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ج����������������زءان

اأجواء باردة ن�سبيًا.. اليوم
عمان - الراأي

باردة  الأج��واء  الحرارة، وتكون  ارتفاع على درجات  الجمعة،  اليوم  يطراأ 
الأغ��وار والبحر  الحرارة في  المملكة، ولطيفة  اأغلب مناطق  في  ن�سبياً 

الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخف�سة.
من  اأعلى  لت�سجل  ال�سبت،  غد  ي��وم  ارتفاعها  ال��ح��رارة  درج��ات  وتوا�سل 
ب��ح��وال��ي )3-4( درج���ات م��ئ��وي��ة، وت��ك��ون الأج���واء  معدلتها الع��ت��ي��ادي��ة 
الأغ��وار  في  ن�سبياً  وداف��ئ��ة  المملكة،  مناطق  اأغلب  في  ال��ح��رارة  لطيفة 

والبحر الميت والعقبة.
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عمان - الراأي
مع  ال��ع��ودات  المنعم  عبد  المحامي  ال��ن��واب  مجل�س  رئي�س  بحث 
المملكة بريجيت براند، �سبل تطوير  البريطانية لدى  ال�سفيرة 
كافة  المجالت  في  ال�سديقين  البلدين  بين  الثنائية  العالقات 
الكبيرة  الأردنية  »الجهود  العودات  وا�ستعر�س  البرلمانية.  �سيما 
التي يبذلها الأردن في ملف الالجئين، بخا�سة اللجوء ال�سوري 
والأعباء التي تحملها الأردن«، مذكراً باأن على »المجتمع الدولي 

تحمل واجباته الأخالقية والإن�سانية تجاه الالجئين«.

العودات: على العامل حتمل 
واجباته جتاه الالجئني

عمان - الراأي
مو�سى  المهند�س  والبرلمانية  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  وزي��ر  اأطلق 
المملكة  احتفالت  بمنا�سبة  ال���وزارة  فعاليات  اأم�س،  المعايطة 

بالمئوية الثانية للدولة الأردنية.     
وق����ال ال��م��ع��اي��ط��ة اإن الح��ت��ف��ال ب��ال��م��ئ��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ي���اأت���ي عبر 
وتعزيزا  المجتمع  دورهم في  على  تاأكيداً  ال�سباب،  التوا�سل مع 
التطوير  م�سيرة  لموا�سلة  ال�سيا�سية  الحياة  ف��ي  لم�ساركتهم 

والبناء للمئوية الثانية وتحقيق الإنجاز الذي نن�سده جميعا.  

املعايطة: اأهمية م�ساركة ال�سباب
يف احلياة ال�سيا�سية

»التربية« تناق�ش خطة التعليم اأثناء الطوارئ

تعليق عودة الدفعة الثالثة للمدارس 
    ا�ستمرار التعليم الوجاهي لل�سفوف الثالثة الأوىل و»التوجيهي «

عمان - الراأي

رقم  بالبالغ  وعماًل  اأنه  والتعليم،  التربية  وزارة  اأعلنت 
اأمر الدفاع  )23( ل�سنة 2021 وال�سادر بال�ستناد لأحكام 
ال��وزارة تعليق  ال��وزراء، فقد قررت  رقم )19( عن رئي�س 
من  الأ�سا�سية  المرحلة  طلبة  من  الثالثة  الدفعة  عودة 
ال�����س��ف ال��راب��ع الأ���س��ا���س��ي وح��ت��ى ال��ت��ا���س��ع الأ���س��ا���س��ي اإل��ى 

اآخر. اإ�سعاٍر  اإلى  الوجاهي  التعليم 

ُبعد«  »ع��ن  التعليم  ف��ي  ال���س��ت��م��رار  ال����وزارة،  اأع��ل��ن��ت  كما 
�سابقاً  اأعلنت  ك��ان��ت  ال���وزارة  ب���اأنَّ  علماً  ال�سفوف،  ل��ه��ذه 
العا�سر  ال�سفين  لطلبة  ال��ث��ان��ي��ة  ال��دف��ع��ة  ع���ودة  تعليق 
الأ���س��ا���س��ي وال���ح���ادي ع�����س��ر اإل���ى ال��ت��ع��ل��ي��م ال��وج��اه��ي اإل��ى 
ُب��ع��د« لهذين  »ع��ن  التعليم  ف��ي  اآخ��ر وال���س��ت��م��رار  اإ���س��ع��ار 

ال�سفين.
من  الأول��ى  الدفعة  اأن  ام�س،  بيان  في  ال��وزارة  واأ�سافت 
الثالثة  الوجاهي لل�سفوف  للتعليم  والتي عادت  الطلبة 

الأول�����ى وال�����س��ف ال��ث��ان��ي ع�����س��ر، ب��الإ���س��اف��ة اإل���ى ري��ا���س 
مع  وم��ت��م��ازج��اً  وج��اه��ي��اً  لها  التعليم  �سي�ستمر  الأط��ف��ال 
ال�سفوف  ل��ه��ذه  ال��ع��ودة  خ��ط��ة  وف��ق  ُب��ع��د«  »ع��ن  التعليم 
لجنة  ناق�ست  اأخرى،  الثاني. من جهة  الدرا�سي  للف�سل 
التربية،  وزارة  ف��ي  والتخطيط  والتن�سيق  ال�سيا�سات 
تم  والتي   ،)2030-2020( الطوارئ  اأثناء  التعليم  خطة 
الوزارة لال�ستجابة لأزمة جائحة  تطويرها �سمن خطة 

)كورونا(.

افتتح القن�سلية الأردنية في العيون

الصفدي: نقف مع وحدة المغرب

العيون - الراأي

اأج�����رى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء وزي���ر 
ال���خ���ارج���ي���ة و������س�����وؤون ال��م��غ��ت��رب��ي��ن 
اأي����م����ن ال�������س���ف���دي ووزي�������ر ال�������س���وؤون 
ال���خ���ارج���ي���ة وال����ت����ع����اون الإف���ري���ق���ي 
في  ب��ال��خ��ارج  المقيمين  وال��م��غ��ارب��ة 
نا�سر  ال�سقيقة  المغربية  المملكة 

رك��زت على  م��ح��ادث��ات  ام�����س  بوريطة 
���س��ب��ل ت��رج��م��ة ال��ع��الق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ال�ستراتيجية التي تربط المملكتين 
ال�����س��ق��ي��ق��ت��ي��ن م����زي����دا م����ن ال���ت���ع���اون 
القت�سادية  المجالت  في  المنهجي 
والتجارية وال�ستثمارية وال�سياحية.
واف��ت��ت��ح ال�����س��ف��دي ب��ح�����س��ور ن��ظ��ي��ره 
الأردن��ي��ة  القن�سلية  مبنى  المغربي 

حفل  ف��ي  العيون  مدينة  ف��ي  العامة 
الم�سوؤولين  م��ن  ع��دد  اأي�سا  ح�سره 

في المدينة والولية.
القن�سلية  »اف��ت��ت��اح  ال�����س��ف��دي  وق���ال 
الثابت  الأردن����ي  للموقف  ت��اأك��ي��ٌد  ه��و 
جانب  اإل���ى  ن��ق��ف  و�سنبقى  ك��ن��ا  ب��اأن��ن��ا 
المغربية  للمملكة  الترابية  الوحدة 

ال�سقيقة.

عدم الإفراج عن اأ�سحاب ال�سوابق وفار�سي الإتاوات

كريشان يشدد على تطبيق أوامر الدفاع
عمان - الراأي

اأك����د ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء وزي���ر 
الداخلية  وزي���ر  المحلية  الإدارة 
�سرورة  كري�سان،  توفيق  المكلف، 
الل����ت����زام ال���ت���ام ب��ت��ط��ب��ي��ق اأوام�����ر 
ال�سامل  بالحظر  خا�سة  ال��دف��اع، 
وال���ج���زئ���ي، وات����خ����اذ الإج��������راءات 
ال���ق���ان���ون���ي���ة ب���ح���ق ال��م��خ��ال��ف��ي��ن 
وتحويلهم اإلى الجهات الق�سائية 
ال��م��خ��ت�����س��ة لإج�������راء ال��م��ق��ت�����س��ى 

القانوني والإداري بحقهم.
اأم�س،  عقده  اجتماع  خ��الل  وق��ال 
مع  ال���داخ���ل���ي���ة  وزارة  م��ب��ن��ى  ف���ي 

الت�سال  تقنية  عبر  المحافظين 
ال��م��رئ��ي وال��م�����س��م��وع »ع���ن ب��ع��د«، 
اإن������ه ي���ع���ول ع���ل���ى ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن، 
الإدارات  روؤ�������س������اء  ب���اع���ت���ب���اره���م 
اخت�سا�سهم،  مناطق  في  العامة 
ل���ال����س���ت���م���رار ف����ي ب�����ذل ال��ج��ه��ود 
ال���الزم���ة ل��م��ت��اب��ع��ة ال��م��ح��ج��وري��ن 
بكافة  اليهم  وال��و���س��ول  م��ن��زل��ي��اً، 
ال����و�����س����ائ����ل ال����ق����ان����ون����ي����ة، ن���ظ���راً 
لتطورات الو�سع الوبائي المتعلق 

بجائحة كورونا.
و�سدد على ال�ستمرار بمنع اإقامة 
الحفالت والمنا�سبات الجتماعية 
 ب���اأع���داد ت��زي��د ع��ل��ى 20 ���س��خ�����س��اً، 

وب����م����ا ي��ن�����س��ج��م وال����ب����روت����وك����ول 
من  وال���ت���اأك���د  ال��م��ع��ت��م��د،   الطبي 
ال��وق��اي��ة  اأدوات  ا���س��ت��خ��دام  م���دى 
الجتماعي  والكمامات  والتباعد 
ف���ي ال��ت��ج��م��ع��ات ال���ت���ي ي��ق��ل ع��دد 

 الم�ساركين فيها عن 20 �سخ�ساً.
واأوع���������ز ك���ري�������س���ان اإل������ى ال��ح��ك��ام 
الإداري������ي������ن ب���ع���دم الإف���������راج ع��ن 
الموقوفين الإداريين من اأ�سحاب 
ال�����س��واب��ق ال��ج��رم��ي��ة ال��خ��ط��ي��رة، 
وف���ار����س���ي ال�����خ�����اوات والإت��������اوات 
الجرائم  ح��دة  ت��زاي��د  بعد  خا�سة 
ال�سوابق  اأ���س��ح��اب  يرتكبها  ال��ت��ي 

الجرمية الخطيرة.

عّمان - الراأي
اأعلنت وزارة العدل عن بدء ا�ستقبال معامالت 
ك��ات��ب ال��ع��دل ف��ي م��ب��ن��ى ال��م��ح��ك��م��ة الإداري�����ة 
عدل  كاتب  ع��ن  ب��دًل  ال�سمي�ساني  ف��ي  العليا 
عمان  ع��دل  ق�سر  ف��ي  حالياً  الموجود  عمان 
با�ستثناء معامالت المحامين اعتباراً من يوم 

الأحد المقبل.

ا�ستقبال معامالت كاتب العدل
 فـي »الإدارية العليا«..  

ال�سمان تدعو 
لال�ستفادة من 
خدمة »ا�سمل 

نف�سك«
عمان - الراأي

العامة  الموؤ�س�سة  اأعلنت 
عن  الجتماعي  لل�سمان 
ا����س���ت���م���راره���ا ب��ا���س��ت��ق��ب��ال 
العاملين  اإ���س��ع��ار  ط��ل��ب��ات 
غ������ي������ر ال����م���������س����م����ول����ي����ن 
بال�سمان الجتماعي عبر 
خ���دم���ة )ا����س���م���ل ن��ف�����س��ك( 
ال��م��ت��وف��رة ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا 
الإل�������ك�������ت�������رون�������ي، وذل�������ك 
ل��ت��م��ك��ي��ن ال��م��وؤ���س�����س��ة من 

�سمولهم.
للموؤ�س�سة  ب��ي��ان  وبح�سب 
)ا�سمل  خدمة  ف��اإن  ام�س، 
ن��ف�����س��ك( ت�����س��م��ح ل��ل��ع��ام��ل 
ل�سموله  بطلب  ب��ال��ت��ق��دم 
في  الجتماعي  بال�سمان 
ح���ال ل��م ت��ق��م ج��ه��ة عمله 
ب�سموله عن فترة عمله اأو 
على اأجره الحقيقي الذي 

يتقا�ساه.

اإربد - الراأي
اأ�سند مدعي عام اإربد، اأم�س، تهمتي »ال�سروع 
ب��ال��ق��ت��ل ال����واق����ع ع���ل���ى اأك����ث����ر م����ن ���س��خ�����س 
ل�سخ�سين  ب��ال��ق��ت��ل«  ب��ال�����س��روع  وال���ت���دخ���ل 
الجالية  من  �سخ�سين  على  بالطعن  اعتديا 
يوماً   15 منهما  كل  توقيف  وق��رر  ال�سينية، 

على ذمة الق�سية. 

اإ�سناد تهمتي ال�سروع 
والتدخل بالقتل ل�سخ�سني

ان - بترا عمَّ

م عو�ش اأبو عي�سة خبزًا  عبر 14 عامًا يقدِّ
مجانيًا طيلة اأيام الأ�سبوع؛ لعائالت محتاجة 
بطريقتين يومية واأ�سبوعية، بيد اأنَّه لم يكن 
الوحيد في منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء، 
م ذلك،  ة مخابز واأهل �سعة تقدِّ فهناك عدَّ
تعزيزا للتكافل الجتماعي، ولتخفيف معاناة من 
ل ي�ستطيع الح�سول على هذه المادة الأ�سا�سية.
وعلى مدار �سهر كامل، َتعاُمل عّدة مخابز في 
الغويرية، مع عائالت محتاجة لرغيف الخبز 
عب، ورافقت  مجانًا، ب�سبب دخلها المالي ال�سَّ
اأ�سخا�سًا يح�سلون عليه؛ لمعرفة ظروفهم 
الفعلية التي ت�سطرهم للح�سول على الخبز 
مجاناً.

توقيف 3 عر�سان فقراء.. حني ي�سبح رغيف اخلبز موؤ�سرًا على العوز
اأ�سبوعا ملخالفتهم 

اأمر الدفاع
اإربد - الراأي
 ق���رر م��دع��ي ع���ام عجلون 
اأم�����������س، ت���وق���ي���ف ع��ري�����س 
لمخالفته  اأ����س���ب���وع  ل���م���دة 
اأم������������ر ال����������دف����������اع، ال�������ذي 
يحظرالتجمعات لأكثر من 
التقيد  وع���دم  �سخ�ساً   20
ب����اأم����ر ال����دف����اع ب���الل���ت���زام 
و�سبط  التباعد  باإجراءات 
ق��رر مدعي  ال��ع��دوى. كما 
الرمثا توقيف عري�س  عام 
اآخ����ر ل��م��دة اأ����س���ب���وع. وف��ي 
ومنف�سلة  ث��ال��ث��ة،  واق���ع���ة 
ق���رر م��دع��ي ع���ام الأغ�����وار 
عري�س  توقيف  ال�سمالية 
لمدة اأ�سبوع لل�سبب نف�سه.

ويل العهد يف لقاء
مع التلفزيون الأردين 

م�ساء اليوم 
عمان - الراأي
عن  الأردن����ي  التلفزيون  اأع��ل��ن 
ب���ث���ه ل���ق���اء م����ع ���س��م��و الأم���ي���ر 
ال��ث��ان��ي  ع��ب��داهلل  ب��ن  الح�سين 
ولي العهد عند ال�سابعة م�ساء 

اليوم الجمعة.
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ال�سفدي يفتتح مبنى القن�سلية
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وزير الخارجية يفتتح القن�صلية الأردنية في العيون

الصفدي: نقف إلى جانب وحدة التراب المغربي

نعمل ليجاد اأفق حقيقي 
للتقدم نحو ال�صالم 

ال�صامل
بوريطة: نوؤكد اأهمية 

الو�صاية الها�صمية على 
املقد�صات

الوزير املغربي ي�صيد 
مب�صتوى التن�صيق الدائم 

بني البلدين

الراأي - الرباط

اأجرى نائب رئي�س الوزراء وزير الخارجية و�صوؤون المغتربين اأيمن ال�صفدي ووزير 
ال�صوؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المغرب 
نا�صر بوريطة ام�س، محادثات ركزت على �صبل ترجمة العالقات التاريخية 
ال�صتراتيجية التي تربط المملكتين ال�صقيقتين مزيدا من التعاون المنهجي في 
المجالت القت�صادية والتجارية وال�صتثمارية وال�صياحية وتكثيف التن�صيق اإزاء 
الق�صايا الإقليمية تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهلل الثاني واأخيه جاللة 
الملك محمد ال�صاد�س.

واأكد ال�صفدي وبوريطة اأن »الأردن والمغرب ما�صيان في اتخاذ الخطوات 
التي �صتفتح اآفاقا جديدة للتعاون الذي ينعك�س ايجابا على البلدين ال�صقيقين 
وم�صالحهما المترابطة«، وبحثا اأي�صا »التطورات والق�صايا الإقليمية وفي مقدمها 
الق�صية الفل�صطينية و�صبل تفعيل العمل العربي الم�صترك في مواجهة التحديات«.

وافتتح ال�صفدي بح�صور نظيره المغربي مبنى القن�صلية الأردنية العامة في 
مدينة العيون في حفل ح�صره اأي�صا عدد من الم�صوؤولين في المدينة والولية.

وفي موؤتمر �صحافي، قال ال�صفدي »اأت�صرف باأن اأكون في المغرب، في مدينة العيون 
تحديدًا، لتد�صين القن�صلية العامة للمملكة الأردنية الها�صمية التي كان �صاحب 
الجاللة الها�صمية الملك عبداهلل الثاني اأعلن عن قرار المملكة فتحها خالل 
ات�صال هاتفي مع اأخيه جاللة الملك محمد ال�صاد�س حفظه اهلل«.

عالقة  المملكتين  ب��ي��ن  م��ا  »ال��ع��الق��ة  واأ����س���اف 
ا�ستراتيجية متميزة، تتبدى في  تاريخية قوية 
ينقطع  ل  ال���ذي  والتن�سيق  الم�ستمر  ال��ت��ع��اون 
كل  على  م�سوؤولينا  بين  وم��ا  قيادتينا  بين  م��ا 
نموذجاً  تقدم  تاريخية  عالقٌة  هي  الم�ستويات. 
م�سالحنا  تفر�سها  التي  العربية  العالقات  في 
اهلل  بحمد  وت�سهم  �ست�سهم  وال��ت��ي  الم�ستركة، 
التنمية  تحقيق  في  جميعاً  اأهدافنا  تحقيق  في 
الم�ستركة  التحديات  جميع  ومعالجة  ل�سعوبنا 

التي نواجهها«.
للموقف  ت��اأك��ي��ٌد  ه��و  القن�سلية  اف��ت��ت��اح   » وزاد 
الأردني الثابت باأننا كنا و�سنبقى نقف اإلى جانب 
ال�سقيقة،  المغربية  للمملكة  الترابية  الوحدة 
وت��اأك��ي��ٌد على اأن��ن��ا نعمل م��ع الأ���س��ق��اء م��ن اأج��ل 
التو�سل لحل لق�سية ال�سحراء المغربية، وفق 
الحكم  مبادرة  ووف��ق  الدولية  ال�سرعية  ق��رارات 
الذاتي التي اأطلقها المغرب ال�سقيق والتي تمثل 
الحل العملي المنطقي لهذه الق�سية الأ�سا�س«.

وقال ال�سفدي »نحن في منطقتنا العربية ب�سكل 
نركز  لأن  نحتاج  نوحد جهودنا.  لأن  نحتاج  عام 
م�ستركة  تحديات  من  نواجهه  ما  مواجهة  على 
نتجاوز  واأن  التحديات  نتجاوز  اأن  ن��ري��د  وكلنا 
�سعوبنا  ح��ق  نخدم  اأن  ن�ستطيع  حتى  ال��ت��وت��رات 

جميعاً في الحياة الف�سلى، والحياة الكريمة«.
المملكتين  بين  ما  »التعاون  اأن  ال�سفدي  وبين 
ينطلق من توجيهات دائمة ل�ساحبي الجاللة«، 
م�سيفاً »علينا اأن نرتقي بالتعاون في كل اأوجهه 
ب��م��ا ي��ع��ك�����س ه���ذه ال��ع��الق��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة م���ا بين 

�ساحبي الجاللة«.
وزاد »دائما عندما يتحدث جاللة الملك عبداهلل 
الثاني حفظه اهلل عن المغرب ال�سقيق، يتحدث 
عن العمل مع ابن عمه من اأجل خدمة م�سالحنا 
الم�ستركة كمملكتين �سقيقتين، ولكن اأي�ساً من 
اأجل خدمة ق�سايانا العربية، وللمملكتين دائماً 
دوٌر �سباٌق في خدمة كل الق�سايا العربية، وفي 
الآن  وال��وق��ت  الم�سترك،  العربي  العمل  تعزيز 
التعاون والمزيد من  المزيد من هذا  ي�ستدعي 
في  ال��ع��رب��ي  الت�سامن  م��ن  وال��م��زي��د  التن�سيق 
�سوء ما نواجهه جميعاً من تحديات كبيرة، اإذا 
نحقق  اأن  ا�ستطعنا  حلها،  جهود  اإزاء  تعاونا  ما 
تتيح  التي  البيئة  نبني  واأن  وال�ستقرار  الأم��ن 

التقدم باتجاه التنمية في مجالتها«.
معالي  ب��ي��ن  والتن�سيق  »ال��ت��وا���س��ل  ال���ى  واأ����س���ار 
�ساحبي  لتوجيهات  تنفيذاً  وبيني  العزيز  اأخ��ي 
الجاللة م�ستمر. نتحدث في كل الق�سايا على 
اأردنية– قمة  هنالك  ك��ان  الثنائي.  الم�ستوى 

وهذه  الما�سي،  قبل  العام  المغرب  في  مغربية 
ل��زي��ادة  وا���س��ح��ة  ط��ري��ق  خريطة  و�سعت  القمة 
التعاون في جميع مجالته الثنائية القت�سادية 
واأك��دت  والثقافية«.  وال�سياحية  وال�ستثمارية 
اإزاء  التن�سيق  اأه��م��ي��ة  اأي�����س��اً  ال��ط��ري��ق  »خ��ري��ط��ة 

الق�سايا الإقليمية«.
�سوب  �سعت  للمغرب  زيارته  اأن  ال�سفدي  وبين 
ت��رج��م��ة ال��ع��الق��ات ال��را���س��خ��ة م��ا ب��ي��ن البلدين 
»تعاوناً مثمراً ملمو�ساً ينعك�س خيراً على بلدينا 
في  اأي�����س��اً  وي�سب  المملكتين  م�سالح  وي��خ��دم 

خدمة الم�سالح العربية ب�سكل عام«.
واأ�ساف »ثمة عديد اتفاقيات تم انجازها، وناأمل 
ممكنة،  فر�سة  اأق���رب  ف��ي  توقع  اأن  اهلل  �ساء  اإن 

وثمة اتفاقيات اأخرى نعمل على اإنجازها«.
»ننطلق  ال�سفدي  ق��ال  الإق��ل��ي��م��ي،  ال�����س��اأن  وف��ي 
اأخ��رى، ق�سيتنا الأ�سا�س،  من روؤي��ة واح��دة مرة 
الفل�سطينية.  الق�سية  هي  المركزية،  ق�سيتنا 
ونحن نعمل معاً من اأجل تحقيق ال�سالم العادل 
الحقوق  جميع  يلبي  ال���ذي  ال�����س��الم  وال���دائ���م. 
ال��م�����س��روع��ة ل��ل�����س��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ال�����س��ق��ي��ق، 
الم�ستقلة  وال��دول��ة  الحرية  في  حقه  خ�سو�ساً 

حزيران  من  ال��راب��ع  خطوط  على  ال�سيادة  ذات 
1967 وعا�سمتها القد�س المحتلة، لتعي�س باأمن 
و�سالم اإلى جانب اإ�سرائيل وفق قرارات ال�سرعية 

الدولية، ووفق مبادرة ال�سالم العربية«.
وبين ال�سفدي »تحقيق ال�سالم العادل وال�سامل 
العرب  عنه  عبر  ع��رب��ي،  ا�ستراتيجٌي  خ��ي��اٌر  ه��و 
جميعاً عندما تم اإطالق مبادرة ال�سالم العربية 
في العام 2002، ومنذ ذلك الوقت، تعمل المملكة 
نعمل  المغربية،  والمملكة  الها�سمية،  الأردن��ي��ة 
جميعاً من اأجل ايجاد اأفق حقيقي للتقدم نحو 
هذا ال�سالم الذي ي�سكل �سرورة لأمن وا�ستقرار 

المنطقة، ولأمن وا�ستقرار العالم برمته«.
كبيرة،  تحديات  ال�سلمية  العملية  »ت��واج��ه  وزاد 
الحوؤول  اأجل  من  م�ستمر  ب�سكل  نعمل  وبالتالي 
ه��ذا  لتحقيق  الحقيقية  ال��ف��ر���س��ة  ف��ق��دان  دون 
ال�سالم. نعمل بالتن�سيق مع اأ�سقاءنا في ال�سلطة 
ال��وط��ن��ي��ة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، ن��ع��م��ل ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع 
اأ���س��ق��اءن��ا ف��ي ال��م��غ��رب، ف��ي ك��ل ال���دول العربية، 
ال��دول��ي،  المجتمع  م��ع  بالتن�سيق  اأي�ساً  ونعمل 
الوليات المتحدة الأمريكية، اأوروبا، رو�سيا، وكل 

الدول الموؤثرة لأننا نريد اأن يتحقق ال�سالم«.
واأ�ساف »المرحلة الحالية مرحلة �سعبة، حيث 
بناء  الأح��ادي��ة، مثل  الإ�سرائيلية  الإج���راءات  اأن 
المنازل،  هدم  الأرا�سي،  م�سادرة  الم�ستوطنات، 
كلها تقو�س فر�س تحقيق حل الدولتين، الحل 
الذي اأجمعت غالبية دول العالم على اأنه ال�سبيل 
العادل  ال�سالم  وتحقيق  ال�سراع  لحل  الوحيد 
وال�سامل. فمن هنا العمل م�ستمر، ب�سكل دائم، 
ن��اف��ذة،  هنالك  اأن  ن��رى  الحالية  المرحلة  ف��ي 
الجديدة  الأمريكية  الإدارة  عن  ب��در  ما  مردها 
ال�سلطة  م��ع  العالقة  ح��ول  ايجابية  ب���وادر  م��ن 
التقدم  متطلبات  وحول  الفل�سطينية،  الوطنية 
اإل����ى ه���ذا ال���ح���ل، ف��ث��م��ة ن���اف���ذة ن��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
ال�ستفادة منها، وثمة موقف اأوروبي دولي وا�سح 
في دعم حل الدولتين، وكما قلت ثمة اجراءات 
خطيرة على الأر�س تقو�س هذا الحل وتقو�س 

كل فر�س تحقيق ال�سالم العادل وال�سامل«.
وقال ال�سفدي »ل بد اأن نجد اأفقاً حقيقياً للتقدم 
جادة  مفاو�سات  اط��الق  اع��ادة  عبر  ال�سالم  نحو 
اأ�سا�س  على  الدولتين،  ح��ل  اأ�سا�س  على  وفاعلة 
المعتمدة  المرجعيات  ووف���ق  ال��دول��ي،  ال��ق��ان��ون 
ينعم  لن  العربية.  ال�سالم  مبادرة  مقدمها  وفي 
بال�سالم وال���س��ت��ق��رار والأم���ن  الأو���س��ط  ال�����س��رق 
على  الفل�سطينية  الق�سية  تحل  لم  ما  الحقيقي 
الحقوق  وت��ل��ب��ي��ة جميع  ال��دول��ت��ي��ن،  ح��ل  اأ���س��ا���س 
وفق  ال�سقيق،  الفل�سطيني  لل�سعب  الم�سروعة 
مقابل  الأر����س  وم��ع��ادل��ة  المعتمدة  المرجعيات 

ال�سالم«.
وبين ال�سفدي »يجب اأن يكون �سوتنا واحداً في 
الحقيقي، هو  ال�سالم  الذي نريد هو  ال�سالم  اأن 
ال�سالم الذي تقبله ال�سعوب، ال�سالم الذي يدوم، 

والجهد م�ستمر من اأجل تحقيق ذلك«.
واأ�����س����اف »ي��ج��ب ي��ك��ون اأي�������س���اً ���س��وت��ن��ا وا���س��ح��اً 
الال�سرعية  الح���ادي���ة  الج�����راءات  م��واج��ه��ة  ف��ي 
ومواجهة  الحل،  ه��ذا  تقو�س  التي  الإ�سرائيلية 
النتهاكات في المقد�سات الإ�سالمية والم�سيحية 

في القد�س«.
واأ����س���ار ال�����س��ف��دي »ث��م��ة اأي�����س��اً ت���ع���اوٌن ك��ب��ي��ٌر في 
لدينا،  كبرى  اأول��وي��ة  لها  التي  القد�س  مو�سوع 
الو�سي  هو  الها�سمية  الجاللة  �ساحب  ف�سيدي 
ع��ل��ى ال��م��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة وال��م�����س��ي��ح��ي��ة في 
ال��ق��د���س، وح��م��اي��ة ال��ه��وي��ة ال��ع��رب��ي��ة الإ���س��الم��ي��ة 
الو�سع  على  والحفاظ  للمقد�سات،  والم�سيحية 
ينقطع  ل  جهٌد  هو  القائم  والقانوني  التاريخي 
وج��الل��ة  ال��م��ل��ك.  ج��الل��ة  م��ن  بتوجيه  للمملكة 
رئي�س  ه��و  اهلل  حفظه  ال�����س��اد���س  محمد  ال��م��ل��ك 
لجنة ال��ق��د���س، وال����دور ال���ذي ي��ق��وم ب��ه جاللته 

اأ�سا�سي  دور  اأي�����س��اً  ه��و  اللجنة  ب��ه  ت��ق��وم  وال����ذي 
للقد�س  الإ�سالمية  العربية  الهوية  حماية  ف��ي 
والحفاظ على الو�سع القائم فيها. وبالتالي ثمة 
تن�سيق طبيعي. تن�سيٌق ينطلق من الأولوية التي 
وتن�سيٌق  القد�س،  لمو�سوع  البلدين  في  نعطيها 
حماية  اأج���ل  م��ن  الم�سترك  جهدنا  ف��ي  ينعك�س 

المدينة المقد�سة، وحماية مقد�ساتها«.
ال�سفدي  قال  الأخ��رى،  الإقليمية  الق�سايا  وفي 
»ن��ري��د اأن ن��ع��م��ل م��ع��اً م��ن اأج����ل اإن���ه���اء الأزم����ات 
على  متفقون  بمنطقتنا.  تع�سف  التي  الكارثية 
اأنه ل بد من تفعيل دور عربي جماعي في جهود 
حل هذه الأزمات، من الأزمة ال�سورية اإلى الأزمة 
الليبية اإلى الأزمة اليمنية، فكلها اأزمات في دول 
عربية يعاني تبعاتها �سعوبا عربية. وبالتالي، من 
الرئي�س  ال��دور  العرب  لنا نحن  يكون  اأن  الأول��ى 
في جهود حل هذه الأزمات. مرة اأخرى، من غير 
المعقول اأن ل يكون لنا دور كعرب في جهود حل 
الأزمة ال�سورية، دور جماعي. اأزمة تقو�س دولة 
عربية، يعاني تبعات كارثيتها �سعب عربي، فيجب 
اأن يكون لنا دور في جهود حلها، لأن النعكا�سات 
الأكبر هي علينا، في كل الق�سايا الأخ��رى ل بد 
من تفعيل هذ العمل، والجانب الآخر اأي�ساً، هو 
ب�سكل  نتعاون  اأن  ن�ستطيع  الحياتي،  الجانب  في 
اأك��ب��ر ف��ي مو�سوع الأم���ن ال��غ��ذائ��ي، ف��ي مو�سوع 
الأم����ن ال�����س��ح��ي، ف��ي م��و���س��وع الأم����ن ال��زراع��ي، 
الق�سايا  ه��ذه  ك��ل  والتعليمي،  العلمي  الإن��ج��از 
ن�ستفيد جميعا اإذا ما حققنا نجاحا في مقاربتها، 

فهذا عمل م�ستمر«.
وفي ال�ساأن العراقي، اأ�سار ال�سفدي »العراق حقق 
الإره���اب،  على  كبيرة  وبت�سحيات  كبيراً،  ن�سراً 
ول بد من دعمه، والمملكتان متفقتان على دعم 
ال�ستقرار،  تثبيت  في  العراقية  الحكومة  جهود 
وتكري�س الن�سر على الإرهاب وتحقيق الم�ستقبل 

الأف�سل لل�سعب العراقي ال�سقيق«.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ع��م��ل ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك، ق��ال 
تفر�سها  حقيقية  ح��اج��ة  »ث��م��ة  اأن����ه  ال�����س��ف��دي 
العمل  تفعيل  اأج����ل  م��ن  ال��م�����س��ت��رك��ة  م�سالحنا 
ال��ع��رب��ي ال��م�����س��ت��رك ف��ي م��ق��ارب��ة ع��دي��د الأزم����ات 
والتحديات التي تواجه المنطقة«. وزاد « نحترم 
التي ما  الجوامع  بيننا ونبني على  الفروقات ما 
اأو�سع  م�ساحة  وتتيح  كثيرة  هي  الجوامع  بيننا. 
ل��ل��ع��م��ل ال��ج��م��اع��ي وال��ع��م��ل ال��م�����س��ت��رك«.واأ���س��ار 
لجامعة  ال����وزاري  المجل�س  »اج��ت��م��اع  ال�سفدي 
الدول العربية بدعوة م�سرية – اأردنية م�ستركة 
وبتن�سيق م��ع ك��ل الأ���س��ق��اء ج���اء م��ن اأج���ل اع���ادة 
الفل�سطينية،  بالق�سية  المتعلقة  الثوابت  تاأكيد 
ومن اأجل اأي�ساً تفعيل العمل العربي الم�سترك، 

وكانت جل�سة موفقة جداً«.
نعتز   » ال�����س��ف��دي  ق���ال  الخليجي،  ال�����س��اأن  وف���ي 
المملكة  ت��ج��م��ع  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ب��ال��ع��الق��ات 
الأردنية الها�سمية مع دول الخليج العربية. وزاد 
»يجب حل التوتر في منطقة الخليج، ومن اأجل 
بالو�سع  يتعلق  فيما  تحديداً  التوتر،  ه��ذا  حل 
ال��ع��رب��ي��ة م��ن تريد  ال����دول  اإي�����ران، فلي�ست  ف��ي 
اإيران. الدول العربية كلها  عالقات متوترة مع 
مرتكزة  اإي��ران  مع  جيدة  �سحية  عالقات  تريد 
ال�سوؤون  اإلى القانون الدولي وعدم التدخل في 
الداخلية واحترام مبداأ ح�سن الجوار. من هنا، 
نحن نوؤكد على اأهمية اأن تبنى عالقات اقليمية 
على اأ�سا�س القانون الدولي وح�سن الجوار وعدم 
التدخل، واإذا تحقق ذلك لن يكون هنالك �سبب 

ل�ستمرار التوتر«.
واأ�ساف ال�سفدي »نوؤكد على اأهمية الم�سالحة 
الم�سالحة  وه����ذه  ال���ُع���ال،  ق��م��ة  حققتها  ال��ت��ي 
العربي  العمل  تعزيز  ف��ي  فاعل  ب�سكل  �ست�سهم 
ال��م�����س��ت��رك، وك��م��ا ق���ال ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��داهلل 
الثاني اأمن دول الخليج واأمننا واحد، ا�ستقرارنا 

واحد، م�سالحنا يعتمد بع�سها على بع�س«.
الُمطلقة  المملكة  اإدان���ة  ع��ن  ال�سفدي  واأع���رب 
ي�سنها  ال���ت���ي  الإره����اب����ي����ة  ل��ل�����س��رب��ات  ال��ك��ام��ل��ة 
ال�سعودية،  ال��ع��رب��ي��ة  المملكة  ع��ل��ى  ال��ح��وث��ي��ون 
ُم�سدداً على وقوف الأردن المطلق مع ال�سعودية 
اأج��ل حماية  في كل ما تتخذه من خطوات من 

اأمنها وا�ستقرارها و�سعبها وحماية م�سالحها.
في  محوري  دور  لها  »ال�سعودية  ال�سفدي  وزاد 
المنطقة، لها دور رئي�س في جهودنا الم�ستركة 
الأم���ن  اأف�����س��ل لتحقيق  م��ن��ج��زة  م��ن��ط��ق��ة  ب��ن��اء 
وال�ستقرار، هي ركيزة للعمل العربي الم�سترك 
كل  في  اأ�سقاءنا  ندعم  اأن  نريد  بالتالي،  اأي�ساً. 

دول الخليج العربية �سوب حماية اأمنهم.
واأكد ال�سفدي اإ�ستراتيجية وتاريخية العالقات 
بتوجيه  م��ع��اً  وال��ع��م��ل  الخليجية،   – الأردن���ي���ة 
الخليج  دول  في  واأ�سقائها  المملكة  قيادات  من 
العربية من اأجل تطوير هذه العالقات، موؤكداً 
»نقف مع بع�سنا البع�س ون�ساند بع�سنا البع�س 
بع�سنا  مع  اأي�ساً  الم�ستركة  التحديات  ونواجه 

البع�س«.
واأك�����د ال�����س��ف��دي ل��ن��ظ��ي��ره ال��م��غ��رب��ي ف���ي خ��ت��ام 
مداخلته ال�سحفية « لكم في الأردن دوماً �سقيٌق 
كل  م��واج��ه��ة  ف��ي  وت�سندونه  ي�سندكم  و���س��ري��ٌك 
هذه التحديات، فهذه طبيعة العالقة التاريخية 
المتميزة، نحن معاً، لبع�سنا البع�س، نعمل من 
اأجل م�سالحنا ونعمل من اأجل عالم عربي اآمن 
ندرك  لأننا  الخالفات،  من  خال  منجز  م�ستقر 
العربي  العالم  في  جميعاً  م�سالحنا  اأن  تماماً 
اأكثر  ننجز  واأن��ن��ا  مترابط،  اأمننا  اأن  مترابطة، 
اإذا ما عملنا معاً وفق القواعد، ووفق القيم التي 
تجمعنا جميعاً، قيم التعاون، قيم المحبة، قيم 
ال�سالم، قيم احترام الآخر، وهذه هي القيم التي 

تميز اأي�ساً كل ما تقوم المملكتان به«.
بدوره، قال الوزير بوريطة »زيارتكم اإلى بلدكم 
الثاني المغرب، تكت�سي اأهمية خا�سة ولها طابع 
ُمميز، و�ستبقى خالدة في ذاكرة ووجدان ال�سعب 
التي  النبيلة  المواقف  كل  غ��رار  على  المغربي، 
مع  و�سعبا،  ق��ي��ادة  ال�سقيق،  الأردن  فيها  وق��ف 

المغرب في ق�ساياه الم�سيرية«.
وزاد »مما يزيد من بهجة هذا الحدث، اأنه ياأتي 
في غمرة ا�ستعدادات المملكة الأردنية الها�سمية 
الدولة،  لتاأ�سي�س  المئوية  بالذكرى  لالحتفال 
الملوك  ج�سدها  التي  البناء  م�سيرة  وان��ط��الق 
ال��ه��ا���س��م��ي��ون ن��ح��و ال���ن���م���وذج ال���وط���ن���ي الأك���ث���ر 
اإليكم  »اأتقدم  واأ�ساف  المنطقة.«  في  ا�ستقرارا 
التهنئة  ع��ب��ارات  ب��اأح��ر  ال��وزي��ر،  معالي  م�سبقا، 
ال�سقيقة  الأردن��ي��ة  للملكة  متمنيا  وال��ت��ب��ري��ك، 
دوام التقدم والنماء والزده��ار، في ظل القيادة 
الملك  الها�سمية  الجاللة  ل�ساحب  الحكيمة 

عبد اهلل الثاني، حفظه اهلل«.
قال  العامة،  الأردن��ي��ة  القن�سلية  اإفتتاح  وح��ول 
بوريطة »تاأتي زيارتكم، معالي الوزير، لتد�سين 
الها�سمية  الأردن��ي��ة  للمملكة  العامة  القن�سلية 
المغاربة،  قلوب  على  العزيزة  المدينة  هذه  في 
تنفيذا لما تم التفاق عليه بين �ساحب الجاللة 
ال��م��ل��ك م��ح��م��د ال�����س��اد���س، ن�����س�����ره اهلل، واأخ��ي��ه 
���س��اح��ب ال��ج��الل��ة ال��ه��ا���س��م��ي��ة ال��م��ل��ك ع��ب��د اهلل 
يوم  اأجرياه  ال��ذي  الهاتفي  الت�سال  في  الثاني 
يجمع  لما  وتج�سيدا   ،2020 الثاني  ت�سرين   19
العاهالن الكريمان من و�سائج مو�سولة ومودة 
�سادقة، يعززها الحر�س على الت�ساور والتن�سيق 
عالقات  تر�سيخ  ف��ي  وال��رغ��ب��ة  بينهما،  ال��دائ��م 
بين  القائم  الفاعل  والت�سامن  المثمر  التعاون 

المملكتين ال�سقيقتين«.
وزاد ب��وري��ط��ة »ق�����رار ج��الل��ة ال��م��ل��ك ع��ب��د اهلل 
في  اأردن��ي��ة  قن�سلية  بفتح  اهلل،  حفظه  ال��ث��ان��ي، 
التي  بالقرارات  جاللته  واإ�سادة  العيون،  مدينة 

محمد  الملك  الجاللة  �ساحب  اأخ���وه  بها  اأم���َر 
ال�����س��اد���س ن�����س��ره اهلل لإع������ادة ت��اأم��ي��ن ان�����س��ي��اب 
الحركة المدنية والتجارية بمنطقة الكركارات، 
الثابتة  ال��م��واق��ف  م��ن  ل��ع��دد  عملية  ترجمة  ه��و 
التي ما فتئ يعبر عنها الأردن للمملكة المغربية 
في كل ما تتخذه من خطوات لحماية م�سالحها 
الوطنية ووحدة اأرا�سيها واأمنها، وتثبت �سيادتها 
على كامل التراب المغربي. هذه المواقف، التي 
بها ونقدرها عالياً، لي�ست غريبة  نعتز ونفتخر 
الأردن«.  »ن�سامى  وعلى  الأردن��ي��ة  ال��دول��ة  على 
الملك  جاللة  له  المغفور  ر�سالة  يتذكر  فكلنا 
الح�سين اإلى المغفور له جاللة الملك الح�سن 
الثاني، طيب اهلل ثراهما، وتاأكيده »دعم وتاأييد 
للو�سول  والأح��وال  الظروف  �سائر  المغرب في 
اإل�����ى ال���ح���ق ال��م��غ��رب��ي ال��م�����س��روع وال���ث���اب���ت في 
هاماً  اأردنياً  وفدا  واإر�ساله  �سحرائه«،  ا�سترجاع 
 1975 ع��ام  الخ��سراء  الم�سيرة  ف��ي  للم�ساركة 
يتكون من 41 �سخ�سية من مختلف التجاهات 
ال�سعب  م��ع  للت�سامن  والمجتمعية  ال�سيا�سية 
جانب  اإل���ى  الأردن  ل��وق��وف  وت��رج��م��ة  المغربي 

المغرب وحقه في ا�سترجاع اأرا�سيه«.
وو����س���ف ب��وري��ط��ة اإف���ت���ت���اح ال��ق��ن�����س��ل��ي��ة ال��ع��ام��ة 
ل�سفحة  الفخر،  بمداد  »ت�سطير،  باأنه  للمملكة 
اأخ�����رى م�����س�����رق��ة ف���ي ت���اري���خ ع���الق���ات ال��ب��ل��دي��ن 

الثنائية«.
المملكتين  بين  الثنائية  ال��ع��الق��ات  اإط���ار  وف��ي 
ال�����س��ق��ي��ق��ت��ي��ن، ق�����ال ب���وري���ط���ة »ل���ق���د ح��اف��ظ��ت 
الأردن��ي��ة  والمملكة  المغربية  المملكة  ع��الق��ة 
ظرفية  ف��ي  وت��م��ي��زه��ا  متانتها  ع��ل��ى  الها�سمية 
والح�سا�سية.  ال��دق��ة  ���س��دي��دة  واإقليمية  عربية 
وه���ي م��ن��ا���س��ب��ة ل��ل��ت��ن��وي��ه ع��ال��ي��اً ب�����س��ّن��ة ال��ت�����س��اور 
والتن�سيق المو�سول بين بلدينا، ِحيال مختلف 
التحديات التي تواجه منطقتنا العربية. لذلك 
يحدونا، اليوم، عزٌم كبير على الم�سي في جعل 
تكون عليه  اأن  ينبغي  لما  نموذجاً  العالقة  هذه 

العالقات العربية-العربية«.
المملكتين  يجمع  م��ا  ع��ل��ى  »ت��اأ���س��ي�����س��ا  واأ����س���اف 
تعزيز  على  متناه  وحر�س  م�ستركة  قوا�سم  من 
عالقاتهما الثنائية، طور البلدان اآليات متجددة 
ت��روم  اأع��ل��ى،  اآف���اق  اإل��ى  ال��ت��ع��اون  للدفع بم�سيرة 
قائدي  رغبة  وفق  ال�ستراتيجية  ال�سراكة  بلوغ 
الُمت�سمنة  لإرادة جاللتيهما  وتنفيذاً  البلدين، 
العمل  زيارة  ال�سادر عقب  الم�سترك  البيان  في 
وال�سداقة التي قام بها �ساحب الجاللة الملك 
عبد اهلل الثاني اإلى المملكة المغربية يومي 27 

و28 اآذار 2019.
ون����وه ب��وري��ط��ة »ل��ع��ل اأه����م م���ا ي��م��ي��ز ع��الق��ات��ن��ا 
الثنائية هو م�ستوى التن�سيق والت�ساور ال�سيا�سي 
الدائم والم�ستمر في عدد من الق�سايا الإقليمية 
الفل�سطينية،  الق�سية  مقدمتها  وفي  والدولية 
الملك  الجاللة  �ساحب  بخ�سو�سها  اأك��د  التي 
محمد ال�ساد�س ن�سره اهلل اأنها في نف�س مرتبة 
ق�سية الوحدة الترابية المغربية، موؤكداً اأهمية 
الإ�سالمية  المقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية 

والم�سيحية في القد�س ال�سريف«.
وف���ي ال�����س��اأن الإق��ل��ي��م��ي، ق���ال ال���وزي���ر ب��وري��ط��ة 
في  وم�سوؤولية  ت��اري��خ��ي  دور  لهما  »المملكتان 
من�سجمة  وم��واق��ف��ن��ا  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة،  ال��ق�����س��ي��ة 
تماماً ومرجعياتنا وا�سحة وثابتة وهي اأن الحل 
دولة  الدولتين.  حل  اأ�سا�س  على  يكون  اأن  يجب 
فل�سطينية على حدود حزيران 1967 وعا�سمتها 
اإل����ى ج��ن��ب مع  ال��ق��د���س ال�����س��رق��ي��ة تعي�س ج��ن��ب��اً 

اإ�سرائيل«.
واأ�ساف »المملكتان كانتا دائما فاعال اأ�سا�سيا في 
الحل بين  تحريك م�سل�سل تفاو�سي ناجع نحو 
هذا  ح��ول  تن�سقان  المملكتان  الق�سية.  طرفي 
المو�سوع ب�سكل م�ستمر انطالقا من مواقفهما 

ال��ت��اري��خ��ي��ة وان���ط���الق���ا ك���ذل���ك م���ن م�����س��وؤول��ي��ة 
عاهليهما.

ال�ساد�س  محمد  الملك  »جاللة  بوريطة  وق��ال 
يثمن الدور الهام الذي يقوم به �ساحب الجاللة 
الح�سين  اب��ن  الثاني  عبداهلل  الملك  الها�سمية 
ك��و���س��ي ع��ل��ى ال��م��ق��د���س��ات ف��ي م��دي��ن��ة ال��ق��د���س، 
هي  ال�����س��اد���س  محمد  الملك  ج��الل��ة  وتعليمات 
التن�سيق مع الجانب الأردني في اإطار الو�ساية 
في  المقد�سة  الأم���اك���ن  ح��م��اي��ة  ف��ي  الها�سمية 

القد�س«.
واأ�ساف بوريطة »جاللة الملك محمد ال�ساد�س 
كذلك، كرئي�س للجنة القد�س، يعمل من خالل 
وك��ال��ة ب��ي��ت م���ال ال��ق��د���س ع��ل��ى ت��ق��دي��م خ��دم��ات 
 2.5 تقريبا  تقدم  الوكالة  للمقد�سيين.  عملية 
مجال  ف��ي  ال��دع��م  لتقديم  �سنويا  دولر  مليون 
بدء  منذ  وال��ت��ك��وي��ن.  والتعليم  وال�سكن  ال��ط��ب 
مالية  م�ساعدة  الوكالة  قدمت  ك��ورون��ا،  جائحة 
مبا�سرة للمقد�سيين لمواجهة الجائحة، فالعمل 
ال��و���س��اي��ة  م��ع  وبالتن�سيق  ل��ل��وك��ال��ة،  ال��م��ي��دان��ي 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة، م���ن ���س��اأن��ه ت��خ��ف��ي��ف ال��م��ع��ان��اة على 
عمل  هناك  ذل��ك،  جانب  اإل��ى  ولكن  المقد�سيين 
اأفق ا�ستراتيجي وبروؤية وا�سحة  م�سترك �سمن 
اأ���س�����س وا���س��ح��ة  ل��ت��ح��ري��ك عملية ال�����س��الم ع��ل��ى 
وم��ت��ي��ن��ة وع���ل���ى م��رج��ع��ي��ات وا����س���ح���ة، ون��ع��ت��ق��د 
ال�سالم  ل��ت��ح��ري��ك عملية  ح���ان  ق��د  ال��وق��ت  ب���اأن 
ف��ي ال�����س��رق الو���س��ط ل��ل��و���س��ول اإل���ى ال��ح��ل وف��ق 

المرجعيات«.
وفي �سياق العمل العربي الم�سترك، قال الوزير 
�سي�ساعد  الم�سترك  ال��ع��رب��ي  »ال��ع��م��ل  ب��وري��ط��ة 
كثيراً في تقوية الموقف العربي حتى في هذه 
المبادرة  �ساند  المغرب  الفل�سطينية،  الق�سية 
الأخ���ي���رة ال��ت��ي ق��دم��ه��ا الأردن وم�����س��ر لإع��ط��اء 
العمل  ال��ع��رب��ي��ة.  ال��ج��ام��ع��ة  لعمل  ج��دي��د  نف�س 
المغرب  يعتبره  الجامعة  اإطار  في  الموؤ�س�ساتي 
ذات��ه، هو يجب  غاية في حد  لي�س  ولكنه  مهم، 
اأن يعك�س روؤية م�ستركة، روؤية حول التحديات، 
التحديات.  ه��ذه  معالجة  طريقة  ح��ول  وروؤي���ة 
ال��ي��وم ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي ب��الإ���س��اف��ة ال��ى تحدياته 
ال��داخ��ل��ي��ة م��ن ن��م��و دي��م��وغ��راف��ي م��ن تحديات 
خارجية  تدخالت  هناك  واجتماعية،  اقت�سادية 
وهناك تحديات مبا�سرة تهدد اأمنه وا�ستقراره«.

