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عمان - �لر�أي

خالل  من  تابعت  اإنها  المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  قالت 
ال�سفارة الأردنية في اأنقرة اأو�ساع المواطنين الأردنيين في ولية 

اإزمير التركية، اإثر تعر�سها لزلزال اأم�س.
ال��ف��ور مع  اأن��ق��رة توا�سلت على  ف��ي  الردن��ي��ة  ال�سفارة  اأن  واأك���دت 
ال�سلطات المحلية، لالطمئنان على اأو�ساع المواطنين الأردنيين، 

والتي لم تبلغ عن اإ�سابة اأي مواطن اأردني.

ل �إ�صابات بني �لأردنيني
يف زلز�ل �إزمري �لرتكية

عجلون - بتر�

تاأهيل  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ع��ج��ل��ون  الأث����ار بمحافظة  م��دي��ري��ة  ب��ا���س��رت 
و�سيانة موقع مار اليا�س الأثري للحفاظ على قيمته التاريخية 
والدينية والأثرية. وقال مدير اآثار المحافظة الدكتور اإ�سماعيل 
اإنه تم المبا�سرة بالعمل بم�سروع تاأهيل موقع مار  ملحم، اأم�س، 
والتع�سيب وتوفير  التنظيف  اأعمال  ت�سمل  والتي  الأث��ري،  اليا�س 

�سروط ال�سالمة.

�إعادة تاأهيل موقع مار �ليا�س 
�لأثري يف عجلون

32 وفاة و3921 �إ�صابة جديدة بالفيرو�س

اإلصابات بكورونا في ارتفاع
    1346 حالة قيد �لعالج يف �مل�صت�صفيات

عمان - �لر�أي

���س��ج��ل��ت ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة اأم�������س 32 وف����اة ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
الم�ستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات اإلى 772، كما 
اإجمالي  ليرتفع  بالفيرو�س،  جديدة  اإ�سابة   3921 �سجلت 
ال�سادر  الإعالمي  الموجز  بح�سب   ،69306 اإلى  الإ�سابات 

عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة.
وتوزعت الإ�سابات الجديدة على 2332 حالة في محافظة 

اإرب��د، منها 124  العا�سمة عمان، و418 حالة في محافظة 
الزرقاء، و166  الرمثا، و280 حالة في محافظة  حالة في 
محافظة  ف��ي  ح��ال��ة  و132  الطفيلة،  محافظة  ف��ي  ح��ال��ة 
حالة   41 منها  م��ع��ان،  محافظة  ف��ي  ح��ال��ة  و118  البلقاء، 
حالة  و89  عجلون،  محافظة  ف��ي  حالة  و101  البترا،  ف��ي 
و73  م��اأدب��ا،  في محافظة  و84 حالة  العقبة،  في محافظة 
حالة في محافظة الكرك، و69 حالة في محافظة المفرق، 
اأن  اإل���ى  و59 ح��ال��ة ف��ي محافظة ج��ر���س. واأ���س��ار ال��م��وج��ز 

الم�ست�سفيات  في  للعالج  ام�س  اأدخلت  التي  الحالت  عدد 
المعتمدة بلغ 224 حالة، فيما غادرت 92 حالة الم�ست�سفيات 
اأن العدد الإجمالي للحالت التي  اإلى  بعد �سفائها. ولفت 
تتلقى العالج في الم�ست�سفيات حالياً بلغ 1346 حالة، بينما 

يخ�سع بقية الم�سابين للعزل المنزلي.
م��خ��ب��ري��اً، لي�سبح  اإج�����راء 28958 ف��ح�����س��اً  اإل���ى  ا���س��ار  ك��م��ا 
ال��وب��اء  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  ال��ت��ي  اإج��م��ال��ي ع��دد الفحو�سات 

وحتى الآن 1837854 فح�ساً.

لت�صبح )100( مليون دينار
رفع مخصصات سلف متقاعدي «الضمان»

تكثيف �لرقابة على �لمن�صاآت و�لعاملين
كريشان: تطبيق أوامر الدفاع على المخالفين

عمان - �لر�أي

ال�������س���م���ان  اإدارة  م���ج���ل�������س  واف��������ق 
مخ�س�سات  رف���ع  ع��ل��ى  الإج��ت��م��اع��ي 
 )100( لي�سبح  ال��م��ت��ق��اع��دي��ن  �سلف 
دينار،  مليون   )85( من  بدًل  مليون 
م��ل��ي��ون   )15( م��ق��داره��ا  ب���زي���ادة  اأي 
دينار. وقال بيان �سادر عن موؤ�س�سة 
لم�ساعدة  ي��اأت��ي  ال��ق��رار  ان  ال�سمان 
من  وتمكينهم  ال�����س��م��ان  م��ت��ق��اع��دي 

ال��ت��ك��ي��ف م��ع ال��ظ��روف الق��ت�����س��ادي��ة 
كورونا. بجائحة  المرتبطة 

ال�سمان  ادارة  مجل�س  رئي�س  واك��د 
ل�سوؤون  ال��دول��ة  ووزي��ر  العمل  وزي��ر 
القطامين  معن  الدكتور  الإ�ستثمار 
����س���ل���ف  م����خ���������س���������س����ات  زي������������ادة  اأن 
م��ل��ي��ون   )15( ال�����س��م��ان  م��ت��ق��اع��دي 
دي��ن��ار ج��اء ل��غ��اي��ات ت��ع��زي��ز ال��ق��درات 
في  خ�سو�ساً  للمتقاعدين  المالية 
بجائحة  المرتبطة  التداعيات  �سوء 

تلبية  من  اأي�ساً  وتمكينهم  ك��ورون��ا، 
اح��ت��ي��اج��ات��ه��م واح��ت��ي��اج��ات اأ���س��ره��م، 

وال�ستثمارية. منها  ال�ستهالكية 
ب�����دوره اأك����د م��دي��ر ع���ام ال��م��وؤ���س�����س��ة 
اأن  ال����رح����اح����ل����ة  ح��������ازم  ال�����دك�����ت�����ور 
الأول�����������وي�����������ة ف��������ي �������س������رف ����س���ل���ف 
للمتقاعدين  �ستكون  المتقاعدين 
لأول  ال�سلفة  بطلب  يتقدموا  الذين 
�سيعلن  ج���دي���دة  لأ���س�����س  وف��ق��ا  م���ره 

لحقاً. عنها 

عمان - �لر�أي

ووزي��ر  ال����وزراء  رئي�س  نائب  عمم 
كري�سان،  توفيق  المحلية  الإدارة 
اإل����ى روؤ����س���اء ال��ب��ل��دي��ات ب�����س��رورة 
الإي������ع������از ل��ل��م��ف��ت�����س��ي��ن واأق���������س����ام 
بت�سديد  ال��ب��ل��دي��ات،  ف��ي  ال��رق��اب��ة 
المن�ساآت  على  اعمالهم  وتكثيف 
الق���ت�������س���ادي���ة وال���ع���ام���ل���ي���ن ف��ي��ه��ا 
وم����رت����ادي����ه����ا م����ن ال���م���واط���ن���ي���ن، 
ل��ل��ت��ح��ق��ق م����ن م�����دى ال���ت���زام���ه���م 
بكافة اإجراءات الوقاية المطلوبة 

الواردة في اوامر الدفاع.
واأكد كري�سان في تعميمه ال�سادر 
ام�����س ال��ج��م��ع��ة، اأن����ه ي��ج��ب ات��خ��اذ 
بحق  القانونية  الإج�����راءات  ك��اف��ة 
او  ال��م��خ��ال��ف��ي��ن، وك���ل م��ن يق�سر 

ي��ت��ه��اون ف���ي ت��ط��ب��ي��ق الج������راءات 
يعر�س  فاإنه  المطلوبة  القانونية 
نف�سه للم�ساءلة القانونية، ويعتبر 
المهام  اداء  ف��ي  وتهاونا  تق�سيرا 
ال��م��ط��ل��وب��ة م��ن��ه. واأ����س���ار اإل����ى اأن 
والإج��راءات  بالممار�سات  اللتزام 
ال��وق��ائ��ي��ة ���س��د ف��ي��رو���س ك��ورون��ا 
وطنية  م�سوؤولية  يمثل  الم�ستجد 

تقع على عاتق الجميع.
ودع���ا ك��ري�����س��ان، روؤ����س���اء واأع�����س��اء 
ال��م��ج��ال�����س ال��ب��ل��دي��ة اإل����ى اط���الق 
ال����م����زي����د م����ن ب����رام����ج ال��ت��وع��ي��ة 
وال��ح��م��الت الإر���س��ادي��ة للحد من 

انت�سار فايرو�س كورونا.
اإن هذه البرامج تعّبر عن   ، وق��ال 
الم�سوؤولية الت�سامنية في تعميق 
ال���م�������س���ارك���ة ال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ون�����س��ر 

ال��وع��ي ال�����س��ح��ي، وال��ت��اأك��ي��د على 
للحفاظ  الجميع،  تالحم  اأهمية 

على الوطن و�سحة المواطنين .
واأك������د ك��ري�����س��ان اأن�����ه وب����ن����اًء على 
عبداهلل  الملك  جاللة  توجيهات 
ال�سامي  التكليف  كتاب  الثاني في 
ل��ل��ح��ك��وم��ة ب����اأن ���س��ح��ة ال��م��واط��ن 
وفي   ، ق�سوى  اأول��وي��ة  و�سالمته 
اتخاذ  الحكومة على  اإطار حر�س 
الإج��راءات للوقاية  مجموعة من 
م���ن ان��ت�����س��ار ال���ف���اي���رو����س ، وم��ع 
ق���رب م��وع��د اإج������راء الن��ت��خ��اب��ات 
النيابية وما نلحظه من تجمعات 
للمواطنين، ف�ساًل عن وجود فئة 
الوباء،  ه��ذا  وخطورة  وج��ود  ُتنكر 
ي�ستوجب علينا م�ساعفة الجهود 

لمواجهة هذا الإنت�سار .

تحت طائلة �لم�صوؤولية

الحاللمة: منع التجمعات االنتخابية الكبيرة
عمان - �لر�أي

اأك��������د وزي��������ر ال����داخ����ل����ي����ة ت��وف��ي��ق 
واأهمية  ���س��رورة  على  الحاللمة 
الل����ت����زام ب����اأوام����ر ال����دف����اع وم��ن��ع 
والمنا�سبات  ب��الأف��راح  التجمعات 
وخ��ا���س��ة ال��ت��ج��م��ع��ات الن��ت��خ��اب��ي��ة 
وباإعداد تتجاوز الع�سرين �سخ�ساً.
و����س���دد وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى اأن���ه 
�سي�سار اإلى اتخاذ اأ�سد الإجراءات 
ال����ق����ان����ون����ي����ة والإداري�����������������ة ب��ح��ق 

المخالفين.
وع�����زا ال��ح��الل��م��ة ه����ذا الإج������راء 
اإل�����ى ت����ط����ورات ال���و����س���ع ال��وب��ائ��ي 
وازدي�����اد اأع�����داد الإ����س���اب���ات وع��دم 

ب��اأوام��ر  المواطنين  بع�س  اإل��ت��زام 
�سلبية  بنتائج  يت�سبب  مما  الدفاع 
و�سالمته  ال��م��واط��ن  �سحة  ع��ل��ى 
ع���دوى  ان��ت��ق��ال  ول��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 

كورونا.
وطلب وزير الداخلية من الحكام 
الإداري���ي���ن اإي����الء ه���ذا الأم����ر جل 
ال���ع���ن���اي���ة واله����ت����م����ام ب���ال���ت���ع���اون 
الأم��ن��ي��ة  الأج���ه���زة  م��ع  والتن�سيق 

�سمن الخت�سا�س.
�سيتم  ان��ه  الداخلية  وزارة  واأك��دت 
ت��ط��ب��ي��ق اأوام�������ر ق���وان���ي���ن ال���دف���اع 
على المخالفين من المتر�سحين 
لالنتخابات النيابية اأو الموؤازرين 
النتخابية  بالدعاية  يتعلق  فيما 

وال���ت���ج���م���ع���ات ال����ت����ي ي����زي����د ع���دد 
�سخ�ساً،   20 عن  فيها  الم�ساركين 
�سواًء كانت داخل مقرات انتخابية 
وغ��ي��ره��ا  ل��ل�����س��ي��ارات  م���واك���ب  اأو 
م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت���وؤث���ر على 
اوام��ر  وتخالف  العامة  ال�سالمة 

الدفاع.
اأم�س  الأمنية  الأجهزة  وا�ستدعت 
عدداً من المتر�سحين في الكرك 
واإرب�������د وع���م���ان وال���رم���ث���ا، وذل���ك 
الم�ستقلة  الهيئة  طلب  على  بناء 
ل��الن��ت��خ��اب، اإث����ر م��خ��ال��ف��ة اأوام����ر 
التنفيذية  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال���دف���اع 
ال��ن��اظ��م��ة ل��ل��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة 

والمقرات.

عمان - �لر�أي
الأم��ن  با�سم مديرية  الإع��الم��ي  الناطق  ق��ال 
ال��ع��ام، اإن ال��الع��ب اأح��م��د اب��و غ��و���س موقوف 
في اأحد مراكز الإ�سالح والتاأهيل على خلفية 
ق�����س��ي��ة ج��ن��ائ��ي��ة م��ن��ظ��ورة ل���دى ال��ق�����س��اء تم 
حالياً  الق�ساء  بيد  وه��ي  اإث��ره��ا  على  توقيفه 
حول  ي�ساع  م��ا  ك��ل  اأن  م��وؤك��داً  فيها،  للف�سل 
غير  هو  اأولمبية  اأو  ريا�سية  لأ�سباب  توقيفه 

�سحيح ول يمت للحقيقة ب�سلة.

�لالعب �أبو غو�س موقوف
على خلفية ق�صية جنائية

)�أر�صيفية(

�أجو�ء معتدلة
عمان - �لر�أي

ت����ك����ون الأج�������������واء ال����ي����وم 
م���ع���ت���دل���ة ال������ح������رارة ف��ي 
المملكة،  م��ن��اط��ق  معظم 
الأغ��وار  في  ن�سبياً  وح��ارة 
والعقبة،  الميت  وال��ب��ح��ر 
م���ع ت���واج���د ال���غ���ي���وم على 
اإرت������ف������اع������ات م���ت���و����س���ط���ة 
تنخف�س  وغ��دا   . وعالية، 
اأعلى  بقائها  م��ع  ال��ح��رارة 
العتيادية  معدلتها  من 
ب��ق��ل��ي��ل، وت���ك���ون الأج������واء 
الحرارة  معتدلة  خريفية 
ب���وج���ه ع������ام، م����ع ت���واج���د 
ال���غ���ي���وم ع���ل���ى اإرت���ف���اع���ات 
م���خ���ت���ل���ف���ة، وت����دري����ج����ًي����ا 
خ�����الل ����س���اع���ات ال��م�����س��اء 
وال���ل���ي���ل ت���ت���اأث���ر ال��م��م��ل��ك��ة 
ع��دم  م��ن  �سعيفة  ب��ح��ال��ة 
الإ���س��ت��ق��رار ال��ج��وي، حيث 
ت���ت���زاي���د ك��م��ي��ات ال��غ��ي��وم، 
وي��ح��ت��م��ل ه���ط���ول زخ����ات 
خ���ف���ي���ف���ة وم���ت���ف���رق���ة م��ن 
المطر في اأنحاء مختلفة 
م�����ن ال���م���م���ل���ك���ة، خ���ا����س���ة 

الجنوبية منها.

عمان - في�صل �لتميمي
فقد الموؤ�سر العام لبور�سة عمان في نهاية 
ليغلق  نقاط،   7 الما�سي  الأ�سبوع  تعامالت 
م���ق���ارن���ة مع  ن��ق��ط��ة،  م�����س��ت��وى 1551  ع��ن��د 
1558 نقطة لالأ�سبوع الذي �سبقه، متراجعا 
بن�سبة 0.44 بالمئة. ودفع الموؤ�سر للتراجع، 
المالي  لقطاعّي  القيا�سي  الرقم  انخفا�س 
ب��ال��م��ئ��ة،   0.32 وال���خ���دم���ات  ب��ال��م��ئ��ة،   0.68
لقطاع  القيا�سي  ال��رق��م  ارت��ف��اع  م��ع  مقارنة 

ال�سناعة 0.8 بالمئة.

موؤ�صر بور�صة عمان يفقد 7 نقاط

كتب - ماجد �لأمير

بقي 10 اأيام على موعد توجه الناخبين اإلى �سناديق 
القتراع لنتخاب اأع�ساء مجل�س النواب التا�سع ع�سر.
الم�ستقلة  الهيئة  اأن  على  النتخابي  الم�سار  ويوؤ�سر 
لالنتخاب تبذل جهوداً من اأجل منع ا�ستخدام المال 

ال�سيا�سي في �سراء ا�سوات الناخبين.
لالنتخاب،  الم�ستقلة  الهيئة  في  الم�سوؤولون  وي��وؤك��د 
الكاللدة،  خالد  الدكتور  الهيئة  رئي�س  راأ�سهم  وعلى 
التي تردهم عن محاولت  ال�سكاوى  يتابعون كل  اأنهم 
����س���راء الأ�����س����وات ب�����س��ك��ل ج�����دي، وه����و م���ا ي���دل���ل على 
يوم  الأ�سوات  �سراء  منع ظاهرة  في  ال�سيا�سية  الإرادة 
القتراع، بحيث ل توؤثر على نتيجة النتخابات في اأية 
�سراء  الهيئة لمحاربة ظاهرة  انتخابية. متابعة  دائرة 
با�ستمرار تحويل  الأ�سوات هي متابعة يومية، فهناك 
لأ���س��خ��ا���س اإل���ى ال��م��دع��ي ال��ع��ام ب�سبهة ���س��راء اأ���س��وات 

الناخبين، وتم توقيف اأ�سخا�س لهذا ال�سبب.

10 �أيام على موعد �لقرت�ع.. وجهود ملحاربة �صر�ء �لأ�صو�ت

ل م�صير�ت في معان

«األمن»: جميع المحافظات التزمت بالحظر
عمان - �لر�أي

مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  قال 
الأم�����ن ال���ع���ام، اإن ج��م��ي��ع م��ح��اف��ظ��ات 
من  وتعاوًنا  التزاًما  �سهدت  المملكة 
ال��م��واط��ن��ي��ن ب����اإج����راءات ���س��الة ظهر 
الحظر،  تعليمات  وتطبيق  الجمعة 
اأم�������س في  اأي م�����س��ي��رات  ت���خ���رج  ول����م 
محافظة معان اأو اأي محافظة اأخرى.

ال������ذي ج���رى  ال���ف���ي���دي���و  اأن  وا�����س����اف 
تداوله ام�س، وحاول البع�س ترويجه 
معان  بمحافظة  وق��ع��ت  م�سيرة  ب��اأن��ه 
قديم  فيديو  ه��و  ت��ج��اوزات،  ت�سمنت 

م�سى عليه �سنوات.
اإلى  الجميع  الإع��الم��ي  الناطق  ودع��ا 
الحذر مما ين�سر عبر مواقع التوا�سل 
الج��ت��م��اع��ي م��ن اأخ���ب���ار وف��ي��دي��وه��ات 
يق�سد بها ت�سليل الراأي العام، موؤكداً 

تلك  م��ث��ل  ن��ا���س��ري  متابعة  �سيتم  ان���ه 
وتحويلهم  وال��ف��ي��دي��وه��ات  الإ���س��اع��ات 

للق�ساء.
الأردن��ي��ة  الم�سلحة  ال��ق��وات  وت��وا���س��ل 
تنفيذ خطة فر�س  العربي  الجي�س   -
الحظر ال�سامل ليوم الجمعة من كل 
اأ�سبوع بالم�ساركة مع الأجهزة الأمنية 
التي  الجهود  وذلك �سمن  المختلفة، 

تبذلها في مواجهة جائحة كورونا.

10

م�صاتل يف 
عمان تعتدي 

على �لأر�صفة 
و�لطرقات

عمان - خالد �لخو�جا

مناطق  في  مواطنون  �سكا 
ب���ال���ع���ا����س���م���ة ع����م����ان م��ن 
الم�ساتل  ان��ت�����س��ار  ف��و���س��ى 
وت���ع���دي���ه���ا ع���ل���ى ال�������س���وارع 
والأر���س��ف��ة وال��م��ج��اوري��ن، 
من  مخلفاتها  ت�سببه  وم��ا 
اأكيا�س بال�ستيكية وغيرها 
من ا�سرار �سحية ومكاره 

بيئية.
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�خل�صاونة: كلنا حزن و�أمل
على وفاة كوكبة من �لأطباء

عمان - �لر�أي

وجه رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر الخ�ساونة تحية اعتزاز واكبار لكافة 
الكوادر الطبية كل في موقعه وبا�سمه.

وقال الخ�ساونة عبر تويتر ام�س، »كلنا حزن واألم على وفاة كوكبة من 
اأبطال خط الدفاع الأول من الأطباء في مواجهة وباء كورونا، رحمهم 

اهلل جميعاً«.
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32 وفاة و3921 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تخ�سي�س ت�سع محطات لفح�س الفيرو�س بالمجان في المحافظة

الزرقاء ثانيًا بإصابات كورونا.. و«الصحة» ترفع 
الطاقة االستيعابية لمستشفى المدينة

عمان - الراأي

�سجلت في المملكة ام�س الجمعة 32 وفاة 
العدد  ليرتفع  الم�ستجد،  كورونا  بفيرو�س 
�سجلت  كما   ،772 اإل��ى  للوفيات  الإجمالي 
ليرتفع  بالفيرو�س،  جديدة  اإ�سابة   3921
بح�سب   ،69306 اإل���ى  الإ���س��اب��ات  اإج��م��ال��ي 
ال��م��وج��ز الإع���ام���ي ال�����س��ادر ع���ن رئ��ا���س��ة 

الوزراء ووزارة ال�سحة.
 2332 ال��ج��دي��دة على  الإ���س��اب��ات  وت��وزع��ت 
و418  عمان،  العا�سمة  محافظة  في  حالة 
حالة في محافظة اإربد، منها 124 حالة في 
الزرقاء،  و280 حالة في محافظة  الرمثا، 
و132  الطفيلة،  محافظة  في  حالة  و166 
حالة في محافظة البلقاء، و118 حالة في 
البترا،  في  41 حالة  منها  معان،  محافظة 
ع��ج��ل��ون، و89  م��ح��اف��ظ��ة  ف��ي  و101 ح��ال��ة 
في  حالة  و84  العقبة،  محافظة  في  حالة 
محافظة  ف��ي  ح��ال��ة  و73  م��اأدب��ا،  محافظة 
المفرق،  محافظة  في  حالة  و69  ال��ك��رك، 

و59 حالة في محافظة جر�س.
التي  الحالت  عدد  اأن  اإلى  الموجز  واأ�سار 
الم�ست�سفيات  ف��ي  ل��ل��ع��اج  ام�����س  اأدخ���ل���ت 
 92 غ��ادرت  فيما  حالة،   224 بلغ  المعتمدة 

�سفائها. بعد  الم�ست�سفيات  حالة 
للحالت  الإج��م��ال��ي  ال��ع��دد  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
ال���ت���ي ت��ت��ل��ق��ى ال���ع���اج ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
بقية  يخ�سع  بينما  حالة،   1346 بلغ  حالياً 

المنزلي. للعزل  الم�سابين 
ف��ح�����س��اً   28958 اإج�������راء  اإل�����ى  ا�����س����ار  ك���م���ا 
مخبرياً، لي�سبح اإجمالي عدد الفحو�سات 
الآن  ال��وب��اء وحتى  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي 

1837854 فح�ساً.
ا�ستمرار  ظ��ل  ف��ي  الجميع  ال���وزارة  ودع��ت 
ت�����س��ج��ي��ل ح������الت اإ����س���اب���ة م���ح���ل���ّي���ة، اإل����ى 
وات��ب��اع معايير  ال��دف��اع،  ب��اأوام��ر  الل��ت��زام 

ال�����س��ام��ة وال��وق��اي��ة، وارت����داء ال��ك��م��ام��ات، 
وع����دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��م��ع��ات لأك���ث���ر م���ن 20 
���س��خ�����س��اً، وا����س���ت���خ���دام ت��ط��ب��ي��ق��ي »اأم������ان« 

و»�سحتك«.

الزرقاء - د. ماجد الخ�سري

اح��ت��ل��ت ال���زرق���اء ال��م��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة في 
ع���دد الإ���س��اب��ات ب��ف��ي��رو���س ك��ورون��ا بعد 
العا�سمة عمان حيث زاد عدد الإ�سابات 

الم�سجلة فيها عن ع�سرة الف اإ�سابة.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن ان ب����داي����ات ظ��ه��ور 
ال��ف��ي��رو���س ك��ان��ت ف��ي ع���دد م��ن مناطق 
ال��ف��ي��رو���س  ان  ال  ال���ج���دي���دة،  ال���زرق���اء 
وفي  المدينة  اح��ي��اء  معظم  ف��ي  انت�سر 
التي  الر�سمية  الموؤ�س�سات  من  العديد 
اع��ل��ن��ت ع��ن اغ���اق ج��زئ��ي، م��ث��ل بلدية 
ال�����زرق�����اء وم���دي���ري���ة ت���رب���ي���ة ال����زرق����اء 
وم�ست�سفى  الر�سيفة  تربية  ومديرية 
الحكومي  ال��زرق��اء  وم�ست�سفى  ي��اج��وز 
ومديرية ال�سمان الجتماعي ومحكمة 
ال���ب���داي���ة وغ��ي��ره��ا م���ن الم����اك����ن، مما 
الحيطة  م��ن  اج���راءات  ات��خ��اذ  ا�ستدعى 
وال����ح����ذر ل��م��ن��ع ت��ف�����س��ي ال���م���ر����س ف��ي 

المدينة.
في  ال�سحية  ال�����س��وؤون  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
ال�����زرق�����اء ال���دك���ت���ور خ��ل��ي��ل ال���رواح���ن���ة 
�سل�سلة من  ات��خ��ذت  ال��م��دي��ري��ة  ان  ق��ال 
حيث  الفيرو�س  تف�سي  لمنع  الج��راءت 
لفح�س  م��ح��ط��ات  ت�����س��ع  تخ�سي�س  ت��م 

الفيرو�س بالمجان في المحافظة.
المجانية  ال��ت�����س��ع  ال��م��ح��ط��ات  ان  وب��ي��ن 
الحجر  وادي  �سحي  مركز  في  تتواجد 

ال�سامل،  ال�سامل، ومركز �سحي الأزرق 
ومركز  ال�سامل،  الظليل  �سحي  ومركز 
�سحي  ومركز  ال�سامل،  الر�سيد  �سحي 
ال�����س��ام��ل، وم���رك���ز �سحي  ال��م�����س��ي��رف��ة 
وم��رك��ز �سحي حمزة  ال�����س��ام��ل،  ب��ي��ري��ن 
ال�������س���ام���ل، وم����رك����ز ���س��ح��ي ال��ع��ام��ري��ة 
ال�������س���ام���ل، وم���رك���ز ���س��ح��ي ال��ه��ا���س��م��ي��ة 

الأولى.
ا�سافة الى الفحو�سات التي تجرى في 

مبنى مديرية �سحة الزرقاء.
وقال ان نتائج العينات التي يتم �سحبها 
نتائجها  اظ��ه��ار  ي��ت��م  ال��م��واط��ن��ي��ن  م��ن 
ال��زرق��اء  م�ست�سفى  مختبر  خ���ال  م��ن 
الى  العينات  ار���س��ال  يتم  ول  الحكومي 
في  تظهر  النتائج  وان  عمان  العا�سمة 

العادة خال اربع وع�سرين �ساعة.
الكاملة  ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  وبين 
لفح�س  عينة   2000 نحو  تبلغ  للجهاز، 

كورونا يوميا.
ودعا الدكتور الرواحنة المواطنين الى 
اللتزام بالمعايير ال�سحية والجراءات 
الحترازية للوقاية من فيرو�س كورونا 
ال��م�����س��ت��ج��د، وذل���ك م��ن خ���ال الب��ت��ع��اد 
المعقمات  وا���س��ت��خ��دام  ال��ت��ج��م��ع��ات  ع��ن 
ب��ا���س��ت��م��رار حفاظاً  ال��ك��م��ام��ات  وارت�����داء 

على �سحة الجميع.
وكان وزير ال�سحة نذير عبيدات واأمين 
عام وزارة ال�سحة وعدد من الم�سوؤولين 

ال��م��ا���س��ي  ال��خ��م��ي�����س  م�����س��اء  زاروا  ق���د 
اعقاب  في  الحكومي  الزرقاء  م�ست�سفى 
بالفيرو�س  الم�ست�سفى  م��دي��ر  ا���س��اب��ة 
ال��ع��ام��ل��ي��ن في  ون��ائ��ب��ه وع���دد كبير م��ن 

الم�ست�سفى.
وا������س�����ار ال�����وزي�����ر ال�����ى زي��������ادة ال���ط���اق���ة 
ال��ك��وادر  م��ن  للم�ست�سفى  ال�ستيعابية 
المختبر  وفنيي  والتمري�سية  الطبية 
ب���الإ����س���اف���ة اإل������ى زي�������ادة ع�����دد الأ�����س����رة 
ال�سفاء  ا�سرة  على  الراقدين  للمر�سى 

للعاج بفيرو�س كورونا.
واأك�����د ع��ل��ى اج�����راء ف��ح��و���س��ات ك��ورون��ا 
ل��ج��م��ي��ع ال���م���راج���ع���ي���ن ف����ي الإ����س���ع���اف 
وال���������ط���������وارئ، وال�����ت�����اأك�����د م�����ن ن���ت���ائ���ج 
يتابعون  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي  فحو�ساتهم 
ع��اج��ه��م ل���دى ال��ق�����س��م ال��م��خ��ت�����س في 

الطوارئ.
واط����ل����ع ال����دك����ت����ور ع����ب����ي����دات ي���راف���ق���ه 
ال����وزارة الدكتور  الم��ن��اء ال��ع��ام��ون ف��ي 
هياجنة  وائ���ل  وال��دك��ت��ور  ال�سرفا  ع��م��ار 
ال��دك��ت��ور خليل  ال��زرق��اء  وم��دي��ر �سحة 
الم�ست�سفى  م��دي��ر  ون���ائ���ب  ال���رواح���ن���ة 
على  ال�����س��وارب،  اأن��ور  الدكتور  بالوكالة 
الوقائي  ب��ال��ب��روت��وك��ول  ال��ك��وادر  ال��ت��زام 
وال��ع��اج��ي��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ح��الت 
ال���م���ر����س���ي���ة ال����ت����ي ت����راج����ع الإ����س���ع���اف 

والطوارئ.
ال��ازم��ة  التدابير  جميع  لت��خ��اذ  ودع���ا 

من قبل الكوادر لحمايتها من التعر�س 
ل�سيما  المعدية،  بالمرا�س  لاإ�سابة 

واأن الم�ست�سفى يراجعه اعداد كبيرة.
تعزيز  ب�����س��رورة  المعنيين  اإل���ى  واوع���ز 
الم�ست�سفى بالكوادر الطبية واخ�سائيي 
وال�سدرية  والباطنية  اله�سمي  الجهاز 
القريب  ف��ي  المختبر  وف��ن��ي��ي  وال��ق��ل��ب 
مختبر  فنيي  مناوبات  زي��ادة  و  العاجل 
فحو�سات كورونا ل�سمان ظهور النتائج 
خ���ال 24 ���س��اع��ة، وت��ن��ظ��ي��م الدخ����الت 
وع��م��ل��ي��ات خ���روج ال��م��ر���س��ى ف��ي ال��وق��ت 
ال��م��ن��ا���س��ب ب��ع��د ال�����س��ف��اء وت��ن��ظ��ي��م عمل 

الكوادر العاملة على حد �سواء.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، ن��ظ��م��ت م��دي��ري��ة 
ال�������س���ن���اع���ة وال�����ت�����ج�����ارة ح���م���ل���ة ع��ل��ى 
ل�سمان  التجارية  والمحات  ال���س��واق 
وح��ررت  ال�سحية  بال�سروط  التزامهم 
ك���������وادر ال����م����دي����ري����ة اأث�����ن�����اء ج���ولت���ه���ا 
المن�ساآت  ع��ل��ى  والتفتي�سية  ال��رق��اب��ي��ة 
ال���ت���ج���اري���ة ال��م��ت��ن��وع��ة والأ������س�����واق ف��ي 
لمن�ساآت  مخالفة   25 الزرقاء  محافظة 

ومواطنين.
اأنه  البزور  عماد  المديرية  مدير  وبين 
ت��م ت��ح��ري��ر ع���دد م��ن ال��م��خ��ال��ف��ات بحق 
من�ساآت تجارية و ما يزيد على ع�سرين 
التقيد  ل��ع��دم  مواطنين  بحق  مخالفة 
بموجب  ال�سادرة  ال�سحية  بالإجراءات 

اأمر الدفاع رقم 11.

ب�سبب تف�سي كورونا
تعليق الدوام في «النقل» ومستشفى البادية 

الشمالية ومدارس

ال اإ�سابات بين االأردنيين في الوالية
«الخارجية» تعزي تركيا بضحايا زلزال إزمير

عمان - الراأي

علقت وزارة النقل ال��دوام في المركز يوم غد 
كورونا  بفيرو�س  موظف  اإ�سابة  بعد  الأح���د، 

الم�ستجد.
اإن  ب��ي��ان �سحفي، ام�����س،  ال�����وزارة ف��ي  وق��ال��ت 
ت��ع��ل��ي��ق دوام ال��م��وظ��ف��ي��ن ���س��ي��ك��ون ف���ي م��رك��ز 
ال����وزارة ف��ق��ط؛ لت��خ��اذ ال��م��زي��د م��ن التدابير 
الإح���ت���رازي���ة، واإج������راء ال��م��زي��د م���ن فحو�س 
ل�سمان  ال��وزارة  مكاتب  وتعقيم  اآر(،  �سي  )بي 

ال�سامة العامة.
من  اع��ت��ب��اًرا  عملها  �ست�ستاأنف  اأن��ه��ا  واأك�����دت 

الإثنين المقبل.
البادية  بم�ست�سفى  طبية  م�سادر  اأعلنت  كما 
ال�سمالية الحكومي، عن ا�سابة 24 من الكوادر 
الطبية والتمري�سية في الم�ست�سفى بفيرو�س 
الخارجية  العيادات  اإغ��اق  تطلب  ما  كورونا، 
غد  ي��وم  من  اإعتباًرا  ا�سبوًعا  العمليات  وق�سم 

الحد.
في  �سي�ستاأنف  العمل  اأن  الم�سادر،  واأ�سافت 
كالمعتاد  العمليات  وق�سم  الخارجية  العيادات 
وذل��ك  ال��ث��ان��ي  ت�سرين  �سهر  م��ن  ال��ث��ام��ن  ف��ي 
العامة  ال�سامة  واإج����راءات  التعقيم  لغايات 
وح���ف���اًظ���ا ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��م��واط��ن��ي��ن وك�����وادر 

الم�ست�سفى.
الطبية  ال���ك���وادر  ع���دد  ان  ال��م�����س��ادر،  وق��ال��ت 
التي  والقبالة  والفنية  والأ�سعة  والتمري�سية 
تعمل في الم�ست�سفى ي�سل الى ما يقارب من 
الخدمات  تقديم  على  يعملون  �سح�سا   )320(
ال�����س��ح��ي��ة وال��ع��اج��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن ف��ي ل��واء 
البادية ال�سمالية ومراجعي م�ست�سفى البادية 

ال�سمالية الحكومي.

ب�������دوره، اأك�����د م���دي���ر ال��م�����س��ت�����س��ف��ى ال���دك���ت���ور 
ي�ستقبل  ال��م�����س��ت�����س��ف��ى  ان  ����س���ام���خ،  ع���ب���داهلل 
الحالت المر�سية الطارئة في ق�سم ال�سعاف 
وال����ط����وارئ ك��ال��م��ع��ت��اد وان اغ����اق ال��ع��ي��ادات 
الخارجية وق�سم العمليات جاء لغايات التعقيم 
كاجراء احترازي ووقائي حفاًظا على �سامة 

الكوادر العاملة في الم�ست�سفى والمراجعين.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل، ق����رر م���دي���ر ال��ت��رب��ي��ة 
تعليق  المومني  م��ازن  الرمثا  للواء  والتعليم 
بمدار�س  والداري��ة  التدري�سية  للهيئة  ال��دوام 
اأم  المختلطة،  الأ�سا�سية  عمي�س  بنت  اأ�سماء 
الثانوية  الرمثا  المختلطة،  الأ�سا�سية  كلثوم 
للبنين، جمانة الثانوية للبنات، مكة الأ�سا�سية 
الأ�سا�سية  خديجة  للبنات،  والثانية  الأول���ى 
اأبي  بنت  عائ�سة  والثانية،  الول��ى  المختلطة 
يوم غد  اعتباًرا من  المختلطة  الأ�سا�سية  بكر 

الأحد والعودة للدوام الثاثاء المقبل.
اأن  الجمعة،  ام�س  ت�سريح  في  المومني  وقال 
بفيرو�س  اإ�سابات  لت�سجيل  ال��دوام جاء  تعليق 
كورونا لمعلمين ومعلمات وم�ستخدمين بهذه 

المدار�س.
كما قرر مدير التربية والتعليم للواء الأغوار 
تعليق  ال��ع��م��اي��رة،  ط��ال��ب  ال��دك��ت��ور  ال�سمالية، 
ب��م��در���س��ة  والإداري  ال��ت��دري�����س��ي  ال���ك���ادر  دوام 
ال��م��ن�����س��ي��ة ال��ث��ان��وي��ة ل��ل��ب��ن��ات ل��ي��وم��ي الأح����د 
والإثنين المقبلين وا�ستئناف الدوام الثاثاء 

المقبل.
وقال العمايرة اإن تعليق الدوام جاء اإثر ثبوت 
ال��م��در���س��ة بفيرو�س  م��ع��ل��م��ات  اح���دى  اإ���س��اب��ة 
م��راف��ق  تعقيم  �سيتم  اأن���ه  اإل���ى  ك���ورون���ا، لف��ت��اً 
من  للمخالطين  فحو�س  واإج����راء  المدر�سة 

كوادرها من قبل الجهات ال�سحية.

عمان - الراأي

المغتربين  و���س��وؤون  الخارجية  وزارة  اأعربت 
ع����ن خ���ال�������س ال���ت���ع���ازي و�����س����ادق ال���م���وا����س���اة 
ال�سقيقة  تركيا  جمهورية  و�سعب  لحكومة 
اإزم��ي��ر  ال��ذي ���س��رب ولي��ة  ال��زل��زال  ب�سحايا 

اأم�س، واأ�سفر عن مقتل واإ�سابة الع�سرات.
ال�سفير  ال��وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد 
���س��ي��ف اهلل ال���ف���اي���ز ت�����س��ام��ن ال��م��م��ل��ك��ة م��ع 
ال�سقيقة  ت��رك��ي��ا  ج��م��ه��وري��ة  و���س��ع��ب  ح��ك��وم��ة 
ف����ي ه�����ذا ال���م�������س���اب الأل�����ي�����م، واأع���������رب ع��ن 
وتمنياتها  ال�سحايا،  لأ���س��ر  المملكة  ت��ع��ازي 

العاجل. بال�سفاء  للم�سابين 
اإن  الفايز  ال�سفير  ق��ال  مت�سل،  �سعيد  على 
الردن��ي��ة  ال�سفارة  خ��ال  م��ن  تابعت  ال���وزارة 
في  الأردنيين  المواطنين  اأو���س��اع  اأنقرة  في 

اإزمير. ولية 
اأنقرة توا�سلت  اأن ال�سفارة الردنية في  واأكد 
على الفور مع ال�سلطات المحلية، لاإطمئنان 
لم  والتي  الأردنيين،  المواطنين  اأو�ساع  على 

تبلغ عن اإ�سابة اأي مواطن اأردني.
المقيمين  الأردنيين  المواطنين  الفايز  ودعا 
عن  ال�����س��ادرة  التعليمات  لت��ب��اع  ال��ولي��ة  ف��ي 

الإج���راءات  كافة  وات��خ��اذ  المحلية  ال�سلطات 
الح����ت����رازي����ة وال�������س���روري���ة ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى 

و�سامتهم. �سحتهم 
للتوا�سل  الأردن��ي��ي��ن  ال��م��واط��ن��ي��ن  دع���ا  ك��م��ا 
م��ع ال�����س��ف��ارة الردن���ي���ة ف��ي اأن���ق���رة اأو وح��دة 
الحاجة  اإذا دعت  الوزارة  العمليات في  مركز 
اأرق���ام ال��خ��ط ال�ساخن  اإل��ى ذل��ك، م��ن خ��ال 
المعلن عنها على المواقع الر�سمية للوزارة.

م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���س��م 
مهند  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة 
الأردن���ي���ي���ن  ال��ط��ل��ب��ة  ج��م��ي��ع  اأن  ال��خ��ط��ي��ب، 
ال��م��ق��ي��م��ي��ن ف���ي اأزم���ي���ر ال��ت��رك��ي��ة، وع��دده��م 
حتى  ال��وزارة  تبلغ  ولم  جيدة،  ب�سحة  قليل، 
ال��زل��زال  ج��راء  بينهم  اإ���س��اب��ات  ب��اأي  اللحظة 

المنطقة. �سرب  الذي 
التعليم  وزي��ر  ب��اأن  ام�����س،  الخطيب  واأ���س��اف 
عن  يتابع  قدي�س  اأبو  محمد  الدكتور  العالي 
ك��ث��ب اأو����س���اع ال��ط��ل��ب��ة الأردن��ي��ي��ن م��ن خ��ال 
الأردن���ي  ال��ث��ق��اف��ي  الم�ست�سار  م��ع  ال��ت��وا���س��ل 
والتي  ال��ن��داف،  �ساجدة  الدكتورة  تركيا  في 
التوا�سل مع الطلبة  تعمل ب�سكل مكثف على 
اأي م�����س��اع��دة  والط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه��م وت��ق��دي��م 

لهم.

عمان -  �سرى ال�سمور

م�ستقبل  على  كورونا  جائحة  بها  األقت  �سعبة  اآث��ار 
ما  وف��ق  ت�����س��ررا،  الك��ث��ر  ال�سريحة  كونهن  الن�ساء، 
اكده خبراء مطلعون، قالوا ان الجائحة كانت الحد 
بين  والم�ساواة  ال�سراكة  مبداأ  تر�سيخ  بين  الفا�سل 

الرجل والمراأة في الم�سيرة المهنية والتعليمية.
وا���س��اف��وا ف��ي اح��ادي��ث ال���ى $ ان ال���م���راأة وقعت 
�سحية الزمات المتاحقة عبر الزمن، ومن ابرزها 
مختلف  على  بعواقبها  ال��ق��ت  ال��ت��ي  ك��ورون��ا  جائحة 

ال�سعد ال�سرية والجتماعية والنف�سية.
ال��م��ر���س��دة ال��ت��رب��وي��ة ف��اط��م��ة ال��ك��ح��ل��وت ق��ال��ت في 
توؤثر فقط  لم  ك��ورون��ا  ان جائحة   $ ال��ى  حديث 
بل  المعي�سية،  والظروف  القت�سادية  الأو�ساع  على 
على  �سلبية  تاأثيرات  الى  وادت  الأ�سرة،  بناء  لم�ست 
الأ�سري، خا�سة  العنف  زيادة  المجالت ومنها  كافة 

العنف �سد المراأة.
ن�سف  بانها  المراأة  و�سف  عند  انه  الكحلوت  وقالت 
كما  النتاجية،  طاقته  ن�سف  تمثل  فانها  المجتمع 
اأنها ترمز الى تقدم المجتمع المرتبط بمدى تقدم 
بينهن  ال��م�����س��اواة  على  حر�سه  وم���دى  ف��ي��ه،  الن�ساء 

وبين الرجال.
ال���ق���وان���ي���ن  »ب����ال����رغ����م م�����ن ان ج���م���ي���ع  وت����اب����ع����ت: 
مع  بالتعاون  وذلك  المراأة حقها  تمنح  والت�سريعات 
بها  تعتني  ال��ت��ي  الن�سائية  والجمعيات  المنظمات 
الجتماعية  ال��ح��ي��اة  ف��ي  مكانتها  رف��ع  اإل���ى  وت�سعى 
وال�سيا�سية وتفعيل دورها في بناء المجتمع، ال ان 
هذه القوانين غير كافية لردع الظلم والعنف الذي 

تتعر�س له المراأة«.
ال��م��راأة يقت�سر  ب��اأن دور  البع�س  اأفكار  ال��ى  وا���س��ارت 
على تدبير �سوؤون المنزل ورعاية الأبناء، مما اأحدث 
ال��ح��ق في  ل��ه  ب���اأن  ال��رج��ال  ف��رق��اً عند تفكير بع�س 

ممار�سة الت�سلط والعنف عليها.
ال���ب���اح���ث���ة ف����ي ال���������س����وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ق��ان��ون��ي��ة 

والج��ت��م��اع��ي��ة ال��دك��ت��ورة دان��ي��ي��ا ال��ق��رع��ان، قالت 
ان ف���ي���رو����س ك���ورون���ا ا���س��ط��ر غ��ال��ب��ي��ة ال������دول ال��ى 
الإغ���اق���ات وف��ر���س ح��ظ��ر ال��ت��ج��ول ال���ذي اث��ر على 
اأ�سبحت  اذ  المختلفة،  والأن�سطة  القطاعات  جميع 
اأداء  المراأة العاملة الأكثر �سررا ب�سبب الجمع بين 
وظيفتها ورعاية اطفالها وتدبير احتياجات المنزل.

