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عمان - بترا 

الغذائية  بال�سناعات  متخ�س�سة  محلية  �سركة   30 اختتمت 
 ،)2021 ف��ود  )غ��ل��ف  ال��غ��ذائ��ي  ال��خ��ل��ي��ج  م��ع��ر���ض  ف��ي  م�ساركتها 
الم��ارات  بدولة  دب��ي  في  الخمي�ض  م�ساء  فعالياته  انهى  ال��ذي 

المتحدة. العربية 
اأيام،  خم�سة  ا�ستمر  الذي  بالمعر�ض  الأردنية  الم�ساركة  ونظم 
ب��دع��م م��ن ه��ي��ئ��ة ال���س��ت��ث��م��ار  ال��م�����س��دري��ن الأردن���ي���ي���ن،  جمعية 
وكابيتال بنك، وم�ساركة �سيدات اأعمال من خالل جمعية نادي 

والمهن. الأعمال  �ساحبات 
وح�����س��ب ب���ي���ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ام�������ض، ت���وزع���ت ال��م�����س��ارك��ة 
ب��ال��م��ع��ر���ض ع��ل��ى ���س��رك��ات ت��ع��م��ل ف��ي م��ج��ال �سناعة  الردن���ي���ة 
والتمور  والبهارات  المجمدة  والماأكولت  واللبان  الحلويات 

وال�سوكالتة.
تجارية  من�سة  يعتبر  فود(  )غلف  معر�ض  اأن  م�ساركون،  واكد 
م��ه��م��ة ل��ل�����س��رك��ات الردن���ي���ة ال�����س��ن��اع��ي��ة وي��م��ك��ن��ه��ا م��ن ال��ت��روي��ج 
وال��م��وردي��ن  ال��زائ��ري��ن  م��ع  والت�سبيك  وال��ت��وا���س��ل  لمنتجاتها 

العالم. دول  والمهتمين من مختلف  والتجار 
واأ�����س����اروا اإل����ى اأن ال��ج��ن��اح الأردن������ي، ح��ظ��ي ب��اه��ت��م��ام ج��ي��د من 
تو�سلت  المحلية  ال�����س��رك��ات  غ��ال��ب��ي��ة  اأن  م��وؤك��دي��ن  ال��زائ��ري��ن، 
اأ�سواق  فتح  في  �ست�سهم  جدد  وك��الء  مع  تجارية  تفاهمات  الى 

الردنية. الغذائية  المنتجات  اأمام  ت�سديرية جديدة 

م�شاركة اأردنية ناجحة مبعر�ض 
اخلليج الغذائي

23 وفاة و3644 اإ�شابة بالفيرو�ض واأكثر من 35 األف حالة ن�شطة

كورونا.. )28%( إشغال «العناية الحثيثة»
و)13%( التنفس االصطناعي

   )24%( اإ�شغال اأ�شرّة العزل والفحو�شات الإيجابية ترتفع اإىل )%12(

عمان - الراأي

���س��ج��ل��ت ن�����س��ب��ة ف��ح��و���س��ات ك���ورون���ا الإي���ج���اب���ي���ة، اأم�����ض، 
وف��اة،   23 الوفيات  بلغت  وق��ت  في   ،%12 متجاوزة  قفزة 
والإ�سابات 3644 اإ�سابة. ويوؤكد خبراء اأوبئة اأن الن�سبة 
يثير  الذي  الإ�سافي  الموؤ�سر  هي  للفحو�سات  المئوية 

القلق.
ال���وزراء  رئا�سة  ع��ن  ال�����س��ادر  اليومي  الموجز  وبح�سب 
اأ����س���ّرة ال��ع��زل  اإج��م��ال��ي ع���دد  ووزارة ال�����س��ح��ة ف��ق��د ب��ل��غ 

ال��م�����س��ت��خ��دم��ة ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات ل��ل��ح��الت ال���م���وؤّك���دة 
 ،)%24( اإ�سغال  بن�سبة   )1059( اأم�ض  ليوم  والم�ستبهة 
فيما بلغ اإجمالي عدد اأ�سّرة العناية الحثيثة الم�ستخدمة 
 )256( والم�ستبهة  الموؤّكدة  للحالت  الم�ست�سفيات  في 
اأج��ه��زة  ع���دد  اإج��م��ال��ي  ب��ل��غ  ك��م��ا   ،)%28( اإ���س��غ��ال  بن�سبة 
الم�ست�سفيات  ف��ي  الم�ستخدمة  ال�سطناعي  التنّف�ض 
بن�سبة   )120( اأم�ض  ليوم  والم�ستبهة  الموؤّكدة  للحالت 

اإ�سغال )%13(.
لي�سبح  مخبرّياً،  فح�ساً   )30،283( اإج���راء  ت��م  واأم�����ض، 

وبذلك  فح�ساً،   )4،540،283( الفحو�سات  عدد  اإجمالي 
ت�سل ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية اإلى قرابة )%12.03(.
وت��وؤك��د وزارة ال�����س��ّح��ة دع��وت��ه��ا اإل���ى الل���ت���زام ب��اأوام��ر 
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( 
اأطلقتها  التي  التوعوية  الحمالت  ومتابعة  �سخ�ساً، 
للوقاية من  والهيئات  الوزارات  بال�سراكة مع عدد من 
#اإلكوفيد  المطعوم:  لأخذ  والت�سجيل  كورونا  عدوى 

#حياتنااأهم.

«الغذاء والدواء» تنفي إجازة لقاح أردني ضد كورونا
عمان - الراأي

وال��دواء  للغذاء  العامة  الموؤ�س�سة  نفت 
ما يتم تداوله حول اكت�ساف لقاح اأردني 

لفيرو�ض )كوفيد-19( في الأردن.
وبين مدير عام الموؤ�س�سة الدكتور نزار 
تاريخه  ولغاية  اأن���ه  م��ه��ي��دات،  محمود 
اللقاح  ع��ن  المعلنة  الجهة  تتقدم  ل��م 
لت�سجيله  ا���س��ول��ي��ة  ب��وث��ائ��ق  ال��م��ذك��ور 
فنية  م��ل��ف��ات  اأي  اأو  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ل���دى 

ل��درا���س��ت��ه��ا م��ن ق��ب��ل الفنيين  ت��م��ه��ي��داً 
المخت�سين في الموؤ�س�سة واجازته في 
ا�ستكمال كافة معايير ومتطلبات  حال 
اَلماأمونية والفعالية المعتمدة من قبل 

الموؤ�س�سة.
ل��ل��غ��ذاء  ال���ع���ام���ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأك������د 
وال��������������دواء ه������ي ال����ج����ه����ة ال���م���رج���ع���ي���ة 
والأدوي��ة  اللقاحات  لإج��ازة  والح�سرية 
خالل  من  الالزمة  الموافقات  وا�سدار 
ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ع��اي��ي��ر ال��ع��ال��م��ي��ة واأه��م��ه��ا 

تثبت  التي  ال�سريرية  ال��درا���س��ات  نتائج 
اأو  الترويج  من  م��ح��ذراً  اللقاح،  فعالية 
بعد  ال  دواء  اأو  ل��ق��اح  اأي  ع��ن  الإع����الن 
وال��م��واف��ق��ة  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ل���دى  ت�سجيله 
م��ادة العالم  قبلها على  الأ�سولية من 
ال����دوائ����ي ال��خ��ا���س��ة ب���ه ب��ح�����س��ب ق��ان��ون 
 2013 ل�سنة   12 رق��م  وال�سيدلة  ال���دواء 
الترويج  تنظيم  وتعليمات  وت��ع��دي��الت 
ط��ائ��ل��ة  وت���ح���ت  ل�����س��ن��ة 2016  ال����دوائ����ي 

الم�ساءلة القانونية.

إحباط محاولتي تهريب وتسلل من األراضي السورية

الجمعية العلمية الملكية:
ال تلوث لمياه سد الوالة

عمان - الراأي

اأحبطت المنطقة الع�سكرية ال�سمالية 
وب����ن����اًء ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات ا���س��ت��خ��ب��اري��ة 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق  الول،  اأم���������ض  م�����س��ب��ق��ة، 
م��ع م��دي��ري��ة م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��ري��ب في 
اإح��دى  على  العامة،  الجمارك  دائ���رة 
واج��ه��ات��ه��ا م��ح��اول��ة ت�����س��ل��ل وت��ه��ري��ب 
وع��دد  الممنوعة  ال��ح��ب��وب  م��ن  كمية 
ال�سورية  الأرا���س��ي  من  الأ�سلحة  من 

اإلى الأرا�سي الأردنية.

عمان - الراأي

اأك����د وزي����ر ال��ب��ي��ئ��ة ن��ب��ي��ل م�����س��اروة، 
م��ي��اه  ع���ي���ن���ات  ف���ح���و����ض  ن���ت���ائ���ج  اأن 
من  ت�سلمها  ت���م  ال��ت��ي  ال���وال���ة  ���س��د 
اأظهرت  الملكية،  العلمية  الجمعية 
ع��دم ت��ل��وث م��ي��اه �سد ال��وال��ة بمياه 
ال�سرف ال�سحي من محطة جنوب 
عمان اأو من غيرها. وقال م�ساروة 

ال��وزراء  رئي�ض  اأن  بيان �سحفي  في 
وج������ه ال���ح���ك���وم���ة لت�����خ�����اذ ج��م��ي��ع 
الجراءات للوقوف على حالة مياه 
الوالة ومتابعة هذه الإجراءات  �سد 
نتائج  ع��ن  والع���الن  حثيث،  ب�سكل 

الفحو�سات النهائية بكل �سفافية.
المياه  وزي���ر  ق���ال  ال��ب��ي��ان  وبح�سب 
�سعيدان،  معت�سم  ال��دك��ت��ور  وال���رّي 
من  �سكاوى  ورود  ومنذ  ال���وزارة  اإن 

م��واط��ن��ي��ن ح����ول ت��غ��ي��ر ل����ون م��ي��اه 
����س���ّد ال�����وال�����ة، ق���ام���ت وم�����ن خ���الل 
مختبراتها بفح�ض عّينات من مياه 
بحيرة الوالة، ومياه ال�سيل ما قبل 
ال��م��ح��ّط��ة، وال��م��ي��اه ال��م��ع��ال��ج��ة في 
المحّطة، والمياه الداكنة في ج�سر 
الرميل. وبّين اأّن نتائج الفحو�سات 
ومطابقتها  العّينات  �سالمة  اأثبتت 

للموا�سفات.

عمان - بترا 
ال��خ��م��ي�����ض  اأم�������ض الول  ع��ق��د  اج���ت���م���اع  خ��ل�����ض 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة دم�����س��ق ب��ي��ن غ��رف��ة ت���ج���ارة الردن 
القيود  اأن  ال��ى  ال�سورية،  التجارة  غ��رف  وات��ح��اد 
الإداري������ة والإج�������راءات ال��م��ف��رو���س��ة ع��ل��ى ت��ب��ادل 
الترانزيت،  حركة  على  المالية  والر�سوم  ال�سلع 
تعتبران اأهم ق�سيتين تواجهان مبادلت الردن 

و�سوريا التجارية.

قيود اإدارية تعيق مبادلت 
الأردن و�شوريا التجارية

اأجواء باردة 
ن�شبيًا

عمان - الراأي

ت���ب���ق���ى الأج�������������واء ال����ي����وم 
ال�����س��ب��ت ب����اردة ن�����س��ب��ي��اً في 
اأغ���ل���ب م��ن��اط��ق ال��م��م��ل��ك��ة، 
ول���ط���ي���ف���ة ال������ح������رارة ف��ي 
الأغ�������وار وال��ب��ح��ر ال��م��ي��ت 
والعقبة، مع ظهور الغيوم 
متو�سطة  ارت��ف��اع��ات  على 
خا�سة في جنوب المملكة، 
اأثناء  �سعيف  احتمال  مع 
ال���ل���ي���ل ل���ه���ط���ول اأم����ط����ار 
خ��ف��ي��ف��ة ف����ي اأج���������زاء م��ن 
ال����م����ن����اط����ق ال���ج���ن���وب���ي���ة، 
وت���ك���ون ال����ري����اح ج��ن��وب��ي��ة 
ال�سرعة  معتدلة  �سرقية 
بح�سب  اح���ي���ان���اً،  ت��ن�����س��ط 

اإدارة الأر�ساد الجوية.
قليل  ان��خ��ف��ا���ض  وي����ط����راأ 
ع���ل���ى ال�����ح�����رارة ي�����وم غ��د 
الأح������د، وت���ك���ون الأج�����واء 
ب�����اردة ف���ي اأغ���ل���ب م��ن��اط��ق 
المملكة، ولطيفة الحرارة 
في الأغوار والبحر الميت 
بع�ض  ظهور  مع  والعقبة، 
ال���غ���ي���وم ع���ل���ى ارت���ف���اع���ات 

مختلفة.

االحتالل يعرقل وصول آالف من مصلي الجمعة إلى «األقصى»
القد�ض المحتلة - كامل اإبراهيم 

ح���ا����س���رت ال�����س��رط��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة 
اأم�ض البلدة القديمة وعرقلت  فجر 
و�سول اآلف الم�سلين الى الم�سجد 
���س��الة  لأداء  ال���م���ب���ارك  الأق�������س���ى 
ع�سكرية  حواجز  ون�سبت  الجمعة، 
القديمة  البلدة  مداخل  جميع  على 
من  الم�سلين  واأع�����ادت  وال��م�����س��ج��د 
ال�سفة الغربية كما منعت الع�سرات 
م���ن ال���ح���اف���الت ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة من 

الداخل.
العمود  ب��اب  في  ال�سرطة  وا�ستبكت 
بالقد�ض مع الع�سرات من الم�سلين 
م����ن ك����ب����ار ال�������س���ن وال�������س���ب���اب ع��ل��ى 
ال���ب���واب���ات وال��م��ن�����س��ات وال��ح��واج��ز 

ال�سفة  اأه���ال���ي  وم��ن��ع��ت  ال��ح��دي��دي��ة 
ال��غ��رب��ي��ة م��ن ال���دخ���ول اإل����ى ال��ب��ل��دة 
ال���ق���دي���م���ة. واع��ت��ق��ل��ت 6 م��ن��ه��م في 

مخفر »�سليم« قرب باب ال�ساهرة.
وك����ان����ت ال�������س���رط���ة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة 
المئات  ن�سرت  قد  الخا�سة  والقوات 
وكافة  و�سوارع  ازقة  في  القوات  من 

الطرق الموؤدية للم�سجد الأق�سى.
اإل������ى ذل�����ك ق�����ال ح����ار�����ض ال��م�����س��ج��د 
ق���وات  اإن  ع���ل���ي���ان،  ف�����ادي  الأق�������س���ى 
الح����ت����الل ه���دم���ت خ��ي��م��ة ع��ائ��ل��ت��ه 
ال��م��ن��زل  اأن��ق��ا���ض  ع��ن��د  ال��ت��ي ن�سبت 
لإي���وائ���ه���م، ب��ع��دم��ا ه���دم الح��ت��الل 
طابقين  من  الموؤلفة  عائلته  بناية 
وت����وؤوي 17 ف���ردا ق��رب م��دخ��ل بلدة 

العي�سوية.

القوات المسلحة و«األمن العام» تنفذان 
خطة الحظر الشامل

2 فل�شطينيون ي�شلون الجمعة على انقا�ض منزل عائلة عليان في العي�شوية )ا ف ب(

3

3
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3

عمان - الراأي

الك�سف  ال��ي��وم  المدنية  الخدمة  دي���وان  يطلق 
�سيتم  وال��ذي   ،2021 للعام  ال�سا�سي  التناف�سي 
للعام  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال��وظ��ائ��ف  لتعبئة  اع��ت��م��اده 
النا�سر  �سامح  الديوان  رئي�ض  ويعقد  الجاري. 
المرئي  الت�سال  تقنية  عبر  �سحفيا  موؤتمرا 
اليوم  الحادية ع�سرة من �سباح  بعد( في  )عن 

لإعالن الك�سف.

»اخلدمة املدنية« يطلق 
الك�شف التناف�شي الأ�شا�شي 

للعام 2021.. اليوم
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القوات المسلحة و«األمن العام» تنفذان خطة الحظر الشامل
عمان - �لر�أي

العربي،  الأردنية–الجي�ش  الم�سلحة  القوات  انت�سرت 
ع��ل��ى م���داخ���ل وم���خ���ارج م��ح��اف��ظ��ات وم����دن ال��م��م��ل��ك��ة، 
للحد  تبذلها  التي  الجهود  �سمن  الغلق  نقاط  وفعلت 
من انت�سار فيرو�ش كورونا وتعزيز الإج��راءات الأمنية 

للمحافظة على اأمن و�سالمة الوطن والمواطنين.
ب�سبب  جديد  من  ب��داأت  التي  النت�سار  عملية  وتهدف 
تقيد  �سمان  اإل��ى  المملكة،  في  الوبائي  الو�سع  تطور 
���س��روط  بتطبيق  ال�����س��ادرة  ب��ال��ت��ع��ل��ي��م��ات  ال��م��واط��ن��ي��ن 
ك��ورون��ا،  ف��ي��رو���ش  ب��اأزم��ة  والمتعلقة  ال��ع��ام��ة  ال�سالمة 
بعملها  للقيام  ال��وب��ائ��ي  ي  التق�سّ ف��رق  ج��ه��ود  وتعزيز 
الوطن  واأم���ن  �سحة  يحفظ  وب�سكل  وج��ه،  اأك��م��ل  على 

والمواطن.
الحظر  فر�ش  خطة  العام  الأم��ن  مديرية  طبقت  كما 
ال�سامل، ونفذت حمالت توعوية ورقابية اأمام م�ساجد 

المملكة اأم�ش، وقدمت الخدمة لكل محتاج.
النت�سار  ب��دء  ع��ن  الخمي�ش  اأعلنت  المديرية  وك��ان��ت 
المني وتفعيل نقاط الغلق والدوريات اللية والراجلة 
ليلة   10 ال�ساعة  م��ن  ال�سامل  الحظر  لتنفيذ  تمهيدا 
ال�سبت،  ال��ي��وم  م��ن  �سباحاً   6 ال�ساعة  ال��ى  الول  ام�ش 
ا�سافة الى و�سع كافة كوادر الدفاع المدني على اأهبة 
للمواطنين  والم�ساعدة  الخدمة  لتقديم  ال�ستعداد 

عند الحاجة.

ال�سبت 15 رجب 1442 ه� - املوافق 27 �سباط 2021م - العدد 18321
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عمان - �لر�أي

����س���ج���ل���ت ن�������س���ب���ة ف���ح���و����س���ات ك����ورون����ا 
الإي���ج���اب���ي���ة، اأم���������س، ق���ف���زة م���ت���ج���اوزة 
وف��اة،   23 الوفيات  بلغت  وق��ت  في   ،%12
ويوؤكد خبراء  اإ�سابة.   3644 والإ�سابات 
للفحو�سات  المئوية  الن�سبة  اأن  اأوب��ئ��ة 
هي الموؤ�سر الإ�سافي الذي يثير القلق.
عن  ال�سادر  اليومي  الموجز  وبح�سب 
بلغ  ال�سحة فقد  ال��وزراء ووزارة  رئا�سة 
الم�ستخدمة  العزل  اأ�سّرة  عدد  اإجمالي 
ال��م��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت  الم�ست�سفيات  ف��ي 
بن�سبة   )1059( اأم�س  ليوم  والم�ستبهة 
عدد  اإجمالي  بلغ  فيما   ،)%24( اإ�سغال 
الم�ستخدمة  الحثيثة  ال��ع��ن��اي��ة  اأ����س���ّرة 
ال��م��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت  الم�ست�سفيات  ف��ي 
اإ����س���غ���ال  ب��ن�����س��ب��ة   )256( وال��م�����س��ت��ب��ه��ة 
)28%(، ك��م��ا ب��ل��غ اإج��م��ال��ي ع���دد اأج��ه��زة 
ال��ت��ن��ّف�����س ال���س��ط��ن��اع��ي ال��م�����س��ت��خ��دم��ة 
ال��م��وؤّك��دة  ل��ل��ح��الت  الم�ست�سفيات  ف��ي 
بن�سبة   )120( اأم�����س  ل��ي��وم  والم�ستبهة 

اإ�سغال )%13(.
اأم�س  �سجلت  التي  الإ���س��اب��ات  وت��وزع��ت 
عّمان،  في   )2432( التالي:  النحو  على 
اإرب��د،  في  و)275(  الزرقاء،  في  و)329( 
في  و)243(  ال���رم���ث���ا،  ف���ي   )30( م��ن��ه��ا 
في  و)65(  م��اأدب��ا،  في  و)102(  البلقاء، 
في   )40( ال��ع��ق��ب��ة،  ف��ي  و)48(  ج��ر���س، 
الطفيلة، و)35( في المفرق، و)34( في 
في  و)18(  ال��ك��رك،  في  و)23(  عجلون، 

معان، منها )1( في البترا.

وم���ع اإ����س���اب���ات اأم�������س، ي��رت��ف��ع اإج��م��ال��ي 
ع��دد ح��الت الإ���س��اب��ة ف��ي المملكة اإل��ى 
)383،912( حالة فيما يبلغ عدد الحالت 
الن�سطة حالّياً )35،422( حالة، وكذلك 
ارتفع اإجمالي عدد الوفيات اإلى )4650( 
حالة، واأُدخلت اإلى الم�ست�سفيات، اأم�س، 
)270( حالة، فيما غادرت )189( حالة، 
وع���دد ال���ح���الت ال��م��وؤّك��دة ال��ت��ي تتلقى 
ال���ع���اج ف���ي ال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات اأ���س��ب��ح��ت 

)1305( حالت. اأما عدد حالت ال�سفاء، 
اأم�س، في العزل المنزلي والم�ست�سفيات 
بلغ )1240( حالة، لي�سل اإجمالي حالت 

ال�سفاء اإلى )343،840( حالة.
فح�ساً   )30،283( اإج�����راء  ت��م  واأم�������س، 
م����خ����ب����رّي����اً، ل���ي�������س���ب���ح اإج����م����ال����ي ع���دد 
ف��ح�����س��اً،   )4،540،283( ال��ف��ح��و���س��ات 
وب�����ذل�����ك ت�������س���ل ن�������س���ب���ة ال���ف���ح���و����س���ات 

الإيجابّية اإلى قرابة )%12.03(.

اإل���ى  دع���وت���ه���ا  ال�����س��ّح��ة  وزارة  وت����وؤك����د 
الل���ت���زام ب���اأوام���ر ال���ّدف���اع، واّت���ب���اع �سبل 
ال��ك��ّم��ام��ات،  ارت����داء  خ�سو�ساً  ال��وق��اي��ة، 
اإقامة التجّمعات لأكثر من )20(  وعدم 
التوعوية  الحمات  ومتابعة  �سخ�ساً، 
من  ع��دد  م��ع  بال�سراكة  اأطلقتها  ال��ت��ي 
عدوى  من  للوقاية  والهيئات  ال���وزارات 
ك���ورون���ا وال��ت�����س��ج��ي��ل لأخ����ذ ال��م��ط��ع��وم: 

#اإلكوفيد #حياتنااأهم.

عمان - �لر�أي

نفت الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء 
م��ا ي��ت��م ت���داول���ه ح���ول اك��ت�����س��اف لقاح 
اأردن������ي ل��ف��ي��رو���س )ك���وف���ي���د-19( في 

الأردن.
وب��ي��ن م��دي��ر ع���ام ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��ع��ام��ة 
الدكتور نزار محمود  للغذاء وال��دواء 
م���ه���ي���دات، اأن�����ه ول���غ���اي���ة ت���اري���خ���ه لم 
ت��ت��ق��دم ال��ج��ه��ة ال��م��ع��ل��ن��ة ع���ن ال��ل��ق��اح 
لت�سجيله  ا�سولية  بوثائق  ال��م��ذك��ور 
فنية  م��ل��ف��ات  اأي  اأو  ال��م��وؤ���س�����س��ة  ل���دى 
الفنيين  قبل  م��ن  لدرا�ستها  تمهيداً 
واج��ازت��ه  الموؤ�س�سة  ف��ي  المخت�سين 
ومتطلبات  معايير  ا�ستكمال  حال  في 
من  المعتمدة  والفعالية  اَلماأمونية 

قبل الموؤ�س�سة.
ال��ج��ه��ة  ه����ي  ال���م���وؤ����س�������س���ة  اأن  واأك��������د 
ال���م���رج���ع���ي���ة وال���ح�������س���ري���ة لإج�������ازة 
اللقاحات والأدوية وا�سدار الموافقات 
المعايير  تطبيق  خ��ال  من  الازمة 
ال��ع��ال��م��ي��ة واأه��م��ه��ا ن��ت��ائ��ج ال��درا���س��ات 
اللقاح،  فعالية  تثبت  التي  ال�سريرية 
اأو الإع���ان عن  م��ن الترويج  م��ح��ذراً 
ت�سجيله  ب��ع��د  ال  دواء  اأو  ل��ق��اح  اأي 
الأ�سولية  والموافقة  الموؤ�س�سة  لدى 
الدوائي  من قبلها على مادة العام 
ال��خ��ا���س��ة ب���ه ب��ح�����س��ب ق���ان���ون ال����دواء 
 2013 ل�����س��ن��ة   12 رق�����م  وال�������س���ي���دل���ة 
الترويج  تنظيم  وتعليمات  وتعديات 
طائلة  وت��ح��ت   2016 ل�سنة  ال���دوائ���ي 

الم�ساءلة القانونية.

اإلى  ال�سياق ذاته دعت الموؤ�س�سة  وفي 
الحقيقة  ب��ت��ح��ري  الل���ت���زام  ����س���رورة 
وال���دق���ة وال��م��و���س��وع��ي��ة ع��ن��د ت���داول 
باأحكام  ال��ت��زام��اً  ون�سرها  المعلومات 
ق���ان���ون ال��م��ط��ب��وع��ات وال��ن�����س��ر رق��م 
8 ل�����س��ن��ة 1998وت����ع����دي����ات����ه. ودع���ت 
ال��رج��وع  ال��ى  المواطنين  الموؤ�س�سة 
اإل���ي���ه���ا لأخ�����ذ ال��م��ع��ل��وم��ات ال��خ��ا���س��ة 
م�سدرها  م��ن  والدوي�����ة  ب��ال��ل��ق��اح��ات 
ال��ر���س��م��ي وال��ت��وا���س��ل معها ف��ي ح��ال 
ا���س��ت��ف�����س��ار  اأو  م���اح���ظ���ة  اأي  وج������ود 
وعلى م��دار 24 �ساعة من خال خط 
ال�سكاوى المجاني رقم خط ال�سكاوى 
info@ الإلكتروني  والبريد   117114
اآب  ال��وات�����س  تطبيق  وع��ب��ر   JFDA.Jo

على الرقم 0795632000.

