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�إر�دة ملكية بت�صكيل جمل�س �أمناء �صندوق 
�مللك عبد�هلل  للتنمية

عمان - �لر�أي
�سندوق  اأمناء  مجل�س  ت�سكيل  ب��اإع��ادة  ال�سامية  الملكية  الإرادة  �سدرت 
 ،2020/11/26 من  اعتباراً  �سنتين  لمدة  للتنمية،  الثاني  الملك عبداهلل 
ب��رئ��ا���س��ة ال��م��ه��ن��د���س ن��ا���س��ر اأح��م��د ال���ل���وزي، وع�����س��وي��ة ال�����ذوات التالية 
اأ�سماوؤهم: اأيمن عبدالكريم حتاحت،  ب�سر اإبراهيم بكر، الآن�سة نور غازي 
، ليث مروان القا�سم، المهند�س مو�سى عوني ال�ساكت، المهند�س  جرار 

ح�سين زيد ملح�س.
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�إر�دة ملكية بتعيني �أع�صاء يف جمل�س 
�لأعيان

عمان - �لر�أي

اأع�ساء  اأ�سماوؤهم  التالية  بتعيين  ال�سامية  الملكية  الإرادة  �سدرت 
اأحمد  جمال  وه��م:   2020/11/26 من  اعتباراً  الأعيان  مجل�س  في 
ال�����س��راي��رة، توفيق ال��ح��ال��م��ة، ال��دك��ت��ور ع���ودة ق��وا���س، ال��دك��ت��ورة 

محا�سن الجاغوب.

عمان - �لر�أي
المالية  الم�ستحقات  ب�سرف  لانتخاب  الم�ستقلة  الهيئة  ب��داأت 
لاأ�سخا�س الذين عملوا في النتخابات النيابية في يوم القتراع.
والفرز وعددهم حوالي  اقتراع  لجان  العاملين في  ذلك  وي�سمل 
ا�ستكمال عملية  الهيئة من  ان تنتهي  المتوقع  األفاً حيث من   50
م�ستحقات  بتحويل  الهيئة  وب����داأت  ال���ق���ادم.  الأ���س��ب��وع  ال�����س��رف 
العاملين في النتخابات اإلى ح�ساباتهم البنكية على اأن ت�ستكمل 
ال��ت��ح��وي��ات ك��اف��ة الأ���س��ب��وع ال���ق���ادم. ك��م��ا ي��ت��وق��ع ال��ب��دء ب�سرف 
م�ستحقات المتطوعين وعددهم حوالي 13 األفاً حال النتهاء من 

تدقيق الك�سوفات والبيانات الخا�سة بهم.

�صرف م�صتحقات �لعاملني بالنتخابات

عمان - �لر�أي

قب�س الأمن الوقائي على �سخ�س زور فحو�سات كورونا لأ�سخا�س 
من جن�سيات مختلفة لغايات ال�سفر.

اإن  اأم�����س،  ال��ع��ام، ف��ي بيان  وق��ال الناطق الإع��ام��ي با�سم الأم���ن 
معلومات وردت للعاملين في الأمن الوقائي بقيام اأحد ال�سخا�س 
ب��ت��زوي��ر ف��ح��و���س��ات ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا لأ���س��خ��ا���س م��ن جن�سيات 
تلك  من  التاأكد  بعد  جرى  انه  واأ�ساف،  ال�سفر.  لغايات  مختلفة 
بالتحقيق معه  واعترف  ال�سخ�س  على  القب�س  اإلقاء  المعلومات 

بتزوير فحو�سات كورونا مقابل مبالغ مالية.

�صبط مزور فحو�صات كورونا

تعافي 135 �ألفًا و481 في �لعناية �لحثيثة

كورونا: األردن يتخطى 200 ألف 
إصابة و2500 وفاة

    عمان �أعلى �ملحافظات باحلالت و�لطفيلة �أقلها
عمان - �لر�أي
اأم�س،  وف��اة،  و67  اإ�سابة،  اآلف  خم�سة  ت�سجيله  بعد 
تخطى الأردن حاجز ال� 200 األف اإ�سابة و2500 وفاة، 
وتعافي  ن�سطة،  ك��ورن��ا  حالة  األ��ف   65 نحو  بقاء  م��ع 

اأكثر من 135 األف حالة.
الأخيرة  الأي���ام  في  الوبائي  المنحنى  اأن  وياحظ 
ح��اف��ظ ع��ل��ى ح��ال��ة م���ن ال���س��ت��ق��رار ال��ن�����س��ب��ي، لكن 
يعول  ل  ق��د  ال�ستقرار  ه��ذا  اأن  ت��رى  طبية  م�سادر 
الوقت  وان��ه ل بد من النتظار لبع�س  عليه كثيرا، 

كي يثبت اأن هذا ال�ستقرار طويل المدى.
الن�سب  اأعلى  العا�سمة عمان على ت�سجيل  ووا�سلت 
تلتها  اإ���س��اب��ة   1594 اأم�����س  �سجلت  اأذ  ب��الإ���س��اب��ات، 
محافظة اإربد 993 اإ�سابة، فيما جاءت الطفيلة اأقل 

المحافظات ت�سجيا لاإ�سابات ب� 40 اإ�سابة.
وق��د بلغ ع��دد ال��ح��الت ال��ت��ي اأُدِخ��ل��ت ال��ي��وم للعاج 
فيما  ح��ال��ة،   )241( ال��م��ع��ت��م��دة  الم�ست�سفيات  ف��ي 
كما  �سفائها  بعد  الم�ست�سفيات  حالة   )188( غ��ادرت 
في  العاج  تتلّقى  التي  الحالت  ع��دد  اإجمالي  يبلغ 
 )481( منها  ح��ال��ة،   )2،030( ح��ال��ّي��اً  الم�ست�سفيات 

حالة على اأ�سّرة العناية الحثيثة.
العزل  ف��ي  اأم�����س  ليوم  ال�سفاء  ح��الت  ع��دد  بلغ  كما 
لي�سل  ح��ال��ة،   )4،469( والم�ست�سفيات  ال��م��ن��زل��ي 

اإجمالي حالت ال�سفاء )135،650( حالة.

أبو قديس: عودة الطلبة للجامعات
لن تتضح قبل ثالثة أسابيع

�إربد - �لر�أي

والبحث  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزي���ر  ق��ال 
قدي�س  اب��و  محمد  ال��دك��ت��ور  العلمي 
التعليم  ي���واج���ه  ال����ذي  ال��ت��ح��دي  ان 
العالي في ظل جائحة كورونا يجب 
ال����ى ف��ر���س��ة ل���س��ت��ل��ه��ام  ي��ت��ح��ول  ان 
والتفاعلي  اللكتروني  التعليم  واقع 

الجائحة. نهاية  مع  حتى  م�ستقبا 
رئي�س  لقائه  خال  قدي�س  اأبو  وقال 
ج��ام��ع��ة ال��ي��رم��وك ون���واب���ه وع��م��داء 
اإن  اأم���������س  ال���ك���ل���ي���ات ف����ي ال���ج���ام���ع���ة 
خ��ط��ط ال��ن��ه��و���س ب��ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ع��ال��ي 
منظومة  اأم���ام  ت��ح��دي��اً  ي�سكل  ال���ذي 
التعليم ب�سكل عام ترتكز في جوانب 
التعليم  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اإل����ى  م��ه��م��ة 

ظ�����روف  اأي  ل����م����واج����ه����ة  ال����م����دم����ج 
لديمومة  الطق�س  فيها  بما  ط��ارئ��ة 
الظروف  كل  في  التعليمية  العملية 

والأحوال.
ال��درا���س��ة  لمقاعد  ال��ع��ودة  اإن  وق���ال، 
داخ������ل ح�����رم ال���ج���ام���ع���ات م��رت��ب��ط��ة 
ال�����س��ورة لن  ال��وب��ائ��ي وان  ب��ال��و���س��ع 

اأ�سابيع. ثاثة  قبل  تت�سح 

45 مليونًا للخطة �لإقر��صية 

تأجيل قروض المزارعين 3 أشهر

لتجاوز �أزمة كورونا

برنامج قيد الدراسة لدعم العامل 
وصاحب العمل

عمان - لنا �لظاهر

م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  م��ج��ل�����س  اأ����س���در 
اأم�س  الإق��را���س ال��زراع��ي، ق���راراً 
على  المترتبة  الأق�ساط  بتاأجيل 
 )3( لمدة  وكفائهم  المزارعين 
المزارعين  لتمكين  وذلك  اأ�سهر 
الزراعي  بالإنتاج  ال�ستمرار  من 
ب�����س��ق��ي��ة ال���ن���ب���ات���ي وال���ح���ي���وان���ي 
في  وخا�سة  واق��ت��دار  ك��ف��اءة  بكل 
ظ���ل ظ����روف ال��ج��ائ��ح��ة واأث���اره���ا 
ال��زراع��ة  وزي��ر  بح�سب  ال�سلبية، 

داودية. محمد 
وب���ي���ن داودي�������ة اأن�����ه »���س��ي�����س��ت��ف��ي��د 

األ���ف   )30( ح���وال���ي  ال���ق���رار  م���ن 
اجمالية  بكلفة  ومقتر�س  مزارع 
مايين   )10( ب��ح��دود  م��ت��وق��ع��ة 
ال��ف  م��ن��ه��م ح���وال���ي )22(  دي���ن���ار 
مبا�سر  ب�سكل  وكفائهم  م���زارع 
ت����رد م��ن��ه��م اق��ت��ط��اع��ات ���س��ه��ري��ة 
الإجمالية  قيمتها  تبلغ  منتظمة 
 )6،5( نحو  التاأجيل  فترة  خال 
مليون دينار والباقي ب�سورة غير 
م��ب��ا���س��رة م���ن خ���ال ال��ت�����س��وي��ات 
ال�������س���ه���ري���ة وال�������س���ن���وي���ة وح�����س��ب 
ظ���روف���ه���م وق����درات����ه����م ال��م��ال��ي��ة 
وم��وا���س��م الإن���ت���اج ل��دي��ه��م وي��ق��در 
اآلف مزارع  عددهم بحوالي )8( 

تاأجيلهم  كلفة  ت�سل  اأن  متوقع 
الى )3،5( مليون دينار«.

ك��م��ا واف����ق ال��م��ج��ل�����س اأم�����س على 
ال��ق��ادم  للعام  الموؤ�س�سة  م��وازن��ة 
على  ال��م��واف��ق��ة  ق���رر  ك��م��ا   2021
ر���س��د م��ب��ل��غ )45( م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
 2021 للعام  الإق��را���س��ي��ة  للخطة 

الزراع�ي. القطاع  والت�ي تدعم 
وق���������رر ال���م���ج���ل�������س ال����م����واف����ق����ة 
ع��ل��ى ر����س���د ال�����س��ي��ول��ة ال���ازم���ة 
ل���م�������س���اري���ع ال���ح���د م����ن م�����س��اك��ل 
ور����س���د مبلغ  وال��ب��ط��ال��ة  ال��ف��ق��ر 
من  ل��اأع��وام  دي��ن��ار  مليون   )40(

.2025-2020

عمان - �صيف �لجنيني

الدولة  وزي��ر  العمل،  وزي��ر  ك�سف 
معن  الدكتور  ال�ستثمار  ل�سوؤون 
القطامين، عن وجود برنامج قيد 
توفير  بمو�سوع  يتعلق  ال��درا���س��ة 
و�ساحب  للعامل  ال��م��ال��ي  ال��دع��م 
ال��ط��رف��ي��ن من  ب��م��ا يمكن  ال��ع��م��ل 
تجاوز تبعات اأزمة جائحة فيرو�س 

كورونا.
خال  القطامين  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
ت��ج��ارة عمان  غ��رف��ة  ل��ق��اء نظمته 

لممثلين  بمقرها،  الأربعاء  م�ساء 
الأكثر ت�سرراً من  القطاعات  عن 
اأزمة فيرو�س كورونا، اإن البرنامج 
ال���م���ق���ت���رح و�����س����ل اإل�������ى م���راح���ل 
م���ت���ط���ورة م���ن ال����درا�����س����ة، م��ب��ي��ن��اً 
عن  ك��ذل��ك  �ستعلن  ال��ح��ك��وم��ة  اأن 
الحماية  لتو�سيع  اإج��راءات  حزمة 
المت�سررين  لاأفراد  الجتماعية 

من الجائحة.
و�������س������دد خ��������ال ال�����ل�����ق�����اء ال������ذي 
العمل  وزارة  ع���ام  اأم��ي��ن  ح�����س��ره 
ف�����اروق ال��ح��دي��دي واأع�������س���اء من 

اأهمية  على  الغرفة،  اإدارة  مجل�س 
ال��ق��ط��اع الخا�س  ال��ت�����س��ارك��ي��ة م��ع 
ق��ب��ل ات���خ���اذ ال����ق����رارات وب��خ��ا���س��ة 
ال��م��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ب��م��راج��ع��ة اأوام����ر 

الدفاع.
واأ����س���ار ال��دك��ت��ور ال��ق��ط��ام��ي��ن اإل��ى 
م��راج��ع��ة  ع���ل���ى  ج������اٍر  ال���ع���م���ل  اأن 
والباغات  رق��م )6(  ال��دف��اع  اأم��ر 
ال���������س����ادرة ب���م���وج���ب���ه م����ن خ���ال 
و�سيتم  الغاية،  لهذه  �ُسكلت  لجنة 
لتتنا�سب  الثغرات  جميع  معالجة 

مع الو�سع القائم.

بر�صلونة - �لر�أي
���س��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة 
في  اأم�����س  ال�����س��ف��دي  اأي��م��ن  المغتربين  و����س���وؤون 
اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي. وقال 
ال�سفدي في الجتماع اأن »جائحة كورونا فاقمت 
المتو�سطي  اإقليمنا  ي��واج��ه��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات 
والعالم، لكنها اأظهرت اأن ل بديل للعمل الجماعي 

لمواجهة هذه التحديات«.

�ل�صفدي: مو�جهة كورونا 
بالعمل �جلماعي

20 طعنًا 
بنتائج 

�لنتخابات 
عّمان - بتر�

ق�سائي  م�����س��در  ق��ال 
 4 ن���ه ���س��ج��ل، اأم�������س،  اإ
نيابة  ب�سحة  ط��ع��ون 
اأع�������������س������اء م���ج���ل�������س 

النواب.
اإن  الم�سدر  واأو���س��ح 
ث��اث��ة م���ن ال��ط��ع��ون 
محكمة  لدى  �سجلت 
ا������س�����ت�����ئ�����ن�����اف ع����م����ان 
وط��ع��ن��ا واح�����دا ل��دى 
م���ح���ك���م���ة ا����س���ت���ئ���ن���اف 

ربد. اإ
وب��ذل��ك ي�����س��ب��ح ع��دد 
ال��ط��ع��ون الإج��م��ال��ي��ة 
ال��م�����س��ج��ل��ة ب��م��خ��ت��ل��ف 
م��ح��اك��م ال���س��ت��ئ��ن��اف 
م����ن����ذ ب�������دء ����س���ري���ان 
م����دة ال��ط��ع��ن وح��ت��ى 
 20 اأم�س  دوام  نهاية 

. طعناً

كناكرية �أمينًا 
للمجل�س �لق�صائي
عّمان - �لر�أي
ق����رر ال��م��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي 
ت���ع���ي���ي���ن ق���ا����س���ي م��ح��ك��م��ة 
محي  وليد  عمان  ا�ستئناف 
عاما  اأمينا  كناكرية  الدين 
وذل��ك  الق�سائي  للمجل�س 
اع��ت��ب��ارا م���ن ب���داي���ة ك��ان��ون 
ق��رر  ك��م��ا  ال��م��ق��ب��ل.  الأول 
المجل�س في جل�سة عقدها 
التمييز  محكمة  ف��ي  ام�����س 
ت��رف��ي��ع ع����دد م���ن ال��ق�����س��اة 
واج��راء ع��دد من التنقات 
ال���ق�������س���ائ���ي���ة ال����ت����ي ط��ال��ت 
ع���ددا م��ح��دودا م��ن روؤ���س��اء 
ومدعين  وق�ساة  المحاكم 

عامين في مواقع عديدة.

عمان - �لر�أي
اأع��ل��ن ال�����س��ف��ي��ر الأردن������ي ف��ي روم��ان��ي��ا �سفيان 
القب�س  األقت  الرومانية  ال�سلطات  اأن  الق�ساة 
قتل  ج��ري��م��ة  ف��ي  الرئي�سي  ب��ه  الم�ستبه  ع��ل��ى 
ال�ساب الأردني نبيل خليل خ�سان والذي ق�سى 
الق�ساة  واأك��د  يومين.  منذ  رومانيا  في  غ��دراً 
في تغريدة على )تويتر( اأن ال�سفارة تتابع مع 
ال�سلطات الرومانية التحقيقات بهذه الجريمة 

حيث تبين اأن القاتل من جن�سية ثالثة.

�لقب�س على قاتل �أردين
يف رومانيا

عمان - �صميرة �لد�صوقي

اإعادة العمل بالزيادة المقررة لموظفي  اعتبر خبراء 
الجهاز الحكومي على ن�سبة العاوات الفنية المعتمدة 
المقبل، موؤ�سراً  العام  بداية  ليتم تطبيقها  والمقررة 
ا�ستثناء  انتقدوا  اأن��ه��م  غير  الحكومة،  �سدقية  على 

القطاع الخا�س من تعليمات م�سابهة.
وبينوا اأن رواتب القطاع العام لم تتاأثر كثيراً ولم يتم 
الم�سا�س بها خال جائحة كورونا، على عك�س موظفي 

القطاع الخا�س الذين »كانوا الأكثر ت�سرراً«.
الهتمام  الخا�س  القطاع  اإي��اء  الحكومة،  وطالبوا 
كورونا،  جائحة  من  الأك��ب��ر  المت�سرر  كونه  الكافي، 
م�سيرين اإلى اأن عدم قدرة هذا القطاع على اللتزام 
برواتب موظفيه اأجبرته على اأن يطبق باغات اأوامر 
الرواتب  الدفاع رقم 8 و13 والتي تجيز له تخفي�س 
كانت  اإذا  الموؤ�س�سات  ت�سنيف  ح�سب  مختلفة  بن�سب 

�سمن قائمة الأكثر ت�سرراً اأم ل.

�حلكومة ت�صدق باإعادة �لزيادة على �لعالو�ت

الوزني: االهتمام باالستثمار األجنبي
زاد بنسبة %17

عمان - �لر�أي

الدكتور  الإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأك��د 
م��ج��ل�����س  ت���ق���ري���ر  اأن  ال����وزن����ي  خ���ال���د 
ال���ت���ج���ارة وال��ت��ن��م��ي��ة ال���ت���اب���ع ل��اأم��م 
»اأونكتاد«  باإ�سم  والمعروف  المتحدة 
اله��ت��م��ام  ف��ي  زي����ادة  �سهد  الأردن  اأن 
 2020 ع���ام  م��ن  الأج��ن��ب��ي  بال�ستثمار 

بن�سبة 17% مقارنة مع عام 2019.
وب��ي��ن خ���ال ل��ق��اء اق��ت�����س��ادي نظمته 
غرفة �سناعة عمان والغرفة الألمانية 
وب�سراكة  والتجارة  لل�سناعة  العربية 
اأن  ال�ستثمار،  هيئة  مع  ا�ستراتيجية 
ت��اأك��ي��د التقرير  ال���زي���ادة ج���اءت رغ���م 
الأجنبي  ال�ستثمار  تدفقات  اأن  ذات��ه 
بن�سبة  انخف�ست  العالمي  المبا�سر 

49% في الن�سف الأول من عام 2020.
ال�ستثمار  هيئة  اأن  ال��وزن��ي  واأ���س��اف 
الجهات  كافة  م��ع  وبالت�سارك  عملت 
على  وال��خ��ا���س  ال��ع��ام  القطاعين  ف��ي 
اإع���������داد م���ل���ف ي�������س���م اأه�������م ال���ف���ر����س 
وبلغ  الأردن  في  الواعدة  ال�ستثمارية 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة في  ع���دده���ا 75 ف��ر���س��ة 

قطاعات اقت�سادية متنوعة.

��صتمر�ر تاأثري �لكتلة �لهو�ئية 
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عمان - �لر�أي

���س��ه��دت ا���س��واق المملكة اك��ت��ظ��اظ��ا لف��ت��ا ت��زام��ن م��ع ���س��رف روات���ب 
الموظفين، والت�ساقط المطري وا�ستعدادا للحظر يوم الجمعة.

التميمي  وح�سن  اي��وب  اهلل  عبد   $ في  الزميلين  عد�سة  ور�سدت 
حراك ال�سواق وا�ستعداد النا�ض للمنخف�ض الجوي.

الكتلة  بقايا  تاأثير  تحت  اليوم  المملكة  تبقى  الجوية  الحالة  ففي 
الهوائية الباردة ن�سبياً والرطبة، وتكون الأجواء باردة ن�سبياً وغائمة 
جزئياً، مع وجود فر�سة حتى �ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة 
ومتفرقة من المطر في �سمال وو�سط المملكة واأجزاء من المناطق 

ال�سرقية، وتكون الرياح جنوبية �سرقية معتدلة ال�سرعة.
عدم  م��ن  بحالة  غ��دا  المملكة  تتاأثر  اأن  الجوية«  »الأر���س��اد  وتتوقع 
ال�ستقرار الجوي، وتكون الأجواء باردة ن�سبياً وغائمة جزئياً، ويتوقع 
هطول زخات متفرقة من المطر في اأنحاء مختلفة من المملكة، قد 
جنوبية  الرياح  وتكون  المناطق،  بع�ض  في  اأحياناً  الرعد  ي�سحبها 

�سرقية معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحياناً.
)ق�سوى  المتو�سطة  ال��ط��وارئ  ح��ال��ة  ع��م��ان  اأم��ان��ة  اأعلنت  ذل��ك  ال��ى 
من  زخ��ات  ه��ط��ول  ت�سهد  ال��ت��ي  الجوية  الحالة  م��ع  للتعامل  م��ي��اه(، 

الأمطار.
ودعت الأمانة في بيان اأم�ض، المواطنين في حال ر�سد اي مالحظة 

تالع  منطقة  في  الرئي�سية  الطوارئ  غرف  اأرق��ام  على  الت�سال  الى 
العلي 065359970 اأو 065359971 او خلوي 0798166789، وعلى غرف 

عمليات مناطق امانة عمان الفرعية ال� 22.
ودع����ت الم���ان���ة، ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن خ���الل ال��ر���س��ائ��ل وال��ف��ي��دي��وه��ات 
والحذر  الحيطة  لأخذ  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عبر  الإر�سادية 
ربط  وع��دم  المنخف�سة،  والمناطق  الأودي����ة  م��ج��اري  ع��ن  والب��ت��ع��اد 
ال�سحي )المجاري(،  ال�سرف  البيوت)ال�سطح( على مناهل  مزاريب 
ع�سوائي  ب�سكل  النفايات  اإلقاء  وع��دم  الطرق،  في  لفي�سانها  تجنباً 

لت�سببها في اإغالق خطوط ت�سريف مياه المطار.
بتاأمين  للمبادرة  الإن�سائية  الم�ساريع  واأ�سحاب  المقاولين  دعت  كما 
خطوط  ب��اإغ��الق  المبا�سر  وت�سببها  لنجرافها  تجنبا  البناء  م��واد 
المنخف�سة  المناطق  عن  البتعاد  و�سرورة  الأمطار،  مياه  ت�سريف 

ومجاري ال�سيول والأودية.
ال�ستخدام  �سرورة  اإل��ى  المواطنين  المدني  الدفاع  مديرية  ودع��ت 
باأنواعها  ال�سيانة الدورية للمدافئ  باإجراء  الأمن للمدافئ، والقيام 
وت��ف��ق��ده��ا وا���س��ت��خ��دام م��ن��ظ��م��ات ال��غ��از وت��ف��ق��د ال��خ��راط��ي��م الخا�سة 

بمدافئ الغاز.
الحيطة  الى توخي  المركبات  �سائقي  العام  الأمن  كما دعت مديرية 
مختلف  في  الخارجية  الطرقات  على  وخا�سة  القيادة  اأثناء  والحذر 

اأنحاء المملكة.

��ستمر�ر تاأثير �لكتلة �لهو�ئية وزخات مطرية ودعوة للحذر

حراك األسواق للشتاء وحظر الجمعة

ت�سوير: عبد�هلل �أيوب وح�سن �لتميمي

اجلمعة 12 ربيع الثاين 1442 ه� - املوافق 27 ت�سرين الثاين 2020م - العدد 18229
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بعد ت�صجيل 5000 �إ�صابة و67 وفاة بالفيرو�س

200 ألف إصابة و2500 وفاة بكورونا
عّمان �أعلى �ملحافظات باحلاالت و�لطفيلة �أقلها

65 �ألف حالة ن�صطة وتعايف 135 �ألفًا و481 يف �لعناية �حلثيثة
�إجر�ء 26 �ألف فح�س ن�صبة �الإيجابّية منها %19,3

عمان - �لر�أي

بعد ت�سجيله خم�سة اآلف اإ�سابة، و67 وفاة، اأم�س، 
و2500  اإ�سابة  األف   200 الـ  الأردن حاجز  تخطى 
األــف حالة كورنا ن�سطة،  وفــاة، مع بقاء نحو 65 

وتعافي اأكثر من 135 األف حالة.
ويالحظ اأن المنحنى الوبائي في الأيام الأخيرة 
لكن  الن�سبي،  ال�ستقرار  مــن  حالة  على  حافظ 
مــ�ــســادر طــبــيــة تـــرى اأن هـــذا ال�ــســتــقــرار قــد ل 
يعول عليه كثيرا، وانه ل بد من النتظار لبع�س 
الوقت كي يثبت اأن هذا ال�ستقرار طويل المدى.

اأعــلــى  ت�سجيل  عــلــى  عــمــان  العا�سمة  وحــافــظــت 
اإ�سابة  اأم�س 1594  �سجلت  اأذ  بالإ�سابات،  الن�سب 
جــاءت  فيما  اإ�ــســابــة،   993 اإربــــد  محافظة  تلتها 
بـ  لالإ�سابات  ت�سجيال  المحافظات  اأقل  الطفيلة 

40 اإ�سابة.
اإ�ــســابــة   )5000( اأمــ�ــس  ــلــت  �ــُســجِّ التفا�سيل  وفـــي 
بفيرو�س كورونا توّزعت كما يلي: )1594( عّمان، 

 )545( الــرمــثــا،  فــي   )182( منها  اإربــــد،   )993(
 )245( البلقاء،   )269( الــكــرك،   )512( الــزرقــاء، 
 )193( جر�س،   )212( عجلون،   )242( المفرق، 
العقبة، )107( معان، منها )43( في البترا، )48( 

ماأدبا، )40( في الطفيلة.
في  الإ�سابة  اإجمالي عدد حالت  يرتفع  وبذلك 

عدد  يبلغ  فيما  حالة،   )203،021( اإلــى  المملكة 
كما  حــالــة،   )64،925( حــالــّيــاً  الن�سطة  الــحــالت 
جميعاً(  اهلل  )رحمهم  وفــاة،  حالة   )67( �ُسّجلت 
اإلــــى )2،509(  لــيــرتــفــع اإجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات 

حالت.
اأُدِخلت اليوم للعالج  وقد بلغ عدد الحالت التي 

فيما  حالة،   )241( المعتمدة  الم�ست�سفيات  في 
�سفائها   بعد  الم�ست�سفيات  حالة   )188( غـــادرت 
كــمــا يــبــلــغ اإجــمــالــي عـــدد الـــحـــالت الــتــي تتلّقى 
حالة،   )2،030( حالّياً  الم�ست�سفيات  في  العالج 

منهم )481( حالة على اأ�سّرة العناية الحثيثة.
كما بلغ عدد حالت ال�سفاء ليوم اأم�س في العزل 
لي�سل  حالة،   )4،469( والم�ست�سفيات  المنزلي 
اإجمالي حالت ال�سفاء )135،650( حالة. وقد تّم 
اإجراء )25،964( فح�ساً مخبرّياً، لي�سبح اإجمالي 
عدد الفحو�سات )2،461،304( فحو�سات، وبذلك 
ت�سل ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية لهذا اليوم اإلى 

قرابة )%19،3(.
ودعت وزارة ال�سّحة الجميع اإلى اللتزام باأوامر 
ارتــداء  الــوقــايــة، خ�سو�ساً  �سبل  واّتــبــاع  الــّدفــاع، 
الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكثر من )20( 
�سخ�ساً، ومتابعة الحملة التوعوية التي اأطلقتها 
الــــــوزارة لــلــوقــايــة مـــن عــــدوى فــيــرو�ــس كــورونــا 
وت�سجيع الأفراد لحماية اأ�سرهم ومجتمعهم )# 

بحميهم(.

ر�صد 45 مليوناً للخطة �الإقر��صية 2021

تأجيل قروض المزارعين 3 أشهر

أبو قديس: عودة الطلبة للجامعات لن تتضح 
قبل ثالثة اسابيع

عمان - النا �لظاهر

القــــرا�ــــس  مــو�ــســ�ــســة  ادارة  مــجــلــ�ــس  اأ�ــــســــدر 
الـــــزراعـــــي، قــــــرارا امـــ�ـــس بــتــاجــيــل القـــ�ـــســـاط 
الــمــتــرتــبــة عــلــى الــمــزارعــيــن وكــفــالئــهــم لــمــدة 
الـــمـــزارعـــيـــن مــن  لــتــمــكــيــن  ا�ــســهــر وذلــــك   )3(
النباتي  ب�سقيه  الــزراعــي  بــالنــتــاج  ال�ــســتــمــرار 
والــحــيــوانــي بــكــل كــفــاءة واقـــتـــدار وخــا�ــســة في 
بح�سب  ال�سلبية،  واآثارها  الجائحة  ظل ظروف 

داودية. الزراعة محمد  وزير 
القرار حوالي  »�سي�ستفيد من  انه  داودية  وبين 
اجمالية  بكلفة  ومــقــتــر�ــس  مـــزارع  األـــف   )30(
مــنــهــم  ديـــنـــار  مــلــيــون  بـــحـــدود )10(  مــتــوقــعــة 
ب�سكل  وكــفــالئــهــم  مـــــزارع  الـــف   )22( حـــوالـــي 
منتظمة  �سهرية  اقتطاعات  منهم  ترد  مبا�سر 
التاأجيل  فترة  خــالل  الجمالية  قيمتها  تبلغ 
بــ�ــســورة  والـــبـــاقـــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   )6،5( نــحــو 
ال�سهرية  الت�سويات  خــالل  مــن  مبا�سرة  غير 
المالية  وقدراتهم  ظروفهم  وح�سب  وال�سنوية 
وموا�سم النتاج لديهم ويقدر عددهم بحوالي 
)8( الف مزارع متوقع ان ت�سل كلفة تاجيلهم 

دينار«. الى )3،5( مليون 

القــرا�ــس  موؤ�س�سة  عــام  مــديــر  بين  جهته  مــن 
الـــــزراعـــــي مــحــمــد الـــحـــيـــاري خـــــالل اجــتــمــاع 
ــ�ــس مــن  ــ�ــس وحـــ�ـــســـور اعـــ�ـــســـاء الــمــجــل الــمــجــل
ــي والـــخـــا�ـــس امـــ�ـــس ان  الــقــطــاعــيــن الــحــكــومـــ
وكفالئهم  المزارعين  اق�ساط  اجلت  الموؤ�س�سة 
لــمــدة )5( ا�ــســهــر مــن هـــذا الــعــام وهـــي ا�ــســهــر 

.)9،8 ،7 ،5،6(
كـــمـــا وافـــــــق الـــمـــجـــلـــ�ـــس امــــ�ــــس عـــلـــى مــــوازنــــة 
قـــرر  كـــمـــا   2021 الــــقــــادم  لـــلـــعـــام  الـــمـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة 
دينار  مليون   )45( مبلغ  ر�سد  على  الموافقة 
تدعم  والتـي   2021 للعام  القرا�سية  للخطة 

الزراعـي. القطاع 
وقـــرر الــمــجــلــ�ــس بــحــ�ــســب الــحــيــاري الــمــوافــقــة 
الحد  لم�ساريع  الــالزمــة  ال�سيولة  ر�سد  على 
الفقر والبطالة ور�سد مبلغ )40(  من م�ساكل 

.2025-2020 دينار لالعوام من  مليون 
وا�ـــســـاف الــحــيــاري ان قــــرار تــاجــيــل ا�ــســتــيــفــاء 
عنهم  تخفيف  هو  المزارعين،  قرو�س  اق�ساط 

ال�سعبة. الظروف  في ظل هذه 
هـــــذا وكــــــان وزيــــــر الـــــزراعـــــة مـــحـــمـــد داوديــــــة 
ـــــوزراء،  بــيــن فـــي تــ�ــســريــح �ــســابــق ان رئــيــ�ــس ال
بــ�ــســر الــخــ�ــســاونــة، اوعـــز لــمــجــلــ�ــس »القـــرا�ـــس 

تاأجيل  بــحــث  ُبــغــيــة  اجــتــمــاع،  لعقد  الـــزراعـــي«، 
انه  قائاًل  المزارعين،  اق�ساط قرو�س  ا�ستيفاء 
مجل�س  اعمال  جدول  على  البند  هذا  ادراج  تم 

الموؤ�س�سة. ادارة 
الردن،  وادي  مـــزارعـــي  اتـــحـــاد  رئــيــ�ــس  وكــــان 
اق�ساط  دفعات  تاأجيل  ان  قال  الخدام،  عدنان 
الــمــوؤ�ــســ�ــســة، �ــســُيــ�ــســكــل دافـــًعـــا لــبــذل مــزيــد من 
ــــاج مـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات الــــ�ــــســــوق مــن  ــــت الــــجــــهــــود لن

الخ�سار.
الحكومية،  القرارات  مرونة  ان  الخدام  وبين 
الـــتـــي تــخــ�ــس جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات وبـــالأخـــ�ـــس 
المزارعين،  اق�ساط  وتاجيل  الزراعي  القطاع 
النتاج،  عجلة  ت�سيير  في  كبير  ب�سكل  �سـت�سهم 
كاهل  عــن  �سـيزيح  الق�ساط  تاأجيل  قــرار  وان 
التــــحــــاد الــكــثــيــر مـــن الــ�ــســغــوطــات بــالــفــتــرة 
ــــه مــظــلــة الــمــزارعــيــن  الــحــالــيــة، ل �ــســيــمــا وان

بوادي الردن«.
اأمــــا مـــديـــر عــــام اتـــحـــاد الـــمـــزارعـــيـــن، مــحــمــود 
المزارعين  اق�ساط  تاأجيل  اأن  اأو�سح  العوران، 
مما  ال�ــســتــفــادة  مــن  �سيمكنهم  كــامــل،  لمو�سم 
الــزراعــي، خــا�ــســة فــي ظل  الــمــو�ــســم  تبقى مــن 

النتاج. بزيادة  المزارع  رغبة 

�إربد - �لر�أي

الدكتور  العلمي  العالي والبحث  التعليم  قال وزير 
محمد ابو قدي�س ان التحدي الذي يواجه التعليم 
الــعــالــي فــي ظــل جــائــحــة كــورونــا يــجــب ان يتحول 
اللــكــتــرونــي  التعليم  واقـــع  ل�ستلهام  فــر�ــســة  الــى 

الجائحة. نهاية  مع  حتى  م�ستقبال  والتفاعلي 
وقـــــال ابــــو قــديــ�ــس خــــالل لــقــائــه رئــيــ�ــس جــامــعــة 
الجامعة  فــي  الــكــلــيــات  ونــوابــه وعــمــداء  الــيــرمــوك 
الــذي  العالي  بالتعليم  النهو�س  خطط  ان  ام�س 
عــام  ب�سكل  التعليم  منظومة  امـــام  تــحــديــا  ي�سكل 
تـــرتـــكـــز فــــي جــــوانــــب مــهــمــة الــــى العـــتـــمـــاد عــلــى 
بما  طارئة  ظــروف  اي  لمواجهة  المدمج  التعليم 
كل  في  التعليمية  العملية  لديمومة  الطق�س  فيها 

والحوال. الظروف 
وقــــال، ان الـــعـــودة لــمــقــاعــد الــدرا�ــســة داخـــل حــرم 
ال�سورة  وان  الوبائي  بالو�سع  مرتبطة  الجامعات 

الجامعات  ان  ال  ا�ــســابــيــع،  ثــالثــة  قبل  تت�سح  لــن 
مــطــالــبــة بــال�ــســتــعــداد والــجــاهــزيــة الــتــامــة لــهــذا 
تحقيق  حيث  من  الجميع  بين  والت�ساركية  المر 
الكمامة  على  والتاأكيد  بالتباعد  ال�سالمة  �سروط 
فـــي ظـــل احــتــمــالــيــة عــقــد المــتــحــانــات الــنــهــائــيــة 

داخلها.
الجامعات  �ستدعم  الوزارة  ان  قدي�س،  ابو  وا�ساف 
التعليمية  العملية  وم�ستلزمات  و�ــســائــل  لتوفير 
حزم  او  بالحوا�سيب  الطلبة  او  للمدر�سين  �سواء 
الرقمي  القت�ساد  وزارة  مع  والتوا�سل  النترنت 
ببع�س  النــتــرنــت  خــطــوط  �ــســعــف  مــ�ــســاكــل  لــحــل 
معالجتها  الت�سال  �سركات  تتولى  بحيث  المناطق 

المجال. بهذا  واإمكاناتها  نظمها  وتطوير 
الــدرا�ــســيــة  تــطــويــر خططها  الــى  الــجــامــعــات  ودعـــا 
العمل واحتياجاته خا�سة في  بما يتواءم مع �سوق 

والبتكار الريادة  ت�سمن  التي  المجالت 
نبيل  الــدكــتــور  الجامعة  رئي�س  عــر�ــس  جهته  مــن 

هــيــالت لأبــــرز مــالمــح خــطــط وبـــرامـــج الــجــامــعــة 
عــلــى �ــســعــيــد ا�ــســتــقــطــاب مــ�ــســاريــع دولــيــة وتــمــويــل 
ي�سمن  بــمــا  الــمــتــنــوعــة  وتــخــ�ــســ�ــســاتــهــا  بــرامــجــهــا 

المام. نحو  وتطورها  التعليمية  م�سيرتها 
قال  والتكنولوجيا  العلوم  لجامعة  زيارته  وخالل 
م�ستمرة  والتحديث  التطوير  عملية  ان  اأبوقدي�س 
الجائحة  فر�ستها  التي  والتحديات  الظروف  رغم 
مراجعة  الــى  يحتاج  الــذي  العالي  التعليم  ومنها 
فـــي عــديــد مـــن الــجــوانــب الــمــتــ�ــســلــة بــمــخــرجــاتــه 
العمل  �ــســوق  فــي  او�ــســع  عمل  فــر�ــس  توفير  لجهة 

الردنية. الجامعات  لخريجي 
اللجنة  رئي�س  بح�سور  قدي�س  ابو  الوزير  واطلع 
برامج  فــي  اللــكــتــرونــي  التعليم  لدمـــاج  الوطنية 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي الــدكــتــور احــمــد الــمــجــذوبــة على 
في  الردنية  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  تجربة 
وما  بعد(  عن  )التعلم  الإلكتروني  التعليم  مجال 

الإلكتروني. التعليم  لتطور  مواكبة  من  حققته 

جدول تكر�ري يبين منحنى �ال�صابات

عمان - �لر�أي

وال�سيئة،  المتو�سطة  بــيــن  حالتهم  اأ�ــســخــا�ــس  خم�سة  ا�ــســيــب 
منطقة  فــي  ال�ــســخــا�ــس  مــن  مجموعة  بــيــن  وقــعــت  بم�ساجرة 

ال�سريح بمحافظة اربد م�ساء اأم�س.
وقال الناطق الإعالمي با�سم الأمن العام، ان الأجهزة الأمنية 
المكان  فــي  وتــتــواجــد  الــمــ�ــســاجــرة،  على  ال�سيطرة  مــن  تمكنت 

لحفظ المن، وتم فتح تحقيق في الم�ساجرة.

