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اأجواء باردة ن�سبيًا
عمان - الراأي

المملكة،  اأغلب مناطق  في  ن�سبياً  ب��اردة  الجمعة،  اليوم  الج��واء  ت�ستمر 
الرياح  وت��ك��ون  والعقبة،  الميت  والبحر  الأغ����وار  ف��ي  ال��ح��رارة  ولطيفة 

جنوبية �سرقية معتدلة ال�سرعة.
ويطراأ يوم غد ال�سبت ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء 
في  ن�سبياً  وداف��ئ��ة  المملكة،  مناطق  اأغ��ل��ب  ف��ي  ع��ام  ب��وج��ه  ن�سبياً  ب���اردة 
الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح �سمالية �سرقية معتدلة ال�سرعة.

»الأعيان« يناق�ش املوازنة.. الأحد
عمان - ماجد الأمير

الفايز، دعوة المجل�س لالنعقاد �سباح  قرر رئي�س مجل�س الأعيان في�سل 
حول  وتو�سياتها  المالية  لجنته  تقرير  لمناق�سة  المقبل،  الح���د  ي��وم 
لل�سنة  الحكومية  الوحدات  وموازنات  العامة  الموازنة  قانوني  م�سروعي 
العيان  مجل�س  في  والقت�سادية  المالية  اللجنة  وكانت   .2021 المالية 
لل�سنة  العامة  الموازنة  قانون  م�سروعي  على  بالموافقة  ام�س  او�ست  قد 
المالية 2021 وموازنات الوحدات الحكومية عن ال�سنة ذاتها، كما ورد من 

مجل�س النواب.

للفل�سطينيين الحق بالدولة

الملك: االحتالل والسالم ال يجتمعان
    م�ستعدون للم�ساهمة باملفاو�سات وملتزمون بالو�ساية على املقد�سات

    تزداد احلاجة ل�سوت وا�سنطن 
املتزن فـي الأوقات ال�سعبة

    �سمان التوزيع العادل للقاح 
»كورونا«  فـي جميع العامل
    ل ميكننا التخلي عن اأحد 

و�سملنا الالجئني بخطة 
ال�ستجابة

     اأول لجئ تلقى اللقاح بالعامل 
جمانا كان فـي الأردن

    حان وقت العمل على 
حل النزاعات بدًل 

من اإدارتها
    »الحتالل والظلم 
والياأ�ش والتمييز« 

و�سفة تنتج 
اخلا�سرين

    دور اأمريكا قيادي 
وحموري فـي تعزيز 

ا�ستقرار املنطقة

في ظل الو�سع الوبائي

تحذيرات من التهاون..
    ن�سبة فحو�سات كورونا الإيجابية ما زالت مرتفعة 

محافظات - الراأي

من  الر�سمية  ال��ت��ح��ذي��رات  ت��وا���س��ل��ت 
العام  الم��ن  ومديرية  ال����وزارات  قبل 
قانون  اأحكام  تطبيق  في  التهاون  من 
ال�����س��ادرة بموجبه،  ال��دف��اع والوام����ر 
ب���اأوق���ات الحظر  الل���ت���زام  وب��خ��ا���س��ة 

بالأفراد  منها  المتعلق  �سواء  المحدد 
اأو المن�ساآت، وذلك بعد التطورات في 
الناجمة  بالمملكة  الوبائية  ال��ح��ال��ة 
الى  الم�ستجد.  ك��ورون��ا  ف��ي��رو���س  ع��ن 
ذلك، اأعلنت وزارة ال�سحة ت�سجيل 16 
اأم�س،  بالفيرو�س   اإ�سابة  وفاة و3827 
 4627 اإل���ى  الإج��م��ال��ي  ال��ع��دد  ليرتفع 

اأن  اإلى  اإ�سابة، م�سيرة  وفاة و380268 
ام�س،  اأج��ري  مخبرّياً  فح�ساً   33719
لي�سبح اإجمالي عدد الفحو�سات التي 
اأج��ري��ت منذ ب��دء ال��وب��اء وح��ت��ى الآن 
ن�سبة  اأن  اإلى  4510000 فح�س، لفتة 
ال��ف��ح��و���س��ات الإي��ج��اب��ّي��ة و���س��ل��ت اإل��ى 

قرابة 35ر11 بالمئة.

عمان - الراأي
العمل  وزارة  ب��ا���س��م  الإع���الم���ي  ال��ن��اط��ق  اأك���د 
م��ح��م��د ال����زي����ود، اأن ت��ع��م��ي��م رئ��ي�����س ال�����وزراء 
ب��خ�����س��و���س ا����س���ت���خ���دام ال���ح���د الأدن��������ى م��ن 
ال��ع��م��ل، ل  ال��الزم��ي��ن ل���س��ت��دام��ة  الموظفين 
ي�سمل موؤ�س�سات ومن�ساآت القطاع الخا�س واأي 
با�ستثناء  العمل  لقانون  خا�سعة  اأخ��رى  جهة 

ال�سركات المملوكة بالكامل للحكومة. 

تعميم احلد الأدنى للدوام
ل ي�سمل القطاع اخلا�ش

جاللته يلقي كلمة بموؤتمر »ال�سرق الأو�سط والإدارة الأميركية الجديدة«

يف العدد
المعايطة: ل وجود 

لم�ساريع قوانين اأحزاب 
وانتخاب في اأدراج الحكومة

5
التربية تن�سر

مقترحين لمتحان 
التوجيهي 2021

3
»المجمع الإنجيلي« 

يرحب بقرار ال�ستعانة 
بالمحاكم النظامية

2
القب�ش على ثالثة 

مهربين و�سبط  279 
كف ح�سي�ش و6 اآلف 

حبة مخدرة
2

�سمول حوادث 
املنخف�ش الأخري 

بالتاأمني 
عمان - بترا
التاأمين  ادارة  مدير  ق��ال 
والتجارة  ال�سناعة  بوزارة 
محادين  وائ���ل  والتموين 
ان نظام التاأمين الإلزامي 
ي��غ��ط��ي جميع  ل��ل��م��رك��ب��ات 
ال�����ح�����وادث م����ا ل����م ت�����س��ك��ل 
ق�سدية،  جنحة  او  جناية 
ال��م��رك��ب��ات  ان  ف����ي ح���ي���ن 
�سامال  ت��اأم��ي��ن��ا  ال��م��وؤم��ن��ة 
ي��غ��ط��ي��ه��ا ع���ق���د ال��ت��اأم��ي��ن 

المبرم بين الطرفين.
واك�������د م���ح���ادي���ن اأن�������ه ت��م 
ال���ت���ع���م���ي���م ع���ل���ى ����س���رك���ات 
ال�������ت�������اأم�������ي�������ن ب���ت���غ���ط���ي���ة 
ال�����ح�����وادث ال����ت����ي ن��ج��م��ت 
ع���ن ال��م��ن��خ��ف�����س ال��ج��وي 
الخ����ي����ر، ب���م���وج���ب ن��ظ��ام 
ال������ت������اأم������ي������ن الل�������زام�������ي 
ال����م����ع����م����ول ب��������ه، داع����ي����ا 
لديهم  الذين  المواطنين 
���س��ك��اوى  او  ا���س��ت��ف�����س��ارات 
الت�����س��ال على هاتف  ال��ى 
5656327 فرعي 150 و125 

و127.

عمان - �سيرين ال�سيد
من  وال�سفر  ال�سياحة  وك���الء  جمعية  ح���ّذرت 
وال�سفر  ال�سياحة  لمكاتب  حتمية  اإغ��الق��ات 
على  �سلبية  اآث�����ار  م���ن  �سيلحقه  وم���ا  ق��ري��ب��اً، 
العاملين  لآلف  وت�سريح  الوطني،  القت�ساد 
ال�����س��ي��اح��ي. وق��ال��ت الجمعية في  ال��ق��ط��اع  ف��ي 
و�سفر  �سياحة  مكتب   800 »نحو  اإن  اأم�س  بيان 
تنت�سر في مختلف مناطق المملكة تواجه �سبح 

الإغالق التام في غ�سون فترة ق�سيرة.

�سبح الإغالق يهدد
800 مكتب �سياحة 

عمان - �سرى ال�سمور
اأك����د م��ت��ح��دث��ون ����س���رورة ات��ب��اع اإج������راءات اح��ت��رازي��ة 
م�����س��ددة خ���الل الأ���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة ن��ظ��راً ل��م��وؤ���س��رات 
الرتفاع في الفحو�سات الإيجابية اليومية لفيرو�س 
في  ملحوظاً  ت��زاي��داً  �سهدت  التي  الم�ستجد،  ك��ورون��ا 

الآونة الأخيرة.
الحظر  �ساعات  تمديد  اإن  ل�$:  متحدثون  وق��ال 
ال��ي��وم��ي��ة وف��ر���س ح��ظ��ر ���س��ام��ل ي���وم ال��ج��م��ع��ة ي�سب 
ف���ي ���س��ال��ح ت��ع��ظ��ي��م ال��م�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة وال��م��ت��م��ث��ل��ة 
الو�سع  ت��ده��ور  م��ن  ال�سحي  ال�����س��اأن  على  بالحفاظ 
للحظر  راف�س  و�سم  انطالق  من  وبالرغم  الوبائي. 
لنعكا�سته  نظراً  الجتماعي،  التوا�سل  من�سات  عبر 
حظر  فر�س  منتقدي  اأن  اإل  القت�ساد،  على  ال�سلبية 
التجول اأكدوا في مجمل تفاعالتهم �سرورة اللتزام 
م�سافات  على  والحفاظ  الوقائية  بالتعليمات  ال��ت��ام 
خط  تعد  التي  الكمامات  وارت���داء  الج�سدي  التباعد 

الدفاع الأول في ح�سر الفيرو�س.

»حظر اجلمعة« يعظّم امل�سلحة العامة رغم تبعاته القت�سادية

امللك و�سوت العدالة 
الذي  التجاه  الأميركية عن  الخارجية  ال�سيا�سة  بو�سلة  ابتعدت 
لم  ولكنها  ت��رم��ب،  دون��ال��د  ال�سابق  الرئي�س  طريقه  على  و�سعها 
الق�سايا،  م��ن  العديد  ف��ي  خا�ساً  اتجاهاً  بعد  ت�سكل  اأن  ت�ستطع 
ومنها ملفات كثيرة تتعلق بالمنطقة العربية، وهو الأمر المفهوم 
التحديات  من  مجموعة  في  المتحدة  ال��ولي��ات  ان�سغال  ظل  في 
ع�سر  ومراجعة  ك��ورون��ا  فيرو�س  تفاعالت  اأهمها  م��ن  الداخلية 
الظروف  هذه  مثل  وفي  الداخلي،  الم�ستوى  على  وتبعاته  ترمب 
كان ال�سوت الأردني مطلوباً لي�سجل ح�سوراً مهماً وفارقاً في اأحد 
اأي  اأهم المراكز الفكرية التي توؤدي دوراً مهماً في بناء ت�سورات 
يحتفظ  بروكنجز  ومعهد  الدولية،  الق�سايا  تجاه  اأميركية  اإدارة 
الإدارة  اأول���وي���ات  اأج��ن��دة  �سياغة  ف��ي  وم���وؤث���رة  متقدمة  بمكانة 

الأميركية على الم�ستوى الدولي.
اأتت كلمة جاللة الملك في ندوة المعهد »ال�سرق الأو�سط والإدارة 
الأميركية الجديدة« لتقدم ت�سخي�ساً جامعاً مانعاً لأ�سباب التاأزم 
والقابلة  ال��واق��ع��ي��ة  ال��ح��ل��ول  م��ن  بجملة  م��ت��راف��ق��اً  المنطقة،  ف��ي 
الأم���ن  ف��ر���س تحقيق  م��ن  ت��ع��زز  ب�����س��ورة  وال���س��ت��م��رار  للتطبيق 
وال�ستقرار لجميع ال�سعوب، وكان طبيعياً اأن يوؤ�سر جاللة الملك 
اإلى التحديات الراهنة والمتمثلة في المخاطر الوبائية والحرب 
على الإرهاب والتطرف ليحدد اأولويتهما في الحيلولة دون تفاقم 
مركزية  على  التاأكيد  جاللته  ليعاود  المنطقة،  ف��ي  الم�سكالت 
الفل�سطيني  ال�سراع  اإن��ه��اء  ���س��رورة  وعلى  الفل�سطينية  الق�سية 
الذي ي�سمن قيام دولة  الدولتين  اأ�سا�س حل  – الإ�سرائيلي على 
فل�سطينية ذات �سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 
1967، وهو المطلب الذي يمثل اأحد الثوابت الوطنية الأردنية لأنه 
ي�سكل الحل المقبول والقابل لال�ستمرار لأنه يحافظ على حقوق 
ال�سعب الفل�سطيني في حياة كريمة واآمنة ولي�س حاًل يحمل في 

داخله تناق�سات كثيرة ويفتتح ف�سوًل جديدة من ال�سراع.
حدد الملك اأ�سباب التوتر التي تجعل العنف تهديداً قائماً ب�سورة 
م�ستمرة، واأمام و�سط نخبوي اكتفى جاللته باأن يذكر الم�ساركين 
في الندوة بالو�سفة الجاهزة للخراب في المنطقة والمتمثلة في 
الحتالل والظلم والياأ�س والتمييز العن�سري، وقام الملك بتذكير 
ول  برابحين،  تخرج  اأن  يمكن  ل  الو�سفة  ه��ذه  ب��اأن  الم�ساركين 

يمكن اأن تنتج �سوى الخ�سارة والمعاناة للجميع.
كان جاللة الملك �سريحاً ومبا�سراً وهو يخاطب جانباً موؤثراً من 
الأميركية  القرار  �سناعة  موؤ�س�سة  نظر  بلفت  الأميركية  النخبة 
ال�سراع  ا���س��ت��م��رار  ف��ي  ال��ع��دال��ة  غ��ي��اب  دور  اإل���ى  ال��وا���س��ع  بمعناها 
حيث  اأي�����س��اً،  العالم  وف��ي  المنطقة  ف��ي  التقدم  فر�س  وتقوي�س 
والملفات  الق�سايا  م��ن  العديد  ف��ي  العدالة  ع��دم  مالمح  تتمدد 
وهو ما يجعل العديد من ال�سعوب ت�سعر باإحباط عميق بما ي�سجع 
لتعاون  المخل�سة  الم�ساعي  اأم��ام  الباب  ويغلق  والعنف  التطرف 
ال��دور  وه��و  والعالمية،  الإقليمية  الم�ستويات  مختلف  على  بناء 
بو�سفه  تعزيزه  في  الكبيرة  الم�ساهمة  اإلى  المملكة  ت�سعى  الذي 
اأكد  كما  والحكمة  الم�سوؤولية  بمنتهى  تبنيه  يجب  عالمياً  خياراً 
القيادية  الأط���راف  من  العديد  اإل��ى  الموجه  خطابه  في  جاللته 
لبلد  ن��م��وذج��اً  الأردن  ف��ي  ت���رى  وال��ت��ي  ال��ع��ال��م��ي  الم�ستوى  ع��ل��ى 
ي�سعى لتحقيق ال�سالم و�سيانته ويحمل ت�سورات واقعية وممكنة 

لتحقيقه.

راأيـنـــا
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2حمليات

اللجنة المالية تو�شي بالموافقة على الم�شروعين

«األعيان» يناقش الموازنة.. األحد
     الفايز: معاجلة معيقات اال�شتثمار

«العدل»: مركز الخدمات ينجز ربع مليون
معاملة في عام

عمان - ماجد االأمير وبترا

الفايز،  في�سل  الأعيان  مجل�س  رئي�س  قرر 
الحد  يوم  �سباح  لالنعقاد  المجل�س  دعوة 
المالية  لجنته  تقرير  لمناق�سة  المقبل، 
وت���و����س���ي���ات���ه���ا ح�����ول م�������س���روع���ي ق��ان��ون��ي 
ال���م���وازن���ة ال���ع���ام���ة وم����وازن����ات ال���وح���دات 

المالية 2021. الحكومية لل�سنة 
في  والقت�سادية  المالية  اللجنة  وك��ان��ت 
مجل�س العيان قد او�ست ام�س بالموافقة 
ع��ل��ى م�����س��روع��ي ق��ان��ون ال��م��وازن��ة ال��ع��ام��ة 
الوحدات  وم��وازن��ات   2021 المالية  لل�سنة 
من  ورد  كما  ذات��ه��ا،  ال�سنة  عن  الحكومية 

النواب. مجل�س 
لجنته  تو�سيات  المجل�س  �سيناق�س  كما 
تو�سية،   2٧ البالغة  والقت�سادية  المالية 
الحكومة  لرد  ال�ستماع  الى  بعدها  لي�سار 

الم�سروعين. على  والت�سويت 
وت��ح��ف��ظ ال��ع��ي��ن اح��م��د ذوق����ان ال��ه��ن��داوي 
ع��ل��ى ق�����رار ال��ل��ج��ن��ة ال��م��ال��ي��ة م��ع��ت��ب��را ان 

واقعية  غير  المحلية  الإي���رادات  تقديرات 
اْلردن ومعظم  داخل  الإغالقات  �سوء  في 
ان  م���خ���ال���ف���ت���ه  ف����ي  ون�������وه  ال����ع����ال����م،  دول 
مو�سوع  ف��ي  و���س��وح  وع��دم  �سبابية  هناك 
ب��ك��م��ي��ات��ه��ا او ت���واري���خ  ����س���واء  ال��م��ط��اع��ي��م 
للمناعة  ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا  واإم��ك��ان��ي��ة  و���س��ول��ه��ا، 

المجتمعية داخل اْلردن خالل العام.
ت�سكيل  ت�����س��م��ن  م��ق��ت��رح��ا  ع��ي��ن��ا   12 وق����دم 
الحوار  مبادرة  لجنة  ت�سمى  موؤقتة  لجنة 
والحوار  بال�سباب  تعنى  وال�سبابي  الوطني 
وال���ت���ف���اع���ل م��ع��ه��م وال����س���ت���م���اع لآرائ����ه����م 

وافكارهم.
مجل�س  رئ��ي�����س  دع���ا  م��ت�����س��ل،  �سعيد  ع��ل��ى 
كافة  معالجة  ال��ى  الفايز  في�سل  الع��ي��ان 
الردن  في  ال�ستثمار  تعيق  التي  الق�سايا 
�سواء اأكانت ا�ستثمارات داخلية او خارجية، 
ن��ت��ح��دث عن  ن��ب��ق��ى  ان  ي���ج���وز  ق���ائ���ال: ل 
م��ع��ي��ق��ات ال���س��ت��ث��م��ار دون اج���ت���راح ح��ل��ول 
الجراأة  اأهمية  اإل��ى  لفتاً  ون��اج��زة،  �سريعة 

في اتخاذ القرارات.

ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س��ه ام�����س ج��ان��ب��اً من 
في  والقت�سادية  المالية  اللجنة  اجتماع 
لم�سروع  مناق�ستها  اط���ار  ف��ي  ال��م��ج��ل�����س، 
ق���ان���ون���ي ال����م����وازن����ة ال���ع���ام���ة وال����وح����دات 

المالية 2021. الحكومية لل�سنة 
مواجهة  في  الإ�سراع  �سرورة  الفايز  واكد 
يواجهها  التي  الم�سبوقة  غير  التحديات 
ال����ظ����روف  ع�����ن  ن����ات����ج  واأغ����ل����ب����ه����ا  الردن 
المحيطة بناء وحالة عدم ال�ستقرار التي 

المنطقة. تعي�سها 
وا������س�����ار ال������ى ال����ت����ح����دي����ات ال����ت����ي ت���واج���ه 
الى  م�سيرا  ال�سعد،  مختلف  على  الردن 
التحدي  لكن  ال�سيا�سي  ال���س��الح  اهمية 
الظروف  البرز في ظل  يبقى  القت�سادي 
ال���راه���ن���ة وج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا الم�����ر ال���ذي 
في  ال�سراع  م�سوؤولية  الجميع  على  يرتب 
مواجهة هذا التحدي الذي بات يوؤثر على 
والمعي�سية. الجتماعية  المواطنين  حياة 

وط���ال���ب ب�������س���رورة ت��ب��ن��ي خ��ط��ط وب��رام��ج 
وقابلة  زم��ن��ي��ة  ب��م��دد  مرتبطة  اق��ت�����س��ادي��ة 

النمو،  اأرق����ام  رف���ع  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  للتنفيذ، 
وت�����س��ه��م ف���ي ال���ح���د م���ن م�����س��ك��ل��ت��ي ال��ف��ق��ر 
م�ساريع  ايجاد  يتطلب  ما  وهو  والبطالة، 
الوطنية،  العاملة  لاليدي  م�سغلة  كبرى 
للزراعة  القابلة  ال��دول��ة  ارا���س��ي  كتاأجير 
�سكك  مثل  اخ��رى  وم�ساريع  للمواطنين، 
ال���ح���دي���د، وال���ن���اق���ل ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ي��اه من 
ال���ب���ح���ر الح����م����ر وت��ح��ل��ي��ت��ه��ا، وم�����س��اري��ع 
ت�����دوي�����ر ال����ن����ف����اي����ات وت����و�����س����ع����ة م�����س��ف��اة 
الكبيرة  الم�ساريع  من  وغيرها  البترول، 
ذات ال���ج���دوى الق��ت�����س��ادي��ة، ا���س��اف��ة ال��ى 
الزراعي  بالت�سنيع  المرتبطة  الم�ساريع 
تحتاجها  التي  التقليدية  غير  وال��زراع��ات 

العالمية. ال�سواق 
على  بالغلبية  وافق  النواب  مجل�س  وكان 
موافقة  ح��ال  وِف��ي  القانونين،  م�سروعي 
الع�����ي�����ان ي���رف���ع م�������س���روع���ي ال��ق��ان��ون��ي��ن 
عليهما  ل��ل��م�����س��ادق��ة  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  ال����ى 
ون�����س��ره��م��ا ف��ي ال��ج��ري��دة ال��ر���س��م��ي��ة حتى 

بهما.  العمل  يت�سنى 

عمان - بترا

اأنهى مركز الخدمات ال�سامل التابع لوزارة 
العدل في منطقة العبدلي بالعا�سمة عمان 
معاملة  م��ل��ي��ون  رب���ع  م��ن��ج��زا  الأول  ع��ام��ه 
ل��م��راج��ع��ي��ه، و���س��رع ك��ث��ي��را م��ن وق���ت اإن��ج��از 
معامالت المواطنين، وخفف عليهم الجهد 
في التنقل بين جهات حكومية عدة لمكان 

واحد، واخت�سر وقتهم من اأيَّام الى دقائق.
التلهوني،  ب�سام  الدكتور  العدل  وزير  وقال 
في ت�سريح ام�س« اإنَّ المركز اأنجز في عامه 
واح��د  مكان  ف��ي  معاملة  مليون  رب��ع  الول 
اإنجاز المعامالت  واأ�سهم في اخت�سار وقت 
وجهدهم  المراجعين  وق��ت  على  وح��اف��ظ 

ومالهم«.
واأ�ساف اإنَّ المركز قائم على فكرة خدمات 
دة م���ن ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة ك��ث��ي��رة في  م���ت���ع���دِّ
اإنهاء  مكان واحد، واأ�سبح باإمكان المراجع 
معاملة ت�سترك بها عدة جهات حكومية في 

دة. مكان واحد، له نوافذ خدمة متعدِّ
وبين اأنَّ معاملة المراجعين كانت ت�ستغرق 
�ساعات واأيَّاما بين دوائر مختلفة، لكن مع 
اأقل  اإل��ى  الوقت  اخت�سار  تم  المركز  وج��ود 

من ع�سر دقائق، وهو ما جعل الإقبال على 
العبدلي  بمنطقة  امل  ال�سَّ الخدمات  مركز 

في العا�سمة كبيرا جدا.
على  المراجعين  ت�سجع  ال����وزارة  انَّ  واأك���د 
ُوج��د  ���ه  لأنَّ المركز؛  م��ن  اإن��ه��اء معامالتهم 
وقتهم،  وتوفير  معاناتهم،  م��ن  للتخفيف 

وت�سريع اجراءاتهم وانجاز معامالتهم.
م خدمات في  ونوه اإلى اأنَّ الجهات التي تقدِّ
التي  الجهات  من  هي  للمراجعين  المركز 
الخدمة  طالبي  م��ن  كبير  ع��دد  يحتاجها 
ل���ذل���ك ك���ان���ت ف���ك���رة ال��م��رك��ز ال���ت���ي اأث��ب��ت��ت 
وتي�سير  ت��ق��دي��م  ف��ي  ون��ج��اع��ت��ه��ا  فعاليتها 

الخدمات للمراجعين من الجهات كافة.
اإل����ى اأنَّ ال��م��رك��ز ت����مَّ اف��ت��ت��اح��ه في  واأ�����س����ار 
ال��ع��ام الما�سي وب��داأ  ال��وق��ت م��ن  مثل ه��ذا 
م 80 خدمة  وي���ق���دِّ ب��� 10 ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة، 
ح��ك��وم��ي��ة ع���ل���ى م������دار الأ�����س����ب����وع، وي�����س��م 
ب��ق��رارات  ال��ن��ظ��ر  ف��ي  ين  مخت�سَّ ق��ا���س��ي��َي��ن 
وال��َب��تِّ في  ��ل��ب،  ال��طَّ ال�سبيل، وك���فِّ  اإخ���الء 
فك  ق��رارات  واإ�سدار  الم�ستعجلة،  الق�سايا 
الحجز التحفظي، ورفع اإ�سارة منع ال�سفر، 
بالإ�سافة اإلى بع�س الخت�سا�سات الأخرى 

التي �سيُنَظر بها وفًقا لأحكام القانون.

ان���ط���الًق���ا من  ي���اأت���ي  ال���م�������س���روع  اأنَّ  واك�����د 
ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��م��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ي��ة وت��اأك��ي��د 
ج���الل���ة ال��م��ل��ك ع���ب���داهلل ال���ث���ان���ي، اأه��م��ي��ة 
والتخفيف  الإج������راءات،  وتب�سيط  ت�سهيل 
ع��ن ال��م��واط��ن��ي��ن، واأي�����س��ا ف��ي ���س��وء توجه 
ال��ح��ك��وم��ة لإن�����س��اء م��راك��ز خ��دم��ات �ساملة 

�سمن مناطق مختلفة في المملكة.
الق�ساء على  »اأ�سهم في  المركز  اأنَّ  واأو�سح 
ال��م��م��اط��ل��ة وال��ت�����س��وي��ف م���ن ق��ب��ل الخ�سم 
الُمماِطل لإعاقة اإجراءات التقا�سي خا�سة 
ب����وج����ود ����س���ب���اط ارت����ب����اط ل�����دى ال����دوائ����ر 
الم�ستمرة  ال��م��راج��ع��ات  ل��غ��اي��ات  ال��م��ع��ن��ي��ة 

واإح�سار الم�سروحات«.
واأكد اأنَّ المركز لم يفر�س على المتقا�سين 
اأو متلقي الخدمة اأيَّ تكلفة او اأعباء مالية 
ل�سم  قابل  المركز  اأنَّ  الى  اإ�سافية، م�سيرا 
من  م��زي��د  لتقديم  اأخ���رى  حكومية  ج��ه��ات 
التجربة  ه���ذه  تعميم  و���س��ي��ت��م  ال��خ��دم��ات، 
لت�سمل محافظات المملكة كافة؛ لي�ستفيد 

منها اأكبر عدد من المواطنين.
فكرة  بتعميم  ب���داأت  ال����وزارة  اأنَّ  اإل��ى  ولفت 
رق��اء،  ال��زَّ بمحافظة  وب���داأت  المركز  اإن�����س��اء 
واف��ت��ت��ح��ت م���رك���زا ه���ن���اك ي���ه���دف ل��ت��ق��دي��م 

ال��خ��دم��ة ل��ك��اف��ة ال��م��واط��ن��ي��ن وال��ت�����س��ه��ي��ل 
ال�سغط  وتخفيف  المحامين  وعلى  عليهم 
وتمكين  الر�سمية،  والدوائر  ال��وزارات  على 
ال��م��واط��ن��ي��ن م���ن ان���ج���از م��ع��ام��الت��ه��م في 
الحكومية  والموؤ�س�سات  ال���وزارات  من  عدد 
المعاملة  ���س��اح��ب  اإل�����زام  دون  ال��ك��ت��رون��ي��ا 
ب��م��راج��ع��ة ت��ل��ك ال�����وزارات ول��غ��اي��ات تي�سير 
الج������راءات وت��وف��ي��ر ال��وق��ت وال��ج��ه��د على 
على  ايجابيا  ينعك�س  وبما  الخدمة  متلقي 
الى عدالة  والو�سول  التقا�سي  اأمد  تي�سير 

ناجزة وناجعة في اآن واحد.
و���س��م ال��م��رك��ز ال���واق���ع داخ����ل ق�����س��ر ع��دل 
ال���زرق���اء ع���دة م��وؤ���س�����س��ات ودوائ����ر حكومية 
هي وزارة العدل، حيث تقدم خدمة ا�سدار 
كاتب  وخ��دم��ات  المحكومية  ع��دم  �سهادات 
والمحا�سبة  اللكترونية  والخدمات  العدل 

والت�سديق على المعامالت.
�سيتم  �سامال  خدمات  مركز  اأنَّ  اإل��ى  ولفت 
افتتاحه في محافظة الكرك جنوب المملكة 
اإل��ى خدمات  اأج��ل الو�سول  قريبا ج��دا من 
���س��ري��ع��ة ون��وع��ي��ة ت��وف��ر ك��ث��ي��را م���ن ال��وق��ت 
من  كل طالب خدمة  على  والمال  والجهد 

الجهات العاملة في هذه المراكز.

عمان - الراأي

رح������ب رئ���ي�������س ال���م���ج���م���ع الإن���ج���ي���ل���ي 
الأردن���������ي، ال���ق�������س ح���اب�������س ال��ن��ع��م��ات، 
ب���ق���رار رئ��ي�����س ال��م��ج��ل�����س ال��ق�����س��ائ��ي، 
رئ���ي�������س م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ق��ا���س��ي 
م��ح��م��د ال����غ����زو، ب��خ�����س��و���س اإ�����س����دار 
�سابق  كتاب  ف��ي  ج��اء  م��ا  ي�سحح  كتاب 
لهم  توجد  الذين ل  الم�سيحيين  مَنَع 
بمحاكم  ال�ستعانة  كن�سية من  محاكم 

نظامية.
�سباط   10 في  �سادر  تعميم  في  وج��اء 
موجه   ،494/14/1/2 ال��رق��م  ويحمل 
اأح��ك��ام  م��راع��اة  »���س��رورة  الق�ساة  اإل���ى 
المادة 6 من قانون مجال�س الطوائف 
في   2014 ل�سنة   28 رق���م  الم�سيحية 
ال�سخ�سية  الأح����وال  م�سائل  دع����اوى 
تقع  وال��ت��ي  الم�سيحيين  للمواطنين 

اخت�سا�سهم«. �سمن 
الأخ��ي��ر  التعميم  اإن  ال��ن��ع��م��ات  وي��ق��ول 
حوالي  �سد  تمييزاً  ��َل  ���س��َكّ غبنا  ع��ال��ج 
منتمين  م�سيحي  مواطن  اآلف  ع�سرة 

اإنجيلية. لكنائ�س 
في  ج��اء  م��ا  اأه���م  اأن  المجمع  ويعتبر 
ال��ت��ع��م��ي��م ال��ج��دي��د ه���و ع����ودة الأم����ور 
اإل������ى و���س��ع��ه��ا ال��ط��ب��ي��ع��ي م����ن خ���الل 
النظامية  بالمحاكم  ال�ستعانة  عبارة 
تقع  وال��ت��ي  الم�سيحيين  للمواطنين 

اخت�سا�سهم. »�سمن 
وكان التعميم الذي �سدر في 31 كانون 
المحاكم  على  فر�س  قد   2021 الثاني 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع ق�سايا  الب��ت��دائ��ي��ة ع��دم 
لكنائ�س  ينتمون  بم�سيحيين  متعلقة 
ل���م ي��ت��م ب��ع��د ال�����س��م��اح ل��ه��ا ب��ت�����س��ك��ي��ل 
اإلى  ق�ساياهم  واإحالة  كن�سية  محكمة 
وبالنتيجة  الكنائ�س،  مجل�س  رئي�س 
ج����اء ال��ت��ع��م��ي��م ال���الح���ق ل��ي��ن��ه��ي اأم���ر 

اإلى رئي�س مجل�س الكنائ�س. الإحالة 
اإنجيلية  كنائ�س  خم�س  روؤ���س��اء  وك���ان 
ر�سالة  الحالي  �سباط   21 ف��ي  وج��ه��وا 
ال�����ى رئ���ي�������س ال���م���ج���ل�������س ال���ق�������س���ائ���ي، 

رئ���ي�������س م��ح��ك��م��ة ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ق��ا���س��ي 
م��ح��م��د ال���غ���زو، اع��ت��را���س��اً م��ك��ون��اً من 
خ���م�������س ����س���ف���ح���ات ����س���م���ل���ت الإ������س�����ارة 
اإل����ى والع���ت���را����س ع��ل��ى »ال��م��خ��ال��ف��ات 
في  المادية«  و»المغالطات  القانونية« 
محمد  القا�سي  عن  ال�سادر  التعميم 
ال��غ��زو ف��ي 31 ك��ان��ون ال��ث��ان��ي. وق��د رد 
على  ن�س  ال��ذي  التعميم  على  الكتاب 
النظامية  المحاكم  اخت�سا�س  »ع��دم 
لها  لي�س  الذين  الم�سيحيين  لق�سايا 

»ال��ك��ت��اب  اإن  ب��ال��ق��ول  كن�سية«  م��ح��اك��م 
م��ن   9،8،٧ ل���ل���م���واد  ال��ت��ع��ر���س  اأغ���ف���ل 
الم�سيحية  الطوائف  مجال�س  قانون 

رقم 28 لعام 2014«.
ال���م���وج���ه���ة  الت�����ه�����ام�����ات  ع���ل���ى  ورداً 
اأنها  محاكم  لها  لي�س  التي  للكنائ�س 
ك��ن��ائ�����س غ��ي��ر م��ع��ت��رف ب��ه��ا ف��ق��د اأورد 
ال��ك��ت��اب ت��ف��ا���س��ي��ل ت�����س��ج��ي��ل ال��ك��ن��ائ�����س 
الإنجيلية المعترف بها وتاريخ �سدور 

ذلك في الجريدة الر�سمية.

وخ���ت���م روؤ�����س����اء ال��ك��ن��ائ�����س ر���س��ال��ت��ه��م 
ال��م�����س��رع  اإن  ب���ال���ق���ول:  الع��ت��را���س��ي��ة 
الأردن�����ي ل��م ي��ع��ل��ق م�����س��األ��ة الع��ت��راف 
محاكم  وج��ود  �سرط  على  بالطوائف 
القانونية  والمراكز  لها،  تتبع  كن�سية 
ال����ت����ي ت���ح���ق���ق���ت ل����رع����اي����اه����ا واأب�����ن�����اء 
اأح��ك��ام  وف���ق  م�سجلة  ال��ط��وائ��ف  ه���ذه 
وت�سجيلها  النفاذ  ال�سارية  الت�سريعات 
م��ن�����س��ور ب��ال��ج��ري��دة ال��ر���س��م��ي��ة، وه��ي 
الحكمية  بال�سخ�سية  تتمتع  ب��ذل��ك 
والت�سرف  التملك  حق  منحتها  التي 
واأن�سطتها  اأع��م��ال��ه��ا  ك��اف��ة  وم��م��ار���س��ة 
�سمنها  وم���ن  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��دي��ن��ي��ة 
العماد،  ومرا�سم  ال��زواج،  عقود  اإج��راء 
ال��ج��ن��ائ��زي��ة على  ال�������س���الة  وم���را����س���م 
عطوفتكم  من  نلتم�س  فاإننا  الموتى، 
اإل������غ������اء ال���ت���ع���م���ي���م ال�����������س�����ادر ع��ن��ك��م 
مجل�س  ب��ك��ت��اب  ال��ت��ق��ي��د  وال��م��ت�����س��م��ن 
روؤ����س���اء ال��ك��ن��ائ�����س ل��م��خ��ال��ف��ت��ه اأح��ك��ام 
القانون لالأ�سباب الم�سار اإليها اأعاله.
ه���ذا ووق���ع ع��ل��ى ال��ك��ت��اب ال���ذي اأر���س��ل 
ن�����س��خ��ة م��ن��ه ل��م��ك��ت��ب ج���الل���ة ال��م��ل��ك 
وم��ك��ت��ب ���س��م��و الأم���ي���ر غ����ازي ك���ل من 
كني�سة  ع���ن  ال��ري��ح��ان��ي  داود  ال��ق�����س 
جماعات اهلل، والق�س د. �سهيل مدانات 
ع���ن ك��ن��ي�����س��ة ال��ط��ائ��ف��ة ال��م��ع��م��دان��ي��ة، 
كني�سة  ع��ن  ال��م��دان��ات  ول��ي��د  وال��ق�����س 
ال��ن��ا���س��ري الإن��ج��ي��ل��ي��ة، وال��ق�����س هاني 
ال��ح��رة،  الإنجيلية  الكني�سة  ع��ن  نقل 
كني�سة  ع���ن  ال��ن��ع��م��ات  ب�����س��ار  وال��ق�����س 

الإنجيلية. الم�سيحي  التحاد 
اإن ال��م��ج��ل�����س ال��ذي  وي��ق��ول ال��ن��ع��م��ات 
الإنجيلية  كنائ�س  الخم�س  ين�سق عمل 
ال����م����ذك����ورة اأع�������اله ي���ع���م���ل م���ن���ذ ع���ام 
الكنائ�س  ت��وح��ي��د  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل   2006
الإن��ج��ي��ل��ي��ة وال�����س��ع��ي ل��ل��ح�����س��ول على 
قائمة  �سمن  ب��ال�����س��م��ول  ملكية  اإرادة 
ك��ن��ائ�����س م��ج��ال�����س ال��ط��وائ��ف واإق���ام���ة 
م��ح��ك��م��ة ك��ن�����س��ي��ة لأع�����س��ائ��ه��ا ال��ذي��ن 
مواطن  اآلف  الع�سرة  ع��دده��م  ي��ق��ارب 

اأردني.

«المجمع اإلنجيلي» يرحب بقرار االستعانة 
بالمحاكم النظامية

مناق�شة 13 ا�شتي�شاحاً تم توثيقها بحق 10 جهات حكومية
بدء مراجعة وتصويب استيضاحات 

ديوان المحاسبة

رئيس األركان يزور مدرسة الشهيد الملك 
عبداهلل بن الحسين للمشاة

�شبط 279 كف ح�شي�ش و6 اآالف حبة مخدرة
القبض على ثالثة مهربي مخدرات

عمان - الراأي

بداأ الفريق المكّلف بمراجعة ا�ستي�ساحات ديوان 
ر�سدها  تّم  التي  المخالفات  بت�سويب  المحا�سبة 
ت�سويب  اأن��ه��ى  اأن  ب��ع��د  2021م،  ل��ع��ام  وت��وث��ي��ق��ه��ا 

جميع المخالفات الموّثقة للعام الما�سي.
وعقد الفريق ام�س اجتماعاً برئا�سة وزير الّدولة 
ل�����س��وؤون رئ��ا���س��ة ال�����وزراء اإب��راه��ي��م ال���ج���ازي، ق��ام 
ل�سهر  الموّثقة  ال�ستي�ساحات  بمراجعة  خالله 
المراجعة  نهج  اإط��ار  في  الما�سي،  الثاني  كانون 

ال�سهرّية.
واأو����س���ح ال���ج���ازي اأن ال��ف��ري��ق ن��اق�����س ام�����س 13 
ا�ستي�ساحاً تّم توثيقها بحّق 10 جهات حكومّية، 
لت�سويبها  ال��الزم��ة  الإج�����راءات  جميع  واّت��خ��ذ 

وفق الأ�سول.
كانون  ل�سهر  ُر���س��دت  التي  المخالفات  اأّن  وب��ّي��ن 
الثاني ا�ستملت على وجود تجاوزات مالّية واإنفاق 
غير مبّرر في عدد من الموؤ�ّس�سات، وقد تّم اتخاذ 
تّم  ال��ت��ي  المبالغ  وا���س��ت��رداد  لت�سويبها  ي��ل��زم  م��ا 

اإنفاقها دون وجه حّق.
 – الجازي  – بح�سب  ال�ستي�ساحات  �سملت  كما 
تطبيق  عن  امتناعاً  اأو  وتجاوزاً  اإدارّي��ة  مخالفات 
ا�ستالم  في  وخلاًل  والت�سريعات،  الأنظمة  بع�س 
اأو تنفيذ بع�س العطاءات؛ وقد تم اتخاذ ما يلزم 

لت�سويبها وفق الأ�سول.
ولفت الجازي اإلى اأّن عمل الفريق م�ستمّر ب�سكل 
باأّول بعد  اأّوًل  المخالفاًت  دوري، و�سيتّم ت�سويب 

نهاية كلّ �سهر.