وا�����س����ارت ال���ق���رع���ان ال����ى ان »ال��ع��ن��ف ���س��د ال��ن�����س��اء 
النف�سي  التوتر  حالة  نتيجة  ازداد  الحظر«  ب�سبب 
والج���ت���م���اع���ي، اذ ب�����رزت م�����س��ك��ل��ة ال��ع��ن��ف ك���اإح���دى 
التحديات الكبرى التي تحتاج الى مواجهة �سارمة 
تاأثير خطير على حياة الف��راد والأ�سر  لما لها من 
ومنظومة قيمهم الجتماعية، التي امتزجت بثقافة 

ال��ت��ق��ل��ي��د ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال����دور ال��م��ح��وري ل��ا���س��رة 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  المحافظة  ف��ي  المتمثلة 
والقيم العائلية مع ثقافة العولمة التي تحمل قيماً 

وافكاراً وعادات دخيلة.
اأو�ساع  وتابعت القرعان ان الأمر الآخر الذي حول 
المراأة في ظل ا�ستمرار جائحة كورونا، فقدان فر�س 

اقت�سادية  التزامات  الجائحة  رتبت  التعليم،حيث 
وم��ع��ي�����س��ي��ة ع��ل��ى الأ�����س����ر ج�����راء ف���ق���دان ال��ك��ث��ي��ري��ن 
الأ�سر  بع�س  قيام  اإل��ى  اأدى  ال��ذي  الأم��ر  لأعمالهم، 
اأجهزة  توفير  ي�ستطيعون  ل  ممن  الأم���ور  واأول��ي��اء 
التعليم  لمواكبة  حديثة  خلوية  اأجهزة  اأو  حوا�سيب 
عن بعد لإجبار الفتيات على ترك المدار�س ومعاهد 
لحقة  ت��داع��ي��ات  ل��ه  �ستكون  الأم����ر  وه���ذا  التعليم، 
تتمثل على الأقل ب�سعف تمكين المراأة وانخراطها 

بالتالي في �سوق العمل.
واو�سحت القرعان ان جائحة كورونا اأدت اإلى �سعف 
وال��م��راأة  الفتيات  م��ن  للعديد  القت�سادية  الحالة 
الن�ساء  من  الكثير  ان  ي��درك  جميعنا  حيث  العاملة 
البيوت  في  يدوية  وملبو�سات  غذائية  �سلعا  ينتجن 
وال��ك��ث��ي��ر م��ن الأع���م���ال ال��م��ن��زل��ي��ة ال���م���درة ل��ل��دخ��ل، 
ت�سويق  فر�س  لديهن  انعدمت  الجائحة  ظ��ل  وف��ي 
المعي�سية  ال��ح��ال��ة  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س  م��م��ا  م��ن��ت��ج��ات��ه��ن، 
المراأة،  لدى  والجتماعية  والنف�سية  والقت�سادية 
وان�سمت الى �سفوف المتعطلين عن العمل بعد اأن 

كانت امراأة عاملة ومنتجة.
على  بظالها  األقت  كورونا  ان  الى  القرعان  ولفتت 
اذ  وال�سيا�سية،  العامة  الحياة  ف��ي  ال��م��راأة  م�ساركة 
اأغلب  بتوكيل  الأزم����ات  اإدارة  قيام  ب�سبب  تراجعت 
في  ب��الأزم��ة،  معنيين  �سيا�سيين  لم�سوؤولين  المهام 

ظل تعطل الحياة ال�سيا�سية والعامة.
وا�سارت الى ان القراءة وال�ستنتاجات الأولية ت�سير 
الجن�سين  بين  الم�ساواة  على  الجائحة  اآث��ار  اأن  اإل��ى 
لبع�س  المراأة  خ�سارة  احتمالية  وان  كبيرة،  �ستكون 
الما�سية  ال�����س��ن��وات  ف��ي  حققتها  ال��ت��ي  المكت�سبات 
الحكومة  على  النهاية  ف��ي  ويجب  واق��ًع��ا،  اأ�سبحت 
وال��م��ن��ظ��م��ات ال��ن�����س��وي��ة وال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل�����س��وؤون 
الجائحة  وان��ع��ك��ا���س��ات  ل��ت��داع��ي��ات  الن��ت��ب��اه  ال���م���راأة 
ع��ل��ى ال���م���راأة وات��خ��اذ الإج������راءات ال��ازم��ة لحماية 
التام  والحفاظ  الآن  حتى  حققتها  التي  المكت�سبات 

عليها.

»كورونا« تلقي بتحديات جديدة اأمام م�سرية املراأة املهنية والتعليمية

)تعبيرية(

ال�سبت 14 ربيع الأول 1442 ه� - املوافق  31 ت�سرين الأول  2020م - العدد 18202



w w w . a l r a i . c o mال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن
3حمليات

10 أيام على موعد االقتراع.. وجهود لمحاربة شراء األصوات
كتب - ماجد الأمير

الناخبين  توجه  موعد  على  اأي��ام   10 بقي 
ال��ى ���س��ن��ادي��ق الق��ت��راع لن��ت��خ��اب اع�ساء 

مجل�س النواب التا�سع ع�سر.
الهيئة  ان  على  النتخابي  الم�سار  ويوؤ�سر 
من  ج��ه��ودا  ت��ب��ذل  ل��ان��ت��خ��اب  الم�ستقلة 
في  ال�سيا�سي  ال��م��ال  ا�ستخدام  منع  اج��ل 

�سراء ا�سوات الناخبين.
الم�ستقلة  الهيئة  في  الم�سوؤولون  ويوؤكد 
ل��ان��ت��خ��اب، وع��ل��ى راأ���س��ه��م رئ��ي�����س الهيئة 
الدكتور خالد الكالدة، انهم يتابعون كل 
ال�سكاوى التي تردهم عن محاولت �سراء 
ب�سكل جدي، وهو ما يدلل على  ال�سوات 
�سراء  ظ��اه��رة  منع  ف��ي  ال�سيا�سية  الرادة 
ال��ح��د منها  او  ي���وم الق���ت���راع،  ال����س���وات 
نتيجة  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ل  بحيث  الق����ل،  ع��ل��ى 

النتخابات في اية دائرة انتخابية.
م��ت��اب��ع��ة ال��ه��ي��ئ��ة ل��م��ح��ارب��ة ظ��اه��رة ���س��راء 
ال�����س����وات ه���ي م��ت��اب��ع��ة ي���وم���ي���ة، ف��ه��ن��اك 
المدعي  الى  لأ�سخا�س  تحويل  با�ستمرار 
الناخبين، وتم  العام ب�سبهة �سراء ا�سوات 

توقيف ا�سخا�س لهذا ال�سبب.
ا�ستخدام المال ال�سيا�سي ل�سراء ال�سوات 
انتخابات  ك��ل  م��ع  ت��م��ار���س  ظ��اه��رة  ا�سبح 
في  متخ�س�سين  هناك  ان  لدرجة  نيابية 

ممار�سة هذه الظاهرة.
»انه  يقول  �سابق  نائب  وه��و  حالي  مر�سح 
القانون  الناخبين بان  يحر�س على اباغ 
مالي  مبلغ  تقديم  مر�سح  اي  على  يحظر 
او  هدية  حتى  او  غيره  او  م�ساعدة  �سواء 
اي وعد بتقديم م�ساعدات مالية في فترة 
�سوؤاله  ت��م  ح��ال  ف��ي  النيابية  الن��ت��خ��اب��ات 

عن هذه الق�سية«.
ال��م��ج��ت��م��ع وال���ن���اخ���ب���ون وال��م��ت��ر���س��ح��ون 
ي��ط��ال��ب��ون دائ���م���ا ب��م��ن��ع ا���س��ت��خ��دام ال��م��ال 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ج��ذب ال��ن��اخ��ب��ي��ن واق��ن��اع��ه��م 
ا�ستخدام  عبر  معين  لمر�سح  بالت�سويت 

المبا�سر  المال  ومنها  المادية  المغريات 
ال����ذي ي��دف��ع ب��ط��ري��ق��ة م���ا ل��ل��ت��اأث��ي��ر على 

الناخب. ت�سويت 
وي����وؤك����د ال���ع���دي���د م����ن ال��م��ت��ر���س��ح��ي��ن ان 
م��ح��ارب��ة ظ���اه���رة ����س���راء ال����س���وات ب��ات��ت 
����س���رورة وم�����س��ل��ح��ة وط��ن��ي��ة، ول ب���د من 
على  ت��وؤث��ر  التي  الظاهرة  ه��ذه  م��ن  الحد 

ارادة الناخبين.
موعد  ت�سبق  التي  المقبلة  القليلة  الي��ام 
الق���ت���راع ه��ي اي���ام ح��ا���س��م��ة، وت��ح��ت��اج ال��ى 
والمر�سحين  الناخبين  من  كبيرة  جهود 
ع���ل���ى ح����د �����س����واء ل���م���ن���ع ظ����اه����رة ����س���راء 
من  محاولة  اي��ة  ع��ن  والتبليغ  ال���س��وات، 
التاأثير  في  المال  ل�ستغال  البع�س  قبل 

على قرار الناخبين.
����س���راء ال�����س����وات هي  ورغ�����م ان ظ���اه���رة 
ظ���اه���رة م����ح����دودة ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة، ل��ك��ن��ه��ا 
م��ر���س��ح��ة ل���ل���زي���ادة والن���ت�������س���ار ف���ي ه��ذه 
القت�سادية  ال��ظ��روف  ب�سبب  النتخابات 
ت��داع��ي��ات  ج���راء  ال��ن��اخ��ب��ون  يعي�سها  ال��ت��ي 
القت�سادية  حياتهم  على  كورونا  فيرو�س 
حازمة  معالجة  يتطلب  ما  والجتماعية، 
لمنع ا�ستخدام المال في �سراء ال�سوات.

ق���ان���ون الن���ت���خ���اب، ح���دد ال�����س��روط ال��ت��ي 
الدعاية  في  المر�سح  بها  يلتزم  ان  يجب 
الموافقة  تاريخ  التي تبداأ من  النتخابية 

على طلب التر�سيح.
النتخابية  الدعاية  في  �سرط  ابرز  ولعل 
المر�سحين  على  تحظر  التي  ال��م��ادة  ه��و 
مادية  تبرعات  او  انتخابية  هدايا  تقديم 
ب��غ��ر���س الن��ت��خ��اب، وي��ن�����س ال��ق��ان��ون في 
ي��ل��ي: »يحظر  ال��م��ادة )24( م��ن��ه ع��ل��ى م��ا 
اأن يقدم من خال قيامه  اأي مر�سح  على 
اأو  تبرعات  اأو  هدايا  النتخابية  بالدعاية 
ذلك  غير  اأو  عينية  اأو  نقدية  م�ساعدات 
ل�سخ�س  بتقديمها  يعد  اأو  المنافع  م��ن 
ب�سورة  ذلك  كان  �سواء  معنوي  اأو  طبيعي 
مبا�سرة اأو بالوا�سطة، كما يحظر على اأي 
�سخ�س اأن يطلب لنف�سه او لغيره الهدايا 
بها  الوعد  اأو  الم�ساعدات  اأو  التبرعات  اأو 

من اأي مر�سح«.
من  �سكل  باي  النتخاب  قانون  حظر  كما 
ان  منا�سريه  او  مر�سح  اأي  على  الأ�سكال 
مبا�سر  ب�سكل  ام���وال  للناخبين  ي��ق��دم��وا 
الذي  للمر�سح  الت�سويت  بهدف  هدايا  او 
ق���دم ال���م���ال، م��م��ا ي��ع��ن��ي ان ال��ق��ان��ون ك��ان 

�سراء  ظ��اه��رة  با�سم  ي��ع��رف  فيما  وا���س��ح��ا 
َ��َر ه���ذه ال��ظ��اه��رة  ال����س���وات، ب��ح��ي��ث ح��ظ���
واع���ت���ب���ره���ا م����ن ال����ج����رائ����م الن��ت��خ��اب��ي��ة 
بارتكابها،  ي��ق��وم  م��ن  عليها  يعاقب  ال��ت��ي 
اجل  من  الممار�سة  ه��ذه  حظر  فالم�سرع 
التاأثير  وع��دم  المر�سحين  بين  الم�ساواة 
غ��ي��ره،  او  ب��ال��م��ال  ال��ن��اخ��ب��ي��ن  ارادة  ع��ل��ى 
���س��راء  ب��ه��دف  ي�ستخدم  ال���ذي  ال��م��ال  لن 
ال����س���وات ي����وؤدي ال���ى ال��ت��اأث��ي��ر ع��ل��ى ارادة 
الناخبين باتجاه �سلبي ول يحقق التمثيل 

ال�سحيح. النيابي 
الن��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��ج��رى في 
ال��ع��ا���س��ر م���ن ت�����س��ري��ن ال���ث���ان���ي ت���اأت���ي في 
الوبائي  ال��و���س��ع  ب�سبب  مختلفة  ظ���روف 
»كورونا«، وال�سروط التي حددت من قبل 
من  المجتمع  لحماية  الم�ستقلة  الهيئة 
اقامة  منع  عبر  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  انت�سار 
المهرجانات واللقاءات النتخابية الكبيرة 
الجماعية  ال��ط��ع��ام  وج��ب��ات  تقديم  وم��ن��ع 
وال��ح��ل��وي��ات ف���ي ال���م���ق���ارات الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
ال��م��ج��ت��م��ع وتقلل  وه���ي اج�����راءات ت��ح��م��ي 
في  وت�ساعد  النتخابية،  الم�ساريف  من 
ال��ح��د م���ن ظ���اه���رة ال���م���ال ال�����س��ي��ا���س��ي في 

النتخابات.
المطلوب من الجميع رف�س ظاهرة �سراء 
ال�سوات لن القانون حظرها ولن �سراء 
للمجتمع  ال���ع���دال���ة  ي��ح��ق��ق  ل  ال�����س����وات 
مطلوب  لذلك  النيابي،  بالتمثيل  وي�سر 
م���ن ال��ج��م��ي��ع ه��ي��ئ��ة م�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب 
محاربة  ومواطنين  ومر�سحين  وحكومة 
حتى  كلي  ب�سكل  ورف�سها  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه 
تكون النتخابات النيابية لمجل�س النواب 
ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر ن��زي��ه��ة، ب��اع��ت��ب��ار ان ���س��راء 
من  الناخبين  لرادة  تزوير  هو  ال�سوات 
ه��ذه  ي��م��ار���س��ون  ال��ذي��ن  المر�سحين  ق��ب��ل 
الديمقراطية  مع  تتنافى  التي  الظاهرة 
وال��غ��اي��ة م���ن الن��ت��خ��اب��ات، ك��م��ا ان��ه��ا في 

ال�سل مخالفة لقانون النتخاب.

44 مخالفة انتخابية في دوائر إربد األربع

معان تسجل 6 مخالفات للدعاية االنتخابية

اإربد - بترا

خال  من  لانتخاب  الم�ستقلة  الهيئة  تبذل 
ل��ج��ان الن��ت��خ��اب ال��م�����س��رف��ة ع��ل��ى ان��ت��خ��اب��ات 
متوا�سلة  جهوًدا  الأربع  اإربد  محافظة  دوائر 
بكافة  تت�سل  مخالفات  اأي  ومتابعة  لر�سد 
تحقيًقا  النتخابية  العملية  واأوج���ه  م��راح��ل 

والحياد. وال�سفافية  النزاهة  لمعايير 
و�سجلت لجان النتخاب في دوائر المحافظة 
انتخابية تت�سل جميعها بمظاهر  44 مخالفة 
واأ����س���ك���ال ال���دع���اي���ة الن��ت��خ��اب��ي��ة وا���س��ت��خ��دام 
لأوام��ر  مخالف  نحو  على  النتخابية  المقار 
ال����دف����اع ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���اإت���خ���اذ و����س���ائ���ل ���س��ب��ط 
في  الم�ستجد،  ك��ورون��ا  فيرو�س  م��ن  ال��ع��دوى 
حين لم ت�سجل اأي مخالفة موثقة با�ستخدام 

الأ�سود. المال 
اإرب��د  دائ��رة  ف��ي  النتخاب  لجنة  رئي�س  وق��ال 
جميع  ان  فريحات،  اأحمد  المهند�س  الأول��ى 
التفتي�س  ف���رق  ر���س��دت��ه��ا  ال��ت��ي  ال��م��خ��ال��ف��ات 
وال��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ي��دان��ي��ة اأو م��ت��اب��ع��ة ال�����س��ك��اوى 
مخالفة   20 بلغت  المواطنين  م��ن  ت��رد  التي 
النتخابية  الدعاية  بمظاهر  تت�سل  جميعها 
مخالفة  حالة  اأي  ت�سجيل  نافًيا  المخالفة، 

الأ�سود. المال  با�ستخدام  متعلقة 
اإل����ى اأن ال���ف���رق ال��م��ي��دان��ي��ة  وا����س���ار ف��ري��ح��ات 
ت���ع���م���ل ع���ل���ى م���ت���اب���ع���ة ور�����س����د م���ظ���اه���ر اأي 
�سباحية  ف��ت��رت��ي��ن  ع��ل��ى  ان��ت��خ��اب��ي��ة  خ���روق���ات 
باإزالة  المتر�سحين  بتعاون  م�سيًدا  وم�سائية، 
حين  في  طرفهم،  من  المرتكبة  المخالفات 
ت���م اإزال�����ة ب��اق��ي ال��م��خ��ال��ف��ات ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اإربد والو�سطية. اإربد الكبرى وغرب  بلديات 

بالمقار  المتعلقة  المخالفات  اأن  اإل��ى  ولفت 
بتنفيذ  ت��ت��ع��ل��ق  وه����ي  م���ح���دودة  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
التباعد  ب���اإج���راءات  المت�سلة  ال��دف��اع  اأوام���ر 
وال�سامة  الوقاية  واأدوات  و�سائل  وا�ستخدام 
ال��ع��ام��ة وم��ن��ع ال��ت��ج��م��ع لأك���ث���ر م���ن ع�����س��ري��ن 
متابعة  وه��ي  الن��ت��خ��اب��ي  ال��م��ق��ر  ف��ي  ا  �سخ�سً
الأمنية  والأجهزة  الإداريين  الحكام  قبل  من 

لانتخاب. الم�ستقلة  الهيئة  مع  بالتن�سيق 
خروقات  اأي  ر�سد  يتم  لم  انه  فريحات  واك��د 
الدائرة  في  الأ�سود  المال  با�ستخدام  موثقة 
ف���ي ال���وق���ت ال�����ذي ت��ك��ث��ف ال��ل��ج��ن��ة ج��ه��وده��ا 
ب��م��ت��اب��ع��ة ور����س���د ����س���ك���اوى وم���اح���ظ���ات من 
م��ت��ر���س��ح��ي��ن وم���واط���ن���ي���ن ف���ي ح����ال وروده�����ا 
القانونية  الإج����راءات  واإت��خ��اذ  منها  للتحقق 

المنا�سبة.
لجنة  رئي�س  اأو�سح  الثالثة،  اإرب��د  دائ��رة  وفي 
الن���ت���خ���اب ال��م��ه��ن��د���س ع��ل��ي اب����و ن��ق��ط��ة، اأن���ه 
تت�سل  ان��ت��خ��اب��ي��ة  م��خ��ال��ف��ة   12 ت�����س��ج��ي��ل  ت���م 

بو�سع  النتخابية  الدعاية  بمظاهر  جميعها 
ال�سور على الإ�سارات ال�سوئية اأو ال�سواخ�س 
ال��م��روري��ة وال��م��ب��ان��ي ال��ع��ام��ة وع���دم الل��ت��زام 
ب���ارت���ف���اع اأ����س���ك���ال ال���دع���اي���ة الن��ت��خ��اب��ي��ة عن 
ال�سامة  م��ع��اي��ي��ر  ي��ح��ق��ق  ن��ح��و  ع��ل��ى  الأر�����س 

والمركبات. للم�ساة  العامة 
وف��ي دائ���رة اإرب���د ال��ث��ان��ي��ة، ق��ال رئ��ي�����س لجنة 
الن��ت��خ��اب ال��دك��ت��ور م���ازن ال��م��وم��ن��ي، اأن���ه تم 
ر����س���د ���س��ب��ع م��خ��ال��ف��ات م��ن��ذ ب����دء ال��دع��اي��ة 
الن���ت���خ���اب���ي���ة ل��ل��م��ت��ر���س��ح��ي��ن اإت�������س���ل���ت ب��ع��دم 
والبرتوكول  الدفاع  قوانين  بتطبيق  اللتزام 
ال�����س��ح��ي واإج����������راءات ال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة 
من  الوقائية  ب��الج��راءات  والل��ت��زام  العامة 
المتر�سحين  بع�س  قبل  من  كورونا  فيرو�س 

والموؤازرين. النيابية  لانتخابات 
مخالفات  ت�سجيل  ت��م  اأن��ه  المومني  وا���س��اف 
بعر�س  النتخابية  الدعاية  بتعليمات  تتعلق 
����س���ور ل��م��ت��ر���س��ح��ي��ن ف����ي اأم�����اك�����ن م��م��ن��وع��ة 
الإر���س��ادي��ة  وال��ل��وح��ات  ال�سوئية  ك��الإ���س��ارات 
والموؤ�س�سات  المدار�س  وج��دران  وال��م��روري��ة 
ال��ح��ك��وم��ي��ة، وت���م���ت اإزال���ت���ه���ا ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
لم  اأن��ه  اإل��ى  م�سيًرا  والبلديات،  المتر�سحين 
ا�ستخدام للمال ال�سود  اأي حالة  يتم ت�سجيل 

الدائرة. في 
وف����ي ال����دائ����رة ال���راب���ع���ة، ال���ت���ي ت�����س��م األ���وي���ة 
توا�سل  والطيبة،  والكورة  ال�سمالية  الأغ��وار 
الأجهزة  مع  بالتعاون  الدائرة  انتخاب  لجنة 
مع  تعاملها  الإداري����ة  وال��ح��اك��م��ي��ات  الأم��ن��ي��ة 
المخالفات  المت�سلة بر�سد  الق�سايا  مختلف 

النتخابية.
وق�������ال رئ���ي�������س ال���ل���ج���ن���ة ال���م���ه���ن���د����س م��ع��ي��ن 
لانتخاب  الم�ستقلة  الهيئة  ان  الخ�ساونة، 
والماحظات  ال�سكاوى  ا�ستقبال  على  تعمل 
لاأنظمة  وف��ًق��ا  م��ع��ه��ا  للتعامل  ل��ه��ا  ال����واردة 
ق��ب��ل  اأي خ����روق����ات م���ن  ل��م��ن��ع  وال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اإل���ى  م�����س��ي��ًرا  م����وؤازري����ه����م،  اأو  ال��م��ت��ر���س��ح��ي��ن 
العديد من حالت الخروقات لأوامر  تحويل 
من  لكثر  التجمعات  بمنع  القا�سية  الدفاع 
لإتخاذ  الإداري���ة  الحاكميات  اإل��ى  �سخ�ساً   20

المخالفين. بحق  القانونية  الجراءات 
اأرب����ع  ت��ع��ام��ل��ت م���ع  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  ال����ى  وا�����س����ار 
الدعاية  تعليمات  اإت�سلت بمخالفة  مخالفات، 
في  لمتر�سحين  ���س��ور  بعر�سها  الن��ت��خ��اب��ي��ة 
المدار�س  ك��ج��دران  بها  م�سموح  غير  اأم��اك��ن 
بالتن�سيق  اإزالتها  وتمت  وغيرها  الحكومية 
التعاون  اإلى  الجميع  داعًيا  المتر�سحين،  مع 
وعدم  لانتخاب  الم�ستقلة  الهيئة  جهود  مع 

الخ�سو�س. بهذا  التعليمات  مخالفة 

معان - بترا

النتخابية  وال��دع��اي��ة  الت�سجيل  م�����س��وؤول  اأك���د 
بلجنة انتخاب معان جهاد الديخ، اأنه تم ت�سجيل 
6 مخالفات تتعلق بالدعاية النتخابية في دائرة 
ت�سريح  في  الديخ  واأ���س��اف  النتخابية.  معان 

ام�����س ال��ج��م��ع��ة، اأن����ه ت��م تطبيق ال��ق��ان��ون على 
المخالفين واإزالة تلك المخالفات، م�سيرا اإلى 
التجاوزات  اإر�سادي حول  ب��دور  تقوم  الهيئة  اأن 
مفو�سي  م��ع  ال��ت��وا���س��ل  خ���ال  م��ن  المحتملة 
القوائم النتخابية في دائرة معان، كما يتم حل 

العديد من الإ�سكاليات ب�سكل ودي.

األجهزة األمنية تستدعي مترشحين بطلب
من «المستقلة لالنتخاب»

179 مترشحًا بالكرك بعد انسحاب اثنين وابطال ترشيح ثالث

عمان - بترا

م���ن���ي���ة ع����ددا  ج����ه����زة الأ ا����س���ت���دع���ت الأ
رب���د  م��ن ال��م��ت��ر���س��ح��ي��ن ف��ي ال��ك��رك واإ
ب���ن���اء ع��ل��ى  وع���م���ان وال���رم���ث���ا، وذل�����ك 

ط��ل��ب ال��ه��ي��ئ��ة ال��م�����س��ت��ق��ل��ة ل��ان��ت��خ��اب، 
وام���������������ر ال������دف������اع  اأ ث�����������ر م�����خ�����ال�����ف�����ة  اإ
وال���ت���ع���ل���ي���م���ات ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ال��ن��اظ��م��ة 

والمقرات. النتخابية  للدعاية 
ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي  ك������دت ال���ه���ي���ئ���ة، ف���ي  واأ

ال��ت��زام  ل��م��دى  متابعتها  الول،  ام�����س 
التنفيذية،  بالتعليمات  المتر�سحين 
ن  اأ خ����رق����ا  �����س����اه����د  م�����ن  ك�����ل  داع�����ي�����ة 
ي��ب��ّل��غ ال��ه��ي��ئ��ة ع��ب��ر ال���رق���م ال��م��ج��ان��ي 

.117100

الكرك  -  ن�ضرين ال�ضمور

اع��ل��ن رئ��ي�����س لجنة الن��ت��خ��اب ف��ي دائ���رة 
ال����ك����رك الن���ت���خ���اب���ي���ة ال���م���ه���ن���د����س رائ����د 
الخطاطبة ان�سحاب اثنين ممن تر�سحوا 
في  المقبلة  النيابية  النتخابات  لخو�س 
�سهم  المتر�سح  هما  مختلفتين  قائمتين 

والمتر�سح  »الثقة«  قائمة  من  الروا�سدة 
خالد الطراونة من قائمة »درع الوطن«.

وب��ي��ن ال��م��ه��ن��د���س ال��خ��ط��اط��ب��ة ان���ه �سبق 
واب���ط���ل وب��ح��ك��م ق�����س��ائ��ي ت��ر���س��ي��ح اح��د 
ال�سخا�س بعد ان ردت المحكمة الطعن 
ال�����ذي ت���ق���دم ب���ه ل��رف�����س ال��ه��ي��ئ��ة طلب 
ت��ر���س��ي��ح��ه ل��م��خ��ال��ف��ت��ه ق���ان���ون الن��ت��خ��اب 

عدد  ينخف�س  وب��ذل��ك  ال��ن��واب،  لمجل�س 
المتر�سحين في المحافظة حتى الن الى 
 )41( بينهم  ومتر�سحة  متر�سحا   )179(
�سيدة ين�سوون في) 20( قائمة انتخابية، 
م��ت��ر���س��ح��ا   )  182( ا�����س����ل  م�����ن  وذل�������ك 
ومتر�سحة تر�سحوا خال الفترة المقررة 

لت�سجيل المتر�سحين.

عمان -  محافظات - الراأي وبترا

�سرورة  على  الحالمة  توفيق  الداخلية  وزي��ر  اك��د 
واأه��م��ي��ة الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��دف��اع وم��ن��ع التجمعات 
التجمعات النتخابية  بالأفراح والمنا�سبات وخا�سة 

وباعداد تتجاوز الع�سرين �سخ�سا.
و�سدد وزير الداخلية على اأنه �سي�سار الى اتخاذ اأ�سد 

الجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
اإل��ى ت��ط��ورات الو�سع  وع��زا الحالمة ه��ذا الج���راء 
اإلتزام بع�س  الوبائي وازدي��اد اعداد ال�سابات وعدم 
المواطنين باأوامر الدفاع مما يت�سبب بنتائج �سلبية 
ع��ل��ى ���س��ح��ة ال��م��واط��ن و���س��ام��ت��ه ول��ل��ح��ي��ل��ول��ة دون 

انتقال عدوى كورونا.
اياء  الإداري��ي��ن  الحكام  من  الداخلية  وزي��ر  وطلب 
هذا المر جل العناية والهتمام بالتعاون والتن�سيق 

مع الأجهزة المنية �سمن الخت�سا�س.

الكرك
الدكتور  ال��ك��رك  محافظ  اأك���د  مت�سل،  �سعيد  على 
المكلفة  التنفيذية  اللجنة  رئ��ي�����س  ال��ن�����س��ور،  ب���ال 
اأي  اإق��ام��ة  ع��دم  على  المحافظة،  ف��ي  ك��ورون��ا  بملف 
فعالية انتخابية يزيد عدد الم�ساركين فيها عن 20 

�سخ�ساً.
لأوام��ر  تنفيًذا  ياأتي  الج���راء  ه��ذا  اإن  الن�سور  وق��ال 
الدفاع وتما�سًيا مع القرارات والإر�سادات الحكومية 
انت�سار  ت��داع��ي��ات  لمواجهة  والح��ت��رازي��ة  ال��وق��ائ��ي��ة 
اأي م��م��ار���س��ات تخالف  ك��ورون��ا، م��وؤك��دا ان  ف��ي��رو���س 
اجراءات ال�سحة وال�سامة العامة بهذا الخ�سو�س 
الإج��راءات  لتخاذ  و�سي�سار  معها،  التهاون  يتم  لن 

الحازمة قانونًيا واإدارًيا بخ�سو�سها.

المفرق
�سيتم  ان��ه  ال��ع��دوان  يا�سر  المفرق  اأك��د محافظ  كما 
من  المخالفين  على  ال��دف��اع  قوانين  اأوام���ر  تطبيق 
المتر�سحين لانتخابات النيابية اأو الموؤازرين فيما 
يزيد  التي  والتجمعات  النتخابية  بالدعاية  يتعلق 

عدد الم�ساركين فيها عن 20
�سخ�ساً، �سواًء كانت داخل مقرات انتخابية اأو مواكب 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  وغيرها  لل�سيارات 

ال�سامة العامة وتخالف اوامر الدفاع.
بحزم  المخالفين  �سيحا�سب  اأن��ه  ال��ع��دوان  واأو���س��ح 
ودون تهاون �سواء كان المخالف مر�سًحا اأو منا�سرا 
ات��خ��اذ كافة الج����راءات القانونية والداري���ة  ل��ه م��ع 

بحقهم.
المعنية  الأج���ه���زة  اأن ج��م��ي��ع  اإل����ى  ال���ع���دوان  وا����س���ار 
والحكام الإداريين يعملون على قدم و�ساق للحفاظ 
بالدرجة  المواطن  وحماية  العامة  ال�سامة  على 

الولى.

معان
من جانبه، اأكد محافظ معان الدكتور محمد الفايز 
ال��دف��اع، فيما يتعلق بمنع  ب��اأوام��ر  ���س��رورة الإل��ت��زام 
التجمعات في المقار النتخابية لأكثر من ع�سرين 

ا. �سخ�سً
وق���ال ال��ف��اي��ز ف��ي ت�����س��ري��ح ام�����س، اأن���ه �سيتم ات��خ��اذ 
المتر�سحين  بحق  والإداري����ة  القانونية  الإج����راءات 
المواطنين  داع��ًي��ا  ال��دف��اع،  اأوام���ر  في ح��ال مخالفة 
ب���الإج���راءات  اإل���ى الل���ت���زام  بمختلف م��ن��اط��ق م��ع��ان 
وحفاظا  ك��ورون��ا  فيرو�س  م��ن  للوقاية  الح��ت��رازي��ة 

على �سحتهم.
المتر�سحين  اإل����ى  اإر����س���ادي���ة  ر���س��ال��ة  ال��ف��اي��ز  ووج����ه 
ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة ل��ل��ع��م��ل ���س��م��ن ال��ق��وان��ي��ن 
والأنظمة بما ي�سمن تحقق �سروط ال�سامة العامة.

الطفيلة
بدوره، اكد محافظ الطفيلة الدكتور خالد الجبور 
���س��رورة الل��ت��زام ب��اأوام��ر ال��دف��اع ال��ت��ي تتعلق بمنع 
لأكثر  المنا�سبات  واق��ام��ة  والجتماعات  التجمعات 

من 20 �سخ�ساً، �سيما التجمعات النتخابية.
واأ�����س����ار اإل����ى اأن����ه ���س��ي��ت��م ت�����س��دي��د ال���رق���اب���ة ع��ل��ى اأي 
انتخابية يزيد  اأي فعاليات  تجمعات مخالفة، ومنع 
يوجد  ل  اأو  ا  �سخ�سً  20 ع��ن  فيها  الم�ساركين  ع��دد 
ال���ت���زام ف��ي��ه��ا ب�����س��روط ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة وال��ت��ب��اع��د 
ال��ج�����س��دي، م���وؤك���ًدا ���س��رورة التقيد ب���اأوام���ر ال��دف��اع 
الدفاع، وفي حال  ال�سادرة بموجب قانون  الر�سمية 
مخالفة ذلك �سيتم اتخاذ كافة الجراءات القانونية 
والإدارية بحق المخالفين خا�سة من قبل مر�سحي 

النتخابات النيابية وموؤازريهم.

مادبا
ا�ستدعاء  تم  انه  الما�سي،  علي  ماأدبا  وقال محافظ 
النواب  لمجل�س  النيابية  لانتخابات  المتر�سحين 
والطلب  النتخابية  م��اأدب��ا  دائ���رة  ف��ي  ع�سر  التا�سع 

منهم اللتزام باأوامر قانون الدفاع.
على  المتر�سحين  توقيع  ت��م  اأن��ه  الما�سي  واأ���س��اف 
ت���ع���ه���دات خ��ط��ي��ة ت�����س��م��ن ال���ت���زام���ه���م ب���ع���دم اإق���ام���ة 
اأي ف��ع��ال��ي��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة ���س��م��ن ال��ح��م��ل��ة ال��دع��ائ��ي��ة 
ا، اإ�سافة  لانتخابات بعدد يزيد عن الع�سرين �سخ�سً
اإلى اإلزامهم بعدم اإقامة اأي مهرجانات اأو احتفالت 
اأو م���واك���ب ق��ب��ل وب���ع���د اإع������ان ال��ن��ت��ائ��ج ال��ن��ه��ائ��ي��ة 

لانتخابات وتحت طائلة الم�ساءلة القانونية.
لجان  ت�سكيل  تم  فقد  الما�سي،  المحافظ  وبح�سب 
وان��ه  للمتر�سحين  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��م��ق��رات  لمتابعة 
وف��ي ح��ال ارت��ك��اب المخالفة ب��زي��ادة ال��ع��دد ع��ن 20 
المتر�سح  وت��ح��وي��ل  ال��واق��ع��ة  �سبط  �سيتم  ا  �سخ�سً
المخت�سة،  المحكمة  اإل��ى  الدفاع  لأوام��ر  المخالف 
ال�����س��ادرة،  بالتعليمات  الل��ت��زام  اإل���ى  الجميع  داع��ًي��ا 
واتباع و�سائل الوقاية حفاًظا على �سحتهم وحماية 

لأ�سرهم.

العقبة
ح��الت  ان  الرفايعة،  محمد  العقبة  محافظ  وق��ال 
المدينة  في  ارتفعت  ك��ورون��ا  فيرو�س  ب�سبب  ال��وف��اة 
ال��ج��م��ع��ة ت�سجيل  ت��م ام�����س  اأن  ب��ع��د  اإل����ى 4 وف���ي���ات، 

وفاتين لمواطنين.
 149 الول  اأم�����س  �سجلت  العقبة  اإن  الرفايعة  وق��ال 
يومية  ح�سيلة  اأعلى  وهي  كورونا،  بفيرو�س  اإ�سابة 
ت�سجل منذ بدء الجائحة، فيما بلغ مجموع الحالت 

منذ بدء الجائحة نحو 700 حالة.
وت��ن��ف��ي��ذا لأوام�������ر ال����دف����اع وال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�������س���ادرة 
بخ�سو�سها وا�ستناًدا لل�ساحيات المخولة بموجبه 
الرفايعة  المحافظ  اأوع���ز  فقد  الإداري���ي���ن،  للحكام 
�سمن  فعالية  اأي  اإق��ام��ة  بمنع  المعنية  ل��اأج��ه��زة 
عدد  يزيد  النيابية  لانتخابات  الدعائية  الحملة 
ب�سروط  واللتزام  ا  �سخ�سً  20 عن  فيها  الم�ساركين 
من  بالوقاية  الخا�سة  العامة  وال�سامة  ال�سحة 
ف��ي��رو���س ك����ورون����ا، وات���خ���اذ الإج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

والإدارية بحق المخالفين.

»الداخلية« توؤكد �ضرورة الإلتزام باأوامر الدفاع ومنع التجمعات النتخابية الكبرية

اإحالة مرت�ضح 
لالنتخابات 

يف الرمثا اإىل 
الإدعاء العام

عمان - الراأي

الم�ستقلة  الهيئة  اأح��ال��ت 
ل���ان���ت���خ���اب ف���ج���ر ام�������س 
ال���ج���م���ع���ة م���ت���ر����س���ًح���ا ف��ي 
مدينة الرمثا اإلى المدعي 
ب��ع��د ر���س��د مخالفة  ال��ع��ام 
والتعليمات  ال��دف��اع  اأوام���ر 
ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة ال���ن���اظ���م���ة 
للدعاية النتخابية، وعدم 
الج�سدي  التباعد  م��راع��اة 
ف�����ي م����ق����ره الن����ت����خ����اب����ي، 
للعيارات  اإط���اق  وتخللها 
ال���ن���اري���ة م���ن ق��ب��ل اأن�����س��ار 

المتر�سح.

)تعبيرية(
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دعوات لاللتزام بتعليمات الدعاية االنتخابية
في المقرات والتجمعات

محافظات - بترا

انطلقت دعوات من جميع محافظات المملكة، ام�س 
الجمعة، تنادي باأهمية اللتزام بالتعليمات التنفيذية 
الناظمة للدعاية النتخابية في مقرات المتر�سحين 

وتجمعات منا�سريهم.
ل�سان مخت�سين  التي ج��اءت على  ال��دع��وات،  ورافقت 
التجمعات  تحذيرات من خطورة  النتخابي،  بال�ساأن 
ال��م��ق��رات الن��ت��خ��اب��ي��ة، وم���ا يتخللها  ال��ب�����س��ري��ة ف��ي 
والتعليمات  ال��دف��اع  لأوام���ر  �سريحة  مخالفات  م��ن 
التنفيذية الناظمة للدعاية النتخابية وعدم مراعاة 

التباعد الج�سدي وو�سائل ال�سحة وال�سالمة.
اأهمية دعم جهود  اإلى  اأحاديثهم  ودعا مخت�سون في 
في  الأمنية  والأج��ه��زة  لالنتخاب  الم�ستقلة  الهيئة 
بك�سر  المتعلقة  تلك  �سيما  ول  المخالفات،  �سبط 
ف��ي��رو���س  ان��ت�����س��ار  م��ن  ب��ال��ح��د  المتعلقة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

كورونا واتباع �سبل الوقاية من ال�سابة.
الم�ستقلة  ال��ه��ي��ئ��ة  ب��ا���س��م  الع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  وق���ال 
بجهود  تقوم  الهيئة  اإن  المومني،  جهاد  لالنتخاب 
المر�سحين،  م��خ��ال��ف��ات  ب��ر���س��د  يتعلق  فيما  ك��ب��ي��رة 
حيُث �سكلت لجنة خا�سة بمراقبة ور�سد المخالفات 
بالدعاية  ال�سلة  ذات  وت��ح��دي��ًدا  اأ�سكالها  بمختلف 
ال��م��رت��ك��ب��ة في  ال��م��خ��ال��ف��ات  بينها  الن��ت��خ��اب��ي��ة، م��ن 

المقرات النتخابية.
ب��الغ��ات وتحقق  وت��ت��ل��ق��ى  ت��ر���س��د  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  واأك����د 
واإذا  المخالفات،  ب�ساأن  اإليها  ال����واردة  بالمعلومات 
وج��ود  ع��ن  ال����واردة  المعلومات  �سحة  للهيئة  تبين 
اإلى  المثبتة  الق�سايا  ُتحيل  الهيئة  ف��اإن  مخالفات، 

الجهات الأمنية اأو اإلى الدعاء العام مبا�سرة.
احالت  الجمعة،  ام�س  حتى  اأنه  اإلى  المومني  واأ�سار 
الهيئة 3 ق�سايا اإلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، 
تظهر  ف��ي��دي��وه��ات  �سكل  على  للهيئة  وردت  اأن  بعد 
اأو  النتخابية  ال��م��ق��رات  ف��ي  كبيرة  تجمعات  �سبهة 
الهيئة  اأن  مبيًنا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
ا�ستدعت عددا من المخالفين ووقعتهم على تعهدات 

بعدم تكرار المخالفات.
العام  الدع��اء  اإل��ى  ق�سية  احالت  الهيئة  اأن  اأك��د  كما 
اأحالت  الأمنية  الجهات  اأن  الهيئة  وعلمت  مبا�سرة، 
ق�����س��ي��ة اأخ�����رى اإل����ى الدع������اء ال���ع���ام م��ب��ا���س��رة، وم��ن 
خالفا  متر�سحين  العام  الدعاء  ي�ستدعي  اأن  المقرر 
داخ��ل  بالتجمعات  ال��خ��ا���س��ة  التنفيذية  التعليمات 

المقرات النتخابية.
اأ�سا�سًيا  دوًرا  الأمنية  لالأجهزة  اأن  المومني  واأ�ساف 
ومكماًل لجهود الهيئة، موؤكًدا اأن هناك تعاونا كبيرا 
بين الهيئة والأجهزة الأمنية، مبيًنا اأن الهيئة تحيل 
الق�سايا  من  العديد  فيها  بما  الق�سايا،  من  الكثير 

ذات ال�سلة بالمال الأ�سود للتاأكد منها.
واأو���س��ح اأن ه��ن��اك ا���س��ت��ه��ت��ارا م��ن ق��ب��ل اأع����داد كبيرة 
ول ي�����س��ت��ه��ان ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل ال��م��واط��ن��ي��ن، لف��ًت��ا اإل��ى 
النتخابية،  المقرات  بع�س  في  كبير  تزاحم  وج��ود 
�سيوؤدي  ما  وهو  المقرات،  ببع�س  اأقيمت  واحتفالت 
ت��ف�����س��ي وب���اء  ن��ت��ائ��ج �سلبية ع��ل��ى ���س��ع��ي��د  اإل����ى  ح��ت��ًم��ا 

كورونا.
ولفت المومني اإلى اأن الرهان على وعي المواطنين 
جهات  م��ع  تعمل  الهيئة  اأن  م��وؤك��ًدا  يكفي،  ل  وح��ده 
المقرات  في  التجمع  ظاهرة  اإل��ى  للت�سدي  عديدة 
للدولة  مقلقة  ق�سية  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ي��ة، 
الأعرا�س في بداية  التجمعات في  تماًما كمان كانت 
تف�سي الوباء، وهو ما اأثرت نتائجها على الكل لحًقا.
بكلية  الد�ستوري  القانون  اأ�ستاذ  تحدث  جانبه  من 
الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث ن�سراوين، 
التعليمات  لالنتخاب  الم�ستقلة  الهيئة  تعديل  عن 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��خ��ا���س��ة ب��ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، حيث 
ال�سادرة  والتعليمات  ال��دف��اع  اأوام���ر  الهيئة  كر�ست 
الجتماعي  بالتباعد  يتعلق  فيما  الأوبئة  لجنة  عن 
وطرق ال�سحة وال�سالمة العامة، ومنها عدم تقديم 
تتجاوز  التي  والتجمعات  والم�سروبات  ال��م��اأك��ولت 

ا. ال�20 �سخ�سً
التنفيذية  الأداة  ت�سكل  الأمنية  الأجهزة  اأن  واأو�سح 

التعليمات  �سمنها  وم��ن  والأنظمة  القوانين  لكافة 
والأن��ظ��م��ة ال�����س��ادرة ع��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��م�����س��ت��ق��ل��ة، لفتا 
العدلية  ال�سابطة  �سلطة  ه��و  ال��ع��ام  الأم���ن  اأن  اإل���ى 
القب�س  واإلقاء  الجرائم  جميع  بمالحقة  المخت�سة 

على مرتكبيها واحالتهم اإلى النيابة العامة.
وذكر الدكتور ن�سراوين، اأن من �سمن الجرائم التي 
انتخابية  ج��رائ��م  ه��ي  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  ف��ي  ن�سهدها 
جهة  من  المر�سحين  قبل  من  ارتكابها  يتم  بامتياز 
وم���ن ق��ب��ل م��ن��ا���س��ري��ه��م م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى، وه���و ما 
المخت�سة  القوانين  لإنفاذ  الجهود  تكثيف  يتطلب 
والأجهزة  بين  وا�سح  تعاون  اإل��ى  لفًتا  ال�ساأن،  بهذا 
الأم���ن���ي���ة وال���ه���ي���ئ���ة، ال���ت���ي م��ن��ح��ه��ا ال���ق���ان���ون ���س��ف��ة 

العدلية. ال�سابطة 
ا تلك المتعلقة  ونوه اإلى اأن انفاذ القوانين، خ�سو�سً
قبل  م��ن  تكاملية  عملية  ه��و  النتخابية،  بالعملية 
من  العام  الأم��ن  وجهاز  جهة  من  الم�ستقلة  الهيئة 
جهة اأخرى والمواطنين »الناخبين« من جهة ثالثة، 
اأن يعي الجميع المخاطر ال�سحية  اأهمية  اإلى  لفًتا 

التي تحيط بالجميع جراء جائحة كورونا.
اأن  ي��ج��ب  الجميع  اأن  ن�����س��راوي��ن  ال��دك��ت��ور  اأك���د  ك��م��ا 
ي���درك���وا اأن اج�����راء الن��ت��خ��اب��ات ف���ي ظ���ل ال��ظ��روف 
الراهنة يتطلب تعاوًنا ووعًيا كاماًل باأهمية اللتزام 
فيما  الم�ستقلة  الهيئة  تفر�سها  ال��ت��ي  بالتعليمات 
الخا�سة  والتعليمات  النتخابية،  بالعملية  يتعلق 
ب��ال�����س��ح��ة وال�����س��الم��ة  ب��م��ا يتعلق  ال�����س��ح��ي  ب��ال�����س��اأن 

العامة.
الدعاية  متابعة  لجنة  ر�سدت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ف��ي دائ���رة ب��دو ال�����س��م��ال الن��ت��خ��اب��ي��ة 26 
الدعائية  ال��ح��م��الت  ان��ط��الق  منذ  دع��ائ��ي��ة  مخالفة 

والإعالنية في الدائرة.
وقال رئي�س اللجنة عبداهلل الح�سبان، ام�س الجمعة، 
مناطق  �سملت  ت�سجيلها  ت��م  ال��ت��ي  ال��م��خ��ال��ف��ات  اأن 
الأميرة  ومدر�سة  وال�سرحان  وال�سالحية  الخالدية 
عالية بالمفرق وطريق بغداد الدولي ودوار النعيمي 
وحو�سا تتمثل بفتح مقرات انتخاببة تفتقر ل�سروط 
التباعد وال�سحة العامة، لفًتا اإلى اأنه تم العمل على 

اإزالة المخالفات الدعائية عن الإ�سارات ال�سوئية.