�إ�صابة 5 �أ�صخا�س مب�صاجرة
يف �ل�صريح

عمان - بتر�

اإدارة  مــع  وبالتن�سيق  ال�سرقية  الع�سكرية  المنطقة  اأحــبــطــت 
مكافحة المخدرات، ام�س، محاولة ت�سلل وتهريب مخدرات من 

�سوريا الى الردن.
وقــــال مــ�ــســدر عــ�ــســكــري مــ�ــســوؤول فــي الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
اإلــى  اأدى  مــا  ال�ستباك،  قــواعــد  تطبيق  تــم  الأردنــيــة  الم�سلحة 

تراجع الأ�سخا�س اإلى داخل العمق ال�سوري.
 )187( �سبط  تم  المنطقة  تفتي�س  وبعد  اأنــه  الم�سدر،  واأ�ساف 

كف ح�سي�س، وتم تحويل الم�سبوطات اإلى الجهات المخت�سة.

�حباط حماولة ت�صلل 
وتهريب خمدر�ت

عمان - �لر�أي

التعليم  اإن تطوير  نذير عبيدات  الدكتور  ال�سحة  وزير  قال 
والتطور  الــــوزارة،  �سيا�سة  �سمن  اأولــويــة  الم�ستمر  الطبي 
للتخ�س�سات  القــامــة  �ــســهــادة  امــتــحــان  يخ�س  فيما  الطبي 
حد  على  والأطـــبـــاء  للمواطنين  منفعة  فيه  لما  المختلفة 

�سواء.
العربي  المجل�س  عام  امين  اأم�س  لقائه  واكد عبيدات خالل 
ا�ستعداد  الــروا�ــس  عمر  الــدكــتــور  ال�سحية  لالخت�سا�سات 
لالخت�سا�سات  الــعــربــي  للمجل�س  الــدعــم  تــقــديــم  ـــــوزارة  ال
ال�سحية �سمن القنوات الر�سمية ليتمكن من القيام بمهامه 

في تطوير مهنة الطب ورفع �سوية القطاع ال�سحي.
ونـــاقـــ�ـــس عـــبـــيـــدات والــــروا�ــــس مــ�ــســتــجــدات الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
ومواكبتها مع برامج القامة لالأطباء الم�سجلين في البورد 
العربي، ل�سيما في الم�ست�سفيات والمراكز الطبية المعتمدة.

الطبي  التعليم  يولي  المجل�س  ان  الــروا�ــس  بين  جهته  مــن 
طموحة  خــطــة  ولــديــه  والــعــنــايــة،  الهــتــمــام  جــل  الم�ستمر 
خالل  من  الطباء،  كفاءة  م�ستوى  ورفــع  البرنامج  لتطوير 
العالمية،  الم�ستويات  تحاكي  معتمدة  مراكز  في  التدريب 
والتو�سع في ادخار برامج اقامة لتخ�س�سات فرعية جديدة.

من  عالية  بــدرجــة  يتمتع  العربي  الــبــورد  اإن  الــروا�ــس  وقـــال 
موؤكداً  العالم،  دول  لدى جميع  الم�ستوى  رفيعة  الموثوقية 
�سرورة العمل على الحفاظ على هذه ال�سمعة وتعزيزها في 
التعاون  خــالل  مــن  الم�سترك،  الطبي  العربي  العمل  اإطـــار 
من  المزيد  لتحقيق  الأردنــي  الطبي  المجل�س  مع  الم�ستمر 

التن�سيق لتطوير م�ستوى القطاع ال�سحي.

عبيد�ت: م�صتعدون لدعم »�ملجل�س 
�لعربي لالخت�صا�صات �ل�صحية«

عمان - �لر�أي
 

قـــال وزيــــر الــمــيــاه والـــــري الــدكــتــور معت�سم �ــســعــيــدان خــالل 
المتحدة  الأمـــم  فــي  الن�سانية  الــ�ــســوؤون  من�سق  مــع  اجتماعه 
اأندر�س بيدر�سن ومدير ال�سحاح المائي في منظمة اليوني�سف 
م�ساريع  مع  التعامل  ا�ستراتيجية  مراجعة  اهمية  �سميث،  بن 
اعادة  الــوزارة ما�سية في  ان  ال�سوري، مبينا  للجوء  ال�ستجابة 
توجيه �سيا�ساتها للتعامل مع الم�ساريع التي تندرج تحت مفهوم 
م�ساريع  لت�سبح  ال�سوري  اللجوء  ازمة  مع  للتعامل  ال�ستجابة 
وتحقق  المملكة  محافظات  مختلف  خدمة  ت�ستهدف  تنموية 

الهداف ال�سمولية لقطاع المياه.
وقال �سعيدان، انه من ال�سروري ان يلتفت العالم وكافة الجهات 
اأزمــة  مع  تعاطيه  في  الردن  يبذله  الــذي  الجهد  الــى  المعنية 
اللجوء ال�سوري خا�سة في ظل الظروف المائية الحرجة التي 
يعانيها ونتيجة لالثار المدمرة التي حملتها هذه الزمة عليه 
ا�ست�سافة  المناطق الكثر  المائي خا�سة في  العجز  تزايد  من 
الــوزارة انهت اعداد  ان  النقاب عن  ال�سوريين، كا�سفا  لالجئين 
اأولويات تت�سمن كافة الم�ساريع المتو�سطة وال�سغيرة  خارطة 
قــدمــا في  الم�سي  الــتــاأكــيــد على  مــع  تــ�ــســررا  الأكــثــر  للمناطق 

و�سعها �سمن خطتها ال�ستثمارية لقطاع المياه.
من ناحيته، اأكد بيدر�سن، ان مفو�سية ال�سوؤون الن�سانية �ستقوم 
بتقديم مبادرة للق�سايا الأقليمية الم�ستركة في ق�سايا المياه، 
الأمـــم  جــهــود جميع منظمات  تــوجــيــه  �سيتم  انـــه  عــلــى  مــ�ــســددا 
لخطط  الـــالزم  التمويل  تاأمين  فــي  الجهود  لــزيــادة  المتحدة 

وبرامج ال�ستجابة لم�ساريع المياه وال�سرف ال�سحي.

مر�جعة م�صتمرة لتعامل �ملياه 
مع �للجوء �ل�صوري

عمان - �لر�أي

الرئي�س  اإلــى  تهنئة  برقية  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  بعث 
الموريتاني محمد ولد ال�سيخ الغزواني، بمنا�سبة عيد ا�ستقالل 
بالده. واأعرب جاللته، في البرقية، با�سمه وبا�سم �سعب المملكة 
الأردنية الها�سمية وحكومتها، عن اأحر التهاني بهذه المنا�سبة، 
الغزواني بموفور  الرئي�س  اأن يعيدها على  �سائاًل اهلل عز وجل 
ال�سحة والعافية، وعلى ال�سعب الموريتاني بالمزيد من التقدم 

والزدهار.

�مللك يهنئ موريتانيا
 بعيد ��صتقالل

�حلكومة ت�صدق �لقطاع �لعام باإعادة �لعالوة .. فهل تن�صف »�خلا�س«؟
عمان - �صميرة �لد�صوقي

اعــتــبــر خـــبـــراء اإعــــــادة الــعــمــل بـــالـــزيـــادة الــمــقــررة 
الــعــالوات  ن�سبة  على  الحكومي  الــجــهــاز  لموظفي 
بداية  تطبيقها  ليتم  والــمــقــررة  المعتمدة  الفنية 
غير  الحكومة،  �سدقية  على  موؤ�سراً  المقبل،  العام 
تعليمات  الخا�س من  القطاع  ا�ستثناء  انتقدوا  اأنهم 

م�سابهة.
تــتــاأثــر كثيرا  لــم  الــعــام  الــقــطــاع  اأن رواتــــب  وبــيــنــوا 
على  كــورونــا،  جائحة  خــالل  بها  الم�سا�س  يتم  ولــم 
عك�س موظفي القطاع الخا�س الذين »كانوا الأكثر 

ت�سررا«.
الهتمام  الخا�س  القطاع  اإيالء  الحكومة،  وطالبوا 
كورونا،  الكبر من جائحة  المت�سرر  كونه  الكافي، 
الـــقـــطـــاع على  الــــى ان عــــدم قـــــدرة هــــذا  مــ�ــســيــريــن 
يطبق  ان  على  اجبرته  موظفيه  بــرواتــب  اللــتــزام 
بــالغــات اوامــر الــدفــاع رقــم 8 و13 والــتــي تجيز له 
ت�سنيف  ح�سب  مختلفة  بن�سب  الــرواتــب  تخفي�س 

ت�سررا  الكــثــر  قائمة  �سمن  كانت  اذا  الموؤ�س�سات 
ام ل.

العمل حمادة  لوزارة  ال�سبق  العام  المين  وبح�سب 
ابو نجمة، فان على الحكومة ان تلغي كافة الحكام 
تبقي  وان  الجــور،  بتخفي�س  ت�سمح  التي  والوامــر 

الحظر على انهاء الخدمات ال في حالت خا�سة.
وقـــــــال اأبـــــــو نـــجـــمـــة »يــــجــــب حــــل مــ�ــســكــلــة الزمــــــة 
القت�سادية الواقعه على القطاع الخا�س لي�س عن 
طــريــق تخفي�س الجـــور بــل عــبــر �ــســنــاديــق وجــدت 
دون  العمل  عن  التعطل  �سندوق  مثل  الغاية  لهذه 

ان يتحمل �ساحب العمل اي عبء مالي «.
لــهــذه  �سينفق  الـــذي  الــمــبــلــغ  ان  نــجــمــة،  ابـــو  وراأى 
الــغــايــة �ــســيــكــون فــي اطـــار قـــدرة �ــســنــدوق التعطل 
موؤ�س�سة  �سناديق  بــاقــي  تــتــاأثــر  ان  دون  العمل  عــن 

الجتماعي. ال�سمان 
واكــــد اهــمــيــة ان تــ�ــســاوي الــحــكــومــة بــيــن مــوظــفــي 
يجب  انــه  الــى  م�سيرا  والــخــا�ــس،  الــعــام  القطاعين 
ت�سنيف  يــتــم  وان  تــ�ــســررا  الكــثــر  قــائــمــة  تــلــغــى  ان 

ول  حــدة،  على  كــل  الت�سرر  حيث  مــن  الموؤ�س�سات 
القطاع  في  لن  القطاع،  ا�سا�س  على  الت�سنيف  يتم 
غير  وموؤ�س�سات  مت�سررة  موؤ�س�سات  هناك  الواحد 

مت�سررة.
واتفق مدير مركز الفنيق احمد عو�س مع ما قاله 
الدفاع  باوامر  العمل  ا�ستمرار  اأن  واكد  نجمة،  ابو 
امر غير عادل لموظفي القطاع الخا�س خا�سة في 
ظل قرار الحكومة باعادة العمل بالزيادة المقررة، 

القطاعين. التمييز بين  ما يعزز 
العامة  �سيعزز من التجاهات  »ان هذا  وقال عو�س 
القطاع  في  يعمل  كل من  ان  الردنــي  المجتمع  في 
الــعــام ل يــتــاأثــر بــايــة عــوامــل طــارئــة، لنــه اآمــن من 
يعاك�س  مــا  الــخــدمــات،  وانــهــاء  الـــرواتـــب  تخفي�س 
القطاع  فــي  الــعــمــل  بت�سجيع  الــحــكــومــيــة  الــخــطــط 
ويعقد  م�ستقبلية  م�ساكل  �سيخلق  لنــه  الــخــا�ــس، 

ال�ساأن. بهذا  المبذولة  الجهود 
واكــــد انـــه عــلــى الــحــكــومــة ان تــعــيــر اهــتــمــامــا اكــبــر 
لن  الم�ستوى  بذات  الخا�س  القطاع  في  للعاملين 

افــراد  كافة  ومداخيل  اجــور  تحمي  ان  م�سوؤوليتها 
او  الــعــام  بــالــقــطــاع  عاملين  كــانــوا  �ــســواء  المجتمع 
الدفاع  اوامر  بكافة  العمل  بالغاء  مطالبا  الخا�س، 
رواتب  من  باقتطاع  الخا�س  للقطاع  �سمحت  التي 

لديهم. العاملين 
ـــح مـــ�ـــســـوؤول حــكــومــي، ان قـــرار  ومــــن جــهــتــه، اأو�ـــس
ــــادات لــيــ�ــس بـــالـــجـــديـــد، فــهــي عــــــالوات اقـــرت  ــــزي ال
وت�سرف  تــعــود  ان  عــلــى  الــجــائــحــة  ب�سبب  وتــوقــفــت 

العام المقبل. العام بداية  لموظفي القطاع 
وقال « ان رواتب القطاع الخا�س مرتفعة بالمقارنة 
مــع رواتــب القطاع الــعــام مــع وجــود الــعــالوات ومع 
ال�سرف  لعــادة  تنتظر  ان  الحكومة  على  كان  ذلك 
ان  م�سيفا  نهائيا«،  الجائحة  مــن  التعافي  لحين 

العام �سيء. الو�سع القت�سادي للموظف 
ت�سرف  الــعــام  القطاع  موظفي  رواتـــب  ان  وا�ــســاف 
التي  الخا�س  القطاع  رواتــب  بعك�س  الموازنة  من 
ب�سكل  وتنمو  المن�ساآت  بين  التناف�سية  على  تعتمد 

ا�سرع بكثير من رواتب القطاع العام.

عمان - �لر�أي

الأردنية  غير  ال�سهادات  معادلة  لجنة  وجهت 
في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبة 
خــارج  الدار�سين  الأردنــيــيــن  العليا  الــدرا�ــســات 
المملكة، والذين ما زالوا على مقاعد الدرا�سة 
ولــم يتمكنوا من اإكمال مــدة الإقــامــة في بلد 
الدرا�سة المطلوبة منهم اأن يتقدموا بطلبات 

للجنة.
وقال بيان �سادر عن التعليم العالي اإن اللجنة 
يكون  اأن  �سريطة  على حده  كل حالة  �سدر�س 
الــطــالــب مــلــتــحــقــاً بــالــدرا�ــســة فـــي مــوؤ�ــســ�ــســات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي غــيــر الأردنـــيـــة اعــتــبــاراً من 
بـــدايـــة الــفــ�ــســل الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــجــامــعــي 
بــداأت  الـــذي  )الف�سل  قبل  ومــا   2020  /2019
وثيقة  يح�سر  اأن  على  كــورونــا(،  جائحة  فيه 
تبين  الجامعة  في  العليا  الدرا�سات  كلية  من 
والف�سل  بال�سنة  الدرا�سة  في  التحاقه  تاريخ 
اأن الدولة  واإح�سار ما يثبت من جهة ر�سمية 
بــدخــول  للطالب  ت�سمح  ل  بــهــا  يــدر�ــس  الــتــي 
ما  اإح�سار  و  كــورونــا  جائحة  ب�سبب  اأرا�سيها 
الوحيد  الدرا�سة  نظام  اأن  الجامعة  يثبت من 
حالياً لطلبة الدرا�سات العليا هو فقط « نظام 
الدرا�سة عن بعد«، اإلى جانب بيان مدة الإقامة 
اأختام  التي حققها في بلد الدرا�سة من واقــع 

الدخول والخروج في جواز ال�سفر.
وقــال البيان ل تنطبق هذه الآلية على طلبة 
الدرا�سات العليا الذين التحقوا بالدرا�سة في 
موؤ�س�سات التعليم العالي غير الأردنية كطلبة 
الجامعي  العام  بداية  من  اعتباراً  م�ستجدين 

.)2021 /2020(
وعلى الطالب اأن يقوم بتقديم الطلب واإرفاق 
خا�سة  من�سة  خــالل  مــن  المطلوبة  الوثائق 
الدخول  الغر�س يمكن  الــوزارة لهذا  اأطلقتها 
http://rce. :عليها من خالل الرابط الآتي

/mohe.gov.jo/hesa
وفي هذا ال�سدد، توؤكد الوزارة اأنها لن ت�ستقبل 
اأي طلب ورقي في حرم الوزارة، ولن تنظر في 

اأي طلب غير مكتمل الوثائق.
مــدة  تخفي�س  �ــســابــقــاً  قـــررت  اللجنة  وكــانــت 
بواقع  الخارج  في  الدار�سين  للطلبة  الإقامة 
في  الماج�ستير  درجـــة  لطلبة  اأ�ــســهــر  ثــالثــة 
اإلى  اإ�سافًة  والعلمية،  الإن�سانية  التخ�س�سات 
الإن�سانية،  التخ�س�سات  في  الدكتوراة  درجــة 
كما قررت تخفي�س مدة الإقامة لطلبة درجة 
الدكتوراة في التخ�س�سات العلمية بواقع اأربع 
اأ�سهر، وذلك للطلبة الموجودين على مقاعد 
الدرا�سة في الف�سل الثاني من العام الجامعي 
التخفي�س  قــــرار  يــاأتــي  حــيــث   ،2020  /2019
نتيجًة  الطلبة  بها  مر  التي  للظروف  مراعاًة 

لجائحة كورونا.

تعميم لطلبة �لدر��صات 
�لعليا باخلارج
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أسهم قيادية تدفع البورصة لمواصلة الصعود
عمان - في�صل التميمي

وا�سل الموؤ�سر العام لبور�سة عمان ارتفاعه في نهاية تعامالت جل�سة 
الخمي�س، ليغلق عند م�ستوى 1565 نقطة، مرتفعا بن�سبة 0.27 بالمئة 

عن جل�سة الأربعاء.
ودفع الموؤ�سر لالرتفاع، �سعود �سعر اإغالق ا�سهم: بنك التحاد 1.31 
 0.43 الأردن-ج��وب��ت��رول  م�سفاة  بالمئة،   0.55 الأردن  بنك  بالمئة، 

بالمئة، الفو�سفات 0.37 بالمئة، وبنك الإ�سكان 0.33 بالمئة.

التداول والأ�صهم
وبلغ حجم التداول الإجمالي 5 ماليين دينار وعدد الأ�سهم المتداولة 

5 ماليين �سهم، نفذت من خالل 2070 عقداً.
 95 ع��دده��ا  وال��ب��ال��غ  ال��م��ت��داول��ة  لل�سركات  الإغ����الق  اأ���س��ع��ار  وبمقارنة 
�سركة مع اإغالقاتها ال�سابقة، فقد اأظهرت 35�سركة ارتفاعاً في اأ�سعار 

اأ�سهمها، و 19 �سركة اأظهرت انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها.
اأما على م�ستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القيا�سي قطاع الخدمات 
بن�سبة  ال�سناعة  قطاع  القيا�سي  الرقم  ارتفع  و  بالمئة،   0.38 بن�سبة 
0.26 بالمئة، و ارتفع الرقم القيا�سي قطاع المالي بن�سبة 0.20 بالمئة.

لقطاع  القيا�سي  الرقم  ارتفع  فقد  الفرعية،  للقطاعات  بالن�سبة  اأم��ا 
الخدمات التجارية، ال�سناعات الكيماوية، التكنولوجيا و الت�سالت، 
و  ال��ط��اق��ة  ال�سياحة،  و  ال��ف��ن��ادق  ال��ع��ق��ارات،  الكهربائية،  ال�سناعات 
الن�سيج، الخدمات ال�سحية،  المنافع، �سناعات المالب�س و الجلود و 
البنوك، الأغذية و الم�سروبات، ال�سناعات ال�ستخراجية والتعدينية.

وان��خ��ف�����س ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ق��ط��اع ال��خ��دم��ات ال��م��ال��ي��ة المتنوعة، 
الخدمات التعليمية، التاأمين.

فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
 4.79 بن�سبة  ال�سناعية  والم�ساريع  الأرا�سي  لتطوير  الأردن  م�ساكن 
بن�سبة  الكهربائية  والأ����س���الك  ال��ك��واب��ل  ل�سناعة  الوطنية  بالمئة، 
بالمئة،   4.62 بن�سبة  ال�ستثمارية  العقارية  المحفظة  بالمئة،   4.76
اإنجاز للتنمية والم�ساريع المتعددة بن�سبة 4.21 بالمئة، و ال�سناعية 

التجارية الزراعية/ الإنتاج بن�سبة 4.17 بالمئة.
اأما ال�سركات الخم�س الأكثر انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها فهي البطاقات 
للتجارة وال�ستثمارات  العربية  الإنماء  بالمئة،  بن�سبة 7.14  العالمية 
العالمية بن�سبة 5.00 بالمئة، الفنادق وال�سياحة الردنية بن�سبة 3.44 
بالمئة، دار الأمان للتمويل الإ�سالمي بن�سبة 3.33 بالمئة، و مجموعة 

اأوفتك القاب�سة بن�سبة 3.13 بالمئة.

خالل لقاء نظمته »�صناعة عمان« و»الألمانية العربية لل�صناعة والتجارة«

الوزني: زيادة في االستثمار األجنبي بنسبة %17

مزايا وخصومات لمتقاعدي الضمان والمؤمن عليهم 
في االستهالكية العسكرية

عمان - الراأي

خالد  الدكتور  الإ�ستثمار  هيئة  رئي�س  اأك��د 
اأن تقرير مجل�س التجارة والتنمية  الوزني 
باإ�سم  وال��م��ع��روف  المتحدة  ل��الأم��م  التابع 
»اأونكتاد« اأن الأردن �سهد زيادة في الإهتمام 
بن�سبة   2020 ع��ام  من  الأجنبي  بال�ستثمار 

17% مقارنة مع عام 2019.
غرفة  نظمته  اقت�سادي  لقاء  خ��الل  وبين 
العربية  الألمانية  والغرفة  عمان  �سناعة 
ا�ستراتيجية  وب�سراكة  والتجارة  لل�سناعة 
الزيادة جاءت رغم  اأن  ال�ستثمار،  مع هيئة 
ال�ستثمار  تدفقات  اأن  ذات��ه  التقرير  تاأكيد 
الأجنبي المبا�سر العالمي انخف�ست بن�سبة 

49% في الن�سف الأول من عام 2020.
عملت  ال�ستثمار  هيئة  اأن  الوزني  واأ���س��اف 
وبالت�سارك مع كافة الجهات في القطاعين 
اأهم  اإع��داد ملف ي�سم  العام والخا�س على 
الأردن  ف��ي  ال��واع��دة  ال�ستثمارية  الفر�س 
وب���ل���غ ع���دده���ا 75 ف��ر���س��ة ا���س��ت��ث��م��اري��ة في 
اإل��ى  م�سيراً  متنوعة،  اقت�سادية  ق��ط��اع��ات 
لتوجيه  الكامل  ال�ستثمار  هيئة  ا�ستعداد 
ك��اف��ة اأ���س��ك��ال ال��دع��م ل��ل�����س��رك��ات الأل��م��ان��ي��ة 

الراغبة في ال�ستثمار في الأردن.
ال��م��واق��ع  اأب������رز  اأح�����د  الأردن  اأن  واأو�����س����ح 

من  بالعديد  لتمتعه  لال�ستثمار  ال��ج��اذب��ة 
التي تجعله �سوقا جاذبا  التناف�سية  المزايا 
اإلى  اإ�سافة  الأعمال،  وممار�سة  لال�ستثمار 
ال�ستفادة  يمكنها  الألمانية  ال�سركات  اأن 
من موقع الأردن ال�ستراتيجي كونه بوابة 
اإلى العديد من الأ�سواق العالمية  للدخول 
اإتفاقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  لتوقيعه  وال��ع��رب��ي��ة 
اأ�سبح  وال��ت��ي م��ن خاللها  ال��ح��رة  ال��ت��ج��ارة 

اأك��ث��ر م��ن مليار  اإل��ى  المنتج الأردن���ي ي�سل 
ون�سف م�ستهلك.

وت����ط����رق رئ���ي�������س ه��ي��ئ��ة ال����س���ت���ث���م���ار اإل����ى 
الهادفة  ال�ستثمار  هيئة  عمل  ا�ستراتيجية 
اإل�������ى ج�����ذب ال���م���زي���د م����ن ال����س���ت���ث���م���ارات 
القائمة  الإ���س��ت��ث��م��ارات  وتمكين  الأج��ن��ب��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة، وم����ا تتميز  ال�������س���ادرات  ودع�����م 
ب���ه ال��م��م��ل��ك��ة ع���ن غ��ي��ره��ا ك���دول���ة ج��اذب��ة 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار الأج��ن��ب��ي م���ن ح��ي��ث موقعها 
الذي  ال�سيا�سي  وال�ستقرار  ال�ستراتيجي، 
الوا�سحة  القوانين  على  ع���الوة  ب��ه،  تنعم 
حقوق  تكفل  والتي  لال�ستثمار  والمنظمة 
ال��ج��م��ي��ع،ب��الإ���س��اف��ة اإل�����ى وج�����ود ال��ع��دي��د 
كافة  ف��ي  وال��ح��رة  التنموية  المناطق  م��ن 
محافظات المملكة مما يعني فر�ساً كبيرة 

لال�ستثمار والم�ستثمرين.

عمان - الراأي

وق����ع����ت ال���م���وؤ����س�������س���ة ال����ع����ام����ة ل��ل�����س��م��ان 
الج���ت���م���اع���ي وال��م��وؤ���س�����س��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
ال��ع�����س��ك��ري��ة م����ذك����رة ت���ف���اه���م ت���ه���دف ال���ى 
ومتقاعدي  لم�ستركي  خا�سة  ميزة  تقديم 
خ�سم  بتقديم  تتمثل  الجتماعي  ال�سمان 
الموؤ�س�سة  على م�سترياتهم من كافة فروع 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��م��ن��ت�����س��رة في 

جميع محافظات المملكة.
ووق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 
ال��دك��ت��ور ح��ازم  ال��ع��ام  م��دي��ره��ا  الجتماعي 
رح��اح��ل��ة وع����ن ال��م��وؤ���س�����س��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
الأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  م�����س��اع��د  الع�سكرية 
والموارد  والتنظيم  للتخطيط  الم�ستركة 
للموؤ�س�سة  الدارية  الهيئة  رئي�س  الدفاعية 
ال���س��ت��ه��الك��ي��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

ابراهيم النعيمات.
وب����م����وج����ب م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ال��م��ب��رم��ة 
ال�����س��رائ��ي��ة  »ح���ّي���اك«  ب��ط��اق��ة  ت��وف��ي��ر  �سيتم 
ال�ستهالكية  الموؤ�س�سة  �ست�سدرها  ال��ت��ي 
ال�سمان  ومتقاعدي  لم�ستركي  الع�سكرية 
الج��ت��م��اع��ي ال��راغ��ب��ي��ن ب��ال���س��ت��ف��ادة من 

الخ�سم.
خ�سم  تقديم  على  التفاهم  مذكرة  ون�ست 
يتم  التي  البطاقة  �سمن  الم�ستريات  على 
تتجاوز  ل  ان  على   )%5( بن�سبة  اإ���س��داره��ا 
�سهريا، كما  دينار  الم�ستريات )100(  قيمة 
ي�سترط للح�سول على تلك البطاقة اأن ل 
م�ستفيدا  عليه  الموؤمن  اأو  المتقاعد  يكون 

من بطاقة رفاق ال�سالح.
من جانبه بين مدير عام موؤ�س�سة ال�سمان 
الج��ت��م��اع��ي ال���دك���ت���ور ح����ازم رح��اح��ل��ة اأن 
برنامج  �سمن  تندرج  التفاقية  هذه  اإب��رام 

تزمع  التي  الح�سرية  للخدمات  متكامل 
لمتقاعديها  تقديمها  ا�ستكمال  الموؤ�س�سة 

وم�ستركيها.
من  �سيتم  البطاقة  ا�سدارهذه  ان  واأو�سح 
www. اللكتروني  الموؤ�س�سة  خالل موقع 
واح��د  دي��ن��ار  ا�ستيفاء  و�سيتم   ssc.gov.jo
ر���س��وم ب��دل ا���س��دار تدفع لمرة واح��دة عن 
ك��ل ب��ط��اق��ة، م��ب��ي��ن��ا اأن م��وؤ���س�����س��ة ال�����س��م��ان 
الج���ت���م���اع���ي وال��م��وؤ���س�����س��ة ال���س��ت��ه��الك��ي��ة 
األ��ف   )100( ط���رح  ع��ل��ى  اتفقتا  الع�سكرية 
قابلة  وه��ي  الأول��ى  المرحلة  بطاقة خ��الل 

للزيادة ح�سب حجم الإقبال عليها.
وت���ق���دم ال���رح���اح���ل���ة ب��ال�����س��ك��ر م���ن ال��ه��ي��ئ��ة 
الع�سكرية  ال�ستهالكية  للموؤ�س�سة  الدارية 
ال�سمان  متقاعدي  اأم���ام  الفر�سة  لإت��اح��ة 
لال�ستفادة  عليهم  وال��م��وؤم��ن  الج��ت��م��اع��ي 

ل��ه��م، م��وؤك��داً  ال��ت��ي �ستقدمها  ال��م��زاي��ا  م��ن 
الموؤ�س�سة  به  الذي تقوم  الدور  اأهمية  على 
ال���ع�������س���ك���ري���ة م����ن خ������الل ت���وف���ي���ر ال�����س��ل��ع 
ج��ودة  وذات  منا�سبة  ب��اأ���س��ع��ار  للمواطنين 

عالية في كافة اأنحاء الوطن.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة الداري�����ة 
العميد  الع�سكرية  ال�ستهالكية  للموؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  دور  ال��ن��ع��ي��م��ات  اب��راه��ي��م  ال���رك���ن 
ال�����س��م��ان ف���ي دع��م��ه��ا ال��م�����س��ت��م��ر ل��ل��م��وؤم��ن 
تح�سين  في  و�سعيها  والمتقاعدين  عليهم 
ن��وع��ي��ة ال���خ���دم���ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا ل��ك��اف��ة 
الم�سمولين تحت مظلتها �سواء متقاعدين 

او م�ستركين.
وح�������س���ر ت���وق���ي���ع م����ذك����رة ال���ت���ف���اه���م ع��ن 
ج��ان��ب ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة م��دي��ر ع��ام 
العقيد  الع�سكرية  ال�ستهالكية  الموؤ�س�سة 

ال�سرق  �سركة  ع��ام  ومدير  الحديد  محمد 
علي الإلكتروني  الدفع  لخدمات   الأو�سط 
م�ساعد  الموؤ�س�سة  جانب  وعن  الجبار  عبد 
والداري���ة  المالية  لل�سوؤون  ال��ع��ام  المدير 
محمدعوده، ومدير اإدارة الق�سايا وال�سوؤون 
اإدارة  وم��دي��ر  المجالي  ���س��ام��ان  القانونية 
ال�����س��وؤون ال��م��ال��ي��ة ع��ل��ي ال�����س��م��ادي وم��دي��ر 
ومدير  البدارين  احمد  الإعالمي  المركز 
ال��ح��وام��دة  خ��ال��د  ال��م��ع��ل��وم��ات  تكنولوجيا 

ومديرة الإعالم والت�سال خلود غنيمات.
وج�������اءت الت���ف���اق���ي���ة ف����ي اإط�������ار ال�����س��راك��ة 
ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 
الم�سلحة  وال���ق���وات  الج��ت��م��اع��ي  لل�سمان 
الموؤ�س�سة  ت��وج��ه��ات  ���س��وء  وف���ي  الأردن���ي���ة 
ل��ت��ق��دي��م خ���دم���ات م�����س��ان��دة ل��م�����س��ت��رك��ي��ه��ا 

ومتقاعديها.

