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الأردن يرحب بوقف اإطالق النار يف ليبيا
عمان - الراأي
رحبت وزارة الخارجية و�سوؤون المغتربين بالإعالن عن توقيع اتفاق وقف 
ن��ار دائ��م في ليبيا وال��ذي ج��رى توقيعه ام�س، في جنيف برعاية  اإط��الق 
الأم���م ال��م��ت��ح��دة. واأك����دت ال����وزارة اأه��م��ي��ة ه��ذا الت��ف��اق ف��ي اإت��اح��ة البيئة 
في  الليبية  الط���راف  وان��خ��راط  ال�سيا�سي  الم�سار  ل�ستكمال  المنا�سبة 
الأزمة ووقف  انهاء  ت�ستهدف  �سيا�سية جادة  حوار ليبي-ليبي ومفاو�سات 
اأرا�سيها  على  ليبيا  �سيادة  و�سمان  وال���س��ت��ق��رار  الأم���ن  واإع����ادة  ال��ت��ده��ور 
حماية  ي�سمن  وبما  المعتمدة  المرجعيات  وف��ق  �سعبها  م�سالح  وحماية 

�سعب ليبيا ال�سقيق ومنع التدخالت الخارجية.

عمان - الراأي

تتاأثر المملكة غداً بحالة من عدم ال�ستقرار الجوي، حيث تغطي 
ال�سماء كميات من الغيوم على ارتفاعات متو�سطة وعالية، ويتوقع 
هطول زخات متفرقة من المطر في اأنحاء مختلفة من المملكة، 

قد ي�سحبها الرعد اأحياناً.
الجبلية  المرتفعات  في  ال��ح��رارة  معتدلة  الأج���واء  تبقى  واليوم 
ظهور  م��ع  المملكة،  مناطق  بقية  ف��ي  ن�سبياً  وح���ارة  وال�����س��ه��ول، 

الغيوم على ارتفاعات متو�سطة وعالية.

عدم ا�ستقرار جوي.. غدًا

عمان - الراأي

اأطلقت الهيئة الم�ستقلة لالنتخاب من خالل كوادرها الميدانية 
ح��م��ل��ة اأم�����س لإزال�����ة ال��ل��وح��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة ال��م��خ��ال��ف��ة للقوائم 

والمتر�سحين.
للتعليمات  المخالفة  ال��ل��وح��ات  ك��اف��ة  اإزال����ة  الحملة  وت�ستهدف 
الروؤية  تحجب  كالتي  النتخابية؛  للدعاية  الناظمة  التنفيذية 
المرورية اأو المعلقة على ال�سواخ�س المرورية، اأو المن�سورة على 
تعتدي  التي  اأو  ع�سوائية  ب�سورة  الموزعة  اأو  ر�سمية؛  موؤ�س�سات 

على لوحات الآخرين.

حملة لإزالة لوحات الدعاية 
النتخابية املخالفة

م�سوؤول ملف كورونا في المملكة يدعو للحذر

«الصحة العالمية»: الوباء في الشرق األوسط خطير
    27 وفاة و2487 اإ�سابة حملية بالفريو�س

القب�س على 599 �سخ�سًا يمار�سون الإجرام

الحواتمة: فارضو اإلتاوات على صلة 
بتجار المخدرات

عمان - الراأي

ق���ال م��دي��ر الأم�����ن ال���ع���ام ال���ل���واء ال���رك���ن ح�سين 
الحواتمة، اإن الحملة الأمنية على اأرباب ال�سوابق 
المواطنين  الإت��اوات ومروعي  وفار�سي  الجرمية 
وه��م  �سخ�ساً،   599 ع��ل��ى  القب�س  لإل��ق��اء  اأف�����س��ت 
يمار�سون  زال��وا  م��ا  معظمهم  المعلومات  بح�سب 
تلك الأعمال الجرامية، وهناك اأعداد قليلة منهم 
لذوا بالفرار وتواروا عن الأنظار و�سيتم متابعتهم 

لحين اإلقاء القب�س عليهم.
ب��ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات مع  ال��ت��و���س��ع  اأن  ال��ح��وات��م��ة  واأك�����د 
الأ����س���خ���ا����س ال���ذي���ن األ���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ي��ه��م من 
فار�سي الإت��اوات، قاد لوجود روابط وثيقة بينهم 
وقيامهم  المخدرة،  المواد  ومروجي  تجار  وبين 
ب���وؤر ف��ي ع��دد من  ب��ت��اأم��ي��ن  ب��ال��ت��ع��اون فيما بينهم 

مناطق المملكة لالإتجار وترويج المخدرات.
اإدارة  ب��م�����س��ارك��ة  بالتحقيق  ال��ت��و���س��ع  اإل����ى  واأ����س���ار 
الحملة  بداية  المخدرات ما مكنهم منذ  مكافحة 
اإت��ج��ار  ال��ت��ع��ام��ل م��ع 61 ق�سية  اأ���س��ب��وع م��ن  ق��ب��ل 
على  خاللها  القب�س  واألقي  للمخدرات،  وترويج 

120 �سخ�ساً متورطاً.

عمان - الراأي

المتو�سط  ل�سرق  العالمية  ال�سحة  لمنظمة  الإقليمي  المدير  ق��ال 
الدكتور اأحمد المنظري، اإن الو�سع الوبائي المرتبط بكوفيد-19 في 

اإقليمنا خطيٌر ويبعث على القلق.
حالت  في  ح��ادة  زي��ادة  هناك  اأن  ام�س،  بيان  في  المنظري،  واأ���س��اف 
الإ�سابة في جميع اأنحاء الإقليم، حيث وَثّقت بع�س البلدان موؤخراً، 
ومن بينها اإيران والعراق والمغرب والأردن وتون�س وليبيا، اأعلى عدد 
من الحالت الُمبلَّغ عنها في يوم واحد منذ اندلع الجائحة، كما اأن 

بع�س البلدان، مثل اإيران �سجلت اأعلى اأعداد من الوفيات.
وعلى ال�سعيد الإقليمي، اأ�سار المنظري اإلى اأن المنظمة تر�سد بقلق 
تو�سياتها  تعديل  على  حاليا  وتعكف  ي��وم،  ك��ل  ال��ح��الت  ع��دد  ت��زاي��د 
المتغّير،  الوبائي وال�سياق  الو�سع  اإلى  ا�ستناداً  البلدان،  لتتنا�سب مع 
يتعلق  فيما  وا�ستهدافاً  تكثيفاً  اأك��ث��ر  نهج  ات��ب��اع  اإل��ى  الحاجة  م��وؤك��دا 
د والفح�س وتتُبّع المخالطين، واأن تدرك المجتمعات الدور  بالتر�سُّ
انت�سار الفيرو�س  الحا�سم الذي ت�سطلع به في الم�ساعدة على وقف 

من خالل تبّني �سلوكيات وقائية.
في �سياق مت�سل، قال م�سوؤول ملف كورونا في وزارة ال�سحة الدكتور 
الو�سع  اإن  الأردن:  في  الوبائي  الو�سع  على  تعليقاً  الهياجنة،  وائ��ل 
التعامل مع  الأردن��ي في  ال�سحي  النظام  ق��درات  للحذر. وعن  يدعو 
اإلى وجود 1300 �سرير مخ�س�سة لمر�سى  الهياجنة،  اأ�سار  الجائحة، 
كورونا من الذين ل يحتاجون للعناية الحثيثة، و 700 �سرير للعناية 

الحثيثة، و600 جهاز تنف�س ا�سطناعي، وغيرها.
اإجمالي  ليرتفع  بالفيرو�س  جديدة  وف��اة   27 ام�س  المملكة  و�سجلت 
اإ���س��اب��ة محلية   2487 �سجلت  كما  ح���الت،   )508( اإل��ى  ال��وف��ي��ات  ع��دد 
اإلى  المملكة  في  الإ�سابة  ح��الت  ع��دد  اإجمالي  ليرتفع  بالفيرو�س، 

.)48930(

عمان - الراأي
الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  اأعلنت 
عن �سدور نظام الحماية الجتماعية المرتبط 
وبينت  التنفيذ.  حيز  ودخوله  الأمومة  بتاأمين 
الرعاية«  »ب��دل  عن  الدعم  قيمة  اأن  الموؤ�س�سة 
الذي �ستتلقاه الأم العاملة وفقاً لهذا البرنامج، 
دي��ن��اراً  اإل���ى )60(  دي���ن���اراً  ب��ي��ن )25(  ���س��ت��ت��راوح 

�سهرياً ولمدة �ستة اأ�سهر كحد اأق�سى.

»تاأمني الأمومة« يدخل
حيز التنفيذ

الأردنيون يوؤدون �سالة الجمعة في الم�ساجد )ت�سوير - رعد الع�سايلة(

عمان - الراأي

ق��ال الت��ح��اد ال��دول��ي للنقل ال��ج��وي )اإي��ات��ا( 
 300 تخ�سر  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ط��ي��ران  ���س��رك��ات  اإن 
ال��ث��ان��ي  بالن�سف  دق��ي��ق��ة  ك��ل  ف��ي  دولر  األ����ف 
اأن الدعم الحكومي  من العام الجاري، مبيناً 
الذي مكنها من ال�سمود اأمام جائحة فيرو�س 
كورونا بداأ ينفد في ظل مخاوف من فقدان 
في  اإي��ات��ا  وج���ددت  كارثية.  ب�سورة  الوظائف 
ال��ح��دود في  اأم�����س، دعوتها لإع���ادة فتح  بيان 
ال�سلطات  اكتفاء  مع  العالم  مناطق  مختلف 

المعنية باإجراء فح�س »بي �سي اآر«.

300 األف دولر خ�سارة
�سركات الطريان بالدقيقة

عمان - رانيا تادر�س

تكاد تخلو اأغلب قوائم المتر�سحين 
لنتخابات مجل�س النواب المقبل في الدوائر 
النتخابية المختلفة من اأي �سعارات تحاكي 
واقع المواطنين وهموهم، والالفت لمن 
ير�سد تلك ال�سعارات الدعائية اأنها ل تعك�س 
فكر المتر�سحين لتكون بمثابة بوابة اقناع 
للناخبين، بل هي �سعارات خدمية فردية 
تقليدية ل تعك�س ال�سورة الحقيقة لدور 
النائب الت�سريعي والرقابي.

انتخابات 2020.. �سعارات فردية خدماتية ل حتاكي دور النائب

17

»الزراعة املائية« جتلب اأماًل 
للعائالت يف خميم جر�س

و�سائل  على  ال�����س��ع��ارات  م��ن  العديد  ر���س��دت   $
الدعاية النتخابية لعدد من المتر�سحين، البع�س 
اكتفى با�سم القائمة وال�سورة دون �سعار، والبع�س 
اأمثلة  ل��ه، وم��ن  �سعارا عاما ل معنى  الآخ��ر و�سع 
الوطنية،  الوحدة  النجاح  �سر  المتناثرة  ال�سعارات 
اإل����ى ت��ج��دي��د، م��ع��ك��م ن��ب��ن��ي ال��غ��د،  الأردن ب��ح��اج��ة 
�سنكون �سوتكم لمحاربة الف�ساد، التغيير هو الحل 
)....(. وحول ال�سعارات النتخابية هذا العام يعلق 
على  ال�سواعير  عدنان  المهند�س  الأ�سبق  النائب 
ال�سعارات واختالفها الوا�سع عند المتر�سحين، اذ 
يدلل على نقطتين هامتين هما: اأغلب ال�سعارات 
معتبًرا  لمنطقته،  كل  خدماتية  متطلبات  تحاكي 
اأن����ه م��ج��ل�����س خ���دم���ات يهتم  اأن »ه����ذا دل��ي��ل ع��ل��ى 

للمناطق التي تمثله«.
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التحقيقات مع فار�صي الإتاوات اأكدت �صلتهم بتجار ومروجي المخدرات

الحواتمة: القبض على 599 شخصًا يمارسون
األعمال اإلجرامية

عمان - الراأي

ق���ال م��دي��ر الم���ن ال��ع��ام ال���ل���واء ال��رك��ن 
المنية  الحملة  اإن  ال��ح��وات��م��ة،  ح�سين 
وفار�سي  الجرمية  ال�سوابق  ارب��اب  على 
اف�ست  ال��م��واط��ن��ي��ن  الإت�����اوات وم��روع��ي 
وهم  �سخ�ساً،   599 على  القب�ض  لل��ق��اء 
زال��وا  م��ا  معظمهم  ال��م��ع��ل��وم��ات  بح�سب 
ي��م��ار���س��ون ت��ل��ك الع���م���ال الج���رام���ي���ة، 
بالفرار  لذوا  منهم  قليلة  اعداد  وهناك 
متابعتهم  و�سيتم  الن��ظ��ار  ع��ن  وت����واروا 

عليهم. القب�ض  القاء  لحين 
بالتحقيقات  التو�سع  ان  الحواتمة  واكد 
م���ع ال���س��خ��ا���ض ال���ذي���ن ال���ق���ي ال��ق��ب�����ض 
ع��ل��ي��ه��م م����ن ف���ار����س���ي الإت������������اوات، ق���اد 
تجار  وبين  بينهم  وثيقة  رواب��ط  لوجود 
وم���روج���ي ال���م���واد ال��م��خ��درة، وق��ي��ام��ه��م 
في  ب���وؤر  ب��ت��اأم��ي��ن  بينهم  فيما  ب��ال��ت��ع��اون 
ع�����دد م����ن م���ن���اط���ق ال��م��م��ل��ك��ة ل��ات��ج��ار 

المخدرات. وترويج 
بم�ساركة  بالتحقيق  التو�سع  ال��ى  واأ���س��ار 
المخدرات ما مكنهم منذ  ادارة مكافحة 
التعامل  من  ا�سبوع  قبل  الحملة  بداية 
مع 61 ق�سية اتجار وترويج للمخدرات، 
�سخ�ساً   120 القب�ض خالها على  والقي 

متورطاً.
اإن��ن��ا اتخذنا  وق���ال م��دي��ر الم���ن ال��ع��ام: 

ال����ق����رار ب��ت��و���س��ي��ع ال���ح���م���ات الم���ن���ي���ة 
وترويج  التجار  ق�سايا  باتجاه  الخا�سة 

كل  لدينا  ب��ات  ان  بعد  ال��م��خ��درة  ال��م��واد 
ال���م���ع���ل���وم���ات ال���ت���ي ت��م��ك��ن��ن��ا م���ن ���س��رب 
ال�سموم  وت���روج  تن�سر  ال��ت��ي  ال��ب��وؤر  ت��ل��ك 
ل��ل��ق�����س��اء عليها  ال��م��ج��ت��م��ع،  اف�����راد  ب��ي��ن 
وترويج  بالتجار  يقوم  م��ن  ك��ل  و�سبط 
ت���ل���ك ال�������س���م���وم ب���ي���ن اف������راد ال��م��ج��ت��م��ع، 
من  ال��غ��اي��ة  ت��ل��ك  لتحقيق  ن��ت��وان��ى  ول���ن 
وعزيمة  قوة  من  نملك  ما  كل  ا�ستخدام 
فكم  �سرورهم،  من  المجتمع  لتخلي�ض 
ك���ان���وا �سحية  اب��ن��ائ��ن��ا  م���ن  اب���ري���اء  م���ن 
ممن  المجرمين  اول��ئ��ك  وط��م��ع  لج�سع 

ام��ت��ه��ن��وا ت��روي��ج ال���م���واد ال��م��خ��درة بين 
المجتمع«. افراد 

و����س���ك���ر ال���ح���وات���م���ة الردن����ي����ي����ن ال���ذي���ن 
وق����ف����وا م����ع رج������ال الم������ن ال����ع����ام م��ن��ذ 
ب���داي���ة ال��ح��م��ات الم��ن��ي��ة و���س��ان��دوه��م 
على  وحر�سهم  لوطنهم  حبهم  واظهروا 
معلومات  يملك  م��ن  ك��ل  داع��ي��ا  حمايته، 
ح��ول ت��ج��ار وم��روج��ي ال��م��واد ال��م��خ��درة 
ت��زوي��د الج���ه���زة الم��ن��ي��ة ب��ه��ا ع��ل��ى ذات 
رقم الوات�ض اآب ) 0790196196( و�سيتم 

ال�سرية. بمنتهى  معها  التعامل 

رصد 5 مخالفات انتخابية في دائرة
إربد الرابعة

جمعية أصدقاء األمن العام تدعو الستمرار 
الحمالت األمنية

اإربد - بترا

الرابعة  الدائرة  انتخاب  لجنة  ر�سدت 
األوية  ت�سم  والتي  اإرب��د  محافظة  في 
والطيبة  وال��ك��ورة  ال�سمالية  الأغ���وار 
ال����دع����اي����ة  ب�������دء  م����ن����ذ  م����خ����ال����ف����ات   5

للمتر�سحين. النتخابية 
معين  المهند�ض  اللجنة  رئي�ض  وق��ال 
ات�����س��ل��ت  م��خ��ال��ف��ات   4 اأن  ال��خ�����س��اون��ة 
النتخابية  الدعاية  تعليمات  بمخالفة 
اأماكن  في  لمتر�سحين  �سور  بعر�سها 
ال��م��دار���ض  ك��ج��دران  بها  م�سموح  غير 

ال��ح��ك��وم��ي��ة وغ���ي���ره���ا وت���م���ت ازال��ت��ه��ا 
المتر�سحين. مع  بالتن�سيق 

م��خ��ال��ف��ة  ر����س���دت  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وب���ي���ن 
لإح�����دى ال��م��ت��ر���س��ح��ات ت��ق��وم ب��ت��وزي��ع 
ال��ع��ائ��ات،  بع�ض  على  غ��ذائ��ي��ة  ط��رود 
ح��ي��ث ت���م ال��ت��وا���س��ل م���ع ال��م��ت��ر���س��ح��ة 
التي  الر�سمية  بالتعليمات  واحاطتها 
على  وتوقيعها  الممار�سات  تلك  تمنع 

مخالفتها. بعدم  خطي  تعهد 
م��وظ��ف��اً   2272 ان  ال��خ�����س��اون��ة  وق����ال 
اإدارة  ف�����ي  ����س���ي�������س���ارك���ون  وم����وظ����ف����ة 
الن���ت���خ���اب���ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ف���ي ال���دائ���رة 

ت�سيير  على  تدريبهم  ج��رى  ال��راب��ع��ة، 
كافة  اتباع  خال  من  القتراع  عملية 
ال�سحية،  وال���س��ت��راط��ات  الإج�����راءات 
لف��ت��اً ال���ى ان���ه ت��م ت��ج��ه��ي��ز 87 م��رك��زاً 
�سندوقاً   398 عليها  م��وزع  ل��اإق��ت��راع 

الكترونياً. مربوطة 
في  الم�سجلين  ال��ن��اخ��ب��ي��ن  ع��دد  وب��ل��غ 
ناخباً   187049 باإربد  الرابعة  الدائرة 
لانتخابات  ت��ر���س��ح��ت  ف��ي��م��ا  ون��اخ��ب��ة، 
بخم�سة  ل��ل��ظ��ف��ر  ت��ت��ن��اف�����ض  ق��ائ��م��ة   12
م��ق��اع��د م��خ�����س�����س��ة ل��ه��ا ف���ي م��ج��ل�����ض 

النواب.

اإربد - بترا

ع����ب����رت ال���ه���ي���ئ���ة الإداري�����������ة ل��ج��م��ع��ي��ة 
»ن�����س��ام��ى اأ���س��دق��اء الأم����ن ال���ع���ام« عن 
اع���ت���زازه���ا وت��ق��دي��ره��ا ل��ل��ج��ه��ود ال��ت��ي 
ب���ذل���ه���ا ج����ه����از الأم��������ن ال�����ع�����ام خ���ال 
ل�سبط  الأخ���ي���رة  الأم��ن��ي��ة  ال��ح��م��ات 
ال���خ���ارج���ي���ن ع���ن ال���ق���ان���ون وف��ار���س��ي 
ومتعاطي  وم��روج��ي  وت��ج��ار  الإت����اوات 

المخدرات.
واأك����������د رئ����ي���������ض ال���ج���م���ع���ي���ة ال���ع���م���ي���د 

بيان  ف��ي  المعايطة  محمد  المتقاعد 
���س��ح��اف��ي ام�����ض، وق���وف ج��م��ي��ع ك���وادر 
العام انطاقاً من  الأمن  الجمعية مع 
م�سددة  غفير(،  مواطن  )ك��ل  �سعارها 
في  المجتمع  اأف���راد  م�����س��وؤول��ي��ات  ع��ل��ى 
على  والمحافظة  للجريمة  الت�سدي 
م��ن��ظ��وم��ة الأم���ن والأم�����ان، داع��ي��ا اإل��ى 
���س��رورة ا���س��ت��م��رار ال��ح��م��ات الم��ن��ي��ة 
لج���ت���ث���اث ك���ل ا����س���ك���ال ال����خ����روج ع��ل��ى 

القانون.
تنفيذ  ب�����س��دد  ان��ه��ا  الجمعية  واأع��ل��ن��ت 

والم�سروعات  الأن�سطة  من  مجموعة 
ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا اي���ج���اد وع����ي اأم��ن��ي 
دورات  خال  من  المجتمع  اأف��راد  بين 
اليافعين  ول�سيما  ال�سرطة  اأ�سدقاء 

واليافعات.
وا����س���ار ال��م��ع��اي��ط��ة ال����ى ان����ه ���س��ي�����س��ار 
ال�سرطي  ب��رن��ام��ج  اإط���اق  ال��ى  لح��ق��ا 
ال�����س��غ��ي��ر ال�����ذي ي��ت�����س��م��ن م��ج��م��وع��ة 
م���ن ال���م���ح���ا����س���رات ل���اط���ف���ال ب��ه��دف 
ت��م��ك��ي��ن��ه��م ق��ان��ون��ي��اً وزي�����ادة م��ع��ارف��ه��م 

وواجباتهم. بحقوقهم 

حملة لإزالة لوحات 
الدعاية النتخابية 

املخالفة للتعليمات
عمان - الراأي

اأط����ل����ق����ت ال���ه���ي���ئ���ة ال��م�����س��ت��ق��ل��ة 
ل��اإن��ت��خ��اب م��ن خ���ال ك��وادره��ا 
ال��م��ي��دان��ي��ة ح��م��ل��ة ام�����ض لإزال����ة 
المخالفة  الإنتخابية  اللوحات 

للقوائم والمر�سحين.
كافة  اإزال����ة  الحملة  وت�ستهدف 
للتعليمات  المخالفة  ال��ل��وح��ات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��دع��اي��ة 
الن���ت���خ���اب���ي���ة؛ ك���ال���ت���ي ت��ح��ج��ب 
المعلقة  اأو  ال��م��روري��ة  ال���روؤي���ة 
ع���ل���ى ال�������س���واخ�������ض ال���م���روري���ة، 
م��وؤ���س�����س��ات  ع��ل��ى  ال��م��ن�����س��ورة  اأو 
ب�����س��ورة  ال���م���وزع���ة  اأو  ر���س��م��ي��ة؛ 
على  ت��ع��ت��دي  ال��ت��ي  اأو  ع�سوائية 

لوحات الآخرين.
و����س���ت���ق���وم ال���ه���ي���ئ���ة ب��ال��ت��وا���س��ل 
م���ع ال��م��ر���س��ح��ي��ن ال��م��خ��ال��ف��ي��ن 
لب���اغ���ه���م ب�����اإزال�����ة ل��وح��ات��ه��م 
وتوقيعهم على تعهد بعدم تكرار 
التنفيذية  التعليمات  مخالفة 
ل��ل��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��م��ا اأن��ه 
التاأمينات  م��ن  تغريمهم  �سيتم 
ال�����م�����ودع�����ة ل��������دى ال����ب����ل����دي����ات 
ومناطق اأمانة عمان وذلك لعدم 

التزامهم باحكام الدعاية.
ممن  المواطنين  الهيئة  وتدعو 
انتخابية  م��خ��ال��ف��ة  اي  ر����س���دوا 
المجاني  ال��رق��م  على  الت�����س��ال 
ب��اإزال��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  لإب����اغ   117100

المخالفة.

49 األف دونم مزروعة في المحافظة
زراعة الزيتون تتوسع في الكرك.. ومطالب 

بدعم تسويق المنتج

الكرك - ن�صرين ال�صمور

وت�����س��ك��ل م��ح��اف��ظ��ة ال���ك���رك واح������دة م���ن ب��ي��ن اك��ث��ر 
حيث  الزيتون  بزراعة  اهتماما  المملكة  محافظات 
) ب�)49  تقدر  م�ساحات  الزيتون حاليا  ا�سجار  ت�سغل 

الف دونم مقارنة ب�)42( الف دونم في العام 2017.
وب��ال��ن��ظ��ر ل��ل��م��ردود ال��م��ج��زي ل���زراع���ة ال��زي��ت��ون في 
المحافظة حيث ت�سكل بانتاجها م�سدر دخل رئي�سي 
ويرفد  الزارعين  ينفع  المحافظة  ا�سر  من  للكثير 
للكثير  لآخر  عام  من  متزايد  اقبال  فثمة  القت�ساد 
م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن ب��ا���س��ت��غ��ال م��ال��دي��ه��م م���ن ارا����ض 
تاخذ  ال��زي��ت��ون  ا�سجار  ا�سبحت  ب��ل  خالية،  زراع��ي��ة 
في  الزيتون  ف��زراع��ة  المنزلية،  الحدائق  ف��ي  حيزا 
مايحتاجونه  بتامين  ا�سحابها  يفيد  الحدائق  هذه 
ثمار  من  ماتبقى  لع�سر  ا�سافة  كبي�ض،  زيتون  من 
للح�سول على مادة الزيت كموؤونة منزلية لبد منها 
اذ توفر جانبا مهما من مدخول تلك ال�سر المالي.

الزيتون  وفي مقارنة بين ما كانت عليه حال زراعة 
الآن  ال��ح��ال  وماعليه  متوارثة  كمهنة  الما�سي  ف��ي 
فثمة فارق في كلفة جني ثمار الزيتون فقد اختفت 
ان  تعني  وال��ت��ي  العونة  ع��ادة  الجتماعي  عرفنا  ف��ي 
يت�ساعد في عملية الجني اهل القرية والمحيط دون 
تطبق  حيث  القطاف  لعملية  ادوار  وبترتيب  مقابل 
نف�ض الحالة لدى كافة مزارعي المنطقة، اما اليوم 
واف���دون  اكثرهم  ع��م��ال  ل�ستئجار  ما�سة  فالحاجة 
لقطف الثمار مقابل بدل مالي مكلف يذهب بجانب 

مهم من الريع المتحقق للمزارع تاليا.
فايز  المحافظة  ف��ي  ال��زي��ت��ون  م��زارع��ي  اح���د  وق���ال 
)20(دون��م��ا  مزرعته  م�ساحة  تبلغ  وال��ذي  الع�سايلة 
فهي  وكبي�سها  بزيتها  م��ج��زي��ة  ال��زي��ت��ون  زراع����ة  ان 
م�سدر عي�ض يكاد يكون وحيدا لدى الكثير من ا�سر 
في  المتنامي  التو�سع  نلم�ض  هنا  وم��ن  المحافظة 
الزراعة  ل��وزارة  ن�سجل  كنا  اذ  وا�ساف  الزراعة،  هذه 
العديد  ف��ي  ال��زي��ت��ون  م��زارع��ي  بم�ساعدة  اهتمامها 
المزيد  تتخذ  ان  منها  ن��ام��ل  ف��ان��ن��ا  ال��م��ج��الت  م��ن 
م��ن الج����راءات ال��ت��ي تعين ال��م��زارع��ي��ن ف��ي تخطي 

الم�سكات التي تعتر�ض عملهم.
وت��ت��م��ث��ل ت���ل���ك ال��م�����س��ك��ات ب�������راأي ال��ع�����س��اي��ل��ة ف��ي 
ت�سويق  ف��ي  المنتجين  ت��ع��ت��ر���ض  ال��ت��ي  ال�����س��ع��وب��ات 
انتاجهم خا�سة من مادة الزيت التي يت�سادف موعد 
الم��ر  الم�ستورد  بالزيت  ال���س��واق  ب��اغ��راق  انتاجها 
مع  متكافئة  غ��ي��ر  مناف�سة  ف��ي  يدخلنا  ق���ال  ال���ذي 
الم�ستورد القل جودة مما ينعك�ض �سلبا على  الزيت 
العالية،  بجودته  يمتاز  الذي  المحلي  المنتج  ا�سعار 
في  ال��زي��ت  ا�ستيراد  عملية  بايقاف  امله  ع��ن  معربا 

ذروة انتاجه محليا.
الذي  الزيت  ت�سويق  مهرجان  الى  الع�سايلة  وا�سار 
تقيمه وزارة الزراعة �سنويا لمدة ثاثة ايام مو�سحا 
ان ال������وزارة ت��وق��ف��ت ع���ن ت��وف��ي��ر م��ت��ط��ل��ب��ات ان��ت��ق��ال 
وال��ى عمان حيث  الي��ام من  تلك  المزارعين خ��ال 
ت�سويق  ع��ل��ى  المبا�سر  ل��ا���س��راف  ال��م��ه��رج��ان  ي��ق��ام 
فر�سة  اع��ت��ب��ره  ال����ذي  ال��م��ه��رج��ان  خ���ال  منتجهم 
مائمة لت�سويق اكبر كمية ممكنة من انتاج الزيت، 
انتقال  تاأمين متطلبات  ال��وزارة عن  مبينا ان توقف 
المزارعين دفع اكثرهم لعدم الم�ساركة بالمهرجان 

المذكور وهذا براية امر م�سر بالمزارعين.
وطالب الع�سايلة النقابة العامة ل�سحاب المعا�سر 
ومنتجي الزيتون في المملكة بالعمل وبالتن�سيق مع 
الجهات الحكومية المخت�سة بايجاد ا�سواق خارجية 
ولفت  المنتج،  الزيت  كميات  من  الفائ�ض  لت�سريف 

ح�سولهم  بت�سهيل  ال���وزارة  قيام  ���س��رورة  ال��ى  اي�سا 
وال�سعر  ال��ج��ي��دة  ال��ن��وع��ي��ة  ذات  ال��ق��ط��اف  اآلت  ع��ل��ى 
المعتدل مايمكن �سغار المزارعين من التغلب على 
ترفع  وال��ت��ي  الزيتون  ثمار  لقطف  العمالة  م�سكلة 
الن��ت��اج،  كلفة  م��ن  ب��اه��ظ��ة  اج���ور  م��ن  تتقا�ساه  ب��م��ا 
م�سيرا الى تجربته ال�سخ�سية في مجال قطف ثمار 
دينار  اللفي  زهاء  �سنويا  تكلفه  كانت  التي  الزيتون 
�سرائه لآلة قطف وفرت عليه  ا�ستلزم وفق قوله  ما 

كثيرا من المبلغ الذي كان يدفعه لعمال القطاف.
�سل  الزيتون مثل  امرا�ض  بع�ض  انت�سار  وبخ�سو�ض 
بال�سجار  ت�سر  التي  الزيتون  ثمار  وذبابة  الزيتون 
تعاون  الع�سايلة  ف�سكر  المنتج  ال��زي��ت��ون  وبنوعية 
والخدمات  الر�ساد  الكرك من حيث  زراعة  مديرية 
الزيتون  ذب��اب  م�سائد  وتوفير  المختلفة  الزراعية 
مما ا�سهم في تراجع هذه الفة وب�سكل ملحوظ في 

المحافظة.
المهند�ض خالد  الكرك  زراعة  من جانبه قال مدير 
بالتح�سن  اآخذة  الزيتون  ا�سجار  ان زراعة  ال�سرايرة 
ما �ساعد في تمدد الم�ساحات المزروعة بها رادا ذلك 
بما  اه��ل  ال��ذي  ال�سابق  ال��زراع��ي  الم�سادر  لم�سروع 
قدمه من دعم مالي ولوج�ستي م�ساحات وا�سعة من 
بالزيتون، ي�ساف لذلك كما قال  الرا�سي لزراعتها 
زراعة  لهمية  ادراك  من  المواطنين  لدى  مات�سكل 
الزيتون في حدائق منازلهم بالنظر لما يتحقق لهم 
من  منازلهم  م��وؤون��ة  م��ن  جانب  لتوفير  ف��وائ��د  م��ن 
الزيتون الكبي�ض وللح�سول على مادة الزيت كمكون 

غذائي مهم تحتاجه ا�سرهم.
وبين ال�سرايرة ان مو�سم الزيتون الحالي مب�سر اذ 
العام  هذا  المنتجة  الزيتون  كميات  تكون  ان  يتوقع 
زيت  بكميات  ولكن  الما�سي  العام  انتاج  من  مقاربة 
اع��ل��ى ب��ال��ن��ظ��ر ل��ج��ودة ال��م��و���س��م ال��م��ط��ري وت��راج��ع 
ظهر اآفة ذبابة الزيتون ب�سكل ملفت كناتج عن وعي 
التي  والر����س���ادات  للن�سائح  وات��ب��اع��ه��م  ال��م��زارع��ي��ن 
قدمتها لهم المديرية في مجال المكافحة الحيوية 
لافات، ا�سافة لتوفير ما امكن من خدمات م�ساندة 
من حيث توفير م�سائد ذبابة الزيتون وتقديم ا�ستال 
المناخية  المنطقة  وظ��روف  تتنا�سب  التي  الزيتون 
تولي  ال��وزارة  ان  مو�سا  للمزارعين،  مدعوم  وب�سعر 
زراعة الزيتون الهتمام الذي ت�ستحقة كمنتج وطني 
وتعمل على خدمة المزارعين بكل الو�سائل الممكنة 

بما في ذلك دعم ت�سويق منتجاتهم.
الف طن من  انتاج)9(  ال�سرايرة  المهند�ض  وتوقع 
الزيتون لهذا المو�سم بينها)7(الف للع�سر بمعدل 
انتاجي )1400( طن زيت والفي طن للكبي�ض مقارنة 
مع زهاء )8( الف طن زيتون للعام الما�سي انتجت 
)1200( طن زيت ا�سافة لماخ�س�ض للكبي�ض، داعيا 
الزيتون  ثمار  بقطف  ال�ستعجال  لعدم  المزارعين 
اكبر  فائدة  ل�سمان  ن�سجها  اكتمال  التاكد من  دون 
للكبي�ض  المخ�س�ض  ال��زي��ت��ون  ج��ودة  حيث  م��ن  لهم 

وكمية الزيت الناتجه.
معا�سر  خم�ض  المحافظة  ف��ي  ان  ال�سرايرة  وبين 
ل��ل��زي��ت��ون وج�����رى ت��ج��ه��ي��زه��ا ل���س��ت��ق��ب��ال ال��زي��ت��ون 
عملها  المعا�سر  ه���ذه  ب��ا���س��رت  ح��ي��ث  ال��ي��ه��ا  ال��م��ورد 
او�ساعها  �سامة  من  للتاأكد  للك�سف  اخ�ساعها  بعد 
تف�سي  �سوؤ  ف��ي  العامة  ال�سامة  متطلبات  وتوفير 
وباء كورونا من قبل لجنة م�سكلة من كافة الجهات 
المعا�سر  ه��ذه  ان  م��وؤك��دا  ال��ع��اق��ة،  ذات  الر�سمية 
مطالبا  عملها  ف��ت��رة  طيلة  المراقبة  تحت  �ستبقى 
هذه  قبل  من  مخالفة  اية  عن  بالباغ  المواطنين 

المعا�سر لي�سار الى متابعتها.

