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ال�صفدي: ال بديل حلل الدولتني
عمان - الراأي

اأيمن ال�سفدي  ال��وزراء وزير الخارجية و�سوؤون المغتربين  اأكد نائب رئي�س 
تحقيق  فر�س  تقو�س  التي  الإج���راءات  جميع  اإ�سرائيل  وق��ف  �سرورة  ام�س 
الفل�سطينية  الدولة  يج�سد  الذي  الدولتين  حل  اأ�سا�س  على  العادل  ال�سالم 
الم�ستقلة وعا�سمتها القد�س المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 
لتعي�س باأمن و�سالم اإلى جانب اإ�سرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة ال�سالم 
ال�سالم  لتحقيق  �سبيال  الدولتين  لحل  بديل  ل  اأن  على  م�سددا  العربية، 

العادل وال�سامل الذي ي�سكل �سرورة اإقليمية ودولية.

امللك يعزي خادم احلرمني بوفاة االأمرية ح�صة
عمان - الراأي

 بعث جاللة الملك عبداهلل الثاني برقية تعزية اإلى اأخيه خادم الحرمين 
العربية  المملكة  �سعود، ملك  اآل  بن عبدالعزيز  �سلمان  الملك  ال�سريفين 
ال�سعودية ال�سقيقة، بوفاة المغفور لها، باإذن اهلل، �سمو الأميرة ح�سة بنت 
اأ�سدق  اآل �سعود. واأع��رب جاللته، في البرقية، عن  في�سل بن عبدالعزيز 
م�ساعر التعزية والموا�ساة بهذا الم�ساب، �سائال اهلل جلت قدرته اأن يتغمد 
ال�سريفين  الحرمين  خ��ادم  يلهم  واأن  وغ��ف��ران��ه،  رحمته  بوا�سع  الفقيدة 

والأ�سرة المالكة وال�سعب ال�سعودي ال�سقيق جميل ال�سبر وح�سن العزاء.
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االأردن دفع ثمنًا اقت�صاديًا جراء اأزمة كورونا

الملك: االلتزام حّسن الحالة الوبائية
    تاأمني اللقاح باأقرب وقت واالأولوية لكبار ال�صن والعاملني طبيًا يف امليدان 

    �صرورة العمل ب�صكل جماعي الإجناح اخلريطة الزراعية 
    اخل�صاونة: احلكومة �صت�صاعد 

الفئات التي ت�صّررت بفعل 
جائحة كورونا

    تو�صيع مظلة امل�صتفيدين من 
�صندوق املعونة لت�صمل  100 

األف اأ�صرة 
    متحدثون ي�صيدون بالتزام 

االأردن باال�صتحقاقات 
الد�صتورية

ا�صتمرار حمالت مالحقة اأرباب ال�صوابق 

القبض على 166 مشبوهًا وضبط  100 سالح ناري 
عمان - غازي المرايات

ال�سهر  خالل  الجنائي،  البحث  قب�س 
ذوي  من  م�سبوهاً   166 على  الما�سي، 
الجرمية  القيود  واأ�سحاب  الأ�سبقيات 
وف���ار����س���ي الإت���������اوات، خ����الل ح��م��الت 

اأمنية بكافة مناطق المملكة.
وق������ال م�������س���در اأم����ن����ي م���������س����وؤول، ف��ي 
ت�سريح اإلى $، اأن عدد الم�سبوهين 
الم�سنفين بالخطرين من المقبو�س 
�سبط  وت���م  �سخ�ساً،   18 ب��ل��غ،  عليهم، 
ن��اري،  ���س��الح  ي��زي��د على مئة قطة  م��ا 

ت���وزع���ت ب��ي��ن ف���ردي���ة واأت��وم��ات��ي��ك��ي��ة، 
وكميات  الحية،  الذخائر  من  وكميات 
بحوزة  المخدرة،  المواد  من  متفرقة 
اأن  الم�سدر  واأكد  الم�سبوهين.  اأولئك 
الحمالت الأمنية م�ستمرة في مالحقة 
ال�سوابق، وممن يثيرون الرعب  اأرباب 
ب��ي��ن ال��م��واط��ن��ي��ن، وي�����س��ك��ل��ون خ��ط��ورة 
باإيعاز  عليهم وعلى ممتلكاتهم، وذلك 
اللواء  ال��ع��ام  الأم���ن  م��ن مدير  مبا�سر 
يوؤكد  ال��ذي  الحواتمة،  ح�سين  الركن 
ع��دم وجود  الم�سدر، على  دوم���اً، وف��ق 
مناطق ع�سية على رجال الأمن العام 

الجرمية  القيود  اأ�سحاب  اجتثاث  في 
من جحورهم.

واأح����ي����ل خ����الل ال�����س��ه��ر ال��م��ا���س��ي 16 
وهم  عليهم،  المقبو�س  م��ن  م�سبوهاً 
التي  الجرمية،  الأ�سبقيات  ذوي  م��ن 
من �سمنها فر�س الإتاوات، اإلى مدعي 
ع��ام محكمة اأم���ن ال��دول��ة، ال���ذي قرر 
التحقيق،  على ذمة  توقيفهم 15 يوماً 
من  ك��ان  تهم،  ع��دة  لهم  اأ�سند  اأن  بعد 
بق�سد  ع�سابة  ت�سكيل  جناية  �سمنها 
ال��ت��ع��دي ع��ل��ى الأم������وال والأ���س��خ��ا���س 

واإرتكاب اأعمال الل�سو�سية.

عمان - بترا

اأم�س  اجتماعه  لدى  الأعيان  مجل�س  توافق 
ت�سكيل  على  الفايز،  في�سل  رئي�سه  برئا�سة 
ل��ج��ان��ه ال���دائ���م���ة ال��ب��ال��غ ع���دده���ا 16 ل��ج��ن��ة، 
النظام  من   15 للمادة  ا�ستناداً  �سنتين  لمدة 
اللجان  اأع�ساء  وانتخب  للمجل�س،  الداخلي 
وم��ق��رري  روؤ����س���اء  منف�سلة،  اج��ت��م��اع��ات  ف��ي 

اللجان.

»االأعيان« ي�صكل
جلانه الدائمة ويختار 

روؤ�صاءها واملقررين

الزرقاء - بترا

بتوجيهات من جاللة الملك عبداهلل الثاني، 
ت��ف��ّق��د رئ��ي�����س ال���دي���وان ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 
جاللة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئي�س 
ال���م���ل���ك، ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ام�����س، 
ت��اأه��ي��ل ت��الل  اإع����ادة  م��راح��ل تنفيذ م�����س��روع 
بمحافظة  ال��ر���س��ي��ف��ة  ل����واء  ف��ي  ال��ف��و���س��ف��ات 
مناجم  �سركة  بتنفيذه  تقوم  ال��ذي  ال��زرق��اء، 

الأردنية. الفو�سفات 

العي�صوي يتفقد اإعادة تاأهيل 
تالل الفو�صفات

جاللته يلتقي �صخ�صيات من عدة محافظات

يف العدد
المبي�صين يوعز 
بتفعيل الخطة 

الوطنية لمواجهة 
االأحوال الجوية
غير االعتيادية

4
االإعاقة الب�صرية 

االأكثر انت�صارًا
بين االأردنيين

5
ال�صيطرة على اأعمال 

�صغب في ال�صريح
5

لقاءات متوا�صلة ونهج ت�صاركي
تو�سف اللقاءات الملكية مع القيادات المجتمعية الأردنية بالحالة 
الأردنية،  الخ�سو�سية  ت�سكل جزًءا من  اأ�سبحت  التي  المتوا�سلة 
فال دولة عربية اأخرى ت�سهد توافًدا م�ستمًرا لمواطنيها للقاء راأ�س 
الدولة بنف�س القدر من الكثافة، وعادًة ما تفتقد هذه اللقاءات في 
دول اأخرى اإلى الحوار بالمعنى الذي يعرفه الأردنيون، حيث يحث 
ودون  مبا�سرة  وب�سورة  ب�سراحة  الحديث  على  الح�سور  جاللته 
التي يحملونها  بالم�سوؤولية  اإ�سعارهم  بل ويحر�س على  �سكليات، 
باأن يتحدثوا بما يجول في خاطر المواطن الب�سيط، واأن يتحدثوا 
عن همومه والم�سكالت التي تواجهه، وي�سجعهم الملك في هذه 
ي�ستطرد جاللته  بالقتراحات، وكثيًرا ما  المبادرة  اللقاءات على 
في الحديث ليقدم وجهة نظره في م�ساألة، وليبين الحقائق في 

م�ساألة اأخرى.
ا هموم  ما زالت الدولة من�سغلة بالحالة الوبائية التي ت�سدرت اأي�سً
المواطنين، ومن الحديث عن الأو�ساع يبداأ الملك لقاءه موؤكًدا 
الوبائي،  الو�سع  تح�سين  في  الوقائية  ب��الإج��راءات  الل��ت��زام  دور 
ومطمئناً المواطنين على الت�سالت التي يجريها الأردن من اأجل 
تاأمين اللقاح باأ�سرع وقت، والملك ل يتحدث عن التكلفة في هذا 
المواطن  و�سالمة  �سحة  اأن  والثابت  الأ�سا�سي  فالمبداأ  ال�سياق، 
لح�سابات  تخ�سع  اأن  يمكن  ول  ال��م��ق��دم��ة،  ف��ي  �ستبقى  الأردن����ي 
في  يبقى  للمواطنين  وتوفيره  اللقاح  فو�سول  ولذلك  التكلفة، 
دائرة الترتيبات اللوجي�ستية والقدرات الت�سنيعية لل�سركات التي 

اأنتجت اللقاح.
البيت  ف��ي  الأه���ل  يت�سرف  ال��واح��دة، وكما  الأ���س��رة  وم��ن منطلق 
ا  الواحد، اأو�سح جاللته اأن الأولوية �ستكون للفئات الأكثر تعر�سً
للخطر من كبار ال�سن والكوادر الطبية، وفي حديث الأ�سرة كانت 
األقته  الذي  الكبير  والتاأثر  القت�سادي  للو�سع  �سرورية  الإ�سارة 
اأزمة كورونا على جميع القطاعات في مختلف دول العالم، فالأزمة 
لم تكن لت�ستثني بلًدا من تبعاتها، والأردن عليه اأن يفكر في مرحلة 
ما بعد الأزم��ة، واأن ي�ستفيد من الدرو�س التي تعلمها من خالل 
تعامل اأجهزته وموؤ�س�ساته كافة مع التحديات في الأ�سهر الأخيرة، 
اأ�سياًل في فكر الملك  ولذلك ح�سرت الزراعة التي ت�سكل جزًءا 
للمرحلة المقبلة لتكون مو�سوعاً رئي�ساً على حلقة النقا�س، وكان 
جاللته وا�سًحا بحديثه عن �سرورة اإ�سراك اأكبر من المواطنين 
الفر�س  اأن  خا�سة  لتاأ�سي�سها،  المملكة  ت�سعى  التي  الم�ساريع  في 
كبير  وطني  وم�سروع  والمحافظات،  المناطق  جميع  في  متاحة 
ووا�سع ل يمكن اأن ينجح دون م�ساركة المواطنين، كما اأن الزراعة 
توظيفها من  التي يجب  الفاعلة  الأدوات  اأح��دى  ت�سكل  اأن  يمكن 
اأجل مواجهة م�سكلتي الفقر والبطالة �سواء ما ترحل منهما من 

قبل الأزمة، اأو ما اأدت الأزمة اإلى زيادته.
ال���وزراء  رئي�س  م��ن  اي��ج��از  اإل��ى  الحا�سرين  م��ع  جاللته  وا�ستمع 
حول خطوات �ستبا�سر الحكومة باتخاذها من اأجل دعم القطاعات 
المت�سررة، وتقديم الم�ساعدة للمواطنين الأكثر تاأثًرا من الأزمة 
الم�ستفيدين من �سندوق  اأبرزها تو�سعة مظلة  القت�سادية ومن 
اج���راءات  م��ع  ج��دي��دة،  اأ���س��رة  األ��ف  مئة  لت�سمل  الوطنية  المعونة 
للقطاعات  التمويل  لتقديم  ال��م��رك��زي  البنك  �سيقدمها  اأخ���رى 
المت�سررة لم�ساعدتها على ال�ستمرار والمحافظة على الوظائف 

ومحاولة تعزيزها بدعم ال�ستثمار.
يتوا�سل الجهد الملكي ومعه المواطن الأردني يًدا بيد من اأجل 
تجاوز الأزمة التي �سترحل قريبًا و�سيبقى وراءه اأردن اأقوى واأمنع.

راأيـنـــا تنفيذًا للتوجيهات الملكية

الخصاونة: برامج حماية بـ 320 مليون دينار
    حت�صن املنحنى الوبائي �صيقابل بتخفيف االإغالقات

    العايد: ا�صتمرار العمل بقانون 
الدفاع حلني زوال اجلائحة

    القطامني: 200 مليون دينار 
للمحافظة على فر�ص العمل 

    الفايز: �صندوق للمخاطر 
ال�صياحية بـ 20 مليون دينار 

    املفلح: برناجمان جديدان لالأ�صر 
الفقرية وعمال املياومة 

55 وفاة و4029 اإ�صابة بكورونا 
عمان - الراأي

اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 55 وفاة و4029 
المملكة  الم�ستجد في  كورونا  بفيرو�س  اإ�سابة 
ام�س، ليرتفع العدد الإجمالي اإلى 2909 وفيات 

و231237 اإ�سابة.
الن�سطة حالياً  ال��ح��الت  ع��دد  ان  اإل��ى  واأ���س��ارت 
و�سل اإلى 54959 حالة، بينما بلغ عدد الحالت 
الم�ست�سفيات  ف��ي  ل��ل��ع��الج  ام�����س  اأدخ��ل��ت  ال��ت��ي 
حالة   156 غ���ادرت  فيما  ح��ال��ة،   198 المعتمدة 
ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ب��ع��د ���س��ف��ائ��ه��ا، لف���ت���ة اإل�����ى اأن 
في  العالج  تتلقى  التي  ال��ح��الت  ع��دد  اإجمالي 
الم�ست�سفيات حالياً بلغ 1801 حالة، منهم 426 

حالة على اأ�سرة العناية الحثيثة.
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رئي�ص الوزراء يعلن عن اجراءات لتو�صيع الحماية االجتماعية



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

رئي�س �ل�زر�ء خالل م�ؤتمر �شحفي م�شترك �أم�س

عمان - �شرى �ل�شم�ر وبتر�

�أعلن رئي�س �ل�زر�ء �لدكت�ر 
ب�شر �لخ�شاونة عن �جر�ء�ت 
حك�مية تهدف للتخفيف من 
�لتبعات �القت�شادية و�لمعي�شية 
على بع�س �لقطاعات �لمت�شررة 
وتحمل جزءً� من �ج�ر �لعاملين في 
�لقطاع �لخا�س وت��شيع �لحماية 
�الجتماعية لال�شر و�الفر�د 
وبقيمة �جمالية ت�شل �لى نح� 
320 ملي�ن دينار.
و�أكد رئي�س �ل�زر�ء خالل م�ؤتمر 
�شحفي في رئا�شة �ل�زر�ء م�شاء 
�م�س، �أن هذه �الإجر�ء�ت �لتي تاأتي 
تنفيذً� للت�جيهات �لملكية �ل�شامية 
ت�شتهدف زيادة عدد �لم�شتفيدين 
من �شندوق �لمع�نة �ل�طنية 
)برنامج تكافل 3( بمقد�ر 100 
�لف ��شرة ليغطي باال�شافة �لى 
هذه �الأ�شر بع�س عمال �لمياومة 
غير �لم�شم�لين بمظلة �ل�شمان 
�الجتماعي.

�إجر�ء�ت �حلد 
من �نت�شار 

»ك�رونا« 
م�شتمرة لنهاية 

�لعام 

من�شة لعمال 
�ملياومة و100 
مركز للمناطق 

�لنائية لتقدمي 
�لطلبات
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�لخ�شاونة: رفع �لقي�د بعد ��شتقر�ر �ل��شع �ل�بائي

إجراءات حكومية لتوسيع الحماية االجتماعية بـ 320 مليون دينار

الإجــــراءات  هــذه  اأن  اإلـــى  الخ�ساونة  واأ�ــســار 
�ستمكن من الإ�ستمرارية في برامج ال�سمان 
الجــتــمــاعــي )حــمــايــة ومــ�ــســانــد وتــمــكــيــن(، 
وتـــقـــديـــم دعـــــم مـــالـــي مــبــا�ــســر ل�ــســتــدامــة 
المحافظة  بــهــدف  القــتــ�ــســاديــة  الــقــطــاعــات 
عــلــى 180 الـــف فــر�ــســة عــمــل فــي حــوالــي 20 
الف موؤ�س�سة في القطاع الخا�ص، ا�سافة الى 
توفير حوالي 20 مليون دينار لي�ستفيد منها 

قطاع ال�سياحة المت�سرر من الجائحة.
واأو�ــســح رئي�ص الــــوزراء، اأن هــذه الإجـــراءات 
لمجموعة مــن الجــــراءات  ا�ــســتــمــراراً  تــاأتــي 
الأ�ــســبــوع  الــمــركــزي  البنك  اأعــلــن عنها  الــتــي 
الما�سي والجــراءات التي اعلن عنها رئي�ص 
الوزراء ل�ستئناف زيادات الرواتب والعالوات 
لأوامر  انفاذا  والع�سكري  المدني  للجهازين 
باتخاذ  الحكومة  تبا�سر  بــاأن  الملك  جاللة 
�سل�سلة من الإجراءات التي ت�ستهدف م�ساندة 
العمل  فر�ص  وا�ستدامة  الأردنــــي  الــمــواطــن 

والتخفيف من جائحة كورونا.
واأ�ــــســــار اإلـــــى اأن الإجـــــــــراءات تــمــت بــلــورتــهــا 
التنمية  وزارات  قبل  مــن  وت�ساركية  بجهود 
وموؤ�س�سة  والــ�ــســيــاحــة  والــعــمــل  الجــتــمــاعــيــة 
الــ�ــســمــان الجــتــمــاعــي و�ـــســـنـــدوق الــمــعــونــة 
الوطنية، لفتاَ الى انه كلف وزير التخطيط 
والتعاون الدولي للعمل على توفير جزء من 

الكلفة من الم�ساعدات الخارجية.
واأعـــرب رئي�ص الــــوزراء عــن الأمـــل اأن تــوؤدي 
اإلـــى المحافظة عــلــى هــذه  هـــذه الإجــــــراءات 
دفع  فــي  ودورهــــا  وا�ستمراريتها  الــقــطــاعــات 

م�سيرة القت�ساد الوطني.
الــحــكــومــة تنظر  اأن  الـــــــوزراء،  واأكـــــد رئــيــ�ــص 
لــلــقــطــاع الـــخـــا�ـــص بــكــافــة تــفــريــعــاتــه بـــروح 
الــ�ــســراكــة وهــــو مــكــمــل لــلــحــكــومــة فـــي اطـــار 
عالقة قوامها ال�سا�سي التوازن والمحافظة 
على مواطنينا وان ن�سمن لهم حياة كريمة 

ونحافظ على �سبل رزقهم.
الخا�ص  بالقطاع  اعتزاز  ر�سالة  هــذه  وقــال: 
الــ�ــســريــك ال�ــســا�ــســي لــلــحــكــومــة الــتــي ت�سعر 
القت�سادية  القطاعات  من  العديد  بمعاناة 
ونــــــدرك بــــان الــقــطــاع الــخــا�ــص يــعــي حجم 
الــتــحــدي الــــذي يــواجــه الــحــكــومــة فــي عمل 
ال�سحية  العتبارات  بين  المطلوب  التوازن 
وا�ستدامة  المواطن  والمحافظة على �سحة 

العجلة القت�سادية.
باأن  توؤ�سر  بــوادر  هناك  اأن  الخ�ساونة،  واأكــد 
المبكر  »ولكن من  ي�ستقر  الوبائي  المنحنى 
تــحــد وبــائــي في  امـــام  زلــنــا  فــمــا  اأن نطمئن 
»لفتا  حرجة  بانها  ت�سنف  زالــت  ما  مرحلة 
الى ان الجراءات التي اعلنت عنها الحكومة 
فـــي وقــــت �ــســابــق لــلــحــد مـــن انــتــ�ــســار الــوبــاء 

م�ستمرة حتى 31/ 12/ 2020.
يــمــ�ــســي  ـــائـــي  الـــوب الـــو�ـــســـع  كـــــان  اإذا  وقــــــال 
الفتح  اعــــادة  الـــى  ف�سنعود  ال�ــســتــقــرار  نــحــو 
ورفع  القطاعات  لبع�ص  والمــن  التدريجي 
بــعــ�ــص الــقــيــود الــتــي فــر�ــســت، مــ�ــســيــفــا انــه 
نــقــول،  والــمــ�ــســارحــة  المكا�سفة  قبيل  ومـــن 
نهاية  حتى  م�ستمرة  الحالية  الجـــراءات  ان 
العام وفي حال اي تح�سن في الو�سع الوبائي 
ب�سكل  المدرو�ص  التخفيف  باتجاه  �سنذهب 
للقطاعات  القت�سادية  الحياة  بعودة  ي�سمح 

التي ت�سررت.
المدن  في  المواطنين  الـــوزراء  رئي�ص  وحيا 
اللتزام  على  والمخيمات  والبوادي  والقرى 
ب�سبل  الما�سية  الــفــتــرة  اأبــــدوه خــالل  الـــذي 
الـــوقـــايـــة والـــ�ـــســـالمـــة الـــعـــامـــة، مــــوؤكــــداً ان 
الـــمـــواطـــن �ــســريــك ا�ــســا�ــســي ومـــحـــط فخر 
ولي  و�سمو  الملك  جاللة  قبل  من  واعــتــزاز 
العهد وهو محط الرجاء والمل بان نتجاوز 
ب�سرورة  المواطنين  وانــ�ــســاد  المحنة  هــذه 
ـــاجـــراءات الــوقــايــة والــ�ــســالمــة  ال�ــســتــمــرار ب

وارتداء الكمامة.
الدور المهم الذي  اأكد الخ�ساونة على  كما، 
يــقــوم بـــه العـــــالم فـــي الــتــاأ�ــســيــر اإلــــى اوجـــه 
ي�ساعد  وبــمــا  وجــــدت  اأن  والــخــلــل  الــ�ــســعــف 

الحكومة في معالجتها وال�ستجابة لها.
من جهته، قال وزير العمل والدولة ل�سوؤون 
الموؤ�س�سة  اإدارة  مجل�ص  رئــيــ�ــص  ال�ــســتــثــمــار 
معن  الــدكــتــور  الجتماعي  لل�سمان  العامة 
اأن القــتــ�ــســاد الأردنـــــــي تــعــر�ــص  قــطــامــيــن، 
لــ�ــســدمــات عــــدة نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
كـــورونـــا، وتـــاأثـــرت بع�ص الــقــطــاعــات وهــنــاك 
بموجب  بالعمل  لها  م�سرح  غير  قــطــاعــات 
اأوامــــــــر الــــدفــــاع وهــــنــــاك قـــطـــاعـــات تــ�ــســنــف 

كقطاعات اأ�سد ت�سررا.
ال�سحفي  الموؤتمر  خــالل  القطامين  وقــال 
لرئي�ص الــــوزراء وعــدد مــن الــــوزراء، ان هذا 
الــبــرنــامــج وهــــو بـــرنـــامـــج الــمــحــافــظــة على 
الخا�ص  القطاع  في  العمل  فر�ص  ا�ستدامة 
القطاعين،  والمن�ساآت في  للقطاعين  موجه 
الزمني  واطــــاره  مــدتــه  الــبــرنــامــج  اأن  مبينا 
�ستة ا�سهر اعتبارا من �سهر 12/ 2020 يعني 

اعتبارا من الن حتى نهاية �سهر ايار 2021.
للبرنامج  المخ�س�ص  الجمالي  ان  واو�سح، 
التمويل  ومــ�ــســادر  اأردنـــي  ديــنــار  مليون   200
الى  تق�سم  الحكومة  مــن  ديــنــار  مليون   134
70 مــلــيــون مــر�ــســودة فــي الــمــوازنــة الــعــامــه 
و64 مليون دينار من الم�ساعدات الخارجية، 
ال�سمان  من  دينار  مليون   66 الى  بال�سافة 
الجتماعي من فائ�ص ح�ساب تاأمين اإ�سابات 
العمل وبالتالي فاإن المجموع هو 200 مليون 

دينار اردني.
بــهــذا  الــمــ�ــســتــهــدفــة  الـــفـــئـــات  اأن  واأ�ـــــســـــاف، 
الــعــمــال  الـــــف عـــامـــل مــــن  الـــبـــرنـــامـــج 170 
الكثر  والمن�ساآت  القطاعات  في  الردنيين 
ت�سررا في الجائحة والمن�ساآت غير الم�سرح 
لها بالعمل �سريطة اأن يكون م�سمول باأحكام 
المن�ساأة  وتكون  الجتماعي  ال�سمان  قانون 
ا�ستمرار  مع   2020 اأيلول  �سهر  منذ  م�سجلة 

ال�سمول.
الــمــنــ�ــســاآت غير  فـــي  الــعــامــلــيــن  اأن  وبـــيـــن، 

عامل  اآلف   10 حوالي  بالعمل  لها  الم�سرح 
والعاملين  البرنامج  مــن  ي�ستفيدون  �سوف 
في الأن�سطة الأ�سد ت�سررا حوالي 160 الف 
اأن العاملين في المن�ساآت  اإلى  عامل، م�سيرا 
البرنامج  وهـــذا  بالعمل  لها  الم�سرح  غير 
يتحمل كامل الأجر الم�ستحق للعامل المقر 
حاليا بن�سبة 50 بالمئة، مما يعني ان العامل 
بالعمل  لها  الم�سرح  غير  بالقطاعات  الن 
يــتــقــا�ــســى 50 بــالــمــئــة مـــن اأجـــــر الــبــرنــامــج 
و�ــســيــتــحــمــل كــامــل الجــــر بــحــد اقــ�ــســى 500 

دينار.
الكثر  الأن�سطة  في  العاملين  اأن  اإلى  وا�سار 
للعامل  الم�ستحق  الأجـــر  �سي�سبح  تــ�ــســررا 
حــالــيــا وهـــنـــاك مــكــلــف وغــيــر مــكــلــف والــكــل 
العــتــيــادي  الأجــــر  مــن  بالمئة   75 يتقا�سى 
�سواًء كان مكلفا او غير مكلف ويتحمل هذا 
الــبــرنــامــج 50 بــالــمــئــة مــن هـــذا الجـــر بحد 
من  الم�ستحق  والأجـــــر  ديـــنـــار،   500 اقــ�ــســى 
الأجر الفعلي في الن�سطة غير الم�سرح لها 
بالعمل 50 بالمئة من الأجر العتيادي بحد 
الحد  على  المحافظة  مــع  ديــنــارا   220 ادنــى 

الدني.
�سفر  يتحمل  العمل  �ساحب  اأن  الــى  وا�ــســار 
الم�ستحق  الأجـــر  مــن  الــبــرنــامــج  وم�ساهمة 
100 بالمئة بحد اق�سى 500 دينار ي�ستفيد 10 

اآلف عامل بتكلفة 18 مليون دينار.
والجر  ت�سررا  الكثر  الأن�سطة  اإن  واأ�ساف، 
الم�ستحق من الأجر الفعلي 75 بالمئة بحد 
ادنى 220 دينارا وم�ساهمة �ساحب العمل 50 
 50 البرنامج  م�ساهمة  بالمئة  من75  بالمئة 
بالمئة من 75 بالمئة بحد اق�سى 500 دينار، 
حــوالــي  وتــكــلــفــتــه  عــامــل  الـــف   160 ي�ستفيد 

180مليون دينار.
الموؤ�س�سة  وفرتها  اإ�سافية  برامج  الى  وا�سار 
العامة لل�سمان الجتماعي مثل التو�سع في 
تح�سين  بهدف   2 اقت�سادي  تمكين  برنامج 
بتنفيذ  وال�ستمرار  اأي�سا  العاملين  مداخيل 
بـــرنـــامـــج مــ�ــســانــد واحـــــد بــــدل الــتــعــطــل مع 
التو�سع في منافعه، وان هذه البرامج �سيتم 

�سرحها بالتف�سيل في اليام القادمة.

وردا على �سوؤال، اكد القطامين، ان الحكومة 
تدعم ال�سمان الجتماعي ول ت�سمح بالتغول 
على اموال ال�سمان لن هدفها توفير �سمان 
اجــتــمــاعــي لــلــمــ�ــســتــركــيــن والــمــنــتــفــعــيــن من 
الــعــمــال والــمــنــ�ــســاآت، مــوؤكــدا ان الــهــدف من 
العمل  فــر�ــص  ا�ستمرار  هــو  ال�سمان  بــرامــج 
الى  والعامل، م�سيرا  العمل  لتمكين �ساحب 
العمل  ا�ــســابــات  ان 66 مــلــيــون فــي �ــســنــدوق 

فائ�ص ب�سبب جائحة كورونا.
الـــ�ـــســـمـــان  امـــــــــوال  ان  الـــقـــطـــامـــيـــن  واكــــــــد 
نماء  في  وانما  خطر  في  لي�ست  الجتماعي 
وهذا البرنامج يعزز في الحفاظ على اموال 

الردنيين في ال�سمان الجتماعي.
مـــن جــهــتــه، اأعـــلـــن وزيــــر الــ�ــســيــاحــة والآثـــــار 
المخاطر  �سندوق  اطــالق  الفايز، عن  نايف 
الــ�ــســيــاحــيــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــون ديـــنـــار لــدعــم 
ال�سرر  مــن  والتخفيف  ال�سياحي،  الــقــطــاع 
الذي لحق به اإثر »كورونا«، مبينا اأن القطاع 
اأكثر القطاعات القت�سادية التي تاأثرت  من 

من الجائحة.
وقــــال الــفــايــز خـــالل الــمــوؤتــمــر، اإن الــهــدف 
وزارة  ياأتي تحت مظلة  الــذي  ال�سندوق  من 
ال�سياحة،  تن�سيط  وهيئة  والآثـــار  ال�سياحة 
الــتــي �سببتها  الــحــالــيــة  الــمــخــاطــر  مــعــالــجــة 
الجائحة والم�ستقبلية التي �سيواجها القطاع 
الــ�ــســيــاحــي، وتــقــديــم الــمــ�ــســاعــدات الــمــالــيــة 

والقرو�ص للعاملين فيه.
وا�ساف اأنه �سيجري العمل على زيادة موارد 
الــ�ــســنــدوق مـــن خــــالل مــ�ــســاهــمــة قــطــاعــات 
الــ�ــســيــاحــة ومـــــن الـــمـــنـــح الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
اأنه  اإلى  م�سيرا  بالم�ستقبل،  عليها  �سنح�سل 
ال�سندوق  لهذا  ال�سرف  اأوجه  �سيتم تحديد 
اإنجازها  �سيتم النتهاء من  اأ�س�ص  من خالل 

قريبا لتكون وا�سحة للجميع.
الحكومة  قبل  كبير من  ايمان  »هناك  وتابع 
بــاأهــمــيــة الــقــطــاع الــ�ــســيــاحــي، بــال�ــســافــة اإلــى 
التوافق بين وزارة ال�سياحة والآثار وال�سمان 
تعافيه  �سي�ستعيد  الــقــطــاع  بـــاأن  الجــتــمــاعــي 
ب�سكل قوي و�سيتمكن من اليفاء بالتزاماته 

لل�سمان«.

واأ�ـــســـار اإلـــى اأنـــه هــنــاك عـــدة بــرامــج م�ساندة 
لـــلـــقـــطـــاع الـــ�ـــســـيـــاحـــي مـــــن قـــبـــل الـــ�ـــســـمـــان 
الــ�ــســيــاحــة  وزارة  وبــ�ــســمــانــة  الجـــتـــمـــاعـــي 
القطاع  اأن  موؤكدا  ال�سياحة،  تن�سيط  وهيئة 
المت�سمن لـ 4500 من�ساأة بال�سافة للعاملين 
�سي�ستفيدون  األــف،  بـــ53  المقدر عددهم  فيه 
ايــ�ــســا مــن حـــزم الــبــرامــج الخــــرى الــتــي تم 

اطالقها من خالل ال�سمان.
واأعـــلـــن وزيــــر الــتــنــمــيــة الجــتــمــاعــيــة اأيــمــن 
المفلح، عن البرنامجين اللذين �سينفذهما 
�ــســنــدوق الــمــعــونــة الــوطــنــيــة خـــالل الــفــتــرة 
حكومية،  وبــرامــج  اإجـــراءات  �سمن  المقبلة، 
تهدف للحماية الجتماعية لالأ�سر والأفراد، 
من  المت�سررة  المن�ساآت  ا�ستدامة  وتعزيز 

الوباء.
وقال المفلح، ان البرنامج الأول، هو برنامج 
العفيفة  بالأ�سر  الخا�ص  التكميلي،  الــدعــم 
من  الم�ستهدفين  عدد  رفع  تم  اإذ  والفقيرة، 
150 األف اأ�سرة اإلى 185 األف اأ�سرة، بزيادة 35 
المالية  الميزانية  زيادة  تم  اأ�سرة، حيث  األف 
لــ�ــســنــدوق الــمــعــونــة الــوطــنــيــة، بــنــ�ــســبــة 38 

بالمئة، لتنفيذ البرنامج.
 ،3 تكافل  هــو  الثاني  البرنامج  ان  واأ�ــســاف، 
من  المت�سررين  الــمــيــاومــة  عــمــال  ويخ�ص 
)كورونا(، وهم العمال العاملين في القطاع 
اأ�ــســرة،  األـــف   100 وي�ستهدف  الــمــنــظــم،  غــيــر 
تم  دينار،  مليون   100 بلغت  اجمالية  بتكلفة 

تخ�سي�سها من الم�ساعدات الخارجية.
المعونة، �سيطلق يوم  اأن �سندوق  الى  واأ�سار 
19 من ال�سهر الحالي، من�سة اإلكترونية على 

الرابط التالي
ل�ستقبال   ،»/http://www.naf.gov.jo"
الـــطـــلـــبـــات الــــجــــديــــدة، وتـــفـــعـــيـــل الــطــلــبــات 
القديمة، ولغاية يوم 31 من ال�سهر الحالي، 
العاملين  المياومة  بعمال  معنية  والمن�سة 
بــ�ــســكــل غــيــر مــنــتــظــم الــمــتــاأثــريــن بــجــائــحــة 
كـــورونـــا، مــثــل الــعــامــلــيــن فــي قــطــاء الــبــنــاء، 
والعاملين  المتجولين،  والباعة  والمقاهي، 

في القطاع ال�سياحي.
وبين، اأن برنامج تكافل 3، ي�ستهدف العاملين 

ب�سكل  العاملين  ولي�ص  منتظم،  غير  ب�سكل 
ويتميز  اأ�ــســرة،  األـــف   100 وعــددهــم  منتظم، 
م�ستمر  بانه   ،2 تكافل  عن   3 تكافل  برنامج 
الأ�ـــســـرة  �ست�ستفيد  اإذ  كــامــلــة،  �ــســنــة  طــــوال 
�سنة،  لمدة  مالية  م�ساعدة  من  الم�ستهدفة 
وتتراوح قيمة المبلغ من 70 ديناًرا الى 136 

دينارا.
وذكر، ان ال�سندوق �سي�سل للمناطق النائية 
الأ�سر،  تلك  عن  الطلبات  لتعبئة  والبعيدة، 
تــ�ــســجــيــل، في  افـــتـــتـــاح 100 مـــركـــز  و�ــســيــتــم 
والتنمية  الوطنية،  المعونة  �سندوق  مراكز 
تقديم  على  الفئة  تلك  لم�ساعدة  المحالية، 

الطلبات.
واأو�سح ان الأ�سر التي تقدمت بطلبات �سابقة 
بــرامــج  مـــن  واأي  و2،   1 تــكــافــل  لــبــرنــامــجــي 
تفعيل  عليها  الــوطــنــيــة،  الــمــعــونــة  �ــســنــدوق 
الطلب القديم، وان برنامج تكافل 3، يعتمد 
على 57 مقيا�سا وموؤ�سرا، ومن تنطبق عليه 
ان  واأكـــد،  الــدعــم.  على  �سيح�سل  الموؤ�سرات 
لم�ستحقيها،  �ست�سل  المالية  الــمــ�ــســاعــدات 
وهــــذا عــائــد لــلــمــوؤ�ــســرات والــمــقــايــيــ�ــص التي 
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــ�ــســنــدوق لــتــحــديــد الأ�ــســر 
الم�ستحقة للدعم، ويبلغ عددها 57 موؤ�سًرا، 
الوطنية  المعونة  �سندوق  ان  على  مــ�ــســدًدا 
البرامج  بف�سل  وخــبــرة،  بم�سداقية  يحظى 

التي نفذها بنجاح بالفترة الما�سية.
من جانبه، اأكد وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم 
الناطق الر�سمي با�سم الحكومة علي العايد، 
الــحــمــايــة والـــدعـــم  وبــــرامــــج  اإجـــــــــراءات  اأن 
ام�ص  الحكومة  اأعلنتها  الــتــي  وال�ــســتــدامــة 
المت�سررة  والأ�ـــســـر  الــفــئــات  دعـــم  ت�ستهدف 
والعفيفة والعمال المت�سررين بفعل جائحة 

كورونا وتداعياتها.
واأو�ــــســــح الــعــايــد خــــالل الــمــوؤتــمــر اأن هــذه 
الإجراءات والبرامج جاءت اإنفاذاً لتوجيهات 
بــهــدف تح�سين  لــلــحــكــومــة  �ــســامــيــة  مــلــكــيــة 
عن  الــ�ــســرر  وتخفيف  الــمــواطــنــيــن  معي�سة 

القطاعات المتاأثرة من جائحة كورونا.
الـــحـــكـــومـــة در�ــــســــت حــزمــة  اأن  اإلــــــى  ولـــفـــت 
�سهرين،  اأقــل من  والبرامج منذ  الإجـــراءات 
اأن هذه الإجــراءات التي تبلغ قيمتها  موؤكداً 
منتجة  �ستكون  ديــنــار،  مــلــيــون   320 حــوالــي 
و�ست�سهم في تخفيف ال�سرر على العديد من 
القطاعات الأ�سد ت�سرراً من الجائحة، ومنها 
العمال  دعــم  اإلــى  اإ�سافة  ال�سياحي،  القطاع 

والأ�سر العفيفة المتاأثرين من الوباء.
كــمــا اأ�ـــســـار الــعــايــد اإلــــى اأهــمــيــة الــتــ�ــســاركــيــة 
مـــع مــخــتــلــف اأطـــــراف الــمــعــادلــة مـــن جميع 
القطاعات عند اتخاذ القرارات، لفتاً اإلى اأن 
مع  العمل  موا�سلة  على  تحر�ص  الحكومة 
توافقية  باإجراءات  الجهات للخروج  مختلف 

للجميع.
�سيا�سة  �ستوا�سل  الحكومة  اأن  على  و�ــســدد 
الـــمـــكـــا�ـــســـفـــة والإفـــــ�ـــــســـــاح عـــــن الــــــقــــــرارات 
والإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا، وتــو�ــســيــحــهــا 
للمواطنين، ل �سيما في ظل جائحة كورونا 

التي اأثرت على العالم باأ�سره.
الو�سع  ا�ستقرار  حــول  �ــســوؤال  على  رده  وفــي 
الإعــالم  ل�سوؤون  الــدولــة  وزيــر  اأكــد  الوبائي، 
على  وتبنى  تدر�ص  الحكومية  الموؤ�سرات  اأن 
اأ�س�ص علمية من خالل وزير ال�سحة ولجنة 
الأوبئة، لفتاً اإلى اأن هذه الموؤ�سرات ا�ستندت 
الإيجابية  الفحو�سات  ن�سبة  انخفا�ص  على 

اليومية من عدد الفحو�سات.
رقم  الــدفــاع  بقانون  العمل  ا�ستمرار  وحــول 
القانون  اأن  العايد  اأو�سح   ،1992 ل�سنة   )13(
جاء ب�سبب جائحة كورونا وكانت التوجيهات 
اأ�سيق  فــي  با�ستخدامه  للحكومة  الملكية 
الــــحــــدود، مــ�ــســيــرا اإلــــى ا�ــســتــمــراريــة الــعــمــل 

بالقانون لحين زوال الجائحة.

�لعايد ي�ؤكد �أهمية 
�لت�شاركية مع جميع 

�لقطاعات عند 
�تخاذ �لقر�ر�ت 

�لفايز: �إطالق 
�شندوق �ملخاطر 
�ل�شياحية بـ 20 

ملي�ن دينار 

�ملفلح: زيادة 
�مل�شتهدفني من 

»�لدعم �لتكميلي« 
و�إطالق »تكافل 3« 

�لقطامني :170 
�ألف عامل يف 

�لقطاعات �الأكرث 
ت�شرر� �شي�شتفيدون
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اخل�صاونة: توجيه نحو 20 
مليون دينار بقر�ض ح�صن للقطاع 

ال�صياحي
  

تو�صيع مظلة امل�صتفيدين من 
»املعونة الوطنية« لت�صمل 100 

األف اأ�صرة بكلفة 100 مليون دينار

عمان - بترا

اأكد جاللة الملك عبداهلل الثاني اأن االلتزام 
باالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات اأدى 
اإلى تح�صن الحالة الوبائية �صيئًا ف�صيئًا، حيث 
انخف�صت اأرقام الم�صابين بفيرو�ض كورونا 
خالل االأ�صبوع االأخير في المملكة.

واأ�صار جاللته، خالل لقائه ام�ض الخمي�ض 
في ق�صر الح�صينية، �صخ�صيات من محافظات 
مختلفة، اإلى اأهمية موا�صلة اتخاذ االإجراءات 
الوقائية لتفادي اأي انعكا�ض �صلبي قد يفاقم 
الحالة الوبائية.

3

جاللته ملتقيًا �صخ�صيات من المحافظات

جاللته يلتقي �صخ�صيات من عدة محافظات في ق�صر الح�صينية

الملك: تأمين لقاحات كورونا في أقرب وقت ممكن
    االلتزام باالإجراءات الوقائية اأدى اإىل حت�صن احلالة الوبائية 

    �صرورة العمل ب�صكل جماعي الإجناح اخلارطة الزراعية 
    االأردن دفع ثمنًا اقت�صاديًا جراء الوفاء.. وبرنامج حكومي حلماية قطاعات اقت�صادية 

ع��دد من  م��ع  التوا�سل  اأن��ه ج��رى  الملك  وبين جاللة 
الأردن  لتاأمين  اللقاحات  اإنتاج  على  تعمل  التي  ال��دول 
كبار  و�سيحظى  ممكن،  وق��ت  اأق���رب  ف��ي  منها  بكميات 

ال�سن والعاملون طبياً في الميدان بالأولوية.
ع��ل��ى برنامج  ال��ح��ك��وم��ة تعمل  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت ج��الل��ت��ه 
اإلى  م�سيراً  القت�سادية،  القطاعات  من  ع��دد  لحماية 
اأن الأردن وهو جزء من هذا العالم دفع ثمناً اقت�سادياً 

جراء اأزمة كورونا بخا�سة في الفقر والبطالة.
ا�ستراتيجية  تطوير  �سرورة  اإلى  الملك  جاللة  واأ�سار 
للقطاع الزراعي خالل العام 2021، موؤكداً اأهمية العمل 
ب�سكل جماعي لإنجاح الخريطة الزراعية واإ�سراك اأكبر 

ن�سعى  التي  الم�ساريع  في  المواطنين  من  ممكن  عدد 
اإليها، حيث توجد فر�ص في كل منطقة بالمملكة.

واأك�����د رئ��ي�����ص ال������وزراء ال��دك��ت��ور ب�����س��ر ال��خ�����س��اون��ة اأن 
ال��ح��ك��وم��ة ���س��ت�����س��اع��د ف���ي ت��م��وي��ل ب��ع�����ص ال��ق��ط��اع��ات 
�سخ�ص  األ���ف   180 نحو  على  للمحافظة  والأ���س��خ��ا���ص 
بجميع  خ��ا���ص  ق��ط��اع  موؤ�س�سة  األ���ف   20 بنحو  يعملون 
�سيتم  مثلما  وغيرها،  والتجارية  ال�سناعية  ت�سنيفاته 
اأي�سا توجيه نحو 20 مليون دينار بقر�ص ح�سن للقطاع 

ال�سياحي كاأحد القطاعات المت�سررة من الجائحة.
الإج��راءات  الحكومة عملت �سمن  اإن  الخ�ساونة  وقال 
الجديدة على تو�سيع مظلة الم�ستفيدين من �سندوق 

 400 نحو  اأي  اأ�سرة  األف   100 لت�سمل  الوطنية  المعونة 
األف �سخ�ص وبكلفة ت�سل اإلى 100 مليون دينار.