العجارمة تترأس اجتماع المراجعة 
النصفية لمشاريع المسرّعات الحكومية

«الصناعة والتجارة»  تلغي تحديد سقوف 
أسعار الخضار

عمان - بترا

الموؤ�س�سي  الأداء  ل��ت��ط��وي��ر  دول���ة  وزي���ر  ت��راأ���س��ت   
الخمي�س  ام�س  العجارمة  رابعة  ال��وزراء  برئا�سة 
للدفعة  ي��وم��اً(   50( الن�سفية  ال��م��راج��ع��ة  ور���س��ة 
مع  بالتعاون  الحكومية  الم�سّرعات  م��ن  الأول���ى 

الجانب الإماراتي عبر تقنية الت�سال المرئي.
ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  ع���ن  ال�������س���ادر  ال���ب���ي���ان  واأو�����س����ح 
ن��ظ��م��ت��ه��ا وح���دة  ال���ت���ي  ال���ور����س���ة  اأن  ال��م��وؤ���س�����س��ي 
اإدارة  ف��ي  ال��م�����س��رع��ات وال��م�����س��اري��ع ذات الأول���وي���ة 
الجانب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  الموؤ�س�سي  الأداء  تطوير 
الإماراتي تهدف اإلى مراجعة ما تم اإنجازه خالل 
50 يوماً من اأ�سل 100، في تجاوز خم�س تحديات 
ل���ث���الث ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة اأردن����ي����ة: ه���ي ال��ت��رب��ي��ة 

والتعليم والجمارك وال�سمان الجتماعي.
اأول  لتكون  الجهات  ه��ذه  اختيار  تم  اإن��ه  واأ���س��اف، 
الم�سّرعات  نظام  تدخل  التي  الم�ساريع  من  دفعة 
اإلى  بهدف تذليل ال�سعوبات التي تواجهها، لفتا 
اأنه �سبق هذه الور�سة ثالث ور�س عمل واأكثر من 
للم�سرعات  الفنية  ال��ف��رق  م��ع  اجتماعاً  ثالثين 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وذل����ك ل��م��ت��اب��ع��ة ���س��ي��ر ال��ع��م��ل �سمن 

التنفيذية للتحديات. الخطة 
ت�سمل:  الم�ساريع  قائمة  اأن  اإل���ى  ال��ب��ي��ان  واأ���س��ار 
الثانوية  لطلبة  التكميلية  الدورة  ت�سجيل  تحدي 
العامة، وتحدي ت�سجيل طلبة ال�سف الأول لغير 
ت�سمل  كما  والتعليم،  التربية  وزارة  الأردنيين في 
تحدي براءة الذمة، وتحدي الإدخال الموؤقت في 

الح�سول  تحدي  اإل��ى  بالإ�سافة  الجمارك،  دائ��رة 
على المنافع التاأمينية )تعطل، اأمومة، تعوي�س( 

في الموؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي.
تحديد  على  تقوم  الم�سّرعات  فكرة  اأن  اإلى  ولفت 
معيقات  تعتر�سها  التي  الأول��وي��ة  ذات  الم�ساريع 
الجهات  كل  جمع  يتم  بحيث  العمل،  في  اإجرائية 
ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ال��م�����س��روع ع��ل��ى ط��اول��ة واح�����دة، وح��ّل 
جميع المعيقات والتحديات خالل مدة ل تتجاوز 
الم�سروع مدعوم من دولة  اأن  مائة يوم، مو�سحا 
تكفلت  التي  ال�سقيقة  المتحدة  العربية  الإم��ارات 
رئا�سة  نفقتها في مقر  على  بتجهيز مبنى خا�س 

الوزراء.
و���س��ارك ف��ي ال��ور���س��ة ع��ن ال��ج��ان��ب الأردن����ي وزي��ر 
ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ال���دك���ت���ور ت��ي�����س��ي��ر ال��ن��ع��ي��م��ي، 
المجيد  عبد  ال��ل��واء  الجمارك  دائ��رة  ع��ام  ومدير 
لل�سمان  العامة  الموؤ�س�سة  الرحامنة، ومدير عام 
واأم��ي��ن عام  ال��دك��ت��ور ح��ازم رح��اح��ل��ة،  الجتماعي 
وزارة التربية لل�سوؤون المالية والإدارية الدكتورة 
نجوى قبيالت، واأمين عام وزارة التربية والتعليم 

لل�سوؤون الفنية الدكتور نواف العجارمة.
و����س���ارك ع���ن ال��ج��ان��ب الإم����ارات����ي م���دي���ر مكتب 
ورئي�س  ل��وت��اه،  اهلل  عبد  ال����وزراء  مجل�س  رئ��ا���س��ة 
ال����س���ت���رات���ي���ج���ي���ة والب����ت����ك����ار ال���ح���ك���وم���ي ه���دى 
الها�سمي، وم�ساعد المدير العام–قطاع القيادات 
النقبي،  تي�سير  ال��دك��ت��ور  ال��ح��ك��وم��ي��ة  وال���ق���درات 
ومدير اإدارة الم�سرعات في حكومة دبي الدكتورة 

الها�سمي. را�سية 

عمان -الراأي

 ق����ررت وزي�����رة ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن، 
تحديد  ق���رار  اإل���غ���اء  اأم�����س  ع��ل��ي،  م��ه��ا  المهند�سة 
�سقوف �سعرية لخم�سة اأ�سناف من الخ�سار �سملت 
والباذنجان  والكو�سا  والخيار  والبطاطا  البندورة 

اعتبارا من �سباح ال�سبت المقبل.
الأ�سناف  تلك  اأ�سعار  انخفا�س  بعد  ال��ق��رار  وج��اء 

وزيادة الكميات الموردة لل�سوق.
وفي  الأ�سعار  تراقب  �ستبقى  اأنها  ال���وزارة  واأك���دت 
ح���ال ح����دوث م��ب��ال��غ��ة وارت���ف���اع غ��ي��ر م��ب��رر �سيتم 

تحديد �سقوف �سعرية.
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خالل لقاء نظمته غرفة تجارة عمان

وزير العمل: برنامج قيد الدراسة لتوفير الدعم 
المالي للعامل وصاحب العمل

دعم هولندي ألماني للشباب في  تكنولوجيا المعلومات

عمان - �صيف الجنيني

ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  ال��ع��م��ل،  وزي���ر  ك�سف 
عن  القطامين،  معن  ال��دك��ت��ور  ال�ستثمار 
وجود برنامج قيد الدرا�سة يتعلق بمو�سوع 
ت��وف��ي��ر ال���دع���م ال��م��ال��ي ل��ل��ع��ام��ل و���س��اح��ب 
العمل بما يمكن الطرفين من تجاوز تبعات 

اأزمة جائحة فيرو�س كورونا.
وقال الدكتور القطامين خالل لقاء نظمته 
بمقرها،  الأربعاء  م�ساء  تجارة عمان  غرفة 
لممثلين عن القطاعات الكثر ت�سررا من 
اأزمة فيرو�س كورونا، ان البرنامج المقترح 
الدرا�سة«،  من  متطورة  مراحل  ال��ى  و�سل 
مبينا ان الحكومة �ستعلن كذلك عن حزمة 
اج������راءات ل��ت��و���س��ي��ع ال��ح��م��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

لالأفراد المت�سررين من الجائحة.
و�سدد خالل اللقاء الذي ح�سره امين عام 
واع�ساء من  الحديدي  فاروق  العمل  وزارة 
مجل�س ادارة الغرفة، على اأهمية الت�ساركية 
ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  قبل  الخا�س  القطاع  م��ع 
اأوام���ر  ب��م��راج��ع��ة  منها  المتعلق  وب��خ��ا���س��ة 

الدفاع.
العمل  ان  ال��ى  القطامين  ال��دك��ت��ور  وا���س��ار 
ج����اٍر ع��ل��ى م��راج��ع��ة اأم����ر ال���دف���اع رق���م )6( 
وال��ب��الغ��ات ال�����س��ادرة ب��م��وج��ب��ه م��ن خ��الل 
معالجة  و�سيتم  الغاية،  لهذه  �ُسكلت  لجنة 
جميع الثغرات لتتنا�سب مع الو�سع القائم 
حالياً وتنظيم ال�سوق للحفاظ على ديمومة 

عمل المن�ساآت وعلى العاملين فيها.
لبرامج  م��راج��ع��ة  �سيرافقه  ذل��ك  ان  وب��ي��ن 
العامة  الموؤ�س�سة  اأطلقتها  التي  الحماية 
لل�سمان الجتماعي خالل جائحة فيرو�س 
ك���ورون���ا، م���وؤك���دا ان ه���ذا �سيتم م��ن خ��الل 
ال�سراكة مع مختلف القطاعات القت�سادية 
وب��خ��ا���س��ة ال��م��غ��ل��ق��ة وال��م��ت�����س��ررة والأ����س���د 

�سررا.
اإل��ى  ت��ج��ارة عمان  العمل غرفة  ودع��ا وزي��ر 
لل�سمان  ال��ع��ام��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ف���ي  اج��ت��م��اع 
الج��ت��م��اع��ي ل��درا���س��ة م��ق��ت��رح��ات ال��ق��ط��اع 
ال��ت��ج��اري وال��خ��دم��ي ح���ول ح���زم ال�سمان 
ل��م��ع��ال��ج��ة اي����ة اخ���ت���اللت ف��ي��ه��ا ل��م��ا فيها 
م�سلحة طرفي المعادلة �سواء العاملين او 

ارباب العمل.
واو�سح ان وزارة العمل ت�سعى لأيجاد عالقة 
متوازنة بين العامل و�ساحب العمل وحفظ 
ت��ك��ون  ال��ط��رف��ي��ن وان ل  وح��م��اي��ة ح���ق���وق 
ال�ستراطات ال�سحية متعار�سة مع الو�سع 
الق��ت�����س��ادي، م���وؤك���دا وج����ود ت��ف��ه��م وا���س��ح 
القطاعات  ت��واج��ه  ال��ت��ي  التحديات  لحجم 

القت�سادية جراء جائحة فيرو�س كورونا.
ولفت الدكتور القطامين الى ان الحكومة 
ج��الل��ة  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات  ت�سكيلها  وم��ن��ذ 
ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي، ت�سعى ال���ى زي���ادة 
لتقليل  وذل�����ك  ال�����س��ح��ي  ال���ق���ط���اع  ك���ف���اءة 
امكانية الحاجة الى فر�س الحظر ال�سامل 
ال��ط��وي��ل ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى دي��م��وم��ة الأق��ت�����س��اد 
ومنع تاثر قطاعات جديدة، مبينا ان �سحة 
المواطنين تبقى رغم ذلك اولوية ق�سوى.

التفكير  ���س��رورة  على  العمل  وزي���ر  و���س��دد 
ب�����اآل�����ي�����ات ج�����دي�����دة ل����ت����ج����اوز ال���ت���ح���دي���ات 
وال�������س���ع���وب���ات ال����ت����ي ت����واج����ه ال���ق���ط���اع���ات 
القت�سادية وتمكينها من ال�ستمرار وادامة 
لديها،  العاملين  على  والمحافظة  اعمالها 
موؤكدا انه �سيكون داعما لكل الق�سايا التي 
ت��ه��م ال��ق��ط��اع ال��خ��ا���س وم��ع��ال��ج��ة الممكن 

منها.
بدوره، �سدد رئي�س غرفة تجارة عمان خليل 

ال��ى ���س��رورة اط���الق برامج  ال��ح��اج توفيق، 
والخدمية  التجارية  للقطاعات  تحفيزية 
ال���ت���ي م����ا زال������ت اب���واب���ه���ا م��غ��ل��ق��ة او ت��ل��ك 
كورونا  فيرو�س  جائحة  من  ت�سررا  الكثر 
وب��خ��ا���س��ة ال�����س��ي��اح��ي ب��م��خ��ت��ل��ف م��ك��ون��ات��ه 
لها  الم�ساندة  والقطاعات  الفراح  و�سالت 

والمطاعم والمقاهي.
ينت�سب  التي  عمان  ت��ج��ارة  غرفة  ان  وبين 
بالقلق  ت�سعر  �سركة،  ال��ف   50 اكثر من  لها 
ع��ل��ى الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي م���ا ي��ت��ط��ل��ب ان 
���س��راك��ة وا���س��ع��ة وحقيقية مع  ي��ك��ون ه��ن��اك 
واحد  كفريق  معا  والعمل  الخا�س  القطاع 
ل��م��واج��ه��ة ال�����س��ع��وب��ات وال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
تواجه القطاعات القت�سادية وتمكينها من 

ال�ستمرار باعمالها.
واع���اد ال��ح��اج توفيق ال��ت��اأك��ي��د م��ج��ددا على 
�����س����رورة اع�������ادة ال���ن���ظ���ر ب���ال���ظ���ر ال�����س��ام��ل 
اأي����ام ال��ج��م��ع ك��ون��ه ي��ل��ح��ق ا����س���رارا ببع�س 
المطاعم  وب��خ��ا���س��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��ط��اع��ات 
بال�سافة  وال��م��ق��اه��ي،  ا�سنافها  بمختلف 
الجزئي، ومراجعة  الحظر  �ساعات  لتمديد 
بع�س اأوامر الدفاع وبخا�سة رقم)6(، و�سخ 

�سيولة بال�سوق وم�ساعدة المتعثرين.
التجارية  القطاعات  عن  ممثلون  وعر�س 

زالت  ما  التي  او  ت�سررا  الكثر  والخدمية 
مغلقة جراء تبعات جائحة فيرو�س كوورنا 
بمقدمتها  تواجههم  التي  التحديات  لأه��م 
ما  لت�سديد  المالية  المكانيات  توفر  عدم 
يترتب عليها من التزامات مالية وبخا�سة 
رواتب الموظفين وكلف ت�سغيلية ل�ستمرار 

ديمومتها.
وطالبوا ب�سرورة ان تكون الحزم التحفيزية 
وا���س��ح��ة وم��ف��ه��وم��ة والأخ������ذ ب��م��الح��ظ��ات 
الأع��الن عنها،  قبل  الأقت�سادية  القطاعات 
المالية  الت�سهيالت  �سركات  م��ن  والطلب 
وال��ت��اج��ي��ر ال��ت��م��وي��ل��ي ب��ت��اأج��ي��ل الأق�����س��اط 
الم�ستحقة عليهم، وتمكينهم من الح�سول 
ع��ل��ى ال��ق��رو���س ال��م��ال��ي��ة ب�����س��ه��ول��ة وي�����س��ر، 
لم  ال�سركات  م��ن  الكثير  ان  ال��ى  م�سيرين 

تعد قادرة على توفير رواتب موظفيها،
و������س�����ددوا ع���ل���ى �����س����رورة ان ي���ك���ون ه��ن��اك 
ت���دخ���ل ح��ك��وم��ي ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال��م��ال��ك��ي��ن 
يخدم  بما  الأي��ج��ار  وع��ق��ود  والم�ستاأجرين 
بيانات  قاعدة  وتوفير  الطرفين،  م�سلحة 
لمعرفة حجم ال�سرر الذي طال القطاعات، 
والحظر  الغالقات  بقرارات  النظر  واعادة 
ال�����س��ام��ل ف��ي ظ��ل وج����ود ال���ت���زام لف���ت من 
الجميع ب�سروط ال�سحة وال�سالمة العامة.

عمان - بالراأي

األمانيا  وجمهورية  هولندا  مملكة  اأطلقت 
التحادية، الربعاء الما�سي، مبادرة م�سروع 
ال�����س��ب��اب في  ج��دي��د ل��دع��م تنمية م���ه���ارات 
والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
في الأردن، بعنوان »المهارات من اأجل زيادة 

الم�ساركة القت�سادية لل�سباب«.
الدولي  للتعاون  اللمانية  الوكالة  وقالت 
في بيان ام�س، اإن هذه المبادرة تاأتي كمكون 
اإ�سافي لم�سروع »التدريب والتعليم المهني 
والتقني والتعليم العالي الموجه نحو �سوق 
2017، م�ستهدفاً  ع��ام  ب���داأ  وال���ذي  ال��ع��م��ل«، 
ت��ح�����س��ي��ن ال���م���واءم���ة ب��ي��ن ق����وى ال��ع��ر���س 
وال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة ف���ي ���س��وق ال��ع��م��ل 
التعليم  م��خ��رج��ات  تح�سين  ع��ب��ر  الأردن�����ي 
العالي.  التعليم  واأنظمة  والمهني  التقني 

ويبلغ تمويل الم�سروع نحو 20 مليون يورو 
الألمانية  الت��ح��ادي��ة  ال����وزارة  م��ن  مقدمة 
بال�سافة  والتنمية،  القت�سادي  للتعاون 
ي��ورو مقدمة من  5 ماليين  م�ساهمة  ال��ى 

�سفارة هولندا في الردن.
والتعاون  الخارجية  التجارة  وزي��رة  وقالت 
كاغ،  �سيغريد  هولندا  مملكة  في  الإنمائي 
خالل اطالق الم�سروع، في كلمة عن بعد: 
اأهمية  على  كبيرا  مثال  يعد  الم�سروع  »اإن 
دعم ال�سباب من خالل تزويدهم بالمهارات 
اآفاقهم القت�سادية، ونحن  الالزمة لزيادة 
���س��ع��داء ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق��ط��اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ال��م��ع��ل��وم��ات والت�������س���الت الأردن������ي ال���ذي 
ي�سكل عامال حا�سما في القت�ساد الأردني، 
على  العمل  لم�ستقبل  متزايدة  اأهمية  وذا 
واو���س��ح  وال��م��ح��ل��ي«.  العالمي  ال�سعيدين 
»تمكين  اأن  ك��ام��ب��م��ان  الل��م��ان��ي  ال�����س��ف��ي��ر 

ال�����س��ب��اب الأردن�������ي ف���ي ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اأهمية  الأكثر  يعد  والت�سالت  المعلومات 
اإل����ى جائحة  ب��ال��ن��ظ��ر  اأي وق���ت م�����س��ى  م��ن 
مت�سارع  ت��ح��ول  ف��ي  ت�سبب  ال���ذي  ك���ورون���ا، 
على ال�سعيد العالمي نحو الرقمنة. و�سدد 
على اأن تح�سين مهارات ال�سباب الأردني في 
والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيا  مجال 
ف���ي ال���وق���ت ال��ح��ال��ي ���س��ي��وف��ر ل��ل��م��ت��درب��ي��ن 
و�سائل  الم�سروع  نطاق  في  والم�ستفيدين 
بموارد  الأردن  �سيزود  كما  العي�س،  لك�سب 
في  الأردن���ي  القت�ساد  لدعم  قّيمة  ب�سرية 

مواجهة الوباء«.
ول��ف��ت ال��ب��ي��ان ال����ى ان����ه ت���م اخ��ت��ي��ار ق��ط��اع 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���م���ع���ل���وم���ات والت���������س����الت 
ب���اع���ت���ب���اره اأول�����وي�����ة ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة 
الرقمي،  القت�ساد  اإل���ى  للعبور  الأردن���ي���ة، 
ال�سنوات  في  ب��رز  الأردن  اأن  اإل��ى  بال�سافة 

المنطقة  ف��ي  تكنولوجي  كمركز  الأخ��ي��رة 
ي��ج��ذب ال���س��ت��ث��م��ارات م��ن ك��ب��ري��ات �سركات 
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال���م���ع���ل���وم���ات والت���������س����الت 

العالمية.
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ق���ط���اع  اأن  ال���ب���ي���ان  واع���ت���ب���ر 
في  النمو  �سريع  والت�����س��الت  المعلومات 
ل��م�����س��ارك��ة  م��م��ت��ازة  ب��ي��ئ��ة  وي���وف���ر  الأردن، 
ال�سباب من خالل التوظيف والعمل الحر.

وت���م اإط����الق ال��م�����س��روع ف��ي ح��ف��ل اأق��ي��م في 
ال�����س��ف��ارة ال��ه��ول��ن��دي��ة ح�����س��ره وزي���ر العمل 
القت�ساد  ووزير  القطامين،  معن  الدكتور 
و�سفيرة  الهناندة  اأحمد  وال��ري��ادة  الرقمي 
و�سفير  ي��وزي��ا���س،  ب���ارب���را  ه��ول��ن��دا  مملكة 
ج��م��ه��وري��ة األ��م��ان��ي��ا الت���ح���ادي���ة ب��ي��رن��ه��ارد 
الألمانية  الوكالة  مكتب  ومديرة  كامبمان 
للتعاون الدولي في الأردن ولبنان اإليزابيث 

جيرباخ.

شركات التأمين تصدر نتائج أعمالها 
لعام 2019 باللغة اإلنجليزية

دراسة ألثر كورونا على قطاع التأمين

المشاقبة: الفوز بجائزة التميز الحكومي 
إنجاز لإلدارة الحكومية

عمان - الراأي

اأعلن التحاد الردني ل�سركات التامين عن ا�سدار 
في  التاأمين  اأع��م��ال  تقرير  م��ن  الكترونية  ن�سخة 
الأردن باللغة النجليزية لعام 2019 تم اإعداده من 

دائرة الدرا�سات والتدريب في الإتحاد.

�سادر عن  بيان  وفق  النجليزية،  الن�سخة  وج��اءت 
ن�سخة  بن�سر  م��وؤخ��را  الت��ح��اد  ق��ي��ام  بعد  الت��ح��اد، 
ال��ك��ت��رون��ي��ة ب��ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة م���ن ت��ق��ري��ر اأع��م��ال 

التاأمين في الأردن لعام 2019.
الموقع  التقرير من�سور على  اأن  اإلى  البيان  واأ�سار 

.www.jif.jo اللكتروني لالتحاد

عمان - الراأي

اأعد الدكتور محمد العمايرة في التحاد الردني 
ل�����س��رك��ات ال��ت��اأم��ي��ن- دائ����رة ال��درا���س��ات وال��ت��دري��ب 
درا�سة علمية  بعنوان: اأثر جائحة فيرو�س كورونا 
التاأمي�ن  اأداء �سرك�ات  الم�ستجد )كوفيد-19( على 
العاملة في الردن من وجهة نظ�ر المدراء العامين 

والروؤ�ساء  التنفيذيين ل�سركات التاأمين الأردنية.
وتكونت الدرا�سة التي عممها التحاد على �سركات 
من  الردن���ي   التامين  �سوق  ف��ي  العاملة  التامين 
على  )كوفيد-19(  اأث�ر  ع��ن  للك��سف  ف�سول  اأربعة 
ال��م��دراء  ال��ت��اأم��ي�����ن م��ن وج��ه��ة نظ�ر  ���س��رك�����ات  اأداء 
التاأمين  ل�سركات  التنفيذيين  والروؤ�ساء  العامين 
الأردن����ي����ة، ح��ي��ث خ�����س�����س��ت ه���ذه ال���درا����س���ة للعام 

 .)2020(
وتكون اأفراد الدرا�سة من )24( مديراً عاماً ورئي�ساً 
الأردن���ي���ة  بالمملكة  ال��ت��اأم��ي��ن  ل�����س��رك��ات  ت��ن��ف��ي��ذي��اً 
لجمع  خا�س  مقيا�س  اإع���داد  ت��م  حيث  الها�سمية، 
بيانات الدرا�سة مكون من اربعة اأبعاد وهي: البُعد 
وتم  وال��ب�����س��ري،  والتكنولوجي،  وال��ف��ن��ي،  ال��م��ال��ي، 
التحقق من ال�سدق والثبات وتمتعا بدللت �سدق 
لالأ�ساليب  وفقاً  المقيا�س  لهذا  منا�سبين  وثبات 

العلمية المنا�سبة.
واأظهرت نتائج الدرا�سة وجود اأثر مرتفع الم�ستوى 
التاأمين  اأداء �سركات  لجائحة )كوفيد– 19( على 
التكنولوجي،  والبعد  الفني،  البعد  في  المتمثلة 

والبعد الب�سري.
)كوفيد–  جائحة  اأن  اإل��ى  الدرا�سة  نتائج  واأ�سارت 

19( اأّثرت في اأداء �سركات التاأمين في البعد المالي 
مرتفع  وم�ستوى  الكلي  للبعد  متو�سط  بم�ستوى 
التاأمين  معيدي  مع  المالية  العالقة  ب��اأن  بالتنبوؤ 
نتيجة  والتغطيات  ال�سعار  حيث  من  تتاأثر  �سوف 

تعر�سهم لخ�سائر مالية.
كما اأ�سارت الدرا�سة اإلى اأن البعد الفني تاأثر �سلبياً 
انخفا�س  ف��ي  وتمثل   )19 – )كوفيد  جائحة  اإث��ر 
العامة  ال��ت��اأم��ي��ن��ات  ف��ي  المكتتبة  ال��وث��ائ��ق  ح��ج��م 
في  تمثلت  التي  ل��الأف��راد  الئتمان  ع��دم  ومظاهر 
بتاأجيل  الحكومية  القرارات  نتيجة  راجعة  �سيكات 

الأق�ساط وتزامنها مع الجائحة.  
 وك������ان م���وؤ����س���ر ال����درا�����س����ة اإي���ج���اب���ي���اً ع���ل���ى ال��ب��ع��د 
التكنولوجي، حيث اظهرت النتائج توظيفاً فريداً 
لالإمكانيات التكنولوجية بالعمل عن ُبعد وت�سيير 
للعمالء،  ال�سرورية  الخدمات  وتقديم  الأع��م��ال 
اأنظمة حماية واأمان مكنت ال�سركات  رافقها توفر 

بالعمل عن بعد. 
وك����ان اي��ج��اب��ي��اً ف���ي ت��ع��ام��ل ���س��رك��ات ال��ت��اأم��ي��ن مع 
ال��ع��ن�����س��ر ال��ب�����س��ري م���ن ح��ي��ث ال��ح��ق��وق ال��م��ال��ي��ة 
اآمنة قدر  والج��راءات ال�سحية وتهيئة بيئة عمل 
الم��ك��ان وخ��ط��ط ال��ع��م��ل واأظ���ه���رت ت��ف��اع��ل ك���وادر 
���س��رك��ات ال��ت��اأم��ي��ن م��ع ال��ج��ائ��ح��ة م��ن ح��ي��ث الأداء 

واللتزام باأداء المهام.
العربية  باللغتين  الدرا�سة  ملخ�س  التحاد  ون�سر 
والإنجليزية والنتائج والتو�سيات ورابط الكتروني  
ب�سيغة  الدرا�سة  من  كاملة  ن�سخة  على  للح�سول 
)PDF(  من الموقع اللكتروني لالتحاد الردني 

.)www.jif.jo(ل�سركات التاأمين

عمان - بترا - حاتم الظاظا 

الوطنية عمر  المعونة  ���س��ن��دوق  ع��ام  م��دي��ر  ق��ال   
الذي  التكميلي  الدعم  برنامج  فوز  اإن  الم�ساقبة، 
م�سروع  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  ال�����س��ن��دوق،  عليه  ي�سرف 
حكومي عربي لتنمية المجتمع، يعد انجاًزا جديًدا 
الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة  دعم  ونتاج  للوطن، 

لل�سندوق لتقديم اأف�سل الخدمات للمواطن.
الأن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ت�����س��ري��ح  ف��ي  الم�ساقبة  واأ����س���اف 
بالجائزة يعني  ال��ف��وز  ان  ام�����س،  )ب��ت��را(  الأردن��ي��ة 
الكثير خ��ا���س��ة ف��ي ه���ذا ال��وق��ت ال���ذي ت��ع��ان��ي فيه 
المملكة كباقي دول العالم من اأزمة نتيجة جائحة 
بالجائزة  ال��ف��وز  اأن  ال��ى  م�سيرا  ك��ورون��ا،  فيرو�س 
�سينعك�س على الكادر العامل في ال�سندوق، وقدرة 
ال�����س��ن��دوق ل��ت��ط��وي��ر وت�����س��م��ي��م اأف�����س��ل ال��ب��رام��ج 

والم�ساريع التي تخدم المجتمع الأردني.
ب��ال��ج��ائ��زة، �سيزيد م��ن ثقة  ال��ف��وز  اأن  ال��ى  واأ���س��ار 
الجهات الدولية والمانحة في البرامج والم�ساريع 
ا البرامج  التي تنفذها الحكومة الأردنية خ�سو�سً
زيادة  عن  ف�ساًل  ال�سندوق،  ينفذها  التي  الكبيرة 
اأث���ر كبير  ب��رام��ج ذات  ال��ج��ه��ات لتنفيذ  دع��م ه��ذه 
الأ���س��ر  خا�سة  الأردن���ي���ة،  الأ���س��ر  معي�سة  بتح�سين 

الفقيرة والمحتاجة منها.
 4 ب�  الأردن��ي��ة  الحكومية  الموؤ�س�سات  ف��وز  ان  واأك��د 
اأعاد  العربي،  الحكومي  التميز  جوائز  من  جوائز 
م�ستوى  على  وتميزها  األقها  الحكومية  ل����الإدارة 
ال���وط���ن ال���ع���رب���ي، وال���ت���ي ت�����س��درت��ه خ����الل عقد 

ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الما�سي.
حكومي  م�سروع  »اأف�سل  جائزة  اأه���داف  ان  وق��ال، 
ع��رب��ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال��م��ج��ت��م��ع«، ت��ت��م��ث��ل ف���ي ت�سميم 
بحيث  ال��ع��رب��ي،  ال��وط��ن  ف��ي  الم�ستقبل  ح��ك��وم��ات 
وتطوير  حديثة  عمل  اآليات  ا�ستحداث  على  تعمل 
التي  للم�ساكل  للت�سدي  مبتكرة  وح��ل��ول  اأدوات 
هذا  في  خا�سة  العربية،  المجتمعات  منها  تعاني 
الدعم  برنامج  ان  مبينا  حالًيا،  ال�سعبة  الظروف 
التكميلي هو اأحد اأهم البرامج مكافحة الفقر في 

تاريخ المملكة.
بالتو�سع  اأم��ر  الملك  توجيهات جاللة  ال��ى  واأ���س��ار 
من  يقارب  ما  الى  لي�سل  البرنامج  �سمول  بنطاق 
100 الف اأ�سرة اأردنية فقيرة ومحتاجة خالل العام 

القادم.
واأطلقت الحكومة برنامج الدعم التكميلي، تنفيذا 
التكافل  م��ح��ور  ال��ح��ك��وم��ة �سمن  ع��م��ل  لأول���وي���ات 
للحماية  الوطنية  ال�ستراتيجية  م��ن  وان��ط��الًق��ا 
ال��ح��م��اي��ة وال��رع��اي��ة  ل��ت��ع��زي��ز �سبكة  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
الجتماعية الموجهة لالأ�سر الفقيرة والمحتاجة 
دي��ن��ار،  م��ل��ي��ون  م��ال��ي��ة 200  بتكلفة  ال��م��م��ل��ك��ة،  ف��ي 
لتوزيعها على الأ�سر الم�ستفيدة. ويتكون البرنامج 
اأ�سا�سية وتكميلية، حيث تعتبر  من خم�س خدمات 
الفقيرة  لالأ�سر  المبا�سر  النقدي  ال��دع��م  خ��دم��ة 
خدمة اأ�سا�سية، بينما خدمات دعم الطاقة البديلة 
والمتجددة الموجهة لالأ�سر الفقيرة والمحتاجة، 
لالأ�سر  الموجه  ال�سحي  التاأمين  برنامج  ودع��م 
لتكاليف  ال��ن��ق��دي  وال��دع��م  والمحتاجة،  الفقيرة 
ودع��م  والمحتاجة،  الفقيرة  ل��الأ���س��ر  ال��ع��ام  النقل 
هي  ال��ف��ق��راء  للطالب  المدر�سية  التغذية  ب��رام��ج 
خ���دم���ات ت��ك��م��ي��ل��ي��ة. وي���دخ���ل ���س��م��ن ن��ط��اق دائ����رة 
المبا�سر،  النقدي  ال��دع��م  مجال  ف��ي  ال�ستهداف 
الم�ستهدفة  ال��ف��ئ��ات  ف���ي  اح��ت��ي��اج��اً  الأ����س���ر  اأك���ث���ر 
م��ن ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج، وذل���ك وف��ق��اً ل��درج��ة م�ستوى 
م��ع��ي�����س��ت��ه��ا وح��اج��ت��ه��ا ل��ل��دع��م وال������ذي ت��ع��ب��ر عنه 
نظام  ح�سب  الأ���س��رة  عليها  تح�سل  التي  العالمة 
ال�ستهداف المعتمد للبرنامج، مع مراعاة اعتماد 
كل  م�ستوى  على  الجغرافي  ال���س��ت��ه��داف  اأ���س��ل��وب 
محافظة بحيث ل يقل عدد الأ�سر الم�ستفيدة في 

كل محافظة عن األف اأ�سرة في هذا المجال.
ال��م�����س��ان��دة  التكميلية  ب��ال��خ��دم��ات  يتعلق  وف��ي��م��ا 
ال�ستهداف  اأ�سلوب  اعتماد  يتم  للبرنامج  الأخ��رى 
جغرافية  وح��دة  باعتبارها  المملكة  م�ستوى  على 
واحدة، ول ي�سمح لالأ�سرة الواحدة النتفاع باأكثر 
الخدمات  من  تكميلية،  اأو  اأ�سا�سية  خدمات   3 من 

التي يقدمها البرنامج.

دعت المواطنين لالإبالغ عن اأي مالحظات
توزيع الكهرباء تكثف من االستعدادات 

للمنخفض
عمان - الراأي

على  ك��وادره��ا  اإن  الكهرباء  ت��وزي��ع  �سركة  قالت 
الجوي  للمنخف�س  الجاهزية  من  عالية  درج��ة 

الذي تتاأثر به المملكة.
م�ساعد  ال�سركة  با�سم  الر�سمي  الناطق  ووف��ق 
�سامي  المهند�س  الفنية  لل�سوؤون  العام  المدير 
الزواتين فاإن ال�سركة تعمل على تكثيف جاهزية 
ا�ستعداداً  الميدانية،  وال��ور���س  الفنية  ك��وادره��ا 
المملكة  ب��ه  ت��ت��اأث��ر  ال����ذي  ال��ج��وي  للمنخف�س 

ولف�سل ال�ستاء ب�سكل عام.
واأو���س��ح ف��ي ب��ي��ان اأن ال���س��ت��ع��دادات ت��ه��دف اإل��ى 
�سمان التعامل الحيوّي وال�سريع مع اأي �سكاوى 
في  الكهربائي  التيار  في  لنقطاعات  محتملة 
والطفيلة  ومعان  بالعقبة  ال�سركة  مناطق عمل 
والمنطقة  الأردن  ووادي  والأغ������وار  وال���ك���رك 

ال�سرقية.
الآمن  ال�ستخدام  بالم�ستركين  زواتين  واأه��اب 

الموفرة  للو�سائل  وال��ت��وج��ه  التدفئة  لو�سائل 
ا�ستخدام  م��ن  الإم��ك��ان  ق��در  والتقليل  للطاقة، 
المدافئ الكهربائية، لكونها غير موفرة للطاقة 
والأقل اأماناً بين و�سائل التدفئة الأخرى، مهيباً 
ب��ال��م��واط��ن��ي��ن اأي�����س��اً الت�����س��ال ب��م��رك��ز خ��دم��ات 
عن  والب���الغ  المالحظات  لإب���داء  الم�ستركين 
الن���ق���ط���اع���ات ع��ل��ى م�����دار ال�����س��اع��ة م���ن خ��الل 
على   )call center( الت�سال  بمركز  الت�سال 
الرقم  على  اأو   )080022288( المجاني  ال��رق��م 
الطوارئ في  اأو الت�سال بغرف   ،)065001370(

المناطق وهي:
الكرك )2387219/03(.

والطفيلة)2241004/03(.
ومعان )2132308/03(.

ووادي مو�سى )2156050/03(.
والعقبة )2012458/03(.

ووادي الأردن )3573111/05(.
والأزرق )3835121/05(.

