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فرق »الأمانة« تنذر 77 من�شاأة خمالفة 
لأوامر الدفاع

عمان - الراأي
وجهت فرق التفتي�ش التابعة لدائرة الرقابة والتفتي�ش ال�سحي والمهني 
في اأمانة عمان اأم�ش الأول، 77 انذارا لمن�ساآت مخالفة لأوامر الدفاع من 
خال 687 زي��ارة. ونفذ �سفر اغ��اق على اأم��ر الدفاع واغ��اق واح��د على 
اإلى تحرير 6 مخالفات اخرى. كما نفذت جولة  اإ�سافة  الدفاع،  اأمر  غير 
ال�سير وا�سفرت عن 3 مخالفات  �سامة عامة واحدة مع مت�سرفية وادي 

لفراد على اأمر الدفاع على �سبوطات وزارة الداخلية.

 انخفا�س حاد وملمو�س على احلرارة.. اليوم
عمان - الراأي  
درجات  وتوالي  ورطبة،  ب��اردة  هوائية  بكتلة  ال�سبت،  اليوم  المملكة  تتاأثر 
معدلتها  م��ن  اأق���ل  لت�سجل  وم��ل��م��و���ش،  ح��اد  ب�سكل  انخفا�سها  ال��ح��رارة 
الأر���س��اد  اإدارة  تقرير  بح�سب  مئوية،  درج��ات   )8-7( بحوالي  العتيادية 
اأحياناً، ويتوقع  اإلى غائمة  ب��اردة، وغائمة جزئياً  الجوية. وتكون الأج��واء 
هطول زخات من المطر في المناطق ال�سمالية من المملكة واأج��زاء من 
المناطق الو�سطى قد تكون ممزوجة بالبرد في �سمال المملكة في �ساعات 
الجنوبية زخات  المناطق  اج��زاء محدودة من  ت�سهد  والليل، وقد  الم�ساء 

خفيفة من المطر.
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عجلون - بترا
العديد  عجلون  محافظة  في  تطوعية  وهيئات  موؤ�س�سات  اأطلقت 
قبل  من  تبذل  التي  الجهود  لم�ساندة  والمبادرات  الم�ساريع  من 
الجهات المعنية لمواجهة جائحة كورونا. وركزت المبادرات على 
ان�ساء الم�ساريع الريادية المجتمعية بهدف مواجهة اآثار جائحة 
كورونا عن طريق تعزيز دور المراأة وال�سباب وتوفير فر�ش العمل 
يعي�سها  التي  وال�سعبة  ال�ستثنائية  الحالية  ال��ظ��روف  ظ��ل  ف��ي 

الوطن نتيجة جائحة كورونا.

عجلون: م�شاريع ومبادرات 
تطوعية ملواجهة كورونا

العقبة - الراأي 

البيئة  لحماية  الملكية  والجمعية  ال��ع��ام��ة  الآث����ار  دائ���رة  وق��ع��ت 
البحرية في العقبة مذكرة تعاون م�ستركة بهدف خدمة التراث 
القومي ون�سر الوعي والمعرفة حول المواقع الأثرية والتاريخية 
الثقافي  ال��ت��راث  لحماية  ال�سعي  اإط���ار  ف��ي  العقبة،  مدينة  ف��ي 
ا�ستدامته  تكفل  ال��ت��ي  الأن�����س��ط��ة  وتنفيذ  وال��ب��ح��ري  وال��ت��اري��خ��ي 

والحفاظ على المواقع المختارة.

اتفاقية خلدمة الرتاث القومي ون�شر 
املعرفة باملواقع الأثرية يف العقبة

كورونا ولقاحاتها ال تفسد الصيام باستثناء 
األعراض الشديدة

عمان - طارق الحميدي

الإ����س���ام���ي  وال����ع����ال����م  الأردن  ي�����س��ت��ع��د 
ل�ستقبال �سهر رم�سان للعام الثاني على 
حرمت  م�سددة  اإج����راءات  و�سط  التوالي 
ك��ث��ي��ري��ن م���ن اأج�������واء ال�����س��ه��ر ال��ف�����س��ي��ل 
ولعل  ك���ورون���ا.  ج��ائ��ح��ة  ت��داع��ي��ات  ب�سبب 
ك��ث��ي��ري��ن م��م��ن اع���ت���ادوا ع��ل��ى الع��ت��ك��اف 

و�ساة التراويح في الم�ساجد بالإ�سافة 
لإق��ام��ة ولئ��م الف��ط��ار لاأهل والرح��ام 
وال�����س����دق����اء ���س��ي��ح��رم��ون م��ن��ه��ا ال���ع���ام 
ك��ورون��ا. يقول  ت��داع��ي��ات  ب�سبب  ال��ح��ال��ي 
واأ�ستاذ  لاأوبئة  الوطنية  اللجنة  ع�سو 
ع��ل��م الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة وع��ل��م ال��م��ن��اع��ة 
ال���دك���ت���ور ع���زم���ي م��ح��اف��ظ��ة ل���� $ اإن 
الم�ساب بفيرو�ش كورونا الذي ل يعاني 

من اأعرا�ش اأو يعاني من اأعرا�ش خفيفة 
ف��ا ي��وج��د م��ان��ع م��ن ���س��ي��ام��ه، مو�سحا 
ان ال�����س��ي��ام ف��ي��ه ���س��ح��ة ل��اإن�����س��ان، ول��ه 
ف��وائ��د ع��ل��ى ج��ه��از ال��م��ن��اع��ة. وا���س��ت��درك 
باأعرا�ش  الم�ساب  باأن  الدكتور محافظة 
متو�سطة، ويحتاج اإلى ادوية اأو اوك�سجين 
فعليه مراجعة الطبيب للتاأكد من حالته 

ال�سحية وقدرته على ال�سيام.

مفتي المملكة: تحري هالل شهر رمضان 
مساء االثنين

الملك يعزي ملكة بريطانيا بوفاة 
األمير فيليب

عمان - خالد الخواجا

اأع���ل���ن م��ف��ت��ي ع����ام ال��م��م��ل��ك��ة ال�����س��ي��خ ع��ب��د ال��ك��ري��م 
رم�سان  �سهر  ه���ال  ت��ح��ري  �سيتم  اأن���ه  ال��خ�����س��اون��ة 
المبارك من قبل لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام 
م�ساء يوم الثنين 29 �سعبان عام 1442 ه� الموافق 12 
الإع��ان عن نتيجة  انه �سيتم  ني�سان 2021. وا�ساف 

يكون  ول��ن  الثنين،  ي��وم  �سم�ش  غ��روب  بعد  التحري 
ت��راف��ق الإع�����ان، ان�سجاما مع  ف��ع��ال��ي��ات  اأي���ة  ه��ن��اك 
التجمعات،  بعدم  والوقائية  الحكومية  الإج����راءات 
اخ��ر،  م��ن جانب  ك��ورون��ا.  فيرو�ش  انت�سار  م��ن  للحد 
التحري  ك�سف م�سدر م�سوؤول في دائرة الفتاء بان 
من  ب��داب��وق  الح�سين  م�سجد  �ساحات  ف��ي  �سيجري 

خال اجهزة فلكية متقدمة. 

عمان - الراأي 

اإلى  تعزية  برقية  الثاني  عبداهلل  الملك  جالة  بعث 
بريطانيا،  ملكة  ال��ث��ان��ي��ة،  اإل��ي��زاب��ي��ث  الملكة  ج��ال��ة 
بوفاة زوجها �سمو الأمير فيليب، دوق اإدنبرة. واأعرب 

المملكة  �سعب  وبا�سم  با�سمه  البرقية،  في  جالته، 
م�ساعر  اأ���س��دق  ع��ن  وحكومتها  الها�سمية  الأردن���ي���ة 
اإليزابيث والأ�سرة المالكة  التعزية والموا�ساة للملكة 
وال�سعب البريطاني ال�سديق بهذا الم�ساب، م�ستذكراً 

م�سيرة الراحل في خدمة المملكة المتحدة.

عمان - �شيف الجنيني
 ط��ال��ب نقيب اأ���س��ح��اب ال��م��خ��اب��ز وال��ح��ل��وي��ات
ع��ب��د الإل�����ه ال��ح��م��وي اأم�������ش، ب���اإب���ق���اء اأب�����واب 

المخابز مفتوحة ليلة الثنين.
اب����واب  اب���ق���اء  اإن   $ ال����ى  ال���ح���م���وي  وق�����ال 
اول  ت�سبق  التي  الليلة  في  مفتوحة  المخابز 
ال�سغط  م��ن  �سيخفف  الف�سيل  ال�سهر  اي���ام 

على المخابز.

احلموي يطالب بتمديد �شاعات 
فتح املخابز ليلة الثنني

»اخلارجية« تدين 
ا�شتمرار »احلوثي« 

ا�شتهداف املناطق 
املدنية بال�شعودية

عّمان - الراأي 
ال����خ����ارج����ي����ة  وزارة  دان����������ت 
ا�ستمرار  المغتربين  و���س��وؤون 
ا�ستهداف  الحوثي  ميلي�سيات 
المناطق المدنية في المملكة 
ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 
واآخ����ره����ا اإط������اق ط��ائ��رت��ي��ن 
ب��دون  م�سيرتين  مفخختين 
ج��ازان وخمي�ش  باتجاه  طيار 
م�����������س�����ي�����ط، ح�����ي�����ث ت���م���ك���ن���ت 
ق���وات ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��رب��ي من 

اعترا�سها وتدميرها بنجاح.
با�سم  الر�سمي  الناطق  واأك��د 
ال������وزارة ال�����س��ف��ي��ر ���س��ي��ف اهلل 
ع���ل���ي ال����ف����اي����ز ع���ل���ى م���وق���ف 
ال���م���م���ل���ك���ة ال������دائ������م اإدان���������ة 
وا����س���ت���ن���ك���ار ه������ذه الأف�����ع�����ال 
الإره���اب���ي���ة ال���م���ت���ك���ررة ال��ت��ي 
المدنية  المناطق  ت�ستهدف 
وت�سكل  الحيوية  والمن�ساآت 
ان���ت���ه���اك���اً �����س����اف����راً ل��ل��ق��ان��ون 
ال��دول��ي وت��ه��دف اإل��ى زعزعة 

الأمن وال�ستقرار.

عمان - الراأي
مديرية  في  والتفتي�ش  الرقابة  ف��رق  اأغلقت 
الموؤ�س�سة  الطبية في  والأجهزة  الم�ستلزمات 
مخالفين  م�سنعين  وال���دواء  للغذاء  العامة 
التجميل  وم�ستح�سرات  المعقمات  لإن��ت��اج 
معقمات  بت�سنيع  لقيامهما  نظرا  عمان  ف��ي 
ل��دى  م�سجلة  غ��ي��ر  تجميل  وم�����س��ت��ح�����س��رات 
الموؤ�س�سة وتحت ظروف ت�سنيعية �سيئة جدا.

اإغالق م�شنعني خمالفني لإنتاج 
املعقمات وم�شتح�شرات التجميل

عمان - خولة اأبوقورة

لوحظ منذ حلول جائحة كورونا التهافت الكبير من 
قبل المواطنين على �سراء بع�ش المكمات الغذائية 
وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ل��رف��ع م��ن��اع��ة اأج�����س��ام��ه��م، اأو ك��اأح��د 
الإ�سابة، وداأب��وا على تناولها دون  اأثناء  العاج  اأن��واع 
ا�ست�سارة اأخ�سائيين غير مدركين مخاطرها واآثارها 

الجانبية خ�سو�ساً في حال زادت عن حاجة الج�سم.
هاني  ال�سيدلني  الدكتور  يقول  ال�سياق،  ه��ذا  وف��ي 
)ال��زن��ك  فيتامينات  بيع  م��ع��دلت  زادت  ال�سخ�سير: 
وال�����س��ي وال������دال( ب��م��ع��دل ي��ف��وق ال�����س��ع��ف م��ن��ذ ب��دء 
ال��ج��ائ��ح��ة، خ�����س��و���س��اً م���ع ازدي������اد ح�����الت ال���س��اب��ة 
ال�سيدليات  يق�سدون  النا�ش  اأ�سبح  فقد  والوفيات، 
منبهاً  مناعتهم،  لرفع  الفيتامينات  ه��ذه  ويطلبون 
الفيتامينات  هذه  تناول  خطورة  الى  ال�سدد  هذا  في 
لأكثر من ثاثة اأ�سهر اإذ يجب التوقف �سهرين ومن 

ثم العودة لها اإذا دعت الحاجة«.