لها  ك���ان  الم�سرية  الأردن���ي���ة-  »ال��م��ب��ادرة  وزاد 
للعمل  والتن�سيق  اللحمة  اإع��ادة  في  اإيجابي  اأثر 
الموؤ�س�ساتي، يجب اأن ت�ستمر لتوؤدي اإلى توحيد 
ال��روؤي��ة ح��ول التحديات وال��خ��روج م��ن الإط���ار 
ال��م�����س��ت��رك.  الم�ستقبل  اإل����ى  وال��ن��ظ��ر  ال�����س��ّي��ق 
وقيم  اأ�س�س  على  مبني  جديد  عربي  نظام  خلق 
يومي  تن�سيق  ه��و  بيننا  وال��ت��ن�����س��ي��ق  م�����س��ت��رك��ة، 

والروؤية هي روؤية م�ستركة«.
بوريطة  ق��ال  العربية،  الخليج  ل��دول  وبالن�سبة 
المملكتين،  م��ع  م��ت��م��ي��زة  ع��الق��ة  ل��ه  »ال��خ��ل��ي��ج 
ان���ط���الق���اً م���ن ع���الق���ات ال��ع��اه��ل��ي��ن م���ع م��ل��وك 
الخليجي.  التعاون  وامراء وروؤ�ساء دول مجل�س 
ب��الإ���س��اف��ة اإل����ى ال��ع��الق��ات ال�����س��خ�����س��ي��ة، ه��ن��اك 
ع��الق��ات ا���س��ت��رات��ي��ج��ي��ة. ج��الل��ة ال��م��ل��ك محمد 
الأولى  الخليجية  المغربية  القمة  في  ال�ساد�س 
تحدث عن م�سير م�سترك واأن ما يم�س الخليج 
الخليج  دول  ك��ل  م��ع  عالقاتنا  ال��م��غ��رب.  يم�س 
دعم  عالقات  هي  مطلق،  ت�سامن  عالقات  هي 
ل���س��ت��ق��راره��ا، ه��ي ع��الق��ات ت�سامن م��ع ك��ل ما 

يم�س وحدتها واأمنها.
المغربية  وال��م��م��ل��ك��ة  ال��خ��ل��ي��ج  دول  »ب��ي��ن  وزاد 
التقاء،  الها�سمية عدة نقاط  الأردنية  والمملكة 
وي��م��ك��ن اأن ن�����س��ك��ل ن�����واة ق���وي���ة ل��ن��ظ��ام ع��رب��ي 
المنطقة  م�سلحة  وي��خ��دم  الأم�����ام  اإل���ى  ينظر 
وجه  على  �سعوبنا  م�سالح  ويخدم  ككل  العربية 

الخ�سو�س«.
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37% اإ�شغال »العناية« و18% اأجهزة التنفّ�س

40 وفاة و5733 إصابة جديدة بـ«كورونا»

»ال�شمان« تدعو غري 
امل�شمولني لال�شتفادة 

من خدمة »ا�شمل نف�شك«
عمان - الراأي

اأعــلــنــت الــمــوؤ�ــســ�ــســة الــعــامــة لــلــ�ــســمــان الجــتــمــاعــي عن 
ا�ــســتــمــرارهــا بــا�ــســتــقــبــال طــلــبــات اإ�ــســعــار الــعــامــلــيــن غير 
)ا�سمل  خدمة  عبر  الجتماعي  بال�سمان  الم�سمولين 
نــفــ�ــســك( الــمــتــوفــرة عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، وذلـــك 

لتمكين الموؤ�س�سة من �سمولهم.
وبح�سب بيان �سحفي للموؤ�س�سة ام�س، فاإن خدمة )ا�سمل 
نف�سك( ت�سمح للعامل بالتقدم بطلب ل�سموله بال�سمان 
الجتماعي في حال لم تقم جهة عمله ب�سموله عن فترة 

عمله اأو على اأجره الحقيقي الذي يتقا�ساه.
متوفرة  نف�سك«  »ا�سمل  خدمة  ان  الموؤ�س�سة  واأو�سحت 
على موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo تحت قائمة 
الخدمات الإلكترونية، حيث يتعين على العامل الأردني 
اإدخــال رقمه  الخدمة  بال�ستفادة من هذه  الــذي يرغب 
ميالده،  وتــاريــخ  المدنية  الأحـــوال  هوية  ورقــم  الوطني 
ادخــال  منه  فيطلب  الأردنــــي  غير  للعامل  بالن�سبة  اأمــا 
ال�سغط  ثــم  ومــن  ال�سفر،  جــواز  ورقــم  ال�سخ�سي  رقمه 
�سيكون  ذلــك  وبعد  البيانات،  وحفظ  التحقق  خيار  على 
متاحاً للعامل تعبئة النموذج الذي يت�سمن كافة البيانات 
اأنها  المطلوبة ومن ثم ار�سال الطلب. وبينت الموؤ�س�سة 
يعمل  الــتــي  المن�ساآت  على  التفتي�س  بـــاإجـــراءات  �ستقوم 
تاريخ  من  اعتباراً  و�سمولهم  بالطلبات  المتقدمون  بها 

التفتي�س وذلك في اإطار ترتيبات »برنامج بادر«.
واأكــــــدت الــمــوؤ�ــســ�ــســة اأن خــدمــة »ا�ــســمــل نــفــ�ــســك« جـــاءت 
التي  الــمــنــ�ــســاآت  فــي  الــعــامــلــيــن  حــقــوق  عــلــى  للمحافظة 
تــحــت مظلة  ب�سمولهم  تــقــم  لــم  والــتــي  لــديــهــا  يــعــمــلــون 
ا�ستفادة  منها على �سمان  الجتماعي، وحر�ساً  ال�سمان 
العاملين من المنافع التاأمينية التي توفرها الموؤ�س�سة.

اإ�شناد تهمتي ال�شروع 
والتدخل بالقتل ل�شخ�شني

اإربد - الراأي

ا�سند مدعي عام اإربد، ام�س، تهمتي »ال�سروع بالقتل الواقع 
على اأكثر من �سخ�س والتدخل بال�سروع بالقتل« ل�سخ�سين 
اعتديا بالطعن على �سخ�سين من الجالية ال�سينية، وقرر 

توقيف كل منهما 15 يوما على ذمة الق�سية.
وكان الناطق العالمي في مديرية المن العام، �سرح اأم�س 
الول، ان بالغا ورد لمديرية �سرطة اإربد اأم�س الول حول 
تعر�س �سخ�سين من الجن�سية الآ�سيوية لالعتداء بوا�سطة 
اإربــد،  مدينة  فــي  مجهولين  �سخ�سين  قبل  مــن  حــادة  اأداة 

حيث ا�سعفا للم�ست�سفى.
وجمع  المنطقة  وم�سح  للمكان  الــتــحــرك  تــم  انــه  وا�ــســاف 
المعلومات التي اف�ست الى تحديد هوية �سخ�سين م�ستبه 
قيا�سي وعثر بحوزتهما  بزمن  القب�س عليهما  والقي  بهما 
للجهات  واحالتهما  معهما  التحقيق  وجرى  حادة  اأداة  على 

الق�سائية المخت�سة.

اأوعز بعدم االإفراج عن الموقوفين االداريين من اأ�شحاب ال�شوابق الجرمية

نائب رئيس الوزراء يشدد على تطبيق أوامر الدفاع
     ا�شتمرار احلمالت االأمنية على املت�شولني

عمان - الراأي

المحلية  الدارة  وزير  الــوزراء  رئي�س  نائب  اأكد 
ــان،  وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــمـــكـــلـــف، تـــوفـــيـــق كــريــ�ــس
الــدفــاع،  اوامــر  بتطبيق  الــتــام  اللــتــزام  �ــســرورة 
خــا�ــســة بــالــحــظــر الــ�ــســامــل والـــجـــزئـــي، واتــخــاذ 
ـــيـــة بـــحـــق الـــمـــخـــالـــفـــيـــن  الإجـــــــــــــراءات الـــقـــانـــون
المخت�سة  الق�سائية  الــجــهــات  اإلــى  وتحويلهم 

بحقهم. والداري  القانوني  المقت�سى  لإجراء 
وقــــال خــــالل اجــتــمــاع عـــقـــده امـــ�ـــس، فـــي مــبــنــى 
تقنية  عــبــر  الــمــحــافــظــيــن  مــع  الــداخــلــيــة  وزارة 
التــ�ــســال الــمــرئــي والــمــ�ــســمــوع « عــن بــعــد«، انــه 
�ـــســـاء  يــعــول عــلــى الــمــحــافــظــيــن، بــاعــتــبــارهــم روؤ
اخــتــ�ــســا�ــســهــم،  مــنــاطــق  فـــي  الـــعـــامـــة  الدارات 
لمتابعة  الــالزمــة  الجهود  بــذل  في  لال�ستمرار 
بكافة  الــيــهــم  والــو�ــســول  مــنــزلــيــا،  الــمــحــجــوريــن 
الــو�ــســائــل الــقــانــونــيــة، نــظــرا لــتــطــورات الــو�ــســع 

كورونا. بجائحة  المتعلق  الوبائي 
وا�ــــســــار نـــائـــب رئـــيـــ�ـــس الــــــــوزراء الــــى الـــجـــولت 
منزليا  المعزولين  على  والتفتي�سية  الميدانية 

ال�سامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذا  م�ستمرة، 
والمجتمع  المواطن  ان �سالمة  توؤكد دوما  التي 

�سيء. كل  من  اهم 
و�ــســدد عــلــى ال�ــســتــمــرار بــمــنــع اقــامــة الــحــفــالت 
 20 على  تزيد  الجتماعية  باأعداد  والمنا�سبات 
والــبــروتــوكــول  الطبي  يــنــ�ــســجــم  وبــمــا  �ــســخــ�ــســاً، 
الــمــعــتــمــد، والــتــاأكــد مــن مــدى ا�ــســتــخــدام ادوات 
في  الجــتــمــاعــي  والــكــمــامــات  والتباعد  الــوقــايــة 
عن  فيها  عدد  الم�ساركين  يقل  التي  التجمعات 

�سخ�سا.  20
واأكد �سرورة التن�سيق مع المجال�س المنية في 
البع�س  بنية  تلقي  معلومات  فــور  المحافظات 
العزاء  �سواء   )بيوت  اجتماعية  منا�سبات  اقامة 
اأخـــرى(  اجــتــمــاعــيــة  مــنــا�ــســبــة  اي  اأو  الفــــراح  اأو 
بها  الــمــعــنــيــيــن  او  عــلــيــهــا  الــقــائــمــيــن   با�ستدعاء 
هذه  اقامة  لمنع  الــالزمــة  وربطهم  بالتعهدات 
القانونية  ا�سد  الجراءات  واتخاذ  المنا�سبات، 

المخالفين.  بحق  الالزمة  والدارية 
لـــى الــحــكــام الإداريـــيـــن بــعــدم  واأوعــــز كــريــ�ــســان اإ
اأ�سحاب  من  الداريين  الموقوفين  عن  الإفراج 

الخاوات  وفار�سي  الخطيرة،  الجرمية  ال�سوابق 
التي  الجرائم  حدة  تزايد  بعد  خا�سة  والإتاوات 
الخطيرة،  الجرمية  ال�سوابق  اأ�سحاب  يرتكبها 
المجتمعي،  والأمن  ال�سلم  على  خطرا  ي�سكل  ما 
والأبرياء. المواطنين  من  الكثير  حياة  ويهدد 

بتنفيذ  بال�ستمرار  المحافظين  الى  اوعز  كما 
المت�سولين. على  المنية  الحمالت 

وبـــيـــن اهــمــيــة الـــتـــوا�ـــســـل مـــع الــمــواطــنــيــن فــي 
ـــتـــمـــاع الــــى هــمــومــهــم  مــــواقــــع �ــســكــنــاهــم وال�ـــس
الالزمة  الخدمات  اف�سل  وتقديم  ومطالبهم 
ال�سامية  الملكية  التوجيهات  مع  ان�سجاما  لهم، 
والـــتـــي تــ�ــســعــى الــحــكــومــة الــــى تــرجــمــتــهــا عــلــى 
وعملية  تــنــفــيــذيــة  اجــــراءات  عــبــر  الــواقــع  ار�ـــس 
التي  ال�سعاب  وتذليل  عليهم  الت�سهيل  ت�سمن 

المجالت. �ستى  في  تواجههم 
الــجــولت  الــمــحــافــظــون ان  اكـــد  مـــن جــانــبــهــم، 
عــلــى الــمــنــ�ــســاآت وال�ــســخــا�ــس مــ�ــســتــمــرة لــلــتــاأكــد 
ال�سحة  و�ــســروط  الــدفــاع  بــاأوامــر  التزامها  مــن 
الــعــامــة مــو�ــســحــيــن انـــه لـــن يــتــم الـــتـــهـــاون فــي 

ذلك.

كري�شان خالل اللقاء

تطعيم العاملني باملطارات 
قريبا.. وبرنامج تدريبي 

يف »امليدانية«

اخلدمات الطبية تتوقف 
عن ا�شتقبال مراجعي 

عيادات االخت�شا�س

»االأمن« تطلق حملة »يدًا 
بيد« وتوزع اآالف الكمامات 

على املواطنني

عمان- الراأي

اأعلنت وزارة ال�شحة ت�شجيل 40 وفاة و5733 
اإ�شابة جديدة بفيرو�س كورونا الم�شتجّد في 
المملكة ام�س، ليرتفع اإجمالي الوفيات اإلى 
4833 واإجمالي االإ�شابات 413350، من جهة 
اخرى، �شتبا�شر مديرية اأمن وحماية المطارات 
االإ�شراف على اإعطاء لقاح »كورونا« لجميع 
العاملين في المطارات خالل ايام، فيما اأطلقت 
وزارة ال�شحة ام�س برنامجا تدريبيا لتعزيز 
قدرة فرق الرعاية ال�شحية في الم�شت�شفيات 
الميدانية، في غ�شون ذلك، تم توقيف ثالثة 
)عر�شان( في اربد لمخالفتهم »اوامر الدفاع« 
لمدة ا�شبوع، فيما وا�شلت فرق التفتي�س 
جوالتها الميدانية على المن�شات واالفراد 
للتدقيق على تطبيق اجراءات ال�شالمة 
العامة.

في   3040 الآتــي:  النحوا  على  )امــ�ــس(  اإ�سابات  وتــوّزعــت 
العا�سمة عّمان، 681 في محافظة الزرقاء، 611 محافظة 
الرمثا،  في  اإ�سابة   26 منها  اإربــد  محافظة   491 البلقاء، 
214 محافظة ماأدبا، 193 محافظة جر�س، 106 محافظة 
 76 عجلون،  محافظة   97 الكرك،  محافظة   103 العقبة، 
محافظة المفرق، 65 محافظة الطفيلة، و 56 اإ�سابة في 

محافظة معان.
واأ�ــســار الــمــوجــز الإعــالمــي الــ�ــســادر عــن رئــا�ــســة الـــوزراء 
ووزارة ال�سحة اإلى اأن عدد الحالت الن�سطة حالّياً و�سل 
اأُدِخــلــت  التي  الــحــالت  بلغ عــدد  بينما  اإلــى 51869 حــالــة، 
ام�س اإلى الم�ست�سفيات 372 حالة، فيما غادرت 118 حالة.

اإلـــى اأن اإجــمــالــي الــحــالت الــمــوؤّكــدة الــتــي تتلقى  ولــفــت 
العالج في الم�ست�سفيات بلغ 1884، في حين بلغ اإجمالي 
للحالت  الم�ست�سفيات  فــي  الم�ستخدمة  الــعــزل  اأ�ـــســـّرة 
اإ�سغال  بن�سبة   1439 الول(  )اأم�س  والم�ستبهة  الموؤّكدة 
اأ�سّرة العناية الحثيثة  بلغت 32 بالمئة، فيما بلغ اإجمالي 
الــمــ�ــســتــخــدمــة فـــي الــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات لـــلـــحـــالت الـــمـــوؤّكـــدة 
 37 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   377 الول(  )اأمــ�ــس  والم�ستبهة 

بالمئة.
كــمــا بــلــغ اإجــمــالــي عـــدد اأجـــهـــزة الــتــنــّفــ�ــس ال�ــســطــنــاعــي 
الــمــ�ــســتــخــدمــة فـــي الــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات لـــلـــحـــالت الـــمـــوؤّكـــدة 
اإ�سغال بلغت  والم�ستبهة )اأم�س الول( 173 جهازا بن�سبة 

18 بالمئة.
ام�س في  �سفاء  ت�سجيل 867 حالة  اإلى  الموجز  اأ�سار  كما 

حــالت  اإجــمــالــي  لي�سل  والم�ست�سفيات،  المنزلي  الــعــزل 
ال�سفاء اإلى 356648.

لي�سبح  ام�س،  اأجري  مخبرّياً  43459 فح�ساً  اإن  واأ�ساف، 
اإجمالي الفحو�سات 4761823 فح�ساً، لفتا اإلى اأن ن�سبة 

الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإلى 19ر13 بالمئة.
ودعت الوزارة الجميع اإلى اللتزام باأوامر الّدفاع، واّتباع 
اإقامة  وعــدم  الكّمامات،  ارتـــداء  خ�سو�ساً  الوقاية،  �سبل 
متابعة  اإلـــى  اإ�ــســافــة  �سخ�ساً،   20 مــن  لأكــثــر  الــتــجــّمــعــات 
اأطلقتها بال�سراكة مع عدد من  الحمالت التوعوية التي 
الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والت�سجيل 

لأخذ المطعوم: #اإلك_وفيد #حياتنا_اأهم.
مــن جــهــة اخـــرى، كــلــف الــمــركــز الــوطــنــي لــالأمــن واإدارة 
للتن�سيق  الـــمـــطـــارات  وحــمــايــة  اأمــــن  مــديــريــة  الأزمــــــات 
والإ�سراف على اإعطاء لقاح »كورونا« لجميع العاملين في 
مطار  الدولي،  علياء  الملكة  )مطار  الأردنية  المطارات 
الــمــلــك ح�سين الــدولــي الــعــقــبــة، مــطــار عــمــان الــمــدنــي/ 

ماركا(.
وطلب المركز تزويده بك�سوفات تت�سمن جميع العاملين 
في هذه المطارات تمهيدا للمبا�سرة باإعطائهم المطاعيم 
�سمن توقيتات ومواقع مخ�س�سة لأخذ المطعوم اعتبارا 

من الأ�سبوع القادم.
تحت  توعوية  حملة  ام�س  العام  الأمــن  مديرية  واطلقت 
عنوان يداً بيد للتوعية من فيرو�س كورونا والتاأكيد على 
من  والــحــد  الــعــامــة  ال�سالمة  و�ــســائــل  ا�ستخدام  �ــســرورة 

المخالفات المرتكبة بهذا المجال.
وتـــاأتـــي هـــذه الـــمـــبـــادرة انــطــالقــاً مـــن دور الأمـــــن الــعــام 
انتهاج  وتحفيز  الــوعــي  ن�سر  عــلــى  وحــر�ــســاً  المجتمعي 
الــ�ــســلــوك الـــوقـــائـــي الــ�ــســحــي لــلــحــفــاظ عــلــى الــ�ــســالمــة 
المخالفات  من  الحد  في  وللم�ساهمة  العامة  وال�سحة 
فيرو�س  مــن  المجتمع  و�ــســالمــة  �سحة  عــلــى  والــحــفــاظ 

كورونا.
�سباح  الميدان  في  العاملين  العام  الأمــن  منت�سبو  وقــام 
وتوعيتهم  المواطنين  على  الكمامات  اآلف  بتوزيع  ام�س 
بـــ�ـــســـرورة تــــرك مــ�ــســافــات الأمــــــان واللــــتــــزام بــالــتــبــاعــد 
الجتماعي والتاأكيد على اأن المخالفة لم تكن يوماً هدفاً 
واإنما اجراء احترازيا لحماية المجتمع من تف�سي الوباء 

والحد من الإ�سابات والوفيات الناتجة عنه.
بدورها، اأعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية التوقف 
اآخر.  عن ا�ستقبال مراجعي عيادات الخت�سا�س لإ�سعاراً 
واأو�سحت انه نظراً لتزايد اأعداد الإ�سابة بفيرو�س كورونا 
وحفاظاً على �سالمة المراجعين والكوادر الطبية قررت 
ا�ستقبال  التوقف عن  الملكية  الطبية  الخدمات  مديرية 
م�ست�سفياتها  كافة  في  الخت�سا�س  لعيادات  المراجعين 
ومراكزها اعتباراً من يوم الأحد 7 اآذار وحتى اإ�سعار اآخر.
ا�ستقبالها  ا�ستمرار  الملكية  الطبية  الــخــدمــات  واأكـــدت 
اأق�سام الطوارئ بم�ست�سفياتها على  للحالت الطارئة في 
من  ال�سهرية  العالجات  �سرف  وا�ستمرار  ال�ساعة،  مدار 
العمليات  واإجراء  �سيدليات الخت�سا�س ولمدة �سهرين، 

بالتن�سيق مع الأطباء الم�سرفين.
بكافة  المر�سى  زوار  ا�ستقبال  منع  ا�ستمرار  الى  وا�سارت 

اأق�سام م�ست�سفيات الخدمات الطبية الملكية.
مع  بال�سراكة  امــ�ــس  ال�سحة  وزارة  اأطــلــقــت  جهتها،  مــن 
تدريبيا  برنامجا  الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة 
لتعزيز قدرة فرق الرعاية ال�سحية متعددة التخ�س�سات 

والعاملة في الم�ست�سفيات الميدانية.
الدكتور  الــوزارة وم�سوؤول ملف »كورونا«  امين عام  واأكد 
وائل هياجنة اأن البرنامج التدريبي مميز ويعتبر ا�سافة 
نوعية لمهارات وخبرات الكوادر العاملة في الم�ست�سفيات 
اخ�سائيين.  مدربين  مــن  مبا�سر  وبــاإ�ــســراف  الميدانية 
ويتبع هــذا الــبــرنــامــج بــرنــامــج تــدريــب الــمــدربــيــن الــذي 
ب�سكل  التدريب  ا�ستمرارية  فر�سة  الوزارة  لكوادر  �سيتيح 

دائم وم�ستمر.
الميدانية  الم�ست�سفيات  كوادر  تدريب  برنامج  ويت�سمن 
الإنترنت، جل�سات  عبر  �سهر حزيران  لغاية  يمتد  والذي 
عــمــلــيــة فـــي مـــواقـــع الــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات الــمــيــدانــيــة، ويغطي 
الــعــديــد مـــن الـــمـــجـــالت الــ�ــســريــريــة الــخــا�ــســة لــرعــايــة 
ال�سناعي  والتنف�س  التنف�سي  والعالج  الحرجة  الحالت 

لمر�سى كورونا.
فــيــمــا يــ�ــســمــل بــرنــامــج تـــدريـــب الــمــدربــيــن عـــالج حـــالت 
مر�سى »كورونا« المختلفة وتدريبات تقنية خا�سة ُتقدم 
الدارة  مهارات  مثل  والم�سرفين  الم�ست�سفيات  لمديري 

والتوا�سل ومراقبة الجودة وتنمية الموارد الب�سرية.

اإلـــــى الـــتـــدريـــب اأكـــثـــر مـــن 400 مـــتـــدرب من  و�ــســيــنــ�ــســم 
مختلفة  مناطق  ومــن  الميدانية  »ال�سحة«  م�ست�سفيات 

من محافظة العا�سمة واإربد والعقبة ومعان.
وقدم م�سروع ا�ستدامة النظم ال�سحية المحلية الممول 
تدريبات  الجائحة  بــدايــة  منذ  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة  مــن 
اأربــعــة  لــحــوالــي  خــا�ــســة للتعامل مــع مــر�ــســى »كـــورونـــا« 
العام  القطاعين  في  العاملة  الطبية  الــكــوادر  من  اآلف 

والخا�س.
والخبراء  ال�سحة  وزارة  مع  الأميركية  الوكالة  وعملت 
على تطوير مواد تدريبية تعتمد على المهارات الحالية 
لـــلـــكـــوادر الــطــبــيــة وتـــدعـــم عــمــلــهــم فـــي الــمــ�ــســتــ�ــســفــيــات 
الميدانية لعالج مر�سى »كورونا«، بما في ذلك الحالت 

الحرجة.
من جهة اخرى، نفذت اأمانة عمان الكبرى، عمال باأوامر 
الدفاع خالل ال�سهور الأربعة الما�سية نحو 63818 زيارة 

على المن�ساآت القت�سادية والتجارية.
وبح�سب بيان لالأمانة، فقد اتخذت فرق التفتي�س التابعة 
 8413 التفتي�سية  الــجــولت  هــذه  خــالل  ال�سحي  للقطاع 
اجراء قانونيا بحق المن�ساآت المخالفة، و3310 اجراءات 

بحق المن�ساآت المخالفة لأوامر الدفاع.
يذكر اأن مراكز التفتي�س تعمل على مدار ال�ساعة في ظل 
الدفاع  اأوامــر  تطبيق  على  للجائحة  ال�ستثنائي  الظرف 
فــي الــمــنــ�ــســاآت القــتــ�ــســاديــة مــن تــبــاعــد جــ�ــســدي ومكاني 

واللتزام بالكمامات حفاظا على ال�سحة وال�سالمة.

العقبة - الراأي

القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  قررت 
الخا�سة ا�ستثناء 34 من�ساأة في العقبة من 

الحظر ال�سامل اليوم الجمعة.
ام�س،  �سحفي  بيان  فــي  ال�سلطة  وقــالــت 
اإن ال�ستثناء يوؤكد التزام جميع العاملين 
والهيئات  والموؤ�س�سات  ال�سركات  هذه  في 
المطلوبة،  والــوقــايــة  ال�سالمة  بمعايير 
المعتمدة  ال�سحية  البروتوكولت  ح�سب 
واوامــــــر الــــدفــــاع، و�ــســتــتــخــذ الإجـــــــراءات 
الــقــانــونــيــة بــحــق الــمــخــالــفــيــن واغــــالق 

المن�ساأة فورا.
الأردنــيــة،  البحرية  الهيئة  القرار  و�سمل 
والعقبة لإدارة وت�سغيل الموانئ، والعقبة 
لـــلـــمـــطـــارات، ومـــيـــنـــاء حــــاويــــات الــعــقــبــة، 
ومناجم  الأردنـــيـــة،  ال�سناعية  والــمــوانــئ 
العربية،  والبوتا�س  الأردنــيــة،  الفو�سفات 
والــكــهــربــاء الــوطــنــيــة، والــجــ�ــســر الــعــربــي 
البحرية،  للخدمات  والعقبة  للمالحة، 
وتوليد  والكيماويات،  الأ�سمدة  و�سناعات 
الوطني  والتجمع  الــمــركــزيــة،  الــكــهــربــاء 

لال�ستثمار.
كـــمـــا �ـــســـمـــل الـــــقـــــرار �ـــســـركـــات بـــرومـــيـــن 
الــعــقــبــة، وقـــريـــة الــعــقــبــة الــلــوجــ�ــســتــيــة، 
العمومية،  والمخازن  الذهبي،  والمثلث 
النفطية،  للمرافق  الردنية  واللوج�ستية 
ونــافــذ لــلــخــدمــات الــلــوجــ�ــســتــيــة، ووكـــالء 
الـــــمـــــالحـــــة، والــــمــــعــــايــــنــــات الـــبـــحـــريـــة، 
والــتــخــلــيــ�ــس عــلــى الــبــ�ــســائــع، ومـــــدارج 
لـــلـــخـــدمـــات الــلــوجــ�ــســتــيــة، والـــ�ـــســـوامـــع 
الردنـــــيـــــة، والـــعـــقـــبـــة لــلــنــقــل لــلــخــدمــات 
اللوج�ستية، ومحطة الحاويات، وال�سمدة 
الــيــابــانــيــة الأردنـــيـــة، ومــ�ــســفــاة الــبــتــرول، 

وال�سلفوكيم الهولندية.
و�سمل القرار �سركات العقبة للكيماويات، 
والهندية  لال�سمدة،  الهندية  والأردنــيــة 
لخدمات  والفنية  للكيماويات،  الأردنــيــة 
الأردنـــيـــة  الـــغـــاز، وفــجــر  ت�سغيل خــطــوط 
العقبة،  زراعي جمرك  ومركز  الم�سرية، 
ــ�ــســة الـــعـــامـــة لـــلـــغـــذاء والـــــــدواء،  والــمــوؤ�ــس
والــمــعــادن،  الــطــاقــة  قــطــاع  تنظيم  وهيئة 
والإدارة الملكية لحماية البيئة، ومديرية 
ـــة الـــمـــوا�ـــســـفـــات  ـــ�ـــس الــــتــــخــــزيــــن، ومـــوؤ�ـــس
والـــمـــقـــايـــيـــ�ـــس، وهـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم قـــطـــاع 

الت�سالت، والجمعية العلمية الملكية.

»العقبة اخلا�شة« 
ت�شتثني 34 من�شاأة 

من حظر اجلمعة
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»التربية« تبحث خطة التعليم اأثناء الطوارئ

تعليق عودة الدفعة الثالثة من «التعليم الوجاهي»
    مناق�شة فر�ص تطوير وتفعيل »وقفية التعليم«

ال�شوؤون ال�شيا�شية تطلق فعالياتها الحتفاالت مئوية الدولة

المعايطة يؤكد أهمية مشاركة الشباب في الحياة 
السياسية

عمان - الراأي

اأنـــه وعــمــااً  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  اأعــلــنــت وزارة 
والـــ�ـــســـادر   2021 لــ�ــســنــة   )23( رقــــم  بـــالـــبـــاغ 
عن   )19( رقــم  الــدفــاع  اأمـــر  لأحــكــام  بال�ستناد 
عودة  تعليق  الوزارة  قررت  فقد  الوزراء،  رئي�س 
الأ�سا�سية  المرحلة  طلبة  من  الثالثة  الدفعة 
مــن الــ�ــســف الـــرابـــع الأ�ــســا�ــســي وحــتــى الــتــا�ــســع 
الأ�سا�سي اإلى التعليم الوجاهي اإلى اإ�سعاٍر اآخر.
التعليم »عن  الوزارة، ال�ستمرار في  كما اعلنت 
كانت  الـــوزارة  بــاأنَّ  ا  علماً ال�سفوف،  لهذه  ُبــعــد« 
ا تعليق عودة الدفعة الثانية لطلبة  اأعلنت �سابقاً
اإلى  ع�سر  والحادي  الأ�سا�سي  العا�سر  ال�سفين 
وال�ستمرار  اآخــر  اإ�سعار  اإلــى  الوجاهي  التعليم 

ال�سفين. ُبعد« لهذين  »عن  التعليم  في 
الدفعة  اأن  امــ�ــس،  بــيــان  فــي  الــــوزارة  واأ�ــســافــت 
ــبــة والـــتـــي عـــــادت لــلــتــعــلــيــم  الأولـــــــى مـــن الــطــل
وال�سف  الأولـــى  الــثــاثــة  لل�سفوف  الــوجــاهــي 
اإلـــى ريــا�ــس الأطــفــال  الــثــانــي ع�سر، بــالإ�ــســافــة 
مع  ــا  ومــتــمــازجاً ــا  وجــاهــيًّ لها  التعليم  �سي�ستمر 
الــتــعــلــيــم »عـــن ُبـــعـــد« وفـــق خــطــة الـــعـــودة لــهــذه 

الثاني. الدرا�سي  للف�سل  ال�سفوف 
تطورات  بمتابعة  �ست�ستمر  اأنها  الوزارة،  واأكدت 
الحالة الوبائية ومراجعة هذه القرارات ب�سكل 
واإعــانــهــا  دوري  ب�سكل  يــلــزم  مــا  واتــخــاذ  دوري 
التقييم  اأن  على  م�سددةاً  وو�سوح،  �سفافية  بكل 
وال�ستراطات  ال�سحي  بالبروتوكول  اليومي 
ــتــمــرا مــــن قـــبـــل فـــرق  الــ�ــســحــيــة �ــســيــبــقــى مــ�ــس
والم�سرفين  الــجــودة  لــوحــدة  التابعة  التقييم 

مع  وبالتعاون  المديريات  في  الرقابة  واأق�سام 
الفرق الرقابية في وزارة العمل.

اتخذتها  التي  القرارات  جميع  اأن  اإلى  واأ�سارت 
الحفاظ  اأ�سا�سها  �سيكون  الــوزارة  �ستتخذها  اأو 
واأع�ساء  والمعلمين  الطلبة  اأبنائنا  �سحة  على 

المدار�س. الإدارية في  الهيئات 
مـــن جــهــة اخـــــرى، نــاقــ�ــســت لــجــنــة الــ�ــســيــا�ــســات 
التربية، خطة  وزارة  في  والتخطيط  والتن�سيق 
والتي   ،)2030-2020( الطوارئ  اأثناء  التعليم 
لا�ستجابة  الــوزارة  خطة  �سمن  تطويرها  تم 

لأزمة جائحة )كورونا(.
جـــاء ذلـــك خـــال الجــتــمــاع الـــذي عــقــد امــ�ــس، 
برئا�سة وزير التربية والتعليم تي�سير النعيمي، 
�سركاء  وبح�سور  المرئي،  الت�سال  تقنية  عبر 

والداعمين. التعليم 
وتــــهــــدف الــــخــــطــــة، الــــتــــي تــ�ــســمــنــت مـــراحـــل 
ثـــاث هـــي: ال�ــســتــجــابــة، والــتــعــافــي، ومــرحــلــة 
ُبعد«  »عــن  تعلم  بيئة  توفير  اإلـــى  ال�ــســتــدامــة، 
وم�ستجيبة لحاجات جميع  وتفاعلية  م�ستدامة 
تعزيز  ل�سمان  التكنولوجيا  وتوظيف  الطلبة، 
للطلبة  الدعم  وتوفير  والتعلم،  التعليم  جودة 
التعليم  تــكــنــولــوجــيــا  مــع  للتكيف  والــمــعــلــمــيــن 
التعليم  بــرامــج  وتــحــديــث  وتــبــنــيــهــا،  الــحــديــثــة 
جميع  لــيــائــم  الــمــتــمــازج  والتعليم  ُبــعــد«  »عــن 
المجتمعية  التوعية  ن�سر  اإلى  اإ�سافة  الأوقــات، 

ُبعد«. التعلم »عن  ا�ستدامة  اأهمية  حول 
وبــيــن الــنــعــيــمــي، خـــال الجــتــمــاع، اأن الـــوزارة 
في  للطلبة  الطبيعي  المكان  باأن  منها  واإيمانا 
اأثرت على  التي  اأن هذه الجائحة  اإل  مدار�سهم 

ُبعد«،  »عن  التعليم  اإلى  التحول  فر�ست  العالم 
ال�سرورة ويواجه تحديات. اأنه خيار  مبينا 

خال  الوزارة  نفذتها  التي  البرامج  اإلى  واأ�سار 
الطلبة  عــودة  ومع  الما�سية  ال�سيفية  العطلة 
من  والــثــانــي  الأول  الــدرا�ــســيــيــن  الف�سلين  فــي 
الــعــام الــحــالــي، مــن بــرامــج لــتــعــزيــز الــمــهــارات 
والــمــعــارف الأ�ــســا�ــســيــة لـــدى الــطــلــبــة، وكــذلــك 
ــــوزارة عــلــى من�سة  ال اأحــدثــتــه  الــتــطــويــر الـــذي 

التعليمي. والمحتوى  در�سك 
ــيــم امــ�ــس  مــــن جــهــتــهــا، عـــقـــدت وقـــفـــيـــة الــتــعــل
حمدي  بــرئــا�ــســة   2021 لــلــعــام  الأول  اجتماعها 
وبح�سور  التعليم  وقفية  مجل�س  رئي�س  الطباع 
الدكتور  ال�سابق  الوزراء  ورئي�س  التربية،  وزير 
)وقفية  لفكرة  والداعم  الموؤ�س�س  الرزاز؛  عمر 

التعليم( والذي حّل �سيفااً على الجتماع.
من  التعليم  وقفية  »مــبــادرة  اأن  النعيمي  واأكــد 
اأهم المبادرات الوطنية في مجال دعم التعليم 
اأن تــبــرز عــلــى الــ�ــســطــح، �ــســيــمــا في  الــتــي لبـــد 
)كــورونــا(  فيه جائحة  اأثــرت  الــذي  الوقت  هــذا 
الذي  الأمــر  كبيرا،  تاأثيراّ  التعليم  قطاع  على 
انتقال  نتيجة  الــوزارة  على  اإ�سافيا  عبئااً  �سكل 
اأعــــداد كــبــيــرة مــن طلبة الــقــطــاع الــخــا�ــس اإلــى 
عدد  تحويل  ا�ستدعى  الــذي  الأمــر  الحكومي، 

الفترتين«. اإلى نظام  كبير من مدار�سها 
ـــــدوره اأكـــــد الـــــــرزاز، اأهـــمـــيـــة »تـــجـــذيـــر ثــقــافــة  ب
الوقف  ليكون  المجتمع،  في  التعليمي  الوقف 
نتجت  التي  الفجوة  لــراأب  للوزارة  مهما  رافــدااً 
الجائحة،  جــراء  وال�سغوطات  التحديات  مــن 
ـــــى الـــزامـــيـــة الــتــعــلــيــم لــريــا�ــس  والـــو�ـــســـول اإل

الأطـــفـــال ومــاتــحــتــاجــه مـــن مــخــ�ــســ�ــســات، من 
مثنيا  التعليمي«،  الــوقــف  اإطــاق  اإعـــادة  خــال 

التولية«. ومجل�س  الوقفية  »جهود  على 
الرزاز لتطوير  النعيمي على »مقترحات  واأثنى 
لــاأذرع  الأمثل  ال�ستثمار  اإلــى  داعيا  الوقفية، 
للتحفيز  التربية  وزارة  ومن�سات  الإعــامــيــة 
والتو�سع  الخيري،  المجال  هــذا  في  والإ�سهام 
بــمــفــهــوم الــــوقــــف لـــيـــاأخـــذ نــــمــــاذج اأخـــــــرى ول 
ـــي  يــنــحــ�ــســر فـــي الــتــبــرعــات الــنــقــديــة والأرا�ـــس
التعليمي  الـــوقـــف  يــكــون  فــقــد  فــقــط،  والــبــنــاء 
تعليمية  بــرامــج  تطوير  طلبة،  دعــم  �سكل  على 
حا�سوبية  واأجهزة  بعد  عن  التعليم  في  وخا�سة 

واألواح ذكية«.
الطباع  التولية  مجل�س  رئي�س  اأكد  جانبه،  من 
ال�ستثماري  الذراع  �ستكون  التعليم  »وقفية  اأن 
البيئة  تــوفــيــر  بــهــدف  الــتــربــيــة  لـــــوزارة  الأهــــم 
كافة  في  الطلبة،  لأبنائنا  المنا�سبة  التعليمية 
معربا  التعّلمّية«،  التعليمية  العملية  مجالت 
عــن »�ــســكــره لــجــمــيــع الــقــائــمــيــن عــلــى الــوقــفــيــة 
يا�سين  والــدكــتــور  والــداعــمــيــن؛  والــمــتــبــرعــيــن 
الــحــ�ــســبــان الــــذي كـــان مـــن اأوائـــــل الــمــتــبــرعــيــن 
والداعمين للوقفية، ولورثة المرحوم الدكتور 
بــبــنــاء مدر�ستين  تــبــرع  الـــذي  حــمــدان  مــحــمــد 
لــ�ــســالــح وقــفــيــة الــتــعــلــيــم، ولــلــ�ــســيــدة �ــســعــاد اأبــو 
قــــورة لــتــبــرعــهــا بــقــطــعــة اأر�ـــــس ر�ـــســـدت لــغــايــة 
وال�سكر  الأطفال،  لريا�س  تدريبي  اإن�ساء مركز 
لدعمه  الأردنـــي  الإ�ــســامــي  للبنك  الــمــو�ــســول 

تاأ�سي�سها«. منذ  التعليم  لوقفية  الم�ستمر 

عمان - الراأي
والبرلمانية  ال�سيا�سية  الــ�ــســوؤون  وزيــر  اأطــلــق 
فعاليات  امــ�ــس،  المعايطة  مو�سى  المهند�س 
بالمئوية  المملكة  احتفالت  بمنا�سبة  الــوزارة 
مركز  مع  بالتعاون  الأردنــيــة،  للدولة  الثانية 
وحقوق  الديمقراطية  للتنمية  العربي  العالم 
زايدل  هانز  موؤ�س�سة  مع  وبال�سراكة  الإن�سان، 

الألمانية.
اإن الحتفال بالمئوية الثانية  وقال المعايطة 
على  تاأكيدا  ال�سباب،  مع  التوا�سل  عبر  ياأتي 
في  لم�ساركتهم  وتعزيزا  المجتمع  في  دورهــم 
التطوير  م�سيرة  لموا�سلة  ال�سيا�سية  الحياة 
والبناء للمئوية الثانية وتحقيق الإنجاز الذي 

نن�سده جميعا.
اأن الــ�ــســبــاب هــم �ــســلــب اهــتــمــام جالة  واأكــــد 
دائما على  يركز  الــذي  الثاني،  الملك عبداهلل 
دعمهم، وتمكينهم �سيا�سيا واقت�ساديااً، م�سيرا 
للتوجيهات  ا�ستجابة  نــفــذت  الــــوزارة  اأن  الــى 
التي  الــبــرامــج  مــن  العديد  ال�سامية  الملكية 
العمل  في  ال�سباب  م�ساركة  تعزيز  �ساأنها  من 

ال�سيا�سي العام.
وتــحــدث الــمــعــايــطــة عــن قــيــام الــــــوزارة بعقد 
�سل�سلة لقاءات حوارية مع الأحزاب ال�سيا�سية 
لــلــتــبــاحــث فـــي الـــقـــوانـــيـــن الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة 
الــ�ــســيــا�ــســيــة؛ قــانــونــي النـــتـــخـــاب والأحـــــــزاب، 
فــي مئويتها  الأردنــيــة  الــدولــة  اأن  الــى  م�سيرا 
المجالت  مختلف  في  تطوير  رافقها  الأولــى 
والجتماعية  والثقافية  والمعرفية  العلمية 
بــنــيــة تحتية  لــديــنــا  واأ�ـــســـبـــح  والـــخـــدمـــاتـــيـــة 
بــهــا ونــتــطــلــع مع  ومــوؤ�ــســ�ــســات عــريــقــة نفتخر 
الأجـــــيـــــال ل�ـــســـتـــمـــراريـــة الـــبـــنـــاء والــتــطــويــر 

والنه�سة.
ودعــا اإلــى اإبـــراز ما تم اإنــجــازه خــال المئوية 
الأولى في ظل تكاتف الجهود وتوحيد الإرادة 
ما  الأردنـــي،  وال�سعب  الها�سمية  القيادة  لــدى 
ن�سبة  اأن  اإلــى  منوها  ال�سيا�سية،  الحالة  يعزز 

الما�سي  القرن  خم�سينيات  في  كانت  الأمــيــة 
نحو 85 بالمئة واأ�سبحت اليوم متدنية جدا.

واأكد الوزير المعايطة اأهمية م�ساركة ال�سباب 
للبرلمان،  وو�سولهم  ال�سيا�سية  الحياة  فــي 
ت�سجيع  على  الـــوزارة في حملتها  ركــزت  حيث 
 ،2020 انتخابات  فــي  الم�ساركة  على  ال�سباب 
منوها اإلى اأن الأوراق النقا�سية لجالة الملك 

تحمل برنامجا وا�سحا بهذا الخ�سو�س.
من جانبه، قال اأمين عام الوزارة رئي�س لجنة 
الأردن  اإن  الخوالدة،  علي  الدكتور  الأحـــزاب، 
يــعــتــبــر مـــن الـــــدول الــتــي تــقــدمــت فـــي مــجــال 
البناء  منظومة  وتعزيز  والتحديث  التطوير 
ال�سيا�سية  فيها  بما  الحياة  مجالت  بمختلف 

والبرلمانية.
اإنــــه وفـــي ظـــل الحـــتـــفـــالت بمئوية  ـــاف  واأ�ـــس
الـــــدولـــــة جــــــاءت تـــوجـــيـــهـــات جـــالـــة الــمــلــك 
الناظمة  بالقوانين  النظر  اإعــادة  على  بالعمل 
بالمرحلة  المطلوب  وهــو  ال�سيا�سية  للحياة 
من  �ستعمل  الـــوزارة  اأن  اإلــى  م�سيرا  المقبلة، 
خال جل�سات حوارية مع الأحــزاب والنقابات 
والــمــنــظــمــات والــ�ــســبــاب والـــمـــراأة عــلــى البحث 
لاأخذ  والمقترحات  والآراء  الماحظات  في 
نقا�س مو�سع  دار  الحفل،  بها بجدية. وخــال 
ال�سباب  تحدث  حيث  الح�سور،  ال�سباب  بين 
عـــن اأهـــمـــيـــة تــعــزيــز مــ�ــســاركــتــهــم فـــي الــحــيــاة 

مقدمين  اأمــامــهــم،  الآفـــــاق  وفــتــح  ال�سيا�سية 
عددا من المقترحات من �ساأنها تفعيل دورهم 
جودتها،  وتح�سين  ال�سيا�سية  الم�ساركة  فــي 
الجل�سات  المزيد من  تنفيذ  على  العمل  منها 
زيــادة  �ساأنها  مــن  التي  والتدريبية  الــحــواريــة 
وزيــادة  لل�سباب،  ال�سيا�سية  الم�ساركة  فعالية 
المجتمع  فــئــات  لــكــافــة  الــ�ــســيــا�ــســي  الــتــثــقــيــف 
ب�سكل مت�ساو في جميع المحافظات، والتركيز 
بحيث  الدرا�سية  للمناهج  وا�سح  توجيه  على 
فئة طاب  وتثقيف  ال�سيا�سية  التوعية  ت�سمل 

المدار�س فيما يتعلق بالعملية ال�سيا�سية.