عمان - الراأي

ال��ل��واء  الم�ستركة،  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  زار 
الأول،  اأم�س  الحنيطي،  اأحمد  يو�سف  الركن 
الح�سين  بن  عبداهلل  الملك  ال�سهيد  مدر�سة 
ل��ل��م�����س��اة، وك����ان ف��ي ا���س��ت��ق��ب��ال��ه م��دي��ر ���س��الح 

الم�ساة والدروع واآمر المدر�سة.
اإيجاز  اإل��ى  الحنيطي  الركن  ال��ل��واء  وا�ستمع 
ق���دم���ه اآم�����ر ال���م���در����س���ة ب��ح�����س��ور ع����دد م��ن 
ك��ب��ار ���س��ب��اط ال���ق���وات ال��م�����س��ل��ح��ة- ال��ج��ي�����س 
التدريبية  والبرامج  الخطط  ح��ول  العربي 
التطوير  وخ��ط��ط  الم�ستقبلية  وال��ت��ط��ل��ع��ات 
الحديثة  الإي�����س��اح  و���س��ائ��ل  وع���ن  ل��ل��م��در���س��ة 
التعليمية،  ال��م��ادة  اإي�سال  ف��ي  الم�ستخدمة 
والمتغيرات  الم�ستجدات  مع  يتنا�سب  وبما 

الع�سكري. التكنولوجي  والتطور 
الإيجاز،  الم�ساة، خالل  اآمر مدر�سة  واأ�ساف 
اإن ع��م��ل��ي��ة ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب ال���ق���ادة ال�����س��غ��ار 
و���س��ب��اط ال�����س��ف والأف�����راد داخ���ل ال��م��در���س��ة 
ن��ظ��ري��ة وعملية،  ت��ج��ري م��ن خ��الل م��راح��ل 
وت���ه���دف اإل����ى اإع�����داد وت��ط��وي��ر ���س��ب��اط ذوي 
ت�����س��اه��م ف��ي عملية  ك��ف��اءة ق��ي��ادي��ة وت��ع��ب��وي��ة 
�سنع القرار، وتدريب �سباط ال�سف والأفراد 
ورف�����ع ال���ج���اه���زي���ة ال��ق��ت��ال��ي��ة ل��دي��ه��م ل��رف��د 
م�سلحة  ب�سرية  بقوى  والوحدات  الت�سكيالت 
ب��ال��ع��ل��م وال���ك���ف���اءة والن�����س��ب��اط ال��ع�����س��ك��ري، 
الع�سكري  التاريخ  مع  وين�سجم  يتالءم  وبما 

الع�سر. ومتطلبات  الم�ساة  لمدر�سة  العريق 
في  الم�ستركة  الأرك����ان  هيئة  رئ��ي�����س  وج���ال 
اآل��ي��ة تهيئة  ال��م��در���س��ة واط��ل��ع ع��ل��ى  م��راف��ق 

ال�������س���ب���اط ل��ل��ع��م��ل ب���ال���وظ���ائ���ف ال���ق���ي���ادي���ة، 
وت������دري������ب ال���م�������س���ارك���ي���ن ع���ل���ى ال����م����ه����ارات 
الأ���س��ا���س��ي��ة والأ���س��ل��ح��ة وال��م�����س��اة، م��ن خ��الل 
الت�سكيالت  ل��م��رت��ب��ات  ت��ع��ق��د  ال��ت��ي  ال�����دورات 
ال�سقيقة  الدول  من  والم�ساركين  والوحدات 
وال�������س���دي���ق���ة، وب���م���ا ي��ن�����س��ج��م م����ع ال��خ��ط��ط 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال�������س���ادرة م���ن ال���ق���ي���ادة ال��ع��ام��ة 
اإلى تاأهيلهم فنياً  للقوات الم�سلحة والرامية 

وقيادياً.
وف�����ي ن���ه���اي���ة ال�����زي�����ارة ن���ق���ل ال����ل����واء ال���رك���ن 
ال��ح��ن��ي��ط��ي اإل����ى م��رت��ب��ات ال��م��در���س��ة ت��ح��ي��ات 
الأعلى  القائد  الثاني  عبداهلل  الملك  جاللة 
ل���ل���ق���وات ال��م�����س��ل��ح��ة، م���ع���رب���اً ع����ن اع����ت����زازه 
ب��ال��م�����س��ت��وى ال��م��ت��م��ي��ز وال��م��ع��ن��وي��ات ال��ع��ال��ي��ة 
على  اإيجاباً  تنعك�س  والتي  بها  يتمتعون  التي 

للمدر�سة. التدريبية  العملية  مخرجات 
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ثالثة  على  القب�س  ال��ع��ام،  الم��ن  مديرية  األ��ق��ت 
م��ه��رب��ي م���خ���درات، و���س��ب��ط��ت 2٧9 ك��ف��اً م��ن م��ادة 
الح�سي�س، و6 اآلف حبة مخدرة، ا�سافة الى �سالح 

ناري.
وق�����ال ال���ن���اط���ق الع����الم����ي ب��ا���س��م ال��م��دي��ري��ة ان 
وباإ�سناد  المخدرات  مكافحة  ادارة  في  العاملين 
م���ن ق����وة ام��ن��ي��ة، ن���ف���ذوا م��داه��م��ت��ي��ن ل��م��ه��رب��ي��ن 
وتجار للمواد المخدرة في احدى مناطق البادية 
ال�سرقية، بعد تحديد مكان وجود عدد  ال�سمالية 
القاء  وتم  النظار،  عن  المتوارين  المهربين  من 
القب�س على ثالثة مهربين، فيما فر رابع، موؤكدا 

ان البحث جار عنه.
ا����س���ارت  ان  ب���ع���د  ج������اءت  ال���م���داه���م���ات  ان  واك������د 
ب�سبكة  المهربين  ه���وؤلء  ت��ورط  ال��ى  التحقيقات 
بمحاولة  المبا�سرة  وعالقتهم  ح��دودي��ة  تهريب 
ادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة قبل ايام 
الم�سلحة  ال��ق��وات  احبطتها  حيث  ال��ح��دود،  عبر 
وه��وؤلء  ال��م��خ��درات،  مكافحة  ادارة  م��ع  بالتعاون 

ال����س���خ���ا����س ك����ان م���ن ال��م��ف��ت��ر���س ان ي��ت�����س��ل��م��وا 
زال��ت  وم��ا  للمملكة،  دخ��ول��ه��ا  عند  الكميات  تلك 

التحقيقات جارية معهم.

الجازي يتراأ�ش االجتماع

رئي�ش االركان خالل الزيارة

من الم�شبوطات
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جاللته يلقي كلمة بم�ؤتمر »ال�سرق الأو�سط والإدارة الأميركية الجديدة«

الملك: االحتالل والسالم ال يجتمعان وللشعب الفلسطيني الحق بالدولة
     م�ستعدون للم�ساهمة باملفاو�سات وملتزم�ن بال��ساية على املقد�سات

     »الحتالل والظلم والياأ�س والتمييز« و�سفة تنتج اخلا�سرين

وفيما يلي ن�ص كلمة جاللته:
»ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، الأ�سدقاء الأعزاء، اأ�سكركم 
اإليكم مجددا  على دعوتي للتحدث، وي�سرني الن�سمام 
ف���ي م��ع��ه��د ب��روك��ن��ج��ز، اف��ت��را���س��ي��ا ه����ذه ال���م���رة، حيث 
بكم  الخا�ص  الأو���س��ط  ال�سرق  �سيا�سات  مركز  ي�سطلع 
اأ�سا�سي في تعميق فهم �سناع القرار في الوليات  بدور 

لمنطقتنا. الأميركية  المتحدة 
ال�سرق  المتحدة بالطبع لي�ست غريبة عن  الوليات  اإن 
الأو����س���ط، ول��ه��ا دور ق��ي��ادي م��ح��وري ف��ي ت��ع��زي��ز اأم��ن 
ال��ت��زام  ن���رى  اأن  الم�سجع  وم���ن  ال��م��ن��ط��ق��ة.  وا���س��ت��ق��رار 
الرئي�ص بايدن المتجدد بانخراط اأميركا على ال�ساحة 

الدولية.
اأميركا  الحاجة ل�سوت  تزداد  ال�سعبة  الأوقات  في هذه 
العالمي  للنظام  ال��زخ��م  ل���س��ت��ع��ادة  وج��ه��وده��ا  ال��م��ت��زن 
جميع  ورف��اه  �سحة  ي�سع  ال��ذي  ال�سراكة،  على  المبني 
المتحدة  الوليات  و�ستجد  اأولوياته.  ال�سعوب في عمق 
�سداقة  ه��ي  فعالقتنا  ث��اب��ت��ا،  �سريكا  دوم���ا  الأردن  ف��ي 
عقود،  �سبعة  من  اأكثر  عبر  ممتدان  م�ستركان  والتزام 

بنيناها بفخر معا على مر ال�سنين.
الوباء  كورونا،  فيرو�ص  هو  اإلحاحا  الأكثر  التحدي  اإن 
حول  �سخ�ص  مليوني  على  يزيد  ما  اأرواح  ح�سد  ال��ذي 
ال��ع��ال��م. ول��ك��ن ق��د ي��ك��ون ب��اإم��ك��ان��ن��ا تجنب ال��م��زي��د من 

�سمان  خ��الل  م��ن  المرتفعة  الوفيات  واأع���داد  الماأ�ساة 
ال��ت��وزي��ع ال���ع���ادل ل��ل��ق��اح ف���ي ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال��ع��ال��م. ل 
هذا  في  ب��دوره  يقوم  والأردن  اأح��د،  عن  التخلي  يمكننا 
ال�سدد، فنحن دائما على قدر الم�سوؤولية، حيث �سملنا 
الالجئين في خطة ال�ستجابة لفيرو�ص كورونا وخطة 
العالم  ف��ي  اللقاح  تلقى  لج��ئ  ف���اأول  اللقاحات،  ت��وزي��ع 

مجانا، كان في الأردن.
عناوين  عن  الالجئين  ق�س�ص  غياب  من  الرغم  وعلى 
اأزمتهم  ب��اأن  العالم  تذكير  من  بد  ل  اليومية،  الأخ��ب��ار 
ل���م ت��ن��ت��ه ب��ع��د. اإن ت��ق��دي��م ال���دع���م ل��ل��وك��الت ال��دول��ي��ة 
ال��ت��ي ت��ت�����س��در ج��ه��ود الإغ���اث���ة، م��ث��ل م��ن��ظ��م��ة ال�سحة 
العالمية، ومفو�سية الأمم المتحدة ل�سوؤون الالجئين، 
ال��م��ت��ح��دة لإغ���اث���ة وت�����س��غ��ي��ل الالجئين  ووك���ال���ة الأم����م 
لتمكينها  اأ�سا�سي  متطلب  )الأون����روا(،  الفل�سطينيين 
لتجنب  للخطر،  المعر�سة  المجتمعات  م�ساعدة  م��ن 
ال�سحة، والمعي�سة،  المدى على  الجائحة بعيدة  تبعات 

والتعليم، والأمن الغذائي.
ب��ع��ي��دا عن  م��خ��ت��ب��ئ��ة  ك��ان��ت  واإن  الأم�������ص،  م��خ��اط��ر  اإن 
الأنظار، ل تزال تهدد عالمنا اليوم. اإن تكري�ص اهتمامنا 
ومواردنا لمكافحة الوباء، جاء على ح�ساب تركيزنا على 
محاربة الإرهاب والتطرف، وقد نكون ك�سبنا المعركة، 
والأزم���ات  الم�ساواة  فغياب  بعد،  تنته  ل��م  ال��ح��رب  لكن 
المتزايدة التي تلوح في الأفق ب�سبب الجائحة �ستغذي 

اأم��ث��ال  م��ن  الع�سابات  تنفذها  ال��ت��ي  التجنيد  عمليات 
داع�ص وبوكو حرام وال�سباب والقاعدة.

لجائحة  والإن�سانية  القت�سادية  الآثار  اإلى  وبالإ�سافة 
الت�سدي لتداعيات ال�سراع  »كورونا«، توا�سل المنطقة 

والنزوح في دول مثل �سوريا واليمن.
اأخرى، لدور الوليات المتحدة الأميركية  نتطلع، مرة 
ال�����س��رق الأو���س��ط  ف��ي  ال��ق��ي��ادي وت��ع��اون��ه��ا م��ع �سركائها 

وحول العالم، للت�سدي لهذه التهديدات.
اأ�سدقائي، كان لي �سرف التحدث اأمام معهدكم الموقر 
قبل  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ل�سيا�سات  م��رك��زك��م  اف��ت��ت��اح  عند 
ال�سراع  لحل  ال��ح��اج��ة  ع��ن  حينها  وت��ح��دث��ت  ع��ام��ا،   19
في  المركزية  الق�سية  وه��و  الإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 
ال�سرق الأو�سط. واأنا متاأكد اأن زمالءكم كتبوا عددا ل 
بالتحديد،  المو�سوع  ه��ذا  ح��ول  المقالت  من  يح�سى 
منه  ي��ع��ان��ي  ال���ذي  الإح���ب���اط  ح��ج��م  تخيل  يمكنكم  ل���ذا 
ال��ذي  ال��ن��زاع  ال��ذي��ن م��ا زال��وا يعي�سون ف��ي خ�سّم ذل��ك 

طال اأمده، غير قادرين على الم�سي قدما.
ب�ساطة، نقي�سان ل يجتمعان.  بكل  وال�سالم،  الحتالل 
الم�ستقلة،  دولتهم  بقيام  الحق  الفل�سطيني  ولل�سعب 
من  الرابع  خطوط  على  للحياة،  والقابلة  ال�سيادة  ذات 
جانب  اإل���ى  و���س��الم  ب��اأم��ن  لتعي�ص   ،1967 ع��ام  ح��زي��ران 
اإ���س��رائ��ي��ل. ل ب��دي��ل ع���ن ح���ل ال��دول��ت��ي��ن، وال��خ��ط��وات 

الأحادية الم�ستمرة �ستقتل فر�ص ال�سالم.

)الح����ت����الل. ال��ظ��ل��م. ال���ي���اأ����ص. ال��ت��م��ي��ي��ز ال��ع��ن�����س��ري(. 
ف��ه��ي تنتج  ف��ي��ه��ا،  راب���ح  األ  ال��ت��اري��خ  ه��ذه و���س��ف��ة علمنا 

الخا�سرين والمعاناة فقط.
ال��ت��ي �سهدناها  ال��ت��ط��ورات  ل��ل��ب��ن��اء ع��ل��ى  ه��ن��اك ف��ر���س��ة 
اأخيرا. علينا اإعادة اإحياء الأمل في فر�ص نجاح ال�سالم، 
م�ستقبل  من  القتراب  من  �سبابنا  نمكن  اأن  علينا  كما 
القيادي  ال��دور  ويحمل  المنال.  بعيد  لهم  ب��دا  لطالما 

للوليات المتحدة هنا اأهمية حيوية.
في  للم�ساهمة  ال����دوام  ع��ل��ى  م�ستعدا  الأردن  �سيبقى 
ال�������س���الم، كما  م��ف��او���س��ات  اإط������الق  اأي ج���ه���ود لإع������ادة 
المقد�سات  على  الها�سمية  بالو�ساية  ملتزمين  �سنظل 
الإ���س��الم��ي��ة وال��م�����س��ي��ح��ي��ة ف��ي ال��ق��د���ص، ل��ل��ح��ف��اظ على 
هوية المدينة. فالحفاظ على القد�ص ال�سريف، مدينة 

لالإيمان وال�سالم، م�سوؤولية نت�سارك بها جميعا.
المئوية  بالذكرى  العام  هذا  الأردن  يحتفل  اأ�سدقائي، 
تعلمنا  الما�سية،  ع��ام  المئة  خ��الل  ال��دول��ة.  لتاأ�سي�ص 
ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ع��دي��د م��ن الأزم�����ات الإق��ل��ي��م��ي��ة 
اليوم  خطانا  يحثان  وثقة،  �سمودا  واكت�سبنا  والدولية، 

نحو الأمام.
ال��ع��دال��ة في  غ��ي��اب  ا���س��ت��م��رار  اأن  اأي�����س��ا  تعلمنا  ول��ك��ن��ن��ا 
منطقتنا �سيقو�ص تقدمنا جميعا، فالزدهار في ال�سرق 
الأو�سط ل يمكن اأن يوؤتي اأُكله دون ال�سالم، عالوة على 
المكا�سب الإيجابية التي �سيحققها ذلك للعالم باأ�سره.

اإدارت��ه��ا،  ب��دل من  النزاعات  العمل على حل  وق��ت  ح��ان 
وال���ت���رك���ي���ز ع��ل��ى ال���ه���دف ال���ن���ه���ائ���ي، ب����دل م���ن ف��ق��دان 
ال��ب��و���س��ل��ة ف��ي ح��ي��ث��ي��ات ال��ع��م��ل��ي��ة. ن��ح��ن م��دي��ن��ون بهذا 
لعالمنا، فلنتعلم من اأخطاء الما�سي، ولن�سلك الطريق 

الأ�سمى، طريق ال�سالم«.
م��ن ج��ه��ت��ه، اأ���س��اد ج���ون اآل����ن، رئ��ي�����ص معهد ب��روك��ن��ج��ز، 
تحقيق  م�ساعي  ح���ول  وروؤي���ت���ه  ال��م��ل��ك  ج��الل��ة  بحكمة 
ال�����س��الم ف��ي ال�����س��رق الأو����س���ط، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة الأردن 
ك�����س��ري��ك ح��ي��وي ل���ل���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة الأم��ي��رك��ي��ة في 

المنطقة.
اأح��د   ،1916 ع��ام  تاأ�س�ص  ال���ذي  ب��روك��ن��ج��ز،  معهد  وي��ع��د 
اأه��م م��راك��ز الأب��ح��اث ال��م��وؤث��رة ف��ي دوائ���ر �سنع القرار 
ال��دول��ي��ة،  ال�سيا�سات  ���س��وؤون  ف��ي  ويخت�ص  ال��ع��ال��م،  ف��ي 
العالمي  القت�ساد  ومو�سوعات  والأبحاث،  والدرا�سات 
في  الرئي�سي  المتحدث  الملك  جاللة  وكان  والتنمية. 
معهد  في  الأو�سط  ال�سرق  �سيا�سات  مركز  اإطالق  حفل 

بروكنجز عام 2002.
وي���اأت���ي ال��م��وؤت��م��ر، ال����ذي ي��ع��ق��د ب��م�����س��ارك��ة روؤ����س���اء دول 
وباحثين  وخبراء  ودبلوما�سيين  حكوميين  وم�سوؤولين 
واأك��ادي��م��ي��ي��ن، ف��ي اإط���ار ج��ه��ود ت��ع��زي��ز ال��ت��وا���س��ل وب��ن��اء 
ال��ت��ف��اه��م ب��ي��ن ���س��ن��اع ال���ق���رار ف���ي ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة 
اإفريقيا،  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ومنطقة  الأميركية 

حول اأبرز التحديات والق�سايا التي تواجه المنطقة.

«التربية» تنشر مقترحين المتحان «التوجيهي»

عمان - الراأي

اأطلقت وزارة التربية والتعليم ام�س، مقترحين 
لبرنامج المتحان العام ل�سهادة الدرا�سة 
الثان�ية العامة »الت�جيهي« للفروع الأكاديمية 
والمهنية لعام 2021.

وقالت ال�زارة في بيان، اإنها »اأتاحت الفر�سة 
للطلبة للت�س�يت على واحد من المقترحين 
حتى م�ساء ي�م الأحد الثامن والع�سرين من 
ال�سهر الجاري، لي�سار بعد ذلك اإلى اعتماد 
المقترح الذي نال اأكثر ن�سبة ت�س�يت«.

واأو�سحت اأن »الختالف بين المقترحين يكمن 
في ت�زيع المباحث في المدة الزمنية المقررة 
للبرنامج التي تبداأ من 2021/6/24 وتنتهي 
في 2021/7/15«.
https://www. ون�سرت ال�زارة عبر الرابط
moe.gov.jo/ar/node/80899، ا�ستبيانا 
للت�س�يت على المقترحين، داعية الطلبة اإلى 
الم�ساركة في الت�س�يت.

عمان - الراأي

نتائج  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  اأعلنت 
 /  2021 الجامعي  للعام  المجرية  المنح  تر�سيح 

.2022
 557 ام�ص،  �سحفي  بيان  بح�سب  ال���وزارة،  ور�سحت 
الت�سجيل  طلبات  ا�ستكملوا  ممن  وط��ال��ب��ة  ط��ال��ب��اً 
ملفاتهم  درا�سة  تتم  حتى  وذل��ك  المجرية  للمنحة 
 400 لقبول  تمهيداً  المجرية  الجامعات  قبل  م��ن 
ال�سروط  ي�ستوفي  لمن  نهائي  ب�سكل  منهم  طالب 

والأ�س�ص المعتمدة.
ال��ذي��ن  الطلبة  لجميع  يمكن  ان���ه  ال�����وزارة  وب��ي��ن��ت 
ت���ق���دم���وا ب��ط��ل��ب��ات ال����دخ����ول ع��ل��ى ال����راب����ط الآت����ي 
http://rce.mohe.gov. :لالطالع على النتيجة

./jo/hungary2021
للمنح  ب��ط��ل��ب��ات  ال��م��ت��ق��دم��ي��ن  ع����دد  ان  واأ����س���اف���ت 
 1991 بلغ   2022  /  2021 الجامعي  للعام  المجرية 
�سروط  حققوا  طالبا   1180 منهم  وطالبة  طالباً 
ال��وزارة من حيث تقديم امتحان اللغة النجليزية 

.)IELTS / TOEFL iBT(
للح�سول  بطلبات  المتقدمين  الطلبة  ع��دد  وبلغ 
ر�ُسح منهم  البكالوريو�ص 367،  على منح في درجة 
 IELTS( 358، في حين كانت اأقل عالمة لمتحان
اأق��ل عالمة لمتحان  )5 عالمات من 9، كما كانت 

)TOFELL iBT )64 من 120.
كما بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات للح�سول 
على منح درجة الماج�ستير 601 طالب، ر�ُسح منهم 
 )IELTS( 100، في حين كانت اأقل عالمة لمتحان
ع���الم���ة لم��ت��ح��ان  اأق�����ل  ك���ان���ت  ك��م��ا   ،9 م���ن   )7.5(

)TOFELL iBT )94 من 120.
فيما بلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات للح�سول 
منهم  ر�ُسح  طالبا،   212 الدكتوراه  درج��ة  منح  على 
اأقل عالمة لمتحان)IELTS )6.5 من  99، وكانت 
9، واأقل عالمة لمتحان )TOFELL iBT )87 من 
120. وتاأتي هذه المنح تنفيذاً لخطة العمل للتعاون 
التربوي والعلمي الموقعة بين وزارة التعليم العالي 
الب�سرية  الموارد  ووزارة  الأردنية  العلمي  والبحث 

المجرية لالأعوام 2021-2020-2019.

اإعالن نتائج تر�سيح 
املنح املجرية

جاللته خالل م�ساركته في الم�ؤتمر عن بعد

حان وقت العمل حلل 
النزاعات بدل من اإدارتها

 دور اأمريكا قيادي 
وحم�ري يف تعزيز 

ا�ستقرار املنطقة

تزداد احلاجة ل�س�ت 
وا�سنطن املتزن يف الأوقات 

ال�سعبة

 �سمان الت�زيع العادل 
للقاح  ك�رونا يف جميع 

العامل
الهتمام مبكافحة ال�باء 
جاء على ح�ساب حماربة 

الإرهاب

 اأول لجئ تلقى اللقاح 
بالعامل جمانا كان يف 

الأردن

 ل ميكننا التخلي عن اأحد 
و�سملنا الالجئني بخطة 

ال�ستجابة

عمان - بترا

�سارك جاللة الملك عبداهلل الثاني، ام�س، 
في الم�ؤتمر الدولي »ال�سرق الأو�سط والإدارة 
الأميركية الجديدة«، الذي يعقده معهد 
بروكنجز في وا�سنطن افترا�سيًا، في الفترة 
بين 22- 26 من ال�سهر الحالي.

واألقى جاللته كلمة في الم�ؤتمر، تناول فيها 
التط�رات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها 
الق�سية الفل�سطينية، وم�ساعي تعزيز الأمن 
وال�ستقرار في المنطقة، وجه�د الت�سدي 
ل�باء ك�رونا، والحرب على الإرهاب والتطرف.

واأعاد جاللة الملك التاأكيد على م�قف الأردن 
الثابت تجاه الق�سية الفل�سطينية، و�سرورة 
اإنهاء ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي على 
اأ�سا�س حل الدولتين، الذي ي�سمن قيام الدولة 
الفل�سطينية الم�ستقلة، ذات ال�سيادة والقابلة 
للحياة، على خط�ط الرابع من حزيران عام 
1967، وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، لتعي�س 
باأمن و�سالم اإلى جانب اإ�سرائيل.

وتطرق الملك اإلى دور ال�ليات المتحدة 
الأميركية القيادي والمح�ري في تعزيز اأمن 
وا�ستقرار المنطقة، وقال »من الم�سجع اأن 
نرى التزام الرئي�س بايدن المتجدد بانخراط 
اأميركا على ال�ساحة الدولية«.

(2)مقترح 

مدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم
ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية األولى2٠2١/٠٦/2٤الخميس
2٠2١/٠٦/2٥الجمعة

النظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه ساعة ونصفالجغرافياساعتانعلوم األرض والبيئة األولى
ساعة ونصفالمعامالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفتاريخ العرب والعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانية
2٠2١/٠٦/2٧االحد
ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالمية األولى2٠2١/٠٦/2٨االثنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفعلوم الحاسوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األولى2٠2١/٠٦/2٩الثالثاء
2٠2١/٠٦/٣٠االربعاء
ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتان ونصفالفيزياء األولى2٠2١/٠٧/٠١الخميس
2٠2١/٠٧/٠2الجمعة
ساعة وربع2ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع2ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتانالكيمياء األولى2٠2١/٠٧/٠٣السبت
2٠2١/٠٧/٠٤األحد
ساعة وربع١ورقة / الرياضياتساعة وربع١ورقة / الرياضياتساعة وربع١ورقة / الرياضيات األولى2٠2١/٠٧/٠٥اإلثنين
2٠2١/٠٧/٠٦الثالثاء
ساعة وربع2ورقة / الرياضيات ساعة وربع2ورقة / الرياضيات ساعة وربع2ورقة / الرياضيات األولى2٠2١/٠٧/٠٧األربعاء
2٠2١/٠٧/٠٨الخميس
2٠2١/٠٧/٠٩الجمعة

ساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزية األولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفاللغة الفرنسيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

2٠2١/٠٧/١١األحد
ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردناألولى2٠2١/٠٧/١2اإلثنين
2٠2١/٠٧/١٣الثالثاء
2٠2١/٠٧/١٤األربعاء

التفسير وعلوم القرآن والحديث ساعة ونصفالعلوم اإلسالميةساعتانالعلوم الحياتية األولى
ساعة ونصفوالسيرة النبوية الشريفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساعة ونصفالثقافة الماليةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثانية

ظهًرا (١.٠٠)صباًحا، والجلسة الثانية تبدأ الساعة  (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة * 

2٠2١/٠٧/١٠السبت

االمتحان العام                      / 2021              برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 

2٠2١/٠٦/2٦السبت

2٠2١/٠٧/١٥الخميس

 االكادميية  الفروع                      2020 ,2019     للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد وطلبة 

مدة االمتحانالشرعيمدة االمتحاناألدبيمدة االمتحانالعلميالجلسةالتاريخاليوم
ساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالميةساعة ونصفالتربية اإلسالمية األولى٢٠٢١/٠٦/٢٤الخميس
٢٠٢١/٠٦/٢٥الجمعة

النظم اإلسالمية وفقه الدعوة وفقه ساعة ونصفالعلوم اإلسالميةساعتانالكيمياء األولى
ساعة ونصفالمعامالت

ساعة ونصفتاريخ العرب والعالم الثانية
٢٠٢١/٠٦/٢٧االحد

ساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزيةساعتاناللغة االنجليزية األولى
ساعة ونصفاللغة الفرنسية الثانية

ساعة ونصفعلوم الحاسوب األولى٢٠٢١/٠٦/٢٩الثالثاء
٢٠٢١/٠٦/٣٠االربعاء
ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع١ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتانالعلوم الحياتية األولى٢٠٢١/٠٧/٠١الخميس
٢٠٢١/٠٧/٠٢الجمعة
ساعة وربع٢ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعة وربع٢ورقة  / (تخصص)اللغة العربية ساعتانعلوم األرض والبيئة األولى٢٠٢١/٠٧/٠٣السبت
٢٠٢١/٠٧/٠٤األحد
ساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردنساعة ونصفتاريخ األردن األولى٢٠٢١/٠٧/٠٥اإلثنين
٢٠٢١/٠٧/٠٦الثالثاء
٢٠٢١/٠٧/٠٧األربعاء

التفسير وعلوم القرآن والحديث ساعة ونصفالجغرافياساعتان ونصفالفيزياء األولى
ساعة ونصفوالسيرة النبوية الشريفة

ساعة ونصفالثقافة المالية الثانية
٢٠٢١/٠٧/٠٩الجمعة
ساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربيةساعتاناللغة العربية األولى٢٠٢١/٠٧/١٠السبت
٢٠٢١/٠٧/١١األحد
٢٠٢١/٠٧/١٢اإلثنين
ساعة وربع١ورقة / الرياضيات األدبي ساعة وربع١ورقة / الرياضياتساعة وربع١ورقة / الرياضيات األولى٢٠٢١/٠٧/١٣الثالثاء
٢٠٢١/٠٧/١٤األربعاء
ساعة وربع٢ورقة / الرياضيات األدبي ساعة وربع٢ورقة / الرياضياتساعة وربع٢ورقة / الرياضيات  األولى٢٠٢١/٠٧/١٥الخميس

ظهراً (١.٠٠)صباحاً ، والجلسة الثانية تبدأ الساعة   (١٠.٠٠)تبدأ الجلسة األولى الساعة   .                                    *                           

٢٠٢١/٠٧/٠٨الخميس

االمتحان العام                      / 2021              برنامج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  لعام 
                      2020 ,2019                     للطلبة النظاميني وطلبة الدراسة اخلاصة اجلدد وطلبة 

٢٠٢١/٠٦/٢٨االثنين

٢٠٢١/٠٦/٢٦السبت

 (1) مقترح االكادميية  الفروع

اجلمعة  14 رجب 1442 ه� - املوافق 26 �سباط 2021م - العدد 18320 
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4حمليات

اإ�شابات بمحاكم ال�شلط و�شويلح وعمان ال�شرعية الجنوبية

16 وفاة بـ«كورونا».. وإدخال 220 حالة للمستشفيات

دعوة القطاع الخا�ص للتقيد بـ»اأوامر الدفاع«

تحذيرات رسمية من التهاون في ظل الوضع الوبائي
   اإغالق املن�شاآت املخالفة م�شتمر.. وتوقيف »عربي« اأقام زفافاً يف الرمثا 

ع��ل��ى 2550 حالة  اإ���س��اب��ات )ام�����س(  وت���وّزع���ت 
في  حالة   390 ع��ّم��ان،  العا�سمة  محافظة  في 
ف��ي محافظة  ح��ال��ة   225 ال��ب��ل��ق��اء،  م��ح��اف��ظ��ة 
اإربد، 211 حالة في محافظة الزرقاء، 95 حالة 
محافظة  ف��ي  ح��ال��ة   89 م���اأدب���ا،  محافظة  ف��ي 
جر�س، 73 حالة في محافظة الكرك، 62 حالة 
محافظة  في  حالة   46 عجلون،  محافظة  في 
 32 ال��م��ف��رق،  محافظة  ف��ي  ح��ال��ة   44 العقبة، 
ح��الت في   5 م��ع��ان، منها  ف��ي محافظة  حالة 

البترا، 10 حالت في محافظة الطفيلة.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإع��ام��ي  الموجز  واأ���س��ار 
الحالت  ع��دد  اأن  اإل��ى  ال�سحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   33041 اإلى  و�سل  حالّياً  الن�سطة 
ب��ل��غ ع����دد ال���ح���الت ال��ت��ي اأُدِخ����ل����ت ام�����س اإل���ى 
 127 غ����ادرت  فيما  ح��ال��ة،   220 الم�ست�سفيات 

حالة.
الموؤّكدة  الحالت  عدد  اإجمالي  اأن  اإل��ى  ولفت 
التي تتلقى العاج في الم�ست�سفيات بلغ 1250

ح���ال���ة، ف���ي ح��ي��ن ب��ل��غ اإج���م���ال���ي ع����دد اأ����س���ّرة 
ال����ع����زل ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف����ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات 
الول(  )اأم�س  والم�ستبهة  الموؤّكدة  للحالت 
فيما  ب��ال��م��ئ��ة،   24 بلغت  اإ���س��غ��ال  بن�سبة   1023
الحثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ�����س����ّرة  ع����دد  اإج���م���ال���ي  ب��ل��غ 
ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت 
الموؤّكدة والم�ستبهة )اأم�س الول( 232 بن�سبة 

اإ�سغال بلغت 25 بالمئة.
ك���م���ا ب���ل���غ اإج����م����ال����ي ع�����دد اأج�����ه�����زة ال��ت��ن��ّف�����س 
الم�ست�سفيات  ف��ي  الم�ستخدمة  ال�سطناعي 
الول(  )اأم�س  والم�ستبهة  الموؤّكدة  للحالت 

100 جهاز بن�سبة اإ�سغال بلغت 10 بالمئة.
حالة   1579 ت�سجيل  اإل���ى  ال��م��وج��ز  اأ���س��ار  ك��م��ا 

�سفاء ام�س في العزل المنزلي والم�ست�سفيات، 
 342600 اإل���ى  ال�سفاء  ح���الت  اإج��م��ال��ي  لي�سل 

حالة.
واأ�ساف اأن 33719 فح�ساً مخبرّياً اأجري ام�س، 
لي�سبح اإجمالي عدد الفحو�سات التي اأجريت 
4510000 فح�س،  الآن  الوباء وحتى  بدء  منذ 

الإي��ج��اب��ّي��ة  ال��ف��ح��و���س��ات  ن�سبة  اأن  اإل���ى  لف��ت��اً 
و�سلت اإلى قرابة 35ر11 بالمئة.

اإل���ى الل��ت��زام ب��اأوام��ر  ودع���ت ال����وزارة الجميع 
ال����ّدف����اع، واّت����ب����اع ���س��ب��ل ال���وق���اي���ة، خ�����س��و���س��اً 
ارت�����داء ال��ك��ّم��ام��ات، وع���دم اإق���ام���ة ال��ت��ج��ّم��ع��ات 
لأك��ث��ر م��ن 20 ���س��خ�����س��اً، وم��ت��اب��ع��ة ال��ح��م��ات 

التوعوية التي اأطلقتها بال�سراكة مع عدد من 
الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا 
#اإلك_وفيد  ال��م��ط��ع��وم:  لأخ���ذ  والت�سجيل 

#حياتنا_اأهم.
الق�ساة  قا�سي  �سماحة  قرر  اخ��رى،  جهة  من 
محكمة  اإغ��اق  الربطة،  الحافظ  عبد  ال�سيخ 
للمنطقة  ال�سرعية  وع��م��ان  و�سويلح  ال�سلط 
اعتبارا  �ساعة،   24 لمدة  توثيقات،  الجنوبية/ 
اإ�سابة ع��دد من  من الخمي�س )ام�����س(، ج��راء 

الموظفين بفيرو�س كورونا.
  وق����ال ���س��م��اح��ت��ه، اإن روؤ����س���اء ال��م��ح��اك��م خ��ال 
ج���داول  بتنظيم  ���س��ي��ق��وم��ون  الإغ�����اق،  ف��ت��رة 
م��واع��ي��د ال��ق�����س��اي��ا ال��م��ق��رر ال��ن��ظ��ر ب��ه��ا اإل���ى 
مواعيد جديدة، و�سيجري العان عنها وفق 

الإجراءات القانونية.
تعقيم  ع��ل��ى  للعمل  ج���اء  ال���ق���رار  اأن    واأ�ساف 
الطبية  الفحو�سات  واإج���راء  المحاكم  مبنى 
للكادر الوظيفي ا�ستنادا لاإجراءات القيا�سية 
واإدارة  ل��اأم��ن  الوطني  المركز  ع��ن  ال�����س��ادرة 

الزمات.
ودع�����ا ���س��م��اح��ت��ه اإل�����ى ت���وخ���ي اق�����س��ى درج����ات 
الل���ت���زام ب����اإج����راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة، من 
ومتابعة  الج�سدي،  والتباعد  الكمامة  لب�س 
وتنفيذ كل ما ي�سدر من تعليمات عن الجهات 

الر�سمية المخت�سة بهذا ال�ساأن.

�سمير  الداخلية  وزي��ر  اأك��د  التفا�سيل..  وف��ي 
اأوام���ر  بتنفيذ  الل���ت���زام  ���س��رورة  المبي�سين، 
ال���دف���اع، وب��خ��ا���س��ة الل���ت���زام ب���اأوق���ات الحظر 
ال��م��ح��دد ����س���واء ال��م��ت��ع��ل��ق م��ن��ه��ا ب����الأف����راد اأو 
والتباعد  الكمامة  ارت���داء  وك��ذل��ك  المن�ساآت، 

الجتماعي.
جاء ذلك خال لقاء وزير الداخلية في مبنى 
ال�������وزارة، ام�����س م��دي��ر الم����ن ال���ع���ام ب��الإن��اب��ة 
وقائد  للعمليات  العام  الأم��ن  مدير  وم�ساعد 
اأمن اقليم العا�سمة ومدير مديرية العمليات 
ال��دف��اع  اأم���ر  تنفيذ  اآل��ي��ة  لبحث  وال�����س��ي��ط��رة، 
ال��وزراء  رئي�س  عن  ال�سادر  وال��ب��اغ  رقم"26« 
الأم��ن��ي��ة  وال��ت��رت��ي��ب��ات   ،2021 ل�سنة   »24« رق���م 
جهاز  �سينفذها  ال��ت��ي  ب��ال��واج��ب��ات  المتعلقة 
ال��دف��اع،  اأوام����ر  ل�سمان تطبيق  ال��ع��ام،  الم���ن 
وبما يحقق �سامة المجتمع وي�سمن الحفاظ 

تطور  ب��ع��د  خ�سو�سا  ال��م��واط��ن،  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
الو�سع الوبائي في المملكة.

واأه����اب وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة ب��ال��م��واط��ن��ي��ن، خ��ال 
اللقاء الذي ح�سره اأمين عام الوزارة الدكتور 
خالد ابو حمور، التعاون مع الحكام الداريين 
الدفاع،  باأوامر  واللتزام  العام،  الأم��ن  وك��وادر 
مو�سحا ان هذه الجراءات تهدف اإلى تحقيق 
ال��م�����س��ل��ح��ة ال���ع���ام���ة وال���ح���ف���اظ ع��ل��ى �سحة 

المواطن.
و����س���دد ال��م��ب��ي�����س��ي��ن ع��ل��ى ع����دم ال���ت���ه���اون مع 
اي����ة م��خ��ال��ف��ات ق���د ت���ح���دث، م����وؤك����دا ان من 
والتعليمات  والأوام����ر  ال��دف��اع  ق��ان��ون  يخالف 
المواطنين  �سحة  يعر�س  بمقت�ساه،  ال�سادرة 

و�سامتهم للخطر.
ال��ع��ام من  م��ن جهتها، طلبت م��دي��ري��ة الم���ن 
باأوامر  اللتزام  والمقيمين  المواطنين  كافة 
ال���دف���اع و���س��اع��ات ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل وال��ج��زئ��ي 
وب��ك��اف��ة اج����راءات ال��وق��اي��ة وال�����س��ام��ة العامة 
واتخاذ كافة الج��راءات التي تقي وتحمي من 
الكمامة  ارت����داء  خ���ال  م��ن  )ك���ورون���ا(  تف�سي 
التجمع  وع��دم  الجتماعي  بالتباعد  واللتزام 

او اقامة المنا�سبات والفراح وبيوت العزاء.
واأ�سارت المديرية في بيان ام�س، الى انه وفي 
الفيرو�س،  وتف�سي  الوبائي  الو�سع  تطور  ظل 
ل�سروط  مخالفة  اي��ة  م��ع  ال��ت��ه��اون  يمكن  »ل 
و�سيتم  كان  ظرف  اي  وتحت  العامة  ال�سامة 
ات��خ��اذ ك��اف��ة الج�����راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة والداري����ة 

بحق المخالفين«.
واك�����دت ان��ه��ا و���س��ع��ت خ��ط��ط��اً ام��ن��ي��ة ت�سمن 
الدفاع  اوام��ر  باإنفاذ  الكفيل  المني  النت�سار 
الجمع  اي��ام  ال�سامل  الحظر  من حيث تطبيق 
او مراقبة مدى اللتزام في باقي اليام حيث 
�ستفعل نقاط الغلق و�ستنت�سر الدوريات الآلية 
وال���راج���ل���ة ف���ي الح���ي���اء وال���ط���رق ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
والفرعية ل�سبط اأي �سكل من ا�سكال مخالفة 
الل��ت��زام  لمراقبة  خطط  ال��ى  ا�سافة  الحظر 
خ����ال وق����ت ����س���اة ال��ج��م��ع��ة ب��ال��م�����س��ي��ر على 

القدام.
واو���س��ح��ت ان ك���وادر ال��دف��اع ال��م��دن��ي �ستعمل 
المواطنين  حاجات  لتلبية  الق�سوى  بطاقتها 
وت��ق��دي��م خ��دم��ات ال���س��ع��اف والن���ق���اذ، داع��ي��ة 
الجميع ال���ى الت�����س��ال ع��ل��ى ه��ات��ف ال��ط��وارئ 

عند   ،911 اأم���ن  تطبيق  عبر  او   911 ال��م��وح��د 
الحاجة وال�سرورة.

م��وؤ���س�����س��ات  ال��ع��م��ل  وزارة  دع����ت  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، 
خا�سعة  جهة  واأي  الخا�س  القطاع  ومن�ساآت 
لقانون العمل والعاملين لديها والعاملين في 
اأوام��ر  بتنفيذ  التقيد  اإل��ى  التو�سيل  خ��دم��ات 
ال���دف���اع وال���ب���اغ���ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���ق���رارات 
ال�سادرة بمقت�سى اأي منها واتباع بروتوكولت 
اإجراءات العمل والتدابير الوقائية التي اأقرتها 

وزارة العمل واعتمدتها وزارة ال�سحة.
اأبناء  الأردن  في  الكنائ�س  روؤ�ساء  مجل�س  ودعا 
الرعايا اإلى اللتزام التام بالتعليمات ال�سحّية 
ال��وق��ائ��ّي��ة والإج�������راءات الح���ت���رازّي���ة ال��ف��ردّي��ة 
الر�سمّية  الجهات  حددتها  التي  والجماعّية، 

ة للوقاية من )كورونا(. والُمخت�سّ
ل��زي��ادة  اإن���ه ون���ظ���راً  ب��ي��ان  وق���ال المجل�س ف��ي 

في  »ُن��واك��ب  فاإننا  بالفيرو�س  الإ�سابة  ح��الت 
ه��ذِه ال��ظ��روف وم��ا َي��ط��راأ م��ن ت��ط��ّورات تتعّلق 
ب�����الإج�����راءات ال���ج���دي���دة ال��ُم��ت��خ��ذة م���ن قبل 
تكثيف  الجميع  م��ن  َتتطلب  وال��ت��ي  الُحكومة 
ال��ج��ه��ود ل��ُم��ج��اب��ه��ة ه����ذا ال���وب���اء وال����َح����ّد من 
بقرار  اللتزام  �سرورة  على  م�سددا  اإنت�ساره«، 
فيِه  ُتعلَق  حيث  الجمع  اأي���ام  ال�سامل  الحظر 

اإقامة ال�سلوات بالكنائ�س.
و����س���دد ع��ل��ى �����س����رورة الل����ت����زام ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 
فيما  الكنائ�س  روؤ����س���اء  مجل�س  ع��ن  ال�����س��ادرة 
ي��خ�����س ال��ح�����س��ور اإل����ى ال��ك��ن��ائ�����س ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ف���ي ال�������س���اوات، داع���ي���ا ال��ج��م��ي��ع ال����ى الأخ����ذ 
ب���الإج���راءات الإح��ت��رازي��ة م��ن ت��ب��اع��د ج�سدي 
اليدين  وتعقيم  والقفازات  الكمامات  وارت��داء 
بم�سافة  والل��ت��زام  الكني�سة  اإل��ى  الدخول  قبل 

اأمان.