اأن هذه الإج��راءات المتخذة  اإلى  ال��وزراء  واأ�سار رئي�ص 
ت�ساف  المت�سررة،  القطاعات  عن  للتخفيف  حكومياً 
العالوات للجهازين  اإع��ادة  �سابقة طالت  اإج��راءات  اإل��ى 
المدني والع�سكري، واإجراءات البنك المركزي الأردني 

في النافذة التمويلية.
من جهتهم، اأ�ساد الح�سور بم�سي الأردن في م�سيرته 
الديمقراطية واللتزام بال�ستحقاقات الد�ستورية من 
خالل اإجراء النتخابات النيابية بنجاح وباأعلى درجات 

ال�سالمة العامة.

واأكدوا اأهمية دعم القطاعات التي ت�سررت نتيجة اأزمة 
كورونا، مطالبين بخلق برامج طويلة الأمد للحد من 

الفقر والبطالة.
التي  ال��زراع��ي��ة  الخريطة  اإن��ج��از  اأهمية  اإل���ى  واأ����س���اروا 
تعمل عليها الحكومة، و�سرورة دعم �سندوق المخاطر 

الزراعية.
والم�ساركة  العام  العمل  في  المراأة  دعم  اأهمية  وبينوا 
ف��ي ال��ح��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار 
والإنجاز  الدولة  بمئوية  ذكروا  كما  الب�سرية،  بالكوادر 
الذي حققته المملكة على مدى عقود رغم كل الظروف 

التي واجهتها.

وقالوا اإنه ل بد اأن يكون لدينا خطة اقت�سادية محكمة 
طويلة الأمد و�سرورة دعم ال�سناعات الوطنية وجلب 
بها  يتمتع  التي  الميزات  من  وال�ستفادة  ال�ستثمارات، 
لما  بال�سياحة،  اأكبر  ب�سكل  الهتمام  كما يجب  الأردن، 

يتمتع به الأردن من ميزات.
وح�����س��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي�����ص ال����دي����وان ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 
وم�ست�سار جاللة الملك ل�سوؤون الع�سائر، ورئي�ص هيئة 

الأركان الم�ستركة.
يحر�ص  ال��ت��ي  ال��ل��ق��اءات،  �سل�سلة  �سمن  ال��ل��ق��اء  وي��اأت��ي 
جاللة الملك على عقدها ب�سكل متوا�سل مع �سخ�سيات 

من مختلف مناطق المملكة.

تحويل 4 اآالف دونم لال�صتثمار العام

العيسوي يتفقد إعادة تأهيل تالل الفوسفات في الرصيفة
الزرقاء - بترا

بتوجيهات من جاللة الملك عبداهلل الثاني، 
ت��ف��ّق��د رئ��ي�����ص ال���دي���وان ال��م��ل��ك��ي ال��ه��ا���س��م��ي، 
جاللة  م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئي�ص 
ال��م��ل��ك، ي��و���س��ف ح�����س��ن ال��ع��ي�����س��وي، ووزي����را 
يحيى  المهند�ص  والإ�سكان  العامة  الأ�سغال 
ورئي�ص  م�����س��اروة،  نبيل  وال��ب��ي��ئ��ة  ال��ك�����س��ب��ي، 
ال��ف��و���س��ف��ات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  اإدارة  م��ج��ل�����ص 
واأم��ي��ن  الذنيبات  محمد  ال��دك��ت��ور  الأردن��ي��ة 
ع��م��ان ال���دك���ت���ور ي��و���س��ف ال�������س���وارب���ة، ام�����ص، 
م��راح��ل تنفيذ م�����س��روع اإع����ادة ت��اأه��ي��ل ت��الل 
ال��ر���س��ي��ف��ة بمحافظة  ل����واء  ف��ي  ال��ف��و���س��ف��ات 
مناجم  �سركة  بتنفيذه  تقوم  ال��ذي  ال��زرق��اء، 

الفو�سفات الأردنية.
وكان جاللة الملك اأ�سار خالل زيارته للواء 
ال��ت��ي يواجهها  ال�����س��ع��وب��ات  اإل����ى  ال��ر���س��ي��ف��ة 
حيث  البيئي،  التلوث  لناحية  ال��ل��واء  �سكان 
معالجة  في  الإ�سراع  ب�سرورة  جاللته  اأوعز 
تالل  م�سكلة  خ�سو�سا  البيئية،  الم�سكالت 
ال���ف���و����س���ف���ات، واأه���م���ي���ة ت��ح�����س��ي��ن الأو�����س����اع 

الخدمية والبنية التحتية في المنطقة.
على  الطالع  التفقدية؛  الجولة  وت�ستهدف 
الإنجاز الُمتحقق على اأر�ص الواقع، وتذليل 
�سير  تعتر�ص  ق��د  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  مختلف 

الم�سروع خالل مراحله التنفيذّية.
العمل  اإن  ال��ج��ول��ة،  خ��الل  العي�سوي،  وق���ال 
من  مبا�سرة  بتوجيهات  جاء  الم�سروع  بهذا 
الر�سيفة،  للواء  زي��ارت��ه  بعد  الملك  جاللة 
حيث توّلى الديوان الملكي الها�سمي تن�سيق 

العالقة،  ذات  الأط���راف  جميع  بين  الجهود 
ملمو�ساً  تقدماً  تحقق  جذرّية  حلول  لإيجاد 
بالواقع  وال��ن��ه��و���ص  المنطقة،  ت��اأه��ي��ل  نحو 

البيئي والتنموي فيها.
ع��ّدة في  العمل جار على محاور  اأن  واأ�ساف 
الم�سروع الوطني، حيث يتم وبالتوازي  هذا 
التن�سيق  ال��ف��و���س��ف��ات،  م��خ��ل��ف��ات  اإزال�����ة  م���ع 
ل��ت��ح��دي��ث المخطط  ال��م��ع��ن��ي��ة  ال��ج��ه��ات  م��ع 
ال�سمولي لتطوير الموقع برّمته، لي�سار اإلى 
�سحية،  بيئة  ذات  تنموية  لمنطقة  تحويله 
تزخر بالحدائق ال�سديقة للبيئة والمالعب 
والأماكن الترفيهية التي ي�ستفيد منها اأبناء 
ل�سركة مناجم  ت��ق��دي��ره  ع��ن  م��ع��رب��اً  ال��ل��واء، 
الذي  الم�سروع،  على  والقائمين  الفو�سفات 

الجهات  جميع  ج��ه��ود  تكري�ص  اإل���ى  ي��ح��ت��اج 
المعنية لتحقيقه.

اإلى  وم�ساروة،  والك�سبي  العي�سوي  وا�ستمع 
بالم�سروع،  العمل  �سير  مراحل  حول  اإيجاز 
حيث بلغت ن�سبة الإنجاز المتحقق على اأر�ص 
الواقع نحو 73%، ومن المتوقع النتهاء من 

الم�سروع نهاية عام 2022.
لتجاوز  ال��ع��م��ل  �سير  اإل���ى  الإي���ج���از  وت��ط��رق 
ب��ع�����ص ال��ت��ح��دي��ات ال���ت���ي ت���واج���ه ال��م�����س��روع 
ال�سائلة  ال��م��خ��ل��ف��ات  ط���رح  ا���س��ت��م��رار  م��ث��ل؛ 
ف����ي »م���ك���ب الأم������ان������ة«، وط������رح ال��م��خ��ل��ف��ات 
تم  ال��ت��ي  ال��م��ن��اط��ق  ف��ي  وال��ن��ف��اي��ات  ال�سلبة 
وا�ستمرار  ال��م�����س��روع،  �سمن  تاأهيلها  اإع���ادة 
حول  الع�سوائية  ال�سكانية  التجمعات  اإقامة 

المناطق الم�ستهدفة باإعادة التاأهيل.
مجل�ص  رئي�ص  ق��ال  �سحفية،  مقابالت  وف��ي 
الأردن���ي���ة  ال��ف��و���س��ف��ات  م��ن��اج��م  ���س��رك��ة  اإدارة 
ال���زي���ارة  اإن  ال���ذن���ي���ب���ات،  م��ح��م��د  ال���دك���ت���ور 
الط��الع على م�ستوى  اإل��ى  التفقدية تهدف 
الإن���ج���از ال��م��ت��ح��ق��ق ع��ل��ى اأر�����ص ال���واق���ع في 
بلواء  الفو�سفات  تالل  تاأهيل  اإع��ادة  م�سروع 
توجيهات  على  بناء  ج��اء  وال���ذي  الر�سيفة، 
البيئي  ب��ال��واق��ع  للنهو�ص  ال��م��ل��ك،  ج��الل��ة 

والتنموي في المنطقة.
تبلغ  ال��ذي  التاأهيل  اإع���ادة  م�سروع  اأن  وبين 
ك��ل��ف��ت��ه ن��ح��و 30 م��ل��ي��ون دي���ن���ار، ي��ه��دف اإل���ى 
تحويل 3 – 4 اآلف دونم اإلى اأرا�ص �سالحة 
لال�ستثمار العام عبر اإن�ساء مالعب وحدائق 

وم���ت���ن���زه���ات وم����راف����ق ع���ام���ة اأخ�������رى، وف��ق 
مخطط تنظيمي �سمولي للمنطقة.

وف���ي ذات ال�����س��ي��اق، ق���ال وزي���ر ال��ب��ي��ئ��ة نبيل 
ف���ي دع��م  ي��ك��م��ن  ال������وزارة  اإن دور  م�������س���اروة، 
ت��ن��ف��ي��ذ ه�����ذا ال���م�������س���روع ال����وط����ن����ي، ال����ذي 
مبيناً  المنطقة،  اأبناء  على  اإيجاباً  �سينعك�ص 
وزاري���ة  لجنة  ت�سكيل  ب�����س��دد  ال��ح��ك��وم��ة  اأن 
التاأهيل،  اإع��ادة  م�سروع  تنفيذ  لمتابعة  عليا 
وتذليل مختلف التحديات التي قد تعتر�ص 

�سير تنفيذه.
واأ����س���اد ب����دور ���س��رك��ة ال��ف��و���س��ف��ات ف��ي تنفيذ 
ال��ت��اأه��ي��ل، و���س��رع��ة تجاوبها  اإع����ادة  م�����س��روع 
�سبيل  في  العالقة  ذات  الجهات  مع مختلف 

تحقيق الم�سروع على اأكمل وجه.

التفقدية  ال��ج��ول��ة  خ��الل  العي�سوي  وراف���ق 
ن��ائ��ب م��ح��اف��ظ ال����زرق����اء، وم��ت�����س��رف ل���واء 
ال��ر���س��ي��ف��ة، وال��رئ��ي�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة 
البحث  اإدارة  وم���دي���ر  ال��ف��و���س��ف��ات،  م��ن��اج��م 
بلديتي  ورئي�سا  بال�سركة،  الأعمال  وتطوير 

الزرقاء والر�سيفة.
وتم خالل الزيارة التفقدية اللتزام الكامل 
ب��ق��واع��د ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة ن��ظ��را ل��ل��ظ��روف 
ب�سبب  المملكة  بها  تمر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية 

جائحة كورونا.
متوقفة  الفو�سفات  تعدين  اأع��م��ال  اأن  يذكر 
في منطقة الر�سيفة منذ عام 1985، ويقدر 
اإج��م��ال��ي ح��ج��م ال��م��خ��ل��ف��ات ال���م���وج���ودة في 

المنطقة نحو 7 ماليين متر مكعب.

اآلية تعمل في الم�صروعالعي�صوي خالل الجولة
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w w w . a l r a i . c o mال�سنة اخلم�سون - عمان - الأردن
حمليات

فرق تق�صي وبائي

عمان - �لر�أي

�أعلنت وز�رة �ل�صحة عن ت�صجيل 55 وفاة و 
4029 �إ�صابة بفيرو�س كورونا �لم�صتجد في 
�لمملكة �م�س، ليرتفع �لعدد �لإجمالي �إلى 
2909 وفيات و231237 �إ�صابة.
وتوزعت �لإ�صابات على 1376 حالة في 
محافظة �لعا�صمة عمان، و904 حالت في 
محافظة �إربد، منها 51 حالة في �لرمثا، 
و270 حالة في محافظة �لمفرق، و266 
حالة في محافظة عجلون، و226 حالة في 
محافظة جر�س، و211 حالة في محافظة 
�لكرك، و203 حالت في محافظة �لبلقاء، 
و177 حالة في محافظة �لزرقاء، و124 
حالة في محافظة ماأدبا، و121 حالة في 
محافظة �لعقبة، و100 حالة في محافظة 
�لطفيلة، و51 حالة في محافظة معان، منها 
24 حالة في �لبتر�.

4
�إر�دة ملكية بتعيني �لهو�ري رئي�صًا 

للمركز �لوطني ملكافحة �لأوبئة
عمان ــ بتر�

�سدرت الإرادة الملكية ال�سامية، بالموافقة على تعيين الدكتور فرا�س 
الهواري رئي�ساً للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمرا�س ال�سارية، 

برتبة وزير ولمدة اأربع �سنوات.
ول��ل��م��رك��ز مجل�س ي��راأ���س��ه رئ��ي�����س ال������وزراء وع�����س��وي��ة ك��ل م��ن وزي��ر 
البيئة ورئي�س  وال��ري ووزي��ر  المياه  ال��زراع��ة ووزي��ر  ال�سحة ووزي��ر 
الخبراء  من  واأربعة  الملكية،  الطبية  الخدمات  عام  ومدير  المركز 
في المجالت المعنية بعمل المركز، تتم ت�سميتهم بقرار من رئي�س 
الوزراء بناء على تن�سيب الرئي�س ولمدة اأربع �سنوات قابلة للتجديد.

ال�سارية  والأم��را���س  الأوب��ئ��ة  لمكافحة  الوطني  المركز  نظام  وك��ان 
ل�سنة 2020 قد ن�سر في الجريدة الر�سمية في الثالث والع�سرين من 

�سهر الت�سرين الثاني الما�سي.

�ل�صفدي: ل بديل حلل �لدولتني
عمان - �لر�أي

اأيمن  المغتربين  و���س��وؤون  الخارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  اأك��د 
اإ�سرائيل جميع الإج��راءات التي تقو�س  اأم�س �سرورة وقف  ال�سفدي 
الذي يج�سد  الدولتين  اأ�سا�س حل  العادل على  ال�سالم  فر�س تحقيق 
على  المحتلة  ال��ق��د���س  وعا�سمتها  الم�ستقلة  الفل�سطينية  ال��دول��ة 
اإل��ى جانب  ب��اأم��ن و���س��الم  خطوط ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران ١٩٦٧ لتعي�س 

اإ�سرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة ال�سالم العربية. 
غابي  ال�سرائيلي  الخارجية  وزي��ر  م��ع  لقاء  خ��الل  ال�سفدي  و���س��دد 
ا�سكنازي في ج�سر الملك ح�سين على �سرورة وقف جميع الإجراءات 
ال�ستفزازية في الم�سجد الأق�سى/ الحرم القد�سي ال�سريف واحترام 
القانونية  اإ�سرائيل  وال��ت��زام��ات  القائم  والتاريخي  القانوني  الو�سع 

ب�سفتها القوة القائمة بالحتالل.
المقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  منطلق  وم��ن  الأردن  ان  واأك���د 
الإ�سالمية والم�سيحية في القد�س �سي�ستمر في بذل كل جهد ممكن 
الهوية  وحماية  القائم  والقانوني  التاريخي  الو�سع  على  للحفاظ 

العربية الإ�سالمية والم�سيحية للقد�س ومقد�ساتها. 
و�سدد ال�سفدي على اأن ل بديل لحل الدولتين �سبيال لتحقيق ال�سالم 

العادل وال�سامل الذي ي�سكل �سرورة اإقليمية ودولية. 
اأ�سا�س  على  المفاو�سات  ط��اول��ة  اإل��ى  ال��ع��ودة  ���س��رورة  ال�سفدي  واأك���د 
القانون الدولي لإيجاد اأفق حقيقي لتحقيق ال�سالم العادل على اأ�سا�س 
بجهود  المرتبطة  التطورات  واأ�سكنازي  ال�سفدي  وبحث  الحل.  هذا 
اإعادة  اإطالق المفاو�سات، وخ�سو�سا في �سوء قرار ال�سلطة الوطنية 

الفل�سطينية ا�ستئناف التعاون الأمني والقت�سادي مع اإ�سرائيل. 
الأردن  بين  العالقة  الق�سايا  م��ن  ع��ددا  واأ�سكنازي  ال�سفدي  وبحث 
لل�سفة  الأردنية  ال�سادرات  القيود عن  ورفع  المياه  �سملت  واإ�سرائيل 
بكميات  الفل�سطينية  الوطنية  ال�سلطة  الأردن  تزويد  وع��ن  الغربية 
اإ�سافية من الكهرباء وتنظيم الحركة عبر المعابر في �سوء اإغالقها 

جراء جائحة كورونا.

�لعني دودين ي�صارك يف �ملنتدى 
�لربملاين كوفيد 19

عمان - بتر�

في  فل�سطين  لجنة  رئي�س  �سارك  الأع��ي��ان،  مجل�س  رئي�س  عن  مندوبا 
المجل�س، المهند�س �سخر دودين، ام�س الخمي�س، عبر تقنية الت�سال 
المرئي »زووم« في المنتدى البرلماني كوفيد-١٩، الذي يعقد في اإطار 

الدورة ال�ساد�سة لمنتدى البحر الأبي�س المتو�سط )ام اي دي(.
الإي��ط��ال��ي��ة،  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  م��ن  بتنظيم  ���س��ن��وي��اً  ال��م��ن��ت��دى  وُي��ع��ق��د 
ب��ال���س��ت��راك م��ع م��رك��ز ال��درا���س��ات وال��ب��ح��وث، ب��ه��دف ت�سجيع ال��ح��وار 

والتعاون بين الجهات الفاعلة من دول البحر الأبي�س المتو�سط.
نتيجة  الأردن  يتحملها  ال��ت��ي  الأع���ب���اء  ع���ن  دودي�����ن  ال��ع��ي��ن  وت���ح���دث 
ا�ست�سافته لالجئين الذين يمثلون اأكثر من 20 بالمئة من مواطنيه، 
موؤكدا اأهمية ت�سافر الجهود لتحقيق ال�سالم في المنطقة على اأ�سا�س 
على  الم�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  اإقامة  ي�سمن  بما  الدولتين،  حل 

خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعا�سمتها القد�س.
واأ�سار اإلى اأهمية اإيجاد م�ساريع تنموية في دول جنوب المتو�سط، توفر 
فر�س عمل لل�سباب لتمنحهم الأمل، وتخفف من تبعات الهجرة غير 
القانونية واللجوء اإلى دول �سمال المتو�سط، لفتا اإلى حديث جاللة 
اأن  اأن جائحة كورونا تحتم على فرقاء الأم�س  الملك عبد اهلل الثاني 
اإلى  نتطلع  حكمة  وه��ي  الغد،  �سركاء  وربما  اليوم  اأ�سدقاء  ي�سبحوا 

تبنيّها من قبل منتدى حوار المتو�سط البرلماني.

»�ملياه« تت�صلم م�صاغل و�آليات 
متقدمة من �ملانيا

عمان - بتر�

موقع  في  ام�س،  �سعيدان  معت�سم  الدكتور  وال��ري  المياه  وزي��ر  رع��ى 
ت�سليم  حفل  المياه،  �سلطة  المركزية/  والحفر  وال�سيانة  الم�ساغل 
من  المتقدمة  والمعدات  الآل��ي��ات  من  ع��ددا  المياه،  /�سلطة  ال���وزارة 

الحكومة اللمانية.
ان  الت�سليم،  حفل  خالل  �سعيدان  الوزير  قال  ل��ل��وزارة،  بيان  وبح�سب 
وال�سرف  المياه  خدمات  ج��ودة  رفع  لأغرا�س  هي  والمعدات  الآليات 
ال�سحي في معظم مناطق المملكة، ب�سكل عام و�سركة مياه اليرموك 
في  ال�ستجابة  �سرعة  يحقق  وبما  خا�س،  ب�سكل  البلقاء  مياه  واإدارة 

معالجة �سكاوى ومالحظات المواطنين.
وبرامج  وخطط  المياه  لقطاع  ودعمها  الحكومة  اهتمام  ال��ى  وا���س��ار 
تحديات  مواجهة  في  المائية  الخدمات  تطوير  الى  الهادفة  ال��وزارة 

نق�س المياه لمختلف ال�ستخدامات.
واو�سح �سعيدان ان الآليات هي عبارة عن م�ساغل متنقلة، وعددها 45 
ومجهزة باأف�سل المعدات والم�ستلزمات ومقدمة كم�ساعدة فنية من 
للتعاون القت�سادي  الوزارة التحادية  الحكومة اللمانية من خالل 
مرافق  دع��م  ب��ه��دف  ال��دول��ي،  للتعاون  اللمانية  ال��وك��ال��ة  والتنمية/ 
�سكاوى  لمعالجة  ال�ستجابة  زمن  وتخفي�س  ادائها  وتح�سين  المياه 
 ١ بن�سبة  المائي  الفاقد  ي�سمن خف�س  بما  ال�سحي  وال�سرف  المياه 

بالمئة.
وا�ساف، ان هذه الليات والمعدات �ست�سهم في توفير مركبات متطورة 
وا�سالح  الخطوط  و�سيانة  لل�سبكات  كاملة  متنقلة  �سيانة  كوحدات 
من  المياه  �سخ  محطات  و�سيانة  كبيرة  ب�سرعة  والع��ط��ال  الك�سور 

خالل تقنيات حديثة وتقليل الكلف ورفع كفاءة الخدمة.
واأ�سار الى اأن الآليات والمعدات �سملت 24 �ساحنة مزدوجة المق�سورة، 
منها 4 لإدارة مياه محافظة البلقاء و20 اآلية ل�سركة مياه اليرموك، 
و٦ �ساحنات مجهزة تجهيزاً كاماًل لك�سف الت�سرب، واآلية لفرق التوزيع 
ال�سيانة،  لأغرا�س  �ساحنات  و٧  المناطق،  بين  المياه  ادوار  وتنظيم 
و�ساحنتين  ال��ط��اق��ة،  ك��ف��اءة  ت��داب��ي��ر  ل��دع��م  ك��م��خ��ت��ب��رات  و�ساحنتين 
ادارة  اليرموك لتح�سين  انزلقية ل�سركة مياه  ا�سافيتين مع جرافة 

الحماأة الناتجة عن محطات ال�سرف ال�سحي بمنطقة وادي ح�سان.

1801 حالة تتلقى �لعالج في �لم�صت�صفيات

55 وفاة و4029 إصابة بفيروس كورونا في المملكة

�لأمم �لمتحدة تحتفي باليوم �لدولي للمتطوعين

األميرة بسمة تؤكد أهمية دور المتطوعين خالل جائحة كورونا

وزير �لد�خلية ير�أ�س �جتماعا مع �لمحافظين

المبيضين يوعز بتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة
األحوال الجوية غير االعتيادية

رئا�سة  عن  ال�سادر  الإع��الم��ي  الموجز  واأ���س��ار 
الحالت  ع��دد  ان  اإل��ى  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   54٩5٩ اإلى  و�سل  حالياً  الن�سطة 
اأدخ��ل��ت ام�����س للعالج  بلغ ع��دد ال��ح��الت ال��ت��ي 
فيما  حالة،   ١٩8 المعتمدة  الم�ست�سفيات  في 

غادرت ١5٦ حالة الم�ست�سفيات بعد �سفائها.

ولفت اإلى اأن اإجمالي عدد الحالت التي تتلقى 
العالج في الم�ست�سفيات حالياً بلغ ١80١ حالة، 

منهم 42٦ حالة على اأ�سرة العناية الحثيثة.
حالة   4٩40 ت�سجيل  اإل���ى  ال��م��وج��ز  اأ���س��ار  ك��م��ا 
�سفاء ام�س في العزل المنزلي والم�ست�سفيات، 

لي�سل اإجمالي حالت ال�سفاء ١٧33٦٩ حالة.

واأ�ساف اأن 252٦0 فح�ساً مخبرياً اأجري ام�س، 
 2٦2٧١5٦ الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ال��ي  لي�سبح 
ال��ف��ح��و���س��ات  ن�����س��ب��ة  اأن  اإل�����ى  ف��ح�����س��اً، لف���ت���اً 
الإي���ج���اب���ي���ة ام�������س و���س��ل��ت اإل�����ى ق���راب���ة ٩ر١5 

بالمئة.
ب��اأوام��ر  اإل���ى الل��ت��زام  ال����وزارة الجميع  ودع���ت 

ارتداء  خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل  واتباع  الّدفاع، 
ال��ك��م��ام��ات، وع����دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��م��ع��ات لأك��ث��ر 
الحملة  متابعة  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  �سخ�ساً،   20 م��ن 
من  للوقاية  ال���وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 
ع�����دوى ف��ي��رو���س ك���ورون���ا وت�����س��ج��ي��ع الأف�����راد 

ومجتمعهم)#بحميهم(. اأ�سرهم  لحماية 

عمان-بتر�

دور  اأهمية  بنت ط��الل،  ب�سمة  الميرة  �سمو  اك��دت 
ب��ذل��وه  وم���ا  ك���ورون���ا،  ج��ائ��ح��ة  خ���الل  المتطوعين 
والردن  العربية  وال���دول  العالم  دول  مختلف  في 
ب�سكل خا�س، من جهود داعمة وم�ساندة في جميع 

القطاعات، خا�سة الطبية منها.
وق���ال���ت ���س��م��وه��ا ف���ي ك��ل��م��ة م�����س��ج��ل��ة، خ���الل حفل 
افترا�سي نظمه ام�س الخمي�س عبر تقنية الت�سال 
المرئي، المكتب القليمي لبرنامج المم المتحدة 
واأوروب��ا، بمنا�سبة  العربية  ال��دول  للمتطوعين في 
اليوم الدولي للمتطوعين 2020، الذي ي�سادف يوم 
مميزة  بجهود  قاموا  المتطوعين  اإن  ال�سبت،  غد 

وما زالوا خالل هذه الجائحة التي يمر بها العالم، 
من خالل الم�ساهمة في تقديم الم�ساعدة للفئات 

الكثر �سعفا في المجتمعات.
وبينت �سموها اأن المتطوعين عملوا خالل الجائحة 
على اإي�سال الأدوية للمر�سى في منازلهم، وتقديم 
ال��م�����س��اع��دات الإغ��اث��ي��ة وال���م���واد ال��غ��ذائ��ي��ة لالأ�سر 
المعلمين  م��ن  م��ت��ط��وع��ون  ق���ام  فيما  ال��م��ح��ت��اج��ة، 
للطلبة  التعليمي  ال��ف��اق��د  ع��ن  الطلبة  بتعوي�س 
من  كثير  في  المدار�س  في  الدرا�سة  تعليق  ج��راء 

الدول.
�سعار«  تحت  نظم  ال���ذي  الحفل  خ��الل  واو���س��ح��ت 
م��ع��ا ن�����س��ت��ط��ي��ع«، اأن ه����ذه الأع����م����ال ا���س��ه��م��ت في 
م�ساعدة ال�سر والفئات وال�سخا�س الم�ستهدفين 

والقت�سادية  الجتماعية  الأث���ار  م��ن  والتخفيف 
المجتمعات  على  الجائحة  فر�ستها  التي  ال�سعبة 
العالمية، م�سيدة بدور البرنامج الممي في تقدير 
الجهود  ع��ل��ى  ال�����س��وء  وت�سليط  المتطوعين  دور 
ف��ي ظل  ق��دم��وه��ا  ال��ت��ي  ب��ذل��وه��ا والت�سحيات  ال��ي 
وما  ال��ع��ال��م،  بها  يمر  ال��ت��ي  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 

ت�سكله ت�سحياتهم من ق�س�س ملهمة للجميع.
ب�����دوره، ب��ي��ن م��دي��ر ال��م��ك��ت��ب الق��ل��ي��م��ي ل��ب��رن��ام��ج 
برونيك،  جي�سون  للمتطوعين،  المتحدة  الم���م 
ب���اأدوار  ق��ام��وا  العربية  ال���دول  ف��ي  المتطوعين  اأن 
جائحة  لمواجهة  الأم��ام��ي��ة  الخطوط  ف��ي  مهمة 
المتطوعين  م��ن  ب��ال��م��ئ��ة   50 ان  م���وؤك���دا  ك���ورون���ا، 
الط���ب���اء وال��م��م��ر���س��ي��ن وال��خ��ب��راء وال��ف��ن��ي��ي��ن في 

التطوعية  جهودهم  توجيه  اإل��ى  ا�سطروا  العالم 
حياة  عر�س  ما  الجائحة،  لمتطلبات  لال�ستجابة 

الكثير منهم للخطر.
وقال برونيك ان الجهود التي يبذلها المتطوعون 
خ����الل اأزم�����ة ك����ورون����ا، ت�����س��ه��م ب�����س��ك��ل او اخ����ر في 
الم�ساهمة في تحقيق اهداف التنمية الم�ستدامة، 
وهيئاتها  المتحدة  الم��م  �سركاء  احتياجات  ودع��م 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة. م���ن ج��ان��ب��ه، ب��ي��ن ال��م��دي��ر الق��ل��ي��م��ي 
ل��م��ن��ظ��م��ة ال�����س��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة ل�����س��رق ال��م��ت��و���س��ط، 
المتطوعين  ج��ه��ود  اأن  المنظري،  حمد  ال��دك��ت��ور 
خالل جائحة كورونا تعك�س اأهمية التطوع ور�سالته 
الن�سانية والنبيلة، و�سرورة التكاتف لمواجهة هذا 

الوباء والنت�سار عليه.

عمان - بتر�

مبنى  في  المبي�سين  �سمير  الداخلية  وزي��ر  تراأ�س 
المحافظين  مع  اجتماعا  الخمي�س،  ام�س  ال���وزارة 

عبر تقنية الت�سال المرئي والم�سموع.
بتنفيذ  اللتزام  �سرورة  على  الداخلية  وزي��ر  و�سدد 
اأوام�����ر ال���دف���اع وات���خ���اذ الإج�������راءات ال���الزم���ة بحق 
الكمامة  ب��ارت��داء  يتعلق  فيما  خا�سة  المخالفين، 
وال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي وع����دم اق��ام��ة ال��ح��ف��الت اأو 

التجمعات بمختلف المنا�سبات.
المحافظين ب�سرورة تفعيل  اإلى  المبي�سين  واأوعز 
غير  الجوية  الح���وال  لمواجهة  الوطنية  الخطة 
ال��ف��رع��ي��ة  وال��خ��ط��ط   )202١-2020( الع���ت���ي���ادي���ة 
ال��م��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ل���ج���ان ال����دف����اع ال���م���دن���ي في 
التنفيذيين  ال���م���دراء  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��م��ح��اف��ظ��ات، 
المعنيين، بحيث تكون هذه الخطط واقعية تحقق 
ارواح  على  المحافظة  وت�سمن  ال��م��رج��وة  ال��غ��اي��ات 

ال��م��واط��ن��ي��ن وم��م��ت��ل��ك��ات��ه��م وع����دم ت��ع��ط��ي��ل ال��ح��ي��اة 
ال��ي��وم��ي��ة خ��ا���س��ة واأن ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن ي��م��ث��ل��ون اأع��ل��ى 

�سلطة تنفيذية في مواقعهم.
وط��ل��ب وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة م��ن ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن متابعة 
ال���م���دراء ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ي��ن ف��ي ال��م��ح��اف��ظ��ات والأل���وي���ة 
الواجبات  وتنفيذ  اخت�سا�سه،  منطقة  �سمن  ك��ال 
واب��الغ  ال��ط��وارئ  خطة  بخ�سو�س  منهم  المطلوبة 
او  دائ����رة  اأي  ل���دى  تق�سير  اأي  وج����ود  ع��ن  ال���وزي���ر 
اأحكام  اإلى  ا�ستنادا  وذلك  الخ�سو�س،  بهذا  موؤ�س�سة 
نظام الت�سكيالت الدارية، باعتبار ان الحاكم الداري 

هو رئي�س الدارة العامة في منطقة اخت�سا�سه.
وقدم المحافظون خالل الجتماع، �سرحا عن واقع 
العمل اليومي في مناطق اخت�سا�سهم واأبرز المهام 
الأم��ن��ي��ة  ال�سعد  ع��ل��ى  ينفذونها  ال��ت��ي  وال��واج��ب��ات 
المواطنين  احتياجات  لتلبية  والتنموية  والخدمية 
وم��ع��ال��ج��ة ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��م ف��ي مختلف 

المجالت.

عمان - لنا �لظاهر

وال���زراع���ة  التخطيط  اأنَّ  زراع���ي���ون  خ��ب��راء  ق���ال 
رئي�سيا  �سبًبا  كانت  الح�ساد  والعناية قبل  والري 
و�سل  حيث  كورونا  لجائحة  الأردن  مواجهة  في 
المخزون الغذائي الى الكفاية لأكثر من ٦ اأ�سهر.

وب���ي���ن���وا ان ن�����س��ب��ة ن��ق�����س ال����غ����ذاء ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة 
اإنخف�ست خالل العقدين الخيرين الى النِّ�سف 
ب��ي��ن ع��ام��ي 20١5-2000  ال��م��م��ت��دة  ال��ف��ت��رة  وه���ي 
ح��ي��ث و���س��ل��ت اإل���ى 4 ب��ال��م��ئ��ة، ب��ع��د ج��ه��ود ملكية 
ت��وج��ه��ت اإل����ى ال��ق��ط��اع ال����زراع����ي ب��اأك��م��ل��ه وع��ل��ى 

عد كافة. ال�سُّ
وا�ساروا الى ان لتحقيق المن الغذائي لبد من 

التركيز على تقنيات جديدة واأدوات متقدمة.
وق��ال وزي��ر ال��زراع��ة محمد داودي��ة ان��ه في اطار 
الردن  اأ�ستعد  الملكية،  للتوجيهات  ال�ستجابة 

للعمل كمركز اقليمي لالمن الغذائي.
اتفافية  م�سودة  ان��ج��زت  ال��زراع��ة  وزارة  ان  واك��د 
لن�����س��اء ال��م��رك��ز ال���ذي ي��ه��دف ال��ى تعزيز الم��ن 

غذائي  ام��ن  �سبكات  واأن�����س��اء  القليمي  ال��غ��ذائ��ي 
وتعزيز  لال�ستجابة  و�سريع  انذار مبكر  ون��ظ��ام 

القدرة القليمية على تحقيق المن الغذائي.
مع  للتن�سيق  حاليا  العمل  يجري  انه  الى  وا�سار 
ال��م��وؤ���س�����س��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة ذات ال��ع��الق��ة ل��درا���س��ة 
لل�سركاء  تقديمها  الممكن  من  التي  الج���راءات 

في القليم والعالم بهذا التوجة.
المهند�س  ال��م��زارع��ي��ن  ات��ح��اد  ع���ام  وب��ي��ن م��دي��ر 
ان يكون هناك م�سفوفة  العوران اهمية  محمود 

للقطاع الزراعي ب�سقيه النباتي والحيواني.
للم�ساكل  و���س��ف  ه��ي  الم�سفوفة  ان  ال��ى  وا���س��ار 
وال��ح��ل��ول وه���ي ت��ك��ون ال��ج��ه��ة ال��م��ن��ف��ذة وت��ح��دد 

الفترة الزمنية للتنفيذ والتمويل من خاللها.
وا�ساف العوران ان جاللة الملك في حديثه الى 
التي  الحلول  الدولي موؤخرا و�سع  بورلوغ  حوار 
طريق  ع��ن  �سامل  عالمي  ن��ظ��ام  ب��ن��اء  على  ت��ق��وم 
العمل  بتعزيز  وذل��ك  العولمة  �سبط  اأ���س��م��اه  م��ا 
وبنية  الب��ت��ك��ار  ودع���م روح  ال��م�����س��ت��رك  ال��ع��ال��م��ي 
الزراعة التحتية والفكار البداعية في مجالت 

الخبرات،  وت��ب��ادل  والتخزين  وال��ت��زوي��د  الن��ت��اج 
الت�سلح  ف��ي  ال���م���وارد الن�����س��ان��ي��ة  ا���س��ت��ث��م��ار  ب���دل 
ا�ستخدام  عر�س  جاللته  ان  واو�سح  وال��ح��روب. 
الردن كمركز اقليمي للغذاء ما يعزز ال�ستجابة 
م��وؤك��دا  وال���ك���وارث  ال��غ��ذائ��ي��ة  ل��الزم��ات  العالمية 
من  اأك��ث��ر  ف��ي  عنه  عبر  ال��ذي  الملك  هاج�س  اإن 
منا�سبه هو التحذير من ن�سوب اأزمة نق�س غذاء 
وتحديات  اأوب��ئ��ة  لمواجهة  ال�ستعداد  و���س��رورة 

جديدة.
ال��ن��اط��ق الع���الم���ي ل��ل��ن��ق��اب��ة ال��ع��ام��ة لأ���س��ح��اب 
ال�سماعين  ن�سال  ال��زي��ت��ون  ومنتجي  المعا�سر 
قال اأنَّ ا�سارات الملك في كل منا�سبة وحديثة عن 
الخريطة الزراعية والم�سفوفة الزراعية ُت�ساف 
الى ا�ساراته المتكررة حول اأهميةالمن الغذائي 
خالل جائحة كورونا، حيث �سكل المزارع الردني 
من  الداخلي  الغذائي  الأم��ن  لتحقيق  اإنموذًجا؛ 
خ���الل ال��ت��ن��وع ف���ي الن���ت���اج م���ن خ�����س��ار وف��واك��ه 
ودواجن ولحوم واألبان خالل الجائحة الخيرة. 
وق��ال اأنَّ ال��م��زارع الردن���ي ك��ان خ��ط دف��اع رئي�س 

عن المن الغذائي في هذه الجائحة، م�سيًرا الى 
وزارات  عليها  عملت  التي  ال�ستراتيجية  الخطة 
ال�سوامع  و�سركة  والتجارة  وال�سناعة  راع��ة  ال��زِّ
ا�ستراتيجي  مخزون  تاأمين  خ��الل  من  الردن��ي��ة 
مهًما  ام��را  ُيعد  ا�سافية  ا�سهر   ٦ ل�  الحبوب  من 

وكبيًرا.
الغذائي  الأم��ن  ع��ن  الحديث  وعند  ان��ه  وا���س��اف 
ل ب��د م��ن الإ����س���ارة اإل���ى اأه��م��ي��ة ���س��الم��ة ال��غ��ذاء 
و����س���ه���ول���ة و����س���ول���ه ل��ل��م�����س��ت��ه��ل��ك وال���ع���م���ل ع��ل��ى 
ديمومته ووفرته لغايات تحقيق المن الغذائي، 
ال�ُسوق  ل�سبط  والنظمة  يا�سات  ال�سِّ جانب  ال��ى 

و�سمان و�سول المواطن للغذاء.
اإنَّه ولتحقيق المن الغذائي لبد من  اإلى  ولفت 
متقدمة  واأدوات  ج��دي��دة  تقنيات  على  التركيز 
ومحا�سيل  واكوابونيك  الهيدروبونيك  وزراعات 
العجز، وتاأمين المحا�سيل من الداخل، وتوفير 
المحا�سيل  ع��ل��ى  وال��ت��رك��ي��ز  ال�سعبة،  ال��ع��م��الت 
اأدوات تحقيق  ذات القيمة الم�سافة والتي تعتبر 

المن الغذائي وتنويعه.

خرب�ء: �مل�صفوفة �لزر�عية لتحقيق �لأمن �لغذ�ئي

وزير �لد�خلية خالل �لجتماع
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مذكرة تفاهم لدعم وتطوير وتنفيذ 
البرامج واألفكار الشبابية

منع اقامة �صالة الجمعة في البلدة
السيطرة على أعمال شغب في الصريح

األمن العام يوضح تفاصيل االعتداء 
على شخص في إربد

مجلس الشراكة الزراعي يبحث 
تحديات القطاع

عمان - بترا

العام وموؤ�س�سة ولي  الأم��ن  وقعت مديرية 
وتطوير  دع��م  بهدف  تفاهم  مذكرة  العهد 
ذات  ال�سبابية  والأف���ك���ار  ال��ب��رام��ج  وتنفيذ 
اله��ت��م��ام ال��م�����س��ت��رك، م��ن خ���ال الخطة 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ال���خ���ا����س���ة ب���م���رك���ز الب���ت���ك���ار 

والتطوير في المديرية.
وتهدف التفاقية التي وقعها م�ساعد مدير 
ل����اإدارة وال��دع��م اللوج�ستي  ال��ع��ام  الأم���ن 
�ستال،  اأبو  الدكتور معت�سم  الركن  العميد 
العهد  ول��ي  لموؤ�س�سة  التنفيذي  والمدير 
اأف�سل  تحقيق  ال��ى  منكو،  تمام  ال��دك��ت��ورة 
�سبل العمل الت�ساركي والنفتاح والتوا�سل 
مع المجتمع المحلي وخا�سة فئة ال�سباب.

واأ����س���ار ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن اأب���و ���س��ت��ال اإل���ى اأن 
الت��ف��اق��ي��ة ���س��ت��ع��زز ���س��ب��ل ت��وح��ي��د ال��ج��ه��ود 
الب��ت��ك��ار  ث��ق��اف��ة  اإدارة  م���ه���ارات  تنمية  ف��ي 
وال����ت����ط����وي����ر ����س���م���ن ال����م���������س����ار ال���ع���م���ل���ي 
والخدمات  العمل  لإج����راءات  والتطبيقي 
العام.  الأم���ن  مديرية  قبل  م��ن  المقدمة 
واأ�ساف اأن تجربة مركز البتكار والتطوير 
في مديرية الأمن العام نجحت في تحقيق 
الإدارات  مختلف  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  ال�����س��راك��ة 
اإلى  بالإ�سافة  داخلياً  الأمنية  وال��وح��دات 
في  والهيئات  الموؤ�س�سات  من  كبير  قطاع 
المجتمع لرفع الوعي لدى مختلف الفئات 
المبادرات  رف��د  في  الم�سوؤول  ال��دور  ح��ول 
تطوير  على  لعك�سها  الإب��داع��ي��ة  والأف��ك��ار 
لتنمية  م��ح��ف��زة  بيئة  واإي���ج���اد  ال��خ��دم��ات، 

الفكر الإبداعي والتطوير الموؤ�س�سي.

م����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ال���م���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
تمام منكو،  الدكتورة  العهد  ولي  لموؤ�س�سة 
اإن ال��ع��م��ل ال��ت�����س��ارك��ي م��ع م��دي��ري��ة الأم���ن 
العام ومن خال مركز البتكار والتطوير 
ذي الخت�سا�ص النوعي، �سيثمر في توحيد 
الجهود المن�سبة لدعم الأفكار والمبادرات 
الإبداعية �سيما �سمن الفئات ال�سبابية من 
اإي��ج��اد  اإدم����اج ال�سباب ف��ي م��و���س��وع  خ��ال 
تطرحها  ال��ت��ي  للتحديات  اإب��داع��ي��ة  ح��ل��ول 

اأجندة عمل المركز.
البتكار  م��رك��ز  م��ع  الت�سارك  اأن  واأ���س��اف��ت 
وال���ت���ط���وي���ر ���س��ي�����س��ه��م ف���ي رب����ط ع����دد من 
المركز  يقيمها  التي  والفعاليات  الأن�سطة 
التجربة  لتعزيز  الأف��ك��ار  م�سنع  ب��م��ب��ادرة 

الإبداعية لل�سباب المعني.
موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  ت��م  ان��ه  منكو  واأو���س��ح��ت 
»ب��روؤي��ة عمل  ال��ع��ام 2015،  ف��ي  ول��ي العهد 
�سباب قادر لأردن طموح«، وتقوم الموؤ�س�سة 
ولي  �سمو  م��ب��ادرات  تنفيذ  على  بالإ�سراف 
العهد، الأمير الح�سين بن عبداهلل الثاني، 
من خال تنفيذ ا�ستراتيجّية عمل وا�سحة 
تولي اأهمية كبيرة لعدد من المحاور، منها 
ومحور  والريادة،  للعمل  الجاهزّية  محور 

القيادة، ومحور المواطنة.
الأه��داف  من  العديد  للموؤ�س�سة  ان  وبّينت 
تقوية  م��ث��ل  ال���س��ت��رات��ي��ج��ي  ال�سعيد  ع��ل��ى 
قيادة  الداعمة،  ال�سبابّية  البيئة  وتمكين 
الداعم لل�سباب وال�سابات،  الفكر والتفكير 
الو�سول والتاأثير في ال�سباب وال�سابات من 
مبادرات  المملكة،وقيادة  محافظات  كافة 

�ساملة لل�سباب وال�سابات.