عجلون - بتر�

اأن���ع�������س���ت الأم�����ط�����ار وال���ث���ل���وج الأخ����ي����رة 
ال��ت��ي ه��ط��ل��ت ع��ل��ى ال��ع��دي��د م��ن مناطق 
م��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون، اآم������ال ال��م��زارع��ي��ن 
مراعي  بتوفر  الحيوانية  الثروة  ومربي 
طبيعية �ستخفف عليهم الأعباء والكلف 
ب��الإ���س��اف��ة ال����ى ت��وف��ر اأن������واع الع�����س��اب 
وه��ي  ال��رب��ي��ع  ف��ي  تنبت  ال��ت��ي  المتنوعة 
اللوف والركف والكزبرة البرية والزعتر 

البري.
المطار  اإن  المزارعين،  من  ع��دد  وق��ال 
ال���ى تفجر  اأدت  ال��م��و���س��م  ل��ه��ذا  ال��ج��ي��دة 
ال�سالو�س  ام  الزغدية،  ومنها  الينابيع 
ارتفاع  الى  بالإ�سافة  والعقدة،  بعنجرة 
ي�سمن  بما  الأودي���ة  في  المياه  من�سوب 
كميات كافية من المياه لري المزروعات 

البعلية خال ال�سيف.
اأن  ال��ى  العنانزة،  ال��م��زارع محمد  وا���س��ار 
ت��وف��ر ال��م��ي��اه ع��ل��ى م����دار ال��م��و���س��م يمد 
وينعك�س  ال��خ�����س��راء  ال��م��راع��ي  ف��ي عمر 
الأع��اف ويوؤثر على امتداد  اأ�سعار  على 
ف�سل الربيع على جودة اللحوم، مبينا اأن 
الأمطار تق�سي على الآفات التي ت�سيب 
ال����م����زروع����ات ب��ال��ع��دي��د م���ن الم���را����س 
للعديد  مالية  خ�سائر  وت�سبب  الفطرية 

من المزارعين.
اأهمية  �سعبان  اب��راه��ي��م  ال���م���زارع  وب��ي��ن 
المراعي  تح�سين  في  الحالية  الأم��ط��ار 
ون��م��و ال��ن��ب��ات��ات ال���رع���وي���ة ب�����س��ك��ل جيد 
للثروة  ال���ازم  ال��غ��ذاء  توفير  وب��ال��ت��ال��ي 
ال��ح��ي��وان��ي��ة م���ا ي��خ��ف��ف ع��ل��ى ال��م��رب��ي��ن 
كلفة �سراء الأعاف طيلة مو�سم الرعي 
بحثاً  المحافظات  بين  التنقل  و�سعوبة 

ع���ن ال���م���راع���ي اإ����س���اف���ة اإل����ى دوره�����ا في 
اإنعا�س الثروة الحراجية.

بدوره، قال مدير زراعة محافظة عجلون 
المطار  اإن  ال�سرمان،  رائ��د  المهند�س 
والثلوج التي هطلت لها اأثر ايجابي على 
انها  المثمرة والحرجية، حيث  ال�سجار 
ت��وف��ر رط��وب��ة ف��ي ال��ت��رب��ة ح��ول ال��ج��ذور 
وح��اج��ة ال���س��ج��ار م��ن ���س��اع��ات ال��ب��رودة 

ال���ازم���ة ل��ن��م��وه��ا وت��اأث��ي��ره��ا الي��ج��اب��ي 
ع��ل��ى ال��ث��م��ار م���ن ح��ي��ث ال��ك��م وال���ج���ودة 
والعيون  الينابيع  مياه  من�سوب  وزي���ادة 

والمخزون المائي في �سد كفرنجة.
ع��ل��ى  ال���م���ي���دان���ي���ة  ال����ج����ولت  اأن  وب���ي���ن 
ت��وؤك��د  ال��م��ي��اه  الودي����ة وم�����س��ادر ينابيع 
ال��ذي يحقق  زي��ادة جريان المياه الأم��ر 
والجوفية  ال�سطحية  للمياه  م��خ��زون��ا 

ال�سرب  م��ي��اه  كميات  ب��زي��ادة  ي�ساهم  م��ا 
اإلى  داعيا  الأزم���ات �سيفا،  ومنع ح��دوث 
في  المائي  الح�ساد  م�ساريع  ا�ستغال 
المياه  لتخزين  الآب����ار  وع��م��ل  ال��م��ن��ازل 
والقبال  وال��زراع��ة  لل�سرب  ل�ستغالها 
التي  الحقلية  المحا�سيل  زراع���ة  على 
وا�سحاب  المزارعين  على  بالنفع  تعود 

الرا�سي.

الجمعية العلمية الملكية: ال تلوث 
لمياه سد الوالة

إحباط محاولتي تهريب وتسلل من 
األراضي السورية

أجواء باردة نسبيًا

عمان - �لر�أي

اأن نتائج  ن��ب��ي��ل م�����س��اروة  ال��ب��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن وزي����ر 
فحو�س عينات مياه �سد الوالة التي تم ت�سلمها 
عدم  اأظ��ه��رت  الملكية،  العلمية  الجمعية  م��ن 
ال�سحي  ال�سرف  بمياه  ال��وال��ة  �سد  مياه  تلوث 

من محطة جنوب عمان اأو من غيرها.
واأ���س��اف م�����س��اروة ف��ي ب��ي��ان �سحفي ام�����س، اأن 
مطابقة  اأي�سا  اأظهرت  العينات  فحو�س  نتائج 
مياه بحيرة �سد الوالة والمياه الجارية في وادي 
وتغذية  الودي��ة  الى  الأ�سالة  لأغرا�س  الرميل 
المياه الجوفية بح�سب الموا�سفة الردنية رقم 
893/2006 با�ستثناء عنا�سر اللمنيوم والحديد 
ارت��ف��اع��ه��ا في  ي��ع��ود  ال��ت��ي غ��ال��ب��ا م��ا  والمنغنيز 
او  الطيني  ال��م��ح��ت��وى  اإل���ى  ال�سطحية  ال��م��ي��اه 
المواد ال�سلبة العالقة في المياه او الى م�سادر 

�سناعية في الم�سقط المائي.
وق�����ال وزي�����ر ال��ب��ي��ئ��ة ان����ه ن���ظ���را ل��م��ا ورد من 
الجارية  المياه  لون  بتغير  و�سكاوى  ماحظات 
والمغذية ل�سد الوالة، فان رئي�س ال��وزراء وجه 
الحكومة لتخاذ الجراءات كافة للوقوف على 
الوالة ومتابعة هذه الج��راءات  �سد  حالة مياه 
الفحو�سات  نتائج  عن  والع��ان  حثيث،  ب�سكل 

النهائية بكل �سفافية.
وا�ساف اأن وزارة البيئة كلفت الجمعية العلمية 
بالإ�سافة  الوالة،  �سد  باأخذ عينات من  الملكية 
م��ن مجرى  زرق���اء ماعين  �سد  م��ن  ال��ى عينات 
لل�سدين،  ال��م��غ��ذي��ة  ال�����واردة  ال�����س��ي��ول  وم�����س��ب 
جنوب  تنقية  محطة  م��ن  ع��ي��ن��ات  اإل���ى  اإ���س��اف��ة 

عمان، قبل ومن وبعد المحطة.
ا�ستكمال جمع  ت��م  اأن��ه  ال��ى  البيئة  وا���س��ار وزي��ر 
المواقع حتى فترة متاأخرة  العينات من جميع 

ال��م��واف��ق 2021/2/21  الأح����د  ي���وم  م�����س��اء  م��ن 
تاأكيدية ا�سافية تم جمعها  اأخذ عينات  كما تم 
من  نقطة  م��ن  اأك��ث��ر  م��ن   2021/2/23 ب��ت��اري��خ 

بحيرة ال�سد.
تم  التي  العينات  »لقد خ�سعت  وق��ال م�ساروة: 
جمعها في مختبرات الجمعية العلمية الملكية 
بع�س  وظ��ه��رت  اأي���ام  ع��دة  وا�ستغرقت  للتحليل 
النتائج  ظهور  وتوالى  الول  اليوم  في  النتائج 
ف���ي الي�����ام ال��اح��ق��ة اإل����ى اأن ظ��ه��رت ال��ن��ت��ائ��ج 
تقرير  خ��ال  م��ن  الول  اأم�����س  م�ساء  النهائية 

الجمعية العلمية الملكية بهذا الخ�سو�س.
ال���وزارة ن�سرت ام�س  اأن  ال��ى  البيئة  ون��وه وزي��ر 
الر�سمي  العلمية على موقعها  الجمعية  تقرير 
لإتاحة الطاع عليه من باب ال�سفافية الكاملة 

بهذا المو�سوع.
وبح�سب البيان قال وزير المياه والرّي الدكتور 
معت�سم �سعيدان، اإن الوزارة ومنذ ورود �سكاوى 
الوالة،  �سّد  من مواطنين حول تغير لون مياه 
عّينات  بفح�س  مختبراتها  خ��ال  وم��ن  قامت 
قبل  ما  ال�سيل  ومياه  ال��وال��ة،  بحيرة  مياه  من 
ال��م��ح��ّط��ة، وال��م��ي��اه ال��م��ع��ال��ج��ة ف��ي ال��م��ح��ّط��ة، 

والمياه الداكنة في ج�سر الرميل.
اأثبتت  ال��ف��ح��و���س��ات  ن��ت��ائ��ج  اأّن  ���س��ع��ي��دان  وب��ّي��ن 
�سامة العّينات ومطابقتها للموا�سفات، موؤكدا 
اأنه لم يتم ادخال مياه عادمة من محّطة جنوب 
عبر مجرى  اأو  ال��وال��ة  ���س��ّد  بحيرة  اإل���ى  ع��ّم��ان 

ال�سيل.
واأك�����د وزي�����را ال��م��ي��اه وال�����ري وال��ب��ي��ئ��ة ح��ر���س 
الف�سل  الخدمة  تقديم  على  ال��ت��ام  الحكومة 
وال�سامة  ال�سحة  على  والحفاظ  للمواطنين 
العامة باأف�سل المعايير وال�سفافية الكاملة في 

منهجية العمل.

عمان - �لر�أي

وبناًء  ال�سمالية  الع�سكرية  المنطقة  اأحبطت 
على معلومات ا�ستخبارية م�سبقة، اأم�س الول، 
في  التهريب  مكافحة  مديرية  م��ع  بالتن�سيق 
واجهاتها  اإح��دى  على  العامة،  الجمارك  دائ��رة 
م��ح��اول��ة ت�����س��ل��ل وت��ه��ري��ب ك��م��ي��ة م���ن ال��ح��ب��وب 
الأرا���س��ي  الأ���س��ل��ح��ة م��ن  الممنوعة وع���دد م��ن 

ال�سورية اإلى الأرا�سي الأردنية.
و���س��رح م�����س��در ع�سكري م�����س��وؤول ف��ي ال��ق��ي��ادة 
الجي�س   – الأردن��ي��ة  الم�سلحة  للقوات  العامة 
ما  ال�ستباك،  ق��واع��د  تطبيق  ت��م  ب��اأن��ه  العربي، 
العمق  داخ��ل  اإل��ى  الأ�سخا�س  ت��راج��ع  اإل��ى  اأدى 
�سبط  ت��م  ال��م��ن��ط��ق��ة  تفتي�س  وب��ع��د  ال�����س��وري، 
عدد  ممنوعة  وحبوب  الأ�سلحة  قطع  من  ع��دد 

ال��ج��ه��ات  اإل�����ى  ت��ح��وي��ل��ه��ا  وج�����رى   ،)204340(
المخت�سة.

ال��ع�����س��ك��ري��ة  ال��م��ن��ط��ق��ة  اأن  ال��م�����س��در  واأ�����س����اف 
بالتعاون مع  اأخرى  اأحبطت محاولة  ال�سمالية 
واجهاتها  اإح��دى  على  العامة،  الجمارك  دائ��رة 
لتهريب وت�سلل �سخ�سين من الأرا�سي ال�سورية 

اإلى الأرا�سي الأردنية.
وتم تطبيق قواعد ال�ستباك، ما اأدى اإلى تراجع 
الأ���س��خ��ا���س اإل���ى داخ���ل ال��ع��م��ق ال�����س��وري، وبعد 
الأ�سلحة  من  ع��دد  �سبط  تم  المنطقة  تفتي�س 

وجرى تحويلها اإلى الجهات المخت�سة.
�ستتعامل  الم�سلحة  ال��ق��وات  اأن  الم�سدر  واأك���د 
اأو محاولة  اأي عملية ت�سلل  بكل قوة وح��زم مع 
والمحافظة  المواطن  حماية  اأج��ل  من  تهريب 

على اأمن حدود المملكة الأردنية الها�سمية.

عمان - �لر�أي

تبقى الأجواء اليوم ال�سبت باردة ن�سبياً في اأغلب 
الأغ��وار  في  الحرارة  ولطيفة  المملكة،  مناطق 
الغيوم على  والعقبة، مع ظهور  الميت  والبحر 
المملكة،  ارتفاعات متو�سطة خا�سة في جنوب 
اأمطار  لهطول  الليل  اأثناء  �سعيف  احتمال  مع 
خ��ف��ي��ف��ة ف���ي اأج�����زاء م���ن ال��م��ن��اط��ق ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
ال�سرعة  �سرقية معتدلة  الرياح جنوبية  وتكون 

تن�سط احياناً، بح�سب اإدارة الأر�ساد الجوية.
غد  ي��وم  ال��ح��رارة  على  قليل  انخفا�س  وي��ط��راأ 
الأح��د، وتكون الأج��واء ب��اردة في اأغلب مناطق 

المملكة، ولطيفة الحرارة في الأغ��وار والبحر 
على  الغيوم  بع�س  ظهور  م��ع  والعقبة،  الميت 
ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح �سمالية غربية 

معتدلة ال�سرعة تن�سط اأحياناً.
وراوحت درجات الحرارة العظمى وال�سغرى في 
ام�س ما بين 17–8 درج��ات مئوية، وفي  عمان 
مرتفعات  وف��ي   ،5–14 ال�سمالية  المرتفعات 
ال�سراة 14–5، وفي مناطق البادية 19–6، وفي 
ال�سمالية  ال�سهول 17–8، وفي الغ��وار  مناطق 
وفي   ،13–25 الجنوبية  الأغ���وار  وف��ي   ،12–24
البحر الميت 24–13، وفي خليج العقبة 24–14 

درجة مئوية.

23 وفاة و3644 �إ�شابة بالفيرو�س و�أكثر من 35 �ألف حالة ن�شطة

فحوصات كورونا اإليجابية ترتفع إلى %12 
والعناية الحثيثة 28% والتنفس االصطناعي %13

«الغذاء والدواء» تنفي إجازة لقاح 
أردني خاص بفيروس كورونا

األمطار والثلوج األخيرة أنعشت آمال
المزارعين في عجلون

ال�سبت 15 رجب 1442 ه� - املوافق 27 �سباط 2021م - العدد 18321

عمان - �لر�أي

ق���ال ال��ن��اط��ق الإع���ام���ي ب��ا���س��م مديرية 
الأمن العام، انه جرى ر�سد عدة ح�سابات 
ن�سرت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عبر 
م���ق���اط���ع ف���ي���دي���و ق���ب���ل ����س���اع���ات ال��ح��ظ��ر 
وم��ح��اول��ة اي���ه���ام الآخ���ري���ن اأن���ه���ا خ��ال 

�ساعات الحظر في احدى المحافظات.
الح�سابات  تلك  متابعة  يجري  ان��ه  واأك��د 
لت��خ��اذ الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ازم��ة 
ب��ح��ق ك���ل م���ن ح����اول ت�����س��ل��ي��ل الآخ���ري���ن 

ون�سر ال�ساعات والخبار المغلوطة.
وح�����ذر ال���ن���اط���ق الع����ام����ي م���ن ت��ن��اق��ل 
ال�ساعات اأو ن�سر مقاطع فيديو وتداولها 
لما  �سحتها  م��ن  وال��ت��وث��ق  ال��ت��اأك��د  دون 
الم�ساءلة  توجب  قانونية  تبعات  لها من 

والماحقة.

�لأمن �لعام يحذر من 
تد�ول فيديوهات 

قدمية حول �حلظر
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38مليون دينار التداول وانخفاض المؤشر العام 0.2% األسبوع الماضي
عمان - الراأي

الأ�سبوع  لإغ���اق  الأ���س��ه��م  لأ���س��ع��ار  ال��ع��ام  القيا�سي  ال��رق��م  انخف�ض 
الما�سي اإلى )1745.9( نقطة مقارنة مع )1749.4( نقطة لاأ�سبوع 

ال�سابق بانخفا�ض ن�سبته )%0.2(.

التداول
بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بور�سة عمان خال الفترة 
من 02/21 – 02/25 حوالي )7.6( مليون دينار مقارنة مع )7.1(

مليون دينار لاأ�سبوع ال�سابق وبن�سبة ارتفاع )7.0%(، وقد بلغ حجم 
دينار  مليون   )38.0( حوالي  الما�سي  الأ�سبوع  الإجمالي  ال��ت��داول 
مقارنة مع )28.4( مليون دينار لا�سبوع ال�سابق. اأما عدد الأ�سهم 
المتداولة التي �سجلتها البور�سة خال الأ�سبوع الما�سي فقد بلغ 

)34.2( مليون �سهم، نفذت من خال )15140( عقداً.
احتل  فقد  ال��ت��داول،  حجم  في  القطاعية  الم�ساهمة  �سعيد  وعلى 
 )16.07( م��ق��داره  م��ا  حقق  حيث  الأول���ى  المرتبة  الخدمات  قطاع 
مليون دينار وبن�سبة )42.24%( من حجم التداول الإجمالي، وجاء 
مليون   )11.19( مقداره  بحجم  المالي  قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة  في 
مقداره  بحجم  ال�سناعة  قطاع  واأخ��ي��راً   ،)%29.42  ( وبن�سب�ة  دين�ار 

)10.78( مليون دينار وبن�سبة )%28.34(.

م�صتويات الأ�صعار
وع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ق��ط��اع��ي ف��ق��د ارت���ف���ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي ل��ق��ط��اع 
المالي  لقطاع  القيا�سي  الرقم  وارتفع   ،)%1.55( بن�سبة  الخدمات 

بن�سبة )0.19%(، وانخف�ض الرقم القيا�سي لقطاع ال�سناعة بن�سبة 
ال��م��ت��داول��ة  ل��ل�����س��رك��ات  اأ���س��ع��ار الإغ�����اق  )4.92%(. ول���دى م��ق��ارن��ة 
اأ�سهمها الأ�سبوع الما�سي والبالغ عددها )135( �سركة مع اإغاقاتها 
اأ�سعار  في  ارتفاعاً  اأظهرت  قد  �سركة   )52( باأن  تبين  فقد  ال�سابقة، 

اأ�سهمها، بينما انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم )48( �سركة.

الأكثر ارتفاعًا
وبالن�سبة لل�سركات الخم�ض الأكثر ارتفاعاً في اأ�سعار اأ�سهمها خال 
ال�سياحي  وال�ستثمار  للنقل  رم  مجموعة  فهي  الأ�سبوعالما�سي 
لل�سناعات  اأ���س��ا���ض   ،)%18.52( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارت��ف��ع  ح��ي��ث 
الأردن   ،  )%17.24( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  الخر�سانية 
 )%14.29( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  لاأماك  ديكابول�ض 
�سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  للتاأمين  الردن��ي��ة  العربية  المجموعة   ،
�سعر  ارت��ف��ع  حيث  العربية–الأردن  والتاأمين   ،)%13.51( بن�سبة 

�سهمها بن�سبة )%12.50(.

الأكثر انخفا�صًا
فهي  اأ�سهمها  اأ���س��ع��ار  ف��ي  انخفا�ساً  الأك��ث��ر  الخم�ض  ال�سركات  اأم���ا 
 ،)%20.36( بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  العربية  البوتا�ض 
ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  المالية  والأ���س��واق  للو�ساطة  العالمية 
�سعر  انخف�ض  حيث  الرا���س��ي  لتطوير  الت��ح��اد   ،)%19.51( بن�سبة 
اأمواج العقارية حيث انخف�ض �سعر ال�سهم  ال�سهم بن�سبة )%7.61(، 
انخف�ض  حيث  ال�ستثمارية  للم�ساريع  والعربية   ،)%7.14( بن�سبة 

�سعر ال�سهم بن�سبة )%6.35(.

اجتماع مشترك: قيود إدارية تعيق مبادالت األردن 
وسوريا التجارية

جمعية المصدرين: مشاركة ناجحة لشركات أردنية 
بمعرض الخليج الغذائي

عمان -  بترا

الخمي�ض  اأم�ض الول  خل�ض اجتماع عقد 
بالعا�سمة دم�سق بين غرفة تجارة الردن 
وات��ح��اد غ��رف ال��ت��ج��ارة ال�����س��وري��ة، ال��ى اأن 
المفرو�سة  والإج����راءات  الإداري���ة  القيود 
على  المالية  والر�سوم  ال�سلع  تبادل  على 
ق�سيتين  اأهم  تعتبران  الترانزيت،  حركة 
و����س���وري���ا  الردن  م�����ب�����ادلت  ت����واج����ه����ان 

التجارية.
واأو����س���ى الج��ت��م��اع ال����ذي ت��راأ���س��ه رئي�ض 
ال��ك��ب��اري��ت��ي،  ن��ائ��ل  الردن  ت���ج���ارة  غ��رف��ة 
ورئ��ي�����ض ات��ح��اد غ���رف ال��ت��ج��ارة ال�����س��وري��ة 
م��ح��م��د اب����و ال���ه���دى ال���ل���ح���ام، ب��ا���س��ت��ث��ن��اء 
البلدين  �سوقا  يحتاجها  ال��ت��ي  الب�سائع 

م���ن ق���ي���ود ال���م���ن���ع، وت��ن��ف��ي��ذ ذل����ك داخ���ل 
الأردنية  ال�سورية  الحرة  التجارة  منطقة 

الموجودة داخل الأرا�سي ال�سورية.

واأك�����د الج���ت���م���اع ����س���رورة ال��ت��و���س��ل ال��ى 
والفعاليات  الأعمال  رجال  ت�ساعد  �سيغة 
القت�سادية بالح�سول على تاأ�سيرة دخول 

البلدين، بحيث تتولى غرفة تجارة  لكا 
الردن واتحاد غرف التجارة ال�سورية هذه 

المهمة.
زيارة  تبادل  الجتماع على �سرورة  و�سدد 
دعا  والتجارية، حيث  القت�سادية  الوفود 
الكباريتي الجانب ال�سوري لزيارة الأردن 

على راأ�ض وفد تجاري.
كما اأكد الجتماع، �سرورة اإقامة المعار�ض 
تكون  اأن  على  الأع��م��ال،  رج��ال  وملتقيات 

البداية معر�ض �سوري في الأردن.
وكان الكباريتي الذي اأختتم ام�ض الجمعة 
اأي���ام، قد  ع��دة  ا�ستمرت  ال��ى �سوريا  زي���ارة 
بحث مع وزير التجارة الداخلية وحماية 
اآليات  ال�سوري طال البرازي  الم�ستهلك 

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

عمان - بترا

متخ�س�سة  محلية  ���س��رك��ة   30 اخ��ت��ت��م��ت 
ب��ال�����س��ن��اع��ات ال��غ��ذائ��ي��ة م�����س��ارك��ت��ه��ا في 
م��ع��ر���ض ال��خ��ل��ي��ج ال���غ���ذائ���ي )غ���ل���ف ف��ود 
ام�ض  انهى فعالياته م�ساء  الذي   ،)  2021
الخمي�ض في دبي بدولة المارات العربية 

المتحدة.
ونظم الم�ساركة الأردنية بالمعر�ض الذي 
الم�سدرين  جمعية  اأي���ام،  خم�سة  ا�ستمر 
ال�ستثمار  هيئة  م��ن  ب��دع��م  الأردن���ي���ي���ن، 
اأعمال  �سيدات  وم�ساركة  بنك،  وكابيتال 
من خال جمعية نادي �ساحبات الأعمال 

والمهن.
وح�����س��ب ب��ي��ان ���س��ح��ف��ي ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ام�����ض 
ال��ج��م��ع��ة، ت���وزع���ت ال��م�����س��ارك��ة الردن���ي���ة 
ب���ال���م���ع���ر����ض ع���ل���ى �����س����رك����ات ت���ع���م���ل ف��ي 
م����ج����ال ����س���ن���اع���ة ال���ح���ل���وي���ات والل����ب����ان 
والتمور  والبهارات  المجمدة  والماأكولت 

وال�سوكاتة.
فود(  )غلف  معر�ض  اأن  م�ساركون،  واك��د 
لل�سركات  مهمة  ت��ج��اري��ة  من�سة  يعتبر 
الترويج  ويمكنها من  ال�سناعية  الردنية 
ل��م��ن��ت��ج��ات��ه��ا وال��ت��وا���س��ل وال��ت�����س��ب��ي��ك مع 
الزائرين والموردين والتجار والمهتمين 

من مختلف دول العالم.
الأردن����ي، حظي  الجناح  اأن  اإل��ى  واأ���س��اروا 
اأن  موؤكدين  الزائرين،  من  جيد  باهتمام 
الى  تو�سلت  المحلية  ال�سركات  غالبية 
تفاهمات تجارية مع وكاء جدد �ست�سهم 
اأم��ام  ج��دي��دة  ت�سديرية  اأ���س��واق  فتح  ف��ي 

المنتجات الغذائية الردنية.
وق��������ال م����دي����ر ع������ام ����س���رك���ة ال��ب�����س��ي��ط��ة 

اإن  �سقير،  ع��ب��داهلل  ال��زراع��ي��ة  للمنتجات 
مختلفة  ك���ان���ت  ب��ال��م��ع��ر���ض  ال��م�����س��ارك��ة 
هنالك  ك��ان  حيث  ال�سابقة،  الأع����وام  ع��ن 
رغم  الردنية  بالمنتجات  وجدية  اهتمام 
جائحة  ب�سبب  الزائرين  اأع��داد  انخفا�ض 

فيرو�ض كورونا.
واأك�����د ���س��ق��ي��ر اأه��م��ي��ة ت���واج���د ال�����س��رك��ات 
الأردن�������ي�������ة ب����ه����ذا ال���م���ع���ر����ض ل��ت�����س��وي��ق 
جديدة  اأ�سواق  وفتح  الوطنية  المنتجات 
العديد من دول  اأمامها في ظل م�ساركة 
بها  تتمتع  التي  العالية  وال�سمعة  العالم 
ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة وخ��ا���س��ة ف���ي ق��ط��اع 

المواد الغذائية.
�سل�سلة حلويات  الت�سويق في  وقال مدير 
ال��م�����س��ارك��ة  اإن  ب����دي����ر  م���ح���م���د  ن��ف��ي�����س��ة 
للترويج  هامة  فر�سة  �سكلت  بالمعر�ض 
فتح  ال���ى  وال�����س��ع��ي  ال��وط��ن��ي��ة  للمنتجات 
اأ����س���واق ج��دي��دة اأم��ام��ه��ا، م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة 
ال�سادرات  زيادة  الخارجية في  المعار�ض 

الردنية.
ال�سركات  مكن  المعر�ض  اأن  بدير  وبين 

المعر�ض  زائ����ري  ت��ع��ري��ف  م��ن  الأردن���ي���ة 
ب����ال����ج����ودة ال���ع���ال���ي���ة ال����ت����ي ت���ت���م���ت���ع ب��ه��ا 
ال�����س��ن��اع��ة ال��وط��ن��ي��ة، م�����س��ي��راً ال���ى وج��ود 
التجار  من  الوطنية  بالمنتجات  اهتمام 
بالمعر�ض من  الم�ساركين  والم�ستوردين 

مختلف دول العالم.
وق����ال م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة م��م��ل��ك��ة ال��غ��ذاء 
بالمعر�ض  »الم�ساركة  اإن  الزعاترة  اأحمد 
ف���ي دورت����ه ال��ح��ال��ي��ة، ت��ع��ت��ب��ر اف�����س��ل من 
اللتقاء  من  ومكنت  ال�سابقة  الم�ساركات 
في  المهتمين  وال��م�����س��ت��وردي��ن  ب��ال��ت��ج��ار 

عقد �سفقات في قطاعات محددة«.
واأك�����د ال���زع���ات���ره اأه��م��ي��ة م��وا���س��ل��ة دع��م 
الم�ساركة في المعار�ض الخارجية كونها 
تعتبر من اأنجع ال�سبل للترويج لل�سناعة 
الوطنية وزيادة ال�سادرات الردنية خال 
ال��ف��ت��رة ال��م��ق��ب��ل��ة، م�����س��ي��دا ب����دور جمعية 
ال��م�����س��دري��ن الردن���ي���ي���ن وج���ه���وده���ا في 
تنظيم الم�ساركة الردنية بهذا المعر�ض.