م���ن ج��ه��ة اخ������رى، ق����ال م��ح��اف��ظ��و ال��ع��ا���س��م��ة 
واإرب����د وال��ب��ل��ق��اء وج��ر���س وع��ج��ل��ون، اإن���ه جرى 
اإغ��اق 12 من�ساأة، منها 6 من�ساآت  )الرب��ع��اء(، 
في  واح��دة  ومن�ساأة  البلقاء،  في  و3  بالعا�سمة 
ك��ل م��ن اإرب����د وج��ر���س وع��ج��ل��ون، الأم����ر ال��ذي 
الدفاع و�سروط  يعد مخالفة �سريحة لأوامر 

ومتطلبات ال�سحة وال�سامة العامة.
وال��ت��ج��ارة في  ال�سناعة  م��دي��ري��ة  ك��م��ا ح���ررت 
محافظة البلقاء 181 مخالفة منذ بداية العام 
الدفاع،  لأوام���ر  مخالفات   105 منها  الحالي، 
و76 م��خ��ال��ف��ة ل��م��ح��ال ت��ج��اري��ة ح�����س��ب ق��ان��ون 

ال�سناعة والتجارة.
وق����ال م��دي��ر ال��م��دي��ري��ة ي��و���س��ف ال�����س��اح��ات 
ن��ف��ذت 145 ج��ول��ة على  ال��م��دي��ري��ة  ك����وادر  اإن 
المن�ساآت التجارية في مختلف األوية ومناطق 
م��ن�����س��اأة،   2900 زي�������ارة  ���س��م��ل��ت  ال���م���ح���اف���ظ���ة، 

بالإ�سافة اإلى الجولت الم�ستركة مع الدوائر 
الأخرى المعنية �سمن لجان ال�سامة العامة 

التابعة للحكام الإداريين في المحافظة.
الجولت  تكثيف  �سيتم  اأن��ه  ال�ساحات  واك��د 
الفترة  �سمن  ���س��واء  التجارية  المن�ساآت  على 
ال��ت��زام  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  الم�سائية  اأو  ال�سباحية 
وتعليمات  ال��ع��ام��ة  ال�سامة  ب�����س��روط  ال��ت��ج��ار 
وال��ت��ج��ارة،  ال�سناعة  وق��وان��ي��ن  ال��دف��اع  اأوام����ر 
م�����وؤك�����دا ان�����ه ل����ن ي���ك���ون ه���ن���ال���ك ت����ه����اون م��ع 

المخالفين.
اإلى ذلك، قال الناطق العامي با�سم مديرية 
المن العام انه جرى تعديل اأوقات وايام زيارة 
والتاأهيل، تما�سياً مع قرارات  الإ�ساح  مراكز 
�سامل  حظر  بفر�س  الخا�سة  ال��دف��اع  واأوام���ر 
ي���وم ال��ج��م��ع��ة، ح��ي��ث ت��ق��رر اإب��ق��اء اي���ام ال��زي��ارة 
يوم  ال��زي��ارة  ب��اب  وفتح  بال�سبوع،  اي��ام  لثاثة 
�ساعات  زي���ادة  م��ع  الجمعة  م��ن  ب��دًل  الخمي�س 
الثانية  وحتى  �سباحاً   8 م��ن  لت�سبح  ال��زي��ارة 

ع�سراً.
واكد الناطق العامي انه وبذلك ت�سبح ايام 
الزيارة على النحو التالي احد، ثاثاء، خمي�س 
ل����ذوي ال���ن���زلء م��ن ال��ث��ام��ن��ة ���س��ب��اح��اً ول��غ��اي��ة 
ال��ث��ان��ي��ة ع�����س��راً ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ح��ق��وق ال��ن��زلء 
توا�سل  على  وابقائهم  ذويهم  على  والت�سهيل 
ال�سبت  اي����ام  خ�س�ست  ف��ي��م��ا  م��ع��ه��م،  م�ستمر 
داعيا  المحامين،  ل��زي��ارة  والأرب��ع��اء  والثنين 
واللتزام  المواعيد  بتلك  التقيد  الى  الجميع 

بال�سروط ال�سحية خال اأوقات الزيارة.
م���ن ج��ه��ت��ه، اوق����ف م��دع��ي ع���ام ال��رم��ث��ا ام�����س 
���س��خ�����س��ا م���ن ج��ن�����س��ي��ة ع��رب��ي��ة لإق���ام���ت���ه حفل 
والوام��ر  الدفاع  قانون  لأحكام  مخالفا  زفاف 
ال�����س��ادرة ب��م��وج��ب��ه، وج����اء ف��ي ح��ي��ث��ي��ات ق��رار 
اق���ام حفل  ال��م��وق��وف  ال�سخ�س  ان  ال��ت��وق��ي��ف، 
عددهم  ف��اق  ا�سخا�س  بم�ساركة  لنجله  زف��اف 
الحد الم�سموح به وفق اوامر الدفاع المت�سلة 
بالجتماعات والتي تن�س على ان ل يتعدى اأي 

اجتماع 20 �سخ�سا.
المخالف  لل�سخ�س  العام  المدعي  ا�سند  كما 
التقيد  وع��دم  العامة  بال�سحة  الإ���س��رار  تهمة 
واللتزام بتدابير �سبط العدوى من )كورونا( 
الج�سدي  ال��ت��ق��ارب  او  ال��ح�����س��ور  ب��ع��دد  ���س��واء 

بينهم.

»الوكالء«: عدم وجود نية بتقديم الإعفاءات للقطاع

800 مكتب سياحة تواجه شبح اإلغالق
عمان - �شيرين ال�شيد

وال�سفر  ال�سياحة  وكاء  جمعية  حّذرت 
ال�سياحة  لمكاتب  حتميه  اإغاقات  من 
اآث��ار  م��ن  �سيلحقه  وم��ا  قريباً،  وال�سفر 
وت�سريح  الوطني،  القت�ساد  �سلبية على 

ال�سياحي. القطاع  في  العاملين  لآلف 
وقالت الجمعية في بيان اأم�س اإن »نحو 
في  تنت�سر  و���س��ف��ر  ���س��ي��اح��ة  م��ك��ت��ب   800
�سبح  ت��واج��ه  المملكة  مناطق  مختلف 
فترة ق�سيرة  التام في غ�سون  الإغاق 
ج�����داً م���ا ل���م ت���وج���ه ال��ح��ك��وم��ة ب��رام��ج 
المعاناة  ظل  في  لها،  حقيقية  م�ساندة 
لمطالب  اللتفات  عدم  من  الم�ستمرة 
العامة  ال�ستراتيجيات  وخ��ل��و  القطاع 
م��ن ال��ب��رام��ج ال��داع��م��ة ل�����س��م��وده��ا من 
�سيترك  مما  المعنية،  الموؤ�س�سات  قبل 
في  ال�سياحية  العملية  على  كبيراً  اأث��راً 
في  للقطاع  انتعا�س  ب��وادر  ظهرت  حال 

العالمي«. ال�سوق 
ب�سرورة  »الحكومة  الجمعية  وطالبت 

ال�سياحة  ل��وزارة  الكافي  الدعم  تقديم 
والآث����������ار ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ط���ال���ب ال���ق���ط���اع 
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى دي��م��وم��ت��ه خ��ا���س��ة واأن 
المت�سررين  اأول��ى  ال�سياحية  المن�ساآت 
واآخ������������ر ال����م����ت����ع����اف����ي����ن م�������ن ج���ائ���ح���ة 

)كورونا(«.
وق���ال���ت: ع����دد م���ن ال��ت��ح��دي��ات ت��واج��ة 
ال����ق����ط����اع ف����ي ال����ف����ت����رة ال���ح���ال���ي���ة ول���م 
مثل؛  الآن  لغاية  الحكومة  لها  ت�ستجب 
)توقف الحديث الحكومي عن �سندوق 
مباحثات  اأيه  توجد  ل  حيث  المخاطر، 
ح������ول م���ق���ت���رح���ات ال����ق����ط����اع ال���خ���ا����س 
بخ�سو�س نظام هذا ال�سندوق(. مبينة 
من  متكررة  مطالبات  ع��دة  »هنالك  اأن 
قبل القطاع باعتباره قطاعا )متعطا( 
ول��ي�����س )اأك��ث��ر ت�����س��رراً( م��ن ق��ب��ل وزارة 
ال��ع��م��ل، وع����دم اإي���ج���اد اآل���ي���ه ل��م�����س��اع��دة 
ت�سديد ديونها  ال�سياحية على  ال�سركات 
الجتماعي  لل�سمان  خا�سة  المتراكمة 
ب���واق���ع مبلغ  ال��ق��ط��اع  وح�����س��ب م��ق��ت��رح 
�سائح  ك��ل  ع��ن  دنانير   5-3 م��ن  مقطوع 

يتم ا�ستقطابه من خال هذه ال�سركات 
م��ق��ط��وع  م��ب��ل��غ  اأو  ال���ع���م���ل  ع�����ودة  ع���ن���د 

ال�سفر«. تذكرة  ي�ساف على 
وج��ود  »ع���دم  اإل���ى  الجمعية  ن��وه��ت  ك��م��ا 
على  الآن  ل��غ��اي��ة  ���س��ي��اح��ي  ب���روت���وك���ول 
م�ستمرة  م��ط��ال��ب��ات  وج���ود  م��ن  ال��رغ��م 
وجود  عدم  اإل��ى  بالإ�سافة  ال�ساأن،  بهذا 
خا�سة  للقطاع  الإع��ف��اءات  بتقديم  نية 
اإع���ف���اء ال�����س��ي��اح ال��ق��ادم��ي��ن ع���ن ط��ري��ق 
فح�س  كلفة  دفع  من  ال�سياحة  �سركات 

)كورونا(«.
م��ط��ال��ب��ة �����س����رورة »ح�������س���ول م��ن�����س��اآت 
ال���ق���ط���اع ع���ل���ى ق���ر����س م��ي�����س��ر م����ن اأي 
�سندوق دعم �سواء كان عربيا اأو اأجنبيا 
ل��م�����س��اع��دت��ه��ا ع��ل��ى ال����س���ت���م���راري���ة ف��ي 
العمل«، داعية ل�سرورة »اإبقاء المن�ساآت 
�سامدة،  ال�سياحي  القطاع  في  العاملة 
ب��ه��دف اق��ت��ن��ا���س اأي����ة ف��ر���س ت��ل��وح في 
و�سط  العالمي  وال�سفر  ال�سياحة  �سوق 
ب��ان��ت��ع��ا���س م��ت��درج ح��ت��ى نهاية  ت��وق��ع��ات 

الحالي«. العام 

رفع احلظر لأداء 
�شالة اجلمعة من 

11:40 اإىل 12:40
عمان - الراأي

اأعلن وزير الأوقاف وال�سوؤون والمقد�سات 
ان  الخايلة،  محمد  الدكتور  الإ�سامية 
فترة رفع الحظر لغايات اأداء �ساة ظهر 
 11:40 ال�ساعة  من  �ستبداأ  الجمعة،  اليوم 
يكون  حيث  12:40ظ��ه��را،  ال�ساعة  ولغاية 
الذهاب للم�سجد �سيراً على القدام فقط.
واأك���د الخايلة ف��ي ب��ي��ان ام�����س، ���س��رورة 
الل����ت����زام ب�����اإج�����راءات ال�����س��ام��ة ال��ع��ام��ة 
واإح�����س��ار  ال��ج�����س��دي  ب��ال��ت��ب��اع��د  المتعلقة 

�سجادة ال�ساة وارتداء الكمامة.
وي��اأت��ي ذل���ك ب��ع��د ا���س��دار رئ��ي�����س ال����وزراء 
بال�ستناد   ،2021 ل�سنة   24 رق���م  ال��ب��اغ 
لأح��ك��ام اأم��ر ال��دف��اع رق��م 19 ل�سنة 2020، 
الذي ت�سمن ال�سماح للمواطنين بالتجوال 
�سيرا على الأقدام لمدة �ساعة واحدة لأداء 
�ساة الجمعة، وفقا للبروتوكول المقرر 
من وزارة ال�سحة وتفوي�س وزير الأوقاف 
وال�سوؤون والمقد�سات الإ�سامية بتحديد 

وقت بدء �ساعة التجول وانتهائها.
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«العمل»: استخدام الحد األدنى من 
الموظفين ال يشمل القطاع الخاص

عمان - الراأي

العمل  وزارة  با�سم  الإعامي  الناطق  اأو�سح 
ال�����وزراء  ت��ع��م��ي��م رئ��ي�����س  اأن  ال���زي���ود  م��ح��م��د 
ب��خ�����س��و���س ا����س���ت���خ���دام ال���ح���د الأدن��������ى م��ن 
الموظفين الازمين ل�ستدامة العمل بما ل 
ومن�ساآت  موؤ�س�سات  ي�سمل  ل   )%30( يتجاوز 
خا�سعة  اأخ����رى  ج��ه��ة  واأي  ال��خ��ا���س  ال��ق��ط��اع 
المملوكة  ال�سركات  با�ستثناء  العمل،  لقانون 

للحكومة. بالكامل 
ولفت الزيود في ت�سريح ام�س الى اأن تعميم 
رئ��ي�����س ال�����وزراء ب��خ�����س��و���س ا���س��ت��خ��دام ال��ح��د 
ل�ستدامة  الازمين  الموظفين  من  الأدن��ى 
العامة  والموؤ�س�سات  ال���وزارات  ي�سمل  العمل 
وال��ر���س��م��ي��ة وال���دوائ���ر ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات 
وال�سركات  الر�سمية  والجامعات  وال�سلطات 
الكبرى  ع��م��ان  وام��ان��ة  للحكومة  المملوكة 
الم�ستركة،  ال��خ��دم��ات  ومجال�س  وال��ب��ل��دي��ات 
عن  العمل  اأو  الموظفين  ت��دوي��ر  خ��ال  م��ن 

ُبعد.
التعميم ت�سمن توجيه مجل�س  اأن  اإلى  واأ�سار 
ال���������وزراء اإل������ى �����س����رورة ات����خ����اذ الج��������راءات 

ال�����س��ارم��ة وال��ح��ازم��ة ف��ي ك��ل م��ن ال�����وزارات 
وال��م��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ة وال��ر���س��م��ي��ة وال���دوائ���ر 
والجامعات  وال�سلطات  والهيئات  الحكومية 
للحكومة  ال��م��م��ل��وك��ة  وال�����س��رك��ات  ال��ر���س��م��ي��ة 
ومجال�س  وال��ب��ل��دي��ات  الكبرى  ع��م��ان  وام��ان��ة 
ال���خ���دم���ات ال��م�����س��ت��رك��ة ب���ا����س���ت���خ���دام ال��ح��د 
ل�ستدامة  الازمين  الموظفين  من  الدن��ى 
ال��ع��م��ل وت��ق��دي��م ال��خ��دم��ات ل��ل��م��واط��ن��ي��ن بما 
الج���م���ال���ي  ال����ع����دد  م����ن   )%30( ي���ت���ج���اوز  ل 
تتطلب  ال��ت��ي  الجهات  با�ستثناء  للموظفين 
يتجاوز  ل  وب��م��ا  ذل���ك  خ���اف  عملها  طبيعة 
)50%( من الموظفين باي حال من الحوال 
وذل����ك اع���ت���ب���اراً م���ن ���س��ب��اح الأح����د ال��م��واف��ق 
الموظفين  ت��دوي��ر  خ���ال  م��ن   28/2/2021
ي��ت��ول��ى دي����وان  ب��ع��د ع��ل��ى ان  ال��ع��م��ل ع���ن  او 

الإجراءات. المحا�سبة مراقبة تطبيق هذه 
و���س��دد ال��زي��ود على ���س��رورة الل��ت��زام ب��اأوام��ر 
ال��دف��اع وال��ب��اغ��ات وال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال���ق���رارات 
وب���روت���وك���ولت اج������راءات ال��ع��م��ل وال��ت��داب��ي��ر 
الوقائية التي قررتها وزارة العمل واعتمدتها 
بالتباعد  الل��ت��زام  ح��ي��ث  م��ن  ال�سحة  وزارة 

بالتجمعات. ال�سماح  الكمامة وعدم  وارتداء 

عّمان - الراأي

اأعلنت وزارة ال�شحة عن ت�شجيل 16 
وفاة و3827 اإ�شابة بفيرو�ص كورونا 
الم�شتجّد في المملكة ام�ص، ليرتفع 
العدد الإجمالي اإلى 4627 وفاة 
و380268 اإ�شابة، وبلغ عدد الحالت 
التي اأُدِخلت ام�ص اإلى الم�شت�شفيات 
220 حالة، فيما بقيت ن�شب اإ�شغال 
ا�شرة العزل والعناية الحثيثة عند 
حدود 25 %، وتم ت�شجيل 1579 حالة 
�شفاء، في غ�شون ذلك، قرر �شماحة 
قا�شي الق�شاة ال�شيخ عبد الحافظ 
الربطة، اإغالق محكمة ال�شلط 
و�شويلح وعمان ال�شرعية للمنطقة 
الجنوبية/توثيقات، لمدة 24 �شاعة، 
اعتبارا من يوم )ام�ص(، جراء اإ�شابة 
عدد من الموظفين بالفيرو�ص.

محافظات - الراأي

توا�شلت التحذيرات الر�شمية من 
قبل الوزرات ومديرية المن العام 
من التهاون في تطبيق اأحكام قانون 
الدفاع والوامر ال�شادرة بموجبه، 
وبخا�شة اللتزام باأوقات الحظر 
المحدد �شواء المتعلق منها بالأفراد 
اأو المن�شاآت، وذلك بعد التطورات في 
الحالة الوبائية بالمملكة الناجمة 
عن فيرو�ص »كورونا« الم�شتجد، من 
جهتها، دعت وزارة العمل موؤ�ش�شات 
ومن�شاآت القطاع الخا�ص واأي جهة 
خا�شعة لقانون العمل للتقيد 
بالقوانين واجراءات ال�شالمة، في 
غ�شون ذلك، ا�شتمرت ام�ص حمالت 
التفتي�ص والرقابة على المن�شاآت في 
المحافظات كافة، حيث حررت عدة 
مخالفات بحق عدم الملتزمين، من 
جهة اخرى، اوقف مدعي عام الرمثا 
�شخ�شا من جن�شية عربية لإقامته 
حفل زفاف مخالفا لوامر الدفاع.
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46 يوم جمعة �سادفت خالل 346 يوًما كانت اأغلبها 
حظًرا �سامال، بدءا من 15 اآذار العام الما�سي وحتى 
وتوفير  العامة  المة  ال�سَّ اإج����راءات  وك��ان��ت  ام�����س، 
والعالم  الأردن  اأمام  الوحيدان  الخياران  لقاح هما 
وطفراته  الم�ستجد  كورونا  فيرو�س  هجوم  لوقف 

المتحورة على حياة النَّا�س.
اإج��راء غير  ي��وم الجمعة هو  اأن حظر  واأك��د خبراء 
طبيعي للو�سول اإلى الو�سع الطبيعي وعودة الوباء 
اإلى النح�سار، م�سيرين الى اأن دول عالمية كبيرة 
لمنع  الكلي  اأو  الجزئي  الحظر  اإل��ى  اللجوء  رت  ق��رَّ
ح���رج. علمًيا و�سحًيا  وب��ائ��ي  و���س��ع  اإل���ى  ال��و���س��ول 
�سرار  الدكتور  المعدية،  الأمرا�س  اأخ�سائي  يوؤكد 
بلعاوي، اأنَّ المعادلة في الحرب على الفيرو�س هي 
تباًعا  تاأتي  التي  البيانات  واأنَّ  م��ن،  وال��زَّ بالم�سافة 

ُتفيد ب�سرورة وفعالية الحظر ب�سكل عام.
ج��ًدا  م��ره��ق  امل  ال�سَّ الطويل  الحظر  اأنَّ  واأو���س��ح 
ولة اقت�ساديا واجتماعيا، والحظر الجزئي  على الدَّ
كذلك، لكن الح�سول على ن�سف رغيف اأف�سل من 
واأنَّ ظرفا �سحيا  عدم الح�سول عليه كلًيا، خا�سة 

كبيرا وموؤلما يجتاح العالم.
اأف�سل  ه��و  علميا  ��ام��ل  ال�����سَّ الحظر  اأنَّ  اإل���ى  ول��ف��ت 
بكل  م��ره��ق  لكنه  ك��ورون��ا،  لمواجهة  ا�ستراتيجية 
ام اأثره اإيجابي في  النواحي، واللجوء اإلى ثالثة اأيَّ
القطاعات،  ك��ل  على  �سعب  لكنه  ال��وب��اء،  مكافحة 
وال���خ���ي���ار الأخ����ي����ر ه���و ح��ظ��ر ي����وم ال��ج��م��ع��ة وه��و 
لي�س كالما  وه��ذا  المواجهة،  ه��ذه  في  ج��دا  موؤثر 
ال��واردة  البيانات  تتبع  بل هو من خالل  اعتباطيا، 

اليه كاأكاديمي مخت�س ومراقب للو�سع الوبائي.
ونوه اإلى اأنَّه ل توجد حتى الآن درا�سة علمية على 
اأثر يوم الجمعة في المنحنى الوبائي، لكن الو�سف 
يوم  مخالطات  بعد  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  للبيانات  ال��دق��ي��ق 
الجمعة ب�سبعة اأيام تبين اأنَّ القفزات في المنحنى 

ال علميا  فعَّ الجمعة  يوم  الحظر  ب��اأنَّ  تدل  الوبائي 
و�سحيا.

اللقاحات  ه��ي  ال��ي��وم  المتوفرة  الأ�سلحة  اإنَّ  وق��ال 
لكن هناك �ُسحا كبيرا بها، ما يوؤكد اأهمية اإجراءات 
ال�سكان  بها  يلتزم  اأن  والتي يجب  العامة  ال�سالمة 
وبائي  و�سع  اإل��ى  للو�سول  الوحيد  ال�سبيل  لأن��ه��ا 

غير خطير.
اإل��ى  ال��ل��ج��وء  رت  ق����رَّ ك��ب��ي��رة  عالمية  دول  اأنَّ  وب��ي��ن 
اإلى  الو�سول  لمنع  الجمعة  وي��وم  الجزئي  الحظر 
و���س��ع وب��ائ��ي ح��رج يت�سبب ب��ال��ع��ودة اإل���ى اإغ��الق��ات 

�ساملة لأ�سهر طويلة.
علم  اأخ�سائية  تبين  الج��ت��م��اع��ي،  الم�ستوى  على 
حظر  اأنَّ  وا���س��دة،  ال��رَّ مي�ساء  ال��دك��ت��ورة  الج��ت��م��اع 
اأنَّ  تبين  خ�سية  ال�سَّ تجربتها  لأنَّ  واج��ب،  الجمعة 
ركاب حافلة رحالت كاملة الأ�سبوع الما�سي انتقل 

اليهم فيرو�س كورونا الم�ستجد.
اإنَّ الثابت للجميع عدم وجود التزام من  واأ�سافت، 
قبل كثير من النا�س، وهو الأمر الذي يجعل الوباء 
ف���اإن حظر  ي�سرح وي��م��رح بين الأردن��ي��ي��ن، ول��ذل��ك 
يوم الجمعة واأي�سا ال�سبت في حال تو�سيعه يقطع 
ريق على التجمعات التي تحتاج اإلى التزام ذاتي  الطَّ

اأول ولأنها ال�سامن ل�سحة الن�سان اأول واأخيرا.
من  وتعب  و�سجر  اكتئاب  عن  الحديث  اأنَّ  واأك��دت 
الوباء  ب��داي��ات  دقيقا  ك��ان  ربما  الجمعة  ي��وم  حظر 
ال��م��ن��ط��ق��ي��ة العلمية  ب��ع��ي��د ج����دا ع���ن  ال���ي���وم  ل��ك��ن��ه 
مع  للتعامل  طرقا  نت  كوَّ العائالت  لأنَّ  والبحثية، 
العمل عن  اأو  المنازل  في  المد  الطويل  الجلو�س 

بعد.
ول��ف��ت��ت اإل�����ى انَّ اأزم������ة ال���ف���ي���رو����س غ���ي���رت ك��ث��ي��را 
م��ن ال��م��ظ��اه��ر الج��ت��م��اع��ي��ة ال��م��ره��ق��ة اق��ت�����س��ادي��ا 
واج��ت��م��اع��ي��ا ع��ل��ى ح��ي��اة ال��ع��ائ��الت، م��ن��ه��ا اخت�سار 
اخت�سر  الذي  ُبعد  والعمل عن  وتكاليفها،  الأف��راح 
العمل،  واإلى  الوقود للمركبات والتنقل من  �سرف 
ت�سل  الوجاهي  التعليم  قاعات  في  ال�سعبة  وكانت 

ل�  بعد  ع��ن  التعلم  تبث  ال��ي��وم  لكنها  طالبا   60 ال��ى 
160 طالبا.

التي  حالت  الرَّ الجمعة يمنع  يوم  انَّ حظر  واأك��دت 
يختلط ب��ه��ا ك��ث��ي��رون ف��ي ك��ل م��ك��ان، وف���ي اأم��اك��ن 
الت�سوق وغيرها، وهو من باب قطع �سل�سلة العدوى 

التي تبحث عمن يوقفها والتي تحتاج اإلى الوعي.
متخبطة  تكون  قد  الحكومية  القرارات  اأنَّ  وبينت 
ب�����س��ب��ب ال��م��ن��ح��ن��ى ال���وب���ائ���ي غ��ي��ر ال��ث��اب��ت واأي�����س��ا 
لحر�سها على ا�ستدامة القت�ساد وديمومة العمل، 
يت�سبب  ال��م��وؤام��رة  نظرية  انت�سار  اأّن  ال��ى  م�سيرة 
ولب�س  العامة  ال�سالمة  ب��اإج��راءات  الل��ت��زام  بعدم 

الكمامة.
ونوهت اإلى �سرورة اللجوء اإلى الحظر الذكي بمنع 
الت�سوق وجاهيا وا�ستبداله بالتو�سيل الى المنازل، 
وب���م���ا ي�����س��غ��ل ال��م��ت��ع��ط��ل��ي��ن ع���ن ال��ع��م��ل وب��ال��ت��ال��ي 

ا�ستمرار دوران القت�ساد.
نهال  الدكتورة  القانونية  الخبيرة  ت�سير  قانونًيا، 
اأنَّ حظر يوم الجمعة يتم  اإلى  »لبترا«،  ل�  المومني 
والدولية،  الوطنية  المعايير  جانبين،  من  تقييمه 
ح��ي��ث اأج����ازت ال��م��ادة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ع��ه��د ال��دول��ي 
في  ل��ل��دول  وال�سيا�سية  المدنية  الإن�����س��ان  لحقوق 
حالة الطوارئ اتخاذ الإجراءات الالزمة ومنها ما 
يقيد حقوق الإن�سان اأو يعطلها اأحيانا، وفي مقدمة 
ال��ح��ق ف��ي التنقل وم��م��ار���س��ة بع�س  ال��ح��ق��وق  ه��ذه 

ال�سعائر الدينية ومغادرة البالد اأو عدم مغادرتها.
اأعلى  م�سلحة  في  ي�سب  التعطيل  ه��ذا  اأنَّ  واأك��دت 
والعي�س  حة  ال�سِّ في  الإن�سان  حق  لحماية  تهدف 
القت�ساد،  اأو  العمل  حق  على  قيد  و�سع  مع  حتى 
وف���ي ال��ق��ان��ون ال��وط��ن��ي ال�����س��اري الآن وه���و ق��ان��ون 
في  ب�سكل �سريح  اأ�سار   1992 ل�سنة   13 رقم  الدفاع 
بع�س  ممار�سة  ال����وزراء  لرئي�س  اأنَّ  اإل���ى   4 ال��م��ادة 
ال�سالحيات التي قد ت�سكل قيودا على حق الأفراد 

في التنقل والجتماع والإقامة.
تقييد  في  الحق  الدولة  ُيعطي  القانون  اأنَّ  وبينت 

بع�س الحقوق لحماية حق اأهم واأعلى.
الأ�سباب  اأح��د  اليوم هي  كورونا  اأن جائحة  واأك��دت 
ال��م��و���س��وع��ي��ة وال��واق��ع��ي��ة ل��ف��ر���س ح��ال��ة ط����وارئ 
وقانونيا،  ومو�سوعيا  زمانيا  م�سروطة  واإج���راءات 
�سببا  ت�سكل  الجديدة  الموجة  ع��ودة  اأن  ال��ى  لفتة 
له،  المرافقة  والقيود  الحظر  لفر�س  مو�سوعيا 
ال�سحية  اللجنة  تو�سية من  هناك  كان  اذا  خا�سة 

المعنية بالدولة.
يكون  ل  اأن  يعني  ل  الجمعة  حظر  اأنَّ  اإل��ى  ولفتت 
من  المت�سررين  اأن  بمعنى  ل��الأف��راد  بدائل  هناك 
هذا الحظر يتم تعوي�سهم ودرا�سة حالتهم ب�سكل 

واقعي قدر الإمكان لخلق حالة توازن.
اإج��راء غير  اأن حظر يوم الجمعة هو  الى  واأ���س��ارت 
طبيعي للو�سول اإلى الو�سع الطبيعي وعودة الوباء 
اإلى النح�سار، وخال�سة القول اأن هذا الإجراء على 
اأر�س الواقع يتوافق مع الد�ستور الأردني ومعايير 

حقوق الإن�سان.
وبينت اأن هناك دول اتخذت اإجراءات اأق�سى ولجاأت 
�سل�سلة  لك�سر  اأ���س��ه��ر  ل��ث��الث��ة  ال��ع��ام  الإغ����الق  اإل���ى 
من  كبير  ب�سكل  اأ�سعب  اإجراءاتها  وكانت  العدوى، 
حظر يوم واحد وتقوم بتعوي�س خ�سائر الأ�سخا�س 
ال�سعب.  ال�سحي  ال��ظ��رف  ه��ذا  م��ن  المت�سررين 
مخالفة  اإل��ى  ال��ع��ام  الأم��ن  مديرية  بيانات  وت�سير 
عدد كبير من الأ�سخا�س غير الملتزمين باإجراءات 
ال�����س��الم��ة ال��ع��ام��ة م���ن ل��ب�����س ل��ل��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د 
الج�سدي، وهي من الإجراءات التي يتخذها الأردن 
انت�سار  وقف  في  الم�ساهمة  على  الأ�سخا�س  لحث 

الفيرو�س في المجتمع.
وبداأت �ساللة جديدة من فيرو�س كورونا المتحور 
تنت�سر في المملكة خالل الأ�سابيع الما�سية والتي 
ومع فك  الأ�سخا�س،  بين  النتقال  ب�سرعة  تت�سف 
اأخذ  الإج��راءات  الحظر عن يوم الجمعة وتخفيف 
الما�سية  الأي���ام  ف��ي  ب��الرت��ف��اع  ال��وب��ائ��ي  المنحنى 

ب�سكل لفت.

عمان - الراأي 

ق����ال وزي�����ر ال�������س���وؤون ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ب��رل��م��ان��ي��ة 
لأي  وج���ود  ل  اإن���ه  المعايطة  مو�سى  المهند�س 
الن��ت��خ��اب  ب��ق��ان��ون��ي  متعلقة  ق��وان��ي��ن  م�����س��اري��ع 

والأحزاب في اأدراج الحكومة.
العامين  ب��الأم��ن��اء  ام�����س،  لقائه  واأ���س��اف خ��الل 
ملتزمة  الحكومة  اأن  الو�سطية«  »ت��ي��ار  لأح���زاب 
ب��ب��رن��ام��ج��ه��ا ف���ي ت��ط��وي��ر ال���ح���ي���اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
هو  اللقاء  ه��ذا  اأن  ال��ى  م�سيرا  والديمقراطية، 
الأول للحكومة مع الأحزاب لمناق�سة الت�سريعات 
النتخاب  كقانوني  ال�سيا�سية؛  للحياة  الناظمة 
والأحزاب ومعرفة ما هي التحديات التي تواجه 
العمل الحزبي، اإ�سافة الى مناق�سة اآليات تحفيز 
وت�����س��ج��ي��ع ب��ن��اء اأح�����زاب وت���ي���ارات ح��زب��ي��ة فاعلة 
ووا�سعة، مبينا ان هذه الحوارات �ست�سمل مختلف 
المدني  المجتمع  موؤ�س�سات  من  المجتمع  فئات 
وال��ن��ق��اب��ات وال��ق��ط��اع��ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة وال�����س��ب��اب��ي��ة 

وبال�سراكة والتكامل مع مجل�س المة.
لآراء مختلفة  ال�سماع  �سيتم  انه  المعايطة  واكد 
قانون  اإل��ى  للو�سول  ك��اف��ة،  المجتمع  فئات  م��ن 

توافقي واقعي يلبي احتياجات المجتمع.
الحالي،  النتخاب  قانون  اأن  اإل��ى  ال��وزي��ر  ولفت 
النيابية الأخيرة وفقه  الذي اجريت النتخابات 
لم  اأن��ه  اإل  الحزبي  العمل  تطوير  بهدف  ��َع  ُو���سِ
وا�سحا من خالل  ب��دا  ما  وه��و  الماأمول،  يحقق 
ال��ن��ت��ائ��ج الأخ���ي���رة ال��ت��ي اأو���س��ل��ت ع����دداً م��ح��دوداً 
من  للمجل�س،بالرغم  والحزبيين  الأح���زاب  من 
تطوير  اأه��م��ي��ة  على  م�����س��ددا  ح��زب��اً،   41 م�ساركة 

الثقافة المجتمعية بهذا الخ�سو�س.
الو�سطية  الأح����زاب  ت��ي��ار  رئي�س  اأك���د  جانبه  م��ن 
اأمين عام حزب العدالة وال�سالح نظير عربيات 
مبا�سرا  تنفيذا  ج��اء  التيار  عامي  اأمناء  لقاء  اأن 
العملية  ب��م��وا���س��ل��ة  ال��م��ل��ك  ل��ت��وج��ي��ه��ات ج��الل��ة 
الإ����س���الح���ي���ة ال�����س��م��ول��ي��ة ف���ي ك���اف���ة ال��م��ح��اور 
وال��ق��ط��اع��ات، وج���رى ف��ي ظ��ل م��ن��اخ ديمقراطي 
مثالي بالتركيز على مجموعة القوانين الناظمة 
ل��ل��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي، م���وؤك���دا اأن ت���ي���ار الأح������زاب 
لم�ساريع  مقترحات  بتقديم  �سيقوم  الو�سطية 
واقع  اإل��ى  والأحزاب،ا�ستنادا  النتخاب  لقوانين 
العملية الإ�سالحية ومجموعة الأفكار والقواعد 
التي تخدم ال�سالح العام والم�ساركة الوا�سعة في 

�سناعة القرار.

ال�سيا�سية  الأه���داف  رب��ط  اأهمية  عربيات  وبين 
لبرنامج التيار المنحاز اإلى العمل الديمقراطي 
ب�سكل  م��ب��ا���س��رة  �سيا�سية  ف��وائ��د  وي��ح��ق��ق  ال��ب��ن��اء 
وال�سعوبات  التحديات  تجاوز  على  والعمل  ع��ام 
ت�ستند  له،التي  الإ�سالحية  ال��روؤي��ة  تحقيق  في 
اإل����ى ال���روؤي���ة ال��م��ل��ك��ي��ة ال�����س��ام��ل��ة لأج����ل تطوير 
لم�س  ال��ت��ي��ار  اأن  مبينا  ال��دي��م��ق��راط��ي��ة،  ال��ح��ي��اة 
رغ��ب��ة حقيقية وج��دي��ة م��ن ق��ب��ل ال��ح��ك��وم��ة في 
التوجيهات  الديمقراطية كترجمة  العملية  دعم 
ال��م��ل��ك��ي��ة لأج�����ل ت��م��ك��ي��ن الأح��������زاب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
بكافة  برامجها  البرلمان،وتنفيذ  اإل��ى  للو�سول 

المحاور.
الو�سطية  الأح��زاب  لتيار  العامون  الأمناء  واك��د 
الحقيقي  الأح��زاب دوره��ا  تاأخذ  اأن  على �سرورة 

الئ��ت��الف��ات  ت�سكيل  عبر  ال��ن��واب  مجل�س  داخ���ل 
اإل��ى  للو�سول  قوتها  م��ن  ت��زي��د  وال��ت��ي��ارات،ال��ت��ي 
ال�سيا�سية،  برامجها  تطرح  برلمانية  حكومات 
بالعمل  المجتمع  اق��ن��اع  ���س��رورة  اإل���ى  م�سيرين 
ال��ح��زب��ي وب��خ��ا���س��ة ال�����س��ب��اب، واإع���ط���اء الأح����زاب 
ف��ر���س��ة ب��ال��دخ��ول اإل���ى ال��ج��ام��ع��ات، ل��ك��ي ترتقي 
الحزاب بالم�ستوى المطلوب لدى �سانع القرار 
والمجتمع كافة،عبر خطة ت�ساركية بين الأحزاب 

والحكومة للو�سول اإلى تطور �سيا�سي فعلي.
تطراأ  اأن  يمكن  التي  المقترحات  بع�س  وقدموا 
ع��ل��ى ق���ان���ون الن��ت��خ��اب،ل��ل��و���س��ول اإل�����ى ق��ان��ون 
يكون  بحيث  وال�سعبية؛  الملكية  ل���الإرادة  ي�سمو 
واأن  م��وح��دة،  وطنية  بقوائم  الأح����زاب  مر�سحو 
ي���ك���ون ال���ق���ان���ون م��الئ��م��ا ل���واق���ع ال���ح���ال واأك���ث���ر 
الأح��زاب،  راأ�سها  وعلى  ال�سيا�سية  للقوى  تمثيال 
والحزبية  ال�سيا�سية  التعددية  اأن  اإل��ى  م�سيرين 
الت�سريعية  ال�سلطتين  بين  بالت�ساركية  ت��ك��ون 

والتنفيذية،تحقيقا لروؤى جاللة الملك.
اأمين  اأح��زاب التيار ؛  اأمناء عامي  وح�سر اللقاء 
اأمين عام حزب  الأع��ور،  العون في�سل  عام حزب 
ال�سعلة المهند�س رزق البالونة، اأمين عام حزب 
ت���واد ���س��اك��ر ال��ع��ط��ي�����س، اأم��ي��ن ع���ام ح���زب ال��ن��داء 
العدالة  ح��زب  ع��ام  اأمين  اأب��و خالد،  عبدالمجيد 
عام  اأم��ي��ن  ال�����س��رف��اء،  علي  المهند�س  والتنمية 
ح��زب ال��ف��ر���س��ان علي ال��ذوي��ب، اأم��ي��ن ع��ام حزب 
التجاه الوطني ح�سين العدوان، اأمين عام حزب 
اأحرار الأردن �سعيد الزعبي، نائب اأمين عام حزب 
الوحدة الوطنية ممدوح الزبون، نائب امين عام 

حزب الحرية والم�ساواة �سطام اأبو زيد. 

«الوطني إلدارة األزمات» يعلن 
استثناءات الحظر الشامل

ورشة تبحث خطط واستراتيجيات 
مكافحة التطرف

عمان - الراأي

اأع��ل��ن ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل��الأم��ن واإدارة 
للحظر  ا����س���ت���ث���ن���اءات  اأم�������س  الأزم��������ات 
ال�ساعة 10  اعتباراً من  الممتد  ال�سامل 
من   6 ال�ساعة  الى  الخمي�س  ام�س  ليلة 
�سباح يوم غد ال�سبت، وذلك على النحو 

التالي:
1. ي��ع��ت��ب��ر ال���م���رك���ز ال���وط���ن���ي ل���الأم���ن 
فقط  المخولة  الجهة  الأزم���ات  واإدارة 
لإ����س���دار ت�����س��اري��ح ال��ت��ج��ول ف��ي اأوق���ات 
الحكومية  للقطاعات  ال�سامل  الحظر 
معتمدة  �ساملة  اآل��ي��ة  �سمن  والخا�سة 
ُت��ع��ط��ى �سالحية  ل���دى ال��م��رك��ز، ف��ي��م��ا 
اإ�سدار الت�ساريح الخا�سة في الحالت 
للحكام  الإن�سانية  وال��ح��الت  ال��ط��ارئ��ة 
ت�ساريح  اأي  اإع��ط��اء  ويمنع  الداري���ي���ن، 
موافقة  دون  مخولة  غير  جهة  اأي  من 
المركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، 
ح��ي��ث ���س��ت��ت��ح��م��ل ال��ج��ه��ة ال���ت���ي تعطي 
الت�ساريح الم�سوؤولية القانونية لذلك.

ال��ب��ط��اق��ة  ������س�����رورة وج�������ود  ت����ق����رر   .2
ال��ع��ائ��دة للجهة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة )ال���ب���ادج( 
جانب  اإل��ى  ال�سخ�س  لديها  يعمل  التي 
هويته  من  للتحقق  ال�سخ�سية  الهوية 
�سيتم  التي  الك�سوفات  في  اإدراج���ه  عند 
اأن  ع��ل��م��اً  قبلنا،  م��ن  عليها  ال��م�����س��ادق��ة 
الجهة المانحة لهذه البطاقة )البادج( 
ه����ي ال���ت���ي ���س��ت��ت��ح��م��ل ك���اف���ة ال��ت��ب��ع��ات 
ل  لأف��راد  اإ�سدارها  ح��ال  في  القانونية 

يعملون لديها.
اللكترونية  بالت�ساريح  العمل  يلغى   .3

طيلة مدة الحظر ال�سامل.
4. القطاع ال�سحي:

العاملة  الطبّية  الكوادر  اأ.ُي�ستثنى كافة 
في القطاعين العام والخا�ّس من قرار 
لإدامة  الأدن��ى  وبالحد  ال�سامل  الحظر 

العمل.
ب. فيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة 
ف��ي ال��ق��ط��اع ال�����س��ح��ي ي��ج��ب ت��زوي��ده��م 
تثبت  تعريفية  بطاقة  اأو  ر�سمي  بكتاب 
ال����ذي يعملون  ال��م�����س��ت�����س��ف��ى  ذل���ك م���ن 

لديه.
ج����.ُي�������س���م���ح ل���ل���م���خ���ت���ب���رات ال���خ���ا����س���ة 
المعتمدة من قبل وزارة ال�سحة لإجراء 
ب��ال��ح��رك��ة   )PCR( ال���ك���ورون���ا  ف��ح�����س 
خ���الل ف��ت��رة ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل �سريطة 
المختبر،  �سعار  ب�سيارة تحمل  حركتهم 
ك�سف  ال��م��خ��ت��ب��ر،  )ب�����ادج  ي��ح��م��ل��وا  واأن 
الإعتماد  وكتاب  المختبر،  من  م�سدق 

من وزارة ال�سحة(.
د.اأ�����س����ح����اب ال�������س���ي���دل���ي���ات. ُي�����س��ت��ث��ن��ى 
الحظر  ق��رار  من  ال�سيدليات  اأ�سحاب 
ال�������س���ام���ل ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��و���س��ي��ل 
والطارئة  ال�سرورية  لالأدوية  المنزلي 
بالنقابة  البادج الخا�س  اإظهار  �سريطة 
وي�����س��م��ح ل��ه��م ب��ف��ت��ح ���س��ي��دل��ي��ات��ه��م من 
ال�ساعة 1000 �سباحاً الى ال�ساعة 2000 
م�ساًء ويمنع البيع المبا�سر مهما كانت 
اأخذ  على  تواجدهم  ويقت�سر  الأ�سباب 

الدواء وتوزيعه.
المعدنية:  وال���ث���روة  ال��ط��اق��ة  5. قطاع 
ُي�������س���م���ح ب���ال���ح���رك���ة ل�������س���ي���ارات ت���وزي���ع 
ا���س��ط��وان��ات ال���غ���از ال��ب��ت��رول��ي ال��م�����س��ال 
من  ال��غ��از  ا�سطوانات  لتوزيع  المنزلي 
ال�ساعة  ولغاية  �سباحاً   0600 ال�ساعة 

1800 م�ساًء.
6. قطاع المياه والري: ُي�سمح ل�سهاريج 
ن��ق��ل ال��م��ي��اه ال��ع��ادم��ة و���س��ه��اري��ج نقل 
من  بالعمل  لل�سرب  ال�سالحة  ال��م��ي��اه 
ال�ساعة  وح��ت��ى  ���س��ب��اح��اً   1000 ال�����س��اع��ة 
1600 م�ساًء خالل فترة الحظر ال�سامل.
ُي�����س��ت��ث��ن��ى جميع  ال�����س��ن��اع��ة:  ق��ط��اع   .7
عملهم  داخ��ل  المتواجدين  الأ�سخا�س 
لهم  وي�سمح  ال�سامل،  الحظر  ق��رار  من 
�سريطة  المن�ساآت  ه��ذه  داخ���ل  بالعمل 
ك���ان وحتى  ���س��ب��ب  ع���دم م��غ��ادرت��ه��ا لأي 

النتهاء من موعد الحظر.
8. قطاع ال�سحن البري: 

اأ. ُت�������س���ت���ث���ن���ى ح����رك����ة ال���ن���ق���ل ال���ب���ري 
)ال�����س��اح��ن��ات وق���ط���اع ال��ت��خ��ل��ي�����س على 
المطارات  جميع  واإل���ى  م��ن  الب�سائع( 
وال��م��ع��اب��ر وال��م��راك��ز ال��ب��ري��ة، ع��ل��ى اأن 
ال�سحن،  بولي�سة  ب��اإب��راز  ال�سائق  يقوم 
للبطاقة  المخل�سين  اب��راز  عن  ف�ساًل 

التعريفية.
المخ�س�سة  ال�����س��اح��ن��ات  ب. ُت�ستثنى 

لنقل المواد الغذائية من محافظة الى 
اأخرى من قرار الحظر ال�سامل.

