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حالة من عدم اال�ستقرار اجلوي.. اليوم
عمان - الراأي

الجوي، وتكون  ال�سبت بحالة من عدم ال�ستقرار  اليوم  المملكة  تتاأثر 
اثناء  ويتوقع  اأحياناً،  غائمة  اإل��ى  جزئياً  وغائمة  ن�سبياً  ب��اردة  الأج���واء 
النهار هطول زخات متفرقة من المطر في اأنحاء مختلفة من المملكة، 
ارتفاع  الأح��د  يوم غد  ويطراأ  المناطق.  بع�ض  الرعد في  ي�سحبها  قد 
قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء م�ستقرة ولطيفة الحرارة في 
اأغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع 

ظهور بع�ض الغيوم المنخف�سة.
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»االأوقاف« تو�سح حماولة 
اعتداء م�سٍل على موؤذن

عمان - الراأي

الإ�سالمية  والمقد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزارة  عام  اأمين  قال 
ق���دوم الم�سلين  اأن���ه وخ���الل  ال��دع��ج��ة  ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل عقيل 
ل��ح�����س��ور واأداء ���س��الة ظ��ه��ر اأم�������ض ال��ج��م��ع��ة، ح�����س��ر اإل����ى اأح���د 
الم�ساجد في العا�سمة عمان مواطن لم يكن ملتزماً بالتعليمات 
والإر�سادات ال�سحية والوقائية المتبعة من قبل الجهات المعنية 

للحد من انت�سار فيرو�ض كورونا.
ت�سويب  المواطن  الم�سجد من هذا  م��وؤذن  لذلك طلب  ونتيجة 
الم�سجد  م����وؤذن  وذم  �ستم  ال��م��واط��ن  ب��ه��ذا  ح���دا  م��م��ا  المخالفة 
اقتياده  اأنه لم يتمكن من ذلك، وتم  اإل  التهجم عليه،  ومحاولة 

اإلى المركز المني.
واو����س���ح ال��دع��ج��ة اأن ال������وزارة ق��ام��ت ف����ورا ب��ات��خ��اذ الإج������راءات 
القانونية الالزمة، ومخاطبة الحاكم الإداري لتخاذ الإجراءات 
في  العامة  ال�سالمة  اج��راءات  تطبيق  ا�ستمرار  ل�سمان  الالزمة 

المرافق العامة.

عمان - الراأي

)ب���ي1(  ع��ن��د  ل����الأردن  الئ��ت��م��ان��ي  الت�سنيف  م��ودي��ز  وك��ال��ة  ثبتت 
تقرير  وق���ال  ال��م�����س��ت��ق��رة.  الم�ستقبلية  ال��ن��ظ��رة  ع��ل��ى  وح��اف��ظ��ت 
في  المبذولة  الحكومية  الجهود  ان  الول  اأم�ض  ال�سادر  الوكالة 
اأ�سهمت  ال�سريبية  الإدارة  وتح�سين  ال�سريبي  التهرب  مكافحة 
ب�سكل كبير في تخفي�ض الأثر ال�سلبي لتراجع الإيرادات المحلية 

جراء النكما�ض القت�سادي ب�سبب اأزمة كورونا.

مكافحة التهرب ال�سريبي عّظمت 
االإيرادات املحلية

عمان - الراأي
�سرح م�سدر ع�سكري م�سوؤول في القيادة العامة للقوات الم�سلحة 
- الجي�ض العربي، اأنه واأثناء قيام اإحدى الآليات الع�سكرية التابعة 
يومية  روتينية  تفتي�سية  بجولة  ال�سرقية  الع�سكرية  للمنطقة 
الآلية  تعر�ست  الجمعة،  اأم�ض  �سباح  الم�سوؤولية  منطقة  �سمن 

لحادث انزلق نتيجة �سعوبة الروؤية ب�سبب ال�سباب الكثيف.
وث��الث  وفاتين  اإل��ى  اأدى  ال��ح��ادث  اأن  ال��م�����س��وؤول،  الم�سدر  وبين 

اإ�سابات.

وفاتان و3 اإ�سابات من مرتبات القوات 
امل�سلحة بحادث انزالق مركبة ع�سكرية

تراأ�س وبوريل المنتدى الخام�س لالتحاد من اأجل المتو�سط في بر�سلونة

الصفدي: األردن سيبقى قوة 
من أجل السالم العادل

    �سرورة معاجلة 
الفجوة االقت�سادية 

الكبرية بني �سفتي 
املتو�سط

    االإرهاب خطر 
م�سرتك يغذيه القهر 
والياأ�س وال�سراعات 

وغياب العدالة
    تفعيل جهود احلل 
ال�سيا�سي لالأزمتني 
ال�سورية والليبية

القوات الم�سلحة تحبط محاولة ت�سلل وتهريب مواد مخدرة
الحنيطي يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود 

لحماية الوطن ومقدراته
عمان - الراأي

ت���ف���ق���د رئ���ي�������ض ه���ي���ئ���ة الأرك���������ان 
يو�سف  ال��رك��ن  ال��ل��واء  الم�ستركة 
الجمعة،  اأم�ض  الحنيطي،  اأحمد 
واج���ه���ة ك��ت��ي��ب��ة ال��ح�����س��ي��ن الآل��ي��ة 
وح��دات  اإح��دى  ال�سهداء(  /2)اأم 
ال�سرقية،  الع�سكرية  المنطقة 
وك����������ان ف������ي ا�����س����ت����ق����ب����ال����ه ق���ائ���د 

المنطقة.
واك����د ال���ل���واء ال���رك���ن ال��ح��ن��ي��ط��ي 
�����س����رورة ب�����ذل اأق�������س���ى ال��ج��ه��ود 
ل���ح���م���اي���ة ال�����وط�����ن وم����ق����درات����ه 
وال��وق��وف ���س��ف��اً واح����داً ف��ي وج��ه 
الم�سا�ض  نف�سه  له  ت�سول  َمن  كل 

وا�ستقراره. باأمنه 
وال���ت���ق���ى رئ���ي�������ض ه��ي��ئ��ة الأرك������ان 
ال���م�������س���ت���رك���ة م���رت���ب���ات ال��ك��ت��ي��ب��ة 
ون������ق������ل ل�����ه�����م ت�����ح�����ي�����ات ج����الل����ة 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي ال��ق��ائ��د 
الأع������ل������ى ل����ل����ق����وات ال���م�������س���ل���ح���ة، 
بالم�ستوى  اع���ت���زازه  ع��ن  م��ع��رب��اً 
والح��ت��راف��ي��ة  وال��ك��ف��اءة  المتميز 
ف���ي ت��ن��ف��ي��ذ ال���واج���ب���ات ال��م��وك��ل��ة 
التي  العالية  والمعنويات  اليهم 

بها. يتمتعون 
من جانب اخر احبطت المنطقة 
بالتن�سيق  ال�����س��رق��ي��ة  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
ال��م��خ��درات،  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة  م���ع 
ع���ل���ى اإح�������دى واج���ه���ات���ه���ا، ف��ج��ر 
ت�سلل  م��ح��اول��ة  ال��ج��م��ع��ة،  ام�����ض 
وتهريب كمية من المخدرات من 
الأرا�سي  اإل��ى  ال�سورية  الأرا���س��ي 

الأردنية.

عمان - بترا

ت�����س��ادف ال���ي���وم ال�����س��ب��ت ال���ذك���رى ال��ت��ا���س��ع��ة 
التل،  و�سفي  المرحوم  ل�ست�سهاد  والربعون 
رئ��ي�����ض ال�������وزراء ال����س���ب���ق، ال�����ذي اغ��ت��ي��ل في 
مجل�ض  اجتماع  ف��ي  م�ساركته  اث��ن��اء  القاهرة 
ي���وم 28 ت�سرين  ال��م�����س��ت��رك  ال��ع��رب��ي  ال���دف���اع 

الثاني من عام 1971.

ذكرى ا�ست�سهاد
و�سفي التل.. اليوم

يف العدد
تعليق دوام مديرية 

عمل اإربد وبلدية 
�سرحبيل بن ح�سنة

2
 اإغالق اإدارة

 مول ومحل
تجاري ومطعم 

 لعدم االلتزام
باأمر الدفاع

4
البور�سة تك�سب

9 نقاط والتداول
21 مليون

4

حت�سن الطلب
على تنزيالت 

االألب�سة 
واالأحذية

عمان - الراأي

ت���ح�������س���ن ال����ط����ل����ب ع��ل��ى 
ت������ن������زي������الت الأل�����ب�����������س�����ة 
والأح����������ذي����������ة م�������ع ق�����رب 
التنزيالت  ا���س��ب��وع  ان��ت��ه��اء 
وال���ت���خ���ف���ي�������س���ات ال������ذي 
المحلية،  ال�سوق  �سهدته 
والذي جاء عو�ساً عن يوم 

»الجمعة البي�ساء«.
واأ�سار ممثل قطاع الألب�سة 
والح���ذي���ة وال��م��ج��وه��رات 
الأردن  ت��ج��ارة  غ��رف��ة  ف��ي 
ا����س���ع���د ال���ق���وا����س���م���ي ف��ي 
ت�سريح �سحفي اأم�ض، اإلى 
تنزيالت  على  الطلب  اأن 
اأ�سبوع الألب�سة والأحذية، 
بداأ متوا�سعاً خالل اأيامه 
يوم  تح�سن  لكنه  الأول���ى، 
مدعوما  الخمي�ض  ام�����ض 
وتن�سط  الرواتب  با�ستالم 

الت�سوق العائلي.

وادي االأردن - بترا

ثمن خبراء ومخت�سون قرار الحكومة بتاأجيل 
الزراعي  الإق��را���ض  موؤ�س�سة  قرو�ض  اأق�ساط 
الذي جاء في بدايات المو�سم الزراعي والذي 
اإيجاباً على و�سع المزارعين. واأكدوا  ينعك�ض 
اأن تاأجيل الأق�ساط لمدة ثالثة اأ�سهر ي�ساعد 
وقت  اإل��ى  الأ�ستال  تاأ�سي�ض  فترة  تخطي  على 

ذروة الإنتاج.

خرباء وخمت�سون يثمنون قرار 
تاأجيل اأق�ساط »االإقرا�س«

ت�سجيل 61 وفاة و4580 اإ�سابة بالفيرو�س في المملكة

استقرار نسبي بعدد إصابات كورونا

    عمان ت�سجل اأعلى االإ�سابات.. والعقبة االأقل 
بني املحافظات

    ن�سبة الفحو�سات االإيجابية 17.4% من اإجمايل 
26.257 فح�سًا

بحث ونظيرته اال�سبانية التعاون الثنائي
الصفدي يثمن موقف إسبانيا الداعم لحل الدولتين

رئي�س االأركان يفقد واجهة المنطقة الع�سكرية ال�سرقية

جددت التاأكيد على عدم �سرعية الم�ستوطنات

موسكو تأمل من إدارة بايدن التخلي عن «صفقة القرن»
    االحتالل يوا�سل منع �سكان ال�سفة من دخول القد�س واالأق�سى

عوا�سم - كامل اإبراهيم وكاالت

اأعربت وزارة الخارجية الرو�سية عن اأملها في 
اأن تتخلى اإدارة جو بايدن عن خطة ال�سالم في 
ال�سرق االأو�سط المعروفة اإعالميا بـ»�سفقة 
القرن«.
و�سدد نائب وزير الخارجية الرو�سي ميخائيل 
بوغدانوف اأم�س في ت�سريحات لل�سحفيين 
على اأن »�سفقة القرن« كانت غير مقبولة على 
االإطالق بالن�سبة للجانب الفل�سطيني، م�سيرا 
اإلى اأن محاوالت فر�س مواقف اأحد الطرفين 
على االآخر لن توؤدي اإلى اإيجاد حل عادل 
ونزيه ومقبول.

ك��ان  اإذا  ع��م��ا  �����س����وؤال  ع��ل��ى  ردا  وت���اب���ع 
ب��اي��دن  اإدارة  ت��ت��خ��ل��ى  اأن  ال��م��م��ك��ن  م���ن 
ال��م�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ع����ن »���س��ف��ق��ة ال����ق����رن«: 

»اأعتقد اأن هذا الأمر ممكن، �سنرى«.
واأو�سح بوغدانوف اأن بايدن قد يدر�ض 
اإمكانية التراجع عن خطة اإدارة الرئي�ض 
الحالي دونالد ترمب، م�سيرا اإلى وجود 
قاعدة قانونية معترف بها دوليا لإيجاد 
بين  ال�سلمي  التعاي�ض  على  يعتمد  حل 

الدولتين الإ�سرائيلية والفل�سطينية.
م�����ن ج���ه���ة اأخ���������رى ج��������ددت م���و����س���ك���و، 
تاأكيدها على عدم �سرعية بناء ا�سرائيل 
تم  ال��ت��ي  الأرا����س���ي  ع��ل��ى  للم�ستوطنات 
ان  مبينة   ،1967 ع��ام  عليها  ال�ستيالء 

المبذولة  الجهود  تعرقل  الأعمال  هذه 
واقامة  المفاو�سات  عملية  ل�ستئناف 

�سالم عادل ودائم في ال�سرق الأو�سط.
وزارة  ب����ا�����س����م  ال����م����ت����ح����دث����ة  وق������ال������ت 
ال��خ��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة م��اري��ا زخ���اروف���ا، 
محاولت  »ان  �سحفية:  ت�سريحات  في 
ال�سرعية  اإ���س��ف��اء  الأم��ي��رك��ي��ة  الإدارة 
غير  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  الم�ستوطنات  ع��ل��ى 
ال��ق��ان��ون��ي��ة ب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ت��ت��ع��ار���ض 
م���ع م��ي��ث��اق الأم�����م ال��م��ت��ح��دة وق�����رارات 
زاخ���اروف���ا:  واأ���س��اف��ت  الأم�����ن«.  مجل�ض 
»ان زي����ارة وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة الأم��ي��رك��ي 
الجولن  مرتفعات  ال��ى  بومبيو  مايك 
المحتلة تتحدث عن ا�ست�سغار وا�سنطن 

ل��ل��ق��ان��ون ال����دول����ي«. ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اخ��ر 
منعت  ال��ت��وال��ي  على  ال�ساد�سة  للجمعة 
�سلطات الحتالل �سكان ال�سفة الغربية 
من دخول البلدة القديمة وال�سالة في 

الم�سجد الأق�سى المبارك. 
ورغم الإجراءات الإ�سرائيلية والح�سار 
وال����ح����واج����ز وال���ت���دق���ي���ق ف����ي ه���وي���ات 
الم�سلين وحجز بع�سها لما بعد �سالة 
المبارك  الأق�سى  الم�سجد  اأّم  الجمعة، 
م��ن  ال��م�����س��ل��ي��ن  م����ن  الآلف  ع�������س���رات 
ال��ذي��ن  الفل�سطيني  وال���داخ���ل  ال��ق��د���ض 
وم�سلياته  الم�سجد  ارجاء  في  انت�سروا 
نظام  وفق  الم�سقوفة  وغير  الم�سقوفة 

التباعد، وهم يرتدون الكمامات.
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ا�صتقرار ن�صبي بعدد اإ�صابات كورونا في المملكة

تسجيل 61 وفاة و4580 إصابة جديدة بالوباء

تفقد واجهة المنطقة الع�صكرية ال�صرقية

رئيس األركان يؤكد ضرورة بذل أقصى الجهود 
لحماية الوطن ومقدراته

إحباط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

عمان - الراأي

بفيرو�س  اليومي  الإ�سابات  معدل  يظهر 
اأن المنحنى  كورونا، في الأ�سبوع الأخير، 
ال���وب���ائ���ي ح��اف��ظ ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار ن�����س��ب��ي، 
ب���م���ع���دل اإ�����س����اب����ات ووف����ي����ات ي���ك���اد ي��ك��ون 
متقارب، ودون اأن ي�سهد قفزات ا�ستثنائية.

و4580  وف��اة   61 اأم�����س،  المملكة  و�سجلت 
اإ�سابة جديدة بالفيرو�س، ووا�سلت عمان 
ال�سدارة بين المحافظات بعدد الإ�سابات 
م�سجلة 1442 اإ�سابة، فيما �سجلت العقبة 

اأقل عدد اإ�سابات بواقع 61 اإ�سابة.
وت��وزع��ت ال���س��اب��ات ال��ج��دي��دة ك��م��ا يلي: 
منها  اإرب�����د،   )867( ع���م���ان،  ف���ي   )1442(
 )371( ال��م��ف��رق،   )648( ال��رم��ث��ا،   )146(
م��اأدب��ا،   )186( ال���زرق���اء،   )365( ج��ر���س، 

 )138( البلقاء،   )146( الطفيلة،   )158(
الكرك، )126( عجلون، )72( معان، منها 

)26( في البترا، )61( في العقبة.
وب����ذل����ك ي���رت���ف���ع اإج���م���ال���ي ع�����دد ح����الت 
 )207،601( اإل����ى  ال��م��م��ل��ك��ة  ف��ي  الإ���س��اب��ة 
الن�سطة  ال��ح��الت  ع��دد  يبلغ  فيما  ح��ال��ة، 
اإجمالي  وارت��ف��ع  ح��ال��ة،   )64،694( ح��ال��ّي��اً 

عدد الوفيات اإلى )2،570( حالة.
ل��ل��ع��اج في  واأُدخ���ل���ت ام�����س )234( ح��ال��ة 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ال��م��ع��ت��م��دة، ف��ي��م��ا غ���ادرت 

)194( حالة الم�ست�سفيات بعد �سفائها.
تتلّقى  التي  الحالت  عدد  اإجمالي  ويبلغ 
 )2،092( حالّياً  الم�ست�سفيات  في  العاج 
اأ����س���ّرة  ع��ل��ى  ح���ال���ة  م��ن��ه��م )485(  ح���ال���ة، 

الحثيثة. العناية 
ال�سفاء،  اأخ��رى، بلغ عدد حالت  من جهة 

والم�ست�سفيات  المنزلي  العزل  في  اأم�س، 
ح��الت  اإج��م��ال��ي  لي�سل  ح��ال��ة،   )4،750(

ال�سفاء )140،400( حالة.
م��خ��ب��رّي��اً،  فح�ساً   )26،257( اإج����راء  وت���ّم 
ل��ي�����س��ب��ح اإج����م����ال����ي ع������دد ال���ف���ح���و����س���ات 
ن�����س��ب��ة  ت�������س���ل  وب����ذل����ك   ،)2،487،561(
قرابة  اإل��ى  ام�����س  الإي��ج��اب��ّي��ة  الفحو�سات 

.)%17،4(
����س���رورة  ع���ل���ى  ال�����س��ح��ة  وزارة  و�����س����ددت 
الل���ت���زام ب���اأوام���ر ال����ّدف����اع، واّت���ب���اع �سبل 
ال���وق���اي���ة، خ�����س��و���س��اً ارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، 
م��ن )20(  لأك��ث��ر  التجّمعات  اإق��ام��ة  وع��دم 
التي  التوعوية  الحملة  ومتابعة  �سخ�ساً، 
اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������وزارة ل��ل��وق��اي��ة م���ن ع���دوى 
لحماية  الأفراد  وت�سجيع  كورونا  فيرو�س 

اأ�سرهم ومجتمعهم.

عمان - الراأي

ال�سرقية  الع�سكرية  المنطقة  اح��ب��ط��ت 
المخدرات،  مكافحة  اإدارة  مع  بالتن�سيق 
ع���ل���ى اإح��������دى واج����ه����ات����ه����ا، ف���ج���ر ام�����س 
كمية  وت��ه��ري��ب  ت�سلل  م��ح��اول��ة  الجمعة، 
من المخدرات من الأرا�سي ال�سورية اإلى 

الأرا�سي الأردنية.
وقال م�سدر ع�سكري م�سوؤول في القيادة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات ال��م�����س��ل��ح��ة الأردن����ي����ة – 
ق��واع��د  تطبيق  ت��م  اأن���ه  ال��ع��رب��ي،  الجي�س 
واإ�سابة عدد  اإلى قتل  اأدى  ال�ستباك مما 
ال��ح��دود  اج��ت��ي��از  محاولتهم  اأث��ن��اء  منهم 
وتراجع باقي المت�سللين باتجاه الأرا�سي 

ال�سورية.
تفتي�س  وب���ع���د  اأن�����ه  ال���م�������س���در،  واأ�����س����اف 
ح�سي�س  كف   )1942( �سبط  تم  المنطقة 
�سغيرة  وعبوة  كبتاجون  حبة  و)19500( 

من مادة كر�ستال المخدرة.
واأك������د ال��م�����س��در ان ال����ق����وات ال��م�����س��ل��ح��ة 
الأردنية – الجي�س العربي، �ستتعامل بكل 
قوة وحزم مع اأي عملية ت�سلل اأو محاولة 
ت�سول  ومنع من  الحدود  لحماية  تهريب 

له نف�سه العبث بالمن الوطني الأردني.

الحنيطي خالل الجولة

من عملية احباط المت�صللين

«األوقاف» توضح محاولة اعتداء مصٍل 
على مؤذن مسجد في العاصمة

تعليق دوام مديرية عمل إربد وبلدية 
شرحبيل بن حسنة

خبراء ومختصون يثمنون تأجيل
أقساط اإلقراض الزراعي

عمان  - الراأي

وال�������س���وؤون  الأوق�������اف  وزارة  ع����ام  اأم���ي���ن  ق����ال 
وال��م��ق��د���س��ات الإ���س��ام��ي��ة ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل 
الم�سلين  ق���دوم  وخ���ال  اأن���ه  ال��دع��ج��ة  عقيل 
لح�سور واأداء �ساة الجمعة اأم�س، ح�سر اإلى 
اأحد الم�ساجد في العا�سمة عمان مواطن لم 
ال�سحية  والإر�سادات  بالتعليمات  ملتزما  يكن 
المعنية  الجهات  قبل  من  المتبعة  والوقائية 

للحد من انت�سار فيرو�س كورونا.
هذا  من  الم�سجد  م��وؤذن  طلب  لذلك  ونتيجة 
بهذا  ح��دا  مما  المخالفة  ت�سويب  ال��م��واط��ن 
ومحاولة  الم�سجد  م��وؤذن  وذم  �ستم  المواطن 
التهجم عليه، اإل اأنه لم يتمكن من ذلك، وتم 

اقتياده اإلى المركز المني.
واو�سح الدعجة اأن الوزارة قامت فورا باتخاذ 
ومخاطبة  ال���ازم���ة،  ال��ق��ان��ون��ي��ة  الإج�������راءات 
الازمة  الإج����راءات  لت��خ��اذ  الإداري  الحاكم 
ال�سامة  اج���راءات  تطبيق  ا�ستمرار  ل�سمان 

العامة في المرافق العامة.
وا����س���ار اإل����ى اأن����ه وب���ن���اء ع��ل��ى ت��وج��ي��ه��ات وزي���ر 
الأوق������اف ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال��خ��اي��ل��ة �سيتم 
بواجبه  القيام  على  لحر�سه  ال��م��وؤذن  تكريم 
مخالفة  منع  ف��ي  وج��ه  اأك��م��ل  على  الوظيفي 
الإجراءات الوقائية المتبعة من قبل الحكومة 

في مواجهة انت�سار فيرو�س كورونا.
ال��م�����س��اج��د في  رواد  ج��م��ي��ع  ال���دع���ج���ة  ودع�����ا 
مختلف الوقات بما في ذلك خطبتي و�ساة 
الجمعة اإلى اللتزام بالتدابير الوقائية للحد 
م���ن ان��ت�����س��ار ك���ورون���ا وم��ن��ع ان��ت��ق��ال ال��ع��دوى 
ب��ي��ن ال��م�����س��ل��ي��ن م���ن ح��ي��ث ارت������داء ال��ك��م��ام��ة 
بين  التباعد  وتحقيق  �ساة  �سجادة  واح�سار 
وال��م��وؤذن��ي��ن  الأئ��م��ة  م��ع  وال��ت��ع��اون  الم�سلين 
للمجتمع  للنف�س وحماية  لما في ذلك حفظ 
م��ن ان��ت�����س��ار ال���وب���اء، م�����س��ي��داً ف��ي ال��وق��ت ذات��ه 
ال��ج��ائ��ح��ة في  ب��داي��ة  م��ن��ذ  الم�سلين  ب��ال��ت��زام 
الوقائية  بالجراءات  المملكة  م�ساجد  معظم 

المتبعة.

عمان - الراأي

عمل  مديرية  دوام  تعليق  العمل  وزارة  ق��ررت 
اأن اأظهرت الفحو�سات  اربد اليوم ال�سبت بعد 

اإ�سابة عدد من موظفيها بفيرو�س كورونا.
العمل  وزارة  ب��ا���س��م  الإع���ام���ي  ال��ن��اط��ق  واأك����د 
للمديرية  �سيكون  الإغ��اق  ان  الزيود،  محمد 
ليوم واحد فقط، لإج��راء الفحو�سات وتعقيم 

المبنى.
تعليق  ح�سنة  ب��ن  �سرحبيل  بلدية  اأعلنت  كما 

ة  الكريمَّ ببلدة  مركزها  ف��ي  الموظفين  دوام 
وجميع المناطق التابعة لمدة يومين، اعتباراً 
من اليوم ال�سبت، اثر ت�سجيل اإ�سابة بفيرو�س 
طبيعة  تقت�سي  ك��وادره��ا  م��ن  ل�سائق  ك��ورون��ا 

عمله العمل في مختلف مناطق البلدية.
اإنه �سيتم  وقال رئي�س البلدية �سوكت ال�سقور 
اج��راء  لغايات  ال�سحية  الجهات  مع  التن�سيق 
البلدية  لموظفي  الازمة  الطبية  الفحو�س 
ال��م��خ��ال��ط��ي��ن، ال����ى ج���ان���ب ت��ع��ق��ي��م ال��م��راف��ق 

والمباني وفق الإجراءات ال�سحية المتبعة.