عمان - رانيا تادر�س

مجل�ض  لنتخابات  المر�سحين  قوائم  اأغلب  تخلو  تكاد 
من  المختلفة  النتخابية  ال��دوائ��ر  ف��ي  المقبل  ال��ن��واب 
المواطنين وهموهم، والافت  واقع  �سعارات تحاكي  اي 
تعك�ض فكر  اأنها ل  الدعائية  ال�سعارات  تلك  لمن ير�سد 
بل  للناخبين،  اق��ن��اع  ب��واب��ة  بمثابة  لتكون  المر�سحين 
ال�سورة  تعك�ض  ل  تقليدية  فردية  خدمية  �سعارات  هي 

الحقيقة لدور النائب الت�سريعي والرقابي.
$ ر�سدت العديد من ال�سعارات على و�سائل الدعاية 
با�سم  اكتفى  بع�سهم  المر�سحين،  من  لعدد  النتخابية 
القائمة وال�سورة دون �سعار، وبع�سهم الآخر و�سع �سعار 
�سر  المتناثرة  ال�����س��ع��ارات  امثلة  وم��ن  ل��ه،  معنى  ل  ع��ام 
تجديد،  ال��ى  بحاجة  الردن  الوطنية،  ال��وح��دة  النجاح 
الف�ساد،  ل��م��ح��ارب��ة  �سوتكم  �سنكون  ال��غ��د،  نبني  معكم 

التغيير هو الحل )....(.
وحول ال�سعارات النتخابية هذا العام يعلق النائب ال�سبق 
واختافها  ال�سعارات  على  ال�سواعير  عدنان  المهند�ض 
الوا�سع عند المر�سحين، اذ يدلل على نقطتين هامتين 
كل  خدماتية  متطلبات  تحاكي  ال�����س��ع��ارات  اغ��ل��ب  ه��م��ا: 
لمنطقته، معتبًرا ان »هذا دليل على انه مجل�ض خدمات 

يهتم للمناطق التي تمثله«.
دور  ع��ن  البعد  ك��ل  بعيد  الخدماتي  المجل�ض  ان  وق���ال 
ال��ن��ائ��ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ف���ي ال��م��ج��ل�����ض م���ن ح��ي��ث ال��ت�����س��ري��ع 
والرقابة لفتا الى »غياب �سعارات تتحدث عن الت�سريع 
�سورة  يعك�ض  ما  للمجل�ض  ال�سا�سي  ال��دور  الرقابة..  او 

اداء هذا المجل�ض«.
ال�سعارات  اختاف  ان  ال�سواعير،  الخ��رى، وفق  النقطة 
عما  �سيكون  ال��ق��ادم  المجل�ض  عمل  ان  على  دل��ي��ل  ه��و 

ال�سورة  اتجاه، وبالتالي هذه  فرديا كل واحد منهم في 
ب��رام��ج وطنية  ال��ج��م��اع��ي، وغ��ي��اب  ال��ع��م��ل  تعك�ض غ��ي��اب 

حقيقية تعزز الدور ال�سا�سي للبرلمان.
ازاء  الناخبين  اآراء   $ ا�ستطلعت  مت�سل،  �سياق  وف��ي 
لجمعية  الع��ام��ي  الم�ست�سار  يقول  اذ  ال�سعارات،  تلك 
ان  ال��ح��ي��اري،  ال��رح��ي��م  ع��ب��د  عي�سى  المجتمعي،  ال�سلم 
مكررة  هي  المر�سحين  قبل  من  المطروحة  »ال�سعارات 
من  م�ستنبطة  او  الواحدة  النتخابية  الدائرة  في  �سواء 

دوائر انتخابية اخرى او حمات انتخابية �سابقة«.
لل�سعارات  ي��ك��ون  دوم���ا  الق���وى  »الح�سور  ان  وي�سيف 

الخدمات  تلبية  في  الدينية  العواطف  على  تلعب  التي 
ح��ب��ر على  ���س��وى  ت��ع��دو  ل  ال��ت��ي  ال�سبابية  وال�����س��ع��ارات 

الورق«.
وي�سير الى ان »الجديد هذه المرة في تنفيذ الحمات 
دخول تقنية المونتاج الحديثة والمتطورة للفيديوهات 
وم��زج��ه��ا ب��م��وؤث��رات �سوتية ع��اط��ف��ي��ة، ا���س��اف��ة ال���ى نهج 
القومي  البطل  المر�سح  �سناعة  ف��ي  �سينمائي  ا�سلوب 

الوطني«.
وي��ت��اب��ع ال��ح��ي��اري »ال��ه��دف م��ن ه���ذه ال��خ��ط��وة اأن ي��وؤث��ر 
المحتوى الم�سنوع بعد ن�سره على من ي�ساهده ويداعب 

وجدانه عبر طروحات ت�سده وتجذبه، كتح�سين الو�سع 
بمجرد  الحلول  واق��ت��راح  الف�ساد  ومكافحة  القت�سادي 
و�سوله تحت قبة البرلمان«، وا�سفا هذا ال�سلوب باأنه ل 
يعدو اكثر من كونه و�سيلة اأ�سرع للتاأثير وجذب النتباه، 
المثقف  ال��ن��اخ��ب  عند  نجاعة  ول  �سبيا  يجد  ل  لكنه 

والواعي.
ل  ب�سعارات  نتفاجاأ  انتخابية  حملة  كل  »ف��ي  ان��ه  وي��وؤك��د 
تمت للواقع وللمنطق ب�سلة، اذ تت�سمن وعوداً م�ستحيلة 
من مر�سحين لي�ض لهم ادنى ر�سيد لدى ابناء دوائرهم، 
د�سمة  م��ادة  وي�سبحون  الناخبين  حديث  يجعلهم  مما 

للت�سلية وللن�سر عبر و�سائل العام ول يحققون الفوز 
بالمقعد النتخابي«.

ال�����س��ع��ارات،  ع��ن  حديثه  خا�سة  ف��ي  ال��ح��ي��اري  ويعتقد 
برامجية  حزبية  خلفيات  لها  لي�ض  مجملها  »ف��ي  ان��ه��ا 
داعيا  والوطنية«  العامة  الم�سلحة  تحقق  اه���داف  ول 
ال��ن��اخ��ب��ي��ن ل�����س��رورة اخ��ت��ي��ار ال��ن��ائ��ب الأ���س��ل��ح م��ن بين 
تفرز  ل  كونها  المح�سوة  للقوائم  والتنبه  المتر�سحين، 

المر�سح الأف�سل.
ان  دي����اب،  �سهل  م��ي��دي��ا،  ال�����س��و���س��ال  ن��ا���س��ط  يعتبر  فيما 
ك��ك��ل مرحلة  م���ك���ررة  ان��ت��خ��اب��ات 2020  ف���ي  »ال�����س��ع��ارات 

انتخابية، وركيكة ل تليق بنائب وطن«.
ويقول دياب: هناك نواب ووجوه كثيرة كانت في المجل�ض 

ال�سابق، ولم ن�سمع ا�سماءهم طوال الربع �سنوات«.
وي�ستغرب من الوجوه الجديدة من المتر�سحين الذين 
»يطرحون �سعارات غريبة با معنى ول قيمة ول اقناع« 
مدلًا على ذلك ب�سعار »نحن ال�سباب« وا�سفه باأنه »�سعار 

ل يدل على �سيء «.
وي����رى دي����اب ان خ���ي���اره ل��ل��م��ر���س��ح ي�����س��ت��ن��د ال����ى ���س��ع��اره 
تحاكي  حقيقية  وع���وداً  يت�سمن  ان  وي��ج��ب  الن��ت��خ��اب��ي، 

الممكن، ولي�ض الم�ستحيل.
اأول��وي��ات��ك في  ال��ه��ام��ة م��ن  الق�سايا  ل��م تكن  اذا  وق���ال: 
ال�سعار يا مر�سح، وهم�ستها، فهل �ستحييها في المجل�ض 

اذا دخلته؟«.
تبعات جائحة كورونا،  المر�سحين في ظل  ويدعو دياب 
حيث عدم وجود مقرات انتخابية، بفتح مقار »اون لين« 
لي�ستطيع اي ناخب التوا�سل مع المر�سحين في دائرته، 
ناخبيك  مع  للتوا�سل  الوقت  تمتلك  ل  كنت  اذا  وق��ال: 
اون لين فهل �سيكون لديك وقت لهم في حال و�سولك 

لمجل�ض النواب؟.

انتخابات 2020.. �صعارات فردية خدماتية ل حتاكي دور النائب الت�صريعي والرقابي

الحواتمة خالل الإ�صراف على الحملة الأمنية

التعامل مع 61 ق�صية اإجتار 
وترويج للمخدرات منذ 

بداية احلملة الأمنية

ال�سبت 7 ربيع الأول 1442 ه� - املوافق 24 ت�سرين الأول 2020م - العدد 18195
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ت�شجيل �إ�شابتين خارجيتين و105 حاالت �شفاء

27 وفاة و2487 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

مسؤول ملف كورونا: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

عمان - �لر�أي

جديدة  وف��اة   27 الجمعة  ام�س  المملكة  �سجلت 
اإجمالي عدد  ليرتفع  الم�ستجد  بفيرو�س كورونا 
 2489 �سجلت  كما  ح���الت،   )508( اإل���ى  ال��وف��ي��ات 
عدد  اإجمالي  ليرتفع  بالفيرو�س،  جديدة  اإ�سابة 
حالت الإ�سابة في المملكة اإلى )48930( حالة، 
وفق الموجز العالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء 

ووزارة ال�سحة.

ان م��ن بين ال���س��اب��ات الجديدة  ال��م��وج��ز  وق���ال 
يلي: )1416(  كما  توّزعت  )2487( حالة محلّية، 
في محافظة العا�سمة عّمان، )321( في محافظة 
اإربد، منها )139( في الرمثا، )256( في محافظة 
في   )101( الكرك،  )179( في محافظة  الزرقاء، 
محافظة ماأدبا، )77( في محافظة البلقاء، )66( 
العقبة،  في محافظة جر�س، )31( في محافظة 
محافظة  في   )15( المفرق،  محافظة  في   )19(
ف��ي محافظة  ال��ب��ت��را، )5(  ف��ي  م��ع��ان، منهم )4( 

بال�سافة  عجلون،  محافظة  ف��ي   )1( الطفيلة، 
ال����ى ح��ال��ت��ي��ن خ��ارج��ّي��ت��ي��ن، ل�����س��ائ��ق��ي ���س��اح��ن��ات 

اأردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.
اأُدِخلت  التي  وا�سار الموجز الى ان عدد الحالت 
بلغ  المعتمدة  الم�ست�سفيات  ف��ي  ل��ل��ع��الج  ام�����س 
)151( حالة، لي�سبح اإجمالي عدد الحالت التي 
 )1057( حالّياً  الم�ست�سفيات  ف��ي  ال��ع��الج  تتلّقى 
ح���ال���ة، ب��ي��ن��م��ا ي��خ�����س��ع ب��ق��ّي��ة ال��م�����س��اب��ي��ن للعزل 
�سفاء  ح��الت   )105( ام�س  �ُسّجلت  كما  المنزلي. 

في الم�ست�سفيات المعتمدة، وتّم اإجراء )17067( 
فح�ساً مخبرّياً، لي�سبح اإجمالي عدد الفحو�سات 

)1683236( فح�ساً.
وفي ظّل ا�ستمرار ت�سجيل حالت اإ�سابة محلّية، 
ب��اأوام��ر  ل��الل��ت��زام  الجميع  ال�سّحة  وزارة  ت��دع��و 
ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع م��ع��اي��ي��ر ال�����س��الم��ة وال��وق��اي��ة، 
اإقامة التجّمعات لأكثر  الكّمامات، وعدم  وارتداء 
)اأم���ان(،  تطبيق  وا���س��ت��خ��دام  �سخ�ساً،   )20( م��ن 

وتطبيق )�سحتك(.

عمان - بتر�

قال م�سوؤول ملف كورونا في وزارة ال�سحة الدكتور 
في  ال��وب��ائ��ي  الو�سع  على  تعليقاً  الهياجنة،  وائ��ل 

الأردن: اإن الو�سع يدعو للحذر.
ال��ه��ي��اج��ن��ة، خ���الل ج��ل�����س��ة نقا�سية  وج����اء ح��دي��ث 
م�ساء  التطوعية،  وط���ن«  »�سحة  م��ب��ادرة  نظمتها 
تناولت  المرئي،  الت�سال  تقنية  عبر  الول  اأم�س 
على  واأثرها  )كوفيد-19(  كورونا  مكافحة جائحة 
بح�سور  فيه،  ال�سحي  والواقع  الأردن��ي  المجتمع 
الأردن���ي،  ال�سحي  القطاع  من  وخ��ب��راء  م�سوؤولين 
مر�سى  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  ف���ي  متخ�س�سين  واأط���ب���اء 

كورونا من الوليات المتحدة.
ال��وب��ائ��ي ف��ي المملكة، قال  ال��ر���س��د  وب�����س��اأن ح��ال��ة 
ال��وزارة تقوم بعملية انتقال جوهرية  اإن  الهياجنة 
بفحو�سات  المتعلقة  للبيانات  الورقي  الر�سد  من 
ك��ورون��ا اإل���ى عملية اإدخ����ال اإل��ك��ت��رون��ي ك��ام��ل��ة، من 
لحظة الإدخال الأولى )نقطة ال�سفر( لغاية خروج 
نتيجة الفح�س، بحيث يتم اإبالغ النتيجة لل�سخ�س 
اخت�سار  �سيتم  وبذلك  خروجها،  حال  المفحو�س 

وقت خروج نتيجة الفح�س ب�سكل ملمو�س.
التعامل  الأردن��ي في  ال�سحي  النظام  ق��درات  وعن 
مع الجائحة، اأ�سار الهياجنة في الجل�سة النقا�سية 
التي اأدارها الدكتور ماأمون الب�سير القريوتي، اإلى 
كورونا من  لمر�سى  �سرير مخ�س�سة   1300 وجود 
الذين ل يحتاجون للعناية الحثيثة، و 700 �سرير 
ا�سطناعي،  تنف�س  جهاز  و600  الحثيثة،  للعناية 

وغيرها.
واأو�سح الهياجنة، اأنه على الرغم من ارتفاع حالت 
لم  الحالت  ع��دد  اأن  اإّل  م��وؤخ��را،  بكورونا  الإ�سابة 
الأ�سابيع  ف��ي  كما  الأ���س��ب��وع،  ه��ذا  خ��الل  يت�ساعف 
للتوج�س  »يدعونا  الو�سع  اأن  اإل��ى  لفتا  ال�سابقة، 
�سرورة  م��وؤك��دا  متفائلين«،  نكون  اأن  علينا  ولكن 
ا�ستمرارية  على  حفاظا  ال�سحية،  ال��ك��وادر  حماية 

وديمومة النظام ال�سحي.
الباطنية  الأم��را���س  ا�ست�ساري  ت��ح��ّدث  ذل���ك،  اإل���ى 
العرموطي،  اأحمد  الدكتور  �سابقا  الأطباء  ونقيب 
المهنية  )ال��ن��ق��اب��ات  ال��م��دن��ي  ال��م��ج��ت��م��ع  دور  ع��ن 
ال�سحية، والجمعيات الأهلية، وغيرها( والتجربة 

الأردنية في مكافحة جائحة كورونا.
ه��ي ق�سية  ك��ورون��ا  اأن جائحة  ال��ع��رم��وط��ي،  واأّك����د 

وطنية تهم كل المواطنين، فالقطاع المدني معني 
بها كما القطاع الر�سمي، م�سيرا اإلى اأهمية اإجراء 
مقابالت بال�سوت وال�سورة مع المواطنين الذين 
النا�س،  بين  الطماأنينة  لن�سر  المر�س  من  تعافوا 
وم��ح��ارب��ة ال��و���س��م��ة الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ن��م��ر ال��ت��ي 

تالحق الم�سابين.
بدوره، لفت ا�ست�ساري الأمرا�س ال�سدرية والعناية 
الحثيثة الدكتور فرا�س الهواري، اإلى اأن الجائحة 
ك�سفت عن عدم جاهزية النظام ال�سحي العالمي، 
والأنظمة ال�سحية في الدول النامية ب�سكل خا�س، 
اأق�سام  في  الجاهزية خا�سة  اأن عدم  اأظهرت  حيث 
بع�س  ل��دى  رئي�سياً  �سببا  ك��ان  الحثيثة،  العناية 

بينما  ال�سامل،  الحظر  خيار  اإل��ى  للذهاب  ال���دول 
ال��ق��وي��ة،  ال�سحية  ال��ن��ظ��م  ذات  ال����دول  ا�ستطاعت 
تفادي اإلى حد ما هذا الخيار، وا�ستطاعت ا�ستيعاب 

ال�سدمة.
مفهوم  على  التركيز  اأه��م��ي��ة  اإل���ى  ال���ه���واري،  ودع���ا 
الفرق  على  القائمة  ال��ح��دي��ث��ة،  الحثيثة  العناية 
م��ت��ع��ددة ال��ت��خ�����س�����س��ات، وال��ت��ي ي��ق��وده��ا اأخ�����س��ائ��ي 
العناية الحثيثة، موؤكدا اأهمية تاأ�سي�س هذه الفرق 
و�سريعا  محلية  ق��درات  من  موجود  هو  بما  اليوم 
ل��الإ���س��راف ع��ل��ى ال��م��ب��ادئ الأ���س��ا���س��ي��ة ف��ي العناية 
كورونا  وفيات  ن�سب  في  الفرق  لإح��داث  المركزة؛ 
بالأردن وخف�سها، خا�سة واأنه ل يوجد لغاية الآن 

عالجات اأو لقاحات لفيرو�س كورونا على الم�ستوى 
العالمي.

وتحّدث م�ست�سار الطب ال�سرعي والخبير الدولي 
في مواجهة العنف لدى موؤ�س�سات الأمم المتحدة 
الدكتور هاني جه�سان، عن دور الطب ال�سرعي في 
الجدل  بعد  خا�سة  الأوب��ئ��ة،  انت�سار  م��ع  التعامل 
ال�سرعي في  الطب  ودور  وفيات كورونا  دفن  حول 
كورونا  وفيات  جثث  مع  التعامل  اإن  قائال:  ذل��ك، 
ودفنها لي�س من اخت�سا�س الطب ال�سرعي، بل هو 
22 من  للمادة  وفقا  ال�سحة،  وزارة  اخت�سا�س  من 
قانون ال�سحة العامة، موؤكدا اأن اخت�سا�س الطب 
ال�سرعي في التعامل مع جثث الموتى يكون محددا 

بالك�سف الق�سائي.
واأ����س���اف ج��ه�����س��ان، اإن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ج��ث��ث وف��ي��ات 
من  مبا�سرة  الجثة  بنقل  يكون  اأن  يجب  ك��ورون��ا، 
العديد  اأثبتت  حيث  الدفن،  مكان  اإلى  الم�ست�سفى 
قد  الفيرو�س  اأن  حديثا،  ال�����س��ادرة  ال��درا���س��ات  م��ن 
اأن  اأي��ام، م�سيفا  يبقى حيا في جثة المتوفى لعدة 
الجثث لبع�س وفيات كورونا فيه خطورة،  ت�سريح 
بحيث  �سديد،  بحذر  معه  التعامل  يتم  اأن  ويجب 
يتم في غرف ت�سريح مجهزة لهذه الغاية، م�سيرا 
اإلى اأن م�ست�سفيات العالم العربي غير مجهزة بمثل 

هذه الغرف.
»�سحة  نظمته  ال���ذي  العلمي،  الن�ساط  وت�سمن 
وطن« محا�سرة �سارك فيها من الوليات المتحدة 
المعدية  الأم��را���س  ا�ست�ساري  م��ن  ك��ل  الأميركية 
الدكتور رائد الخيري، وا�ست�ساري العناية الحثيثة 
الم�ستجدات  فيها  ت��ن��اول  ع��اب��دي��ن،  ي��زن  ال��دك��ت��ور 
والممار�سات الف�سلى في ت�سخي�س وعالج جائحة 
اأهمية الإجراءات  اأّكدا فيها على  كوفيد-19، حيث 
في  ال��ع��دوى،  لمنع  ال�سحية  والتدابير  الوقائية 
ظ���ل ع����دم ال��ت��و���س��ل ل��ل��ق��اح��ات وع���الج���ات ن��اج��ع��ة 

لكوفيد-19 لغاية اليوم.
الدكتورة  وط��ن«،  »�سحة  م��ب��ادرة  موؤ�س�سة  واأف���ادت 
من  ج���زءا  تمثل  الجل�سة  ه���ذه  ب���اأن  ال��غ��ول،  �سهى 
تجاه  الأردنيين  لالأطباء  المجتمعية  الم�سوؤولية 
التي  الثانية  الفترا�سية  الجل�سة  وه��ي  وطنهم، 
التي  الن�ساطات  �سل�سلة  �سمن  ال��م��ب��ادرة  تنّظمها 
تاأتي في اإطار اأهداف المبادرة الرئي�سية المتمثلة 
ال�سحة  وق�سايا  المزمنة  بالأمرا�س  الوعي  بن�سر 

المجتمعية.

عمان - �لر�أي

ال���ت���زم ال��م�����س��ل��ون ف���ي م�����س��اج��د ال��م��م��ل��ك��ة ظ��ه��ر 
الواجب  ال�سحية  بال�ستراطات  الجمعة  م�����س  اأ

اداء ���س��الة  ال���ى  ال��ذه��اب  ع��ن��د  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ع��ل��ي��ه��م 
ع��ل��ن��ت��ه��ا وزارة  اأ وال��ت��ي  ال��م�����س��اج��د،  ف��ي  ال��ج��م��ع��ة 

. ل�سحة ا
وت�����س��م��ن��ت ه���ذه ال���س��ت��راط��ات اإح�����س��ار ���س��ج��ادة 

لليدين  معقمة  وم��واد  خا�س  وم�سحف  خا�سة 
المنزل  في  والو�سوء  الم�سافحة  وعدم  وكمامة 
من  المجتمع  لحماية  ال�سالة  اث��ن��اء  والتباعد 

انت�ساره. ومنع  كورونا  فيرو�س  عدوى 

الم�سابين  الم�سلين  ذه��اب  ع��دم  ت�سمنت  ك��م��ا 
عمر  م��ن  الق��ل  والط��ف��ال  المزمنة  م��را���س  ب��الأ
كحة  و  اأ اعرا�س حرارة  عليه  تظهر  ومن  �سنة   15

الم�ساجد. في  الجمعة  ل�سالة  تنف�س  �سيق  و  اأ

�لتز�م با�شرت�طات »�ل�شحة« يف �شالة �جلمعة

»�الأوقاف« ت�شتنكر �العتد�ء 
على خطيب م�شجد يف �إربد

عمان - بتر�

الإ�سالمية  وال��م��ق��د���س��ات  وال�����س��وؤون  الأوق����اف  وزي���ر  ا�ستنكر 
لها  تعر�س  التي  الع��ت��داء  حادثة  الخاليلة  محمد  الدكتور 
ام�س، خطيب م�سجد الأمير عبداهلل في محافظة اربد عقب 

انتهاء �سالة الجمعة.
وق����ال ال��ن��اط��ق الإع���الم���ي ب��ا���س��م وزارة الأوق������اف وال�����س��وؤون 
والمقد�سات الإ�سالمية ح�سام الحياري، اإنه وبعد اأداء خطبة 
اإرب��د،  بمحافظة  عبداهلل  الأمير  م�سجد  في  الجمعة  و�سالة 

اأقدم اأب واأبناوؤه بالعتداء على خطيب الم�سجد.
التي  بالتعليمات  ملتزما  ك��ان  الخطيب  ان  ال��ح��ي��اري  واك���د 
ب�سبب  �سبب العتداء لم يكن  ان  اإل��ى  ال���وزارة، لفتا  عممتها 

اإطالة الخطبة كما يتم تداوله.
اإل��ى  عليه  المعتدى  الم�سجد  خطيب  نقل  ت��م  اأن���ه  وا���س��اف 
الكادر  افاد  ما  بح�سب  م�ستقرة  ال�سحية  وحالته  الم�ست�سفى 

الطبي الم�سرف عليه.
قام  الخاليلة  الدكتور محمد  الأوق���اف  وزي��ر  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
حالته  ع��ل��ى  والط��م��ئ��ن��ان  الم�سجد  خطيب  م��ع  ب��ال��ت��وا���س��ل 
اأجل  من  المعني  الإداري  الحاكم  مع  توا�سل  كما  ال�سحية، 
ال��م��ع��ت��دي��ن وتحويلهم  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ات��خ��اذ الإج�������راءات 

للق�ساء.
المعتدين  مالحقة  �سرورة  اأك��د  الخاليلة،  الوزير  ان  وبين 
ل��ه نف�سه الع��ت��داء  ت�����س��ول  ل��ك��ل م��ن  ال�����س��م��اح  ق�سائيا وع���دم 
على كوادر الوزارة في الم�ساجد من اأئمة وخطباء وواعظات 
ن�سر  على  يقومون  علم  م��ن��ارة  اأن��ه��م  اإل���ى  م�سيرا  وم��وؤذن��ي��ن، 

ر�سالة الدعوة والحث على الف�سيلة بين النا�س.

»�ل�شمان«: نظام �حلماية 
�الجتماعية �ملرتبط بتاأمني 
�الأمومة يدخل حيز �لتنفيذ

عمان - �لر�أي

نظام  �سدور  عن  الجتماعي  لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  اأعلنت 
حيز  ودخ��ول��ه  الأم��وم��ة  بتاأمين  المرتبط  الجتماعية  الحماية 
التنفيذ اعتباراً من تاريخ ن�سره في الجريدة الر�سمية 20 ت�سرين 

اأول 2020.
وبينت الموؤ�س�سة في بيان �سادر عن مركزها الإعالمي ام�س اأن 
القطاع  في  العاملة  ال��م��راأة  وتمكين  لم�ساعدة  ج��اء  النظام  ه��ذا 
اإلى  اأو  عملها  الى  العودة  الأمومة  بتاأمين  والم�سمولة  الخا�س 
وذل��ك من خالل  اموتها،  اج��ازة  فترة  انتهاء  بعد  اآخ��ر  اأي عمل 
ح�سانة  في  ذلك  كان  �سواء  طفلها  ح�سانة  كلف  في  الم�ساهمة 
للموؤ�س�سة  النظام  يتيح  كما  ال��م��ن��زل،  ف��ي  اأو  منظمة  موؤ�س�سية 
الم�ساهمة في دعم الكلف الت�سغيلية للح�سانات وفقا لأ�س�س يتم 

اعتمادها لهذه الغاية.
ال����ذي �ستتلقاه الأم  ال��رع��اي��ة«  »ب����دل  ال��دع��م ع��ن  ق��ي��م��ة  وح����ول 
هذا  قيمة  ب���اأن  الموؤ�س�سة  بينت  ال��ب��رن��ام��ج،  ل��ه��ذا  وف��ق��اً  العاملة 
�سهرياً ولمدة  اإلى )60( ديناراً  الدعم �ستتراوح بين )25( ديناراً 
�ستة اأ�سهر كحد اأق�سى، بحيث اإذا اختارت الموؤمن عليها ح�سانة 
دعم  لها  في�سرف  تختاره،  منزل  اإي  ف��ي  اأو  منزلها  ف��ي  طفلها 
نقدي �سهري بمقدار )25( دينارا اعتباراً من ال�سهر التالي لتقدم 
اأما في حال  الرعاية،  بدل  الح�سول على  الموؤمن عليها بطلب 
اختارت الموؤمن عليها ح�سانة موؤ�س�سية مرخ�سة لرعاية طفلها، 
الموؤمن عليها، فكلما  لأجر  ال�سهري وفقاً  الرعاية  بدل  فيحدد 

انخف�س اجرها كلما زاد بدل الرعاية.
عليها  ال��م��وؤم��ن  ل���س��ت��ف��ادة  ي�سترط  ب��اأن��ه  الموؤ�س�سة  واأو���س��ح��ت 
اجازة  فترة  انتهاء  بعد  العمل  اإل��ى  تعود  اأن  الرعاية  برنامج  من 
ل  واأن  ال��ح��ي��اة،  قيد  على  ال��م��ول��ود  الطفل  يكون  واأن  الأم��وم��ة، 
اأن  الى  م�سيرًة  �سهرياً،  دينار   1000 على  الم�سمول  اأجرها  يزيد 
ا�ستحقاق الموؤمن عليها لبدل الرعاية يبقى قائماً ما دام الطفل 
الذي ا�ستحقت على ولدته بدل اجازة الأمومة لم يكمل 60 �سهراً 
من عمره. وحول امكانية ا�ستفادة الموؤمن عليهن ممن ح�سلن 
على بدل اجازة الأمومة من الموؤ�س�سة خالل الفترات ال�سابقة، 
ا�ستحقت  من  كل  �سي�سمل  الجديد  النظام  ب��اأن  الموؤ�س�سة  بينت 
بدل اجازة اأمومة ولم تنته اجازتها قبل تاريخ 20 ت�سرين الأول 
لعام 2020، وهو تاريخ ن�سر نظام الحماية الجتماعية المرتبطة 

بتاأمين الأمومة في الجريدة الر�سمية ودخوله حيز التنفيذ.
وحول البدء باإجراءات تطبيق النظام بينت الموؤ�س�سة اأنها تعمل 
حاليا على ا�ستكمال الترتيبات الالزمة للتقدم بطلبات ال�ستفادة 
م��ن ال��ب��رام��ج ال��م��ق��ررة ف��ي ال��ن��ظ��ام وم��ن المتوقع الن��ت��ه��اء من 
الثاني المقبل و�سيتم الع��الن. عن  اإعدادها قبل نهاية ت�سرين 

ذلك في حينه.

وزير �ل�شياحة يتفقد مدى 
�إلتز�م فنادق �لبحر �مليت 

بالتعليمات �ل�شحية
عمان - بتر�

تفقد وزير ال�سياحة والآثار نايف الفايز ام�س الجمعة، عدًدا 
اإلتزامها  الميت، وذلك للوقوف على مدى  البحر  من فنادق 
بالجراءات وال�سروط ال�سحية التي و�سعتها وزارة ال�سياحة 
الإر�سادي الذي  المن�ساآت والمرافق بالدليل  والآث��ار، والتزام 

اأقرته الوزارة وعممته على المن�ساآت ال�سياحية م�سبقا.
ب��الط��الع على  الفايز  ال��وزي��ر  ق��ام  التفقدية  الجولة  وخ��الل 
دخول  الفنادق منذ  تتبعها  التي  الوقائية  الإج��راءات  �سل�سلة 
الزائر من باب الفندق وحتى مغادرته واأثناء عملية الت�سكين، 
درج��ات  وق��ي��ا���س  الأم��ت��ع��ة،  تعقيم  اط��ل��ع على عملية  وك��ذل��ك 
الى  بال�سافة  ال��زائ��ري��ن،  قبل  من  اليدين  وتعقيم  ال��ح��رارة 
الجراءات ال�سحية المتبعة في منطقة ال�ستقبال، ومنطقة 

المطاعم والمطابخ وبرك ال�سباحة.
ال�سياحية  اإلتزام وتقيد المن�ساآت  الفايز على �سروروة  و�سدد 
الر����س���ادي،  ب��ال��دل��ي��ل  المن�سو�سة  ال�سحية  ب��ال���س��ت��راط��ات 
انت�سار  من  للحد  الل��ت��زام  باهمية  الوعي  ن�سر  في  والتعاون 
ف��ي��رو���س ك���ورون���ا، وك��ذل��ك ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ���س��الم��ة المن�ساآت 

ال�سياحية ومرتاديها من المواطنين والعاملين فيها.
الجولة  واث��ن��اء  اأن��ه  بيان،  في  والآث���ار  ال�سياحة  وزارة  وقالت 
ال�سياحة والآث��ار،  ل��وزارة  اتخذت كوادر وفرق تفتي�سية تابعة 
وجمعية الفنادق، والدارة الملكية لحماية البيئة وال�سياحة، 
يتقيدوا  ل��م  ال��ذي��ن  المخالفين  ب��ح��ق  ال��ق��ان��ون��ي  المقت�سى 
باإجراءات و�سروط المحاذير ال�سحية التي و�سعتها الوزارة، 

ولم يلتزموا بالدليل الإر�سادي.
الدكتور عماد  ال���وزارة  ع��ام  امين  الجولة  ف��ي  ال��وزي��ر  وراف���ق 

حجازين، ورئي�س جمعية الفنادق عبدالحكيم الهندي.

عمان - �لر�أي

الوطني  المركز  ف��ي  ال�سحة  لجنة  رئي�س  ق��ال 
ان  ال��ب��دور،  ابراهيم  الدكتور  الن�����س��ان،  لحقوق 
ف��ي��رو���س ك��ورون��ا ي��وا���س��ل ان��ت�����س��اره ف��ي مختلف 
ال��ج��م��ي��ع  واأن  الردن،  وم��ن��ه��ا  ال���ع���ال���م،  ب���ل���دان 
على  ي�سعب  بحيث  الرق���ام  تفجر  م��ن  متخوف 

اأمامها. ال�سمود  ال�سحية  المنظومة 
اإج��م��ال��ي��ة  ح�سيلة  �سلجت  ان���ه  ال��ب��دور  واأ����س���اف 
اق��ت��رب��ت م��ن 50 األ���ف اإ���س��اب��ة و500 ح��ال��ة وف��اة، 
ال���س��اب��ي��ع  ف���ي  ل��ل��ف��ي��رو���س  ب������وؤرة  الردن  وب�����ات 

الما�سية.
وت���اب���ع: »ال����وب����اء ي�����س��ت��ع��ل والع�������داد ف���ي ت��زاي��د 
ال�سحي  والقطاع  ت�ساعد  في  والوفيات  م�ستمر 
العام بالذات يعاني من ا�سغال غالبية ا�سرته، اإن 

كانت غرف مر�سى او ا�سرة عنايه حثيثه«.
عمل  ت�ستطيع  ل  »ال���دول���ة  ان  ال��ب��دور  واأو����س���ح 
اغالقات لمدد طويلة ل�سباب يعرفها الجميع«، 
اأ�سهر   8- فر�سه  ا���س��اع  »الردن  ان  ال��ى  م�سيرا 
-ك��ان��ت ام��ام��ن��ا ل��ت��ع��زي��ز ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ورف��د 

تنف�س  واج���ه���زه  وم��م��ر���س��ي��ن  ب���اأط���ب���اء  ك������وادره 
الفيرو�س«. انت�سار  وتنظيم منع 

ب��اإج��راءات  بالتحرك  الحكومة  ال��ب��دور  وط��ال��ب 
���س��ري��ع��ة وو���س��ع خ��ط��ة م��رت��ب��ط��ة ب��زم��ن م��ح��دد، 
هذه  اه��م  م��ن  ان  مو�سحا  ال��وب��اء،  تف�سي  لمنع 
م��ي��دان��ي  م�ست�سفى  ب��اإن�����س��اء  ال��ق��ي��ام  الج�����راءات 
ب����ع����دد ك���ب���ي���ر م����ن ال������س�����رة واج�����ه�����زة ال��ت��ن��ف�����س 
المتزايدة،  بالكورونا  ال�سابة  حالت  لي�ستوعب 
الرئي�سية  الم�ست�سفيات  من  كورنا  مر�سى  ونقل 
لع����ط����اء ه�����ذه ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ف���ر����س���ة ع���الج 
ال��م��ر���س��ى الخ����ري����ن، وذل�����ك ب��ال���س��ت��ع��ان��ة بكل 
الحثيثة  والعناية  والوبئة  ال�سدرية  اخ�سائيي 

في المملكة من القطاعين العام والخا�س.
كما طالب بتدريب �سريع لالطباء والممر�سين 
مواجهة  في  زمالئهم  مع  لينخرطوا  وتاأهيلهم 
ال���ف���ي���رو����س ل ���س��ي��م��ا ف����ي ظ����ل وج�������ود اط���ب���اء 

بالفيرو�س. ا�سيبوا  وممر�سين 
وق����ال ال���ب���دور ان »ال���وب���اء ي��داه��م��ن��ا ون��ح��ن في 
معركة حقيقية بحاجة لخطط وتنظيم، وتكاتف 

جميع الجهود للخروج من هذه الزمة«.