منذ تاأ�شي�ص الدولة

«تضامن»: 34 وزيرة و 40 سيدة في «األعيان» و 62 في «النواب» 
عمان - الراأي

تعقد لجنة و�سع المراأة في دورتها الخام�سة 
 26-15 الفترة  خــال   )CSW65( وال�ستين 
وزارية  م�ستديرة  مائدة   ،2021 الحالي  اآذار 
لمناق�سة مو�سوع »م�ساركة المراأة واتخاذها 
كاملة  ب�سورة  العامة  الحياة  فــي  الــقــرارات 
وفــعــالــة، فــ�ــســااً عــن الــقــ�ــســاء عــلــى الــعــنــف، 
الجن�سين  بــيــن  الــمــ�ــســاواة  تحقيق  اأجـــل  مــن 

والفتيات«. الن�ساء  وتمكين جميع 
وتــ�ــســيــر جــمــعــيــة مــعــهــد تــ�ــســامــن الــنــ�ــســاء 
الن�ساء  تقا�سم  اأن  الـــى  »تــ�ــســامــن«  الأردنــــي 
والرجال لل�سلطة واإتاحة فر�س متكافئة في 
الو�سول الى مواقع �سنع القرار والم�ساركة 
بــفــعــالــيــة فـــي �ــســلــطــات الـــدولـــة الــتــ�ــســريــعــيــة 
الإدارة  وموؤ�س�سات  والق�سائية  والتنفيذية 
العامة، تعد جميعها متطلبااً حيويااً لتحقيق 
الم�ساواة للن�ساء والفتيات، الى جانب وجود 
الن�ساء في مواقع �سنع القرار في موؤ�س�سات 
المجتمع المدني خا�سة الن�سائية منها وفي 

المحلية. والمنظمات  ال�سبكات 
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــقــدم الــمــحــرز فــي هــذا 
بين  الــتــام  الــتــكــافــوؤ  تحقيق  اأن  اإل  الــمــجــال، 
بعيدااً،  زال  ل  الــعــام  الــمــجــال  فــي  الجن�سين 
امراأة   21 هنالك فقط  العالم  م�ستوى  فعلى 
الحكومة،  اأو  الدولة  رئا�سة  من�سب  ي�سغلن 
وهنالك 119 دولة لم يكن لديها قائدة امراأة 
المنا�سب  من   %21 الن�ساء  وت�سغل  مطلقااً. 
و  البرلمانية  المقاعد  من   %25 و  الــوزاريــة 

36% من مقاعد المجال�س البلدية.
وتــ�ــســيــف »تــ�ــســامــن« بــــاأن الأمـــــم الــمــتــحــدة 
فــي مــذكــرة مــن الأمــانــة الــعــامــة، تــوؤكــد على 
وح�سب  الــوتــيــرة  هـــذه  عــلــى  ــتــمــرار  الإ�ــس اأن 
الــــمــــعــــدلت الـــمـــ�ـــســـار الـــيـــهـــا، فــــــاإن الـــعـــالـــم 
الــتــكــافــوؤ  لتحقيق  عــامــااً   130 الـــى  �ــســيــحــتــاج 
الــدول  روؤ�ــســاء  م�ستوى  على  الجن�سين  بين 
والحكومات، و 56 عامااً على م�ستوى الوزراء 
م�ستوى  عــلــى  عـــامـــااً   42 و  الــحــكــومــات،  فـــي 

الوطنية. البرلمانات  النواب في 
في  قيادية  منا�سب  الن�ساء  تتولى  ما  ونــادرااً 

الرغم  المدنية على  والخدمة  العام  القطاع 
فيها،  الن�ساء  من  متزايدة  اأعــداد  وجــود  من 
كما تمثل الن�ساء اأقل من ن�سف عدد الق�ساة 

العالم. حول 
ح�س�سااً  تــعــتــمــد  الــتــي  الــتــ�ــســريــعــات  وتــ�ــســكــل 
اأ�سا�سيااً  مدخااً  الن�سائية(  )الكوتا  للن�ساء 
م�ستويات  تح�سين  الــى  اأدت  فعالة  و�سيا�سة 

م�ساركة الن�ساء في مواقع �سنع القرار.
ومن بين الدول التي لديها هكذا ت�سريعات، 
هــنــالــك 15 دولـــــة تــفــر�ــس تــمــثــيــل الــنــ�ــســاء 
من  لأي   %40 بن�سبة  دول   10 و   ،%50 بن�سبة 
الجن�سين، و 35 دولة تفر�س رتبااً للن�ساء في 
المر�سحين  ترتيب  و/اأو  المر�سحين  قوائم 
بــالــتــبــادل بــيــن الــجــنــ�ــســيــن عــلــى الــمــ�ــســتــوى 
البرلماني مما يعزز فر�س الن�ساء في الفوز 

بالنتخابات.
ومـــــن اأجــــــل الــــو�ــــســــول الـــــى بـــيـــئـــة مـــواتـــيـــة 
في  الــقــرارات  واتــخــاذهــن  الن�ساء  لم�ساركة 
بــ�ــســورة كاملة وفــعــالــة، فا  الــعــامــة  الــحــيــاة 
اإحداث  الجماعية  الم�سوؤولية  تحمل  من  بد 

تــحــول فــي الــمــوؤ�ــســ�ــســات والــنــظــم بــمــ�ــســاركــة 
فــعــلــيــة مــن الــنــ�ــســاء والـــرجـــال مــعــااً، واتــخــاذ 
تــدابــيــر لــجــعــل الــمــوؤ�ــســ�ــســات اأكـــثـــر مـــراعـــاة 
اأو  و/  والق�ساء  الجتماعي،  النوع  لمنظور 
ال�سلبية  الجــتــمــاعــيــة  الأعـــــراف  مــن  الــحــد 
الــمــتــعــلــقــة بـــــادوار كــل مــن الـــذكـــور والإنــــاث 
فـــي الــمــجــتــمــعــات، والـــقـــ�ـــســـاء عــلــى الــعــنــف 
الــمــمــار�ــس �ــســد الــنــ�ــســاء فــي الــفــ�ــســاء الــعــام، 
م�سكلة  من  للحد  اقت�ساديااً  الن�ساء  وتمكين 
نق�س الموارد المالية ل �سيما في الحمات 

النتخابية.
وعــــلــــى الـــمـــ�ـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي فـــقـــد اأظـــهـــر 
كــتــاب »الــمــراة الأردنـــيـــة فــي الــحــيــاة العامة 
�سيتم  والـــذي  عـــام«   100 خــال  وال�سيا�سية 
اإطاقه يوم الثامن من اآذار بمنا�سبة مئوية 
الـــدولـــة الأردنـــيـــة والـــيـــوم الـــدولـــي لــلــمــراأة، 
قد  الأردنيات  الن�ساء  باأن  زووم،  تطبيق  عبر 
متعددة  وبرلمانية  وزاريـــة  منا�سب  تولين 
القرار ل  اأن م�ساركتهن في مواقع �سنع  اإل 

زالت دون الم�ستوى الماأمول.

فمنذ تاأ�سي�س الدولة، وخال فترة المجال�س 
عينت   )1984-1978( الإ�ست�سارية  الوطنية 
الأول  ــاري  ــتــ�ــس الإ�ــس الــمــجــلــ�ــس  فـــي  نــ�ــســاء   3
المكون من 60 ع�سوااً، كما عينت 4 ن�ساء في 
 60 من  المكون  الثاني  الإ�ست�ساري  المجل�س 
المجل�س  فــي  ن�ساء   4 وعينت  اأيــ�ــســااً،  ع�سوااً 

الإ�ست�ساري الثالث المكون من 75 ع�سوااً.
وعـــلـــى مـــ�ـــســـتـــوى مــجــلــ�ــس الأعـــــيـــــان ومــنــذ 
�سهد  الذي   )1989( ع�سر  ال�ساد�س  المجل�س 
تعيين اأول امراأة في المجل�س )ال�سيدة ليلى 
الأعيان  امراأة في مجال�س   40 �سرف( عينت 
والع�سرين  الــثــامــن  الــحــالــي  المجل�س  حتى 
م�ستوى  وعلى  مقعدااً.   78 و�سغلن   )2020(
ع�سر  الثاني  المجل�س  ومنذ  النواب  مجل�س 
اأول امـــــراأة )الــ�ــســيــدة  انــتــخــاب  الــــذي �ــســهــد 
مقعدااً   80 الن�ساء  ح�سدت  في�سل(  تــوجــان 
)62 امراأة( من اأ�سل 910 مقاعد في مجل�س 
التا�سع  حتى  ع�سر  )الحادي  الأردني  النواب 
بين  ومن   .%8.8 بلغت  وبن�سبة   )2020 ع�سر 

هذه المقاعد 11 مقعدااً )13.7% من مقاعد 
من   %86.3( مقعدااً   69 و  بالتناف�س  الن�ساء( 

الن�سائية. الكوتا  الن�ساء( على نظام  مقاعد 
 1979 عــام  فمنذ  الــــوزاري،  الم�ستوى  وعــلــى 
الذي �سهد تعيين اأول وزيرة اأردنية )ال�سيدة 
اإنعام المفتي( و�سل عدد الوزيرات الأردنيات 
حتى اأخر حكومة اأردنية �سكلت وهي حكومة 
 34 الــى   )2020( الــخــ�ــســاونــة  ب�سر  الــدكــتــور 
وزيرة تقلدن العديد من الحقائب الوزارية.
»عين  م�سروع  اأن�سطة  من  جزء  هو  والكتاب 
عــلــى الــنــ�ــســاء« الــــذي تــنــفــذه جــمــعــيــة معهد 
تــ�ــســامــن الــنــ�ــســاء الأردنـــــــي �ــســمــن بــرنــامــج 
التـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــــدعــــم الـــمـــوؤ�ـــســـ�ـــســـات 
وبال�سراكة  والتنمية  الأردنية  الديمقراطية 
مــــع وكــــالــــة الــــتــــعــــاون ال�ـــســـبـــانـــيـــة، بــهــدف 
ال�سيا�سية  الــبــيــئــة  تح�سين  فــي  الم�ساهمة 
في  للن�ساء  الفعالة  الم�ساركة  تــدعــم  الــتــي 

وال�سيا�سية. العامة  الحياة 

بدء استقبال معامالت كاتب العدل 
في «االدارية العليا».. األحد

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد السفير الكولومبي

العودات: على المجتمع الدولي تحمل 
واجباته تجاه الالجئين

عّمان - الراأي

ا�ــســتــقــبــال  بـــدء  عـــن  الـــعـــدل  وزارة  اأعــلــنــت 
المحكمة  العدل في مبنى  كاتب  معامات 
عن  بــدل  ال�سمي�ساني  في  العليا  الإداريـــة 
كـــاتـــب عــــدل عـــمـــان الـــمـــوجـــود حــالــيــا فــي 
قــ�ــســر عــــدل عـــمـــان بــا�ــســتــثــنــاء مــعــامــات 
المحامين اعتبارا من يوم الحد المقبل.
وقــالــت الـــــوزارة فــي بــيــان �ــســحــفــي امــ�ــس، 
تـــاأتـــي بــهــدف الــحــفــاظ  اإن هـــذه الــخــطــوة 

عــــلــــى �ــــســــامــــة الــــقــــ�ــــســــاة والـــمـــحـــامـــيـــن 
انتقال  ومنع  الم�ساندة  الإداريــة  والكوادر 
عــــدوى فــيــرو�ــس كـــورونـــا الــمــ�ــســتــجــد بين 
ــمــان ا�ـــســـتـــمـــرار عــمــل  الــمــراجــعــيــن، ولــ�ــس
النت�سار  م�ستويات  العدالة في ظل  مرفق 
الـــحـــالـــيـــة لـــفـــيـــرو�ـــس كــــورونــــا وتــــطــــورات 

الوبائي. الو�سع 
ـــه يــتــوفــر كــاتــب عـــدل لــدى  ولــفــتــت اإلـــى اأنَّ
جــمــعــيــة الـــبـــنـــوك وغــــرفــــة تــــجــــارة عــمــان 

ال�سركات. عام  ودائرة مراقب 

عّمان - الراأي

و�ــســوؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  عــام  اأمــيــن  ت�سلم 
ام�س،  البطاينة،  يو�سف  ال�سفير  المغتربين 
جمهورية  �سفير  اعــتــمــاد  اأوراق  مــن  ن�سخة 
كولومبيا فرناندو حلو �سفيرااً معتمدا غير 

مقيم لدى المملكة.
في  لقائه  خــال  البطاينة  ال�سفير  واأعـــرب 
له  تمنياته  اأطــيــب  عــن  حلو  ال�سفير  مكتبه 
بــالــتــوفــيــق والــنــجــاح فــي مــهــامــه الــجــديــدة، 
مــ�ــســيــدا بــالــعــاقــات الــمــتــمــيــزة الــتــي تربط 

البلدين ال�سديقين.

عمان - الراأي

بحث رئي�س مجل�س النواب المحامي عبد 
المنعم العودات مع ال�سفيرة البريطانية 
لــــدى الــمــمــلــكــة بــريــجــيــت بـــرانـــد، �سبل 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  تطوير 
�سيما  كــافــة  الــمــجــالت  فــي  ال�سديقين 

البرلمانية.
ال�سداقة  الــعــودات »عمق عــاقــات  واأكـــد 
التعاون  واأهــمــيــة  الــبــلــديــن،  تجمع  الــتــي 
م�سلحة  يحقق  بما  الم�سترك  والتن�سيق 
في  ي�سهم  وبــمــا  ال�سديقين،  ال�سعبين 
تحقيق الأمن وال�ستقرار في المنطقة«.
واأ�ساف ان »الأردن وهو يقف على اأعتاب 
مئوية الدولة، ي�سير بخطى ثابتة بقيادة 
جالة الملك عبداهلل الثاني في موا�سلة 
اأن  اإلــى  لفــتــااً  والــبــنــاء«،  التنمية  م�سيرة 
»حـــديـــث الــمــلــك عـــن تــطــويــر الــقــوانــيــن 
الناظمة للحياة ال�سيا�سية، �سكل خارطة 
طريق للمئوية المقبلة عنوانها العري�س 
في  ال�سعبية  الــمــ�ــســاركــة  قــاعــدة  تو�سيع 
اإلى حياة حزبية  اتخاذ القرار والو�سول 

برامجية را�سخة«.
واأ�ــســار اإلـــى »الــثــوابــت الأردنــيــة فــي ملف 
الــقــ�ــســيــة الــفــلــ�ــســطــيــنــيــة«، مـــــوؤكـــــدااً اأن 
مرهونااً  بــات  المنطقة  واأمـــن  »ا�ــســتــقــرار 
بــحــل �ــســامــل وعــــــادل لـــهـــا، يــ�ــســمــن نيل 
الأ�ــــســــقــــاء الــفــلــ�ــســطــيــنــيــيــن لــحــقــوقــهــم 
وعلى  الوطني  ترابهم  على  الم�سروعة 

راأ�سها اإعان قيام الدولة الفل�سطينية«.
الأردنــيــة  »الــجــهــود  الــعــودات  وا�ستعر�س 
ملف  فــي  الأردن  يبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
الــاجــئــيــن، بــخــا�ــســة الــلــجــوء الــ�ــســوري 
نــيــابــة  الأردن  تــحــمــلــهــا  الــتــي  والأعــــبــــاء 
عـــن الــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي«، مــــذكــــرااً بـــاأن 
واجباته  تحمل  الــدولــي  »المجتمع  على 

الأخاقية والإن�سانية تجاه الاجئين«.
البريطانية  ال�سفيرة  اأكــدت  جهتها،  من 
»تــقــديــر بـــادهـــا عــالــيــااً لـــلـــدور الــكــبــيــر 
الــمــلــك  بـــقـــيـــادة  الأردن  يــقــدمــه  الـــــذي 
الأمــن  تحقيق  اأجــل  من  الثاني،  عبداهلل 
وال�ــســتــقــرار فــي الــمــنــطــقــة«، لفــتــة اإلــى 
اأعباء  الكبير في تحمل  الأردنـــي  »الــدور 

اللجوء«.
الأردن  لــجــهــود  »بــــادهــــا  دعــــم  واأكـــــــدت 
موا�سلة  و�ــســرورة  الاجئين،  ملف  فــي 
الجــــتــــمــــاعــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مــــع مــخــتــلــف 

لندن  مــوؤتــمــر  مــخــرجــات  حــول  ال�سركاء 
الملف«،  هــذا  فــي  الأردن  دعــم  اأجـــل  مــن 
مــبــيــنــة اأن هـــذا »الـــــدور يـــاأتـــي فـــي اإطـــار 
الــتــقــديــر الــبــريــطــانــي وتــقــديــر الأ�ـــســـرة 
الدولية للدور الذي يقوم به الأردن تجاه 

الاجئين«.
الفل�سطينية،  الــقــ�ــســيــة  يــخــ�ــس  وفــيــمــا 
»موقف  اإن  البريطانية،  ال�سفيرة  قالت 
بادها يذهب باتجاه دعم حل الدولتين 
وهو موقف اأعلنته الحكومة البريطانية 
وتـــــرى فــيــه �ــســمــانــااً لأمـــــن وا�ــســتــقــرار 

المنطقة«.
مـــن جــهــة اخــــــرى، بــحــث الــــعــــودات، مع 
الـــ�ـــســـفـــيـــر الــــجــــورجــــي الـــمـــعـــتـــمـــد لـــدى 
تطوير  �سبل  كاندياكي،  زازا  المملكة، 
البلدين  بين  الثنائية  العاقات  وتنمية 

ال�سديقين.
واأكد العودات لدى ا�ستقباله كاندياكي، 
البرلماني  التعاون  توثيق  اأهمية  ام�س، 
والت�ساور  التن�سيق  واإدامــة  البلدين،  بين 
الهــتــمــام  ذات  الــقــ�ــســايــا  مختلف  حــيــال 
بتعزيز  المتعلقة  فــيــهــا  بــمــا  الــمــ�ــســتــرك 
ال�ستثمار المتبادل والعاقات التجارية 

والتعليمية.
تحقيق  عــلــى  حــريــ�ــس  الأردن  اإن  وقــــال، 
وبقي  المنطقة،  فــي  والأمـــن  ال�ستقرار 
مدافعااً عن حقوق  الملك  بقيادة جالة 
ال�سعوب في تقرير م�سيرها وعلى راأ�سها 
الدولة  باإقامة  الفل�سطيني  ال�سعب  حق 
الــمــ�ــســتــقــلــة وعــا�ــســمــتــهــا الــقــد�ــس ونــيــل 

حقوقه الم�سروعة على ترابه الوطني.
الــــدوام  عــلــى  بــقــي  الأردن  اإن  واأ�ــــســــاف، 
مناديااً بالحوار والحل ال�سيا�سي مخرجااً 
لمختلف الأزمات، لفتااً اإلى الأعباء التي 
اللجوء  مــوجــات  جـــراء  الأردن  يتحملها 
تلبية  فــي  المملكة  وخــطــوات  المتعاقبة 

احتياجات الاجئين.
تقدير  الــجــورجــي  ال�سفير  اأكـــد  بــــدوره، 
الــمــلــك  بـــقـــيـــادة  الأردن  لــجــهــود  بـــــاده 
تحقيق  نحو  ال�سعي  فــي  الثاني  عــبــداهلل 
ودور  المنطقة،  فــي  وال�ــســتــقــرار  الأمـــن 
الــمــمــلــكــة الـــمـــحـــوري فـــي الـــحـــرب على 
معنية  بــــاده  اأن  اإلــــى  لفـــتـــااً  الإرهـــــــاب، 
المملكة  مــع  عاقاتها  وتنمية  بتطوير 

في المجالت المختلفة.

المعايطة خالل اطالق الفعاليات
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عمان - بترا

الأزم��ات  واإدارة  للأمن  الوطني  المركز  اأعلن 
حظر  من  الممتد  ال�سامل  الحظر  ا�ستثناءات 
»ي�����وم ال���ج���م���ع���ة«، واك�����د ال���م���رك���ز ان����ه ال��ج��ه��ة 
في  التجول  ت�ساريح  لإ�سدار  فقط  المخولة 
الحكومية  للقطاعات  ال�سامل  الحظر  اأوق��ات 
ل��دى  معتمدة  �ساملة  اآل��ي��ة  �سمن  وال��خ��ا���س��ة 
ال����م����رك����ز، ف��ي��م��ا ُت���ع���ط���ى ����س���لح���ي���ة اإ�����س����دار 
ال��ت�����س��اري��ح ال��خ��ا���س��ة ف���ي ال���ح���الت ال��ط��ارئ��ة 
الداريين، ويمنع  للحكام  الإن�سانية  والحالت 
مخولة  غير  جهة  اأي  من  ت�ساريح  اأي  اإعطاء 
واإدارة  ل��لأم��ن  الوطني  المركز  موافقة  دون 
تعطي  التي  الجهة  �ستتحمل  حيث  الأزم����ات، 

القانونية لذلك. الت�ساريح الم�سوؤولية 
واأو�����س����ح ان����ه ت��ق��رر ����س���رورة اإب������راز ال��ب��ط��اق��ة 
التعريفية )البادج( العائدة للجهة التي يعمل 
ال�سخ�سية  الهوية  جانب  اإلى  ال�سخ�ص  لديها 
للتحقق من هويته عند اإدراجه في الك�سوفات 
المركز،  الم�سادقة عليها من قبل  �سيتم  التي 
ال��ب��ط��اق��ة  ل���ه���ذه  ال��م��ان��ح��ة  ال��ج��ه��ة  اأن  ع��ل��م��اً 
التبعات  ك��اف��ة  �ستتحمل  ال��ت��ي  ه��ي  )ال���ب���ادج( 
القانونية في حال اإ�سدارها لأفراد ل يعملون 

لديها.
واك�������د ال���م���رك���ز وق������ف ال���ع���م���ل ب��ال��ت�����س��اري��ح 
الل��ك��ت��رون��ي��ة ط��ي��ل��ة م����دة ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل، 
ب���الإ����س���اق���ة ال����ى ادام�����ة غ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات في 
والحماية  الأم��ن  وموظفي  المواقع،  مختلف 
ف����ي ال��ق��ط��اع��ي��ن ال����ع����ام وال����خ����ا�����ص، وك���ذل���ك 
محطات  وتنفيذ  الآب��ار  وحفر  المياه  م�ساريع 
وم�ساريع  ال�سدود،  وم�ساريع  المياه،  و�سبكات 
وي�ستمر  ال�سحي،  ال�سرف  و�سبكات  محطات 
ع��م��ل��ه��م ع��ل��ى م�����دار ، ب��ح��ي��ث ي���ت���واج���دوا في 

مواقعهم قبل البدء بتنفيذ الحظر ال�سامل.
كافة  ال�سحي،  القطاع  ف��ي  المركز  وا�ستثنى 
العام  القطاعين  في  العاملة  الطبّية  الكوادر 
وبالحد  ال�سامل  الحظر  ق��رار  م��ن  وال��خ��ا���ّص 
بالكوادر  يتعلق  وفيما  العمل،  لإدام���ة  الأدن���ى 
يجب  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ف��ي  العاملة  الإداري����ة 
تزويدهم بكتاب ر�سمي اأو بطاقة تعريفية تثبت 
لديه، كما  يعملون  الذي  الم�ست�سفى  ذلك من 
ُي�سمح للمختبرات الخا�سة المعتمدة من قبل 
 )PCR( وزارة ال�سحة لإجراء فح�ص الكورونا
ال�سامل �سريطة  بالحركة خلل فترة الحظر 
واأن  المختبر،  �سعار  تحمل  ب�سيارة  حركتهم 
من  م�سدقا  وك�سفا  المختبر،  )ب��ادج(  يحملوا 
ال�سحة،  وزارة  من  العتماد  وكتاب  المختبر، 
الم�ست�سفيات  مع  المتعاقدة  لل�سركات  وُي�سمح 
فترة  خلل  بالحركة  طبية(  م��واد  اأو  )اإطعام 

 6 من  فقط  ال�سركة  ب�سيارات  ال�سامل  الحظر 
حيازة  �سريطة  الجمعة،  م�ساء   10 ال��ى  م�ساًء 
اأو  طبية  طلبية  وج��ود  تثبت  لوثيقة  ال�سائق 

مواد غذائية من الم�ست�سفى.

ال�ضيدليات اأ�ضحاب 
ق��رار  م��ن  ال�سيدليات  اأ���س��ح��اب  ُي�ستثنى  كما 
ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ل��ق��ي��ام ب��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��و���س��ي��ل 
ال��م��ن��زل��ي ل����لأدوي����ة ال�������س���روري���ة وال���ط���ارئ���ة 
�سريطة اإظهار البادج الخا�ص بالنقابة اإ�سافة 
اإل����ى ال�����س��ج��ل ال���ت���ج���اري ال��خ��ا���ص ب��ال��م��ن�����س��اأة 
10 �سباحاً  بفتح �سيدلياتهم من  وي�سمح لهم 
المبا�سر  البيع  ويمنع  الجمعة،  م�ساًء   8 ال��ى 
على  تواجدهم  ويقت�سر  الأ�سباب  كانت  مهما 

اأخذ الدواء وتوزيعه.

قطاع الطاقة والثروة المعدنية
ا�سطوانات  ت��وزي��ع  ل�سيارات  بالحركة  ُي�سمح 
ال���غ���از ال��ب��ت��رول��ي ال��م�����س��ال ال��م��ن��زل��ي ل��ت��وزي��ع 
ا�سطوانات الغاز من 6 �سباحاً ولغاية 6 م�ساًء 

الجمعة.

قطاع المياه والري
ُي�سمح ل�سهاريج نقل المياه العادمة و�سهاريج 
 10 من  بالعمل  لل�سرب  ال�سالحة  المياه  نقل 
���س��ب��اح��اً وح��ت��ى 4 م�����س��اء خ���لل ف��ت��رة الحظر 

ال�سامل.

ال�ضناعة قطاع 
داخل  المتواجدين  الأ�سخا�ص  جميع  ُي�ستثنى 
عملهم من قرار الحظر ال�سامل، وي�سمح لهم 
ب��ال��ع��م��ل داخ����ل ه���ذه ال��م��ن�����س��اآت ���س��ري��ط��ة ع��دم 
من  الن��ت��ه��اء  وحتى  ك��ان  �سبب  لأي  مغادرتها 

موعد الحظر.

�ضال�ضل العمل والإنتاج والتوريد
داخل  المتواجدين  الأ�سخا�ص  جميع  ُي�ستثنى 
عملهم من قرار الحظر ال�سامل، وي�سمح لهم 
ب��ال��ع��م��ل داخ����ل ه���ذه ال��م��ن�����س��اآت ���س��ري��ط��ة ع��دم 
من  الن��ت��ه��اء  وحتى  ك��ان  �سبب  لأي  مغادرتها 

موعد الحظر.
)ال�ساحنات  البري  النقل  حركة  ُت�ستثنى  كما 
واإل��ى  م��ن  الب�سائع(  على  التخلي�ص  وق��ط��اع 
البرية،  والمراكز  والمعابر  المطارات  جميع 
ال�سحن،  بولي�سة  باإبراز  ال�سائق  يقوم  اأن  على 
ف�������س���ًل ع����ن اب�������راز ال��م��خ��ل�����س��ي��ن ل��ل��ب��ط��اق��ة 
المخ�س�سة  ال�ساحنات  وُت�ستثنى  التعريفية. 
لنقل المواد الغذائية من محافظة الى اأخرى 

من قرار الحظر ال�سامل.

وال�سيانة ومحلت  الميكانيك  وُي�سمح لور�ص 
واجهاتها مبا�سرة  تقع  والتي  الغيار  بيع قطع 
تربط  التي  الرئي�سية  الخارجية  الطرق  على 
م���ح���اف���ظ���ات ال��م��م��ل��ك��ة م���ع ب��ع�����س��ه��ا ال��ب��ع�����ص 
لخدمة  ال�سامل  الحظر  فترة  خ��لل  بالعمل 
الم�سرح  ال�����س��ي��ارات  وك��ذل��ك  ال�����س��ح��ن  ح��رك��ة 
الخا�ص  ال��ب��ادج  اب���راز  �سريطة  بالحركة،  لها 
المهن  لأ�سحاب  العامة  النقابة  من  ال�سادر 
ختم  مختومة  المهن  ورخ�����س��ة  الميكانيكية 
الكبرى/  ع��م��ان  اأم��ان��ة  قبل  م��ن  ال���س��ل  طبق 

المخت�سة. البلدية 
م�سانع  وع��م��ال  ال��م��خ��اب��ز  ل��ع��م��ال  ي�سمح  ك��م��ا 
م�ساء   10 بعد  م��ن  اع��ت��ب��اراً  بالحركة  الأل��ب��ان 
يوم الجمعة الموافق 5 اآذار وحتى انتهاء فترة 
حا�سلين  يكونوا  اأن  �سريطة  ال�سامل،  الحظر 
بالحظر  الخا�سة  اللكترونية  الت�ساريح  على 

الجزئي.

الم�ضافرون عبر المطارات والمعابر 
البرية

الى  البرية  المعابر  عبر  ال��ق��ادم��ون  ُي�ستثنى 
اظهار  �سريطة  ال�سامل  الحظر  من  المملكة 
خ��ت��م ال���ق���دوم ع��ل��ى ال���ج���واز وب��ح�����س��ب ت��اري��خ 
الحركة  ت�سريح  منح  يتم  حين  ف��ي  ال��ق��دوم، 
دول  ال��ى  المعابر  ه��ذه  خ��لل  م��ن  للمغادرين 

الجوار من خلل الحاكم الإداري.
خلل  م��رور  كت�سريح  الطائرة  تذكرة  ُتعتمد 
ف���ت���رة ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ك��ل م���ن ال��م�����س��اف��ر 
وال�������س���ائ���ق ف���ق���ط ���س��م��ن ت���وق���ي���ت���ات م���ح���ددة 
الم�سافر  �سكن  ومكان  الطائرة  موعد  وح�سب 

وال�سائق.

�ضركات الأمن والحماية
ي�����س��م��ح ل��م��وظ��ف��ي ���س��رك��ات الأم����ن وال��ح��م��اي��ة 
بالحركة خلل الفترة من 6 م�ساء الى 9 من 
لغايات  اآذار،   5 ال��م��واف��ق  الجمعة  ي��وم  م�����س��اء 
اأن يكون الموظف  تبديل ال�سفتات فقط، على 
حامًل باج ال�سركة )بطاقة ال�سركة( وبحوزته 
ك�سف مختوم ومعتمد من ال�سركة التي يعمل 

لديها.

قطاع الزراعة
ُي�سرح لأ�سحاب محلت طيور الزينة واأ�سماك 
ال��زي��ن��ة وم��ح��لت ت��رب��ي��ة ال��ح��ي��وان��ات الأل��ي��ف��ة 
واأ����س���ح���اب م������زارع الأ����س���م���اك ب��ال��ح��رك��ة من 
اأماكن  الرابعة ع�سراً من  لغاية  الثانية ظهراً 
اإل���ى م��ح��ال��ه��م وم��زارع��ه��م �سريطة  اإق��ام��ت��ه��م 
اأمانة عمان  ال�سادرة عن  المهن  رخ�سة  اإبراز 
عن  ال�����س��ادرة  المحل  رخ�سة  اأو  البلديات  اأو 

اآخ��ر  �سخ�ص  ق��ي��ام  ح��ال  وف��ي  ال���زراع���ة،  وزارة 
غ��ي��ر ���س��اح��ب ال��م��ن�����س��اأة ب��خ��دم��ة ه��ذه الطيور 
اأن  �سرورة  الأليفة  الحيوانات  اأو  الأ�سماك  اأو 
يكون معه الرخ�سة الورقية الأ�سلية ال�سادرة 

من وزارة الزراعة ولي�ست �سورة عنها.
الدجاج  لنقل  المخ�س�سة  لل�سيارات  وُي�سمح 
ال��ح��ي ب��ال��ح��رك��ة وال��ت��ن��ق��ل م���ن 6 م�����س��اء ي��وم 
ال�سامل  الحظر  فترة  اإنتهاء  ولغاية  الجمعة 
وذل����ك ل��ن��ق��ل ال���دج���اج م��ن ال���م���زارع لمحلت 

والم�سالخ. النتافات 
وُي�����س��م��ح ل��ل��م��زارع��ي��ن وال�������س���ي���ارات ال��ن��اق��ل��ة 
ل��ل��خ�����س��ار وال���ف���واك���ه ب��ال��ح��رك��ة م���ن ال���م���زارع 
اإل���ى الأ����س���واق ال��م��رك��زي��ة )ال�����س��وق ال��م��رك��زي 
في  المركزية  والأ�سواق  الكبرى  عمان  لأمانة 
المحافظات( اإعتباراً من 6 م�ساء يوم الجمعة 

ولغاية انتهاء فترة الحظر ال�سامل.
المركزية  والفواكة  الخ�سار  لأ�سواق  وُي�سمح 
بها  والعاملين  والمحافظات  عمان  بالعا�سمة 
وال��م�����س��رح ل��ه��م م��ن ق��ب��ل الأم��ان��ة وال��ب��ل��دي��ات 
بالعمل اعتباراً من 6 م�ساء يوم الجمعة وحتى 

انتهاء فترة الحظر ال�سامل.
دفاتر  يحملون  الذين  الغنام  لمربي  وي�سمح 
وزارة  عن  ال�سادرة  الحيوانية  الثروة  خدمات 
ح�سب  كل  الإداري  الحاكم  وبموافقة  الزراعة 
ال�سامل  الحظر  فترة  اثناء  بالتجول  منطقته 
المحافظة  زراع����ة  م��دي��ر  تن�سيب  ع��ل��ى  ب��ن��اءاً 

المعنية.

الحالت الن�ضانية
ُتعتمد ورقة الخروج من الم�ست�سفى كت�سريح 
م���رور خ��لل ف��ت��رة ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ك��ل من 
ال��م��ري�����ص وال�����س��ائ��ق ف��ق��ط ���س��م��ن ت��وق��ي��ت��ات 
محددة وح�سب موعد الخروج ومكان ال�سكن.

وُي�������س���رح ل��م��ر���س��ى غ�����س��ي��ل ال��ك��ل��ى وم��ر���س��ى 
�سريطة  الم�ست�سفيات  اإلى  بالذهاب  ال�سرطان 
ح��ي��ازت��ه��م ب��ط��اق��ة غ�����س��ي��ل ال��ك��ل��ى وم��واع��ي��د 

المراجعة.
وُي�����س��م��ح ل��ك��ل م��ن ي��ح��م��ل ب��ط��اق��ة م��راف��ق من 
بالحركة  الأ�سول  ح�سب  م�سدقة  الم�ست�سفى 
اأث��ن��اء فترة  م��ن 10 ���س��ب��اح��ا ول��غ��اي��ة 2 ظ��ه��را 

ال�سامل. الحظر 
كت�سريح  الموعد  المراجعة/  ورق��ة  وُتعتمد 
م���رور خ��لل ف��ت��رة ال��ح��ظ��ر ال�����س��ام��ل ل��ك��ل من 
ال��م��ري�����ص وال�����س��ائ��ق ف��ق��ط ���س��م��ن ت��وق��ي��ت��ات 

محددة وح�سب موعد مراجعة الم�ست�سفى.
المتوفى  ذوي  م��ن  اأ���س��خ��ا���ص  ل�ستة  وُي�����س��م��ح 
ب��ال��ح��رك��ة لإت���م���ام اإج������راءات ال���وف���اة وال��دف��ن 
خلل اأيام الحظر ال�سامل �سريطة وجود بلغ 

الوفاة من الم�ست�سفى.

العضايلة: نسعى لمجاالت تعاون 
جديدة مع مصر

ب�ضبب الحالة الوبائية

الحكومة تبلغ «الصحفيين» تعذر عقد 
اجتماع هيئتها العامة وانتخابات مجلسها

القاهرة - الراي

ا����س���ت���ق���ب���ل رئ���ي�������ص م���ج���ل�������ص ال���������وزراء 
مدبولي،  م�سطفى  الدكتور  الم�سري 
م�سراأمجد  ل��دى  الأردن  �سفير  ام�����ص، 

الع�سايلة.
جرى  ال���ذي  ال��ل��ق��اء،  م��دب��ول��ي  وا�ستهل 
ف���ي م��ك��ت��ب��ه، ب�����الإع�����راب ع���ن ���س��ع��ادت��ه 
ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�ص  با�ستقبال 
المرافق  ال���وزاري  وال��وف��د  الخ�ساونة 
ل���ه خ���لل زي���ارت���ه الأخ���ي���رة ل��ل��ق��اه��رة، 
الت��ف��اق على  ال��زي��ارة م��ن  وم��ا �سهدته 
خ���ط���وات ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

ال�سقيقين. البلدين  الثنائي بين 
واأ�����س����اد رئ��ي�����ص ال��������وزراء ب��م��ا ت�����س��ه��ده 
العلقات الم�سرية الأردنية حالياً من 
والتن�سيق  التناغم  بف�سل  لفت،  تطوٍر 
عبداهلل  الملك  جللة  بين  الم�سترك 
عبد  الم�سري  الرئي�ص  واأخ��ي��ه  الثاني 

ال�سي�سي. الفتاح 
الع�سايلة  ال�سفير  نقل  اللقاء،  وخلل 
اإلى  الخ�ساونة  ال���وزراء  رئي�ص  تحيات 
م���دب���ول���ي، م����وؤك����داً ت��ط��ل��ع ال��خ�����س��اون��ة 
ل���ل���ق���اء م����دب����ول����ي خ������لل اج���ت���م���اع���ات 
البلدين،  بين  الم�ستركة  العليا  اللجنة 
والمقرر اأن تعقد اجتماعاتها فى عمان 

خلل �سهر اآذار الجاري.
واأك�����د ال��ع�����س��اي��ل��ة م��ح��وري��ة ال��ع��لق��ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة ال��را���س��خ��ة، م���وؤك���داً ���س��ع��ادت��ه 
م�سر،  ل��دى  المملكة  بتمثيل  البالغة 
وت���ط���ل���ع���ه ل����ب����ذل ك�����ل ال���ج���ه���د ل���دف���ع 
ال��ع��لق��ات اإل���ى اآف����اق وم��ج��الت ت��ع��اون 
بين  ج��ار  التن�سيق  اأن  م�سيفاً  جديدة، 
الجهات المعنية في البلدين للتح�سير 

الم�ستركة. العليا  اللجنة  لجتماعات 

ك��م��ا زار ال��ع�����س��اي��ل��ة، م�����س��ي��خ��ة الأزه����ر 
الإم���ام  ف�سيلة  التقى  حيث  ال�سريف، 
الأكبر اأ.د/ اأحمد الطيب، �سيخ الأزهر.

تقدير  اللقاء،  خ��لل  الع�سايلة،  واأك��د 
واإم��ام��ه  الأزه���ر  لمكانة  الكبير  الأردن 
دينيًة  موؤ�س�سًة  يمثل  وال��ذي  وعلمائه، 
م�ستوى  على  ورا�سخًة  عريقًة  مرجعيًة 
ودورها  والإ�سلمي،  العربي  العالمين 
ف��ي خ��دم��ة ال��دي��ن الإ���س��لم��ي الحنيف 

وق�سايا الأمة.
ال��ط��ي��ب، خ��لل اللقاء،  واأع���رب الإم���ام 
عن اعتزازه بالأردن وقيادته الها�سمية، 
ف���ي دع��م  ل��ه��ا م���ن دوٍر م���ح���وري  وم����ا 
والإ�سلمية،  العربية  الأمتين  ق�سايا 
واإطلق المبادرات التي تر�ّسخ ال�سورة 
ال���م���ع���ت���دل���ة وال�������س���م���ح���ة ع�����ن ال���دي���ن 

الحنيف. الإ�سلمي 
الأردن وجللة  الطيب  الإم��ام  كما هناأ 
ال���م���ل���ك ع����ب����داهلل ال����ث����ان����ي ب��م��ن��ا���س��ب��ة 
الأردن��ي��ة،  ال��دول��ة  بمئوية  الح��ت��ف��الت 
الأردن  ي��ح��ف��ظ  اأن  ت��ع��ال��ى  اهلل  داع���ي���ا 
والأم���ان  الأم���ن  نعمة  عليه  ي��دي��م  واأن 

وال�ستقرار. وال�سلمة 
وج������رى ب���ح���ث ع����لق����ات ال���ت���ع���اون ف��ي 
ال���م���ج���الت ال��دي��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة بين 
الأردنية  والموؤ�س�سات  ال�سريف  الأزه��ر 
الأزه��ر  جامعة  مع  خ�سو�ساً  المعنية، 
وت���ع���زي���ز ال���ف���ر����ص ال���م���ت���اح���ة ل��ل��ط��ل��ب��ة 
التخ�س�سات  في  �سواء  فيها،  الأردنيين 
ال��ط��ب،  م��ج��الت  اأو  ال��دي��ن��ي��ة  الفقهية 
�سيتم  اأن��ه  على  الأزه���ر  �سيخ  اأك��د  حيث 
ت��خ��ي�����ص م��ن��ح ل��ل��ط��ل��ب��ة الأردن���ي���ي���ن في 
عدد  بها  ي��در���ص  ال��ت��ي  الأزه����ر،  جامعة 
كبير من الطلبة الوافدين من مختلف 

دول العالم.

عمان - الراأي

اأب���ل���غ وزي�����ر ال����دول����ة ل�������س���وؤون الإع�����لم 
ع��ل��ي ال��ع��اي��د ن��ق��اب��ة ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن اأم�����ص 
على  الحكومة  موافقة  بعدم  الخمي�ص 
للنقابة  ال��ع��ام��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  اج��ت��م��اع  ع��ق��د 
في  النقابة  مجل�ص  ان��ت��خ��اب��ات  واإج���راء 
ال���م���وع���د ال���م���ق���رر م���ن ق��ب��ل ال��م��ج��ل�����ص 
المقبل  ن��ي�����س��ان  م��ن  ال��ث��ان��ي  ف��ي  وذل���ك 

الوبائية. الحالة  جراء 
وق��������ال ال����ع����اي����د ف�����ي ك����ت����اب����ه ال���م���وج���ه 
درا����س���ة طلبكم  ت���م  ان���ه  اأم�������ص  ل��ل��ن��ق��اب��ة 
ب��ع��ق��د اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ن��ق��اب��ة 
ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن واج����راء ان��ت��خ��اب��ات��ك��م من 
اإل��ى  بالإ�سافة  المخت�سة  اللجان  قبل 
نقابات  م��ن  ال���واردة  الطلبات  م��ن  ع��دد 
اأخ��������رى ل���ع���ق���د اج����ت����م����اع����ات ه��ي��ئ��ات��ه��ا 
ال��ع��ام��ة واإج�����راء ان��ت��خ��اب��ات م��ج��ال�����س��ه��ا 
و  الوبائية  الحالة  ت��ط��ورات  �سوء  وف��ي 
الإ�سابات  اإعداد  في  الملحوظ  الرتفاع 
ب��ف��ي��رو���ص ك���ورون���ا ال��م�����س��ت��ج��د وح��ر���س��ا 
وخ�سية  و�سلمتهم  الجميع  �سحة  على 
اأماكن  العامة  التجمعات  تكون  اأن  من 
لن��ت�����س��ار ال���وب���اء ورغ����م ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى 
اإج������راء ان��ت��خ��اب��ات ال��ن��ق��اب��ات ال��م��ه��ن��ي��ة 
الأقل  النقابات  من  ب��دءا  متدرج  ب�سكل 
ال����ظ����روف  ان  ال  الأك�����ث�����ر  اإل������ى  ع������ددا 
تحقيق  دون  ت��ح��ول  ال��ح��ال��ي��ة  ال��وب��ائ��ي��ة 

الراهن. الوقت  ذلك في 
م��ا جاء  بح�سب  الإع���لم  وزي��ر  وا���س��اف 
اجتماع  عقد  يتعذر  وعليه  ك��ت��اب��ه:  ف��ي 
في  ال��م��وق��رة  لنقابتكم  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
ال��م��وع��د ال���ذي ح���دده م��ج��ل�����ص ال��ن��ق��اب��ة 
لتحديد  لحقا  معكم  الت�ساور  و�سيتم 
الحالة  تح�سن  بعد  المنا�سب  الموعد 

�ساء اهلل. اإن  الوبائية 
نقابة  مجل�ص  يعلن  ذلك  الى  وا�ستنادا 
ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن اإل���غ���اء ال���دع���وة ال��م��وج��ه��ة 
ل��ل��زم��ي��لت وال���زم���لء اأع�����س��اء ال��ن��ق��اب��ة 
الثاني  في  العامة  الهيئة  اجتماع  لعقد 

المقبل. ني�سان  من 

وك�����ان م��ج��ل�����ص ال��ن��ق��اب��ة خ���اط���ب وزي���ر 
الدولة ل�سوؤون العلم لطلب الموافقة 
ع��ل��ى ع��ق��د اج��ت��م��اع ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة في 
احكام  وف��ق  المقبل  ال�سهر  م��ن  الثاني 
ق����ان����ون ال���ن���ق���اب���ة وذل�����ك ا����س���ت���ن���ادا ال���ى 
ب�سر  الدكتور  الوزراء  رئي�ص  ت�سريحات 
للموافقة  الحكومة  بتوجه  الخ�ساونة 
النقابات بداء من  انتخابات  على اجراء 

الحالي. اذار 
ن��ق��اب��ة  41 م���ن ق���ان���ون  ال���م���ادة  وت��ن�����ص 
ظ���روف  ح��ال��ت  »اإذا  ع��ل��ى  ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن 
المجل�ص  انتخابات  اإج���راء  دون  ق��اه��رة 
اأع��م��ال��ه  ف��ي  ال��ق��دي��م  ال��م��ج��ل�����ص  ي�ستمر 
تتمكن  اأن  اإل���ى  ���س��لح��ي��ات��ه  وم��م��ار���س��ة 
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة م���ن ان���ت���خ���اب م��ج��ل�����ص 

جديد«.
واأك����د م��ج��ل�����ص ن��ق��اب��ة ال�����س��ح��ف��ي��ي��ن ان��ه 
المقبلة  ال��ف��ت��رة  خ��لل  ج��اه��دا  �سيعمل 
م��ج��ل�����ص ج��دي��د  ان���ت���خ���اب  ي��ت��م  اأن  ال����ى 
من  عدد  لتنفيذ  الظروف  ت�سمح  حالما 
خدمة  الى  الهادفة  والخطط  البرامج 
ال��زم��ي��لت وال���زم���لء اأع�����س��اء ال��ه��ي��ئ��ة 
تعزيز  على  العمل  ت�سمل  والتي  للنقابة 
وتح�سيل  للنقابة  ال��م��ال��ي��ة  الإي�����رادات 
الموؤ�س�سات  على  المترتبة  م�ستحقاتها 
ال�����س��ح��ف��ي��ة والإع����لم����ي����ة وا���س��ت��ك��م��ال 
قطعتي  با�ستثمار  الخا�سة  الإج���راءات 
الزرقاء  في  للنقابة  مخ�س�ستين  ار�ص 
وك���ذل���ك ال���ق���ي���ام ب�����اإج�����راءات اإ���س��اف��ي��ة 
ل��م��زي��د م��ن ���س��ب��ط الن���ف���اق وم���ن ذل��ك 
لمبنى  �سم�سية  خ��لي��ا  اأن��ظ��م��ة  ت��رك��ي��ب 

النقابة.
ك���م���ا ���س��ي��ع��م��ل ال���م���ج���ل�������ص ع���ل���ى و����س���ع 
ت�����س��ور ق��ان��ون��ي لن�����س��اء ���س��ن��دوق لدعم 
وم�������س���اع���دة الأع���������س����اء ف����ي ال����ح����الت 
ال��ط��ارئ��ة ح��ي��ث ات��خ��ذ ال��م��ج��ل�����ص ق���رارا 
ب��ج��ل�����س��ت��ه ال��م��ن��ع��ق��دة الأح�����د ال��م��ا���س��ي 
الم�ست�سار  وتكليف  ال�����س��ن��دوق  لن�����س��اء 
ال���ق���ان���ون���ي ل��ل��ن��ق��اب��ة الأ����س���ت���اذ م��ح��م��ود 
خا�ص  لنظام  مقترح  بو�سع  قطي�سات 

لل�سندوق.

»الأزمات« الجهة المخولة لإ�ضدار ت�ضاريح التجول فقط

الجهات المستثناة من «حظر الجمعة»

ن�ضبتهم 7ر15% وفق موؤ�ضرات 2018/2017

فقراء.. حين يصبح رغيف الخبز مؤشرًا على العوز

ان - بترا عمَّ

اأب���و عي�سة خبزا  م ع��و���ص  ي��ق��دِّ ع��ب��ر 14 ع��اًم��ا 
الأ�سبوع؛ لعائلت محتاجة  اأيَّام  مجانا طيلة 
لم  ����ه  اأنَّ ب��ي��د  واأ���س��ب��وع��ي��ة،  ي��وم��ي��ة  بطريقتين 
الغويرية بمحافظة  الوحيد في منطقة  يكن 
م  تقدِّ �سعة  واأهل  ة مخابز  عدَّ فهناك  رقاء،  الزَّ
ولتخفيف  الجتماعي،  للتكافل  تعزيزا  ذلك، 
هذه  على  الح�سول  ي�ستطيع  ل  م��ن  م��ع��ان��اة 

المادة الأ�سا�سية.
وعلى مدار �سهر كامل، َتعاُمل عّدة مخابز في 
الغويرية، مع عائلت محتاجة لرغيف الخبز 
عب، ورافقت  مجاًنا، ب�سبب دخلها المالي ال�سَّ
ظروفهم  لمعرفة  عليه؛  يح�سلون  اأ�سخا�سا 
الفعلية التي ت�سطرهم للح�سول على الخبز 

مجاًنا.
الخبز مجاًنا في  زي��د، يح�سل على  اأب��و  عمر 
يوما كامل،  )بترا(  الأي��ام، مكثت معه  بع�ص 
يعي�ص في بيت م�ستاأجر ب� 120 دينارا �سهريا، 
مري�ص  اأحدهم  اأطفال  خم�سة  ولديه  متزوج 
ويحتاج لعناية طبية، ويعمل في اليوم نحو 17 
�ساعة للح�سول على يومية قيمتها 15 دينارا، 
واأ�سرته  اأطفاله  متطلبات  من  بكثير  تفي  ل 

خا�سة الغذائية.
يقول ابو زيد، اإنَّ اأجرة المنزل لم يدفعها منذ 
منزله  عن  المياه  خدمة  ف�سل  وتم  �سهرين، 
ق��ب��ل اأ���س��ه��ر وي�����س��ت��ري ال��م��اء ب��� »ال�����س��ه��اري��ج«، 
فيما تراكمت فواتير الكهرباء، وي�ستري َوقود 
يومًيا،  دينارين  ال��ى  ون�سف  بدينار  التدفئة 
ويحتاج اإلى علبة حليب كل فترة لطفلته التي 
البحث في  وعند  دنانير،   5 نحو  قيمتها  تبلغ 
الأهم يجد اأنَّ ل ثمن لرغيف الخبز معه في 

نهاية اليوم.
اأبو زيد عمله الأول في المخبز  اأن انهى  بعد 
غادر عند ال�ساعة الثالثة اإلى ِح�سبة الغويرية، 
وه����ن����اك ب������داأ اأع����م����ال ال����»ع���ت���ال���ة« وت��ن��ظ��ي��ف 
ال�ساعة  ع��ن��د  ليح�سل  ال��ت��ج��اري��ة،  ال��م��ح��لت 
اإلى  التا�سعة م�ساء على نحو 5 دنانير ت�ساف 
والبالغة 10  المخبز  اليومية في  اأج��رة عمله 

دنانير.

