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الطراونة: م�سروعات م�سبوهة لل�سيطرة 
على فل�سطني

عمان - الراأي

المهند�س  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س  العربي  البرلماني  الت��ح��اد  رئي�س  ق��ال 
عاطف الطراونة ان العالم كله يدرك تماماً ماهية الم�سروعات الم�سبوهة 
التي تطرح الآن لل�سيطرة على ما تبقى من اأر�س فل�سطين العربية. وا�سار 
في بيان �سادر اأم�س عن التحاد البرلماني العربي بمنا�سبة الذكرى الثالثة 
اإن الحتالل ل زال يفاخر باأب�سع  والخم�سين لنك�سة 5 حزيران 1967 الى 

�سور العن�سرية والإجرام والإرهاب بحق ال�سعب الفل�سطيني.

اأجواء حارة
عمان - الراأي
اأعلى  اليوم، لت�سجل  اإرتفاع اخر ملمو�س على درجات الحرارة  يطراأ 
م��ن م��ع��دلت��ه��ا الع��ت��ي��ادي��ة ب��ح��وال��ي 4-5 درج����ات م��ئ��وي��ة، ولت�سبح 
اأغلب المناطق، بينما تكون حارة  الى حارة في  الأج��واء حارة ن�سبياً 
ج��داً في الغ��وار والبحر الميت والعقبة. وغ��دا تبقى الأج��واء حارة 
اأغلب المناطق وح��ارة جداً في الغ��وار والبحر  الى حارة في  ن�سبياً 

الميت والعقبة.

ال�سبت 14 �سّوال 1441ه� املوافق 6 حزيران 2020م العدد 18061

النا�سر: لي�س بال�سرورة 
عودة جميع املوظفني للعمل

عمان - الراأي
او���س��ح رئ��ي�����س دي����وان ال��خ��دم��ة ال��م��دن��ي��ة �سامح 
النا�سر انه لي�س بال�سرورة ان تكون عودة جميع 
للعمل مطلع  الحكومية  الدوائر  في  الموظفين 

ال�سبوع القادم او يوم غد على وجه التحديد. 
وبين النا�سر ان اجراءات المرحلة الثالثة لعودة 
بحيث  الدائرة  تختلف ح�سب طبيعة  الموظفين 
ال��دوائ��ر  ال��ي��ه  و�سلت  لما  لح��ق��ة  مرحلة  تعتبر 

حاليا.

عبيدات: انتخابات النقابات
ذات الأعداد القليلة ممكنة

عمان - ح�سين ال�سرعة
ق����ال ال��ن��اط��ق الإع����الم����ي ب��ا���س��م ل��ج��ن��ة الأوب���ئ���ة 
اإم���ك���ان���ي���ة اإج�����راء  اإن  ال���دك���ت���ور ن���ذي���ر ع���ب���ي���دات 
اإلى  يعود  المهنية من عدمه  النقابات  انتخابات 

اأعداد الهيئات العامة.
اإمكانية   $ ل���  عبيدات  اأك���د  ال�سدد  ه��ذا  وف��ي 
ل  حين  في  ال�سحفيين،  نقابة  انتخابات  اإج��راء 
يمكن اإجراء انتخابات نقابة الأطباء ا�ستناداً اإلى 

عدد الهيئة العامة في كل من النقابتين.

النعيمي: التعليم عن بعد 
رافقته مظاهر عدم العدالة

عمان - �سمر حدادين
قال وزير التربية والتعليم الدكتور تي�سير النعيمي اإن التعليم عن 
بعد رافقته بع�س من مظاهر عدم العدالة في التعليم مثل عدم 
والفقراء،  الأغنياء  بين  العدالة  عدم  اأو  الجن�سين،  بين  العدالة 
ف��اإن  ال��وزي��ر  وف��ق  ولكن  المختلفة،  الجغرافية  المناطق  بين  اأو 
لي�ست  اأنها  اإل  رئي�سيا،  تحديا  �سكلت  واإن  التحتية  البنية  توفر 
فقط الكفيلة بنجاح تجربة التعليم عن بعد، ولكن جودة النظام 

التعليمي ذاته تلعب دورا كبيرا في النجاح.

»الداخلية« تنجز 3000 طلب
خدمات الكرتونية خالل احلظر

عمان - رانيا تادر�س

اث��ن��اء ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ن تقديم  ال��داخ��ل��ي��ة  ت��ت��وق��ف وزارة  ل��م 
خدماتها اللكترونية، بل ظلت م�ستمرة بالعمل وتقديم الخدمة 
ت��ج��دي��د الق��ام��ة  ي��ري��د  ل��م��ن  ل��الج��ان��ب وال��م��ق��ي��م��ي��ن، خ�سو�سا 
الطلبات  و�سلت  ال�سنوية، حيث  القامة  وتجديد  ومنح  الموؤقتة 
التي  الحظر  ف��ت��رة  خ��الل  طلب  الف   3000 نحو  ال��ى  المنجزة 

فر�ستها الحكومة.

األردنيون يعودون للمساجد بشوق

عمان - الراأي

ال��م�����س��ل��ي��ن  اآلف  ع���ط�������س  ارت���������وى 
الم�ساجد ظهر  في  لل�سالة  بعودتهم 
ام�����س ال��ج��م��ع��ة، ب��ع��د اغ����الق دام 84 
المملكة  امتالأت م�ساجد  يوما، حيث 
و�ساحاتها الخارجية باآلف الم�سلين 
ممن ا�ستاقوا لإعمارها و�سماع خطبة 

الجمعة من الأئمة.

على  ���س��ي��را  الم�سلين  اآلف  وت��وج��ه 
الق��دام فرحين قبل اذان ظهر ام�س 
ل��ل��م�����س��اج��د ال��ق��ري��ب��ة م���ن م��ن��ازل��ه��م، 
م��ل��ت��زم��ي��ن ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات و�����س����روط 
ال�����س��الم��ة ال���ع���ام���ة، م���ن ح��ي��ث حمل 
���س��ج��ادة ���س��الة خا�سة ب��ه��م، وارت���داء 
ال��ق��راآن  وال��ق��ف��ازات، وق���راءة  الكمامة 
م����ن ال���ج���ه���از ال���خ���ل���وي ال���خ���ا����س او 

م�ساحف �سغيرة خا�سة بكل م�سٍل.

ور�����س����م ال����ت����زام ال��م�����س��ل��ي��ن ����س���ورة 
ب���ه���ي���ة م�����ن الن���������س����ب����اط ت�����س��ت��ح��ق 
ال��ت��ق��دي��ر وال���ث���ن���اء ع��ل��ى ال��ق��ائ��م��ي��ن 
ع��ل��ى ال��م�����س��اج��د م��ن م��وظ��ف��ي وزارة 
الوق����اف وال��م��دي��ري��ات ال��ت��اب��ع��ة لها 
وم�����ن رج������ال الم������ن ال����ع����ام ال���ذي���ن 
ن����ظ����م����وا ع���م���ل���ي���ة دخ���������ول وخ�������روج 
ال��م�����س��ل��ي��ن م����ن وال������ى ال��م�����س��اج��د 

انف�سهم. والم�سلين 

19 اإ�سابة »غير محلية« بكورونا.. و5 حالت �سفاء

حياة طبيعية..
    الأردن يدخل م�ستوى »معتدل اخلطورة« ويبداأ فتح القطاعات

عمان - الراأي

�سيدخل  الردن  ان  الع�سايلة  اأمجد  الع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  ق��ال 
وفق  القطاعات  فتح  خّطة  تنفيذ  ي��ب��داأ  حيث  معتدل  الم�ستوى  ال��ي��وم 
بحرّية  �ست�سمح  والتي  ك��ورون��ا،  جائحة  مع  التعامل  مراحل  م�سفوفة 
اأكبر للحركة مع وجود بع�س ال�ستثناءات، في ظل الو�سول اإلى م�ستوى 

»معتدل الخطورة« الم�سار له باللون الأزرق �سمن الم�سفوفة.
من جانبها اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 19 اإ�سابة جديدة )غير محلية( 
العدد  ليرتفع  الجمعة،  ام�س  المملكة  في  الم�ستجد  كورونا  بفيرو�س 

الإجمالي لالإ�سابات اإلى 784 حالة.
ال�سادر عن  الإعالمي  الجديدة، وفقا للموجز  ال� 19  الحالت  وتوزعت 
ل�سائقي  اإ�سابة   16 الآت���ي:  النحو  على  ال�سحة،  ووزارة  ال���وزراء  رئا�سة 
���س��اح��ن��ات ق��ادم��ي��ن ع��ب��ر ح���دود ال��ع��م��ري، واأح���ده���م ع��ب��ر ح���دود ج��اب��ر؛ 
التعامل معهم وفق  تّم  اأردنّية  اأردنيين، و10 من جن�سّيات غير   6 منهم 
فنادق  اأح��د  في  الخارج  من  ق��ادم  لمواطن  وحالة  المّتبع،  البروتوكول 
قادمتان  وحالتان من جن�سّية عربّية  دولة قطر،  وتحديدا من  الحجر 

اإلى الأردن من اليمن.
لت 5 حالت �سفاء توزعت كما يلي: حالة في م�ست�سفى الأمير  كما �ُسِجّ
الجامعي،  اهلل  عبد  ال��م��وؤ���ّس�����س  الملك  م�ست�سفى  ف��ي  وح��ال��ت��ان  ح��م��زة، 

وحالتان في م�ست�سفى الملكة علياء.
عدد  اإجمالي  لي�سبح  مخبرّياً،  فح�ساً   3414 اإج��راء  اإل��ى  الموجز  واأ�سار 
و815  األ��ف��ا   213 الآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي  الفحو�سات 

فح�ساً.

كتب - نا�سر ال�سريدة

�سابقا  ال��م��ع��روف  ال��ب��ي��ئ��ي  الأردن  م��ت��ن��زه  ت��ح��ول 
ال��واق��ع��ة  المنطقة  ف��ي  ح�����س��ن��ة«  ب��ن  ب���»���س��رح��ب��ي��ل 
ب��ي��ن ل���وائ���ي ال���ك���ورة والغ�����وار ال�����س��م��ال��ي��ة غ��رب 
ت��دي��ره  ال����ذي  الردن،  ب�����س��م��ال  ارب����د  م��ح��اف��ظ��ة 
ج��م��ع��ي��ة ح��م��اي��ة الر������س وال���ب���ي���ئ���ة، ال����ى م��ق��ف��ر 
�سهرين  م��ن��ذ  او���س��ائ��ح  زائ���ر  اأي  ت��ي��ه  ي��اأ ل  ح��زي��ن 

كورونا. جائحة  بفعل 
ك��ان  الأردن،  ف��ي  ك��ورون��ا  ا���س��اب��ات  وق��ب��ل ظ��ه��ور 
الق��ام��ة  خ��دم��ات  ي��ق��دم  ال��ب��ي��ئ��ي  الردن  م��ت��ن��زه 
ب�����الك�����واخ ال��خ�����س��ب��ي��ة ال�������س���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة م��ن 
ال���ط���ع���ام وال���������س����راب وال���م���غ���ام���رات وال��ت��خ��ي��ي��م 
جانب  الى  الواحد،  اليوم  لزوار  التنزه  وخدمة 
الوعي  م�ستوى  ورف��ع  البيئي  التعليم  في  دوره 

بالمنطقة. البيئي 

متنزه الأردن البيئي بال زوار

انطالق العمل 
لإن�ساء اأول

حممية بحرية 
يف الأردن

العقبة - الراأي
اأع���ل���ن���ت ���س��ل��ط��ة م��ن��ط��ق��ة 
ال����ع����ق����ب����ة الق����ت���������س����ادي����ة 
ال����خ����ا�����س����ة ام�������������س، ع��ن 
ان���ط���الق ال��ع��م��ل لإن�����س��اء 
في  ب��ح��ري��ة  م��ح��م��ي��ة  اأول 
الأردن تحت �سعار »التنوع 

الحيوي«.
وق�������ال رئ���ي�������س ال�����س��ل��ط��ة 
بخيت  ن���اي���ف  ال��م��ه��ن��د���س 
بت�سريح �سحفي، ان ذلك 
ت��زام��ن��ا م��ع احتفال  ي��اأت��ي 
ال��ع��ال��م ب��ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي 
للبيئة الذي بداأ الحتفال 
و����س���اه���م   1974 ع������ام  ب�����ه 
ب����زي����ادة ال����وع����ي ب��اأه��م��ي��ة 
ال��م��وارد  ع��ل��ى  المحافظة 
ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة وح���������ث ك���ل 
لتنفيذ  المعنية  ال��ج��ه��ات 
ال��م�����س��اري��ع وال���م���ب���ادرات 
ال��ت��ي ت�����س��اه��م ب��ا���س��ت��دام��ة 
ه����ذه ال����م����وارد ل��الأج��ي��ال 

الحالية والمقبلة. 

ويل العهد ي�سارك 
امل�سلني اأداء اأول جمعة 

بعد الإغالق
عمان - الراأي

�سارك �سمو الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني، 
ولي العهد، جموع الم�سلين اأداء �سالة الجمعة 
بعد اإغالق ا�ستمر نحو 84 يوما ب�سبب جائحة 

كورونا في م�سجد الملك ح�سين بن طالل.

32 األف رجل اأمن نفذوا خطة اأمنية مجتمعية

ت�سغيل م�سروع 
مغارة برق�س قريبا
برق�س - نا�سر ال�سريدة
الكورة  تفقد مت�سرف لواء 
ال��دك��ت��ور خ��ل��ف ب��ن��ي خ��ال��د 
م�������س���روع ت���ط���وي���ر م��ح��ي��ط 
الذي  البيئي  برق�س  مغارة 
على  ال�سياحة  وزارة  نفذته 
م��وازن��ة ال��الم��رك��زي��ة العام 
الف   )62( بمبلغ  الما�سي 
المت�سرف  واوع����ز  دي���ن���ار. 
ت�سوية  ب�سرورة  لالأ�سغال 
ال��م��وؤدي  الطريق  وت��اأه��ي��ل 
اإل����ى ال��م��غ��ارة ب��ط��ول 300 
�سلطة  مع  والتن�سيق  متر، 
بتمديد  ال����س���راع  ال��م��ي��اه 
���س��ب��ك��ة م��ي��اه ال�����س��رب اإل���ى 

مغارة برق�سالموقع تمهيداً لت�سغيله.
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عمان - �لر�أي

ق���ال رئ��ي�����س الت��ح��اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي 
عاطف  المهند�س  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س 
ال��ط��راون��ة ان ال��ع��ال��م ك��ل��ه ي����درك ت��م��ام��اً 
م��اه��ي��ة ال��م�����س��روع��ات ال��م�����س��ب��وه��ة ال��ت��ي 
من  تبقى  م��ا  على  لل�سيطرة  الآن  تطرح 

العربية. فل�سطين  اأر�س 
عن  الجمعة  ام�س  �سادر  بيان  في  وا���س��ار 
الت���ح���اد ال��ب��رل��م��ان��ي ال��ع��رب��ي ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
 5 لنك�سة  وال��خ��م�����س��ي��ن  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ذك���رى 
زال  الح��ت��ال ل  اإن  ال��ى   1967 ح��زي��ران 
والإج��رام  العن�سرية  �سور  باأب�سع  يفاخر 

والإره���������اب ب���ح���ق ال�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ال��دول��ي��ة  ال�����س��رع��ي��ة  ف��ي ع��ال��م تغيب ع��ن��ه 

وقراراتها في ظل النحياز الأميركي.
ال��ع��رب��ي  ال��ب��رل��م��ان��ي  وب���ي���ن ان الت����ح����اد 
الم�سبوهة  الم�سروعات  باأن  تماما  يدرك 
ال���م���ط���روح���ة ت�����س��ت��ه��دف الإج����ه����از ال��ت��ام 
وق��درة  الفل�سطيني  ال�سعب  �سمود  على 
ال�ستعمارية  للم�ساريع  للت�سدي  الأم��ة 

المدى. بعيدة  واأهدافها 
ال����خ����ط����وات  »ان  ال������ط������راون������ة  وت������اب������ع 
ال��م��ت�����س��ارع��ة  الإ�سرائيلية–الأميركية 
ل���ط���م�������س م���ع���ال���م ف���ل�������س���ط���ي���ن ال���ع���رب���ي���ة 
وت���ه���وي���ده���ا، وت���و����س���ي���ع ال����ج����رح ال��ع��رب��ي 

ال�سفة  ���س��م  ���س��رع��ن��ة  ع��ب��ر  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
ال��ب��ح��ر  و���س��م��ال  الأردن  وغ����ور  ال��غ��رب��ي��ة 
المزيد  الجولن، وبناء  الميت ومرتفعات 
من الم�ستوطنات ال�ستعمارية تاأتي بوقت 
القت�سادية  الدولية  الأو�ساع  فيه  تردت 
وال�سحية وفي ظل ال�سراعات والنزاعات 
بين �سعوب الأر�س، وانت�سار وباء كورونا، 

الب�سرية«. تفكير  على  و�سيطرته 
وط����ال����ب ال����ب����ي����ان ق������وى ال����ع����ال����م اأج���م���ع 
لإن��ه��اء  ال��دول��ت��ي��ن«  »ح��ل  بخيار  للتم�سك 
اأن  م�سدداً  العربي-الإ�سرائيلي،  ال�سراع 
الح��ت��ال  غطر�سة  ع��ل��ى  المنا�سب  ال���رد 
ا�ستعادة  اإل���ى  و���س��وًل  ب��م��ق��اوم��ت��ه،  يتمثل 

ك��ام��ل ح��ق��وق��ه، وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ح��ق ال��ع��ودة 
اإقامة  وحق  الم�سير،  وتقرير  والتعوي�س 
حدود  على  الم�ستقلة  الفل�سطينية  دولته 
وعا�سمتها   ،1967 ح���زي���ران  م��ن  ال���راب���ع 

ال�سرقية. القد�س 
واعرب عن الأمل باأن تكون هذه الذكرى 
بالحاجة  وناقو�ساً يذكر  الموؤلمة منطلقاً 
الت�سامن  الما�سة والعاجلة لإعادة تفعيل 
الأخاقية  ورم���وزه  معانيه  بكل  العربي 
والإن�����س��ان��ي��ة، ل��ل��ن��ه��و���س م���ج���دداً، م��وؤك��داً 
فل�سطين  لق�سية  الكامل  ودعمه  ت�سامنه 
و���س��ع��ب��ه��ا ال�������س���ام���د ال���م�������س���ّل���ح ب��ال�����س��ب��ر 

والإيمان والأمل.

عمان - بتر�

ال��ج��م��ع��ة، الح��ت��ف��ال  ام�����س  الأردن  ���س��ارك 
ه��ذا  ي��اأت��ي  ال���ذي  ال��ع��ال��م��ي،  البيئة  »ب��ي��وم 

العام في ظل جائحة الكورونا.
الحالي  للعام  البيئة  بيوم  العالم  ويحتفل 
ت��ح��ت ���س��ع��ار »ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي«، وه��و 
ال�سريع  الفقدان  لمكافحة  للعمل  دع��وة 
ل�����اأن�����واع وت����ده����ور ال���ع���ال���م ال��ط��ب��ي��ع��ي، 
بالإ�سافة الى وقف العتداء على الأنواع 

الطبيعية.
وقالت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة 
في بيان اأن يوم البيئة العالمي جاء و�سط 
ظ���روف ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��دف��ع ال��ف��رد لع���ادة 
ومكونات  الإن�����س��ان  بين  العاقة  �سياغة 
ال��ط��ب��ي��ع��ة وت���ح���ث ع���ل���ى ال��م�����س��ي ق��دم��ا 
البيئية  ال�����س��ي��اح��ة  ن��م��وذج  وت��ب��ن��ي  ل��دع��م 
علينا  يجب  انه  البيان  واكد  الم�ستدامة. 
اأنظمتنا  تطور  كيفية  في  التفكير  اإع��ادة 
ودرا�سة  ا�ستدامة  اأكثر  ب�سكل  القت�سادية 
ت��اأث��ي��ره��ا ب�����س��ك��ل��ه��ا ال��ح��ال��ي ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة 

وال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واإع���ط���اء الأول��وي��ة 
جميع  ي��راع��ي  ال��ذي  الأخ�سر  لاقت�ساد 
هذه  ان  الى  م�سيرا  البيئية،  ال�ستراطات 
العالم حتى  اأن يتجاهلها  ق�سايا ل يمكن 
كورونا  فيرو�س  جائحة  مع  التعامل  عند 

الجارية. المناخ  واأزمة 
وب����ي����ن م����دي����ر ع�����ام ال���ج���م���ع���ي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة 
ه��ذه  ان  خ��ال��د،  يحيى  الطبيعة  لحماية 
الأو�����س����اع ال��ت��ي ن��ع��ي�����س��ه��ا ال���ي���وم ف���ي ظل 
للتركيز  بنا  تدفع  الكورونا  تف�سي جائحة 
و�سرورة  البيولوجي  التنوع  م�ساألة  على 
ح��م��اي��ة ال��ط��ب��ي��ع��ة وت��م��ك��ي��ن ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
ال��م��ح��ل��ي��ة ال��م��ح��ي��ط��ة ب��ال��م��ح��م��ي��ات وال��ت��ي 
دخلها  توقف  ج��راء  كبير  ب�سكل  ت�سررت 
ال�سياحة  توقف  ب�سبب  كامل  �سبه  ب�سكل 

البيئية.
اح������داث ج��ائ��ح��ة  راف�����ق  م���ا  اأن  واأ�����س����اف 
بطريقة  لنفكر  تدفعنا  ان  يحب  الكورونا 
ج���دي���دة ل��ل��ع��م��ل وم��ع��ال��ج��ة الأزم�����ة ال��ت��ي 
لإدم��اج  فر�سة  انها  كما  الطبيعة،  تواجه 
ب�سكل  ال��ط��ب��ي��ع��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ح��ل��ول 

ك��ام��ل ف���ي ال�����س��ي��اح��ة ال��ت��ي ل ت�����س��ك��ل اي 
على  اهتمامها  وت�سب  البيئة  على  �سرر 

المحلية. المجتمعات  واقع  تح�سين 
واعتبر خالد اأن يوم البيئة العالمي للعام 
يمثل  ا���س��ت��غ��ال��ه  اح�����س��ن��ا  م��ا  اذا  ال��ح��ال��ي 
وت�سخيم  لت�سريع  قوية  من�سة  انطاقة 
والحكومات  والمجتمعات  النا�س  واإ�سراك 
اإج��راءات  لتخاذ  العالم  اأنحاء  جميع  في 
ب�����س��اأن ال��ت��ح��دي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه 
�ساأنه  من  ما  كل  وتيرة  وت�سريع  الكوكب 

ان يحمي كوكب الأر�س.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال م���دي���ر ال��م��ح��م��ي��ات ف��ي 
ج��ه��ود  اأن  ال�������س���م���ادي  م���ع���ن  ال��ج��م��ع��ي��ة 
ال��ج��م��ع��ي��ة ت���رك���زت خ����ال ف���ت���رة ال��ح��ظ��ر 
ع����ل����ى ح����م����اي����ة ال���ط���ب���ي���ع���ة وت������م اإع����ط����اء 
الأول����وي����ة ل��خ��ط��ة ال��ح��م��اي��ة وخ�����س��و���س��ا 
فيها  يتواجد  التي  بيئيا  الهامة  المواقع 
التركيز  وتم  النادرة  والطيور  الحيوانات 
ع��ل��ى م��راق��ب��ة ال��م��داخ��ل وم��ن��اط��ق ت��واج��د 

والطيور. الحيوانات 
واأ������س�����اف ان�����ه ب���الإ����س���اف���ة ل���ذل���ك ك��ان��ت 

من  الأدن��ى  بالحد  تعمل  الجمعية  ك��وادر 
المبا�سر  والتن�سيق  بالتعاون  الموظفين 
م����ع ال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة وال���ر����س���م���ي���ة 
وب����ال����ت����ع����اون م�����ع ال����ح����ك����ام الإداري������ي������ن، 
وع���م���ل���ت ك���اف���ة ال�����ك�����وادر ع���ل���ى ال��ح��ف��اظ 
برنامج  وك���ان  وال��ط��ي��ور  ال��ح��ي��وان��ات  على 
العامل  ال��وح��ي��د  ال��ب��رن��ام��ج  ال��ح��م��اي��ة ه��و 

في فترة الحظر.
وب��ح�����س��ب م������دراء ال��م��ح��م��ي��ات ت���م ر���س��د 
ال���ع���دي���د م����ن ال���ح���ي���وان���ات خ�����ال ف��ت��رة 
في  م�ساهدتها  يتم  ما  نادرا  التي  الحظر 
الن�ساطات  غياب  ب�سبب  العادية،  الوقات 
الجمعية  ك���وادر  ر���س��دت  ح��ي��ث  ال��ب�����س��ري��ة 
ف���ي م��ح��م��ي��ة ع���ج���ل���ون ال���ث���ع���ال���ب ال��ح��م��ر 
وال��ق��ط��ط ال��ب��ري��ة وال�����س��ن��ج��اب ال��ف��ار���س��ي 
وق��ط��ي��ع��ا ك��ب��ي��را م���ن ال��خ��ن��ازي��ر ال��ب��ري��ة، 
م�ساهدة  تم  المائية  الأزرق  محمية  وفي 
ط��ي��ور ال��ك��روان ال�����س��ح��راوي واب��و مغازل 
الخ��رى  الطيور  م��ن  والكثير  والغطا�س 
وال�سبع  البدن  �سانا  في  ر�سد  حين  في 

والذئب. المخطط 

�لعقبة - �لر�أي

القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  اأعلنت 
ال��خ��ا���س��ة ام�������س ال��ج��م��ع��ة، ع���ن ان��ط��اق 
ب��ح��ري��ة في  اأول م��ح��م��ي��ة  ال��ع��م��ل لإن�����س��اء 

الأردن تحت �سعار »التنوع الحيوي«.
وق����ال رئ��ي�����س ال�����س��ل��ط��ة ال��م��ه��ن��د���س ن��اي��ف 
ي��اأت��ي  ذل���ك  ان  ���س��ح��ف��ي،  بت�سريح  ب��خ��ي��ت 
العالمي  باليوم  العالم  احتفال  تزامنا مع 
 1974 ع��ام  به  الحتفال  ب��داأ  ال��ذي  للبيئة 
المحافظة  باأهمية  الوعي  بزيادة  و�ساهم 
الجهات  كل  وحث  الطبيعية  الموارد  على 
وال��م��ب��ادرات  ال��م�����س��اري��ع  لتنفيذ  المعنية 
ال���ت���ي ت�����س��اه��م ب��ا���س��ت��دام��ة ه����ذه ال���م���وارد 

والمقبلة. الحالية  لاأجيال 
ال���دول  م���ن  ك���ان  الردن  ان  ب��خ��ي��ت  واك����د 
ال�����س��ب��اق��ة ل��ان�����س��م��ام ال����ى الت��ف��اق��ي��ات 
اللتزامات  كافة  وتنفيذ  الدولية  البيئية 
وال���ع���م���ل م����ع ال���ع���دي���د م����ن ال��م��ن��ظ��م��ات 
الحيوي  التنوع  لحماية  الدولية  البيئية 
ان�ساء  وخ�سو�سا  الممكنة  الو�سائل  بكافة 

ال��م��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال���ت���ي اأ���س��ب��ح��ت 
ال��م��م��ل��ك��ة، لتمثل  م��ن��ت�����س��رة ع��ل��ى م�����س��اح��ة 
ال���م���وائ���ل والن���ظ���م���ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��م��ه��م��ة 

اأجمع. لاأردن وللعالم 
وحماية  ال�ستدامة  مفهوم  اأن  الى  وا�سار 
ال��ع��ق��ب��ة يحظى  ف���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال���م���وارد 
العقبة  لأهمية  نظرا  كبيرة  بخ�سو�سية 
ال���ت���ي ت��ت��م��ي��ز ب���وج���ود ال����م����وارد ال��ب��ح��ري��ة 
خريطة  على  بموقعها  والمميزة  الفريدة 

العالمية. ال�سياحة 
وب����ي����ن ب������ان ال�������س���ل���ط���ة و�����س����ع����ت الأط������ر 
ال���ت�������س���ري���ع���ي���ة وال���م���وؤ����س�������س���ي���ة ال����ازم����ة، 
ل��ت��ط��وي��ر و����س���ائ���ل ال���ح���ف���اظ ع��ل��ى م����وارد 
والم�ساهمة  وال�ساحلية  البحرية  البيئة 
بتح�سين وزيادة فعالية الجهود المبذولة 
ب��ه��ذا ال��م��ج��ال وم��ن اأه��م��ه��ا ان�����س��اء متنزه 

العقبة البحري عام 1997.
توجت  الجهود  ه��ذه  ان  البخيت  واأ���س��اف 
ق��ب��ل اي����ام ب��ت��وج��ي��ه��ات وا���س��ح��ة م���ن قبل 
ج��ال��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي ل��اإي��ع��از 
الأردن  ف��ي  ب��ح��ري��ة  محمية  اأول  ب��اإن�����س��اء 

وت�������س���ري���ع ال��ت��ن��ف��ي��ذ ع���ل���ى اأر�������س ال���واق���ع 
المعنية. الجهات  كافة  بالتن�سيق مع 

واك������د ح���ر����س ال�����س��ل��ط��ة ب���ال���ت���زام���ن م��ع 
الح���ت���ف���الت ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ال��ي��وم ال��ع��ال��م��ي 
التوجيهات  لتنفيذ  بالعمل  البدء  للبيئة 
وذلك  البحرية  المحمية  لإن�ساء  الملكية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ب��رن��ام��ج الأم�����م ال��م��ت��ح��دة 
الت�سريعات  م��ن��ظ��وم��ة  وح�����س��ب  الن��م��ائ��ي 
ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  و���س��ع��ت��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
العالمية  وال��ن��م��اذج  ال��م��م��ار���س��ات  واأف�����س��ل 
ال����ت����ي ت�������س���ع���ى ل��ت��ح��ق��ي��ق ال������ت������وازن ب��ي��ن 
البحرية  للموارد  الم�ستدام  ال�ستخدام 
ال���ت���ده���ور، وذل����ك �سمن  وح��م��اي��ت��ه��ا م���ن 
والتن�سيق  الت�ساور  ي�سمن  ت�ساركي  نهج 
م���ع ك��اف��ة ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة وع��ل��ى ك��اف��ة 

الم�ستويات.
المحمية  تاأ�سي�س  ف��ان  البخيت  وبح�سب 
البحرية ياأتي ا�ستكمال ل�سبكة المحميات 
الطبيعية في الأردن، والم�ساهمة بتحقيق 
اتفاقية  ع��ن  المنبثقة  الأردن  ال��ت��زام��ات 
ال��ت��ن��وع ال���ح���ي���وي، وال��م��ع��روف��ة ب���اأه���داف 

»اأي�����س��ي« ل��ح��م��اي��ة ال��ت��ن��وع ال��ح��ي��وي ال��ت��ي 
البرية  البيئية  الأن��ظ��م��ة  حماية  تتطلب 
ب��م��ن��اط��ق محمية  ال��ع��ال��م  ف��ي  وال��ب��ح��ري��ة 
م�����دارة ب��ف��ع��ال��ي��ة، ف�����س��ا ع���ن ان ان�����س��اء 
على  اإيجابيا  �سينعك�س  البحرية  المحمية 
للمجتمع  العمل  فر�س  وتوفير  ال�سياحة 

العقبة. في  المحلي 
واأكد اأن هذه الخطوة في اإن�ساء المحمية 
لتحقيق  دوؤوب  ع��م��ل  �سيتبعها  ال��ب��ح��ري��ة 
الأه�������داف ال��م��و���س��وع��ة ل��ل��م��ح��م��ي��ة ال��ت��ي 
ال��ت��ح�����س��ي��رات  ب���دء  م���ن  لح��ق��ا  �ستمكنها 
لإع�����داد م��ل��ف ال��ت��ر���س��ي��ح ل��ق��ائ��م��ة ال��ت��راث 
ال���ط���ب���ي���ع���ي ال���ع���ال���م���ي ل��م��ن��ظ��م��ة الأم������م 
ال��م��ت��ح��دة ل��ل��ت��رب��ي��ة وال���ث���ق���اف���ة وال��ع��ل��وم 
والتعليمات  لل�سروط  وف��ق��اً  »اليون�سكو« 
حتى  الأ���س��ول  ح�سب  وتقديمه  العالمية 
اأن��ظ��ار  ل��ج��ذب  الفر�سة  العقبة  منح  يتم 
ال���ع���ال���م وج�����ذب ال���م���زي���د م���ن ال�����س��ي��اح��ة 
ال�سلطة  تجربة  من  م�ستفيدين  العالمية 
لئ��ح��ة  ع��ل��ى  رم  وادي  م��ن��ط��ق��ة  اإدراج  ف��ي 

لليون�سكو. العالمي  الطبيعي  التراث 

�ل�شهيد �لعجلوني

ذكرى ��شت�شهاده.. �ليوم
فراس العجلوني.. أذاق المعتدي ويالت 

طلعاته الجوية مدافعًا عن وطنه وقضيته

عمان - �لر�أي

الملكي  الجو  ب�ساح  والطيار  ال�سهيد  ولد 
الأردني فرا�س العجلوني عام 19٣6 بعنجرة 
���س��م��ال الأردن، وال���ده  ف��ي م��دي��ن��ة ع��ج��ل��ون 
اللواء محمد علي العجلوني اأحد منا�سلي 
الجي�س  �سد  كانت  التي  مي�سلون،  معركة 
لتكون  خ�سبة  بيئًة  بيته  ف��ك��ان  الفرن�سي، 

الهوية الوطنية والن�سالية لديه.
للثانوية  اإت��م��ام��ه  ف���ور  ال��ع��ج��ل��ون��ي  ان�����س��م 
ك��ط��ي��اٍر  الأردن�����ي  ال��ع��رب��ي  للجي�س  ال��ع��ام��ة 
في �ساح الجو الملكي الأردن��ي عام 1954، 
اأن  واأراد   49٣ ال��ع�����س��ك��ري  ال���رق���م  وي��ح��م��ل 
يمتطي طائرته وينطلق بها يراقب الأردن 
وي��داف��ع عنها م��ن ف��وق ال��غ��م��ام، انتظم في 
الأردن  داخ��ل  الع�سكرية  ال���دورات  ع��دد من 
وخارجه حتى اأ�سبح قائدا لل�سرب المقاتل 
في قاعدة الملك الح�سين الجوية بمدينة 

المفرق.
خ��ا���س ال��ع��ج��ل��ون��ي اأول����ى م��ع��ارك��ه ال��ج��وي��ة 
م��ع ال��ج��ي�����س الأردن�����ي ف��ي م��ع��رك��ة الخليل 
الأردن��ي  الجو  �ساح  ت�سدت طائرات  حيث 
م��ن ط���راز »ال��ه��وك��ر ه��ن��ت��ر« ل���غ���ارات ال��ع��دو 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا ط��ائ��رات��ه��م 
ورف��اق��ه  العجلوني  نجح  وق��د  ال���»م��ي��راج«، 
ب���ال���ت�������س���دي وب�������س���را����س���ه ل�����غ�����ارات ال���ع���دو 
الخ�سائر  م��ن  العديد  واإي��ق��اع  الإ�سرائيلي 
ف���ي ���س��ف��وف ال���ع���دو رغ���م ال��ت��ف��وق الكبير 
الجو  �ساح  ن�سور  اأن  اإل  الميراج  لطائرات 
الأردن��ي  العجلوني  ال�سهيد  بقيادة  الملكي 
ك���ان���وا ع��ل��ى ال���م���وع���د ب��ف�����س��ل ال��ت��ك��ت��ي��ك��ات 
ونظًرا  لديهم،  العالية  القتالية  والمهارات 
اأظهرهما  التي  وال�سجاعة  العالي  ل���اأداء 
الإق���دام  و���س��ام  بتقليده  ح�سين  الملك  ق��ام 
الطيار  ال�سهيد  وزميله  ورفيقه  الع�سكري 

بدر الدين ظاظا.
ت���ل���ت »م���ع���رك���ة ال���خ���ل���ي���ل« م���ع���رك���ة اأخ�����رى 
ُع���رف���ت ب���»م��ع��رك��ة ال�����س��م��وع«، ف��ق��د ق��ام��ت 
جندي  اآلف  اأربعة  قوامها  اإ�سرائيلية  ق��وة 
ب���اأرت���ال���ه���م   1966-11-1٣ ف����ي  ب���ال���ت���ق���دم 
ودب��اب��ات��ه��م ن��ح��و ق��ري��ة ال�����س��م��وع الأردن���ي���ة 
ال��م��ت��اخ��م��ة ل���ح���دود ال���ع���دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
وح����دث ال���س��ت��ب��اك م���ع ال��ج��ي�����س الأردن�����ي، 
من  اأردنية  حربية  طائرات  اأرب��ع  فانطلقت 
ن���وع »ال��ه��وك��ر ه��ن��ت��ر« ب��ق��ي��ادة ال��م��ازم اأول 
ال��م��ازم  وال��ط��ي��ار  ال�سلطي  م��وف��ق  الطيار 
اإح�����س��ان ���س��ردم وال��م��ازم اأول  اأول ال��ط��ي��ار 
الطيار جا�سر زياد والمازم الطيار فاروق 
عابدين من قاعدة الملك الح�سين الجوية 
بمدينة المفرق نحو قرية ال�سموع لت�ستبك 

مع طائرات »ميراج« الإ�سرائيلية المتطورة 
وتقوم باإ�سقاط مقاتلتين اإ�سرائيليتين، ولم 
تلبث اأن اإن�سحبت طائرات العدو، وا�ست�سهد 
واح�����د وع�������س���رون اأردن����ي����اً ك����ان م���ن بينهم 
المازم الأول الطيار موفق ال�سلطي رفيق 
ال��ذي  العجلوني  ف��را���س  ال�سهيد  و���س��دي��ق 
عاهد  لكنه  المعركة  تلك  ف��ي  ي�سترك  ل��م 

ال�سهيد ال�سلطي على النتقام له.
ب�سراء  الأردن  قامت   1967 ع��ام  مطلع  ف��ي 
اأرب��ع وع�سرين طائرة من ط��راز »اف 104« 
م��ن ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة، وت��م 
طيارين  خم�سة  برفقة  العجلوني  اإر���س��ال 
اإل����ى ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة لغاية  اأردن���ي���ي���ن 
ال��ت��درب ع��ل��ى ط���راز ت��ل��ك ال��ط��ائ��رات حيث 
ق����ال ق���ائ���د ����س���اح ال���ج���و الأردن��������ي اآن�����ذاك 
ال���ف���ري���ق ����س���ال���ح ال�����ك�����ردي »م�����ن ����س���روط 
اأردنيين  طيارين  ت��دري��ب  يتم  اأن  ال�سفقة 
على ق��ي��ادة ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ط��ائ��رات، وتم 
الجو  �ساح  طياري  خيرة  من  �ستة  اإر���س��ال 
ف��ي دورة  المتحدة  ال��ولي��ات  اإل���ى  الأردن����ي 
مدربين ليقوموا بعد عودتهم على تدريب 
النوع  ق��ي��ادة  اإل���ى  التحويل  على  زم��ائ��ه��م 
التي  ال��ط��ائ��رات  لأن  بع�سهم  اأو  ال��ج��دي��د 
ه��ن��ت��ر، وك��ان  ال��ه��وك��ر  ك��ان��ت م�ستعملة ه��ي 
ال�سهيد  الطيار  ال�ستة  الطيارين  بين  من 
الخام�س  في  انطلقت  العجلوني«.  فرا�س 
م��ن ح��زي��ران ح���رب الأي����ام ال�����س��ت��ة، واأث��ن��اء 
ال��ط��ائ��رات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب�سرب  ان�����س��غ��ال 
الم�سرية  الع�سكرية  والأه���داف  المطارات 
وال�������س���وري���ة ان��ط��ل��ق ال��ع��ج��ل��ون��ي ب��ط��ائ��رت��ه 
على  واأغ����اروا  الأردن��ي��ي��ن  الطيارين  برفقة 
ومنها  الإ�سرائيلية  الأه����داف  م��ن  العديد 
م��ط��ار ال��ل��د م��وق��ع��ي��ن خ�����س��ائ��ر ع��دي��دة في 
���س��ف��وف ال���ع���دو واأث����ن����اء ع����ودة ال��ع��ج��ل��ون��ي 
بمدينة  ال��ج��وي��ة  الح�سين  الملك  ل��ق��اع��دة 
والذخيرة  بالوقود  التزود  بغر�س  المفرق 
اأغارت الطائرات الإ�سرائيلية على القاعدة 
م��دم��رة ال���م���درج وال��ع��دي��د م��ن ال��ط��ائ��رات 
لإحدى  بالت�سلل  العجلوني  فقام  الأردنية، 
للقيام  ب��ه��ا  لينطلق  ب��ال��ق��اع��دة  ال��ط��ائ��رات 
العجلوني  لي�سطر  مهمة،  قتالية  بطلعات 
ب��ع��د ذل����ك ل���ل���ع���ودة اإل�����ى ال���ق���اع���دة ل��ل��ت��زود 
بالوقود والذخيرة من جديد ونجح بذلك 
لكن اأثناء محاولته اإيجاد م�ساٍر �سليم غير 
مدمر في القاعدة ليقلع بطائرته ر�سدته 
اإحدى طائرات العدو وا�ستهدفته لي�ست�سهد 
اأذاق  كبطل  ذك���راه  م��خ��ل��داً  البطل  ال��رائ��د 
عن  مدافعاً  الجوية،  طلعاته  ويات  العدو 

وطنه وق�سيته.

الطراونة: مشروعات مشبوهة للسيطرة
على ما تبقى من فلسطين

األردن يحتفل بيوم البيئة تحت شعار «التنوع البيولوجي»

انطالق العمل إلنشاء أول محمية بحرية في األردن

ال�سبت 14 �سّوال 1441ه�  املوافق 6 حزيران 2020م العدد 18061

وي��ق��ول م��دي��ر ال��م��ب��ي��ع��ات وال��ت�����س��وي��ق في 
متنزه  اإن  �ساهين،  محمد  الردن  متنزه 
مقا�سد  اه��م  من  ي�سنف  البيئي،  الأردن 
ال�����س��ي��اح��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة الأردن����ي����ة ع��ل��ى م���دار 
طق�سه  واع��ت��دال  طبيعته  لجمال  ال��ع��ام، 
ال�����س��ت��اء وال��رب��ي��ع، خا�سة  خ���ال ف�����س��ل��ي 
بعد ح�سوله في ثاثة اعوام �سابقة على 
اخ�سر  موقع   )100( اف�سل  اح��د  �سهادة 
الوجهات  موؤ�س�سة  من  بالعالم،  م�ستدام 
 Green Destinations الخ�سراء العالمية 

.Foundation
المحيطة  وال��ه�����س��اب  ال��ج��ب��ال  و���س��ه��دت 
ن��ب��ات��ي��ا  غ���ط���اء  ال��ب��ي��ئ��ي،  الردن  ب��م��ت��ن��زه 
وفيرا ترتاع عليها الحيوانات وتحلق فيه 
اختفى  ان  بعد  انواعها،  بمختلف  الطيور 
خوفا  منزله  عقر  ال��ى  وت��راج��ع  الن�����س��ان 

من انت�سار فايرو�س كورونا.
الممتدة  ال��م��ت��ن��زه  منتطقة  ف��ي  ي��ت��خ��دق 
ع��ل��ى م�����س��اح��ة ن��ح��و م��ئ��ت��ي دون�����م، ���س��د « 
جبال  وراء  ح�سنة  ب��ن  �سرحبيل  زق���اب« 
فاقعة  ح��رج��ي��ة  ���س��ج��ي��رات  تعلوها  ع��ال��ي��ة 
البيئي،  الأردن  متنزه  على  الخ�سار تطل 
وي��ح��ت�����س��ن م���ي���اه الم����ط����ار وال�������س���الت 
الكورة  ل��واءي  مناطق  اعالي  من  الهادرة 
وال���م���زار ال�����س��م��ال��ي، وال��ت��ي ت��غ��ذي��ه بنحو 
ت�سفي  م��ا  م��ك��ع��ب،  م��ت��ر  م��اي��ي��ن  خم�سة 

على المنطقة جمال باهرا.