اأن ال���دع���اي���ة الن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى ال��ل��وح��ات  واأو�����س����ح 
�ساهمت  ال��ط��رق��ات  ع��ل��ى  وال��ت��ح��ذي��ري��ة  الإر����س���ادي���ة 
تلك  على  ال�سور  بقايا  جراء  بت�سررها  كبير  ب�سكل 
ب�سكل  مالمحها  اخ��ت��ف��اء  اإل���ى  ادت  وال��ت��ي  ال��ل��وح��ات 

كبير.
النتخاب  لجنة  رئي�س  ق��ال  ال��ك��رك،  محافظة  وف��ي 
الخطاطبة،  رائ���د  المهند�س  ال��ك��رك  محافظة  ف��ي 
المتمثلة  المخالفات  بع�س  مع  تعاملت  اللجنة  اإن 
ب���ال���دع���اي���ة وال���ف���ع���ال���ي���ات الن��ت��خ��اب��ي��ة ف���ي م��ق��رات 
اأنحاء  مختلف  في  وم��وؤازري��ه��م  المتر�سحين  بع�س 
يخ�س  وفيما  اإن��ه  الخطاطبة،  واأو���س��ح  المحافظة. 
ال��دع��اي��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، ف��ق��د ت���م اإت���خ���اذ الإج������راءات 
ال���الزم���ة ب��ح��ق ال��م��خ��ال��ف��ي��ن وت���م اإزال�����ة ال��ي��اف��ط��ات 
وال�����س��ور ال��م��خ��ال��ف��ة م��ن ق��ب��ل ل��ج��ن��ة م�����س��ت��رك��ة من 
وب�ساأن  ال��ع��ام،  والأم���ن  والبلدية  والأ���س��غ��ال  الهيئة 
تحويل  ت��م  فقد  النتخابية،  للمقرات  المخالفات 
الحاكم  اإل���ى  المخالفين  المتر�سحين  وا���س��ت��دع��اء 
على  توقيعهم  وت��م  الخت�سا�س  ح�سب  كل  الإداري 
كفالة مالية وتعهدات بعدم تكرار المخالفة، م�سيرا 
اإل��ى  مخالفته  ت��ت��ك��رر  م��م��ن  ت��ح��وي��ل  �سيتم  اأن���ه  اإل���ى 

العام. المدعي 
اأنه لم يرد للجنة النتخابات  اإلى  ولفت الخطاطبة 
اأي �سكوى مثبتة بدليل عن المال ال�سيا�سي، موؤكدا 
بمتابعة  ت��ق��وم  باللجنة  المخت�سة  ال��ف��رق  اأن  ع��ل��ى 

ور�سد المخالفات ب�سكل عام على مدار ال�ساعة.
واأو����س���ح ع�����س��و ل��ج��ن��ة الن��ت��خ��اب��ات ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة لفتح  الإج������راءات  اأن  ال��ح��ب��ا���س��ن��ة،  ن�����س��ر 
المتر�سح  تقدم  خالل  من  تتم  النتخابية  المقرات 
بطلب للجنة النتخابات ثم يتم الك�سف على المقر 
المقر  مطابقة  م��دى  لبيان  خا�سة  لجنة  قبل  م��ن 
ل��ل�����س��روط ال��م��ط��ل��وب��ة، م��وؤك��دا ع��ل��ى اأن���ه ي��ج��ب اأن ل 
يتجاوز عدد المقاعد عن 20 مقعدا واأن يكون هناك 

تباعد ج�سدي بين الأ�سخا�س.
وقالت المراقبة النتخابية المحامية لينا الأغوات، 
تناف�سا  ي�سهد  المحافظة  في  النتخابي  الم�سهد  اإن 
ال��م��ت��ر���س��ح��ي��ن، م���وؤك���دة ����س���رورة متابعة  ب��ي��ن  ق��وي��ا 

التي  ال�سلبية  الممار�سات  لبع�س  الر�سمية  الجهات 
الأ�سوات  المتر�سحين ك�سراء  ت�سدر من قبل بع�س 
المقرات  وفتح  النتخابية  الدعاية  باأمور  واللتزام 
خ�سو�سا مع ازدياد اأعداد الإ�سابة بفيرو�س كورونا.
انه  ال��ن��ج��ادا،  �سلمان  عجلون  محافظ  اك��د  ب����دوره، 
ل��ن ي��ت��م ال��ت��ه��اون م��ع ال��م��خ��ال��ف��ي��ن لأوام�����ر ال��دف��اع 
وت��ع��ل��ي��م��ات ال���دع���اي���ة الن��ت��خ��اب��ي��ة م���ن م��ت��ر���س��ح��ي��ن 

ومنا�سريهم. ومندوبيهم  النيابية  لالنتخابات 
ان هناك متابعات م�ستمرة لي تجمعات ل  وا�ساف 
ا  �سخ�سً  20 وه��ي  للمجتمعين  المقرر  بالحد  تلتزم 
في حال وجود  القانونية  الج��راءات  تطبيق  و�سيتم 
م��ث��ل ه���ذه ال��م��خ��ال��ف��ات اأو ع���دم الل���ت���زام ب��اج��راءات 
ال�سالمة العامة من حيث التباعد وارتداء الكمامات 
والقفازات وا�ستخدام مواد التعقيم للحد من انت�سار 

فيرو�س كورونا.
الى  ي�ساندهم  ومن  المتر�سحين  كافة  النجادا  ودعا 
تعر�سهم  ال��ى  ت���وؤدي  ق��د  ان�سطة  اي  ممار�سة  ع��دم 
ال��ح��ك��وم��ي��ة في  ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ت��خ��ال��ف  اأو  ل��ل��م�����س��اءل��ة 

النتخابية. حمالتهم 
بدوره، اأ�سار رئي�س لجنة انتخابات محافظة عجلون 
الدكتور فائق الخ�ساونة، انه تم تخ�سي�س كادر من 
والحمالت  النتخابية  المقرات  لمتابعة  الموظفين 
�سمن ال�سروط المعلنه من الهيئة الم�ستقلة واأوامر 
الهيئة  م��ن  تن�سيقية  لجنة  ال��ى  ب��ال���س��اف��ة  ال��دف��اع 
مخالفات  لر�سد  وال���س��غ��ال  وال��ب��ل��دي��ات  الم�ستقلة 

النتخابية. الدعاية 
م��ن ج��ه��ت��ه، ���س��دد م��ح��اف��ظ ج��ر���س ال��دك��ت��ور ف��را���س 
ف��ي تطبيق  ت��ه��اون  ان��ه ل يوجد اي  ق��اع��ود على  اب��و 
اأم����ر ال���دف���اع ع��ل��ى ال��م��خ��ال��ف��ي��ن م���ن ال��م��ت��ر���س��ح��ي��ن 
يتعلق  فيما  لهم  الموؤيدين  اأو  النيابية  لالنتخابات 

النتخابية. بالدعاية 
تجمعات  اأي  بمنع  �ستقوم  الأمنية  الجهات  باأن  واأكد 
���س��واًء  �سخ�ساً   20 ع��ن  فيها  الم�ساركين  ع��دد  ي��زي��د 
م�سيرا  خارجها،  اأو  النتخابية  المقرات  داخل  كانت 
الى اأنه �سيطبق القانون بحزم على المخالفين لمر 

الدفاع.

الزرقاء - د. ماجد الخ�ضري

كافة  ف��ي  المنت�سرة  الن��ت��خ��اب��ي��ة  ال��ي��اف��ط��ات  �سكلت 
�سيما  ل  ل��ه��ا  نظير  ل  ف��و���س��ى  المملكة  م��ح��اف��ظ��ات 
اماكن  م��ن  تخلو  والل��وي��ة  المحافظات  معظم  ان 
بالمر�سحين  دع���ا  م��م��ا  ال��ي��اف��ط��ات  لتركيب  خ��ا���س��ة 
لتركيب اليافطات ب�سكل غير منظم وفي اماكن غير 

مخ�س�سة لذلك.
ان بع�س  ي���الح���ظ  ال��م��م��ل��ك��ة  ب�������س���وارع  ف��ال��م��ت��ج��ول 
اليافطات قد و�سعت على ا�سارات المرور الر�سادية 
و�سع  وبع�سها  الروؤية  يحجب  ب�سكل  و�سع  وبع�سها 
موؤ�س�سات  ع��ل��ى  و���س��ع  وبع�سها  ط���رق  م��ف��ت��رق  ع��ل��ى 

حكومية ور�سمية في ظاهرة تعتبر غريبة نوعا ما.
المر�سحين  الرحيم طاف�س »مواطن«  ويطالب عبد 
المنا�سبة  الماكن  اختيار  حمالتهم  في  والعاملين 
ان  ويقول  النتخابية  واللوحات  اليافطات  لتركيب 
العجاب  العجب  يرى  المملكة  �سوارع  في  المتجول 
ال��ي��اف��ط��ات النتخابية  ان��ت�����س��ار  ال��ف��و���س��ى ف��ي  ح��ي��ث 
ذل���ك لن���ه ل يوجد  ف��ي  البع�س م��ع��ذور  ان  وي��ق��ول 
مما  النتخابية  ال��دع��اي��ة  لو�سع  مخ�س�سة  ام��اك��ن 
ي��ج��ع��ل ال��ب��ع�����س ي��خ��ت��ار الم����اك����ن غ��ي��ر ال��م��ن��ا���س��ب��ة 
الب�سرية  والفو�سى  للنا�س  الزع��اج  م�سببا  لو�سعها 
تختار  البلديات  ان  المفرو�س  ويقول  تركبيها  في 
الدعاية  اماكن  تحدد  وان  لذلك  المنا�سبة  الماكن 

النتخابية.
وترى ع�سو مجل�س محافظة الزرقاء فاطمة �سحرور 
ال�سوارع  ف��ي  المعلقة  وال��ل��وح��ات  اليافطات  ع��دد  ان 
ال��ع��ام��ة ف��ي ه���ذه الن��ت��خ��اب��ات اق���ل م��ن الن��ت��خ��اب��ات 
العتماد  ل�سرورة  المر�سحين  وتدعو  �سبقتها  التي 
الدعاية  ان  ارى  وت��ق��ول  اللكترونية  الدعاية  على 
ال��دع��اي��ة م��ن خالل  اللكترونية اج���دى وان��ف��ع م��ن 
النترنت  ا�ستخدام  ن�سبة  وت�سيف  العامة  ال�سوارع 

عالية جدا ومعظم المواطنين لديهم ح�سابات على 
الفي�س بوك وارى ان ا�ستخدام الدعاية اللكترونية 
ممكن ان يخفف مما يجري في �سوارع الزرقاء على 

ال��ل��وح��ات  م��ن  ه��ن��اك اللف  وق��ال��ت  ال��م��ث��ال  �سبيل 
النتخابية المرفوعة بطريقة غير منا�سبة وبع�سها 
ي�سطدم  وربما  بالحوادث  ويت�سبب  ال��روؤي��ة  يحجب 

بالمارة.
الزرقاء مروان ع�سفور  بلدية  ويقول ع�سو مجل�س 
ان تنظيم ال��دع��اي��ة ف��ي ���س��وارع ال��م��دن م��ن الهمية 

ودعا  المخالفات  الكثير من  ان هناك  ويوؤكد  بمكان 
والنظمة  بالقوانين  اللتزام  ل�سرورة  المر�سحين 
ا�ستخدام  الروؤية وعدم  يافظات تحجب  وعدم و�سع 

الماكن الر�سمية لتعلق الدعاية عليها.
وبين رئي�س لجنة انتخاب الدائرة الولى في الزرقاء 
ح�سين �سريم ان الهيئة والجهات المعنية تتابع عن 
النتخابية  ال��دع��اي��ة  ف��ي  ال��م��خ��الف��ات  مو�سع  كثب 
العديد  و���س��ج��ل��ت  ح��م��الت  نظمت  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  وب��ي��ن 
و�سعتها  التي  للتعلميات  المخالفة  المخالفات  من 

الهيئة لهذه الغاية.
م��راك��ز  لت�سمل  م�ستمرة  ال��ح��م��الت  ه���ذه  ان  وق����ال 
النتخاب  دائ���رة  اخت�سا�س  �سمن  وال��ف��رز  الق��ت��راع 
وال��ت��ج��اوزات  المخالفات  لتتبع  للمحافظة،  الأول���ى 
العدالة  توفير  على  حر�ساً  النتخابية  الدعاية  في 
وال����ن����زاه����ة ف����ي ال���ت���روي���ج ل��ل��ح��م��الت الن��ت��خ��اب��ي��ة 

للمتر�سحين.
وقال اإن المخالفات والتجاوزات ل تقت�سر فقط على 
تعليق اليافطات وال�سور الخا�سة بالمتر�سحين على 
مراكز القتراع والفرز ومحيطها ما ي�سكل مخالفة 
�سريحة لتعليمات مجل�س مفو�سي الهيئة الم�ستقلة 
لالنتخابات، بل تتجاوز ذلك اإلى تعليقها على اأعمدة 
العبادة  والم�ساجد ودور  الكهرباء  واأ�سالك  الكهرباء 

والموؤ�س�سات الحكومية المتنوعة.
وبين انه �سيتم ازالة كافة اليافظات المخالفة وقال 
يعقب عملية اإزالة جميع اأ�سكال الدعاية النتخابية 
الرادعة بحق  القانونية  الإج��راءات  اتخاذ  المخالفة 
في  تغليظها  �سيتم  التي  المخالفين،  المتر�سحين 
عملية  اأن  اإل��ى  م�سيراً  المخالفات،  نف�س  تكرار  حال 
المتر�سحين  ن��ف��ق��ة  ع��ل��ى  ت��ك��ون  ال��م��خ��ال��ف��ات  اإزال�����ة 
في  و�سعت  التي  التاأمينات  خ��الل  م��ن  المخالفين 
دائرة  اخت�سا�س  �سمن  تقع  التي  البلديات  �سناديق 

النتخاب الأولى بالمحافظة.

فو�ضى يف تركيب اليافطات االنتخابية.. و»امل�ضتقلة للإنتخاب« تتدخل

)تعبيرية(

موؤاب - ليالي اأيوب

او�ساع  اع��ادة  م�سروع  الكرك  محافظة  مجل�س  اق��ر 
الرئي�سي  والطريق  الح�سينية  بلدة  مدخل  و�سيانة 
وبما  ال��م��روري��ة  ال�سالمة  متطلبات  توفير  ي�سمن 

يتنا�سب مع تطلعات ابناء البلدة.
ول��ف��ت م��م��ث��ل ق�����س��اء م�����وؤاب ف���ي م��ج��ل�����س محافظة 
الكرك يو�سف الطراونة اإلى اأن ق�ساء موؤاب ببلداته 
الأ�سا�سية  خدماته  في  نوعية  نقلة  �سهد  المختلفة 
خا�سة ما يتعلق منها با�ستحداث المرافق والمكاتب 
على  ال�سغط  بتخفيف  �ساهمت  وال��ت��ي  ال��خ��دم��ي��ة 
بلدات  لأب��ن��اء  خدماتها  وتقديمها  ال��ل��واء  م�ستوى 
وي�سر،  �سهولة  ب��ك��ل  ال��م��ج��اورة  وال��ب��ل��دات  ال��ق�����س��اء 
ت��ح��ق��ق��ت بجهود  ال��خ��دم��ات  ت��ل��ك  اأن  اإل����ى  وم��ن��وه��ا 
ت�����س��ارك��ي��ة م��اب��ي��ن م��م��ث��ل��ي ال��م��ج��ل�����س ع���ن ال��ق�����س��اء 

والفعاليات المجتمعية.
ون���وه اإل���ى اأن ب��ل��دات ق�����س��اء م����وؤاب ع��ان��ت م��ن واق��ع 
حركة  ت�سهد  التي  ال�سوارع  خا�سة  التحتية  بنيتها 
�سير مكتظة ولم يتم تنفيذ اي اعمال �سيانة وتعبيد 
لها منذ فترة طويلة حيث تت�ساعف حجم الخطورة 
المياه  تدفق  حيث  م��ن  ال�ستاء  ف�سل  خ��الل  عليها 
المارة  الت�سققات معيقة لحركة  وتتجمع في بع�س 

والمركبات ومت�سببة بتكرر وقوع الحوادث عليها.
ال��م��روري �سوءا على  ب��اأن ما يفاقم الو�سع  واأ���س��اف 
ب�سورة ع�سوائية غير  المطبات  ال�سوارع و�سع  هذه 
مما  �سحيحة  واإن�سائية  فنية  ا�س�س  لأي  م�ستندة 
العامة  الأ���س��غ��ال  م��ع  الم�سكلة  ه��ذه  متابعة  تطلب 

ليت�سنى اتخاذ الإجراءات الالزمة حيال ذلك.
ال���ك���رك و�سمن  اأن م��ج��ل�����س م��ح��اف��ظ��ة  اإل����ى  وا����س���ار 
موازنته للعام الحالي اأدرج عدة م�سروعات في قطاع 
الأ�سغال منها اإعادة اأو�ساع و�سيانة وتح�سين مدخل 

بلدة الح�سينية و�سارعها الرئي�سي.
اإج���راء  ال��ع��ام��ة �ستقوم على  ب���اأن الأ���س��غ��ال  واأ���س��اف 
لالأ�س�س  منها  المخالفة  واإزال���ة  للمطبات  درا�ستها 
ت�سمن  مدرو�سة  بمواقع  اأخ��رى  وعمل  ال�سحيحة 

ال�سالمة المرورية.

تاأهيل طرق يف احل�ضينية

الطفيلة - اأن�س العمريين

�سحة  م��دي��ري��ة  ف��ي  ال�سحية  ال��رق��اب��ة  ق�سم  اأت��ل��ف 
بمختلف  المجمدات  )3.5( طن من  نحو  الطفيلة، 
م�ستودعات  اح��د  ف��ي  �سالحيتها  لنتهاء  ان��واع��ه��ا، 

التخزين في المحافظة.
في  وال��غ��ذاء  البيئة  على  الرقابة  ق�سم  رئي�س  وبين 
مديرية �سحة الطفيلة محمد القناهرة، اأن حمالت 
دورية مكثفة تنفذها كوادر مديرية �سحة الطفيلة 
اإل��ى  تهدف  وال����دواء،  ال��غ��ذاء  موؤ�س�سة  م��ع  بالتعاون 
ت��وف��ي��ر م����واد غ��ذائ��ي��ة ب���ج���ودة ع��ال��ي��ة وخ��ال��ي��ة من 
للحفاظ  الب�سري  لال�ستهالك  وت�سلح  الملوثات 

على �سحة و�سالمة المواطنين.
ال��ت��ي ت��م �سبطها واإت��الف��ه��ا  ال��م��واد  اأن  اإل���ى  واأ����س���ار 
ا�ستملت على الأ�سماك واللحوم والدواجن المجمدة 
التخزين  م�ستودعات  احد  في  ال�سالحية  المنتهية 
في الطفيلة، في وقت جرى فيه اغالق مطبخ تابع 
عن  �ساورما  ومحل  مخبز  واي��ق��اف  المطاعم  لح��د 
العمل ل��وج��ود ن��واق�����س ف��ي ال�����س��روط والل��ت��زام��ات 
ال�����س��ح��ي��ة، وت��وج��ي��ه ان�����ذارات وم��خ��ال��ف��ات لمحالت 
ت��ج��اري��ة م��خ��ال��ف��ة ل��ت��ع��ل��ي��م��ات ال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة 

العامة.

اتلف 3.5 طن جممدات يف 
الطفيلة
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5

عمان - خالد الخواجا

�سكا مواطنون في مناطق بالعا�سمة عمان 
على  وتعديها  الم�ساتل  انت�سار  فو�سى  من 
ال�������س���وارع والر����س���ف���ة وال���م���ج���اوري���ن، وم��ا 
بال�ستيكية  اكيا�س  م��ن  مخلفاتها  ت�سببه 

وغيرها من ا�سرار �سحية ومكاره بيئية.
الذين يقطن  المهند�س احمد �سريم  وقال 
رادع  »ل  انه  الم�ساتل  هذه  احد  من  قريبا 
ل���ه���م.. ف��م��ن��ه��م م���ن ه���و م��ع��ت��د ع��ل��ى دوار 
�سغير وو�سع عليه ب�ساعته، خالفا للذين 
وعر�سها،  بطولها  الر���س��ف��ة  على  اع��ت��دوا 

على  اكثر  يعتدي  لمن  كبيرة  مناف�سة  في 
اي منطقة فارغة في هذا المكان«.

ال���زب���ائ���ن  ����س���ري���م ان »م���رك���ب���ات  وا�����س����اف 
وتمنع  العام،  ال�سارع  منت�سف  في  تتوقف 
التي  الم�ساة  وحركة  المرور  حركة  وتعيق 
�ساعت  ان  بعد  العام  ال�سارع  في  ا�سبحت 
الر�����س����ف����ة ب���ي���ن ا����س���ت���غ���الل ه�������وؤلء ل��ح��ق 

الم�ساة«.
ف����ارغ����ة،  ك����ان����ت  »الر�����س����ف����ة  ان  واو������س�����ح 
نحن  عليها  الم�سي  ري��ا���س��ة  ن��م��ار���س  وك��ن��ا 
م�سيرا  ن�ستطيع«،  ل  حاليا  بينما  وابناوؤنا، 
ب�سبب  للده�س  تعر�س  ابنائه  اح��د  ان  ال��ى 

المنطقة. التعدي على الر�سفة في 
ام����ا ال��ط��ب��ي��ب ج����الل م��ح��م��د وي��ق��ط��ن في 
ال��م��ن��ط��ق��ة ذات���ه���ا، ف��ق��ال ان ه���ذا الن��ت�����س��ار 
وال��ت��و���س��ع ف���ي ه���ذه ال��م�����س��ات��ل ي��دل��ل على 
غير  مالكيها  ان  او  مرخ�سة  غير  ام��ا  انها 

مراقبين من المانة.
مرة  من  اكثر  المانة  مخاطبة  الى  وا�سار 
وا���س��وات  وال��م��خ��ل��ف��ات  الزع���اج���ات  نتيجة 
ج��دوى،  دون  الم�ساتل،  ه��ذه  في  العاملين 
م��ت�����س��ائ��ال م����ن ه����و ال��م�����س��ت��ف��ي��د م����ن ه���ذا 
وح�سرها  الم�ساتل  لهذه  الكبير  النت�سار 

في م�سافة ل تتعدى كيلو مترا مربعا.

لمانة  العالمي  الناطق  قال  جانبه،  من 
مخالفات  هناك  ان  الرحامنة  نا�سر  عمان 
ان��ذارات  منح  وت��م  الم�ساتل  ا�سحاب  بحق 
بعد  بها  يلتزمون  ل  انهم  ال  لهم،  وتنبيه 
م���غ���ادرة ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة، م��و���س��ح��ا ان 
الم�ساتل  لهذه  ولي�س  للم�ساة  هو  الر�سيف 
وهذه مخالفة يعاقب عليها قانون المانة.
واك����د ال��رح��ام��ن��ة ان الم���ان���ة ل���ن ت��ت��ه��اون 
م���ع اي م��خ��ال��ف��ة م���ن ه���ذا ال���ن���وع، وه��ن��اك 
���س��واء ف��ي المناطق  ج��ه��ات رق��اب��ي��ة ع��دي��دة 
او الم���ان���ة ال��م��رك��زي��ة ت��ن��ق��ل ال��م��الح��ظ��ات 

المانة. المعنية في  للجهات  وال�سكاوى 

مؤتمر يناقش إعادة الروابط العائلية 
للشرق األوسط وشمال إفريقيا

إعادة تأهيل موقع مار الياس
األثري في عجلون

عمان - الراأي

ا�ست�سافت اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
الجتماع  الأردن��ي،  الأحمر  الهالل  وجمعية 
العائلية  ال��رواب��ط  لإع����ادة  ال��ث��ال��ث  ال�سنوي 

لل�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا في عّمان.
وي���ه���دف ال��م��وؤت��م��ر ال����ذي ع��ق��د اف��ت��را���س��ًي��ا، 
لل�سليب  الدولية  الحركة  ق��درة  تعزيز  اإل��ى 
الأح����م����ر وال����ه����الل الأح����م����ر ف����ي م��ن��ط��ق��ة 
تلبية  على  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
ب�سبب  المنف�سلين  الأ���س��خ��ا���س  احتياجات 
ال��ن��زاع��ات وال��ه��ج��رة وال���ك���وارث وغ��ي��ر ذل��ك، 
اأخرى  مرة  بينهم  التوا�سل  اإع��ادة  خ�سو�سا 
اأم��ك��ن،  حيثما  اأح��ب��ائ��ه��م  م��ع  �سملهم  ل��م  اأو 
ا�سافة اإلى ا�ستك�ساف طرق تطوير ا�ستجابة 

م�ستركة لهذه الحتياجات.
وقالت رئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�سليب 
اإن��ه  تيتامانتي،  �ساندرا  الأردن  ف��ي  الأح��م��ر 
من المهم اأن تقوم جمعيات للهالل الأحمر 
وال�سليب الأحمر الوطنية واللجنة الدولية 
ا�ستخدام  �سبل  با�ستك�ساف  الأحمر  لل�سليب 
ا في  التكنولوجيا لتقديم الخدمات، خ�سو�سً
ظل انت�سار جائحة كورونا«، حاثة الم�ساركين 
على �سمان تكوين اأوا�سر اأقوى بين مكونات 
الحركة لتعزيز ا�ستجابتها لتلبية احتياجات 

الأ�سخا�س الذين يخدمونهم.

وقال رئي�س جمعية الهالل الأحمر الأردني 
الدكتور محمد الحديد »من المهم الحفاظ 
ع��ل��ى الأن�������س���ط���ة ف���ي اإط������ار ب���رن���ام���ج اإع�����ادة 
ب��ال�����س��راك��ة م��ع اللجنة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة  ال���رواب���ط 
من  نتمكن  حتى  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية 
التوا�سل  لإع���ادة  للعائالت  الفر�سة  توفير 
في  المعتبرين  الأ�سخا�س  م�سير  وتو�سيح 

عداد المفقودين«.
واق�����ت�����رح ال����ح����دي����د، ح���م���اي���ة ال���م���ع���ل���وم���ات 
�سركاء  قبل  من  جمعها  تم  التي  ال�سخ�سية 
ال��ح��رك��ة خ��الل عملهم لإع����ادة الت�����س��ال اأو 
وا�ستخدامها  المنف�سلة  العائالت  �سمل  لم 
من  جمعها  ت��م  ال��ت��ي  الإن�سانية  ل��الأغ��را���س 

اأجلها فقط..
يمثلون  م�سارًكا   68 الموؤتمر  ف��ي  وي�����س��ارك 
الأح��م��ر  ال��ه��الل  ج��م��ع��ي��ات  م��ن  16 جمعية 
وال�����س��ل��ي��ب الأح����م����ر م���ن م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 
نائب  بينهم  م��ن  اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط 
المدير الإقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات 
ال�سليب الأحمر والهالل الأحمر، والممثل 
القطري لالتحاد الدولي لجمعيات ال�سليب 
الأحمر والهالل الأحمر في الأردن، ا�سافة 
الدولية من  اللجنة  م��ن موظفي  ع��دد  اإل��ى 
الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  وبروك�سل  جنيف 
و�سمال اإفريقيا، وعدد من الخبراء في هذه 

المجالت.

عجلون - بترا

عجلون  بمحافظة  الأث����ار  م��دي��ري��ة  ب��ا���س��رت 
العمل على تاأهيل و�سيانة موقع مار اليا�س 
الأث�����ري ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ق��ي��م��ت��ه ال��ت��اري��خ��ي��ة 

والدينية والأثرية.
وق������ال م���دي���ر اأث�������ار ال��م��ح��اف��ظ��ة ال���دك���ت���ور 
اإ���س��م��اع��ي��ل م��ل��ح��م، ام�����س ال��ج��م��ع��ة، ان���ه تم 
المبا�سرة بالعمل بم�سروع تاأهيل موقع مار 
اليا�س الأثري، والتي ت�سمل اأعمال التنظيف 
من  ال�����س��الم��ة  ���س��روط  وت��وف��ي��ر  والتع�سيب 

ل�����الأدراج وللمناطق  دراب���زي���ن  ع��م��ل  ن��اح��ي��ة 
و�سيانة  الأب����ار  ف��وه��ات  وتغطية  الم�سرفة 
الجدران  و�سيانة  الف�سيف�سائية  الأر�سيات 
وعمل لوحات ار�سادية بهدف توفير مناطق 

�سياحة اآمنة للزوار.
واأ�ساف ان التكلفة المالية لأعمال ال�سيانة 
خ�س�ست من وزارة ال�سياحة والدائرة العامة 
للمواقع  والترميم  ال�سيانة  لت�سمل  لالأثار 
للمديرية  ح��دي��ث  م��ب��ن��ى  واإن�����س��اء  الأث���ري���ة 
ي�����س��ت��م��ل ع���ل���ى م�������س���ت���ودع و����س���ال���ة ع��ر���س 

للمقتنيات وال�سور والقطع الأثرية.

مشاتل في عمان تعتدي على األرصفة والطرقات

القوات المسلحة تنفذ خطة فرض الحظر الشامل

عمان - الراأي

وا�صلت القوات الم�صلحة الأردنية 
- الجي�ش العربي تنفيذ خطة 
فر�ش الحظر ال�صامل ليوم 
الجمعة من كل اأ�صبوع بالم�صاركة 
مع الأجهزة الأمنية المختلفة، 
وذلك �صمن الجهود التي تبذلها 
في مواجهة جائحة كورونا.
وتاأتي عملية النت�صار لفر�ش 
حظر التجول ال�صامل في كافة 
المحافظات من خالل اإقامة نقاط 
الغلق الم�صتركة، لتعزيز جهود 
فرق التق�صي الوبائي للقيام بعملها 
على اأكمل وجه وب�صكل يحفظ 
�صحة المواطن.
ي�صار الى اأن قرار الحظر ال�صامل 
يبداأ من الحادية ع�صرة م�صاء كل 
يوم خمي�ش، ولمدة 24 �صاعة، 
وي�صتثنى الأ�صخا�ش الم�صرح لهم 
من قبل المركز الوطني لالأمن 
واإدارة الزمات الذين تقت�صي 
طبيعة عملهم اإدامة المرافق 
العامة للدولة.
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المنتجات الفرنسية مهددة في الخليج
على خلفية الرسوم المسيئة

فاعليات تطالب بضرورة بناء منصة بيانات
إلكترونية للقطاع الزراعي

الدوحة - اأ ف ب

تتمتع المنتجات الفرن�سية ب�سمعة خا�سة 
تهديدا  تواجه  مكانتها  لكن  الخليج،  في 
المنطقة حيث  في  المحافظة  الــدول  في 
اأثارت الر�سوم الكاريكاتورية للنبي محمد 
التي دافع عنها الرئي�س اإيمانويل ماكرون 

ردود فعل نارية.
واحـــتـــج مــ�ــســلــمــون فـــي كـــل اأنـــحـــاء الــعــالــم 
القيم  عــن  الفرن�سي  الــرئــيــ�ــس  دفـــاع  بــعــد 
قتل  بعد  التجديف  في  والحق  العلمانية 
باري�س  قــرب  راأ�ــســه  بقطع  جامعي  اأ�ــســتــاذ 
للنبي  كاريكاتورية  ر�سوما  اأظــهــر  بعدما 

محمد في ح�سته.
فـــي الـــ�ـــســـعـــوديـــة، طــعــن مـــواطـــن حــار�ــس 
جــدة  فــي  الفرن�سية  القن�سلية  فــي  اأمـــن 
لمقاطعة  حملة  انطلقت  فيما  الخمي�س، 
خليجية  دول  فــي  الفرن�سية  الــمــنــتــجــات 

عدة.
وفي الكويت، �سحب 60 متجرا المنتجات 
وكـــالت  وتــوقــفــت  رفــوفــه،  مــن  الفرن�سية 
اإلــى  لــرحــات  ال�سفر عــن تقديم عــرو�ــس 
فرن�سا. وقال خالد ح�سين مدير اأحد هذه 
عدم  يجب  اأحمر  خط  »الر�سول  المتاجر 

تجاوزه«.

الميرة  متاجر  �سل�سلة  توقفت  قطر،  وفي 
تزويد  عن  الحكومة،  في  ع�سو  ورئي�سها 

رفوفها بمنتجات فرن�سية.
فران�س  لوكالة  ر�سميان  مــ�ــســدران  وقـــال 
باري�س  مــنــتــدى  �ستقاطع  قــطــر  اإن  بــر�ــس 
لل�سام هذا العام المقرر عقده في الفترة 

من 11 ت�سرين الثاني اإلى 13 منه.

المتخ�س�س  نونمان  غيرد  اإلــى  وبالن�سبة 
فـــي �ــــســــوؤون الــخــلــيــج فـــي جــامــعــة جـــورج 
تـــــاون فـــي قـــطـــر، فـــــاإن الــتــاأثــيــر الــطــويــل 
بموقف  مرهون  المقاطعة  لحملة  الأمــد 

ماكرون.
واأو�ــــســــح لــوكــالــة فــرانــ�ــس بـــر�ـــس انــــه اذا 
حــافــظ الــرئــيــ�ــس الــفــرنــ�ــســي عــلــى خطابه 

الأمــد  على  تاأثير  هناك  »�سيكون  الحالي 
التجاري  التاأثير  بقي  واإن   )...( الطويل 
»اإذا  الحال  يكون  متوا�سعا«. لكن هذا لن 
غّير ماكرون لهجته في الأ�سهر المقبلة«.

ــا بــحــ�ــســور فــــي الــخــلــيــج  وتــتــمــتــع فــرنــ�ــس
خــ�ــســو�ــســا مـــن خـــال مــجــمــوعــات كبيرة 
وعــــامــــات تـــجـــاريـــة فــــاخــــرة مـــثـــل »لــــوي 
فويتون«. وفتح متحف اللوفر في اأبوظبي 
جان  المعماري  المهند�س  وقام  له  مركزا 
نوفيل بت�سميم متحف قطر الوطني فيما 
ببناء مترو جدة في  �سركة فرن�سية  تقوم 

غرب ال�سعودية.
وتكنولوجيا  مــعــدات  فرن�سا  تبيع  كــذلــك، 
لممالك  اليوروهات  مليارات  قيمتها  تبلغ 

الخليج الثرية.
تــجــاري  �ــســريــك  اأكــبــر  الــ�ــســعــوديــة  وتعتبر 
قيمتها  بلغت  بــمــبــادلت  لفرن�سا  اإقليمي 
متقدمة   2018 فــي  يـــورو  مــلــيــارات  ع�سرة 
وفقا  يــورو(  مليارات   4،5( الإمـــارات  على 

لأحدث اأرقام الخزانة الفرن�سية.
الكاريكاتورية  »الر�سوم  الريا�س  واأدانـــت 
مايكل  اإلى  بالن�سبة  لكن  للنبي«  الم�سيئة 
�ستيفنز الع�سو في معهد »رويال يونايتد 
�ــســيــرفــ�ــســز«، فــــاإن الــمــمــلــكــة لـــم تــتــخــذ اأي 

اإجراءات مقاطعة ملمو�سة.

عمان - بترا

طالب ممثلو فعاليات زراعية و�سناعية 
تكون  اإلكترونية  من�سة  بــنــاء  بــ�ــســرورة 
ـــات لــلــنــهــو�ــس بــالــقــطــاع  ـــان ـــي قــــاعــــدة ب
الــــزراعــــي وتــحــقــيــق الإكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 
والــو�ــســول لــدولــة الإنــتــاج الـــذي ي�سعى 

اإليها الأردن بتوجيهات ملكية �سامية.
واأكــــــدوا �ـــســـرورة تــكــثــيــف جــهــود وزارت 
والتموين  والتجارة  وال�سناعة  الزراعة 
الإح�ساءات  ودائــرة  الرقمي  والإقت�ساد 
�ساملة  بيانات  المن�سة  لت�سم  العامة، 
المختلفة  الإقت�سادية  القطاعات  عــن 
بــــاأرقــــام  دوري  بــ�ــســكــل  تــغــذيــتــهــا  يـــتـــم 
عند  عليها  الإعــتــمــاد  يمكن  تف�سيلية 

الطلب.
واأ�ـــــســـــاروا اإلـــــى �ـــســـرورة الــتــركــيــز على 
الــحــيــازات  واأعــــداد  المنتجين  �سجات 
وكميات  المنتجات  ونوع  الإنتاج  وتوزيع 
الإنـــــتـــــاج الـــمـــتـــوقـــعـــة والـــمـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات 
الزراعية بما ي�سهل على اأ�سحاب القرار 
و�ــســع الــ�ــســيــا�ــســات الــنــاجــعــة، ومــ�ــســاعــدة 
الم�ستثمر على اإختيار ال�سنف المنا�سب 

للزراعة بما يلبي حاجة ال�سوق المحلية 
وتــ�ــســديــر الــفــائــ�ــس وتــوجــيــه الـــمـــزارع 

لزراعة المحا�سيل المطلوبة.
وطـــالـــبـــوا فـــي ورقـــــة مــ�ــســتــركــة، جـــاءت 
المهند�سين  نــقــابــة  بــيــن  حـــــوارات  بــعــد 
الأردن  ــنــاعــة  �ــس وغــــرفــــة  الـــزراعـــيـــيـــن 
ونــقــابــة تــجــار الــمــواد الــزراعــيــة، اإعـــادة 
المنزلية  المخلفات،  واإ�ستخدام  ت�سنيع 
الأعــاف  لإنــتــاج  والــزراعــيــة  ال�سناعية 
مـــا �ــســيــخــفــف عــمــلــيــات اإ�ــســتــيــرادهــا من 

الخارج.
و�ـــــســـــددوا عـــلـــى �ـــــســـــرورة و�ـــســـع خــطــة 
في  الإنــتــاج  �سا�سل  لتطوير  تنفيذية 
قطاع الزراعة، خا�سة التعبئة والتدريج 
والـــتـــبـــويـــب ودعـــمـــهـــا لـــهـــذه الـــمـــهـــارات 
لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتقليل 

الفاقد من الإنتاج الزراعي.
الخا�س  القطاع  بت�سجيع  وطالبوا  كما 
ودعــمــه بــقــرو�ــس مــن دون فــوائــد لبناء 
الطاقة  ورفـــع  وتبريد  تخزين  وحـــدات 
الــتــخــزيــنــيــة حــتــى يــتــمــكــن الــمــنــتــجــون 
والم�سدرون من تخزين فائ�س النتاج.
وقـــالـــوا، انـــه بـــات مــطــلــوبــاً الــيــوم اإنــقــاذ 

واإ�ستعادة مكانتها  تراجعها  الزراعة من 
كــقــطــاع رئــيــ�ــســي بــالإقــتــ�ــســاد الــوطــنــي 
الإحتياجات  تلبية  نحو  نموه  وتوجيه 
الأ�ـــســـا�ـــســـيـــة لـــلـــ�ـــســـوق الــمــحــلــيــة ورفــــع 
والمياه  الم�ساحة  لوحدتي  الإنتاجية 
وتخفيف  المواطنين  حــاجــات  لتاأمين 

الأعباء المعي�سية وغاء الأ�سعار.
المزروعة  الم�ساحات  اأن  اإلــى  واأ�ــســاروا 
مــلــيــون دونــم  7ر2  تــقــدر بنحو  ــــالأردن  ب
مكعب  متر  مليون   555 فيها  ي�ستخدم 
مــن الــمــيــاه وتــنــتــج �ــســنــوًيــا مــا يــقــارب 6 
مــايــيــن طـــن مـــن الــخــ�ــســار والــفــواكــه 
الزراعية،  المحا�سيل  وباقي  والأعاف 
يوفرها،  التي  العمل  لفر�س  بال�سافة 
مــــا يــتــطــلــب جـــعـــل الـــقـــطـــاع الــمــ�ــســدر 

الرئي�س لامن الغذائي في الباد.
مغيًبا  ظل  الــزراعــي  القطاع  اأن  وبينوا، 
خال ال�سنوات الما�سية ولم يتم اإدراك 
اأهــمــيــتــه وحـــجـــم تـــداخـــاتـــه مـــع بــاقــي 
والتي  الأخــرى  القت�سادية  القطاعات 
م�سددين  والنمو،  للتنمية  دعائم  ت�سكل 
على �سرورة و�سع خطة وا�سحة تنه�س 
بــمــكــونــاتــه وزيــــــادة مــ�ــســاهــمــتــه بــالــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
وال�سيد  الزراعة  قطاع  م�ساهمة  وبلغت 
ـــمـــاك بــالــنــاتــج  والـــغـــابـــات و�ــســيــد الأ�ـــس
الأول  الن�سف  المحلي الجمالي خال 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي 651 مــلــيــون ديــنــار 
نف�سها  للفترة  دينار  مليون   628 مقابل 

من العام الما�سي 2019.
غــرفــة  اإدارة  مــجــلــ�ــس  عـــ�ـــســـو  وا�ـــــســـــار 
ال�سناعات  الأردن وممثل قطاع  �سناعة 
الب�س،  اأحمد  المهند�س  فيها  الكيماوية 
بت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )بترا(، 
ال�سحيحة  الــمــعــلــومــة  تــوفــيــر  اأن  الـــى 
للنهو�س  الطريق  بداية  هي  والدقيقة 
بــالــقــطــاع الـــزراعـــي ومــنــع الإخـــتـــالت 
بالإنتاج وعمليات الت�سويق والإ�ستيراد.

وبــيــن الــمــهــنــد�ــس الــبــ�ــس، اأن الــنــهــو�ــس 
بـــالـــزراعـــة يــحــتــاج لــبــرامــج قـــــادرة على 
تــ�ــســحــيــح الإخــــتــــال الــحــا�ــســل حــالــًيــا 
التي  المعيقات  على  والتغلب  بالقطاع 
تــحــول دون الــنــهــو�ــس فــيــه وتــطــويــره، 
فر�س  وتوفير  الوطني  الإقت�ساد  لرفد 
بالإ�ستثمارات  التو�سع  العمل من خال 

القائمة حالًيا.