اأنه  تبين  وال��ذي  المتوا�سع  منزله  اإل��ى  يعود 
التي يحتاجها  احة  الرَّ �ُسبل  كثيًرا من  يفتقد 
خم�سة اأطفال وزوج وزوجته، ا�سترى ن�سف ما 
ن الحليب لطفلته، ووقود  يحتاجه منزله، واأمَّ
لتخفيف  طريقة  يجد  اأن  وي��ح��اول  التدفئة، 
فاتورة الماء والكهرباء واأجرة ال�سكن المهدد 

بالرحيل منه كلَّ نهاية �سهر.
يقول ابو زيد، اإنَّه ل عذر له اإذا مر�ص اأو يرتاح 
قليل في المنزل، فهذا يعني اأن ل دخل له في 
والزوجة  الأطفال  مطالب  لتلبية  اليوم  ذلك 
التي  المتراكمة  ال��دي��ون  ع��ن  ع��دا  والأ����س���رة، 
ولو  بالراحة  ال�سعور  من  وتحرمه  تنتهي  ل 
ب�سبب  عليه  ت��راك��م  ���ه  اأنَّ ال��ى  م�سيرا  للحظة، 
زواج���ه اأك��ث��ر م��ن 4 اآلف دي��ن��ار وه��و مطلوب 
ب�سبب ذلك للتنفيذ الق�سائي، ول يعلم كيف 
الحب�ص  تنفيذ  ت��مَّ  اإذا  اأ�سرته  م�سير  �سيكون 
عليه. في �سارع عثمان بن عفان )بالمنطقة(، 
لكثير  م��لًذا  عي�سة،  اأب��و  عو�ص  مخبز  يعتبر 
من  اأرغ��ف��ة  ب�سع  على  للح�سول  الأ���س��ر  م��ن 
الخبز مجاًنا وب�سكل يومي، بالإ�سافة اإلى يوم 
الخمي�ص من كلِّ اأ�سبوع منذ العام 2007 وحتى 

اليوم.
بمنح خبز مجانا  يقوم  ��ه  اإنَّ اأب��و عي�سة  ويقول 
 15 ب���  الخمي�ص  وي���وم  دن��ان��ي��ر  بخم�سة  يوميا 
دي����ن����ارا ل���ع���ائ���لت اأ���س��ب��ح��ت م���ع���روف���ة ل��دي��ه 
وي�ساعده  الخبز،  لرغيف  الما�سة  بحاجتها 
بمال  يتبرعون  ال��ذي��ن  الخير  اأه��ل  م��ن  كثير 

يتم توزيعه خبزا على هذه العائلت.
وي�سيف اإنَّه يعطي خبزا بقيمة ت�سل اإلى 160 
دينارا �سهريا لنحو 80 عائلة كل اأ�سرة وبمعدل 
اأ�سرة، ل يتحملها  لكل  دينار  ما قيمته ن�سف 
الذين  الخير  اأه��ل  كثير من  بل هناك  وح��ده 
ثمن  يبلغ  وال��ذي  الخبز،  هذا  بقيمة  يمدونه 

الكليو غرام الواحد منه 35 قر�سا.
��ه م�ستمر على ه��ذا الحال منذ  اأنَّ اإل��ى  ويلفت 
14 عاما، وبمعدل �سنوي يبلغ نحو الفي دينار 
خبزا مجانا، باإجمالي نحو 27 األأف دينار على 
الخير  اأهل  الى  كاملة، م�سيرا  مدى 14 عاما 
هذه  ف��ي  الجتماعي  التكافل  اإل���ى  اعين  ال�سَّ
المادة  هذه  على  الح�سول  وتي�سير  الم�ساألة، 

الأ�سا�سية للنا�ص.
اأب��و  ف��ي مخبز  الم�سهد  ����ام م��ن ر���س��د  اأيَّ ب��ع��د 
عي�سة، التقت »بترا« باأم علء، والتي تاأتي كل 
ت�سير  العمر  من  ال�ستين  قاربت  وقد  خمي�ص 
ب�سبب  لت�ستريح  تجل�ص  ث��م  قليلة  خ��ط��وات 
الى  م�سيرة  ال��ع��م��ر،  وت��ق��دم  ال�سحي  و�سعها 
المتوفى  زوجها  وتقاعد  يكفي،  ل  خل  الدَّ اأنَّ 
الم�ستاأجر  البيت  تكاليف  كل  يغطي  يعد  لم 

والماء والكهرباء.
للح�سول على  تلجاأ  ��ه��ا  اإنَّ ع��لء،  اأم  واأ���س��اف��ت 
اأهل  لها  يمنحه  ما  كل  وتقبل  مجاًنا،  الخبز 
ال��خ��ي��ر م��ن خ�����س��راوات وم��ت��ط��ل��ب��ات غ��ذائ��ي��ة 
يومية للمنزل الذي تعي�ص به هي وابنتها التي 

تعمل لكن ب�سكل متقطع.
مان الخبز يوميا وب�سكل  اآخران يقدِّ مخبزان 
الحياة،  ظ���روف  عليها  �ساقت  لأ���س��ر  مجاني 
انَّه  اأكد  الول في حي رمزي بالزرقاء والذي 
يعطي ب�سكل يومي بقيمة خم�سة دنانير وفي 
الثَّاني  اما  دينارا،  ع�سر  بخم�سة  الأي��ام  بع�ص 
�ساحبه  ي��ق��ول  ال��غ��وي��ري��ة،  منطقة  ف��ي  ف��ه��و 
من  بكوبونات  ت��اأت��ي  ال��ع��ائ��لت  م��ن  كثيرا  اإنَّ 
داعمة  جهات  او  جمعيات  او  الم�ساجد  لجان 
وي�سرفون لهم الخبز بالمجان، بالإ�سافة اإلى 

ما يمنحونه هم من تلقاء اأنف�سهم.
وُت�سير اأرقام دائرة الح�ساءات العامة اإلى اأنَّ 
النتائج الرئي�سية لموؤ�سرات الفقر في الأردن 
لعام 2017 – 2018، والتي ا�ستندت اإلى م�سح 
نفقات ودخل الأ�سرة، بينت اأن ن�سبة الفقر بين 
الأردنيين بلغت 7ر15 بالمئة اأي اأنَّ مليونا و69 

األف اأردني فقراء.
الردن  ف��ي  ال��ج��وع  فقر  ن�سبة  اأنَّ  اإل��ى  ولفتت 
بلغت 0.12 بالمئة اأي ما يعادل 7 اآلف و 993 
ف����ردا، وو���س��ل��ت ف��ج��وة ال��ف��ق��ر اإل����ى 3 ون�سف 
بالمئة، و�سجلت ن�سبة �سدة الفقر 1.2 بالمئة.

الخبز  دعم  �سرف  برنامج  الحكومة  واأوقفت 
وال��ذي بداأ في العام 2018، اعتبارا من نهاية 
نحو  اإل��ى  و�سل  ب��ع��داأن   ،2020 الما�سي  ال��ع��ام 
بلغ نحو 4 مليين  اأف��راد  بعدد  اأ�سرة،  مليون 

ون�سف مليون ح�سب اأرقام ر�سمية.
ال�ستهداف  ن��ظ��ام  تطوير  الحكومة  رت  وق����رَّ

له  موؤ�سر  وك��ل  م��وؤ���س��را،  م��ن57  عم مكون  للدَّ
اأن تتجاوزها الأ�سرة كي ت�ستحق  حدود يجب 
األف  الأ���س��رة  اأن ل يتجاوز دخ��ل  ال��دع��م، على 
معايير  على  وتح�سين  تعديل  وط���راأ  دي��ن��ار، 
ل��ل��و���س��ول لأك��ث��ر  ب��ال��ب��رن��ام��ج  اأخ����رى متعلقة 

الأ�سر ا�ستحقاقا لدعم الخبز.
تمَّ  دي��ن��ار  مليون   120 نحو  الخبز  دع��م  وب��ل��غ 
ر���س��ده��ا ف���ي ال���م���وازن���ة ال��ع��ام��ة ل��ع��ام 2020، 
وي�سمل الطبقة الفقيرة واله�سة وذوي الدخل 

المحدود.
م �سندوق المعونة الوطنية الذي تاأ�س�ص  ويقدِّ
الأ���س��ر  ت�ستهدف  ب��رام��ج  ع���ّدة  ع��ام��ا،   35 قبل 
المجتمع،  في  واإدماجها  وتمكينها  المحتاجة 
وطارئة  �سهرية  معونات  برنامج  بينها،  م��ن 

وتاأهيل ج�سماني ومعونات ال�ستاء.
واأط��ل��ق ال�����س��ن��دوق ب��رن��ام��ج ال��ّدع��م التكميلي 
وال�����ذي ي��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ���س��ب��ك��ة ال��ح��م��اي��ة 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال���رع���اي���ة ال��م��وج��ه��ة ل��لأ���س��ر 
خلل  من  المملكة،  في  والمحتاجة  الفقيرة 
ت��ط��وي��ر ب��رام��ج واآل���ي���ات ا���س��ت��ه��داف اجتماعي 
الأكثر  الفقراء  لتحديد  فعالية  واأكثر  �ساملة 

احتياجا وتحديد الخدمات الخا�سة بهم.
ال�سندوق ي�سعى اإلى تخفي�ص ن�سبة الفقر على 
خلل  تقريبا  درج��ة   2.6 ب�  المملكة  م�ستوى 
بن�سبة  الفقر  ة  �سدَّ وتخفي�ص  �سنوات،  ث��لث 
المخ�س�سات  ر���س��د  وت���مَّ  تقريبا،  بالمئة   35
عم التكميلي في م�سروع  اللزمة لبرنامج الدَّ
موازنة ال�سندوق للأعوام 2019-2021، بمبلغ 
و�سل الى 175 مليون دينار موزعة على ثلث 
العام  خ��لل  دي��ن��ار  مليون   30 بلغت  ���س��ن��وات، 
2019، و 45 مليون دينار خلل العام 2020، و 

100 مليون دينار خلل العام الحالي 2021.
خ���لل ال��ع��ام 2019 ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ح��ك��وم��ة 76 
ف��ردا،   969 و  األفا   157 ت�سم  اأ���س��رة  و368  األفا 
بمعونات �سهرية متكررة تراوحت قيمتها بين 
قاربت  �سهرية  مالية  وبكلفة  دينارا،   50-200
بالدرا�سة  ثبت  �سهريا، حيث  دينار  7 مليين 
الدقيقة لأحوال هذه الأ�سر اأنَّها تمر بظروف 
�سعبة لها �سفة الديمومة وال�ستمرارية في 

مختلف مناطق المملكة.
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االقتصاد النيابية: تطالب تأجيل األقساط  لثالثة 
شهور بال غرامات

حملة تصاريح استيراد الموز اللبناني يشكون عدم توفره

اإربد - الراأي

ــتــثــمــار   جـــــددت لــجــنــة القـــتـــ�ـــســـاد وال�ــس
الــنــيــابــيــة مــطــالــبــتــهــا الــحــكــومــة بــاتــخــاذ 
الالزمة  ال�سرورية  والجــراءات  التدابير 
لــدعــم وتــمــكــيــن الــقــطــاعــات القــتــ�ــســاديــة 

وال�ستثمارية.
وطــالــبــت الــلــجــنــة بــالــعــمــل عــلــى تخفيف 
القطاعات  على  كــورونــا  جائحة  تداعيات 
�سبط  اجــــراءات  مــع  بــالــتــوازي  المختلفة 
العدوى ومكافحة اتنت�سار فيرو�س كورونا 
�ــســمــن �ــســوابــط مــقــبــولــة مـــن �ــســانــهــا ان 

تحافظ على ا�ستمرار عمل القطاعات.
واكــــد رئــيــ�ــس الــلــجــنــة الــنــائــب خــالــد ابــو 
البنك  اأدوات  تفعيل  �سرورة  اأم�س  ح�سان 
الـــمـــركـــزي و�ــســالحــيــاتــه فـــي الــمــطــالــبــة 
وطني  �سريك  ب�سفته  البنوك  قطاع  مــن 
ال�سركات  قرو�س  اأق�ساط  بتاأجيل  فاعل، 
والــقــطــاعــات القــتــ�ــســاديــة لــمــدة ثــالثــة 
التاأجيل  يكون  اأن  على  الأقــل،  على  �سهور 
غرامات  دون  ومــن  الفوائد  لقيم  �سامال 

اإ�سافية.
ت�سهيالت  حزمة  بتقديم  اللجنة  وطالبت 
فــوائــد،  دون  ومـــن  المختلفة  للقطاعات 
عــبــر درا�ـــســـة اقــتــ�ــســاديــة ُتــبــيــن اإمــكــانــات 
الحزم  تلك  تقديم  فــي  الــمــركــزي  البنك 

التعثر  قيمة  يغطي  بما  �سمانات،  مقابل 
الــتــزام  ي�سمن  وبــمــا  �ــســهــريــا،  للقطاعات 
تلك القطاعات بدفع اأجور العاملين فيها 

ب�سكل اأ�سا�سي.
ودعت الى و�سع ت�سورات عملية لتخفي�س 
الإيـــــجـــــارات عــلــى الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة 
والـــخـــدمـــيـــة مـــقـــابـــل تــخــفــيــ�ــس �ــســريــبــة 
الم�سقفات ور�سوم المهن و�سريبة الدخل 
للمالكين  يــ�ــســمــح  وبــمــا  الــمــالــكــيــن،  عــلــى 
والم�ستاأجرين معا من التكيف مع الأزمة 

اإلى حين انتهائها.
واكــــــــدت اهـــمـــيـــة اإعـــــــــادة درا�ـــــســـــة الـــعـــبء 
المقبلة،  الفترة  خــالل  موؤقتا  ال�سريبي 
وبما ي�سمن توفير ال�سيولة الكافية التي 
تــحــافــظ عــلــى زخــــم الــحــركــة الــتــجــاريــة، 
وتبقي ن�ساط ال�سوق فاعال حتى مع زيادة 
�ــســاعــات الــحــظــر الــلــيــلــي مــع الــتــو�ــســع في 
ال�سرائح  ت�ستهدف  حماية  برامج  تقديم 
الموؤ�س�سات  خــالل  مــن  الــدخــل  المتدنية 

المعنية.
لجنة  لت�سكيل  جـــادة  مــ�ــســاع  الـــى  ونــوهــت 
نــيــابــيــة حــكــومــيــة تـــ�ـــســـارك بــهــا فــعــالــيــات 
الحلول  جميع  لبحث  الــخــا�ــس،  الــقــطــاع 
والبدائل القابلة للتطبيق، في اإطار خطة 
الوباء �سحيا  اأزمــة  للتحوط في مواجهة 
وتــداعــيــاتــهــا القــتــ�ــســاديــة تــحــديــدا على 

ن�سب ومعدلت البطالة، خ�سو�سا في ظل 
الت�سغيل  لن�سب  الخا�س  القطاع  ا�ستيعاب 
عر�سة  تركها  وعــدم  المملكة  فــي  الأكــبــر 

لالفال�س.
وقــــال ابـــو حــ�ــســان ان الــلــجــنــة تــوؤكــد على 
واتخاذ  المواطنين،  �سحة  حماية  اأولوية 
جــمــيــع الـــتـــدابـــيـــر الــــالزمــــة بــمــا يحفظ 
فيرو�س  وباء  خطر  من  المجتمع  �سالمة 
الأمــن  على  الخطيرة  وتداعياته  كــورونــا 

ال�سحي في المملكة.
ال�سالمة  اإجـــــراءات  تنفيذ  اأن  اإلـــى  ولــفــت 
على  الــقــانــون  بتطبيق  والــتــ�ــســدد  الــعــامــة 
جميع المخالفين �سواء بارتداء الكمامات 
يعتبر  الــجــ�ــســدي،  بــالــتــبــاعــد  الــــتــــزام  اأو 
القرار  واأن  ال�سحيح،  التجاه  في  خطوة 
واإن  العقوبات  بتغليظ  الأخير  الحكومي 
لــعــودة فتح  يوؤ�س�س  اأنـــه  اإل  مــتــاأخــرا،  جــاء 

القطاعات بطريقة اآمنة.
وقال انه في الوقت الذي توؤكد فيه اللجنة 
الأ�سا�س  هــي  العامة  ال�سحة  اأولــويــة  بــاأن 
في هذه المرحلة التي ت�سهد فيها البالد 
كورونا  فيرو�س  وبــاء  من  الثانية  الموجة 
المتحور  الفيرو�س  وانت�سار  الم�ستجد، 
في عدد من مناطق المملكة ال ان ذلك ل 
يعني تغييب واغفال الخطط والجراءات 
القت�سادية  القطاعات  دعم  الى  الرامية 

والــتــخــفــيــف مــن الــتــبــعــات الــكــارثــيــة التي 
لحقت بعدد كبير من القطاعات الحيوية.
اللتزام  جميعاً  علينا  ح�سان،  ابو  وا�ساف 
الثاني  اهلل  عبد  الملك  بتوجيهات جاللة 
الــــذي طــالــب الــجــمــيــع مــنــذ بـــدء الأزمــــة 
بالمواءمة بين متطلبات ال�سالمة العامة، 
القطاعات  تمكين  لمتطلبات  وال�ستجابة 

القت�سادية من ال�ستدامة والبقاء. »
باتخاذ  الحكومة  طالبت  اللجنة  ان  وقال 
اإجراءات فورية وعاجلة لحماية القطاعات 
الوباء  اأزمــة  بفعل  المتعثرة  القت�سادية 
ودعـــت الـــى �سياغة خــطــة طــارئــة لإنــقــاذ 
ت�سغيل  بن�سب  تــ�ــســاهــم  الــتــي  الــقــطــاعــات 
وطـــنـــي مــرتــفــعــة، وعـــــدم تــركــهــا عــر�ــســة 
لالفال�س مع �سرورة الربط الزمني بين 
دعم القطاعات والمدد المتوقعة لتخفيف 

القيود على حركة المن�ساآت والأفراد.
دعم  �ــســرورة  اإلــى  نبهت  اللجنة  ان  ولفت 
وتمكين القطاعات القت�سادية النتاجية 
والم�سغلة لالأيدي العاملة و�سول للمدى 
الموجة  ذروة  لنــتــهــاء  الــمــتــوقــع  الــزمــنــي 
بتنفيذ خطة  الإ�ـــســـراع  وطــالــبــت  الــثــانــيــة 
توزيع لقاحات فيرو�س كورونا قبل نهاية 
يمكّنا  الــذي  الأمـــر  المقبل،  ني�سان  �سهر 
جميعا من المعالجة الوقائية لأي موجات 

وبائية م�ستقبال خالل العام الحالي.

اإربد - الراأي

 يــ�ــســطــدم تـــجـــار ومـــ�ـــســـتـــوردو وا�ــســحــاب 
رخ�س  لهم  منحت  الــذيــن  الــمــوز  مخامر 
ا�ستيراد الموز اللبناني بعد جهود م�سنية 
ح�سولهم  بعدم  الما�سية  ال�سابيع  خالل 
على  ح�سولهم  لعدم  نظرا  مبتغاهم  على 
اللبنانية  ال�سواق  في  المن�سودة  �سالتهم 
فئة  ايــدي  على  اللبناني  المنتج  نفاذ  ازاء 
حد  على  الم�ستوردين  كبار  من  مــحــدودة 

تعبيرهم.
وا�سقطوا المثل القائل »كانك يا ابو زيد ما 
فالت�ساريح  وواقعهم  حالهم  على  غزيت« 
وعناء  مــاراثــون  بعد  عليها  تح�سلوا  التي 
لها  قيمة  ل  ا�سبحت  الــزراعــة  وزارة  مــع 

ومجرد حبر على ورق.
تبقى من  ما  وانقاذ  المازق  وللخروج من 
�سهر  �ــســوى  عليه  يــبــق  لــم  الـــذي  مو�سهم 

للمنتج  الولـــى  الـــذروة  فترة  تدخل  حيث 
الــمــحــلــي الــتــي يــمــنــع خــاللــهــا ال�ــســتــيــراد 
الممنوحة  الــتــ�ــســاريــح  بــتــحــويــل  طــالــبــوا 
الموز  وا�ستيراد  الم�سري  الخط  الى  لهم 

الم�سري نظرا لتوفره بكميات كافية.
بــــــــدوره اكــــــد رئـــيـــ�ـــس لـــجـــنـــة القـــتـــ�ـــســـاد 
وال�ــســتــثــمــار الــنــيــابــيــة الــنــائــب خــالــد ابــو 
حــ�ــســان ان الــلــجــنــة �ــســتــبــحــث عــلــى وجــه 
الزراعة  وزارة  في  المعنيين  مع  ال�سرعة 
ليــجــاد الــبــدائــل الــتــي تنقذ الــتــجــار من 
فيه م�سيرا  انف�سهم  وجــدوا  الــذي  الماأزق 
الــــى ان الــلــجــنــة تــلــقــت عـــــددا كــبــيــرا من 
رخ�س  على  تح�سلوا  تجار  من  ال�سكاوى 

ا�ستيراد الموز اللبناني بعد عناء طويل.
الــى ذلــك قــال رئي�س فــرع نقابة م�سدري 
المهند�س  اربــــد  فــي  والــفــواكــة  الــخــ�ــســار 
�ــســمــحــت  الـــحـــكـــومـــة  اأن  قـــنـــديـــل  مــحــمــد 
با�ستيراد الموز لعدم كفاية كميات المنتج 

المحلي ل�سد احتياجات ال�سوق.
اأن العديد من التجار قاموا  واأكــد قنديل 
الــمــ�ــســتــورد في  الـــمـــوز  وان  بــال�ــســتــيــراد 
طــريــقــه لــالأ�ــســواق الــمــحــلــيــة مــرجــحــا ان 
الــمــقــبــل بكميات  يــ�ــســل مــطــلــع ال�ــســبــوع 
تكفي ل�سد احتياجات المواطنين في كافة 
ا�سعار  ارتفاع  اإلى  واأ�سار  المملكة.  مناطق 
الــمــوز الــبــلــدي فــي الأ�ـــســـواق حــيــث و�سل 
قلة  ب�سبب  ون�سف  دينار  اإلــى  الكيلو  �سعر 

الإنتاج في هذا الوقت من العام.
واكـــد انــه مــن المرجح مــع و�ــســول الموز 
الم�ستورد ان ت�سهد ا�سعاره انخفا�سا لفتا 

و�سيكون في متناول المواطنين.
وبين ان ما ي�سل اإلى �سوق اربد المركزي 
20 طنا، في  يتجاوز  البلدي ل  الموز  من 
حــيــن حــاجــة الــ�ــســوق تــزيــد عــلــى 100 طن 
يــومــيــا. وكــــان مــ�ــســاعــد امــيــن عـــام وزارة 
ال�سلطي  ايمن  الدكتور  للت�سويق  الزراعة 

�سابقة  �سحفية  تــ�ــســريــحــات  فـــي  او�ـــســـح 
المحلي  للمنتج  ذروة  فــتــرتــي  هــنــاك  ان 
مــن الــمــوز الــبــلــدي، الولــــى بــيــن �سهري 
�سهري  بــيــن  والــثــانــيــة  وحـــزيـــران،  ني�سان 
ت�سرين الول وكانون الول، يمنع خاللها 

ال�ستيراد حماية للمنتج المحلي.
الــدافــئــة خالل  ان طبيعة الجــــواء  وقـــال 
زادت  الثاني،  وكانون  الول  كانون  �سهري 
ما  المحلي،  للمنتج  الثانية  الـــذروة  فترة 
الى تقنين عملية ال�ستيراد وال�سماح  دعا 
ــتــيــراد الـــمـــوز الكـــــــــوادوري بــكــمــيــات  بــا�ــس

محددة ومجدولة على الم�ستوردين.
بيد  لي�ست  والمعلومة  القرار  ان  وا�ساف 
مخت�سة  لجنة  ان  موؤكدا  �سخ�س،  او  فرد 
ت�سم جميع الطــراف تقوم بدرا�سة واقع 
الحال وتقدم التو�سيات الالزمة لمراعاة 
مقدمتها  وفــي  الطــــراف  جميع  م�سالح 

حماية المنتج المحلي.

جدل بين بلدية إربد وتجارتها حول إغالق 
مكتب رخص المهن في الغرفة

«المركزي» يطلق حملة تثقيف حول خدمات 
الدفع اإللكترونية

اربد - الراأي

اثار قرار رئي�س بلدية اربدالكبرى 
المهند�س ح�سين بني هاني اغالق 
المهن  تــراخــيــ�ــس  ا�ـــســـدار  مكتب 
الـــمـــتـــواجـــد فـــي غـــرفـــة الــتــجــارة 
واعاداتهم  موظفيه  كافة  و�سحب 
لــــمــــركــــز الــــبــــلــــديــــة جـــــــدل حــــول 

مبررات القرار.
الكتاب  �سمن  الــقــرار  تعليل  وفــي 
بــنــي هــانــي لرئي�س  الــــذي وجــهــه 
ال�سوحة  مــحــمــد  الــتــجــارة  غــرفــة 
بـــانـــه جــــاء تــنــفــيــذا لمــــر الـــدفـــاع 
4854/1/3/1 والمت�سمن تقلي�س 
اعداد الموظفين من 30 الى 50 % 
وزارة  لــدى  تتجه  النية  ان  مبينا 
فــتــرة  بــتــمــديــد  الــمــحــلــيــة  الدارة 

التراخي�س للمحال التجارية.
من  وعــدد  ال�سوحة  دعــا  بالمقابل 
الــتــجــار الـــى اعــــادة الــنــظــر بــقــرار 
تــراخــيــ�ــس المهن  اغــــالق مــكــتــب 

الموجود في الغرفة.
ال�سوحة ان الغرفة والتجار  وقال 
المت�سلة  القرار  دوافــع  يتفهمون 
بــتــقــلــيــ�ــس عـــــدد الــمــوظــفــيــن مــا 
اوامــر  بناء على  الــى %50  بين 30 
الـــــدفـــــاع الــمــتــ�ــســلــة بـــــاجـــــراءات 
لكنه في  مكافحة فيرو�س كورونا 
عدد  بتقلي�س  طــالــب  الــوقــت  ذات 
الموظفين في المكتب بدل �سحب 

كافة الموظفين واغالقه.
ولــفــت الــ�ــســوحــة الـــى انـــه بــامــكــان 
اربـــعـــة مــوظــفــيــن من  او  ثـــالثـــة 
يعملون في  �سبعة موظفين  ا�سل 

المطلوبة  المهام  انــجــاز  المكتب 
منهم.

وبين ان المكتب انجز منذ بداية 
الم�س  م�ساء  وحتى  الحال  العام 
اربـــعـــة الف رخــ�ــســة  يـــقـــارب  مـــا 
مــهــن نـــظـــرا لــ�ــســهــولــة الــو�ــســول 
كافية  مواقف  وتوفر  الغرفة  الى 
المكتب  ان  الى  لفتا  للمراجعين 
ان�سىء قبل 15 عاما ت�سهيال على 
الــمــكــلــفــيــن بــانــجــاز مــعــامــالتــهــم 

�سمن النافذة الواحدة.
ال ان بني هاني برر �سحب جميع 
بان  تقلي�سهم  ولي�س  الموظفين 
تقلي�سهم ل يمكن من انجاز كافة 
للترخي�س  المطلوبة  الجـــراءات 
جميعا  تــواجــدهــم  تقت�سي  الــتــي 

ولي�س عدد محدد منهم.

عمان - بترا

الـــمـــركـــزي، حملة  الــبــنــك  اأطـــلـــق 
تـــثـــقـــيـــف اإلــــكــــتــــرونــــيــــة بـــعـــنـــوان 
»خــدمــات الــدفــع الإلــكــتــرونــيــة.. 
حــلــول اآمــنــة وذكـــيـــة«، مــن خــالل 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي و�ــســفــحــتــه 

»الفي�سبوك«. على  الر�سمية 
بــيــان �سحفي  فـــي  الــبــنــك  وقــــال 
الــحــمــلــة  اإن  الـــخـــمـــيـــ�ـــس،  اأمــــ�ــــس 
جــــــــاءت �ـــســـمـــن جـــــهـــــوده لـــرفـــع 
الثقافة  وتعزيز  المالية  القدرات 
بالخدمات  المجتمعية  المالية 
الــمــالــيــة بــكــافــة اأنــواعــهــا، ونــظــراً 
العالم  �سهدها  الــتــي  لــلــتــطــورات 
واأثرها  كــورونــا،  جائحة  ظل  في 
وقدرتهم  المواطنين  حياة  على 

المالية. معامالتهم  اإنجاز  على 
اإلـــى  تـــهـــدف  الــحــمــلــة  اأن  وبـــيـــن 
والثقافة  الــوعــي  م�ستوى  زيـــادة 
ــــة لــــــــدى كـــــافـــــة فـــئـــات  ــــي ــــمــــال ال
الأفراد و/  �سواء قطاع  المجتمع 
في  وذلــك  الأعــمــال،  قطاعات  اأو 

بالمدفوعات  المتعلقة  الجوانب 
الدفع  وو�سائل  اأدوات  خالل  من 
الإلـــكـــتـــرونـــي �ـــســـواء مـــن خـــالل 
المحافظ  اأو  و/  الدفع  بطاقات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذلــــــك فــــي ظــل 
تــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة اإلـــــــى زيــــــادة 
وتــ�ــســجــيــع الـــدفـــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
والـــتـــحـــول اإلـــــى اقــتــ�ــســاد رقــمــي 
البنك  ومتطور.  واو�سح  �سامل 
تــغــطــي  الــتــثــقــيــفــيــة  الــحــمــلــة  اأن 
الدفع  الموا�سيع في مجال  اأبرز 
الإلـــكـــتـــرونـــي، ومــنــهــا الــتــعــريــف 
بــــــــــاأدوات الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
تمتاز  ومــا  ا�ستخدامها،  وكيفية 
بــه مــن �ــســرعــة و�ــســهــولــة واأمــــان، 
تــوثــيــق و�سبط  تــوفــره مــن  ومـــا 
ومراقبة للم�سروفات، بالإ�سافة 
اللتزامات  ت�سديد  اإمكانية  اإلــى 
اإلــــكــــتــــرونــــيــــاً، وال�ــــســــتــــفــــادة مــن 
بــرامــج الــمــكــافــاآت الــتــي تــوفــرهــا 
ـــيـــة،  ـــكـــتـــرون الإل الــــدفــــع  اأدوات 
عالوة على م�سوؤولية العميل في 
المعلومات  �سرية  على  الحفاظ 

الـــمـــالـــيـــة الـــخـــا�ـــســـة بــحــ�ــســابــاتــه 
وبــطــاقــاتــه وعـــــدم الــتــعــامــل مــع 
الم�سبوهة  والتطبيقات  المواقع 
المالي. الحتيال  تجنب  وكيفية 

الــدفــع  اأن خـــدمـــات  الـــى   واأ�ـــســـار 
الإلــــكــــتــــرونــــي تـــمـــكـــن اأ�ـــســـحـــاب 
الأعـــــــمـــــــال مـــــن زيــــــــــادة قــــاعــــدة 
الــــــعــــــمــــــالء )الـــــمـــــراجـــــعـــــيـــــن(، 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى اخـــتـــ�ـــســـار الـــوقـــت 
الـــــالزم لــتــحــ�ــســيــل الــمــدفــوعــات 
بـــ�ـــســـكـــل اإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وكــــذلــــك 
يــمــكــن ال�ــســتــفــادة مــن كــ�ــســوفــات 
ــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــــالأمــــور  ال
الــمــحــا�ــســبــيــة.   واكـــد الــبــنــك في 
بـــيـــانـــه، اأنــــــه �ـــســـيـــوا�ـــســـل تــنــفــيــذ 
الـــمـــزيـــد مـــن حـــمـــالت الــتــوعــيــة 
وبما  م�ستقباًل  المالي  والتثقيف 
يــكــفــل تــغــطــيــة كــافــة الــمــوا�ــســيــع 
الـــمـــ�ـــســـتـــجـــدة والـــمـــتـــوافـــقـــة مــع 
مــتــطــلــبــات الــحــيــاة وتــطــوراتــهــا، 
ـــنـــاء مــجــتــمــع  لــلــمــ�ــســاهــمــة فــــي ب
مواجهة  على  قادرا  مالياً  مثقف 

اأية ظروف وتغيرات.

مالية النواب تناقش مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة
عمان - بترا

خــالل  النيابية  الــمــالــيــة  اللجنة  ناق�ست 
الخمي�س  اأمــ�ــس  عقدته  الـــذي  اجتماعها 
وبح�سور  ال�سليحات  نمر  النائب  برئا�سة 
مجدي  العامة  الموازنة  دائــرة  عام  مدير 
ال�سريقي، م�سروع قانون تنظيم الموازنة 
الحكومية  الـــوحـــدات  ومـــوازنـــات  الــعــامــة 
اللجنة  اأن  ال�سليحات،  وبين   .2021 ل�سنة 
تدار�سته  ان  بعد  القانون  م�سروع  بحثت 
ت�سورات  اأع�سائها  لــدى  وت�سكلت  �سابقا، 
وا�سحة حول القرار المنا�سب بهذا ال�ساأن.
مقترحاتها  طــرحــت  اللجنة  ان  واأ�ــســاف، 
حــــول عــــدد مـــن الــــمــــواد الـــــــــواردة، �سيما 

العالقة  ذات  الجهات  بتحديد  المتعلقة 
والم�ساءلة  والــمــتــابــعــة  الــزمــنــيــة  والأطــــر 

التي تترافق مع تطبيق الجراءات.
اأهمية  اللجنة،  اأعــ�ــســاء  اأكــد  جهتهم،  مــن 
تفعيل الجــراءات الــواردة، لفتين اإلى اأن 
م�سروع القانون فني بحت، ما يتطلب من 
الحثيثة  المتابعة  العالقة  ذات  الجهات 
لــكــل الــــقــــرارات الــمــعــنــيــة بــتــطــبــيــق مـــواد 
اللجنة  اأع�ساء  وعر�س  القانون.  م�سروع 
عــددا مــن الــتــ�ــســاوؤلت حــول مــواد م�سروع 
الــقــانــون، مــوؤكــديــن �ــســرورة تحديد جهة 
تطبيق  متابعة  بها  يناط  م�سافة  رقابية 
الــالزمــة بهذا  التقارير  الإجــــراءات ورفــع 
الـــ�ـــســـاأن. مـــن جــانــبــه، اأو�ـــســـح الــ�ــســريــقــي 

اإلـــى تحديد  الــقــانــون يــهــدف  اأن مــ�ــســروع 
اإجـــراءات ومــراحــل اإعـــداد الــمــوازنــة، وفقا 
لمنهجية اإعداد موازنات موجهة بالنتائج.
واأ�ساف، اإن م�سروع القانون يت�سمن جملة 
مـــن الــقــواعــد والإجــــــــراءات الــتــي تو�سح 
المتعلقة  الــمــالــيــة  الــتــقــاريــر  اإعــــداد  اآلــيــة 
لفتا  الحكومية،  والــوحــدات  بالموازنات 
مادة   31 يت�سمن  القانون  اأن م�سروع  اإلــى 
يحدد من خاللها الم�سوؤول في الــوزارات 

عن اإعداد الموازنة.
ووفــــق ال�ــســبــاب الــمــوجــبــة، فــــاإن مــ�ــســروع 
المال  اإدارة  تنظيم  لغايات  ياأتي  القانون 
الــــعــــام، وتـــحـــديـــد مـــ�ـــســـوؤولـــّيـــات الــجــهــات 
الــر�ــســمــّيــة واأدوارهــــــــا فـــي هـــذه الــعــمــلــّيــة، 

قــانــون  بـــاإعـــداد  الكفيلة  الأ�ــســ�ــس  ولــو�ــســع 
الموازنة العاّمة وقانون موازنات الوحدات 
عليهما،  والرقابة  وتنفيذهما  الحكومّية 
لالقت�ساد  الــكــّلــي  الإطـــــار  يــراعــي  ب�سكل 
الـــوطـــنـــي، وتـــعـــزيـــز ال�ـــســـتـــقـــرار الــمــالــي 
جميع  فــي  الحكومّية  الــخــدمــات  وتقديم 

المحافظات بكفاءة عالية.
كـــمـــا يــــاأتــــي مـــ�ـــســـروع الـــقـــانـــون لـــمـــراعـــاة 
و�سمان  الــعــاّمــة،  الــمــوازنــة  فــي  ال�سفافّية 
الــقــانــونــّيــة لجميع  الــتــغــطــيــة  �ــســمــولــّيــة 
مراحل اإعدادها وتنفيذها والرقابة عليها 
نطاق  وتو�سيع  العالمّية،  الممار�سات  وفق 
لت�سمل  المالّية  والتقارير  البيانات  ن�سر 

جميع الموؤ�سّ�سات العامّة.

عمان - الراأي

الأ�ــســهــم  لأ�ــســعــار  الــعــام  القيا�سي  الــرقــم  انخف�س 
نقطة،   )1763.50( اإلـــى  الخمي�س  اأمــ�ــس  لإغـــالق 

بانخفا�س ن�سبته )%0.05(.
حوالي  الخمي�س  الإجــمــالــي  الــتــداول  حجم  وبــلــغ 
)5.7( مليون دينار وعدد الأ�سهم المتداولة )5.4( 

مليون �سهم، نفذت من خالل )2،374( عقداً.
وبمقارنة اأ�سعار الإغالق لل�سركات المتداولة لهذا 
اإغالقاتها  مــع  �سركة   )89( عــددهــا  والبالغ  الــيــوم 
في  ارتــفــاعــاً  �سركة   )27( اأظــهــرت  فقد  ال�سابقة، 
اأ�سعار اأ�سهمها، و )25( �سركة اأظهرت انخفا�ساً في 

اأ�سعار اأ�سهمها.
اأمـــا عــلــى مــ�ــســتــوى الــقــطــاعــي، فــقــد ارتــفــع الــرقــم 
القيا�سي قطاع الخدمات بن�سبة 0.24%، و انخف�س 
و   ،%0.20 بن�سبة  الــمــالــي  قــطــاع  القيا�سي  الــرقــم 
بن�سبة  ال�سناعة  قطاع  القيا�سي  الــرقــم  انخف�س 

.%0.16
اأما بالن�سبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم 

الطاقة  الــكــيــمــاويــه،  ال�سناعات  لقطاع  القيا�سي 
العقارات،  الطبية،  وال�سناعات  الأدويــة  والمنافع، 
 ،%1.41 والم�سروبات  الأغذية  ال�سحية،  الخدمات 
على   %0.12  ،%0.16  ،%0.17  ،%0.56  ،%0.89
التوالي. في حين انخف�س الرقم القيا�سي لقطاع 

�سناعات المالب�س والجلود والن�سيج، التكنولوجيا 
والإتـــ�ـــســـالت، الــ�ــســنــاعــات الــكــهــربــائــيــة، الــتــاأمــيــن، 
الفنادق وال�سياحة، النقل، ال�سناعات ال�ستخراجية 
والن�سائية،  الهند�سية  ال�سناعات  والتعدينية، 
المالية  الخدمات  التعليمية،  الخدمات  البنوك، 

 ،%1.07  ،%1.27 الــتــجــاريــة  الــخــدمــات  الــمــتــنــوعــة، 
 ،%0.37  ،%0.43  ،%0.58  ،%0.86  ،%0.86  ،%0.97

0.21%، 0.11%، 0.05%، 0.01% على التوالي.

الأكثر ارتفاعًا
في  ارتــفــاعــاً  الأكــثــر  الخم�س  لل�سركات  وبالن�سبة 
وال�ستثمار  للتطوير  اإعــمــار  فهي  اأ�سهمها  اأ�سعار 
لال�ستثمارات  الدولية   ،)%5.56( بن�سبة  العقاري 
لــلــو�ــســاطــة  الــعــالــمــيــة   ،)%4.42( بــنــ�ــســبــة  الــطــبــيــة 
الأردن   ،)%4.41( بــنــ�ــســبــة  الــمــالــيــة  والأ�ـــــســـــواق 
عمد  و   ،)%4.26( بن�سبة  لـــالأمـــالك  ديــكــابــولــ�ــس 

لال�ستثمار والتنمية العقارية بن�سبة )%4.17(.
الأكثر انخفا�سا

اأ�سعار  في  انخفا�ساً  الأكثر  الخم�س  ال�سركات  اأمــا 
بن�سبة  للتنمية  الأردنــيــة  العقارية  فهي  اأ�سهمها 
بن�سبة  لال�ستثمار  الع�سر  مجموعة   ،)%4.88(
المتخ�س�سة  لــال�ــســتــثــمــارات  الأردنـــيـــة   ،)%4.81(
بن�سبة  لــال�ــســتــثــمــار  �ــســبــائــك   ،)%4.76( بــنــ�ــســبــة 

)4.69%(، و التاأمين الردنية بن�سبة )%4.67(.

)5.7( ماليين دينار حجم التداول في البورصة

الدوحة - بترا

بالتجزئة  بيع  منافذ  وم�سوؤولو  اأعــمــال  ورجـــال  تجار  بــداأ   
ال�سلع  اإ�سافية من  ا�ستيراد كميات  بالتعاقد على  في قطر، 
والخ�سار  اللحوم  وخا�سة  الأردن  من  الغذائية  والمنتجات 
ــتــعــدادا لــقــرب حــلــول �ــســهــر رمــ�ــســان  والــفــاكــهــة، وذلــــك ا�ــس

المبارك.
وقـــالـــوا فـــي تــ�ــســريــحــات لــوكــالــة النـــبـــاء الردنـــيـــة)بـــتـــرا(، 
ال�سلع  مــن  القطري  ال�سوق  ا�ستهالك  حجم  اإن  قطر،  فــي 
ال�سعفين  او  ال�سعف  بمقدار  يرتفع  الغذائية،  والمنتجات 
عـــادة خــالل �سهر رمــ�ــســان الــمــبــارك، مــقــارنــة مــع معدلت 

ال�ستهالك العتيادية خالل باقي اأ�سهر ال�سنة الأخرى.
اإن  المهندي  را�ــســد  القطري،  الغذائية  الــمــواد  تاجر  وقــال 
العاملة  التجارية  ال�سركات  خــالل  ومــن  الخا�س  القطاع 
بتعزيز  عام  كل  تقوم  الغذائية،  المواد  تجارة  في  خ�سو�سا 
م�ستورداتها من ال�سلع والمنتجات الغذائية الأردنية، مبينا 
الأردن نظرا لقدرة  ال�سركات تف�سل ال�ستيراد من  اأن هذه 
المتزايد  القطرية  ال�سوق  تلبية طلب  الأردنــي على  ال�سوق 
ال�سهر الف�سيل، ولما يتمتع  الغذائية خالل  المنتجات  من 
به الإنــتــاج الغذائي الأردنـــي من جــودة عالية ومــقــدرة على 

المناف�سة من ناحية الأ�سعار.
من جانبه اأكد رئي�س لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة 
القطاع  مــ�ــســتــوردات  اأن  العبيدلي،  محمد  قــطــر،  و�سناعة 
خالل  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتركز  الأردن،  من  القطري  الخا�س 
نظرا لرتفاع  واللحوم،  التمور  مادتي  على  المبارك  ال�سهر 
معدلت ا�ستهالكها ب�سكل كبير خالل ال�سهر الف�سيل، وبما 
يفوق حجم ال�ستهالك العتيادي خالل باقي اأ�سهر ال�سنة 

الأخرى.
اإنــتــاج  فــي  ومتقدما  بعيدا  �سوطا  قطع  الأردن  اأن  واأو�ــســح 
رواجا  تلقى  التي  »المجول«،  التمور وخا�سة  اأنــواع  مختلف 
ال�سوق  في  الم�ستهلكين  �سرائح  مختلف  بين  كبيرا  واإقبال 
القطري، لفتا اإلى اأن هذه التمور اأ�سبحت �سلعة رئي�سية ل 
يمكن ال�ستغناء عنها على الموائد القطرية حتى في معظم 

اأيام ال�سنة ولي�س خالل �سهر رم�سان المبارك فقط.

قطر: تعزيز امل�صتوردات الغذائية
من الأردن ا�صتعدادا ل�صهر رم�صان
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قلق حقوقي على حياة معتقل غّزي في �سجن ا�سرائيلي

فلسطين تثمن قرار الجنائية الدولية
التحقيق بجرائم االحتالل

البابا يدعو إلى «المصالحة» عشية 
وصوله إلى العراق

القد�س المحتلة - وكاالت

لقرار  تقديرها  ع��ن  الفل�سطينية  الرئا�سة  عبرت 
ال��دول��ي��ة  ال��ج��ن��ائ��ي��ة  بالمحكمة  ال��ع��ام��ة  ال��م��دع��ي��ة 
بخ�سو�ص فتح تحقيق جنائي للحالة في فل�سطين، 
على  ب��ال��ح��رب  ال�سرائيلية  ال��ج��رائ��م  ت�سمل  ال��ت��ي 
الحتالل  �سجون  في  والأ�سرى  وال�ستيطان،  غزة، 

الإ�سرائيلي.
»ا�ستقاللية  الفل�سطينيةام�ص  ال��رئ��ا���س��ة  وث��م��ن��ت 
الحق  ع��ن  ال��دف��اع  ف��ي  ال��ع��ام��ة  المدعية  و�سجاعة 
بذلت  التي  الحثيثة  بالجهود  م�سيدة  وال��ح��ري��ات، 
التي  الأه��داف  اإلى  للو�سول  ال�سابقة  ال�سنوات  في 

ن�سعى اليها«.
م���ن ج��ه��ت��ه��ا رح���ب���ت ال��ج��ام��ع��ة ال��ع��رب��ي��ة ب���اإع���الن 
ال��م��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ح��ك��م��ة ال��ج��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة 
�سد  وال��ج��رائ��م  النتهاكات  ف��ي  بالتحقيق  ق��راره��ا 
الإن�سانية المتركبة �سد الفل�سطينيين، معتبرًة اأن 
ذلك ُيمثل دلياًل جديداً لإدانة الحتالل وجرائمه.
اأب��و  اأح��م��د  العربية،  للجامعة  ال��ع��ام  الأم��ي��ن  واأك���د 
ال��غ��ي��ط، اأن ال���ق���رار ي��ن�����س��ج��م م���ع م���ب���ادئ ال��ع��دال��ة 
ال���دول���ي���ة وي��ع��ك�����ص ان���ح���ي���ازاً ل��الإن�����س��ان��ي��ة وت���ج���رداً 
م��ن ج��ان��ب ال��ُم��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة، واأي�����س��اً م��ن جانب 
الق�سائية  ال��ولي��ة  ق��رروا،  الذين  المحكمة  ق�ساة 
جانب  م��ن  ال��م��رت��ك��ب��ة  الن��ت��ه��اك��ات  ع��ل��ى  للمحكمة 
الغربية وغزة. وقال  ال�سفة  �سلطات الحتالل في 
اأبو الغيط، اإن اإ�سرائيل حاولت ب�ستى الطرق اإ�سكات 
بالتحيز،  العامة  المدعية  واتهام  المحكمة  �سوت 
م���وؤك���دا اأه��م��ي��ة اح���ت���رام ال���ع���دال���ة ال���دول���ي���ة وع���دم 

ت�سيي�ص المحكمة وقراراتها واإجراءاتها.
الن�سان  لحقوق  الميزان  مركز  حمل  ال�سياق  وفي 
م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلية الم�سوؤولية عن حياة 
معتقل فل�سطيني مري�ص معبرا عن قلقه ال�سديد 
على حياته في ظل ا�ستمرار �سيا�سة الإهمال الطبي 

بحقه.
للمعتقل  ال�سحية  الحالة  ان  ال��ى  المركز  وا���س��ار 
 27 العمر  م��ن  ال��ب��ال��غ  م��ج��دي محمد عبيد  اأح��م��د 
عاما، من �سكان قطاع غزة، ت�سهد تدهوراً م�ستمراً.