زيادة �إ�شابات كورونا ت�شتدعي �إن�شاء م�شت�شفى ميد�ني
البدور: الوباء يداهمنا ونحن

في معركة حقيقية

ت�شوير - رعد �لع�شايلة
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القوات المسلحة تنفذ خطة فرض الحظر الشامل
عمان - الراأي
نفذت القوات الم�ضلحة م�ضاء اأم�ض الول، خطة فر�ض الحظر ال�ضامل من 
خالل اإقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة 
بالم�ضاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك �ضمن الجهود التي تبذلها 
القوات الم�ضلحة الأردنية–الجي�ض العربي في مواجهة جائحة كورونا.
وتاأتي عملية النت�ضار لفر�ض حظر التجول ال�ضامل في كافة المحافظات، 
لت�ضهيل عمل فرق التق�ضي الوبائي لجراء الفحو�ضات الالزمة، والحد من 
وتيرة الإ�ضابة بالفيرو�ض، لي�ضتمر النظام ال�ضحي بالتعافي بفاعلية مع 
الوباء واأعداد الم�ضابين، وب�ضكل يحفظ �ضحة المواطن.
ي�ضار الى اأن الحظر ال�ضامل �ضوف يكون يوم الجمعة من كل اأ�ضبوع حتى 
نهاية العام، وعلى اأن يبداأ حظر التجّول ال�ضامل ال�ضاعة الواحدة من 
منت�ضف ليلة الجمعة، ولمدة 24 �ضاعة، لينتهي ال�ضاعة الواحدة من بعد 
منت�ضف ليلة ال�ضبت، وي�ضتثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل 
خلية الأزمة في المركز الوطني لالأمن واإدارة الإزمات.
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انتشار أمني كثيف لضمان االلتزام بحظر التجول
عمان - �لر�أي

كثفت مديرية �لأمن �لعام �نت�شارها �لأمني في محافظات �لمملكة 
منذ بدء �شريان قر�ر �لحظر �ل�شامل منت�شف ليلة �أم�س �لأول، وبذلت 
مرتباتها جهودً� كبيرة في كافة �لمحافظات لمنع �أية تجاوز�ت قد 
يرتكبها �لبع�س، و�لتي توؤثر �شلبًا على �لجهود �لحكومية في �لحد من 
�نت�شار جائحة كورونا.
وتابعت مديرية �لأمن �لعام �أم�س مدى �لتز�م �لم�شلين بتعليمات 
�ل�شحة �لعامة �لتي �أعلنت عنها وز�رة �لأوقاف و�ل�شوؤون و�لمقد�شات 
�لإ�شالمية خالل �ل�شاعة �لم�شموح بها للم�شلين بتاأدية �شالة ظهر 
�لجمعة في �لم�شاجد.
ودعت مديرية �لأمن �لعام �لجميع �لى �للتز�م باأو�مر �لدفاع، وفي 
حال �ل�شرورة �لت�شال على رقم �لطو�رئ �لموحد )911(، وتحت 
طائلة �لم�شاءلة �لقانونية.
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عمان -  رهام فاخوري

للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  اأطلقت 
»ال���ي���ون���ي�������س���ف« ام���������س ب����رن����ام����ج زراع������ة 
المنازل،  اأ�سطح  با�ستخدام  الخ�سراوات 
�سعًفا  الأك��ث��ر  والأ���س��ر  ال�سباب  لم�ساعدة 
ف����ي م��خ��ي��م ج���ر����س ع���ل���ى ت��ع��ل��م م���ه���ارات 
تحقيق  على  قدرة  اأكثر  لي�سبحوا  جديدة 

الذاتي. الإكتفاء 
ودعم م�سروع �سنارة ع�سرين امراأة و�ساًبا 
اإن�����س��اء ع�سرة  ف��ي م��رح��ل��ت��ه الأول���ي���ة ع��ب��ر 
باأنظمة  ب��ال��ك��ام��ل  م��ج��ه��زة  م��ن��ازل  اأ���س��ط��ح 

الم�ساركة  تحفيز  بهدف  المائية،  الزراعة 
الق���ت�������س���ادي���ة وت���ع���زي���ز الأم������ن ال���غ���ذائ���ي 
الحفاظ  م��ع  ال��م��ال��ي،  ال�سمول  وتح�سين 

ا. اأي�سً المياه  ا�ستخدام  تر�سيد  على 
الأردن  ف���ي  ال��ي��ون��ي�����س��ف  م��م��ث��ل��ة  وق���ال���ت 
ت��ان��ي��ا ����س���اب���وي���زات، »ع���ب���ر ت��وف��ي��ر ف��ر���س 
���س��ب��ل ال��ع��ي�����س ال��م�����س��ت��دام��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا 
ال��م��ج��ت��م��ع، ي��م��ك��ن ل��م�����س��اري��ع م���ث���ل ه���ذا 
الجتماعية  التنمية  ت��ع��زز  اأن  ال��م�����س��روع 
الم�ساركة  تعزيز  جانب  اإلى  والقت�سادية 
الإي��ج��اب��ي��ة ل��ل�����س��ب��اب وال��ع��م��ل ال��م��ن��اخ��ي، 
في  ين�ساأ  الأطفال  من  كامل  جيل  وهناك 

لتغير  نتيجة  غمو�ساً  اأك��ث��ر  اأ���س��ب��ح  ع��ال��م 
المناخ«.

تو�سيع نطاق  �سيتم  القادمة  وفي مرحلته 
برنامج  �سراكة  من  بدعم  �سنارة  م�سروع 
للحكومة  ال��ت��اب��ع  اآف����اق،  »ب��رو���س��ب��ي��ك��ت�����س« 
�سطح   )140( اإن�ساء  �سيتم  اذ  الهولندية، 
م��ن��زل اإ���س��اف��ي��اً، ك���ل ���س��ط��ح م��ن��زل ي��دع��م 

ه�سا�سة. الأكثر  الأ�سر  من  اأ�سرتين 
الأردن  اإلى  هولندا  مملكة  �سفيرة  وقالت 
باربرا جوزيا�س، »تركز هولندا في الأردن 
عمل  فر�س  واي��ج��اد  الغذائي  الأم��ن  على 
اأن  ي�سعدنا  ���س��ع��ف��اً.  الأك��ث��ر  للفئات  لئ��ق 

�سيتم  اليوني�سف،  مع  بالتعاون  اأن��ه  نعلن 
 140 اإلى  التجريبي  الم�سروع  هذا  تو�سيع 
وال��ت��ي  ال��م��ائ��ي��ة  ل��ل��زراع��ة  م��ج��ه��زا  �سطحا 
جر�س،  محافظة  ف��ي  اأ���س��رة   280 �ستدعم 
بدعم من هولندا من خالل �سراكة اآفاق.
واأث����ن����اء ف���ت���رة الإغ�������الق ب�����س��ب��ب ج��ائ��ح��ة 
المنتجات  كورونا، وبالوقت الذي لم تكن 
الطازجة متوفرة ب�سهولة في المخيم، تم 
المزروعة  الخ�سراوات  من  الآلف  توزيع 
المجتمع  ف���ي  ال��خ�����س��راء  الأ���س��ط��ح  ع��ل��ى 
ال��م��ح��ل��ي ك��ع��م��ل م���ن اأع����م����ال ال��ت�����س��ام��ن 

�سعفًا. الأكثر  الأ�سر  الجتماعي مع 

عمان - الراأي

قال التحاد الدولي للنقل الجوي )اإياتا( 
تخ�سر  ال��ع��ال��م��ي��ة  ال��ط��ي��ران  ���س��رك��ات  اإن 
بالن�سف  دقيقة  ك��ل  ف��ي  دولر  األ���ف   300
الثاني من العام الجاري، مبينا اأن الدعم 
اأمام  ال�سمود  من  مكنها  ال��ذي  الحكومي 
جائحة فيرو�س كورونا بداأ ينفد في ظل 
م���خ���اوف م���ن ف���ق���دان ال��وظ��ائ��ف ب�����س��ورة 

كارثية.
وجددت اإياتا في بيان �سحفي لها، دعوتها 
ف��ي مختلف مناطق  ال��ح��دود  لإع���ادة فتح 
المعنية  ال�����س��ل��ط��ات  اك��ت��ف��اء  م���ع  ال��ع��ال��م 
ب���اإج���راء ف��ح�����س »ب���ي ���س��ي اآر« ل��ف��ي��رو���س 
ك����ورون����ا ك��ب��دي��ل ع���ن ال��ح��ج��ر ال�����س��ح��ي، 
وت��ق��دي��م ال��دع��م ال��م��ال��ي ل��ل��ط��ي��ران نظرا 
ال���ج���وي عالميا  ال��ن��ق��ل  ت���اأث���ر  ل���س��ت��م��رار 

بفيرو�س كورونا الم�ستجد.
وخا�سة  ال��ح��دودي��ة،  ال��ق��ي��ود  اإن  وق���ال���ت، 
حرية  قو�ست  ال�سحي،  الحجر  اإج��راءات 
الركائز  م��ن  تعد  ال��ت��ي  الأ���س��خ��ا���س  تنقل 

الأ�سا�سية للتنمية الأوروبية.
واأكد التحاد، اأن هذا النهيار في الحركة 
ع��ل��ى  م���دم���ر  ت���اأث���ي���ر  اإل������ى  اأدى  ال���ج���وي���ة 
الطيران عالميا، وعلى ماليين العاملين 

في هذه ال�سناعة.

وك���ان���ت م��ج��م��وع��ة ع��م��ل ال��ن��ق��ل ال��ج��وي، 
للخطر  المعر�سة  الوظائف  ع��دد  ق��درت 
ال��ج��وي  بالنقل  م��ب��ا���س��رة  المرتبطة  م��ن 
اإ�سافة  �سيبلغ حوالي 8ر4 مليون وظيفة، 
ل��ت��ع��ر���س م��الي��ي��ن اآخ���ري���ن ف���ي ���س��ن��اع��ة 

ال�سفر وال�سياحة للخطر.
لأوروب��ا  الإقليمي  اإياتا  رئي�س  نائب  وقال 
الخطوط  قمة  في  �سفارتزمان،  رافائيل 
الجوية البرتغالية، اإن هناك حاجة ما�سة 
تتمكن  حتى  المالي  الدعم  ا�ستمرار  اإل��ى 

ال�����س��ن��اع��ة م���ن ال���وق���وف ع��ل��ى ق��دم��ي��ه��ا، 
موؤكدا �سرورة تبني حكومات اأوروبا ودول 
الحدود  فتح  لإع���ادة  من�سقا  نهجا  العالم 
اإجراء  وعبر  ال�سحي،  الحجر  دون  باأمان 

اختبار بي �سي اآر للك�سف عن كورونا.
واأ����س���اف اأن الآث������ار ال��م��دم��رة ل��ف��ي��رو���س 
كورونا اقت�ساديا �ست�ستمر في حال وجود 
م��وؤك��دا  م��دت��ه،  ك��ان��ت  ح��ج��ر �سحي مهما 
اآر محل  �سي  ب��ي  اختبار  يحل  اأن  ���س��رورة 

الحجر ال�سحي.
و����س���دد ع��ل��ى ����س���رورة ت��ح��م��ل ال��ح��ك��وم��ات 
لتكاليف الختبار بما يتما�سى مع اللوائح 
ال�����س��ح��ي��ة ال���دول���ي���ة ل��م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة 

العالمية.
وق����ال ���س��ف��ارت��زم��ان، اإن ات��خ��اذ اإج�����راءات 
الحكومات  ج��ان��ب  م��ن  ومت�سقة  �سريعة 
الأوروب���ي���ة اأم���ر ���س��روري اإذا اأري����د اإن��ق��اذ 
�سكل  ب��اأي  ال��ع��ام  نهاية  ف��ي  ال�سفر  مو�سم 

من الأ�سكال.
وتوقعت اإياتا اأن ي�سهد عام 2020 انخفا�سا 
على  بالمئة   70 بن�سبة  الركاب  اأع��داد  في 
الأقل مقارنة بعام 2019 لل�سفر من واإلى 
ب��اأن ي�سافر  اأوروب���ا وداخ��ل��ه��ا، م��ع توقعات 
340 مليون م�سافر فقط في المنطقة في 
عام 2020 مقارنة بما يقرب من 2ر1 مليار 

م�سافر في عام 2019.

عمان - بترا

الأكثر   21 عيار  الذهب  غ��رام  بيع  �سعر  بلغ 
ب��ال�����س��وق المحلية  ال��م��واط��ن��ي��ن  رغ��ب��ة م��ن 
�سراء  لغايات  دينار  90ر38  الجمعة،  اليوم 
ال��م��واط��ن��ي��ن م��ن م��ح��الت ال�����س��اغ��ة مقابل 

30ر37 دينار لجهة البيع.
وح�سب �سر النقابة العامة لأ�سحاب محالت 
تجارة و�سياغة الحلي والمجوهرات ربحي 
ع����الن، ب��ل��غ ���س��ع��ر ب��ي��ع ال���غ���رام م���ن ال��ذه��ب 
ال�سراء من محالت  لغايات  عياري 24 و18 

على  دي��ن��ار  و60ر34  50ر46  ع��ن��د  ال�����س��اغ��ة 
التوالي.

وا����س���ار ع���الن ف��ي ت�����س��ري��ح ل��وك��ال��ة الن��ب��اء 
اإل�����ى اأن ���س��ع��ر ال��ل��ي��رة  الردن����ي����ة )ب����ت����را(، 
دي��ن��ارا،  بلغ 273  ال��ر���س��ادي وزن 7 غ��رام��ات 
 8 وزن  الإن��ج��ل��ي��زي  ال��ل��ي��رة  �سعر  ب��ل��غ  فيما 
الطلب  اأن  مو�سحا  دن��ان��ي��ر،   309 غ��رام��ات 

�سعيف محليا وكذلك العر�س.
ال��ذه��ب بال�سوق  اأن �سعر  اإل��ى  وا���س��ار ع��الن 
ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ل��غ ظ��ه��ر ال��ي��وم ال��ج��م��ع��ة 1906 

دولرات لالأون�سة الواحدة.

عمان - بترا

اأع��ل��ن��ت م��ن��ظ��م��ة ال��ط��ي��ران ال��م��دن��ي ال��دول��ي 
من  التخفيف  اإم��ك��ان��ي��ة  بحثها  ع��ن  )اإي���ك���او( 
ال��ح��اج��ة اإل����ى ح��ج��ر ال��م�����س��اف��ري��ن وال�����س��ي��اح 
ما  اإذا  ف��ت��رات��ه  تق�سير  اأو  �سحيا  ال��دول��ي��ي��ن 

م�ستمرا. الحجر  بقي 
فانغ  الدكتورة  لالإيكاو  العام  الأمين  وقالت 
ل��ي��و، خ���الل اج��ت��م��اع اف��ت��را���س��ي ل��ل��م��دي��ري��ن 
اأوروب���ا  لمنطقة  ال��م��دن��ي  للطيران  العامين 
الخمي�س،  المنظمة،  ف��ي  الأط��ل�����س��ي  و���س��م��ال 
اإدراج  حاليا  تبحث  المعنية  عملنا  ف��رق  »اإن 
وتقييم  ال��م��خ��اط��ر  لإدارة  ج��دي��د  ع��م��ل  اإط���ار 
من  ك��ج��زء  ك��ورون��ا  لفيرو�س  مختبرة  ح��ل��ول 
الثانية«، داعية  الإقالع في مرحلته  اإر�سادات 

ال��ح��ف��اظ على  اإل���ى  ال��ع��ال��م وح��ك��وم��ات��ه��ا  دول 
ق��ط��اع ال��ط��ي��ران ع��ب��ر دع��م��ه م��ال��ي��ا و���س��م��ان 
المدني  الطيران  لهيئات  الم�ستدام  التمويل 

فيها.
واأكدت اأن �سلطات الطيران الحكومية �سهدت 
اإل��ى  اأدى  م��ا  ال��ت��م��وي��ل  ف��ي  ت��راج��ع��ا ملحوظا 
والرقابة  الأداء  توقعات  بين  كبيرة  ف��ج��وات 
والموارد المتاحة، م�سيرة اإلى اأن التغلب على 
تعاوني مع  نهج  اتباع  التحديات يتطلب  هذه 
والدولية.  الإقليمية  والمنظمات  ال�سناعة 
الطيران  منظمة  موا�سلة  على  ليو  و�سددت 
ال��م��دن��ي ال���دول���ي ال��ع��م��ل ال��ج��اد ل�����س��م��ان اأن 
الم�ستدامة  الم�ستقبلية  ال��م��ال��ي��ة  ال��ن��م��اذج 
ت�����س��م��ل وت����اأخ����ذ ف���ي الع���ت���ب���ار الح��ت��ي��اج��ات 

للدول. المدني  الطيران  ل�سلطات  المالية 

عمان - في�صل التميمي

ف��ق��د ال��م��وؤ���س��ر ال���ع���ام ل��ب��ور���س��ة ع��م��ان الأ���س��ب��وع 
 1558 م�����س��ت��وى  ع��ن��د  ليغلق  ن��ق��ط��ة،   14 ال��م��ا���س��ي 
ال��ذي  لالأ�سبوع  نقطة   1572 م��ع  م��ق��ارن��ة  نقطة، 

�سبقه.
ودفع الموؤ�سر لالنخفا�س، تراجع الرقم القيا�سي 
للقطاعات المالي 0.87 بالمئة، والخدمات بن�سبة 

0.08 بالمئة، والخدمات بن�سبة 0.79 بالمئة.

والأ�صهم التداول 
بور�سة  في  التداول  اليومي لحجم  المعدل  وبلغ 
دينار  ماليين   3 حوالي  الما�سي  الأ�سبوع  عمان 
مقارنة مع 4 ماليين دينار لالأ�سبوع الذي �سبقه 

بالمئة.  14 انخفا�س  وبن�سبة 
الأ�سبوع  الإجمالي  التداول  حجم  بلغ  واجماليا، 
 20 مع  مقارنة  دينار  مليون   17 حوالي  الما�سي 

مليون دينار لال�سبوع الذي �سبقه.
اأما عدد الأ�سهم المتداولة التي �سجلتها البور�سة 
21 مليون �سهم، نفذت  الما�سي فقد بلغ  الأ�سبوع 

من خالل 8227 عقداً.

القطاعات
حجم  ف��ي  القطاعية  الم�ساهمة  �سعيد  وعلى 
المرتبة  المالي  القطاع  احتل  فقد  ال��ت��داول، 

الأول�������ى ح��ي��ث ح��ق��ق م���ا م����ق����داره 9 م��الي��ي��ن 
ال��ت��داول  ح��ج��م  م��ن  بالمئة   51 وبن�سبة  دي��ن��ار 
قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة  ف��ي  وج��اء  الإج��م��ال��ي، 

ال�����س��ن��اع��ة ب 5 م��الي��ي��ن دي��ن�����ار وب��ن�����س��ب�����ة 26 
ماليين  ب4  الخدمات  قطاع  واأخ��ي��راً  بالمئة، 

23 بالمئة. دينار وبن�سبة 

ال�صركات
ول������دى م���ق���ارن���ة اأ�����س����ع����ار الإغ��������الق ل��ل�����س��رك��ات 
وال��ب��ال��غ  ال��م��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع  اأ�سهمها  ال��م��ت��داول��ة 
فقد  ال�سابقة،  اإغالقاتها  مع  �سركة   130 عددها 
42 ���س��رك��ة ق���د اأظ���ه���رت ارت���ف���اع���اً في  ت��ب��ي��ن ب����اأن 
 51 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار 

�سركة.
في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
اأ���س��ع��ار اأ���س��ه��م��ه��ا خ���الل الأ���س��ب��وع ال��م��ا���س��ي فهي 
الدولية  بالمئة،   19 الغذائية  لل�سناعات  �سنيورة 
ب��ال��م��ئ��ة، ال��ت��ح��دي��ت   10 ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ط��ب��ي��ة 
10 ب��ال��م��ئ��ة، ال��ت��اأم��ي��ن  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات ال��ع��ق��اري��ة 
9 ب��ال��م��ئ��ة، والأردن����ي����ة ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ال��وط��ن��ي��ة 

بالمئة.  9 المتخ�س�سة 
اأ�سعار  اأما ال�سركات الخم�س الأكثر انخفا�ساً في 
�سعر  انخف�س  حيث  الأردن  حديد  فهي  اأ�سهمها 
لال�ستثمار  النتقائية  بالمئة،   13 بن�سبة  ال�سهم 
للنقل  المقاي�سة  بالمئة،   13 العقاري  والتطوير 
لن��ت��اج  الت��ح��اد  م�سانع  ب��ال��م��ئ��ة،   7 وال���س��ت��ث��م��ار 
 6 العقارية  واأم���واج  بالمئة،   7 وال�سجائر  التبغ 

بالمئة.
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العالم يصارع كورونا
باري�س - �أ ف ب

ع��ل��ى وق���ع ف��ر���ض ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ف��ي بع�ض مناطق 
مقاطعة  في  الحجر  فر�ض  واإع��ادة  واإيطاليا  فرن�سا 
وي��ل��ز وع���دد م��ن ال��م��دن ال��ب��رت��غ��ال��ي��ة، ت��ت��ع��زز تدابير 
اأوروب��ا ام�ض في مواجهة انت�سار موجة  الإغالق في 

ثانية من وباء كورونا.
تم  حيث  فرن�سا  ف��ي  با�ستمرار  الح�سيلة  وت��ت��زاي��د 
اإح�����س��اء اأك��ث��ر م��ن 41600 اإ���س��اب��ة ج��دي��دة خ��الل 24 
ف��ي هذا  الآن  يومية حتى  اأع���داد  اأع��ل��ى  وه��ي  �ساعة، 

البلد، تفوق ب�15 األف حالة ح�سيلة اليوم ال�سابق.
و�سعت  ال���ح���الت،  ف��ي  ال��ك��ب��ي��رة  ال���زي���ادة  ه���ذه  وازاء 
ال��ح��ك��وم��ة ال��خ��م��ي�����ض ن��ط��اق ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول الليلي 
المفرو�ض بين ال�ساعة 21،00 وال�ساعة 6،00 لي�سمل 
ن�سمة  مليون   46 الجمعة  ليل  منت�سف  من  اعتبارا 
�سكان  ثلثي  يمثل  م��ا  ال��ك��ب��رى،  وال��م��دن  باري�ض  ف��ي 

فرن�سا، وذلك ل�ستة اأ�سابيع.
وح�����ذر رئ���ي�������ض ال��������وزراء ج�����ان ك��ا���س��ت��ي��ك�����ض م����ن اأن 
»الأ�سابيع القادمة �ستكون �سعبة، و�ستواجه خدماتنا 
�سهر  يكون  اأن  متوقعا  �سعبة«  محنة  ال�ست�سفائية 
عدد  ارتفاع«  »يتوا�سل  واأن  »مرهقا«  الثاني  ت�سرين 

الوفيات.
وتقترب فرن�سا من ت�سجيل مليون ا�سابة )999043(، 
وارتفعت ن�سبة الذين اأثبتت الفحو�ض اإ�سابتهم الى 
مطلع   %4،5 وك��ان��ت  ي��وم،  قبل   %13،7 مقابل   %14،3

ايلول.
العا�سمة  حيث  لت�سيو  منطقة  باتت  اإيطاليا،  ف��ي 
حظر  فيها  يفر�ض  ال��ب��الد  ف��ي  منطقة  ثالث  روم���ا، 
تجول ليلي من ال�ساعة 12،00 اإلى ال�ساعة 5،00 لمدة 
ثالثين يوما اعتبارا من م�ساء ام�ض. وفر�ض اإجراء 

مماثل في مناطق نابولي وكمبانيا ام�ض.
التي  ل��وم��ب��اردي��ا  اإل���ى  المناطق  ه��ذه  تن�سم  وب��ذل��ك 
وحيث  ال��رب��ي��ع،  ف��ي  كثيرة  اإ���س��اب��ات  �سجلت  اأن  �سبق 

فر�ض حظر تجول مماثل اعتبارا من الخمي�ض.
ت�سررا  الأك��ث��ر  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��م��ن��اط��ق  م��ن  وكمبانيا 
ج����راء ال���وب���اء، ف��ي ح��ي��ن اأن ن��ظ��ام��ه��ا ال�����س��ح��ي اأق��ل 
بمواجهة  ي�سعها  م��ا  ل��وم��ب��اردي��ا،  ن��ظ��ام  م��ن  فاعلية 

و�سع اأكثر �سعوبة.
ت��ف��ر���ض ق��ي��ود محلية م�����س��ددة على  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ف��ي 
لمدة  جديد  منزلي  حجر  اأب��رزه��ا  ام�����ض،  الماليين 
يتخذ  اإج���راء  اأ���س��ّد  ف��ي  ويلز  مقاطعة  ف��ي  اأ�سبوعين 

منذ موجة الوباء الأولى في الربيع.
م��ارك  وي��ل��ز  ف��ي  المحلية  الحكومة  رئي�ض  واأو���س��ح 
دري���ك���ف���ورد اأن�����ه ���س��ي��ت��ح��ت��م ع��ل��ى ���س��ك��ان ال��م��ق��اط��ع��ة 
ماليين  ثالثة  من  اأكثر  عددهم  البالغ  البريطانية 
ن�سمة »لزوم منازلهم«، مو�سحا اأن مدة هذا الإجراء 

هي اأق�سر فترة يمكن اعتمادها لتكون مجدية.
و���س��ي��ت��رت��ب ع��ل��ى ال��م��ت��اج��ر غ��ي��ر الأ���س��ا���س��ي��ة اإغ���الق 
اأب���واب���ه���ا، غ��ي��ر اأن�����ه ���س��ي�����س��م��ح ل��ت��الم��ي��ذ ال�����س��ف��وف 
اإل��ى  بالعودة  الثانوية  ال�سفوف  وبع�ض  البتدائية 
العطلة  ب��ع��د  ال��ث��ان��ي  ت�����س��ري��ن  ف��ي مطلع  ال�����س��ف��وف 

المدر�سية.
اأما في باقي البالد، ف�ستفر�ض تدابير حجر محلية 
مان�س�ستر  منطقة  في  �سيما  ول  ام�ض،  من  اعتبارا 
الأعلى  هو  جدا«  اإنذار"مرتفعا  م�ستوى  ت�سهد  التي 
ف��ي ن��ظ��ام اإن����ذار م��ن ث��الث درج����ات، يفر�ض اإغ��الق 
الحانات التي ل تقدم وجبات طعام وحظر اللقاءات 

خارج العائلة الواحدة مع ا�ستثناءات نادرة.
حيث  اأي�����س��ا  البرتغال  ف��ي  مماثلة  ت��داب��ي��ر  و�سجلت 
يفر�ض الحجر اعتبارا من ام�ض على ثالث مناطق 

في �سمال البالد ت�سم 150 األف ن�سمة.
ول���ن ي��ك��ون ب��و���س��ع ���س��ك��ان ه���ذه ال��م��دن ال��خ��روج من 
اأو  ال��م��در���س��ة  اإل���ى  ال���ذه���اب  اأو  للعمل  اإل  م��ن��ازل��ه��م 
ال��ت�����س��وق اأو ���س��راء اأدوي�����ة. ك��م��ا ���س��ي��ك��ون ال��ع��م��ل من 
المتاجر  و�ستلزم  يكون ممكنا،  اإلزاميا حين  المنزل 

بالإغالق في ال�ساعة 22،00.
الكمامات  و�سع  فر�ض  على  البرلمان  �سي�سوت  كما 

اإلزاميا في ال�سارع.
�سان�سيز  ب��ي��درو  ال���وزراء  رئي�ض  اأع��ل��ن  اإ�سبانيا،  وف��ي 
ام�ض اأن »العدد الفعلي« للم�سابين بوباء كوفيد-19 
ثالثة  »يتخطى  الوباء  تف�سي  ب��دء  منذ  اإ�سبانيا  في 

ماليين«.
الجمعة  م��دري��د  ف��ي  المحلية  ال�����س��ل��ط��ات  وح��ظ��رت 

ال�ساد�سة  وال�ساعة  الليل  منت�سف  بين  التجمعات 
���س��ب��اح��ا اع��ت��ب��ارا م��ن ال�����س��ب��ت، ف��ي وق���ت ت��دع��و ع��دة 
ت��ج��ول لوقف  ف��ر���ض حظر  اإل���ى  ال��ب��الد  مناطق م��ن 

تف�سي الفيرو�ض.
اليوم  من  اعتبارا  ليلي  تجول  حظر  يفر�ض  كذلك 

في اأثينا وتي�سالونيكي، اأكبر مدينتين يونانيتين.
حجر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  الخمي�ض  اإي��رل��ن��دا  ودخ��ل��ت 
المتاجر  خالله  �ستغلق  اأ�سابيع،  �ستة  لمدة  منزلي 
غير الأ�سا�سية، غير اأن المدار�ض �ستوا�سل �سفوفها.
اأوروب����ا  وي��ت��ف��اق��م ال��و���س��ع م��ن��ذ م�����س��اء الخمي�ض ف��ي 
التي  الت�سيكية  الجمهورية  في  �سيما  ول  ال�سرقية، 
ف��ر���س��ت ح���ج���را م��ن��زل��ي��ا ج��زئ��ي��ا ح��ت��ى ال��ث��ال��ث من 
لالإ�سابات  اأرق��ام  اأعلى  ت�سجيل  مع  الثاني،  ت�سرين 
والوفيات من اأ�سل مئة األف ن�سمة خالل الأ�سبوعين 

الما�سيين.
وف���ي ���س��ل��وف��اك��ي��ا ال���م���ج���اورة، اأع���ل���ن رئ��ي�����ض ال�����وزراء 
الخمي�ض فر�ض حظر تجول ليلي اعتبارا من اليوم 
تبقى  اأن  على   ،5،00 ال�ساعة  اإل��ى   1،00 ال�ساعة  م��ن 
الحالت  ببع�ض  مح�سورة  النهار  خ��الل  التنقالت 

الخا�سة.
كذلك �ستغلق المراكز التجارية والمطاعم والفنادق 
في �سلوفينيا اعتبارا من اليوم، على اأن تعمل و�سائل 

النقل الم�سترك بثلث طاقتها فقط.
ن�سرته  تقرير  في  الأوروب��ي��ة  ال�سحة  وكالة  واأف��ادت 
الوباء الحالي يثير »قلقا كبيرا« في  اأن تطور  ام�ض 
المملكة  في  وكذلك  الأوروب���ي  التحاد  من  بلدا   23

المتحدة.
ت�سررا لجهة عدد  الأكثر  المتحدة  الوليات  وتبقى 
البرازيل  تليها  وف��اة،   222،220 ت�سجيل  مع  الوفيات 
)155،900( والهند )116،616( والمك�سيك )87415( 

والمملكة المتحدة )44158(.
اأبرز نقاط الجدل خالل المناظرة  وكان الوباء من 
لالنتخابات  المر�سحين  بين  الخمي�ض  التلفزيونية 
جو  الديموقراطي  اعتبر  اإذ  الأميركية،  الرئا�سية 
رئي�سا  اأن  ترمب  دون��ال��د  للرئي�ض  انتقاد  في  بايدن 
»م�سوؤول عن هذا العدد من القتلى ل يجدر اأن يبقى 

رئي�سا للوليات المتحدة الأميركية«.
ورد ترمب »�سنكافحه بحزم كبير«، بعد ثالثة اأ�سابيع 

على اإ�سابته هو نف�سه بالفيرو�ض.
وقال »لدينا لقاح �سي�سل، اإنه جاهز، و�سيتم الإعالن 

عنه في الأ�سابيع المقبلة«.
ل���الأدوي���ة الخمي�ض  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��وك��ال��ة  واأ����س���درت 
ترخي�ساً كامال با�ستخدام عقار ريمدي�سيفير لعالج 

الم�سابين بكوفيد-19 في الم�ست�سفيات.

�سانتياغو - �أ ف ب

م�سبوقة  غير  احتجاجات  موجة  ان���دلع  على  ع��ام  م��رور  بعد 
اإلى �سناديق  التوجه  اإلى  الت�سيليون  دعي  الم�ساواة،  �سد عدم 
تغيير  على  ا�ستفتاء  ف��ي  باأ�سواتهم  ل���الإدلء  الأح���د  الإق��ت��راع 
تحقيق  اإل��ى  التطلعات  يكبح  اأن��ه  كثيرون  ي��رى  البالد،  د�ستور 

مزيد من العدالة الجتماعية.
وك����ان ذل���ك اأح����د ال��م��ط��ال��ب ال��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��م��ت��ظ��اه��ري��ن خ��الل 
 2019 الأول  ت�����س��ري��ن   18 ف���ي  ان���دل���ع���ت  ال���ت���ي  الح���ت���ج���اج���ات 
اإلى موجة احتجاج اجتماعي غير م�سبوق منذ عودة  وتحولت 

الديموقراطية اإلى هذا البلد في 1990.
وه��م خ�سو�سا من  )اأبروبيو(  اأواف���ق«  »اأن��ا  �سعار  اأن�سار  وي��رى 
يزيل  اأن  �ساأنه  من  الجديد  الد�ستور  اأن  الي�سارية  المعار�سة 
في  العميقة،  الجتماعية  الإ���س��الح��ات  اأم���ام  اأ�سا�سية  عقبة 
واحد من اأكثر البلدان التي ت�سهد تفاوتا اجتماعيا في اأميركا 

الالتينية.
ت�سبح  حتى  اأواف���ق  »اأن���ا  العا�سمة  ج���دران  م��ن  العديد  وك��ت��ب 

الكرامة هي الو�سع الطبيعي«.
من جانبهم، يعتبر المدافعون عن �سعار »اأنا اأرف�ض« )ري�سازو( 
الممكن  اأن��ه من  ت�سددا،  الأكثر  المحافظة  الأح���زاب  وه��م من 
اأنه �سمن  اإدخ��ال تغييرات في الن�ض الأ�سا�سي الذي يعتقدون 
اإل��ى  ال��ح��اج��ة  دون  م��ن  الأخ��ي��رة،  ال��ع��ق��ود  ف��ي  ت�سيلي  ا�ستقرار 

ا�ستبداله.
اأن  اأريد  »ل  األيندي )63 عاما(  العقارات هيرنان  ويقول وكيل 
اأو  الأرجنتين  فيها  وقعت  التي  نف�سها  الأي���دي  في  بلدي  يقع 

فنزويال وكل تلك البلدان التي تعد كارثة«.
الإجابة  المقترعين  على  �سيتعين  الإ�ستفتاء،  عملية  وخ��الل 
ا�ستبداله  اأو عدم  الد�ستور  ا�ستبدال  الأول حول  �سوؤالين،  على 
اإن�ساء  اأي  �سياغته،  طريقة  ح��ول  الثاني  الموافقة،  ح��ال  وف��ي 
مواطنين  م��ن  مت�ساوية  اأع���داد  م��ن  يتكون  مختلط«  »موؤتمر 
بالكامل  مكون  تاأ�سي�سي«  »موؤتمر  اأو  والبرلمانيين،  منتخبين 

من مواطنين منتخبين.
»نا�سينال كاديم«  اأجراه معهد  للراأي حديث  ووفًقا ل�ستطالع 

�ستفوز اأن�سار تغيير الد�ستور بن�سبة 74 بالمئة.
بالتخل�ض  تتعلق  الم�ساألة  اأن  الد�ستور  تغيير  م��وؤي��دو  وي��رى 
اأي   ،)1990-1973( بينو�سيه  اأوغ�ستو  ديكتاتورية  بقايا  م��ن 
الن�ض الأ�سا�سي المطبق منذ 11 ايلول 1980 في ا�ستفتاء مثير 

للجدل.
اإجراء عملية القتراع في 26 ني�سان  وكان من المقرر مبدئيا 
ب�سبب  الأول  ت�سرين  نهاية  اإل��ى  اأخ��ي��را  تاأجيله  وت��م  الما�سي، 
تف�سي فيرو�ض كورونا الم�ستجد الذي �سرب البالد التي ت�سم 

18 مليون ن�سمة، بقوة، لكنه ي�ستقر حاليا.
واأودى الفيرو�ض بحياة نحو 136 األف ت�سيلي من بين اأكثر من 

490 األف م�ساب.
المحافظ  ال��رئ��ي�����ض  اأع��ل��ن  ع��ن��دم��ا   ،2019 الأول  ت�����س��ري��ن  ف��ي 
اأميركا  اأن ت�سيلي هي »واح��ة« لال�ستقرار في  �سي�ستيان بنييرا 
بيزو )3  المترو بمقدار 30  اأ�سعار تذاكر  زي��ادة  اأدت  الالتينية، 

�سنتات يورو( اإلى اأزمة اجتماعية غير م�سبوقة في البالد.

