونة في حديثه 
الأو�ــســاع  ظــل  فــي  المبلغ  تاأمين  اأن   $ اإلــى 
الــراهــنــة اأمــــر فــي غــايــة الــ�ــســعــوبــة وفـــي حــال 
لاعبين  �ستكون  الأولــويــة  فــاإن  المبلغ  تــوفــر 
الـــمـــتـــواجـــديـــن حـــالـــيـــاً فــــي �ـــســـفـــوف الــفــريــق 
والـــذيـــن لـــم يــتــقــا�ــســوا رواتــبــهــم مــنــذ �ــســبــاط 
الاعبون  ت�سلمه  راتــب  اآخــر  كــان  اإذ  الما�سي 

المن�سرم. الثاني  كانون  في 
واأ�ــــســــاف: �ــســنــتــفــاو�ــس مـــع الـــاعـــب لــتــ�ــســويــة 
واإمكانية  المبلغ  بتخفي�س  واإقــنــاعــه  الأمـــور 
بــاده  اإلـــى  عــاد  واأنـــه  تــبــدو واردة خا�سة  ذلــك 
اأن  الــمــو�ــســم دون  �ــســهــر ونــ�ــســف خـــال  فــتــرة 

اإدارة. يح�سل على قرار مجل�س 
القادمة  القريبة  الفترة  خــال  نــاأمــل  وتــابــع: 
لــدى  الــمــتــاأخــرة  م�ستحقاتنا  عــلــى  نح�سل  اإن 
التـــحـــاد حــتــى نــتــمــكــن مـــن اإيـــفـــاء الــاعــبــيــن 
حــقــوقــهــم واإغــــــاق مــلــف الـــاعـــب الــكــرواتــي 
التحاد  قبل  مــن  المفرو�سة  للعقوبة  تفادياً 
فــي حال  كــثــيــراً  الــنــادي  الــدولــي والــتــي �ستظر 
الــوقــت  هــنــاك مت�سع مــن  زال  مــا  لــكــن  طــبــقــت 
لإيـــجـــاد الــحــلــول كـــون قــوانــيــن »فــيــفــا« تعطي 
�سدور  تاريخ  من  يــوم   45 �سماح  فترة  الأنــديــة 

الأمور بين الاعب والنادي. لت�سوية  القرار 
نادي  ادمير مع  لعقد  المالية  القيمة  اأن  يذكر 
الــحــ�ــســيــن خـــال فــتــرة احــتــرافــه الــثــانــيــة مع 
معه  �سابقين  مو�سمين  لــعــب  بــعــدمــا  الــفــريــق 
وتذاكر  ال�سكن  اإلى جانب  دولر  األف   55 بلغت 

ولزوجته. له  ال�سفر 

ادمير.. المحترف الكرواتي ال�ضابق مع فريق الح�ضين

العساف: العبو التايكواندو يتأثرون سلبًا 
بتأجيل التصفيات األولمبية

الحافي يمثل العرب في مكتب تطوير 
التحكيم بـ «فيفا»

عمان - بترا

كــ�ــســف الــمــديــر الــفــنــي لــمــنــتــخــب الــتــايــكــوانــدو 
بتاأجيل  �سلباً  لعبيه  تاأثر  عن  الع�ساف،  فار�س 
والتي  طوكيو  اأولمبياد  اإلى  الموؤهلة  الت�سفيات 
كان مقرراً اإقامتها في الأردن خال �سهر ني�سان 

الما�سي.
ــــى اأن الــمــنــتــخــب و�ــســل اإلــــى مــرحــلــة  واأ�ــــســــار اإل
الت�سفيات،  انــطــاق  قبيل  الكاملة،  الجاهزية 
قبل اأن يتم الإعان عن تاأجيلها حتى اإ�سعار اآخر 

ب�سبب جائحة كورونا.
لوكالة  ت�سريح  فــي  المنتخب  مـــدرب  واأ�ــســاف 
رو�سيا  اإلــى  توجهوا  اأن لعبيه  الأردنــيــة،  الأنباء 

تدريبي  مع�سكر  لخو�س  الما�سي،  اآذار   9 يــوم 
ا�ستعداداً للت�سفيات الأولمبية، وو�سل الاعبون 
اإلى مرحلة متقدمة من الجاهزية، قبل اأن يقرر 
التحاد الآ�سيوي تاأجيل الت�سفيات، الأمر الذي 
يتطلب من الاعبين جهوداً اأكبر للحفاظ على 

جاهزيتهم وت�سنيفهم واأوزانهم.
ا�ستعادة  وجدد المدرب ثقته بقدرة لعبيه على 
الـــجـــاهـــزيـــة الـــكـــامـــل قــبــيــل الـــمـــوعـــد الــجــديــد 

للت�سفيات الذي لم يحدد حتى الآن.
واأثنى الع�ساف على الجهود الكبيرة التي يبذلها 
متطلبات  كـــافـــة  لــتــوفــيــر  الــتــايــكــوانــدو  اتـــحـــاد 
على  ي�ساعد  الــذي  الأمــر  الوطنية،  المنتخبات 
موا�سلة تحقيق الإنجازات على مختلف ال�سعد.

عمان - بترا

عــبــر الــحــكــم الأردنــــي اإ�ــســمــاعــيــل الــحــافــي عن 
التحكيم  تطوير  في  م�سوؤوًل  بالعمل  فخره 
باعتبار  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  بالتحاد 
ولكرة  خ�سو�ساً  الأردني  للتحكيم  ن�سراً  ذلك 

عموماً. الأردنية  القدم 
الأردنية:  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  في  واأ�ساف 
ي�سم  الفيفا  فــي  التحكيم  تطوير  مكتب  اأن 
مــخــتــلــفــة،  دول  مــن  وجــمــيــعــهــم  مـــ�ـــســـوؤوًل،   12

والـــعـــرب  الأردن  يــمــثــل  الــــذي  الــوحــيــد  وهـــو 
فــي هـــذا الــمــركــز الــمــهــم الــمــعــنــي بــالــتــحــكــيــم 