وادي الأردن - بترا

ث��م��ن خ���ب���راء وم��خ��ت�����س��ون ق�����رار ال��ح��ك��وم��ة 
الإق��را���س  موؤ�س�سة  ق��رو���س  اق�ساط  بتاأجيل 
ال����زراع����ي ال�����ذي ج����اء ف���ي ب����داي����ات ال��م��و���س��م 
و�سع  ع��ل��ى  اي��ج��اب��ا  ينعك�س  وال����ذي  ال���زراع���ي 

المزارعين.
واك������دوا ان ت��اأج��ي��ل اق�����س��اط��ه��م ل��م��دة ث��اث��ة 
تاأ�سي�س  ف��ت��رة  تخطي  على  ي�ساعدهم  اأ�سهر 
ويمنحهم  الن���ت���اج،  ذروة  وق���ت  ال���ى  ال���س��ت��ال 
الخ��رى  المالية  اللتزامات  لت�سديد  الوقت 

عليهم. المترتبة 
ال��دك��ت��ور غ�سان  ال��خ��ب��ي��ر الإق��ت�����س��ادي  وق����ال 
الأردن  ���س��ل��ة  ال���زراع���ي  ال��ق��ط��اع  اأن  ال��ط��ال��ب، 
منتوجات  م��ن  ال��م��زارع  ينتجه  بما  الغذائية 
ي�����س��ع��ب ال���س��ت��غ��ن��اء ع��ن��ه��ا ف���ي ظ���ل ج��ائ��ح��ة 
ك���ورون���ا، م���وؤك���داً اأن ال���ق���رار ج���اء ف��ي ال��وق��ت 
المنا�سب للمزارع وفي بداية المو�سم، م�سيراً 
ال����ى ان ال��ح��اج��ة م��ل��ح��ة ل��ا���س��ت��م��رار ب��دع��م 
الكثير  اغاق  جراء  يعانيه  ما  نظير  المزارع 
للمنتجات  وج��ه��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الأ����س���واق  م��ن 

الزراعية.
المهند�س  ال��زراع��ي  الخبير  بين  جهته،  م��ن 
ايجابا  ينعك�س  ال��ق��رار  اأن  ال��ح��وارات،  فيا�س 
اتخذتها  حميدة  �سنة  وه��ي  المزارعين  على 
ال��ح��ك��وم��ة ب��ال��ت��اأج��ي��ل ل��ل��م��زارع��ي��ن، ك��م��ا هي 
ال��م��زارع  ان  اإل��ى  م�سيرا  الخ���رى،  القطاعات 
ل��ل��ب��دء بعملية  ار����س���ه  ت��اأه��ي��ل  ���س��ي��ت��م��ك��ن م���ن 
ك��ان  ال��ت��اأج��ي��ل  واأن���ه كلما زادت م��دة  ال��زراع��ة 
العملية  ف��ي  ال�����س��رك��اء  على  اي��ج��اب��ي��اً  ال��ت��اأث��ي��ر 

الزراعية.
بدوره، قال رئي�س اتحاد المزارعين في وادي 
ال��ت��اأج��ي��ل  ق����رار  »اإن  ال���خ���دام  ع���دن���ان  الردن 
اع���ط���ى ال���م���زارع���ي���ن م�����س��اح��ة ام����ل ب��اه��ت��م��ام 
مهم  عامل  وه��و  ال��زراع��ي  بالقطاع  الحكومة 
بكل  وانطاقه  المزارعين  معنويات  رفع  في 

ج��د ل��م��و���س��م ج��دي��د ب��ال��رغ��م م��ن ت��ع��ث��ره في 
وارتفاع  ال�سعار  لتدني  نظرا  �سابقة  موا�سم 

م�ستلزمات النتاج الزراعي.
وق��ال مدير الإق��را���س ال��زراع��ي في ل��واء دير 
ع��ا ال��م��ه��ن��د���س م��ت��ع��ب ال��ي��ا���س��ج��ي��ن، ان ف��رع 
بجدولة  ق���ام  التعليمات  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ع��ا  دي���ر 
الديون الم�ستحقة على المزارعين في اللواء 
ل�سنتين  �سماح  فترة  منها  �سنوات  اأرب��ع  لمدة 
الح�سول  من  المزارع  ليتمكن  فوائد  وب��دون 
دون  الزراعية  خطته  لتنفيذ  ك��اف  وق��ت  على 
�سغوطات الأق�ساط، واأن مبلغ القرا�س الذي 

منح من الفرع بلغ 3 ون�سف مليون دينار.
المهند�س  الردن  وادي  زراع����ة  م��دي��ر  وق���ال 
واعتدال  الردن  وادي  ان ميزة  الباونة،  بكر 
درجة حرارته في ف�سل ال�ستاء جعلته المنتج 
دول  م��ن  كثير  ف��ي  لت��وج��د  ل�سناف  الوحيد 
العالم في مثل هذا الوقت لكن حاجة المزارع 
تاأخره  في  تت�سبب  ما  عادة  النقدية  لل�سيولة 
الم�ساحة  اأن  اإل��ى  م�سيرا  الإن��ت��اج،  عملية  ف��ي 
الإجمالية التي تزرع بالوادي حوالي 350 الف 

دونم ويتم انتاج الخ�سروات بانواعها.
الإق����را�����س  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  م��ج��ل�����س  وك������ان 
ال���زراع���ي، ق���رر ال��خ��م��ي�����س ت��اأج��ي��ل الأق�����س��اط 
لمدة  وكفائهم  ال��م��زارع��ي��ن  على  المترتبة 
هذا  م��ن  ي�ستفيد  اأن  المتوقع  وم��ن  اأ���س��ه��ر   3
بكلفة  ومقتر�س  م��زارع  األ��ف   30 نحو  ال��ق��رار 
دينار، منهم  10 مايين  بنحو  تقدر  اإجمالية 
22 الف مزارع وكفيل ب�سكل مبا�سر ترد منهم 
قيمتها  ت��ب��ل��غ  م��ن��ت��ظ��م��ة  ���س��ه��ري��ة  اق��ت��ط��اع��ات 
الإج��م��ال��ي��ة خ���ال ف��ت��رة ال��ت��اأج��ي��ل ن��ح��و 5ر6 
مليون دينار والباقي ب�سورة غير مبا�سرة من 
وح�سب  وال�سنوية  ال�سهرية  الت�سويات  خال 
الإنتاج  وموا�سم  المالية  وقدراتهم  ظروفهم 
م���زارع  8 الف  بنحو  ع��دده��م  وي��ق��در  ل��دي��ه��م 
متوقع اأن ت�سل كلفة تاأجيلهم الى 5ر3 مليون 

دينار.

عمان ت�صجل اأعلى 
الإ�صابات.. والعقبة 
الأقل بني املحافظات

ن�صبة الفحو�صات 
الإيجابية %17.4 

من اإجمايل 26.257 
فح�صًا

عمان - الراأي

تفقد رئي�س هيئة الأرك��ان الم�ستركة اللواء 
ال���رك���ن ي��و���س��ف اأح���م���د ال��ح��ن��ي��ط��ي، ام�����س 
ال��ج��م��ع��ة، واج���ه���ة ك��ت��ي��ب��ة ال��ح�����س��ي��ن الآل��ي��ة 
المنطقة  وح���دات  اإح���دى  ال�سهداء(  /2)اأم 

الع�سكرية ال�سرقية، وكان في ا�ستقباله قائد 
المنطقة.

وا����س���ت���م���ع ال����ل����واء ال����رك����ن ال��ح��ن��ي��ط��ي اإل����ى 
اإي����ج����از ق���دم���ه ق���ائ���د ال��ك��ت��ي��ب��ة، ح����ول �سير 
في  والإداري���ة  العملياتية  والأم���ور  البرامج 
اإليهم  الموكلة  والواجبات  والمهام  الكتيبة، 

المملكة  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  ع��ل��ى  للمحافظة 
�سمن منطقة الم�سوؤولية.

الم�ستركة  الأرك������ان  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  وال��ت��ق��ى 
جالة  تحيات  لهم  ونقل  الكتيبة،  مرتبات 
الملك عبداهلل الثاني القائد الأعلى للقوات 
بالم�ستوى  اع��ت��زازه  ع��ن  معرباً  الم�سلحة، 

تنفيذ  ف��ي  والح��ت��راف��ي��ة  وال��ك��ف��اءة  المتميز 
الواجبات الموكلة اليهم والمعنويات العالية 
ال��ت��ي ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ه��ا، م���وؤك���داً ����س���رورة ب��ذل 
ومقدراته  ال��وط��ن  لحماية  الجهود  اأق�سى 
والوقوف �سفاً واحداً في وجه كل َمن ت�سول 

له نف�سه الم�سا�س باأمنه وا�ستقراره.

عمان - الراأي

�سرح م�سدر ع�سكري م�سوؤول في القيادة 
ال��ع��ام��ة ل��ل��ق��وات ال��م�����س��ل��ح��ة – ال��ج��ي�����س 
الآليات  اإح��دى  قيام  واأث��ن��اء  اأن��ه  العربي، 
الع�سكرية  للمنطقة  التابعة  الع�سكرية 
ال�����س��رق��ي��ة ب��ج��ول��ة ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة روت��ي��ن��ي��ة 
�سباح  الم�سوؤولية  منطقة  �سمن  يومية 
لحادث  الآل��ي��ة  تعر�ست  الجمعة،  ام�����س 
ال���روؤي���ة ب�سبب  ن��ت��ي��ج��ة ���س��ع��وب��ة  ان����زلق 

الكثيف. ال�سباب 
وبين الم�سدر الم�سوؤول، اأن الحادث اأدى 

اإخاء  وتم  اإ�سابات،  وثاث  وفاتين  اإلى 
بوا�سطة  الم�سابين  واإ���س��ع��اف  ال��وف��ي��ات 
اإلى مدينة الح�سين  طبي  اإخ��اء  طائرة 

الطبية لتلقي العاج الازم.
واإذ تنعى القيادة العامة للقوات الم�سلحة 
المتوفين  العربي،  الجي�س   – الأردن��ي��ة 
وت��ح�����س��ب��ه��م ع��ن��د اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت��ع��ال��ى، 
العاجل  ال�سفاء  متمنية  ذوي��ه��م،  وتعزي 
العربي  الجي�س  اأن  ل��ت��وؤك��د  للم�سابين، 
�سيبقى درع الوطن وح�سنه المنيع يقدم 
باإ�ستمرار اأروع �سور البطولة والت�سحية 

لينعم الوطن بالأمن وال�ستقرار.

وفاتان و 3 إصابات من مرتبات القوات 
المسلحة بحادث انزالق مركبة عسكرية
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تراأّ�س وبوريل المنتدى الخام�س لالتحاد من اأجل المتو�شط في بر�شلونة

الصفدي: األردن سيبقى قوة من أجل السالم العادل
بر�شلونة - الراأي

و�سوؤون  الخارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  تراأ�س 
جانب  اإل��ى  الجمعة  ام�س  ال�سفدي  اأيمن  المغتربين 
الأمنية  وال�سيا�سة  الخارجية  لل�سوؤون  الأعلى  الممثل 
ف���ي الت����ح����اد الأوروب����������ي، ن���ائ���ب رئ��ي�����س ال��م��ف��و���س��ي��ة 
الأوربية، جوزيب بوريل، المنتدى القليمي الخام�س 
ل��وزراء خارجية ال��دول الأع�ساء في التحاد من اأجل 
و���س��ارك  بر�سلونة.  مدينة  ف��ي  عقد  ال���ذي  المتو�سط 
ال�ساد�س  فيليب  اإ�سبانيا  ملك  الفتتاحية  الجل�سة  في 
ووزيرة ال�سوؤون الخارجية والتحاد الأوروبي والتعاون 
الإتحاد  عام  واأمين  ليا  غونزالي�س  اأران�سا  الإ�سباني 

من اأجل المتو�سط نا�سر كمال.
الجوار  دول  خارجية  وزراء  المنتدى  ف��ي  ���س��ارك  كما 

الجنوبي ووزراء خارجية دول التحاد الأوروبي.
من  هنا،  »م��ن  ال�سفدي  ق��ال  الفتتاحية،  كلمته  وف��ي 
خم�سة  قبل  بر�سلونة  م�سار  انطلق  ا�سبانيا،  مملكة 
اأدركت مركزية  اإطار روؤية �ساملة،  وع�سرين عاما، في 
م��اأ���س�����س��ة ال���ت���ع���اون وال����ح����وار ب��ي��ن��ن��ا ���س��ب��ي��ا ل��ت��ج��اوز 
التنمية  الم�ستركة، وتقوية فر�سنا لتعزيز  التحديات 
وال���س��ت��ق��رار وال����رخ����اء، وت��ح��ق��ي��ق ال�����س��ام ال�����س��ام��ل، 
ال�سيا�سية  المجالت  التعاون في  لبناء ركائز  والجهد 

والقت�سادية والتنموية والثقافية«.
واأ�ساف »يج�سد التحاد من اأجل المتو�سط اليوم هذه 
اأهدافها تعمل في  الروؤية، ويوفر من�سة للتقدم نحو 

اإطارها 48 دولة متو�سطية«.
وازنة  واإ�سهامات  برامج  التحاد  »قدم  ال�سفدي  وقال 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��م��ج��الت، �سملت ال��ب��ي��ئ��ة، وب��رام��ج 
م�ساريع  ودع��م��ت  العمل  ف��ر���س  اآلف  ه��ي��اأت  توظيف 
�سغيرة ومتو�سطة، و�ساهم التحاد في اإن�ساء جامعات 
اإقليمية  روؤي����ة  ت�سكيل  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  اأوروم��ت��و���س��ط��ي��ة، 
م�ستنيرة، ويعمل الآن على بلورة اأول اآلية متابعة بين 

حكوماتنا في مجال تمكين المراأة«.
اأقل بكثير مما هو ممكن، وما  اأنجز  واأ�ساف »لكن ما 
اليوم،  اجتماعنا  اأهمية  تاأتي  هنا  وم��ن  ���س��روري،  هو 
م�سار  لن��ط��اق  وال��ع�����س��ري��ن  الخام�سة  ال��ذك��رى  ف��ي 
بر�سلونة، لتقويم عملنا، والتوافق على اأولويات تعالج 
نحو  وعقانية  فاعلية  اأكثر  ب�سكل  وتاأخذنا  ال�سعف، 

اأهدافنا«.
حجم  يبين  لراهننا  مو�سوعي  تقويم  »اأي  اأن  وب��ّي��ن 

الختالت التي تحتاج معالجة ممنهجة و�سريعة«.
و����س���دد ال�����س��ف��دي ع��ل��ى �����س����رورة م��ع��ال��ج��ة ال��ف��ج��وة 
والعجز  المتو�سط  �سفتي  بين  الكبيرة  القت�سادية 
في الميزان التجاري العميق ل�سالح �سمال المتو�سط، 
ال����ذي ل��م ي��ح��ق��ق وج��ن��وب��ه ب��ع��د ال��ح��د ال��م��ط��ل��وب من 
ال��ت��ك��ام��ل الق��ت�����س��ادي، وك��ذل��ك ال��ف��ج��وة ال��ك��ب��ي��رة في 
م�ستويات المعي�سة والإنجاز العلمي والرعاية ال�سحية 
الحيوية.  المجالت  م��ن  وغيرها  الرقمي  والتحول 
اإحباط،  اأن تكون هذه الفجوات عامل  وقال »ل يجب 
البرامج  وو�سع  لا�ستدراك،  حافز  هي  العك�س،  على 
والخطط التي تتيح التدرج المنهجي لمعالجتها، وفي 

هذه المعالجة منفعة ل�سفتي المتو�سط«.
ال�سفة  ف��ي  وال��رخ��اء  »ال���س��ت��ق��رار  اأن  ال�سفدي  واأك���د 
ال��ج��ن��وب��ي��ة ت��ع��زي��ز ل��ا���س��ت��ق��رار والأم������ن ف���ي ال�سفة 
وت��راج��ع  ال��ف��ر���س  و���س��ح  الإن���ج���از  و���س��ع��ف  ال�سمالية، 
الأمل وغياب ال�سام ال�سامل وال�ستقرار في منطقة 
حقيقة  تلك  اأوروب����ا،  لأم���ن  تهديد  المتو�سط  ج��ن��وب 

اأثبتها التاريخ القديم، وتوؤكدها مجريات الحا�سر«.
اأن الإرهاب خطر م�سترك يغذيه القهر والياأ�س    واأكد 
وال�سراعات وغياب العدالة والفر�س واإنتهاك الحقوق 
الم�سروعة والحتال، يجب محاربته بتجفيف بيئات 
الياأ�س والظلم والعوز وا�ستباحة الحقوق التي يعتا�س 
واح��ت��رام  وال��م�����س��اواة  ال��ح��وار  ثقافة  وبتعزيز  عليها، 

الآخر وحريته الدينية ومقد�ساته ورموزه.
وبين ال�سفدي اأن الهجرة غير ال�سرعية وغير المنظمة 
تحد تواجهه اأوروبا ل يتا�سى ببناء الجدران واإغاق 
والمدار�س،  والم�سانع  الم�ساريع  ببناء  بل  ال��ح��دود، 
عبء  واللجوء  انطاقها.  بلدان  في  ال�سراعات  وحل 
اأن تترك الدول  اأن ين�سى �سحاياه ول يجوز  ل يجوز 

الم�ست�سيفة لتتحمله وحدها.
وتحقيق  التعاون  ماأ�س�سة  من  جميعاً  »ن�ستفيد  وق��ال 
تنمية  ينعك�س  ال��ذي  الحقيقي،  القت�سادي  التكامل 
حقيقية  وعلمية  و�سيا�سية  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����س��ادي��ة 
م�ستدامة في جميع دول جوارنا. وتحقيق هذا يتطلب 

�سرطا تعزيز الإ�ستقرار وتحقيق الأمن وال�سام«.
اأن  يمكن  ال�سورية ل  الأزم��ة  اأن  على  ال�سفدي  و�سدد 
ويجب حل  ودم����اراً،  واأل��م��اً  قتًا  ينزف  »ج��رح��اً  تبقى 

الأزمة الليبية قبل فوات الأوان«.
�سيا�سية  لحلول  للتو�سل  ج��ه��ودن��ا  »تفعيل  اأن  واأك���د 
لهاتين الأزمتين تعيد لهذين البلدين الرئي�سين في 
م�سوؤولية  وا�ستقرارهما  اأمنهما  المتو�سطي  ال��ج��وار 

اأخاقية واإن�سانية، وم�سلحة م�ستركة«.

والعادل  ال�سامل  ال�سام  يتحقق  »لن  ال�سفدي  وق��ال 
ال����ق����ادر ع���ل���ى اإط�������اق ط����اق����ات ���س��ع��وب��ن��ا ف����ي ج��ن��وب 
على  الفل�سطيني  ال�سعب  يح�سل  ل��م  م��ا  المتو�سط 

الم�ستقلة  وال��دول��ة  ال��ح��ري��ة  ف��ي  الم�سروعة  حقوقه 
ال��راب��ع  ع��ل��ى خ��ط��وط  المحتلة  ال��ق��د���س  وع��ا���س��م��ت��ه��ا 
ووفق  الدولتين  حل  اأ�سا�س  على   ،1967 ح��زي��ران  من 
اإل���ى جانب  و���س��ام  ب��اأم��ن  ال���دول���ي، لتعي�س  ال��ق��ان��ون 
اإ�سرائيل«. واأ�ساف »فالحتال نقي�س ال�سام يمنعه 
اإلى  بالعودة  ال�سام  يتحقق  ويقو�س فر�س تحقيقه. 
بفر�س  ل  الدولتين،  لحل  للو�سول  ج��ادة  مفاو�سات 
حقائق جديدة على الأر�س، وبناء الم�ستوطنات، وهدم 

البيوت ومحا�سرة الأمل«.
�ستظل  الها�سمية  الأردنية  المملكة  اأن  ال�سفدي  واأكد 
ال���ع���ادل، تعمل معكم جميعا  ال�����س��ام  اأج���ل  م��ن  »ق���وة 
وبتوجيه  المنطقة،  ���س��ع��وب  ل��ك��ل  ح��ق��اً  تحقيقه  ع��ل��ى 
الثاني،  عبداهلل  الملك  جالة  من  مبا�سرة  ومتابعة 
في  والم�سيحية  الإ�سامية  المقد�سات  على  الو�سي 
القد�س، �ستبقى المملكة تكر�س كل اإمكاناتها لحماية 
والم�سيحية،  الإ�سامية  العربية  وهويتها  المقد�سات 
لتنعم  ال��ق��ائ��م فيها،  وال��ق��ان��ون��ي  ال��ت��اري��خ��ي  وال��و���س��ع 

مدينة ال�سام بال�سام«.
وقال ال�سفدي، ان اجتماع بر�سلونة »هو ر�سالة قوية 
الآم��ن  الم�ستقبل  لبناء  ���س��رورة  ت���زال  م��ا  روؤي��ت��ه��ا  اأن 
المنجز الذي نريده جميعا، اإتحادنا المتو�سطي قادر 
الأولويات، وو�سع  اإطاق تحرك ملتزم لتحديد  على 

ال��ب��رام��ج ال��ت��ي تعيدنا اإل���ى ط��ري��ق الإن��ج��از وال��ت��ع��اون 
الذي بداأ من هنا، من بر�سلونة«.

ن�ستطيع  المتو�سط  اأج��ل  من  التحاد  »وعبر  واأ�ساف 
اآل��ي��ة عمل تعو�س م��ا ف��ات م��ن ف��ر���س، وتوجد  ب��ل��ورة 
وال�سرورة  البناء  التعاون  لبناء ج�سور  فر�سا جديدة 

بين �سفتي المتو�سط«.
الخارجية  لل�سوؤون  الأع��ل��ى  الممثل  ال�سفدي  و�سكر 
بوريل  جوزيب  الأوروب��ي  لاتحاد  الأمنية  وال�سيا�سة 
المتو�سط نا�سر كامل  اأج��ل  ع��ام الت��ح��اد من  واأم��ي��ن 
وف��ري��ق��ه ع��ل��ى ج��ه��وده��م ال��ط��ي��ب��ة، ك��م��ا ���س��ك��ر وزي����رة 
خارجية اإ�سبانيا اأران�سا غونزالي�س ليا على ا�ست�سافة 

المنتدى.
جانب  اإل���ى  ال��ه��ا���س��م��ي��ة،  الأردن���ي���ة  المملكة  وت��راأ���س��ت 
التحاد الأوروبي منذ عام 2012، في رئا�سة م�ستركة، 
في ع�سويته  ي�سم  الذي  المتو�سط  اأجل  التحاد من 
ال��ج��وار  الأوروب������ي ودول  الت���ح���اد  ه��ي دول  دول����ة   42

الجنوبي.
خارجية  ل��وزراء  الخام�س  القليمي  المنتدى  ويعتبر 
ال��ذي  المتو�سط  اأج��ل  م��ن  الأع�����س��اء لاتحاد  ال���دول 
يتزامن انعقاده مع منا�سبة مرور 25 عاما على عملية 
بر�سلونة، وتم عقد اكثر من 20 اجتماعاً وزارياً واعتماد 

اأكثر من 60 م�سروعاً اأورومتو�سطي منذ تاريخه.

عمان - بترا

ت�سادف اليوم ال�سبت الذكرى التا�سعة والربعون ل�ست�سهاد 
ال��وزراء ال�سبق، الذي اغتيل  المرحوم و�سفي التل، رئي�س 
ال��دف��اع  اج��ت��م��اع مجل�س  ف��ي  اث��ن��اء م�ساركته  ال��ق��اه��رة  ف��ي 

العربي الم�سترك يوم 28 ت�سرين الثاني من عام 1971.
الردنية،  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  اب��رز  من  التل  والمرحوم 
حيث تولى من�سب رئي�س ال��وزراء في العوام 1962 و1965 
و1970، وعرف باخا�سه وولئه لقيادته الها�سمية وع�سقه 

لوطنه وامته العربية ووحدتها.
وامتاز المرحوم بايمانه بالعمل العربي الم�سترك والت�سدي 
لاخطار التي واجهت المة العربية، ودعمه لكفاح ال�سعب 

الفل�سطيني في �سبيل تحرير ار�سه ووطنه.
ول��د ال��م��رح��وم ال��ت��ل ع��ام 1920، وه��و اب��ن ال�ساعر الردن���ي 
درا�سته  وتلقى  ال��ت��ل،  وه��ب��ي  م�سطفى  )ع����رار(  ال��م��ع��روف 
البتدائية في المملكة، ثم انتقل الى الدرا�سة في الجامعة 

الميركية ببيروت.
والمنا�سب  ال��وظ��ائ��ف  م��ن  ال��ع��دي��د  الكبير  ال��راح��ل  وتقلد 
الر�سمية في عمان والقد�س واريحا ولندن، وعمل دبلوما�سيا 

في ال�سفارات الردنية في مو�سكو وطهران وبغداد.

ذكرى ا�شت�شهاد و�شفي التل.. 
اليوم

البرتا تفتح غرف عمليات ال�شتاء 
للتعامل مع الظروف اجلوية

البترا -  الراأي

للتعامل  جاهزيتها  عن  ال�سياحي  التنموي  البترا  اإقليم  �سلطة  اأعلنت 
مع الأحوال الجوية المتوقع اأن توؤثر على المنطقة خال فترة نهاية 
الأ�سبوع الحالي، بعد ترجيح التنبوؤات الجوية بت�ساقط المطار وت�سكل 

ال�سيول في مختلف مناطق المملكة، بما فيها لواء البترا.
وقال رئي�س مجل�س المفو�سين الدكتور �سليمان الفرجات، اإن ال�سلطة 
ف�سل  بداية  قبل  الجوية  الأح���وال  مع  للتعامل  ط��وارئ  خطة  و�سعت 
ال�ستاء وتعمل على تحديثها ب�سكل م�ستمر للتعامل مع الظروف الجوية 
ال�سعبة  طبيعتها  ينا�سب  وبما  المنطقة،  لها  تتعر�س  التي  المختلفة 

التي تمتاز بكثرة الإنحدارات وتعدد مجاري ال�سيول.
واأ�سار الفرجات اإلى اأن كوادر ال�سلطة واأجهزتها المختلفة و�سعت بحالة 

تاأهب للتعامل مع الظروف الجوية المتوقع اأن توؤثر على المنطقة.

العثور على جثة خم�شيني مبدينة 
ال�شرق يف الزرقاء

عمان - الراأي

ال�سرق/  مدينة  منطقة  في  �سخ�س  جثة  على  المنية  الجهزة  عثرت 
دوار الطيارة في مدينة الزرقاء.

وق���ال ال��ن��اط��ق الع��ام��ي با�سم م��دي��ري��ة الم���ن ال��ع��ام، ف��ي ب��ي��ان ام�س 
اإنه تم العثور على جثة ل�سخ�س خم�سيني في منطقة مدينة  الجمعة، 
تحويل  تم  ان��ه  ال��ى  م�سيرا  ال��زرق��اء،  مدينة  في  الطيارة  دوار  ال�سرق/ 

الجثة للطب ال�سرعي لتحديد �سبب الوفاة.

ال�شفدي يتراأ�س المنتدى

�شرورة معاجلة الفجوة 
االقت�شادية الكبرية بني �شفتي 

املتو�شط

االإرهاب خطر م�شرتك يغذيه 
القهر والياأ�س وال�شراعات وغياب 

العدالة

تفعيل جهود احلل ال�شيا�شي 
لالأزمتني ال�شورية والليبية

بر�شلونة - الراأي

اأجرى نائب رئي�س الوزراء وزير الخارجية و�سوؤون 
ال��م��غ��ت��رب��ي��ن اأي���م���ن ال�����س��ف��دي ووزي�������رة ال�������س���وؤون 
الإ�سبانية  والتعاون  الأوروب���ي  والت��ح��اد  الخارجية 
الخمي�س،  بر�سلونة  ف��ي  لي���ا،  غ��ون��زال��ي�����س  اأران�����س��ا 
المجالت  في  التعاون  تفعيل  على  رك��زت  محادثات 
وتبعاتها،  ك��ورون��ا  جائحة  وم��واج��ه��ة  القت�سادية، 
والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية. وعر�س 
ال����وزي����ران اأج���ن���دة ال��م��ن��ت��دى الإق��ل��ي��م��ي ال��خ��ام�����س 
ا�ست�سافته  ال����ذي  ال��م��ت��و���س��ط  اأج����ل  م���ن  ل��ات��ح��اد 
الأعلى  والممثل  ال�سفدي  وت��راأ���س��ه  ام�س  اإ�سبانيا 
وال�سيا�سة  الخارجية  لل�سوؤون  الأوروب����ي  لاإتحاد 
الأمنية، نائب رئي�س المفو�سية الأوروبية، جوزيب 

بوريل.
واأكد ال�سفدي ونظيرته الإ�سبانية اأهمية المنتدى 
الذي ينعقد في الذكرى الخام�سة والع�سرين لم�سار 
بر�سلونة في التوافق على اأولويات المرحلة القادمة 
المتو�سطي  التعاون  تعزيز  في  وبرامجه  للمنتدى 

في المجالت كافة.