وُي���ع���ان���ي ال��م��ع��ت��ق��ل ال��م��ري�����ص ع��ب��ي��د م���ن ورم في 
القولون، نتج عنه نزيف م�ستمر منذ اأكثر من عام، 
متكرر  وف��ق��دان  ت�سنجات  م��ن  لمعاناته  بالإ�سافة 

للوعي.
ان��ه تقدم بطلب عاجل  ال��ى  ال��م��ي��زان  وا���س��ار مركز 
اإدارة  لإدارة م�سلحة ال�سجون الأربعاء يطالب فيه 

الم�ست�سفى  اإل���ى  عبيد  المعتقل  بتحويل  ال�سجن 
وب�سكل  لحالته  المنا�سب  الطبي  التدخل  لإج���راء 

عاجل.
تمار�سها  التي  الطبي  الإهمال  �سيا�سة  ان  واأ�ساف، 
انتهاكا  ت�سكل  عبيد،  بحق  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة 
خ���ط���ي���راً ل��ل��م��ع��اي��ي��ر ال���دول���ي���ة ال��خ��ا���س��ة ب��ح��ق��وق 
الحماية  متطلبات  اأب�����س��ط  وت��ت��ج��اوز  المعتقلين، 
الإن�ساني  ال��دول��ي  القانون  وفرها  التي  القانونية 
للمحتجزة  الإن�����س��ان  ل��ح��ق��وق  ال���دول���ي  وال��ق��ان��ون 
حريتهم، خا�سة واأن الإهمال الطبي ُي�سكل مخالفة 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   )91( للمادة  �سريحة 
الحاجزة  ال��دول��ة  على  تفر�ص  ال��ت��ي  1949م،  ل��ع��ام 
ال���ت���زام ت��وف��ي��ر ك���اف���ة اأ����س���ك���ال ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

للمعتقلين.
وطالب المركز اإدارة م�سلحة ال�سجون الإ�سرائيلي 
العملية  اإج��راء  ب�سمان  الكفيلة  الإج��راءات  باتخاذ 
طالب  كما  عبيد،  المعتقل  حياة  لإنقاذ  الجراحية 
وُم��ح��اي��دة  م�ستقلة  دول��ي��ة  تحقيق  لجنة  بت�سكيل 

والنتهاكات  الطبي،  الإهمال  �سيا�سة  في  للتحقيق 
ب��ح��ق ال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ي��ن ف���ي ال�����س��ج��ون 
المتعاقدة  ال�سامية  الأط���راف  داعيا  الإ�سرائيلية، 
ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ج��ن��ي��ف ال���راب���ع���ة، ب��م��م��ار���س��ة دوره���ا 
بموجب المادة )1( من التفاقية في كفالة احترام 

اأحكام التفاقية في جميع الأحوال.
م����ن ج���ه���ة اخ�������رى، �����س����ادرت ���س��ل��ط��ات الح���ت���الل 
اأرا���س��ي  م��ن  �سا�سعة  م�ساحات  ام�����ص  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، 
يطا  بلدية  وقالت  الخليل.  جنوب  يطا  بلدة  �سرق 
في بيان اإن قوات الحتالل وزعت اخطارات اأعلنت 
خربة  اأرا����س���ي  م��ن  ال��دون��م��ات  م��ئ��ات  ان  بموجبها 

»بيرين« �سرق يطا، اأرا�ص حكومية اإ�سرائيلية.
واأو�سح من�سق اللجان الوطنية وال�سعبية لمقاومة 
الغربية  ال�سفة  ج��ن��وب  ف��ي  وال���س��ت��ي��ط��ان  ال��ج��دار 
ارا�سي خربة  باأن  اعتبار الحتالل  اأن  راتب جبور، 
اأرا����ص حكومية ه��و اج���راء ي��ن��درج �سمن  »ب��ي��ري��ن« 
الحتالل  ينتهجها  التي  العرقي  التطهير  �سيا�سة 
م�سافر  منطقة  في  المواطنين  بحق  وم�ستوطنوه 

يطا. وفي �ساأن ذات �سلة، اأخطرت قوات الحتالل 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي، اأم�����ص، 6 م��ن��ازل ب��ال��ه��دم ف��ي تجمعي 
جنوب  الخليل  ج��ن��وب  يطا  ���س��رق  وغ��زي��وا  ماعين 

ال�سفة الغربية المحتلة.
جبال  ف��ي  وال�سمود  الحماية  ل��ج��ان  من�سق  واأف���اد 
المنازل  ان  بيان  في  العمور،  ف��وؤاد  الخليل،  جنوب 
تعود لعدة مواطنين، م�سيرا الى اأن اإخطارات الهدم 
�سلطات  ق��ب��ل  م��ن  الترخي�ص  ع��دم  ب��ذري��ع��ة  ج���اءت 

الحتالل.
ك��م��ا اع��ت��ق��ل��ت ق�����وات الح����ت����الل الإ����س���رائ���ي���ل���ي 16 
ال�سفة  ف��ي  مختلفة  مناطق  م��ن  ام�ص  فل�سطينيا 
ال��غ��رب��ي��ة وم��دي��ن��ة ال��ق��د���ص ال��م��ح��ت��ل��ة. وق����ال ن��ادي 
الأ���س��ي��ر ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ف���ي ب��ي��ان ال���ي���وم، اإن ق���وات 
للنيران  كثيف  اإط���الق  و���س��ط  اقتحمت  الح��ت��الل 
م��ن��اط��ق م��ت��ف��رق��ة ف���ي م����دن ال��خ��ل��ي��ل وب���ي���ت لحم 
ال�سرقية  بالقد�ص  ع��دة  واأح��ي��اء  اهلل  ورام  ونابل�ص 
اأن��ه��م  ب��زع��م  ال����16  ال��م��واط��ن��ي��ن  المحتلة واع��ت��ق��ل��ت 

مطلوبون.

الفاتيكان - اأ ف ب

ع�سية رحلة تاريخية للعراق، وجه البابا فرن�سي�ص 
ام�ص ر�سالة موؤثرة و�سخ�سية جدا اإلى العراقيين، 
اأ�سار فيها اإلى »�سنوات الحرب والإرهاب« ودعا اإلى 

»الم�سالحة«.
واأكد البابا في ر�سالة م�سورة موجهة اإلى ال�سعب 
زيارة  العراق في  اإلى  بثت ع�سية توجهه  العراقي 
ت�ستمر ثالثة اأيام »اأخيرا �سوف اأكون بينكم )...( 
اأر�سكم  وزي���ارة  وجوهكم  وروؤي���ة  لمقابلتكم  اأت��وق 

مهد الح�سارة العريق والمذهل«.
ف��وؤاد  العراقي  الخارجية  وف��ي بغداد، رح��ب وزي��ر 
ح�����س��ي��ن ب���زي���ارة ال��ب��اب��ا خ���الل م��وؤت��م��ر ���س��ح��اف��ي، 
معتبراً اأنها »حدث عظيم بتاريخ العراق«. واأ�ساف 
وت�سامح  �سالم  ر�سالة  تحمل  قدا�سته  »زي���ارة  اأن 

وتعاي�ص ونبذ للعنف«.
جزء  اإل���ى  بالن�سبة  افترا�سية  ال��زي��ارة  و�ستكون 
كبير من العراقيين الذين �سي�سطرون لالكتفاء 
فر�ص  م��ع  �سا�ساتهم  خ��الل  م��ن  البابا  بم�ساهدة 
اإلى  الجمعة  من  تاما  اإغالقا  العراقية  ال�سلطات 
الإ�سابات  ع��دد  ف��ي  ملحوظ  ارت��ف��اع  بعد  الثنين 
�سيارة  الأرج����ح  ع��ل��ى  ال��ب��اب��ا  وي�ستخدم  ب��ك��ورون��ا. 

م�سفحة في غالبية تنقالته.
»ال�سالم  �سعار  زيارته  تحمل  الذي  البابا  واأ�ساف 

ال�سالم«  ي�سوقني  حاجا  اأوافيكم  »اإن��ي  والخ���وة«، 
من اأجل »المغفرة والم�سالحة بعد �سنين الحرب 

والإرهاب«.
وذك���ر ال��ب��اب��ا اأي�����س��ا ب�سكل رم���زي اأر�����ص اإب��راه��ي��م 
قائال »اأ�سعى خلف الأخوة وتدفعني الرغبة في اأن 
ن�سلي معا ون�سير معا ومع الإخوة والأخ��وات من 
اأبينا  راي��ة  تحت  اأي�سا  الأخ��رى  الدينية  التقاليد 
ابراهيم الذي يجمع في عائلة واحدة الم�سلمين 

واليهود والم�سيحيين«.
الأخ���ّوة �سدى خا�سا  اإل��ى  الدعوة  ه��ذه  واكت�سبت 
خالل العام الما�سي في خ�سم الأزمتين ال�سحية 
كوفيد-19  جائحة  عن  الناجمتين  والقت�سادية 
اأف�سل وفق  عالم  اإل��ى  ت��وؤدي  اأن  �ساأنها  والتي من 
خورخي  الأرجنتيني  البابا  وق��ال  البابا.  تمنيات 
ب��ي��رغ��ول��ي��و وق��ت��ه��ا »ف���ي ه���ذه الأوق������ات الع�سيبة 
لتعزيز  البع�ص  بع�سنا  ن�ساعد  دعونا  الوباء،  من 

الأخّوة وبناء م�ستقبل �سالم معا«.
وم�������س���ى ي����ق����ول ف�����ي ج������زء م���ك���ر����ص خ�����س��و���س��ا 
»ل  ال���ع���راق  ف��ي  ي���زال���ون  ل  ال��ذي��ن  للم�سيحيين 
تزال في اأعينكم �سور البيوت المدمرة والكنائ�ص 
الأحبة وهجر  فراق  قلوبكم جراح  وفي  المدن�سة 
ال��ب��ي��وت«، م�����س��دد »ع�����س��ى اأن ي�����س��اع��دن��ا ال�����س��ه��داء 
قوة  ف��ي  المثابرة  على  عرفتم  ال��ذي��ن  الكثيرون 

المحبة المتوا�سعة«.

باأ�سرها  الكني�سة  عناق  لكم  اأحمل  اأن  »اأود  وتابع 
منكم  قريبة  هي  التي  الكني�سة  بالحنان،  المفعم 
اأ�سجعكم على  واأن  المتاألم،  الو�سط  ال�سرق  ومن 
الم�سي قدما. ل ن�سمحّن للمعاناة التي ع�ستموها 

والتي توؤلمني كثيرا باأن تنت�سر«.
ال���ح���ادي  ال���ق���رن  م���ن  الأول  ال��ع��ق��د  اأوائ�������ل  ف���ي 
 1،5 ي�سكلون حوالى  الم�سيحيون  كان  والع�سرين، 
يراوح  عددهم  فاأ�سبح  اليوم،  اأم��ا  عراقي.  مليون 
المئة  ف��ي   2،5 اإل���ى   1( األ���ف  و500  األ���ف   300 بين 
لتقديرات �سادرة عن  وفقا  ال�سكان(  اإجمالي  من 

جمعية »لوفر دوريان« الفرن�سية.
وم��ن��ذ ب��داي��ة حبريته ق��ب��ل ث��م��ان��ي ���س��ن��وات، وج��ه 
العراقي  ال�سعبين  اإل���ى  ر���س��ائ��ل  فرن�سي�ص  ال��ب��اب��ا 
وال�سوري المتجاورين واللذين عا�سا لعقود تحت 

وطاأة الحرب.
واأق��ر البابا فرن�سي�ص »اإخ��وت��ي واأخ��وات��ي الع��زاء، 
فيكم  ال�سنين.  كثيرا طيلة هذه  فيكم  لقد فكرت 
ت�سعروا  ل��م  لكنكم  ال��ك��ث��ي��ر  ع��ان��ي��ت��م  ال��ذي��ن  اأن��ت��م 
وم�سلمين.  م�سيحيين  فيكم  ف��ك��رت  ب��الإح��ب��اط. 
اأن��ت��م ال�����س��ع��وب، م��ث��ل ال�سعب الأي���زي���دي،  وف��ي��ك��م 
فكرت في الأيزيديين الذين عانوا الكثير الكثير 
فليمالأنا  اهلل.  رج��اء  ج��دي��دا.  رج��اء  حملت   )...(
اإعادة  اأجل  ال�سجاعة من  الذي يمنح  الرجاء  هذا 

الإعمار والبدء من جديد«.

فل�سطيني اأمام جدارية ل�سحفيين ا�ست�سهدوا بر�سا�س االحتالل في غزة )ا ف ب(

اجراءات اأمنية م�سددة في بغداد )ا ف ب(

الهاي - اأ ف ب

ب����داأت وك��ال��ة الأدوي������ة الأوروب����ي����ة ام�����ص م��راج��ع��ة 
لكورونا،  الم�ساد  ال��رو���س��ي  �سبوتنيك-في  للقاح 
جرعات  لتوفير  م�ستعدة  اإنها  رو�سيا  قالت  ال��ذي 
اأب���دت  اأوروب������ي، ف��ي وق���ت  م��ن��ه لخم�سين م��ل��ي��ون 
ارتفاع عدد  العالمية قلقها حيال  منظمة ال�سحة 
ارتفع  الما�سي،  والأ���س��ب��وع  ال��ق��ارة.  الإ���س��اب��ات في 
ع���دد الإ����س���اب���ات ب��ك��وف��ي��د-19 ف��ي اأوروب������ا بن�سبة 
الفرع  بح�سب  بقليل،  مليون  م��ن  اأك��ث��ر  لتبلغ   %9
اأكثر من  ي�سمل  ال��ذي  ال�سحة  الأوروب���ي لمنظمة 
اآ�سيا.  و�سط  وحتى  اأوروب���ا  في  تقع  دول��ة  خم�سين 
واأكد المدير الإقليمي للمنظمة في اأوروبا هان�ص 
كلوغه اأن »هذا الأمر ي�سع حداً لتراجع واعد لعدد 
الإ�سابات الجديدة ا�ستمّر �ستة اأ�سابيع، مع ت�سجيل 
اأكثر من ن�سف )دول( منطقتنا عدداً متزايداً من 

الإ�سابات الجديدة«.
اإل���ى  »ي���ع���ودوا  اأن  ي��ج��ب  الأوروب���ي���ي���ن  اأن  واع��ت��ب��ر 
)المبادئ( الأ�سا�سية« لمكافحة الفيرو�ص والن�سخ 
ا���س��ت��خ��دام الأدوات  ال��م��ت��ح��ّورة م��ن��ه، م���ن خ���الل 
»نحن  وت��اب��ع  التلقيح.  وت��ي��رة  وت�����س��ري��ع  ال�����س��اري��ة 
بحاجة اإلى تو�سيع نطاق اللقاحات الم�ستخدمة«.

وت���ج���اوز ل��ق��اح ���س��ب��وت��ن��ي��ك-ف��ي ال��رو���س��ي مرحلة 
التحاد  دول  في  توزيعه  اتجاه  في  ام�ص  رئي�سية 
الأوروب�������ي، م��ع ب���دء م��راج��ع��ت��ه م��ن ج��ان��ب وك��ال��ة 

الأدوية الأوروبية ومقّرها اأم�ستردام.
اإنها  الرو�سية  ال�سلطات  قالت  الإع���الن،  ه��ذا  بعد 
م�ستعدة لتقديم جرعات لخم�سين مليون اأوروبي 
اع��ت��ب��ارا م��ن ح���زي���ران. واأع��ل��ن ال��رئ��ي�����ص ال��رو���س��ي 
فالديمير بوتين اأن اأكثر من مليوني رو�سي تلقوا 
اأُعطيت  فيما  �سبوتنيك-في  ل��ق��اح  م��ن  جرعتين 
جرعة واحدة لمليوني رو�سي اآخرين. اأعلن مختبر 
مع  اتفاق  توقيع  جهته،  من  الألماني  »كيورفاك« 
التي  ال�سوي�سرية  العمالقة  »نوفارتي�ص«  �سركة 
�ست�ساهم اعتباراً من العام الحالي في اإنتاج لقاحه.

اللقاح،  ه��ذا  اإن��ت��اج  ب��دء  نوفارتي�ص  �سركة  وت��ن��وي 
ال�����ذي ل ي�����زال ي��ن��ت��ظ��ر م��واف��ق��ة وك���ال���ة الأدوي�����ة 
الأوروبية، »خالل الف�سل الثاني من العام 2021«، 

بح�سب ما جاء في بيان.
في الوقت الحالي، ُي�سمح با�ستخدام ثالث لقاحات 
في التحاد الأوروبي هي لقاحات فايزر/بايونتيك 
وموديرنا واأ�سترازينيكا. وتقدمت �سركة جون�سون 
وب���داأت  للقاحها  ت��رخ��ي�����ص  بطلب  ج��ون�����س��ون  اأن���د 

عملية مراجعة لقاحي نوفافاك�ص وكيورفاك.
من جهتها، تعتزم خم�ص دول من بينها بريطانيا 
و�سوي�سرا وكندا، الم�سادقة من خالل اآلية معّجلة 
على الجيل الجديد من اللقاحات الم�سادة للن�سخ 
ك��ورون��ا، بح�سب تو�سية  ف��ي��رو���ص  م��ن  ال��م��ت��ح��ورة 
ك�����س��ف ع��ن��ه��ا ال��خ��م��ي�����ص ت��ح��ال��ف ي�����س��ّم وك��الت��ه��ا 
العلمي  الق�سم  رئي�ص  واأو���س��ح  ل��الأدوي��ة.  الناظمة 
في  ع�سو  وه��و  ل��الأدوي��ة  البريطانية  الوكالة  ف��ي 
دول  لأرب��ع  الناظمة  الهيئات  مع  »اأك�س�ص«  تحالف 
ه��ي اأ���س��ت��رال��ي��ا وك��ن��دا و���س��ن��غ��اف��ورة و���س��وي�����س��را، اأن 
في  للعامة  فّعالة  لقاحات  اإي�سال  ه��ي  »اأول��وي��ت��ن��ا 

اأ�سرع وقت ممكن، بدون الم�سا�ص بال�سالمة«.

االوروبيون يراجعون 
اللقاح الرو�سي ال�ستخدامه

برلين - اأ ف ب

الإغ��الق  لتدابير  تدريجي  بتخفيف  ميركل  اأنغيال  الم�ست�سارة  قبلت 
المفرو�سة لمكافحة كوفيد-19 في األمانيا في مواجهة ال�ستياء العام، 
فيما دعا الرئي�ص جو بايدن اإلى الحذر واحتج على رفع القيود ال�سحية 
ال�سحة  م�سوؤولي  ك��ب��ار  اعتبره  ال���ذي  الأم��ي��رك��ي��ة  ال��ولي��ات  بع�ص  ف��ي 

الفدراليين �سابقا لأوانه.
واأظهر ا�ستطالع حديث للراأي اأن التدابير ال�سحية المعمول بها منذ 
نهاية العام الما�سي، ل يدعمها الآن �سوى ثلث الألمان مقابل الثلثين 
في اأوائل كانون الثاني فيما يتزايد ال�سخط داخل الحكومة قبل �سبعة 
اعتبارا  �سُي�سمح  الخطة  وبموجب  الت�سريعية.  النتخابات  من  اأ�سهر 
من الثامن من اآذار اأن يجتمع اأنا�ص من منزلين مختلفين في لقاءات 

خا�سة، �سرط اأن ل يتجاوز عدد المجتمعين خم�سة اأ�سخا�ص.
اإّن  اإذ  اإل��ى طبيعتها  �ستعود  الحياة  دورة  اأّن  يعني  التخفيف ل  لكّن هذا 
غالبية القيود ال�سارية تّم تمديد العمل بها اإلى 28 اآذار على الأقّل، وذلك 
للحّد من ارتفاع اأعداد الإ�سابات الجديدة بالفيرو�ص ول �سّيما الن�سخة 
البريطانية المتحّورة منه والتي تمّثل حاليا 46% من الإ�سابات. وقالت 
ميركل عقب اجتماع حول ال�ستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد-19 
والحدائق  ال��ح��ي��وان  وح��دائ��ق  والمتاحف  الأ�سا�سية  غير  المتاجر  اإّن 
الأ�سابيع  غ�سون  في  اأبوابها  فتح  �ستعيد  التذكارية  والمواقع  النباتية 
المقبلة اإذا ظّل معّدل الإ�سابات بالفيرو�ص اأقّل من مئة لكل مئة األف 
ن�سمة خالل اأ�سبوع، موؤّكدة اأّنه بهذه الخطة المكّونة من خم�ص مراحل 

فاإّن األمانيا تدخل »مرحلة جديدة«.
اأعلنت  �سخمة،  تح�سين  حملة  ت��ج��ري  حيث  المتحدة  ال��ولي��ات  ف��ي 
تك�سا�ص الثالثاء التخلي عن تدبير و�سع الكمامات واإعادة فتح ال�سركات 
اعتبارا من الأ�سبوع المقبل. واتخذت ولية مي�سي�سيبي الإجراء نف�سه 
الأربعاء، وكتب حاكمها تيت ريفز في تغريدة على تويتر »حان الوقت!«.
تك�سا�ص  وليتي  �سلطات  ق��رار  اإن  بايدن  جو  الأميركي  الرئي�ص  وق��ال 
ومي�سي�سيبي التخلي عن تدبير و�سع الكمامات يعك�ص »تفكيرا بدائيا« 
التقدم  للخطر  يعر�ص  لأوان���ه  �سابق  ب�سكل  القيود  تخفيف  اأن  م��وؤك��دا 

الذي اأحرزته الوليات المتحدة في المعركة �سد كوفيد-19.
الفدراليين  ال�سحة  م�سوؤولي  راأي  م��وؤك��دا  ف���ادح«  »خ��ط��اأ  اأن���ه  واأ���س��اف 
الذي  البدائي  المنطق  اإليه هو  نحتاج  �سيء  »اآخر  واأو�سح  الرئي�سيين. 
كل  +ان�سوا  الكمامات+و  +اخلعوا  الآن  ي��رام  ما  على  �سيء  كل  اإن  يقول 
الأميركية  المراكز  مديرة  والين�سكي  رو�سيل  اأ���س��ّرت  كذلك،  ذل���ك+«. 
لمكافحة الأمرا�ص والوقاية منها، على اأن »هذا لي�ص الوقت المنا�سب 
لرفع كل القيود«. وهذه الدعوات من اأجل موا�سلة الجهود تكافح لتلقى 
قبول ب�سبب الأخبار الجيدة. اأول، م�ستوى الإ�سابات والوفيات اليومية 

اأقل بكثير مما كانت عليه قبل اأ�سابيع قليلة.
الآن،  بها  م�سرح  ل��ق��اح��ات  ث��الث��ة  م��ع  التح�سين  حملة  ب���داأت  وث��ان��ي��ا، 
جون�سون  اأن���د  وجون�سون  وم��ودي��رن��ا  فايرز/بايونتيك،  لقاحات  وه��ي 
 78 من  اأكثر  اإعطاء  تم  وق��د  اأخيرا  الخ�سر  ال�سوء  على  ح�سلت  التي 
مليون جرعة في البالد. على �سعيد حمالت التطعيم في العالم، ت�سلم 
اآلية كوفاك�ص  ال�سودان اول �سحنة من اللقاحات الم�سادة لكورونا عبر 
و�سيبداأ تطعيم طواقمه الطبية مطلع الأ�سبوع المقبل. كذلك، اأ�سبحت 
فايزر/بايونتيك  لقاح  يتلقى  اإفريقي  بلد  اأول  نف�سه  اليوم  في  روان��دا 
للبلدان  المخ�س�سة  ك��وف��اك�����ص  اآل��ي��ة  م��ن  ك��ج��زء  ل��ل��ف��ي��رو���ص  ال��م�����س��اد 
التي  ت�سيلي  قامت  الكيلومترات،  اآلف  بعد  وعلى  ال��دخ��ل.  منخف�سة 
يبلغ عدد �سكانها 19 مليون ن�سمة، باإعطاء جرعة واحدة على الأقل من 
اللقاح الم�ساد لفيرو�ص كورونا لأكثر من 3،5 مليون �سخ�ص ما ي�سعها 
في المرتبة الأولى في العالم على هذا ال�سعيد. وعموما، يجري �سباق 
اإلى ن�سوب معركة نفوذ بين  اأدى  العالمي بترتيب م�ستت ما  اللقاحات 
تحتفظ  بينما  لقاحاتهما  ورو�سيا  ال�سين  تقديم  مع  العظمى،  القوى 
الوليات المتحدة، الأكثر ت�سررا بالوباء، بغالبية اللقاحات ل�سكانها في 

حين يبدو اأن الأوروبيين متخلفون عن الركب.

رفع تدريجي للقيود ال�سحية 
وبايدن يدعو اإىل احلذر

عمان - اأ ف ب

في  اإفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  لمنطقة  الإقليمي  المدير  اأك��د 
ال�سرق  اأن  �سيبان  تيد  )يوني�سف(  للطفولة  المتحدة  الأم���م  منظمة 
المعوزين  لل�سباب  قيا�سياً  ع���ددا  ي�سمان  اأف��ري��ق��ي��ا  و���س��م��ال  الأو����س���ط 

والأطفال �سحايا العنف الخطير في العالم.
فران�ص  وكالة  مقابلة مع  في  �سيبان  اأف��اد  المحزن،  ال�سجل  هذا  ورغ��م 
بين حكومات  اإقامة عالقات جديدة  �سرط  اأمل  ب�سي�ص  ثمة  اأن  بر�ص 
ال��م��ن��ط��ق��ة وال�����س��ب��اب ب��ع��د ع�����س��ر ���س��ن��وات ع��ل��ى ان����دلع ث����ورات م��ا �سمي 

ب"الربيع العربي«.
وراأى اأنه »بعد العام 2011، تعر�ست حياة ال�سباب وم�ستقبلهم للتهديد 
النتيجة  فكانت  ال��ن��ف��ط«.  اأ���س��ع��ار  وانخفا�ص  ال�����س��راع��ات  ت��زاي��د  ب�سبب 
والرابعة  العا�سرة  �سن  بين  �ساب  مليون   124 ت�سم  منطقة  في  �ساحقة 

والع�سرين اأي 26 % من اإجمالي ال�سكان بح�سب يوني�سف.
وقال »يحتاج اليوم 38 مليون طفل ومراهق اإلى م�ساعدات اإن�سانية في 
على  ينطبق  نف�سه  والأم���ر  العالم.  في  ع��دد  اأكبر  وه��و  المنطقة،  ه��ذه 
و25  اإفريقيا  �سمال  في  المئة  في   29 البطالة  معدل  ويبلغ  البطالة«. 
في المئة في ال�سرق الأو�سط. ون�سبة البطالة اأعلى في �سفوف الن�ساء 
وتبلغ 39 و41 في المئة على التوالي. ويوؤكد �سيبان »بالن�سبة ليوني�سف، 
تمثل منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا اأكثر من 50 في المئة من 
اإجمالي مبالغ نداءات الم�ساعدات الإن�سانية، وهي زيادة كبيرة منذ العام 

2011 ب�سبب التدهور القت�سادي وال�سيا�سي«.
ُن�سر  تقرير  في  الدولي  البنك  ويقدر  اأي�سا.  م�سجعة  غير  والتوقعات 
في منت�سف كانون الثاني اأنه يجب ا�ستحداث 300 مليون فر�سة عمل 
اإن  الدولي يومها  البنك  العام 2050. وقال م�سوؤول في  جديدة بحلول 
لمواجهة  ال�سهر«  في  جديدة  وظيفة  األ��ف   800« اإل��ى  بحاجة  المنطقة 
فاإن  ذل��ك،  اإل��ى  بالإ�سافة  العمل.  �سوق  اإل��ى  الداخلين  ال�سباب  طلبات 

المنطقة م�سرح لقمع وح�سي.
في  م��ط��ردة  زي���ادة   ،2011 ال��ع��ام  منذ  ت�سهد  »المنطقة  اأن  �سيبان  واأك���د 
العنف �سد ال�سباب«. وبح�سب الم�سوؤول الأممي، فاإن ن�سف »النتهاكات 
العالم في  الم�سجلة في  ال�سباب  األفا �سد  البالغ عددها 28  الج�سيمة« 

2019، وقعت في �سبع دول في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
وت�ساعفت هذه الأرقام بين العامين 2017 و2019، بح�سب اأرقام الأمم 
المتحدة. وتدرج منظمات الأمم المتحدة تحت ما ي�سمى ب"النتهاكات 
الأطفال  وتجنيد  قتلى  اأو  جرحى  ر  الُق�سّ �سقوط  ح��وادث  الج�سيمة« 
المدار�ص والم�ست�سفيات  الجن�سي والختطاف والهجمات على  والعنف 

ومنع و�سول الم�ساعدات الإن�سانية للق�سر.
ال�سرق  لمنطقة  الإقليمي  اليوني�سف  لمكتب  الإعالمية  للمديرة  وفًقا 
الأو�سط و�سمال اإفريقيا جولييت توما، فاإن »هذه )الأرقام( لي�ست �سوى 
اأو  قتلوا  الذين  لالأطفال  الحقيقي  العدد  اأن  ويبدو  في�ص.  غي�ص من 
اأ�سيبوا اأعلى من ذلك بكثير«. وكدليل على ذلك، قتل 22 األف قا�سر في 
�سوريا وحدها منذ بدء النزاع بح�سب المر�سد ال�سوري لحقوق الإن�سان 

الذي يح�سي منذ العام 2011 �سحايا ال�سراع في �سوريا.
وزاد وب��اء ك��وف��ي��د-19 م��ن الو�سع ���س��وءا اإذ ح��رم 40% م��ن ال��ط��الب في 
بعد.  ع��ن  التعليم  اإل���ى  و�سولهم  ع��دم  ب�سبب  ال��درا���س��ة  م��ن  المنطقة 
وقال �سيبان »علينا ا�ستخدام نظام هجين يجمع بين التعليم الوجاهي 
والتعلم عن بعد«. ورغم ال�سورة القاتمة، اأعرب �سيبان عن تفاوؤله. وقال 
ال�ستقرار  وع��دم  الم�سلحة  والنزاعات  ال�سطرابات  من  الرغم  »على 
القت�سادي، فاإن المزيد من الأطفال باتوا يذهبون اإلى المدار�ص ويتم 
تطعيمهم �سد اأمرا�ص الطفولة ويح�سلون على المياه النظيفة«. واأكد 

اأن من المهم تح�سين نوعية التعليم لتتما�سى مع تطور التوظيف.

عدد قيا�سي من ال�سباب املعوزين 
يف العامل العربي
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باري�س - �أ ف ب

ك�سفت الأمم المتحدة ام�س اأن 20 بالمئة من المواد الغذائية 
العالم في 2019،  اأنحاء  للم�ستهلكين في  التي كانت متاحة 
اأو ما يقرب من مليار طن، اأهــدرت من جانب الأ�سر وتجار 
التجزئة والموؤ�س�سات وقطاع ال�سيافة، اأي اأكثير بكثير مما 

كان يعتقد في ال�سابق.
خف�س  »برنامج  في  التنمية  مدير  �سوانيل  ريت�سارد  وقــال 
تبغي  ل  حكومية  غــيــر  منظمة  وهـــي  والـــمـــوارد«  الــنــفــايــات 
الربح، �ساركت في اإعداد التقرير الخا�س اإن »حجم الم�سكلة 
الناحية  مــن  عالية  »التكلفة  اأن  واأ�ــســاف  فح�سب«.  هــائــل 

البيئية والجتماعية والقت�سادية«.
اأنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة  واأو�سح 
البع�س،  في �ساحنات �سعتها 40 طنا ا�سطفت خلف بع�سها 

لدارت حول الأر�س �سبع مرات.
يــعــانــون من  قــرابــة 700 مليون �سخ�س  فـــاإن  ذلــك  بــمــوازاة 

الجوع كل يوم، بح�سب تقديرات للأمم المتحدة.
راأيين  التقرير يدح�س  فــاإن  الأرقـــام  وعــلوة على �سخامة 
ينت�سران على نطاق وا�سع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، 
داخل وخارج دول. وقالت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية 
التابع برنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين  الم�ستدامة 
كانت  الآن،  »حتى  التقرير  اإعـــداد  فــي  والم�ساركة  اوكــونــور 

م�سكلة هدر المواد الغذائية تعتبر م�سكلة الدول الغنية«.
كمية  بقيا�س  قــام  بلد  كــل  فــي  اأنــه  تقريرنا  »يظهر  اأ�سافت 
الأ�سر  تهدره  الذي  الطعام  فاإن  المهدورة،  الغذائية  المواد 

يمثل م�سكلة عالمية«.
ومن كل 121 كلغ من الطعام المخ�س�س لل�ستهلك ويهدره 
الفرد �سنويا في الكرة الأر�سية، فاإن اأكثر من الن�سف - 74 

كلغ - ترميه الأ�سر.
تتراوح من   - دولــة  و54  الب�سر  اربــاع  التقرير ثلثة  ي�سمل 
ت�سمن  بيانات  مع   - والغنية  الدخل  والمتو�سطة  الفقيرة 

نتائج �سليمة، بح�سب المعدين.
للمواد  يح�سل  مــا  على  ح�سرا  تــركــز  درا�ــســة  اأول  اأنــهــا  كما 
الغذائية على م�ستوى الم�ستهلك، ولي�س الطعام الذي يتلف 

خلل النتاج والتخزين اأو التوزيع.
وموؤ�سر نفايات المواد الغذائية ال�سادر عن التقرير، يهدف 
لم�ساعدة الدول في معالجة الم�سكلة داخل حدودها، ما قد 

ي�ساهم اأي�سا في الحد من الحتبا�س الحراري العالمي.
التي  الــغــذائــيــة  الــمــواد  كميات  كــانــت  »اإذا  اإنـــه  �سوانيل  قــال 
�سيكون  البلد  ذلــك  فــاإن  بلدا،  ت�سبه  والتلف  للهدر  تتعر�س 

ثالث م�سبب لنبعاثات غازات الدفيئة في الأر�س«.
اإ�سلح  اأجــل  الغذاء من  اإ�سلح منظومة  »يتعين  اأنــه  وراأى 
منظومة  في  الرئي�سية  الأولــويــات  واأحــد  المناخي،  التغير 
الغذاء هي الت�سدي للهدر«. وحتى مع تعزيز جهود تجنب 
بالمخلفات  فــعــلــه  يــتــعــيــن  مـــا  م�سكلة  تــبــقــى  الــطــعــام  هـــدر 
البيولوجية غير الم�ستخدمة اأو غير ال�سالحة لل�ستخدام.

واأحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث 
الحراري  للحتبا�س  الم�سبب  الميثان  غــاز  عنها  �سينبعث 
والذي لي�ست له اأي اأغرا�س اإنتاجية، بح�سب معدي التقرير.

20% من �ملو�د �لغذ�ئية تهدر 
يف �لعامل األوروبيون يتخلون عن مشروع قرار ينتقد إيران 

في وكالة الطاقة الذرية

ن�ستمر  لــم  لــو  الــمــوؤ�ــســرات  تلك  على  لنح�سل  كنا  »مــا  الم�سدر  وتــابــع 
بالتهديد بالقرار حتى اللحظات الأخيرة«، متم�سكا في المقابل باإمكان 
لم  اإن  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  لحكام«  طــارئ  اجتماع  »طلب 

يتحقق التقّدم الذي ظهرت موؤ�سرات ب�ساأنه.
خطيب  �سعيد  الإيــرانــيــة  الخارجية  وزارة  با�سم  للمتحدث  بيان  وفــي 
قد  اليوم  »تطورات  اأن  معتبرة  الأوروبيين،  بقرار  طهران  رّحبت  زاده، 
تبقي مفتوحا طريق الدبلوما�سية الذي بداأته اإيران والوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
الم�ساركة  الأطــراف  تقتن�س  اأن  في  اإيــران  »تاأمل  زاده  واأ�ساف خطيب 
في التفاق هذه الفر�سة، مع تعاون جدي من اأجل �سمان تطبيق هذا 

التفاق من قبل الجميع«.
احتمالت  اإحــيــاء  يعيد  الــتــطــّور  هــذا  اإن  الأوروبــــي  الدبلوما�سي  وقـــال 
اأ�سبوع  غ�سون  في  �سك  دون  من  بروك�سل  في  ر�سمي  غير  لقاء  »عقد 
من  ان�سحبت  قد  كانت  التي  المتحدة  الوليات  بح�سور  اأ�سبوعين«  اأو 
التفاق النووي في العام 2018، علما اأن طهران كانت قد رف�ست مبادرة 

اأوروبية �سابقة بهذا الخ�سو�س ب�سبب التوترات التي كانت قائمة.
اإيـــران النــخــراط فــي »اجتماعات  ومــن بين مــوؤ�ــســرات الــتــقــّدم، قــبــول 
ق�سايا  »تو�سيح  اأجــل  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  تقنية« 
عــدة ل تـــزال عــالــقــة«، وفــق مــا اأعلنه مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 

الذرية رافايل غرو�سي.
اإطــلق  الــمــطــاف فــي التــفــاق على  وقـــال غــرو�ــســي »نجحنا فــي نهاية 
مو�سحا  م�ساكل،  تطرح  ملمو�سة«  »حالت  ب�ساأن  معّمق«  تحليل  عملية 

اأن الجتماع الأول �سيعقد »في اإيران مطلع ني�سان«.
وتبدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ اأ�سهر مخاوف اإزاء احتمال 
وجود مواد نووية في مواقع عدة غير معلنة، وهذه هي الملفات التي 

�سيتم در�سها.
تذكر  اأن  دون  من  المحافظة  امــروز  وطــن  �سحيفة  اأوردت  والثلثاء، 
انــتــاج  اأمــــر بتعليق  الــرئــيــ�ــس الإيـــرانـــي حــ�ــســن روحـــانـــي  اأن  مــ�ــســادرهــا 
تنف  ولــم  الــبــلد.  و�سط  في  ا�سفهان  م�سنع  في  المعدني  اليورانيوم 

الحكومة هذه المعلومات.

واأعلنت اإيران في �سباط اأنها با�سرت انتاج اليورانيوم المعدني لتغذية 
التفاق  في  المحدد  الم�ستوى  متجاوزة  طهران  في  البــحــاث  مفاعل 

حول برنامجها النووي المبرم في 2015.
اأ�سلحة  ا�ستخدامها في �سنع  يمكن  المادة  لأن هذه  والم�ساألة ح�سا�سة 
نووية مع اأن اإيران تنفي با�ستمرار اأن تكون تنوي حيازة القنبلة النووية.
والتـــفـــاق الــمــبــرم بــيــن الــــدول الــكــبــرى واإيـــــران حـــول ملفها الــنــووي 
يترّنح منذ اأن ان�سحبت منه وا�سنطن في العام 2018 في عهد الرئي�س 
اقت�سادية  عقوبات  فر�س  اأعــاد  الذي  ترامب  دونالد  ال�سابق  الأميركي 

على ايران.
وتعّهد الرئي�س الأميركي الجديد جو بايدن العودة اإلى التفاق �سرط 

عودة اإيران الم�سبقة للتقّيد ببنوده كافة.
في المقابل ت�سترط اإيران رفع العقوبات المفرو�سة عليها والتي ت�سل 
مدرجة  اإ�سافية  بنودا  الأخــيــرة  الأ�سابيع  في  خرقت  وهــي  اقت�سادها، 
في التفاق برفعها معّدل تخ�سيب اليورانيوم اإلى 20 بالمئة واإنتاجها 

اليورانيوم المعدني وتقييدها عمل المفت�سين.

الطاقة النووية تعاني في اليابان

وتذكر الخردة المعدنية المت�سابكة المتناثرة حول اأجزاء من الموقع، 
بما في ذلك على الجزء العلوي من المفاعل رقم 1، بالكارثة.

ال�سعاعات  قيا�س  اأجهزة  تطمئن  ل  الحادة،  ال�سوتية  اإ�ساراتها  ومع 
�ــســنــوات، تم  بــتــاتــا. مــنــذ عــ�ــســر  الــمــو�ــســوعــة فــي كــل مــكــان،  المتنقلة 
للحماية  خر�سانية  جديدة  اأ�سوار  وبناء  المفاعلت  محيط  تنظيف 
بوا�سطة  ال�سليمة  الــوقــود  ق�سبان  واإزالـــة  الت�سونامي  مــوجــات  مــن 

عملقة. رافعات 
لكن يتوجب الآن القيام بالجزء الأ�سعب المتمثل يا�ستخراج ما يقرب 
من 900 طن من الوقود المن�سهر مع الحطام الذي اأ�سبح اأي�سا �سديد 

الن�ساط الإ�سعاعي.
وقد اأرجئ تطوير ذراع اآلية خا�سة في المملكة المتحدة ب�سبب انت�سار 

الوباء كما اأّجلت عملية بدء �سحب الوقود المن�سهر حتى العام 2022.
ببطء  ت�سير  الــنــوويــة  للطاقة  فوكو�سيما  محطة  تفكيك  عملية  لكن 
�سديد ومن المتوقع اأن ت�ستغرق ثلثة اإلى اأربعة عقود اأخرى في اأح�سن 

الأحوال.
�سرق  �سمال  الــذي �سرب  الــقــوي  الــزلــزال  يت�سبب  لــم  الــحــظ،  ولح�سن 
بــاأ�ــســرار  اأو  ت�سونامي  فــي حـــدوث  �سباط  فــي 13  الــيــابــان مــرة جــديــدة 

ج�سيمة، بما في ذلك في فوكو�سيما دايت�سي.
من  الــعــديــد  فــي  الــتــبــريــد  مــيــاه  م�ستويات  انــخــفــا�ــس  فــي  ت�سبب  لكنه 
تاأثير  اإن  قالت  للمحطة  الم�سغلة  »تيبكو«  �سركة  اأن  رغم  المفاعلت، 
اإلى  الت�سرب  يمكنها  ول  مغلق  نظام  في  المياه  لأن  كــان محدودا  ذلــك 

البيئة المحيطة.
الأر�ــس تحت  باطن  اإلى  تت�سرب  التي  الجبلية  الجوفية  المياه  و�سّكلت 

المفاعلت وت�سبح م�سعة، م�سكلة كبرى بعد الكارثة.

من  جليدي«  »جــدار  الــراهــن  الوقت  في  كبير  حد  اإلــى  الت�سرب  ويمنع 
التربة المتجمدة بني تحت المفاعلت ويبلغ عمقه 30 مترا وطوله 1،5 

كيلومتر، وقد اكتمل في العام 2018.
لكن المطار والمياه الم�ستخدمة للتبريد ت�سكل م�سكلة اأخرى، اإذ نتج 
عن الموقع حوالى 140 مترا مكعبا من المياه الم�سعة يوميا في العام 

.2020
على  تحتوي  زالــت  ما  لكنها  ت�سفيتها  تتم  التي  الملوثة  المياه  وهــذه 
في  واأبي�س  ورمـــادي  اأزرق  �سهريج  األــف  في  حاليا  تتراكم  التريتيوم، 

الموقع.
الق�سوى  قدراتها  التخزين  �سعة  �ستبلغ   ،2022 الــعــام  �سيف  وبحلول 
ومن المتوقع اأن توافق الحكومة على خطة مثيرة للجدل لرمي المياه 

المعالجة تدريجا في البحر.

ما هو �لدور �لذي تلعبه �لطاقة �لنووية؟ -
ت�سعة مفاعلت نووية فقط تعمل حاليا في اليابان مقارنة بـ54 قبل اآذار 

2011 وقد بداأ تفكيك 24 مفاعل.
واوقفت كل المفاعلت اليابانية بعد الحادث كما عززت قواعد ال�سلمة 

النووية ب�سكل كبير.
في   6،2 البلد  في  الكهرباء  اإنتاج  في  الذرية  الطاقة  م�ساهمة  وبلغت 
المئة فقط العام 2019 مقارنة بن�سبة 30 في المئة قبل العام 2011، وفقا 

لبيانات ر�سمية.
اإلى ما بين 20 و22 في  الحالي بزيادة ن�سبتها  الحكومة  ويتمثل هدف 
المئة بحلول العام 2030. ويبدو اأن هذا الهدف الذي تجري مراجعته 

راهنا، من الم�ستحيل تحقيقه في نظر الكثير من الخبراء.

لم �لتر�جع عن �إعادة �إحياء �لقطاع؟ 
ما زالت غالبية اليابانيين تعار�س الطاقة النووية بعد ال�سدمة التي 

اأحدثتها كارثة فوكو�سيما، وقد اأقيمت ع�سرات الدعاوى الق�سائية من 
المجتمعات القريبة من المحطات النووية في محاولة لمنع اإعادة 

ت�سغيلها.
محطات  وتفكيك  الجديدة  النووية  ال�سلمة  معايير  تنطوي  كذلك، 

الطاقة و�سيانتها، على تكاليف باهظة.
»كــيــودو« هذه  اليابانية  الأنــبــاء  وكــالــة  2020، ح�سبت  الــعــام  اأوائــــل  فــي 
التكاليف لكل المفاعلت في البلد عند 13،460 مليار ين )129 مليار 
دولر(. لكن هذا الرقم ل ي�سمل كلفة اإيقاف ت�سغيل محطة فوكو�سيما 

دايت�سي واأعمال تطهير المنطقة.
وفي وقت �سابق من ال�سهر الحالي، قال تاكيو كيكاوا وهو خبير اأكاديمي 
الطاقة  »م�ستقبل  اإن  الطاقة  بــرامــج  ب�ساأن  للحكومة  الم�سورة  يقدم 
النووية قاتم جدا« في اليابان. واأ�ساف اأنها �ستكون في اأح�سن الأحوال 

طاقة انتقالية لأن تجديد الأ�سطول النووي غير مخطط له.
اأكثر في  اليابانيون في هذا القطاع ال�ستثمار  لذلك يف�سل اللعبون 
خلله  من  اليابان  تريد  ربحية  اأكثر  قطاع  وهــو  المتجددة،  الطاقات 
العام  بحلول  الكربون  اأثــر  تحييد  في  المتمثل  البيئي  هدفها  تحقيق 

.2050
األفي مليار  ا�ستثمار حوالى  اأعلنت »تيبكو« نيتها  الما�سي،  في حزيران 
ين )ما يقرب من 16 مليار يورو( على مدى ع�سر �سنوات لتعزيز قدراتها 
»تو�سيبا«  تخلت  الأخيرة،  ال�سنوات  وفي  الخ�سراء.  الطاقة  مجال  في 
المملكة  فــي  الــنــوويــة  للطاقة  محطات  اإنــ�ــســاء  خطط  عــن  و»هيتا�سي« 

المتحدة.

باري�س - �أ ف ب

تعزيز  اإلــى  يهدف  الفرن�سية  للحكومة  قانون  م�سروع  يثير 
التر�سانة �سد ال�سلم وين�س على »عقد اللتزام جمهوري« 
قلق العديد من الجمعيات التي ترى في هذا الن�س تهديدا 

لحرية التعبير.
الـــوزراء في  اإلــى مجل�س  الــذي قــدم  ويريد م�سروع القانون 
الجمهورية  مــبــادئ  احــتــرام  يــوؤكــد  والــــذي  الأول  كــانــون   9
)الـــمـــعـــروف بــا�ــســم »مـــ�ـــســـروع قـــانـــون مــنــاهــ�ــســة الــنــزعــات 
الفرن�سي  الرئي�س  لــوليــة  »دمــغــا«  يكون  اأن  النف�سالية"( 

اإيمانويل ماكرون البالغة خم�س �سنوات.
كذلك، يهدف اإلى الرد على قلق الفرن�سيين من »الإرهاب« 
بعد قطع راأ�س �سامويل باتي، المدر�س التي قتل في منت�سف 
للنبي  م�سيئة  كاريكاتورية  ر�سوما  لعر�سه  الول  ت�سرين 
محمد عليه ال�سلة وال�سلم اأعقبه اعتداء على كني�سة في 

ني�س.
تــتــراجــع الجمعيات في  الــبــرلــمــان، ل  وبــيــن قــراءتــيــن فــي 
في  عليه  المن�سو�س  الجمهوري«  اللــتــزام  »عقد  مواجهة 

هذا الن�س الذي تعتبره »�سرطة فكرية«.
و�سيكون هذا العقد الذي ين�س على »احترام مبادئ الحرية 
والــمــ�ــســاواة والأخــــوة واحــتــرام كــرامــة الإنــ�ــســان« الـــذي تمت 
لمنح  اأ�ــســا�ــس  بمثابة  الإ�ــســلم،  مكافحة  اإطـــار  فــي  �سياغته 
الحق،  بهذا  الجمعيات  تتمتع  ولكي  الحكومية.  الإعــانــات 
يتعين عليها اأن تلتزم »عدم الت�سبب في ا�سطرابات بالنظام 

العام« و"المتناع عن التب�سير الم�سيء«.
في  و»دقيقة جدا«  »ملتب�سة جدا«  تعتبر  التي  القيود  وهذه 
المدني  المجتمع  في  الفاعلة  الجهات  تقلق  نف�سه،  الوقت 
التي ناق�ستها الثلثاء خلل موؤتمر افترا�سي عبر محادثة 

بالفيديو.
وت�ساءلت فريدريك فراندر الفاعلة �سمن حركة جمعياتية 
كيف  الــمــ�ــســيء؟  التب�سير  هــو  »مــا  جمعية  األـــف   700 تجمع 
ماذا  الــعــام،  للنظام  ا�سطرابات  ت�سببوا  ل  تف�سيره؟  �سيتم 
يعني ذلك؟«. واأ�سافت اأن م�سروع القانون هذا »يوفر لعدد 
معين من الفاعلين و�سيلة لل�سغط على جمعيات من خلل 
المطالبة باإعادة النظر في ن�ساطاتها في ما يتعلق بن�س قد 

يكون مو�سوع تف�سيرات عدة«.
وتت�سارك مع فراندر في وجهة النظر رابطة حقوق الإن�سان 
التي يخ�سى رئي�سها مالك �سالمكور من فر�س عقوبات على 
ب�ساأن  جمعيات  بها  تقوم  التي  »التربوية«  الن�ساطات  بع�س 

�سيا�سات ح�سا�سة قد »تثير ال�ستياء«.
وقال »اإنها رغبة في كّم اأفواه الجمعيات الحتجاجية )...( 
انتقدت  اأو  البيئة  عــن  دافــعــت  لأنــهــا  بع�سها  معاقبة  يمكن 
عنف ال�سرطة اأو دعمت تدابير العدالة الجتماعية اأو قامت 

بن�ساطات رمزية للن�سال الن�سوي اأو دعم المهاجرين«.
واأ�ساف �سالمكور »لي�ست فقط حرية الجمعيات اأو النقابات 

في خطر، بل حرية التعبير كلها«.
اأي�سا بين �سفوف جمعيات الدفاع عن البيئة  وي�سود القلق 
الــحــكــومــيــة والــتــي  الإعـــانـــات  الــتــي يعتمد جـــزء منها عــلــى 

تت�ساءل عن م�ستقبل ن�ساطاتها.
فرن�سية  وهــي جمعية  الأ�ــســرة«،  بـ»تنظيم  يتعلق  ما  في  اأمــا 
له  تتعر�س  الـــذي  والــعــنــف  التمييز  �ــســد  خ�سو�سا  تــكــافــح 

الن�ساء، فهي ل تخفي ت�ساوؤلتها اأي�سا.
»هناك  للجمعية  الم�ساركة  الرئي�سة  دورو�سيه  �سارة  وقالت 
وحقوق  الإجها�س  لم�ساألة  اليوم  المعار�سين  من  العديد 
المثليين. تلقينا الكثير من التنبيهات عبر و�سائل التوا�سل 
الجتماعي تقول تنظيم الأ�سرة ممول من الخدمات العامة، 

اأوقفوا التمويل«.

م�سروع قانون فرن�سي يهدد 
حرية �لتعبري

�لمدير �لعام للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية)� ف ب(

محطة فوكو�سيما للطاقة �لنووية )� ف ب(

محطة فوكو�سيما د�يت�سي للطاقة �لنووية - �أ ف ب

بعد ع�سر �سنو�ت على كارثة فوكو�سيما، ما ز�لت �ل�سناعة 
�لنووية �ليابانية تعاني مع �إغالق جزء كبير من مفاعالت 
�لبالد �أو �أنها في طور �لتفكيك.