ان م��ت��ن��زه  ����س���اه���ي���ن«  »م���ح���م���د  واو�����س����ح 
وزارة  ق��ب��ل  م��ن  ر���س��م��ي  م��رخ�����س  الأردن 
ال�����س��ي��اح��ة الأردن����ي����ة، وي��ح��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام 
البيئية  لخدماته  تقديرا  و�سعبي،  ر�سمي 
وال���ب���ن���ي���ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�������س���دي���ق���ة ل��ل��ب��ي��ئ��ة 
المتوفرة بالموقع ، حيث يزوره �سنويا ل 
يقل عن ع�سرة الف زائر و�سائح اجنبي.

ات�����س��الت م��ع وزارة  وي�����س��ي��ف، ان ه��ن��اك 
ال�������س���ي���اح���ة ب��خ�����س��و���س ت�����س��غ��ي��ل م��ت��ن��زه 
الأردن، بعد تخفيف قيود واجراءات حظر 
ال��ت��ج��ول وف��ت��ح ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ج��ال لعدد 
وال�سياحية  القت�سادية  القطاعات  م��ن 
بالعمل وفق �سوابط وا�ستراطات �سحية، 
ال���م���ت���ن���زه خ���ل���ق ف���ر����س ع��م��ل  ���س��ي��م��ا ان 

ابناء المنطقة. لع�سرات من 
كان  البيئي،  الأردن  متنزه  �سيرة  وع��ل��ى 
الغور  ب��ي��ارات  منه  ي��رى  وال�سائح  ال��زائ��ر 
ال�����س��م��ال��ي وال��م��ع��ب��ر ال�����س��م��ال��ي و���س��ه��ول 
من  وع���دد  وال��رائ��ع��ة  ال��وا���س��ع��ة  فل�سطين 
لديه  تتجلى  وكانت  الحدودية،  البلدات 
الق�سائد  ونظم  والغناء  الكتابة  قريحة 
ال��غ��زل��ي��ة ت��ع��ب��ي��را ع��م��ا ي���ج���ول ف���ي ذه��ن��ه 

ونف�سه.
وي���������س����ف ال����ن����ا�����س����ط ال�������س���ي���اح���ي ف�����وزي 
متجاها  ���س��دي��دة  ب��ح��م��ا���س��ة  ال��د���س��وق��ي 
المتنزه،  منطقة  ف��ي  وزوار  �سياح  وج��ود 
فيك  اج��د  قلبي،  على  وعزيز  جميل  ان��ك 

ن��ف�����س��ي واأُن�������س���ي، ل���و ب��ي��دي ل��م��ا ف��ارق��ت��ك 
 ،19 كوفيد  بعد  اق���ول  م���اذا  لكن  لحظة، 

الذي ارهب الجميع بل زادهم قلقا.
ي�سعرون  الجانب  ال�سياح  من  كثير  وكان 
يق�سون  حينما  غ��ام��رة،  و���س��ع��ادة  ب��راح��ة 
ع���دة ل��ي��ال ب��ال��م��ت��ن��زة وي��ق��ي��م��ون ب��الك��واخ 

ال��خ�����س��ب��ي��ة ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ع��ل��و ���س��ق��وف��ه��ا 
وتنيرها  القرميدي  اللون  ذات  الخ�ساب 
ال�����س��م�����س��ي��ة، م��ع توفير  ال��ط��اق��ة  وح����دات 

خدمات المياه والدورات ال�سحية.
وي�����ق�����ول »اب��������و ط���������ارق« اح������د ال�������س���ك���ان 
ال��ق��ري��ب��ي��ن م���ن ال��م��ت��ن��زه، ���س��ي��ك��ون ه��ذا 

التي  المنطقة  المو�سم الول في م�سيرة 
حيث  وال���زوار،  ال�سياح  اق��دام  تطاأها  ل��م 
غ�����س��ت ب��ال��رب��ي��ع وارت��ف��ع ب��م��ا ي��زي��د على 
م��ت��ر، رغ���م وج���ود ب�����س��ات��ي��ن م��ن ال��رم��ان 
القديمة،  الم�ساكن  من  وعدد  والزيتون، 
ان���ه م��و���س��م ح��زي��ن ق��ل��ب ال�����س��ي��اح��ة راأ���س��ا 

عقب. على 
وت�����س��ب��ب��ت ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ال���ت���ي ال��ق��ت 
الأردن  ف��ي  العامة  الحياة  على  بظالها 
اغاق  الى  الما�سي،  اآذار  �سهر  بمنت�سف 
المرافق  بقية  مثل  البيئي  الردن  متنزه 
ال�سياحة  حرم  ما  والقت�سادية،  الحيوية 

من حقها في احت�سان الزوار وال�سياح.
وعك�ست اجراءات وزارة ال�سياحة الخيرة 
ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ف��ت��ح ال��م��ط��اع��م وال���م���راف���ق 
ال�سياحة ردود افعال متباينة بين اع�ساء 
الذين  وال�سفر،  ال�سياحة  وك��اء  جمعية 
ال�سياحية  ا�ستثماراتهم  ب��اغ��اق  تكبدوا 
خ�سائر كبيرة وو�سعهم في ظروف مالية 

�سعبة.
وطبيعة  موقعه  بف�سل  الردن  متنزه  اإن 
جماله يبقى واجهة �سياحة مرغوبة لدى 
ف��ه��ل ي�ستعد  وال�����س��ي��اح الج���ان���ب،  ال����زوار 
وي�سمح  قريبا  له  الطبيعية  الحياة  لعودة 
ابوابها  بفتح  اليوائية  واكواخه  لمطعمه 
م���ج���ددا ل��ت��ع��ان��ق ا���س��ع��ة ال�����س��م�����س وت��ط��رد 

الخ�سبية. رطوبة جدرانها 

متنزه �لأردن �لبيئي بال زو�ر

كتب - نا�شر �ل�شريدة

تحول متنزه �لأردن �لبيئي �لمعروف 
�شابقا بـ»�شرحبيل بن ح�شنة« في 
�لمنطقة �لو�قعة بين لو�ئي �لكورة 
و�لغو�ر �ل�شمالية غرب محافظة 
�ربد ب�شمال �لردن، �لذي تديره 
جمعية حماية �لر�ض و�لبيئة، �لى 
مقفر حزين ل ياأتيه �أي ز�ئر �و�شائح 
منذ �شهرين بفعل جائحة كورونا.

وقبل ظهور ��شابات كورونا في �لأردن، 
كان متنزه �لردن �لبيئي يقدم 
خدمات �لقامة بالكو�خ �لخ�شبية 
�ل�شديقة للبيئة من �لطعام و�ل�شر�ب 
و�لمغامر�ت و�لتخييم وخدمة �لتنزه 
لزو�ر �ليوم �لو�حد، �لى جانب دوره 
في �لتعليم �لبيئي ورفع م�شتوى �لوعي 
�لبيئي بالمنطقة.

متنزه �لأردن �لبيئي )�لر�أي(
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اإ�سابة   19 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
ك��ورون��ا  ب��ف��ي��رو���س  ج��دي��دة )غ��ي��ر محلية( 
ال��م�����س��ت��ج��د ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ام�����س ال��ج��م��ع��ة، 
اإل��ى  ليرتفع ال��ع��دد الإج��م��ال��ي ل���إ���س��اب��ات 

784 حالة.
وت��وزع��ت ال��ح��الت ال���� 19 ال��ج��دي��دة، وفقا 
ل��ل��م��وج��ز الإع����م���ي ال�����س��ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 
الوزراء ووزارة ال�سحة، على النحو الآتي: 
عبر  قادمين  �ساحنات  ل�سائقي  اإ�سابة   16
حدود العمري، واأحدهم عبر حدود جابر؛ 
غير  جن�سّيات  م��ن  و10  اأردن��ي��ي��ن،   6 منهم 
اأردنّية تّم التعامل معهم وفق البروتوكول 
الخارج  من  ق��ادم  لمواطن  وحالة  المّتبع، 
الحجر وتحديدا من دولة  اأحد فنادق  في 
قطر، وحالتان من جن�سّية عربّية قادمتان 

اإلى الأردن من اليمن.
لت 5 حالت �سفاء توزعت كما يلي:  كما �ُسجِّ
حالة في م�ست�سفى الأمير حمزة، وحالتان 
اهلل  عبد  ال��م��وؤ���ّس�����س  الملك  م�ست�سفى  ف��ي 

الملكة  م�ست�سفى  ف��ي  وحالتان  الجامعي، 
علياء.

اإج����راء 3414 فح�ساً  اإل���ى  ال��م��وج��ز  واأ����س���ار 
اإجمالي عدد الفحو�سات  مخبرّياً، لي�سبح 
ال��ت��ي اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 

213 األفا و815 فح�ساً.
ول��ف��ت اإل���ى اأن���ه اع��ت��ب��اراً م��ن ال��ي��وم ال�سبت، 
وفق  ال��ق��ط��اع��ات  فتح  خ��ّط��ة  تنفيذ  �سيبداأ 
م�����س��ف��وف��ة م���راح���ل ال��ت��ع��ام��ل م���ع ج��ائ��ح��ة 
كورونا، والتي �ست�سمح بحرّية اأكبر للحركة 
م���ع وج����ود ب��ع�����س ال����س���ت���ث���ن���اءات، ف���ي ظل 
الخطورة«  »معتدل  م�ستوى  اإل��ى  الو�سول 
الم�سار له باللون الأزرق �سمن الم�سفوفة، 
اأق��ّل  ت�سجيل  اعتماده في ح��ال  يتّم  وال��ذي 
اأّيام  �سبعة  لمّدة  محلّية  اإ�سابات   )10( من 
متتالية، اأو في حال كانت ن�سبة الفحو�سات 
الإي��ج��اب��ّي��ة ل���ح���الت م��ح��ل��ي��ة م���ا ب��ي��ن 5ر0 
على  الط����ع  ويمكن  بالمئة   1 – بالمئة 
https:// :الخطة من خ�ل الرابط الآتي
corona.moh.gov.jo/ar/Together-to-

.Reopen
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ق��ال وزي���ر ال��دول��ة ل�����س��وؤون الع���م 
اأم���ج���د ال��ع�����س��اي��ل��ة ���س��ن��دخ��ل ال��ي��وم 

الخطورة  معتدل  الم�ستوى  ال�سبت 
اأكبر. حركة  بحرية 

وب���ي���ن ال��ع�����س��اي��ل��ة ف���ي ت���غ���ري���دة ل��ه 
ال��ق��ط��اع��ات  ف��ت��ح  »ت���وي���ت���ر« ان  ع��ل��ى 

ال�����س��ح��ي��ة على  ال��خ��ط��ورة  ي��ت��م وف���ق 
5 م�����س��ت��وي��ات: الأح��م��ر خ��ط��ر ح��رج، 
الأ�سفر  الخطورة،  عالي  البرتقالي 
معتدل  الأزرق  ال��خ��ط��ورة،  متو�سط 

ال����خ����ط����ورة، والأخ���������س����ر م��ن��خ��ف�����س 
الخطورة.

الحذر  الوباء يتطلب  ان خطر  واأكد 
واللتزام.

«الداخلية» تنجز 3000 طلب خدمات 
الكترونية خالل الحظر

الناصر: «ليس بالضرورة» عودة 
جميع الموظفين للعمل مطلع األسبوع

عمان - ر�نيا تادر�س

اث���ن���اء  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  ت���ت���وق���ف  ل����م 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع���ن ت��ق��دي��م خ��دم��ات��ه��ا 
بالعمل  م�ستمرة  ظلت  بل  اللكترونية، 
والمقيمين،  ل�جانب  الخدمة  وتقديم 
خ�����س��و���س��ا ل��م��ن ي��ري��د ت��ج��دي��د الق��ام��ة 
ال����م����وؤق����ت����ة وم����ن����ح وت����ج����دي����د الق����ام����ة 
ال�����س��ن��وي��ة، ح��ي��ث و���س��ل��ت ال��ط��ل��ب��ات ال��ى 
ف��ت��رة  خ������ل  ط���ل���ب  الف   3000 ن���ح���و 
وقال  الحكومة.  فر�ستها  التي  الحظر 
الى  الداخلية  وزارة  ف��ي  م���اأذون  م�سدر 
م���ن قبل  ك��ب��ي��را  اق���ب���ال  ه��ن��اك  ان   $
المقيمين على ارا�سي المملكة لتجديد 
ال��ك��ت��رون��ي��ا، م���دل���� على  م��ع��ام���ت��ه��م 
طلب  الف   3000 ان��ج��از  »ت���م  ان���ه  ذل���ك 
ال���ك���ت���رون���ي خ�����ل ف���ت���رة ال���ح���ظ���ر دون 

الحاجة لمراجعة الوزارة �سخ�سيا«.
الطلبات  هذه  توزعت  الم�سدر،  وح�سب 
ع���ل���ى ال���ن���ح���و ال���ت���ال���ي: اق����ام����ة ���س��ن��وي��ة 
�سنوية/ اق��ام��ة  بنكية،  ودي��ع��ة  ب��م��وج��ب 

اف���راد ال��ع��ائ��ل وال��ت��ح��اق ب��ال��ع��ائ��ل، ال��غ��اء 
بنكية،  ودي���ع���ة  ب��م��وج��ب  ���س��ن��وي��ة  اق���ام���ة 

ت��ا���س��ي��رة ب��ق�����س��د ال���ع����ج، ال���غ���اء اق��ام��ة 
���س��ن��وي��ة ع��ائ��ل وال��ت��ح��اق ب��ع��ائ��ل، اق��ام��ة 
ا�سافة  طلب  الدرا�سة،  او  العمل  بق�سد 
���س��ف��ر  وث���ي���ق���ة  وا������س�����دار  اق�����ام�����ة،  لذن 
ا���س��ط��راري��ة، وط��ل��ب ت��م��دي��د اذن اق��ام��ة 

موؤقتة، وطلب اذن نقل القامة.
وك����ان����ت ال����ي����ة ال���ت���ق���دي���م وف�����ق م����ا اك���د 
على  الطلب  تقديم  عبر  تتم  الم�سدر 
لهذه  المخ�س�س  الل��ك��ت��رون��ي  ال��م��وق��ع 
باإنجاز  الجن�سية  مديرية  وتقوم  الغاية 
ه�����ذه ال���م���ع���ام����ت خ������ل ب�����س��ع��ة اي����ام 
يتم  ان��ه  مو�سحا  ال��خ��دم��ة،  ن��وع  ح�سب 
الحاجة لمراجعة  ب�سهولة دون  انجازها 
يتم  وال�ستف�سار  المتابعة  وان  ال���وزارة 
معدوم  ال��خ��ط��اأ  هام�س  وان  ال��ك��ت��رون��ي��ا، 
ب�سهولة  تمتاز  التي  الخدمات  تلك  في 

و�سرعة ودقة، وفق قوله.
وا����س���ار ال��م�����س��در ال���ى ان���ه خ����ل ف��ت��رة 
الخدمات  ك��ان��ت  ك��ورون��ا  ب�سبب  الحظر 
اقامتهم  انتهت  ال��ت��ي  للفئات  م�ستمرة 
اقبال  هناك  وك��ان  وتجديدها  ال�سنوية 
م����ن ق���ب���ل الج�����ان�����ب ال��م��ق��ي��م��ي��ن ع��ل��ى 

او�ساعهم. الكترونيا لت�سويب  انجازها 

عمان - �لر�أي

المدنية  ال��خ��دم��ة  دي���وان  رئي�س  او���س��ح 
���س��ام��ح ال��ن��ا���س��ر ان���ه »ل��ي�����س ب��ال�����س��رورة« 
ان ت��ك��ون ع����ودة ج��م��ي��ع ال��م��وظ��ف��ي��ن في 
ال�����دوائ�����ر ال���ح���ك���وم���ي���ة ل��ل��ع��م��ل م��ط��ل��ع 
ال���س��ب��وع ال��ق��ادم او ي��وم غ��د الح���د على 

وجه التحديد.
واكد النا�سر على اهمية التزام الدوائر 
ل��ع��ودة  الر����س���ادي  ال��دل��ي��ل  ت�سمنه  ب��م��ا 
من  ك��ورون��ا،  جائحة  انتهاء  بعد  العمل 
للموظفين  ال��ت��دري��ج��ي��ة  ال���ع���ودة  ح��ي��ث 
وج�����اه�����زي�����ة ال����ت����رت����ي����ب����ات ال����وق����ائ����ي����ة 
والجراءات الحترازية و�سمان التباعد 
الج��ت��م��اع��ي ب��ي��ن ال��م��وظ��ف��ي��ن وك��ذل��ك 
ال���م���راج���ع���ي���ن ح���ف���اظ���ا ع���ل���ى ال�����س���م��ة 
ال���ع���ام���ة، وت���وف���ي���ر ج��م��ي��ع م�����س��ت��ل��زم��ات 

ال��ت��ع��ق��ي��م وال���وق���اي���ة ف���ي م���راك���ز ت��ق��دي��م 
م�سيفا  الموظفين،  مكاتب  و  الخدمة 
ان ع���ل���ى ال�����دوائ�����ر الن���ت���ه���اء م����ن ه���ذه 
ا�ستعدادا  ال��ج��اري  ال���س��ب��وع  الترتيبات 

لعودة الموظفين بالكامل.
وب��ي��ن ال��ن��ا���س��ر ان اج������راءات ال��م��رح��ل��ة 
ح�سب  تختلف  الموظفين  لعودة  الثالثة 
ت��ع��ت��ب��ر مرحلة  ب��ح��ي��ث  ال���دائ���رة  ط��ب��ي��ع��ة 
حاليا،  ال��دوائ��ر  اليه  و�سلت  لما  لحقة 
دائرة  كل  في  المخت�س  للمرجع  ويعود 
الموظفين  تحديد  حكومية  وموؤ�س�سة 
الذين �سيتم اب�غهم باللتحاق بمراكز 
الثالثة  المرحلة  تنفيذ  خ���ل  عملهم 
ين�سجم  وب��م��ا  الر���س��ادي  ال��دل��ي��ل  ح�سب 
وبعد  العمل  ومتطلبات  احتياجات  م��ع 
ا�ستيفاء كافة �سروط ومتطلبات الوقاية 

وال�س�مة العامة فيها.

تنفيذ خطة فتح �لقطاعات وفق م�صفوفة مر�حل �لتعامل مع �لجائحة يبد�أ �ليوم

19 إصابة غير محلية بفيروس كورونا و 5 حاالت شفاء

العضايلة: سندخل اليوم مستوى «معتدل الخطورة»

النعيمي: التعليم عن بعد رافقه بعض مظاهر عدم العدالة

وبين اأنه بعيدا عن تحدي البنية التحتية، 
ف�����اإن ال���ت���ح���دي الآخ������ر ي��ك��م��ن ف���ي ث��ق��اف��ة 
النمط  ه��ذا  لأن  نف�سه،  التعليمي  النظام 
يتطلب  ب��ع��د(  ع��ن  )التعليم  التعليم  م��ن 
اأو  المعلمين  اأدوار  �سواء  ب��الأدوار  التحول 
الط�ب، لذا فاإن من اأهم الأمور الواجب 
كيف  ه��ي  ال���وزي���ر،  بح�سب  عليها،  ال��ع��م��ل 
اأ�ساليب  ف��ي  ���س��واء  التحول  عملية  ن�سهل 
نمط  تغيير  او  المعلمين  ل��دى  التدري�س 
والبتعاد  اأنف�سهم،  الط�ب  لدى  التعليم 
والتلقين،  والحفظ  الع�مة  تقدي�س  عن 
وكبيرة  ه��ائ��ل��ة  ف��ر���س��ة  اأم����ام  اأن��ن��ا  م�سيفا 
لتطوير  ف��ر���س  اإل���ى  ال��ت��ح��دي��ات  لتحويل 
العدالة  ت�سوده  بحيث  التعليمي  نظامنا 

والن�ساف وتكافوؤ الفر�س.
وت���ح���دث ع���ن ع��ن��ا���س��ر خ��ط��ة ال���س��ت��ج��اب��ة 
الأردنية في قطاع التعليم خ�ل الجائحة، 
بداأ  ال�ستجابة  لخطة  التح�سير  ان  وقال 
م��ب��ك��را م��ن��ذ ب���داي���ات ���س��ه��ر ���س��ب��اط 2020، 
حيث تم م�سح الم�سادر التعليمية وتدريب 
ال���ف���رق ال��ف��ن��ي��ة ور����س���د وت��ح��ل��ي��ل ع��وام��ل 
التعليم  عملية  ترافق  قد  التي  الخطورة 
عن بعد، كما تم و�سع خطة التخفيف من 

تلك المخاطر.
ولفت اإلى اأن تعليق الدرا�سة في المدار�س 
كان في 15 اأذار، وفي 18 اأذار تم بث الدرو�س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب���ث����ث ق���ن���وات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، 
تم  ال��ت��ي  التعليمية  المن�سة  ان  مو�سحا 

ب��ن��اوؤه��ا ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة ك��ان��ت م��ن ال�سفر، 
تقنية،  اأو  فنية  م�سكلة  اأي  تواجه  لم  كما 
ولم تتحمل ال��وزارة اأي كلفة مادية، وانما 
ت��م ذل���ك بالعمل وال�����س��راك��ة م��ع ري��ادي��ي��ن 
اأردن���ي���ي���ن، ح��ي��ث ك���ان���ت ال��م��ن�����س��ة م��ت��اح��ة 
الخمي�س  ول��غ��اي��ة  واأن����ه  ال��ط��ل��ب��ة�  لجميع 
الما�سي كان عدد الفيديوهات والح�س�س 
التي تم م�ساهدتها عبر المن�سة 55 مليون 

م�ساهدة.
ان��ه وفي  اإل��ى  النعيمي  ال��وزي��ر  كما تطرق 
خطة ال�ستجابة تم التركيز على الجانب 
ال��ب�����س��ري ي��ح��ي��ث ت���م ت���دري���ب ن��خ��ب��ة من 
المعلمين والمعلمات وتفريغهم في اأوقات 
الإغ�ق وكانوا يق�سون الليل والنهار في 
م�ستمرين،  زالوا  وما  الت�سوير  مختبرات 
وكان هناك 15 خطوة ومرحلة في عملية 
اأكثر بكثير  واإبداعا  م�سنية تتطلب جهدا 
من التعليم العادي وذلك كي ت�سل المادة 

التعليمية للطالب بهذا ال�سكل.
وب��ت��وج��ي��ه��ات  الردن  اأن  ح��دي��ث��ه  واخ��ت��ت��م 
ومتابعته  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  الملك  ج���ل��ة 
الحثيثة هو دائما في عزيمة واإ�سرار على 

التقدم والتطور.
�سل�سة  الل��ك��ت��رون��ي �سمن  ال��ح��وار  وي��اأت��ي 
النوع  »ديناميات  لموؤتمر  ال�سبكة  ح��وارات 
الج��ت��م��اع��ي ف���ي ع�����س��رك��وف��ي��د-19«، كما 
المتحدثين  من  عدد  الموؤتمر  في  �سارك 
العملية  على  ال�����س��وء  لت�سليط  ال��ب��ارزي��ن 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ف���ي خ�����س��م اأزم�����ة ك��وف��ي��د-19 
اأطلقتها  التي  ال�سريعة  ال�ستجابة  وخطة 
الوزارة، منهم العين هيفاء النجار والنائب 
المحامي م�سلح الطروانة بح�سور كل من 
الدكتور مي ريحاني من جامعة ميرلند 
المريكية وميادة ابو جابر مديرة ال�سبكة 
النائب وفاء بني  الحوار  واأدار  في الردن، 

م�سطفى.
اأب���و جابر  م��ي��ادة  ال�سبكة  م��دي��رة  وق��دم��ت 
في  الموؤ�س�سة  تجربة  ع��ن  م��وج��زة  لمحة 
التعليم عن بعد من خ�ل اإعداد محتوى 
الواقع  فكرة  وا�ستخدام  المبكرة  الطفولة 
الأبعاد  ث�ثية  وال�سخ�سيات  الفترا�سي 
في التعليم، كما تحدثت اأي�سا عن برنامج 
الإر�ساد الوظيفي الذي تم تقديمه عن بعد 
ال��ع��ام���ت خ���ل الأزم���ة واأك��دت  للفتيات 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ا���س��ت��غ���ل الأزم��ات��وت��ح��وي��ل��ه��ا 

لفر�سة ل�إبداع والإبتكار.
وت��ح��دث��ت م���دي���رة ك��ر���س��ي ج���ب���ران للقيم 
الأمريكية  وال�س�م في جامعة ميري�ند 
وزارة  اأهمية  الريحاني، عن  الدكتورة مي 
اأن  اإذ  الكبيرة،  وقيمتها  والتعليم  التربية 
ال��ت��رب��ي��ة ه��ي ح��ج��ر ال���س��ا���س ف��ي ال��ت��ق��دم 
�سباقا  ي��ع��د  الردن  اأن  م��وؤك��دة  وال��ت��ط��ور، 
تجربتها  وتحدثت عن  التربية  في مجال 
ال��ت��رب��ي��ة  ال��ع��م��ل م���ع وزارة  ف���ي  ال��خ��ا���س��ة 
بين  م��ا  ال��ف��ت��رة  ف��ي  الأردن  ف��ي  والتعليم 
عام 1990 والعام 2004 والتي كتنت تجربة 

فريدة ومميزة.
من ناحيتها اأ�سارت مديرة الجل�سة النائب 
خيار  اإل��ى  م�سطفى  بني  وف��اء  المحامية 
تعليمية  حلول  ابتكار  في  ال�سجاع  الأردن 
العملية  تدفق  ل�ستدامة  متلفزة  ودرو���س 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة خ�����ل الأزم�������ة، ب��ال��رغ��م من 
ال��ع��دي��دة م��ث��ل ���س��ع��ف البنية  ال��ت��ح��دي��ات 
اإلى  الو�سول  على  القدرة  وع��دم  التحتية 

النترنت.
وق���دم���ت ال���ن���ائ���ب ب��ن��ي م�����س��ط��ف��ى بع�س 
الح�سائيات فيما يتعلق بانت�سار الهواتف 
الذكية في الأردن والذي بلغ ن�سبته %95، 
ك��م��ا ت��ط��رق��ت اإل����ى اأن ق����درة ال��ن�����س��اء على 
اإل��ى  ام��ت���ك ال��ه��وات��ف الذكية وال��و���س��ول 

النترنت ما زالت اأقل من الرجال.
النجار  هيفاء  ال��دك��ت��ورة  العين  وتحدثت 
والمديرة العامة لمدر�ستي الأهلية للبنات 
ت��ج��رب��ة التعلم  ل��ل��ب��ن��ي��ن، ع���ن  وال���م���ط���ران 
ع���ن ب��ع��د، وذك�����رت اأن م��در���س��ت��ي الأه��ل��ي��ة 
جاهزة  من�سة  تمتلكان  كانتا  وال��م��ط��ران 
وذل��ك  طويلة،  فترة  منذ  بعد  ع��ن  للتعلم 
المدر�ستين،  في  الدولية  البرامج  لوجود 
ال�سريعة  ال�ستجابة  على  �ساعد  م��ا  وه��و 

للمدر�ستين.
واكدت العين النجار اأنه يجب اإعادة النظر 
وتبني  ك��ك��ل  وج���ودت���ه  التعليمي  ب��ال��ن��ظ��ام 
اليوم  يمكن  ف���  ج��دي��دة،  فكرية  اأن��م��اط 
القديم،  النظام  اإل��ى  ال��ع��ودة  الأزم���ة  وبعد 

فينبغي اإعادة النظر بالمدخ�ت التربوية 
خ�ل  م��ن  والتعلم  التعليمية  وال��م��ن��اه��ج 
المهارات والمفاهيم ووجود العمق والنقد 

والتحليل في فل�سفة التعلم.
وتطرقت كذلك اإلى ال�سراكة بين التعليم 
وج��ود  واأه��م��ي��ة  ال��خ��ا���س،  والتعليم  ال��ع��ام 
العملية  ف���ي  الأه�����ل  وم�����س��ارك��ة  ال���ع���دال���ة 

التعليمية.
لي�ست  المبدعة  المدر�سة  اأن  اإلى  واأ�سارت 
التي تقدم التعليم فقط واإنما التي ت�ساعد 
و���س��ددت  والب����داع،  الب��ت��ك��ار  الطالب على 
متعلم  اإل��ى مجتمع  التحجول  اأهمية  على 
ب��م�����س��ارك��ة ال��ج��م��ي��ع ووج������ود ال�����س��ف��اف��ي��ة 
والعمل  ب��ال�����س��راك��ات  الحقيقي  والن��ف��ت��اح 
على الجانب الروحي والعاطفي والنف�سي 

في المدار�س.
فيما ابتداأ النائب م�سلح الطراونة رئي�س 
لجنة التعليم وال�سباب في مجل�س النواب 
التي  الت�سريعية  ال�س�حيات  ب��اأن  حديثه 
ب��داف��ع  لي�ست  ال��ت��ع��ل��ي��م  ل��ج��ن��ة  ب��ه��ا  تتمتع 
ال��رق��اب��ة، ول��ك��ن ب��ه��دف ال�����س��راك��ة، وتطرق 
اإل�����ى ال���ت���وا����س���ل ال��م�����س��ت��م��ر ب��ي��ن ال��ل��ج��ن��ة 
ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي 
خ����ل الأزم����ة ب��ه��دف ب��ح��ث اأي���ة تحديات 
الحلول  واإيجاد  التعليمية  العملية  تواجه 

لها.
اإل�����ى ان اول  ال���ط���راون���ة  ال���ن���ائ���ب  واأ�����س����ار 
خا�سة  القانوني  التحدي  ك��ان  التحديات 
اأن النظم والت�سريعات مبنية على التعليم 
التقليدي، لذا تم ا�سدار اأحد اأوامر الدفاع 
عن  التعليم  اعتبار  خ�له  من  تم  وال��ذي 
بعد تماما كالتعليم التقليدي من الناحية 

القانونية.
الأردنية  الدولة  خيار  عن  كذلك  وتحدث 
حيث اأن النجاح ل ينح�سر فقط بمواجهة 
المبذولة  واإن كانت الجهود  الوباء �سحيا 
ال�����س��ح��ي ول يمكن  ال��م��ج��ال  ف���ي  ك��ب��ي��رة 
ان��ك��اره��ا ول��ك��ن ال��ن��ج��اح ي��ك��م��ن اأي�����س��ا في 
ت��ق��دي��م الأف����ك����ار ال���خ����ق���ة ل������س��ت��م��رار 
ب��ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، م�����س��ي��را ل���ى ن��ج��اح 
ال�سخ�سية  خبرته  بحكم  وذل��ك  التجربة 
حاليا  يحا�سر  جامعي  اأ�ستاذ  اأي�سا  كونه 

في اإحدى الجامعات.
ل��و ان �سركات  ال��ط��راون��ة  ال��ن��ائ��ب  وت��م��ن��ى 
الت�����س��الت ق��ام��ت خ���ل الزم���ة بتقديم 
لم�ساندة  ال��ط��ل��ب��ة  لجميع  م��ج��ان��ي��ة  ح���زم 
ودع�����م ال����دول����ة ل��م��واج��ه��ة ال���ت���ح���دي في 
ال���و����س���ول اإل�����ى الن���ت���رن���ت وب��خ��ا���س��ة في 

الأماكن النائية.

عمان - �صمر حد�دين

قال وزير �لتربية و�لتعليم �لدكتور 
تي�صير �لنعيمي �إنه ر��س تماما عن 
تجربة �لتعليم عن بعد، �صمن �لوقت 
�المكانات �لمتاحة، م�صير� في �لوقت 
نف�صه �إلى �لجهود �لكبيرة �لتي بذلها 
�لمعلمين و�لمعلمات و�ل�صر�كات �لتي 
تم بناوؤها مع �الأطر�ف �لمتعددة.

و�أ�صار خالل حديثه في حو�ر عبر 
�لمن�صة �اللكترونية )زوم( بعنو�ن 
»�لتعلم عن بعد في �أوقات �الأزمات – 
�لتحديات و�لفر�س«، �لذي عقدته 
�صبكة �لن�صاء ك�صركاء بالتطوير 
و�لتقدم في �الأردن، �إلى �لدرو�س 
�لم�صتفادة من تلك �لتجربة، وهي 
�أن تحول �أي نظام تعليمي من �لتعليم 
�لمدر�صي �لعادي �إلى �لتعليم عن بعد 
هو تغيير جذري في نمط �لتعليم 
وعالقات �لمعلمين مع �لطلبة، وهذ� 
�لتحول لي�س �صهال و�إنما تو�جهه 
تحديات عديدة يجب �لعمل على 
�إيجاد �لحلول لها.

وتطرق �لنعيمي �إلى �أن �لتعليم عن 
بعد ر�فقته بع�س من مظاهر عدم 
�لعد�لة في �لتعليم مثل عدم �لعد�لة 
بين �لجن�صين، �أو عدم �لعد�لة بين 
�الأغنياء و�لفقر�ء، �أو بين �لمناطق 
�لجغر�فية �لمختلفة، ولكن وفق 
�لوزير فاإن توفر �لبنية �لتحتية و�إن 
�صكلت تحديا رئي�صيا، �إال �أنها لي�صت 
فقط �لكفيلة بنجاح تجربة �لتعليم 
عن بعد، ولكن جودة �لنظام �لتعليمي 
ذ�ته تلعب دور� كبير� في �لنجاح.
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بعد �إغالق �لم�ضاجد ٨4 يومًا

األردنيون يؤدون صالة الجمعة وسط التزام باإلجراءات االحترازية

القـــدام  على  �سيرا  الم�سلين  اآلف  وتــوجــه 
للم�ساجد  امـــ�ـــس  ظــهــر  اذان  قــبــل  فــرحــيــن 
بالتعليمات  ملتزمين  منازلهم،  من  القريبة 
مــن حيث حمل  الــعــامــة،  ال�سالمة  و�ــســروط 
الكمامة  وارتــداء  بهم،  خا�سة  �سالة  �سجادة 
والــــقــــفــــازات، وقـــــــراءة الــــقــــران مـــن الــجــهــاز 
الخلوي الخا�س او م�ساحف �سغيرة خا�سة 

بكل م�سلي.
ور�ـــســـم الـــتـــزام الــمــ�ــســلــيــن �ـــســـورة بــهــيــة من 
على  والــثــنــاء  الــتــقــديــر  ت�ستحق  النــ�ــســبــاط 
وزارة  موظفي  من  الم�ساجد  على  القائمين 
الوقــــــاف والـــمـــديـــريـــات الــتــابــعــة لــهــا ومــن 
رجــــال المــــن الـــعـــام الـــذيـــن نــظــمــوا عملية 
الم�ساجد  الم�سلين من والى  دخول وخروج 

والم�سلين انف�سهم.
وقــال وزيــر الأوقـــاف والــ�ــســوؤون والمقد�سات 
خالل  الخاليلة  محمد  الدكتور  الإ�سالمية 
َمَع  )اإِنَّ  عنوان  حملت  التي  الجمعة  خطبة 

اْلُع�ْسِر ُي�ْسًرا(، األقاها من م�سجد المغفور له 
اهلل  الح�سين بن طالل طيب  الملك  جاللة 
ظروف  بهذه  اإننا  عمان؛  العا�سمة  في  ثــراه 
والــتــفــاوؤل  الأمـــل  بفقه  نتحلى  اأن  لنا  بــد  ل 
اأمرنا  الــذي  تعالى،  باهلل  والثقة  بالم�ستقبل 

به ديننا الحنيف.
بجائحة  �سطر  الأردن  اأن  الخاليلة،  واأ�ساف 
حكيمة،  ها�سمية  بقيادة  نجاح،  ق�سة  كورونا 
وقوات  اأمنية  واأجهزة  بواجبها،  قامت  ودولة 
م�سلحة متفانية، ومواطن اأح�س بالم�سوؤولية 

فقام بواجبه خير قيام.
اأ�ــســبــح  الـــمـــواطـــن  الــــتــــزام  اأن  اإلــــــى  ولـــفـــت 
هــويــة لــلــ�ــســارع الأردنـــــــي، وفـــي ذلـــك ر�ــســالــة 
اأي  مواجهة  باإمكانها  قــويــة  قــوة  لدينا  بـــاأن 
اأن  مــوؤكــدا  اأيــة معركة،  في  والنت�سار  عــدو، 
بيوت  على  المحافظة  هي  اليوم  م�سوؤوليتنا 
اأبوابها  تبقى  حتى  نقية  طــاهــرة  تعالى  اهلل 
�سورة  نعطي  واأن  الم�سلين،  اأمــام  مفتوحة 

م�سرقة عن ديننا الحنيف وعن الم�سلمين.
وختم وزير الأوقــاف خطبته بالدعاء لعموم 
واأن  لــهــم،  تــعــالــى  اهلل  يغفر  بـــاأن  الم�سلمين 
الملك عبداهلل  الأردن بقيادة جاللة  يحفظ 
الــثــانــي، وولـــي عــهــده �سمو الأمــيــر الح�سين 
التي  الــثــانــي، ويــبــارك بالجهود  بــن عــبــداهلل 
الأردنــيــة- الم�سلحة  قــواتــنــا  ن�سامى  بذلها 

وكذلك  الأمنية  والأجــهــزة  العربي،  الجي�س 
الجهود التي بذلتها الكوادر الطبية وغيرها 

لمواجهة وباء كورونا.
وقال مفتي القوات الم�سلحة الأردنية العميد 
ما  المعركة  ان  الــدراو�ــســة،  مــاجــد  الــدكــتــور 
زالت قائمة مع مخلوق �سعيف والذي يموت 

هو  بنا  مــر  مــا  وان  النظافة  و�ــســائــل  باأ�سهل 
الــعــادات  بع�س  يزيل  لكي  حكمة  وفيه  نعمة 
الجتماعية ال�سيئة، والتي كانت في افراحنا 

واتراحنا.
ودعا في خطبته من م�سجد ال�سهيد الملك 
اللتزام  الى  الح�سين،  بن  الموؤ�س�س عبداهلل 
بــو�ــســائــل الـــوقـــايـــة الــ�ــســحــيــة والــتــعــلــيــمــات 
الب�سرية  النف�س  على  حفاظا  والتوجيهات 
وهــــي مـــن مــقــا�ــســد الــ�ــســريــعــة، ولنـــهـــا ديــن 
وطــاعــة لــولــي المـــر وطــاعــتــه بــهــذه الحرب 

واجبه.
الحرا�سي�س،  اأحــمــد  الــدكــتــور  المفتي  وقـــال 
خــــالل خــطــبــة الــجــمــعــة الـــتـــي األـــقـــاهـــا من 
البلد  و�ــســط  بمنطقة  الح�سيني  الم�سجد 
نموذجا  كـــان  الأردن  اأن  عــمــان؛  بالعا�سمة 
التعامل  حيث  من  كورونا  جائحة  لمواجهة 
مبا�سرة  ومتابعة  بتوجيهات  لها  والت�سدي 
مـــن جــاللــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الــثــانــي، فــكــان 
وقــيــادتــه  �ــســعــبــه  بــهــمــة  قـــويـــة  دولـــــة  الأردن 
حيث  والمدنية،  الأمنية  واأجــهــزتــه  وجي�سه 
قام  منهم  فكل  بالم�سوؤولية  الجميع  اأحــ�ــس 
بــواجــبــه خــيــر قــيــام بــمــيــاديــن الــقــلــوب قبل 
ب�سموخ  والطماأنينة  الأمـــن  وبثت  الــ�ــســوارع، 
فكان  لمراميه  حــدود  ول  لمعانيه،  نهاية  ل 
�سفاً  المحنة  بــهــذه  مكوناته  بكافة  الــوطــن 
اجتاح  الـــذي  الخطر  هــذا  لمواجهة  واحــــداً 
العالم لي�سكل اإنجازا جديداً ونموذجا م�سرفا 
الجهود  ثمار  نقطف  نحن  وهــا  عليه،  يبنى 

باإعادة فتح بيوت اهلل.
الملك  ال�سهيد  اأمــام ومــوؤذن م�سجد  وو�سف 
الــمــوؤ�ــســ�ــس عـــبـــداهلل بـــن الــحــ�ــســيــن الــ�ــســيــخ 

الم�سلين  لــعــودة  �سعوره  ال�سريف،  مــعــروف 
والــذي جاء  يو�سف،  باأنه ل  الم�ساجد  وفتح 
بعد انقطاعهم عن بيوت اهلل، التي ت�سكن لها 
النف�س والروح والتي يكون بها مناجاة الذات 
النف�س  وت�ستريح  ونقاء  �سفاء  بكل  الإلهية 

وتهداأ بلقاء الأحبة.
ال�سادر  بالقرار  �سعادتهم  وعبر م�سلون عن 
عن الحكومة والمتعلق باإعادة فتح الم�ساجد 

لداء جميع ال�سلوات.
الـــبـــدوي ان فــرحــه كـــان كبيرا  وقــــال عــمــار 
الجمعة  �ــســالة  واإقـــامـــة  للم�سجد،  بــالــعــودة 
الفري�سة  اأداء  عــن  الــطــويــل  النــقــطــاع  بعد 
في بيوت اهلل تعالى، م�سيرا الى اأن قلبه كان 
تعلق  اأن  بعد  فيه  وال�سالة  للم�سجد  يت�سوق 
بهذا المكان ل�سنوات طويلة، داعيا الم�سلين 
ـــتـــزام بــــالإجــــراءات  اإلــــى ال�ــســتــمــرار فـــي الل
الجهات  عن  ال�سادرة  والتعليمات  الوقائية 
المخت�سة حتى ل ت�سطر الحكومة بالعودة 

عن قرار اإعادة فتح الم�ساجد.
مــن جــانــبــه، قـــال الــمــواطــن ذيـــب �ــســالــح ان 
كورونا،  بفيرو�س  الإ�سابات  من  الأردن  خلو 
اعــــاد الــحــيــاة الـــى الــمــ�ــســاجــد والــتــي ن�ستاق 
لــهــا ول �ــســيــمــا بــعــد انــقــطــاع جــــاء لــظــروف 
ا�سطرارية، لفتا اإلى اأن عودة فتح الم�ساجد 
وعــيــدا  فــرحــة  تعتبر  فــيــهــا،  الــ�ــســلــوات  لأداء 

للم�سلمين.