ب�����������دوره، اأك��������د ن����ائ����ب رئ����ي���������ض ج��م��ع��ي��ة 
الم�سدرين الردنيين احمد الخ�سري اأن 

تاأتي  التي  الجديدة  دورت��ه  في  المعر�ض 
جائحة  بفعل  ا�ستثنائي  ظ���رف  ظ��ل  ف��ي 
فيرو�ض كورونا، �سهد تواجد زائرين جدد 
اأعدادهم  انخفا�ض  رغم  اجنبية  دول  من 

مقارنة مع دورات ما�سية.
الأردن��ي��ة  ال�سركات  معظم  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
عماء  وا�ستقطبت  ا�ستفادت  الم�ساركة 
الرغبة  ولديهم  بلدان مختلفة  جدد من 
واله���ت���م���ام ب���اإن���ج���از ����س���راك���ات ت��ج��اري��ة، 
وا�سفاً الم�ساركة باأنها ناجحة و�ستنعك�ض 

على �سادرات ال�سركات بالفترة المقبلة.
الأردن��ي��ة  الم�ساركة  اأن  الخ�سري،  واأك���د 
ب���ال���م���ع���ر����ض ال�����ت�����ي ت���ن���ظ���م���ه���ا ج��م��ع��ي��ة 
ال���ت���وال���ي  ل���ل���م���رة 18 ع���ل���ى  ال���م�������س���دري���ن 
ال�سناعية  لل�سركات  كبيرة  فر�سة  وفرت 
اأنها  وبخا�سة  لترويج منتجاتها  الأردنية 
الم�ساركة الخارجية الأولى الوا�سعة منذ 

انت�سار وباء فيرو�ض كورونا.
وب���ي���ن ال���خ�������س���ري ال�����ذي ي�����س��غ��ل ك��ذل��ك 
من�سب نائب رئي�ض غرفة �سناعة عمان، 
ال�سعوبات  ورغ��م  الأردن��ي��ة  ال�سناعة  اأن 
التي تواجهها، �سهدت تطوراً  والتحديات 
الأخيرة  ال�سنوات  خال  ملحوظاً  نوعياً 
مكنها  م��ا  والمناف�سة  ال��ج��ودة  حيث  م��ن 
حول  �سوقا   140 من  لأكثر  الو�سول  من 

العالم.
وي�����س��ك��ل ق���ط���اع ال�������س���ن���اع���ات ال��غ��ذائ��ي��ة 
الأردن���ي���ة، 15 ب��ال��م��ئ��ة م��ن اإج��م��ال��ي ع��دد 
بالمملكة  العاملة  ال�سناعية  المن�ساآت 
 50 وف��رت  من�ساأة،   2645 اإل��ى  ي�سل  بعدد 
يبلغ  وبراأ�سمال م�سجل  األف فر�سة عمل 
641 مليون دينار وبحجم موجودات ثابتة 

تقارب ملياري دينار.

وزراء مالية «مجموعة العشرين»
 يناقشون إنعاش االقتصاد العالمي

3.1 مليار دوالر عجز موازنة قطر لعام 2020

ميالنو -  اأ ف ب 

فيرو�ض  لأزم��ة  المدمرة  التداعيات  مواجهة  في 
الجمعة  الع�سرين  مجموعة  دول  ت�سعى  ك��ورون��ا، 
اإلى التوافق على خطط لإنعا�ض القت�ساد العالمي 
للدول  بالن�سبة  الأ���س��رار  من  وللحّد  الم�ستنزف 
الح�سول  اأجل  من  ال�سباق  في  المهّم�سة  الفقيرة 

على اللقاحات الم�سادة لكوفيد-19.
هذا  ُيعقد  العالمية،  ال�سحة  الأزم����ة  خ�سّم  ف��ي 
الج��ت��م��اع وه���و الأول ب��رئ��ا���س��ة اإي��ط��ال��ي��ة، ل���وزراء 
المجموعة  المركزية في  الم�سارف  مالية وحكام 
العالم،  في  الأغ��ن��ى  هي  دول��ة  ع�سرين  ت�سّم  التي 
عبر النترنت في اإطار موؤتمر عبر الفيديو �سيبداأ 

عند ال�ساعة 12،30 )11،30 ت غ(.
وب��ح�����س��ور وزي����رة ال��خ��زان��ة الأم��ي��رك��ي��ة ال��ج��دي��دة 
ج��ان��ي��ت ي��ل��ي��ن، ُي��ف��ت��ر���ض اأن ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ه��ذا 
الجتماع جّو هادئ، اإذ اإن الوليات المتحدة عادت 
اإل���ى م��ب��داأ ال��ت��ع��ددي��ة، ب��ع��دم��ا ك���ان دون��ال��د ترمب 

رئي�سها على مدى اأربعة اأعوام.
اإدارة  كلية  ف��ي  ال��دول��ي  القت�ساد  اأ���س��ت��اذة  وق��ال��ت 
الأع���م���ال ال��ت��ج��اري��ة ف��ي م��ي��ان��و ل��و���س��ي��ا تاجولي 
الإدارة  م���ع  اأن  »ب��ال��ط��ب��ع  ب��ر���ض  ف��ران�����ض  ل��وك��ال��ة 
اإلى  التو�سل  اأ�سهل  �سيكون  الجديدة،  الأميركية 
اتفاق« لتقديم م�ساعدة اأكبر للدول الفقيرة، »لأن 
اأكثر  منفتحة  الدولي  للتعاون  بايدن  جو  مقاربة 

بكثير« من مقاربة الإدارة ال�سابقة.
لكنها حّذرت من اأن »جمع الأموال لن يكون اأمراً 
التي ت�سرب  الأزم��ة القت�سادية  اإلى  �سهًا، نظراً 

عددا كبيرا من الدول«.
م��ج��م��وع��ة  دول  ال��خ��م��ي�����ض  وا����س���ن���ط���ن  ���ت  وح�������سّ
ف��ع��ل��ي��ة ومن�سقة  اإط�����اق ح��م��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ع�����س��ري��ن 

للتلقيح العالمي.
وكتبت جانيت يلين في ر�سالة وّجهتها اإلى نظرائها 
في مجموعة الع�سرين »بدون و�سول اإلى لقاحات، 
�ستتعر�ض الدول ذات الدخل المنخف�ض خ�سو�ساً 
الب�سرية  الأرواح  ف��ي  اإ�سافية  ماأ�ساوية  لخ�سائر 

و�سيتاأخر انتعا�سها القت�سادي ب�سكل غير مجٍد«.
تقديم  لمناق�سة  ا�ستعدادها  اأي�����س��اً  يلين  واأب����دت 
م�����س��اع��دات ج���دي���دة م���ن خ����ال ع��م��ل��ة ي�����س��دره��ا 
�سندوق النقد الدولي ُتعرف با�سم حقوق ال�سحب 
في  �سعوبات،  تواجه  التي  ال��دول  لدعم  الخا�سة، 
اإدارة ترامب في  موقف يتعار�ض اأي�ساً مع موقف 

هذا ال�ساأن.
وتدعو دول عدة من مجموعة الع�سرين من بينها 

التمويل هذه  اأداة  اإلى  اإلى اللجوء مجدداً  فرن�سا، 
التي �سبق اأن اأثبتت فعاليتها خال الأزمة المالية 

عام 2009.
الما�سي  ني�سان  ف��ي  الع�سرين  مجموعة  وق���ّررت 
ال��دول الأ���س��ّد ف��ق��راً، ثم  تعليق �سداد فوائد دي��ون 

مّددته في ت�سرين الأول حتى 30 حزيران 2021.
وق���ال رئ��ي�����ض ال��ب��ن��ك ال��دول��ي دي��ف��ي��د م��ال��ب��ا���ض في 
ُن�سرت  مقابلة مع �سحيفة »ل �ستامبا« الإيطالية 
لم  ال��ف��وائ��د(  ���س��داد  )تعليق  »ت��اأث��ي��ره  اإن  الجمعة 
يكن كبيراً كما كنا ناأمل. ولم ي�سارك فيه القطاع 
الخا�ض في مناطق كثيرة من العالم وكذلك بنك 

ال�سين للتنمية«.
مع  جديدة  مرحلة  تجاوز  تم  الثاني،  ت�سرين  في 
»اإط��اراً  الع�سرين  تبني وزراء مالية دول مجموعة 
طلبت  وم���ذاك،  ال��دي��ن.  ع��بء  لتخفيف  م�ستركاً« 

ت�ساد وزامبيا واإثيوبيا اإعادة هيكلة ديونها.
لوي�ض  جامعة  في  الدولية  العاقات  اأ�ستاذ  وق��ال 
في روما فيديريكو نيليا لفران�ض بر�ض اإن »م�ساألة 
تخفيف الدين التي بقيت طّي الكتمان، باتت حالياً 
على جدول الأعمال ويمكننا بالطبع توقع خطوة 

اإلى الأمام«.
وحتى اليوم، تّم تاأجيل �سداد فوائد ديون 46 دولة 
اأ�سل 73 دولة موؤهلة لذلك، بقيمة 5،7  فقط من 

مليار دولر.
م��ن في�ض  غ��ي�����ض  ���س��وى  ال��م��ب��ل��غ  ه���ذا  ي�سكل  ول 
دول  اأن��ف��ق��ت��ه��ا  دولر  م��ل��ي��ار   14 ب��ق��راب��ة  م��ق��ارن��ة 
مجموعة الع�سرين لإنعا�ض اقت�ساداتها المت�سررة 

ب�سدة من الوباء.
الدولي  النقد  ل�سندوق  العامة  ال��م��دي��رة  وق��ال��ت 
»ل  ل�سحيفة  ال��ج��م��ع��ة  غ��ورغ��ي��ي��ف��ا  ك��ري�����س��ت��ال��ي��ن��ا 
�ستامبا«، »ينبغي علينا المثابرة من اأجل مكافحة 
الأزمة القت�سادية )...( علينا الحر�ض على عدم 

�سحب دعمنا ب�سكل �سابق لأوانه«.
وم���ن ب��ي��ن ال��م��وا���س��ي��ع الأخ����رى ال��م��و���س��وع��ة على 
جدول اأعمال اجتماع مجموعة الع�سرين، القطاع 

المالي العالمي.
ففي وقت قاومت اأ�سواق المال ب�سكل عام تداعيات 
الأزمة ال�سحية، ارتفعت معدلت القترا�ض ب�سدة 

منذ مطلع �سباط.
وت�سكل خ�سو�ساً خطة جو بايدن �سّخ 1900 مليار 
دولر لإنعا�ض القت�ساد الأميركي، مو�سع ت�ساوؤل. 
يخ�سون  الم�ستثمرين  اأن  نيليا  فيديريكو  وي��رى 
انتعا�ض غير من�سبط لاقت�ساد  »ي��وؤدي  اأن  حالياً 

العالمي بعد الوباء اإلى زيادة الت�سخّم«.

الدوحة - بترا

ع��ج��زاً   2020 ل��ع��ام  الفعلية  ق��ط��ر  م��وازن��ة  �سجلت 
بقيمة 3ر11 مليار ريال ما يعادل 1ر3 مليار دولر 
مقابل فائ�ض قدره 3ر6 مليار ريال في العام 2019، 
ما يمثل 7ر1 بالمئة من الناتج المحلي الجمالي، 
بن�سبة 4ر20  الإي���رادات  تراجع  وذل��ك ب�سغط من 
ري��ال،  مليار   171 اإل���ى  �سنوي  اأ���س��ا���ض  على  بالمئة 
وانخفا�ض النفقات العامة بن�سبة 5ر12 بالمئة الى 

4ر182 مليار ريال.
ال��م��ال��ي��ة  وزارة  ع���ن  ال�������س���ادرة  ال���ب���ي���ان���ات  ووف�����ق 
في  لقطر  العامة  الموازنة  عجز  ارتفع  القطرية، 
بالمئة  بن�سبة 45  الما�سي  العام  الرابع من  الربع 

على اأ�سا�ض �سنوي اإلى 1ر7 مليار ريال.

بقيمة  اي��رادات  اإجمالي  البيانات تحقيق  واأظهرت 
بالمئة عن  ن�سبته 2ر20  بتراجع  ريال  4ر39 مليار 
اإيرادات الربع المقابل له من العام 2019 والبالغة 

4ر49 مليار ريال.
ت�سجيل  ق���درت   2020 للعام  قطر  م��وازن��ة  وك��ان��ت 
ب��اع��ت��م��اد �سعر  ب��ق��ي��م��ة 500 م��ل��ي��ون ري����ال  ف��ائ�����ض 
غير  ل��ل��ب��رم��ي��ل،  دولرا   55 ع��ن��د  للنفط  م��رج��ع��ي 
على  ظهر  ك��ورون��ا  لجائحة  القت�سادي  الأث���ر  اأن 
بن�سبة 22  ت��راج��ع��ت  ال��ت��ي  وال��غ��از  النفط  اي����رادات 

بالمئة الى 3ر133 مليون ريال في نهاية 2020.
الأخير من  الربع  في  العامة  النفقات  وانخف�ست 
اأ�سا�ض  على  بالمئة  4ر14  بن�سبة  الما�سي  ال��ع��ام 
�سنوي الى 5ر46 مليار ريال مقارنة بنفقات قدرها 
3ر54 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019.
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العمل  م��وؤت��م��ر  ف��ي  الم�ساركين  ���س��ف��وف  ف��ي 
ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��م��ح��اف��ظ��ي��ن، ال��ت��ج��م��ع ال��ك��ب��ي��ر 
ام�س،  افتتح  الذي  الميركيين  للمحافظين 
وف����ي م��خ��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة 
الملياردير  �سيعلن  نف�سه: هل  ال�سوؤال  يطرح 

تر�سحه مجددا للرئا�سة في 2024؟
ب����دون ���س��ك ل��ي�����س ب�����س��ك��ل م��ب��ا���س��ر ك��م��ا ي��ق��ول 
ال��م��ن��ظ��م��ون ل��ك��ن ه����ذه ال���ف���ك���رة ي��رت��ق��ب اأن 
ت��رد ب��و���س��وح بعد ظهر الأح���د ف��ي اأورلن����دو 
 20 منذ  الأول  خطابه  ف��ي  ف��ل��وري��دا.  ب��ولي��ة 
ك��ان��ون ال��ث��ان��ي ���س��ي��ت��ح��دث ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق 
وح��رك��ة  ال��ج��م��ه��وري  ال��ح��زب  »م�ستقبل  ع��ن 

المحافظين« كما قال مقربون منه.
و�سيتحدث الرئي�س ال�سابق اأي�سا عن الهجرة 
بايدن  ج��و  للرئي�س  الكارثية«  »وال�سيا�سات 

حول هذا الملف، بح�سب الم�سدر نف�سه.

وب��ع��د اأرب���ع ���س��ن��وات م��ن ولي���ة ت��رم��ب، خ�سر 
ال��ج��م��ه��وري��ون ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ال��ك��ون��غ��ر���س 
وك���ذل���ك ال��ب��ي��ت الأب���ي�������س. و���س��ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى 
�سابق يحمل و�سمة مواجهته  رئي�س  ال�ساحة 
اج������راء ع����زل ف����ي م��ج��ل�����س ال�������س���ي���وخ ب��ت��ه��م��ة 
ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ت��م��رد ف���ي ال��ه��ج��وم على 
في  ع��ال��ي��ة  ت��ب��ق��ى  �سعبيته  ل��ك��ن  ال��ك��اب��ي��ت��ول. 

مع�سكره.
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن الن���ت���ق���ادات ال���اذع���ة من 
بع�س كبار م�سوؤولي الحزب، قال ثاثة اأرباع 
�سباط  منت�سف  في  الجمهوريين  الناخبين 
اإن��ه��م ي��ري��دون اأن ي��وا���س��ل ال��ج��م��ه��وري لعب 
اأج��راه  للراأي  ا�ستطاع  بح�سب  قيادي«  »دور 
معهد كوينيبياك. وقال اأحد اأبرز حلفائه في 
جوردان  جيم  الجمهوري  النائب  الكونغر�س 
زعيم  ه��و  ت��رم��ب  »الرئي�س  اإن  الأ���س��ب��وع  ه��ذا 

الحزب الجمهوري«.
غ��راه��ام  ليند�سي  ال�����س��ن��ات��ور  ق���ال  جهته  م��ن 
ت��م��ك��ن��ا من  »اإذا  اإن����ه  ن���ي���وز«  ل�����س��ب��ك��ة »ف��وك�����س 
ف�سننت�سر  ت��رم��ب  ال��رئ��ي�����س  ح���ول  الل��ت��ف��اف 
البرلمانية  الن��ت��خ��اب��ات  ف��ي   »2022 ع��ام  ف��ي 

المقبلة. واأ�ساف »اذا تخا�سمنا، ف�سنخ�سر«.
في  وتظهر  اأ�سا�سا  موجودة  النق�سامات  لكن 
هذا  ح�سل  كما  وا�سح  ب�سكل  الأح��ي��ان  بع�س 
مجل�س  في  الجمهوريين  ق��ادة  بين  الأ�سبوع 

النواب.
ه��ل ���س��ي��ت��ح��دث دون���ال���د ت��رم��ب اأم����ام م��وؤت��م��ر 
ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ل��ل��ج��م��ه��وري��ي��ن؟ »ن��ع��م« رد 
الرب���ع���اء زع��ي��م الأق��ل��ي��ة ال��ج��م��ه��وري��ة كيفن 

ماكارثي بدون تردد، على ال�سحافيين.
خ���ل���ف���ه ق�����ال�����ت ل����ي����ز ت�������س���ي���ن���ي ال�����ت�����ي ت��م��ث��ل 
ال��ج��م��ه��وري��ي��ن ال��م��ن��اه�����س��ي��ن ل��ت��رم��ب منذ 

ال�سيوخ،  اإتهامه في مجل�س  ت�سويتها ل�سالح 
»ل اعتقد اأنه يجب اأن يلعب دورا في م�ستقبل 

حزبنا اأو بلدنا«.
الموؤتمر  ماكارثي  اأن��ه��ى  ثقيل،  �سمت  وبعد 
ال�����س��ح��اف��ي م��ح��رج��ا، وذه����ب ك���ل واح����د في 

طريق.
وقال جون فيهيري من �سركة توا�سل تعاملت 
م���ع ال��ك��ث��ي��ر م���ن ك���ب���ار اأع�������س���اء ال��ك��ون��غ��ر���س 
بين  للتوا�سل  فقدان  »هناك  الجمهوريين، 
ال��ح��زب ال��ج��م��ه��وري ف��ي وا���س��ن��ط��ن وق��اع��دت��ه 

ال�سعبية التي ل تزال موالية لترمب«.
ويمكن اأن يتر�سح جمهوريون اآخرون بالتاأكيد 
ال�سيوخ جو�س  اأع�ساء مجل�س  في 2024 مثل 
ه��ول��ي وت����وم ك��وت��ون وح��اك��م��ة ولي����ة داك��وت��ا 
ال�سابقة  اأو ال�سفيرة  الجنوبية كري�ستي نويم 

لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

واأ�����س����اف »ل��ك��ن ت��رم��ب ل��دي��ه اأق�����وى ���س��وت، 
واأو�سع قاعدة دعم« اليوم.

م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال وي�����ت اآي����ر�����س ال��م�����س��ت�����س��ار 
ال���ج���م���ه���وري ورئ���ي�������س ���س��رك��ة »ن������ورث ���س��ت��ار 
الجمهوري  ال��ح��زب  اإن  ري�سير�س«  اأوب��ي��ن��ي��ن 

»منق�سم بعمق«.
في  ا�ستاذ  وه��و  جونيور  بيتني  ج��ون  واعتبر 
كليرمونت  جامعة  ف��ي  الأميركية  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سية،  ي��ت��رك  ل��م  ح���ال  ف��ي  ان���ه  م��اك��ي��ن��ا 
الحزب  على  مجددا  ترمب  دونالد  �سيهيمن 

في 2024.
واأو�سح اأن »اأن�سار الرئي�س ترمب اأكبر بكثير 

من منتقديه داخل الحزب«.
عن  النف�سال  اأن  الجمهوريون  »يعلم  وتابع 
�سيا�سية ومعظمهم غير  بكلفة  �سياأتي  ترمب 

م�ستعد لدفع هذا الثمن«.

اأول خطاب لرتمب اأمام قاعدته من اجلمهوريني منذ مغادرته البيت الأبي�ض

وا�شنطن - اأ ف ب

يلقي الرئي�ض الأميركي ال�شابق دونالد 
ترمب الأحد خطابا للمرة الأولى منذ 
مغادرته البيت الأبي�ض اأمام جمهور 
من المحافظين المت�شددين يعتبره 
»قائدا« بال منازع، لكن منذ الهجوم 
الدموي على الكابيتول بات الحزب 
الجمهوري منق�شما الى حد كبير.

انفجار ب�شفينة 
اإ�شرائيلية يف خليج عُمان
دبي - اأ ف ب

ت��ع��ر���س��ت ���س��ف��ي��ن��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة لن��ف��ج��ار 
الخمي�س في خليج عمان بح�سب ما اأعلنت 
ام�س،  البحري  ب��الأم��ن  تعنى  مجموعات 

م�سيرة اإلى عدم وقوع اإ�سابات.
وق��ال��ت م��ج��م��وع��ة »دري�����اد غ��ل��وب��ال« التي 
ت��ت��خ��ذ م���ن ل��ن��دن م���ق���راً وت��ع��ن��ى ب��الأم��ن 
»ان  الإل��ك��ت��رون��ي  موقعها  على  ال��ب��ح��ري، 
»ن��اق��ل��ة ال��م��رك��ب��ات ام ف���ي ه��ي��ل��ي��و���س راي 

تعر�ست لنفجار داخل خليج ُعمان«.
كانت  ال�سفينة  ف��اإن  المجموعة  وبح�سب 
ع��ل��ى م��ا ي��ب��دو م��ت��وج��ه��ة م��ن ال���دم���ام في 
ال�����س��ع��ودي��ة اإل�����ى ���س��ن��غ��اف��ورة ع��ن��د وق���وع 

النفجار.
ف��ي  »ام  اأن  اإل������ى  ال��م��ج��م��وع��ة  واأ������س�����ارت 
�سركة  ق��ب��ل  م��ن  م��م��ل��وك��ة  راي  ه��ي��ل��ي��و���س 
هيليو�س المحدودة وهي �سركة اإ�سرائيلية 

م�سجلة في جزيرة مان«.
تقريبا  كانت  ال�سفينة  اأن  »ُفهم  واأ�سافت 
ع��ل��ى ب��ع��د 44 م��ي��ا ب��ح��ري��ا ���س��م��ال غ��رب 
اأن  يبدو  النفجار...  وقع  عندما  م�سقط 

ال�سفينة كانت عائدة اإلى ميناء المن�ساأ«.
ومن جهتها، قالت هيئة التجارة البحرية 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ف���ي اإ����س���ع���ار ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 
الخمي�س  وق��ع  الن��ف��ج��ار  اإن  الإل��ك��ت��رون��ي 
»ال�سفينة  واإن  ت��غ«،   20:40 ال�ساعة  »عند 

والطاقم بخير« دون اأي تفا�سيل اخرى.
ودعت الهيئة في الإ�سعار »ال�سفن العابرة 

للمنطقة اإلى توخي الحذر«.
الإلكتروني  ترافيك«  »مارين  موقع  واأكد 
اأن ال�سفينة تحمل علم باهاما�س وغادرت 
اأن  الدمام الأرب��ع��اء. وك��ان من المفتر�س 

ت�سل �سنغافورة الأ�سبوع المقبل.
وب��ح�����س��ب م��ج��م��وع��ة »دري��������اد« ف���اإن���ه من 
وراء  ت��ق��ف  اإي�������ران  ت���ك���ون  اأن  ال��م��ح��ت��م��ل 
وقت  في  ياأتي  اأن��ه  اإل��ى  م�سيرة  النفجار، 
العبرية  ال��دول��ة  بين  �سديد  فيه  ال��ت��وت��ر 

واإيران.
وب��ح�����س��ب ال��م��ج��م��وع��ة ف����اإن����ه »ب��ي��ن��م��ا ل 
غير  بالحادث  المتعلقة  التفا�سيل  ت��زال 
وا�سحة، فاإنه يبقى هناك احتمال واقعي 
اأن الحدث كان نتيجة ن�ساط غير نظامي 

للجي�س الإيراني«.
»ال���ت���وت���رات بين  اأن  ال��م��ج��م��وع��ة  وذك����رت 
اإ�سرائيل واإيران تبقى م�سحونة، وبخا�سة 
ف��ي ���س��وء تنامي م��وؤ���س��رات ال��ت��ق��ارب بين 
ال��ولي��ات  ف��ي  ب���اي���دن«  واإدارة ج��و  اإي�����ران 

المتحدة.

باري�ض توؤكد »دعمها 
الكامل« لل�شلطة 

النتقالية يف ليبيا
باري�ض - اأ ف ب

الكامل«  »دعمها  الخمي�س  فرن�سا  اأك���دت 
الن��ت��ق��ال  ق��ي��ادة  ف��ي  التنفيذية  لل�سلطة 

ال�سيا�سي حتى انتخابات 24 كانون الأول.
وقالت وزارة الخارجية الفرن�سية في بيان 
اإي��ف  ج��ان  الفرن�سي  الخارجية  وزي���ر  اإن 
المكلف عبد  ال��وزراء  رئي�س  اأبلغ  لودريان 
الرئا�سة  مجل�س  ورئي�س  دبيبة  الحميد 

الليبي محمد المنفي، بهذا الموقف.
اأك��د  اأن »وزي���ر الخارجية  ال���وزارة  واأك���دت 
مهمة  في  الكامل  فرن�سا  دع��م  لمحادثيه 
اإليهما  بها  عهد  ال��ذي  النتقال  ا�ستكمال 

منتدى الحوار ال�سيا�سي الليبي«.
واأ���س��اف��ت اأن ل��ودري��ان »اأك���د م��ج��ددا رغبة 
فرن�سا في ا�ستعادة ليبيا ل�سيادتها الكاملة 

ووحدتها وا�ستقرارها«.
ع��ر���س على  اأن���ه  الخمي�س  دب��ي��ب��ة  واأع��ل��ن 
ال��ب��رل��م��ان »ه��ي��ك��ل��ي��ة« ح��ك��وم��ت��ه ف��ي اإط���ار 
انتقالية  م��رح��ل��ة  م���ن  الأول�����ى  ال��م��ح��ط��ة 
ت��ن�����س ع��ل��ى اج����راء ان��ت��خ��اب��ات ف��ي ك��ان��ون 

الأول لنهاء عقد من الفو�سى.
ت�سكيل  »اأه���م���ي���ة  ع��ل��ى  ل����ودري����ان  و����س���دد 
حكومة تمثيلية وذات م�سداقية« لتنظيم 
الن��ت��خ��اب��ات ب��ن��ج��اح وت��ن��ف��ي��ذ ات��ف��اق وق��ف 
اإطاق النار المبرم في 23 ت�سرين الأول.