من خالل تطبيق النافذة الوطنية

الجمارك األردنية تنجز 55% من معامالتها عن بعد
عمان - الراأي

اأن���ج���زت دائ�����رة ال���ج���م���ارك الأردن����ي����ة ما 
ن�سبته 55% من البيانات الجمركية بكافة 
اأن���واع���ه���ا ع���ن ب��ع��د م���ن خ���الل ا���س��ت��خ��دام 
وفق  للتجارة،  الوطنية  النافذة  تطبيق 

بيان �سادر عن الدائرة.
وح�سب البيان، جاء الإنجاز رغم جائحة 
ك����ورون����ا ال���ت���ي ت�����س��ود م��ج��ري��ات��ه��ا اأر�����س 
العام  بداية  منذ  اأجمع  والعالم  المملكة 
ال��ح��ال��ي وي��ق��وم م��ب��داأ ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإزال���ة 
الزدواج����ي����ة وال���ت���ع���ار����س ب��ي��ن ال���دوائ���ر 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ت��خ��ل�����س م��ن ال��م��ع��ل��وم��ات 
بين  والحو�سبة  الوثائق  واأتمتة  الورقية 
الجهات ذات العالقة بالعملية الجمركية 

من القطاعين العام والخا�س.
واعتبر م�سروع النافذة الوطنية للتجارة 
م��ن�����س��ة ال��ك��ت��رون��ي��ة وط��ن��ي��ة ي�����س��اه��م في 
ت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����س��ي��ة الق���ت�������س���اد ال��وط��ن��ي 

وت�سهيل التجارة عبر الحدود.
وت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ال��م�����س��روع، وف���ق ال��ب��ي��ان، 
ال��ذي  العقبة  ميناء  تناف�سية  زي���ادة  ف��ي 
الأول���ى  ال��ج��م��رك��ي��ة  ال��م��راك��ز  م��ن  يعتبر 
ال������ذي ت����م ت��ط��ب��ي��ق��ه ه����ن����اك م����ن خ���الل 
ب���داي���ة الإج��������راءات ال��ج��م��رك��ي��ة ودخ����ول 
اللكتروني  النظام  على  المالحة  وكالء 
ال�سحنات  المعلومات عن  وتحميل جميع 
وال��ب�����س��ائ��ع ال������واردة ال���ى ال��م��م��ل��ك��ة قبل 
و�سولها بحيث ي�ستطيع �ساحب العالقة 
اأو م���ن ي��ن��وب��ه م���ن ���س��رك��ات ال��ت��خ��ل��ي�����س 
عن  ال�سحن  بلد  م��ن  الم�سبق  الت�سريح 
عملية  تبدا  وهنا  الكترونياً  الر�ساليات 

و�سولها  ق��ب��ل  ال��ب�����س��ائ��ع  ع��ن  التخلي�س 
وي��ت��م ت��دق��ي��ق جميع ال��وث��ائ��ق م��ع ب��داي��ة 
ب��ح�����س��ور جميع  ال��ج��م��رك��ي��ة  الإج������راءات 
ال����دوائ����ر وال��م��وؤ���س�����س��ات ال��ر���س��م��ي��ة ذات 
الف���راج  ذل��ك عملية  بعد  وي��ت��م  ال��ع��الق��ة 
كانت  حالة  في  الإر�ساليات  عن  المبا�سر 

جميع الإجراءات �سليمة.
ك���م���ا ي���ع���م���ل ال���م�������س���روع ع���ل���ى ت��ح�����س��ي��ن 
ب��ي��ئ��ة ج��اذب��ة  ال��ع��م��ل وج��ع��ل الأردن  ب��ي��ئ��ة 
الأردن  مرتبة  م��ن  ويح�سن  لال�ستثمار 
ب��ال��ت��ق��اري��ر ال���دول���ي���ة وزي������ادة ت��ن��اف�����س��ي��ة 

الق���ت�������س���اد ال���وط���ن���ي وت��ح�����س��ي��ن ك���ف���اءة 
الب�سائع  على  والتخلي�س  النقل  ا�سطول 
النزاهة  وتعزيز  حدودية  نقطة  اأول  من 

وال�سفافية.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن م��دي��ر ع���ام ال��ج��م��ارك 
ال��دك��ت��ور ع��ب��د المجيد  ال��ل��واء  الأردن���ي���ة 
الرحامنة تاأكيده الأثر الكبير في جميع 
خالل  الأردن��ي��ة  المملكة  ف��ي  القطاعات 
ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وم����ا ت���رت���ب ع��ل��ي��ه م��ن 
في  القت�سادي  القطاع  على  �سلبية  اآث��ار 
هذه  وفي  العمل،  عن  والتعطل  المملكة 

لتطبيق  الإيجابي  الجانب  ظهر  الأثناء 
حيث  الجائحة  خ��الل  الوطنية  ال��ن��اف��ذة 
ات���خ���ذت دائ������رة ال���ج���م���ارك ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 
الإجراءات الالزمة للتعامل مع الجائحة 

بما ي�سمن ال�سالمة العامة للجميع.
واأ�سار البيان اإلى اأنه تم ا�ستكمال تطبيق 
النافذة الوطنية واآلية العمل عن بعد في 
عدد من المراكز الجمركية مثل جمرك 
ال��ع��ق��ب��ة، ج���م���رك ال���م���ط���ار ال��ت��خ��ل��ي�����س، 
والعمل  جابر  وجمرك  العمري،  جمرك 

جار في العديد من المراكز الجمركية.
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والإتحاد  الجنوبي  الجوار  دول  »�سراكة  اأن  واأكد 
متعدد  العمل  منابر  م��ن  ف��اع��ل  منبر  الأوروب����ي 
الأط�������راف اإن��ط��ل��ق��ت م���ن اق��ت��ن��اع��ن��ا ال��م�����س��ت��رك 
باعتماد دول اإقليمنا بع�ساً على بع�ض ومن روؤية 
قدرة  اأكثر  معا  اأننا  توؤكد  التي  بر�سلونا  عملية 
من  تزيد  �سراكتنا  واأن  التحديات  مواجهة  على 

�سعوبنا وبلداننا«. اإطالق طاقات  قدرتنا 
اأن  ن�ستطيع  ال�����س��راك��ة  ه���ذه  »ع��ب��ر  اأن���ه  واأ����س���اف 
جائحة  م��ع  للتعامل  فاعلية  اأك��ث��ر  اآل��ي��ات  ن��ط��ور 
ن��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��م��ان  واأن  ك���ورون���ا وت��داع��ي��ات��ه��ا، 
ح�����س��ول ج��م��ي��ع دول��ن��ا ع��ل��ى ال��م��ط��ع��وم ال��م�����س��اد 

بعدالة«. لكورونا 
الأوروب��ي��ة  ال�سراكة  »ت�ستطيع  ال�سفدي  و���س��دد 
ق��وي��ا في  اإن��م��وذج��اً  ت��ق��دم  اأن  ال��ج��ن��وب  م��ع دول 
على  ويبني  التعددية  ي�ستفيد من  الذي  التعاون 
ال��ج��وام��ع وي�����س��ع��ن��ا ع��ل��ى ط��ري��ق م�����س��ت��رك��ة نحو 
ال�����س��راع والأم���ل ل  ال�����س��الم ل  ي�����س��وده  م�ستقبل 

الياأ�ض والفر�ض ل العوز«.
اإنطلق  الذي  بر�سلونا  م�سار  �سالت  »تمثل  وقال 
والأمني،  ال�سيا�سي  التعاون  وه��ي  عاماً   ٢٥ قبل 
والإن�ساني  والإجتماعي  والمالي  والإق��ت�����س��ادي 

اإحيائه«. اإعادة  والثقافي برنامج عمل يجب 

المتو�سط  اأجل  من  التحاد  »وي�ستطيع  واأ�ساف 
الأه���داف.  ه��ذه  لتحقيق  ف��اع��اًل  منبراً  يكون  اأن 
وت�����س��ت��ط��ي��ع ���س��ي��ا���س��ة ال���ج���وار ف���ي اإط�����ار ���س��راك��ة 
اأن  ال��ج��ن��وب��ي  ال��ج��وار  الإت���ح���اد الأوروب�����ي ودول 
نحو  الطريق  تي�سر  اأدوات���اً  وتوفر  اأه��داف��اً  ت�سع 
ت��ح��ق��ي��ق ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل الإق��ت�����س��ادي ال��ذي 

م�ستركة«. م�سلحة  ي�سكل 
اإ�سبانيا  ومملكة  الأوروب��ي��ة  المفو�سية  اأن  وق��ال 
وف�����را ال���ي���وم ف��ر���س��ة ل��ت��ق��وي��م ���س��ي��ا���س��ة ال���ج���وار 
الم�ستركة  م�سالحنا  خدمة  على  قدرتها  وزيادة 

وترجمة الأفكار الى برامج ملمو�سة«.
الجوار  �سيا�سة  مظلة  تحت  الكثير  »اأنجز  وقال: 
وث���م���ة ال��ك��ث��ي��ر ي���ج���ب اإن�����ج�����ازه وه����ن����اك درو������ض 
م�ستفادة وتطورات تفر�ض تطوير هذه ال�سيا�سة 
ل��ك��ن ال���ه���دف ي��ب��ق��ى ن��ف�����س��ه: ت���ع���اون م��وؤ���س�����س��ات��ي 
المجالت  في  ملمو�سة  عملية  نتائج  يثمر  اأعمق 
الأم��ن��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��ع��اون 

الثقافي«. والتوا�سل  ال�سيا�سي 
في  ال��ع��ج��وزات  �سد  »ي��ج��ب  اأن���ه  ال�سفدي  و���س��دد 
الميزان التجاري بين الدول الأوروبية وجوارها 
التدفق  زي��ادة  ويجب  كبيرة  هي  والتي  الجنوبي 
الإ�ستثماري نحو الجنوب ويجب تعزيز البرامج 

وح��ق��وق  الأف�����س��ل،  ال��ح��وك��م��ة  ل��دع��م  الم�ستركة 
الإن�������س���ان وال��ت��ن��م��ي��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة، وال��م�����س��اواة 
التعليم،  وتطوير  ال�سباب،  وتمكين  الجندرية، 

الرقمنة«. وعملية 
والأمن  والإ�ستقرار  »ال�سالم  اإن  ال�سفدي  وقال 
ي�����س��ك��ل��ون ال��م��ت��ط��ل��ب ال��رئ��ي�����ض لإط����الق ط��اق��ات 

ودولنا«. �سعوبنا 
ال���ج���ه���ود  ن���ك���ث���ف  اأن  »ي����ج����ب  اأن������ه  ع���ل���ى  و�����س����دد 
وتداعياتها  الإقليمية  الأزم��ات  حل  الم�ستهدفة 
الإن�����س��ان��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة ال��ك��ارث��ي��ة. ل ب��د من 
التي  ال�سورية  لالأزمة  �سيا�سية  لحلول  التو�سل 
الليبية  ول��الأزم��ة  تتوقف  اأن  يجب  ك��ارث��ة  تمثل 
قبل اأن تغرق ليبيا اأكثر في ال�سراع والفو�سى«.
واأك����د ال�����س��ف��دي اأن����ه »ي��ج��ب اأن ن��ك��ث��ف ج��ه��ودن��ا 
الظالمية  واأي��دي��ول��وج��ي��ت��ه  الإره�����اب  ل��م��ح��ارب��ة 
وث��ق��اف��ة ال��ك��راه��ي��ة. وع��ل��ي��ن��ا اأن ن��ع��م��ل م��ع��ا من 
وال��ح��ري��ات  الآخ���ر  اإح��ت��رام  ث��ق��اف��ة  اأج���ل تكري�ض 
وال��م��ق��د���س��ات وال��رم��وز ال��دي��ن��ي��ة وت��وف��ي��ر الأم��ل 

التي يعتا�ض عليها الإرهاب«. واإنهاء ال�سراعات 
وزاد »الإرهاب عدو لقيمنا الإن�سانية الم�ستركة، 
ال�سراع معهم على  اأن يقدموا  الأرهابيون  يريد 
�سراع  ه��و  بينما  وال��غ��رب  ال�سرق  بين  ح��رب  اأن��ه 

بين قلة تكفيرية ل عالقة لها بالدين الإ�سالمي 
وه��ذا  ظالمياتها  يرف�ض  م��ن  ك��ل  م��ع  الحنيف 

اأنه �سراع معنا جميعا«. يعني 
واأ�ساف ال�سفدي في الكلمة »ويجب اأن ل ي�سعر 
تترك  ل  واأن  عنهم  تخلى  العالم  اأن  الالجئون 
ال��م��ج��ت��م��ع��ات ال��م�����س��ي��ف��ة ل��ت��ح��م��ل ع���بء ال��ل��ج��وء 
م�ست�سيف  اأك���ب���ر  ث��ان��ي  ه���ي  ال��م��م��ل��ك��ة  وح���ده���ا. 
ل��الج��ئ��ي��ن ن�����س��ب��ة ل��ع��دد ال�����س��ك��ان ون��ح��ن ن��ع��رف 
ا�ستثمار  هو  الالجئين  في  ال�ستثمار  ان  تماماً 

الم�سترك«. وم�ستقبلنا  وا�ستقرارنا  اأمننا  في 
ال�سعب  ت��ل��ب��ي��ة ح��ق��وق  ال�����س��ف��دي »وي��ج��ب  وق���ال 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ف���ي ال��ح��ري��ة وال���ك���رام���ة وال���دول���ة 
ن�ستطيع  م��ا  بكل  ن��ق��وم  اأن  وعلينا  ال�سيادة  ذات 
لحل  فاعلة  مفاو�سات  اإط��الق  لإع��ادة  جهد  من 
ي�سمن  الذي  الدولتين  حل  اأ�سا�ض  على  ال�سراع 
على  الم�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة  تج�سيد 
وعا�سمتها   ١٩٦٧ ح��زي��ران  م��ن  ال��راب��ع  خ��ط��وط 
القد�ض ال�سرقية لتعي�ض باأمن و�سالم اإلى جانب 
ال��وح��ي��د لتحقيق  ال�����س��ب��ي��ل  ه���و  ه���ذا  اإ���س��رائ��ي��ل، 
كل  ت�ستحقه  ال����ذي  وال�����س��ام��ل  ال���ع���ادل  ال�����س��الم 

المنطقة«. �سعوب 
المالي  التمويل  كل  توفير  ���س��رورة  على  و�سدد 
ال���ذي ت��ح��ت��اج��ه وك��ال��ة الأم����م ال��م��ت��ح��دة لإغ��اث��ة 

)الأونروا(. الفل�سطينيين  الالجئين  وت�سغيل 
���س��راك��ة طبيعية  ال�����س��ف��دي »���س��راك��ت��ن��ا ه��ي  وق���ال 
ل��خ��دم��ة م�����س��ال��ح��ن��ا ج��م��ي��ع��ا، ت��ح��اك��ي ال��ت��اري��خ 
بناء  الم�ستركة  جهودنا  وت��ع��زز  ال��واق��ع  وتعك�ض 

الأف�سل«. الم�ستقل 
ومعا  م��وث��وق��ا  �سريكا  »�سيبقى  الأردن  اأن  واأك���د 
والأم��ن  ال�سالم  تحقيق  اأج��ل  م��ن  نعمل  �سنظل 

والإنجاز. وال�ستقرار 
و���س��ك��ر ال�����س��ف��دي وزي����رة ال��خ��ارج��ي��ة الأ���س��ب��ان��ي��ة 
وال�سيا�سة  الخارجية  لل�سوؤون  الأعلى  والممثل 
الأمنية لالإتحاد الأوروبي على تنظيم الجتماع 

وتوفير كل ما يلزم من اإجراءات لعقدة.
لل�سوؤون  الأع��ل��ى  الممثل  الج��ت��م��اع  ف��ي  و���س��ارك 
الأوروبي  لالإتحاد  الأمنية  وال�سيا�سة  الخارجية 
اأران�سا  اإ�سبانيا  خارجية  ووزي��رة  بوريل  جوزيب 
ل�سيا�سة  الأوروب����ي  والمفو�ض  لي��ا  غونزالي�ض 
ال���ج���وار وم��ف��او���س��ات ال��ت��و���س��ع اأول��ي��ف��ر ف��اري��ل��ي 
ال���ج���وار  دول  خ���ارج���ي���ة  وزراء  اإل�����ى  ب���الإ����س���اف���ة 

الجنوبي ودول الإتحاد الأوروبي.
�سيا�سة  اأداة  اإط��الق  تم  اأن��ه  اإل��ى  الإ���س��ارة  وتجدر 
٢004 بهدف  العام  الأوروب��ي )ENP( في  الجوار 
�سركائه  م��ع  الأوروب����ي  الإت��ح��اد  ع��الق��ات  تنظيم 
�سيا�سية  �سراكة  لتحقيق  �سعيا  الجوار  دول  من 

اإقت�سادي. وتكامل 
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بريطاني ينتظر ركوب ترام في مان�س�ستر  )ا ف ب(

بيروت - اأ ف ب

ام�����ض في  لإي����ران ع��ل��ى الأق���ل  م��وال��ي��اً  ق��ت��ل ١٩ م�سلحاً 
�سربات جوية ا�ستهدفت مواقعهم في �سرق �سوريا، وفق 

ما اأفاد المر�سد ال�سوري لحقوق الإن�سان.
�سّنت  اإ�سرائيلية«  »ط��ائ��رات  ت��ك��ون  اأن  المر�سد  ورّج���ح 
الم�سلحة  المجموعات  اإح��دى  ا�ستهدفت  التي  الغارات 
البوكمال  مدينة  ق��رب  لإي��ران  الموالية  ال�سورية  غير 
ال���ح���دودي���ة م���ع ال���ع���راق ف���ي اأق�����س��ى ري����ف دي����ر ال����زور 

ال�سرقي.
وفق  الباك�ستانية«،  الجن�سية  »م��ن  جميعهم  والقتلى 

المر�سد.
ال��ب��وك��م��ال  م��دي��ن��ت��ي  ب��ي��ن  ال��م��م��ت��دة  المنطقة  وت��خ�����س��ع 
اإيراني،  لنفوذ  ال�سرقي  ال��زور  دير  ريف  في  والميادين 
ع��ب��ر م��ج��م��وع��ات م��وال��ي��ة ل��ه��ا ت��ق��ات��ل ال���ى ج��ان��ب ق��وات 

النظام ال�سوري.
في  مناطق  فيها  ُت�ستهدف  التي  الأول��ى  المرة  ولي�ست 
اأح�سى المر�سد مقتل ١4 م�سلحاً موالياً  اذ  الزور،  دير 
لإيران من العراقيين والأفغان ال�سبت في ق�سف جوي 

اأي�ساً طال الريف ال�سرقي.
تكون  اأن  ت��رّج��ح  المر�سد  تقارير  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ال��ت��اأك��د م��ن ذل��ك  اأّن���ه ي�سعب  اإل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  ال��غ��ارات 
وتمتنع  ال�����س��وري  الر�سمي  الإع���الم  ي��وؤك��ده��ا  ل  عندما 

اإ�سرائيل عن التعليق عليها.
ا�سرائيلية  �سربات  عن  ال�سوري  الر�سمي  الإعالم  واأفاد 
���س��وري��ا، ت�سببت  ف���ي  ا���س��ت��ه��دف��ت م��وق��ع��ي��ن ع�����س��ك��ري��ي��ن 
جنوب  لي��ران  موالين  مقاتلين  ثمانية  بمقتل  اإحداها 

دم�سق، وفق المر�سد.
اإ�سرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة ق�سفها في  وكّثفت 
�سوريا، م�ستهدفة ب�سكل اأ�سا�سي مواقع للجي�ض ال�سوري 

واأهدافاً اإيرانية واأخرى لحزب اهلل اللبناني.
اأنها  اإل  ال�سربات،  تنفيذ هذه  اإ�سرائيل  توؤكد  ما  ونادراً 
تكّرر اأنها �ستوا�سل ت�سّديها لما ت�سفه بمحاولت اإيران 

الرامية اإلى تر�سيخ وجودها الع�سكري في �سوريا.
اأن  الما�سي  الأ�سبوع  اأعلن  ال�سرائيلي  الجي�ض  اأن  اإل 
ال��ق��د���ض  لفيلق  ع�����س��ك��ري��ة  »اأه���داف���اً  ق�سفت  م��ق��ات��الت��ه 
العثور  بعد  »رداً«  اع��ت��ب��ره  م��ا  ف��ي  ال�����س��وري«،  وللجي�ض 
ع��ل��ى ع���ب���وات ن��ا���س��ف��ة ع��ل��ى ط����ول ال���ح���دود ال�����س��م��ال��ي��ة. 
بينهم جنود  المر�سد، ع�سرة قتلى  الق�سف وفق  واأوقع 

�سوريون ومقاتلون موالون لإيران.
ال�سفير  دع��ا  الأم����ن،  ال��ى مجل�ض  وّج��ه��ه��ا  ر���س��ال��ة  وف��ي 
اإل��ى  اأردان  الإ���س��رائ��ي��ل��ي ل���دى الأم����م ال��م��ت��ح��دة ج��ل��ع��اد 
»ات��خ��اذ اإج���راءات فورية لإخ���راج ال��ق��وات الإي��ران��ي��ة من 

الأرا�سي ال�سورية«.
وقال اإن »النظام ال�سوري ل يزال ي�سمح لإيران ووكالئها 

با�ستخدام اأرا�سيه ومن�ساآت ع�سكرية وبنى تحتية«.
وت�سهد �سوريا نزاعاً دامياً منذ العام ٢0١١ ت�سّبب بمقتل 
بالبنى  هائاًل  دم��اراً  واألحق  �سخ�ض  األ��ف   380 من  اأكثر 
وت�سريد  نزوح  اإلى  واأدى  المنتجة  والقطاعات  التحتية 

ماليين ال�سكان داخل البالد وخارجها.

19 قتياًل ب�سربات جوية 
اإ�سرائيلية يف �سوريا

جائحة كورونا فاقمت التحديات التي يواجهها اإقليمنا المتو�سطي

الصفدي: تلبية حقوق الفلسطينيين في الحرية والكرامة

ألمانيا تمدد تدابير مكافحة كورونا ودول 
أوروبية أخرى تخفف القيود

برلين - اأ ف ب

اأع��ل��ن��ت األ��م��ان��ي��ا ت��م��دي��د اج�����راءات م��ك��اف��ح��ة ف��ي��رو���ض 
ب��اإج��ازات  ال��ق��ي��ام  ال���ى ع���دم  ك��ورون��ا الم�ستجد داع��ي��ة 
تزلج في اأوروبا حتى مطلع كانون الثاني فيما خففت 
القيود مع  اأخ��رى وفي مقدمها فرن�سا تدريجيا  دول 

اقتراب عيد الميالد.
ب��ك��وف��ي��د-١٩ في  اإ���س��اب��ة  م��ن ٦0 مليون  اأك��ث��ر  �سجلت 
 ١،4 حوالى  توفي  فيما  الوباء  ظهور  بدء  منذ  العالم 
مليون �سخ�ض. والوليات المتحدة هي الدولة الأكثر 
البرازيل  تليها  وف���اة  وثمانين  األ��ف��ا   ٢٦٢ م��ع  ت�سررا 

)١٧0٧٦٩( والهند )١34٦٩٩( والمك�سيك )١0٢٧3٩(.
وق���ال���ت ال��م�����س��ت�����س��ارة الأل��م��ان��ي��ة ان��غ��ي��ال م��ي��رك��ل في 
حّكام  مع  �ساعات  �سبع  من  اأكثر  ا�ستمر  اجتماع  ختام 
مقاطعات البالد ال�١٦ »ما زلنا م�سطّرين لبذل جهود 
م�ستوى  عند  زال  م��ا  اليومية  الإ���س��اب��ات  ع��دد   .)...(

مرتفع للغاية«.
وب���م���وج���ب ال�����ق�����رارات ال���ج���دي���دة ���س��ت��ظ��ّل ال���ح���ان���ات 
الريا�سية  والأن��دي��ة  الثقافية  والأم��اك��ن  والمطاعم 
مغلقة حتى مطلع العام المقبل. وحتى المتاجر التي 
�ستخ�سع  الفترة  هذه  خالل  مفتوحة  اأبوابها  �ستبقى 
ل��ق��ي��ود ���س��ارم��ة ل��ج��ه��ة ال��ع��دد الأق�����س��ى ل��الأ���س��خ��ا���ض 
كل  لم�ساحة  وفقاً  وذل��ك  با�ستقبالهم،  لها  الم�سموح 

منها.
اإ�سابة  و3٢0  األفا   ٩٦١ مجموعه  ما  األمانيا  و�سّجلت 
اإ�سابة خالل ٢4 �ساعة( في حين  بالفيرو�ض )١8٦33 
 4١0+(  ١4٧٧١ الوباء  عن  الناجمة  الوفيات  ع��دد  بلغ 
قيا�سية(  يومية  ح�سيلة  في  �ساعة،   ٢4 خ��الل  وفيات 

بح�سب معهد روبرت كوخ.
للمتزّلجين  قبلة  تعتبر  التي  بافاريا  مقاطعة  كانت 

محّطات  اأّن  باإعالنها  ال��دع��وة  ه��ذه  ا�ستبقت  الأل��م��ان 
التزّلج فيها �ستغلق خالل عيد الميالد.

اإذ  لكّن النم�سا المجاورة تعتزم �سلوك طريق معاك�ض 
التزّلج خالل عطلة عيد  لفتح محّطات  اإّنها تخّطط 
في  الوبائي  الو�سع  تعتبر  األمانيا  ب��اأّن  علماً  الميالد، 
الإغ��الق  نتائج  اوروب��ا تح�سد  وب��داأت  جارتها مقلقاً. 
تخفيف  ع��ن  فرن�سا  واعلنت  فر�سته،  ال��ذي  الم�سدد 

القيود تدريجيا مع اقتراب الميالد.
الغ��الق  ف��ان  التح�سن  ال�سحي  ال��و���س��ع  وا���س��ل  واذا 
حظر  محله  يحل  لكي  الول  ك��ان��ون   ١٥ ف��ي  �سيرفع 

تجول على الم�ستوى الوطني.
اأبوابها  فتح  اإع���ادة  م��ن  ال�سغيرة  المتاجر  �ستتمكن 
ال�سبت مثل المكتبات اأو محالت المالب�ض. و�سي�سمح 
بالتنقالت �سمن نطاق ٢0 كيلومترا وعلى مدى ثالث 
�ساعات، بدل من كيلومتر واحد ولمدة �ساعة كما كان 

�ساريا.
والمطاعم  ال��ح��ان��ات  تبقى  اأن  يتعين  ال��م��ق��اب��ل،  ف��ي 

مغلقة حتى ٢0 كانون الثاني على اأقرب تقدير.
و�ستعود اإنكلترا بعد اإغالق م�ستمر منذ اأربعة اأ�سابيع، 
بح�سب  تكيفها  ا�ستراتيجية  اإل��ى  الأول  كانون  مطلع 
الو�سع المحلي مع اإعادة فتح المتاجر غير الأ�سا�سية 
مع  تترافق  اأن  على  والزيجات،  القدادي�ض  وا�ستئناف 

برنامج وا�سع لإجراء فحو�ض ك�سف.
ال��وب��اء مع  ال��دول��ة الك��ث��ر ت�سررا م��ن  ف��ي بريطانيا، 
األف وفاة، خلف المر�ض تداعيات كبرى  اكثر من ٥٥ 
على قطاعات الطيران وال�سياحة والتوزيع والمطاعم 

واأماكن ال�سهر الليلية او حتى قاعات الريا�سة.
تراجعا  الداخلي  الناتج  اجمالي  ي�سجل  ان  ويرتقب 
غير م�سبوق بن�سبة ١١،3% عام ٢0٢0، اأي اأ�سواأ انكما�ض 
فيما  �سنة   300 من  اأكثر  منذ  البريطاني  لالقت�ساد 

ك�سفت ال��ح��ك��وم��ة الرب���ع���اء ع��ن خ��ط��ة م��وازن��ت��ه��ا في 
مواجهة »حالة طوارىء اقت�سادية«.

انجلي�ض  لو�ض  �سلطات  قررت  المتحدة،  الوليات  في 
المتحدة،  ال��ولي��ات  م��دن  اأك��ب��ر  ث��ان��ي  )كاليفورنيا(، 
الأقل  اأ�سابيع على  المطاعم والحانات لثالثة  اإغالق 
ولن ي�سمح اإل بخدمة بيع الوجبات الجاهزة الى خارج 

الموؤ�س�سات.
ت�����س��ج��ل ك��ال��ي��ف��ورن��ي��ا ح��ال��ي��ا م�����س��ت��وي��ات ق��ي��ا���س��ي��ة من 
اقتراب  وم��ع  الم�ستجد،  ك��ورون��ا  بفيرو�ض  الإ���س��اب��ات 
الولية  ف��ي  ال�سحة  وزي��ر  دع��ا  الخمي�ض  ال�سكر  عيد 
مارك غالي المواطنين الى تجنب التجمعات العائلية 
الكبرى قائال انه منع حتى والدته من م�ساركته هذا 

الحتفال.
ل���ك���ّن ����س���ور م��الي��ي��ن الأم��ي��رك��ي��ي��ن وه����م ي�����س��اف��رون 
ووا�سنطن  �سيكاغو  ف��ي  ال��م��زدح��م��ة  ال��م��ط��ارات  ع��ب��ر 
ونيويورك اأثارت المخاوف من الو�سع الوبائي الذي 

�ستكون عليه البالد بعد عطلة العيد.
وق���ال ال��رئ��ي�����ض المنتخب ج��و ب��اي��دن الأرب���ع���اء »ه��ذا 
العام، ندعو الأميركيين للعدول عن ممار�سة العديد 
ممّيزة  العطلة  ه��ذه  جعلت  طالما  التي  التقاليد  من 

للغاية«، م�سيفاً »هذه ال�سنة، �سنالزم منازلنا«.
ال��ب��الد حيث  ف��ي  يتح�سن  ال��وب��ائ��ي ل  ال��و���س��ع  ان  اإل 
اأكثر  وف��اة  الأرب��ع��اء  م�ساء  المّتحدة  ال��ولي��ات  �سّجلت 
من ٢400 �سخ�ض من جّراء فيرو�ض كورونا الم�ستجّد 
على  الأعلى  هي  يومية  ح�سيلة  في  �ساعة،   ٢4 خالل 
الإط����الق ف��ي ه���ذا ال��ب��ل��د م��ن��ذ اأك��ث��ر م��ن �ستة اأ���س��ه��ر، 

بح�سب بيانات ن�سرتها جامعة جونز هوبكنز.
طماأنة  على  حر�سوا  الأميركيين  الم�سوؤولين  لكن 
كوفيد-١٩  �سد  التلقيح  حمالت  ان  بالقول  ال�سعب 

�ستبداأ قريبا.

الخرطوم - اأ ف ب

يخ�سى ال�سودانيون من اأن يوؤدي الو�سول الكثيف لالجئين 
الثيوبيين الى زيادة حدة الأزمة القت�سادية في بالدهم 
ال��ن��اج��م��ة ع��ن ���س��ن��وات م��ن ال��ح��رب و���س��وء الإدارة واأخ��ي��را 

في�سانات كارثية.
ودخل اأكثر من 40 الف لجئ الى ال�سودان منذ بدء النزاع 
الفدرالية  الحكومة  بين  الثاني،  ت�سرين  م��ن  ال��راب��ع  ف��ي 
الثيوبية وبين اقليم تيغراي المتمرد والمجاور لل�سودان.

واأقام الذين فروا من المعارك في مع�سكرات غير �سحية 
حيث  ال�سودان  �سرق  في  الحدود  من  الآخ��ر  الجانب  على 

ينق�سهم الغذاء والمياه والمرافق ال�سحية.
)الالجئين(  عدد  »اإن  الق�سارف  وال��ي  علي  �سليمان  وق��ال 
اأكبر من قدراتنا )على ال�ستقبال( واأي زيادة في الأعداد 
ولكن  الولية  على  فقط  لي�ض  اإ�سافي  �سغط  الى  �ستوؤدي 

على ال�سودان ككل«.
واأ�ساف »منذ بداية الأزمة، كانت ا�ستجابة المنظمات غير 
الأزم��ة  م�ستوى  على  لي�ست  وبالتاأكيد  �سعيفة  الحكومية 

الحالية«.
ول يبدو اأن النزاع يتجه الى تهدئة.

واأمر رئي�ض الوزراء الثيوبي اأبيي اأحمد ام�ض ب�سن الهجوم 
عا�سمة  ميكيلي  ف��ي  ال��م��ت��م��ردة  ال�سلطات  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي 

تيغراي.
اأن  الناير  محمد  ال�سوداني  القت�سادي  الخبير  ويعتقد 
»تدفقا اأكبر لالجئين �سيكون له انعكا�سات اقت�سادية بالغة 

الخطورة على ال�سودان«.
وياأتي نزوح الالجئين الى ال�سودان في وقت ي�سهد فيه هذا 
في  الب�سير  عمر  اطاحة  منذ  ه�سة  انتقالية  عملية  البلد 

ني�سان ٢0١٩ اثر تظاهرات جماهيرية �سده.
البلد  اقت�ساد  بناء  اإع��ادة  ال��ى  الجديدة  ال�سلطات  وت�سعى 
الأميركية و�سوء  العقوبات  �سنوات من  ب�سبب  يعاني  الذي 

الدارة والنزاعات الم�سلحة.
ويعي�ض قرابة ٦٥% من قرابة 4٢ مليون �سوداني تحت خط 

الفقر، وفق الأرقام الحكومية.
وتاأثر القت�ساد ب�سدة كذلك من جراء الفي�سانات الكارثية 
التي اجتاحت جزءا كبيرا من البالد وكذلك من تداعيات 

جائحة كورونا.
البلد  ويعاني   %٢00 ال�سودان  في  الت�سخم  ن�سبة  وتتجاوز 
م��ن نق�ض م��زم��ن ف��ي ال��ع��م��الت الأج��ن��ب��ي��ة، م��ا ي���وؤدي الى 
طوابير طويلة ل�سراء الخبز واأخرى اأمام محطات الوقود.

وتنقطع الكهرباء �ست �ساعات يوميا على الأقل.
على  وك�سال،  الق�سارف  في  ال�سودان،  �سرق  �سكان  وي�سعر 
وجه الخ�سو�ض بحدة الأزمة القت�سادية، وهما الوليتان 

اللتان ا�ستقبلتا الالجئين.
وق����ال ج��ون��ا���ض ه���ورن���ر م���ن م��ج��م��وع��ة الأزم������ات ال��دول��ي��ة 
البالد  ف��ي  الأك��ث��ر فقرا  المنطقة  ه��و  ال�����س��ودان  »���س��رق  اإن 
وتدفق الالجئين �سيوؤدي الى تزايد التناف�ض على الموارد 

والم�ساعدات«.
على  بقوة  العتماد  الحكومة  على  »�سيتعين  اأن��ه  واأ���س��اف 

م�ساعدات المنظمات المحلية والدولية«.
ا�ستقبلت  ك�سال،  اأط��راف  على  الحدودية  مدينة حمداييت 
٢8 ال���ف لج���ئ. وي��ق��ول ال�����س��ك��ان ه��ن��اك اأن���ه م��ع مجيئهم 

ارتفعت الأ�سعار في الأ�سواق المحلية.

ال�سودان.. اأزمة اقت�سادية 
ب�سبب الأثيوبيني

نيويورك - اأ ف ب

منعت المحكمة العليا الأميركية حاكم ولية 
نيويورك من فر�ض قيود على اأماكن العبادة 
قرار  في  كوفيد-١٩،  وب��اء  تف�سي  خلفية  على 
ينظر اإليه على اأنه ياأتي في اإطار الدفاع عن 

حرية العبادة.
الم�سادق  الحكم غير  المحكمة في  واعتبرت 
ع���ل���ي���ه ب���ع���د وال��������ذي ق���ل���ب���ت ف���ي���ه ال��ق��ا���س��ي��ة 
الجديدة ايمي كوني باريت الموازين ل�سالح 
اأنه ل ينبغي معاملة التجمعات  المحافظين، 
الدينية بطريقة مختلفة عن التجمعات غير 

الدينية الم�سرح بها.
واأمر حاكم ولية نيويورك اأندرو كومو بالحّد 
في  بتجمعهم  الم�سموح  الأ�سخا�ض  عدد  من 
الم�سنفة  المناطق  في  بع�سرة  العبادة  اأماكن 
»ح���م���راء« ح��ي��ث ي��ت��ف�����س��ى ال��ف��ي��رو���ض ب��درج��ة 

كبيرة.
وج����اء ق����رار ال��م��ح��ك��م��ة ب��ع��د ال��ن��ظ��ر بطلبين 
م��ق��دم��ي��ن م���ن الأب��ر���س��ي��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة في 

بروكلين ومن معبدين يهودين.
وب��خ��م�����س��ة اأ�����س����وات م��ق��اب��ل اأرب����ع����ة، اع��ت��ب��رت 
المحكمة العليا اأن تلك التدابير تتعار�ض مع 
حرية ممار�سة الطقو�ض الدينية التي يحميها 

التعديل الأول لد�ستور الوليات المتحدة.
في  مغايراً  راأي���اً  اأ���س��درت  قد  المحكمة  كانت 
تدابير مماثلة في وليتي  فيه  اأي��دت  ال�سابق 

كاليفورنيا ونيفادا.
ويعك�ض هذا التغير توازن القوى الجديد في 
كوني  اي��م��ي  القا�سية  تعيين  منذ  المحكمة 
قا�سية  وه��ي  الأول،  ت�سرين  ف��ي  فيها  ب��اري��ت 
ترمب  الرئي�ض  �سماها  محافظة  كاثوليكية 

بعد وفاة القا�سية روث بادر غين�سبورغ.
واعتبرت المحكمة اأنه »حتى في فترة الوباء، 
ل يمكننا اأن نتنا�سى الد�ستور ون�سعه جانباً«.

المطروحة  »القيود  اأن  الحكم  في  واأو�سحت 
ه��ن��ا، ال��ت��ي تمنع ال��ع��دي��د م��ن ال��م�����س��ارك��ة في 
ال�سعائر الدينية، ت�سرب في ال�سميم حماية 
ح��ري��ة ال��ع��ب��ادة ال��ت��ي ي��ن�����ض ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ع��دي��ل 

الأول«.
نيويورك  ولي��ة  في  القيود  خففت  اأن  و�سبق 
�سي  بي  »اأن  قناة  الحكم، وفق  بانتظار �سدور 
بريير  بريير  �ستيفن  الق�ساة  واأ���س��در  نيوز«. 
واإلينا كيغين، كما رئي�ض  �سوتومايور  و�سونيا 
للحكم  راأياً مخالفاً  المحكمة جون روبرت�ض، 

معربين عن عدم موافقتهم عليه.
واعتبر روبرت�ض اأنه من غير ال�سروري تاأييد 
تراجع عن  قد  الحاكم  لأن  بالنظر  ال�سكاوى 

بع�ض القيود بالفعل.
لكن القا�سي المحافظ نيل غور�سو�ض راأى اأن 
كومو اأعطى الأف�سلية لالأن�سطة غير الدينية 

على ح�ساب الأن�سطة الدينية.

حمكمة اأمريكية متنع فر�ض 
قيود على اأماكن العبادة

وزير الخارجية ي�سارك باإجتماع دول الجوار الجنوبي 

بر�سلونة - الراأي

�سارك نائب رئي�ض الوزراء ووزير الخارجية 
و�سوؤون المغتربين اأيمن ال�سفدي ام�ض 
الخمي�ض في اإجتماع جمع وزراء خارجية 
دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية 
الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي وذلك 
بدعوة من الممثل الأعلى لل�سوؤون الخارجية 
وال�سيا�سة الأمنية لالإتحاد الأوروبي جوزيب 
بوريل ووزيرة خارجية اإ�سبانيا اأران�سا 
غونزالي�ض ليا والمفو�ض الأوروبي ل�سيا�سة 
الجوار ومفاو�سات التو�سع اأوليفر فاريلي، 
وهدف الجتماع لمراجعة اأداة �سيا�سة 
الإتحاد الأوروبي مع �سركائه من دول 
الجنوب.