اإربد - محمد قدي�صات واأ�صرف الغزاوي

�سغب  اع��م��ال  ع��ل��ى  الم���ن  ق���وات  �سيطرت 
جنوب  عبيد  بني  بلواء  ال�سريح  بلدة  في 
ام�ص  تجددها  بعد  وذل��ك  ارب��د،  محافظة 
اثر الإعان عن وفاة �ساب متاأثرا باإ�سابته 
بعيار ناري قبل اأ�سبوع )مازم من مرتبات 
وقعت  م�ساجرة  خلفية  على  العام(  الم��ن 

بين مجموعتين من �سكان البلدة.
وع���م���د ا���س��خ��ا���ص ع��ل��ى اغ�����اق ع����دد من 
الم�ستعلة  ب���الإط���ارات  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ط��رق 
وال����ق����اء ال���ح���ج���ارة، ا����س���اف���ة ال����ى ا����س���رام 

النيران باأماك خا�سة.
المنية  »الج��ه��زة  ان  امني،  م�سدر  وق��ال 
انت�سرت  المدني  وال��دف��اع  ال���درك  وق���وات 
البلدة وتم تفريق المحتجين واخماد  في 

الحرائق التي ن�سبت باأماكن متفرقة«.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����رر م��ح��اف��ظ ارب����د ر���س��وان 
اربد  اوق��اف  بالتن�سيق مع مديرية  العتوم 
الثانية منع اقامة �ساة الجمعة في بلدة 
تداعيات  اي  ح��دوث  من  تحوطا  ال�سريح 
للم�ساجرة، وقال العتوم ان »�ساة الجمعة 
الثانية على  للجمعة  ال�سريح  تقم في  لم 
التي  الح�����داث  ت���ط���ورات  ب�سبب  ال��ت��وال��ي 

رافقت الم�ساجرة «.
���س��خ�����س��ا من   22« ان  ال���ى  ال��ع��ت��وم  وا����س���ار 

في  الم�ساجرة  في  بالم�ساركة  المتهمين 
زال��ت  م��ا  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات  وان  الم����ن  قب�سة 
جارية وان الجهزة المنية تتبع عدد اخر 
في  بالم�ساركة  ب��ال��ت��ورط  المتهمين  م��ن 

الم�ساجرة«.
وق���ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���س��م مديرية 
اإن���ه وم��ن خ��ال التحقيقات  الأم���ن ال��ع��ام 
الجنائي  للبحث  ورد  فقد  الم�ساجرة،  في 
الم�ستبه  باغ بوجود عدد من الأ�سخا�ص 
ب���ه���م ب����ال�����س����ت����راك ف����ي ال���م�������س���اج���رة ف��ي 
اإح�����دى ال����م����زارع ف���ي اإرب������د؛ ح��ي��ث ج��رى 
القب�ص على كافة  واألقي  التحرك للمكان 
�سخ�ص  �سمنهم  وم��ن  داخلها  الأ�سخا�ص 

�سبط بحوزته �ساح ناري.
اأن���ه بمتابعة  واأ����س���اف ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي 
ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات اأر������س�����ل ال���������س����اح ال����ن����اري 
والأدل����ة  ال��م��خ��ت��ب��رات  لإدارة  ال��م�����س��ب��وط 
التي  الطلقة  وراأ���ص  لم�ساهاته  الجنائية 
اأ���س��اب��ت ال��م��ت��وف��ى ف��ي ال��م�����س��اج��رة؛ حيث 
اأكد التقرير الفني اأن الطلقة خرجت من 
الناطق  وت��اب��ع  ال��م�����س��ب��وط.  ال�����س��اح  ذات 
الإعامي ان التحقيقات ما زالت م�ستمرة 
مع ال�سخ�ص الم�سبوط لإحالته والق�سية 
للق�ساء، واتخذت كافة الإجراءات الأمنية 
والإداري��ة الازمة في مثل تلك الق�سايا، 

بالتن�سيق مع الحاكم الإداري.

عمان - الراأي

او����س���ح ال��ن��اط��ق الع���ام���ي ب��ا���س��م م��دي��ري��ة 
جرى  ال��ذي  الفيديو  تفا�سيل  ال��ع��ام  الم��ن 
ت�����داول�����ه ح������ول ادع��������اء ���س��خ�����ص ب��ت��ع��ر���س��ه 
لاعتداء من قبل مجموعة من ال�سخا�ص 
مع  التعامل  يتم  ل��م  وان���ه  ارب���د،  مدينة  ف��ي 
ذلك  ل�سان  على  ورد  ما  انه  موؤكدا  الق�سية، 

ال�سخ�ص غير دقيق.
التحقيق في  انه تم  الناطق العامي  واكد 

ال�سكوى والقي القب�ص على ثاثة ا�سخا�ص 
م��م��ن ادع�����ى ع��ل��ي��ه��م، وات���خ���ذت الج������راءات 
القانونية بحقهم وجميعهم جرى توقيفهم 
ف���ي م���راك���ز ال����س���اح وال��ت��اأه��ي��ل ف���ي حينه 
ال�ساح  اح��د مراكز  نزيل  احدهم  زال  وم��ا 
والتاأهيل. وقال انه تم التعامل مع ال�سكوى 
م��ن��ذ وروده������ا وف����ق الج��������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة 
والم�ستكى  الق�سية  اإح��ال��ة  وتمت  المتبعة، 
لتخاذ  الداري��ي��ن  وال��ح��ك��ام  للق�ساء  عليهم 

الجراءات الازمة بحقهم.

عمان - بترا

ب��ح��ث م��ج��ل�����ص ال�����س��راك��ة ال����زراع����ي خ��ال 
الخمي�ص  ام�ص  الزراعة  وزارة  في  اجتماعه 
ب���رئ���ا����س���ة وزي������ر ال�����زراع�����ة م��ح��م��د داودي������ة 
الدولة ل�سوؤون  العمل ووزير  وح�سور وزير 
ال�ستثمار الدكتور معن قطامين التحديات 
ال���ت���ي ت���واج���ه ال���ق���ط���اع ال����زراع����ي واأه��م��ه��ا 

مو�سوع العمالة الزراعية.
وعبر اع�ساء المجل�ص من اتحادات ونقابات 
وج��م��ع��ي��ات ع���ن ت��ط��ل��ع��ات��ه��م واق��ت��راح��ات��ه��م 
حول تنظيم العمالة الزراعية خا�سة ر�سوم 
ال���ت�������س���اري���ح وم���ن���ح ال���ت�������س���اري���ح وع���دده���ا 
واإع���ادة  القطاع  واح��ت��ي��اج��ات  يتنا�سب  وب��م��ا 
باإجراءات  الخا�سة   التعليمات  درا�سة بع�ص 

منح الت�ساريح.
واأك����د وزي����ر ال���زراع���ة ان��ف��ت��اح ال������وزارة على 
تواجهه  التي  التحديات  ومعالجة  القطاع 
تحدي  واأهمها  الوزارات كافة  مع  بالتعاون 
العمالة الزراعية وو�سع الأطر والم�سفوفة 

الزراعية الناظمة لحتياجات القطاع.
ب�������دوره، ق����ال وزي�����ر ال��ع��م��ل وزي�����ر ال���دول���ة 
درا�سة  على  �سنعمل  »اننا  ال�ستثمار  ل�سوؤون 
ك���اف���ة ال���م���ط���ال���ب ال���������واردة ف����ي الج���ت���م���اع 

تقدمت  ال��ت��ي  الم�سفوفات  ال��ى  ب��ال���س��اف��ة 
بها الجهات المعنية بالقطاع الزراعي ور�سم 
بما  للقطاع  و�سريعة  وا�سحة  ا�ستراتيجية 

يتنا�سب مع ا�ستدامة عمل القطاع«.
وا���س��ت��م��ع ال���وزي���ر ق��ط��ام��ي��ن اإل�����ى م��ط��ال��ب 
ر�سوم  بقيم  المتعلقة  الزراعية  القطاعات 
ت�ساريح  ر���س��وم  وت��ح��دي��دا  العمل  ت�ساريح 
عمل  تفعيل  اأه��م��ي��ة  م��وؤك��دا  ال��ح��رة،  العمل 
والتعاون  العمل  وزارة  مع  ال�سراكة  مجل�ص 
واك��د  المهم.  القطاع  بهذا  للنهو�ص  ال��ت��ام 
وزير الزراعة م�سي الوزارة بتنفيذ عدد من 
القرارات واأهمها بناء مجمع زراعي متكامل 
لها  التابعة  الموؤ�س�سات  م��ن  وع��دد  ل��ل��وزارة 
منذ  ال��وزارة  انفقت  التنمية، حيث  و�سركاء 
 8 يزيد على  ما   1988 عام  المبنى  ا�ستئجار 
اكثر من  تنفيذ   الى  دينار، م�سيرا  مايين 
�ست�سكل  التي  الزراعية  الخريطة  50 % من 
الم�ستقبل  ف���ي  ال����زراع����ي  ال��ع��م��ل  ب��و���س��ل��ة 
والبدء في اجراءات رقمنة الوزارة للتخفيف 
الج���راءات  وت�سهيل  المراجعين  ع��دد  م��ن 

وال�سفافية في منح الخدمات.
ال��زراع��ي ي�سم  ال�����س��راك��ة  ان مجل�ص  ي��ذك��ر 
النقابات والتحادات والجمعيات التي تعمل 

في القطاع الزراعي.

«األعيان» يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين
عمان - بترا

ام�ص  اجتماعه  ل��دى  الأع��ي��ان  مجل�ص  توافق 
لجانه  ت�سكيل  على  ال��ف��اي��ز،  في�سل  برئا�سة 
الدائمة البالغ عددها 16 لجنة، لمدة �سنتين 
ا����س���ت���ن���اداً ل��ل��م��ادة 15 م���ن ال��ن��ظ��ام ال��داخ��ل��ي 
ل��ل��م��ج��ل�����ص، وان���ت���خ���ب اأع�������س���اء ال���ل���ج���ان ف��ي 
اجتماعات منف�سلة، روؤ�ساء ومقرري اللجان.

الأدن��ى  الحد  يكون  الداخلي  النظام  وح�سب 
لعدد اأع�ساء كل لجنة 7 اأعيان، والحد الأعلى 
اك��ث��ر من  ف��ي  ي��ك��ون  ان  ي��ج��وز للعين  12، ول 
ثاث لجان، كما ل يجوز ان يكون الرئي�ص او 

ايا من نائبيه ع�سوا في اية لجنة.
وتوفيق  ال�����س��راي��رة،  ج��م��ال  الأع���ي���ان:  وادى 
الحالمة، وعودة قوا�ص، ومحا�سن الجاغوب، 
ا�ستنادا  المجل�ص  اأم���ام  ال��د���س��ت��وري��ة  اليمين 
ل��ل��م��ادة 80 م��ن ال��د���س��ت��ور، ب��ع��د ان ت��ا امين 
الإرادة  ن�ص  الزيود  علي  الأعيان  عام مجل�ص 
اع�ساًء  تعيينهم  المت�سمنة  ال�سامية  الملكية 
الخمي�ص  م��ن  اع��ت��ب��اراً  الأع���ي���ان  مجل�ص  ف��ي 

الما�سي.
واختار اع�ساء اللجان، احمد طبي�سات رئي�سا 
عويدي  اح��م��د  وال��دك��ت��ور  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  لّلجنة 
رئي�سا  ال�سرايرة  جمال  لها،  مقررا  العبادي 
ل��ّل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة، وال��دك��ت��ور 
نا�سر  المهند�ص  م��ق��ررا،  ال��ب��راري  م�سطفى 
ال����ل����وزي رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ن��ة ال�������س���وؤون ال��ع��رب��ي��ة 
والدولية والمغتربين، ونايف القا�سي مقررا، 
مازن ال�ساكت رئي�سا لّلجنة الإدارية، ومروان 
قطي�سات مقررا، الدكتور وجيه عوي�ص رئي�ساً 
رائ��دة  وال��دك��ت��ورة  والتعليم،  التربية  للجنة 
المومني  محمد  الدكتور  لها،  م��ق��ررًة  قطب 
ال��وط��ن��ي،  وال��ت��وج��ي��ه  الإع����ام  للجنة  رئي�سا 
والدكتور طال ال�سرفات مقررا لها، الدكتور 
يا�سين الح�سبان رئي�سا للجنة ال�سحة والبيئة 
وال�سكان، والدكتور هايل عبيدات مقررا لها، 
والتنمية  العمل  للجنة  رئي�سا  م���راد  عي�سى 
الجتماعية، والمهند�ص عبد الرحيم البقاعي 

مقررا لها.
ال��دك��ت��ور ع��اك��ف الزعبي  كما اخ��ت��ار الأع��ي��ان 
رئي�سا للجنة الزراعة والمياه، وفا�سل الحمود 
رئي�سا  ار�سيدات  �ساح  الدكتور  لها،  مقررا 
للجنة ال��ط��اق��ة وال���ث���روة ال��م��ع��دن��ي��ة، وط��ال 
عريقات مقررا لها، الدكتور ن�سال القطامين 
ابو  وخالد  وال��ت��راث،  ال�سياحة  للجنة  رئي�سا 
حمارنة  م�سطفى  الدكتور  لها،  مقررا  العز 
الدين  العامة، وخير  الخدمات  للجنة  رئي�سا 
هاكوز مقررا لها، الدكتور محمود ابو جمعة 
المواطنين،  وحقوق  الحريات  للجنة  رئي�سا 
�سخر  المهند�ص  لها،  مقررًة  بركات  واح�سان 
دودي������ن رئ��ي�����س��ا ل��ل��ج��ن��ة ف��ل�����س��ط��ي��ن، وم����داهلل 

رئي�سة  النجار  هيفاء  لها،  م��ق��ررا  ال��ط��راون��ة 
للجنة المراأة ونايفة الزبن مقررة لها، ب�سام 
وال��ري��ا���س��ة  ال��ث��ق��اف��ة  للجنة  رئي�سا  ح��دادي��ن 

وال�سباب و�سمير بينو مقررا لها.
وت�سكلت اللجان على النحو الآتي: القانونية 
من كل من: مفلح الرحيمي، اأحمد طبي�سات، 
م����ازن ال�����س��اك��ت، ال��م��ه��ن��د���ص وج��ي��ه ع���زاي���زة، 
الدكتور اأحمد العبادي، محمد �سامد الرقاد، 
الدكتور محمود ابو جمعة، مروان قطي�سات، 
ال��دك��ت��ور ط���ال ال�����س��رف��ات، اإح�����س��ان ب��رك��ات، 
فا�سل الحمود، والدكتورة محا�سن الجاغوب، 
ف��ي��م��ا ت�����س��م ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
ك��ا م��ن: ج��م��ال ال�����س��راي��رة، ال��دك��ت��ور اأحمد 
ال���ه���ن���داوي، ال��دك��ت��ور ع��اك��ف ال��زع��ب��ي، م��ازن 
الدكتور  ع��زاي��زة،  وجيه  المهند�ص  ال�ساكت، 
م�����س��ط��ف��ى ال�����ب�����راري، ال���دك���ت���ور م�����س��ط��ف��ى 
ح��م��ارن��ة، م��ح��م��د ال�����س��واب��ك��ة، ع��ي�����س��ى م���راد، 

والمهند�ص عبدالرحيم البقاعي.
ال�����س��وؤون ال��ع��رب��ي��ة وال��دول��ي��ة وال��م��غ��ت��رب��ي��ن: 
نا�سر  المهند�ص  ار���س��ي��دات،  �سالح  ال��دك��ت��ور 
اللوزي، نايف القا�سي، الدكتورة علياء بوران، 
الحدادين،  ب�سام  ال��ه��ن��داوي،  اأح��م��د  الدكتور 
المومني،  محمد  الدكتور  المجالي،  ح�سين 
الدكتور  ال�سوابكة،  محمد  الملكاوي،  محمد 

طال ال�سرفات، و�سمير م�ساروة.
محمد  الرحيمي،  مفلح  الإداري�����ة:  ال�����س��وؤون 
ال�ساكت،  مازن  القا�سي،  نايف  نجادات،  عودة 
م�سطفى  الدكتور  المومني،  محمد  الدكتور 
م��روان  ال�سريدة،  يو�سف  ال��دك��ت��ور  ال��ب��راري، 
قطي�سات، �سمير م�ساروة، م�سطفى البزايعة، 

وخير الدين هاكوز.
ال��دك��ت��ور محمد جمعة  وال��ت��ع��ل��ي��م:  ال��ت��رب��ي��ة 
الدكتور  الهنداوي،  اأحمد  الدكتور  الوح�ص، 

وج��ي��ه ع��وي�����ص، ال��دك��ت��ور ي��ا���س��ي��ن ال��ح�����س��ب��ان، 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  القطامين،  ن�سال  ال��دك��ت��ور 
العبادي، محمد الملكاوي، الدكتور م�سطفى 
ح��م��ارن��ة، ال���دك���ت���ورة رائ�����دة ال��ق��ط��ب، هيفاء 
ال��ن��ج��ار، ال��دك��ت��ور ع����ودة ق���وا����ص، وال��دك��ت��ورة 

محا�سن الجاغوب.
علياء  الدكتورة  الوطني:  والتوجيه  الإع��ام 
ب�������وران، راب���ح���ة ال���دب���ا����ص، ال���دك���ت���ور محمد 
النجار،  هيفاء  الحالمة،  توفيق  المومني، 
ال��م��ه��ن��د���ص ���س��خ��ر دودي������ن، ال���دك���ت���ور ط��ال 

ال�سرفات، جمال ال�سوابكة.
طبي�سات،  اأح��م��د  وال�سكان:  والبيئة  ال�سحة 
ال���دك���ت���ور وج���ي���ه ع���وي�������ص، ال���دك���ت���ور ي��ا���س��ي��ن 
ال��ح�����س��ب��ان، ال��م��ه��ن��د���ص م���ال���ك ال��ك��ب��اري��ت��ي، 
ال��دك��ت��ور يو�سف ال�����س��ري��دة، ال��دك��ت��ورة رائ��دة 
القطب، الدكتور زياد القرعان، الدكتور هايل 
بينو،  �سمير  ب�سوتي،  غادة  الدكتورة  عبيدات، 

نايفة الزبن، والدكتور عودة قوا�ص.
الزراعة والمياه: محمد عودة نجادات، نايف 
عاكف  الدكتور  ال�سخانبة،  �سراري  القا�سي، 
الزعبي، المهند�ص مالك الكباريتي، الدكتور 
يو�سف ال�سريدة، عبدالرحمن العدوان، فا�سل 
الهباهبة،  اأح��م��د  ال�سوابكة،  جمال  ال��ح��م��ود، 

ماجد المقابلة، واكريم العو�سات.
جمعة  محمد  الجتماعية:  والتنمية  العمل 
ال��وح�����ص، راب���ح���ة ال���دب���ا����ص، ال��دك��ت��ور ن�سال 
م��راد،  عي�سى  الحالمة،  توفيق  القطامين، 
ال��ب��زاي��ع��ة،  م�سطفى  ج��ام��و���ص،  اب���و  مخيمر 
اأحمد الهباهبة، ماجد المقابلة، نايفة الزبن، 

والمهند�ص عبدالرحيم البقاعي.
�سالح  ال��دك��ت��ور  المعدنية:  وال��ث��روة  الطاقة 
ار���س��ي��دات، ط���ال ع��ري��ق��ات، ال��دك��ت��ور عاكف 
ال���زع���ب���ي، ال���دك���ت���ور وج���ي���ه ع���وي�������ص، محمد 

ال���م���ل���ك���اوي، ���س��م��ي��ر م�������س���اروة، وال��م��ه��ن��د���ص 
عبدالرحيم البقاعي.

اأح��م��د  ال��دب��ا���ص،  راب��ح��ة  وال���ت���راث:  ال�سياحة 
الدكتور  الح�سبان،  يا�سين  الدكتور  طبي�سات، 
ن�سال القطامين، عي�سى مراد، خالد ابو العز، 
الدكتور هايل عبيدات، الدكتورة غادة ب�سوتي، 

ومداهلل الطراونة.
ار�سيدات،  �سالح  الدكتور  العامة:  الخدمات 
مفلح ال��رح��ي��م��ي، ال��دك��ت��ور اأح��م��د ال��ع��ب��ادي، 
توفيق الحالمة، الدكتور م�سطفى البراري، 
ال��دي��ن  ال��ح��م��ارن��ة، خ��ي��ر  ال��دك��ت��ور م�سطفى 

هاكوز، جمال ال�سوابكة، واكريم العو�سات.
ال���ح���ري���ات وح���ق���وق ال��م��واط��ن��ي��ن: ال��دك��ت��ور 
م��ح��م��ود اب����و ج��م��ع��ة، ���س��خ��ر دودي�������ن، خ��ال��د 
اب��و ال��ع��ز، م���روان قطي�سات، اح�����س��ان ب��رك��ات، 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ع�����دوان، ف��ا���س��ل ال��ح��م��ود، 
م�سطفى البزايعة، خير الدين هاكوز، مداهلل 

الطراونة، والدكتور عودة قوا�ص.
ال��دك��ت��ور  ع��ري��ق��ات،  ط���ال  فل�سطين:  لجنة 
ال�سخانبة،  ���س��راري  ال��وح�����ص،  جمعة  محمد 
ال�سوابكة،  محمد  ع��زاي��زة،  وجيه  المهند�ص 
المهند�ص �سخر  ابو جمعة،  الدكتور محمود 
ابو  مخيمر  عبيدات،  هايل  الدكتور  دودي���ن، 

جامو�ص، ومداهلل الطراونة.
لجنة المراأة: ب�سام الحدادين، هيفاء النجار، 
اإح�سان  جامو�ص،  ابو  مخيمر  العز،  ابو  خالد 
الزبن،  نايفة  ب�سوتي،  غادة  الدكتورة  بركات، 

والدكتورة محا�سن الجاغوب.
والريا�سة  وال�سباب  الثقافة  لجنة  وت�سكلت 
ن��ج��ادات،  م��ن: ط��ال عريقات، محمد ع��وده 
الدكتورة  ح��دادي��ن،  ب�سام  ال�سخانبة،  �سراري 
اأحمد  العدوان،  الرحمن  القطب، عبد  رائ��دة 

الهباهبة، ماجد المقابلة، و�سمير بينو.

الفايز يتراأ�س الجل�صة

الأردن ي�صارك العالم  الحتفال باليوم الدولي لـ»ذوي الإعاقة«

صعوبة الرؤية األكثر انتشارًا بين األردنيين
عمان - الراأي

باليوم  الح��ت��ف��ال  ام�����ص  ال��ع��ال��م  الأردن  ���س��ارك 
الإع���اق���ة،  وذوات  ذوي  ل��اأ���س��خ��ا���ص  ال���دول���ي 
الول من كل  كانون   3 بتاريخ  وال��ذي ي�سادف 
عام، وياأتي هذا العام تحت �سعار »يوم للجميع«، 
باعتبارها  الإع��اق��ة  فهم  زي���ادة  يج�سد  وال���ذي 

جزءاً من حال الإن�سان.
واأكدت المينة العامة للمجل�ص الأعلى لل�سكان 
الدكتورة عبلة عماوي في بيان �سحفي خا�ص 
بالمنا�سبة اأن ن�سبة الردنيين من ذوي وذوات 
ال�����س��ك��ان  ب��ل��غ��ت 11.2% م���ن م��ج��م��ل  الإع����اق����ة 
الأردنيين ممن اأعمارهم خم�ص �سنوات فاأكثر، 
الردن��ي��ي��ن  م��ن   %11.7 ن�سبته  م��ا  وي�����س��ك��ل��ون 
ال��ذك��ور، و10.6 % من الإن���اث الأردن��ي��ات، واأن 
الإع���اق���ة ال��ب�����س��ري��ة )���س��ع��وب��ة ال���روؤي���ة( كانت 
 ،%6 وبن�سبة  الأردن��ي��ي��ن  بين  ان��ت�����س��اراً  الأك��ث��ر 
الم�سي(  )���س��ع��وب��ة  ال��ح��رك��ي��ة  الإع���اق���ة  تلتها 
ال�سمعية  الإع����اق����ة  ث���م  وم����ن   ،%4.8 ب��ن�����س��ب��ة 
اإلى  م�سيرة   ،%3.1 وبن�سبة  ال�سمع(  )�سعوبة 
اأن محافظة العقبة �سجلت اعلى ن�سب انت�سار 
ل���اإع���اق���ة ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���ي ب���ل���غ���ت7.1% من 
اأعمارهم  ال��ذي��ن  الأردن��ي��ي��ن  ال�سكان  اإج��م��ال��ي 
خ��م�����ص ����س���ن���وات ف����اأك����ث����ر، ف����ي ح���ي���ن ���س��ج��ل��ت 
المحافظات  بين  ن�سبة  اع��ل��ى  ارب���د  محافظة 
في انت�سار الإعاقة الحركية بواقع 5.6%، كما 
�سجلت محافظتا عجلون والطفيلة اعلى ن�سب 
انت�سار في الإعاقة ال�سمعية والتي بلغت %3.5 
لكل منهما، ويتوقع اأن يرتفع هذا العدد نظراً 
انت�سار  وزي��ادة معدلت  ال�سكان  �سيخوخة  اإلى 
الأمرا�ص غير ال�سارية، وذلك بح�سب التعداد 

العام لل�سكان والم�ساكن 2015.
واأكدت عماوي اأن لهذه ال�سريحة في مجتمعنا 
ف���ي مختلف  الأردن��������ي ح��ق��وق��ا واح���ت���ي���اج���ات 
ال���م���ج���الت م���م���ا ي�����س��ت��دع��ي ت���ع���زي���ز ال��ج��ه��ود 
ذوي  الأ�سخا�ص  احتياجات  دم��ج  في  الوطنية 
الإعاقة في مختلف ال�ستراتيجيات والخطط 
ثلث  اأن  الإح�������س���ائ���ي���ات  ت�����س��ي��ر  اذ  ال���وط���ن���ي���ة، 
)32.8%( الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة )ال�سعوبات 
فاأكثر  �سنوات   5 اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن  الوظيفية( 
ي�سبق  لم   )%22.3( واأن  �سحياً،  موؤمنين  غير 
التعليمية،  ب��ال��م��وؤ���س�����س��ات  ال��ت��ح��ق��وا  واأن  ل��ه��م 
الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص   )%66( ثلثي  اأن  كما 
 15 اأع��م��اره��م  ال��ذي��ن  الوظيفية(  )ال�سعوبات 

�سنة فاأكثر ل يعملون اأو يبحثون عن عمل.
م���ن ج��ه��ت��ه، ر���س��د ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��ح��ق��وق 
الإن�����س��ان جملة م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��م��اث��ل��ة اأم���ام 
الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اأبرزها قلة الت�سهيات 

ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال���م���راف���ق ال�����س��ح��ي��ة وال��ت��رت��ي��ب��ات 
فر�ص  وم��ح��دودي��ة  بهم،  الخا�سة  التي�سيرية 
العمل المتاحة لهم، وتق�سير بع�ص اأ�سرهم في 

متابعة النزلء منهم لدى مراكز الإيواء.
واأك������د ال���م���رك���ز ف���ي ب���ي���ان، �����س����رورة الل���ت���زام 
الأ�سخا�ص  حقوق  وقانون  الدولية،  بالمعايير 
ال���ازم���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات  ذوي الإع����اق����ة، ور����س���م 
وت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ل�����س��ون ح��ق��وق ه���ذه ال��ف��ئ��ة. ون�����ص 
البيان على اأن اأهمية الحتفال باليوم العالمي 
ت�سليط  ف��ي  تكمن  الإع��اق��ة  ذوي  لاأ�سخا�ص 
اأبرز النتهاكات التي تتعر�ص لها  ال�سوء على 
والمدافعين  ال��ق��رار  �سناع  داع��ي��ا  الفئة،  ه��ذه 
العمل  الإع���اق���ة  الأ���س��خ��ا���ص ذوي  ع��ن ح��ق��وق 
ب�سكل اأكبر على اإزالة هذه النتهاكات، ليكونوا 
ف��اع��ل��ي��ن وق���ادري���ن ع��ل��ى ال��م�����س��اه��م��ة ف���ي ب��ن��اء 

مجتمع متكامل.
الد�ستور  م��ن  ال�ساد�سة  ال��م��ادة  اأن  ال��ى  ر  واأ���س��ا 
اأم��ام  الأردن��ي��ي��ن  بين  الم�ساواة  اأك���دت  الأردن���ي 
ال��ق��ان��ون ف���ي ال��ح��ق��وق وال���واج���ب���ات، وح��م��اي��ة 
الأمومة والطفولة وال�سيخوخة ورعاية الن�صء 
وذوي الإع���اق���ات، م��ن الإ����س���اءة وال���س��ت��غ��ال، 
ك��م��ا دع���ت ال��م��واث��ي��ق والت��ف��اق��ي��ات ال��دول��ي��ة - 
التي  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  كاتفاقية حقوق 
الجريدة  في  ن�سرها  وتم  الأردن  عليها  �سادق 
المدنية  بحقوقهم  اله��ت��م��ام  الر�سمية–اإلى 
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق���ت�������س���ادي���ة والج��ت��م��اع��ي��ة 

والثقافية.
ول���ف���ت ال���ب���ي���ان اإل������ى �����س����دور ق����ان����ون ح��ق��وق 
على  لكن   ،2017 لعام  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص 
الرغم من الجهود التي تبذلها الموؤ�س�سات في 
حماية وتعزيز حقوق هذه الفئة اإل اأن المركز 
الوطني ر�سد جملة من التحديات والمعيقات 
الإع��اق��ة،  الأ���س��خ��ا���ص م��ن ذوي  ال��ت��ي يواجهها 
اأب���رزه���ا ق��ل��ة ال��ت�����س��ه��ي��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة وال��م��راف��ق 
لاأ�سخا�ص  التي�سيرية  والترتيبات  ال�سحية 
التوقيف  وم��راك��ز  المحاكم  ف��ي  الإع��اق��ة  ذوي 
الموؤقت ومراكز الإ�ساح والتاأهيل ودور تربية 

وتاأهيل الأحداث.
�سعف  من  الإعاقة  ذوو  الأ�سخا�ص  يعاني  كما 
ف���ر����ص ال���ع���م���ل ال���م���ت���اح���ة ل���ه���م ب�����س��ب��ب ع���دم 
حقوق  قانون  من  )25/ه����(  المادة  ن�ص  تنفيذ 
الرقابة  ف��ي م��ج��ال  الإع��اق��ة  الأ���س��خ��ا���ص ذوي 
ع��ل��ى اأ���س��ح��اب ال��ع��م��ل، ف�سا ع��ن م��ح��دودي��ة 
تقبل اأ�سحاب العمل ت�سغيلهم نتيجة الت�سكيك 

بقدرتهم على الإنجاز.
الوطني لحقوق  المركز  دع��ا  ذل��ك،  وف��ي �سوء 
وغير  الحكومية  ال��م��وؤ���س�����س��ات  ك��اف��ة  الإن�����س��ان 
اإل����ى تكاتف  ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي 

ذوي  الأ�سخا�ص  حقوق  على  للحفاظ  الجهود 
الن�سيج  على  الحفاظ  ف��ي  ي�سهم  بما  الإع��اق��ة 

المجتمعي باأكمله.
ك��م��ا دع����ا اإل�����ى الل����ت����زام ب��ال��م��ع��اي��ي��ر ال��دول��ي��ة 
وقانون حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، ور�سم 
الفئة  هذه  حقوق  ل�سون  وتفعيلها  ال�سيا�سات 
اأ�سا�ص  القائمة على  الثقافة المجتمعية  ون�سر 
التنوع الب�سري، وتعزيز المنحنى الحقوقي في 
كافة مناطق المملكة، خا�سة المناطق النائية 
وال��م��ح��روم��ة م��ن ال��خ��دم��ات، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
اإدخال مفاهيم حقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة 
في المناهج المدر�سية والمتطلبات الجامعية.
من جهته، قال وزير التربية والتعليم الدكتور 
اأوائ����ل  م��ن  ت��ع��د  ال������وزارة  ان  ال��ن��ع��ي��م��ي  تي�سير 
الموؤ�س�سات الوطنية التي ترجمت توجه الدولة 
ذوي  ال�سخا�ص  لدعم  خططها  ف��ي  الردن��ي��ة 
لهم  كفلها  ال��ت��ي  حقوقهم  ومنحهم  الإع��اق��ة، 
والتفاقات  المواثيق  عليها  ون�ست  الد�ستور 

الدولية.
واو�سح الوزير في ر�سالة وجهها بمنا�سبة اليوم 
العالمي لذوي العاقة، ان الوزارة ا�ستندت في 
دعمها لهذه الفئة الى قانون حقوق الأ�سخا�ص 
ذوي الإعاقة �سنة 2017، الذي ت�سمن مجموعة 
من الحقوق في مجال التعليم كاعتماد برامج 
من  واأق��ران��ه��م  المعوقين  الطلبة  بين  ال��دم��ج 
غير المعوقين، واإيجاد الكوادر الفنية الموؤهلة 
الحديثة  التقنيات  وا�ستخدام  معهم،  للتعامل 

في تدري�سهم.
وقال النعيمي « اإن الأردن اولى بما يحمله من 
ال�سامية  العقيدة  من  م�ستمدة  �سامية  ُمُثل 
والقيم العربية الها�سمية والمبادئ الإن�سانية، 
اه��ت��م��اًم��ا ك��ب��ي��ًرا ب���ذوي الإع���اق���ة«، م�سيرا ال��ى 
في  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  دم���ج  ع��ل��ى  عملت  المملكة  ان 
الخدمات  من  الكثير  لهم  وقدمت  المجتمع، 

الإع��اق��ة،  تحديات  مواجهة  على  تعينهم  التي 
وت����ذل����ل ل���ه���م ال���ط���ري���ق ن���ح���و ح���ي���اة ك��ري��م��ة، 
مبينا  ال��وط��ن،  ف��ي  فاعلين  اأع�ساء  لي�سبحوا 
لتحقيق  طويل  الطريق  اأن  ن��درك  مازلنا  اأننا 
التعليم لهذه  ف��ي  الكامل  ال��دع��م  ف��ي  اأه��داف��ن��ا 

الفئة.
للتعليم  الع�سرية  ال�ستراتيجية  ال��ى  واأ���س��ار 
ال�����وزارة  ب�����داأت  وال���ت���ي   ،2030-2020 ال���دام���ج 
بتنفيذها بتعاون و�سراكة وثيقين مع المجل�ص 
الأعلى لحقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، نظرا 
التعليمي  بالم�سار  الرتقاء  في  البالغ  لأثرها 
لذوي الإعاقة، وبث ثقافة التنوع الب�سري لدى 
�سن  في  ومعاي�سته  الختاف  وتقبل  الطلبة، 
مكونات  من  طبيعيًّا  مكوًنا  بو�سفه  المدر�سة 
اإلى دعم متبادل بين �سرائح  الحياة، للو�سول 

المجتمع.
ال�ستراتيجيات  من  ع��دد  اإنجاز  ال��ى  ا�سار  كما 
ال���وط���ن���ي���ة ال����ت����ي ت���ع���ن���ى ب���الأ����س���خ���ا����ص ذوي 
لحقوق  الوطنية  ال�ستراتيجية  مثل  الإعاقة، 
 ،)2015-2010( الإع��اق��ة  ذوي  م��ن  الأ�سخا�ص 
وال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ت��ن��م��ي��ة ال���م���وارد 
 ،)2025-2017 العام  التعليم  )قطاع  الب�سرية 
فيما و�سعت الخطط لاإ�سهام بقوة في تنفيذ 
م���ا ج���اء ف���ي ت��ل��ك ال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات، ل �سيما 
في  الإعاقة  ذوي  الأ�سخا�ص  بحقوق  المتعلقة 

التعليم.
وا�ساف ان الوزارة اأن�ساأت العديد من المدار�ص 
التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة بوجه خا�ص، 
غرًفا  ووف���رت  والمكفوفين،  ال�سم  ك��م��دار���ص 
م��ل��ح��ق��ة ف���ي ال���م���دار����ص ال��ح��ك��وم��ي��ة ل��ل��ع��ن��اي��ة 
والإع��اق��ات  الذهنية،  الإع��اق��ات  ذوي  بالطلبة 
ال�سمعية وا�سطرابات النطق، و ذوي �سعوبات 
التعلم. كما طورت برامج متخ�س�سة في مجال 
الكوادر الموؤهلة  تعليم هوؤلء الطلبة، وتوفير 
النف�سي  والدعم  التعليمية  الخدمات  لتقديم 

والجتماعي لهم.
وبين انه وفي اإطار �سعي الوزارة للحفاظ على 
ف��ي ظ��ل جائحة  الإع��اق��ة  ذوي  الطلبة  ح��ق��وق 
ب��ت��ط��وي��ر م��ن��ظ��وم��ة تعليمية  ب��ا���س��رت  ك���ورون���ا، 
التعليم  برنامج  �سمن  وتفعيلها  لهم  منا�سبة 
احتياجاتهم،  العتبار  بعين  والأخ��ذ  بعد،  عن 
��ا ب��ال��ط��ل��ب��ة ال�سم  لف��ت��ا ال���ى ان��ه��ا ب����داأت ف��ع��ل��يًّ
تمهيًدا للو�سول اإلى الطلبة من ذوي الإعاقات 

الأخرى.
اإع����داد مناهج خا�سة  ��ا  ال����وزارة ح��ال��يًّ وت��در���ص 
بهوؤلء الطلبة تراعي خ�سو�سيتهم، بال�سافة 
الى ال�سير في اإجراءات و�سع امتحان للثانوية 

العامة خا�ص بهم.

الت�صهيالت البيئية واملرافق 
ال�صحية وفر�س العمل اأبرز 

التحديات

»الرتبية«: مناهج خا�صة 
لطلبة »ذوي الإعاقة« تراعي 

خ�صو�صيتهم
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مؤشر بورصة عمان يرتفع والتداول 5 ماليين

عمان - في�صل التميمي

ارتفع الموؤ�سر العام لبور�سة عمان في نهاية تعامالت جل�سة الخمي�س 
جل�سة  ع��ن  بالمئة   0.28 بن�سبة  مرتفعا  نقطة،   1580 م�ستوى  ال��ى 

الأربعاء.
الأردن- م�سفاة  ا�سهم:  اإغ��الق  �سعر  �سعود  لالرتفاع،  الموؤ�سر  ودف��ع 
جوبترول 0.84 بالمئة، بنك الإ�سالمي الأردني 0.70 بالمئة، الأردني 
الكويتي 0.68 بالمئة، بنك التحاد 0.64 بالمئة، البنك العربي 0.49 

بالمئة، الفو�سفات 0.37 بالمئة والبوتا�س العربية 0.05 بالمئة.

االأعلى تداواًل
و�سجل �سهم تطوير الأرا�سي اعلى حجم تداول خالل الجل�سة ب� 667 
ال�سناعية  الموارد  دينار،  الف   496 لال�ستثمارات  التحاد  دينار،  الف 
490 الف دينار، اإنجاز 396 الف دينار، الأولى للتاأمين 344 الف دينار، 
الوطنية لالألمنيوم 301 الف دينار، التحاد لل�سجائر 256 الف دينار، 
دينار  ال��ف   163 العربي  البنك  دينار،  ال��ف   230 وال�ستثمار  للنقل  رم 

والكهرباء الأردنية 160 الف دينار.

االأعلى اأ�صهمًا
و�سجل �سهم الموارد ال�سناعية اعلى كمية ا�سهم خالل الجل�سة ب� 1.3 
مليون �سهم، رم للنقل وال�ستثمار 564 الف �سهم، الأولى للتاأمين 545 
الف �سهم، التحاد لال�ستثمارات 398 الف �سهم، تطوير الأرا�سي 371 
الف  �سرق عربي لال�ستثمارات 346  �سهم،  الف  اإنجاز 354  �سهم،  الف 

�سهم، الوطنية لالألمنيوم 335 الف �سهم، التجمعات لخدمات التغذية 
والإ�سكان 217 الف �سهم والتحاد لل�سجائر 162 الف �سهم.

االأعلى عقودًا
ب�  الجل�سة  خ��الل  ع��ق��ود  حجم  اع��ل��ى  الأرا����س���ي  تطوير  �سهم  و�سجل 
التحاد  عقد،   176 اإن��ج��از  عقد،   183 ال�سناعية  ال��م��وارد  ع��ق��ود،   206

لال�ستثمارات 170 عقد، التحاد لل�سجائر 104 عقود، الأولى للتاأمين 
للنقل  رم  90 عقدا،  والإ�سكان  التغذية  التجمعات لخدمات  95 عقدا، 

وال�ستثمار 88 عقدا، الوطنية لالألمنيوم 84 عقدا و�سبائك 67 عقدا.

التداول واالأ�صهم
بلغ حجم التداول الإجمالي 5 ماليين دينار وعدد الأ�سهم المتداولة 

6 ماليين �سهم، نفذت من خالل 2389 عقد.
وبمقارنة اأ�سعار الإغالق لل�سركات المتداولة والبالغ عددها 95 �سركة 
اأ�سعار  ف��ي  ارت��ف��اع��اً  �سركة   41 اأظ��ه��رت  فقد  ال�سابقة،  اإغالقاتها  م��ع 

اأ�سهمها، و18 �سركة اأظهرت انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها.
اأما على م�ستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القيا�سي قطاع ال�سناعة 
بن�سبة 0.36 بالمئة، وارتفع الرقم القيا�سي قطاع المالي بن�سبة 0.26 

بالمئة، وارتفع الرقم القيا�سي قطاع الخدمات بن�سبة 0.24 بالمئة.
لقطاع  القيا�سي  الرقم  ارتفع  فقد  الفرعية،  للقطاعات  بالن�سبة  اأم��ا 
الطاقة  الطبية،  وال�سناعات  الأدوي����ة  ال��ع��ق��ارات،  وال�سجائر،  التبغ 
ال�سناعات  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��خ��دم��ات  الكيماوية،  ال�سناعات  وال��م��ن��اف��ع، 
ال���س��ت��خ��راج��ي��ة وال��ت��ع��دي��ن��ي��ة، ال��ت��اأم��ي��ن، ال��ب��ن��وك، ال��ن��ق��ل، ال��ف��ن��ادق 
لقطاع  القيا�سي  الرقم  وانخف�س  والم�سروبات،  الأغذية  وال�سياحة، 

التكنولوجيا والت�سالت.
فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
اأمواج العقارية بن�سبة 7.14 بالمئة، ال�سامنون العرب للتاأمين بن�سبة 
التاأمين الوطنية بن�سبة 4.76 بالمئة، التحاد لتطوير  5.26 بالمئة، 
الأرا�سي بن�سبة 4.65 بالمئة، وم�سانع التحاد لإنتاج التبغ وال�سجائر 

بن�سبة 4.64 بالمئة.
فهي  اأ�سهمها  اأ���س��ع��ار  ف��ي  ان��خ��ف��ا���س��اً  الأك��ث��ر  الخم�س  ال�����س��رك��ات  اأم���ا 
البطاقات العالمية بن�سبة 7.14 بالمئة، الجنوب لالإلكترونيات بن�سبة 
القاب�سة  الإ�سالمية  لال�ستثمارات  الدولية  ال�سنابل  بالمئة،   5.56
بن�سبة 4.76 بالمئة، النتقائية لال�ستثمار والتطوير العقاري بن�سبة 

4.41 بالمئة، والمقاي�سة للنقل وال�ستثمار بن�سبة 4.35 بالمئة.