تطوير  على  المملكتين  حر�س  ال��وزي��ران  اأك��د  كما 
ال�سراكة ال�ستراتيجية التي تترجم تعاوناً م�ستمراً 
الق�سايا  اإزاء  والتن�سيق  المجالت  من  العديد  في 

الإقليمية.
التي  العميقة  العاقات  ق��وة  على  ال�سفدي  و�سدد 
جالة  ب��ي��ن  ال��ع��اق��ات  وم��ت��ان��ة  المملكتين  ت��رب��ط 
ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��ان��ي وج���ال���ة ال��م��ل��ك فيليب 
البلدين  وحكومتي  �سعبي  بين  والعاقات  ال�ساد�س 
اأربعينيات  اإل��ى  الدبلوما�سية  عاقاتهما  تعود  التي 

القرن الما�سي.
ال��م��ب��ذول��ة لتعزيز  ال��خ��ط��وات  ال����وزي����ران  وع���ر����س 
وال�ستثمارية  القت�سادية  المجالت  ف��ي  التعاون 
تنفيذ  ومتابعة  والتنموية،  والتجارية  وال�سياحية 
وا�ستكمال  ���س��اب��ق��اً،  ال��م��ب��رم��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة  الت��ف��اق��ات 
ت�سهم في  اإ���س��اف��ي��ة  اإت��ف��اق��ات  ت��وق��ي��ع  اإزاء  ال��ت�����س��اور 

تر�سيخ العاقات المتينة بين البلدين.
وزراء  اإج��ت��م��اع  ا�سبانيا  ا�ست�سافة  ال�سفدي  وثمن 
خ��ارج��ي��ة  ووزراء  ال��ج��ن��وب��ي  ال���ج���وار  دول  خ��ارج��ي��ة 
ال���دول الأع�����س��اء ف��ي الت��ح��اد الأوروب�����ي ي��وم اأم�س 
المتو�سط  اأجل  من  التحاد  اجتماع  وكذلك  الول، 

ح��وار  بتفعيل  دول��ي��ة  رغ��ب��ة  يعك�س  وال����ذي  ام�����س، 
الم�ستركة  والإرادة  للمتو�سط  وال��ج��ن��وب  ال�سمال 
والمنطقة  الأوروب���ي  الإت��ح��اد  بين  التعاون  لتعزيز 

لمواجهة التحديات الم�ستركة.
وعر�س الوزيران التطورات التي ت�سهدها المنطقة 
الفل�سطينية.  بالق�سية  المرتبطة  مقدمتها  وف��ي 
وث���م���ن ال�����س��ف��دي م���وق���ف اإ���س��ب��ان��ي��ا ال����داع����م لحل 
ودعمها  ال��دول��ي  ب��ال��ق��ان��ون  والمتم�سك  ال��دول��ت��ي��ن 
وت�سغيل  لإغ��اث��ة  المتحدة  الأم��م  لوكالة  الم�ستمر 

الاجئين الفل�سطينيين )الأنروا(.
وت��ن��اول��ت ال��م��ح��ادث��ات اأي�����س��اً ج��ه��ود ح��ل الأزم��ت��ي��ن 
ال�سورية والليبية والجهود الدولية لدعم الاجئين 
وزي��رة  اأك���دت  ب��دوره��ا،  ل��ه��م.  الم�ست�سيفة  وال����دول 
يقوده  ال��ذي  المملكة  دور  اأهمية  اإ�سبانيا  خارجية 
ج��ال��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي ف��ي ت��ع��زي��ز الأم���ن 

وال�ستقرار في المنطقة وثقافة الحوار والتعاون.
والت�ساور  التن�سيق  ا�ستمرار  على  ال��وزي��ران  واتفق 
الأم��ن  وتحقيق  الإقليمية  الأزم���ات  �سبل حل  ح��ول 
في  الم�سي  على  واأك���دا  المنطقة،  في  وال�ستقرار 

تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالت.

بحث مع نظيرته االإ�شبانية التعاون النثائي
الصفدي يثمن موقف إسبانيا الداعم لحل الدولتين

ال�شفدي ملتقيًا اأران�شا غونزالي�س اليا 
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البيان الختامي للمنتدى: حل الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي 
على أساس حل الدولتين

بر�شلونة - الراأي

ل��وزراء  الخام�س  القليمي  المنتدى  اختتم 
خ��ارج��ي��ة ال����دول الأع�����س��اء ف��ي الت��ح��اد من 
بر�سلونة  مدينة  في  اأعماله  المتو�سط  اأج��ل 

اأم�س.
وت�����س��م��ن ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي ال���ذي ���س��در عن 
التاأكيد  اإع��ادة  للمنتدى  الم�ستركة  الرئا�سة 
ع���ل���ى الل����ت����زام ال����ق����وي ب��ال��ق��ي��م وال���م���ب���ادئ 
التعاون  بتعزيز  الإلتزام  وتجديد  الم�ستركة 
وال�ستقرار  ال�سام  لم�سلحة  المنطقة  في 

والزدهار. الم�ستركة  والتنمية 
ك��م��ا اأك���د اأن ال�����س��ام وال���س��ت��ق��رار ل ي���زالن 
ه��دف��ي��ن رئ��ي�����س��ي��ي��ن لأع�������س���اء الت����ح����اد م��ن 
اأج����ل ال��م��ت��و���س��ط واأن�����ه ي��م��ك��ن ل��ات��ح��اد من 
اأج�����ل ال��م��ت��و���س��ط ال��م�����س��اه��م��ة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق 
ال��ب��ح��ر الأب��ي�����س  ه��ذه الأه����داف ف��ي منطقة 
�سيا�سية  بيئة  تهيئة  خ���ال  م��ن  ال��م��ت��و���س��ط 

ال�سيا�سية  والتوترات  النزاعات  لحل  مواتية 
على الأ�س�س والمعايير المتفق عليها.

ك��م��ا اأك����د ال��ب��ي��ان ال��خ��ت��ام��ي ع��ل��ى دع���م ك��اف��ة 
الخطوات التي ت�ساهم في خلق اآفاق �سيا�سية 
���س��ام ع����ادل و���س��ام��ل ف���ي منطقة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال�����س��رق الأو�����س����ط، و����س���رورة اإع�����ادة اإط���اق 
الفل�سطيني- ال�سراع  لحل  فاعلة  مفاو�سات 
ووفقا  الدولتين  اأ�سا�س حل  على  الإ�سرائيلي 

الدولي. للقانون 
الو�سع  الحفاظ على  اأهمية  على  اأي�ساً  واأكد 
في  المقد�سة  ل��اأم��اك��ن  ال��راه��ن  ال��ت��اري��خ��ي 
ال���ق���د����س ال�����س��ري��ف وال���و����س���اي���ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة 
لوكالة  المحوري  ال��دور  على  اأكد  كما  عليها 
من  ومالياً  �سيا�سياً  دعمها  و�سرورة  الأونروا 
اأجل تمكينها من ال�ستمرار في تنفيذ دورها 

الأممي. لتفوي�سها  ومهامها وفقاً 
في  المتحدة  الأم���م  ج��ه��ود  ال��ب��ي��ان  دع��م  كما 
الليبية على  لاأزمة  �سيا�سي  البحث عن حل 

ورحب  ال�سلة  ذات  الأممية  القرارات  اأ�سا�س 
دعم  في  ت�ساهم  التي  الإقليمية  بالمبادرات 
ه����ذه ال��ج��ه��ود ال��م�����س��ت��ه��دف��ة ال��ح��ف��اظ على 
اأرا���س��ي��ه��ا،  و���س��ام��ة  و���س��ي��ادت��ه��ا  ليبيا  وح���دة 
وتحقيق  الأجنبية  التدخات  جميع  ووق��ف 
وال���س��ت��ق��رار  وال�����س��ام  الوطنية  الم�سالحة 

الم�ستدامين.
ك��م��ا اأك����د ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ����س���رورة اإي���ج���اد حل 
���س��ي��ا���س��ي ل���اأزم���ة ال�����س��وري��ة ي��ح��ف��ظ وح���دة 
اأرا���س��ي��ه��ا وي��ع��ي��د ال�����س��ام وال���س��ت��ق��رار لها 
لعودة  المنا�سبة  ال��ظ��روف  وي��ه��يء  ول�سعبها 
مجل�س  لقرار  وفقاً  لاجئين  وطوعية  اآمنة 
الأمن رقم 2254. واأكد البيان �سرورة اإ�سناد 
ال��م��ب��ع��وث ال��خ��ا���س ل���اأم���م ال��م��ت��ح��دة جير 
ب��ي��در���س��ون ودع���م ج��ه��وده ف��ي م�����س��ار اللجنة 

الد�ستورية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��ائ��ح��ة ك����ورون����ا وت��ب��ع��ات��ه��ا 
الحاجة  البيان  اأك��د  والقت�سادية،  ال�سحية 

اإل������ى ت��ك��ث��ي��ف ال���ج���ه���ود ال����رام����ي����ة لح���ت���واء 
ال��ج��ائ��ح��ة م���ن خ����ال ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ف��ي 
ال���ب���ح���وث وت����ب����ادل ال��م��ع��ل��وم��ات وال��م��ع��رف��ة 
لقاح  اإل���ى  ال��و���س��ول  ���س��م��ان  ب��ه��دف  العلمية 
ت��اأث��ي��ره��ا  م��ن  التخفيف  وك��ذل��ك  ل��ل��ف��ي��رو���س 

على النمو القت�سادي.
الإره���اب  محاربة  اأهمية  على  البيان  و���س��دد 
ال��ت��ي ت�سعى  ال��ك��راه��ي��ة  وث��ق��اف��ة  وال��ت��ط��رف 
اإل����ى ال��ت��ق�����س��ي��م، واأك�����د ����س���رورة ب����ذل ج��ه��ود 
ال�سلبي  والتنميط  التمييز  اإ�سافية لمكافحة 
والتع�سب وثقافة الكراهية وا�ستخدام العنف 
له  والترويج  المعتقد  اأو  الدين  اأ�سا�س  على 

بدًل من الن�سجام واحترام الآخر.
اأجل  التحاد من  اأهمية دعم  البيان  اأكد  كما 
من  ال��ع��دي��د  ف��ي  بمهامه  للقيام  ال��م��ت��و���س��ط 
المناخي  والتغيير  البيئة  منها  ال��م��ج��الت 
ال�ساملة  والق��ت�����س��ادي��ة  الب�سرية  والتنمية 

والتحول الرقمي والحماية المدنية.
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البورصة تكسب 9 نقاط والتداول 21 مليونًا
عمان - في�صل التميمي

نهاية  ف��ي  عمان  لبور�سة  ال��ع��ام  الموؤ�سر  ك�سب 
عند  ليغلق  نقاط،   9 الما�سي  الأ�سبوع  تعامالت 
 1556 1565 نقطة، مقارنة مع م�ستوى  م�ستوى 

�سبقه. الذي  لالأ�سبوع  نقطة 
القيا�سي  الرقم  �سعود  لالرتفاع،  الموؤ�سر  ودفع 
ب��ال��م��ئ��ة،   0.61 ال���م���ال���ي  ل���ق���ط���اع���ات  ال�����س��ع��ي��د 
 0.22 ب���ال���م���ئ���ة،وال���خ���دم���ات   0.73 وال�����س��ن��اع��ة 

بالمئة.

والأ�صهم التداول 
وب���ل���غ ال���م���ع���دل ال���ي���وم���ي ل��ح��ج��م ال����ت����داول ف��ي 
 4 الما�سي حوالي  الأ�سبوع  بور�سة عمان خالل 
دينار  ماليين   4 نحو  مع  مقارنة  دينار  ماليين 
13 بالمئة. لالأ�سبوع الذي �سبقه وبن�سبة ارتفاع 

الما�سي  الأ�سبوع  الإجمالي  التداول  حجم  وبلغ 
مليون   19 م��ع  مقارنة  دي��ن��ار  مليون   21 ح��وال��ي 

�سبقه. الذي  لال�سبوع  دينار 
اأم����ا ع����دد الأ����س���ه���م ال���م���ت���داول���ة ال���ت���ي ���س��ج��ل��ت��ه��ا 

مليون   25 بلغ  فقد  الما�سي  الأ�سبوع  البور�سة 
�سهم، نفذت من خالل 9876 عقداً.

حجم  ف��ي  ال��ق��ط��اع��ي��ة  الم�ساهمة  �سعيد  وع��ل��ى 
ال����ت����داول، ف��ق��د اح��ت��ل ق��ط��اع ال��م��ال��ي ال��م��رت��ب��ة 
دينار  12م��ل��ي��ون  م��ق��داره  م��ا  الأول���ى حيث حقق 

وبن�سبة 54 بالمئة من حجم التداول الإجمالي، 
وج����اء ف���ي ال��م��رت��ب�����ة ال��ث��ان��ي�����ة ق��ط��اع ال�����س��ن��اع��ة 
 29 وبن�سب�ة  دي��ن�����ار  م��الي��ي��ن   6 م��ق��داره  ب��ح��ج��م 
مقداره  بحجم  الخدمات  قطاع  واأخيراً  بالمئة، 

بالمئة.  18 وبن�سبة  دينار  4 ماليين 

ال�صركات
المتداولة  لل�سركات  الإغالق  اأ�سعار  ولدى مقارنة 
اأ�سهمها الأ�سبوع الما�سي والبالغ عددها 126 �سركة 
مع اإغالقاتها ال�سابقة، فقد تبين باأن 56 �سركة قد 
اأظهرت ارتفاعاً في اأ�سعار اأ�سهمها، بينما انخف�ست 

اأ�سعار اأ�سهم 41 �سركة.
في  ارت��ف��اع��اً  الأك��ث��ر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
الأردن��ي��ة  فهي  الما�سي  الأ���س��ب��وع  اأ�سهمها  اأ���س��ع��ار 
لال�ستثمارات المتخ�س�سة حيث ارتفع �سعر �سهمها 
بن�سبة 12 بالمئة، النتقائية لال�ستثمار والتطوير 
ال���ع���ق���اري ح��ي��ث ارت���ف���ع ���س��ع��ر ���س��ه��م��ه��ا ب��ن�����س��ب��ة 11 
ارتفع  حيث  اللمنيوم  ل�سناعات  الوطنية  بالمئة، 
التجارية  ال�سناعية  بالمئة،   9 بن�سبة  �سهمها  �سعر 
الزراعية / النتاج حيث ارتفع �سعر �سهمها بن�سبة 
�سعر  ارت��ف��ع  حيث  لال�ستثمار  و�سبائك  بالمئة،   9

�سهمها بن�سبة 8بالمئة.
اأ�سعار  في  انخفا�ساً  الأكثر  الخم�س  ال�سركات  اأم��ا 
اأ���س��ه��م��ه��ا ف��ه��ي ال��ت��اأم��ي��ن ال��وط��ن��ي��ة ح��ي��ث انخف�س 
للتنمية  ال��دواء  دار  بالمئة،  بن�سبة 12  ال�سهم  �سعر 
 11 بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�س  حيث  وال�ستثمار 
ب��ال��م��ئ��ة، ال��ج��ن��وب ل��الإل��ك��ت��رون��ي��ات ح��ي��ث انخف�س 
�سعر ال�سهم بن�سبة 11 بالمئة، دار الأمان للتمويل 
الإ����س���الم���ي ح��ي��ث ان��خ��ف�����س ���س��ع��ر ال�����س��ه��م بن�سبة 
المتخ�س�سة  ال�ستثمارية  والتجمعات  9بالمئة، 

حيث انخف�س �سعر ال�سهم بن�سبة 9 بالمئة.

تحسن الطلب على تنزيالت األلبسة واألحذية
عمان - الراأي

الألب�سة  تنزيالت  على  الطلب  تح�سن 
والأح�����ذي�����ة م���ع ق����رب ان���ت���ه���اء ا���س��ب��وع 
�سهدته  الذي  والتخفي�سات  التزيالت 
ال��م��ح��ل��ي��ة، وال���ذي ج��اء عو�سا  ال�����س��وق 

البي�ساء«. »الجمعة  يوم  عن 
والحذية  الألب�سة  قطاع  ممثل  وا�سار 
الأردن  تجارة  غرفة  في  والمجوهرات 
�سحفي  ت�سريح  ف��ي  القوا�سمي  ا�سعد 
ان الطلب على تنزيالت  الى  الخمي�س، 
اأ�سبوع الألب�سة والأحذية، بداأ متوا�سعا 
يوم  لكنه تح�سن  الأول���ى،  اأي��ام��ه  خ��الل 
ال��روات��ب  ب��ا���س��ت��الم  م��دع��وم��ا  الخمي�س 

العائلي. الت�سوق  وتن�سط 
والأح��ذي��ة  الألب�سة  تنزيالت  ان  وبين 
القائمة  وال�سركات  بالمحالت  تركزت 
الكبرى  التجارية  والمراكز  بالمولت 
ف��ي��م��ا اخ���ت���ف���ى م����ن ال�����س����واق ال��ع��ام��ة 
التخفي�سات  ن�سبة  ان  مبينا  وال�سعبية، 
و���س��ل��ت ل��م��ا ي���ق���ارب 70 ب��ال��م��ئ��ة ل��دى 

المحال. بع�س 
وت���وق���ع ال��ق��وا���س��م��ي ان ت��رت��ف��ع وت��ي��رة 
ال����ط����ل����ب ع����ل����ى ال�����ت�����ن�����زي�����الت ال����ي����وم 
ال�سركات  بع�س  ت��در���س  فيما  ال�سبت، 
التخفي�سات  فترة  تمديد  والمحالت 
المقبل،  الأثنين  يوم  الى  فردي  ب�سكل 
ال�سحة  ب��اج��راءات  الل��ت��زام  ان  م��وؤك��دا 
الجميع  ل���دى  ك��ب��ي��را  ك���ان  وال�����س��الم��ة 
خ����الل ع��م��ل��ي��ات ال���ت�������س���وق، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 

ب�سيطة. حالت 
والأح��ذي��ة  الألب�سة  قطاع  تجار  وعمد 

ال�سناعة  وزارة  مع  وبالتن�سيق  محليا 
وال���ت���ج���ارة وال��ت��م��وي��ن، ال���ى ا���س��ت��ب��دال 
ي���وم »ال��ج��م��ع��ة ال��ب��ي�����س��اء« ال���ى اط��الق 
والتخفي�سات  للتنزيالت  كامل  اأ�سبوع 
ال��م��ا���س��ي، كونها  ال�����س��ب��ت  اع��ت��ب��ارا م��ن 
الذي  ال�سامل  الحظر  يوم  مع  تتزامن 

يوم جمعة. يطبق كل 
من�ساآت قطاع  ان  الى  القوا�سمي  وا�سار 
باجراءات  ملتزمة  والأح��ذي��ة  الألب�سة 
ال�����س��الم��ة وت��ط��ب��ي��ق م��ع��اي��ي��ر ال�����س��ح��ة 
وال��ت��ب��اع��د ال��ج�����س��دي ول��ب�����س ال��ك��م��ام��ة 
وت��وف��ي��ر ال��م��ع��ق��م��ات وت����رك م�����س��اف��ات 
ال�سركات  في  والعاملين  الزبائن  بين 

المعنية  ال��ج��ه��ات  داع��ي��ا  وال��م��ح��الت، 
التنبيه  على  التركيز  ال��ى  بالتفتي�س 

المخالفات. تحرير  قبل  والر�ساد 
وال�سعبية  ال��ع��ام��ة  ال����س���واق  ان  وب��ي��ن 
لي�س بمقدورها اللجوء الى التنزيالت 
بفعل  الفترة  هذه  خالل  والتخفي�سات 
تعي�سها  ال��ت��ي  ال��ع��م��ي��ق��ة  ال��رك��ود  ح��ال��ة 
م���ن���ذ ب����داي����ة ال����ع����ام ال����ح����ام وت���اث���ره���ا 
كورونا  فيرو�س  جائحة  وتبعات  باأزمة 
لها  حوافز  بتوفير  مطالبا  الم�ستجد، 
باأعمالها. ال�ستمرار  على  وم�ساعدتها 
واعاد القوا�سمي التاكيد على مطالبته 
بع�س  والأح��ذي��ة  الألب�سة  قطاع  بمنح 

الحوافز وخا�سة فيما يتعلق بتخفي�س 
الجمركية  والر�سوم  ال�سربية  العباء 
ل�سيغة  والتو�سل  المبيعات،  و�سريبة 
والم�ستاأجرين  المالكين  بين  توافقية 
م�سالح  تحفظ  الإي��ج��ارات  بخ�سو�س 

الطرفين.
وي�������س���م ق���ط���اع الأل���ب�������س���ة والأح����ذي����ة، 
غالبيتهم  عامل،  الف   53 ي�سغل  ال��ذي 
ت��ع��م��ل في  ال���ف م��ن�����س��اأة   11 اردن����ي����ون، 

المملكة. مناطق  مختلف 
ك��م��ا ي��وج��د ف��ي ال�����س��وق ال��م��ح��ل��ي��ة 180 
الألب�سة  م��ن  عالمية  ت��ج��اري��ة  ع��الم��ة 

المملكة. داخل  ت�ستثمر  والأحذية 

36٫7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان - بترا

ب��ل��غ �سعر ب��ي��ع غ���رام ال��ذه��ب ع��ي��ار 21 الأك��ث��ر 
ام�س،  المحلية  بال�سوق  المواطنين  رغبة من 
عند 70ر36 دينار لغايات �سراء المواطنين من 
لجهة  دي��ن��ار  20ر35  مقابل  ال�ساغة،  محالت 

البيع.
ووف��ق��ا لأم��ي��ن ���س��ر ال��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة لأ���س��ح��اب 
والمجوهرات  الحلي  و�سياغة  تجارة  محالت 
الذهب  الغرام من  بيع  �سعر  بلغ  ربحي عالن، 
ال�����س��راء م��ن محالت  ل��غ��اي��ات  ع��ي��اري 24 و18 

على  دي���ن���ار  60ر32  و  20ر44  ع��ن��د  ال�����س��اغ��ة 
التوالي.

وب��ي��ن ف��ي ت�سريح ل��وك��ال��ة الن��ب��اء الردن��ي��ة، 
)بترا(، اأن �سعر الليرة الر�سادي وزن 7 غرامات 
بلغ 263 دينارا، فيما بلغ �سعر الليرة الإنجليزي 

وزن 8 غرامات 298 دينارا.
ال��م��ع��دن الأ���س��ف��ر  اأن �سعر  ال���ى  وا����س���ار ع���الن 
عند  ام�����س  ظهر  حتى  بلغ  العالمية  بال�سوق 
ان  مبينا  ال��واح��دة،  لالون�سة.  دولرات   1810
هذا ال�سعر هو الأقل للذهب منذ ثالثة اأ�سهر 

ما�سية.

B1 موديز« تثبت الت�صنيف الئتماني للأردن عند«

الجهود الحكومية في مكافحة التهرب الضريبي عظمت اإليرادات المحلية
عمان - الراأي

ثبتت وكالة موديز الت�سنيف الئتماني لالأردن عند »بي1« 
وحافظت على النظرة الم�ستقبلية الم�ستقرة.

وقال تقرير الوكالة ال�سادر الخمي�س ان الجهود الحكومية 
الإدارة  ال�سريبي وتح�سين  التهرب  المبذولة في مكافحة 
ال�سلبي  اأ�سهمت ب�سكل كبير في تخفي�س الأثر  ال�سريبية 
القت�سادي  النكما�س  ج��راء  المحلية  الإي����رادات  لتراجع 

ب�سبب اأزمة كورونا
لكن التقرير قال اإن جائحة فيرو�س كورونا اأدت اإلى تفاقم 
الدين  ع��بء  خ�سو�سا  الأردن  ف��ي  الئتمانية  التحديات 
الحكومي وال�سغوط الجتماعية الناجمة عن �سعف النمو 

وارتفاع معدل البطالة.
الردن  ت��واج��ه  التي  الو���س��اع  ه��ذه  ان مثل  التقرير  وق��ال 
القت�سادية  بالإ�سالحات  م�ستمر  حكومي  التزام  يوازيها 
ل   ، المتو�سط   المدى  على  العامة  المالية  اأو�ساع  و�سبط 

�سيما في �سياق برنامج �سندوق النقد الدولي الجديد.
وبح�سب التقرير، يعك�س الت�سنيف اللتزام الدولي الوا�سع 
ال��ن��ط��اق ب��دع��م اأج���ن���دة ال���س��ت��ق��رار الق��ت�����س��ادي وال��م��ال��ي 
الميزانية والإقرا�س  والجتماعي لالأردن من خالل منح 
المي�سر، والتح�سينات الهيكلية ال�سابقة للوباء في الح�ساب 
وفق  الخارجية،  ه�سا�سته  م��ن  قلل  مما  ل���الأردن،  ال��ج��اري 

تقرير الوكالة.
النظرة  يعك�س  الت�سنيف  اإن  تقريرها  في  الوكالة  وقالت 

الحكومي  ال��دي��ن  ب����اأن  ت��وق��ع��ات  ال��م�����س��ت��ق��رة  الم�ستقبلية 
اأموال  ا�ستثمار  ل�سندوق  الم�ستحقة  اللتزامات  با�ستثناء 
اأقل من 90٪ من  اإلى  ال��ذروة  �سيبلغ  ال�سمان الجتماعي، 
المقبلة،  القليلة  ال�سنوات  في  الإجمالي  المحلي  الناتج 
والتح�سينات  الإنفاق،  التحكم في  اإلى  اأ�سا�سا  ذلك  ويرجع 
النمو  اآل��ي��ات  وتح�سين  والإدارة،  ال�سريبي  الم��ت��ث��ال  ف��ي 

تدريجياً.
وتوقعت وكالة موديز اأن ي�سهد الردن تعافيا خالل الفترة 
من  المتو�سط  ال��م��دى  على  نمو  ات��ج��اه  م��ع   2022-2021
ال�سامل  القت�سادي  الإ���س��الح  لأج��ن��دة  الم�ستمر  التنفيذ 
النمو المحتمل بمقدار  اأن يرفع معدل  للحكومة، ويمكن 
نقطة مئوية واحدة على الأقل مقارنة بمتو�سط النمو ما 

قبل الجائحة.
ا�سم  اأط��ل��ق عليها  التي  الهيكلي،  الإ���س��الح  اأج��ن��دة  ورك���زت 
تكلفة  تقليل  ع��ل��ى   2019 اأوائ�����ل  ف��ي  الإ����س���الح  م�سفوفة 
ممار�سة الأعمال التجارية، وتعزيز الحوكمة والقدرة على 
ت�سجيع  مع  العمل  �سوق  مرونة  وزي��ادة  التنظيمي،  التنبوؤ 
وتح�سين  الجن�سين،  بين  والم�ساواة  ال�سكلية  الإج���راءات 
اإلى الئتمان، وتعزيز التناف�سية والكفاءة العامة  الو�سول 

للقطاع الخا�س الأردني.
وذكرت موديز الترتيب الجديد مع �سندوق النقد الدولي 
لمدة اأربع �سنوات والذي تم توقيعه في اأواخر اذار الما�سي 
عند انتهاء البرنامج ال�سابق، يوفر دعامة فعالة لل�سيا�سة 
من �ساأنها اأن تدعم تنفيذ الحكومة لالإ�سالحات الهيكلية 

 4( المقبلة  ال��ف��ت��رة  ف��ي  ل��ه  المخطط  ال��م��ال��ي  وال��ت��ع��دي��ل 
�سنوات(.