واأك��د اأن��ه اإل��ى جانب »اإع���ادة فتح الطريق 
ال���������س����اح����ل����ي« ي����ج����ب ت���ن���ف���ي���ذ »ت���ف���ك���ي���ك 
الأج��ن��ب��ي��ة  ال���ق���وات  ورح��ي��ل  الميلي�سيات 
والمرتزقة«–الموالين لتركيا والرو�س–

ب�سرعة.

حث مجموعة الع�شرين على اإطالق حملة تطعيم عالمية

«المجلس االوروبي»: أسابيع صعبة قادمة في مجال التطعيم

لقاح جونسون أند جونسون تحت المجهر
قبل ترخيصه المرجح في الواليات المتحدة

وا�شنطن - اأ ف ب

للتلقيح  اأن حملتها  المتحدة  الوليات  اأك��دت 
ع��دة«  اأ�سابيع  »تقدمت  ك��ورون��ا  فيرو�س  �سد 
ع��ل��ى ال��م��ه��ل ال���م���ح���ددة ب��ي��ن��م��ا ح����ذر رئ��ي�����س 
القليلة  »الأ�سابيع  اأن  الأوروب��ي من  المجل�س 
اللقاحات«،  في مجال  �سعبة  �ستظل  المقبلة 
يفتر�س  الع�سرين  لمجموعة  اجتماع  ع�سية 
اأن ي��رك��ز ع��ل��ى م��ع��ال��ج��ة ع���دم ال��م�����س��اواة في 
توزيع اللقاحات بين الدول الغنية والفقيرة.

ومع بلوغ عدد الوفيات بكوفيد-19 في العالم 
الوباء،  تف�سي  بداية  منذ  مليون   2،5 ر�سميا 
دعا القادة الأوروبيون اإلى »الإبقاء على قيود 
للتعامل  التطعيم  حمات  وت�سريع  م�سددة« 
ي�سكلها  ال��ت��ي  الإ����س���اف���ي���ة«  »ال��ت��ح��دي��ات  م���ع 

انت�سار المزيد من الطفرات المعدية.
وق���ال روؤ���س��اء دول وح��ك��وم��ات ال��ب��ل��دان ال���27 
الأع�������س���اء ف���ي الت���ح���اد الأوروب�������ي ف���ي خ��ت��ام 
يبقى  الوبائي  »الو�سع  اإن  الفيديو  عبر  قمة 
خطيرا والمتحورات الجديدة ت�سكل تحديات 
ال��ح��ف��اظ على  ل��ذل��ك ي��ج��ب علينا  اإ���س��اف��ي��ة. 
لت�سريع  جهودنا  تكثيف  اأث��ن��اء  �سارمة  قيود 

�سحنات اللقاحات«.

»حملة تطعيم عالمية ومن�شقة«
حذر رئي�س المجل�س الأوروب��ي �سارل مي�سال 
�ستبقى  المقبلة«  القليلة  »الأ���س��اب��ي��ع  اأن  م��ن 

»�سعبة في مجال التطعيم«.
وم�����ع ذل������ك، ����س���رح���ت رئ��ي�����س��ة ال��م��ف��و���س��ي��ة 
الأوروب����ي����ة اأور�����س����ول ف����ون دي����ر لي��ي��ن اأن��ه��ا 
في  المتمثل  هدفها  تحقيق  ف��ي  »متفائلة« 
الت��ح��اد  ���س��ك��ان  م��ن  ب��ال��م��ئ��ة  �سبعين  تطعيم 
ال�سيف«،  »نهاية  بحلول  البالغين  الأوروب���ي 
في  المتوقعة  ال��ح��ادة  ال��زي��ادة  بف�سل  وذل��ك 

�سحنات المختبرات.
م�����ن ج����ه����ة اأخ����������رى ع����ب����ر رئ����ي���������س م��خ��ت��ب��ر 
اأ�سترازينيكا في جل�سة ا�ستجواب في البرلمان 
الأوروب�����ي، ع��ن »ت��ف��اوؤل��ه« ب��ق��درة المجموعة 
على التعوي�س في الربع الثاني من العام عن 
تاأخرها في ت�سليم اللقاحات الم�سادة لكوفيد 

اإلى التحاد الأوروبي بف�سل زيادة الإنتاج.
كانون  نهاية  في  اأعلنت  اأ�سترازينيكا  وكانت 
الثاني تقديم اأربعين مليون جرعة فقط اإلى 
اأ�سل 120  الأول، من  الربع  ال���27 في  ال��دول 
مليونا كانت قد وعدت بها في البداية، ب�سبب 

�سعوبات الت�سنيع في م�سنع بلجيكي.
عن  ب��اي��دن  الرئي�س  عبر  قليلة،  �ساعات  بعد 

»متقدمة  ال��م��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  لأن  ارت��ي��اح��ه 
عدة اأ�سابيع« على المهل المحددة في برنامج 
تولى من�سبه  عندما  وعد  قد  كان  التطعيم. 

باإعطاء مئة مليون جرعة خال مئة يوم.
اإننا و�سلنا  اليوم لأقول  »اأنا هنا  وقال بايدن 
اإلى منت�سف الطريق بخم�سين مليون جرعة 
رئي�سا«.  اأ�سبحت  اأن  منذ  فقط  يوما   37 في 
باأ�سابيع  البرنامج  على  يتقدم  »ه��ذا  واأ�ساف 
اأن »ه��ذا لي�س  اأي�سا  اأك��د  اأن بايدن  اإل  ع��دة«. 
ال���وق���ت ال��م��ن��ا���س��ب ل��خ��ف�����س ال����ح����ذر، داع��ي��ا 
اإج���راءات  اح��ت��رام  موا�سلة  اإل��ى  الميركيين 
مجموعة  دول  وا���س��ن��ط��ن  وح��ث��ت  ال���وق���اي���ة. 
الع�سرين الخمي�س على اإطاق حملة تطعيم 
عالمية ومن�سقة حقيقية لمنع تخلف الدول 
الفقيرة عن الركب الذي قد يوؤدي اإلى اإبطاء 

التعافي القت�سادي العالمي.
الأميركية  الخزانة  وزي��رة  اأك��دت  جهتها  من 
جانيت يلين في خطاب ُن�سر بمنا�سبة اجتماع 
الجمعة  الع�سرين  في مجموعة  المال  وزراء 
اأن »احتواء الوباء في العالم �سروري لتحقيق 

انتعا�س اقت�سادي قوي«.

اأولوية لكوفيد طويل الأمد
ال�سحة  لمنظمة  الأوروب���ي  الفرع  دع��ا مدير 
ال��ع��ال��م��ي��ة ه���ان���ز ك���ل���وغ اإل�����ى ���س��م��اع اأ����س���وات 

الأ���س��خ��ا���س ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن الأع���را����س 
ل��ف��ت��رة ط��وي��ل��ة. واأك�����د ك��ل��وغ خ����ال م��وؤت��م��ر 
�سحافي اأن ق�سية »كوفيد طويل الأمد« هي 
العالمية  ال�سحة  لمنظمة  وا�سحة  »اأول��وي��ة 
كذلك  تكون  اأن  ويجب  ق�سوى  اأهمية  وذات 

لدى جميع ال�سلطات ال�سحية«.
الأعرا�س طويلة  اأ�سفه لأن هذه  واأع��رب عن 

الأمد غالبا ما تواجه »بعدم الفهم«.
ال�سحية  ال�سلطات  تركز  بينما  طلبه  وياأتي 

على حمات التطعيم لمحاولة كبح الوباء.
ت���ك���ون ه���ون���غ ك���ون���غ وك���وري���ا  اأن  وي��ف��ت��ر���س 

الجنوبية قد اطلقت حملة التطعيم ام�س.
مر�سحين  لقاحين  لديها  اأن  ك��وب��ا  واأع��ل��ن��ت 
و�ستخ�سعان  قوية«  مناعية  »ا�ستجابة  اأث���ارا 
للمرحلة الثالثة من التجارب ال�سريرية التي 

تبداأ في اذار.

50 بالمئة من الإ�شابات بفرن�شا 
بالمتحور النجليزي 

ف����ي ف���رن�������س���ا، اأع����ل����ن رئ���ي�������س ال���������وزراء ج���ان 
ك��ا���س��ت��ي��ك�����س اأن »ح���وال���ى ن�����س��ف ال��م�����س��اب��ي��ن 
النجليزي  بالمتحور  م�سابون  هم  بكوفيد« 
لكورونا وهو الأ�سد عدوى، ما يثير مخاوف 

من انفجار وبائي.
ع�سرين منطقة تحت  و���س��ع  ت��م  اأن���ه  واأع��ل��ن 

للوباء  اأكبر  انت�سار  ب�سبب  م��ع��ززة«  »مراقبة 
ويمكن اأن تفر�س فيها اإجراءات حجر محلية 
اعتبارا من عطلة نهاية الأ�سبوع في ال�ساد�س 

من اآذار اإذا ا�ستمر تراجع الو�سع.
م���ن ج��ه��ة اأخ�������رى، ق�����ررت ب���اري�������س وب��رل��ي��ن 
الخمي�س فر�س اإجراء فحو�س للعاملين عبر 
الحدود بين اإدارة موزيل الفرن�سية والمناطق 
هذه  في  البلدان  واتفق  المجاورة.  الألمانية 
الحالة على تجنب اللجوء اإلى اإغاق الحدود 
األمانيا  فعلته  لما  خافا  �سارمة  ب�سوابط 
م���ع ج��م��ه��وري��ة ال��ت�����س��ي��ك وم��ن��ط��ق��ة ت��ي��رول 

النم�ساوية.
وال���و����س���ع ف���ي ب��ري��ط��ان��ي��ا ي��ت��ح�����س��ن. وق����ررت 
الخمي�س  ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة  ال�سحية  ال�سلطات 
خ��ف�����س م�����س��ت��وى ال���ت���اأه���ب ال��م��ت��ع��ل��ق ب��وب��اء 
ك��وف��ي��د-19 م��ع »ت��راج��ع« خطر ت��ج��اوز ق��درة 
يخ�سع  ال���ذي  ال��ب��ل��د  ه���ذا  ف��ي  الم�ست�سفيات 
كانون  مطلع  منذ  م�سددة  حجر  لإج����راءات 

الثاني.
وقال روؤ�ساء الإدارات الطبية في المقاطعات 
المتحدة  المملكة  منها  تتاألف  التي  الأرب���ع 
)اإن���ج���ل���ت���را وا����س���ك���ت���ل���ن���دا ووي����ل����ز واإي���رل���ن���دا 
التاأهب  م�ستوى  تخفي�س  تم  اإنه  ال�سمالية( 

من الدرجة الخام�سة اإلى الدرجة الرابعة.
وقد �سجعت ملكة بريطانيا اإليزابيث الثانية 

م��واط��ن��ي��ه��ا ع��ل��ى ت��ل��ق��ي ال��ل��ق��اح م��و���س��ح��ة اأن 
الجرعة لم »توؤذها على الإطاق« واأنها كانت 
البالغة  الملكة  وقالت  الآخ��ري��ن«.  في  »تفكر 
»بالحماية«  �سعرت  اإنها  عاما   94 العمر  من 
زوجها  مثل  الثاني  ك��ان��ون  ف��ي  تلقيحها  بعد 

الأمير فيليب )99 عاما(.

250 األف وفاة في البرازيل
دان����ت ال��ب��و���س��ن��ة ال��ت��اأخ��ي��ر ف���ي ت�����س��ل��ي��م ل��ق��اح 
التابعة لاأمم  اآلية كوفاك�س  كوفيد بموجب 
المتحدة بينما يتفاقم الوباء في هذه الدولة 
الفقيرة الواقعة في منطقة البلقان ولم تتلق 

�سوى قدر �سئيل من الجرعات.
وف���ي ال��ب��رازي��ل ت��ج��اوز ع���دد ال��وف��ي��ات عتبة 
اإ�سابة  اأول  األفا بعد عام على ت�سجيل  ال���250 
الاتينية  اأميركا  ف��ي  العماقة  ال��دول��ة  ف��ي 
ال���ت���ي ت���واج���ه م���وج���ة ث��ان��ي��ة م���ن ال��ج��ائ��ح��ة 

وتجري حملة التطعيم فيها ببطء.
يابانية ام�س  اإع���ام  و���س��ائ��ل  ذك���رت  واأخ���ي���را، 
اأ���س��ه��ر م���ن دورة  ال���ي���اب���ان وق��ب��ل خ��م�����س��ة  اأن 
التاأهب  حالة  رفع  ق��ررت  الأولمبية،  الألعاب 
المرتبطة بالوباء في �ست مناطق مع تباطوؤ 
ان��ت�����س��ار ال��ف��ي��رو���س. وت��ط��ب��ق ح���ال ال��ط��وارئ 
حاليا في ع�سر اإدارات لكنها اأقل �سرامة من 
تلك المفرو�سة في اأماكن اأخرى في العالم.

وا�شنطن - اأ ف ب

در�ست لجنة خبراء يعد راأيها ا�ست�ساريا لكنه 
اأند جون�سون  يوؤخذ بالعتبار لقاح جون�سون 
ام�������س، ت��م��ه��ي��دا لّت����خ����اذ ق�����رار ب��ال��م��واف��ق��ة 
ال��م�����س��روط��ة ع��ل��ي��ه ل��ي�����س��ب��ح ث��ال��ث ل��ق��اح في 
الوليات المتحدة التي يمكن اأن ت�سدر ب�سكل 
اللجنة  ه��ذه  مناق�سات  و�ستبث  ج��دا.  �سريع 
قبل  الحال  ك��ان  كما  الإنترنت  على  مبا�سرة 
التراخي�س الطارئة للقاحي فايزر/بايونتيك 

وموديرنا في الباد.
 20 ح��وال��ى  ع��دده��م  البالغ  اأع�ساوؤها  وتمكن 
الم�ستقلين  العلماء  م��ن  معظمهم  �سخ�سا 
ال���ى ج��ان��ب م��م��ث��ل ع��ن ال�����س��ن��اع��ة واآخ����ر عن 
التجارب  ب��ي��ان��ات  تحليل  م��ن  الم�ستهلكين، 
األف   40 حوالى  على  اأجريت  التي  ال�سريرية 
ط��رح  اأي�����س��ا  يمكنهم  ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل.  ���س��خ�����س، 
لج��راء  محتملة  انتقادات  واإ���س��دار  اأ�سئلتهم 
هذا  عبر  المعتمدة  وال�سفافية  المناق�سات. 
الج������راء غ��ي��ر م��ع��ت��ادة ك��ث��ي��را، وت���ه���دف ال��ى 

طماأنة النا�س عبر اإظهار جدية العملية.
وال���خ���ب���راء م��ك��ل��ف��ون الإج���اب���ة ع��ل��ى ال�����س��وؤال 
ال��ت��ال��ي: ه���ل ت��ف��وق ف���وائ���د ال��ل��ق��اح مخاطر 
النهار،  نهاية  في  و�سي�سوتون  ا�ستخدامه؟. 
على ما ي�سمى في الوليات المتحدة ترخي�س 

ا�ستخدام طارىء.
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  تعطي  ان  وي��ف��ت��ر���س 
الأميركية موافقتها النهائية و�ستعلن قرارها 
»في اأ�سرع وقت ممكن« كما وعدت. في حالتي 
فايزر وموديرنا تم منح الترخي�س في اليوم 

اليجابي  ال���راأي  �سدور  من  مبا�سرة  التالي 
للجنة.

فعال واآمن
اأن��د  »ج��ون�����س��ون  �سركة  ت�سنعه  ال���ذي  ال��ل��ق��اح 
جنوب  في  ا�ستخدامه  ب��داأ  وال��ذي  جون�سون« 
ال��ع��ال��م  ف��ي  خ��ا���س  ب�سكل  منتظر  اف��ري��ق��ي��ا، 
اإل  يتطلب  الأخ���رى ل  للقاحات  لن��ه خافا 
جرعة واحدة. ولديه ميزة اأخرى في المجال 
درج��ات  ف��ي  تخزينه  يمكن  حيث  اللوج�ستي 

حرارة البراد، ما ي�سهل ب�سكل كبير توزيعه.

حول  كبرى  �سكوك  ال��واق��ع  في  هناك  ولي�س 
والدواء  الغذاء  اإدارة  اأن  الموافقة، حتى  نيله 
في  ال��وث��ائ��ق  م��ن  مجموعة  اأ���س��درت  نف�سها 
فعالية  فيها  اأك��دت  الأ�سبوع  ه��ذا  �سابق  وق��ت 

اللقاح.
ال�سامة  ت��وؤك��د  »التحاليل  الأرب��ع��اء  وكتبت 
بدون قلق محدد يتعلق بال�سامة تم ر�سده 
ل�ستخدامه  ترخي�س  اإ�سدار  يمنع  اأن  يمكن 
 %85،9 اللقاح  فعالية  بلغت  ط���ارىء«.  ب�سكل 
���س��د الأ���س��ك��ال الأخ���ط���ر م��ن ك��وف��ي��د-19 في 
ال��ولي��ات ال��م��ت��ح��دة، ال��دول��ة الأك��ث��ر ت�سررا 

بالوباء في العالم.
ف��ي ك��ل م��ن��اط��ق ال��ت��ج��ارب ال�����س��ري��ري��ة، بلغت 
ال��م��ع��ت��دل��ة  الأ����س���ك���ال  ���س��د   %66،1 ف��ع��ال��ي��ت��ه 
كل  ل��دى  »مماثلة«  هي  ع��ام  وب�سكل  للمر�س 

فئات ال�سعب )�سن وعرقية(.
الأل��م  كانت  الأك��ث��ر ظهورا  الجانبية  والآث���ار 
ف��ي م��ك��ان ال��ح��ق��ن وال�����س��داع وال��ت��ع��ب واآلم 

الع�سات.

مئة مليون جرعة
ثاثة  هناك  اأنه  الأميركية  الحكومة  اأعلنت 

م��اي��ي��ن ج��رع��ة ج���اه���زة ل��ل��ت��وزي��ع »اع��ت��ب��ارا 
م���ن الأ����س���ب���وع ال��م��ق��ب��ل«. وت��ع��ه��دت ال�����س��رك��ة 
الأميركية تاأمين 100 مليون جرعة للوليات 

المتحدة قبل نهاية حزيران.
وقال الرئي�س الأميركي جو بايدن الخمي�س 
خ����ال م��ن��ا���س��ب��ة ب��ل��وغ ع����دد ال���ج���رع���ات ال��ت��ي 
اإدارت����ه خم�سين  ال��ب��اد ف��ي ظ��ل  اأعطيت ف��ي 
وال����دواء  ال���غ���ذاء  اإدارة  واف��ق��ت  »اإذا  م��ل��ي��ون��ا، 
فلدينا  اللقاح،  هذا  ترخي�س  على  الأميركية 

جهاز لتوزيعه باأ�سرع ما يمكن«.
م���ع ط��ل��ب��ي��ة 600 م��ل��ي��ون ج���رع���ة م���ن ف��اي��زر 
المتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  �سيكون  وم��ودي��رن��ا، 
اللقاحات  م��ن  يكفي  م��ا  ت��م��وز  نهاية  بحلول 
�ساأن  م��ن  لكن  تقريبا.  ال�سكان  ك��ل  لتطعيم 
اأن ي�سرع  اأن��د جون�سون  اإق��رار لقاح جون�سون 

حملة التطعيم ب�سكل اإ�سافي.
مليون   68 من  اأكثر  اإعطاء  تم  المجموع  في 
حقنة في الباد. لكن حتى الآن، تلقى %6،5 
فقط من الأميركيين الجرعتين الازمتين 
ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى اأق�����س��ى ق����در م���ن ال��م��ن��اع��ة 
واللذان  المرخ�سان  اللقاحان  يمنحها  التي 
ي�ستخدمان تقنية »الرنا المر�سال« المبتكرة.
ول��ق��اح »ج��ون�����س��ون اأن���د ج��ون�����س��ون« اأع���د وف��ق 

تقنية »الناقل الفيرو�سي«.
تم  ح��دة  اأق���ل  اآخ���ر  فيرو�سا  ك��دع��م  ي�ستخدم 
من  وراث��ي��ة  تعليمات  عليه  لإ���س��اف��ة  تحويله 
لكوفيد-19.  الم�سببب  الفيرو�س  م��ن  ج��زء 
بروتينة  اإن��ت��اج  يتم  ال��خ��اي��ا،  دخ���ول  بمجرد 
ن��م��وذج��ي��ة ل�����س��ار���س ك������وف-2، ت����دل ال��ن��ظ��ام 

المناعي على التعرف عليه.

لقاح ا�شترازينكا في عيادة بتولوز جنوب فرن�شا ا ف ب 

مقر �شركة جون�شون اند جون�شون في كاليفورنيا ا ف ب 
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«نشيد الرجل الطيب» لقاسم توفيق.. الصدمة والتحدي

ليتني

لي�س اأجمل من الكتابة التي ُتحدث لديك نوعاً من 
يكُتبَك،  الكاتب  اأن  يعّلمك  الذي  التحدي  التحدي؛ 
يــفــيــ�ــس عــلــيــَك بــمــا يــمــ�أ �ــســغــفــك فـــي النــكــ�ــســاف، 

وهكذا كان قا�سم توفيق.
تــوارى  اأيــن  »اأّواه،  �سطرها:  اأول  بــروايــة  بــالــك  مــا 
لنوعين  وا�سح  ا�ستفزاز  في  البغل؟«،  ــهــا  اأُيّ عــنــاُدَك 
مــن الـــقـــّراء؛ فــالــقــارئ الــمــهــذب الـــذي تــوؤرقــه مثل 
من  ا�ــســتــغــرابــاً  فــمــه  يــفــتــح  »الــبــغــل«  ال�ستيمة  هـــذه 
ا�سٌم  »البغل«  اأن  -رغــم  للكاتب  الأولية  »البجاحة« 
م�ستفزا  الــنــا�ــس-  مــن  كثير  عليه  يعتا�س  لــحــيــوان 
»الــــدودة«،  الــقــارئ  اأمـــا  الـــقـــراءة.  اإيـــاه للم�سي فــي 
المتعة«،  تكون  »هكذا  قائ�:  ابت�سامة  وجهه  فتعلو 

القراءة. موا�سً�  �سفتيه  ُيم�سم�س  ثم 
لفيلم  اأولـــي  لم�سهد  التقاطة  اإلـــى  الــكــاتــب  ينقلنا 
»ا�ــســحــك، الــ�ــســورة تــطــلــع حـــلـــوة« لــلــراحــل اأحــمــد 
المن�سبطة  الـــروؤيـــة  عــن  ب�سيط  انــزيــاح  مــع  زكـــي، 
م�سهداً  جعله  بل  وعرو�س(،  )عري�س  الفرح  لحالة 
والمتعمد  اللذيذ  الإجــهــاد  ويــبــداأ  الجانب،  اأحــادي 
من قبل الروائي، في اتخاذ الحدث منحنى دراميا 
النقطة  هذه  على  القفز  اأو  المرور  ولأن  مت�حقا، 
لأحمد  الف��سية  اللتقاطة  فاإن  مجحفا؛  �سيكون 
لل�سخ�سية  الــمــعــروفــة  الــ�ــســورة  �سمن  كــانــت  زكــي 
بكثير  والم�سائب  الم�ساعب  تواجه  التي  الم�سرية 
مـــن الــفــكــاهــة بــاخــتــ�ف درجـــاتـــهـــا، حــتــى اإنـــهـــا قد 
اأما  قلبك!  داخــل  من  ب�سحك  اأو  بانتحاب  تدمعك 
الكاتب؛ فقد  اإليها  التي ينتمي  الأردنية  ال�سخ�سية 
�سيعالجها  اإذ  الغالب،  التيار  �سد  �سائر  غير  جعلته 
وفق روؤى فل�سفية متوائمة مع الحدث )الت�سوير(، 
ال�ساخرة،  الم�سرية  ال�سخ�سية  بين  مفارقة  �سانعا 
»الهيبة«  دور  بـــاأداء  المفعمة  الأردنــيــة،  ونظيرتها 

»التك�سيرة«. ور�سم 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــبــدايــة الــتــي يــتــخــيــل الــقــارئ 
باعا  تخت�سر  اأنها  اإل  حكاية،  رقاقة  من  ُنتفة  اأنها 
دائرية،  بانورامية  حركة  عبر  الحكاية،  من  كبيرا 
مطعمة بوخزات من الت�سويق ل�آتي من الأحداث، 
الكثير؛  الحياتية  الفل�سفة  من  يملك  الكاتب  ولأن 
فــبــمــجــرد الــتــدفــق مــن خـــ�ل الــحــد�ــس الإنــ�ــســانــي؛ 
ونحن  الــدر�ــس،  عــنــوان  كاتبا  »طــبــ�ــســورتــه«  ُيم�سك 
�سخ�سيات  انتقال  على  معِلّقا  فنراه  من�ستون،  له 
الإيجابي،  الفعل  اإلــى  ال�سلبي  الفعل  مــن  الــروايــة 
ال�سطور للحاق  التهام  ُي�سرع قارئ في  باأن  ويحدث 

قائ�  بــالــطــبــ�ــســورة،  يلقي  بــالــكــاتــب  فـــاإذا  بالمتعة، 
يا...«. لتفهم  المتاأنية  للقراءة  »ارجع 

ماذا لو �سافرت اأيها القارئ لمنحة درا�سية مدفوعة 
�سنوات   8 يــومــا..  و40  �ــســنــوات   8 لــمــدة  الــتــكــالــيــف، 
اغتراب، ويحدث اأن تكون ال�سنوات ل ت�ساوي جناح 
وطنك،  داخل  الأربعين  الأيــام  من  يوم  من  بعو�سة 

فقط حين تعلم اأن المكان هو »الزنزانة«!
من  بوؤ�سا  اأكثر  الوطن  في  الأيــام  تكون  كيف  ُتــرى، 
ي�ساري،  لحزب  النتماء  بحّجة  خارجه،  الغــتــراب 