تراجع النفط وارتفاع الذهب عالميًا 

شركات االنترنت تريد أن تثبت أن أرباحها 
تعود بالفائدة على المجتمع

وا�صنطن - بترا

العالمية  الأميركية  بال�سوق  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
ام�س، لتوا�سل خ�سائرها لليوم الثالث على التوالي، 
وليقترب الخام الأميركي من مام�سة اأدنى م�ستوى 
فـــي اأربـــعـــة اأ�ــســهــر، والــمــ�ــســجــل �ــســابــقــا، وذلــــك بفعل 
الــتــوقــعــات الــقــاتــمــة للطلب الــعــالــمــي عــلــى الــوقــود، 
لفيرو�س  الثانية  للموجة  ال�سريع  الإنت�سار  ظل  في 
اإلى   %1.9 بن�سبة  الأميركي  الخام  وتراجع  كــورونــا. 
عند  الإفــتــتــاح  م�ستوى  مــن  دولر،   35.38 م�ستوى 
36.08 دولر، و�سجل اأعلى م�ستوى عند 36.58 دولر، 

وانخف�س خام برنت بن�سبة 2.3% اإلى م�ستوى 36.79 
 37.66 عند  الإفــتــتــاح  م�ستوى  مــن  للبرميل،  دولر 

دولر، و�سجل اأعلى م�ستوى عند 38.07 دولر.
بال�سوق  الــذهــب  اأ�ــســعــار  اإرتــفــعــت  اخـــر  �سعيد  عــلــى 
العالمية، �سمن محاولت التعافي من اأدنى م�ستوى 
في اأربعة اأ�سابيع،والم�سجل �سابًقا بدعم توقف موجة 

�سعود الدولر الأميركي مقابل �سلة من العمات.
اأ�سعار  اإرتفعت  فقد  جــورنــال،  �ستريت  وول  وبح�سب 
من  دولر،   1،878.06 اإلـــى   %0.5 مــن  بــاأكــثــر  الــذهــب 
م�ستوى اإفتتاح تعامات اليوم عند 1،867.70 دولر، 

و�سجلت اأدنى م�ستوى عند 1،864.35 دولر.

�صان فران�صي�صكو - اأ ف ب

»اأمــــازون«  لانترنت  الــكــبــرى  المجموعات  �سجلت 
و»األـــفـــابـــت« )غـــوغـــل( و»فــيــ�ــســبــوك« مــجــددا اأربــاحــا 
هائلة في الف�سل المن�سرم من العام، رغم ال�سغوط 
المليارات  هــذه  لكن  كــوفــيــد-19،  ووبـــاء  ال�سيا�سية 
في  بــالــ�ــســرورة م�سالحها  تــخــدم  ل  وال�ــســتــثــمــارات 

مواجهة الم�سوؤولين الذين يدعون اإلى تفكيكها.
الأكــبــر من  الــرابــح  »اأمــــازون«  ارتفعت مبيعات  وقــد 
من  اأكثر  اإلــى  المئة  في   37 بن�سبة  العزل،  اإجـــراءات 
96 مليار دولر في الربع الثالث من العام. لكن ذلك 
تتوقع  كانت  التي  نيويورك  بور�سة  حما�سة  يثر  لم 
اأداء اأف�سل وتراجع �سهم المجموعة بن�سبة 1،87 في 

المئة الخمي�س.
لها  مقرا  �سياتل  فــي  تتخذ  التي  »اأمــــازون«  واأعلنت 
في  العام  بداية  منذ  وظيفة  األــف   400 اأحــدثــت  اأنها 
كل اأنحاء العالم، م�سيرة اأي�سا اإلى »خطط ل�ستثمار 
ال�سغيرة  ال�سركات  لم�ساعدة  الــــدولرات  مــلــيــارات 
والمتو�سطة على النجاح« في �سوقها ال�سهير للغاية.
وتخ�سع هذه المجموعات لتحقيقات عدة في �سبهات 
بقيامها بممار�سات مخالفة لقواعد المناف�سة. وقال 
�سيكيوريتيز«  »ويدبو�س  مجموعة  من  اأيــف  دانــيــال 
الأداء  نتائج  اأن  هــو  ال�سخرية  يثير  »مــا  اإن  اأخــيــرا 
الجيدة )...( �ستك�سف قوتها المفرطة، و�ستغذي في 
نهاية المطاف الحما�سة اإلى تفكيكها في وا�سنطن«.

و�سجلت »األفابت« و"في�سبوك« اأي�سا اأرباحا هائلة.
فقد بلغت قيمة مبيعات »األفابت« 46،2 مليار دولر، 
 11،2 بقيمة  اأربــاحــا  وحققت  الــمــئــة،  فــي   14 بــزيــادة 

مليار دولر.
مـــن جــهــتــهــا، حــقــقــت �ــســبــكــة الــتــوا�ــســل الجــتــمــاعــي 
مــلــيــارات   7،85 بقيمة  �ــســافــيــة  اأربـــاحـــا  »فــيــ�ــســبــوك« 
ال�سابق رغم  المئة عن الف�سل  دولر، بزيادة 29 في 
الكبرى  ال�سركات  مــن  العديد  قبل  مــن  مقاطعتها 
مثل »اأديدا�س« و»كوكا كول«، تلبية لدعوات منظمات 
غير حكومية قلقة من انت�سار التحري�س على العنف 

اأو الكراهية.
قـــلـــيـــا مــن  عـــــــددا  فـــقـــد  ـــبـــوك«  ـــس ـــ� »فـــي اأن  ورغـــــــم 
هــذا  وكــنــدا  الــمــتــحــدة  الـــوليـــات  فــي  الم�ستخدمين 
 2،5 اأكثر من  يت�سل  الربيع،  بف�سل  مقارنة  ال�سيف 
مليار �سخ�س يوميا في العالم بواحد على الأقل من 
وان�ستغرام  ومي�سنجر  )في�سبوك  الأربعة  تطبيقاته 
وواتــ�ــســاب( بــزيــادة قــدرهــا 15 فــي الــمــئــة عــن الــعــام 

الما�سي.
نحو  عــن  ال�سبكة  موؤ�س�س  زاكــربــرغ  مـــارك  وتــحــدث 
مئة مليار ر�سالة يتم اإر�سالها كل يوم عبر وات�ساب«، 
اأنه يواجه »مناف�سة �سديدة  موؤكدا في الوقت نف�سه 

في كل المجالت«.
واأطلقت وزارة العدل الأميركية و11 ولية اأميركية 
ا�ستغال  بتهمة  »األــفــابــت«  مجموعة  �سد  ماحقة 
�ستكون  المعركة  اأن  يــبــدو  لكن  المهيمن.  موقعها 

طويلة.
لمحللين  بيت�ساي  �سوندار  المجموعة  رئي�س  وقــال 
فــوائــد  تحقق  منتجاتنا  اأن  »نعتقد  مــوؤتــمــر  خـــال 
لــكــن معظم   )...( لــهــا  بــالــتــرويــج  و�ــســنــقــوم  كــبــيــرة 
وت�سنيع  م�ستخدمينا  عــلــى  مــركــزة  تبقى  طــاقــتــنــا 

منتجات رائعة«.

خالل تعامالت الأ�صبوع الما�صي

مؤشر بورصة عمان يفقد 7 نقاط بتراجع قطاعي المالي والخدمات
عمان - في�صل التميمي

الأ�سبوع  تعامات  نهاية  في  عمان  لبور�سة  العام  الموؤ�سر  فقد 
مع  مقارنة  نقطة،   1551 م�ستوى  عند  ليغلق  نقاط،   7 الما�سي 
1558 نقطة لاأ�سبوع الذي �سبقه، متراجعا بن�سبة 0.44 بالمئة.

لقطاعّي  القيا�سي  الــرقــم  انــخــفــا�ــس  لــلــتــراجــع،  الــمــوؤ�ــســر  ودفـــع 
المالي 0.68 بالمئة، والخدمات 0.32 بالمئة، مقارنة مع ارتفاع 

بالمئة.  0.8 ال�سناعة  لقطاع  القيا�سي  الرقم 

والأ�صهم التداول 
الأ�سبوع  عمان  بور�سة  في  التداول  لحجم  اليومي  المعدل  وبلغ 
دينار  مايين   3 مــع  مــقــارنــة  ديــنــار  مايين   4 حــوالــي  الما�سي 

بالمئة.  17 ارتفاع  وبن�سبة  �سبقه  الذي  لاأ�سبوع 
الما�سي حوالي  الأ�سبوع  الإجمالي  التداول  بلغ حجم  واجماليا، 
16 مــلــيــون ديــنــار مــقــارنــة مــع 17 مــلــيــون ديــنــار لــا�ــســبــوع الــذي 

. �سبقه
الــبــور�ــســة الأ�ــســبــوع  الــتــي �سجلتها  الــمــتــداولــة  اأمــا عــدد الأ�ــســهــم 

الما�سي فقد بلغ 21 مليون �سهم، نفذت من خال 7285 عقداً.

القطاعات
احتل  التداول، فقد  القطاعية في حجم  الم�ساهمة  وعلى �سعيد 
8 مايين  القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 

الإجمالي، وجاء في  التداول  بالمئة من حجم   49 وبن�سبة  دينار 
 29 وبن�سبـة  دينـار  مايين  ب5  الخدمات  قطاع  الثانيـة  المرتبـة 
 23 وبن�سبة  دينار  مايين   4 ب  ال�سناعة  قطاع  واأخــيــراً  بالمئة، 

بالمئة.

ال�صركات
اأ�سهمها  الــمــتــداولــة  لــلــ�ــســركــات  الإغــــاق  اأ�ــســعــار  ولـــدى مــقــارنــة 
الأ�ــســبــوع الــمــا�ــســي والــبــالــغ عــددهــا 130 �ــســركــة مــع اإغــاقــاتــهــا 
اأ�سعار  في  ارتفاعاً  اأظهرت  قد  �سركة   40 باأن  تبين  فقد  ال�سابقة، 

�سركة.  55 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما  اأ�سهمها، 
اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
خال الأ�سبوع الما�سي فهي الأردنية لتجهيز وت�سويق الدواجن 
المت�سدرة  بــالــمــئــة،   15 �سهمها  �ــســعــر  ارتــفــع  حــيــث  ومــنــتــجــاتــهــا 
لــاأعــمــال والــمــ�ــســاريــع حــيــث ارتـــفـــع �ــســعــر �ــســهــمــهــا 10 بــالــمــئــة، 
�سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  المتعدد  والنقل  لا�ستثمار  الردنــيــة 
والقت�سادية  المالية  لا�ستثمارات  الكفاءة  بالمئة،   10 بن�سبة 
ل�سناعات  والوطنية  بالمئة،   9 بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث 

بالمئة.  9 بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  اللمنيوم حيث 
اأ�سهمها  اأ�ــســعــار  فــي  انــخــفــا�ــســاً  الأكـــثـــر  الــخــمــ�ــس  الــ�ــســركــات  اأمـــا 
فــهــي دار الأمــــــان لــلــتــمــويــل الإ�ـــســـامـــي حــيــث انــخــفــ�ــس �ــســعــر 
الأردنية  بالمئة،   9 للتاأمين  الأو�سط  ال�سرق  بالمئة،   11 ال�سهم 
القاب�سة  العربية  فينيك�س  بالمئة،   9 المتخ�س�سة  لا�ستثمارات 

بالمئة.  5 للتاأمين  العرب  وال�سامنون  بالمئة،   6
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والمتحفظة  الغام�سة  ترامب  ميالنيا  بدت 
»ك�سيدة  الكامل  دورها  اأداء  دائما مترددة في 
اأن تــبــقــى عـــار�ـــســـة الأزيــــــاء  اأولــــــــى«. يــمــكــن 
اأ�سل  مــن  زوجــة  واأول  ال�سابقة  ال�سلوفينية 
قرنين،  نــحــو  مــنــذ  اأمــيــركــي  لرئي�س  اأجــنــبــي 

لمدة اأربع �سنوات اأخرى في البيت الأبي�س.
تهب ميالنيا لدعم زوجها في كل مرة يكون 
يــدور  مــا  لــكــن حقيقة  لــذلــك،  بــحــاجــة فيها 
نالت  التي  لترمب  الثالثة  الــزوجــة  خلد  في 
على  كان   2006 عام  في  الأميركية  الجن�سية 

الدوام مو�سع تكهنات.
زوجها،  اأفكار  ت�ساطر  هل  الت�ساوؤلت:  تــدور 
هــل هــي �سعيدة فــي زواجــهــا ودورهــــا ك�سيدة 
اأولــى؟ فقد رفعت لفتات واأطلق و�سم »فري 
�سنوات  ميالنيا« )حــرروا ميالنيا( قبل عدة 
خـــالل تــظــاهــرات او عــلــى و�ــســائــل الــتــوا�ــســل 

الجتماعي.
لكن ميالنيا )50 عاما(، ذات النظرة الثاقبة 

يبدو انها غير متاأثرة بذلك.
تقول كايت بينيت ال�سحافية في �سبكة »�سي 
اإن  الما�سية  ال�سنة  ن�سر  كــتــاب  فــي  اأن«  اأن 
وتاأثيرا  »اأكثر قوة  الأولى  الأميركية  ال�سيدة 
لدى زوجها« مما يعتقد المراقبون، ور�سمت 

عنها �سورة امراأة قوية وم�ستقلة.
وغــادرت  �سلوفينيا  في  ناف�س  ميالنيا  ولــدت 
بـــالدهـــا الـــى مــيــالنــو ثـــم بــاريــ�ــس عــلــى اأمـــل 
اأزيـــــــاء. وحملتها  كــعــار�ــســة  عــمــلــهــا  مــتــابــعــة 
م�سيرتها المهنية الى الوليات المتحدة عام 
التقت دونالد ترمب بعد �سنتين  1996 حيث 
ابـــن يــدعــى  وتــزوجــتــه فـــي 2005. ولــديــهــمــا 

بارون ويبلغ حاليا 14 عاما.
مــغــامــرتــهــا الأمــيــركــيــة قــادتــهــا الــــى الــمــقــر 
اأن  لها  واأتاحت  العالم،  في  الأ�سهر  الرئا�سي 
تعي�س حياة م�ساهير باذخة متنقلة بين برج 
ترمب الفخم المطل على �سنترال بارك في 
نيويوك ومنازل زوجها الأخرى في فلوريدا.

في البداية لم تكن ميالنيا متحم�سة لفكرة 
العقارات  الرئا�سة، وروى قطب  تولي ترمب 
»لقد  بو�ست  لوا�سنطن  حــديــث  فــي  ال�سابق 
تريد  لماذا  +لدينا حياة جميلة جدا،  قالت: 

القيام بذلك+؟«.
واأ�ــســبــحــت فـــي نــهــايــة الــمــطــاف اأول زوجـــة 
لــرئــيــ�ــس اأمـــيـــركـــي مـــولـــودة خــــارج الـــوليـــات 

المتحدة منذ حوالى عقدين.
يالحقونها  الــذيــن  هـــوؤلء  ا�سطر  مــا  غالبا 
طريقة  حــتــى  او  بــــادرة  او  كلمة  تف�سير  الـــى 
اأثــنــاء   ،2018 عـــام  فــي  حـــدث  مثلما  لب�سها. 
زيارة لالأطفال المهاجرين على الحدود مع 
الر�سالة  عليها  �سترة  ارتــدت  حين  المك�سيك 

التالية: »اأنا حقا ل اأبالي، واأنتم؟«.
الجمهور  تلك  بر�سالتها  ت�ستهدف  كانت  هل 
توجد  »ل  با�سمها  الناطقة  اأكــدت  زوجها؟  اأو 
وقت  في  قالت  ميالنيا  لكن  مبطنة«  ر�سالة 

لحق عك�س ذلك.
قالت  �ــســي«  بــي  »ايـــه  �سبكة  مــع  وفــي مقابلة 
اأجـــل و�ــســائــل الإعـــالم  »ارتــديــت ال�سترة مــن 
الي�سارية التي تنتقدني، واأريد اأن اأظهر لهم 
اأنني ل اأهتم. وان هذا لن يمنعني من فعل ما 

اأعتقد اأنه �سحيح«.
تكون  مــرة تتحدث فيها علنا ل  لكن في كل 

الأ�سداء دائما كما المبتغى.
الجمهوري  الــحــزب  مــوؤتــمــر  اأمـــام  فخطابها 
هو  وال�سبب  ا�ستهزاء  مو�سع  كــان   2016 عــام 
من  بالكامل  مــاأخــوذة  مقاطع  فيه  وردت  انــه 
خطاب �سبق اأن القته ال�سيدة الولى ال�سابقة 

مي�سيل اوباما.
بي�ست«  »بـــي  الــتــحــر�ــس  �ــســد  حملتها  ان  كــمــا 
لقي انتقادات وا�سعة حيث �سخر كثيرون من 
اختيارها لهذا المو�سوع في حين ان زوجها 
غير  باأو�ساف  خ�سومه  يمطر  بانه  معروف 

لئقة كثيرا.
قــبــل عــامــيــن قــالــت اإن اأ�ــســعــب مـــا تــواجــهــه 
فــي دورهـــا الجديد هــو »النــتــهــازيــون الذين 
عائلتي  ا�ــســم  اأو  الأول  ا�ــســمــي  يــ�ــســتــخــدمــون 
اإلــى  الكوميديين  مــن  م�سالحهم،  اأجــل  مــن 

ال�سحافيين اأو موؤلفي الكتب«.
وقــــالــــت »هــــــذا ل يـــجـــرح مـــ�ـــســـاعـــري« لــكــن 
غير  وهـــي  الق�سة  يكتبون  اأنــهــم  »الم�سكلة 

�سحيحة«.
اإعــادة انتخاب زوجها، لم تظهر  خالل حملة 
بفيرو�س  زوجها  مثل  اأ�سيبت  التي  ميالنيا 
كورونا الم�ستجد، في الكثير من المنا�سبات.

بمفردها  انتخابي  تجمع  اأول  عــقــدت  لكنها 
ت�سرين   3 انــتــخــابــات  مــن  تماما  ا�ــســبــوع  قبل 

الثاني و�ستطل اأي�سا في نهاية الأ�سبوع.
وقالت ال�سيدة الأولى الثالثاء و�سط �سحك 
الــحــ�ــســور »اأنــــــا ل اأوافـــــــق عــلــى الـــــــدوام مع 
الطريقة التي يعبر من خاللها عن الأمور« 
لكن »دونالد مقاتل، يحب هذا البلد ويقاتل 

من اأجلكم كل يوم«.

»ميالنيا ترمب« �شيدة 
غام�شة لكن م�ؤثرة

ميالنيا ترمب
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تــــجــــوب جـــيـــل بــــايــــدن مـــنـــذ اأ�ـــســـهـــر فــي 
الوليات المتحدة بال كلل حاملة ر�سالة 
مــفــادهــا اأن وحـــده جــو بــايــدن قـــادر على 
توحيد بلد منق�سم اإلى اأبعد حد اإذا دخل 
في  تتجاوز  وبحيوية  الأبــيــ�ــس...  البيت 
الــذي حد  بع�س الأحــيــان قــدرات زوجها 

من رحالته لفترة طويلة.
فــقــد كثفت هـــذه الــمــدر�ــســة الــبــالــغــة من 
الــعــمــر 69 عــامــا زيــاراتــهــا اإلـــى الــوليــات 
الــرئــيــ�ــســيــة الــتــي يــمــكــن اأن تــنــتــقــل اإلـــى 
من  الثالث  في  الديموقراطي  المع�سكر 

ت�سرين الثاني.
وهــــي تـــدعـــو الأمــيــركــيــيــن �ـــســـواء كــانــوا 
من  جــمــهــوريــيــن،  اأو  »ديــمــوقــراطــيــيــن 
الــــى تــوحــيــد  الــــمــــدن«  اأو مـــن  الأريــــــــاف 
ال�سيا�سية  النق�سامات  لتجاوز  ال�سفوف 
الأزمــة  ومواجهة  كوفيد-19  وبــاء  وهــزم 

القت�سادية.
دونالد  كالم  مع  كليا  يتعار�س  وخطابها 
ترمب فهي تقول »نحن ل نتفق على كل 
�سيء، هذا لي�س �سروريا، يمكننا دائما اأن 

نحب ونحترم بع�سنا بع�سا«.
اإنــ�ــســانــيــة عــن جو  كــذلــك، تعك�س �ــســورة 
ل  »ماآ�سي  حياته  في  عــرف  الــذي  بايدن 

يمكن ت�سورها«.
تمكن  كيف  خ�سو�سا  بايدن  جيل  تــروي 
النائب ال�سابق للرئي�س باراك اوباما من 
ا�ستئناف اأن�سطته في البيت الأبي�س، بعد 
اأيــام فقط على وفــاة ابنه بو الــذي ق�سى 

جراء �سرطان في الدماغ في 2015.
الأزمـــات  فيه  تناولت  خطاب  فــي  وقــالــت 
ب�سبب  المتحدة  الــوليــات  ت�سهدها  التي 
الــوبــاء والــتــوتــرات فــي الــبــالد منذ اأربــع 
�ــســنــوات »لــقــد عــرف كــيــف يـــداوي اأ�ــســرة، 
عبر  بــلــدا:  ــــداوي  ن نف�سها  وبــالــطــريــقــة 
ــــادرات لــطــف �سغيرة  الــحــب والــتــفــهــم وب

و�سجاعة واأمل ل يتزعزع«.
الــعــام 1977 بعد  بــايــدن  تــزوج جــو وجيل 
خم�س �سنوات على اأول ماأ�ساة واجهها مع 
حادث  في  وابنتهما  الأولـــى  زوجته  وفــاة 

�سيارة.
يروي جو بايدن في مذكراته اأن نجليه، 
بو وهانتر وهما ل يزالن �سغيرين طلبا 
من والدهما الزواج من جيل، قائال »لقد 

اأعادت لي الحياة«.
المهنية  م�سيرتها  بــايــدن  جــيــل  اأوقــفــت 
 1981 الــعــام  اآ�سلي  ابنتهما  اأنجبت  حين 
لكنها تــابــعــت بــعــد ذلــك درا�ــســتــهــا ونــالــت 
دكتوراه في التعليم. ول تزال تدر�س في 
بالقرب  �سمال فيرجينيا  اإحدى جامعات 
من وا�سنطن، حيث تريد موا�سلة العمل 

حتى لو اأ�سبح جو بايدن رئي�سا.
�سغلت  التي  كلينتون  هيالري  وبا�ستثناء 
مجل�س  في  ع�سو  من�سب  وجيزة  لفترة 
�ست�سبح  نهاية ولية زوجها،  ال�سيوخ في 
جيل بايدن في حال فوز زوجها بالرئا�سة 
مــ�ــســيــرتــهــا  تـــوا�ـــســـل  اأولـــــــى  �ـــســـيـــدة  اأول 

المهنية.
ــــن بـــــرويـــــر وهـــي  تــــقــــول كــــايــــت انــــدر�ــــس
الروؤ�ساء  زوجــات  تاريخ  عن  كتاب  موؤلفة 
�ــســتــقــوم  بـــايـــدن  اإن جــيــل  الأمـــيـــركـــيـــيـــن 
المن�سب  هــذا  »تطلعات  بتحويل  عندها 

وحدوده«.
المتخ�س�سة  جيلي�سون  كاثرين  ت�سيف 
في التاريخ الأميركي في جامعة اأوهايو، 
»�ستدخل مهام ال�سيدة الأولى في القرن 
»غالبية  اأن  موؤكدة  والع�سرين«  الحادي 
الحياة  بين  التوفيق  عليهن  الأميركيات 

المهنية والحياة العائلية«.
كانت حا�سرة في حملة زوجها النتخابية 
ودرج  التمهيدية.  النــتــخــابــات  بــدء  منذ 
المر�سح الديموقراطي على عادة تقديم 

نف�سه على اأنه »زوج جيل بايدن«.
�سدت  النحيف،  قوامها  من  الرغم  على 
اقتربت من  تردد متظاهرة  وبــدون  جيل 
لو�س  فــي  انتخابي  تجمع  خــالل  زوجــهــا 

اأنجلي�س في اآذار.
ورغــــم حــمــلــة النـــتـــخـــابـــات الــمــحــتــدمــة، 
ليند�سي  الــجــمــهــوري  الــ�ــســنــاتــور  ـــاد  اأ�ـــس
بجيل  ترمب  دونالد  حليف  وهو  غراهام 
مميزة«  »�سخ�سية  اأنــهــا  معتبرا  بــايــدن 
بـــعـــد خـــطـــابـــهـــا اأمــــــــام مـــوؤتـــمـــر الـــحـــزب 

الديموقراطي.

»جيل بايدن« �لطاقة 
�لد�عية لت�حيد �لأمريكيني

جيل بايدن

عائلتان متناقضتان تتنافسان على البيت األبيض

تده�ر �ل��شع في �أميركا و�إغالق تام في فرن�شا

كورونا يتفاقم وأوروبا تتحصن

و��شنطن - �أ ف ب

بكل  تحيط  عمرهما،  من  ال�سبعينات  في  كرجلين 
الأميركي دونالد ترمب ومناف�سه جو  الرئي�س  من 
جدل  مثار  اأفــرادهــا  بع�س  كــان  كبيرة  عائلة  بايدن 

بينما يعي�س اآخرون بدرجة اأقل تحت الأ�سواء.
العائلتين م�سار حياة  الى  النظر عن كثب  ويك�سف 
زوجتاهما  انخرطت  وكيف  للرئا�سة  المر�سَحين 

واأولدهما في المعركة اإلى البيت الأبي�س.

عائلة تر�مب
يــلــعــب جــمــيــع اأبـــنـــاء تـــرامـــب الــثــالثــة مـــن زوجــتــه 
ال�سيا�سية  حياته  فــي  كبيرة  اأدوارا  اإيــفــانــا  الأولـــى 

واأعماله التجارية.
ويــــعــــد نـــجـــلـــه الأكـــــبـــــر دونـــــالـــــد تــــرمــــب جـــونـــيـــور 
يحظى  اإذ  النتخابية،  حملته  فــي  بـــارزة  �سخ�سية 
واأكبر  الرئي�س  اأن�سار  اأو�ــســاط  في  وا�سعة  ب�سعبية 

المتبّرعين.
دونالد ترمب جونيور )42 عاما( بطالقة  ويعرف 
حيال  غ�سبه  يخفي  ول  الهجومي  واأ�سلوبه  ل�سانه 
مــن يــعــتــبــرهــم اأعـــــداء والــــده - بــــدءا مــن الإعــــالم 
والــيــ�ــســاريــيــن وو�ـــســـول اإلـــــى مــ�ــســوؤولــي »الـــدولـــة 

العميقة« الذين يحاولون الإطاحة بالرئي�س.
ويـــعـــرف عــنــه �ــســغــفــه بــالــ�ــســيــد وكــثــيــرا مـــا يظهر 
ر�سمي  غير  وقمي�س  جينز  بنطال  مرتديا  بلحيته 
عــادي  رجــل  اأنــه  على  نف�سه  لت�سوير  ي�سعى  بينما 
اأ�سلوبا  ويتبنى  الأكــبــر.  الرئي�س  نجل  كــونــه  رغــم 
لديه  حيث  تويتر،  على  والـــده  مــن  اأكــثــر  هجوميا 
يطمح  باأنه  البع�س  يرى  بينما  متابع  8،8 ماليين 
للرئا�سة. ولديه خم�سة اأطفال من زوجته ال�سابقة 
فهي  حاليا  �سريكته  واأمــا  ترمب.  هــايــدون  فاني�سا 
على  �سابقا  الــبــرامــج  مقدمة  غيلفويل،  كيمبرلي 
الرئي�س  ب�سدة عن  والمدافعة  نيوز«  »فوك�س  �سبكة 
ترمب. واأما اإيفانكا، �سقيقة دونالد جونيور البالغة 
38 عاما فهي ر�سميا »م�ست�سارة الرئي�س« وتعد بين 
اأهم ال�سخ�سيات في دائرة البيت الأبي�س. وازدادت 
اأفراد عائلته بعدما ح�سرت  التهامات له بمحاباة 
اجــتــمــاعــاتــه مــع غــيــره مــن الــروؤ�ــســاء وظــهــرت اإلــى 

مجموعة  لجتماعات  الر�سمية  ال�سور  في  جانبه 
الع�سرين مع باقي زعماء العالم.

بتعيينها  رغــبــتــه  عـــن   2018 فـــي  تـــرمـــب  واأعـــــــرب 
المتحدة.  الأمــم  لــدى  المتحدة  الــوليــات  مندوبة 
الدولي،  البنك  برئا�سة  ترغب  كانت  اإن  �ساألها  كما 
هو  كو�سنر  جــاريــد  زوجــهــا  اأن  كما  رفــ�ــســت.  لكنها 
�سملت  اإذ  كــذلــك،  المقّربين  تــرمــب  مــعــاونــي  اأحـــد 
م�سوؤولياته اإ�سرافه على اأجزاء كبيرة من ا�ستجابة 
و�ــســيــا�ــســة  كـــوفـــيـــد-19  لـــوبـــاء  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الـــوليـــات الــمــتــحــدة فــي الــ�ــســرق الأو�ـــســـط. ولــدى 
اأطــفــال.وتــوّلــى دونــالــد جونيور  الـــزوجـــان ثــالثــة 
اأن�سطة  جميع  نظريا  عــامــا(   36( اإريـــك  و�سقيقه 
في  واإيفانكا  الوالد  يعمل  بينما  التجارية  العائلة 
التنفيذي  الرئي�س  نائب  اإريك،  وي�سارك  وا�سنطن. 
الهجومية  العائلة  من�سورات  في  ترمب،  لمنظمة 
ترمب  ولـــدى  الجــتــمــاعــي.  التوا�سل  و�سائل  على 
ابــنــة واحـــدة هــي تيفاني كــانــت ثــمــرة زواجـــه الــذي 
تيفاني  وابــتــعــدت  ميبلز.  لــمــارل  �ــســنــوات  �ــســت  دام 
اإجمال عن الم�سهد ال�سيا�سي لكنها تحّدثت خالل 
الــمــوؤتــمــر الــوطــنــي لــلــحــزب الــجــمــهــوري وحظيت 
موؤخرا بردود فعل متباينة على خطاب األقته خالل 
ترامب  نجل  اأما  لترمب.  داعمة  للمثليين  منا�سبة 
من  يبلغ  القامة  طويل  فتى  فهو  بـــارون،  الأ�سغر 
العمر 14 عاما ويعي�س في البيت الأبي�س مع والده 

ووالدته ميالنيا ترامب - ال�سّيدة الأولى.

عائلة بايدن
الأولــى  كانت  حياته  في  ماأ�ساتين  بايدن  جو  �سهد 
�سيارة  بحادث  وابنته  الأولـــى  زوجته  قتلت  عندما 
عام 1972 والثانية عندما توفي نجله بو بال�سرطان 
الـــ46 من عمره عــام 2015. وتــزّوج  كــان في  عندما 
يدر�س  كــان  عندما   1966 عــام  هانتر  نيليا  بــايــدن 
اأطفالهما  القانون وكانت هي مدّر�سة. وكان جميع 
عيد  �سجرة  ل�سراء  طريقهم  في  نيليا  مع  الثالثة 
العائلة بمقطورة  الميالد عندما ا�سطدمت �سيارة 
من  البالغة  نــاومــي  وابنتهما  نيليا  وقتلت  جـــرار. 
بجروح  وهانتر  بو  اأ�سيب  بينما  واحدا  عاما  العمر 
اأن  الــذي كــان على و�سك  بــايــدن،  بالغة. ورّبـــى جــو 

بم�ساعدة  نجيا  الــلــذيــن  نجليه  �ــســنــاتــورا،  ي�سبح 
�ــســقــيــقــتــه فـــالـــيـــري. وعـــلـــى مــــدى �ـــســـنـــوات، �ــســافــر 
من  اتجاه  كل  في  �ساعتين  لمدة  يــوم  كل  بالقطار 
وروى  وا�سنطن.  اإلـــى  ديــالويــر  فــي  العائلة  مــنــزل 
التعامل  بابنيه �ساعدته في  اأن عالقته  مرارا كيف 
المهنية.  لم�سيرته  يوؤ�س�س  كان  فيما  الفاجعة  مع 
وفي 1977، تزّوج من زوجته الثانية والحالية جيل. 
وكان ُينظر اإلى بو على اأنه �سيرث طموحات والده 
كما عمل  ال�سيا�سية.  العامة ومهاراته  الخدمة  في 
في الجي�س في العراق وتولى من�سب النائب العام 
في ديالوير. لكن بو، الذي كان اأبا لولدين، توفي 
عامين  مــن  اأقــل  بعد   ،2015 عــام  الــدمــاغ  ب�سرطان 
وجيزة،  بفترة  ذلــك  وبعد  مر�سه.  ت�سخي�س  على 
األــغــى بــايــدن فــكــرة خــو�ــس انــتــخــابــات الــعــام 2016 
الــرئــا�ــســيــة. اأمـــا نــجــل بــايــدن الآخــــر، هــانــتــر، فكان 
مدمنا على الكحول والمخدرات. وتم ت�سريحه من 
اأثبتت  بعدما   2014 عــام  البحرية  �سالح  احتياطي 

فحو�س تعاطيه الكوكايين.
وترّكزت هجمات ترمب عليه قبيل انتخابات الثالث 
 ،2019 حتى   2014 العام  ومنذ  الثاني.  ت�سرين  من 
بينما كان والده نائبا للرئي�س اآنذاك باراك اأوباما، 
»بوري�سما«  �سركة  اإدارة  مجل�س  �سمن  هانتر  كــان 

الأوكرانية للغاز.
فــي النــتــخــابــات بال�سعي  تــرمــب مــنــافــ�ــســه  واتــهــم 
هانتر  لحماية  الأوكراني  العام  بالنائب  لالإطاحة 

من تحقيق ب�ساأن الف�ساد.
�سيئة«  »حكمة  اأظهر  باأنه  عاما(   50( هانتر  واأقــر 
ارتكب  يكون  اأن  نفى  لكنه  التجارية  تعامالته  في 

اأي مخالفات.
وهانتر حاليا ر�سام يعي�س في لو�س اأنجلي�س ولديه 

ثالثة اأبناء من زوجته ال�سابقة كاثلين.
اآخــــران مــن زوجــتــه الثانية  اأن لــديــه طــفــالن  كــمــا 
بعد  الما�سي  الــعــام  تزوجها  التي  كوهين  ميلي�سا 
اأما جيل )69 عاما(،  لقائهما.  اأيام فقط على  �ستة 
في  اأ�سا�سيا  دورا  تلعب  مدّر�سة  فهي  بايدن  زوجــة 
المنا�سبات  فــي  مـــرارا  وتظهر  النتخابية  حملته 
واحــدة  ابنة  الــزوجــان  ولــدى  بالحملة.  المرتبطة 

تدعى اآ�سلي وتبلغ من العمر 39 عاما.

باري�س - �أ ف ب

اأنحاء  كل  في  التفاقم  في  كوفيد-19  وبــاء  ي�ستمر 
اإغالق تام في فرن�سا دخل  اإعــادة فر�س  العالم مع 
المتحدة  الــوليــات  وت�سجيل  امــ�ــس  التنفيذ  حيز 
عددا قيا�سيا من الإ�سابات بلغ 90 األفا في 24 �ساعة 
الخمي�س. واأعيد فر�س اإغالق تام في فرن�سا التي 
تجاوز عدد الوفيات فيها 36 األفا منذ بداية انت�سار 

الوباء، للمرة الثانية.
لكن لن يكون هذا الإغالق م�سابها للحجر ال�سارم 
�سهرين  لمدة  الربيع  في  فرن�سا  في  فر�س  الــذي 
 30 اأودت بحياة  التي  الولى  الموجة  انت�سار  خالل 
الح�سانة  دور  تبقى  اأن  المقرر  ومن  �سخ�س.  األف 
الثانوية مفتوحة  والمدار�س  والمعاهد  والمدار�س 
بتدابير �سحية معززة من �ساأنها اأن ت�سمح للعديد 

من الآباء بموا�سلة اأعمالهم.
ــا�ــســيــة«  لــكــن �ــســيــتــم اإغــــــالق الأعــــمــــال »غـــيـــر الأ�ــس

والم�سارح و�سالت الحتفالت.
وقال رئي�س الوزراء جان كا�ستيك�س الخمي�س »لي�س 
القدرة  م�ستوى  يبلغ  اأن  متوقعا  اآخــر«،  حل  هناك 
ال�ستيعابية للم�ست�سفيات في ت�سرين الثاني"اأعلى 
ال�سلطات  نــيــ�ــســان«. وتــخــ�ــســى  فــي  كـــان عــلــيــه  مــمــا 
اأق�سى  النــعــا�ــس  خــدمــات  تبلغ  اأن  مــن  الفرن�سية 
المتوافرة  الأ�ــســّرة  ن�سف  مــن  اأكــثــر  بينما  طاقتها 

البالغ عددها 5800 م�سغولة.

المناطق  اأو  البلدان  من  واحــدة  فرن�سا  واأ�سبحت 
تلجاأ  التي  وويــلــز،  اإيرلندا  مع  اأوروبـــا،  في  الــنــادرة 
اإلــــى خــيــار حــجــر كـــل الــ�ــســكــان، وهـــو اأقـــــوى �ــســالح 
الفرن�سيون  كان  والخمي�س،  كورونا.  فيرو�س  �سد 
يــ�ــســتــعــدون لــهــذا الــخــيــار. فــقــد هـــرع الــبــعــ�ــس اإلــى 
خراطي�س  �سراء  اآخــرون  بــداأ  فيما  ال�سعر  م�سففي 

الحبر وورق المراحي�س.
لكن في بع�س المناطق، تظاهر ع�سرات عدة م�ساء 
الــخــمــيــ�ــس لــلــتــنــديــد بـــاإعـــادة اإغــــالق الـــبـــالد. وقــال 
كارافاكا  دافــي  )جنوب(  كا�ستر  في  احتجاج  منظم 
»�سيجتمع الأ�سخا�س بين بع�سهم في المنازل بين 
اأ�سهر  وبعد  بكوفيد-19  وي�سابون  �سخ�سا  و30   20

تعود العدوى اإلى التف�سي«.
المتحدة، في  الوليات  يتدهور في  الو�سع  زال  ما 
خ�سم الحملة النتخابية. و�سجلت البالد الخمي�س 
عددا قيا�سيا جديدا لالإ�سابات بكوفيد-19 في 24 
اإ�سابة  األف  �ساعة، متجاوزة للمرة الولى عتبة 90 
جديدة، وفقا لإح�ساء جامعة جونز هوبكنز. وفي 
يوم واحد، �سجلت اإ�سابة 91290 �سخ�سا فيما توفي 

1021 �سخ�سا بكوفيد-19 في الوليات المتحدة.
وفي الوقت الراهن، الو�سع �سيء ب�سكل خا�س في 
�سمال الوليات المتحدة وغربها الأو�سط. واأ�ساب 
م�ستوى  على  �سخ�س  مليون   44،5 من  اأكثر  الوباء 
العالم وبلغ عدد الوفيات 1،175 مليونا منذ نهاية 

كانون الول.

تلو  الــواحــد  نف�سها  الــبــلــدان  تح�سن  اأوروبـــــا،  فــي 
فيرو�س  مــن  ثانية  قاتلة  مــوجــة  لمواجهة  الآخـــر 
مناطق  خم�س  اأغلقت  حيث  اإ�سبانيا  مثل  كــورونــا 

حدودها ام�س من بينها منطقة مدريد.
وقــــد وافــــق نــــواب اإ�ــســبــانــيــا الــخــمــيــ�ــس عــلــى طلب 
لمدة  ال�سحية  الــطــوارئ  حــالــة  تمديد  الحكومة 
�ــســتــة اأ�ـــســـهـــر. وفــــي الـــيـــونـــان، اأغـــلـــقـــت الــمــقــاهــي 
البلد  بلجيكا  وعــقــدت  امــ�ــس.  اأبــوابــهــا  والــمــطــاعــم 
اجتماعا  مكثف  ب�سكل  الفيرو�س  فيه  ينت�سر  الذي 
الناطق  وقال  ام�س.  ال�سحية  الأزمة  ب�ساأن  جديدا 
يــاأت  لــم  ــواأ  »الأ�ــس ليثيم  فــان  اإيــف  الحكومة  با�سم 

بعد«.
�سيتم و�سع مناطق جديدة في حالة  اإنكلترا،  وفي 
ال�سكان  بموجبها  يمنع  الثانية  الدرجة  من  تاأهب 
لكن  المنازل.  داخــل  غرباء  اأ�سخا�س  ا�ستقبال  من 
اإلى  الدعوات  تقاوم  زالت  ما  البريطانية  الحكومة 

فر�س اإغالق تام في اإنكلترا.
التي  الكمامة  و�سع  اإلى  بالإ�سافة  البرتغال،  وفي 
اأ�ــســبــحــت اإلـــزامـــيـــة فـــي المـــاكـــن الــخــارجــيــة منذ 
الأربعاء، قررت الحكومة حظر التنقل غير المبرر 
بين البلديات من الجمعة اإلى الثالثاء بهدف الحد 
القدي�سين.  جميع  لعيد  التقليدية  التجمعات  من 
اإيــران عــددا قيا�سيا جديدا  اأوروبـــا، �سجلت  وخــارج 
 8293 اإ�سابة  مع  كورونا  بفيرو�س  الإ�سابات  لعدد 

�سخ�سا في 24 �ساعة.

�لبيت �لبي�س

�شارع فارغ في ك�ل�مب� بعد �إعالن حظر تج�ل لمدة ثالثة �أيام )� ف ب(
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وزارة اخلارجية.. مراآة ملكانة 
دولية ومتانة حملية

لن نبتعد عن الواقع ول عن قول الحق والحقيقة، اإن قلنا: اإننا 
منبهرون.. معجبون.. را�سون.. �سعداء.. وغير ذلك من الكلمات 
الخارجية.  وزارة  اإن��ج��ازات  بها  ن�سف  اأْن  يمكن  التي  المفعمة 
فكاأنما  اأردن��ي��اً  »اإع��ط��اء كل ذي حق حقه«. لأن من يخدم  فذلك 
خدمنا جميعاً، ومن حقق نجاحاً في ق�سية للوطن، فهو نجاح 

لنا جميعاً.
وف��ي��م��ا ل م��زاي��دة ف��ي��ه ع��ل��ى الإن���ج���از اأي���ا ك���ان منبعه وم�����س��دره 
والقائم عليه، في ظالل وارفة لوطن المودة والإخاء، والمواقف 
واكبتها  التي  للمواقف  الح��سر  ل  الذكر  ب��اب  وم��ن  البطولية. 
وزارة ال��خ��ارج��ي��ة ف��اأع��ط��ت الن��ط��ب��اع الأج����ل وال�����س��ورة الأك��م��ل 
الر�سيدة،  ال��ق��ي��ادة  تر�سمها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  بالمكانة  المتمثلة 
ل��ل��ق��رارات  واأم��ان��ه��ا  باأمنها  ال��داع��م��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  المتانة  واأي�����س��اً 
–المتانة  جلياً  تت�سح  والتي  الدولية،  والمحافل  المواقف  في 
الداخلية-: بالألفة والمودة، والر�سد والوعي، والعلم والثقافة، 
والحزم والعزم، اإلى �سجالت ال�س�رف التي تتمتع بها الأردن قيادة 

وحكومة و�سعباً.
ال��دول  دع��م  في  الملك  جاللة  توجيهات  مع  ال�سريع  فالتفاعل 
المنكوبة مادياً على قدر الم�ستطاع؟ ومعنوياً بما يلملم جراحات 
نازفة. وا�ستقبال الالجئين اإلى التراب الأردني بما حباه اهلل من 
�َسعة ال�سدر وحنكة القيادة؟. وما تقوم به الوزارة من توا�سل مع 
اأو وقَع خطب  اأمر في غربتهم،  الأردنية كلما حزبهم  الجاليات 

على اآحادهم.
وب��ذل  الطيبة،  بالكلمة  والتو�سطات  الخير  فو�ساطات  واأي�����س��اً 
اأو بين بالد ناأت  اأ�سقاء في القربى،  الجهد لف�ض النزاعات بين 
الإن��ج��ازات  تلك  ك��ل  الأ���س��ي��ل.  الإن�سانية  ح��ق  لهم  عنا،  دي��اره��م 
ت�سب في ال�سالح العام لالإن�سانية، فالباعث على الخير والدال 

عليه له �سابقة ال�سرف الموؤثل، والأجر عند اهلل اأوًل واأخيراً.
في  الخيط  طرف  يبداأ  البلدان،  م�سالح  مراعاة  ف��اإّن  وبالعموم 
ن�سيجها الحريرّي من وزارة الخارجية، من خالل وزيرها بداية 

وال�سفراء والمندوبين، ثّم المغتربين عموماً.
وفي ختام الم�سك ما قامت بها وزارة الخارجية، تجاه ما �سدر 
و�سل  وح��ت��ى  والم�سلمين،  الإ���س��الم  ب��دي��ن  الطعن  م��ن  م��وؤخ��راً 
َبى، حين الت�سهير بنبي الإ�سالم، فجاء التنديد باأ�سلوب  ال�ّسيُل الزُّ
ي��ت��الءم وق�����س��وة ال��م��وق��ف، م��ع��ب��راً ع��ن ل�����س��ان الأم����ة الإ���س��الم��ي��ة 
التعبير  اأن حرية  على  والتاأكيد  ودولها-،  -اآحادها ومجتمعاتها 
العاجلة  والمطالبة  معنوياً.  ول  م��ادي��اً  ل  التدمير.  ت�سمل  ل 
العربّي  للنبّي محمٍد  ت�سيء  ر�سومات  بن�س�ر  الإ�ستفزازات  بوقف 

الها�سمّي الأمين –�سلى اهلل عليه و�سلم-.
الخارجية:  وزارة  خطاب  في  ي�ست�سعر  ال�سطور  بين  يقراأ  وم��ن 
الأردّن  لمكانة  والتوثيق  الإ�ستراتيجي،  والبعد  الفكر،  �سمولية 
ل��م��ن��ع مطاحنة  ب��اإخ��ال���ض  ي�����س��در  ال����ذي  ���ور  ال���نُّ واأّن  وم��ت��ان��ت��ه، 
الح�سارات هو الأحّق ب�سبغة التنوير ل المناداة بالتنوير الذي 
دون  بها  ال��م��ن��اداة  عند  تقف  ل  التنوير  ففل�سفة  ل��الأن��ا،  ي��دع��و 

اإن�ساف وعدالة لالآَخر وحقوقه.
»تنتهي  الم�ستهر:  الفرن�س�ّي  المثل  اأح��ُده��م  ن�سي  اإذا  واأخ��ي��را.. 
حريتك عندما تبداأ حرية الآخرين«. فلالأردّن اأن يذّكر الجميع 
بالذي هو خير: اأّن اأروع ال�سمات وال�سفات في ميادين الإن�سانية، 
دون  الت�سامح  فيه  الإ���س��الم  دي��ن  واأّن  دينه،  في  الإن�سان  بحّرية 
بالمودة  الإن�سان  ثقافة  واأّن  ب��ه.  يتعّلق  وم��ا  بكرامته  الم�سا�ض 

والإخاء ل تعني الإ�ساءة باأي �سكل كان.