عمار �لم�ضاجد في �ربد تغلبهم �لدموع فرحا
قلوب  اعتمر  وروحــانــي  ايماني  م�سهد  وفــي 
الم�سلين في اربد وهم يعودون لم�ساجدهم 
واماكن �سجودهم في بيوت اهلل ب�سالة ظهر 
امــ�ــس الــجــمــعــة، بــعــد ا�ــســطــرارهــم لهجرها 
قــ�ــســرا فــي اطــــار الجــــــراءات الــتــي اتخذتها 
لم  كــورونــا،  فيرو�س  انت�سار  لمنع  الحكومة 
الــفــرح وحــ�ــســرجــات ال�سوت  يخل مــن دمـــوع 
والتقرب  اهلل  بيوت  لعمار  بالعودة  ابتهاجا 

عمان - محافظات - �لر�أي وبتر�

�رتوى عط�س �آالف �لم�ضلين بعودتهم 
لل�ضالة في �لم�ضاجد ظهر �م�س 
�لجمعة، بعد �غالق د�م ٨4 يوما، 
حيث �متالأت م�ضاجد �لمملكة 
و�ضاحاتها �لخارجية باآالف �لم�ضلين 
ممن ��ضتاقو� لعمارتها و�ضماع خطبة 
�لجمعة من �الأئمة.
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   32 �ألف رجل �أمن نفذو� خطة �أمنية جمتمعية
    �خلاليلة: �الأردن �ضطر بجائحة كورونا ق�ضة جناح.. و�لتز�م 

 �ملو�طن �أ�ضبح هوية 

لقوله  امــتــثــال  ودعــواتــهــم  ب�سلواتهم  الــيــه 
تعالى »فا�سجد واقترب«.

مــ�ــســاجــد اربــــــد الـــتـــي اعـــتـــمـــرت بــالــنــفــحــات 
اليمانية و�سط اجراءات وترتيبات متكاملة 
العامة  وال�سالمة  الوقاية  بتعليمات  التزاما 
�سكلت  الم�ساجد،  فتح  اعادة  لقرار  المرافقة 
نموذجا في الت�ساركية بين الجهات والجهزة 
على  بالحفاظ  المدني  المجتمع  وموؤ�س�سات 
وفي  الم�ساجد  داخــل  كافة  الوقاية  معايير 

محيطها.
فـــفـــي حـــيـــن تـــولـــت الجـــــهـــــزة المـــنـــيـــة فــي 
التنظيم  عملية  على  ال�ــســراف  اربــد  �سرطة 
وال�سطفاف والتباعد والتاأكد من ا�ستخدام 
الوقــــــاف  مـــوظـــفـــو  كـــــان  الــــوقــــايــــة،  ادوات 
ولــجــان  الردن  كلنا  �ــســبــاب  هيئة  ت�ساندهم 
داخل  الــى  الم�سلين  دخــول  تنظم  الم�ساجد 
الــمــ�ــســاجــد وفـــق مــ�ــســافــات المــــان الــمــحــددة 
اكـــيـــا�ـــس الحــــذيــــة عليهم  مــ�ــســبــقــا وتــــوزيــــع 

او قــفــازات  وتـــزويـــد مــن لــم يح�سر كــمــامــة 
باجراء  يقوم  فريق طبي تطوعي  وكــان  بها، 

فح�س الحرارة على مداخل الم�ساجد.
وامـــتـــزجـــت الــمــ�ــســاعــر اليــمــانــيــة بــمــواقــف 
انــ�ــســانــيــة تــجــلــت مـــن قــبــل افـــــراد الــ�ــســرطــة 
والدرك بم�ساعدة ذوي الحتياجات الخا�سة 
الـــــــذي يـــ�ـــســـتـــخـــدمـــون الــــعــــربــــات الــخــا�ــســة 
الـــمـــقـــعـــديـــن حـــركـــيـــا بــحــمــلــهــم الـــــى داخــــل 
الم�ساجد وم�ساعدتهم في خلع احذيتهم في 
التعا�سد  �سورة مركبة ج�سدت معاني وقيم 
والخـــــوة والــنــخــوة والــ�ــســهــامــة الــتــي يتمتع 
تعاملهم  فــي  المنية  الجــهــزة  من�سوبو  بها 

الح�ساري مع المواطن.
اكف  ارتفعت  وال�سالة  الخطبة  انتهاء  وبعد 
يحفظ  ان  القدير  العلي  اهلل  الــى  ال�سراعة 
الردن قيادة و�سعبا من كل مكروه وان يبقى 

واحة لالمن والمان وال�ستقرار.
وا�ساد محافظ اربد ر�سوان العتوم الذي ادى 

ال�سالة في م�سجد المختار يرافقه قائد امن 
اقليم ال�سمال العميد حاتم المواجدة ومدير 
ومدير  ال�سرايدة  عاهد  العميد  اربد  �سرطة 
اوقــــاف اربـــد الــثــانــيــة الــدكــتــور رائـــد جـــروان 
وقادة الجهزة المنية في المحافظة بمدى 
والتنظيم  الم�سلون  عنه  عبر  الذي  اللتزام 
المثالي والجهد الكبير الذي بذلته مختلف 
الجهات الر�سمية والهلية والتطوعية بعك�س 
�سورة م�سرقة عن كيفية التعامل مع الحدث 
موؤكدا  و�ــســالم  طماأنينة  بكل  ال�سالة  واداء 
ا�سا�س  هي  ال�سحية  بالتعليمات  اللتزام  ان 
انــجــاح الــجــهــود الــرامــيــة الـــى الــو�ــســول الــى 
الم�ستوى منخف�س الخطورة من الفيرو�س 

وا�سا�سه وعي المواطن والتزامه.
وبموازاة ذلك �سهدت الم�ساجد حالة ايجابية 
بخلوها  قبل  من  ماألوفة  تكن  لم  ا�ستثنائية 

من المت�سولين والباعة المتجولين.
وقــــال مــديــر اوقــــاف اربــــد الــثــانــيــة الــدكــتــور 
ايذانا  ام�س  الجمعة  �سالة  ان  جــروان  رائــد 
اليها قد تمت وفق  بعودة مرتادي بيوت اهلل 

الخطط والبرامج التي اعدت لها.

م�ضاجد �لرمثا تمتلئ بالم�ضلين
الظهر  الرمثا �سالة  في  الم�سلون  ادى  كما 
امـــ�ـــس الــجــمــعــة �ــســمــن �ـــســـروط وتــعــلــيــمــات 

وزارتي ال�سحة والأوقاف.
وامــــتــــالأت الــمــ�ــســاجــد والــ�ــســاحــات الــقــريــبــة 
�سجاداتهم  معهم  حاملين  بالم�سلين  منها 
بح�سب  بــالــتــبــاعــد،  ومــلــتــزمــيــن  الــخــا�ــســة 

م�سلين.
لواء  في  م�سجداً   97 في  الجمعة  اذان  ورفــع 

الرمثا دون ذكر عبارة �سلوا في بيوتكم، التي 
كانت تتردد �سابقا خالل فترة الحظر.

النتهاء  بعد  بيوتهم  الــى  الم�سلون  وانت�سر 
مـــن �ــســالة الــجــمــعــة مــوؤكــديــن انــهــم �ــســوف 

ي�سلون ال�سنة في بيوتهم.

�لتز�م تام بتعليمات �ل�ضالمة في 
م�ضاجد جر�س

جر�س  محافظة  فــي  الم�سلين  جموع  واأدت 
اأم�س �سالة الجمعة، وكان غالبيتهم يحملون 
معهم �سجادة �سالة خا�سة بهم و�سط التزام 

كبير بارتداء الكمامات والقفازات.
وفـــــي مــ�ــســهــد قــــد ل يـــتـــكـــرر خـــلـــت �ــســاحــات 
المرورية  الأزمــات  من  الخارجية  الم�ساجد 
لــلــمــركــبــات بــ�ــســبــب قـــــدوم الــمــ�ــســلــيــن اإلـــى 
الم�ساجد �سيرا على الأقدام وانعدام اأ�سوات 
الم�ساجد  امــــام  يــتــواجــدون  الــذيــن  الــبــاعــة 
الإمام  انتهاء  بمجرد  ب�ساعتهم  على  لينادوا 
مــن الــ�ــســالة، عـــدا عــن خــلــو الــمــ�ــســاجــد من 

الأطفال.
المتطوعين  الــ�ــســبــاب  مــن  مــجــمــوعــة  ووزع 
�ــســجــادة �ــســالة وكــمــامــات عــلــى اأبــــواب بع�س 

الم�ساجد لمن لم يح�سر بها لل�سالة.

�لطفيلة.. �إلتز�م بالتباعد �الجتماعي 
د�خل �لم�ضاجد

كما التزم المواطنون في محافظة الطفيلة، 
اأثناء  العامة،  وال�سالمة  ال�سحة  بــاإجــراءات 
تاأديتهم اأم�س �سالة الجمعة، واأدى الم�سلون 
�ــســالة الــجــمــعــة عــلــى �ــســجــاداتــهــم الــخــا�ــســة 
بــهــم مـــع الإلـــــتـــــزام بــالــتــبــاعــد الجــتــمــاعــي 

داخــــل الــمــ�ــســاجــد، فــيــمــا تــطــوع الــعــديــد من 
المواطنين بتوزيع الكمامات والقفازات على 

جموع الم�سلين.
و�ــســمــحــت الــحــكــومــة لــلــمــواطــنــيــن بــالــخــروج 
الأقـــدام من  على  �سيرا  الجمعة  لأداء �سالة 
ال�ساعة الحادية ع�سرة �سباحا وحتى ال�ساعة 
وقيود  �ــســوابــط  �سمن  الــظــهــر،  بعد  الثانية 

للتباعد والوقاية العامة.

الجمعة كانوا قدوة في  العام: م�سلو  الأمن 
اللتزام

مــن جانبها، ا�ــســادت مــديــريــة الأمـــن الــعــام، 
ال�سحية  ـــادات  ـــس ـــالر� ب الــمــ�ــســلــيــن  بـــالـــتـــزام 
الكبير  والتعاون  الج�سدي  التباعد  وتحقيق 
مــع رجـــال الأمــــن الــذيــن تـــواجـــدوا فــي امــام 

الم�ساجد لخدمتهم.
وكان مدير الأمن العام اللواء الركن ح�سين 
اإلى كافة وحدات وت�سكيالت  اأوعز  الحواتمة 

لخدمة  الجهود  كافة  بت�سخير  العام  الأمــن 
الحتياجات  جميع  وتوفير  الجمعة،  م�سلي 
�سروط  �سمن  الــ�ــســالة  لأداء  لهم  الــالزمــة 

ال�سالمة العامة.
ونــفــذت مــديــريــة الأمــــن الــعــام خــطــة اأمنية 
اأكــثــر  الــمــ�ــســاجــد، مــن خـــالل  مجتمعية فــي 
مــــن 32 األــــــف رجـــــل اأمــــــن قــــامــــوا بــتــعــقــيــم 
وتــطــهــيــر الــمــ�ــســاجــد قــبــل مــوعــد الــ�ــســالة، 
العامة،  ال�سالمة  اأدوات  توزيع  على  وعملوا 
اأماكن  وتحديد  والزدحــام،  التجمع  وتجنب 
التباعد  يحقق  بما  للم�سلين  ال�سالة  اأداء 

الج�سدي.
المدني وطواقم  الدفاع  كــوادر  تواجدت  كما 
الإ�ـــســـعـــاف الــراجــلــة فـــي مــحــيــط الــمــ�ــســاجــد 
لــتــقــديــم الــخــدمــات فـــي الـــحـــالت الــطــارئــة 
وال�سالمة،  الــوقــايــة  �ــســروط  على  وللتاأكيد 
وزارة  عنها  اأعلنت  التي  التعليمات  اإطــار  في 

الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سالمية.



اقت�صاد
w w w . a l r a i . c o m6ال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن

النشاط االقتصادي شبه الكامل لمختلف القطاعات يبدأ اليوم

مبادرة من بنك االتحاد للتخفيف من آثار البالستيك

شركة زين تشارك األردنيين أول صالة في المساجد منذ 3 أشهر

استقرار أسعار الذهب عالميا

دعوات للتركيز على االقتصاد األخضر 
ومعالجة األزمة التي تواجه الطبيعة

تراجع مفاجئ في نسبة البطالة في 
الواليات المتحدة في أيار

عمان - الراأي

وال��ت��ج��اري��ة  ال�سناعية  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ب��داأ 
وال��خ��دم��ي��ة ال���ي���وم م��م��ار���س��ة اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
الحكومة  اإع���ان  م��ع  ك��ام��ل،  �سبه  ب�سكل 
ال��خ��م��ي�����س رف�����ع ال���ح���ظ���ر ال���ج���زئ���ي ع��ن 
العمل  ت��وق��ف  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات،  مختلف 

بها في ظل جائحة كورونا.
وخ���ف���ف���ت ال���ح���ك���وم���ة ����س���اع���ات ال��ح��ظ��ر 
�سباحا  ال�����س��اد���س��ة  م��ن  ال��ح��رك��ة  لت�سبح 
وح����ت����ى ال���ث���ان���ي���ة ع�������س���رة ل���ي���ا ي��وم��ي��ا 
المن�ساآت  بعمل  ال�سماح  مع  للمواطنين، 
م���ن ال�����س��اد���س��ة ���س��ب��اح��ا ح��ت��ى ال��ح��ادي��ة 
اأيام حظر  ع�سرة ليا يوميا، دون تنفيذ 

�سامل.
ك���م���ا اأع���ل���ن���ت ال���ح���ك���وم���ة ت���وق���ف ال��ع��م��ل 
ب��ن��ظ��ام ال���ف���ردي وال����زوج����ي، اب���ت���داء من 
ال����ي����وم ال�������س���ب���ت م����ع ال�������س���م���اح ب��ح��ري��ة 
ف��ي جميع  ال��خ��ا���س��ة  ل��ل�����س��ي��ارات  ال��ت��ن��ق��ل 
النقل  لو�سائط  وال�����س��م��اح  ال��م��ح��اف��ظ��ات، 
ب�سعة  ال��م��ح��اف��ظ��ات  ب��ي��ن  اأي�����س��ا  بالتنقل 

.%50 مقعدية 
بالعمل  ل��ه��ا  ���س��م��ح  ال��ت��ي  ال��ق��ط��اع��ات  اأم���ا 
ف��ت��ت�����س��م��ن ، ال��ح�����س��ان��ات، م���ع الل���ت���زام 
والوقائية،  ال�سحية  والقيود  بال�سوابط 
وال��م��ط��اع��م وال��م��ق��اه��ي )وف����ق ���س��واب��ط 
وق���ي���ود اأي�������س���ا(، والأن����دي����ة وال��ف��ع��ال��ي��ات 
وق���ط���اع  ج����م����ه����ور(،  )دون  ال���ري���ا����س���ي���ة 
ال���ف���ن���دق���ة وال�������س���ي���اف���ة وال�������ذي ي�����س��م��ل 
ال�سياحية  وال��م��واق��ع  وال��ن��زل،  ال��ف��ن��ادق، 

ل��غ��اي��ات ال�����س��ي��اح��ة ال��م��ح��ل��ي��ة، وال�����س��م��اح 
الداخلي. بالطيران 

وج�����اء ت��خ��ف��ي��ف ال���ق���ي���ود ب���ع���د ا���س��ت��ق��رار 
ع��ن��د حالة  الأردن  ف��ي  ال��وب��ائ��ي��ة  ال��ح��ال��ة 
فيها  يتم  ال��ت��ي  وه��ي  ال��خ��ط��ورة،  معتدل 
اأي��ام   7 لمدة  ح��الت   10 اأق��ل من  ت�سجيل 
الختبارات  نتائج  ا�ستقرار  اأو  متتالية، 
ثاني  وهي   ،%1-%0.5 بين  ما  الإيجابية 
والتي  ال�سحية،  للمخاطر  معيار  اأف�سل 
5 درج������ات، اأف�����س��ل��ه��ا م��ن��خ��ف�����س  ت�����س��م��ل 
محلية  ح���الت  ت��وج��د  ل  اأي  ال��خ��ط��ورة، 

متتالية. ايام   10 لمدة  جديدة 

اإل�����ى ذل�����ك، ث���م���ن م��م��ث��ل ق���ط���اع ال���م���واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة ف��ي غ��رف��ة ت��ج��ارة الردن رائ��د 
حمادة، القرارات التي اتخذتها الحكومة 
�ساعات  وتقليل  القطاعات،  غالبية  بفتح 
القيود  وت��خ��ف��ي��ف  وا���س��ع،  ب�سكل  ال��ح��ظ��ر 

المواطنين. وتنقل  حركة  على 
هذه  اإن   ، �سحافي  بيان  في  حمادة  وقال 
ايجابية  انعكا�سات  لها  �سيكون  القرارات 
الوطني  الق��ت�����س��اد  عجلة  ت��ح��ري��ك  ع��ل��ى 
واإن���ق���اذ ال��م��ن�����س��اآت م���ن ال��ت��ع��ث��ر ب��خ��ا���س��ة 
والحلويات  المطاعم  بمجال  تعمل  التي 

المملكة. محافظات  بمختلف 

�ست�سهم  ال��ق��رارات  ه��ذا  ان  ح��م��ادة،  وبين 
ف��ي ان��ع��ا���س ال�����س��ي��اح��ة ال��داخ��ل��ي��ة وق��ط��اع 
المطاعم  على  الطلب  وزي��ادة  الخدمات 
وال��ح��ل��وي��ات وال���ف���ن���ادق وذل����ك م���ع ق���رار 
ال�سفر  وع���دم  ال��ح��دود  اإغ���اق  ا���س��ت��م��رار 
الذين  الردنيين  ان  اإلى  واأ�سار  للخارج. 
الخارجية  وال�سياحة  ال�سفر  اعتادوا على 
وق�ساء  الداخلية  ال�سياحة  �سيف�سلون 
المملكة  داخ���ل  ع��ائ��ات��ه��م  م��ع  الأوق�����ات 
التي  ال�سياحية  الإم��ك��ان  على  وال��ت��ع��رف 
�سيزيد  ال���ذي  الأم����ر  الردن  ب��ه��ا  ي��زخ��ر 
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى خ��دم��ات ال��ط��ع��ام وال�����س��راب 
وغيرها  والت�سوق  الفندقية  والخدمات 

الخدمات. من 
ال���م���ط���اع���م  ف����ي  ال���ع���ام���ل���ي���ن  ان  وب����ي����ن، 
القرارات  هذه  اإلى  يتطلعون  والحلويات 
بمثابة النفراجة التي �ستحرك اعمالهم 
لحقت  ال��ت��ي  ال��خ�����س��ائ��ر  ع��ن  وتعوي�سهم 
ب��ه��م خ���ال ف��ت��رة الغ���اق���ات وال��ح��ظ��ر 
ال��ت��ع��اف��ي  ال�����س��ام��ل، م���وؤك���دا ان م��رح��ل��ة 
العام  القطاعين  جهود  ت�سافر  تتطلب 
التي  المعيقات  كافة  وتذليل  والخا�س 
الدعم  وتقديم  القت�ساد،  نمو  تعتر�س 
تحقيق  م��ن  لتمكينه  ال��خ��ا���س  ل��ل��ق��ط��اع 

العاملة. الأيدي  وت�سغيل  النمو 
ومحال  المطاعم  ا�سحاب  حمادة  وح��ث 
اللتزام  موا�سلة  �سرورة  على  الحلويات 
ب��ت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة 
ال��ع��ام��ة واإج�������راءات ال��وق��اي��ة ل��ل��ح��د من 

الم�ستجد. كورونا  فيرو�س  انت�سار 

عمان - الراأي

با�ستيكا  مبادرة  اأخيرا  التحاد  بنك  اأطلق 
مع  بالتزامن  البا�ستك  اآث��ار  من  للتخفيف 
اأم�س  يوم  �سادف  ال��ذي  العالمي  البيئة  يوم 

الجمعة.
وقال البنك - في بيان �سحافي - اإننا نوؤمن 
ف���ي ب��ن��ك الت���ح���اد ب�����س��رورة ال��ح��ف��اظ على 
م�سوؤوليتنا  م��ن  ك��ج��زء  وا�ستدامتها  البيئة 
اأه��م  م��ن  واح����دة  تعتبر  وال��ت��ي  المجتمعية 
المبادرات  اإيجاد  خال  من  وذل��ك  ركائزها، 
ال��م��ب��ت��ك��رة ال��ت��ي ت�����س��اع��د ع��ل��ى زي����ادة ال��وع��ي 
والمحافظة  البيئة  ا���س��ت��دام��ة  اأه��م��ي��ة  ح��ول 
معاً  ن��ع��زز  العالمي  البيئة  ي��وم  وف��ي  عليها. 
الجهود لإيجاد حلول مبتكرة  اأهمية توحيد 
وج���دي���دة ت�����س��اه��م ف���ي ال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الآث����ار 

البيئية المترتبة علينا كجزء من المجتمع.
من  واح��دة  هي  »با�ستيكا«  مبادرة  اأن  وبين 
بداية  في  اطلقناها  التي  البيئية  مبادراتنا 

ع���ام 2020 ب��ه��دف اإع�����ادة ت��دوي��ر ال��ب��ط��اق��ات 
وتحويلها  المرتجعة  البا�ستيكية  البنكية 
ال���ى ق��ط��ع ف��ن��ي��ة م��م��ي��زة واك�����س�����س��وارات من 

بترا  الأردن��ي��ة  الم�سممة  م��ع  �سراكة  خ��ال 
اأورف�����ل�����ي وب���م�������س���اع���دة ع�����دد م����ن ال�����س��ي��دات 
الذين  النظيف  جبل  منطقة  في  المميزات 
المنتجات  ه���ذه  و���س��ن��اع��ة  ب��اإن��ت��اج  ي��ق��وم��ون 
م�ستدام  اإ�سافي  مادي  عائد  لتحقيق  وبيعها 

ولعائاتهم. لهم 
اأحد  تتبنى  »با�ستيكا«  اأن  بيانه  في  واأو�سح 
اه���م اأه�����داف ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة ل��اأم��م 
 12 رق���م  ال��ه��دف  UN SDGsوهو  ال��م��ت��ح��دة 
وتعتبر  الم�سوؤولن«،  والإن��ت��اج  »ال�ستهاك 
واح����دة م��ن ال��م��ب��ادرات ال��ب��ي��ئ��ة ال��ت��ي ن�سعى 
ل��ل��ق��ي��ام ب��ه��ا ك��ج��زء م��ن ب��رن��ام��ج��ن��ا ال��خ��ا���س 
ب��ال��م�����س��وؤول��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة، ك��م��ا ون�����س��ت��م��د 
حما�سنا من بيئتا الداخلية و�سغف موظفينا 
المختلفة  التطوعية  والأن�سطة  الأعمال  في 

التي تهدف الى بيئة اأكثر ا�ستدامة.

عمان - الراأي

وا����س���ل���ت ����س���رك���ة زي����ن ت���واج���ده���ا ال��م��ع��ه��ود 
وم�������س���ارك���ت���ه���ا ل���ل���م���واط���ن���ي���ن ف�����ي م��خ��ت��ل��ف 
�سباح  زي��ن  ف��رق  انت�سرت  حيث  المنا�سبات، 
ف��ي ج��م��ي��ع محافظات  اأم����ام م�����س��اج��د  اأم�����س 
���س��ج��ادات ���س��اة �سديقة  ال��م��م��ل��ك��ة ووزع����ت 

الم�سلين. على  للبيئة 
وج����اءت ه���ذه ال��خ��ط��وة م���ن زي���ن ا���س��ت��ك��م��اًل 
كورونا،  جائحة  اأزمة  بداية  منذ  لمبادراتها 
اأول  الم�سلين فرحة  فحر�ست على م�ساركة 
���س��اة ف��ي ب��ي��وت اهلل ب��ع��د ان��ق��ط��اع دام اأك��ث��ر 
م��ن ���س��ه��ري��ن، اذ وزع���ت ف���رق زي���ن ���س��ج��ادات 
�ساة �سديقة للبيئة ت�ستخدم لمرة واحدة، 
ت��م��ا���س��ي��اً م���ع ال��ت��داب��ي��ر ال��وق��ائ��ي��ة ال��م��ت��خ��ذة 
حفاظاً على �سامة الم�سلين ومنعاً لنتقال 

العدوى.
الم�سلين  ع��ل��ى  ال�����س��ج��ادات  ت���وزي���ع  وج����رى 
م���ن ق��ب��ل ���س��رك��ة زي���ن ف���ي ال��ع��ا���س��م��ة ع��م��ان 

الأردن��ي��ة  والجامعة  الح�سيني  م�ساجد  ف��ي 
واأب���و دروي�����س وال��ن��زه��ة الكبير  وال��ه��م�����س��ري 

وال�سي�سان  الكبير  وال��وح��دات  الكبير  ون��زال 
علندا  واأب���و  الكبير  ن�سير  واأب���و  )���س��وي��ل��ح( 
و�سحاب  )الها�سمي(  ع��زام  وع��ب��داهلل  الكبير 
ف���ي م�ساجد  ارب����د  ال��ك��ب��ي��ر، وف���ي م��ح��اف��ظ��ة 
والعمري  واليرموك  والها�سمي  الكبير  اربد 
م�ساجد  في  ال��زرق��اء  وف��ي  )الرمثا(،  الكبير 
م��ك��ت��وم  واآل  وال����ع����رب  ال���ب���ن���ا  وح�������س���ن  ع���م���ر 
)الر�سيفة(،  الحجاج  ومدينة  وال��ج��م��زاوي 
وفي العقبة في م�سجدي الح�سين بن طال 
اإلى  بالإ�سافة  علي،  بن  الح�سين  وال�سريف 
وم�سجد  م��ادب��ا،  بمحافظة  الم�سيح  م�سجد 
الكبير،  الطفيلة  وم�سجد  ال��ك��ب��ي��ر،  ال��ك��رك 
المفرق  وم�سجد  الكبير،  ال�سلط  وم�سجد 
وم�سجد  الكبير،  عجلون  وم�سجد  الكبير، 
ال���ف���رق���ان ب��م��ح��اف��ظ��ة ج����ر�����س، وم�����س��ج��دي 
ال��ح�����س��ن ال��ب�����س��ري وال�����س��وب��ك ال��ك��ب��ي��ر في 

محافظة معان.

وا�صنطن - بترا

ا����س���ت���ق���رت اأ�����س����ع����ار ال����ذه����ب ب��ال�����س��وق 
الأم���ي���رك���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ام�������س ���س��م��ن 
ن��ط��اق م���ح���دود م���ن ال��ت��ع��ام��ات، مع 
مراكز  بناء  عن  الم�ستثمرين  ع��زوف 
ج�����دي�����دة، ت���رق���ب���ا ل���������س����دور ب���ي���ان���ات 
ال���وظ���ائ���ف ال���ج���دي���دة ف���ي ال���ولي���ات 
والتي  الما�سي،  اأي��ار  خال  المتحدة 
في  اقت�ساد  اأكبر  تعافي  مدى  تو�سح 
العام  العزل  قيود  تخفيف  بعد  العالم 

كورونا. بفيرو�س  المرتبطة 
الذهب حول م�ستوى  اأ�سعار  وتداولت 
م��ن  ل����اأون���������س����ة  دولر   1،710.55

دولر،   1،713.09 الف��ت��ت��اح  م�����س��ت��وى 
 1،716.54 م�����س��ت��وى  اأع���ل���ى  و���س��ج��ل��ت 
 1،706.96 م�����س��ت��وى  واأدن�������ى  دولر، 

دولر.
وان��خ��ف�����س��ت ح����ي����ازات ال���ذه���ب ل���دى 
اك��ب��ر   SPDR Gold Trust ���س��ن��دوق 
����س���ن���ادي���ق ال����م����وؤ�����س����رات ال���ع���ال���م���ي���ة 
بنحو  ب��الأم�����س  ب��ال��ذه��ب  ال��م��دع��وم��ة 
انخفا�س  اأول  ف��ي  م��ت��ري،  ط��ن   1.16
لينزل  الأخ��ي��رة،  اأي���ام  ال�سبعة  خ��ال 
متري،  طن   1،132.21 اإلى  الإجمالي 
طن   1،133.37 اإج��م��ال��ي  ع��ن  متخليا 
اأيار  اأعلى م�ستوى  يعد  والذي  متري، 

.2013

عجلون - بترا

اأك�����د ع����دد م���ن ال��م��ه��ت��م��ي��ن ب��ال�����س��اأن 
ال��ب��ي��ئ��ي ب��م��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ���س��رورة 
الخ�سر،  لاقت�ساد  اول��وي��ة  اع��ط��اء 
البيئية  ال���س��ت��راط��ات  ي��راع��ي  ال���ذي 
القت�سادية  للتنمية  ن��م��وذج��اً  وي��ع��د 
����س���ا����س ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ت��دام��ة  ع��ل��ى اأ
وم����ع����ال����ج����ة الأزم����������ة ال����ت����ي ت����واج����ه 
ال��ط��ب��ي��ع��ة. وق���ال���وا خ���ال الح��ت��ف��ال 
ال����������ذي ن����ظ����م����ت����ه ج����م����ع����ي����ة ال���ب���ي���ئ���ة 
الردن��ي��ة ع��ب��ر ت��ق��ن��ي��ات الت�����س��ال عن 
ب��ع��د ام�������س ال��ج��م��ع��ة ب��م��ن��ا���س��ب��ة ي��وم 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��ال��م��ي وال����ذي ج���اء ت��ح��ت 
ال��ب��ي��ول��وج��ي، ان ه��ذه  ال��ت��ن��وع  ���س��ع��ار 
ب�ساأن  الخطر  ناقو�س  تدق  المنا�سبة 
ع���اق���ة ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة ب���ال���ظ���روف 
ال��ح��ال��ي��ة وال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ل��م��واج��ه��ة 
ف���ي���رو����س ك�����ورون�����ا وال�������ذي ي��ت��ط��ل��ب 
ت��ك��ات��ف ال��ج��ه��ود ل��وق��ف الع���ت���داءات 
التنوع  على  والحفاظ  الطبيعة  على 

. فيها
وا�����س����ار رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال��م��ح��اف��ظ��ة 
للجمعية  ال�ست�سارية  الهيئة  ع�سو 
العالمي  اليوم  اأن  الى  المومني  عمر 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ي�����س��ت��ه��دف ت���رك���ي���ز ال��ج��ه��ود 
ع��ل��ى ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة ال��م��ل��ح��ة و���س��ب��ل 
ال���ت���ن���وع  اأن  خ�������س���و����س���ا  م��ك��اف��ح��ت��ه��ا 
يدعم  الذي  ال�سا�س  هو  البيولوجي 
���س��ك��ال ال��ح��ي��اة ع��ل��ى الأر����س  ج��م��ي��ع اأ

الماء. �سطح  وتحت 
عجلون  غ��اب��ات  محمية  م��دي��ر  وق���ال 
الحالي  ال��ع��ام  اإن  ال��ط��وال��ب��ة،  ع��ث��م��ان 
لمعالجة  وال��ع��م��ل  ال��ط��م��وح  ع���ام  ه��و 
الأزم�����������ة ال�����ت�����ي ت�����واج�����ه ال���ط���ب���ي���ع���ة 
وف���ر����س���ة لإدم������اج ال���ح���ل���ول ال��ق��ائ��م��ة 
ع���ل���ى ال���ط���ب���ي���ع���ة ب�������س���ك���ل ك����ام����ل ف��ي 
رئي�س  ن��ائ��ب  واك��د  ال��م��ن��اخ��ي.  ال��ع��م��ل 
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��م��ح��ام��ي م���ع���اذ ال���ب���دور 

ح������ر�������س ال����ج����م����ع����ي����ة وم��������ن خ�����ال 
ان�����س��ط��ت��ه��ا ل��ل��ت��وع��ي��ة ب���ال���ع���دي���د م��ن 
بمثل  والح��ت��ف��ال  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا 
للتاأكيد  ج��اءت  ال��ت��ي  المنا�سبة  ه��ذه 
المعنية  الجهات  جميع  مطالبة  على 
مكافحة  على  والعمل  بالبيئة  للرفق 
التنوع  تخريب  ووق��ف  ال��ه��واء  ت��ل��وث 

الأر�س. كوكب  على  البيولوجي 
وب���ي���ن ع�����س��و ل��ج��ن��ة ت��ن�����س��ي��ق ال��ع��م��ل 
ال��ب��ي��ئ��ي وال��ت��ط��وع��ي ال��دك��ت��ور ف��را���س 
ال���ذي���ن  �����س����خ����ا�����س  الأ ان  ال���ق�������س���اة، 
م�ستويات  ذات  منطقة  ف��ي  يعي�سون 
عر�سة  اأكثر  هم  الملوثات  من  عالية 
التنف�سي  ال��ج��ه��از  اأم��را���س  ل��ت��ط��وي��ر 
ع����دوى  لأي  ال���م���ن���ا����س���ب���ة  ال���م���زم���ن���ة 

فيرو�سية.
وق�����ال�����ت ع�������س���و ج���م���ع���ي���ة ال���ك���وك���ب 
الخ���������س����ر ل���ح���م���اي���ة ال���ب���ي���ئ���ة م���ن���ار 
البيولوجي  التنوع  فقدان  ان  الق�ساة 
بما في  الب�سرية  اآثار خطيرة على  له 
وال�سحة. الغذاء  اأنظمة  انهيار  ذلك 

وق������ال ع�������س���و ن���ق���اب���ة ال��م��ه��ن��د���س��ي��ن 
عبا�سي،  ماهر  المهند�س  الزراعيين 
�سيا�سات  لتطوير  ملحة  الحاجة  ان 
ن�������واع ال��ن��ب��ات��ي��ة  ت���وق���ف ان���ق���را����س الأ
ي��وم  ان  ال����ى  م�����س��ي��را  وال���ح���ي���وان���ي���ة، 
لتعزيز  رئي�سية  اأداة  العالمي  البيئة 
في  والتقدم  البيئة  اج��ل  م��ن  ال��وع��ي 
ب����ع����اد ال��ب��ي��ئ��ي��ة لأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة  الأ
القت�ساد  على  والحفاظ  الم�ستدامة 

الخ�سر.
تن�سيق  ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  وا���س��ارت 
ال��ع��م��ل ال��ب��ي��ئ��ي ال��م��ه��ن��د���س��ة اب��ت��ه��ال 
ب��ات��ت  ال���ح���اج���ة  اأن  ال����ى  ال�������س���م���ادي 
م��ل��ح��ة ل��ل��ت��وق��ف ع���ن ت��دم��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ة 
وال����ب����دء ب���ا����س���ت���ع���ادة ال��ط��ب��ي��ع��ة ح��ت��ى 
ت��ت��م��ك��ن م���ن ال����س���ت���م���رار ب��ت��زوي��دن��ا 
والخ�سب  الطعام  مثل  بال�سروريات 

النقي. والهواء  والمياه 

وا�صنطن - اأ ف ب

الوليات  في  البطالة  اأرق��ام  خالفت 
ي����ار  ال���م���ت���ح���دة ك���ل ال���ت���وق���ع���ات ف���ي اأ
ا�ستحداث  مع   %13،3 اإلى  فتراجعت 
ال��ن��ك��ب��ة  رغ�����م  وظ���ي���ف���ة  م���ل���ي���ون   2،5
ال����ت����ي ل���ح���ق���ت ب����الق����ت���������س����اد ج�����راء 
ت��ف�����س��ي ف��ي��رو���س ك��ورون��ا ال��م�����س��ت��ج��د، 
الجمعة  ال�����س��ادرة  ال��ب��ي��ان��ات  بح�سب 
ال��رئ��ي�����س  ث���ن���ى  واأ ال��ع��م��ل.  وزارة  ع��ن 
دون����ال����د ت����رام����ب ع���ل���ى ال����ف����ور ع��ل��ى 
ع��م��ل��ه وك���ت���ب ف���ي ت���غ���ري���دة »ت��ق��ري��ر 
الرئي�س  فعا.  رائع  الوظائف  حول 
م����زح ل��ك��ن  ن���ن���ي اأ ت���رام���ب ال��ع��ظ��ي��م )اإ
موؤتمر  عقد  معلنا  �سحيح(!«،  ه��ذا 

غ. ت   14،00 ال�ساعة  في  �سحافي 
وك�����ان ال��م��ح��ل��ل��ون ي��ت��وق��ع��ون ن�����س��ب��ة 

كبيرة  زيادة  في   ،%20 تقارب  بطالة 
ع��ن م�����س��ت��وى ن��ي�����س��ان ح��ي��ن ارت��ف��ع��ت 

.%14،7 اإلى 
ع���ادة ف��ت��ح ع��دد م��ن ال��م��ح��ات  ل��ك��ن اإ
وال���م���ط���اع���م ف����ي ب���ع�������س ال����ولي����ات 
اقت�ساد  لأول  ت��اح  اأ اأيار/مايو  خال 

اأنفا�سه. التقاط  العالم  في 
و�����س����ج����ل ا�����س����ت����ح����داث وظ�����ائ�����ف ف��ي 
والبناء  والفنادق  الترفيه  قطاعات 
وال���ت���رب���ي���ة وال����خ����دم����ات ال�����س��ح��ي��ة، 
بالتجزئة.  البيع  متاجر  عن  ف�سا 
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ت��راج��ع ال��ت��وظ��ي��ف في 

الر�سمية. الإدارات 
وت���ف���اع���ل���ت ب���ور����س���ة ن����ي����وي����ورك م��ع 
ارتفاعا  ف�سجلت  الجديدة،  الأرق��ام 
بدء  قبل  الإلكترونية  المبادلت  في 

التداول. جل�سة 

ارتفاع مؤشر البورصة 2% وازدياد معدل التداول %20 
األسبوع الماضي

عمان - الراأي

بور�سة  ل��م��وؤ���س��ر  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��ع 
عمان بن�سبة 2% خال الأ�سبوع الما�سي، 
فيما زاد معدل التداول اليومي بنحو %20 
الأ�سبوع ذاته، مقارنة بالأ�سبوع الذي  في 

�سبقه.
في  ال��ت��داول  لحجم  اليومي  المعدل  بلغ 
دينار  مليون   )4.3( حوالي  عمان  بور�سة 
لاأ�سبوع  دينار  )3.6(م��ل��ي��ون  مع  مقارنة 

ال�سابق وبن�سبة ارتفاع )%19.7(.
وب���ل���غ ح��ج��م ال����ت����داول الإج���م���ال���ي ل��ه��ذا 
دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )21.4( ح���وال���ي  الأ����س���ب���وع 
لا�سبوع  دينار  )10.7(مليون  مع  مقارنة 
التي  المتداولة  الأ�سهم  عدد  اأما  ال�سابق. 
�سجلتها البور�سة خال هذا الأ�سبوع فقد 
بلغ )28.8( مليون �سهم، نفذت من خال 

)9303( عقداً.
في  القطاعية  الم�ساهمة  �سعيد  وع��ل��ى 
حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي 
ال��م��رت��ب��ة الأول����ى ح��ي��ث ح��ق��ق م��ا م��ق��داره 
 )%58.0( وبن�سبة  دي��ن��ار  مليون   )12.4(
م��ن حجم ال��ت��داول الإج��م��ال��ي، وج���اء في 
بحجم  ال�سناعة  قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة 
 ( وبن�سب�ة  دي��ن�����ار  مليون   )4.8( م��ق��داره 
بحجم  الخدمات  قطاع  واأخ��ي��راً   ،)%22.4
وب��ن�����س��ب��ة  دي���ن���ار  م��ل��ي��ون   )4.2( م����ق����داره 

.)%19.6(
ارت��ف��ع  ف��ق��د  الأ���س��ع��ار،  اأم���ا ع��ن م�ستويات 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ال��ع��ام لأ���س��ع��ار الأ���س��ه��م 
لإغاق هذا الأ�سبوع اإلى )1654.0( نقطة 
لاأ�سبوع  نقطة   )1621.2( م��ع  م��ق��ارن��ة 
وعلى   .)%2.03( ن�سبته  ب��ارت��ف��اع  ال�سابق 
ال�����س��ع��ي��د ال��ق��ط��اع��ي ف��ق��د ارت���ف���ع ال��رق��م 

 )%3.38( بن�سبة  المالي  للقطاع  القيا�سي 
، و ان��خ��ف�����س ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ق��ط��اع 
انخف�س  و   ،  )%0.04( بن�سبة  ال�سناعة 
بن�سبة  الخدمات  لقطاع  القيا�سي  الرقم 

. )%0.49(
لل�سركات  الإغ���اق  اأ�سعار  مقارنة  ول��دى 
والبالغ  الأ�سبوع  لهذا  اأ�سهمها  المتداولة 
اإغ��اق��ات��ه��ا  م���ع  ���س��رك��ة   )120( ع���دده���ا 
قد  �سركة   )59( ب��اأن  تبين  فقد  ال�سابقة، 
بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  اأظهرت 

انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم )47( �سركة.
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات ال��خ��م�����س الأك���ث���ر 
ارت��ف��اع��اً ف��ي اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م��ه��ا خ���ال ه��ذا 
الأردنية  ال�سناعية  الموارد  الأ�سبوع فهي 
حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة )%45.45( 
، اأمواج العقارية حيث ارتفع �سعر �سهمها 
، بنك ال�سكان للتجارة  بن�سبة )%28.57( 

والتمويل حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة 
للتاأمين  ال��ع��رب  ال�سامنون   ،  )%19.56(
حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة )%18.75( 
، والردنية ل�سناعة الأنابيب حيث ارتفع 

�سعر �سهمها بن�سبة )%16.67( .
انخفا�ساً  الأك��ث��ر  الخم�س  ال�سركات  اأم���ا 
المتو�سط  البحر  فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار  في 
انخف�س  حيث  ال�سياحية  لا�ستثمارات 
المتكاملة  بن�سبة )%17.67(،  ال�سهم  �سعر 
ل��ت��ط��وي��ر الرا�����س����ي وال����س���ت���ث���م���ار حيث 
 ،)%12.70( بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�س 
العالمية للو�ساطة والأ�سواق المالية حيث 
 ،)%12.00( بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�س 
�سعر  انخف�س  حيث  ال��ت��راف��رت��ي��ن  �سركة 
وال��ع��رب��ي��ة   ،)%11.90( ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ه��م 
ل�����س��ن��اع��ة ال���م���وا����س���ي���ر ال��م��ع��دن��ي��ة ح��ي��ث 

انخف�س �سعر ال�سهم بن�سبة )%11.59(.
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د. ح�سام العتوم

اأ�سرار مترد اإ�سرائيل
الفل�سطينية،  ال�سلطة  مع  الكبير  ال�سدام  اإلى  ما�سية  اإ�سرائيل  اأن  يبدو 
الغور  �سم  �سروعها  عبر  ك��ذل��ك  الأردن  وم��ع  فل�سطين،  ف��ي  اأهلنا  وم��ع 
وهدفها   ،2020 ح��زي��ران  منت�سف  الأردن���ي  للغور  المحاذي  الفل�سطيني 
اأر�ض  على  الفل�سطينية  الدولة  قيام  اإف�سال  المدى  والمتو�سط  القريب 
الو�ساية  م�سار  واإعاقة  ال�سرقية،  القد�ض  المنتظرة  بعا�سمتها  فل�سطين 
ال�سريف  العرب  ملك  عهد  منذ  الموؤ�س�سة  لتاريخية  الأردنية  الها�سمية 

الح�سين عام 1924 على المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية في القد�ض.
وكما تهدف اإلى العودة اإلى نغمة )الوطن البديل( والتهجير الفل�سطيني 
الأردن��ي��ة  الهوية  على  ال�سغط  م��ن  م��زي��د  واإل���ى  الأردن،  ت��ج��اه  الق�سري 
في  للتو�سع  )اإ�سرائيل(  اأي  تتفرغ  ولكي  الفل�سطينية،  بالهوية  وخلطها 
بناء دولتها الحتاللية، ال�ستعمارية، وال�ستطيانية، على ح�ساب العرب 
من فل�سطينيين واأردنيين. وت�ستمر من جانب اخر وبالتعاون مع اأميركا 
على  والإبقاء  العربية  ال�سورية  الجولن–اله�سبة  ورقة  على  لل�سيطرة 
احتاللها منذ عام 1967 واحتالل مزارع وتالل �سبعا اللبنانية، ما دامت 
�سوريا ل توقع معاهدة �سالم مع اإ�سرائيل بال �سروط، وما دام لبنان ي�سر 
العرب، وما دامت  بعد كل  اأخيراً  الإ�سرائيلي معها  ال�سالم  اأن يكون  على 
لأمنها ح�سب  المهدد  �سالحه  اهلل من  على تجريد حزب  ت�سر  اإ�سرائيل 

اعتقادها ولي�ض العك�ض لكل لبنان.
اإ�سرائيل بمعاهدة ال�سالم مع الأردن الموقعة عام  وفي المقابل تتم�سك 
1994 وتعتبرها م�سلحة م�ستركة ح�سب ت�سريح حديث لنتانياهو. وهكذا 
وتمار�ض   .1979 ع��ام  الموقعة  م�سر  م��ع  لل�سالم  لمعاهدتها  تنظر  ه��ي 
العرب  على  وال�ستعمار  وال�ستيطان،  الح��ت��الل  ديكتاتورية  اإ�سرائيل 
تقيم  والجزرة، فنالحظها  الع�سا  �سيا�سة  من طرف واحد، وتقيم معهم 
في  العربية  المقاومة  وتق�سف  و���س��راً،  علناً  ال��ع��رب  بع�ض  م��ع  ال�����س��الم 
فل�سطين وفي لبنان كلما رفعت راأ�سها، وتالحق اإيران وحراكها الع�سكري 
ال�ست�ساري وعبر الملي�سيات، وحراك حزب اهلل اللبناني كذلك في �سوريا 

مخترقة ال�سيادة ال�سورية علناً، وتتمرد على القانون الدولي.
التي تحتمي  الأ���س��رار  وم��ا هي  ال��ع��رب؟  على  اإ�سرائيل  تمرد  �سر  هو  فما 
ت�سريح  ف��ي  وردت  التي  اإ�سرائيل  م��ع  التعامل  خ��ي��ارات  ه��ي  وم��ا  خلفها؟ 
جاللة الملك عبد اهلل الثاني »حفظه اهلل« لمجلة دير �سبيغل اللمانية 
اأط��ل��ق  اأن  اأري����د  ق���ال ج��الل��ت��ه وق��ت��ه��ا »ل  اأي����ار 2020؟ ح��ي��ث  ب��ت��اري��خ 15 
التهديدات اأو اأن اأهييء جواً للخالف والم�ساحنات، ولكننا ندر�ض جميع 
الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في اأوروبا والمجتمع الدولي على 
اأن قانون القوة ل يجب اأن يطبق في ال�سرق الأو�سط«. وك�سف جاللته اأن 
اإ�سرائيل،  به  تنادي  الذي  الواحدة  الدولة  حل  رف�ست  العربية  الجامعة 
وباأن الأن�سب والممكن هو حل الدولتين. وت�سريح جديد لوزير خارجيتنا 
اأيمن ال�سفدي يوؤكد قبول بريطانيا بحل الدولتين، وجاء هذا بعد زيارة 
لوزير خارجية بريطانيا اأندرو موري�سون اإلى الأردن بتاريخ 27 اآيار2020، 
وم�ستقراً  اأم��ن��اً  الأردن  على  بالإبقاء  معنية  بريطانيا  ب��الده  ب��اأن  وقوله 

وم�ستداماً اقت�سادياً.
توقيفه  ع��ن  عبا�ض  محمود  الفل�سطيني  الرئي�ض  اأع��ل��ن  المقابل  وف��ي 
لعالقات ال�سلطة الفل�سطينية مع اإ�سرائيل، وما يتعلق بالتن�سيق الأمني 
اأي�ساً، ومع اأميركا بتاريخ 1 �سباط و23 ني�سان 2020، بعد اإعالن وا�سنطن 
»�سفقة  معايير  مع  تما�سياً  الفل�سطينية  للق�سية  النهائي  الحل  خطة 
واأزال���ت  ب��ال��ك��ام��ل.  الفل�سطينية  الق�سية  لت�سفية  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ال��ق��رن« 
ال��غ��ور  دخ���ول  م��ن  ال��ي��ه��ود  الم�ستوطنين  تمنع  ك��ان��ت  ا����س���ارات  اإ���س��رائ��ي��ل 
الفل�سطيني–الأردني. وزيارة وزير خارجية اأميركا مايك بومبيو »مدير 
اأبيب بتاريخ  جهاز ال� CIA–ال�ستخبارات الأميركية �سابقاً« الأخيرة لتل 
اإ�سارة جديدة  اأعطت  اأيار 2020 من دون العروج على رام اهلل وعمان،   13
اإلى جانب الت�سريح العلني  على ا�ستمرار وا�سنطن بالنحياز لإ�سرائيل، 
لالإعالم باأن م�سروع �سم الغور هو �ساأن اإ�سرائيلي داخلي، وهو اأمر موؤ�سف 
باأهمية  ي�سيد  اأي�ساً  حديث  اأميركي  ت�سريح  المعادلة  هذه  وقابل  حقاً. 
عالقة وا�سنطن مع الأردن، والواجب اأن تبقى هادئة مع اإ�سرائيل بح�سب 
اأميركا. و�سفير جديد لأميركا في عا�سمتنا الأردنية عمان ُيدعى هنري 

وو�ستر بعد فراغ دبلوما�سي اأميركي رفيع الم�ستوى منذ مغادرة ال�سفيرة 
الأميركية الجدلية الي�ض ويلز.