ت�سيلي.. ت�سويت با�ستفتاء 
على تغيري �لد�ستور

مدينة أجداد بايدن في إيرلندا 
ديموقراطية «بعمق»

بين ترمب وبلدة أجداده األلمانية.. 
هوة تزداد اتساعا

�إيرلند� - �أ ف ب

ك��ي��ل��وم��ت��ر  اآلف  خ��م�����س��ة  ح����وال����ى  ب���ع���د  ع���ل���ى 
للمر�سح  �سورة  ترتفع  الأبي�ض،  البيت  �سرق 
ال����دي����م����وق����راط����ي ل���الن���ت���خ���اب���ات ال���رئ���ا����س���ي���ة 
اأج���داده في  ب��اي��دن ف��وق منزل  الأميركية ج��و 
الغربي حيث ي�سعر  اإيرلندا  بالينا على �ساحل 
دون��ال��د  بمناف�سته  بالفخر  وال�����س��ك��ان  اأق���ارب���ه 

ترامب.
وه���ي من  ع��ام��ا(  بليويت )37  ل��وري��ت��ا  وق��ال��ت 
الديموقراطي  للمر�سح  البعيدين  الأق���رب���اء 
ل���وك���ال���ة ف���ران�������ض ب���ر����ض »م�����ن ال���وا����س���ح ان��ن��ا 
ال�سيدة  وا�سافت  بالكامل«.  بايدن  جو  ندعم 
الإيرلندية »لدينا هذه الرابطة الأ�سرية، هذه 

ال�سداقة، هذه العالقة معه«.
وتعيد عالمة الأن�ساب ميغان �سمولينيك ن�سب 
�سرق  ف��ي  لوث  منطقة  اإل��ى  بايدن  جو  عائلة 
يبلغ  التي  البلدة  بالينا  اإل��ى  وك��ذل��ك  ال��ب��الد، 
فيها  وتنت�سر  ن�سمة  اآلف  ع�سرة  �سكانها  عدد 
نهر  ويعبرها  الزاهية  الأل��وان  ذات  الواجهات 

موي.
في 1851، رحل جده الأكبر اإدوارد بليويت اإلى 
في  الفقر  من  الفارين  ال�ستات  مع  نيويورك 
الطويلة، حافظت  ال�سنين  مر  وعلى  اأيرلندا. 

عائلة بايدن على عالقتها ببلدة بالينا.
بايدن )77 عاما( مرتين، في  زاره��ا جو  وق��د 
المحليين  ال�سكان  من  ح�سد  وا�ستقبله   2016
الأميركي  الرئي�ض  نائب  لروؤية  ج��اوؤوا  الذين 
ب��اراك اأوب��ام��ا، ثم في 2017، خ��الل زي��ارة اإلى 
وفاة  من  عامين  بعد  محلية،  رعاية  موؤ�س�سة 

ابنه بال�سرطان.
واأعلنت تواأمة بالينا مع مدينة �سكرانتون في 

ولية بن�سلفانيا، حيث ولد بايدن في 1942.
»�سيكون  وفاته  عند  اأن��ه  يوما  بايدن  جو  كتب 
�سمال �سرق ولية بن�سلفانيا م�سجال في قلبي 

لكن اإيرلندا �ستكون محفورة في روحي«.
وب�����اي�����دن ل���ي�������ض رج������ل ال�����دول�����ة الأم����ي����رك����ي 
جون  اأك��د  فقد  اإيرلندية.  اأ�سول  من  الوحيد 
نيك�سون  وري��ت�����س��ارد  ك��ي��ن��ي��دي  ف��ي��ت��زج��ي��رال��د 
ب"جزيرة  �سالتهم  وكثيرون  اأوب��ام��ا  وب��اراك 

الزمرد«.
وزار رونالد ريغن وباراك اأوباما الذي تربطه 
مقاطعة  في  بمانيغيل  بعيدة  عائلية  عالقات 
على  وحر�سا  اأ�سالفهما،  اأر����ض  اإل��ى  اأوف��ال��ي، 

تناول البيرة التقليدية في الحانة المحلية.
»�ساحة  اإن�ساء  تم  اأوباما في 2011  ومنذ رحلة 
على  خ��دم��ات  م��ح��ط��ة  اأوباما«–وهي  ب����اراك 
ط��ري��ق ���س��ري��ع ت��ق��ع ع��ن��د ال��م��خ��رج 23 لطريق 

دبلن ليميريك.
وت��ج�����س��د م�����س��ي��رة ه���ذه ال�����س��خ�����س��ي��ات »ال��ح��ل��م 
الأميركي« مع فرار اأ�سر من الفقر لبدء حياة 
جديدة مليئة بالفر�ض في الوليات المتحدة.

اأن هذا  العدد  القليل  الإيرلندي  ال�سعب  يرى 
دبلوما�سيا  ر�سيدا  ي�سكل  الأم��ي��رك��ي  ال�ستات 

مهما.
 31 اأي  الأميركيين،  من  بالمئة  ع�سرة  ويوؤكد 
اأج���داد  ي��ت��ح��درون م��ن  اأن��ه��م  م��ل��ي��ون �سخ�ض، 
ب�ست مرات من  اأكبر  العدد  اإيرلنديين. وهذا 
ماليين  خم�سة  عددهم  البالغ  اأيرلندا  �سكان 

ن�سمة.
ال�سيا�سيين  التاريخية  العالقات  هذه  ودفعت 
الأم��ي��رك��ي��ي��ن اإل����ى ال��ق��ي��ام ب��و���س��اط��ات لإن��ه��اء 
ثالثة عقود من »ال�سطرابات« اأدمت مقاطعة 
توقيع  حتى  البريطانية  ال�سمالية  اإي��رل��ن��دا 

اتفاق الجمعة العظيمة لل�سالم في 1998.
موؤخرا، حذر جو بايدن من اأنه ل يمكن للندن 
اإبرام اتفاقية تجارية مع وا�سنطن بعد خروج 
يتم  لم  ما  الأوروب���ي،  الت��ح��اد  من  بريطانيا 
التفاق ومبداأ عدم وجود حدود  احترام هذا 

ال�سمالية. واإيرلندا  اإيرلندا  بين  مادية 
المجل�ض  ف��ي  الم�ست�سار  داف���ي  م���ارك  واأك���د 
ايرلندا  بين  »ال��ع��الق��ات  اأن  لبالينا  المحلي 
يعطيها  ما  ج��دا«،  قوية  المتحدة  وال��ولي��ات 

الدولية. ال�ساحة  اإ�سافيا على  وزنا 
ال�����س��ر���س��ة  الن���ت���خ���اب���ي���ة  ال���ح���م���ل���ة  اأن  ح���ت���ى 
وبايدن  ترامب  مع�سكري  بين  والنق�سامات 

ايرلندا. اإلى  انتقلت 
وقد دفع جو بلويت الثمن. وهذا ال�سباك هو 
زين  الثالثة،  الدرجة  من  بايدن  اٌقرباء  اأحد 
بالحملة  مرتبط  ب�سعار  ال�سغيرة  �ساحنته 
»جو  وكتب  الأميركية.  الرئا�سية  النتخابية 

بلويت لبيتك«. الأبي�ض وجو  للبيت  بايدن 
ل��ك��ن��ه ت��ل��ق��ى ر���س��ائ��ل ك��راه��ي��ة ب��ي��ن��ه��ا ات�����س��ال 
عدائي جدا. وقال له المت�سل بلكنة اأميركية 

رئي�سا«. �سيكون  »ترامب 
و���س��رح ال��رج��ل ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 41 ع��ام��ا 

الكراهية«. الكثير من  »هناك 
ال��ولي��ات  اأزور  »عندما  اأي�سا  لوريتا  وع��ب��رت 
ال��م��ت��ح��دة ل��م ت��ع��د ال��م��ك��ان ال��م�����س��ي��اف ال��ذي 
كانت عليه«. ولوريتا �سافرت اإلى ل�ض فيغا�ض 
لالقتراع  النتخابية  الحملة  ف��ي  للم�ساركة 
اختياره  تم  الذي  بايدن  لم�سلحة  التمهيدي 

ر�سميا في �سباط الما�سي.
ال��ث��ال��ث من  ف��ي  هنا  نحتفل  اأن  »اآم���ل  وق��ال��ت 

الثاني«. ت�سرين 

�ألمانيا - �أ ف ب

دونالد  اأج��داد  األمانية يتحدر منها  بلدة  في 
ترمب، اأعلن رئي�ض البلدية قبل اأربع �سنوات 
للرئي�ض  تكريما  تذكارية  لوحة  و�سع  نيته 
الأميركي في حال حقق »�سيئا عظيما« اإل اأن 
هذه الخطوة باتت م�ستبعدة الآن مع اقتراب 

نهاية وليته.
ت��ق��ع ال���ب���ل���دة ب��ي��ن ك�����روم ال��ع��ن��ب ف���ي غ��رب 
األ��م��ان��ي��ا ون�����س��اأ ف��ي��ه��ا ج����دا ت���رم���ب ل���وال���ده 
ف��ري��دري�����ض واإل���ي���زاب���ي���ت ف���ي ن��ه��اي��ة ال��ق��رن 
الوليات  اإل��ى  يهاجرا  اأن  قبل  ع�سر  التا�سع 

المتحدة.
العادي موجودا  الأبي�ض  يزال منزلهما  ول 
في البلدة الهانئة البالغ عدد �سكانها 1200 

تقريبا. �سخ�ض 
و���س��ئ��م ���س��ك��ان ال���ب���ل���دة ن���وع���ا م���ا م���ن رب��ط 
ا���س��م��ه��ا ب��ال��رئ��ي�����ض الأم���ي���رك���ي ال��ج��م��ه��وري 
المتقلب الطباع والمر�سح لولية ثانية في 
الثالث  في  المقررة  الأميركية  النتخابات 

الثاني. من ت�سرين 
وق����ال رئ��ي�����ض ال��ب��ل��دي��ة ت��وم��ا���ض ج��اف��وري��ك 
»ك����ان����ت ع����الق����ة �����س����داق����ة ت����رب����ط ب��ل��دي��ن��ا 

كذلك«. �سيبقون  ال�سخ�سيون  وا�سدقاوؤنا 
ال��ب��ال��غ 52 ع��ام��ا »لكن  ال��م�����س��وؤول  واأ����س���اف 
انغيال  الألمانية(  )الم�ست�سارة  نرى  عندما 
اإلى  جنبا  جال�سين  ترامب  ودونالد  ميركل 
باأن هوة تف�سل الآن بين  جنب لدينا �سعور 

عالمينا«.
ي��ن��ب��غ��ي الن���ت���ق���ال اإل�����ى م��دي��ن��ة ف��ران�����س��اي��م 
المجاورة لروؤية ا�سم ترمب مرفوعا بفخر.
ال��ت��ي ت�سغر  ع��ام��ا(  ت��رم��ب )73  ف��اأور���س��ول 

ال��رئ��ي�����ض الأم���ي���رك���ي ب�����س��ن��ة ت��ت�����س��ارك معه 
ال��م��ي��ل ن��ف�����س��ه ن��ح��و ال��ت�����س��وي��ق وال���ت���روي���ج 

للنف�ض.
بيع   2016 العام  انتخابات  بعد  با�سرت  وهي 
حلويات في مخبزها تحمل العلم الأميركي 

و�سعارات �سغيرة ترمز اإلى ترامب.
ي��اأت��ون من  ال��ن��ا���ض  »ك���ان  م�ستذكرة  وت��ق��ول 
اأماكن بعيدة للح�سول على حلويات ترمب، 

كان الأمر ل ي�سدق«.
قرر  اأن  اإلى  النحو  هذا  على  الأم��ر  وا�ستمر 

المحليون مقاطعة متجرها. ال�سكان 
وق���ال���ت »���س��األ��ون��ي +ل���م���اذا ت��روج��ي��ن ل��ه��ذا 
اأن��ا  ل��ه  اأروج  اأن����ا ل  ل��ه��م  الأح���م���ق؟+ ف��ق��ل��ت 
اأح��م��ل ا���س��م��ه ف��ل��م ل ا���س��ت��ف��ي��د؟«. وت��راج��ع 

الإقبال الن على متجرها.
الذي  ترامب  هارالد  من  متزوجة  واأورو�سا 
الأم��ي��رك��ي  ال��رئ��ي�����ض  م��ع  م�سترك  �سلف  ل��ه 
تتمل�ض من �سلة  اأجيال وهي ل  اأربعة  قبل 

القربى البعيدة هذه.
�سيا�سته  ب�ساأن  �سيئا«  تفقه  »ل  باأنها  وتقر 

لكنها ل تقبل »بكرهه للن�ساء«.
القوات  عديد  خف�ض  ترمب  لقرار  وتاأ�سف 
الأم��ي��رك��ي��ة ف���ي األ��م��ان��ي��ا ب�������9500 ع�����س��ك��ري 

لي�سل اإلى 25 األفا.
الأميركية-الألمانية  »ال�سداقة  اأن  واأك��دت 
كانوا  الأميركيين  لأن  ال�سنوات  عبر  بنيت 

هنا واأظن اأن هذا القرار قد يحطمها«.
ف���ي ه����ذه ال��م��ن��ط��ق��ة ال���واق���ع���ة ف���ي راي���ن���الد 
عدة  اأ�سخا�ض  فيها  يحمل  ال��ت��ي  بالتينات 
ا����س���م ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي�����ض الأم����ي����رك����ي، ح���اول 
���س��ف��ي��ن ت��رم��ب ل��ف��ت ان��ت��ب��اه رج���ل الأع���م���ال 
ل�سيد  قريب  اأن��ه  فاأكد  الملياردير.  ال�سابق 

مكافحة  اللتزام  اإلى  ودعاه  الأبي�ض  البيت 
المناخي. الحترار 

الما�سي  ال��ع��ام  نف�سه  ال��رج��ل  ه���ذا  و���س��ور 
اأمام منزل جد ترمب، معتمرا قبعة حمراء 
على غرار قبعة موؤيدي ترامب تحمل �سعار 
تحوير  وهو  العالم«،  عظمة  على  »الحفاظ 
ل�سعار ترامب ال�سهير »الحفاظ على عظمة 
الرئي�ض،  انتباهه  للفت  منه  �سعيا  اأميركا«، 
المناخي  التغير  »دون��ال��د،  ب��ال��ق��ول  ف��ب��ادره 
واق�����ع وت����وؤث����ر ان��ع��ك��ا���س��ات��ه ع��ل��ى ال���ولي���ات 

اأي�سا!« المتحدة وعليك انت 
اإل اأن الوليات المتحدة لم تتردد في اإبالغ 
الما�سي  الثاني  ت�سرين  المتحدة في  الأمم 
المناخ  ح��ول  ب��اري�����ض  اأت��ف��اق  م��ن  ان�سحابها 

بعد قرار اتخذه ترمب العام 2017.
ول���م ي���زر ت��رم��ب ك��ا���س��ت��ات ول���م ي��ت��وق��ف في 

األمانيا �سوى ب�سكل عابر خالل وليته.
بانتظام على  �سنوات حمل  اأربع  وعلى مدى 
منتقدا  ال��ي��ورو  منطقة  ف��ي  اقت�ساد  اأق���وى 
ال��ف��ائ�����ض ال���ت���ج���اري الأل���م���ان���ي وال��ن��ف��ق��ات 
�سيا�سة  ع���ن  ف�����س��ال  ال��م��ت��دن��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
م��ي��رك��ل ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��ه��ج��رة ال���ت���ي تثير 

الأميركي. الرئي�ض  �سخرية 
لكنه وعد العام الما�سي بزيارة بلد اأجداده 
ق��ائ��ال »الأل��م��ان��ي ف��ي دم��ي و���س��اآت��ي« ل��زي��ارة 

البلد.
يقع  فندقا  يدير  ال��ذي  لينفيبر  ي��ورغ  لكن 
قرب منزل ترامب العائلي قال »لقد ُفقدت 

ال�سابقة«. الثقة 
اأمام  تتوقف  تزال  ل  ان مجموعات  واأ�ساف 
كان  العدد  اأن  »اإل  ال�سور  للتقاط  المنزل 

اأكبر بكثير قبل ثالث �سنوات«.

�سارع نورفين في مونمارتر بباري�س خالل حظر �لتجول    )� ف ب(

�سورة �أر�سيفية تظهر منزل جدي ترمب في كال�ستات في جنوب �ألمانيا�سارع في مدينة بالينا باإيرلند�
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كيف عاد الحريري لرئاسة الحكومة؟
بيروت - �أ ف ب

عاد  ال�سارع،  �سغط  تحت  ا�ستقالته  على  ع��ام  بعد 
ت�����س��ك��ي��ل حكومة  ���س��ع��د ال��ح��ري��ري رئ��ي�����س��اً م��ك��ل��ف��اً 
التي  الإ���س��اح��ات  بتطبيق  مهمتها  ح��ّدد  جديدة 
الح�سول  ل�سمان  الفرن�سية  المبادرة  ت�سمنتها 
ع���ل���ى دع����م م����ن ال��م��ج��ت��م��ع ال����دول����ي ي�����س��ع ح����داً 

القت�سادي. لانهيار 
م���ا ه���ي ال���ظ���روف ال���ت���ي اأم���ل���ت ع�����ودة ال��ح��ري��ري 
داخلياً  المعنية  الأطراف  وماذا عن مواقف  اليوم 

وخارجياً؟ وهل �ستكون مهمة التاأليف �سهلة؟
غير  �سعبية  احتجاجات  اندلع  من  اأ�سبوعين  بعد 
في  ال�سيا�سية  الطبقة  برحيل  طالبت  م�سبوقة 
الى  الحريري  �سعد  ب��ادر   ،2019 الأول  ت�سرين   17

ا�ستقالة حكومته. تقديم 
ومنذ ذلك الحين، ي�سهد لبنان اأزمات متتالية من 
انهيار اقت�سادي مت�سارع فاقم معدلت الفقر، اإلى 
كوفيد-19،  وباء  وتف�ّسي  م�سّددة،  م�سرفية  قيود 

واأخيراً انفجار مرّوع في مرفاأ بيروت.
ال�سارع،  في  الحتجاجات  زخم  تدريجياً  وتراجع 
ما اأعاد بث الحياة في الطبقة ال�سيا�سية الحاكمة 
�سّكلها  التي  الخت�سا�سيين  حكومة  كّبلت  التي 
ح�����س��ان دي�����اب ب��ع��د ���س��ق��وط ح��ك��وم��ة ال��ح��ري��ري 
عن  اأدي���ب  م�سطفى  اع��ت��ذار  اإل���ى  واأدت  الأخ���ي���رة، 

ت�سكيل حكومة رغم ال�سغوط الدولية.
الحريري  اأع��ل��ن  الأول،  ت�سرين  م��ن  ال��ث��ام��ن  ف��ي 
ثوابت  �سمن  الحكومة  لرئا�سة  حكماً  مر�سح  اأن��ه 
حكومة  ت�سكيل  ت�سمنت  التي  الفرن�سية  المبادرة 
»ب��م��ه��م��ة م��ح��ددة« ت��ن��ك��ّب ع��ل��ى اإج����راء اإ���س��اح��ات 
المجتمع  دع���م  ع��ل��ى  ال��ح�����س��ول  ل�����س��م��ان  ع��اج��ل��ة 

الدولي.
ال��ح��زب ال�سني  ي���راأ����س  ال����ذي  ال��ح��ري��ري  وي���ق���ّدم 
»الفر�سة  ع���ّراب  اأن���ه  على  نف�سه  تمثيًا،  الأك��ث��ر 
الأخيرة« المتمثلة بالمبادرة الفرن�سية. وقال بعد 
»اخت�سا�سيين  حكومة  ت�سكيل  يعتزم  اإن��ه  تكليفه 

من غير الحزبيين«.
وي��ق��ول ال��ب��اح��ث والأ���س��ت��اذ ال��ج��ام��ع��ي ف��ي ب��ي��روت 
وب��اري�����س ك��ري��م ب��ي��ط��ار ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س اإن 
من  تتمكن  لم  »الثورة  اأن  مردها  الحريري  ع��ودة 
تمّكنت  فيما  موحدة  جبهة  وت�سكيل  قيادات  اإنتاج 
�سفوفها  ر���ّس  م��ن  التقليدية  ال�سيا�سية  ال��ق��وى 
بغ�س النظر عن التباينات والخافات بينها حول 

الجبنة«. تقا�سم 
يقول بيطار »رّبما يتفهم المجتمع الدولي ا�ستياء 
ي�ساركه  لكنه ل  الحريري  لعودة  اللبناني  ال�سباب 
الحريري  �سخ�سية  يعرفون  لأنهم  ذاته  ال�ستياء 
وهم معتادون على التعامل معه ويعرفون اأن لديه 

�سبكة عاقات«.
الدولي  المجتمع  من  اأح��د  يتردد  »ل��ن  وبالتالي، 
في العمل مع �سعد الحريري«، واإن كان لكل طرف 
»ت�سكيل  ت��ري��د  ففرن�سا  ب��ي��ط��ار.  بح�سب  اأول���وي���ة 
حكومة تتاءم مع المعايير التي و�سعها الرئي�س 

تنكب  خ���ب���راء«  ح��ك��وم��ة  اأي  م���اك���رون،  اإي��م��ان��وي��ل 
النقد  �سندوق  م��ع  والتفاو�س  الإ���س��اح��ات  على 
وال�سعوديون  الأميركيون  يتوقع  بينما  ال��دول��ي، 

منه »تبني موقف اأكثر ت�سدداً اإزاء حزب اهلل«.
اأي موقف لفت،  الحريري  ت�سمية  تثر  وبينما لم 
ال��م��ت��ح��دة  وا���س��ن��ط��ن والأم�������م  ف��ع��ل  رّك������زت ردود 
اأي ح��ك��وم��ة الإ���س��اح��ات  ت��ن��ف��ذ  اأن  ع��ل��ى ���س��رورة 

المطلوبة.
الم�سهد  اأوروب�����ي  دب��ل��وم��ا���س��ي  م�����س��در  وي��خ��ت�����س��ر 
نف�سه.  يعيد  ال��ذي  التاريخ  اخترع  »لبنان  بالقول 

نعود مجدداً الى الحريري«.
بين  من  كان  فيما  نائباً،   65 تاأييد  الحريري  نال 
ال��ح��ر  ال��وط��ن��ي  ال��ت��ي��ار  ت�سميته  ع��ن  الممتنعين 
رئي�س  �سهر  با�سيل،  جبران  النائب  يتراأ�سه  الذي 
الع�سكرية  القوة  اهلل،  حزب  وحليفه  الجمهورية، 
حركة  ت�سمية  لكن  الباد.  في  الأب��رز  وال�سيا�سية 
ب��ري،  نبيه  ال��ب��رل��م��ان  رئي�س  يتزعمها  ال��ت��ي  اأم���ل 
اأبرز حلفاء حليف حزب اهلل، لم تكن لتح�سل لول 

موافقة �سمنية من الحزب.
الحريري، ظّل حزب  وبين  بينه  الخ�سومة  ورغم 
الى  ال��ح��ري��ري  ب��ع��ودة  المتم�سكين  اأب���رز  م��ن  اهلل 
الأم��ر  الما�سية،  ال��ف��ت��رة  طيلة  الحكومة  رئ��ا���س��ة 
ال����ذي رب��ط��ه م��ح��ل��ل��ون ب��ال��ت��ن��ازلت ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا 

ما  قي  خ�سو�ساً  حكمه،  �سنوات  خ��ال  الحريري 
يتعلق ب�ساح الحزب.

اأن �ساح حزب اهلل م�سكلة،  اأخيرا  واأقّر الحريري 
ح��ّل  ي��ج��ب  الم�سكلة  ه���ذه  »ل��ح��ل  اأن  اع��ت��ب��ر  ل��ك��ن��ه 

الإقليمية«. الم�سكلة 
ويقول النا�سط ال�سيا�سي واأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 
في الجامعة الأميركية في بيروت مي�سال دويهي 
»ي���رت���اح ح���زب اهلل ل�سعد  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة 
�سني  غطاء  ال��ى  ال��ح��زب  يحتاج   .)...( الحريري 

في المنطقة في ظل ال�سراع ال�سني ال�سيعي«.
وي�����س��ي��ف »ال���ح���ري���ري م��ر���س��ح ال��ث��ن��ائ��ي ال�����س��ي��ع��ي 
ومر�ّسح الدولة العميقة. هو جزء من المنظومة، 
اأخبارها ويتلقى �سرباتها. بات منها وفيها  يعرف 

والتعاطي معه اأ�سهل«.
اأم���ا ع��ن م��ع��ار���س��ة ال��ت��ي��ار ال��وط��ن��ي ال��ح��ر برئا�سة 
ب��ا���س��ي��ل ل���ع���ودة ال���ح���ري���ري، ف��ي��ق��ول دوي���ه���ي »ث��م��ة 
الرجلين. الثنان  ال�سلطة بين  �سراع �سر�س على 
في الخم�سين من العمر وكل منهما يريد اأن يكون 

الرئي�س ويفّت�س عن مروحة �سيا�سية لحمايته«.
يذهب  لن  دوي��ه��ي،  بح�سب  »الكبا�س«،  ه��ذا  اأن  اإل 
ب���ع���ي���داً، و����س���رع���ان م���ا ���س��ي��ج��ل�����س��ان م����ج����دداً على 

الطاولة ذاتها.
اأم���ام ال��ح��ري��ري ال��ي��وم ط��ري��ق ط��وي��ل و���س��ع��ب في 

اأ���س��ه��ر  ل�ستة  ح��ك��وم��ة  ت�سكيل  ع��ل��ى  اإ����س���راره  ظ��ل 
بينما  ال��ح��زب��ي��ي��ن،  غ��ي��ر  م��ن  اخت�سا�سيين  ت�����س��ّم 

ال�سراعات ال�سيا�سية على النفوذ على حالها.
مطالبة  اأولها  ع��دة،  بعقبات  الحريري  وي�سطدم 
في  ب��ال��م�����س��ارك��ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  ال�سيا�سية  الأح�����زاب 
اأع����رب ع��ن��ه با�سيل  ال��ح��ك��وم��ة ال��م��ق��ب��ل��ة، وه���و م��ا 
خال ال�ست�سارات عبر تاأكيده اأن الحريري لي�س 
حكومة  اأم���ام  »اأ�سبحنا  وب��ال��ت��ال��ي  اخت�سا�سياً.. 

تكنو�سيا�سية«.
اأم����ا ال��ع��ق��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ه��ي ت��م�����ّس��ك ح���زب اهلل مع 
بحقيبة  والحتفاظ  ال�سيعة  الوزراء  بت�سمية  بري 
تكري�س  رف�سه  اأعلن  اأن  للحريري  و�سبق  المال. 
ح��ك��وم��ة  ولدة  دون  ح���ال���ت  ال���ت���ي  ال���ق���اع���دة  ه����ذه 

اأديب. م�سطفى 
يعتبرونه  الذين  المتظاهرين  الحريري  ويواجه 
برحيلها،  ي��ط��ال��ب��ون  �سيا�سية  ط��ب��ق��ة  اأرك�����ان  م��ن 
اأن رد الفعل الأولي على تكليفه اقت�سر على  رغم 
ق��اب��ل��ه��ا منا�سرو  م��ح��دودة  اح��ت��ج��اج��ي��ة  ت��ح��رك��ات 

الحريري بتحركات موؤيدة.
�سيكون  ال��ح��ك��وم��ة،  ت��األ��ي��ف  ف��ي  وف��ي ح��ال نجاحه 
ال��ذي  ال��دول��ي  المجتمع  مجهر  تحت  ال��ح��ري��ري 
وفق  للبنان«  ليرة  اأي  لتقديم  م�ستعداً  يكون  »لن 

دويهي، من دون تغيير حقيقي واإ�ساحات.

بكين - �أ ف ب

حذر الرئي�س ال�سيني �سي جينبينغ ام�س اأي »غزاة« محتملين، 
من عزيمة بكين الع�سكرية في خطاب اأدلى به بمنا�سبة ذكرى 
م����رور 70 ع��ام��ا ع��ل��ى ت��دخ��ل ب��ل��ده ف��ي ال��ح��رب ال��ك��وري��ة وه��ي 
ال�سينية  ال��ق��وات  بين  مواجهة  �سهدت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��م��رة 

والأميركية.
والأم��ث��ل��ة على  بالوطنية  ف��ي خ��ط��اب ط��وي��ل مفعم  �سي  وق���ال 
ب�سالة القوات ال�سينية، اإن الن�سر الذي تحقق في الحرب التي 
ا�ستمرت بين العامين 1950 و1953 يعد تذكيرا باأن بلده م�ستعد 

لمحاربة اأي جهة »تت�سبب با�سطرابات... على عتبة ال�سين«.
تحذيرات  لتوجيه  كهذه  منا�سبات  ال�سين  ت�ستغل  م��ا  وع���ادة 
م��ب��ط��ن��ة ل���ل���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة م���ن ق����وة »ال�����س��ي��ن ال��ج��دي��دة« 

الع�سكرية.
وتعد الحرب الكورية محطة اأ�سا�سية بالن�سبة للحزب ال�سيوعي 
الذي كان هدفا في ال�سنوات الأخيرة للرئي�س الأميركي دونالد 
ترامب في اإطار نزاع امتد من التجارة و�سول اإلى التكنولوجيا 
اأنها  على  ال�سين  ت�سر  التي  ت��اي��وان،  وو�سع  الإن�سان  وحقوق 

جزء ل يتجزاأ من اأرا�سيها.
العظمة  »الأحادية والحمائية وجنون  اليوم  وندد �سي بنزعات 

ال�سديد« دون اأن ي�سمي الوليات المتحدة ب�سكل �سريح.
ل  اأن��ن��ا  كما  ب��ا���س��ط��راب��ات،  يت�سببون  ل  »ال�سينيين  اإن  وق���ال 

نخ�ساها اأي�سا«.
وتابع »لن نجل�س مكتوفي الأيدي ونتفّرج على اأي �سرر يلحق 
ب�سيادتنا الوطنية... ولن ن�سمح قط لأي قوة باأن تغزو اأو تق�ّسم 

اأرا�سي الوطن الأم المقّد�سة«.
بيع  وافقت على  اأنها  الأربعاء  الأميركية  الدفاع  وزارة  واأعلنت 
تتمتع  التي  تايوان  اإل��ى  دولر  مليار  من  اأكثر  بقيمة  �سواريخ 
بحكم ذاتي، ما يهدد بالتحول اإلى اأبرز نقطة نزاع مع القوات 

الأميركية.
وكانت الحرب الكورية المرة الأولى والوحيدة التي انخرطت 
فيها القوات ال�سينية والأميركية في مواجهة ع�سكرية وا�سعة 

النطاق ومبا�سرة.
األف جندي �سيني  اأكثر من 197  اأن  وتفيد الحكومة ال�سينية 
قتلوا خال الحرب التي ا�ستمرت ثاث �سنوات وتم خالها رّد 
قوات الأمم المتحدة بقيادة وا�سنطن حينها اإلى جنوب الخط 
ال�سين  تدّخلت  بعدما  ال��ك��وري��ة،  ال��ج��زي��رة  �سبه  يق�سم  ال���ذي 

ل�سالح جي�س كوريا ال�سمالية ال�سيوعي.
انتهت بوقف لإطاق  التي  الدامية  الحرب  ال�سين في  وترى 
لل�سمود  انت�سارا ونموذجا  ر�سمي،  �سام  اتفاق  النار بدل من 

وقوة العزيمة في وجه خ�سم اأكثر تقدما.
وجاء في افتتاحية ل�سحيفة »غلوبال تايمز« هذا الأ�سبوع اأنه 
»عندما كانت ال�سين فقيرة للغاية، لم ت�ست�سلم اأمام ال�سغوط 

الأميركية«.
واأ�سافت »تحّولت ال�سين اليوم اإلى بلد قوي، لذا ل �سبب لدى 

ال�سين للخوف من التهديدات الأميركية والقمع«.
وعلى وقع ارتفاع من�سوب التوتر اإلى اأعلى م�ستوياته منذ عقود 
بين بكين ووا�سنطن، تولي ال�سين اأهمية كبيرة لذكرى تدخل 
قواتها في الحرب الكورية، في خطاب موّجه للداخل من جهة 

ولخ�سومها في ال�ساحة الدولية من جهة اأخرى.

�ل�سني ت�ستعر�ض قوتها 
�لع�سكرية يف ر�سالة لو��سنطن

أرمن تركيا تحت الضغط..ليبيا.. اتفاق دائم لوقف إطالق النار

جنيف - �أ ف ب

وّقع طرفا النزاع في ليبيا ام�س »اتفاقا دائما 
ل��وق��ف اإط����اق ال��ن��ار« ب»م��ف��ع��ول ف����وري« بعد 
محادثات ا�ستمرت خم�سة اأيام جرت في جنيف 

برعاية الأمم المتحدة.
وقالت رئي�سة بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالإنابة �ستيفاني وليامز اإنه »يوم جميل 
الأم��م  مقر  في  »ان��ه  م�سيفة  الليبي«،  لل�سعب 
ال��م��ت��ح��دة ف��ي ج��ن��ي��ف، ق���ام ال���وف���دان الليبيان 
النار، كامل  اإطاق  اتفاق لوقف  بتوقيع   )...(

ووطني ودائم بمفعول فوري«.
ال��ل��ج��ن��ة  »م����ح����ادث����ات  اأن  ال��ب��ع��ث��ة  واع���ت���ب���رت 
توجت  جنيف  ف��ي   5+5 الم�ستركة  الع�سكرية 
اليوم باإنجاز تاريخي«، وحّيت »تو�سل الفرقاء 
الليبيين اإلى اتفاق دائم لوقف اإطاق النار في 

جميع اأنحاء ليبيا«.
وراأت اأن هذا »الإنجاز ي�سكل نقطة تحول هامة 

نحو تحقيق ال�سام وال�ستقرار في ليبيا«.
وقامت البعثة ببث مبا�سر على �سفحتها لحفل 
ال��ت��وق��ي��ع ال����ذي ا���س��ت��م��ر ع�����س��ر دق��ائ��ق واأع��ق��ب��ه 
ت�����س��ف��ي��ق. وج����رت ال��م��را���س��م ف���ي م��ق��ر الأم����م 
المتحدة في جنيف حيث وقف اأع�ساء الوفدين 
للدعم  المتحدة  الأمم  بعثة  ورئي�سة  الليبيين 
اأمام  في ليبيا بالإنابة، وهم ي�سعون كمامات، 

وثائق التفاق التي وقعوا عليها لحقا.
الوطني  الوفاق  حكومة  رئي�س  اأك��د  بيان  وف��ي 
ف��اي��ز ال�����س��راج اأن الت��ف��اق »ع��ل��ى وق���ف اط��اق 
ن��ار دائ���م يحقن ال��دم��اء وي��رف��ع ال��م��ع��ان��اة عن 
الم�سارات  لنجاح  الطريق  ويمهد  المواطنين 

الأخرى القت�سادية وال�سيا�سية«.
وان���زل���ق���ت ل��ي��ب��ي��ا ف���ي ال��ف��و���س��ى م��ن��ذ اأط��اح��ت 
ان���ت���ف���ا����س���ة دع���م���ه���ا ح���ل���ف ����س���م���ال الأط��ل�����س��ي 
اإل��ى  واأدت  ال��ق��ذاف��ي  معمر  الأ���س��ب��ق  بالرئي�س 

مقتله في 2011.