العالمي.
الـــذي يعمل  الــوحــيــد  الــعــربــي  هــو  والــحــافــي 
»فيفا« وجاء  التحكيم في  م�سوؤول في تطوير 
لاإمكانيات  نظراً  المن�سب،  هذا  في  تعيينه 
الــفــنــيــة والــنــظــريــة الــتــي يــمــتــلــكــهــا بــاعــتــبــاره 
للعمل  يــتــحــول  اأن  قــبــل  �ــســابــقــاً،  دولــيــاً  حــكــمــاً 
�ـــســـيـــوي فـــي التـــحـــاديـــن  كــمــحــا�ــســر دولـــــي واآ

الحالي. الوقت  حتى  والآ�سيوي  الدولي 

الريال مهدد بـ «ميركاتو فارغ» وبرشلونة يخطط 
لجلب نجوم جدد

إصابة أول رياضية عراقية بـ «كورونا»

بعد اإنطالق الدوريات في بلدان �ضكلت ب�ؤرًا لـجائحة »كارونا«

الرياضيون ينتظرون الضوء األخضر..
وتأخره ُيهدد مستقبلهم

الراأي - وكاالت

اأفادت �سحيفة »ماركا« الإ�سبانية، 
باأن نادي ريال مدريد بات مهدداً 
بدفع ثمن باه�س لأزمة فيرو�س 
فــتــرة النتقالت  كــورونــا، خــال 

ال�سيفية المقبلة.
الفريق  اأن  ال�سحيفة،  واأوردت 
الن�ساط  بــتــوقــف  تــاأثــر  الــمــلــكــي، 
فيرو�س  انت�سار  نتيجة  الريا�سي 
دون  الـــلـــعـــب  اأن  كـــمـــا  كـــــورونـــــا، 
جـــمـــهـــور �ــــســــيــــوؤدي لـــمـــزيـــد مــن 
الإيــــرادات، وهــو ما يعني  تراجع 

اأن الفريق يعي�س اأزمة مالية.
بـــات  الــــــريــــــال،  اأن  واأو�ـــــســـــحـــــت 
المو�سم  اإلــــى  بــالنــتــقــال  مــهــددا 
تعاقدات  اأي  اإبــــرام  دون  المقبل 
الــقــادم،  ال�سيفي  الميركاتو  فــي 
تبحث  الإدارة  اأن  اإلــــى  مــ�ــســيــرة 
عــن حــل لــاأزمــة، وتــدر�ــس مدى 
الخ�سائر  مــن  التقليل  اإمــكــانــيــة 
مـــــــن خـــــــــال خــــفــــ�ــــس رواتـــــــــب 

الاعبين والمديرين.
ريــال  اإدارة  اأن  »مـــاركـــا«،  واأكــــدت 
مدريد كانت تراقب عدة لعبين، 

اأبـــــرزهـــــم الـــنـــرويـــجـــي اإيــرلــيــنــج 
اإدواردو  والـــفـــرنـــ�ـــســـي  ــــد،  هــــالن
كــامــافــيــنــجــا، لــكــن الــثــنــائــي قد 
بورو�سيا  فريقيهما  مــع  ي�ستمر 
دورتموند، ورين لمو�سم اإ�سافي.

و�ــســيــحــاول الــفــريــق خـــال فترة 
النـــتـــقـــالت الــمــقــبــلــة، الــتــركــيــز 
اأن  خ�سو�سا  الاعبين  بيع  على 
لعبا   40 حوالي  �ست�سم  لئحته 

بعد عودة المعارين.

تقريرها،  ال�سحيفة  واختتمت 
بالإ�سارة اإلى اأن الغريم بر�سلونة، 
الــــريــــال، يخطط  وعـــلـــى عــكــ�ــس 
لإبــــــــرام ثـــــاث �ــســفــقــات كــبــيــرة 
خــــــال الـــمـــيـــركـــاتـــو الــ�ــســيــفــي 

نيمار  الــبــرازيــلــي  ب�سم  المقبل، 
مـــــن بــــاريــــ�ــــس �ــــســــان جـــيـــرمـــان، 
والبو�سني ميراليم بيانيت�س من 
لوتارو  والأرجنتيني  يوفنتو�س، 

مارتينيز من اإنتر ميان.

الراأي - اإنترنت

�ــســابــة  مــانــة بــغــداد، عــن اإ كــ�ــســف نــادي اأ
كـــوثـــر عـــبـــا�ـــس، لعـــبـــة كــــرة الـــطـــائـــرة، 
بــفــيــرو�ــس كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــد، لــتــكــون 
تـــتـــعـــر�ـــس  عـــــراقـــــيـــــة  ريــــا�ــــســــيــــة  اأول 

المر�س. بهذا  لاإ�سابة 
ع�سو  المو�سوي،  عــزت  اأحمد  واأو�ــســح 
ت�سريحات  في  للنادي  دارية  الإ الهيئة 
نــبــاء،  لــلــوكــالــة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة لــاأ
لــهــا  خــ�ــســعــت  الـــتـــي  الـــفـــحـــو�ـــســـات  اأن 
كــد  يــجــابــيــة، وتــاأ كــوثــر عــبــا�ــس جـــاءت اإ

كورونا. بفيرو�س  اإ�سابتها 
نــــــــه تـــــم اتــــخــــاذ  اإ ــــوي  ــــس ــــمــــو� وقــــــــال ال

لكوثر،  الــكــامــلــة  ال�سحية  الإجـــراءات 
اأن  مـــبـــيـــنـــا  الـــمـــ�ـــســـتـــ�ـــســـفـــى،  بـــدخـــولـــهـــا 

الـــهـــيـــئـــة تـــتـــابـــع حـــالـــتـــهـــا بـــا�ـــســـتـــمـــرار، 
ثـــر بــالــفــريــق  نـــهـــا عــنــ�ــســر مـــوؤ اأ خــا�ــســة 

دارة  والإ الــــنــــادي،  لعــــبــــات  حـــــــدى  واإ
تــحــر�ــس عــلــى مـــد يـــد الـــعـــون لــجــمــيــع 

. منت�سبيها
�ـــســـابـــة بــفــيــرو�ــس  وتـــزايـــدت حــــالت الإ
ـــفـــوف الـــريـــا�ـــســـيـــيـــن  كـــــورونـــــا فــــي �ـــس
حــــالت   7 تــ�ــســجــيــل  بـــعـــد  الـــعـــراقـــيـــيـــن 
ولعبين  مدربين  بين  توزعت  اإ�سابة 
�ــســافــة لــرئــيــ�ــس  �ــســابــقــيــن وحـــكـــم، بــالإ