الفيتامينات والأدوية بني احلاجة والإفراط.. خماطر عديدة

حملة رقابة مكثفة على المحال التجارية 
في السلط خالل رمضان

ال�شلط - ا�شالم الن�شور

ال�سحية  ال�������س���وؤون  م��دي��ري��ة  ت�ستعد 
حملة  لط���اق  البلقاء  محافظة  ف��ي 
ال�سواق  على  مكثفة  وتوعوية  رقابية 
�سهر  خ��ال  المحافظة  في  التجارية 
رم�سان. وقال مدير ال�سوؤون ال�سحية 
خالد  ال��دك��ت��ور  البلقاء  محافظة  ف��ي 

ع���ب���دال���ف���ت���اح ان�����ه ت����م و����س���ع ب��رن��ام��ج 
خال  ال�سحيين  للمراقبين  مناوبات 
للمن�ساآت  ف��ي��ه��ا  ال��م�����س��م��وح  ال�����س��اع��ات 
والتفتي�ش  ال��رق��اب��ة  ل�سمان  بالعمل 
المحافظة  وال��وي��ة  مناطق  جميع  في 
ا�سدر  انه  واو�سح  للمديرية.  التابعة 
م�����س��ددة و����س���ارم���ة لجميع  ت��ع��ل��ي��م��ات 
المراقبين ال�سحيين ب�سرورة تقديم 

التوعية للتجار بكل ما يعنى بتعليمات 
ال��ت��ع��ام��ل ف���ي ظ���ل ج��ائ��ح��ة ف��ي��رو���ش 
كورونا، والتزام كافة المحال التجارية 
ال���ت���ي ���س��م��ح ل��ه��ا ب��ال��ع��م��ل ب��ت��ع��ل��ي��م��ات 
اج���راءات  كافة  واخ��ذ  العامة  ال�سحة 
والتباعد  الكمامات  وارت���داء  التعقيم 
كافة  وت��واف��ر  ال��زب��ائ��ن  بين  الج�سدي 

معدات ال�سامة.

الوحدات إلى السعودية غدًا.. وعينه
على «األبطال»
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70434 حالة ن�شطة.. واإدخال 370 للم�شت�شفيات

81 وفاة و3794 إصابة جديدة 
بـ «كورونا»

    تو�شية للجهات 
ال�شحية ب�شاأن اعطاء 

لقاح ا�شرتازينيكا 
لفئات معينة

    ا�شرتازينيكا ي�شتخدم 
يف 115 دولة حول 

العامل
    ن�شبة اإ�شغال »العناية 

احلثيثة«: ال�شمال 
73% الو�شط %68 

�شورة للقاحي ا�شترازينيكا )ي�شار( وفايزر ا ف ب واجلنوب %41 2

3



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

عمان - �سائدة ال�سيد

ك�سف ع�سو اللجنة الوطنية لليقظة 
الدوائية للقاحات كورونا الدكتور 
�سرار بلعاوي ان اللجنة رفعت 
تو�سيات للجهات ال�سحية المخت�سة 
في المملكة ب�ساأن ترتيب اعطاء لقاح 
ا�سترازينيكا لفئات معينة تجنبًا 
لحدوث اعرا�ض جانبية متعلقة 
بالتجلطات قد تح�سل وهي نادرة 
جدًا.

واأ�ساف في ت�سريح خا�ض الى $ 
ان التو�سيات كانت بعدم اإعطاء لقاح 
ا�سترازينيكا للأ�سخا�ض الذين لديهم 
تاريخ مر�سي للتجلطات، او يتعالجون 
من اأمرا�ض تجلطية، كما انه اذا ثبت 
حدوث حالة تجلط لأ�سخا�ض تلقوا 
الجرعة الأولى من اي لقاح، ف�سيتم 
اعطاوؤهم نوعا اآخر من اللقاحات في 
الجرعة الثانية، ول يعطون من نف�ض 
اللقاح الذي �سبب لهم تجلطات في 
الجرعة الأولى.

2

بالعمر  ت��رت��ب��ط  م�������س���اورات  ه��ن��اك  ان  وب��ي��ن 
او ال��ت��اري��خ ال��م��ر���س��ي ل���أ���س��خ��ا���ص ل��ح��دوث 
للبت  �سيكون متروكاً  الأم��ر  لكن  التجلطات، 
فيه للجهات ال�سحية المخت�سة، لتخاذ قرار 
ب�ساأن ذلك، حيث تقع عليها م�سوؤولية ترتيب 

اعطاء لقاح ا�سترازينيكا.
و�سدد بلعاوي على انه ل يوجد حتى الن دليل 
وا���س��ح على ع��وام��ل اخ��ت��ي��ار م��ح��ددة متعلقة 
او  الجن�ص  او  العمر  مثل  التجلط،  ب��ح��الت 
الحالة الطبية ال�سابقة خ�سو�سا ا�سطرابات 
تخثر الدم، واإن حدثت تكون نادرة جداً، وبعد 
ال��دم في  86 حالة تجلط  ل�  درا���س��ة تحقيقية 
اوروبا، خل�ست وكالة الدوية الوروبية الى ان 
فوائد لقاح ا�سترازينيكا تفوق المخاطر، وقد 
عك�ست الدرا�سة بيانات 25 مليون اوروبي تلقوا 
اللقاح، اإذ يعتبر الكثر ا�ستخداماً مقارنة مع 
ا�ستخدامه في 115  الأخ��رى، ويتم  اللقاحات 

دولة حول العالم.
ولفت الى ان لقاح ا�سترازينيكا اثبت فعاليته 
العالية في منع الأمرا�ص ال�سديدة ودخولت 
الم�سنعة  ال�سركة  قالت  وق��د  الم�ست�سفيات، 
�سببية  ع���ق��ة  اي  ل��م تجد  درا���س��ات��ه��ا  ان  ل��ه 
التف�سيرات  اح��د  ان  م�سيفاً  ال���دم،  لجلطات 
هو  ال��ن��ادرة  الجانبية  الث��ار  لهذه  المعقولة 

ال���س��ت��ج��اب��ة ال��م��ن��اع��ي��ة ل��ل��ق��اح، وت�����س��ب��ه ه��ذه 
ال���ح���ال���ة ظ����اه����رة ع���ن���د ال����س���خ���ا����ص ال���ذي���ن 
للدم  مميع  وه��و  الهيبارين،  بعقار  عولجوا 

ي�ستخدم لمنع تكون الجلطات.
وف��ي ه��ذه ال��ح��الت وف��ق ب��ل��ع��اوي ك��ان هناك 
رد فعل �سار محتمل من قبل جهاز المناعة 
قلة  ت�سمى  ح��ال��ة  ال���ى  ادى  م��ا  ل��ل��ه��ي��ب��اري��ن، 

ال�سغيرات التي ت�سببها الهيبارين.
وك��ان��ت وك��ال��ة الأدوي����ة الوروب���ي���ة او���س��ت ان 

التجلطات  من  ال��ن��ادرة  الع��را���ص  اإدراج  يتم 
�سمن  الدموية،  ال�سفائح  معدل  وانخفا�ص 
قائمة العرا�ص الجانبية للقاح ا�سترازينيكا، 
ال��ت��ج��ل��ط��ات 1 لكل  ن�����س��ب��ة ح����دوث  ان  ح��ي��ث 
الجرعة  من  ا�سبوعين  غ�سون  في  الف   100
الولى، وكانت اأغلبها عند الن�ساء تحت عمر 
في  م��ح��دودة  ح��دوث��ه��ا  واحتمالية  ع��ام��ا،   60

الجرعة الثانية.
عليهم  تظهر  الذين  ال�سخا�ص  او�ست  كما 

اخذ  بعد  ا�سبوعين  خ�ل  التالية  العرا�ص 
اللقاح ب�سرورة المتابعة الطبية وهي: ق�سور 
في  انتفاخات  ال�سدر،  في  الم  التنف�ص،  في 
ع�سبية  اعرا�ص  م�ستمر،  بطن  الم  الأق���دام، 
مثل ال�سداع الم�ستمر او م�ساكل في الروؤية، 

ونزيف او ظهور بقع حمراء على الجلد.
المختلطة من  الر�سائل  فاإن  بلعاوي  وح�سب 
ا�سترازينيكا  لقاح  ب�ساأن  الجهات  بع�ص  قبل 
ان  علماً  بتلقيه،  المواطنين  ثقة  م��ن  قللت 
الع����را�����ص ال��ج��ان��ب��ي��ة ك��ال��ت��ج��ل��ط��ات ح��دث��ت 
موديرنا  م��ع  حدثت  فقد  اللقاحات،  ك��ل  م��ع 
الأدوي��ة  انها ح�سلت مع بع�ص  وفايزر، حتى 
ل���م�������س���ادات الل���ت���ه���اب ال��م�����س��ت��خ��دم��ة للم 
ن��ادرة  وجميعها  �سابقة،  اع��وام  في  المفا�سل 
جداً ول ن�ستطيع على اإثرها توقيف اي لقاح 

او دواء.
ي�����س��ار ال����ى ان ع����ددا م���ن ال�����دول الوروب���ي���ة 
قاموا  وغ��ي��ره��ا  وفرن�سا  وا�سبانيا  كالمانيا 
ب�سبب  ا�سترازينيكا  لقاح  ا�ستخدام  بتحديد 
م�����س��ك��ل��ة ت��ج��ل��ط ال����دم لأع���م���ار اك��ب��ر م���ن 60 
عاماً، كما ان الهيئة ال�ست�سارية للقاحات في 
المملكة المتحدة قالت ان ال�سخا�ص الذين 
على  �سيح�سلون  عاما   30 عن  اعمارهم  تقل 

لقاح بديل عن ا�سترازينيكا.

عجلون - بترا

اأط��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ات وه��ي��ئ��ات ت��ط��وع��ي��ة في 
م��ح��اف��ظ��ة ع��ج��ل��ون ال��ع��دي��د م���ن ال��م�����س��اري��ع 
تبذل  ال��ت��ي  ال��ج��ه��ود  لم�ساندة  وال���م���ب���ادرات 
جائحة  لمواجهة  المعنية  الجهات  قبل  من 

كورونا.
ورك�����زت ال���م���ب���ادرات ع��ل��ى ان�����س��اء ال��م�����س��اري��ع 
اآث��ار  م��واج��ه��ة  ب��ه��دف  المجتمعية  ال��ري��ادي��ة 
المراأة  جائحة كورونا عن طريق تعزيز دور 
وال�����س��ب��اب وت��وف��ي��ر ف���ر����ص ال��ع��م��ل ف���ي ظل 
الظروف الحالية ال�ستثنائية وال�سعبة التي 

يعي�سها الوطن نتيجة جائحة كورونا.