وت�سهد الباد �سراع على ال�سلطة بين حكومة 
ال����وف����اق ال���وط���ن���ي ال��م��ع��ت��رف ب��ه��ا م���ن الأم����م 
و�سلطة  جهة،  من  طرابل�س  ومقرها  المتحدة 
في �سرق الباد يج�ّسدها الم�سير خليفة حفتر 
ال��م��ن��ت��خ��ب ورئي�سه  ال��ب��رل��م��ان  ال��م��دع��وم م��ن 

عقيلة �سالح.
مختلفة.  دول  م���ن  دع��م��ا  ال��ط��رف��ان  وي��ت��ل��ق��ى 
ف��ال��م�����س��ي��ر خ��ل��ي��ف��ة ح��ف��ت��ر م���دع���وم م���ن م�سر 
ورو���س��ي��ا والإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ت��ح��دة بينما 

يتلقى فايز ال�سراج دعما من تركيا.
اإنه  الإع��ام  لو�سائل  وليامز  �ستيفاني  وقالت 
»ات��ف��اق وط��ن��ي و���س��ام��ل ودائ����م واأث����ره ف���وري«. 
اأن  يفتر�س  ال��ن��ار  اإط����اق  وق���ف  اأن  واأ���س��اف��ت 
يرافقه خروج »المرتزقة والمقاتلين الأجانب 
ثاثة  اأق�����س��اه��ا  ف��ت��رة  خ���ال  ليبيا  م��ن   )...(

اأ�سهر اعتبارا من اليوم«.
»ك��ل  اأن  ع��ل��ى  ات��ف��ق��ا  ال��ج��ان��ب��ي��ن  اأن  واأ����س���اف���ت 
الم�سلحة  وال��ج��م��اع��ات  الع�سكرية  ال���وح���دات 
ال��م��وج��ودة ع��ل��ى ال��خ��ط��وط الأم��ام��ي��ة �ستعود 
اإلى ثكناتها«. وبالن�سبة لل�سكان المنهكين من 
القتال والنق�سامات، ي�سكل وقف اإطاق النار 

الدائم ب�سي�س اأمل.
ويقول المحلل ال�سيا�سي الليبي محمد الجرح 
ال��ن��ار »نتيجة  اإط����اق  ات��ف��اق وق���ف  ت��وق��ي��ع  اإن 
المتحدة  الأم��م  تبذلها  التي  للجهود  مثمرة« 
التي   )5  +5( الم�ستركة  الع�سكرية  واللجنة 

تعقد جل�ساتها في جنيف.
دفع  اأي�سا  »اإن��ه  تويتر  على  تغريدة  في  وكتب 
للجهود ال�سيا�سية والدبلوما�سية الجارية«، ل 
�سينعقد  الذي  ال�سيا�سي  الحوار  منتدى  �سيما 

في تون�س مطلع ت�سرين الثاني.
المتبادلة  الثقة  بناء  اإع��ادة  اأن  الجرح  واأ�ساف 
اإع���ادة فتح  »مهمة ب�سكل خ��ا���س، بما ف��ي ذل��ك 
وتبادل  النفط  ومحطات  وال��م��ط��ارات  ال��ط��رق 

الأ�سرى«.

اتفاق  اأن توقيع  اأن��ه »رغ��م  و�سدد المحلل على 
وق��ف اإط���اق ال��ن��ار ال��ي��وم ي��ع��ّد خ��ط��وة مهمة، 
 )...( التفا�سيل  ف��ي  يكمن  ال�سيطان  اأن  اإل 

ال�سيطان في التنفيذ«.
واأ�سار اإلى »فاعلين داخليين واأجانب يرون اأن 
ال�سيا�سية  والتفاقات  ه��ذا  النار  اإط��اق  وق��ف 

التي �ستنجم عنه خطر على نفوذهم«.
ال�سابقة  ال�ستعمارية  القوة  ايطاليا،  ورحبت 
بيان  ف��ي  وق��ال��ت  الت���ف���اق.  بتوقيع  ليبيا،  ف��ي 
اإّن التفاق »نقطة تحّول ذو  ل��وزارة الخارجية 

اأهمية محورية ل�ستقرار ليبيا«.
وقف  ب��اإع��ان  الأوروب���ي���ة  المفو�سية  ورّح��ب��ت 
اإط�����اق ال���ن���ار ف���ي ل��ي��ب��ي��ا ال��ج��م��ع��ة ودع����ت اإل���ى 

تطبيقه وا�ستئناف محادثات ال�سام.
بيتر  الأوروب���ي  التحاد  با�سم  المتحدث  وق��ال 
اإط���اق  وق���ف  »ات���ف���اق  اإن  ل�سحافيين  ���س��ت��ان��و 
ال��ح��وار  ل�ستئناف  اأ���س��ا���س��ي  دائ���م  ب�سكل  ال��ن��ار 
كذلك  المهم جدا  »من  اأنه  موؤكدا  ال�سيا�سي«، 

اأن يطّبق هذا التفاق«.
ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س ال��ت��رك��ي رج���ب ط��ي��ب اإردوغ�����ان 

�سكك في »م�سداقية« وقف اإطاق نار »دائم«.
وق������ال اإردوغ����������ان ال����داع����م ل��ح��ك��وم��ة ال���وف���اق 
اإن »اتفاق وقف  الوطني الموقعة على التفاق 
اإطاق النار اليوم لم يتم في الحقيقة باأعلى 
�سيكون تحديد  اأقل.  بل بم�ستوى  الم�ستويات، 
اإن كان �سيدوم م�ساألة وقت«. واأ�ساف »يبدو لي 

اأنه يفتقد اإلى الم�سداقية«.
وق�������ارن اإردوغ����������ان ب���ي���ن وق�����ف اإط�������اق ال���ن���ار 
اأعلنت بين  المعلن في ليبيا واتفاقات مماثلة 
في  ب��اغ  ق��ره  ناغورني  واأرمينيا في  اأذرب��ي��ج��ان 

الأ�سابيع الأخيرة، لكنها انتهكت.
وقال »تم اإعان وقف اإطاق النار بين اأرمينيا 
واأذرب��ي��ج��ان. ه��ل ال��ت��زم الأرم���ن ب��وع��ده��م؟ ل. 
الت��ف��اق( مماثا  ه��ذا  )م�سير  يكون  األ  اآم��ل 

واأن يتم احترام وقف اإطاق النار«.

��سطنبول - �أ ف ب

م��ن��ذ ب���داي���ة ال��م��ع��ارك ف���ي ن��اغ��ورن��ي ق��ره 
الأرمنية  الجالية  من  اأف���راد  يتجّنب  ب��اغ، 
�سجيج،  اأي  اإث������ارة  ت��رك��ي��ا  ف���ي  ال�����س��غ��ي��رة 
ب�سبب  �سغط  تحت  باأنهم  ي�سعرون  لكنهم 
اأنقرة  الدعم غير الم�سروط الذي تقدمه 
اإلى اذربيجان في مواجهة اأرمينيا في هذا 

النزاع.
وم��ن��ذ ب��داي��ة ال��م��واج��ه��ات ف��ي 27 اأي��ل��ول، 
ت��ت��ع��ر���س اأرم��ي��ن��ي��ا والأرم�������ن ب�����س��ك��ل ع��ام 
ل����خ����ط����اب ك�����راه�����ي�����ة م������ن ال�����ع�����دي�����د م��ن 

ال�سيا�سيين وو�سائل الإعام التركية.
وك���ت���ب���ت دي�������ال دي����ن����ك ف����ي ال�����س��ح��ي��ف��ة 
تركيا  ف��ي  الأرم��ن��ي��ة  للجالية  الأ�سبوعية 
»اأغ���و����س« ف��ي ال��ث��ام��ن م��ن ت�����س��ري��ن الأول 
ع��ن��دم��ا �سمعوا  »الأرم�����ن ح��ول��ي ���س��دم��وا 
يطلق  ما  الما�سية«  الع�سرة  الأي��ام  خ��ال 
الواقع  »ف��ي  واأ���س��اف��ت  �سفات.  م��ن  عليهم 
و�ساعة  ي��وم  بعد  يوما  ببطء  نختنق  نحن 
بعد �ساعة. نحن نختنق تحت كراهيتكم«.

وت���ع���ك�������س ك���ل���م���ات اب����ن����ة ه����ران����ت دي���ن���ك، 
 2007 في  اغتيل  الذي  الأرمني  ال�سحافي 
في ا�سطنبول، اأجواء القلق وال�سغط داخل 
ال��م��ج��ت��م��ع الأرم���ن���ي ف��ي ال��ب��اد م��ن��ذ ب��دء 
باغ  ق��ره  ناغورني  في  الع�سكرية  الأع��م��ال 
المدعومين  اأذربيجان والنف�ساليين  بين 

من اأرمينيا.
وو����س���ف ال��رئ��ي�����س رج����ب ط��ي��ب اأردوغ������ان 
بينما  م��ارق��ة«،  »دول��ة  باأنها  م��رارا  اأرمينيا 
ت��ت��ح��دث ال��ق��ن��وات ال��ت��رك��ي��ة ع���ن »ج��رائ��م 

حرب« مفتر�سة ارتكبها الأرمن.
وطافت قوافل ال�سيارات وهي تلوح باأعام 
�سعارات  وتردد  اأبواقها  وتطلق  اأذربيجانية 

ا�سطنبول  في  اأح��ي��اء  في  كراهية  عن  تنّم 
معروفة باأنها ماأهولة تاريخيا باأرمن.

وي����ق����ول ال����ع����دي����د م����ن اأف����������راد ال���ج���ال���ي���ة 
ال���م���ت���ح���دري���ن م����ن ن���اج���ي���ن م����ن الإب�������ادة 
الجماعية لاأرمن في 1915 ويبلغ عددهم 
يعي�سون  �سخ�س  األ���ف  �ستين  ن��ح��و  ح��ال��ي��ا 
ال�سلوك  ه��ذا  اأن  خ�سو�سا،  ا�سطنبول  في 

يحيي مخاوفهم.
التي  الأرم��ن��ي��ة  اأوزي��ي��رل��ي،  �سيلفا  وق��ال��ت 
تتحدر من دياربكر في جنوب غرب الباد 
وتعي�س في ا�سطنبول، »ل اأ�سّغل التلفزيون 
ف��ي ال��م��ن��زل اإط���اق���ا ل��ك��ن��ن��ي اأرى خ��ط��اب 
ال��ك��راه��ي��ة و���س��ي��ط��ن��ة الأرم������ن ال����ذي يتم 
ي�ساهد  متجرا  اأدخ���ل  عندما  ل��ه  ال��ت��روي��ج 

فيه النا�س الأخبار«.
واأ�����س����اف����ت »الإع����������ام وخ����ط����اب ال����دول����ة 

ي�سورانا ك+اأعداء+. اأ�سعر اأنني رهينة«.
وك��ان��ت م��وج��ة اإح����ال ال��دي��م��ق��راط��ي��ة في 
القرن  م��ن  الأول  العقد  اأوائ���ل  ف��ي  تركيا 
بتح�سين  ���س��م��ح��ت  وال��ع�����س��ري��ن  ال���ح���ادي 
ال���ح���ي���اة ال���ي���وم���ي���ة ل��ل��ج��ال��ي��ة الأرم���ن���ي���ة 
لتمييز  �سحية  ال��م��ا���س��ي  ف��ي  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

ولهجمات عديدة.
ي��ت��ف��ارت  »اأغ����و�����س«  ت��ح��ري��ر  رئ��ي�����س  وراأى 
اأن الو�سع اليوم »اأ�سواأ مما كان  دانزيكيان 

عليه في ت�سعينات« القرن الما�سي.
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  »ال����ق����ن����وات  اأن  واأو�������س������ح 
وال��م�����س��وؤول��ي��ن ي������رددون ب���ا ت���وق���ف اإل���ى 
يتم  ث��م  اإره��اب��ي.  بلد  ه��ي  اأرمينيا  ح��د  اأي 
الخطابات.  في  بالأرمن  اأرمينيا  ا�ستبدال 
في  الأرم�����ن  ي�����س��ع  ال��ح��ال  بطبيعة  وه����ذا 
تركيا تحت ال�سغط. ل نعرف ما يمكن اأن 

يحدث لنا في ال�سارع«.
وذك������رت ���س��ح��ي��ف��ة »اأغ�����و������س« اأن�����ه ع��ن��دم��ا 

بين  ت��م��وز  ف��ي  طفيفة  ا�ستباكات  اندلعت 
اأرم���ي���ن���ي���ا واأذرب����ي����ج����ان ق��ب��ل ه�����دوء ���س��ب��ق 
ال���م���ع���ارك ال���ج���اري���ة ح��ال��ي��ا، ج����رح ث��اث��ة 
م��ه��اج��ري��ن م��ن اأرم��ي��ن��ي��ا ف��ي ه��ج��وم �سنه 

مجهولون في ا�سطنبول.
ال��خ��ط��اب  »����س���ع���ود  اإن  دان���زي���ك���ي���ان  وق�����ال 
التي  الأرم��ن��ي��ة  للجالية  م��ن��ه��ك  ال��ق��وم��ي 

ت�سعر بالختناق والح�سار«.
ف����ي ه�����ذه الأج����������واء ال����م����ت����وت����رة، ت�����س��ب��ح 
الدعوات اإلى ال�سام في ناغورني قره باغ 
تعتبر  ذلك،  من  الأ�سواأ  اأو  م�سموعة،  غير 

خيانة.
بايان،  غ��ارو  قومية  مجموعات  واتهمت 
ال���ن���ائ���ب الأرم����ن����ي ال���م���ع���ار����س ف���ي ح���زب 
ال�����س��ع��وب ال���دي���م���وق���راط���ي ال���ق���ري���ب م��ن 
اإلى  تركيا  دع��ا  لأن��ه  »خائن«  باأنه  الأك���راد، 
في  النار«  على  الزيت  �سّب  عن  »المتناع 

ال�سراع.
وق�����ال »ق���ل���ت ف��ق��ط اإن�����ه ل���ن ي���ك���ون ه��ن��اك 
راب��ح��ون ف��ي ه��ذه ال��ح��رب، وال��وق��وف �سد 

الحرب كان كافيا لأ�سبح هدفا«.
م��ب��ن��ى  اأم�������ام   2007 ف����ي  اغ���ت���ي���ال���ه  وق���ب���ل 
»اأغ�����و������س«، ق����ال ه���ران���ت دي���ن���ك اإن�����ه ك��ان 
ال��ح��م��ام« ف��ي مواجهة  »خ��ائ��ًف��ا مثل ط��ي��ور 

التهديدات التي تلقاها.
دينك،  هرانت  كلمات  م��رددا  بايان  وق��ال 
م��ث��ل طيور  خ��ائ��ف��ون  ال��ي��وم  نعي�س  »ن��ح��ن 

الحمام«.
»توؤججها  ال��ت��ي  ال��ك��راه��ي��ة  م��ن��اخ  اأن  وراأى 
ال��ح��ك��وم��ة« ي��ه��دد ب��ال��ت�����س��ب��ب ف��ي »ج��رائ��م 
هرانت  »فقدنا  محذرا  واأ���س��اف  كراهية«. 
دينك في اأجواء مماثلة«، م�سيفا »وحدها 
الكراهية  اأجواء �سام وو�سع حد لخطاب 

يمكن اأن ت�سمن �سامة الجميع«.

�لحريري

�لأرمنية �لتركية �أوزييرلي تقف مع �سورة لألبوم عائلتها )� ف ب(رئي�سا �لوفدين �لمفاو�سين �أحمد �أبو�سحمة و�أحمد �لعمامي
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«جسر التفاحة» لـ عواد علي.. قبضة مالحظات
د. اإبراهيم خليل
)ناقد واأكاديمي(

بعد رواياته »حليب المارينز« )2008(، و»نخلة الوا�سنطونيا« )2009(، 
للكاتب  ت�سدر   ،)2017( مــاركــيــز«  و"حماقة   ،)2016( الــمــاء«  و»اأبــنــاء 
العراقي عواد علي رواية جديدة اختار ا�سَم اأحد الأمكنة في الفلوجة 
اأكثر الأحداث دموية  التفاحة( عنوانا لها، م�سيرا بهذا لوقوع  )ج�سر 
في المدينة بعيد الحتالل الأميركي في العام 2005 وما تال ذلك من 

اأعوام احتلتها فيها ع�سابة داع�ش الإرهابية.
اإحدى   )2019 نا�سرون وموزعون،  )الآن  لروايته هذه  الموؤلف  واختار 
م�ستهالاّ  �ساردا،  الرحى، بطال  عْرك  الحرب  التي عركتها  ال�سخ�سيات 
عالقة هذه ال�سخ�سية بالوقائع عندما طلب من ال�سارد التعرف على 
في  ُدفنوا  فيَمن  وُدفــن  وا�سُت�سهد،  الأميركيين،  قــاوم  الــذي  اأبيه  رفــاة 
تكلَاّل  لــم  حينه  فــي  اليافع  ال�ساب  محاولة  اأن  ومــع  جماعية.  مقبرة 
للمحتلين،  الأمــنــي  الن�ساط  �سحية  الآخــر  هــو  وقــع  اأنــه  اإل  بالنجاح، 
فاعُتقل في المكان المعروف با�سم »ج�سر التفاحة« ولم يكن قد تجاوز 
ال�ساد�سة ع�سرة. وُزجاّ به في زنزانة ب�سجن )اأبو غريب( قريًبا من بغداد 
)�ش14( يقول في و�سفها: »مكفهرة، ل نافذة فيها، تهويتها الوحيدة 
زيت  واآثــار  وكلماٌت،  خرب�ساٌت،  جدرانها  على  الق�سبان،  بين  من  تاأتي 
على  مثبتة  اأغــالل  وثمة  ال�سابقين،  المعتقلين  واأ�سابع  اأكــفاّ  طبعتها 

الجدار« )�ش19(.
يــتــ�ــســل بــهــذا �ـــســـرٌب اآخــــر مـــن الــو�ــســف عـــن الــتــعــذيــب، والــتــحــقــيــق، 
اإل  لــلــحــوادث،  �سوقه  فــي  �سال�سة  الــ�ــســارد يجد  اأناّ  ومــع  والغــتــ�ــســاب. 
في  يقيم  عراقي  �سخ�ش  وهو  لـ"�سفوان«،  م�سيًرا  يقاطعه  الكاتب  اأن 
)في�ش  على  �سفحته  في  ال�سارد  ين�سره  ما  على  الطــالع  عــي  َيــَداّ كندا 
بوك(، ويقترح عليه كتابة رواية م�ستركة عن تلك الوقائع، لكن ال�سارد 
ز )�سفوان( بكتابة الرواية وحده، ول مانع  يعتذر، ويعهد لهذا المطِراّ

لدية من العتماد على من�سوراته، وا�ستخدامها في روايته )�ش30(.
عر�ش  المحقق  اأن  الــ�ــســارد  يــذكــر  الأمــيــركــيــيــن،  ب  لتَع�ساّ اإ�ــســارة  وفــي 
عليه التحول عن الإ�سالم واعتناق الم�سيحية، وحين رف�ش ب�سق في 
اأ�سدقاءه، وهو  –عاَدًة-  ال�سجين  ال�سجن يتذكر  وجهه )�ش38(، وفي 
اأكثر من معلم  الرواية  لنا في  يبدو  الذي  البياتي  اأ�سالن  يتذكر  هنا 
اأديٌب يحفظ �سعر دروي�ش، وغيره، ملماّ بالأدب الروائي،  مدر�سة، فهو 
ماركيز.  روايــات  �سيما  ول  )كــذا(  ال�سحرية  الواقعية  بــاأدب  �سيما  ول 
ومن اأ�سدقائه الذين يتذكرهم، في م�سعى من الموؤلف لت�سكيل حلقة 

حول ال�سارد، معلمه الآخر اأدهم الدليمي.
وفي ال�سجن يتعرف ال�سارد على معتقلين منهم اإبراهيم، ومنهم واحد 
جذبه  يحاول  الالمي«  باقر  »�ساهي  يدعى  ال�سدر  مقتدى  اأتباع  من 
)�ــش51(.  المنتظر  المهدي  عن  المفرط  بحديثه  ال�سيعي  للمذهب 
المو�سلي،  الدي�سكو  �سجن  معتقلي  عن  اإليه  تتنامى  لأخبار  وي�سغي 
وهـــو �ــســجــٌن ُعــــرف بــهــذا ال�ــســم لأن الأمــيــركــيــيــن يــ�ــســتــخــدمــون فيه 
من  وحرمانهم  المعتقلين  اإزعــاج  بهدف  توقف  بال  �ساخبة  مو�سيقى 
»اأبو غريب« هجوًما  �سجن  القاعدة  تنظيم  يهاجم  الأثناء  وفي  النوم. 

يوقع عدًدا من القتلى بين الأميركيين.
واإلى هنا تبدو متواليات ال�سارد �سل�سة، ومطردة، غير اأنه في المدونة 
الأميركيين  وانتقل من مقاومة  الن�سق،  الحادية ع�سرة عدل عن هذا 

يتجاوز  لم  عمر  في  وهــو  الغرامية  حكاياته  فيه  يــروي  خا�ش  ل�سيء 
عالقة؛  بهَناّ  له  كانت  الن�ساء  من  ثالثا  لنا  فيذكر  ع�سرة،  ال�ساد�سة 
الأولى �سماها ابنة الجيران، والثانية نهلة، والثالثة هنادي، وهي من 
المحمودية جنوبي بغداد. وتبدو هذه الحكايات مقحمة على ال�سياق، 
واأخيرا لقرار  لكوابي�ش العتقال،  تليها  التي  المدونة  �سيعود في  لأنه 
لم يذكر  اإذ  للتف�سير.  يفتقر  اإفــراج  الم�سروط عنه، وهو  الإفــراج غير 
الراوي عنه �سوى عبارة واحدة تقول: »عندما قرروا الإفراج عني لم 
لع اأحُدهم على دفتر اليومياّات« )�ش72(. وهذا يثير ت�ساوؤل: كيف  يطاّ
ر الذين اعتقلوه  ت�سنى لهذا ال�ساب المعتقل اأن يطلَق �سراحه، وقد �سواّ
ب�سورة لي�ش فيها مو�سع للرحمة، اأو الراأفة؟ لقد جرى الإفراج عنه، 
وهذا حدث مهٌم، لكن لماذا جرى؟ ل يخبرنا الراوي، ول الموؤلف، مما 

. ها، وتملي�ش ثقوب الن�شاّ يترك فجَوًة تتطلب اأن يقوم الكاتب ب�سداّ
اإلى  تحولت  المدينة  اأن  ال�سارد  يكت�سف  للفلوجة  ال�سارد  عــودة  وعند 
اأ�سبحت  الــهــجــاء  حـــروف  فيها  تــعــلَاّــم  الــتــي  الــمــدر�ــســة  خــرائــب، فحتى 
و�سماها  ذكرها  التي  بالفتاة  يفاجاأ  للرمادي  مغادرته  وقبيل  اأطــالل. 
ها هنا »ندى الفجر«، وكانت قد تزوجت من رجل فظ خاطبه قائال: 
»اأنت ولٌد قليل الأدب. �ساأفقاأ عينيك اأن تطلعت اإلى زوجتي« )�ش85(. 
واأن  الفجر« هذه،  »ندى  التفا�سيل عن  بع�ش  القارئ لحقا  و�سيعرف 

ا�سمها الحقيقي هو نجوى.
المدونة  ففي  متكرر،  �سيٌء  لآخــر  �سردي  ن�سق  من  العدول  اأَناّ  ويبدو 
ُيذكر  حافز  وبال  الرمادي،  اإلى  واأمه،  ال�سارُد،  يتوجه  ع�سرة  ال�ساد�سة 
ده  زَواّ التي  الأدبــيــة  الأعــمــال  من  الكثير  بينهما  ليذكر  قو�سين  يفتتح 
اأعمال  يذكر  م�ستواه،  مع  تتفق  ل  اأعــمــاٌل  وهــي  وقــراأهــا،  اأ�ــســالن،  بها 
واأنطونيو  األلندي،  واإيزابيل  اأو�ستوريا�ش،  اأعمال  قراأ  واأنــه  بورخي�ش، 
كاربنتييه،  واألــيــخــو  فوينت�ش،  وكــارلــو�ــش  غالينو،  واإدوار  �سكارميتا، 

يْعدل كل هوؤلء وحده.. عالوة على  الذي  وخوليو كوناثار، وماركيز، 
التكْرلي،  وفوؤاد  اأعمالهم: كنجيب محفوظ،  قراأ  الذين  العرب  الكتاّاب 
وغائب طعمة فرمان، واإميل حبيبي، واإدوار الخراط، ور�سيد بوجدرة، 
»عالوة على الت�سلي ببع�ش الكتب الخفيفة حين يعكر مزاجه الرائق 

بع�ُش الزبائن« )�ش87(.
الذي  ال�سردي  الن�سق  عن  ت�سذاّ  اأنها  عن  -ف�سال  المبالغة  هذه  ومثل 
تتابعت فيه الحوادُث، وت�ساَوقْت- ي�سفي على البطل -الفتى- النمطَياّة 
من  البطل  هــذا  كــان  اإذا  اإل  بها،  القبول  الطبيعية  العقول  تاأبى  التي 
كتًبا  كله  ذكر  الــذي  بعد  اأ�ساف  وقد  بـ)ال�سوبرمان(.  المعروف  النوع 
لإلــيــا�ــش ُمــْرقــ�ــش، و�ــســادق جـــالل الــعــظــم، و�سمير اأمــيــن، واأنــطــونــيــو 
غرام�سي )�ش89(. ولو اقت�سر على هذا، لهان الأمر، لكنه عند ذكره 
به  فنا  يعِراّ الم�سري،  وهو خمي�ش  الإطــارات،  �سركة  في  العاملين  اأحد 
خمي�ش  ويــقــول  محفوظ.  نجيب  روايـــات  مــن  قـــراأه  مــا  على  بالتركيز 
لل�سارد: »محفوظ يا اأ�ستاذ هرٌم ُي�ساُف اإلى اأْهرامنا الثالثة« )�ش90(.
اأنه  اإل  يروي حكايته على هيئة مدونات،  ال�سارد  اأن  الرغم من  وعلى 
يتنا�سى ذلك اأحيانا، فالر�سالة التي و�سلته من ندى الفجر )نجوى( 
اأمامهما  مفتوحا  بــات  الطريق  واأن  زوجــهــا،  بــوفــاة  فيها  اأبلغته  التي 
على  بــهــا  تبعث  اأن  المفتر�ش  كـــان  ــهــا،  يــحــُباّ يـــزال  مــا  كـــان  اإن  لــلــزواج 
الم�سري  ت�سلمه لخمي�ش  بمغلف  بوك(، ل  )في�ش  الخا�ش في  بريده 
)�ش96، و�ش160(. ومثل هذا ال�سطراب ما رواه ال�سارد عن انهماكه 
دون  جلجام�ش،  ملحمة  عن  للماج�ستير  ر�سالته  اإعــداد  في  عام  طوال 
ال�سهادة  انتهى من  اأو  م للثانوية،  اإن كان قد تقداّ اأن يخبرنا قبل ذلك 
ذلك  الماج�ستير. وبدل من  ببرنامج  التحق  اأنه  اأو  الأولى،  الجامعية 
اأ�سالن  ومدر�سه  مي�سن«  »هربرت  الملحمة  مترجم  تقريظ  في  �ُسغل 
اأهـــداه  اأنـــه  بــالــمــوؤلــفــات والإهــــــداءات، فقد ذكــر  لــم يبخل عليه  الـــذي 
وزاد  )�ــش101(،  وكوبرين  وليرمنتوف،  وت�سيخوف،  لغوغول،  روايــات 
على هذا الإفراط في تقريظ الأدب الرو�سي )�ش103( وبع�ش الأدب 
العربي، ل �سيما العراقي. ف�سركون بول�ش -مثال- ُولد في الحبانية، 
الواحد  عبد  الرزاق  عبد  �سعر  فيه  يحاكي  �سعًرا عمودًيا  يكتب  واأيوب 

)�ش118(.
المقاوم  النموذج  من  التحول  في  تتجلى  المواقف  في  ت�سارٌب  وثمة 
بين  الحوار  وفي  واللجوء.  لل�سفر  يحُناّ  اآخــر،  �سخ�ش  اإلى  لالحتالل 
ي�ستطيب  ل  اأنــه  لها  يقول  بهذا،  القيام  منه  تاأبى  التي  واأمــه  ال�سارد 
الــرمــادي ول فــي كــركــوك، لأن الآخــريــن فــي هذين  ال�ستقرار ل فــي 
اأن  ويمقت  ال�سفة  هذه  يمقُت  وهو  »نــازح«،  كلمة  ي�سمعونه  الموقعين 
ومنها  تركيا،  اإلــى  ال�سفر  ُيف�سل  لذا  )�ـــش116-115(،  بالنازح  يو�سف 
اإذا  اأدق، القول:  اأو تنا�ست بكلمة  اأوروبــي. وقد ن�سيت الأم،  اأي بلد  اإلى 
كنت تجد حرًجا في �سفة نازح بالرمادي، وغيرها، فما الذي تجده في 
كلمة لجئ في تركيا اأو األمانيا؟ فا�ستقراره في هانوفر، اأو نورينبرغ، 
ا�ستقرار لجئ، فما الفرق؟ والغريب اأنه بعد ا�ستقراره في هانوفر عاد 
ُيرتَكب فيها من  وي�سووؤه ما  الفلوجة )�ش127(  المعارك في  لمتابعة 
اأن  اإل  الدليمي،  اأدهــم  بمقتل معلمه  دم  �سُ اأنه  ومع  )�ــش128(  َمجازر 
ني�ش  �سواطئ  في  نزهة  البحث عن  دون  تكن حائال  لم  ال�سدمة  هذه 
الفرن�سية )�ش133( حيث تنتظره مغامرة عاطفية جديدة مع مليكة 
بلبا�ش  اأحد  اإ�سالمي( حتى ل يراها  »البوركيني« )مايوه  التي ترتدي 

يظهر الج�سد، فهي من اأ�سرة متدينة )�ش138(.

عن  ال�سارد  حديث  في  تظهر  التي  المفاجاأة  عن  القارئ  يت�ساءل  وقد 
�سقيقته اأميرة، لأن ما ذكر في ال�سابق يوؤكد اأن الأ�سرة تتاألف من الأم 
وولدين اثنين هما اأيمن وال�سارد )�ش82(، وفي مو�سع اآخر )�ش140( 
في  التربوية  العلوم  در�ست  وقد  الــزواج،  �سِناّ  في  �سقيقة  له  اأن  يت�سح 

الجامعة، وتقدم لخطبتها اآيدن ابن اأ�سالن البياتي )�ش140(.
اأمـــا هــنــادي، الــتــي ذكــرهــا لنا فــي بــدايــة الــروايــة، فقد عـــادت للظهور 
ي�سوغ  �سيئا  الــ�ــســارد  يــذكــر  ول  )�ــــش143(  »اأمــانــي«  الحقيقي  با�سمها 
اإخفاء ال�سم الحقيقي اأو الت�سريح به. وترافقْت عودة اأمه واأخيه اأيمن 
للرمادي مع وفاة اأ�سالن، وهذا الحدث الماأ�ساوي يتغلب عليه ال�سارد 

ع كاأ�سين، وال�ست�سالم للنوم والكوابي�ش )�ش156(. بتجرُّ
اإحــداهــمــا  فــتــاتــان  ومــعــه  اإبــراهــيــم  ي�ستقبل �سديقه  ذلـــك  اأثــنــاء  وفـــي 
اأ�سطٌر  اإل  جــزائــريــة )لــمــيــاء( والأخــــرى مــن حلب )بــــردى(، ومــا هــي 
مـــعـــدودات حــتــى يــبــادر الــ�ــســارد لفتح قــو�ــش يــمــالأ مــا بــعــده بــعــنــوانــات 
نهمة  قارئة  فهي  بها،  واأعجبْت  بردى  قراأتها  التي  العالمية  الروايات 
وربــمــا  والــتــ�ــســيــلــي،  والمك�سيكي،  والــكــولــومــبــي،  الأرجــنــتــيــنــي،  لــــالأدب 
الــذي يبحث عنه في  ال�سيء  ذلــك  ال�سارد  فيها  وقــد وجــد  الأفــريــقــي. 
عي�سة  يعي�ش  بــدو  )الــلــي  بالمثل  الـــزواج منها عمال  قــرر  لــذا  الأنــثــى، 
ج َوْحدة �سامية(، ولح�سن الحظ لم تقف اأي عقبة في وجه  هنياّة يتزَواّ
زارهم في  ها حين  فاأُماّ �سهال ممهًدا.  الطريق  بل وجد  الم�سروع،  هذا 
طالًبا  يتقدم  اأْن  قبل  بالقبول  يوحي  من  ا�ستقبال  ا�ستقبلته  نورينبرغ 
الروائيين  بكتابات  تذكرنا  مبالغة  الأم  و�سف  في  بالغ  وقــد  الــُقــْرب. 
ال�سخو�ش  و�ــســف  فــي  وطـــه ح�سين  الــمــنــفــلــوطــي  اأمـــثـــال  مــن  الــــرواد 

)�ش175(.
اأما »اأنجليكا �سنايدر«، �ساحبة المكتبة التي تعمل لديها بردى، فيقول 
تقرا  اأنها  ات�سح  وقــد  دة.  زيــدون في ولاّ ابــُن  يقله  لم  الــراوي ما  فيها 
وت�سير  الفلوجة،  اأهالي  مع  وتت�ساَمُن  البابلية،  والمالحم  الروايات، 
اأنها  كله  والأغــرب من هذا  للعراقياّين )�ــش188(.  تاييًدا  في مظاهرة 

تعرُف كل جملة وكل فقرٍة في ملحمة جلجام�ش.
يو�سلنا  ن�سقا  حـــوادث  مــن  �ساقه  مــا  جــلاّ  فــي  يجد  ل  الــ�ــســارد  اأن  على 
ذلك  على  تحايل  فقد  منا�سبة،  نهاية  اأو  مــا  لــحــٍلاّ  تحتاج  عــقــدة  اإلـــى 
غير  و�سيلة  ذلك  من  متخًذا  كامل،  �سفوان  المطرز  ذْكــر  ا�ستعاد  بــاأن 
من  اإلــكــتــرونــيــة  ن�سخة  منه  تلقى  فقد  الــ�ــَســْرد.  اآلـــة  لإيــقــاف  مبا�سرة 
بدء  من  �سنة  قبل  معا  يكتباها  اأن  عليه  اقترح  قد  كــان  التي  الــروايــة 
اأوفى بما  ته لأن المطرز  اآن؛ �سراّ ته الرواية و�ساءته في  الحكاية. و�سَراّ
عاهده عليه، و�ساءته لأن �سفوان كامل اختار عنوانا من يومياته كان 
تختمر  لم  ذهنه  فكرة في  تزال  ما  التي  لروايته  عنوانا  اتخاذه  يعتزم 

التفاحة(. )ج�سر 
الــروايــة  ن�سر  فــي  ت�سرع  علي  عــواد  اأن  لنا  يت�سح  المالحظ  هــذه  مــن 
دون اأن يقوم باإعادة القراءة، والتنقيح، الذي ي�سمن ت�ساوق المرويات 
روح  الع�سريني  الــ�ــســارد  فــي  نفخ  اأنـــه  على  عـــالوة  بع�ش.  مــع  بع�سها 
اأو ال�ستيني، ون�سب له من الطالع على الروايات  المثقف الخم�سيني 
ما يوحي بتماهي الموؤلف بال�سارد الع�سريني، ويتراءى للقارئ العادي 
واإنما  المبتكر،  الفلوجي  ال�سارد  لي�ش  المدونات  هذه  يكتب  الــذي  اأن 
نا كما في الم�سرح، وذلك  هو الموؤلف. وهذه الطريقة تجعل منه ملقاّ
ا�ــســطــراب  ومـــن  فــيــهــا،  الــ�ــســرد  ه�سا�سة  مــن  ويــزيــد  الـــروايـــة،  ُي�سعف 

الحبكة، ف�سال عن تجان�ش الحوار الذي يف�ِسُد اآلية الت�سخي�ش.

أقتفي أثري.. أنّقب عن بالدي
جري�س �سماوي

خ لي رداء �سِياّقا خاَط الموؤراّ
ن�سَجْتُه ري�سُتُه التي ُكتبْت بها

ُخَطُب الطغاِة
متُه حروُبهم و�سيوُفهم و�سماّ

فخلْعُته عني،
ا كئيًبا ًقا رًثاّ رداًء �سياّ

لي�ش مناّي
ل يليُق بمنكبَياّ ول بطولي

اأو ت�ساُمق هامتي.