المثنى. نادي 
ــــفــــاء جـــمـــيـــع  عــــــــــــان عــــــن �ــــس وتـــــــم الإ
ـــيـــيـــن الــــعــــراقــــيــــيــــن، الـــذيـــن  الـــريـــا�ـــس
�ـــســـابـــهـــم فـــيـــرو�ـــس كــــورونــــا، اآخـــرهـــم  اأ
ركــان  لعــب فــريــق الــ�ــســرطــة الــ�ــســابــق، اأ

. د محمو

عمان - غازي الق�ضا�ص

بحرقة  الأردنيون  الريا�سيون  يت�ساءل 
واألــــم، وهـــم يــتــابــعــون انــطــاق دوريـــات 
الــتــي �سكلت  الــبــلــدان  فـــي  الـــقـــدم  كـــرة 
نــ�ــســطــة لــجــائــحــة كـــورونـــا: متى  بـــــوؤراً 
الأخ�سر لعبورنا نحو  ال�سوء  �سن�ساهد 

الماعب.
انتماءاتهم  بمختلف  هــوؤلء  وي�ستغرب 
ُيمار�سونها،  التي  الريا�سية  لاألعاب 
مـــن طــــول فـــتـــرة النـــتـــظـــار والــتــرقــب 
ونف�سيا  فنيا  عليهم،  �سلباً  اأثــرت  التي 

وبدنيا.
ويرى الريا�سيون في انطاق الدوري 
مغلقة،  اأبـــواب  خلف  مــوؤخــراً  الألــمــانــي 
وفــــي انـــطـــاق الـــدوريـــيـــن الإ�ــســبــانــي 
والإنـــجـــلـــيـــزي بــعــد اأيــــــام قــلــيــلــة، وفــي 
الــتــحــ�ــســيــر لنـــطـــاق دوريــــــات بــلــدان 
انــــطــــاق دوري  فــــي  اأخــــــــرى، وطـــبـــعـــاً 
الـــــدولـــــة الـــــجـــــارة الــ�ــســقــيــقــة �ـــســـوريـــا 
بـــظـــروفـــهـــا الـــراهـــنـــة، مـــا ُيـــعـــزز طــلــب 
الــلــجــنــة الأولـــمـــبـــيـــة كــمــظــلــة ر�ــســمــيــة 
الــ�ــســبــاب  ووزارة  الأردنــــيــــة،  لــلــريــا�ــســة 
كــمــرجــعــيــة لـــاأنـــديـــة، مـــن الــحــكــومــة 
ـــاطـــات  ـــنـــاف الـــنـــ�ـــس ـــئ ـــت ـــس ـــا� الــــ�ــــســــمــــاح ب

الريا�سية.
وهـــنـــاك حــالــة الــتــرقــب لــ�ــســدور قـــرار 
ــــوؤدي الـــى اإ�ــســتــبــدال الــ�ــســارة  حــكــومــي ُي
ــيــون  الـــحـــمـــراء الـــتـــي يــعــتــبــر الــريــا�ــس
التي  بالخ�سراء  عليهم،  نقمة  بقاءها 
ُمــجــدداً،  لروؤيتها  �سوقاً  عيونهم  تتوق 
والتفاوؤل  والمل  الفرح  اأجل عودة  من 
فـــــي الـــمـــ�ـــســـتـــقـــبـــل عــــنــــدهــــم، وُيـــعـــالـــج 
والمعي�سية  الإقــتــ�ــســاديــة  الــتــاأثــيــرات 

عليهم. لازمة  والمعنوية 
ــاً مــ�ــســاعــر الــقــلــق  ولــكــن تــنــتــابــهــم اأيــ�ــس
اإعان  على  الموؤ�سرات  تتراجع  اأن  من 
الـــحـــكـــومـــة قـــريـــبـــاً عــــن مـــوعـــد عــــودة 
الــنــ�ــســاط الــريــا�ــســي وفـــق الإر�ــــســــادات 
الــ�ــســحــيــة الــمــعــمــول بــهــا حــفــاظــاً على 
الـــ�ـــســـامـــة الـــعـــامـــة، لـــكـــون ذلـــــك مــن 
�ــســاأنــه اأن ُيــحــطــم مــجــاديــفــهــم مــجــدداً، 

اإلى المربع الأول. وُيعيدهم 
التي  الريا�سة  بــاأن  نجزم  ال�سياق،  في 
قـــدمـــت لــلــوطــن الــكــثــيــر، وكـــانـــت على 

المحافظة  الجهات  طليعة  في  الــدوام 
العامة  ال�سحة  م�ستوى  تح�سين  على 
من خال اقدام ابنائها على ممار�ستها، 
وتــ�ــســجــيــع الآخـــريـــن عــلــى ذلـــك، وعــبــر 
حــمــايــة قـــطـــاع الــ�ــســبــاب الـــــذي ُيــ�ــســكــل 
مـــا نــ�ــســبــتــه نــحــو 67% مـــن الــمــجــتــمــع، 
مـــن خــطــر اآفـــــة الــــمــــخــــدرات، وتـــنـــاول 
المن�سطات وغيرها، ومن خال جهود 
بالدم،  التبرع  حمات  بتنظيم  اأنديتها 
وخدمة المجتمع المحلي، والم�ساهمة 

ال�سحية. الر�سادات  ن�سر  في 
الى ذلك نرى باأن جائحة كورونا بعد ان 
يتم، بم�سيئة اهلل، العان عن الق�ساء 
ذلك  لي�سمح  الأردن،  في  نهائياً  عليها 
ال�سابقة،  طبيعتها  الــى  الــحــيــاة  بــعــودة 
�ستفر�س  قــريــبــاً،  مــتــوقــع  المـــر  وهـــذا 
ان  برمتها،  الريا�سية  المنظومة  على 
وان  وح�ساباتها،  �سوؤونها  تقييم  ُتعيد 
حتماً  �سيكون  جديد،  واقع  مع  تتعامل 
مــخــتــلــف عــمــا كــــان عــلــيــه قــبــل ظــهــور 
اللعين، ومن �سمن ما ك�سفته  المر�س 

الريا�سي: ال�سعيد  على  الجائحة 
الــمــالــيــة،  الــمــنــظــومــة  هــ�ــســا�ــســة  اوًل: 
لي�ست موؤ�س�سات لديها موارد  فالأندية 
وُتغطى  مــوازنــاتــهــا،  فــي  ت�سب  ثــابــتــة، 
ال�سهرية  النفاق  فاتورة  كبير  حد  الى 
لـــهـــا، مـــن اجـــــور مــوظــفــيــن ومــدربــيــن 
ب�سكل  تــعــتــمــد  فــهــي  وعـــقـــود لعــبــيــن، 
وما  الــ�ــســبــاب،  وزارة  دعــم  على  رئي�سي 

ويــكــون  التـــحـــادات،  مــن  عــلــيــه  تح�سل 
الن�سيب الكبر قادم من كرة القدم.