اإلى  الحكومي  الدين  ن�سبة  تثبيت  اإل��ى  البرنامج  ويهدف 
الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين وخف�سها 
)با�ستثناء  الإجمالي  المحلي  الناتج  80٪ من  دون  ما  اإلى 
بحلول  المركزية(  الحكومة  دي��ون  م��ن  ال�سمان  ح��ي��ازات 
2024-2025 من خالل مزيج من �سبط الإنفاق، وتح�سين 
تعزيز  عبر  ال�سريبي،  التهرب  ومعالجة  ال�سرائب  اإدارة 

كفاءة الإنفاق العام.
اتخذت  الحكومة  اإن  الوكالة  قالت  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا 
بالفعل ع���دًدا م��ن الإج�����راءات بما ف��ي ذل��ك ق���رار مجل�س 
النقدية بخالف  الخزينة  م��وارد  ا�ستخدام  ال��وزراء بحظر 
الموؤقت  والتجميد  الميزانية،  في  المدرجة  المخ�س�سات 
لزيادة اأجور القطاع العام، واإدخال نافذة واحدة للتخلي�س 
ال���ج���م���رك���ي، واإط�������الق ح��م��ل��ة ك���ب���رى ل��م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��رب 
ال�سريبي خالل عام 2020، واإقرار قانون ال�سراكة الجديد 
ال�ستثمار  اإدارة  واإط����ار  وال��خ��ا���س  ال��ع��ام  القطاعين  بين 
اأن ي�ستمر الأردن في  العام الجديد. وتتوقع وكالة موديز 
والوا�سع  القوي  الدوليين  المانحين  دع��م  من  ال�ستفادة 

النطاق في ال�سنوات المقبلة.
في  الجيو�سيا�سي  الأردن  م��وق��ع  م��ن  ال��دع��م  ه���ذا  وي��اأت��ي 
اأ�سا�سي  ب�سكل  الما�سي  ف��ي  ج��اء  وق��د  م�سطربة  منطقة 
3٪ من  ح��وال��ي  متو�سطها  )ب��ل��غ  ل��ل��م��وازن��ة  منح  �سكل  ف��ي 
الما�سية(  الخم�س  ال�سنوات  في  الإجمالي  المحلي  الناتج 

)ال��ذي  الأط����راف  والمتعدد  الثنائي  المي�سر  والإق���را����س 
ي�سكل حوالي 50٪ من اجمالي دين الحكومة الخارجي في 

عام 2019(.
وتقول الوكالة اإن الأردن كان متلقيا للم�ساعدات من خارج 
الموازنة، بما في ذلك منح الم�ساعدة الفنية والم�ساعدات 
كبير  لعدد  با�ست�سافته  المتعلقة  الم�ساريع  على  القائمة 
منح  �ستدعم  بينما  وغ��ي��ره��م،  ال�سوريين  الالجئين  م��ن 
الموازنة الو�سع المالي للحكومة )تمثل اأكثر من 10٪ من 

اإجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2019(.
على الرغم من اأن �سدمة فيرو�س كورونا اأدت اإلى انخفا�س 
حاد في عائدات ال�سياحة الأردنية و�ساهمت في تدهور كبير 
في الح�ساب الجاري خالل عام 2020، اإل اأن هذا التدهور 
الجاري خالل  الح�ساب  بعد تح�سن هيكلي كبير في  ياأتي 

العامين الما�سيين ح�سب التقرير.
اإل��ى 2.7٪ من  الأردن��ي  الجاري  الح�ساب  كما تقل�س عجز 
الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 بعد اأن كان ٪10.6 
من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، على الرغم من 

ارتفاع اأ�سعار النفط خالل الفترة ذاتها.
وتتوقع موديز اأن هذا التح�سن الهيكلي، �سيعود اإلى الظهور 
خالل العامين المقبلين مع انتعا�س الطلب العالمي، الذي 
مما  ال�سياحة،  ق��ط��اع  على  ال��م��ط��اف  نهاية  ف��ي  �سينعك�س 
�سي�سهم في تخفي�س عجز الح�ساب الجاري ليبلغ نحو ٪4 
 ٪6.5 عام 2022 من  الإجمالي بحلول  المحلي  الناتج  من 

متوقعة في عام 2020.

اإغلق اإدارة مول وحمل 
جتاري ومطعم لعدم 
اللتزام باأمر الدفاع

عمان - الراأي

والتموين  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  قامت 
العام  الأم���ن  م��ع  بالتن�سيق  ع��م��ان  واأم��ان��ة 
ال���م���ولت  اح����د  ادارة  واغ������الق  ب��م��خ��ال��ف��ة 
ال���ت���ج���اري���ة ف����ي ع����م����ان ب���ال����س���اف���ة ال���ى 
مخالفة عدد من المواطنين واغالق احد 
المول  داخ��ل  ومطعم  التجارية  المحالت 
من  ال�����س��الم��ة  بمتطلبات  الل���ت���زام  ل��ع��دم 
التباعد  م�سافة  وم��راع��اة  الكمامة  ارت��داء 
وذلك  الدفاع  اوام��ر  وفق  المواطنين  بين 
اأم�س  تمت  التي  التفتي�سية  الحملة  �سمن 

الأول الخمي�س.
واأه������اب������ت ال�����������وزارة ب���������س����رورة الل����ت����زام 
الكمامة  ارت����داء  م��ن  ال��وق��اي��ة  بمتطلبات 
الحكومة  جهود  لدعم  التباعد  وم�سافات 
على  حر�سا  ال��وب��اء  انت�سار  م��ن  الحد  ف��ي 
في  ال�ستمرار  موؤكدة  المواطنين  �سالمة 

تكثيف حمالت التفتي�س.
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مونتيفيديو - �أ ف ب

مـــن الـــمـــدن الــكــبــرى اإلــــى الــ�ــســواحــي والــجــبــال والــغــابــات 
ال�ستوائية وال�سحراء، تعّد اأميركا الالتينية منطقة �سخمة 
النطاق  وا�سعة  تلقيح  عملية  فيها  �ست�سكل  التنوع  و�سديدة 
�سد كوفيد-19 تحدياً هائاًل، تزيد الأزمة القت�سادية من 

تعقيده.
وي�سّكل نقل اللقاح »اإلى المناطق النائية البعيدة عن المدن 
الأول،  التحدي  التبريد«  �سل�سلة  على  الحفاظ  مع  الكبرى 
وفق ما اأكد عالم الأوبئة الكولومبي كارلو�س ترييو م�سيراً 
اأي�ساً اإلى نق�س في الموظفين المدربين على التعامل ب�سكل 

�سليم مع اللقاحات.
بداية  مــع  �سعوبات  �سابقاً  بالفعل  المنطقة  واجــهــت  وقــد 
من  اأكثر  اإلــى  حماية  ومعدات  اأطباء  نقل  في  الوباء  ظهور 
مناطق  يقطنون  الأ�سليين  ال�سكان  من  �سخ�س  ماليين   3

الأمازون ال�سا�سعة والمعزولة.
واأ�ــســيــب اأكــثــر مــن 12 مــلــيــون �سخ�س مــن �ــســكــان اأمــيــركــا 
الــالتــيــنــيــة الــبــالــغ عــددهــم 630 مــلــيــونــاً، بــفــيــرو�ــس كــورونــا 
ثلث  ي�ساوي  ما  األفاً،   435 يقارب  ما  توفي منهم  الم�ستجد، 
الوفيات العالمية بالوباء، وفق ح�سيلة اأعدتها وكالة فران�س 

بر�س ا�ستناداً اإلى اأرقام ر�سمية.
بتوزيع  الــبــدء  الأميركية  للبلدان  ال�سحة  منظمة  وتــاأمــل 
التي  كــوفــاكــ�ــس  اآلــيــة  اآذار 2021 مــن خـــالل  فــي  الــلــقــاحــات 
و�سعتها منظمة ال�سحة العالمية ل�سمان و�سول عادل اإلى 

اللقاح و�سط �سباق عالمي عليه.
واأبدت كل دول اأميركا الالتينية اهتماماً بالن�سمام لالآلية 
ال�سكان،  من  و%20   10 بين  ن�سبته  لما  اللقاح  �ستوفر  التي 
الأميركية  للبلدان  ال�سحة  منظمة  مدير  نائب  اأو�سح  كما 

خاربا�س باربو�سا.
و�سيكون اأول المتلقين له العاملون في مجال ال�سحة، وفي 
من  اأو  ال�سن  في  المتقدمون  ثم  اأ�سا�سية،  تعتبر  قطاعات 

يواجهون خطر الإ�سابة ب�سكل خطير من كوفيد-19.
بـــمـــوازاة ذلــــك، وقــعــت عـــدة حــكــومــات اتــفــاقــات ثــنــائــيــة مع 
به  تمّر  الذي  المقلق  القت�سادي  الو�سع  رغم  المختبرات، 

اأميركا الالتينية الناجم مبا�سرًة عن الأزمة ال�سحية.
وغويانا  وهايتي  بوليفيا  مثل  فــقــراً  الأكــثــر  الـــدول  وتــاأمــل 
وجزر كاريبية، الح�سول على اللقاح عبر اآلية كوفاك�س بدون 
اأن ت�سطر اإلى دفع المال في المقابل، تماماً مثل هندورا�س 
الــتــي تــجــد نف�سها مــجــبــرة على  والــ�ــســلــفــادور ونــيــكــاراغــوا، 
تخ�سي�س اأموالها لعملية اإعادة الإعمار بعد مرور اإع�ساري 

اإيتا واإيوتا المدمرين.
�سيكلف  كوفاك�س،  عــن  الــ�ــســادرة  المعطيات  اآخـــر  وبح�سب 

تلقيح 20% من �سكان المنطقة اأكثر من ملياري دولر.
اإذ  اللقاح،  لنقل  اللوج�ستية  التدابير  مع�سلة  كذلك  تبرز 
الــدول«،  لكل  »تحدياً  التبريد  �سل�سلة  على  الحفاظ  ي�سّكل 
وفق باربو�سا، اإذ يجدر على �سبيل المثال اإبقاء لقاح فايرز/

بايونتيك على درجة حرارة �سبعين تحت ال�سفر.

�أمريكا �لالتينية �أمام حتدي 
تلقيح و��سع �لنطاق

باري�س - �أ ف ب

اأمــام  نف�سه  مــاكــرون  اإيمانويل  الفرن�سي  الرئي�س  يجد 
تحد مزدوج منذ وقف اإطالق النار في ناغورني كاراباخ 
يتمثل بالمحافظة على بع�س النفوذ في هذا الملف في 
مواجهة مو�سكو واأنقرة مع تلبية تطلعات التيار القوي 

الموؤيد لالأرمن الذي يطالب فرن�سا بموقف قوي.
عن  التخلي  فرن�سا  عــلــى  اأن  الــمــراقــبــيــن  بع�س  ويـــرى 
م�ساركتها في رئا�سة مجموعة مين�سك نظرا اإلى قربها 

من اأرمينيا وعالقاتها الم�سطربة اأ�سال مع تركيا.
ويــــرى الــخــبــيــر فـــي مــركــز كــارنــيــغــي اأوروبــــــا لــالأبــحــاث 
لديها  وال�سويد  األمانيا  مثل  »دول  اأن  فــال  دي  توما�س 
اأرمينيا واأذربيجان يمكنها على  اأكثر توازنا مع  عالقات 

الأرجح القيام بالمزيد«.
ودعا البرلمان الأذري الخمي�س منظمة الأمن والتعاون 
في اأوروبا اإلى ا�ستبعاد فرن�سا من مجموعة مين�سك بعد 
ال�سيوخ الفرن�سي ن�سا يطالب بالعتراف  اإقرار مجل�س 

بناغورني كاراباخ.
يرى  لودريان  الفرن�سي جان-اإيف  الخارجية  وزير  لكن 
اأن فرن�سا الع�سو في مجل�س الأمن الدولي تحافظ »على 
ثقلها ال�سيا�سي في هذه الق�سية« حتى »لو اأن قوتها اأقل 

من قوة رو�سيا«.
اإل اأن ال�سلطة التنفيذية الفرن�سية تجد نف�سها محرجة 
بــعــد اإقـــــرار مــجــلــ�ــس الــ�ــســيــوخ الأربــــعــــاء الــنــ�ــس الــمــوؤيــد 

لالعتراف بناغورني كاراباخ، مع اأنه غير ملزم.
بناغورني  فرن�سا  تعترف  اأن  »مــا  قائال  مــاكــرون  وحــذر 
كاراباخ لن تبقى لها عالقات دبلوما�سية مع اأذربيحان«، 
و�ستخ�سر اأي ثقل لها في المفاو�سات. وا�ستبعد راهنا اأي 

خطوة في هذا التجاه.
وتــفــ�ــســل بـــاريـــ�ـــس فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي الــتــركــيــز على 
الم�ساعدة الإن�سانية لأرمينيا التي يتدفق اإليها لجئون 

من مناطق ا�ستعادت اأذربيجان ال�سيطرة عليها.
واإر�ــســال  باكو  جانب  اإلــى  التركي  بالتدخل  نــدد  فبعدما 
�سوريين اإلى منطقة النزاع خالل المعارك التي ا�ستمرت 
الرئي�س  انتقل  واأرمــيــنــيــا،  اأذربــيــجــان  بين  اأ�سابيع  �ستة 
اإطالق  دولي« على وقف  »اإ�سراف  اإلى  للدعوة  الفرن�سي 
برعاية  الثاني  ت�سرين  التا�سع من  في  اأبــرم  الــذي  النار 

رو�سيا.
ويتم�سك ماكرون بدور مجموعة مين�سك للو�ساطة في 
هذا النزاع التي ت�سم الوليات المتحدة وفرن�سا ورو�سيا 
الــعــام 1994 والــتــي عليها بــراأيــه »ا�ــســتــعــادة دورهـــا  مــنــذ 
كامال« في البحث عن ت�سوية �سيا�سية للنزاع العائد اإلى 
كاراباخ  اإقليم  واأعلن  ال�سوفياتي.  التحاد  انهيار  حقبة 
ا�ستقالله  اأرمنية،  غالبية  وت�سكنه  اأذربيجان  في  الواقع 

من جانب واحد العام 1991.
وتعرب فرن�سا عن خ�سيتها من اأن تتمكن تركيا بموافقة 
رو�سيا من الم�ساركة في عمليات حفظ ال�سالم، خ�سو�سا 

اأن اإطار هذه المهمة يبقى مبهما.
اأن مجموعة مين�سك  يــرون  المراقبين  اأن عــددا من  اإل 
لم  البادرة  الحرب  بعد  ما  لمرحلة  انعكا�سا  تعتبر  التي 
تعد تتوافق مع الواقع الجيو�سيا�سي الراهن الذي ي�سهد 
انكفاء اأميركيا وعودة قوية لرو�سيا ولقوى اإقليمية على 

ال�ساحة الدولية.

ماكرون �أمام حتد �سعب يف مو�جهة 
بوتني و�إردوغان يف كار�باخ

�أوروبا تخفف �لقيود قلياًل ومليون �إ�سابة بكورونا في �ألمانيا

الواليات المتحدة.. دعوات متضاربة

الوباء يقلص أعباء الزواج على شباب غزة

اأجواء متفاوتة،  احتفلت الوليات المتحدة من جهتها بعيد ال�سكر في 
الت�سوق  يــوم  الأ�ــســود«،  »الجمعة  اأو  فــرايــداي«  »بــالك  يــوم  بينما يوافق 
الذي يجمع  ال�سكر  المتحدة. وجرى موكب عيد  الوليات  ال�سهير في 
عادة ماليين الأ�سخا�س في �سوارع نيويورك من دون جمهور هذا العام.
�سور  قد  فعالياته  من  كبيراً  جــزءاً  ان  اإذ  النترنت،  عبر  الموكب  وبــّث 

م�سبقاً.
وتلقى الأميركيون، الذين عادًة ما يجتمعون مع عائالتهم في منا�سبة 
هذا العيد، دعوتين مت�ساربين، الأولى من الرئي�س المنتخب جو بايدن، 
الرئي�س  من  والثانية  ال�سفر،  عن  المتناع  بـ»الت�سحية«  و�سف  الــذي 
في  التجمع،  على  »الأمــيــركــيــيــن  �سجع  الـــذي  تــرمــب  وليــتــه  المنتهية 

بيوتهم وفي اأماكن العبادة«.
ذلك  مع  اأميركي  ماليين   7 ا�ستقل  المتناق�سة،  الــدعــوات  هــذه  واأمـــام 
اإدارة �سالمة النقل،  الطائرة خالل الأيام ال�سبعة الأخيرة، وفق بيانات 
المعنية باأمن المطارات، وهو ما ي�ساوي ارتفاعاً بن�سبة 22% عن الأ�سبوع 

ال�سابق.
مع ذلك، لم يكن للع�ساء العائلي التقليدي في عيد ال�سكر، حول الحب�س 
الم�سوي والبطاطا الحلوة، الطعم نف�سه هذا العام، في بلد يعي�س اأزمة 

�ساعة،   24 خــالل  اإ�سافية  وفــاة   1333 الخمي�س  و�سجل  �سعبة،  �سحية 
ترفع عدد الوفيات الإجمالي فيه اإلى 263،400، الأعلى في العالم.

وقد يرتفع عدد الوفيات في الوليات المتحدة اإلى 321 األفاً بحلول 19 
كانون الأول، وفق اآخر البيانات ال�سادرة عن مراكز مكافحة الأمرا�س 

والوقاية منها.
عالمياً، �سجل الوباء اأكثر من 60 مليون اإ�سابة منذ ظهوره، ونحو 1،4 
للذي  مماثل  تف�س  عن  بمناأى  طويل  لوقت  بقيت  وفيما  وفــاة.  مليون 
مع  �سعبة،  ثانية  مــوجــة  األمانيا  تــواجــه  الأوروبـــيـــون،  جيرانها  �سهده 
 24 خــالل  اإ�سافية  اإ�سابات   22806( اإ�سابة   1،006،394 ام�س  ت�سجيلها 
العمل  الــبــالد  �ستمدد  ولــذلــك،  اإ�سافية(.  وفــاة   426( و15586  �ساعة(، 
ت�سمل  الثاني،  كانون  مطلع  حتى  الــوبــاء  لحــتــواء  المفرو�سة  بالقيود 
التجمعات  في  الم�ساركين  عدد  من  والحد  والمطاعم  الحانات  اإغــالق 
الأقل حتى  على  اإغالقاً جديداً  اليونان من جهتها  �ستفر�س  الخا�سة. 

7 كانون الأول.
الــ�ــســوارع خالية  وفـــي رام اهلل فــي الــ�ــســفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، كــانــت 
وخــالل عطلة  م�سائي  تجول  دخــول حظر  مع  مغلقة  المتاجر  و�ستائر 
هذه  محافظات  كــل  فــي  التنفيذ،  حيز  يــومــاً   14 لمدة  الأ�ــســبــوع،  نهاية 

المنطقة الفل�سطينية لحتواء تف�سي الفيرو�س. وي�سمح فقط للمخابز 
اأغلقت  فيما  الجمعة،  �سالة  واألغيت  مفتوحة.  تبقى  اأن  وال�سيدليات 
ال�سوت  البقاء في بيوتهم عبر مكبرات  اإلى  الم�سلون  الم�ساجد ودعي 

من الم�ساجد.
وقال �سائق �سيارة الأجرة الفل�سطيني اأحمد ح�سن الذي لزم منزله مع 

اأولده اإن »قرار الحكومة �سحيح، لكن اأخ�سى األ يتم احترامه تماماً«.
يتح�سن الو�سع في فرن�سا ب�سكل طفيف. واإذا ما ا�ستمر الو�سع كذلك، 
قد يجري رفع الإغــالق في 15 كانون الأول، و�سي�ستبدل بحظر تجول 

وطني، ت�ستثنى منه ليلتا راأ�س ال�سنة والميالد.
اأي�ساً منذ مطلع كانون  اإنجلترا  اأ�سابيع من الإغالق، تعيد  اأربعة  وبعد 
وا�سعة  فحو�سات  عملية  واإطــالق  ال�سرورية  غير  المتاجر  فتح  الأول 

النطاق، لكن �سيبقى عدد كبير من ال�سكان خا�سعين لقيود قا�سية.
�سجلت رو�سيا من جهتها عدد اإ�سابات ووفيات يومية قيا�سيا، كما �سجلت 

كوريا الجنوبية اأي�ساً العدد الأكبر من الإ�سابات اليومية منذ اآذار.
في كولومبيا، اأمر الق�ساء الحكومة باأن تعيد »فوراً« فر�س �سرط اإظهار 
القطاع  بــه  قــرار رحــب  الــبــالد، وهــو  �سلبي لكورونا قبل دخــول  فح�س 

الطبي.

غزة - �أ ف ب

الــنــاي، يرق�س  الــطــبــول وعـــزف  على وقــع دق 
اأزقــة حي الــرمــال قــرب �ساطئ  �سبان في اأحــد 
مرا�سم  فــي  �سديقهم  بــزفــاف  احــتــفــال  غـــزة، 
مــقــتــ�ــســبــة عــلــى غــيــر الــــعــــادة خــــالل جــائــحــة 
القطاع  �سباب  نفقات  قل�ست  التي  كوفيد-19 

على الزواج.
ــــــــى، ت�سل  خــــالل �ـــســـاعـــات بــعــد الــظــهــر الأول
مــركــبــة تــقــل عــرو�ــســيــن �ــســمــن مــوكــب �سغير 
اأحد  اإلــى منزل  بــالــورود،  �سيارات مزينة  ي�سم 
كر�سيا  خم�سين  نــحــو  ُو�ــســع  حــيــث  الــجــيــران 
التي  الوقائية  بـــالإجـــراءات  اللــتــزام  دون  مــن 
تفر�سها وزارة ال�سحة في غزة ب�سبب فيرو�س 

كورونا الم�ستجد.
وقد حر�س العري�س محمد اأحمد عا�سور، وهو 
بائع اأدوات منزلية على ب�سطة �سغيرة في �سن 
حلة  باأبهى  الظهور  على  والع�سرين،  الرابعة 
وقع  على  ال�سابة  عرو�سه  من  بزفافه  احتفال 

الزغاريد ونثر الزهور.
المنزل،  اأمــام  بالرق�س  العري�س  بــداأ  وعندما 
حوله  والتف  والطبول  المزمار  �سوت  ارتفع 
لم�ساركته  واأ�ــســدقــائــه  اأقــاربــه  مــن  قليل  عــدد 
اأطلت  فيما  دون و�سع كمامات،  الرق�سات من 
ال�سيارة  الــورود على  النوافذ ونثرن  ن�سوة من 
ذات  المحجبة  العرو�س  بداخلها  توجد  التي 

الف�ستان الأبي�س المر�سع.
وعــلــى بــعــد حــوالــى مــئــة مــتــر، تنت�سر �ــســالت 
ال�ساحلية.  الــواجــهــة  عــنــد  الــفــاخــرة  الأفـــــراح 
غزة  في  هــذه  الليلية  الحتفالت  مواقع  لكن 
مغلقة حاليا ب�سبب تدابير مكافحة كوفيد-19 

المفرو�سة.

في  �سغيرة  غــرفــة  فــي  المقيم  عا�سور  ويعّبر 
�سقة اأمه، عن فرحة »منقو�سة« لأنه لم يتمكن 

من اإقامة حفل زفافه في �سالة اأفراح.
ويقول »اأنا غير را�س باأن حفل زواجي في بيت 

الجيران ول�ساعة واحدة«.
لكن والدة العري�س التي تملك ب�سطة �سغيرة 
اأنــه في  لبيع مالب�س الأطــفــال في غــزة، تــرى 
لإقامة  جــيــدة«  »فر�سة  كــورونــا هناك  ظــروف 
الكثير  »لتوفير  لبنها  متوا�سع  زفـــاف  حفل 
القطاع  فــي  المعتادة  الــزفــاف«  م�ساريف  مــن 
الــفــقــيــر. ويــو�ــســح مــحــمــد »اأمــــي �ــســعــيــدة، هي 
دفعت تكاليف الزواج، ل �سالة ول طعام غداء 

ول فرقة مو�سيقية ول اأجرة م�سفف �سعر«.
وتراوح تكاليف حفالت الزفاف في قطاع غزة 
دولر،  اآلف  وخم�سة  ثالثة  بين  المعدل  فــي 

وفق متخ�س�سين.
اأقيم  غــزة،  �سمال قطاع  في مدينة جباليا في 
اأيـــام لأحــمــد عمر خلة  اآخــر بعد ب�سعة  زفــاف 
وعرو�سته  عاما   28 �سن  فــي  بريد  �ساعي  وهــو 

زهراء خلة ابنة الت�سعة ع�سر �سنة.
الم�ستجد في  زيــادة عدد م�سابي كورونا  ومع 
القطاع، تقول العرو�س ال�سابة التي انتهت للتو 
من ت�سريحة �سعرها، اإنها كانت تف�سل لو اأقيم 
حفل زفافها في قاعة كبيرة مع مدعوين، مثل 

�سقيقاتها و�سديقاتها.
بجانب  محّياها  تعلو  بابت�سامة  زهــراء  وتقول 
والدتها »اأنا �سعيدة. اأخيرا �ساأقيم حفل الزواج 
بــعــد خــطــوبــة ا�ــســتــمــرت عـــامـــا ونــ�ــســف الــعــام 
وتاأجيل حفل الزفاف مرات عدة ب�سبب الو�سع 

المالي ال�سعب للعري�س وجراء كورونا«.
يرتدي  كان  الــذي  خلة  اأحمد  عري�سها  وي�سير 
بزة �سوداء مع ربط عنق حمراء، خالل انتظاره 

اأمام باب محل ت�سفيف ال�سعر، اإلى اأن تكاليف 
حفل زواجه »اأرخ�س بكثير« في ظل الجائحة.

ويحمل اأحمد خلة �سهادة جامعية لكنه عاطل 
عن العمل.

في العادة، تبداأ حفالت الزفاف في القطاع بعد 
الن�ساء  فيها  ُتف�سل  ما  وغالبا  الظالم،  حلول 
حتى  والــرقــ�ــس  الغناء  وي�ستمر  الــرجــال،  عــن 

�ساعات الفجر.
لــكــن بــ�ــســبــب حــظــر الــتــجــول الــلــيــلــي، ي�سطر 
العرائ�س لإقامة حفالت زفافهم خالل النهار، 

ويغادر المدعوون عند غروب ال�سم�س.
�سل�سلة  �ساحبة  وهـــي  الــلــولــو،  فـــدوى  وتــقــول 
�ــســالــونــات لــلــتــجــمــيــل وتــ�ــســفــيــف الــ�ــســعــر، اإن 
»حفالت الزفاف باتت اأقل عددا ب�سبب كورونا«. 
وقد دفعها هذا الواقع الجديد لتغيير �ساعات 

العمل لتالئم روتين الحياة الجديد.
وت�سيف »نبداأ العمل عند الخام�سة فجرا حتى 
الزفاف  العرائ�س لأن حفل  ننتهي من تجهيز 

يبداأ مبكرا«.
كمامة  ت�سع  وهي  التجميل  اأخ�سائية  وتو�سح 
وقـــفـــازات اأنـــهـــا »نـــراعـــي اإجـــــــراءات الــ�ــســالمــة، 
منظفات وتعقيم وقيا�س درجة الحرارة للزبائن 
تفاديا لإغالق ال�سالون )من وزارة الداخلية(، 

لأن ذلك �سي�سكل خ�سارة اإ�سافية لنا«.
وبــــــدا وا�ـــســـحـــا تــــراجــــع حـــجـــم الـــطـــلـــب عــلــى 
وت�سفيف  والأ�ــســبــاغ  الــزفــاف  ف�ساتين  تاأجير 
تو�سح  الــتــي  الــلــولــو  وفـــق  والــتــجــمــيــل،  ال�سعر 
الــعــرو�ــس  عــلــى  تقت�سر  ال�سعر  »تــ�ــســريــحــة  اأن 
العري�س  واأقــارب  و�سديقاتها  اأقاربها  دون  من 
تاأجير  كما تعودنا قبل كــورونــا«. ويــراوح �سعر 
�سيكل )60 دولرا(  بين مئتي  العرو�س  ف�ستان 

و400 �سيكل )120 دولرا(، بح�سب اللولو.

�لق�سارف - �أ ف ب

تجول الإثيوبية �سمروة ثكلي البالغة من العمر ع�سر �سنوات 
اأ�سبوع في قرية ثمانية ال�سودانية الحدودية المكتظة  منذ 
بــــاآلف الإثــيــوبــيــيــن الــذيــن فـــروا مــن الــحــرب فــي تــيــغــراي، 

محاولة بيع قطع من الحلوى بال�سوكول ي�ستريها والدها.
فيها  يتكد�س  التي  البائ�سة  القرية  النا�س في  الفتاة  وتبادر 
نحو 15 األف لجئ قرب الحدود، �سائلة بخجل »هل تريدون 
�سيما بين  زبائن، ول  اإيجاد  تذوق قطعة؟«، وهي تنجح في 

الأهل.
تروي »بداأت قبل خم�سة اأيام. يعطيني والدي كل �سباح علبة 
فيها خم�سون قطعة حلوى اأبيع القطعة منها بع�سرين ليرة 
�سودانية )اأقل من �سنت واحد من اليورو(. اأعمل من ال�سباح 

اإلى الم�ساء واأبيع يوميا اأربع اإلى خم�س علب«.
وحين  لهم.  ابت�سمت  الحلوى،  ي�سترون  زبائن  وجــدت  واإن 
كلف  الــذي  �سقيقها  اأمــا  طريقها.  في  تم�سي  يتجاهلونها، 

بالمهمة ذاتها، في�سلك م�سارا مختلفا.
ويــجــوب تـــاراي بــرهــانــو )32 عــامــا( هــو اأيــ�ــســا �ــســوارع قرية 
المهاجرين ليبيع ال�سجائر بالقطعة، ويقول »ل اأحقق ثروة، 

لكنني على الأقل ل اأجل�س متفرغا متاأمال في ما حّل بنا«.
وت�سهد منطقة تيغراي في �سمال اإثيوبيا معارك �سارية منذ 
في  عليها  ع�سكرية  عملية  محمد  اأبيي  الـــوزراء  رئي�س  �سن 

الرابع من ت�سرين الثاني.
ولجاأ منذ ذلك الحين اأكثر من 43 األف اإثيوبي اإلى ال�سودان 
المجاور، وفق ما اأعلن رئي�س المفو�سية ال�سامية لالجئين 

التابعة لالأمم المتحدة فيليبو غراندي في تغريدة.
البائ�سة  العي�س  ظروف  وتقبل  الفرار  �سدمة  تخطى  وبعد 
في مركز المهاجرين في ال�سودان، بداأ عدد من الإثيوبيين 
الــذيــن نــجــحــوا فــي جــلــب بع�س الــمــال معهم فــي مــزاولــة 

ن�ساطات تجارية �سغرى.
ويبقى �سيخي برا )27 عاما( جال�سا اأر�سا في انتظار زبائن.