وا����س���ار ال��م��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة مفاتيح 
للتنمية الم�ستدامة الدكتور ثابت النابل�سي، 
عبين  �سيدات  ملتقى  م�سروع  افتتاح  تم  اأن��ه 
عبلين الذي يهدف اإلى دعم م�ساريع �سيدات 
وذل��ك  معهم  والت�سبيك  المحلي  المجتمع 
على  وال��ع��م��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة  منتجاتهن  ل��ت��روي��ج 

تمكينهن.
الن�ساء  ت�سجيع  الى  ي�سعى  الملتقى  اأن  وبين 
وا����س���ت���ث���م���ار ال���ف���ر����ص وال�����س����ت����دام����ة ون��ق��ل 
ال��م��ع��رف��ة وال���خ���ب���رات اإل����ى دول����ة الإم������ارات، 
الذاتي  الإن��ت��اج  على  الأ�سر  دع��م  على  للعمل 

وتكوين ال�ستق�لية المادية والحرفية.
الردن��ي��ة  البيئة  جمعية  رئي�ص  ن��ائ��ب  وق���ال 

ال��ج��م��ع��ي��ة  اإن  ف���ري���ح���ات،  ي�����زن  ال���م���ح���ام���ي 
بداية  بتنفيذ مبادرات تطوعية منذ  با�سرت 
ال��ع��ام ال��ح��ال��ي م��ن خ����ل و���س��ائ��ل الت�����س��ال 
ت��وع��وي��ة  ودورات  ور�����ص  م��ن��ه��ا  الإل���ك���ت���رون���ي 
ال�سحية  ال����س���ت���راط���ات  ���س��م��ن  وت��دري��ب��ي��ة 

والوقائية والتباعد الج�سدي.
حم�تها  ت��وا���س��ل  الجمعية  اأن  ال���ى  وا���س��ار 
لتوزيع المعقمات والقفازات والكمامات على 
المواطنين لن�سر الوعي البيئي بكل الموارد 
على  ال���وب���اء  اآث�����ار  م���ن  للتخفيف  ال��م��ت��اح��ة 
الجهات  م��ع  والتن�سيق  بالتعاون  المجتمع 
الوباء  انت�سار  بتداعيات  والمهتمة  المعنية 
وط����رق ال��وق��اي��ة ال��ت��ي ت��ك��ف��ل ال��ح��ف��اظ على 

�سحة و�س�مة المجتمع.
الأخ�����س��ر  ال�سند�ص  م��ن��ت��دى  رئي�سة  وب��ي��ن��ت 
فاتن الغزو، اأن المنتدى اطلق مبادرة بعنوان 
�سراء  تم  حيث  الم�ساب«  لأخيك  عونا  »ك��ن 
 o2 ومنظم  وم��ول��دات  اك�سجين  ا���س��ط��وان��ات 
ما�سك وتم التبرع بها لمركز �سحي ح�وة.

وق��ال ع�سو منتدى راي���ات الب��داع��ي��ة رام��ي 
ال��ج��ن��ي��دي، اأن ال��م��ن��ت��دى ن��ف��ذ م��ن��ذ ب��داي��ة 
التثقيفية  ال���ب���رام���ج  م���ن  ال��ع��دي��د  ك���ورون���ا 
وال���م���ب���ادرات وب���ث ال��ر���س��ائ��ل ال��ت��وع��وي��ة عبر 
تقنيات الت�����س��ال ع��ن بعد ح��ول الج���راءات 
وتعريف  الجائحة  مع  التعامل  في  ال�سليمة 

المواطنين بطرق انتقاله وكيفية ت�فيه.

70434 حالة ن�سطة.. واإدخال 370 للم�ست�سفيات

81 وفاة و3794 إصابة 
جديدة بـ «كورونا»

كتلة هوائية باردة ورطبة اليوم

إغالق مصنعين مخالفين إلنتاج 
المعقمات ومستحضرات التجميل

عمان - الراأي

وفاة   81 ت�سجيل  ال�سحة عن  وزارة  اأعلنت 
ب��ف��ي��رو���ص ك��ورون��ا  اإ���س��اب��ة ج��دي��دة  و3794 
الم�ستجد في المملكة ام�ص، ليرتفع العدد 
الإجمالي اإلى 7646 وفاة و659250 اإ�سابة.

ال��ج��دي��دة على 1510  وت��وزع��ت الإ���س��اب��ات 
 912 عّمان،  العا�سمة  محافظة  في  حالت 
حالة   140 منها  اإرب���د،  محافظة  ف��ي  حالة 
في الرمثا، 248 حالة في محافظة البلقاء، 
210 ح����الت ف��ي م��ح��اف��ظ��ة ال���زرق���اء، 207 
حالت في محافظة المفرق، 179 حالة في 
محافظة  في  حالة   149 جر�ص،  محافظة 
عجلون،  محافظة  ف��ي  حالة   131 ال��ك��رك، 
حالة   81 الطفيلة،  محافظة  في  حالة   91
في محافظة العقبة، 68 حالة في محافظة 
معان، منها 4 حالت في البترا، و8 حالت 

في محافظة ماأدبا.
واأ����س���ار ال��م��وج��ز الإع����م���ي ال�����س��ادر عن 
رئا�سة ال��وزراء ووزارة ال�سحة اإلى اأن عدد 
 70434 اإل��ى  و�سل  حالّياً  الن�سطة  الحالت 
اأُدِخلت  حالة، بينما بلغ عدد الحالت التي 
فيما  ح��ال��ة،   370 الم�ست�سفيات  اإل��ى  ام�ص 
اإجمالي  بلغ  حين  ف��ي  ح��ال��ة،   391 غ���ادرت 
الع�ج  تتلقى  التي  الموؤّكدة  الحالت  عدد 

في الم�ست�سفيات 2827 حالة.
للم�ست�سفيات  ال�ستيعابية  ال��ق��درة  وح��ول 
اإ�سغال  اأن ن�سبة  في المملكة، بين الموجز 

 42 بلغت  ال�سمال  اإقليم  ف��ي  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة 
اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما  ب��ال��م��ئ��ة، 
بلغت  فيما  ب��ال��م��ئ��ة،   73 الحثيثة  ال��ع��ن��اي��ة 
ال�سطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

في الإقليم ذاته 47 بالمئة.
في  العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 
حين  ف��ي  بالمئة،   56 بلغت  الو�سط  اإقليم 
و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية الحثيثة 
في الإقليم ذاته اإلى 68 بالمئة، بينما بلغت 
ال�سطناعي  التنّف�ص  اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة 

38 بالمئة.
في  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  كما 
اإقليم الجنوب 28 بالمئة، بينما بلغت ن�سبة 
بالمئة،   41 الحثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  اإ�سغال 
التنّف�ص  اأج��ه��زة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  فيما 

ال�سطناعي في الإقليم ذاته 25 بالمئة.
ك��م��ا اأ����س���ار ال��م��وج��ز اإل�����ى ت�����س��ج��ي��ل 4399 
ح���ال���ة ���س��ف��اء ام�������ص ف���ي ال���ع���زل ال��م��ن��زل��ي 
ح��الت  اإج��م��ال��ي  لي�سل  وال��م�����س��ت�����س��ف��ي��ات، 

ال�سفاء اإلى 581170 حالة.
اأجري  مخبرّياً  فح�ساً   30617 اأن  واأ�ساف 
الفحو�سات  ع��دد  اإج��م��ال��ي  لي�سبح  ام�����ص، 
الآن  ال��وب��اء وحتى  ب��دء  اأج��ري��ت منذ  التي 
ن�سبة  اأن  اإل����ى  لف���ت���اً  ف��ح�����س��اً،   6269269
و�سلت  ام�ص  ليوم  الإيجابّية  الفحو�سات 
م��ق��ارن��ة مع  ب��ال��م��ئ��ة،  ق���راب���ة 39ر12  اإل����ى 
الن�سبة التي �سجلت يوم اأم�ص الول والتي 

بلغت 02ر12 بالمئة.

عمان - الراأي

بكتلة  ال�����س��ب��ت،  ال���ي���وم  ال��م��م��ل��ك��ة  ت��ت��اأث��ر 
ه��وائ��ي��ة ب����اردة ورط���ب���ة، وت���وال���ي درج���ات 
الحرارة انخفا�سها ب�سكل حاد وملمو�ص، 
الع��ت��ي��ادي��ة  م��ع��دلت��ه��ا  م��ن  اأق���ل  لت�سجل 
بح�سب  م��ئ��وي��ة،  درج���ات   )8-7( ب��ح��وال��ي 

تقرير اإدارة الأر�ساد الجوية.
وت��ك��ون الأج�����واء ب����اردة، وغ��ائ��م��ة ج��زئ��ي��اً 
ويتوقع هطول زخات  اأحياناً،  اإلى غائمة 
من  ال�سمالية  المناطق  ف��ي  المطر  م��ن 
الو�سطى  المناطق  من  واأج��زاء  المملكة 
ق���د ت��ك��ون م��م��زوج��ة ب��ال��ب��رد ف���ي ���س��م��ال 
ال��م��م��ل��ك��ة ف���ي ���س��اع��ات ال��م�����س��اء وال��ل��ي��ل، 
المناطق  اجزاء محدودة من  ت�سهد  وقد 
ال��ج��ن��وب��ي��ة زخ����ات خ��ف��ي��ف��ة م���ن ال��م��ط��ر، 
اإلى غربية  الرياح جنوبية غربية  وتكون 
ن�����س��ط��ة ال�����س��رع��ة ت��راف��ق��ه��ا ه��ب��ات ق��وي��ة 
كلم/�ساعة   50 �سرعتها  ت��ت��ج��اوز  اأح��ي��ان��اً 
خا�سة  الغبار  وتثير  المناطق  بع�ص  في 

في مناطق البادية.

وي���ط���راأ ي���وم غ��د الأح�����د، ارت���ف���اع طفيف 
على درج���ات ال��ح��رارة م��ع ب��ق��اء الأج���واء 
الفر�سة  وت��ب��ق��ى  ب���اردة وغ��ائ��م��ة ج��زئ��ي��اً، 
ُمهياأة خ�ل �ساعات النهار لهطول زخات 
اأج��زاء  في  المطر  من  ومتفرقة  خفيفة 
م���ح���دودة م���ن ���س��م��ال وو����س���ط ال��م��م��ل��ك��ة، 
ال���ري���اح ج��ن��وب��ي��ة غ��رب��ي��ة ن�سطة  وت���ك���ون 
ال�����س��رع��ة م���ع ه��ب��ات ق��وي��ة اأح���ي���ان���اً تثير 

الغبار خا�سة في مناطق البادية.
ارتفاع  الثنين،  غ��د  بعد  ي��وم  ي��ط��راأ  كما 
الحرارة وتكون  درجات  على  طفيف  اآخر 
الأج������واء ب�����اردة ن�����س��ب��ي��اً وغ��ائ��م��ة ج��زئ��ي��اً 
خ���ا����س���ة ف����ي ����س���م���ال وو�����س����ط ال��م��م��ل��ك��ة، 
والبحر  الأغ����وار  ف��ي  ال��ح��رارة  ومعتدلة 
خ�ل  الفر�سة  وتبقى  والعقبة  الميت 
����س���اع���ات ال���ن���ه���ار ُم���ه���ي���اأة ل��ه��ط��ول زخ���ات 
اأج��زاء  في  المطر  من  ومتفرقة  خفيفة 
م���ح���دودة م���ن ���س��م��ال وو����س���ط ال��م��م��ل��ك��ة، 
وت����ك����ون ال����ري����اح ج���ن���وب���ي���ة غ���رب���ي���ة ال���ى 
تن�سط  ال�سرعة  معتدلة  غربية  �سمالية 

احياناً.

عمان - الراأي

اأغلقت فرق الرقابة والتفتي�ص في مديرية 
ال��م�����س��ت��ل��زم��ات والأج������ه������زة ال��ط��ب��ي��ة ف��ي 
الموؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء م�سنعين 
مخالفين لإنتاج المعقمات وم�ستح�سرات 
ال��ت��ج��م��ي��ل ف����ي ع���م���ان ن���ظ���را ل��ق��ي��ام��ه��م��ا 
تجميل  وم�ستح�سرات  معقمات  بت�سنيع 
غير م�سجلة لدى الموؤ�س�سة وتحت ظروف 

ت�سنيعية �سيئة جدا.
ن��زار  ال��دك��ت��ور  الموؤ�س�سة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال���رق���اب���ة وال��ت��ف��ت��ي�����ص  اإن ف����رق  م���ه���ي���دات، 
المخت�سة تنفذ جولت رقابية دورية على 

م�سانع المعقمات وم�ستح�سرات التجميل 
وع��ل��ى م����دار الأرب������ع وال��ع�����س��ري��ن ���س��اع��ة؛ 
للتاأكد من التزام القائمين عليها بمعايير 
اإل��ى  و���س��ول  الجيد  الت�سنيع  وم��م��ار���س��ات 
اأعلى معايير الجودة  اإنتاج منتجات �سمن 
الموا�سفات  مع  يتطابق  وبما  والماأمونية 
ال��م��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ال��م��وؤ���س�����س��ة. واأ����س���ار 
باإحالة  المبا�سرة  �ستتم  اأن��ه  اإل��ى  مهيدات 
المخالفين  الم�سنعين  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ي��ن 
الإج��راءات  المخت�سة لتخاذ  الجهات  اإلى 
على  م�سددا  بحقهم،  ال���زم��ة  القانونية 
مخالفات  اأي  م��ع  الموؤ�س�سة  ت��ه��اون  ع���دم 

تم�ص �سحة و�س�مة المواطنين.