وال�سيانة  الميكانيك  لور�س  ج�. ُي�سمح 
وم����ح����الت ب���ي���ع ق���ط���ع ال���غ���ي���ار وال���ت���ي 
ت��ق��ع واج��ه��ات��ه��ا م��ب��ا���س��رة ع��ل��ى ال��ط��رق 
ال���خ���ارج���ي���ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��رب��ط 
البع�س  بع�سها  المملكة مع  محافظات 
ال�سامل  ال��ح��ظ��ر  ف��ت��رة  ب��ال��ع��م��ل خ���الل 
لخدمة حركة ال�سحن وكذلك ال�سيارات 
اب��راز  �سريطة  بالحركة،  لها  الم�سرح 
رخ�����س��ة ال��م��ه��ن م��خ��ت��وم��ة خ��ت��م طبق 
الكبرى/  عمان  اأم��ان��ة  قبل  من  ال�سل 

البلدية المخت�سة.
9. الم�سافرين جواً/ براً:

ال��م��ع��اب��ر  ع��ب��ر  ال���ق���ادم���ون  اأ. ُي�ستثنى 
البرية الى المملكة من الحظر ال�سامل 
�سريطة اظهار ختم القدوم على الجواز 
يتم  ف��ي حين  ال��ق��دوم،  ت��اري��خ  وبح�سب 
من  للمغادرين  ال��ح��رك��ة  ت�سريح  منح 
خالل هذه المعابر الى دول الجوار من 

خالل الحاكم الداري.
كت�سريح  ال��ط��ائ��رة  ت��ذك��رة  ب. ُتعتمد 
لكل  ال�سامل  الحظر  م��رور خالل فترة 
م���ن ال��م�����س��اف��ر وال�����س��ائ��ق ف��ق��ط �سمن 
توقيتات محددة وح�سب موعد الطائرة 

ومكان �سكن الم�سافر وال�سائق.
10. قطاع الزراعة:

اأ. ُي���������س����رح لأ����س���ح���اب م���ح���الت ط��ي��ور 
تربية  الزينة ومحالت  واأ�سماك  الزينة 
ال��ح��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة واأ���س��ح��اب م���زارع 
الثانية  ال�ساعة  من  بالحركة  الأ�سماك 
لغاية ال�ساعة الرابعة ع�سراً من  ظهراً 
اأماكن اإقامتهم اإلى محالهم ومزارعهم 
ال�سادرة  المهن  رخ�سة  اإب���راز  �سريطة 
رخ�سة  اأو  البلديات  اأو  عمان  اأمانة  عن 
ال���زراع���ة،  ال�����س��ادرة ع��ن وزارة  ال��م��ح��ل 
وف�����ي ح�����ال ق����ي����ام ���س��خ�����س اآخ�������ر غ��ي��ر 
�ساحب المن�ساأة بخدمة هذه الطيور اأو 
الأليفة �سرورة  الحيوانات  اأو  الأ�سماك 
اأن يكون معه الرخ�سة الورقية الأ�سلية 
ولي�ست  ال���زراع���ة  وزارة  م��ن  ال�����س��ادرة 

�سورة عنها.
لنقل  المخ�س�سة  لل�سيارات  ب. ُي�سمح 
ال��دج��اج ال��ح��ي ب��ال��ح��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل من 
الجمعة  ال���ي���وم  م�����س��اء   1900 ال�����س��اع��ة 
ال��ح��ظ��ر ال�سامل  ف��ت��رة  اإن��ت��ه��اء  ول��غ��اي��ة 
وذل�������ك ل���ن���ق���ل ال�����دج�����اج م����ن ال����م����زارع 

لمحالت النتافات والم�سالخ.
ج����.ُي�������س���م���ح ل���ل���م���زارع���ي���ن وال�������س���ي���ارات 
بالحركة  وال��ف��واك��ه  للخ�سار  ال��ن��اق��ل��ة 
م��ن ال���م���زارع اإل���ى الأ����س���واق ال��م��رك��زي��ة 
)ال�سوق المركزي لأمانة عمان الكبرى 
المحافظات(  في  المركزية  والأ���س��واق 
اليوم  م�ساء   1800 ال�ساعة  من  اإع��ت��ب��اراً 
ال��ج��م��ع��ة ول��غ��اي��ة ان��ت��ه��اء ف��ت��رة الحظر 

ال�سامل.
د.ُي�����س��م��ح لأ����س���واق ال��خ�����س��ار وال��ف��واك��ه 
المركزية بالعا�سمة عمان والمحافظات 
قبل  من  لهم  والم�سرح  بها  والعاملين 
من  اإعتبارا  بالعمل  والبلديات  الأمانة 
الجمعة  ال���ي���وم  م�����س��اء   1800 ال�����س��اع��ة 

وحتى اإنتهاء فترة الحظر ال�سامل.
11. الحالت الن�سانية:

ذوي  م���ن  اأ����س���خ���ا����س  ل�����س��ت��ة  اأ. ُي�سمح 
ال��م��ت��وف��ى ب��ال��ح��رك��ة لإت���م���ام اج�����راءات 
ال����وف����اة وال����دف����ن خ����الل اأي������ام ال��ح��ظ��ر 
ال�سامل �سريطة وجود بالغ الوفاة من 

الم�ست�سفى.
ب. ُتعتمد ورقة الخروج من الم�ست�سفى 
ك��ت�����س��ري��ح م����رور خ���الل ف��ت��رة الحظر 
ال�����س��ام��ل ل��ك��ل م��ن ال��م��ري�����س وال�����س��ائ��ق 
وح�سب  م��ح��ددة  توقيتات  �سمن  فقط 

موعد الخروج ومكان ال�سكن.
ج����.ُي�������س���رح ل���م���ر����س���ى غ�����س��ي��ل ال��ك��ل��ى 
وم���ر����س���ى ال�������س���رط���ان ب���ال���ذه���اب اإل����ى 
الم�ست�سفيات من خالل حمل البطاقات 

ومواعيد المراجعة.
د. ُي�������س���م���ح ل���ك���ل م����ن ي���ح���م���ل ب��ط��اق��ة 
ح�سب  م�سدقة  الم�ست�سفى  من  مرافق 
الأ����س���ول ب��ال��ح��رك��ة م��ن ال�����س��اع��ة 1000 
ولغاية ال�ساعة 1400 اأثناء فترة الحظر 

ال�سامل.
ه���.ُت��ع��ت��م��د ورق����ة ال��م��راج��ع��ة/ ال��م��وع��د 
ك��ت�����س��ري��ح م����رور خ���الل ف��ت��رة الحظر 
ال�����س��ام��ل ل��ك��ل م��ن ال��م��ري�����س وال�����س��ائ��ق 
وح�سب  م��ح��ددة  توقيتات  �سمن  فقط 

موعد مراجعة الم�ست�سفى.

عمان - بترا

ومعهد  المجتمعي،  ال�سلم  مركز  نظم 
العناية ب�سحة الأ�سرة/ موؤ�س�سة الملك 
ال�سرق  جامعة  مع  بالتعاون  الح�سين، 
الأو����س���ط ور����س���ة ع��م��ل، ب��ه��دف تعزيز 
وو�سع  التطرف،  مكافحة  في  التعاون 
ال��خ��ط��ط وال���س��ت��رات��ي��ج��ي��ات ال��الزم��ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ب����رام����ج وم�������س���اري���ع ف����ي ه���ذا 

المجال.
الور�سة، بح�سب بيان �سحفي  وهدفت 
م��ن��اق�����س��ة  ال����ى  الول،  ام�������س  ل��ل��م��رك��ز 
التي  والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  الأدوار 
اإط��ار  في  وذل��ك  الجانبان،  بها  �سيقوم 
بين  توقيعها  تم  التي  التفاهم  مذكرة 
ال��ط��رف��ي��ن، ل��ت��ح��ق��ي��ق ر���س��ال��ة وط��ن��ي��ة 
المجتمع  ل��ح��م��اي��ة  اإن�����س��ان��ي��ة  اأم��ن��ي��ة 

م���ن ال��ت��ط��رف والره��������اب، وال���خ���روج 
الفئات  تو�سح  م��ح��ددة  باإ�ستراتيجية 

الم�ستهدفة لهذه البرامج.
اأن م��رك��ز ال�����س��ل��م ال��م��ج��ت��م��ع��ي،  ي��ذك��ر 
وقعها  الأ�سرة،  ب�سحة  العناية  ومعهد 
ال���ع���دي���د م���ن م����ذك����رات ال��ت��ف��اه��م مع 
الخطط  لتنفيذ  المختلفة  ال��ج��ه��ات 
الخبرات  وت��ب��ادل  التوعوية  والبرامج 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف ال���م���ج���الت، 
وب���خ���ا����س���ة ال���ج���رائ���م الإل���ك���ت���رون���ي���ة، 
والأف������ك������ار ال���م���ت���ط���رف���ة، وال���ق�������س���اي���ا 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال����س���ري���ة، ف���ي ال��وق��ت 
الذي يوا�سل فيه المركز عقد الدورات 
وور�������س ال��ع��م��ل واإط�������الق ال���م���ب���ادرات 
مفهوم  لتعزيز  المجتمعية،  والأن�سطة 
الو�سطية والعتدال والبعد عن العنف 

والكراهية والتطرف.

متحدثون: الحظر الشامل يعظّم المصلحة العامة رغم تبعاته االقتصادية

46 يوم جمعة �شادفت خالل 346 يومًا كانت اأغلبها حظراً �شامالً

خبراء: حظر الجمعة تقييد لبعض الحقوق بهدف حماية حق أهم

المعايطة: ال وجود لمشاريع قوانين أحزاب
وانتخاب في أدراج الحكومة
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عمان - �شرى ال�شمور

احترازية  اج��راءات  اتباع  اكد متحدثون �سرورة 
م�سددة خالل ال�سابيع القادمة نظرا لموؤ�سرات 
ال��ف��ح��و���س��ات الي��ج��اب��ي��ة اليومية  الرت���ف���اع ف��ي 
ل��ف��ي��رو���س »ك���ورون���ا« ال��م�����س��ت��ج��د، وال��ت��ي �سهدت 

تزايدا ملحوظا في الونة الخيرة.
وقال متحدثون ل�$: اإن الجراءات الحكومية 
ال��ر���س��م��ي��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��م��دي��د ���س��اع��ات الحظر 
اليومية وفر�س حظر تجول �سامل يوم الجمعة 
ي�����س��ب ف���ي ���س��ال��ح ت��ع��ظ��ي��م ال��م�����س��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة 
من  ال�سحي  ال�����س��اأن  على  بالحفاظ  والمتمثلة 

تدهور الو�سع الوبائي دون ال�سيطرة عليه.
الجمعة«  ل���»ح��ظ��ر  �سعبي  اج��م��اع  م��ن  وب��ال��رغ��م 
لينطلق و�سم راف�س لحظر الجمعة عبر من�سات 
التوا�سل الجتماعي التي عبرت عن عدم جدوى 
فر�س حظر التجول ال�سامل يوم الجمعة، نظرا 
القت�سادي  ال��ج��ان��ب  على  ال�سلبية  لنعكا�سته 
منتقدي  ان  ال  الف���راد،  من  للكثير  والمعي�سي 
فر�س حظر التجول اكدوا في مجمل تفاعالتهم 
الوقائية  بالتعليمات  التام  اللتزام  �سرورة  على 
وال��ح��ف��اظ ع��ل��ى م�����س��اف��ات ال��ت��ب��اع��د الج��ت��م��اع��ي 
الول  ال��دف��اع  تعد خط  التي  الكمامات  وارت���داء 

في ح�سر الفيرو�س.
ال���ن���ائ���ب ال����س���ب���ق ف���ي م��ج��ل�����س ال����ن����واب ر���س��م��ي��ة 
ال��ك��ع��اب��ن��ة اك����دت ان����ه »ب���ال���رغ���م م���ن ال��ت��ح��دي��ات 
الدولة  تتكبدها  التي  والجتماعية  القت�سادية 
والتي توؤثر وب�سكل كبير على المواطن الب�سيط، 
ال انه يعد من الج��راءات الوقائية التي تحمي 
حياة الن�سان بالدرجة الولى من اية مخاطر او 
تداعيات �سلبية على القطاع ال�سحي او تقود به 

الى تطورات ل يحمد عقباها«.
ال���دول الوروب��ي��ة  ال��ى ان »الكثير م��ن  وا���س��ارت 
ع��م��ل��ت ع��ل��ى ت��ج��دي��د الغ���الق���ات ال��ع��ام��ة ومنذ 
ب��داي��ة ال��ع��ام ال��ح��ال��ي الم���ر ال���ذي ي��ن��ذر بوجود 
ل  ال��ت��ي  الب�سرية  ب�����االرواح  ي��ح��دق  كبير  خطر 

يمكن تعوي�سها«.
ف���ي ح��ي��ن ق���ال ال��ق��ائ��م ب��اع��م��ال ن��ق��ي��ب الط��ب��اء 
الدكتور محمد ر�سول الطراونة اإلى اأن »المرحلة 
ت��ح��ت��اج ل��ت�����س��دي��د الج��������راءات ال��وق��ائ��ي��ة وع���دم 
التهاون بها من قبل الحكومة والمواطنين معا، 
وارت��ف��اع عدد  اليومية  ال���س��اب��ات  نظرا لرت��ف��اع 

الوفيات في الآونة الخيرة«.

وا�ساف »ل بد من العمل على بناء قاعدة بيانات 
دقيقة لجميع ال�سخا�س القادمين الى المملكة، 
والعمل على منع اقامة التجمعات باعداد كبيرة 
في ظل وجود الفيرو�س المتحور الذي يعتبر من 
ويتطلب  الحالية  المرحلة  في  انت�سارا  ال�سرع 

حزما في تنفيذ الجراءات الحترازية«.
من جانبه اكد التربوي ا�سرف عليمات انه »لبد 
لدى  ال�سحية  الثقافة  تجذير  على  العمل  من 
مختلف ال�سرائح المجتمعية، من خالل التباع 
والع��ت��م��اد  بها  والل��ت��زام  ال�سحية  ب��الر���س��ادات 

عليها كنمط حياة في ظل �سح المطاعيم«.
الجتماعية  التبعات  م��ن  »ب��ال��رغ��م  ان��ه  واو���س��ح 

والنف�سية والقت�سادية التي تعتبر من التحديات 
الوباء،  الحكومة في ح�سر  التي تواجه  الكبيرة 
الجهات  تفر�سها  التي  الوقائية  التدابير  ان  ال 
وامنية  �سحية  جهات  با�سراف  ت�سدر  الر�سمية 
مخولة بالحفاظ على المن وال�سلم المجتمعي، 
والتي يجب ان تتكاتف الجهود في �سبيل العمل 
والدعوة  الط��ر  ا�سيق  �سمن  الوباء  ح�سر  على 
ال���ى ال��ع��م��ل ف���ي ���س��ب��ي��ل ال���دف���ع ب��ات��ج��اه تطوير 
الجراءات بما ي�سب في �سالح تحقيق المنفعة 
العامة للبلد والمواطن والقطاع ال�سحي برمته 
ليحمد  م�ستقبلية  تحديات  او  تبعات  اي��ة  م��ن 

عقباها«.

من حظر الجمعة ال�شامل في بداية الجائحة )ت�شوير: اأمجد غ�شون(

المعايطة خالل اللقاء
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األمن العام ينتشر ويفّعل نقاط الغلق لتنفيذ الحظر الشامل
عمان - �لر�أي 

 بد�أت كو�در �لأمن �لعام 
م�ساء �أم�س تنفيذ خطة 
�لنت�سار �لمني وتفعيل 
نقاط �لغلق و�لدوريات 

�لآلية و�لر�جلة   تمهيد� 
لتنفيذ �لحظر �ل�سامل. 
وو�سعت مديرية �لأمن 

جميع كو�در �لدفاع �لمدني 
على �هبة �ل�ستعد�د 

لتقديم �لخدمة و�لم�ساعدة 
للمو�طنين عند �لحاجة.



اقت�صاد
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عمان - بترا - ن�صال �صديفات

قال مدير ادارة التاأمين بوزارة ال�سناعة والتجارة 
والــتــمــويــن وائـــــل مــحــاديــن ان نـــظـــام الــتــاأمــيــن 
ما  الــحــوادث  جميع  يغطي  للمركبات  الإلــزامــي 
ان  او جنحة ق�سدية، في حين  ت�سكل جناية  لم 
عقد  يغطيها  �سامال  تاأمينا  الموؤمنة  المركبات 

التاأمين المبرم بين الطرفين.
واكـــد مــحــاديــن فــي ت�سريح اإلـــى وكــالــة النــبــاء 
�سركات  على  التعميم  تــم  اأنـــه  )بــتــرا(،  الردنــيــة 
الــتــاأمــيــن بــتــغــطــيــة الـــحـــوادث الــتــي نــجــمــت عن 
الــمــنــخــفــ�ــض الـــجـــوي الخــــيــــر، بــمــوجــب نــظــام 
التاأمين اللزامي المعمول به، داعيا المواطنين 
الذين لديهم ا�ستف�سارات او �سكاوى الى الت�سال 

على هاتف 5656327 فرعي 150 و 125 و 127.
وبين محادين ان عدد ال�سكاوى المتعلقة بفروع 
التاأمين  لإدارة  والمقدمة  المختلفة  التاأمين 
تـــركـــزت في  عـــام 2020  �ــســكــوى خـــالل  بــلــغ 675 

مــقــابــل 1030   ،% بن�سبة  الــمــركــبــات  تــاأمــيــن  فـــرع 
ن�سبته  بــانــخــفــا�ــض   2019 عــــام  خــــالل  �ــســكــوى 
بوزارة  التاأمين  اإدارة  جهود  اأن  الى  م�سيرا   ،%34
ال�سناعة والتجارة والتموين اأ�سفرت عن ت�سوية 
�سكوى   968 مقابل   2020 عام  خالل  �سكوى   615
خالل عام 2019. وا�ساف، ان لجنة اإدارة �سندوق 
تــعــويــ�ــض الــمــتــ�ــســرريــن مــن حــــوادث الــمــركــبــات 
لـ 105 مطالبات عام 2020 مقابل  ت�سوية  اجــرت 
باأن اللجنة  ت�سوية 157 مطالبة عام 2019، علماً 
ا�ستلمت 179 مطالبة عام 2020 تخ�ض 138 حادثا 

مقابل ا�ستالم 223 مطالبة عام 2019.
اإدارة  عن  ال�سادرة  الر�سمية  البيانات  واأظــهــرت 
والتموين  والــتــجــارة  ال�سناعة  بـــوزارة  التاأمين 
بن�سبة5ر3  التاأمين  اأقــ�ــســاط  اإجــمــالــي  انخفا�ض 
دينار  مليون   594 لتبلغ  الما�سي  الــعــام  بالمئة 

مقابل 3ر615 مليون دينار لعام 2019.
اأق�ساط  اإجمالي  انخفا�ض  البيانات  اأظهرت  كما 
7ر501  لتبلغ  3ر%5  بن�سبة  الــعــامــة  الــتــاأمــيــنــات 

للعام  ديــنــار  مليون  6ر529  مقابل  ديــنــار  مليون 
الــقــطــاع بجائحة  تــاأثــر  نتيجة  وذلـــك  الــمــا�ــســي، 
كورونا وانخفا�ض اإجمالي اأق�ساط كل من تاأمين 
بن�سبة  الطبي  والتاأمين  8ر%8  بن�سبة  المركبات 
6ر39%، في حين  بن�سبة  الطيران  وتاأمين  9ر%5 
بلغ اإجمالي اأق�ساط تاأمينات الحياة 3ر92 مليون 
العام  دينار  مليون   85.7 2020 مقابل  لعام  دينار 

ال�سابق وبن�سبة نمو بلغت 7ر%7.
وفي المقابل اأظهرت البيانات انخفا�ض اإجمالي 
تعوي�سات التاأمين المدفوعة بن�سبة 1ر16% لتبلغ 
دينار  مليون  3ر490  مقابل  دينار  مليون  1ر411 
وحظر  العمل  تعطل  نتيجة  وذلـــك   ،2019 لــعــام 
الربع  خــالل  كــورونــا  جائحة  لمواجهة  التجول 
تعوي�سات  اإجمالي  انخف�ض  حيث   ،2020 الثاني 
لتبلغ  9ر%13  بن�سبة  العامة  للتاأمينات  التاأمين 
دينار  مليون  2ر436  مقابل  دينار  مليون  4ر375 
للعام الما�سي وانخفا�ض التعوي�سات المدفوعة 
والتاأمين   %20 بن�سبة  المركبات  تاأمين  من  لكل 

الــطــبــي بــنــ�ــســبــة 7%، فــيــمــا انــخــفــ�ــض اإجــمــالــي 
تعوي�سات التاأمين على الحياة بن�سبة 34 % لتبلغ 
7ر35 مليون دينار مقابل 1ر54 مليون دينار للعام 

الما�سي.
الخ�سارة  ن�سبة  )انخف�ست(  تح�سنت  عليه  وبناء 
)اإجـــمـــالـــي الــتــعــويــ�ــســات/ اإجــمــالــي الأقــ�ــســاط( 
 %75 لتبلغ  العامة  التاأمينات  اأق�ساط  لإجمالي 

خالل عام 2020 مقابل 82% للعام ال�سابق.
قطاع  م�ساهمة  ن�سبة  اأن  اإلـــى  الــبــيــانــات  وت�سير 
الــتــاأمــيــن فــي حــجــم الـــتـــداول فــي بــور�ــســة عمان 
الــتــداول حتى  اإجــمــالــي حجم  مــن  74ر%2  بلغت 
نهاية عام 2020 مقارنة بـ 07ر1% حتى نهاية عام 
القطاع  لأ�سهم  القيا�سي  الرقم  بلغ  بينما   ،2019

1989 نقطة في نهاية عام 2020.
كــمــا بــلــغ عـــدد تــراخــيــ�ــض وتــجــديــد الــتــراخــيــ�ــض 
 1139 الم�ساندة  التاأمينية  الــخــدمــات  لمقدمي 
 %2 قــدره  بارتفاع   2020 عــام  نهاية  حتى  رخ�سة 

عن العام ال�سابق.

عمان - الراأي

اإن الأردن  قـــال وزيـــر الــنــقــل مــــروان الــخــيــطــان، 
من  والم�ساعدة  التعاون  مــن  مزيد  اإلــى  يتطلع 
الــجــانــب الــفــرنــ�ــســي لــتــطــويــر مــنــظــومــة الــنــقــل 
الأردنية لما تملكه فرن�سا من تطور وخبرة في 

مجال النقل بكافة اأنماطه.
جـــــاء ذلـــــك خـــــالل لـــقـــاء الـــخـــيـــطـــان الــ�ــســفــيــرة 
الفرن�سية في المملكة فيرونيك فولند- عنيني، 
الخمي�ض، لبحث اأوجه التعاون في مجال النقل.

الوزارة  تعكف  التي  للم�ساريع  الخيطان  وعر�ض 
النقل  تنفيذها وبخا�سة في مجال �سناعة  على 
والمخططات  الــدرا�ــســات  الــى  م�سيرا  ال�سككي، 
الــوطــنــيــة لل�سكك  الــ�ــســبــكــة  لــمــ�ــســروع  الـــالزمـــة 

الحديد الأردنية التي اأعدتها الوزارة.
ودعــا وزيــر النقل، خــالل اللقاء الــذي جــرى في 
اإلــى  الفرن�سيين  الأعــمــال  رجــال  الــــوزارة،  مبنى 
الطالع على م�ساريع النقل بالأردن التي تعتبر 

م�سروع  خا�سة  اقت�سادية،  جـــدوى  وذات  رائـــدة 
الــ�ــســبــكــة الــوطــنــيــة لــلــ�ــســكــك الــحــديــد الأردنـــيـــة 
ودرا�ـــســـة اإمــكــانــيــة ال�ــســتــثــمــار فــي هـــذا الــمــجــال. 
فرن�سا  في  لالأ�سدقاء  ينظر  الأردن  اإن  واأ�ساف، 
بذلوه من م�ساعدة في  لما  الــود والحترام  بكل 

اإن�ساء وتطوير مطار الملكة علياء الدولي، الذي 
وح�سوله  الإقليم  في  المطارات  اأهــم  من  يعتبر 
على اأكثر من جائزة عالمية في مجال ا�ستقطاب 
المميزة  الإدارة  اإلى  بالإ�سافة  الطيران،  �سركات 
اإن  الــتــي يتمتع بــهــا الــمــطــار. وقـــال الــخــيــطــان، 

ب�سبب  تــعــانــي  وعــالــمــيــا  محليا  الــنــقــل  منظومة 
تداعيات جائحة كورونا على القطاع، الذي يعمل 
على دفع عجلة القت�ساد كونه المحور الأ�سا�ض 

في المنظومة القت�سادية.
اهتمامها  عنيني  الــ�ــســفــيــرة  بينت  جــانــبــهــا،  مــن 
التجربة  اإلــى  وتطرقت  الأردن  في  النقل  بقطاع 
اإلــى  الــمــجــال، كــمــا تــطــرقــت  الفرن�سية فــي هـــذا 
المنطقة  ق�سايا  �سعيد  على  الم�ستجدات  اآخــر 
والـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة الــمــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن 
بمختلف  وتــعــزيــزهــا  دعــمــهــا  و�ــســبــل  ال�سديقين 
النقل  �سناعة  مــجــال  فــي  وبخا�سة  الــمــجــالت، 

بكافة اأنماطه.
الفرن�سية  الجمهورية  اأن  اإلــى  ال�سفيرة  واأ�ــســارت 
من اأكبر الدول التي ت�ستثمر في الأردن، م�سيدة 
تربط  التي  المميزة  والثقة  ال�سداقة  بعالقات 
الم�ستمرة  والتـــ�ـــســـالت  الــ�ــســديــقــيــن  الــبــلــديــن 
لدعم  الحكيمتين  القيادتين  بين  والــمــبــا�ــســرة 

ق�سايا المنطقة.

عمان - بترا

اأكدت لجنة القت�ساد وال�ستثمار النيابية اأولوية 
حماية �سحة المواطنين، واتخاذ جميع التدابير 
الالزمة بما يحفظ �سالمة المجتمع من خطر 
على  الخطيرة  وتداعياته  كــورونــا  فيرو�ض  وبــاء 

الأمن ال�سحي في المملكة.
الحكومة  الخمي�ض،  اأمــ�ــض  للجنة  بيان  وطــالــب 
القيام بواجباتها، بما يعظم قيم التكافل الوطني 
في مواجهة اأزمة وباء كورونا وتداعياتها، موؤكدة 
اهمية تفعيل اأدوات البنك المركزي في مطالبة 
�ــســريــكــا وطــنــيــا فــاعــال،  الــبــنــوك ب�سفته  قــطــاع 
والقطاعات  ال�سركات  قــرو�ــض  اأق�ساط  بتاأجيل 
القت�سادية لمدة ثالثة �سهور على الأقل، على 
اأن يكون التاأجيل �سامال للفوائد ودون غرامات 
للقطاعات  ت�سهيالت  حزمة  وتقديم  اإ�سافية، 
فــــوائــــد، وذلـــــك عــبــر درا�ـــســـة  الــمــخــتــلــفــة ودون 
في  الــمــركــزي  البنك  اإمــكــانــات  ُتبين  اقت�سادية 
يغطي  بما  �سمانات،  مقابل  الحزم  تلك  تقديم 
ي�سمن  وبــمــا  �سهريا،  للقطاعات  التعثر  قيمة 
التزام تلك القطاعات بدفع اأجور العاملين فيها 
اأ�سا�سي. ودعت الى و�سع ت�سورات عملية  ب�سكل 

التجارية  القطاعات  على  الإيــجــارات  لتخفي�ض 
الم�سقفات  �سريبة  تخفي�ض  مقابل  والخدمية 
المالكين،  على  الدخل  و�سريبة  المهن  ور�سوم 
وبما ي�سمح للمالكين والم�ستاأجرين معا التكيف 
اإعــادة درا�سة  انتهائها، مع  اإلــى حين  مع الأزمــة 
المقبلة  الفترة  خــالل  موؤقتا  ال�سريبي  العبء 
وبــمــا يــ�ــســمــن تــوفــيــر الــ�ــســيــولــة الــكــافــيــة الــتــي 
تــحــافــظ عــلــى زخـــم الــحــركــة الــتــجــاريــة، وتبقي 
نــ�ــســاط الــ�ــســوق فــاعــال حــتــى مــع زيــــادة �ــســاعــات 

الحظر الليلي.
حماية  برامج  تقديم  في  التو�سع  الــى  دعــت  كما 
خــالل  مــن  الــدخــل  متدنية  الــ�ــســرائــح  ت�ستهدف 
لجنة  ت�سكيل  جــانــب  الــى  المعنية،  الموؤ�س�سات 
نــيــابــيــة حــكــومــيــة تــ�ــســارك بــهــا فــعــالــيــات القطاع 
القابلة  والبدائل  الحلول  الخا�ض، لبحث جميع 
لــلــتــطــبــيــق، وذلــــــك فــــي اإطـــــــار خـــطـــة لــلــتــحــوط 
اأزمــــة الـــوبـــاء �سحيا وتــداعــيــاتــهــا  فــي مــواجــهــة 
القت�سادية تحديدا على ن�سب ومعدلت البطالة، 
خــ�ــســو�ــســا فـــي ظـــل ا�ــســتــيــعــاب الــقــطــاع الــخــا�ــض 
واكـــدت  الــمــمــلــكــة.  فــي  الأكـــبـــر  الت�سغيل  لن�سب 
�سرورة مخاطبة الحكومة للراأي العام ب�سفافية 
وم�سداقية، وبعيدا عن الإفراط في التفاوؤل، او 

المبالغة في التقديرات، ومواجهة وباء فيرو�ض 
ومعالجة  الالزمة  ال�سحية  بــالإجــراءات  كورونا 
امكانات  �سمن  ال�ستثمارية  القت�سادية  الأزمــة 
دعم  ا�ستدامة  مع  الراهنة  الظروف  مع  التكيف 
الــقــطــاعــات بــكــل الــ�ــســبــل الــمــتــاحــة، وذلــــك تحت 
رحم  من  الفر�ض  و�سناعة  الأزمـــة  تجاوز  �سعار 

التحديات.
ال�سالمة  اإجـــراءات  تنفيذ  اأن  اإلــى  البيان،  ولفت 
جميع  على  الــقــانــون  بتطبيق  والــتــ�ــســدد  الــعــامــة 
اأو التزام بالتباعد  المخالفين بارتداء الكمامات 
الج�سدي، يعتبر خطوة في التجاه ال�سحيح، واأن 
واإن  العقوبات  بتغليظ  الأخير  الحكومي  القرار 
جاء متاأخرا، اإل اأنه يوؤ�س�ض لعودة فتح القطاعات 
ال�سحة  اأولــويــة  اأن  على  و�ــســدد  اآمــنــة.  بطريقة 
المرحلة  الأ�سا�ض في هذه  واإن كانت هي  العامة 
التي ت�سهد فيها البالد الموجة الثانية من وباء 
الفيرو�ض  وانت�سار  الم�ستجد،  كــورونــا  فيرو�ض 
فاإن من  المملكة،  المتحور في عدد من مناطق 
اأولـــويـــة دعــم  األ نغفل  الــواجــب وبـــمـــوازاة ذلـــك 
التبعات  من  والتخفيف  القت�سادية،  القطاعات 
القطاعات  من  كبير  بعدد  لحقت  التي  الكارثية 
الحيوية التي �سكلت على الدوام روافع القت�ساد 

ت�سغيل  في  مبا�سر  ب�سكل  �ساهمت  كما  الوطني، 
العمالة المحلية. واأكد اأهمية اللتزام بتوجيهات 
جـــاللـــة الــمــلــك عـــبـــداهلل الـــثـــانـــي الـــــذي طــالــب 
الجميع منذ بدء الأزمة بالمواءمة بين متطلبات 
تمكين  لمتطلبات  وال�ستجابة  العامة،  ال�سالمة 
والبقاء.  ال�ستدامة  من  القت�سادية  القطاعات 
وطالبت اللجنة الحكومة باتخاذ اإجراءات فورية 
وعاجلة لحماية القطاعات القت�سادية المتعثرة 
الــى �سياغة  الحكومة  داعية  الــوبــاء،  اأزمــة  بفعل 
خطة طارئة لإنقاذ القطاعات التي ت�ساهم بن�سب 
فري�سة  تــركــهــا  وعــــدم  مــرتــفــعــة،  وطــنــي  ت�سغيل 
دعم  بين  الزمني  الربط  �سرورة  مع  لالإفال�ض، 
القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف القيود على 

حركة المن�ساآت والأفراد.
وتمكين  دعــم  �ــســرورة  اإلــى  اللجنة  نبهت  وفيما 
والم�سغلة  النــتــاجــيــة  القــتــ�ــســاديــة  الــقــطــاعــات 
لالأيدي العاملة و�سول للمدى الزمني المتوقع 
بالإ�سراع  طالبت  الثانية،  الموجة  ذروة  لنتهاء 
كورونا  فيرو�ض  لقاحات  توزيع  خطة  تنفيذ  في 
قــبــل نــهــايــة �سهر نــيــ�ــســان الــمــقــبــل، الأمــــر الــذي 
يمكن من المعالجة الوقائية لأي موجات وبائية 

م�ستقبال خالل العام الحالي.

وزير النقل خالل اللقاء

36.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

تعاون «بنك األردن» و «إنجاز» لدعم 
برنامج «تأسيس الشركة»

عمان - بترا

الأكثر   21 عيار  الــذهــب  غــرام  بيع  �سعر  بلغ 
رغبة من المواطنين بال�سوق المحلية اأم�ض 
�ــســراء  لــغــايــات  ديــنــار  عـــنـــد36.60  الخمي�ض، 
الــمــواطــنــيــن مــن مــحــالت الــ�ــســاغــة، مقابل 

35.10 دينار لجهة البيع.
لأ�سحاب  العامة  النقابة  �سر  اأمين  وح�سب 
محالت تجارة و�سياغة الحلي والمجوهرات 
ربحي عالن، بلغ �سعر بيع الغرام من الذهب 

محالت  من  ال�سراء  لغايات  و18   24 عياري 
على  ديــنــار  و32.70   43.70 عــنــد  الــ�ــســاغــة، 

التوالي.
وا�سار في ت�سريح اإلى وكالة الأنباء الأردنية 
الــر�ــســادي وزن 7  الــلــيــرة  �ــســعــر  اإن  )بـــتـــرا(، 
غرامات بلغ 255 دينارا، فيما بلغ �سعر الليرة 

الإنجليزي وزن 8 غرامات 290 دينارا.
الــمــعــدن الأ�ــســفــر بلغ  اأن �سعر  وبــيــن عــالن 
بال�سوق العالمية حتى ظهر اليوم الخمي�ض 

عند 1788 دولرا لالأون�سة الواحدة.

«اتحاد التأمين» و«ابتكارات» يوقعان 
اتفاقية لتطوير الخدمات اإللكترونية

عمان - الراأي

وقـــــع التــــحــــاد الأردنـــــــــي لـــ�ـــســـركـــات الــتــاأمــيــن 
�سير  – كــار  الــواحــد  ال�سفر  ابــتــكــارات  و�سركة 
عبر  تكنولوجية  حلول  تطوير  اتفاقية  اأم�ض 
لتقديم  الذكية  الــهــواتــف  النــتــرنــت وخــدمــات 

خدمات التاأمين الإلكتروني.
التفاقية  تعمل  اأم�ض  التــحــاد  بيان  وبح�سب 
تكون  �ــســامــلــة  الــكــتــرونــيــة  من�سة  خـــالل  مــن 
من  المملكة  وزوار  المواطنين  تمكين  نواتها 
وثائق  �سراء  من  الأجنبية  المركبات  اأ�سحاب 
هذه  خــالل  من  للمركبات  الإلــزامــي  التاأمين 
اإدارة  رئي�ض مجل�ض  التفاقية  ووقع  المن�سة. 

التحاد المهند�ض ماجد �سميرات، وعن �سركة 
الزبن، بح�سور  اأمجد  العام  ابتكارات مديرها 
مدير  وم�ساعد  الح�سين  ماهر  التحاد  مدير 
رائد  المعلومات  تكنولوجيا  ل�سوؤون  التــحــاد 

المومني.
وتوقع البيان انجاز المن�سة خالل فترة )6-4( 
�سهور التي �سيتم تو�سيعها م�ستقبال بالتن�سيق 
مـــع �ــســركــات الــتــامــيــن الــزمــيــلــة الــعــامــلــة في 
خدمات  لت�سمل  التــحــاد  اأع�ساء  من  المملكة 
للخدمات  مكملة  اخـــرى  الكترونية  تاأمينية 
اللكترونية الحكومية لتمكين المواطنين من 
الحكومية  الــدوائــر  مع  معامالتهم  ا�ستكمال 

ذات العالقة الكترونيا.

عمان - الراأي

قدم بنك الأردن دعمه لتنفيذ برنامج »تاأ�سي�ض 
الـــ�ـــســـركـــة«، اأحـــــد بـــرامـــج مــوؤ�ــســ�ــســة »اإنــــجــــاز«، 
والهادف الى تمكين طلبة الجامعات والكليات 
من العمل الريادي وتاأ�سي�ض �سركاتهم الّنا�سئة.
وقـــال الــبــنــك فــي بــيــان اأمــ�ــض اأن الــتــعــاون مع 
مــوؤ�ــســ�ــســة اإنــــجــــاز يــكــمــن مــــن خـــــالل تــقــديــم 
اكت�ساب  على  ت�ساعدهم  متخ�س�سة  تدريبات 

المعارف والمهارات الالزمة.
اآليات لتحفيز الطلبة من  البرنامج  ويت�سمن 
لرياديين  نجاح  ق�س�ض  على  اطالعهم  خالل 

ورياديات في الأردن والعالم العربي.
وياأتي الدعم من بنك الأردن، وهو اأحد اأع�ساء 
تاأكيداً للتقاء  »اإنجاز«،  اأمناء موؤ�س�سة  مجل�ض 
ورفعة  لتطوير  الموؤ�س�سة  اأهــداف  مع  اأهدافه 
وفتح  ال�سباب  فئة  وخا�سة  الأردنـــي  المجتمع 
لــهــم وتمكينهم  الــفــر�ــض القــتــ�ــســاديــة  اأبــــواب 
بــالــتــدريــب والــتــاأهــيــل العلمي والــعــمــلــي ورفــع 

وعيهم واإمكاناتهم الم�ستقبلية.
ثقافة  وتــعــزيــز  بــنــاء  فــي  البرنامج  ي�سهم  كما 
ركائز  اأهـــم  مــن  يعد  والـــذي  التطوعي  العمل 
ببنك  الخا�سة  المجتمعية  الم�سوؤولية  برامج 

الأردن.