في  نتوقعها  لم  بمتغيرات  نتفاجاأ  و�سحاها،  ع�سية  بين  ما 
الفترات ال�سابقة من هذا الزمن، ولكنني ا�ستذكر المقولة 
التي تقول لكل حادث حديث، فها هي الأحداث تتوالى كما 

انها مت�سارعة نوعا ما.
ول��ك��ن م��ا ل��ف��ت ن��ظ��ري لي�ست ال��ف��ت��رات ال�����س��اب��ق��ة م��ع انها 
اأعطتنا ما يكفي من المواعظ والدرو�ض ولعلها تكون كافية 
الج�سر  تكون  والتي  الم�ستقبلية،  الخطط  خلف  لنتمتر�ض 

الذي نعبر من خالله اإلى بر الأمان.
نحن الآن على مفترق طرق والتي نجهلها نوعا ما، ولكن 
من ال�سروري ان ُت�سلط ال�سواء على اهم الأمور التي من 
والعتماد  الغذاء  اولها  اهتمامنا  نوليها جل  ان  ال�سروري 
ع��ل��ى ال�����ذات، وال��ط��اق��ة ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ف���ي اأي�����دي ال��غ��ي��ر، 
من  يجري  ما  ظل  في  متزايد  �سح  في  باتت  التي  والمياه 
قلة الم�سدر وتزايد عدد ال�سكان، ناهيك عن الغفال عن 
وبناء  للعمل  المتعط�ض  ال�سباب  لجيل  التنموية  البرامج 
ف��ي فلك  ي��دور  وم��ا  الغيب  ف��ي علم  اأ�سبح  ال��ذي  م�ستقبله 

الحياة الم�ستقبلية والمتاأرجح ل بل الهالمي.

من هنا ومما نلم�ض علينا اأن نقرع الجر�ض ونتوقع الأ�سواأ 
ع�سرينية  وب��رام��ج  بخطط  ال��ح��روف  على  النقاط  لن�سع 
على اأقل تقدير حتى نعرف ما لنا وما علينا فعله لن�سمن 
في  الأي��دي  مكتوفي  نقف  ول  ابنائنا  وم�ستقبل  م�ستقبلنا 
ن�ستعد  ان  الملحة  ال�سرورة  من  بات  واخيرا  الريح.  مهب 
لما هو قادم وما نخ�سى ان يكون لكي ي�سبح ما نحن نرغب 

ان يكون.
البرنامج  و�سع  وع��دم  ومتقلب  مت�سارع  وال��وق��ت  فالزمن 
ال�سحيح والخطط الم�ستقبلية الذي يجعل منا الية التحكم 
وال�سيطرة والب�سار و بناء على المعطيات والأحداث التي 
تدور حولنا. لقد بداأنا ن�سمع باأن ناقو�سا يدق على م�سامعنا 
واأ�سبح يالزمنا �سداه وبتنا نبحث عن رجل منا�سب لمكان 
والمهارة  الخبرة  من  ول��ه  وال�سباحة  العوم  يجيد  منا�سب 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م���ع الأم������واج ال��م��ت��الط��م��ة وكيفية 
ال�سعب  اإلى بر الأم��ان، وبهذا  الخال�ض والنجاة لكي نعبر 
المعطاء الذي ل يتوانا يوما عن الوقوف في وجه المحن. 

دمتم ودام الوطن العزيز وقائدها المفدى بالف خير.

اأ.د. محمد الر�صاعي
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يف ذكرى مولد الهادي

اجل�صع الإ�صرائيلي يطال �صيناء

ن�ستذكر  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  محمد  ال��ه��ادي  مولد  ذك��رى  في 
اإن�سانية  قيماً  ون�ستلهم  عظيمة،  اأم��ة  بناء  ف��ي  القويم  منهجه 
اأُر�سل  لقد  والرحمة،  الت�سامح  مجتمع  بنيان  في  اأ�سا�ساً  كانت 
ال�سرور والظلم  الب�سرية كافة ليخل�سهم من  اإلى  النبي محمد 
ال��وق��ت، وفي  ذل��ك  ف��ي  ي�سود  ك��ان  ال��ذي  والجهل  الفكر  وتخلف 
هذا يقول اهلل عز وجل « وما اأر�سلناك اإل رحمة للعالمين« فقد 
جاء النبي محمد رحمة للنا�ض كافة حاماًل ر�سالة عظيمة تقوم 
على الإيمان باهلل عز وجل والإيمان بالكتب ال�سماوية كافة التي 
اأنزلت والر�سل الذين �سبقوا دعوة النبي، فلم تكن دعوته موجهة 
�سد فئة اأو جماعة اأو فر�ض ل�سلطة اأو فكر ُيكره النا�ض عليه، بل 
كانت دعوة لإ�سالح المجتمعات وتخلي�سها من كل اأ�سكال الظلم، 
حقوقاً  الن�ساء  ومنح  العبيد،  وح��رر  الجتماعية  ال��ف��روق  فنبذ 
�سلبتها الكثير من المجتمعات، كما دعت الدعوة المحمدية اإلى 

العلم والحكمة وجعلتهما واجبا على كل فرد في المجتمع.
وكافة  العربية  الجزيرة  النبي محمد مجتمع  دعوة  لقد حولت 
متحابة  مت�سامحة  مجتمعات  اإل��ى  اإليها  و�سلت  التي  الأق��ط��ار 
تخل�ست م��ن ك��ل ال�����س��راع��ات وال��ن��زع��ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة، واه��ت��م��ت 

باكت�ساف العلوم ووجهت طاقات اأفرادها للبناء والتطوير ورفاه 
الحياة.

المحمدية  الر�سالة  لقيم  كبيرة  بحاجة  ال��ع��ال��م  ال��ي��وم  ه��و  ك��م 
ال�����س��راع��ات وت��زول  ال��ع��دال��ة وال��رح��م��ة وت��ت��وق��ف  ونهجه لت�سود 
اإن  العالم،  في  وال�سعوب  الأم��م  بين  الكبيرة  والتباينات  الفروق 
في  وتوجيهاتها  المحمدية  ال��ر���س��ال��ة  ل��درا���س��ة  بحاجة  ال��ع��ال��م 
والجهل  الفقر  ومحاربة  الإن�سان  وحقوق  والقت�ساد  الجتماع 

والأمرا�ض.
البع�ض  وي��ع��ادي  المحمدية،  الر�سالة  الغرب  في  الكثير  يجهل 
الدعوة لتمثل قيمها ون�سرها ويحاولون ربطها بالعنف والإرهاب 
اأن  حين  في  اإليها،  والإ���س��اءة  ت�سويهها  بق�سد  الأح���داث  وبع�ض 
منظمات عدة و�سخ�سيات كثيرة تدعو اإلى العودة للقيم والف�سائل 
التي دعا لها الر�سول العظيم محمد لأنهم در�سوا نهجه ور�سالته 
وقدرته  والأف����راد،  المجتمعات  ف��ي  اأث��ره��ا  واأدرك����وا  بمو�سوعية 
المجتمعات وتحويلها من  الكبير في هذه  التغيير  اإح��داث  على 
مجتمعات الجهل والتخلف اإلى مجتمعات العلم والنور والرحمة 

والت�سامح.

عبير اآدم

روؤى امل�صتقبل الذي نخ�صى
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ا�سرائيل  تفاجئنا  �سباح  كل  العربي  ال�سعف  زمن  في 
�سبه  ب���اأن  م��ع��ق��ول��ة..اآخ��ره��ا  ول  م��ق��ب��ول��ة  غ��ي��ر  ب��ط��ل��ب��ات 
ج��زي��رة ���س��ي��ن��اء ال��م�����س��ري��ة م��ل��ك ل���س��رائ��ي��ل م��ن��ذ ال��ع��ام 

تزعم.. كما  العثمانية  الخرائط  وفق   1906
ل��ة  م�����س��اأ ان  ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة  رت�����ض  ه��اآ �سحيفة  ذك���رت  ف��ق��د 
ال��ح��دود ال��م�����س��ري��ة ال���س��رائ��ي��ل��ي��ة اث��ي��رت ف��ي ات��ف��اق��ي��ة 
وفي  الما�سي  القرن  من  ال�سبعينات  في  ديفيد  كامب 
م��ف��او���س��ات ط��اب��ا وغ��ي��ره��ا م���ع ال��م�����س��ري��ي��ن اك��ث��ر م��ن 

مرة..
ه��ل هي  ���س��ي��ن��اء  ملكية  ح��ول  الخ��ت��الف  ج��رى  وع��ن��دم��ا 
»التحكيم  الى  اللجوء  تم  لال�سرائيليين  اأم  للم�سريين 
العثمانية.. و  البريطانية  الوثائق  على  بناء  الدولي« 

الى  فل�سطين  حدود  تظهر  العثمانية  الدولة  فخرائط 
التيه(. )جبل  ت�سمى  �سيناء  و�سط  في  نقطة  منت�سف 
فل�سطين  ح���دود  ت��ظ��ه��ر  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال��خ��رائ��ط  ب��ي��ن��م��ا 
يون�ض..... وخان  ورفح  كالعري�ض  حولها  وما  غزة  الى 
ك�����ل ه������ذه ال�����خ�����الف�����ات ع����ل����ى ال������ح������دود ب����ي����ن ال����ع����رب 
ال�سرائيلي  العدو  اكثر  منها  ي�ستفيد  وال�سرائيليين 

العربية  ار�سنا  م��ن  و�سغيرة  كبيرة  م�ساحات  لق�سم 
ت�������س���اف ال����ى دول�����ة الح����ت����الل ال����س���رائ���ي���ل���ي..ف���ل���دى 
زور  و�سهاد  وطائرات  ودبابات  ووثائق  خرائط  عدونا 

منا.. اأكثر 
ال�سغر.. الجهاد  هي  ال�سرائيلي  عدونا  مع  الحرب 

الكبر..! الجهاد  فهي  معه  مفاو�ساتنا  اما 
الدولة  الى  ال�سورية  الجولن  ه�سبة  ا�سرائيل  �سمت 
ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة وع���ق���د م��ج��ل�����ض ال������وزراء ال���س��رائ��ي��ل��ي 
ال��ع��ال��م ك��ل��ه مع  اج��ت��م��اع��ا ل��ه ف��ي��ه��ا وام���ام ع��ي��ن و���س��م��ع 

.1967 العام  منذ  محتلة  �سورية  عربية  ارا�ض  انها 
وث���روات���ه���ا  ����س���ي���ن���اء  ع���ل���ى  الن  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ال���ع���ي���ن 
وم��وق��ع��ه��ا ال���س��ت��رات��ي��ج��ي ف��ه��ي ال��ج�����س��ر ال���ذي ي��رب��ط 
ت��م��ام��ا ك��م��ا  ال��ع��ال��م وغ��رب��ه  ���س��رق  ب��اف��ري��ق��ي��ا اي  ا���س��ي��ا 
ال�سرقية  والقد�ض  الجولن  ه�سبة  على  عينها  كانت 

!.. وغيرها
الن.. بعد 

وم�����س��ت��ق��ب��ال  الن  ت���ن���ظ���ر  ال����س���رائ���ي���ل���ي���ة  ال���ع���ي���ن  اي�����ن 
ل��ت�����س��ب��ع رغ��ب��ت��ه��ا ال��وح�����س��ي��ة ف��ي اب��ت��الع اك��ث��ر م��ن م��ك��ان 
م��ه��م وا���س��ت��رات��ي��ج��ي م���ن الر�����ض ال��ع��رب��ي��ة وف���ي زم��ن 
ت��ب��ق��ى م��ف��ت��وح��ة..واك��ث��ر م��ن اي وق��ت  اع��ي��ن��ن��ا ان  ي��ج��ب 

! . . م�سى

الآخر  تلو  يوماً  ت�ستّد  �سعبة  وبائية  بمرحلة  الآن  نمّر 
وت�سهد محاكمنا ازدحاماً واختالطاً تتجّلى خطورته باأن 
واآخ��رون  ثابتون  المرفق  اإلى هذا  الداخلين  الكثير من 
العدوى  نقل  لحتمالية  متغّيرون–طارئون–اإ�سافة 
محاكم  لعدة  والمحاميات  المحامين  مراجعة  نتيجة 
ف��ي ال��ي��وم ال��واح��د وف��ي اأك��ث��ر م��ن محافظة على م��دار 
المختلفة،  والدوائر  للوزارات  مراجعتهم  عدا  الأ�سبوع 

اأي اأن احتمالية العدوى لديهم عالية ن�سبّياً.
وك��ن��ت ق��د ط��رح��ت ���س��اب��ق��اً ت��ج��زئ��ة ع��م��ل ال��م��ح��اك��م عبر 
مقالة حملت عنوان »محاكم الفترتين«، واأخذت الجهات 
المعنية بالفكرة م�سكورة لكن التطبيق جاء مختلفاً عن 
المطلوب واأرهق المحامين في جدول م�سغوط نتيجة 

عدم زيادة �ساعات العمل الر�سمّي.
على  الفترا�سي  للق�ساء  التحول  فكرة  اأق��ت��رح  وعليه، 
غرار ما ا�ستحدثته محاكم دبي، ل �سيما واأن الحد من 
الدعاوى  نظر  لتاأجيل  لدينا  بالهيئات  دفع  الختالط 
مدة  وت��ل��ك  والأُخ�����رى  الجل�سة  بين  ك��ام��ل  �سهر  ب��واق��ع 

طويلة ن�سبّياً.
بين  الأو���س��ط  الحل  هو  الفترا�سي  الق�ساء  يكون  وق��د 
والحفاظ  الق�سائية  ال��م��راف��ق  عمل  ا�ستدامة  ���س��رورة 
اأن نحتمل مدة وقف  العامة، وبمقدورنا  ال�سالمة  على 
ال�ستحقاقات  الق�سائية–با�ستثناء  للمرافق  م��وؤق��ت 
القانونية العاجلة–اإلى حين اكتمال تاأ�سي�ض المنظومة 
بعد  م�ستحياًل  الأم���ر  يعد  فلم  ال��الزم��ة،  الإل��ك��ت��رون��ي��ة 
تحول الدرا�سة الجامعية للبرامج الإلكترونية المبا�سرة 
 Zoom( Microsoft ونجاح التجربة فنّياً عبر برامج مثل
�سخ�ض  الجل�سة  يدير  اأن  ي�سمح  مما  وغيرها   )teams
من  والكثير  الجل�سات  بت�سجيل  اأي�ساً  ت�سمح  كما  واح��د 

المزايا التقنية التي تحاكي الواقع.
وخ������الل ت���ل���ك ال����م����دة ال����الزم����ة ل��ل��ت��ج��ه��ي��زات ال��ف��ن��ي��ة 
�سرٍّ  ك��ل��م��ات  وال��زم��ي��الت  ل��ل��زم��الء  تمنح  واللوج�ستية، 
الآلية  ذات  وف��ق  طلباتهم  تقديم  ويبا�سرون  بدعاواهم 
اإلكترونياً  الملفات  عبر تحميل تلك  اإلكترونياً  المتاحة 
منذ  اإل��ك��ت��رون��ّي��ي��ن  ب��ات��ا  وال��ق��ب�����ض  ال��دف��ع  واأن  �سيما  ل 
الدولية فيما يتعلق  البنكية  الح�سابات  اأرق��ام  زمن عبر 

بالطلبات والرديات وغيرها.
حتماً اأن للفكرة الكثير من التفا�سيل الفنية لكن طالما 
)رقمنة(  فر�سة  لإت��اح��ة  �سدر  ق��د  ن��اف��ذا  نظاما  لدينا 
الإجراءات الق�سائية ومنها �سماع ال�سهود يكون التو�سع 
م�ستخدمين  عدد  على  تطبيقه  وتم  وممكناً  وارداً  فيها 
بع�سرات الآلف من الطالب والموظفين وغيرهم كما 
المحاكمات  اأ���س��ول  قوانين  ب��ن��ود  تعيقنا  ول��ن  اأ�سلفنا، 
المدنية والجزائية اإذ يجوز تعديل ما قد يتعار�ض منها 

مع الفكرة باأمر دفاع.
حدٍّ  على  الحقوق  وك��ذل��ك  الأرواح  لحماية  ف��ك��رة  تلك 

�سواء..
واهلل من وراء الق�سد..

المحامي عالء م�صلح الكايد

نحو ق�صاء افرتا�صي

اأحد ان عدد المدخنين في الردن ُيعْد من  ل يخفى على 
اعلى الن�سب بالمنطقة والعالم مقارنة بعدد ال�سكان، كما 
ان ن�سبة كبيرة من �سبابنا ويافعيّنا »فتياناً وفتيات« يميلون 
ال���ى ت��دخ��ي��ن الأرج��ي��ل��ة، ط��ن��اً منهم اأن��ه��ا اأق���ل ����س���رراً من 
ال�سجائر، وقد يكون كل ذلك تحت م��راأى وم�سمع الهل، 
الإج����راءات  ك��ل  ل��م تحل  ف��ي حين  للتح�سر،  ادع���اء منهم 
الحكومية المتخذة حتى الن دون انت�سار التدخين بال�سكل 

الماأمول.
ورغم كل الجراءات والتحذيرات والدلة العلمية المثبتة 
بين  انت�ساره  تزايد  يالحظ  انه  اإل  التدخين،  اأ�سرار  على 
ِعلم  رغ��م  مقلقة،  وب��درج��ة  الردن��ي��ي��ن،  وال�سابات  ال�سباب 
ودراية عدد كبير منهم باأ�سرار التدخين وتاأثيره ال�سلبي 
على ال�سحة واأمرا�ض القلب وان�سداد ال�سرايين والن�سداد 
النف�سية،  ال�سحة  واأم��را���ض  المفاجئ،  وال��م��وت  ال��رئ��وي 
حيث اأظهرت الدرا�سات وفاة 39 �سخ�ساً ا�سبوعياً في الردن 
نتيجة اأمرا�ض تتعلق بالتدخين، وبمعدل 1566 وفاة �سنوياً، 
وقد يكون ا�ستمرار التذكير ب�سلبيات التدخين مجدياً، لكن 

ماذا لو ذكّرنا باإيجابيات القالع عنه؟.
ت��ق��ول ال��درا���س��ات ان الق����الع ع��ن ال��ت��دخ��ي��ن ي����وؤدي خ��الل 
القلب  باأمرا�ض  ال�سابة  ن�سبة  انخفا�ض  الى  واح��دة  �سنة 
التاجية الى ن�سبة 50 بالمئة مما لدى المدخن، وتناق�ض 
الن�سف  الى  بن�سبة ت�سل  الرئة  ب�سرطان  خطورة ال�سابة 
اي�ساً، عدا عن توفير اأثمان منتجات التبغ التي ت�سل �سنوياً 
ابنائنا  ووق��اي��ة  دي��ن��ار،  ماليين   508 نحو  ال��ى  الردن  ف��ي 
الغرف  ف��ي  ال�سلبي  التدخين  م��ن  وعائالتنا  واأ�سدقائنا 
المغلقة، فهل هذا ل يكفي لكي نقرر القالع عن التدخين 

وامتطاء الراجيل.
على  التدخين،  على  �سامل  حظر  فر�ض  ف��ي  نجح  الردن 
م�سورة  �سحية  تحذيرات  و�سع  ان��ه  كما  التبغ،  اإع��الن��ات 
ووا�سحة على اغلفة علب ال�سجائر، لكن هذا ل يمنع من 
تزايد انت�ساره بين ال�سباب واليافيعن، حيث يتحمل الهل 
وَمْن  َمْن يخرجون  البناء مع  ومتابعة  الرقابة  م�سوؤولية 

يجال�سون، وكيف ينفقون م�سروفهم ال�سبوعي.
ديمومة تطبيق القوانين الملزمة وال�سارمة �سرورة للحد 
التدخين  ان  خ�سو�ساً  والأراج���ي���ل،  التدخين  انت�سار  م��ن 
م�����س��ت��م��ر ع��ل��ى ق����دم و����س���اق ف���ي م��ع��ظ��م الم����اك����ن ال��ع��ام��ة 
�سيجارته  ا�سعال  يريد  �سخ�ض  اي  ي��ت��ردد  ول  والخا�سة، 
ال�سن  كبار  اأو  اطفال  �سجائره بح�سور  �سموم  يبث  ان  من 
او الحوامل، وهذا تخّلف كبير في الوعي وال��ردع الى حد 
المجتمع  ثمنه  يدفع  التدخين  ثمن  وان  خ�سو�ساً  كبير، 
ب��اأك��م��ل��ه ن��ت��ي��ج��ة ال���الم���ب���الة واله����م����ال واإغ����ف����ال تطبيق 

القوانين والم�ساءلة.
ما نحتاجه فعال هذه اليام، بعد ا�ستمرار التوعية باأ�سرار 
المخالفين  ومالحقة  م�ستمرة  ورق��اب��ة  اإل���زام  التدخين، 
ال���ى جهد  ي��ح��ت��اج  ال��ع��ام��ة، وه���ذا  بالتدخين ف��ي الم��اك��ن 
الت�سريعية  وال�����س��ل��ط��ة  ال������وزارات  م��ن  م�����س��اع��ف  وتن�سيق 
بالمكافحة،  تعنى  ال��ت��ي  واله��ل��ي��ة  الم��ن��ي��ة  وال��م��وؤ���س�����س��ات 
لكن  ومتعلما  ح�ساريا  �سعبا  اأنف�سنا  نعتبر  اأننا  خ�سو�ساً 
ذلك ل يظهر في ت�سرفاتنا و�سلوكياتنا، ولنعتبر التدخين 
وباًء كما هو الحال بالن�سبة لوباء »كورونا« الذي ا�ستنفرنا 
ج��م��ي��ع��اً ���س��ع��ب��ا وم��وؤ���س�����س��ات ل��م��واج��ه��ت��ه، ف���م���اذا ع���ن وب���اء 

التدخين، هل ن�ستمر بالعجز عن مواجهته؟.

عماد عبد الرحمن
i m a d . m a n s o u r 7 0 @ g m a i l . c o m

تخّلف كبري يف الوعي

اث������ارت م���ا ا���س��ط��ل��ح ع��ل��ي��ه ب��ج��ري��م��ة ال����زرق����اء ح���ال���ة من 
الأردن�����ي..  المجتمع  اط��ي��اف  مختلف  ل���دى  ال�����س��وداوي��ة 
وخلقت حالة من الرف�ض ال�سديد لتلك الجريمة وامتدت 
تفاعالتها داخليا الى اق�سى درجات اتخاذ القرار.. بحيث 
يمكن  ل  با�سلوب  �سخ�سيا  الملك  جاللة  تدخل  اوج��ب��ت 
و�سموها  الن�سان  حقوق  بقد�سية  يوؤمن  من  ال  يتبعه  ان 
مهما كانت الظروف ومهما كانت جداول الحياة اليومية 
اهميتها  على  الحكومة  ت�سكيلة  فال  بالواجبات  مزدحمة 
من  الكثير  على  �سيطرتها  على  النيابية  النتخابات  ول 
اخر  تاأثير  اي  ول  ك��ورون��ا  جائحة  ول  الحياة..  مجريات 
طغى على م�ساعر جاللة الملك التي ومنذ عرفناه اميرا 
قبل  قلوبنا  اح��ت��ل  ملكا  ث��م  عفويا  كريما  ها�سميا  عربيا 
ومكرماته  ب�سوره  مجال�سنا  و�سدور  م�ساعرنا  يحتل  ان 
�سباقا  فكان  ح��دود لن�سانيته  الن�سان بال  دائما  كان  فقد 
 – الكرك  – في  الوطن  هذا  �سهداء  ابناء  وتقبيل  للعزاء 
الزرقاء  ارب��د وفي مرابع بني ح�سن في  الجفر وفي  وفي 
وادم��ت  ف��اج��ع��ة..  الجريمة  ك��ان��ت  ن��ع��م..  م�سارفها  وع��ل��ى 
الى  نفو�سنا..  في  العميقة  اث��اره��ا  وتركت  الجميع  قلوب 
ان �ساهدنا حار�ض الوطن.. العمالق بان�سانيته والعمالق 
ار�ض  في  ان�سان  ُيظلم  ان  اإل  �سيء  كل  يتنا�سى  ب�سهامته 
تقبل  ل  التي  ع�سكريته  لنا  اظهر  فقد  الطهور..  الردن 
المزايدة.. ع�سكريته بكل رجولتها وخ�سونتها وكبريائها.. 
والتي تحمل الآلف من المعاني فالزي الع�سكري عنوان 
نعم  ال��ح��ق..  وع��ن��وان لح��ق��اق  للتحدي  وع��ن��وان  للكرامة 
ارتداء جاللته لزيه الع�سكري يعني انه م�ستعد لي واجب 
يدافع عن اأبنائه الجور والظلم.. ويعني انه م�ستعد للقتال 
هموم  ك��ل  يحمل  ان���ه  وي��ع��ن��ي  ال��ع��دال��ة  تحقيق  �سبيل  ف��ي 
ا�سعاف  ح�سل  ما  تجاه  م�ساعره  وان  وتعبهم  الردنيين 
ل��دق��ائ��ق..  م��وق��ف  ت�سجيل  لي�ض  ف��الم��ر  نحمله  ك��ن��ا  م��ن 
كال.. فقد كان الحار�ض المين ل�سياج هذا الوطن ال�ساهر 
كل  بان من حق  والموؤمن  دون ظلم  العدالة  تحقيق  على 
من يعي�ض في ظل الها�سميين ان يكون امينا على حياته 
معنى  ونعرف  ع�سكريون  نحن  نعم..  و�سالمته،  وحريته 
ارتداء الزي الع�سكري في زمن ال�سدة، نعرف معنى �سهر 
جاللته م��ع ج��ن��وده اث��ن��اء ف��ت��رة ال��ح��ظ��ر.. ون��ع��رف معنى 

تفقده لرجال الأمن ال�ساهرين على �سالمتنا.
ل��ق��د ���س��رب ج��الل��ت��ه اروع الم��ث��ل��ة ب��دف��اع��ه ع��ن ال��ع��دال��ة 
وموا�ساته لهل الم�ساب وكان لولي العهد الأمين موقف 
ل ين�سى ولجاللة الملكة لفتة رائعة جعلت كل ان�سان يدعو 
�ساأنهم..  وي��رف��ع  مجدهم  يديم  اأن  وتعالى  �سبحانه  اهلل 
وغ�سل  قلوبنا  ج��روح  طهر  لجاللته  الن�ساني  فالموقف 
ايدينا ب�سياء المحبة وا�ستذكرنا جاللته وهو يقول بكل 
ال�سدة  �ستزول هذه  »�سدة وبتزول«، نعم..  �سدق وكل ثقة 
و�سنتجاوز هذه المحنة و�سنفرح بملكنا الإن�سان الذي بهر 
للجميع  ليقول  كوفيته  اأو  بوريته  يعتمر  قلوبنا وجاللته 
اأنا حار�سكم الأمين، الذين لن يخذلكم يوما فقد اق�سمت 

ق�سما عظيما على ذلك..

هايل عيد ال�صرفات

اجلرمية والعقاب وامللك 
الإن�صان
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في سياق الجائحة.. الّطوائح

»�أقتفي �أثري« لـ جري�س �سماوي..

العودة للذات بثوب األّم الشرقّي

َيخرج  التي  المعاني  على  �سابقٍة  مقالٍة  في  وقفُت  كنُت 
اإليها لفُظ »الجائحة«، التي تاأتي في ل�ساِن العرِب على 
ث��اِث ل��غ��اٍت: من بابي )ق��ال( و)ب���اع(، وم��زي��دٍة بالألف 
)اأطاح(. وِمن َمعانيها »الآفة« التي ُت�سيُب الّثمر، من: 
َيْعظم  َب��َرٍد  اأو  ٍرّ )َب��ْرد �سديد ُمْحرق(،  اأو �سِ َحٍرّ ُمفِرط، 
َحْجُمه، فينق�س الَثَّمر. ومن المعاني التي ُتام�ُس هذا 
المعنى، وكاأَنّها فرٌع عليه: الَجْدُب والَقحُط، والُم�سيبُة 
اإلى  »الجائحة«  دلل��ة  وَتْن�سرُف  والإه���اك.  العظيمة، 
اأُط��ل��ق��ت ف��ي معاجم ال��ل��غ��ة، ب��ل ه��ي »ِج��م��اُع  »الآف����ة« اإذا 

الَجوائِح« عند الإمام ال�ّسافعّي.
���وائ���ح، ف��ج��م��ُع »ط��ائ��ح��ة« ع��ل��ى ال��ق��ي��ا���س، ق��ال  اأّم�����ا ال���َطّ
ال��خ��ف��اج��ُيّ -ف���ي اأح�����ِد ق��ول��ي��ه- ف���ي ح��ا���س��ي��ت��ه الآن���ف���ة: 
منها  والفعل  التجّوز«.  على  طائحٍة  جمُع  وائُح...  »الَطّ
كالجائحة:  بابين  من  ُد  فالمجَرّ ومزيًدا،  ًدا  مجَرّ ياأتي 
َهلَك  اإذا  َط��ْوًح��ا،  َيطوح  ط��اَح  اأي:  يقول(،  )ق��ال  ل:  الأَوّ
و�َسقَط، والثاني: )باع يبيع(، اأي: طاَح َيطيُح َطْيًحا، اإذا 
وابُن  حاح«،  »ال�سّ في  الجوهرُيّ  قاَله  وَذَه��ب،  وَفِنَي  تاَه 
�سيده في »الُمْحكم«، والّزمخ�سرّي في »الأ�سا�س«، واأّكده 
ابن منظور في »الل�سان«، جاء فيه: »طاَح َيطوُح َطْوًحا، 
وطائحة،  طائح  الفاعل:  وا�سم  لغتان«.  َطْيًحا:  وَيطيُح 
��ر على:  ��ث ف��ي البابين: ط��ائ��ح��ات، وُي��ك�����َسّ ال��م��وؤَنّ وَج��م��ُع 

طوائح.
اأّم����ا ال��م��زي��ُد، ف��ي��اأت��ي م���زي���ًدا ب��ال��ه��م��زة - ك��ال��ج��ائ��ح��ة - 
�����س��ع��ي��ف. وال��م��زي��ُد ب��ال��ه��م��زة ع��ل��ى وزِن )اأَْف���ع���َل(،  وب��ال��َتّ
وا���س��ت��ق��اُق��ه: اأط���اَح���ه ُي��ط��ي��ُح��ه، واأط��اح��ت��ه ُت��ط��ي��ُح��ه على 
التاأنيث: اأفناه واأذهبه، وا�سُم الفاعل: ُمطيح وُمطيحة، 
قال  َمطاوح،  على:  ر  وُيك�َسّ ُمِطيحات،  التاأنيث:  وَجمُع 
ُمطيحة«،  جمُع  »الَمطاوُح  »الك�ساف«:  في  الّزمخ�سرّي 
��ه ُك�����ّس��ر ع��ل��ى »َط���وائ���ح« ع��ل��ى غ��ي��ر ال��ق��ي��ا���س، ق��ال  ول��ك��َنّ
��وائ��ُح  »ال��َطّ الحا�سية:  ف��ي  الثاني  ال��َق��ْول  ف��ي  الخفاجّي 
الرامية  الجوائح  اأو  نين،  ال�ِسّ بمعنى  الُمطيحة،  جمُع 
���وائ���ُح  ل����ه«، وق����ال ال���ّزب���ي���دّي ف��ي »ت����اج ال���ع���رو����س«: »ال���َطّ
بمعنى  الإطاحِة،  القيا�س؛ من  جمُع ُمطيحة على غير 

الإذهاِب والإهاك«.
ل(،  )َفَعّ و»ّطَيَّح« على وزن  ح«  »َطَوّ بالَتّ�سعيف:  والمزيُد 
َتْطييًحا  ُح  وُيطِيّ ح،  ُمطِوّ فهو  َتْطويًحا  ُح  ُيطِوّ و�سبيُله: 
ر  فهو ُمطِيّح، وُيجمُع على »ُمطّوحات/ ُمطِيّحات«، وُيك�َسّ
ال��ج��وه��رّي في  ال��ق��ي��ا���س، ق��ال  على »َط���وائ���ح« على غير 
ول  ال��َق��واذف،  َقَذفْته  وائح:  الَطّ َحته  »وَطَوّ حاح«:  »ال�سّ
ح��ات، وه��و من ال��ّن��وادر«، واأع���اده ال���ّرازّي  ُي��ق��اُل: ال��ُم��ط��ِوّ
في  والَمجُد  »الل�سان«،  وابُن منظور في  »الُمختار«،  في 
»القامو�س«، وقال الّزبيدّي: »ومثُله: اأطاحته الَمطاوح«.

الأول��ي��ي��ِن:  اللغتيِن  م��ن  ال��ج��م��َع  اأَنّ  ه��ن��ا:  وال��خ��ا���س��ة 
ر على »طوائح« على الأ�سل. ومن المزيد  طائحات، وُيك�َسّ
حات، وُمطِيّحات،  بالهمزة والّت�سعيف: ُمِطْيحات، وُمطِوّ
وعلى  الأ�سل،  غير  على  »َطوائح«  على  ثاثتها  ر  وُتك�َسّ
بالهمزة  تكوَن  اأْن  القيا�س  ولعَلّ  الأ�سل.  على  »َمطاوح« 
ح«  »ُمطِوّ في  الياء  اأو  الواو  ُمنقلبة عن  لأَنّها  »َمطائح«، 
»الَتّنبيه«،  في  اب��ُن جّني  ذلك  اإل��ى  اأ�سار  وقد  و»ُمطِيّح«، 
اإْذ قال: »اأط��اَح« من  غانُيّ في »الَتّكملة«  وَن�َسّ عليه ال�سّ

ة  جهتين، اأي: واوَيّة، ويائَيّة، و�سياأتي بعد قليٍل ا�سم الَمَرّ
»َطْيحة«، من الأ�سل »الياء«.

متعّدًيا  ًفا  ُم�سَعّ ح«  »َط����َوّ ا�ستعماُل  المعاجِم  ف��ي  وورَد 
بمعنى  ب��ال��ه��م��زة  »اأط�����اح«  وا���س��ت��ع��م��اُل  وب��ال��ب��اء،  بنف�سه 
ا،  اأي�سً وبالباء  بنف�سه  تعديُته  َي�سُحّ  لذلك  الُم�سَعّف، 
المعا�سرين،  ف��ي لغة  ب��ال��ب��اء  »اأط����اَح«  ت��ع��دي��ُة  وال�����ّس��ائ��ع 
ولعَلّ  عمر.  لمختار  اللغوّي«  واب  ال�سّ »معجم  في  كما 

ى بها. د يتعَدّ يهما بغير الباء، لأَنّ المجَرّ واَب َتعِدّ ال�سّ
»ال��ُم��ِط��ْي��ح��ات«،  بمعنى:  ��وائ��ح«  »ال��َطّ منها  والم�ستعمُل 
وزان  على  و»الُمطِيّحات«،  حات«،  و»الُمطِوّ و»الَمطاوح«، 
و»ُمِطيحة«  الأ���س��ل،  على  »ط��ائ��ح��ة«  جمع  »ال��ج��وائ��ح«؛ 
ع��ل��ى غ��ي��ر ال��ق��ي��ا���س، ك��ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: )واأَْر���س��ل��ن��ا ال��ّري��اَح 
اأنتم  وما  فاأ�سقيناكموه،  ماًء  ماِء  ال�َسّ َفاأنزلنا من  َلواقَح 
»لواقح:  البي�ساوّي:  قال   ،)22 )الحجر:  بخازنين(  له 
��وائ��ح،  ال��َطّ وَن��ظ��ي��ُره:  جر،  لل�َسّ ُم��ْل��ق��ح��اٌت  اأو  ح���وام���ل...، 
مخ�سرُيّ »الَمطاوح« - في  بمعنى: الُمِطيحات  - وزاد الَزّ
وائح«، وقال ال�ّسهاب في  ا ُتطيُح الَطّ قوله: وُمْختِبٌط ِمَمّ
نين،  وائُح َجمُع الُمطيحة، بمعنى: ال�ِسّ الحا�سية: »والَطّ
امية له، اأو َجْمع: طائحة، على التجّوز«. اأو الَجوائح الَرّ

وردت  البي�ساوّي،  ق��ول  ف��ي  اإليها  الُم�ساُر  و»ال��ّط��وائ��ح« 
ف��ي ق���وِل ال�����ّس��اع��ر َنْه�سل ب��ن ح���ّرّي )ت45ه������(: )ِل��َي��ْب��ِك 
وائح(  الَطّ ا ُتطيُح  ِمَمّ يزيَد �سارٌع لخ�سومٍة/ وُمْختِبٌط 
الفعِل  ببناِء  الأ�سمعّي  رواي��ِة  في  �سيبويه،  �سواهِد  ِم��ن 
�َسّام  اب��ُن  اأثبتها  كما  حينئذ،  فيه  �ساهَد  ول  للمعلوِم 
في »ال�ّسعر وال�ّسعراء«- والأ�سُل اأْن يجيء على: َمطاوح 
تاأويلها: )ينظر مثًا: خزانة  اأو ُمطّوحات، لكن يمكُن 
ا على حذِف الّزائد في الأ�سِل، وهو الميُم  البغدادي(: اإَمّ
عا�سٌب،  فهو  ال�ّسهُل  اأع�سَب  كقولك:  الفاعل،  ا�سم  في 
واأور���َس المكاُن فهو واِر�س، واأيفع الغام فهو يافع، ول 
فهو  ُيطيُح  اأط��اح  اأي:  وُموِفع؛  وُمور�س،  ُمع�ِسب،  يقال: 
والجمُع  وُمطيحة،  ُمطيح  م��ن:  ب��دًل  وطائحة،  طائح، 
طوائح بدًل من َمطاوح. واإّما على الَنّ�سِب، كقولك: ماٌء 
وائُح واحدُتها طائحة، اأي: ذات  دافق، اأي: ذو َدَفق. والَطّ
وائح.  الَطّ ذواُت  الحادثاُت  ُتطيُحه  ا  مَمّ والمعنى:  َطْيح، 
وم��ث��ل��ه »ل���واق���ح« ف��ي ق��ول��ه ت��ع��ال��ى؛ ف��الأ���س��ل اأْن يجيء 
حاب؛  ال�َسّ ُتلقح  ال��ّري��اح  لأَنّ  وُم��ْل��ق��ح��ات،  َم��اق��ح  ع��ل��ى: 
قال ابن دريد في »الجمهرة«: »فتركوا القيا�َس في هذا 
وقال  َماقح«،  يقولوا  ولم  َل��واق��ُح،  ري��اٌح  فقالوا:  الباِب 
وائح: جمُع ُمطيحٍة على  الأزهرُيّ في »الَتّ�سريح«: »الَطّ
الَمطاوح،  والقيا�ُس:  ُمْلقحة،  جمُع  كلواقَح  قيا�ٍس،  غيِر 

والَماقح«.
وكُلّ كتِب الّنحِو وقفْت عند روايِة بناِء الفعِل للمجهول، 
ولو اأُخَذ بروايِة الأ�سمعِيّ بالبناِء للمعلوِم، َلما دار حوله 
كام، لأَنّ الروايَة ل �ساهَد فيها، وال�ّساهُد الَمروُيّ على 
وُتهَمُل  للقاعدِة  الموافقِة  ب��ال��رواي��ِة  ي��وؤخ��ُذ  وج��ٍه،  غيِر 

الأخرى.
وكان ال�ّساعر َنْه�سٌل رثى في ق�سيدٍة له منها هذا البيت 
يزيَد بَن َنْه�سٍل، َمطلُعها: )َلَعمري َلئْن اأم�سى يزيُد بُن 
وائُح(، ومعنى ال�ّساهِد  َنْه�سٍل/ َح�َسا َجَدٍث َت�سفي عليه الَرّ
لخ�سومٍة،  ���س��ارٌع  اث��ن��ان:  الّنا�ِس  من  يبكيه  »ي��زي��َد«  اأَنّ 

اأي:  ن�سيًرا، وُمختبٌط،  له  ليُل ل يجُد  االَذّ الفقيُر  اأي: 
الُمحتاُج َيطلُب معروًفا با و�ساطٍة من قرابٍة اأو َمعرفٍة، 

وَتذهُب بمثِله الم�سائُب والمهالُك كَلّ َمذهٍب.
ْيحاُت« جمُع »َطْيَحة« -من طاَح َيطيُح كما �َسلَف -  و»الَطّ
وائح«، قال  ة، ومعناها معنى »الَطّ م�سدٌر يدُلّ على المَرّ
اأهلكتهم  َطْيحاٌت:  »َطَيّحتهم  »الُمحكم«:  �سيده في  ابُن 
بعيَدة«.  َقة  ُمَتَفِرّ اأَي  َطْيحاٍت:  اأَْمَوالهم  َوَذَهبت  ُخطوٌب، 
��ا���َس  وف��ي »ت��ه��ذي��ب ال��ل��غ��ة« ق���اَل اأب���و �سعيٍد: اأ���س��اب��ِت ال��َنّ
ق��ت بينهم، وك���ان ذل���ك ف��ي زم��ِن  اأم����وٌر ف��َرّ َط��ْي��َح��ٌة، اأي 
ْيَخة«،  ْيحة«، اأي: زمِن الفتنِة والحرب، ومثلها: »الَطّ الَطّ
قال في الّتهذيِب نقًا عن اأبي زيد: »َطَيَّخه العذاُب: اأَلَحّ 

عليه فاأهلكه«.
وقد ا�سُتعملت »الّطوائُح« في الأدِب على هذا المعنى العام 
في الإذهاب والإهاك، واأَكثَر منها الأدباُء، ول باأ�س اأْن 
اأمّثَل عليها ِبما له وثيُق �سلٍة بمعنى »الجوائح«، واأَنّهما 
��دراِن م��ن ِم�ْسكاة واح���دة؛ م��ن ذل��ك ق��وُل ُعتبَة بِن  َي�����سْ
ُبجيٍر الحارثّي )من اأبياِت »الحما�سة«(: )فقالوا غريٌب 
وائُح(،  حْت به/ ُمتوُن الفيافي والُخطوُب الَطّ طارٌق طَوّ
ة  اأي َحَملته على المهالِك، وبالمعنى نف�سه قوُل ُكثّير عَزّ
راأيِتني/ طريَد  ا  َلَمّ الَحبَل  �َسرْمِت  ��ي  )اأَِم��ِنّ )ت105ه���(: 
�سي  ريِف الَرّ وائُح(. ومنه قوُل ال�َسّ حْته الَطّ ُخطوٍب َطَوّ
ابي  ��ة ط��وي��ل��ٍة لأب���ي اإ���س��ح��اِق ال�سّ )ت406ه������( ف��ي م��رث��َيّ
فيها  ع��ّدَد  وُمكاتبات،  ة  َم���وَدّ بينهما  وكانت  )ت384ه�����(، 
مكارَمه وفاًء منه له: )طاحْت بتلَك الَمْكرماِت طوائٌح/ 

وَعدْت على ذاك الجواِد َعوادي(، اأي: َنزلْت به واأهلكته.
يلمُيّ )ت428ه�(: )َرعى اهلُل قلًبا ما  ومنه قوُل ِمهيار الَدّ
اأبَرّ ِبمن جفا/ واأثبَت عهًدا والُعهوُد طوائُح(، من ق�سيدة 
يمدُح فيها �سديَقه حاكَم ُعمان، نا�سَر الّدولة اأبا القا�سم 
َتحفظ  لم  التي  الأع���راب«  »ابنة  فيها  يعاتُب  بن مكرم، 
العهَد وقذفت به. وقول ال�ّسريف الُمرت�سى )ت436ه�( 
َع ُوٌدّ كان بيني وبينكْم/ طاحْت به في  في العتاب: )َتقَطّ
القذائف.  اإحدى  قذفته  اأي:  وائِح(،  الَطّ اإحدى  الأر���ِس 
نعانَيّة،  وقوُل الحريرّي )ت516ه�( في اأّوِل الَمقامة ال�َسّ
ا اقتعْدُت غارَب  َلَمّ َث الحارُث بُن ه�سام قال:  قال: »ح��َدّ
ح��ت بي  الغ��ت��راب، واأْن��اأْت��ن��ي الَمْتربُة ع��ن الأت����راب، َط��َوّ
مِن اإلى �سنعاء اليمن«، اأي: رمْت بي ُخطوُبه  طوائُح الَزّ

وقواذفه.
ومنه في »َمْطمح الأنف�س« لبِن خاقان )ت529ه�(، قوُله 
وكاَن  اللغوِيّ )ت320ه���(:  َعبدة  اأبي  الوزيِر  في ترجمِة 
لأبي عبدَة اأياَم الفتنِة حين اأْدَجت الفتنُة ليلَها، واأْزَجت 
ا�س...،  اإبلَها وخيلَها، اغتراٌب كاغتراِب الحارِث بن ُم�سَ
قال  ِة  ال��م��َدّ تلك  وفي  عد،  ال�َسّ له  وافتَرّ  بعُد،  ا�سُتهَر  ثم 
بَقْفرة/  ال��ِف��راخ  مثَل  بيٌة  �سِ )ول��ي  اأه��ِل��ه«:  اإل��ى  يَت�سّوق 
بعَد  ل�سغاٍر  فَمن  وائح/  الَطّ حتها  فاَطّ حا�سناها  َم�سى 
اأي  �سانُح(،  َع��َنّ  لو  ه��ِر  ال��َدّ في  �سانٍح  �سوى  اأبيهُم/  َفْقد 

قذفتها المهالك.
ومنه قوُل الحي�َس بي�َس )ت574ه�( من ق�سيدة طويلٍة 
اقطْت  يمدُح فيها الخليفة الم�ستر�سد )ت529ه�(: )وا�َسّ
ُغُرّ الِع�ساِر اأِجَنًّة/ للُقِرّ فهي َطوائٌح اأْلقاُء(، اأي: �ساقطة 
الّزينبّي  الّدين  الّنقباِء �سرِف  مطروحة. وله في نقيِب 

َي�ْسعى  زال  الم�ستر�سد، يمدحه: )فا  )ت538ه���(، زمن 
اأي:  اأج�ساِم الأعادي وهاُمها(،  ه/ طوائُح  للمعالي واأر�سُ

�ساقطة وُمجندلة روؤو�ُسها.
ومنه قوُل ابِن الأّباِر الق�ساعّي )ت658ه�( يمدُح اأبا زكريا 
�ساحَب تون�س عند التجائه اإليه: )وما هو اإَلّ الجوُد َرَبّ 
نيُعه/ فاأَرَبى على �ُسِمّ الأماني الّطواِئِح(، اأي: زاَد على  �سَ
َيطولها  ول  الإن�ساُن  يتمّناها  التي  ة  المرجَوّ غباِت  الَرّ
لزوالها. وقوُل ابن �سعيد المغربي )ت685ه�( يمدُح ابَن 
عّمه اأبا عبداهلل محّمَد بن الح�سين وي�سكره: )يا زماَن 
وائْح(،  الَطّ َغ��درَت  َلّما  بي  َطّوحْت  فاإّني/  َع��وًدا  الِو�ساِل 
ْبتّي  اأي: نزلْت بي المهالك. وقوُل مالك بن المرحل ال�َسّ
��ة: )َط���وائ���ُح َدْه���ِري  )ت699ه������( ف��ي ال��ُم��ع�����ّس��راِت ال��ّن��ب��وَيّ
��ج��ْت ب��ي، اأَْخ��رَج��ْت��ن��ي اإل��ى  ح��ْت ب��ي وَل��ْي��َت��ه��ا/ وق��د َل��َجّ ط��َوّ

(، اأي: ما نزل بي من م�سائب ومهالك. َطّ ال�َسّ
وم��ن��ه ق���وُل اب���ِن ُن��ب��ات��ة ال��م�����س��رّي )ت768ه������( ف��ي رث���اِء 
ِد اأبي الفداء  الملِك الأف�سِل )ت742ه�( ابن الملِك الموؤَيّ
باأهِل  حْت/  المكرماِت وَطَوّ ُبحوُر  )ت732ه�(: )وغا�سْت 
ال��ّرج��اء  انقطع  اأي:  ��وائ��ِح(،  ال��َطّ اأي���دي  والق�سِد  ال��ّرج��ا 
بموت الَمِلك، وقوله: )َلمحُتِك للَبيِن الُم�سادِف َلْمحًة/ 
عِف  ال�سَّ عن  كناية  وائُح(،  الَطّ اإليِك  باأح�سائي  فطاحْت 
ال��ذي ح��َلّ به ِبقطِع ِو���س��اِل المحبوبة. وق��وُل  وال��ُه��زاِل 
ل�ساِن الّديِن بِن الخطيب )ت776ه�( في َمْدح ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم: )فَمن َكر�سوِل اهلِل للَخلِق َملجاأ/ 
الخطوُب  اأهلكتهم  اأي:  واِئُح(،  الَطّ ماِن  للَزّ حتهْم  َطَوّ اإذا 

والّنوائب.
ف��ي عتاب  ���س��اف��ّي )ت1945م(  ال��ُرّ م��ع��روف  ق���وُل  وم��ن��ه 
»ب����غ����داد«، ف���ي م��ط��ل��ِع ق�����س��ي��دت��ه »ب��ع��د ال���َب���ْي���ن«: )لق�د 
َح�����ْت�����ن�����ي ف�����ي ال��ب�����اد ُم��������س�����اع�����ا/ ط��������وائ��ح ج��������اءت  َط�����َوّ
متتالية.  م�سائُب  بي  نزلت  اأي:  ت��ب�اع�ا(،  ب��الخ��ط��وِب 
»ع��ل��ى  ق�����س��ي��دت��ه  ف���ي  )ت1997م(  ال���ج���واه���رّي  وق������وُل 
م��ج��ل�����س��ي«: )اأت���ع���رُف اأم������واَج ال��ُف��رات��ي��ن ُم��ه��ج��ت��ي/ اإذا 
ا�ْسَتْن�سدوها عن قُلوٍب َطوائِح(، اأي: قلوٍب ميتة ل وجَع 

فيها ول حنين.
وم����ن ال��م��ع��ان��ي ال���م���ع���ا����س���رِة ك��م��ا ف���ي »م��ع��ج��م ال��ل��غ��ة 
اأ�سقَطتها،  بالحكومة  المعار�سُة  اأطاحت  المعا�سرة«: 
عُب  والإطاحُة بالظلِم والجبروت اإ�سقاُطهما، واأطاَح ال�َسّ
بالم�ستعمر اأنهاه، وموؤامرٌة لاإطاحة بالّزعيم واغتياله، 
واأطاَح بالّنظاِم القائِم على الف�ساد، والُمطَيّح هو الفا�سد.