تجنباً لحدوث اأعرا�ض جانبية متعلقة بالتجلطات

توصية للجهات الصحية بشأن إعطاء لقاح 
«استرازينيكا» لفئات معينة

عجلون: مشاريع ومبادرات تطوعية لمواجهة كورونا

وف������ي ه������ذا ال���������س����ي����اق، ي����ق����ول ال���دك���ت���ور 
زادت  ال�����س��خ�����س��ي��ر:  ه���ان���ي  ال�������س���ي���دلن���ي 
وال�سي  )ال��زن��ك  فيتامينات  بيع  م��ع��دلت 
بدء  منذ  ال�سعف  يفوق  بمعدل  وال���دال( 
ال��ج��ائ��ح��ة، خ�����س��و���س��اً م��ع ازدي�����اد ح��الت 
اأ���س��ب��ح النا�ص  ال���س��اب��ة وال��وف��ي��ات، ف��ق��د 
ي��ق�����س��دون ال�����س��ي��دل��ي��ات وي��ط��ل��ب��ون ه��ذه 
في  منبهاً  مناعتهم،  لرفع  الفيتامينات 
ه����ذا ال�������س���دد ال����ى خ���ط���ورة ت���ن���اول ه��ذه 
اإذ  اأ���س��ه��ر  ث���ث��ة  م��ن  لأك��ث��ر  الفيتامينات 
يجب التوقف �سهرين ومن ثم العودة لها 

اإذا دعت الحاجة«.
م���ن ج���ان���ب���ه، ي���ح���ذر الأ����س���ت���اذ ال��ج��ام��ع��ي 
وم�����س��ت�����س��ار ال���ع����ج ال���دوائ���ي ال�����س��ري��ري 
ل����أم���را����ص ال���م���ع���دي���ة ال���دك���ت���ور ����س���رار 
الفيتامينات  هذه  تناول  اأن  من  البلعاوي 
يت�سبب  اأن  يمكن  ال��غ��ذائ��ي��ة  وال��م��ك��م���ت 
يكن ج�سده  لم  اإذا  يتناولها  لمن  بال�سرر 

بحاجة لها«.
وي�����س��دد ال��ب��ل��ع��اوي ف��ي ح��دي��ث ال���ى $ 
على �سرورة »عمل فحو�سات للدم للتاأكد 
م���ن م�����س��ت��وي��ات ه����ذه ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ف��ي 
قبل  اإل��ي��ه��ا  بحاجة  ك��ان  ح��ال  ف��ي  الج�سم 

اأخذها  يتم  اأن  ويجب  تناولها  ف��ي  ال��ب��دء 
ح�سب ا�ست�سارة الطبيب اأو ال�سيدلي«.

ووفق، البلعاوي »هناك مقولتان �سعبيتان 
هذه  بتناول  يتعلق  فيما  دح�سهما  يجب 
الأف��ك��ار  ببع�ص  والمتعلقتين  المكم�ت 
لديه  ال�سعب  »ك��ل  �ساكلة  على  المغلوطة 
ن��ق�����ص«، اإذا »م���ا ن��ف��ع م��ا ب�����س��ر«، م��وؤك��داً 
ال��ر���س��ي��ن��ة  ال���ب���روت���وك���ولت  اأو  ال��ع��ل��م  اأن 
ل ي�����س��م��ح��ان ب��اإع��ط��اء ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات دون 

اإليها«. الحاجة 
اأقرا�ص فيتامين  اأن  اإلى  وي�سير البلعاوي 
»�سي« الموجود في ال�سيدليات عبارة عن 
فيتامين  وت��رك��ي��ب��ة  الأ���س��ك��ورب��ك  ح��م�����ص 
اأكثر من هذا  على  تحتوي  الطبيعية  �سي 

الحم�ص«.
وبح�سب البلعاوي فاإن »لكل من فيتامين 
مناعة  رف���ع  ف��ي  ف��ع��ال  دورا  وال��زن��ك  دال 
المناعة  جهاز  لأن  لعملها،  ومهم  الج�سم 
حال  وفي  وفيتامينات،  معادن  اإلى  يحتاج 
الجهاز  يعمل  فلن  العنا�سر  هذه  نق�ست 

المطلوب«. بال�سكل  المناعي 
وي��ن��ب��ه ال��ب��ل��ع��اوي اإل���ى اأن���ه ف��ي ح���ال اأخ��ذ 
معرفة  دون  الفيتامينات  ه��ذه  ال�سخ�ص 

فح�ص  ط��ري��ق  ع��ن  ج�سده  ف��ي  معدلتها 
ي�ستفيد  ف��ل��ن  ح��اج��ت��ه،  ع��ن  وزادت  ال����دم 
ال��ج�����س��م م��ن��ه��ا و���س��ي��ط��رح��ه��ا ع���ن ط��ري��ق 
ال��ب��ول اأو ال��ب��راز ا���س��اف��ة اإل���ى الأع��را���ص 
زي��ادة  عن  تنتج  اأن  ممكن  التي  الجانبية 
على  �ستوؤثر  حيث  الج�سم  ف��ي  تركيزها 

الكلى والكبد«.
ووف����ق ال���دك���ت���ور ال��ب��ل��ع��اوي « ف����اإن زي����ادة 
اأق���را����ص الأ���س��ك��ورب��ك  اأو  ���س��ي  ف��ي��ت��ام��ي��ن 
اأ�سيد �ستت�سبب في ح�سى الكلى كما يزيد 
ويحفز  ال��ب��ول  ف��ي  ال��ي��وري��ك  م��ن حم�ص 
وبالن�سبة  ال���دم  ف��ي  ال���س��ت��روج��ي��ن  اإف����راز 
الحمل  منع  دواء  يتناولن  ال�تي  للن�ساء 

ف�سيتعار�ص معه ويعطل عمله.
دال  فيتامين  زي��ادة  ح��ال  في  »اأم��ا  ويتابع 
ال�����ذي ي�����ذوب ف���ي ال����ده����ون ف���ي ال��ج�����س��م 
»دال«  فيتامين  »�سمية«  ذلك  عن  �سينجم 
في العادة ب�سبب تناول جرعات كبيرة من 
مكم�ت الفيتامين، حيث يت�سبب بتراكم 
الكال�سيوم في الج�سم )فرط الكال�سيوم(، 
وال�سعف،.  وال��ق��يء  الغثيان  ي�سبب  مما 
لت�سبب  ت��ت��ف��اق��م  اأن  ل����أع���را����ص  وي��م��ك��ن 
تكون  الكلى، مثل  العظام، وم�سك�ت  اآلم 

ح�����س��وات ال��ك��ال�����س��ي��وم، ف��ي ال��م��ق��اب��ل ف��اإن 
زي���ادة ال��زن��ك ت���وؤدي ال��ى ح���الت المغ�ص 

وال�سهال«.

»م�سادات حيوية
الحيوية  ال��م�����س��ادات  ت��ن��اول  وبخ�سو�ص 
ي���ق���ول ال���ب���ل���ع���اوي »ي���ج���ب و���س��ف��ه��ا تحت 
ا�����س����راف ط��ب��ي ك��ون��ه��ا ت��ع��ط��ى ل��م��ق��اوم��ة 
الفيرو�سات،  لمقاومة  ولي�ص  البكتيريا 
فيرو�ص  ي�سببه   19 كوفيد  اأن  نعلم  وكما 
حاجة  دون  واعطاءها  الم�ستجد،  كورونا 
اأن  اأي�����س��ا  اأم���ر غ��ي��ر �سحيح ون��ع��ل��م  اإل��ي��ه��ا 
�سد  خ�سائ�ص  لها  الم�سادات  هذه  بع�ص 
�سخ�ص  لأي  يمكن  ل  ل��ك��ن  ال��ف��ي��رو���س��ات، 
ل  حتى  الطبيب  ا�ست�سارة  ب��دون  تناولها 
للم�سادات  م�سادة  بكتيريا  لديهم  تن�ساأ 

الحيوية ف� ت�ستجيب لها.
الكورونا  مر�سى  اأن  الى  البلعاوي  ويلفت 
لعدوى  للتعر�ص  العالي  الختطار  ذوي 
الم�سادات  لهم  تو�سف  ثانوية  بكتيرية 
ال��ح��ي��وي��ة ك��ال��م��ر���س��ى ال���ذي���ن ي��دخ��ل��ون 
ا�سافة  الحثيثة  والعناية  الم�ست�سفيات 

الى بع�ص الحالت المر�سية المزمنة.

ووفق البلعاوي ينق�سم المر�سى لق�سمين، 
المنزلي،  ال��ح��ج��ر  ف��ي  يبقى  م��ن  الأول: 
من  ي��ع��ان��ون  ح��ي��ث  ب��ال��م��ئ��ة   80 ون�سبتهم 
اأع���را����ص ط��ف��ي��ف��ة، وال��ث��ان��ي: اآخ����رون يتم 
لو�سعهم  ن��ظ��را  للم�ست�سفيات  اإدخ��ال��ه��م 
م�سادات  اع��ط��اوؤه��م  يتم  وال��ذي  ال�سحي 
فهي  الم�ست�سفيات  دخولهم  فور  التجلط 

من البرتوكول الع�جي«.
اأما الذين يحجرون اأنف�سهم في المنازل، 
ي�سير الدكتور البلعاوي اإلى �سرورة اجراء 
لديهم   D- dimer التجلط  عامل  فح�ص 
ال��ب��دء باعطائهم  ي��ج��ب  ع��ال��ي��ا  ك���ان  ف����اإذا 

التجلطات كال�سبرين«. م�سادات 
وب��خ�����س��و���ص الأدوي�����ة ال��ت��ي ت��ح��وي ن�سبة 
من »الكورتوزن »يدعو البلعاوي الى عدم 
الإ�سابة  ف��ي حالة  ال��ك��ورت��ي��زون  اب��ر  اأخ��ذ 
طبيب  ا�ست�سارة  على  بناء  اإل   19 بكوفيد 
خا�سة،  ح��الت  في  يعطى  حيث  مخت�ص، 
التي  المن�سورات  بع�ص  م��ن  هنا  م��ح��ذراً 
التوا�سل الجتماعي تدعو  و�سائل  تجتاح 
ال��ى اأخ���ذ ال��ك��ورت��ي��زون ف��ي ح��ال ال�سابة 
غير  ا�سخا�ص  قبل  من  ت�سدر  بالفيرو�ص 

متخ�س�سين.

الفيتامينات والأدوية بني احلاجة والإفراط... خماطر عديدة

عمان - خولة اأبوقورة

لوحظ منذ حلول جائحة كورونا 
التهافت الكبير من قبل المواطنين 
على �سراء بع�ض المكملت الغذائية 
والفيتامينات لرفع مناعة اأج�سامهم، 
اأو كاأحد اأنواع العلج اأثناء الإ�سابة، 
وداأبوا على تناولها دون ا�ست�سارة 
اأخ�سائيين غير مدركيين مخاطرها 
واآثارها الجانبية خ�سو�سًا في حال 
زادت عن حاجة الج�سم.

بلعاوي: جتلط الدم 
من الأعرا�ض النادرة 
احلدوث.. ول علقة 

�سببية بينها وبني 
»ا�سرتازينيكا«

الر�سائل املختلطة 
ب�ساأن اللقاح قللت ثقة 

املواطنني بتلقيه
ا�سرتازينيكا الأكرث 

ا�ستخدامًا مقارنة مع 
اللقاحات الخرى.. 