وقال ال�سفدي في مداخلة في الجتماع 
اإن »جائحة كورونا فاقمت التحديات التي 
يواجهها اإقليمنا المتو�سطي والعالم. لكنها 
اأظهرت اأي�سا اأن ل بديل للعمل الجماعي 
�سبيال لمواجهة هذه التحديات«.
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اأو�ضاط الكرة العالمية تنعى رحيل مارادونا

األرجنتين تودع «أسطورتها»

تواصل مبادرة «صناع التغيير» في الكرك

الراأي - انترنت

ت�سييع  مرا�سم  الأرجنتين  في  انطلقت 
الأ�ــســطــورة ديــيــجــو اأرمـــانـــدو مـــارادونـــا 
العا�سمة  �ـــســـوارع  جــثــمــانــه  جـــاب  حــيــث 
بــويــنــو�ــس اآيــــر�ــــس، و�ـــســـط حــ�ــســود مــن 
ع�سرات الآلف من الجماهير الحزينة.
العالم  فــي  ومحبيه  الأرجــنــتــيــن  وبــكــت 
الــذي  مــارادونــا  اأرمــانــدو  دييجو  بطلها 
ام�س  ليل  منت�سف  بعد  جثمانه  و�سل 
بــاده  فــي  الرئا�سي  الق�سر  الــى  الول 
حــيــث �ــســجــى لــيــوم واحــــد حــتــى يتمكن 
اأبــنــاء بــلــده مــن اإلــقــاء الــنــظــرة الأخــيــرة 
على اأحد اأعظم الاعبين في كرة القدم 

واأكثرهم اإثارة للجدل.
ام�س الول  الحياة  وكان مارادونا فارق 
عــن 60 عــاًمــا بــعــد الإعــــان عــن وفــاتــه 
لــيــغــرق الــعــالــم بــاأ�ــســره فــي حــزن عميق 
الكثيرون  ترعرع  خالدة  اأ�سطورة  على 

على م�ساهدتها.
واأعـــلـــن الــرئــيــ�ــس الأرجــنــتــيــنــي الــبــرتــو 
ثاثة  لــمــدة  الــحــداد  فـــوًرا  فرناندي�س 
اأيام، قبل اأن يعلن اأن الجثمان �سي�سجى 
لــيــوم واحــــد بـــدل مـــن ثــاثــة كــمــا كــان 
مـــقـــرًرا �ــســابــًقــا فـــي الــقــ�ــســر الــرئــا�ــســي، 
الخمي�س  امــ�ــس  يـــوم  خـــال  وتــحــديــًدا 

نزول عند رغبة العائلة.
الخمي�س  امــ�ــس  مـــارادونـــا ظــهــر  ودفـــن 
با�س« )حديقة  »خاردين دي  في مقبرة 
�سرق  �سمال  في  بيافي�ستا  في  ال�سام( 
بــويــنــو�ــس اأيـــر�ـــس حــيــث يــرقــد والـــــداه، 
با�سمه  الر�سمي  المتحدث  اأفاد  ما  وفق 
فران�س  لــوكــالــة  بيانت�سي  �سيبا�ستيان 

بر�س.
وكانت زوجته ال�سابقة كاوديا فيافانيي 
الى  و�سلتا  وجانينيا،  دالما  وابنتاهما 
الــقــ�ــســر الــرئــا�ــســي قــبــل مــنــتــ�ــســف ليل 
العديد  الى  اإ�سافة  الأربعاء-الخمي�س، 
وال�سابقين  الــحــالــيــيــن  الــاعــبــيــن  مــن 
كاأ�س  رفعوا معه  الذين  ل�سيما زماوؤه 

العالم في المك�سيك عام 1986.
وكانت الجماهير قد بداأت بالوقوف في 
الرئا�سي  الق�سر  خــارج  طويلة  �سفوف 
الخيرة  التحية  لإلقاء  رو�ــســادا«  »كا�سا 

على الأ�سطورة.
واأفــــــــاد الـــمـــحـــامـــي جـــــون بـــــرويـــــارد اأن 
الول،  امـــ�ـــس  ظـــهـــر  تـــوفـــي  ـــــا  مـــــارادون
الــتــ�ــســريــح الأولـــيـــة  نــتــائــج  اأن  مــ�ــســيــًفــا 
»وذمــة  هــو  الــوفــاة  �سبب  اأن  اإلـــى  ت�سير 
رئوية حادة ثانوية وف�سل ق�سور القلب 

المزمن«.
وكــانــت الــحــالــة الــ�ــســحــيــة لــاعــب رقــم 
اأن  الأيــام المن�سرمة بعد  10 حــذرة في 
لجراحة  الثاني  ت�سرين  مطلع  خ�سع 
لإزالـــــة ورم دمــاغــي وكــــان يــتــعــافــى في 
بوينو�س  العا�سمة  �سواحي  في  منزله 

اأير�س.
انـــفـــجـــرت  الول،  امــــ�ــــس  مـــ�ـــســـاء  وفـــــي 
والأبــواق  الهتافات  في  اأيــر�ــس  بوينو�س 
و�ـــســـفـــارات الإنــــــذار واأ�ــســيــئــت الأنـــــوار 
لــلــرجــل الــــذي ا�ــســتــهــر بـــارتـــداء الــرقــم 
10، بــعــد دعــــوات انــتــ�ــســرت عــلــى مــواقــع 
ــــمــــاعــــي مــــــن اأجــــــل  ــــل الجــــت ــــوا�ــــس ــــت ال
»الــتــ�ــســفــيــق الأخــــيــــر«، حــيــث ا�ــســتــمــرت 
في  الليل  خال  التكريمية  الحتفالت 

جميع اأحياء العا�سمة الأرجنتينية.
وفـــي مــلــعــب ديــيــجــو مــــارادونــــا، مــوطــن 
لعب  حيث  جونيورز  اأرخنتينو�س  نــادي 
لأول  كان طفًا وظهر  مارادونا عندما 
الألعاب  اأطلقت  محترف،  كاعب  مــرة 
الملعب  اإلى  الح�سود  تدفق  مع  النارية 

وهي ت�سرخ باكية »مارادوو، مارادوو«.
النجم  مــحــبــي  مــن  الآلف  تــجــمــع  كــمــا 
الأرجــنــتــيــنــي خـــال المــ�ــســيــة بــالــقــرب 
لها في  لعب  التي  الأنــديــة  من ماعب 
باده، في بوينو�س اأير�س )اأرخنتينو�س 
جــونــيــورز وبــوكــا جــونــيــورز(، وروزاريــــو 
)نيويلز اأولد بويز( وكذلك في ل باتا 
قبل  خيمنا�سيا  نــادي  على  اأ�سرف  حيث 

وفاته.
وتجمع اآخرون حول ن�سب »اوبيلي�سكو« 
فــــي الـــعـــا�ـــســـمـــة وهـــــو مــــكــــان تــقــلــيــدي 

لاحتفال بالأحداث الريا�سية.

اأو�ضاط الكرة العالمية تنعى
)فــيــفــا(  للعبة  الـــدولـــي  التـــحـــاد  ونــعــى 
قال  حيث  الــراحــل  الأرجنتيني  النجم 
رئــيــ�ــســه الــ�ــســويــ�ــســري جــانــي اأنــفــانــتــيــنــو 
»الــيــوم هــو يــوم حــزيــن لــلــغــايــة. دييجو 
توقفت عن  قلوبنا  غــادرنــا.  الــذي نحب 
الــخــفــقــان لــلــحــظــة. �ــســمــتــنــا، دمــوعــنــا، 
األمنا هو ال�سيء الوحيد الذي ن�سعر به 

في داخلنا في الوقت الحالي«.
وتـــابـــع »مـــا فــعــلــه ديــيــجــو لــكــرة الــقــدم، 
اللعبة  هـــذه  فــي حــب  نــقــع  كــيــف جعلنا 

الجميلة، هو اأمر ا�ستثنائي«.
تعازيهم  لتقديم  الــعــالــم  نــجــوم  و�ــســارع 

حــيــث كــانــت اأبــــرز الــكــلــمــات مــن النجم 
الـــبـــرازيـــلـــي بــيــلــيــه الــــذي لــطــالــمــا كــان 
اأعظم  عن  النقا�س  في  ومارادونا  ا�سمه 
عبر  كتب  حيث  التاريخ،  في  الاعبين 
حــ�ــســابــه عــلــى تــويــتــر: »يـــا لــه مــن خبر 
والعالم  عظيما  �سديقا  خ�سرت  حزين. 

خ�سر اأ�سطورة«.
الكثير  »هــنــاك  عــامــا(   80( بيليه  وتــابــع 
اأن  اأطــلــب مــن اهلل  الآن  ولــكــن  لــقــولــه، 
يوم،  ذات  عائلتك.  لأفــراد  القوة  يعطي 
�ــســويــا في  الـــقـــدم  نــلــعــب كــــرة  اأن  اآمـــــل 

ال�سماء«.
ـــه لـــيـــونـــيـــل مــيــ�ــســي  كـــمـــا نــــعــــاه مـــواطـــن
والبرتغالي  الإ�ــســبــانــي  بر�سلونة  نــجــم 
يعتبران  الــلــذان  رونــالــدو،  كري�ستيانو 
الم�ستديرة،  لعــبــي  اأعــظــم  بــيــن  اأيــ�ــســا 
من  الآن  حــتــى  يتمكنا  لــم  اأنــهــمــا  رغـــم 
مـــجـــاراة بــيــلــيــه ومـــــارادونـــــا فـــي مــعــيــار 

اأ�سا�سي هو رفع ذهب كاأ�س العالم.
العالم  فــي  لعــب  اأف�سل  مي�سي،  وقـــال 
اإن�ستاجرام  عبر  من�سور  في  مــرات،  �ست 
»اإنـــــه يــــوم حـــزيـــن لــكــل الأرجــنــتــيــنــيــيــن 
ولـــكـــرة الـــقـــدم. لــقــد تــركــنــا ولــكــنــه لن 

يرحل، لأن دييغو اأبدي«.
بكل  »�ــســاأحــتــفــظ  بر�سلونة  نــجــم  وتــابــع 
معه  ع�ستها  الــتــي  الجميلة  الــذكــريــات 
واأ�سدقائه.  واأر�سل تعازي حارة لعائلته 

فلترقد ب�سام«.
فــيــمــا قـــال رونـــالـــدو، اأفــ�ــســل لعـــب في 
تــويــتــر عبر  الــعــالــم خم�س مــــرات، عــبــر 
مــنــ�ــســور مـــرفـــقـــا بـــ�ـــســـورة تــجــمــعــه مــع 
والعالم  �سديقا  اأودع  »الــيــوم  مــارادونــا 

الأطـــاق.  على  الأعــظــم  عبقريا.  يــودع 
اإنه �ساحر ل يقارن باأحد«.

يــتــرك  ولــكــنــه  بـــاكـــرا،  »يــغــادرنــا  واأردف 
اإرثا ل حدود له وفراغا ل يمكن ملوؤه. 
فيما  اأبــــدا«.  نن�ساك  لــن  بــ�ــســام.  اأرقـــد 
مي�سال  ال�سابق  الفرن�سي  النجم  اعتبر 
اأن  اإل«  تـــي  »اآر  اإذاعــــــة  عــبــر  بــاتــيــنــي 

»ما�سينا قد رحل«.
وتــابــع لعـــب يــوفــنــتــو�ــس الــ�ــســابــق الــذي 
واجــــه مــــارادونــــا فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الــمــا�ــســي فـــي الـــــدوري الإيـــطـــالـــي »اأنـــا 
حقبة  اإلــى  بالحنين  اأ�سعر  جــدا.  حزين 
�ستيفانو  ودي  كــرويــف  غــادر  جميلة... 
وبـــو�ـــســـكـــا�ـــس، الـــعـــديـــد مـــن الــاعــبــيــن 
دييجو  �سبابي.  طبعوا  الذين  الرائعين 

طبع حياتي«.
واأعــلــن التــحــاد الأوروبـــي »ويــفــا« للعبة 
بعد دقائق من وفاة »ديو�س« اأنه �سيكرم 
مــبــاريــات  قــبــل  �سمت  بدقيقة  الــاعــب 
الأوروبـــــــي  والــــــــدوري  الأبــــطــــال  دوري 

»يوروبا ليج«.
نابولي،  ال�سابق  الإيطالي  النادي  ونعاه 
الذي اأحرز معه عدة األقاب عبر تويتر، 

»اإلى الأبد. اإلى اللقاء دييجو«.
و�سيظل يوم 25 ت�سرين الثاني محفورا 
في ذاكرة كرة القدم العالمية، و�سي�سبح 
مــــوعــــدا لــتــخــلــيــد ذكــــــرى رحـــيـــل اأحــــد 
اأعــظــم لعــبــي كــرة الــقــدم فــي الــتــاريــخ، 
واأعظمهم بالن�سبة لكثيرين، الأ�سطورة 
�سكتة  جــراء  عاما   60 عــن  الأرجنتينية 
بوينو�س  العا�سمة  �سواحي  فــي  قلبية 

اأيري�س.

الكرك - الراأي

توا�سلت في عدد من المراكز ال�سبابية 
فـــي الـــكـــرك فــعــالــيــات مـــبـــادرة »�ــســنــاع 
�سباب  اأطلقتها مديرية  والتي  التغيير« 
على  ال�سباب  تحفيز  بهدف  المحافظة 

النخراط في العمل التطوعي.
وتحدث محمد العمرو في مركز �سباب 
ق�ساء الموجب عن تجربته في الأعمال 
التطوعية ودورها في خدمة المجتمع، 
فــيــمــا تــطــرق م. الــقــا�ــســم الــعــمــرو اإلـــى 
التي  والموؤ�س�سات  المنظمات  ا�ستقطاب 
الكثير  على  والإ�ــســراف  التطوع  تدعم 

ال�سبابية. المبادرات  من 
ا�ستعر�ست  مــــوؤاب  �ــســابــات  مــركــز  وفـــي 
تفاح  مــبــادرة  موؤ�س�س  النواي�سة  تــمــارا 
اأخـــ�ـــســـر لــنــ�ــســر الــــوعــــي الـــغـــذائـــي عــن 
تــجــربــتــهــا الـــتـــطـــوعـــيـــة فــــي مــــبــــادرات 
والــيــونــيــ�ــســف  الأردن  نـــهـــر  مــوؤ�ــســ�ــســة 

ال�سحية. لتوعية  الملكية  والجمعية 
الــ�ــســقــور  الـــمـــدربـــة ولء  تـــنـــاولـــت  كــمــا 
مـــ�ـــســـوارهـــا مـــع الــعــمــل الــتــطــوعــي فــي 
مــركــز �ــســابــات �ــســرفــا وعــقــد الــور�ــســات 
بح�سب  الــهــادفــة  التوعوية  والجل�سات 
رئـــيـــ�ـــســـة قـــ�ـــســـم الإعـــــــــام والـــعـــاقـــات 
العامة بمديرية �سباب الكرك د. ثروت 

المعاقبة.
و�ـــســـمـــن فـــعـــالـــيـــات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
�سابات  اأطلق مركز  »مهاراتي«  لبرنامج 
الكرك مبادرة بعنوان »خيوط ال�سم�س«، 

وتــهــدف اإلـــى تــوجــيــه الــمــ�ــســاركــات نحو 
ال�سغيرة. الم�ساريع  واإقامة  الريادة 

ال�سابات  من  المبادرة عدداً  وا�ستهدفت 
ـــــات الـــمـــنـــازل بــاإكــ�ــســابــهــن مـــهـــارات  ورب

وتوفير  التدريبات  خــال  مــن  جــديــدة 
المعرفة لتمكين الم�ساركات من العمل 

و�سهلة. ب�سيطة  باأدوات  م�ستقبًا 
دهي�سات  اإ�سراء  المركز  رئي�سة  واأ�سارت 

اإلـــــى �ــــســــرورة تـــدريـــب الـــفـــتـــيـــات عــلــى 
لتمكينهن  الــيــدويــة  والـــحـــرف  الــمــهــن 
عليهن  تعود  �سغيرة  م�ساريع  عمل  من 

بالفائدة.

الجماهير تودع مارادونا في الق�ضر الرئا�ضي )اأ ف ب(

من فعاليات المبادرة في مركز �ضابات �ضرفا

تحديد انطالق بطولة النا�ضئين وقبل نهائي الأ�ضبال
دي السال يعبر وقاص في «الطائرة 

النسوية».. وشطب نتائج «القدس»

أردنية بين الفائزات بجائزة أفضل 
معلمة عربية للتربية البدنية

عمان - غازي الق�ضا�ص

اأم�س فريق دي ل�سال على �سيفه وقا�س  فاز 
بقاعة  الــتــي جــرت  الــمــبــاراة  فــي  بنتيجة 0-3، 
من  ال�ساد�سة  الجولة  �سمن  الريا�سة  ق�سر 

دوري الكرة الطائرة لل�سيدات.
وتــــم �ــســطــب كـــافـــة نــتــائــج فـــريـــق الــقــد�ــس في 
اأمــام  الأولـــى  كانت  مباراتين  لتغيبه  الـــدوري 
الليلة قبل  اأمـــام دي ل�ــســال  وقــا�ــس والــثــانــيــة 
الــمــا�ــســيــة، وتــغــريــمــه )500( ديـــنـــار، ولـــو كــان 
هناك ت�سنيف لدرجات الفرق الن�سوية لهبط 
الأدنــــى بح�سب لئــحــة بطولت  الــدرجــة  اإلـــى 

التحاد.
فريق القد�س الذي عزا غيابه في المباراتين 
بفيرو�س  لا�سابة  لعباته  بع�س  تعر�س  اإلى 
خ�سية  الم�ساركة  عــن  البقية  وامتناع  كــورونــا 
اأي فوز في  بالفيرو�س لم يحقق  الإ�سابة  من 
البطولة،  م�سوار  عبر  خا�سها  التي  المباريات 
الأولــى  الثاثة  المراكز  على  التناف�س  وبقي 
مح�سوراً بين دي ل�سال والن�سر والمقاولون 
التي حقق كل منها فوزاً وتعر�س للخ�سارة في 

مبارياتها، فيما ظل وقا�س رابعاً.
مـــثـــل فـــريـــق دي ل�ــــســــال فــــي مـــــبـــــاراة اأمـــ�ـــس 
الـــاعـــبـــات: رهــــف عــــدوي واآيـــــة �ــســنــك وغــنــى 
عــ�ــســاف وجــيــانــا الــعــطــار و�ـــســـارة عــلــي وتــمــارا 
ابــوغــربــيــة، ومــثــل وقـــا�ـــس الـــاعـــبـــات: بــتــول 
عبدالنا�سر ورزان ال�سبح وا�سيل خالد وذكرى 

فريحات وهبه كفارنة وراما ال�سبح.
كــعــو�ــس وق�سي  ديــانــا  الــحــكــام:  الــمــبــاراة  اأدار 
حــرا�ــســيــ�ــس وعــبــالــمــجــيــد الـــجـــزازي وحــذيــفــة 
احمد  الفني  المراقب  �سواعرة،  وليث  ابوقمر 
البدارنة، والمراقب الداري محمود الجنيني.

و�ستكون المباريات المتبقية مع تعديل جدول 
الدوري ب�سبب �سطب فريق القد�س تقام بقاعة 

ق�سر الريا�سة، ووفق الآتي:
- الخمي�س 3-12: المقاولون مع وقا�س عند 

الرابعة م�ساًء
عند  الن�سر  مــع  الــمــقــاولــون   :12-5 ال�سبت   -

ال�ساد�سة م�ساًء

عند  ل�ــســال  دي  مــع  الن�سر   :12-7 الثنين   -
الرابعة م�ساًء.

عند  الــنــ�ــســر  مـــع  وقـــا�ـــس   :12-8 الــثــاثــاء   -
الرابعة م�ساًء.

المقاولون مع دي ل�سال  الخمي�س 12-10:   -
عند ال�ساد�سة م�ساًء.

قبل نهائي الأ�ضبال
حــــددت لــجــنــة الــُمــ�ــســابــقــات اأمـــ�ـــس الــمــبــاريــات 
تاأجلت  الــتــي  الأ�ــســبــال  بــطــولــة  مــن  الُمتبقية 
بفيرو�س  الــفــرق  لعــبــي  بع�س  اإ�ــســابــة  ب�سبب 
على  وزعــت  فرق  ثمانية  فيها  و�سارك  كورونا، 

مجموعتين وفق الآتي:
- الأحــد 6-12، يلتقي في مباراتي الــدور قبل 
المجموعة  مت�سدر  الح�سين  �سباب  النهائي: 
الثانية  المجموعة  ثاني  الكرمل  مــع  الأولـــى 
عند الرابعة م�ساًء، و�سما مت�سدر المجموعة 

الثانية مع البقعة ثاني المجموعة الأولى.
- الثاثاء 8-12، يلتقي الخا�سران في مباراتي 
قــبــل الــنــهــائــي عــنــد الــرابــعــة مــ�ــســاًء لتحديد 
المركزين الأول والثاني، ويلتقي الفائزان عند 

ال�ساد�سة م�ساًء لتحديد البطل والو�سيف.
خام�ساً،  عيرا  حل   :8-5 المراكز  تحديد  وفي 

الوحدات �ساد�ساً، العودة �سابعاً، ومليح ثامناً.

بطولة النا�ضئين
بطولة  اأن  الم�سابقات  لجنة  م�سادر  اأو�سحت 
اأندية  من  �سبعة  فيها  ي�سارك  التي  النا�سئين 
مو�سى  وادي  عنها  ويغيب  الممتازة  الــدرجــة 
ختام  بعد  الــقــادم،  ال�سهر   )12( يــوم  �ستنطلق 

مناف�سات بطولتي ال�سبال وال�سيدات.
من  الـــدوري  بطريقة  الأولـــى  المرحلة  وتقام 
على  الحا�سلة  الفرق  وتنتقل  واحــدة،  مرحلة 
الثانية  المرحلة  اإلــى  الأولــى  الأربعة  المراكز 
الــتــي تــقــام بــنــظــام الـــذهـــاب واليـــــاب لتحديد 

المراكز 4-1.
الح�سين  �سباب  الأولــــى:  الجولة  فــي  ويلتقي 
مع الم�سارع، الوحدات مع البقعة، والعودة مع 

عيرا.

القاهرة -  الراأي 

الثانية  الن�سخة  فعاليات  بالقاهرة  انطلقت 
بعنوان  العربية  الــمــراأة  ريــا�ــســة  مــوؤتــمــر  مــن 
»مــعــاً لــمــكــافــحــة الــعــنــف �ــســد الـــمـــراة« الــذي 
رئي�س  برعاية   2019 في  انطاقه  منذ  حظي 

العربية. م�سر  جمهورية 
و�سهد الموؤتمر العديد من الفعاليات اأبرزها 
اأف�سل  جــائــزة  مــن  الــثــانــيــة  الن�سخة  اخــتــيــار 
مــعــلــمــة لــلــتــربــيــة الــبــدنــيــة بــالــوطــن الــعــربــي 
معلمة   2000 مــن  اأكــثــر  فيها  �سجلت  والــتــي 

العربية. الدول  البدنية من جميع  للتربية 
دولــة  كــل  مــن  معلمة  الأول  بالمركز  وفـــازت 
عربية،  دولة   11 من  معلمة   12 بواقع  عربية 
من  الخولي  وعبير  م�سطفى  يا�سمين  وهن: 
عــمــان،  �سلطنة  مــن  الــمــعــمــري  مــنــار  مــ�ــســر، 
اأمال ال�سهري من ال�سعودية، الغالية فندكما 
مــن الــمــغــرب، مــريــم اأ�ــســكــنــانــي مــن الــكــويــت، 
اإيمان طلحي من  دعاء المراعية من الأردن، 
اليمن،  من  الم�سوري،  اأحمد  اأروى  الجزائر، 
جــيــهــان عــبــده مــمــثــلــة عــن الإمــــــارات، ب�سمة 

ليبيا، نيفين عرقاوي فل�سطين. كريم من 

الجائزة  فكرة  و�ساحب  الموؤتمر  مدير  واأكد 
الــدكــتــور مــحــمــود �ــســيــد هــا�ــســم، عــلــى اأهــمــيــة 
المعنية  الموؤ�س�سات  قبل  من  الجهود  ت�سافر 
الجائزة  اأجل تعزيز الهتمام بفكرة تلك  من 
الأمر الذي ي�سهم ب�سكل كبير في دعم ح�سة 
المدر�سية ومن ثم وقاية المجتمع  الريا�سة 

العربي من اأخطار عديدة.
وزارة  وكيل  ح�سن  ايمان  الدكتورة  و�ساركت 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم و نــائــب رئــيــ�ــس التــحــاد 
الــمــ�ــســرى والـــعـــربـــى لــلــريــا�ــســة الــمــدر�ــســيــه 
فـــي الإعــــــداد والــتــنــفــيــذ تــلــك الـــجـــائـــزة منذ 
انطاقها في 2019، كما اأكدت الدكتورة نوال 
بالأزهر  الريا�سية  الرعاية  عام  مدير  جال 
اأهمية فكرة الجائزة في كونها  ال�سريف على 
التربية  لمعلمي  والمهنة  الـــدور  على  تــوؤكــد 

البدنية.
لجميع  ال�سكر  ها�سم  محمود  الدكتور  وقدم 
مــعــلــمــات الــتــربــيــة الــبــدنــيــة مـــوؤكـــداً ا�ــســتــمــرار 
تــنــفــيــذ فــعــالــيــات الــجــائــزة وا�ــســتــكــمــال بــنــود 
الــتــطــويــر الـــخـــا�ـــس بـــهـــا، وبــحــيــث تــتــ�ــســمــن 
فـــعـــالـــيـــات الــنــ�ــســخــة الـــثـــالـــثـــة اأفـــ�ـــســـل مــعــلــم 

العربي. بالوطن  البدنية  للتربية  ومعلمة 

دي ل�ضال حقق الفوز على وقا�ص

معلمات التربية البدنية العرب الفائزات بالجائزة
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عمان - را�ضد الروا�ضدة

تــطــل عــلــيــكــم زاويــــــة الــمــوجــز 
لت�سليط  الأوروبـــي، من جديد 
الــ�ــســوء عــلــى اأبــــــرز الأحــــــداث 
الـــريـــا�ـــســـيـــة فـــــي الــــــدوريــــــات 
الأوروبــــيــــة الــخــمــ�ــس الــكــبــرى، 
وما تت�سمنها من اأخبار لنجوم 
واأبــرز خفايا  الم�ستديرة  الكرة 

الأخبار الكروية.
وبـــعـــد تـــوقـــف كـــافـــة الأنــ�ــســطــة 
ب�سبب  العالم  حــول  الريا�سية 
�سيخت�سر  كـــورونـــا-  -جــائــحــة 
الـــتـــقـــريـــر الـــمـــوجـــز فــــي نــ�ــســر 
مـــا هـــو مــفــيــد وبــ�ــســكــل �ــســريــع 

ومقت�سب.

قطار الأخبار
  اإنتر ميالن عر�س كري�ستيان 
مقابل  اآر�ــســنــال  على  اإيــركــ�ــســن 
بـــاونـــد،  اأقــــــل مــــن 12 مـــلـــيـــون 

الالعب مهتم بالإن�سمام.
تفا�سيلها  تــبــادلــيــة  �سفقة    
انــتــقــال اإيــ�ــســكــو لإنـــتـــر مــيــالن 
مـــقـــابـــل انـــتـــقـــال كــريــ�ــســتــيــانــو 
النيراتزوري،  لعــب  اإريك�سن، 

اإلى الريال.
الألماني،  �ستوتجارت  اأعلن    
عــــن تـــجـــديـــد عـــقـــد مــهــاجــمــه 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي نــــيــــكــــول�ــــس 
اإ�سافي  عــام  لمدة  جونزالي�س 
الــفــريــق حــتــى عــام  فــي  ليبقى 

.2024
  بر�سلونة، اأول فريق يح�سل 
على 50 ركــلــة جـــزاء فــي تاريخ 
اأوروبــا يليه )48(  اأبطال  دوري 
بـــايـــرن   )46( مــــدريــــد،  ريــــــال 
مــانــ�ــســ�ــســتــر   )33( مـــيـــونـــيـــخ، 

يونايتد، )30 ( اآر�سنال.
- مارتن برايثوايت، رابع لعب 
دنـــمـــاركـــي يــ�ــســجــل ثــنــائــيــة في 
دال  يـــون  بــعــد  الأبـــطـــال  دوري 

توما�سون مع فينورد في 2000، 
اآر�سنال  مــع  بيندتنر  نيكال�س 
ل�ــســه  )هـــاتـــريـــك(،   2010 فـــي 

�سون مع اأياك�س في 2014.
�سنة   20( دي�ست  �سيرجينو    
لعب  اأ�سغر  ثاني  يــومــاً(  و21 
فــــي دوري  يــ�ــســجــل  اأمــــيــــركــــي، 
كري�ستيان  بعد  اأوروبـــا،  اأبــطــال 
و171  �ــســنــة   18( بــولــيــ�ــســيــك 

يوماً(.
اأوروبــا  اأبــطــال    هدافو دوري 
 )17(  :2020-2019 بداية  منذ 
)16( ليفاندوف�سكي،  روبــــرت 

اآرلـــيـــنـــج هــــولنــــد، )9(�ـــســـيـــرج 
مي�سي،  )6(لــيــونــيــل  جــنــابــري، 

)5(كري�ستيانو رونالدو.
  يــــان اأوبـــــــالك حـــافـــظ على 
نـــظـــافـــة �ـــســـبـــاكـــه نــظــيــفــة فــي 
111 مــن اأ�ــســل 199 مــبــاراة في 
الدوري الإ�سباني، مع اأتليتيكو 
مدريد منذ مباراته الأولى في 
اأكثر من اأي حار�س  اآذار 2015، 

مــــرمــــى اآخـــــــر فــــي الـــــدوريـــــات 
الأوروبية الـ5 الكبرى في نف�س 

الفترة.
  بــر�ــســلــونــة عــــادل رقـــم ريـــال 
اإلى  تاأهل  فريق  كاأكثر  مدريد 
الأبــطــال  دوري  مــن  الـــــ16  دور 
في موا�سم متتالية )17 مو�سم 

على التوالي(.
  يـــوفـــنـــتـــو�ـــس ثــــانــــي فـــريـــق 
اإيــطــالــي يــ�ــســل اإلــــى دور الــــ16 
اأوروبــــــا في  اأبـــطـــال  مـــن دوري 
النظام  في  متتالية  موا�سم   7+
اإنتر )8  بعد  الحالي للبطولة، 
اإلــى   2005-2004 مــن  مــوا�ــســم، 

.)2012-2011
  األفارو موراتا �سجل 5 اأهداف 
فــي 4 مــبــاريــات بـــدوري اأبــطــال 
ـــــا هـــذا الــمــو�ــســم، مــعــادًل  اأوروب
اأف�سل اأرقامه في مو�سم واحد 
من البطولة )5 في 12 مباراة 
-2014 فـــــي  يـــوفـــنـــتـــو�ـــس  مـــــع 

.)2015

فوزان لشباب األردن والقادسية 
في «كرة المحترفات»

عمان - الراأي

الأردن   و�ــســبــاب  القاد�سية  فــريــقــا   حقق 
فــوزيــن على الأهــلــي والأرثــوذكــ�ــســي في 
الما�سية  قبل  الليلة  اأقيمتا  مباراتين 
الح�سين  بمدينة   1 البولو  ملعب  على 
لــلــ�ــســبــاب �ــســمــن الــجــولــة الــثــامــنــة في 
ـــة الإيــــــــــاب لـــــــــدوري الـــ�ـــســـيـــدات  مـــرحـــل

للمحترفات لكرة القدم.
بنتيجة  الأهــلــي  على  القاد�سية  وتــفــوق 
على  الأردن  �ــســبــاب  تــغــلــب  فــيــمــا   0/17

الرثوذك�سي 0/6.
واخــتــتــمــت  الــلــيــلــة الــمــا�ــســيــة مــبــاريــات 
الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة بـــلـــقـــاء جـــمـــع عــمــان 

)المت�سدر( مع الن�سر.
تطبيق  و�سط  الـــدوري  مناف�سات  وتــقــام 
بروتوكول �سحي م�سدد، ووفق تعليمات 
ل�سمان  الطوارئ،  لجنة  اأقرتها  جديدة 
الــبــطــولــة، وتــحــقــيــق جميع  ا�ــســتــدامــة 
متطلبات ال�سالمة العامة، والتي ت�سكل 

اأولوية رئي�سية لدى التحاد.

اختتام الجولة الثالثة لبرنامج 
«مهاراتي» في الطفيلة

الراأي  - الطفيلة 

اخــتــتــمــت فــي الــمــراكــز الــ�ــســبــابــيــة في 
الجولة  فعاليات  الطفيلة  محافظة 
التدريبي  »مهاراتي«  لبرنامج  الثالثة 
الـــخـــا�ـــس بــتــطــويــر وتــنــمــيــة قـــــدرات 
وزارة  وتنظمه  ال�سباب  مــع  العاملين 
الأمــم  منظمة  مــع  بال�سراكة  ال�سباب 
الــمــتــحــدة لــلــطــفــولــة )الــيــونــيــ�ــســيــف( 

وهيئة اأجيال ال�سالم.

و�سارك في الفعاليات التي اأقيمت عبر 
 210 بعد  عن  المرئي  الت�سال  تقنية 
�سباب  مــراكــز  يمثلون  و�ــســابــات  �ــســاب 
البي�ساء  والــعــيــن  والــطــفــيــلــة  الــحــ�ــســا 
والقاد�سية  العي�س  و�ــســابــات  وب�سيرا 
 30 بواقع  والطفيلة  البي�ساء  والعين 

م�ساركاً من كل مركز �سبابي.
وهــــدف الــبــرنــامــج الــــذي نــفــذ �سمن 
اأيـــام،   6 مـــدار  وعــلــى  تدريبية  جل�سات 
ال�سباب  مـــهـــارات  و�ــســقــل  تنمية  اإلــــى 

ـــى مـــواجـــهـــة  لـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــم عـــل
الـــتـــحـــديـــات وخــــدمــــة مــجــتــمــعــاتــهــم 
ووطنهم من خالل اك�سابهم المهارات 
اأهميتها  واإظهار  الأ�سا�سية،  الحياتية 
المحتوى  ت�سمن  كــمــا  حــيــاتــهــم،  فــي 
الــــتــــدريــــبــــي مـــــهـــــارات جـــــديـــــدة مــثــل 
البتكار  ومــهــارات  المالية  الــمــهــارات 
الجــتــمــاعــي وهـــي مـــهـــارات �ــســروريــة 
ومــهــاراتــهــم  الــ�ــســبــاب  قــــدرات  لتطوير 

ل�سوق العمل.

من مباريات الجولة الثامنة

إختتام دورة الفروسية للقوات المسلحة

تصفيات آسيا األولمبية للتايكواندو 
في آذار

عمان - الراأي 

اُخـــتـــتـــمـــت اأمــــ�ــــس  فــــي مـــيـــدان 
ــــدريــــب الـــفـــرو�ـــســـيـــة الـــتـــابـــع  ت
دورة  ـــلـــحـــة  الـــمـــ�ـــس لـــــلـــــقـــــوات 
الــفــرو�ــســيــة لــ�ــســبــاط الـــقـــوات 
الـــمـــ�ـــســـلـــحـــة، والـــــتـــــي �ــســهــدت 
ُم�ساركة وا�سعة، واأقيمت �سمن 

البروتوكول ال�سحي المتبع.
العميد  الـــدورة وزع  وفــي ختام 
التحاد  مدير  قطي�سات  جهاد 
ال�سهادات  الع�سكري  الريا�سي 
عــــلــــى الــــمــــ�ــــســــاركــــيــــن الــــذيــــن 
يمثلون كافة ت�سكيالت القوات 

الم�سلحة. 
وبــحــ�ــســب الـــنـــاطـــق العـــالمـــي 
الع�سكري  الريا�سي  لالتحاد 
الـــــنـــــقـــــيـــــب مـــــحـــــمـــــد حـــــاتـــــم 
المنا�سير، ا�ستمل حفل الختام 
على عرو�س ريا�سية با�ستخدام 
من  الم�ساركون  اأثــبــت  الخيل، 
في  وبراعتهم  قدراتهم  خالله 

امتطاء الخيل.