محادين: التعميم على شركات التأمين بتغطية 
الحوادث الناجمة عن المنخفض

الخيطان والسفيرة الفرنسية يبحثان تطوير منظومة النقل

«االقتصاد النيابية» تطالب بخطة الستمرار عمل القطاعات

8.2 مليون دينار حجم التداول في البورصة
عمان - الراأي

دينار  8.2 مليون  الخمي�ض حوالي  اأم�ض  الإجمالي  التداول  بلغ حجم 
وعدد الأ�سهم المتداولة )7.4( مليون �سهم، نفذت من خالل )3،088( 

عقداً.
لأ�سعار  العام  القيا�سي  الرقم  انخف�ض  فقد  الأ�سعار،  م�ستويات  وعن 
ن�سبته  بانخفا�ض  نقطة،   )1745.87( اإلــى  اأم�ض  يــوم  لإغــالق  الأ�سهم 

.)%0.09(
 )101( عددها  والبالغ  المتداولة  لل�سركات  الإغــالق  اأ�سعار  وبمقارنة 
في  ارتفاعاً  �سركة   )27( اأظهرت  فقد  ال�سابقة،  اإغالقاتها  مع  �سركة 

اأ�سعار اأ�سهمها، و )31( �سركة اأظهرت انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها.
اأما على م�ستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القيا�سي قطاع الخدمات 
بن�سبة 1.61%، و انخف�ض الرقم القيا�سي قطاع ال�سناعة بن�سبة %1.52، 

و انخف�ض الرقم القيا�سي قطاع المالي بن�سبة %0.41.
لقطاع  القيا�سي  الرقم  ارتفع  فقد  الفرعية،  للقطاعات  بالن�سبة  اأمــا 
الــهــنــد�ــســيــة و النــ�ــســائــيــه، �سناعات  الــ�ــســنــاعــات  الــمــنــافــع،  الــطــاقــة و 
الــخــدمــات  الــكــهــربــائــيــه،  الــ�ــســنــاعــات  الن�سيج،  و  الــجــلــود  و  الــمــالبــ�ــض 

 ،%2.99 التجاريه  الخدمات  النقل،  ال�سياحة،  و  الفنادق  التعليميه، 
التوالي.  على   %0.27  ،%0.41  ،%0.61  ،%0.69  ،%0.80  ،%1.09  ،%1.35
ال�ستخراجية  ال�سناعات  لقطاع  القيا�سي  الرقم  انخف�ض  حين  في 
ال�سناعات  و  الأدويه  العقارات،  البنوك،  التبغ وال�سجائر،  والتعدينية، 
الأغذية  التاأمين،  الكيماويه،  ال�سناعات  ال�سحيه،  الخدمات  الطبيه، 
 ،%0.45  ،%1.73  ،%2.67 المتنوعة  الماليه  الخدمات  الم�سروبات،  و 

0.45%، 0.37%، 0.31%، 0.26%، 0.17%، 0.07%، 0.02% على التوالي.
فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار  في  ارتفاعاً  الأكثر  الخم�ض  لل�سركات  وبالن�سبة 
الأردنية/ البترول  م�سفاة   ،)%6.67( بن�سبة  لالإلكترونيات  الجنوب 

جوبترول بن�سبة )4.67%(، الكفاءة لال�ستثمارات المالية والقت�سادية 
بن�سبة  التعليمية  لال�ستثمارات  الدولية  فيالدلفيا   ،)%4.65( بن�سبة 

)4.61%(، و التجمعات لخدمات التغذية وال�سكان بن�سبة )%4.35(.
اأما ال�سركات الخم�ض الأكثر انخفا�ساً في اأ�سعار اأ�سهمها فهي البوتا�ض 
العربية بن�سبة )4.99%(، العالمية للو�ساطة والأ�سواق المالية بن�سبة 
الــديــرة   ،)%4.30( بن�سبة  لــلــتــاأمــيــن  الفرن�سية  الردنـــيـــة   ،)%4.35(
لال�ستثمار والتطوير العقاري بن�سبة )3.85%(، و المحفظة العقارية 

ال�ستثمارية بن�سبة )%3.80(.
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بروك�سل - �أ ف ب

اجــتــمــع الـــقـــادة الأوروبــــيــــون الــذيــن يـــرزحـــون تــحــت �سغط 
اأوروبـــا  فــي  كــورونــا  فيرو�س  �سد  التلقيح  حــمــات  لت�سريع 
»جــواز  على  للح�سول  العوا�سم  بع�س  مطالب  ومــواجــهــة 
افترا�سية  قمة  خــال  الــقــارة،  م�ستوى  على  للقاح  �سفر« 
الخمي�س. وتاأتي هذه القمة التي عقدت بتقنية الفيديو بعد 
التي �سببها وباء كوفيد-19 فيما  الأزمــة ال�سحية  عام على 
ت�سهد معظم دول التحاد الأوروبي البالغ عددها 27 موجة 
اإلى بع�سها، في  ثانية من الإ�سابات وموجة ثالثة بالن�سبة 
القارة  في  الإ�سابات  عدد  في  �سريع  تراجع  ُي�سجل  ل  حين 
البريطانية  التلقيح وانت�سار المتحورتين  مع بطء حمات 
اأن يكونوا م�ستعدين  وجنوب الأفريقية. ويريد الأوروبيون 
من  لقاحات  اإعـــداد  ال�سروري  من  �سار  حــال  في  خ�سو�سا 
المتحورة  الن�سخ  �سد  التح�سين  على  قــادرة  الثاني  الجيل 
اإعطاء  عملية  بت�سريع  بروك�سل  وعــدت  وقــد  الفيرو�س  من 

ال�سوء الخ�سر.
وب�سبب هذه الخ�سية، فر�ست ع�سر دول اأع�ساء في التحاد 
قيودا على حدودها. وح�ست المفو�سية الأوروبية �ستا منها 
حركة  على  المفرو�سة  القيود  حــول  تف�سيرات  عر�س  اإلــى 
التنقل التي تعتبرها مبالغا بها، معربة عن خوفها من اأنها 

قد توؤثر على �سا�سل الإمداد.
ومـــن بــيــن هـــذه الــــــدول، بــلــجــيــكــا الــتــي تــمــنــع الــ�ــســفــر غير 
حدودها  عبور  على  قيودا  تفر�س  التي  واألمانيا  ال�سروري 

من ت�سيكيا و�سلوفاكيا ومقاطعة تيرول النم�سوية.
من جانبها، اأعلنت فرن�سا اأنها �ستطلب اختبارات »بي �سي اآر« 
للرحات غير المرتبطة بالعمل للعاملين عبر الحدود من 

األمانيا اإلى اإقليم موزيل.
وقال م�سوؤول اأوروبي رفيع الم�ستوى اإن »التن�سيق معقد لأن 
مواطنيهم«  لحماية  هي  الأولوية  اأن  يعتبرون  الم�سوؤولين 

وتوقع »مناق�سات حادة« خال الجتماع.
وكانت الدول الأع�ساء في التحاد الأوروبي وعدت باعتماد 
اإجراءات »متنا�سبة« و»غير تمييزية«، اإل اأن الن�سخ المتحورة 
غيرت المعطيات. وقال دبلوما�سي اإن هذه المتحورات »تثير 
الحكومات  مــن  لــجــزء  وبالن�سبة  م�سروعين  وحـــذرا  تــوتــرا 
اأن  اإلــى  م�سيرا  الأنــ�ــســب«  الفعل  ردة  الــحــدود  اإغـــاق  ي�سكل 

القمة �ستذكر بالقواعد الم�ستركة.
عليه  اطلعت  الــذي  النهائية  التو�سيات  م�سروع  فــي  وجــاء 
اإعــادة  يــريــدون  الــقــادة الأوروبــيــيــن  اأن  وكــالــة فران�س بر�س 
اأي  دون  من  والخدمات  ال�سلع  تدفق  »�سمان  »على  التاأكيد 

عوائق داخل ال�سوق الموحدة«.
اإلى  تهدف  التي  الأوروبــيــة  التلقيح  ب�سهادة  يتعلق  ما  وفــي 
اإلى  »الــدعــوة  على  يعملوا  اأن  للقادة  يمكن  ال�سفر،  ت�سهيل 
نهج م�سترك« ب�ساأن معاييرها ونموذجها لكن بدون اإجراءات 

محددة، وفقا لم�سادر عدة.
الأوروبــيــة  التلقيح  �سهادة  ب�ساأن  قــرار  اأي  اتخاذ  يتوقع  ول 
ال�سفر داخل التحاد الأوروبــي على ما  اإلى ت�سهيل  الهادفة 
تبقى  التلقيح  حمات  اأن  خ�سو�سا  مختلفة  م�سادر  اأفــادت 
مع  المختبرات  من  الجرعات  ت�سليم  م�ساكل  ب�سبب  بطيئة 
التحاد  فــي  البالغين  مــن   %70 تطعيم  تتوقع  بروك�سل  اأن 

الأوروبي بحلول منت�سف اأيلول.

قمة �أوروبية للخروج مبوقف 
موحد حول متحور�ت كورونا «فيسبوك» يعد وسائل اإلعالم باستثمارات بمليار دوالر

مرمى  فــي  الرقمية  المجموعات  تــبــدو  وقــت  فــي  التعّهد  هــذا  ويــاأتــي 
ت�سديد  ال�سركات على  ُترغم  اأن  تريد  التي  العالم،  دول  كافة  حكومات 
اتها. مبالغ مالية مقابل المحتويات الإعامية التي يتّم بّثها على من�سّ
وقال نيك كليغ »ندرك تماماً اأن ال�سحافة عالية الجودة اأ�سا�سية ل�سير 
وتحميل  وتقديرهم  المواطنين  اإعــام  خــال  مجتمعاتنا–من  عمل 

النافذين م�سوؤولية« اأفعالهم.
المقبلة  ال�ستثمارات  تــوزيــع  حــول  تفا�سيل  اأيــة  الم�سوؤول  يعِط  ولــم 
لل�سركة في و�سائل الإعام، ول ال�سكل الذي �ستتخذه هذه ال�ستثمارات. 

هل �ستكون مبالغ مالية اأو �سراكات اأو تدريبات اأو حقوق ن�سر...؟
)عقد(  م�سى  وقت  اأي  من  اأكثر  تريد  »في�سبوك  �سركة  اأن  كليغ  واأكــد 

�سراكات مع النا�سرين ال�سحافيين«.
غداة  زاكربرغ،  مارك  يملكها  التي  ال�سركة  قطعته  الذي  الوعد  وياأتي 
قانون  م�سروع  حــول  الأ�سترالية  الحكومة  مــع  �سديد  تــجــاذب  انتهاء 
�سعوبات  تواجه  التي  التقليدية  الإعــام  و�سائل  بين  العاقات  ينّظم 
مالية كبيرة، وال�سركات العماقة التي ت�سيطر على النترنت وتك�سب 

ق�سماً كبيراً من عائدات الإعانات.
وبعد اأن حظر ن�سر روابط مقالت اإخبارية تعود لو�سائل اإعام محلية 
�ساحب  اأخيراً  تراجع  المناق�سة،  قيد  القانون  هذا  على  رداً  عالمية  اأو 
مع  اتفاقاً  الأخــيــرة  اللحظة  فــي  واأبـــرم  وواتــ�ــســاب،  ان�ستغرام  تطبيقي 

مقابل  الإعــــام  لــو�ــســائــل  مــالــيــة  مــبــالــغ  ت�سديد  عــلــى  ي�ستمل  كــانــبــيــرا 
محتوياتها التي ُتن�سر على من�ساته.

واأقّر البرلمان الأ�سترالي القانون ام�س واأعلنت الحكومة اأنها �ست�سمن 
اأن تتقا�سى و�سائل الإعام »مبالغ عادلة مقابل المحتوى الذي ُتنتجه، 

ما ُي�ساهم في اإحياء ال�سحافة للم�سلحة العامة في اأ�ستراليا«.
تــ�ــســريــن الأول  الـــذي قطعته فــي  الــقــانــون الــجــديــد، الــوعــد  ويــــوازي 
�سنوات  ثــاث  مــدى  على  دولر  مليار  بدفع  »غــوغــل«  �سركة  الما�سي 
لنا�سرين �سحافيين، على غرار مجلتي »در �سبيغل« و»دي ت�سايت« في 
اأُطلقت عليها ت�سمية  األمانيا، بهدف ا�ستخدام محتواهما لأداة جديدة 

»غوغل نيوز �سوكاي�س« في اإطار �سراكات.
واغتنم اأي�ساً كليغ، الذي كان �سابقاً نائب رئي�س الحكومة البريطانية، 
الغ�سب  بعد  بالذنب  لــاإقــرار  ال�ستثمارات  هــذه  عن  الإعــان  فر�سة 

الذي اأثارته �سرامة �سركة في�سبوك في اأ�ستراليا.
اأنه »لم يكن من الهين اتخاذ مثل هذا القرار... كان يجب اأن  واأو�سح 
نتخذ قراراً �سريعاً لأن ذلك كان �سرورًيا من الناحية القانونية قبل اأن 
تطبيق  ارتكبنا خطاأً من خال  بالتالي،  التنفيذ.  حّيز  القانون  يدخل 
غير  عن  المحتويات  بع�س  حظرنا  وقــد  جــداً.  �سارم  ب�سكل  )الــقــرار( 

ق�سد. ولح�سن الحظ، اأن ذلك اأُلغي ب�سكل �سريع«.
روبــرت  الإعـــام  و�سائل  قطب  على  ت�سميته،  بــدون  حمل  كليغ  اأن  اإل 

الأ�سترالي  القانون  اإقــرار  على  تح�ّس  مجموعته  كانت  الــذي  مــردوخ 
الجديد.

وقال »كان من الممكن اإرغام في�سبوك على دفع مبالغ مالية محتملة 
ذلك  اأن  وراأى  الجن�سيات«.  متعددة  اإعامية  لتكتات  مــحــدودة  غير 
ُي�سبه »اإرغام �سركات م�سّنعة لل�سيارات على دفع مبالغ مالية لمحطات 
تحدد  الإذاعــــات  وتــرك  الــقــيــادة  اأثــنــاء  اإليها  ت�ستمع  النا�س  لأن  راديـــو 

ال�سعر«.
اإليها مع الحكومة الأ�سترالية لن  وبموجب الت�سوية التي تم التو�سل 
م�سروع  في  خ�سو�ساً  الم�ستهدفتان  وجوجل  في�سبوك  �سركتا  تتعر�س 
اإعام  و�سائل  مع  التفاقات  بع�س  اأبرمت  حال  في  لعقوبات  القانون، 
ال�سركتان  واأُمــهــلــت  الأخــبــار.  مقابل  مالية  مبالغ  دفــع  بهدف  محلية 

�سهرين للتفاو�س ب�ساأن هذه الترتيبيات وتجّنب �سدور قرار ملزم.
من  الــــدولرات  مايين  على  الأ�سترالية  الإعـــام  و�سائل  و�ستح�سل 
العماقة  الرقمية  ال�سركات  غوغل وفي�سبوك. من جهتها، لن تتمكن 
ما  الإعـــام،  و�سائل  مع  عليها  اتفقت  التي  تلك  تفوق  مبالغ  دفــع  من 

�سيّجنب ح�سول �سابقة عالمية.
ووافقت جوجل على دفع »مبالغ كبيرة« مقابل الح�سول على محتويات 

من مجموعة »نيوز كورب« ال�سحافية التي يملكها مردوخ.
وتعتزم كندا اتخاذ تدابير مماثلة.

رئيس الوزراء الليبي المكلف يعرض تشكيلة حكومته

الذين  الليبيين  لتطلعات  ال�ستجابة  محاولة  هو  النهائي  والهدف 
يعانون من نق�س في ال�سيولة والوقود وانقطاع في التيار الكهربائي 

كبير. وت�سخم 
التي  العا�سرة للثورة  الما�سي بالذكرى  التي احتفلت ال�سبوع  وليبيا 
اأنهت نظام معمر القذافي في 2011، ل تزال غارقة في الفو�سى على 

ال�سيا�سية. النق�سامات  خلفية 
انــتــخــب الــمــهــنــد�ــس عــبــد الــحــمــيــد مــحــمــد دبــيــبــة )61 عـــامـــا( فـــي 5 
جانب  من  وذلك  ليبيا،  في  النتقالية  للفترة  للوزراء  رئي�سا  �سباط 
الأفرقاء  بين  الثاني  ت�سرين  في  اأطلق  الذي  الحوار  في  الم�ساركين 
اأن �سغل  الــمــتــحــدة. و�ــســبــق  �ــســويــ�ــســرا بــرعــايــة الأمــــم  الــلــيــبــيــيــن فــي 

القذافي. عهد  خال  م�سوؤولية  منا�سب 
جديدة  تنفيذية  �سلطة  ال�سهر  هــذا  الليبيين  بين  الــحــوار  واخــتــار 
رئا�سياً  ومجل�ساً  دبيبة  الحميد  عبد  المكّلف  الــوزراء  رئي�س  بقيادة 
من ثاثة اأع�ساء - كل ذلك بدعم ر�سمي من كل من حفتر وحكومة 
لقاءاته  كثف  الحين  ذلك  ومنذ  وليتها.  المنتهية  الوطني  الوفاق 
الوطني  الوفاق  حكومة  محل  يحل  فريق  ت�سكيل  اأجل  من  وتنقاته 
)غــرب(  طرابل�س  فــي   2016 فــي  ت�سكلت  التي  الــ�ــســراج  فايز  برئا�سة 

المتحدة. الأمم  بها من قبل  والمعترف 
ال�سخيرات  اتفاق  مع  بــداأت  انتقالية  مرحلة  �سفحة  تطوى  وبذلك 
فــي الــمــغــرب عــام 2015 بــرعــايــة الأمـــم الــمــتــحــدة، الـــذي اأفــ�ــســى اإلــى 

الوطني. الوفاق  حكومة  ت�سكيل 
المدعوم  ال�سرق  في  البرلمان  ثقة  قط  الحكومة  هذه  تنل  لم  لكن 
من الم�سير خليفة حفتر، ولم تتمكن من فر�س �سلطتها على القوى 

الباد. في  والع�سكرية  ال�سيا�سية 
 2019 ني�سان  في  الحرب  في  الباد  اأغرقت  ال�سلطة  على  والنزاعات 
على خلفية تدخل اجنبي مع هجوم اأطلقه الم�سير حفتر في محاولة 

طرابل�س. على  لل�سيطرة 
طرابل�س،  على  ال�ستياء  فــي  لحفتر  الموالية  الــقــوات  ف�سل  ومنذ 
الــنــار بو�ساطة  اإطــاق  جــرت مــحــاولت و�ساطة عــديــدة. ودخــل وقــف 
مطبقاً  زال  وما  الأول  ت�سرين  في  التنفيذ  حيز  المتحدة  الأمــم  من 
م�سر  الى  الخارج  الى  الأولى  زيارته  تخ�سي�س  وعبر  كبير.  حد  اإلى 
لحكومة  الرئي�سية  الداعمة  تركيا  ولي�س  حفتر،  للم�سير  الداعمة 
التحالفات  ي�سع  اأن  يــريــد  انــه  اإظــهــار  دبــيــبــة  اأراد  الــوطــنــي،  الــوفــاق 
معايير  »وفق  الــوزراء  باختيار  وعد  اآخر  جانب  من  جانبا.  الما�سية 
واأ�ساف في تغريدة  الوا�سعة«.  والم�ساركة  التنوع  الكفاءة مع مراعاة 
الليبي ي�ستحق  باإذن اهلل، فال�سعب  المعقودة علينا  الآمال  »لن نخيب 

دائما«. الأف�سل 
على   %30« فان  المتحدة  المم  اأعدتها  التي  الطريق  خارطة  بح�سب 
الــوزراء«  ونــواب  والـــوزراء  الحكومة  رئا�سة  في  المنا�سب  من  القــل 
يــجــب اأن تــوكــل الـــى نــ�ــســاء لــكــن ايــ�ــســا الـــى الــ�ــســبــاب الـــذيـــن كــانــوا 
الــوزراء  رئي�س  واأعلن  ال�سلطة.  دوائــر  عن  طويلة  لفترة  م�ستبعدين 
عــلــى تــويــتــر اأنـــه تــحــادث مــع وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــ�ــســي جـــان اإيــف 
وت�سكيل  الجديدة  الطريق  »دعمه لخريطة  اأعرب عن  الذي  لودريان 

الحكومة«.
ال�ستقرار  تحقيق  فــي  الــدعــم  هــذا  ي�ساعدنا  اأن  »نــاأمــل  دبيبة  وقــال 

العاجل«. القريب  في  والتنمية 

ليبيا  اإلــى  المتحدة  لاأمم  العام  لاأمين  الخا�س  المبعوث  وبحث 
ات�سال  يان كوبي�س في  ليبيا  للدعم في  المتحدة  الأمم  بعثة  ورئي�س 
ت�سكيل  المحرز في عملية  »التقدم  المكلف  الوزراء  رئي�س  هاتفي مع 
لمنح  الــنــواب  لمجل�س  جل�سة  لعقد  الــمــبــذولــة  والــجــهــود  الــحــكــومــة 

المكلف«. الوزراء  لرئي�س  الحكومية  للت�سكيلة  الثقة 
عقيلة  )�سرق(  طبرق  في  �سباط   19 في  دبيبة  التقى  الطار  هذا  في 

حفتر. مع  المتحالف  البرلمان  رئي�س  �سالح 
انق�سامات  الموؤ�س�سة  هذه  �سهدت  اأخرى،  ليبية  موؤ�س�سات  غرار  على 
 188 اأ�ــســل  مــن  نائبا   50 حــوالــى  قــاطــع  خ�سو�سا   2019 ففي  ايــ�ــســا. 
الــذي  للهجوم  �سالح  قــدمــه  الــذي  الــدعــم  على  احتجاجا  البرلمان 

طرابل�س. على  لحفتر  الموالية  القوات  �سنته 
وذكـــر دبــيــبــة فــي الونـــة الخــيــرة انــه فــي حــال عــدم تــاأمــيــن الن�ساب 
الى  الأمــر  ف�سيعود  البرلمان،  فــي  الثقة  على  للت�سويت  المطلوب 

للحكومة. الثقة  لمنح  جنيف  الى  ال75  الليبيين  الموفدين 
جل�سته  البرلمان  فيه  �سيعقد  الــذي  المكان  يحظى  ل  النتظار،  في 
ان  يريدون  النواب  من  وعدد  ف�سالح  بتوافق:  الثقة  على  للت�سويت 
تعقد في �سرت في منت�سف الطريق بين ال�سرق والغرب فيما يف�سل 

140 نائبا �سبراته في الغرب. اأكثر من 
يوجد  التي  العالمية  المبادرة  في  الخبير  بــادي  الدين  عماد  ويــرى 

�سائكة. �ستكون  دبيبة  اأن مهمة  مقرها في جنيف 
وقال »اإذا كان تعيينه قوبل موؤقتا بتوافق وا�سع في اأنحاء الباد، فان 
�سيح�سدون  حكومته  يعلن  حين  حتما  �سيظهرون  الذين  الخا�سرين 

اأي دعم لحكومته«. لعرقلة  �سك  بدون  �سفوفهم 

لندن - �أ ف ب

الأ�سعار  طعام،  �سراء  ال�سعب  »من  قائا  باتيل  جاي  ي�سكو 
اأعــلــى بكثير مــن الهند«، وهــو واحــد مــن الــطــاب الأجــانــب 
اإلــــى الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة لتحقيق اأحــامــهــم،  اأتــــوا  الــذيــن 

فحولتهم جائحة كوفيد-19 اإلى فقراء فيها.
غــرار  على  ال�سبان  ع�سرات  يحت�سد  المطر،  مــن  وبــالــرغــم 
»نيوهام  لجمعية  التابع  ال�سغير  المركز  امــام  باتيل  جــاي 
كوميونيتي بروجكت« في �سرق لندن، للح�سول على ح�سة 

من الأرز وبع�س الخ�سار والمواد الغذائية.
يروي الطالب الهندي في جامعة غرينيت�س البالغ 19 عاما 
اأطلب  األ  المتحدة،  المملكة  اإلــى  اأغــادر  ال�سرط حتى  »كــان 
اأخبر  »لم  اإلــى هنا«، م�سيفا  والــدّي بعد و�سولي  نقودا من 

والدّي بو�سعي لأن وطاأة الوباء �سديدة عليهم اأي�سا«.
وبـــــدون مــ�ــســاعــدة هــــذا الــبــنــك الـــغـــذائـــي الــــذي يــــوزع حــزم 
�سعبا«  الو�سع  »لكان  الأ�سبوع،  في  ليال  ثاث  الم�ساعدات 
بين  مــا  الم�سكن،  معهم  يتقا�سم  الــذيــن  والــرفــاق  للطالب 
الر�سوم الجامعية الباهظة وكلفة المعي�سة في لندن. ويوؤكد 

»لكنا عانينا حتما من الجوع«.
ويقول وهو يتنّهد »و�سلت حقا في الوقت غير المنا�سب«.

من  الــعــديــد  ت�ستقطب  وجــهــة  الــمــتــحــدة  المملكة  وت�سكل 
ح�سيلة  اأعــلــى  ت�سجل  حاليا  اأنــهــا  غير  الأجـــانـــب،  الــطــاب 
وفيات جراء الوباء بين بلدان اأوروبا، بلغت حوالى 122 األف 
وفاة. وهي تفر�س حاليا ثالث حجر منزلي على �سكانها، ما 
الوظائف  اإحــدى  الح�سول على  الم�ستحيل  �سبه  يجعل من 

المتاحة للطاب.
بالرغم من البرد والمطر، يقف �سف انتظار طوله 300 متر 
الأليفة  الوجوه  المتطوعون  ويحّيي  الجمعية  مركز  اأمــام 

للذين ياأتون بانتظام لتلقي الم�ساعدات.
وفي داخل المكاتب، ينهمكون في توزيع الرزم ب�سرعة على 
الطاب، متقاذفين اأكيا�س الأرز، فيما ت�سطف على الأر�س 
مئات اأكيا�س الطعام المعدة م�سبقا بعناية، وهي تحوي على 

ما يكفي لإعداد وجبات نباتية اأو حال.
في  الهندية  بالجالية  الخا�سة  المحلية  الجمعية  وبـــداأت 
حجر  اأول  خــال  الغذائية  الم�ساعدات  تــوزيــع  لندن  �سرق 
رئي�سها  واأو�ــســح  رمــ�ــســان.  �سهر  بــدايــة  مــع  �ــســادف  منزلي 
في  حزمة  ع�سرين  نــوزع  كنا  الــبــدء،  »فــي  ا�سماعيل  اإليا�س 
اإلى ما يزيد عن  اأ�سابيع، ارتفع العدد  اليوم. وخال ثاثة 
الن�ساط  بهذا  نقوم  هائلة.  »الحاجة  وي�سيف  طالب«.   800
منذ ع�سرة اأ�سهر، والعدد يزداد ب�سكل متوا�سل«، مقدرا عدد 
الم�ستفيدين من م�ساعدات جمعيته بحوالى األفي منزل في 
طالبا   15 فيها  يتكّد�س  م�سترك  م�ساكن  بع�سها  الأ�ــســبــوع، 

لتقا�سم بدلت الإيجار الباهظة في لندن.
ـــّد عــلــى الــ�ــســبــان غير  وكـــانـــت وطـــــاأة الأزمــــــة الــ�ــســحــيــة اأ�ـــس
الأوروبـــيـــيـــن الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم اأكـــثـــر مـــن 400 األــــف في 
وكالة  بيانات  بح�سب  والهند،  ال�سين  من  معظمهم   ،2020

الإح�ساءات في التعليم العالي.
وفي حي نيوهام، ي�سكل الهنود 99% من الذين ياأتون لتلقي 
ا�سطر  فقراء  »طــاب  اإليا�س  بح�سب  وهــم  اإعــانــات غذائية، 
على  لم�ساعدتهم  عائلية  مــجــوهــرات«  لبيع  اأحــيــانــا  اأهلهم 
21 عاما  البالغة  المتطوعة  ا�سماعيل  اأمينة  ولفتت  ال�سفر. 
لــهــم، ل  الــدخــول الممنوحة  تــاأ�ــســيــرة  نــوع  اأنـــه »ب�سبب  اإلـــى 
يمكنهم الح�سول على الم�ساعدات المالية من الحكومة اأو 
حيال  ب�سيء  القيام  الحكومة  »على  اأن  معتبرة  الجامعات«، 

هذه ال�سيا�سة غير العادلة«.

معاناة طالب �أجانب فـي 
بريطانيا �أفقرهم �لوباء

�سحف ��ستر�لية

�حتفاالت ليبية )� ف ب(

�سان فر�ن�سي�سكو - �أ ف ب

بعدما تعّر�ست �سركة في�سبوك لو�بل من �النتقاد�ت 
لحظرها ب�سكل موقت مقاالت �سحافية في �أ�ستر�ليا 
�حتجاجًا على قانون يطلب من �ل�سركات �لرقمية �لعمالقة 
ت�سديد مبالغ مالية لو�سائل �الإعالم، تعتزم �سبكة �لتو��سل 
�الجتماعي ت�سحيح �لخطاأ من خالل ��ستثمار »ما ال يقّل« 
عن مليار دوالر في �لمحتويات �الإخبارية في �ل�سنو�ت 
�لثالث �لمقبلة.

وكتب �لم�سوؤول عن �ل�سوؤون �لعامة في عمالق �ل�سبكات 
�الجتماعية نيك كليغ في مدّونٍة »لقد ��ستثمرنا 600 مليون 
دوالر منذ �لعام 2018 لدعم قطاع �الإعالم، ونعتزم ��ستثمار 
»ما ال يقّل عن مليار دوالر �إ�سافية في �ل�سنو�ت �لثالث 
�لمقبلة«.

طر�بل�س - �أ ف ب

يعر�س رئي�س �لوزر�ء �لليبي �لمكلف عبد �لحميد دبيبة 
ت�سكيلة حكومته تمهيد� لنيل ثقة �لبرلمان، وهي �لمحطة 
�الأولى من مرحلة �نتقالية تن�س على �جر�ء �نتخابات في 
كانون �الأول النهاء عقد من �لفو�سى.

و�أعلن �لمكتب �الإعالمي لدبيبة �أن �لت�سكيلة �لحكومية 
�ست�سلم »�إلى �لمجل�س �لرئا�سي قبل تقديمها لمجل�س �لنو�ب 
العتمادها«. و�أ�ساف �ن رئي�س �لحكومة يوؤكد �أن »�لمهلة 
لكي تعطى لها �لثقـة فترة محدودة جدً�«.
و�أمام دبيبة مهلة حتى 19 �آذ�ر للح�سول على ثقة مجل�س 
�لنو�ب قبل �أن يبد�أ �لمهمة �ل�سعبة �لمتمثلة بتوحيد 
�لموؤ�س�سات وقيادة �لمرحلة �النتقالية حتى �النتخابات في 
24 كانون �الأول.
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وزارة الشباب تبدي اهتمامها بمطالب أبناء 
سد السلطاني

خم�ضة فرق ت�ضارك في بطولة ال�ضابات

شباب الحسين ووادي موسى في افتتاح
«طائرة الشباب»

الكسواني بطل
 الشباب في 

«فروسية أبو ظبي الدولية»

الكرك - الراأي

بمطالب  اهتمامها  ال�سباب  وزارة  اأبــدت 
باإن�ساء  والمتمثلة  ال�سلطاني  �سد  اأبناء 
وتاأ�سي�س  الــقــدم  لــكــرة  خــمــا�ــســي  ملعب 
الرعاية  وتوفير  المنطقة  لخدمة  نــاد 
الـــــازمـــــة فــــي الـــجـــانـــبـــيـــن الـــريـــا�ـــســـي 

وال�سبابي.
الـــــوزارة د. ح�سين  اأمــيــن عـــام  وحــر�ــس 
الماحظات  هــذه  متابعة  على  الجبور 
ــبــاب  مــــن خــــــال تــكــلــيــف مــــديــــريــــة �ــس
الــواقــع  لتفقد  ميدانية  بــزيــارة  الــكــرك 
ال�سلطاني  وال�سبابي في �سط  الريا�سي 
المطالب  اأبــرز  على  كثب  والوقوف عن 

والحتياجات.
د. يعقوب  الـــكـــرك  �ــســبــاب  وقــــال مــديــر 
حــجــازيــن خـــال زيـــارتـــه الــتــفــقــديــة اأن 
الــعــمــل الــ�ــســبــابــي مــ�ــســوؤولــيــة وواجــــب 
وطــــنــــي، مـــبـــديـــاً ا�ـــســـتـــعـــداد الــمــديــريــة 
وبــذل  للعمل  الــــوزارة  مــن  وبتوجيهات 
�سباب  مــطــالــب  لتحقيق  الــجــهــود  كــافــة 
اإحداث  في  ي�ساهم  وبما  ال�سلطاني  �سد 
في  ال�سبابي  للقطاع  والتطوير  التنمية 
المنطقة وبما يتنا�سب مع م�س�ستجدات 

الع�سر وتحدياته.
لــجــنــة من  ت�سكيل  الـــزيـــارة  وتـــم خـــال 
دع�سات  ويراأ�سها  ال�سلطاني  �سد  اأبــنــاء 
مع  للمتابعة  البلدية  رئي�س  الحجايا 
الــمــديــريــة مــن اأجــــل الــبــدء بـــاإجـــراءات 
الجهات  مع  والتن�سيق  الــنــادي  تاأ�سي�س 

المعنية حول ان�ساء الملعب.
وطـــالـــب مـــواطـــنـــون الـــقـــطـــاع الــخــا�ــس 

بـــدعـــم الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي والهــتــمــام 
في  تــجــاهــه،  الجتماعية  بم�سوؤولياته 
الــوقــت الـــذي اأكــــدوا فــيــه عــلــى �ــســرورة 
تنفيذ مطالب �سباب المنطقة في اأقرب 
ممار�سة  لهم  يت�سنى  حتى  ممكن  وقــت 
الأنــ�ــســطــة الــريــا�ــســيــة فــي اأجــــواء اآمــنــة، 
لأهالي  الوعود  من  طويلة  �سنوات  بعد 

المنطقة بتنفيذ هذه المطالب.
�سباب  اأقامت مديرية  اأخــرى،  من جهة 
الــمــرئــي  التــ�ــســال  تقنية  عــبــر  الــعــقــبــة 
عـــن بــعــد نـــــدوة جــلــ�ــســة حــــواريــــة حــول 

بالأردن  للنهو�س  ال�سبابية  الطموحات 
�ساباً   30 بم�ساركة  الوطنية  وموؤ�س�ساته 

و�سابة.
المدير  الــ�ــســقــيــرات  جميل  د.  وتــحــدث 
الــ�ــســابــق لــتــربــيــة الــعــقــبــة عـــن مــئــويــة 
الـــدولـــة ومــــا تــحــمــل بــيــن ثــنــايــاهــا من 
معاني وعبر، وعن تاريخها منذ مرحلة 

التاأ�سي�س.
م�سلم  م.  الــعــقــبــة  �ــســبــاب  مــديــر  وذكــــر 
كري�سان اأن هناك �سل�سلة من الحواريات 

�سمن الحتفالت بالأعياد الوطنية.

وفــــي الــطــفــيــلــة نــفــذت مــديــريــة �ــســبــاب 
التابعة  ال�سبابية  والمراكز  المحافظة 
ور�ـــس عــمــل ومــحــا�ــســرات عــن اإنـــجـــازات 
الدولة خال 100 عام عبر تطبيق زووم 
وبم�ساركة ما يزيد على 300 �ساب و�سابة.
من  الــعــديــد  اإلـــى  المحا�سرون  وتــطــرق 
الم�سيئة  والــنــقــاط  الـــبـــارزة  الــمــحــاور 
فــي تــاريــخ الردن اإلـــى جــانــب اإبـــراز دور 
�سرق  اإمــــارة  تاأ�سي�س  مــنــذ  الها�سميين 
الأردن اإلى وقتنا الحا�سر بقيادة جالة 

الملك عبداهلل الثاني.

عمان - غازي الق�ضا�ص

الكرة  لتــحــاد  الموؤقتة  اللجنة  حـــددت 
الأول  اأمــــ�ــــس  جــلــ�ــســتــهــا  فــــي  الـــطـــائـــرة 
نائب  قطي�سات  جــهــاد  العميد  برئا�سة 
الــرئــيــ�ــس مـــواعـــيـــد انـــطـــاق بــطــولــتــي 
الــ�ــســبــاب والــ�ــســابــات لـــاأنـــديـــة، واأقــــرت 

الزمني. تعليماتها وجدولها 
وتــنــطــلــق بـــطـــولـــة الـــ�ـــســـبـــاب لــمــوالــيــد 
ال�سهر   )13( مــن  اعــتــبــاراً   2003/2002
الــــقــــادم بـــُمـــ�ـــســـاركـــة الأنـــــديـــــة الــعــ�ــســرة 
الــمــمــتــازة الــتــي وزعــــت ُمــنــا�ــســفــة على 
مــجــمــوعــتــيــن، �ــســمــت الأولـــــــى: �ــســبــاب 
الُح�سين حامل لقب الن�سخة الما�سية، 
مـــلـــيـــح،  الــــــــوحــــــــدات،  ــــى،  مــــو�ــــس وادي 
الثانية:  المجموعة  و�سمت  والم�سوار، 
الـــبـــقـــعـــة والــــكــــرمــــل وعــــيــــرا والــــعــــودة 

والم�سارع.
ويــلــتــقــي فــي مــبــاراتــي الــجــولــة الأولـــى 
المقررتين  الأولــــى  المجموعة  لــفــرق 
ق�سر  بــقــاعــة  الــقــادم  ال�سهر   )13( يــوم 
الــريــا�ــســة: �ــســبــاب الــُحــ�ــســيــن مــع وادي 
مع  ومليح  مــ�ــســاًء،  الثالثة  عند  مو�سى 

الوحدات عند الخام�سة م�ساًء.
و�ــــســــمــــن الـــــجـــــولـــــة الأولــــــــــــــى لـــفـــرق 
الرابعة  عند  يلتقي  الثانية،  المجموعة 
م�ساء يوم )14( ال�سهر القادم: الم�سارع 
مـــع الــكــرمــل بــقــاعــة مــديــنــة الــحــ�ــســن، 
وعيرا مع العودة بقاعة ق�سر الريا�سة.
البطولة  الأولــــى مــن  الــمــرحــلــة  ــقــام  وُت
الــدوري من مرحلة واحــدة،  وفق نظام 
اإلــى  مجموعة  كــل  وثــانــي  اأول  لي�سعد 
الدور قبل النهائي الذي ُتقام مبارياته 

الطريقة. بنف�س 
مواليد  الــ�ــســابــات  بطولة  فــي  وُتــ�ــســارك 
قطي�سات  العميد  بح�سب  و2003   2002
خــمــ�ــســة فـــــــرق: الـــنـــ�ـــســـر حــــامــــل لــقــب 
ديرعا،  ل�سال،  دي  الما�سية،  الن�سخة 
الــــتــــعــــاون، والــــبــــتــــراء مــــن مــحــافــظــة 

الزرقاء.
ذهاباً  الــدوري  بطريقة  البطولة  وُتقام 
واإيـــابـــاً، ويــلــتــقــي فــي مــبــاراتــي الــجــولــة 

م�ساء  الرابعة  عند  الُمقررتين  الولــى 
البترا  مــع  الن�سر  الــقــادم:  ال�سهر   )7(
بقاعة مدينة الأمير محمد، ودي ل�سال 

مع ديرعا بقاعة ق�سر الريا�سة.
وفـــــي �ـــســـيـــاق ُمـــتـــ�ـــســـل، قــــــررت الــلــجــنــة 
الموؤقتة في جل�ستها اأم�س الأول اإيقاف 
والنا�سئات  ال�سباب  منتخبي  تدريبات 
والاعبات  لاعبين  الفر�سة  لإعــطــاء 
الُم�ساركة  اأنديتهم  فرق  مع  ال�ستعداد 

في بطولتي ال�سباب وال�سابات.
ووافـــــقـــــت الـــلـــجـــنـــة بـــحـــ�ـــســـب الــعــمــيــد 
قــطــيــ�ــســات عــلــى اإقـــامـــة ثـــاثـــة مــراكــز 
ناديي  فــي  لــلــواعــديــن  اثنين  تــدريــبــيــة، 
في  للواعدات  والثالث  ومليح،  الم�سوار 
نادي التعاون، و�سيتم اإيقاف كافة مراكز 
والواعدات ومجموعها )17(  الواعدين 
القادم، لإقامة مهرجان  نهاية حزيران 

ال�سنوي. الواعدين 

عمان - الراأي 

ونـــادي  الــوطــنــي  المنتخب  فــار�ــس  تـــوج 
بلقب  الك�سواني  حمزة  العربي  الجواد 
الن�سخة  فــعــالــيــات  �سمن  الــ�ــســبــاب  فــئــة 
العا�سرة من بطولة كاأ�س رئي�س الدولة 
)اأبــــو ظــبــي( الــدولــيــة لــقــفــز الــحــواجــز 
والتي ي�ست�سيفها ميدان نادي ابو ظبي 

للفرو�سية.
وقام اأحمد ال�سويدي المدير التنفيذي 
بتتويج  لــلــفــرو�ــســيــة  الإمــــــارات  بــاتــحــاد 
�سمن  فئته  بــكــاأ�ــس  الك�سواني  الــفــار�ــس 
الـــبـــطـــولـــة الــمــ�ــســنــفــة مـــن فـــئـــة ثـــاث 

نجوم، والتي ينظمها التحاد الإماراتي 
بـــاإ�ـــســـراف التـــحـــاد الــــدولــــي، وبــرعــايــة 
�ـــســـركـــة لـــونـــجـــيـــن الـــــراعـــــي الــر�ــســمــي 

للبطولة.
وبــحــ�ــســب خــ�ــســر الــقــ�ــســيــر مـــديـــر عــام 
الإعامي  الناطق  العربي  الجواد  نادي 
في  الأول  المركز  حقق  الك�سواني  كــان 
بــطــولــة الــ�ــســارقــة، وكــذلــك فــي بطولة 
التي  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  كاأ�س 
�سبق وحقق بها المركز الخام�س �سمن 
�سارة  حققته  ما  جانب  اإلــى  الكبار  فئة 
للفئة  الثاني  المركز  بنيلها  العرموطي 

ذاتها.

ملعب ترابي بمنطقة �ضد ال�ضلطاني

فريق الن�ضر يبداأ م�ضوار الدفاع عن لقب ال�ضابات بمالقاة البتراء

الفار�ص حمزة الك�ضواني عند التتويج

«المصارعة» ُيشارك في البطولة اآلسيوية 
التأهيلية لألولمبياد

«دولي الجمباز» يكرم الراحلة حتر

فوزان لـ «الوسطى والجو» في بطولة 
السلة العسكرية

معان يواصل تعزيز فريقه الكروي

عمان - غازي الق�ضا�ص

في  الُم�سارعة  لتحاد  الموؤقتة  اللجنة  اأعلنت 
المحامي  برئا�سة  اأم�س  التي عقدتها  جل�ستها 
حـــــازم الــنــعــيــمــات الـــُمـــ�ـــســـاركـــة فـــي الــبــطــولــة 
 2021 طوكيو  لأولمبياد  التاأهيلية  الآ�سيوية 
 13-9 الفترة  خال  كازاخ�ستان  في  ُتقام  التي 

ني�سان القادم.
المجالي  اآلء  تراأ�سه  الم�ساركة بوفد  و�ستكون 
عــ�ــســو الــلــجــنــة الــمــوؤقــتــة، ويــ�ــســم اثــنــيــن من 
مناف�سات  فــي  ُيــ�ــســارك  اأحــدهــمــا  الم�سارعين 
الُم�سارعة  في  والآخــر  الرومانية  الُم�سارعة 
الرومانية، مع مدربي الريا�ستين، عاوة على 

حكمين دوليين مرافقين.
و�ستلتقي اللجنة الفنية لاتحاد التي يراأ�سها 
عــ�ــســو التــــحــــاد �ــســالــح زريــــقــــات مـــع مــدربــي 
الم�سارعة الرومانية والحرة من اأجل تحديد 
�ــســُيــ�ــســاركــان فــي البطولة  الــلــذيــن  الــاعــبــيــن 

الموؤهلة لاأولمبياد.

الم�سارعة  فــي  للم�ساركة  المر�سح  اأن  وُفــهــم 
واأن  كغم،   )76( وزن  ده�سان  احمد  الرومانية 
الــمــر�ــســح لــلــُمــ�ــســاركــة فـــي الــمــ�ــســارعــة الــحــرة 

عبدالكريم ابودعيج وزن )86( كغم.
ويــــرافــــق الــمــ�ــســارعــيــن مــــــدرب الــمــ�ــســارعــة 
الرومانية يحيى ابوطبيخ، ومدرب الم�سارعة 
الدوليان  والحكمان  الــمــرافــي،  رمــزي  الــحــرة 
الــمــ�ــســنــفــان بــالــدرجــة الولــــى مــنــيــر الــ�ــســاق 

وخالد الم�سري.
اقامة  لاتحاد  الموؤقتة  اللجنة  قــررت  وكما 
المنتخبات  لــمــ�ــســارعــي  الــداخــلــيــة  الــبــطــولــة 
وبا�سراف  الــقــادم  ال�سهر  اواخـــر  فــي  الوطنية 
التحاد  دعــوة  على  والموافقة  الفنية،  اللجنة 
م�سترك  تــدريــبــيــاً  مع�سكر  لإقـــامـــة  الــ�ــســوري 
خال  دم�سق  في  للبلدين  ال�سباب  لمنتخبي 
الفترة 12-28 ال�سهر القادم، ُيختتم بلقاء بين 
الدول الُم�ساركة المع�سكر، وتحت ُم�سمى دورة 
امــيــن �سندوق  ت�سمية  وتــم  الــدولــيــة،  الــوفــاء 

التحاد �سالح زريقات رئي�ساً لوفد المع�سكر.