ي كان اأجمَل ورداُء اأماّ
كاَن اأبهى

فارتديُت رداَء اأمي،
وارتديُت بهاَءها

اأمي التي خاطتُه لي بيَدين مبدعَتين
من�ستَتين للمعنى،

لنب�ِش اهلل في ني�ساَن
ا بعطِر زهوِرِه مزهًواّ
اأمي التي غزلتُه لي

بيَدين عابدَتين
خا�سعَتين لالأ�سمى

لنب�ِش اهلِل في الإن�ساِن
محتفاًل بوم�ِش �سمو�ِش تموَز المهيِب

رداُء اأمي
باً كان حلواً طياّ

اأفقاً، م�سيئاً، فارها
ي�سُع الكواكَب والنقو�َش

اِت ويهتدي ببالغِة الجداّ
يكتبن المجاَز باإبرِة المعنى،

بغرَزِتها الحكيمِة،
اإذ تتباَّع خيُطها الغجرُياّ �سيَر نقو�سها الأولى البعيدِة

وهو يعرُج بالدروِب اإلى الموانئ والمدائِن والجهاِت..
رداء اأمي الم�ستهى

حاكته من وهٍج ودمٍع واجتراِح ق�سائد الحب القديمة
كان ثوًبا من حريٍر باذخ

ويليُق بي
وبطوِلَي الملَكياّ

ًنا ومزرَك�سا كان ملواّ
ي ال�سمال يفي�ش بي نهٌر على ُكماّ
ي اليمين ي�سيء بي نجم على ُكماّ

وال�سدر م�ستعٌل باأغ�سان الدوالي والكروْم

في الياقِة اليمنى غزاْل
في الياقِة الي�سرى غزاْل

والقمُح مر�سوٌم على حوران في اأعلى القمي�ش
عليه بحٌر وا�سع

ي�سُل الموانَئ كلاّها
وجباَل اأورا�ش البعيدَة

، في قما�سته المدى يمتُداّ
فيه �سنابُل القمح

زتها ال�سم�ش التي قد طراّ
وارت�سمْت على متن القمي�ِش حروُف اأ�سعار عتيقات، كواكُب �سبعٌة، عنٌب، 
»اأُوروبــا«، حوافر  اأُدوني�ُش، بحٌر، ثوُر  دواٍل، وردُة الدحنون، نهٌر، �ساحٌل، 

خيل »قدمو�ش«..
ارتديُت عباءًة من �سم�ش كنعاَن

ارتديُت �سحابة..
اأُُفًقا..

ف�ساًء اأزرَق المعنى
ت�سامى في المدى

اُت الزماِن زْت ثوبي ُبنياّ قد طراّ
و�سعَن اأحالمي على الياقات

ن الق�سائَد حول اأكمامي األفاّ
كتبن بخْفَيٍة تعويذتي

اأ�سماَء اأجدادي واأبطاَل الحروب العادلْة..

زٌة على �سطح القما�ش مدٌن مطراّ
ُل.. عليه �ساُم، وقيرواُن، ومو�سِ

ارت�سمْت عليه مدائُن الدنيا
الر�سافُة، منبُج، البترا،

�سريُر النهر في اإنطاكيْة
وعليه ر�سُم ا�سكندريَة

وال�سفاُف الغافيْة.
ولب�سُت تاًجا فوق ثوبي

وارتحلُت الى البالد
اإلى النقو�ش على القما�ِش

اإلى الموانئ والمدائن والو�سوم على الرداْء.

ورحلُت في ذاتي
اأفتاّ�ُش عن مالمحَي البعيدِة

اأقتفي اأثري
ُب في الخرائب عن بالدي، اأنقاّ
اأقتفي اأثَر الخرائِط والر�سوِم

واأقراأ الآثار
هل وطني هنا؟

، واأ�سيُح هاأنذا عثرُت علياّ
هاأنذا وجدُت دمي، �سبيهي في التراب، وجدتني..

وجهان لي في دفتِر التاريخ
لي في كلاّ وجٍه منهما وجُه النقي�ِش

ي حاّ ُة والم�سَ اأنا ال�سحياّ
وال�سالة،

اأنا التقى، الع�سيان، ن�سُل ال�سيِف، تاأنيُب ال�سميِر،
اأنا الدخاُن وظلاّه،

ُف الموؤرخ للمذابح والحروِب و�سْ
بجملٍة �سفراء في كتِب الأباطرة القديمِة..

اأتبُع الورَق العتيَق واأقلاُّب ال�سفحاِت
تخذلني اللغات

فاأكتفي بنقو�ش ثوبي
اأقراأُ الهجرات

والترحال
في قلبي الخرائُط
في دمي الطرقاُت

اأ�سلُكها واأ�سعُل هاج�سي واأ�سيُر ممتلًئا باأ�سراري
اأنا ابُن ال�سرق،

من طورو�َش حتى البحِر
اأفرُد في الف�ساء جناحَي البرَياّ

اأعلو بالبالد
على الخريطة كِلاّها

ا: واأ�سيُح مزهواّ
اأنا ابُن ال�سرق يا وطني،

�ستنه�ُش من خرائبنا وتعلو
ُب فوق ما ر�سَم المنِقاّ

اأو رَفى الأثرُياّ خيَط رجوِمه وكهوِفه
واأنا بالُد ال�سام يا وطني اأنا،

« الذي جهًرا ع�سى روما اإناّي الم�سيحُياّ »الأرامُياّ
واأعلى �سيحًة،

وانحاَز لل�سحراِء
منت�سباً لنب�ِش رمالها
م�ستودًعا اإيماَنُه فيها

حزيًنا غا�سبا
« الذي رف�َش الأقانيَم، اإناّي »الأرو�سُياّ

الحنيفُياّ العنيُد،
ُد، والذبيُح اأنا بحيرى، وابُن َنْوَفَل، والمعماّ

اأنا جميُع الهرطقات معا..
اأنا كُلاّ الر�سالت
ُه الهدى ونقي�سُ

واأنا جميُع الموؤمنين العابدين الزاهدين ال�سابرين
اأنا جميُع الخارجين الناكرين ال�سابئيْن.

ملٌك لمملكتين من كفٍر واإيماٍن
�سلكُت م�سالَك ال�سرق العتيق

وطفُت اأنحاء الممالك والتخوم
على فمي نحُل اللغات

وفي يدي كتبي واأ�سفاري واأ�سرار الرواة
ا وعليه من اأثِم »الأري�سيين« ما  هجرُت ما خاَط الموؤرخ اإذ تولاّى معر�سً

فعل الطغاة
قراأُت ذاكرتي على ثوبي الذي حاكْتُه لي اأمي

وعاتبُت ال�سماء
دا م�سلاًّيا متهجاّ

ورفعُت اآثامي
رفعُت يَدين عابدَتين من�سَتتين للمعنى

لنب�ش اهلل في الإن�سان
اإذ ترفو يدا اأمي مالمحي الأثيرة

في قما�ِش الثوب
اأبدو با�سًما م�ستب�سًرا عذبا

ومكتماًل بذاتي
حا�سًنا بيدَياّ ما اجترح الإله
وغامًرا روحي باإيقاع الحياة

كاأنني �سوٌء واأمتلك الجهات.
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�ضل�ضلة »موؤجالت« دوري المحترفين تتوا�ضل اليوم

األهلي والسلط.. فوائد الحقة

العربي ينتظر وصول المهاجم المصري مكاوي

ماراثون عمان االفتراضي.. اليوم

عمان - الراأي

اليوم  وال�سلط  الأهلي  فريقا  ي�ستكمل 
الموؤجلة  الــمــبــاريــات  �سل�سلة  ال�سبت 

في دوري المحترفين لكرة القدم.
و�ــســيــلــتــقــي الــطــرفــان عــنــد الــ�ــســاد�ــســة 
م�ساًء على �ستاد الملك عبداهلل الثاني 
فــي رابـــع الــمــواجــهــات الــمــوؤجــلــة التي 
ـــعـــاء الــمــا�ــســي  كــانــت بــــداأت مــنــذ الأرب
من  الخمي�س  الأول  اأمــ�ــس  وتوا�سلت 
الوحدات  فوز  �سهدت  مباريات  خالل 
الفي�سلي  وتعادل   ،1-2 ال�سريح  على 
�سباب  مــع  و�ــســحــاب   ،1-1 والــجــزيــرة 

الأردن 2-2.
الــيــوم، يدخلها  اإلــى مــبــاراة  وبــالــعــودة 
تــ�ــســعــه  نــقــطــة   12 بــر�ــســيــد  الــ�ــســلــط 
بــالــمــركــز الــثــامــن، فــيــمــا الأهــلــي بـــ ٦ 
نقاط ول يزال يحتل المركز الأخير، 
اإلى  الفريقان  يدفع  الذي  الأمر  وهو 
في  المتاحة  بالنقاط  التفريط  عــدم 
مــحــاولــة لــتــعــزيــز الــر�ــســيــد الــنــقــطــي 
والـــتـــقـــدم نـــحـــو مــــراكــــز اأفـــ�ـــســـل، مــا 
فوائد  لهما  ويحقق  بالتالي  يخدمها 
من  الإيـــاب  مرحلة  فــي  تظهر  لحقة 

الدوري.
يوم  المباريات  �ستتوا�سل  ذلــك،  اإلــى 
مع  الفي�سلي  يلعب  عــنــدمــا  الإثــنــيــن 
الــ�ــســريــح عــنــد الــ�ــســاد�ــســة مــ�ــســاء على 
يلتقي  بــيــنــمــا  الــــدولــــي،  عــمــان  �ــســتــاد 
الــثــالثــاء �ــســحــاب مـــع الــحــ�ــســيــن عند 
الــ�ــســاد�ــســة مــ�ــســاء عــلــى �ــســتــاد الــمــلــك 

الثاني. عبداهلل 
ويــلــتــقــي الــخــمــيــ�ــس الــمــقــبــل، �ــســبــاب 
الــ�ــســاد�ــســة  عــنــد  الــجــزيــرة  مــع  الأردن 
مـــ�ـــســـاء عـــلـــى �ـــســـتـــاد الـــمـــلـــك عـــبـــداهلل 
لقاء  الجمعة  يوم  ي�سهد  فيما  الثاني، 
معان مع الأهلي عند الخام�سة م�ساء 

الدولي. �ستاد عمان  على 
وتـــخـــتـــتـــم مـــنـــافـــ�ـــســـات الــــمــــبــــاريــــات 
الــمــوؤجــلــة يـــوم الــ�ــســبــت 31 الـــجـــاري، 
عند  ال�سريح  مع  الرمثا  يلتقي  حيث 
الــرابــعــة مــ�ــســاء عــلــى �ــســتــاد الــحــ�ــســن، 
م�ساء  والن�سف  ال�ساد�سة  ت�سهد  فيما 
على  الفي�سلي  مع  الوحدات  مواجهة 

الدولي. �ستاد عمان 

ويت�سدر الوحدات ترتيب الفرق بـ 24 
نقطة، فيما يحل الجزيرة ثانياً بـ 18، 
الرمثا   ،14 والــ�ــســريــح  الفي�سلي  ثــم 
 ،12 الــ�ــســلــط   ،13 ومـــعـــان  والــحــ�ــســيــن 
�سباب   ،10 العقبة  �سباب   ،11 �سحاب 
الأخير  بالمركز  والأهــلــي   ،10 الأردن 

بـ ٦ نقاط.
ـــــــــدوري بــــدون  وتــــقــــام مـــنـــافـــ�ـــســـات ال
جــمــاهــيــر، و�ــســط تــطــبــيــق بــروتــوكــول 
�ـــســـحـــي مــــ�ــــســــدد، مـــــع اإقــــــــــرار لــجــنــة 
الـــطـــوارئ لــتــعــلــيــمــات جــديــدة تــهــدف 
ل�ــســتــدامــة الــنــ�ــســاط، وتــحــقــيــق كــافــة 
مــتــطــلــبــات الــ�ــســالمــة الــعــامــة، والــتــي 

التحاد. رئي�سية لدى  اأولوية  ت�سكل 

ي�ضتف�ضر الرمثا 
ر�سمياً،  التــحــاد  الرمثا  نــادي  خاطب 

�سروط  ت�سارب  اأ�سباب  على  للوقوف 
الالعبين في مباريات دوري  م�ساركة 
بفيرو�س  اإ�سابتهم  بعد  المحترفين، 

كورونا.
محمد  الرمثا  نــادي  �سر  امين  وقــال 
الأنباء  لوكالة  بت�سريح  عاقولة  اأبــو 
احتجاجاً  ياأتي  الخطاب  اأن  الأردنية، 
عــلــى عــــدم و�ـــســـوح الــــروؤيــــة فـــي ظــل 
بين  كورونا  فيرو�س  اإ�سابات  ارتفاع 
مــديــريــة �سحة  اأن  وقـــال  الــالعــبــيــن، 
الــرمــثــا اأبــلــغــت التــحــاد بـــاأن الــالعــب 
دون  كـــــورونـــــا  بـــفـــيـــرو�ـــس  الـــمـــ�ـــســـاب 
اأعرا�س ل يحق له العودة للتدريبات 
الــحــجــر،  مـــن  اأيــــــام  عـــ�ـــســـرة  بـــعـــد  اإل 
اعرا�س  عليه  تظهر  الــذي  والــالعــب 
ال�سماح  قبل  حجر  لأ�سبوعين  يحتاج 
تــم مخالفة  حـــال  وفـــي  بــالــعــودة،  لــه 

ذلــــك فـــــاإن الــــنــــادي �ــســتــفــر�ــس عــلــيــه 
دينار. اآلف  ثالثة  بقيمة  غرامة 

اأن الــرمــثــا  اإلــــى  اأبــــو عــاقــولــة  واأ�ـــســـار 
على  ال�سحة  وزارة  بتعليمات  ملتزم 
حــ�ــســاب مــ�ــســلــحــة الــفــريــق مـــن اأجـــل 
لفتاً  المواطن،  �سحة  على  الحفاظ 
وجــود  هــو  الم�ستغرب  الأمـــر  اأن  اإلـــى 
يح�سلون  اأخـــرى  اأنــديــة  فــي  لعــبــيــن 
كورونا  بفح�س  اإيجابية  نتيجة  على 
ولــكــن  الــ�ــســحــة  وزارة  تــجــريــه  الــــذي 
بــعــد اأيـــــام قــلــيــلــة يـــعـــيـــدون الــفــحــ�ــس 
نتيجة  عــلــى  ويــحــ�ــســلــون  اآخـــر  بــمــكــان 
�ــســلــبــيــة مـــا يــدفــعــهــم لــلــمــ�ــســاركــة في 
الــحــجــر  ا�ــســتــكــمــال  دون  الـــمـــبـــاريـــات 
ال�سحة،  وزارة  تعليمات  وفق  ال�سحي 
حول  باإي�ساحات  الكرة  اتحاد  مطالباً 

ال�ساأن. هذا 

اإربد - الراأي

المهاجم  و�ــســول  العربي  نــادي  ينتظر 
ابــراهــيــم مــكــاوي للعب في  الــمــ�ــســري 
الأولـــى  الــدرجــة  دوري  خــالل  �سفوفه 

لكرة القدم الذي �سينطلق 27 الجاري.
وكــان العربي قيد مكاوي في �سجالته 
لدى اتحاد كرة القدم خالل فترة القيد 
الما�سي.  الثالثاء  اأغلقت  التي  الثانية 
اأكــد  ال�سليبي  هـــــوازن  الـــنـــادي  رئــيــ�ــس 

قــيــد فــي �سجالت  الــالعــب  اأن   $ لـــ 
التــــحــــاد وبــحــيــث يــتــم اخـــتـــبـــاره بعد 
والــمــتــوقــع خالل  الأردن  اإلـــى  و�ــســولــه 
ع�سرة اأيام علما اأن الالعب �سياأتي على 
يتحمل  لــن  والـــنـــادي  الــخــا�ــســة  نفقته 

التعاقد معه.  اأي نفقات في حــال عــدم 
اأربعة  مع  �سابق  بوقت  العربي  وتعاقد 
لعبين من الفي�سلي على �سبيل الإعارة 
الخاليلة،  الذهب، عودة  ابو  هم ح�سام 

زيد التميمي و�سيف ب�ساب�سة.

عمان - الراأي

ينطلق اليوم ماراثون عمان الفترا�سي 
بــاإ�ــســتــخــدام تــطــبــيــق »اأركـــ�ـــس لــــالأردن 
الفترا�سي«، ل�سباقات 42كلم، 21 كلم، 
10 كلم الذي اأطلقته الجمعية الأردنية 

للماراثونات رن جوردان.

خــالل هذه  مــن  جــــوردان«  »رن  و�سعت 
الــنــ�ــســخــة ل�ـــســـتـــمـــرار اإقــــامــــة حــدثــهــا 
في  عمان(  )مــاراثــون  المميز  ال�سنوي 

موعده وبنف�س الزخم والأهمية.
وكـــان مــوعــد الــ�ــســبــاق هــو اأمــ�ــس ولكن 
بــ�ــســبــب ظـــــروف كـــورونـــا وتـــزامـــنـــاً مع 
الحظر ال�سامل فقد تاأجل لليوم لإتاحة 

المكان  باختيار  للم�ساركين  الفر�سة 
من  ولال�ستفادة  به  �سيرك�سون  الــذي 

الوقت ب�سكل كاف.
ويعيد ماراثون عمان الفترا�سي الأول 
دوران عجلة  الــمــمــلــكــة  فــي  نــوعــه  مــن 
ريــا�ــســة الــجــري فــيــمــا �ــســتــكــون جــوائــز 
ودروع العدائين مقدمة من �سام�سونج 

اإلكترونيك�س.
ومــحــددات  لتحكم  ال�سباق  و�سيخ�سع 
خا�سة من خالل التطبيق لتراعي تلك 
ال�سوابط النتائج الفنية حيث يحت�سب 
مع  بالتنا�سب  الــخــطــوات  عــدد  النظام 
اإلى الدقة  طول ووزن العداء للو�سول 

الكاملة في النتائج النهائية.

اختتام دورة أكاديمية مدينة الحسين
بـ «الطائرة الشاطئية»

انطالق دورة اإلنقاذ المائي في العقبة

فوز وتعادل في «يد الثانية»

فحص ترقية للكراتيه اليوم

عمان - غازي الق�ضا�ص

التي  الــتــدريــبــيــة  الــــدورة  الأول  امــ�ــس  اُخــتــتــمــت 
لل�سباب  الــحــ�ــســيــن  مــديــنــة  اكــاديــمــيــة  عــقــدتــهــا 
بـــالـــكـــرة الـــطـــائـــرة الــ�ــســاطــئــيــة عـــلـــى مــالعــب 
الــمــديــنــة بــاإ�ــســراف ا�ــســمــاعــيــل تــوفــيــق الــمــديــر 

الوطنية. للمنتخبات  ال�سابق  الفني 
الــواعــدون  الالعبون  خا�س  الـــدورة  ختام  وفــي 
لإظــهــار  تناف�سية  مــبــاريــات  فــيــهــا  الــُمــ�ــســاركــون 
ا�ستمرت  التي  الــدورة  من  المكت�سبة  مهاراتهم 

�سهراً. نحو 
مدينة  نادي  في  الريا�سي  الن�ساط  مدير  وقام 
الــحــ�ــســيــن مــاجــد قــطــيــ�ــســات بــتــوزيــع الــكــوؤو�ــس 
والــمــيــدالــيــات عــلــى الــفــائــزيــن بــحــ�ــســور اأولــيــاء 

الُم�ساركين. الالعبين  اأمور 
للكرة  ال�سابق  الــوطــنــي  المنتخب  قــائــد  ووفـــق 
الــطــائــرة ا�ــســمــاعــيــل تــوفــيــق تــبــداأ اعــتــبــاراً من 
عام  برعاية مدير  ال�سبت  اليوم  م�ساء  ال�ساد�سة 

الدورة  الخاليلة  ب�سام  لل�سباب  الح�سين  مدينة 
ُتنظمها  التي  الطائرة  بالكرة  الثانية  التدريبية 
متزايدة  وبُم�ساركة  الح�سين  مدينة  اأكاديمية 

الالعبين. من 
واأو�ــــــســــــح بـــــــاأن الكــــاديــــمــــيــــة ُتــــخــــرج لعــبــيــن 
يــتــقــنــون بــدرجــة عــالــيــة مــهــارة الــكــرة الــطــائــرة 
لعبي  عــدد  زيــادة  اإلــى  �سيوؤدي  مما  ال�ساطئية، 
يتيح  مــا  وهــو  الأيــــام،  قــادم  فــي  الم�سابقة  هــذه 
ال�ساطئية  الطائرة  للكرة  الوطنية  للمنتخبات 
ال�ـــســـتـــفـــادة مـــن قــــــدرات ومــــواهــــب الــالعــبــيــن 

ال�ساعدين.
في  الُم�ساركين  الالعبين  اأمــور  اأولــيــاء  واأعــرب 
الح�سين  مدينة  لجهود  تقديرهم  عن  الــدورة 
والــمــدرب  ناديها  اأكاديمية  خــالل  مــن  لل�سباب 
للكرة  الــواعــديــن  جــذب  فــي  تــوفــيــق،  ا�سماعيل 
و�سقل  قدراتهم،  وتطوير  ال�ساطئية،  الطائرة 
مواهبهم، كي يكونوا رافداً للمنتخبات الوطنية 

المنظور. الم�ستقبل  في  الجديدة  بالدماء 

العقبة - الراأي

مدينة  لــنــادي  الأولــمــبــي  الم�سبح  فــي  انطلقت 
دورة  فعاليات  بالعقبة  لل�سباب  حــمــزة  الأمــيــر 
الإنـــقـــاذ الــمــائــي لــلــذكــور والــتــي يــنــفــذهــا مركز 
ال�سباب  لوزارة  التابع  ال�سبابية  القيادات  اإعداد 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــمــديــنــة وتــ�ــســتــمــر لــغــايــة 29 

الجاري.
واأ�سار مدير مدينة الأمير حمزة يحيى المومني 
اإلـــــى اإنـــجـــاز كـــافـــة الــتــرتــيــبــات والــتــحــ�ــســيــرات 
توفير  على  المدينة  وحر�س  بالدورة  المتعلقة 
ي�سهم  وبــمــا  والــمــتــطــلــبــات  الحــتــيــاجــات  كــافــة 

تاأهيل  في  ودورهـــا  اأهدافها  وتعزيز  باإنجاحها 
تــراخــيــ�ــس معتمدة  عــلــى  مــنــقــذيــن وحــ�ــســولــهــم 

العمل. �سوق  لدخولهم  تمهيداً 
وتــتــ�ــســمــن فــعــالــيــات الــــــدورة جـــوانـــب نــظــريــة 
وعــمــلــيــة تـــتـــنـــاول مــفــهــوم النـــقـــاذ والـــ�ـــســـروط 
الــنــزول  وعملية  المنقذ  فــي  تــوافــرهــا  الــواجــب 
والقتراب وطرق القتراب من الغريق باأنواعه 

ال�سحب. والتخل�س وطرق  والم�سك 
الجهة  ال�سبابية  الــقــيــادات  اإعـــداد  مــركــز  ويــعــد 
المائي  الإنقاذ  رخ�سة  بمنح  المخولة  الوحيدة 
)الــذهــبــي،  الــثــالثــة  ولــلــمــ�ــســتــويــات  الأردن  فــي 

البرونزي(. الف�سي، 

عمان - الراأي

الأمـــيـــرة  بــقــاعــة   28-28 الــكــتــة وعـــمـــان  تـــعـــادل 
�سمية في ختام مرحلة الذهاب لدوري الدرجة 

اليد. لكرة  الثانية 
بذات   34-47 الراية  البقعة  يرموك  كنا تخطى 

المكان.
�ـــســـبـــحـــت  يــــــــــاب اأ وقــــبــــل بـــــدايـــــة مــــرحــــلــــة الإ
ر�ــــســــدة الــنــقــطــيــة لــلــفــرق عــلــى الــتــوالــي:  الأ
 ،)9 ( عـــمـــان   ،)10 ( جــــوزة  م  اأ  ،)11 ( الــكــتــة 
وادي   ،)4 ( الـــبـــقـــعـــة  يــــرمــــوك   ،)٦ ( �ـــســـاكـــب 

.)0 ( والراية   )2 ( ال�سير 

عمان - الراأي

ــبــاح الـــيـــوم فــحــ�ــس الــتــرقــيــة لـــالأزمـــة  يـــقـــام �ــس
والــمــ�ــســتــجــديــن  لــــالإعــــادة  دان   2+1 الـــ�ـــســـوداء 
بــالــكــراتــيــه فـــي قـــاعـــة الأمــــيــــر را�ـــســـد بــمــديــنــة 

لل�سباب. الح�سين 
وي�سارك في الفح�س 142 لعباً ولعبة يمثلون 
28 مركزاً: المحارب وادي ال�سير، عرين الأ�سد، 
�ـــســـادي الـــنـــجـــار، غـــــازي، قــبــ�ــســة الأ�ــــســــد، فــنــون 

الكراتيه، الذهبي، الحتراف، اأبو ن�سير، طالل، 
الأردن،  ا�ــســاطــيــر  القــ�ــســى،  الــنــجــار،  الـــفـــداء، 
�سويلح،  �ــســوتــوكــان  الــنــ�ــســور،  الــقــدومــي،  �سعيد 
ابطال  الردن،  �سقور  الثائر،  الأ�ــســطــورة،  فتى 
قري�س،  �سقر  الــمــحــتــرفــون،  اطــاللــة  الــ�ــســمــال، 
الـــبـــودوكـــان، كـــربـــون، خـــالـــد، طــــارق ومــخــالــب 
اإجـــراءات  وفــق  الفح�س  اإجـــراء  و�سيتم  الــنــمــر. 
الــ�ــســالمــة الــعــامــة بــالــتــبــاعــد ولــبــ�ــس الــكــمــامــات 

للوقاية من جائحة كورونا.

المتوجون بالكوؤو�ص والميداليات يتو�ضطهم قطي�ضات وتوفيق

من الم�ضاركين في الدورة

الأهلي يبحث عن الفوز لالبتعاد تدريجيًا عن المركز الأخير

عمان - را�ضد الروا�ضدة

تتجه اأنظار ع�ضاق الكرة 
الم�ضتديرة، اليوم ال�ضبت، اإلى 
ملعب »الكامب نو« في بر�ضلونة، 
لمتابعة الكال�ضيكو المنتظر بين 
بر�ضلونة وريال مدريد، في ظروف 
اإ�ضتثنائية في مقدمتها جائحة 
كورونا العالمية، التي فر�ضت على 
المواجهة المرتقبة قيودًا كثيرة.
قديمًا كان الكال�ضيكو له نكهة 
خا�ضة وحما�ص كبير، لأن الجماهير 
تمالأ مقاعد »الكامب نو« الذي يت�ضع 
اإلى 100 األف م�ضجع، اأو مدرجات 
»البرنابيو«، لكن اأن تكون المدرجات 
اليوم خالية والجمهور خلف 
ال�ضا�ضات هذا الذي لم نعتد عليه، 
لمتابعة المباراة الأكثر م�ضاهدة في 
العالم، والأكثر �ضخبًا، وبالتالي فاإن 
فكرة م�ضاهدة الكال�ضيكو اليوم خلف 
ال�ضا�ضات �ضتكون حزينة للم�ضجع 
الكتالوني على وجه التحديد، 
وللعالم ب�ضكل عام.

مدريد  وريـــال  بر�سلونة  اأن  يعلم  الجميع 
لــيــ�ــســا فـــي اأفــ�ــســل حــالتــهــم الــفــنــيــة، ريـــال 
هزيمتين  الــفــائــت،  الأ�ــســبــوع  تلقى  مــدريــد 
مــتــتــالــيــتــيــن خــــالل اأربــــعــــة اأيـــــــام، الأولـــــى 
اأمــــام قــاد�ــس فــي الــلــيــجــا، الــ�ــســاعــد حديثاً 
اأمــــام �ساختار  لــــدوري الأ�ـــســـواء، والــثــانــيــة 
اأمــا بر�سلونة خ�سر  اأوروبـــا،  اأبــطــال  بــدوري 
و�سيكون  قــاريــاً،  تفوق  ولكنه  محلياً،  اأي�ساً 
الدين  الفرن�سي زيــن  ريــال مــدريــد  مــدرب 
زيـــدان اأمـــام اأزمـــة جــديــدة فــي حــال خ�سارة 
عالمات  مــن  الكثير  و�سي�سع  الكال�سيكو 

الإ�ــســتــفــهــام فـــي قـــــدرة الــمــيــريــنــجــي على 
المحافظة على لقبه و�سيقرع جر�س الإنذار 
في القلعة البي�ساء، في حالة الخ�سارة ومن 
اأول  كومان  رونالد  �سيخو�س  اأخــرى،  جهة 
الــذي لعب  الفريق  له مع  مباراة كال�سيكو 
ل�سفوفه في ال�سابق، وهو الفريق الإ�سباني 
الفوز في  تمكن من تحقيق  الــذي  الوحيد 
ت�سجيله  بعد  الأبــطــال  بـــدوري  مــبــاراة  اأول 
فرن�سفارو�س،  فــريــق  �ــســبــاك  فــي  خما�سية 
ولكن ل يمنع ذلك اأن هناك بع�س ال�سكوك 
حول اأداء البلوجرانا المتذبذب، في بطولة 

اأمــــام خيتافي )0- بــعــد خــ�ــســارتــه  الــــدوري 
اآخــر  فــي   )1-1( اإ�سبيلية  اأمـــام  وتــعــادلــه   )1
اليوم،  لقاء  فــي  ممنوع  الخطاأ  مباراتين. 
الطامح  بر�سلونة  لــفــريــق  اأكــبــر  وبــاأهــمــيــة 
لــتــعــزيــز ر�ــســيــده الــنــقــطــي والإقـــتـــراب من 
جدول  على  اأكثر  وال�سغط  الكبار،  الأربعة 
الكتالوني  الفريق  اأن  اإلــى  ي�سير  الترتيب 
فيما  التا�سع،  بالمركز  نــقــاط   )7( يمتلك 
يــتــمــركــز ريـــــال مـــدريـــد بــالــمــركــز الــثــالــث 
حزينة  اأخــبــاراً  ال�سبت  �سيحمل  فهل   ،)10(

للمدريديين اأم البر�سلونيين؟.

الكال�ضيكو الإ�ضباين.. موعد مع »ال�ضبت احلزين«

كال�ضيكو اأول في ظروف اإ�ضتثنائية
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جولة كروية في المالعب الأوروبية

برشلونة وريال مدريد.. كالسيكو أول أمام مقاعد فارغة
    قمة ت�ضل�ضي ومان�ض�ضرت يونايتد الأبرز .. واإنرت ميالن ب�ضيافة جنوى

مدن وعوا�ضم - اأ ف ب

اأكثر المباريات ترقباً في عالم كرة القدم، فقد  بعدما كان يوماً 
مدريد  ري��ال  الأزل��ي  وغريمه  بر�سلونة  بين  »كال�سيكو«  ال�  لقاء 
اأن المواجهة التي �ستجمعهما على ملعب  بع�ساً من بريقه، غير 
اليوم،  المحلي،  ال���دوري  من  ال�سابعة  المرحلة  في  ن��و«  »كامب 
عند ال�ساعة الخام�سة بتوقيت - الأردن - �ستحمل عناوين عدة.

نيمار،  ال��ب��رازي��ل��ي  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  البرتغالي  رح��ي��ل  بعد 
لوي�س  والأوروج��وي��ان��ي  الأخ��ي��رة،  ال�سنوات  في  اإنيي�ستا  اأندري�س 
فقد  الفريقين،  عن  المو�سم  هذا  بيل  جاريث  والويلزي  �سواريز 
اأكبر  اأن يت�ساءل وهجه ب�سكل  الكال�سيكو كثيراً من بريقه، وكاد 
قبل  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  نجمه  برحيل  بر�سلونة  �سمح  لو 

الحالي. المو�سم  انطالق 
ع��وام��ل ع���دة اأّث�����رت ع��ل��ى ذل����ك، ل ���س��ي��م��ا غ��ي��اب ال��ج��م��اه��ي��ر عن 
الم�ستجد،  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  جائحة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  ال��م��الع��ب 

حيث �سيفتقد النادي الكاتالوني هتافات نحو 99 األف م�سجع.
اإ���س��اف��ة اإل���ى ذل���ك، ف���اإن ال��م�����س��ت��وي��ات ال��م��ت��ذب��ذب��ة ال��ت��ي يقدمها 
الحدث  المباراة  انتظار  في  ت�ساهم  لم  المو�سم  ه��ذا  الفريقان 
خافيير  ال���دوري  راب��ط��ة  رئي�س  اأن  اإل  ال��ع��ادة،  ج��رت  كما  بلهفة 
»اأي  اأن  بر�س  فران�س  وكالة  مع  ح�سري  حديث  في  اأك��د  تيبا�س 
لكن  جمهور.  دون  من  لعبت  اإذا  اأهميتها  تفقد  ق��دم  ك��رة  مباراة 

كال�سيكو«. يبقى  كال�سيكو 
اأب��واب  خلف  اأقيمت  مباراة   300 من  اأكثر  بعد  اأن��ه  »اأعتقد  وتابع 
اأر���س  على  ال��الع��ب��ون  يقدمها  ال��ت��ي  ال��ع��رو���س  اأن  تبّين  مغلقة، 
اأه��م  ه��و  »الكال�سيكو  اأن  معتبراً  ح��ال��ه��ا«،  على  ت��زال  ل  الملعب 
م��ب��اراة ك��رة ق��دم بين الأن��دي��ة ف��ي ال��ع��ال��م. اإن��ه��ا ع��الم��ة تجارية 

معروفة الآن ب�سكل جيد، وتجذب كثيرين من حولها«.

اأول كال�ضيكو لكومان المدرب
وي��دخ��ل ال��م��درب الهولندي رون��ال��د ك��وم��ان م��ب��ارات��ه الول���ى في 
ال��ك��ال���س��ي��ك��و وم��ه��م��ت��ه واح����دة: اإل��ح��اق ال��ه��زي��م��ة ال��ث��ال��ث��ة ت��وال��ي��اً 
زين  الفرن�سي  نظيره  وو�سع  اأ�سبوع،  غ�سون  في  الأزلي  بغريمه 

الدين زيدان تحت �سغط هائل.
اأر�سه  على  نظيف  بهدف  مفاجئة  بخ�سارة  الملكي  النادي  مني 
امام قاد�س الوافد الجديد اإلى دوري الأ�سواء ال�سبت الفائت في 
برنابيو«  »�سانتياجو  ملعب  على  اأي�ساً  ي�سقط  اأن  قبل  ال�"ليجا«، 
في  م�سواره  م�ستهل  في   3-2 الأوكراني  دانييت�سك  �ساختار  اأمام 
م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم التي حقق لقبها 13 مرة 

قيا�سي(. )رقم 
بدوره  �سقط  عندما  ال�"ليجا«  في  اأف�سل  بر�سلونة  حال  تكن  لم 
بفوز  ق��اري��اً  ع��ّو���س  ان��ه  اإل  غ��رن��اط��ة،  م�سيفه  اأم���ام   1-0 بنتيجة 

مقنع 5-1 على �سيفه فيرينت�سفارو�س المجري.
اإل انه ب�سكل عام لم تكن بداية كومان الذي خلف كيكي �سيتيين 
تعادل  انت�سارات،  ثالثة  مع  مثالية،  الما�سي  المو�سم  نهاية  مع 
7 نقاط  ال�»ليغا« بر�سيد  التا�سع في  المركز  وخ�سارة وهو يحتل 
المت�سدرين  من  اأق��ل  مباراتين  خا�س  لكنه  مباريات،  اأرب��ع  من 

ريال �سو�سييداد وفياريال )11 نقطة(.
جريزمان  اأن��ط��وان  الفرن�سي  المهاجم  م��ع��ان��اة  ا���س��ت��م��رار  ورغ���م 
ال���ذي ي��ك��اف��ح لإي���ج���اد م�����س��ت��واه م��ع ال��ف��ري��ق ح��ي��ث اأب���ق���اه ك��وم��ان 
موؤمناً  الهولندي  بقي  فيرينت�سفارو�س،  اأم��ام  البدلء  دك��ة  على 
الذي  فاتي  اأن�سو  له، وخ�سو�ساً  الجميل  لرد  ال�سباب  بالالعبين 
اإنه  باأكبر حافز ممكن.  اإليها  »ندخل  الكال�سيكو  مباراة  قال عن 

الكال�سيكو، وهي مباراة لطالما حلمت باللعب بها«.
اأف�سل هّداف  الأولى حتماً على مي�سي  بالدرجة  و�سيعّول كومان 
ف��ي ت��اري��خ ل��ق��اءات ال��ف��ري��ق��ي��ن، وال���ذي ق���دم م��ب��اراة ك��ب��ي��رة اأم���ام 
اأي  لدي  »لي�ست  اأنه  مدربه  تاأكيد  من  يوم  بعد  المجري  الفريق 
�سكوك حيال اأداء« الأرجنتيني، م�سيفاً »يمكن لمردوده اأن يكون 

اأف�سل من الذي راأيناه في الأيام القليلة الما�سية«.
اأما عن الدولي الفرن�سي، فقال كومان اإن »ال�سيء الوحيد الذي 

يمكنه القيام به هو العمل جاهداً لتغيير هذا الواقع«.