»كوبا«! الدرا�سية  المنحة  يعززه مكان 
الروائية  الأعمال  الروائي �سمن  الم�سهد  في  يبرز 
الإنــ�ــســانــيــة مــ�ــســطــلــح »الــبــطــل الـــمـــاأ�ـــســـاوي«، وهــو 
بوجهه  الإن�ساني  للعمق  الــولــوج  على  يقوم  تعبير 
الحا�سل  الــتــلــويــن  كــل  الــحــقــيــقــي. وبــرغــم  الــكــالــح 
بفعل  تت�سكل  الماأ�ساة  اأن  اإل  المرئي،  الم�سهد  على 
»ن�سيد  البطل. وفي  الم�ستمرة في حياة  التجاذبات 
»البطل  دور  ال�سخ�سيات  تتقا�سم  الطيب«،  الرجل 
الماأ�ساوي«، ففي كل زاوية من ال�سخ�سيات ماأ�ساة؛ 
التاأثير �سمن  الظاهر في  والكّم  الدرجة  باخت�ف 
الم�سطلح  هذا  يتداخل  هذا  وفي  الرواية،  اأحــداث 
مع  انتقالة  كــل  ففي  الــُحــبــكــة،  اآخـــر؛  م�سطلح  مــع 
متغير  ب�سكل  الُحبكة  تتجدد  الــروايــة،  �سخ�سيات 
ومــتــجــدد، وكــاأنــهــا تــ�ــســيــر وفـــق عــمــلــيــة »ال�ــســتــ�م 
يتناوب  وفــيــه  الــتــتــابــع؛  ك�سباق  تــمــامــا  والــتــ�ــســلــيــم« 
فيكون  وت�سليمها،  الع�سا  ا�ست�م  في  المت�سابقون 
�سمن  لــكــن  م�ستق�،  بــطــ�  ذاتـــه  فــي  مت�سابق  كــل 

الرواية. ال�سباق، وكذا  منظومة 
الغرز  ببع�س  األبابنا  الكاتب  يخز  اآخر  ارتكاز  وفي 

المحكية، ومنها: الحياة  ثنايا  من بين 
من  الــمــروؤو�ــس  يتلّقاها  التي  الــدونــيــة  المعاملة   -
الــعــبــد«؛ بــو�ــســف ذلــك  رئــيــ�ــســه ممثلة فــي »مــحــمــد 
يقابله  الأعـــمـــال،  دنــيــا  فــي  للتعامل  عــربــيــا  قــانــونــا 

الإذعان دون اأّي رد فعل.
اإتقان  و�سل  مهما  بغيره،  العمل  رئي�س  ثقة  عدم   -
بالغة  ت�سحية  يعّد  ذلــك  لأن  وتفانيهم،  العاملين 

الخطورة.
- التجارة ل تعرف التخ�س�س، فالمال هو الهدف، 
المتفق  الكبار  منظومة  خــ�ل  من  اإل  �سابط  ف� 

عليها.
الــرجــل والــمــراأة والج�سد  بــيــن  الــعــ�قــة  - جــدلــيــة 
النفي  مــع  الــخــا�ــســة  المفاهيم  وتــنــاقــ�ــس  والــحــب، 

القرب،  وحالة  النف�سال  وحالة  اليقظة،  حالة  في 
الع�قات  يرف�س  الــذي  المجتمع  مع  والخــتــ�ف 
الــمــكــ�ــســوفــة والــمــتــخــفــيــة مــنــهــا. ولــلــ�ــســخــريــة، فــاإن 
المجتمع الراف�س هو نف�سه الذي يمار�س ذلك في 
كان  واإن  حتى  الع�قات،  انك�ساف  راف�سا  الخفاء، 
متاحا وبرحابة اأن تكون ع�قة طبيعية، لكن يبقى 
اللوم حا�سرا في تلك النقطة الجاثمة في الدماغ!
الــمــال،  مافيا  تــغــول  على  ال�سوء  الكاتب  ي�سلط   -
نراه  اأ�سلوب يرتقي بحجم ما  اأنه  اإنك لتح�س  حتى 
الم�سل�س�ت  خـــ�ل  مــن  الــ�ــســغــيــرة،  الــ�ــســا�ــســة  عــبــر 
الذي  المرئي  وبع�س  للعربية،  المدبلجة  التركية 

الآخر! يحاكي 
ـــقـــا فـــي ا�ــســتــحــ�ــســار طــريــقــة  - كــــان الـــكـــاتـــب مـــوَفّ
يكون  اأن  ي�ساأ  لم  لكنه  كنفاني(،  غ�سان  )�سهاريج 
واأ�ــســاف  الفكرة،  عر�س  بــل  الو�سف،  مــع  متكام� 

ت�سهيل الأمر عبر خطة ذكية.
دولــة م�سغرة  الــطــيــب«  الــرجــل  »ن�سيد  فــي  نــرى   -
تـــحـــت الأر�ـــــــس بـــكـــامـــل خـــيـــ�ئـــهـــا، وفـــــوق ااأار�ــــــس 
بــمــا يــريــد الــكــبــار اأن تــظــهــر قــوتــهــم اأمــــام الــعــامــة 

ونظرائهم.
فبع�سها  الإن�سان،  كينونة  في  توؤثر  المهن  لعل   -
ُيـــــكـــــّون �ــســخــ�ــســيــات �ــســعــبــة الــــمــــرا�ــــس، كــالــمــهــن 
�سخ�سيات  يكّون  وبع�سها  وال�سرطية؛  الع�سكرية 
تاأملية،  �سخ�سيات  يكّون  وبع�سها  كالفنون؛  لينة، 

»م�سعود«. الم�سور  �سخ�سية  في  كما 
- في »ف��س باك« متَقن يحيلنا الكاتب اإلى حادثة 
للت�سوير  النتقال  كان  خ�لها  من  التي  ال�سدفة 
م�ستقلة  التفاتة  في  »اأركــون«  نوع  كاميرا  بامت�ك 
الطول  عن  مبتعدًة  اليان�سيب،  لعبة  من  للنظرة 

للم�سابقات. الزمني 
- اقــتــرب الــكــاتــب مــن الــتــوجــه الــيــ�ــســاري اقــتــرابــا 
مــفــّخــخــا، �سمن �ــســراع ثــ�ثــي الأبــعــاد )الــمــبــادئ، 

الواقع(. الت�سحيات، 
- في ارتكاز اآخر، يبتدئ الجزء الثالث من الرواية 
»اأني�س  ال�سائق  حبكة  يك�سف  اآخــر  بــاك«  بـــ»فــ��ــس 
بغر�س  التذاكي،  اأراد  الذي  م�سعود  والد  ال�سائغ«، 
البحبوحة، فاإذا بحبر الكبار يغرقه حتى كاد يدفع 

له! حياته ثمنا 
ومن خ�ل الذاكرة المرّممة، ينقلب حال �سخ�سية 
اأخرى في ال�سياق الدرامي )لمار(، للظهور لإ�سناد 
في  الرواية  مفا�سل  عن  )ناديا(  اختفاء  وتعوي�س 

الحميم. الم�سهد  بزمام  واإم�ساكها  ما،  جانب 
الإرث  عــلــى  الـــ�ـــســـوء  لــتــ�ــســلــيــط  الــــروايــــة  تـــعـــود   -
مجرد  اأ�سبح  والــذي  ال�سيوعي  للحزب  التاريخي 
الــقــرن  تــعــاظــم فــي منت�سف  فــكــري  لــتــوجــه  ذاكــــرة 
عليها،  متعارف  لــمــحــددات  اأفــولــه  وبــداأ  الع�سرين، 
الخليط  وتبقى  اأنــ�ــســاره،  مــن  الكثير  فقد  اأن  اإلــى 

والفكر. التنظير  من  لمنت�سبيه  )البر�ستيجي( 
- اإن خلت حكاية من الحب، فاعلم اأن الحبر عقيم، 
له  �سنحت  كــلــمــا  الـــروائـــي  يمنحنا  اأن  بــد  ل  فــكــان 
« ل  لــنــا:  تــبــوح  الــهــواء، وغــمــزة  فــي  الفر�سة، قبلة 

حياة من دون مغامرة حب«.
يقر�س  الــروايــة؛  فــي  المتناغم  الــكــم  هــذا  وو�ــســط 
الكاتب الم�سهد الثقافي ويعّريه، ويجعل من »بهاء 
)الــبــارا�ــســوت(،  للمثقف  �ــســارخــا  اأنــمــوذجــا  الــعــبــد« 
الــــذي ل يــتــقــن �ــســوى الــتــجــارة الــثــقــافــيــة الأدبــيــة 
لــتــحــ�ــســيــن �ــــســــورة الـــلـــوحـــة الــــرمــــاديــــة لــلــتــجــارة 

الممنوعة.
بين »لمار« و»ناديا«؛ تناوٌب على مراوغة الأحداث، 
و�سن�ساب بالدوار اللذيذ في ت�سابه الأدوار. وبينهما 
الموؤ�س�سة  �سيرة  اإذكاء  العبد« في  »بهاء  يتعالى نهم 
من  الــقــريــبــون  الم�سّفقون  �ــســوى  يعرفها  ل  الــتــي 
الثقافي، في م�سهد لأ�سخا�س ل وزن لهم  الم�سهد 
�سوى التقاطات ودروع وب�سعة حروف تزكي نف�سها 

يكتبون! ما  ل�سكل  التجني�س  بعدم 
والعقل  والإحــكــام  ال�سطوة  كــل  مــن  الــرغــم  على   -
الإن�ساني  الحبر  اأن  اإل  المال،  المخطط في مجال 
تباع  اأو  ُت�سترى  ل  اأ�سياء  فهناك  عنا،  رغما  ي�سيل 
بــكــامــلــهــا، واإن غــابــت، وقـــد لــمــ�ــســنــا ذلـــك فــي مــوت 
�ــســخــ�ــســيــة »الـــــزيـــــن«، وفــــي عـــالـــم »غــــــازي الــعــبــد« 

ال�سائغ«. المتقاطع رغما عنه مع عالم »م�سعود 
ابت�سامة الموناليزا الخدعة  اأن تكون  - كيف يمكن 
»اأوديــب«  عقدة  وهــل  الب�سرية!  الفنون  في  الأولــى 
باقية بعد اأن اأعمل الروائي معوله فيها؟ �سيء من 

الروؤى تجيب عنه الرواية.
�سيرها،  في  متباطئة  النهاية  تكون  اأن  اأجمل  ما   -
لكن  فا�ستكانة،  بروية  تم�سي  ثم  العقل  من  تبداأ 
اأن ينت�سي القارئ في نهاية الرواية خ�فا  الأجمل 
ل�أخريات من الحكايا، فهي منبت الذاكرة ورحيق 
الرواية  في  �سطر  اآخــر  في  الحبكة  فكانت  الفكرة، 

هي �سّكرها وملحها في اآن واحد.
وكما ابتداأت الرواية بمقطع م�سابه لفيلم »ا�سحك، 
لنهاية  انتهت بمقطع م�سابه  ال�سورة تطلع حلوة«، 
حياة كبار المافيا، وكثير من الروايات التي ترافق 

الخطرة. الأعمال  المقتربين من  حياة 
كولجية  �سورة  ر�سم  في  توفيق  قا�سم  نجح  لقد 
لــلــمــعــنــى والـــبـــنـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة لـــــ�أحـــــداث، وفـــي 
المقاطع  جمع  اإذ  متقن،  ب�سكل  الــكــولج  افترا�س 
والـــفـــ��ـــســـات الــمــرئــيــة الــمــتــنــاثــرة، و�ــســكــبــهــا فــي 
بــوجــود  نــحــ�ــس  اأن  دون  مــن  مــوحــد،  �ــســردي  ن�سيج 
خــــــ�ف بــــيــــن النــــتــــقــــال وومــــ�ــــســــات ال�ــــســــتــــ�م 
ــيــم، وارتــــقــــى فـــي نــــوع الــــكــــولج، فــراأيــنــا  ــل والــتــ�ــس
المتعالي،  الخطاب  بو�سفه  بالميتا�سرد؛  الكولج 
الــتــي  الــكــتــابــة  فــي  الفل�سفية  الــمــ�مــح  ر�ــســد  فــي 
الوحدة  تحقق  في  اأ�سهم  الــذي  الــروايــة  في  تبرز 
في  الأدبــي  الن�س  و�سير  والمو�سوعية،  الع�سوية 
تاأ�سي�سيا  خــطــابــا  مــنــهــا  جــعــل  مــخــتــل،  غــيــر  مــ�ــســار 
بــتــكــنــيــك مـــقـــارب لــلــر�ــســقــة الأولـــــى الــمــمــتــدة من 
في  الحا�سل  الفوتوغرافي  الــكــولج  اإلــى  الــروايــة 

العمل. �سخ�سيات 

اإيــه، ودي حاجة تتن�سي؟  اإيــه وّل  »ان�سى  رّدت مريم: 
دي ح�ّستني ح�ّس، اهلل ي�سامحها«.

ارتع�س  رفاتها،  من  طفولتها  ذكريات  مريم  اأيقظت 
كامل ج�سدها و�سّمت �ساقيها حّتى ا�سطّكت عظامها، 
بــيــن تجاعيد  تــحــوم  الــيــوم  ذلـــك  تفا�سيل  زالـــت  مــا 
روحها، ما زالت تذكر يوَم عادت مع عائلتها لق�ساء 
عطلة ال�سيف في بلدتها، اأنع�س عبُق ال�ّسرق روحها، 
بخور  بطيب  فاحت  التي  جّدتها  برائحة  وامــتــ�أت 
اأم�سكت  تخطئها،  اأن  الّدقيق  لأنفها  يمكن  ل  معّتق، 
لــهــا بنبرة  الـــجـــّدة وجـــه مــريــم بكلتا يــديــهــا وقــالــت 
غريبة: »ما �ساء اهلل بقيتي عرو�سة، لزم نفرح بيكي 

بقى«.
وهــّزت  م�سطربة،  بنظرة  حماتها  مريم  اأّم  خد�ست 
الحديث،  موا�سلة  مــن  تمنعها  اأن  مــحــاولــة  راأ�ــســهــا 
يا  »تعالي  ووا�سلت:  بالّتلميح،  تعباأ  لم  الجّدة  لكّن 
اأبي�س زّيك زي بنات  ا�ستريتلك ف�ستان  اأنا  روح تيتا، 

عّمك«.
»مريم،  لها:  وقــالــت  بــهــدوء  ابنتها  مريم  اأم  �سحبت 
ـــــان وغــــــادة؟ روحـــــي ها  مـــو�ـــس عـــــاوزة تــلــعــبــي مـــع رّي
�سويحباتها  نــحــو  مــريــم  ركــ�ــســت  بــــّرا«.  ليهم  تح�سّ

ال�تي انت�سرن في الحقول المترامية، حيث ت�سّعبت 
روافد الّنيل كاأّنها ثعابين، وان�سابت م�سايرًة التواءات 
الم�سارات في �سعودها ونزولها، فروت الأر�َس وك�ستها 
الأفــق،  في  مغرو�سة  �سم�ٌس  اأر�سلت  خ�سراء،  جدائل 
الح�سائ�س  واخــتــرقــت  �سعاعها،  بــالــحــمــرة  ملّطخة 
اليانعة، وترّب�ست بها في محاولة يائ�سة لمت�سا�س 
بالغ  ان�سجام  في  اأن  ال�سّ قطعان  انت�سرت  طراوتها، 
مع هدوء الحقول، لزمت عنيزٌة رقيقة �سمراء جوار 
اأّمها، وما انفّكت تقفز بر�ساقة، وتلت�سق بحنّو بذراع 
غير  والدتها، تهّز اأذنيها المتدّليتين على وجهها ال�سّ
رقيق،  ب�سوت  فتغثو  مرتقبا،  اأمــرا  ت�ست�سّف  وكاأّنها 
ناعم، مرتع�س، ثّم تقفز قفزات متواترات، متناغمات 

مع خرير المياه النّواحة.
اختلت اأّم علي بكّنتها: »اإيه؟ قلتي اإيه يا مرات ابني؟ 
مو�س ها تلّيني دماغك بقى؟ البّت كبرت وانِت عّمال 

تاأّجلي تاأّجلي، خّلينا نخل�س اأّمال«.
رّدت اأّم مريم: »قلبي مو�س مطاوعني يا حماتي«.

"على اإيه يا مرات ابني؟ ل هي اأّول بْت ول اآخر بْت، 
اأح�سن من ها الأجــازة، بنات عّمها كّلهم ها  ما في�س 
البّت  وبــعــديــن  بنتي طــهــارة،  يــا  كـــده، طــهــارة  يعملو 

م�سغول  بالك  ويف�سل  الجامعة،  تــروح  وها  تكبر  ها 
ري ال�ّسر يا بنتي«. عليها. ق�سّ

»رّبنا ي�سّهل يا حماتي«.
في يوم �سام�س ا�ستّد �سهيده، دنت �سم�س تغلي منها 
الهامات، وهّبت ريح خفيفة حاّرة كاأّنها نفحة من فيح 
لتلعب،  مبالية  غير  كعادتها  مريم  خرجت  جهّنم، 
يف ول لزمهرير ال�ّستاء،  مريم ل تكترث لقي�س ال�سّ
روح طليقة، فــرحــة، جــامــحــة، وحــبــور رحـــب رحــابــة 

ال�ّسماء، واإذ بجّدتها تناديها.
بيديها  ملّوحة  نحو جّدتها متراق�سة  رك�ست مريم 
في الهواء فاردًة ذراعيها، تكاد تطير كطيف تت�عب 

به ن�سائم المرح.
يــا بنتي وبقيتي  انــت كبرتي  الــجــّدة: »مــريــم،  قــالــت 

عرو�سة، لزم تتنّظفي يا بّتي«.
»اأخّل�س  وتهّز كتفيها:  تقفز بخّفة  قالت مريم وهي 

لعب، اأخّل�س لعب، اأرجوك تيتا«.
»تعالي  الجّدة حفيدتها من ذراعيها وقالت:  م�سكت 

يا �سنايا، بكرة ها تطيبي وها تلعبي براحتك«.
الة واإذ بعينيها تقع على امراأة  اإلى ال�سّ دخلت مريم 
عباءتها  تفلح  لــم  الأطــــراف،  غليظة  الــطــول  فــارعــة 

ال�سوداء في �ستر قبح �سحومها ولحومها المتراكمة، 
على  عيناها  وقعت  الُبنّية عندما  قلب  الّرعب  اجتّث 
ب�سط  وقـــد  الــ�ــّســريــر  عــلــى  م�ستلقيتين  ــــان  ورّي غـــادة 
من  الّلمعان  الّذهول  و�سرق  عليهما،  �سلطته  الوهن 
على  المرمّية  النقدّية  الأوراق  ُتــخــِف  لــم  عينيهما، 
مريم  عقل  يقدر  لــم  الو�سب،  اأثــر  الأبي�س  الغطاء 
افتر�سها  الــّرعــب  ولكن  الو�سع،  رمــوز  فــّك  ال�سغير 
بدوار  فاأح�ّست  بالدم،  ملّوثة  �سمائد  لمحت  عندما 
ا�ستغّلت جّدتها  اأر�سا،  ت�سقط  براأ�سها وكادت  يع�سف 
حــالــة الـــّذعـــر.. �سعد الـــّدم اإلـــى راأ�ـــس مــريــم وك�ست 
من  �ستنفجر  خــدودهــا  اأّن  واأحــ�ــّســت  وجهها  الحمرة 
عندما  يخرجا  اأن  عينيها  بــوؤبــوؤا  كــاد  الخجل.  �ــســّدة 
الغلي�سة  وجــه  وراأت  الغليظة،  الــمــراأة  اأ�ــســابــع  راأت 
يكبر ويكبر حّتى خالت اأّنه �سيبتلعها، عبثت الفو�سى 
ق�سوة  ت�ستوعب  لم  اأفكارها،  وت�سّو�ست  حوا�ّسها،  بكل 
جّدتها، ولم تجد اإجابة على �سوؤال دّق راأ�سها ب�سّدة: 
ت  ق�سّ هــذا؟«.  بها  تفعل  اأن  نف�سها  لها  خّولت  »كيف 
المراأة الغليظة ما طاب لها، وكانت مريم ت�ستغيث: 
كادت  حّتى  رقبتها  عــروق  فتوّرمت  »مـــامـــااااااااااااا«، 
تــنــفــجــر، ومــــا مـــن مــجــيــب، وكـــانـــت جــّدتــهــا ل تــاأبــه 
بهت  تفي�س،  روحــهــا  بـــاأّن  مريم  اأح�ّست  ل�سياحها.. 

�سوتها وبهت لونها، وبهت كّل �سيء فيها.
ابنتها،  بــاحــتــ�ــســان  هــّمــت  الــغــرفــة،  مــريــم  اأّم  دخــلــت 
جرح  الــجــرح،  عمق  ك�سفت  بنظرة  مريم  فخد�ستها 
مبحوح  ب�سوت  منتهاه.  بلغ  حّتى  الحّي  الّلحم  حفَر 
»اأنــا بكرهك، واكــره تيتا،  حانق، وهــن، قالت لأّمــهــا: 
واكرهكم كُلّكم«. نّقهت مريم جراحها، ركلت الحزن، 
وخرجت لتلعب مع بنات عّمها، ربطت الجّدة و�ساحا 
اأمطرها  بــجــوارهــا  اأحـــد  مــّر  وكّلما  الطفلة  يــد  على 
غائر  اأنــه  لها  ليثبَت  الجرح،  في�ستفيق  بالّتبريكات، 
في ذاتها، وكانت هذه التبريكات ن�سل ينخر الجرح، 
منها  ُتبتر  الّلحم  قطع  كــاأّن  فتح�ّس  الألــم،  فيدغدغ 
الأر�ـــس  تن�سّق  لــو  تتمّنى  الألــــم..  فــيــعــاودهــا  لــتــّوهــا، 
لتبتلعها.. كرهت مريم اأن ترى الّنا�س، فتوارت وراء 
ُبتر  وقــد  الــ�ــّســمــراء  العنيزة  تلك  فلمحت  الــّنــبــاتــات، 
اآلمها  وقــد  تعرج  و�ساهدتها  قوائمها،  اإحــدى  طــرُف 
اأّن  مــن  مــريــم  ا�ستغربت  بالقطيع،  لتلتحق  الــجــرح 
المعزاة لم تتخّل عن ابنتها، اإذ اأبطاأت ال�ّسير حّتى ل 

تتركها وحيدة، فتمتمت: »ليتني ُخلقُت عنيزة!«.
)1( ا�سم ثوب تلب�سه المراأة ال�سودانية.

)2( ملكة كنداكة، زوجة الملك النوبي، حكمت مملكة 
كو�س في الفترة 40-10 ق. م.، واأّول من لب�ست الثوب 

ال�سوداني.

�سكينة خليل الرفوع
) نـــيـــة د ر اأ تـــبـــة  كـــا (

بــاأن يباغتها  الــذي ي�سمح له  اإلــى الحد  لم تكن يوما غام�سة 
باختبار قا�ٍس جدا، ليتاأكد من اهتمامها به، وهي التي اعتادت 
قــراأت  مــرة  فكم  يدركها،  لــم  لكنه  مــا،  ذلــك بطريقة  تثبت  اأن 
رواياته، واأبدت فيها اآراءها ب�سورة دقيقة و�سادقة، وقد اأثبتت 
رواياته، وتعّبر عن  تقراأ كل  اأنها م�ستعدة لأن  له في كل مرة 
راأيـــهـــا �ــســواء كــانــت الــ�ــســعــادة تــغــمــرهــا، اأم كـــان الــحــزن يغطي 

عينيها.. ف� بهجة تغنيها عن كلماته ول �سجٌر يبعدها عنه.
كانت تقول لنف�سها: »كلماته تتخطى الزمان والمكان، وتقتحم 

عالمي عنوة، وتحملني لعالم ال�سعادة«.
كثيرا ما كانت تحّلق عاليا عندما ي�ستثيرها موقف بطل من 
اأبطال رواية له، اأو ت�ستوقفها عبارة جميلة تهيم بها، تتذوقها 
فتحّللها، لتعي�س الحالة التي كان عليها اأحد �سخو�س رواياته، 
وهو الذي منح اأجمل اأوقاته ليكون برفقتها، ي�سغي اإليها بكل 
�سغف، كانت تقراأ لمعة عينيه وهي تغو�س في اأعماق ن�ّس له 
اأّن للهفته العفوية  اأو فكرته.. وهي ل تنكر  ا�ستثارها عنوانه، 
وهي  فيتاأملها  اإليها  ينظر  �سحراً..  بحديثها  ت�ستر�سل  عندما 
اأو ترفع نبرة �سوتها قلي� عندما  تهم�س مفتتنة بمقطع ما، 
اإليه، فقد كانت  النقا�س بينهما.. هذا ما جذبها  ي�ستعل فتيل 
ت�سعر باللذة التي ي�ست�سعرها حينما ي�سغي اإليها باهتمام وهي 
تنثر  �سعيدة  كتاباته، فيحاورها وهي  تنغم�س في حديثها عن 
المكان )هكذا  اأرجــاء  كلماتها كيا�سمينة تبّث رذاذ عطرها في 
ع�سقتها  وقد  تده�سها،  كانت  اللهفة  مــرة(.. هذه  ذات  و�سفها 
انتظار..  طــول  بعد  لة  المف�سّ لعبته  وجــد  طف�  فــتــراه  فيه، 
وبالن�سبة لها، كانت �سّرا يلهمها اأكثر، لتقراأ، وتكتب، فت�ستعذب 

جمال كلماته، وتنت�سي طرباً لوقع اأثرها في نف�سها.
اتفقا معا على  لــروايــٍة  نهاية غير متوقعة  اأمــام  كم مــرة بكت 
اأن  لمجرد  يريد،  كما  ت�سكليها  فيعيد  يــرواغ،  ولكنه  خاتمتها، 
مطول  وقتا  منها  لي�سرق  يباغتها،  اأن  يع�سق  لنــه  يفاجئها، 
فيه،  وجدتها  طفولية  فرا�سًة  تع�سق  كانت  معها..  فيه  يكون 
يــراه مثيرا،  حينما يبتدع طريقًة لإثــارة حديث تحبه وهو ل 
كان ذلك مك�سوفا بالن�سبة لها، لكنها كانت تتقن اأن يجد �سداه 
في قلبها، فتنعك�س ابت�سامة قلبها على محياها بعد اأن اأ�سبعت 
التي  عينيه،  في  ابت�سامته  لمعة  فترى  المفاجاأة،  �سعور  فيه 

ت�سي بحديث خفّي، لتعلو ال�سحكات بعد ذلك..
بينهما  الخ�ف  اأ�سباب  لتعود  فقط،  دقائق  اإل  هي  ما  ولكن 
مجددا، ليتفقا في النهاية على قناعة اأن الخت�ف هو ال�سحر 
فهي  ديمومتها،  ي�سمن  الـــذي  الــجــمــال  وهــو  ع�قتهما،  فــي 
القارئة القريبة من عقله وقلبه والتي ل يريد اأن يفرط بها، 
�سّر  فيه  تجد  الــذي  الكاتب  وهــو  جيدا،  وتك�سفه  تفهمه  لأنها 

اإلهامها، وقد ا�سطاد عقلها قبل اأن يتمكن من قلبها..
ترى، كيف لها اأن تجده مرة اأخرى ولم يترك لها �سوى ا�سمها 
لأنها  لت�ستن�سقها،  بها  احتفظت  بي�ساء  ورقــة  على  واإم�سائه 
ولم  �سرها،  تعرف  لم  ت�سكنها..  التي  لروحه  اإم�ساءة  عّدتها 
تكن المحاولت قوية بما يكفي لأن تك�سف عن �سبب اختفائه 
التي  كلماته  ت�سرق  اأن  كبير  اأمــل  لديها  كــان  فقد  المفاجئ.. 
كانت تنتظرها من جديد، ولكن ال�سدمة كانت قا�سية وعنيفة 
عندما تيقنت اأنها لي�ست مباغتة عفوية كما كان يفعل كّل مرة، 
»متقنة«  حقيقية  مباغتة  كانت  بل  بــه.  اهتمامها  من  ليتاأكد 

تركت في نف�سها �سرخا كبيرا.
الآن فقط اأدركت اأنها كانت تع�سقه، وما كان �سغفا واإلهاما بقدر 
ما كان ع�سقا، وها هو مع الوقت يكبر.. ويكبر بطول النتظار.