عمان - الراأي 

الراحلة  ذكــرى  للجمباز  الدولي  التحاد  كرم 
نهى حتر، اأمين �سر التحاد الأردني للجمباز، 

والتي وافتها المنية بداية العام الحالي.
جاء  الأولمبية،  اللجنة  عن  �سادر  خبر  ووفــق 
خـــال اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــاتــحــاد 
الــــدولــــي، والـــــذي طــلــب فــيــه رئــيــ�ــس التــحــاد 
الوقوف  واتانابي  موريناري  للجمباز  الدولي 

دقــيــقــة �ــســمــت تــكــريــمــاً لــلــراحــلــة لإنــجــازاتــهــا 
اأثناء فترة عملها في ريا�سة الجمباز  الكبيرة 
والــتــي كــانــت عــ�ــســواً فــي لجنة الــمــ�ــســاواة بين 

الجن�سين التابعة لاتحاد الدولي.
الريا�سية  المنا�سب  العديد من  و�سغلت حتر 
والعالمي،  والإقليمي  المحلي  الم�ستوى  على 
وكـــان لــهــا دور كبير فــي دعـــم ريــا�ــســة الــمــراأة 
وحــقــهــا فـــي مــمــار�ــســة الــريــا�ــســة بــ�ــســكــل عــام 

والجمباز ب�سكل خا�س.

عمان - الراأي

الجو  و�ساح  الو�سطى  المنطقة  فريقا  حقق 
اأم�س الفوز في مباراتيهما اللتين اقيمتا بقاعة 
الأمير حمزة �سمن بطولة كرة ال�سلة لوحدات 
الــــقــــوات الــمــ�ــســلــحــة الـــتـــي ُيــنــظــمــهــا التـــحـــاد 

الريا�سي الع�سكري.
فريق الو�سطى فاز على نظيره �ساح المدفعية 

على  فــاز  الجو  �ساح  وفــريــق   ،42-79 بنتيجة 
نظيره ال�سرقية بنتيجة 56-61.

يلتقي  القاعة،  ذات  في  مباراتان  اليوم  وتقام 
فيهما بح�سب النقيب محمد حاتم المنا�سير 
الجو  �ساح  فريق  لاتحاد  العامي  الناطق 
والن�سف  التا�سعة  عند  الو�سطى  نظيره  مــع 
نظيره  مــع  المدفعية  �ــســاح  وفــريــق  �سباحاً، 

ال�سمالية عند العا�سرة والن�سف �سباحاً.

معان - الراأي

يــوا�ــســل نــــادي مــعــان تــعــزيــز �ــســفــوف فريقه 
الــــكــــروي لــلــمــ�ــســاركــة فـــي بـــطـــولت الــمــو�ــســم 

الجديد.
ووقع اأحمد جمال ومحمد غنام على ك�سوفات 

الفريق ليمثاه في ال�ستحقاقات المقبلة.
ويفاو�س النادي عدداً من الاعبين لان�سمام 
قويدر  وبــال  جعارة  �سند  بينهم  من  للفريق 

ومــحــمــد حــ�ــســيــن والــمــحــتــرف الــ�ــســوري علي 
الم�سري وعبدالعزيز �سريوة، بانتظار التفاق 
تمهيداً  التفا�سيل  كافة  على  معهم  النهائي 

لإبرام التعاقدات.
للذود  رفيد  ر�سيد  الحار�س  �سم  النادي  وكــان 

عن مرماه.
من جانب اآخر، اأقام النادي على ملعبه بطولة 
للنا�سئين بخما�سي كرة القدم بمنا�سبة مئوية 

الدولة.

احمد ده�ضان باللبا�ص الأزرق الفاتح يُحكم مع مناف�ص )ار�ضيفية(

اأحمد جمال يوقع على ك�ضوفات معان



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

11اجلمعة  14 رجب 1442 هـ - املوافق 26 �سباط 2021م - العدد 18320
منافسة قوية في انتخابات االتحاد األفريقي 

لكرة القدم

تايجر وودز يتعافى.. ومستقبله ُمهدد

�لر�أي - وكاالت

»�ــــســــراع الـــعـــرو�ـــش« فـــي كــــرة الـــقـــدم 
الفريقية. اأربعة مر�سحين يتناف�سون 
الــقــاري  التــحــاد  رئــيــ�ــش  عــلــى من�سب 
الرباط، حيث  المقبل في  اآذار   12 في 

الوطي�ش. النتخابات حامية  تبدو 
اأوجو�ستين  ال�سنغالي  حــظــوظ  تــبــدو 
�سنجور والموريتاني اأحمد ولد يحيى 
اأنوما  جاك  العاجي  من  اأكثر  مرتفعة 
موت�سيبي. باتري�ش  افريقي  والجنوب 
�ــســهــدت ال�ـــســـابـــيـــع الــمــا�ــســيــة حــمــلــة 
للحلول  الربــعــة،  للمر�سحين  ن�سطة 
الملغا�سي  الحالي  الرئي�ش  من  بــدل 

اأحمد. اأحمد 
الدولي  التحاد  قبل  اأحمد من  اأوِقف 
ف�ساد،  بتهم  �ــســنــوات  لخم�ش  )فــيــفــا( 
وهو ياأمل في نق�ش القرار عبر بوابة 
محكمة التحكيم الريا�سية في 2 اآذار. 
يــحــّق لــكــل مـــن التــــحــــادات الــوطــنــيــة 
الــــــــ54 الــتــ�ــســويــت فــــي النـــتـــخـــابـــات، 
تناف�سية«  »انــتــخــابــات  اإلـــى  يــوؤ�ــســر  مــا 
بر�ش  فران�ش  لوكالة  قــال  مــا  بح�سب 
جـــايـــل مــاهــيــه مـــن وكـــالـــة �ــســبــورتــ�ــش 
لمباريات  المنظمة  للأعمال،  غلوبال 

افريقيا. في  المنتخبات 
بـــحـــ�ـــســـب مــــاهــــيــــه »�ــــســــتــــكــــون لــعــبــة 
الــــتــــحــــالــــفــــات حــــا�ــــســــمــــة، لنـــــــه مــن 
الــ�ــســعــب الــحــ�ــســول عــلــى الكــثــريــة 
لم  مـــا  الأول،  الــــدور  مـــن  الــمــطــلــقــة 
يــتــّم الــتــفــاو�ــش عــلــى انــ�ــســحــابــات. كل 
في  الأخيرة  الليلة  في  �سيح�سم  �سيء 

الرباط«.
غالبية  يعرف  الــذي  لماهيه  بالن�سبة 
القارة  في  الوطنية  التحادات  روؤ�ساء 
القدم  كــرة  اقت�ساد  هــام لن  »الــحــدث 

في افريقيا في طور التحّول«.

دور فيفا
الــمــر�ــّســحــون الربــعــة عــلــى هــذا  يتفق 
التنمية  برامجهم عن  تتحّدث  الأمر. 
القــــتــــ�ــــســــاديــــة لـــلـــكـــرة الفـــريـــقـــيـــة، 
خـــ�ـــســـو�ـــســـا وقـــــف نــــزيــــف الــلعــبــيــن 

اإلى الأندية الأوروبية. ال�سبان 
ويــ�ــســعــر التـــحـــاد الفـــريـــقـــي )كــــاف( 
بــــــالحــــــراج مـــــن نـــــزاعـــــه مـــــع وكـــيـــلـــه 
الـــتـــ�ـــســـويـــقـــي الــــ�ــــســــابــــق لجــــــارديــــــر 
واحد  جانب  من  اأنهى  مذ  �سبورت�ش، 
الــذي  عــقــده   2019 الول  كــانــون  فــي 

يربطه مع التحاد حتى 2028.
»يجب  بر�ش  لفران�ش  �سنجور  ي�سرح 
تـــعـــزيـــز مـــالـــيـــة التـــــحـــــاد الفـــريـــقـــي 

الت�سويق«. وكيل  م�ساألة  وت�سوية 
�سعب،  »نــزاع  في  نف�سه  التحاد  يجد 
الـــعـــقـــود  تـــلـــك  كـــمـــا ان مـــــزايـــــاه مــــن 

اأ�سبحت معطلة نوعا ما«.
يحيى  وولــد  �سنجور  مــن  كــل  يخو�ش 
مــعــركــتــه مــنــذ بـــدايـــة الــ�ــســنــة. تــاأخــر 
اأنــــومــــا بــعــ�ــش الـــ�ـــســـيء بــعــد ا�ــســابــتــه 
بـــفـــيـــرو�ـــش كـــــوفـــــيـــــد-19، فـــيـــمـــا بــــداأ 
�سيقّدم  مــتــاأخــرا.  الــ�ــســبــاق  موت�سيبي 

اأخيرا برنامجه في موؤتمر �سحافي.
فـــي  كـــــبـــــيـــــرا  دورا  الــــــــــــدول  تــــلــــعــــب 
النــتــخــابــات. نــاقــ�ــش وزيــــر الــريــا�ــســة 

اتحاد  فكرة  مثل  با  ماتار  ال�سنغالي 
القوى بين دول غرب افريقيا.

ارتــفــع الــتــوتــر بــيــن الــحــمــلت خــلل 
للعبين  الخــيــرة  افريقيا  اأمــم  كاأ�ش 
الــمــحــلــيــيــن فــــي الـــكـــامـــيـــرون والـــتـــي 

المغربي. المنتخب  احرزها 
الم�سادقة على  الجدلية،  النقاط  من 
وموت�سيبي  يحي  ولد  تر�سيحي  اأهلية 

اأحمد. الرئي�ش  وتحديد م�سير 
لــــكــــن مــــو�ــــســــوع ال�ــــســــتــــيــــاء الكــــبــــر 
يــبــقــى الــيــد الــخــفــيــة لــفــيــفــا. كـــل من 
للنتقاد  يتعّر�ش  الربعة  المر�سحين 

بدوره لنه »مر�ّسح فيفا«.
لكل من يقف  اتهام  بمثابة  يبدو ذلك 
تــحــت عــبــاءة الــرئــيــ�ــش الــحــالــي جاني 
مكوكية  بجولت  قام  الــذي  اإنفانتينو 
في اليام الما�سية في مختلف انحاء 
الـــقـــارة، اآخـــرهـــا امــ�ــش الــخــمــيــ�ــش في 

المغرب.
وولــد  موت�سيبي  على  فيفا  يــعــّول  هــل 
الذين  معظم  مــن  يــتــرّدد  كما  يحيى، 
بع�ش  يحتّج  بــر�ــش؟  فران�ش  قابلتهم 

التو�سيف. هذا  على  المعنيين 

»دمية«
ـــــد بـــــاكـــــاري �ــســيــ�ــســيــه مـــ�ـــســـوؤول  يـــــوؤّك
لفران�ش  ال�سنغالية  »ريكور«  ا�سبوعية 
بــر�ــش »ل يــبــحــث فــيــفــا عـــن الــمــر�ــســح 
فقط  لكن  الفريقية  للكرة  المثالي 

عن دمية«.
فيفا  جاء   2017 العام  في  انه  وا�ساف 
)الكاميروني(  »لبــعــاد  اأحــمــد  باأحمد 

عاما   29 دام  حكم  بعد  حياتو«  عي�سى 
ولحقته مزاعم ف�ساد كثيرة.

اللجنة  مــن  اإيــنــوم  لــتــيــيــري  بالن�سبة 
المنظمة لكاأ�ش اأمم افريقيا للعبين 
الــمــحــلــيــيــن فـــي الـــكـــامـــيـــرون وكــا�ــش 
»لقد   2022 في  المقبلة  افريقيا  اأمــم 
القدم  كرة  ا�ستعمار  انهاء  �ساعة  دقت 

الفريقية«.
فيفا،  لعبة  بداية  اأحمد  »خا�ش  وتابع 
وعندما اأراد تحرير نف�سه تّم �سفعه«.

لــكــن بــحــ�ــســب مــراقــبــيــن اآخــــريــــن، ل 
يــنــبــغــي الــمــبــالــغــة كــثــيــرا فـــي تــدخــل 
خ�سو�سا  الفريقية،  بال�سوؤون  فيفا 
الق�سائية  انفانتينو  متاعب  ظل  في 
فــي �ــســويــ�ــســرا ونــزاعــاتــه مــع التــحــاد 

للعبة. الوروبي 
ــــد ولـــــد يــحــيــى لـــفـــرانـــ�ـــش بــر�ــش  يــــوؤّك
»فــلــنــوقــف هـــذه الــحــ�ــســا�ــســيــات، نحن 
عقدة  اأو  لــدي  م�سكلة  ل  م�ستقلون.. 
مـــن الــعــمــل مـــع فــيــفــا الـــــذي يــنــتــمــي 

للجميع«.
وتـــابـــع رئــيــ�ــش التـــحـــاد الــمــوريــتــانــي 
اإدارة  في  للتواجد  بحاجة  لي�ش  »فيفا 
التــحــاد الفــريــقــي كــي يــذهــب لجمع 
هي  التحادات  افريقيا،  في  ال�سوات 

ت�سّوت«. التي 
لـــكـــن بـــعـــد تـــفـــويـــ�ـــش المــــيــــن الـــعـــام 
 2019 في  �سامورا  فاطمة  ال�سنغالية 
لإعـــــــــادة المــــــــور الــــــى نـــ�ـــســـابـــهـــا فــي 
عينه  فيفا  �سيبقى  الفريقي،  التحاد 
عــلــى النـــتـــخـــابـــات الـــنـــاريـــة لــلتــحــاد 

الفريقي.

�لر�أي - وكاالت

بــعــد نــجــاتــه مـــن حـــــادث �ــســيــر كــــاد يـــودي 
الأميركي  الغولف  اأ�سطورة  بــداأ  بحياته، 
تايجر وودز مرحلة التعافي بعد خ�سوعه 
لم  ذلــك  لكن  اليمنى،  �ساقه  في  لجراحة 
الريا�سي  الم�ستقبل  حيال  ال�سكوك  يــزل 

لبن الأعوام الخم�سة والأربعين.
هـــذه الــمــرة لــن يــواجــه حــامــل األـــقـــاب 15 
بــطــولــة كــبــرى تــهــمــة الــقــيــادة الــمــتــهــورة، 
�سيارات  ي�سمل  لم  الحادث  واأن  خ�سو�ساً 

اأخرى.
فقد كان وودز يقود �سيارته بمفرده �سباح 
الثلثاء الما�سي في اإحدى �سواحي لو�ش 
بالحوادث  ا�ستهرت  طريق  على  اأنجلو�ش 
المميتة، حينما ا�سطدمت �سيارته بحاجز 
الــفــ�ــســل الــو�ــســطــي وعـــبـــرت اإلـــــى الــمــمــر 
المعاك�ش، قبل اأن ترتطم ب�سجرة وتنقلب 

مرات عدة.

وقـــــال قـــائـــد �ــســرطــة الــمــقــاطــعــة األــيــكــ�ــش 
اإن »تهمة القيادة المتهورة لها  فيلنويفا 

عنا�سر عدة. هذا مجرد حادث«.
يــواجــهــه  اأن  يــمــكــن  اأكـــثـــر مـــا  اأن  واأ�ـــســـاف 
الم�ستوى  �سيكون جريمة منخف�سة  وودز 
ا�ستنتج  حــال  في  المخالفة،  با�سم  تعرف 
المحققون اأنه كان م�سرعاً اأو غير منتبه.

وياأمل المحققون في اأن تكون �سيارة وودز 
مزودة بم�سجل بيانات مماثل لـ"ال�سندوق 
�سبب  فــي معرفة  ي�ساعد  قــد  مــا  الأ�ــســود« 
الحادث الثالث الذي يتعر�ش له الأميركي 

في ال�سنوات الأخيرة.

»لي�س �ضوبرمان«
يبدو  والتحقيقات،  التهم  عن  بعيداً  لكن 
اأن م�ستقبل وودز الريا�سي بات في خطر.

قال كبير الم�سوؤولين الطبيين في مركز 
هـــاربـــور-يـــو �ــســي األ اإيـــــه الــطــبــي اأنــيــ�ــش 
لعملية جراحية  وودز خ�سع  اإن  ماهاجان 

لإ�سلح »اإ�سابات خطيرة في العظام« في 
بما في ذلك  اليمنى وكاحله،  �ساقه  اأ�سفل 
اإدخال ق�سيب في عظمة ال�ساق وا�ستخدام 
والــدبــابــيــ�ــش«  الم�سامير  مــن  »مــجــمــوعــة 

لتثبيت قدمه وكاحله.
وك�سف ممثلوه عبر ح�سابه ال�سخ�سي على 
ويــتــجــاوب،  حــالــيــا،  »م�ستيقظ  اأنـــه  تويتر 

ويتعافى في غرفته بالم�ست�سفى«.
خ�سع  وودز  اأن  الــ�ــســيــئــة  الــمــفــارقــة  لــكــن 
مــــوؤخــــراً لـــجـــراحـــة خــامــ�ــســة فـــي ظــهــره، 
اإذا كــان  اإنـــه غــيــر مــتــاأكــد مــا  وقـــال حينها 
الما�سترز  بطولة  في  اللعب  من  �سيتمكن 
القادمة والتي فاز بها اآخر مرة عام 2019، 
عندما حقق عودة مذهلة من �سل�سلة من 
الإ�ـــســـابـــات الــتــي هــــددت مــ�ــســيــرتــه حينها 
وتــخــطــى الــمــ�ــســاكــل الــ�ــســخــ�ــســيــة لــلــفــوز 
اأميركا  بطولة  منذ  الكبرى  األقابه  بــاأول 

المفتوحة عام 2008.
لكن يبدو اأن هذه المرة مغايرة.

قـــــــال الــــفــــائــــز بــــــاأربــــــع بـــــطـــــولت كـــبـــرى 
»اإنه  ماكلروي  روري  ال�سمالي  الإيرلندي 
لــيــ�ــش �ــســوبــرمــان«. واأ�ـــســـاف فــي معر�ش 
اإنــ�ــســان فــي نهاية  »اإنــــه  حــديــثــه عــن وودز 
في  بالكثير.  بالفعل  مــر  وقــد  الــمــطــاف. 
هــــذه الــمــرحــلــة، اأعـــتـــقـــد اأنـــــه يــجــب على 
هنا،  لوجوده  ممتنين  يكونوا  اأن  الجميع 
واأنه على قيد الحياة، واأن طفليه لم يفقدا 
عالمياً  الــرابــع  الم�سنف  اأمـــا  والــدهــمــا«. 
ــانــدر �ــســوفــيــل فــتــحــدث عـــن الــحــالــة  كــ�ــس
الملعب  �سادت  التي  »الكئيبة«  المزاجية 
العالم للغولف في  الخ�سراء قبل بطولة 
ب�ست  الفائز  اعتبر  فيما  فــلــوريــدا،  وليــة 
بطولت كبرى الإنجليزي نيك فالدو اإنه 
تمكن  حــال  فــي  »ا�ستثنائياً«  اأمـــراً  �سيكون 

وودز من العودة مجدداً.
واأ�ساف الأخير اأن على وودز اأن يركز اأوًل 
ب�سكل  اللعب  واأن  ج�سده  بناء  اإعـــادة  على 

تناف�سي »ربما يكون طريقاً طويلة«.

�أوجو�ضتين �ضنجور من �أبرز �لمر�ضحين

�الأميركي تايجر وودز

توتنهام يهزم فولفسبيرج بسهولة 
في «يوروبا ليج»

يوتا يتخطى ليكرز بـ«الثالثيات» في دوري 
السلة األميركي

�لر�أي- وكاالت

الـــ16  اإلــى دور  نــادي توتنهام الإنــجــلــيــزي  تــاأهــل 
من الدوري الأوروبي لكرة القدم )يوروبا ليج( 
النم�سوي  فولف�سبيرج  �سيفه  �سباك  دك  عندما 
اإيــاب  �سمن  الول،  ام�ش  م�ساء  نظيفة  برباعية 

دور الـ32 من البطولة.
بالتاأهل  كبيراً  �سوطاً  قطع  اأن  لتوتنهام  و�سبق 
باكت�ساحه فولف�سبيرج  النهائي  الدور ثمن  نحو 
ذهـــابـــاً 4-1 عــلــى مــلــعــب »بــو�ــســكــا�ــش اأريـــنـــا« في 

العا�سمة المجرية بوداب�ست.
و�ــســجــل اأهــــداف الــفــريــق الإنــجــلــيــزي ديــلــي اآلــي 
)10(، البرازيلي كارلو�ش فيني�سيو�ش )50 و83( 

وجاريث بايل )73(.
واعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على 

ت�سكيلة من البدلء، خ�سو�ساً في المقدمة.
العا�سرة،  الدقيقة  الت�سجيل في  وافتتح توتنهام 

الجزاء  منطقة  داخــل  تمريرة  اآلــي  تلقى  عندما 
مــن الإيــرلــنــدي مــات دوهــيــرتــي فــهــيــاأهــا اأمــامــه 

ولعبها خلفية )دابل كيك( في ال�سباك.
وفي الدقيقة 50، �ساعف توتنهام النتيجة بعدما 
فيني�سيو�ش  لها  ارتقى  متقنة  عر�سية  اآلي  لعب 

براأ�سية قوية �سكنت ال�سباك.
تمريرة  تلقى  الثالث عندما  الهدف  بيل  و�سجل 
جــمــيــلــة مـــن اآلـــــي، لــيــ�ــســدد الـــكـــرة يــ�ــســاريــة في 

المق�ش الأيمن للحار�ش )73(.
لي�سجل  فــيــنــيــ�ــســيــو�ــش  عـــاد   ،83 الــدقــيــقــة  وفـــي 

الهدف ال�سخ�سي الثاني له والرابع لفريقه.
ويـــاأتـــي هـــذا الــفــوز فــي وقـــت يــمــر فــيــه توتنهام 
اإثر �سل�سلة من النتائج ال�سيئة في  بفترة �سعبة 
الدوري الإنجليزي، ما �ساعف ال�سغوطات على 
مرتين  ليج«  »يوروبا  بم�سابقة  الفائز  مورينيو 
الإنجليزي  يونايتد  مان�س�ستر  مــع  ال�سابق  فــي 

وبورتو البرتغالي.

�لر�أي - وكاالت

وتابع  ثلثية   22 جــاز  يوتا  �سّجل 
الأنــديــة  بتخطي  الــرائــع  مو�سمه 
الــكــبــرى، بــعــد فــــوزه امــ�ــش الول 
ليكرز  انجلو�ش  لو�ش  �سيفه  على 
حامل اللقب والمنقو�ش 89-114، 
الأمــيــركــي  ال�سلة  كـــرة  دوري  فــي 

للمحترفين.
وعــــــــّزز جـــــاز �ــــســــدارتــــه لــتــرتــيــب 
المنطقة الغربية والدوري مع 26 

فوزا و6 خ�سارات.
دونـــوفـــان ميت�سل  الــثــنــائــي  وكــــان 

تحقيق  من  قريبا  كونلي  ومايك 
اأكــثــر في  اأو  دابـــل )عــ�ــســرة  تريبل 
ثـــلث فــئــات احــ�ــســائــيــة(، ف�سّجل 
مــتــابــعــات  و10  نــقــطــة   13 الول 
 14 والثاني  حا�سمة  تمريرات  و8 
تــمــريــرات  و8  مــتــابــعــات  و8  نقطة 

حا�سمة.
فــيــمــا اأ�ــــســــاف كـــل مـــن الــعــمــلق 
وجــوردان  جوبير  رودي  الفرن�سي 

كلرك�سون 18 نقطة.
ومـــــرة جــــديــــدة، بــــرز لعـــبـــو جــاز 
50 محاولة  القو�ش، مع  وراء  من 
ناجحة في اآخر مباراتين والحقوا 

بحامل  تــوالــيــا  الــرابــعــة  الخ�سارة 
اللقب.

وفي غياب النجم الم�ساب اأنتوني 
�سرودر،  دني�ش  والألماني  ديفي�ش 
�ـــســـنـــع جــــــاز تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــرا فــي 
لينهي  والــثــالــث،  الثاني  الربعين 
المباراة بفارق كبير بلغ 25 نقطة 

في �سولت ليك �سيتي.
ح�سرته  عــن  عــّبــر  ميت�سل  وكــــان 
الربـــــعـــــاء لـــعـــدم اخـــتـــيـــار زمــيــلــه 
كونلي للعب في مباراة كل النجوم 
كــفــايــة  تــنــقــل  ل  مــبــاريــاتــنــا  »لأن 
الوطني،  التلفزيون  �سا�سة  على 
كــي يـــرى الــنــا�ــش مـــدى تــاأثــيــره«، 
مع  اختياره  تم  ميت�سل  بــان  علما 
النجوم  كل  لمباراة  جوبير  زميله 

ال�ستعرا�سية.
وفيما رفع ليكرز، ثالث المنطقة 
البي�ساء،  الــرايــة  راهــنــا،  الغربية 
لــيــبــرون جيم�ش  الــنــجــم  وجــلــ�ــش 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلء فـــي الــربــع 
الخــيــر، وانــهــى الــمــبــاراة بر�سيد 

19 نقطة في 28 دقيقة.

بيل العب توتنهام يتقدم بالكرة نحو مرمى فولف�ضبيرج )�أ ف ب(

جانب من لقاء يوتا جاز وليكرز )�أ ف ب(
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اب��ن  ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  ال��م��ل��ك  ج��ال��ة  ينطلق  اأن  م�ستغربا  لي�س   
العربي  ال�ستخبارتي  المنتدى  في  م�ساركته  خال  من  الح�سين 
في التطرق اإلى اأهمية العمل العربي المعلوماتي وال�ستخبارتي 

الم�سترك.
عنها  يعبر  التي  العربية  القومية  القيمية  الأب��ع��اد  من  انطاقا 
جالته م��ن خ��ال م��ا ت��راك��م م��ن اإن��ج��ازات خ��ال مئوية الدولة 
ا�ست�سافته  ال���ذي  المنتدى  ه��ذا  اإط���ار  ففي  ال��ح��دي��ث��ة،  الأردن���ي���ة 
الت�ساركية  اأهمية  على  جالته  رك��ز  الأردن��ي��ة،  المخابرات  دائ��رة 
كون  العربي  وال�ستخباراتي  المعلوماتي  والتكامل  المعلوماتية 
منوها  التكاملي،  البعد  هذا  اأ�سا من  تنطلق  الها�سميين  ر�سالة 
جالته اإلى اأهمية ذلك التعاون من اأجل الكل العربي ومن اأجل 
تج�سيد مفهوم ال�سراكة وتدعيم العمل العربي الم�سترك، معتبرا 
اأن العمل ال�ستخباراتي والمعلوماتي الم�سترك �سيوؤدي بال�سرورة 

اإلى اأن يكون حجر الزاوية في تدعيم العمل العربي الم�سترك.
قناعة  على  الملك  ج��ال��ة  اأن  ف��ي  يكمن  هنا  الأ���س��ا���س��ي  وال�سبب 
ال�سراكة  في  عن�سر  اأو  مف�سل  اأو  زاوي��ة  كل  توظيف  ب��اأن  مطلقة 
في  الت�سور  يفوق  اإيجابي  وتاثير  م��دل��ولت  له  �سيكون  العربية 
اإ���س��ن��اد ال��ت��ك��ام��ل ال��ع��رب��ي وي��ع��ي��د اح��ي��اء وح���دة ال��م��وق��ف وال��ق��رار 
ال�سيا�سي خارج اإطار التجاذبات ال�سيا�سة هنا وهناك و�سمن اإطار 
منطقتنا  ف��ي  المحيطة  المخاطر  واأن  دول���ة،  لكل  الخ�سو�سية 
العربية تتطلب ذلك الجهد، ومن هذا المنطلق وبحكم ا�ست�سراف 
لأ�سباب  ت�سخي�سه  وعمق  القادمة  ال�سيا�سية  للتحولت  جالته 
ال�سقيقة  العربية  ال��دول  بين  والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  الفرقة 
فقد �سارك في هذا المنتدى حتى يعطيه زخما، وينوه اإلى اأهمية 

التبادلية المعلوماتية بعيدا عن ما يقال هنا وهناك.
الخروج  واإنما  العربية  ال��دول  على  تقت�سر  لم  الم�ساركة  هذه  اإن 
المخاطر  مواجهة  في  الم�ستدامة  الدولية  التكاملية  اأهمية  اإلى 
اإل���ى تعاون  ال����ذات،  اإل���ى  ال�سعبوي والن��غ��اق  ب��اإط��اره��ا  ال��دول��ي��ة 
م�ستدام و�سامل بين الدول في اإطار مواجهة التحديات الإن�سانية 
الوبائية كانت اأو ال�سحية، وهو ما اأ�سر جالة الملك على التنويه 
له انطاقا من روؤيته اإلى اأن�سنة ال�سلوك ال�سيا�سي بعيدا عن الأنا 

اأو النحنوية.
فقد تلم�س جالته اأن هناك عدم اإن�ساف في توزيع اللقاحات بين 
�سمولية  اإل��ى  البداية  دعا منذ  ال��ذي  دول غنية ودول فقيرة وهو 
اللقاحات فهذا الفيرو�س »كورونا« عابر للقارات والحدود والأمم 

والجن�سيات، وعابر للطبقات الجتماعية.
في  م�ستدامة  �سمولية  اآل��ي��ات  هناك  تكون  اأن  ب��د  ل  فكان  لذلك 
معالجة م�سالة التوزيع اللقاحي، غير ذلك ل يمكن اأن يق�سى على 
هذا الفيرو�س، وهذا ما نوه له جالة الملك منذ بداية الجائحة 
الحكماء  القادة  احد  يعتبر  الدولي  ال�سعيد  على  الملك  فجالة 
عندما  �سيا�سي  بعد  اأي  اإل��ى  ينظر  ل  كونه  ال��دول��ي  ال�سعيد  على 
الملك وحفظ اهلل  بالإن�سان فطوبى لك جالة  المو�سوع  يتعلق 
والإن�سانية جمعاء من  الإ�سامية  والأمة  العربي  والعالم  الردن 

كل �سوء.

النائب د. فايز ب�شب��س

دللت امل�شاركة امللكية فـي 
املنتدى ال�شتخباراتي العربي

اأعادت  التي  الأخيرة  قراراتها  اأن  رئي�سها  الحكومة وفي مقدمتها    تدرك 
ب�سعبية  تحظى  قرارات  لي�ست  المواطنين  حياة  من  جزءا  لي�سبح  الحظر 
لكنها  فعلها  على  ويثني  لها  ي�سفق  م��ن  تجد  ل��ن  واأن��ه��ا  عنها،  تبحث  ل 
ب�سر  الرئي�س  اأع��ل��ن  حين  البداية  منذ  النا�س  م��ع  ووا�سحة  ج��ادة  كانت 
تداعيات  �سبيل مواجهة  في  قرارات  اتخاذه من  يتم  ما  كل  اأن  الخ�ساونة 
اأزم���ة ك��ورون��ا ي�����س��ت��ه��دف ال��ح��د م��ن الإ���س��اب��ات ب��ي��ن ���س��ف��وف ال��م��واط��ن��ي��ن 
�سيئا  ال  اعتبارها  في  ت�سع  – ل  الحكومة  – اأي  واأنها  الأولى  بالدرجة 
واح����دا وه���و ال��م��واءم��ة ب��ي��ن ���س��ح��ة ال��م��واط��ن ك��اأول��وي��ة م��ن ج��ه��ة وب��ي��ن 

اأخرى. جهة  من  الحياة  واإدامة  النتاج  وعجلة  وتيرة  على  الحفاظ 
  ح��ك��وم��ة ال��خ�����س��اون��ة ج����اءت م��ت��م��م��ة ل����دور وح���ك���وم���ة م���ن ���س��ب��ق��ه��ا ف��ي 
ال��ت�����س��دي لأزم�����ة ك���ورون���ا وات���خ���ذت ف���ي م�����س��ت��ه��ل ع��م��ره��ا ���س��ل�����س��ل��ة م��ن 
كل  م��ن  وال�سبت  الجمعة  ليومي  الحظر  ففر�ست  ال�سعبة،  الج���راءات 
اإلى مطلع العام  األغت حظر ال�سبت وبقي الحال على يوم واحد  اأ�سبوع ثم 
الو�سع  تطورات  واأن  ت�سريحاتها  عنوان  هي  والمكا�سفة  ال�سفافية  وكانت 
كان ل يحظى  واإن  تتخذه  قرار  كل  تفر�س  التي  المملكة هي  في  الوبائي 
المحظورات  تبيح  التي  ال�����س��رورات  قبيل  م��ن  لكنها  المواطنين  بقبول 
اإل��ى  ال��ح��ي��اة  ك��ورون��ا لإع���ادة  اأزم���ة  ال��دول��ة م��ن تخطي  ك��ان يمكن  ط��ال��م��ا 

الطبيعي. حالها 
مراقبة  ف��ي  والمت�سددة  ال�سعبة  وق��رارات��ه��ا  الحكومة  بنقد  نقوم   نحن 
في  النظر  واأمعنا  الأم��ر  تدبرنا  ل��و  لكننا  بها،  النا�س  وال��ت��زام  تطبيقها 
نلوم  ول�سوف  واللوم  النقد  عن  لكففنا  وغاياتها  ال��ق��رارات  تلك  مرامي 
ال�سحة  وم��ع��اي��ي��ر  ب���اإج���راءات  ن��ل��ت��زم  ول  م��ك��ان��ن��ا  ن���راوح  بقينا  اإن  اأن��ف�����س��ن��ا 
وال�����س��ام��ة ال��ت��ي ت��ق��رره��ا ال��ج��ه��ات ال��م��ع��ن��ي��ة ب��ت��ت��ب��ع م��راح��ل ت��ط��ور اأزم���ة 
تدخر  لم  المختلفة  باأجهزتها  الحكومة  اأن  واأعتقد  اللعين،  الفيرو�س 
يكونوا  اأن  المواطنين  م��ن  والطلب  ال��وع��ي  ر�سائل  ون�سر  ب��ث  ف��ي  جهدا 
بال�سوابط  والتقيد  ك��ورون��ا  وم��واج��ه��ة  الم�سوؤوليات  تحمل  ف��ي  ���س��رك��اء 
واإقامة  الختاط  وعدم  الجتماعي  والتباعد  الكمامة  كارتداء  المعلنة 
كانت  ما  الحكومة  اأن  جازمين  ونعتقد  والأت��راح،  الأف��راح  في  التجمعات 
تقرره  بما  ملتزمين  المواطنين  نحن  �ساهدتنا  اأنها  لو  قراراتها  لتتخذ 

ال�سحة. لجان 
اإق��ت�����س��ادي��ة واإل���ى  اإل���ى ن��ه�����س��ة  ب��ل��د ب��ح��اج��ة     الأم���ر ج��د خ��ط��ي��ر والأردن 
وهذه   ،2020 العام  من  اآذار  قبل  عليه  كانت  ما  اإل��ى  الحياة  حركة  اإع��ادة 
الإج������راءات ل���ن ت����دوم م��ط��ول وه���ي م��وؤق��ت��ة واإ����س���ط���راري���ة ل���ج���اأت اإل��ي��ه��ا 
باأن  راغبون  لأننا  الم�سوؤولية  في  طرفا  نكون  اأن  ينبغي  ونحن  الحكومة 
مئة  وظائفهم  اإل��ى  والعاملون  وجامعاتهم  مدار�سهم  اإل��ى  ب��ن��اوؤن��ا  اأ يعود 
كما  نثبت  وعندها  والتنمية  العمران  حركة  وتعمر  الإنتاج  ويدب  بالمئة 

التحدي. قدر  على  كنا  اأننا  عادتنا  هي 
اإلى مزيد من اللتزام وعدم  اأن تقود   قرارات �سعبة ولكنها مهمة ويجب 
وحكومة  مواطنين  م�ستركة  وروؤي��ت��ن��ا  واح��د  هدفنا  وليكن  المخالفات، 

عليه. والنت�سار  الفيرو�س  مواجهة  معا  ونريد  بلدنا  نحب  اأننا 

اأحمد الح�راني
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القرارات وال�شرورات

لم يكن قرار الحكومة �سها ولم يكن �سوى الخيار المنا�سب والقرار الوحيد 
المتاح لمواجهة خطر تزايد حدة الموجة الجديدة من فيرو�س كورونا وال�سبيل 
المتبقي من اأجلنا جميعا وحفاظا على ال�سامة العامة وو�سع حياة المواطن 

في المرتبة الأولى.
القت�سادية  التحديات  من  الرغم  على  الجميع  لحماية  ج��اء  الحكومة  ق��رار 
للعمل  القطاعات  من  المزيد  وع��ودة  والتخفيف  والتو�سع  لانفتاح  وال��دع��وة 
وعلى الرغم مما ي�سكله هذا القرار ال�سعب بتبعيات مبا�سرة على عجلة الإنتاج 

في بلدنا الحبيب.
اليومي  الجزئي  بالحظر  الخا�س  القرار  ومجبرة  م�سطرة  الحكومة  اتخذت 
وتمديد �ساعات الغاقات وف�سلت اتخاذ ذلك ب�سجاعة وحزم واإدراك تام باأن 
م�سمون القرار �سوف لن يعجب العديد ولن يحظى بالقبول لمن �سوف يت�سرر 
الحكومة  ل��دى  العتبار  ك��ان  الأم��ر  المطاف  نهاية  وف��ي  ولكن  ال��ق��رار،  بذلك 
وظيفة  بالمجتمع؛  المرتبطة  ال�سحية  والع��ت��ب��ارات  ال��م��واط��ن��ي��ن  ���س��ام��ة 

الحكومة هي حماية الجميع والمحافظة على �سامة المجتمع ككل.
ب�سدق واأمانة لم تكن الخيارات والبدائل المتاحة اأمام الحكومة مريحة و�سهلة 
الوطنية  الم�سوؤولية  بتحمل  التزامها  ال��ق��رارات  مجمل  في  الحكومة  وك�سبت 
الملقاة على عاتقها والأمانة المكلفة بها حتى لو فقدت جزءا من �سعبيتها من 

اأجل اأن ينعم المجتمع براحة بعد �سبر وبعد �سدة وبعد طول انتظار.
وللحق فاإن واجب المواطن تجاه اللتزام بالإجراءات الوقائية كان �سعيفا من 
والتفكير  للخطر  الآخ��ري��ن  حياة  وتعري�س  والتهاون  التزاحم  مظاهر  خ��ال 
الناني والت�سرف باأمان واعتبار نف�سه مح�سنا من الخطر، الأمر الذي جعل 
وبقوة  المنا�سب  ال��وق��ت  ف��ي  الخلل  لمعالجة  �سليم  وب�سكل  تتدخل  الحكومة 

وتحت طائلة القانون.
و�سبل  مزمنة  باأمرا�س  والم�سابين  ال�سن  كبار  م�سير  نت�سور  اأن  يمكن  كيف 
مواجهتهم للفيرو�س وتعر�سهم للخطر جراء التهاون وعدم اللتزام وال�ستهتار 
من قبل البع�س وفي جميع الأماكن التي ل ت�ستطيع الحكومة توفير مراقب 

ومتابع للحيلولة دون وقوع ال�سر ال�سحي؟.
يحتم علينا ال�سمير الوطني كمواطنين المبادرة كما فعلت الحكومة في اتخاذ 
ما يلزم من اإجراءات اللتزام بتعليمات حماية النف�س والأ�سرة والمجتمع من 

الخطر المحدق بنا جميعا ودون ا�ستثناء.
الم�سدرة  ال�سركات  اللقاحات من  ا�ستمرار توفير  الحكومة جاهدة على  تعمل 
وعلى تنظيم وتن�سيق اأخذ المطعوم جنبا اإلى جنب من تهيئة جميع الظروف 
ال�سحية للتباعد وانتظام الحياة وب�سكل منا�سب على الرغم مما ي�سببه ذلك 
واحد  خندق  في  جميعا  والمواطن؛  للحكومة  جمة  و�سعوبات  ت�سحيات  من 

لمواجهة الخطر ال�سحي.
عبور المرحلة واإن طالت وباأقل الخ�سائر الممكنة هو �سعار متزن ور�سيد ت�سعه 
الحكومة في قمة الأولويات وتعي تماما اثر ذلك على القت�ساد وعجلة الإنتاج 

دون اللتفات لاعتبارات العاطفية.
علينا من جديد ودوما م�ساعدة الحكومة في اللتزام باجراءات الوقاية وارتداء 
الكمامات والتباعد الجتماعي وهي �سبيلنا المنا�سب وادواتنا المتوفرة للتم�سك 

بها وتحمل م�سوؤوليتنا الوطنية باقتدار، فهل نكون على قدر الم�سوؤولية؟
اتخذت الحكومة القرارات ل لتخ�سر ولكن لتربح ثقة ال�سمير بانها عليها فعل 

ذلك باأمانة الإنجاز ول�سالح الجميع و�سوف ي�سجل ذلك لها في التاريخ.