«علياء الدولي» يحصل على االعتماد الصحي للمطارات

ارتفاع أسعار النفط والذهب.. عالميًا

عمان - الراأي

ح�سول  ال��دول��ي  المطار  مجموعة  اأعلنت 
مطار الملكة علياء الدولي على »العتماد 
ق��ب��ل مجل�س  ل���ل���م���ط���ارات« م���ن  ال�����س��ح��ي 
ال��م��ط��ارات ال��دول��ي، ت��ق��دي��را ل��ج��ه��وده في 
تقديم تجربة �سفر اآمنة للم�سافرين عبره 
الم�ستجد  في ظل جائحة فيرو�س كورونا 

)كوفيد-19(.
اأن  �سحفي،  بيان  ف��ي  المجموعة،  واأك���دت 
الح�سول على هذا العتماد لمدة 12 �سهرا 
الم�سافرين  لمنح  الأهمية  بالغ  اأم��را  يعد 
ث����ق����ة ب���ال�������س���ف���ر ج�������وا م�����ن ج�����دي�����د، م��ع 
المطار  عمليات  ا�ستمرارية  على  الحفاظ 
وال��م�����س��اه��م��ة ف���ي اإع������ادة اإح���ي���اء ق��ط��اع��ات 
واأورد  ال�سياحة.  قطاع  وت��ح��دي��دا  اأخ���رى، 
اإج���راء  اأن منح الع��ت��م��اد ج��اء بعد  ال��ب��ي��ان 
تقييم �سامل للتدابير الوقائية والإجراءات 
الدولي،  علياء  الملكة  مطار  في  المتبعة 
ت�سغيل  »اإع����ادة  ار���س��ادات  م��ع  يتما�سى  بما 
للمجل�س  التابعة  الطيران«  قطاع  وتعافي 
وت��و���س��ي��ات مجل�س  ل��ل��م��ط��ارات،  ال���دول���ي 
)اإيكاو(  الدولي  المدني  الطيران  منظمة 

- ف���رق���ة ع��م��ل ال��م��ج��ل�����س لإن���ع���ا����س ق��ط��اع 
الممار�سات  واأف�سل   ،)CART( الطيران 

المتبعة بالقطاع.
وق����ال ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي مجموعة 
المطار الدولي، نيكول كلود، اإن الح�سول 

ع��ل��ى الع���ت���م���اد ه���و خ���ط���وة م��ه��م��ة لمنح 
يحتاجونها  ال��ت��ي  الطماأنينة  م�سافرينا 
خ���الل ال�����س��ف��ر ع��ب��ر م��ط��ارن��ا، م���وؤك���دا اأن 
وموظفينا  ل��م�����س��اف��ري��ن��ا  ي��ث��ب��ت  الع��ت��م��اد 
الحكومة،  وم�سوؤولي  الرقابية  والجهات 

ال�����س��ح��ة  اأن  ع�������ام،  ب�����س��ك��ل  وال���ج���م���ه���ور 
التهاون  يمكن  ل  جانبان  هما  وال�سالمة 
اإل��ى جانب  ب��اأي �سكل م��ن الأ���س��ك��ال،  بهما 
ت���م���ا����س���ي الإج�������������راءات م����ع ال��ت��وج��ي��ه��ات 

والتدابير العالمية.

وا�صنطن - بترا 

ال�سوق  افتتاح  م��ع  النفط  اأ�سعار  ارتفعت  
الأم���ي���رك���ي���ة ال��ع��ال��م��ي��ة ام�������س ال��خ��م��ي�����س 
على  الثاني  لليوم  مكا�سبها  على  لتحافظ 
البيانات  اأظ��ه��رت  بعدما  وذل���ك  ال��ت��وال��ي، 
الر�سمية فى الوليات المتحدة، انخفا�س 
م��خ��زون��ات ال��خ��ام ل��الأ���س��ب��وع ال��ث��ان��ي على 
اجتماع  نتائج  عن  الإع���الن  وقبل  التوالي 
تحالف اأوبك بل�س لتحديد �سيا�سة الإنتاج 

لعام 2021.
  وارتفع الخام الأميركي بن�سبة 1.2% اإلى 
م�ستوى 45.47 دولر، من م�ستوى الفتتاح 
م�ستوى  اأدن���ى  و�سجل  دولر،   44.95 عند 
عند 44.69 دولر، و�سعد خام برنت بن�سبة 
1.25% اإلى م�ستوى 48.52 دولر للبرميل، 

دولر،   47.93 عند  الف��ت��ت��اح  م�ستوى  م��ن 
و�سجل اأدنى م�ستوى عند 47.70 دولر. 

اأ���س��ع��ار ال��ذه��ب  ع��ل��ى �سعيد اخ���ر ارت��ف��ع��ت 
لتوا�سل  ال��ع��ال��م��ي��ة،  الأم��ري��ك��ي��ة  ب��ال�����س��وق 
م��ك��ا���س��ب��ه��ا ل��ل��ي��وم ال��ث��ال��ث ع��ل��ى ال��ت��وال��ي ، 
م�سجلة اأعلى م�ستوى فى نحو اأ�سبوعين ، 
بدعم الهبوط الحاد فى م�ستويات الدولر 
الأمريكي ، بالإ�سافة اإلى ا�ستمرار عمليات 
ب�ساأن  لمخاوف  اآم��ن  كمالذ  المعدن  �سراء 

الت�سخم العالمي.
اإلى   %0.7 بن�سبة  الذهب  اأ�سعار  وارتفعت   
ت�سرين   23 منذ  الأع��ل��ى  دولر   1،843.42
ال��ث��ان��ي ال��م��ا���س��ي ، م���ن م�����س��ت��وى اف��ت��ت��اح 
دولر،   1،830.10 ع��ن��د  ال���ي���وم  ت��ع��ام��الت 
 1،826.11 ع��ن��د  م�����س��ت��وي  اأدن�����ى  و���س��ج��ل��ت 

دولر.

«تنظيم االتصاالت» تمنح شركة محلية 
رخصة اتصاالت فئوية عامة

«األوراق المالية» تعلن جاهزيتها 
للعمل عن بُعد

231 مليون دينار فائض الميزان التجاري 
األردني مع أميركا

عمان - الراأي

تم التوقيع اول اأم�س في مبنى هيئة تنظيم قطاع 
الت�سالت على اتفاقية الرخ�سة الفئوية العامة  
وقع  النجداوي وعميرة، حيث  ل�سركة  الممنوحة 
التفاقية رئي�س مجل�س مفو�سي الهيئة الدكتور 
مديرها  ال�سركة  وع��ن  الجبور،  غ��ازي  المهند�س 

العام فرا�س عميرة.
مفو�سي  مجل�س  ق��رار  اعقاب  في  التوقيع  وياأتي 
ال��ه��ي��ئ��ة ال��م��واف��ق��ة ع��ل��ى م��ن��ح ���س��رك��ة ال��ن��ج��داوي 

وعميرة رخ�سة ات�سالت فئوية عامة.
ال��دك��ت��ور  الهيئة  مفو�سي  مجل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
المهند�س غازي الجبور اأن توقيع هذه التفاقية 
ي��اأت��ي اإن�����س��ج��ام��ا م��ع ال��ت��وج��ه ال��ح��ك��وم��ي ال��رام��ي 

ل��ل��ن��ه��و���س ب��ق��ط��اع الت�����س��الت وت��ق��دي��م خ��دم��ات 
الت�������س���الت ال��م��ت��ن��وع��ة وال���ت���ي ت��ل��ب��ي اح��ت��ي��اج��ات 

الم�ستفيدين.
�سوء  في  ياأتي  الرخ�سة  منح  ان  الجبور  واأ�ساف 
ال��ع��ام 2019  ف��ي  ال�����س��ادر  ال������وزراء  ق����رار مجل�س 
بالموافقة على ترخي�س �سركات لن�ساء وت�سغيل 
وادارة �سبكات ات�سالت عامة و/ او تقديم خدمة 
الت�سالت العامة لجميع انحاء المملكة او لجزء 
او  ت�سغيلها  او  ان�����س��اوؤه��ا  يتطلب  ل  وال��ت��ي  منها، 
تقديم الخدمات اعاله با�ستخدام الموارد النادرة.
يذكر اأن الح�سول على رخ�س فئوية مطلوٌب من 
والتي  العامة  الت�سالت  �سبكات  م�سغلي  جميع 
ات�����س��الت  ت��ق��دي��م خ��دم��ات  ب��غ��ر���س  ي��ت��م ت�سغيلها 

عامة دون ا�ستخدام موارد نادرة.

عمان - الراأي 

المالية عن كامل جاهزيتها  الأوراق  اأعلنت هيئة 
ُبعد،  ع��ن  للعمل  لإ���س��راف��ه��ا  الخا�سعة  وال��ج��ه��ات 
لالأنظمة  الفنية  التحتية  البنية  تهيئة  تم  حيث 
عمان  ب��ور���س��ة  و���س��رك��ة  الهيئة  ل���دى  الت�سغيلية 
ومركز الإيداع، كما تم اإجراء تجارب ناجحة على 
الملكية  نقل  واأن��ظ��م��ة  وال��رق��اب��ة  ال��ت��داول  اأنظمة 

والت�سويات.
وتاأتي هذه الخطوة، وفق بيان �سادر عن الهيئة، 
حر�ساً من هيئة الأوراق المالية و�سركائها �سركة 
على  المالية  الأوراق  اإي��داع  ومركز  بور�سة عمان 
وتقديم  ع��م��ان  ب��ور���س��ة  ف��ي  ال��ت��داول  ا�ستمرارية 
الجهات  ل��دى  المالية  ب���الأوراق  التعامل  خدمات 
الخا�سعة لرقابة الهيئة واأع�ساء كل من بور�سة 
ول�سمان  انقطاع،  اأو  تاأخير  دون  والمركز  عمان 
العاملين  �سالمة  تحفظ  اآمنة  عمل  بيئة  توفير 
لأي  وتح�سباً  المالية،  الأوراق  في  والمتعاملين 
عن  الناجم  الوبائي  الو�سع  على  مفاجىء  تطور 
جائحة كورونا قد يدعو لفر�س حظر �سامل في 

المملكة.
وفي اإطار الم�ساعي ذاتها والجهود المبذولة من 
�سركة  مع  بالتعاون  الهيئة  لقيام  ونتيجًة  الهيئة 
بهدف  ومتطلبات  اإج��راءات  لو�سع  عمان  بور�سة 

تحقيق ا�ستمرارية عمل �سركات الخدمات المالية، 
تابع البيان، تم اإ�سدار تعميم لهذه ال�سركات بهذا 
بعد  عن  بالعمل  لها  بال�سماح  يق�سي  الخ�سو�س 
الفترا�سية  الخا�سة  ال�سبكة  خا�سية  با�ستخدام 
VPN وال��ت��ي ت��وؤم��ن الت�����س��ال الآم����ن وذل���ك في 
الحالت الطارئة دون الحاجة لح�سور موظفيها 
والمتعاملين معها لمقر ال�سركات، �سريطة تلبية 

متطلبات و�سوابط فنية محددة.
واأربعين  لإثنتين  تاريخه  حتى  الهيئة  وواف��ق��ت 
���س��رك��ة م���ن اأ����س���ل اأرب������ع وخ��م�����س��ي��ن ���س��رك��ة من 
اأعمالها  بكافة  للقيام  المالية  الو�ساطة  �سركات 
اأع��اله  المو�سوفة  الخا�سية  با�ستخدام  ُبعد  عن 
المتطلبات  لجميع  ال�سركات  تلك  ا�ستكمال  بعد 
ت�سعى  حين  ف��ي  المطلوبة،  الفنية  وال�����س��واب��ط 
ت�سويب  على  ال�سركات  باقي  لحث  حالياً  الهيئة 
اأو�ساعها بما يمكنها من ا�ستخدام تلك الخا�سية 

في اأقرب وقت ممكن.
من جهة اأخرى، اأكدت الهيئة �سرورة قيام �سركات 
ال���خ���دم���ات ال��م��ال��ي��ة ال��م��ف��ع��ل��ة ل��خ��دم��ة ال���ت���داول 
ا�ستخدام  على  عمالئها  بت�سجيع  الإنترنت  عبر 
ال�سركات  دع���وة  ع��ل��ى  ك��م��ا عملت  ال��خ��دم��ة،  ه���ذه 
ل�سمان  تفعيلها  و���س��ائ��ل  بت�سريع  المفعلة  غير 
ا�ستمرارية قدرتها على التداول ل�سالح عمالئها 

دون انقطاع.

عمان - بترا

مع  ف��ائ�����س��ا  للمملكة  ال��ت��ج��اري  ال��م��ي��زان  �سجل 
الربع  نهاية  ف��ي  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات 
الثالث من العام الحالي، ليبلغ 231 مليون دينار.

الح�ساءات  ل��دائ��رة  ال�سهري  التقرير  وبح�سب 
ال���ع���ام���ة، ام�������س، ان��خ��ف�����س��ت ق��ي��م��ة ال�������س���ادرات 
في  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات  اإل��ى  الوطنية 
ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام ال��ح��ال��ي بن�سبة 
مقارنة  دي��ن��ار،  مليون   932 لتبلغ  بالمئة،  2ر11 

مع الفترة المماثلة من العام الما�سي والبالغة 
049ر1 مليار دينار.

الوليات  المملكة من  انخف�ست م�ستوردات  كما 
الثالث من  الربع  الأميركية في نهاية  المتحدة 
 701 لتبلغ  بالمئة،  4ر22  بن�سبة  ال��ح��ال��ي  ال��ع��ام 
العام  م��ن  ال��ف��ت��رة  بنف�س  م��ق��ارن��ة  دي��ن��ار،  مليون 
الما�سي والبالغة 903 ماليين دينار. ي�سار اإلى اأن 
ال��واردات  الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة 
القت�سادية  الموؤ�سرات  من  ويعتبر  وال�سادرات، 

المهمة، واأحد مدخالت الناتج المحلي للدول.

وزيرة الصناعة والسفير العراقي يبحثان 
تعزيز التعاون االقتصادي

عمان - الراأي 

ب���ح���ث���ت وزي��������رة ال�������س���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة 
وال��ت��م��وي��ن ال��م��ه��ن��د���س��ة م��ه��ا ع���ل���ي، مع 
ال�����س��ف��ي��ر ال����ع����راق����ي ف����ي ع����م����ان ح��ي��در 
ال�������ع�������ذاري، اآل������ي������ات ت����ع����زي����ز ال����ت����ع����اون 
الق��ت�����س��ادي ب��ي��ن ال��ب��ل��دي��ن ف��ي مختلف 

المجالت خا�سة التجارية.
وقالت الوزارة في بيان ام�س ان الجانبين 

اكدا خالل اللقاء الذي ح�سره اأمين عام 
تعظيم  اهمية  ال�سمالي،  يو�سف  ال��وزارة 
ال����س���ت���ف���ادة م���ن الت���ف���اق���ي���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
الم�سالح  ي��خ��دم  وب��م��ا  بينهما  الموقعة 
ال��م�����س��ت��رك��ة، واأه���م���ي���ة م��وا���س��ل��ة ال��ع��م��ل 
وردت  ال��ت��ي  القت�سادية  الأط���ر  لتنفيذ 
في البيان الختامي للقمة الثالثية التي 
ج��م��ع��ت ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��ان��ي 
ال�سي�سي  عبدالفتاح  الم�سري  والرئي�س 

م�سطفى  ال���ع���راق���ي  ال��������وزراء  ورئ���ي�������س 
ال��ك��اظ��م��ي ف��ي ع��م��ان ف��ي اآب ال��م��ا���س��ي، 
والتي ت�سكل دعائم اأ�سا�سية لبناء �سراكة 
ال�سقيقة  البلدان  بين  فاعلة  اقت�سادية 

الثالث.
ا�ستكمال  اأه��م��ي��ة  ال���ى  ال��ت��ط��رق  ت��م  ك��م��ا 
المنطقة  ب��اإن�����س��اء  ال��خ��ا���س��ة  الإج�����راءات 
عليها  يعول  لما  الم�ستركة  القت�سادية 
م����ن اأه���م���ي���ة ك���ب���ي���رة ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون 

القت�سادي بين البلدين، وكذلك تحفيز 
ال�ستثمارات الأردنية والعراقية والعديد 

من الأهداف ال�ستراتيجية الأخرى.
المعيقات  اإزال���ة  ���س��رورة  اللقاء  وت��ن��اول 
البينية  التجارية  الحركة  ت��واج��ه  التي 
المعفاة  الأردن���ي���ة  ال�سلع  قائمة  وزي����ادة 
وال���م�������س���درة ل��ل�����س��وق ال���ع���راق���ي ب��ه��دف 
النقل  حركة  وتن�سيط  التجاري  التبادل 

البري.
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و�سول اأكثر من 300 مهاجر من يهود الفال�سا الإثيوبيين اإلى ا�سرائيل

مستوطنون يقتحمون مقام يوسف بنابلس
القد�س المحتلة - وكالت

ال�سفة  �سمال  في  ال�ستيطان  ملف  م�سوؤول  او�سح 
اقتحموا  الم�ستوطنين  ع�����س��رات  ان  دغ��ل�����س،  غ�سان 
ام�س مقام يو�سف �سرق المدينة، لإداء طقو�س دينية، 
مواجهات  ان��دل��ع��ت  حيث  الح��ت��ال،  ق���وات  بحماية 
ال�سبان  م��ن  ع��دد  اإ�سابة  ع��ن  ا�سفرت  المنطقة،  ف��ي 
بالر�سا�س المعدني المغلف بالمطاط، فيما ا�سيب 
الحتال  جي�س  اإط��اق  ج��راء  بالختناق  الع�سرات 

قنابل الغاز ال�سام الم�سيل للدموع.
واع��ت��ق��ل��ت ق����وات الح���ت���ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ام�����س 14 
ال�سفة  في  مختلفة  مناطق  من  فل�سطينيا  مواطناً 
الغربية المحتلة، كما اأ�سيب عدد من الفل�سطينيين 
ب��ال��ر���س��ا���س ال��م��ع��دن��ي ال��م��غ��ل��ف ب���ال���م���ط���اط، اث��ر 
م���واج���ه���ات م����ع ق������وات الح�����ت�����ال، خ�����ال اق��ت��ح��ام 
مدينة  ���س��رق  يو�سف  م��ق��ام  متطرفين  م�ستوطنين 

نابل�س.
الحتال  ق��وات  ان  الفل�سطيني  الأ�سير  ن��ادي  وق��ال 
النيران،  كثيف  اإط��اق  و�سط  اقتحمت  الإ�سرائيلي 
ورام  لحم  وبيت  الخليل  م��دن  ف��ي  متفرقة  مناطق 
واعتقلت  و�سلفيت،  وطوبا�س  وقلقيلية  ونابل�س  اهلل 

المواطنين الأربعة ع�سر بزعم اأنهم مطلوبون.
اإثيوبي  300 مهاجر  اأكثر من  و�سل  اآخ��ر  من جانب 
�سهرين  بعد  اإج���راءات  اإط��ار  في  ام�س  اإ�سرائيل  اإل��ى 
اأف��راد  من  األفين  هجرة  على  الحكومة  موافقة  من 
 2015 في  الإ�سرائيلية  الحكومة  وو�سعت  الفا�سا. 
لئحة باأ�سماء ت�سعة اآلف اإثيوبي �سمح لهم بالهجرة 
اإلى اإ�سرائيل في غ�سون خم�س �سنوات با�سم لم �سمل 

الأ�سرة.
و���س��ي�����س��ل ح��وال��ي 1700 م��ه��اج��ر اإث��ي��وب��ي اآخ����ر اإل��ى 

اإ�سرائيل بحلول كانون الثاني 2021.
وت�سم الجالية اليهودية الأثيوبية في اإ�سرائيل اأكثر 
األفا  خم�سين  من  اأكثر  ولكن  �سخ�س  األ��ف   140 من 

منهم ولدوا في ا�سرائيل.
وق����د ظ���ل م��ع��ظ��م��ه��م م��ع��زول��ي��ن ع���ن ال��م��ج��ت��م��ع��ات 
ال��ي��ه��ودي��ة ف��ي جميع اأن��ح��اء ال��ع��ال��م ل��ع��دة ق���رون ثم 
اعترفت ال�سلطات الدينية في اإ�سرائيل بهم موؤخرا.

وه��اج��ر ح��وال��ي ث��م��ان��ي��ن األ����ف ي��ه��ودي اإث��ي��وب��ي اإل��ى 
اإ�سرائيل في ج�سرين جويين تم تنظيمهما في 1984 

و1991.
وفي ال�سنوات الأخيرة نظم يهود الفا�سا �سل�سلة من 
ال��ذي  والتمييز  بالعن�سرية  للتنديد  الحتجاجات 
الأ���س��رة  اأف����راد  ولمطالبة  يواجهونه  اإن��ه��م  ي��ق��ول��ون 

الذين بقوا في اإثيوبيا بالن�سمام اإليهم.
وتعار�س بع�س جمعيات الم�ساعدة لليهود الإثيوبيين 

الهجرة بحجة  المحلي هذه  المجتمع  قادة  وكذلك 
اأن دولة اإ�سرائيل تواجه �سعوبات كافية لدمجهم في 

المجتمع واأن الذين بقوا في اإثيوبيا لي�سوا يهودا.
ووت�س«  رايت�س  »هيومن  منظمة  ح��ذرت  جهتها  من 
الح�سار  اأّن  من  ام�س  الإن�سان  حقوق  عن  المدافعة 
الذي تفر�سه اإ�سرائيل على قطاع غزة منذ 13 عاما 
يجعان  حما�س،  حركة  �سلطات  قبل  من  والإه��م��ال 
الإع��اق��ة  ذوي  الفل�سطينيين  اآلف  ع�����س��رات  ح��ي��اة 

»�سديدة ال�سعوبة«.
ح�سارا   2006 ال��ع��ام  �سيف  منذ  اإ���س��رائ��ي��ل  وت��ف��ر���س 
م�����س��ددا ع��ل��ى ق��ط��اع غ���زة، ق��ي��دت م��ن خ��ال��ه حركة 
�سكانه البالغ عددهم مليونا ن�سمة، وحركة الب�سائع 

اأي�سا.
لاأ�سخا�س  العالمي  باليوم  المتحدة  الأم��م  تحتفل 
ذوي الإعاقة في الثالث من كانون الأول من كل عام 

منذ 1992.
»هيومن  لمنظمة  تقرير  في  جاء  المنا�سبة،  وبهذه 
اإ�سرائيل  فر�سته  ال��ذي  الح�سار  اأن  ووت�س«  رايت�س 
»يعرقل ب�سكل ملحوظ الحياة اليومية لع�سرات اآلف 

الفل�سطينيين ذوي الإعاقة«.
وقالت اإمينا �سيريموفيت�س، الباحثة الأولى في ق�سم 
رايت�س  هيومن  في  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�سخا�س  حقوق 
من  اأكثر  ط��وال  الإ�سرائيلية  القيود  »�سلبت  ووت�س 
التنّقل  عقد الأ�سخا�س ذوي الإعاقة في غزة حرية 
الم�ساعدة  الأدوات  على  الح�سول  اإمكانية  وغالبا 
وال��ك��ه��رب��اء وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه��ا 

للتوا�سل اأو مغادرة منازلهم«.
و�سلطت ال�سوء على اأن انقطاع الكهرباء الدائم يهدد 
تحديدا حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة، اإذ يحتاجون 
اأو  الإ����س���ارات  لغة  با�ستعمال  للتوا�سل  ال�سوء  اإل���ى 
الأج���ه���زة ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل��ل��ت��ح��ّرك، م��ن م�����س��اع��د اإل��ى 

دراجات »ال�سكوتر« الكهربائية«.
ال�سيا�سات، وتقاع�س �سلطات  واأو�سحت »نتيجة هذه 
غزة  في  التنّقل  اإمكانية  غياب  معالجة  عن  حما�س 
وانت�سار الو�سمة، باتت الحياة في غزة �سعبة للغاية 

للكثيرين من الأ�سخا�س ذوي الإعاقة«.
»الجهاز  ل���  الر�سمية  الإح�����س��اءات  اأن  ال��ى  وا���س��ارت 
ثمة  اأن  تظهر  الفل�سطيني«  ل��اإح�����س��اء  ال��م��رك��زي 

نحو48 األف �سخ�س في غزة، اأي 2،4 % من ال�سكان، 
لديهم اإعاقة، واأكثر من ُخم�س هوؤلء من الأطفال.

ويقّدر م�سوؤول في منظمة يوني�سيف ان يكون الرقم 
الفعلي اأعلى بكثير.

واجهوا  غ��زة  في  الإع��اق��ة  »ذوي  اإن  المنظمة  وقالت 
مثل  م�ساعدة،  اأدوات  على  الح�سول  ف��ي  �سعوبات 
الكرا�سي المتحّركة والمعينات ال�سمعية، وذلك يعود 
اإلى حّد كبير اإلى القيود الإ�سرائيلية على ال�ستيراد، 
وال��ن��ق�����س ف���ي ت��اأم��ي��ن الأج���ه���زة ال���ازم���ة م���ن قبل 

ال�سلطات المحلية وفرق الإغاثة«.
ال��ق��ادرة  الخبرات  قّلة  على  المنظمة  ���س��ددت  كذلك 

على اإ�ساح الأدوات المت�سّررة في غزة.
وت��ق��ّي��د اإ���س��رائ��ي��ل دخ���ول ق��ط��ع ال��غ��ي��ار وال��ب��ط��اري��ات 
»ي�ساه-م�سلك«  منظمة  بح�سب  الم�ساِعدة،  ل��اأدوات 

الحقوقية الإ�سرائيلية.
اإّن���ه »حتى ف��ي حال  وق��ال ع��دد كبير م��ن �سّكان غ��زة 
كانت اأجهزتهم �سّغالة، خ�سو�سا الكرا�سي المتحّركة، 
ل يمكنهم دخول مباٍن كثيرة والتنقل داخلها ب�سبب 

افتقادها للممرّات المنحدرة اأو الم�ساعد«.

رقم قياسي لمرضى كورونا في المستشفيات األميركية

وا�سنطن - اأ ف ب

�سجلت الوليات المتحدة رقما قيا�سيا جديدا في مواجهتها 
لوباء كوفيد-19 تمثل بوجود اأكثر من مئة األف مري�س في 
م�ست�سفيات الباد، لكن على الجبهة الطبية �سجل تقدم اإذ 
يتوقع اأن تبداأ حمات التلقيح اعتبارا من الأ�سبوع المقبل 

في بريطانيا ورو�سيا.
وهي المرة الأولى التي ي�سجل فيها هذا العدد من المر�سى 
ت�سررا  الأكثر  الدولة  المتحدة  ال��ولي��ات  م�ست�سفيات  في 
جراء الجائحة بالأرقام المطلقة: اأكثر من 273 األف وفاة 

من اأ�سل حوالى 1،5 مليون في العالم.
و�سجلت في الباد اأي�سا الأربعاء اأكثر من 2700 وفاة جديدة 
بكوفيد-19 وهو عدد يومي لم ت�سهده منذ ني�سان ح�سب 
جامعة جونز هوبكنز. وبلغ عدد الإ�سابات الجديدة 195 األفا 

و121 في يوم واحد.
المم  اجتماع خا�س في  اأزم��ة كوفيد-19 محور  و�ستكون 
المتحدة �سيقوم خاله م�سوؤولون مثل اإيمانويل ماكرون 
وان��غ��ي��ا م��ي��رك��ل وب��وري�����س ج��ون�����س��ون ون���اري���ن���درا م���ودي 
بمداخات عبر النترنت. لكن �سيغيب عنه قادة دول كبيرة 
من بينهم ترمب و�سي جينبينغ وبوتين وجايير بول�سونارو.

على الجانب الآخر من الأطل�سي، باتت الحكومة البريطانية 
الأولى في العالم التي ترخ�س ل�ستخدام اللقاح الأميركي 
نوعية  »معايير  يحترم  ال���ذي  فايزر/بايونتيك  الأل��م��ان��ي 
الأ�سبوع  من  اعتبارا  متوافرا  و�سيكون  �سارمة«  وفاعلية 
المقبل في البلد الذي �سجل اأكبر عدد وفيات في اأوروبا، بلغ 

اأكثر من �ستين األفا.
بعد �ساعات على الإعان البريطاني، طلب الرئي�س الرو�سي 

بوتين بدء تلقيح الرو�س »على نطاق وا�سع اعتبارا من نهاية 
الأ�سبوع المقبل«. وب��ات اللقاح �سبوتنيك-في ال��ذي طوره 
الثالثة  المرحلة  مركز غاماليا لابحاث في مو�سكو في 
الف  اأربعين  بم�ساركة  ال�سريرية  التجارب  م��ن  والخ��ي��رة 

متطوع.
ويوؤكد منتجوه اأنه فعال بن�سبة 95 بالمئة مثل لقاح فايزر/

بايونتيك.
في الوليات المتحدة، تقدمت »موديرنا« بطلب ترخي�س 
من الوكالة الأميركية لاأغذية والعقاقير وقد �سبقتها اإلى 

ذلك فايزر/بايونتيك.
ومع هذين اللقاحين، تتوقع اإدارة الرئي�س الأميركي ترمب 
التمكن من تلقيح مئة مليون �سخ�س في الوليات المتحدة 

بحلول نهاية �سباط.
اللقاحات  م��ن  ي��زال��ون ح��ذري��ن  المعالجين ل  لكن بع�س 

الجديدة التي يعتبرون اأنه لم يتم اختبارها ب�سكل كاف.
فترة  بخف�س  الأم��ي��رك��ي��ة  ال�سحية  ال�����س��ل��ط��ات  واأو����س���ت 
الحجر اإلى ع�سرة اأي��ام لاأ�سخا�س الذين خالطوا م�سابا 
بكوفيد-19. وتاأمل بذلك احتراما اأف�سل لقواعد الحجر في 

حين اأن ارتفاع الإ�سابات منتظر بعد احتفالت عيد ال�سكر.
اإ���س��اب��ة جديدة  األ���ف  وح��ده��ا 20  كاليفورنيا  ف��ي  و�سجلت 
بكوفيد-19 لت�سبح بذلك الولية الأميركية التي �سهدت 
اأكبر عدد من الحالت في يوم واحد منذ بداية الأزمة على 

ما اأفاد »كوفيد تراكينغ بروجيكت« لتعقب الإ�سابات.
في المقابل بداأت وتيرة الإ�سابات تتراجع في اأوروبا حيث 

با�سرت بع�س الدول تخفيف القيود.
ففي باري�س، �سيعاد فتح برج اإيفل اأمام الزوار، واأنهت اإنكلترا 
لتعتمد حتى  اأ�سابيع  اأربعة  ا�ستمرت  ثانية  اإغ��اق  مرحلة 

�سباط نظام ان��ذار على ثاثة م�ستويات مع فر�س تدابير 
محلية وفقا لخطورة انت�سار الوباء فيها.

في الجمهورية الت�سيكية اأعيد افتتاح المتاجر والمطاعم 
والمتاحف في جميع اأنحاء الباد.

ي�سدد  ق��ان��ون  مر�سوم  اعتمدت  الإيطالية  الحكومة  لكن 
�سروط ال�سفر داخل الباد لحتفالت نهاية العام و�سيتم 
حظر التنقل بين المناطق الإيطالية اإل لأ�سباب �سحية اأو 

تتعلق بالعمل.
من جهتها، اأعلنت اليونان تمديد اإجراءات الحجر في الباد 

لمدة اأ�سبوع ب�سبب ا�ستمرار ارتفاع عدد الإ�سابات.
وكذلك في �ستوكهولم، اأعلن رئي�س الوزراء ال�سويدي �ستيفان 
لوفين اأنه �سيتم اإغاق المدار�س الثانوية لمدة �سهر و�سيتم 
التدري�س عن بعد مع و�سول الموجة الثانية من الوباء اإلى 

اأعلى م�ستوياتها في الدولة ال�سكندنافية.
واأ�سفر الوباء عن وف��اة نحو 1،5 مليون �سخ�س في العالم 
واإ�سابة اأكثر من 64،5 مليون تقريبا منذ اأبلغ مكتب منظمة 
ال�سحة العالمية في ال�سين عن ظهوره اأواخر كانون الأول، 

وفق ح�سيلة اأعدتها فران�س بر�س.
اإي����ران عتبة  ت��ج��اوز ع��دد الم�سابين بكوفيد-19 ف��ي  وق��د 
المليون وفق الأرقام الر�سمية، في حين تنظر الحكومة في 
تخفيف القيود المفرو�سة في مناطق عدة بالباد لحتواء 

تف�سي فيرو�س كورونا الم�ستجد.
ال�ساعات  اإ�سابة جديدة خ��ال  اإي���ران 13922  و�سجلت في 
الأرب�����ع وال��ع�����س��ري��ن الما�سية م��ا ي��رف��ع ال��ع��دد الإج��م��ال��ي 
اإ�سابة، وفق ما  اآلف و494  اإل��ى مليون وثاثة  لاإ�سابات 
اأعلنت المتحدثة با�سم وزارة ال�سحة �سيما �سادات لري عبر 

التلفزيون الحكومي. 

ممر�سة تعتني بم�سنة كرواتية )ا ف ب(

دورية لالحتالل على طول الجدار الفا�سل في بيت لحم )ا ف ب(

العراق - اأ ف ب

بالكاد بداأ النازح الأيزيدي زيدان )21 عاما( 
يتخّل�س من الكوابي�س التي يعاني منها منذ 
العراق،  في  داع�س  ممار�سات  ب�سبب  �سنوات 
اأ���س��رت��ه، حتى جاء  التعافي لإع��ال��ة  وي��ح��اول 
م�ساكله  ليفاقما  والحجر  ك��وف��ي��د-19  وب���اء 

النف�سّية.
وه����و ي��ج��ل�����س ع��ل��ى ك���ر����س���ّي م���رت���دي���ا ���س��ت��رة 
و�����س����روال ق��م��ا���س��ي��ي��ن، ي���ق���ول ل��اأخ�����س��ائ��ي��ة 
ال��ن��ف�����س��ي��ة ف���ي م��ن��ظ��م��ة »الإ����س���ع���اف الأول�����ى 
الدولية« »كنا مزارعين، وكان و�سعنا جيدا«.

ن��ت��ي��ج��ة ذل����ك، ي�����س��ي��ف زي�����دان »����س���رت اأرى 
كوابي�س كل ليلة، اأرى رجال يرتدون الأ�سود 

جاوؤوا لقتلنا«.
على غرار كثيرين في المخيم، يعاني ال�ساب 

من ا�سطراب ما بعد ال�سدمة.
التنف�س  وتمارين  له  عثمان  متابعة  وبف�سل 
التي اأو�سته بها، خّفت نوبات الهلع، حتى اأنه 

ا�ستعاد القدرة على النوم ليا.
العراق  فر�س  تعافيه،  م�سار  بداية  في  لكن 

حجرا في اآذار لحتواء جائحة كوفيد-19.
يوؤكد زيدان وهو ي�سبك اأ�سابعه »منذ ع�سرة 
في  الرغبة  ومعها  الكوابي�س  ع���ادت  اأ���س��ه��ر، 

الموت«.
الخوف  الرهابيين  من  الخوف  اإل��ى  اأ�سيف 

من الفيرو�س والفقر المرافق له.
اأن ت�ساب  »اأخ�����س��ى  ال�����س��دد  ف���ي ه���ذا  ي��ق��ول 
�سار  ل��ي،  تنقله  اأو  ك��ورون��ا  بفيرو�س  عائلتي 
فقد  ذل��ك،  بموازاة  الهاج�س«.  هذا  يتملكني 
���س��ق��ي��ق��ه وظ��ي��ف��ت��ه ف���ي م��ك��ت��ب��ة ع��ل��ى اأط����راف 
المخيم. نتيجة ذلك »لم تعد العائلة تجني 
م��ال، عندما اأف��ك��ر ف��ي الأم���ر اأ���س��اب بنوبات 

هلع«.
ينتظر كثيرون في طابور اأمام المركز الطبي 

ال�سغير ليدخلوا بعد زيدان.
ووفق منظمة ال�سحة العالمية، يعاني واحد 
نف�سية  ه�سا�سة  من  عراقيين  اأرب��ع��ة  كل  من 
في بلد يوجد فيه ثاثة اأطباء نف�سيين لكل 
فرن�سا  ف��ي   209 مقابل  ف��ي  �سخ�س،  مليون 

مثا.
م��ن ج��ه��ت��ه��ا، ق��ال��ت ب��ي��داء ع��ث��م��ان »لح��ظ��ن��ا 
ال�سدمة  بعد  ما  ا�سطرابات  تكرر  زي��ادة في 

ومحاولت النتحار والميول النتحارية«.
الأول فقط »�سهد  اأنه في ت�سرين  واأو�سحت 
لنازحين  انتحار«  م��ح��اولت  ث��اث  المخيم 
واأث��ره��ا  الحركة  على  القيود  ج���راء  يعانون 

على العاقات الجتماعية.

الوباء يفاقم امل�ساكل 
النف�سية يف خميمات 

النازحني بالعراق

نيويورك - اأ ف ب

كورونا  فيرو�س  تف�ّسي  ت�سارع  من  الرغم  على 
بع�س  يبدي  المتحدة،  الوليات  الم�ستجّد في 
تخوفاً  ال�سحية  الرعاية  مجال  في  العاملين 
اأن��ه��ا لم  اإذ يعتبرون  ال��ج��دي��دة  ال��ل��ق��اح��ات  م��ن 
ويف�سلون  الخ��ت��ب��ارات،  من  يكفي  لما  تخ�سع 
تالياً التريث في تلقيح اأنف�سهم، مع اأن الأولوية 

معطاة لهم.
وت��ق��ول ي��ولن��دا دود����س���ون، وه���ي م��م��ّر���س��ة في 
ف���ي م�ست�سفى  ت��ع��م��ل  وال��خ��م�����س��ي��ن  ال��خ��ام�����س��ة 
برونك�س الذي تاأّثر ب�سّدة بالموجة الأولى من 
الوباء التي �سربت نيويورك في الربيع ورفعت 
ح�سيلة الوفيات فيها اإلى اأعلى م�ستوياتها في 
فترة  ف��ي  للتلقيح  �ساأخ�سع  اأن��ن��ي  »اأّظ���ن  البلد 

ل النتظار راهنا««. لحقة، واأف�سّ
وت�����ردف »ال���درا����س���ات ال��م��ن�����س��ورة واع�����دة لكن 
تقديرها  ع��ن  معربة  كافية«،  غير  المعطيات 

»لهوؤلء الم�ستعّدين للمجازفة«.
اأح��د  وت��ع��رب دي��ان��ا توري�س، وه��ي ممّر�سة ف��ي 
م�ست�سفيات مانهاتن، عن ارتيابها هي الأخرى 
عليها  توافق  اأن  المفتر�س  من  التي  للقاحات 
الوكالة الأميركية لاأغذية والأدوي��ة )اف دي 
اإج��راءات  اي��ه( في خال كانون الأول بموجب 
معّجلة، بناء على طلب ملّح من حكومة ترمب 

التي تعاملت مع الوباء كما لو كان »مزحة«.
في  »ط���ّورت  اللقاحات  ه��ذه  اإن  توري�س  وتقول 
من  عليها  الت�سديق  و�سيجري  �سنة  م��ن  اأق���ّل 
قبل الحكومات والوكالت الفدرالية عينها التي 
تركت الفيرو�س يتف�ّسى مثل النار في اله�سيم«.
الأول��ي��ة  التلقيح  ال��م��م��ّر���س��ة ح��م��ات  وت�����س��ّب��ه 
يكن  »ل��م  وت�سيف  النطاق«.  وا�سعة  ب»تجربة 
ل��دي��ه��م م��ّت�����س��ع م���ن ال���وق���ت وع�����دد ك��ب��ي��ر من 
اأتجنب  �سوف  ل��ذا،  اللقاح...  لدرا�سة  المر�سى 

الأمر و�ساأراقب ما �سيحدث«.
وقد اأعربت ممّر�سات اأخريات عن تحّفظات من 

هذا القبيل على �سفحاتهن في »في�سبوك«.
وكتبت اإحداهّن »ل �سكرا، فاأنا ل�ست فاأر تجارب 

لأحد«.
اإخفاقا مخزيا  »اأخفقوا  بالقول  اأخ��رى  وعّلقت 
ف���ي م���ا ي��خ�����ّس اأج���ه���زة ال��ح��م��اي��ة وال��ف��ح��و���س 

ويريدوننا الآن اأن نكون لهم فئران تجارب«.
اأو�ساط  في  وا�سع  نطاق  على  الرت��ي��اب  وي�سود 
اأف���راده  ال��م��ق��ّدر ع��دد  ال��رع��اي��ة ال�سحية  طاقم 
التي  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي  مليونا   20 بنحو 
�سهدت ر�سميا اأعلى ح�سيلة وفيات بكوفيد-19 
م��ع اأك��ث��ر م��ن 272 األ��ف وف���اة، بح�سب الطبيب 
جمعية  ف��ي  الطبي  الم�سوؤول  بلي�سا  ماركو�س 
»ايه ا�س تي ات�س اأو« التي ت�سّم الم�سوؤولين عن 

�سوؤون ال�سحة في الوليات الأميركية.

ارتياب لدى الطواقم 
ال�سحية الأمريكية 

من اللقاحات
بنغالد�س - اأ ف ب

ب����داأت ب��ن��غ��اد���س ن��ق��ل اأك��ث��ر م��ن األ���ف لج��ئ 
التي  �سار  با�سان  جزيرة  اإل��ى  الروهينغا  من 
ت�����س��رب��ه��ا اأع��ا���س��ي��ر وف��ي�����س��ان��ات ب��ا���س��ت��م��رار 
الأم���م  تعتبرها  ل��ل��ج��دل  م��ث��ي��رة  عملية  ف��ي 
ال��م��ت��ح��دة وم��ن��ظ��م��ات ال����دف����اع ع���ن ح��ق��وق 

الإن�سان خطيرة.
الروهينغا  م��ن  لج��ئ  م��ل��ي��ون  ن��ح��و  ويعي�س 
ب��ورم��ا،  ف��ي  الم�سطهدة  الم�سلمة  الأق��ل��ي��ة 
في �سبكة من المخيمات البائ�سة في جنوب 

بنغاد�س.
ال��روه��ي��ن��غ��ا مخيمات  م��ن   922 ن��ح��و  وغ����ادر 
ك��وك�����س ب����ازار )ج��ن��وب ���س��رق( ف��ي ح��اف��ات 
نقلهم  قبل  ت�سيتاغونغ  ميناء  اإل��ى  متوجهة 
اإلى �سفن تابعة للبحرية في با�سان �سار في 

خليج البنغال.
اإن  اأن��ور ح�سين  المنطقة  �سرطة  قائد  وقال 
قافلتين  في  المكان  غادرت  حافلة  »ع�سرين 
ف��ي ع�سر ح��اف��ات  الأول����ى 423 راك��ب��ا  ت��ق��ل 
وال��ث��ان��ي��ة 499 ف���ي ع�����س��ر ب��ا���س��ات اأخ�����رى«، 
اأخرى ت�ستعد للتحرك  اأن حافات  مو�سحا 

في وقت لحق الخمي�س.
في  ماجئ  ببناء  بنغاد�س  بحرية  وقامت 
ال��ج��زي��رة ل���س��ت��ي��ع��اب م��ئ��ة األ����ف لج���ئ على 
من  لحمايتهم  و�سد  الروهينغا،  م��ن  الأق��ل 

الفي�سانات.
ال��م��ي��اه غمرت  اإن  ال��ج��زي��رة  ���س��ك��ان  وي��ق��ول 
الأعا�سير  وب��اأن  �سنوات  ب�سع  منذ  الجزيرة 
اأن  ي��م��ك��ن  ب��ان��ت��ظ��ام  المنطقة  ت�����س��رب  ال��ت��ي 
تت�سبب باأمواج يبلغ ارتفاعها اأربعة اأو خم�سة 

اأمتار.
اأن��ه ك��ان من المقرر  وك��ان م�سوؤولون ذك��روا 
ت��وط��ي��ن ن��ح��و 2500 لج���ئ م���ن ال��روه��ي��ن��غ��ا 
ف��ي ال��ج��زي��رة خ���ال ال��م��رح��ل��ة الأول�����ى من 

الترحيل.
في  المتحدة  الأم���م  مكتب  اأك���د  جانبه  م��ن 
اأنه »ل ي�سارك«  بنغاد�س في بيان مقت�سب 
»معلومات  تلقى  التي  النقل هذه  في عملية 

قليلة« ب�ساأنها.
المتحدة  لاأمم  ُي�سمح  لم  اإن��ه  البيان  وق��ال 
ب����اإج����راء ت��ق��ي��ي��م م�����س��ت��ق��ل »لأم������ن وج����دوى 
وا���س��ت��م��راري��ة« ال���ج���زي���رة، م�����س��ددا ع��ل��ى اأن 
ال��اج��ئ��ي��ن »ي��ج��ب اأن ي��ك��ون��وا ق��ادري��ن على 
ب�ساأن  الوقائع  على  ومبني  حر  ق��رار  اتخاذ 

اإعادة توطينهم«.
فور  الاجئين  ح�سول  ���س��رورة  على  و�سدد 
و�سولهم اإلى الموقع على التعليم والرعاية 
المغادرة  على  قادرين  يكونوا  واأن  ال�سحية، 

اإذا رغبوا في ذلك.