واإ�سرائيل بالمنا�سبة لي�ست دولة، واإنما كيان �سكلته ع�سابات اإرهابية مثل 
لل�سهيونية  امتداد  والهاجاناه، وارجون، و�ستيرن« وجميعها  »ها�سومير، 
الماكرة التي انطلقت من رحم موؤتمر بازل ال�سهيوني الم�سهور وتحت 
مبا�سرة  عالقة  ول   .1897 عام  واإع��وان��ه  هرتزل  تيودور  ال�سحفي  مظلة 
لجهود الجي�ض الأحمر ال�سوفييتي كما اأعتقد ابان مطاردته لنازية اودولف 
هتلر اإلى عمق برلين عام 1945 نهاية الحرب الوطنية العظمى »الثانية« 
لمحرقة  تعر�ست  التي  واليهودية  اإ�سرائيل.  بدولة  ي�سمى  ما  وت�سكيل 
قبل  من  اآن��ذاك  الم�ستهدفة  وحدها  تكن  لم  تّدعي  كما   » »الهولوكو�ست 
النازية اللمانية بل كل ال�سوفييت والب�سرية جمعاء. وكان باأمكان اليهود 
اأن يبقوا في بالد ال�سوفييت اأو اأن يتوجهوا اإلى اإقليم القرم – تماماً كما 
ن�سحهم بذلك الزعيم ال�سوفييتي الجورجي الأ�سل جوزيف �ستالين عام 
1950. وم�سكلتنا نحن العرب لي�ست مع اليهودية كدين �سماوي اأو عرق، 
عن�سرية  ا�ستعمارية  موؤ�س�سة  كونها  ال�سهيونية  مع  تالحمها  مع  واإنما 
خبيثة. وف�سل اليهود ال�سوفييت من »باراد بيجان« وغيرها، من اأوروبا، 
واأميركا واأفريقيا التالقي مع البروتي�ستانت والتوراة اليهودية المزورة 
واإل��ى عمق  المزعوم،  �سليمان  وللبحث عن هيكل  فل�سطين،  اإل��ى  للتوجه 
ال�سرق الأو�سط الذي يراد ويخطط له حتى يبقى هائجاً عبر الحروب، 
والربيع العربي، والإرهاب، وكورونا، وليبقى يعاني من الحتاللت ومن 

ال�ستيطان وال�ستعمار المبا�سر وغير المبا�سر.
ومفهوم )دولة اإ�سرائيل( الذي انبثق عن قرار تق�سيم فل�سطين عام 1947 
التف واحتال �سهيونيا على ع�سبة الأمم المتحدة، وا�ستغل ت�سكيلها من 
العالمية  الحرب  نهاية   1945 عام  وبريطانيا  واأميركا،  ال�سوفييت،  قبل 
�سرعية فل�سطين  بعين العتبار  تاأخذ  لم  م��وؤازرة دولية  الثانية. وح�سد 
التاريخية وارتباطها بعمقها الكنعاني قبل اأكثر من 5 الف عام، وركزت 
فقط على مرور اليهود من هنا من ال�سرق عبر 80 عاماً فقط. والدولة 
اأية دولة بما في ذلك اإ�سرائيل الأ�سل اأن ل تتجاوز حدودها، حدود الرابع 
من حزيران عام 1967 وفقا لل�سرعية الدولية خط اأحمر الواجب قانوناً 
اأن تلتزم به. ول يجوز ا�ستغالل ال�سرعية الدولية والقانون الدولي عبر 
العالم و حيداً،  دام  المتحدة ل�سالحها فقط، ما  الأم��ن، والأم��م  مجل�ض 
هي  فما  دائماً.  مطلوب  والعالم  المنطقة  وام��ن  الوحيد.  البيت  وي�سكل 

ركائز اإ�سرائيل واأ�سرار قوتها يا ترى؟
اأولها هنا وح�سب ت�سوري هو امتالكها للقوة الع�سكرية ومنها »النووية« 
غير التقليدية منذ ميالد دولة اإ�سرائيل بقوة ال�سالح عام 1948. حاولت 
اإخفاء معلومة تر�سانتها النووية اإل اأن الخبير المغربي الأ�سل مردخاي 
البريطانية  تايمز  ال�سنداي  �سحيفة  وعبر  بالمر�ساد  لها  ك��ان  فعنونو 
ارتباط الع�سكرة الإ�سرائيلية باأهم اقطاب العالم وفي  عام 1986. وثانياً 
مقدمتها »الناتو«، ومليون رو�سي مهاجر ومنهم من اليهود العاملين في 
�سفوف جي�ض الحتالل الإ�سرائيلي »الدفاع«. وثالثا تغلل اليهودية اإلى 
غرف قيادة اأكبر واأقوى دول العالم مثل اأميركا عبر موؤ�س�سات »اليباك« 
و »البنتاغون« و »الكونغر�ض«. واإلى ق�سر الكرملين القيادي في مو�سكو 
البوتينية«  »المو�سوعة  الك�ساندروفيج  نيكولي  زينكوفيج  وكتاب  اأي�ساً. 
الكرملين  ف��ي  ق��ي��ادي��ة  رو���س��ي��ة  �سخ�سية   400 ح��وال��ي  ع��م��ل  ع��ن  يك�سف 
معظمهم من اأ�سل يهودي مثل( فيالتوف، جوباي�ض، فول�سين، كيريينكا، 
قايدار، وبارامانوفا( وغيرهم الكثير، ومليون ون�سف مليون يهودي في 
مليون   150 حوالي  عددهم  البالغ  ال�سكان  تعداد  اأ�سل  من  الآن  رو�سيا 
ن�سمة. ورابعا فاإن القرار ال�سيا�سي في اإ�سرائيل هو اأمني بالدرجة الأولى 
وازرق  )الليكود  مثل  الكبيرة  الحاكمة  الأح���زاب  ولأه��م  للمو�ساد،  يعود 
وتدفع  مبا�سرة.  للعن�سرية  والممار�سين  للعرب  المناه�سين  اأبي�ض( 
اإلى الواجهة دائماً �سخ�سيات �سيا�سية متطرفة وعن�سرية مثل  اإ�سرائيل 
اإ�سرائيل لمعاهدتي  ا�ستثمار  نتانياهو وبيني غانت�ض. وخام�سا  بينيامين 
اأمنها.  على  المحافظة  بهدف  ل�سالحها  والم�سرية  الأردن��ي��ة  ال�سالم 
والتغول يهودياً و�سهيونياً و�سط العرب و�سوب كرد�ستان العراق. و�ساد�ساً 

كبير،  وباأنفتاح  العالم  اقت�سادات  على  المرتكز  الإ�سرائيلي  القت�ساد 
الأميركي  الغرب  ي�سر  التي  الباردة  الحرب  تبعات  من  كبيرة  وا�ستفادة 
على ا�ستمراها. و�سابعاً ال�سياحة الإ�سرائيلية المعتمدة على العالم وعلى 
العرب تحديداً و�سط عمق ح�سارتهم، والترويج اإ�سرائيليا لتاريخ وح�سارة 
المنطقة وا�ستثمار ذلك ل�سالح خزينتهم. وثامناً حري بالعالم اأن يعرف 
ب���اأن �سفقة ال��ق��رن ال��ت��ي وق��ع��ه��ا ت��رم��ب ه��ي �سناعة م��ب��ا���س��رة ل��الأي��ب��اك، 
والمو�ساد، و ال� »CIA« والكونغر�ض، والبنتاغون، وتنعت المقاومة العربية 
ال�سيادة  الفل�سطينية بالإرهاب، ول تقبل بدولة فل�سطينية كاملة  ومنها 

اإلى جوار اإ�سرائيل.
وحري بي هنا اأي�ساً اأن الفت النتباه اإلى اأن عالقات دول العالم باإ�سرائيل 
متباينة رغم اختراق اإ�سرائيل لمعظمها، فرو�سيا مثال توازن في عالقاتها 
معها  الجيوبولوتيكية  العالقات  متانة  ورغ��م  اإ�سرائيل  بين  الخارجية 
وثقافية  اقت�سادية  ات��ف��اق��ات  وت��وق��ع  ال��ح��روب  تختلق  ول  ال��ع��رب.  وبين 
م�سروعة معهم. وتلتزم بالقانون الدولي، وتحترم مظلتي الأمم المتحدة 
«. ومع ذلك نالحظ  الدولية  المحكمة  الأم��ن، وكذلك مظلة«  ومجل�ض 
ال��ت��ي ت�ستهدف  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل�سوريا  ب��الخ��ت��راق��ات  ت��دخ��ل رو���س��ي��ا  ع��دم 
اإي��ران. وخير من و�سف الموقف الرو�سي في منطقتنا والعالم هو وزير 
خارجيتنا الأ�سبق المرحوم كامل اأبو جابر، وهو الذي كتب لمقدمة كتابي 
»الرهاب الرو�سي غير المبرر« باأن الوجود الرو�سي على �سعيد المنطقة 
والعالم �سروري و�سلمي. وباأن ال�ست�سعار بالرهاب الرو�سي مفتعل وغير 
واقعي وغير مبرر. واأميركا واإ�سرائيل في المقابل وجهان لعملة واحدة، 
والهدف تقديم م�سالح اإ�سرائيل واأميركا عبر قطبها الواحد على العرب 
واإيران وال�سين تحديداً، وافتعال الحروب معهم ومنها البيولوجية مثل 
»كورونا«، وعلى م�ستوى ن�سر الإرهاب. واإل لماذا اختفى الإرهاب مع قدوم 

موجة جائحة كورونا؟
واإ�سرائيل بالن�سبة لأميركا ال�سابط من انهيار القطب الواحد، وبالن�سبة 
لرو�سيا ركيزة اأ�سا�سية و�سط الحرب الباردة. ولقد اأف�سلت رو�سيا في ذات 
الأقطاب  ل�سيا�سة  ن�سرها  عبر  الأميركي  ال��واح��د  القطب  تحكم  الوقت 
المتعددة. ول عالقة بين اإ�سرائيل واأميركا من جهة، وبين اإيران من جهة 
اأخرى، وحرب باردة بينهما و�ساخنة تارة والمخفي معتم وبعيد المدى. 
وعالقة اإيران مع العرب ذات حدين: منا�سرة لخط المقاومة والقومية 
واختراق للعرب عبر هالل �سيعي �سفوي وا�سع النت�سار يمار�ض الحتالل 
لت�سفية  يدعو  لإي���ران  �سرابي  و�سعار  ال��وق��ت.  ذات  ف��ي  الإم����ارات  لجزر 

اإ�سرائيل وينذر بقرب نهايتها لم يتحقق منه �سيء في وقتنا المعا�سر.
ب��ه��دف حفظ  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  للتعامل  الممكنة  ال��خ��ي��ارات  ف��ع��اًل  ه��ي  فما 
م�سالح العرب العليا ومنها في فل�سطين وفي الأردن تحديداً؟ وهنا كلنا 
اأو تلك التي خطط  اإ�سرائيل التي افتعلتها مع العرب،  نعرف باأن حروب 
لها العرب �سد اإ�سرائيل في زمن )عبد النا�سر، وال�سادات، وحافظ الأ�سد، 
ت��راوح  الح��ت��اللت  واأب��ق��ت  تثمر،  لم  اهلل، »جزئيا«  ن�سر  و���س��دام وح�سن 
مكانها. وحققت في الو�سع المقابل انت�سارات معنوية مهمة للعرب في 
للنار  اأو وقف  اتفاق  اإل��ى  لم تف�ض ِ  اأكثر. ول توجد حرب  لي�ض  المقابل 
اأو ل�سالم. فلماذا ل ي�سبق ال�سالم كل الحروب؟ ولماذا ل يكون  وللقتال 
باأن  التاريخ  قبل  ت�سيت�سيرون  تولي  م��ارك  قال  �ساماًل؟  و  ع��ادًل  ال�سالم 

�سالماً �سعيفاً خير من حرب مدمرة.
ويبقى الخيار الأمثل هو الذي كتبت لي به رداً على �سوؤالي لها بخ�سو�ض 
حيث  باكير  نان�سي  الدكتورة  �سابقاً  الأردن��ي��ة  الثقافة  وزي��رة  الأردن  غور 
قالت باأن رفع ق�سية في المحكمة الدولية، ودرا�سة المو�سوع قانونياً بعد 
بقوة  اإع��ادة م�سر لطابا  الدولي، ومثلها هنا  القانون  التعاون مع خبراء 
الحمرا« مع  »العين  ا�ستخدام  ب�سرورة  لي  اقتراح  ذلك  ويقابل  القانون. 
اإ�سرائيل في الوقت المنا�سب عبر ت�سفير بنود معاهدة ال�سالم الأردنية 
قمة  اإل��ى  وال��دع��وة  اللوج�ستي.  بالتعاون  يتعلق  م��ا  خا�سة  الإ�سرائيلية 
عربية ا�ستثنائية لتوحيد �سفوف العرب بوجه المد الإ�سرائيلي وبكامل 
عمقه ال�سهيوني، وهو الذي اعتاد على افتعال الحروب وا�ستغالل ال�سالم 

لتحقيق اأهدافه العدوانية التو�سعية وال�ستيطانية.

عودة عودة
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الإ�سرائيليون ملاذا يقولون الآن 
لنا مرحبًا..؟!

كل  في  موجود  ا�سرائيلي  لكاتب  الرمال..كتاب  من  �ستار 
قرب  قريته  من  مبعد  �سديق  ن�سحني  ا�سرائيل  في  بيت 
رام اهلل بقراءته، والموؤلف للكتاب هو»ايغال الون« وهو من 
كبار القادة في حزب العمل اكد فيه »ان المن هو الهاج�ض 
دولة  »ا�سرائيل  ا�سرائيلي«..وان تكون  لكل  الول والخير 
موقعها  ولها  وم�ستقلة  واقت�ساديا  �سناعيا  قوية  جدية« 

في العالم..
ول��ت��و���س��ي��ح الم�����ور اك��ث��رف��داف��ي��د ب���ن غ���وري���ون وه���و من 
ك��ب��ار م��وؤ���س�����س��ي ح���زب ال��ع��م��ل ي��ت��ح��دث م��ت��ذك��را ع���ن ي��وم 
عدة  قدمت  حيث   1948 العام  ائيلي  ال�سر  الجي�ض  ان�ساء 
للجي�ض..احدهم  �سعار  حول  ا�سرائيل  بناة  من  اقتراحات 
يكون  ان  طالب  والثاني  ن�سرا..  ال�سعار  يكون  ان  طالب 
�سورة  غ��وري��ون  ب��ن  اخ��رج  حينها  ���س��ق��را..  الجي�ض  �سعار 
�سعار  »البوم« من جيب قمي�سه قائال لهم: ليكن  لطائر 
جي�ض الدفاع ال�سرائيلي �سورة طائر »البوم« وهذا الطير 

من اكثر الطيور والمخلوقات يقظة..!
لحزب  ال���روح���ي  الب  جابوتن�سكي  ب��ي��ن  دار  اآخ����ر  ح����وار 
»الليكود« وبن غوريون الب الروحي لحزب »العمل«... بن 
غوريون طالب بال�ستيطان في النقب وجابوتن�سكي طالب 
لجابوتن�سكي  يقول  الردن..ب��ن غوريون  في  بال�ستيطان 
دعنا ن�ستند الى دولة ا�سرائيلية قوية اول والردن لن يفر 

منا..!!
حوار اخر دار بين مو�سي ديان من حزب »العمل« وطالب 
مدر�سة ثانوية يهودية عن راأيه في التوراة.. فيرد :»انها 
ا�سطورة جميلة..!... نف�ض ال�سوؤال وجه الى ا�سحق �سامير 
من »الليكود« ولنف�ض طالب المدر�سة فيجيب وهو ي�سير 

الى �سدره قائال:»انه قلبي«..!
وهنا نت�ساءل: لماذا يقول ال�سرائيليون لنا »مرحبا« الن، 
وهذه »المرحبا« ال�سرائيلية مختلفة و�سامة ولي�ست اأبدا 

مجانية..؟!
والجواب...

الطيار  مخترقة..خرقها  »ال�سرائيلية  الم���ن  »نظرية 
ا�سقط  ح��ي��ن  ال�����س��م��وع  ف���وق   1966 ال��ع��ام  ال�سلطي  م��وف��ق 
ا�سرائيلية.. 3 طائرات ميراج  الردنية  »الهنتر«  بطائرته 

حزيران  ح��رب  ف��ي  العجلوني  ف��را���ض  الطيار  خرقها  كما 
ق��اع��دة جوية  دق��ائ��ق   7 ول��م��دة  ال��ع��ام 1967 عندما ق�سف 
..1948 ال��ع��ام  المحتلة  فل�سطين  عمق  وف��ي  ا�سرائيلية 

وخرقها طيار �سوري عندما ق�سف وبقوة م�سفاة البترول 
ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ف��ي حيفا ف��ي ح�����رب1973 وخ��رق��ه��ا اب��ط��ال 
ال�سهيدة  مجموعة  اقتحمت  حين  الفل�سطينية  المقاومة 
الح�سين  ���س��واري��خ  اب��ي��ب..وخ��رق��ت��ه��ا  ت��ل  ال��م��غ��رب��ي  دلل 

العراقية العام1991 

عزمت وزارة الداخلية قبل عامين على تفعيل ن�ض المادة )18( من قانون 
الجن�سية الأردني والتي ت�سمح باإ�سقاط الجن�سية الأردنية اأو �سحبها ممن 
اأردنّياً  كان  �سواء  المملكة  و�سالمة  اأمن  يهدد  اإتيان عمل  اأو يحاول  ياأتي 

بالأ�سل اأو بالتجّن�ض.
وقوبل الأمر اآنذاك باإعترا�ض من بع�ض فقهاء الد�ستور بحجة اأن المادة 
تتعار�ض مع ن�ض  العام )2011(  الد�ستور في  اإلى عجز  الم�سافة   )128(
المادة اأعاله من حيث اإبطالها لأي ن�ض يتعار�ض مع الحقوق الد�ستورية 
كون �سحب الجن�سية �سيترتب عليه اإبعاد فاقد الجن�سية عن المملكة حيث 
اإبعاد  الد�ستور ن�ض على عدم ج��واز  المادة ) 9( من  الأول من  الفرع  ان 

الأردني عن المملكة ب�سكل مطلق.
ومع كامل تقديري لوجهة النظر واأ�سحابها، اأرى اأنه تّم الأخذ بجزء من 
الأحكام الد�ستورية وتجاهل الأحكام الباقية المتعلقة بالجن�سية، والأ�سل 

اأن ُيقراأ الد�ستور واأّي ت�سريع اآخر كوحدة واحدة.
فلم يتطرق الد�ستور مطلقاً لأ�س�ض منح اأو زوال الجن�سية الأردنية بل اأنه 
قد اأحال الأمر بكامله للقانون الخا�ض بها وفق المادة )5( منه، وعليه؛ 
فالقانون هو الفي�سل في تحديد من هو الأردن��ّي، وبعبارة اأدّق، ل يعتبر 
الأ�سلية  جن�سيته  لكت�ساب  القانون  اأحكام  واف��ق  اإذا  اإّل  اأردن��ّي��اً  ال�سخ�ض 
اإلى مطالعة ما ينطبق عليه  اأو الحتفاظ بها، من ثّم ي�سار  اأو الطارئة 
من اأحكام وما ل يجوز تطبيقه، وال�ساهد على �سحة هذا الراأي هو جواز 
اأخرى بموجب  اكت�ساب جن�سية دولة  الأردن��ي عن جن�سيته لغايات  تخلي 
القانون، فهل يبقى اأردنّياً بعدها رغماً عنه؟ وهل يعامل معاملة تختلف 
اإذا خالف ���س��روط الإق��ام��ة؟ وهل  ع��ن الأج��ن��ب��ي ف��ال يجوز اب��ع��اده اأي�����س��اً 
يبقى متمتعاً بعدها بالحقوق الد�ستورية؟ وهل يجوز اأن نقّر ب�سحة هذا 
القانون  ذات  في  اآخ��ر  حكماً  ونعطل  للقانون  الم�ستند  والتنازل  الإج��راء 
وكالهما يتمتع بذات المرتبة الإلزامية؟ وكيف ن�ستند للقانون في اأ�س�ض 
اأحكامه ما ي�سلح لإ�سقاطها عن حاملها  بين  الجن�سية ونختار من  منح 

وما ل يوؤدي تلك الوظيفة من الأحكام؟
لقد ا�ستعملت دول عدة هذه الو�سيلة ومنها على �سبيل المثال ل الح�سر 
وكذلك  الإم���ارات  ودول��ة  البحرين  ومملكة  ال�سعودية  العربية  المملكة 

المتحدة  المملكة  فعلت  وك��ذل��ك  العربية،  ال���دول  م��ن  وغيرها  الكويت 
الن�سو�ض  تلك  مثل  �سمنت  حيث  اأوروبية  دول  وع��دة  واألمانيا  وال�سويد 
لقوانينها الوطنية ا�ستناداً لتفاق الفقه الدولي على الربط بين الجن�سية 
والواقعي  الفعلي  لالرتباط  كاأ�سا�ض  للدولة  والن��ت��م��اء  ال���ولء  وعن�سر 

بينهما والعك�ض �سحيح..
الجن�سية من  �سحب  فعالية  ال�سيا�سة عدم  بع�ض منظري  وي�سوق كذلك 
قيادات وعنا�سر التنظيمات المتطرفة كونهم ل يعترفون اأ�سا�ساً بالأنظمة 
ال�سيا�سية، لكن الواقع اأن عودتهم اإلى البالد التي يحملون جن�سيتها–ول 
اأدى حقيقة ل�ستمرار العديد منهم بحمل الفكر  نقول ينتمون لها–قد 
الإره��اب��ي  العمل  وممار�سة  ج��دي��دة  عنا�سر  لتجنيد  وال��ع��ودة  التكفيري 
المملكة  خ��ارج  وه��م  جن�سياتهم  افقادهم  ه��و  فالأ�سلم  ل��ذا  بلدانهم،  ف��ي 
ثم  وم��ن  عودتهم  ل��دى  محاكمتهم  بعد  عنهم  نزعها  اأو  لعودتهم  تجّنباً 
اإبعادهم، وي�ستدعي هذا بطبيعة الحال تعديل الن�سو�ض لت�سمل اللتحاق 
بالجماعات الإرهابية لغايات فقد الجن�سية ل ح�سرها با�ستهداف المملكة 
و�سحبها  القانون،  في  كما  معادية  دول��ة  في �سفوف  الإن��خ��راط  اأو  فقط 

منهم بقرار �سادر عن مجل�ض الوزراء كما في ذات المادة.
للمملكة  الهّدام  الفكر  ا�ستهداف  القانونية لمجابهة  الو�سائل  اأف�سل  اأما 
اأراد الن�سحاب من ذلك الم�سمار  فتكون في ت�سريع ن�سو�ض تتيح لمن 
عن  اأف�سح  ان  ح��ال  ف��ي  القانونية  بالحماية  تمتعه  عمل  اأي  اإت��ي��ان  قبل 
ومنها  ال��ج��رائ��م  اأن����واع  كبع�ض  ال�سروع–تماماً  مرحلة  قبل  معلومات 
الر�سوة -، و�سي�ساعد ذلك حتماً في تجنب الجماعات ال�سالة لالأردنيين 
المجندة  اأيدي عنا�سرها  اأية مرحلة على  اأمرها في  افت�ساح  خ�سية من 

اأو المتعاطفة.
علينا  لكن؛  الد�ستورية،  المحكمة  هو  كله  ذل��ك  في  الفي�سل  اأن  �سك  ل 
كذلك الإقرار باأن حملة الفكر التكفيري ل يغادرون مربع فكرهم الهدام 
بالداخل  له  الحوا�سن  بع�ض  اأن ظهرت  بعد  �سيما  رّب��ي، ل  َرِح��َم  اإّل من 

والتي ظهرت على اأيدي من عادوا من بوؤر الإرهاب قديما وحديثاً.
حمى اهلل الأردن قيادة و�سعباً

واهلل من وراء الق�سد

وطني احلبيب.. احلمد هلل على نعمة وجودك

المحامي عالء م�سلح الكايد

نزع اجلن�سية الأردنية عن اخلوارج

ن�سال الع�سايلة

لك في العالم ما حزت من مكانة، وفي قلوب من يكرهك ِهّزة ورجفة، وعند 
�ساحة للمجد،  والأم��ل، ف�ساوؤك  الحب  يا وطن  والكرامة،  المحبة  الب�سر 

واأر�سك م�ستقر الآمنين ومجدك عطر اأهلك، واأمنك نعمة خالقك.
اأن تعبر حروفها عنك واأن توجز  اأنت، عجزت الق�سائد  يا وطن العنفوان 
على  وتوقع  التاريخ  لتقراأ  اليوم  كلماتها  وتجلت  العظيمة،  مكانتك  عن 
اأخبارك  الكون  اأردن، ملء  يا  اأنت  الم�سرق، ملء فمي  الم�ستقبل  �سفحات 
واأمجادك، ملء قلوب الحاقدين هيبتك، فماذا نقول اليوم وقد خرجت من 
محنة كادت اأن تودي بك، قوياً، �سامداً، بهمة رجالك في جي�سك العربي، 
ول  ملت،  ول  ا�ستكانت،  ما  التي  البي�ساء،  وجيو�سك  الأمنية،  واأجهزتك 

تعبت وهي تذود عن حماك.
اأكتب اإليك يا وطني بقدر كبير من الحزن على ما �ساقنا اإليه هذا الوباء 
الملعون، وعلى حالة العزلة والحجر والخوف الذي جعلنا نعي�ض في قلق 
اأ�سعر بقدر كبير من  اأني  اإليك لأخبرك بكل محبة  اأكتب  على من نحب، 
الفخر على �سمو جاأ�سك وعزيمتك للق�ساء على هذا العدو الملعون، في 
�سياق معركة اأنهكت العالم، فتحية اإجالل من اأردني على ربيع هذا الوطن 
اإلى وطني ملكا و�سعبا، وعلى �سمو قيم التاآزر والت�سامن التي جعلت العالم 

يتحدث عنك بكل فخر.
اأكتب اإليك، بالكثير من الأمل، لبناء مجتمع بطاقات وثروات ل مثيل لها، 
يا وطني  اليوم  ات�سح  والهمم، فقد  العزائم  بقيم وموؤ�س�سات تتجذر فيها 
الأزم��ات وتنتفي معها  الكبرى تختفي في مثل هذه  التحليل  اأن مقولت 
اإل  للوطن  يكون  فال  ال�سحيح،  اإل��ى  ي�سح  ول  وغيرها،  التفاهة  عنا�سر 
اإل  بناوؤها  يمكن  ل  والتي  والمتجدرة  الرا�سخة  وقيمه  الأ�سا�سية  ركائزه 

اجتماعيا لتتبلور في �سكل مواطنة حقة.
اأي��ه��ا العلياء، ي��ا م��ن ن�سحو على م��راف��ئ اأح���الم ت�سبح  ب��ورك��ت ي��ا وط��ن��ي، 
حقيقة ما اإن نفتح اأهدابنا على فجرك، وعلى حا�سرك ن�ست�سرف الم�ستقبل 

الواعد.
يا بالدي، يا �سمراء المالمح وبي�ساء القلب في�سي علينا بحبك واغفري 
فاتنا  الزمن لنعو�ض ما  ن�سابق  بايدينا  اننا  ب�سمائك وبترابك  لنا، نحلف 
لن�سنع المجاد ونحفر في الدهر بدمائنا نجاحا وراء نجاح نقدمه تحت 

اقدامك لننعم ب�سحكة عيونك.
ثانية  واح�سني  نحبك؟  لكي  واح���د  قلب  يكفينا  ه��ل  ت��رى  ثانية  وا���س��األ 
لكل  فطوبى  حبك  ف��ي  هياما  وذاب���ت  احبتك  ال��ت��ي  ال��ق��ل��وب  ك��ل  ا�ستجمع 
انتمى لر�سك  من احبك، طوبى لكل من �سحى لجلك، طوبى لكل من 

و�سمائك، ياوطني الحبيب.

ع��ب��ر م��ح��ط��ات ون���واف���ذ ال�����س��اأن ال��م��ح��ل��ي يمتد ال���رج���اء ال��ى 
ت��زال  وم��ا  ح��دث  لما  م�سترك  بفهم  للخروج  التفا�سيل  ك��ل 
م��ج��ري��ات��ه ت�����س��ل ال���ى ع��م��ق ال��ح��ق��ي��ق��ة وع��ال��م م��ن الأ����س���رار 
عبر  واأط���ل  عندها  بالوقوف  ا���س��رع  والأخ��ب��ار،  والمعلومات 

النوافذ المتاحة لمحاولة روؤية الم�سهد بو�سوح:
)1(

ي�سادف يوم الثالث من حزيران، الذكرى التا�سعة والثمانون 
وقائد  الأع��ظ��م  المنقذ  ع��ل��ي،  ب��ن  الح�سين  ال�سريف  ل��وف��اة 
التي  الع�سرين،  ال��ق��رن  مطلع  ف��ي  ك��ب��رى  عربية  ث���ورة  اأول 
ا�ستهدفت تحرير الأر�ض والإن�سان وتاأ�سي�ض الدولة العربية 

الواحدة الم�ستقلة.
اأط��ل��ق ال�����س��ري��ف الح�سين ط��ي��ب اهلل ث���راه ر���س��ا���س��ة ال��ث��ورة 
 ،1916 ع��ام  م��ن  ح��زي��ران  م��ن  العا�سر  ي��وم  الكبرى  العربية 
علي  الأم��راء  اأنجاله  بقيادة  الع�سكرية  العمليات  بدء  معلنا 
وعبد اهلل وفي�سل وزيد التي تقدمت وهي تحقق النت�سارات 
التي توجت بتاأ�سي�ض الدولة العربية الأولى في �سورية ومن 

ثم العراق ومن ثم كانت الدولة الأردنية.
في الثالث من حزيران من عام 1931 توفاه اهلل في عمان في 
ق�سر رغدان، وبطلب من اأعيان القد�ض ينقل جثمان ال�سريف 
الها�سمي اإلى القد�ض يوم الرابع من حزيران ليوارى الثرى 
في الم�سجد الأق�سى وفي المدينة التي اأحبها وتبرع لإعمار 

م�سجدها واأخل�ض لق�سيتها على مدى التاريخ.
اإح��ي��اوؤه��ا ل��دى الأج��ي��ال  محطة خ��ال��دة م��ن ال��ت��اري��خ علينا 
الفتية والنا�سئة وفي وجدانهم الوطني وتطلعهم نحو روؤية 
الحترام  ت�ستحق  لأمة  نه�سة  كم�سروع  للم�ستقبل  وا�سحة 

والإن�ساف.
)2(

من  العربية  فل�سطين  من  مناطق  على  وال�ستيالء  ال�سم 
للحق  ال�سارخ  التهديد  من  فيه  الإ�سرائيلية  ال�سلطات  قبل 
الدولة  اإق��ام��ة  ف��ي  الفل�سطيني  لل�سعب  وال�سرعي  الوطني 
الكبير  ال��ت��ه��دي��د  وف��ي��ه  الأر������ض  ك��ام��ل  ع��ل��ى  الفل�سطينية 
اأعلن  ال���ذي  ول����الأردن  الفل�سطينية  ال�سلطة  م��ع  للعالقات 
ت��ردد، هذه محطة  او  دون مجاملة  وا�سحا �سريحا  موقفه 
يجب  الجميع،  مع  الإ�سرائيلية  العالقات  لم�ستقبل  ونافذة 

النظر اليها ب�سالبة ودون و�ساية من اأحد.
)3(

محطة �سحية اأكدت من خاللها وزارة ال�سحة على الخطر 
من الراجيل والظروف المنا�سبة لن�سر فيرو�ض كورونا في 
حال فتح المقاهي وال�سماح بعودة الراجيل وخ�سو�سا بين 
الحياء ال�سكنية. ات�سلت معي �سيدة فا�سلة من �سكان جبل 
الجهات  الباعونية وطلبت من  �سارع  اللويبدة وتحديدا في 
المخت�سة درا�سة هذا الخطر ال�سحي والجتماعي والتلوث 
القادم والم�ستمر حتى �ساعات الفجر، تحتاج هذه المحطة 

الى اإجراء حازم و�سارم و�سريع من الجهات المخت�سة.
)4(

التحديات  ظل  وف��ي  الراهنة  القت�سادية  الأو���س��اع  ظل  في 
ب��د من  ل  ال��خ��ا���ض،  التعليم  م��وؤ���س�����س��ات  ل��ه��ا  تتعر�ض  ال��ت��ي 
موؤ�س�سات  لعتماد  م�ستقلة  هيئة  ان�ساء  في  الجدي  التفكير 
كامل  ب�سكل  واإدارة ملفها  عليها  والإ�سراف  الخا�ض  التعليم 

وبم�ساركة وع�سوية الجهات ذات العالقة في هذا المجال.

م. فواز الحموري
f a w a z y a n @ h o t m a i l . c o . u k

حمطات ونوافذ حملية

ت��اري��خ المملكة، وبكل  ب���داأت مرحلة ج��دي��دة م��ن  ب��ه��دوء، 
ثقة، بداأ رئي�ض الوزراء الدكتور عمر الرزاز، دخول مرحلة 

جديدة، معتدلة. فيها خطورة، لكنها لي�ست جائحة.
لفهم ما جاء به ال��رزاز، في لحظات مهمة من بعد ظهر 
والمراجعات،  ال�سغوط  حجم  نعي،  ان  علينا  الخمي�ض، 
وال���ق���رارات، والن��ت��ق��ادات ال��ت��ي م��ر ب��ه��ا ال��رئ��ي�����ض، بينما، 
اأ�سر من واقع ادواره ر�سميا، ك�ساحب ولية عامة، رئي�سا 
ل���ل���وزراء، ووزي����را ل��ل��دف��اع، ف��ى ظ��ل اأزم����ة ج��ائ��ح��ة ع��دوى 
فيرو�ض كورونا، كوفيد19، على تحمل الجانب التنفيذي، 
المتوا�سل،  العمل  م��ن  ي��وم��ا   80 م��ن  لأك��ث��ر  الم�ساحب 
من  المملكة  حماية  الحماية،  و�سرورات  القلق،  الخوف، 

نتائج وتداعيات الجائحة.
الرزاز.. �سخ�سية، ا�ستطاعت ان تكون جنبا اإلى جنب، مع 
ولي  و�سمو  الح�سين،  اب��ن  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة 
العهد، الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني، ، لنح�ض بالقوة 
والعباد،  ال��ب��الد  �سند  ال���ذي،  ال��م��ت��وارث  الها�سمي  وال��ك��رم 
اأمام  لنقف  واأم��ن وجي�ض،  وم��زارع  والعمال من م�سانع 
انجزنا متطلبات  باأننا  نقر  وعالمنا،  بلدنا-اول-واقليمنا 
اأن��ج��زت  ال��ت��ح��دي، ون��ق��ف م��ع همة ملكنا، ب��ق��وة وع��زي��م��ة 
ال�ستجابة، وبتنا في و�سع، تتبدد مخاطره وتداعياته اإلى 

حين.
الملك على جدية  واإ�سرار جاللة  الرئي�ض، رغبة  .. يعي 
العمل وم�سداقية خدمة القطاعات القت�سادية والتجارة 
منذ  ت�����س��ررت  ال��ت��ي  والتعليمية  وال�سحية  والع��الم��ي��ة 
اك��ث��ر م��ن 80 ي��وم��ا، لكنها ف��ي م��راح��ل ت��ق��ل خ��ط��ورت��ه��ا، 
لجان  م��ع  العمل  بديمومة  ال���رزاز  ال��ت��زام��ات حكومة  م��ع 
الزم������ات، وال�������وزارات وال��م��وؤ���س�����س��ات والج���ه���زة الأم��ن��ي��ة 
العربي، لتبقى، اكثر قوة، للوفاء بما علينا من  والجي�ض 
والأط��ب��اء  وال��م��زارع��ي��ن،  ال��ع��م��ال،  خ�سو�سا  للنا�ض،  ح��ب 

والممر�سين، والجهاز الطبي  والعالمي كافة.
.. يقينا، ان فرحة خفية يرتقي بها الرزاز لينطلق، في مقبل 
المعالجة  �سبل  وج��دول��ة  المملكة  اأح���وال  لمتابعة  الي��ام 
والعمل  النتماء  الحرارة،  درج��ة  لتبقى،  الحلول،  وو�سع 
الخطورة وبائيا،  التنموي، في و�سيط يتدرج من معتدل 
اإلى معتدل الخطورة اداريا تنفيذا، لننجو، والنجاة ي�سهر 
عليها ملك ها�سمي، يع�سق ان يكون الردن، دحنون ربيع 
عالمنا، لهذا، نعلن �سعادة حذرة من فتح القطاعات كافة، 
التي اأغلقت منذ بداية جائحة كورونا، واأعادت الحياة اإلى 
وامنيا، فالرزاز، يعي كيف  واقت�ساديا  اجتماعيا  طبيعتها 
الوباء،  وم�سفوفة  منحنيات  ظالل  في  او�ساعنا  تنعك�ض 
القائد  واإ�سرار من  بوعي  ور�سميا،  �سعبيا  تحقق  بانفراج 
المجتمعية،  الر�سمية  بالت�ساركية،  واإخ��ال���ض  الأع��ل��ى، 
ال��ع��رب��ي والج��ه��زة  ال��ج��ي�����ض  وب��ج��ه��د م��وؤ���س�����س��ات الردن، 
الأزم���ات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  المركز  وادوار  الأمنية 
وعمله على خطة وم�سفوفة مراحل التعامل مع جائحة 
وال��ق��رارات؛  الإج���راءات  �سل�سلة من  تت�سمن  التي  كورونا 
لإع������ادة ت�����س��غ��ي��ل ال��م��زي��د م���ن ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 
والخدمة، بما في ذلك و�سائل الإعالم وال�سحف الورقية 
التي نقلت الب�سرى، وكانت نب�ض جاللة الملك، و�سمير 

الوطن، و�سوت قيادته القوية. 