م. ف�از الحم�ري
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لأجلنا جميعا كان القرار
ب��ق��ب��ول  ي��ح��ظ��ى  ال��ج��م��ع��ة ل  اأن ع����ودة ح��ظ��ر  ���س��ح��ي��ح 
وا���س��ع ل���دى ال����راأي ال��ع��ام الردن����ي، وه���و ق���رار مرهق 
والجتماعية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ح��رك��ة  �سعيد  على  وم��وؤث��ر 
والق���ت�������س���ادي���ة، ل��ك��ن ال��ط��رف��ي��ن ����س���واء ال��ح��ك��وم��ة اأو 
يتجرع  »كمن  الحظر  اإعادة  مع  يتعاملون  المواطنين، 
الإ�سابات  ع��دد  تخفي�س  اإل��ى  العودة  اأم��ل  على  ال�سم« 

اأ�سابيع. اأكثر من خم�سة  اإلى ما كانت عليه قبل 
ال��ي��وم ل��ج��اأت ال��ح��ك��وم��ة وان��ح��ازت ب��ك��ل م�����س��وؤول��ي��ة اإل��ى 
الجميع  النا�س، وقد لحظ  و�سامة  ال�سحي  العتبار 
التردد واختاف الراء في اللجوء اإلى الحظر مجددا، 
كانت  النا�س  اأن  حتى  ال��ق��رار،  �ساحبة  الأط���راف  بين 
طلبت  التي  الأوب��ئ��ة  لجنة  تو�سية  رف�س  على  تراهن 
من  وال�سبت،  الجمعة  اأ�سبوعيا،  ليومين  حظر  فر�س 
ال�سيقة  الخيارات  ناق�س  الذي  الحكومي  الفريق  قبل 
ال��م��ت��اح��ة ل�����س��م��ان ع����دم ت��ف��اق��م الأو�����س����اع ال��وق��ائ��ي��ة 
اأبواب مرحلة جديدة من  واأننا على  مجددا، خ�سو�سا 

المر�س. انت�سار 
الميدانية  بالم�ست�سفيات  نف�سها،  عن  تتحدث  الرقام 
بالمئة،   25 نحو  اإلى  الإ�سغال  ن�سبة  فيها  ارتفعت  التي 
ال��ع��زل  ف���ي غ���رف  223 ح��ال��ة  ق���راب���ة  ي��رق��د ح��ال��ي��ا  اإذ 
اإدارة  اأع��ل��ن��ت  وق��د  ع��م��ان،  ف��ي  ال��م��ي��دان��ي  بالم�ست�سفى 
اإلى  الجديدة  الإ���س��اب��ات  تحويل  ب��دء  عن  الم�ست�سفى 
ا�ستيعاب  على  قدرتها  لعدم  حمزة،  الأمير  م�ست�سفى 
فيه  العاملة  الطبية  ال��ك��وادر  اأن  كما  ج��دي��دة،  ح��الت 
تعمل بطاقة 70 بالمئة، وقد لحق بها الإرهاق والتعب 
عدا  وال�����س��اق،  الم�سني  العمل  م��ن  طويلة  �سهور  بعد 
»الجي�س  طواقم  بين  والوفيات  الإ���س��اب��ات  تزايد  عن 

يوم. بعد  يوما  البي�س« 
ك��ون��ه غير  الجمعة  اإع����ادة ح��ظ��ر  ك��ث��ي��رون  ي��ب��رر  ق��د ل 
مجد، لكن الأ�سباب التي دفعت للعودة لحظر الجمعة، 
الما�سي،  الثاني  13 كانون  الحكومة يوم  اأوقفته  الذي 
ال��وب��اء  ظ��ه��ور  وم��ن��ذ  �سهور  ع�سرة  لنحو  تطبيقه  بعد 
الفحو�سات  ن�سبة  ارت��ف��اع  ت��وا���س��ل  ه��و  ال��م��م��ل��ك��ة،  ف��ي 
وزيادة  اخيرا،  بالمئة   13 اإلى  و�سلت  التي  اليجابية، 
وبالتالي  ح��ال��ة،  ال��ف   30 اإل���ى  الن�سطة  ال��ح��الت  ع��دد 
ال��ق��ل��ق ال�����س��دي��د م���ن ف���ق���دان ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ان��ت�����س��ار 
من  ال�سحية  التحتية  ال��ب��ن��ى  ق���درة  وت��راج��ع  ال��وب��اء، 

الكبير  ال��ت��زاي��د  م��واج��ه��ة  واأدوي���ة على  واأج��ه��زة  ك���وادر 
على  مقبلون  واأننا  خ�سو�سا  الإ�سابات،  في  والمتوقع 
يتزايد  ال��ت��ي  الأع��ي��اد،  وب��ع��ده  ال��م��ب��ارك  رم�����س��ان  �سهر 
ف��ي��ه��ا ع����ادة ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي ب��ي��ن الأردن���ي���ي���ن، 
وب��ال��ت��ال��ي خ��ط��ورة ت��ده��ور ال��م��وق��ف ال��وب��ائ��ي م��ج��ددا 
جديد  من  الإ�سابات  اآلف  ع�سرات  مربع  اإلى  والعودة 

/ل قدر اهلل/.
ال���و����س���ع ال���وب���ائ���ي ل��ل��ف��ي��رو���س ال���ق���ات���ل م���ر ب��م��راح��ل 
قرابة  مدى  على  والهبوط،  ال�سعود  بين  ما  متعرجة 
التاأقلم  على  وق��ادر  متطور  فيرو�س  وه��و  م�سى،  ع��ام 
نذيع  ول  المكت�سفة،  واللقاحات  الم�سادات  مع  �سريعا 
وحالة  الما�سية  الأ�سابيع  في  الأو�ساع  قيمنا  اإذا  �سرا 
بعد  �سادت  التي  لا�ستهتار  الأقرب  والرتياح  التراخي 
تلقي  وب��دء  المملكة،  اإل��ى  الم�سادة  اللقاحات  و�سول 
ال��م��ط��اع��ي��م، ول��ع��ل م���ا ح���دث ف���ي ال��ج��م��ع��ة ال��ت��ي تلت 
والجمعة  البلد،  و�سط  منطقة  في  الحظر  رف��ع  ق��رار 
المتنزهين  وتكد�س  الميت،  البحر  في  ذلك  تلت  التي 
انعدام  على  دليل  رجعة،  غير  اإل��ى  انتهى  الوباء  وك��اأن 
وقت  ف��ي  ال��وب��ائ��ي،  بالموقف  وال�ستهتار  الم�سوؤولية 
وعلى  الم�ست�سفيات  ف��ي  الم�سابين  اآلف  فيه  يعاني 
اأج��ه��زة ال��ت��ن��ف�����س وف���ي ال��ح��ظ��ر ال��م��ن��زل��ي وال��م��وؤ���س�����س��ي 
والحركة  التنف�س  على  القدرة  وعدم  الألم  ويات  من 

التي ل يمكن و�سفها. والآلم 
وازدي���اد  ال��م��رع��ب  وال��واق��ع  المعطيات  ه��ذه  اأم���ام  اإذن 
الخيارات  كانت  بالفيرو�س،  والوفيات  الإ�سابات  عدد 
في  النا�س  م��ن  الكثير  ثمنها  وي��دف��ع  وم��رة،  م��ح��دودة 
يدفع  الذي  ودائما  واعمالهم،  عيالهم  وقوت  ارزاقهم 
ل  والم�ستهتر  والحري�س،  الملتزم  هو  الأعلى  الثمن 
يخ�سى �سيئا لأنه غير مت�سرر والحظر من عدمه اأمر 
الجمع،  حظر  يطول  ل  اأن  نتاأمل  ل��ه،  بالن�سبة  �سيان 
ف��ئ��ات��ه��م و���س��رائ��ح��ه��م  ب��ك��اف��ة  ال��م��واط��ن��ون  ي��ت��ن��ب��ه  واأن 
وي��ت��ع��ا���س��دون وي��ت��ك��اف��ل��ون ب���الل���ت���زام ال���ج���اد وال���دائ���م 
ب��و���س��ائ��ل ال��ح��م��اي��ة ال��م��ت��وف��رة، وه���ي غ��ي��ر م��ره��ق��ة ول 
ت��ك��ل��ف ال��ك��ث��ي��ر، ارت����داء ال��ك��م��ام��ة وال��ت��ب��اع��د ال��ج�����س��دي 
اإل��ى  �سنعود  ذل��ك  وبغير  للم�سابين،  ال��ك��ام��ل  وال��ع��زل 
اأرزاقنا واأرزاق عيالنا،  المعاناة والألم وفقدان م�سادر 

وهو ما ل يتمناه اأحد.

عماد عبدالرحمن
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بعد )احلظر(.. نعم للتعاون وامل�ش�ؤولية

المقد�سات  على  الها�سمية  بالو�ساية  ملتزمين  »�سنظل   ..
هوية  على  للحفاظ  القد�س،  في  والم�سيحية  الإ�سامية 
المدينة. فالحفاظ على القد�س ال�سريف، مدينة لاإيمان 

وال�سام، م�سوؤولية نت�سارك بها جميعا«..
اأم��ام  وو�سعها  اإليها،  التنبيه  الثاني  عبداهلل  الملك  يعيد 
وهذه  الجديدة،  الأميركية  الإدارة  اأم��ام  وبالتالي  العالم، 
الروؤية، بما يدعمها من روح وقيادة، يحدد ثوابتها الملك 
بثقة ووعي ونظرة ا�ست�سرافية للم�ستقبل الذي ينظر اإليه 

العالم في ظال َتداعيات تف�سي جائحة كورونا.
ي��ج��دد ال��م��ل��ك، ف��ك��را وح�����س��ورا، وم��ك��ان��ة �سيا�سية، »اردن��ي��ا 
»ال�سرق  الدولي  الموؤتمر  اأجندة  تاألقه في  وعربيا ودوليا« 
الأو�سط والإدارة الأميركية الجديدة«، في معهد بروكنجز 
يوم  وانتهى   ،22 ي��وم  افترا�سياً،  ب��داأ  ال��ذي  وا�سنطن،  ف��ي 
لعملية  الها�سمية  ال��روؤي��ة  ووف��ق  ال��ح��ال��ي،  ال�سهر  م��ن   26
ال�����س��ام م��ع الح��ت��ال الإ���س��رائ��ي��ل��ي، ���س��دد الملك على اأن 
المملكة الأردنية الها�سمية، تعمل على اإيمان عالمي دولي، 
انه:"ل بديل عن حل الدولتين«.. واأن »الخطوات الأحادية 
الحقوق  ���س��د  وه���ذا  ال�����س��ام«،  ف��ر���س  �ستقتل  الم�ستمرة 
والواقع والإرادة الأممية لاأمم المتحدة وقرارات مجل�س 

الأمن، والهيئات الدولية والإقليمية.
وال��ي��اأ���س،  وال��ظ��ل��م.  م��ن تف�سي: الح��ت��ال.  الملك  ي��ح��ذر 
التاريخ  يعلمنا  »الو�سفة«  ه��ذه  لأن  العن�سري،  والتمييز 
الخا�سرين  تنتج  فيها، فهي  رابح  األ  والح�ساري،  الب�سري 

والمعاناة فقط.
من هنا، وفق الروؤية الها�سمية، فاإن على الإدارة الأميركية، 
مقدمتها  وف��ي  وال��دول��ي��ة،  الإقليمية  ال��ت��ط��ورات  معاينة 
وال�ستقرار  الأم��ن  تعزيز  وم�ساعي  الفل�سطينية،  الق�سية 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  راه���ن  اأن  ذل���ك  وال��م��ن��ط��ق��ة،  ال��ع��ال��م  ف��ي 
والقت�سادي والإعامي، ين�سب نحو جهود الت�سدي لوباء 
كورونا، والحرب على الإرهاب والتطرف، بالدرجة الأولى.

ال��ح��ق��وق، ول يطوي  يلغي  ال��ع��ال��م��ي، ل  ال��واق��ع  ه���ذا  واإن 
والأوق��اف  المقد�سات  الو�سي على  الملك،  فاأعاد  الملفات، 
وفل�سطين  ال��م��ق��د���س  ب��ي��ت  ف��ي  والم�سيحية  الإ���س��ام��ي��ة 
التاريخي  المملكة  ح���وار  ومنطق  حيوية  اأع���اد  المحتلة، 
ال��ق�����س��ي��ة  ت���ج���اه  ال���ث���اب���ت  الأردن  م���وق���ف  ع��ل��ى  وال����راه����ن 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، و�����س����رورة اإن����ه����اء ال�������س���راع ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
قيام  ي�سمن  الذي  الدولتين،  حل  اأ�سا�س  على  الإ�سرائيلي 
والقابلة  ال�����س��ي��ادة  ذات  الم�ستقلة،  الفل�سطينية  ال��دول��ة 
ل��ل��ح��ي��اة، ع��ل��ى خ��ط��وط ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ع���ام 1967، 
اإل��ى  و���س��ام  ب��اأم��ن  لتعي�س  ال�سرقية،  القد�س  وعا�سمتها 
�سيا�سي  بمنطق  يوؤمن  جالته  اأن  ذل��ك  اإ�سرائيل؛  جانب 
القيادي  الأميركية  المتحدة  ال��ولي��ات  ب��دور  ا�ستراتيجي 
ال��ت��زام  المنطقة،  وا���س��ت��ق��رار  اأم���ن  تعزيز  ف��ي  وال��م��ح��وري 
ال�ساحة  على  الجاد  اأميركا  بانخراط  الأميركي  الرئي�س 
واأن  الأو����س���ط«،  ال�سرق  ع��ن  غريبة  لي�ست  »وه���ي  ال��دول��ي��ة 

الراهن الدولي« في هذه الأوقات ال�سعبة تزداد الحاجة-
الزخم  ل�ستعادة  وج��ه��وده��ا  المتزن  اأم��ي��رك��ا  ل�سوت  فيه- 

للنظام العالمي المبني على ال�سراكة.
يعيد الملك محددات رئي�سية، لماآلت العاقة مع الإدارة 
الأميركية في ظل اأحداث وازمات العالم، التي تفاقمت في 
الروؤية  لهذا جاءت  كورونا،  تف�سي جائحة  وقت �سعب مع 

الملكية لتوؤ�سر باأهمية الى:
النظام  اأول��وي��ات  عمق  ف��ي  ال�سعوب  جميع  ورف���اه  �سحة   *

العالمي.
* الوليات المتحدة، �ستجد في الأردن دوما �سريكا ثابتا، 
اأكثر  فعاقتنا هي �سداقة والتزام م�ستركان ممتدان عبر 
بفخر  بنيناها  قائا:  جالته  يو�سحها  عقود،  �سبعة  من 

معا على مر ال�سنين.
* التحدي الأكثر اإلحاحا هو فيرو�س كورونا، الوباء الذي 
العالم.  ح��ول  �سخ�س  مليوني  على  يزيد  م��ا  اأرواح  ح�سد 
ولكن قد يكون باإمكاننا تجنب المزيد من الماأ�ساة واأعداد 
ال��وف��ي��ات ال��م��رت��ف��ع��ة م���ن خ���ال ���س��م��ان ال��ت��وزي��ع ال��ع��ادل 
للقاح في جميع اأنحاء العالم. ل يمكننا التخلي عن اأحد، 
والأردن يقوم بدوره في هذا ال�سدد، فنحن دائما على قدر 
ال�ستجابة  خطة  في  الاجئين  �سملنا  حيث  الم�سوؤولية، 
لفيرو�س كورونا وخطة توزيع اللقاحات، فاأول لجئ تلقى 

اللقاح في العالم مجانا، كان في الأردن.
جهود  تت�سدر  التي  الدولية  للوكالت  الدعم  تقديم  اإن   *
الأمم  ومفو�سية  العالمية،  ال�سحة  منظمة  مثل  الإغاثة، 
المتحدة ل�سوؤون الاجئين، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
متطلب  )الأون������روا(،  الفل�سطينيين  الاجئين  وت�سغيل 
المعر�سة  المجتمعات  م�����س��اع��دة  م��ن  لتمكينها  اأ���س��ا���س��ي 

للخطر.
والأزم��ات  الم�ساواة  فغياب  والتطرف،  الإره��اب  محاربة   *
المتزايدة التي تلوح في الأفق ب�سبب جائحة كورونا، تغذي 
اأمثال داع�س  عمليات التجنيد التي تنفذها الع�سابات من 

وبوكو حرام وال�سباب والقاعدة.
* تمكين ال�سباب وتوفير �سبل ل�ست�سرافهم والقتراب من 
م�ستقبل لطالما بدا لهم بعيد المنال. ويلفت جالته اإلى 

اأن الدور القيادي للوليات المتحدة هنا اأهمية حيوية.
* ح��ان وق��ت العمل على ح��ل ال��ن��زاع��ات ب��دل م��ن اإدارت��ه��ا، 
البو�سلة  فقدان  من  بدل  النهائي،  الهدف  على  والتركيز 
الأ�سمى،  الطريق  ولن�سلك  الما�سي،  اأخطاء  من  فلنتعلم 

طريق ال�سام«.
م��ح��ددات ذك��ي��ة، ه��ي ره���ان ال��م��ل��ك، واإي��م��ان��ه ب��ق��وة ال�سند 
ت�ساركية  ال��ى  ت�سعى  التي  وقيادته  الأردن  ل�سورة  الدولي 
الدولية  ومنظماته  الدولية  ق��واه  وم��ع  العالم  مع  موؤثرة 
والمنية، بما في ذلك الإقليمية منها وقدرته على العمل 
متجدد  ف��ه��م  ل��ت��ع��زي��ز  الأم��ي��رك��ي��ة،  الإدارة  م��ع  وال��ت��ع��اون 

بالحقوق وتقدير الموقف.

ح�شين دع�شة
h u s s 2 d @ y a h o o . c o m

امللك اأمام »بروكنجز«.. عاملنا يثق بالإدارة الأمريكية اجلديدة

يريفان - اأ ف ب 

انتقل رئي�س الوزراء الأرميني نيكول با�سينيان الذي يطالبه الجي�س 
اإلى  الوطني بال�ستقالة خال ثاث �سنوات، من مرتبة بطل ثورة 
مرتبة الم�سوؤول عن هزيمة ع�سكرية مذلة في مواجهة عدو الباد 

التاريخي، اأذربيجان.
المئات  اإلى  وان�سم  انقاب ع�سكري  بمحاولة  ام�س  با�سينيان  وندد 
من اأن�ساره في �سوارع يريفان حيث اأعاد تاأكيد �سيطرته على الباد.
وفي اليوم ال�سابق، اأقال با�سينيان تيغران خات�ساتريان نائب الجنرال 

غا�سباريان، ما دفع هيئة الأركان التابعة له اإلى المطالبة برحيله.
وتاأتي هذه المواجهة في الوقت الذي يتعر�س فيه با�سينيان البالغ 

من العمر 45 عاما، ل�سغوط من المعار�سة منذ اأ�سابيع.
»ندعو  المعار�سة  ت�سكيات  اأك��ب��ر  ال��م��زده��رة  ارمينيا  ح��زب  وق���ال 
نيكول با�سينيان اإلى عدم قيادة الباد اإلى حرب اأهلية واإراقة دماء«. 
دون  م��ن  للمغادرة  اأخ��ي��رة  واح���دة  فر�سة  با�سينيان  »ل��دى  وا���س��اف 

حدوث اأي ا�سطرابات«.
اأرمينيا  هزيمة  ع��ن  م�����س��وؤول  ال����وزراء  رئي�س  اأن  خ�سومه  ويعتبر 
حول  الحرب  في   2020 العام  خريف  في  اأذربيجان  اأم��ام  الع�سكرية 
اإقليم ناغورني قره باغ. في منت�سف ت�سرين الثاني، اأجبر با�سينيان 
لل�سيطرة  العدائية في ظل حرب  الأعمال  اتفاق لوقف  على توقيع 
على المنطقة النف�سالية. وفي ذلك الوقت، كان يحظى بكل الدعم 
اأ�سفرت  اأ�سابيع،  �ستة  غ�سون  وف��ي  الم�سلحة.  ال��ق��وات  ق��ي��ادات  م��ن 
اأكثر من  اأيلول عن مقتل  هذه الأعمال العدائية التي بداأت في 27 
الذي يركز  الإ�ساحي  6000 �سخ�س، كما زعزعت فترة ولية هذا 
اإلى  بالن�سبة  الف�ساد.  ومحاربة  للباد  القت�سادي  النتعا�س  على 
مع  ح��اد  ب�سكل  تتناق�س  �سفة  وه��ي  »خائنا«،  الآن  اأ�سبح  منتقديه، 
�سورته في ربيع العام 2018. في ذلك الوقت، و�سل نيكول با�سينيان، 
ال�سلطة  اإلى  �سجن،  الذي  التاريخي  والمعار�س  ال�سابق  ال�سحافي 

و�سط دعم �سعبي عبر ثورة �سلمية �سد النخب الفا�سدة.

الأرميني با�شينيان.. من بطل ث�رة
اإىل »خائن«

م�ؤيدو با�شينيان في ميدان الجمه�رية و�شط يريفان لال�شتماع اإلى خطابه )ا ف ب(
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املمثلة مي عمر: مسلسل

لؤلؤ أهم تجربة يف حيايت

مطبخ
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زوج ملتم مريال أوغلو  يطردها من منزلها

تفاصيل مثرية عن عمليات تزوير اختبارات 

كورونا عىل »فيسبوك«!

مؤسسة شومان تتحدى كوفيد 19:

اإلبداع واالبتكار يف مواجهة كورونا

قصة أول مريض 

بكورونا يف 

إيطاليا!

كتب: حسني دعسة

huss2d@yahoo.com

بالرس�م والق�راءة، وقوة اإلب�داع واالبتكار، 
تحدي�ات واجهته�ا مؤسس�ة عب�د الحميد 
ش�ومان، وانج�زت البعد العميل، الس�تجابة 
ذكي�ة خدمت املجتمع األردني، واس�همت يف 
بناء وتنمي�ة الدولة واإلنس�ان برغم جائحة 

كورونا.
ع�ام مفصيل ادخل بلدن�ا يف تحديات ثقافية 
وابداعية تؤس�س لدخ�ول بالدن�ا يف مئوية 

ثانية تسترشف املستقبل، تحكي عن إشارات 
وتنبيهات حاجة اإلنس�ان لحيوية املوسيقى 
ق�دم  م�ن  هن�اك  والح�وارات،  والس�ينما، 
اس�تجابة قوية خالل العام 2020؛ وفيه كان 
العال�م رهينا للظروف الصحي�ة وإجراءات 
الس�المة الت�ي فرضته�ا جائح�ة كورون�ا، 
وإليم�ان مؤسس�ة عبد الحميد ش�ومان بأن 
الثقافة ح�ق للجميع، وبرضورة االس�تمتاع 
بالفنون، واإلس�هام يف التق�دم العلمي، فقد 
تَّوجت املؤسس�ة إنجازاتها خالل 2020 عرب 
التحول نحو األنش�طة الرقمي�ة االفرتاضية 

الرتوي�ج  يف  جهوده�ا  بتوس�يع  فقام�ت 
والتس�ويق لربامج املؤسس�ة وخدماتها من 
خالل العالم االفرتايض )إلكرتونياً عن بعد(، 
كما عززت وجودها عرب املنصات اإللكرتونية، 
فقدمت 123 بثاً مبارشاً ألنش�طتها الثقافية، 
وأنتجت 55 فيديو ترويجياً ممنتجا، مما أدى 
إىل رف�ع أعداد متابعي املؤسس�ة عرب جميع 
الوس�ائط املجتمعية، ليص�ل إىل 8,790,000 
مش�اهدة للفيديوهات، كما ت�م الوصول إىل 
38,000,000 حس�اب عرب مختلف الوس�ائل 

الرقمية.
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مريد الربغوثي وزوجته رضوى عاشور وابنه تميم الربغوثي

مدينة رام اهلل ليالًمن مؤلفات مريد الربغوثي
من اليمني: ناجي العيل رسام 

الكاريكاتري والشاعر مريد الربغوثي

ريبورتاج

 لق�د حصلت عىل ليس�انس من قس�م اللغة 
االنجليزي�ة وآدابه�ا وفش�لت ىف العث�ور عىل 
جدار أعلق شهادتى عليه.. فكل عقدة يضعها 

االحتالل يخرتع لها اليأس الفلسطيني حالًّ.
وكان الربغوث�ي ق�د غ�ادر مدينت�ه رام اهلل 
للدراس�ة يف م�ر قب�ل الع�ام 1967..وبعد 
سنوات دراس�ته األدب االنجليزي عندما أراد 
العودة لفلس�طني ومسقط رأسه رام اهلل؛ كان 
الرفض م�ن اللصوص أع�داء الحي�اة الذين 
احتل�وا باق�ي األرض الفلس�طينية بالرسق�ة 

والغدر ولم يخرجوا منها.
 أقول لنفيس بع�ض األوطان هكذا، الدخول 
إليه صع�ب، الخروج منه صع�ب، البقاء فيه 

صعب، وليس لك وطن سواه.
َ مريد الربغوث�ي ان يعيش منفياً  وهك�ذا أجربرِ
ع�ن أهله وأحباب�ه ودروب وطن�ه, الذي ظل 
يحلم ب�ه قريباً من قلبه وقصائ�ده, كما كان 

صديقه رسام الكاريكاتري ناجي العيل.
 االحت�الل الطوي�ل اس�تطاع أن يحولنا من 

أبناء فلسطني إىل أبناء فكرة فلسطني!.
وع�اش الربغوث�ي يف القاه�رة وتع�رف عىل 
زوجت�ه املناضل�ة املرية الروائي�ة والناقدة 
»د. رض�وى عاش�ور« الفلس�طينية الهوى.. 
وقب�ل انجابهما ابنهما الش�اعر الف�ذ »تميم 
الربغوث�ي« اضطرته الظروف السياس�ية ان 
يبتعد ع�ن القاهرة اىل بريوت ليعود س�نوات 
ث�م مرة أخ�رى اىل املن�ايف والش�تات العربي 
واالجنب�ي؛ حي�ث كان ال يكفي�ه ش�تاته عن 
أرض�ه الفلس�طينية كذل�ك؛ حت�ى أن�ه كان 

يتساءل؟!
 هل الوطن ه�و الدواء حقا ل�كل األحزان؟ 
و هل املقيمون فيه أقل حزنا؟ لكن الس�مكة 
حتى وهي يف ش�باك الصيادي�ن تظل تحمل 

رائحة البحر!.
ومع كل آالمه وش�وقه للوطن والناس وتراب 
وشجر وبحر أمه األرض فقد خفف من لوعته 

بذهابه للقول:
 إن م�ن حق املنايف علينا أن نذكر لها بعض 
مفاتنها إن كنا نكره الكذب.. فبعض األوطان 
هك�ذا: الدخ�ول إليه صع�ب، الخ�روج منه 
صع�ب, البقاء في�ه صعب, ولي�س لك وطن 

سواه.
�عر مريد الربغوثي كان متفرداً له نكهته  وشرِ
الخاص�ة بالبس�اطة والق�رب م�ن الن�اس 
العادي�ني, وأش�ياء البيت والطري�ق وأحالم 

الرباءة.. وله كلمة بسيطة وهي:
 ل�م أكن ذات يوم مغرم�اً بالجدال النظري 
ح�ول من ل�ه الح�ق يف فلس�طني.. فنحن لم 
نخ�رس فلس�طني يف مب�اراة للمنط�ق! لق�د 

خرسناها باإلكراه وبالقوة.
 كلمة املفكر إدوارد سعيد

ومن س�رية حياة مريد الربغوثي التي رسدها 
هو بنفس�ه يف روايته الشهرية »رأيُت رام اهلل« 
يُش�ري الناقد واملفكر العاملي »إدوارد سعيد« 

حولها بقوله:
هذا النص املحكم، املش�حون بغنائية مكثفة، 
الذي يروي قصة العودة بعد س�نوات النفي 
الطويل�ة اىل رام اهلل يف الضف�ة الغربي�ة يف 

س�بتمرب1996؛ ه�و واح�د من أرفع اش�كال 
كتابة التجربة الوجودية للشتات الفلسطيني 

التي نمتلكها اآلن.
انه كتاب مريد الربغوثي الشاعر الفلسطيني 
املرم�وق، واملت�زوج كم�ا يخربن�ا يف مواضع 
ش�تى يف كتابه من رضوى عاش�ور الروائية 
واالكاديمي�ة املرية املمتازة، إذ كانا طالبني 
يدرس�ان اللغة االنجليزي�ة وآدابها يف جامعة 
القاه�رة يف الس�تينيات، وخ�الل زواجهم�ا 
اضط�را لالفرتاق طوال س�بعة ع�رش عاماً!!- 

ليعودا معاً بعد طول غياب-.
وعن�د ص�دور روايت�ه »رأي�ت رام اهلل« عام 
1997 واس�تقبالها بحفاوة عظيمة وواس�عة 
شملت العالم العربي كله، نال الكتاب جائزة 
نجي�ب محفوظ لالبداع االدب�ي التي تمنحها 

الجامعة االمريكية بالقاهرة.
أم�ا وقد قم�ت بنف�يس برحلة مش�ابهة–أي 
إدوارد س�عيد–اىل الق�دس )بع�د غي�اب 45 
س�نة( فإنن�ي اعرف تمام�اً ه�ذا املزيج من 
املش�اعر حي�ث تختلط الس�عادة، باألس�ف، 
والح�زن والدهش�ة والس�خط واألحاس�يس 

األخرى التي تصاحب مثل هذه العودة.
ان عظم�ة وقوة كتاب مري�د الربغوثي تكمن 
يف انه يسجل بش�كل دقيق موجع هذا املزيج 
العاطفي كامالً.. ويف قدرته حينما تساءل: كم 
مكتبة كان يمكن ان تتأسس يف رام اهلل!؟ وكم 
مرسحا؟! فاالحتالل أبقى القرية الفلسطينية 

عىل حالها وَخَسَف مدننا اىل ُقرى.
اننا ال نبكي عىل طابون القرية بل عىل مكتبة 

املدينة.. وال نريد اسرتداد املايض.. بل اسرتداد 
. املستقبل, ودفع الغد اىل بعد غدهرِ

إنَّ اندف�اع فلس�طني يف طرق�ات مس�تقبلها 
ي�ق بفعل فاع�ل، كأن إرسائيل،  الطبيع�ي أُعرِ
تري�د ان تجع�ل الجماعة الفلس�طينية كلها 
ريف�اً ملدينة ارسائي�ل.. بل انه�ا تخطط لرد 
امل�دن العربي�ة كله�ا اىل ريف مؤب�د للدولة 

العربية.
ويواص�ل إدوارد كالمه: ه�ل يُعقل ان اذهب 
سبة- س�وق الخضار- يف رام اهلل، بعد  اىل الحرِ
غياب ثالثني س�نة فأجدها ع�ىل حالها الذي 
كان رث�اً منذ ثالث�ني س�نة!! وكأن الباعة لم 
يغريوا صناديقهم وال مالبس�هم وال يافطات 
اس�عارهم!! وهل يعقل ان أجد ارضيتها كما 
كانت تماماً، كس�طح املستنقع لزجة، غامقة 
الل�ون، مغط�اة بالبقاي�ا والقش�ور والعفن 

امللون؟!.
وه�ل يُعقل ان أتأمل واجه�ات املباني املطلة 
عىل الش�ارع الرئي�يس، فأجدها تكاد تش�به 

أرضية الحسبة؟!.
لم أذه�ب اىل القدس وال إىل ت�ل ابيب واملدن 
الس�احلية.. لك�ن الجمي�ع يتحدث�ون عنها 
كقطع�ة م�ن أوروبا يف تنس�يقها وُخرضتها 

ومصانعها ومنتجعاتها.
م�ن قصائ�د الربغوث�ي نس�تذكر مث�الً تلك 

املقاطع:
 صمتي يجادل صوتي

ْظ كي تَْحلُم اْستَيقرِ
فصمتي يجادل صوتي

وعيني تكذُِّب أُْذني
أعيش اليقني لبعض ثواٍن

وأهمس للشك ُخذني
ً وأصدق حيناً وأخطئ حينا

وقد أتناقض حتى الفضيحةرِ
دون اعتذاٍر

نّي وأسأل حتى تملَّ اإلجاباُت مرِ
وكل يقني يبارزني أتقيه برِّظنّي

وأنْبَتُّ عنهم وأغضُب
ثم أعود وأنبت ثانيًة

بعد حنيرِ
فلْسُت َقبيلَة نفيس

وما زلت أعجُب
كيف تكون القبيلة واثقًة هكذا

بينما كل فرد بها مرتبْك!.
 قالت يلَ الغيمة:
ليس صحيحاً انه

ال َشكَْل يل
كم أنا ُمغلََّقٌة فوق رؤوسرِ

بأشكاٍل تُْشبرُِهكُْم
ً الطفُل يراني ُدبَّا

الحراُث يراني مخّدة
الصحراوي يراني َجَمالً

ُق يراني ورقة امُلحقِّ
محروقَة الحواف

الجباُن يراني نَْعَجة
الفالح يراني بتالٍت وبراعم

ته األوىل البحُر يراني جدَّ
وابنته األخرية.

آخر األسبوع - وليد سليامن 

وتزداد قافلة املشاهري من شعراء 

الوطن املحتل فلسطني الذين ترجلوا عن 

صهوات قصائدهم الجامحة بالحنني 

والجمال ومسلسالت الفرح املنتظر 

لشعب مقاوم لوجوه الرش والقهر.. 

تاركني وراءهم الندى واألمل والعيش 

لشعبهم املناضل حتى الساعة األخرية.. 

ساعة النرص والعودة.

وكان من آخرهم الشاعر الفلسطيني 

ان أخرياً  مريد برغوثي- الذي تويف يف عمَّ

وُدفن فيها.

** مالحظة: الِعبارات والكلمات عند 

املربعات الصغرية هي أقوال سابقة 

ترددت عل لسان الراحل مريد الربغوثي.

الشاعر مريد الربغويث...

غياب مفاجئ وروٌح محلِّقة يف وطن اإلبداع

ان بقرصالثقافة يستمعون لقصائد مريد وتميم الربغوثي عام 2019 جمهور يف عمَّ
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خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل

»الف�رق بني اإلنس�ان والحيوان هو أن اإلنس�ان حيوان 
ل�ه تاريخ« ال أعرف ملاذا أتذك�ر دائما هذه الجملة التي 
قرأته�ا للكاتب الكبري الراحل أحمد بهاء الدين يف كتابه 

»أيام لها تاريخ«.
ويرشح بهاء الدين جملته موضحا أن الفأر مثال سيظل 
يق�ع يف املصيدة ولن يتعلم األجيال الجديدة من الفرئان 
أن ه�ذه مصي�دة، بينم�ا اإلنس�ان يتعلم م�ن تجارب 
اآلخري�ن ويطور ما ب�دأه غريه ويبدأ م�ن حيث انتهى 

اآلخرون.
وكل ف�رتة أتذكر هذه الجملة عىل مدار س�نوات طويلة 
م�ن عمري، وأذك�ر أني قرأت ه�ذا الكت�اب يف املرحلة 
الثانوي�ة، وق�د أق�وم بقراءت�ه يف األيام القادم�ة قراءة 
جدي�دة، ولكن هذه الجملة ظل�ت عالقة يف ذهني، حتى 
أني اس�تخدمتها يف امتحان من امتحانات الكلية عندما 
كتبت مقاال لإلجابة عىل سؤال لم أكن أعرف إجابته من 
الكتاب املقرر، فقررت أن أجيب بطريقتي الخاصة عىل 
الس�ؤال، والغريب أني نجحت وأح�رزت تقديرا يف هذه 

املادة.
وق�د يكون هذا س�ببا يف اس�تمرار تعلق�ي بأحمد بهاء 
الدين وبجملته الشهرية، ولكن رغم اقتناعي بالجملة إال 
أنني أجد أنها غري معربة عن الواقع حاليا، فمع األس�ف 
التاريخ يعيد نفس�ه كثريا، واإلنس�ان لم يعد يتعلم من 
أخطائ�ه، قد تك�ون الجمل�ة تنطب�ق عىل االبت�كارات 
واالخرتاع�ات العلمي�ة، ولكن عىل املس�توى اإلنس�اني 
فحدث�ي وال حرج، فنحن ما زلنا نق�ع يف املصيدة مثلنا 

مثل الفأر تماما، وال نتعلم من أخطاء اآلخرين.
إن رصاع�ات البرش يف كل مكان ما زالت مس�تمرة كما 
هي وبنفس اآللية واألسلوب، والسعي نحو املال والنفوذ 
ما زال مس�تمرا، ومهما يحدث من خس�ائر برشية فإن 
اإلنس�ان يعيد م�ا بدأه من جديد، لتس�تمر حلقة الظلم 
ت�دور يف فلك دون نهاي�ة، ويظل املضطه�د مضطهدا 
واملظلوم مظلوما، ويتصدر املشهد املفسدون يف األرض، 

وهكذا إىل أن يحدث أمر اهلل يف موعد ال يعلمه إال هو.

عندم�ا أتابع م�ا يحدث من أخبار عىل مس�توى العالم، 
أنده�ش من ك�م الراع�ات الدائر يف الك�رة األرضية، 
وك�م البرش الذي يم�وت بفعل فاع�ل، وغريهم أضعافا 
مضاعفة يتعرضون للقه�ر والظلم دون رادع، وهو ما 

يحدث من مئات السنني دون تغيري.
إن الك�رة األرضي�ة برأيي تنئ مما يفعله اإلنس�ان بها، 
وتكاد ترخ وتس�تغيث من هذا الكائ�ن الغريب الذي 
يطل�ق عليه »إنس�ان« وال�ذي حول الك�رة األرضية إىل 

قطعة من اللهب بسبب الراع عىل النفوذ والثروة.
ال أش�ك أب�دا أن الكرة األرضي�ة عندما تخ�رج الزالزل 
والرباكني إنما تعرب عن غضبها مما يفعله بها اإلنس�ان، 
وعندما تبث فريوس�ا قاتال إنما تعاقب به بني آدم، رغم 
أن حت�ى هذه العقوبات يذهب معها أبرياء، ولكن هكذا 

هي الحياة ال يوجد بها عدل مطلق.
يف انتظار ردك بكل شغف

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك كابنت حسام

توقف�ت طويال يف محطة رس�التك، أنتظ�ر قطار أفكاري 
ألصع�د فيه، يف العربة األوىل تماما! ألكون قريبة منك ومن 

الرد عىل رسالتك.
لك�ن القطار لم يأت، ربما بس�بب العواصف الثلجية هذه 
األيام، التي قطعت كل الطرق! ما إضطرني أن أش�عل كل 
أعواد الثقاب )كقصة بائعة الكربيت( الشهرية، ألرى يف كل 
ش�علة، حلم، وأمل، وضوء، وفك�رة، ودفء، وإجابات عن 

كل تساؤالتك التي تقرع جدران الخزان.
أحتمي بالحكايا، وأعواد الثقاب األخرية يف جيوب عمري

للحكايا منطق آخر، عجيب، وأعواد ثقاب س�حرية، تحرك 
األحداث والش�خوص إىل مصائرها، لذل�ك ال أخفيك رسا، 
بأنني تعلمت مبكرا اله�روب إىل عالم الحكايا كلما فاتني 
قط�ار الحياة املزدح�م، أو كلما تأخر املج�يء! فالحكاية 
وحدها تتيح يل فرصة أن أسلك منعطفات جديدة ألكتشف 
حقائ�ق جديدة، تش�تعل يف وميض ش�علة أع�واد الثقاب 

الدافئة.
ثمة حكايا باردة وحارة، ملونة وظلمة يف دفاتر الحياة.

كبائع�ة الكربي�ت، أتك�ئ ع�ىل فك�رة )األرواح الطائ�رة 
املس�افرة( وأطلق صافرة مبحوحة، إيذانا ببداية الرحلة، 
إبتس�امة جافة، منس�ية علق�ت عىل أط�راف مالمح وجه 
الحياة، أعيد لصقها عىل وجه بال مالمح، ومهجور، أشعل 

لها عود ثقاب علها تيضء الوجه املهجور!
ألّونها بفرش�ات ألوان اإلستعارات، تتفتح براعمها بهدوء، 

وتشتعل أعواد الثقاب بلهيب دافئ الواحدة تلو األخرى.
هكذا أواصل الحياة بدفئ الحكايا! أفتش يف خرائط العالم 

عن طرق جديدة إىل بالد الكالم وبالد السالم.
ج�دران الحكايا دافئ�ة، حانية برغم إرتفاعها، أتحس�س 

تجاعيدها األليفة، الغافية يف إشتعال عود ثقاب.
كيف تتش�كل الحروف األوىل يف قصائد الصمت؟ وعىل أي 

ماء تتهادى؟
تتفت�ح ديار وعوالم وفضاءات، مليئ�ة بالرؤى والتأمالت، 
بهج�ة إكتش�ايف لنس�يج الكلم�ات العنكبوتي، الش�فاف 
املعق�د، الحاذق، اإلبتهاج األول بالحي�اة، ترتاكم اإليماءات 

كالزبد ع�ىل وجه البحر، تع�ّدل مزاجي املس�ائي، أتأمل، 
وأح�ي نجوم الكالم تحدق يفّ من أعىل أش�جار الحكاية، 
يتالىش الضوء، يحرتق ع�ود الثقاب، هل اليزال يف جيوبي 

املزيد؟
كان ثم�ة حكاي�ة مثقوب�ة كجي�وب عمري، ته�رب منها 
الحروف قبل أن يكتمل نصها املبتور، مش�غولة عىل مهل 
عىل وجع، بأصابع س�يدة الحكايا، ترتجف بظلها النحيل 

يف وهج إشتعال عود ثقاب جديد.
كان ثمة صورة غفرت لصاحبها، غرزات مس�امري كرست 

أجنحتها قبل أن تعلق عىل جدار!.
ع�ود الثقاب يتح�ول إىل رماد، من جاء يوق�ظ الحكايا يف 
هالة الض�وء؟ تتأرح�ج أحالمي املتبقي�ة، وتحلق خفيفة 

كالنجوم.
هل ما يزال يف جيوبي أعواد ثقاب؟

رسالتك حسام أشعلت لهيب الحكاية أمام عاصفة الثلج

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 الثامنة والعرشون..

اإلنسان حيوان له تاريخ

رسائل من

الشاطئ اآلخر
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صحة وتغذية

مري�ض  أول  إصاب�ة  تفاصي�ل  وكاالت  ن�رشت 
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف إيطالي�ا، وما تبع 

إصابته من عزل عام يف البالد.
وب�دأت القصة قبل عام، بعد أن استش�عرت لورا 
ريتشفوتي وأناليزا ماالرا، الطبيبتان يف مستشفى 
كودوني�و، ش�يئا مختلف�ا لدى مري�ض يف وحدة 

الرعاية املركزة.
واتخذت االثنتان قرارا بالتحرك ملواجهة املش�كلة 
وه�و ما أف�ى يف النهاية إىل حالة ط�وارئ عامة 
ألنهما رصدتا أول حالة إصابة بفريوس كورونا يف 
املنطقة التي أصبحت فيم�ا بعد أول منطقة عزل 

عام الحتواء كورونا يف أوروبا.
وكان رج�ل يبلغ من العم�ر 38 عاما ويُعرف اآلن 
باس�م ماتيا أو »املريض رقم واح�د« قد انتقل إىل 
املستش�فى مصابا بحمى ش�ديدة وسعال وضيق 
يف التنف�س ي�وم 18 ش�باط 2020، وق�د رف�ض 
ماتيا املكوث يف املستش�فى لذا وص�ف له األطباء 

مضادات حيوية وذهب إىل منزله.
إال أنه عاد يف ذلك املساء وقد ساءت حالته واستلزم 
األم�ر وضعه عىل جهاز األكس�جني. وبعد يومني، 

قالت زوجته لألطباء إنه تناول العشاء قبل بضعة 
أسابيع مع زميل ذهب إىل الصني.

لك�ن ماتيا ل�م تنطبق عليه معاي�ري إجراء فحص 
كورون�ا اإللزام�ي ألنه ل�م يذه�ب إىل الصني هو 

نفسه.
وقالت م�االرا: »اضطررت مل�رات عديدة أن أفرس 

سبب رغبتي يف إجراء مسحة كوفيد له«.
وأضافت ريتش�فوتي: »قررت أنا والدكتورة ماالرا 
مخالف�ة الربوتوكول«. وأجرت الطبيبتان مس�حة 
م�ن األنف ملاتيا وأرس�لتاها إىل مخت�رب يف ميالنو، 
ويف الس�اعة التاس�عة والنصف مس�اء رن جرس 

الهاتف. كانت النتيجة إيجابية.
وتابعت ريتش�فوتي: »لم نصدق. كن�ا نعتقد أنها 
مش�كلة بعي�دة عالقته�ا بالص�ني، لكنه�ا كانت 
بالفع�ل هن�ا معن�ا. ولم يك�ن ذلك يف 20 ش�باط 

فحسب، لكن قبل ذلك بكثري عىل األرجح«.
ويف األي�ام التالي�ة، أصبحت بل�دة كودونيو التي 
يعيش فيها 15 ألف نسمة »عاصمة« أول »منطقة 
خط�ر« يف أوروب�ا تُف�رض فيها إج�راءات العزل 

العام.