بنغالد�س تنقل 
مهاجرين روهينغا 

اإىل جزيرة معزولة
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خالفات حول اختيار الحكومة الليبية
طر�بل�س - �أ ف ب

ل تزال خالفات عميقة تعيق م�سار الحوار في ليبيا الذي 
يفتر�ض اأن يقود اإلى ت�سكيل حكومة انتقالية ت�سرف على 
اأّن  رغم  وذل��ك  المقبل،  العام  ختام  في  مقررة  انتخابات 
الع�سكري  الت�سعيد  وق��ف  �سعيد  على  ع��دة  ان��ف��راج��ات 

�سهدتها الأزمة في ال�سابيع الأخيرة.
ال�سيا�سي  الحوار  ملتقى  في  الليبيون  الأط��راف  وتوافق 
التا�سع من  ف��ي  ف��ي تون�ض  اأول���ى ج��ولت��ه  انعقدت  ال��ذي 
 24 ف��ي  النتخابات  موعد  تحديد  على  الثاني،  ت�سرين 

كانون الأول 2021.
ال��وف��اق  حكومة  ا�ستعادة  عقب  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  وج���اءت 
الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ال�سيطرة على 
ا�ستمرت لأكثر من عام  بالكامل بعد معارك  ليبيا  غرب 
مع قوات موالية للم�سير حفتر، وانتهت مطلع حزيران 

بان�سحاب الأخيرة باتجاه مدينة �سرت.
الأعمال  وق��ف  في  نجحت  الدبلوما�سية  الجهود  وكانت 
بتوقيع  الأول  ت�سرين  ن��ه��اي��ة  ف��ي  وت��وّج��ت  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
اللجنة الع�سكرية الليبية )5+5( برعاية اأممية في جنيف 
اتفاقا لوقف اإطالق النار ب�سكل دائم في عموم البالد، ل 

يزال �سامداً دون ت�سجيل خروقات.
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ج��ول��ة  جل�سات  �سهدتها  خ��الف��ات  اّن  اإل 
حول  الفيديو،  تقنية  عبر  انعقدت  وق��د  ال��ح��وار،  ملتقى 
اإلى  التو�سل  دون  من  الجديدة  الحكومة  اختيار  اآليات 
مقترحات توافقية، ما طرح ت�ساوؤلت حول م�سير الحوار 

ال�سيا�سي.
اإّن التاأخر  ويقول المحلل ال�سيا�سي الليبي ميلود الحاج 
اأن  يعني  الجديدة  التنفيذية  ال�سلطة  حول  التوافق  في 

م�سير الحوار برمته �سيظل »مجهول« و»غام�ساً«.
واأو�سح »تمكنت الأمم المتحدة بدعم من الدول الكبرى 
على  و�سغطت  الليبية  المفاو�سات  وت��ي��رة  ت�سريع  م��ن 
جميع الأطراف، �سواء على م�ستوى الم�سار الع�سكري اأو 
ال�سيا�سي، ما قّل�ض حجم الهوة بين الأطراف المتنازعة 
التنازل  �سرط  ممكنة  النهائية  الت�سوية  فر�ض  وجعل 

وعدم الت�سبث بمواقف اأحادية«.
اختيار  اآليات  مناق�سة  اإل��ى  الحوار  و�سول  »عند  واأ�ساف 
وا�سح  وب�سكل  ال��خ��الف��ات  ظ��ه��رت  ال��ج��دي��دة،  الحكومة 
بين كافة الأطراف، وتحولت الأمم المتحدة اإلى موقف 
المتفرج العاجز حتى الآن عن اإقناع الأطراف ال�سيا�سية 

بحل توافقي«.
وختم »اإّن الكرة الآن في ملعب ال�سيا�سيين )...( لإظهار 
جدية ا�ستعدادهم لتقديم تنازلت موؤلمة من اأجل اإنهاء 

النق�سام«.

وط��ال��ب��ت الأم����م ال��م��ت��ح��دة ف��ي الج��ت��م��اع ال��ث��ال��ث �سمن 
الأط��راف  كافة  الليبي،  الحوار  لملتقى  الثانية  الجولة 

بالم�سي قدما في المفاو�سات.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة �ستيفاني وليامز 
ف��ي اف��ت��ت��اح الج��ت��م��اع الأرب����ع����اء: »رج���ائ���ي م��ن��ك��م خ��الل 
المناق�سات الم�سي قدماً )...( اأقولها واأكررها، اإّن الوقت 

لي�ض في �سالحكم«.
م�سير  اأّن  ج��الل  اإي��م��ان  الليبية  القانون  ا�ستاذة  وت��رى 
م�سى،  وقت  اأي  من  اأكثر  مهددا  �سار  ال�سيا�سي  الحوار 
خا�سة في ظل مزاعم اأطراف �سيا�سية حول تقديم ر�سى 

بهدف تزكية مر�سحين لتولي رئا�سة الحكومة المقبلة.
اأقّرت بوجود ف�ساد  المتحدة  »الأمم  اأّن  واأو�سحت جالل 

كبيراً من  اأم��ر يحتمل ج��زءاً  الحوار، وهو  محتمل طال 
بم�ستقبل  ت�سّر  الأفعال  اإّن مثل هذه  وبالتالي  الحقيقة 

الحوار«.
وكانت �ستيفاني وليامز اأكدت اأن الأمم المتحدة �ستنظر 
وتحقق في مزاعم »ر�سوة« يزعم وقوعها اأثناء الجل�سات 

الأخيرة في تون�ض.
وقالت »فيما يتعلق بمزاعم الر�سوة، اأحيلت هذه التقارير 
اأن مثل هذه  اإل���ى  بالنظر  الأم��م��ي  ال��خ��ب��راء  ف��ري��ق  اإل���ى 
الأن�سطة اإذا ثبت حدوثها، يمكن اأن ت�سكل اإعاقة للعملية 

ال�سيا�سية وتخ�سع لعقوبات«.
اإيمان  قالت  ال��خ��الف،  لتجاوز  الممكنة  الحلول  وح��ول 
ج��الل »ق��د ي��ك��ون خ��ي��ار ا���س��ت��م��رار حكومة ال��وف��اق حتى 

الممكنة  ال��خ��ي��ارات  اأف�����س��ل  المقبلة  الن��ت��خ��اب��ات  م��وع��د 
لتجاوز خالف ال�سيا�سيين ب�ساأن اختيار حكومة جديدة«.
نهاية  ���س��ارك��وا  الليبي  بالبرلمان  ن��ائ��ب  مئة  نحو  وك���ان 
طنجة  مدينة  ف��ي  ا�ست�ساري  ل��ق��اء  ف��ي  الما�سي  ال�سهر 
مكتملة  ر�سمية  جل�سة  ع��ق��د  ع��ل��ى  وات��ف��ق��وا  ال��م��غ��رب��ي��ة. 
الن�ساب للبرلمان، للمرة الأولى منذ عامين، في مدينة 

غدام�ض بليبيا.
و���س��ب��ق اج��ت��م��اع ط��ن��ج��ة ج��ول��ة م��ف��او���س��ات ف��ي بوزينقة 
ال��ن��واب  مجل�سي  ف��ي  م�����س��وؤول��ون  ت��واف��ق  حيث  المغربية 
والأع����ل����ى ل���ل���دول���ة ال��ل��ي��ب��ي��ي��ن، ع��ل��ى اخ���ت���ي���ار م�����س��وؤول��ي 
الوطنية  النفط  موؤ�س�سة  غ���رار  على  العليا  المنا�سب 

والبنك المركزي وديوان المحا�سبة الحكومي.

المصادقة على اللقاحات تتبع آليات مسرعة

باري�س - �أ ف ب

يرخ�ض  العالم  في  بلد  اأول  المتحدة  المملكة  اأ�سبحت 
ل�ستخدام اللقاح �سد كوفيد-19 الذي طورته مختبرات 
اأخرى تدقق  فايزر/بيونتيك، فيما ل تزال �سلطات دول 
في عدة م�ساريع لقاحات، معتمدة جميعها اآليات م�سّرعة، 

ولو بوتيرة متباينة.
اآل���ي���ات ال��ت��رخ��ي�����ض ل��ه��ذه  ف���ي م���ا ي��ل��ي ع��ر���ض لمختلف 

اللقاحات.
المملكة المتحدة

اأعطت الحكومة البريطانية ال�سوء الأخ�سر للقاح عمال 
ومنتجات  الأدوي���ة  لتنظيم  الم�ستقلة  وكالتها  بتو�سية 

الرعاية ال�سحية.
وهي  للقاح،  طارئ  با�ستخدام  الترخي�ض  لندن  واختارت 
اآلية يمكن تطبيقها على �سعيد بلد بكامله في ظل و�سع 

�سحّي طارئ.
واأو�سحت مديرة الوكالة الم�ستقلة لتنظيم الأدوية جون 
راين اأن »فرقا مختلفة عملت ب�سكل متواز... ليل نهار«، 
الوكالة  ب��اأن  البريطاني  ال�سحة  وزي��ر  ت�سريحات  نافية 

تمكنت من التحرك �سريعا بف�سل بريك�ست.
من جانبها، اأو�سحت الخبيرة بيني وارد من كلية كينغز 
الأوروب��ي��ة  الأدوي���ة  لوكالة  اأن��ه خالفا  لندن  في  كوليدج 
اأ�سئلة  طرح  الأدوي��ة  لتنظيم  الم�ستقلة  الوكالة  »باإمكان 
اأكبر  ب�سرعة  اأج��وب��ة  على  والح�سول  تدريجية  ب�سورة 

ب�سفتها وكالة وحيدة«.

�لتحاد �لأوروبي
ال��ت��ي تتخذ م��ق��را في  تتولى وك��ال��ة الأدوي����ة الأوروب���ي���ة 
اأم�����س��ت��ردام، م��راق��ب��ة الأدوي�����ة وال��ت��رخ��ي�����ض ل��ه��ا ف��ي دول 

التحاد الأوروبي ال�27.
اأنه  م��وؤخ��را  �سبان  ين�ض  الألماني  ال�سحة  وزي��ر  واأو���س��ح 
»كان باإمكان بع�ض الدول بما فيها األمانيا، اإقرار ترخي�ض 
المتحدة، م�سيفا  المملكة  اأرادت« مثلما فعلت  عاجل لو 
ولو  م�سترك«  اأوروب����ي  نهج  ات��ب��اع  وق��ررن��ا  ذل��ك  »رف�سنا 

ا�ستغرق الأمر وقتا اأطول.
واأك���دت وك��ال��ة الأدوي����ة الأوروب��ي��ة ف��ي بيان تلقته وكالة 

الأك��ث��ر  التنظيمية  »الآل���ي���ة  ه��ي  ه���ذه  اأن  ب��ر���ض  ف��ران�����ض 
مالءمة في ظل الو�سع الوبائي الطارئ الحالي«، م�سيرة 

اإلى اأنها تر�سي »اإطارا م�سبوطا ومتينا«.
غ��ي��ر اأن ال��وك��ال��ة ف��ّع��ل��ت ك��ذل��ك اآل��ي��ة م�����س��رع��ة ه��ي اآل��ي��ة 
»المراقبة المتوا�سلة« لتحليل بيانات اللقاحات بالتدّرج 

بموازاة تواردها.
واأك�سفورد/ وموديرنا  فايزر/بيونتيك  لقاحات  وتخ�سع 

اأ�سترازينيكا لهذه الآلية منذ عدة اأ�سابيع.
وتبّت وكالة الأدوي��ة الأوروبية في 29 كانون الأول »على 
 12 وبحلول  فايزر/بيونتيك،  لقاح  ب�ساأن  تقدير«  اأب��ع��د 

كانون الثاني ب�ساأن لقاح موديرنا.
وبعد ذلك، تعطي المفو�سية الأوروبية ال�سوء الأخ�سر 

النهائي لت�سويق اللقاح.

�لوليات �لمتحدة
المتحدة  الوليات  في  وموديرنا  فايزر/بيونتيك  قدمت 
ط��ل��ب��ي ت��رخ��ي�����ض ل����س���ت���خ���دام ط�����ارئ ل��ل��ق��اح��ي��ه��م��ا �سد 

كوفيد-19 اإلى وكالة الأدوية الأميركية.
واأنها  �سيما  ل  البريطانية،  من  اأبطاأ  الأميركية  والآلية 
للقاح،  الداخلي  التقييم  فاإلى  عامة.  ا�ست�سارات  تت�سمن 
تعود الوكالة اإلى مجل�ض ا�ست�ساري خارجي لالأخذ براأيه.
واأو�سح من�سف �سالوي الم�سوؤول عن برنامج »اأوبري�سن 
ب�سكل  ل��ق��اح  وت��وزي��ع  ت��ط��وي��ر  اإل���ى  ال��رام��ي  �سبيد«  وارب 
مكثف، اأن »اآلية وكالة الأدوية الأميركية �سفافة بالكامل، 
اأ�سئلة  ي��ط��رح��ون  ب��ال��ت��ع��ل��ي��ق،  م�ستقلون  خ��ب��راء  ف��ي��ق��وم 

ويقدمون الن�سح للوكالة، وي�سدرون تو�سيات«.
وم���ن ال��م��ق��رر ع��ق��د المجل�ض ال���س��ت�����س��اري ل��ل��ق��اح ف��اي��رز 
ال�سهر،  في 10 كانون الأول، وللقاح موديرنا في 17 من 
اأن تبت وكالة الأدوي��ة الأميركية بعد ذلك بالن�سبة  على 

للقاحين.
وفي حال اأعطت الوكالة ال�سوء الأخ�سر، فقد يتم توزيع 

اللقاحات في الوليات المتحدة خالل ال�سهر نف�سه.

�ل�صين
ي��م��ر ال��ل��ق��اح ف��ي ال�����س��ي��ن ب��ث��الث م��راح��ل م��ن ال��ت��ج��ارب 
وال���دواء  ال��غ��ذاء  هيئة  عليه  ت�����س��ادق  اأن  قبل  ال�سريرية 

ال�سينية.
وا�سع  نطاق  على  �سريرية  تجارب  الآلية  ه��ذه  وتت�سمن 
رئي�ض  اأو�سح  ما  على  و�سالمته«،  اللقاح  »فاعلية  لإثبات 

المراقبين في الهيئة وانغ تاو في ت�سرين الأول.
من  ال��ل��ق��اح  فاعلية  م��ن  »ال��ت��ث��ب��ت  المنتج  ع��ل��ى  ويتحتم 
اآلية  خالل تجارب المرحلة الثالثة« و»اإتمام التثبت من 
الإنتاج على نطاق �سناعي« و»و�سع معايير نوعية يمكن 

مراقبتها«.
اإل��ى  »الرت���ق���اء  ب��اإم��ك��ان��ه  اأن  ال��ل��ق��اح  يثبت  اأن  ينبغي  كما 

معاييرنا المثبتة للفاعلية«.
وبعد هذه المرحلة، يقدم ال�سانع »طلبا لت�سويق اللقاح« 
في  ي���وزَّع  عليه،  الموافقة  وبعد  ال�سبط.  هيئة  تدر�سه 

ال�سوق.
وت�سمح ال�سين منذ ال�سيف بالتلقيح الطارئ با�ستخدام 
ب��ع��د، للموظفين  ال��م�����س��ادق��ة ع��ل��ي��ه��ا  ت��ت��م  ل���م  ل��ق��اح��ات 
في  للعاملين  اأو  ال���خ���ارج،  اإل���ى  ال��م�����س��اف��ري��ن  وال���ط���الب 

الطواقم الطبية.
وفي 20 ت�سرين الثاني، تم تلقيح حوالى مليون �سخ�ض 
في ال�سين ب�سفة »طارئة« با�ستخدام لقاحين تجريبيين 

ل�سركة »�سينوفارم« ال�سينية.

رو�صيا
كلف الرئي�ض الرو�سي فالديمير بوتين الحكومة تب�سيط 
اآلية ت�سجيل بع�ض الأدوية لت�سريع عملية الم�سادقة على 

اللقاح �سد كوفيد-19.
منت�سف  ف��ي  �سبوتنيك-في  لقاح  تقييم  عملية  وي���داأت 
���س��ب��اط، وا���س��ت��ك��م��ل��ت ال��م��رح��ل��ت��ان الأول�����ى وال��ث��ان��ي��ة من 

التجارب ال�سريرة في الأول من اآب.
وفي 11 اآب، �سادقت ال�سلطات على اللقاح. اإل اأن تجارب 
الثالثة ل تزال متو�سلة، وتم حتى الآن تلقيح  المرحلة 
حوالى 25 األف �سخ�ض من اأ�سل اأربعين األفا من المقرر 

تلقيحهم في هذا ال�سياق.
 اإل اأن بوتين اأمر باإطالق حملة تلقيح »وا�سعة النطاق« 
الأ�سبوع المقبل ت�ستهدف اأول »المجموعات المعر�سة«، 

على اأن يبداأ التلقيح ب�سكل وا�سع في مطلع 2021.

لقاح �صيني يوزع في �لبر�زيل )� ف ب(

ليبي من �لمجل�س �لوطني �لنتقالي )� ف ب(

توميو�صو - �إ�صبانيا - �أ ف ب

في  توميو�سو  ف��ي  الم�ست�سفى  م�سرحة  اأم��ا 
و���س��ط اإ���س��ب��ان��ي��ا، ل ت����زال ال��م��م��ر���س��ة ل���ورد 
ت�ستذكر  وه���ي  ت��رت��ج��ف  ���س��ي��دري��ان  في�سو�ض 
قافلة النعو�ض المتوا�سلة التي تنقل �سحايا 
لكوفيد-19 كانت تهتم بهم قبل �ساعات على 

ذلك.
اإ�سبانيا  الأول��ى  الوباء  موجة  �سربت  عندما 
ممر�سة  تعمل  ع��ام��ا(   56( في�سو�ض  ك��ان��ت 
ل  كات�سيا  في  الهانئة  توميو�سو  مدينة  في 

مانت�سا في و�سط البالد.
وتقول م�ستذكرة »في الأيام الأولى كنت اأنزل 
اإل��ى  بحاجة  كنت  لأن��ن��ي  البكاء  اأو  للتدخين 
التوقف  اإلى  ا�سطررت  »لكن  وتو�سح  ذلك«. 
الأخ���رى  تلو  اأرى جثة  كنت  لأن���ي  ذل��ك  ع��ن 

تنقل )..( كان الأمر موؤلما جدا«.
في واحدة من اأكثر الدول الأوروبية ت�سررا 
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال���وف���ي���ات، ���س��رب ال���وب���اء ه��ذه 
بالمئة  ال�سميم مع خ�سارتها 1  المدينة في 
األ��ف   36 ع��دده��م  البالغ  �سكانها  م��ن  تقريبا 

ن�سمة.
ن�سبيا عن  ب��م��ن��اأى  ك��ان��ت  ال��م��دي��ن��ة  اأن  وم���ع 
الموجة الثانية اإل اأن ذكرى كابو�ض الموجة 

الأولى ل تزال ماثلة في الأذهان.
اي��م��اك��ولدا  ال��م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  وت��ق��ول رئي�سة 
اإن »نحو 300 �سخ�ض دفنوا« خالل  خيمينث 
 12 اأو   11 اأو  ع�سرة  »بمعدل  الأول���ى  الموجة 

�سخ�سا يوميا«.
ق��ب��ل ال���ج���ائ���ح���ة، ك���ان���ت ال��م��دي��ن��ة م��ع��روف��ة 
ل���دى ال�����س��ي��اح ال���ذي���ن ي�����س��ي��رون ع��ل��ى خطى 
قبل  ثيرفانتي�ض  رواي����ة  ب��ط��ل  كي�سوت  دون 
ب»ووه���ان  الإع���الم  و�سائل  بع�ض  تلقبها  اأن 
التي  ال�سينية  المدينة  ا���س��م  على  مانت�سا« 

ظهر فيها كوفيد-19 اأول.
قليلة ه��ي ال��ع��ائ��الت ف��ي ال��م��دي��ن��ة ال��ت��ي لم 
اأو ت�سجل وفيات فيها.  تت�سرر من الجائحة 
خو�سيفا  والدتها  فقدت  رودري�����ض  انخيلي�ض 
على  اأ���س��ب��وع  بعد  اآذار  نهاية  ف��ي  ع��ام��ا(   82(

دخولها الم�ست�سفى.

مدينة �إ�صبانية ل تز�ل 
م�صدومة بعدما �كت�صحتها 

موجة كورونا �لأوىل

طهر�ن - �أ ف ب

ت���ج���اوز ع���دد ال��م�����س��اب��ي��ن ب��ك��وف��ي��د-19 في 
اإي�����ران ام�����ض عتبة ال��م��ل��ي��ون وف���ق الأرق����ام 
ال��ر���س��م��ي��ة، ف��ي ح��ي��ن ت��ن��ظ��ر ال��ح��ك��وم��ة في 
ت��خ��ف��ي��ف ال��ق��ي��ود ال��م��ف��رو���س��ة ف���ي مناطق 
عدة بالبالد لحتواء تف�سي فيرو�ض كورونا 

الم�ستجد.
جديدة  اإ�سابة   13922 اإي���ران  ف��ي  و�سجلت 
خالل ال�ساعات الأربع والع�سرين الما�سية 
اإل��ى  الإج��م��ال��ي لالإ�سابات  ال��ع��دد  م��ا يرفع 
ما  وفق  اإ�سابة،  و494  اآلف  وثالثة  مليون 
اأعلنت المتحدثة با�سم وزارة ال�سحة �سيما 

�سادات لري عبر التلفزيون الحكومي.
الأو�سط  ال�سرق  دول  اأكثر  اإي��ران  وواجهت 
ت�سرراً من الوباء، ارتفاعا مطردا في اأعداد 
كالذي  الما�سية،  الأ�سهر  خالل  الإ�سابات 

ت�سهده بقية دول العالم.
متو�سط  اأن  اإل��ى  الر�سمية  الأرق���ام  وت�سير 
بلغ  الثاني  ت�سرين  خالل  اليومي  الوفيات 
400 في اإيران البالغ عدد �سكانها 80 مليون 

ن�سمة.
عن  الوباء  اأ�سفر  �سباط،  في  ظهوره  ومنذ 
وفاة 49 األفا و348 �سخ�سا في اإيران ح�سب 

الأرقام الر�سمية.
اإل اأن هذه الأرق��ام اأدنى من الواقع بكثير، 
حتى باعتراف بع�ض الم�سوؤولين مثل وزير 

ال�سحة �سعيد نمقي.
وع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م��واج��ه��ت��ه��ا ت��ح��دي��ي ال��وب��اء 
وال��ع��ق��وب��ات الأم��ي��رك��ي��ة، ل��م تفر�ض اإي���ران 
ك��ورون��ا خ�سية  لمواجهة  عاما  اإغ��الق��ا  قط 
يزيد ذلك من تدهور اقت�ساد البالد الغارق 
الرئي�ض  اإدارة  فر�ض  اإع���ادة  منذ  رك��ود  ف��ي 
على  العقوبات   2018 في  ترمب  الأميركي 

طهران.
لكن ال�سلطات اأغلقت منذ 21 ت�سرين الثاني 
ال��م��ت��اج��ر غ��ي��ر ال�����س��روري��ة ف���ي ال��م��ن��اط��ق 
ولمدة  مرتفعا  وبائيا  خطرا  ت�سجل  التي 
اأ�سبوعين، معززة بذلك القيود لحتواء ما 
و�سفه الرئي�ض ح�سن روحاني باأنه »موجة 

ثالثة« من الوباء.
المدن  غالبية  ف��ي  ال��ت��داب��ي��ر  ه��ذه  وتطبق 
ال��ك��ب��رى ف���ي اإي������ران ب��ي��ن��ه��ا ط���ه���ران، وف��ي 

عوا�سم محافظاتها الثالثين.
الوباء،  من  تعاني  التي  ال��دول  غالبية  كما 
بتطوير  نف�سها  ب���داأت  ال��ت��ي  اإي����ران  تنتظر 
لقاح خالل الربيع، بفارغ ال�سبر توفر لقاح 

�سد الفيرو�ض.
واأعلن نمقي اأن �سركة اإيرانية »ح�سلت على 
رخ�سة لإجراء تجارب للقاح على الإن�سان«.

الأوبئة  بعلم  المتخ�س�سة  الطبيبة  واأكدت 
الفيرو�ض  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  ف��ي 
مينو مهراز هذا الأ�سبوع اأن مرحلة تجارب 

اللقاح الإيراني على الحيوانات قد انتهت.
لكن مهراز ونمقي لم يعلنا عن موعد بدء 

التجارب على الإن�سان.

عدد �مل�صابني بالوباء 
يف �إير�ن يتجاوز �ملليون

بروك�صل - �أ ف ب

»ب�سعة  م�سافة  على  الأوروب����ي  الت��ح��اد  ب��ات 
م��ل��ي��م��ت��رات« ف��ق��ط م��ن ب��ل��وغ ال��ح��د الأق�����س��ى 
م���ن ال���ت���ن���ازلت ال���ت���ي ي��م��ك��ن��ه ت��ق��دي��م��ه��ا في 
المفاو�سات التجارية مع المملكة المتحدة، 
على ما حذرت م�سادر اأوروبية ام�ض في وقت 
من  النهائية  المرحلة  بلوغ  الطرفان  يوؤكد 

المحادثات.
اإل��ى  »و�سلنا  كبير  اأوروب���ي  دبلوما�سي  وق��ال 
ن��ق��ط��ة ���س��رن��ا ع��ن��ده��ا ق��ري��ب��ي��ن م���ن �سقف 
تفوي�سنا اإل��ى حد نحتاج اإل��ى ب��ادرة من قبل 
اإل��ى  ال��ت��و���س��ل  اأج���ل  ال��م��ت��ح��دة م��ن  المملكة 

اتفاق«.
بع�ض  ف���ي  ب���ات���وا  الأوروب���ي���ي���ن  اأن  واأ�����س����اف 
المجالت على م�سافة »ب�سع مليمترات من 
اأي  تقديم  م�ستبعدا  ال��ح��م��راء«،  خطوطهم 

تنازل اإ�سافي رغم �سغط الوقت المتزايد.
من  ر�سميا  المتحدة  المملكة  خ���روج  وب��ع��د 
التحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني 2020، 
يتم النف�سال النهائي بين الطرفين في 31 
عندها  البريطانيون  ويتوقف  الأول،  كانون 

عن تطبيق المعايير الأوروبية.
اإل��ى  ال��ط��رف��ان ف��ي التو�سل  وف��ي ح��ال ف�سل 
التجارة  قواعد منظمة  اتفاق، عندها تطبق 
ال��ع��ال��م��ي��ة، م���ا ���س��ي��ف��ر���ض ت��ل��ق��ائ��ي��ا ر���س��وم��ا 
ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى ح��رك��ة ال��ب�����س��ائ��ع ب��ي��ن لندن 
اقت�سادية  �سدمة  ب��اإث��ارة  يهدد  م��ا  واأوروب����ا، 
ج��دي��دة ت�����س��اف اإل����ى ال��ت��ب��ع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 

لأزمة تف�سي وباء كوفيد-19.
غير اأنه يتحتم التو�سل اإلى اتفاق في الأيام 
للبرلمانين  يت�سنى  حتى  المقبلة  القليلة 
في  عليه  الم�سادقة  والأوروب����ي  البريطاني 

الوقت المنا�سب.
وقال الدبلوما�سي الأوروبي »ل يتهّياأ لي اأننا 
يتحتم  التي  الهوة   )...( اتفاق  من  قريبون 

ردهما ل تزال كبيرة«.
من جانبهم يقول البريطانيون »ثمة بالطبع 
الكثير من التطلعات، واإننا في نهاية الم�سار 

حقا، لكن ل تزال هناك تباينات فعلية«.
وقال م�سدر اأوروبي اآخر اإّن »لندن تتفهم... 
ال�سعور الداهم« لدى التحاد الأوروبي و»كل 
فيما  وق���ت،  اأي  ف��ي  ي��ت��ب��دل«  اأن  يمكن  ���س��يء 
تتوا�سل المحادثات في العا�سمة البريطانية 

ب�سورة مكثفة، وقد يتم تمديدها الجمعة.
وح����ذر ال��م�����س��در ب��اأن��ه »ي��ج��ب ال��ت��و���س��ل اإل��ى 
المفاو�سات  ا�ستمرت  اإذا  لأن���ه  الآن،  ات��ف��اق 
التفاق  باإمكان  يكون  فلن  المقبل،  الأ�سبوع 
في حال التو�سل اإليه الدخول حيز التنفيذ«.
�سايمن  الإي��رل��ن��دي  ال��خ��ارج��ي��ة  وزي���ر  وراأى 
كوفني الخمي�ض اأنه يمكن التو�سل اإلى اتفاق 
الأوروب��ي��ون  اإذا حافظ  المقبلة«  الأي���ام  »ف��ي 

على »هدوءهم«.
الأوروب���ي���ة  المفو�سية  رئي�سة  ت��ج��ري  وق���د 
في عطلة  لين محادثات  دير  فون  اأور�سول 
نهاية الأ�سبوع مع رئي�ض الوزراء البريطاني 
ب��وري�����ض ج��ون�����س��ون ل���س��ت��ع��را���ض اآخ���ر م��ا تم 

التو�سل اإليه.

�لأوروبيون بلغو� 
�أق�صى �لتنازلت ملا بعد 

بريك�صت
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لقاء الفر�ضة الثانية في كاأ�س الأردن لل�ضلة الليلة

الجبيهة والجليل.. من يكمل المشوار؟

العربي يفوز على الكرمل في «كرة األولى»

ختام مناف�ضات كرة الطاولة

األرثوذكسي يظفر بلقبي الرجال والسيدات
.. وحمادة وصيفًا

عمان - منير طالل

يــتــمــ�ــســك الــلــيــلــة الــجــبــيــهــة والــجــلــيــل 
قبل  من  تاأجلت  -التي  الثانية  بفر�سته 
ب�سبب فيرو�س كورونا- لإكمال م�سواره 
ال�سلة  لــكــرة  الأردن  كـــاأ�ـــس  بــطــولــة  فـــي 
عندما يلتقيان الخام�سة م�ساًء في قاعة 

الأمير حمزة بمدينة الح�سين لل�سباب.
خ�سارة  منهما  كل  تلقى  الفريقان  وكــان 
واحـــــدة قــبــل ذلــــك، ومــــع نــهــايــة الــلــقــاء 
ليلحق  البطولة  منهما  الخا�سر  �سيودع 
بالأرثوذك�سي الذي كان اأول المغادرين، 
الثانية  خ�سارته  تلقى  قــد  يكون  بعدما 
الفائز  فيما  الــبــطــولــة  تعليمات  ح�سب 
يــكــمــل مـــ�ـــســـواره و�ـــســـيـــاقـــي كــفــريــوبــا 
الجمعة المقبل والفائز في ذلك اللقاء 

�سيواجه بعد ذلك الوحدات.
اأمــام  الــثــانــي  الـــدور  فــي  خ�سر  الجبيهة 
الوحدات 77-96 بعدما كان حقق الفوز 
الأول على كفريوبا 96-69 فيما  بالدور 
الأول  الــدور  في  الخ�سارة  تلقى  الجليل 

اأمام الأهلي 100-76.
وتواجه الفريقان قبل يومين في افتتاح 
دوري كومهو الممتاز وكانت نتيجته 91-

79 لم�سلحة الجبيهة.
بدوره كان الأهلي »حامل اللقب« خطف 
النهائي  الــــدور  نــحــو  الأولـــــى  الــبــطــاقــة 
انــتــ�ــســارات  ثــاثــة  بتحقيقه  لــلــبــطــولــة 
الــدور  فــي  الجليل  على  بــداأهــا  متتالية 
الأول 100-76 ومن ثم الأرثوذك�سي في 
الدور الثاني 92-59 واآخرها على ح�ساب 

الوحدات 76-94.

الجبيهة + الجليل
)قاعة الأمير حمزة/ �س5(

ــقــاء الــمــا�ــســي  افــتــقــد الــجــبــيــهــة فـــي الــل
الــثــنــائــي �ــســامــي بـــزيـــع ومـــحـــمـــود عمر 
ب�سبب الإ�سابة واإذا ما كانا قادرين على 
�سيمنح  فــتــواجــدهــمــا  الــيــوم  الــمــ�ــســاركــة 

الفريق ا�سافة.
وكان المدير الفني �سيف البيطار اأ�سند 
لـ عمار ب�سطامي  مهمة �سناعة الألعاب 
الذي منح لزمائه 10 تمريرات حا�سمة 

كاأف�سل  عبيد  اأحــمــد  وقتها  خــرج  فيما 
 36 بت�سجيله  بــالــلــقــاء  ومــ�ــســجــل  لعـــب 
ليحقق  متابعة   15 لـــ  بــالإ�ــســافــة  نقطة 
وقطع  لتمريرة  بالإ�سافة  دبــل«  »الدبل 
كرتين وقام بـ3 ت�سديات و�سارك بجميع 
الدقائق الـ 40، لي�ستعيد م�ستواه كهداف 
بعدم لم يظهر ذلك في مباريات الكاأ�س 

ال�سابقة.
كــمــا كــانــت نــقــاط مــو�ــســى الــعــو�ــســي الـــ 
متابعات  للخم�س  بالإ�سافة  مــوؤثــرة   24
والــتــمــريــرتــيــن الــحــا�ــســمــتــيــن والـــكـــرات 
الأربــع التي قطعها، فيما ل يزال مالك 
كنعان يبحث عن نف�سه ل�ستعادة م�ستواه 

المميز ال�سابق.
واإلى جانب المخ�سرم خلدون اأبو رقية 
الــخــوالــدة،  �سند  خــلــف،  محمد  يتواجد 

�سلطان اللوزي ومحمد ر�سان.
وعلى الطرف الآخر، فاإن الجليل الذي 
في  عليه  وتــقــدم  مناف�سه  يــجــاري  كـــان 
لاأهلي  نــداً  وقــف  قد  اأي�ساً  كــان  فترات 
بــالــكــاأ�ــس فـــي الأربـــــاع  لـــقـــاءه الأول  فـــي 
مــردود  يتراجع  اأن  قبل  الأولــى  الثاثة 
لعــبــيــه فـــي الــفــتــرة الأخــــيــــرة وهــــو ما 
ال�سام  الفني عبد  يتوجب على مديره 

�سالح الوقوف على م�سبباته.
بالت�سجيل  نجاعته  دعي�س  منير  واأظهر 
خــا�ــســة مـــن الـــهـــجـــوم الــ�ــســريــع لــيــكــون 
م�سانداً لبراهيم حماتي بذات الطريق 
و�سجل كا منهما قبل يومين 18 نقطة 
الثاثية  بالت�سويبات  يمتاز  والأخــيــر 
الـ  بالمتابعات  م�ساهماته  الى  بالإ�سافة 
7 8 متابعات و9 تمريرات حا�سمة وقطع 

من  يقلل  اأن  عليه  يتوجب  لكنه  كرتين 
بت�سجيل  ت�ساهم  الــتــي  لــلــكــرات  فــقــدانــه 
و�سجل  فيما  للنقاط،  المناف�س  الفريق 
ثاثية  منها  نقطة   14 مطلق  مــو�ــســى 
 5 وقطع  بتمريرتين  وقــام  متابعات  و6 

كرات.
ويــتــواجــد فـــي �ــســفــوف الــجــلــيــل كابتن 
األعابه المخ�سرم ن�سال  الفريق و�سانع 
الــ�ــســريــف ويــ�ــســانــده فــي ذلـــك روبــيــن اأو 
كما  ال�سريقي،  عمار  تــواجــد  مــع  الليل، 
يتوفر تحت ال�سلة محمد باكير، مو�سى 

مطلق وغازي ال�ساح.
وعــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلء يــظــهــر �سهيب 
العابد، ايهاب خري�س، ابراهيم الحمايدة 
ومو�سى اأبو ح�سين بالإ�سافة اإلى لعبي 

ال�سباب.

الراأي  - عمان 

فــــاز الـــعـــربـــي عـــلـــى نـــظـــيـــره الــكــرمــل 
اأم�س  اقيمت  التى  المباراة  في   ،1-3
ها�سم  الأمــيــر  ملعب  على  الخمي�س، 
الجولة  مــبــاريــات  خــتــام  فــي  بالرمثا، 
الأولــى  الــدرجــة  دوري  من  الخام�سة 

القدم. لكرة 

تميم  طــريــق  عــن  اأول  الــعــربــي  �ــســجــل 
ب�ساب�سة  �سيف  عزز  ثم   ،43 د  غي�سان 
ركلة  من  هدفين  بت�سجيله  النتيجة 
هدف  �سجل  فيما  ود83،   ،64 د  جــزاء 
من  ملوح  اأبو  محمد  الوحيد  الكرمل 

ال�سائع. بدل  بالوقت  جزاء  ركلة 
ومـــع نــهــايــة الــجــولــة، انــفــرد الــجــلــيــل 
ر�سيده  رفــع  اأن  بعد  الــفــرق  بــ�ــســدارة 

الثاني  بالمركز  فيما  11نــقــطــة،  لــى  اإ
والــبــقــعــة  را�ــــس  ذات  الـــرمـــثـــا،  اتـــحـــاد 
كـــفـــر�ـــســـوم  ثــــم  نــــقــــاط،   10 بـــر�ـــســـيـــد 
ومـــغـــيـــر  الــــعــــربــــي،  ثـــــم   ،8 والـــــطـــــرة 
اليرموك   ،7 الــدواء  ودار  ال�سرحان، 

.1 الكرمل   ،3 ال�سرحان   ،5
وكــــــانــــــت الـــــجـــــولـــــة الـــــتـــــي انـــطـــلـــقـــت 
الــجــلــيــل على  فـــوز  �ــســهــدت  الــثــاثــاء، 

اتــحــاد  1، والــبــقــعــة عــلــى  -2 الــيــرمــوك 
بني  من�سية  على  وبلعما   ،1-2 الرمثا 
الــــدواء  ودار  رد،  دون  بــهــدف  حــ�ــســن 
لهدف. بهدفين  ال�سرحان  مغير  على 

را�ـــــس  ذات  عــــلــــى  الـــــطـــــرة  فــــــاز  كــــمــــا 
بــــثــــاثــــيــــة نــــظــــيــــفــــة، فــــيــــمــــا تـــمـــكـــن 
كــفــر�ــســوم مــن الــفــوز عــلــى الــ�ــســرحــان 

وحيد. بهدف 

عمان - غازي الق�ضا�س

الما�سية  قبل  الليلة  الأرثوذك�سي  ظفر 
بلقبي بطولتي اأندية الرجال وال�سيدات 
مناف�ساتهما  جــرت  التي  الطاولة  لكرة 
الريا�سة، فيما جاء حمادة  بقاعة ق�سر 

و�سيفاً فيهما.
الأرثــــوذكــــ�ــــســــي فـــــاز فــــي خـــتـــام بــطــولــة 
الـــرجـــال الــتــي �ـــســـارك فــيــهــا �ــســتــة فــرق 
مـــن اأ�ـــســـل عــ�ــســرة مــ�ــســنــفــة بــالــدرجــة 
لقب  حامل  المفرق  فريق  على  الأولـــى 
وعلى   ،0-3 بنتيجة  الما�سية  الن�سخة 
نظيره حمادة بنف�س النتيجة في اللقاء 
الن�سوي الوحيد لعتذار بقية الفرق عن 

الُم�ساركة.
وجـــاء فــريــق الــمــفــرق ثــالــثــاً فــي بطولة 
الــــرجــــال، واأقـــ�ـــســـى عــمــان الـــوافـــد اإلـــى 
الــدرجــة الأولــــى رابــعــاً واأخـــيـــراً، وتــالــيــاً 
نتائج مباريات الليلة قبل الما�سية التي 
الــزعــبــي،  رئــيــ�ــس التــحــاد طـــارق  تابعها 
وامـــيـــن �ــســر نــــادي حـــمـــادة الــمــعــتــزبــاهلل 
في  الطاولة  كــرة  لجنة  ورئي�س  حــمــادة، 

الأرثوذك�سي اأ�سامة خوري.
الأرثوذك�سي )3( المفرق )0(

اأبــو يمن على عمار الدمي�سي  فــوز: زيد 
و11-  5-11 ــــواط  الأ�ــــس  ،0-3 بــنــتــيــجــة 

عـــدي  عـــلـــى  مـــكـــنـــاي  اأيــــمــــن  و5-11،   7
الدمي�سي بنتيجة 3-0، الأ�سواط 11-13 
على  �سامة  بني  و11-9، محمد  و7-11 
محمد العقيلي وبنتيجة 3-1، ال�سواط 

8-11 و11-8 و11-6 و4-11.

حمادة )3( اأق�ضى عمان )0(
فــــوز: زيــــاد الــدمــيــ�ــســي عــلــى مــحــمــد 

�ـــــســـــواط  الأ  ،0 -3 بـــنـــتـــيـــجـــة  ــــركــــات  ب
خ�سر  خــالــد   ،9 -11 و  11 -13 و  7 -11
 ،0 -3 بنتيجة  �سعدالدين  هاني  على 
 ،5 -11 و  4 -11 و  4 -11 ـــــواط  ـــــس � الأ
يــــوب جــابــر  اأ كــريــم الــ�ــســلــتــونــي عــلــى 
كل  فــي   0 -11 وبــواقــع   ،0 -3 بــنــتــيــجــة 
خــــيــــر بــ�ــســبــب  �ــــســــوط، لنـــ�ـــســـحـــاب الأ

. بة �سا لإ ا

الأرثوذك�ضي )3( حمادة )0(
خ�سر  بــتــول  على  يمن  اأبـــو  تيماء  فـــوز: 
و11-8   5-11 ـــواط  الأ�ـــس  ،1-3 بنتيجة 
يارا  الــوديــان على  وبــراء  و11-8 و6-11، 
 11-6 الأ�سواط   ،2-3 بنتيجة  الدمي�سي 
وتينا  و7-11،  و5-11  و6-11  و12-10 
خوري على لنا ال�سلتوني بنتيجة 3-11 

و11-4 و3-11.

حكام البطولة
الحكم العام الدولي عاء كناني، نائب 
الحكم العام الدولي وقا�س التل، واأدار 
ابراهيم  الدوليون:  الحكام  المباريات 
كعو�س. وديانا  �سموط،  اأن�س  البواليز، 

نتائج الرجال
 الــجــولــة الأولـــــى: فـــوز الرثــوذكــ�ــســي  ¶

والــمــفــرق   ،1-3 بنتيجة  حــمــادة  عــلــى 
على اق�سى عمان بنتيجة 0-3.