وتعتمده 115 دولة حول 
العامل
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�إربد - محمد قدي�سات

المتكررة  الكبرى  ارب��د  بلدية  ت��ج��ارب  اأع���ادت 
لعدد  مرورية  حلول  ايجاد  في  والم�ستن�سخة 
م���ن ال�������س���وارع ال��ت��ي ت�����س��ه��د ازدح���ام���ا وك��ث��اف��ة 
م�����روري�����ة وت����ع����د ع�������س���ب ال���م���دي���ن���ة وروح����ه����ا 
اثبتت  ت��ج��ارب �سابقة  ال��ى الذه���ان  وم��رك��زه��ا 
لثبوت  عنها  التراجع  يتم  ما  و�سرعان  ف�سلها 

عدم جدواها.
با�ستثمارها  ال��ج��م��ي��ع  ف���اج���اأت  ال��ت��ي  ال��ب��ل��دي��ة 
لفترة الحظر ال�سامل ليوم ام�س الجمعة حيث 
الجزيرة  ب��ازال��ة  الخمي�س  م�ساء  منذ  با�سرت 
و�سفي  ال�سهيد  م��ي��دان  م��ن  اب��ت��داء  الو�سطية 
التل حتى ا�سارة الملكية وجعل هذا الجزء من 

نهاية �سارع فل�سطين بم�سرب واحد.
تديرها  التي  البلدية  با�سم  العالمي  الناطق 
رداد  البلدية  المجال�س  حل  بعد  موؤقته  لجنة 
التل اقر ان التعديل المروري في هذا الجزء 
وهو  التجربة  �سميم  ف��ي  ي��دخ��ل  ال�����س��ارع  م��ن 
دائ��رة  ت�سم  التي  ال�سير  للجنة  تو�سية  يمثل 
المرور في البلدية وهيئة تنظيم قطاع النقل 

البري وق�سم �سير اربد.
وب��م��ا ان ال��ت��ج��رب��ة ت��ح��ت��م��ل ال��ف�����س��ل وال��ن��ج��اح 
كانت  التجربة  �سكلتها  التي  التندر  حالة  فان 
طاغية وهو ما لم ي�ستبعده التل بالتراجع عن 
ما  ال�سابق  و�سعه  الى  ال�سارع  وع��ودة  التعديل 
يعني ان حقل التجارب المرورية في اربد لن 
ا�ستن�ساخ تجارب مماثلة  يتوقف ما دمنا نعيد 

اثبتت ف�سلها قبل حوالي 15 ع�سرة عاما.
�سارعي  يربط  ال��ذي  ال�سارع  من  الجزء  فهذا 
فل�سطين وبغداد ويخترق و�سط المدينة غربا 
والمغامرة بح�سب  التجارب  و�سرقا ل يحتمل 
اكثر  يمثل  لن���ه  و�سائقين  م��واط��ن��ي��ن  ت��ج��ارة 
اطرافها  ويربط  المدينة  في  حيوية  النقاط 

الربعة في الو�سط التجاري.
ومتعددة  كثيرة  ت��ج��ارب  م��واط��ن��ون  وا���س��ت��ذك��ر 
لم توؤت اوكلها في ايجاد حلول مرورية ناجزة 
كتغيير م�سارب بع�س ال�سوارع وفتحات الدوران 
والل��ت��ف��اف وف��ت��ح واغ����الق ع��د م��ن الميادين 
تاتي  ان  دون  الم�ستمر  للتغيير  عر�سة  فكانت 
بجديد وت�سكل حلول مرورية ولو ب�سيطة في 

التخفيف من الزدحامات المرورية.

وي������رى ه�������وؤلء ان و����س���ط ال���م���دن���ي���ة ل����م ي��ع��د 
ي�����س��ت��وع��ب ح��ج��م ال��ك��ث��اف��ة ال���م���روري���ة ف��ي��ه ما 
ي�����س��ت��دع��ي م�����س��اري��ع م���روري���ة ك��ب��رى وج��ذري��ة 
يبدو  ما  وهو  والج�سور  النفاق  بع�س  بان�ساء 
ان���ه لي�س ب��م��ق��دور ال��ب��ل��دي��ة ال��ق��ي��ام ب��ه��ا راه��ن��ا 

لكلفته المادية المت�سلة بال�ستمالكات.
هذا  ان  ال��م��روري  ال�سان  في  مخت�سون  وا�سار 
الج�����راء ب��ج��ع��ل ال�����س��ارع ال��م��م��ت��د م��ن م��ي��دان 
ال�سهيد و�سفي التل وحتى ا�سارة الملكية يجب 
ان يترافق مع اجراء مماثل في �سارع الجي�س 
دائ��رة  ال�سير  حركة  لجعل  واي��دون  »الح�سن« 
ولي�ست عبارة عن ترحيل ازمة من نقطة الى 
اكثر من 200 متر  اخ��رى ل تبعد عنها  نقطة 
الى جانب تعزيز الطرق ال�سعاعية في محيط 

و�سط المدينة.
ال��م��روري��ة  ب���الج���راءات  مت�سل  �سعيد  وع��ل��ى 
الجزيرة  تعديل  العمل ج��ار على  ان  التل  ق��ال 
البريد  ودوار  الملكية  ا�سارة  بين  الو�سطية ما 
لوجود اختاللت في اكثر من نقطة فيها حيث 

ل تراعي التوازن في �سعة م�سربي ال�سارع.
العلوم  جامعات  ف��ي  وخ��ب��راء  مواطنون  واع���اد 
مطالب  مخت�سون  واليرموك  والتكنولوجيا 
اع��دت  متكاملة  م��روري��ة  خطة  بتنفيذ  �سابقة 
وم�ستفي�سة  واف��ي��ة  درا���س��ات  بعد  �سنوات  قبل 
تعتبر  لمدينة  المرورية  الحلول  فيها  تتكامل 
م��رك��ز ن�����س��اط ت���ج���اري وخ���دم���ي ي���وؤم���ه م��ئ��ات 

اللف يوميا.

3

عمان - خالد �لخو�جا

اأعلن مفتي عام المملكة ال�سيخ
تحري  �سيتم  اأن��ه  الخ�ساونة  الكريم  عبد 
هالل �سهر رم�سان المبارك من قبل لجنة 
الأه��ل��ة ف��ي دائ���رة الإف��ت��اء ال��ع��ام م�ساء يوم 
الثنين 29 �سعبان عام 1442 ه� الموافق 12 

ني�سان 2021.
وا����س���اف ان���ه ���س��ي��ت��م الإع������الن ع���ن نتيجة 
الثنين،  ي��وم  �سم�س  غ���روب  بعد  ال��ت��ح��ري 
ول����ن ي���ك���ون ه���ن���اك اأي�����ة ف��ع��ال��ي��ات ت��راف��ق 
الإع������������الن، ان�������س���ج���ام���ا م�����ع الإج������������راءات 
ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة ب��ع��دم ال��ت��ج��م��ع��ات، 

للحد من انت�سار فيرو�س كورونا.
م���ن ج��ان��ب اخ����ر، ك�����س��ف م�����س��در م�����س��وؤول 
ف��ي دائ����رة الف��ت��اء ب���ان ال��ت��ح��ري �سيجري 

من  ب��داب��وق  الح�سين  م�سجد  �ساحات  ف��ي 
خالل اجهزة فلكية متقدمة، حيث �سيكون 
الح�سور قليال جدا، ولي�س كما يجري في 

كل عام.
$ ان ع�����دداً من  ل����  ال��م�����س��در  وا����س���اف 
ال��ف��ل��ك��ي��ي��ن ����س���ي���ت���ول���ون ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ح��ري 

الدقيق.
وك���ان���ت ع��م��ل��ي��ة ال���ت���ح���ري ت��خ�����س��ع ���س��اب��ق��ا 
ل���م���ه���رج���ان ك���ب���ي���ر ي���ح�������س���ره ���س��خ�����س��ي��ات 
واع��الم��ي��ون وك��ب��ار ال��م�����س��وؤول��ي��ن وق�����س��اة 
ال�����س��رع ف��ي دائ����رة ق��ا���س��ي ال��ق�����س��اة، وي��ت��م 
بعد  مبا�سرة  التحري  نتيجة  عن  الع��الن 

انتهاء �سالة المغرب.
العربية  المملكة  اأعلنت  ال�سياق  نف�س  وفي 
وب��ن��اء على  اأن���ه  الجمعة  ام�����س  ال�����س��ع��ودي��ة 
�سعبان في  �سهر  بداية  ف��اإن  ال��ه��الل،  روؤي��ة 

م��ار���س،   15 الث��ن��ي��ن  ي��وم  ك��ان��ت  ال�سعودية 
وع��ل��ي��ه ���س��ي��ت��م ت��ح��ري ه���الل رم�����س��ان في 
 29( اب��ري��ل   11 الأح���د  غ��د  ي��وم  ال�سعودية 
�سعبان ح�سب التقويم( و�سيتم تحريه مرة 
�سعبان   29( ابريل   12 الإثنين  ي��وم  اأخ��رى 

ح�سب الروؤية(.
في  ال��دول��ي  الفلك  م��رك��ز  م��دي��ر  وبح�سب 
ف��ان  ع���ودة  ���س��وك��ت  محمد  المهند�س  دب���ي 
معظم الدول �ستتحرى هالل �سهر رم�سان 
يوم الثنين 29 �سعبان 1442ه� الموافق 12 
الممكن  غ��ي��ر  م��ن  فلكيا  ان��ه  مبينا  اب��ري��ل 
مكان  اأي  من  المجردة  بالعين  م�ساهدته 
في العالم الإ�سالمي، في حين اأنها ممكنة 
با�ستخدام التل�سكوب فقط وب�سعوبة بالغة 
والجزائر  وليبيا  ال�سودان  من  اأج���زاء  من 

ومن المغرب وموريتانيا.

ح�سلت  ام�����س  �سحفي  ب��ي��ان  ف��ي  وا����س���اف 
$ ع��ل��ى ن�����س��خ��ة م��ن��ه، ان روؤي����ة ال��ه��الل 
يومها ممكنة بالعين المجردة ب�سعوبة في 
اأجزاء من القارتين الأميركيتين علما باأن 
الت�سوير  تقنية  با�ستخدام  ال��ه��الل  روؤي���ة 

الفلكي ممكنة ب�سعوبة كبيرة.
واو�سح اأن هناك اإمكانية لروؤية الهالل من 
الإثنين،  يوم  الإ�سالمي  العالم  من  اأج��زاء 
 13 ال��ث��الث��اء  ي��وم  ي��ك��ون  اأن  المتوقع  فمن 
اب��ري��ل ب��داي��ة �سهر رم�����س��ان ال��م��ب��ارك في 

معظم الدول الإ�سالمية.
الروؤية  ت�سترط  التي  للدول  بالن�سبة  اأم��ا 
الروؤية  ت�سترط  اأو  فقط  المجردة  بالعين 
العالم  و���س��ط  اأو  ���س��رق  ف��ي  وت��ق��ع  المحلية 
ف��ي��ه��ا �سهر  ي��ب��داأ  اأن  ف��ي��ت��وق��ع  الإ����س���الم���ي، 

رم�سان المبارك يوم الأربعاء 14 ابريل.