خ�ضمان بلقي�س   - عمان 

الآ�سيوي  التحاد  اأم�س  حدد 
لــلــتــايــكــوانــدو ر�ــســمــيــاً مــوعــد 
تــ�ــســفــيــات الـــقـــارة ال�ــســيــويــة 
طوكيو  لأولــمــبــيــاد  الــمــوؤهــلــة 
عــــّمــــان،  فـــــي  لـــتـــقـــام   ،2021
اآذار   28-26 الــفــتــرة  وخـــالل 

القادم. العام  من 
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اجـــتـــمـــاع 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــالتــحــاد 
�ـــســـيـــوي الــ�ــســنــوي الـــعـــادي  الآ
الـــــــــذي ُعــــــِقــــــد عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة 

والم�سموع،  المرئي  الت�سال 
ال�سر  اأمين  فيه  الأردن  ومثل 
الــنــاطــق الإعــالمــي لــالتــحــاد 

العبدالالت. في�سل 
وبــحــ�ــســب الـــعـــبـــدالـــالت فـــاإن 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــالتـــحـــاد 
�ـــســـيـــوي قــامــت بــا�ــســتــمــزاج  الآ
ــــويــــة  ــــي ــــس � الآ الـــــــــــدول  اآراء 
لــتــحــديــد مــوعــد الــتــ�ــســفــيــات 
كـــــيـــــد عـــلـــى  حــــيــــث تــــــم الـــــتـــــاأ
الـــمـــوعـــد الـــجـــديـــد مــو�ــســحــاً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بــــــاأن هـــذا 
بــنــاًء  للتغيير  قــابــل  الــمــوعــد 

تتخذها  التي  الــقــرارات  على 
ــــــة تــــبــــعــــاً لــــتــــطــــورات  ــــــدول ال

الوبائي. الو�سع 
ويـــ�ـــســـارك فـــي الــتــ�ــســفــيــات ) 
بــمــعــدل  ولعــبــة  لعــبــاً   )120
كــل  فــــي  ولعــــبــــة  لعــــبــــاً   16
الــر�ــســمــيــة،  الأوزان  مــن  وزن 
الت�سفيات  خالل  من  ويتاأهل 
قـــارة  16 لعـــبـــاً ولعـــبـــة عـــن 
اأوزان  ثــمــانــيــة  يــمــثــلــون  �ــســيــا  اآ
مــنــا�ــســفــة بـــيـــن الــجــنــ�ــســيــن، 
كل  وثاني  اأول  �سيتاأهل  حيث 

مبا�سرة لالأولمبياد  وزن 

العميد قطي�ضات ي�ضلم ال�ضهادات على الم�ضاركين

مفكرة املباريات
نهائي دوري اأبطال اأفريقيا

 9 م�ساء beIN 1 الأهليالزمالك
الدوري الإنجليزي

 10 م�ساء beIN 2 نيوكا�سلكري�ستال
الدوري الإ�ضباني

 10 م�ساء beIN 3ليفانتيبلد الوليد 
الدوري الألماني

 9.30 م�ساء fr 1 beINبريمنفولف�سبورج
الدوري الفرن�ضي

 10 م�ساء beIN 6 رين�سترا�سبورج

تاأجيل بطولة 
اململكة للفئات 

العمرية 
بال�ضطرجن

عمان - الراأي

قرر التحاد الملكي 
لل�سطرنج تاأجيل بطولة 

المملكة الفردية لكافة 
الفئات العمرية للذكور 
والإناث اإلى اإ�سعار اآخر.

وكان من المقرر اأن تقام 
الليلة الما�سية بطولة 

فئة تحت �سن )16-10( 
للذكور والإناث عن 

ُبعد )اأونالين(، واليوم 
بطولة الفئة تحت �سن 

)18-20( �سنة وغداً 
للفئة العمرية من )8-6( 

�سنوات.

العربي يوقع 
اتفاقية 

خمال�ضة 
مع البنك الدائن

اإربد - الراأي 

وقع اأم�س النادي العربي 
اتفاقية مخال�سة مع 
البنك الدائن والتي 

بموجبها  �سيتمكن 
من ا�ستثمار مجمعه 

التجاري في المرحلة 
المقبلة.

وتن�س التفاقية ح�سب 
ما اأكد رئي�س النادي 
هوازن ال�سليبي على 

اإعفاء النادي من ديونه 
الم�ستحقة للبنك والتي 

تناهز مليون ون�سف 
المليون دينار اإلى جانب 

دفع ر�سوم التراخي�س 
الخا�سة بالمجمع والتي 

تقدر ب 100 األف دينار 
على اأن يتنازل النادي 

للبنك عن ربع م�ساحة 
المجمع والتي تقارب 

900 متر مربع.
وبين ال�سليبي اأن 

التفاقية �ستعود بالنفع 
الكبير على النادي 

و�ستمكنه من ا�ستثمار 
المجمع ب�سورة اأف�سل 

حيث من المتوقع اأن 
ت�سل عائداته ال�سنوية 

اإلى ربع مليون دينار.

املوجز الأوروبي

اإي�ضكو
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ارتفاع مقلق حلالت الإيدز 
يف اأوروبا ال�شرقية

�شت�كه�لم - اأ ف ب

ت�سهد اأوروبا ال�سرقية ارتفاعا في حالت فيرو�س نق�س المناعة 
وكالة  اأن��ذرت  ما  بح�سب  الم�سّخ�سة،  غير  المكت�سب  الب�سرية 
مراقبة الأمرا�س التابعة لالتحاد الأوروبي ومنظمة ال�سحة 
عن  الك�سف  اإ�ستراتيجيات  تح�سين  اإل��ى  الدعوة  مع  العالمية، 

هذا الفيرو�س الم�سّبب لاليدز.
األف �سخ�س  اأكثر من 136  اإ�سابة  �سنة 2019  �سّخ�ست  وقد�س 
بالفيرو�س المعروف ب� »اإت�س اآي في« في المنطقة التي يغطيها 
ن�سبة  العالمية. و�سّجلت  ال�سحة  الأوروب��ي من منظمة  الفرع 
80 % من هذه الحالت في اأوروبا ال�سرقية. وت�سمل المنطقة 
التي يغّطيها المكتب الأوروبي 53 بلدا، من بينها رو�سيا ودول 

عدّة في اآ�سيا الو�سطى حيث �سجّل اأي�سا ارتفاع مقلق.

ولدة نادرة ل�شمبانزي
يف حممية طبيعية يف غينيا

ك�ناكري - اأ ف ب

�سغير  �سمبانزي  ق��رد  ولدة  غينيا  ف��ي  بو�سو  محمية  �سهدت 
للمّرة الأولى منذ �سنوات، في ما يعّد بارقة اأمل في ظّل خطر 
ال���ذي يتمّيز  الطبيعي  الموقع  ه��ذا  ال��ن��وع م��ن  ه��ذا  ان��ق��را���س 

بطابع خا�س.
ولح���ظ م��ر���س��دون ف��ي ال��م��وق��ع الأ���س��ب��وع الما�سي اأن ال��ق��ردة 
»ف��ان��ل« ك��ان��ت تحمل ع��ل��ى بطنها ���س��غ��ي��را، وف���ق م��ا ق���ال علي 
في  بو�سو،  ف��ي  البيئية  الأب��ح��اث  معهد  مدير  �سوما،  غا�سبار 

ات�سال مع وكالة فران�س بر�س.
جن�س  من  التاأّكد  من  اأي��ام  ثالثة  قبل  »تمكّنا  �سوما  واأ���س��اف 
اأنثى«. وت�سّنى للمر�سدين المعنيين بتتّبع  اأنه  ال�سغير وتبّين 
التي  الممّيزة  العالقة  بف�سل  »ف��ان��ل«  م��ن  الق��ت��راب  الأن����واع 
�سرق  ف��ي  الواقعة  بو�سو  محمية  ف��ي  بالإن�سان  ال��ق��ردة  تربط 
غينيا عند الحدود مع �ساحل العاج وليبيريا، بح�سب ما اأو�سح 
الموقع وتت�سارك  ال�سمبانزي تعي�س طليقة في  �سوما. فقردة 
اأ�سالفهم  اأن  ه���وؤلء  ويعتبر  ال�سّكان.  م��ع  وال��م��وارد  الأرا���س��ي 

تقمّ�سوا فيها وهم يتولّون حماية الحيوانات.

�شت�كه�لم - اأ ف ب

وزوجته  فيليب  كارل  ال�سويد  اأمير  يخ�سع 
ت�سخي�س  اإث��ر  ذات��ي  لعزل  �سوفيا  الأم��ي��رة 
وفق  الم�ستجّد،  كورونا  بفيرو�س  اإ�سابتهما 

ام�س. الملكي  الق�سر  اأعلن  ما 
ويعاني كارل فيليب )41 عاماً(، ابن الملك 
ك���ارل غ��و���س��ت��اف ال�����س��اد���س ع�����س��ر والأم���ي���رة 
ع���ام���ا(،   35( ���س��وف��ي��ا  وزوج����ت����ه  ���س��ي��ل��ف��ي��ا، 
يتعافيان  وهما  طفيفة«  اإنفلونزا  »اأعرا�س 
ال�سغيرين،  طفليهما  مع  منزلي  حجر  في 

الملكي. بح�سب ما جاء في بيان الق�سر 
الملك  م��ن  ك���ّل  ي��خ�����س��ع  اأن  ال��م��زم��ع  وم���ن 
فيكتوريا  الأميرة  العر�س  ووريثة  والملكة 
ت�سخي�س  لفح�س  دانييل  الأم��ي��ر  وزوج��ه��ا 
الم�سدر عينه. �سبيل الحتياط، وفق  على 

واأفادت �سحيفة »اأفتونبالديت« باأن العائلة 
�سقيق  ج���ن���ازة  لإح���ي���اء  اج��ت��م��ع��ت  ال��م��ل��ك��ي��ة 
اأع�سائها  الما�سي، لكن كّل  الأ�سبوع  الملكة 
قبل  �سلبية  نتيجته  اأت��ت  لختبار  خ�سعوا 

المرا�سم. ح�سور 
عناوين  �سوفيا  الأم��ي��رة  اأخ��ب��ار  وت�����س��ّدرت 

ال�سحف عندما ان�سّمت اإلى طاقم الرعاية 
في  »�سوفياهيميت«  م�ست�سفى  في  ال�سحية 
تف�ّسي  ب��داي��ة  ف��ي  ل��م�����س��اع��دت��ه  ���س��ت��وك��ه��ول��م 
ال�����وب�����اء. وه�����ي م����ا زال������ت ت���وا����س���ل ع��م��ل��ه��ا 

بدوام جزئي. التطوعي 
للتعامل  ليونة  اأكثر  نهجا  ال�سويد  وتعتمد 
م����ع وب�����اء ك����وف����ي����د-19. وه�����ي ل����م ت��ف��ر���س 
ي��وم��ا ت��داب��ي��ر ع��زل ع��ام ���س��ارم��ة ب��ق��در تلك 
ال��م��ّت��خ��ذة ف��ي ب��ل��دان اأخ���رى. وب��ل��غ مجموع 
مقابل  ف��ي  ح��ال��ة،   230514 فيها  الإ���س��اب��ات 

6555 وفاة.

 اأمري ال�ش�يد وزوجته م�شابان بك�رونا
الأمير فيليب وزوجته �ش�فيا )ا ف ب(

كفالة باآلف الدولرات
على زوار ال�ليات املتحدة

وا�شنطن - اأ ف ب

فر�ست الوليات المّتحدة على مواطني عدد من الدول 
كفالة  اإي��داع  بزيارتها  الراغبين  والأفريقية  الآ�سيوية 
اأن ت�سل قيمتها اإلى 15 األف دولر لثتيهم  مالية يمكن 
عن البقاء على اأرا�سيها بعد انتهاء مدة تاأ�سيرتهم، في 
الهجرة  من  للحّد  الرامية  ل��الإج��راءات  جديد  ت�سديد 

غير ال�سرعية.
اإّن  المنتهية وليته دونالد ترمب  الرئي�س  اإدارة  وقالت 
هذا الإجراء الجديد �سيدخل حّيز التنفيذ في 24 كانون 
الرئي�س  لكّن  اأ�سهر،  �سّتة  مّدتها  تجريبية  لفترة  الأول 
المنتخب جو بايدن، الذي �سيتوّلى مهامه في 20 كانون 
وعد  بعدما  التاريخ  ذلك  قبل  لإنهائه  يعمد  قد  الثاني 
اأق��ّل  هجرة  �سيا�سة  بانتهاج  النتخابية  الحملة  خ��الل 

ت�سدداً.
في  الم�ساهمة  هو  الكفالة  هذه  وراء  الر�سمي  والدافع 
من  اأط���ول  لفترة  بقي  م��ا  اإذا  �ساحبها  ترحيل  تكلفة 

الم�سّرح له بها واأ�سبح مقيماً خل�سة.
الم�سافرين  اأ���س��ا���س��ي  ب�سكل  ال��ج��دي��د  الإج����راء  وي�سمل 
ب��ورون��دي،  فا�سو،  بوركينا  )اأن��غ��ول،  اأفريقية  دول  م��ن 
ال���راأ����س الأخ�����س��ر، ج��ي��ب��وت��ي، اإري��ت��ري��ا، غ��ام��ب��ي��ا، غينيا 
الكونغو  جمهورية  موريتانيا،  ليبيا،  ليبيريا،  بي�ساو، 
الديموقراطية، �ساو تومي وبرين�سيبي، ال�سودان وت�ساد( 
واآ�سيوية )اأفغان�ستان، بوتان، بورما، اإيران، لو�س، �سوريا 

واليمن( بالإ�سافة اإلى بابوازيا-غينيا الجديدة.
ووفقاً للمر�سوم الذي ن�سر في الجريدة الر�سمية وحّدد 
مفاعيل هذا القرار فاإّن اأكثر من 10% من الزوار الآتين 
ال���23 يبقون على الأرا���س��ي الأميركية  ال��دول  من ه��ذه 

بعد انتهاء الفترة الم�سموحة في تاأ�سيرتهم.
�سُيطلب من مواطني هذه  الجديد،  الإج��راء  وبموجب 
»ب��اء« التي تتيح  التاأ�سيرات من الفئة  ال��دول من حملة 
بق�سد  الأج���ل  ق�سيرة  لفترة  المتحدة  ال��ولي��ات  زي���ارة 
يمكن  مبلغاً  منهم  ك��ّل  يدفع  اأن  ال��ت��ج��ارة،  اأو  ال�سياحة 
دائ��رة  به  اأميركي تحتفظ  دولر  األ��ف   15 اإل��ى  ي�سل  اأن 
يثبت  اأن  اإذا ما ف�سل في  الأميركية  الهجرة والجمارك 

اأّنه غادر الوليات المتحدة �سمن المهلة المحّددة.
الكفالة ل ينطبق على الطالب ول  اإي��داع هذه  و�سرط 
ت�سترط  ل  ممن  متقّدمة  دول  م��ن  الم�سافرين  على 
ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى ت��اأ���س��ي��رة ل��دخ��ول 

اأرا�سيها.
الق�سايا  ك��ّل  ف��ي  ال�سابق  ف��ي  يح�سل  ك��ان  لما  وخ��الف��اً 
هذه  اإق���رار  ت��ّم  فقد  الهجرة،  ق��واع��د  بتعديل  المّت�سلة 
على  طرحها  دون  وم��ن  م�سبق  اإ�سعار  دون  من  الكفالة 

النقا�س العام.

ماكرون يثري بلبلة باإعالنه دعم 
الرئي�س اجلزائري

باري�س - اأ ف ب

اإيمانويل ماكرون بب�سع كلمات عالقة  الفرن�سي  الرئي�س  اأ�سعل 
لرئي�س  ال�����س��ري��ح  ب��دع��م��ه  ال��ج��زائ��ر  م��ع  لتهدئتها  ي�سعى  ك���ان 
الجزائري  والعالم  ال�سيا�سية  المعار�سة  بذلك  فاأجج  »�سجاع«، 

�سده.
و�سرح ماكرون لمجلة »جون اأفريك« اأنه �سيبذل كل ما في و�سعه 
و�سفه  الذي  تبون«  المجيد  عبد  الجزائري  الرئي�س  »لم�ساعدة 
الجزائري  نظيره  يلقى  ي��زال  ل  ال��ذي  الوقت  في  »�سجاع«  باأنه 

معار�سة كبيرة في ال�سارع وفي �سناديق القتراع.
اأح����زاب المعار�سة  ف��ع��ل م��ن��ددة م��ن  و���س��رع��ان م��ا ���س��درت ردود 
ونا�سطين في الحراك الجزائري متهمة ماكرون ب�»التدخل« في 
�سوؤون البالد وباتباع �سيا�سية »نيوكولونيالية« وباأنه يظن نف�سه 

مخول لتوزيع �سهادات �سرعية.
في�سبوك،  على  ح�سابه  على  ن�سرها  اللهجة  �سديدة  ر�سالة  وفي 
الحراك  في  الرئي�سية  ال�سخ�سية  طابو  كريم  المعار�س  توجه 
واأي  قيم  اأي  »ب��ا���س��م  مت�سائاًل  مبا�سرة  م��اك��رون  اإل���ى  ال�سعبي، 
ل�سلطة  دعمكم  تبرير  يمكنكم  ديموقراطي  م��ب��داأ  واأي  اأخ���الق 
متغطر�سة تعمد اإلى �سجن �سحافيين وتنتهك الحريات العامة 

وتخ�سع الق�ساء لإمالءاتها«.
اإل��ى  ���س��ب��اط 2019  ب���داأ ف��ي 22  ال���ذي  ال��ج��زائ��ري  ال��ح��راك  اأدى 
في  بقي  ال��ذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق  الرئي�س  ا�ستقالة 
القائم منذ  النظام  بتغيير جذري في  20 عاما، ويطالب  الحكم 

ال�ستقالل في 1962. وحتى الآن لم يحقق اأي نتيجة.
نا�سطين  اأ���س��ه��ر  م��ن��ذ  ي��وم��ي��ا  ال��ج��زائ��ري��ة  ال�سلطات  وت�ستهدف 
حمالت  وتكثف  وم��دون��ي��ن  و�سحافيين  �سيا�سيين  ومعار�سين 
التوقيف والمالحقات الق�سائية والإدانات لمنع ا�ستئناف ن�ساط 
الحراك الذي علق ب�سبب اأزمة تف�سي فيرو�س كورونا الم�ستجد.
ولأ�سباب تاريخية في العالقة مع الجزائر، تحر�س الدبلوما�سية 
ت�سريحاتها  في  الدقة  وتتوخى  كلماتها  انتقاء  على  الفرن�سية 
تجنبا لإثارة ح�سا�سيات مع الم�ستعمرة ال�سابقة لحد اإظهار حذر 

�سديد في مجال حقوق الإن�سان.
واعلن ح�سني عبيدي مدير مركز الدرا�سات والأبحاث في العالم 
العربي وحو�س المتو�سط في جنيف انه في العالقة مع الجزائر 
ماكرون  الرئي�س  اأ�ساء  ولالأ�سف  الكلمات.  اختيار  ح�سن  »يجب 

اختيارها وكانت ت�سريحاته خرقاء وجاءت بنتائج عك�سية«.
وانه يدعم  بما يح�سل  باأنه ل يعترف  انطباع  »ي�ساورنا  واأ�ساف 

�سلطة فاقدة لل�سرعية �سعبيا ويقلل من اأهمية الحراك«.
موقف  اأي  الفرن�سي  الرئي�س  من  مقرب  ينفي  الكوالي�س،  وفي 
في  يح�سل  ب��م��ا  اله��ت��م��ام  ���س��دي��د  »ان���ه  الحراك–ويقول  ���س��د 
مع  ال�����س��داق��ة  »رواب����ط  ع��ل��ى  ���س��يء  ك��ل  ق��ب��ل  الجزائر«–ويوؤكد 

ال�سعب الجزائري ورئي�سه« في خ�سم الأزمة ال�سحية.
ويريد البع�س اأن في ذلك يد فرن�سا الممدودة للرئي�س تبون في 

مواجهة ق�سم من الهرمية الع�سكرية.

تجتمع اليوم الدول ال 42 الأع�ساء في التحاد من اأجل المتو�سط 
ل��وزراء خارجية التحاد  الخام�س  الإقليمي  المنتدى  للم�ساركة في 
والذي يتزامن انعقاده مع مرور 25 عاماً على اإطالق عملية بر�سلونة.
ر�سالة  بمثابة   1995 ال��ع��ام  ف��ي  بر�سلونة  اإع����الن  ���س��دور  ك���ان   لقد 
�سيا�سية قوية تعك�س التزاماً وا�سحاً بتوجيه الجهود لر�ساء ال�سالم 
العام  في  �سهدنا  كما  المتو�سط،  منطقة  في  وال��رخ��اء  وال�ستقرار 
المتو�سط كمن�سة تركز على تعزيز  اأجل  اإط��الق التحاد من   2008
�سيا�سة الحوار والتعاون الفعال في عدة مجالت بهدف دعم التكامل 
لتحقيق حياة  �سعوبها  ت�سعى  واإمكاناتها،  بتنوعها  ثرية  في منطقة 
بكرامة  المنا�سب  والتعليم  الوظائف  لهم  توفر  وكريمة  م�ستقرة 
من  المنطقة  ل�سباب  ال�سبل  ت��وف��ي��ر  عاتقنا  ع��ل��ى  وي��ق��ع  وع���دال���ة. 
بناء  ف��ي  ف��اع��ل  ب�سكل  والن���خ���راط  اإم��ك��ان��ات��ه��م  لتحقيق  الجن�سين 

م�ستقبلنا الم�سترك.
 ان دول منطقة المتو�سط تواجه مخاطر الإرهاب والتطرف وانت�سار 
ثقافة الكراهية التي توؤدي اإلى بث الفرقة فيما بيننا. ولذا فعلينا اأن 
الكراهية،  اأن يغذي ثقافة  نواجه معاً هذه المخاطر وكل ما يمكن 
النمطية  الف���ك���ار  لن�سر  ي�سعون  م��ن  ل��م��واج��ه��ة  ج��ه��ودن��ا  وت��وح��ي��د 
وتوظيف  والعن�سرية،  والو�سم،  والتزمت،  الخرين،  حول  ال�سلبية 
الدين اأو المعتقد لتبرير العنف، وننا�سد الجميع لبذل الجهود في 

تعزيز الوئام واحترام الآخر.
من  وال��الج��ئ��ي��ن  ال��ه��ج��رة  ق�����س��اي��ا  لإدارة  ب��ح��اج��ة  اأي�������س���اً   ونحن 
اأو  بالالجئين  الأم��ر  يتعلق  عندما  �سواء  وم�ستدام،  اإن�ساني  منظور 

بالمجتمعات الم�ست�سيفة، وبما يعزز مبداأ الم�سوؤولية الم�ستركة.
 كما علينا م�ساعفة جهودنا واإيجاد حلول �سيا�سية لالأزمات العديدة 
التي طالما عانت منها منطقتنا؛ في �سوريا واليمن وليبيا وغيرها 
الكثير  بمعاناة  ت�سببت  ال��ت��ي  الأو���س��ط  ال�����س��رق  منطقة  اأزم����ات  م��ن 
الفل�سطيني  ال�سراع  حل  على  عزمنا  ونوؤكد  المنطقة.  �سعوب  من 
الوحيد  ال�سبيل  باعتباره  الدولتين  ح��ل  اأ���س��ا���س  على  ال�سرائيلي 
التزامنا  ون��وؤك��د  بالمنطقة.  ال�ساملين  وال�����س��الم  الم���ن  لتحقيق 
الط��راف  متعدد  العمل  ودع��م  ال��دول��ي  للقانون  الكامل  ب��الح��ت��رام 

وتعزيز موؤ�س�ساته.
يعرب عن  اأن  المنا�سبة  ه��ذه  في  المتو�سط  اأج��ل  الت��ح��اد من   ويود 
تجديد اللتزام بالمبادئ والقيم التي تاأ�س�ست عليها عملية بر�سلونة. 
ويجب علينا ان ن�ستغل هذه المنا�سبة للتطلع للم�ستقبل في الوقت 
الذي ت�سببت فيه جائحة كورونا بتحميل المنطقة اأعباًء اقت�سادية 
معا  ونعمل  نتعاون  اأن  علينا  يحتم  ما  جميعا،  ارهقتنا  واجتماعية 

لمواجهة هذه التحديات.
فعلينا الآن اأن نحدد اأولوياتنا لل�سنوات القادمة في المجالت التي 
التعاون  لتعزيز  كبيرة  اإم��ك��ان��ات  وت��وف��ر  الم�ستركة  المنفعة  تحقق 
المناخي  التغير  ق�سايا  الأولويات  تلك  راأ���س  على  وياأتي  الإقليمي. 

والبيئة، والتنمية الم�ستدامة، والقت�ساد الأزرق، والتحول الرقمي، 
والحماية المدنية.

 وقد قام التحاد من اأجل المتو�سط بدعم الدرا�سة التي اأجرتها �سبكة 
الخبراء المعنية بالتغيرات المناخية والبيئية في منطقة المتو�سط 
التغيرات  ت��اأث��ي��ر  ع��ن  المنطقة  ف��ي  ن��وع��ه  م��ن  ت��ق��ري��ر  اأول  لإع����داد 
العلمية  الأ�س�س  اإتاحة  اإل��ى  يهدف  وال��ذي  المنطقة،  على  المناخية 
المنا�سبة  ال��ق��رارات  لتخاذ  منطقتنا  في  القرار  ل�سانعي  ال�سليمة 
ال�سمال  بين  الفجوة  �سد  في  ذات��ه  الوقت  في  وي�ساهم  ال�سلة،  ذات 
اأجل  التحاد من  يرعى  كما  العلمية.  البيانات  توفير  في  والجنوب 
حتى  منها  ا�ستفاد  التي  للتوظيف  المتو�سطية  المبادرة  المتو�سط 
ال�سغيرة  الم�ساريع  من  العديد  وكذلك  ال�سباب  من  الآلف  اليوم 
والمتو�سطة. و�ساهم التحاد في اإن�ساء جامعات اأورومتو�سطية تعمل 
وفي  ال�سابة،  الأج��ي��ال  بين  ما  منفتحة  اإقليمية  روؤي��ة  ت�سكيل  على 
اآلية متابعة بين حكوماتنا في مجال  اأول  اإن�ساء  الوقت ذاته يهدف 
تمكين المراأة لتعزيز الجهود الرامية اإلى تعزيز مكانتها وم�ساعدة 
ال�سعيد  على  ال��م��راأة  ل��دور  �سعف  اأي  م��ع  للتعامل  ال��ق��رار  �سانعي 

ال�سيا�سي والقت�سادي.
لم  جهودنا  ب��اأن  نعترف  واأن  وال�سفافية  بالنفتاح  التحلي  علينا   اإن 
�سمال  بين  القت�سادي  فالتكامل  الآن،  حتى  المرجوة  ثمارها  ت��وؤت 
المتو�سط وجنوبه لم يرق اإلى الم�ستوى المطلوب ولم ن�ستطع حتى 
لم  المعي�سة في منطقتنا، فيما  الفجوة في م�ستويات  الآن ت�سييق 
ت�سهد الكثير من الموؤ�سرات الأخرى في المنطقة التقدم المطلوب، 
كما فاقمت جائحة كورونا من التفكك الجتماعي و اأثرت على جهود 
العدالة القت�سادية والجتماعية ما يفر�س علينا م�ساعفة  تعزيز 

جهودنا لتحقيق انجازات ملمو�سة في الم�ستقبل.
 ان التحديات الراهنة والتي توؤثر على الجميع في �سفتي المتو�سط 
تدفعنا اإلى تعزيز التعاون والت�سامن بين �سعوبنا والعمل اأكثر من 
اأي وقت م�سى على تنفيذ التزاماتنا ومواجهة التحديات الم�ستركة 
لن�سمن التعافي وال�ستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة بما يعزز 

منعة مجتمعاتنا وخلق اقت�سادات قادرة على الزدهار.
يمتلك  المتو�سط  فاإقليم  للتفاوؤل،  تدعونا  عديدة  اأ�سباباً  لدينا   اإن 
ال�سبل  �سوياً  وف��رن��ا  م��ا  اإذا  والتعافي  للنهو�س  ال��الزم��ة  الإم��ك��ان��ات 
وب��ذل��ن��ا ال��ج��ه��ود ال��الزم��ة للتعامل م��ع ت��ل��ك ال��ت��ح��دي��ات ح��ي��ث تعد 
منطقتنا موطناً للثقافات الثرية ومهداً للح�سارة الحديثة، وت�سم 
المنطقة مفكرين ورجال اأعمال برزوا على ال�سعيد الدولي ف�ساًل 
عن الطاقة المتجددة ل�سبابنا، فال�ستثمار في هذه الموارد الب�سرية 

يعد اأمراً جوهريا.
عاماً   25 ال���  تجربة  م��ن  ال�سحيحة  ال��درو���س  ن�ستخل�س  اأن   علينا 
ب�سكل  منطقتنا  ف��ي  ال��ث��ري  التنوع  بناء  م��ن  نتمكن  حتى  الما�سية 

ي�سمن اأن ل يتخلف اأحد عن الركب. فقوتنا في تعا�سدنا.

ج�زيب ب�ريل
ب���ي���ة و ر و لأ ا ����س���ي���ة  ل���م���ف���و ا ئ���ي�������س  ر ئ���ب  ن���ا و ب���ي  و ر و لأ ا د  ت���ح���ا ل ب���ا م���ن���ي���ة  لأ ا ����س���ة  ل�������س���ي���ا ا و ج���ي���ة  ر ل���خ���ا ا ن  و ل���ل�������س���وؤ م���ي  ل�������س���ا ا ل���م���م���ث���ل  ا  

 اأيمن ال�شفدي
����س���م���ي���ة ل���ه���ا ا ن���ي���ة  د ر لأ ا ل���م���م���ل���ك���ة  ب���ا ب���ي���ن  ل���م���غ���ت���ر ا ن  و ����س���وؤ و ج���ي���ة  ر ل���خ���ا ا ي���ر  ز و  

نا�شر كامل
����س���ط ل���م���ت���و ا ج���ل  اأ م���ن  د  ت���ح���ا ل���ال م  ل���ع���ا ا م���ي���ن  لأ ا  

بعد مرور 25 عاماً: ما هي اآفاق التعاون الأورومت��شطي؟

انقرة - اأ ف ب

ق�ست محكمة في اأنقرة ام�س بال�سجن مدى الحياة على 337 
�سخ�سا من بينهم �سباط وطيارون في �سالح الجو التركي، في 
ختام المحاكمة الرئي�سية المرتبطة بالنقالب الفا�سل الذي 

ا�ستهدف الرئي�س اإردوغان العام 2016.
واأدي�����ن ه����وؤلء الأ���س��خ��ا���س بتهمة »م��ح��اول��ة الن���ق���الب على 
قتل  الرئي�س« و»جرائم  اغتيال  و»محاولة  الد�ستوري«  النظام 

متعمدة«.
المحكوم عليهم طيارون ق�سفوا مواقع عدة  الأ�سخا�س  ومن 
ومدنيون  و�سباط  البرلمان،  مثل  انقرة  العا�سمة  في  مهمة 
تموز   16-15 ليل  اكنجي  قاعدة  من  النقالب  محاولة  ق��ادوا 

.2016
من جهة اأخرى، حكم على 60 �سخ�سا بعقوبات بال�سجن لمدد 
مختلفة فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي �سملت نحو 

500 متهم.
ت�سبب النقالب الفا�سل بمقتل 251 �سخ�سا، غير النقالبيين، 
اإلى  الفا�سل  النقالب  واأدى  بجروح.  األفين  من  اأكثر  واإ�سابة 
اردوغ��ان على تو�سيع  البالد وحملت  حملة تطهير وا�سعة في 

�سالحياته.
ال���ولي���ات المتحدة  ف��ي  ال���ذي يقيم  اإردوغ������ان غ��ول��ن  وي��ت��ه��م 

بالتخطيط لمحاولة النقالب هذه.

 ال�شجن مدى احلياة على مئات 
الأ�شخا�س يف تركيا

دورية ع�شكرية بالقرب من مدخل المحكمة الجنائية في اأنقرة )ا ف ب(
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إليسا ضمن أكرث 50 شخصية مؤثرة

مطبخ

09

08

فيلم تومرييس يرسخ نجومية

غسان مسعود يف السينام العاملية

ناسا.. تسجيل انخفاض عاملي يف انبعاثات 

ثاين أكسيد النيرتوجني.. الحظر يخدم البيئة

قصص قصرية جداً:

بذلة سموكن وشبح يغتال الغيمة

تجارب عىل 

لقاح أكسفورد-

اسرتازينيكا: نتائج 

مبرشة للفئات 

األكرث عرضة 

للخطر

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

حدثن�ي ع�ن وع�ي ال�راوي، قل�ت خي�ار املوت 
يعيدنا إىل األرض، غابت الفكرة عندما عرب ش�بح 

يجسدها، دنا من حاسوبي وكتب:
-اذهب اىل الش�ارع، انتبه عليك أن تلبس مالبسك 

الرسمية، املوعد مهم.
قلت ما عالقة ذلك بما كتبته عن »الوعي«؟.

قال يل:
-كن بمالبس�ك الرسمية، انتظر يف وسط الشارع، 

ستظهر وتقول لك أرسار الحال.
لبست بذلتي السموكن، احبس نفيس فيها، فأبدو 
متنك�را عن بقي�ة ايامي، وصلت عام�ود االنارة، 
فعال كان الش�بح ينتظرن�ي، اعرفها يف الحقيقة، 

تعرفني وتخاف من تعبي.
قلت أمام الناس:

-تعبت م�ن الناس، اعلم�وا، ان يف هذا الرصيف، 
صوراً تتناثر من السمو اإلنساني الحضاري..!

قال بائع الذرة املشوية:
-مجنون ويريد إغالق رزقنا، روح يا عم.

نظ�رت الي�ه، انا احرتم فق�ره وعمله ع�ى عربة 
الش�وي، ينه�ار مس�اء كل ي�وم عندم�ا يصاب 
بغش�اوة يف عيني�ه م�ن روائح الخش�ب والفحم 
املش�تعل، عندما تغطيه أبراج م�ن الدخان وهو 

يحرك الذرة.
عدت اخطب بالب�ر يف طبقة بعيدة تراني، قلت 

كأني مدمن كالم:
-يرتقي الوعي،...

»تضاحكت«، تمايلت، حركت رأيس واكملت:
-بم�ا نش�أ يف حياة اإلنس�ان، وأفعاله وحواس�ه، 
فالوعي يا عمي اس�ماعيل ليس يف اكل الذرة، بل 

يف معرفة ملاذا علينا زراعتها؟
ت�رك بائع ال�ذرة عربته وتش�بث برقبت�ي وقال 

باكيا:

-عليك الع�وض يا عمي مروان، خالص، لس�عك 
السلك؟.

هي، كأنها الطيف اآلخر، الشبح املجنون، حركت 
بلمة منها نار الشواية، هاجت النار وهاج الناس، 

رأيت ما اليري، قلت اتابع موعدي:
يتق�دم الوع�ي بن�ا، خط�وات يف تطوي�ر الذات 
واملجتمع، وانا كاالنسان أصل بالوعي إىل اإلبداع، 

أو الجريمة، وانا ناصح أمني:
-هي�ا ابتع�دوا ع�ن الش�ارع، ق�د يأخذكم رسب 
األشباح، يحملكم إىل عرس ابن الباشا الذي درس 
الفلسفة، وفش�ل يف الزواج وطلق امرأته الرابعة، 
وم�ا زال يه�ذي يف رساي�ا األب الكب�ر، طامح�ا 
باملراث، بينما الع�روس تنتظر زوجها املجنون، 
فقد طلقها عاقل، وتريد ان تعرف عالم املجانني.
توقفت، اخلت الش�ارع وحمل حراس�ها األشباح 
كل من كان يتوسط الشارع، بقيت انا، واجهتني، 
مدت يدها وع�ى جناح من حرير طافت بي، تلك 
امل�رق واملغ�رب، عش�نا بهجة س�طوع القمر، 
خري�ر ذل�ك النه�ر الغن�ي بالحكاي�ات والناس 

واالرسار.
.. حاورتني عن أس�طورة املوت، بعد الوعي، بعد 
اكل بقايا طبي�خ بلدي، ألن البل�دي يؤكل، قالت 

قبل غفوة ريح:
-.نحتاج الوعي رديفا للحب والجمال.

غيبن�ي ظلها ونمت أحلم بذل�ك املنزل الفارغ اال 
من قطة، تتناس�خ لتع�ود إىل األرض، تحتل بيت 

كل من عذبها.
-عذبها؟.

غمزتني، ورس�مت يل صورة حارس الحي، الذي 
كان يقت�ل القط�ط به�راوة مجنون�ة، ث�م يلقي 
بجثثها يف النهر، لتبقى الفرئان تطاول خفة عقله.