لتحويل  م�ساع  اإيجاد  من  مفر  ل  وهنا 
�سركات  الى  الكبيرة  الندية  منظومة 
مــ�ــســاهــمــة عــــامــــة، عـــلـــى غــــــرار مــــا هــو 
ريا�سياً،  المتطور  الــعــالــم  فــي  حا�سل 
الـــنـــادي  يــجــعــل  اأن  �ـــســـاأنـــه  مــــن  وهــــــذا 
بــقــيــادتــه الـــجـــديـــدة قــــــادراً عــلــى عــبــور 
مـــجـــال ال�ـــســـتـــثـــمـــار مــــن اجـــــل تــعــزيــز 
ُمعاناة  ف�ستظل  ذلــك،  ودون  م�سيرته، 
ابواب  تطرق  و�ستظل  تتفاقم،  الندية 
وغــيــرهــا،  الــ�ــســبــاب  ووزارة  التـــحـــادات 
لفترات  عاجلة  مالية  لم�ساعدات  طلباً 

ق�سيرة.
في  الكم  ولي�س  النوعية  اعتماد  ثانياً: 
النادي  مــن  المطلوب  فلي�س  اللــعــاب، 
فـــي ظـــل مــعــانــاتــه الــمــتــفــاقــمــة جـــراء 
ُينتظر  والــتــي  المالية،  مـــوارده  جفاف 
بــعــد مــرحــلــة كـــورونـــا، اأن تــ�ــســوء اكــثــر، 
الــتــمــ�ــســك بــمــمــار�ــســة الـــعـــاب ريــا�ــســيــة 
كــثــيــرة، بــل عــلــيــه ان يــعــتــمــد الــنــوعــيــة، 
ت�سمح  التي  الفنية  قدراته  ناحية  من 
وتحقيق  الــمــنــافــ�ــســة،  اجــــواء  بــدخــولــه 
التركيز  ولي�س  والنجازات،  النجاحات 
ُيمار�سها،  التي  اللعاب  عدد  كمية  على 
النــــفــــاق  ــــمــــقــــدوره  ب يــــكــــون  ان  دون 
الــمــطــلــوب عــلــيــهــا، ويــكــون مــوقــعــه في 

هام�سياً. مناف�ساتها 
ثالثاً: تقلي�س نفقات الحتراف، وياأتي 

ذلــــك مـــن خــــال روؤيـــــة ونـــهـــج وا�ـــســـح، 
يــعــتــمــد عــلــى الـــواقـــع الــمــالــي الــراهــن 
ـــنـــادي، ويــــكــــون عـــبـــر الـــتـــوجـــه نــحــو  لـــل
وال�سباب،  النا�سئين  بفئتي  الهــتــمــام 
والـــتـــركـــيـــز عــلــى لعــبــيــهــمــا، لــيــكــونــوا 
المكون ال�سا�سي للفريق، مع العمل ما 
المحترفين  عــدد  تخفي�س  على  امكن 
ال�ستعانة  عــن  والمــتــنــاع  المحليين، 
بـــالـــاعـــبـــيـــن الجـــــانـــــب، فـــالمـــكـــانـــات 
المالية  بموازناتها  لــانــديــة  المالية 

ال�سامرة حالياً، بات يتطلب ذلك.
الــخــارجــيــة،  الــبــطــولت  تنظيم  رابـــعـــاً: 
وهـــــذا يــتــطــلــب مـــن الأنــــديــــة الــفــائــزة 
بمركز  جــاءت  ومــن  العابها،  ببطولت 
اتــــحــــادات  مــــع  ُتـــنـــ�ـــســـق  ان  الـــو�ـــســـيـــف، 
لتنظيم  الــتــ�ــســدي  اجـــل  مـــن  الــعــابــهــا، 
بـــــطـــــولت عــــلــــى الــــ�ــــســــعــــد: الـــعـــربـــيـــة 
وال�ــســيــويــة وغـــرب الـــقـــارة، كــي ت�سب 
التنظيم  من  القادمة  المالية  الأربـــاح 

الأندية. في �سناديق 
ولـــمـــن مـــا يــــزال يــعــتــقــد ان الــريــا�ــســة 
لــيــ�ــســت اولــــويــــة فــــي مـــنـــاحـــي الــحــيــاة 
فقد  النتاجي،  القطاع  ومنها  العامة، 
حــثــت بــعــ�ــس فــنــادق الــعــا�ــســمــة مــوؤخــراً 
ا�ست�سافة  على  التــحــادات  من  العديد 
ازمة  انتهاء  بعد  الخارجية  البطولت 
ــــا، كـــي تـــعـــود لــلــعــمــل بــطــاقــتــهــا  كــــورون
ُت�سكل م�سدرا  ال�سابقة، لكون الريا�سة 

ا�ستمرار عملها. لها في  مهما 

الريا�ضة بانتظار االإ�ضارة الخ�ضراءالريا�ضة االأردنية حققت اإنجازات الفتة وتنتظر قرارات تن�ضفها
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وزير ت�ن�شي علق يف فرن�شا يدير 
وزارته عن بعد

ت�ن�س - اأ ف ب
ب��اده بعدما  ال��ى  العودة  ول��م يتمكن من  علق وزي��ر تون�سي في فرن�سا 
�سافر لق�ساء عطلة عيد الفطر، موؤكدا ا�ستمراره في اإدارة �سوؤون وزارته 

عن بعد.
ال��ط��اق��ة وال��م��ن��اج��م والن��ت��ق��ال الطاقي  م����رزوق وزي���ر  المنجي  وك��ت��ب 
ال�سحية،  الزم��ة  انفراج  بداية  »مع  في�سبوك  على موقع  على �سفحته 
المقيمة  عائلتي  ل��زي��ارة  العيد  عطلة  اغتنمت  ا�ستثنائية،  ول��ظ��روف 
بباري�س، على اأمل العودة الى تون�س بعد ايام قليلة. وقد حجزت الرحلة 
ذهابا وايابا على الخطوط التون�سية مع التزامي بكل ال�سروط ال�سحية 
لل�سفر«. وا�ساف »مع ال�سف ال�سديد تم الغاء رحلة العودة، ما ا�سطرني 
اأر���س الوطن. ذلك لم يمنعني من ال�سطاع  الى  تاأخير رجوعي  الى 
ب�سوؤون الوزارة ومتابعة فريق العمل والجتماعات عن بعد، والتوا�سل 
الوطن  اأر����س  ال��ى  ال��ع��ودة  انتظار  ال���وزارة...ف���ي  اإط����ارات  الم�ستمر م��ع 
ال�سحي  الحجر  اج��راءات  و�ساألتزم حال عودتي  ا�سرع وقت ممكن.  في 

الجباري المعمول بها«.