�ل�سلط - ��سالم �لن�سور

في  ال�سحية  ال�����س��وؤون  مديرية  ت�ستعد 
رقابية  البلقاء لطالق حملة  محافظة 
وتوعوية مكثفة على ال�سواق التجارية 

في المحافظة خالل �سهر رم�سان.
وق�����ال م���دي���ر ال�������س���وؤون ال�����س��ح��ي��ة ف��ي 
م���ح���اف���ظ���ة ال���ب���ل���ق���اء ال����دك����ت����ور خ���ال���د 
عبدالفتاح انه تم و�سع برنامج مناوبات 
ال�ساعات  خ��الل  ال�سحيين  للمراقبين 
ال��م�����س��م��وح ف��ي��ه��ا ل��ل��م��ن�����س��اآت ب��ال��ع��م��ل 
جميع  ف��ي  والتفتي�س  الرقابة  ل�سمان 
م��ن��اط��ق وال����وي����ة ال��م��ح��اف��ظ��ة ال��ت��اب��ع��ة 

للمديرية.
واو����س���ح ان���ه ا����س���در ت��ع��ل��ي��م��ات م�����س��ددة 
ال�سحيين  المراقبين  لجميع  و�سارمة 
بكل  للتجار  التوعية  تقديم  ب�����س��رورة 
م���ا ي��ع��ن��ى ب��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ت��ع��ام��ل ف���ي ظل 
كافة  وال��ت��زام  ك��ورون��ا،  فيرو�س  جائحة 

المحال التجارية التي �سمح لها بالعمل 
كافة  واخ���ذ  ال��ع��ام��ة  ال�سحة  بتعليمات 
الكمامات  وارت�����داء  التعقيم  اج�����راءات 
والتباعد الج�سدي بين الزبائن وتوافر 

كافة معدات ال�سالمة.
ال��م��دي��ري��ة، وف���ي نف�س  اإل����ى ان  وا����س���ار 
فيرو�س  ازم��ة  فيه  تواجه  ال��ذي  الوقت 
الرقابة  ت�سديد  بد من  فانه ل  كورونا، 
ال�����س��ح��ي��ة وزي���������ادة اع��������داد ال�����زي�����ارات 
ارتفاع  م��ع  التجارية  للمحال  ال��دوري��ة 
عملية  في  ت�سرع  التي  الحرارة  درج��ات 
ثالجات  وتوفير  الغذائية  ال��م��واد  تلف 
ال����ع����ر�����س ل����غ����اي����ات ح����ف����ظ الط���ع���م���ة 

الجاهزة المباعة للمواطنين.
كما اكد عبدالفتاح �سرورة منع ا�سحاب 
عر�س  من  وال�سواق  التجارية  المحال 
تحت  التموينية  والمواد  المياه  عبوات 
تت�سبب  والتي  المبا�سرة،  ال�سم�س  ا�سعة 
الكيميائية  العنا�سر  بع�س  بفقدانها 

لتعر�س  بال�سافة  وتلفها،  ال�سرورية 
وتحويلها  للتلف  البال�ستيكية  العبوات 

لمواد �سامة و�سارة.
ت��ح��ر���س على  ال��م��دي��ري��ة  ان  وا����س���اف 
م�سادر  جميع  من  للمياه  عينات  جمع 
ال����م����ي����اه ف����ي ال���م���ح���اف���ظ���ة، ب���م���ا ف��ي��ه��ا 
الفحو�سات  واجراء  المنزلية  ال�سبكات 
ال�����س��روري��ة ل��ه��ا ب�����س��ك��ل ي��وم��ي ودوري 
ل�����س��م��ان و����س���ول م��ي��اه ���س��ح��ي��ة وام��ن��ة 
الفوري  الب��الغ  الى  داعيا  للمواطنين، 
المياه  في حال مالحظة تغييرات على 
اللون  في  تغير  �سواء  للمنازل  الوا�سلة 
ات����خ����اذ الج�������راءات  ل��ي��ت��م  ال���ط���ع���م،  او 

ال�سحية ال�سريعة ومعالجة الخلل.
ال�سكاوى  ت�ستقبل  المديرية  ان  وبين 
اثناء  مكاتبها  خالل  من  والمالحظات 
����س���اع���ات ال�������دوام ال��ر���س��م��ي ب��ال���س��اف��ة 
لرق����ام ال��ه��وات��ف الر���س��ي��ة وال��خ��ل��وي��ة 

للعاملين فيها.

عمان - طارق �لحميدي

الإ�����س����الم����ي  وال����ع����ال����م  الأردن  ي�����س��ت��ع��د 
على  الثاني  للعام  رم�سان  �سهر  ل�ستقبال 
ال��ت��وال��ي و���س��ط اإج�����راءات م�����س��ددة حرمت 
ب�سبب  الف�سيل  ال�سهر  اأج��واء  من  كثيرين 

تداعيات الجائحة.
ولعل كثيرين ممن اعتادوا على العتكاف 
بالإ�سافة  الم�ساجد  في  التراويح  و�سالة 
لإق��ام��ة ولئ���م الف��ط��ار ل��الأه��ل والرح����ام 
الحالي  العام  منها  �سيحرمون  وال�سدقاء 

ب�سبب تداعيات كورونا.

واتخذت الحكومة اإجراءات احترازية لمنع 
تف�سي الوباء، منها منع التجمعات واإغالق 
ال�����س��م��ة الأ���س��ا���س��ي��ة  اأن  ب���رغ���م  ال���ج���وام���ع، 
ل�سهر رم�سان المبارك تقوم على التقارب 
الجماعية  الإف���ط���ار  وم��وائ��د  الج��ت��م��اع��ي 

و�سالة التراويح في الم�ساجد وغيرها.
العديد من  تبرز  الإج����راءات  ه��ذه  وو���س��ط 
الأ���س��ئ��ل��ة، ل��ع��ل اأه��م��ه��ا ال�����س��ي��ام ف���ي ح��ال 
الإ�سابة بفيرو�س كورونا او في حال تلقي 

اللقاح.
ي��ق��ول ع�����س��و ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��الأوب��ئ��ة 
واأ�ستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة 

اإن   $ ل�����  م���ح���اف���ظ���ة  ع���زم���ي  ال����دك����ت����ور 
يعاني  ل  ال��ذي  ك��ورون��ا  بفيرو�س  الم�ساب 
يوجد  اأعرا�س خفيفة فال  اأو  اأعرا�س  من 
مانع من �سيامه، مو�سحا ان ال�سيام فيه 
���س��ح��ة ل��الإن�����س��ان، ول���ه ف��وائ��د ع��ل��ى ج��ه��از 

المناعة.
الم�ساب  باأن  محافظة  الدكتور  وا�ستدرك 
ب��اأع��را���س م��ت��و���س��ط��ة، وي��ح��ت��اج اإل���ى ادوي���ة 
ال��ط��ب��ي��ب  اأو اوك�����س��ج��ي��ن ف��ع��ل��ي��ه م��راج��ع��ة 
على  وق��درت��ه  ال�سحية  حالته  م��ن  للتاأكد 
المقترنة  الإ�سابات  حالة  في  اأما  ال�سيام، 
ي�سعب  فبالتاأكيد  ال�����س��دي��دة،  ب��الع��را���س 

الأدوي��ة  لتناول  لحاجتهم  ال�سيام  عليهم 
والتغذية الجيدة لمقاومة المر�س.

اأما فيما يتعلق بمن ح�سل على اللقاح، بين 
ل  الغالب  في  اللقاح  ان  الدكتور محافظة 
يمنع ال�سيام، اإل اأنه في ذات الوقت يعتمد 
على الأعرا�س وقدرة متلقي اللقاح. وبين 
ت��دوم  خفيفة  اأع��را���س��ا  هناك  اأن  محافظة 
ال�سيام،  خاللها  يمنع  فال  ب�سيطة،  لفترة 
ام��ا ف��ي ح��ال الأع��را���س ال�����س��دي��دة، فيجب 
لمتابعة  الطبيب  زي����ارة  �سخ�س  اي  ع��ل��ى 
تاأثيرها على �سحة  الأعرا�س ومدى  هذه 

ال�سخ�س. و�سالمة 

اتفاقية لخدمة التراث القومي في العقبة

تعديالت مرورية لشوارع حيوية في إربد

�لعقبة - �لر�أي

الملكية  والجمعية  العامة  الآث��ار  دائ��رة  وقعت 
م��ذك��رة  العقبة  ف��ي  ال��ب��ح��ري��ة  البيئة  لحماية 
القومي  التراث  خدمة  بهدف  م�ستركة  تعاون 
الأثرية  المواقع  حول  والمعرفة  الوعي  ون�سر 
والتاريخية في مدينة العقبة، في اإطار ال�سعي 
والبحري  والتاريخي  الثقافي  التراث  لحماية 
وت��ن��ف��ي��ذ الأن�������س���ط���ة ال���ت���ي ت��ك��ف��ل ا���س��ت��دام��ت��ه 

والحفاظ على المواقع المختارة.
وقال مدير عام الدائرة بالوكالة اأحمد ال�سامي 
الم�سارات  م�����س��روع  �سمن  ت��اأت��ي  الت��ف��اق��ي��ة  ان 
والقت�سادية  الجتماعية  للتنمية  الثقافية 
من  الممول  المتو�سط  حو�س  في  الم�ستدامة 
التعاون  برنامج  الأوروب���ي من خ��الل  الت��ح��اد 
يهدف  ال��ذي  المتو�سط،  لحو�س  الحدود  عبر 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  تعزيز  اإل��ى 
المتو�سط، وتعزيز  الأبي�س  البحر  في منطقة 
التركيز  م��ع  الم�ستدامة،  ال�سياحة  ممار�سات 
اإل��ى  اإ���س��اف��ة  الم�ستركة،  وال��م��وارد  الإرث  على 
الوجهات  وجاذبية  ال�سياحية،  التناف�سية  زيادة 

الأقل �سهرة.
العامة  الآث��ار  دائ��رة  اأهمية  اإل��ى  ال�سامي  واأ�سار 
في الأردن منذ تاأ�سي�سها عام 1923 والدور الذي 
الإن�ساني،  الموروث  الحفاظ على  به في  تقوم 
م�����س��ي��دا ب���ال���دع���م ال������ذي ي���ق���دم م����ن م��خ��ت��ل��ف 

الموؤ�س�سات �سواء كانت على �سكل دعم لوج�ستي 
اإعالمي، ما �ساهم في دعم  اأو  اأو فني  او مالي 
والحفاظ  واأه��داف��ه��ا  روؤيتها  بتحقيق  ال��دائ��رة 

على الموروث الإن�ساني الأردني.
ب�����دوره ل��ف��ت م��ح��م��د ال���ح���م���وري م���ن المكتب 
التعاون  لبرنامج  المتو�سط  ل�سرق  الإقليمي 
اأهمية  ال���ى  المتو�سط  ل��ح��و���س  ال��ح��دود  ع��ب��ر 
تخدم  التي  البرنامج  يمولها  التي  الم�ساريع 
هذه  اأن  موؤكدا  وال�سرائح،  القطاعات  مختلف 
ال��م�����س��اري��ع ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون بين 
اأكبر  اأهمية  واإيالء  والخا�س،  العام  القطاعين 

ل�ستدراج المزيد من هذه الم�ساريع لالأردن.
واأكد القائم باأعمال المدير التنفيذي للجمعية 
الملكية محمد �سالم الطواها اأنه �سيتم العمل 
بهذه التفاقية من خالل 4 مواقع رئي�سية في 
اآيلة  البيزنطية، مدينة  الكني�سة  العقبة،ت�سمل 
وقلعة  الأث��ري  الخليفة  تل  موقع  الإ�سالمية، 
ال��ع��ق��ب��ة و���س��ي��ت��م خ���الل ال�����س��ن��ت��ي��ن ال��ق��ادم��ت��ي��ن 
وب���اإ����س���راف م���ن دائ�����رة الآث�����ار ال��ع��ام��ة �سيانة 
للمواقع  وتف�سيرية  اإر�سادية  لوحات  وتركيب 
بع�س  اإل���ى �سيانة  ب��الإ���س��اف��ة  اإل��ي��ه��ا،  ال��م�����س��ار 

المواقع وتنفيذ حمالت تنظيف م�ستمرة لها.
بتنفيذ  �ستقوم  الجمعية  اأن  الطواها  واأ���س��اف 
اأب��ن��اء  ل��ع��دد م��ن  ت��دري��ب��ي متخ�س�س  ب��رن��ام��ج 
المجتمع المحلي لتطوير مهاراتهم ال�سياحية 

والأثرية، وفي عدد من المو�سوعات.