تح�ررت م�ن البذلة، وتوس�دتني غيم�ة.. بدأت 
الش�مس يف ارشاقة تيضء الش�ارع، تستطيع أن 
ترى الببيونة عى ش�كل فراش�ة بنفس�جية تتوه 
وسط الطني، بينما القميص األبيض، يصل جرن 
الفح�م املنطف�ئ، فيصطبع باالس�ود، والحكمة، 
ىف درب الوع�ي، أخجل من تل�ك الغيمة، تحميني 

يدك.. يذوب كل ما جاد به الحلم.
رصخت سيارة اإلسعاف، هدير وضجيج، ينقشع 
البحث عني، انا، املعلق عى ش�جرة كافور، ال يد 
يل، وال رأس، تغيبن�ي غيم�ة، ان�ت ش�بحها، وال 
يقلقني رصاخ زامور س�يارة اإلس�عاف، تأتيني 

ريحك فأرجو االنتباه.

البدر يأكل الغيمة.

ب�ان وغط�ى به�اء طلته ع�ى تلك الس�ماء التي 
ارتمت بحضني،التهم البدر الغيمة.

سطوة عابرة

نظر ين�ال مني، احرتق من س�طوتي عى وقائع 
يومي،مسه جنون عابر، سطوة ما كانت _ايضا_ 

عابرة.

فرط رمان

رضب عص�اه ب�ني غ�الل الش�جر،طلب ف�رط 
رمان،اخ�ذه س�يده املزارع ايل دك�ة يصفو فيها 

لون الرمان
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يا بياع التفاح.. توفيق النمري

هن�اك أغني�ة جميل�ة وقديم�ة »ي�ا بياع 
األردني  للموس�يقار واملط�رب  التف�اح« 
الشهر »توفيق النمري« والذي يُعترب من 
مؤس�يس األغنية األردنية؛ يُع�ي فيها من 
ش�أن فاكهة التفاح وأهمي�ة وعالقة ذلك 

بمعارفه وأصدقائه وأحبابه بقوله:
يا بياع التفاح

عندي ُزوَّار إمالح
ا إحبابي هذوال ُهمَّ

وهذا التفاح خدودهم
ما بشبع من شوفهم

ال ِمسا وال صباح

تفاحك أحمر ناهي
ما يف ُخلف بمرصوفه

ِبإيد الحبايب زاهي
يِحال للعني تشوفه

حلْو وريان.. تفاحك
يشفي العيان.. تفاحك

اهلل محليه.. تفاحك
والربكة فيه.. تفاحك.

يليل زرعتوا الربتقال.. 

عبدالوهاب ورئيسه عفيفي

»يالى زرعت����وا الربتقال يال إجمع�وه 
 ,1938 ع�ام  قديم�ة  أغني�ة  األوان«..  آن 
للفن�ان محم�د عب�د الوه�اب واملطرب�ة 
تُب�ني  األغني�ة  عفيفي،وه�ذه  رئيس�ه 
م�دي اهتم�ام املرصيني بثم�رة الربتقال 
واعتباره�ا محص�والً أساس�ياً بالعدي�د 
م�ن املحافظ�ات هناك- وكذل�ك الربتقال 

اليافاوي الفلسطيني بالطبع-.
وخاص�ة  امل�رصى  الربتق�ال  ويتمي�ز 
القليوب�ي بم�ذاق جي�د وج�ودة عالي�ة، 
تجعله يحظى بش�هرة عاملية ىف التصدير 
للخ�ارج، كم�ا يعت�ربه الكث�رون فاكهة 
املوالح الزراعية، ألنه رخيص الثمن وغني 
بالفوائد الصحية التى ال تُعد وال تُحىص.

وتق�ول كلم�ات األغنية الت�ي كتبها برم 
التونيس:

يالى زرعت���وا الربتق���ال
يالال إجمع�����وه

آن األوان يالال إجمعوه
آن األوان يالال يالال

إحنا زرعنا وإحنا انته����ينا
وآدي إحنا بعد التعب جني��نا

ده ب���ني إيدين��ا ِهل�وا علي��نا
يارب كت���ِّ����ر الربتق������ال

يا محال ريحت���و بني الجناين
يا محال ش��هدو والش��هد باين

دا الف��ص من��ه يس��وى مداين
يارب كت�������ر الربتق�������ال

يام�ا س��هرتوا معانا أمال����كم
وصربتوا بينكو من ظلم حالكم
ملا صربتوا الس�عد آهو جالكم

وكان قدوم���ه َع الربتق��������ال
بيع���وه بذمه وارضوا ضمركم
وارعوا كل الحقوق لغي����ركم
اهلل يب���ارك لكم ىف س���ركم

ويخ����ي موس���م الربتق���ال.

رمان راس العني.. عامر الخفش

الرم�ان فاكه�ة خريفي�ة مفي�دة  ح�ب 
صحي�اً.. وش�جرة الرم�ان ذات أزه�ار 
بيضاء وحم�راء جميلة تتح�ول إىل ثمار 
لذي�ذة ذات جلد قرمزي الل�ون أو أصفر 
محمر تدع�ى )جلن�ار(، ويحتوي غالف 
ه�ذه الثمرة عى املئات من الحبوب املائية 
الالمع�ة الحم�راء أو البيض�اء اللون ويف 
كل حب�ة بذرة صلبة أو لينة وفقاً للنوعية 

والصنف.

والفنان الش�امل واملط�رب األردني غنى 
للرم�ان والحباي�ب قب�ل أكث�ر من عر 

سنني حيث يقول:
يا رمان راس العني

قوموا تنغنيلو
يا رمان راس العني

مضوية قناديلو
يا رمان راس العني

ما يف زيو ومثيلو
اهلل خلقك يا حلوه
دخيل ربك دخيلو
وإلي حبك بقلبو
ما تبخي تدليلو

حطي إيدك بإيدو
ويسلم الحلو وطولو.

النخل والبلح.. ناظم وداليدا

"ف�وق النخل ف�وق«.. أو « فوق إلنا ِخل« 
ه�ي أغنية تراثية عراقية ش�هرة، وتعود 
هذه األغني�ة يف أصلها إىل الفنان العراقي 
ناظم الغزايل, وقد قام العديد من الفنانني 

العرب بغنائها من بعده.
وقص�ة األغني�ة ص�ادف أّن ش�ابا كان 
يس�كن يف أحد هذه البيوت، يخرج يوميا 
للعمل ويعود يف آخر املساء، يدخل غرفته 
دون أن يكل�م أح�دا وعن�د دخول�ه مل�ح 
وجها جميال لش�ابة يف الطاب�ق العلوي، 
وق�د انبهر بجمالها، وش�عر برغبة يف أن 
يكلّمها، ولك�ّن التقاليد واألع�راف آنذاك 

كانت تمنعه من ذلك، وبدالً من أن يكلمها 
ب�دأ بالغناء وبصوت جمي�ل أّخاذ: )فوگ 
إلنه خل( أي بمعنى )لنا حبيب يف الطابق 

األعى(.
وانتب�ه س�كان الح�ي إىل ه�ذا الص�وت 
الجميل وخرج�وا من بيوتهم ليعرفوا من 
ه�و صاحبه، وتكرر الحدث يف األيام التي 
تلت وكان س�كان الحي يشاركون الشاب 
الغناء ولكن بلهجتهم البغدادية فبدال من 
أن يقولوا فوك إلنه خل قالوا: فوق النخل، 
وهك�ذا اندمجت كلمة إلن�ه مع كلمة خل 

فأصبحت النخل:
فوك النخل فوك يابه

فوك النخل فوك
مدري ملع خده يابه

مدري القمر فوك
واهلل مااريده باليني بلوه

متن وشعر وخدود
لهذا السبب يا هواي

خالني أحبك...الخ.
وم�ن أغني�ة قديم�ة للمطرب�ة اللبنانية 
»داليدا رحمة« عن فاكهة البلح نس�تذكر 

بعض كلماتها التي تقول:
يا بلح زغلويل زغلويل

خد الحبايب يا بلح
حبك وصفويل وصفويل
وأنا قلبي دايب عالبلح

والبلح عايل يا ولد
والطلب غايل يا ولد.

آخر األسبوع - وليد سليامن

استعانت األغاني والقصائد وحتى 
القصص الشعبية يف كل بالد العالم  
وعرب التاريخ بإدخال الطيور والزهور 
وعنارص الطبيعة الجميلة وغري ذلك يف 
التعبرياإلبداعي.
وكذلك كانت للفواكه املشهورة نصيب 
واضح كموضوع بارز يف الكثري 
من األغاني العاملية ومنها العربية 
واألردنية.

ريبورتاج

هية.. يف األغاين األردنية والعربية الفواكه الشَّ

ناظم الغزايل

برتقال وتفاحتمر ورمان محمد عبد الوهاب

توفيق النمريعامر الخفش
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صديقتي العزيزة دالل

حدثتك يف رس�التي الس�ابقة عن األكل ضم�ن حوارنا عن الدعم 
النف�يس، وكيف أن�ي تناولت كثراً م�ن األكالت املرصية يف كندا، 
فأحببت أن أس�تكمل معك قصتي م�ع األكالت، فاألكالت خاصة 
الجدي�د منها بالنس�بة يل فرص�ة للتعرف عى ثقاف�ات جديدة، 
وأنت ومعظم أصدقائي يعرفون عني أني أحب تجربة كل جديد، 
ووجدته�ا فرص�ة أن أجرب أكالت جدي�دة ال أعرفها، خاصة أن 
عالقتي باملطب�خ والطبيخ مثل عالقتي باللغة الصينية بالضبط، 
أم�ا اخرتاع البوتجاز فهو عندي يف ش�قتي الحالية مجرد ديكور 

يكمل شكل املطبخ وال استخدمه إال نادرا.
ول�دي هنا فرص�ة كبرة للتع�رف عى أكالت وثقاف�ات مختلفة 
لوجود كل الجنس�يات من كل أنحاء العالم، وكل جنسية يحرص 
أصحابها عى وجود مطعم أو عدة مطاعم يقدمون فيها أكالتهم، 
فهناك مطاعم منت�رة بجزر الكاريبي يقدم�ون فيها أكالتهم، 
ومطعم للس�نغاليني، وآخ�ر لليابانيني وثال�ث للكوريني وهكذا 

تقريبا ال توجد جنسية ال يوجد مطعم ألكالتها.
ونفس األمر بالنس�بة للجنسيات العربية، وقد يكون هناك قاسم 
مش�رتك دائم�ا يف األكالت العربية، إنم�ا دائما نف�س األكلة تتم 

بنكهة مختلفة حسب البلد.
وتعرفت مصادفة من خالل الفيسبوك عى سيدة جزائرية أسمها 
نوال وهي طباخة ماه�رة، تقوم بتقديم طبخات عربية معظمها 
م�ن الجزائر ووجدتها فرصة ألتذوق طبخ�ات جديدة، وبالفعل 
تذوقت العديد من هذه األكالت مثل »البايال« وهي أكلة أس�بانية 
من أصول أندلس�ية مكونة من س�مك، وجمربي، وكلماري، ورز 

وبصل وثوم وبقدونس وكسربة وطماطم.
وأكل�ه أخرى هي "التليتي" وهي من الرق الجزائري عبارة عن 
لس�ان العصفور بالدج�اج والحمص والزيت�ون األخرض منزوع 
الن�وى ومزي�ن بالبي�ض املس�لوق، ثم تذوق�ت طاج�ن البازالء 
ب�األريض الش�وكي، وظللت أتح�اور معها ألفهم م�ا هو األريض 
الش�وكي، فأرس�لت يل صورة له فضحكت كثرا وقلت لها أسمه 

عندنا "خرشوف". 
ويل أيض�ا قصص كث�رة وطرائف م�ع األكالت يف دول مختلفة، 
وأتذكر عندما زرت أملاني�ا يف 1996، كنت حريصاً أن أتناول أكل 
حالل، ويف مطعم الفندق لم يكون�وا يتحدثون اإلنجليزية، ولكن 
اس�تطعت أن أصل معهم لكلمة دجاج، فجاءت يل العاملة بطبق 
ب�ه جزر وأرز ويشء أصفر مثل العدس، وبه بعض اللحم مقطع 
قطًعا صغرة، فسألتها أين الدجاج، فأشارت إىل القطع الصغرة 

الصفراء بالطبق!.. ولم أعرف اسم األكلة حتى اآلن.
أم�ا يف الهن�د، ف�األكل كله ح�ار جدا، وكن�ت أطل�ب وأؤكد عى 
الجرس�ون أال يك�ون األكل حار، ويؤكد يل أن�ه غر حار، وعندما 
أب�دأ يف األكل أجده حاراً جداً، واكتش�فت أن طبيعة تكوين األكل 

لديهم من بهارات تجعله بهذا الشكل.

ويف أمركا، وعند صديقي األديب الكبر عاطف يوسف ببوسطن، 
أعدت زوجته الرائعة جون عش�اءً مرصي�ا ترحيبا بي عبارة عن 
رز باملكرونة الش�عرية وفاصوليا خرضاء، ولكنها أضافت طبق  
ا، عبارة عن لحم  »بيف برجونيون« وهي أكلة فرنس�ية لذيذة جدًّ
مه�روس بالج�زر، و»برجونيون« اس�م مقاطعة بفرنس�ا، هذه 
املقاطعة تش�تهر بإنتاج الخمور بنفس االسم، ويمثل هذا اإلنتاج 
ا من االقتصاد الفرنيس؛ ألنه�م يصدرونه، ويعترب من  ج�زءًا هامًّ
املاركات العاملي�ة للخمور، واملفرتض أن يتم نقع اللحم يف الخمر 
ليتم تسويتها، ولكن جون لم تطبخها بالخمر من أجي، وتأكدت 

ا. أن جون ماهرة يف الطبخ جدًّ
ويف س�لطنة عم�ان، ومع صديق�ي العزيز األدي�ب الكبر محمد 
س�يف الرحبي أكلت مع�ه »القبويل« وهي م�ن األكالت العمانية 
الش�هرة وهي عبارة عن أرز به قط�ع صغرة من اللحم، وأيضا 
»الش�واء« وه�ي عبارة عن أرز أيًضا مع قط�ع لحم كبرة »هرب« 
ويف الشواء، يتم شواء اللحم داخل »التنور« حيث يحفر يف الرمل، 
ويت�م وض�ع اللحم مغل�ف ملدة ي�وم أو يومني يف درج�ة حرارة 
معينة حتى يتم شواؤه، وهي أكلة كانت مرتبطة باألعياد إال أنها 

أصبحت تقدم طوال العام.
وهكذا، دائما يكون الطعام وسيلة للتعرف عى ثقافة اآلخر، ألنه 
دائما حوار مش�رتك مع أي جنسية ويف أي مكان، وبالتأكيد أنت 

مررت بتجارب مختلفة يف هذا اإلطار، يسعدني التعرف عليها.

حسام عبد القادر

خاص آلخر األسبوع

خبزت قلبها رغيفا لنا 

يسعد أوقاتك كابتن حسام
هكذا ودون قصد مني أنج�زت دوراني والتفايف الحلزوني 
عى موضوع رس�التك، ليس ألنن�ي ال أتقن أبجدية املطبخ! 
ولكن ألن الرق األس�طوري قد نق�ش يف روحي خطوطه 
ومداخله املؤدية إىل كستناء املجاز، من الزهرة إىل الثمرة!�

وهنا أجدني أس�تحرض طيف جدتي، وأساطرها املتشعبة، 
تلك الس�يدة التي خب�زت قلبها رغيفا ال ينض�ب! واعتنقت 
خيط التقاليد والرتاث، وربطت نفسها بحبال الضوء املتصلة 
بالقمر )بالفينيقية عليسة أليسار، وامللكة األمازيغية داهيّة، 

وعشتار وإينانا وعرائس اإلنشاد الرقي(.
اس�تجبت إلنزياح رس�التي نحو قصيدة اكتملت يف الوزن 

والقافية وصارت جدتي الحكاية.
أصابعها التي نسجت من وبر الضياء قالدة لقلبها وقصعة 
طعام ال تفرغ وس�وار من دعواتها ولني ذراعها، أحاط بنا 
عائلة كب�رة محظوظة، تس�رتجع طفولته�ا حتى أنفاس 

رحم االبتهاالت.
كأن الجم�ال كله صار طبق حكاياه�ا، ورائحتها وانفالت 

توابل كلماتها وعسل صالتها!
أدف�ن رأيس اآلن يف اتس�اع صدرها، العب�ق برائحة العنرب 
الجزائري، والزعرت الفلس�طيني، والياسمني الدمشقي، آآه 

جدتي ذاك الغياب!.
)خبزت قلبها رغيفا لنا(

أتأم�ل اآلن ذل�ك األث�ر ال�ذي تركت�ه بصرته�ا الصافي�ة 
الحكيم�ة، حني أع�ادت ترتيب يومياتنا ب�رذاذ املاء املعطر 
بالعن�رب، يف مذاق طبق الحكايا الطازج، املش�غول عى نار 

هادئة.
رسالتك حس�ام، قادتني إىل بيت الجدة، يف دمشق، سنوات 
بعي�دة مضت، روائ�ح أزهار الربتقال، والياس�مني تختلط 

بروائح طعامها املدهش، يف طبق ال يخلو من الحكايا.
جدت�ي س�يدة الحكاي�ا، ش�هرزاد الحكاية،  فل�كل مائدة 
حكاي�ة! ولكل طبق حكاية، تش�دو وتمنحن�ا إيقاع الحياة 
بحكم�ة، تت�أأل  كنوافر النج�وم، لم تك�ن إال رحالة بني 
الثقاف�ات والحضارات، موس�وعة تج�ارب تجمع رحيقها 
يف صنادي�ق مرعة للضوء، للمتس�كعني يف أزقة وجدانها، 

لتهدئ زوابع السفر، وفوىض الحياة.
حيوات، وش�خوص، وأشياء وحوادث، تمسح غبش النوافذ 
عى مائدة مضيئة، بل�ذة وطعم املعرفة، تطوف من أعماق 

روحها.
أما نح�ن فنبعث�ر ش�ذا كلماتها ف�وق س�طوح يومياتنا، 

وننجرف مع ينابيعها الدافئة، ونسقط كحبات املطر.
ثقافته�ا العفوي�ة اآلرسة، حكمته�ا، حضورها الش�فاف، 

رعش�ة صوتها، كلماته�ا ومخارج حروفه�ا، كفها الدافئ، 
وابتسامتها العنربية، رسمت لوحة شهية للحياة.

كانت موائدها، مناس�بة وطقوس�ا )لن�ر املحبة وصناعة 
الفرح، لفض الخالفات ومحو العتاب، للتسامح واإلرشاد(.
حكاياه�ا عن الحب، عن عيون الليل، عن قلب يتدحرج بني 
أذرع األقدار! عن أنني الش�وق الخاف�ت، عن صقر يحتمي 
بحمامة! عن خمرة البلح، عن شهرزاد الحكاية، تجر أقمارا 

ونجوما يف سماء حجرية.
إحك�ي ياجدت�ي، نش�تهي نت�ف ال�كالم يف طب�ق توابلك 

الرقية.
حكاياه�ا يف مواجه�ة رادي�و ج�دي، وأخب�ار النزاع�ات 
والح�روب والدم�ار، مواجهة بني حقائ�ق رصاعات الغابة 
ورشائعه�ا؟ وبني حكاياه�ا وروحا املضيئة بإنش�طارات 
ضوئي�ة متوهج�ة، أبرصنا م�ن خاللها العال�م، يف أطباق 
حكايا منس�وجة بعمق وحكم�ة وذكاء المع، جعلتنا نحلق 
كالقربات بأفكارها الطليقة، بقعة ناصعة البياض، تتنفس 

برئتي حكاية، هادئة ومطمئنة.
ونح�ن ع�ى موائ�د ألغازه�ا املح�رة، نس�تند إىل نكه�ة 
التفاصي�ل، نت�ذوق الحكمة ونمضغ لقيم�ات فرح التعلم، 

عى شواطئ ذاكرتها الطازجة.
جدت�ي س�يدة الحكايا، رن�ني أجراس ضحكته�ا، نوارس 
تحل�ق أبع�د من بوابات دمش�ق الس�بعة، طيفها، ش�الها 

املرتعش، أحتضنه يف الغياب وأضم فراغ الحضور.
شكرا حسام لرسالتك، رشعت الصناديق املغلقة عى حكايا 

ال تموت .

د. دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. مجموعة رسائل متبادلة بني الكاتب الصحفي املرصي 
حسام عبد القادر والدكتورة دالل مقاري باوش مديرة معهد دراما بال حدود يف 
أملانيا.. حول هموم وقضايا مشرتكة تهم الوطن بمفهومه الشامل، وتعرب عن كثري 
من القضايا التي تؤرقنا نحو وطننا وتتحدث عن الغربة خارج الوطن وداخله، خاصة 
قضايا الهجرة والسفر والهروب عرب البحار واملحيطات ملستقبل غامض عىل أمل يف غد 
أفضل.

هذه الرسائل األدبية تذكرنا بجنس أدبي افتقدناه كثريا وهو أدب الرسائل أو فن 
الرسائل والذي يعد من الفنون األدبية القديمة، وهو فن نثري جميل يظهر مقدرة 
الكاتب وموهبته الكتابية وروعة أساليبه البيانية القوية. والرسالة نص مكتوب نثرا، 
يبعث به صاحبه إىل شخص ما، كما تعترب الرسالة األدبيّة من أهم فنون الرسديات؛ 
حيث تخاطب الغائب وتستدرجه عرب فنيتها ببالغة الكلمة وقوتها.

الرسالة السادسة عرشة..

أكالتنا يف الغربة

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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صحة وتغذية

نرت جامعة أكس�فورد نتائج املرحلة الثانية من 
التجارب الت�ي أجرتها عى لقاحها، وش�ارك فيها 

560 متطوًعا، يف دورية ذا النست.
وكانت النتائج مب�رة، إذ أظهرت أن اللقاح أنتج 
اس�تجابًة مناعية قوي�ة لدى املس�نني الذين تزيد 
أعماره�م ع�ن 60 عاًما، م�ا يعزز األم�ل يف قدرة 
اللقاح ع�ى حماية هذه الفئ�ات املعرضة للخطر. 
وس�تجري الجامعة تجارب املرحل�ة الثالثة خالل 

الفرتة املقبلة.
واخت�ربت تج�ارب املرحل�ة الثانية درج�ة أمان 
اللقاح ومدى استجابة الجس�م له. بينما ستخترب 
تج�ارب املرحل�ة الثالث�ة ق�درة هذه االس�تجابة 
املناعية عى حماية األش�خاص م�ن اإلصابة، وإن 
نجحت فيتوقع أن يصبح هذه اللقاح منافًسا قويًا 
للقاحات األخرى ألن تخزينه ال يحتاج إىل درجات 
الحرارة شديدة االنخفاض التي يحتاج إليها لقاح 

فايزر مثاًل.
وقس�م الباحثون املتطوع�ني إىل ث�الث مجموعات، 
تلق�ت إحداه�ا جرعة واح�دة من اللق�اح واألخرى 
جرعتني أما الثالثة فتلقت دواء غفاًل. وقيّم الباحثون 
استجابة املشاركني املناعية يوم تلقي الجرعة الثانية 

ثم بعد أسبوع وأسبوعني وأربعة أسابيع.

سعادة

عربَّ أن�درو بوالرد، األس�تاذ يف جامعة أكس�فورد 

والباح�ث الرئيس يف امل�روع، ملحطة بي بي يس 
عن س�عادته الغامرة بالنتائج املبرة للقاح والتي 
أوضح�ت أنه أنتج اس�تجابة مناعية قوية حتى يف 

املسنني الذي تزيد أعمارهم عن 70 عاًما.

وأضاف أنه ال توجد منافس�ة ب�ني اللقاحات التي 
تخض�ع للتطوي�ر حاليً�ا ألن العالم يحت�اج إليها 

جميًعا.
وخ�ى العلم�اء م�ن أن ضع�ف الجه�از املناعي 
للمس�نني ق�د يحد م�ن اس�تجابتهم للق�اح، لكن 
النتائ�ج األخرة ج�اءت مخالفة له�ذه التوقعات. 
الذي�ن  املس�نني  املناعي�ة يف  فكان�ت االس�تجابة 
تراوح�ت أعماره�م م�ن 56 إىل 69 عاًم�ا والذي�ن 
تخط�ت أعماره�م 70 عاًما مس�اوية لأش�خاص 

الذين ترتاوح أعمارهم من 18 إىل 55 عاًما.

حامية الفئات املعرضة للخطر

ق�ال د. ماهي�ي راماس�امي، الباح�ث يف جامعة 
أكس�فورد، أن الخطوة التالية هي معرفة إن كانت 
هذه االس�تجابة سترتجم إىل وقاية من الفروس أم 

ال.
وأظه�رت التج�ارب أن %99 م�ن املتطوع�ني من 
جمي�ع الفئ�ات العمري�ة أنتجوا أجس�اًما مضادة 
عندما خضعوا للفحص بعد أس�بوعني من تلقيهم 
الجرع�ة الثانية م�ن اللقاح. وه�ذه نتائج مبرة 

للفئات األكثر عرضة للخطر.

تجارب عىل لقاح أكسفورد-اسرتازينيكا: نتائج 

مبرشة للفئات األكرث عرضة للخطر

ارتف�ع عدد اإلصاب�ات اليومية بف�روس كورونا 
املس�تجد )كوفيد19-( إىل أرقام قياسية منذ بداية 
ش�هر ترين األول، ويتوقع األطباء تسجيل مزيد 
م�ن اإلصابات الش�ديدة بالف�روس، وتزايد عدد 

املرىض يف أقسام العناية املشددة.
وتشر اإلحصاءات الحالية إىل أن %6 من املصابني 
يحتاجون إىل العناية الطبية يف املستشفيات، لكن 
نقص الطاقم الطب�ي يف بعض بلدان العالم يربز 
الحاجة إىل اتباع نهج معني لتوفر املوارد املتاحة، 
ومس�اعدة األطباء يف التمييز ب�ني حاالت اإلصابة 

الخفيفة والشديدة بفروس كورونا املستجد.
ط�ور فري�ق م�ن الباحث�ني مقياس »ف�ور يس 
مورتيليتي س�كور« اعتم�اًدا عى دراس�ة كبرة 
ش�ملت 260 مش�فى يف إنجلرتا واسكتلندا وويلز، 
ويض�م الفريق علماء وأطباء م�ن اململكة املتحدة 

ومختصني يف األمراض الوبائية.
جم�ع األطباء بيان�ات أكثر م�ن 35 ألف مريض 
من ش�هر  ش�باط إىل  أي�ار 2020، وكان هدفهم 
يف البداي�ة ه�و التنب�ؤ بوف�اة املري�ض املصاب 
بالف�روس بن�اءً ع�ى حالت�ه الصحي�ة وعوامل 
الخط�ورة ملس�اعدة األطباء عى اتخ�اذ القرارات 

الطبية الصحية.
امل�رىض  تحدي�د  يف  الجدي�د  املقي�اس  يس�اعد 
املعرضني لخطر كبر جراء إصابتهم بالفروس، 
ما يس�هل عى األطب�اء يجب اتخاذ ق�رار ادخال 

املصابني بالفروس إىل املشفى.
بلغ متوس�ط أعمار املرىض املشمولني يف الدراسة 

73 عاًم�ا، ويعان�ي م�ا يق�ارب %42 منه�م من 
مرضني عى األقل، وشملت األمراض التي سجلها 
األطب�اء قص�ور القل�ب وأم�راض ال�كى والكبد 
والجهاز التنفيس واألمراض العصبية والس�كري 
والسمنة واإلصابة بفروس نقص املناعة البرية 

والرسطان.
وس�جل األطب�اء وف�اة واح�د من ب�ني كل ثالثة 
مش�اركني يف هذه الدراس�ة خالل فرتة اإلقامة يف 

املشفى.

يعتمد املقي�اس الجديد عى بيانات اإلصابة بأحد 
األمراض الس�ابقة بغض النظر عن شدة اإلصابة 
وع�ى س�بعة عوامل أخ�رى وهي عم�ر املريض 
وجنسه ومعدل التنفس ودرجة إشباع األكسجني 
يف ال�دم، ومقي�اس جالس�كو للغيبوب�ة والقيمة 

املخربية لليوريا ولربوتني يس املتفاعل يف الدم.
تُعط�ى لكل عام�ل مجموعة من النق�اط اعتماًدا 
عى قيمت�ه ثم تجم�ع النقاط وتصن�ف إىل أربع 
مس�تويات، ويواجه مرىض املس�توى األول )0�3 

نقط�ة( خطر الوف�اة نتيجة اإلصاب�ة بالفروس 
بنس�بة %1.2 وم�رىض املس�توى الثاني بنس�بة 
%9.9 واملس�توى الثال�ث )14-9نقط�ة( بنس�بة 
%31.4 واملس�توى الرابع )21-15 نقطة( بنس�بة 

.61.5%
ينص�ح األطباء بتلقي املرىض من املس�توى األول 
الرعاية الطبية يف املنزل وإدخال مرىض املستوى 
الثان�ي وإىل املش�فى ملراقب�ة حالته�م الصحية، 
ويتوق�ع األطب�اء الحاجة إىل تطبي�ق عالج طبي 
مكث�ف للم�رىض املصاب�ني من املس�توى الثالث 
والرابع والبدء به منذ دخول املريض إىل املشفى.

أظه�ر املقي�اس الجديد ق�درة كبرة ع�ى التنبؤ 
بالوفي�ات مقارنة بمقاييس التنب�ؤ األخرى، وقد 
يلعب دوًرا حاسًما يف تقييم شدة الحالة الصحية 
للم�رىض وتقدير مدى حاجة املريض للدخول إىل 
املشفى لتجنب زيادة العبء عى املشايف ووحدات 
العناي�ة املرك�زة ويف رعاية امل�رىض ذوي الخطر 

املرتفع قبل تدهور حالتهم الصحية.
ال ينبغي اس�تخدام مقياس »فور يس مورتيليتي 
س�كور« خارج حدود املستش�فى ألن�ه ُطور عى 
س�كان اململكة املتح�دة، ويمك�ن أن تتأثر قيمته 
وفًقا لالختالف�ات اإلقليمية أو الدولية ولأمراض 
واالختالف�ات املنهجية يف تقديم الرعاية الصحية، 
لذلك ي�ويص الباحثون بالتحقق من صحة نتيجة 
هذا املقياس عى مجموعات س�كانية أخرى، وقد 
ال تنس�جم بيان�ات ه�ذا املقياس م�ع املعلومات 

الجديدة التي قد نكتشفها عن الفروس.

مقياس لتحديد اإلصابة الخطرية بكورونا
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الحظ الخرباء أن إجراءات الحظر الصحي بسبب 
جائحة فروس كورونا املستجد )كوفيد19-( أدت 
إىل انخف�اض حاد يف انبعاثات الكربون يف جميع 
أنحاء العالم، واستطاعت وكالة الفضاء األمركية 
ناس�ا تس�جيل انخفاض عاملي يف انبعاثات ثاني 
أكسيد النيرتوجني بنسبة %20 منذ شهر شباط.

قال كريس�توف كيل�ر الباحث يف وكالة ناس�ا يف 
بي�ان صح�ايف »فوجئ�ت بمدى انخف�اض كمية 
االنبعاثات بعد إج�راءات اإلغالق العام، وال ننكر 
أن العدي�د من البلدان س�اهمت بش�كل فعال يف 
خفض تركيز ثاني أكس�يد النيرتوجني من خالل 
بعض القوانني عى م�دى عقود ولكن ما تظهره 
النتائج بش�كل جي أن الس�لوك الب�ري يلعب 

دوًرا كبرًا يف ذلك«
استراف املستقبل

تكمن مش�كلة املقارنة بني مستويات التلوث قبل 
وبع�د اإلغ�الق يف أن األرقام تتقلب ع�ادًة بمرور 
الوق�ت، لذل�ك احت�اج علم�اء ناس�ا إىل تطوير 
نموذج يمكنه التنبؤ بدقة بانبعاثات ثاني أكسيد 
النيرتوج�ني العاملي�ة -الت�ي ترتب�ط باألنش�طة 
الصناعي�ة وقط�اع النقل-هذا الع�ام يف حال لم 

يحدث الوباء.
وج�د الباحث�ون أن نس�بة انخف�اض انبعاثات 
ثاني أكس�يد النيرتوج�ني يف معظم املدن وصلت 
م�ن 20 إىل %50 باملقارنة م�ع البيانات املتوقعة 

لكمي�ة انبعاثات ثاني أكس�يد النرتوجني يف حال 
ع�دم ظه�ور الوب�اء، ووصلت نس�بة انخفاض 

االنبعاثات يف ميالنو يف إيطاليا إىل 60%.
وق�ال كيل�ر أيًض�ا يف البي�ان »نعل�م جميًعا أن 

عملي�ات اإلغ�الق س�يكون لها تأثر ع�ى جودة 
الهواء لكن من الصعب تحديد مقدار هذا التغير 
املؤق�ت يف ظ�ل وج�ود االختالف�ات املعت�ادة يف 

مستويات التلوث والتغرات املوسمية«

ناسا.. تسجيل انخفاض عاملي يف انبعاثات ثاين 

أكسيد النيرتوجني.. الحظر يخدم البيئة

يبدو أن جائحة كوفي�د19- أجربت رشكات األدوية 
عى إع�ادة النظر يف عملياتها وأس�لوب عملها، من 
خالل تعزيز االعتماد ع�ى أتمتة الصناعة الدوائية 

لتحدي العوائق الحالية واملستقبلية.
وذك�رت رشكة جلوب�ال داتا املتخصص�ة بتحليل 
البيانات، يف تقرير أصدرته منتصف ترين الثاني 
2020؛ بعنوان »الرقمنة والتقنيات الناشئة يف قطاع 
الرعاي�ة الصحية لع�ام 2020« إن مواقع التواصل 
االجتماعي والحوسبة السحابية تصدرت التقنيات 
التي يس�تثمر فيها قطاع صناع�ة األدوية يف العام 
2020، م�ع تأكيد 56 إىل %60 م�ن الصناعيني عى 

صحة هذه التقديرات.
وقال أورتي جاكيمافيكوت، مدير أبحاث التسويق 
يف جلوب�ال دات�ا، يف بي�ان تلقى مرصد املس�تقبل 
نس�خة منه »عند مقارنة بيان�ات العام 2020، مع 
بيانات العام املايض، نالحظ ازدياد نسبة الركات 
املستثمرة يف مواقع التواصل االجتماعي والحوسبة 
السحابية، بأكثر من %20، مع انخفاض ملحوظ يف 
االستثمار يف الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة 
إذ كان ذلك االستثمار السائد يف العام املايض بنسبة 
%10، ما يوحي بتأجيل تلك االس�تثمارات للرتكيز 

عى الحاجات األكثر إلحاًحا.«
واكتسب التحول الرقمي أهمية كبرة بسبب جائحة 
كوفيد19-، إذ أعادت رشكات األدوية التفكر النقدي 

يف طرق جدي�دة لزيادة قيم�ة أعماله�ا التجارية، 
ودعم االعتماد عى التقنيات الحديثة؛ مثل الحوسبة 
الس�حابية واألم�ن الس�يرباني واملنص�ات الرقمية 
وعمليات العمل عن بعد والتجارب العملية لتفعيل 
الالمركزية، وتحولت مواقع التواصل االجتماعي إىل 

أداة قوية لضمان وصول أفضل إىل العمالء.
وقوض�ت عملي�ات اإلغالق والقي�ود املفروضة عى 

التنقل وإجراءات التباعد الجس�دي أس�اليب البيع 
والتس�ويق التقليدية، وأجربت الركات عى زيادة 
االعتماد عى األس�اليب الرقمية، ومع استمرار أزمة 
كوفيد19- ي�زداد تركيز املبادرات التس�ويقية عى 
حمالت وس�ائل التواصل االجتماعي إلنشاء رسائل 

ترويجية مصممة بشكل يناسب املرىض واألطباء.
يف  ال�ركات  »ت�رى  جاكيمافيك�وت  وأض�اف 

الرقمن�ة س�بياًل لضم�ان اس�تمرارية العمل، لكن 
إضاف�ة تقنيات جديدة لن يحل املش�كالت، إذ عى 
الركات فهم نقاط ضعفها لتحقيق أعى استفادة 
م�ن الرقمن�ة وبناء اس�رتاتيجيات مرن�ة من أجل 
االس�تفادة القصوى من التقنيات الناش�ئة، ويجب 
أن ت�درك ال�ركات أهدافها االس�تثمارية بش�كل 

واضح قبل الروع يف العمل.«

 كورونا يجرب رشكات األدوية عىل االستثامر

يف أمتتة الصناعة الدوائية

صحة وتغذية



06
آخر األسبوع الجمعة 27 ترين الثاني 2020

رواق الفنون

إليسا ضمن 

أكرث 50 شخصية 

مؤثرة
احتلت الفنانة اللبنانية إليسا املرتبة ال� 45 يف قائمة أكثر 50 شخصية 

مؤثرة عى »تويرت« لعام 2020.
وأعلن�ت مؤسس�ة »brandwatch«، املعني�ة بتحلي�ل البيان�ات، عى 
موقعها الرس�مي، الئحة نجوم العالم الذين كانوا مؤثرين بما كتبوه 
أو نروه عى حساباتهم ب�"تويرت«، وضمت أشهر األسماء يف العديد 
من املجاالت، كالعب كرة القدم كريس�تيانو رونالدو، واملمثل العاملي 
ليون�اردو دي كابري�و، والفنانة ش�اكرا، واحت�ل الرئيس األمركي 

دونالد ترمب املركز األول.
ت إليس�ا عن س�عادتها بهذا اإلنجاز، وكتبت: »فخورة وسعيدة  وعربَّ
به�ذا الرف، كون�ي الفنان�ة العربية الوحي�دة ضم�ن قائمة أكثر 

املؤثرين عى )تويرت(، مع أهم األسماء بالعالم وأكثرهم تأثرا«.