مباغتة قاسية

ح�سين مقبل
) يـــمـــنـــي عـــر  �ـــســـا (

هناك �سيٌق يخرج على �سكل �سحك
و�سيٌق يخرج على �سكل �سمت

و�سيٌق يخرج على �سكل بكاء
و�سيٌق يخرج على �سكل �سراخ ل ينتمي لأي �سعور

و�سيٌق يخرج على �سكل حاجة
حاجة لح�سن

حاجة لكتٍف ي�سند دمعك
حاجة لأحد ي�سغي اإليك ، ويقّدر كل )هذرفاتك(

وياأخذ كل ما تقوله على اأّي محمل غير الجد
حاجة ليٍد ترّبت عليك

حاجة لعيٍن تبكي معك دون اأن ت�ساأل عن �سبب ذلك البكاء .

هناك �سيٌق ياأتي على هيئة ال�سعور بال��سيء
ال��سيء الممتلئ بك ،

ويجعل من تلك الأ�سياء غير المرئية ذات معنى...
معنى حزين غالباً.

هناك �سيٌق يتج�ّسد اأمامك على هيئتك
ككتلة ب�سرية خاوية

تغّير موقعك
تتنقل بينه وبينك

تتاأمل كليكما من كّل زاوية ول ترى غير ال�سيق..

هناك �سيٌق
وهنا �سيٌق اأي�ساً ...

للضيق وجوه عّدة

طلعت قديح
) فـــلـــ�ـــســـطـــيـــنـــي قـــد  نـــا و عـــر  �ـــســـا (

�سدرت رواية »ن�سيد الرجل الطيب« لقا�سم 
توفيق في طبعة م�ستركة عن من�سورات 
�سفاف في بيروت، وبيت الحكمة في 
القاهرة، ومن�سورات االختالف في الجزائر 
.)2021(

تقوم الرواية على ال�سدمة منذ بكريتها 
حتى انف�سا�سها المتكرر، ابتداء من مقطع 
�سعري لمظفر النّواب؛ تعبيرا عن مكنون 
اإن�ساني متفاوت لي�س في ال�سخ�سيات فقط؛ 
بل في الوم�سات الحارقة التي تخز العقل 
والفكر، وت�سل اإلى العمق.

دلندة الزغيدي
) نـــ�ـــســـيـــة تـــو تـــبـــة  كـــا (

انكم�ست مريم في كر�سّيها الم�سنوع من جلد 
البقر االأ�سلي، غزت وجهها تجاعيد محفورة 
بعمق، �ساعت تفا�سيل ج�سدها و�سط ثوب زنقة 
القذافي )1(، ربطته باإحكام، فطّوق خ�سرها، 
لّفته حول ج�سدها الم�سمحّل، واأ�سدلت طرفه 
على كتفها االأي�سر، تدّلى عقد ذهبي �سميك 
على �سدرها، فمنحها اإطاللة ملكّية، اأ�سّع �سمار 
وجهها، وبهت لون عينيها الّلوزّيتين بعدما امتّدت 
لهما يد الّزمن لت�سرق بريقهما، داعبتها بدرية 
بلطف: »اهلل عليِك يا �سيخة، اإيه االأُّبهة دي؟«.
�سايرت مريم �سديقتها قائلة: »اأيوا مانا 
)اأمانجي رينا�س( بحالها«، واأردفت بنبرة 
مهزوزة: »بدليل اإّنو طّلقني من اأول �سهر، اهلل 
يجازي الّلي كان ال�ّسبب«. قالت بدرّية: »ان�سي، 
معقولة ل�ّسة ما ن�سيتي�س!؟«.
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الفيصلي ُيشدد قبضته على صدارة دوري أندية البولينج

معان يعزز صفوفه بالحارس العجوري

أبو كبير.. جديد «كرة الحسين»

عمان - غازي الق�ضا�ص

قب�سته  )ب(  ال��ف��ي�����س��ل��ي  ف���ري���ق  ����س���دد 
ع���ل���ى �����س����دارة ال��ن�����س��خ��ة الأول��������ى م��ن 
 2020 ل��م��و���س��م  ال��ب��ول��ي��ن��ج  اأن��دي��ة  دوري 
نتائج  الما�سية  قبل  الليلة  اعتماد  مع 
الأخ��ي��رة  وق��ب��ل  ع�سرة  الثالثة  الجولة 
م����ن م��ن��اف�����س��ات��ه ال���ت���ي ُت�������س���ارك ف��ي��ه��ا 

اأندية. اأربعة  ُتمثل  ثمانية فرق 
ال��م��رك��ز  ال��ج��زي��رة )ب( ع��ل��ى  وح��اف��ظ 
ب��ف��ارق )9( ن��ق��اط عن  ال��ث��ان��ي م��ت��اأخ��راً 
)اأ(  الح�سين  ���س��ب��اب  وب��ق��ي  ال��م��ت�����س��در، 

رابعاً. )ب(  والح�سين  ثالثاً، 
الح�سين  �سباب  لعب  احتفظ  وب��دوره 
ال�����س��ب��اق  ب�����س��دارة  ال�����س��ق��ر  )اأ( م��ح��م��د 
التي  الأ�ساتذة  فردي  لُم�سابقة  الموؤهل 
ال��ق��ادم،  ال��ث��اث��اء  الأول  دوره���ا  ينطلق 
يليه لعب الفي�سلي )ب( عماد عو�ض، 

الرمحي. )اأ( محمد  ولعب الجزيرة 
لجنة  �سر  اأمين  يامين  عمار  وبح�سب 
نتائج  جاءت  البطولة  ومدير  البولينج 
الجولة قبل الأخيرة من الدوري الذي 

يقام بقاعة نخبة الأردن للبولينج وفق 
الآتي:

ب���ر����س���ي���د  )ب(  ال���ف���ي�������س���ل���ي  الأول: 
ومثله   ،)188( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )171(
ال����اع����ب����ون: ع����م����اد ع����و�����ض وم����وؤم����ن 
الحلو. �سامح  عطاري  ومحمد  الق�ساة 

ب���ر����س���ي���د  )ب(  ال�����ج�����زي�����رة  ال�����ث�����ان�����ي: 
ومثله   ،)184( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )162(
الاعبون: ماجد طالب واحمد عكا�سة 

بدران. وعبداهلل 
بر�سيد  )اأ(  الح�سين  ���س��ب��اب  ال��ث��ال��ث: 
ومثله   ،)182( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )156(
ال���اع���ب���ون: ع��ل��ي ال��خ��ط��اط��ب��ة وم��ج��د 

ال�سقر. ومحمد  الزيود 
ب���ر����س���ي���د  )ب(  ال���ح�������س���ي���ن  ال������راب������ع: 
ومثله   ،)182( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )153(
ال���اع���ب���ون: ع���ب���دال���رح���م���ن الأخ���ر����ض 

ابوعين. وح�سن  ابوعين  ورا�سد 
ب��ر���س��ي��د  )اأ(  ال����ج����زي����رة  ال���خ���ام�������ض: 
ومثله   ،)183( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )151(
ال���اع���ب���ون: م��ح��م��د ال��رم��ح��ي وح�����س��ن 

عودة. ومحمد  �سنور 

بر�سيد  )ب(  الح�سين  �سباب  ال�ساد�ض: 
ومثله   ،)184( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )149(
ال�����اع�����ب�����ون: ن���ب���ي���ل ����س���اه���ي���ن وي�����زن 
ال���ن���وب���ان���ي واح���م���د ���س��اه��ي��ن ووج�����دان 

الجدعان.
ب��ر���س��ي��د  )اأ(  ال���ف���ي�������س���ل���ي  ال���������س����اب����ع: 
ومثله   ،)181( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )148(
ال��اع��ب��ون: روح���ي ال��ح��ل��وان��ي وح��م��زة 
اأب����و ال��ه��ي��ج��اء وي����زن ال��ع��ج��ل��ون��ي وم��ه��ا 

دروي�ض.
ب���ر����س���ي���د  )اأ(  ال���ح�������س���ي���ن  ال�����ث�����ام�����ن: 
ومثله   ،)179( وب��ُم��ع��دل  نقطة   )113(
ال���اع���ب���ون: ع��و���ض ال��خ��ط��ي��ب وخ��ال��د 
واآلء  ال��م��ح��ام��ي��د  وف�������وؤاد  ال���ج���ع���ب���ري 

المعاني.
الأ�ساتذة  لفردي  الموؤهل  ال�سباق  وفي 
الم�سابقة  في  للتواجد  الأق��رب  اأ�سبح 
التي ُي�سارك فيها )16( لعباً من اأ�سل 
م��ج��م��وع  اأع���ل���ى  ع��ل��ى  ح��ا���س��ل��ي��ن   )40(
ن���ق���اط م���ن ا����س���واط���ه���م ال��م��ل��ع��وب��ة ف��ي 
ك���ًا م���ن: محمد  ال�����دوري  م��ن��اف�����س��ات 
عماد  نقطة،   )7779( بر�سيد  ال�سقر 

الرمحي  محمد  نقطة،   )7776( عو�ض 
اب��وال��ه��ي��ج��اء  ح���م���زه  ن��ق��ط��ة،   )7618(
بدران )7467(  )7551( نقطة، عبداهلل 
الخطاطبة )5054( نقطة،  نقطة، علي 
احمد  نقطة،   )4848( الق�ساة  م��وؤم��ن 
النوباني  ي��زن  نقطة،   )6701( �ساهين 
ال���ج���ع���ب���ري  خ����ال����د  ن���ق���ط���ة،   )7259(
الخ����ر�����ض  ع����ب����دال����رح����م����ن   ،)5009(
 )7175( عكا�سة  احمد  نقطة،   )7189(
نقطة،   )7147( ���س��اه��ي��ن  ن��ب��ي��ل  ن��ق��ط��ة، 
ي���زن  ن���ق���ط���ة،   )7128( ����س���ن���ور  ح�������س���ن 
اأبو  وح�سن  نقطة،   )6526( العجلوني 

عين )7048( نقطة.
وت��ن��ط��ل��ق غ���داً الأح���د ال��ج��ول��ة ال��راب��ع��ة 
ع�����������س�����رة والأخ���������ي���������رة م������ن ال����������دوري 
ب��م��واج��ه��ت��ي��ن ت��ب��داآن ال�����س��اد���س��ة م�����س��اًء، 
نظيره  م��ع  )ب(  ال��ج��زي��رة  وت��ج��م��ع��ان: 
)ب(  الح�سين  و���س��ب��اب  )ب(  الفي�سلي 

)اأ(. مع �سميه 
وُتختتم الجولة بح�سب يامين بعد غٍد 
حين يلتقي الح�سين )ب( مع الفي�سلي 

)اأ(، والجزيرة )اأ( مع الح�سين )اأ(.

معان - الراأي

الكروي  ن��ادي معان �سفوف فريقه  عزز 
بحار�ض المرمى قتيبة العجوري لتمثيل 
الفريق في بطولت المحترفين للمو�سم 

الحالي.
وي��وا���س��ل ال��ج��ه��از ال��ف��ن��ي ب��ق��ي��ادة دي���ان 
جميع  فقد  ال��ذي  الفريق  اإع���داد  �سالح 
ختام  م��ع  عقودهم  انتهاء  بعد  عنا�سره 
ا�ستدعاء  خ��ال  م��ن  الما�سي،  المو�سم 
ومفاو�ستهم  ال��اع��ب��ي��ن  م��ن  مجموعة 

تمهيداً للتعاقد معهم وتمثيل معان في 
ال�ستحقاقات المقبلة.

الرو�سي  وقع  العقبة  �سباب  ولدى فريق 
م����رات ر���س��م��ي��اً ع��ل��ى ك�����س��وف��ات ال��ف��ري��ق، 
ل��ي��وا���س��ل ال��م��ح��ت��رف ظ��ه��وره ف��ي دوري 
المو�سم  في  م�ساركته  بعد  المحترفين 
ال�سابق مع الأهلي الذي هبط بدوره اإلى 

م�ساف اأندية الدرجة الأولى.
اأ�سفرت  الفريقين  تح�سيرات  اإطار  وفي 
ال���م���ب���اراة ال���ودي���ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت��ه��م��ا عن 
ل�سباب  و���س��ج��ل   ،2-2 بنتيجة  ال��ت��ع��ادل 

ال��رداي��دة  وخالد  م��رات  الرو�سي  العقبة 
م��وؤخ��راً، فيما  ال��ن��ادي  ال��ذي تعاقد معه 
اأح�����رز ل��م��ع��ان اب���راه���ي���م ال������رواد ور���س��اد 

الفراهيد.
م��ن ج��ه��ة اأخ�����رى، اخ��ت��ت��م��ت ع��ل��ى ملعب 
القدم  ك��رة  خما�سي  بطولة  م��ع��ان  ن���ادي 
وفاز  الدولة  مئوية  بمنا�سبة  للنا�سئين 
عليه  ي�����س��رف  ال���ذي  ك��اب��ز  ف��ري��ق  بلقبها 

عاء قباعة.
�سركة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  البطولة  واأق��ي��م��ت 
ا�سو�سيا�سن- بروجيكت  كلت�سر  ك��رو���ض 

 Cross Cultures - CCPA م����ع����ان- 
Jordan بم�ساركة 4 فرق من ق�سبة معان 

وقرى المحافظة.
واأ�����س����رف ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة ع��ب��دال��رح��م��ن 
ووا���س��ف  الخطيب  ومحمد  القرام�سة 
المعاني وتي�سير ذيابات وو�سيم المعاني 
و�سط متابعة ع�سو مجل�ض اإدارة النادي 

محمد اآل الح�سان وعمرو الرواد.
النادي  رئي�ض  قام  المناف�سات  وفي ختام 
الفائزة  الفرق  بتتويج  الخوالدة  ماجد 

بالكووؤ�ض والميداليات.

اإربد - الراأي

مع  الح�سين  ن���ادي  اإدارة  تعاقدت 
ال��اع��ب اأح��م��د اأب���و ك��ب��ي��ر، ليمثل 
في  ال���ق���دم  ل���ك���رة  الأول  ف��ري��ق��ه��ا 

المو�سم الحالي 2021.
وجرى توقيع اأبو كبير على العقد 
ف���ي م��ق��ر ال���ن���ادي ب��ح�����س��ور م��دي��ر 

ن�ساط كرة القدم، ليث اأبو عبيد.
�سبق  ال��ذي  اأب��و كبير  واإل���ى جانب 
م��ن فريق محلي،  اأك��ث��ر  ل��ه تمثيل 
النادي  في الموا�سم الما�سية كان 
تعاقد مع مدافع منتخب الكونجو 
ل���ك���رة ال���ق���دم ب�����ادو ولع�����ب م��ع��ان 
�سعد  الوطني  والمنتخب  ال�سابق 
ذلك  وقبل  مو�سم،  لمدة  الرو�سان 
م���ع اأح���م���د ي��ا���س��ر ول������وؤي ع��م��ران 
الخوالدة  وخلدون  كمال  ومطفى 

وحار�ض المرمى تامر �سالح.
ال���ف���ري���ق  ي�����س��ت��ع��ي��د  اأن  وي���ن���ت���ظ���ر 
اأحد  خال الأي��ام القليلة القادمة 
اأب������رز ق�����واه ال��ه��ج��وم��ي��ة ال��اع��ب 
ب�������ال ال�������داه�������ود ال��������ذي اأج�������رى 
ق��ب��ل اأ���س��ب��وع��ي��ن ع��م��ل��ي��ة ن��اج��ح��ة 

للغ�سروف بعد انقطاع طويل عن 
الماعب ناهز 7 اأ�سهر.

وي�����ق�����ود ال����ف����ري����ق ف�����ي ال���م���و����س���م 
فالييريو  تيتا  الروماني  ال��م��درب 

وال��ذي ي�سم  له  المعاون  والجهاز 
ال�سوري عمار ريحاوي مدرباً عاماً 
والم�ساعد عبداهلل �ساح ومدرب 

حرا�ض المرمى زياد النمرواي.

 عشيش ينافس على الذهب
في «دولية أوكرانيا» للمالكمة

نادي مدينة الحسين ُيعزز فريق الريشة 
ويفتتح أكاديمية للسباحة

عمان - الراأي

الوطني  المنتخب  م��اك��م  ت��اأه��ل 
بطولة  ن��ه��ائ��ي  اإل���ى  ع�سي�ض  زي���اد 
ال��دول��ي��ة وال��ت��ي ت�سهد  اأوك��ران��ي��ا 
ي��م��ث��ل��ون  ُم���اك���م   100 م�����س��ارك��ة 
وم����ول����دوف����ا  ك���ازاخ�������س���ت���ان  دول 
وغيرها  واأوك��ران��ي��ا  واأوزب��ك�����س��ت��ان 

من الدول.
وتمكن ع�سي�ض من تحقيق الفوز 
اأم�����ض ع��ل��ى ال��م��اك��م الأوك���ران���ي، 
ليعبر  �ساموفالوف،  ي��ارو���س��اف 

اإلى نهائي وزن تحت 69 كغم.
و���س��ي��ل��ت��ق��ي ع�����س��ي�����ض ف���ي ال���ن���زال 
الماكم  ن��ظ��ي��ره  ال��ي��وم  ال��ن��ه��ائ��ي 

الكازاخي دي�سيبي دارخان.
وك����ان ع�����س��ي�����ض - ال��ح��ا���س��ل على 
الميدالية الذهبية في الت�سفيات 
اأولمبياد  اإل��ى  الموؤهلة  الآ�سيوية 
ط��وك��ي��و - ق���د ا���س��ت��ه��ل م�����س��واره 
ف������ي ال����ب����ط����ول����ة ب�����ال�����ف�����وز ع��ل��ى 
يولدو�سيف  الأوزب���ك���ي  ال��م��اك��م 
جافلونبيك، ومن ثم تجاوز عقبة 
ال���م���اك���م ال���ك���ازاخ���ي ي��رت��اك��وف 
اأن  ال���� 16 ق��ب��ل  م��ي��را���ض، ف��ي دور 
ُي��ح��ق��ق ال���ف���وز ف���ي رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي 
ع��ل��ى ال��م��اك��م الأوك���ران���ي زك��ري��ا 

جليلوف.
ي��ذك��ر اأن ب��ط��ول��ة اأوك��ران��ي��ا ت��اأت��ي 
����س���م���ن ت���ح�������س���ي���رات ال��م��ن��ت��خ��ب 
اأولمبياد  في  للم�ساركة  الوطني 
ط��وك��ي��و وال������ذي ت���اأه���ل اإل���ي���ه���ا 5 

ح�سين  ه���م:  اأردن��ي��ي��ن  ماكمين 
الك�سبة  وع���ب���ادة  ع�����س��ي�����ض  وزي�����اد 
الهنداوي  وعدي  الوادي  ومحمد 
وجاء تاأهلهم من خال ت�سفيات 
ال���م���اك���م���ة ع�����ن ق�����ارت�����ي اآ����س���ي���ا 
ا�ست�سافتها  وال��ت��ي  واأق��ي��ان��و���س��ي��ا 
الأردن خ���ال ال��ف��ت��رة م��ن م��ن 3 

اإلى 11 اآذار عام 2020.
وتجدر الإ�سارة اإلى اأن زياد ع�سي�ض 
يت�سدر  69 كغم،  ب��وزن  اآ�سيا  بطل 
للماكمين،  العالمي  الت�سنيف 

وف����ق ال��ت�����س��ن��ي��ف ال��ج��دي��د ال���ذي 
ن�������س���ره الت�����ح�����اد ال�����دول�����ي. ك��م��ا 
���س��ه��د ال��ت�����س��ن��ي��ف، ح��ل��ول م��اك��م 
الوادي  الوطني محمد  المنتخب 
الخام�ض  ال��م��رك��ز  ك��غ��م   57 ب���وزن 
عالمياً، وح�سين ع�سي�ض يوزن 91 
كغم المركز ال�سابع عالمياً، وجاء 
عدي الهنداوي بوزن 81 كغم في 
ال��م��رك��ز ال���ح���ادي ع�����س��ر ع��ال��م��ي��اً، 
 63 وزن  ف��ي  الك�سبة  ع��ب��ادة  وح��ل 

كغم في المركز الثاني ع�سر.

عمان - غازي الق�ضا�ص

لل�سباب  الُح�سين  مدينة  نادي  عزز 
ب��ال��ري�����س��ة بثاثة  ف��ري��ق��ه  م���وؤخ���راً 
وط���ارق  ك���رم ع�سيلة  ه���م:  لع��ب��ي��ن 

الحم�سي و�سياء �سويدان.
وب��ح�����س��ب م��اج��د ق��ط��ي�����س��ات م��دي��ر 
ال��ن�����س��اط ال��ري��ا���س��ي ف���ي ال���ن���ادي، 
ت���م ان��ت��ق��ال ال��اع��ب��ي��ن م���ن ال��ك��ت��ة 
زيدون  الفريق  اإداري  مع  بالتفاق 
ي��اأت��ي �سمن  ذل���ك  واأن  ال��ظ��واه��رة، 
ُتوج  اأن  �سبق  ال��ذي  النادي  م�ساعي 
للظفر  الري�سة  األقاب  من  بالعديد 
الأول���ى  ال���درج���ة  اأن���دي���ة  ببطولتي 

وكاأ�ض الأردن للمو�سم الحالي.
ول���ف���ت اإل������ى رف�������ض ن������ادي م��دي��ن��ة 
ال���ح�������س���ي���ن ط���ل���ب ب����ه����اء ال�����س��ن��ي��ك 
بتحريره من فريق الري�سه، واأبقى 
ع��ل��ى اإي���ق���اف���ه م���ع ال���اع���ب���ة دم���وع 
كعقوبة  اأ�سهر،  ثمانية  لمدة  عمرو 
ل��ه��م��ا لم��ت��ن��اع��ه��م��ا ع���ن م�����س��ارك��ة 
اأن��دي��ة  ف��ي بطولتي  ال��ن��ادي  ف��ري��ق 
ال���درج���ة الأول�����ى وف����رق ال�����س��ي��دات 

نهاية العام الما�سي.
زال  ما  منا�سرة  نايف  ب��اأن  واأو�سح 
ال��ن��ادي، وه��و ال��ذي  م��درب��اً لفريق 
اإل��ى  امتنع ال��اع��ب��ون ب��ه��اء ودم���وع 
جانب عز الدين �سامي عن م�ساركة 
الفريق على خلفية تعينه مبا�سرة.

وك�������س���ف ق���ط���ي�������س���ات ع�����ن اف���ت���ت���اح 
الح�سين  م��دي��ن��ة  ن����ادي  اك��ادي��م��ي��ة 
ا�ستقطاب  ف��ي  وب��ا���س��رت  لل�سباحة، 
ال��ُم�����س��ارك��ي��ن ل��ب��رام��ج��ه��ا، وي��ت��ول��ى 
التدريب فيها: كريم عناب ور�سول 
ال���ع���ج���ة وم����ع����ن م����ه����ي����رات وب������راء 

عماوي.
م��وؤخ��راً  ال��ن��ادي  انت�ساب  اإل��ى  ولفت 
با�سر  التايكواندو، حيث  اتحاد  اإلى 
�سهر  منذ  ال��ت��دري��ب  فريقه  لع��ب��و 

باإ�سراف المدرب محمد ال�سبلي.
واع����ت����م����د ال������ن������ادي ل�������دى ات����ح����اد 
ال�����س��ك��وا���ض ق��ائ��م��ة لع��ب��ي��ه ال��ذي��ن 
���س��ي�����س��ارك��ون ف���ي ب��ط��ول��ة الأن���دي���ة 
للفئات كافة با�سراف المدرب نا�سر 
اأب����و ح���م���اد وه����م: ب���دي���ع ال�����س��ال��ح، 
اح��م��د ب���ك���دا����ض، اوي�������ض ه��م�����س��ري، 
ي��ق��ي��ن ف���ار����ض، ري����ان ق�����س��وع، خليل 
التايه،  التايه، خليل  عا�سي، ها�سم 
ب�����س��ر ال��ق�����س��اة، ح�����ازم ال��ع��ن��ا���س��وة، 
لوريانا  التايه،  تال  ال�سالح،  جمان 
العنا�سوة، لمار بريز، وما�سة بالي.

واأعلن النادي اأم�ض الأول ُم�ساركته 
فئتي  لاعبي  الأن��دي��ة  بطولة  ف��ي 
التي  للجن�سين  �سنة  و14   12 تحت 
���س��ُي��ق��ي��م��ه��ا ات����ح����اد ال��ت��ن�����ض خ���ال 
القادم،  ال�سهر  من  الثاني  الن�سف 
الوبائية  الأح��وال  �سمحت  في حال 

ال�سائدة بذلك.
وت��م اع��ت��م��اد ق��ائ��م��ة لع��ب��ي ال��ن��ادي 
ال��م�����س��ارك��ي��ن ف���ي ال��ب��ط��ول��ة ل��دى 
ودان��ا  الع�ساف  مايا  وه��م:  الت��ح��اد 
الخ����ر�����ض وه����اج����ر ال����ل����وزي ورن����ا 
ال���و����س���اح وم���ال���ك ال��ق��رن��ة وف���ار����ض 
ومحمود  خليل  ومحمود  ال�سلمان 

خليل وزيد الم�سني.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ك����رة ال���ط���اول���ة ق��ال 
زي��اد  تعيين  م��وؤخ��راً  ت��م  قطي�سات: 
ع���زي���ز ُم����درب����اً ل���ف���رق ال���ن���ادي اإل���ى 
ج���ان���ب ك���ون���ه لع���ب���اً ���س��م��ن ف��ري��ق 
ال���رج���ال ال����ذي ان��ت��ق��ل اإل���ي���ه عقب 
ان���ت���ه���اء ع���ق���ده م����ع ن������ادي ح���م���اده 

المو�سم الما�سي.
وتابع: تم اعتماد قائمة لعبي فرق 
ال��ن��ادي ل��دي الت��ح��اد، وه��ي ت�سم: 
زياد عزيز وح�سن الحوراني وكريم 
ال�سلتوني وها�سم المومني ويامين 
الجعافرة وموؤمن الجعافرة وكنان 
ال�����س��ل��ت��ون��ي وان���������ض خ���اط���ر وج����اد 
ب��ي�����س��ان��ي ولن�����ا ال�����س��ل��ت��ون��ي ول��ي��م��ا 
خاطر وال�سقيقات زينة وجنا وجود 

�سدقة.
و�����س����ي����ل����ت����ق����ي ف������ري������ق ال����م����دي����ن����ة 
خ����ال الأ����س���ب���وع ال��م��ق��ب��ل ن��ظ��ي��ره 
بهدف  ودي،  لقاء  في  الأرثوذك�سي 
ت��وف��ي��ر الأج������واء ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة اأم���ام 
الفنية  جهوزيتهم  لرفع  الاعبين 
ل��ا���س��ت��ح��ق��اق��ات ال����ق����ادم����ة، وك��م��ا 
لاعبيه  ب��ط��ول��ة  ال���ن���ادي  ���س��ُي��ق��ي��م 

للغر�ض ذاته.