ويقول »ل بّد من القيام ب�سيء ما اإلى حين يتم التو�سل اإلى 
تنق�سنا  لكن  الطعام،  تــوزع  الإغــاثــة  منظمات  للحرب.  حل 
ال�سئيل  المالي  المبلغ  ا�ستخدام  اختار  وهو  كثيرة«.  اأمــور 
فــر مــن منزله مــع زوجته  فــي حمله معه حين  الــذي نجح 
وابنه، لالنطالق في بيع ال�سابون في ظل الحاجة الما�سة 
اإليه بين الالجئين، فيقول »ا�ستري علبة فيها مئة �سابونة 

لقاء الف ليرة �سودانية، واأعيد بيعها ب�سعف ذلك«.
وبالرغم من فقرهم، بث الالجئون الحياة في القرية التي 
�سّيدت على عجل قبل خم�س �سنوات بعدما ابتلعت مياه �سٍدّ 

البلدة القديمة الواقعة في ولية الق�سارف.
قــدوم  مــع  �ــســهــدت حــركــة  مــقــفــرة،  المنطقة  كــانــت  فبعدما 
من  تي�سر  بما  �سّيدت  حانات  حتى  فيها  وفتحت  الالجئين، 
مواد البناء. يروي تكالي مانوت )49 عاما( »كان لدي اأكبر 
من  كلم   20 م�سافة  على  اإثــيــوبــيــا  )فــي  حميرة  فــي  مطعم 
الحدود(. خ�سرت كل �سيء. وعند و�سولي اإلى هنا، ت�ساركت 

مع �سوداني، فهو قدم المال واأنا اأتولى الإدارة«.
الفول  فيها  ويقدم  كــرا�ــس،  و�ستة  طاولتين  حانته  وتحوي 
اأعود  لن  خبرتي،  اأ�ستخدم  »�سوف  ويو�سح  فقط.  والبي�س 
اإلى الحميرة )...( لم يعد لدي ما اأفعله هناك. هنا، يمكنني 
ولية  ال�سالم  يعم  اأن  المتوقع  غير  ومــن  حانتي«.  تطوير 
الــوزراء الإثيوبي الخمي�س بعد  تيغراي قريبا. واأمر رئي�س 
انتهاء مهلة 72 �ساعة، ب�سن الهجوم النهائي على انف�ساليي 
البالغ  الإقليم  عا�سمة  ميكيلي،  في  المحا�سرين  تيغراي 

عدد �سكانها ن�سف مليون ن�سمة.

�إثيوبيون يعيدون بناء حياتهم 
يف مركز لالجئني بال�سود�ن

طبيب نم�ساوي ياأخذ م�سحة من �الأنف الختبار كورونا )� ف ب(

عرو�س خارج �سالون تجميل في غزة )� ف ب ( 

برلين - �أ ف ب

تخطى عدد �إ�سابات وباء كوفيد-19 �لمليون في �ألمانيا 
�لتي تو�جه موجة وبائية ثانية، فيما تخفف �أوروبا بحذر، 
�آخر �لقيود �لتي فر�ستها الحتو�ء تف�سي �لفيرو�س.

وينتظر �لعالم �أجمع بفارغ �ل�سبر بدء توزيع �للقاح �لم�ساد 
للفيرو�س �أو�خر كانون �الأول ومطلع كانون �لثاني، و�سط 
ت�سريع لتقريب �لمو�عيد �لنهائية ل�سدور �للقاح في �الأيام 
�الأخيرة.

مع ذلك، ال تز�ل �لعديد من نقاط �ال�ستفهام عالقًة، 
فاللقاح �لذي طوره مختبر �أ�ستر�زينيكا �لبريطاني وجامعة 
�أك�سفورد يحتاج �إلى »در��سة �إ�سافية«، بعد تعر�س �لنتائج 
�لمعلنة النتقاد�ت. و�أعلنت �لحكومة �لبريطانية �لجمعة 
�أنها طلبت من �لوكالة �لتنظيمية لالأدوية ومنتجات 
�لرعاية �ل�سحية تقييم فاعلية �للقاح.
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تجديد الصورة في الشعر
ق�ضيدة »تدريب« لن�ضال برقان مثااًل

تحّوالت المعجم المدرسي..
ال�ضعي نحو ر�ؤية من�ضودة )2-1(

مجدي دعيب�س
) نـــي د ر اأ تـــب  كـــا (

ماذا يتبّقى من ال�سعر اإذا فقد عن�سر المباغتة والإدها�ض؟ رّبما بع�ض 
و�سور  الم�ستقيم،  �سراطها  عن  انــزاحــت  وكلمات  والإيــقــاع  المو�سيقى 
الق�سيدة  لتترك  كثيرة  زوايــا  في  وتخفت  الموا�سع  بع�ض  في  ت�سيء 
تحت رحمة فانو�ض ب�سوء �سئيل يقف وحيداً اأمام هذا الظالم الدام�ض 

وتيار الهواء القادم من النافذة الم�سرعة.
ا�ستوقفتني ق�سيدة ال�ساعر ن�سال برقان التي تحمل عنوان »تدريب«، 
وهي ق�سيدة متو�سطة الطول اإن جاز التعبير. ول اأعرف اإن كان في هذا 
الأولــى  قراءتي  في  اأعمد  لكنني  الق�سيدة،  تلّقي  في  التعّنت  من  �سيء 
اأعدت قراءة  اإلى البحث عن �سور قريبة ومبتكرة، فاإن وجدت �سالتي 
التي  الكبيرة  ال�سورة  اإلى  الجزئّية  ال�سور  عباءة  الق�سيدة لأخرج من 
والحركة  الحدث  وربما  والمو�سيقى،  والمو�سوع  البناء  على  ت�ستمل 

والم�سهد والدراما.
الثالثة  الأ�سطر  للمتلقي من خالل  متكّدر  مزاج  بنقل  الق�سيدة  تبداأ 
يلبث  الق�سيدة وعرف وجهتها، ثم ل  اأم�سك بخيط  اأنه  الأولــى ليظن 
اآخــر.  اتجاه  اإلــى  الق�سيدة  مجرى  ليتحّول  منه  يفلت  اأن  الخيط  هــذا 
ال�ستعداد لـ )كرنفال( التراب هو اإ�سارة اإلى الموت، والتلويح للفراغ هو 

تلميح اإلى العدمية ونهاية كل �سيء:
ُب ج�سدي على ال�ستعداِد لكرنفال التراب »اأدِرّ

عيني على روؤيِة ما وراء ال�سواتِر والتالل
يدي على التلويِح للفراغ«.

ومتتالّياً  متنا�سقاً  نهجاً  ال�ساعر  ينهج  الالحقة  والمقاطع  الأ�سطر  في 
ليف�سح عن مكنونه من رف�ض الواقع المفرو�ض عليه ورغبته بتغييره 

حتى واإن بدا م�ستحياًل:
»اأدّرب ال�سمت على الكالم

اأدّرب الممحاة على الكتابة«.
وتتوالى ال�سور على هذا المنوال حتى ت�سل الق�سيدة اإلى:

»اأدّرب
الأدواِت الخ�سبيَة على ا�ستعادة رائحة الغابة«.

ابتكار  من  فيها  لما  عنها،  اأبحث  التي  ال�سورة  اأنها  لوهلة  ظننت  وقد 
وب�ساطة، حتى باغتتني ال�سورة الالحقة:

»اأدّرب
النمل على الّترّهل والك�سل«.

قلت في نف�سي: »يا اهلل! ما اأجمل هذه ال�سورة! وما اأ�سعب تنفيذها!؛ 
تــدريــب الــنــمــل الــمــعــروف بن�ساطه ومــثــابــرتــه عــلــى الــكــ�ــســل والــّتــبــّطــل 
عندما  الأمــل  من  نافذة  ترك  ال�ساعر  ولعل  ال�سم�ض«.  في  وال�ستلقاء 

اأ�سّر على تكرار لفظة »اأدّرب« قبل هذه ال�سور التي ا�ستملت على حالت 
ا�ستحالة متعددة. فما زال هناك مت�سع للتغيير.

ترك ال�ساعر الن�ض وعن ق�سدّية وا�سحة مفتوحاً على تاأويالت كثيرة 
وطرح اأ�سئلة �سائكة بال اإجابات محددة. هو يعرف وجعه جيداً ويعرف 
ما يريد وما يحلم به، لكّنه ل يملك الحلول، بل لديه الكثير من ال�سبر 
لتدريب النمل على الك�سل. وقد ي�ساأل ال�سائل: كيف ي�ستطيع الإن�سان 
والعادة  الوراثة  من  كثيرة  اأ�سياء  من  المنبثق  الطبيعة  فعل  يك�سر  اأن 
يظّل  الــذي  للجواب  مفتاحاً  الــ�ــســوؤال  ويبقى  والــقــدرات؟  وال�سخ�سّية 

متوارياً في طّيات الزمن حتى تحين �ساعته.

ن�س الق�ضيدة:
ُب عيني على روؤيِة ما وراء ال�سواتِر والتالل »اأدِرّ

ج�سدي على ال�ستعداِد لكرنفال التراب
يدي على التلويِح للفراغ.

***
ُب ال�سمَت على الكالِم اأدِرّ

الكالَم على الكنايِة و�سقيقاتها
الكنايَة و�سقيقاتها على ال�سالة في محراب ال�سمت.

***
ُب الممحاَة على الكتابِة اأدِرّ

الكتابَة على ال�سكينة في جّنـات المجاز
المجاَز على القلق في ليل الممحاة.

***
ُب المعاني المطروحَة في الّطريق على الطيران اأدِرّ

الطريَق على العودة اإلى البيِت
ـخِب في قيلولِة الّرب. البيَت على ال�سّ

***
ُب اأدِرّ

الهواَء على التحليق في ب�ساتين ال�سبايا
الأدواِت الخ�سبيَة على ا�ستعادة رائحة الغابة

قلبي على احتمال ح�سوِرك.
***

ُب الأ�سماَك على النعا�ِض اأدِرّ
الّنمَل على الّتـرّهـِل والك�سل

النحَل على التمّرِد والع�سيان.
***

ُب الذكرى على الن�سيان«. ُب روحي على الذكرى.. واأدِرّ اأدِرّ

واإذ ُتحَمُد هذه الجهود واأمثالها؛ فاإنها عند التطبيق تك�سف فجوة وا�سعة 
بين المنهاج والطالب، فهي ما تزال تعي�ض في كنف المعجمات الأّمات، 
لكنها تخت�سر المداخل المعجمّية على وفق معيار �سيوع ل ُيطماأن اإليه؛ 
لأنه جهد فردي اأو جماعي للقائمين على �سناعة هذه المعجمات التي 
اآليات المنهج الإح�سائي العلّمية في توثيق معيار �سيوع  لم ت�ستِفد من 
في  مكثفة  ي�سيرة  ب�سيطة  �سهلة  بلغة  تتو�ّسل  لأنها  اأو  اللغوية،  الــدوال 
في  الت�سهيل  اأن  ال�سناعة  هــذه  اأهــل  من  ظناً  اللغوي  المدلول  تو�سيح 
تعريف الدال اللغوي، واخت�سار المداخل المعجمّية غاية. وهذا �سحيح 
المعجم  �سانعو  ي�ستهين  عندما  ت�سطيحا  ما  مرحلة  في  حي  ي�سْ لكنه 
كثيرا  منه  ُيفاد  ل  الذي  الهام�سّي  المعنى  على  ويرّكزون  القارئ،  بعقل 
للتعبير  الأ�سعب  اللغوي  الــدال  امتطاء  اإلــى  ي�سطره  مما  عنه،  فيناأى 
الذي  المعجم  اأن  موؤمناً  علميته  ويحترم  بعقله،  يرقى  لأنه  يريد؛  عما 

يهديه اإلى المعنى ُيغويه ل�ستثماره في التعبير الجتماعي اأو الأدبي.
التي  المدر�سية  المعجمات  غالبّية  منهج  ديـــدن  هــذا  اأن  لناأ�سف  واإّنـــا 
م�ساحة  تحتل  فهي  وديدانها،  الكتب  لغبار  م�ستهى  طعاما  بع�سها  �سار 
جيدة في المكتبة العربية، لكنها بال قيمة ُتذكر في التعليم، وقد داأبت 
محمودة  مدر�سية  معجمية  �سناعة  على  المدر�سية  المعجمات  بع�ض 
اأنها عند التطبيق تك�سف فجوة وا�سعة بين المنهاج  تنماز بالّجدة، غير 
قامته  تق�سر  الــذي  الما�سي  جلباب  في  تعي�ض  تــزال  ما  فهي  والحياة، 
الجماعة  اأفراد  ال�سّيارة بين  المعجمّية الجديدة  الدواّل والوحدات  عن 
اللغوية العربية المنت�سرين في العالم الذي ا�ستحدث الكثير من الّدوال 
بما  الـــدواّل  ُتنطق  لكنها  العربية،  اأنظمة  تتيحه  ما  وفــق  على  اللغوية 
يتناغم والبيئة التي يقيم بها المتكلمون، فتنزاح بع�ض الدوال اللغوية 
عند اأهل اللغة الأ�سليين، كما في نطق بع�ض ال�سبايا الكلمات الأردنية 
بلهجة �سورية اأو لبنانية، نحو كلمة »طّيب« بمعنى »نَعْم« عند الأردنيين، 
لدن  من  تداولها  يكثر  و»طّيب«  غالبا.  اللبنانيين  عند  »لذيذ«  وبمعنى 
ال�سوريين في �سياق الإنذار بالعقوبة، و»طّيب« للحّي لذي ما يزال على 
اأَُخر نحو »ما يزال على  قيد الحياة، وما تزال ُت�ستعمل في جوار كلمات 
قيد الحياة«، و»لم يمت«، و»يعي�ض كاأنه مّيت«. وكما في نطق الداّل نف�سه 
الذي يكون ذا معَنَيْين اأو اأكثر في غير بيئة لغوّية نظرا لإ�سكالية القرية 
ل  لمن  الكالم  في  واللب�ض  المعنى  تغّيُر  عليهما  يترتب  التي  والمدينة 
ْرمّية  يعي هذا التبادل، نحو: )َقلَم واأَلم(، و)�ساأل و�سعل(، و)قّح واأّح( و)اأُ

وُقْرمية( بمعنى »اأ�سل ال�سيء«؛ مما يعوق عملية التوا�سل.
انعكا�ض  فهو  الــعــرب،  نحن  حياتنا  �ــســورة  العربي  المدر�سي  والمعجم 
الـــذي يــقــوم عــلــى تــعــايــ�ــض بــيــن الأجـــــداد والآبــــاء  لتكافلنا الجــتــمــاعــي 
والأبناء فالأحفاد، وكذا الدوال اللغوية في المعجم العربي الذي يراعي 
اللغوية  الــدوال  بين  القربى  واأوا�سر  الرحم،  �سلَة  ال�ستقاق  بمنهجّية 
وتمتد  تمتد  التي  المتنوعة  م�ستقاتها  تليها  الأ�سل  بالمادة  تبداأ  التي 
فتغني المعجم، ومن ذلك ما نجده تحت مظلة الجذر: )ح �ض ن(، كــــ: 
)َيْح�ُسن، وُيْح�سن، وُح�ْسن، وَح�ّسان، وِح�سان، وُح�سين، وَح�ّسون، وُح�سنى، 
غير  من  ن(  وتح�ُسّ وتح�سين،  وح�َسن،  وا�ستح�سان،  واإح�سان،  وُمح�ِسن، 
دواّل  بتوالد  ت�سمح  التي  العربية  لّلغة  التوليدية  الإمكانية  عن  ُغفل 
جديدة، ول �سيما عبر الموّلد المحَدث نحو: )ُهوّية(، والمعّرب، نحو: 

)َب�ْسَتر(.
غــيــر اأن هـــذا الــتــكــافــل، عــلــى دّقــتــه وجــمــالــيــتــه وحــفــظــه اأوا�ـــســـر الن�سب 
اللغوي  الــدال  معنى  اإلــى  الو�سول  اأن  يــوؤكــد  الـــدوال،  بين  والم�ساهرة 
دونما �سياق �سرٌب من التكهن، نظرا لإ�سكالت عوي�سة رافقت ال�سناعة 
ذلك  ب�سوابه وبخطئه؛  اآخــر  اإلــى  تــوَرّث من معجم  اإذ ظّلت  المعجمية، 
قليلة  وقلة  غالبا،  الجمع  ماَزهم  المعجمية  ال�سناعة  على  العاملين  اأن 
اإغــنــاء  فــي  الــطــالــب  ُتعين  الــتــي  الــــدواّل  ببع�ض  المعجم  اإغــنــاء  حــاولــت 

اللغوية. ح�سيلته 
المدر�سي،  الطالب  لــدن  من  محنة  بل  م�سكلة،  يــزال  ما  التكافل  وهــذا 

هذه  اأن  ذلــك  والــبــاحــث؛  نف�سه  المعّلم  واأحــيــانــا  الجامعة  طالب  وربــمــا 
للدال  المفتر�ض  اأو  الأ�ــســل  اللغوية  الــمــادة  تحديد  على  تقوم  الآلــيــة 
فُت�ْسِلُمهم  مرتاديها  تنهر  وعــرة،  طريقا  المعجم  فيغدو  دللــة،  المتغّيا 
الــذي  الــتــداول  على  ع�سّيا  لغويا  معجما  بو�سفه  المعجم  تحييد  اإلــى 
فتح  في  الفاعل  دوره  من  تياأ�ض  ول  �سفحاته  بتقليب  ت�ستاأن�ض  يجعلك 
الــدوال،  بين  وعالقات  لغوية،  وتجّلّيات  واإ�سراقات  نوافذ  على  العقول 
تف�سح عن اأهمية علم الأ�سوات في التبادل الدالي ال�سكلي الذي يحافظ 

على المعنى البوؤرة، فتجعل المعجم يعطيك ما تريد من غير تعقيد.
دة في المعجم المدر�سي؛  ولئن وجدنا بع�ض المحاولت الفردية الُمَجِدّ
فاإن دورها لم يتعَدّ جمَع ما تفّرق بين المعجمات، وال�ستغناء عما يرونه 
الجديدة  الـــدواّل  ببع�ض  المعجم  واإغــنــاء  �سالحيته،  َفــَقــَد  اأو  ُمهمال، 
ال�ستعمال من  ع�سير  يزال  ما  لأنه  الــدوال؛  بين  والم�ساهرة  المولدة، 
لدن الطالب لأ�سباٍب، اأهمها: اعتماد معنى الدال اللغوي الجذَر اللغوي 
الناجز اأو المفتر�ض، وذلك برِدّ الألف في اأ�سل الجذر اإلى اأ�سلها الواوي 
اأو اليائي، وفّك ت�سعيف الداّل اللغوّي الم�سعف، وتجريده مما زاد على 
اأو  اأ�سل الجذر، ثّم الن�ّض على الم�سارع ول �سيما عينه، وذكر الم�سدر 

الم�سادر لهذا الجذر.
ُم�ستعملي  ُت�سِلم  وعــرة  طريق  اإلــى  الطلبة  ياأخذ  يرعوي  ل  �سبيل  وهــذا 
اإلى تحييد المعجم، بو�سفه معجما ع�سّيا على التداول، يفقد  المعجم 
دوره  من  ويياأ�ض  �سفحاته،  بتقليب  الطالب  ي�ستاأن�ض  فال  و�سعه،  �سبب 
الجمال  ومكامن  ومراقيها،  اللغة،  مكانز  على  العقول  فتح  في  الفاعل 

الدالّي التي ت�سمر جذوة الت�سّلي بالمعجم على وفق الغاية الرجوى.

اإ�ضكاليات
يغدو الدال اللغوّي في �سوء اإ�سكاليات �سناعة المعجم المدر�سّي، دعوة 
عقلّية  اإلى  ي�ستند  و�سياقاً،  راً  وع�سْ ونقال  عقال  مقبول  منهج  لجتراح 

حجاجّية: نقلّية وعقلّية.
فما اأبرز هذه الإ�سكالّيات؟ وما موا�سعات الّتنّبوؤ بمعجم مدر�سّي ي�سحي 
اآلّيات  اإلــى  والمعلن  الم�سمر  توجيهه  عبر  علمه  و�سادن  الطالب  رفيق 

ا�سترفاد الدوال المعجمية في ال�سياق التوا�سلي: محادثًة وكتابة؟
1. هيهات هيهات اأّل يتقلقل الطالب اأمام جذر نحو: )�سلوى( مثال، اأهو 
من )�ض ل و(، اأم من )�ض ل ي(، اأم من )�ض ل ا(، وربما قال بع�سهم–

وقد حدث فعال- اأنه قد يكون من الجذر )�ض اأ ل (، اأو من الجذر )�ض 
ل ل(.

وكذا يتوقف في تبيان اأ�سل الألف في الفعل: )ت ا ه( بمعنى �ساع اأو زها، 
وع  ال�سَّ اأو )انت�سر( من  ياع(،  ال�سَّ و)�ساع( بمعنى )لم يعرف مكانه من 
ع. ونحو الرتباك في تحديد جذر )مرمى(؛ اأهو من )روم(، اأم  والت�سُوّ
من )رم ي(، من غير ا�ستبعاد اأن بع�ض الطلبة قد يجعلها من )م ر م(، اأو 
من )م ر و(، اأو من )رام(، َفـ )َمرمى( من )ر م ى( بالألف ب�سرف النظر 
دائــرة ح�سم  المعنى  وبيئة  الــدال،  ت�سييق  ويغدو ههنا  الألــف،  اأ�سل  عن 
�سربا  �سياق  دونما  اللغوي  الدال  معنى  اإلى  الو�سول  وي�سحي  المعنى، 

من التكهن نظرا لإ�سكالت عوي�سة رافقت ال�سناعة المعجمية.
وَمن ا�ست�ساء بالمعجمات المدر�سية؛ تبّين اأَنّها ما تزال تعي�ض في كنف 
بكلمة مبهمة نحو:  المدلول  ح  ُيو�َسّ �سيما حين  الأّمات، ول  المعجمات 
علمّيته  ويحترم  بعقله  يرقى  ل  مّما  )لــون(  اأو  )طــيــر(،  اأو  )مــعــروف(، 
في  ل�ستثماره  ويغويه  المعنى،  اإلــى  يهديه  ل  الــذي  المعجم  اأن  موؤمنا 
اأن  ْين  وال�َسّ وا�ستبعاده،  تنحيته  من  ُبَدّ  ل  الأدبي  اأو  الجتماعي  التعبير 
هذا الت�سطيح المدلولي منهج غالبية المعجمات المدر�سية التي �سنعت 
و�سرع يناأى الجمهور عنها، واإن كانت لها م�ساحة في المكتبة، لكنها بال 
قيمة تُذكر في التعليم وال�سناعة المعجمية بعامة والمدر�سية بخا�سة.
به«،  الكاتُب باحتفاء الجمهور  ال�سبُيّ في الطريق«، و»تاه  »تاه  فقولنا: 
في  الفوز  يحّقق  كاد  هدف  و»�ساع  المكان«،  يمالأ  الم�سك  منك  و»�ساَع 

الــمــبــاراة«، وكــذا »الــ�ــســدق مــرام دنــيــاي، والجنة مــرام اآخــرتــي«، و»رمــى 
الــدالــّي،  المدلول  ن  يح�سّ معرفي  ت�سييق  النفايات«،  �سلة  في  الأوراق 

ويقّلل جعل الدال حّماَل معاٍن جّمة؛ حقيقية كانت اأم مجازية.
ال�ستعمال  تبّرئه من  باإ�سكالت تترى،  المدر�سّي تمر  المعجم  و�سناعة 
اإيــراهــيــم بــن مــراد حين قــال: »المعجم عن�سر  والــتــداول؛ لــذا مــا بالغ 
ال�سناعة  اعتيا�ض  ي�سبر  القولة مدخل مف�سلّي  فهذه  المتقّلب«؛  اللغة 
الف�سيح،  ن  يت�سَمّ اأنـــه  �سيما  ول  بــه،  ي�ستهان  ل  حــّد  اإلـــى  المعجمّية 
وال�سحيح، والمقبول، والح�سن، والمتواتر، والنادر، وال�ساذ، وال�سعيف، 
والرديء.. ناهيك عن تغّير المدلول، وحكم ا�ستعماله على وفق ثنائية 
المتاأنّية  القراءة  المثال-  �سبيل  -على  عنه  ُتف�سح  مما  والمكان  الزمان 
لـ »معجم ال�سواب اللغوي« لأحمد مختار عمر عندما خلع على معجمه 
الــحــكــم الــمــعــيــارّي الأعــلــى )الــ�ــســواب( فــي الــوقــت الـــذي ا�ــســتــوعــب فيه 
جمهور  اأمــام  واقفة  ظّلت  وتراكيب  كلمات  من  العربّية  في  ا�ستجَدّ  ما 
اإلى جّنة المعجم  عري�ض من اللغوّيين الذين ما �سمحوا لها بالدخول 
اأو لأَنّ جّداً  العربّي؛ لأَنّ جّدنا العربّي في القرون الأولى ما ا�ستعملها، 
اأَنّ الكلمة معرفٌة،  لغوّيا من اأجدادنا كابن منظور اأ�ساح عنها وجهاً، مع 
بكلمة  توَلد  يوم  تولد  نامية،  تراكمّية  العديدة  اأ�سكالها  في  والمعرفة 
هوّية  اأو  ميالدها،  تاريخ  نحّدد  عندما  لها  وطنّي  رقم  كاأَنّها  عنها  تعّبر 
الف�سيحة  كلماتنا  بع�ض  وم�سكينة  التاريخ.  ذلك  نجهل  عندما  معرفّية 
اأخواتها في  اأن نراها بين  ال�سحيحة حين ترافقنا وناأن�ُض بها من غير 
اإلى جهد كبير، لأَنّ  اأو نراها مجهولة الن�سب، يحتاج تاأ�سيلها  المعجم، 
الزمن �سار بها في كّل �سبيل، فمن يفّك عنها الَنّ�َسب، ويمح�سها الن�َسب؟
مفتر�سا،  اأم  كــان  نــاجــزا  الأ�ــســل  الــجــذر  تحديد  فــي  الطالب  حيرة   .2
)يائ�ض(،  كلمة  جــذر  اإزاء  حائرا  فتراه  المكاني،  بالقلب  يتعلق  ما  في 
و)حادي(، و)جاه(، و)حفر(، و)كّت( وغيرها، فهو فري�سة دوال تواترت 
اإذ  فيحار  التاأ�سيلي،  المعجم  لغياب  نظرا  اتفاق  غير  على  المعجم  في 
يجد الدال اللغوي )يائ�ض( ذا اأ�سلين معجميين: )اأ ي �ض(، و)ي ِء �ض(، 
ويجد )حادي( تحت الجذر )و ح د(، و)ح د و(، وتاأتي )جاه( تحت )و ج 
ه(، و)ج و ه(، ونجد )حفر( و)فحر( بالمعنى نف�سه. والالفت ههنا اأن 
بع�ض المعاجم تجعل كّل دال ومقلوبه جذرا م�ستقال، بينما نجد بع�ض 
المعاجم تنتخب داّل ما ل�سبب ل ندريه؛ لأَنّه يرقم على ماء الخالف 
الباحثين  بين  الأمر مقبول  الأ�سل، ولئن كان هذا  العلمّي، وتعّده هو 
الكلمات  بع�ض  وراء  ال�سعي  في  ولذة  متعة  يجدون  قد  الذين  والعلماء 
فاإنه يغدو م�سكلة لمن  زاوية ما؛  المت�سابهة لقتنا�سها من  الإ�سكالّية 
تحديد  فــي  م�سكلة  حي  ي�سْ اأنـــه  كما  جــهــة،  مــن  بــالــجــذريــن  ي�سمع  لــم 
عدا  اأخرى،  دون  �سيغة  المناهج  ارتاأت  اإن  �سيما  ول  ال�سرفي،  الميزان 
ومــا هكذا  اأخـــرى،  مــن جهة  العربي  المعجم  ت�سخم  اإلــى  بــه  يــوؤدي  مــا 
اأمٍل  على  اأو  خوٍف  على  الوافدين  الطلبة  من  ال�سيوف  ا�ستقبال  يكون 
زيارته  من  يعودوا  حتى  وفادَتهم  ُيح�ِسن  اأن  ينبغي  معجم،  �سيافة  اإلى 
وهم على �سوق اإلى زيارة اأخرى، اأو على يقين اأَنّه لي�ض م�ستودع كلمات 