ح�سين دع�سة
h u s s 2 d @ y a h o o . c o m

الرزاز.. 
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عمان - �لر�أي

تعود موؤ�س�سة عبد الحميد �سومان، اليوم ال�سبت اإلى اإقامة 
ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  اإث���ر  توقفها  بعد  المو�سيقية،  اأم�سياتها 

الم�ستجد.
اأم�سياتها  اأول��ى  الموؤ�س�سة  ت�ستهل  »في�سبوك«  من�سة  وعبر 
وع��ازف  الأردن���ي  الفنان  مع  المكتبة«،  في  »مو�سيقا  بحفل 
ال��ب��ي��ان��و ع��زي��ز م��رق��ة، وب��رف��ق��ة ع���ازف ال��ق��ان��ون ه��م��ام عيد 

وعدي �سواقفة )جيتار(، وذلك عند الخام�سة م�ساًء.
بجبل  ���س��وم��ان  الحميد  ع��ب��د  مكتبة  الموؤ�س�سة  واخ���ت���ارت 
الكتاب  باأهمية  التذكير  �سبيل  في  الأم�سية،  لإقامة  عمان 
ل��زي��ارة  المختلفة  ب�سرائحه  المجتمع  ودع���وة  وال���ق���راءة، 
ال��م��ك��ت��ب��ة، وال���س��ت��ف��ادة م��ن خ��دم��ات ال���س��ت��راك والع����ارة 

وال�ستعارة.
عمان  جبل  بفرعيها  المكتبة،  بافتتاح  الموؤ�س�سة  وق���رار 
والب���داع  الثقافة  ن�سر  موا�سلة  ب��ه��دف  ج��اء  والأ���س��رف��ي��ة، 
من�سة  باإطالق  ك��ورون��ا،  رغ��م  تغفل،  ول��م  للجميع،  والفكر 
وتفعيل  والعناوين،  الموؤلفات  بمئات  الإلكترونية  للكتب 
من  ال�ستفادة  خدمة  طالبي  لجميع  الموؤقتة  ال�ستراكات 
في  البيانات  قواعد  اإتاحة  وكذلك،  الإلكترونية،  المكتبة 

المكتبة اأمام الباحثين والدار�سين.
برامجها  الموؤ�س�سة عبر  الما�سية، حر�ست  الفترة  وطوال 
والفعاليات  الأن�سطة  م��ن  مميزة  باقة  بتقديم  المتنوعة 
المختلفة، م�ستهدفة اأفراد العائلة باأكملها، كباراً و�سغاراً، 
وتعزيز  ومهاراتهم  مواهبهم  لإط��الق  محاولة  في  وذل��ك 

الثقافة والقراءة والفكر في نفو�سهم.
�سغره،  منذ  والغناء  البيانو  مرقة  عزيز  يهوى  ذل��ك،  اإل��ى 
الأول��ى،  الجامعية  �سنته  في  التاأليف  في  مهاراته  وب���داأت 
المو�سيقي  للتاأليف  م�سابقة  في  الأول  بالمركز  ف��از  حين 
اإل��ى حين  الأخ��رى،  تلو  الأغنية  باإ�سدار  ليبداأ  الأردن،  في 
ُن�ِسرت »رجعوني على عمان« عبر النترنت، وحظيت ب�سهرٍة 
على نطاق وا�سع... وتلتها »بنت النا�س« التي حققت نجاحاً 

باهراً في م�سر، والتي لها مكانة خا�سة في قلب عزيز.
اآذان  اأع��م��اًل ع���دة، بلغت  اأ���س��در ع��زي��ز  وم��ن��ذ ذل��ك الحين، 
العربي،  العالم  اأن��ح��اء  مختلف  ف��ي  الم�ستمعين  ماليين 
الأو�سط  ال�سرق  في  اّت�ساعاً  ت��زداد  جمهوره  قاعدة  وجعلت 

و�سمال اأفريقيا.
الثقافية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��رب��ي  ال��ب��ن��ك  ذراع  و"�سومان«، 
والجتماعية، هي موؤ�س�سة ل تهدف لتحقيق الربح، وُتعنى 
والجتماعي  والثقافي  المعرفي  الإب���داع  ف��ي  بال�ستثمار 
العربي من  الوطن  المجتمعات في  للم�ساهمة في نهو�س 

خالل الفكر القيادي والأدب والفنون والبتكار.

�لكتاب و�ملو�سيقا ميتزجان 
يف �أم�سية »�سومان«

�لزرقاء - ريم �لعفيف

رئي�س  مع  الطويل  و�سفي  الزرقاء  ثقافة  مدير  بحث 
بلدية الزرقاء المهند�س عماد المومني، اول من ام�س، 
واإقامة  الجانبين،  بين  والتعاون  التن�سيق  تعزيز  �ُسبل 
�سارع الثقافة بالقرب من مركز الملك عبد اهلل الثاني 

الثقافي بالزرقاء.
برنامج  تنفيذ  على  وافقت  البلدية  اإن  الطويل  واك��د 
ثقافية«  »اإ����س���اءات  بعنوان  ال��زرق��اء  بلدية  اإذاع���ة  عبر 
من اإعداد وتقديم رئي�سة ق�سم الأن�سطة في المديرية 
بالمثقفين  اللقاء  بهدف  وذل��ك  �سعود،  منى  الدكتور 
والأدباء وت�سليط ال�سوء على الفعل الثقافي والتركيز 

على الهيئات الثقافية في المحافظة.
واأ����س���اف اأن����ه ج���رى الت���ف���اق ع��ل��ى ع��ق��د ل��ق��اء م��ا بين 
اأطفال البرلمان الأردني للطفل »مركز الأميرة �سلمى 
للطفولة في الزرقاء« مع رئي�س البلدية خالل الأ�سبوع 
الأع�ساء،  يطرحها  موا�سيع  ع��دة  لمناق�سة  المقبل، 
وك��ذل��ك اإق��ام��ة ���س��ارع ال��ث��ق��اف��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع البلدية 
الملك  مركز  من  الممتد  ال�سارع  ا�ستغالل  خالل  من 
الثاني الثقافي مروراً بمركز الزرقاء ال�سامل  عبداهلل 

وحتى مركز الأميرة �سلمى للطفولة.
عماد  المهند�س  ال��زرق��اء  بلدية  رئي�س  اأك��د  جانبه  من 
للنهو�س  اإمكاناتها  لو�سع  البلدية  ا�ستعداد  المومني، 
لإقامة  المالئمة  البيئة  وتهيئة  الثقافة،  �سارع  بواقع 
والعرو�س  الكتب  ومعار�س  الجوال،  الم�سرح  عرو�س 
المو�سيقية الفنية المميزة، التي ترتقي بالذوق العام، 
اإ�سافة اإلى التفاق على برنامج محدد لتنظيم اأن�سطة 

ثقافية م�ستركة بين مديرية الثقافة والبلدية.
وب��ي��ن اأن���ه ج���رى ب��ح��ث �سبل دع���م ف���رع راب��ط��ة الكتاب 
ال��ث��ق��اف��ي باعتبارهما  ال��ق��ل��م  اأ���س��رة  الأردن��ي��ي��ن ون����ادي 
اأن  اإلى  الزرقاء، لفتا  الثقافية في  الهيئات  اأع��رق  من 
المديرية  م��ع  ارت��ب��اط  �سابط  بتعيين  قامت  البلدية 
للتن�سيق ب�سكل دائم ومتوا�سل مع المديرية اإزاء جميع 

الأن�سطة والفعاليات التي تم مناق�ستها.

عمان - بتر�

ينفذ المركز الوطني للثقافة والفنون التابع 
لتعزيز  م�سروعا  الح�سين  الملك  لموؤ�س�سة 
با�ستخدام  العنف  ونبذ  والت�سامح  الح��ت��رام 
ال��ف��ن��ون ال��م�����س��رح��ي��ة، ي�����س��ت��ه��دف ال��الج��ئ��ي��ن 
ال�سوريين بمخيمات الزعتري والزرق وطلبة 
المدار�س وُينفذ على مرحلتين ولمدة عامين.

وبح�سب بيان �سحفي �سادر عن المركز اليوم 
بدعم  ينفذ  الذي  الم�سروع  يت�سمن  الربعاء، 
مركز  مع  وبالتعاون  الأميركية  ال�سفارة  من 
ب�سحة  العناية  ومعهد  وال��ب��ح��وث  ال��درا���س��ات 
الأ�����س����رة ف���ي م��وؤ���س�����س��ة ال��م��ل��ك ال��ح�����س��ي��ن في 
اأجراها  اأ�سا�سية  مرحلته الأولى عمل درا�سات 
م��رك��ز ال���درا����س���ات وال��ب��ح��وث ح���ول الأ���س��ب��اب 
وتاأثيرها  العنف  اإل���ى  ت���وؤدي  ال��ت��ي  الرئي�سية 

ال�سلبي على حياة الفرد والمجتمع.
وا�����س����ار ال���ب���ي���ان، اإل�����ى ان����ه وب���ن���اء ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج 
الدرا�سات التي اأجريت، اأنتج المركز م�سرحية 
تهدف  الأ���س��ع��ف«  »ال��ح��ل��ق��ة  ب��ع��ن��وان  تفاعلية 
الى تعزيز قيم الت�سامح ونبذ العنف واحترام 
الآخ��ر وات��خ��اذ ال��ق��رارات ال�سائبة، وذل��ك من 
تحاكي ق�س�سا  اأربعة م�ساهد منف�سلة  خالل 
لأ�سخا�س تعر�سوا لمواقف مختلفة اأدت بهم 
اأم��ام  اأنف�سهم  ال��ح��ي��رة وال��ق��ل��ق، ووج����دوا  ال��ى 
كل  م�سير  ُت�سكل  مختلفة  حياتية  م�����س��ارات 

�سخ�س منهم.
الم�سروع  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��م��رح��ل��ة  ان  واأو����س���ح 
 40 ق���درات  وب��ن��اء  تدريبية  دورات  �ستت�سمن 
���س��اب��ا و���س��اب��ة م���ن ال��ج��ام��ع��ات الأردن����ي����ة من 
العناية  ومعهد  ال��م��رك��ز  م��ن  مخت�سين  قبل 
النف�سي  الوعي  مهارات  ح��ول  الأ���س��رة  ب�سحة 
الم�سرحية  ال��ف��ن��ون  وت��ق��ن��ي��ات  والج��ت��م��اع��ي 
التغيير  واإح����داث  للتوعية  اإب��داع��ي��ة  كو�سيلة 
لالأف�سل من خالل اإك�ساب المتدربين مهارات 
الت�سال والتوا�سل، ولعب الدوار، والرتجال، 

والحركة الإبداعية.

ثقافة �لزرقاء تنفذ عدد� من �مل�ساريع 
�لثقافية بالتعاون مع �لبلدية

�ملركز �لوطني للثقافة 
و�لفنون ينفذ م�سروعا لتعزيز 

ثقافة �الحرت�م و�لت�سامح

«جائزة مئوية الدولة األردنية ألفضل كتاب عن تاريخ 
األردن» تواصل تسلم المشاركات

أمسية «القيصر».. شاعرات عربيات ينسجن خيوط األمل

عمان - �سروق �لع�سفور

الأردنية لأف�سل كتاب  الدولة  توا�سل »جائزة مئوية 
الم�ساركات  ت�سلم   »2021-1921 الأردن  ت��اري��خ  ع��ن 
التي  الجائزة  وه��ي  المقبل،  الأول  ت�سرين   30 حتى 
وقالت  وال��ت��وزي��ع،  للن�سر  الأردن��ي��ة  ورد  دار  اطلقتها 
الدولة  بمئوية  احتفاًء  الجائزة  »ان  بيانها  في  ال��دار 
الأردنية بقيادة الها�سميين، اذ بادرت دار ورد الأردنية 
وبم�ساركة ابناء هذا البلد المعطاء عن اعالن جائزة 
لأف�سل كتاب عن الأردن موؤلفاً اأو محققاً اأو مترجماً."
بمئوية  بالحتفال  الإ�سهام  اإل��ى  الجائزة  هذه  ت�سعى 
الدولة الأردنية انطالقا من روؤية ت�ستند اإلى الوعي 
واإن  الآن���ي،  الحتفاء  تجاوز  واإل��ى  العلمي،  المعرفي 
يكون  اأن  اأج��ل  من  الجهود  تت�سافر  اأن  لكبير  الأم��ل 
الحتفال بمئوية الدولة احتفال يفي هذه المنا�سبة 

الكبيرة.
والعلم،  الثقافة  �سناع  لتكرم  الجائزة  ر�سالة  وتاأتي 
وت�����س��ع��ى اإل����ى ت��ك��ري��م ال��ب��اح��ث��ي��ن وال��ط��ل��ب��ة وم��ك��اف��اأة 
ال��م��ت��م��ي��زي��ن، وت��ر���س��ي��خ ال��ق��ي��م ال��ع��ل��م��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة 
كما  والنفتاح.  والتعددية  التنوع  واإ�ساعة  ال�سامية، 
وتنمية  المعرفة  ثقافة  تاأ�سيل  اإل��ى  الجائزة  تطمح 
الم�سادر الفكرية. واأن تكون دافعاً للكتابة في تاريخ 
الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ن�ساأة  منذ  كافة  جوانبه  في  الأردن 

حتى وقتنا الحا�سر.
من  المنبثقة  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  ت�سكل  على  ع��ام  مئة 
التي  الوحيدة  الدولة  الكبرى،  العربية  الثورة  رحم 

العربية  ال��ث��ورة  لفكر  ال�سلبة  ال��ن��واة  تمثل  م��ازال��ت 
ال��ك��ب��رى  الأح������داث  اأودت  اأن  ب��ع��د  وروؤاه������ا،  ال��ك��ب��رى 
بحلمها الكبير بدولة عربية كبرى، مئة عام وما زالت 
الملك  المتينة  قواعدها  اأر�سى  منذ  الأردنية  الدولة 
الراية  تلك  تحمل  الح�سين  ب��ن  اهلل  عبد  الموؤ�س�س 
�سامية، غايات تتجاوز  وتدافع عما تمثله من غايات 
الفكرية  الهوام�س  بروؤى  المحكومة  ال�سيقة  الآف��اق 
مئة  الرحب.  القومي  العربي  الأف��ق  اإل��ى  وال�سيا�سية 

الثورة  بجي�س  التحقوا  ومنذ  الأردنيون  زال  وما  عام 
واأهدافها، متم�سكين  يقب�سون على م�ساعلها وروؤاها 
ال��دول��ة  ت��ت��ر���س��خ  ب��ك��ل م��ا تمثله م��ن �سمو وق��دا���س��ة. 
بمبادئ  تتم�سك  وتظل  وموؤ�س�سات،  ح�سورا  الأردنية 
يحت�سن  ال��ت��ي  وال��ق��د���س  فل�سطين  وت��ظ��ل  ال���ث���ورة، 
ثراها ج�سد ال�سريف ح�سين، والثرى المقد�س الذي 
خ�سبه الملك الموؤ�س�س بدمه الطهورمبداأ ل يخ�سع 
ابن  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  الملك  يقف  م��ب��داأ  للم�ساومة، 
الم�سا�س  الح�سين ليقول كال في وجه كل من يريد 
التي ا�سطلع وي�سطلع بها  بقد�سيته و�سرف خدمته 

الها�سميون.
الدولة  مئوية  »ج��ائ��زة  المبادرة  ه��ذه  ج��اءت  هنا  من 
الأردنية« لأف�سل كتاب في تاريخ الأردن، والتي ت�سعى 
العظيمة احتفاء علمياً  المنا�سبة  اإلى الحتفاء بهذه 
الأردنية في جوانبه  الدولة  تاريخ  ق��راءة  اإل��ى  يهدف 
المتعددة خالل المئة عام الما�سية. وقد لقيت هذه 
المبادرة الكريمة ترحيباً ودعماً ل حدود له من دولة 
الدكتور عبد الروؤوف الروابدة، رجل الدولة والمثقف 

الكبير الذي يمثل رمزاً وطنياً �سامخاً.
وه��ي:  رئي�سية  م��ح��اور  ث��الث��ة  على  ال��ج��ائ��زة  ت�ستمل 
)ال�سيا�سي،  المعا�سر«  الأردن  »تاريخ  الأول:  المحور 
الأدبي(«،  الثقافي،  العلمي،  القت�سادي،  الجتماعي، 
اأما  الأردن«،  عن  المحققة  »الكتب  الثاني:  المحور 

المحور الثالث: »الكتب المترجمة عن الأردن«.
المقدم  العمل  يكون  اأن  للجائزة:  للتقدم  وي�سترط 
مبتكراً و اأ�سياًل واأن يلتزم بمنهج البحث العلمي، اأن 

تكون الدرا�سة مطبوعة وتر�سل بملف Pdf بالإ�سافة 
ال��درا���س��ة  ت��ك��ون  اأن   ،word اإل��ك��ت��رون��ي��ة  ن�سخة  اإل����ى 
اأن ل يتجاوز عدد كلمات العمل مئة  باللغة العربية، 
الموؤ�س�سات  ت��ر���س��ح  اأن  ي��ج��وز  ك��ل��م��ة،  األ���ف  وع�����س��ري��ن 
لنيل  اأ�سخا�ساً  البحاث  ومراكز  والعلمية  الثقافية 
الجائزة، اأو عن طريق التر�سح الفردي، يجب اأن يكون 
التر�سح والتر�سيح لأ�سخا�س اأحياء، تخ�سع الأعمال 
قد  العمل  يكون  ل  اأن  للتحكيم،  للجائزة  المقدمة 
ن�سر �سابًقا، يرفق العمل ب�سيرة ذاتية للموؤلف، ويرفق 

العمل بملخ�س ل يتجاوز الف كلمة.
ال��م��ح��اور  ك��ل م��ح��ور م��ن  ف��ي  ال��ج��ائ��زة للفائز  تمنح 
اأردن��ي،  دينار   7000 الموؤلف:  الكتاب  جائزة  الثالثة: 
دينار   5000 المحقق:  الكتاب  جائزة  تكريمي،  ودرع 
اأردني، ودرع تكريمي، جائزة الكتاب المترجم: 4000 

دينار اأردني، ودرع تكريمي.
وي�سم مجل�س امناء الجائزة كال من: د. عبد الرووؤف 
الروابدة رئي�سا، وع�سوية كل من: د.هند اأبو ال�سعر، 
را�سد،  احمد  د.  ال�سلبي،  جمال  د.  ال��زع��ب��ي،  زي��اد  د. 
د.ع��م��ر ال���غ���ول، م��ح��م��د ي��ون�����س ال��ع��ب��ادي، د.ر����س���وان 
والتوزيع  للن�سر  الأردن��ي��ة  ورد  دار  ومالك  المجالي، 

محمد ال�سرقاوي.
تر�سل الم�ساركات على الموقع الر�سمي للجائزة

www.awardbookjo.com
الأ���س��ت��راك  ق�سيمة  م��لء  بالم�ساركة  الراغبين  على 

واإر�سالها عن طريق البريد الإلكتروني
.Info@ awardbookjo.com

�إربد - �أحمد �لخطيب

برنامجه  في  والفنون،  ل���الآداب  القي�سر  اتحاد  يحاور 
عبر  يبثه  والذي  الثقافي«،  القي�سر  »اأربعاء  الأ�سبوعي 
و�سائل التوا�سل الجتماعي، م�ساء كل اأربعاء، بالتعاون 
العليا في  ال��ق��ي��م  اإرب����د،  ث��ق��اف��ة محافظة  م��دي��ري��ة  م��ع 
الإن�سانية وطاقاتها الإبداعية، مرورا بالتنوع المعرفي 
الذي يقدمه عبر التجارب الحياتية والإيقاعات الفنية.
اأ���س��ب��وع��ه ال��خ��ام�����س، ق����راءات �سعرية  نظم الت��ح��اد ف��ي 
ل�ساعرات عربيات من اأجيال مختلفة: التون�سية �سميرة 
ال��ب��دارن��ة،  ال�����س��ح  م��ي�����س��اء  والفل�سطينية  ال���زغ���دودي، 
بلق�سير،  خيرية  والجزائرية  الناجي،  رب��اب  والأردن��ي��ة 
واللبنانية ي�سرى البيطار، واأدار مفرداتها الأديب رائد 

العمري رئي�س التحاد.
في  ال�سعرية  ال��ق��راءات  ال��زغ��دودي  ال�ساعرة  ا�ستهلت 
حيث  وال��ك��ام��ل،  الب�سيط  ب��ح��ري  بين  �سعرية  ح��واري��ة 
تختال قافيتها ال�سعرية مثل الأميرة في ق�سر الهوى، 

تقول فيها على ل�سان بحر الب�سيط:
»ل���و اأّن اأن��دل�����س��ا ع���ادت ك��م��ا ال��ع��ادة

وّلدة ال�ّسعر  في  خلفت  من  لكنت 
���ع���ادة اإذ ال������وّد ي��ك��ت��ب ب���ي ك����ّل ال�������سّ

ب��ال��ح��رف اأر���س��م ل���الإب���داع م��ي��الده
وي�سحب الحّب اأوج ال�ّسوق في داأب

ت��اهلل ينحت في الأع��م��اق اأم��ج��اده«
فيما جاء الجواب على ل�سان بحر الكامل حيث تقول 

ال�ساعرة:
وّلدة ي�������ا  الأ��������س�������ع�������ار  »وّلدة 

���س��اأك��ون مثلك ف��ي ال��ه��وى وزي���ادة
ع��ه��ده��ا ك�����س��ال��ف  اأن��دل�����س��ا  اأّن  ل���و 

ل��ل��ق��ري�����س ولدة اأب����ع����ث  ل����غ����دوت 

ي��خ��ت��ال ف���ي غ��ن��ج ي���ب���ارك���ه ال����ورى
ب��اإع��ادة ال��ه��وى  يرت�سف  وال��ح��رف 

كزّهرة القري�س  اأن��دل�����س  زن��ت  اإن 
ف���ب���ق���ي���روان���ي ق����د ب��ل��غ��ت ري�������ادة«.
ومن جانبها قراأت ال�ساعرة البدارنة ق�سيدة اأ�سرجت 
فيها زيت قناديل القد�س، حيث تقول: »هنا في القد�س 
ملقانا، على بعد من ال�سريان تلقانا، ن�سّلي الفجر في 
�سوق نقوم الع�سر اإيمانا، ديار القد�س م�سعانا، ننادي 
الرّب في تيه نناجي اهلل في دنيا ت�سم الخير يمنانا، 
هنا ف��ي ال��ق��د���س ب��اق��ات واأل�����وان، م��ن الأدي����ان تتلوها 
زق��اق��ات، بها درب لآلم واأج��را���س وح��ي��ط��ان، واإ���س��راء 
القد�س ميثاقا  واأر�س الح�سر تر�سانا، تزّف  ومعراج، 
م�ستاق  الطفل  ب��اأّن  تن�سى،  ل  الأم  وفيه  الأق�سى،  مع 
في  �سعيد  يهواها  الطفل  ب���اأن  باأق�سانا،  ح�سن  اإل���ى 
حناياها، اإذا ما قلت في �سهو حروفا من معانيها، تراه 
يرنو،  �سعى  لألعاب  ثناياها  ويعلو في  ين�سانا،  الطفل 
ول اأدري لعّل العطر من رّب بخور جاب في درب بخلق 
يغنيها،  ال��ورد  يبنيها بطعم  العطار  �سّواها، ترى  جاد 
يحّليها  يلقانا،  الطيب  بح�سن  يدعونا  القد�س  وكعك 

ويبهيها، ينادي الحرف في وجد فيزهو في قوافيها، 
اأجيبوني عالم القلب م�ستاء يعاني الو�سب وال�سكوى، 
يبيت الليل محتارا غداة البين اأو اأم�سى، األي�س الرّب 
حاميها، هنا في القد�س مرقاكم، هنا طافت اأ�ساميكم، 
قبيل الخطو يا �سحبي األ �سّدوا م�ساعيكم، لدين اهلّل 

مبغانا، فال تناأى موافيكم ول تن�سوا فين�سانا«.
تقول  ق�سيدة  الناجي  ال�ساعرة  ق���راأت  جانبها  وم��ن 
يا ريح متعبة، فهزي جذع �سامقة،  اأنا  فيها: »وح��دي 
الإع�����س��ار  ت��رك��ب  الع�سف تهتز، دم��وع��ي  اأم���ام  اأخ��ي��را 
�سبلي،  بها  ت���روي  لكي  �سبال  ول  تبكي،  ب���اأن  مرغمة 
تحتلني �سفن لي�ست قواربنا، ول ربان من زمني يقود 
مدني، لرحلتي مدني، وتجري اإذ بها تجري بنا الأيام 
الآلم،  لنا  العمر  �سنون  اأب���دت  اأي���ام، فهل  ب��ال  اأب��ت  ي��ا 
اأن��ادي  غ��دا،  اأن��ادي  بالحزن،  الأم�س  اكتحلت عيون  اأم 
غدا، لعل غدا يكون غدي، لعل اللحظة ال تاأتي يكون 

ل�سوتها اأذن تقّدرها«.
وقراأت ال�ساعرة بلق�سير ق�سيدة بعنوان »امراأة تكتب، 
كالرماد،  تهّب  »ام���راأة  فيها:  تقول  ت��م��وت«،  ل  ام���راأة 
ام�����راأة ت��ل��د ال��ن��ه��ار، وت��ف��ق�����س بي�س ال��خ��ي��ب��ات، ام���راأة 

لها ما لها  ا�ست�سعار،  تقراأ كثيرا لها مخالب، وق��رون 
وبالغبار  بالرفوف  ب��ال��ورق،  حبلى  ام���راأة  لعنات،  م��ن 
بوباء  »دو�ستوف�سكي«،  بنهفات  مترعة  امراأة  المثخن، 
ليلة  ك��ل  ترق�س  ام���راأة  »اإل��ي��وت،  والالنتماء  »رام��ب��و« 
مع »زوربا«، وت�سّد وتر القلب »زرياب«، اآثم ي�سّل اآلته 
ال��م��ذب��وح��ة م��ن روح���ه���ا، ام�����راأة ت��ج��ال�����س ال��ع��وا���س��ف، 
ول  تموت  ل  حتما  وال��غ��ي��اب،  المطر  بين  م��ا  وت�سلح 

ت�سمحل«.
واختتمت القراءات ال�سعرية ال�ساعرة البيطار بقراءة 
فيها:  ت��ق��ول  م�سبحة«،  ح��ام��ل  »اإل���ى  ب��ع��ن��وان  ق�سيدة 
الم�دامع  وت��ن��ه��دم  ال��ظ��ن��ون،  تف�رحني  في�ك  »اأف�����ّك�����ر 
وال�����ّس��ج�����ون، واأح��ي��ا، م��ن ح�����س��ورك ف��ي خي�الي، على 
فرح، واأخل�س، ل اأخون، فكيف واأنت تن�سيني همومي 
ك���اأن ج���دول واأن���ا ع��ي��ون وت��اأخ��ذن��ي بعيدا ف��وق وجهي 
لأعرف جنتي ما قد تكون، اأطير على مداك اأ�سف دل، 
تفي�س  ال�سماء  اأ�سابعك  والجنون،  التفّلت  فيغمرني 
منها الروؤى، ولأجلها مني �سوؤون، وم�سبحة بها حبات 
يهوى  ما  كل  فاإنك  ال�سكون،  ي�سليها  نجم  ك��اأن  ن��ور، 

فوؤاد، وفيك مواهب الدنيا فنون«.

نبوءات الزمن المقبل
عبد �لنا�سر �سالح
) ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي ع���ر  ����س���ا (

اإلى ماجد اأبو �سرار
)1(

يتدّفُق في �سرياِن القلِب ال�ساخِب اإيقاع الّرغبِة، 
والعالم يطرح فوق ب�ساط الليل نبوءته
اأنفعل ب�سوِت القادِم من غابات ال�ّسهوِة

يبتهل اإلى الزمن المجهوِل
يغّطيه �سباب العمر المتروِك

كبيٍت مقفر
عيناُه ت�سّجان باأعرا�ِس الميالد الّثوريِة

..........

..........
ها اإّن الوقت تاأّخَر

واللحظات المّرُة تك�سف عن وح�ستها
والقادم ل يحمل بين يديه حبيبتُه، 

ل يذكر ا�سم حبيبته.
)2(

الحزن  اأق�سى  م��ن  اإليكم  �سيجيء  ال���راوي:  ق��ال 
نبيُّ

يتوّزع فيكم كالدّم خاليا، 
يوعدكم ب�سنّي الفرح المفعم بالأ�سواِق

وي�سبقكم كالظّل.
)3(

قال الراوي: والقادم ل يحمل ا�سماً �سخ�سياً
اأو رقم هوية.

لكن عيون الفقراء �ستعرفه
وت�ساركه طاقات المرحلة الحرجة.

)4(
يرتفع عويل ال�ساعات الأولى الم�سكونة، 

حّدقت بزرقة ماء البحر
فاأعياني التحديُق
واأثقلني �سمتي، 

والقادم ينت�سر على وجهي ورداً اأخ�سر
ُيمطرني ب�سعاع الرغبة.

)5(
اأّنى اأدخل بوابة هذا الع�سر ال�سادّي

واأبتكر مواعيداً للع�سِق؟

فقلبي مرهوٌن للع�سِق
قلبي مئذنٌة للع�سق الفاتح اأجواء النور، 

فلماذا ترف�سني الأ�سجار/ البحُر
ع�سافير الجبل/ خاليا الرمل

وتنكرني عا�سقتي؟
ها اإني اأمتزج كما الألوان بج�سم الغربِة

اأغت�سل بدمعي
اأت�ساقط كالأوراِق ال�سفراِء على اأر�س الغربة.

)6(
قال الراوي: �ستموت بع�سقَك، 

اأو تحترق من الع�سِق
فما اأنت �سوى ج�سٍر خ�سّبٍي

مهترئ الأطراف
ول يذكره الزمن المقبْل.

)7(
قال الراوي: �ستموت اإذن، اأو تحترق من الع�سق، 

ول ي�سعفك القدر المحتوم عليَك
ول يرحمك الرّب المالُك، 

مر�سوم الرحمة.
)8(

�ساأموت اإذن، ل حبَّ بال موٍت، ل ميالد.
)9(

يا اأزهار الرّمان المت�سّلقة جراحي
يا اأروقة العمر المت�سبّثة بقلبي، 

ما كنت نبّياً ينذر ب�سنّي القحط
وجوع الفقراء.

لكّني كنت �سراجاً للع�سق المطفاأ
ج�سراً للروؤيا المعدومة.

)10(
�ساأموت اإذن، 

فانت�سري يا اأزهار الرمان على قبري
اآن اأوانك فانطلقي، 

اكت�سحي �ساحات الوطن المحترِق
ول تحترقي.

)11(
�ساأموت اإذن، 

في كّفي باقة ورٍد للقادِم
من غابات ال�سهوِة

ممتطياً اأمواج الريْح.
في عيني ميالد ال�سم�س المتعبِة

الماأ�سورْه.
في �سفتي اأغنيٌة مبتورة
في �سدري اأَنَُّة مجروح.

)12(
يا القادم من غابات ال�سهوة م�سهوراً بالع�سِق

تاأّخرَت، 
واأو�سكُت اأموت من الأرق الليلّي، 

اأموُت من الأ�سقاع المفتِقرْه.
كن لي حزني

كن لي نف�سي، 
كن لي وجه حبيبتي

كن لي الأيام المنتظرَة.

عبد �لنا�سر �سالح لوحة

�سعار �لجائزة

من �للقاء

عزيز مرقة

�ل�ساعر�ت �لم�ساركات في �الأم�سية
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أميركا.. «السود» يعانون منذ أجيال

و��شنطن - �أ ف ب

وا�سنطن  و�سط  الثراء جلية في  تبدو مظاهر 
لــكــن الــ�ــســاب جا�ستن مــونــرو الـــذي كـــان يقف 
بــيــن حــ�ــســد يــتــظــاهــر اأمــــــام الــبــيــت الأبــيــ�ــض 
للتنديد بوفاة جورج فلويد اأثناء قيام ال�سرطة 
باعتقاله، ل يعتقد باأنه �سي�سارك يوما ما في 

هذا الزدهار.
وقال مونرو الأميركي من اأ�سل اإفريقي »هذا 
من  كبير  عــدد  النا�ض.  مــن  معينة  لفئة  لي�ض 
هذا  ك�سب  يمكننا  »ل  م�سيفا  الــنــا�ــض«  هـــوؤلء 
القدر من الأموال. ل يريدوننا اأن نك�سب مثل 

تلك الأموال«.
والــ�ــســاب الــبــالــغ 25 عــامــا كـــان يعمل طـــاه في 
اأزمـــة  ب�سبب  وظيفته  يخ�سر  اأن  قــبــل  مطعم 
كورونا. ويقيم في ناحية من العا�سمة يف�سلها 
نهر عن المكاتب الفخمة والمباني الحكومية 

في و�سط المدينة.
ويــعــتــبــر مـــونـــرو عــنــف الــ�ــســرطــة الــــذي اأطــلــق 
�ــســرارة الحــتــجــاجــات فــي اأنــحــاء الــبــاد، اأمــرا 
عاديا لاأميركيين ال�سود ولي�ض ا�ستثناء. وقال 
اأن  اأحــب  »ل  م�سيفا  اأحبهم«  »ل  ال�سرطة  عن 
اأرى الكثير من اأبناء عرقي ُيطلق عليهم النار 
من قبل رجــال ال�سرطة«. واأثــارت وفــاة فلويد 
في مينيابولي�ض تظاهرات عدة تطالب بالحد 
مــن مــمــار�ــســة الــعــنــف تــجــاه الأمــيــركــيــيــن من 
اأنهم  درا�ــســات  اأظــهــرت  والــذيــن  اإفريقي،  اأ�سل 
اأيدي رجال  اأكبر للموت على  يواجهون خطرا 

ال�سرطة.

لــكــن انــعــدام الــمــ�ــســاواة الــتــي يــواجــهــهــا ال�سود 
الأمــيــركــيــون اأبــعــد مــن مــ�ــســاألــة الــتــعــامــل مع 
ال�سرطة وتتراوح من رواتب اأدنى اإلى �سفوف 
العالم  اقت�ساد في  اأكبر  اأطــول، فهيكل  انتظار 

يهم�ض بدرجة كبيرة المواطنين ال�سود.
وترى كبيرة خبراء القت�ساد في مركز جامعة 
جورج تاون حول التعليم واليد العاملة نيكول 
�سميث »الأميركيون من اأ�سل اإفريقي دائما ما 
الوليات  اقت�ساد  في  كاملين  م�ساركين  كانوا 

المتحدة، لكنهم لي�سوا متلقين كاملين«.
وحــتــى الــمــر�ــض يــمــّيــز: فــالمــيــركــيــون ال�سود 
لكنهم  ال�سكان  عــدد  من  بالمئة   13،4 يمثلون 
بـــوبـــاء  الـــوفـــيـــات  مــــن  بــالــمــئــة  يــــعــــّدون 22،9 
كوفيد-19، بح�سب مراكز الوقاية من الأوبئة. 
ون�سبتهم مرتفعة اأي�سا في ما يتعلق بمعدلت 
بالمئة   14،7 ني�سان  في  �سجلت  التي  البطالة 
بــالــنــ�ــســبــة لــجــمــيــع الــعــمــال لــكــنــهــا بــلــغــت 16،7 
وزارة  بح�سب  الأميركيين،  ال�سود  بين  بالمئة 
الميركيين  ال�سود  يحرم  والقت�ساد  العمل. 
مـــن مـــزايـــا حــتــى قــبــل وقـــت طــويــل مـــن اأزمـــة 

الفيرو�ض.
دولر  كل  مقابل  �سنت   73 على  يح�سلون  فهم 
يــحــ�ــســل عــلــيــه الأمـــيـــركـــيـــون الــبــيــ�ــض، فيما 
مــعــدل الــفــقــر بــيــنــهــم اأعـــلـــى بــمــرتــيــن ون�سف 
مــقــارنــة بــالــبــيــ�ــض، وفــقــا لــمــعــهــد الــ�ــســيــا�ــســات 
اإلى حد  وا�سعة  والهوة  لاأبحاث.  القت�سادية 
قدر  الفدرالي  الحتياطي  كليفاند  بنك  اأن 
عادية  بي�ساء  عائلة  ثـــروة  اأن  الما�سي  الــعــام 
�سوداء  عائلة  ثروة  بالمئة عن   6،5 بنحو  تزيد 

عادية - تقريبا ما كانت عليه في 1962. وفي 
الأميركيون  �سيتمكن  تــفــاوؤل،  اأكــثــر  �سيناريو 
�سنة.   200 بــعــد  بالبي�ض  الــلــحــاق  مــن  الــ�ــســود 
القت�سادي  الباحث  حــذر  الــوبــاء،  ب�سبب  لكن 
الكبير في بنك كليفاند الفدرالي ديوني�سي�ض 
اأن »مــعــظــم  األــيــبــرانــتــيــ�ــض فــــي مــقــابــلــة مــــن 
العبودية  اإلغاء  بعد  وحتى  �ستت�سع«.  الفجوات 
اأجيال  تــزال  ل  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف 
التي  العن�سرية  والــقــوانــيــن  الــمــمــار�ــســات  مــن 
من  وتحرمهم  معينة  اأحــيــاء  في  ال�سود  تعزل 
الــو�ــســول اإلـــى خــدمــات مــالــيــة، تــغــذي انــعــدام 

الم�ساواة وتطارد مدنا اأميركية.
وفيما يعد امتاك منزل مفتاح بناء ثروة بين 
عام  بروكينغز  لمعهد  درا�سة  اأظهرت  الأجيال، 
2018 اأن المنازل في اأحياء ن�سف قاطنيها على 
الأقل من ال�سود، تقل قيمتها بن�سبة 50 بالمئة 

على الأقل عن اأحياء ل يقطنها �سود.
وقتا  اإفريقي  اأ�سل  من  الأميركيون  ويم�سي 
اأطــــــول لــلــو�ــســول اإلـــــى عــمــلــهــم مـــقـــارنـــة بـــاأي 
مجموعة اأخرى، وفق درا�سة لجامعة �سيكاغو 
عام 2014 نظرا لأنهم يقيمون غالبا في اأحياء 

لديها وظائف اأقل وخطوط موا�سات اأ�سواأ.
وحـــتـــى ا�ـــســـم الــ�ــســخــ�ــض يــمــكــن اأن يــ�ــســبــب له 
الــ�ــســرر، فــقــد اأظـــهـــرت درا�ـــســـة لــبــاحــثــيــن في 
اأن   2016 عـــام  و�ــســتــانــفــورد  تــورونــتــو  جامعتي 
الأميركيين من اأ�سل اإفريقي الذين يحاولون 
يتلقون  الذاتية،  �سيرتهم  على  عرقهم  اإخفاء 
ــــاب الــعــمــل تــزيــد بــاأكــثــر من  اتــ�ــســالت مــن اأرب

مرتين عن الآخرين.

توتر خطير يخّيم على عالقتهما

صراع «ترمب - الجيش»

الدفاع في عهد ترمب لعامين  واأ�سار ماتي�ض الذي �سغل من�سب وزير 
األمانيا  النازيين في  اأن  اإلى  الرئي�ض،  اإثر خافات مع  ي�ستقيل  اأن  قبل 

اآمنوا ب�سعار »فرق ت�سد«.
وقــــال »دونـــالـــد تــرمــب هــو اأول رئــيــ�ــض فــي حــيــاتــي ل يــحــاول توحيد 
الأميركيين، بل اإنه حّتى ل يّدعي باأّنه يحاول فعل ذلك«. واأ�ساف »بدًل 

من ذلك، فاإنه يحاول تق�سيمنا«.
�سخ�سيات  ت�سغل   - الم�ستركة  الأركـــان  لهيئة  �سابقان  رئي�سان  ودخــل 
- على خط  البنتاغون حاليا  المنا�سب في  اأعلى  اأمرتهما  عملت تحت 
رئي�ض  الذي كان  المتقاعد مارتن ديمب�سي،  الجنرال  ال�سجالت. وقال 
�ساحة  لي�ست  »اأميركا  العام 2011 حتى 2015  العامة من  الأركــان  هيئة 

معركة. مواطنونا لي�سوا الأعداء«.
بقلق عميق  »اأ�سعر  المتقاعد مايك مولن  الأميرال  �سلفه  بــدوره، كتب 
من اأن يتم اإعادة توظيف عنا�سر جي�سنا بينما يطّبقون الأوامر ال�سادرة 

من  للرئي�ض  الوا�سحة  المعار�سة  وعـــززت  �سيا�سية«.  لأهـــداف  اإليهم 
قبل �سخ�سيات غير �سيا�سية خطر حدوث �سقاق في العاقات المدنية 
والع�سكرية. وقد يعني ذلك اأي�سا اأن من�سب اإ�سبر على المحك. ورف�ست 
اإن كان  الناطقة با�سم البيت الأبي�ض كايلي ماكيناني الرد على م�ساألة 
ل يزال يحظى بثقة ترمب كاملة. وتهز هذه التطورات فعليا ال�سورة 
التي اأ�سر ترمب عليها مرارا ب�ساأن تحالفه مع عنا�سر الجي�ض، وهو اأمر 

يرّوج له في دعاياته ال�سيا�سية كموؤ�سر على �سابته.
وظهرت بوادر المقاومة �سد ترمب منذ الأ�سبوع الما�سي عندما هدد 
باإر�سال قوات نظامية م�سّلحة، بدل من الكتفاء بجنود الحتياط من 
عنا�سر الحر�ض الوطني، لوقف الحتجاجات التي اأعقبت وفاة �سخ�ض 

من اأ�سول اإفريقية يدعى جورج فلويد اأثناء توقيفه.
من  عن�سر   1600 بــاإر�ــســال  اأمــر  عندما  الرئي�ض  مــع  متفقا  اإ�سبر  وبــدا 
ال�سرطة الع�سكرية اإلى منطقة وا�سنطن للتاأّهب في حال ازدادت اأعمال 

ال�سغب، قبل اأن يدعو حكام الوليات »لل�سيطرة على �ساحة المعركة«.
اإلى  ميلي  مــارك  الم�ستركة  الأركـــان  هيئة  ورئي�ض  اإ�سبر  ظهر  وعندما 
البيت  قــرب  كني�سة  في  تذكارية  �سور  للتقاط  الثنين  ترامب  جانب 
الأبي�ض، بعد دقائق على اإخاء قوات الأمن المنطقة من المتظاهرين، 

بدا اأنهما متفقان مع رغبة ترامب ن�سر الجنود.
لكن وزير الدفاع الأميركي تراجع عن موقفه على وقع التهامات باأنه 

يحّول الجي�ض اإلى اأداة �سيا�سية في اأيدي ترامب.
واأّكد اإ�سبر بحزم الأربعاء معار�سته ا�ستخدام جنود في الخدمة للتعامل 

مع المحتجين.
في  جنود  ا�ستخدام  خيار  »على  اإن  البنتاغون  فــي  لل�سحافيين  وقــال 
الــخــدمــة اأّل يــكــون �ــســوى الــمــاذ الأخــيــر وفــقــط فــي الــحــالت الأكــثــر 

خطورة«.
واأ�ساف »ل�سنا في و�سع كهذا في الوقت الراهن«.