 الــجــولــة الــثــانــيــة: فـــوز حـــمـــادة على  ¶
والأرثــوذكــ�ــســي   ،1-3 بنتيجة  المفرق 

على اق�سى عمان بنتيجة 0-3.
 الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة: فـــــــوز: حـــمـــادة  ¶

بــنــتــيــجــة 0-3،  اقـــ�ـــســـى عـــمـــان  عـــلـــى 
بنتيجة  الــمــفــرق  على  والرثــوذكــ�ــســي 

.0-3

المواجهة بين الجبيهة والجليل تتكرر اليوم

فريقا الرثوذك�ضي بطال الرجال وال�ضيدات

وزير الشباب يتفقد المرافق الرياضية 
في الكرك والطفيلة

الكرك - الراأي

ــبــاب محمد  الــ�ــس تــفــقــد وزيـــــر 
�ــســامــة الــنــابــلــ�ــســي الــمــرافــق 
الـــريـــا�ـــســـيـــة والـــ�ـــســـبـــابـــيـــة فــي 

محافظتي الكرك والطفيلة.
واأطـــلـــع الــنــابــلــ�ــســي عــلــى واقـــع 
وجــاهــزيــة  ال�سبابية  الــمــراكــز 
للوقوف  الريا�سية  المن�ساآت 
ي�سمن  وبما  احتياجاتها  على 

تعزيز م�سيرة العمل.
و�ــســمــلــت الـــــزيـــــارة الــتــفــقــديــة 
في  العمل  �سير  على  الإطـــاع 
مجمع الأمير في�سل الريا�سي 
فـــــي الـــــكـــــرك، واآخـــــــــر اعـــمـــال 

ال�سيانة التي يخ�سع لها.
الــوزارة  النابل�سي حر�س  واأكــد 
البرامج  مختلف  تطوير  على 
ال�سبابية في مديريات ال�سباب 
والــــتــــي �ــســتــ�ــســهــم فــــي تــوفــيــر 
تحقيقا  لل�سباب،  عمل  فر�س 
عبداهلل  الملك  جــالــة  لـــروؤى 
بال�سباب  الهــتــمــام  فــي  الثاني 
وتــفــعــيــل قــدراتــهــم، لفــتــاً اإلــى 
اإعداد درا�سة  اأن الــوزارة ب�سدد 
�ــســامــلــة حــــول واقـــــع الــمــراكــز 
جاهزيتها  حيث  من  ال�سبابية 
ومــدى  وطبيعتها  وبــرامــجــهــا 
ال�ستفادة منها لتكون الأ�سا�س 

لدى اتخاذ اأي قرار حولها.
وثــــمــــن الـــنـــابـــلـــ�ـــســـي الـــجـــهـــود 
الـــمـــبـــذولـــة مــــن قـــبـــل كــــــوادر 
مــديــريــة �ــســبــاب الــكــرك والــتــي 
روؤى  تـــحـــقـــيـــق  فـــــي  �ـــســـاهـــمـــت 
الحوافز  �ستقدم  التي  الـــوزارة 
لــلــمــوظــفــيــن الـــذيـــن يــقــدمــون 
عمًا وا�سحاً ي�سهم في تطوير 
الـــــــــروؤى الـــ�ـــســـبـــابـــيـــة والـــعـــمـــل 

ال�سبابي والتطوعي.
وتــحــدث مــديــر �ــســبــاب الــكــرك 
عــن  الـــحـــجـــازيـــن  يـــعـــقـــوب  د. 

عدد  المديرية من حيث  واقع 
الــمــراكــز الــ�ــســبــابــيــة والأنـــديـــة 
طارحاً  لها،  التابعة  والمرافق 
روؤيـــــــة الـــمـــديـــريـــة حـــــول دمـــج 
مــــراكــــز �ــســبــابــيــة عـــلـــى غــــرار 
في  تمت  التي  الدمج  خطوات 

المديرية �سابقاً.
وكانت مديرية ال�سباب اأنجزت 
اأعـــمـــال �ــســيــانــة مــلــعــب مجمع 
وبات  الريا�سي  في�سل  الأمير 
ل�ستقبال  كاملة  جاهزية  فــي 
اأندية  فرق  وتدريبات  مباريات 
الــمــحــافــظــة وخــا�ــســة لــقــاءات 
يــ�ــســارك في  الـــــذي  را�ـــــس  ذات 
لــكــرة  الأولــــــى  الـــدرجـــة  دوري 
اإلى جانب التاأكيد على  القدم، 
ال�سامة  بـــاإجـــراءات  اللـــتـــزام 
الــقــرارات  مــع  تما�سياً  الــعــامــة 
لمنع  الحكومية  والإر�ـــســـادات 

انت�سار فيرو�س كورونا.
وخـــــــــال زيـــــــارتـــــــه لـــمـــركـــزي 
�ــســابــات الــطــفــيــلــة الــنــمــوذجــي 
وبـــ�ـــســـيـــرا لـــفـــت الـــــوزيـــــر اإلــــى 
فـــر�ـــســـة ا�ـــســـتـــخـــدام الـــمـــراكـــز 
الــ�ــســبــابــيــة كــحــا�ــســنــات اأعــمــال 

اأهمية  مـــوؤكـــداً  الــمــنــطــقــة،  فــي 
القاد�سية  �سباب  بيت  ا�ستغال 
بال�سراكة  ا�ستثمارية  كفر�سة 
مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــا�ـــس، كــونــه 
يـــقـــع �ــســمــن مــحــمــيــة �ــســانــا، 
واقــع  على  بالنفع  �سيعود  مما 
وال�سبابية  الريا�سية  الحركة 

لأبناء المنطقة.
�سرورة  على  النابل�سي  و�ــســدد 
ال�ــســتــغــال الأمـــثـــل لــلــمــوارد 
وتــر�ــســيــد الــنــفــقــات مــن خــال 
للوزارة،  التابعة  المراكز  دمــج 
تــوؤدي  نموذجية  مــراكــز  �سمن 
متطرقاً  وجــودهــا،  مــن  الغاية 
اإلـــــى اأهـــمـــيـــة تــنــويــع الــبــرامــج 
داخـــــــل الــــمــــراكــــز الــ�ــســبــابــيــة، 
تطلعات  مــن  نابعة  تــكــون  واأن 

ال�سباب.
كـــــمـــــا �ـــــســـــدد عـــــلـــــى �ـــــســـــرورة 
كورونا  جائحة  فترة  ا�ستغال 
لـــ�ـــســـيـــانـــة جـــمـــيـــع الــــمــــرافــــق 
ــاآت الــتــابــعــة لـــلـــوزارة  والــمــنــ�ــس
و�ـــســـمـــان ديــمــومــتــهــا، لــتــكــون 
جاهزة لا�ستخدام حال �سماح 

الو�سع الوبائي بذلك.

جانب من زيارة وزير ال�ضباب لمجمع الأمير في�ضل بالكرك

ترتيب فرق الرجال
علهخفالفريق

91-3الأرثوذك�سي
2174 حمادة
1246المفرق

9-3-اأق�سى. ع

مفكرة املباريات
الدوري الإ�ضباني

 10 م�ساء beIN 3�سيلتا فيجواأتلتيك 
الدوري الألماني

 9.30 م�ساء fr 2 beINيونيونهيرتا 
الدوري الفرن�ضي

 10 م�ساء beIN 6مار�سيليانيم 

عمان - را�ضد الروا�ضدة

تــطــل عــلــيــكــم زاويـــــة الــمــوجــز 
لت�سليط  جديد  من  الأوروبي، 
الــ�ــســوء عــلــى اأبـــــرز الأحـــــداث 
ـــيـــة فــــي الـــــدوريـــــات  الـــريـــا�ـــس
الأوروبـــيـــة الــخــمــ�ــس الــكــبــرى، 
ومـــــا تــتــ�ــســمــنــهــا مــــن اأخــــبــــار 
لـــنـــجـــوم الــــكــــرة الــمــ�ــســتــديــرة 
واأبرز خفايا الأخبار الكروية.

وبــعــد تــوقــف كــافــة الأنــ�ــســطــة 
ب�سبب  العالم  حول  الريا�سية 
�سيخت�سر  كــورونــا-  -جــائــحــة 
الــتــقــريــر الـــمـــوجـــز فـــي نــ�ــســر 
مـــا هـــو مــفــيــد وبــ�ــســكــل �ــســريــع 

ومقت�سب.

اأول �ضافرة ن�ضائية!
مع  يوفنتو�س  مــبــاراة  �سهدت 
�ــســافــرة  اأول  كــيــيــف،  ديــنــامــو 
اأبــطــال  دوري  بــتــاريــخ  ن�سائية 
�ستيفاني  اأدارت  اأوروبا، عندما 
الــلــقــاء  عـــامـــاً(   36( فـــرابـــرت 

ب�سكل هادىء.
واأنـــــــذرت فـــرابـــرت 3 لعــبــيــن 
جزاء  ركلة  احت�ساب  وتجاهلت 
واحــدة للفريق الأوكــرانــي في 

ال�سوط الأول.
مميزاً  رقــمــاً  اللقاء  �سهد  كما 
لـــرونـــالـــدو، و�ــســجــل هــدفــه الـــ 
750 في م�سيرته الكروية، مع 
التي  والأنــديــة  بــاده  منتخب 
الم�سابقات  جميع  فــي  مثلها 
النحو  على  ووزعــت  الر�سمية، 
الآتــــي: )ريــــال مــدريــد 450(، 

 ،)118 يــونــايــتــد  )مــانــ�ــســ�ــســتــر 
 ،)102 الـــبـــرتـــغـــال  )مــنــتــخــب 
)�سبورتينج   ،)75 )يوفنتو�س 

ل�سبونة 5(.

قطار الأخبار
 نيمار: اأكثر ما اأريده اللعب 
من جديد مع ليونيل مي�سي.

 بـــر�ـــســـلـــونـــة فــــي مـــحـــادثـــات 
ديمبيلي  عثمان  مــع  متقدمة 
الم�ستوى  لتجديد عقده، بعد 
الاعب  الذي قدمه  المتطور 

ال�سابقة. خال المباريات 
 ال�سحافة الإ�سبانية: مباراة 
بـــورو�ـــســـيـــا مــونــ�ــســنــجــادبــاخ 
�ـــســـتـــقـــرر مــ�ــســتــقــبــل زيـــــــدان، 
ـــــو  ـــــي ـــــس ومـــــاوريـــــ� وراوؤول 
المر�سحين  اأبـــرز  بوت�سيتينو 

لتدريب ريال مدريد.
اأكــــــــثــــــــر مــــــــن �ـــــســـــجـــــل فـــي   
اأوروبـــــا:  اأبـــطـــال  دوري  تــاريــخ 
كـــــريـــــ�ـــــســـــتـــــيـــــانـــــو رونــــــــالــــــــدو 
 ،)118( )132(،مـــــــيـــــــ�ـــــــســـــــي 

.)71( ليفاندوف�سكي 
 األفارو موراتا، اأول لعب من 
يوفنتو�س ي�سجل 6 اأهداف في 
دور مجموعات دوري الأبطال 
مــنــذ ديــفــيــد تــريــزيــجــيــه فــي 

.2002-2001
 األــــــفــــــارو مــــــوراتــــــا، اأ�ـــســـبـــح 
ثــالــث اأفــ�ــســل هـــداف اإ�ــســبــانــي 
الأبــــطــــال  دوري  تــــاريــــخ  فــــي 
)71(،فـــرنـــانـــدو  راوؤول  بــعــد: 
األــــفــــارو   ،)33( مــوريــنــتــيــ�ــس 

موراتا )21(، فرناندو توري�س 
فــابــريــجــا�ــس  �ــســيــ�ــســك   ،)20(

)20(
 4 خ�سر  يونايتد،  مان�س�ستر   
اأر�سه في  8 مباريات على  من 
جميع البطولت هذا المو�سم، 
طوال  اأر�سه  على  خ�سر  مثلما 
المو�سم الما�سي )4 من 28(.

 ميراليم بيانيت�س، مرر 134 
فيرين�سفارو�س  �سد  تــمــريــرة 
اأرقــامــه  اأف�سل  كاملة(،   126(
فـــي الـــبـــطـــولـــة واأفـــ�ـــســـل رقـــم 
لــاعــب فــي مــبــاراة فــي دوري 

الأبطال هذا المو�سم.
 5 اأول  فــــي  فـــــاز  بــر�ــســلــونــة   
المجموعات  بــدوري  مباريات 
منذ  مرة  لأول  الأبطال  دوري 
عندما   ،2003-2002 مــو�ــســم 

حقق انت�ساراً في اأول6.
 فرانك لمبارد، ثاني مدرب 
مجموعته  يت�سدر  اإنــجــلــيــزي 
بعد هاري  الأبطال،  دوري  في 
ريــــدنــــاب )مـــــع تـــوتـــنـــهـــام فــي 

.)2010
اأ�سبح  رونــالــدو  كري�ستيانو   
ثالث لعب ي�سجل +750 هدفاً 

في تاريخ كرة القدم:
)فــي  بــيــتــ�ــســان  يــوزيــف   )759(
بيليه   )  757( مـــبـــاراة(،   495
كــريــ�ــســتــيــانــو   )750(  ،)815(
 )743(  ،)1028( رونـــــالـــــدو 
 )711(  ،)961( رومـــــــاريـــــــو 
 )706(  ،)883( مي�سي  ليونيل 

فيرين�س بو�سكا�س )718(.

املوجز الأوروبي
رونالدو ل يتوقف عن كتابة التاريخ
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دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم

برشلونة يعزز الصدارة.. يوفنتوس ينتصر وسان جيرمان يُشعل المنافسة
     جريو يقود ت�ضيل�ضي للفوز.. ودورمتوند يعرب اإىل ثمن النهائي 

الراأي - وكاالت

عــــــــزز بــــر�ــــســــلــــونــــة الإ�ــــســــبــــانــــي 
ال�سابعة  لــلــمــجــمــوعــة  �ــســدارتــه 
اأوروبــا  اأبطال  في م�سابقة دوري 
م�سيفه  على  بفوزه  القدم  لكرة 
في   0-3 المجري  فرنت�سفارو�ش 
الأخيرة  قبل  الخام�سة  الجولة 
فــيــمــا  الـــمـــجـــمـــوعـــات،  دور  مــــن 
فـــاز يــوفــنــتــو�ــش الإيـــطـــالـــي على 
الأوكــرانــي  كييف  دينامو  �سيفه 

بالنتيجة ذاتها.
وهــــو الـــفـــوز الــخــامــ�ــش لــلــفــريــق 
الكاتالوني في الم�سابقة القارية 
اإلــــى 15 نقطة  ر�ــســيــده  لــيــرفــع 
فيما  لــيــوفــنــتــو�ــش،   12 مــقــابــل 
ديـــنـــامـــو كييف  ا�ــســتــقــر ر�ــســيــد 
وفـــرنـــتـــ�ـــســـفـــارو�ـــش عـــنـــد نــقــطــة 
ــيــة لــلــفــريــق  ــل واحـــــــدة مــــع اأفــ�ــس
الأوكــــــرانــــــي بــــفــــارق الأهــــــــداف، 
القادم  الثالثاء  مباراة  و�ستكون 
بــيــنــهــمــا حــا�ــســمــة لـــمـــن �ــســيــنــال 
اإلــى  بالنتقال  التر�سية  جــائــزة 
دور الـــ32 من الــدوري الأوروبــي 

)يوروبا ليج(.
انهاء  من  قريًبا  بر�سلونة  وبــات 
الــمــركــز  فـــي  الــمــجــمــوعــات  دور 
مع  الـــتـــعـــادل  يــكــفــيــه  اإذ  الأول 
الأخــيــرة  الجولة  فــي  يوفنتو�ش 
الثالثاء القادم اأو حتى الخ�سارة 
بـــفـــارق هــــدف لــيــوا�ــســل تــربــعــه 
المباراة  اأن  علًما  ال�سدارة،  على 
الولــــــــى بــيــنــهــمــا انـــتـــهـــت بــفــوز 

كاتالوني 2-0 في تورينو.
الأولـــــــى �سجل  الـــمـــواجـــهـــة  فـــي 
الــفــرنــ�ــســي اأنــــطــــوان جــريــزمــان 
مــــارتــــن  الـــــدنـــــمـــــاركـــــي   ،)14(
والــفــرنــ�ــســي   ،)20( بـــيـــرثـــوايـــت 

من   28( ديمبيلي  عثمان  الخــر 
ركلة جزاء(

وخــــا�ــــش بـــر�ـــســـلـــونـــة الــــمــــبــــاراة 
بــتــ�ــســكــيــلــة رديـــفـــة حــيــث اأجــــرى 
الـــــمـــــدرب الـــهـــولـــنـــدي رونــــالــــد 
كـــومـــان خــمــ�ــســة تــعــديــالت على 
على  فــازت  التي  فريقه  ت�سكيلة 
الــــــدوري  فــــي   0-4 اأو�ـــســـا�ـــســـونـــا 
الـــمـــحـــلـــي. فــــاأ�ــــســــرك الـــحـــار�ـــش 
الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــتـــو، والــبــو�ــســنــي 
�سيرخيو  و  بيانيت�ش،  ميريليم 
ترينكاو،  والبرتغالي  بو�سكيت�ش، 
وديــمــبــيــلــي بــــدل مـــن الــحــار�ــش 
الألــــمــــانــــي مــــــارك اأنـــــدريـــــه تــيــر 
والهولندي  وبــيــدري،  �ستيجن، 
فــرنــكــي دي يـــونـــج، والــبــرازيــلــي 
والأرجــنــتــيــنــي  كوتينيو  فيليبي 

ليونيل مي�سي.
في  �سعوبة  ال�سيوف  يجد  ولــم 
اقتحام منطقة الفريق المجري 
كيفما طاب لهم، حتى اأن الهدف 
بيرثوايت  �سجله  الـــذي  الــثــانــي 
وهي  تمريرة   33 بعد  جــاء   )20(
�سبقت  تـــمـــريـــرات  عــمــلــيــة  اأكـــثـــر 

هدف هذا المو�سم.

رونالدو يوا�ضل كتابة 
التاريخ

كري�ستيانو  البرتغالي  ووا�ــســل 
بت�سجيله  التاريخ  كتابة  رونالدو 
لفريقه  الثالثة  الأهــــداف  اأحـــد 

في مرمى دينامو كييف.
الثاني  الــهــدف  رونــالــدو  و�سّجل 
ر�سيده  ليرفع   57 الدقيقة  فــي 
اإلــــى 750 هــدفــا في  الــتــهــديــفــي 
مــ�ــســيــرتــه مــــع مــنــتــخــب بــــالده 
فــي جميع  مثلها  التي  والنــديــة 

الم�سابقات الر�سمية.

وكــانــت بــاكــورة اأهــــداف رونــالــدو 
فـــي الــمــ�ــســابــقــة الأوروبــــيــــة قبل 
فـــي مــرمــى  يــومــا  13 عــامــا و25 
دينامو كييف بالذات في ت�سرين 
الثاني 2007 وهي الفترة الأطول 
لالعب ي�سجل في مرمى الفريق 

نف�سه.
وكـــــان فــيــديــريــكــو كــيــيــزا �سجل 
بــكــرة  الأول  يــوفــنــتــو�ــش  هــــدف 
راأ�سية )21( اثر تمريرة عر�سية 
�ساندرو.  األيك�ش  البرازيلي  من 
الم�سابقة  في  الأول  هدفه  وهــو 
الأوروبـــيـــة ويــاأتــي بــعــد 20 عاما 
و256 يــومــا مــن الــهــدف الأخــيــر 
لــــوالــــده اإنـــريـــكـــو فـــي الــبــطــولــة 
نـــفـــ�ـــســـهـــا، حـــيـــنـــمـــا كـــــــان لعـــبـــا 
بــوردو  �سد  و�سجله  لفيورنتينا 

في اآذار 2000.
فيما جاء الهدف الثالث لل�سيدة 
الــعــجــوز عــبــر الإ�ــســبــانــي الــفــارو 

وموراتا في الدقيقة 66.

�ضان جيرمان واليبزيج 
ينت�ضران

�سان  باري�ش  من  كل  فوز  واأ�سعل 
عــلــى   1-3 الـــفـــرنـــ�ـــســـي  جــــرمــــان 
مــ�ــســيــفــه مــانــ�ــســ�ــســتــر يــونــايــتــد 
اللماني  وليــبــزيــج  النــجــلــيــزي 
القاتل والمثير 4-3 على با�ساك 
�ــســهــيــر الــتــركــي فـــي ا�ــســطــنــبــول، 
التاأهل  بطاقتي  على  المناف�سة 
الــــى الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي في 
الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة مــن دوري 
القدم، حيث  لكرة  اأوروبــا  اأبطال 
بـــات فــي ر�ــســيــد الــفــرق الثالثة 

الولى ت�سع نقاط.
وتجمد ر�سيد يونايتد عند ت�سع 
نقاط حيث لحق به كل من �سان 

جـــرمـــان وليـــبـــزيـــج، فــيــمــا بقي 
ر�سيد با�سك �سهير ثالث نقاط.

و�ــســتــ�ــســهــد الــــجــــولــــة الخــــيــــرة 
�ستكون  حيث  محتدمة  مناف�سة 
ـــهـــل عـــلـــى فــريــق  الـــمـــهـــمـــة ال�ـــس
الـــعـــا�ـــســـمـــة الـــفـــرنـــ�ـــســـيـــة الــــذي 
على  �ــســهــيــر  بــا�ــســاك  ي�ست�سيف 
فيما  بــرانــ�ــش«  دي  »بـــارك  ملعب 
في  ليبزيج  على  يونايتد  يحل 

المانيا.
وكــــــان يـــونـــاتـــد بــــــداأ الــمــ�ــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة بــطــريــقــة مــثــالــيــة بعد 
 1-2 جـــرمـــان  �ـــســـان  اأ�ـــســـقـــط  اأن 
يكت�سح  ان  قــبــل  داره  عــقــر  فـــي 
في  نظيفة  بخما�سية  ليــبــزيــج 
اأولد ترافورد، ال انه �سقط امام 
با�ساك �سهير في الجولة الثالثة 
ال�سبوع   1-4 عليه  يفوز  ان  قبل 

الفائت.
وفــــي الـــمـــبـــاراة الولـــــــى، اأكــمــل 
يونايتد الذي كان يكفيه التعادل 
لـــبـــلـــوغ ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي، الــلــقــاء 
الدقيقة 70  بع�سرة لعبين منذ 

بعد طرد البرازيلي فريد.
و�ــســجــل الــبــرازيــلــيــان نــيــمــار )6 
 )69( ومــاركــيــنــيــو�ــش  و1+90( 
اأهــــــداف الــ�ــســيــوف فــيــمــا اأحــــرز 
ماركو�ش را�سفورد هدف يونايتد 

الوحيد )32(.
و�ــــســــهــــدت الـــــمـــــبـــــاراة مـــواجـــهـــة 
الوروجوياني  الدولي  المهاجم 
ادي�سنون كافاني لفريقه ال�سابق 
األوانه منذ العام  الذي دافع عن 
التاريخي،  هدافه  واأ�سبح   2013
بعد اأن غاب عن لقاء الذهاب في 

باري�ش.
اأمـــــا مـــن نــاحــيــة �ـــســـان جـــرمـــان، 
المدرب  باإبقاء  المفاجاأة  فكانت 

جناحه  توخل  توما�ش  اللماني 
اأنـــخـــل دي مــاريــا  الرجــنــتــيــنــي 
على مقاعد البدلء في مواجهة 
فــريــقــه الــ�ــســابــق فــيــمــا ا�ــســتــعــان 

بخدمات اليطالي مويز كين.
عندما  الت�سجيل  نيمار  وافتتح 
�ــســدد كــيــلــيــان مــبــابــي كـــرة قوية 
اأمــام  الــدفــاع لتتهياأ  ارتـــدت مــن 
المنطقة  يمين  على  البرازيلي 
تــابــعــهــا مـــن زاويــــــة �ــســيــقــة في 
دافيد  ال�سباني  الحار�ش  مرمى 

دي خيا )6(.
وا�سل فريق العا�سمة الفرن�سية 
�ـــســـغـــطـــه و�ــــــســــــدد اليــــطــــالــــي 
قوية  كــرة  فلورنت�سي  األ�ساندرو 
لها  ت�سدى  المنطقة  خــارج  من 

دي خيا )10(.
واأفــــلــــت الـــبـــرازيـــلـــي فـــريـــد مــن 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء الــمــبــا�ــســرة 
نطح  عندما  الول  الــ�ــســوط  فــي 
باريدي�ش  لــيــانــدرو  الرجنتيني 
اإثر مناو�سة بين عدة الالعبين، 
حـــيـــث اكـــتـــفـــى الـــحـــكـــم بــاإ�ــســهــار 
اللجوء  بعد  ال�سفراء  البطاقة 
الى حكم الفيديو الم�ساعد »في 

ايه اآر«.
رفع بعدها يونايتد ايقاعه ونجح 
�سدد  بعدما  النتيجة  في معادلة 
كرة  مار�سيال  اأنتوني  الفرن�سي 
مــــن خــــــارج الــمــنــطــقــة اأبـــعـــدهـــا 
كيلور  الــكــو�ــســتــاريــكــي  الــحــار�ــش 
نـــافـــا�ـــش لــيــقــتــنــ�ــســهــا الــظــهــيــر 
اليمن اآرون وان بي�ساكا ويعيدها 
الى را�سفورد �سددها قوية ارتدت 
مـــن الــبــرتــغــالــي دانــيــلــو بــيــريــرا 

لتخدع الحار�ش )32(.
وفـــــر�ـــــش الـــ�ـــســـيـــاطـــيـــن الــحــمــر 
�سيطرتهم على انطالقة ال�سوط 

نيمار نجم �ضان جيرمان يحاول المرور من  دفاع مان�ض�ضتر يونايتد )اأ ف ب( جيرو مهاجم ت�ضيل�ضي يتابع كرة اأحد اأهدافه في مرمى المناف�س )اأ ف ب(
الــثــانــي حيث اأهـــدر الــعــديــد من 

الفر�ش.
واأجـــــــــــــــــرى الـــــــــمـــــــــدرب تــــوخــــل 
تــبــديــال مـــزدوًجـــا حــيــث زج بكل 
ــبــانــي اأنـــديـــر هــيــريــرا  مـــن ال�ــس
بدل  باكير  ميت�سيل  والهولندي 
بطل  وكــاد  وكين،  باريدي�ش  من 
فــرنــ�ــســا فـــي الــمــوا�ــســم الــثــالثــة 
النتيجة  فــي  يتقدم  ان  الخــيــرة 
عـــنـــدمـــا رفـــــع فــلــورنــتــ�ــســي كـــرة 
عـــر�ـــســـيـــة مــتــقــنــة و�ـــســـلـــت الـــى 
علت  انها  ال  ماركينيو�ش  راأ�ـــش 

العار�سة.
وا�ــــســــل �ـــســـان جــــرمــــان �ــســغــطــه 
و�ــســدد بــاكــر الــكــرة مــن م�سافة 
قريبة اأبعدها دي خيا الى ركنية 
يثمر  اأن  قــبــل   ،)68( بـــبـــراعـــة 
ماركينيو�ش  هدف  عن  ال�سغط 
اإثر تمريرة من عبود ديالو امام 

المرمى )69(.
و�سهدت المباراة طرد فريد في 

الدقيقة 70 اإثر اإنذار ثان.
وا�ـــســـتـــعـــان الــــمــــدرب الــنــروجــي 
اولــــــــــي جــــــونــــــار �ـــســـولـــ�ـــســـكـــايـــر 
بــخــدمــات الــهــولــنــدي دونـــي فان 
بوجبا  بــول  والفرن�سي  بيك  دي 
انها  ال  جــريــنــوود،  وماي�سو�سن 
لــــم تـــجـــد نـــفـــًعـــا رغـــــم مــحــاولــة 
جميلة »على الطائر« من بوجبا 

علت العار�سة )80(.
وعـــنـــدمـــا كــــان لعـــبـــو يــونــايــتــد 
لإدراك  مــحــاولــة  فــي  مندفعين 
الــــتــــعــــادل، �ـــســـن �ــــســــان جـــرمـــان 
نيمار  اثــرهــا  على  �سجل  مــرتــدة 

الهدف الثالث.
�ــســابــق مــن الم�سية  وفـــي وقـــت 
حقق ليبزيج فوزا قاتال ومثيرا 
عـــلـــى مــ�ــســيــفــه بـــا�ـــســـك �ــســهــيــر 

بنتيجة 3-4.
و�ـــســـجـــل الــــدنــــمــــاركــــي يــو�ــســف 
نــوردي  الفرن�سي   ،)26( بول�سن 
داني  ال�سباني   ،)43( موكييليه 
اأولمو )66( والنروجي األك�سندر 
اأهــــــــداف   )2+90( �ـــــســـــورلـــــوث 
ـــاألـــق عــرفــان  الــ�ــســيــوف فــيــمــا ت
جان قهوجي بهاتريك لأ�سحاب 

الر�ش )45+3، 72 و85(.
وكان ليبزيج فاز في المواجهة 
الفريق  على  المانيا  في  الولــى 

التركي 0-2.
وافـــتـــتـــح فـــــرق الــــمــــدب يــولــيــان 
نــاجــلــ�ــســمــان الــتــ�ــســجــيــل عــنــدمــا 
�سدد النم�سوي مار�سيل �سابيتزر 
الكرة من خارج المنطقة ارتدت 
مارتن  ال�سلوفاكي  المدافع  من 
تــ�ــســطــدم  ان  قـــبـــل  ــكــيــرتــيــل  �ــس
بــبــلــو�ــســن وتــكــمــل طــريــقــهــا الــى 
ميرت  الحار�ش  خادعة  ال�سباك 

جونوك )26(.
و�ـــســـاعـــف ليـــبـــزيـــج الــــــذي بــلــغ 
ن�سف النهائي المو�سم الما�سي 

تقدمه بعد لعبة جماعية مميزة 
وتـــمـــريـــرات �ــســريــعــة وقــ�ــســيــرة 
و�ــســلــت عــلــى اثـــرهـــا الـــكـــرة الــى 
فـــور�ـــســـبـــيـــرج داخـــــــل الــمــنــطــقــة 
مـــررهـــا الــــى مــوكــيــيــلــي تــابــعــهــا 
بــيــ�ــســراه عــلــى يــمــيــن الــحــار�ــش 

.)43(
وقــّلــ�ــش بــطــل تــركــيــا لــعــام 2020 
عندما  ال�ــســتــراحــة  قبل  الــفــارق 
في�سكا  ايـــديـــن  الــبــو�ــســنــي  مــــرر 
كرة زاحفة من ركلة ركنية نحو 
قــهــوجــي تــابــعــهــا بــيــ�ــســراه رائــعــة 
الزاوية  في  المنطقة  خــارج  من 

اليمنى )3+45(.
حيث  لنك�سة  ليــبــزيــج  وتــعــر�ــش 
الخــيــرة  الــمــبــاراة  فــي  �سيفتقد 
جــهــود مــدافــعــه الــفــرنــ�ــســي دايــو 

اوباميكانو لتراكم النذارات.
الهدف  اللماني  الفريق  و�سجل 
الــثــالــث بــعــدمــا مــــرر ال�ــســبــانــي 
مان�س�ستر  من  المعار  اأنخيلينيو 
�ــســيــتــي النــجــلــيــزي كــــرة رائــعــة 
اأولمو الذي  خادعة الى مواطنه 
رّو�ـــســـهـــا بـــذكـــاء قــبــل ان يــــراوغ 
ا�سفل  الدفاع وي�سدد كرة زاحفة 
الــــزاويــــة الــيــمــنــى مــ�ــســجــال اول 
الــقــاريــة  الم�سابقة  فــي  اهــدافــه 

هذا المو�سم )66(.
النتيجة  التركي  الفريق  وقّل�ش 
مــــرة اأخــــــرى بـــهـــدف رائـــــع اآخـــر 
بي�سراه  بت�سديدة  قــهــوجــي  مــن 
يمين  على  المنطقة  خـــارج  مــن 

جولت�سي )72(.
و�ــســجــل الـــدولـــي الــتــركــي هدفه 
ال�سخ�سي الثالث من ركلة ثابتة 
في اعلى الزاوية الي�سرى )85(.

القاتل  الــفــوز  وخــطــف ليــبــزيــج 
بت�سديدة من �سورلوث من خارج 

المنطقة )2+90(.
الفرن�سي  �سجل  اخــر،  لقاء  وفــي 
اأولـــــيـــــفـــــيـــــيـــــه جــــــيــــــرو »�ــــســــوبــــر 
هاتريك« ليقود فريقه ت�سيل�سي 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــفـــوز كــا�ــســح على 
مــ�ــســيــفــه اإ�ــســبــيــلــيــة الإ�ـــســـبـــانـــي 
المجموعة  �ـــســـدارة  واإلــــى   0-4
اأبــطــال اوروبــا  لــدوري  الخام�سة 
بكرة القدم، وذلك �سمن الجولة 
دور  الأخــيــرة من  قبل  الخام�سة 
تاأهل  �سهدت  التي  المجموعات 
كـــرا�ـــســـنـــودار الـــرو�ـــســـي اإلــــى دور 
الـــــ32 لــلــدوري الأوروبـــــي بــفــوزه 

على �سيفه رين الفرن�سي 0-1.
)�سوبر  الرباعية  جيرو  و�سجل 
هاتريك( في الدقائق 8 و54 و74 

و83 )من ركلة جزاء(.
واإ�سبيلية  ت�سيل�سي  فريقا  وكــان 
في  المجموعة  بطاقتي  ح�سما 
النادي  ورفــع  الما�سية،  الجولة 
نقطة،   13 اإلــى  ر�سيده  اللندني 
و4  لإ�سبيلية  نــقــاط   10 مــقــابــل 
لـــكـــرا�ـــســـنـــودار ونـــقـــطـــة وحـــيـــدة 

لرين.
�ـــــســـــدارة  الـ"بلوز«  و�ــــســــمــــن 
الــمــجــمــوعــة بــغــ�ــش الــنــظــر عن 
الأخــيــرة  الجولة  مــبــاراة  نتيجة 
الـــثـــالثـــاء الــــقــــادم �ـــســـد �ــســيــفــه 
كـــرا�ـــســـنـــودار، فـــي الـــوقـــت الـــذي 

يحل اإ�سبيلية �سيًفا على رين.
ولـــــم يــنــتــظــر تــ�ــســيــلــ�ــســي كــثــيــرا 
بعد  م�سيفه،  مرمى  طــرق  قبل 
الألماني كاي  بينية من  تمريرة 
توغل  الـــذي  لــجــيــرو  هافيرت�ش 
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء و�ــســدد 
بــيــ�ــســراه عــلــى يــمــيــن الــحــار�ــش 

األفون�سو با�ستور )8(.
الهدف  نف�سه  الــالعــب  وا�ــســاف 
بين  متبادلة  كـــرات  بعد  الــثــانــي 
والكرواتي  جورجينيو  الإيطالي 

مـــاتـــيـــو كـــوفـــا�ـــســـيـــتـــ�ـــش اأنـــهـــاهـــا 
بت�سديدة خاطفة )54(.

�سربة  الثالث من  الهدف  وجــاء 
اإلــى  عر�سية  تمريرة  بعد  راأ�ـــش 
قلب منطقة الجزاء من مواطنه 

البديل نغولو كانتي )74(.
واخــتــتــم جــيــرو الــربــاعــيــة بركلة 

جزاء في الدقيقة 83.
ي�سجل  التي  الأولــى  المرة  وهــي 
ـــيـــن  ـــارات فـــيـــهـــا جـــــيـــــرو فـــــي مـــب
الأبــطــال  دوري  فــي  متتاليتين 
منذ ت�سرين الثاني 2016 حينما 
كــان مــع ار�ــســنــال، وبـــات الالعب 
ي�سجل  الذي  ت�سيل�سي  الأول في 
واحــدة  مباراة  في  اأهــداف  اأربعة 
للفريق  الــحــالــي  الـــمـــدرب  مــنــذ 
لمبارد  فــرانــك  ال�سابق  ونجمه 
اأ�ستون فيال،  اآذار 2010 �سد  في 
في  الــفــريــق  تـــاريـــخ  فـــي  والأول 

الم�سابقة الأوروبية.
وفــــي الـــمـــبـــاراة الــثــانــيــة خطف 
اإلــى  الــتــاأهــل  كــرا�ــســنــودار بطاقة 
الأوروبـــــــي  لــــلــــدوري  الـــــــ32  دور 
)يـــوروبـــا لــيــج( بــفــوزه عــلــى ريــن 
ال�سويدي  �سّجل  رد  دون  بهدف 

ماركو�ش في الدقيقة 71.
وهو الفوز الأول للوافد الجديد 
اأولــى  اإلــى البطولة الــقــاريــة فــي 
مــ�ــســاركــاتــه بــعــد ثـــالث خــ�ــســارات 

وتعادل واحد.
وعـــمـــق كـــرا�ـــســـنـــودار مـــن جـــراح 
ــــعــــانــــي عــلــى  �ـــســـيـــفـــه الــــــــــذي ي
الــ�ــســعــيــديــن الــمــحــلــي والـــقـــاري 
في  الخام�سة  الــخــ�ــســارة  ــده  وكــّب
تعادل  مقابل  مباريات  �ست  اآخــر 
واحــــد فـــي جــمــيــع الــمــ�ــســابــقــات، 
فـــــي حـــيـــن هـــــو الـــــفـــــوز الـــثـــانـــي 
مبارياته  فــي  الــرو�ــســي  للفريق 
ال�ست الأخيرة التي تخللها اربع 
خ�سارات في مختلف الم�سابقات.

الميدانية  ال�سيطرة  تنفع  ولــم 
لــ�ــســاحــب الأر�ــــــش فـــي الــ�ــســوط 
الـــفـــريـــق  �ــــســــبــــاك  بــــهــــز  الأول 
الدقيقة  حتى  وانتظر  الفرن�سي 
بــعــد  الــــــهــــــدف  لـــتـــ�ـــســـجـــيـــل   71
مــجــهــود فـــــردي مـــن بـــيـــرج اإثـــر 
الملعب  منت�سف  مـــن  تــمــريــرة 
ـــي األـــكـــ�ـــســـنـــدر  مــــن الـــبـــيـــالرو�ـــس

مارتينوفيت�ش.
تعر�سا  الأكثر  كرا�سنودار  ويعد 
تـــ�ـــســـديـــدة(   81( لـــلـــتـــ�ـــســـديـــدات 
والأكــــــثــــــر تـــعـــر�ـــســـا لــلــتــ�ــســديــد 
تــ�ــســديــدة بين  عــلــى مــرمــاه )33 
اأي  من  اأكثر  الثالث(  الخ�سبات 
اآخــــر فــي دوري الأبــطــال  فــريــق 

اأوروبا حتى الآن هذا المو�سم.
ــــد  ــــمــــون ــــيــــا دورت وبـــــلـــــغ بــــورو�ــــس
بتعادله  النهائي  ثمن  الألماني 
ـــيـــو  ـــس ـــ� لت �ــــســــيــــفــــه  مـــــــع   1-1
الإيــــــطــــــالــــــي، فــــــي ظــــــل غـــيـــاب 
مــهــاجــمــه الـــنـــرويـــجـــي اإرلـــيـــنـــج 
�سمن  الإ�ــســابــة،  ب�سبب  هــالنــد 
من  الخام�سة  الجولة  مناف�سات 
الــمــجــمــوعــة الــ�ــســاد�ــســة الربــعــاء 
)الثاني من كانون الأول 2020(.
و�ـــســـجـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي رافــــايــــل 
اأ�ــســحــاب  هـــدف   )44( جــيــريــرو 
الأر�ــــــــش فــيــمــا اأحـــــــرز الـــدولـــي 
الإيطالي ت�سيرو اإيموبيلي هدف 
التعادل �سد فريقه ال�سابق )67 
الفريق  مــن ركلة جـــزاء(. ورفــع 
نقاط   10 اإلــى  ر�سيده  الألماني 
فـــي �ــــســــدارة الــمــجــمــوعــة اأمــــام 
وكـــلـــوب   )9( الـــثـــانـــي  لتـــ�ـــســـيـــو 
بـــــروج الــبــلــجــيــكــي الـــثـــالـــث )7( 
�سان  زنيت  �سيفه  اأ�سقط  الــذي 
بثالثية  الــرو�ــســي  بــطــر�ــســبــورج 
نظيفة الذي بقي بنقطة يتيمة.
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»ت�يرت« ت��شع �شيا�شتها �شد  
من�ش�رات الكراهية

ني�ي�رك - اأ ف ب

اأعلنت »تويتر« اأنها قررت تو�سيع تعريفها للر�سائل الم�سحونة بالكراهية 
لمعايير  وفقا  الإن�����س��ان  ك��رام��ة  م��ن  اأّي من�سور يحّط  خ��ال حظر  م��ن 

عرقية اأو اإتنية اأو مرتبطة بالجن�سية.
ال�سغرى  المدّونات  ة  من�سّ تعتمده  اإ�سافياً  تدبيراً  القرار  هذا  وي�سّكل 
وب��ادرت  والمهينة.  الم�سيئة  المحتويات  لمكافحة  �سيا�ستها  ف��ي  ه��ذه 

ال�سركة اإلى تحديث هذه ال�سيا�سة مّرات عّدة منذ �سدورها �سنة 2019.
م��دّون��ة  ف��ي  »ت��وي��ت��ر«  ف��ي  الأم��ن��ي��ة  بالم�سائل  المخت�ّس  الطاقم  وك��ت��ب 
»نح�ّس النا�س على التعبير عن اآرائهم بحّرية على تويتر، لكن ل مكان 
الم�سحون  وال�سلوك  والم�سايقات  ال�ستغال  لممار�سات  تنا  من�سّ على 

بالكراهية«.
عن  تنّم  التي  ال�سلوك  اأنماط  مجال  في  �سيا�ستنا  اليوم  »نو�ّسع  واأردف 
كراهية لت�سمل ر�سائل تحّط من كرامة الإن�سان وفقا لمعايير عرقية اأو 

اإتنية اأو خا�سة بالجن�سية«.
الإب��اغ  بعد  �سحبها  يجوز  لتغريدات  اأمثلة  ع��ّدة  »تويتر«  وا�ستعر�ست 
عنها، اأبرزها تلك التي تو�سف فيها مجموعات عرقية اأو اإتنية اأو قومية 

ب� »القذارة« اأو »الطفيليات« اأو »ال�سرا�سير«.

باري�س - اأ ف ب

كان فاليري جي�شكار دي�شتان الذي 
ت�في الأربعاء عن 94 عاما جراء 
اإ�شابته بك�فيد-19، اأ�شغر رئي�س 
للجمه�رية الخام�شة في فرن�شا عندما 
انتخب العام 1974، واأراد تج�شيد 
الحداثة المنبثقة عن اليمين ال��شط 
الليبرالي والديم�قراطية الم�شيحية 
التي بنت اأوروبا في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية.
ولد جي�شكار دي�شتان في الثاني من 
�شباط 1926 وانخرط العام 1944 في 
�شن الثامنة ع�شرة في �شف�ف الجي�س. 
وكان يجاهر باعجابه برجلين هما 
الجنرال �شارل ديغ�ل وجان م�نيه 
مهند�س ال�حدة الأوروبية.

 دي�شتان رئي�س اأراد حتديث فرن�شا
ان��ت��خ��ب رئ��ي�����س��ا ل��ل��ب��اد ف���ي ���س��ن ال��ث��ام��ن��ة 
العام 1974 متغلبا على فرن�سوا  والأربعين 
اإل��ى  ينتمي  ل  رئي�س  اأول  واأ�سبح  ميتران 

التيار الديغولي يتولى الحكم في فرن�سا.
الباد  على  التغيير  ري��اح  هبت  وبانتخابه 
�سنوات حكم ديغول وج��ورج بومبيدو.  بعد 
التقدمية  اأ���س��ف��ى ع��ل��ى ال���س��اح��ات  وق���د 
م��ث��ل خ��ف�����س ���س��ن الق���ت���راع اإل����ى ال��ث��ام��ن��ة 
ع�����س��رة وت�����س��ري��ع الج��ه��ا���س، اأ���س��ل��وب��ا غير 
م�سبوق مع ممار�سته ريا�سة التزلج اأو كرة 
ابنته في مل�سقات حملته  القدم وم�ساركة 
اإي��م��ون  اآن  الن��ت��خ��اب��ي��ة ف�سا ع��ن زوج��ت��ه 
ال�سنة  بمنا�سبة  التمنيات  ت��وج��ي��ه  خ���ال 

الجديدة عبر التلفزيون.
وق���د ت��خ��ل��ى ال���رج���ل ال��ط��وي��ل ال��ق��ام��ة عن 
الر�سمية  ال�����س��ورة  ف��ي  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الب��ه��ة 
والأزق  الأح��م��ر  اللونين  تفتيح  اإل��ى  وعمد 
ف��ي ال��ع��ل��م ال��ف��رن�����س��ي واأب���ط���اأ وت��ي��رة لحن 

الن�سيد الوطني.
وك�����ان ف��ال��ي��ري ج��ي�����س��ك��ار دي�����س��ت��ان ي��ع��زف 

الأك������وردي������ون وي���ح���ل ���س��ي��ف��ا ع��ل��ى م��وائ��د 
الإليزيه  وي�ست�سيف في ق�سر  الفرن�سيين 
ال��رئ��ا���س��ي ع��م��ال تنظيفات م��ن م��ال��ي على 
وجبة فطور بمنا�سبة عيد المياد محّدثا 
حتى  مغلقا  كان  الذي  الإعامي  التوا�سل 
ذل��ك، كان جي�سكار  الحين. لكن رغم  ذلك 
الفرن�سية.  للنخبة  �سرفا  نتاجا  دي�ستان 
فقد تخرج من معهد بوليتكنيك ومدر�سة 
الجي�س  �سفوف  ف��ي  وتميز  العليا  الإدارة 
خال تحرير فرن�سا ومن ثم خال ثمانية 
ا�ست�سام  حتى  والنم�سا  المانيا  في  اأ�سهر 
كوبلنز  في  دي�ستان  جي�سكار  ول��د  األمانيا. 
ال��ق��وات  تحتلها  ك��ان��ت  عندما  األ��م��ان��ي��ا  ف��ي 
الفرن�سية وهو ينتمي اإلى عائلة بورجوازية 
كبيرة. دخل جي�سكار دي�ستان اإلى الحكومة 
في العام 1959 وتولى حقائب وزاري��ة عدة 
ال�ستينات  ف��ي  وال��م��ال  الق��ت�����س��اد  �سيما  ل 
�سابان  ج��اك  على  تغلب  وق��د  وال�سبعينات. 
حتى  لليمين  زعيما  نف�سه  فار�سا  ديلما�س 

الرئي�س الفرن�شي ال�شابق دي�شتان )ا ف ب(فوزه بالرئا�سة العام 1974.