َت��دوُر حوَل معًنى  وائح« - كما تبَيّن -  ف��اإَنّ »الَطّ وعليه، 
عاٍمّ في الإذهاِب والإهاِك، فهي َدواٍه ُمهلكٌة، وخطوٌب، 
حيواًنا  اأو  كان  )اإن�ساًنا  الحَيّة  بالكائنات  ُتطيُح  وَن��وازُل 
دلل��ِة  مع  ال��ّدلل��ِة  ه��ذه  في  وَتلتقي  وُتهلُكها،  نباًتا(  اأو 
»الجائحة« اإذا اأُطلقْت؛ من اآفٍة، وَجْدٍب وَقحٍط، وُم�سيبٍة 
للحدود مثل )كورونا(؛  عابٍر  ووب��اٍء  واإه��اٍك،  عظيمٍة، 
فكورونا طائحٌة حلَّت بالّنا�س، واأطاحْت بكِلّ دوِل العالم، 
ا�ستعلت  اأَنّها  اأو كبير، غير  �سّرها �سغيٌر  َي�سلْم من  ولم 
في الكبار اأكثر لتراجِع المناعِة في مثِل اأعمارهم. واإَنّ 
الّرواية الثانية في »حا�سية ال�ّسهاب« في قوله: »الجوائُح 
وائح«، توؤّكد  جمع جائحة، وهي الآفة. وفي ُن�ْسخة: الَطّ

ائحُة بمعًنى. هذا وتقّويه؛ فالجائحُة والَطّ

ف��ي ك��ل ج��م��ل��ة ���س��ع��ري��ة م��ن ال��ق�����س��ي��دة ���س��وء كا�سف 
تده�س  التي  ال�ساعر  م�سكاة  م�سدره  فل�سفي  لعنوان 
ما  ال��ذي  ال�ساآمي  ب��زي��ت��ون  المعتق  باإ�سعاعها  لي�س 
من  ت�سكل  ب��م��ا  ب��ل  ال��غ��رب��ي،  ل��اآخ��ر  روح���ه  ا�ستلبت 
اأ���س��اء  ال���ذي  ال�����س��رق��ّي  اأن���ا  م��ف��ت��اح��ه��ا:  روؤي����ة عميقة 
رف�سوا  ال��ذي��ن  الموّحدين  الأري�سيين  بنور  ال��ك��ون 
اأق���ان���ي���م روم����ا ح��ي��ن��م��ا ان��ح��رف��ت ع���ن ط���ري���ق ال��ن��ب��ي 
ع��ي�����س��ى ع��ل��ي��ه ال�������س���ام؛ ف��غ��رق��ت ف���ي ظ��ل��م��ات ال���دم 
الم�سيحّي  ق��ب��ل ظ��ه��ور  رع��اه��ا  ال��ت��ي  الأر����س  ف��ل��ّوث��ت 
��ب��ون الأوف�����ي�����اء: اأدون���ي�������س  اآل����ه����ُة ال�������س���رق ال��م��خ�����سّ

مع  وقدمو�س  والجمال،  الخ�سب  واأرباب  الكنعاني، 
و�سيدا  �سور  ملك  اأجينور  الملك  ابنا  اأوروب��ا  اأخته 
الكتابة  اأبجدية  الأوروبية  القارة  عّلما  اللذان  وهما 
ا�سمها  اأخ��ذت  اأوروب��ا  اإن  حتى  والفرو�سية،  وال��وف��اء 

اإليها.. ُخطفت  بعدما  و�سيدا  �سور  ابنة ملك  من 
ال��ق��دي��م نحو  بالعالم  ع��ب��رت  ال��ت��ي  ال�����س��ام  ب��اد  اإن��ه��ا 
ال��ح�����س��ارات  ام��ت��دت  �سواحلها  وم��ن  ال��ح��ي��اة،  م��ب��ت��داأ 
وال��ث��ق��اف��ات ح��ت��ى و���س��ل��ت اإل���ى ال��ي��ون��ان ق��ل��ب ال��غ��رب، 
ثوب  ي��رت��دي  اأن  وج��ودًي��ا  وع��ي��ا  اأوت���ي  ل�ساعٍر  فكيف 
وزرك�سًة،  وحجما  و�سكا  ملب�سا  به  �ساق  وقد  روم��ا 

الطغاة  موؤرخي  م�سّات  طرزته  وقد  يرتديه  وكيف 
ب��ظ��ّب��ات ال�����س��ي��وف واأ���س��ّن��ة ال��ن�����س��ال ول��ع��ن��ات الأر����س 
ال��ذي  الآرام����ي  الم�سيحي  ال�����س��اع��ر  اإن���ه  وال�����س��م��اء.. 
ج��ه��ارا ع�����س��ى روم����ا واأح���ق���اد ���س��اف��ك��ي ال����دم وان��ح��از 

والر�سالت. الكون  بوؤرة  لل�سرق 
اأعلن  والرف�س  التمرد  وَلّد  الذي  القهر  لحظة  وفي 
المطلقة  بحقيقتها  اأّم��ت��ه  ق��ل  اأو   - اأم��ه  اأن  ال�ساعر 
براءة و�سدقا ودفئا - هي ال�سّديقة العابدة الزاهدة 
الم�سيُح  هو  ولعله  العذراء،  مريم  لعلها  الخا�سعة.. 
رهبنًة  دع��وت��ه  ونبتت  وع��ا���س  ُوِل���َد  ال�سرق  ف��ي  ال��ذي 
ر�سالة  اأو قل  ثوَبه  الأم  تلكم  وت�سامحا.. لقد خاطت 
ال��م�����س��ي��ح ب���اإب���رة الأم���وم���ة وت��رات��ي��ل ال���ج���دات )ب��ي��ت 
وليكون  والنقو�س،  الكواكب  لي�سع  المعتق(  النبوة 
و���س��ي��ل��ت��ه ل���س��ت��ك�����س��اف الأن����ا؛ اأن���ا ال�����س��اع��ر ال��م��ع��ا���س��ِر 
في�ستح�سر  ال��ع��ال��م،  م��دن��ي��ة  ب��رم��زي��ت��ه  ي��م��ث��ل  ال���ذي 
و���س��ائ��ل ال��م��ع��رف��ة ال��م�����س��ّرب��ة ب��رح��ي��ق ال�����س��رق، ف��ك��ان 
الأم  ب��اإب��رة  نع  �سُ ال��ذي  المائكي  اأو  الملكي  ال��ث��وب 

العابدة:
لي التي غزَلْته  »اأّمي 

عابدَتين بيَدين 
لاأ�سمى خا�سعتَين 

الإن�سان«. في  اهلل  لنب�س 
بمغازل  من�سوجة  خيوطه  دم��وّي��ا  الأم  ث��وب  يكن  لم 
روم����ا واإب����ره����ا، ب���ل ك���ان ث��وب��ا ف�����س��ي��ف�����س��ائ��ي��ا ���س��رق��َيّ 
كنعان  �سم�س  ُطّرزت  عليه  والنق�س،  وال�سكل  المعنى 
المعابد  وزيوت  النبوة  وقدّي�سو  القديمة  والمدائن 
وق���م���ح ح�����وران واأ�����س����رار ال��ب��ح��ار و���س��ق��ائ��ق الأر�����س 
الأهل،  وميراث  الأمومة،  فيه دفء  ال�سماء..  وزرقة 
اإبراهيم  من  بدءا  الحنفّية  ورموز  الربيع،  وطاقة 
واب���ن���ه ال��ذب��ي��ح ح��ت��ى ب��ح��ي��رى ال��ُب�����س��ي��ري ال��م��ب�����ّس��ر 

ال���ع���ارف، وورق���ة ب��ن ن��وف��ل ال���ذي ق���ال ق��ول��ت��ه: »اإن���ه 
عليهما  وعي�سى  مو�سى  على  َت��ن��ّزل  ال��ذي  النامو�س 
ال�������س���ام«، ف���رّده���ا م��ح��م��د ع��ل��ي��ه ال�����س��اة وال�����س��ام 
ل��ه��رق��ل ال����روم����ي: »ف�������اإّن ع��ل��ي��ك اإث�����م الأري�����س��ي��ي��ن 
اآري��و���س  ال��زاه��د  ت��وؤم��ن«. حتى  اإن ل��م  )ال��م��وّح��دي��ن( 
وال��دع��وة  ال�سالة  ���س��رق��َيّ  ك��ان  الإ���س��ك��ن��دري  الليبي 
قرار  بعد  روما  كهنوت  في  ح�سور  لها  يعد  لم  التي 

وتعاليمه: توحيده  طم�َس  ق�سطنطين  الإمبراطور 
الزماِن ُبنّياُت  »قد طّرزْت ثوبي 

الياقات على  اأحامي  و�سعَن 
اأكمامي حول  الق�سائَد  األّفن 

تعويذتي بخْفَيٍة  كتبن 
العادلْة«. الحروب  واأبطاَل  اأجدادي  اأ�سماَء 

ال�سرق  هو  ذل��ك  القما�س،  �سطح  على  م��ط��ّرزة  م��دن 
ال��ذي ي��وؤم��ن ب��ه ال�����س��اع��ر، ال�����س��رق بكل اآث��ام��ه وب��ّره، 
وتناق�ساته  واأن��ب��ي��ائ��ه  دي��ان��ات��ه  ب��ك��ل  وع��ل��م��ه،  وج��ه��ل��ه 

واأ�ساطيره. وخرافاته 
وبعُد، فالق�سيدة تمثل عودة للروح بكل ما فيها من 
الأولى  لبذرته  الم�سيحي  اإنها عودة  انتماء خال�س.. 
واأنفا�س  ال�سرق  بغيم  �ُسقيت  وقد  البكر  الأر���س  في 
ال�������س���ال���ح���ي���ن.. ه���ن���ا ال����وط����ن وال���م���وط���ن وال�������س���رق 
بجوهرها  تحتفظ  زالت  ما  الأمكنة  هنا  والم�سرق.. 
لمن اأراد اأن يفت�س في الخرائط ويبحث في التاريخ 
اأن  ب��ع��د  اأث�����ره  ي��ق��ت��ف��ي  اأن  اأراد  ل��م��ن  وال��ج��غ��راف��ي��ا، 
بالمزبف،  والحقيقّي  بالباطل  الحق  اآث��ار  اختلطت 
�سوت  اإل��ى  الو�سول  وطريق  بالخرافة..  والحنفّية 
ال�سحراء  نب�س  ف��ي  اأو  الإن�����س��ان  اأو  ني�سان  ف��ي  اهلل 
بثوب  الروح  اأثر  واقتفاء  اأول،  الذات  في  البحث  هو 
�ُسفكت  دماء  اأو  روما  مدنية  تلوثها  لم  باأيٍد  من�سوج 

الأباطرة. اأباطيل  بحراب  التاريخ  قارعة  على 

د. محّمد محّمد خّطابي 
) ب ل���م���غ���ر ا م���ن  ت���ب  ك���ا (

اإثر الفي�س الهائل من المتابعات والمداخات  على 
البلدان  بع�س  ف��ي  م��وؤخ��را  ن�سرت  ال��ت��ي  والتعاليق 
العربية، ومنها الأردن، حول »البلطجة« عبر و�سائل 
اأّن ه��ذا  الإع����ام وال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي، ي��اَح��ظ 
ر  الم�سطلح عاد للح�سور بقّوة واأ�سبح ُيتداَول وُيكَرّ

للنظر. ملفٍت  ب�سكٍل 
وق���د ي��ت�����س��اءل ال��ب��ع�����ُس ع��ن ال��م��ع��ن��ى ال��دق��ي��ق ل��ه��ذه 
هناك  اإّن  ال��ق��ول  نافلة  وم��ن  اأ���س��ل��ه��ا.  وع��ن  الكلمة، 
العديد من الكلمات في العاّميات العربية، والعامية 
عربية،  غير  اأ���س��ول  اإل��ى  ترجع  تحديداً،  الم�سرّية 
ال��وج��ود  زم��ن  �ساعت  تركية  كلمات  مقّدمتها  وف��ى 

المنطقة. في  العثماني 
»ب��ل��ط��اج��ي« معناها  ف���  »ال��ب��ل��ط��ج��ة«،  اإل���ى  وب��ال��ع��ودة 
»ح��ام��ل ال��ب��ل��ط��ة«، وال��ب��ل��ط��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ت��رك��ي��ة تعني 
ي�ستعملها  ك��ان  ��رب  وال�����سّ والبتر  للقطع  ح���اّدة  اأداة 
اأي�ساً،  الأ���س��ل  تركية  كلمة  والأخ��ي��رة  »ال�ساوي�س«، 
ت��ع��ن��ي ال���ح���ار����س ال����ذي ع�����ادًة م���ا ي���ك���ون ف���ي خ��دم��ة 
اأو »ال��ك��م��دار«، وال����ذي ع��ادة  ال��م��اأم��ور  اأو  »ال��ُع��م��دة« 
م���ا ي��ح��م��ل ع���ل���ى ك��ت��ف��ه ب��ن��دق��ي��ة ك���ب���ي���رة، وي���رت���دي 
هذا  وُي�سّمي  القار�س،  البرد  ليّتقي  �سميكاً  معطفاً 
)الفرن�سية(  »المانطو«  وكلمة  »البالطو«.  المعطف 
اأو »ال���ب���ال���ط���و« ق��ري��ب��ة ج�����داً م���ن ك��ل��م��ت��ي »ال��ب��ل��ط« 

و»البلطاجي«.
ي��ك��ون��ون م��اأج��وري��ن للقيام  و»ال��ب��ل��ط��ج��ي��ة« ع���ادة م��ا 
ب����الأع����م����ال ال�����س��ن��ي��ع��ة م����ن اع�����ت�����داءات وت����ج����اوزات 
واأ�سبحت  اأدّق.  بمعنى  مرتزقة  اأنهم  اأّي  وتهّجمات؛ 
كلمة »البلطجي« تعني ال�ّسخ�س الذي يقوم باأعمال 
الهمجّي  والهجوم  والعنف  القّوة  وا�ستعمال  ال�ّسغب، 
ويمار�س  وال�سغب،  للفو�سى  اأنه مثير  اأي  با مبرر، 

اإقت�سى الحال ذلك. اإن  التنكيل والتعذيب والقتل 
التي  الأ�سل  تركية  »بلطاجي«  كلمة  اإلى  وبالإ�سافة 
ط��ف��ت ع��ل��ى ���س��ط��ح الأل�����س��ن ف��ى ال�����س��ن��وات الأخ��ي��رة، 
مثل  ا�ستعمالها،  يتّم  القبيل  ه��ذا  من  كلمات  هناك 
والتفخيم،  التوقير  معني  في  ُت�ستعمل  التي  البا�سا، 
تركي  لفظ  وهو  الراأ�س..  اأي  »با�س«،  الكلمة  واأ�سل 
وال��ق��ادة  ال�سّباط  لكبار  ُيمنح  لقباً  ا�ستعماله  �ساع 
تكون من  الكلمة قد  اإّن هذه  القوم. كما قيل  وعلّية 
اأ���س��ل ف��ار���س��ي، وه��ي م��اأخ��وذة م��ن كلمة »ب��ادي�����س��اه«، 
ال�����س��ل��ط��ان وال��م��ت��زم بالطاعة  ب��اأم��ر  ال��ع��ام��ل  وت��ع��ن��ي 
والولء له، كما ُيقال اإّنها مكّونة من �سّقين: »بادي« 

التي تعني ال�ّسيد، و»�ساه« التي تعني الحاكم.
ويقال  الأُ�ْسَطه(،  )اأو  »الأُ�ْسطى«  كلمة  اأي�ساً  وهناك 
اإّن���ه���ا ت��ح��ري��ف ل���»اأ���س��ت��ا«، وه���ي ف��ار���س��ي��ة دخ��ل��ت اإل��ى 
كما  »الأ���س��ت��اذ«،  وتعني  والعربّية،  التركّية  اللغتين 
الماهر.  الحرفّي  ال�سانَع  اأ�سلها  في  تعني  اإّنها  قيل 
اأ�سل  من  تركّية  كلمة  اإنها  عنها  فقيل  »اأفندي«  اأما 
ي��ون��ان��ي ا���س��ت��خ��دم��ه��ا الأت�����راك م��ن��ذ ال��ق��رن ال��ث��ال��ث 
ولقا�سي  الكّتاب  لرئي�س  لقباً  وكانت  للمياد،  ع�سر 

اإ�سطنبول.
وكلمة »البازار« م�ستعملة في البلدان العربية ب�سكل 
اللغات  بع�س  فى  وانت�سرت  ا�ستقّرت  اإنها  بل  وا�سع، 
دخلت  الأ���س��ل،  فار�سية  كلمة  اإّنها  وقيل  الأوروب��ّي��ة، 
الذي  الدّكان  اأو  »ال�ّسوق«  وتعني  التركّية  اللغة  اإلى 

التقليدية. والم�سنوعات  المنتوجات  يبيع 
اأُو�َسه(  )اأو  »اأُوَده«  كلمة  الكلمات،  هذه  اإلى  وي�ساف 
اللغة  الأ�سل من  ُم�سطلح ينحدر في  بال�ساد، وهي 
التركّية ويعني »الغرفة«. وكانت كلمة »اأفندي« لقباً 
لاأمراء واأنجال ال�ساطين، كما كانت لقباً لروؤ�ساء 

والموظفين.. وال�سباط  الدينّية  الطوائف 
العامية  اأخرى معروفة ومنت�سرة في  كلمات  وهناك 
و»اأج��زخ��ان��ة«  »اأف��ن��دم«،  ومنها:  ت��ح��دي��داً،  الم�سرية 
»الخانم«(  )اأو  و»الهانم«  ال�سيدلية(،  تعني  )التي 
تعني  ال��ت��ي  و»اأْب���لَ���ه«  المحترمة،  ال��م��راأة  تعني  ال��ت��ي 
رتبة  وهي  و»الب�سبا�سي«  البيت،  في  الكبرى  الأخ��ت 
عبد  جمال  الرئي�س  بها  ُلّقب  الم�سري  الجي�س  في 
ي�سلح  ال��ذي  ال�ّسخ�س  وه��و  و»ال�ّسمكري«  النا�سر، 

المياه. وموا�سير  الأنابيب 
وم���ن ال��ك��ل��م��ات ال��ت��ي ب��ق��ي��ت ف��ي ال��م��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة 
رغ���م ان��ت��ه��اء ال��ح��ك��م ال��ع��ث��م��ان��ي: »ج����ام« ال��ت��ي تعني 
الذي  والُمتداَول  الُم�ستعَمل  المعنى  اأتى  ثّم  الكاأ�س، 
عليه  »�سّب  ُيقال:  عندما  العربية  اللغة  في  ا�ستقّر 
وهناك  غ�سبه.  ك��اأ���َس  عليه  دل��ق  اأّي  غ�سبه«؛  ج���اَم 
عليها،  ي��وؤك��ل  ال��ت��ي  ال��م��ائ��دة  تعني  ال��ت��ي  ��ف��رة«  »ال�����ُسّ
كلمة  اأم���ا  للم�سافر.  ُي��ّت��خ��ذ  ط��ع��ام  الأ���س��ل  ف��ي  وه��ي 
اأو  ح�سان  يجرها  التي  العربة  فتعني  »الحنطور« 
الذي  ال�ّسخ�س  تعني  »الِمْكَوجي«  وكلمة  ح�سانان، 
ويجعلها  الأق��م�����س��ة،  اأو  الن�سيج  اأو  ال��ث��وب  »ي��ك��وي« 
من  المركبة  و»القهوجي«  النكما�سات،  من  خالية 
)وعلى  العثمانية  التركية  و»ج��ي«  العربية  »ق��ه��وة« 
وقانونجي،  وقوم�سيونجي،  بو�سطجي،  �ساكلتها: 

وعربجي(.
ال�سائعة  ال��ت��رك��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  ���س��ي��اق  ف��ي  ُي��ذك��ر  وم��م��ا 
ف��ي ال��ع��ام��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة، ك��ل��م��ة »ك��ب��اب« وه���و اللحم 
في  معروفة  ن��رد  لعبة  »وه��ي  و»ال��ط��اول��ة  الم�سوي، 
»الحّلة«  وكلمة  اليوم،  اأجمع  والعالم  وم�سر  تركيا 
التي تعني »الطنجرة« وذلك لأّن الطعاَم يحّل فيها، 
بتنفيذ حكم  يقوم  تعني من  التي  »ع�سماوي«  وكلمة 
اأو  الجهة  حاكم  وتعني  »ح��َك��ْم��دار«  وكلمة  الإع���دام، 

المنطقة.
اإل��ى  ُت�ستعمل  زال��ت  م��ا  التي  التركية  الكلمات  وم��ن 
ال��ي��وم ف��ي ب��ع�����س ال��ع��ام��ي��ات ال��ع��رب��ي��ة: خ���ام، خ���ردة، 
���س��ي�����س، ط��اب��ور،  ���س��ن��ط��ة،  دغ����ري، دوزان، روزن���ام���ة، 

فهر�سة، قفطان، قهوجي، ك�سك، لغم.
ال��ت��ي م��ا زال���ت مبثوثة في  ال��ف��ار���س��ي��ة  ال��ك��ل��م��ات  اأم���ا 
بيدق،  فمنها:  والعامية(  )الف�سيحة  العربية  اللغة 
ج��ن��ب��از،  ت���وت،  ت���ذك���رة،  ب��ه��ل��وان،  ب��رن��ام��ج،  بق�سي�س، 
ن��رج��ي��ل��ة، �����س����روال، ���س��ي��ن��ي��ة، ���س��ط��رن��ج، ط��رب��و���س، 

تر�سانة، فنجان، كفتة، كهرباء، مار�ستان.

كلمات في «العربية»
من أصول تركية وفارسية

د. يو�سف عبد�هلل �لجو�رنة
) ط���ي���ب���ة م���ع���ة  ج���ا  / ن���ي د ر اأ ي���م���ي  د ك���ا اأ (

ِمن ُعتِوّ �لإن�سان، �لخروُج بالّنعِم عن �َسنِنها �لماألوفِة 
�لتي �رت�ساها �هلُل له في �لأر�س؛ فيح�سُل لذلك 
منه بغٌي و�إف�ساد، و�إفر�ٌط في حِبّ �لّدنيا وزينِتها 
وَملّذ�ِتها، ف�سرَب �هلل للنا�ِس مثلاً في قوله تعالى: 
)�إّنما مثُل �لحياِة �لّدنيا كماٍء �أنزلناُه ِمن �ل�ّسماء 
فاختلَط به نباُت �لأر�ِس ِمّما ياأكُل �لّنا�ُس و�لأنعاُم، 
حّتى �إذ� �أخذِت �لأر�ُس ُزخرَفها و�ّزّينت، وظَنّ 
 ،� �أهُلها �أّنهم قادروَن عليها، �أتاها �أمُرنا ليلاً �أو نهاراً
� كاأْن لم َتْغَن بالأم�س، كذلك  فجعلناها ح�سيداً
ل �لآياِت لقوٍم يتفّكرون( )يون�س: 24(؛  ُنف�سّ
فاإَنّه في �لوقِت �لذي َيَتهّياأُ �لإن�ساُن فيه لح�ساِد 
منتوحاِت �لأر�ِس و�لنتفاِع بها، ياأتيها طائٌف 
من �ل�ّسماِء فيهلُكها كاأْن لم تكن، قال �لبي�ساوّي 
و� �أَنّه قد �َسلَم  )691هـ(: »حّتى َطمَع فيه �أهُله وَظُنّ
ِمن �لَجو�ئح«، وقال �ل�ّسهاب )1069هـ( في حا�سيته 
على �لبي�ساوّي »عناية �لقا�سي وكفاية �لر��سي«: 
»�لجو�ئُح جمع جائحة، وهي �لآفة. وفي ُن�ْسخة: 
و�ئح، وهي جمُع ُمطيحة على خلف �لقيا�س؛ من  �لَطّ
�لإطاحة بمعنى: �لإذهاب و�لإهلك«.
وؤ�ل �لذي يطرُح نف�سه: �أ�أْخَطاأَ �لّنا�سُخ في  و�ل�ُسّ
ا �أْن �أجدها  و�ئِح بالجو�ئح، ولي�س �سرطاً ��ستبد�ِل �لَطّ
في حا�سية �سيخ ز�دة )ت951هـ( على �لبي�ساوّي - 
و�ئُح بمعناًى؟ �أم جاءت �لَجو�ئُح و�لَطّ

د.خليل �لرفوع
) ن���ي د ر اأ ي���م���ي  د ك���ا اأ و ق���د  ن���ا (

يوغل �ل�ساعر جري�س �سماوي في ق�سيدته 
»�أقتفي �أثري �أنّقب عن بلدي« )�سحيفة $، 
2020/10/2٣(، في �لتاريخ و�لجغر�فيا ليقول 
ما يريد.. يجتاز �لم�سافات و�لر�سوم و�لخر�ئب، 
ويخترق مد�د �لكتب �لقديمة وما خّطه موؤرخو 
�أيديولوجيات �لطغاة ليعلن �نحيازه لل�سرق 
روحا وج�سد�، وللأنا �لوطن، وللوطن �لأنا، وهما 
�لمتوحد�ن في هذ� �ل�سرق من جبال طورو�س 
�لتي تظّلل نهري دجلة و�لفر�ت حتى �لبحر 
�لذي زحزح روما بعيد� عن �ل�سرق بكل ما فيه من 
هرطقات روحية �أو فل�سفية �أو جمالية.

ال�سبت 14 ربيع الأول 1442 ه� - املوافق  31 ت�سرين الأول  2020م - العدد 18202



ريا�ضة
w w w . a l r a i . c o m11ال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن ال�سبت 14 ربيع الأول 1442 هـ - املوافق 31 ت�سرين الأول 2020م - العدد 18202

العربي واألهلي في «سوبر اليد» اليوم

الجزازي: تعاقد الهنداوي مع العربي غير قانوني

نادي السلط يبلغ اتحاد اليد انسحابه رسميًا..
وتأجيل انطالق الدوري

قمتان في دوري المحترفين لكرة القدم اليوم

أجواء حقيقية
عمان - عودة الدولة

تتجه الأنظار اليوم اإلى ختام المباريات الموؤجلة من 
ب�سبب  القدم  لكرة  المحترفين  دوري  ذهــاب  مرحلة 
جائحة كورونا التي عطلت م�سيرة جدول الم�سابقة.

وبــيــنــمــا يــكــون �ــســتــاد عــمــان عــنــد الــ�ــســاد�ــســة والن�سف 
الوحدات  المت�سدر  لعر�ض  الرئي�سي  الم�سرح  م�ساء 
بحثاً   )17( الثالث  والفي�سلي  نقطة   )24( بر�سيده 
�ستاد  فـــاإن  الــمــطــاردة،  وتكثيف  بالقمة  الــتــوغــل  عــن 
ال�سريح )14(  بين  ال�سمالي  بالحوار  الح�سن يرحب 
اأكثر على ال�سعيد  والرمثا )13( في الرابعة للتو�سع 

النقطي.
وتبدو �سناعة الحدث ودخول الأجواء الحقيقية مع 
اأهمية لدى  انهاء الفرق تلك المرحلة الجزء الأكثر 
ظهور الرباعي قبل اأيام من موقف الياب ال�ساخن.

ق�ضة �ضراع
وحملت  اإل  والفي�سلي  الــوحــدات  يلتقي  اأن  يمكن  ل 
تيار  �سمن  الأبـــرز  الــعــنــوان  المناف�سة  �ــســراع  ق�سة 
المدير  يــريــد  بينهما،  الأخــبــار  اآخــر  وفــي  الــمــعــادلــة، 
اأبو زمع ك�سب الحوار لأ�سباب لم تعد  الفني عبداهلل 
مناف�سه  عــن  الــروؤيــة  حجب  اأهمها  اأحــد  على  تخفى 
ا�سترجاع  بهدف  الفارق  وتو�سيع  المعتاد  التقليدي 
الح�سور  تعزز  التي  الأ�سافية  النقاط  وجني  اللقب 
اليــاب  م�سيرة  ان  اعتبار  على  الترتيب،  لئحة  فــوق 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن دوائـــــر الـــحـــدث و�ــســغــط الــ�ــســابــق 

المت�سع من حيث الخيارات الأ�سافية.
كــمــا يـــــدرك اأبـــــو زمــــع ذاتـــــه اأن طـــريـــق الـــفـــوز يــعــزز 
م�سافة  وقطع  البتعاد  �سوب  بقوة  التفاوؤل  م�ساحة 
بكوكبة  مت�سلحاً  ال�سدارة  وتح�سين  الآمنة  الأمتار 
الــهــداف  يتقدمها  كــافــة  بــالــخــطــوط  الــحــلــول  تملك 
اأحــمــد  الــو�ــســط  نـــداي ومــحــور منطقة  الــعــزيــز  عــبــد 
و�سالح  عايد  رجائي  وتحركات  يو�سف  وفهد  �سمير 
المقدمة  في  التمركز  ل�سناعة  الحاجة  ح�سب  راتب 
فرا�ض  المعتاد  بالرباعي  الخلفية  المنطقة  و�سبط 
�سلباية وطارق خطاب ويزن العرب ومحمد الدميري 

البالغة. الأهمية  وتلك معطيات تعني 
ويــعــي الــفــيــ�ــســلــي وقــبــطــان الـــكـــادر الــتــدريــبــي راتـــب 
تتطلب  بالركب  اللحاق  حالة  تج�سيد  اأن  العو�سات 
الــبــاب  بــالــقــمــة لل�سغط مــن  الــمــتــفــرد  �ــســبــاك  زيــــارة 
الــوا�ــســع، وهـــذا الــنــطــاق فــي مــطــالــعــة كــتــاب الــحــوار 

يحتاج التركيز العالي ل�سمان عدم الهدار.
طبقاً  عادية  مــبــاراة  يخو�ض  لن  اأنــه  الفريق  ويــدرك 

عنا�سر  يتمناه  مــا  الــحــذر  مــن  فيها  كثيرة  لمعايير 
ا�ستراحة اعادة  الفي�سلي وفقاً لخطف الفوز وفر�ض 
ي�سعى  ما  وهذا  الترقب  اإلى خارطة  ال�سارات  توثيق 
له العو�سات وقائمته المتواجد داخلها دائماً اح�سان 
ومهاجم  الــزواهــرة  وابراهيم  ال�سغير  واأحمد  حــداد 
الن�سجام  عملية  با�سر  العك�ض  محمد  ا�سمه  جديد 
اأبــو  ويو�سف  ميندي  دومينيك  وامـــدادات  رفــاقــه  مــع 
ال�سناينة  اأمــيــن  الــمــوهــوب  طــاقــات  و�سحن  جلبو�ض 

والحاجة ل�سراك عبداهلل عو�ض.
اأن البروفة الأخيرة  القا�سم الم�سترك بين القطبين 
ــافــرة الـــيـــوم كــانــت اأمـــــام الــ�ــســريــح الــعــنــيــد،  قــبــل �ــس
الوحدات عبر ذلك 2-1 والفي�سلي بالهدف الوحيد، 
وتلك نهاية موجز الأنباء فمن يلتقط �سورة الفرح؟.

ح�ضاب ك�ضف 
يقدم ال�سريح والرمثا ك�سف ح�سابهما بحثاً عن اأمل 

بنقطة  الــثــانــي  على  الأول  يتقدم  اإذ  الــرقــم،  تفعيل 
الم�ستوى  متفاوت  الرمثا  لكن  ذلــك،  تدعيم  وياأمل 

للثبات. ويفتقد 
اأن  العمارين  عبداهلل  لل�سريح  الفني  المدير  يــروي 
المميزة  الــعــرو�ــض  يــقــدم  الجميع  بــ�ــســهــادات  فــريــقــه 
ويهدر الفر�ض وبالتالي يبحث عن قن�ض الفوز لكي 
الم�سابقة،  بها  بــداأ  التي  ال�سحن  طاقة  على  يحافظ 
تحركاته  يب�سط  لــكــي  مــعــنــويــات  يمنحه  ذلــك  ولــعــل 

بــمــنــطــقــة الــعــمــلــيــات وايـــجـــاد الـــطـــرق لــلــمــرمــى على 
اأبــرز  اأحــد  العطار  مجدي  الدينامو  يقودها  جبهات 
�سهابات  �ــســدام  مــع  الــ�ــســريــح  بو�سلة  فــي  المفاتيح 
ور�ــــســــوان �ــســطــنــاوي ومـــرا�ـــســـات يــقــدمــهــا يــو�ــســف 
الـــــذودان وايــمــانــويــل وقــطــع كـــرات نــاجــح مــن هيثم 

البطة وعاء حريما.
اأر�ــض  عــلــى  نف�سه  يــقــدم  الــرمــثــا  الآخــــر،  المعقل  فــي 
مــدربــه  بــتــو�ــســيــات  لــه  بالن�سبة  الــمــحــفــوظ  الــمــلــعــب 
الح�سور  نهج  ا�سترجاع  عن  الباحث  محمود  جمال 

والنتاج في اآن واحد.
تــلــك الــمــعــادلــة مــن الــرمــثــا لــيــ�ــســت مــواجــهــة فقط 
نـــــمـــــا الـــبـــحـــث عــــن ثـــــاث نــــقــــاط مـــهـــمـــا كــلــفــت  واإ
تكفيه  ل  الــحــالــيــة  غــلــتــه  الــفــريــق  لأن  الــو�ــســعــيــة، 
ــــي الــمــ�ــســمــون فــيــهــا زراعــــة  لــلــ�ــســيــر نــحــو الأرا�ــــس
الفوز  تحقق  اإذا  اإل  المناف�سة  اأذهــان  في  المنطق 
كــحــل وحـــيـــد يــنــطــلــق خـــالـــه لــحــديــث جـــديـــد قــي 
الرمثاوية،  اأبرز  الغيابات  �سربت  واإن  الأيام،  قادم 
خيراهلل  ومهند  الــدردور  حمزة  على  العتماد  فــاإن 
وكــولــيــبــالــي وعـــمـــر نـــا�ـــســـرة وعـــامـــر ابــــو هــ�ــســيــب 
�ــســلــحــة فــيــهــا طـــمـــوحـــات كــبــيــرة يـــراهـــا الـــمـــدرب  اأ

المقدمة. فرق  مع  للولوج  الفر�سة 

عمان - عودة الدولة

لفريق  الدعوة  اليد  كــرة  اتحاد  وجــه 
الأهـــلـــي لــلــمــ�ــســاركــة بــمــواجــهــة كــاأ�ــض 
ال�ساد�سة  عند  العربي  اأمـــام  ال�سوبر 

م�ساء اليوم بقاعة الح�سن.
دعــوة  الــلــعــبــة، جـــاءت  اتــحــاد  بح�سب 
الثاني  المركز  �ساحب  كونه  الأهلي 
لـــدوري اأنــديــة الــدرجــة الأولــــى لعام 
)بطل  الــ�ــســلــط  اعــتــذار  وبــعــد   ،2019
الـــــــدوري( عـــن الــمــ�ــســاركــة فـــي هــذه 

المباراة.
الأردن  كــاأ�ــض  بطل  هــو  الــعــربــي  علما 
لــلــمــو�ــســم الـــمـــا�ـــســـي، وفــــي مــطــالــعــة 
الأنباء ح�سل على ميزة تاأهل الفريق 
للدور الثاني من بطولة كاأ�ض الأردن 
الحالية ويعتمد على عديد العنا�سر 
اأبرزها يزن فتح اهلل وا�ستعادة محمد 
ويــهــدف لح�سم  نــايــف،  واأحــمــد  نايف 
ون�ساطه  ح�سن  نايف  بمدربه  اللقاء 
الكبير في البطولت التي يظهر بها.
وحـــول جــاهــزيــة الأهـــلـــي اأكـــد مــدرب 
الــفــريــق �ــســلــمــان الــدعــجــة لــلــراأي اأن 
لــلــدوري  فــتــرة  مــنــذ  فــريــقــه يتح�سر 
في  ال�سوبر  مباراة  تكن  ولم  والكاأ�ض 

الح�سابات.
وقال: عززنا ال�سفوف بوجوه جديدة 
ونعتمد  العمرية  الفئات  من  واأخــرى 
مقدمتها  في  المعتادة  الأ�سماء  على 

عــبــد الــرحــمــن الـــعـــقـــربـــاوي واحــمــد 
الأنـــ�ـــســـاري ونــ�ــســعــى لــتــقــديــم �ــســورة 

مميزة في المو�سم الحالي.
ويــمــلــك الـــعـــربـــي والأهــــلــــي عــنــا�ــســر 

كــثــيــرة �ــســمــن الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
و�ـــســـبـــق لــهــمــا الــمــنــافــ�ــســة الــكــبــيــرة 
عــلــى الـــبـــطـــولت، وبــيــنــمــا لـــم يظهر 
الأردن،  لكاأ�ض  الأول  بــالــدور  العربي 
 20-2٦ جــــوزة  اأم  يــعــبــر  الأهـــلـــي  كـــان 
اليوم  حــوار  بانتظار  الم�سابقة  بــذات 

لتحديد الفائز باللقب.
ببطولة  حرثا  فريق  اأيـــام  قبل  وتــوج 
الــــــــدوري الـــنـــ�ـــســـوي كـــــــاأول مــ�ــســابــقــة 
بالمو�سم الحالي على ح�ساب و�سيفه 

عمان.
على �سعيد اآخر، تنطلق اليوم مرحلة 
الإياب لدوري الدرجة الثانية باإقامة 
ثــــاث مـــبـــاريـــات لــحــ�ــســاب الأ�ـــســـبـــوع 
تجمع  �سمية  الأمــيــرة  بقاعة  الثامن 
الرابعة  عند  جــوزة  واأم  ال�سير  وادي 
وعـــنـــد الــخــامــ�ــســة والــنــ�ــســف �ــســاكــب 
ال�سابعة  عــنــد  ثــم  الــبــقــعــة  ويـــرمـــوك 

الراية وعمان.
الأ�ـــســـبـــوع  الـــمـــكـــان  ذات  يــ�ــســهــد  كــمــا 
الـــتـــا�ـــســـع الـــثـــاثـــاء الــمــقــبــل بـــحـــوار 
في  الــ�ــســيــر  ووادي  الــبــقــعــة  يـــرمـــوك 
ال�سابعة  وعــنــد  والــنــ�ــســف  الــخــامــ�ــســة 
الـــرايـــة والــكــتــة، ثــم الــ�ــســاد�ــســة الــيــوم 

الذي يليه الأربعاء عمان و�ساكب.