وترغب �لحكومة �ليابانية في �إعادة �إطالق �لقطاع من 
�أجل تقليل �العتماد �لكبير على �لطاقة في �لبالد وبالتالي 
خف�س �نبعاثات ثاني �أك�سيد �لكربون بهدف تحقيق هدفها 
�لمتمثل في تحييد �أثر لكربون بحلول �لعام 2050.
- ما هو �لو�سع في فوكو�سيما؟ -

يعمل نحو خم�سة �آالف �سخ�س يوميا في موقع محطة 
فوكو�سيما د�يت�سي لتوليد �لطاقة و�لتي ت�سررت معظم 
مفاعالتها ب�سدة بعد موجة �لت�سونامي �لتي �سربت �ليابان 
في 11 �آذ�ر 2011.

فيينا - �أ ف ب

قّرر �الأوروبيون �لتخلي عن طرح م�سروع قر�ر ينتقد �إير�ن 
على مجل�س حكام �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية، وذلك 
في م�سعى ال�ستمالة طهر�ن للجلو�س �إلى طاولة �لمفاو�سات 
مع �لواليات �لمتحدة، في قر�ر لقي �م�س ترحيبا �إير�نيا.

وكان هذ� �لم�سروع �لذي تقف ور�ءه �ألمانيا وفرن�سا 
وبريطانيا و�لمدعوم من �لواليات �لمتحدة، يندد بقر�ر 
�إير�ن تقلي�س عمليات �لتفتي�س �لمرتبطة ببرنامجها 
�لنووي.

وقال دبلوما�سيون �إن �لن�س لن يطرح للت�سويت في حين 
�أعلنت �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.

وقال م�سدر فرن�سي »لقد �ّتخذنا )مجموعة �لدول 
�الأوروبية �لثالث: فرن�سا وبريطانيا و�ألمانيا( �لقر�ر بتعليق 
�لقر�ر في وقت متاأخر �الأربعاء«، م�سير� �إلى »موؤ�سر�ت 
م�سّجعة« من جانب �الإير�نيين.
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»الن�ضامى« يلتقي عُمان ولبنان والبحرين ودياً

شفيع يلتحق بالجهاز الفني للمنتخب

قرعة بطولة صوفيا للتايكواندو اليوم 
والمنافسات تبدأ..غدا

عمان - الراأي

لكرة  الأردنـــي  التــحــاد  في  التنفيذية  الهيئة  قــررت 
القدم، برئا�سة �سمو الأمير علي بن الح�سين، تعيين 
�سفيع،  عــامــر  الــوطــنــي،  للمنتخب  الــ�ــســابــق  الــقــائــد 

�سمن الجهاز الفني للن�سامى.
قرار  اأن  ن�سار،  �سمر  لالتحاد  العام  الأمين  واأكــدت 
وفق  جــاء  للن�سامى،  الفني  بالجهاز  �سفيع  التحاق 
روؤية �سمو الأمير علي والذي يتطلع لعك�س خبرات 
المنتخب  الــمــالعــب، عــلــى  فـــي  الــطــويــلــة  الـــالعـــب 
�سيما م�سواره في  المقبلة،  المرحلة  الوطني خالل 
 2022 العالم  لكاأ�س  والموؤهلة  الم�ستركة  الت�سفيات 

ونهائيات اآ�سيا 2023.
على  الأردنـــيـــة  لــلــكــرة  الكثير  �سفيع  قـــدم  اأ�ــســافــت: 
الن�سامى  مــع  الــمــا�ــســيــة، وحــقــق  الــ�ــســنــوات  امـــتـــداد 
موؤخراً  قــراره  ومع  الالفتة،  الإنــجــازات  العديد من 
بـــالعـــتـــزال، فـــان التـــحـــاد يــتــطــلــع لــال�ــســتــفــادة منه 
المقبلة،  المرحلة  خــالل  التدريبي  الجهاز  �سمن 
في اإطار التوجه نحو ال�ستثمار بالكفاءات الأردنية، 

لال�ستفادة منها م�ستقباًل.
من جانبه، ثمن �سفيع ثقة اتحاد كرة القدم برئا�سة 
المنتخب  كــادر  �سمن  باختياره  علي،  الأمــيــر  �سمو 
الوطني، موؤكداً حما�سه الكبير لبدء مهامه الجديدة 
مع الن�سامى، والم�ساهمة في تعزيز م�ساعي التاأهل 

اإلى الدور القادم من الت�سفيات.

وديات المنتخب
في المقابل، اأنجز التحاد الأردني لكرة القدم، كافة 
وديــة  مــبــاريــات  ثــالث  بتاأمين  المتعلقة  التفا�سيل 
الــجــاري،  اآذار  �سهر  فــي  الــوطــنــي  للمنتخب  دولــيــة 

�ــســمــن اأيـــــام »فــيــفــا« الــمــعــتــمــدة، تــاأهــبــاً ل�ــســتــكــمــال 
الت�سفيات.

مع�سكره  الن�سامى  يــبــداأ  التـــحـــاد،  مــوقــع  وبح�سب 
بــطــولــة درع  نــهــايــة  بــعــد  الـــجـــاري،  الــ�ــســهــر  منت�سف 
 20 الُعماني  المنتخب  يلتقي  حيث   ،2021 التــحــاد 
اإمـــارة دبــي، ثــم يــواجــه نظيره  مــن نف�س ال�سهر فــي 
اللبناني 24 منه في نف�س المكان، قبل اأن يتجه اإلى 
 30 يوم  بالتجمع  الأخيرة  المباراة  لخو�س  المنامة 
الالعبين  بح�سور  البحريني،  المنتخب  اأمــام  منه 

المحترفين بالخارج.
وكان التحاد الآ�سيوي اأعلن موؤخراً تاأجيل مباريات 
الكويت  اأمـــام  الت�سفيات،  مــن  المتبقية  الن�سامى 
لتقام  الثانية،  المجموعة  �سمن  واأ�ستراليا  ونيبال 
 15 اإلــى  اأيـــار   31( مــن  المعتمدة  »فيفا«  اأيـــام  خــالل 
حزيران المقبالن( بنظام التجمع بدولة واحدة، في 
ظل ا�ستمرار قيود ال�سفر والتنقل بين الدول، للحد 
من انت�سار جائحة كورونا، وبعد م�ساورات مكثفة مع 

التحادات المعنية.
ال�سهر  منت�سف  بعد  »الآ�ــســيــوي«  يعلن  اأن  وينتظر 
الجاري مقر اإقامة الت�سفيات لمختلف المجموعات، 
المركز  فــي  حالياً  الوطني  المنتخب  ي�ستقر  حيث 
الر�سيد  بــذات  الكويت  مع  بال�سراكة  �سمن،  الثاني 
اأ�ــســتــرالــيــا بــالــ�ــســدارة )12(،  )10 نــقــاط(، مــع بــقــاء 
ونيبال رابعاً )3(، واخيراً تايبيه ال�سينية بال نقاط.
ويتاأهل اأبطال المجموعات الثمان اإلى جانب اأف�سل 
الـــدور  اإلـــى  الــثــانــي  الــمــركــز  تحتل  منتخبات  اأربــعــة 
اأيــلــول  فــي  ينطلق  والـــذي  الت�سفيات،  مــن  الحا�سم 
اآ�سيا  كاأ�س  في  اأي�ساً  م�ساركتهم  �سمان  مع  المقبل، 
2023.. فيما تخو�س باقي المنتخبات غير المتاأهلة، 

ت�سفيات تاأهيلية للنهائيات القارية.

عمان - الراأي

تـــجـــري الــــيــــوم قـــرعـــة بـــطـــولـــة �ــســوفــيــا الـــدولـــيـــة 
النجمة  عــيــار  مــن  الــمــ�ــســنــفــة   )G1(للتايكواندو
وبــعــد غــد في  تــقــام مناف�سات غــد  والــتــي  الــواحــدة 

البلغارية. �سوفيا  مدينة 
الــبــطــولــة )12( لعــبــا ولعــبــة:  ويــمــثــل الردن فــي 
الــ�ــســادق، زيــد م�سطفى،  اأنــ�ــس  الــ�ــســربــاتــي،  �ــســالــح 
راما  �سبيحي،  فهد  طرايرة،  محمود  حلواني،  زيد 
الــزيــود، مالك  اأنـــوار  الــ�ــســادق،  الــرب، جوليانا  ابــو 

ولوؤي حميدان. الحميدي  نتالي  حيا�سات، 
وتــــاأتــــي مـــ�ـــســـاركـــة الــمــنــتــخــب فــــي الـــبـــولـــو �ــســمــن 
تــحــ�ــســيــراتــه لــلــمــ�ــســاركــة فــــي تــ�ــســفــيــات الـــقـــارة 

التي   2021 طوكيو  لولمبياد  الموؤهلة  الاآ�سيوية 
المقبل  اأيـــار  خـــالل  مناف�ساتها  الردن  ي�ست�سف 
اأوزان  ثمانية  في  120 لعبا ولعبة،  فيها  وي�سارك 
الجن�سين،  بالت�ساوي على  اأولمبية معتمدة، موزعة 
حــيــث �ــســيــتــاأهــل لــلــنــهــائــيــات 16 لعــبــا ولعـــبـــة في 
والـــالعـــبـــات  الـــالعـــبـــون  وهــــم  الــثــمــانــيــة،  الأوزان 
فــي كل  والــثــانــي  الأول  الــمــركــزيــن  الــحــائــزون على 

وزن.
الى  مغادرته  قبل  خ�سع  الوطني  المنتخب  وكــان 
�ــســوفــيــا الـــى مــعــ�ــســكــر تــدريــبــي مــغــلــق مـــع نــظــيــره 
الــتــونــ�ــســي فـــي اأحـــــد فـــنـــادق عـــمـــان ا�ــســتــمــر لــمــدة 
وم�سائية  �ــســبــاحــيــة  تــدريــبــات  وتــخــلــلــه  ا�ــســبــوعــيــن 

الى لقاءات ودية بين الطوفين. بال�سافة 

مباراتان حا�ضمتان.. اليوم

الفيصلي يتأهل لنصف نهائي «الدرع» عبر الرمثا

تتويج الفي�ضلي بطالً لدوري الأندية

الرمحي وشاهين يبلغان نهائي فردي األساتذة 
بـ «البولينج»

الزرقاء - �ضاكر الخوالدة

درع  بطولة  من  النهائي  قبل  الــدور  اإلــى  الفي�سلي  تاأهل 
التحاد لكرة القدم، عندما تجاوز محطة نظيره الرمثا 
كبطٍل  التاهل  ح�سابات  �سمن   2-2 الإيــجــابــي  بالتعادل 

للمجموعة الثانية في الم�سابقة.
ورغم تعادل الفريقين اإل اأن الفي�سلي ا�ستفاد من ر�سيده 
تفوق  حيث  المجموعة  في  �سجلها  التي  الأهـــداف  بعدد 
على مناف�سه بهدف كان اأحرزه في البقعة ليحتل بذلك 

ال�سدارة بقارق الأهداف عن الرمثا.
�سهد اللقاء حالة طرد لعب الرمثا هادي الحوراني.

اأبو زريق  اأهــداف الفريقين، محمد  وتناوب على ت�سجيل 
حمزة  للرمثا  �سجل  فيما  للفي�سلي،  الــعــطــار  ومــجــدي 

الدردور وهادي الحوراني.
بطل  لتحديد  ومــعــان  الــوحــدات  الما�سية  اللية  والتقى 
المجموعة الأولى، فيما يلتقي اليوم عند الثالثة ع�سراً 
والــجــزيــرة  اإربـــد  الح�سين  يليها  و�ــســحــاب  العقبة  �سباب 

لتحديد بطل المجموعة الثالثة.
اأندية المحترفين، وتقام مباريات  وي�سارك في البطولة 
واحــدة،  المجزاأ من مرحلة  الــدوري  بنظام  الأول  الــدور 
على اأن يتاأهل بطل كل مجموعة اإلى الدور قبل النهائي 
مباراة  مــن  المغلوب  خــروج  بنظام  يقام  الــذي  مبا�سرة، 
واحـــــدة، فــيــمــا تــم تــحــديــد يـــوم 13 اآذار الــمــقــبــل مــوعــداً 
للمباراة النهائية بنف�س المكان على �ستاد الأمير محمد 

بالزرقاء.
تطبيق  وو�سط  جماهير،  دون  البطولة  مناف�سات  وتقام 
العامة،  ال�سالمة  على  حفاظاً  م�سدد  �سحي  بروتوكول 

والتي ت�سكل اأولوية رئي�سية لدى التحاد.
وكان نادي الجزيرة اأول من نال لقب الن�سخة الأولى من 
البطولة التي اأقيمت في العام 1981، فيما يعتبر الوحدات 
حامل لقب الن�سخة الأخيرة، هو الأكثر تتويجاً حتى الآن 

بـ 10 األقاب، يليه الفي�سلي بـ 7، ثم الرمثا 5.

المباراة في �ضطور
بـــداأ الــفــريــقــان الــلــقــاء بــطــابــع هــجــومــي، كـــون الجانبين 
يعرفان خباياهما الكروية، وظهر ا�سلوب ال�سغط العالي 

ملعبه،  داخــل  المناف�س  على  وا�سحاً  الرمثا  جانب  مــن 
واختار الرمثا كذلك الكرات الطويلة ا�سلوباً له.

في المقابل، تمكن الفي�سلي من ربط الخطوط وتناقل 
مناف�سه،  اإندفاع  تركها  التي  الم�ساحات  م�ستغاًل  الكرات 
ليخطف هـــدف الــتــقــدم مــن ركــنــيــة ارتــقــى لــهــا الــمــدافــع 

محمد ابو زريق ودكها راأ�سية بال�سباك عند د )24(.
حامل  على  ال�سغط  مــن  وزاد  الن�سق  بنف�س  الرمثا  عــاد 
الـــكـــرة واخـــتـــار الــو�ــســط بــقــيــادة عــمــر مــنــا�ــســرة و�ــســائــد 
الى  وار�سالها  الأطـــراف  عبر  الــكــرات  بتحويل  الخزاعلة 

المقدمة ل�سناد القنا�س حمزة الدردور.
ونتيجة للتكتل الهجومي الرمثاوي، �سدد م�سعب اللحام 
�سربة  الحكم  فاحت�سب  العجالين  �سالم  يد  لم�ست  كــرة 
جزاء نفذها الدردور بنجاح على ي�سار الحار�س نور الدين 

بني عطية عند د 45+1 مع �سافرة الح�سة الأولى.

ندية واأهداف
الثاني  الــ�ــســوط  بــدايــة  منذ  للرمثا  الفني  الــمــديــر  دفــع 

بغر�س  وائــل  ومحمد  الكا�س  اأبــو  الرحمن  عبد  بورقتي 
ولكن  الــو�ــســط،  وتن�سيط  المناف�س  على  ال�سغط  زيـــادة 
عن  جديد  من  بالبحث  ليبداأ  الم�سهد  تــدارك  الفي�سلي 
احمد  بقيادة  ق�سيرة  بكرات  العمق  فاختار  التعادل  ف�س 
العر�سان واأبو جلبو�س، فيما زج المدير الفني للفي�سلي 
مـــجـــدي الـــعـــطـــار وابـــراهـــيـــم الـــخـــب لــتــنــ�ــســيــط منطقة 

العمليات.
توالت الدقائق وانح�سر اللعب و�سط الميدان مع اأف�سلية 
للفي�سلي في تناقل الكرات والترابط بين لعبيه، اإل اأن 
الرمثا اأدرك الم�سهد وتنازل عن مناطقه الخلفية لإ�سناد 
مجدي  للبديل  الكرة  العر�سان  يعك�س  ان  قبل  الو�سط، 

العطار الذي �سدد مبا�سرة هدف التقدم د )70(.
وقــبــل الــنــهــايــة بع�سر دقـــائـــق، تــمــكــن الــرمــثــا مــن زيـــادة 

ال�سغط ليحقق التعادل عبر هادي الحوراني عند )81(.
مر الوقت �سريعا دون تغير على نتيجة اللقاء الذي جيره 
الفي�سلي ل�سالحه بفارق الأهداف عن الرمثا الذي خرج 

باأداء فني مب�سر.

عمان -  غازي الق�ضا�ص

الرمحي  ومحمد  الح�سين(  )�سباب  �ساهين  نبيل  تاأهل 
من  النهائية  للُمباراة  الما�سية  قبل  الليلة  )الجزيرة( 
البولينج  بـــ  الأ�ــســاتــذة  فـــردي  لبطولة  الأولـــى  الن�سخة 

التي ُتقام بقاعة نخبة الأردن.
النهائية  المباراة  اإقامة  الما�سية  الليلة قبل  يت�سن  ولم 
للبطولة التي �سارك فيها )16( لعباً حجزوا مقاعدهم 
عبر ترتيبهم في ال�سباق التاأهيلي، ب�سبب اقتراب دخول 
موعد الحظر الليلي، فتم تاأجيلها اإلى الليلة الما�سية.
في  تغلبه  عقب  الختامي  للم�سهد  �ساهين  تاأهل  وجــاء 
دور ال�ستة ع�سر على خالد الجعبري )الح�سين( بنتيجة 
2-1، وفي دور الثمانية على محمد ال�سقر بنتيجة 0-2، 
بنتيجة  الأخــر�ــس  عبدالرحمن  على  النهائي  قبل  وفــي 

.1-2
وتاأهل الرمحي عقب تغلبه في دور ال�ستة ع�سر على يزن 
الثمانية  دور  وفي   ،1-2 بنتيجة  )الفي�سلي(  العجلوني 
على  النهائي  قبل  وفي   ،0-2 بنتيجة  النوباني  يزن  على 

موؤمن الق�ساة بنتيجة 0-2.
الــتــي �سهدت  الــثــمــانــيــة  لــقــاءات دور  وكـــان الــالفــت فــي 
مــنــافــ�ــســات �ــســاخــنــة �ــســعــيــاً لــالقــتــراب مــن الــلــقــب خــروج 
في  الأول  الُم�سنف  الح�سين(  )�سباب  ال�سقر  محمد 
الــ�ــســبــاق الــتــاأهــيــلــي عــقــب خــ�ــســارتــه اأمــــام نــبــيــل �ساهين 

التا�سع بنتيجة 2-0. الُم�سنف 
بطولة  في  الما�سية  قبل  الليلة  مباريات  نتائج  وجاءت 
فردي ال�ساتذة بح�سب اأمين �سر لجنة البولينج ومدير 

البطولة وفق الآتي:
- فـــوز نــبــيــل �ــســاهــيــن )�ــســبــاب الــحــ�ــســيــن( عــلــى محمد 
ال�سقر )�سباب الح�سين( في دور الثمانية بنتيجة 0-2، 
عبدالرحمن  وعلى   ،160 و206-   ،179-255 ال�سوطين 
 ،1-2 بنتيجة  الــنــهــائــي  قــبــل  فــي  )الــحــ�ــســيــن(  الأخـــر�ـــس 

ال�سواط 190- 185، 193- 206، و 186- 177.
عين  اأبــو  ح�سن  على  )الفي�سلي(  الق�ساة  موؤمن  فوز   -

ال�ــســواط   ،1-2 بنتيجة  الثمانية  دور  فــي  )الح�سين( 
202- 167، 170- 228، و195- 150.

النوباني  يــزن  على  )الــجــزيــرة(  الرمحي  محمد  فــوز   -
 ،0-2 بــنــتــيــجــة  الــثــمــانــيــة  دور  فـــي  الــحــ�ــســيــن(  )�ــســبــاب 
الق�ساة  وعلى موؤمن   ،200 و216-   188  -228 ال�سوطين 
ال�سوطين   ،0-2 بنتيجة  النهائي  قبل  في  )الفي�سلي( 

178- 136، و235- 160.
عبداهلل  على  )الح�سين(  الأخــر�ــس  عبدالرحمن  فــوز   -
 ،226  -183 ال�ــســواط   ،1-2 بنتيجة  )الــجــزيــرة(  بـــدران 

185- 179، و212- 208.
عقب  البولينج  لجنة  رئي�س  العواملة  عائدة  د.  وقامت 

خليل  وبح�سور  الما�سية،  قبل  الليلة  مناف�سات  ختام 
يامين رئي�س لجنتي الحكام وال�سحية للبطولة بتتويج 
الـــفـــرق الــحــا�ــســلــة عــلــى الــمــراكــز الــثــالثــة الأولـــــى في 

الدوري، و�سلمتها الجوائز المالية وهي:
وبُمعدل  نقطة   )179( بر�سيد  )ب(  الفي�سلي  الأول: 
)ب(  الجزيرة  الثاني:  دينار،   )1250( وجائزته   ،)187(
 )650( وجائزته   ،)184( وبُمعدل  نقطة   )175( بر�سيد 
 )168( بــر�ــســيــد  )ب(  الح�سين  �ــســبــاب  الــثــالــث:  ديــنــار، 
الرابع:  دينار،   )400( وجائزته   ،)186( وبُمعدل  نقطة 
 ،)184( وبــُمــعــدل  نقطة   )167( بر�سيد  )اأ(  الــجــزيــرة 

وجائزته )200( دينار.

لبورتا ي�ضع �ضرطا وحيدا لإقناع مي�ضي بالبقاء

برشلونة يصنع ريمونتادا جديدة.. وديمبلي يتعرض لإلصابة
الراأي - وكالت
في  بــجــدارة  لنف�سه  مكانا  وحجز  �سحوته  بر�سلونة  وا�ــســل 
اإ�سبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3-0 على  نهائي كاأ�س ملك 

اإ�سبيلية في اإياب الدور قبل النهائي للبطولة.
3-2 في مجموع  بفوزه  البطولة  نهائي  اإلى  بر�سلونة  وتاأهل 
على  الــفــوز  لإ�سبيلية  �سبق  والإيــــاب حيث  الــذهــاب  مــبــاراتــي 
ملعبه 2 -0 ذهابا. وح�سم بر�سلونة مباراة الإياب ل�سالحه في 
الوقت الإ�سافي بعدما اأنهى الوقت الأ�سلي بالفوز 2 -0 وهي 

نف�س النتيجة التي فاز بها اإ�سبيلية ذهابا.
تاريخية  »ريــمــونــتــادا«  مــن  جــديــدة  ن�سخة  بر�سلونة  وقـــدم 
للتاأهل.  الأقــرب  كان  الــذي  اإ�سبيلية  اآمــال  بدد  للفريق حيث 
كما اأكد بر�سلونة اأنه ا�ستعاد كثيرا من اتزانه في هذا المو�سم 

الذي عانى فيه الأمرين.
�سجله  نظيف  بهدف  ل�سالحه  اأول  ال�سوط  بر�سلونة  واأنهى 
ال�سوط  الدقيقة 12 فيما �سهد  الفرن�سي عثمان ديمبلي في 
لوكا�س  طــريــق  عــن  لإ�سبيلية  �سائعة  جـــزاء  �ــســربــة  الــثــانــي 
للخروج  اأ�سبيلية  تاأهب  وفيما   .73 الدقيقة  في  اأوكامبو�س 
الهدف  بر�سلونة  بيكيه مدافع  �سجل جيرارد  النتيجة،  بهذه 
الرابعة من الوقت بدل ال�سائع  الثاني للفريق في الدقيقة 

لــلــمــبــاراة بــعــد دقــيــقــتــيــن فــقــط مـــن طـــرد فــيــرنــانــدو لعــب 
اإ�سبيلية، ليدفع بيكيه باللقاء اإلى وقت اإ�سافي.

وفي الوقت الإ�سافي، �سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث 
اأخرى  لطمة  اإ�سبيلية  تلقى  فيما   95 الدقيقة  في  لبر�سلونة 
من  لي�ساعف   103 الدقيقة  في  يونج  دي  لــوك  لعبه  بطرد 
في  بر�سلونة  مهمة  وي�سهل  الــفــريــق  على  المهمة  �سعوبة 

الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التاأهل للنهائي.

ديمبيلي يخ�ضع للفحو�ضات
عثمان  الفرن�سي  تعر�س  عن  اإ�سباني،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
على   0-3 النت�سار  خــالل  لالإ�سابة،  بر�سلونة  نجم  ديمبلي 

اإ�سبيلية، في اإياب ن�سف نهائي كاأ�س ملك اإ�سبانيا.
ديمبلي  اإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وقالت 
ال�ساق، ولم  ربلة  باألم في  �سعر  الكرات  اإحدى  ت�سديده  اأثناء 
الأول  الــهــدف  ديمبلي  و�سجل  الــمــبــاراة.  ا�ستكمال  ي�ستطع 
و�سارك  الإ�سابة  بعد   ،89 الدقيقة  في  لكنه خرج  لبر�سلونة، 
بدل منه ال�ساب ترينكاو. واأ�سارت ال�سحيفة، اإلى اأن ا�ستبدال 
ديمبلي كان اإجراء احترازيا، واأنه �سيخ�سع لفحو�سات طبية 

لتحديد مدى اإ�سابته.

مي�ضي وخيار البقاء
بدا المر�سح الأبرز لرئا�سة نادي بر�سلونة لكرة القدم، خوان 
الأرجنتيني،  النجم  اإقــنــاع  على  قــدرتــه  مــن  واثــقــا  لبــورتــا، 

ليونيل مي�سي، بموا�سلة م�سيرته مع الفريق الكتالوني.
نهاية  اقــتــراب  مــع  مي�سي  م�ستقبل  حــول  التكهنات  وتتزايد 
عقده مع بر�سلونة، لكن لبورتا، ما زال يعتقد اأنه قادر على 
اإقناع »البرغوث« بتمديد اإقامته في اإقليم كتالونيا، ولكن اإذا 

تحقق �سرط واحد.
وقال لبورتا في ت�سريحات اأبرزها موقع »goal«، اإن مي�سي 
الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات، �سيبقى في بر�سلونة، اإذا فاز 

هو بانتخابات رئي�س النادي.
واأو�سح اأنه اإن لم يحدث ذلك، فاإن »البرغوث« �سيغادر ملعب 

»كامب نو« بعد نهاية عقده في حزيران المقبل.
و�ستجري انتخابات رئي�س نادي بر�سلونة يوم الأحد المقبل، 
حيث �سيتناف�س 3 مر�سحين على مقعد الرئي�س، وهم لبورتا، 

وفيكتور فونت، وتوني فري�سكا.
اإلـــى اأن لبــورتــا، �سبق لــه تــولــي رئا�سة نــادي  ــارة  تــجــدر الإ�ــس
الفريق  حقق  وحينها  و2010،   2003 العامين  بين  بر�سلونة 

الكتالوني نتائج مذهلة.

مجدي العطار ي�ضجل هدف الفي�ضلي الثاني

فريق الفي�ضلي المُتوج باللقب ومعه العواملة ويامين

�ضفيع يلتحق بالجهاز الفني للمنتخب

وفد المنتخب الوطني للتايكواندو

بر�ضلونة تجاوز اإ�ضبيلية وعير اإلى نهائي كاأ�ص ا�ضبانيا )اأ ف ب(
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كلوب يهدد بمنع العبيه من المشاركة في تصفيات 
المونديال

�لر�أي - وكاالت

هــدد الألــمــانــي يــورجــن كــلــوب مـــدرب نــادي 
فريقه  لعــبــي  بمنع  الإنــجــلــيــزي  ليفربول 
مـــن الــمــ�ــســاركــة مـــع مــنــتــخــبــات بــلــدانــهــم 
فــي الــتــ�ــســفــيــات الــمــوؤهــلــة لــنــهــائــيــات كــاأ�ــس 
كانوا  اإذا  الــحــالــي  ال�سهر  منت�سف  الــعــالــم 
اإلى الخ�سوع للحجر ال�سحي  �سي�سطرون 
عــنــد عـــودتـــهـــم بــمــوجــب قـــواعـــد فــيــرو�ــس 

كورونا.
اإلــى بريطانيا من دول  الــوافــدون  ويخ�سع 
الــفــنــدق  فــي  الــحــمــراء« للحجر  »الــقــائــمــة 
لمدة 10 اأيام، وهو ما ينطبق على الثالثي 
فيرمينو  وروبرتو  بيكر  األي�سون  البرازيلي 
وفــابــيــنــيــو والــمــهــاجــم الــبــرتــغــالــي ديــوجــو 

جوتا.
)فيفا(  القدم  لكرة  الــدولــي  التــحــاد  ومنح 
الأنـــديـــة اإعـــفـــاًء مـــن اأجــــل مــنــع الــالعــبــيــن 
الن�سمام  باللوائح من  يتاأثرون  قد  الذين 
اإلى منتخبات بلدانهم في المباريات والتي 

ت�سمل ت�سفيات كاأ�س العالم.
ويـــنـــوي كــلــوب تــطــبــيــق ذلـــك تــمــامــا، وقـــال 
»اأعتقد اأن جميع الأندية تتفق على اأنه مع 
لالعبين  ال�سماح  يمكننا  ل  الم�ساكل  نف�س 
عودتهم  عند  الموقف  ترتيب  ثم  بالرحيل 
من خالل و�سع لعبينا في الحجر ال�سحي 
لمدة 10 اأيــام في فندق، اإن ذلك فقط غير 

ممكن«.
ـــــاف فــــي مـــوؤتـــمـــر �ـــســـحـــافـــي عــ�ــســيــة  واأ�ـــــس
التا�سعة  المرحلة  في  ت�سيل�سي  ا�ست�سافة 

تــــفــــهــــم  والــــعــــ�ــــســــريــــن مــــــن الــــــــــــدوري »اأ
المختلفة  القدم  كرة  اتحادات  احتياجات 
ولــكــن هـــذا وقـــت ل يــمــكــنــنــا فــيــه اإ�ــســعــاد 
الالعبين  باأن  نعترف  اأن  وعلينا  الجميع 
يعني  وهذا  الأندية،  من  رواتبهم  يتلقون 
لنا«. الأولى  الأولوية  تكون  اأن  اأنه يجب 

لــــى  اإ لـــيـــ�ـــســـون  اأ يـــعـــود  اأن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 
�ـــســـفـــوف لـــيـــفـــربـــول فــــي مــــبــــاراتــــه �ــســد 
تــ�ــســيــلــ�ــســي بــعــدمــا غــــاب عـــن الـــفـــوز عــلــى 
�ــســيــفــيــلــد يــونــايــتــد حــيــث كـــان فـــي حـــداد 
عــلــى وفـــاة والـــده فــي حـــادث �ــســبــاحــة في 
لمواطنه  بالن�سبة  ذاته  والأمر  البرازيل، 
ب�سبب  مباريات  لأربع  غياب  بعد  فابينيو 

الإ�سابة.
ويـــ�ـــســـعـــى لـــيـــفـــربـــول �ـــســـاحـــب الـــمـــركـــز 
الــ�ــســاد�ــس بـــفـــارق نــقــطــة خــلــف تــ�ــســلــ�ــســي، 
منذ  اأر�ــســه  على  الول  فــوزه  تحقيق  الــى 
وتحديدا  الما�سي  الأول  كانون  منت�سف 
فــي 16 مــنــه عــنــدمــا تــغــلــب عــلــى تــوتــنــهــام 
2-1، �سقط بعدها في فخ التعادل مرتين 
هزائم  لأربع  يتعر�س  اأن  قبل  متتاليتين 
.2-0 ايفرتون  جاره  اأمام  اآخرها  متتالية 
حتى  ت�سيل�سي  يخ�سر  لــم  الــمــقــابــل،  فــي 
الألــمــانــي  الــجــديــد  مــدربــه  بــقــيــادة  الآن 
لمــبــارد  فــرانــك  خليفة  تــوخــيــل  تــومــا�ــس 
الــمــقــال مــن مــنــ�ــســبــه، حــيــث حــقــق الــفــوز 

تعادلت. ثالثة  مقابل  مرات  اأربع 
ــــوب حــــجــــم الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي  ويـــــــــدرك كــــل
يــواجــهــهــا فــريــقــه اأمـــــام فـــريـــق الـــمـــدرب 
ماينت�س  من  كل  في  خلفه  الــذي  توخيل 
من  الكثير  وهناك  دورتموند،  وبورو�سيا 

الألمانيين. المدربين  بين  الإعجاب 
البع�س  بع�سنا  عرفنا  »لقد  كلوب  وقــال 
لــفــتــرة طــويــلــة، لــقــد عــمــل مـــع مــايــنــتــ�ــس 
كما  دورتــمــونــد  مــع  عمل  لقد  فعلت،  كما 
الــذيــن  الــنــا�ــس  مــن  الكثير  لــذلــك  فــعــلــت، 

نف�سهم«. هم  نعرفهم 
و�ستكون  رائع  مدرب  اأنه  »اأعتقد  واأ�ساف 
الأمر  كان  مثلما  �سعبة  فريقه  مواجهة 

دائما«.
مــن جــهــتــه، و�ــســف تــوخــيــل مــواطــنــه بــاأنــه 
»دائــمــا مــ�ــســرور جــدا ومــمــتــع جــدا جــدا«، 
لـــكـــن كـــــال الـــرجـــلـــيـــن �ــــســــيــــركــــزان عــلــى 
م�سابقة  اإلــى  للتاأهل  المطلوبة  المهمة 
من  المقبل  المو�سم  اأوروبا  اأبطال  دوري 

الرابع. المركز  خالل 
عن  بعيدين  كنا  اأ�سبوع  »قبل  كلوب  وقال 
مرة  قريبون  نحن  والآن  الرابع،  المركز 
النقاط  ليفربول  ا�ستغل  اأن  بعد  اأخــرى« 
الرابع  هام  وو�ست  ت�سيل�سي  خ�سرها  التي 
حامل  وا�ــســتــعــاد  الما�سية،  المرحلة  فــي 
بــتــغــلــبــه على  نــغــمــة النــتــ�ــســارات  الــلــقــب 

يونايتد. �سيفيلد 
علينا  وا�سحان.  والعمل  »التحدي  وتابع 
عدد  باأكبر  نفوز  واأن  بالمباريات  نفوز  اأن 

ذلك«. نعلم  نحن  المباريات.  من  ممكن 

فيتل يتطلع لفصل جديد في الفورموال واحد

حبيب يختار رونالدو أفضل العب بالعالم

األهلي يعاقب «كهربا»

�لر�أي - وكاالت

يتطلع ال�سائق الألماني �سيبا�ستيان 
ــابــق في  فــيــتــل، بــطــل الـــعـــالـــم الــ�ــس
ــبــاقــات �ـــســـيـــارات الـــفـــورمـــول 1،  �ــس
لــتــعــويــ�ــس مــ�ــســيــرتــه الــمــخــيــبــة مع 
في  وذلــك  فــيــراري،  ال�سابق  فريقه 
اآ�ستون  فريق  مع  الجديد  م�سواره 

مارتن.
األقاب   4 يمتلك  الــذي  فيتل،  وقــال 
ال�سائقين  فئة  في  العالم  ببطولة 
مع  و2013   2010 عـــامـــي  بــيــن  مـــا 
فــريــقــه الأ�ــســبــق ريـــد بـــول، قــبــل اأن 
لقب  اأي  على  الح�سول  فــي  يخفق 
مع فيراري »اإنه اأي�سا ف�سل جديد 

بالن�سبة لي«.
واأو�سح »هناك طموح للفوز«.

وي�سترك فيتل في الفريق مع لن�س 
�سترول، نجل لورن�س �سترول راعي 
اآ�ــســتــون مــارتــن، فــي الــ�ــســيــارة التي 
التي   ،)21 اآر  اإم  )اأيــــه  اإ�ــســم  تحمل 
عر�س  فــي  عنها  الــنــقــاب  ك�سف  تــم 

تقديمي عبر الإنترنت.
ويـــعـــود فــريــق اآ�ــســتــون مـــارتـــن اإلـــى 
�سباقات الفورمول 1، كفريق كامل 

لأول مرة منذ 61 عاًما.
مدير  اإ�ست�سافناور،  اأوتــمــار  و�سرح 

ا من�سب  الفريق والذي ي�سغل اأي�سً
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي »اإنـــهـــا عــالمــة 
تجارية مميزة لل�سيارات حقا، واإنه 
مارتن  اآ�ــســتــون  اإعـــادة  كبير  ل�سرف 

اإلى قمة ريا�سة ال�سيارات«.
المو�سم  قبل  ما  اختبارات  وتجري 
فــي الــبــحــريــن فــي الــفــتــرة مــن 12 
ال�سباق  قبل  الــجــاري،  اآذار   14 اإلــى 
يجرى  الــذي  للمو�سم،  الفتتاحي 
ا يوم 28 من ال�سهر  بالبحرين اأي�سً
ذاتــــــه. وقـــــال اأ�ـــســـتـــون مـــارتـــن، اإنـــه 
فيتل  �سيبا�ستيان  �سائقه  �سي�ساعد 
اأف�سل م�ستوياته هذا  على ا�ستعادة 

المو�سم.
العالم  بطل  يرد  اأن  الفريق  وتوقع 
4 مرات، الجميل بتقديم اأف�سل ما 
جديدة  �سفحة  بـــداأ  اأن  بعد  لــديــه، 
عــقــب فـــتـــرة �ــســعــبــة ومــتــقــلــبــة مع 

فيراري.
وكــــان اآخــــر �ــســبــاق فـــاز بـــه الــ�ــســائــق 
 ،2019 في  �سنغافورة  في  الألماني 
بــيــنــمــا غـــاب فـــيـــراري عـــن مــ�ــســتــواه 
له  مو�سم  اأ�ــســواأ  في  الما�سي  العام 

منذ 1980.
ا بع�س الأخطاء  اأي�سً وارتكب فيتل 
وتراجع  عامين،  اآخــر  في  الفادحة 
اأمـــــام زمــيــلــه الأ�ـــســـغـــر �ــســًنــا �ــســارل 

لــوكــلــيــر الـــقـــادم مــن مــونــاكــو فيما 
يتعلق بعدد النت�سارات والح�سول 
الــمــنــطــلــقــيــن  اأول  مــــركــــز  عــــلــــى 
والــــ�ــــســــعــــود لـــمـــنـــ�ـــســـات الـــتـــتـــويـــج 

والنقاط.
اأيــام مجد فيتل  اإن  وقــال منتقدون 
ارت�سمت  البت�سامة  لكن  ولــت،  قــد 
الــيــوم فــي حفل  على وجــه الجميع 
الك�سف عن ال�سيارة الجديدة وعبر 

الم�سوؤولون عن ثقتهم في فيتل.
اأنــدرو جرين  التقني  المدير  وقــال 
�سي�سع  الــفــريــق  اإن  لل�سحفيين 
ال�سائق  ت�سرف  تحت  قــدراتــه،  كــل 
يجعل  اأن  و�ـــســـيـــحـــاول  الألــــمــــانــــي، 

ال�سيارة تنا�سبه اأكثر.
واأ�ــســاف اأن فيتل فــي حــالــة رائــعــة، 
وين�سجم ب�سرعة كبيرة مع الفريق.

ونــــوه »يــمــلــك طــريــقــة خــا�ــســة في 
الــقــيــادة لــكــن هـــذا ل يــخــتــلــف عن 
من  راأيــنــاهــا  التي  الــقــيــادة  اأ�ساليب 

ال�سائقين الآخرين«.
ــاعــده عــلــى تــقــديــم  ــنــ�ــس و�ـــســـدد »�ــس
اأفــ�ــســل مــا لــديــه. و�ــســل للقمة في 
لم  اإذا  �ــســنــرتــكــب خــطــاأ  مــ�ــســيــرتــه. 
تقديم  عــلــى  مــ�ــســاعــدتــه  فــي  ننجح 
�سن�سع  اأننا  اأثق  م�ستوياته.  اأف�سل 

�سيبا�ستيان في المكان المنا�سب«.

�لر�أي - وكاالت

تـــــحـــــدث الــــبــــطــــل الــــ�ــــســــابــــق فــي 
القتالية  للفنون   »UFC« منظمة 
الــمــخــتــلــطــة، الــــرو�ــــســــي، حــبــيــب 
مع  �سداقته  عــن  نــورمــحــمــدوف، 
كري�ستيانو رونالدو، وعقد مقارنة 
بـــيـــن الأخــــيــــر وغـــريـــمـــه لــيــونــيــل 

مي�سي، وزلتان اإبراهيموفيت�س.
وقال حبيب عن عالقته برونالدو 
قناة  موقع  نقلها  ت�سريحات  فــي 
الرو�سية:  الريا�سية   »matchtv«
»نـــحـــن نـــرا�ـــســـل بــعــ�ــســنــا الــبــعــ�ــس 
بـــا�ـــســـتـــمـــرار ونـــتـــوا�ـــســـل. عــنــدمــا 
الــتــقــيــنــا كـــان الــنــقــا�ــس مــعــه حــول 
كــيــفــيــة الـــحـــ�ـــســـول عـــلـــى الـــدافـــع 

الذاتي«.
وتــابــع حبيب: »اأخــبــرنــي رونــالــدو 
بـــاأنـــه يــــود اأن يــتــفــوق عــلــيــه ابــنــه 
في  جونيور(  )كري�ستيانو  البكر 

عالم كرة القدم، لكنه يتخوف األ 
يتمكن من القيام بذلك«.

قال  رونــالــدو،  �سبب تخوف  وعــن 
بــغــيــاب  اإن ذلــــك مــرتــبــط  حــبــيــب 

الدافع الذاتي عند نجله.
الــبــرتــغــالــي  الــنــجــم  اأن  ــــح  واأو�ــــس
عـــــنـــــدمـــــا كـــــــــان فـــــــي مـــــثـــــل �ـــســـن 
�سنوات(،   10( كري�ستيانو جونيور 
اأحذية  على  بالح�سول  يحلم  كان 
الــقــدم(، على  كــرة  ب�سيطة )للعب 
حاليا  يعي�س  الــــذي  نــجــلــه  عــكــ�ــس 

حياة مرفهة.
كل  يمتلك  نجله  »نــعــم  واأ�ـــســـاف: 
�ـــســـيء، وبــ�ــســبــب ذلــــك قـــد يفتقد 
تكون  عندما  المطلوب..  للحافز 
لتكافح  �سيء  لديك  يكون  جائعا 
مـــن اأجــــلــــه، ولـــكـــن عــنــدمــا يــكــون 
اأن  ال�سعب  فمن  �سيء  كــل  لديك 

تكون متحم�سا«.
وعـــــن الأفــــ�ــــســــل بـــيـــن رونـــــالـــــدو، 

قال  واإبــراهــيــمــوفــيــتــ�ــس،  ومي�سي، 
�ساأ�سع  اأعــتــقــد،  مــا  »عــلــى  حبيب: 

كري�ستيانو في المقام الأول«.
واأ�ــــســــاف: »بــطــريــقــتــه الــخــا�ــســة، 
زلتـــــــان لعـــــب كـــــرة قـــــدم عــظــيــم 
مي�سي  اأن  اأعــتــقــد  لكنني  اأيــ�ــســا، 

�سياأتي في المركز الثاني طبعا«.
ـــــــــــــى اأنــــــــه  واأ�ـــــــــــســـــــــــار حـــــبـــــيـــــب اإل
يــتــوا�ــســل بــا�ــســتــمــرار اأيـــ�ـــســـا مع 

اإبراهيموفيت�س.
يذكر اأن حبيب )32 عاما(، اعتزل 
على  فــوزه  عقب  مفاجئة  ب�سورة 
الأمــــريــــكــــي، جــا�ــســتــن غــايــتــجــي، 
فـــي الــــنــــزال الـــــذي جــمــعــهــمــا في 
الـــــ24 مــن اأكــتــوبــر الــمــا�ــســي، في 
الــعــا�ــســمــة الإمـــاراتـــيـــة اأبـــو ظبي، 
 ،»254  UFC« دورة  �سمن  وذلـــك 
محققا انت�ساره الـ29 في م�سيرته 
يتعر�س  اأن  دون  من  الحترافية، 

لأي هزيمة.

�لر�أي - وكاالت

الم�سري  الأهلي  النادي  اأعلن 
فـــر�ـــس غـــرامـــة مــالــيــة بــقــيــمــة 
يورو(   10500( جنيه  األــف   200
محمود  الــدولــي  مهاجمه  على 
وحرمانه  »كهربا«  المنعم  عبد 
مــن الــمــ�ــســاركــة فــي الــمــبــاريــات 

لمدة �سهر.

وكــــتــــب الأهـــــلـــــي عـــبـــر حــ�ــســابــه 
»في�سبوك":  عـــلـــى  الـــر�ـــســـمـــي 
»قـــــرر الــجــهــاز الــفــنــي لــالأهــلــي 
تــغــريــم الـــالعـــب مــحــمــود عبد 
المنعم كهربا مائتي األف جنيه، 
وحـــرمـــانـــه مـــن الــمــ�ــســاركــة في 
الـــمـــبـــاريـــات لـــمـــدة �ــســهــر، لــعــدم 

اللتزام«.
لها  تعر�س  التي  العقوبة  وتاأتي 

لالعب  �ــســور  ن�سر  عقب  كهربا 
اأ�سدقائه  اأحـــد  زفـــاف  حفل  فــي 
على مواقع التوا�سل الجتماعي 
مـــمـــا تـــرتـــب عــلــيــه تــغــيــبــه عــن 
الــمــران الــيــوم بــدون اإذن، وعــدم 
الحترازية  بالإجراءات  التزامه 
تــجــاه فــيــرو�ــس كـــورونـــا تــنــفــيــذاً 
بعدم  الطبي  الجهاز  لتعليمات 

التواجد في اأي تجمعات.

�ضيبا�ضتيان فيتل

حبيب

محمود عبد �لمنعم »كهربا«

نتس يجتاز روكتس في دوري السلة األميركي
�لر�أي - وكاالت

لــلــمــّرة  هيو�ستن  اإلــــى  هــــاردن  جيم�س  عـــاد 
الأولى منذ رحيله ال�ساخب منت�سف كانون 
اإلى �سفوف بروكلين نت�س  الثاني الما�سي 
ال�سابق  الفوز على فريقه  اإلى  الأخير  وقاد 
ال�سلة  كـــرة  دوري  فـــي   114-132 روكــتــ�ــس 

الأميركي للمحترفين.
وفر�س هاردن الذي ا�ستقبله فريقه ال�سابق 
نف�سه  معه،  لحظاته  لهــم  فيديو  بمقطع 
»تريبل  بتحقيقه  نت�س  �سفوف  فــي  نجماً 
دابل« حيث �سجل 29 نقطة مع 10 متابعات 

و14 تمريرة حا�سمة.
وقــــال هـــــاردن »اأنـــــا مــتــحــمــ�ــس. اأعـــنـــي، لقد 
�سلة  كرة  نلعب  »كنا  الفوز«، م�سيفاً  حققنا 
ب�سكل جيد جداً، واإنهاء المباراة بقوة مثلما 
فعلنا قبل فترة التوقف لخو�س مباراة كل 

النجوم يعني الكثير بالن�سبة لنا«.
واأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو التكريم 

الذي عر�س اإنجازاته في هيو�ستن.
وبات هاردن �ساد�س لعب في تاريخ الدوري 
الميركي للمحترفين يحقق »تريبل دابل« 
فــي مــبــاراتــه الأولــــى �ــســد فــريــقــه ال�سابق، 
الثاني  ب�سكل كبير في فوز فريقه  م�ساهماً 
عــلــى الــتــوالــي والـــــــ24 فـــي 37 مـــبـــاراة هــذا 
الــمــو�ــســم، فـــي غــيــاب نــجــمــه الآخـــــر كيفن 

دورانت الم�ساب.
وتــاألــق الــنــجــم الآخــــر كــايــري اإيــرفــيــنــغ في 
 6 مـــع  نــقــطــة   24 بت�سجيله  نــتــ�ــس  �ــســفــوف 
تمريرات حا�سمة وخم�س متابعات، واأ�ساف 
بــــراون 17  جــو هــاريــ�ــس 19 نقطة وبــرو�ــس 

نقطة.
�سفوف  في  وول  جون  تعملق  المقابل،  في 
هــيــو�ــســتــن روكــتــ�ــس بــتــ�ــســجــيــلــه 36 نــقــطــة، 
ـــاف فــيــكــتــور اأولديــــبــــو 33 نــقــطــة مع  واأ�ـــس
حا�سمة،  تــمــريــرات  وخم�س  متابعات  �سبع 
نقطة   12 دابــل« مع  »دابــل  تايت  وجاي�سين 
فريقهما  تجنيب  دون  لكن  متابعات،  و10 

الخ�سارة.
�سدارته  �سيك�سرز  �سفنتي  فيالدلفيا  وعــزز 
الخ�سارة  األحق  عندما  ال�سرقية  للمنطقة 
الــدوري  مت�سدر  جــاز  بيوتا  توالياً  الثانية 
والمنطقة الغربية 131-123 بعد التمديد.