ارت�داء  أن  حديث�ة  بريطاني�ة  دراس�ة  كش�فت 
الكمام�ات بانتظ�ام يس�اعد ع�ىل الس�يطرة عىل 
فريوس كورونا املس�تجد، وتف�ادي ظهور موجة 

ثانية له.
وتأتي هذه التريح�ات يف الوقت الذي تتضارب 
فيه املواقف الدولية بش�أن فعالي�ة ارتداء األقنعة 

الواقية.
وبحس�ب الدراس�ة الربيطاني�ة، ف�إن إج�راءات 
العزل والتباعد االجتماعي وحدها لن تكون كافية 

للحيلولة دون ظهور موجة جديدة للوباء.
ويف املقاب�ل، تقل�ل الكمام�ات، بم�ا يف ذل�ك تلك 
املصنوع�ة يف املنزل، من مع�دالت انتقال العدوى 
عىل نحو كبري، وعىل هذا األس�اس، يش�دد العلماء 
ع�ىل رضورة املواظبة عىل ارتدائها بش�كل فوري 

وبخاصة يف األماكن العامة.

إال أن الجدل يبقى قائما حول جدوى ارتداء أقنعة 
تغطي األنف والفم لتفادي تفيش الفريوس.

فمن�ذ بدء انتش�ار الوب�اء، دأبت منظم�ة الصحة 
العاملي�ة باإلضافة لحكومات عدة ع�ىل القول بأن 
الكمام�ات يج�ب أن تس�تخدم فق�ط م�ن طرف 
املعالجني الطبيني واملرىض واألش�خاص املحيطني 
بهم مب�ارشة. لك�ن رسعان م�ا تزاي�دت مواقف 
األطب�اء املؤيدين الرت�داء األقنع�ة الواقية للجميع 
نظ�را إلمكاني�ة نق�ل مصاب�ني ال تظه�ر عليهم 

أعراض للمرض.
وم�ع ب�روز الكمام�ات الواقي�ة كوس�يلة ناجعة 
لتفادي انتق�ال العدوى، يخىش البعض أن يعطي 
اس�تخدامها املعمم شعورا خاطئا باألمان، مما قد 
يدف�ع الناس إىل تجاهل بعض التدابري االحتياطية 

الرضورية مثل التباعد االجتماعي.

قصة أول مريض بكورونا 

يف إيطاليا!

هل الكاممات رضورية 

للسيطرة عىل كورونا؟
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صحة وتغذية

أف�اد تقرير نرشته صحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية 
بوج�ود تالعب كب�ري يف نتائج اختب�ارات اإلصابة 
بفريوس كورون�ا عرب موقع التواص�ل االجتماعي 

»فيسبوك«.
وقال التقرير، الذي نرش اليوم السبت، إنه بإمكان 
أي ش�خص أن يحصل عىل ش�هادة س�لبية تثبت 
خل�وه من فريوس كورونا عرب »فيس�بوك«، مقابل 

60 جنيها اسرتلينيا )نحو 85 دوالرا أمريكيا(.
وكش�ف التقرير عن اس�م أحد ممتهن�ي بيع مثل 
ش�هادات االختب�ارات هذه غ�ري القانونية، وقالت 
الصحيفة إنه يعرف عىل موقع التواصل االجتماعي 
 »PCR« باس�م، مالك يونس، وق�ام ببيع اختب�ار
مزي�ف ملراس�لها ال�رسي، باس�تخدام تفاصي�ل 

مرسوقة من عيادة يف لندن.
وتفاخ�ر املزور قائال: »ه�ذه بالتأكيد تعمل، فهي 
تعمل بنس�بة 100 يف املئة. لقد فعلت ذلك من قبل 

حوايل 30 مرة ولم أواجه أي مشاكل«.
كذلك، قام مالك يون�س البالغ من العمر 18 عاما، 
وهو م�ن مدينة س�باركهيل يف برمنغهام، بتزوير 
اختبار »PCR« س�لبي مقابل 80 جنيها إسرتلينيا، 

قام بنسخه من مركز طبي يف باكستان.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل احتم�ال اس�تعمال أحد 
الركاب املصابني بالفريوس التحليل املزيف للسفر 

إىل اململكة املتحدة.
وق�ال التقري�ر إن عي�ادات االختب�ار الربيطاني�ة 
والباكستانية لم تكن عىل دراية بما يقوم به املزور 

مالك يون�س، ووال تعرف أنه يس�تخدم معلومات 
خاصة بهم يف أنشطته االحتيالية.

ويبدو أن للش�اب وجهة نظ�ر مختلفة عن الوباء، 
حي�ث أجاب س�اخرا املراس�ل ال�رسي للصحيفة 
إذا كان مصاب�ا  ل�دى س�ؤاله عم�ا  الربيطاني�ة 
بالفريوس: »لقد عانيت من األعراض الكاملة ليوم 
واحد. طلبت مني عائلتي االس�رتخاء. لم أس�تطع، 
لقد خرجت للتو واس�تمتعت. لم أستطع البقاء يف 

املنزل«.
واكتشفت »ذا صن« مالك يونس من خالل البحث 

يف »فيس�بوك«، عرب خاصية البيع يف االنرتنت التي 
.»Marketplace« يوفرها املوقع

ع�ىل إث�ر ذلك، تم االتص�ال بمالك عىل »فيس�بوك 
ماسنجر«، قبل اس�تمرار االتصال عرب »واتساب« 

وتطبيق املكاملات الهاتفية و"فايس تايم«.
وطلبت »ذا صن« من مالك ش�هادة اختبار سلبية 
مقابل 50 جنيها إسرتلينيا، قائلة إن مراسلها يريد 
السفر إىل إس�بانيا. وبعد تحويل نقدي إىل حساب 
باس�م يون�س مالك فض�ل، وصل مس�ند فحص 

مزيف عرب الربيد اإللكرتوني، بعد 20 دقيقة.

ويحم�ل املس�تند األصيل عن�وان بري�د إلكرتوني 
لحكومة اململكة املتحدة، باإلضافة إىل اسم وتاريخ 

ميالد مختلق وتاريخ االختبار والربيد اإللكرتوني.
وورد يف املس�تند: »عزي�زي أوليفر ه�اريف، نتيجة 
اختبارك سلبية. لم يكن لديك الفريوس عند انتهاء 

االختبار«.
وق�ال مال�ك إنه اس�تخدم نفس النموذج املش�ابه 
لنم�وذج وزارة الصح�ة الربيطاني�ة، للس�فر إىل 
برش�لونة الش�هر امل�ايض، لك�ن وزارة الصح�ة 
الربيطاني�ة أك�دت الحقا أنه�ا ال تقدم ش�هادات 

»اختبار سلبي« الستخدامها يف أغراض السفر.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن مال�ك أرص ع�ىل أن نموذج 
الوزارة الزائف سوف يساعد يف السفر إىل إسبانيا، 
أخربه مراس�ل الصحيفة أنهم يفضلون الحصول 

عىل شهادة من عيادة خاصة.
وللحص�ول عىل ذلك توجب دفع مبلغ إضايف قدره 
10 جنيهات اسرتليني، وكان مالك قادرا عىل صنع 
ش�هادة س�لبية مزيفة تدعي أنها من عيادة لديها 

مراكز اختبار يف عدد من مدن اململكة املتحدة.
والش�هادة التي تحمل اس�م وتاري�خ ميالد ورقم 
جواز السفر املختلق الخاص باملراسل، تحمل اسم 
الطبيب وتوقيعه أيضا، وقد وصلت بعد 10 دقائق 

من الطلب.
ويف مكاملة هاتفية مس�جلة، قال مالك: »الكثري من 
الناس يس�افرون، لذل�ك ال يتحققون عن كثب. ما 

عليك سوى أن تبني لهم االسم، وهذا كل يشء

أعلن ج�ورج كي زيرب�و، رئيس مكت�ب منظمة 
الصحة العاملية يف غينيا، إن طفرة »كوفيد – 19« 
يف جن�وب إفريقيا ل�م يتم رصدها حت�ى اآلن يف 

غينيا.
ويف مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي، استبعد 
املس�ؤول اإلقليمي يف املنظمة الدولية املختصة أن 
ت�ؤدي حمى إيبوال النزفي�ة إىل طفرات جديدة يف 

الفريوس التاجي.
وق�ال ك�ي زيرب�و يف هذا الش�أن: »فيم�ا يتعلق 
بالطف�رة ال توج�د صل�ة ب�ني ف�ريوس إيب�وال 
والفريوس التاجي، لذلك، ال أعتقد أنه سيؤثر عىل 
طف�رة كفيد 19-. ل�م يتم حت�ى اآلن العثور عىل 

النسخة الجنوب إفريقية يف غينيا«.
م�ن جهة أخ�رى، لف�ت رئي�س مكت�ب منظمة 
الصح�ة العاملي�ة يف غيني�ا إىل أن�ه س�يكون من 
املمك�ن مكافحة إيب�وال باس�تخدام ذات اآلليات 

التي ظهرت يف البالد ملواجهة »كوفيد – 19«.
وش�دد ع�ىل أنه »ال يج�د أي عالقة مب�ارشة بني 

»طف�رة كوفي�د – 19 وإيب�وال، ألنهم�ا نوع�ان 
مختلف�ان م�ن الفريوس�ات، وهما ليس�ا قريبني 
من بعضهما البع�ض. ومن وجهة نظر التداخل، 
فإنه يعقد املوقف، ولكن يف الوقت نفس�ه، تساعد 
اآللي�ات والق�درات املس�تخمة يف مكافحة كوفيد 

19- أيضا«.
ورأى املس�ؤول يف منظمة الصحة العاملية وجود 
إمكاني�ة الس�تخدام أدوات املراقب�ة واملخت�ربات 
وحتى العالجات ذاتها التي تم تطويرها ملكافحة 
»كوفيد – 19« يف مواجهة إيبوال، مشددا يف الوقت 
نفس�ه عىل رضورة تعزيز ف�رق األطباء والخرباء 

عىل األرض.
يش�ار إىل أن مرض إيبوال، ه�و عبارة عن عدوى 
فريوس�ية حادة تصيب اإلنس�ان وبع�ض أنواع 

الحيوانات.
وكان وباء إيبوال قد انترش يف غرب إفريقيا يف عام 
2015، وأص�اب ثالثة بلدان بش�كل رئييس هي، 

غينيا وسرياليون وليبرييا.

تفاصيل مثرية عن عمليات تزوير اختبارات كورونا 

عىل »فيسبوك«!

الصلة بني »إيبوال« 

و»كورونا«..
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أرج�أت النجمة س�يلني ديون مجدداً الج�زء األول من 
جولته�ا األوروبية، والذي كان مق�ررا خالل الفرتة من 
16 أذار إىل 16 حزي�ران 2021، إىل الع�ام املقبل يف ظل 

استمرار القيود جراء جائحة »كوفيد 19«.
وبحسب الربنامج الجديد، أرجئ انطالق »كردج وورلد 
تور« إىل 25 أيار 2022 يف مدينة برمينغهام الربيطانية، 
يف ثاني تأجيل لهذه الجولة األوروبية التي كانت مقررة 
أساس�ا يف 2020. وتس�تمر الحفالت الجديدة حتى 24 
س�بتمرب 2022. وقالت سيلني ديون، يف رسالة مصورة 
نرشها فري�ق عملها باللغت�ني الفرنس�ية واإلنكليزية: 
»كن�ت آمل حق�ا رؤيتك�م يف أوروبا ه�ذا الربيع، لكن 
لألس�ف، علينا االنتظ�ار قليال بعد، الوض�ع ليس آمنا 
بما يكفي، لكننا نعل�م أن كل اللقاحات آتية، وهذا أمر 
رائع. أعدكم بأننا س�نعوض الوق�ت الضائع يف 2022، 
آمل ذلك، أحبكم، وأش�عر بالضجر، اهتموا بأنفس�كم. 

إىل اللقاء«.

تعرض�ت املمثل�ة الرتكي�ة  ملتم م�ريال أوغل�و  للطرد 
م�ن منزلها عىل ي�د زوجها، الذي يكربها ب� 48 س�نة. 
وأكدت تقارير أن نجمة املسلسل الرتكي الشهري »حياه 
مفقودة« خرجت من بيتها، بعد شجار وقع بينها وبني 

زوجها، يف القر الذي يقيمان فيه.
جدي�ر بالذك�ر، أن ملت�م ق�ررت أخ�ريا االنفصال عن 
زوجه�ا، والب�دء بإج�راءات الطالق، وعندم�ا تزوجت 
طلب�ت صديقاته�ا املس�اعدة، قائ�الت: »ملت�م تعاني 
مش�اكل نفس�ية، وال تس�تطيع اتخاذ قرارات سليمة، 

نرجوكم لننقذها جميعنا معاً«.
يُذك�ر أن زواج ملت�م كان رسياً يف البداي�ة، حتى أعلن 
املغن�ي الرتكي أونور أكاي، قائال: »ملتم عاش�ت الدور 
الذي لعبته يف الحياة الحقيقية، حيث كانت يف املسلسل 
أج�ربت عىل ال�زواج عندما بلغت ال��15 عاما من رجل 
أعمال يف الس�بعني، ولقد تزوجت بالفعل رساً من ثري 

أمريكي يف الثمانني«.

زوج ملتم 

مريال أوغلو  

يطردها من 

منزلها

إرجاء حفالت 

سيلني ديون 

حتى 2022
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املمثلة مي عمر: 

مسلسل لؤلؤ أهم 

تجربة يف حيايت
أكدت املمثلة مي عمر سعادتها بردود الفعل عىل مسلسلها »لؤلؤ«، مضيفة 

أنها تعتربها أهم تجربة يف حياتها الفنية.
وقال�ت عم�ر يف مقابل�ة تلفزيونية إن »ش�خصية س�نية الت�ي قدمتها يف 
املسلسل شخصية جريئة وردودها دائما صادمة وهي عكس شخصيتي يف 

الحقيقة تماما، فأنا شخصية صامتة«.
وحقق »لؤلؤ« نجاحا جماهرييا عريضا طوال فرتة عرضه بمر والخليج، 
حي�ث تصدر مؤرشات البحث ع�ىل »غوغل« بعد انتهاء ع�رض كل حلقة، 

بسبب تفاعل الجمهور مع لؤلؤ ورحلة صعودها من القاع للقمة.
يذكر أن املسلس�ل انتهى عرضه عىل الفضائي�ة املرية »أو أن«، وهو من 
بطول�ة مي عمر وأحمد زاه�ر ونرمني الفق�ي وإدوارد ونجالء بدر، وعدد 
آخر من الفنانني، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإنتاج رشكة سينرجي، 

وإخراج محمد عبدالسالم.

قال�ت الفنان�ة كارول س�ماحة، إن فكرة العمل مع الفنان هاني ش�اكر، 
ه�ي فكرة س�احرة وعظيمة، مضيفة أن مخرجة العم�ل بتول عرفة هي 
م�ن قالت إنه من املمكن الدمج بني األغنية الت�ي تغنيها مع أغنية الفنان 
هان�ي ش�اكر، متابعة أنها لم ت�رتدد لحظة عىل املوافقة ع�ىل ديو »بقايل 
كتري«، وكذلك أمري الغناء العربي لم يرتدد لحظة للموافقة، مؤكدة أن هذا 
النوع من الديو لالثنني من املطربني ال يغنيان معاً، لكن الدراما هي التي 

تجمعهما ويجري عملها للمرة األوىل بالعالم.
وتابع�ت س�ماحة، خالل لق�اء إعالم�ي أنها س�عيدة ج�داً بتكريمها يف 
مهرجان القاهرة الس�ينمائي عن فيلمها »بالصدف�ة«، والذي كان مقرراً 
أن يع�رض بمر، لكن أزمة كورونا منعت ذلك، وكانت تتمنى عرضه يف 

مر، مضيفة أنها كانت تغني للحب يف الفالتنني بدار األوبرا املرية.
من ناحيته، أكد هاني ش�اكر أنه س�عيد بتجربة كلي�ب »بقايل كتري« مع 
كارول س�ماحة، مؤك�داً أن تل�ك التجربة هي األوىل م�ن نوعها يف الوطن 

العربي، وقدمت بشكل جديد ومختلفة.

كارول سامحة: 

تجربة »بقايل كتري« 

األوىل عاملياً
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تكريم باحثني ودعم أبحاث وإطالق رشاكة مع 

معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

أطلقت املؤسس�ة عام 1982 جائزة عبدالحميد شومان للباحثني 
الع�رب كأّول جائ�زة عربي�ة تعن�ى بالبحث العلم�ي وتحتفي 
بالباحثني العرب، حيث اقامت املؤسسة عرب األثري الرقمي حفل 
تكريم ثالثة عرش فائزاً وفائزة بجائزة الدورة للعام 2020 ))4( 
م�ن األردن، )4( من مر، )3( من لبنان، )1( من الس�عودية، 
)1( م�ن اإلمارات(، وبذلك، أصبح ع�دد الفائزين بالجائزة منذ 

إطالقها 447 باحثاً وباحثة من مختلف الجنسيات العربية.
كما واصلت املؤسس�ة َدعمها ملشاريع البحث العلمي التطبيقي 
يف الجامع�ات واملؤسس�ات واملراكز العلميّ�ة األردنيّة من خالل 
»صندوق عبد الحميد ش�ومان لدعم البحث العلمي«، الذي يُعدُّ 
الصن�دوق األول املمّول من القطاع الخاص. حيث قامت بتوقيع 
أرب�ع ع�رشة اتفاقيَة دع�ٍم مع أربع�ة عرش باحث�اً وباحثة من 
عرش مؤسس�ات بحثيّة، وبقيمة إجماليّة تقارب 200 ألف دينار 
أردني. وتم اإلعالن عن نس�خة خاصة من طلبات الدعم تخص 
األبح�اث املتعلقة بجائحة )كوفيد 19(، حيث وصل عدد طلبات 
املش�اريع البحثية لها حوايل 80 طلباً، وتم دعم 8 أبحاث بقيمة 
إجمالي�ة تقارب 100 ألف دين�ار أردني. كما قام باحثون بنرش 
أوراٍق علميٍّة ناتجة عن أبحاث مدعومة من الصندوق يف مجالت 

علمية محكمة عامليّة وعربيّة.
ت�م إطالق صندوق دع�م جديد لألبحاث العلمي�ة بالتعاون مع 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدعم التمويل األويل للبحوث 
العلمية املش�رتكة بني باحث�ني/ باحثات من املعه�د ونظرائهم 
من األردن، حيث س�تقوم املؤسس�ة بتقديم دعم بقيمة إجمالية 
مقداره�ا 100 أل�ف دين�ار أردني س�نوياً لدع�م 5 – 7 أبحاث 

مشرتكة.

تكريم كتاب أطفال وإطالق مكتبة إلكرتونية:

يف ع�ام 2006 ق�ررت املؤسس�ة املس�اهمة يف االرتق�اء ب�األدب 
الذي يُكتب لألطفال للمس�اعدة عىل تحفي�ز روح اإلبداع لديهم 
فأطلقت جائزة عبدالحميد شومان ألدب األطفال، ورغم جائحة 
كورون�ا اعتم�دت اللجنة العلمي�ة للجائزة »القص�ة الخيالية« 
املوجهة لألطفال بسن )4 – 7( سنوات كموضوع للدورة، حيث 
اس�تقبلت الجائزة 1436 مش�اركة مكتملة الرشوط، منها 814 
مش�اركة لكاتبات و622 لكتاب من 19 جنس�ية عربية، وجاءت 
املش�اركات من 35 بلداً حول العالم، فاز بها ثالثة أعمال، واحد 
من األردن، واثنني من س�ورية تم تكريمه�م يف حفل عرب األثري 

الرقمي.
ويف س�ياق جهود املؤسس�ة لدعم األطف�ال واليافع�ني، ارتأت 
مؤسس�ة ش�ومان يف عام 2017 إعادة إطالق جائزة عبد الحميد 
شومان لألطفال واليافعني »أبدع« للمساهمة يف االرتقاء باإلنتاج 
اإلبداعي لألطفال واليافعني يف املجاالت األدبيّة واألدائيّة والفنيّة 

واالبت�كار العلمي من خالل س�بعة حقول، هي: الرس�م، الخط 
العربي، املقالة، الشعر، املوسيقى، الرقص واالبتكارات العلمية. 
لَ�ًة من جميع  حي�ث اس�تقطبت الجائ�زة 745 مش�اَركًَة مكتمرِ
محافظات اململكة من الطلبة األردنيني والعرب، لتقوم فيما بعد 
س�ًة لورشاٍت تدريبيٍة متخصصة،  بتأهيل 207 ُمتنافساً وُمتنافرِ

وتم تكريم 23 مبدع ومبدعة بحفل خاص عرب األثري الرقمي.
م�ن جهتها قام�ت مكتب�ة »درب املعرفة« لألطف�ال واليافعني 
بتعزيز وجودها عىل منصة الفيسبوك لتصل إىل حوايل 738,000 
ش�خص، وزاد االش�رتاك يف مجموعة أصدقاء درب املعرفة عىل 
منصة الفيس�بوك أكثر من 60%. وقد س�ارعت املكتبة بإطالق 
مكتبتها اإللكرتونية وتزويدها بما يقارب 200 كتاب، تم طرحها 
مجاناً للجميع. وتم نرش 693 منش�ورا يتعلق بتش�جيع القراءة 
عىل مجموعة درب املعرفة )أسئلة تفاعليه، كتاب اليوم، أنشطة 

تفاعلية وقراءات قصصية(.
واس�تقطبت املكتبة األهايل إلكرتونيا من خالل عقد 5 ورش�ات 
متخصصة لهم، إضافة لتدريب حول كيفية إنش�اء بيت قارئ. 
وش�ارك يف هذه الفعاليات 1,879 مش�اركا ومشاركة من أهايل 
األطفال عرب منصتي زووم وفيس�بوك. كما تم تنفيذ 323 قراءة 
قصصية ونشاط بشكل مدمج )وجاهي وإلكرتوني( واستضافة 
ثمانية كتاب وكاتبات أطفال أردنيني وعرب إلشهار إصداراتهم 
الجديدة من خ�الل العالم االفرتايض )إلكرتونياً عن بعد(. حيث 
بلغ مجموع الحضور 422,000 طفل وطفلة عرب مجموعة درب 
املعرفة، منهم 16,000 طفل وطفلة حرضوها وجاهيا يف املكتبة.

تم أيضاً إطالق نسخة جديدة من مسابقة )16 قبل 16( للقراءة 
لألطف�ال واليافع�ني، حيث تم تنفيذها بش�كل مدمج )وجاهي 
وإلكرتوني( لتصل إىل جمي�ع محافظات اململكة، ليتجاوز عدد 

املشاركني فيها 1,000 طفل وطفلة ويافع ويافعة.
كم�ا عملت مكتب�ة درب املعرفة لألطف�ال واليافعني، بالتعاون 
م�ع »واح�ة التفكري«، عىل إنج�از الدورة الخامس�ة من مخترب 

املبتكري�ن الصغ�ار يف محافظ�ة العاصم�ة، ودورت�ه األوىل يف 
محافظ�ة الزرقاء، للش�غوفني م�ن األطفال بالعل�وم واالبتكار 
ضمن الفئة العمري�ة 13-10 عاماً، بهدف تحفيز التفكري الناقد 

وتعزيز حب العلوم عرب تجارب ومشاريع علمية.

املنح واالبتكار:

إيماناً من املؤسس�ة بأهمية االستثمار يف اإلبداع املعريف والثقايف 
واالجتماع�ي تقدم املؤسس�ة مجموعة من املن�ح التي تصب يف 
مصلح�ة تحقيق نهضة املجتمعات، مما ي�ؤول لتحقيق الرؤية 
األساس�ية للمؤسس�ة يف الس�ري نحو مجتمع الثقافة واالبتكار. 
ومن خالل هذه الربامج تم االس�تثمار يف أكثر من 220 مرشوعاً 
ثقافي�اً وتعليمياً عىل مدار الس�نوات الس�ت املاضي�ة، وبحواىل 

ثمانية ماليني دينار أردني.
وابت�داءً من العام 2019 قررت املؤسس�ة التحول من اس�تقبال 
طلب�ات الدع�م طوال العام إىل اس�تقبالها من خ�الل فتح باب 
التق�دم للمنح بإطالق دع�وة لتقديم الطلب�ات كل عامني، وتم 
االنته�اء من الدع�وة األوىل التي أطلقت يف الع�ام 2019 وتم من 
خاللها دعم 20 مرشوعاً من داخل األردن وفلس�طني. واآلن يتم 
العمل عىل إطالق الدعوة الثانية لربامج املنح والدعم خالل الربع 
الثان�ي من العام 2021، وتش�مل برنامجي منح األدب والفنون 

والفكر القيادي.
ونظ�راً ألهميةرِ تعزي�ز بيئٍة داعم�ٍة للثقافة واإلب�داع واالبتكار 
يف األردن قام�ت املؤسس�ة بإطالق ال�دورة الثاني�ة من جائزة 
مؤسس�ة عبد الحميد شومان لالبتكار 2020 والتي استمرت من 
23 حزي�ران إىل الرابع م�ن آب من عام 2020، حيث اس�تقبلت 
املؤسس�ة أكث�ر م�ن 1200 طلب تق�ّدم للجائ�زة، وتمكّن 207 
طلب�ات من تحقيق كام�ل رشوط التقّدم. وخ�الل الثُلث األخري 
من عام 2020، اس�تهلت املؤسسة بتقييم املشاريع التي تقدمت 

للمنافسة عىل الجائزة من خالل تنفيذ تدريبات متخصصة.

42 حوارية و 25 عرضاً سينامئياً:

تماشياً مع تداعيات جائحة كورونا، لم تتوقف فعاليات منتدى 
ش�ومان الثق�ايف حيث حولت املؤسس�ة الفعالي�ات إىل الفضاء 

اإللكرتوني باس�تخدام منصتي فيس�بوك وزووم، حيث عقدت 
31 فعالي�ة معظمها حول موضوع الجائح�ة، تابعها إلكرتونياً 
أكثر من 11,128 شخصاً، ليصل مجموع الفعاليات خالل العام 

كامالً إىل 42 حوارية، ومجموع الحضور إىل 12,424
ش�خص، وبزي�ادة 11% ع�ن 2019. وبل�غ عدد الش�خصيات 
العربية املستضافة يف الحواريات 12 شخصية، واثنني من خارج 

الوطن العربي، إضافة إىل 79 شخصية محلية.
كما تم اختيار الس�يدة هيفاء البش�ري ضيفة الع�ام 2020، وتم 
تكريمه�ا خالل احتفال ش�ارك فيه 40 متحدث�اً ومتحدثة. وتم 
تنظيم ندوة »الجائحة وتأثرياتها عىل املجال الثقايف« بمش�اركة 
12 متحدثاً ومتحدثة يش�كلون نخبة من العاملني يف القطاعات 

الثقافية املختلفة.
ونظ�را النقطاع الع�روض الس�ينمائية الوجاهية، عمل قس�م 
الس�ينما عىل دمج أس�ابيع الس�ينما مع العروض األسبوعية يف 
برنام�ج )الع�روض األس�بوعية اإللكرتونية(. وت�م إنجاز ذلك 
بالتعاون مع عدد من رشكات التوزيع الس�ينمائية، أهمها )ماد 
سوليوش�نز( يف مر و)ميك فيلم( يف أملانيا، إضافة للعديد من 
املخرجني وصناع األفالم العرب الذين أتاحوا لنا عرض أفالمهم 

عىل موقع املؤسسة اإللكرتوني.
وتم تقديم 25 عرضاً سينمائياً حتى نهاية ترشين الثاني. حيث 
سبق كل عرض فيديو ترويجي من مستشار السينما يف مؤسسة 
عبد الحميد ش�ومان، وتتبع كل عرض مناقش�ة س�ينمائية يتم 
خاللها استضافة مخرج العمل عرب وسائل التواصل االجتماعي 
للنقاش مع الجمهور. وبلغ عدد الذين شاهدوا األفالم إلكرتونياً 
2,706 أش�خاص حت�ى نهاي�ة ترشي�ن الثاني. أما م�ن تابعوا 
النقاش فبلغ 18,973 ش�خصاً، وتم عرض النقاش عىل منصتي 

زووم وفيسبوك.

منصة إلكرتونية للكتب وست أمسيات 

موسيقية:

تأث�رت املكتبة عند فرض الحظر واإلغ�الق املفروض عىل كافة 
القطعات يف األردن بس�بب جائحة كورون�ا، ورغم ذلك تابعت 
املكتب�ة أعماله�ا بش�كل إلكرتوني م�ن خالل إط�الق وتفعيل 
منص�ة املكتب�ة اإللكرتوني�ة، وبع�د إع�ادة الفت�ح التدريجي 
للمكتب�ة يف بداية أي�ار، حولت املكتبة ه�ذه الجائحة إىل فرصة 
لتطوير اس�رتاتيجيتها اإللكرتونية واستأنفت فعالياتها باتخاذ 
جمي�ع اإلج�راءات االحرتازي�ة للوقاي�ة م�ن ف�ريوس كورونا. 
حي�ث تم إطالق ع�دة برامج جديدة وتحويل الربامج الس�ابقة 
)إشهارات الكتب، والجلس�ات التثقيفية، والورشات التدريبية، 
وندوة املكتبة، وأمس�يات ش�عرية( إىل النظام الهجني )أونالين 
ووجاهي(. الربامج الجدي�دة تضمنت: برنامج »كاتب وكتاب«، 
وماراثون القراءة وبرنامج اسأل أمني املكتبة وبودكاست »س«، 
وتم إعادة تهيئة الربامج الس�ابقة لتتماىش والوضع الوبائي يف 

األردن.
ونظرا النقطاع عروض املوسيقى بسبب اإلغالق، قامت املؤسسة 
بإعادة صياغة برنامج األمس�يات املوس�يقية ليصبح موسيقى 
مب�ارشة تبث من قلب مكتبة عبد الحميد ش�ومان العامة تحت 
مسمى »موس�يقى يف املكتبة«، وذلك لتعزيز أهمية دور املكتبة 
كمس�احة ثقافي�ة وفني�ة لجمع فئ�ات املجتمع. حي�ث أطلقت 
املؤسسة ستة عروض تم بثها بشكل مبارش عرب قنوات التواصل 
االجتماع�ي الخاص�ة باملؤسس�ة، حرضها ما يق�ارب 98,000 

شخص.

مؤسسة شومان تتحدى كوفيد 19:

اإلبداع واالبتكار يف مواجهة كورونا

كتب: حسني دعسة

كان العام 2020 اطارا لتحدي العالم، الكون 
واإلنسان، سنة صعبة، عاشت فية البرشية، 
حالة ارتهان صعب جدا للظروف الصحية 
وإجراءات السالمة التي فرضتها جائحة 
كورونا، وإليمان مؤسسة عبد الحميد 
شومان بأن الثقافة حق للجميع، وبرضورة 
االستمتاع بالفنون، واإلسهام يف التقدم 
العلمي، فقد تَّوجت املؤسسة إنجازاتها 
خالل 2020 عرب التحول نحو األنشطة 
الرقمية االفرتاضية فقامت بتوسيع جهودها 
يف الرتويج والتسويق لربامج املؤسسة 
وخدماتها من خالل العالم االفرتايض 
)إلكرتونياً عن بعد(، كما عززت وجودها عرب 
املنصات اإللكرتونية، فقدمت 123 بثاً مبارشاً 
ألنشطتها، املختلفة محليا وعربيا وعلميا.

فهم تنوع حاجات اإلنسان 

االجتامعية وخصوصية التنمية 

الثقافية والفنية والتفوق يف 

تنوع الجوائز العلمية وإبداع 

االطفال
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سلطة السبانخ مع الرمانباذنجان الراهب طبق املحايش مع 

كستالتة الغنم

املقادير:

 كيلوغرام من الباذنجان )حبة كبرية(.
 100 غرام من الفليفلة الحمراء.

 100 غرام من الفليفلة الخرضاء.
 100 غرام من الفليفلة الصفراء.

 75 غراماً من البصل األخرض.
 15 غراماً من النعناع.
 25 غراماً من الفجل.

 100 غراماً من الطماطم الكرزية.
 25 غراماً من عصري الليمون الحامض.

 رشة من امللح.
 رشة من البهار.

 أربع مالعق كبرية من زيت الزيتون.
 15 غراماً من دبس الرمان.

الطريقة

  اش�وي الباذنجان ع�ىل النار ثم بردي�ه باملاء الب�ارد والثلج 
وعصري الليمون الحامض كي يحافظ عىل لونه من الداخل.

 قطعيه بواسطة السكني، ثم ضعيه يف املصفاة.
 اغسيل الخضار وقطعيها إىل مربعات صغرية متساوية.

  ضع�ي الباذنجان مع الخض�ار املقطعة يف ج�اط، واخلطي 
املكونات كافة مع التوابل.

 زيني الطبق بالفجل وقدميه.

املقادير:

 500 غرام من السبانخ الطازجة.
 100 غرام من البصل املفروم إىل جوانح.

 50 غراماً من الثوم.
 رمانة )حواىل 200 غرام(.

 100 غرام من الليمون الحامض املقطع إىل مربعات.
 100 غرام من الطماطم الكرزية.

 100 غرام من الصعرت الطازج.
 50 غراماً من عصري الليمون.
 100 غرام من زيت الزيتون.

 رشة من امللح.
 رشة من السماق.

الطريقة

  اغس�يل الس�بانخ باملاء جيداً، ثم ضعيه يف املصفاة للتخلص 
من املياه.

  افرم�ي البص�ل والث�وم والصعرت قطع�اً ناعمة، ث�م افركي 
البصل بالس�ماق جيداً واخلطي الثوم والرمان وامللح والبهار 

والزيت، ثم ضعيها فوق السبانخ.
  حرك�ي الخليط به�دوء واس�كبيه يف طبق عميق، ث�م زينيه 

بالليمون والطماطم والرمان.

املقادير:

 600 غرام من لحم الكستالته الغنم.
 400 غرام من اللحمة املفرومة.

 100 غرام من الرز املري.
 50 غراماً من الزبدة.

 50 غراماً من الزيت النباتي.
 مكعبان من ماجي بنكهة اللحمة.

 100 غرام من صلصة الطماطم.
 رشة من البهار الحلو.

 رشة من القرفة.

 رشة من املسكة.
 رشة من جوز الطيب.

 رشة من النعناع الناعم.
 قليل من عصري الليمون الحامض.

 200 غرام من الكوسا.
 200 غرام من الباذنجان الصغري.

 100 غرام من ورق العنب.

الطريقة

 ضعي الرز يف املاء ملدة 15 دقيقة ثم صفيه.
  لتحض�ري الحش�وة، اخلط�ي اللحم�ة املفرومة م�ع التوابل 

املذكورة جيداً.
  احيش الكوسا والباذنجان وورق العنب، ثم ضعي الكستالتة 

عىل الشواية.
  عند النض�وج، رتبي لحم الكس�تالتة يف الطنج�رة، ثم ورق 

العنب والباذنجان والكوسا مشكلًة طبقة من كل نوع.
  أضيفي صلصة الطماطم والتوابل، واتركي املحايش عىل النار 
مل�دة 10 دقائق، ث�م خففي النار ملدة س�اعة إىل حني نضوج 

املحايش.
 قدمي الرز األبيض أو الرز بالشعريية مع املحايش.
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

الحنني

كنا نبدو كأقوياء

لم ينهكنا العمل

ولم تهزمنا الحياة

غ�ري أنن�ا ح�ني كن�ا نخت�يل 

بنفوسنا

 نجلس بالساعات

 نرمم أرواحنا

 التي أتلفها الحنني.

اتجاه

هو ليس بمجنون

هو فقط ال يعرف 

م�ن أي اتج�اه يأت�ي ص�وت 

حبيبته.

هرولة

أهملُت حقيل

ومنج�ىل ع�ىل الحائ�ط يكبله 

الصدأ

القمر

أنا حزين

ألنى ال أستطيع أن أُثبّت القمر 

فوق بيتكم لوقت طويل

حزي�ن، ألن صانعي الش�موع 

ال   � الس�فلة   � والبالون�ات 

يكرتثون بنجوعنا الفقرية .

»قارئة القطار« رواية جديدة  تبحث عن الذاكرة 

تس�عى الرواية إذن عرب حكاية غرائبية 
مشوقة الستعادة أجواء الثورة الُعرابية، 
حي�ث وج�دت م�ر نفس�ها يف الربع 
األخري م�ن الق�رن ال� 19 عن�د مفرتق 

طريق.
ويف الرواي�ة، ال يختل�ف مص�ري الوطن 
عن مصائر أبطال�ه، فكما كان االحتالل 
اإلنجلي�زي للبالد أش�به بتغريبة طويلة 
عاش�تها م�ر، ف�إن محم�ود الوه�م 
وفاطم�ة بطيَلْ قص�ة الح�ب يف الرواية 
يعيش�ان تغريب�ه م�ن ن�وع مختل�ف 
عندم�ا يأتي االحت�الل ويص�ل آمالهما 
يف النه�وض من كب�وة الفق�ر والتحرر 

من واقعهما املكب�ل بالتقاليد اىل محطة 
الخ�ذالن واألىس وه�ي املحطة نفس�ها 
الت�ي انتهى عنده�ا أمل أحم�د عرابي. 
فقدان الذاك�رة للراوي هن�ا هل فقدان 
الوط�ن لالس�تفادة من تج�ارب املايض 
وعدم تكرار فشل الثورة العرابية أم هو 
تذكري بفشل الثورات العربية يف تحقيق 

أهدافها.
العوال�م  ع�ىل  فرغ�يل  ابراهي�م  يرك�ز 
الغرائبي�ة يف العدي�د م�ن رواياته وهي 
الت�ي قاربه�ا يف »معبد أنام�ل الحرير« 
دون ان يتخ�ىل عن انش�غاله بموضوع 
الذاك�رة كم�ا تج�ىل يف روايت�ه »أبن�اء 

الجبالوي« أو سؤال الهوية الذي طرحه 
يف روايت�ه »جنية يف ق�ارورة «، لكن ما 
يتج�ىل يف الرواية الجديدة يميض خطوة 
أبع�د يف تبن�ي اختي�ار أس�لوبي جديد 
يقوم عىل اس�تثمار األج�واء الكافكاوية 
وتقنيات ال�رسد الغرائبي كم�ا نعرفها 
عن�د الكاتب األرجنتين�ي بورخيس ويف 
ت�راث »أل�ف ليل�ة وليلة »ليق�دم رواية 

تتس�م بالتش�ويق واملغام�رة واالنتقال 
السلس بني مسارين رسديني.

يرك�ز املس�ار األول ع�ىل البط�ل ال�ذي 
يس�عى اللح�اق بقط�ار قب�ل أن يفقد 
ذاكرته، وداخل عربات القطار يكتش�ف 
أنه ت�ورط يف عالم مغل�ق ال يملك حتى 
حق الفرار منه، ويجد نفس�ه يف مواجهة 
قارئة له�ا مالمح غريبة تدعى »زرقاء«، 

تمسك بكتاب تقرأ فيه وال تغادر مكانها 
أبًدا يف قطار يخلو من املسافرين.

وتُخربه القارئة أنها تقرأه كي ال يتوقف 
القط�ار وان عملها الوحي�د منع القطار 
ع�ن التوق�ف. وع�رب حواراتهم�ا مع�ا 
تروي »قارئ�ة القط�ار« للراكب قصته 
الش�خصية التي نس�يها. ليقف القارئ 
أمام لغز آخر من شقيقتها »ذكرى« التي 
تختفي فجأة لتزيد من ألغاز القارئ، أما 
املس�ار الثاني فيتعل�ق بحكاية محمود 
الوهم وفاطمة اللذين التقيا باألقر عىل 
مرك�ب كان يف طريقه للقاهرة، وجمعت 
بينهم�ا قصة حب لم تكتمل صاغت لهم 
تغريب�ة املصري املش�رتك يف لحظة كانت 

تزدهر فيها آمال الثورة.
وع�رب صفح�ات الرواية ي�درك القارئ 
أنه أم�ام رسدية تؤرخ لن�وع من القهر 
تعرض ل�ه املريون الفقراء وس�بيكة 
تاريخي�ة ترب�ط ب�ني مصائ�ر األف�راد 
بحركة التاريخ الع�ام. وتحتفي الرواية 

باملعرفة، وتحتفل بلعبة الحواس.
وإبراهي�م فرغ�يل، يعي�ش يف الكوي�ت 
الكويتي�ة،  العرب�ي  مجل�ة  يف  ويعم�ل 
ونرش له ع�دد من الروايات واملجموعات 
القصصي�ة م�ن بينه�ا رواي�ات )كهف 
بعن�وان  روائي�ة  وثالثي�ة  الفراش�ات، 
جزي�رة الورد تضم روايات: ابتس�امات 
القديس�ني، وجنية ىف ق�ارورة، ومفتاح 
الحياة، ثم أبناء الجبالوي، ومعبد أنامل 
الحري�ر، وث�الث مجموع�ات قصصية: 
باتجاه املآقي، أش�باح الحواس، شامات 
الحس�ن، وىف مج�ال الكتاب�ة لألطف�ال 
والناش�ئة: ثالث روايات للفتيان(، ونال 
جائزة ساويرس األدبية فئة كبار الكتاب 
لدورت�ني، كما رش�حت روايت�ه »معبد 
أنام�ل الحرير« ضم�ن الالئحة الطويلة 
لجائ�زة البوك�ر العربي�ة دورة الع�ام 
2015/ 2016، وترجمت بعض أعماله إىل 

اإلنجليزية والفرنسية واألملانية.

خالد عزب 

ابراهيم فرغيل كاتب مرصي مشغول بالغوص يف اعماق 
املجتمع املرصي والعربي يمتاز اسلوبه برقة بالغة 
تستعيد رواية »قارئة القطار« التي صدرت للروائي 
ابراهيم فرغيل أخرياً عن الدار املرصية اللبنانية من 
جديد أسئلة الهوية والذاكرة وعالقة اإلنسان بجذوره.

ولعل تأثري شعراء كانت الهوية و األصالة شاغلهم 
واضح يف بنية الرواية فنجد روح عبد الرحمن األبنودي 
و صالح جاهني و أمل دنقل حارضة حتي أنه استهل 
الرواية باقتباس من أمل دنقل )مصفوفة حقائبي 
عىل رفوف الذاكرة والسفر الطويل يبدأ دون قاطرة( 
يف الرواية نري تأثري الواقع يف الوطن العربي بني عاملني 
حقيقي وعالم غري حقيقي موازي له يف العالم غري 
الحقيقي عالم يعكس عدم ادراك العرب لقيمة الوقت 
ومشهد سيدة عارية وعمياء تقرأ كسيحة فكأن العرب 
هم من يتوهمون بالقراءة وعاجزون عن الفعل والعالم 
يراهم عراة وال يرون أنفسهم.
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