عمان - الراأي

ر�ــســمــيــاً  الــ�ــســلــط  نــــادي  اإدارة  اأبــلــغــت 
اتــــحــــاد كــــــرة الــــيــــد انـــ�ـــســـحـــابـــه مــن 

الحالي. المو�سم  بطولت 
اأعـــــلـــــن ذلـــــــك اأمـــــيـــــن �ــــســــر الــــنــــادي 
الــمــحــامــي مــهــنــد الـــريـــان الــجــزازي 
»اأبـــلـــغـــنـــا رئـــيـــ�ـــض التــــحــــاد بــتــمــ�ــســك 
في  الــمــ�ــســاركــة  عـــدم  بـــقـــرار  الإدارة 
بــــطــــولت الـــمـــو�ـــســـم لـــعـــدم مــوافــقــة 
مناف�سات  انــطــاق  تــاأجــيــل  التــحــاد 
الـــمـــو�ـــســـم لــحــيــن انـــحـــ�ـــســـار انــتــ�ــســار 
تجاهل  جانب  اإلــى  كــورونــا،  فيرو�ض 
التـــــحـــــاد مـــخـــاطـــبـــة الـــــنـــــادي عــبــر 
معه  التوا�سل  اأو  الر�سمية  القنوات 

فترة طويلة«. منذ 
وبـــيـــن بـــــاأن الــــنــــادي �ــســيــنــفــذ قــــراره 
-بطل  اليد  كــرة  فريق  خو�ض  بعدم 
الدوري- لقاء كاأ�ض الكوؤو�ض المقرر 
العربي  مع  الح�سن  قاعة  في  اليوم 
نظمي  )بــطــولــة  الأردن  كــاأ�ــض  بــطــل 
تعاقد لعب  اأن  اإلى  واأ�سار  ال�سعيد(، 
النادي محمود الهنداوي مع العربي 
يومين  الإعــان عنه قبل  تم  والــذي 
بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، غــيــر قـــانـــونـــي ول 
ب�ساأن  الــنــاظــمــة  للتعليمات  يخ�سع 
انتقال الاعبين، لأن الاعب مقيد 
تحريره  يتم  ولــم  الــنــادي  بك�سوفات 
»الــــهــــنــــداوي تـــم اإعــــارتــــه لــلــعــب فــي 
الحالي،  الــعــام  بــدايــة  عمان  �سلطنة 

يتحفظ  والــنــادي  تحريره،  يتم  ولــم 
والــنــادي  الــاعــب  على مــا �سدر مــن 
الــعــربــي الـــذي كـــان مــن الــمــفــرو�ــض 
قيد  عــن  التــحــاد  مــن  ا�ستف�سر  اإنـــه 
الــــهــــنــــداوي قـــبـــل اإعـــــــان الــتــعــاقــد 
التحاد  مــن  بالطلب  و�سنقوم  معه، 
اإح�سار �سهادة النتقال الدولية عبر 

الر�سمية«. القنوات 
وكـــان اتــحــاد كـــرة الــيــد اتــخــذ اأمــ�ــض 
دوري  انــطــاق  بتاأجيل  قـــراراً  الأول 
بحيث  اأ�سبوع،  لمدة  الأولــى  الدرجة 

9 منه. 1٥ ال�سهر المقبل بدل  يبداأ 
كـــمـــا عـــقـــد التــــحــــاد جــلــ�ــســة طـــارئـــة 
منها  اأمــور  عدة  لمناق�سة  بعد«  »عن 
اعـــتـــرا�ـــض نــــادي الــ�ــســلــط عــلــى عــدم 

ر�سمي  ب�سكل  لــه  التــحــاد  مــخــاطــبــة 
حــــــول مـــطـــلـــبـــه بـــتـــاأجـــيـــل الـــمـــو�ـــســـم 
لنــتــ�ــســار فــيــرو�ــض كـــورونـــا، ونــاقــ�ــض 
التحاد  �سر  اأمين  من  كتاب  اإ�ــســدار 
رفـــ�ـــض بــــه طـــلـــب نــــاديــــي الــحــ�ــســيــن 
وال�سلط دون اأن يعقد التحاد جل�سه 

الغاية. لتلك  الأ�سول،  ر�سمية وفق 
التحاد  اأن  مطلع  م�سدر  من  وفهم 
كــلــف رئــيــ�ــســه بــالــتــوا�ــســل مـــع نـــادي 
ـــلـــط لــــلــــوقــــوف عــــلــــى اأ�ــــســــبــــاب  الـــ�ـــس
مجل�ض  اإقـــنـــاع  ومــحــاولــة  انــ�ــســحــابــه 
قـــراره  عـــن  بــالــعــدول  الـــنـــادي  اإدارة 
ــــعــــودة لــلــمــ�ــســاركــة فـــي بـــطـــولت  وال
تقرر  الــــدوري  اأن  خــا�ــســة  الــمــو�ــســم، 

اأ�سبوع. لمدة  انطاقته  تاأجيل 

دوري الكرة الطائرة الن�ضوية ينطلق اليوم
دي السال يواجه القدس والنصر أمام وقاص

عمان - غازي الق�ضا�ص

الـــدرجـــة  اأنــــديــــة  دوري  يــنــطــلــق 
بــاإقــامــة مواجهتي  الــيــوم  الأولــــى 
الــجــولــة الفــتــتــاحــيــة مــنــه بقاعة 

ق�سر الريا�سة.
فريق  يلتقي  م�ساًء  الــرابــعــة  عند 
وعند  القد�ض،  نظيره  ل�سال  دي 
ــاد�ــســة مـــ�ـــســـاًء يـــواجـــه فــريــق  الــ�ــس

الن�سر �سيفه وقا�ض.
وكــــــان مـــوعـــد انــــطــــاق الــــــدوري 
من  بطلب  الأولـــى  مرتين،  تاأجل 
لعبة  ل�سابة  والثانية  الأنــديــة، 
و�سُتختتم  المقاولون،  فريق  من 
الــجــدول  الإيــــاب بح�سب  مــرحــلــة 
الموؤقتة  اللجنة  اأ�ــســدرتــه  الـــذي 
 )1٥( يـــوم  الول  اأمــ�ــض  لــاتــحــاد 

الجاري.
اللقب  عــلــى  الــتــنــافــ�ــض  وينح�سر 
المقاولون  هــي:  فــرق  ثاثة  بين 
تبدو  والتي  والن�سر  ل�سال  ودي 
م�ستوياتها اإلى حد كبير متقاربة، 

بينما يبدو اأن نتيجة لقاء القد�ض 
ووقا�ض في ذهــاب واإيــاب الــدوري 

المركزين الرابع والخام�ض.
في المباراة الأولى، يخو�ض فريق 
الما�سي  الــدوري  ثاني  دي ل�سال 
والمتاأهل اإلى نهائي كاأ�ض الميرة 
اآيـــــة بــنــت الــفــيــ�ــســل عــلــى حــ�ــســاب 
 1-3 بنتيجة  عليه  بالفوز  الن�سر 
موزعة  ت�سم:  بت�سكيلة  الــمــبــاراة 
وال�ساربات  ع�ساف،  غنى  الــكــرات 
الب�ستاوي  ويـــارا  ابوغربية  تــمــارا 
ورهف ابوالليل واآية �سنك وجيانا 

العطار.
ويــخــو�ــض فــريــق الــقــد�ــض خام�ض 
الدوري الما�سي المباراة بت�سكيلة 
ت�سم: موزعة الكرات هبة طبنجة، 
وتمارا  البرماوي  دانا  وال�ساربات 
قــادري  و�ــســارة عبده ودالــيــا  جابر 

و�سلمى عبنده وزينة ابوغربية.
وفي المباراة الثانية ي�سعى فريق 
ـــتـــوج بــلــقــب بــطــولــة  ـــُم الــنــ�ــســر ال
الــ�ــســابــات لــلــمــو�ــســم الــحــالــي اإلـــى 

فني  بعر�ض  �سيفه  وفـــادة  تكريم 
موزعة  ت�سكيلته:  وت�سم  منا�سب، 
الكرات حنين الفران، وال�ساربات 
ورنــد حيمور وتمارا  رهف حيمور 
ورغــد  داوود  وت�سنيم  الــحــ�ــســنــات 

حيمور.
الـــدوري  �ــســاد�ــض  وقــا�ــض  ويتطلع 
الــــمــــا�ــــســــي لــــمــــبــــادلــــة ُمــ�ــســيــفــه 
بـــالـــطـــلـــعـــات الـــهـــجـــومـــيـــة وتــ�ــســم 
غفران  الــكــرات  موزعة  ت�سكيلته: 
ذكــرى  والــ�ــســاربــات  عبدالنا�سر، 
ال�سبح  ورزان  ع�سام  وهبة  احمد 

واأ�سيل خالد وراما ال�سبح.
اللجنة  وفي �سياق ُمت�سل، قدمت 
الــمــوؤقــتــة لتــحــاد الــكــرة الــطــائــرة 
لكاأ�ض  الــنــهــائــيــة  الــمــبــاراة  مــوعــد 
التي  الفي�سل  بــنــت  اآيـــة  المـــيـــرة 
الــمــقــاولــون ودي ل�ــســال،  تــجــمــع 
ال�سابعة  بدل  ال�ساد�سة  عند  لُتقام 
بقاعة  الــقــادم  الثاثاء  م�ساء  من 

ق�سر الريا�سة.
مباريات  جــدول  اللجنة  واأ�سدرت 
الذهاب، وهي عاوة على  مرحلة 

مباراتي اليوم جاءت وفق الآتي:
- الــجــولــة الــثــانــيــة: غــــداً الأحـــد 
المقاولون  الريا�سة،  بقاعة ق�سر 
مــع الــقــد�ــض الــرابــعــة مــ�ــســاًء، ودي 
ل�سال مع وقا�ض ال�ساد�سة م�ساًء.

- الــجــولــة الــثــالــثــة: الــمــقــاولــون 
بق�سر  م�ساًء  الرابعة  الن�سر  مــع 
الـــريـــا�ـــســـة، الـــقـــد�ـــض مـــع وقــا�ــض 
بــقــاعــة مدينة  مــ�ــســاًء  الــخــامــ�ــســة 

الح�سن.
ق�سر  بقاعة  الــرابــعــة:  الــجــولــة   -
وقا�ض  مع  المقاولون  الريا�سة، 
الــرابــعــة مــ�ــســاًء، والــنــ�ــســر مــع دي 

ل�سال ال�ساد�سة م�ساًء.
الخام�سة: بقاعة ق�سر  الجولة   -
الـــريـــا�ـــســـة، الــنــ�ــســر مـــع الــقــد�ــض 
الرابعة م�ساًء، والمقاولون مع دي 

ل�سال ال�ساد�سة م�ساًء.

ال�ضريح والرمثا.. هجوم مفتوح

مناف�ضات الدوري الن�ضوي تتجدد اليوم

الوحدات والفي�ضلي.. الكرة حائرة

العربي والأهلي يت�ضابقان على كاأ�ص ال�ضوبر

قبل القمة.. العوضات يرفع الهمة
عمان - الراأي

رف�ض اأن يبدو �سعيفاً اأمام المر�ض، بل ظهر متما�سكاً 
اأ�ــســابــه ومــا يعاني منه  بـــاأن عــاج مــا  وقــويــاً ومقتنعاً 

�سيكون فقط بم�سيئة اهلل تعالى.
القمة  وقبل  للفي�سلي  الفني  المدير  العو�سات  راتــب 
الــيــوم فــي دوري  الـــوحـــدات  الــتــي �ستجمع فــريــقــه مــع 
المحترفين لكرة القدم، وفي مقابلة اأجراها التلفزيون 

الــمــبــاراة رغم  تفا�سيل  عــن  لــم يتحدث  الأردنـــي معه، 
الاعبين  وتركيز  الجماهير  دعم  يطلب  ولم  قيمتها، 
اأراد من  اإنــمــا  الــعــادة قبل هــكــذا مــواجــهــات،  كما جــرت 
الجميع الدعاء له بال�سفاء من المر�ض الع�سال الذي 
اأ�سابه موؤخراً. ورغم معرفته باأن ل عاج طبي لحالته، 
اإل اأنه بدا واثقاً بقدرة اهلل وف�سله على اأن يمنحه القوة 
باأن  اأمله  عن  عبر  نف�سه  الوقت  وفــي  محنته،  لتخطي 
اليوم،  مــبــاراة  مــن  اأبــعــد  اإلــى  الفي�سلي  بقيادة  ي�ستمر 

اهلل  بق�ساء  الإيــمــان  عــن  جلياً  م�سهداً  بــذلــك  لير�سم 
وقدره، ويعطي در�ساً في الأمل وال�سمود والقناعة.

الــعــو�ــســات، وهــو يطلب  لــدى  بــدت عالية  الــتــي  الهمة 
الــدعــاء رفــعــت الــهــمــم لـــدى الــعــديــد مــن متابعي كــرة 
والاعبون  الــمــدربــون  معه  ليتفاعل  المحلية،  الــقــدم 
والإداريون والعاميون والجماهير الأردنية كافة على 
حد �سواء، وجميعهم رفعوا اأيديهم لل�سماء كما نحن في 

$ يدعون اهلل له ال�سفاء قريباً.
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اعتزال أبو غوش.. «األمن» واتحاد التايكواندو يوضحان

جولة كروية في المالعب الأوروبية

ريال مدريد يستقبل هويسكا.. ومواجهة قوية بين مانشستر يونايتد وآرسنال

عمان - عودة الدولة

تـــفـــاعـــل الـــو�ـــســـط الـــريـــا�ـــســـي خـــال 
الــ�ــســاعــات الــمــا�ــســيــة مــع خــبــر اإعـــان 
للتايكواندو  الوطني  المنتخب  لعب 
الم�ساركات  اعتزاله  غو�ش  اأبــو  اأحــمــد 
الخارجية وتمثيل المنتخب الوطني.

اأن  باعتبار  الخبر  مــع  التفاعل  وجــاء 
الاعب يبلغ من العمر )24( عاماً ول 
يزال في بداية م�سواره باللعبة؛ الأمر 
الــــذي جــعــل الـــتـــ�ـــســـاوؤل عـــن الأ�ــســبــاب 

العنوان البارز بعد ذلك الإعان.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تــــــنــــــاثــــــرت الــــمــــعــــلــــومــــات 
تــعــلــم   $ كـــــانـــــت  والجـــــــتـــــــهـــــــادات، 
الاعب  اأن  اإلى  ت�سير  التي  التفا�سيل 
بانتظار  �سهرين  منذ  موقوفاً  يزال  ل 
التحقيقات، على ق�سية فهم  ا�ستكمال 

اأنها تخ�ش وثائق لاعب.
الــخــبــر ل�ساحب  انــتــ�ــســار  �ــســرعــة  ومـــع 
والبحث   ،201٦ ريــو  اأولــمــبــيــاد  ذهبية 
الجهات  الأحــداث خرجت  ت�سل�سل  عن 
لــو�ــســع  بــتــو�ــســيــحــات  الـــعـــاقـــة  ذات 

الكافية. الجميع بالمعلومات 
بهذا  بياناً  التايكواندو  اتحاد  واأ�سدر 
اأو�ـــســـح فــيــه »لـــم نــبــلــغ ب�سكل  الـــ�ـــســـاأن 
ر�ــســمــي بـــقـــرار العــــتــــزال، ول نــعــرف 
دوافـــعـــه واأ�ــســبــابــه؛ كــمــا يــتــعــذر اأيــ�ــســاً 
الـــتـــوا�ـــســـل مــــع الــــاعــــب فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي لــفــهــم ذلــــك، كـــونـــه مــوقــوفــاً 
عــلــى قــ�ــســيــة مــنــظــورة لـــدى الــقــ�ــســاء 
الأردنــــــي«. واأ�ـــســـار التـــحـــاد فــي بيانه 

لاأمور التالية:-
الاعب  اإيقاف  تم  التي  الق�سية  اأن   -
منذ  خلفيتها  عــلــى  غــو�ــش  ابـــو  احــمــد 
�سهرين، هي ق�سية جنائية؛  اأكثر من 
الق�ساء  اأمـــام  زالـــت مــنــظــورة  وهـــي ل 
نثق  والـــذي  والــعــادل،  النزيه  الأردنـــي 
بريئاً  كـــان  اإذا  �سين�سفه  بــاأنــه  تــمــامــاً 
التطرق  نــهــائــيــاً  التــحــاد  تجنب  وقـــد 
الأ�سكال  من  �سكل  بــاأي  الق�سية  لهذه 
احتراماً  الما�سيين  ال�سهرين  طــوال 
اأي�ساً  والذي هو  الاعب،  لخ�سو�سية 
العام وعلى  الأمن  اأحد منت�سبي جهاز 

راأ�ــــش عــمــلــه، واحـــتـــرامـــاً مـــن التــحــاد 
بانتظار  الــقــ�ــســائــيــة،  لــلــجــهــات  كــذلــك 
الـــبـــت فـــي الــقــ�ــســيــة و�ـــســـدور الــحــكــم 

النهائي.
ابو غو�ش  اأحمد  الاعب  لقد حظي   -
مميزين  ورعاية  باإهتمام  الــدوام  على 
مـــن التــــحــــاد الأردنـــــــي لــلــتــايــكــوانــدو 
وبمعاملة  والــفــنــي.  الإداري  ب�سقيه 
تــلــيــق بــــالإنــــجــــاز الـــتـــاريـــخـــي الــكــبــيــر 
ريو  اأولمبياد  لــاأردن في  الــذي حققه 
لعب  األف  من  اأكثر  �ساأن  �ساأنه   ،201٦
ولعـــبـــة تــايــكــوانــدو اأردنـــيـــيـــن، رفــعــوا 

تحقيقهم  عــبــر  اأيـــ�ـــســـاً  الـــوطـــن  عــلــم 
مختلف  في  والميداليات  لــاإنــجــازات 
الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة والـــقـــاريـــة. فقد 
تــم اإ�ـــســـراك الــاعــب اأبــوغــو�ــش خــال 
لأولــمــبــيــاد طوكيو  ال�ــســتــعــداد  فــتــرة 
باأكثر من  كــورونــا،  بــدء جائحة  وحتى 
تدريبياً  ومع�سكراً  دولــيــة  بطولة   20
اأولمبياد  في  الأردن  لتمثيل  تح�سيراً 

طوكيو 2020.
بـــالـــتـــاأهـــل  فـــر�ـــســـتـــه  فـــقـــد  اأن  بـــعـــد   -
الــمــبــا�ــســر نــتــيــجــة تــــراجــــع تــ�ــســنــيــفــه 
اأبعدته عن  التي  اإثر الإ�سابة  الدولي، 

البطولت،  من  العديد  في  الم�ساركة 
للم�ساركة  لتح�سيره  الــعــمــل  ا�ستمر 
فـــي الــتــ�ــســفــيــات الآ�ــســيــويــة الــمــوؤهــلــة 

لاأولمبياد.
غ�سروف  في  لاإ�سابة  تعر�سه  اإثــر   -
تــ�ــســريــن الأول  �ــســهــر  الــركــبــة خــــال 
اإر�ــــســــال  عـــلـــى  الإتــــحــــاد  عـــمـــل  2019؛ 
الــاعــب لإجــــراء عملية جــراحــيــة في 
واحٍد من اأهم مراكز العاج الريا�سي 
في العالم، وهو مركز اأ�سبيتار للتاأهيل 
الــريــا�ــســي فــي قطر ؛ و بعد  والــعــاج 
اإجراء العملية خ�سع الاعب لجل�سات 
التاأهيل في هذا المركز لمدة �سهرين 

كاملين.
الفني  الجهاز  الإ�سابة، حر�ش  - رغم 
عــلــى ا�ـــســـتـــمـــرار ا�ــســطــحــاب الــاعــب 
لــلــمــ�ــســاركــة مـــع الــمــنــتــخــب فـــي جميع 
الــبــطــولت الــدولــيــة والــقــاريــة وتــرك 
بما  مـــبـــاراة  اأي  فـــي  الــمــ�ــســاركــة  قــــرار 
يتنا�سب مع حالته ال�سحية والنف�سية، 
 Pieter( وبالتن�سيق مع طبيبه الخا�ش
�سامته  عــلــى  حــفــاظــاً   )D’Hooghe

وجاهزيته الدائمة.
لــلــتــايــكــوانــدو  الأردنــــــي  التـــحـــاد  اإن   -
جميع  مــن  واحــــدة  م�سافة  عــلــى  يــقــف 
ــــــات، ويـــعـــمـــل  الــــاعــــبــــيــــن والــــــاعــــــب
لما  و�سفافية  احترافية  بكل  باإ�ستمرار 
مــا ظهر  وهـــذا  الــلــعــبــة،  فــيــه م�سلحة 
من  الما�سية؛  الــ�ــســنــوات  طـــوال  جلياً 
القادرين  الأبطال  تاأهيل عديد  خال 
الإنـــجـــازات  الــمــزيــد مــن  عــلــى تحقيق 
لـــلـــتـــايـــكـــوانـــدو الأردنـــــيـــــة ورفـــــع رايـــة 

الوطن عالياً.
اأكـــد الــنــاطــق العــامــي با�سم  بــــدوره 
مديرية الأمن العام اأن الاعب اأحمد 
اأبــــو غــو�ــش مـــوقـــوف فـــي اأحــــد مــراكــز 
ق�سية  خلفية  على  والتاأهيل  ال�ساح 
جــنــائــيــة مــنــظــورة لــــدى الــقــ�ــســاء تم 
الق�ساء  بيد  وهــي  اأثرها  على  توقيفه 

حالياً للف�سل فيها.
توقيفه  حـــول  يــ�ــســاع  مــا  كــل  اأن  واأكــــد 
غير  هــو  اأولمبية  اأو  ريا�سية  لأ�سباب 

�سحيح ول يمت للحقيقة ب�سلة.

مدن وعوا�ضم - وكالت

في  راأيـــه  عــن  مــوؤخــرا  ق�سد  دون  بنزيمة  كريم  ك�سف 
�سريكه المهاجم فيني�سيو�ش جونيور و�سياأمل الثنائي 
الآن في توحيد ال�سف عندما يلتقي ريال مدريد مع 
هوي�سكا في دوري الدرجة الأولى الإ�سباني لكرة القدم 

اليوم.
الفرن�سي  التلفزيون  على  تيليفوت  بــرنــامــج  واأظــهــر 
بــنــزيــمــة يــتــحــدث اإلـــى الــمــدافــع فــيــرلن مــيــنــدي عن 
فيني�سيو�ش بين ال�سوطين في مباراة انتهت بالتعادل 
دوري  فــي  مون�سنجادباخ  برو�سيا  م�سيفه  مــع   2-2

الأبطال يوم الثاثاء.
الذي كان يقف فيه فيني�سيو�ش على بعد  الوقت  وفي 
اأمتار قليلة في النفق الموؤدي لغرف الماب�ش هم�ش 
تمرر  »ل  قائا  بالفرن�سية  ميندي  لمواطنه  بنزيمة 
الهجوم  في  �سريكه  اأداء  منتقدا  �سدنا«  يلعب  اإنه  له. 

في ال�سوط الأول بعد اأن تاأخر فريقه 0-1.
ن�سر  اأعـــاد  لكنه  المقطع  هــذا  على  بنزيمة  يــرد  ولــم 
تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر لــوكــيــل اأعــمــالــه الــ�ــســابــق كــريــم 
باأنه  وي�سفه  تيليفوت  برنامج  فيها  ينتقد  الجزيري 

»يبحث بطريقة غير �سريفة عن الإثارة«.
ويلعب ميندي وفيني�سيو�ش جهة الي�سار لكن المدافع 
لــم يــتــعــاون جــيــدا مــع الــجــنــاح الــبــرازيــلــي بعد حديث 
ال�سوط  الكرة ثاث مرات فقط في  له  بنزيمة ومرر 

الثاني.
الدين زيدان با ريب لتبديد  و�سي�سعى المدرب زين 
يمنح  وربما  الهجومي  الثنائي  بين  �سلبية  اأي م�ساعر 
في  المو�سم  هــذا  اأ�سا�سية  م�ساركة  اأول  هـــازارد  اإيـــدن 
الـــــدوري بــعــد عــــودة الــاعــب الــبــلــجــيــكــي مــن اإ�ــســابــة 

ع�سلية لي�سارك بديا اأمام مون�سنجادباخ.
ويــحــتــل ريـــال الــمــركــز الــثــانــي فــي الــــدوري الإ�ــســبــانــي 
المت�سدر  �سو�سيداد  ريــال  عن  واحــدة  بنقطة  متاأخرا 

والذي يحل �سيفا على �سيلتا فيجو غداً الأحد.
بنف�سه  ا�ستعاد ثقته  المركز 12 لكنه  ويحتل بر�سلونة 
بــعــد الــهــزيــمــة فــي مــبــاراة قــمــة اإ�ــســبــانــيــا بــالــفــوز على 
يوفنتو�ش 2-0 بعد اأداء و�سفه المدرب رونالد كومان 

باأنه الأف�سل لبر�سلونة هذا المو�سم.
األفي�ش وي�سعى  اليوم، مع م�سيفه  و�سيلعب بر�سلونة 
مباريات  اأربـــع  فــي  الـــدوري  فــي  انت�سار  اأول  لتحقيق 
الوحيد  الــفــريــق  وهــو  مــدريــد،  اأتليتيكو  يلعب  بينما 

الذي لم يخ�سر في الم�سابقة، في �سيافة اأو�سا�سونا.

الدوري الإنجليزي
و�سيفه  يونايتد  مان�س�ستر  الجريحين  مواجهة  تبرز 
اآر�ـــســـنـــال غـــــداً، فـــي الــمــرحــلــة الــ�ــســابــعــة مـــن الــــدوري 

الإنجليزي.
اأوروبــا، حيث  اأبطال  دوري  الجيدة في  بدايته  وبرغم 
الفرن�سي  جرمان  �سان  باري�ش  على  انت�سارين  حقق 
)2-1( ثم ليبزيج الألماني )5-0(، يقبع يونايتد في 
�سبع  مع  المحلي  الــدوري  في  ع�سر  الخام�ش  المركز 

نقاط فقط في خم�ش مباريات.
ويــمــلــك »الــ�ــســيــاطــيــن الــحــمــر« مـــبـــاراة مــوؤجــلــة من 
المرحلة الولى، نظرا لم�سوارهم القاري في المو�سم 

الما�سي.
ثاث  في  يتيمة  نقطة  �سوى  يحقق  لم  يونايتد  لكن 
مباريات �سد اأندية العا�سمة لندن، اأمام ت�سل�سي )0-

 )3-1( بال�ش  كري�ستال  اأمــام  خ�سارته  بعد  وذلــك   ،)0
قبل  اأر�ــســه  على  جميعها   ،)٦-1( توتنهام  وخ�سو�سا 
اأن يفك نح�ش اأولد ترافورد هذا المو�سم بالفوز على 

�سيفه ليبزيغ الألماني )5-�سفر(.
متناق�سة  مو�سم  بــدايــة  اأر�ــســنــال  يخو�ش  جهته،  مــن 
المدرب  ا�سراف  تحت  بــالداء  الوا�سح  التطور  برغم 

الإ�سباني ميكل اأرتيتا.
المركز  يحتل  نــقــاط،  ت�سع  بر�سيده  الفريق  ويملك 
المت�سدرين  من  نقاط  اربــع  بعد  على  ع�سر،  الحادي 

اإيفرتون وليفربول.
مــبــاريــات،  خم�ش  فــي  رابــعــة  لخ�سارة  تعر�سه  وبــحــال 
على  بالمناف�سة  اآمــالــه  تــعــّكــر  مــبــكــرة  اأزمــــة  �ــســيــواجــه 

المراكز الأربعة الأولى.
فريقي  بين  المناف�سة  ت�ستمر  الترتيب،  اأعــلــى  وفــي 
نيوكا�سل  على  اإيفرتون  يحل  عندما  �سايد«،  »مير�سي 

وي�ستقبل ليفربول حامل اللقب و�ست ام يونايتد.
انت�سارات،  اربــعــة  فيها  حقق  �ساروخية  بــدايــة  وبــعــد 
تراجع ايفرتون بتعادل وخ�سارة ليهدر فريق المدرب 
الإيطالي كارلو اأن�سيلوتي خم�ش نقاط في مباراتين.

توازنه بعد خ�سارته بدوره  ا�ستعاد  الذي  اأما ليفربول 
خــمــ�ــش نــقــاط فـــي مــبــاراتــيــن، فــ�ــســيــواجــه و�ــســت هــام 

المنتف�ش بعد خ�سارتين.
وحقق فريق �سرق لندن فوزا كبيرا على لي�ستر 3-0،ثم 
للمناف�سة  المر�سحين  مــن  ثمينين  تعادلين  خطف 

توتنهام ومان�س�ستر �سيتي.
مفاجاآت  احد  فيا،  ا�ستون  الى  اي�سا  النظار  وتتجه 
المو�سم الذي خ�سر للمرة الولى بعد اربعة انت�سارات 

والذي ي�ستقبل �ساوثمبتون غدا الحد.
بين  بمباراة قوية  الثنين،  بعد غٍد  المرحلة  وتختتم 

ليدز يونايتد ال�ساد�ش ولي�ستر الرابع.
ع�سر،  ال�ساد�ش  برايتون  الخام�ش  توتنهام  وي�ستقبل 

محاول البقاء دون خ�سارة منذ المرحلة الولى.
ولم يرغب مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الحديث 
عام  منذ  الـــدوري  في  الول  لقبه  ح�سد  امكانية  عن 
�سون  الجنوبي  الكوري  تاألق مهاجميه  19٦1، في ظل 
هيونج مين مت�سدر الهدافين )8( والقائد هاري كاين 

.)5(

الدوري الألماني
�ستكون مواجهة ليبزيج المت�سدر على اأر�ش بورو�سيا 
المرحلة  في  الأبـــرز  الــيــوم،  ال�ساد�ش  مون�سنجادباخ 
ال�ساد�سة من الدوري الألماني وبين فريقين يناف�سان 

�سمن دور المجموعات في دوري اأبطال اأوروبا.
وياأمل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في اآخر 8 موا�سم، 
في القفز موقتاً الى ال�سدارة، عندما يحل قبلها على 

كولن ال�ساد�ش ع�سر.
وتعود مباريات الدوري لتقام من دون جماهير، ب�سبب 
الإجــــــراءات الــجــديــدة لــمــنــع تف�سي فــيــرو�ــش كــورونــا 

الم�ستجد.
ويت�سدر ليبزيج الترتيب مع 13 نقطة مقابل 12 لكل 

من بايرن وغريمه بورو�سيا دورتموند.
بداأ  البوند�سليجا،  بداية  �سهر ون�سف على  وبعد نحو 
»الثاثي الكبير« ي�سنع الفارق مع باقي الماحقين، 
اإذ يبتعد باير ليفركوزن الرابع بفارق 3 نقاط، برغم 
عدم خ�سارته اأي مباراة حتى الآن على غرار المت�سدر.
اأمام  اأوروبــا �سهلة  اأن تكون مهمة بايرن بطل  ويتوقع 
كولن، خ�سو�ساً بعد م�ستوياته الجيدة محلياً وقارياً.

في  هــوفــنــهــايــم  اأمــــام  الــمــتــوقــع  غــيــر  �سقوطهم  فبعد 
 ،)4-1( كبيرة  بنتيحة  الـــدوري  من  الثانية  المرحلة 
انت�سارات  ثــاثــة  فليك  هــانــزي  الــمــدرب  رجـــال  حقق 
اأتلتيكو مدريد الإ�سباني 0-4  محلية، كما تغلبوا على 
ثم لوكوموتيف مو�سكو الرو�سي خارج اأر�سهم 2-1 في 

دوري اأبطال اأوروبا.
برغم  المتقلب  الــمــ�ــســتــوى  �ــســاحــب  دورتــمــونــد،  اأمـــا 
القما�سة المميزة لاعبيه على غرار النروجي اإرلينج 
هــالنــد والإنــجــلــيــزي جـــايـــدون �ــســانــ�ــســو، فــيــحــل على 
اأرمينيا بيليفيلد الرابع ع�سر والذي خ�سر اآخر ثاث 

مباريات.
المفاجىء  �سقوطه  والأ�ــســود  الأ�سفر  الفريق  عّو�ش 
على اأر�ش فرايبورج في المرحلة الثانية، ففاز 3 مرات 
تواليا، على غرار �سقوطه القاري اأمام لت�سيو 1-3 في 

دوري البطال بفوز على زينيت الرو�سي 0-2.
�سريعة  ن�سيان  عملية  فــي  المت�سدر  ليبزيج  ويــاأمــل 
في   5-0 يــونــايــتــد  مان�س�ستر  اأمــــام  الــمــذل  ل�سقوطه 
تاريخه في  الثقل في  البطال في هزيمة هي  دوري 
مختلف الم�سابقات منذ تاأ�سي�سه في الدرجة الخام�سة 
»تــرانــ�ــســفــرمــاركــت«  مــوقــع  بح�سب  وذلـــك   ،2009 عـــام 

المتخ�س�ش.
فــي الــمــقــابــل، يــبــدو مــونــ�ــســنــجــادبــاخ فــي و�ــســع جيد 
الفرن�سي  �سجل  الترتيب.  في  ال�ساد�ش  موقعه  برغم 
ماركو�ش تورام هدفين في مرمى ريال مدريد، لي�سع 
فريقه في المقدمة حتى الدقيقة 87 قبل ان يتعر�ش 
على  نادر  فوز  تحقيق  فر�سة  حرماه  قاتلين  لهدفين 

العماق ال�سباني.

الدوري الإيطالي
بعودة  بيرلو  اأندريا  الإيطالي  يوفنتو�ش  مدرب  ياأمل 

الم�ساب  رونالدو،  كري�ستيانو  البرتغالي  فريقه  نجم 
�سبيتزيا  مــواجــهــة  فــي  الم�ستجد،  كــورونــا  بــفــيــرو�ــش 
بــر�ــســلــونــة في  اأمــــام  الأحـــــد، لتعوي�ش خــ�ــســارتــه  غـــدا 
دوري اأبطال اأوروبا، والعودة اإلى راأ�ش ترتيب الدوري 

الإيطالي لكرة القدم مع انطاق المرحلة الثامنة.
اأعــــرج، مــع غياب  اأيــ�ــســاً �سيكون بــهــجــوم  اإنــتــر مــيــان 
بعد  بــارمــا  اأمـــام  لــوكــاكــو  رومــيــلــو  البلجيكي  مهاجمه 
اإ�سابته ب�سد ع�سلي في الفخذ، وقد يغيب لذلك اأي�ساً 
فــي دوري اأبــطــال اأوروبــــا اأمـــام ريـــال مــدريــد الأ�ــســبــوع 

المقبل.
اأمام   0-2 فريقه  خ�سارة  مع  حا�سراً  رونالدو  يكن  لم 
بر�سلونة بقيادة الأرجنتيني ليونيل مي�سي، كوفيد-19 
اإيجابية  نتيجته  واأتت  اأ�سبوعين  منذ  به  اأ�سيب  الذي 
اأي�ساً قبل المباراة، وبالتالي مني بيرلو باأولى هزائمه 

كمدرب.
ترتيب  فــي  الخام�ش  المركز  تورينو  عماق  ويحتل 
اأربع نقاط ايه �سي ميان حيث يلمع  الــدوري، بفارق 

نجم المهاجم ال�سويدي زلتان اإبراهيموفيت�ش.
وفــــاز »الــ�ــســيــدة الــعــجــوز« بــمــبــاراتــه الفــتــتــاحــيــة �سد 
�ــســامــبــدوريــا فـــي اأيـــلـــول وهـــو الـــفـــوز الــوحــيــد لـــه في 

الدوري هذا المو�سم، قبل ثاثة تعادلت.
اأي�ساً ثاث نقاط �سهلة بعد ت�سجيله  وح�سد الفريق 
اإلى تورينو في  ال�سفر  3-0، حين رف�ش نابولي  فائزاً 
المتخذة  الإجـــراءات  ب�سبب  الأول  ت�سرين  من  الرابع 

حيال فيرو�ش كورونا الم�ستجد.
جعبته،  في  هزائم  با  اأودينيزي  اإلــى  ميان  وي�سافر 
بعد فوزه 3-0 في الدوري الأوروبي )يوروبا ليج(على 
�سبارتا براغ في �سان �سيرو، حيث قال المدرب �ستيفانو 

بيولو اإن فريقه هذا المو�سم �سّعب عليه الختيار.
الختيار  كــان  كلما  اللعب،  وا�سلنا  »كلما  اأنــه  واأو�ــســح 

اأكثر �سعوبة، الكل يلعب ب�سكل جيد«.
وفاز نابولي، ثاني الترتيب في الدوري بفارق نقطتين 
عن ميان، بجميع المباريات التي لعبها في »�سيري اأ« 

با�ستثناء تخ�سيره اأمام يوفنتو�ش.
الذي  �سا�سولو  فريق  غاتوت�سو  جينارو  رجــال  يواجه 

يقبع خلفهم بالترتيب ولكن بنف�ش عدد النقاط.
وكـــان نــابــولــي ح�سم مــواجــهــتــه فــي يــوروبــا لــيــج اأمـــام 
على  خ�سارته  معو�ساً   0-1 الإ�سباني  �سو�سيداد  ريــال 
الولى  الجولة  في   1-0 الهولندي  الكمار  اأمــام  اأر�سه 

لمناف�سات المجموعة ال�ساد�سة.
لورنت�سو  قــائــده  بــاإ�ــســابــة  موجعة  �سربة  تلقى  لكنه 

اين�سينيي في الدقيقة 21 في قدمه الي�سرى.
اأما اإنتر ميان رابع الترتيب، في�ستعد لرحلة الأ�سبوع 
المقبل اإلى اإ�سبانيا لمواجهة ريال مدريد بعد تعادله 
بمواجهة  الأوكــرانــي،  دانييت�سك  �ساختار  مع  ال�سلبي 
لحالة  يومية  مراقبة  مع   ،1٦ المركز  �ساحب  بارما 

لوكاكو الذي �سجل �سبعة اأهداف هذا المو�سم.
الترتيب  متذيل  كروتوني  اإلى  اأتالنتا  فريق  وي�سافر 
ال�سبت، قبل مباراته على اأر�سه في دوري اأبطال اأوروبا 

�سد ليفربول الإنجليزي.
الــذي  رانــيــيــري،  كــاوديــو  بقيادة  �سامبدوريا  ويلتقي 
يــتــ�ــســاوى فــي الــنــقــاط مــع يــوفــنــتــو�ــش واأتـــالنـــتـــا، مع 
جنوى، متطلعاً اإلى زيادة انت�ساراته اإلى اأربع مباريات.

«مرج الحمام» ينتسب التحاد المصارعة 
وُيسمي كريشان مدربًا

إصابة بـ كورونا في «يد السلط»

عمان - غازي الق�ضا�ص

نادي  زارت  التي  الُم�سارعة  اتحاد  لجنة  اأو�ست 
مرج الحمام اأم�ش الأول بالموافقة على انت�ساب 
الـــنـــادي لــاتــحــاد، بــعــد تــاأكــدهــا مــن ا�ــســتــكــمــال 
المعايير  تــتــوافــق مــع  الــتــي  الــازمــة  الــ�ــســروط 

لذلك. الُمحددة 
واأكد �سالح زريقات رئي�ش اللجنة امين �سندوق 
التـــحـــاد، حــر�ــش التــحــاد عــلــى تــو�ــســيــع قــاعــدة 
ان�سمام  بــاأن  واأو�ــســح  اإلــيــه،  المنت�سبة  الأنــديــة 
الُمنت�سبة  الخم�سة  الأنــديــة  اإلــى  الحمام  مــرج 
ب�سكل فاعل في الفترة الراهنة وهي: اأبو ن�سير 
واأمانة  الدواء  ودار  الأمير ح�سن  والن�سر وحي 
عمان، �سيعمل على تو�سيع قاعدة المناف�سة في 

للم�سارعة. القادمة  البطولت 
نادي  رئي�ش  المنا�سير  ماأمون  قال  جانبه،  من 
الوحيد في منطقته،  ناديه هو  اأن  الحمام  مرج 
ــ�ــســارك في  واأنــــه مــنــذ تــاأ�ــســيــ�ــســه قــبــل عــامــيــن ُي
بطولت األعاب اأربعة اتحادات انت�سب اليها هي: 
والماكمة،  والجودو  القوى  والعاب  القدم  كرة 
وانـــه مــا�ــٍش فــي نــهــجــه بــا�ــســتــقــطــاب الــاعــبــيــن 

الم�سارعة. في  بالتدريب  الراغبين 
المنتخب  اأن زين عدنان كري�سان لعب  وك�سف 
الـــوطـــنـــي الـــ�ـــســـابـــق �ــســيــتــولــى تـــدريـــب ريــا�ــســة 
مــن منت�سف  اعــتــبــاراً  الـــنـــادي  الــمــ�ــســارعــة فــي 
اأن الــتــركــيــز �ــســيــكــون  الــــجــــاري، لفـــتـــاً  الــ�ــســهــر 
فرق  لت�سكيل  العمرية،  الفئات  م�سارعي  على 

للنادي. الم�ستقبل 

عمان - الراأي

اأظهرت نتائج فحو�سات كورونا التي كان اأجراها عدد 
من لعبي فريق ال�سلط لكرة اليد اإ�سابة الاعب عز 

الدين القطز.
وحــ�ــســب مــ�ــســادر مــوثــوقــة فـــاإن اإدارة الــنــادي قــررت 
للفح�ش  للخ�سوع  الفريق  اأع�ساء  جميع  ا�ستدعاء 
الطبي باإعتبار اإنهم مخالطين لزميلهم خال فترة 
ال�ستعداد للبطولت، قبل اأن يقرر النادي الن�سحاب 

ر�سمياً من مناف�سات المو�سم.
وتــقــرر اإبــــاغ جــمــيــع الــمــخــالــطــيــن لــاعــب بــاإجــراء 
وتبليغ  الفيرو�ش،  عن  للك�سف  الحــتــرازي  الفح�ش 

مــ�ــســوؤولــي الــقــاعــات الــتــي كـــان يـــتـــدرب بــهــا الــفــريــق 
التعقيم  مــن حيث عملية  الــــازم،  اإجــــراء  اأجـــل  مــن 
والإجــــــراءات الأخــــرى الــمــتــخــذة ح�سب الــبــرتــوكــول 
موؤتمر  في  اأعلن  ال�سلط  نــادي  رئي�ش  وكــان  الطبي. 
رغم  المو�سم  بطولت  من  الفريق  ان�سحاب  �سحفي 
مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن عــقــوبــات ومــنــهــا تهبيط 
النادي لدوري الدرجة الثانية، بعد اأن رف�ش التحاد 
انت�سار  م�ساحة  ات�ساع  ب�سبب  المو�سم  بتاأجيل  طلبه 
انح�سار  بــعــد  الــمــنــافــ�ــســات  تــقــام  اأن  عــلــى  الــفــيــرو�ــش 
الاعبين  �سحة  لأن  الجائحة،  من  الثانية  الموجة 
والأجهزة الفنية والإدارية الأهم بعد وفاة اأحد كوادر 

اللعبة من نادي الح�سين بالفيرو�ش.

وفد اتحاد الُم�ضارعة مع رئي�ص واأع�ضاء اإدارة مرج الحمام

اأحمد اأبو غو�ص

جانب من تدريبات لعبي ريال مدريد
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الدوري الأوروبي لكرة القدم

فوز ثاٍن لـ ميالن.. وتعثر مفاجئ لتوتنهام

إصابة رئيس «كاف» بـ كورونا

زفيريف ينفي اتهامات صديقته السابقة

ميالنو - اأ ف ب

وا�سل ميالن اليطالي ولي�ستر �سيتي 
واأر�ـــســـنـــال النــجــلــيــزيــان انــطــالقــتــهــم 
الأوروبــي  الــدوري  القوية في م�سابقة 
»يوروبا ليج« في كرة القدم وحقق كل 
على  الأول  توالياً،  الثاني  فــوزه  منهم 
3-0وا،  الت�سيكي  بـــراج  �سبارتا  �سيفه 
لثاني على م�سيفه اأيك اأثينا اليوناني 
دونــدالــك  �سيفه  عــلــى  والــثــالــث   ،1-2
توتنهام  مــنــي  فيما   ،0-3 الأيــرلــنــدي 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــخــ�ــســارة مــفــاجــئــة اأمــــام 
في   1-0 البلجيكي  اأنـــتـــورب  م�سيفه 

الجولة الثانية.
واأكرم ميالن وفادة �سيفه �سبارتا براج 
ت�سجيلها  على  تناوب  نظيفة  بثالثية 
الإ�ــســبــانــي الــمــغــربــي الأ�ــســل ابــراهــيــم 
لياو  رافــايــل  والبرتغاليان   )24( ديــاز 
محققا   )66( دالـــــوت  وديـــوجـــو   )57(
بــعــد الول على  تــوالــيــا  الــثــانــي  فــــوزه 
مــ�ــســيــفــه �ــســلــتــيــك ال�ــســكــتــلــنــدي 1-3، 
الثامنة  المجموعة  بــ�ــســدارة  فــانــفــرد 
بر�سيد �ست نقاط بفارق نقطتين اأمام 
�سريكه ال�سابق ليل الفرن�سي المتعادل 
للتركي  بــهــدفــيــن  �سلتيك  �سيفه  مــع 
محمد زكي جيليك )67( والكاميروني 
هدفين  مقابل   )75( اإيكوني  جوناثان 
الــمــغــربــي الأ�ـــســـل محمد  لــلــنــروجــي 

اليون�سي )28 و33(.
وكـــــان مـــيـــالن الـــطـــرف الفـــ�ـــســـل في 
البداية بحثا عن  المباراة و�سغط من 
الدقيقة  في  ذلــك  له  وتاأتى  الت�سجيل 
ريــال مدريد  المعار من  ديــاز،  24 عبر 
الإ�ـــســـبـــانـــي، عـــنـــدمـــا انــــتــــزع كـــــرة مــن 
المدافع اأندري �سيلو�ستكا في منت�سف 
الـــمـــلـــعـــب ومـــــررهـــــا الــــــى الـــ�ـــســـويـــدي 
الــمــخــ�ــســرم زلتـــــان ابــراهــيــمــوفــيــتــ�ــش 
الذي توغل في الجهة اليمنى وهياأها 
له على طبق من ذهب داخل المنطقة 
فــتــالعــب بــالــقــائــد بـــوريـــك تــو�ــســكــال 
الحار�ش  �ساقي  بين  بيمناه  و�ــســددهــا 

ميالن هيت�سا )24(.
وحــ�ــســل مــيــالن عــلــى ركــلــة جــــزاء اثــر 
المنطقة  ابراهيموفيت�ش داخل  عرقلة 
مـــن دافـــيـــد لــيــ�ــســ�ــســكــا عــنــد مــحــاولــتــه 
مـــتـــابـــعـــة كــــــرة عـــر�ـــســـيـــة لـــلـــجـــزائـــري 
بنف�سه  لها  فانبرى  بنا�سر  ا�سماعيل 
لكن كرته ارتطمت بالعار�سة وتحولت 

خارج الملعب )36(.
بيولي  �ستيفانو  مــيــالن  مـــدرب  ودفـــع 
بــلــيــاو مــطــلــع الـــ�ـــســـوط الـــثـــانـــي مــكــان 
ابراهيموفيت�ش، واأنقذ الحار�ش هيت�سا 
مرماه من هدف ثان بت�سديه لنفراد 
الــبــرتــغــالــي وارتــــــدت مــنــه الـــكـــرة الــى 
�ساندرو تونالي الذي �سددها قوية من 
الحار�ش  لها  فت�سدى  المنطقة  خــارج 

مجددا قبل ان ي�ستتها دفاعه )49(.