كبار  من  وغيرهما  وميلي  اإ�سبر  اأكــد  مواقفهم،  لتو�سيح  م�سعى  وفــي 
م�سوؤولي البنتاغون للجنود اأنهم اأق�سموا للدفاع عن الد�ستور الأميركي 

وخ�سو�سا الحق في حرية التعبير.
وقال المتحدث ال�سابق با�سم البنتاغون ديفيد لبان اإنه لم ي�سهد قط 
موقفا معار�سا على هذا القدر ل�سيد البيت الأبي�ض خ�سو�سا من قبل 
اإن  الحزبين«  �سيا�سة  »معهد  من  لبــان  وقــال  ماتي�ض.  بمقام  �سخ�سية 
اإ�سبر وميلي  اأن  »الرئي�ض �سّي�ض الجي�ض بطرق غير م�سبوقة«. واأ�ساف 

»تاأّخرا كثيرا و�سمحا بتفاقم الو�سع«.
وتابع »خال هذا الأ�سبوع، خ�سرا بع�ض الثقة من القوات ومن ال�سعب 

الأميركي« معا.
و�سدد على اأن ماتي�ض وديمب�سي ومولن لم يحاولوا تغذية تمّرد �سمن 
�سفوف الجي�ض، لكنهم ارتاأوا اأن �سمعة الموؤ�س�سة الع�سكرية في اأو�ساط 

ال�سعب الأميركي على المحك م�سيرا اإلى اأن الو�سع »كان يتفاقم«.

مينيابولي�س - �أ ف ب

تاأبين  المئات الخمي�ض في مينيابولي�ض في مرا�سم  �سارك 
في  بتوقيفه  ال�سرطة  قيام  اأثناء  توفي  الــذي  فلويد  جــورج 
المتحدة  الـــوليـــات  فــي  وا�ــســعــة  تــظــاهــرات  اأ�ــســعــلــت  ق�سية 
اآل  المدنية  الحقوق  اأجل  النا�سط من  تعّهد  فيما  والعالم، 
نظام  »نغّير  اأن  اإلــى  �ستتوا�سل  الحتجاجات  بــاأن  �ساربتون 
اّت�سمت  المرا�سم، خرجت تظاهرات  باأكمله«. وبعد  العدالة 
للمطالبة  عـــدة  اأمــيــركــيــة  مـــدن  فـــي  بــالــ�ــســلــمــيــة  معظمها 
بالعدالة وباإنهاء التمييز العن�سري. ففي نيويورك، احت�سد 
و�سار الآلف على ج�سر بروكلين وكذلك ُنظمت م�سيرات في 
جميعها  فيها  رفع  وقد  و�سياتل،  اأنجلي�ض  ولو�ض  وا�سنطن 
حظر التجول. وا�ستمر التعبير عن الغ�سب وال�سخط خارج 
م�سيرة  تنظيم  مع  فيينا  في  ح�سل  كما  المتحدة  الوليات 

�سمت حوالي خم�سين �سخ�سا، وكذلك في وار�سو.
باأن  المعّزين  اأمــام  فلويد  محامي  تعّهد  مينيابولي�ض،  في 
توفي  الــذي  الأ�سود  الأميركي  قتل  ممن  �ستقت�ض  العدالة 
ركبة  تحت  مختنقاً  اأيـــار،   25 في  توقيفه  بعد  عاما   46 عن 
ولــم  دقــائــق  ت�سع  لــمــدة  عــلــى عنقه  اأبــيــ�ــض �سغط  �ــســرطــي 

ي�ستجب ل�ستغاثاته.
فلويد،  عائلة  يمّثل  الــذي  بنجامن كرمب،  المحامي  وقــال 
»لم يكن الوباء الناجم عن فيرو�ض كورونا هو ما قتل جورج 

فلويد، بل كان وباء اآخر هو وباء العن�سرية والتمييز«.
وفيما تجمعت العائلة ورجال الدين وال�سيا�سة والم�ساهير 
بلدية  رئي�ض  جثا  فلود،  لتاأبين  �سنترال  نــورث  جامعة  في 
واأمام  النع�ض.  اأمــام  باكياً  البي�ساء  الب�سرة  ذو  مينيابولي�ض 
الكني�سة، جثا رئي�ض ال�سرطة ميداريا ارادوندو لدى مرور 
ثانية  و46  دقائق  لثماني  ب�سمت  الح�سد  ووقــف  الجثمان. 
ديريك  ال�سرطي  خالها  �سغط  التي  ذاتها  المدة  — هي 

�سوفين على عنق فلويد رغم تو�سله.
�سعر  لطالما  الـــذي  الغ�سب  اإ�ــســعــال  فــلــويــد  وفـــاة  واأعـــــادت 
بحق  العنف  ال�سرطة  عنا�سر  ا�ستخدام  حيال  كثيرون  بــه 
ا�سطرابات  واأثــارت موجة  اإفريقية  اأ�سول  الأميركيين من 
مدنية ل مثيل لها في الوليات المتحدة منذ اغتيال مارتن 
لوثر كينغ البن عام 1968. وبينما ات�سعت رقعة الم�سيرات 
اأخرى  اإلى دول  الأعــراق لت�سل  بالعدالة لجميع  المطالبة 
في العالم، �سدد اآل �ساربتون على اأن وفاة فلويد لن تذهب 

�سدى.
اأن يكون من بين القتلى. لم  وقال »جــورج فلويد ل ينبغي 
يمت لم�سكلة �سحية عامة. مات جراء خلل �سائع في النظام 
الق�سائي الأميركي«. وقال اإنه راأى في الركبة التي �سحقت 
»في  الأفــارقــة  الأميركيين  لقمع  رمــًزا  فلويد  جــورج  رقبة 
كافة مناحي الحياة«، في التعليم وال�سحة والتوظيف وما 
البالغ 65 عاما »حــان الوقت لنقف  الق�ض  اإلــى ذلــك. وقــال 
با�سم جورج ونقول اأزيحوا ركبكم عن اأعناقنا«. واأ�ساف »لقد 

غّيرت العالم يا جورج. �سنوا�سل الكفاح يا جورج«.
وتابع »�سنوا�سل اإلى اأن نبّدل النظام الق�سائي باأكمله«.

القوات  اأمــر  الــذي  اإلــى دونالد ترمب  الق�ض متوجهاً  وقــال 
الع�سكرية باإخاء المنطقة المحيطة بالبيت الأبي�ض م�ساء 
الثنين ليقف اأمام كني�سة والإنجيل في يده، »افتح الكتاب 
المقد�ض«. وبعد تفريق المتظاهرين بالقوة م�ساء الثنين 
المدنية  الــحــقــوق  عــن  لــلــدفــاع  الــقــويــة  الجمعية  تــقــدمــت 
الأميركي  الرئي�ض  �سد  قانونية  ب�سكوى  اأخــرى  ومنظمات 
وزيـــري الــعــدل والــدفــاع، بعدما اأطــلــقــت قـــوات الأمـــن رذاذ 

الفلفل وقنابل الغاز الم�سيل للدموع لتفريقهم.

جنازة موؤثرة لفلويد ودعو�ت 
للتظاهر

ليبيا - �أ ف ب

بها  المعترف  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  قوات  اأعلنت 
اأنها ا�ستعادت ال�سيطرة على  من قبل الأمم المتحدة ام�ض 
مــديــنــة تــرهــونــة عــلــى بــعــد 90 كــلــم جــنــوب �ــســرق العا�سمة 
الموالية للم�سير خليفة  الأخير للقوات  طرابل�ض والمعقل 

حفتر في غرب الباد.
وتاأتي ا�ستعادة ترهونة عقب اأقل من يوم واحد على ا�ستعادة 
ال�سيطرة على طرابل�ض و�سواحيها بالكامل، بعد تمّكنها من 
اإخراج قوات حفتر من جنوب العا�سمة، اإثر معارك ا�ستمّرت 

اأكثر من عام.
قــوات حكومة  با�سم  المتحدث  العقيد محمد قنونو،  وقــال 
الوفاق في بيان �سحافي، »قواتنا البطلة �سيطرت على كامل 

مدينة ترهونة، ودحرت ملي�سيات حفتر الإرهابية«.
مدينة  داخــل  قواتنا  اإلــى  تعليماتنا  »نــوجــه  قنونو  واأ�ــســاف 
تـــرهـــونـــة، بــتــكــلــيــف فــريــق لــتــمــ�ــســيــط الــمــنــطــقــة بــحــثــا عن 
ع�سرات  م�سير  عــن  للك�سف  مــقــابــر،  اأو  �سرية  �سجون  اأي 
اأبناء ليبيا في المواجهات  اأو المفقودين من  المخطوفين 

مع العنا�سر الإجرامية التي كانت ت�سيطر على المدينة«.
خ�سارتها  عــن  ر�ــســمــي  تعليق  اأي  حفتر  قـــوات  تــ�ــســدر  ولـــم 
با�سم  المتحّدث  الم�سماري،  اأحمد  اللواء  اأن  المدينة. غير 
اإعـــادة  »ُنــعــلــن  الخمي�ض،  م�ساء  بــيــان  فــي  قــال  قـــّوات حفتر 
الطرف  التزام  �سرط  مع  طرابل�ض،  خــارج  وحداتنا  تمركز 
الآخــــر وقـــف اإطــــاق الــنــار، وفـــي حـــال عـــدم الــتــزامــه، فـــاإّن 
القيادة العامة �ستقوم با�ستئناف العمليات وتعّلق م�ساركتها 
القرار  اأّن  المتحدث  واأكـــد  الــنــار«.  اإطـــاق  وقــف  فــي لجنة 
الم�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  موافقة  على  »بــنــاًء  جــاء 
على ا�ستئناف م�ساركتها في لجنة وقف اإطاق النار )5+5( 
اإن�سانّية،  وكــمــبــادرة  الــمــتــحــدة،  الأمـــم  عليها  ت�سرف  الــتــي 
وحقناً لدماء ال�سعب الليبي« ومنًعا »لا�ستهداف الع�سوائي 

للمدنّيين في طرابل�ض من قبل ملي�سيات الوفاق«.
في  النزاع  طرَفي  بقبول  الثاثاء  المتحدة  الأمــم  ورّحبت 
الم�ستركة  الع�سكرية  اللجنة  مباحثات  با�ستئناف  ليبيا 
»5+5«، التي تهدف اإلى وقف اإطاق النار، بعد توّقفها اأكثر 
من ثاثة اأ�سهر. وت�سم اللجنة 5 اأع�ساء من قوات الم�سير 
حفتر و5 اأع�ساء من قوات حكومة الوفاق( وقد اأقّرت �سمن 
حـــوار جنيف فــي �سباط هــدف الــو�ــســول اإلـــى وقــف اإطــاق 
نــار دائـــم. والــمــ�ــســار الع�سكري واحـــد مــن ثــاثــة مــ�ــســارات، 
يتوّجب  والقــتــ�ــســادي،  ال�سيا�سي  الــمــ�ــســاريــن  جــانــب  اإلـــى 
اّتباعها ل�ستكمال مخرجات موؤتمر برلين حول ليبيا لحّل 
الأزمة، اإل اأّن اللجنة الع�سكرية عّلقت اأعمالها عقب جولَتي 

محادثات ب�سبب خافات.
انت�سار قــوات  اإخــبــاريــة �ــســورا تظهر  وامــ�ــض، ن�سرت مــواقــع 
حــكــومــة الـــوفـــاق داخــــل اأحـــيـــاء تــرهــونــة، و�ــســيــطــرتــهــا على 
ومــدرعــات  دبــابــات  على  تحتوي  �سخمة  �ــســاح  مع�سكرات 
واآليات. وفي اأول رد فعل على ا�ستعادة كامل غرب ليبيا، اأكد 
فائز ال�سراج رئي�ض حكومة الوفاق الوطني، اأن المعركة لن 

تنتهي وم�ستمرة حتى ال�سيطرة على ليبيا بالكامل.
حكومة  قــوات  ن�سرتها  تدوينة  فــي  حكومة  رئي�ض  واأو�ــســح 
»معركتنا  في�سبوك،  على  الر�سمية  �سفحتها  على  الــوفــاق 
ما زالت م�ستمرة وعازمون على ب�سط �سيطرة الدولة على 
كافة اأرا�سي ليبيا.... ل تنازل عن تطبيق العدالة والقانون 

لمحا�سبة كل من اقترف جرائم بحق الليبيين«.
كما دعا وزير داخليته، فتحي با�ساغا، كافة المدن التي تقع 

تحت �سيطرة قوات حفتر بالعودة اإلى �سرعية الدولة.

حفرت يفقد »ترهونة«.. 
و�ملعركة م�شتمرة

�ل�شرطة تقيد �أحد �لمتظاهرين بالقرب من �لبيت �لأبي�س )� ف ب(�س

�لعن�شرية تتف�شى �شد �شود �أميركا

و��شنطن - �أ ف ب

يخّيم توتر خطير على عالقة �لرئي�س �لأميركي دونالد 
ترمب بالموؤ�ش�شة �لع�شكرية بعدما رف�س وزير �لدفاع مارك 
�إ�شبر دعوة �شيد �لبيت �لأبي�س لن�شر �لجي�س لل�شيطرة 
على �لحتجاجات بينما �نتقدت �شخ�شيات بارزة �شابقة 
في �لبنتاغون بينها جيم ماتي�س طريقة تعاطي ترمب مع 
�لتظاهر�ت.

و�شّكل �إعالن �إ�شبر �لأربعاء معار�شته ن�شر جنود في 
�لخدمة لل�شيطرة على �لحتجاجات �لمناه�شة ل�شتخد�م 
�ل�شرطة �لقوة، مو�جهة ��شتثنائية مع �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�لم�شلحة في �لبالد.

وقال �إ�شبر »ل �أوؤيد �للجوء �إلى قانون �لنتفا�شة«، في 
�إ�شارة �إلى �لقانون �لعائد �إلى �لعام 1807 و�لذي �شعى ترمب 
لتفعيله بهدف ن�شر عنا�شر م�شلحين من �لجي�س لل�شيطرة 
على �لمدن �لتي ت�شهد �حتجاجات.

وبعد �شاعات، �شن جيم ماتي�س، �شلف �إ�شبر، هجوما على 
ترمب.

وكتب »عندما �لتحقت بالجي�س قبل حو�لي 50 عاما، 
�أق�شمت على تاأييد �لد�شتور و�لدفاع عنه... لم �أتخيل 
يوما �أن �لجنود �لذين يوؤدون �ليمين نف�شه، يمكن �أن يتلقو� 
�لأمر، مهما كانت �لظروف، لنتهاك �لحقوق �لد�شتورية 
لمو�طنيهم«، في �إ�شارة �إلى حق �لتظاهر.
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العالم بعد كورونا

سلوك البشر سيتغّير..

األمم المتحدة.. بحث يائس عن مبعوثين

مكانه  ياأخذ  اأن  �سعب  اأعيننا  اأمام  يتفاعل  الحدث  اأن  »طالما  ويتابع 
اإلى م�سدر وحي«. ويتحول 

لكن الوباء �سيدخل بعد حين، في »الخيال الأدبي«، ويتحّول اإلى مادة 
روائية و»منبع للكالم. �سي�سبح من يوميات الأدب«، وفق الدويهي.

العام،  الروائي  الم�سهد  في  الجائحة  هذه  �ستدخل  »بالتاأكيد  ويقول 
 )...( الطاعون،  دخل  مثلما  الحروب،  دخلت  كما  الب�سرية،  خيال  في 

العالم«. التي ظهرت في  الجائحات  ومختلف 
ويــ�ــســيــف »تــحــدث كــبــار الــكــتــاب عــن تــلــك الــجــائــحــات وا�ــســتــخــدمــوهــا 
تروي  التي  القرن«  »وحيد  )م�سرحية  اإيون�سكو  يوجين  مثل  كرمز، 
ال�سيا�سية(،  الأنظمة  خاللها  من  الكاتب  ينتقد  خيالية  جائحة  ق�سة 
وتدور   ،1947 عام  في  ن�سرت  التي  »الطاعون«  )روايــة  كامو«،  واألبير 
كامو  فل�سفة  خال�سة  وت�سكل  الجزائرية،  وهران  مدينة  في  اأحداثها 

العبث(. حول 

في المقابل، يرى الدويهي اأن الوباء »�سيترك ندوباً واآثارا في العقل 
ب�سكل خا�ص«. والخيال  والفكر 

به  التزم  الــذي  الحجر  من  »مت�سايقاً«  يكن  لم  اأنــه  الدويهي  ويــروي 
ال�سلطات  فر�ستها  التي  الفيرو�ص  من  للوقاية  الإجــراءات  اإطــار  في 
على  والتركيز  التاأقلم  فــي  بــدايــًة  �سعوبة  وجــد  اأنــه  رغــم  لبنان،  فــي 

والكتابة. القراءة 
الأمــيــركــان« و»مطر حــزيــران« )و�سلت  »حــي  روايـــات  ويــوؤكــد �ساحب 
المعروفة  العربية  للرواية  العالمية  للجائزة  الق�سيرة  القائمة  اإلى 
ينتظر  ل  اأنــه  الــمــنــازل«،  و»�سريد   )  2008 عــام  العربية  بوكر  بجائزة 
بعد  والقت�ساد،  والجتماع  ال�سيا�سة  م�ستويات  على  جذرية  تغييرات 

تراجع الوباء في العالم.
بعد  الب�سر  �سلوك  م�ستوى  على  �سامل  تغيير  ح�سول  فــي  وي�سكك 
قبلها،  كما  لي�ص  الأزمــة  هذه  بعد  ما  اأن  دائماً  »يحكى  قائاًل  الأزمــة، 

ا�ستراتيجي«. ب�سكل  �سيتغّير  الب�سر  �سلوك  اأن  اأكيداً  ل�ست  لكنني 
اإلــى  اأ�ــســيــاء جــديــدة  اإنــمــا �ستنتج الأزمــــة، بـــراأيـــه، »تــغــيــيــرات وتــدخــل 

اإليها«. نتيجًة لحاجتنا  الحروب،  كما  تماماً  حياتنا، 
�ــســوف ت�ستوعب هــذا  الــبــ�ــســريــة  اإن  الــقــول  اإلـــى  »لـــدي مــيــل  ويــ�ــســيــف 
الوباء، وتكمل )...( في تخريبها )للبيئة( بمكان ما، ولو اأنني اأتوقع 
�سيقوى  البيئي  بالمجال  »الهتمام  اإن  اإذ  اإيكولوجية«،  نزعة  ح�سول 
نقي�ساً  »البيئة  ت�سّكل  الدويهي،  الى  فبالن�سبة  الجائحة«.  هذه  بعد 
الحاجة  و�ستبرز  الطبيعة،  كما  تماماً  والأوبــئــة،  الفيرو�سات  لتف�سي 

والبيولوجية«. ال�سحيحة  للزراعة  العودة  اإلى 
ومن التعديالت في ال�سلوك، يتحدث الدويهي عن التحول اقت�سادياً 
القت�ساد  اإلـــى  والــعــودة  الــذاتــي  »الكــتــفــاء  اإلـــى  الـــدول  م�ستوى  على 
يتاأثر  وقد  بعد«...  عن  »التعليم  فكرة  تتعّزز  اأن  يمكن  كما  الوطني«. 

والعولمة. العالمي  التوا�سل 

اأن  للفردية  و»يمكن  مفرطة«،  ا�ستهالكية  نزعة  هناك  »�ستبقى  لكن 
اإطار الدفاع« عن ال�سالمة الج�سدية، بح�سب راأيه. تقوى في 

اأمـــا عــن تــاأثــيــر بــعــ�ــص الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذت لــلــحــّد مــن الــوبــاء في 
ب"عودة  الـــدول  حـــدود  اإقــفــال  الــدويــهــي  في�سبه  المقبلة،  الــمــرحــلــة 
من  المخباأ  هــي  وكــاأنــهــا  بيوتنا  اإلــى  نــعــود  نحن  بيوتهم.  اإلــى  النا�ص 

اأن تقفل على نف�سها«. الدول وحاولت  الجائحة...كذلك فعلت 
اإحياءها...  العالم  حــاول  معايير  عن  بانكفاء  »ينبئ  ذلــك  اإن  ويقول 
من  لكن  الخــتــالط،  لهذا  فرملة  يوجد  الآن  الحركة...  حرية  مثل 

الم�ستقبل. الدرو�ص من ذلك« حول  ا�ستخال�ص كل  المبكر 
في  الــوبــاء  تف�سي  اأن  اإلــى  الــدويــهــي  ي�سير  الــعــربــي؟  العالم  عــن  مــاذا 
الــعــالــم الــعــربــي لــم يــكــن بــالــقــوة نف�سها كــمــا فــي اأوروبـــــا والـــوليـــات 
الــعــاديــة،  �سراعاتنا  نــواجــه  نــزال  »ل  الجائحة  رغــم  لكن  الــمــتــحــدة. 

وكاأن �سيئاً لم يكن«.

االمم المتحدة - اأ ف ب

والــ�ــســودان،  الغربية  ال�سحراء  اإلــى  ليبيا  مــن 
من  وهــو  اأزمـــات  فــي  مبعوثين  تعيين  يرتبط 
�ــســالحــيــات الأمـــيـــن الـــعـــام لـــالأمـــم الــمــتــحــدة 
اإرادة  بح�سن  الواقع  في  غوتيري�ص،  اأنطونيو 
اإلــى طريق طويل  الــدول ما يحّول هذا الأمــر 

�ساق.
للحرب  نموذجية  �سخ�سية  عن  يبحث  وبينما 
منذ  ال�ساغر  ليبيا–المن�سب  فــي  المفتوحة 
ثالثة اأ�سهر–واأخرى لأزمة ال�سحراء الغربية 
اأ�سيفت   ،- �سنة  مــنــذ  مــبــعــوث  المجمدة–ل 
�سيا�سية  لبعثة  الأ�ــســبــوع  هـــذا  جــديــدة  مهمة 
النتقال  لمواكبة  الخرطوم  في  حديثا  �سكلت 

ال�سيا�سي.
المثالية  اأو  الــمــثــالــي  الــمــمــثــلــة  اأو  والــمــمــثــل 
العربية ويمتلك خبرات دولية  اأن يتقن  يجب 
بالتحرك  لــه  ت�سمح  كافية  �سيا�سية  ومعرفة 
بــيــن قـــوى كــبــرى مــتــنــازعــة بــا�ــســتــمــرار. وقــال 
م�سدر في الأمم المتحدة اإن فرن�سا قد تكون 

مهتمة.
من  الــعــام  الأمــيــن  ينتقل  الليبية،  الحالة  فــي 
ال�سخ�سيات  ب�سبب  لي�ص  اأخــــرى،  اإلـــى  عقبة 
بحد ذاتها بل ب�سبب وا�سنطن التي عطلت اآخر 
باري�ص  انتقادات علنية من  اأثار  اقتراحين، ما 

وبرلين.
»نحن  هــويــتــه  ك�سف  عـــدم  طــالــبــا  �سفير  وقـــال 
بحاجة ما�سة )...( اإلى �سخ�ص يمكنه التحدث 

اإلـــى الــنــا�ــص عــلــى الأر�ــــص وفـــي اأمــاكــن اأخـــرى 
اإلى  ملمحا  العوا�سم«،  في  عــال  م�ستوى  على 
التدخالت الأجنبية العديدة في النزاع الليبي.
ول�ــســتــبــدال الــلــبــنــانــي غــ�ــســان �ــســالمــة الـــذي 
الــذي  غوتيري�ص  اخــتــار  اآذار،  مطلع  ا�ستقال 
اإفــريــقــيــا ليختار  واجــــه �ــســغــوطــا كــبــيــرة مـــن 
مواطنا من هذه القارة، وزير خارجية جزائري 
�ـــســـابـــق مــــعــــروف. لـــكـــن الـــــوليـــــات الــمــتــحــدة 

اعتر�ست على تعيينه.
خياره  ق�سيرة  فــتــرة  منذ  وا�سنطن  وعــرقــلــت 
ال�سابقة هانا  وزيــرة خارجية غانا  الثاني وهو 

�سيروا تيتيه.
الأميركية  الخارجية  وزارة  في  م�سوؤول  واأكــد 
طــالــبــا عـــدم كــ�ــســف هــويــتــه اأنــــه يــجــب اخــتــيــار 
اأكبر ومكانة«  دبلوما�سي  بوزن  »يتمتع  مبعوث 
بذلك  منتقدا  الليبي،  التحدي  مواجهة  فــي 

على ما يبدو تر�سيح الوزيرة الغانية.
مبعوثا  »نريد  نف�سه  الأميركي  الم�سوؤول  قال 
خــا�ــســا يــركــز عــلــى الــمــفــاو�ــســات حــ�ــســرا« مع 
اإدارة  المتحدة  لــالأمــم  خــا�ــص«  »ممثل  تكليف 

البعثة في ليبيا.
ويرف�ص �سركاء الوليات المتحدة في مجل�ص 
الأمن الدولي طلب اإحداث من�سبين بدل من 
اأن هذا  ويــوؤكــدون  المبالغات،  واحــد خوفا من 
النموذج الذي تم تطبيقه بال نهاية في قبر�ص 

وال�سحراء الغربية لم يثبت جدواه.
و�سرح دبلوما�سي طالبا عدم ذكر ا�سمه اأنه في 
ليبيا، يمكن لأحد م�ساعدي المبعوث )عددهم 

اثنان حاليا( الهتمام بالإدارة اليومية للبعثة 
والمطلب  المتحدة.  لالأمم  التابعة  ال�سغيرة 
الأمــيــركــي غــيــر مــفــهــوم فــي الأمــــم المتحدة 
اأميركية  ل�سغوط  المنظمة  تتعر�ص  بينما 

كبيرة وت�سعى اإلى توفير الأموال.
وبينما يت�ساعف العنف في النزاع الليبي، راأى 
ال�سفير الألماني في الأمم المتحدة كري�ستوف 
اقتراح  يعرقلون  »الذين  اأن  موؤخرا  هوي�سغن 

الأمين العام يتحملون م�سوؤولية كبرى«.
مبعوث  هناك  يعد  لم  الغربية،  ال�سحراء  في 
الألماني  الدولة  رئي�ص  ا�ستقالة  منذ  �سيا�سي 
قبل  اأي   2019 اأيــار  في  كولر  هور�ست  ال�سابق 

اأكثر من عام.
وبعد جمود ا�ستمر �سنوات، نجح كولر في اإعادة 
اإطالق المحادثات بين جبهة تحرير ال�ساقية 
الحمراء ووادي الذهب )بولي�ساريو( والمغرب 
يح�سل  اأن  ويــنــبــغــي  ومــوريــتــانــيــا.  والــجــزائــر 
الذي  المغرب  اأي مبعوث على موافقة  تعيين 
اختيار  فــي  الما�سية  ال�سنة  رغــبــتــه  عــن  عــبــر 
دبلوما�سيون  قــال  كما  مــجــددا،  �سابق  رئي�ص 

ونفى اآخرون.
في �سباط اختار غوتيري�ص للمن�سب الرئي�ص 
الــمــتــحــدة  لـــالأمـــم  الــعــامــة  للجمعية  الــ�ــســابــق 
ال�سلوفاكي  الخارجية  وزيــر   ،2018-2017 في 

ميرو�سالف ليت�ساك، لكن الأمر لم يجد.
فبينما كان تعيينه على و�سك اأن ي�سبح ر�سميا، 
لــيــ�ــســبــح مبعوثا  الأوروبــــــــي  التـــحـــاد  ر�ــســحــه 

اأوروبيا للحوار بين �سربيا وكو�سوفو.

باري�س - اأ ف ب

لدى  مفيداً  تاأثيراً  كلوروكين  لهيدروك�سي  اأن  يثبت  لم 
لم�سوؤولي  وفقاً  الم�ستجد  كورونا  بفيرو�ص  الم�سابين 
اأعلنوا  »ريكافري«  بعنوان  بريطانية  اإكلينيكية  تجربة 
الــعــالج لمر�سى  اإعـــطـــاء  »الـــفـــوري« عــن  الــتــوقــف  امــ�ــص 

جدد.
اإكلينيكية  اأول تجربة  »ريكافري« )التعافي( هي  وتجربة 
التجارب  من  وهــي  انتظارها  طــال  نتائج  تن�سر  رئي�سية 
الــقــلــيــلــة الــتــي لــم تــوقــف اخــتــبــاراتــهــا عــلــى هــيــدروكــ�ــســي 
نــ�ــســر درا�ــــســــة مــجــلــة »ذي لنــ�ــســيــت«  بــعــد  كـــلـــوروكـــويـــن 

�سحبها. قبل  جدًل  اثارت  اأياروالتي   22 في  البريطانية 
اإلى عدم فعالية الدواء  اأ�سارت درا�سة »ذي لن�سيت«  وقد 

كورونا. على مر�سى  ال�سار  تاأثيره  اإلى  بل  ل 
الأولية،  النتائج  بعد تحليل  اإنه  بيان  الباحثون في  وقال 
»خــلــ�ــســنــا اإلـــى اأنـــه ل يــوجــد تــاأثــيــر مــفــيــد لــهــيــدروكــ�ــســي 
الم�ست�سفى  اأدخــلــوا  الــذيــن  المر�سى  لــدى  كــلــوروكــويــن 

بكوفيد-19«. م�سابون  وهم 
واأ�سافوا »لذلك قررنا التوقف على الفور عن ا�ستقطاب 
مــ�ــســاركــيــن فــي تــجــربــة هــيــدروكــ�ــســي كــلــوروكــويــن �سمن 

الأو�سع. ريكافري«  تجربة 
للجمهور  الأولية  »النتائج  هذه  ن�سر  قرروا  اإنهم  وقالوا 
ال�سحة  وعلى  المر�سى  رعاية  على  مهمة  نتائج  لها  لأن 

العامة«.
فيها  اختير  ع�سوائية  اإكلينيكية  تجربة  هي  و»ريكافري« 
لختبار  الأجود  تعتبر  منهجية  وهي  بالقرعة،  المر�سى 
على  المتحدة  المملكة  فــي  التجربة  وُتــجــرى  الأدويـــة. 
لتقييم  م�ست�سفى   175 مــن  مــريــ�ــص  األـــف   11 مــن  اأكــثــر 
و�ست�ستمر  كـــوفـــيـــد-19.  عــالجــات  مــن  الــعــديــد  فــعــالــيــة 

الأخرى. العالج  م�سارات  على  الختبارات 
�ــســمــلــت الــتــجــربــة الــتــي تــ�ــســمــنــت اخــتــبــار فــعــالــيــة دواء 
هــيــدروكــ�ــســي كــلــوروكــيــن 1542 مــريــ�ــســاً تــنــاولــوا الـــدواء 

قيا�سية. رعاية  تلقوا  ا  مري�سً  3132 مع  مقارنة 
اأنــــه ل يــوجــد فـــرق كــبــيــر بين  اإلــــى  وخــلــ�ــص الــبــاحــثــون 
اأو  يــومــاً   28 بعد  للوفيات  بالن�سبة  �ــســواء  المجموعتين 

الم�ست�سفى. في  الإقامة  لمدة 
لــالأمــل  »مــخــيــب  هــوربــي:  بيتر  الرئي�سي  الــبــاحــث  وقـــال 
ي�سمح  هــذا  لــكــن  فــعــال،  غــيــر  الــعــالج  هــذا  اأن  يت�سح  اأن 
لــنــا بــالــتــركــيــز عــلــى الــرعــايــة والــبــحــث عــن اأدويـــة اأخــرى 

واعدة«.
اأعــطــي هذا  فــي حين  اأنــه  مــارتــن لنـــداي  نائبه  واأ�ــســاف 
الــعــالج على نــطــاق وا�ــســع فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان »في 
اأن  يجب  النتائج  »هــذه  فــاإن  مــوثــوقــة«،  معلومات  غــيــاب 
وقد  العالم  اأنــحــاء  جميع  فــي  الطبية  الممار�سات  تغير 
وا�سع  نطاق  على  ع�سوائية  تجارب  اإجــراء  اأهمية  اأثبتت 
العالجات«. و�سالمة  فعالية  ب�ساأن  قرارات  باأخذ  لل�سماح 
في  اأجــريــت  اأخــرى  ع�سوائية  تجربة  خل�ست  والأربــعــاء، 
اأقل من المر�سى  الوليات المتحدة وكندا و�سملت عدداً 
اإلـــى اأن الــجــزيء غــيــر فــعــال فــي الــوقــايــة مــن الإ�ــســابــة 

.19 بكوفيد-

»هيدروك�سي« غري فعال لعالج 
كورونا

وا�سنطن - اأ ف ب

الوليات  اأّن  الرئي�ص الأميركي دونالد ترمب ام�ص  اعتبر 
كبير«،  حد  »اإلــى  الــوبــاء  تف�سي  اأزمــة  »تــجــاوزت«  المتحدة 
البطالة برغم  ن�سب  التح�سن في  اإلى  اإعالنه  في  م�ستنداً 
يومياً في  وفاة  األف  نحو  ي�ستمر في ح�سد  كوفيد-19  اأّن 

اأميركا الالتينية. المت�سارع في  البالد ويوا�سل تف�سيه 
اأيار  في  البطالة  لمعّدل  المفاجئ  التراجع  على  وتعليقاً 
في الوليات المتحدة )13،3% في هذا ال�سهر بينما كانت 
»بــقــّوة«  تــرمــب  تفاخر   ،)%20 يناهز  اأن  تتوقع  تحليالت 

الأميركي. القت�ساد 
»هذه  الأبي�ص  البيت  في  عقده  �سحافي  موؤتمر  في  وقال 
القوة اأتاحت لنا تجاوز هذا الوباء الفظيع، لقد تجاوزناه 
كان  التي  الــقــرارات  كل  »اتخذنا  واأ�ــســاف  كبير«.  حــّد  اإلــى 
اإدارته  ب�سبب  لنتقادات  يتعّر�ص  حين  في  اتخاذها«  يجب 
الــتــفــاوؤل نف�سه في  الــ�ــســحــيــة. و�ــُســّجــل مــنــ�ــســوب  لــالأزمــة 
فرن�سا حيث اأعلنت ال�سلطات العلمية ام�ص اأّن الوباء �سار 

ال�سيطرة«. »تحت 
الأكثر  المواقع  اأحــد  فير�ساي،  ق�سر  يعيد  اأن  وُيفتر�ص 
ارتـــيـــاداً فــي الــعــالــم، فــتــح اأبـــوابـــه الــيــوم مــع فــر�ــص و�سع 
82 يوماً من  اأكثر من  الزّوار، بعد  كمامة والحد من عدد 
ي�سكلون  واآ�سيويين  اأميركيين  �سياح  دون  من  لكن  العزل، 
اأوروبا، حيث ل يزال يتراجع  عادة 30% من مرتاديه. في 
عزز  الم�ست�سفيات،  اإلى  نقلهم  يتّم  الذين  الأ�سخا�ص  عدد 
البنك المركزي الأوروبي اأدواته لمكافحة الركود والدين 
القت�ساد  لدعم  المخ�س�سة  المبالغ  م�ساعفة  عبر  العام، 
�ست�ستمّر  الأزمـــــة  اأن  اإلــــى  مــوؤ�ــســر  فــي  مــهــلــتــهــا،  وتــمــديــد 

ل�سنوات.
مع  الأ�ــســخــا�ــص  لتنّقل  التدريجي  ال�ستئناف  ويتوا�سل 
اقتراب المو�سم ال�سيفي: ووفتحت ت�سيكيا ام�ص حدودها 
المحدد  الموعد  اأيام من  واألمانيا، قبل ع�سرة  النم�سا  مع 

اأي�ساً. المجر  اإلى  الرحالت  با�ستئناف  �سابقاً. و�سُي�سمح 
التن�سيق  على  امــ�ــص  الأوروبـــيـــون  الــداخــلــيــة  وزراء  واتــفــق 
الأوروبــي  التــحــاد  لحدود  التدريجية  الفتح  اإعــادة  ب�ساأن 
يبداأ  اأن  يتوقع  ل  حــدث  فــي  �سنغن،  ومنطقة  الخارجية 
اأّن القرار بالخ�سو�ص لي�ص جماعيا. قبل بداية تموز مع 

وقررت �سوي�سرا اإعادة فتح حدودها مع كافة دول التحاد 
ت�سريع  الإيــرلــنــديــة  الحكومة  واأعــلــنــت  حــزيــران.   15 فــي 
اأواخـــر  منذ  المفرو�سة  الــعــزل  اجــــراءات  تخفيف  وتــيــرة 
اآذار، بعد التقدم المحرز في اإطار مكافحة الوباء. و�سيتم 
ذلك بدءا من الإثنين. ولكن في اأميركا الالتينية، البوؤرة 
 212 تعد  التي  البرازيل  �سارت  الــوبــاء،  لتف�سي  الجديدة 
لكنها  وبريطانيا  المتحدة  الــوليــات  خلف  ن�سمة  مليون 
اأكــثــر تــ�ــســررا  ايــطــالــيــا، لت�سبح ثــالــث دولـــة  تــتــقــدم عــلــى 
اأكثر  البرازيلية  ال�سحة  واأعلنت وزارة  العالم.  بالوباء في 
من 34 األف وفاة بالفيرو�ص مع ت�سجيل رقم قيا�سي جديد 
اأّن المجتمع العلمي  من الوفيات اليومية بلغ 1473. غير 
في البرازيل يعتبر اأّن هذه الأرقام اأدنى بكثير من الواقع.
اأميركا  اأنحاء  بقية  في  ال�سريع  انت�ساره  الوباء  ويوا�سل 

الالتينية ليزيد من ال�سغوط على الأنظمة ال�سحية.
لبقاء  الـــالزم  الأوك�سيجين  فــي  الخطير  النق�ص  واأمـــام 
عدد  اأن  البيرو  حكومة  اأعلنت  الحياة،  قيد  على  المر�سى 

الوفيات تجاوز عتبة الخم�سة اآلف.

ترمب: جتاوزنا اأزمة تف�سي كورونا

راكبة ترتدي قناًعا تنزل بمحطة اأنفاق في لندن

مبنى االأمم المتحدة في نيويورك

نيقو�سيا - اأ ف ب

يرى الروائي اللبناني جبور الدويهي اأن فيرو�س كورونا 
الم�ستجد �سيفتح الباب اأمام اأفكار جديدة ويغذي الخيال 
االأدبي تمامًا كما الحروب في التاريخ.

واإذ يقّر باأن تعديالت قد تدخل على �سلوك الب�سر جراءه، 
لكنه ال يرى اأنه �سيحدث انقالبًا �ساماًل في العالم بعد 
كورونا.

ويم�سي الدويهي )71 عامًا( الحائز على دكتوراة باالأدب 
المقارن من جامعة باري�س الثالثة فترة الحجر في بلدة 
اإهدن الم�سيفية في �سمال لبنان التي توجه اإليها »قبل 
االأوان« هذا العام، لمناخها اللطيف.

ويقول في مقابلة اأجريت معه عبر تطبيق »زوم«، »اأتهرب 
من الكتابة عن هذه المرحلة« االآن، م�سيفا »اأعتقد اأن 
الكتابة الروائية تحتاج لبع�س الوقت فال يمكن اأن نكتب عن 
حدث ال يزال قائمًا«.
وي�سّبه ذلك بتجربة الحرب االأهلية اللبنانية )1975-

1990(، قائاًل »ال اأعتقد اأن الحرب اللبنانية كتب عنها 
اإلى حين بردت وو�سعت في اإطار �سيرورة ما، وبات ممكنًا 
توظيفها في الكتابة«.
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من  ع��ددا  تلقيت  الوقت،  ذل��ك  في  »للأ�سف  وتتابع: 
عدم  من  للتاأكد  العمل  في  زملئي  من  الت�سالت 
اأن��ن��ي  اإل  ب���اأن و���س��ع��ي مطمئن  اأخ��ب��رت��ه��م  اإ���س��اب��ت��ي، 
فوجئت بف�سلي من العمل في اليوم التالي، وعندما 
زملئي  بابتعاد  قوبلت  ال�سبب  ع��ن  البحث  ح��اول��ت 
باأن  المدير  واأخبرني  ل��ي،  ال�سيئة  ومعاملتهم  عني 

قرار ف�سلي من العمل نهائي ول رجعة فيه«.
ل��م تكن )ن � ���س( ه��ي ال��وح��ي��دة ال��ت��ي وق��ع��ت �سحية 
جهل المحيطين بالمر�س، فالطالب )ع � ن( تعر�س 
بعد  عليه  والتنمر  المدر�سة  في  عنه  اأقرانه  لبتعاد 
اإ�سابته  عقب  بالمر�س  اإ�سابته  اإ�ساعة  لحقته  اأن 
في  �سببا  كانت  ال�سائعة  تلك  المو�سمية،  بالنفلونزا 
عدم رغبته في الذهاب للمدر�سة والبقاء في المنزل.

الإ���س��اع��ات  »اإن  ج��اب��ر:  محمد  الطفل  وال���دة  وت�سير 
اأ�سبحت  منه  وال��وق��اي��ة  الفيرو�س  ح��ول  المتداولة 
فالكثير من  والمواطنين،  الأمهات  بين  ذعرا  ت�سكل 

اأبنائهن  اإر���س��ال  ع��دم  ف��ي  يفكرن  اأ�سبحن  الأم��ه��ات 
وتزايد  بالفيرو�س،  اإ�سابتهم  م��ن  خوفا  للمدار�س 
ال��ح��دي��ث ح��ول ال��ف��ي��رو���س اأث���ار اإرت��ب��اك��اً ف��ي �سفوف 
تعطيل  اأ����س�������س  ال��ح��ك��وم��ة  ت���ق���رر  اأن  ق��ب��ل  ال��ط��ل��ب��ة 
اإج�����راءات الوقاية  ال��م��دار���س وال��ج��ام��ع��ات واأ���س��ح��ت 
ل ب��د م��ن��ه��ا وت�����زداد ي��وم��ا ب��ع��د الآخ�����ر، ف��ال��ك��م��ام��ات 
وا���س��ت��خ��دام ال��م��ط��ه��رات ب���ات ل��زام��ا ع��ل��ى ك��ث��ي��ر من 

المواطنين والطلبة«.
وحذرت وحدة الجرائم الإلكترونية من ن�سر وتداول 
اأي اأخبار غير �سحيحة حول مر�س الكورونا، واأكدت 
في بيان لها على اأنه �سيتم متابعة وملحقة و�سبط 
اإع��ادة ن�سر اأو تداول اأي اأخبار  اأو  كل من يقوم بن�سر 
بين  ال��ه��ل��ع  تثير  وال��ت��ي  �سحيحة  غ��ي��ر  ���س��ائ��ع��ات  اأو 
المواطنين و�سيتم اتخاذ الإجراءات اللزمة بحقهم.
ال�سحة )رف�س ذكر  وي�سير م�سدر مطلع في وزارة 
التهاب  من  يعانون  الذين  :»الأ�سخا�س  اإل��ى  ا�سمه( 

للتاأكد من  اأخ��ذ عينة منهم  رئ��وي ح��اد هم من يتم 
خلو اأج�سادهم من فيرو�س الكورونا «.

الفيرو�س  المنت�سرة حول ذلك  »الإ�ساعات  وي�سيف: 
المواطنين  بين  والقلق  الخوف  بزيادة  كفيلة  كانت 
تبلغ  الفيرو�س  بذلك  الوفيات  ن�سبة  اأن  من  بالرغم 
المر�س  م��ن  التعافي  ون�سبة   )%  2،7 –  2( بين  م��ا 

تفوق 85 %«.
الحروباي  لمى  الج��ت��م��اع  علم  ف��ي  الباحثة  وتلفت 
باأن:»مواقع التوا�سل الإجتماعي �ساهمت ب�سكل كبير 
النا�س،  بين  انتقالها  و�سرعة  الإ�ساعات  ت�سخيم  في 
المواطنين  م��ن  كبيرة  ن�سبة  ه��ن��اك  ف���اإن  ول��لأ���س��ف 
المتداولة  المعلومات  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمدون 
ويجب  خطير  اأم���ر  وه���ذا  العنكبوتية  ال�سبكة  عبر 
الت�سدي له ومواجهة حملت الت�سليل الم�ستمرة«.

ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل  م�����س��ت��خ��دم��ي  »اأن  وت�������س���ي���ف: 
بالفيرو�س  المتعلقة  الأخبار  يتداولون  الإجتماعي 

م��ن��ه��ا م���ا ه���و م��وث��ق وم��ن��ه��ا م���ا ي��و���س��ع ت��ح��ت خ��ان��ة 
الأخبار الكاذبة، فلم يعد خطر ذلك الفيرو�س كبيرا 
الآخرين  وو�سم  به  المت�سلة  الإ�ساعات  خطر  بقدر 

بالعار «.
وي���ق���ول ال���س��ت�����س��اري الج��ت��م��اع��ي ال��دك��ت��ور في�سل 
غرايبة باأن:»التعامل الجتماعي مع انت�سار الأوبئة 
وجموع  ال�سكان  م��ع  التعامل  ف��ي  خ��ي��ار  ك��اأه��م  ي��ب��رز 
التوعية،  وه��ي:  اأرب��ع  �سعاب  في  ويكون  المواطنين 
وال��وق��اي��ة، وت��ق��ب��ل ال��م�����س��اب، وم��ق��اوم��ة الإ���س��اع��ات، 
قديم  وب��اء  في  انت�سر  التي  الأي���ام  ه��ذه  في  وخا�سة 

جديد في الدول المحيطة ببلدنا«.
وال��ح��م��د هلل  الأردن�����ي  وي�����س��ي��ف:»وي��ع��ت��ب��ر مجتمعنا 
خ��ال��ي��ا م��ن ه���ذه ال���وب���اء، وم���ع ذل���ك ل ب��د م��ن اأخ��ذ 
الحيطة والحذر من ن�سر الإ�ساعات التي تثير القلق 

في نفو�س المواطنين وتهدف اإلى ت�سليلهم«.
ترتبط  الج��ت��م��اع��ي��ة  »ال��ع��وام��ل  اأن:  ع��ل��ى  وي���وؤك���د 

�سببا في وجود  بالمر�س، وقد تكون  ارتباطا وثيقا 
هذا المر�س، لذا علينا اأن نراعي �سير العلج �سيرا 
ومن  الإج��ت��م��اع��ي  اإل���ى  الطبي  ال��ع��لج  م��ن  طبيعيا 
اإحترام  فيجب  مترابطة،  وب�سورة  العقلي،  اإلى  ثم 
المر�سى والحفاظ على كرامتهم، اإذ تمثل الخدمة 
الإج���ت���م���اع���ي���ة ال��ط��ب��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل ال��م��ه��ن��ي ل��ن��ظ��ام 
وت�سعى  ال�سحي،  القطاع  في  الجتماعية  الرعاية 
اإل���ى تكوين  م��ن خ���لل الخ��ت�����س��ا���س��ي الج��ت��م��اع��ي 
على  م�ساعدتهم  بق�سد  المر�سى  علقة مهنية مع 
التي  ال�سلبية  الم�ساعر  واإزالة  المر�س  من  ال�سفاء 

يعانون منها «.
المر�سى  م�سالح  ع��ن  الغرايبة:»بالدفاع  ويطالب 
يعمل  التي  الموؤ�س�سات  ول��دى  الم�ست�سفيات  داخ��ل 
مختلف  مع  التعاون  �سرورة  عن  عدا  المر�سى،  بها 
الدوائر الطبية وال�سحية لتحقيق الر�سالة ال�سامية 

لهذا القطاع الحيوي.

د. �شروق اأبو حمور

الطفلة  ت��ل��ك  وك��ان��ت  ج��وارح��ه��ا،  ب��ك��ل  ه��ب��ة  اأم  انتف�ست 
ق��د ت��وف��ي��ت ع��ن��د ال��راب��ع��ة ع�����س��راً، وه���ي اب��ن��ة ال�����س��م��ال، 
ترقد  اأن  تتوجب  ال��ع��زاء  وتجهيزات  ال��دف��ن  واج����راءات 
ثلجات  في  التالي،  وليومها  ل�ساعات  الطاهرة  روحها 
الموتى، ولكن والدتها كانت ت�سيح راف�سًة ذلك وت�سمم 
اأن ت��ب��ق��ى ه��ب��ة ف��ي ���س��ري��ره��ا وك��اأن��ه��ا ال��ط��ف��ل��ة ال��ن��ائ��م��ة. 
الحثيثة  العناية  ق�سم  م�سوؤولة  الطبيبة  اأذك���ر  زل��ت  م��ا 
عندما ا�ستدعتني واأنا اأتاأمل ملمح هبة بعد اأن �سعدت 
روحها لل�سماء مخاطبًة اإياي: »من واجباتك كاأخ�سائية 
اإل��ى ثلجات  تنقل  ب��اأن  وال��دة هبة  تقنعي  اأن  اجتماعية 
الموتى واأن بقاءها في الق�سم ل يجوز«، وبالفعل ذهبت 
لوالدة هبة و�سرحت لها بكلمات �سل�سة �سرورة المتثال 

للأوامر الطبية ونقل هبة من الق�سم.
وافقت والدة هبة على نقلها ولكن اإذعانها كان م�سروطاً 
الوفاء  ب��اب  الموتى وه��ب��ة، وم��ن  اأراف��ق��ه��ا لثلجات  ب��اأن 

الخير لغاليتي قبلت.
اأن  اأري���د  واأن��ن��ي  ل��روح هبة،  وداع  ك��ان قبولي هدية  ربما 
اأ�سارحكم  اأخ��رى  ولغاية  لحظة،  اخ��ر  حتى  معها  اأك��ون 
اأثبت لتلك الطبيبة  اأن  بها كانت تجول في نف�سي وهي 
اأتم وجه، وذهبنا ول  اأق��وم بعملي على  اأن  ا�ستطيع  اأنني 
تن�سى جوارحي ذاك الذهاب، اأنا وهبة ووالدتها بين جثث 

الموتى في ثلجاتهم المترامية هنا وهناك.
خوٌف ورعب وم�ساعر لم اعهدها من قبل، وما زاد الداء 
ب��لء، »وال��دة هبة« !! قالت لي: اأري��د اأن اأذه��ب لل�سيارة 
لأح�سر غطاء اأ�سعه على روح هبة، فاأنا اأ�سعر باأنها باردة 
يومها  في  بالبرد  ت�سعر  اأن  ال�سغيرة  لطفلتي  اأري��د  ول 

الخ��ي��ر ه��ذا على وج��ه الأر�����س، وم��ا ك��ان مني �سوى اأن 
اأقول لها »ما�سي«.

وفجاأة اأدركت اأني والموتى وروح هبة نت�ساطر النتظار، 
ف��اأن��ا وح����دي ه��ا ه��ن��ا، ك��ن��ت اأ���س��ع��ر بخليط م��ن ال��خ��وف 
وتهديني  لجوارحي  يت�سلل  والأل��م  والحزن  وال�سجاعة 
اياه تلك الجثث المترامية هنا وهناك، م�ساعر احت�سنها 
�سخ�سيتي  لخليط  ت�ساف  وكانت  وانتظار،  انت�سار  بين 
بتلك القوة ولأول مرة وتختزن في ذاك��رة »الأن��ا العليا« 
وكلها كنت م�سطرًة لأن اأقبلها با�سم ال�سمير والن�سانية.
وعانقتها  وال��دة هبة  �سبق ح�سرت  ما  اأن تجرعت  وبعد 
وودعتها وكاأنه الوداع الخير، فالكثير من الأهالي وبعد 
اأن ينهوا تجربة المر�س والعلج واأطفالهم واذا ما كانت 
�سخ�س  ك��ل  ع��ن  يبتعدوا  اأن  يف�سلون  م��وؤل��م��ة  النهاية 
ومكان وزمان يذكثرهم بتلك التجربة، وكان ذاك اليوم 
هو الفا�سل بيني وبين والدتها وانتهت علقتنا المهنية 

الن�سانية بوداع روح هبة.
طويلة،  �سنون  باأنها  �سعرت  والتي  دوام��ي  �ساعات  انتهت 
اأعماله  اأن��ه��ى  اأن  بعد  ينتظرني  خ��ال��د«  »اأب���و  اخ��ي  وك���ان 
وبداأت  بجانبة  جل�ست  المنزل،  اإلى  �سوياً  لنعود  كالعادة 
»ماتت  م��ك��ررًة  يومي  تفا�سيل  واأح��دث��ه  بالبكاء  اأجه�س 
والعاطفة،  الحكمة  م��ن  الخليط  ذاك  واأب���ي  اأخ��ي  هبة« 
جمل  بينهما  وي��ه��دي��ن��ي  وال��ح��ب  بال�سفقة  ي�سعر  ك���ان 
م��ن الإع��ج��اب وال��ح��زم، واأراه���م���ا ف��ي عيناه وينظر الي 
با�ستغراب وتعجب احتفظ بمعانيه لهذه اللحظة، لأنني 

فقط وذاتي ندرك ترجمتهما.
مجتمعون،  عائلتي  واأف��راد  باإخوتي  واإذا  للمنزل  و�سلنا 

ي�سحكون ويت�سامرون واأنواع الحلوى يتناولون
نظرت لهم نظرة غ�سب بل حدود، وكانت لعتقادي باأن 

اأن هبة ماتت وان الحداد يجب  اأن يدرك  الجميع يجب 
وذهبت  جميعاً  غ��ادرت��ه��م  كيف  واأذك���ر  الجميع،  يعم  اأن 
اأن �سمعت ايات  اأقفلت، وب��داأت البكاء بعد  وباب حجرتي 
الأول���ى  وطفلتي  خبرتي  م��ع  متفاعلة  الحكيم  ال��ق��ران 
تلك  و�سحكات  علقتي  و�سهور  تفا�سيل  وم�ستح�سرًة 

اخ��وت��ي  وراأي����ت  اأح�����س��ان��ي،  ب��ي��ن  انفا�سها  واخ���ر  الطفلة 
الكثير،  منها  تعلمت  ه��ب��ة  وي��ق��دم��ن  ل��غ��رف��ت��ي  يت�سللن 
تعلمت اأن ل اأخلط بين العاطفة والتعاطف في علقتي 
بالمر�سى واأ�سرهم، تعلمت اأنني م�سدر القوة للمري�س 
اأن  تعلمت  عملي،  في  لها  مكان  ل  دموعي  واأن  واأ�سرته 

ظروف وعواطف وق�س�س عملي تبقى في عملي، وظروق 
و�سعوبات بيتي اأبقيها في بيتي ول اأخرج بها لعملي.

لهبة وروحها الطاهرة:
لأن���ك علمتني  ال�����س��لم، و���س��ك��راً  ل��ك حتى يفنى  »���س��لٌم 

الكثير«

اأبواب - ندى �شحادة

في الآونة الأخيرة اأدى انت�شار الإ�شاعات حول 
فيرو�س »كورونا« وتزايد المعلومات المغلوطة 
حوله وحول القطاع ال�شحي في الأردن اإلى 
اإثارة الهلع والخوف بين المواطنين، وباتت 
الإ�شابة بالإنفلونزا المو�شمية �شببا في حدوث 
م�شاكل كبيرة مع المر�شى.

وهذا ما ح�شل مع المواطنة )ن، �س(، فاإ�شابتها 
بالإنفلونزا المو�شمية كانت �شببا في ف�شلها من 
العمل، وتقول :»بعد ذهابي لأحد الم�شت�شفيات 
الخا�شة وفح�شي من قبل الطبيب المخت�س 
تم اإعطائي اإبرة لمعالجة التهاب اللوز الذي 
عانيت منه، وقبل خروجي �شاألني الطبيب: هل 
تعاملتي مع اأحد قادم من ال�شفر؟ اأجبته بنعم، 
ووقعت الكارثة، فقد تم تحويلي اإلى م�شت�شفى 
حكومي للتاأكد من عدم اإ�شابتي بالكورونا.

إشاعات كورونا.. وباء آخر يؤرق المواطنين

»هبة.. للحديث بقية«

»ال�ّشراك«... معاٍن جليلة جترفنا للما�شي اجلميل
كتب – حيدر المجالي

اأن���واع الخبز  ل��م يكن رغيف )ال�����س��راك( مجرد ن��وع م��ن 
الأ�سالة  عك�ست  حياة  منهج  فهو  الجميل،  ال��زم��ن  اأي���ام 
والب�ساطة بمعانيها الجليلة؛ فهو الّزاد الذي تربى عليه 
تاريخ  في  وا�سحة  ب�سمات  لهم  كانت  ال���ّرواد،  من  جيل 
الدولة الأردن��ي��ة، وببركته عا�س الأردن��ي��ون حقبة زمنية 
ال��ط��ي��ف، بين ف��رح وح���زن وطماأنينة  ك��األ��وان  األ����وان  لها 
بعدها،  الأردن��ي��ة وما  الدولة  تاأ�سي�س  بداية  وج��وع. ففي 
اإع��م��ار  �سبيل  ف��ي  الجهود  اأق�سى  يبذلن  ال��ج��دات  ك��ان��ت 
البيوت وديمومتها بجانب اأزواجهن، ذلك اأن فل�سفة عمل 
اأ�سا�س في  رك��ن  بالفطرة، وه��ي  ياأتي  )ال��زوج��ة(  ال��م��راأة 
ت�سيير �سوؤون المنزل بدءاً من اإع��داد الخبز وحتى اإنتاج 

الغذاء في الحقل.
ال�ساج والحطب، فتلك مهارة  اأما �سنع )ال�سراك( على 
عالية تتفاوت درجة اإتقانها بين �سيدة واأخرى، فتح�سير 
دقيق القمح وعجنه يدوياً ثم تخميره ي�سبقه عمل �ساق، 
دائريان  حجران  وهي  )ال��رح��ى(،  بوا�سطة  الطحن  وهو 
القمح،  لو�سع  الأعلى  من  ثقب  وباأحدهما  البازلت  من 
ثم يتم تدوير الحجر بوا�سطة ذراع ب�سكل م�ستمر لإنتاج 

الطحين الناعم.
لإ�سعال  البراري  الحطب من  توفير  اأ�سعب مرحلة هي 
المراأة؛ ثم  بها  التي تقوم  الأعمال  اأي�سا من  النار، وهو 
تبداأ عملية تقطيع العجين، والتفنن في َمْده بين الكفين 

والذراعين، لي�سبح رقيقاً قبل و�سعه على ال�ساج.
رائحة خبز الأمهات ل يعرفها اإل من ذاق حلوتها، فهو 
حينذاك،  الأ�سر  من  الكثير  موائد  على  الرئي�س  الغذاء 
وقد ُي�ساف ال�ساي اأو القليل من )المخي�س( اأو )ال�سمن 

البلدي(؛ تلك ب�ساطة ن�ساأ وترعرع عليها اأبناء الحراثين، 
ال��ذي��ن ن��ح��ت��وا ف��ي ال�����س��خ��ر ل��ت��اأه��ي��ل اأن��ف�����س��ه��م بالقليل 

والكثير.
ال�سبعيني عبدالعزيز محمد، حدثت  اأغ��رب ق�سة رواه��ا 
معه ذات �ستاء �سديد الرياح، فقد ن�سي زوادته وهي خبز 
)ال�سراك( وال�سكر وال�ساي؛ وبعيد حراثة م�سنية و�ساقة 
لم  ح�سان،  يجره  خ�سبي  ح��راث��ة  ع��ود  بوا�سطة  لأر���س��ه 
ق��واه ول��م يقَو  التعب، فاإنهارت  ياأكله وق��د ه��ّده  يجد ما 
على العودة لبيته، الذي يبعد ب�سع كليو مترات من �سدة 
اإثره  في  ذهبوا  يح�سر،  ولم  الم�ساء  جاء  وحين  الجوع، 

ليجدوه بحالة �سيئة.
ح��ك��اي��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز ت�����س��ي ب����اأن ال��ن��ا���س ف��ي ذل���ك الحين 
الطعام،  الكثير من  الب�ساطة، ول يجدون  يعي�سون على 
ف��ه��و يقت�سر ع��ل��ى م��ن��ت��وج��ات الأر������س م��ن ال��ب��ق��ول��ي��ات، 
وم�ستقات الحليب التي ي�سنعونها باأيديهم؛ لكن العن�سر 

الأ�سا�س خبز القمح وغالباً ما يكون من نوع )ال�سراك(.
اأو  تذمر  دون  بها  المنوطة  بالأعمال  تقوم  كانت  المراأة 
تكلف، واإن كان العمل �ساقاً؛ فهن اأخوات الرجال في كل 
القا�سية؛  الحياة  ظ��روف  على  معينات  وخير  المواقف، 
ف�سناعة الطعام واإعداد الخبز عمل يومي يتطلب جهداً 

ووقتاً واإتقاناً.
اأجيال من الرجال، �ساهمن في  اأيديهن  فقد تربى على 
تن�سئتهم على الف�سيلة وال�سهامة وحب الوطن والدين؛ 
كما بذرن فيهم القيم الطيبة والأ�سالة الأردنية، فن�ساأوا 
من رحم الزمن الطيب بعيداً عن الحداثة التي ن�سهدها 

اليوم، لكنهم ورغم المعاناة فقد تركوا اإرثاً طيباً.
يدرك ذلك الجيل باأن الح�سول على رغيف الخبز لي�س 
فقد  وع��م��ًل مخل�ساً؛  ج��ه��داً  يتطلب  وه���و  ه��ي��ن��اً،  اأم����راً 

منحهم الرغيف قوة وعزيمة واإنتماًء؛ وهو بذات الوقت 
كان حافزاً لهم لتقلد منا�سب قيادية في الدولة الأردنية، 
العظام،  الأم��ن��ي��ة  والأج��ه��زة  الجي�س  ق���ادة  بينهم  فظهر 
وروؤ�ساء الحكومات المخ�سرمون، ومربو الأجيال الذين 

�سنعوا المجد لأبناء �سعبهم.
ذلك زمن م�سى بحلوه ومره لكنه في ذات الوقت ع�سر 
اإ���س��ت��ذك��ر الآب���اء  ال�����س��م��وخ وال��ك��ب��ري��اء والأ����س���ال���ة، فكلماً 
اأم��ه��ات��ت��م  لخبز  ال��ح��ن��ي��ن  ي��ج��رف��ه��م  ال��ج��م��ي��ل،  ما�سيهم 

الممزوج برائحة الوطن؛ وكل التقليعات الحديثة ل�سنع 
ال��رغ��ي��ف ال��ق��دي��م ت��ب��وء بالف�سل، ف��ل ال��ط��ع��م ط��ع��م ول 
الرائحة هي، لكن القا�سم الم�سترك تذكر الأيام الخوالي 

باأبهى �سورها.

ت�شوير - محمد القرالة
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الجزيرة و»عمان الأهلية« يتعاونان في تنظيمها
إقامة بطولة عصمت الكردي بـ الطاولة.. 

وتكريم عربي للفقيد
عمان - غازي الق�ضا�ص

المرحوم  الطاولة  لكرة  العربي  التــحــاد  ُيكرم 
الطاولة  كــرة  فقيد  الــكــردي  ع�سمت  الــدكــتــور 
الــعــربــيــة والأردنــــيــــة اأثـــنـــاء الــبــطــولــة الــعــربــيــة 
خالل  عــمــان  فــي  اإقــامــتــهــا  الــُمــقــرر  للمنتخبات 

الفترة 13-20 اآب القادم.
نجل  اإلــى  العربي  التحاد  و�سام  ت�سليم  و�سيتم 
الكبيرة  للجهود  تقديراً  الكردي  مجد  الفقيد 
التي بذلها المرحوم لدفع م�سيرة كرة الطاولة 

العربية والأردنية �سواًء ب�سواء قدماً لالأمام.
فــردي  بم�سابقتي  مفتوحة  البطولة  اأن  وُفــهــم 
الفقيد د.  ا�سم  الرجال وال�سيدات والتي تحمل 
و�سيتم  المحلي،  ال�سعيد  على  �سُتقام  الــكــردي 
وبــعــد زوال خطر  وقــــت لحــــق  فـــي  تــحــديــدهــا 
ومبا�سرة  الأردن،  فــي  نهائياً  كــورونــا  فــيــرو�ــس 
الريا�سية  لالألعاب  المناف�سات  اإقــامــة  مرحلة 

كافة.
كــمــا اأبــــــدى الـــجـــزيـــرة الـــــذي مــثــلــه الــمــرحــوم 
الكردي، وا�سقاوؤه المرحوم م�سطفى والمرحوم 
ا�ستعداده  واأيمن،  زياد  ود.  و�سمير  عبدالروؤوف 
للتعاون في تنظيم البطولة، بح�سب اأمين �سره 
�سامي عبدالعزيز، تقديراً لجهود الفقيد ب�سكل 
خا�س، واأ�سرة الكردي ب�سكل عام في خدمة كرة 
اللعبة  بالقاب  ُتوجت  التي  الجزراوية  الطاولة 

لنحو اأربعة عقود من الزمن.
في  تعاونها  الأهــلــيــة  عمان  جامعة  اأبـــدت  وكما 
الريا�سية  بقاعتها  الــبــطــولــة  مــبــاريــات  اإقــامــة 
بح�سب د. �ساري حمدان رئي�س الجامعة النائب 
اعتبر  والــذي  الأولمبية،  اللجنة  لرئي�س  الأول 
ذلك يندرج في �سياق تقدير الجامعة، والأ�سرة 
لجهود  الطاولة خا�سة،  وكرة  عامة،  الريا�سية 
لتحاد  رئي�ساً  ثم  ومن  ومــدرب  كالعب  الفقيد 

اللعبة �سنوات طويلة.
�سخ�سية  بــرعــايــة  �ــســُتــقــام  الــبــطــولــة  اأن  وُفــهــم 
القادمة،  الأيـــام  غ�سون  فــي  عنها  ُيعلن  رفيعة 
و�ــســتــكــون مــنــافــ�ــســاتــهــا عــلــى مــــدار ثــالثــة اأيــــام، 
تن�سيقياً  اجــتــمــاعــاً  لحـــق  وقـــت  فـــي  و�ــســيــعــقــد 
لــلــمــبــا�ــســرة بـــاإنـــجـــاز الــتــحــ�ــســيــرات الــمــطــلــوبــة 
لإقامتها، وو�سع تعليماتها، وتحديد جوائزها. 
وُيـــذكـــر اأن الــمــرحــوم عــ�ــســمــت الـــكـــردي كــانــت 

ــعــد، ولــيــ�ــس في  لــه جــهــود كــبــيــرة عــلــى عـــدة �ــسُ
كــرة الــطــاولــة وحــدهــا، فــهــو الأكــاديــمــي الــبــارز 
في  الريا�سية  التربية  كلية  لعميد  نائباً  كونه: 
تدري�سها  هيئة  في  وع�سواً  الأردنــيــة  الجامعة 
في  الطلبة  لــ�ــســووؤن  وعــمــيــداً  طــويــلــة،  ل�سنوات 
الزيتونة  جامعة  وفي  الم�سرفية،  العلوم  كلية 

التي كان اأي�ساً ع�سواً في هيئة تدري�سها.
الكردي  المرحوم  كان  الريا�سي  ال�سعيد  وعلى 
اأمـــنـــيـــاً عـــامـــاً لــلــجــنــة الأولـــمـــبـــيـــة اأواخــــــر عقد 
لــوفــد الأردن  الــمــا�ــســي، ورئــيــ�ــســاً  الــتــ�ــســعــيــنــات 
)دورة  التا�سعة  العربية  الريا�سية  الـــدورة  في 
الح�سين( التي اُقيمت خالل اآب من عام 1999، 

وتم مع ختامها تكريمه بو�سام الح�سين.
المنتخب  الفقيد  درب  فقد  ذلــك،  على  وعــالوة 
الــوطــنــي، وتــولــى رئــا�ــســة الــلــجــنــة الــفــنــيــة لكرة 
الطاولة قبل اأن ُي�سبح رئي�ساً لتحادها ما يزيد 
التنفيذية  اللجنة  فــي  وعــ�ــســواً  عــقــديــن،  عــلــى 
لــالتــحــاد الــعــربــي، ومــن ثــم تــم اإخــتــيــاره �سمن 
اللجان الآ�سيوية والدولية للعبة مرات عديدة.

المرحوم د. ع�ضمت الكردي

ستاد المدينة التعليمية المونديالي.. جاهز

عبدالحليم سمارة يرقد على سرير الشفاء

الدوحة - الراأي

والإرث  لــلــمــ�ــســاريــع  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  اأعـــلـــنـــت 
ومـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة قـــطـــر عـــن اإتــــمــــام ثـــالـــث مــالعــب 
بــطــولــة كــاأ�ــس الــعــالــم قـــطـــر2020 والـــذي يقع 
الــجــدول  وفــق  وذلـــك  التعليمية  الــمــديــنــة  فــي 

الزمني.
الــدولــي،  خليفة  �ستاد  اإنــجــاز  بعد  هــذا  ويــاأتــي 
الــــذي تـــم النــتــهــاء مـــن اأعـــمـــال تــطــويــره في 
نهائي  ا�ست�ساف  الــذي  الجنوب  و�ستاد   ،2017

الــمــقــرر  ومــــن   .2019 الأمـــيـــر  كـــاأ�ـــس  بــطــولــة 
الــخــامــ�ــس عــ�ــســر من  يـــوم الإثــنــيــن  يــ�ــســهــد  اأن 
تــغــطــيــة رقــمــيــة خا�سة  بــث  الــجــاري  حــزيــران 
لـــالإعـــالن عــن جــاهــزيــة ال�ــســتــاد، والحــتــفــاء 
بـــالـــفـــرق الــعــامــلــة فـــي الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة 
الم�ستجد  كــورونــا  فــيــرو�ــس  انت�سار  لمكافحة 
التاأثيرات  ا�ستعرا�س  �سيتم  كما  »كوفيد-19« 
م�ستقباًل  العالمية  الأزمـــة  لــهــذه  المحتملة 
النف�سية،  والــ�ــســحــة  الــريــا�ــســة،  �ــســنــاعــة  عــلــى 

العالم. حول  الريا�سية  الجماهير  وتجربة 

الرمثا - اإيهاب ال�ضقران

يـــرقـــد عـــلـــى �ـــســـريـــر الـــ�ـــســـفـــاء، فـــي مــ�ــســتــ�ــســفــى 
ال�سابق  الرمثا  نــادي  رئي�س  الموؤ�س�س،  الملك 
عــبــدالــحــلــيــم �ـــســـمـــارة، اإثـــــر اإ�ـــســـابـــتـــه بــجــلــطــة 

دماغية.

وبـــحـــ�ـــســـب رامـــــــي �ــــســــمــــارة، كـــابـــتـــن فـــريـــق 
تعر�س  الم�ساب،  اأخ  وابــن  ال�سابق،  الرمثا 
عـــمـــه �ـــســـبـــاح اأمـــ�ـــس لــجــلــطــة دمـــاغـــيـــة، مــا 
ا�ــســتــدعــى نــقــلــه لــلــمــ�ــســتــ�ــســفــى، حــيــث و�ــســع 
حالته  وان  �ساعات،   6 لمدة  المراقبة  تحت 

م�ستقرة.

»اآ�ضيوي الكرة« ي�ضادق على مواعيد الت�ضفيات الم�ضتركة

«النشامى» يالقي الكويت 13 تشرين األول..
والنيبالي واألسترالي 1٢ و17 «الثاني»

عمان - الراأي

القدم  لكرة  الوطني  المنتخب  ي�ستاأنف 
مـــ�ـــســـواره فـــي الــتــ�ــســفــيــات الــمــ�ــســتــركــة 
اآ�سيا  الموؤهلة لكاأ�س العالم 2022 وكاأ�س 
 13 يــوم  الكويتي  نظيره  بمالقاة   2023

ت�سرين الأول المقبل.
واأر�ــــســــل الإتــــحــــاد الآ�ـــســـيـــوي كــتــابــاً الــى 
الإتــــحــــادات الأهـــلـــيـــة يــبــلــغــهــا بــمــواعــيــد 
مـــبـــاريـــات الــتــ�ــســفــيــات، وبــحــ�ــســب ذلــك 
الكويت نظيره  بعد  »الن�سامى«  �سيواجه 
الــذي  الثاني  ت�سرين   12 يــوم  النيبالي 
يليه، ثم يختتم م�سواره بلقاء المنتخب 
الأ�سترالي يوم 17 ت�سرين الثاني 2020.

وجــــاء قــــرار التـــحـــاد الآ�ـــســـيـــوي اإعـــــادًة 
لجدولة المباريات التي كانت مقررة في 
الجاري،  وحزيران  الما�سي  اآذار  �سهري 
بــعــدمــا تـــقـــرر تــاأجــيــلــهــا بــ�ــســبــب تــوقــف 
انت�سار  لــتــداعــيــات  الــريــا�ــســي  الــنــ�ــســاط 

فيرو�س كورونا الم�ستجد.
م�سابقاته  ودائــرة  القاري  التحاد  وكــان 
عــقــد �ــســلــ�ــســلــة اجــتــمــاعــات مـــع مختلف 
الأيــام  امــتــداد  الهلية، على  التــحــادات 
القليلة الما�سية، ووقتها اأكد »الآ�سيوي« 
�سعيد  على  بطولته  با�ستكمال  تم�سكه 
العام  نهاية  قبل  والمنتخبات،  الأنــديــة 
ت�سفيات  ا�ستئناف  مــع   ،2020 الــحــالــي 

المونديال في ا�سرع وقت ممكن.
الثاني  الــمــركــز  فــي  الن�سامى  وي�ستقر 
�سمن المجموعة الثانية، بر�سيد )10( 
نـــقـــاط، بــالــتــ�ــســاوي مـــع الـــكـــويـــت، فيما 
نقطة،  بـــ12  بال�سدارة  ا�ستراليا  ت�ستقر 
ونيبال رابعاً )3(، واخيراً ال�سين تايبيه 

خالي الوفا�س.
كما كان التحاد الآ�سيوي ناق�س مواعيد 
الآ�سيوي  التحاد  كاأ�س  ا�ستئناف بطولة 
فيرو�س  تــداعــيــات  ب�سبب  تــوقــفــت  الــتــي 

ناديا  فيها  وي�سارك  الم�ستجد،  كــورونــا 
الــفــيــ�ــســلــي والـــجـــزيـــرة كــمــمــثــلــيــن عن 

الأردن.
المباريات  ا�ستئناف  المقترحات؛  ومــن 
المقبلين  الأول  ت�سرين  اأو  اأيلول  خالل 
واإقــــامــــة الــمــتــبــقــي مـــن مـــبـــاريـــات دور 
التجمع فــي دولــة  بــنــظــام  الــمــجــمــوعــات 
ت�سرين  مـــن 27  الــفــتــرة  واحـــــدة خـــالل 
الأول وحتى 4 ت�سرين الثاني المقبلين.

نــهــايــة  فـــي  الإقــ�ــســائــيــة  الأدوار  وتـــقـــام 
الأول، في  كانون  الثاني وبداية  ت�سرين 

حين تقام المباراة النهائية للبطولة في 
12 كانون الأول المقبل.

ويـــ�ـــســـتـــقـــر الــفــيــ�ــســلــي اأخــــــيــــــراً �ــســمــن 
جولتين  اأول  بــعــد  الــثــانــيــة  المجموعة 
الكويت  المت�سدر  خلف  وحيدة،  بنقطة 
والوثبة   )3( اللبناني  والأنــ�ــســار   ،)4(
الــجــزيــرة رابعاً  الــ�ــســوري )2(،كــمــا يقبع 
نــقــاط،  الــثــالــثــة دون  الــمــجــمــوعــة  فـــي 
خلف �سركاء المقدمة الرفاع البحريني 
بـ3  الُعماني  وظفار  الكويتي  والقاد�سية 

نقاط لكل منهم.

تعديالت قانون التحكيم
يبداأ التحاد الآ�سيوي اعتباراً من الأول 
من �سهر اآب المقبل، بتطبيق التعديالت 
من  العديد  على  طـــراأت  التي  الجديدة 

قوانين التحكيم في قانون اللعبة.
وكـــان التـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا«، اأجـــرى 
تعديالت على قانون اللعبة بما يتنا�سب 
مع التطورات والم�ستجدات التي طراأت 
على اللعبة وتم تعميمها على التحادات 
فـــي الـــعـــالـــم، لـــالطـــالع عــلــيــهــا تــمــهــيــداً 

لتطبيقها.

الن�ضامى يواجه اأ�ضتراليا بختام الت�ضفيات يوم 1٧ ت�ضرين الثاني

عبد الحليم �ضمارة

الإثنين.. الإعالن الر�ضمي من خالل تغطية رقمية خا�ضة

الموجز األوروبي
عمان - را�ضد الروا�ضدة

الأوروبـــي،  الموجز  زاويـــة  عليكم  تطل 
اأبــرز  على  ال�سوء  لت�سليط  جديد  مــن 
الأحـــــــداث الــريــا�ــســيــة فـــي الــــدوريــــات 
ــــــة الـــخـــمـــ�ـــس الــــكــــبــــرى، ومـــا  ــــــي الأوروب
تــتــ�ــســمــنــهــا مـــن اأخــــبــــار لــنــجــوم الــكــرة 
ــتــديــرة واأبـــــــرز خــفــايــا الأخـــبـــار  الــمــ�ــس
الــكــرويــة. وبــعــد تــوقــف كــافــة الأن�سظة 
الريا�سية حول العالم ب�سبب - جائحة 
كورونا- �سيخت�سر الإيجاز في ن�سر ما 

هو مفيد وب�سكل �سريع ومقت�سب.

�ضراع اإنجليزي اإ�ضباني
�ــســب �ــســراع كــبــيــر فــي الـــقـــارة الــعــجــوز 
لــلــحــ�ــســول هـــلـــى خــــدمــــات الـــمـــوهـــوب 
الألـــمـــانـــي كــــاي هــافــيــرتــز، نــجــم خط 
و�ـــســـط بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن، ومــــن اأبــــرز 
للتوقيع  ت�سعى  الــتــي  اأوروبـــــا  عمالقة 
معه، مان�س�ستر يونايتد وريال مدريد، 
اإ�سبانية،  تــقــاريــر  فيه  ُت�سير  وقــت  فــي 
اإلى اأن ريال مدريد توا�سل مع محيط 

الالعب قبل جائحة كورونا.
اإيفينينج  -مان�س�ستر  �سحيفة  وذكــرت 
نيوز- الإنجليزية، اأن ال�سياطين الحمر 
الظفر  فــي  الــراغــبــيــن  بـــات مــن �سمن 
اأن  خ�سو�ساً  هافيرتز،  كــاي  بخدمات 
الـــمـــوهـــوب يـــرغـــب بــالــلــعــب بـــالـــدوري 

الإنجليزي.

�ضدمة لع�ضاق بر�ضلونة
عانى مدافع بر�سلونة ونجم المنتخب 
كثيراً  اأومــتــيــتــي،  �سامويل  الفرن�سي، 
مــن مــ�ــســاكــل كــثــيــرة فــي ركــبــتــه، خــالل 
الــمــو�ــســمــيــن الأخـــيـــريـــن، وكــــان اآخــرهــا 
اأول تمارين  اأ�سابيع، عندما خا�س  قبل 
التي  التوقف  فترة  من  الــعــودة  بعد  له 
كورونا  جائحة  ب�سبب  ل�سهرين  دامــت 

العالمية.
وكــ�ــســف الــطــبــيــب الــكــتــالــونــي رامــــون 
كـــوجـــات عـــن ا�ـــســـابـــة الـــالعـــب ومــتــى 
راديــو  لـــ  ت�سريح  خــالل  وقـــال  �سيعود، 
حتى  يكت�سف  لــم  العالم  اأن  كتالونيا: 
هــــذه الــلــحــظــة عـــن الـــعـــالج الــمــنــا�ــســب 

لحالة لعب بر�سلونة.
عــلــى الــمــ�ــســتــوى الــعــلــمــي، الــيــوم لي�س 
الالعب  اأومتيتي،  لركبة  العالج  لدينا 
تاآكل  ولديه  العظام  يعاني من ه�سا�سة 

في غ�سروف الركبة.
واأو�سح: اإذا كان هناك تاآكل، فاإننا عادة 
طبيعية  )مــواد  النمو  لعوامل  نلجاأ  ما 
بــا�ــســتــطــاعــتــهــا حــــث نـــمـــو الـــخـــاليـــا(، 
اأخذ  هي  �سممناها  التي  التقنية  ولكن 
ولي�س  منك�سرا  يكون  عندما  غ�سروفه 

عندما يكون مهترئا.

ومن جهة اأخرى، ك�سف تقرير �سحفي 
اإنـــجـــلـــيـــزي، عـــن تـــطـــور جـــديـــد بــ�ــســاأن 
ارتــــبــــاط الـــجـــابـــونـــي بــيــيــر اإيــمــيــريــك 
بالنتقال  اآر�ــســنــال،  مهاجم  اأوبــامــيــانــج 
اإلى �سفوف بر�سلونة، خالل النتقالت 

ال�سيفية المقبلة.
وذكــــــرت �ــســحــيــفــة -الـــديـــلـــي مـــيـــل، اأن 
في  بر�سلونة  خطط  �سمن  اأوباميانج 
ل�سمه  التحرك  يتم  لن  لكن  ال�سيف، 
لوتـــارو  �سم  فــي  البار�سا  ف�سل  اإذا  اإل 

مارتينيز مهاجم اإنتر ميالن.
واأ�سارت اإلى اأن اأوباميانج كان قريبا من 
الميركاتو  فــي  بر�سلونة  اإلــى  النتقال 

لــتــعــويــ�ــس لوي�س  الــمــا�ــســي،  الــ�ــســتــوي 
�سواريز الم�ساب.

قطار الأخبار
مليون   80 يقدم  يونايتد  مان�س�ستر   -
كاليدو  ال�سنغالي  مــع  للتوقيع  يـــورو 

كوليبالي مدافع نابولي.
- ي�ستعد لوكا زيــدان، نجل زين الدين 
زيـــدان الــرحــيــل عــن ريـــال مــدريــد بعد 
البي�ساء،  القلعة  فــي  ق�ساها  عــامــاً   16
وبح�سب التقارير ال�سبانية فان وجهته 

المقبلة قد تكون الدوري الفرن�سي.
اأن  يــقــول  جــريــزمــان  بر�سلونة  نــجــم   -

�سيكون  المو�سدة  الأبــواب  اللعب خلف 
الحما�س  يعطي  الجمهور  لأن  غريباً، 

لالعب لكي يعطي اأف�سل مالديه.
حكماً  الإ�سبانية  المحكمة  اأ�ــســدرت   -
مدريد  اأتلتيكو  لعــب  ب�سجن  ق�سائياً 
بــالــ�ــســجــن لــــ 3 اأ�ــســهــر بــ�ــســبــب الــتــهــرب 

ال�سريبي.
اإدواردو  اإلــى �سم  - ي�سعى ريــال مدريد 
الفرن�سي  رين  و�سط  نجم  كامافينجا، 
خـــــالل �ـــســـوق الإنــــتــــقــــالت الــ�ــســيــفــيــة 
المقبلة، بتو�سية من زين الدين زيدان 
بـ  الالعب  ويلقب  الميرينجي،  مــدرب 

كا�سميرو الجديد.

كاي هافيرتز

اأخبار غير �ضارة عن اأومتيتي
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الدوري الألماني لكرة القدم

بايرن ميونخ يسعى لتشديد قبضته

٥ تبديالت و٩ احتياطيين.. تعديالت في الدوري اإلنجليزي

برلين - اأ ف ب

يــ�ــســعــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ اإلـــــى تــ�ــســديــد 
قــبــ�ــســتــه عــلــى الـــ�ـــســـدارة عــنــدمــا يحل 
الــــيــــوم فــــي الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــاثـــيـــن مــن 
الــــدوري الألــمــانــي لــكــرة الــقــدم �سيفا 
في  عقبتين  اآخــر  ليفركوزن  باير  على 
طريقه اإلى اللقب الثامن على التوالي.

الترتيب بفارق  ويت�سدر بايرن ميونيخ 
ــبــع نـــقـــاط عــــن مــــطــــارده الــمــبــا�ــســر  �ــس
بـــورو�ـــســـيـــا دورتـــمـــونـــد الـــــذي يــخــو�ــض 
مـــن �سعوبة  يــخــلــو  ل  اخــتــبــارا  بـــــدوره 
ثاني  �ساحب  برلين  هرتا  �سيفه  اأمــام 
المناف�سات  ا�ستئناف  منذ  �سجل  اأف�سل 
التي كانت معلقة ب�سبب فيرو�ض كورونا 

الم�ستجد.
اأ�سل  10 نقاط من  وك�سب هرتا برلين 
التي  ـــع  الأرب الــمــبــاريــات  فــي  12 ممكنة 
ميونيخ  بايرن  خلف  الآن  حتى  اأقيمت 

الذي حقق العامة الكاملة.
تنتظره موقعتان  البافاري  النادي  لكن 
حا�سمتين  �ستكونان  متتاليتان  ثاأريتان 
مبكرا،  اللقب  ح�سمه  فــي  كبير  ب�سكل 
باير  عــلــى  �سيفا  يــحــل  عــنــدمــا  الأولــــى 
والثانية عندما  اي�سا،  اليوم  ليفركوزن 
ــيــا مــو�ــســنــجــادبــاخ  يــ�ــســتــ�ــســيــف بــورو�ــس
فرق  اأربــعــة  اأحــد  وهما  المقبل،  ال�سبت 

نجحت في الفوز عليه هذا المو�سم.
ونــجــح بــايــر لــيــفــركــوزن فــي الــفــوز على 
العماق البافاري في عقر داره ميونيخ 
 30 الثالثة ع�سرة في  المرحلة  2-1 في 
عليه  وتغلب  الما�سي،  الثاني  ت�سرين 
بورو�سيا مون�سنغادباخ بالنتيجة ذاتها 
الرابعة  المرحلة  في  واحد  اأ�سبوع  بعد 

ع�سرة في ال�سابع من كانون الأول.

قوة هجومية �ضاربة
وخــ�ــســر بـــايـــرن مــيــونــيــخ اأمــــــام �ــســيــفــه 
ومــ�ــســيــفــه  اأيـــ�ـــســـا(   2-1( هــوفــنــهــايــم 

اينتراخت فرانكفورت )5-1(.
ويــــعــــول بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــلـــى قــوتــه 
حتى  �سجلت  التي  ال�ساربة  الهجومية 
يحققها  لـــم  غــلــة  فـــي  هـــدفـــا   86 الآن 
تــاريــخ  فـــي  مــــبــــاراة   29 فـــي  فـــريـــق  اأي 

البوند�سليجا.
ويبرز الهداف الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوف�سكي ب�سكل لفت هذا المو�سم 
في  مــبــاراة   38 فــي  هــدفــا   43 بت�سجيله 
مختلف الم�سابقات معادل اف�سل �سجل 
هدفا   29 بينها   2017-2016 مو�سم  لــه 
فــي 29 مـــبـــاراة فــي الــبــونــد�ــســلــيــجــا في 
 1972 عام  منذ  حدوثه  ي�سبق  لم  انجاز 
مع النجم البافاري ال�سابق غيرد مولر 
عدد  فــي  القيا�سي  الــرقــم  يملك  الـــذي 

واحــد  مــو�ــســم  فــي  الم�سجلة  الهــــداف 
)40 هدفا( في العام ذاته.