ف����الردن يواجه  ل��م تعد ه��ن��اك ح��اج��ة لتاأكيد م��ا اأ���س��ب��ح م��ع��روف��اً 
اأزم��ة اقت�سادية لم يعهدها من قبل، ت�سببت و�ستت�سبب  و�سيواجه 
ب�سغوط ا�ستثنائية �ستحتاج اإلى قرارات ا�ستثنائية لمواجهتها، لكن 

ال�سغوط القت�سادية لي�ست كلها ب�سبب جائحة كورونا..
اإن كانت المنح والم�ساعدات المالية الملتزم بها لهذه ال�سنة قد مرت 
فلي�س من المتوقع اأن تكون لل�سنة المقبلة بذات الم�ستوى اأو اأنها لن 
تقدم هكذا لوجه اهلل، فهي �ستكون مغلفة ب�سروط �سريحة اأو �سمنية 

اقت�سادية اأو �سيا�سية الح�سول عليها معلق بال�ستجابة لها.
و�ساحبت  �سبقت  قوية  ل�سغوط  زال  ول  الأردن  تعر�س  واأن  �سبق 
لم  ال�سفقة  ه��ذه  بعدها،  وا�ستمرت  ال��ق��رن«  »�سفقة  ع��ن  الإع���ان 
تتوقف حتى في والعالم من�سغل بجائحة كورونا، وحدها اإ�سرائيل 
متفرغة لتنفيذ بنودها فا يبدو اأنها من�سغلة بالجائحة ول يبدو 
اأنها تربكها، فها هي تعلن عزمها �سم منطقة غور الأردن و�سمال 
البحر الميت ما يمثل تهديدا �سريحا لاأمن الوطني الأردني لكنه 
اأكثر من 70 عاما يغلق الباب  في ذات الوقت تكري�سا لإحتال دام 

اأمام اأية حلول.
معروف اأن كل المنح والم�ساعدات العربية والأجنبية التي يتلقاها 
اإذا  ب��ه،  وم��رح��ب  ال�����س��روط مفهوم  ه��ذه  بع�س  م�����س��روط��ة،  الأردن 
من  والتخل�س  اأو�ساعه  واإ�ساح  الأردن  م�سلحة  منه  الهدف  كان 
نتوقع  التي  الحالت  يعاني منها لكن هناك في  التي  الخ��ت��الت 
التي  ال�سيا�سية  ال�سروط  فهذه  م�ستقبا  الأردن  لها  يتعر�س  اأن 
مرفو�سة  الوطنية  الق�سايا  حيال  معيناً  �سلوكاً  تفر�س  اأن  تريد 
لكن ذلك �سيحتاج لأكثر من مجرد الرف�س، وهو ال��دور المطلوب 
من الأردنيين على اختاف مواقعهم في دعم موقف الملك وتفهم 
اأ�سباب ال�سائقة القت�سادية التي �سيمر بها الأردن لو فر�ست مثل 

هذه ال�سروط..
المالية لمواجهة نفقاته  المنح  الأردن ما زال بحاجة للمزيد من 
تداعيات جائحة  لمواجهة  اأكثر  هو  لما  بحاجة  واأ�سبح  المتزايدة 
كورونا على اقت�ساده، لكنه لن يكون م�سطرا لقبول �سروط الح�سول 
على هذه المنح لو فر�ست وتجاوزت ثوابته لكن لذلك ثمن وله اي�سا 

روافع لل�سمود
اأه�����م رواف�����ع ال�����س��م��ود ه���ي ج��ب��ه��ة وط��ن��ي��ة م���وح���دة وق���وي���ة ت��دع��م 
الموقف الثابت، واإن كان القرار ال�سيا�سي ل زال حائرا بين التوجه 
لانتخابات البرلمانية اأو تاأجيلها فاإن الح�سم يجب اأن يكون ل�سالح 
النتخابات التي يجب اأن تفرز مجل�سا قويا ي�سم رموزا �سيا�سية تعيد 
للعمل النيابي مكانته كرافعة لدعم الثوابت الأردنية وهو ما �سيقرره 
لطبقة  وداع���ا  يقولوا  اأن  عليهم  يتعين  ال��ذي��ن  الناخبين  جمهور 

المقاولين ورجال الأعمال.
الأردن �سامد في وجه ال�سغوط حتى الآن، ولم ي�ستجب لل�سروط 
المقبلة  المتوقعة  ال�����س��روط  وج��ه  ف��ي  ي�سمد  لكي  لكن  ال�سابقة 
�سيحتاج لأن تكون جبهته الوطنية اأكثر �سابة ودعم عربي مخل�س.

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

�شغ�ط اقت�شادية!

ب�خار�شت - اأ ف ب

ي�اجه رئي�س ال�زراء الروماني ل�دوفيك اأوربان انتقادات 
لذعة لنتهاكه القي�د الحك�مية المفرو�شة لمكافحة 
وباء ك�فيد-19 بعد انت�شار �ش�رة عبر و�شائل الت�ا�شل 
الجتماعي تظهره يدخن وي�شرب في مكتبه مع اأع�شاء في 
حك�مته.

وتبين هذه ال�ش�رة الملتقطة عبر الهاتف زعيم الحزب 
الليبرالي وه� ي�شترخي مع اأربعة وزراء جال�شين اأمام طاولة 
من دون و�شع كمامة ول التزام مبداأ التباعد الآمن.