ويدين فيالدلفيا بفوزه الثاني على التوالي 
اإلــى نجمه  والــــ24 في 36 مــبــاراة حتى الآن 
الكاميروني جويل اإمبيد �ساحب 40 نقطة 
التعادل  اإدراك  ثالثية  بينها  متابعة،  و19 
)118-118( قبل 6،5 ثوان من نهاية الوقت 

الأ�سلي.
بينها  نقطة   22 هــاريــ�ــس  توبيا�س  واأ�ــســاف 
11 فــي الــوقــت الإ�ــســافــي، وال�ــســتــرالــي بن 

�سيمون�س 17 نقطة.
واأنـــهـــى نــجــم يــوتــا جـــاز دونـــوفـــان ميت�سل 
ثماني  مـــع  نــقــطــة   33 بت�سجيله  الـــمـــبـــاراة 
متابعات و�ست تمريرات حا�سمة، لكنه طرد 

في الوقت ال�سافي.
حامل  ليكرز  اأنجلي�س  لو�س  حال  تكن  ولم 
اللقب اأف�سل ومني بخ�سارته الثانية توالياً 
عندما �سقط اأمام �ساكرامنتو كينجز 120-

.123
الثالثي  غياب  في  المباراة  ليكرز  وخا�س 
ديفي�س  واأنطوني  جيم�س  ليبرون  »الملك« 
غا�سول  مــارك  وال�سباني  ال�ــســابــة  ب�سبب 

ب�سبب البروتوكول ال�سحي لـ »كوفيد-19«.
�سرودر  ديني�س  الألــمــانــي  بــرز  غيابهم،  فــي 
بت�سجيله 28 نقطة مع 9 تمريرات حا�سمة 
وكايل كوزما �ساحب 25 نقطة و13 متابعة، 
لكن دون تفادي الخ�سارة الثالثة ع�سرة هذا 

المو�سم في 37 مباراة.
اإ�سابة �سبعة لعبين بفيرو�س كورونا

اأن  الــدوري  اأعلنت رابطة  اأخــرى،  من جهة 
بفيرو�س  اإ�ــســابــتــهــم  ثــبــتــت  لعــبــيــن  �سبعة 
كورونا من اأ�سل 456 تم اختبارهم الأ�سبوع 

الما�سي.
النتائج  اأ�سحاب  اأ�سماء  الرابطة  ت�سدر  ول 
اليجابية، ولكن يتم عزل اأي لعب اإيجابي 
الــ�ــســحــي حــتــى يتم  لــلــحــجــر  اإخــ�ــســاعــه  اأو 
الإعالن عن �سلبية نتيجته بموجب قواعد 

ال�سحة وال�سالمة في الدوري.
اأن يقوم  اأي�ساً  وتتطلب هذه البروتوكولت 
اأنهم  على  تحديدهم  تــم  الــذيــن  الالعبون 
م�ساب  ب�سخ�س  وثــيــق  اتــ�ــســال  على  كــانــوا 

بالخ�سوع لفترة الحجر ال�سحي.

وظـــهـــرت اأحــــــدث حـــالـــة اإ�ـــســـابـــة بــفــيــرو�ــس 
للمحترفين  الأميركي  الــدوري  في  كورونا 
عندما قررت الرابطة تاأجيل المباراة التي 
كانت مقررة بين تورونتو رابتورز و�سيكاجو 
بولز في تامبا بولية فلوريدا، لأن رابتورز، 
لديه  يكن  لم  الما�سي،  قبل  المو�سم  بطل 

الحد الأدنى )ثمانية لعبين( لخو�سها.
وتم تاأجيل مباراة اأخرى لرابتورز في تامبا 
الأربـــعـــاء �سد ديترويت  اإلـــى  الــثــالثــاء  مــن 

بي�ستونز.
كانوا  لعبيه  من  خم�سة  اأن  تورنتو  واأعلن 
غير متاحين ب�سبب بروتوكول »كوفيد-19« 
وفريد  �سياكام  با�سكال  الكاميروني  وهــم 
فانفليت واأو جي اأنونوبي ومالت�سي فالين 

وباتريك ماكاو.
اأكثر من لعب  الإعـــالن عن غياب  تم  كما 
لل�سبب ذاته اأبرزهم الإ�سباني مارك جا�سول 
)لـــو�ـــس اأنــجــلــيــ�ــس لـــيـــكـــرز( وديــــريــــك روز 
وح�سن  باركر  وجــبــاري  نيك�س(  )نيويورك 

وايت�سايد )�ساكرامنتو كينغز(.

كلوب

نجم نت�س هاردن ي�ضجل في �ضلة روكت�س
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ال�احات الداخلة - اأ ف ب 

ارت����دى ال��م��ه��ن��د���س ال��م�����س��ري اأح��م��د اأب��و 
وعلى  الأبي�س،  الأط��ب��اء  معطف  ال�سعود 
طاولة معدنية اأم�سك بذيل اأحد العقارب 
كهربائية  موجة  م�سلطا  معدني،  بملقط 
عليه ليفرز قطرة من ال�سم داخل انبوب 
�سغير... اإنها »مملكة العقرب« الم�سرية.
على بعد حوالي 800 كيلومتر نوب غرب 
ال���ق���اه���رة وع���ل���ى ط���ري���ق اأ���س��ف��ل��ت��ي��ة َت�����َس��ع 
م���زارع  جانبيها  ع��ل��ى  تنت�سر  ���س��ي��ارت��ي��ن، 
ال��ن��خ��ي��ل وت��رت��ف��ع م���ن ورائ���ه���ا ع��ل��ى بعد 
ال��ك��ث��ب��ان ال��رم��ل��ي��ة وال��ج��ب��ال ف��ي �سحراء 
م��ح��اف��ظ��ة ال�����وادي ال��ج��دي��د، ت��ق��ود لفتة 

معدنية زرقاء اإلى الم�سروع.
طبقتين،  م��ن  مكون  اأبي�س  بناء  ويظهر 
م��ح��اط��ا ب��رق��ع��ة زراع���ي���ة خ�����س��راء تلطف 
م��ن ح��ر ال��ظ��ه��ي��رة ف��ي ���س��ح��راء ال��واح��ات 
الداخلة، حيث يجمع اأبو ال�سعود العقارب 

وم�سدر  م�����س��روع��ه  راأ���س��م��ال  تعتبر  ال��ت��ي 
ثروته.

وداخل المبنى يوجد المعمل المكون من 
غرفتين، ت�سم اإحداهما ع�سرات الرفوف 
تمكث  ملونة  و�سناديق  علباً  تحمل  التي 
فيها،  الرمال  و�سع  بعد  العقارب  داخلها 
والأخ�������رى ُي���ج���ري ف��ي��ه��ا ف���ري���ق »م��م��ل��ك��ة 

العقرب« عمليات ا�ستخال�س ال�سموم.
وي��ق��ول »اأن���ا م��ن اأه��ال��ي ال����وادي وه��ن��ا كل 
بيت لديه ق�سة مع لدغات العقارب �سواء 
العامل في الحقل اأو الأطفال ال�سغار في 

البيوت.. اإنها م�سكلة كبيرة جدا«.
م�سادفة  النترنت  اأت�سفح  »كنت  واأ�ساف 
اأن��واع  اأغ��ل��ى  اأن �سم العقرب م��ن  ووج���دت 
البيئة  ه��ذه  ن�ستغل  ل  ِل��َم  وقلت  ال�سموم 
ال�سحراوية فيكون العقرب �سيئا نافعا ل 
اآفة �سارة«، وخ�سو�سا اأن الوادي الجديد 

يمثل نحو 44% من م�ساحة البالد.
الواحد  العقرب  اأن  ال�سعود  اأب��و  ويو�سح 

وال��غ��رام  ال�سم  م��ن  مليغرام  ن�سف  ينتج 
عقرب  و3500   3000 بين  يحتاج  ال��ك��ام��ل 
تقريبا »والأهم هو درجة النقاء والجودة«.
في  الم�ستخل�س  ال�����س��ائ��ل  ال�����س��م  وُي��ن��ق��ل 
ح��اف��ظ��ات ب�����اردة اإل����ى ال��ع��ا���س��م��ة لج���راء 

عمليتي التجفيف والتعبئة.
تعمل في معمل  ال�سعود  اأب��و  واإل��ى جانب 
ا���س��ت��خ��ال���س ����س���م ال���ع���ق���رب ���س��ي��دلن��ي��ة 
وط���ب���ي���ب���ة ب���ي���ط���ري���ة م����ن اأب�����ن�����اء ال������وادي 

الجديد.
الحميد  ع��ب��د  نهلة  ال�سيدلنية  وت��ق��ول 
ال�����س��ح��ة  وزارة  ف���ي  اأي�������س���ا  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي 
�سم  فوائد  در�سنا  »ك�سيادلة..  الم�سرية 
تركيب  ف��ي  ا�ستخدامه  وام��ك��ان  ال��ع��ق��رب 
بع�س الأدوية«. وت�سيف »هذا ما �سجعني 
اول حمايتنا  العقرب..  للعمل في مملكة 
وث��ان��ي��ا ال��ع��م��ل ب��م��رك��ز م��ع��ت��م��د ب�����س��ه��ادة 
العقرب  ���س��م  با�ستخال�س  ي��ق��وم  ر�سمية 

وامكان ت�سديره اإلى الخارج«.

»مملكة العقرب« امل�شرية..  جتارة رائجة
�شيدلنية تعر�س اأحد العقارب في �شحراء م�شر الغربية )ا ف ب(

وا�شنطن - اأ ف ب 

لّمحت ميغن ماركل في مقابلة عر�ست �سبكة »�سي بي ا�س« الأميركي 
مقاطع منها م�ساء الأربعاء، اإلى اأن ق�سر باكنغهام يعمد اإلى »ترويج 

الأكاذيب« عنها وعن زوجها الأمير هاري.
قالت ماركل ردا على �سوؤال عما يمكن اأن يكون موقف الق�سر الملكي 
اأن  يتوقعوا  اأن  يمكن  كيف  اأدري  »ل  تطلقها  التي  الت�سريحات  من 
با�ستطاعتنا بعد كل هذا الوقت اأن نلتزم ال�سمت بكل ب�ساطة اإذا كانت 

الموؤ�س�سة الموؤ�س�سة توؤدي دوراً ن�سطاً في ترويج الأكاذيب عنا«.
و�ُسّجلت المقابلة التي اأجرتها النجمة التلفزيونية الأميركية اأوبرا 
اأن  عن  معلومات  البريطانية  »تايمز«  �سحيفة  ن�سر  قبل  وينفري، 
�سكوى بممار�سة م�سايقات على موظفين لديها قدمت �سد ماركل 

عندما كانت تعي�س في ق�سر كن�سينغتون في لندن.
وكان ق�سر باكنغهام اأبدى في بيان غير ماألوف قبل �ساعات قلقه مما 
اأوردته �سحيفة »تايمز« من اتهامات لميغن ماركل. وقال »ل �سك في 
اأننا قلقون للغاية في �ساأن التهامات التي وردت في �سحيفة +تايمز+ 
ودوق��ة  دوق  ل��دى  �سابقون  موظفون  بها  اأدل���ى  م��زاع��م  اإل��ى  ا�ستناداً 
لدينا  الب�سرية  الموارد  فريق  �سيتولى  »لذلك،  واأ�ساف  �سا�سك�س«. 
النظر في الظروف المذكورة في المقال«. واأ�سار اإلى اأن »الموظفين 
الذين كانوا معنيين في ذلك الوقت �سيدعون للم�ساركة، بمن فيهم 
يمكن  ك��ان  اإذا  ما  لمعرفة  المالكة،  العائلة  ل��دى  العمل  تركوا  من 
مع  يت�سامح  ول��ن  »ل  الق�سر  اأن  على  م�سدداً  ِعبر«،  اأي  ا�ستخال�س 

الم�سايقات في مكان العمل«.
�سكوى م�سايقة �سد م�ساعدين  باأن  الأربعاء  اأف��ادت  »تايمز«  وكانت 
ُقدمت في ت�سرين الأول 2018 من قبل جي�سون ناوف، الم�سوؤول عن 

�سوؤون التوا�سل اآنذاك لدى هاري وميغن.

ميغن ماركل تلمح اىل تعمد ق�شر 
باكنغهام لـ»ترويج الأكاذيب« عنها

ميغن ماركل

جنيف - اأ ف ب 

مي�سيل  الإن�سان  لحقوق  ال�سامية  المتحدة  الأمم  مفو�سة  اأعلنت 
قد  انتهاكات خطيرة  �سل�سلة  اأثبت حدوث  مكتبها  اأن  ام�س  با�سليه 
تيغراي  منطقة  في  الإن�سانية«  �سد  وجرائم  حرب  »جرائم  ت�سكل 

الإثيوبية، ارتكبتها القوات الإثيوبية وكذلك الإريترية.
معلومات  اإث��ب��ات  م��ن  »تمكن  مكتبها  اإن  ب��ي��ان  ف��ي  با�سليه  وق��ال��ت 
حول بع�س الأحداث التي وقعت في ت�سرين الثاني الما�سي، تفيد 
واآديغرات  وحميرة  ميكيلي  مدن  في  ع�سوائية  ق�سف  عمليات  عن 
ان��ت��ه��اك��ات خطيرة  ع��ن  ت��ت��ح��دث  وم��ع��ل��وم��ات  ت��ي��غ��راي  ف��ي منطقة 
تيغراي  و�سط  في  ودينغيالت  اأك�سوم  في  مذابح  ت�سمل  وتجاوزات 

من جانب القوات الم�سلحة الإريترية«.
واأ�سافت »قد تكون ارُتكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن 

اأن ترقى اإلى جرائم حرب وجرائم �سد الإن�سانية«.
واإنكار عام )...( من  النزاع  اأط��راف عدة في  اإن »مع وجود  وقالت 

الوا�سح اأن ثمة حاجة لتقييم مو�سوعي وم�ستقّل«.
لمكتبها  ال�����س��م��اح  ع��ل��ى  الإث���ي���وب���ي���ة  ال��ح��ك��وم��ة  ب��ا���س��ل��ي��ه  ��ت  وح�����سّ
تحديد  »بهدف  تيغراي  اإلى  بالو�سول  اآخرين  اأمميين  ومحققين 

اأياً كان اأ�سل مرتبكيها«. الوقائع والم�ساهمة في المحا�سبة، 
واأ�سارت اإلى اأن مكتبها ل يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة 

في و�سط تيغراي.
اأبيي  الإث��ي��وب��ي  ال���وزراء  اأع��ل��ن رئي�س  ال��ث��ان��ي،  ت�سرين  اأواخ���ر  وف��ي 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  مع  تيغراي  في  الع�سكرية  العملية  انتهاء  اأحمد 
بموا�سلة  وع����دوا  ال��ف��اري��ن  المنطقة  ق���ادة  اأن  اإل  ميكيلي،  ع��ل��ى 

ن�سالهم وتم الإبالغ بعدها عن ا�ستمرار المعارك.

 الق�ات الإثي�بية والإريرتية م�ش�ؤولة 
عن »جرائم حرب« حمتملة يف تيغراي

دبابة مدمرة على في تيغراي )ا ف ب(

الجيش األميركي يعالج مشكلة التطرف 
في صفوفه

وا�شنطن - اأ ف ب 

بعد �سهرين من م�ساركة جنود وع�سكريين 
�سابقين في الهجوم على مبنى الكونغر�س، 
التطرف  معالجة  الأم��ي��رك��ي  الجي�س  ب���داأ 
ف��ي ���س��ف��وف��ه، ل��ك��ن ال��م��ع��رك��ة ت��ب��دو قا�سية 
واأمر وزير  اأنف�سهم.  ح�سب اعتراف قادتها 
اأميركي  اأول  اأو�ستن  لويد  الجديد  الدفاع 
اأ�سود يتولى هذا المن�سب، جميع الوحدات 

باإجراء يوم نقا�سات حول التطرف.
اأو�ستن في ت�سجيل م�سور مخ�س�س  وقال 
�سخ�سا  اأن  »ي��ق��ل��ق��ن��ي  ال��م��ن��اق�����س��ات  لأي�����ام 
اأو  ط��ي��ار  اأو  ب��ح��ار  اأو  ج��ن��دي  زي  ي���رت���دي 
م�ساة البحرية اأو الحر�س الوطني اأو خفر 
من  ال��ن��وع  ه��ذا  يتبنى  اأن  يمكن  ال�سواحل 
»لكنها موجودة والبع�س  واأ�ساف  الأمور«. 

ل يزال يفعلها الآن«.
وف�����ي ب���ل���د ي���ك���ر����س ف���ي���ه ال���د����س���ت���ور ح��ري��ة 
التعبير، تم اإر�سال تعليمات اإلى جميع قادة 
الوحدات حول كيفية اإجراء المناق�سات من 
ل���1،3  المدنية  الحقوق  على  التعدي  دون 

مليون ع�سكري اأميركي.

اأث���ن���اء  ال��ق�����س��ي��ة  ه�����ذه  ج���ن���دي  اأث�������ار  واإذا 
المناق�سات، على روؤ�سائه تذكيره باأن لديه 
واأ�سلحة  معلومات  اإل��ى  الو�سول  اإمكانية 
ح�سا�سة، وبالتالي تحتفظ الحكومة بالحق 

في تقييم حكمه والقدرة على الوثوق به.
الدفاع  وزارة  ن�سرتها  التي  الوثيقة  وقالت 
ال�سك،  ح��ال  »ف��ي  )البنتاغون(  الأميركية 

يتم تغليب الأمن القومي«.
باإعادة  اأي�سا  الوحدات  ق��ادة  اأو�ستن  اأو�سى 
ت����الوة ال��ي��م��ي��ن م���ن ق��ب��ل ك���ل ج��ن��دي عند 
دخوله الجي�س. ويعد كل جندي خ�سو�سا 
»ب���دع���م ال��د���س��ت��ور وال����دف����اع ع��ن��ه ���س��د كل 

الأعداء، الخارجيين والداخليين«.
توجيه  م��ن  بالقلق  الجنود  بع�س  وي�سعر 
ينت�سر  بينما  مهنتهم  اإل��ى  الت��ه��ام  اأ�سابع 

التطرف في المجتمع ككل.
اأن 21 من  ذك��رت  ان«  ان  »�سي  لكن محطة 
الهجوم  منذ  اأوق��ف��وا  �سغب  مثير   150 اأول 
ع��ل��ى ال��ك��اب��ي��ت��ول، م��ب��ن��ى ال��ك��ون��غ��ر���س في 
ال�ساد�س من كانون الثاني هم ع�سكريون اأو 
اأكبر بكثير  ع�سكريون �سابقون، وهي ن�سبة 

من حجم تمثيلهم بين ال�سكان.

»حرا�س  حركة  اإل��ى  منهم  العديد  وينتمي 
قادتها  اُت��ه��م  ك��ي��ب��رز(ال��ت��ي  )اأوث  ال��ق�����س��م« 
ب��ال��ت��اآم��ر ف��ي ه��ج��وم ال�����س��اد���س م��ن ك��ان��ون 
ماكنزي  كينيث  ال��ج��ن��رال  وي���رى  ال��ث��ان��ي. 
ق����ائ����د ال����ق����ي����ادة ال���م���رك���زي���ة الأم���ي���رك���ي���ة 
في  المنت�سرة  ال���ق���وات  ع��ل��ى  ت�����س��رف  ال��ت��ي 
اأفغان�ستان اأو العراق اأو حتى في �سوريا، اأن 
هذا الأمر يف�سر باأن الجنود الذين خا�سوا 
حروبا ي�سعرون اأحيانا باأنهم متفوقون على 

بقية ال�سكان.
وعندما  المعارك  في  تخدم  »عندما  وق��ال 
ي����ح����اول ال���ن���ا����س ق��ت��ل��ك م����ن ال�������س���ه���ل اأن 
على  ال��ح��ال  بطبيعة  متفوق  ب��اأن��ك  ت�سعر 
الواقع نحن  »لكن في  واأ�ساف  الآخ��ري��ن«. 

جميعا مواطنون عاديون«.
ت��ح��دي��د حجم  ي��وم��ا  الجي�س  ي��ح��اول  ول���م 
ال��ت��ط��رف داخ�����ل ال���ق���وات ال��م�����س��ل��ح��ة وت��م 
تجاهله لأكثر من ع�سر �سنوات في تقارير 
اآي(  بي  )اف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب 
اختراق قوات  الداخلي حول  الأمن  ووزارة 
الأم����ن م��ن ق��ب��ل م��وؤم��ن��ي��ن ب��ن��ظ��ري��ة تفوق 

البي�س.

)تعبيرية(

اإعادة �شجن ع�شرات النا�شطني 
فـي ه�نغ ك�نغ

ه�نغ ك�نغ - اأ ف ب 

اأعيد ع�سرات النا�سطين الموؤيدين للديموقراطية في هونغ كونغ 
اإلى ال�سجن ام�س في نهاية جل�سات ا�ستماع  المتهمين بالتخريب، 
بكفالة، في ق�سية �ساعفت  �سراحهم  اإطالق  للنظر في  ماراتونية 
النتقادات حيال القمع الذي تمار�سه ال�سين في حق المعار�سة في 

هذه المركز المالي المهم.
تهمة  النا�سطين  اأب��رز  الأح��د ل47 من  قد وجهت  ال�سرطة  وكانت 
الآن  تطبيق حتى  اأو���س��ع  ف��ي  ت��خ��ري��ب«  ب��اأع��م��ال  للقيام  »ال��ت��واط��وؤ 
المدينة  على  بكين  فر�سته  ال��ذي  ال�سارم  القومي  الأم��ن  لقانون 

العام الما�سي.
ويمثل المتهمون طيفا وا�سعا جدا من المعار�سة المحلية من نواب 
�سابقين واأكاديميين ومحامين ومتخ�س�سين اجتماعيين والعديد 

من النا�سطين ال�سباب.
واأعقبت اإجراءات الأحد اأربعة اأيام من الجل�سات ال�ستثنائية للنظر 
في اإطالق �سراحهم بكفالة، ك�سفت عن التغيرات العميقة التي بداأ 

قانون الأمن القومي اإحداثها في الممار�سات القانونية للمدينة.
م�ساء ام�س وبعد �ساعات من المداولت من جانبي الدعاء والدفاع، 
اإلى  اأف��راد المجموعة  باإعادة 32 من  اأمر كبير الق�ساة فيكتور �سو 

ال�سجن.
وقال اإن »المحكمة لم تجد اأ�سا�سا كافيا لالعتقاد باأنكم لن ت�ستمروا 

في ارتكاب اأعمال تهدد الأمن القومي«.
ومنح ال15 نا�سطا الآخرون اإفراجا م�سروطا لكن الدعاء اعتر�س 
على الفور. وبالنتيجة اأعيدوا اأي�سا اإلى ال�سجن لكن باإمكانهم رفع 

الق�سية اأمام المحكمة العليا في غ�سون ال�ساعات ال48 المقبل
كانوا  ال��ذي��ن  والمنا�سرين  الأق����ارب  ع�سرات  عبر  المحكمة  اأم���ام 

ينتظرون، بانفعال لدى �سماعهم الأنباء.
وق��ال��ت ام����راأة ع��رف��ت ع��ن نف�سها ب��ا���س��م اإل�����س��ا وق��ري��ب��ة ال��م��وق��وف 
التي  الأ�سوات  جميع  اإ�سكات  »يريدون  لل�سحافيين  لوي  هندريك 
�سعب  يحتاجها  التي  العدالة  اأ�سوات  »اإنهم  اأ�سافت  يحبونها«.  ل 
واإ�سكاتها  افواههم،  ك��ّم  يحاول  ال�سرير  النظام  لكن  كونغ.  هونغ 
اأبرز منتقدي بكين  الق�سبان«. و�سيبقى عدد من  والزج بهم خلف 
الآن في الحب�س الحتياطي لأ�سهر ريثما يجّهز المدعون لمحاكمة 
محاكمات  مجموعة  اأكبر  باأنها  المحللين  اأح��د  و�سفها  جماعية، 
تتعلق بالتخريب منذ المالحقات الق�سائية التي بداأت بعد اأحداث 
تيان انمين الدامية في 1989. ومن اأبرز ما ين�س عليه قانون الأمن 
القومي اأنه يلغي اإمكانية الإفراج ب�سكل اآلي عن الموقوفين اإذا لم 

يكن الجرم عنيفا.
حزيران  في  كونغ  هونغ  على  بكين  فر�سته  ال��ذي  القانون  وين�س 
ما  كفالة  لقاء  الموقوف  ���س��راح  اإط���الق  ج��واز  ع��دم  على  الما�سي، 
لم يقتنع القا�سي باأن المّدعى عليه لم يعد ي�سكل تهديًدا لالأمن 
حفنة  با�ستثناء  تقريبا  الكفالة  طلبات  جميع  وُرف�ست  القومي. 

�سرعان ما اعتر�س المدعون في هونغ كونغ عليها.

ملي�ن �شخ�س جديد 
حتت عتبة الفقر يف اإيطاليا 

ب�شبب ك�فيد-19
ميالن� - اأ ف ب 

اأن  ام�س  لالح�ساء  الوطني  المعهد  ن�سرها  درا�سة  ك�سفت 
ت��ح��ت عتبة  اإ���س��اف��ي  م��ل��ي��ون �سخ�س  دف���ع  ك��وف��ي��د-19  وب���اء 

الما�سي. العام  اإيطاليا  الفقر في 
ال�سكان  من   %9،4 اأي  مليونا   5،6 اإل��ى  الفقراء  عدد  وارتفع 
لقاء 7،7% في 2019 في رقم قيا�سي منذ 15 عاما. وتتخطى 
هذه الن�سبة معدل الفقر الم�سجل مع بداية الأزمة المالية 

في العام 2008 )%3(.
مع  الغني  ال�سمال  في  مفاجئا  كان  الفقراء  ن�سبة  وارتفاع 
من  اأق��ل  ال�سهري  اإنفاقهم  ظ��ل  اإ���س��اف��ي  �سخ�س  األ��ف   720
العتبة التي تعتبر الحد الأدنى من حيث ظروف المعي�سة. 

وبلغت ن�سبة الفقر فيها 9،4% مقابل 6،8% في 2019.
اإلى  منطقة  من  اإيطاليا  في  المطلق  الفقر  خط  ويختلف 
اأخرى، حيث يتراوح للفرد الواحد من 839،75 يورو �سهريا 
�سهريا في  يورو   566،49 اإلى  ال�سمال  في منطقة كبيرة في 
الوطني  المعهد  لأرق����ام  وف��ق��ا  ال��ج��ن��وب،  ف��ي  �سغيرة  ب��ل��دة 

.2019 لالح�ساء لعام 
مع  خ��ا���س،  ب�سكل  ت�����س��ررا  الأك��ث��ر  ه��ي  الكبيرة  وال��ع��ائ��الت 
20،7% لال�سر التي ت�سم خم�سة  اإلى   %16،2 معدل فقر من 

اأفراد اأو اأكثر.
وت�����س��ب��ب��ت ال��ق��ي��ود ال��م��ف��رو���س��ة ل��ل��ح��د م��ن ان��ت�����س��ار ف��ي��رو���س 
ك���ورون���ا ف��ي خ��ف�����س ق��ي��ا���س��ي ف��ي ا���س��ت��ه��الك الأف������راد: فقد 
يورو   2328 اإلى   %9،1 بن�سبة  الأ�سر  اإنفاق  انخف�س متو�سط 

األفين. العام  اإلى م�ستوى  اأخرى  �سهريا، لينخف�س مرة 
منه  ال�سمال)-%10(  في  و�سوحا  اأكثر  ال�ستهالك  وتراجع 
في جنوب البالد )-7،3%(. لكن من حيث القيمة المطلقة، 
ال�����س��م��ال)2521،68  ف��ي  بكثير  اأع��ل��ى  الإن��ف��اق  متو�سط  يظل 

يورو( منه في الجنوب)1918،56 يورو(.
في  بالجائحة  ت�سرر  ال��ذي  الأول  البلد  اإيطاليا،  وفر�ست 
اآذار وني�سان2020 ما �ساهم  اوروبا، تدابير عزل �سارمة في 

ن�سيجها القت�سادي. في �سل ق�سم كبير من 
ن�ساء  خ�سو�سا  �سخ�س  األ���ف   450 خ�سر  ال��م��ا���س��ي  وال��ع��ام 
ب%8،9.  الداخلي  الناتج  اإجمالي  وتراجع  وظائفهم  و�سباب 
اإجمالي  تراجع  تباطاأ   2020 العام  من  الرابع  الف�سل  وفي 
الناتج الداخلي اإلى -1،9% مقارنة مع الأ�سهر الثالثة التي 

�سبقت.
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بيال حديد تتعايش

بصعوبة مع أمراض املناعة الذاتية

هل ينتقل كورونا

بني أفراد األرسة »بشكل أرسع«؟

حارب الفريوسات عرب تقوية مناعتك

احتامل والدة 

فريوس

جديد يف 

إفريقيا 

إننيا يف زمن الفروسيات الخطيرة. زمن 
يحصد الكثر من املوتى بلمح البرص. زمن 
مخيف النتشيار فروسات نجهل مصدرها 
الحقيقيي، وال نعيرف كييف سيتنعكس 
اإلصابة بها عىل أجسامنا عىل املدى البعيد. 
حتيى اللقاحات املتوافيرة حالياً والتي يتم 
إعطاؤهيا ملاليين الناس ال نعيرف ما هي 
تأثراتها الفعلية عىل امتداد سنواٍت قادمة. 
لقد أوضح فروس »كوفيد- 19« املسيتجد 
بيال شيك أن بعضنيا ال يعاني كثيراً حن 
يلتقط العدوى، بينما يصاب بعضنا اآلخر 
بميرض حاد، وقد ييودي األمر به حتى اىل 

الوفاة يف بعض االحيان.

قد يكون كبار السين مين أبرز املترضرين 
لكين ينجيو بعضهيم أحياناً، بميا يف ذلك 
أشخاص فوق املئة. يف املقابل، يموت أفراد 
أصغر سيناً ميع أن مناعتهيم يُفرتض أن 
تكيون أقوى مين غرهم. ما هيي العوامل 
التيي تقيوي مناعية بعضهيم إذن بغض 
النظير عين عمرهم؟ وميا األسيباب التي 
تجعلك تلتقط العدوى من دون أن يمرض 

أفراد عائلتك أو العكس؟
يرتاجيع  املناعية  جهياز  أداء  أن  نعيرف 
تدريجياً مع التقدم يف السن. ومثلما تتضح 
االختالفات بن صورنا القديمة والجديدة، 
يسيهل أن نرصد التغيرات الحاصلة عىل 

مسيتوى الوجيه والبيرة ولون الشيعر. 
تحصل هذه العملية مع مرور الوقت، وهي 

تنطبق أيضاً عىل جهاز املناعة.
يقيول الربوفيسيور إينسيو كانيغ، خبر 
املناعية  حساسيية واختصيايص يف عليم 
 20 منيذ  البريية  الشييخوخة  ييدرس 
سينة: »تتغر الخالييا املناعية ميع التقدم 
يف السين، وبخاصية CD8+ T )نيوع من 
خاليا الدم البيضياء(، فيرتاجع عددها مع 
أنها رضورية للتعّرف عيىل كائنات دقيقة 
جديدة مثل فيروس »كوفيد- 19«. تحصل 
هيذه العمليية مع جمييع النياس بدرجة 

معينة، لكن بإيقاع مختلف«.

04
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ريبورتاج

والحمص األخرض ليدى فئات من الناس 
ممين يحبيون أكلهيا يعتربونها تسيلية 
ومتعة أكٍل لذيذة وليست للشبع من جوع 

مثالً.
الطازجية  الحبيوب  تليك  انَّ  ننيى  وال 
الخيرضاء تصبيح فيميا بعيد إذا جفيت  
»حبيوب حمص ناشيفة وصلبية«، حيث 
يتيم تصنيعهيا كميواد غذائية للتسيلية 
أيضاً؛ فمنهيا تُصنع ويتم عمل: القضامة 
البيضياء والصفيراء، والفيصلية »ملبس 
َعىل قضامة«، والبليلة املسلوقة، وكأطعمة 
املطحيون  الحميص  مثيل  ومقبيالت 
واملسيبحة والفتة يف املطاعيم، والفالفل، 
ومع شيوربة املفتول، ومع األرز يف بعض 

الطبخات وغر ذلك.

أيام زمان

قديمياً كنيا نشيعر بالفيرح عندميا يمر 
بائيع الحميص األخرض–الحاملة املالنة– 
املتجول يف شيوارع عمان وحاراتها، وهو 
يرصخ عىل بضاعته )حاملة مالنة.. حاملة 

مشوية.. طازة يا حاملة(.
ثم نسيتوقفه لنشيرتي منه ضمة صغرة 
من الحميص الطري املشيوي يف األفران 

العامة.
وذلك بعد ان يكون هذا البائع قد اشيرتى 
أكواماً كبرة من شتالت الحمص الربيعي 
األخرض من سوق الخضار لهذا الغرض.

حيث يقوم بتقسيمها اىل ُضمم يلف حول 
كل ضمة خيطاً سميكاً، ثم يرسلها للفرن 

لقاء أجر زهيد.
ورسعيان ما يتيم شييَّها وتحميصها مع 
عيدانهيا وأوراقها لتصبيح جاهزة للبيع 
ولألكل للناس املشيرتين واملشتهن لهذه 
التسيلية من املأكوالت الشيعبية املشيوية 

اللذيذة.
ونبيات الحميص األخرضاليذي يُزرع يف 
شيمال وغيور االردن، أصبحيت كمييات 
منه تُبياع للناس مقطوفة الحبات جاهزة 

بدون أغصانها القصرة.
والقلييل منيه ميا زال يُبياع ميع أوراقه 
وسيقانه حسيب رغبة الزبون الذي يريد 

ذلك ! كي يشويه يف فرن بيته.
وهذا فيإن أجمل السيهرات املنزلية هذه 
االييام تكون و"الحاملية« موجودة فيها، 

وكذلك يف الرحالت.

منذ آالف السنني

ونبيات الحمص هذا مين البقوليات التي 
تيزود الجسيم بالربوتين النباتيي، وهو 
خفييف عىل الجسيم؛ لعيدم احتوائه عىل 
أي نوع من الدهون.. فالبعض من الناس 
يأكله عىل شيكل حبيوب نيئية والبعض 

اآلخر يأكله مطبوخاً.
وقد عرف اإلنسيان الحمص، أو الحاملة، 
منيذ آالف السينن، حيث شيكّلت األغوار 

االردنيية يف جانبيهيا الرقيي والغربيي 
موطناً أوالً.. لهذا النوع من البقوليات.

والحمص هيو نبات زراعيي قديم يزرع 
بكثرة يف حوض البحر املتوسط خاصة يف 
الوطن العربي وإيطاليا، ثم يف العديد من 

دول العالم.

فوائد الحاملة املالنة

1 – ضبط مسيتوى السيكر يف الدم حيث 
تحتيوى املالنية عيىل كمييات عالية من 
األليياف الغذائيية، وبدورهيا تعمل هذه 
األليياف عيىل ضبط مسيتوى السيكر يف 
اليدم، ولكن ال ينصيح باإلكثيار منها يف 
اليوم الواحد ملن يعانى من مرض السكر.
2 – تقليل فرص اإلصابة بأمراض القلب

تعميل أيضيا املالنية عىل خفيض فرص 
حدوث اإلصابة بأمراض القلب، وانسداد 
األوعية الدموية، وأمراض الراين، وذلك 

الحتوائها عىل األلياف الغذائية.
3 – ضغط الدم

املالنية واحدة من أفضيل املصادر الغنية 
بالبوتاسييوم، والكالسييوم، ولهذا فهي 
واحيدة من أفضيل النباتيات التي تعمل 
عىل خفض ضغيط الدم املرتفع، وينصح 
بعدم إضافية ملح بكمية كبيرة إليها يف 
حيال تناولهيا كمروب حميص؛ كما يف 

بالد الشام.
4 – تعزيز صحة املناعة

باإلضافية إىل أنها مين النباتات البقولية، 
فهيى تحتيوى عيىل نسيبة عاليية مين 
مضادات األكسدة، التي تعمل عىل تعزيز 
املناعية، وتخفيض مين خطير اإلصابية 

بأمراض الرسطان املختلفة.
و هنياك العديد من الفوائيد األخرى التي 
يجهلها البعيض، وهي أن لها القدرة عىل 
الوقايية مين أميراض هشاشية العظام، 
ومضياد قيوي لاللتهابات، وتحسين من 
امليزاج، وتقيي الشيخص مين اإلصابية 

بالزهايمر.

زراعة نبات الحمص

هذا وتنتر زراعة نبات الحمص كثراً يف 
زمننيا املعارص يف الهند وإفريقيا وأمركا 

الوسطى وأمركا الجنوبية.
ويعيد الحميص مين أصنياف الطعيام 
املشيهورة يف اليرق األوسيط وإفريقيا 
والهنيد، كميا تم تصنيف نبتية الحمص 
َك )ثانيي( أكثير البقولييات زراعيًة عىل 

مستوى العالم بعد فول الصويا.
والحمص هيو أحد املحاصييل الزراعية 
الثمانية التي بدأت الزراعة بها عىل كوكب 
األرض، حيث تم العثور عىل النبتة الربية 
من نبيات الحمص منذ آآلف السينن يف 
مناطق جنوب رشق تركيا وبالد الشيام، 

ومنها بدأت تتطور الزراعة وأساليبها.
وهناك نوعان رئيسان من أنواع الحمص 

املعروفة عىل مستوى العالم وهي: حمص 
الدييس وحمص الكابيويل، كما يوجد 21 
نوعياً آخر من أنواع نبيات الحمص الذي 

يختلف بألوانه وأشكاله يف العالم.
وتحتاج زراعة نبيات الحمص إىل طقس 
بارد إىل معتدل؛ حيث تتم زراعة الحمص 
ميع بداية فصيل الشيتاء إذ تتوافر املياه 
بشيكٍل كاٍف، ويبيدأ بالنضيج مع فصل 
الربييع، كما يحتياج نبيات الحمص إىل 
الرتبة الخصبية فهو يُسياعد عىل تثبيت 

النيرتوجن يف الرتبة.

املولد والحمص

هناك مثل مرصي معروف »فالن... طلع 
مين املولد بال حمص« ألنه ىف مرص جرت 
العادة الشيعبية عند االحتفال السينوي 
باملوليد النبيوي الرييف ان تتكاثير يف 
السياحات والتجمعات االناشييد الدينية 
والرواة لقصص النبي الكريم، مع تواجد 

مأكوالت الحمص والحلويات.
وأي شخص يحرض احتفاالت املولد ال بد 
ان يشيرتي الحمص النابت« البليلة« ألنه 

متوفر بكثرة.
وأي شخص لم يشرت حمص املولد يكون 
قد »طلع من املولد بدون حمص«.. حتى 
أصبح املثل شيائعاً للشخص الذي يرجع 
فاشيالً بالحصيول عىل اسيتجابة أوعىل 

يشء ما كان يريده.

آخر األسبوع - وليد سليامن 

الحاملة أو املالنة هي حبوب نبات 

الحمص األخرض التي يكون عادة موسم 

ظهورها يف أسواق األردن مع بداية فصل 

فصل الربيع.

ولكن ان تظهر اآلن؛ وقبل موسمها.. 

فهذا يدعو للتساؤل؟! فكانت اإلجابة ان 

هناك أصناف مبكرة يزرعها املزارعون 

لتحقق لهم أرباحا مجزية بعد بيعها 

بسعر مرتفع.

قبل أوانه!! الحمص األخرض يف األسواق
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خاص آلخر األسبوع

صديقتي العزيزة دالل

هيل يمكن أن يصياب اإلنسيان بصداع من 
كثيرة األفكار التي بداخل رأسيه؟ وهل هذا 
طبيعي، ألني أشعر بهذا الصداع كثرا، وهل 
شيعرت من قبل باألفكار تتشابك وتتعارك 
داخل رأسيك؟ هو شيعور غرييب ينتابني 
كثرا وال أعرف السيبب لدرجية أني أحاول 
فض االشيتباك بن األفكار بعضها البعض 
وأشيعر أن هناك أفكارا ترفض املغادرة أو 

التنازل لتستمر املعركة.
األهيم واألغيرب هو أنيي يف أحييان أخرى 
أشيعر أن رأيس فارغ تماما وال يوجد به أي 
أفكار، وأظل أبحث وأتسياءل أين ذهبت كل 
املشياحنات التي كانت دائيرة وملاذا اختفت 

إذن؟
وأشيعر أحيانا أن الوقت يجري رسيعا جدا 
وليم أحقق عرة باملئة مميا أريد، ويف وقت 
آخر أشيعر أن الوقت يمر بطيئا جدا وأنه ال 
يوجد ما أحققه، هل هيذا التناقض طبيعي 

برأيك؟
هل للوحدة والغربة تأثر عىل هذه املشاعر؟ 
علميا بيأن هذا يحيدث يل من زمين طويل، 

ولكنه ازداد كثرا الفرتة األخرة.
أضحيك كثرا وأقيول أني جننيت، وابدأ يف 
اجراء بعيض االختبارات ألكشيف عىل قوة 
عقيل، فأجده بخر، وأن كل يشء يسير عىل 
ما يرام، ولكنها األفكار والخواطر وما تفعله 

بنا.
ويتبادر إىل ذهني سيؤال مهيم، هل األفكار 
ميكان؟  إىل  ميكان  مين  وتنتقيل  تسيافر 
فاألشيخاص القريبن مين بعضهم البعض 
قيد تنتقيل األفيكار بينهيم بسيهولة جدا، 
ويتقابليون يف فكيرة واحيدة دون اتفياق 
مسبق، ومهما بعدت املسافات تظل األفكار 

واحدة، فاألفكار ال تعرتف باملسافات.
وبخصوص لعبة الزمن واملسيافات، أتذكر 
مقاال كتبته من فرتة عن البلورة السيحرية، 
والبساط السيحري، تلك األدوات التي كانت 
تبهرنيا عند مشياهدتها يف أفالم السيينما، 
وكان البطل ينظر يف البلورة السحرية فرى 
من يريد ويعرف املكان الذي يتواجد به، أما 
البساط السيحري فهو يجلس عليه ليذهب 

به إىل أي مكان يف رسعة ووقت قيايس.
كل هيذه األدوات الخياليية وقتهيا أصبحت 
موجيودة اآلن، والتكنولوجيا وفرت كل هذا 
وأصبيح جوجل مثال هو البلورة السيحرية 
والبسياط السيحري أيضا، وأصبيح الزمن 
نسبيا جدا، واتأمل كثرا عندما أركب طائرة 
وانتقل من قارة إىل قارة، وأظل مسافرا يوما 
كامال ثم أصل يف نفس اليوم الذي سيافرت 
بيه أو العكس، وهو ما يحدث نوعا من خلل 
يف السياعة البيولوجية لكثر من املسيافرين 
ويظلون سياعات بعد الوصول ال يتمكنون 
مين الرتكييز وال يعرفون النيوم أو ينامون 

مددا طويلة جدا، ألنهم لم يمر عليهم ليل أو 
نهار، فهم سيافروا بالنهار ووصلوا بالنهار 
يف نفيس اليوم، أو العكس، فهم يسيافرون 

عرب الزمن إذن!.
وحاليا أنيا يف والية كيبيك بكنيدا، وتوقيتها 
قبيل توقيت ميرص بسيبع سياعات، وقبل 
إذن  سياعات،  بتسيع  اإلميارات  توقييت 
فاألحداث يف مرص واإلميارات تحدث ونحن 
لم نعلمها بعد، أم هل نحن نعلمها قبلهم؟ 

فما باليك بواليات داخل كنيدا توقيتها قبل 
توقيت والية كيبك بأكثر من عر سياعات، 
إذن فالفيرق بينها وبن مرص سييكون 17 
سياعة، وبن اإلمارات 19 ساعة، إذن قاربنا 

عىل يوم كامل فرق يف التوقيت.
هل سيببت لك ربكة يف أفكارك؟ ألن الربكة 
موجيودة يف دماغي بالفعيل كما ذكرت لك، 
واألفيكار تتداخيل، إذن َمن قبيل َمن؟ وهل 
الحيدث يتم يف وقت واحد أم يف وقتن؟ فإذا 
حيدث انفجار ال قيدر اهلل يف دولة من الدول 
يف لحظية معينة يف يوم معن، من سييعرفه 
األول؟ من هم يف ميرص أو اإلمارات؟ أم من 
هم يف كنيدا أو الواليات املتحيدة؟ وإذا كان 
هناك مين يعرف أوال، فهيو يمكن أن يخرب 

آخر موجودا يف قارة أخرى.
عيذرا دالل، أعيرف أن رسيالتي ليك هيذه 
امليرة تبدو غريبة، وقيد تضحكن عيل اآلن، 
أو تظنين أن عقيل بعافيية، ولكنها األفكار 
املتداخلية والتأمل الشيديد الذي يشيعرني 

بالدهشة والحرة يف وقت واحد.
يف انتظيار ردك وإيياك أن تحتاري حرتي، 
فأنيا انتظير منيك أن تدلينيي ال أن نحتار 

سويا.

حسام عبد القادر

يسعد أوقاتك كابنت حسام

آسيفة تأخرت يف اليرد! أو كنت أفكير بطريقة 
تحملنيي إىل األدب هربا من املتاهيات الفكرية 

التي إنبعثت من رسالتك!.
حاوليت الهيرب إىل النصوص املدهشية األوىل، 
عيرب ممرات ال تنغلق وتعيج باإلمكانات، حيث 

الفراغ امليلء بالرؤى واإلختبارات.
هكيذا تمتيلء الحياة ياصديقي، بألوان جديدة، 
وأفيكار جديدة، تتحلل مرة وتعود برعونة مرة 

أخرى، يف رقصة روحانية، ال نهاية لها.
طمأنينية مفرطية، تجعلنيا نعليق املخياوف 
عيىل مشيجب رسي، خلف األبيواب لننتمي إىل 
البدايات، رغبة يف اإلكتشياف األول، والدهشية 
األوىل، كنص بدائي فريد، لم تخدشه األسلوبية 
والشيكل، يواصيل مسيره بإتجياه حقيقية 

الجذور.
أخربني حسام، كيف تشتعل قناديل السؤال؟

كيف تهب األفكار يف أروقة الروح؟
تفتش عمين يلقح األزهيار الحائيرة، النافرة، 
الهزيلية، واملشاكسية، تحميل معهيا مفاتيح 

وتجارب، وفصول عامرة بالتجدد.
ويا لهيا من رحلة )الفينييق( إنبعاث من رماد 
املوقيد، يف مطبيخ سياندريال! إىل قيرص األمر 

بعروقه الزرقاء!.
رحلة الحليم اإلنبعاث، رمت ضفائير الطفولة 
يف مياه التجربة، وسيحقت تحت أقدامها بذور 

العجز، وطارت.
كل يشء يبدأمن حلم وفكرة، سعيد من خطت  
يف خياالته نسيائم الفكرة، شعلة من البنفسج، 
واللوتيس، ونوافيذ الصباح الصيايف، وها نحن 
تطرنا نسيائم األفكار حسام، لنلتقي ببعضنا، 

يف مواقد الشمس.
ننسيج الخيوط، نحيي الكواكب، نسيافر يف 
هندسية األشيكال املفتوحة عىل األفق، عالم من 

رميال الصحيراء املتحركة، وثيورة املحيطات، 
وإنكسار الجبال الشاهقة.

حالة من التمزق والتوحيد )توصلنا إىل منابت 
الفكيرة( املتأرجحية بن املتعارضيات، روافد 
قادمية مين عالم مختليف األفيكار واألحرف، 

واألصوات!.
يعليق يف مخيلتنا أجيراس الحكايية البيضاء، 
يحدث أحيانا أن تمتلئ بصخب الفكرة، يحدث 
أحيانيا أن تكون خاو من الفكرة! إنسيان يعرب 

الفصول األربعة، بمزاج رائق، مرتع بالثقة.
يهب الحياة الغارقة يف الثرثرة، حضورا صامتا 

)وما الصمت إال حديث لم يقال(
مجددا حسام التقيك عىل حبال املعاني

دالل مقاري باوش

»رسائل من الشاطئ اآلخر«.. مجموعة رسائل متبادلة بني الكاتب الصحفي املرصي 

حسام عبد القادر والدكتورة دالل مقاري باوش مديرة معهد دراما بال حدود يف أملانيا.. 

حول هموم وقضايا مشرتكة تهم الوطن بمفهومه الشامل، وتعرب عن كثري من القضايا 

التي تؤرقنا نحو وطننا وتتحدث عن الغربة خارج الوطن وداخله، خاصة قضايا الهجرة 

والسفر والهروب عرب البحار واملحيطات ملستقبل غامض عىل أمل يف غد أفضل. هذه 

الرسائل األدبية تذكرنا بجنس أدبي افتقدناه كثريا وهو أدب الرسائل أو فن الرسائل والذي 

يعد من الفنون األدبية القديمة، وهو فن نثري جميل يظهر مقدرة الكاتب وموهبته 

الكتابية وروعة أساليبه البيانية القوية. والرسالة نص مكتوب نثرا، يبعث به صاحبه 

إىل شخص ما، كما تعترب الرسالة األدبيّة من أهم فنون الرسديات؛ حيث تخاطب الغائب 

وتستدرجه عرب فنيتها ببالغة الكلمة وقوتها.

الرسالة التاسعة والعرشون..

ماذا فعلت األفكار بنا؟

رسائل من الشاطئ اآلخر
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صحة وتغذية

د. إييل جرجي الياس

زمن الكورونا إىل انحسيار، ولو عىل مراحل!! ويرافق ذلك 
تغييرات عديدة وتبدالت محتملة، عىل عدة مسيتويات.... 