غريبة عجيبة، بل كنز معان ومعارف، وذاكرة ما�ٍض، و�سّجل حا�سر.
الجذور  نحو  تنحو  التي  الطلبة  امتحانات  في  الإ�سكالية  هــذه  وتبرز 
المعرفي  الفقر  عــن  ناهيك  كثيرة!  الآمــنــة  الــجــذور  اأَنّ  مــع  الملتب�سة 
فـ  ة،  بخا�سّ المعجم  مــع  وتقاطعه  ال�سرف  علم  فــي  المعّلمين  لبع�ض 
)الياأ�ض( على وزن )فْعل( من)ي ِء �ض(، وعلى وزن )َعْفل( اإذا جعلنا )اأ ي 
�ض( هي الأ�سل. و)حادي( على وزني )فالع( و)عالف( بالنظر اإلى اأ�سل 
الجذر )ح د و ( اأو )و ح د(، و)جاه( قد تكون من )ج و ه( اأو من )و ج ه(، 

و)حفر( هي نف�سها )فحر( لكن اأّيهما اأ�سل؟ واأّيهما فرع؟
اإن منهجّية بناء المعجم العربي تقوم على �سيٍء من الحتمالت، وبع�ض 
والجماعات  القبائل  تباينت  نف�سه؛  للدال  اآخــر  وجــه  الحتمالت  هــذه 
واإن  دال  كل  جعلت  العربية  ا�ستقرت  فلما  ما،  جذر  انتخاب  في  اللغوية 
العالقة  اإلى  اأحيانا  م�سيرة  م�ستقّل  معجمّي  مدخل  في  لآخر  قلبا  كان 

بين الجذور المقلوبة المتاآلفة، و�سمتت اأحيانا عن هذا لعلمها اأنه لي�ض 
من عمل المعجمي اإل الجمع، ل التحليل والتف�سير. وما اإ�سراف المعّلم 
في هذه الإ�سكالّيات اإل م�سيعة للوقت ول �سيما اأنه ريا�سة عقلّية، واإن 
للطلبة،  مقِنعاً  ي�سبح  العوي�سة  الجذور  بع�ض  �سرحه  في  المعّلم  كان 
لكَنّ معظمهم يكون الطالب معه كمن ي�ساهد م�سل�َسال تمثيلّياً من غير 
�سناعة  يتعّرف  اأن  غير  من  غالباً  بال�ستمتاع  فيكتفي  فيه،  ُي�ساِرك  اأن 

الم�ساهد التمثيلّية اأو ي�سبح جزءاً منها.
3. تململ الطالب من ال�سوؤال عن جذور كلمات نحو: )ات�ساق(، و)تراث(، 
و)تهمة( وغيرها مما اأُبدلت فاوؤه الواو تاء لغايات �سرفية، فيجد نف�سه 
يعرف  اأن  له  فاأنى  المعتّلة،  الكلمات  جذور  وهي  الأبدية  الم�سكلة  اأمــام 
اأنها من )و�سق( وهو جذر مهمل في الما�سي، واأن )تراث(، و)تهمة( من 

الفعلين )ورث(، و)وهم(.
ويكثر في العربية عدم ا�ستخدام الخانات الت�سريفية كلها للفعل اأحيانا 
ــَذُر( و)َذرنــي(،  )َي الما�سي نحو  الم�سارع والأمــر، ول نجد  عندما نجد 
و)يَدُع(، و)دعني(، وقد ي�ستخدم ال�سم، ول ي�ستخدم الفعل المفتر�ض، 

نحو )ُثوم(، و)ُثْكنة(، و)يد(.
4. �ــســهــولــة تــحــديــد جـــذر الــفــعــل الــ�ــســحــيــح، و�ــســعــوبــة تــحــديــد حــركــات 
ل  َيح�ُسن(،  )ح�ُسن  نحو )ح�سناء( من  العين،  �سيما  ول  الثالثي  جذره 
اأكثر  وما  يْنَفُد(  و)َنِفَد  َيْنُفذ(،  و)َنَفَذ  يح�َسن(،  اأو  ُيح�ِسُن،  )ح�َسن  من 
ونحوها  وحــَدهــم،  الطلبة  ل  المثقفين،  وعاّمة  النا�ض  بهما  يخطئ  ما 
و)اأن�سج(  غالبا،  العاّمة  ينطقها  كما  يحِمد(  )حَمد  ل  يحَمد(  )َحــِمــَد 
الفعل  ال�سعوبة في  وتزداد  ج(.  ج( وما�سيها )ن�سِ التي م�سارعها )ين�سَ

الثالثي؛ لأنه �سماعي، اأما ما كان فوق ثالثي فهو قيا�سّي مّطّرد.
5. فقدان الطالب الثقة بمعجمه، في�سير عن�سر طرد، ل عن�سر جذب؛ 
ث(؛ اإذ ين�ّض المعجم  لأنه ل يلّبي اإحداثيات التغير المدلولي نحو: )حَدّ
على معناها وا�ستقاقاتها، ول يذّكر اأن من معاني )حّدث( اليوم: جّدد، 
كقولنا: )حّدث بياناته(؛ لهذا يحتاج المعجم المدر�سّي اإلى لجنة علمّية 
المعرفّية  بالمدلولت  تحديثه  على  تقوم  �سة،  متخ�سّ دائــمــة  ر�سمّية 
الدرا�سّية  المناهج  لأَنّ  الــجــديــدة؛  الم�ستحَدثة  وبالكلمات  الــجــديــدة، 
يوازيها  اأن  والتطوير، فيجب  التعديل  متغّيرة، تجري عليها مقت�سيات 

تحديث دائم في المعجم المدر�سّي ال�سابر لكلماتها.
وقابلة  �سرفيا،  تعريبا  المعّربة  الناجزة  الـــدّوال  فــي  المعجم  فقر   .6
اللغة  مجمع  وموافقة  ا�ستخدامها،  كثرة  مــن  الــرغــم  على  لال�ستقاق، 
العربية في القاهرة اأو في غيرها عليها عبر الموافقة على تعريب بع�سه 
�سريانها  عدا  عليها،  فين�ّض  �سابقا  ُت�ستخَدْم  لم  اأنها  ذلك  )ب�ستر(؛  نحو 
الــعــرب«، نحو:  العرب فهو من كــالم  ِقي�ض على كــالم  »مــا  قــاعــدة:  على 
ينتمي  مما  وغيرها  و)َفلَّل(،  و)�َسَيَّك(،  و)َه�ْسَتر(،  و)َكْن�َسل(،  )َفْرَمَت(، 
باأن  الثقة  الطالب يفقد  الفقر يجعل  اإلى حقول دللية مختلفة. وهذا 

المعجم يجمع األفاظ الحياة التي هي انعكا�ض حياته.
7. المعجم العربي معجم دواّل ل معجم وحدات معجمّية، وهذا مفارق 
�سمت الغاية من ال�سناعة المعجمية، اإذ ل ُيعنى باإي�ساح المعاني فقط، 
بل ُيدِخل الطالب اإلى عوالم الده�سة التعبيرية عبر الدال الذي ين�ّض 
اليد  بمهارتي  تنه�ض  بتراكيب  المعجم  خدمة  من  ال�سير  فما  عليه. 
في  و)عتمة  يانع(،  مبدع  و)تفكير  م�سم�سة(،  )عبارة  نحو:  والل�سان؟ 
و)الروؤى  بليد(،  راأ�سي(، و)حزن  في  م�ساميرها  تدّق  و)فكرة  دواخلي(، 
تذبل يوما بعد يوم(، و)رفقتك عنب(، و)رائحتك محّل ورد(، و)اأب�سرِك 
فــرا�ــســة، فــاحــذري الــ�ــســوء(، و)مــمــهــور بــالــجــمــال والـــجـــالل(، و)بــيــادر 
المعرفة(،  و)ب�ساتين  و)ب�سيرة عمياء(،  الأ�سابع(،  و)ب�سيرة  المحّبة(، 
بوحه  فــي  الفتنة  اأجــرا�ــض  تعّلق  بلغة  كتب  و)لــقــد  اأخــ�ــســر(،  و)عــرفــُتــَك 
ال�سعرّي اإذ يو�ّسح ق�سائده بالمعاني الخمر، وبالإيقاع الجمر، وبال�سور 
وغيرها  الِعطر(،  والتماعات  ال�ّسحر  مدائن  تحر�ض  وبانزياحات  البكر، 
من التراكيب اأو الوحدات المعجمّية التي تتاآ�سر مع الّدال فتنير ذائقة 

الطالب، وتغّير نظرته ال�سبابية اإلى المعجم العربي.
وقد يكون من الأف�سل تزويد المعجم في �سيغته الإلكترونّية على الأقّل 
باإمكانّية البحث عن التراكيب ال�سّيارة ال�سائعة، واإغناء المعجم بها ِظاًل 
اأو �سيوع ا�ستعمالها؛ فيغدو المعجم ال�سياقّي التركيبّي جزءا  لبتداعها 
�سيكون  الورقّي  المعجم  لأَنّ  المعزولة؛  للكلمات  الإفــرادّي  المعجم  من 
الإلكترونّي،  الكتاب  اإلــى  بالتحّول  ُيـــوؤِذُن  ع�سٍر  في  الحجم  ثقيل  كتاباً 

ال�سيبرانّي. والموقع 
بـــعـــبـــارات م�سكوكة  ــبــه  اأ�ــس تــغــدو  الــتــي  الــمــعــجــمــّيــة  الـــوحـــدات  8. �ــســّخ 
نحو:  المدر�سي،  المعجم  فــي  المجتمع،  يتداولها  لغوّية  ومــتــالزمــات 
ـــر الــقــربــى(، و)الأمـــــر بــالــمــعــروف(، و)اأمـــــن غـــذائـــي(، و)اأمــــن  )اأوا�ـــس
و)ب�سمة  الأمــان(،  و)بّر  اللغوي(،  و)التحّيز  �سامل(،  و)تاأمين  وقائي(، 
الأ�سرة(،  و)تنظيم  اجتماعّي(،  و)تباعد  طبّي(،  و)تاأمين  اإلكترونية(، 
و)حظر  نباتية(،  و)َمْحمية  حيوانية(،  و)َمْحمية  �ــســّحــّي(،  و)وحــجــر 
�سامل(، و)الخطط البديلة(، و)ديوان المظالم(، )الذكاء: الجتماعي، 
والعاطفي، ال�سطناعي(، و)ا�ست�سقاء دماغّي(، و)�سّن الأمل(، و)�سابر 
�سكور(، و)�سراط م�ستقيم(، و)�سلة الرحم(، و)ت�سّخم مالّي(، و)تفّكك 
و)متالزمة  اللغة(،  حماية  و)قانون  الأ�سرة(،  حماية  و)قانون  اأ�سري(، 
التوا�سل(،  اإلكترونّية(، و)مهارات  ة  ال�سامّية(، و)من�سّ داون(، و)اللغات 

و)هجرة الأدمغة والعقول(.
بع�ض  فــي  الثالثي  الــجــذر  م�سارع  عين  تحديد  فــي  الطالب  حيرة   .9
)َيــَظــّل(  الــتــي عين م�سارعها مفتوح  ــل(  )الــِظّ نــحــو:  الــلــغــوّيــة،  الــــدواّل 
ومك�سور )ُيِظّل( الجذر، مّما يغني حدو�ض الت�ساآل حول �سبب هذا النمط 

الذي ي�سيع في المعجم العربي.

د.�ضهى نعجة
) نـــيـــة د ر اأ يـــمـــة  د كـــا اأ و تـــبـــة  كـــا (

ت�ضَتْكِنه المعجمات المدر�ضية مدلوالت الد�اّل اللغوية ال�ضعبة 
التي تح�ضر في المناهج المدر�ضية كافة، �في المراحل 
المدر�ضية كلها؛ لذا فالمعجم المدر�ضي معجم هداية؛ فهو ير�ز 
من�ضوب ال�ضعوبة في الد�ال الموجودة في المناهج المدر�ضية، 
نها بلغة �ضهلة ي�ضيرة مثقفة، ال بلغة  �ي�ضيء معانيها، �يح�ضّ
غة من الم�ضمون الجاّد، اأ� متقعرة �عرة تزيد  م�ضطحة مفَرّ
التعُلّم �ضعوبة.
�قد داأبت كثير من المعجمات المدر�ضية على �ضناعة معجمية 
مدر�ضية تنماز بالِجّدة، مثل »المعجم العربّي االأ�ضا�ضّي« 
لمجموعة من الباحثين، �»المعجم المدر�ضي« لمحمد �ضعيد 
الغامدي، �»المعجم المدر�ضي للطالب« لعبد الحفيظ بي�ضون، 
�»معجم الو�ضيط المدر�ضي« الذي يخت�ضر »المعجم الو�ضيط« 
ال�ضادر عن مجمع اللغة العربية في القاهرة.
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الدوري الإيطالي
4:00beIn4 ع�سراًانتر ميالن�سا�سولو
7:00beIn4 م�ساءيوفنتو�سمانيبينفينتو
9:45beIn4 م�ساًءليدزاإيفرتون
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الدوري الإ�ضباني
3:00beIn3 ع�سراًقادي�شاإلت�سي

5:15beIn3 م�ساءاأتلتيكو مدريدفالن�سيا
7:30beIn3 م�ساًءاإ�سبيليةهوي�سكا

10:00beIn3 م�ساًءاألفي�شريال مدريد

الدوري الإنجليزي
2:30beIn2 ع�سراًليفربولبرايتون

5:00beIn2 م�ساءبيرنليمان�س�ستر �سيتي
7:30beIn2 م�ساًءليدزاإيفرتون

10:00beIn2 م�ساًء�سيفيلد يونايتو�ست بروميت�ش

ثالث مباريات في «يد األولى» اليوم

عمان يحافظ على صدارته لـ «كرة المحترفات»

الخياط يترشح أمينًا عامًا التحاد غرب 
آسيا للترايثلون

عمان - عودة الدولة

يتحاور القوقازي وكفر�سوم عند الرابعة ع�سر اليوم 
�سمن ح�سابات الأ�سبوع الثاني لدوري الدرجة الأولى 

لكرة اليد بقاعة الأميرة �سمية.
الأهــلــي والح�سين عند  الــمــكــان  بـــذات  يــتــواجــه  كــمــا 
الخام�سة والن�سف، وت�سهد قاعة الح�سن عند الثالثة 

مباراة كفرنجة والعربي.
وبح�سب جدول الم�سابقة، يلتقي بنف�ش القاعة عند 
والأخير  ال�سلط  ال�سونة  يرموك  والن�سف  الرابعة 

حامل اللقب اعتذر عن الم�ساركة.
حيث  المتوقعة،  النتائج  عن  الأول  الأ�سبوع  واأ�سفر 
الأهلي  وتخطى   ،34-35 كفرنجة  على  الح�سين  فاز 

القوقازي 27 -18 والعربي يرموك ال�سونة 18-31.
وبــرز فــي هــذا الأ�ــســبــوع لعــب العربي يــزن فتح اهلل 
بزيارته ال�سباك 14 مرة ومن يرموك ال�سونة مهند 
طه  معاذ  الأهــلــي  ولعــب  هدفاً   11 بت�سجيله  �سوكت 

9، ب�سار فتح اهلل وف�سل المن�سي )الح�سين( و�سدام 
كفرنجة  لعــب  اأقــل  وبــهــدف   8 )كفرنجة(  فريحات 

اأي�ساً محمد عنانزة بت�سجيله �سباعية.
الــطــبــي خــالل  الــبــروتــوكــول  اأمــ�ــش مناق�سة  وجـــرى 
الإت�سال  بتقنية  لالأندية  التدريبية  الكوادر  اجتماع 
)عـــن ُبــعــد(، وتـــم بــحــث الــعــديــد مــن الــ�ــســوؤون لتلك 
الــغــايــة، وفــقــاً لــمــا ذكـــره اأمــيــن �ــســر التــحــاد د. زيــن 
العابدين بني هاني. على �سعيد اآخر، تجاوز يرموك 
�ــســمــيــة في  الـــرايـــة 35-32 بــقــاعــة الأمـــيـــرة  الــبــقــعــة 
ليعزز  الثانية  الــدرجــة  دوري  مــن  الأخــيــر  الأ�ــســبــوع 
رغم  غلة  بــال  والخا�سر  ال�ساد�سة  بالنقطة  ر�سيده 
تبادل  البداية  و�سهدت  المميزة،  العرو�ش  قــدم  اأنــه 
الت�سجيل والتعادل 5-5 قبل اأن يتقدم يرموك البقعة 
في الزفير الأخير مع تحركات الراية لي�سبط الفائز 

المجريات ويك�سب اللقاء متفوقا بفارق الثالثية.
وتختتم الم�سابقة بلقاء الكتة 19وعمان 17 لتحديد 
ال�ساعد الثاني للدرجة الأولى لمرافقة اأم جوزة 22.

عمان - الراأي

�سدارته  عــمــان  فــريــق  الما�سية  قبل  الليلة  وا�ــســل 
بعد  وذلك  القدم  لكرة  المحترفات  ال�سيدات  لدوري 
تغلبه على الن�سر 0/11 في المباراة التي جرت على 
اختتام  فــي  لل�سباب  الح�سين  بمدينة  البولو  ملعب 

مباريات الجولة الثامنة من مرحلة الإياب.
اأ�ــســفــرت عــن فوز  وكــانــت مــبــاريــات الــجــولــة الثامنة 
على  الأردن  و�ــســبــاب   0/17 الأهــلــي  عــلــى  الــقــاد�ــســيــة 

الأرثوذك�سي 0/6.
ـــ 21  وبــذلــك حــافــظ عــمــان عــلــى �ـــســـدارة الــتــرتــيــب ب
نقطة، ثم �سباب الأردن 18، القاد�سية 15، ال�ستقالل 

9، الأرثوذك�سي 6، والأهلي والن�سر نقطة واحدة.
بــروتــوكــول  تطبيق  و�ــســط  الــــدوري  مناف�سات  وتــقــام 
لجنة  اأقرتها  جديدة  تعليمات  ووفــق  م�سدد،  �سحي 
كافة  وتحقيق  البطولة،  ا�ستدامة  ل�سمان  الطوارئ، 
اأولــويــة  ت�سكل  والــتــي  الــعــامــة،  الــ�ــســالمــة  متطلبات 

رئي�سية لدى التحاد.

عمان - غازي الق�ضا�ص

للترايثلون  رابــطــة  رئي�ش  الخياط  طــارق  د.  تر�سح 
لمن�سب اأمين عام اتحاد اآ�سيا في النتخابات الٌمقررة 
الــعــامــة  الجمعية  اجــتــمــاع  خـــالل  الـــقـــادم  الخمي�ش 
لالتحاد، والذي �سُيعقد عبر تقنية الت�سال المرئي 

والم�سموع.
العمومية  الجمعية  اجتماع  غــداً  الخياط  ويح�سر 
لالتحاد الدولي ومقره العا�سمة ال�سوي�سرية زيورخ، 

وذلك لختيار مجل�ش اإدارة التحاد لولية جديدة.
مار�سول  الإ�سبانية  الرئي�ش  من�سب  على  ويتناف�ش 
والــدنــمــاركــي  لــالتــحــاد،  الــحــالــيــة  الرئي�سة  كــا�ــســودو 

ماد�ش فروند.
كــمــا �سيتم فــي الجــتــمــاع تــحــديــد مــواعــيــد واأمــاكــن 
الــبــطــولت الــقــادمــة بــعــد اأن تــاأجــلــت بــطــولت الــعــام 
على  عــالوة  كورونا،  جائحة  ا�ستمرار  ب�سبب  الحالي 

قبول ع�سوية ال�سعودية التي تم موؤخراً ت�سكيل اتحاد 
لها برئا�سة الأمير فهد بن جلوي.

المنتخب  اأن  الــخــيــاط  د.  ذكـــر  اأُخـــــرى،  نــاحــيــة  مــن 
الوطني للترايثلون يوا�سل تدريباته حالياً مع اتباع 
الأولمبية،  اللجنة  ال�سادر عن  ال�سحي  البروتوكول 
اأن مجل�ش  الــقــادمــة، ولــفــت  لــال�ــســتــحــقــاقــات  تــاأهــبــاً 
القادم  اجتماعها  �ست�سع في  الترايثلون  رابطة  اإدارة 

خطتها ال�ستراتيجية للعام القادم.
الــوطــنــي من  وكــ�ــســف عــن اعــتــمــاد قــائــمــة المنتخب 
الــالعــبــيــن: كــريــم عــثــمــان ويــزيــد خــورمــا ومك�سيم 
الــ�ــســبــول ومــحــمــد الــحــورانــي ولــيــث الــنــمــر وح�سين 
ال�سالحات ويزيد ال�سالحات وكرينا عثمان ومريم 
الترايثلون  �سباق  وي�ستمل  عثمان.  و�سلمى  �سعبان 
ت�سل�سلها:  األعاب هي وفق  على ثالث  المعتمد دولياً 
ال�سباحة لم�سافة )1500( م، الدراجات لم�سافة )40( 

كم، والجري لم�سافة )10( كم.

الح�ضين ي�ضعى لنطالقه جديدة )اأن�ص جويعد(

جانب من المباراة

د. طارق الخياط رئي�ص رابطة الترايثلون

مباراتان في ختام األسبوع ١٤ من دوري 
المحترفين اليوم

قطر تسلم الجزء الثالث من ملف استضافة 
كأس آسيا ٢٠٢٧

تنازالت مهمة من كومان لـ برشلونة

عمان - الراأي

يختتم اليوم ال�سبت الأ�سبوع الرابع ع�سر 
عبر  الــقــدم  لــكــرة  المحترفين  دوري  مــن 

اإقامة مباراتين في غاية الأهمية.
عند  مــعــان  نظيره  الــوحــدات  وي�ست�سيف 
الــدولــي،  عــمــان  �ستاد  على  م�ساًء  الــرابــعــة 
في مباراة يبحث خاللها �ساحب ال�سيافة 
عــــن الــــفــــوز لـــلـــو�ـــســـول اإلــــــى الــنــقــطــة 34 
وبالتالي ت�سديد قب�سته على ال�سدارة مع 
البتعاد اأكثر عن اأقرب مطارديه الجزيرة 
�سباب  مــع   1-1 تــعــادل  كـــان  والــــذي   )26(
الأ�سبوع  مباريات  افتتاح  في   )13( العقبة 

اأم�ش الأول.
اأن  نـــقـــطـــة(   16( مـــعـــان  يــــــدرك  وبــــــــدوره 
�سيجعله  جــديــدة  نــقــاط  ثـــالث  تح�سيل 
الترتيب،  �سلم  على  كبيرة  يتقدم خطوات 
اأن الــمــهــمــة لــن تكون  ولــكــنــه يــعــي تــمــامــاً 
بما يخطط له مناف�سه وبما  �سهلة قيا�ساً 

يملكه من موؤهالت وحافز.
�سيكون  مــ�ــســاًء  والن�سف  ال�ساد�سة  وعــنــد 
والفي�سلي  الح�سين  بين  مــثــيــراً  الــحــوار 

لعتبارات عديدة.
القمة يملك الح�سين 19 نقطة  قبل هذه 
بــالــمــركــز الـــرابـــع، وهـــو لــيــ�ــش بــبــعــيــد عن 
الــتــقــدم اأكـــثـــر، لـــذا يــوجــه بــو�ــســلــتــه نحو 
الفي�سلي )17( نقطة،  الفوز على  تحقيق 
والأخــــيــــر ل يــعــيــ�ــش فـــي اأفـــ�ـــســـل حــالتــه 
بتغيير  ت�سببت  متتالية  لكبوات  وتعر�ش 

جهازه الفني مجدداً.
اأم�ش الجمعة الرمثا مع  اإلى ذلك، التقى 
و�سباب  بــاإربــد،  الح�سن  �ستاد  على  ال�سلط 

الــمــلــك  �ــســتــاد  عــلــى  الأهــــلــــي  مـــع  الأردن 
ال�سريح  وفــاز  �سبق  فيما  الثاني،  عبداهلل 

على �سحاب اأم�ش الأول 1-2.
اأمــ�ــش والـــيـــوم، يت�سدر  وبــــدون مــبــاريــات 
بـ 31 نقطة، فيما  الوحدات ترتيب الفرق 

الجزيرة بالمركز الثاني 26، ثم الرمثا 22، 
الح�سين 19، ال�سلط والفي�سلي وال�سريح 
17، �سباب الأردن ومعان 16، �سباب العقبة 

و�سحاب 13 والأهلي 7.
وتــقــام مــنــافــ�ــســات الـــــدوري و�ــســط تطبيق 

تعليمات  ووفــق  م�سدد،  �سحي  بروتوكول 
الــطــوارئ، ل�سمان  اأقــرتــهــا لجنة  جــديــدة 
ا�ـــســـتـــدامـــة الـــبـــطـــولـــة، وتـــحـــقـــيـــق كــافــة 
ت�سكل  والتي  العامة،  ال�سالمة  متطلبات 

اأولوية رئي�سية لدى التحاد.

الراأي - وكالت

�ـــســـلـــم التـــــحـــــاد الـــقـــطـــري لــــكــــرة الـــقـــدم 
يتعلق  فيما  الحكومي  ال�سمان  متطلبات 

با�ست�سافة كاأ�ش اآ�سيا 2027.
ونـــ�ـــســـر التــــحــــاد الـــقـــطـــري فــــي حــ�ــســابــه 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  الر�سمي 
التحاد  �سلم  اأم�ش:  الإنترنت  عبر  تويتر 
من  الثالث  الــجــزء  الــقــدم  لــكــرة  القطري 
مــلــف الــتــر�ــســح ل�ــســتــ�ــســافــة كـــاأ�ـــش اآ�ــســيــا 
متطلبات  كــافــة  يــتــ�ــســمــن  والـــــذي   2027
�سروط  المتوافقة مع  الحكومي  ال�سمان 
يتعلق  فيما  القدم  لكرة  الآ�سيوي  التحاد 

با�ست�سافة كاأ�ش اآ�سيا 2027«.
وتـــابـــع التـــحـــاد الــقــطــري فـــي تــغــريــدتــه: 
دولة  به  تتعهد  الذي  الحكومي  »ال�سمان 
قطر بمثابة التزام وتاأكيد على توافر كافة 
با�ست�سافة  الخا�سة  التنظيمية  ال�سروط 
العالمية  المعايير  لأعلى  وفقاً  البطولة 
لكرة  القطري  التحاد  اإليها  ي�سعى  والتي 

القدم للعمل بها في كاأ�ش اآ�سيا 2027«.
الخطوة  هــذه  اأّن  القطري  التــحــاد  واأكـــد 
بتاأدية  التزامه  عن  �سريحاً  تاأكيداً  تعتبر 
على  مرتكزاً  ال�ست�سافة  متطلبات  جميع 
هائل  تنظيمي  ور�سيد  متراكمة  خــبــرات 

اكــتــ�ــســبــه مـــن خــــالل تــنــظــيــم الــكــثــيــر من 
الأحداث الريا�سية الكبرى.