ويدّخن اأوربان �شيجارة فيما يحمل وزير الخارجية ب�غدان 
اأوري�شك� �شيجارا، وقد و�شعت كمامات على طاولة اإلى جانب 
عب�ات كح�ل.

انتقادات لرئي�س وزراء رومانيا ب�شبب انتهاكه احلجر
الذين  اأوائ���ل  م��ن  تيودوروفيت�سي  يوجين  المعار�س  ال�سيناتور  وك��ان 
في�سبوك  عبر  وكتب  الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  عبر  ال�سورة  ن�سروا 
»هذا الأمر يح�سل في مكتب رئي�س الوزراء. هذا ما يفعله الليبراليون 

عندما يحكمون. عار عليكم«.
عيد  لمنا�سبة  اأي��ار   25 في  التقطت  ال�سورة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  واأو���س��ح 

مياده ال�سابع والخم�سين.
وقال لوكالة ميديافاك�س الإخبارية »بع�س الزماء اأتوا لمفاجاأتي. لقد 
كمامات  ن�سع  نكن  لم  ووي�سكي.  نبيذ  وكاأ�س  الطعام  بع�س  لهم  قدمت 

لأننا كنا قد اأنهينا الأكل للتو«.
وبعد تدابير حجر ا�ستمرت �سهرين، بداأت رومانيا تخفيف القيود في 15 
اأيار مع فر�س و�سع الكمامة في و�سائل النقل الم�سترك وبقية الأماكن 

العامة المغلقة.
فر�ستها  التي  المرتفعة  ال��غ��رام��ات  على  ان��ت��ق��ادات  الحكومة  وواج��ه��ت 
على مخالفة تدابير الحجر والتي تراوح قيمتها بين 2000 ليو روماني 
و20000 )450 دولرا و4500( في بلد ل يتجاوز معدل الرواتب فيه 730 
دولرا. وكانت المحكمة الد�ستورية حكمت بعدم قانونية هذه العقوبات.
واأعلن رئي�س الوزراء اأنه �سيدفع غرامة قدرها 3000 ليو )690 دولرا( 
و�سّجلت  الكمامة.  وو���س��ع  بالتبغ  المرتبطة  القوانين  انتهاك  ب�سبب 
رومانيا اأكثر من 19 األف اإ�سابة بفيرو�س كورونا الم�ستجد و1259 وفاة. �ش�رة لرئي�س وزراء رومانيا تظهر عدم تقيده بالجراءات ال�شحية

اأغرا - اأ ف ب

األ��ح��ق��ت ع��وا���س��ف رع��دي��ة ق��وي��ة اأ����س���رارا 
طاولت  ال�سهير  الهندي  محل  تاج  بمعلم 
المدخل و�سورين منخف�سين بعدما اأودت 
الجمعة ب13 �سخ�سا في منطقة اأغرا في 
�سمال الهند، على ما اأعلن م�سدر ر�سمي 
ام�س. ول يزال تاج محل، اإحدى عجائب 

المعالم  واأب����رز  ال�سبع  المعا�سر  ال��ع��ال��م 
ال���زوار  اأم����ام  مغلقا  ال��ه��ن��دي��ة،  ال�سياحية 
منذ منت�سف اآذار ب�سبب وباء كوفيد-19. 
وبّينت �سور انهيار جزء من �سور بالكامل.
وقال رئي�س هيئة الآثار في الهند فا�سانت 
كان  منخف�سا  »�سورا  اإن  �سوارنكار  كومار 
جزءا من البنية الأ�سا�سية للمعلم ت�سرر«، 
ف�سا عن »�سور اآخر اأحدث عهدا و�سقف 

الخا�سة  الن��ت��ظ��ار  منطقة  ف��ي  م�ستعار 
ب��ال�����س��ي��اح ودع����ام����ة ال���م���دخ���ل ال��رئ��ي�����س��ي 

للموقع«.
بالبنية  �سرر  اأي  يلحق  ل��م  المقابل،  ف��ي 
الأ�����س����ا�����س����ي����ة ل���ل�������س���ري���ح ال��������ذي ����س���ي���ده 
تكريما  جهان  �ساه  المغولي  الإمبراطور 
توفيت  التي  محل  ممتاز  زوجته  لذكرى 

العام 1631.

ع�ا�شف تلحق اأ�شرارا بـ»تاج حمل«

�شفاء اإندوني�شية يف �شن املئة
من »ك�رونا«

اندوني�شيا - اأ ف ب

�سفيت اإندوني�سية في �سن المئة من فيرو�س كورونا الم�ستجد ما يجعلها 
اأكبر �سخ�س �سنا يتغلب على مر�س كوفيد-19 في هذا البلد.

في  الم�ست�سفى  في  �سهر  بعد  الأ�سبوع  اإل��ى منزلها هذا  كامتيم  وع��ادت 
مدينتها �سورابايا ثاني كبرى مدن الباد.

اإعانه  اإيندار باراوان�سا لدى  واأبدى حاكم منطقة �سرق جاوة خوفيفا 
النباأ، اأمله اأن ترفع ق�سة هذه المراأة معنويات الم�سنين الذين ي�سنفون 

من الأكثر عر�سة لاإ�سابة بالفيرو�س.
هذا  خ��ال  الم�سنين  لاأ�سخا�س  حافزا  �سفاوؤها  يقدم  اأن  »اآم��ل  وق��ال 
الم�ست�سفى  اأدخ��ل��ت  ق��د   1920 �سنة  ال��م��ول��ودة  كامتيم  وك��ان��ت  ال��وب��اء«. 
قبل  الم�ستجد،  كورونا  بفيرو�س  مت�سلة  اأعرا�س  عليها  ظهرت  بعدما 
اإلى »ان�سباطها  اأمينة �سفاء كامتيم  اإ�سابتها. وعزت كنتها �سيتي  ثبوت 
اأ�ساأل الممر�سات عنها وكن يقلن  ومثابرتها«. وقالت »في كل يوم كنت 

لي اإنها �سديدة القوة والن�سباط في عاجها«.