وّجه مجموعة من املشاهر تهانيهم ومعايداتهم للسيدة فروز، بمناسبة عيد 
ميالدها ال� 85، ومنهم اإلعالمي اللبناني ريكاردو كرم، الذي كتب:

»ع ش��مالك يف دك��انة بتبيع مغازل ص�وف
بنت بتقعد س�هيانة تنطر تيجيها ضيوف

حلوة والخرص بيلوي وما بتعرف إنّها ح��لوة
ال تفّوقها عى حالها بلكي اش����غلت لها بالها.

فروز تطفئ شمعتها الخامسة والثمانني... عقبال املية!«
وكتب�ت املمثلة اللبنانية ماغي بو غصن: »ابتديت مش�واري الفني بالغناء... 
كان عمري عر س�نني... اش�رتكت بربنام�ج عى تلفزيون لبن�ان، وربحت 
امليدالي�ة الذهبي�ة. غنيت للس�يدة ف�روز ب�كل املراحل... من أن�ا وصغرة 

بعشقها... كانت وبعدا رفيقة يومياتي«.
كما كتبت: »عيد ميالد فروز... عيد س�فرتنا إىل النجوم. العمر كلو بالصحة 

يا فخرنا. يا رب لبنان يرجع متل األمل بأغانيِك«.
ون�رت ملكة جمال لبنان الس�ابقة، نادي�ن نجيم، صورة لف�روز وكتبت 
تعليقاً: »فروز... ٨٥ سنة وبعدو صوتك بيعطينا راحة وحنني للبنان وفرح 

وين ما كان هالصوت. انت قلتي: يف أمل؟ وأنا معك: إيه، يف أمل«.
يف حني كتب�ت الفنانة اللبنانية ي�ارا: »صباحنا ف�روزّي بامتياز«، وأرفقت 

الجملة بقلب.
وكتب املمثل اللبناني إيي ش�الوحي: »عيد فروز هو عيد لبنان الحقيقي لي 
بيجمعن�ا كلنا بال فوارق«، أم�ا اللبناني عامر زيان فكتب: »فروز هي لبنان 

الحلو، لبنان الحر، ولي بيشبهنا كلنا، اهلل يطول بعمرها«.
وقالت باسكال مشعالني لفروز: »انت صورة لبنان يي منشوف حالنا فيه«.

نجوم الفن 

يهنئون فريوز 

بعيد ميالدها الـ 85
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رواق الفنون

محمد قدري

تش�هد أف�الم الع�ام املقبل ع�ودة مجموعة م�ن نجوم 
الس�ينما بعد غياب سنوات وتجمع بني الشباب والنجوم 

الكبار.
ش�هدت األيام املاضية تعاقد عدد كب�ر من النجوم عى 
بطول�ة مجموعة م�ن األفالم تحمل مفاج�آت كبرة من 
خالل عودة عدد كبر من النجوم إىل الساحة السينمائية 
مج�ددا بع�د غياب طوي�ل ودخ�ول عدد م�ن الفنانني 
الش�باب م�ع آخري�ن يف أفالم جدي�دة وتم وض�ع تلك 
األفالم ضمن الخريطة السينمائية لعام 2021. وفيما يي 

نستعرض األعمال:

كوميديا ليىل

تعاق�دت النجم�ة ليى عل�وي، مؤخرا ع�ى بطولة فيلم 
جديد باسم »ماما حامل« مع النجم بيومي فؤاد وحمدي 
املرغني ومحمد س�الم وعدد كبر من النجوم من إنتاج 
رشكة نيوس�ينري، وت�دور أحداثه يف قال�ب كوميدي، 
وهو ما يعد عودة جديدة لعلوي التي لم تقدم الكوميديا 
منذ وقت طوي�ل. وقال مخرج الفيل�م محمود كريم إنه 
سيبدأ تصويره األسبوع املقبل وإنه انتهى من املعاينات 
والتجهي�زات للفيلم عى مدار األي�ام املاضية ويتمنى أن 
يقدم عم�ال مختلفا خالل الفرتة القادمة خاصة أن آخر 
أعمال النجمة ليى علوي السينمائية كان »املاء والخرضة 
والوجه الحس�ن« قبل 4 أعوام، ومن املقرر عرض الفيلم 

الجديد خالل العام القادم.

فيلم رومانيس

وبع�د النجاح الكبر الذي حققت�ه يف فيلمها »الصندوق 
األس�ود« ال�ذي يع�رض حالي�ا وحصد4 مالي�ني جنيه 

خ�الل أيام�ه األوىل، وهو الفيل�م الذي أعادها للس�ينما 
بعد 4 س�نوات، قررت منى زكي تك�رار التجربة خالل 
الفرتة املقبلة، حي�ث تعاقدت عى فيلم جديد مع املخرج 
هان�ي خليفة، الذي قدم معه�ا أحد األفالم قبل 17 عاماً. 
الفيلم الجديد س�ينتمي للطاب�ع الرومانيس، ومن املقرر 
بدء تصويره خالل الش�هر القادم عى أن يعرض خالل 
العام املقب�ل، وتحاول زكي إقناع زوجه�ا الفنان أحمد 
حلمي باملش�اركة يف بطولته أمامه�ا، حيث وافق مبدئيا 
عى املش�اركة مع ضبط السيناريو بشكل جيد ويف حالة 
االتف�اق النهائي س�يتم تصويره عقب انته�اء زكي من 
مسلس�لها الرمضاني الجديد »تقاط�ع طرق« إذ يتبقى 

لها 3 أسابيع فقط يف التصوير.

األكشن واإلثارة

ويجتمع الثالثي أحمد الس�قا وكري�م عبدالعزيز وأحمد 

عز يف فيلم جديد هو األضخم يف الس�ينما املرصية خالل 
الفرتة القادمة تحت قيادة املخرجة س�اندرا نشأت التي 
تعود للس�احة مجددا، حيث واف�ق األطراف الثالثة عى 
تقديم عمل األكش�ن الجديد الذي يضم أباطرة الصناعة 
يف مرص مع مخرجتهم املفضلة. ومن املتوقع بدء تصوير 
الفيل�م بعد انتهاء تصوير األعم�ال الرمضانية الجديدة 
أو التنسيق بني النجوم الثالثة وتصوير الفيلم بالتوازي 
مع تصوير األعم�ال الرمضانية حتى ال يحدث تعارض 

يف تصوير األعمال.
وبالتوازي مع هذا التعاقد اتفق النجم أحمد الس�قا عى 
تقدي�م فيلم منفردا ضمن أعم�ال البطوالت الوطنية من 
خالل تقديم ملف م�ن ملفات املخابرات العامة املرصية 
خالل الف�رتة القادم�ة، واتفق ع�ى التفاصيل وس�يتم 
وضعه يف الخطة الزمنية الصحيحة ألعماله التي وصلت 

إىل ثالثة أفالم ومسلسل.

حاتم العاشق

ويبدأ الفنان الش�اب أحمد حاتم تصوي�ر أحدث أفالمه 
»العاش�ق« ال�ذي تعاقد علي�ه خالل األي�ام املاضية مع 
املنتج أحمد السبكي حيث يقدمه يف إطار من الرومانسية 
واإلثارة وذلك بعد التنازل عن فيلمه اآلخر »ريتسا« الذي 

كان سيقدمه مع النجم الكبر محمود حميدة.
فيلم العاش�ق يأتي امتدادا لنجاح حات�م األخر يف فيلم 
الغس�الة الذي قدمه مع هنا الزاه�د. ويقوم املنتج أحمد 
الس�بكي حاليا بالتعاقد مع باق�ي فريق العمل، والفيلم 

من تأليف محمود زهران، وإخراج عمرو صالح.

فيلامن للفيشاوي

كم�ا تعاقد النج�م أحمد الفيش�اوي ع�ى فيلمني دفعة 
واحدة حيث بدأ مع املخرج أحمد عبداهلل التحضر لفيلم 
جدي�د باس�م »زومب�ي جوزمبي« وهو فيل�م يمزج بني 
الكوميديا والفانتازيا واالستعراض ومن املقرر تصويره 
خ�الل األس�ابيع القادمة، كما تعاقد ع�ى فيلم كوميدي 
آخر مع املنتج أحمد السبكي باسم »أبو نسب« ويشاركه 
يف البطول�ة الفن�ان حم�دي املرغني، وس�يتم تصويره 
وفق�ا لأوقات املتاحة يف جدول الفيش�اوي خالل الفرتة 
القادم�ة ويأتي ذلك بعد انتهائه خالل األيام املاضية من 

تصوير فيلم 30 مارس مع عدد كبر من النجوم.

أفالم تنتظر

ورغم كل هذه التعاقدات هناك الكثر من األفالم مازالت 
تنتظ�ر عرضها بعد االنته�اء منها مثل »ك�رة والجن« 
و»الع�ارف« و»أحم�د نوت�ردام«، و»البع�ض ال يذهب 

للمأذون مرتني«.

أفالم 2021.. خلطة أبطالها السقا وعز وكريم 

والفيشاوي وليىل علوي ومنى زيك

ن�رت النجم�ة الرتكية ه�ازال كايا صورا لها م�ع زوجها املمثل عي آت�اي، وابنهما 
فكرت، من حفل عيد ميالده، والذي أتم عامه األول، وذلك عى صفحتها الخاصة بأحد 

موقع التواصل االجتماعي، وعلَّقت عى الصور بالقول: »عيد ميالد سعيد يا قلبي«.
وتعاقدت كايا أخرا عى بطولة مسلسل »قرص برا«، ويتألف من 8 حلقات، وسيُعرض 

عى إحدى املنصات اإللكرتونية.
املسلس�ل مقتب�س م�ن رواي�ة »يف منتص�ف الليل يف قرص ب�را«، يحكي ع�ن تبدل 

إسطنبول، وتحولها من مدينة عثمانية إىل مدينة حديثة.
وتحرص كايا عى االحتفال باملناس�بات الش�خصية بصحبة أرستها الصغرة، حيث 
ن�رت أخ�را صورة م�ن احتفالها بعي�د ميالدها ال�� 30، برفقة زوجه�ا وعدد من 

أصدقائهما.

هازال وزوجها 

يحتفالن بعيد ميالد 

فكرت
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ب�دأ أم�س يف الوالي�ات املتح�دة وعدد م�ن دول العالم ع�رض فيلم 
»تومريس«، الذي يش�هد مش�اركة النجم الس�وري العاملي غس�ان 
مس�عود يف بطولت�ه. والفيل�م، الذي تم تصويره قب�ل نحو عامني يف 
كازاخس�تان، مأخ�وذ عن القص�ة اإلغريقية ه�رودوت، حيث تدور 

أحداثه يف عام 600 قبل امليالد.
ويرصد الفيلم قصة قبيلة »ماساغيتي«، املنحدرة من شعب »الساكا« 
يف آسيا الوس�طى، وتمرد امللكة تومريس، أول ملكة عرفها التاريخ، 
عى ملك ملوك فارس »كوروش«، الذي يؤدي دوره غس�ان مسعود، 
والذي كان يس�يطر ع�ى نصف العال�م القديم تقريب�ا، حيث يقوم 
»كوروش الكبر« بقتل زوج وابن »تومريس« فتتمرد عليه وتنش�ب 

بينهما معارك كبرة إىل أن ينتهي الفيلم بمقتله.
يش�ار إىل أن الفيل�م م�ن إنت�اج رشكتي »س�اتاي فيل�م « و»كازاخ 
فيلم« بالتعاون مع وزارة الثقافة الكازخس�تانية، ومن إخراج آخاي 

ساتاييف.
وكانت بطلة الفيلم أملرا تورسني نرت عرب حسابها عى »انستغرام« 
ص�ورة تجمعه�ا بالنجم غس�ان مس�عود، واصف�ة إي�اه ب�»العدو 
الرائ�ع«، وبأنه يتمت�ع بالذكاء والرق�ي والعمق وصاح�ب كاريزما 
خاصة. وس�بق للفنان الس�وري غسان مس�عود أن شارك يف العديد 
من األفالم يف هوليوود وغرها، ومنها أفالم »مملكة الس�ماء« )2005( 
و»خروج اآللهة واملل�وك« )2014( و»كل املال يف العالم« )2017( مع 

املخرج العاملي ريديل سكوت.

فيلم تومرييس يرسخ نجومية غسان مسعود

يف السينام العاملية

خيمت جائحة كورونا عى إيرادات أفالم كبار نجوم السينما العاملية، 
ومنه�م روبرت دي ن�رو، وليام نيس�ون الذي حق�ق كل منهما 25 
 The ملي�ون دوالر فق�ط يف الوقت نفس�ه الذي اس�تطاع في�ه فيلم
Eight Hundred تحقي�ق أعى إيرادات بالس�ينما حول العالم يف ظل 
 The War With الجائحة، حاصدا 500 مليون. وحقق فيلم الكوميديا
Grandpa للنج�م العاملي روبرت دي نرو بدور العرض الس�ينمائي 

حول العالم حوايل 25 مليون دوالر.
الفيل�م تدور أحداثه ح�ول عالقة متوترة بني اب�ن وجده، إذ يضطر 
الطفل »بيرت« ملش�اركة غرفته مع ج�ده، لكنه يرفض ذلك، ويحارب 
م�ن أج�ل اس�تعادة غرفت�ه، ويش�ارك يف البطول�ة ماريس�ا تومي 
وكريس�توفر والك�ن ول�ورا مارانو ويوج�ني ليفي وخوليو س�يزار 
 Tom J. Astleتش�افيز وليديا ستايسلينجر، ومن تأليف ليزا أداريو و

وإخراج تيم هيل.
 Honest Thief الرق�م نفس�ه بلغته إي�رادات فيلم اإلث�ارة واألكش�ن
محقق�ا 25 مليون دوالر، وذلك بعد أن عرض يف 2502 صالة عرض، 
وه�و الفيلم الذي يقوم ببطولته ليام نيس�ون، وكيت والش، وجيفر 
دونوفان، وإخراج مارك ويليامز، الذي ش�ارك يف تأليفه مع س�تيف 

ألريش.
ويحكي الفيلم عن »توم« ويجس�ده ليام نيس�ون، وهو سارق بنوك 
يري�د أن يعي�ش حي�اة آمنة بعد وقوع�ه يف قصة ح�ب، إال أن عمالء 

فدراليني يالحقونه.
يف املقاب�ل اس�تطاع فيل�م The Eight Hundred، أن يحقق إيرادات 
يف ش�باك التذاك�ر ح�ول العال�م رغم قي�ود فروس كورون�ا، حيث 
تجاوزت 500 ملي�ون دوالر، والفيلم عن رواي�ة هيلمر جوان وتدور 
أحداثه ح�ول مواجهة تاريخية بني الجن�ود الصينيني واليابانيني يف 
ش�نغهاي يف الثالثينيات من القرن املايض، واستطاع الفيلم بوصوله 
إىل تل�ك اإليرادات احتالل املركز األول بقائم�ة األفالم األعى إيرادا يف 

ع�ام 2020 حتى اآلن متفوقا عى فيل�م Bad Boys for Life الذي جاء 
باملركز الثاني.

فيل�م The Eight Hundred ه�و ملحم�ة حرب يص�ور دفاع الجنود 
الصينيني عن مس�تودع ضد الجيش اليابان�ي الغازي خالل معركة 
ش�نغهاي عام 1937. وقد القى استحسان رواد السينما والنقاد بعد 

عرض�ه، وبعد 14 عرضاً غر رس�مي يف الص�ني، والفيلم من إخراج 
.»Mr. Six« ومن أشهر أعماله فيلم ،Guan Hu جوان هو

 ،IMAX ت�م تصويره بالكامل بكامرات ،The Eight Hundred فيلم
هو أول فيلم صيني رئييس يتم عرضه يف املسارح الصينية منذ تفي 

.COVID-19

»كورونا« ترضب إيرادات أفالم هوليوود

رواق الفنون
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df@alrai.com مطبخ

مطبخ

سباغيتي بالطامطم 

والفاصولياء البيضاء

سلطة الفاصولياء 

الخرضاء مع رشائح اللحم

املقادير:

 80 ملل من مرق الخضار.
 بصلة حمراء مقّطعة.
 فّصا ثوم مهروسان.

 250 ملل خّل.
 نصف ملعقة سكر صغرة.

 500 ملل من صلصة الطماطم.
 375 غراماً من السباغيتي.

 ملعقة كبرة من املردقوش املفروم.
 60 غراماً من الزيتون األسود.

 300 غرام من الفاصولياء البيضاء.
 ملعقتان كبرتان من البقدونس املفروم.

الطريقة

1- يف طنج�رة متوّس�طة الحج�م، س�ّخني نص�ف كمية مرق 
الخض�ار. قّي البصل والث�وم وال تتوقفي ع�ن التحريك إىل أن 
ي�ذوب البصل. أس�كبي الخّل، بقي�ة املرق، الس�كر، وصلصة 
الطماطم، ودعي الخليط يغي. ثم دعي املقادير عى نار خفيفة 

إىل أن تسمك الصلصة.
2- سّخني املعكرونة يف كمية كبرة من املياه اململّحة ثم صّفيها.
3- خالل هذا الوقت، أضيفي املردقوش، الزيتون، والفاصولياء 
بصلص�ة الطماط�م. دعي املقادي�ر عى الن�ار وال تتوّقفي عن 
تحريكها إىل أن يس�خن الخليط. قّدمي السباغيتي مع صلصة 

الطماطم والفاصولياء.

املقادير:

 طماطم
 بابريكا

 لحم بتلو رشائح
 بصل مفروم

 بقدونس مفروم
 كزبرة خرضاء مفروم

 فاصولياء خرضاء مسلوقة
 كمون

 خل
 ملح

 فليفلة حمراء
 فلفل أسود

الطريقة

1- تب�ي رشائ�ح اللحم باملل�ح والفلفل األس�ود واش�ويها عى 
الش�واية حتى تنُضج، ث�م قطعيها إىل رشائ�ح طولية صغرة 

واتركيها جانباً.
2- يف إن�اء، قطع�ي الطماط�م إىل مكعب�ات صغ�رة وأضيفي 
إليها الفليفلة املقطع�ة والبصل املفروم والفاصولياء الخرضاء 

والبقدونس والكزبرة الخرضاء.
3- تب�ي املكون�ات بقليل من امللح والفلفل األس�ود، ثم أضيفي 

الخل والبابريكا والكمون.
4- أضيفي رشائح اللحم وقلبي املكونات جيداً وقدميها باردة.

الكمية

ثمرتان
ملعقة صغرة

800 غرام
ثمرة

1/4 كوب
1/4 كوب
600 غرام

1/4 ملعقة
1/4 كوب

1/2 ملعقة صغرة
ثمرة

1/2 ملعقة صغرة

سلطة الفواكه بصلصة 

العسل والنعناع

املقادير:

 فراولة رشائح
 توت

 كيوي رشائح
 عنب أحمر
 توت بري

 خوخ رشائح
 عصر ليمون

 سكر بني
 عسل أبيض

 نعناع طازج مفروم

الطريقة

1- أعدي الصلصة بخلط السكر البني وعصر الليمون والعسل 
والنعناع املفروم، ثم قلبي املكونات جيداً وضعيها يف الرباد ملدة 

10 دقائق.
2- قلب�ي الفواك�ه كاف�ة مع بعضه�ا البعض يف إن�اء كبر، ثم 
أضيف�ي الصلصة الباردة وقدمي الس�لطة يف أطب�اق التقديم 

مزينة بأوراق النعناع.

الكمية

1/2 كوب
1/2 كوب

ثمرتان
كوب
كوب

ثمرتان
3 مالعق
3 مالعق
ملعقتان
3 مالعق
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الذكاء االصطناعي...كتاب يحلل بعمق

أشعار هاربة

خالد عزب

صدر كتاب الذكاء االصطناعي للدكتور ايهاب خليفة عن الهيئة 

املرصية العامة للكتاب، تناول الكتاب املوضوعات التالية:

• أوالً: تعريف الذكاء االصطناعي

• ثانياً: مراحل الذكاء االصطناعي

• ثالثاً: البيانات الضخمة أساس الذكاء االصطناعي

• رابعاً: نماذج متنوعة من الذكاء االصطناعي

• خامساً: تداعيات الذكاء االصطناعي

• سادساً: إشكاليات الذكاء االصطناعي

• سابعاً: الرصاع الدويل عىل الذكاء االصطناعي

املدن املستقبل

• أوالً: تعريف املدينة الذكية

• ثانياً: اهتمام عاملي بإنشاء املدن الذكية

• ثالثاً: األسباب التي دفعت الدول إىل تبني نماذج املدن الذكية

• رابعاً: املميزات والفرص التي تقدمها املدن الذكية

• خامساً: عنارص املدينة الذكية وخصائصها

• سادساً: أنواع ونماذج املدن الذكية ونماذجها

• سابعاً: التحديات التي تواجها مدن املستقبل

• ثامناً: التهديدات األمنية التي تواجه مدن املستقبل

مجتمع ما بعد املعلومات

• أوالً: مالمح مجتمع ما بعد املعلومات

– فرص أكرب لتأثر الدول »رسيعة التطور« ولو كانت »صغرة"

– تغير شكل الحكومات وإعادة ترتيب أولوياتها

– تصاعد قدرة الفواعل من دون الدول عى التأثر

– تصاعد الرصاع بني الدول ورشكات تكنولوجيا املعلومات

– أنماط جديدة من الرصاع عى املعلومات الشخصية لأفراد

– فهم أدق لتوجهات املجتمعات وأولويات األفراد وتفضيالتهم

– إع�ادة تعري�ف القي�م اإلنس�انية وترس�يخ مفه�وم حقوق 

»الروبوت

– األغنياء أكثر قدرة عى الحصول عى التقنيات فائقة الذكاء

– خلق بيئات صناعية من اآلالت الذكية يصعب التحكم بها

– تغير هيكل وشكل الوظائف، واختفاء بعض املهن

• ثاني�اً: تغ�ر عن�ارص وموازي�ن الق�وى يف مجتم�ع م�ا بعد 

املعلومات

– القوة

– الحرب

– الرصاع

الخامتة

من ه�ذه املوضوعات نس�تطيع ان نقرر ان املس�تقبل مختلف 

اختالف�ا جذري�ا عن امل�ايض، وق�د يك�ون التس�اؤل األصعب 

واألكث�ر إثارة للجدل يف هذه اآلونة يدور حول مس�تقبل الذكاء 

االصطناع�ي، هل يحقق س�عادة البر أم يتس�بب يف فنائهم؟ 

ه�ل يصبح أكث�ر ذكاءً من الب�ر ويفوق قدراتهم أم س�يظل 

تح�ت س�يطرة اإلنس�ان؟ هل فع�ال »س�يدمر الب�ر« مثلما 

رصحت الروبوت الش�هر »صوفي�ا« وأعلنت عن رغبتها يف ذلك 

أم س�يحقق رفاهيتهم وس�عادتهم املنش�ودة؟ وه�ل ما رصح 

به »أيلون ماس�ك« –رج�ل األعمال والتكنولوجي�ا- بأن تطوير 

الذكاء االصطناعي س�يؤدي إىل نش�وب حرب عاملية جديدة، أو 

أنه س�يؤدي إىل تدم�ر الجنس البري كم�ا رأى عالم الفيزياء 

الكبر"س�تيفنهوكينج"؟ أم أن نظرته�م تش�اؤمية وأن الذكاء 

االصطناعي سوف يحّس�ن حياة األفراد ويجعلها أكثر سهولة، 

عى ح�د قول »مارك زوكربرج«–رئي�س موقع فيس بوك–وأن 

كل م�ن يخ�ى ال�ذكاء االصطناعي فهو »يأس�ف ع�ى الوهم 

ويغالط البر« كما رصح امللياردير األمركي مارك أندرسون.

بل قد يكون التس�اؤل هل فعالً ال�ذكاء االصطناعي بهذا القدر 

م�ن األهمية أم أن األمر مبالغ في�ه بدرجة كبرة وال يعدو كونه 

مجرد آالت تس�اعد يف تيس�ر الحياة البرية، وأن هذه األفكار 

الجامحة ما هي إال أحد أش�كال الخي�ال العلمي الذي تروج له 

األفالم والروايات؟

لع�ل هذا الج�دل غ�ر املحس�وم وصعوب�ة اإلجابة ع�ى هذه 

التس�اؤالت يكمن يف عدم قدرة البر عى اس�تيعاب التداعيات 

الك�ربى الناجمة ع�ن تطوير ال�ذكاء االصطناع�ي، فهي ثورة 

حقيقي�ة بكل املقاييس، وتأثرها ع�ى الحياة البرية قد يفوق 

تأثر اكتش�اف النار والكهرب�اء واخرتاع الطران، بل هي أقرب 

إليك مما كنت تتخيل، وقد تستخدمها يومياً حتى دون أن تدرك 

ذلك.

وتتع�دى أهمية الذكاء االصطناعي كثراً فكرة اإلنس�ان اآلليأو 

الروب�وت ال�ذي يعمل ويفكر ويش�عر كالب�ر، أو الذي يفوق 

البر مهارًة وذكاء، للدرجة التي جعلت البعض ينادي بتطوير 

ق�درات البر ع�رب ذرع رشائح ذكي�ة يف أدمغتهم لكي تجاري 

ق�درات ال�ذكاء االصطناع�ي فيصبح مع الوقت إنس�ان نصف 

آيل، إن حقيقة األمر تتعل�ق بمنظومة قيمية واخالقية وقانونية 

ش�املة تحكم تفاعالت الحياة اإلنس�انية الجدي�دة، تلك الحياة 

التي تجمع يف ش�قيها اإلنسان اآليل واإلنس�ان البري الذي قد 

يكون اقىص هدفه يف املستقبل أن يتحول إىل »إنسان آيل كامل«، 

بدالً من أن يكون »نصف بري« بفعل ثورة صناعة الذكاء.

ويف تعب�ر له ق�ال الرئيس ال�رويس، فالديمر بوت�ني، إن من 

س�يقود »الذكاء االصطناعي س�يحكم العال�م،« ومن ناحيته 

وق�ع الرئي�س األمريك�ي دونالد ترمب ق�راراً تنفيذي�اً يطلب 

من ال�وكاالت االتحادية تخصيص مزيد م�ن املوارد للبحث يف 

تكنولوجي�ا ال�ذكاء االصطناعي، وتمتلك الصني اس�رتاتيجية 

طموحة للهيمنة عى هذا املجال.

ال�ذكاء  وتقني�ات  املتقدم�ة  التكنولوجي�ة  انتش�ار  م�ع 

االصطناعيداخ�ل املجتمع�ات، وتوج�ه ال�دول لتبن�ي نماذج 

الحكومات الذكية، ظهر توجه آخر أكثر ذكاءً، قائم عى إنشاء 

»مدن ذكية«، قادرة عى اس�تيعاب ماليني م�ن األفراد، تتميز 

بكونه�ا تعتم�د بصورة رئيس�ية ع�ى تكنولوجي�ا املعلومات 

واالتصاالت إلدارة كافة متطلبات الحياة اليومية فيها، فاملنازل 

التي يسكنها األفراد، والبنية التحتية وأنظمة النقل واالتصاالت 

والخدمات الحكومية والتجاري�ة والصناعية وكافة القطاعات 

به�ذه املدن تديره�ا نظم ذكي�ة تعتمد عى ال�ذكاء الصناعي 

وانرتنت األش�ياء لتس�ير الحياة بها، ويح�دث بداخلها أنماط 

مختلفة م�ن »التفاعالت الذكية« بني الب�ر وبعضهم بعضا، 

وب�ني الب�ر واآلالت، وب�ني اآلالت وبعضه�ا، ينت�ج عن هذه 

التفاعالت مليارات من الترابايتس من البيانات املتولدة يومياً 

عنها، وتكون محصلة تحليل هذه البيانات قرارات وسياس�ات 

تساعد يف تحسني نمط الحياة داخل هذه املدينة الذكية.

فالعالم عى اعتاب ثورة جديدة س�تغر ش�كل الحياة البرية 

يقوده�ا الذكاء االصطناع�ي، وهي ثورة ش�املة عى مختلف 

املستويات، األمنية واالقتصادية واالجتماعية وغرها، وذلك ألن 

تطبيق�ات الذكاء االصطناعي تتع�دد وتتزايد بصورة يصعب 

حرصها، فهي تقريباً تدخل يف كافة املجاالت اإلنسانية، وحتى 

اللحظة لم يتم وضع تصور أو تقييم موضوعي لتداعيات هذه 

تطبيقات، خاصة مع انقسام هذه التطبيقات ما بني تطبيقات 

مدنية وأخرى عس�كرية، واخت�الف تداعياتها يف كل منها، بل 

يمكن القول أن بع�ض التطبيقات املدنية للذكاء االصطناعي، 

والت�ي من املفرتض أن تجعل حياة األفراد أس�هل وأرسع مثل 

نم�ط املدن الذكي�ة الذي يجمع كافة التقني�ات الخاصة بنظم 

الذكاء االصطناعي، قد تكون س�بباً يف زيادة سطوة األالت عى 

الحياة البرية.

 ومن هنا يمكن الق�ول أن العالم عى أعتاب مرحلة جديدة من 

التاريخ الب�ري، ينتقل فيها من مرحلة مجتمع املعلومات إىل 

مجتمع ما بعد املعلومات، أو مجتمع الذكاء الفائق، أو مجتمع 

هيمنة اآلالت، أو مجتمع الذكاء االصطناعي، جميعها مسميات 

تحاول وصف ما س�يكون عليه ش�كل الحي�اة البرية خالل 

الس�نوات القليلة القادمة، وذلك ع�ى الرغم من صعوبة التنبؤ 

بما ستكون عليه.

ه�ذا املجتم�ع الخام�س Fifth Society، أو »مجتم�ع م�ا بعد 

املعلوم�ات«، يأت�ي بع�د أربع�ة أجي�ال رئيس�ية م�رت بها 

والصناع�ة  والزراع�ة  الصي�د  مجتمع�ات  اإلنس�انية،وهي: 

واملعلوم�ات، وأخ�راً املجتم�ع الخام�س أو »مجتم�ع ما بعد 

املعلوم�ات«، ويمكن تعريفه بأنه »ذل�ك املجتمع الذي تتحول 

فيه املعلومة إىل وظيفة يف حد ذاتها، حيث تندمج فيه املعلومة 

واآللة مع عقل اإلنس�ان، وبمجرد أن يفكر اإلنس�ان يف الش�ئ 

تق�وم األلة بتنفيذه عوضاً عنه، بل ق�د تقوم األلة بالفعل بناء 

ع�ى توقعاته�ا الحتياجات اإلنس�ان، أي حتى قب�ل أن يفكر 

فيها، وذلك من خالل دراس�تها لس�لوكه وقدرتها عى التوقع 

باحتياجاته«، ويُعترب الذكاء االصطناعي والتقنيات الذكية هي 

املح�رك الرئييس داخل هذا املجتم�ع الجديد، مثلما كان الفحم 

محركاً رئيسياً ملجتمع الصناعة األويل.

هذا التطور غر املس�بوق قد يعي�د صياغة العديد من الثوابت 

والبديهيات، فنجد أن بعض البر حول العالم سوف يكتفون 

بالروبوت رفيقاً وزوجاً بدالً من جنس�هم، يشبعون حاجاتهم 

النفس�ية والجس�دية م�ع اآلل�ة التي قد ي�رون فيها مؤنس�اً 

وصديق�اً جديراً بالرفقة والتضحي�ة أيضاً يف تخي رصيح عن 

الحياة اإلنس�انية، وقد يبدأ حينها الحديث عن منظومة قيمية 

حقوقية للروبوت مثل الحق يف الجنس�ية واملواطنة والتقايض 

والزواج والتعلم، إىل الحديث عن الحقوق السياسية كاالنتخاب 

أو التمثيل السيايس، ومع تغلغل الروبوت شيئاً يف شيئاً يف كافة 

أشكال الحياة اليومية ستكون كثر من املفاهيم الراسخة مثل 

العدال�ة واملس�اواة والخصوصية والحري�ة يف حاجة إىل إعادة 

النظر.

فما هو تعريف العدالة حينها إذا اعتدى إنس�ان عى اآللة وقام 

بتدمره�ا أثناء القيام بعمله�ا، من له حق التق�ايض بالنيابة 

عنه�ا، وماذا يح�دث إذا قتلت س�يارة ذاتية القيادة ش�خصاً 

بداعي الحفاظ عى من بداخلها من االصطدام املحتوم، وكيف 

تتحقق املس�اواة يف األعم�ال إذا كانت ق�درات الروبوت تفوق 

البر مهارة وذكاء، وكيف نحافظ عى الخصوصية يف مجتمع 

منكش�ف بالكامل لآلالت، وما هو تعريف الحرية إذا استطاع 

أحد الفريقني الس�يطرة عى اآلخر؟ ويف النهاية ما هي ش�كل 

الحياة البرية التي سوف يعيش فيها اإلنسان بهذه الطريقة، 

ما هي ش�كل امل�دن وما هو ش�كل املجتمع�ات البرية؟ هل 

ستستمر عى حالها أم أنها سوف تتغر بفعل هذه التطورات؟

ومن هن�ا جاءت أهمي�ة هذا الكت�اب، لكي تلق�ي الضوء عى 

تقنيات الذكاء االصطناعي، ويدرس عن قرب املقصود بالذكاء 

االصطناعي ومراحل تط�وره وتطبيقات�ه الحياتية واليومية، 

ثم التداعيات الناجمة عنه عى املس�تويات األمنية واالقتصادية 

واالجتماعي�ة الت�ي جعلت القوى الكربى مث�ل الصني وأمركا 

وأوروب�ا تتصارع عى هذه التقنية، ويحاول أن يوضح ش�كل 

املجتمع القادم الذي يقوده الذكاء االصطناعي وش�كل الحياة 

البري�ة داخل املدن التي ب�دأت تتحول لتصب�ح مدناً ذكية، 

وهو ما يس�اعد يف النهاية عى فهم مرحل�ة يكون فيها الذكاء 

االصطناعي هو امللمح الرئييس للحياة اإلنسانية.

ويأتي ه�ذا الكتاب من ثالثة فصول رئيس�ية، يناقش الفصل 

األول املقص�ود بال�ذكاء االصطناع�ي م�ن حي�ث التعري�ف 

والنم�اذج ومراحل التطور واالس�تخدامات املتعددة، ويناقش 

الفص�ل الثاني كيف س�تكون ش�كل الحي�اة البرية يف ظل 

س�طوة نظم ال�ذكاء االصطناعي والتقني�ات الذكية متمثلة يف 

نموذج املدن الذكية، ومع انتش�ار نماذج متعددة ومختلفة من 

هذه املدن القائمة عى التقنيات الذكية فس�وف تنتقل البرية 

كلها إىل مرحلة جديدة من التاريخ، تلك املرحلة التي يناقش�ها 

الفصل الثالث تحت مسمى مجتمع ما بعد املعلومات.

السيد العدييس

شاعر من مرص

كقاطع طريق

هذا الكتاب
ال يشبه أي كتاب

هو رهاني عى البقاء آلخر الزمن..
ان يك�ون يل  ل�و ج�از  معجزت�ي 

معجزة
هذا الكتاب مني

وعني
ويل

هذا الكتاب أمنحه لكم
وفيه بعض من روحي.

الحب

كيف أفرس لك؟
نحن _يا ولدي_ حني نصي

نيمم وجوهنا نحو الكعبة املرفة
وحني نحب

نصوب قلوبنا تجاه فلسطني.

لو..

لو لم توقظني أمي مبكرا
لو لم يوبخني أبي عى الكسل

لو أنني أكملت نومي
لو أن كلبنا خبأ

-كما اعتاد -
فردة الحذاء

لو لم ترضب املرأة طفلها
الذي سكب اللبن يف الطريق

لو لم يبك الطفل بحرقة
لو لم أقف ألطيب خاطره

فق�ط ل�و أن ش�يئا من كل ه�ذا ما 
حدث

مل�ا رأيتك تخرجني يف ه�ذه اللحظة 
من باب البيت القديم

وما بدأت معاناتي.
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