مفتي المملكة: تحري هالل شهر
رمضان مساء االثنين

حملة رقابة مكثفة على المحال 
التجارية في السلط خالل رمضان

كورونا ولقاحاتها ال تُفسد الصيام باستثناء األعراض الشديدة

�لقو�ت �مل�سلحة تنفذ خطة �حلظر �ل�سامل
عمان - �لر�أي

نفذت �لقو�ت �لم�سلحة �لأردنية–
�لجي�س �لعربي، �أم�س �لأول، خطة 
�لنت�سار على مد�خل ومخارج 
محافظات ومدن �لمملكة، وتفعيل 
نقاط �لغلق بالم�ساركة مع �لأجهزة 
�لأمنية �لمختلفة، وذلك �سمن 
�لجهود �لتي تبذلها للحد من �نت�سار 
فيرو�س كورونا وتعزيز �لإجر�ء�ت 
�لأمنية للمحافظة على �أمن و�سالمة 
�لوطن و�لمو�طنين.

وهدفت عملية �لنت�سار في ظل تطور 
�لو�سع �لوبائي في �لمملكة وزيادة 
�أعد�د �لم�سابين بالفيرو�س، وتز�منًا 
مع �لقر�ر�ت �لحكومية �لمتعلقة 
بالو�سع �لوبائي في �لمملكة، �إلى 
�سمان تّقيد �لمو�طنين بتطبيق 
�سروط �ل�سالمة �لعامة و�لمتعلقة 
باأزمة فيرو�س كورونا، وب�سكل يحفظ 
�سحة و�أمن �لوطن و�لمو�طن.

و��ستثني من قر�ر �لحظر �ل�سامل �لذي 
بد�أ من �ل�ساعة �ل�سابعة من م�ساء يوم 
�أم�س �لول وحتى �ل�ساد�سة من �سباح 
�ليوم، �لأ�سخا�س �لم�سرح لهم من قبل 
�لمركز �لوطني لالأمن و�إد�رة �لأزمات 
�لذين تقت�سي طبيعة عملهم �إد�مة 
�لمر�فق �لعامة للدولة.

عّمان - �لر�أي

المغتربين  و�سوؤون  الخارجية  وزارة  دانت 
ا�ستهداف  ال��ح��وث��ي  ميلي�سيات  ا���س��ت��م��رار 
العربية  المملكة  ف��ي  المدنية  المناطق 
ال�����س��ع��ودي��ة ال�����س��ق��ي��ق��ة واآخ����ره����ا اإط����الق 
ب���دون  م�����س��ي��رت��ي��ن  مفخختين  ط��ائ��رت��ي��ن 
ب��ات��ج��اه ج�����ازان وخ��م��ي�����س م�سيط،  ط��ي��ار 
من  العربي  التحالف  ق��وات  تمكنت  حيث 

اعترا�سها وتدميرها بنجاح.
واأك������د ال���ن���اط���ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال������وزارة 
ال�سفير �سيف اهلل علي الفايز على موقف 
ال��م��م��ل��ك��ة ال���دائ���م اإدان������ة وا���س��ت��ن��ك��ار ه��ذه 
الأفعال الإرهابية المتكررة التي ت�ستهدف 
الحيوية  وال��م��ن�����س��اآت  ال��م��دن��ي��ة  ال��م��ن��اط��ق 
ال��دول��ي  للقانون  ���س��اف��راً  ان��ت��ه��اك��اً  وت�سكل 

وتهدف اإلى زعزعة الأمن وال�ستقرار.
اإل��ى  بالمطلق  المملكة  وق���وف  اأك���د  ك��م��ا، 
جانب المملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة 
�سعبها  واأم��ن  اأمنها  في وج��ه كل ما يهدد 
لأمن  تهديد  اأي  اأن  على  م�سدداً  ال�سقيق، 
هو  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  المملكة 

تهديد لأمن وا�ستقرار المنطقة باأكملها.

»�خلارجية« تدين ��ستمر�ر 
ميلي�سيات �حلوثي ��ستهد�ف 

�ملناطق �ملدنية بال�سعودية
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33.2 مليون دينار التداول وارتفاع المؤشر العام 0.63% االسبوع الماضي
عمان - الراأي 

ب��ل��غ ال��م��ع��دل ال��ي��وم��ي ل��ح��ج��م ال���ت���داول ف��ي ب��ور���س��ة ع��م��ان 
مليون   )6.6( ح��وال��ي   04/08 –  04/04 م��ن  ال��ف��ت��رة  خ��ال 
���س��ب��وع ال�����س��اب��ق  دي��ن��ار م��ق��ارن��ة م��ع )11.2(م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��اأ
ال���ت���داول  ح��ج��م  ب��ل��غ  وق����د   ،)%40.7( ان��خ��ف��ا���ض  وب��ن�����س��ب��ة 
دينار  مليون   )33.2( ح��وال��ي  الما�سي  ���س��ب��وع  الأ الإج��م��ال��ي 
اأم��ا  ال�����س��اب��ق.  ل��ا���س��ب��وع  م��ق��ارن��ة م��ع )56.0( م��ل��ي��ون دي��ن��ار 
هذا  خال  البور�سة  �سجلتها  التي  المتداولة  الأ�سهم  عدد 
ن��ف��ذت م��ن خ��ال  ���س��ه��م،  ب��ل��غ )34.2( م��ل��ي��ون  ���س��ب��وع ف��ق��د  الأ

عقداً.  )16090(
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د ال��م�����س��اه��م��ة ال��ق��ط��اع��ي��ة ف��ي ح��ج��م ال���ت���داول، 
ول����ى ح��ي��ث ح��ق��ق ما  ف��ق��د اح��ت��ل ق��ط��اع ال��م��ال��ي ال��م��رت��ب��ة الأ
م��ن   )%49.93( وب��ن�����س��ب��ة  دي��ن��ار  م��ل��ي��ون   )16.56( م���ق���داره 
قطاع  الثاني�ة  المرتب�ة  في  وجاء  الإجمالي،  التداول  حجم 
وبن�سب�ة  دي��ن�����ار  م��ل��ي��ون   )8.71( م��ق��داره  ب��ح��ج��م  ال�����س��ن��اع��ة 
 )7.90( مقداره  بحجم  الخدمات  قطاع  واأخيراً   ،)%26.25(

.)%23.82( وبن�سبة  دينار  مليون 
���س��ع��ار، ف��ق��د ارت��ف��ع ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي  م���ا ع��ن م�����س��ت��وي��ات الأ اأ
ل���ى  ����س���ب���وع ال��م��ا���س��ي اإ ����س���ه���م لإغ�����اق الأ ����س���ع���ار الأ ال���ع���ام لأ
���س��ب��وع  ل��اأ ن��ق��ط��ة   )1782.7( م��ع  م��ق��ارن��ة  ن��ق��ط��ة   )1793.9(
القطاعي  ال�سعيد  وعلى   .)%0.63( ن�سبته  بارتفاع  ال�سابق 

ف���ق���د ارت����ف����ع ال����رق����م ال���ق���ي���ا����س���ي ل���ل���ق���ط���اع ال���م���ال���ي ب��ن�����س��ب��ة 
ال�����س��ن��اع��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ق��ي��ا���س��ي  ال��رق��م  وان��خ��ف�����ض   ،)%1.19(

الخدمات  لقطاع  القيا�سي  الرقم  ارتفع  و   ،)%2.28( بن�سبة 
.)%0.84( بن�سبة 

غ�������اق ل���ل�������س���رك���ات ال���م���ت���داول���ة  ����س���ع���ار الإ ول�����دى م���ق���ارن���ة اأ
مع  �سركة   )129( عددها  والبالغ  الما�سي  الأ�سبوع  اأ�سهمها 
اأظ��ه��رت  ب��اأن )51( ���س��رك��ة  اإغ��اق��ات��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة، ف��ق��د ت��ب��ي��ن 
اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  بينما  اأ�سهمها،  اأ�سعار  في  ارتفاعاً 

�سركة.  )55(
���س��ع��ار  ك��ث��ر ارت��ف��اع��اً ف��ي اأ وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��رك��ات ال��خ��م�����ض الأ
لخدمات  التجمعات  فهي  الما�سي  الأ�سبوع  خال  اأ�سهمها 
ال���ت���غ���ذي���ة وال����س���ك���ان ح���ي���ث ارت���ف���ع ���س��ع��ر ���س��ه��م��ه��ا ب��ن�����س��ب��ة 
ومنتجاتها  الدواجن  وت�سويق  لتجهيز  الأردنية   ،)%23.19(
ال�����س��ام��خ��ة   ،)%20.65( ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ه��م��ه��ا  ���س��ع��ر  ارت��ف��ع  ح��ي��ث 
�سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  والمالية  العقارية  لا�ستثمارات 
ارتفع  حيث  لاأماك  ديكابول�ض  الأردن   ،)%18.45( بن�سبة 
ل��ل��م�����س��اري��ع  وال��ت��ج��م��ع��ات   ،)%17.81( ب��ن�����س��ب��ة  ���س��ه��م��ه��ا  ���س��ع��ر 

.)%15.15( بن�سبة  �سهمها  �سعر  ارتفع  حيث  ال�سياحية 
اأ�سهمها  اأ�سعار  في  انخفا�ساً  الأكثر  الخم�ض  ال�سركات  اأما 
ف��ه��ي ال���م���وارد ال�����س��ن��اع��ي��ة الأردن���ي���ة ح��ي��ث ان��خ��ف�����ض ���س��ع��ر 
حيث  المتعدد  للنقل  المتكاملة   ،)%10.34( بن�سبة  ال�سهم 
ال�سامية  التاأمين   ،)%9.52( بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض 
ال��ع��رب��ي��ة   ،)%9.09( ب��ن�����س��ب��ة  ال�����س��ه��م  ���س��ع��ر  ان��خ��ف�����ض  ح��ي��ث 
ال�سهم  �سعر  انخف�ض  حيث  المعدنية  الموا�سير  ل�سناعة 
حيث  العقاري  ال�سناعي  ال�سليل  ومجمع   ،)%8.82( بن�سبة 

.)%8.77( بن�سبة  ال�سهم  �سعر  انخف�ض 

الحموي يطالب بتمديد ساعات فتح المخابز
ليلة االثنين

«إبيك غيمز» و«آبل» تعدّان حججهما قبل معركتهما القضائية

عمان - �صيف الجنيني

������س�����ح�����اب ال���م���خ���اب���ز  ط�����ال�����ب ن����ق����ي����ب اأ
م�����ض،  اأ الحموي  ل��ه  الإ عبد  وال��ح��ل��وي��ات 
ليلة  م��ف��ت��وح��ة  ال��م��خ��اب��ز  ب���واب  اأ ب��ق��اء  ب��اإ

. ثنين لإ ا
اب���ق���اء  اأن   $ ال�����ى  ال���ح���م���وي  وق������ال 
اب�����واب ال��م��خ��اب��ز م��ف��ت��وح��ة ف���ي ال��ل��ي��ل��ة 
الف�سيل  ال�����س��ه��ر  اي��ام  اول  ت�����س��ب��ق  ال��ت��ي 

المخابز. على  ال�سغط  من  �ستخفف 
ت���وق���ع���ات  ه����ن����اك  اأن  ال����ح����م����وي  وب����ي����ن 
ب���ال���ت���ه���اف���ت ع���ل���ى ال���م���خ���اب���ز ف����ي ال���ي���وم 
الف�سيل  ال�سهر  اي��ام  اول  ي�سبق  ال��ذي 
ن��ظ��راً ل��ل��ت��زود ب��م��ادة ال��خ��ب��ز وم��ن��ت��ج��ات 

ال�سحور. لوجبات  المخابز 

�صان فران�صي�صكو - اأ ف ب 
و»اإب��ي��ك  »اآب���ل«  بين  المعركة  اأن  وا���س��ح��اً  ب��دا 
ال��دع��وى  م�����س��ار  واأن  ���س��ر���س��ة،  �ستكون  غ��ي��م��ز« 
الق�سائية بين ال�سركة الم�سّنعة لهواتف »اآي 
ال�سهيرة  الفيديو  للعبة  النا�سرة  وتلك  فون« 
من  كثب  من  بمتابعة  �سيحظى  »فورتنايت«، 
�سركات كثيرة ونواب اأميركيين يتهمون »اآبل« 