الت�سهير(  )اق��راأ  ال�ُسهرة  )ب��ع��ْد(..  يكت�ِسب  لم  اأميركي  ُمختبر  هو 
المدينة  تلك  ال�سيني.  ووه��ان  مدينة  مختبر  عليها  ح�سل  التي 
التي باتت مليارات �سعوب المعمورة تعرفها، وبخا�سة بعد الحملة 
الميركية ال�سر�ِسة والُمن�ّسقة �سد مختبرها البيولوجي المدني/ 
الِعلمي وال�����س��ِح��ّي ال��ط��اب��ع، وم��ا لحق ب��ه م��ن اف���ت���راءات واك��اذي��ب 
من امور اخرى، تد�سين حرب باردة »جديدة«  ُموؤ�سطرة، هدفت �سِ
ان تعي�س وتتمّدد  الأول��ى ل ت�ستطيع  بين وا�سنطن وبيجين، كون 
بل وتنتِع�س اقت�ساديا وترفع من حجم مبيعات ا�سلحتها الع�سكرية، 
ال��ق��رار في  ان �ساحب  بالك  م��ا  لها،  ال��ت��روي��ج  او  �سّن ح��روب  دون 
البيت البي�س الميركي يفتقر الى اأدنى الموؤهات، التي يتوّجب 
على رئي�س القوة العظم في ع�سرنا التمّتع بها، وبخا�سة �سرورة 
اإدراكه حدود القوة الع�سكرية واأن موا�سلة الوليات المتحدة الزعم 
ُيف�سي  ال�ستغناء عنها...لن  ي�ستطيع  العالم ل  وان  با�ستثنائّيتها، 
موازين  في  العميقة  البنيوية  التحّولت  ظل  في  نتيجة،  اي  ال��ى 
اأ�سئلة  تطرح  ب��داأت  التي  وهي  والماِثلة،  الراهنة  العالمية  القوى 
ل ُبد من توفير الإجابة عليها، خ�سو�ساً ان عالمنا لن يخرج من 
ازماته خ�سو�ساً الُمفتَعل منها، ويكون قادراً على النجاة من حروب 
البادة الجماعية والتطهير الِعرقي، وما تجلبه الكوارث الطبيعية 
دون  والكارثي،  ال�سلبي  بالتمّدد  الآخ��ذ  المناخي  والتغّير  والوبئة 
تعاون الجميع والتوّفر على قيادات عالمية م�سوؤولة وحكيمة وذات 
القت�سادية.. العقوبات  ل�»دبلوما�سية«  ح��داً  ي�سع  �سيا�سي،  خيال 
وع�����س��ك��رة ال��ع��اق��ات ال��دول��ي��ة، وم��وا���س��ل��ة ن��ه��ب ث����روات ال�سعوب 
مدفوعة  »زبائنية«  ع��اق��ات  واإق��ام��ة  َم�سبوهة،  ق��ي��ادات  وتن�سيب 
الأجر وال�ساحية مع ال�ستخبارات الميركية، التي تتوّزع اذرعتها 

)كما القواعد الع�سكرية الميركية( على معظم دول العالم.
ما علينا..

الرئي�س  نحته  ووه��ان..م�����س��ط��ل��ح  ف��ي��رو���س  او  ال�سيني  ال��ف��ي��رو���س 
الميركي ووزير خارجيته العدواني وممثل حزب الحرب في اإدارته..

بومبيو، حيث اثبت ترمب بال�سوت وال�سورة، ف�سله في التعاطي مع 
جائحة كورونا وخ�سو�ساً في الِخّفة والجهل اللذين مّيزا ت�سريحاته 
مة«  ومواقفه ال�سخ�سية، على نحو �سجّلت فيه باده مرتبة »ُمتقِدّ
و�سعتها على راأ�س دول العالم في عدد ال�سابات والوفيات، وك�سفت 
ع��ق��م وُع��م��ق ال��خ��راب ال���ذي األ��ح��ق��ت��ه �سيا�ساته ال��ُم��ن��ح��ازة لث��ري��اء 
ال�سحي  بالقطاع  التاأمين  �سركات  وخ�سو�ساً  الكبرى  ولل�سركات 

الميركي، الذي ل يهّتم بالفقراء والغالبية العظمى من الميركيين.
النظار باتت ُمتّجهة الن الى العدد الهائل من المختبرات البيولوجية 
الميركية الُمنت�سرة في دول اوروبا ال�سرقية )...( وجمهوريات اآ�سيا 
الو�سطى، القريبة - وهذا يلفت النتباه - من حدود رو�سيا واي��ران، 
وكازاخ�ستان  واذرب��ي��ج��ان  وبولندا  واوك��ران��ي��ا  جورجيا  ف��ي  وبخا�سة 
وتركمان�ستان، على ما ك�سفته وزارة الخارجية الرو�سية، التي اأعربت عن 
قلقها العميق اإزاء الأن�سطة »الع�سكرية« البيولوجية »الُم�سبوهة"،التي 
يقوم بها خبراء اأميركيون في ُمختبر »لوغار« في جمهورية جورجيا، 

�س لبحوث »ُم�سّببات الأمرا�س الوباِئية الخطيرة )...(«. والُمخ�سّ
تتوّقف  لن  »مو�سكو  بان  وا�سنطن،  توّعد  الرو�سية  الخارجية  بيان 
ال��م��ّم��ول من  ال��ب��ي��ول��وج��ي  »ل���وغ���ار«  ن�����س��اط مختبر  تك�سف  ح��ت��ى 
البنتاغون، والذي ين�سط فيه خبراء من مديرية البحاث الطّبية 
ف��ي »ال��ق��وات ال��ب��ِري��ة« الم��ي��رك��ي��ة، ب��ل م�سى ال��ب��ي��ان ال��رو���س��ي الى 
علمية  درا���س��ات  المختبر،  في  ذ  ُتنِفّ المتحدة  ال��ولي��ات  ان  القول: 
البيولوجية  العوامل  لنقل  »الح�سرات«  ا�ستخدام  ح��ول  ع�سكرية 
داً، على ان البحاث الجارية في الُمختبر »قد تكون  الخطيرة ُم�سِدّ