زيدان لم يخ�ضر في الكامب نو
اأن تواجها كالعبين بعدما لعب الأول  لم ي�سبق لكومان وزيدان 
فيما  و1995،   1989 ع��ام��ي  بين  الكاتالوني  ال��ن��ادي  �سفوف  ف��ي 
قبل   2001 العام  في  ال�سبانية  العا�سمة  فريق  اإلى  الثاني  و�سل 

اأن يعتزل في 2006.
ورغم اأن ريال مدريد ل يبدو في اأف�سل اأيامه، فقد ياأخذ الثقة 
ال��ذي زاره في  ن��و«  م��ن �سجل زي���دان ك��م��درب ف��ي ملعب »ك��ام��ب 
خم�س منا�سبات ولم يخ�سر خاللها اأي مبارة )انت�ساران وثالثة 
�سبع  اآخر  في  واح��دة  مباراة  الملكي  النادي  خ�سر  كما  تعادلت(، 

زيارات الى ملعب خ�سمه.
المدرب،  »اأن��ا  الأربعاء  �ساختار  اأم��ام  الخ�سارة  عقب  زي��دان  وق��ال 
الأم��ر �سعباً على لعبي  وكان  اليوم  اأج��ده  لم  الحل،  ايجاد  علّي 

فريقي«.
الكال�سيكو،  ف��ي  تفكيره  ثمن  �ساختار  اأم���ام  غالياً  زي���دان  ودف��ع 
ب��اإب��ق��ائ��ه ع��ل��ى اأب����رز ع��ن��ا���س��ره الأ���س��ا���س��ي��ة ع��ل��ى دك���ة ال���ب���دلء في 
فيني�سيو�س  وال���ب���رازي���ل���ي  ب��ن��زي��م��ة  ك��ري��م  م��واط��ن��ه  م��ق��دم��ت��ه��م 
والأل���م���ان���ي ط��ون��ي ك���رو����س ال���ذي���ن دخ���ل���وا ف���ي ال�����س��وط ال��ث��ان��ي، 
ولوكا�س فا�سكيز واإي�سكو، كما قرر عدم المجازفة باإ�سراك القائد 

�سيرخيو رامو�س لعدم تعافيه كلياً من الإ�سابة في الركبة.
وم���ن ال��م��ت��وق��ع اأن ي��ع��ود ال��الع��ب��ون اإل����ى ال��ت�����س��ك��ي��ل��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
للملكي اأمام بر�سلونة الذي واجهه ت�سع مرات كمدرب في جميع 
الم�سابقات وخ�سر مرتين فقط، كانتا في عقر دراه في البرنابيو.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري بر�سيد 10 نقاط 

من خم�س مباريات من ثالثة انت�سارات، تعادل وهزيمة.
الثامن،  مدريد  اأتلتيكو  ي�ست�سيف  الأخرى  المباريات  اأبرز  وفي 
من  ك��ل  �سيحاول  فيما  اأي�����س��اً،  ليوم  ال�سابع  بيتي�س  ري��ال  فريق 
ي�ستقبل  عندما  ال�سدارة  في  البقاء  وفياريال  �سو�سييداد  ري��ال 
قاد�س  على  �سيفاً  الثاني  يحل  بينما  الأح��د،  غدا  هوي�سكا  الأول 

المنت�سي من فوزه على الملكي.

الدوري الإنجليزي
ي�����س��ع��ى م��ان�����س�����س��ت��ر ي��ون��اي��ت��د ل��ح��م��ل ال��زخ��م الوروب�����ي م��ع��ه ال��ى 
ال�ساعي  اليوم،  ت�سل�سي،  ي�ست�سيف  عندما  المحلية  المناف�سات 
لتفادي تعادل ثالث تواليا، وذلك في قمة المرحلة ال�ساد�سة من 
ليفربول  خاللها  �سيكمل  التي  القدم  لكرة  النجليزي  ال��دوري 
الهولندي  دفاعه  قلب  دون  من  الميل  اللف  رحلة  اللقب  حامل 

فيرجيل فان دايك.
منت�سًيا  ت��راف��ورد«،  »اأول���د  ملعب  على  م��ب��ارات��ه  يونايتد  وي��دخ��ل 
بفوز قاتل )2-1( خارج القواعد على باري�س �سان جرمان و�سيف 
المو�سم،  لهذا  البطال  دوري  مناف�سات  افتتاح  في  اأوروب��ا  بطل 
اأق�ساه  اأن  بعد  الفرن�سية  العا�سمة  نادي  على  تفوقه  جّدد  حيث 

مو�سم 2019-2018.
�سول�سكاير  ج��ون��ار  اول���ي  ال��ن��روج��ي  ال���م���درب  ف��ري��ق  وي�����س��ط��دم 
الول  مخيبين،  متتاليين  تعادلين  لتعوي�س  ال�ساعي  بت�سل�سي 
مع �ساوثمبتون 3-3 في المرحلة ال�سابقة على ار�سه، والثاني مع 
الم�سابقة  في  حملته  م�ستهل  في  �سلبا  ال�سباني  اإ�سبيلية  �سيفه 

القارية الهم الثالثاء.
الرب��ع��اء  الل��م��ان��ي  ي�ست�سيف لي��ب��زي��ج  ال���ذي  ي��ون��اي��ت��د  وي��ح��ت��ل 
العريقة،  ال��ق��اري��ة  الم�سابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ج��ول��ة  ف��ي  المقبل 
المركز الخام�س ع�سر في الدوري حالًيا مع 6 نقاط بعد فوزين 
 8 بر�سيد  ال��ث��ام��ن  مناف�سه  ع��ن  اأق��ل  ب��م��ب��اراة  ول��ك��ن  وخ�سارتين 
نقاط، بعد اأن غاب عن المرحلة الولى لح�سوله على ق�سط من 
اآب  ليج« في  »يوروبا  الدوري الوروبي  بعد م�ساركته في  الراحة 

الفائت.
الرو�سي  كرا�سنودار  على  �سيفا  �سيحل  ال��ذي  ت�سيل�سي  ويتطلع 
الى فوزه الول خارج قواعده  اي�سا في دوري البطال،  الربعاء 
ثماني  ف��ي  ال����دوري  م��ن��اف�����س��ات  ���س��م��ن  ي��ون��اي��ت��د  مان�س�ستر  ع��ل��ى 

في  ف��وز  دون  من  اللندني  للنادي  �سل�سلة  اأط��ول  وه��ي  مباريات، 
اولد ترافورد منذ العام 1957.

م��درب  لم��ب��ارد  ف��ران��ك  على  ف��وزه  لتجديد  �سول�سكاير  وي�سعى 
البلوز في ال� »برميرليج« بعد اأن تفوق عليه في مباراتي الدوري 
ال�سابق  النجليزي  للدولي  الول  المو�سم  في  الفائت  المو�سم 
المو�سم  الكاأ�س  نهائي  ن�سف  في  عليه  تفوق  ال��ذي  ت�سل�سي،  مع 

الفائت.
الوروجوياني  الجديد  الوافد  م�ساركة  الى  النظار  �ستتجه  كما 
فريقه  مواجهة  ع��ن  غ��اب  اأن  بعد  عدمها  م��ن  كافاني  ادين�سون 
ال�سابق �سان جرمان حيث اعتبر �سول�سكاير الثنين اأن »اإدين�سون 

يحتاج الى التدرب لبع�سة اأيام بعد قبل اأن ي�سبح جاهًزا«.
الدوري  في  مبارياته  اأولى  ليفربول  �سيخو�س  اأخرى،  جهة  من 
هذا المو�سم بغياب قلب دفاعه فان دايك عن الت�سكيلة ال�سا�سية 
بعد تعر�سه لإ�سابة قوية في دربي ال� »مر�سي�سايد« �سد ايفرتون 
في المرحلة ال�سابقة )2-2( بعد تدّخل قوي من الحار�س جوردان 

اليوم. بيكفورد، وذلك عندما ي�ست�سيف �سيفيلد يونايتد، 
ال����دوري لمو�سم  اأف�����س��ل لع���ب ف��ي  اأن  ال��ف��ري��ق الح��م��ر  واأع��ل��ن 
ان  دون  م��ن  ركبته  ف��ي  جراحية  لعملية  �سيخ�سع   2019-2018
بع�س  اأن  اإل  المالعب،  �سيغيبها عن  التي  الزمنية  الفترة  يحدد 
عاما عن  ال�29  ابن  يغيب  اأن  توقعت  البريطانية  الإعالم  و�سائل 

المو�سم باأكمله اأو اأقله حتى الأ�سابيع الأخيرة منه.
نقاط   10 بر�سيد  ال��دوري  في  الثالث  المركز  ليفربول  ويحتل 
عن  نقاط  بثالث  متخلًفا  وتعادل  خ�سارة  انت�سارات،  ثالثة  بعد 

اأ�ستون فيال الثاني. ايفرتون المت�سدر ونقطتين عن 
وي�����س��ع��ى م��ان�����س�����س��ت��ر ���س��ي��ت��ي ل���ف���وزه ال���ث���ال���ث ت���وال���ي���ا ف���ي جميع 
مباريات  اأولى  في  هام  و�ست  على  �سيًفا  يحل  عندما  المناف�سات 

اليوم.
وكان �سيتي تفوق في المرحلة ال�سابقة بهدف نظيف على �سيفه 
البطولة  في  م�سوراه  يفتتح  اأن  قبل  التحاد  ملعب  على  اأر�سنال 
ب��ق��ي��ادة  ل��ل��م��رة الول����ى  ل��ل��ت��وي��ج بلقبها  ال�����س��اع��ي  ال��ق��اري��ة اله���م 
البرتغالي  بورتو  على  بفوز  غ��واردي��ول،  بيب  ال�سباني  المدرب 

.1-3
و�ستكون المرة الولى التي يدخل فيها و�ست هام تا�سع الترتيب 
الجدول  عليه في  الحادي ع�سر وهو متقدم  �سيتي  اأمام  المباراة 

منذ اآذار 2009.

الدوري الإيطالي
العالية  المعنويات  ا�ستغالل  اإلى  ولت�سيو  اأتالنتا  من  كل  ي�سعى 
العريقة  القارية  الم�سابقة  في  القوية  البداية  بعد  لالعبيهما 

اليوم. وبولونيا،  �سمبدوريا  ي�ست�سيفان  عندما 
المجموعات  دور  م��ن  الول���ى  الجولة  ف��ي  بقوة  اأت��الن��ت��ا  و���س��رب 
الما�سي  المو�سم  النهائي  ربع  دورها  بلغ  التي  القارية  للم�سابقة 
من م�ساركته الولى في تاريخه، بفوزه على م�سيفه ميدتيالند 
القمة  لت�سيو  ح�سم  فيما  الأرب��ع��اء،  نظيفة  برباعية  الدنماركي 
اأم����ام ���س��ي��ف��ه ب��ورو���س��ي��ا دورت��م��ون��د الأل��م��ان��ي ف��ي ���س��ال��ح��ه 1-3 

الثالثاء، في اأول م�ساركة له في الم�سابقة منذ 13 عاما.
التوازن  ل�ستعادة  القاري  التوهج  على  ولت�سيو  اأتالنتا  ويعول 
مع  يت�ساركها  ك��ان  ال��ت��ي  ال�����س��دارة  ع��ن  تخلى  ف����الأول  المحلي، 
اأمام نابولي 1-4، هي الولى له محليا  ميالن بخ�سارته الكبيرة 
في  الم���ال  لت�سيو  خيب  فيما  متتالية،  ان��ت�����س��ارات  ث��الث��ة  بعد 
الفوز  طعم  ي��ذق  ل��م  حيث  الخ��ي��رة  المحلية  ال��ث��الث  م��ب��اري��ات��ه 

بخ�سارتين وتعادل واحد.
الثالثاء  الهولندي  ام�ستردام  اياك�س  �سيفه  مع  اتالنتا  ويلعب 
ب��روج  ك��ل��وب  على  �سيفا  لت�سيو  يحل  فيما  الب��ط��ال،  دوري  ف��ي 

الربعاء. البلجيكي 
من جهته، يخو�س اإنتر ميالن اختبارا �سهال،اليوم، �سد م�سيفه 
دوري  في  امله  خيبة  ن�سيان  ال��ى  �سعيه  في  ع�سر  الثاني  جنوى 
مون�سنجالدباخ  ب��ورو���س��ي��ا  �سيفه  م��ع  ال��ق��ات��ل  ب��ت��ع��ادل��ه  الب��ط��ال 
روميلو  البلجيكي  ال��دول��ي  هدافه  ثنائية  بف�سل   2-2 اللماني 

لوكاكو.
مون�سغالدباخ  ا�ست�سافة  قبل  موجعة  �سربة  ميالن  اإنتر  وتلقى 
باإعالن ا�سابة مدافعه الدولي المغربي اأ�سرف حكيمي بفيرو�س 

كورونا.
الخيرة  الت�سعة  الع���وام  ف��ي  اللقب  حامل  يوفنتو�س  ويخو�س 
غدا  فيرونا  هيال�س  �سيفه  ام��ام  �سعوبة  م��ن  يخلو  ل  اخ��ت��ب��ارا 
الأحد، وعينه على القمة ال�ساخنة اأمام �سيفه بر�سلونة الإ�سباني 
اب��ط��ال  دوري  لم�سابقة  ال��م��ج��م��وع��ات  دور  ف��ي  المقبل  الرب��ع��اء 

اوروبا.
الثمين  بفوزه  منت�سيا  المباراة  العجوز«  »ال�سيدة  فريق  ويدخل 
الثالثاء،   0-2 الوك��ران��ي  كييف  دينامو  م�سيفه  م�سيفه  على 
ال��م��خ��ي��ب ام���ام م�سيفه ك��روت��ون��ي  ت��ع��ث��ره  ت��ع��وي�����س  ال���ى  ���س��اع��ي��ا 

ال�ساعد حديثا 1-1.
ال��دول��ي  نجمه  غ��ي��اب  ف��ي  الخ��ي��رة  الون���ة  ف��ي  يوفنتو�س  ويلعب 
ال��ب��رت��غ��ال��ي ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو ال��م�����س��اب ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
الم�ستجد، اإلى جانب �سانع العابه الرجنتيني باولو ديبال الذي 
لم ي�ستعد لياقته 100% بح�سب مدربه اأندريا بيرلو بعد معاناته 
فترة  في  ب��الده  منتخب  ت��واج��ده مع  خ��الل  البطن  في  اآلم  من 

الدولية. التوقف 
مع  وبينيفينتو  كروتوني،  مع  كالياري  اأي�سا  الأح��د  غ��داً  ويلعب 

نابولي، وبارما مع �سبيت�سيا، وفيورنتينا مع اودينيزي.

الفرن�ضي الدوري 
جراحه  ت�سميد  اإل��ى  اللقب  ح��ام��ل  ج��رم��ان  ���س��ان  باري�س  ي�سعى 
القارية اليوم، عندما ي�ست�سيف ديجون �ساحب المركز الخير.

المو�سم  الب���ط���ال  دوري  و���س��ي��ف  ج���رم���ان،  ���س��ان  ب��اري�����س  وم��ن��ي 
مان�س�ستر  �سيفه  ام���ام  ار���س��ه  ع��ل��ى  م��دوي��ة  ب��خ�����س��ارة  ال��م��ا���س��ي، 
المتتالية  انت�ساراته  فتوقفت  الثالثاء،   2-1 النجليزي  يونايتد 
با�ساك  ل��م��واج��ه��ة  ا�سطنبول  اإل���ى  رح��ل��ة  وت��ن��ت��ظ��ره  خم�سة،  ع��ن��د 
�سهير بطل الدوري التركي الربعاء المقبل في الجولة الثانية.

فريق اآخر يبحث عن تعوي�س كبوته القارية اليوم، ويتعلق المر 
بمر�سيليا عندما يحل �سيفا على لوريان ال�سابع ع�سر.

يتعر�س  ل��م  ري��ن  ج��ان��ب  ال��ى  وال��وح��ي��د  المت�سدر  ل��ي��ل  وتنتظر 
اإلى ني�س لمواجهة  للخ�سارة حتى الن في الدوري، رحلة �سعبة 

فريقها الرابع في الترتيب.
اإلى  المتتالية ورفعها  انت�ساراته  �سل�سلة  ليل في موا�سلة  وياأمل 
اأمام ني�س الذي حقق �سحوة  اأربعة، لكن المهمة لن تكون �سهلة 
اإتيان  و�سانت  نانت  على  بفوزين  الخيرتين  مباراتيه  في  لفتة 

وارتقائه الى المركز الرابع.
وتبرز قمة ليون مع �سيفه موناكو غدا الأحد في ختام المرحلة.

عندما  الما�سية  المرحلة  في  النت�سارات  �سكة  الى  ليون  وع��اد 
فيما  وخ�سارة،  تعادلت  اربع  بعد  المو�سم  الثاني هذا  فوزه  حقق 
الربع  مبارياته  في  لخ�سارتين  بتعر�سه  موناكو  نتائج  تراجعت 

الخيرة التي حقق خاللها فوزا واحدا فقط.
وي��ل��ع��ب غ���دا الأح�����د اأي�����س��ا، ل��ن�����س م���ع ن���ان���ت، وب�����وردو م���ع ن��ي��م، 
�سانت  مع  ومتز  �سترا�سبورغ،  مع  وبري�ست  رين�س،  مع  ومونبلييه 

اتيان.
الدوري الألماني

يخو�س بورو�سيا دورتموند دربي اإقليم الرور مع غريمه �سالكه، 
وقع  على  اللماني،  ال��دوري  من  الخام�سة  المرحلة  في  ال��ي��وم، 
خ�سارة غير متوقعة في دوري اأبطال اأوروبا واإ�سابات عديدة من 

لعبي الدوري بفيرو�س كورونا الم�ستجد.
اأينتراخت  اأوروبا  وبطل  اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  وي�ست�سيف 
فرانكفورت اليوم، دون جناحه الدولي �سيرج غنابري الغائب عن 
مدريد  اأتلتيكو  على  الرب��ع��اء  ال��ب��اف��اري  للفريق  ال�ساحق  ال��ف��وز 

الإ�سباني 4-0 في دوري الأبطال، ب�سبب اإ�سابته بكورونا اأي�سا.
اأرمينيا  على  الما�سية  الجولة  في  �سهال  فوزا  حقق  بايرن  وكان 
روب��رت  ال��ب��ول��ن��دي  ال���دوري  ه���داف  تقا�سمها  برباعية  بيليفيلد 

راهنا توما�س مولر. والمتاألق  ليفاندوف�سكي 

لعبو ريال مدريد خالل التدريبات )اأ ف ب(جانب من تدريبات لعبي بر�ضلونة )اأ ف ب(
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الدوري الأوروبي لكرة القدم

بداية ناجحة للفرق الكبرى.. ونابولي أبرز الخاسرين
باري�س - اأ ف ب

باللقب  للفوز  المر�سحة  الــكــبــرى  الــفــرق  تــجــاوزت 
الدوري  م�سابقة  لمناف�سات  الأولى  الجولة  امتحان 
الأوروبي لكرة القدم )يوروبا ليج( بنجاح بتحقيقها 
وني�س  الإيــطــالــي  نابولي  كــان  فيما  اإيجابية  نتائج 

الفرن�سي اأبرز الخا�سرين.
على م�سيفه  مهماً  فـــوزاً  الإيــطــالــي  مــيــان  وحــقــق 
مــنــافــ�ــســات  لــحــ�ــســاب   ،1-3 ال�ــســكــتــلــنــدي  �ــســلــتــيــك 
المجموعة الثامنة. وافتتح البو�سني رادي كرونيت�س 
راأ�سية  ت�سديدة  من  اللومباردي  للفريق  الت�سجيل 
الــهــدف  ديـــــاز  بـــراهـــيـــم  الإ�ـــســـبـــانـــي  واأ�ــــســــاف   )14(
اليوناني  الحار�س  ف�سل  قوية  ت�سديدة  من  الثاني 
فيما   ،)42( معها  التعاطي  فــي  باركا�س  فا�سيلي�س 
امين  محمد  المغربية  الأ�سول  ذو  النروجي  قل�س 
اليونو�سي الفارق في الدقيقة 76، واختتم النروجي 
يان�س بيتير هووج ثاثية ميان في الوقت بدل عن 
�سائع )90+2(. و�سمن المجموعة نف�سها، حقق ليل 
على  كبيراً  فــوزاً  الفرن�سي  الــدوري  ترتيب  مت�سدر 
ثاثية  بينها   1-4 الت�سيكي  بــراج  �سبارتا  م�سيفه 

للتركي يو�سف يازيكي )45 و60 و75(.
زوريــا  �سيفه  على  ب�سهولة  لي�ستر  فــاز  جانبه  مــن 
المجموعة  مناف�سات  �سمن  الأوكــرانــي  لوهان�سك 
ت�سجيلها  عــلــى  تــنــاوب  نــظــيــفــة،  بــثــاثــيــة  الــ�ــســابــعــة 
 ،)45( بـــارنـــز  وهـــارفـــي   ،)29( مــاديــ�ــســون  جــايــمــ�ــس 

والنيجيري كيلي�سي ايهينات�سو )67(.
و�سهدت المجموعة نف�سها فوز دي براغا البرتغالي 

بالنتيجة نف�سها على اأيك اأثينا اليوناني.
بثاثية  بالفوز  لي�ستر  مواطنه  حذو  توتنهام  وحذا 
عــلــى ل�ـــســـك لــيــنــتــ�ــس الــنــمــ�ــســوي رغــــم اأن مــعــظــم 
الحــتــيــاط،  دكــة  على  كــانــوا  الأ�سا�سيين  الاعبين 

�سمن المجموعة العا�سرة.
و�ــســجــل الــبــرازيــلــي لــوكــا�ــس مــــورا )18( والــبــنــمــي 
والكوري  مــرمــاه(،  في  خطاأ   27( اأنـــدرادي  اأندري�س 

الجنوبي �سون هيونج-مين )84( الأهداف.
وفــــي الــمــجــمــوعــة نــفــ�ــســهــا، خــ�ــســر لــودوجــوريــتــ�ــس 

البلغاري امام اأنتويرب البلجيكي 2-1.

روما واأر�ضنال يعودان
نجاة  �سهدت  المباريات  مــن  الأولـــى  الفترة  وكــانــت 
رومـــا الإيــطــالــي واأر�ــســنــال الإنــجــلــيــزي مــن خ�سارة 
كــانــت تــلــوح فــي الأفــــق بــعــدمــا حـــول تــاأخــرهــمــا 1-0 
ال�سوي�سري ورابــيــد  بــويــز  يــونــج  اأمـــام  اإلــى فــوز 1-2 

الإيطالي  نابولي  مني  فيما  توالياً،  النم�سوي  فيينا 
الهولندي  األكمار  اأمام  اأر�سه  على  مفاجئة  بخ�سارة 
الألماني  ليفركوزن  امام م�سيفه  ني�س  وانهار   ،1-0

.6-2
التي  المباراة  في  بهدف  متاأخرا  نف�سه  رومــا  وجــد 
مناف�سات  �سمن  بــويــز  يــونــج  على  �سيفاً  فيها  حــل 
احت�سب  حــيــن  دقــيــقــة   14 بــعــد  الأولــــى،  المجموعة 
الــحــكــم الإ�ــســبــانــي كــارلــو�ــس دي كــيــرو ركــلــة جــزاء 
لم�سلحة �ساحب الأر�س �سددها الكاميروني جان-

بيار ن�سامي بنجاح في مرمى الإ�سباني باو لوبيز.
وحـــافـــظ الــفــريــق الــ�ــســويــ�ــســري عــلــى تــقــدمــه رغــم 
روما  مــدرب  اأجــرى  اأن  اإلــى  ل�سيفه،  كبيرة  اأف�سلية 
البرتغالي باولو فون�سيكا تبديلين دفعة واحدة �سعيا 

الهجومي  الثنائي  فــاأ�ــســرك  الخ�سارة  لــتــدارك  منه 
والأرميني هنريك مختيريان  دزيكو  ادين  البو�سني 

)59(على اأمل تعديل النتيجة على اأقل تقدير.
اإذ مــرر  ولــم يخيب دزيــكــو ومــخــتــيــريــان مــدربــهــمــا، 
بيري�س  برونو  البرازيلي  لزميله  امامية  كرة  الأول 
توغل على اثرها داخل المنطقة ال�سوي�سرية و�سدد 
متقنة  عر�سية  والثاني   ،)69( الحار�س  يمين  على 
يتوان عن  الذي لم  الألباني مارا�س كامبول  لراأ�س 

ايداعها في ال�سباك )73(.
يكون  اأن  هــو  »الــمــهــم  الــمــبــاراة  بعد  فون�سيكا  وقـــال 
المباراة  تكن  لــم  الاعبين.  جميع  فــي  ثقة  لديك 
�سهلة، ودعونا ل نن�سى اأنه حتى يوفنتو�س خ�سر هنا 
)امــام نف�س الفريق 1-2 عام 2018( كان من المهم 

تحقيق الفوز وحققنا ذلك ب�سكل جيد«.
الروماني على  المجموعة نف�سها، فاز كلوج  و�سمن 

م�سيفه �س�سكا �سوفيا البلغاري 0-2.
لأربــع  اأر�ــســنــال  احــتــاج  الــثــانــيــة،  المجموعة  و�سمن 

دقائق من اأجل تحويل تاأخره اإلى فوز.
فبعد تــقــدم �ــســاحــب الأر�ــــس فــي الــدقــيــقــة 51 عبر 
الــيــونــانــي تــاخــيــاركــيــ�ــس فــونــتــا�ــس، نــجــح الــمــدافــع 
البرازيلي دافيد لويز بادراك التعادل )70(، ليحرز 
اأوباميانج  بــيــار-اإيــمــريــك  الغابوني  البديل  بعدها 
هـــدف الــفــوز فــي الــدقــيــقــة 74، مــنــقــذا فــريــقــه من 

الخ�سارة.
في  لر�سنال  ي�سجل  لعــب  اكبر  ثاني  لويز  واأ�سبح 
الم�سابقات الأوروبية بعمر 33 عاما و183 يوما بعد 

�سول كامبل عام 2010 بعمر 35 عاما و152 يوما.
و�ـــســـمـــن الـــمـــجـــمـــوعـــة نــفــ�ــســهــا، خـــ�ـــســـر دونــــدالــــك 

اليرلندي امام �سيفه مولده النروجي 2-1.

�ضقوط نابولي وخ�ضارة قا�ضية لني�س
و�سقط نابولي في عقر داره اأمام األكمار بهدف تاأخر 
حتى الدقيقة 54 عن طريق داني دي فيت، لح�ساب 
ريــال  فــوز  اي�سا  �سهدت  التي  ال�ساد�سة  المجموعة 
�سو�سييداد على م�سيفه رييكا الكرواتي بهدف دون 

مقابل.
المو�سم  في  لنابولي  الفعلية  الأولــى  الخ�سارة  وهي 
الجديد، بعدما تم تخ�سيره 0-3 امام يوفنتو�س في 
الدوري المحلي لعدم خو�سه المباراة بحجة ا�سابة 
لعبين في �سفوفه بفيرو�س كورونا الم�ستجد، بعد 

ثاثة انت�سارات عري�سة �سجل فيها 12 هدفا.
وحقق باير ليفركوزن الألماني فوزا كبيرا على ني�س 

الفرن�سي 6-2 �سمن مناف�سات المجموعة الثالثة.
تــقــدم الــفــريــق الألــمــانــي بــهــدف لنديم اأمــيــري من 
ت�سديدة بيمناه من م�سافة قريبة )11(، ثم �ساعف 
الأرجنتيني لوكا�س األريو النتيجة بعد خم�س دقائق 
زاوية �سعبة  الجزاء في  بي�سارية من خارج منطقة 

على الحار�س الأرجنتيني والتر بينيتي�س.
وقــلــ�ــس اأمـــيـــن الـــجـــويـــري الــنــتــيــجــة لــنــيــ�ــس )31( 
بــتــ�ــســديــدة مـــن خــــارج الــمــربــع عــلــى يــمــيــن حــار�ــس 

المرمى الفنلندي لوكا�س رادي�سكي.
الأخير  ال�ساعة  ن�سف  في  الفرن�سي  الفريق  وانهار 
مـــن الــ�ــســوط الــثــانــي حــيــث مــنــيــت �ــســبــاكــه بــاأربــعــة 
اأهداف تناوب على ت�سجيلها الفرن�سي مو�سى ديابي 
بلعربي  كريم  والبديل   ،)61( يمناه  مــن  بت�سديدة 
 74 الدقيقة  في  �سارك  انــه  علما  و83(   79( هدفين 

فقط، والبديل الخر فلوريان فيرتز )87(.
الخ�سارة  �سبب  ني�س  مـــدرب  فييرا  بــاتــريــك  واأعــــاد 
اإلى فقدان الاعبين لتركيزهم بعد دخول  الكبيرة 
الهدف الثالث وقال »�سحيح اأن اأول 15 دقيقة كانت 
�سعبة، لكن رغم تلقينا هدفين عدنا بت�سجيل هدف 
كان  الثاني  ال�سوط  في  ح�سل  وما  الفارق.  تقلي�س 
مثيرا لاهتمام. حاولنا مباغتتهم من اأجل التعادل 
الاعبين  حــطــم  هــدفــا  تلقينا  لكننا  اأفــ�ــســل  وكــنــا 
نف�سيا«. وا�ساف »النتيجة كبيرة جدا لكنها ل تعك�س 
الفارق بين الفريقين. علينا اأن نتعلم من ذلك من 

اأجل تافي تكرار ذلك في الم�ستقبل«.
و�سجل كلود موري هدفا ثانيا لني�س قل�س به الفارق 

في الثواني الأخيرة.

بيكيه يخرج عن صمته!
الى  ل  تتو�سّ اأن  عاًما...عليك   16
اتـــفـــاق مـــعـــه. مـــن غــيــر الــمــمــكــن 
بــعــيــدة لهذه  الــمــ�ــســافــة  تــكــون  اأن 

الدرجة بين الطرفين«.
وتابع المدافع الدولي )33 عاًما( 
اتخاذ  الكثير لنيل حق  ليو  »فعل 
قــراراتــه، وفــي حــال راأى اأن عليه 
كــنــت رئي�ًسا  لــو  اأنــــا،  الـــرحـــيـــل... 
لـــلـــنـــادي لـــتـــ�ـــســـّرفـــت عـــلـــى نــحــو 
الدارة  الــى  ا�ــســارة  فــي  مختلف«، 
والرئي�س جوزيب ماريا بارتوميو 
اللذين انهالت عليهما النتقادات 

في ق�سية الرجنتيني.
تــوتــًرا  الخــيــرة  ال�سهر  و�سهدت 
ـــنـــادي الــكــاتــالــونــي  فـــي اأروقــــــة ال
الإدارة  مــيــ�ــســي  اأخــــطــــر  بـــعـــدمـــا 
بــوا�ــســطــة الــــ»بـــوروفـــاكـــ�ـــس« فــي 
في  رغبته  عــن  المن�سرم  اآب   25
الرحيل، ال ان النادي اأجبره على 
الجزائي  ال�سرط  لــوجــود  البقاء 
في عقده البالغ 700 مليون يورو 
وعــن اإمــكــانــيــة اإحــالــة الأمـــر اإلــى 
على  مي�سي  اأجــبــر  مــا  المحكمة، 
الــبــقــاء لــعــدم رغــبــتــه فــي اللجوء 

الى الق�ساء مع نادي الطفولة.
كيف  »اأتـــ�ـــســـاءل:  بــيــكــيــه  واأردف 
يــــمــــكــــن لأفــــــ�ــــــســــــل لعــــــــــب فـــي 
محظوظين  كنا  والــذي  التاريخ، 
ذات  ي�ستيقظ  اأن  بــه،  لا�ستمتاع 
يــــوم ويـــر�ـــســـل بـــوروفـــاكـــ�ـــس لأنـــه 
كل  اإلــيــه؟  ن�ستمع  ل  اأنــنــا  ي�سعر 

هذا �سادم جًدا«.
وتــــــابــــــع الــــــاعــــــب الـــــــــذي جــــدد 
الـــثـــاثـــاء الـــمـــا�ـــســـي، عـــقـــده مع 
»مــا   2024 الـــعـــام  حــتــى  الــــنــــادي 
الذي يح�سل؟ مي�سي ي�ستحق كل 
اأن  يجب  الجديد  الملعب  �سيء. 
في  الــراعــي«،  ويليه  ا�سمه  يحمل 
»اإ�سباي بر�سا«  الى م�سروع  اإ�سارة 
يــجــّدد ملعب  اأن  �ساأنه  مــن  الــذي 

»كامب نو«.
الــنــادي  ا�ــســاطــيــر  ان  بيكيه  واأكـــد 
يـــ�ـــســـتـــحـــقـــون مـــعـــامـــلـــة افـــ�ـــســـل 
بيب  مثل  ا  اأ�سخا�سً اأن  »يفاجئني 
)جــــوارديــــول(، بــويــي )كــارلــيــ�ــس 
تــ�ــســافــي او )فــيــكــتــور(  بــــويــــول(، 
ــوا فــــي الــــنــــادي.  فـــالـــديـــ�ـــس لــيــ�ــس
هــنــاك �ــســيء ل يــجــري على نحو 
بــهــوؤلء  جــيــد. عليك الحــتــفــاظ 
من  جــزء  فهم  دائــًمــا،  الأ�سخا�س 

تاريخ النادي وجعلوه كبيًرا«.