لكرة  اآ�سيا  كاأ�ش  ل�ست�سافة  قطر  وت�سعى 
عقب  تاريخها  فــي  الثالثة  للمرة  الــقــدم 
ا�ــســتــ�ــســافــتــهــا الــمــمــيــزة لأكـــبـــر الأحـــــداث 
كما  و1988   2011 فــي  الــكــرويــة  الآ�سيوية 
تراهن على �سمعتها المميزة الناتجة عن 

الأحــداث  من  العديد  با�ست�سافة  نجاحها 
فيما  كبيرة  خبرة  قطر  وتملك  العالمية. 
يتعلق با�ست�سافة الأحداث الريا�سية مثل 
كــاأ�ــش الــعــالــم لــكــرة الــيــد وبــطــولــة العالم 
الآ�سيوية  الألــعــاب  ودورة  الــقــوى  لألــعــاب 
اإ�سافتها لت�سديها لمهمة ا�ستكمال دوري 
العام عقب  اأرا�سيها هذا  اآ�سيا على  اأبطال 

فيرو�ش  انــتــ�ــســار  بــه  ت�سبب  تــوقــف طــويــل 
�ست�ست�سيف  الــتــي  قــطــر  وفــــازت  كـــورونـــا. 
كــاأ�ــش  بلقب  الــعــالــم 2022  كــاأ�ــش  نــهــائــيــات 
تتناف�ش  وهــي  ال�سابقة  الن�سخة  في  اآ�سيا 
والهند  واأوزبك�ستان  واإيــران  ال�سعودية  مع 
اأن  علماً   2027 اآ�سيا  كاأ�ش  ا�ست�سافة  على 
الن�سخة القادمة �ستقام في ال�سين 2023.

الراأي - اإنترنت

ديــبــورتــيــفــو«  »مـــونـــدو  �سحيفة  ذكــــرت 
الإ�سبانية في تقرير لها، اأن الهولندي 
قدم  بر�سلونة،  مــدرب  كــومــان،  رونــالــد 
خالل  الكتالوني  للنادي  كبيرة  خدمة 

الجاري. المو�سم 
وحــ�ــســب الــ�ــســحــيــفــة الإ�ــســبــانــيــة، فـــاإن 
في  راتــبــه  تخفي�ش  على  وافــق  كــومــان 
القت�سادية  الأزمـــة  ب�سبب  بر�سلونة، 
الــــحــــالــــيــــة الـــــتـــــي يــــمــــر بــــهــــا الـــــنـــــادي 

الكتالوني.
اأن  اإلــى  الإ�سبانية  ال�سحيفة  واأ�ــســارت 
الــمــدرب  اإدراك  بعد  كــومــان جــاء  قـــرار 

يــعــانــي من  بــر�ــســلــونــة  اأن  الــهــولــنــدي، 
قــيــود مــالــيــة حــرمــتــه مــن الــتــعــاقــد مع 
�سيتي  مان�س�ستر  لعــب  غار�سيا،  اإريــك 
الإنــجــلــيــزي، ومــمــفــيــ�ــش ديـــبـــاي، نجم 
لـــيـــون الــفــرنــ�ــســي، خــــالل الــمــيــركــاتــو 

الما�سي. ال�سيفي 
اأبـــلـــغ كــارلــيــ�ــش  كـــومـــان  اأن  واأو�ـــســـحـــت 
تــو�ــســكــيــتــ�ــش، رئــيــ�ــش الــلــجــنــة الــمــوؤقــتــة 
اأنه وطاقمه  التي تدير نادي بر�سلونة، 
الــفــنــي وافـــقـــا عــلــى تــخــفــيــ�ــش الــراتــب 

خالل المو�سم الحالي.
يخطط  كــومــان  اأن  ال�سحيفة  وعلمت 
بقراره،  اأي�سا  بر�سلونة  لعبي  لإبــالغ 
تاركا لهم حرية ح�سم قرارهم النهائي.

الح�ضين والفي�ضلي.. حوار جديد

كاأ�ص اآ�ضيا

كومان ي�ضحي من اأجل فريقه

نهائي كاأ�ص خادم الحرمين ال�ضريفين
7:00KSA Sports 1 م�ساءالن�سرالهالل

الدوري الألماني
4:30beIn م�ساءكولندورتموند
4:30beIn م�ساءبايرن ميونيخ�ستوتجارت
4:30beIn م�ساءفرايبورجاأوج�سبورج

4:30beIn م�ساءاآينتراختيونيون برلين
4:30beIn م�ساءاأرمينيا بيليفيلدليبزيج

7:30beIn م�ساء�سالكهمون�سنجالدباخ

مفكرة المباريات
القناةالتوقيتالفريقالفريق
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دورتموند يعلن استضافته لمباراة ليفربول 
وميتيالند

�لر�أي - وكاالت

مــبــاراة  �سي�ست�سيف  اإنـــه  دورتــمــونــد  بــورو�ــســيــا  اأعــلــن 
ليفربول �سد ميتيالند في دوري اأبطال اأوروبا لكرة 
القدم في التا�سع من كانون الأول، بعد قرار نقلها من 
الدنمارك ب�سبب لوائح فيرو�س كورونا في بريطانيا.
المفتر�س  كــان من  ــه  اأّن اإلــى  الألماني  النادي  واأ�ــســار 
اإقامة المباراة با�ستاد اإم.�سي.اإت�س اأرينا في الدنمارك 
حكومة  قــرار  ب�سبب  محايد  ملعب  اإلــى  ُنقلت  لكنها 
 14 لمدة  ال�سحي  الحجر  بفر�س  المتحدة  المملكة 

يوماً على العائدين من الدنمارك.

المجموعات  دور  »مباراة  بيان:  في  دورتموند  وتابع 
وليفربول في  بين ميتيالند  اأوروبـــا  اأبــطــال  بــدوري 
بارك،  اإدونــا  �سيغنال  في  �ستقام  دي�سمبر  من  التا�سع 
ال�سبب في هذا التغيير هو قواعد المملكة المتحدة 
الخا�سة بفيرو�س كورونا والتي تجبر العائدين من 
الدنمارك بالخ�سوع للحجر ال�سحي لمدة 14 يوماً«.
ميتيالند  مــبــاراة  �ستقام  ذلــك  عن  »عو�ساً  واأ�ــســاف: 
وليفربول الذي يقوده يورغن كلوب مدرب دورتموند 

ال�سابق في دورتموند«.
اأو  ليفربول  اأو  »يويفا«  الأوروبـــي  التحاد  يوؤكد  ولم 

ميتيالند قرار نقل المباراة.

ملعب دورتموند

بييلسا يرفض عودة الجماهير إلى المالعب!

جولة كروية في �لمالعب �الأوروبية

مواجهة مرتقبة بين فالنسيا وأتلتيكو مدريد.. والجماهير تترقب 
«دربي» لندن

    �إنرت ميالن ي�ضتقبل �ضا�ضولو.. وبايرن ميونيخ ي�ضعى لتخطي �ضتوجتارت
�لر�أي - وكاالت

فياريال  �سيفه  مــع  المت�سدر  �سو�سيداد  ريــال  يلتقي 
المرحلة  �سمن  الأحـــد،  غــدا  الثالث،  المركز  �ساحب 
الـ11 من الدوري الإ�سباني الممتاز، في مواجهة ت�سير 
اإلى الو�سعية الجديدة التي اأ�سبحت عليها الليجا مع 

مرور الربع الأول من المو�سم.
ويــحــتــل ريــــال مــدريــد حــامــل الــلــقــب الــمــركــز الــرابــع 
وباإمكانه  ال�سبت،  األفــيــ�ــس،الــيــوم  �سيفه  مــع  ويلتقي 

فقط اأن يتقدم للمركز الثالث حال فوزه.
�سيفه  مع  ويلتقي  الـــ13  المركز  في  بر�سلونة  ويقبع 
اأ�سواأ  الـــ14 غدا الأحــد، بعد  المركز  اأو�سا�سونا �ساحب 

بداية للنادي الكاتالوني منذ 29 عاما.
واأ�سبحت الفر�سة مواتية لظهور بطل جديد للدوري 
هيمنة  قاعدة  مدريد  اأتلتيكو  ك�سر  اأن  منذ  الإ�سباني، 

بر�سلونة والريال على الليجا، ونال اللقب في 2014.
الجوا�سيل  اإيمانويل  المدرب  بقيادة  �سو�سيداد  ويقدم 
م�سيرة ا�ستثنائية في المو�سم الحالي ونجح في الفوز 
على ملعب قاد�س في الجولة الما�سية، ليعزز موقعه 

في ال�سدارة.
اإيمري  اأونـــاي  مدربه  قيادة  تحت  اأي�سا  فياريال  لكن 
ظهر حتى الآن ب�سكل جيد واأظهر قدرته في المناف�سة 

على ال�سدارة.
وتــعــادل فياريال )1-1( مــع ريــال مــدريــد فــي الجولة 
الما�سية وكان بمقدوره اأن يخرج فائزا بعد اأن فر�س 

�سيطرته على مجريات اللعب في ال�سوط الثاني.
وغــــاب بــاكــو األــكــا�ــســيــر هــــداف فــيــاريــال عـــن مــواجــهــة 
يتدرب  ولم  ال�ساق  اأربطة  في  الإ�سابة  ب�سبب  الريال، 
اأتم  مع الفريق هذا الأ�سبوع، لكن باقي الالعبين في 

الجاهزية للم�ساركة.
ويعاني �سو�سيداد من غياب جناحه ديفيد �سيلفا الذي 

يعاني من اإ�سابة في اأربطة ال�ساق.
القمة من  اأهــل  اأن ي�سغط على  ريــال مدريد  وباإمكان 
على  بــالــفــوز  منت�سيا  األفــيــ�ــس،  اأمـــام  مواجهته  خــالل 
ملعب اإنتر ميالن الإيطالي بهدفين دون رد، في دوري 

اأبطال اأوروبا.
وا�ستعاد زين الدين زيدان مدرب الريال، جهود لعب 
فيرو�س  من  تعافيه  بعد  كا�سيميرو  البرازيلي  و�سطه 
كورونا الم�ستجد، في الوقت الذي يوا�سل فيه �سانع 
مــ�ــســاعــيــه، ل�ــســتــعــادة  هـــــازارد  اإديــــن  البلجيكي  الــلــعــب 
اإنتر  �سباك  في  هدفا  ت�سجيله  بعد  المعهود،  م�ستواه 

من ركلة جزاء.
ورغـــم تــعــثــره مــحــلــيــا، نــجــح بــر�ــســلــونــة بــقــيــادة مــدربــه 
القارية،  هيبته  ا�ستعادة  في  كومان  رونالد  الهولندي 
ال�ساحق على دينامو كييف الأوكراني برباعية  بالفوز 
الــثــالثــاء، فــي غياب  اأوروبــــا  اأبــطــال  بي�ساء فــي دوري 
ليونيل مي�سي وفرينكي دي يونج اللذين ف�سل كومان 

اإراحتهما.
و�سيكون بر�سلونة بحاجة لتاأكيد هذا التح�سن عندما 
ي�ست�سيف اأو�سا�سونا، �ساحب المركز الـ14، على ملعب 

كامب نو، غدا الأحد.
م�سيفه  لــمــالقــاة  الــو�ــســيــف  مــدريــد  اتلتيكو  ويــخــرج 
ال�سدارة  يتقا�سم  اأن  وباإمكانه  ال�سبت،  فالن�سيا،اليوم 

مع �سو�سيداد بر�سيد 23 نقطة، حال فوزه.
واكتفى اأتلتيكو بالتعادل �سلبيا مع لوكوموتيف مو�سكو 
جهود  الفريق  ويفتقد  الأبــطــال،  دوري  فــي  الــرو�ــســي، 
فالن�سيا في ظل معاناته  اأمــام  مهاجمه دييجو كو�ستا 
من تجلط في الأوردة بعد اأ�سبوع واحد من تعافيه من 

اإ�سابة في الفخذ.
عالجه  ا�ــســتــمــرار  ظــل  فــي  �ــســواريــز  لوي�س  يغيب  كما 
لي�سبح جواو فيليك�س  الم�ستجد،  من فيرو�س كورونا 

وحيدا في خط هجوم اأتلتيكو اأمام فالن�سيا.

وتعثر فالن�سيا كثيرا هذا المو�سم، حيث يحتل المركز 
اأبــــرز لعبيه  بــيــع مجموعة مــن  بــعــد  الــتــا�ــســع حــالــيــا، 
ال�سيف الما�سي، لكن رغم ذلك نجح في اكت�ساح ريال 
مدريد )4-1( في اأوائل ال�سهر الجاري، ليظهر قدرته 

على مجاراة كبار الدوري الإ�سباني.
مع  وهوي�سكا  قاد�س  مع  اإلت�سي  اأي�ساً،  اليوم  ويلتقي 
اإ�سبيلية ويلتقي،غدا الأحد، خيتافي مع اأتلتيك بيلباو 
و�سيلتا فيجو مع غرناطة، على اأن تختتم الجولة بعد 

غد الإثنين، بمباراة ريال بيتي�س مع اإيبار.

�لدوري �الإنجليزي
اأكد فرانك لمبارد، المدير الفني لنادي ت�سيل�سي، اأن 
فريقه عليه اأن يكون »م�ستعدا للهجوم« حينما يواجه 
�سيفه تــوتــنــهــام،غــدا الأحــــد، فــي ديــربــي لــنــدن �سمن 

الجولة العا�سرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
جوزيه  البرتغالي  مــدربــه  بــقــيــادة  توتنهام  ويتقا�سم 
مورينيو، �سدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مع 
ليفربول بر�سيد 20 نقطة لكل منهما بفارق نقطتين 

عن ت�سيل�سي �ساحب المركز الثالث.
توتنهام  على  الــفــوز  اأن  اعــتــبــاره  فــي  ت�سيل�سي  وي�سع 
اأمــام  ليفربول  تعثر  حــال  الــ�ــســدارة  اإلـــى  بــه  �سي�سعد 

برايتون اليوم ال�سبت.
بعد  عالية،  بمعنويات  لندن  ديربي  ت�سيل�سي  ويخو�س 
دوري  فــي   )1-2( بنتيجة  الفرن�سي  ريـــن  عــلــى  فـــوزه 
اأمــام  مــبــاراتــه  توتنهام  يخو�س  بينما  ــــا،  اأوروب اأبــطــال 

لودجوريت�س في بطولة الدوري الأوروبي.
وبدوره يخو�س ليفربول اليوم مواجهته اأمام برايتزن، 
اأمام اتالنتا  وتاأتي هذه هذه بعد خ�سارته على ملعبه 
الإيطالي بهدفين دون رد م�ساء الأربعاء بدوري اأبطال 

اأوروبا.
وعاد النجم الم�سري محمد �سالح اإلى ليفربول بعد 
عانى  وقت  في  الم�ستجد،  كورونا  فيرو�س  من  تعافيه 

فيه الفريق كثيرا من تزايد الإ�سابات في �سفوفه.
ـــه بيب  بـــقـــيـــادة مـــدرب ول يــعــانــي مــانــ�ــســ�ــســتــر �ــســيــتــي 
جوارديول من اأي اإ�سابة با�ستثناء المدافع ناثان اكي.

اأجــويــرو  �سيرخيو  الأرجــنــتــيــنــي  الــمــهــاجــم  وا�ــســتــاأنــف 
ال�ساق  اأربــطــة  فــي  اإ�سابة  مــن  تعافيه  بعد  التدريبات 
لكن  الركبة،  في  جراحة  تــجــاوزه  بعد  مبا�سرة  جــاءت 

جــــوارديــــول لـــن يــتــعــجــل فـــي الـــدفـــع بــالــالعــب خــالل 
المباراة اأمام بيرنلي، اليوم ال�سبت.

اإيفرتون مع �سيفه ليدز يونايتد  اأي�ساً،  ويلتقي اليوم 
كما يلتقي �سيفيلد يونايتد مع م�سيفه و�ست بروميت�س 

البيون.
م�سيفه  مــع  يونايتد  مان�س�ستر  الأحـــد،  غــدا  ويلتقي 

�ساوثهامبتون واآر�سنال مع وولفرهامبتون.
فولهام  �سيتي مع  لي�ستر  فيلتقي  الإثنين  غٍد  بعد  اأما 

واأ�ستون فيال مع م�سيفه وي�ستهام يونايتد.

�لدوري �الإيطالي
اإلـــــى روح نجمه  النــتــ�ــســار  نــابــولــي لإهــــــداء  يــطــمــح 
الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا عندما ي�ست�سيف 
التا�سعة  المرحلة  مباريات  قمة  في  الأحــد،  روما،غدا 

ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.
الأربــعــاء  الأول  اأم�س  الم�سجعين  من  المئات  وتجمع 
منارة  الأ�سواء  كانت  باولو(، حيث  )�سان  ملعب  خــارج 
طـــوال الــلــيــل لتكريم الأ�ــســطــورة الأرجــنــتــيــنــي، الــذي 
الـــدوري  فــي  الــوحــيــديــن  بلقبيه  للتتويج  نــابــولــي  قــاد 
مدرجات  لتــزال  بينما  و1990،   1987 عامي  الإيطالي 
جائحة  ب�سبب  اإيطاليا  في  فارغة  القدم  كــرة  مالعب 

فيرو�س كورونا.
وتبدو مهمة نابولي �سعبة في مواجهة روما، �ساحب 
المركز الثالث في ترتيب الم�سابقة، الذي يبتعد بفارق 

ثالث نقاط فقط خلف ميالن )المت�سدر(.
وتــعــر�ــس رومــــا لــخــ�ــســارة وحـــيـــدة فـــي الــبــطــولــة هــذا 
المو�سم حتى الآن، حيث كانت اعتبارية لإ�سراكه لعبا 
من خارج القائمة خالل تعادله مع فيرونا في مباراته 
الفتتاحية للمو�سم الحالي بالم�سابقة، في حين تلقى 
نابولي هزيمة اعتبارية اأي�سا بالإ�سافة لخ�سم نقطة 
من ر�سيده لعدم ح�سور لقائه اأمام م�سيفه يوفنتو�س 

ب�سبب مخاوف من فيرو�س كورونا.
الم�سابقة  ترتيب  في  ال�ساد�س  المركز  نابولي  ويحتل 
حــالــيــا، مــتــاأخــرا بــفــارق ثـــالث نــقــاط عــن رومــــا، عقب 
خ�سارته 1 / 3 اأمام �سيفه ميالن في المرحلة الما�سية 

للبطولة.
ال�سويدي  يفتقد ميالن خدمات مهاجمه  من جانبه، 
ي�ست�سيف  عندما  اإبراهيموفيت�س،  زلتــان  المخ�سرم 

فيورنتينا غدا الأحد.
بر�سيد  الم�سابقة  هــداف  اإبراهيموفيت�س،  و�سيبتعد 
عــ�ــســرة اأهـــــداف، عــن الــمــالعــب لــفــتــرة قــد تــ�ــســل اإلــى 
تعر�س  ع�سلية  اإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب  اأ�سبوعين 
لها اأمام نابولي، لكن دانييلي بونيرا، المدرب الموؤقت 
رغم  م�ساكل  اأي  يــواجــه  لــن  الفريق  اإن  قــال  لميالن، 

اأجندة المباريات المزدحمة.
اإنــتــر لــمــداواة جــراحــه عقب  فــي غ�سون ذلـــك، ي�سعى 
اأمــــام �سيفه ريـــال مــدريــد  الــمــوجــعــة 0 / 2  خــ�ــســارتــه 
الإ�سباني ببطولة دوري اأبطال اأوروبا، مما جعله قابعا 
في موؤخرة الترتيب في مجموعته بالم�سابقة القارية.
اإنتر تحديا �سعبا اليوم ال�سبت، عندما يخرج  ويواجه 
الثاني،  الــمــركــز  �ساحب  �سا�سولو،  م�سيفه  لــمــالقــاة 
الآن،  حتى  الم�سابقة  فــي  خــ�ــســارة  اأي  يتلق  لــم  الـــذي 

ويبتعد بفارق نقطتين خلف ال�سدارة.
�سهدت مباريات الجولة الرابعة لدوري الأبطال تاأهل 
لت�سيو  يتواجد  فيما  الإق�سائية،  لـــالأدوار  يوفنتو�س 
فوزهما  عقب  بمجموعتيهما  جيد  و�سع  في  واأتالنتا 

في تلك الجولة.
م�سيفه  على   0  /  2 بفوزه  المنت�سي  اأتالنتا،  ويلتقي 
ليفربول الإنجليزي، مع �سيفه فيرونا غدا، في حين 

يواجه يوفنتو�س م�سيفه بينيفينتو في نف�س اليوم.
�سيفه  بــمــواجــهــة  غــد  بــعــد  مــبــاريــات  لت�سيو  ويفتتح 
اأودينيزي، في حين يلتقي بولونيا مع �سيفه كروتوني، 
وتختتم  ذاتــه،  اليوم  في  �سبيزيا  �سيفه  مع  وكالياري 
مباريات المرحلة بلقائي تورينو مع �سيفه �سامبدوريا 

وجنوى مع بارما بعد غٍد الإثنين.

�لدوري �الألماني
دوري  الثاني في بطولة  الــدور  اإلــى  ر�سميا  تاأهله  بعد 
عن  الدفاع  طريق  على  مهمة  كخطوة  اأوروبـــا،  اأبطال 
ال�ستفادة  اإلــى  ميونيخ  بايرن  يتطلع  الأوروبـــي،  لقبه 
النجاح  من  نالها  التي  الهائلة  المعنوية  الدفعة  من 
يحل  عندما  الألماني،  للدوري  �سدارته  لتعزيز  قاريا 
الــ�ــســبــت، في  �ــســتــوتــجــارت،الــيــوم  الــفــريــق �سيفا عــلــى 

المرحلة التا�سعة من الم�سابقة.
الــــ16 في  لــدور  التاأهل  اإحـــدى بطاقات  بــايــرن  وحجز 
مــبــاريــات دور  اآخــر جولتين مــن  الأبــطــال، قبل  دوري 

المجموعات.
بول  ريد  اأمــام  و�سعبة  قوية  مباراة  بعد  بايرن  وتاأهل 
الفوز  ليكون   1  /  3 فيها  وفــاز  النم�ساوي،  �سالزبورج 
الــتــوالــي ويــعــزز �ــســدارتــه للمجموعة  الــرابــع لــه على 

بر�سيد 12 نقطة.
والآن، يتطلع بايرن لتعزيز �سدارته للدوري الألماني 
)بــونــد�ــســلــيــجــا( و�ــســط مـــطـــاردة قــويــة مـــن بــورو�ــســيــا 

دورتموند وباير ليفركوزن وليبزج.
التعادل مع فيردر بريمن  بايرن في فخ  �سقوط  ومع 
فــي الــمــرحــلــة الــمــا�ــســيــة مــن الــبــونــد�ــســلــيــجــا، تمكن 
دورتــمــونــد ولــيــفــركــوزن مــن تــقــلــيــ�ــس الـــفـــارق حيث 
الــثــانــي والــثــالــث عــلــى الترتيب  الــمــركــزيــن  يــحــتــالن 
واحــدة  نقطة  بــفــارق  منهما  لــكــل  نقطة   18 بر�سيد 
خــلــف بــايــرن الــمــتــ�ــســدر وبــفــارق نــقــطــة واحــــدة اأمـــام 

ليبزج.
ي�ست�سيف  كما  كــولــن  فــريــق  دورتــمــونــد  وي�ست�سيف 
الدرجة  لــدوري  ال�ساعد  بيليفيلد  اأرمينيا  ليبزيج، 
اأخريين  مباراتين  فــي  وذلـــك  المو�سم،  هــذا  الأولـــى 

اليوم ال�سبت بنف�س المرحلة.
وي�ست�سيف ليفركوزن فريق هيرتا برلين غدا الأحد، 

في مباراة اأخرى بالمرحلة نف�سها
اآخر  الفوز في  لم يحقق  الذي  �سالكه،  وينتظر فريق 
المو�سمين  خــالل  بالبوند�سليجا  خا�سها  مباراة   24
ال�سبت  غــد  بــعــد  �سعبا  اخــتــبــارا  والــحــالــي،  الــمــا�ــســي 
الذي  مون�سنجالدباخ  بورو�سيا  م�سيفه  مواجهة  في 
نظيفة  برباعية  الأوكــرانــي  دونيت�سك  �ساختار  �سحق 

م�ساء اأم�س الأربعاء في دوري الأبطال الأوروبي.
في  ال�سدارة  على  بايرن  مطاردة  دورتموند  ويوا�سل 

المو�سم الحالي مثلما كان في اأكثر من مو�سم �سابق.
ويعتمد دورتموند ب�سكل كبير في هذا على تاألق نجمه 
ال�ساب اإيرلنج هالند الذي �سجل �ستة اأهداف في اآخر 

مباراتين للفريق بجميع الم�سابقات.
وخالل مباراة كلوب بروج، �سجل هالند هدفين واأحرز 

�سان�سو هدفا لدورتموند.
على  الفوز  دورتموند  وحقق  مجددا  بايرن  تعثر  واإذا 
كولن �ساحب المركز قبل الأخير في جدول الم�سابقة، 
بالمو�سم  البوند�سليجا  في  فــوز  اأي  يحقق  لم  والــذي 

الحالي حتى الآن، �سيعتلي دورتموند ال�سدارة.

�لر�أي - وكاالت

بييل�سا مدرب ليدز يونايتد  قال مار�سيلو 
اإلى  الجمهور  بعودة  ال�سماح  يجب  ل  ــه  اإّن
مــالعــب كـــرة الــقــدم قــبــل حــ�ــســول جميع 
الممتاز على  الإنــجــلــيــزي  الــــدوري  اأنــديــة 
في  الجماهير  ل�ستقبال  الأخ�سر  ال�سوء 

مدرجاتها من جديد.
ومــع اقــتــراب رفــع الإغــــالق الـــذي ا�ستمر 
الثاني  فــي  كــورونــا  فيرو�س  ب�سبب  �سهراً 
الحكومة  قالت  المقبل  الأول  كانون  من 
ما  بــحــ�ــســور  �ست�سمح  اإّنـــهـــا  الــبــريــطــانــيــة 
ي�سل اإلى اأربعة اآلف م�سجع في الأحداث 
الريا�سية الكبرى في الأماكن المفتوحة 
فـــي الــمــنــاطــق الأقــــــل تــعــر�ــســاً لنــتــ�ــســار 

العدوى بالفيرو�س في اإنكلترا.
بو�سع  �سيكون  فــاإّنــه  الخطة  هــذه  وح�سب 
اأنـــديـــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز في 
منطقتي لندن وليفربول ال�سماح بح�سور 
مـــا يــ�ــســل اإلــــى األـــفـــي مــ�ــســجــع الــمــبــاريــات 
بــالــنــظــر لــكــونــهــا تــقــع فـــي مــنــطــقــة اأكــثــر 
في  الأندية  لكن  العدوى  لنت�سار  عر�سة 
با�ستقبال  لها  ي�سمح  لن  وليدز  مان�س�ستر 
لأنها  الحالية  المرحلة  فــي  جماهير  اأي 

معر�سة ب�سكل اأكبر لتف�سي العدوى.
مــبــاراة  قــبــل  لل�سحفيين  بييل�سا  وقــــال 
اإيــفــرتــون اليوم  اأمـــام  اأر�ــســه  فريقه خــارج 
عدم  ال�سلطات  على  يتعين  »ربما  ال�سبت: 
ال�سماح بح�سور الجمهور المباريات حتى 
با�ستقبال  الأنـــديـــة  لجميع  الــ�ــســمــاح  يــتــم 

واأ�ــســاف  الــتــوقــيــت«.  نف�س  فــي  الجماهير 
المدرب الأرجنتيني المخ�سرم: »ل يجب 
التق�سيم هنا اإلى فئات بل يجب العمل على 

الم�سابقة قدر  اأندية  بين  العدالة  تحقيق 
يمكن  التي  بالأمور  يت�سل  فيما  الإمكان، 
الــ�ــســيــطــرة عــلــيــهــا«. واأ�ـــســـاف: »الــحــ�ــســور 

الجماهيري له تاأثير على النتائج، الخطة 
الحالية تعني معاقبة الأندية الواقعة في 

مناطق عالية الخطورة«.