زياد ع�ضي�ص يظهر في نهائي البطولة اليوم
محمد العطاري

من تتويج الفائزين ببطولة معان لنا�ضئي الكرة حار�ص المرمى قتيبة العجوري

محمد ال�ضقر

ماجد قطي�ضات مدير الن�ضاط الريا�ضي

اأبو كبير.. جديد »كرة الح�ضين«
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بيكيه يقود برشلونة أمام إشبيلية.. وبايرن يسعى للعودة محليًا

مانشستر يونايتد يالقي ميالن.. ومواجهة مكررة آلرسنال

�لر�أي - �إنترنت ووكاالت

اإ�سبيلية، علىملعب »رامون  اأمام  يخز�ض بر�سلونة اليوم مباراة �سعبة 
ال���دوري  ال��خ��ام�����س��ة وال��ع�����س��رون م��ن  ال��ج��ول��ة  ب��ي��زخ��وان« ف��ي  �سان�سيز 

الإ�سبانيلكرة القدم.
اإلت�سي،  واختطف بر�سلونة من مناف�سه المركز الثالث بعد الفوز على 
اإ�سبيلية  يحتل  بينما  م��ب��اراة،   24 م��ن  نقطة   50 اإل��ى  ر�سيده  ليرتفع 
المركز الرابع في جدول الدوري بر�سيد 48 نقطة من 23 مباراة. ينما 

يت�سدر اأتلتيكو مدريد ب�55 نقطة وريال مدريد ثانيا ب�52 نقطة.
مقابل  بهدفين  الما�سية  الجولة  ف��ي  اأو�سا�سونا  على  اإ�سبيلية  وف��از 

ل�سيء، لي�ستدم بالعمالق الكتالوني في هذه الجولة.
رونالد  جانب  اإل��ى  بيكيه  جيرار  ل��روؤي��ة  فر�سة  اليوم  م��ب��اراة  و�ستكون 

اأراوخو في خط دفاع البار�سا مجدداً.
كذلك  عاد  فقد  المالعب،  اإل��ى  الخبير  الإ�سباني  المدافع  ع��ودة  وبعد 
وهو  زمالئه  مع  الما�سي  الخمي�ض  الريا�سية  الألعاب  ل�سالة  اأراوخ��و 

على و�سك التعافي من اإ�سابته بالكاحل الأي�سر.
ال���دف���اع، ورب��م��ا ينجح  ق��ل��ب  ف��ي  ب��ي��ك��ي��ه  ي�����س��ارك  ب����اأن  �ست�سمح ع��ودت��ه 
الأوروجوياني في تكوين جدار دفاعي جديد مهم للبار�سا في الأ�سهر 

الأخيرة من المو�سم.
وظهر الثنائي معاً في 4 مباريات في الدوري، وبلغ عدد الدقائق اللذين 
مباراتين  في  فاجتمعوا  المو�سم  هذا  اأما  دقيقة،   169 �سوياً  فيها  لعبا 
باإجمالي 135 دقيقة، وخالل ذلك الوقت لم يتلق بر�سلونة �سوى هدف 

واحد حينما كانا على اأر�ض الملعب معاً.
اإل����ى ذل���ك ك�����س��ف ال��ه��ول��ن��دي رون���ال���د ك���وم���ان، ال��م��دي��ر ال��ف��ن��ي لفريق 
بر�سلونة، اأم�ض، عن قائمة فريقه لمواجهة اإ�سبيلية حيث جاءت �سمت 

بر�سلونة كالآتي:
في حرا�سة المرمى: مارك تير �ستيجن - نيتو - اإيناكي بينا.

 - اأراخ���و  رون��ال��د   - بيكيه  ج��ي��رارد   - دي�ست  �سيرجينو  ال��دف��اع:  وخ��ط 
كليمونت لينجليه - جوردي األبا - �سامويل اأومتيتي - فيربو جونيور 

- اإيليك�ض موريبا - اأو�سكار مينجويزا
ولخط الو�سط: �سيرجيو بو�سيكيت�ض - ريكي بويج - بيدري - ماثيو�ض 

- فرانكي دي يونج
وتواد في خط الهجوم: اأنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - ليونيل 

مي�سي - عثمان ديمبلي - ترينكاو.
في  ال��ي��وم  بر�سلونة  خ�سم  �سيكون  اإ�سبيلية  اأن  بالذكر  الجدير  وم��ن 
الدوري والأربعاء المقبل في الكاأ�ض، وكان اأول فريق يلعب به بيكيه مع 
اأراوخو على اأر�ض الميدان، وكان ذلك في المو�سم الما�سي عندما دفع 

به فالفيردي في مكان توديبو الم�ساب.
وعلى �سعيد مت�سل، اأ�سارت �سحيفة »�سبورت« الإ�سبانية اإلى اأن هناك 
اأم��ام  ب��ال��م��ب��اراة  الأن��دل�����س��ي،  الفريق  �سو�سو لع��ب  ل��ح��اق  ح��ول  �سكوك 

نظيره الكتالوني.
موا�سلة  من  يتمكن  ولم  الركبة،  اأوت��ار  في  اإ�سابة  من  �سو�سو  ويعاني 
اللعب اأمام اأو�سا�سونا، وبالتالي ين�سم اإلى اأوكامبو�ض وماركو�ض اأكونيا 

في قائمة الم�سابين باإ�سبيلية.
ويعد �سو�سو اأحد العنا�سر الثابتة في خطط المدرب جولين لوبيتيجي، 

وغيابه �سيكون �سربة للفريق الأندل�سي.
غاب �سو�سو عن 8 مباريات ب�سبب الإ�سابة في الجزء الأول من المو�سم، 

لكنه لعب 27 من ال�30 المتبقية، وبداأ اأ�سا�سًيا في 21 منها.

�لدوري �الألماني
يتطلع بايرن ميونخ الألماني لتجاوز الم�ساعب المحلية التي واجهها 
الجولة  في  اليوم  كولن  فريق  ي�ست�سيف  عندما  الأخ��ي��رة،  الفترة  في 

الثالثة والع�سرين من الدوري الألماني.
الثالثاء   1-4 لت�سيو  م�سيفه  على  مجهود  ب��اأق��ل  ميونخ  ب��اي��رن  وف��از 

الما�سي في ذهاب دور ال� 16لبطولة دوري الأبطال.
في  لالأندية  العالم  كاأ�ض  بلقب  الألماني  ال���دوري  بطل  ت��وج  اأن  وبعد 
مع  تعادل  حيث  المحلي  ال���دوري  لمناف�سات  ميونخ  بايرن  ع��اد  قطر، 
الفارق  لي�سبح  فرانكفورت،  اآينتراخت  اأم��ام  خ�سر  ثم  بيلفيلد  اأرمينيا 
بينه وبين ليبزيج، مالحقه المبا�سرة، نقطتين فقط قبل خو�ض غمار 

مناف�سات هذه الجولة.
تمنح  ق��د  ك��ول��ن  �سيفه  اأم���ام  �سلبية  نتيجة  تحقيق  اأن  ب��اي��رن  وي���درك 
بورو�سيا  على  ف��وزه  ح��ال  في  الترتيب  لقمة  ال�سعود  فر�سة  ليبزيج 

مون�سنجالدباخ في نف�ض اليوم.
وث��م��ة م��ع��رك��ة م��ح��م��وم��ة خ��ل��ف ال��ف��ري��ق��ي��ن ال��م��ت�����س��دري��ن، لح��ت��الل 
المو�سم  اأوربا  اأبطال  دوري  في  للعب  الموؤهلين  المتبقيين  المركزين 

المقبل.
فولف�سبورج،  وهي  والرابع  الثالث  المركزين  على  فرق  عدة  وتتناف�ض 
حيث  دورتموند،  وبورو�سيا  ليفركوزن،  وباير  فرانكفورت،  واآينتراخت 
تف�سل ���س��ت ن��ق��اك ف��ق��ط ب��ي��ن دورت��م��ون��د، ���س��اح��ب ال��م��رك��ز ال�����س��اد���ض، 

وفولف�سبورج، �ساحب المركز الثالث.
و�سافر بايرن اإلى روما في ظل وجود اإ�سابات ومنعته م�ساكل فيرو�ض 
كورونا من ا�سطحاب الفريق بكامل قائمته، ولكن جمال مو�سيال )17 
النادي  اأ�سغر لعب في  واأ�سبح  اأتيحت له  التي  الفر�سة  ا�ستغل  عاما( 

ي�سجل هدفا في البطولة.
وقال هانز فليك، مدرب البايرن، عن مو�سيال :«كلنا �سعداء اأن جمال 

لعب ب�سكل جيد و�سجل هدفا. اأداء عمال جيدا«.
بقيادة  الأل��م��ان��ي  للمنتخب  ال��ل��ع��ب  الأ���س��ب��وع،  ه���ذا  م��و���س��ي��ال،  واخ��ت��ار 
بقيادة  الإن��ج��ل��ي��زي  للمنتخب  اللعب  م��ن  ب��دل  ل��وف  يواخيم  ال��م��درب 
ب�سكل  الأل��م��ان��ي  المنتخب  اإل��ى  ي�ستدعى  ويمكن  �ساوثجيت،  ج��اري��ث 

فوري هذا الأ�سبوع.
ويقبع كولن في المركز الرابع ع�سر، بفارق ثالث نقاط اأمام بيلفيلد، 
والهبوط،  ال�سعود  ملحق  �ساحبه  يخو�ض  ال��ذي  المركز  يحتل  ال��ذي 

ويمر الفريق بمو�سم �سعب.
اإ�سماعيل جاكوب�ض للموقع الر�سمي: »دائما يقول  وقال لعب الفريق 
المرء اأن باإمكانه الفوز فقط، ولكن اأمام بايرن ميونخ، هذا هو الحال، 

لي�ض لدينا ما نخ�سره«.
واأخطاأ بايرن محليا، لكنه فاز في اأوروبا، وفي المقابل، خ�سر ليبزيج 
ي�ستعيد  اأن  ا�ستطاع  ولكنه  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  2-0 في  ليفربول  اأم��ام 

م�ستواه وفاز على هيرتا برلين 3-0 في الجولة الما�سية بالدوري.
من جانبه، ي�سعى ليبزيج، بقيادة المدرب جوليان ناجل�سمان، للتتويج 
باللقب الأول، �سواء في الدوري اأو الكاأ�ض، حيث يلتقي مع فولف�سبورج 

في دور الثمانية منت�سف الأ�سبوع المقبل.
المعركة  اأن نقبل تحدي  وقال مهاجم ليبزيج يو�سف بول�سن: »نحب 
في البوند�سليجا ونحن �سعداء لأننا في معركة متقاربة مع اأربع فرق 

اأخرى في قمة الدوري«.
اآخر  وحل فرانكفورت، الذي فاز بت�سع مباريات وتعادل في اثنتين في 
الجولة  افتتاح مباريات  اأم�ض في  بريمن  11 مباراة، �سيفا على فيردر 

ال�23.
المو�سم  الأوروب��ي��ة  الم�ساركة  في  ياأمل  ال��ذي  برلين،  يونيون  ويفتتح 
المقبل، مباريات يوم الأحد عندما يواجه هوفنهايم، كما �سيلعب باير 

ليفركوزن مع فرايبورج في ذات اليوم.
�ساحب  اأوج�سبورج،  مع  موؤخرا،  نتائجه  تح�سنت  الذي  ماينز،  ويلتقي 

المركز الثالث ع�سر، في مباراة ب�ست نقاط بحثا عن الهروب من دوامة 
الهبوط.

�لدوري �الإنجليزي

يونايتد  ه��ام  و���س��ت  ف��ري��ق  نظيره  �سيتي  مان�س�ستر  ف��ري��ق  ي�ست�سيف 
اليوم على �ستاد التحاد، في اإطار مناف�سات الجولة ال� 26 من الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
موا�سلة  اأجل  من  الُمباراة  بتلك  للفوز  جوارديول  بيب  كتيبة  وت�سعى 
اإنت�ساراً   19 �سيتي  مان�س�ستر  حقق  حيث  الأخيرة،  الإنت�سارات  �سل�سلة 
الفارق  وتو�سيع  القيا�سية  الأرق��ام  تحطيم  لموا�سلة  وي�سعى  ُمتتالياً، 

اأكثر واأكثر بين اأقرب ُمناف�سيه
وخا�ض مان�س�ستر �سيتي هذا المو�سم 25 ُمباراة، نجح من خاللهم في 
وتعر�ض  ُم��ب��اري��ات،   5 في  الهزيمة  فخ  في  و�سقط  ُم��ب��اراة،   18 ب�  الفوز 

للهزيمة في ُمباراتين.
مان�س�ستر  فاز  الإنجليزي،  بالدوري  ُمباراة   39 في  الفريقين  وتواجه 
�سيتي في 23 ُمباراة، بينما ح�سم و�ست هام يونايتد ل�سالحه 9 ُمباريات، 

وخيم التعادل بينهم على 7 ُمباريات.
بينما  ه��دف،   69 يونايتد  ه��ام  و�ست  �سباك  في  �سيتي  مان�س�ستر  �سجل 

�سجل و�ست هام يونايتد في �سباك مان�س�ستر �سيتي 36 هدف.
الإنجليزي بر�سيد 59 نقطة،  الدوري  ال�سيتي جدول ترتيب  ويت�سدر 

بينما يحتل فريق و�ست هام يونايتد المركز الرابع بر�سيد 45 نقطة.
هام  و�ست  جناح  لينجارد،  جي�سي  الإنجليزي  اأك��د  مت�سل،  �سياق  وف��ي 

يونايتد، اأن فريقه �سيلعب ب�سكل هجومي اأمام مان�س�ستر �سيتي.
وق�����ال ل��ي��ن��ج��ارد ف���ي ت�����س��ري��ح��ات ن��ق��ل��ت��ه��ا ���س��ب��ك��ة »ت���ري���ب���ال ف��وت��ب��ول« 
ب�سكل هجومي،  واللعب  الُم�سي قدًما  ُيحب  »نحن فريق  البريطانية: 

ول نحب اللعب بطريقة دفاعية«.
و�سنلعب  عليهم  �سن�سغط  ا،  اأي�سً ال�سغط  يحب  فريق  »نحن  واأ�ساف: 

ب�سكل هجومي اأمام مان�س�ستر �سيتي«.
ب�سكل  و�سنلعب  رائعون،  لعبون  لدينا  »نحن  قائاًل:  ت�سريحاته  واأت��م 

�ساغط وُنجبر الخ�سوم على ارتكاب الأخطاء«.

�لدوري �لفرن�ضي

لقب  على  وليل  ليون  مع  معركة  حالًيا  جيرمان  �سان  باري�ض  يخو�ض 
دوري الدرجة الأولى الفرن�سي. وتعر�ض حامل اللقب لهزيمة مفاجئة 

2-0 اأمام موناكو في مباراته ال�سابقة وهو في اأم�ض الحاجة اإلى الفوز 
اأمام ديجوم اليوم في الجولة 27.

ويجد ديجون نف�سه متاأ�ساًل في قاع ترتيب الدوري الفرن�سي و�سيحتاج 
الأر�ض  اأ�سحاب  المو�سم وعانى  الهبوط هذا  للهروب من  اإلى معجزة 
من هزيمة 2-1 اأمام لن�ض الأ�سبوع الما�سي و�سيحتاجون اإلى اأن يكون 

في اأف�سل حالته في نهاية هذا الأ�سبوع.
التطورات  اآخ��ر  خالله  اأو�سح  ر�سمًيا،  بياًنا  اأ�سدر  جيرمان  �سان  وك��ان 

ب�ساأن نجومه الم�سابين، وعلى راأ�سهم البرازيلي نيمار دا �سيلفا.
داجبا  وكولين  �سارابيا  بابلو  الثنائي  اأن  جيرمان  �سان  باري�ض  واأف���اد 

تعافيا من اإ�سابتهما واأ�سبحا جاهزين للم�ساركة.
اإيكاردي واألي�ساندرو فلورينزي وماركو  اأما ليوناردو باريدي�ض وماورو 
ب��ي��رن��ات، غير  م��اري��ا، وخ���وان  واآن��خ��ي��ل دي  �سيلفا،  دا  ون��ي��م��ار  ف��ي��رات��ي 

جاهزين بعد.
اإ�سابة  لديه  وفلورينزي  والأمعاء،  المعدة  التهاب  من  يعاني  اإيكاردي 

طفيفة في المقرب الأيمن و�سيتم مراقبة حالته في الأيام المقبلة.
اأما الإيطالي ماركو فيراتي، فقد تعر�ض لكدمة في قدمه اليمنى في 

التدريبات اأم�ض.
ا.. باري�ض �سان جيرمان ُيحدد مبلًغا خرافًيا لبيع مبابي اإلى  اقراأ اأي�سً

ريال مدريد اأو ليفربول
اأن دي ماريا وبيرنات ونيمار  واأتم باري�ض �سان جيرمان بيانه مو�سًحا 

يوا�سلون التاأهيل ويتابعون التدريبات الفردية ب�سكل جيد.

�لر�أي - �إنترنت

ل��ن��ه��ائ��ي  ا ث���م���ن  ل�����دور  ا ق���رع���ة  ����س���ف���رت  اأ
ل�������دوري  ا ب����ط����ول����ة  م�����ن   )16 ل���������� ا )دور 
ق��ي��م��ت  اأ ل��ت��ي  ا ل��ي��ج«،  »ي��وروب��ا  وروب����ي  الأ
ل�������س���وي�������س���ري���ة،  ا ن����ي����ون  ب���م���دي���ن���ة  م���������ض  اأ
ق��م��ة  ب����رزه����ا  اأ ع����ن م���واج���ه���ات م���ث���ي���رة، 
ن��ج��ل��ي��زي  ي��ت��د الإ ي��ون��ا ن�����س�����س��ت��ر  ب��ي��ن م��ا

يطالي. الإ وميالن 
ي��اك��ي��ن،  ل�����س��وي�����س��ري ه���اك���ان  ا و����س���ارك 
القرعة. �سحب  في  ال�سابق،  بازل  نجم 

كاملة: القرعة  نتائج  يلي  وفيما 
– ي��ون��ج  ل��ه��ول��ن��دي  ا م�����س��ت��ردام  اأ ي��اك�����ض  اأ

ال�سوي�سري بويز 
– ف��ي��اري��ال  ن���ي  وك���را الأ ك��ي��ي��ف  دي��ن��ام��و 

ني �سبا لإ ا

– ���س��اخ��ت��ار دون��ي��ت�����س��ك  ي��ط��ال��ي  الإ روم��ا 
ني ا كر و لأ ا

ر����س���ن���ال  – اآ ن���ي  ل���ي���ون���ا ا ول���م���ب���ي���اك���و����ض  اأ
ي نجليز لإ ا

– ت��وت��ن��ه��ام  ت���ي  ل���ك���روا ا زغ����رب  دي��ن��ام��و 
ي نجليز لإ ا

يطالي الإ ميالن   – يونايتد  مان�س�ستر 
– ج��ال���س��ك��و  ل��ت�����س��ي��ك��ي  ا ب����راج  ���س��الف��ي��ا 

�سكتلندي الأ رينجرز 
م�����ول�����ده   – ن������ي  �������س������ب������ا الإ غ������رن������اط������ة 

يجي و لنر ا
ول  اأ ل�����م�����ذك�����ورة  ا ل�����ف�����رق  ا و�����س����ت����ل����ع����ب 

مالعبها. على  الذهاب  مباريات 
ث���م���ن  ل��������دور  ا ل�������ى  اإ ه�����ل  ت�����اأ ن������ه  ا ي����ذك����ر 
ب��ع��د   ، ف��ري��ق��ا  16 ل��ب��ط��ول��ة  ا ل��ن��ه��ائ��ي م��ن  ا
مواجهات  في  بالفوز   32 ال� دور  اجتياز 
ي����������������اب(، ح�����ي�����ث اخ���ت���ت���م���ت  واإ )ذه�����������اب 

الما�سي. الخمي�ض  المباريات 
ثمن  الدور  في  الذهاب  مباريات  وتقام 
ع��ل��ى  ذار،  اآ  11 ل��خ��م��ي�����ض  ا ي���وم  ل��ن��ه��ائ��ي  ا
الخمي�ض  يوم  ياب  الإ مباريات  تقام  ن  اأ
ل�����س��ه��ر،  ا ن��ف�����ض  18 م��ن  ل��م��واف��ق  ا ل��ت��ال��ي  ا
ل��ن��ه��ائ��ي  ا ل��دوري��ن رب��ع  ا و���س��ت��ك��ون ق��رع��ة 
م��ن   19 ل��ج��م��ع��ة  ا ي���وم  ل��ن��ه��ائ��ي  ا ون�����س��ف 

ذاته. ال�سهر 
ل��ن��ه��ائ��ي  ا رب����ع  ل�����دور  ا م���ب���اري���ات ذه�����اب 
ن  اأ ع��ل��ى  ل��م��ق��ب��ل،  ن��ا ن��ي�����س��ا  8 ي���وم  ���س��ت��ق��ام 
م��ن   15 ي����وم  ي������اب  الإ م���واج���ه���ات  ت���ق���ام 

ال�سهر. نف�ض 
���س��ت��ق��ام  ل��ن��ه��ائ��ي  ا ن�����س��ف  م��ب��اري��ات ذه��اب 
ت��ك��ون  ن  اأ ع��ل��ى  ل��م��ق��ب��ل،  ا ن��ي�����س��ان   29 ي��وم 
ل��م��ق��ب��ل،  ا ي����ار  اأ  6 ي���وم  ي����اب  الإ م��ب��اري��ات 
م��ن   26 ي���وم  ئ��ي��ة  ل��ن��ه��ا ا ل��م��ب��اراة  ا وت��ق��ام 

بولندا. في  ال�سهر  نف�ض 

نجوم بايرن ميونيخ على موعد مع �لعودة للو�قع �لمحلي بيكيه يظهر �ليوم مع بر�ضلونة و�لفارق متوقع

�ضان جيرمان حاول تعويد نف�ضه �للعب دون نيمار

مفكرة المباريات
الدوري الإنجليزي

2:30 ع�سراً بي اإنو�ست هاممان�س�ستر �سيتي

5:00 م�ساًء بي اإنبرايتونو�ست بروميت�ض

7:30 م�ساًء بي اإناأ�ستون فيالليدز يونايتد

10:00 م�ساًء بي اإنوولفرهامبتوننيوكا�سل

الدوري الإ�سباني
3:00 ع�سراً بي اإنهوي�سكااإيبار

5:15 م�ساًء بي اإنبر�سلونةاإ�سبيلية

7:30 م�ساًء بي اإناأو�سا�سوناديبورتيفو

10:00 م�ساًء بي اإنفالن�سياخيتافي

الدوري الإيطالي
400 م�ساًء بي اإنبارما�سبيزيا

7:00 م�ساًء بي اإنلت�سيوبولونيا

9:45 م�ساًء بي اإنيوفنتو�ضهيال�ض فيرونا

الدوري الألماني
4:30 م�ساًء بي اإنميونيخ كولنبايرن

4:30 م�ساًء بي اإنهيرتا برلينفولف�سبورج

4:30 م�ساًء بي اإن�سالكه�ستوتجارت

4:30 م�ساًء بي اإناأرمينيادورتموند

4:30 م�ساًء بي اإنمون�سنجالدباخليبزيج

الدوري الفرن�سي
2:00 ع�سراً بي اإنميتزبوردو

6:00 م�ساء بي اإن�سان جيرمانديجون

 نعي فاضل

 مبزيد من احلزن والأىس

 تنعى لكية طب الأس نان يف اجلامعة الأردنية ممثةل بعميدها وهيئتهيا

ذن هللا تعاىل التدريس ية والإدارية املرحوم   بإ

 أأبو كريكهماوي عيد 

 هللا فس يح جناته أأسكنه الأس تاذ ادلكتور أأرشف أأبو كريك الزميل وادل

ليه راجعون  ان اإ ان هلل واإ  اإ
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ما تحمله من  بكل  الم�سرف  الأردن��ي  الوطني  تاريخنا  من  لكم ق�س�ساً  �سنروي 
اإرثية للدولة الأردنية ومدى حر�س رجالتها على �سيادة القانون  دللت وقيم 
واأحكامه، فالبيروقراط وقوة الموؤ�س�سة ا�ستطاع حمل الدولة على اأكتافه واأنجز 
مفاهيميا  اختالل  نعالج  اأن  علينا  وحقيقة  ال�ستقرار،  منظومة  ل�سالح  الكثير 
محددا اأ�ساب العمل العام الأردني واأدى لتحويله من فكرة الر�سالة اإلى مفهوم 
المتياز واليوم ندعو كل المثقفين والمفكرين والكتاب لإعادة اإحياء قيم واأخالق 
الدولة والمجتمع ومراجعة طبيعة الخطاب الإعالمي الذي اأنتج �سكال اأو اأكثر 
كحالة  وموؤ�س�ساتها  الدولة  وت�سوير  الجوهرية  ق�سايانا  وت�سخيف  ت�سطيح  من 
اأن لدينا موؤ�س�سات عميقة الر�سوخ ولدينا عن�سر ب�سري قادر  متهالكة في حين 
وبجميع  تحديات  المنظومة من  يعتري  مما  الرغم  على  والإنجاز  العطاء  على 
التركيز  ت�ستدعي  م�سرفة  نماذج  بوجود  مفادها  حقيقة  هنالك  تبقى  الح���وال 
عليها لما تمثله من اإيجابية وكجزء مليء من الكوب الذي ي�ستدعي ا�ستظهاره 
من باب ان�ساف الذات الردنية ل �سيما اأن جلد الذات بات يبتعد عن التقديرات 
من  يخلو  ول  ال�سيا�سي  بالغر�س  ويختلط  ال��ب��ي��روق��راط  لحالة  المو�سوعية 

البواعث الكيدية للحالة الوجودية للدولة ككل..
واإرثها  ب�سماتها  لها  كان  قانونية  وقامة  وازن��ة  اأردنية  �سخ�سية  اأي��ام فقدنا  قبل 
تعالى كمحام وكرئي�س لمحكمة  الكيالني رحمه اهلل  فاروق  ال�ستاذ  ونموذجها، 
له  د�ستورية  �سيادية  �سلطة  الق�ساء  بو�سف  الق�سائي  للمجل�س  ورئي�سا  التمييز 
حكاية تعبر عن الجوهر الأردن��ي ا�ستدعتها الذاكرة برحيله فعندما كان رئي�سا 
لمحكمة بداية عمان طلب الراحل الكبير الملك ح�سين طيب اهلل ثراه انتداب 
الأ�سول  ح�سب  عليها  والم�سادقة  وكالة  لتوقيع  اإقامته  لمكان  العدل  الكاتب 
العدل  الكاتب  اأبلغ  اأنه  اإل  الطلب  الموافقة على  الكيالني  ا�ستاذنا  وبالفعل قرر 
وقبل  وبالفعل  الق�سر  من  عودته  ف��ور  للمحكمة  كرئي�س  اإليه  العودة  ب�سرورة 
الكيالني  ف��اروق  لمكتب  العدل  الكاتب  عاد  الر�سوم  ودف��ع  الملك  معاملة  انجاز 
الذي قام ب�سوؤاله فيما اذا قام الملك بالتوقيع اأمامه! فاأجاب الموظف بالنفي واأن 
المرافقين قاموا باإدخال الوكالة عند الملك ح�سين ومن ثم اأعادوها اإليه موقعة 
اإيقاف جميع الج��راءات لمخالفتها  فقام فاروق الكيالني برف�س المعاملة وتم 
للقانون الذي يقرر حكما مفاده لزوم توقيع �ساحب المعاملة اأمام الكاتب العدل 
والتحقق من �سخ�سيته وقال الكيالني رحمه اهلل )الملك هو اأحر�س النا�س على 
الوكالة من نقطة  اإع��ادة معاملة  اإلى  الملكي  الديوان  القانون( فا�سطر  تطبيق 

ال�سفر واإبالغ الملك بلزوم التوقيع اأمام الكاتب العدل وهذا ما كان..
لن�ستدعي ق�سة اأخرى عن القا�سي بادي الجراح رحمه اهلل تعالى ففي معر�س 
كتابته لقرار حكم يوما ما ا�ستوقفته عبارة معينة باأحد العقود يتو�سطها حرف 
)الواو( وتاأملها كثيرا فيما اذا كان الحرف بمعنى العطف اأو التخيير فا�ستدعى 

خبيرا باللغة العربية ليح�سم المعنى وما يفيده الحرف لغايات الحكم..
لن�ستدعي الآن ق�س�سا اأخرى مما يزخر به ق�ساوؤنا الردني الكبير ولكن لالأحياء 
لما  بالق�سة  المعني  ال���س��م  �سنكتم  لذلك  عملهم  راأ����س  على  ي��زال��ون  ل  وممن 
فالق�ساء  التعبير  وحرية  ال�سحافة  ميدان  في  المرة  هذه  ح��رج،  من  ن�ست�سعره 
النظامي هو ق�ساء ن�سي بطبيعته يختلف عن الإداري الإن�سائي الذي يقرر فيما 
يبتدعه نهجا في الحكم، وعليه فلي�س من ال�سهولة اأن يتو�سع القا�سي النظامي 
في تف�سير ومعالجة الن�سو�س ومع ذلك فلقد اأ�سدر اأحد ق�ساتنا الأجالء حكما 
الن�سو�س  بتطويع  وق��ام  والن�سر  بالمطبوعات  المتخ�س�سة  الغرفة  في  نوعيا 
عليه  ���س��ارت  ل��م��ب��داأ  اإن�سائية  وبطريقة  ال�سحفية  ال��ح��ري��ات  ل�سالح  اج��ت��ه��ادي��ا 
الق�سايا  في  معقب  دون  بالن�سر  ال�سحافة  لحق  الق�ساء  فيه  وانت�سر  المحاكم 
الفذ  المميز  القا�سي  لهذا  زيارتي  ول��دى  التنفيذية  ال�سلطة  بمواجهة  العامة 
ال�ستراتيجي قال لي  التقا�سي  اإط��ار  ال��ذي يقع في  النوعي  ق��راره  و�سكره على 
بالحرف )ل بد اأن يعلم النا�س اأن لديهم ق�ساء يمكن اأن ين�سفهم ويحميهم من 

تع�سف ال�سلطة العامة(..
هنالك ع�سرات المواقف ل بل ومئات الق�س�س التي يمكن ان نرويها واإنما اأردنا 
الر�سالة  فكرة  واهمية  البيروقراط  قيمة  ح��ول  مهمة  م��ف��ردات  لعدة  ن�سير  اأن 
وحتى  وكيدية  �سيا�سية  بواعث  لدينا  واأن  المتياز  ثقافات  �سخ  وق��ف  و���س��رورة 
�سخ�سية في الهجوم على موؤ�س�ساتنا وب�سكل غير من�سف وغير مو�سوعي اأبدا.. 