مدريد - اأ ف ب

جيرار  الإ�سباني  الــدولــي  خــرج 
بـــيـــكـــيـــه عــــــن �ـــســـمـــتـــه بـــ�ـــســـاأن 
الـــتـــطـــورات الـــتـــي حــ�ــســلــت في 
الخيرة،  ال�سهر  في  بر�سلونة 
معرًبا عن خيبته من الطريقة 
الـــتـــي تــعــامــل بــهــا الــــنــــادي مع 
رغبة نجمه الرجنتيني ليونيل 
ان  الرحيل ومعتبراً  مي�سي في 

الــمــلــعــب الـــجـــديـــد »يـــجـــب ان 
في  لعــب  اف�سل  ا�ــســم«  يحمل 

العالم �ست مرات.
مع  مقابلة  فــي  بيكيه  واعــتــبــر 
فــــانــــجــــوارديــــا«  »ل  �ــســحــيــفــة 
نــ�ــســرتــهــا اأمــــ�ــــس، عــ�ــســيــة لــقــاء 
ريــال  الــغــريــم  �سد  الكا�سيكو 
مــــدريــــد عـــلـــى مــلــعــب »كـــامـــب 
اأن  الــــدوري  مناف�سات  فــي  نــو« 
خال  الكثير  قّدم  مثله  »لعًبا 

بيليه يحتفل بعيده الثمانين.. وسط مشاكل صحية

�ضاو باولو - اأ ف ب

يعتبره  الــذي  بيليه،  البرازيلية  ال�سطورة  احتفل 
اأم�س  كــرة قــدم،  تــاريــخ  اأعــظــم لعــب فــي  الكثيرون 
المنزلي  الحجر  فــي  وهــو  الثمانين  مــيــاده  بعيد 
الم�ستجد وم�ساكل  تداعيات فيرو�س كورونا  ب�سبب 
اأنــه  اإل  الخــيــرة،  ال�سنوات  فــي  منها  عــانــى  �سحية 
مع  حافلة  م�سيرة  المعهودة  بابت�سامته  ي�ستذكر 

دخوله العقد الثامن من العمر.
عـــانـــى مـــن مــ�ــســاكــل �ــســحــيــة عـــديـــدة فـــي الأعــــــوام 
ح�سه  او  الــكــاريــزمــا  يفقد  لــم  انــه  ال  المن�سرمة، 

الفكاهي.
رئي�س  مــع  الفيديو  عبر  حديث  خــال  مــازًحــا  قــال 
»اإنني  ال�سبوع  هذا  القدم  لكرة  البرازيلي  التحاد 
اأن  اأ�ستطيع  لــن  اأنــنــي  فقط  الم�سكلة  ولكن  بخير، 

األعب )يوم عيد ميادي(«.
واأكــــد بــيــلــيــه، الــاعــب الــوحــيــد فــي الــتــاريــخ الــذي 
 ،1958( منا�سبات  العالم في ثاث  كاأ�س  بلقب  توج 
مياده  بعيد  لاحتفال  يخطط  اأنه   ،)1970  ،1962
ب�سرف  عــام،  كل  كما  ال�سخب،  عن  وبعيًدا  بهدوء 

النظر عن جائحة كوفيد-19.
اإل اأن البرازيل �ستحر�س على تكريمه في محطات 
متحف  في  �سرفه  على  معر�س  �سيقام  حيث  عــدة، 
الـــى الك�سف عن  اإ�ــســافــة  الــقــدم،  بــاولــو لــكــرة  �ــســاو 
لوحة جدارية �سممها ر�ّسام ال�سوارع ال�سهير كوبرا 
في �سانتو�س، المدينة التي بداأ فيها بيليه م�سيرته 

الحترافية عن 15 عاًما في العام 1955.
كــمــا �ــســّجــل الــبــرازيــلــي الــدولــي الــ�ــســابــق اأغــنــيــة مع 
الحائز  وجابرييا  رودريــجــو  المك�سيكي  الثنائي 

على جــائــزة »جــرامــي«، ُو�ــســفــت بــاأنــهــا »هــديــة عيد 
مياد �سغيرة لأن�ساره وله«.

وكــتــب عــبــر حــ�ــســابــه عــلــى انــ�ــســتــجــرام »كــنــت طفا 
بعدما  يبكي  والــدي  راأيــت  عندما  حلم  وراء  ي�سعى 
دوندينيو  وعدت   ،1950 مونديال  البرازيل  خ�سرت 
اأنني �ساأجلب هذه الكاأ�س الى الباد. ان�سممت الى 
المنتخب الوطني عندما كنت في الـ16 من العمر«.

وتابع »كنت اأبلغ 17 عاًما و249 يوًما عندما �سجلت 
�ستوكهولم  ال�سويد في  5-2 على  الفوز  هدفين في 
يــخــو�ــس  اأ�ــســغــر لعـــب  كــنــت  نــهــائــي 1958(.  )فـــي 
تحديًدا،  المونديال  هــذا  في  العالم.  كاأ�س  نهائي 

القمي�س رقم 10 غّير حياتي«.
اأول فترة من  بالقمي�س البي�س وال�سود في  اأكان 
بال�سفر   10 رقم  البرازيلي  بقمي�سه  اأو  م�سيرته، 
والخــ�ــســر الـــذي مـــاأ �ــســا�ــســات الــتــلــفــزة فــي بــدايــة 
ع�سر البث باللوان، فاإن العديد من اأهداف بيليه 
بــمــثــابــة عــر�ــس مذهل  كــانــت  الــبــالــغ عــددهــا 1281 
لـ"جوجو  و�سع معياًرا  ما  البدنية،  والقوة  للمهارة 
بها  تعرف  باتت  »التي  الجميل  »اللعب  بونيتو"اأو 

البرازيلية. كرة القدم 
اإذ  هـــذه،  اأيــامــنــا  حتى  ملمو�ًسا  يـــزال  ل  بيليه  اإرث 
اختاره التحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( في العام 
الع�سرين،  القرن  في  قــدم  كــرة  لعــب  اأعظم   2000
اإلــــى جــانــب الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مــــارادونــــا، الـــذي 
يحتفل بعيد مياده ال�ستين في 30 ت�سرين الول.

�سيرة
ُولد اإد�سون اأرانتي�س دو نا�سيمنتو -ال�سم الحقيقي 
مدينة  فــي   ،1940 الول  ت�سرين   23 لبيليه–في 
تــريــ�ــس كــورا�ــســويــ�ــس فـــي جــنــوب �ــســرق الــبــرازيــل، 

�سحية  م�ساكل  مــن  الخــيــرة  ال�سنوات  فــي  وعــانــى 
عديدة.

جائحة  تجبره  اأن  قبل  حتى  �سئيلة  اإطالته  باتت 
كورونا على مازمة الحجر ال�سحي في البرازيل، 
�سخ�س  األــف   155 قرابة  بوفاة  الــوبــاء  ت�سبب  حيث 
وهو ثاني اأعلى عدد وفيات في العالم بعد الوليات 

المتحدة.
الم�ست�سفى  اأدخـــل  الما�سي،  الــعــام  مــن  ني�سان  فــي 
بــعــيــد م�ساركته  بــاريــ�ــس  الــفــرنــ�ــســيــة  الــعــا�ــســمــة  فــي 
فــي حــفــل تــرويــجــي لإحــــدى الــعــامــات الــتــجــاريــة 
جرمان  �سان  باري�س  نجم  مع  بال�ساعات،  الخا�سة 
التهاب  يومها من  البرازيلي  كيليان مبابي. وعانى 
البرازيل  الى  اأيام  بعد  وعاد  البولية،  الم�سالك  في 

حيث خ�سع لعملية لإزالة ح�سوة.
لغ�سيل  المركزة  العناية  الــى   2014 عــام  فــي  اأدخــل 
الــكــلــى بــعــد تــعــر�ــســه للــتــهــاب حـــاد فـــي الــمــ�ــســالــك 
 1977 العام  منذ  واحدة  بكلية  يعي�س  وهو  البولية، 
اإحداهما بعد تعر�سه  بعدما ا�سطر الطباء لإزالة 

لك�سر في �سلعه خال مباراة كرة قدم.
كما لم يتعاف ب�سكل كامل من جراحة في وركه ما 
ا�سطره لاعتماد على جهاز ي�ساعده على الم�سي.

والــده  اأن  الفائت  �سباط  فــي  اإيدينيو  نجله  ك�سف 
المنزل  يغادر  وبالكاد  الكتئاب«  من  »نوعا  يعاني 
ب�سبب م�ساكل �سحية جعلته غير قادر على الم�سي 
اأنه بات »ه�سا للغاية لناحية  ب�سكل طبيعي، م�سيًفا 
نـــوع من  الــحــركــة )...( مــا تــ�ــســبــب بــمــعــانــاتــه مــن 

الكتئاب«.
واأكـــــد الــبــرازيــلــي خــــال فــيــديــو اأر�ـــســـلـــه لــو�ــســائــل 

النف�سية. اأنه �سعيد ب�سحته  الإعام 

بيليه بين الزمان والحا�ضر

بيكيه

ميالن تجاوز الفريق الأ�ضكتلندي بـ ثالثية )اأ ف ب(
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 ني�دلهي تختنق يف �شباب كثيف 
من التل�ث

ني�دلهي - اأ ف ب

ال�سلطات  ���س��ام وق��ّوم��ت  ام�����س ���س��ب��اب كثيف  ن��ي��ودل��ه��ي  غ��ط��ى 
م�ستوى التلوث باأنه »�سديد« بعد �ساعات قليلة من ت�سريحات 

دونالد ترمب القائلة اإن الهواء »مثير لال�سمئزاز« في الهند.
في  ال��ه��واء  يتحول  �سنة،  ك��ل  م��ن  �ستاء  ف�سل  ك��ل  ب��داي��ة  فمع 
ع��ن عمليات  الناتجة  الأب��خ��رة  م��ن  ���س��ام  م��زي��ج  اإل���ى  نيودلهي 
ع��وادم  وغ���ازات  بها  المحيطة  المناطق  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  ال��ح��رق 
المدينة  ف��وق  بقيت  والتي  ال�سناعية  والنبعاثات  المركبات 

ب�سبب درجات الحرارة وهبوب رياح خفيفة.
تركيزا  ام�س  نيودلهي  في  المتحدة  الوليات  �سفارة  و�سجلت 
متر  لكل  ميكروغراما   269 يبلغ  الدقيقة  للجزيئات  يوميا 

مكعب من الهواء.
وت��و���س��ي م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ب��ع��دم ت���ج���اوز متو�سط 
المقارنة،  �سبيل  وعلى  يوميا.   25 الدقيقة  الجزيئات  تركيز 
 40 باري�س  الجمعة في  الدقيقة �سباح  الجزيئات  بلغ م�ستوى 

ميكروغراما.
وقالت الهيئة الحكومية البيئية »�سافار«، »من المتوقع حدوث 
مزيد من التدهور )في جودة الهواء( لمدة يومين« في اإ�سارة 
ال��زراع��ي��ة« ف��ي وليتي  ال��ح��رق  اإل��ى »زي���ادة كبيرة ف��ي عمليات 
معدل  زي���ادة  ف��ي  ي�ساهم  م��ا  المجاورتين  والبنجاب  ه��اري��ان��ا 

الجزيئات الدقيقة 17 في المئة في نيودلهي.
واأو�سحت ال�سلطات اأن عمليات الحرق الزراعية بداأت في وقت 
مبكر هذا العام لأن المزارعين، خوفا من نق�س اليد العاملة 

ب�سبب الوباء، قدموا موعد عمليات البذر والح�ساد.
الخمي�س خالل  دونالد ترمب م�ساء  الأميركي  الرئي�س  وقال 
مناظرته مع مناف�سه الديموقراطي جو بايدن »انظروا كم اأن 
الهواء مثير لال�سمئزاز في ال�سين. انظروا اإلى رو�سيا، انظروا 

اإلى الهند، اإنه مثير لال�سمئزاز«.
العام، مع  ب�سكل خا�س هذا  التلوث  تاأثير  العلماء من  ويحذر 

اأزمة الوباء، على 20 مليون ن�سمة الذين ي�سكنون نيودلهي.

بط   وزير ال�شحة الت�شيكي �شُ
خمالفًا قي�دًا فر�شتها اإدارته

براغ - اأ ف ب

انتقادات  لحملة  ام�س  الت�سيكي  ال�سحة  وزير  تعّر�س 
خ��ارج��اً من  ال��م�����س��ّوري��ن  اأح���د  ع��د���س��ة  ب��ع��دم��ا �سبطته 
بموجب  مقفاًل  ي��ك��ون  اأن  المفتر�س  م��ن  ك��ان  مطعم 
تف�ّسي  لح��ت��واء  ب��ال��ذات  وزارت��ه  فر�ستها  التي  القيود 

الم�ستجد. كورونا  فيرو�س 
بريمول  روم��ان  الوزير  اأن  »بلي�سك«  �سحيفة  واأف��ادت 
يتقّيد كذلك  لم  الفائت  اأيلول  في  ت�سّلم من�سبه  الذي 
مع  �سيارته  ف��ي  ك��ان  فيما  الإل��زام��ي��ة  الكمامة  بو�سع 

ال�سائق.
التوا�سل  �سبكات  عبر  الُمخاِلف  ال��وزي��ر  على  وان��ه��ال 
الج��ت��م��اع��ي، ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن الن���ت���ق���ادات، اأك�����اَن من 
ال��م��ع��ار���س��ة اأو ح��ت��ى م��ن داخ���ل ال��ح��ك��وم��ة الئ��ت��الف��ي��ة 

ت�سّمه. التي 
ونقل بيان ن�سرته وكالة »�سي تي كي« عن رئي�س خلية 
الأزم����ة ال���وزاري���ة ل��م��ك��اف��ح��ة ج��ائ��ح��ة ك��وف��ي��د-19 ي��ان 
على  تنطبق  اأن  يجب  »ال��ق��واع��د  اإن  قوله  هامات�سيك 
المعني  الوزير  اأن  معتبراً  ا�ستثناء«،  دون  من  الجميع 

يبقى« في من�سبه. اأن  يمكن  »ل 
مختلفتين. �سيا�سيتين  جهتين  اإلى  الوزيران  وينتمي 

اإ�سابة  األ��ف   223 ت�سجيل  ت�سيكيا  جمهورية  و���س��ه��دن 
مما   ،1845 الوفيات  ع��دد  بلغ  فيما  الفائت،  اآذار  منذ 
اإطار التحاد الأوروبي الدولة ذات الن�سبة  يجعلها في 

ال�سكان. عدد  مع  بالمقارنة  الإ�سابات  من  الأكبر 
الآخ��ر  هو  تعّر�س  بابي�س  اأن��دري  ال��وزراء  رئي�س  وك��ان 
كريت  جزيرة  ق�سد  لكونه  ال�سيف  خالل  لالنتقادات 
لتم�سية عطلة، رغم دعوته مواطنيه اإلى عدم ال�سفر.

ل��م ي��ب��ق ���س��وى )���س��ب��ع��ة ع�����س��ر( ي��وم��ا ع��ل��ى م��وع��د ال���س��ت��ح��ق��اق 
اأع�ساء مجل�س  النيابية لختيار  باإجراء النتخابات  الد�ستوري 
الدعوات تظهر من هنا وهناك  زال��ت  التا�سع ع�سر وما  النواب 
لمقاطعة النتخابات. وهنا ينبغي اأن نالحظ اأن هذه الدعوات 
انتخابات  ترافق  التي  الأول��ى  بالمرة  ولي�ست  بالحديثة  لي�ست 
من  ه��ن��اك  انتخابات  ك��ل  فمع  الأردن،  ف��ي  النيابية  المجال�س 
وال���دور  ال��ن��واب  بمجل�س  وي�سكك  الن��ت��خ��اب  ب��ج��دوى  ي�سكك 
والأثر الذي يمكن اأن يقوم به مجل�س النواب فعليا في الحياة 
الأردن، منطلقين في  والبرلمانية في  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
بع�س  ت�ستند  كما  ال�سابقة.  ال��ن��واب  مجال�س  تجارب  من  ذل��ك 
وتدخل  الن��ت��خ��اب��ات  بنزاهة  الت�سكيك  اإل���ى  المقاطعة  دع���وات 

جهات حكومية فيها ل�سالح بع�س المتر�سحين.
وبنظرة تحليلية الى ما يمكن ان ن�سميه ف�سل المجال�س النيابية 
اأداء  مراقبة  في  النا�س  واآم���ال  طموحات  تحقيق  في  ال�سابقة 
الحكومات وتح�سين الحياة القت�سادية وال�سيا�سية، فانه ينبغي 

الوقوف عند اأ�سل الم�سكلة التي تعود اإلى اختياراتنا ابتداء.
واأولى مراحل الختيار تكون قبل التر�سح الر�سمي والنتخاب، 
اأي من خالل تر�سيح من نعرف معرفة وافية اأنهم لي�سوا اأهال 

لتمثيلنا.
واأنهم ل يمتلكون الكفايات الالزمة اأو المطلوبة للنائب والأدوار 
الت�سريع  وه���ي  ال��ن��ائ��ب،  ب��ه��ا  ي��ق��وم  اأن  ينبغي  ال��ت��ي  الحقيقية 
ومراقبة اأداء الحكومة. ويالحظ ان كل من يعلن نيته التر�سح 
دائرته  اأبناء  من  وال��م��وؤازرة  الدعم  �سبل  كل  يجد  لالنتخابات 
النتخابية، حيث يلقى المتر�سح كل عبارات الدعم والتاأييد من 
الكثير من اأبناء دائرته النتخابية، مع نيتهم عدم الت�سويت له 
يوم النتخاب. ان مثل هذه الممار�سات من قبل الناخبين تجعل 
المتر�سح يعي�س وهما ل يفيق منه اإل بعد النتخابات، وتت�سبب 
طويلة.  �سنوات  اآث��اره��ا  تمتد  قد  التي  الم�سكالت  من  بالكثير 
ويالحظ كذلك بروز النتخاب لأبناء الع�سيرة اأو القرية كونهم 
لعن�سر  مراعاة  دون  فقط  البلدة  او  القبيلة  او  الع�سيرة  اأبناء 
النتخابية.  العملية  اأي�سا طعنة نجالء في قلب  الكفاءة، وهو 
يمثل  الحقيقي  النائب  دور  ح��ول  المغلوط  الفهم  ه��ذا  ولعل 
العن�سر الهم في توقعات النا�س من النائب ومجل�س النواب. 
فبعد انتهاء النتخابات ونجاح من نجح في الو�سول اإلى مجل�س 
النواب تكون توقعات النا�س خدمية بحتة وبذلك يف�سل معظم 
النواب في تحقيق مطالب ناخبيهم الخدماتية التي ل تنتهي، 
اإ�سافة لنتخاب من نعرف يقيناً اأنه لي�س اأهاًل لمجل�س النواب 

ما يذهب بتوقعاتنا واأحالمنا واآمالنا اأدراج الرياح.
على  والقدرة  الكفاءة  فيه  نرى  من  وانتخاب  الأف�سل  انتخاب 
تمثيلنا في مجل�س النواب ينبغي اأن يكون الأ�سا�س الذي ننطلق 
نرى  اأن  ن��ري��د  ف��ع��اًل  كنا  اإذا  الن��ت��خ��اب  عملية  ف��ي  جميعاً  منه 
مجل�س نواب يمثلنا ويمكن اأن يحقق لنا ما نرجوه من مجل�س 

النواب.
بل  م��ق��ب��ول��ة ل  غ��ي��ر  دع����وة  الن��ت��خ��اب��ات  لمقاطعة  ال���دع���وة  اإن 
من  �سكاًل  تكون  قد  النتخابات  مقاطعة  اإن  بل  ل  ومرفو�سة، 
النتخابات،  نتائج  تزوير  في  ت�ساهم  قد  التي  التزييف  اأ�سكال 
الحقوق  اإل��ى  والو�سول  الحقيقي  التغيير  اأن  جميعا  ولنتذكر 

يكون من خالل ال�سندوق.

ا .د عبداهلل عزام الجراح

احلق�ق يف )ال�شندوق(
اأول هذه المغالطات تقوم على نمطية التفكير التبريري 
في محاولة اإظهار البلطجي باأنه �سحية للمجتمع ولي�س 
تبرير للجريمة  للبلطجي وهذا  المجتمع هو �سحية  باأن 
اقلها وجوب  لي�س  والجرام مبني على مغالطات متعددة 
ظروفه  او  المجتمع  كان  اذا  باأكمله  مجرم  مجتمع  ن�سوء 
الجريمة  لأن  الجرمية  الحالة  تنتج  من  هي  القت�سادية 
الناظمة  القواعد  �سلوكي وخروج على  انحراف  بطبيعتها 
ل��ح��ي��اة ال��م��ج��ت��م��ع ب��ال��ن��ت��ي��ج��ة، اأم�����ا ال��ب��ل��ط��ج��ة ت��ح��دي��دا 
ب��اأدوات  الم�سروع  غير  ال�سريع  الكبير  الك�سب  فدوافعها 
تخ�سع  ل  الجريمة  فاإن  الحوال  وبجميع  م�سروعة  غير 
نطاق  باأ�سيق  والتحليل  التف�سير  واإنما  نهائيا  للتبرير 
فالظروف  اي�سا  الم�سروع  القانوني  الدفاع  معايير  وفق 
او ارت���ك���اب ج��ري��م��ة اآن���ي���ة ق���د ت��دف��ع الن�����س��ان لن��ح��راف 
ردة  او  ق��اه��رة  ظ��روف  ف��ي  ال��ق��ان��ون  على  وخ���روج  �سلوكي 
ف��ع��ل او ���س��ورة غ�����س��ب، ل��ك��ن ات��خ��اذ ال��ج��ري��م��ة وال��خ��روج 
ي�ستدعي  تماما  مختلف  اأم��ر  فهذا  كمهنة  القانون  على 
ال��ق��وي و�سعف  ال��ق��ان��ون��ي والج���رائ���ي  ال��ت��ع��ام��ل وال����ردع 
ال��م��ن��ظ��وم��ة ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة ال��ع��ق��اب��ي��ة والج����رائ����ي����ة ال��ت��ي 
ت��ت�����س��دى ل��ل��ج��ري��م��ة ال��م�����س��ت��م��رة وال��م��ت��ع��ددة وال��م��ت��ك��ررة 
ه��ي ال��ن��ق��ط��ة ال��م��و���س��وع��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ت��دع��ي ال��ب��ح��ث، ه��ذا 
للجرائم  يبرر  ك��ان  ال��ذي  نف�سه  هو  التفكير  من  النمط 
ح�سل  مثلما  لها  �سحية  المجتمع  وق��وع  رغم  الرهابية 

عمان.. تفجيرات  في 
التاآمري  التفكير  نمطية  على  ت��ق��وم  الثانية  المغالطة 
وهي ل تقل �سخفا عن �سابقتها وتروج عادة في الو�ساط 
ال�����س��ط��ح��ي��ة وغ���ي���ر ال��م��ث��ق��ف��ة او ال���ت���ي ت���دع���ي ال��م��ع��رف��ة 
موؤامرة  بوجود  فتزعم  كثيرة  وبواعثها  الم��ور  ببواطن 
القانون  احكام  وتنفيذ  تطبيق  واأجهزة  موؤ�س�سات  بين  ما 
الطبقة  م��ع  اأمنية  واج��ه��زة  ق�سائي  حكم  موؤ�س�سات  م��ن 
تقليدي  الموؤ�س�سات هي عدو  اأن هذه  البلطجية في حين 
تقوم  الق�سائية  الموؤ�س�سة  اأن  ذل��ك  البلطجة  لمنظومة 
ب��ت��ط��ب��ي��ق اح���ك���ام ال���ق���ان���ون وت���ج���ري���م الف���ع���ال وت��ح��دي��د 
ابتداًء  القب�س  بالقاء  المنية  الجهزة  وتقوم  المجازاة 
ع��ل��ى ال���ف���اع���ل والح����ال����ة ال����ى ال��ق�����س��اء وت��ن��ف��ي��ذ ال��ح��ك��م 
ال��ق�����س��ائ��ي ب��ع��د الدان����ة ول��ط��ال��م��ا ت��ع��ر���س اف����راد وك���وادر 
او  الن��ت��ق��ام��ي��ة  وال����ردود  ل��الع��ت��داء  الموؤ�س�ستين  ه��ات��ي��ن 
م��ق��اوم��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال���ق���ان���ون وو���س��ل��ت ف���ي ب��ع�����س الح��ي��ان 
على  لالعتداء  الأم��ن  رجل  او  المو�سوع  قا�سي  لتعر�س 
الجهد  اأعيننا  باأم  ن�ساهد  اليوم  وبالطبع  والنف�س  المال 
اأ�ساو�س رجال الأمن  التي يتعر�س لها  الهائل والمخاطر 
خالل  المجتمع  و�سون  القانون  حكم  تطبيق  �سبيل  في 
عن  �سمعنا  م��ا  وك��ث��ي��ر  ح��ال��ي��ا  ال��ج��اري��ة  التنظيف  عملية 
النار  لإط��الق  الفالني  القا�سي  مركبة  او  منزل  تعر�س 

العمد.. الحرق  او 

المحامي ب�شير الم�مني

ثالث مغالطات بال�شاأن البلطجي
 يمكن القول بال تردد اأن �سخ�سية رئي�س الحكومة الدكتور 
ب�سر خ�ساونة قد توالفت مع المتطلبات التي �سمنها جاللة 
الملك في كتاب التكليف ال�سامي، فالرجل الذي ا�ستهل رّده 
على جاللة الملك بالإ�سارة اإلى ت�سّرفه بالعمل بمعية الملك 
وم�ست�سارا له خالل العامين الما�سيين وفي ظرف ا�ستثنائي 
يوؤكد ما توقعه النا�س منه منذ لحظة تكليفه باأن قربه من 
اأعطته  كافية  مظلة  يعتبر  الملك  جاللة  القرار  �سانع  لدن 
من الخبرة ما فيه الكفاية لأن يكون مطلعا عن كثب على ما 
يفكر به الملك وما يريد له اأن ي�سبح واقعا يلم�س المواطن 

اآثاره وانعكا�ساته على م�ستوى معي�سته وحياته بوجه عام.
ولما تقدم فقد كان من الطبيعي اأن يركز رد الرئي�س في جله 
على اأن الحكومة �ستتخذ من كتاب التكليف نهجا قويماً للعمل 
وا�ستثنائيا  مكثفا  ج��ه��ًدا  تبذل  �سوف  واأن��ه��ا  الإن��ج��از  اأ�سا�سه 
لإن���ج���از ال��م��ه��ام ف��ي ك��ل ال��م��ل��ف��ات وال��ق�����س��اي��ا وف���ق اأول���وي���ات 
المو�سوع  ف��ي  ال��م��ع��ال��م، خا�سة  وم��ح��ددة  وا���س��ح��ة  وب��رام��ج 
اأهمية فيما ي�سغل بال النا�س وهو ملف كورونا الذي  الأكثر 
الجائحة  لمواجهة  م�ستمرا  وتن�سيقا  جماعياً  عمال  يتطلب 
للحد  العملية  الخبرات  وتوظيف  الممكنة  الطاقات  باأق�سى 
وهي  الإ�سابات،  عدد  وتقليل  الفيرو�س  انت�سار  من  اأمكن  ما 
مهمة يدرك الرئي�س وفريقه الوزاري اأنها لي�ست �سهلة لكنها 
قبل  ما  اإل��ى  بحياتها  العودة  تريد  فالنا�س  م�ستحيلة  لي�ست 
اإليه الخ�ساونة بقوله  اأ�سار  اآذار، وهو ما  الخام�س ع�سر من 
�سيا�سات علمية مبنية  اإل��ى  كورونا- يحتاج  -اأي مو�سوع  اأن��ه 

على المعلومة ال�سحيحة والدقيقة.
قد  الخ�ساونة  حكومة  اأن  الملكي  التخطيط  محا�سن  وم��ن 
عنها  تمنع  وم�ساندة  لها حوا�سن حامية  توفرت  وقد  ولدت 
ال�سغب اأو اللتفاف عليها اأو عرقلتها اأو محاولة النيل منها 
الأولى  ال�سمانة  ولعل  تحليقها  بداية  اأو مع  تنطلق  اأن  قبل 
التكليف  وك��ت��اب  الإرادة  خ��الل  م��ن  لها  الملكي  ال��دع��م  ه��ي 
الرجل-  �سمعة  ذلك  اإلى  اأ�سف  والعملي.  والمبا�سر  الوا�سح 
ال��وزراء نف�سه- وخبرته وقدرته على الحوار والتفهم  رئي�س 
وتنوع مجالت عمله العام في اأكثر من موقع وميدان – كما 
فان  ول��ذا  �سعارات  رج��ل  لي�س  الرجل  اأن  يعني  – ما  اأ�سلفت 
نظرته للعمل �ستكون نظرة عملية قائمة من الواقع ومواكبة 
الرئي�س  كله ما لدى  اإل��ى هذا  النا�س، وي�ساف  ل�سد حاجات 
الخ�ساونه من خبرات وكفاءة وولء للعر�س الها�سمي وانتماء 
لهذا الوطن العزيز و�سعبه العظيم يزيد من تفاوؤلنا بقدرتها 

على النجاز.
ولعل ما حفل به رد الحكومة على كتاب التكليف ال�سامي من 
وتحدد  مبا�سرة  المو�سوع  اإل��ى  تذهب  وا�سحة  ولغة  اإ�سارات 
لنف�سها مهمات وعناوين، اأكدت اأن حكومة الرئي�س الخ�ساونة 
قد ا�ستعدت منذ اللحظة الأولى لت�سكيلها لت�سلم م�سوؤولياتها 
والنطالق نحو العمل الجاد والدوؤوب لنجاز جدول الأعمال 
اآخذين  ال�سامي،  التكليف  كتاب  عليه  انطوى  ال��ذي  الوطني 
والح�سابات  وال��ت��ردد  ال�ستر�ساء  معايير  اأن  العتبار  بعين 

ال�سيقة لي�ست �سمن قامو�س هذه الحكومة ولن تكون.

احــمــد الــحــ�رانــي
A h m a d . h @ y u . e d u . j o

اخل�شاونة.. خـيار ملكي حكيم

من  اأكثر  قبل  اأي  الآن..  بلفور1917وحتى  وعد  منذ  يوم  كل 
اإ�سارات  كله  والعالم  والعرب  الفل�سطينيين  و�سلت  عام  مئة 
عدوانية من الحركة ال�سهيونية واإ�سرائيل منذ قيامها العام 

..1948
الكاملة،  اإ�سرائيل  دولة  قيام  التاأكيد على  الإ�سارات  من هذه 
وع���ل���ى ي��ه��ودي��ت��ه��ا وت���واج���ده���ا ف���ي الأغ�������وار ���س��رق��ا ك��ح��دود 
من  ان�سحاب  ول   1967 ل��ح��دود  ع��ودة  ول  لإ�سرائيل  �سرقية 
وال�ستيطان  لإ�سرائيل  الأبدية  العا�سمة  واعتبارها  القد�س 
الإ�سرائيلي مباح في القد�س كاملة وال�سفة الغربية وه�سبة 

الجولن كما هو مباح في تل اأبيب..
اأن هناك اتفاقا بين الوليات  فقد ك�سفت »وثائق ويكيلك�س« 
ال�ستيطان  ا�ستمرار  على  اخ��رى  ودول  واإ�سرائيل  المتحدة 
وتو�سعه في القد�س وال�سفة الغربية وه�سبة الجولن وفي 
الإ�سرائيلية  ال��ق��رارات  من  وغيرها  نف�سها.  ا�سرائيل  داخ��ل 

الهادفة اإلى ت�سفية الق�سية الفل�سطينية..
حقا..

اإن الموقف الوروبي من ال�ستيطان الإ�سرائيلي مختلف عن 
اإ�سارات تعلن فيها عن  الموقف الأميركي حيث تظهر وعلنا 
خطواتها  ت�سريع  في  الإ�سرائيلية  الوقاحة  من  ا�سمئزازها 

لبتالع اكبر م�ساحة من الأر�س الفل�سطينية المحتلة..
وعلى �سبيل المثال: فقد قامت ع�سرات ال�سخ�سيات الأوروبية 
من بينهم قادة �سابقون في التحاد الوروبي، ووزراء خارجية 
اأكثر حزما  �سابقون بدعوة الحكومات في بلدهم بتبني نهج 

في التعامل مع الحكومة الإ�سرائيلية الحالية..
كما دعت هذه ال�سخ�سيات الأوروبية اإلى اإ�سدار بيان م�سترك 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  ف��ي  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال�ستيطان  لإدان���ة 
ف��ورا وع��دم تكراره  اإل��ى وقفة  وال��دع��وة  العام 1967  المحتلة 
اأرا���س  كله  العالم  يعتبرها  فل�سطينية  اأرا���س  وفي  م�ستقبال 

فل�سطينية محتلة.
الج��راءات  العربي في مواجهة  الموقف  اأي��ن  نت�ساءل:  وهنا 
خ��ارج  اأهلها  وط��رد  فل�سطين  تجاه  المتطرفة  الإ�سرائيلية 

وطنهم اأر�س اآبائهم واأجدادهم منذ اآلف ال�سنين..!

ع�دة ع�دة
O d e h  o d e h  1 9 6 7 @  g m a i l . c o m

اإ�شارات اإ�شرائيلية عدوانية

ترمب ي�شطب الخرط�م من لئحة »الدول الراعية لالإرهاب«

تطبيع العالقات اإلسرائيلية والسودانية

واأك���د ت��رم��ب اأن »ال��ع��دي��د وال��ع��دي��د« من 
اإع��الن  وج��اء  قادمة.  الأخ��رى  التفاقات 
ام�س عقب تطبيع العالقات موؤخرا بين 

اإ�سرائيل والإمارات والبحرين.
اإن خم�س دول عربية اأخرى  وقال ترمب 
ع��ل��ى الأق�����ل، ت��رغ��ب ف��ي اإق���ام���ة ع��الق��ات 
اأن  بعد  وذل��ك  اإ�سرائيل،  م��ع  دبلوما�سية 
التي  المنطقة  اأحدث دول  ال�سودان  �سار 

تطبع روابطها مع الدولة العبرية.
و�����س����ّرح ت���رم���ب ل��م��را���س��ل��ي��ن ف���ي ال��ب��ي��ت 
على  عربية  دول  خم�س  »توجد  الأبي�س 

الأقل تريد الن�سمام«.

ورح������ب رئ���ي�������س ال���������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
ب��ن��ي��ام��ي��ن ون��ت��ان��ي��اه��و ب����الإع����الن، وق���ال 
ال�سالم  اإلى ترمب »نو�ّسع دائرة  متوجها 

بهذه ال�سرعة بف�سل قيادتك«.
واأع����ل����ن رئ���ي�������س ال���������وزراء الإ����س���رائ���ي���ل���ي 
بنيامين نتانياهو م�ساء ام�س اأّن اإ�سرائيل 
لن تعار�س بيع الوليات المتحدة اأ�سلحة 

اأميركية متطورة لدولة الإمارات.
وق������ال ف����ي ب���ي���ان ع���ّل���ق ف���ي���ه ع���ل���ى زي�����ارة 
وزي���ر دف���اع ح��ك��وم��ت��ه ب��ي��ن��ي غ��ان��ت�����س اإل��ى 
بيع  لمناق�سة  الحالي  الأ�سبوع  وا�سنطن 
طائرات  وت�سمل  ل��الإم��ارات  اأ�سلحة  هكذا 

بيع  ت��ع��ار���س  ل��ن  »اإ���س��رائ��ي��ل  اإّن  اف-35، 
اإل��ى دول��ة الإم���ارات العربية  ه��ذه النظم 

المتحدة«.
العالقات،  تطبيع  حول  الت�سريح  وقبيل 
دون��ال��د  ن��ّي��ة  الأم��ي��رك��ي��ة  الإدارة  ك�سفت 
ترمب �سطب الخرطوم من قائمة الدول 

الراعية لالإرهاب.
و���س��ك��ر رئ��ي�����س ال������وزراء ال�����س��ودان��ي عبد 
خالل  الأم��ي��رك��ي  الرئي�س  ح��م��دوك  اهلل 
ال��م��ك��ال��م��ة ال��ه��ات��ف��ي��ة ع��ل��ى ه���ذا ال���ق���رار، 
واأ���س��اد ب��الأث��ر ال��ه��ام ل��ه��ذا الإج����راء على 

القت�ساد ال�سوداني.

وا�شنطن - اأ ف ب

اأعلن الرئي�س الأميركي دونالد ترمب 
ام�س تطبيع العالقات الدبل�ما�شية 
بين اإ�شرائيل وال�ش�دان، م�ؤكدا اأن 
البلدين اأر�شيا »ال�شالم« بينهما.
وح�شر �شحافي�ن في المكتب 
البي�شاوي ات�شال هاتفيا بين دونالد 
ترمب وم�ش�ؤولين في اإ�شرائيل 
وال�ش�دان.
وغرد المتحدث با�شم البيت الأبي�س 
ج�د ديري في م�قع ت�يتر »اأعلن 
الرئي�س اأّن ال�ش�دان واإ�شرائيل ت�افقا 
على تطبيع العالقات بينهما، في 
خط�ة كبيرة جديدة نح� ال�شالم في 
ال�شرق الأو�شط«.
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