انتهاكاً لمعاهدة حظر ال�سلحة البيولوجية وال�ُسِمّية«.
نحن اإذاً امام مواجهة اآخذة في الحتدام، لن تتوقف عند فيرو�س 
عن  المعلومات  اخ��ف��اء  دت  تق�سّ ق��د  ال�سين  كانت  اإذا  وم��ا  ك��ورون��ا 
العالم منذ بدء الجائحة؟، بل ثمة ما بداأ يتك�ّسف وُت�سّلط ال�سواء 
عليه، وبخا�سة �سلوع الوليات المتحدة في اأن�سطة ُمحّرمة دولياً، 
اخ��رى،  ل���دول  �سيطنة  ح��م��ات  تنظيم  عبر  عليها،  الت�سُتّر  ت���روم 
وابتزازها،  وغطر�ستها  لتفّردها  ح��ّد  وو�سع  لمناف�ستها  ُمر�ّسحة 
الذي بداأ يخرج بفظاظة عن نطاق التعاطي ال�سيا�سي والدبلوما�سي 
التي  الُمتح�سرة،  ال��دول  اليه  َتحتِكم  ان  ال��ذي يجب  والأخ��اق��ي، 
تزعم وا�سنطن انها تقف على راأ�سها وتقود عالماً اإفترا�سياً ُمتخّيًا 

ت�سفه ب�ِ»العالم الحّر«.
الحملة الميركية ال�سر�سة والمنفلتة التي قادتها ل�سيطنة ال�سين، 
وترهيب دول عديدة من بينها اأُوروبية حليفة، تبدو الن في َمرحلة 
اآخ���ر ف��ي نع�س  ت��راُج��ع وه���ي �سمن ام���ور اخ����رى، �ستكون م�����س��م��اراً 
ال�ستثنائية الميركية الُمّدعاة، خ�سو�ساً انها تتعّر�س الن لهتزازات 
داخلية، ابرزها عودة الجدل ال�ساخب حول ُعن�سرية الرجل البي�س 
�سد مواطنيه ال�سود، وخارجياً حول الفيل »الترامبي« في المعمورة، 

حيث يعيث خراباً وف�ساداً في العالم...اأْجَمع.

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

هل �شمعتم بـ»ُمتبرَ ُل�غار« البي�ل�جي.. الأمرِيكي؟
في  جلو�سنا  ك��ورون��ا«  »ال��ج��ن��رال  فيها  فر�س  التى  الأي���ام  خ��ال 
الكتب  على  خ��ا���س  ب�سكل  ورك���زت  ب��ال��ق��راءة  ا�ستثمرتها  ال��ب��ي��ت، 
التي تناولت تاريخ المملكة في عهد الح�سين رحمه اهلل، واأعدت 
اأع���دت ق���راءة كتاب  خ��ال��ه��ا ق���راءة ك��ت��اب »مهنتي ك��م��ل��ك«، ك��م��ا 
وكتاب  دال���س،  رولن  لل�سحافي  الحافة«  على  حياة  »الح�سين 
الكتاب  اأم��ا  ل��وي��ر(،  وبيار  فان�س  )فيك  ل�  اإ�سرائيل«  مع  »حربنا 
اأق���وم ب��ت��اأج��ي��ل ق��راءت��ه ول�سنوات  ال��ج��دي��د وال��م��ث��ي��ر ال���ذي ك��ن��ت 
المخابرات  مدير  تينت  لجورج  العا�سفة(  قلب  )في  كتاب  فكان 

الأ�سبق. الأميركية  المركزية 
تينت  تجربة  وتناول  بالمعلومات  وغزير  كبيرة  قيمة  له  الكتاب 
كنائب للمخابرات المركزية ثم مدير لها منذ 1996 حتى 2004 
وا�ستطيع القول انه �سبر غور ق�سايا مهمة في محطات مف�سلية 
من  ع�سر  الحادي  وتفجيرات   ،»2« ديفيد  كامب  مفاو�سات  وهي 
على  وال��ح��رب  ب��اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  لدن  اب���ن  ع��ل��ى  وال��ح��رب  �سبتمبر 

العراق واإ�سقاط نظام �سدام ح�سين وما تا ذلك من اأحداث.
اإل���ى ع��دد كبير م��ن ال���س��م��اء  اأ���س��ار  ج���ورج تينت ف��ي ك��ت��اب��ه ه��ذا 
لفت  ما  ولكن  عالمية  �سيا�سية  و�سخ�سيات  وروؤ���س��اء  ملوك  من 
ال�سجاع  دوره  الح�سين رحمه اهلل وعن  كتبه عن  انتباهي هو ما 
ال�سخ�سي  انطباعه  عن  كتبه  ما  الأه��م  اأما  ال�سام،  �سناعة  في 

»الح�سين«. عن 
يقول »تينت« عن �سعوره لدى لقائه بالح�سين في وا�سنطن لول 
في  اأن��ن��ي  ح�سين  الملك  م��ع  اأك��ون  عندما  �سعرت  )طالما  م��رة: 
التقيت به للمرة الولى  التاريخ ومع ذلك عندما  ح�سرة حكمة 
في ق�سره، توجه نحو �سيارتي التي اأو�سلتني وفتح الباب بنف�سه 
التقي بك«، ترك  اأن  ي�سعدني  �سيدي،  يا  الخير  »�سباح  لي  وقال 

في قول الملك لي يا�سيدي اأبلغ الأثر.
ويت�ساءل »تينت« الذي و�سف الح�سين »بال�سطورة« عن التاأثير 
م�ساعدتنا  »ف��ي  اهلل  رحمه  حكمته  تحدثه  ان  يمكن  ك��ان  ال��ذي 
اليوم«، وهو  انف�سنا  فيها  التى نجد  الفو�سى  جميعا على تجنب 
احد  ل��دى  والردن  الح�سين  قيمة  يعك�س  للغاية  مهم  ت�����س��اوؤل 
�سناع القرار ال�ستراتيجي في اهم عا�سمة في العالم في حقبة 

غيرت �سكل هذا العالم.
عما  قيمة  يقل  ل  فهو  اهلل  عبد  الملك  جالة  ع��ن  قاله  م��ا  ام��ا 
قاله عن الح�سين، فقد تطرق الى موقف جالته بعد احداث 11 
�سبتمبر حيث ك�سف عن مقترح لجالته لر�سال كتيبتين لتتبع 
ال�سد(،  ذاك  من  ال�سبل  هذا  )اأن  وق��ال  افغان�ستان  في  القاعدة 
عن  بعيدا  ت�سقط  ل��م  التفاحة  تلك  »وان  ق��ال  اخ��ر  و���س��ف  وف��ي 

ال�سجرة«.
هكذا هم ملوكنا وهذا هو الردن.

فكرة
رجـــا طـلـب
R a j a t a l a b 5 @ g m a i l . c o m

احل�شني وج�رج تينت!!
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