بكين - اأ ف ب

ال�سينية  الوطنية  الف�ساء  وكالة  اأعلنت 
ام�س اأن م�سبارها »�سانغي 5« الذي اأر�سلته 
عّينات من  اأنهى عملية جمع  القمر،  اإل��ى 
منه،  بعد  م�ستك�سفة  غير  منطقة  �سطح 

وي�ستعد للعودة بها اإلى كوكب الأر�س.
 »5 »�سانغي  المقررة، حّمل  للخطة  ووفقاً 
جمعها  ال��ت��ي  العّينات  خا�سة  ح��اوي��ة  ف��ي 
الثاثاء.  القمر  �سطح  على  هبوطه  بعد 

الحفر  »عملية  اأن  الف�ساء  وكالة  واأك��دت 
من  لها«،  مخطط  هو  كما  �سارت  العلمي 

دون اأن تعطي مزيداً من التفا�سيل.
على   »5 »���س��ان��غ��ي  الم�سبار  مهمة  وت��ق��وم 
جمع عينات من الغبار وال�سخور القمرية 
كيلوغرامين،  ح��وال��ى  اإل���ى  وزن��ه��ا  ي�سل 
خ�����س��و���س��اً ع��ب��ر ���س��ب��ر ال�����س��ط��ح اإل����ى عمق 

مترين.
العّينات  ه���ذه  ت�ساعد  اأن  ال��م��رّج��ح  وم���ن 
ت��ح��ل��ي��ل��ه��ا، في  ي��ت��ول��وا  اأن  ال��ع��ل��م��اء،ب��ع��د 

تح�سين فهم تاريخ القمر.
وي��ف��ت��ر���س اأن ت�����س��ل ه����ذه ال��ع��ي��ن��ات اإل���ى 
الأول  ك����ان����ون  م��ن��ت�����س��ف  ق���ب���ل  الأر����������س 
)�سمال  الداخلية  منغوليا  ف��ي  ال��ج��اري، 

ال�سين(.
وف����ي ح����ال ت��م��ّك��ن ال��م�����س��ب��ار م���ن ال��ع��ودة 
ال�سين  �ست�سبح  الأر�����س،  اإل���ى  بالعينات 
ث���ال���ث دول������ة ت��ح��ق��ق ه�����ذا الإن�����ج�����از ب��ع��د 
ال�سوفياتي  والت��ح��اد  المتحدة  ال��ولي��ات 

ال�سابق.

امل�شبار ال�شيني يجمع عيّنات من �شطح القمر
مركبة ف�شاء �شينية تجمع عينات من �شطح القمر )ا ف ب(

مقتل ع�شكري تركي يف عفرين 
�شمايل �ش�ريا

انقرة - اأ ف ب

قتل ع�سكري تركي في مواجهات مع وحدات حماية ال�سعب الكردية في 
وف�سائل  تركيا  عليها  ت�سيطر  التي  �سوريا،  �سمال  في  عفرين  منطقة 

�سورية موالية لها، على ما اأعلنت ام�س وزارة الدفاع التركية.
وقتل الع�سكري خال المواجهات التي اندلعت »بعد محاولة توغل من 
حماية  الكرد�ستاني/وحدات  العمال  ح��زب  الإره��اب��ي��ة  المنظمة  جانب 

ال�سعب«، بح�سب ما اأكدت وزارة الدفاع التركية في بيان.
�سنها  منذ  الكردية  الغالبية  ذات  عفرين  منطقة  على  تركيا  وت�سيطر 
ال�����س��وري��ة  ال��ف�����س��ائ��ل  ل��دع��م   2018 ع���ام  المنطقة  ف��ي  ع�سكرية  عملية 

الموالية لها �سّد وحدات حماية ال�سعب، اأبرز ف�سيل كردي في �سوريا.
وتعتبر اأنقرة وحدات حماية ال�سعب باأنها الفرع ال�سوري لحزب العمال 
الكرد�ستاني الذي يخو�س تمرداً في جنوب �سرق تركيا منذ العام 1984.
لكن وحدات حماية ال�سعب متحالفة مع التحالف الدولي الذي تقوده 

وا�سنطن لمكافحة تنظيم داع�س.
وت�سيطر تركيا والف�سائل ال�سورية الموالية لها على اأجزاء وا�سعة من 
�سمال �سوريا اإثر ثاث عمليات ع�سكرية �سّنتها في المنطقة منذ العام 

.2016

حتذير اأممي من جماعة يف اليمن
�شنعاء - اأ ف ب

المجاعة  اليمن على �سفير  اأن  ام�س من  المتحدة  الأم��م  ح��ذرت 
المقلقة« ح��ول م�ستوى  »الأرق�����ام  ت��ك��ون  اأن  ال��ى  داع��ي��ة  م��ج��ددا، 
»بمثابة نداء  ت�سهد حربا مدمرة،  التي  الباد  الغذاء في  انعدام 

الى العالم لا�ستيقاظ«.
وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع لاأمم المتحدة 
اأن عدد النا�س الذين يواجهون ثاني اأعلى م�ستوى لنعدام الأمن 
 5 اإل��ى  لي�سل  �سخ�س  3،6 مليون  �سيزيد من  اليمن  في  الغذائي 

مليون �سخ�س في الن�سف الأول من عام 2021.
وا�ساف البيان »عادت جيوب مع ظروف م�سابهة للمجاعة للمرة 

الأولى منذ عامين«.
الدرجة  هذه  يواجهون  الذين  النا�س  »عدد  اأن  الى  البيان  واأ�سار 
م��ن ان��ع��دام الأم���ن ال��غ��ذائ��ي ال��ك��ارث��ي ق��د يت�ساعف ث��اث م��رات 
كانون  بين  �سخ�س  األ���ف   47 لي�سبح  حاليا   16500 م��ن  تقريبا 
الأغذية  لبرنامج  العام  المدير  واأك��د   .»2021 وح��زي��ران  الثاني 
العالمي ديفيد بيزلي اأن »الأرق��ام المقلقة يجب اأن تكون بمثابة 
�سفير  على  »اليمن  فاإن  بيزلي،  وبح�سب  للعالم«.  ا�ستيقاظ  نداء 
هي  التي  العائات  لمايين  ظهورنا  ندير  األ  وعلينا  المجاعة 

باأم�س الحاجة« اإلى الم�ساعدات.

«بوينغ 737 ماكس» تحلّق في رحلة ترويجية

ال�ليات المتحدة - اأ ف ب

ك��ان ���س��وؤال واح��د ي��دور ف��ي اأذه���ان الركاب 
ال�سبعة والثمانين في اأول رحلة مخ�س�سة 
ل��ل��ع��ام��ة ل��ط��ائ��رة م���ن ط����راز »ب��وي��ن��غ 737 
ماك�س« بعد ال�سماح با�ستئناف العمل بهذا 
من  بغالبيتهم  وه���م  ف��ك��ّل��ه��م،  ال���ن���م���وذج... 
ك��ان��وا  اإن  ي��ت�����س��اءل��ون  ك��ان��وا  ال�سحافيين، 

�سي�سلون �سالمين اإلى وجهتهم.
في ت�سرين الثاني، اأجازت �سلطات الوليات 
ال��م��ت��ح��دة ل���ه���ذا ال����ط����راز م���ن ال���ط���ائ���رات 
التحليق مجّددا في ف�ساء البلد اإثر حظر 

حادثتين  ب�سبب  �سهرا  لع�سرين  ط��ي��ران��ه 
في  �سخ�سا   346 بحياة  اأودت����ا  متقاربتين 

المجموع.
ول���م ت��وّف��رال��خ��ط��وط ال��ج��ّوي��ة الأم��ي��رك��ي��ة 
رّك��اب  لطماأنة  و�سعا  اإي��رلي��ن��ز«  »اأميريكن 
ه�����ذه ال���رح���ل���ة ال���ت���روي���ج���ي���ة م����ن دال������س 
اأوك��اه��وم��ا.  ف��ي  تول�سا  اإل���ى  تك�سا�س  ف��ي 
تبديد  ف��ي  يتمثل  تنظيمها  م��ن  فالغر�س 
ال��م��خ��اوف واإب������راز ج����ودة ه���ذه ال��م��رك��ب��ات 
الجّوية، اإذ تعتزم ال�سركة معاودة الرحات 
التجارية على هذه الطائرات في 29 كانون 

الأول

وعند اإقاع الطائرة، ا�ستعر�س الم�سيفون 
ك��ال��ع��ادة اإر�����س����ادات ال�����س��ام��ة ق��ب��ل ت��وزي��ع 

زجاجات مياه ووجبات خفيفة.
وح��ر���س ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة ب��ي��ت غ��ام��ب��ل على 
الترحيب �سخ�سيا بالرّكاب، وهم بغالبيتهم 
فران�س  وكالة  من  اثنان  بينهم  �سحافيون 
ب���ر����س، م���وؤّك���دا ل��ه��م اأن ال��ط��اق��م ب��رج��ال��ه 
ون�����س��ائ��ه ع��م��ل ك���ّل م���ا ف���ي و���س��ع��ه لترميم 
»�سل�سل�سة الأم��ان« التي انك�سرت من جّراء 
ق��ت��ي��ا( في  اي�����ر« )189  »لي���ي���ن  ح���ادث���ي 
الجّوية  وال��خ��ط��وط   2018 الأول  ت�سرين 

الإثيوبية )157 قتيا( في اآذار 2019.

 وا�شنطن ت�شدد اإجراءات دخ�ل 
اأفراد و�شركات �شينية

وا�شنطن - اأ ف ب

البور�سات  يغلق  اأن  �ساأنه  م��ن  قانونا  الأم��ي��رك��ي  الكونغر�س  اأق���ر 
ع��ززت  بينما  ال�سينية  ال�سركات  اأم���ام  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��م��ال  واأ���س��واق 
من  ال�سيني  ال�سيوعي  الحزب  اأع�ساء  لمنع  اإج��راءات��ه��ا  وا�سنطن 
اأكبر  بين  ال��ع��اق��ات  تراجعت  وق��ت  ف��ي  المتحدة  ال��ولي��ات  دخ��ول 

قوتين اقت�ساديتين اإلى اأدنى م�ستوياتها منذ عقود.
اأقره مجل�س  قانون  الأربعاء على  الأميركي  النواب  ووافق مجل�س 
ال�سيوخ، من �ساأنه اأن يغلق البور�سات واأ�سواق المال الأميركية اأمام 

�سركات �سينية.
اإل���ى مكتب  الأج��ن��ب��ي��ة«  ال�����س��رك��ات  م�ساءلة  »ق��ان��ون  اإح��ال��ة  ويمكن 

الرئي�س الأميركي ترمب للموافقة النهائية عليه.
والإج��راء الذي قدمه في 2019 ال�سناتور الجمهوري عن لويزيانا 
ج���ون ك��ي��ن��ي��دي، ي��ف��ر���س ع��ل��ى ال�����س��رك��ات الأج��ن��ب��ي��ة ال��م��درج��ة في 
لهيئة  المحا�سبة  ب�����س��روط  التقيد  المتحدة،  ال��ولي��ات  ب��ور���س��ات 
ال�سركات  م��ن  والعديد  الأميركية.  والبور�سات  المالية  الأوراق 

الأجنبية تلتزم بذلك المعيار، لكن لي�س ال�سركات ال�سينية.
م��درج��ة في  م��ج��م��وع��ات �سينية  ع��ل��ى  �سيتعين  ذل���ك  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 
الأ�سواق المالية الأميركية الك�سف عما اإذا كان اأحد اأع�ساء مجل�س 

اإدارتها، اأو اأكثر، ينتمون للحزب ال�سيوعي ال�سيني.
كانت  �سينية  �سركة   217 ف��اإن  الكونغر�س،  في  لجنة  لأرق��ام  ووفقا 
بقيمة  الأميركية  البور�سات  في  مدرجة  الأول  ت�سرين  مطلع  في 

اإجمالية تقدر بنحو 2،2 ترليون دولر بناء على اأ�سعار الأ�سهم.
اأي�سا في الأ�سواق الآ�سيوية  وعدد �سئيل من تلك ال�سركات مدرج 
وي��م��ك��ن اأن ت��ع��ود اإل���ى ت��ل��ك الأ����س���واق ف��ي ح���ال اإل��غ��اء اإدراج���ه���ا في 

الوليات المتحدة.
للتجارة  العماقة  بابا  الكبرى مجموعة علي  ال�سركات  تلك  ومن 
الل��ك��ت��رون��ي��ة ال��ت��ي ح��ق��ق��ت ف��ي 2014 اأك��ب��ر ط���رح اأول����ي ف��ي �سوق 

نيويورك بلغ 25 مليار دولر.
عند  يعتزم  اأن��ه  بايدن  المنتخب جو  الأميركي  الرئي�س  اأعلن  وقد 
الجمركية  الر�سوم  على  الحا�سر  الوقت  في  الإبقاء  مهامه  تولي 
ال��م�����س��ددة ال��ت��ي ف��ر���س��ه��ا ت��رام��ب ع��ل��ى ال�����س��ي��ن ف��ي ���س��ي��اق ال��ح��رب 

التجارية بين البلدين.
ذكرت �سحيفة »نيويورك تايمز« نقًا عن الخارجية الأميركية اأن 
وا�سنطن اعتمدت قيوداً جديدة اأكثر �سرامًة على دخول اأع�ساء في 

الحزب ال�سيوعي ال�سيني اإلى الوليات المتحدة.
وتحدد القواعد الجديدة مدة تاأ�سيرات الدخول التي تمنح لأع�ساء 
واح��د  ب�سهر  عائلتهم،  م��ن  واأف���راد  ال�سيني  ال�سيوعي  ال��ح��زب  ف��ي 

فقط، ول ت�سمح اإل بدخول لمرة واحدة.

قتيل يف �شط� بالربازيل.. 
اجلناة �شرق�ا »اخلزنة اخلطاأ«

ري� دي جانيرو - اأ ف ب

�سهدت البرازيل عملية �سطو �سخمة على م�سرف هي الثانية 
في يومين، ح�سلت في مدينة ب�سمال الباد وتخللها احتجاز 
مماثلة  عملية  غ��داة  واأ�سلحة،  متفجرات  وا�ستخدام  ره��ائ��ن 
»�سرقوا  لأن��ه��م  خائبين  اأدراج��ه��م  ع���ادوا  الجناة  ل��ك��ّن  ج��ن��وب��اً، 

الخزنة الخطاأ«.
الذين  ال��ره��ائ��ن  اأح���د  ع��ن مقتل  ال��ج��دي��دة  العملية  وا���س��ف��رت 
�سكان  اأح���د  اأ���س��ي��ب  فيما  ب��ال��ر���س��ا���س،  الل�سو�س  اح��ت��ج��زه��م 
ما  التي  المحلية  ال�سلطات  بح�سب  �ساقه،  في  كاميتا  مدينة 

زالت تبحث عن الجناة.
ويبلغ عدد �سكان كاميتا 130 األفاً وتقع على بعد 200 كيلومتر 

اإلى الجنوب من بيليم، عا�سمة ولية بارا الأمازونية.
�سخ�ساً   20 م���ن  اأك���ث���ر  اأن  ب����ارا  ف���ي  الأم�����ن  اإدارة  واأو����س���ح���ت 
»م��دج��ج��ي��ن ب��الأ���س��ل��ح��ة« اق��ت��ح��م��وا ف��رع��اً ل��م�����س��رف »ب��ن��ك��و دو 
برازيل« الحكومي، لكنها لم ت�سر اإلى قيمة المبلغ الذي �سرقه 

المهاجمون.
يح�سلوا  لم  المهاجمين  اإن  باربالهو  هيلدير  بارا  حاكم  وقال 

على الغّلة المن�سودة اإذ »�سرقوا الخزنة الخطاأ«.
ب��اأن  اأف����ادوا  ل�سكان  ���س��ه��ادات  الإخ���ب���اري   »1 »ج��ي  م��وق��ع  ون�سر 
الل�سو�س اتخذوا عدداً من الأ�سخا�س الذين كانوا ي�ساهدون 
كدروع  وا�ستخدموهم  رهائن  القدم  لكرة  مباراة  الحانات  في 

ب�سرية.
وعثرت ال�سرطة في وقت لحق على طريق قريب على �ساحنة 

متروكة محملة بالمتفجرات.
في  ال�سابقة  الليلة  ف��ي  ح�سلت  مماثلة  �سطو  عملية  وك��ان��ت 
مدينة كري�سيوما التي يبلغ عدد �سكانها 217 األف ن�سمة، وتقع 
فلوريانوبولي�س، عا�سمة ولية  كيلومتر جنوب   200 بعد  على 

�سانتا كاتارينا )جنوب البرازيل(.
ال��م��دي��ن��ة م�ستخدمين  ف��ي  م�����س��رف��اً  30 رج���ًا  ن��ح��و  واق��ت��ح��م 
ال�سرطة  مع  النار  اإط��اق  وتبادلوا  ومتفجرات  ثقيلة  اأ�سلحة 
ي�سّجل  ولم  رهائن.  احتجاز  تخللها  �سخمة  �سطو  عملية  في 

�سقوط اأي قتلى.
وك����ان ع�����س��رات الأ���س��خ��ا���س رّوع�����وا ف��ي ت��م��وز ال��ف��ائ��ت مدينة 
مماثلة  �سطو  بعملية  باولو  �ساو  ولية  في  ال�سغيرة  بوتوكاتو 

ا�ستخدموا فيها متفجرات.

  طائرة ب�ينغ 737 ماك�س في دال�س )ا ف ب(
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نيكول كيدمان:

عانيت بسبب طويل

مطبخ
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هند صربي تواجه

السقا يف »الرسب«

عاصفة السيتوكني ليست سبب إصابات 

كورونا املتوسطة والشديدة

قصص قصرية جداً:

أرض الربتقال

لقاح كورونا... 

متى وكيف؟

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

1 - يف ذكرى األخت 

الكربى.
تنظ�ر إىل الص�ورة، تعي�ش لحظ�ة 

مؤملة، تغمض عينيها.
كان له�ا تحت ش�جر البي�ارة مكان 
وبق�رات تدن�و م�ن يدها، تك�ون قد 
مللم�ت حصيل�ة مهول�ة من العش�ب 
والربسيم والكرس�نة، تجلس عىل حد 
ساق الشجرة العجوز، تتأمل ازهارها 

البكر، تبكي.
قلت له�ا ذات ليل�ة رضب فيها الثلج 
البي�ارة وحاكورة األبق�ار، ملاذا دائما 
تتأمل�ن  بالدم�وع،  عيون�ك  تفي�ض 

بصمت وتوجس؟.
نظ�رت يف زخ�ارف ب�رادي الغرفة، 
رأت خيطاً مذهباً يجنح نحو السماء، 
غم�رت رأس�ها واجهش�ت بالب�كاء، 

بكيت مستنداً عىل كتفها.
اختي الك�ربى، تعودت إطعام بقرات 
املزرعة، ولم وحصد العشب، فرز حب 
الربتق�ال، تقرشه بيده�ا وتطعمني، 
تق�رشه وتطبخ من�ه املرب�ى، تحرك 
عصري الربتقال وتبكي، تضع الس�كر 
البني، تغمض عينيها وتربط شعرها 
الكس�تنائي وتعود إىل غرفتها، تنتظر 
هات�ف املغيب، رصة ام�ي التي ماتت 
بن يديها، كنا نعيث يف األرض فسادا، 
ال نعرف من عاملن�ا اال اللعب يف تالل 
البي�ارة، وق�د ابهرتن�ا حدودها التي 
تش�تعل بالدحنون والخبيزة والزعرت 

الربي، .
تق�ول س�عاد، األخ�ت الك�ربى انها 
س�معت ع�ن ارجوح�ة م�ن حب�ال 

الكتان، يتم نس�جها بسهولة وابداع، 
رسنا معها إىل حدود البيارة، سناسل 
من الحجر والطحن، وسيقان عمالقة 
م�ن ش�جر ه�رم تنبعث من�ه رائحة 
الرارن�ج والليم�ون، س�عاد نس�جت 
حول تلك الس�يقان ارجوحة البيارة، 
لم تكن امي يف الدنيا، فقد سافرت إىل 

النجوم، .
اصمتنا األخ�ت الكبرية بحنان وبكاء، 

قال�ت اننا س�ننام يف غرفته�ا، نظرنا 
إىل بعضن�ا بعضا مث�ل قطط حائرة، 
يف اللي�ل حدثتن�ا ع�ن س�فر ام�ي، 
ونجاته�ا يف عاملها الذي يش�م رائحة 
ارض الربتق�ال من س�قف تلك الكوة 

يف السماء.
..ليتني اذك�ر تل�ك التفاصيل عندما 
شاهدت اختي الكربى تضفر جديلتها 
وتبكي، تعلقت ع�ىل حافة االرجوحة 

وافلتت شعرها ينثر الكستناء، تحرك 
مش�ط العظ�م الهن�دي ال�ذي جلبه 
اب�ي من رحلة الحج، ع�اد ابي ومعه 
هداي�ا حملها الرج�ال، رجال الحملة 
عىل خجل، الطريق نهش�ت اش�دهم 
واقربه�م اىل قلب أبي الحاج، س�عاد 
وصلته�ا االمش�اط واالحذي�ة امللونة 
وعطور املس�ك والعنرب، ل�م تره فيها 
وأحس�ت كل الهدي�ا جم�راً احم�ق، 

يحرق الروح.
ع�ىل ارجوحته�ا قالت يل بع�د مرور 
ثالث سنوات عىل موت امنا واحد عرش 
عاما عىل غياب القس�ام، شهيد حملة 
الح�ج الذي اطاحت ب�ه الريح وقلبت 
ه�ودج الحريم، وغ�اص يجمع اركان 
اله�ودج ويحم�ي الحري�م املحجبات 
التائهات وسط الريح واالتربة، غاص 

القسام يف تلة من الرتاب املتحرك.
يف حضنها كان املش�ط يركن، ينتظر 
س�اعة فك تل�ك الجديلة الت�ي اعلنت 
الح�داد، تلوعت ليايل البيت وهاج بقر 
الحاك�ورة وتعب�ت ام�ي وه�ي ترنو 
كل صب�اح عىل ذل�ك القمر الذي فتت 

اهداب عينيها من البكاء.

2 - مشط العاج.

..نف�س تل�ك القطعة، لكن لون الش�عر 

كان غريبا، لم يمسسه شيب.

3 - زمن األرجوحة.

عندم�ا فكك ابي االرجوح�ة كان العمال 

حزم�وا  النارن�ج،  ش�جرة  يقطع�ون 

الحبال الكتاني�ة وعلقوها يف بيت التبن، 

كانت اختي س�عاد تحاول ملس شغاف 

الن�دى التي تركت ال�ربودة عىل رؤوس 

اصابعه�ا، س�معت ع�ن نهاي�ة زم�ن 

االرجوحة
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وكان م�ن امُلالحظ يف س�وق الخضار القديم–
ال�ذي يقع بجانب املس�جد الحس�يني الكبري- 
ان تواج�د حبات الكس�تناء امللس�اء الجميلة 
بمنظرها ولونها البني الخاص- الكس�تنائي- 
كان قلي�الً بس�بب أن انتاجه واس�ترياده من 
الخ�ارج يكون مح�دوداً لغالء ثمن�ه يف بداية 
فص�ل الش�تاء, وبس�بب األوض�اع املعيش�ية 
الصعب�ة يف أجواء كورون�ا امللعونة, ومع ذلك 
س�وف تزداد عروضه أكثر م�ع األيام القادمة 

يف أسواق الخضار والفاكهة.
بينم�ا هن�اك معروض�ات كث�رية ل�دى باعة 
الخض�ار م�ن الش�مندر األحم�ر و البطاط�ا 

الحلوة ذات القرشة الحمراء.
ففي الليايل الش�توية الباردة، يحب الكثري من 
الن�اس خاص�ة يف بالد الش�ام ومنه�ا االردن 
�ان أكل ب�ذور الكس�تناء أبوف�روة بع�د  وعمَّ
ش�وائها عىل الصوبات وكوان�ن الفحم أو أية 

نار أخرى.
والكس�تناء تنتم�ي إىل املك�رات وله�ا طعم 

نشوي حلو ونكهة قوية حادة.
وتندرج الكس�تناء تحت مسمى فاكهه الشتاء 
عىل الرغ�م من أنها نوع من أن�واع املكرات، 

وله�ا أس�ماء أخ�رى تُس�ّمى بها حس�ب كل 
منطق�ة، وم�ن أس�مائها: أبو فروة، ش�جرة 
الخري، القس�طل، فاكهة الش�تاء، ش�اه بلوط 

وغريها من األسماء.

بني البلوط والكستناء حكاية!

وبس�بب تش�ابه ثم�رة البلّوط اىل ح�ٍد ما مع 
ثم�رة الكس�تناء، تق�ول إح�دى الحكاي�ات 
الش�عبية العربية؛ أن أحدهم اس�تّغل ظاهرة 
التش�ابه هذه ما بن البلّوط والكستناء.. حيث 
ق�ام هذا الرج�ل بتعبئة ثمر البلّ�وط يف كيٍس 
كب�ري وحملّه عىل ظه�ر حم�اره وتوّجه بهذه 
»الحمولة« اىل إحدى القرى البعيدة عن بلدته، 
والتي ال يعرف أهلها الكستناء ولم يشاهدوها 
بأعينه�م، ولربّما س�معوا عنه�ا وعن طعمها 

اللذيذ!!.
وح�ال وصوله إىل القرية التي قصدها، عرض 
بضاعته م�ن ثمر البلّوط وأخ�ذ يصيح بأعىل 
صوته: كس�تناء.. كس�تناء.. لذي�ذة الطعم يا 
كس�تناء؛ فاش�رتى من اش�رتى م�ن بضاعته 

ظانن أنها الكستناء التي سمعوا عنها!.
ولكن ولس�وء حّظه فإن فرحت�ه لم تتّم, حن 
مّر من أمام بسطته شخص ليس من أهل هذه 
القري�ة، اس�توقفه نداء البائع عىل الكس�تناء، 
ودفعه ح�ّب اس�تطالعه ومعرفته للكس�تناء 
وش�غفه بمذاقها اللذيذ، أن يس�أل عن س�عر 

الكستناء.
ولك�ن وما أن اقرتب من الثمر املعروض للبيع 
ورآه حتى انتابه شعور غريب من االستهجان 
واالس�تغراب وليق�ول يف نفس�ه: أي كس�تناء 
ه�ذه، انه�ا البلّوط بعين�ه، وتوّج�ه إىل البائع 
وق�ال ُموبخ�اً: ما ه�ذا الخداع وه�ذا الغش، 
تق�ول بأع�ىل صوت�ك: كس�تناء... تكذب عىل 
هؤالء البُس�طاء األبرياء وتبيعه�م بلوطاً!! أين 

ضمريك؟! أال تخَش اهلل!!.
وم�ا كاد هذا الرجل الغريب يُنهي كالمه حتى 
أقدم البائع وبرع�ة الربق عىل مللمة بضاعته 
وغ�ادر املكان وهو يجّر أذي�ال الخزي والعار 
وهو يرّدد قائالً:»أجاك يا بلّوط من يعرفك«!!.

جدوى اقتصادية

ه�ذا وتُع�د ش�جرة الكس�تناء ذات ج�دوى 
الخ�ري ه�ذه «  اقتصادي�ة جي�دة, فش�جرة 
الكس�تناء« تتعدد اس�تخداماتها، حيث يمكن 
طح�ن ثماره�ا عندما تجف تمام�اً ثم عجنها 
وأكلها كالخبز، فضال عن أن شجرة الكستناء 

خشبها صلب قوي يضاهي خشب البلوط.

فوائد صحية

هناك بعض خرباء التغذية الذين أبرزوا العديد 
من الفوائد الصحية للكستناء, ومنها مثالً:

1. تحسني الهضم

يمكن أن تس�اعد الكس�تناء يف تحسن عملية 
الهضم، ألنها مصدر جيد لأللياف، مما يساعد 
عىل تنظيم حركة األمعاء ويدعم نمو البكترييا 
الصحية يف األمعاء، فمس�تخلص الكستناء له 

تأثري وقائي للجهاز الهضمي.

2. تعزيز صحة القلب

يحتوي الكس�تناء عىل مضادات األكسدة التي 
يمكن أن تقلل االلته�اب وتعزز صحة القلب، 
ويحت�وي الكس�تناء أيًض�ا عىل املغنيس�يوم 
والبوتاس�يوم الذي يمكن أن يس�اعد يف تقليل 

عوامل الخطر املرتبطة بأمراض القلب.

3. تعزيز وظائف املخ

إن وجود العديد من فيتامينات ب، بما يف ذلك 

فيتامن ب 6 والريبوفالفن والثيامن وحمض 
الفوليك يف الكستناء له قدرة قوية عىل الحفاظ 
عىل صحة الدم�اغ, وحمايته من االضطرابات 

التنكسية العصبية.
وقد أظهرت دراس�ة أخ�رى أن الجلد الداخيل 
للكس�تناء يمك�ن أن يحس�ن وظائ�ف التعلم 
والذاك�رة ويمنع االضطراب�ات العصبية مثل 

مرض الزهايمر.

4. دعم صحة العظام

ويحت�وي الكس�تناء ع�ىل كمي�ة كب�رية م�ن 
الكالسيوم وفيتامن K واملغنيسيوم والنحاس، 
وكل هذه العنارص الغذائية األساس�ية تساعد 

يف تحسن صحة العظام.
وأظه�رت الدراس�ات أن فيتام�ن K ال يزي�د 
فقط كثافة املعادن يف العظام لدى األشخاص 
الذين يعانون من هشاش�ة العظ�ام, بل يقلل 
أيًضا من معدالت الكسور، واملغنيسيوم معدن 
أس�ايس آخر يساعد يف تكوين العظام، ويلعب 
الكالس�يوم والنح�اس أيًضا دوًرا رئيس�يًا يف 

الحفاظ عىل صحة العظام.

5. قد يتحكم يف ضغط الدم

حيث أن الكس�تناء تحت�وي عىل كمية جيدة 
م�ن البوتاس�يوم املعدن�ي األس�ايس، فهي 
تس�اعد ال�كىل عىل ط�رد الصودي�وم الزائد 
من الجس�م ع�ن طري�ق الب�ول، ألن الكثري 
من الصوديوم يس�بب ارتف�اع ضغط الدم، 
كما أنه يس�اعد ج�دران األوعية الدموية عىل 
االس�رتخاء، مم�ا يس�اعد يف خف�ض ضغط 

الدم.

عر شجرة الكستناء يف الشِّ

»َرِئيس�ا  املعروف�ة  الشيش�انية  الش�اعرة 

أْحَماتُوف�ا« له�ا قصائ�د جميلة عن أش�جار 
الكستناء, ومن أشعارها مثالً:

شجرة كستناء راسخة
ضخمة وعمالقة

ما عَرَفْت يوماً معنًى
للَغْدِر واإلجحاف

تُشبُه النساءَ يف بالدنا
وحيدةٌ ممنوعة عن الكالم.

***
وعندما يَُخْرِخُر الينبوع

وتغّرد الطيور
وتهتّز أوراٌق

عىل أغصانها الطريّة
والشمُس مثل الطفِل

امُلَدلَّل عنَد أُّم�ه
تنثَني إىل األدنى

ِلتَُدْغِدغ الكستناء.
***

والكستناءُ تَمنَُح
أغصانَها وِظاللَها
إىل هؤالء الواِدعن

ليس لها القدرة عىل
إيقاف أي من الطيور

بل قبل أن تَحَظى الفرصَة
ِلَمْعِرفة مالِمِح زّوارها

كان عليها أن تَعرف
وعليها أن تنىس الوجوه.

***
لم تكن الكستناء تبحُث

يوماً عن الِغبْطة
إنّما كانت فقط
تبحُث عن ُحبِّها

ثم تََعلّمت التغريد
والِغناء من الطيور.

آخر األسبوع - وليد سليامن

ل هذه األيام يف أسواق الخضار  نتجوَّ
ان, فنجد الجديد من فواكه  بعمَّ
الشتاء–التي تؤكل وهي ساخنة – ها 
قد عادت للظهور بعد فصول ثالثة, 
وتلك الفواكه املقصودة هنا ال بد من 
شوائها عىل النار أو سلقها باملاء، 
وهي الكستناء والشمندر والبطاطا 
الحلوة.

ريبورتاج

ن: مع ليايل الشتاء يف عماَّ

أوقات التسايل الحلوة مع الكستناء أبو فَْرَوة
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صديقتي العزيزة دالل

هل اس�تعددت ملوسم الثلوج عندك؟ ال أتخيل 
أن األي�ام مرت رسيعا وس�أواجه ثاني ش�تاء 
بكندا، وسوف يعود مش�هد الثلوج من جديد 

وتصبح الدنيا بيضاء من حويل.
أرى أنه مش�هد مهيب، ويف انتظار اليوم الذي 
أصحو فيه من نومي وأنظر من الش�باك ألجد 
حياة أخرى غري التي تركتها يف اليوم السابق، 
وأشعر وقتها أني يف صحراء جرداء وبدال من 

الرمال الصفراء توجد الثلوج البيضاء.
هذا املش�هد يدعوني أتأمل كث�ريا يف قدرة اهلل 
ع�ز وجل، وهذه األيام التي أحدثك فيها حاليا 
يطلقون عليها الخري�ف، وهو ليس الخريف 
الذي نعرفه يف بالدنا، فأتأمل مش�هد األشجار 
وهي عارية تماما، تس�تعد للغط�اء األبيض، 
وأق�ول يف نفيس س�بحان اهلل، هذه األش�جار 
س�تعود من جديد لتلبس مالبس�ها الخرضاء 
والصف�راء ثم الحمراء وهك�ذا دورة ال تنتهي 

أبدا.
واملش�اهد الطبيعة هنا عىل م�دار العام تدعو 
لكث�ري من التأمل، فهي كلها مش�اهد ال دخل 
لإلنسان فيها، فقط اس�تطاع اإلنسان التأقلم 

وتطوبع الطبيعة لصالحه بقدر اإلمكان.
ورغ�م أن البع�ض يس�تمتع بهذا املش�هد اال 
أنني حتى اآلن لم أش�عر بهذه املتعة، قد أجد 
بعضا منها هذا الشتاء وأعدك أن أبحث عنها، 
ألنه�ا متع�ة محفوف�ة باملخاطر م�ن الوقوع 
عىل األرض أو تجمد أطراف الجس�م وغريها، 
وأق�ول ألصدقائي هنا مازح�ا »إن أكثر يشء 

فعلته يف كندا أني تهت ووقعت«.
وغالب�ا م�ن نش�أ هن�ا واعت�اد األم�ر أصبح 
يس�تمتع به أكثر من الوافدي�ن الجدد، ولذلك 
واجه�ت الع�ام املايض س�ؤاال متك�ررا يف أي 
جلسة مع مجموعة من األصدقاء »هل هو أول 
شتاء لك يف كندا؟« وهذا السؤال يعقبه تقديم 
نصائح مهمة ال يبخلون بها، ونظرات ش�فقة 
لم أك�ن أفهمها وقتها وأضحك عليها اآلن وأنا 

أحكي لك.

إال أن األطف�ال يس�تمتعون كث�ريا بالله�و يف 
الثل�ج والتزحلق غري عابئن بدرجات الحرارة 
القاسية، وكثريون يصنعون تمثال رجل الثلج 
ويضعونه أمام بيوتهم، وجميل أن الناس هنا 
تبحث ع�ن املتعة وتس�تمتع ب�كل فصل من 
الفص�ول، وال أخفي إعجابي الش�ديد عندما 
أرى الش�باب والفتي�ات يمارس�ون الج�ري 
بالش�ورت يف شدة الصقيع، وأشعر أنني أمام 
ب�رش م�ن كوكب آخ�ر لديهم ق�درات خارقة 

للعادة.
الحدي�ث عن الثل�وج ال ينته�ي، ألنها خربات 
مرتاكمة، وس�أجتهد أن أصور بعض الصور 
والفيديوهات أثناء سقوط الثلوج وأرسلها لك، 
قد تس�اعدني يف التآلف مع الثلوج واالجتهاد 
يف ب�دء صداقة من نوع جديد، وأس�أل نفيس 
وأنا أكتب لك هذه االنطباعات اآلن، هل يمكن 
بعد مرور س�نوات إن أعطان�ي اهلل العمر، أن 
أكتب لك ش�غفي وحبي للثل�وج وولعي بها، 
لعل رس�التي هذه تؤرخ لكالمي، ولو أخربتك 
بعك�س ه�ذا فيما بع�د فأرج�وك أخرجي يل 

رسالتي هذه لتذكريني بانطباعاتي األولية.
تحياتي لك ويف انتظار ردك بكل شغف

حسام عبد القادر

خاص آلخر األسبوع

يسعد أوقاتك حسام

ها أنذا، أعاود الكتابة مجددا، بل أحاول أن أرس�م اإلجابة عىل 
رسالتك بشيفرة خاصة، بعد أن كدت "أتملص" من الرد!!�

فموض�وع ال�ربد، والثل�ج والش�تاء، يتعبني حقا، ويش�غلني 
)ذاكرة، مكان وزمان(.

بالرغم من كوني قد تعايش�ت مع الثلوج، فيما مىض، وذلك يف 
دمش�قي الحبيبة، قبل أن تغمرني وتغمرن�ي وتغمرني ثلوج 

أملانيا الكثيفة.
صيفي�ة املول�د أن�ا، كزهرة عب�اد الش�مس، ربيعي�ة الهوى، 

كفراشاتي العاشقات.
ولهذا أتجمد رسيعا مع أول هبات الرياح الباردة! وحاالت الربد 

يف الحياة كثرية، وما أقساها! 
عندم�ا تكون خ�ارج "حدود الطق�س والطبيع�ة" لتنزاح إىل 

مساحات أعمق، من السطوح الباردة، أتفهمني حسام؟
صوت بعيد يتدحرج من أقبية الذاكرة الحجرية )ماما بردانة( 
يهتز قلبي، عىل أغصان روحي املوهنة، يكاد يس�قط، ترتعش 
أوتار ذاكرتي املش�دودة، وينش�د صوت�ي، أو صوتها، مجددا 

)ماما بردانة(.
ص�وت الطفلة ال�ذي يتدىل كاألج�راس يف روح�ي، يهتز كلما 

المسته، نسائم باردة، باردة
هل هو صوت طفلة اللجوء القايس يف زمن الحروب؟

أم هو صوتي أنا؟
آس�فة حس�ام، أريد أن أهرب من نداءات الذاكرة القريبة منها 

والبعيدة، لكنني أفشل!.
نداءات ترتدد يف متاهات غاباتي، وأحشائي امللتوية، كلما هبت 

رياح باردة، كلما هطل الثلج.
كيف يل أن أنىس؟

ذاكرتي مثل س�حابة مثقلة بالهموم، ق�د ال تكون همومي! قد 
تكون لحظاتهم التي أملحها اآلن تعرب دهاليزي، وأقبية الذاكرة 

الرطبة.
وأنت تعرف حس�ام )بأن عميل م�ع الالجئن هو ورطتي التي 

أحب( والتي تمنحني ذاكرة مركبة ومتداخلة!.
أبحث اآلن عن أنبوبة أوكس�جن، تساعدني كي أغوص بداخيل 
بأم�ان! لذل�ك أهرب بإتجاه الش�عر، ذل�ك الضي�اء الرهيف، 
واالبتس�امة الصيفي�ة الت�ي ترمم ج�دران الروح، املتفس�خة 

واملتآكلة.
لعل الشعر يؤجج مواقد الكلمات، يشعلها )باإليماءات واألفكار 

واملشاعر(.
أحتاج أنبوبة أوكس�جيني الش�عرية، كي أبرص وأحلق وأتأمل 
واحل�م )بكلمات مدثرة بغطاء ش�فاف، فق�ط أنامل الجدول 

العميق، تستطيع مالمسة عنق املعاني(.
أي كلمات تنزلق اآلن من جويف؟

 ******************
حلم غامض أحاول التملص منه

ألعيد قراءة املايض املستمر، املستمر
أعطيه فرصة عبور إىل إيقاع الريح

وأم�ي إىل املس�تقبل ب�ال ذكري�ات قاطع�ة كل الخيوط، كل 
األوهام

كل األشياء املحنطة
حرة أنا أعرب إىل السكينة دونما ذكريات

هكذا كالريح ال تاريخ لها وال ذكريات
رغبة مشاكسة تزحف يف رشاييني

تتوكأ عىل عطب التفاصيل
أريد أن أعرب الحياة هكذا حرة من الذكريات

وكم وكم وكم تؤملني الذكريات 
***************

أعذرني حس�ام، ثمة زمن آخر يس�كنني، ألم يس�كنني، كلما 
جربت الكتابة عنه، أفشل!

ثمة وجوه كثرية أس�تحرضها )كلما هبت رياح الشمال الباردة 
)

رغبت�ي اآلن باللجوء إىل مكاني املفضل، أمام ش�موع الهيكل، 
املتوهجة، والدافئة، أتسول حاجتي إىل السكينة والدفء.
بانتظارك حسام، وأعرف أن للحديث بقية عىل الهاتف.

د. دالل مقاري باوش

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

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

الرسالة السابعة عرشة..

آالم الثلوج

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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لقاح جامعة أوكسفورد/ أسرتا زينيكا

تظهر تجارب لقاح أوكس�فورد قدرت�ه عىل حماية 70% 
من الناس من اإلصابة بأعراض »كوفيد 19«، كما أظهرت 

البيانات استجابة مناعية قوية للقاح لدى كبار السن.
لقاح أكسفورد املضاد لكورونا يظهر فعالية كبرية

• ثم�ة بيانات مثرية لالهتم�ام تُرجح أن جرعة اللقاح قد 
تزيد الحماية من الفريوس إىل نسبة 90%.
• اململكة املتحدة طلبت 100 مليون جرعة.

• التجارب التي تش�مل أكثر من 20 ألف متطوع ما تزال 
مس�تمرة، وه�و ربما يك�ون واحداً من أس�هل اللقاحات 
توزيعاً، ألنه ال يحتاج لتخزينه يف درجات حرارة ش�ديدة 

الربودة.
وهو مس�تخلص من نس�خة ضعيفة من أحد فريوس�ات 
الربد الشائعة لدى الشمبانزي، وتم تعديله بحيث ال ينمو 

لدى البرش.

لقاح فايزر/بيونتيك

كان إع�الن رشكتي فاي�زر وبيونتيك ع�ن النتائج األولية 
إنجازاً كبرياً.

• أعلن�ت الرشكتان أن اللقاح يوف�ر الحماية ل�90 % من 
الناس من أعراض »كوفيد 19«.

• اململك�ة املتحدة ينبغي أن تحصل عىل 10 مالين جرعة 
بحل�ول نهاية العام الجاري، مع طل�ب 30 مليون جرعة 

أخرى.
• يتم إعطاء اللقاح عىل جرعتني يفصل بينها 3 أسابيع.

• حص�ل نحو 43 ألف ش�خص ع�ىل اللق�اح، وال توجد 
مخاوف بشأن سالمته.

ينبغ�ي تخزي�ن اللقاح يف درجة ح�رارة 70 درجة مئوية 
تحت الصفر وس�يتم نقله يف صندوق خاص مبطن بثلج 
جاف »ثاني أكس�يد الكربون يف صورة صلبة« ومثبت به 

جهاز تعقب جي بي إس.

ويع�د ه�ذا اللق�اح نوعاً جدي�داً م�ن اللقاحات يس�مي 
RNA )أي يعتمد الحمض الن�ووي الريبوزي للفريوس( 
ويس�تخدم جزءاً صغرياً من الش�فرة الجينية للفريوس، 
وبذل�ك يبدأ تكوين جزء من الفريوس داخل الجس�م، ثم 
يقوم جهاز املناعة بالتعرف عليه باعتباره جس�ماً غريباً 

ومهاجمته.
ولم تتم من قبل املوافقة عىل استخدام لقاح RNA لتلقيح 
الب�رش، رغم أن متطوعن حصلوا عليه يف تجارب رسيرية 

تخص أمراضاً أخرى.