عندما  دقــائــق  ثمان  بعد  لياو  وعــو�ــش 
مواطنه  من  رائعة  عر�سية  كــرة  تلقى 
الــيــ�ــســرى فتابعها  الــجــهــة  مــن  دالــــوت 

بيمناه داخل المرمى الخالي )57(.
وعـــزز دالــــوت بــالــهــدف الــثــالــث عندما 
تــلــقــى كـــرة خــلــف الـــدفـــاع مـــن بنا�سر 

ف�سددها بي�سراه داخل المرمى )66(.
فوز كبير لبدلء اأر�سنال

فــوزه  �سيتي  لي�ستر  حــقــق  جــهــتــه،  مــن 
الثاني تواليا على ح�ساب م�سيفه اأيك 
اأثينا 2-1، بعد الأول على �سيفه زوريا 

لوهان�سك الوكراني 0-3.
وحــ�ــســم لــيــ�ــســتــر �ــســيــتــي الــنــتــيــجــة في 
ال�سوط الول بت�سجيله هدفين، الأول 
عــبــر قـــائـــده وهـــدافـــه جــايــمــي فــــاردي 
اثر  بنف�سه  ا�سطادها  جــزاء  ركلة  مــن 
عــرقــلــتــه مـــن الـــحـــار�ـــش بــانــايــوتــيــ�ــش 
بوا�سطة  والــثــانــي   ،)18( ت�سينتوتا�ش 
بيمناه  قوية  بت�سديدة  ت�سودري  حمزة 

من م�سافة قريبة )39(.
ال�سرف  الأر�ــش هدف  اأ�سحاب  و�سجل 
فـــي الــ�ــســوط الــثــانــي عــبــر الــ�ــســويــدي 

معمر تانكوفيت�ش )49(.
ورفع لي�ستر �سيتي ر�سيده الى 6 نقاط 
ال�سابعة  المجموعة  �سدارة  متقا�سما 
مــــع بــــراغــــا الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــفـــائـــز عــلــى 

م�سيفه زوريا لوهان�سك 1-2.
وتـــابـــع اأر�ـــســـنـــال بـــدايـــتـــه الـــقـــويـــة في 
الـــمـــ�ـــســـابـــقـــة الــــتــــي خـــ�ـــســـر مـــبـــاراتـــهـــا 
على  تغلب  عندما   ،2019 عام  النهائية 
في  نظيفة  بثالثية  دونــدالــك  �سيفه 

المجموعة الثانية.
وانــتــظــر اأر�ـــســـنـــال الـــــذي دفــــع مــدربــه 

مريحا  ببدلئه  اأرتيتا  ميكل  ال�سباني 
لفك   42 الدقيقة  ال�سا�سية،  عنا�سره 
الــتــكــتــل الـــدفـــاعـــي لــلــ�ــســيــوف عــنــدمــا 
فــادحــا  خــطــاأ  نــكــيــتــيــاه  اإدوارد  ا�ــســتــغــل 
اإبعاد كرة  للحار�ش جاري رودجــرز في 
من ركلة ركنية فتابعها داخل المرمى 
الـــخـــالـــي. واأ�ــــســــاف جـــوزيـــف ويـــلـــوك 
م�ستغال  دقيقتين  بعد  الثاني  الهدف 
كرة مرتدة من الدفاع داخل المنطقة 
بيبي  نيكول�ش  للعاجي  ت�سديدة  اثــر 
فــتــابــعــهــا بــيــ�ــســراه مـــن مــ�ــســافــة قريبة 

داخل المرمى )44(.
وعــــزز بــيــبــي بــالــهــدف الــثــالــث مطلع 
الــ�ــســوط الــثــانــي بــتــ�ــســديــدة قــويــة من 

خارج المنطقة )46(.
مولده  تــعــادل  ذاتــهــا  المجموعة  وفــي 
النم�سوي  فيينا  رابــيــد  مــع  الــنــروجــي 
حقق  الرابعة،  المجموعة  وفــي  �سلبا. 
تواليا  الثاني  فــوزه  البرتغالي  بنفيكا 
اي�سا عندما تغلب على �سيفه �ستاندار 
حـــذوه  وحـــــذا   ،0-3 الــبــلــجــيــكــي  لـــيـــاج 
بفوزه  ال�سكتلندي  رينجرز  جال�سكو 

على ليخ بوزنان البولندي 0-1.

�ضقوط توتنهام
وعو�ش نابولي اليطالي خ�سارته على 
في   1-0 الهولندي  الكمار  امــام  ار�سه 
المجموعة  لمناف�سات  الولــى  الجولة 
الــ�ــســاد�ــســة بــفــوز ثــمــيــن خـــارج قــواعــده 
على م�سيفه ريال �سو�سييداد ال�سباني 
بــــهــــدف �ــســجــلــه مـــاتـــيـــو نــابــولــيــتــانــو 
المنطقة  خــــارج  مــن  قــويــة  بــتــ�ــســديــدة 
ارتــطــمــت بـــراأ�ـــش الــمــدافــع الــفــرنــ�ــســي 

مــوديــبــو �ــســايــنــان وخـــدعـــت الــحــار�ــش 
األيك�ش ريميرو )55(.

باإ�سابة  موجعة  �سربة  نابولي  وتلقى 
قائده لورنت�سو اين�سينيي في الدقيقة 
الــيــ�ــســرى فــتــرك مكانه  21 فــي قــدمــه 
لو�سانو،  هيرفينج  المك�سيكي  للدولي 
النيجيري  الــدولــي  مهاجمه  طــرد  ثــم 
فـــيـــكـــتـــور اأو�ـــســـيـــمـــهـــيـــن فــــي الــدقــيــقــة 
الثالثة من الوقت بدل ال�سائع لتلقيه 
ذاتها،  المجموعة  الثاني. وفي  النذار 
الثاني  فـــوزه  الــهــولــنــدي  الــكــمــار  حقق 
رييكا  �سيفه  ح�ساب  على  وكــان  تواليا 

الكرواتي 1-4.
وفي المجموعة العا�سرة، فجر انتورب 
مـــفـــاجـــاأة مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل بــفــوزه 
محققا  توتنهام،  �سيفه  على  الثمين 
الخ�سارة  وملحقا  تواليا  الثاني  فــوزه 

الولى بالنادي اللندني.
واأبــــقــــى الــــمــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
مـــوريـــنـــيـــو عـــلـــى الـــثـــنـــائـــي الــهــجــومــي 
والكوري  كاين  هــاري  القائد  ال�سارب 
الجنوبي �سون هيونج مين على مقاعد 
لوكا�ش  البرازيلي  جانب  الــى  الــبــدلء 
مــــورا ودفــــع بــالــويــلــزي جـــاريـــث بــايــل 

وديلي األي ا�سا�سيين.
وكان توتنهام الطرف الف�سل وحاول 
فعالية  دون  عـــدة  مــــرات  الــ�ــســبــاك  هــز 
ودفـــــــع الـــثـــمـــن غـــالـــيـــا و�ـــســـقـــط رومــــا 
ال�سلبي امام  التعادل  اليطالي في فخ 
�ــســيــفــه �ــســ�ــســكــا �ــســوفــيــا الــبــلــغــاري في 
الــمــجــمــوعــة الــمــجــمــوعــة الولــــى التي 
�سهدت تعادل كلوج الروماني مع يونج 

بويز ال�سوي�سري.

القاهرة - اأ ف ب

اأعــلــن رئي�ش التــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
الـــقـــدم )كــــــاف( اأحـــمـــد اأحـــمـــد اأمــ�ــش 

اإ�سابته بفيرو�ش كورونا الم�ستجد.
ح�ساب  عبر  تغريدة  في  اأحمد  وكتب 
على موقع تويتر »�سباح اأم�ش، جاءت 
اإيجابية.  لكوفيد-19  فح�سي  نتيجة 

لدي عوار�ش خفيفة، لكنني بخير. تم 
اإبالغ جميع الأ�سخا�ش من حولنا«.

واأ�ــســاف »فــي الــوقــت الــحــالــي اأنـــا في 
على  يــومــاً   14 لمدة  ال�سحي  الحجر 

الأقل. انتبهوا لأنف�سكم واأحبائكم«.
تاأجيل  عــن  الخمي�ش  »كــــاف«  واأعــلــن 
جــديــد لــمــبــاراة الــزمــالــك الــمــ�ــســري 
ن�سف  اإيــاب  المغربي، في  الرجاء  مع 

الأبـــــطـــــال،  دوري  مــ�ــســابــقــة  نـــهـــائـــي 
اإلى  النهائية  المباراة  الــى  بال�سافة 

اأجل غير محدد.
وكـــــان كــــاف قــــرر الأ�ـــســـبـــوع الــمــا�ــســي 
تاأجيل المباراة اإلى الأول من ت�سرين 
الثاني، ب�سبب ارتفاع اأعداد الالعبين 
اإلى  الرجاء  لدى  بكورونا  الم�سابين 

14 لعبا.

وفــي الــوقــت نف�سه، اأعــلــن اأحــمــد، اأنــه 
راأ�ــش  على  ثانية  وليـــة  اإلـــى  �سي�سعى 
التــحــاد الأفــريــقــي، رغــم النــتــقــادات 

حيال اإدارته المالية.
التـــحـــاد  يــعــقــد  اأن  الــمــرتــقــب  ومــــن 
ـــــقـــــي جـــمـــعـــيـــتـــه الـــعـــمـــومـــيـــة  الإفـــــري
المكلفة   ،2021 اآذار   12 في  المنتخبة 

تعيين رئي�ش لها.

باري�س - اأ ف ب

الألــمــانــي  الأر�ـــســـي  التن�ش  نــجــم  قـــال 
األك�سندر زفيريف اإن اتهامات �سديقته 
الـــ�ـــســـابـــقـــة بـــانـــه اعــــتــــدى عــلــيــهــا فــي 
»بب�ساطة  الما�سي هي  العام  نيويورك 

غير �سحيحة«.
واأ�ـــســـّر الــمــ�ــســنــف �ــســابــعــاً عــالــمــيــاً ان 
مــزاعــم اأولــجــا �ــســاريــبــوفــا بــاأنــه حــاول 
»خـــنـــقـــهـــا« خـــــالل بـــطـــولـــة الــــوليــــات 
لها«  اأ�ــســا�ــش  »ل  المفتوحة  المتحدة 

وجعلته »حزيناً جداً«.
زفيريف  بت�سمية  �ساريبوفا  تقم  ولــم 
ان�ستاغرام،  على  ح�سابها  في  بمن�سور 
لــكــنــهــا عــــادت واأو�ـــســـحـــت اإلــــى و�ــســائــل 
انها كانت تعني حبيبها  اإعــالم رو�سية 

ال�سابق البالغ 23 عاما.
وادعـــــت �ــســاريــبــوفــا اأيــ�ــســا ان راأ�ــســهــا 
على  واأجبرت  بحائط  لل�سدم  تعّر�ش 

الفرار من فندق حافية القدمين.
وقـــــــال زفـــيـــريـــف الـــــــذي بـــلـــغ نــهــائــي 
بـــطـــولـــة الــــــوليــــــات الـــمـــتـــحـــدة هـــذه 
اأي  المبنية على  »المزاعم غير  ال�سنة 
اأولجا  ال�سابقة  �سديقتي  مــن  اأ�ــســا�ــش 

�ساريبوفا... تجعلني حزيناً جداً«.

منها  ي�سدر  اأن  كثيرا  »يوؤ�سفني  تابع 
غير  التهامات  لأن  مماثلة،  تعليقات 

�سحيحة بب�ساطة«.

لكنها  عــالقــة،  تربطنا  »كــانــت  اأ�ــســاف 
انتهت منذ زمن بعيد. ل اأعرف لماذا 

ت�سدر اأولجا هذه التهامات الن«.

اأن يجد كالنا طريقة  »اآمــل في  اأردف 
لــلــتــعــامــل مــــع الآخــــــــر مـــــرة جـــديـــدة 

بطريقة معقولة ومحترمة«.

إبراهيموفيتش يطالب الجماهير
عدم تحدي كورونا

«ألفا روميو» مستمرة في عالم 
الفورموال واحد

عملية جراحية ناجحة لـ فان دايك

روما - اأ ف ب

األقى المهاجم الدولي ال�سويدي ال�سابق المخ�سرم 
لتعزيز  حملة  فــي  بثقله  اإبراهيموفيت�ش  زلتـــان 
احترام قواعد التباعد الجتماعي وارتداء القنعة 
الــفــيــرو�ــش« في  »تــحــدي  عـــدم  الجماهير  مــطــالــبــاً 

فيديو ن�سرته مقاطعة لومبارديا.
تــعــر�ــش لال�سابة  الـــذي  اإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــش  ووافــــق 
الم�ساركة  من  حرمته  اأ�سابيع  قبل  بـ"كوفيد-19« 
في  الفتتاحيتين  مباراتيه  في  ميالن  فريقه  مع 
بقوة  يعود  اأن  قبل  القدم  لكرة  الإيطالي  الـــدوري 
ت�سدر  مباريات  ثــالث  في  ثنائيات  ثــالث  وي�سجل 
بها لئحة الهدافين في الـ»�سيري اأ«، على الم�ساركة 
في حملة التوعية التي اأطلقتها ال�سلطات المحلية 

في لومبارديا.
باللغة الإيطالية في �سريط  اإبراهيموفيت�ش  وقال 

م�سور من �سرفة تطل على ميالنو، قبل اأن يرتدي 
ل�ست  لكنك  وهزمته.  تحداني  »الفيرو�ش  قناعاً: 
زلتـــــان، ل تــتــحــدى الــفــيــرو�ــش. احــتــرم الــقــواعــد 

والم�سافة والقناع دائماً«.
وقـــال رئــيــ�ــش لــومــبــارديــا اأتــيــلــيــو فــونــتــانــا اإن فكرة 
التوعوية  بالحملة  للقيام  اإبراهيموفيت�ش  اختيار 
المدينة:  بين قطبي  »الغ�سب«  دربــي  ليلة  راودتــه 
اإنتر ميالن واإيه �سي ميالن، والتي كانت المباراة 
الأولى لل�سويدي المخ�سرم )39 عاماً( بعد �سفائه 
اإلــى  مــن فيرو�ش كــورونــا، ونجح فــي قــيــادة فريقه 

الفوز بت�سجيله ثنائية )1-2(.
وعلى غرار جيرانها، تعاني اإيطاليا، وهي واحدة من 
اأكثر البلدان ت�سرراً من الوباء، من ارتفاع حاد في 
العدوى بالفيرو�ش في الأ�سابيع الأخيرة. و�سجلت 
األــف حالة وفــاة لأكثر من  البالد ما يقرب من 38 

550 األف حالة منذ نهاية �سباط الما�سي.

ايمول - اأ ف ب

المناف�سة  راي�سينج«  روميو  »األفا  فريق  يوا�سل 
للفورمول  الــعــالــم  بطولة  فــي  تــجــاريــة  كعالمة 
واحــــد الــمــو�ــســم الــمــقــبــل، بــعــدمــا تــاأكــد مــوافــقــة 
مع  لعام  عقدها  تمديد  على  الإيطالية  ال�سركة 

فريق �ساوبر ال�سوي�سري.
ومن المتوقع اأن يحتفظ الفريق بقائمة �سائقيه 
من دون تغيير بقيادة المخ�سرم الفنلندي كيمي 
رايكونن )40 عاماً( واأنطونيو جوفيناتزي، �سائق 

فيراري الحتياطي.
ال�سائقين،  بــهــذيــن  الــفــريــق  احــتــفــظ  وفـــي حـــال 
فيعني ذلك اأن �سائق فيراري الآخر ميك �سوماخر 
)21 عاماً( نجل ميكايل الأ�سطورة الألماني بطل 
في  الأولـــى  للمرة  �سي�سارك  مـــرات،  �سبع  العالم 

�سباقات الفورمول واحد مع فريق ها�ش.
وكـــــان فـــريـــق هـــا�ـــش الأمـــيـــركـــي اأعـــلـــن الأ�ــســبــوع 
جروجان  رومــان  الفرن�سي  �سائقيه  اأن  الما�سي 
�سفوفه  �سيغادران  ماغنو�سن  كفين  والدنماركي 

مع نهاية المو�سم الحالي.

واحد  فــورمــول  �سباقات  اإلــى  روميو  األفا  وعــادت 
عام 2018، بعد غياب لأكثر من 30 عاماً، ب�سراكة 

لثالث �سنوات مع �ساوبر.
من  جــزءاً  ت�سكل  التي  الإيطالية  الماركة  وكانت 
اأ�سبحت في  فيراري،  غــرار  فيات على  مجموعة 
يطلق  كان  الــذي  ل�ساوبر  الر�سمي  الراعي   2018
عليه ا�سم »األفا روميو �ساوبر اأف 1 تيم«، في اطار 

»اتفاق فني وتجاري ل�سنوات عديدة«.
الــذي ان�سحب كليا من  األــفــا رومــيــو  وكــان فريق 
احرز  اأول من  العام 1987،  بعد  واحد  الفورمول 
لقب ال�سائقين في تاريخ بطولة العالم، ولمرتين 
متتاليتين مع اليطالي جوزيبي فارينا )1950( 

والأرجنتيني خوان مانويل فانجيو )1951(.
ويـــاأتـــي الإعـــــالن عــن تــمــديــد الــعــقــد قــبــل �سباق 
جائزة اإيميليا رومانيا الكبرى المقرر على حلبة 
اإيمول للمرة الأولى منذ 14 عاماً نهاية الأ�سبوع 
الحالي، في المرحلة الثالثة ع�سرة من المو�سم 

الذي �سربه فيرو�ش كورونا الم�ستجد.
خا�ش  بك�ساء  المنا�سبة  بهذه  الفريق  و�سيحتفل 

يحمل العالم الإيطالي على �سياراته.

لندن - اأ ف ب

الإنجليزي  الــــدوري  بطل  ليفربول  فــريــق  اأكـــد 
الــمــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم اأمـــ�ـــش، خــ�ــســوع مــدافــعــه 
لعملية  دايــك  فــان  فيرجيل  الهولندي  الــدولــي 
تحديد  دون  مــن  الــركــبــة،  فــي  ناجحة  جراحية 

فترة غيابه عن المالعب.
وتعر�ش فان دايك )29 عاماً( لإ�سابة بقطع في 
بعد تدخل من حار�ش مرمى  ال�سليبي  الرباط 
اإيفرتون جوردان بيكفورد في دربي »مر�سي�سايد« 

في وقت �سابق ت�سرين الأول الحالي.
واأكد بيان ليفربول اأن الدولي الهولندي »خ�سع 
وتمت  لندن  في  اأجريت   )...( جراحية  لعملية 
حالياً  �سيركز  الــالعــب  اأن  اإلـــى  لفــتــاً  بــنــجــاح«، 

الق�سم  مــن  بــدعــم  الــتــاأهــيــل  اإعــــادة  »عملية  على 
الــطــبــي« فــي الــفــريــق. ولـــم يــحــدد اإطـــــاراً زمنياً 
لعودة الهولندي اإلى المالعب. وعادة ما يحتاج 
الالعب لأ�سهر عدة من اأجل التعافي من عملية 
جراحية مماثلة، وحتى اأن بع�ش و�سائل الإعالم 
الــبــريــطــانــيــة تــوقــعــت اأن يــغــيــب فـــان دايــــك عن 
الأخيرة  الأ�سابيع  حتى  اأقله  اأو  باأكمله  المو�سم 
منه. وفر�ش الهولندي نف�سه من ركائز »الحمر« 
 2018 الــثــانــي  كــانــون  فــي  اليهم  ان�سمامه  منذ 
�سفقة  فــي  �ــســاوثــمــبــتــون  المحلي  الخ�سم  مــن 
اإذ بلغت 75 مليون جنيه  قيا�سية حينها لمدافع 
لقب  اإلــى  الــنــادي  قــيــادة  فــي  و�ساهم  ا�سترليني، 
دوري اأبطال اأوروبا عام 2019 ثم الدوري الممتاز 

المو�سم المن�سرم.

اإبراهيموفيت�س

ل موعدًا وا�ضحًا لعودة فان دايك اإلى المالعب

خ�ضارة مفاجئة لـ توتنهام )اأ ف ب(

األك�ضندر زفيريف يوؤكد برائته
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18,4 ملي�ن جنيه ا�شرتليني غرامة 
على �شل�شلة »ماري�ت«

لندن - اأ ف ب 

م��ل��ي��ون جنيه   18,4 ب��ق��ي��م��ة  غ���رام���ة  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال�����س��ل��ط��ات  وّق���ع���ت 
في  العمالقة  الأم��ي��رك��ي��ة  »م��اري��وت«  ف��ن��ادق  �سل�سلة  على  ا�سترليني 
زب��ائ��ن��ه��ا في  339 م��ل��ي��ون��اً م��ن  ب��ي��ان��ات ط��ال��ت  ق��ر���س��ن��ة  اأوروب����ا ب�سبب 

البريطانية. الناظمة  الهيئة  الجمعة  اأعلنت  ما  على  العالم, 
البيانات  المولج حماية  البريطاني  المعلومات  وتولى مكتب مفّو�س 
اإلى  نظراً  الأوروب��ي,  التحاد  با�سم  العقوبة  واأ�سدر  التحقيق,  اإجراء 

اأوروبا هو في بريطانيا. الرئي�سي ل�سبكة »ماريوت« في  المقر  اأن 
واأو�سح بيان اأن الواقعة ح�سلت قبل وقت طويل من موعد البريك�ست 
المعلومات  مفّو�س  لمكتب  اأت��اح  مما  الفائت,  الثاني  ك��ان��ون   31 ف��ي 

الق�سية. توّلي 
الخا�سة  ال�سبكة  وا�ستهدف   2014 العام  الإلكتروني  الهجوم  وح�سل 
يتم  اأن  قبل  للخطر  بيانات  تعري�س  اإل��ى  واأدى  »���س��ت��اروود«,  بفنادق 

.2018 اأيلول  القر�سنة في  اكت�ساف 
العام  »�ستاروود«  مع  اندماجها  ب�سبب  »ماريوت«  التحقيق  وا�ستهدف 

.2016
اإلى عدد كبير  ولم ُتعَرف هوية القرا�سنة ولكنهم تمكنوا من الولوج 
ومنها  الحجز,  عند  زبائنها  من  الفنادق  تطلبها  التي  البيانات  من 
ال��ه��ات��ف وتفا�سيل ج��واز  الإل��ك��ت��رون��ي ورق���م  ال��ب��ري��د  ال���س��م وع��ن��وان 

ال�سفر.
بعدم  بواجباتها  اأخ��ّل��ت  »م��اري��وت«  اأن  البريطانية  الهيئة  واع��ت��ب��رت 
الم�سجلة  ال�سخ�سية  البيانات  لحماية  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذها 

المعلوماتية. اأنظمتها  في 
 20 البالغة  القيا�سية  الغرامة  من  اأ�سبوعين  بعد  العقوبة  هذه  وتاأتي 
الجوية  الخطوط  على  البريطانية  الهيئة  وّقعتها  التي  جنيه  مليون 
عن  �سخ�سية  معلومات  قر�سنة  ب�سبب  اإيرويز«  »بريتي�س  البريطانية 

.2018 �سنة  ركابها 

كامبريدج - اأ ف ب

دخ�ل جامعة كامبريدج البريطانية العريقة كان دائما 
الحلم الذي راود ماثي� اأوم�في اأوفه, لكنه الآن مع عدد اآخر 
متزايد من الطالب ال�ش�د يعيدون ت�شكيل الخليط العرقي 
داخل جامعة النخبة وان ببطء, وبم�شاعدة من مغني الراب 
�شت�رمزي. بداأ اأوم�في اأوفه البالغ 18 عاما والمتحدر من 
ل�ت�ن في �شمال لندن درا�شة الهند�شة في كلية ماغدالين 
في كامبريدج,التي تع�د جذورها لعام 1428 وت�شم بين 
خريجيها البارزين الكاتب �شم�يل بيب�س الذي عا�س في 
القرن ال17.

ا�شتفاد اأوفه من برنامج »تارغيت اوك�شبريدج« المجاني 
للتدريب الذي يهدف الى فتح جامعتي اأك�شف�رد وكامبريدج 
المرتبطتين بالنخبة اأمام المزيد من اأبناء الطبقة العاملة 
والأقليات.

جامعة كامربيدج حتاول جذب الطالب ال�ش�د

جامعة كامبريدج

لنغك�ل - اأ ف ب

تنقل  لن��غ��ك��ول,  ف��ي  الأب��دي��ة  الثلوج  على 
اإلى  ب�سرعة ت�سل  الركاب  حافلة عمالقة 
اأكبر  ثاني  على  ال�ساعة  في  كيلومتراً   60
يتوقع  وال���ذي  اأي�سلندا  ف��ي  جليدي  نهر 
نهاية  بحلول  تقريباً  يختفي  اأن  العلماء 

القرن.
ي��ب��ل��غ ط���ول ال��ح��اف��ل��ة ال��ح��م��راء 15 مترا 
وتدفعها ثماني عجالت مجهزة بدواليب 
عر�سها متران وهي تجوب جزءا من هذا 
 844 م�ساحته  ال��ب��ال��غ��ة  ال��م��ع��ّم��ر  ال��ج��ل��ي��د 

كيلومترا مربعا.
النهر الجليدي  اأعلى موقع على هذا  في 
على  رائ��ع  متر, منظر   1400 ارت��ف��اع  على 
تك�سوها  ال��ت��ي  الم�سطحة  ال��ج��ب��ال  ق��م��م 
ج��ل��ي��دي في  ن��ه��ر  اأول  اأوك,  م��ث��ل  ال��ث��ل��وج 
اأعلن ر�سميا اختفاوؤه العام 2014  اي�سلندا 

ب�سبب الحترار المناخي.
ت�سير الحافلة البالغ وزنها 30 طنا ب�سرعة 
قد ت�سل اإلى �ستين كيلومترا في ال�ساعة 
 850 م��ن  محرك  ق��وة  بف�سل  الثلوج  على 
من  ال�سغط  يزيل  مبتكر  ونظام  ح�سانا 
كبيرة من  تتجاوز حفراً  وه��ي  اإط��ارات��ه��ا. 

بالثلج  ق��وي��ة  ري���اح  ام��ت��ار. تع�سف  ث��الث��ة 
المت�ساقط حديثا لكن مع ت�سلق الحافلة 
ال���م���رت���ف���ع���ات ال���ع���ال���ي���ة ت��خ��ت��ف��ي ال��غ��ي��وم 
ل��ت��ح��ل م��ك��ان��ه��ا ���س��م��اء لزوردي�������ة ال���ل���ون. 
بين  م��ن  وهما  اإيطاليان  زوج���ان  يترجل 
الم�سافرين القالئل الذين تحدوا مر�س 
كوفيد-19 وحجراً من خم�سة اأيام للقيام 
للمرة  ليم�سيا  ال��ح��اف��ل��ة  م���ن  ب��ال��رح��ل��ة, 
الأول������ى ع��ل��ى ال��ن��ه��ر ال��ج��ل��ي��دي. وت��ق��ول 
رو�سيال غريكو )30 عاما( »مالم�سة �سيء 
باأننا  ن�سعر  ج��دا..  اأم��ر موؤثر  القدم  بهذا 

على توا�سل مع الأر�س«.

رحلة باحلافلة على نهر جليدي.. قبل اأن يختفي
حافلة ت�شير على اأكبر نهر جليدي في اأي�شلندا

انفجار مرفاأ بريوت حم�ر
15 فيلما ق�شريا

بيروت - اأ ف ب

 »VIP ة »�ساهد بعد �سهرين على الكارثة التي األّمت ببيروت, تقّدم من�سّ
في  المرفاأ,  انفجار  خّلفها  ماآ�س  عن  ق�سيرا  عمال   15 التدّفقي  للبّث 

خطوة اأثارت جدل منذ اإطالقها.
المبكر  من  اأن  البع�س  اعتبر  اإذ  لالنتقاد,  المبادرة  هذه  تعّر�ست  فقد 

جّدا عر�س �سور تنكاأ الجراح في بلد ل يزال تحت وقع ال�سدمة.
غير اأن هذا الم�سروع الذي يحمل ا�سم »بيروت 6:07« وهي ال�ساعة التي 
النور  اأب�سر  اآب  من  الرابع  في  العا�سمة  مرفاأ  في  النفجار  فيها  وقع 

»لتكريم ال�سحايا«, على ما يقول المخرج مازن فيا�س.
وهو يوؤكد »واجبنا هو اأن نبقي ذكراهم حّية«.

اأفالما مّدة كّل منها ع�سر  اأع��ّدوا  الم�سروع 15 مخرجا  وقد �سارك في 
ماآ�سي  متعّددة,  وم��واق��ف  �سخ�سيات  خ��الل  من  ت��روي,  تقريبا,  دقائق 
جريح  و6500  قتيل  مئتي  م��ن  اأك��ث��ر  ع��ن  اأ�سفر  ال��ذي  الن��ف��ج��ار  خّلفها 

وق�سى على اأحياء بكاملها في بيروت.
بيكت�سر  بيغ  »ذي  الإن��ت��اج  مجموعتي  ف��ي  �سريك  وه��و  فيا�س  ويخبر 
�ستوديوز« و»اإيماجيك« اللتين كانتا وراء هذه الفكرة »لم نذهب للبحث 

بعيدا. فالق�س�س كانت اأمامنا وكّنا ن�سمع عنها يوميا«.
ة �ساب  ويروي فيلمه الق�سير الذي �ساركت ناديا طبارة في اإخراجه ق�سّ
يبحث عن والده و�سط الأنقا�س في المرفاأ. وهو كان قد ت�ساجر معه 

قبل ب�سع �ساعات.
وتك�سف الذكريات التي ي�سترجعها عن مكنونات عائلة �سيعية متوا�سعة 
الحال فيها والد, �سارك �سابقا في القتال خالل الحرب الأهلية )1975-

1990(, م�ستاء من ت�سّرفات ابنه.
ويظهر فيلم اآخر من توقيع كارولين لبكي عنا�سر الإطفاء في بيروت 

يحتفلون بعيد ميالد قبل اإيفادهم اإلى المرفاأ حيث اندلع حريق.
وتّم احتواء الحريق قبل اأن ت�سل النيران اإلى م�ستودع خّزنت فيه اأطنان 
من نيترات الأمونيوم كان انفجارها ليحدث كارثة, بح�سب ما ورد في 

ن�سرة الأخبار المتخّيلة في الفيلم.

زلزال قوي يضرب تركيا واليونان

ا�شطنب�ل - اأ ف ب 

عمال  ح���اول  ف��ق��ط,  ب��اأي��دي��ه��م  م�ستعينين 
الثقيلة  ال�سمنت  كتل  اإزال���ة  ام�س  الن��ق��اذ 
ف���ي ع��م��ل��ي��ة ب��ح��ث ي��ائ�����س��ة ع���ن ن��اج��ي��ن من 
زلزال قوي �سّوى مبان بالأر�س في مناطق 
في اليونان وتركيا موديا بحياة 14 �سخ�سا 
بت�سونامي  ال���زل���زال  وت�سبب  الأق����ل.  ع��ل��ى 
اإيجه  ببحر  �سامو�س  ج��زي��رة  ف��ي  م��ح��دود 
وب���م���د ب���ح���ري اأغ������رق �����س����وارع ف���ي اإح����دى 

البلدات على ال�ساحل الغربي لتركيا.
واأف������������ادت ه���ي���ئ���ة ال���م�������س���ح ال���ج���ي���ول���وج���ي 
الذي بلغت �سدته 7  الزلزال  اأن  الأميركية 

درجات, تم ت�سجيله على بعد 14 كلم قبالة 
بلدة كارلوفا�سي بجزيرة �سامو�س.

وغ��ال��ب��ي��ة الأ����س���رار ف��ي ت��رك��ي��ا �سجلت في 
م��دي��ن��ة اإزم���ي���ر وم��ح��ي��ط��ه��ا وال���ب���ال���غ ع��دد 
���س��ك��ان��ه��ا ق���راب���ة 3 م��الي��ي��ن ن�����س��م��ة. وف��ي 
ال��م��دي��ن��ة اأي�����س��ا ع���دد ك��ب��ي��ر م���ن ال��م��ب��ان��ي 

ال�سكنية ال�ساهقة.
واأظهرت م�ساهد من مدينة اإزمير التي تعد 
ومواطنين  منهارة  مبان  �سياحيا,  مق�سدا 
في حالة ذهول يحاولون المرور بين اأكوام 

عالية من الركام على الطرق.
وك����ان اأح����د ال���م���ارة ي��ه��ت��ف »ي���ا ال���ه���ي«, في 
في  التوا�سل  م��واق��ع  على  انت�سر  ت�سجيل 

�سيحات  ع��ل��ت  اآخ����ر,  م�سهد  وف���ي  ت��رك��ي��ا. 
وت�سفيق ح�سد اآخر عندما تم انت�سال امراأة 
حية من بين الركام وكانت دموعها تنهمر.
و�سرح رئي�س بلدية المدينة تونت�س �سوير 
ل�سبكة �سي ان ان تورك, اأن 20 مبنى انهار, 
وق����ال ال��م�����س��وؤول��ون اإن��ه��م ي���رك���زون جهود 

الإنقاذ على 17 منها.
عن  التركية  ال��ك��وارث  اإدارة  وكالة  واأف���ادت 
 400 من  اأكثر  اإن  وقالت  �سخ�سا   12 مقتل 
���س��خ�����س اأ���س��ي��ب��وا ب���ج���روح, ف��ي��م��ا ل��ق��ي في 
ك��ان��ا  ع��ن��دم��ا  م��راه��ق��ان حتفهما  ال��ي��ون��ان 
ع��ائ��دي��ن م���ن ال��م��در���س��ة اإل����ى ال��م��ن��زل في 

�سامو�س حين انهار جدار.

مبان منهارة في مدينة ازمير التركية

وا�شنطن تربح 40 ملي�ن دولر
من النفط الإيراين الذي �شادرته
وا�شنطن - اأ ف ب
اأرب��ع��ي��ن مليون  م��ن  اأك��ث��ر  ك�سبت  اأن��ه��ا  المتحدة  ال��ولي��ات  اأع��ل��ن��ت 
دولر من اإعادة بيع النفط الإيراني الذي تمت م�سادرته من اأربع 
ناقالت كانت متوجهة اإلى فنزويال. وكانت وا�سنطن اأعلنت في اآب 
بيعها  المقرر  من  ك��ان  نفط  برميل  مليون   1,1 م�سادرة  الما�سي 
لفنزويال لح�ساب الحر�س الثوري الإيراني الذي تعتبره وا�سنطن 
منظمة اإرهابية. وقال نائب وزير العدل جون ديمرز خالل موؤتمر 
المتحدة  ال��ولي��ات  اإن  القول  الآن  »يمكننا  الهاتف  عبر  �سحافي 
تحويل  »نعتزم  واأ�ساف  ثالث.  لطرف  و�سّلمته«  النفط  هذا  باعت 

عائدات عملية البيع اإلى �سندوق ل�سحايا الإرهاب الأميركيين«.
اأن  »ن��ق��در  �سيروين  مايكل  الق�سية  المكلف  ال��ع��ام  المدعي  وق��ال 
المبالغ المحققة تبلغ اأكثر من 40 مليونا« في اأكبر عملية م�سادرة 

قامت بها الوليات المتحدة حتى الآن.
وتملك فنزويال اأكبر احتياطي نفطي في العالم لكن اإنتاجها انهار 
والوقود ينفد. وقد اأجبرتها العقوبات الأميركية المفرو�سة على 
نظام الرئي�س نيكول�س مادورو على اللجوء اإلى حلفاء مثل اإيران.
لكن طهران نفت في اآب ملكيتها �سفن ال�سحن التي تم اعترا�سها 

واأو�سحت اأن »ل عالقة لها« بهذه ال�سحنة.
عقوبات  ف��ر���س  الما�سي  الأ���س��ب��وع  الأم��ي��رك��ي��ة  الحكومة  واأع��ل��ن��ت 
ج���دي���دة ���س��د 11 ���س��رك��ة وخ��م�����س��ة اأ���س��خ��ا���س م��رت��ب��ط��ي��ن ب��ق��ط��اع 
اق��ت��راب الن��ت��خ��اب��ات الرئا�سية  ال��ب��ت��روك��ي��م��اوي��ات الإي���ران���ي. وم��ع 
�سد  العقوبات  زي���ادة  على  ترمب  دون��ال��د  اإدارة  تعمل  الأم��ي��رك��ي��ة, 

اإيران.
وم��ن��ذ ان�����س��ح��اب��ه ف��ي 2018 م��ن الت���ف���اق ال���دول���ي ال����ذي ك���ان من 
المفتر�س اأن يمنع طهران من حيازة اأ�سلحة نووية, اأعاد الرئي�س 
الأميركي ثم �سدد كل عقوبات الوليات المتحدة, خ�سو�سا الحظر 

على النفط الإيراني.

ه�اوي تفقد مرتبتها الأوىل
 يف بيع اله�اتف الذكية

بكين - اأ ف ب 

مكانتها  لالت�سالت  العمالقة  ال�سينية  ه��واوي  مجموعة  فقدت 
الثالث  الربع  في  الذكية  للهواتف  العالميين  البائعين  راأ���س  على 
على  الثالثة  المرتبة  »�ساومي«  ال�سينية  احتلت  بينما  ال��ع��ام,  من 

الالئحة, ح�سبما اأعلن مكتب الأبحاث »كانالي�س«.
وباعت »هواوي« التي ت�ستهدفها عقوبات اأميركية, في الربع الثالث 

51,7 مليون هاتف, اأي اأقل ب23 في المئة على مدى عام.
�سام�سونغ  الجنوبية  الكورية  مناف�ستها  باعت  نف�سه,  ال��وق��ت  ف��ي 
80,2 مليون جهاز بزيادة 2 في المئة خالل عام واحد واأ�سبحت من 

جديد اأول �سركة م�سنعة في العالم, ح�سب الدرا�سة نف�سها.
التي  »ه���واوي«  ترمب  دونالد  الأميركي  الرئي�س  اإدارة  وت�ستهدف 
تنفيه  م��ا  وه���و  ب��ك��ي��ن,  لح�ساب  بالتج�س�س  ت��ق��وم  اأن��ه��ا  ف��ي  ي�ستبه 
ال��م��ج��م��وع��ة. واأدرج�����ت »ه�����واوي« ع��ل��ى لئ��ح��ة ���س��وداء لمنعها من 

الح�سول على التقنيات الأميركية الأ�سا�سية لهواتفها.
المتطورة  اأجهزتها  ق��ادرة على تزويد  ال�سركة  اأيلول لم تعد  ومنذ 
ت�سنيعها  على  ال��ق��درة  تملك  ول  مثال,  الجديدة  »ك��ي��ري«  �سرائح 
نظام  تحديثات  اإل��ى  الو�سول  على  ق��ادرة  تعد  لم  اأنها  كما  داخليا. 
اأندرويد, وهو نظام الت�سغيل لمجموعة غوغل الأميركية المهيمنة 
هذا  م��ن  ا�ستفادت  »���س��اوم��ي«  مناف�ستها  اأن  وي��ب��دو  ال��ه��وات��ف.  على 
الو�سع. وقال مو جيا المحلل في »كانالي�س« اأن المجموعة »جازفت 

بو�سع اأهداف اإنتاجية عالية وهذا الرهان كان مثمرا«.
ونتيجة لذلك, باعت ال�سركة ال�سينية الم�سنعة 47,1 مليون هاتف 
ذكي )بزيادة 45 في المئة خالل عام واحد( خالل الفترة الممتدة 
بن�سبة 1 في  العالمي  الطلب  انخفا�س  رغ��م  اأي��ل��ول,  اإل��ى  من تموز 

المئة مقارنة بالربع الثالث من 2019.
وقال مو اإن »هناك توازيا بين �ساومي التي اأنتجت 14,5 مليون جهاز 
اإ�سافي, وهواوي التي اأنتجت عددا اأقل ب15,1 مليون« من الأجهزة.

يكون  ل��ن  ان���ه  البع�س  يعتقد  اأوف����ه  وق���ال 
لي�ست  كامبريدج  واأن  ال��دخ��ول,  بامكانهم 

مكانا للطالب ال�سود«.
ب��ه��دف��ك  ���س��غ��ف��ك  اأظ����ه����رت  »اإذا  واأ�����س����اف 
على  �ستكون  عندها  تنفيذه,  على  وقدرتك 
ما ي��رام«. واأوف��ه واحد من بين 137 طالبا 
ج��ام��ع��ي��ا م���ن ال�������س���ود ت��م��ك��ن��وا م���ن دخ���ول 
كامبريدج هذا العام, ما ي�سكل زيادة بن�سبة 
وقفزة  الما�سي  بالعام  مقارنة  بالمئة   50
هائلة مقارنة بعام 2015 عندما لم يتجاوز 

عدد الطالب ال�سود ال38.
واأدت هذه الزيادة الى ارتفاع ن�سبة الطالب 
العام  لهذا  المقبولين  ال�سود  الجامعيين 
ب��ن�����س��ي��ة 4,6 ب��ال��م��ئ��ة. وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س 
الجامعة البروفي�سور غراهام فيرغو »هذا 

اأعلى رقم لدينا على الإطالق«.
واأ�ساف »نحن نعمل بجهد لت�سجيع المزيد 
من الطالب ال�سود على التقدم )...( نعلم 
اأن تمثيل الطالب ال�سود في الجامعة لي�س 

على ال�سكل المطلوب«.

هذا الو�سع جعل جامعات بريطانيا عر�سة 
التنوع  ال���ى  اف��ت��ق��اره��ا  ب�سبب  ل��الن��ت��ق��ادات 
واعطاء الفر�س للطالب والموظفين من 

ال�سود والأقليات العرقية.
»حياة  احتجاجات  ذروة  ف��ي  ح��زي��ران  وف��ي 
ال�����س��ود ت��ه��م«, ق��ال��ت ف��ال��ي��ري رام��و���س اأول 
وزيرة بريطانية من الأقليات في كلمة لها 
عميقا«  ومنهجيا  بنيويا  »تمييزا  هناك  اإن 

في التعليم العالي.
ون�������س���رت ط���ال���ب���ة ال����درا�����س����ات ال��ع��ل��ي��ا ف��ي 
ك���ام���ب���ري���دج ن���ي���ا-����س���ي���ري���ز ك���ون���ت���ي���ه ع��ل��ى 
ت��غ��ري��دات ع��ن تجربتها مع  ت��وي��ت��ر  م��وق��ع 

العتداءات الج�سدية واللفظية.
بثته  وثائقي  فيلم  في  كونتيه  ظهرت  كما 
»اأن  ال�سهر وحمل عنوان  »بي بي �سي« هذا 
ك��ام��ب��ري��دج«, تحدثت فيه  ف��ي  اأ���س��ود  تكون 
عن ا�ساءات عن�سرية تعر�ست لها من قبل 

موظف في الجامعة على متن قطار.
وه���ي ���س��ع��رت ب��الك��ت��ئ��اب وت��رك��ت ال��درا���س��ة 
�سكواها,  على  بفتور  الجامعة  ردت  عندما 

اأج��ل كل  اأق��ات��ل من  »اأن��ا  باكية  لكنها قالت 
اأن يكون  اأعرفه, ويحتاج الى  اأ�سود  �سخ�س 

له مكان في هذه الم�ساحات«.
اأن عليهم  اأن يعرفوا  ال�سود  واأ�سافت »على 
تمهيد  من  نتمكن  حتى  هنا  ال��ى  الو�سول 
اي�سا  ون��ح��ن بحاجة  ل��الآخ��ري��ن.  ال��ط��ري��ق 

الى ك�سر هذا العائق غير المرئي«.
اإن��ه��ا تعاملت  واأك�����دت ج��ام��ع��ة ك��ام��ب��ري��دج 
ب��ج��دي��ة م���ع ه���ذه ال����ح����وادث, وح�����س��ت اأي 
ط���ال���ب ت���ع���ر����س ل������س�����اءات ع���ل���ى ال��ت��ق��دم 

ب�سكوى.
ولطالما اأعطت الجامعة تقليدياً الأف�سلية 
يلتحق  التي  الخا�سة  ال��م��دار���س  لتالمذة 
بها الأثرياء على تلك التابعة للدولة داخل 

المدن.
الذين  الطالب  ت�سجيع  تحاول  الآن  لكنها 
التقدم  على  ث���راء  اأق���ل  ف��ئ��ات  ال��ى  ينتمون 
م��ن خ���الل ال��ح��م��الت الإع��الم��ي��ة والمنح 
التوا�سل  مواقع  على  والتفاعل  الدرا�سية 

الجتماعي.
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