جانب من تدريبات العبي �أتلتيكو مدريدت�ضيل�ضي وتوتنهام في �ضر�ع جديد غدً� في �لدوري

بييل�ضا

نعي فا�ضل

تنعى �أ�ضرة كينغز �أكادميي 
مبزيد من �حلزن و�لأ�ضى �ملرحوم باإذن �هلل تعالى

و�لــــــد
�لزميلة لنا �ضامي بول�ص �بو خ�ضر

ويتقدمون �إلى �لزميله �لعزيزه و�آل �لفقيد �لكر�م باأ�ضدق م�ضاعر �لعز�ء و�ملو��ضاة
�ضائلني �ملولى عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��ضع رحمته 
و�أن ي�ضكنه ف�ضيح جنانه و�أن يلهم ذويه �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن

نعي فا�ضل

تنعى �أ�ضرة كينغز �أكادميي 
مبزيد من �حلزن و�لأ�ضى �ملرحوم باإذن �هلل تعالى

و�لــــــد
�لزميلة هند جز�ع عبد �لرحمن �ل�ضعر�ء

ويتقدمون �إلى �لزميله �لعزيزه و�آل �لفقيد �لكر�م باأ�ضدق م�ضاعر �لعز�ء و�ملو��ضاة
�ضائلني �ملولى عز وجل �أن يتغمد �لفقيد بو��ضع رحمته 
و�أن ي�ضكنه ف�ضيح جنانه و�أن يلهم ذويه �ل�ضرب و�ل�ضلو�ن
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جنيف - اأ ف ب

�شدد خبراء في الأمم المتحدة على 
�شرورة تعزيز الجه�د العالمية 
لمكافحة التنميط العرقي، في 
ظل خطر تنامي هذا المنحى 
بفعل تقنيات الذكاء ال�شطناعي 
الم�شتخدمة للتعرف على ال�ج�ه اأو 
تحديد م�شادر الخطر المحتملة من 
جانب ال�شرطة.

وتق�ل فيرين �شيبيرد الخبيرة 
في حق�ق الإن�شان »يتعاظم 
خطر ا�شتن�شاخ هذه الأنماط 
النحيازية وتفاقمها اأو بروز 
ممار�شات تمييزية« بفعل الذكاء 
ال�شطناعي.

حتذير من العنف العن�شري بفعل الذكاء ال�شطناعي
الأمم  لجنة  اإل��ى  الجامايكية  هذه  وتنتمي 
العن�سري  العنف  على  للق�ساء  المتحدة 
ال��م��وؤّل��ف��ة م���ن 18 خ��ب��ي��را وال���ت���ي اأ����س���درت 
لل�سلطات  ال��م��ت��اح��ة  ال�����س��ب��ل  ع���ن  ت��ق��ري��را 
من  الممار�س  العرقي  للتنميط  للت�سّدي 

قبل قوى الأمن.
ول��ف��ت��ت ال��ل��ج��ن��ة خ�����س��و���س��ا اإل�����ى خ��ط��ورة 
من  طويلة  �سال�سل  )وه���ي  ال��خ��وارزم��ي��ات 
التعليمات( الم�ستخدمة في اأدوات »التنبوؤ« 
ال��م��خ��اط��ر«  ب���»ت��ق��دي��ر  ال��خ��ا���س��ة  ت��ل��ك  اأو 
ال��م��ع��ت��م��دة ف��ي اأج���ه���زة ال�����س��رط��ة، ك��م��ا في 
م����ح����ّرك����ات ال���ب���ح���ث وم�����واق�����ع ال���ت���وا����س���ل 
الج���ت���م���اع���ي ل��ت��وج��ي��ه اإع����الن����ات م��وج��ه��ة 

الهدف مثال.
وكانت هذه الأنظمة للم�ساعدة في الحفاظ 
على الأمن والتي من المفتر�س اأن ت�ساهم 
بداية  انت�سرت  قد  الجرائم  من  الحّد  في 
في الوليات المتحدة بحدود العقد الثاني 
الحادي والع�سرين. وهي غالبا  القرن  من 

تفاقم  اأن��ه��ا  باعتبار  لالنتقاد  تتعّر�س  م��ا 
الأحكام الم�سبقة اإزاء بع�س الفئات.

وت�سير �سيبيرد اإلى اأن »البيانات التاريخية 
ح����ول ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وق��ي��ف ف���ي ح����ّي م���ا قد 
تعك�س ممار�سات انحياز من قبل ال�سرطة«، 
م��ا ق��د ينعك�س ب����دوره ف��ي اأن��ظ��م��ة ال��ذك��اء 

ال�سطناعي.
تزيد من  ق��د  المعطيات  »ه��ذه  اأن  وت���ردف 
خطر انت�سار ال�سرطة في موقع ما باأعداد 
م��ب��ال��غ ب��ه��ا، م��ا ق��د ي�����وؤّدي اإل����ى م��زي��د من 
حلقة  ث��ّم  م��ن  وُي��ح��دث  التوقيف  عمليات 

مفرغة«.
قلقها  عن  تو�سياتها  في  اللجنة  واأع��رب��ت 
التعّرف  لتقنية  المتزايد  ال�ستخدام  من 
ع���ل���ى ال�����وج�����وه وغ���ي���ره���ا م����ن ال��ت��ق��ن��ي��ات 

المعتمدة في المهّمات الأمنية.
ف��ف��ي ه���ذه ال��ح��ال��ة اأي�����س��ا، ت��ك��ون تحاليل 
وثيق  ب�سكل  مرتبطة  ال�سطناعي  الذكاء 

تقنيات الذكاء ال�شطناعي للتعرف على ال�ج�هبالبيانات الم�ستخدمة لتغذية النظام.

طهران - اأ ف ب

ال��دف��اع الإي��ران��ي��ة ام�س وفاة  اأك��دت وزارة 
العالم النووي البارز مح�سن فخري زادة، 
قبل  م��ن  ا�ستهدافه  م��ن  وج��ي��ز  وق��ت  بعد 

»عنا�سر اإرهابية« قرب طهران.
الموقع  اأورده  ب��ي��ان  ف��ي  ال����وزارة  واأف����ادت 
الل���ك���ت���رون���ي ل��ل��ت��ل��ف��زي��ون ال��ر���س��م��ي، اأن 
ت��ول��ى رئ��ا���س��ة منظمة  ال���ذي  ف��خ��ري زاده 

ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، اأ�سيب 
»بجروح خطرة« بعد ا�ستهداف �سيارته من 
قبل المهاجمين وا�ستباكهم مع مرافقيه. 
واأ�سارت الى اأنه »ا�ست�سهد« في الم�ست�سفى 
انعا�سه. من  الطبي  الفريق  بعدما حاول 
ج��ه��ت��ه اأع��ل��ن وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة الإي���ران���ي 
م��ح��م��د ج����واد ظ��ري��ف وج����ود »م��وؤ���س��رات 
اإ�سرائيلي« في اغتيال العالم  جدية لدور 
زادة قرب  ال��ب��ارز مح�سن فخري  ال��ن��ووي 

ح�سابه  عبر  الوزير  وكتب  ام�س.  طهران 
ب��ارزا  عالما  اإره��اب��ي��ون  »ق��ت��ل  تويتر  على 
اليوم. هذا العمل الجبان - مع موؤ�سرات 
ج��دي��ة ل����دور اإ���س��رائ��ي��ل��ي - ي��ظ��ه��ر ن��واي��ا 
ع��دوان��ي��ة ي��ائ�����س��ة م���ن ق��ب��ل ال��م��ن��ف��ذي��ن«، 
م�سيفا اأن »اإيران تدعو المجتمع الدولي، 
ول �سيما التحاد الأوروبي، الى الكف عن 
عمل  واإدان��ة  المعيبة  المزدوجة  معاييره 

اإرهاب الدولة هذا«.

 اغتيال عامل ن�وي اإيراين
�شيارة العالم الن�وي بعد تعر�شها للهج�م بالقرب من طهران )ا ف ب(

 حمكمة تخفف عق�بة مطلق النار 
على م�شلني يف اأحد م�شاجد كيبيك

م�نتريال - اأ ف ب
خففت محكمة كندية الحكم بال�سجن الموؤبد ال�سادر على كندي 
قتل �ستة م�سلين بالر�سا�س في اأحد م�ساجد كيبيك في كانون 
الثاني 2017 الى 25 عاما بدل من اأربعين عاما، معتبرة اأن �سجنه 
مدى الحياة غير د�ستوري. وحكم على الك�سندر بي�سونيت الذي 
�سيبلغ من العمر 31 عاما الأ�سبوع المقبل، بال�سجن الموؤبد في 

2019 مع عدم اإمكانية الإفراج الم�سروط لمدة 40 عاما.
واعتبرت محكمة ال�ستئناف في كيبيك بالجماع »غير د�ستورية«، 
مادة اأدرجت في قانون العقوبات المعدل في 2011 و�سمح للق�ساة 
المادة  ه��ذه  وت�سمح  بي�سونيت.  الكيبيكي  على  العقوبة  بفر�س 
الحياة ل25  بال�سجن مدى  المتتالية  الأحكام  »باإ�سدار عدد من 
الممكن  م��ن  ي�سبح  اأن  قبل  ع��دي��دة،  ج��رائ��م  مرتكب  على  ع��ام��ا 
ق�سائية  هيئة  اأعلى  وراأت  جريمة«.  لكل  م�سروطة  حرية  منحه 

كندية اأنها ت�سكل انتهاكا للحقوق والحريات الكندي.
وك��ان الدع��اء طلب حكما بال�سجن ل150 عاما وهو الأط��ول في 
كندا، بينما طالب الدفاع بخف�سه اإلى 25 عاما. وح�سم القا�سي 
اأربعين عاما  بال�سجن  الأمر بحكم  بي�سونيت  اأدار محاكمة  الذي 
اأن »فر�س عقوبة تزيد عن العمر المتوقع للقاتل« قد  لأنه راأى 

يوؤدي الى »اإثارة �سكوك في م�سداقية النظام الق�سائي«.

عندما يتعلق الأمر بالم�سير الوطني الأردني، والم�سير الوطني 
مكان  فال  تاريخيا،  مت�سابكتان  حلقتان  وهما  فل�سطين،  لق�سية 

ول مجال للمجاملة في ما نجتهد ونكتب.
ن�سر  »ن�سوة«  اليوم  يعي�س  نتانياهو  بقيادة  الإ�سرائيلي  اليمين 
مفاجئة  تطورات  من  اأخيرا  الإقليم  �سهده  ما  �سوء  في  �سيا�سي 
ب�سفقة  �سمي  ما  وا�ستحقاقات  جهة،  من  العالقات  �سعيد  على 

القرن من جهة ثانية.
كل التطورات الأخيرة على �سعيد العالقات الإ�سرائيلية العربية 
ال�سريع  ال��ت��ح��ول  ه��و  لفتا  اأك��ث��ره��ا  لكن  وب�����س��دة،  لالنتباه  لف��ت��ة 
رف�س  ح��ال��ة  م��ن  الفل�سطينية  ال�سلطة  م��وق��ف  ف��ي  وال��م��ف��اج��ئ 
ومقاطعة وغ�سب عارم، اإلى العودة عن كل ذلك وتفعيل التن�سيق 
الأم��ن��ي م��ع �سلطة الح��ت��الل، ي��راف��ق ذل��ك رف�����س لكل ه��ذا من 
جميعا  نتابع  كنا  بعدما  غ��زة  قطاع  في  المقاومة  ف�سائل  جانب 
الوطنية  والوحدة  الم�سالحة  اإنجاز  اأنباء  وفل�سطينيين  اأردنيين 

الفل�سطينية في مواجهة التطبيع والتطورات الأخيرة!.
م��ا ال���ذي ح��دث وت��ط��ل��ب ذل��ك ال��ت��ح��ول وال���س��ت��دارة ال��ك��ام��ل��ة في 
في  ن�سك  ل  لكننا  التحديد،  وج��ه  على  نعرف  ل  اهلل،  رام  موقف 
اأن »ال�سلطة« قد تلقت وعودا ما، اأما من اأين وكيف وما هي تلك 

الوعود، فتلك اأمور بر�سم علم ال�سلطة ومن وعده اأو وعدوها.
رام اهلل وكتبرير لتغير موقفها الغا�سب والراف�س قالت، انها تلقت 
بالتفاقيات،  اللتزام  عن  تتحدث  الحتالل  حكومة  من  »ورق��ة« 

ولم تك�سف �سيئا اأكثر من ذلك حتى اللحظة الراهنة.
كل ما �سبق ترافقه حملة اإعالمية اإ�سرائيلية �سد الأردن وقيادته 
واإ���س��رائ��ي��ل  ال��غ��رب��ي��ة  لل�سفة  »ك���ان محتال  ف�����الأردن  ال��ه��ا���س��م��ي��ة، 

حررتها باعتبارها اأر�س الميعاد!«.
الحملة الإ�سرائيلية الممنهجة �سد الأردن وقيادته الها�سمية لم 
ت�سلم منها القيادات الفل�سطينية في رام اهلل وغزة، وبن�سق ي�سعى 

بخبث اإلى ت�سويه العالقة بين ال�سعب الفل�سطيني وقياداته.
تباعا  تظهر  والتي  الموجهة،  الحملة  هذه  في  ما  واأخبث  اأخطر 
ب�سورة تغريدات لنا�سط يتلقاها وبالقطعة من الموؤ�س�سة الأمنية 
دولة  كانت  لو  كما  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  اإظ��ه��ار  تحاول  الإ�سرائيلية. 
بدبابتين  احتاللها  اإ�سرائيل  بمقدور  بل  ل  للتغيير،  قابلة  ه�سة 

وفي غ�سون �ساعتين.
اأكثر من ذلك، الحملة تروج لما ت�سميه خالفات داخل منظومة 
الخارجية  بالمعار�سة  اإ���س��رائ��ي��ل  ت�سميه  وم��ا  الأردن���ي���ة،  الحكم 

الأردنية.
هي �سحافة خارجية مرتبطة باللوبيات ال�سهيونية اأخذت موؤخرا 
تتحدث عن الو�ساية الأردنية الها�سمية على المقد�سات باأ�سلوب 
تغيرات في  بات متوج�سا من  الر�سمي  الأردن  وب��اأن  ماكر موجه، 

هذا الأمر الم�سيري.
الم�سهد  الأردن��ي،  ال�سعب  ونحن  واأكثر،  هذا  كل  يحدث  لالأ�سف، 
يقت�سي  وا�سح، في وقت جد ح�سا�س وخطر  �سبابي غير  اأمامنا 
وب�سدة، اأن نكون يدا واحدة وقلبا واحدا وموقفا واحدا، مع الأردن 

وقيادته، ومع فل�سطين وقيادتها.
اإ�سرائيل نتانياهو تلعب بالنار اأردنيا، وهنا مكمن خطر كبير جدا 

يتعلق بنا م�سيريا كدولة وكحقوق تاريخية ل�سعبنا ولدولتنا.
في  اإليها  الما�سة  وحاجتنا  الحمرا«  »العين  عن  كتبت  زمن  منذ 
و�سعبا،  قيادة  �سامل  وطني  وتعاون  بت�سامن  الخارجية  �سيا�ستنا 
واليوم وبال مقدمات اأدعو من جديد اإلى تفعيل هذه ال�سيا�سة في 
اإ�سرائيل تحديدا، وكل من قد ي�ساندها  قراراتنا ومواقفنا حيال 
وكنظام  وك�سعب  ك��دول��ة  العليا  الم�سيرية  لم�سالحنا  خ��الف��ا 
عن  ول  الأردن  ع��ن  ل  نتخلى  ول  »ن��م��وت  ق��اع��دة  وعلى  �سيا�سي، 

فل�سطين والقد�س درتها«.
تلعب  ع��اب��رة  ن�سوة  حالة  وف��ي  نتانياهو«  »اإ���س��رائ��ي��ل  كانت  م��ا  اإذا 
وعلى  نلعب  اأن  يتطلب  بات  الم�سيري  الوطني  فالواجب  بنارنا، 
ال��م��ك�����س��وف ب��ن��اره��ا ه���ي وك���ل م���ن ي��ت��م��اه��ى م���ع ن��ه��ج��ه��ا الخبيث 

الم�ستجد.
البطل قادر على  اليوم، ف�سعبه  الأردن »مخلى قوم«  حتى لو كان 
اإمكانية هدم  يتوهم  تفكير مري�س  كل  واإف�سال  والت�سدي  ال�سد 

جدران وا�سا�سات الأردن وفل�سطين ل قدر اهلل.
ق��ادرون وبعون اهلل على  اأن نت�سارح ول نثق بغيرنا، ونحن  علينا 
وهو  اهلل،  �سمح  ل  ديارنا  في  اإ�سعالها  يحاول  من  �سوب  النار  رد 

�سبحانه من وراء ق�سدي.

�شحادة اأب� بقر

اإ�شرائيل تلعب بالنار اأردنيًا..!

انتهى ماراثون النتخابات النيابية وو�سلت العربة محملة بركابها 
كفيلة  وع��ود  �سمن  بالعمل  للبدء  العبدلي،  في  الأخيرة  للمحطة 
ممثاًل  النواب  فمجل�س  والبطالة،  والخوف  الياأ�س  على  بالق�ساء 
تجاربنا  وربما  وعالمية،  واإقليمية  محلية  تحديات  اأمام  باأع�سائه 
ب�سدق  ن�سكك  ونحن  للتوقعات،  محدد  ب�سقف  تنذرنا  ال�سابقة، 
���س��راب  ف��ي  ال�سحر  ح��ل��ول  ب��ام��ت��الك  اأوه��م��ت��ن��ا  ال��ت��ي  الت�سريحات 
والت�سهيالت  ال��ج��ه��ود  وح�����س��ر  ال����ذات،  وح���ب  ب��الأن��ان��ي��ة  منغم�س 
الموؤ�س�سة  هذه  ل��دور  اأتطلع  بالمقابل  ولكنني  ال�سخ�سي،  ب�سكلها 
وح�سا�سة  كبيرة  ب�سلطات  والت�سريعية،  ال��رق��اب��ي��ة  ال��د���س��ت��وري��ة؛ 
على  الذاتية  فالتحفظات  الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  بناء  مفا�سل  بجميع 
تجفف  لن  ال��ن��واب،  بمجل�س  المتعلقة  الملفات  من  اأكثر  اأو  ملف 
على  وهواج�س  مالحظات  فهناك  وعليه،  الوطني،  النتماء  �سعور 
ال�ستحقاق الد�ستوري، ومقا�سة ما افرزته �سناديق القتراع وهي 
بينات تمهد للتعامل مع الواقع المنتظر، واأقرنه بن�سيحة مخل�سة 
للنواب الجدد بالتحديد ب�سرورة مراجعة؛ بنود الد�ستور الأردني، 
�سقف  والت�سريعية،  الرقابية  ال�سالحيات  ال��ن��اف��ذة،  الت�سريعات 
حدود العمل بما يكفل الم�سلحة الوطنية العليا، اأ�ساليب الخطابة 
التي تقنع الناخب والمواطن، فهناك �سعور تحليلي و�سخ�سي، باأن 
مقرونة  الجاهات،  لتراأ�س  وجاهة  مجرد  بالنيابة  يعتقد  البع�س 

بنمرة �سيارة مميزة، و�سالحيات عن عامة ال�سعب فوق القانون.
الأ�سود  المال  اأو  ال�سيا�سي  للمال  ا�ستخدام  �سبهات  هناك  اأن  اأوًل: 
ذاتية  �سيرة  �سمن  البرلمان،  لقبة  ال��ن��واب  ال�����س��ادة  بع�س  اأو���س��ل 
داخل  تعك�س  التي  ال��م��راآة  لكنها  متوا�سعة،  و�سيا�سية  وت�سريعية 
باأي  النجاح  بقارب  والقفز  الت�سرف  لدوافع  والأ�سخا�س  القلوب 
التوجهات حقيقة  ثمن ونتيجة، فهاج�س عدم الن�سجام وتناق�س 

لن تعالج بالفزعة اأو الترميم اأو التبرير.
المجتمع  في  بالمناف�سة  الن�سائي  ال��دور  وتراجع  انح�سار  ثانياً: 
بالح�سول  المتر�سحات  اأي من  بف�سل  الذكوري، وظهر ذلك جليا 
على مقعد تناف�سي �سمن القوائم بالدوائر المختلفة، حيث و�سل 
موؤ�سف  واق��ع  الكوتا،  بنظام  القانون  بحكم  محدد  ع��دد  للمجل�س 

يحتاج لمراجعة وتحليل.
بالقول  نجتهد  وربما  بالقتراع،  الم�ساركة  ن�سبة  انخفا�س  ثالثاً: 
الممزوج  المهدد،  الوبائي  فالو�سع  الأ���س��ب��اب؛  بتعدد  اأ�سبنا،  اإن 
بالثقة اله�سة بدور اأع�ساء مجل�س النواب وعدم القناعة ب�سخو�س 
البع�س، واأداء المجل�س ال�سابق الركيك، اإ�ساقة لنخفا�س م�ستوى 
الحزبية  الت�سميات  وت��ع��دد  والمواطنين،  الموؤ�س�سات  بين  الثقة 
ب�سعارات قديمة مكررة، كان �سببا بتردد الذهاب ل�سناديق القتراع.

الم�سهد  على  نف�سه  ف��ر���س  الع�سائري  التمثيل  ا�ستطاع  راب��ع��اً: 
بمعظم  الع�سائرية  للقاعدة  بو�سوح  ت�سير  فالنتائج  ال�سيا�سي، 
بالتمثيل  منطق  وه��ذا  والف�سل،  القول  ولها  النتخابية،  الدوائر 

الأقرب للواقع لمجتمعنا.
خام�ساً: النجاح الذي حققه اأفراد الموؤ�س�سة الع�سكرية المتقاعدين 
بمختلف رت��ب��ه��م وت�����س��ك��ي��الت��ه��م، ي��ح��ت��اج ل��وق��ف��ة ت��ح��ي��ة واح���ت���رام، 
واأجزم  والبدائل،  والتخطيط  والربط  لل�سبط  فالجندية مدر�سة 
وت�سهيالت  بحلول  وت�ساهم  ج��دا  فعالة  �ستكون  م�ساهمتهم  اأن 

لق�سايانا ب�سورتها الوطنية النقية وال�سفافة.
�ساد�ساً: اخفاق عدد كبير من ال�سخ�سيات العامة بالو�سول لمركب 
لمن  تحذيرية  ر�سالة  اع��ت��ب��اره  يمكن  الموؤ�سر  وه��ذا  الناجحين، 
فر�س  ا�ستنفدوا  وه���وؤلء  ال�سعارات،  اأدرك  ال�سعب  ب��اأن  ي�ستوعب 
العامة  الحياة  م��ن  الن�سحاب  عليهم  فكان  والم�ساهمة،  الإب���داع 
بطريقة م�سرفة، وهي الر�سالة التي تمتد بتف�سيرها و�سالحيتها 

لمنا�سبات الم�ستقبل.
�سابعاً: تزاحم الأ�سماء بالثوب الحزبي، حيث ذهلنا بعدد الأحزاب 
�سيئاً،  عنها  نعلم  لم  وغالبيتها  الأردن��ي��ة،  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 
ال�سيا�سي،  الأف���ق  �سيق  على  وا���س��ح��ة  دلل���ة  ه��و  الأح����زاب  فكثرة 
لترخي�س  الأدن��ى  الحد  يتجاوز  ل  معظمها  اأع�ساء  بعدد  ويقيني 
الحزب، وربما هي تكريم ل�سخ�س بت�سميته �سمن اأخالقيات معينة.
ث��ام��ن��اً: ت��ر���س��ح ال��ب��ع�����س ت��ح��ت ف��ق��رة »ال��ح��ري��ة«، د���س��ت��وري��ة يمكن 
من  ال��م��م��ار���س��ة،  لمتطلبات  الحقيقي  الإدراك  دون  ممار�ستها، 
حيث ال�سوابط واللتزامات، المعرفة والواجبات، وال�ستحقاقات 
التالية، فهناك لجان �سيادية متعددة في المجل�س، ينح�سر اأداوؤها 
�سمن القوانين والتعليمات، تحتاج لخلفية وخبرة عملية واإبداعية، 

وهذه الأمور من �ساأنها فر�س �سبابية على الأداء.
اأدرك جيداً باأنني لن اأ�ستطيع ت�سطير المالحظات جميعها، ولكنها 
م�ساهدات �سخ�سية وتحليالت ل تتعدى حدود الكلمات اأو معانيها، 

وللحديث بقية.

اأ.د. كميل م��شى فرام

النتخابات النيابية.. 
مالحظات وه�اج�س

ترمب سيخرج من البيت األبيض عندما
يتأكد من فوز بايدن

وا�شنطن - اأ ف ب

�سيخرج  اأنه  لأول مرة  ترمب  دونالد  اأعلن 
م��ن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ع��ن��دم��ا ت��وؤك��د الهيئة 
ال��دي��م��وق��راط��ي جو  ف���وز خ�سمه  ال��ن��اخ��ب��ة 
بايدن في النتخابات الرئا�سية، في خطوة 

اإ�سافية نحو الإقرار بهزيمته.
وب��ع��دم��ا ق���دم ال��رئ��ي�����س ال��م��ن��ت��ه��ي��ة ولي��ت��ه 
اإلى القوات الم�سلحة بمنا�سبة عيد  تهانيه 
ول  اأ�سئلة،  بطرح  �سحافيون  بادره  ال�سكر، 
بهزيمته  ر�سميا  �سيقر  ك���ان  اإذا  م��ا  �سيما 
بعدما يوؤكد كبار الناخبين انتقال الرئا�سة 

اإلى بايدن. ورد ترمب »�سيكون من ال�سعب 
اأن  نعرف جميعا  لأننا  بذلك،  القبول  جدا 
انتخابات  في  ج��رت«  وا�سعة  تزوير  عملية 

الثالث من ت�سرين الثاني.
وردا على �سوؤال عما اإذا كان �سيخرج عندها 
من البيت الأبي�س في 20 كانون الثاني يوم 
الد�ستورية،  اليمين  الجديد  الرئي�س  اأداء 
قال »بالطبع �ساأفعل، واأنتم تعرفون ذلك«.

ولت�سريح ترمب هذا دللة مهمة في وقت 
موقفا  ب��اي��دن  بفوز  الإق����رار  رف�سه  يعتبر 
حتى  المتحدة،  ال��ولي��ات  تاريخ  في  فريدا 
بعدما بات موؤكدا اأن ال�سالحيات الرئا�سية 

�ستنتقل اإلى بايدن في بداية العام المقبل.
اأم�������ورا ك��ث��ي��رة  اأن  اأ�����س����اف »اأع���ت���ق���د  ل��ك��ن��ه 
�ستح�سل قبل الع�سرين« من كانون الثاني.
ق��دم��ه��ا ترمب  ال��ت��ي  ال��ط��ع��ون  ك��ل  وف�سلت 
التي  ال��ولي��ات  ت��وؤك��د  حتى الآن، ف��ي وق��ت 
تلو  الواحدة  النتخابات  في  حا�سمة  كانت 

الأخرى نتائج الت�سويت فيها.
النتخابية  التحتية  البنية  ترمب  وو�سف 
باأنها ت�سبه تلك الموجودة »في  الأميركية 
اأي  يقدم  اأن  غير  من  الثالث«،  العالم  دول 
اتهاماته  ل��دع��م  ملمو�س  م��وؤ���س��ر  اأو  دل��ي��ل 

للديموقراطيين بتزوير النتخابات.
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