لقاح موديرنا

يعتمد موديرنا نفس نهج لقاح فايزر
• تقول الرشكة إنه يوفر الحماية ل�%94.5 من الناس.

• س�تحصل اململك�ة املتح�دة عىل خمس�ة ماليني جرعة 
بحلول الربيع.

• يتم الحصول عليه يف جرعتني تفصل بينهما مدة أربعة 
أسابيع.

• يش�ارك يف التج�ارب 30 ألف ش�خص، حصل نصفهم 
عىل اللقاح، بينما تلقى النصف اآلخر لقاحاً وهمياً.

ويعد تخزينه أس�هل م�ن لقاح فايزر، إذ يبقى مس�تقراً 
عند درج�ة حرارة مئوية 20 تح�ت الصفر ملدة تصل إىل 

6 أشهر.
ماهي اللقاحات األخرى التي يجرى تطويرها؟

م�ن املتوقع أيضاً اإلعالن ع�ن نتائج تجارب أخرى خالل 
األسابيع املقبلة.

• ترجح البيان�ات فعالية لقاح »س�بوتنيك يف« الرويس–
الذي يعمل بطريقة لقاح أوكسفورد- بنسبة 92%.

• تقوم رشكة جانس�ن لألدوية بإرشاك 6 آالف ش�خص 
يف اململك�ة املتحدة ضمن 30 أل�ف متطوع حول العالم يف 
تجربة ملعرف�ة ما إذا كان الحصول عىل لقاحن س�يوفر 

مناعة ملدة أطول مقارنة بلقاح واحد.

• وصلت تجارب معهد ووهان للمنتجات الحيوية ورشكة 
س�ينوفارم يف الصن، ومعهد غاماليا لألبحاث يف روس�يا 

إىل مراحلها النهائية.
ويف غض�ون ذل�ك ُعلق�ت تجرب�ة كانت تجريه�ا رشكة 
س�ينوفاك الصينية يف الربازيل بس�بب »ح�ادث خطري«، 

يعتقد أنه وفاة متطوع.
ويع�د تحدي�د اللقاح ال�ذي يحق�ق أفضل النتائ�ج أمراً 
حيوياً، ويف هذا الس�ياق يمكن لتجارب التحدي التي يتم 
فيها إصاب�ة املتطوعن عمداً بف�ريوس كورونا أن تكون 

مجدية.

من الذي سيحصل عىل اللقاح أوالً؟

يعتمد ذلك عىل مكان انتشار »كوفيد - 19« يف الوقت الذي 
يك�ون فيه اللقاح متاحاً، وأي الفئات العمرية يكون أكثر 

فعالية لديها.
ويتصدر سكان دور رعاية املسنن والعاملن فيها قائمة 
األولوي�ة املبدئية يف اململكة املتحدة، يليهم موظفو القطاع 
الصح�ي، ومن تزيد أعمارهم عىل 80 عاماً، إذ يعد الس�ن 

أكثر عوامل الخطورة املرتبطة بكوفيد 19.

ما الذي يتعني القيام به؟

• يجب أن تثبت التجارب أن اللقاح آمن.
• ينبغي تطوير اللقاح عىل مستوى ضخم من أجل إنتاج 

مليارات الجرعات.
• يتع�ني عىل الجهات املس�ؤولة املوافقة ع�ىل اللقاح قبل 

السماح باستخدامه.
• يتع�ني عىل الباحثني تحديد م�دة الحماية التي يوفرها 

اللقاح.
يُعتق�د أن�ه يج�ب تحص�ن %70-60 من س�كان العالم 
)أي مليارات األش�خاص( ملنع انتشار الفريوس بسهولة 
)مناعة القطيع(، حتى لو كان اللقاح يعمل بشكل مثايل.

لقاح كورونا... متى وكيف؟

ثمة أنباء مشجعة وردت مؤخراً بشأن 

لقاحات فريوس كورونا، يف ظل تقارير 

عن بعض التجارب الناجحة.

ووسط أنباء نجاح تجارب أكثر من 

لقاح، يظل السؤال: أي من هذه 

اللقاحات يُرجح أن يكون أكثر فعالية؟ 

وكيف تعمل هذه اللقاحات؟

ملاذا نحتاج إىل لقاح؟

ال تزال غالبية الناس عرضة لإلصابة 

بفريوس كورونا، والقيود املفروضة 

حالياً هي فقط ما يحول دون حدوث 

املزيد من الوفيات.

ومن شأن اللقاح أن يُعلم أجسامنا 

مقاومة العدوى عن طريق منعنا من 

اإلصابة بفريوس كورونا، أو عىل األقل 

من خالل جعل »كوفيد - 19« أقل 

فتكاً.

وبالتايل فإن الحصول عىل لقاح 

إىل جانب توفر عالجات أفضل هو 

»اسرتاتيجية الخروج« من أزمة تفيش 

الوباء.

صحة وتغذية
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وينفي ذلك الظن الس�ائد بن األطباء خالل الفرتة 
املاضية، ونرشت نتائج الدراسة يف دورية ساينس 

أدفانسيز يوم 13 نوفمرب/ترشين الثاني 2020.
وتضيف هذه الدراسة دلياًل جديًدا إىل أن استخدام 
الس�تريويدات ليس فعااًل يف ع�الج أغلب املصابن 
بكوفي�د - 19. وأظهرت النتائج أن املصابن الذين 
عانوا من عاصفة السيتوكن تقل نسبتهم عن 5% 

من إجمايل املصابن املشاركن يف الدراسة.
وتتك�ون الس�يتوكينات م�ن بروتين�ات صغرية، 
وتنتجها خاليا الدم لتنظيم االس�تجابات املناعية. 
وعندم�ا تزداد مس�تويات الس�يتوكينات أو يختل 
نظام إنتاجها تنشأ عاصفة السيتوكن التي تسبب 
استجابة مناعية مفرطة والتهابات شديدة وتدمري 

لألنسجة.
وتس�تخدم الس�تريويدات لع�الج ه�ذه العاصفة 
ألنها تثبط االس�تجابة املناعية. وأوضحت الدراسة 

أن أغل�ب مرىض كوفي�د - 19 ال يعان�ون من هذه 
العاصف�ة بل يعانون من تثبي�ط جهازهم املناعي 
ول�ذا فإن اس�تخدام الس�تريويدات يف عالجهم لن 
يجدي نفًعا بل س�يرضهم ألنها س�تفاقم مش�كلة 

تثبيط املناعة.
وق�ال ب�ول توم�اس، الباح�ث يف قس�م املناعة يف 
مستشفي س�ان جود أن مرىض كوفيد - 19 الذين 
عانوا من عاصفة الس�يتوكن ال تتجاوز نس�بتهم 
%5 م�ن إجم�ايل امل�رىض. وأض�اف أن مس�توى 
االلته�اب يف باق�ي املرىض كان أقل م�ن املصابن 
بنزالت الربد، ولذا فإن اس�تخدام الس�تريويدات يف 

عالجهم لن يجدي نفًعا.
وأوىص الباحث�ون بتطوي�ر اختب�ار رسيع ودقيق 
لقياس مس�توى الس�يتوكينات ل�دى املرىض قبل 

اتخاذ القرار بعالجهم باستخدام الستريويدات.
وتضمن�ت الدراس�ة 168 ش�خًصا بالًغ�ا مصابًا 

بكوفي�د - 19 و26 مصابًا بنزلة برد و16 ش�خًصا 
صحيًحا. وقارن الباحثون بن االس�تجابة املناعية 
ومس�توى االلتهاب�ات يف ه�ذه الفئ�ات. ووجدوا 
مس�توى  انخف�اض  يف  تس�بب   19  - كوفي�د  أن 
اإلنرتفريونات من النوع�ن األول والثاني باإلضافة 

إىل السيتوكينات باملقارنة مع نزالت الربد.

ما السبب؟

قال جريمي تشيس، املؤلف املساعد يف الدراسة، إن 
انخفاض مستوى السيتوكينات وااللتهابات يعني 
أن أم�ًرا آخر مس�ؤول عن الحال�ة املرضية ألغلب 
إصابات كوفيد - 19 املتوس�طة والش�ديدة. وذكر 
الباحثون أن تثبيط فريوس كوفيد - 19 لالستجابة 
املناعية لدى املصابن ربما يكون الس�بب يف تفاقم 
حالتهم الصحية ألن الجسم يفقد أسلحته الدفاعية 

يف مواجهة هذا الفريوس.

عاصفة السيتوكني ليست سبب إصابات كورونا 

املتوسطة والشديدة

صحة وتغذية

أظهرت دراسٌة جديدة، أجراها باحثون 

يف قسم املناعة يف مستشفي سان جود 

وكلية الطب يف جامعة واشنطن، أن 

–c عاصفة السيتوكني–والتي تعني

ليس السبب الرئيس يف إصابات كوفيد 

- 19 املتوسطة والشديدة. إذ وجد 

الباحثون أن أغلب هؤالء املرىض عانوا 

من تثبيط جهازهم املناعي، وانخفاض 

مستوى السيتوكينات باملقارنة مع 

األخماج الفريوسية األخرى.
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رواق الفنون

ماييل سايرس 

تطرح ألبوم 

 PLASTIC«

»HEART
 PLASTIC« طرحت الفنانة ماييل س�ايرس ألبومها الجدي�د بعنوان
HEART«، ع�رب قناته�ا الخاصة عىل »يوتيوب«، كم�ا نرشت فيديو 
كليب أغنيتها الرئيس�ية التي تعاونت بها مع النجمة العاملية دوا ليبا 

.»PRISONER« بعنوان
وقد القت األغنية انتش�اراً واس�عاً عرب مواقع التواصل بعد س�اعات 
قليل�ة من طرحها، وتصدرت ماييل محركات البحث يف أكثر من دولة 
بالعالم. يُذكر أن ألبوم »PLASTIC HEART« هو الس�ابع لسايرس 
خ�الل أعماله�ا الفنية، وكان�ت اش�تهرت يف بداية مس�ريتها الفنية 

بربنامج لألطفال باسم »هانا مونتانا«.
واحتفل�ت س�ايرس أخ�ريا بم�رور 7 س�نوات ع�ىل ط�رح أغنيتها 
Wrecking Ball، إذ ن�رشت مقطع من أغنيتها عرب حس�ابها الخاص، 
وعلَّق�ت: »مفهومي تغري تماما منذ طرح األغني�ة. تبدو يل كأنها منذ 

زمن طويل. شكرا لكل الدعم، ممتنة لكم ولألبد«.

انضمت النجمة هند صربي لفيل�م »الرب« يف مواجهة النجم أحمد 
السقا، والذي انطلق تصويره منذ أسبوعن. والعمل من إخراج أحمد 
نادر جالل، وإنتاج رشكة سينرجي للمنتج تامر مريس، وتأليف عمر 

عبدالحليم.
ويجري أحمد نادر جالل ترش�يح وإبرام التعاق�د مع باقي األبطال 
املشاركن يف الفيلم، حيث رشح العديد من األسماء، منهم منى زكي، 
لكن ل�م يتم التعاقد معها حتى اآلن، إضافة إىل نجوم آخرين س�يتم 

اإلعالن عنهم خالل الفرتة املقبلة.
يُذكر أن هند صربي تش�ارك يف فيلم »ك�رية والجن« للمخرج مروان 
حام�د، وتأليف أحمد م�راد، املأخوذ عن رواي�ة 1919 للمؤلف أحمد 
مراد، ويش�ارك يف بطولته: كريم عبدالعزيز، أحمد عز، س�يد رجب، 
أحمد مالك، عيل قاسم، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، وتامر 
نبيل، إضافة إىل مجموعة من ضيوف الرشف، فضال عن وجود بعض 

املمثلن األجانب.
من ناحية أخرى، احتفلت صربي مؤخراً بعيد ميالدها، وسط حضور 
مجموع�ة من أب�رز النجمات، مثل: إلهام ش�اهن، ليىل علوي، يرا، 

واإلعالمية بويس شلبي، واملخرجة إيناس الدغيدي.

هند صربي 

تواجه السقا 

يف »الرسب«
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رواق الفنون

أغنية »بريوت أمي« تحاكي بريوت األم بموسيقى وأصوات الشباب إذ اجتهد 
ريايش كثرياً لصناعة خلطة فريدة وجميلة وجديدة بن مجموعة أصوات لكل 

صوت ميزته وشخصيته وإحساسه.
أطلق امللّحن واملؤلّف املوس�يقي اللبناني جان ماري ريايش، أغنية سداسية 
املطربن، من ألحانه وتوزيعه وإنتاجه، ومن كلمات الش�اعر الش�اب أحمد 

مايض.
أغنية »بريوت أمي« تغنيها ستة أصوات شابة مختلفة بشخصياتها الغنائية 
وطريقتها باألداء واإلحساس. فقد جمع ريايش ثالثة مطربن شباب وثالث 
مطربات شابات هم: أنطوني خوري )أحد أعضاء فرقة أدونيس الشهرية(، 
وكاظم ش�ّماس )أحد نجوم برنامج إكس فاكتور وعضو غروب ذا فايڤ(، 
وميش�ال ش�لهوب )الذي وصل لنهائيات برنامج ذا فويس(، ومن الصبايا 
ل�ن حاي�ك )نجمة برنام�ج ذا فويس كي�دز والتي نالت اللق�ب يف الدورة 
األوىل(، ومن�ال م�اّلط )وهي صوت مميّ�ز ولها عدة مرحي�ات(، ويمان 

الحاج )نجمة برنامج ذافويس وإبنة الفنانة الكبرية فادية طنب(.
املميّز يف هذه األغنية، أن كل صوت س�يؤدي بطريقة تقنية خاصة به. وهو 
مزي�ج جميل ب�ن روح الغناء الرشقي والغناء الغرب�ي. وقد اجتهد ريايش 
كث�رياً لصناع�ة خلطة فريدة وجميل�ة وجديدة بن مجموع�ة أصوات لكل 

صوت ميزته وشخصيته وإحساسه.
فكرة األغنية تقول، إننا نريد اس�تعادة بريوت، لي�س القديمة التي لم يبق 
منها س�وى خيال الذاكرة، بل بريوت التي فقدنا روحها منذ س�نة بل منذ 
شهور، بريوت التي انقلبت فيها الحياة فجأة رأساً عىل عقب. بريوت الحياة 
والسهر والحب والفرح والتفاؤل... نريد عودة حياتنا ومدينتنا، هكذا يقول 
جان ماري ريايش بموس�يقاه وش�عر أحمد مايض وهذه األصوات الجميلة 

الشابة.
ويضيف، اخرتنا أصواتاً ش�ابة ألننا نريد أن نعلن بصوت الش�باب، وصوت 
التفاؤل بغٍد أفضل، أننا لن نستس�لم وس�نرّص عىل رصخ�ة الدعوة للحياة، 

لبريوت أّمي وبيّي وأختي وخيّي...
ويقول ريايش، إن الفكرة أساس�اً كان�ت تقديم هذا العمل الكبري بحفل كبري 

عىل املرح وأم�ام الجمهور، مع اتخاذ كل االحتياطات الرضورية. لكن جاء 
اإلقف�ال العام وإعالن حال�ة التعبئة العامة، ليعرقل فكرتن�ا، لكننا بإرصار 

كبري عىل تقديم هذه الرسالة، انتقلنا إىل التواصل االجتماعي عن بُعد.
يقول كالم األغنية:

بريوت... إنِت الغنية املابتموت
صوت الشوارع والبيوت

أجمل صبيّه يا بريوت/ يا بريوت
بعّمرها... برجع أنا وأنت نعمرها بعّمرها...

ومن إيُدن نحنا منحررها
بريوت إمي

بريوت بَيِّي بريوت اختي بريوت خيّي
بريوت ملكي... رديّل هيي

إنِت الفرح وإنِت الُحب
وهني الوجع وجع هالقلب

رح تتخطي الوضع الصعب... يا بريوت
إنِت األمل إنِت الورد

هني الزعل وهني الحقد
رح شيلك من إيُدن وعد... يا بريوت

بريوت إمي
بريوت بَيِّي

بريوت إختي
بريوت خيي

بريوت ملكي...
رّديل هيي... بريوت بَيِّي

بريوت اختي
بريوت خيي

بريوت ملكي...
رّديل هيي...

»بريوت أمي« مزيج بني الغناء الرشقي والغريب

أصيب�ت بفريوس كورون�ا، وتبن لها ذلك بع�د إجرائها لفحص ال� 
PCR، بسبب شعورها بعوارض املرض، لتأتي النتيجة إيجابية.

وعىل الفور غادر حبيبها، املمثل الرتكي يلدريم، الذي كان يف منزلها، 
حيث كان يقي معها الفرتة املاضية هناك، وسيقوم كل واحد منهما 
بحجر نفسه يف منزله، فيما لم يُعرف بعد إن كانت هاديسا قد نقلت 
الع�دوى إليه. من ناحية أخرى، كانت الصحافة الحقت يلدريم خالل 
وجوده يف الس�يارة، حيث تم س�ؤاله عن صحة األخبار املتداولة عن 
اتخ�اذه القرار بالزواج من حبيبته هاديس�ا، إال أن�ه رفض اإلجابة، 
واعت�ذر من الصحاف�ة، بحجة أنه خجل بس�بب اإلش�ارة الخرضاء 

والناس تنتظر.
�دت  يُذكر أن يلدريم تزوج يف عام 2016 ازجي أيوب أوغلو، التي جسَّ
دور ابيكا خانوم حبيبة مأمون اوغلو يف مسلسل حريم السلطان، ثم 

انفصال يف عام 2019.

يلدريم يهرب

بعد إصابة هاديسا 

بفريوس كورونا
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ما زالت نسبة مشاهدات كليب »Life Goes On«، الذي أطلقه مؤخرا الفريق 
الكوري الش�هري BTS، يف ارتفاع كبري وملحوظ، حيث وصلت حتى اآلن عىل 
موقع يوتيوب إىل أكثر من 150 مليون مشاهدة خالل 9 أيام فقط، كما حقق 
11 مليون LIKES، وحصد سلسلة طويلة من عبارات اإلشادة والثناء بمجرد 

إطالقه.
ويع�د الكليب، الذي أخرجه ج�ون جانج كوك، أحد أغني�ات األلبوم الجديد 
»BE«، ال�ذي أطلقه الفريق الكوري هذا األس�بوع، وحق�ق إنجازا آخر، عرب 
 Official Irish« تص�در قائمة أفض�ل ألبوم غنائ�ي يف أيرلندا وف�ق م�ؤرش
Albums Chart«، وه�ي القائم�ة التي تضم أفضل 50 ألبوما غنائيا اش�تدت 
 Official Charts املنافس�ة بينه�ا ه�ذا األس�بوع، وت�م تجميعه�ا بواس�طة

Company، استنادا إىل مبيعات األقراص املضغوطة والتنزيالت.
وأطلق فريق BTS ألبومه الغنائي الشهر الجاري، ليكون األلبوم الثاني الذي 
 Map« يطلق�ه الفريق خ�الل عام 2020، حيث أطلق يف فرباي�ر املايض ألبوم

.»of the Soul: 7
وكان »BTS« تحدث لش�بكة CNN يف وقت س�ابق من هذا الش�هر، لتأكيد 
أن�ه كان بصدد إقامة جولة غنائي�ة ضخمة لوال جائحة كورونا، لكن أعضاء 
الفريق اآلن يضعون كل تركيزهم عىل إنجاز املزيد من األعمال الفنية، إضافة 

اىل تعلم العزف عىل اآلالت املوسيقية، وكذلك يتابعون »نيتفلكس«.
يذك�ر أن الفريق الكوري »BTS« تصدر مؤخرا كل املواقع الفنية الش�هرية، 
بعدم�ا أصب�ح أول فري�ق ب�وب ك�وري يدخ�ل ضم�ن ترش�يحات جوائز 
»Grammy« لع�ام 2021، وه�و نجاح جديد يكتب يف مس�رية الفريق الفنية، 

وحلم استطاع أعضاء املجموعة تحقيقه.
 Best Pop Duo/Group« بفئ�ة »BTS« ��ل »Dynamite« وتناف�س أغني�ة
Performance«، وهي الفئة التي رش�ح لها عدد من نجوم العالم، وهم ليدي 
غاغ�ا وأريانا غراند بأغنيتهم�ا »Rain On Me«، ودوا ليبا وجي بافلن وباد 
بان�ي وتاين�ي ب��"Un Dia One Day«، وكذلك تايلور س�ويفت وبون إيفر 
بأغني�ة »Exile«، كم�ا ينافس عىل نفس الجائزة النجم العاملي جاس�تن بيرب 

.»Intentions« وكوافو بأغنية

»BTS« يحصد 150 مليون مشاهدة لكليب

»Life Goes On«

تص�درت النجم�ة نيكول كيدم�ان غالف مجل�ة Glamour UK، وكش�فت 
يف مقابلته�ا م�ع املجلة أنه�ا كانت تعان�ي يف مراهقتها م�ن مخاوف وعدم 

اإلحساس باألمان، بسبب طول قامتها.
وقال�ت نيكول إنها يف عمر ال�13 عام�ا كانت تعترب طول قامتها ليس ميزة، 
ول�م تكن تفضل ذلك أب�دا، مؤكدة يف اللقاء الصح�ايف: »عانيت يف مراهقتي 
بس�بب طويل الذي لم يكن مقب�وال لدى الكثريين، وزاد لدي الش�عور بعدم 

الثقة أو األمان، لكن رسعان ما تخطيت ذلك«.
ويع�رض الفيلم املوس�يقي »The Prom« يف 11 ديس�مرب املقبل، من بطولة 
نيك�ول كيدم�ان يف دور إنجي ديكنس�ون، ومرييل س�رتيب يف دور دي دي 
ألن، وجيمس ك�وردن يف دور باري جليكمان، وأندرو رانيلز يف دور ترينت 

أوليفر، وأريانا ديبوز يف دور أليسا غرين.

نيكول كيدمان: 

عانيت بسبب 

طويل

رواق الفنون
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رقاق بشاورما

الدجاج

بيتزا الرقاق

بالسجق

املقادير:

 10 وحدات رقاق
 2/1 كيلوغرام صدور دجاج مقطعة جيليان

 لرت شوربة لحم أو دجاج أو ماء مغيل
 2 مكعب مرق

 بهارات
 ورق لورا

 2/1 كوب لبن
 ملعقة خل

 ملعقة زعرت
 ثوم

 ماء بصلة مبشورة
 2 حبة فلفل رومي

 2 حبة طماطم
 زيت

 زبدة أو سمن

الطريقة:

نقط�ع الطماط�م والفلف�ل الرومي، ونح�رض الش�اورما ونضعها يف 
طبق عمي�ق ثم نضع صدور الدجاج املقطعة ثم نضيف عليها الفلفل 
والطماطم والثوم وامللح وماء البصل واللبن والخل والزعرت والبهارات 
ونقلّ�ب جي�داً، ثم نرتكها يف الرباد ملدة 30 دقيقة، ثم نقلبها يف طاس�ة 
فيها زيت عىل النار حتى تنضج الش�اورما، ثم نجهز صينية مدهونة 
بالس�من ونحرض الشوربة يف إناء عميق وتكون ساخنة ثم نبل الرقاق 
يف الش�وربة من الناحيتن )واحدة تلو األخرى(، ثم ترص يف الصينية 
مع دهن الزبدة بن كل رقاقة وأخرى، حتى نصل لعدد خمس وحدات 
رقاق، ثم نضع الشاورما الس�ابق تحضريها ونوزعها عىل الرقاق، ثم 
ن�رص باقي الرق�اق بعد وضعه يف الش�وربة كما س�بق، وندهن بن 

الرقاق بالزبدة، وأخرياً نحمرها يف الفرن.

املقادير:

 8 وحدات رقاق
 2/1 كيلو سجق

 2 حبة فلفل رومي
 2 حبة طماطم

 150 غراماً من الزيتون األسود
 250 غراماً من جبنة املوتزاريال

 لرت شوربة لحم أو دجاج أو ماء مغيل
 2 مكعب مرق

 ورق لورا
 ملعقة صغرية ملح

 زبدة وزيت
 بهارات

 خل

الطريقة:

يف إناء عىل النار نسخن الزيت ونضع السجق ونقلبه يف الزيت 
الساخن حتى يحمر لونه، ثم نضيف الفلفل الرومي املقطع، 
ونواص�ل التقليب مع إضافة الثوم ث�م الطماطم املقطعة ثم 
املل�ح والبهارات حتى النض�ج، ثم نحرض صيني�ة مدهونة 
بالزيت أو الس�من، ثم يف إناء عميق نضع الشوربة الساخنة 
والرق�اق )واحدة تلو األخ�رى( ويبل فيها م�ن الجانبن ثم 
يُرف�ع ويُرص بالصينية املدهونة زيت�اً ومع كل رقاقة ندهن 
زب�دة حتى نص�ل إىل أربع وح�دات رقاق، ثم نقس�م كمية 
الس�جق ونوزِّع نصفها عىل الرقاق، ثم ن�رص باقي الرقاق 
بعد تقليبه بالشوربة كما س�بق، وندهن بن الرقاق بالزبدة 
ثم نضع باقي كمية الس�جق، وأخرياً نُوزِّع الزيتون والجبنة 
املوتزاري�ال عىل وجة الرق�اق، ونرتكه يف الف�رن حتى يحمر 

م. ويُقدَّ

»أم عيل« بالرقاق

ميلك تشيك باملوز

املقادير:

 4 وحدات رقاق
 2/1 كيلوغرام لبن

 100 غرام زبيب
 100 غرام جوز الهند
 3 مالعق كريمة طهي

 25 غراماً فانيليا
 3 مالعق كبرية سكر

الطريقة:

نك�ر الرقاق قطعاً صغ�رية ونضعه يف طاجن، ونض�ع عليه الزبيب 
وج�وز الهند، ثم نحرض اللبن ونضعه يف إن�اء عىل النار ونضيف إليه 
الس�كر والفانيليا مع التقلي�ب، ونرتك اإلناء حت�ى الغليان، ثم نصب 
محت�واه ع�ىل الرقاق املك�ر بالطاجن ث�م نضع كريم�ة الطهي عىل 

م. الوجه، وندخل الطاجن الفرن حتى يحمر وجهه، ويُقدَّ

املقادير:

 2 كوب لبن بارد
 1/2 كيلوغرام موز

 2 علب زبادي
 3 مالعق سكر

الطريقة:

نقطِّ�ع املوز ث�م نضيف إلي�ه الزبادي واللب�ن والس�كر ونخفقها يف 
الخالط الكهربائي جيداً، ثم نقدم العصري بارداً يف كؤوس فور االنتهاء 

من إعداده مبارشة حتى ال يتغري لون املوز.
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»عامل يف العراء«.. مقاربات يف اإلعالم الجديد واملجتمع والثقافة

أشعار هاربة

خالد عزب

يبدو عمار عيل حس�ن، يف مقدمة كتاب�ه »عالم يف العراء«، كما 

ل�و كان يجود علين�ا ببعض تجارب�ه وتجارب كت�اب وأدباء 

آخري�ن مع الفن والسياس�ة و القراءة والكت�ب والكتابة، لكي 

يفيد القارئ بما اس�تفاده هو به من خالصة سياحته الفكرية 

املتعمقة يف آراء وتجارب ومواقف كتاب وأدباء وش�عراء أثرت 

في�ه وحف�رت يف ذهنه رؤى وتصورات إيجابية بش�أن قضايا 

وظواهر اجتماعية وسياس�ية وأدبية، وعىل رأس هذه القضايا 

اإلعالم الجديد وثقافة التسامح واللغة كمدخل فلسفي وفلسفة 

األبوة واألبوية.

وم�ا يجعل�ه كتاباً يس�تحق القراءة ه�و أنه باإلضاف�ة إىل ما 

س�بق ذكره يتضمن مقاربات وتراجم تكش�ف جوانب أخرى 

يف ش�خصيات أدبية وفنية وسياس�ية مثل ابن رش�د و نجيب 

محفوظ ويوس�ف إدريس ونجيب الريحاني، وأحمد حس�نن 

باش�ا، باإلضافة إىل رؤى نظرية فلس�فية وأدبية عميقة حول 

أمور كثرية منها أشكال الكتابة ومستقبلها، والنصوص ثالثية 

األبع�اد، وعالقة الرواية بالس�لطة،والعناق األب�دي بن األدب 

وعل�م النفس، وأصناف القراءة والقراء، والرواية والتصوف،و 

الرواي�ة والريف الجدي�د والكتابة من الخ�ارج ورواية الذات، 

ومظاه�ر خص�ام املتطرفن للفن�ون واآلداب، وأش�ياء أخرى 

مهمة.

وتحت عنوان »تويرت وأخواته..سياس�ة اإلع�الم الجديد« يرى 

الكات�ب أن اإلع�الم بمفهوم�ه التقلي�دي القائم ع�ىل التفكري 

الخط�ي والناقل للمعرف�ة يف اتجاه واحد،وال�ذي تكاد تنعدم 

في�ه التغذي�ة املرتدة،ل�م يع�د قاب�ال للصم�ود أم�ام اإلعالم 

الجديد،إع�الم اإلنرتن�ت ومواق�ع التواص�ل االجتماعي،فيس 

بوك وتويرت وانس�تجرام وغريها،وذل�ك لكون األخري قائماً عىل 

التأث�ري املتبادل ويمارس ثالث�ة أمور أساس�ية تؤثر يف القيم 

والتصورات واالتجاهات،أولها:تعزيز التفكري الشبكي،وثانيها: 

تدعيم روابط املش�اركة بن املرس�ل واملتلقي وإزالة الفواصل 

بن النخب والجمهور،وثالثها:تحرير األذهان من خالل تعرف 

املتلق�ي عىل وجه�ات نظ�ر ورؤى وتص�ورات أخرى،خاصة 

أن كل مواط�ن يف اإلعالم الجديد،أصب�ح يف مقدوره أن يكون 

مواطن�ا صحفيا يؤثر بمحتوى أخباره وفيديوهاته ورس�ائله 

اإلعالمية يف الناس بما فيهم اإلعالميون أنفسهم.

ويتوق�ف مس�تقبل اإلع�الم الجدي�د باعتباره االب�ن الرشعي 

لليربالي�ة بمضمونها الغرب�ي، وعىل الرغم م�ن تاثريه الكبري 

يف الوق�ت الراهن،وفق رؤية الكاتب،عىل مس�تقبل تكنولوجيا 

املعلوم�ات واالتص�االت الرقمي�ة، أدوات للتح�رر أم أدوات 

للسيطرة االجتماعية والسياسية،خاصة بعد أن التفتت النظم 

املس�تبدة إىل أهميتها واستعملتها يف الحرب عىل الحرية، وهو 

املس�تقبل ال�ذي يمكن اس�ترشافه، من خالل مناقش�ة عالقة 

السياس�ة باإلعالم الح�ر، ومعرفة تأثري هذا اإلع�الم عىل قيم 

الديمقراطي�ة والليربالي�ة، ومعرف�ة م�ا إذا كان يغذيها بعد 

أن نب�ت من رحمه�ا أم يلتف عليها بفع�ل فاعلن، يرتبصون 

بالحري�ة، ويضج�رون م�ن الق�درة الهائل�ة الت�ي تمتلكها 

الشعوب.

ويح�اول الكات�ب اإلجابة عىل ذلك الس�ؤال الكب�ري من خالل 

رشح مقن�ع لثالث�ة عناوي�ن، أوله�ا :"اإلعالم الجدي�د كثورة 

ناعمة«،وفيه أوضح أن هذه الثورة لها س�ت س�مات أساسية، 

وثانيه�ا: »السياس�ة واإلعالم الح�ر«، وفيه تن�اول بالتفصيل 

ثالث�ة مصطلح�ات مهمة لها صل�ة وطيدة باإلع�الم الجديد، 

وثالثه�ا: »اإلعالم الجديد كابن رشع�ي لليربالية«، وفيه أوضح 

العالقة املتش�ابكة بن اإلعالم الجديد وقي�م وركائز الليربالية 

ومدى اس�تفادته من تل�ك الركائز،ورابعها:"اإلع�الم الجديد..

أداة للتحرر أم اإلكراه«، وفيه أجاب عما إذا كان هذا النوع من 

اإلعالم يعزز التحرر أم يشدد القيود؟

ويؤك�د الكات�ب أن اإلعالم الجدي�د كثورة إعالمي�ة واتصالية 

ناعم�ة لها س�ت س�مات رشحه�ا الكاتب كنوع م�ن العصف 

الذهني وكمجرد ط�رح أويل ينتظر التعديل أو اإلضافة، وهذه 

الس�مات هي: -1 توسيع املش�اركة الشعبية يف صناعة اإلعالم، 

حيث ظاهرة املواطن الصحفي،-2 تعزيز الفردية بشكل يدمج 

الفرد يف مجتمع افرتايض ويجعل له أصدقاء من مختلف بلدان 

العالم،ويؤثر يف املس�تقبل عىل هوياتهم وانتماءاتهم،-3 إعطاء 

دفعة قوية القتصادات املعرف�ة التقل عن الدور الحيوي الذي 

لعبه النف�ط يف الث�ورة الصناعية،-4 وظهور تحدي للس�لطة 

السياس�ية من خالل منازعتها يف امتالك وسائل اإلعالم والرد 

عليها وكر أحادية وقدسية أهداف إعالمها القديم،-5 اإلفراط 

يف استخدام اإلعالم كركيزة أساسية يف السجال العقائدي الذي 

يدور يف العالم أجمع، الس�يما بعد أن صار الدين يشكل عامال 

ب�ارزا من عوامل الرصاع الدويل الراه�ن، بفعل إذكاء الواليات 

املتح�دة ملس�ار »اإلس�الموفوبيا«، -6 ضحايا اإلع�الم الجديد 

والقوى املضادة له.

وع�ن مص�ري اإلع�الم القدي�م أو التقلي�دي، ي�رى الكاتب أن 

الوس�ائط الجديدة ليس بوس�عها أن تهيل ال�رتاب عىل القديم 

تماما، ويرجع ذلك إىل أن نظريات التحديث تنبىء بأن القديم 

اليم�وت كله، وتؤكد يف الوقت نفس�ه أن بعض�ه أجدى للناس 

من أش�ياء جديدة، ويس�تدل عىل صدق ما يقوله بأن الصحف 

الورقية ل�م تختف بحلول عام 2018، كم�ا توقع بيل جيتس، 

وب�أن الكت�اب املطبوع لم يختف عىل وقع ش�يوع القراءة عىل 

اإلنرتن�ت، كما ظ�ن البعض، حي�ث يتم طبع كت�ب إلكرتونية 

عىل ش�اكلة الكتاب الورقي، منها مازاد توزيعه عن 90 مليون 

نسخة كرواية »هاري بورتر«.

ويوضح الكات�ب أن التوقعات باختفاء اإلعالم التقليدي ترجع 

إىل الخل�ط الخاطىء بن اآللة والس�لعة، قائال:"اآللة املتطورة 

تنس�خ أخته�ا املتخلفة أو تلغيه�ا كلية، لكن الس�لع الجديدة 

ال تلغ�ي القديم�ة، إذ ال يزال الناس يس�تهلكون س�لعا كانت 

البرشية تس�تهلكها منذ آالف السنن. والجريدة وكذلك الكتاب 

هما من صنف الس�لع، وليس�ا من ط�رز اآلالت، ومن ثم فهما 

باقيان معنا س�نن طويلة، لكن عليهم�ا التكيف مع معطيات 

ومتطلبات مجتمع املعرفة، الس�يما يف مج�ال القابلية للحمل، 

واملحتوى، والعائد الدائم«.

وتح�ت عن�وان »السياس�ة واإلعالم الح�ر«، ي�رى الكاتب أن 

السياس�ة واإلعالم يتب�ادالن املناف�ع يف النظ�م الديمقراطية، 

ويتصارع�ان يف النظ�م املس�تبدة والش�مولية بس�بب توجيه 

السلطة لإلعالم، ولكن الرصاع اليكون يف شكل معادلة صفرية، 

ويكون نس�بي ومؤق�ت وس�طحي، وذلك لرغب�ة الطرفن يف 

الوصول لنقطة توازن وتبادل مصالح، يعززها نزوع الطرفن 

للدف�اع عن املصال�ح العليا للدول�ة، ويؤك�د أن عالقة اإلعالم 

بالسياسة أعمق من الوقوف عند حد توظيف السلطة لوسائط 

االتص�ال يف خدمة مصالح�ه، فهي له�ا دور يف تنمية الثقافة 

السياسية، عرب ثالثة مستويات، معريف وعاطفي وسلوكي.

ول�م يحب�ذ الكاتب االس�تقالل اإلعالم�ي الذي يجع�ل اإلعالم 

وس�يلة جافة محايدة ب�اردة بال عواطف مش�بوبة، ويرى أن 

اإلعالم الليربايل أو الحر هو األكثر قدرة ومنعة،ويرشح بأسلوب 

علم�ي مقن�ع كيف يؤث�ر هذا اإلع�الم األجنب�ي يف املجتمعات 

الت�ي تعان�ي دولها م�ن ح�روب و رصاعات داخلي�ة، عرقية 

وطائفية،ويلم�ح إىل أن اإلعالم الجديد يف الدول النامية يوازي 

اإلعالم الحر يف الدول املتقدمة، فهذا اإلعالم الجديد يتماهى مع 

ثالثة مصطلح�ات إعالمية مهمة، ه�ي الديمقراطية اإلعالمية 

ووس�ائل اإلعالم الديمقراطية والصحافة الديمقراطية، فاألول 

يص�ل فيه الب�ث لكل الناس،ويش�ارك فيه الجمه�ور وتتعزز 

قي�م الديمقراطية، »وقد وجد أصحاب هذا االتجاه يف الش�بكة 

العنكبوتي�ة العاملية »ويب« وس�يلة لتحقيق م�ا يصبون إليه، 

حيث صارت منرب من ال منرب له، وفتحت أبوابا واسعة ملشاركة 

الن�اس ع�ىل اخت�الف توجهاتهم، الس�يما مع ظه�ور مواقع 

التواصل االجتماع�ي الرقمية، التي أصبحت صوت املحجوبن 

يف وسائل اإلعالم الرسمية يف الدول غري الديمقراطية.

ويؤك�د الكاتب أن مواقع التواصل االجتماعي تعزز من مفهوم 

الصحاف�ة الديمقراطي�ة، والت�ي تعن�ى بتصني�ف القصص 

الخربية وفق تصويت القراء عليها، حيث بات يؤخذ يف االعتبار 

رأي الجمه�ور فيما يتم ترويجه من قصص. وبذا صارت هذه 

الصحافة، أكثر مالءمة لسياق ديمقراطي، يراعي حق التعبري 

والتدبري، وإعالء القانون، والتمس�ك بالقيم واملسارات املدنية، 

وإذكاء الشعور باملصلحة العامة.

ويرى الكات�ب أن اإلعالم الجديد ابن رشع�ي لليربالية ويربط 

بينه وبن التطور الرأس�مايل وزي�ادة االعتماد عىل تكنولوجيا 

الزكاء االصطناعي والتكنولوجيا الرقمية،ويتحدث باستفاضة 

ع�ن القيم الت�ي ترتكز عليه�ا الليربالية، والتي يس�تفيد منها 

اإلع�الم الجدي�د ويخدمه�ا ويناقضها يف الوقت نفس�ه، وهذه 

القي�م هي،)املواطن�ة، حرم�ة الحي�اة الخاصة،املش�اركة أو 

االنخراط الس�يايس، الحريات العامة، التعددي�ة، الالمركزية، 

السوق املفتوحة(.

وتحت عنوان »اإلعالم الجدي�د..أداة للتحرر أم اإلكراه« يرشح 

الكاتب خصائص اإلعالم الجديد ويطرح س�ؤاال كبريا ويحاول 

اإلجاب�ة عليه باملعلومة والفلس�فة واملنطق،والس�ؤال هو، هل 

مثل هذا النوع من اإلعالم يعزز التحرر؟ أم يشدد القيود؟، ويف 

س�ياق إجابته عىل الس�ؤال يوضح الكاتب أن مساحة الحرية 

يف اإلع�الم الجديد، هي مس�احة للقول ولي�س للفعل، ويرشح 

التحول الكبري يف السياس�ة واإلعالم الذي أحدثه صنع الهاتف 

املحمول،ودوره يف تعزيز الش�فافية ومراقبة الس�لطة يف ملف 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

ويلف�ت الكات�ب االنتباه إىل نقط�ة غاية يف األهمي�ة، تتمثل يف 

أن اإلع�الم الجديد ليس بوس�عه أن يم�ارس فائض الحرية يف 

كل م�كان وزمان،ألن الحكوم�ات، بما فيه�ا حكومات الدول 

الديمقراطي�ة تتدخل لتقليص هذا الفائض بقوانن وإجراءات 

قاس�ية للرقاب�ة والتحكم في�ه، خاصة أن األنظمة التس�لطية 

تمتلك تقنيات للمراقب�ة والتحكم يف اإلنرتنت، ولديها إجراءات 

لتقييد الحريات منها دوائر الذباب اإللكرتوني التي تس�تهدف 

املحتوى اإلعالمي ملستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

وأخطر م�ا يف اإلعالم الجديد أنه يخدع كثريين بتحقيق الرضا 

الزائف عن املش�اركة السياسية، وذلك العتقاد أغلب املتداولن 

ملواقع التواصل االجتماعي، ع�ىل نحو خاطىء، أن ما يفعلونه 

يف العال�م االفرتايض يعوضهم عن النزول إىل الش�ارع، أي إىل 

عال�م الواقع، فاألدوات الرقمية، بحس�ب رؤية الكاتب،يمكنها 

رصف انتباه املواطنن عن العمل السيايس عرب الرتويج للرتفيه 

الش�خيص، وإضعاف املقاوم�ة الديمقراطية م�ن خالل منح 

الناس وهما يبدو آمنا، ولكنه سطحي، بأنهم يمارسون العمل 

الس�يايس،ناهيك عن قدرة الس�لطات املستبدة عىل التقليل من 

تأثري اإلعالم الجديد من خالل توظيف ميليشياتها اإللكرتونية 

يف صناعة هش�تاجات وتريندات زورا وبهتانا تؤثر عىل الرأي 

العام وتجعل األغلبية ملساندتها يف قراراتها وإجراءاتها.

ويرض اإلعالم جدي�دا كان أو قديما، وفق رؤية الكاتب، بالقيم 

الديمقراطي�ة والليربالي�ة ألن�ه يس�تخدم لخدم�ة مرشوعات 

سياس�ية واقتصادية مثل املرشوع االمربيايل،وثورة االتصاالت 

تحم�ل يف ركابه�ا أرضارا منه�ا الحرب االلكرتوني�ة بما فيها 

س�باق التس�لح الس�يرباني والجريم�ة االلكرتوني�ة كاخرتاق 

السجالت القومية ونرش اإلباحية،وتقوية النزعات االستهالكية، 

الت�ي ق�د ت�ودي بالن�اس إىل التش�يؤ، والوقوع يف ش�كل من 

العبودية الطوعية.

السيد العدييس

شاعر من مرص

صورة

كلما داهمني الحنن
أخرجت صورتك

أشمها..
وأعيدها للمزهرية مرة أخرى.

سرية

سبعة أيام
وأنا أؤدب القلب

وأمنعه من رؤيتك
سبعة أيام وأهل النجع

ليس لهم سرية
إال عن الفتى الذي يسري

- نائما كل ليلة-

باتجاه بيتكم.

نظرة

اعرتف لك..
أنا طيب جدا

لدرج�ة أن القط�ة دائم�ا ما ترشب 
اللبن

فأبيت بدون عشاء
وحن أنام ال أجفل،

كي ال تنزعج الوطاويط
ه�ل تصدقينني لو قل�ت أنني أضع 

بيضتن
-كل ليلة-

أمام جحر ثعبان عجوز؟
ذات م�رة علق�ت يد ل�ص يف جيب 

الصديري..
حت�ى  املج�اورة  النج�وع  طف�ت 

وجدته،
فرددت له يده

ومعها حافظة نقودي.
ال أكذب عليك..

أنا وديع
للدرجة التي تغري الذئاب باالختباء 

يف حظرية بهائمي.
ورغم ذلك،

أستطيع أن أعدك يا حبيبتي:
إذا نظر لك أحدهم نظرة ال تروقك

سأكون قاتال وسليال للمجرمن.
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