الذي  فليك  هانزي  بايرن  مــدرب  وكــان 
ا�ــســبــح اول مــــدرب فـــي تـــاريـــخ الــنــادي 
مـــبـــاراة،   25 اول  فـــي  فـــــوزا   22 يــحــقــق 
جوارديول  بيب  ال�سباني  رقم  محطما 
في 2013 قال عقب الفوز على فورتونا 
بينها  نــظــيــفــة  بــخــمــا�ــســيــة  دو�ـــســـلـــدورف 
تــهــمــنــي  »ل  لــلــيــفــانــدوفــ�ــســكــي  ثــنــائــيــة 
الحــ�ــســائــيــات والرقـــــام الــقــيــا�ــســيــة، ما 

يهمني هو تحقيق مو�سم ناجح«.
واأ�ـــســـاف الـــمـــدرب الــــذي حــل بـــدل من 
نــيــكــو كــوفــاتــ�ــض فــي ت�سرين  الــكــرواتــي 
بــايــرن ميونيخ  »فـــي  الــمــا�ــســي  الــثــانــي 
ما  وهــذا  الفوز  تحقيق  منك  المطلوب 

ن�سعى اإليه دائما«.
في  �سهلة  تــكــون  لــن  بــايــرن  مهمة  لكن 
مـــواجـــهـــة بـــايـــرن لـــيـــفـــركـــوزن �ــســاحــب 
بطاقة  الى  وال�ساعي  الخام�ض  المركز 
المو�سم  الــعــريــقــة  الــقــاريــة  الــمــ�ــســابــقــة 

المقبل.
وحقق باير ليفركوزن ثاثة انت�سارات 
واحــدة  بخ�سارة  ومني  ال�ستئناف  منذ 
�سيفه  امام  اأر�سه  على  مفاجئة  وكانت 

فولف�سبورج 4-1.

احتجاجات ت�ضامنية مع فلويد
ا�ستعادة  في  دورتموند  بورو�سيا  وياأمل 
تــوازنــه عــلــى اأر�ــســه بــعــد خــ�ــســارتــه امــام 
ايام عندما   10 0-1 قبل  بايرن ميونيخ 
اللقب  على  المناف�سة  فــي  امــالــه  تلقت 
النف�ض  يمني  لكنه  قا�سية،  �سبه  �سربة 

بــهــديــة مـــن لــيــفــركــوزن تــنــعــ�ــض اآمــالــه 
مــجــددا خــا�ــســة وان الـــنـــادي الــبــافــاري 
المرحلة  فــي  قــويــة  مــواجــهــة  تــنــتــظــره 
مون�سنجادباخ  بورو�سيا  �سد  المقبلة 
بريمن  فيردر  على  �سيفا  يحل  ان  قبل 

الذي يعاني من اأجل البقاء.
وتـــقـــام الــمــرحــلــة الــثــاثــون عــلــى وقــع 
للعن�سرية  الــمــنــاهــ�ــســة  الحــتــجــاجــات 
الأميركي  المواطن  على خلفية م�سرع 
الأ�ـــســـود جـــورج فــلــويــد عــلــى يــد �سرطة 
بــــاده فــي 25 الــ�ــســهــر الــمــا�ــســي، حيث 
في  البوند�سليجا  فــي  الــاعــبــون  يفكر 
تــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات جــمــاعــيــة بــعــدمــا 
ا�ــســتــهــلــهــا اأربـــــعـــــة لعـــبـــيـــن الأ�ـــســـبـــوع 
الــمــا�ــســي: لعــبــا بــورو�ــســيــا دورتــمــونــد 
والمغربي  �سان�سو  جايدون  الإنجليزي 
اأ�ـــســـرف حــكــيــمــي، الــفــرنــ�ــســي مــاركــو�ــض 
مون�سنجادباخ  بورو�سيا  مهاجم  تورام 
ولعــــب �ــســالــكــه الأمـــيـــركـــي ويــنــ�ــســتــون 

ماكيني.
وكــان التــحــاد الألــمــانــي اأعــلــن الأربــعــاء 
الرباعي  هــذا  يعاقب  لــن  اأنـــه  الما�سي 
بهذا  الحتفاظ  »يريد  اأنــه  اإلــى  م�سيرا 
)من  المقبلة  الــمــراحــل  خــال  الــقــرار 
الــــــــدوري( حــتــى ولــــو ظـــهـــرت حــركــات 
الــوفــاة  اثــر  عــلــى  للعن�سرية  مناه�سة 

العنيفة لجورج فلويد«.
ميونيخ  بايرن  لعبي  من  عدد  وطالب 
هـــذا الأ�ــســبــوع بــالــتــ�ــســامــن مــع فــلــويــد، 
مولر  توما�ض  هجومه  خط  نجم  وقــال 
الريا�سة  »كانت  ليفركوزن  مباراة  قبل 
دائـــمـــا قــــــادرة عــلــى تــقــا�ــســم الــ�ــســلــطــة، 

مجتمع  اأنــنــا  للعالم  اإظــهــار  ومــحــاولــة 
واأننا اأقوياء معا«.

الأ�سخا�ض  من  العديد  »لدينا  واأ�ساف 
يهم  ول  الـــريـــا�ـــســـة،  فـــي  الــمــخــتــلــفــيــن 
على  الــقــدرة  لديها  فالريا�سة  الــلــون. 
الــجــمــع بــيــن الــنــا�ــض لــلــتــحــدث بــلــ�ــســان 

واحد«.
كيمي�ض  يو�سوا  البافاري  النجم  وك�سف 
ا�ستخدام  عن  تحدثوا  ناديه  لعبي  اأن 
مــنــ�ــســاتــهــم عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــوا�ـــســـل 
الجـــتـــمـــاعـــي لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــفـــهـــم �ــســد 
قطب  زميله  دعــا  حين  في  العن�سرية، 
من  الم�ساهير  بــواتــنــج  جــيــروم  الــدفــاع 
ال�سوت  رفــع  الــى  البي�ض  الريا�سيين 
الــمــنــدديــن بما ح�سل  الــى  والنــ�ــســمــام 
لــفــلــويــد، ابـــن الـــــ46 عــامــا الـــذي ق�سى 
اخــتــنــاقــا قــبــل نــحــو اأ�ــســبــوع عــلــى اأيـــدي 
�ـــســـرطـــي اأبــــيــــ�ــــض فــــي مــيــنــيــابــولــيــ�ــض 
ثــبــتــه عــلــى الأر�ـــــض وركــــع فـــوق عــنــقــه، 
فـــي حـــادثـــة اأثـــــارت مــوجــة احــتــجــاجــات 
عــارمــة مــتــوا�ــســلــة فــي عــ�ــســرات الــمــدن 

الأميركية.
وقـــال بــواتــنــج ذو الأ�ــســول الــغــانــيــة في 
المحلية  فيله«  »دويت�سه  لإذاعة  حديث 
ونم�ض  من�سة  لدينا  تحمل،  »اأ�سواتنا 

الكثير من النا�ض«.
جــمــيــع  اأن  الــــوا�ــــســــح  »مــــــن  واأ�ــــــســــــاف 
الريا�سيين البي�ض الذين ل يتحدثون 
بالطبع  ولكن  عن�سريين،  لي�سوا  الآن 
من الم�ستح�سن اأن ي�ستخدموا �سمعتهم 
ذلــك،  يفعلون  كثيرون  الق�سية.  لهذه 
لكن اأعتقد اأننا ن�ستطيع فعل المزيد«.

لندن - اأ ف ب

قررت رابطة الدوري الإنجليزي 
الــمــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، الــ�ــســمــاح 
مــوقــتــا بــخــمــ�ــســة تــبــديــات لكل 
فــريــق فــي كــل مــبــاراة بالإ�سافة 
اإلى وجود ت�سعة لعبين على دكة 
البدلء عو�سا عن �سبعة، عندما 
منت�سف  فــي  الــمــو�ــســم  ي�ستاأنف 

حزيران الحالي.
وكــتــبــت الــرابــطــة فـــي بــيــان لها 
-2019 مو�سم  لبقية  »بالن�سبة 
2020، �سيتم زيادة عدد التغييرات 
التي يمكن لكل فريق القيام بها 
خـــال الـــمـــبـــاراة مـــن 3 اإلــــى 5«، 
اأن هــــذا الإجــــــراء  اإلـــــى  مــ�ــســيــرة 
»يتوافق مع التعديات الموقتة 
في اللوائح التي اأقرها )مجل�ض 
ال�سهر  »اإيفاب«(  التحاد الدولي 

الما�سي«.
اأنـــه يتعين  واأو�ــســحــت الــرابــطــة 
عــلــى الـــمـــدربـــيـــن الـــقـــيـــام بــهــذه 
الــتــبــديــات ثـــاث مــــرات فقط 
كــحــد اأقـــ�ـــســـى خــــال مــجــريــات 
الــمــبــاراة اأو فــي فــتــرة الــتــوقــف، 
الكثير  ذلــك في  يت�سبب  حتى ل 

من الوقت الإ�سافي.
وتــ�ــســتــاأنــف مــنــافــ�ــســات الـــــدوري 
حـــزيـــران   17 فــــي  الإنـــجـــلـــيـــزي 
موؤجلتين  مباراتين  مع  الحالي 
حامل  �سيتي  مان�س�ستر  تجمعان 
الــلــقــب بــاأر�ــســنــال واأ�ــســتــون فيا 
يتم  اأن  على  يونايتد،  ب�سيفيلد 
الت�سع  الــمــراحــل  مـــن  النــتــهــاء 
مــبــاراة(   90( المتبقية  الكاملة 

قبل نهاية تموز المقبل.
وللتخفيف من اآثار هذه البرامج 
ثاثة  بعد  خا�سة  الم�سغوطة، 
اأ�سهر من التوقف ب�سبب فيرو�ض 
كورونا الم�ستجد وثاثة اأ�سابيع 
فقط من التدريبات بالحتكاك، 
للعبة  الـــدولـــي  التـــحـــاد  اقـــتـــرح 
»فيفا« زيادة عدد التبديات وهو 

ما �سادق عليه »اإيفاب«.

وذهــــــــبــــــــت رابــــــــطــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي اإلـــى اأبــعــد مــن ذلــك 
ت�سل�سي  نادي  بقبول طلب  اأي�سا 
الم�سجلين  الاعبين  عــدد  رفــع 
في ورقة المباراة من 18 اإلى 20 
لعبا، وذلك حتى نهاية المو�سم 
فــــقــــط. و�ـــســـهـــد هـــــذا القــــتــــراح 
التي  ال�سغيرة  الأندية  معار�سة 
راأت اأنه ي�سب في �سالح الأندية 

الكبيرة المدججة بالنجوم.
لـــكـــن نــتــيــجــة الـــتـــ�ـــســـويـــت كــمــا 
اأوردتـــــــــهـــــــــا و�ـــــســـــائـــــل الإعــــــــــام 
موافقة  عن  ك�سفت  الإنجليزية، 

16 ناديا مقابل اعترا�ض اربعة.
وبــــحــــ�ــــســــب و�ـــــســـــائـــــل العــــــــام 
الدوري  رابطة  فاإن  الإنجليزية، 
لم تقرر م�سير الدوري في حال 
توقف ب�سكل نهائي ب�سبب ارتفاع 

العدوى.
واحــدة  اإيجابية  حالة  واكت�سفت 
فقط من 1197 فح�سا في اأحدث 
عن  للك�سف  اخــتــبــارات  �سل�سلة 
بين  الم�ستجد  كــورونــا  فيرو�ض 

الاعبين والأجهزة الفنية.
وكانت الرابطة تاأمل في اعتماد 
اأ�سا�ض النقاط  مبداأ ترتيب على 
على  الحفاظ  مع  مباراة  كل  في 

نظام الهبوط وال�سعود.
اأثار جدل كبيرا،  لكن المو�سوع 
الــى عدم  ما دفعها على الأرجـــح 
اتخاذ قرار ب�ساأن اأي �سيء طالما 
اأن المو�سم يمكن اأن ي�ستمر حتى 

نهايته.
وذكــــــرت تـــقـــاريـــر �ــســحــافــيــة اأن 
يتم  اأن  عــلــى  وافـــقـــت  الأنــــديــــة 
المباريات  من  �سغير  عــدد  لعب 
فــــي مــــاعــــب مـــحـــايـــدة والـــتـــي 
تـــعـــتـــبـــر �ـــــســـــروريـــــة مــــــن قــبــل 
والمجموعات  الطوارئ  خدمات 

ال�ست�سارية لل�سامة.
طلب  خلف  �سرطة  دوائــر  وتقف 
اعـــتـــمـــاد الـــمـــاعـــب الــمــحــايــدة، 
خ�سية  تنظيمية  لأ�سباب  ل�سيما 
تجمع الم�سجعين خارج ماعب 

فرقها على هام�ض المباريات.
ـــــم تـــحـــ�ـــســـم هــــذه  وفـــــــي حــــيــــن ل
يقام  ان  يتوقع  ر�سميا،  الم�ساألة 
على  المباريات  من  قليل«  »عــدد 
مـــاعـــب مـــحـــايـــدة، يــحــتــمــل ان 
قد  لــلــيــفــربــول  مــبــاريــات  ي�سمل 
الأحمر  الفريق  خالها  يح�سم 
لـــقـــب بـــطـــولـــة اإنـــكـــلـــتـــرا الــــذي 

ينتظره منذ 30 عاما.
الــ�ــســدارة  فــي  ليفربول  ويبتعد 

بـــفـــارق 25 نــقــطــة عـــن مـــطـــارده 
وهو  �سيتي،  مان�س�ستر  المبا�سر 
بحاجة اإلى فوزين لح�سم اللقب 

بغ�ض النظر عن نتائج �سيتي.
ومـــــــــع ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت �ـــســـرطـــة 
مــيــر�ــســيــ�ــســايــد اإنـــهـــا ل تــعــار�ــض 
تــــاأمــــيــــن مـــــبـــــاريـــــات لـــيـــفـــربـــول 
ـــيـــنـــهـــا دربــــــي  فــــــي الــــمــــديــــنــــة ب

»مـــــيـــــر�ـــــســـــيـــــ�ـــــســـــايـــــد« بـــمـــلـــعـــب 
»غــوديــ�ــســون بــــارك« الــمــقــرر في 
عطلة نهاية الأ�سبوع من 19 اإلى 

22 حزيران.
ال�ست�سارية  المجموعة  تجتمع 
لــلــ�ــســامــة فـــي مــجــلــ�ــض مــديــنــة 
ليفربول الأ�سبوع المقبل لتخاذ 

قرار ب�ساأن هذه المباراة.

جريزمان يرغب إنهاء مسيرته االحترافية 
في أميركا

توتنهام يقترض 1٩٥ مليون يورو

برشلونة يؤكد إصابة قائده ميسي

لو�س انجلو�س - اأ ف ب

ومنتخب  الإ�ــســبــانــي  بر�سلونة  مهاجم  اأعـــرب 
فرن�سا لكرة القدم اأنطوان جريزمان عن اأمله 
اإنــهــاء م�سيرته الحــتــرافــيــة فــي الــوليــات  فــي 

المتحدة.
وقـــــال جـــريـــزمـــان الـــــذي يــ�ــســتــعــد مـــع الـــنـــادي 
منذ  المعلقة  الليجا  ل�ستئناف  الــكــاتــالــونــي 
اآذار الما�سي ب�سبب فيرو�ض كورونا الم�ستجد، 
تايمز«  اأنجلو�ض  »لو�ض  ل�سحيفة  ت�سريح  في 
الأميركية »الفوز بالليجا ودوري اأبطال اأوروبا 

مع بر�سلونة هو حلم، وهدفي اأي�سا«.
بها، ومهما حدث، هناك  فزنا  »بعدما  واأ�ساف 
كاأ�ض عالم اأخرى )يجب الفوز بها( في قطر. 

وبعد ذلك الدوري الأمريكي للمحترفين«.
اأريـــد حقا  فــريــق، لكنني  اأي  اأعـــرف  وتــابــع »ل 
لي،  بالن�سبة  الأميركي.  الــدوري  في  األعب  اأن 
المتحدة،  الوليات  في  م�سيرتي  اإنهاء  هدفي 

مع اإمكانية اللعب ب�سكل جيد واأن اأكون �سفوف 
فريق يناف�ض من اأجل اللقب«.

وكان جريزمان تطرق قبل عامين لرغبته في 
م�سيرا  ال�سمالية،  اأمريكا  فــي  م�سيرته  اإنــهــاء 
م�ستبقا  وميامي  اأنجلو�ض  لو�ض  تف�سيله  الى 
الم�سروع الذي اأ�س�سه النجم النجليزي ديفيد 
ي�سارك  ميامي  اإنتر  بجعله  العام  هــذا  بيكهام 
الـــدوري  فــي  الما�سي  اآذار  فــي  الأولــــى  للمرة 
ب�سبب  تــوقــف  الــــذي  للمحترفين  الأمــيــركــي 
فيرو�ض كورونا الم�ستجد بعد مرحلتين فقط.

وانتقل جريزمان ال�سيف الما�سي اإلى �سفوف 
لم  لكنه  مــدريــد  اأتلتيكو  مــن  قــادمــا  بر�سلونة 
بــه مع  بـــرز  الـــذي  الم�ستوى  الآن  يــقــدم حــتــى 

الممثل الثاني للعا�سمة الإ�سبانية.
حزيران   11 فــي  الإ�سباني  الـــدوري  وي�ستاأنف 
نهاية  عــلــى  مــرحــلــة   11 تتبقى  حــيــث  الــحــالــي 
بفارق  الترتيب  بير�سلونة  ويت�سدر  المو�سم. 

نقطتين اأمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

لندن - اأ ف ب

القدم،  لكرة  الإنجليزي  توتنهام  نــادي  اأعــلــن 
جنيه  مليون   175 بقيمة  قر�ض  على  ح�سوله 
ا�سترليني )195 مليون يورو( من بنك اإنجلترا 
لم�ساعدته في زمن فيرو�ض كورونا الم�ستجد، 
حيث توقع النادي اللندني خ�سائر بقيمة 200 

مليون جنيه ا�سترليني خال العام المقبل.
له  بيان  في  ال�سمالي  اللندني  النادي  واأو�سح 
اقت�سادية  تحديات  خلق  العالمي  »الــوبــاء  اأن 
واجتماعية غير م�سبوقة والتي ل يزال نطاقها 

ومدتها غير معروفين«.
واعتبر توتنهام اأنه مع تعليق مباريات الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ منت�سف اآذار، بالإ�سافة 
اإلى جميع اأن�سطة الملعب )مركز الموؤتمرات، 
الأخـــرى(،  الريا�سات  المو�سيقية،  الحفات 
حرمه من ايرادات »بما فيها تعوي�سات حقوق 
البث التلفزيوني، للفترة حتى حزيران 2021، 

يمكن اأن ت�سل اإلى 200 مليون جنيه ا�سترليني 
)222 مليون يورو(«.

واأ�ساف »نظرا لأنه ل يوجد، في الوقت الحالي، 
اأي احتمال لعودة الأحداث مع الجمهور، فقد 
لجاأ النادي ل�سندوق كوفيد لت�سهيات تمويل 
الــ�ــســركــات، وهـــي اآلـــيـــة قــر�ــض مــفــتــوحــة اأمـــام 
القوي  ال�ستثماري  الت�سنيف  ذات  ال�سركات 
والـــتـــي تــقــدم مــ�ــســاهــمــة مـــاديـــة مــلــحــوظــة في 

القت�ساد البريطاني.
ب�سبب  بالديون  المثقل  اللندني  النادي  وتابع 
من  يقرب  ما  كلفه  الــذي  الجديد  ملعبه  بناء 
دولر(،  مليار   1،11( ا�سترليني  جنيه  مليار 
Aلن  اإنجلترا  اأن الأمــوال المقتر�سة من بنك 

ت�ستخدم للتعاقد مع لعبين جدد«.
كبيرة  �ــســجــة  تــوتــنــهــام  اأثـــــار  اآذار،  نــهــايــة  فـــي 
باإعان نيته فر�ض البطالة الجزئية على 550 
من موظفيه من غير الاعبين قبل اأن يعدل 

عن قراره بعد ب�سعة اأيام.

مدريد - اأ ف ب

في  مي�سي  ليونيل  الرجنتيني  النجم  يعاني 
طفيف«  ع�سلي  »تقل�ض  من  بر�سلونة  �سفوف 
فــي الــفــخــذ اليــمــن وغـــاب عــن اآخـــر تدريبين 
اعلن  كــمــا  والــجــمــعــة  الربـــعـــاء  يــومــي  لفريقه 

النادي الكاتالوني ام�ض.
وا�ـــســـدر بــر�ــســلــونــة بــيــانــا اكــــد فــيــه ان »قــائــد 
تقل�ض  مــن  يــعــانــي  مي�سي  لــيــونــيــل  بــر�ــســلــونــة 
ع�سلي طفيف في ع�سات الفخذ اليمن. قام 
بتدريب خا�ض ام�ض الجمعة من اجل تحا�سي 
الــمــخــاطــر قــبــل ثــمــانــيــة ايـــــام مـــن ا�ــســتــئــنــاف 

الدوري المحلي«.
وا�ساف البيان »من المقرر عودته الى تدريبات 
الفريق مع بقية المجموعة في اليام المقبلة« 

م�سيرا الى ثقته بقدرة مي�سي على التواجد في 
الن�ساط في 13  ا�ستئناف  �سفوف فريقه لدى 

الحالي.
وك�سف النادي باأن مي�سي قام بتدريبات خا�سة 
الجمعة الى جانب مهاجم الفريق ال�ساب ان�سو 
فاتي بعد ان قام بذلك اي�سا الربعاء الما�سي.

لخو�ض  جــاهــزا  الرجـــح  على  مي�سي  و�سيكون 
مباراة فريقه �سد مايوركا في اول لقاء ر�سمي 
اآذار  الــدوري ال�سباني منت�سف  له منذ توقف 

ب�سبب تف�سي فيرو�ض كورونا.
�سيكون  التالي  »التدريب  بر�سلونة  بيان  وختم 
ال�سبت، لكن مع تغيير في ال�سيناريو، �سيتدرب 
رجـــــال الـــمـــدرب كــيــكــي �ــســيــتــيــيــن عــلــى ملعب 
ل�ستئناف  ا�ستعداداتهم  لموا�سلة  نــو  كــامــب 

المناف�سات التي تقترب اأكثر فاأكثر«.

جانب من تدريبات �ضابقة لبايرن ميونخ

تعديالت كبيرة في الدوري الإنجليزي

الفرن�ضي جريزمان

توتنهام ي�ضعى لتخفيف خ�ضائره المالية

تدريبات خا�ضة لمي�ضي
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إعادة فرض حظر التجول في جدة

جدة

اإقالة وزيرة طلبت �شكاكر 
مبلي�ين ي�رو

انتاناناريف� - اأ ف ب

اأقيلت وزيرة التربية والتعليم في مدغ�سقر ريجا�سوا اأندريامانانا بعد 
لتخفيف  للتالميذ  ال�سكاكر  ل�سراء  خطة  عن  اإعالنها  من  قليلة  اأي��ام 
راجولينا  اأن����دري  ال��ب��الد  رئي�س  ل��ه  روج  ال���ذي  الع�سبي  ال�����س��اي  م���رورة 

لمكافحة فيرو�س كورونا.
اأنها طلبت �سكاكر بقيمة  اأندريامانانا  اأعلنت  وخالل الأ�سبوع الما�سي، 
بمعدل ثالثة  ال�سكاكر،  �سراء  »اإن  اإعالم  لو�سائل  وقالت  يورو.  مليوني 
لكل �سخ�س، كان مخططا بهدف تقديمه مع �ساي »كوفيد-اأورغانك�س« 

للتالميذ« مو�سحة اأن طعم هذا الم�سروب مر.
ولم يتم التحقق من الفوائد المحتملة لهذا ال�ساي الع�سبي حتى الآن 

في اأي درا�سة علمية.
وقد اأثارت طلبية ال�سكاكر هذه �سخطا لدى �سكان الجزيرة التي تعتبر 

من اأفقر البلدان في العالم، وتم اإلغاوؤها اأخيرا.
ال��وزراء الذي عقد الخمي�س، بموجب بيان �سحافي،  اأقال مجل�س  وقد 

اأندريامانانا.

ه�نغ ك�نغ - اأ ف ب

ُيعثر على عدد متزايد من الأقنعة الجراحية المرمية على 
�ش�اطئ ه�نغ ك�نغ بعدما ا�شتخدمها ال�شكان على نطاق وا�شع 
لمكافحة فيرو�س ك�رونا الم�شتجد.

ويق�ل النا�شط�ن البيئي�ن اإن الأقنعة ت�شيف اإلى المخلفات 
البال�شتيكية التي تطف� اأ�شال في المياه المحيطة بهذا 
المركز القت�شادي.

واأو�شح غاري �شت�ك�س الم�ؤ�ش�س الم�شارك لمنظمة »اأو�شينز 
اإيجا« »اأن القناع البال�شتيكي الذي ي�شتخدم مرة واحدة ه� 
عبء اإ�شافي اآخر نتركه لالأجيال المقبلة على ال�شاطئ«.

وقبل فترة وجيزة من تف�شي ال�باء العالمي، اأطلقت هذه 
المنظمة البيئية غير الحك�مية التي تتخذ من ه�نغ ك�نغ 
مقرا لها درا�شة مدتها عام للبحث في الحطام البحري 
والجزيئات الدقيقة من البال�شتيك في اإحدى الجزر النائية 
وغير الماأه�لة في المدينة.

الكمامات تطف� على �ش�اطئ ه�نغ ك�نغ
البولي�سترين  وع��ب��وات  ال��زج��اج��ات  ك��ان��ت  �سيوعا  العنا�سر  اأك��ث��ر  وم��ن 

والولعات واأدوات تناول الطعام البال�ستيكية وق�سات ال�سرب.
والآن بداأت تطفو الأقنعة على ال�سواطئ.

البيئة على 70 قناعا  اأخيرة، عثر متخ�س�سون في حماية  زي��ارة  خالل 
واأزالوها من امتداد 100 متر من ال�ساطئ.

وبعد اأ�سبوع و�سل اإلى ال�ساطئ 30 قناعا اآخر.
�ستة ماليين  ن�سمة  7،5 ماليين  البالغ عددهم  �سكان هونغ كونغ  ينتج 

طن من النفايات كل عام، ول يعاد تدوير �سوى 30 % منها.
حتى قبل ظهور فيرو�س كورونا الم�ستجد، غالبا ما كان ال�سكان ي�سعون 
الإنفلونزا  مو�سم  ف��ي  خ�سو�سا  اليومية  تنقالتهم  خ��الل  الكمامات 

ال�ستوي. لكن ظهور وباء كوفيد-19 جعل و�سع القناع �سبه �سامل.
تمكنت  المر�س،  تف�سي  ب��وؤرة  لل�سين،  الرئي�سي  البر  من  قربها  ورغ��م 
الفيرو�س مع ما يزيد قليال عن  اإل��ى حد كبير من هزيمة  هونغ كونغ 

األف اإ�سابة واأربع وفيات.
اأقنعة قابلة لإع��ادة ال�ستخدام  ال�سركات حاليا  ويقدم عدد متزايد من 
غ�سله  يمكن  القما�س  م��ن  قناع  لإر���س��ال  م��ب��ادرة  الحكومة  اأطلقت  كما 
لجميع ال�سكان، اإل اأن الأقنعة التي ت�ستخدم لمرة واحدة تبقى الخيار 
مع  نافقا  دلفينا  هو  روؤيته  �ساأنتظر  »ما  �ستوك�س  وق��ال  �سعبية.  الأكثر 
البيئة  اآخر يدخل في  اأن هذا عن�سر  الوا�سح  داخل معدته. من  اأقنعة 

البحرية ويمكن الكائنات المائية اأن تخلط بينه وبين الطعام«. نا�شط بيئي يجمع الكمامات المرمية على �ش�اطئ ه�نغ ك�نغ )ا ف ب(

دبي - اأ ف ب

ق���ب�������س���ت ����س���رط���ة دب������ي ع���ل���ى دن���م���ارك���ي 
مجال  ف��ي  تن�سط  دول��ي��ة  ع�سابة  يتزعم 
وهو  الأم���وال،  وغ�سيل  المخدرات  تجارة 
العمد،  القتل  بتهمة  لالنتربول  مطلوب 
دبي  �سرطة  واأع��ل��ن��ت  ام�����س.  بيان  بح�سب 
القب�س على الدنماركي اأمير فاتن مكي، 
قيادات  اأخطر  من  »ُيعد  اأّن��ه  اإل��ى  م�سيرة 
الن�سطة في  الُمنظمة  الدولية  الع�سابات 
مجالت اإجرامية عدة مثل القتل وتجارة 

المخدرات وغ�سيل الأموال«.
اأم��ن��ي ف��ي دبي  البيان ع��ن م�����س��وؤول  ونقل 
قوّله اإن مكي « من المدرجين على قوائم 
القتل  بتهمة  مطلوباً  لكونه  الإن��ت��رب��ول 
ال��ع��م��د«. واأو����س���ح ال��م�����س��وؤول الم��ن��ي اأن 
م�ستخدماً  الدولة  على  »ت��رّدد  مكي  اأمير 
البيان،  وبح�سب  متعددة«.  �سفر  ج��وازات 
ا�ستخباراتية  عمليات  تنفيذ  »ب��ع��د  ف��اإن��ه 
ظروف  في  جرت  متقنة  �سرية  وميدانية 
ا�ستثنائية نتيجة لتقييد الحركة في دبي 
تمكنت  ف��ي��رو���س،  مكافحة  ج��ه��ود  �سمن 

الأ�سخا�س  اأحد  الأمنية من ر�سد  الفرق 
التحقق  تم  حتى  ال�ستباه،  قيد  وو�سعته 
مكي«.  اأمير  اأن��ه  من  والتاأكد  هويته  من 
اإقامته ليل الأربعاء  وجرت مداهمة مقر 
»ف����ي اأح�����د اأح���ي���اء دب�����ي، ح��ي��ث ت���م اإل���ق���اء 
القب�س عليه، وجاري التحقيق معه حالياً 
تمهيداً لت�سليمه«. وذكرت �سرطة دبي في 
بيانها اأن مكي »مرتبط بواحد من اأخطر 
تاغي  ر�سوان  وهو  الدوليين  المجرمين 
ال����ذي اع��ت��ق��ل ف��ي دب���ي ف��ي ك��ان��ون الأول 

2019 وتم ت�سليمه اإلى هولندا«.

دبي تعتقل زعيم اأخطر ع�شابة دولية
الدنماركي اأمير مكي

»ليغ�« تتربع بـ4 ماليني دولر 
ملكافحة العن�شرية

ك�بنهاغن - اأ ف ب

اأعلنت �سركة »ليغو« الدنماركية اأنها قررت التبرع باأربعة ماليين دولر 
والعنف  الأج��ان��ب  ره��اب  على  العالم  يحتج  فيما  العن�سرية  لمكافحة 

العن�سري.
وقالت ال�سركة في بيان اإن هذه التبرعات مخ�س�سة »لمنظمات اأميركية 
جميع  تعلم  التي  الجمعيات  من  وغيرها  ال�سود  الأط��ف��ال  تدعم   )...(
موؤكدة  الم�ستفيدين،  هوية  تحديد  دون  والم�ساواة«  الت�سامح  الأطفال 
اأنها »تقف بجانب مجتمع ال�سود في محاربة العن�سرية وعدم الم�ساواة«.
وه��ذا  وتطويرهم،  الغد  عالم  بناة  اإل��ه��ام  ه��ي  »مهمتنا  ال�سركة  وق��ال��ت 

ي�سمل ت�سجيعهم على اأن يكونوا مت�سامحين و�سموليين ولطفاء«.
في العام 2019، خ�س�ست 25% من اأرباح المجموعة لموؤ�س�سة »ليغو« التي 

ت�ساعد الأطفال الذين يعي�سون محنا.
وفي الوليات المتحدة، اأعلنت ال�سركة اأنها علقت موقتا كل الإعالنات 

عبر الإنترنت، ومن المفتر�س ا�ستئنافها خالل الأيام المقبلة.

الريا�س - اأ ف ب

ت�سديد  اإع���ادة  ع��ن  ام�س  ال�سعودية  اأعلنت 
الإجراءات الحترازية ال�سحية في مدينة 
اليوم لوقف  ب��دءاً من  ج��دة لمدة 15 يوما 

تف�سي فيرو�س كورونا الم�ستجد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة 
»بناء  )وا����س(  الر�سمية  ال�سعودية  الأن��ب��اء 
على التقييم ال�سحي المرفوع من الجهات 
ال�سحية المخت�سة بعد مراجعتها للو�سع 
المرتفعة لأق�سام  الإ�سغال  الوبائي، ون�سب 
ت�سديد  اإع��ادة  تقرر  فقد  المركزة،  العناية 
الحترازات ال�سحية في مدينة جدة لمدة 

15 يوًما«.
التجول من  الإج����راءات منع  ه��ذه  وت�سمل 
المحلي  بالتوقيت  ع�سرا  الثالثة  ال�ساعة 
حتى ال�ساد�سة �سباحا، وتعليق اأداء ال�سالة 
في الم�ساجد والح�سور اإلى مقرات العمل.
وقال البيان اإنه يتم حاليا »ا�ستمرار مراقبة 
عدد الحالت الحرجة في مدينة الريا�س، 
الأي��ام  خ��الل  م�ستمًرا  ارتفاعا  ت�سهد  التي 
الأخ���ي���رة، وذل���ك ا���س��ت��ع��داًدا لأخ���ذ الإج���راء 

المنا�سب في حال ا�ستمر هذا الرتفاع«.
اأك��ب��ر ع��دد  وب�����داأت ال��م��م��ل��ك��ة ال��ت��ي �سجلت 
الخليج  منطقة  ف��ي  ب��ال��ف��ي��رو���س  اإ���س��اب��ات 

بتخفيف تدريجي لحظر التجول ال�سارم.

األف  الآن نحو 96  ال�سعودية حتى  و�سجلت 
و642  الم�ستجد  ك��ورون��ا  بفيرو�س  اإ���س��اب��ة 

وفاة.
وعّلقت ال�سلطات ال�سعودية اداء العمرة في 
من  اي�سا  طالبة  م�سمى،  غير  لأج���ل  اآذار 
الم�سلمين تاأجيل ا�ستعداداتهم لأداء الحج 
واأّك���دت  ك��وف��ي��د-19.  تف�سي  خ�سية  م��وق��ًت��ا 
�سيبقى  التعليق  ه���ذا  اأّن  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 

نافذا.
ما  بعد  تعلن  لم  ال�سعودية  ال�سلطات  لكن 
اإذا كانت �ستم�سي قدما في خطط تنظيم 
الحج هذا العام، والذي يفتر�س اأن يجري 

في نهاية تموز.

فيينا - اأ ف ب

ب�ساأن  تقرير  ف��ي  ام�س  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأعلنت 
اليورانيوم  من  طهران  مخزون  اأن  الإيرانية  النووية  الأن�سطة 
في  ب��ه  الم�سموح  ال��ح��ّد  م���رات  ثماني  بنحو  ي��ت��ج��اوز  المخ�سب 

التفاق النووي المبرم عام 2015.
وح�سب ا�ستنتاجات مفت�سي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فاإن 
اأيار 1571،6  الكمية التي راكمتها طهران بلغت في الع�سرين من 
الم�سموح  ال��ح��ّد  مقابل  المخ�سب  ال��ي��وران��ي��وم  م��ن  ك��ي��ل��وغ��رام��اً 
اليورانيوم  من  كلغ   300 )اأو  اليورانيوم  من  كلغ   202،8 وه��و  به 
اإيران  اإليه حينها  الذي تو�سلت  اتفاق فيينا  ب( بموجب  المخ�سّ
وفرن�سا  وبريطانيا  المتحدة  ال��ولي��ات  وه��ي  العظمى  وال��ق��وى 

ورو�سيا وال�سين بالإ�سافة اإلى األمانيا.
هذا  بلغ  �سباط،  اإل���ى  تاريخه  ي��ع��ود  ال���ذي  ال�سابق  التقرير  وف��ي 
الإيراني  النووي  ب�ساأن  الدولي  والتفاق  كلغ.   1020،9 المخزون 
منه  ان�سحابها  المتحدة  الوليات  اأعلنت  اأن  منذ  بالنهيار  مهدد 
ب�سكل اأحادي عام 2018. ورداً على ذلك، تخّلت طهران التي تخنقها 

العقوبات، عن بع�س التزاماتها بموجب التفاق منذ اأيار 2019.
للحّد  المبرم  التفاق  المن�سو�س عليها في  لاللتزامات  وخالفاً 
ب�سكل كبير من الأن�سطة النووية الإيرانية، تنتج اإيران اليورانيوم 
ب بمعّدل اأعلى من 4،5%، وهو اأعلى من الحّد الم�سموح به  المخ�سّ

في التفاق وهو 3،67%، وفق ما جاء في التقرير.
غير اأن معّدل التخ�سيب لم يرتفع منذ تموز 2019 ول يزال اأقّل 
من  )اأكثر  الذرية  القنبلة  ل�سناعة  المطلوب  المعّدل  من  بكثير 
ل�سناعة  المطلوبة  الكمية  اأن  عام  ب�سكل  الخبراء  ويعتبر   .)%90
المخ�سب  اليورانيوم  من  كلغ   1050 تناهز  واح��دة  نووية  قنبلة 

بن�سبة اأقّل ب�5%، وهي عتبة تجاوزتها طهران منذ مطلع العام.
النووي  الت��ف��اق  الدولية،  التزاماتها  عن  اإي���ران  تخلي  وُي�سعف 

ويعّقد الحوار مع الدول التي ل تزال طرفاً في التفاق.
في  ال��ذري��ة  للطاقة  الدولية  الوكالة  اأ���س��ارت  مت�سل،  �سياق  وف��ي 
بالو�سول  لها  ال�سماح  ترف�س  زال��ت  م��ا  اإي���ران  اأن  اإل��ى  تقريرها 
في  معاينتهما  الأم��م��ي��ة  المنظمة  ت��ري��د  ن��ووي��ي��ن  موقعين  اإل���ى 
اإطار مهّمتها للتحقق من الأن�سطة النووية الإيرانية، في م�ساألة 

اإ�سافية تثير التوتر مع الجمهورية الإ�سالمية.
واأعربت الوكالة عن »قلقها الكبير لرف�س اإيران على مدى اأكثر 

من اأربعة اأ�سهر، و�سول المنظمة )...( اإلى الموقعين«.
وه����ذان ال��م��وق��ع��ان ه��م��ا م��ن ب��ي��ن ث��الث��ة م��واق��ع ت�ستبه ال��وك��ال��ة 
باحتوائها �سابقاً على مواد واأن�سطة نووية غير م�سّرح عنها، بدون 
م�سادر  عدة  وبح�سب  الحالي.  النووي  بالبرنامج  مثبت  ارتباط 
نووية ع�سكرية  ُي�ستخدمان في م�ساريع  كانا  فاإنهما  دبلوما�سية، 

للبالد خالل العقد الأول من القرن الحالي.

خمزون اإيران من الي�راني�م 
املخ�شب يتجاوز احلد

�شت�كه�لم - اأ ف ب

عقدت في �ستوكهولم ام�س محاكمة ل�سفيرة ال�سويد ال�سابقة في 
عبر  الوطني  الأم��ن  وتهديد  �سالحياتها  تجاوز  بتهمة  ال�سين 

محاولة التفاو�س لإطالق �سراح معار�س.
تواجه اآنا ليند�ستيد عقوبة بال�سجن لعامين في حال اإدانتها بعقد 
كانت  عندما  الما�سي  العام  الثاني  كانون  في  مرّخ�س  غير  لقاء 

�سفيرة.
وحاولت ليند�ستيد تاأمين الإفراج عن المواطن ال�سويدي المولود 
�سيا�سيين  ق��ادة  ح��ول  كتبا  ن�سر  ال��ذي  مينهاي  غ��وي  ال�سين  في 

�سينيين في هونغ كونغ، وهو م�سجون في ال�سين منذ 2015.
اأي�سا في فيتنام والمك�سيك  وتنفي ال�سفيرة ال�سابقة التي عملت 
و�سغلت من�سب كبيرة المفاو�سين في قمة المناخ في باري�س عام 

2015، التهم الموجهة اإليها.
»ت�سرفت  ليند�ستيد  اآن��ا  اإن  اأول��ي��ن  هنريك  ال��ع��ام  المدعي  وق��ال 
خارج حدود اخت�سا�سها«، واعتبر اأنها هددت عالقات ال�سويد مع 

ال�سين.
عن  ال�سابقة  ال�سفيرة  تدافع  اأن  يتوقع  اإعالمية،  تقارير  ووف��ق 

نف�سها بالقول اإنها اأعلمت م�سوؤوليها بالجتماع.
اأن  قبل   2015 ع��ام  بتايالند  عطلة  ف��ي  ك��ان  عندما  غ��وي  اختفى 

يظهر في ال�سين حيث و�سع في ال�سجن.
تم   2017 الأول  ت�سرين  ف��ي  ���س��راح��ه  اإط����الق  م��ن  اأ���س��ه��ر  وع��ق��ب 
اأخرى بينما كان في قطار ببكين رفقة دبلوما�سيين  اإيقافه مرة 
�سويديين. وحكم عليه في �سباط هذا العام بال�سجن ع�سرة اأعوام 

بتهمة تقديم معلومات ا�ستخبارية في الخارج.
من جهتها، �ساهمت ليند�ستيد في تنظيم اجتماع بين ابنة غوي 

ورجل اأعمال له ارتباطات مع بكين.
وتحدثت اأنجيال غوي في من�سور على مدونتها في �سباط 2019 
عن »تجربة غريبة« مع ليند�ستيد التي دعتها اإلى �ستوكهولم في 
كانون الثاني. خالل الجتماع في حانة تتبع فندقا في العا�سمة 
رجل  اإلى  تقديمها  جرى  ال�سابقة،  ال�سفيرة  بح�سور  ال�سويدية، 

اأعمال زعم اأن يمكنه الم�ساعدة في الإفراج عن والدها.
ف��ي ال��م��ق��اب��ل، ق��ي��ل لأن��ج��ي��ال غ���وي اإن����ه عليها »ال���ت���زام ال��ه��دوء« 
اللقاء  �سادت  التي  النبرة  الإع��الم«، وو�سفت  التعامل مع  و»وقف 
ال�����س��وي��دي��ة تحقيقا عقب  ال��م��خ��اب��رات  ف��ت��ح��ت  ب���»ال��ت��ه��دي��دي��ة«. 
باإقالة  لحقا  الخارجية  وزارة  وقامت  اللقاء.  حول  تقارير  ن�سر 
دون  ال����وزارة  ف��ي  موظفة  بقيت  لكنها  من�سبها،  م��ن  ليند�ستيد 
ال�سفيرة  اإن  وقالت  بالجتماع،  علمها  الخارجية  ونفت  من�سب. 
عن  دبلوما�سيا   21 داف���ع  ل��ك��ن،  تكليف.  دون  ت�سرفت  ال�سابقة 
وقالوا  ال�سرطة،  اإل��ى  الق�سية  تحويل  ق��رار  وانتقدوا  زميلتهم، 
ليند�ستيد ت�سرفت �سمن  اإن  �سباط  ن�سر في  في مقال �سحافي 

�سالحياتها ك�سفيرة.

ال�ش�يد حتاكم �شفرية جتاوز 
�شالحياتها
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