فتربز مجاالت بحثية جديدة:
- عىل املستوى الديموغرايفّ، لم تكن نسبة الوفيات الناتجة 
عن فروس الكورونا كوفيد ١٩ عالية، كما كانت بالنسيبة 
لإلنفلونزا اإلسبانية قبل مئة عام!! تأثّر معّدل الوفاة الخام 
بشكل محدود، دون أن يتأثّر معّدل الوفاتية لدى األطفال، 
وكذلك معيّدل الوالدية الخام.... ولكين، يجب تتبّع تطّور 
معّدل العمر املتوّقع، يف املسيتقبل، لتحديد حجم تداعيات 

الكوفيد ١٩.
- عىل املسيتوى الصحّي، بينما يسيتعّد العالم السيتيعاب 
الكورونيا كوفييد ١٩ بيكّل الوسيائل املمكنية، عىل ضوء 
اسيتعمال لقاحات عديدة ياُلحظ نسبة نجاحها مع مرور 
األيام.... فالعن عىل القارة السيوداء: إفريقيا، مع احتمال 
أثارته بعيض املراكز البحثية العاملية، عين احتمال والدة 
فيروس جدييد يف افريقييا عبارة عين خلييٍط غريب من 
الطاعون والكورونا.... هل تعلّم العالم بما فيه الكفاية من 

تجربة الكوفيد ١٩، واستخلص العرب الالزمة؟؟
- عىل املسيتوى املايلّ واالقتصادّي، يجيدر التذكر أنّه بعد 
زمن اإلنفلونزا اإلسيبانية ١٩١٨-١٩٢٠ الصعب، ضعف 
اإلقتصياد يف القيارة العجيوز بشيكٍل خياّص، وانكفأت 
التجيارة العاملية عين لعب دورها املألوف كثيراً، مّما قاد 
إىل أزمة مالية واقتصادية عاملية حادة سينة ١٩٢٩.... هل 
اسيتفاد القائمون عيىل االقتصاد العاملّي مين ذلك؟ زمن 

ما بعد الكورونا كوفيد ١٩، زمين التحديات االقتصادية، 
واملبيادرات املاليية، ودعيم اليدول الكيربى واملؤسسيات 
اإلقتصادية العمالقية لالقتصاديات الصغرى، لئال تتكّرر 

مأساة ١٩٢٩ االقتصادية واالجتماعية....
- عىل مستوى السياسة الدولية، فالعالم يطّل بعد الكورونا 
كوفيد ١٩، عىل حرب باردة جدييدة وثالثة، أعلنتها بكن 
برصاحة، ووثّقتها موسيكو، وأشيارت إليها واشينطن.... 
وستكون عبارًة عن حرٍب استخبارية من الجيلن الخامس 
والسادس، يف خدمة سياسات الدول الكربى.... فهل للدول 
الصغيرى أن تعترب من الحربين الباردتن األوىل ١٩٤٦-
١٩٩١ والثانيية ٢٠٠٠-٢٠٢٠، لتدير مجاالتها الحيوية، 
بدهاٍء سييايّس رضورّي؟؟ ناهيك عن تقّدم اليمن العاملّي 
امُلتطيّرف، والنظرييات القومية، بالتوازي ميع احتماالت 

قائمة لحضور أشكال إرهابية عديدة....
- عىل املسيتوى العسيكرّي، بعد زمن الكوفييد ١٩، حان 
لسيباق التسيلّح العاملّي أن يهيدأ، يف سيبيل تأمن مزيد 
مين التموييالت املالية للمجياالت االقتصاديية والصحية 
والبحثية.... ويجب االسيتعاضة عن سيباق التسيلّح عىل 

األرض، بسباق اكتشاف الفضاء الواسع....
- وبعد، إذا كان ملنظمة األمم املتحدة، واملنظمات اإلنسانية 
الدوليية أن تثبت جدواها بعد الكوفييد ١٩، ال بّد لها بعد 
٧٥ سينة من الرصاعات املتواصلة، طرح وإيجاد الحلول 
الناجعية للمشيكالت اليرق األوسيطية الكثرة...كما يف 
العراق، وسيوريا، ولبنان، وفلسيطن.... فالرق األوسط 
الجدييد، بعد زمين الكورونيا كوفيد ١٩، هيو وحده من 

سيقود إىل العالم الجديد!!

هل ينتقل كورونا

بني أفراد األرسة 

»بشكل أرسع«؟

توصلت دراسية حديثية إىل أنه إذا كان 
أحيد أفيراد أرستيك مصابياً بفيروس 
كورونا املسيتجد، فإن احتمال إصابتك 

به أيضاً يبقى ضعيفاً.
وذكرت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية 
أن باحثن يف بوسيطن األمركية درسوا 
أحيد  أصييب  7000 أرسة،  أكثير مين 
أفرادها بي"كوفيد19-«. ووجدت النتائج 
أن واحيدا فقط مين كل 10 أشيخاص 
مصابين بكورونا ينقلونه إىل شيخص 

يعيش معهم يف املنزل.
نقيل  احتماليية  أن  »كميا  وتابعيت: 
الفروس إىل شيخص تعيش معه كانت 

أقل بالنسبة للعائالت األكرب عددا«.
وذكرت الدراسة كذلك أن خطر اإلصابة 
بالفروس يف املنزل من شيخص تعيش 
معه يرتفع بالنسيبة لألشيخاص الذين 
يعانون من ظروف صحية معينة، مثل 

الربو أو الرسطان أو السمنة.
ويف وقت سيابق، وجدت مراجعة لي54 
 JAMA Network« يف  نُيرت  دراسية 
Open« يف كانون األّول 2020، أن معدل 
انتقيال العدوى بين األرس يبليغ 16.6 

باملئة.

احتامل والدة فريوس جديد يف إفريقيا
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نعيرف أن أداء جهاز املناعة يرتاجيع تدريجياً مع التقدم 
يف السين. ومثلما تتضح االختالفيات بن صورنا القديمة 
والجدييدة، يسيهل أن نرصيد التغيرات الحاصلية عىل 
مستوى الوجه والبرة ولون الشعر. تحصل هذه العملية 

مع مرور الوقت، وهي تنطبق أيضاً عىل جهاز املناعة.
حساسيية  خبير  كانيغ،  إينسيو  الربوفيسيور  يقيول 
واختصيايص يف عليم املناعة يدرس الشييخوخة البرية 
منذ 20 سينة: »تتغر الخاليا املناعية مع التقدم يف السن، 
وبخاصية CD8+ T )نيوع مين خالييا اليدم البيضاء(، 
فيرتاجع عددهيا مع أنها رضورية للتعيّرف عىل كائنات 
دقيقية جديدة مثل فيروس »كوفييد- 19«. تحصل هذه 
العمليية مع جمييع الناس بدرجية معينة، لكين بإيقاع 

مختلف«.
الييزال االختيالف يف وتيرة الرتاجع بن النياس من أكرب 
األلغاز العلمية. جهاز املناعية معقد، لكن يدرك معظمنا 
أسيس عمله: يرصد الجسيم كائنياً دخيالً )فروسيات، 
جراثييم، طفيليات، عنارص خارجيية( وينتج خاليا الدم 
البيضاء ملحاربة املشيكلة. تتعلق املعادلة األساسية بعدد 
الخاليا التي ينتجها الجسم يف عمر 73 عاماً مثالً، مقارنًة 
بما كان ينتجه يف عمر الخامسية واألربعن. هذا السيؤال 
هيو جزء محوري من أزمية كورونا اليوم: كيف يُعَقل أن 
ينجيو رجل عمره 104 سينوات فيما يموت أشيخاص يف 

نصف عمره أو أقل؟
لن يسيتمر الوباء إىل األبد لحسين الحظ، لكن يمكننا أن 
نسيتفيد منه لفهم طريقية تغّر جهياز املناعة البري 
مع التقدم يف السين واستكشياف كيفيية إبطاء تراجعه 
وتحسين مخزوننا املناعي االحتياطي تحسباً ألي مرض 

مستقبيل.

املناعة والشيخوخة

يقول الربوفيسيور أتيول بوت املتخصص بعليم األوبئة 
واإلحصاء الحيوي وطب األطفال: »ال ينتج الجسيم بكل 
بسياطة العدد نفسيه من الخاليا املناعية ميع التقدم يف 

السن، لكن ال أحد يعرف السبب«.
تعاون بوت مع فريق بحثي إلجراء مراجعة شاملة لي242 
دراسية مناعية تكشف أنماط تغّر مناعتنا مع التقدم يف 
السين. مع الوقت، ترتاجع أعداد بعيض الخاليا املناعية 
األساسيية، مثل الخاليا البائية )خاليا الدم البيضاء التي 
تنتج أجسياماً مضادة ملحاربة العدوى( والخاليا التائية 

)خالييا الدم البيضياء التي تهاجم الفروسيات(. يحمل 
البير مثالً نوَعن مين الخاليا التائية: خالييا »الذاكرة« 
التيي احتكّيت سيابقاً بُمسيببات األميراض و»تتذكّر« 
طريقة محاربتها، والخاليا »السياذجة« التي لم تحارب 
أي كائنات يف السيابق، منها خاليا +CD8 اآلنف ذكرها. 
من املالحظ أن عدد الخاليا التائية السياذجة يرتاجع مع 

التقدم يف السن.
يُعترب فروس »كوفيد- 19« غر مسبوق مثالً، ما يعني أن 
الجسم ال يشمل أي خاليا تائية قادرة عىل تذكّره للتحرك 
بالشيكل املناسيب، مع أن األبحاث الجديدة تكشيف أن 
البعيض طيّور دفاعيات معينة ضيده يف حيال احتّك يف 
املايض بأحد فروسيات كورونا السابقة. تضطر الخاليا 
السياذجة يف هذه الحالية لخوض املعركية لكن ترتاجع 
أعدادهيا لدى كبار السين تحديداً. هيذا ما يجعل معظم 
الناس يف هذه الفئية العمرية أكثر ضعفاً. لكن ال ينطبق 
ذلك عىل جميع املتقدمن يف السين، ألن الرتاجع املناعي ال 
يحصل بالطريقة نفسها دوماً. الحظ الربوفيسور بوت يف 
مراجعته مثالً أن بعض كبار السين األصحاء لم يسيّجل 
أي تراجيع يف عدد الخالييا التائيية أو كان ذلك الرتاجع 
بسييطاً، حتى أن بعضهم حمل نسيبة مساوية لألصغر 
سيناً، وتحمل النساء أعداداً أكرب منها مع التقدم يف السن 

بشكل عام.

ال أحد يعرف النسبة الصحية من الخاليا البائية 

والتائية.

يوضح بيوت: »عند إجراء الفحوصات، أصبحت املعدالت 
الطبيعيية مين الهيموغلوبن أو مسيتويات الحديد مثالً 
معروفة. لكن ال فكرة لدينا حول املسيتوى الطبيعي من 
الخالييا البائيية والتائية. حتى أننا ال نقيسيها يف فحص 

الدم العادي«.
قد تكون أسيباب تراجع هذه الخاليا األساسية مع مرور 
الوقت متشيعبة. هل ترتبط بالعوامل الوراثية أم أسلوب 
الحيياة؟ يعيرف العلماء أن الوراثة لهيا دور مؤثر، لكن 
اليزال تأثرهيا مقارنًة بالبيئة املحيطة وأسيلوب الحياة 

محط جدل.
غالباً ما تُسيبب العوامل املرتبطة بأسيلوب الحياة، مثل 
قلية النوم والضغيط النفييس املزمن واكتسياب الوزن، 
التهابات خفيفة ومزمنة، وقد تنشيأ هذه املشيكلة أيضاً 
بسيبب اضطرابات أخرى مثيل أمراض املناعية الذاتية 

وتراجيع أداء الكبيد والكىل. تيؤدي تليك االلتهابات إىل 
إضعاف جهياز املناعة ألنهيا تعيق عمليه الطبيعي عرب 

تنشيطه باستمرار.
يقول طبيب الشييخوخة شون شياو لينغ: »هذه العملية 
ترُّسع مسيار الشييخوخة عىل مسيتوى الخالييا. تكون 

معظم األنظمة داخل الجسم عالية التنظيم«.

كيف تنقذ جهاز مناعتك؟

ال يمكن تغير الجانب الوراثي، لكن تتعدد العوامل التي 
تنعكيس إيجابياً عىل جهياز املناعة ويمكين التحكم بها 
لحسين الحظ. قيد ال تتمكن من منع ضعيف املناعة مع 
التقدم يف السين، لكن يسيمح إبطاء هذه العملية بتقوية 
املخزون املناعيي االحتياطي يف أي مرحلة من العمر. إنه 

عامل أسايس للتعامل مع أي شكل من العدوى.
حن نتكلم عن هشاشة كبار السن تحديداً، يربز جانبان 
مهمان: قابليية التقاط العدوى، وحيّدة العدوى يف حال 
التقاطهيا. حتى ليو كنت معّرضياً للفروسيات إذاً، قد 
تُحيدد قوة مناعتك مدى خطيورة العدوى التي تصيبك. 
بعبيارة أخيرى، ستسيتفيد من جمييع وسيائل الوقاية 
املمكنة. تسيمح التمارين الجسدية املنتظمة مثالً بتقوية 
أداء املناعية وتخفييف االلتهابات. وفق دراسية نرتها 
مجلة »ناتر ريفييوز إيمونولوجي« يف عام 2019، تبّن 
أن عضيالت الهييكل العظميي تدخل يف خانية األعضاء 
األساسيية لتنظيم العمل املناعي كونهيا تنتج بروتينات 
مضيادة لاللتهاب وواقيية للمناعة واسيمها »ميوكن«. 
كذلك، تذكر دراسة من العام 2018 أن التمارين الجسدية 

املكثفة قد تكبح تراجع جهاز املناعة لدى كبار السن.
يوضيح كانغ: »الرياضة تقّوي الجسيم وقيد تكون أهم 
عاميل يمكين الرتكييز عليه يف أسيلوب الحيياة«. يقرتح 
بيوت من جهته أن يحاول النياس فهم وضعهم الصحي 
الحقيقي يف الوقت الراهين. قد يرغب مريض الربو مثالً 
يف البيدء بقيياس ذروة تدفق الهيواء لدييه لتقييم األداء 

الرئوي الطبيعي يف حالته.
يضيف بوت: »يمكن تحسن طريقة فهمنا لهذه العوامل 
عرب تكثييف اسيتعمال األجهيزة واألدوات الرقمية. عند 
رصيد أي تغير، ال داعي إلبالغ الطبييب فوراً بأنك تجد 
صعوبية يف التنفس، بيل أخربه بكل بسياطة بأن تدفق 
الهيواء لديك تراجع بنسيبة 8 يف املئة«. من خالل متابعة 
األميراض املزمنية التي تعانيهيا، يمكنيك أن ترصد أي 

تراجيع رسيعياً، ثم تتعياون مع طبيبيك الختيار أفضل 
مسار عالجي يف حالتك.

أهم العوامل املؤثرة عىل املناعة:

التغذية: يدرك الجميع أهمية األكل السليم وتجنب البدانة 
التيي تصبح قاتلة حن ترتبيط بااللتهابات املزمنة. لكن 
تكشيف األبحاث أيضاً آثاراً غذائية محددة عىل مسيتوى 
أداء املناعية ليدى كبيار السين. تذكر إحدى الدراسيات 
املنشيورة يف مجلة »املغذيات« يف عام 2018 أن املغذيات 
األساسية، مثل الفيتامينات A وC وE وD وB، باإلضافة 
إىل حمض الفوليك والحديد والسييلينيوم والزنك، تكون 
رضوريية للحفاظ عىل »الكفياءة املناعيية«، ويؤدي أي 
نقص يف هيذه العنارص إىل تراجع إنتياج الخاليا التائية 
والعجز عن معالجة االلتهابيات. ال بد من إقامة التوازن 

املناسب.
يقيول كانغ: »ال تكتِف بتنياول الخرضاوات بل ركّز عىل 
اسيتهالك الربوتينيات واألليياف أيضاً. تُعتيرب األلياف 
أساسيية ألنها تغذي الجراثيم املفيدة يف األمعاء وتسيهم 
يف تخفيف حيّدة االلتهابات. تكثر الخالييا املناعية التي 
تشارك يف تنظيم الصحة املعوية، وال تقترص آثار األلياف 

الغذائية عىل تنشيط األمعاء«.
الهدوء: تكشيف األبحاث أن الضغط النفيس الخارج عن 
السييطرة قد يُيرّسع تراجع األداء املناعي. تسيتلزم هذه 
الحالة العصيبة اسيتجابة مناعية مزمنة تجاه مسببات 
الضغيط النفيس، ما يؤدي إىل تفاقيم االلتهابات. تصبح 
الرعاية الذاتية أساسيية يف هذه الحالة، ما يعني رضورة 
أن تقيوم بنشياطات مضيادة للضغط النفييس )تأّمل، 
اسيرتخاء ذهني، تمارين جسيدية(، وال تيرتدد يف طلب 
املسياعدة لحل املواقف العصيبة العالقة )عمل، مشياكل 
ماديية، االعتنياء باآلخريين(. ال يتكلم النياس بما يكفي 
عين أثر الضغط النفييس عىل املناعة، ألنيه ليس واضحاً 
وملموسياً بقدر عوامل أخرى مثل سياعات الرياضة أو 

عدد ُعلَب السجائر املستهلكة يومياً.
اللقاحيات: يؤثير العمير عيىل فاعليية اللقاحيات وقوة 
املناعة. تكيون اللقاحات ُمصّممة يف األصل لتعزيز إنتاج 
املسيتضدات )لقياح اإلنفلونيزا مثالً مصنيوع من خاليا 
اإلنفلونيزا(، لكين ال يتجاوب االحتياطيي املناعي بالقوة 
التي كان عليها يف عمر الشباب بعد التقدم يف السن. لكن 
ال يعنيي ذلك االمتناع عن تلقيي اللقاحات. يوضح كانغ: 
»قيد تضعف فاعليتها مع التقدم يف السين، لكن ترتاجع 
حّدة امليرض بفضلها يف حال التقياط العدوى. يجب أن 
يتلقى النياس أي لقاحات يصفها األطبياء لهم بناءً عىل 

عمرهم ومشاكلهم الصحية الكامنة«.
األدوية: قد تثبط أنواع معينة من األدوية جهاز املناعة. يف 
بعض الحاالت، تؤدي السترويدات القرية املستنشقة أو 
تلك التي تُؤخذ عرب الفم )إنها خيارات شيائعة االستعمال 
ملعالجية التهياب املفاصيل والحساسيية والربو ومرض 
التهياب األمعياء( إىل زييادة خطير اإلصابية بالتهابات 
فطرية. ينطبق األمر نفسه عىل مثبطات عامل نخر الورم 
التيي تعالج أمراض املناعة الذاتيية مثل التهاب املفاصل 
الروماتوييدي وداء الصدفيية. يضييف كانيغ: »حتيى 
املضادات الحيوية قد تقيض عىل الجراثيم املعوية وتُسبّب 
أشيكاالً معينة من االلتهابات«. إذا كنيت تأخذ أي أدوية 
بشيكٍل متواصل، تكلم مع طبيبك حيول آثارها الجانبية 

املحتملة عىل جهاز املناعة وكيفية معالجة الوضع.

دروس مستخلصة من تجربة »كورونا«

باإلضافة إىل االعتياد عىل غسيل اليدين مطوالً، والوقوف 
عيىل بُعيد ميرت ونصيف مين اآلخريين، سيتُعلّمنا أزمة 
»كورونيا« يف نهاية املطياف معلومات إضافية عن نقاط 
ضعفنيا الصحية، كأفيراد وكجماعة سيكانية تتقدم يف 

السن.

صحة وتغذية

حارب الفريوسات عرب تقوية مناعتك

إننا يف زمن الفريوسات الخطرية. زمن يحصد 
الكثري من املوتى بلمح البرص. زمن مخيف 
النتشار فريوسات نجهل مصدرها الحقيقي، 
وال نعرف كيف ستنعكس اإلصابة بها عىل 
أجسامنا عىل املدى البعيد. حتى اللقاحات 
املتوافرة حالياً والتي يتم إعطاؤها ملاليني 
الناس ال نعرف ما هي تأثرياتها الفعلية عىل 
امتداد سنواٍت قادمة. لقد أوضح فريوس 
»كوفيد- 19« املستجد بال شك أن بعضنا 
ال يعاني كثرياً حني يلتقط العدوى، بينما 
يصاب بعضنا اآلخر بمرض حاد، وقد يودي 
األمر به حتى اىل الوفاة يف بعض االحيان. قد 
يكون كبار السن من أبرز املترضرين لكن 
ينجو بعضهم أحياناً، بما يف ذلك أشخاص 
فوق عمر املئة. يف املقابل، يموت أفراد أصغر 
سناً مع أن مناعتهم يُفرتض أن تكون أقوى 
من غريهم. ما هي العوامل التي تقوي 
مناعة بعضنا بغض النظر عن عمرهم؟ وما 
األسباب التي تجعلك تلتقط العدوى من دون 
أن يمرض أفراد عائلتك أو العكس؟
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سميحة أيوب: »مورستان« تعيدين 

للمرسح بعد غياب

تعيش الفنانة القديرة سميحة 

أيوب حالة من النشاط الفني 

خالل الفرتة الحالية إذ تحرض 

لعدة مشاريع جديدة بني السينما 

واملرسح والتليفزيون. يف دردشتها 

مع »الجريدة«، تتحدث أيوب عن 

مشاريعها الجديدة وعودتها للمرسح 

وغريها من التفاصيل.

»أبحث عن أعامل 

تليق بتاريخي... 

وفيلم ليلة العيد 

يناقش مشكلة 

حقوق املرأة«

ما سبب حماسك لتجربة األداء الصوتي يف مرسحية 

»أملظ ويس عبده« التي انطلق عرضها أخرياً؟

- أحب املرسح وأعشيقه، وعندما عرض عيل املخرج 
ميازن الغربياوي الفكرة ليم أتردد كثيراً خاصة 
أنني اعرف مازن منذ سينوات وأعجبتني تفاصيل 
العرض، وقمت بتسجيل األداء الصوتي الذي يلعب 
دورا كبرا يف األحداث، فاملرسحية من األعمال املهمة 

التي عرضت أخراً، وسعيدة بمشاركتي فيها.

تحرضين حالياً لعرض مرسحية »مورستان« التي 

تعودين م�ن خاللها بعد غياب طوي�ل، حدثينا عن 

هذا املرشوع.

- »مورسيتان« تعيدني للمرسح بعد غياب استمر 
نحو 15 عاما، وأشيعر بسعادة كبرة ألن املرسحية 
قصتهيا مميزة فهيي مأخوذة عين مرسحية »بر 
السيلم« التي سيبق أن قمت بتقديمهيا مع الرحل 
سيعد الدين وهبة لكين اليوم اقدمهيا مع املخرج 
الكبر سيمر العصفوري وهو أحيد أهم مخرجي 
املرسح، وسبب حمايس الرئييس للتجربة ألن عودته 
للميرسح مهمة جدا وواثقة مين قدرته عىل تقديم 
املرسحيية برؤيته التي سيتفيد األجييال الجديدة 
لييس فقط من الجمهور ولكن من املمثلن وصناع 
امليرسح أيضياً، فاملرسحية سيتقدم برؤية جديدة 
تناسيب الفيرتة الحاليية زمنيا وتحميل كثرا من 
التفاصييل املختلفة عن النسيخة التيي قدمتها يف 

املايض.

هل كانت لك رشوط محددة يف العودة للمرسح؟

- أعتيرب املرسح بيتيي، ولدي رغبية دائمة يف تقديم 
أعميال عليه، لكين البيد ان تكون أعمياال تليق بي 
وبمسرتي الفنية وال تكون اقل مما قدمته، ولألسف 
بخيالف املشيكالت التيي واجهها امليرسح املرصي 
خالل السينوات املاضية كانت كثر مين االعمال ال 
تسيتحق مطلقيا ان تقدم عيىل خشيبته، فاالعتماد 
عيىل الهليس والضحك باسيم املرسح أمير لم يكن 
من املمكن ان اشيارك فيه عىل االطيالق، لذا جاءت 
عودتي بتجربة مختلفة مع سمر العصفوري الذي 

يعترب من أهم مخرجي املرسح يف مرص.

متى ستعرض املرسحية؟

- بدأنيا العميل أخراً، لكين املرسحيية بحاجة إىل 
تجهيزات كثرة عىل املسيتوى الفنيي قبل الخروج 
للنور حتى تليق بالقائمن عليها وبالجمهور الذي 
سييأتي ملشياهدتها عىل خشيبة امليرسح القومي، 
واتمنى أن نسيتقبل الجمهيور قريباً مع االجراءات 

االحرتازية املتبعة بالعروض يف الفرتة الحالية.

• تحرضي�ن لفيلم »ليل�ة العيد«، حدثين�ا عن هذه 

التجربة؟

- بالفعل سيأعود للسينما من خالل هذا الفيلم بعد 
غياب طويل امتد لنحو 9 سينوات، وهو مع املخرج 
سيامح عبيد العزيز وليم يتم تحديد موعيد نهائي 
لتصوييره حتيى اآلن، لكين ما يمكن قوليه هو أن 

العمل يضم تفاصيل كثرة ويطرح قضايا مرتبطة 
باالضطهاد اليذي ال يزال يواجه امليرأة يف الصعيد 
رغيم الجهيود املبذولية لحصولهيا عيىل حقوقها، 

ومعالجة الفيلم مكتوبة بطريقة شيقة.

الفيل�م ه�و التجرب�ة الثاني�ة م�ع املخرج س�امح 

عبدالعزيز؟

- بالفعيل، فهو صاحيب اخر افالمي السيينمائية 
ايضيا »تيتة رهيبة« وهو مخيرج متميز لديه رؤية 
فنيية حقيقيية يف االعميال التي يقدمهيا وتجاربه 
دائميا ما تحقق نجاحا لواقعيتهيا، وأحببت اعماله 
قبيل ان التقي بيه، وعندما تحدث معيي عن »ليلة 
العيد« كنت واثقة من انه اختار عمال جيدا سيقوم 

بتقديمه بالفعل.

أعلن�ت عن مرسحي�ة م�ع الفنان محم�د صبحي 

لكنها لم تخرج للنور، فما السبب؟

- محمد صبحي يقدم مرسحا خاصا يحمل رسيالة 
وفكيرة جيدة وممتعيا بالوقت نفسيه، وهو يعمل 
بالفعل عيىل النص الذي يفرتض ان نتشيارك فيه 
معا لكن لم يتيم االنتهاء منه حتى اآلن، واتمنى ان 

يكون جاهزا قريباً.

ما سبب قلة االعمال التي تشاركني فيها؟

- االمير مرتبيط باختياري لألدوار التي تناسيبني 
وتناسيب مكانتيي ومرحلتيي العمريية، وهنياك 

مشيكلة دائما يف الكتابات الدرامية أو السيينمائية 
مرتبطية بقيرص االحيداث عىل الشيباب وتهميش 
أدوار الكبيار، ومن ثم ليس مين املنطقي ان اقبل 
املشياركة يف عمل اجسد فيه مشيهدا او مشهدين 
عىل االكثر، وبال تأثر يف االحداث، وهذا ما تسيبب 
ليس يف قلة أعمايل فقط ولكن يف قرار عدد كبر من 

الفنانن االبتعاد وانتظار ما يناسبهم من أعمال.

هل ستطلني يف السباق الرمضاني املقبل؟

- سأشارك يف مسلسل »الطاووس« وهو من االعمال 
التي ستعرض يف شيهر رمضان، وأعجبتني فكرة 
العمل ألنه يطرح العديد من املشكالت التي نعيشها 

اليوم بسبب مواقع التواصل االجتماعي.

انضممت أخرياً لجمعية أبناء فناني مرص، ما سبب 

حماسك لهذه الخطوة؟

- تلعب الجمعيية دورا كبرا يف الحفاظ عىل حقوق 
الفنانين وبخاصة البحيث عن حقوق حيق األداء 
العلنيي للفنانين والتي ال نحصيل عليها يف مرص 
بسيبب القوانن، وهدف الجمعية القيام بدور اكرب 
يف هذا امللف الذي يضمين توفر حياة كريمة ليس 
فقيط للفنانن ولكن لورثتهم مين بعدهم، واتمنى 
أن تكليل جهودها بالنجاح وخطيوة انضمامي لها 

جاءت لقناعاتي بأهدافها وما تسعى إىل تحقيقه.
وكالة البالد لألنباء
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بيال حديد تتعايش 

بصعوبة مع أمراض 

املناعة الذاتية
نيرت النجمة العاملية  بيال حديد  صورا وهيي تضع املحلول بيدها، وذلك 
يف صفحتها الخاصة بي»إنسيتغرام«، وكشيفت عن صعوبة تعايشيها مع 

املرض.
وأعربت حديد عن قسيوة اآلالم املسيتمرة التي تتعايش معها، وخاصة إذا 

كان املرض مناعيا ومزمنا وال يوجد حل للخالص منه.
وأرفقيت بيال الصور بتعليق قاليت فيه: »العيش مع بعض أمراض املناعة 

الذاتية املزمنة يساوي إيجاد الوقت دائماً ألخذ الحقن الوريدي«.
وكانت حديد أصيبت وشقيقها األصغر )أنور( ووالدتها عام 2012 بمرض 
يُعيرف بي"اليم«، وأشيارت بدورها سيابقاً يف العديد مين ترصيحاتها إىل 
أنهيا تعاني عدم انتظام رضبات القليب واضطرابات املزاج وآالم املفاصل 

والتعرق والغثيان وصعوبة التنفس والصداع والقلق.\\

أعلنت سالف فواخرجي أنها شيارفت عىل اإلنتهاء من تصوير مشاهدها 
يف مسلسل »الكندوش« )تأليف حسام تحسن بك وإخراج سمر حسن( 
اليذي تشيارك به يف السيباق الرمضاني 2021. ونرت املمثلة السيورية 
صورة لها عىل صفحاتها عىل السوشيال ميديا، كاشيفة فيها أنها ستطل 
يف املسلسيل الشيامي بدور ياسيمن. األخرة أرملة تواجه صعاب الحياة 
يف ظل ظروف صعبة. وتقّدم فواخرجي نموذج املرأة السيورية يف مرحلة 
تاريخية معينة يف الشام القديمة. سيحاول العمل أن يظهر املرأة بصورة 
مختلفية عما ظهرت فيه يف املشياريع الشيامية التي عرضت سيابقاً عىل 
الشاشيات. يذكر أنه يشارك يف »الكندوش« كل من: أيمن زيدان، وصباح 
الجزائري، وسيامية الجزائري، وايمن رضا وشكران مرتجى وفايز قزق 

وعدد كبر من املمثلن السورين.

سالف فواخرجي: 

ياسمني يف 

رمضان 2021
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»الباشا« رشيد عساف يلتحق برمضان 2021 باسكال مشعالين..

»جنان بجنان«

 .»The Mothership« وقيع االختيار عىل النجمة هيايل بري، لتقوم ببطولة فيليم
.MRC Film وهو من إنتاج منصة نتفليكس، بالتعاون مع

ومن املقرر أن يقوم ماثيو تشيارمان بكتابية وإخراج العمل، وهو مغامرة خيال 
علمي، حيث تبحث سيارة مورس )هايل بري( عن زوجها بعد عام عىل اختفائه 
يف ظروف غامضة من مزرعتهم الريفية. وعندما تكتشيف شيئا غريبا من خارج 
كوكب األرض أسيفل منزلهم، تيرع هي وأطفالها يف سيباق للعثور عىل الزوج 

واألب املفقود، واألهم من ذلك معرفة الحقيقة.
وسييكون »The Mothership« أول فيليم روائيي طويل يخرجه شيارمان عقب 

مجموعة تجارب نالت استحسان الجمهور.
أما املمثلة الحائزة جائزة األوسيكار هايل بري، فسيتقوم كذلك بدور البطولة يف 

فيلم Netflix األصيل Bruised، الذي يمثل تجربتها اإلخراجية األوىل.

قبل أقل من شيهر، إنطلقت كاميرا املخرج مكرم الريّس 
لتصويير جزء جديد من مسلسيل »الباشيا«، الذي يلعب 
بطولته النجم السيوري رشيد عسياف وباقة من املمثلن 
اللبنانين. يف هذا السياق، يكشف مروان حداد يف اتصال 
مع »األخبار« أن املوسيم سيشهد تغيرات عدة أبرزها أن 
كاتبه هو السيوري مروان قاووق. كذلك إنضم إىل العمل 
الدراميي ممثلون جيدد من بينهم: ميازن معّضم، وجيه 
صقر، وسيام سيعد، وحسين املقلد وآن ماري سيالمة. 
وأشيار املنتج إىل أنه يف حال سار تصوير »الباشا« بشكل 

متواصل ولم يجّمده فروس كورونا، فإن العمل سيكون 
ضمين خريطية رمضيان 2021. وعن تصوير املشياهد، 
كشيف حداد أن العمل سيشيهد مرحلتن، االوىل ستكون 
يف أحد جبال لبنان والثانية ستدور الكامرا عىل الساحل. 
وعن أحداث »الباشيا« بجزئه الثانيي، يلفت حداد إىل أنه 
يتضمين حبكة الفتة تتشيابك فيها األحداث التشيويقية 
وسيتجري يف العام 1920. يذكر ان »الباشيا« عرض قبل 
عامن، ويدور حول شيخصية مسيتبّدة تواجه مشياكل 

عائلية.

كشيفت الفنانية اللبنانية  باسيكال 
مشعالني  عن اسم أغنيتها الجديدة، 
وهي »جنان بجنيان «، حيث نرت 
صيورة لهيا عيىل الثليج بصفحتها 
الخاصية، الفتة من خاللها أيضا إىل 
أنها سيتطرحها عىل طريقة الفيديو 
كليب. وعلقت باسكال عىل الصورة: 
»بإمكانيي أن أخربكيم أن أغنيتيي 
بجنيان( سيتكون جاهزة  )جنيان 

قريباً، وكذلك الفيديو كليب«.
وكانيت مشيعالني وجهيت أخيرا 
التهنئية لزوجهيا امليوزع وامللحين 
اللبناني ملحم أبوشيديد، بمناسيبة 
عيد ميالده. ونرت صورة لزوجها 
مع ابنهما إييل عىل حسابها الخاص، 
علَّقيت عليها: »كل عييد وأنت بألف 
خير حبيبيي، ونأمل ليك املزيد من 

النجاح واأللحان الجميلة«.

هايل بريي 

تبحث عن زوجها 

املفقود
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مطبخ

معكرونة السبانخالبيتزا بالباذنجان شيش طاووق

بصلصة الثوم

املقادير:

 صلصة البيتزا
 الباذنجان مقّطع إىل رشائح

 الفلفل األحمر واألخرض واألصفر
 البندورة

 البصل
 جبنة موزاريال اليت مربوشة

 ملعقتن كبرتن من الزيتون األسود املقّطع

الطريقة:

يتيّم وضع رشائح الباذنجان عىل صينيية مدهونة بزيت نباتي 
وَشيويها يف الفرن، ثّم إضافة صلصة البيتزا عليها وتوزيع كل 
الخضيار، يليهيا املوزارييال والزيتون ووضعهيا يف الفرن. كل 
قطعية من الباذنجيان تحتوي عىل 120 كاليوري بدالً من 280 

كالوري يف البيتزا التقليدية.
إشيارة إىل أّن هيذا الطبيق مييلء بالفيتامن C واألليياف، وما 
يُميّيز الباذنجان أنه يحتوي عىل اليي«Anthocyanins« املضادة 
لألكسيدة، والتيي تسياعد عيىل الوقايية مين أنواع كثيرة من 
الرسطيان، واالضطرابات العصبية باملرتبطة بالتقّدم يف العمر، 

مثل األلزهايمر.

املقادير:

 نصف كوب من املعكرونة السمراء
 َضّمتن من السبانخ الطازج

 كوب من املوزاريال اليت مربوشة
 كوب من الحليب السائل

 قليل من الطحن
 3 فصوص من الثوم

 رّشة ملح وبهار أسود

الطريقة:

سلق املعكرونة وتصفيتها، ثم فرم الثوم وتَذبيله بزيت الزيتون 
عىل النار، وإضافة السيبانخ مع رّشية ملح. ويف وعاء آخر، يتّم 
تحضر صلصة البيشياميل الصّحية من خالل وضع ملعقتن 
كبرتين من الطحن مع قليل من الزيت النباتي، ونصف كوب 
من الحليب السيائل، وقليل من امللح والبهار، ومكّعب من مرقة 

الخضار.
بعدها، يتيّم وضع املعكرونة يف وعاء وَسيكب السيبانخ عليها 
ومن ثيم صلصة البيشياميل، وَخلط املقادير ميع بعضها عىل 
النيار، وأخراً رّش املوزاريال وتَركها تتَحّمص يف الفرن. إّن كّل 
كوبن من معكرونة السيبانخ يحتويان عىل 390 كالوري، علماً 
أّن السبانخ غنّي بالفوالت، والحديد، والكالسيوم، واملاغنيزوم، 
والفيتامين K املهّم لتَخثّر الدم، واليذي يقلّل من خطر حدوث 
نزيف شيديد بعد اإلصابة بالجيروح. ومن دون نسييان ِغناه 
أيضاً بمادة »كاروتينويد«، الذي يحّولها الجسيم إىل الفيتامن 

A املهّم للبرة والجهاز املناعي.

املكونات

 فيليه فخذ الدجاج
 عصر ليمون

 زيت ذرة
 ملح وفلفل أسود

 صعرت مجفف
 ثوم مفروم

 بقسماط ناعم
 عصر ليمون

 زيت ذرة
 سكر ناعم

 بقدونس مفروم طازج

الطريقة:

1 - قطعي الدجاج إىل مكعبات وتبليها بامللح والفلفل والصعرت 
والليمون والزيت.

2 - ضعيي مكعبيات الدجياج يف الثالجية ملدة سياعة ونصف 
الساعة.

3 - شيكي قطع الدجاج يف أسياخ خشبية واشويها عىل الشواية 
أو الفيرن، ومين حين إىل آخر ادهنيي قطع الدجياج بالزيت 

والليمون والصعرت حتى اكتمال النضج.
4 - جهيزي صلصة الثوم بخلط البقسيماط وعصير الليمون 
والسكر والبقدونس والزيت والثوم يف الخالط الكهربائي حتى 

تمتزج املكونات جيداً.
5 - بعد نضج قطع الدجاج، أضيفي إليها صلصة الثوم وقدمي 

الشيش طاووق ساخناً.

الكمية

نصف كيلوغرام
ربع كوب
ملعقتان

حسب الرغبة
ملعقة صغرة

3 فصوص
نصف كوب

ربع كوب
نصف كوب

ملعقة صغرة
ملعقة
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أشعار هاربة

السيد العدييس

شاعر من مرص

"أحبك كقاطع طريق"
لن احبك كرجل انجليزي

يضييع عميره يف النظير إليك 
وأنت نائمة

ويميش عييل أطيراف أصابعه 
كي ال يوقظك

..
لن احبك كعاشق فرنيس يرص 

الزهور عيل رسيرك
ويصنع عطرا يخلدك

ولسيت إيطاليا كي أؤلف أوبرا 

باسمك
..

لن احبك كهندي
يعشقك ليال ويعبدك نهارا

قاطيع  كصعييدي  سيأحبك 
للطريق

يردد عيل مسامعك نشيد القتلة
أصنع لك من الجماجم بيتا

-ادخير واحيدة لطفيل رضيع 
ألزين بها بابك-

..،،
كل ييوم سيأحكي ليك حكاية 
جديدة عن األرواح التي أزهقها

سيأصور ليك بالضبيط كيف 
تذليل الرجيل كي أتركيه يمر 

بأرسته
وستضحكن حن تعلمن أنني 

لم أجد يف ثياب مسافر قتلته
سوي علبة سجائر رديئة

..

»السياسة األخالقية: كيف يفكر الليرباليون واملحافظون« لجورج ليكوف
خالد عزب

يرى جورج ليكوف يف كتاب )السياسية األخالقية.. كيف 
يفكير الليرباليون واملحافظون( اليذي ترجمية باقتدار 
الدكتيور طيارق النعميان وصيدر عين املركيز القومي 
للرتجمية يف ميرص، أن التعارض السييايس يف أمركا بن 
املحافظين والتقدميين هو يف جوهره تعيارض أخالقي 
بامتياز؛ إذ إنه تعارض حول منظومة القيم التي يحملها 
كل طيرف من الطرفن. تعيارض حول ميا يمثل الخر 
وميا يمثل الر بالنسيبة ليكل منهما. وهو بهيذا املعنى 
تعارض حول النموذج والشيكل اليذي يُفرتض أن تكون 
عليهميا األرسة. بعبيارة أخيرى إنيه تعارض حيول قيم 
األرسة، ورصاع حيول ما ينبغي أن تكون عليه املؤسسية 
األرسيية، واألدوار التيي يفرتض أن يضطليع بها األفراد 
املحوريون داخل هذه املؤسسية. وهو وفقيا لهذا الطرح 
تعارض ورصاع بن قيم الرصامة/وقيم الرعاية املتولديِن 
داخل نطياق املمارسيات األرسية واملمتدين، كاسيتعارة 
تمثيلية ممتدة، من نطاق مؤسسية األرسة لينسيحبا عىل 
كافة مؤسسيات املجتمع وأنساقه املختلفة: من األرسة إىل 
األخالقيات إىل الدين وأخرا إىل السياسية، من عالقة األب 
أو األم باالبنياء، اليزوج والزوجة ببعضهميا، إىل عالقات 
األصدقياء ببعضهم البعيض إىل عالقة األسيتاذ بطالبه، 
والقيس بشيعبه أو رعيته...اليخ إىل عالقية الحكومة أو 

الحكام باملحكومن.
ويكشيف ليكيوف أن الوعيي بما يقيوم بيه ويلعبه كل 
نموذج من هذين النموذجن من أدوار يف تشيكيل األفعال 
واالسيتجابات االجتماعية والسياسية لم يكن منتبها إليه 
بالقدر الكايف، ألنه يتم يف األغلب األعم بشكل ال واٍع. إال أن 
تطور ما أصبح يُعرف بالعلوم املعرفية قد أتاح السيبيل 
إىل إمكانيية الولوج والنفاذ إىل مثل هيذه النماذج وآليات 

عملها واشتغالها.
إذ يتييح فهم كل نموذج مين نموذجي الرصامة والرعاية 
مثال يف مجتمع مثيل املجتمع األمركي التعرف عىل كيف 
تتشكل سياسات الحكومة تجاه قضايا من قبيل الربامج 
االجتماعيية واإلنفياق أو عدم اإلنفاق عليهيا من ميزانية 
الحكومية، وفرض الرضائب، والتعليم، والبيئة، والطاقة، 
والتحكم يف انتشار األسلحة، واإلجهاض، وعقوبة اإلعدام، 
وسيواها من القضايا الخالفية املتعددة. إن هذه القضايا 
قيد تبيدو للوهلية األوىل قضاييا متباينية أو متباعدة إال 
أن املوقيف منهيا غالبا ما يحكميه ويحركيه أحد هذين 
النموذجن املعرفين لألرسة: نموذج الرصامة/ يف مقابل/ 

نموذج الرعاية.

ويف هذا السيياق، ومن خيالل التحليل املعيريف للخطاب 
السييايس حيول هيذه القضاييا، يكشيف ليكيوف أن 
االختالفيات يف اآلراء بين الليرباليين واملحافظين تنبع 
من حقيقية أنهما يلتزميان بدرجات مختلفية من القوة 
باستعارتن مختلفتن حول عالقة الدولة باملواطنن. ذلك 
أن كليهميا، فيما يرى، يرى الحكم من خالل اسيتعارات 
األرسة ]العائلية[. فاملحافظون يتمسيكون بشيكل أقوى 
وبشيكل أكثر كثيرا بنموذج يطليق عليه »نميوذج األب 
الصيارم« the »Strict Father Model« ويجعليون األرسة 
 a strong، مبنيية حيول »أب« شيديد ]قيوي[ مسييطر
dominant، »father« )الحكومة(، ويفرتض أن »األطفال« 
)املواطنين( يحتاجيون إىل أن يكونيوا منضبطين لكي 
يصبحيوا »راشيدين« مسيئولن، )أشيخاصا مسيئولن 
مالييا وأخالقيا(. وميا أن يصبح »األطفال« »راشيدين«، 
حتيى ينبغيي عيىل »األب« أال يتدخيل يف حيواتهم: حيث 
يجيب عيىل الحكومة أن تكيون بعيدة عن شيئون أولئك 
األشيخاص الذين أثبتوا مسئوليتهم يف املجتمع. وباملقابل 
يجادل بأن الليربالين يقدمون دعما أكرب لنموذج العائلة 
اليذي يدعوه »نميوذج الوالدية الراعيية« املبني عىل »قيم 
الرعاية« حييث تعمل »األمهات« ويعميل »اآلباء« عىل أن 
يحافظوا عيىل »أطفالهم« الطيبن بعييدا عن »التأثرات 
املفسيدة« )التلوث، الظلم االجتماعي، الفقر، الخ(. ويرى 
ليكيوف أن معظم النياس لديهم مزييج ]أو توليفة[ من 
كلتيا االسيتعارتن يطبقونهميا يف أوقيات مختلفة، وأن 
الخطاب السييايس يعمل بشكل أسياس باستدعاء هاتن 

االستعارتن وتحفيز إحداهما دون األخرى.
كميا يكشيف لنا ليكيوف أن أحد األسيباب التيي جعلت 
الليرباليين يواجهيون صعوبات شيتى منيذ ثمانينيات 
القيرن العرين هو أنهم لم يكونوا واعن باالسيتعارات 
ههم؛ وأنهيم كثرا ما كانوا يقبلون مصطلحات  التي تُوجِّ
املحافظين ويسيتخدمونها، دون أن يعيوا، بما يجعلهم 
يعيززون نميوذج وخطياب الخصيم، يف الوقيت اليذي 
يتصيورون فيه أنهيم يرفضونيه ويناهضونيه. إذ إنهم 
باستخدامهم مثال الستعارات من قبيل تخفيف الرضائب 
بدال مين تخفييض الرضائيب يتبنيون لغية خصومهم 
هة ضدهيم، ومن ثم يبدون وكأنهيم يطلقون النار  امُلوجَّ
عىل أقدامهم بأيديهم. ذلك أن استخدام تخفيف الرضائب 
بدال من تخفييض الرضائب، يفرتض ضمنا أن الرضائب 
بالء أو مصيبة أو مرض فرضه الديموقراطيون ويسعى 
الجمهوريون إىل تخفيفه عن املجتمع وإراحة املجتمع من 
أمليه مما يؤطر الديموقراطين يف صورة األرشار الجالبن 
البيالء واأللم للمجتميع، ويؤطر الجمهوريين يف صورة 

األبطيال األخيار الرافعن لهذا البيالء أو هذا األلم. وهكذا 
فاللغة ليسيت بريئة يف اسيتخداماتها السياسية وعىل كل 
طرف أن يعي جيدا لغته ولغة خصومه وأال يقع يف رشاك 

لغة الخصم.
إن ليكوف يمارس تحليالته تلك عىل عرات االستعارات 
املنتميية إىل كل نميوذج مين النموذجين وآلييات عملها 
واشيتغالها يف تعزييز كل نميوذج، كما يكشيف ليكوف 
أيضا أن النموذجن كثرا ما يتجاوران إذ يمكن أن يوجد 
شخص ليربايل يتبنى نموذج الوالدية الراعية يف السياسة 
بينميا يتبنى نميوذج األب الصارم عىل مسيتوى األرسة، 
مثلما يمكن أن يتبنى أحد املحافظن نموذج األب الصارم 
داخيل األرسة ويف السياسية لكنه يتبنى نميوذج الوالدية 
الراعيية كأسيتاذ جامعي مثال أو يف النقابية التي ينتمي 
إليها. كما يكشيف ليكوف عىل امتداد كل هذه التحليالت 
كييف يدار اليرصاع السييايس وفق هذا عيىل خلفية هذا 
اليرصاع األخالقي بين هذيين النموذجن االسيتعارين 
وكيف أنهما ينعكسيان عىل صياغة رؤى العالم لدى كل 
تيار سيايس من التيارين، وكيف ينعكس هذا بدوره عىل 
مسيتوى إدارة الرصاع داخل صناديق االقرتاع. وبالطبع 
فيإن من ينجيح يف ترويج نموذجه عيرب ترويج الخطاب 
املمثيل لهذا النموذج هو من تكون ليه الغلبة يف الوصول 
إىل مراكيز الحكم: مكتب الرئاسية يف البيت األبيض وإىل 

مقاعيد كل من مجلييس النواب والشييوخ. إال أن النجاح 
يف هيذا ليس أمرا عشيوائيا وإنما يحكميه اإلنفاق الباذخ 
عىل مراكيز األبحياث، واملنصيات الفكرية التيي تصوغ 
لغية الخطاب بعنايية وتعرف كييف تفرضها من خالل 
وسائل ووسيائط اإلعالم املختلفة، وعىل تدريب الكفاءات 
يف كافية املجاالت عيىل كيفيية تأطر وصياغية القضايا 
الخالفية واإلشيكالية داخل املجتمع. إذ وفق ليكوف فإن 
الجماهير ال تصيوِّت طبقيا ملصالحها بقيدر ما تصوت 
للنمياذج األخالقية الكامنة داخلها، ويظل الرهان واللعب 
يف النهايية عيىل أولئيك الناخبين املتأرجحين بين كال 
النموذجين. وهيو يف كل هذا يكشيف األسيباب املعرفية 
إلخفياق الليربالين ونجاح املحافظن، وما عىل الليربالين 
أن يفعلوه ليتجياوزا إخفاقاتهم. وقد تحول الكتاب بهذا 
املعنى إىل دليل عمل يف األوسياط السياسيية األمركية ال 

يفيد منه الليرباليون فحسب بل واملحافظون أيضا.
إن كتياب ليكوف هيذا من أعىل الكتب مبيعيا يف الواليات 
املتحيدة. كميا أن ليكيوف مين أبيرز األعيالم يف مجيال 
الدراسيات املعرفية عى مسيتوى العاليم، ومن بن كتبه 

ودراساته:
االستعارات التي نحيا بها باالشرتاك مع مارك جونسون

أكثر من العقل الهادئ: دليل ميداني لالستعارة الشعرية 
باالشرتاك مع مارك ترنر

النظرية املعارصة لالستعارة
النساء والنار وأشياء خطرة

الفلسفة يف الجسد
ال تفكر يف فيل
قضايا للتفكر

حرية من
العقل السيايس

من أين تأتي الرياضيات
الكتاب األزرق الصغر

وهو من أكرب املستشيارين يف معهد روكريدج للدراسيات 
السياسية للديموقراطين والتقدمين يف أمركا.

وقد ترجم له الدكتور طارق النعمان:
النظرية املعارصة لالسيتعارة وقد صدر مرة عن )الهيئة 

العامة للكتاب( ومرة أخرى عن )مكتبة اإلسكندرية.(
الفلسفة يف الجسد )املركز القومي للرتجمة(.

ال تفكر يف فيل )املركز القومي للرتجمة(.
وأخرا هذا الكتاب: Moral Politics. فكأن الدكتور طارق 
النعمانيي أخذ عييل عاتقه تقدييم هذا االتجياه الفكري 
والتحليييل وهو ما يسياعدنا عيل فهم التطيورات وعالم 

األفكار يف الواليات املتحدة األمركية.
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