قليل من اليجابية �سيكون مفيدا في بث روح الثقة بالدولة..

المحامي ب�شير الم�مني

عندما رف�س فاروق الكيالين
معاملة للملك!

امتعا�سهم من  ال��ن��واب  ال�����س��ادة  م��ن  ع���دد  اأب����دى 
بع�سهم  م��ع  ي��ت��ب��ادل��ون��ه��ا  ال��ت��ي  الأوراق  ت�����س��وي��ر 

بع�سا ومع الحكومة تحت قبة البرلمان.
اأن  اإل���ى  ن�سير  مو�سوعية،  ال��ب��داي��ة  ت��ك��ون  وح��ت��ى 
ال��ج��م��ي��ع ت��ح��ت ال��ق��ب��ة م���ن م��خ��ت��ل��ف ال�����س��ل��ط��ات 
ه��م ت��ح��ت رق��اب��ة ال�����س��ع��ب ال���ذي ي��ح��ق ل��ه ح�سور 
ال�سرورة  ت�ستدع  لم  ما  ال�سرفات  من  الجل�سات 

اعتبار الجل�سة �سرية وفقاً للت�سريعات ال�سارية.
لي�س  للنائب  منحت  اإن��م��ا  النيابية  فالح�سانة 
ب�سفته ال�سخ�سية بل ب�سفته نائباً عن الأمة، اأي 
اأّنها بالُمح�سلة قد �ُسرَعت ل�سالح الأُمة �ساحبة 
ومحا�سر  وقائع  هي  وكذلك  تمثيلها،  في  الحق 
حماية  الت�سريعات  تمنحها  ل��م  ال��ت��ي  الجل�سات 
كذلك،  للعاّمة  متاحة  هي  بل  مكتومية  درج��ة  اأو 
وبالنتيجة؛  والغياب،  الح�سور  ل��ج��داول  اإ�سافة 
ال�سعبية  للرقابة  خا�سع  القبة  تحت  النائب  فاإن 
ال�سيا�سية في الحركة وال�سكون ومن حق المنوب 
يمَثّلون  التي  القبة  عنهم معرفة ما يجري تحت 

تحتها من ِقَبل ممثليهم.
ل بل اإن الرقابة ال�سعبية ال�سيا�سية على العالقة 
ب��ي��ن ال��ب��رل��م��ان وال��ح��ك��وم��ة ق��د بلغت م��ن ال��دق��ة 
اإذ  ال���ع���ام )2010(  ف���ي  ال��ح��ك��وم��ة  ع��ل��ي��ه  ن���وت  م���ا 
ال��ن��واب  ع��الق��ة  تنح�سر  اأن  المفتر�س  م��ن  ك��ان 
ال�سيا�سية  ال�سوؤون  بوزارة  القبة  خارج  بالحكومة 
وال��ب��رل��م��ان��ي��ة ل��ت��ت��ول��ى ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ل��ب��ات ال��ن��واب 
اللقاء  لينعقد  ال���وزراء،  مع  لقاءاتهم  بخ�سو�س 
المعنّيين ثم  وال��ن��ائ��ب  ال��وزي��ر  ب��ي��ن  ف��ي ح��رم��ه��ا 
ين�سر  ال��ل��ق��اء  م��ج��ري��ات  يت�سمن  مح�سر  ي��ن��ّظ��م 

للكافة على موِقَعي الوزارة ومجل�س النواب.
اإن لم تكن مثالية  اأعاله رائدة  اأن الفكرة  ل �سك 
ال�سعبية  الرقابة  اأ�سكال  واأجود  اأف�سل  وهي  حقاً، 
ل�سالمة  و���س��م��ان��ة  ال�����س��ع��ب  ممثلي  اأع���م���ال  ع��ل��ى 
�سفافية  م��ن  تمثله  ب��م��ا  ال��ح��ك��وم��ة  م��ع  ال��ع��الق��ة 
اأق��ل  ع��ل��ى  ت�سمحل  اأو  »ال��وا���س��ط��ة«  معها  ت��ن��ع��دم 

تقدير.
اإن الوقت اليوم منا�سب لإعادة اإحياء تلك الفكرة 
ال�سلطتين  والتاأ�سي�س لعالقة مهنية ظاهرة بين 
الإ���س��الح  م��ع  ت��م��ا���س��ي��اً  وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  الت�سريعية 
ال�سيا�سي المن�سود والذي ل بد واأن يلقي بظالله 
اأن  كما  والرقابي،  الت�سريعي  العمل  م�سيرة  على 
اإع�����ادة ت��ر���س��ي��م ال���ح���دود وق�����س��ر ح�����س��ور ال����وزراء 
ال��م��ع��ن��ّي��ي��ن م���ن ال��ح��ك��وم��ة ل��ل��ج��ل�����س��ات ال��ن��ي��اب��ي��ة 
وتجويداً  لطتين  ال�ُسّ كال  اأداء  في  فارقاً  �سي�سنع 

لأداء كل منها.

المحامي عالء م�شلح الكايد

خرق اخل�ش��شية 
النيابية

الأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��ع  ال�سحفية  المقابلة  ف��ي  ال��م��ل��ك  ح��دي��ث  ج���اء 
و�ساأتناول  و�سريحا،  وا�سحا  ال��دول��ة  مئوية  بمنا�سبة  الأردن��ي��ة 
م�سامين حديث الملك في مجال الإ�سالح الإداري، وفي المقال 
ال�سابق تناولت تطوير الخدمات الحكومية وفق منهجية علمية 
على  الرقابة  محور  �ساأتناول  المقال  ه��ذا  وف��ي  للتطبيق،  قابلة 
اأعمال الإدارة العامة، حيث تحدث الملك عن هذا المحور بقوله: 
ول بد من تعزيز الأدوات الرقابية في موؤ�س�سات الدولة، ل�سمان 
اأداء فاعل �سفاف، يحترم الت�سريعات وي�سير بو�سوح نحو الأهداف.
ل�سمان  حيوي  مطلب  هي  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  عمل  على  الرقابة 
م�سروعية  من  وللتاأّكد  العامة،  الإدارة  واأع��م��ال  ق���رارات  �سرعية 
القرارات والت�سرفات الإدارية وح�سن تنفيذها، و�سمانة للحفاظ 
اأن��واع  وهناك  العامة،  المرافق  �سير  وح�سن  الأف���راد،  حقوق  على 
رقابية تمار�س على اأعمال الإدارة الأردنية نعر�سها مع بيان فر�س 
ل�سمان  الملكية  للتوجيهات  ت�ستجيب  والتي  الالزمة  التح�سين 

اأداء فاعل و�سفاف.
ال�سلطة  تمار�سها  �سيا�سية  رقابة  هناك  الأردن��ي،  الد�ستور  ح�سب 
الت�سريعية على عمل الإدارة العامة واإجهزتها وجميع موؤ�س�ساتها؛ 
اأن ُيتخذ وفق الإج��راءات التي يحددها  لأّن القرار الإداري يجب 
مع  وحمايتها  ال��ع��ام��ة  الموؤ�س�سات  عمل  على  للحفاظ  ال��ق��ان��ون 
مراعاة حقوق وم�سالح المواطنين، والبرلمان له الحق في توجيه 
اأ�سئلة لأي وزير عن وزارته اأو طرحها اأو التحقيق فيها وتحميلها 

الم�سوؤولية من خالل حجب الثقة عن الحكومة اأو اأحد وزرائها.
مراقبة  ف��ي  الت�سريعية  ال�سلطة  ذراع  المحا�سبة  دي���وان  يعتبر 
اإي�������رادات ون��ف��ق��ات ال���دول���ة وط����رق ���س��رف��ه��ا، وم���ن ب��ي��ن اأه���داف���ه 
ا�ستخدامه  ���س��الم��ة  م��ن  وال��ت��اأك��د  ال��ع��ام  ال��م��ال  ع��ل��ى  المحافظة 
الف�ساد  اأ�سكال  كافة  ومحاربة  وفاعلة،  قانونية  ب�سورة  واإدارت���ه 
المالي والإداري، وكذلك التنبيه اإلى اأوجه النق�س في الت�سريعات 
كما  معالجتها  و�سائل  واقتراح  بها،  المعمول  الإداري��ة  اأو  المالية 
يهدف اإلى التثبت من اأن القرارات والإجراءات الإدارية تتم وفقا 
مبادئ  تعزيز  ف��ي  الم�ساهمة  اإل��ى  اإ���س��اف��ة  ال��ن��اف��ذة.،  للت�سريعات 
الم�سروعية وال�سفافية والم�ساواة في القرار الإداري الذي يتخذ 

داخل الإدارات الحكومية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأه��م��ي��ة دي����وان المحا�سبة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��رق��اب��ة 
الت�سريعية على اأعمال الإدارة العامة؛ اإل اأن هناك �سرورة لتعديل 
قانون الديوان لتمكينه من ممار�سة اأعماله ب�سكل ي�سمن الف�سل 
بين ال�سلطات، ولعل من اأهم هذه التعديالت نقل �سالحية تعيين 
رئي�س ديوان المحا�سبة من مجل�س الوزراء لت�سبح من الملك بناء 
على تن�سيب من مجل�س النواب؛ مع �سرورة منح رئي�س الديوان 
ومن يلزم �سفة ال�سابطة العدلية واإن�ساء محكمة خا�سة للديوان، 
وتطوير هيكله التنظيمي ليتكون من اأمين عام ومديرين عامين 
وبذلك  والألكترونية؛  لالإدارية  والآخر  المالية  للرقابة  اأحدهما 
الأج���ه���زة على  اأف�����س��ل  ف��اع��ال �سيكون م��ن  رق��اب��ي��ا  ن�سمن ج��ه��ازا 

الم�ستوى العالمي.
والنوع الآخر من الرقابة؛ رقابة ال�سلطة التنفيذية على اأعمالها 
الإدارة لمتابعة  التي تقوم بها  »الأن�سطة  الإداري��ة« وهي  »الرقابة 
نقاط  اأي  لت�سحيح  وال�سعي  وتقييمها  الدائمة  ال�سيا�سة  تنفيذ 
�سعف قد ت�سر بها من اأجل تحقيق الأهداف المرجوة، والت�ساوؤل: 
فاعلة؛ وفي حال  اإداري��ة  رقابة  اأدوات  الأردنية  الإدارة  تمتلك  هل 
التي  الممكنة  التح�سين  فر�س  ماهي  كفايتها  اأو  مالءمتها  عدم 

يمكن الأخذ بها لتحقيق الروؤى الملكية في هذا الجانب؟.
ال�سيا�سية  الرقابة  مفهومي  مابين  ال�سابقة  الحكومات  خلطت 
والرقابة الإداري���ة، فقد كان في الدولة دي��وان للرقابة الإداري��ة؛ 
اإلغاء  تم  اأن  اإلى  الإداري��ة،  الرقابة  اأن يمار�س وظيفة  الأ�سل  كان 
الديوان واأنيطت مهامه بديوان المحا�سبة؛ وهذا خطاأ فني وقعت 
اأن يتولى ديوان المحا�سبة  اأن الأ�سل  اآنذاك، حيث  فيه الحكومة 
الت�سريعية، وهذا  الإداري��ة ب�سفته ذراعا لل�سلطة  الرقابة  وظيفة 
على  الإداري����ة  الرقابة  ممار�سة  م��ن  التنفيذية  ال�سلطة  ليعفي 

اأن�سطتها وقراراتها واإجراءاتها.
بع�س الممار�سات الف�سلى في العالم، تجد اأن ال�سلطة التنفيذية 
تمار�س رقابتها الإدارية من خالل وظيفة »المفت�س العام« وبع�س 
منها يمار�س هذا النوع الرقابي من خالل جهاز اإداري متخ�س�س 
النظام  لطبيعة  تبعا  ال����وزراء  رئي�س  اأو  ال��دول��ة  برئي�س  يرتبط 
ال�سيا�سي ال�سائد، واأعتقد جازما اأن الملك وب�سفته رئي�س الدولة 
الذي  الأمر  الحكومي  الجهاز  الرقابي في  الق�سور  ا�ست�سعر هذا 
موؤ�س�سات  في  الرقابية  الأدوات  تعزيز  من  بد  »ول  للقول:  دفعه 
الدولة«، وال�سوؤال كيف �ست�ستجيب الحكومة لهذا التوجيه الملكي 

الملزم؟.
الحكومة  اأن  اأرى  ل  العامة؛  الإدارة  في  المتوا�سعة  خبرتي  من 
بحاجة اإلى ا�ستحداث هيئات جديدة، ولكن الأمر يتطلب تمكين 
الإداري���ة  ال��رق��اب��ة  وظيفة  ممار�سة  م��ن  المدنية  الخدمة  دي���وان 
اأن  لكن هذا ليمكن  المتقدمة،  ال��دول  في  العام  المفت�س  ومهام 
يتم بموجب نظام الخدمة المدنية »المتهالك« فالأمر ي�ستدعي 
ويمنح  ال��دي��وان  بموجبه  ين�ساأ  المدنية  للخدمة  ق��ان��ون  اإ���س��دار 
موظفيه  من  يلزم  ومن  رئي�سه  ويمنح  وا�سعة  رقابية  �سالحيات 
والرقابة  للتخطيط  مهامه  وتتحول  العدلية،  ال�سابطة  �سفة 
بدل من اإنهاكه بطلبات التوظيف والأعمال الروتينية التي يقترح 
وطنية  �سيا�سة  وفق  الدوائر  في  الب�سرية  الموارد  لوحدات  نقلها 
تحت  ال��وح��دات  ه��ذه  تنفذها  الب�سرية  ال��م��وارد  واإدارة  للتوظيف 

رقابة الديوان.
اأما النوع الثالث من الرقابة؛ فهي الرقابة الق�سائية وهي اإحدى 
ال�سوابط الأكثر �سيوًعا التي ت�سمن حقوق وحريات الفرد؛ لأّن 
لكل فرد حق الطعن في قرارات الإدارة اإذا تم الم�سا�س بحقوقهم 
الإدارة  اإليه  تلجاأ  الذي  والملجاأ  الفعلي  المرجع  الق�ساء  ويعتبر 
والأفراد ل�سمان احترام مبداأ ال�سرعية، وكوني غير مخت�س بهذا 
اأدوات  لتعزيز  الإداري  القانون  بخبراء  الإ�ستعانة  يمكن  الجانب، 
الإداري  المنظور  الإدارة، لكن من  اأعمال  الق�سائية على  الرقابة 
لت�سريع  حديثة  اإداري����ة  اأدوات  ت�ستخدم  اأن  بمكان  الأه��م��ي��ة  م��ن 
الحد  ال��ى  الإداري����ة  المحاكم  ر���س��وم  وتخفي�س  التقا�سي  عملية 
وي�سر،  ب�سهولة  للق�ساء  اللجوء  مت�سرر  كل  معه  ي�ستطيع  ال��ذي 
واأن تكون مخرجات المحاكم الإداري��ة وقراراتها مدخالت لعمل 
التي  الموؤ�س�سة  اأو  الجهة  م�ساءلة  يتم  بحيث  الرقابية  الأج��ه��زة 
حقوق  لي�ست  فالق�سية  اأدارت��ه��ا،  اأو  بحقها  المحكمة  ق��رار  �سدر 

للموظف بقدر انها كا�سفة عن ف�ساد اإداري اومالي اأوخطاأ اداري.
الرابعة،  ال�سلطة  رقابة  اأدوات  تفعيل  اأهمية  لنن�سى  الختام  وفي 
الرقابة  تعزيز  في  مهمة  مكانة  يحتل  الوطني  الإع���الم  اأن  ذل��ك 
وم�ساندة  المختلفة  وموؤ�س�ساتها  الحكومة  وق��رارات  اأعمال  على 
�سلطات الدولة الأخرى في هذا الجانب الأمر الذي ير�سخ مبادئ 

ال�سفافية والم�ساءلة على الم�ستوى الوطني.

د. عبداهلل محمد الق�شاة
ب���ق���ا ����س���ا م  ل���ع���ا ا ع  ل���ق���ط���ا ا ي���ر  ت���ط���و ة  ر ا ز و م  ع���ا م���ي���ن  اأ
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الإ�شالح الإداري يف الت�جيه امللكي
)2( الرقابة على اأعمال امل�ؤ�ش�شات العامة

كان� - اأ ف ب 

غرب  �سمال  ف��ي  مدر�سة  الم�سلحين  ع�سرات  اقتحم 
تلميذة   317 الجمعة وخطفوا  الخمي�س  ليل  نيجيريا 
جماعي  خطف  عملية  اآخ��ر  ف��ي  الطلبة،  م�ساكن  م��ن 
المحلية  ال�����س��رط��ة  اأع��ل��ن��ت  ح�سبما  ال��ب��الد،  ت�سهدها 

موؤكدة بدء عملية اإنقاذ.
وقال المتحدث با�سم ال�سرطة المحلية محمد �سيهو 
في بيان اإن »قيادة �سرطة ولية زامفارا وبالتعاون مع 
بهدف  م�ستركة،  وانقاذ  بحث  عملية  با�سرت  الجي�س 
اإنقاذ 317 تلميذة خطفن على يد ع�سابات م�سلحة من 

ثانوية البنات الر�سمية للعلوم في جنغيبي«.
وهاجم الم�سلحون، ويعتقد اأنهم من الع�سابات، ثانوية 
البنات الر�سمية في جنغيبي بولية زامفارا، وخطفوا 

عددا غير معروف من التلميذات من م�ساكنهن.
وق������ال م��م��ث��ل م��ن��ظ��م��ة الأم�������م ال���م���ت���ح���دة ل��ل��ط��ف��ول��ة 
)يوني�سف( في نيجيريا بيتر هوكينز في بيان »ن�سعر 
بالغ�سب والحزن اإزاء هجوم وح�سي اآخر على تالميذ 
لحقوق  ���س��ارخ  انتهاك  »ه���ذا  واأ���س��اف  نيجيريا«.  ف��ي 
الطفل وتجربة مروعة لالأطفال، قد يكون لها تاأثير 

طويل الأمد على �سحتهم العقلية ورفاههم«.

خطف 317 تلميذة من 
مدر�شة �شمال غرب نيجرييا

ال�شرطة النيجيرية في م�قع اختطاف التلميذات

م��شك� - اأ ف ب

اأفاد رئي�س اإدارة ال�سجون الرو�سية ام�س اأنه تم نقل المعار�س األيك�سي نافالني 
اإلى مع�سكر للعمل الق�سري حيث �سيق�سي حكما مدته اأكثر من عامين.

بوتين  فالديمير  ال��رو���س��ي  للرئي�س  م��ع��ار���س  اأب���رز  على  ال�سهر  ه��ذا  وُح��ك��م 
بال�سجن لعامين و�ستة �سهور في مع�سكر للعمل الق�سري لخرقه بنود اإطالق 

ال�سراح الم�سروط عندما كان يتعافى في األمانيا اإثر تعّر�سه لعملية ت�سميم.
ونقلت وكالة »ريا نوفو�ستي« عن رئي�س اإدارة ال�سجون األك�سندر كال�سنيكوف 
قوله »تم نقله اإلى حيث ينبغي اأن يكون بناء على قرار المحكمة«. ولم يك�سف 
عقوبته  �سيق�سي  نافالني  اأن  على  �سدد  لكنه  ال�سجن  ا�سم  عن  كال�سنيكوف 
في »ظروف طبيعية تماما«. واأ�ساف »يمكنني تقديم �سمانة بعدم وجود اأي 

تهديد على حياته و�سحته«.
واأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإن�سان رو�سيا الأ�سبوع الما�سي باإطالق 
�سراح نافالني، م�سيرة اإلى اأن حياته معّر�سة للخطر في ال�سجن، لكن مو�سكو 
رف�ست الدعوة. وقالت متحدثة با�سم خدمة ال�سجون الفدرالية اإنه ل يمكنها 
تقديم تفا�سيل اإ�سافية ول تملك حق الإف�ساح عن معلومات �سخ�سية تتعلق 
بالمدانين. واأفاد فاديم كوبزيف، محامي نافالني، ام�س اأنه ل يزال ل يعلم 
اأنه  مكان وجود موكله. واأعلن فريق الدفاع عن نافالني بعد ظهر الخمي�س 
مع�سكر  الأرج���ح  على  هو  محدد،  غير  مكان  اإل��ى  مو�سكو  في  �سجن  من  ُنقل 
األمانيا بعد تعّر�سه  اأ�سهرا وهو يتعافى في  للعمل الق�سري. وق�سى نافالني 
اإلى �سعوره بالإعياء بينما كان  اأدى  لعملية ت�سميم با�ستخدام غاز لالأع�ساب 

على متن رحلة جوية في �سيبيريا في اآب.

»ال�شج�ن الرو�شية« ت�ؤكد نقل نافالني 
اإىل مع�شكر للعمل الق�شري

نافالني خلف الق�شبان )اأر�شيفية(

بيروت - اأ ف ب

ق�����س��ف��ت ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة ل��ي��ل ال��خ��م��ي�����س ال��ج��م��ع��ة ب��ن��ى تحتية 
ت�ستخدمها ف�سائل م�سلحة موالية لإيران في �سرق �سوريا، ما اأ�سفر 
عن مقتل 22 م�سلحاً عراقياً، في اأول عملية ع�سكرية لإدارة جو بايدن 

رداً على الهجمات الأخيرة على م�سالح غربية في العراق.
في  كيربي  ج��ون  الأميركية  ال��دف��اع  وزارة  با�سم  المتحدث  وو���س��ف 
اأن ال�سربات دمرت »بنى  بيان عملية الق�سف ب�"الدفاعية«، مو�سحاً 
تحتية عديدة تقع في نقطة حدودية ت�ستخدمها ميلي�سيات مدعومة 
ال�سهداء وهما ف�سيالن  و�سيد  كتائب حزب اهلل  و�سمى  اإي��ران«.  من 

من�سويان في �سفوف الح�سد ال�سعبي العراقي.
وجاءت ال�سربات وفق كيربي »رداً على الهجمات الأخيرة على الطاقم 
�سد  الم�ستمرة  والتهديدات  العراق  في  التحالف  وق��وات  الأميركي 

هوؤلء«.
ام�س  �سباح  عاجل  �سريط  ف��ي  الر�سمي  ال�����س��وري  التلفزيون  واأف���اد 
الحدود  عند  »مناطق  جوية  بغارات  ا�ستهدف  اأميركي«  »ع��دوان  عن 

ال�سورية العراقية«، من دون اأي تفا�سيل اأخرى.
الف�سائل  من  قتياًل   22 الن�سان  لحقوق  ال�سوري  المر�سد  واأح�سى 
وكانت  اهلل.  ح��زب  كتائب  من  غالبيتهم  لإي���ران،  الموالية  العراقية 

ح�سيلة �سابقة اأفادت بمقتل 17 م�سلحاً عراقياً.
وقال م�سوؤول من كتائب حزب اهلل العراقي »قتل اأحد مقاتلينا وجرح 
اإحدى نقاطنا  ا�ستهدفت  عدد قليل منهم في �ساروخين من طائرة 

قرب الحدود ال�سورية العراقية«.
ودّمرت الغارات الأميركية، وفق المر�سد، ثالث �ساحنات تقل ذخيرة 
مدير  وق��ال  ال�سرقي.  ال���زور  دي��ر  ري��ف  ف��ي  البوكمال  مدينة  جنوب 
المر�سد رامي عبد الرحمن اإن ال�ساحنات ا�سُتهدفت لحظة دخولها 

اإلى �سوريا عبر معبر غير �سرعي من العراق فجر ام�س.
وتخ�سع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف 
اإيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل  ال�سرقي لنفوذ  الزور  دير 
تقل  �ساحنات  تتعّر�س  ما  وغالبا  ال�سوري.  النظام  ق��وات  جانب  ال��ى 
اأ�سلحة وذخائر اأو م�ستودعات في المنطقة ل�سربات ُتن�سب لإ�سرائيل، 

التي توؤكد غالباً عزمها انهاء »التمو�سع الإيراني« في �سوريا.

ق�شف اأمريكي على ف�شائل م�الية لإيران �شرق �ش�ريا
مقاتلة اأميركية ف�ق العراق )ار�شيفية(
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