بممار�سات مانعة للمناف�سة.
وفي لئحة من 300 �سفحة ت�سلمتها محكمة 
اأوكاند في ولية كاليفورنيا الأربعاء، اعتبر 
وكاء الدفاع عن »اآبل« التي تتخذ من مدينة 
اإل��ى  ت�سعى  »اإب���ي���ك«  اإن  ل��ه��ا  م��ق��راً  ك��وب��رت��ي��ن��و 
ت�سوير »اآبل« على اأنها »�سريرة« بهدف اإحياء 

الهتمام ب�»فورتنايت« التي ت�سهد تراجعاً«.
الفيديو  للعبة  ال��ن��ا���س��رة  المجموعة  وك��ان��ت 
ذات ال�سعبية كبيرة التي قدمت اإلى المحكمة 
لئ���ح���ة ب��ح��ج��م م���م���اث���ل، رف���ع���ت دع�����وى �سد 
الهيمنة  ا�ستخدام  اإ�ساءة  بتهمة  اآب  في  »اآب��ل« 
الخا�ض  المحمول  الهاتف  ت�سغيل  نظام  على 
اأن  »اإب��ي��ك غيمز«  اإ����ض«. ولح��ظ��ت  اأو  »اآي  بها 
ال��و���س��ائ��ل التقنية  »اآب����ل« »ع��م��دت م��ن خ���ال 
اإ���ض«  اأو  »اآي  منظومة  ب��ن��اء  اإل���ى  والتعاقدية 
وت�ستبعد  التطبيقات،  ت��وزي��ع  تقيد  بطريقة 
والم�ستهلكين«.  بالمناف�سة  وت�سر  مناف�سيها، 
اأن ي�����س��ارك ف���ي ال��م��ح��اك��م��ة  وم����ن ال��م��ت��وق��ع 
ورئي�ض  �سويني  تيم  »اإب��ي��ك«  رئي�ض  �سخ�سياً 

»اآبل« تيم كوك.
الفائت  ال�سيف  خال  غيمز«  »اإبيك  وحاولت 
من  اآب���ل«  »�سريبة  ي�سميه  م��ا  على  الل��ت��ف��اف 
من  ب��دي��ًا  للم�ستخدمين  ت��وف��ي��ره��ا  خ���ال 
»اآب  للتطبيقات  »اآبل«  الدفع في مخزن  نظام 
ال�سركة  و���س��ارع��ت  اإ����ض«.  اأو  »اآي  على  ���س��ت��ور« 
الم�سنعة لهواتف »اآي فون« الذكية اإلى اإزالة 
معللة  للتطبيقات  متجرها  من  »فورتنايت« 
ال�سركتين،  بين  العقد  قواعد  بانتهاك  ذل��ك 

وهو اإجراء اأيدته المحكمة.

�صوق مقفلة
بين  ال��خ��اف  ت��ت��ج��اوز  ب��ات��ت  الق�سية  اأن  اإل 

الأخ���رى،  ال�سركات  تعتبر  اإذ  المجموعتين. 
ال��ب��ال��غ��ة  ال���ع���م���ولت  اأن  »���س��ب��وت��ي��ف��اي«،  م��ث��ل 
معظم  ع��ل��ى  »اآب�����ل«  ت��ف��ر���س��ه��ا  ال��ت��ي   %30-15
�ستور«  »اآب  خ��ال  م��ن  تتم  ال��ت��ي  المعامات 
جداً  مرتفعة  تنزيلها،  يتم  التي  والتطبيقات 

وغير عادلة.
مخت�سة  اأم��ي��رك��ي��ة  تنظيمية  ج��ه��ات  وت��ع��م��ل 
بمكافحة الحتكار على التحقيق في ممار�سات 
في  وحكم«  »خ�سم  عملياً  وه��ي  »اآب���ل«،  �سركة 
لأن��ه��ا  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات،  متجر  ف��ي  نف�سه  ال��وق��ت 

توزع اأي�ساً تطبيقاتها عبره.
اأم����ا ع��ل��ى الأج����ه����زة الأخ�������رى، ف��ي��ع��م��ل ن��ظ��ام 
مماثلة،  بطريقة  »غ��وغ��ل«(  )م��ن  »اأن��دروي��د« 
م���ع ف����ارق ج���وه���ري واح����د ه���و اأن ا���س��ت��خ��دام 

الأنظمة الأ�سا�سية البديلة م�سموح.
وب��ال��ت��ال��ي، ف���اإن ���س��ك��وى »اإب���ي���ك غ��ي��م��ز« تهدد 
»اآب��ل«  ا�ستراتيجية  عليه  تقوم  ال��ذي  النظام 
�سمن  البقاء  على  الم�ستهلكين  ت�سجع  التي 
والرقمية،  المادية  المنتجات  مجموعتها من 
من اأجهزة »اآي فون« اإلى الملحقات المت�سلة 

الترفيهية، و�سواها. ومنجاتها 
على  �سنوات  منذ  كوبرتينو  مجموعة  وت�سدد 
ال�سليم  الأداء  ل�سمان  ُت�ستخدم  عمولتها  اأن 
للمن�سة، ل �سيما في ما يتعلق بالأمان. وهي 
يعود  للتطبيقات  م��ت��ج��ره��ا  ن��ج��اح  اأن  تعتبر 
وال��م��ط��وري��ن  الم�ستخدمين  ع��ل��ى  ب��ال��ف��ائ��دة 

على ال�سواء.
غيمز«  »اإبيك  اأن  اإل��ى  ال�سركة  محامو  واأ���س��ار 
دولر  مليون   700 عن  تزيد  اإي���رادات  »حققت 
من عماء »اآي اأو اإ�ض« خال العامين اللذين 
توافرت خالهما لعبة »فورتنايت« في متجر 

التطبيقات«.
ت�سيء  اأن»اآب����ل«  اعتبرت  غيمز«  »اإب��ي��ك  اأن  اإل 
»اآي  على  التطبيقات  توزيع  احتكار  ا�ستغال 

اأو اإ�ض«.
مليار  نحو  ثمة  اأن  فيمز«  »اإب��ي��ك  لحظت  وذ 
العالم،  اأن��ح��اء  كل  في  عامل  ف��ون«  »اآي  جهاز 
وه����م م�����س��ت��ه��ل��ك��ون م���ن ال���م���رّج���ح اأن ي��ك��ون��وا 
ال��ذي��ن  ال��ن��ا���س��ري��ن  اأن  اأب�������رزت  م��ي�����س��وري��ن، 
يرغبون في دخول هذه ال�سوق مجبرون على 

دفع عمولت معوقة والموافقة على ال�سروط 
المانعة للمناف�سة التي تفر�سها »اآبل«.

»معجزة اقت�صادية«
باأنها  »اآبل«  �سركة  غيمز«  »اإبيك  محامو  اتهم 
ن�����س��ت��خ��دم م��ت��ج��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات »ك�����س��اح �سد 
التطبيقات  ت��وؤخ��ر  اأو  ترف�ض  اإذ  مناف�سيها«، 
م�ستندين  ك���اذب���ة«،  ذرائ����ع  »ت��ح��ت  المناف�سة 
ال�سابق  التطبيقات  متجر  لمدير  ك��ام  ع��ى 
فيل �سوميكر الذي تحدث عن هذه ال�سروط 
اأمام لجنة برلمانية في  ا�ستماع  خال جل�سة 

ت�سرين الأول/اأكتوبر الفائت.
مناف�سة  تطبيقات  عن  اأمثلة  �سوميكر  واأورد 

تابعة ل�»غوغل« و»اأمازون« و»دروب بوك�ض«.
ممار�سات  اأن  تثبت  اأن  »اإبيك«  على  و�سيتعين 
اأن  �ستذكر  لذلك  بالم�ستهلكين،  ت�سر  »اآب��ل« 
بع�ض ال�سركات النا�سرة، مثلها، ترفع اأ�سعارها 

على »اآي فون« للتعوي�ض عن العمولة.
التي  الأم��ان  اإلى دح�ض حجة  �ست�سعى  كذلك 

ترّكز عليها »اآبل«.
ا�ست�سهد  التي  الداخلية  »اآب��ل«  لوثائق  ووفقاً 
بها محامو »اإبيك«، فاإن اإريك فريدمان، وهو 
مدير فريق لمكافحة الحتيال، قارن دفاعات 
»اآب �ستور« ب� »�سيدة جميلة ت�ستقبلك بالزهور 
ف��ي م��ط��ار ه���اواي ب���دًل م��ن كلب م���درب على 

ك�سف المخدرات«.
ال��ع��م��اق��ة فتعتزم  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ���س��رك��ة  اأم���ا 
توزيع  ف��ي  قوية  مناف�سة  ت��واج��ه  اإن��ه��ا  ال��ق��ول 
التطبيقات  م��ت��اج��ر  م��ن  الأل���ع���اب  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الأخرى )مثل »غوغل باي«(، واأجهزة األعاب 
ب��وك�����ض«(  و»اإك�����ض  �ستي�سن«  )ب���اي  ال��ف��ي��دي��و 
وال��ك��ث��ي��ر م��ن م��ن�����س��ات ال��ب��ث ال��ت��دف��ق��ي لهذه 

الألعاب.
»ن��ي��وي��ورك  ل�سحيفة  اأخ��ي��را  ك��وك  تيم  وق���ال 
ب��ن��اء اقت�ساد  ���س��اع��دت »ف��ي  »اآب����ل«  اإن  ت��اي��م��ز« 
ول  �سنوياً،  دولر  مليار   500 من  اأكثر  يجلب 
كل  مقابل  المبلغ  هذا  من  دفعة  �سوى  تتلقى 

البتكارات التي �سّهلتها وتكاليف الت�سغيل«.
وو����س���ف م��ت��ج��ر ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ب���اأن���ه »م��ع��ج��زة 

اقت�سادية«.

تراجع أسعار النفط والذهب عالميًا

إسبانيا تخّفض توقعاتها للنمو للعام 
2021 إلى %6,5

وا�صنطن - بترا

مع  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
الأميركية  ال�����س��وق  اف��ت��ت��اح 
الجمعة،  ام�����ض  العالمية، 
تكبد  ���س��وب  ف��ي ط��ري��ق��ه��ا 
غ�����س��ون  ف���ي  خ�������س���ارة  اأول 
الأرب�����ع�����ة اأي�������ام الأخ����ي����رة، 
ب�����ف�����ع�����ل ت�������وق�������ف ه����ب����وط 
ال������������������دولر الأم�������ي�������رك�������ي 
العمات  م��ن  �سلة  م��ق��اب��ل 
ال��ع��ال��م��ي��ة، ب��الإ���س��اف��ة اإل��ى 
لقرار  المتعاملين  تقييم 
زي��ادة  بل�ض  اأوب���ك  ت��ح��ال��ف 
الإم���������������دادات ب�����داي�����ة م��ن 
ال�����س��ه��ر ال��م��ق��ب��ل، وت��اأث��ي��ره 
ال�سوق في ظل  على توازن 
ا����س���ت���م���رار ���س��ع��ف ال��ط��ل��ب 
ال���ع���ال���م���ي ع���ل���ى ال����وق����ود، 
����س���ت���ري���ت  وول  ب���ح�������س���ب 

جورنال.
وت��راج��ع ال��خ��ام الأم��ي��رك��ي 
اإل���ى  ب��ال��م��ئ��ة   1.0 ب��ن�����س��ب��ة 
دولر،   59.15 م�������س���ت���وى 
م�����ن م�������س���ت���وى الف����ت����ت����اح 
و�سجل  دولر،   59.76 عند 

 59.92 عند  م�ستوى  اأعلى 
خ���ام  وان���خ���ف�������ض  دولر، 
بالمئة   1.1 بن�سبة  ب��رن��ت 
دولر   62.59 م�ستوى  اإل��ى 
ل���ل���ب���رم���ي���ل، م����ن م�����س��ت��وى 
الفتتاح عند 63.26 دولر، 
عند  م�ستوى  اأعلى  و�سجل 

63.46 دولر.
وت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار ال��ذه��ب 
ب�����ال�����������س�����وق الأم�����ي�����رك�����ي�����ة 
ال��ع��ال��م��ي��ة ام�����ض ال��ج��م��ع��ة، 
م�ستوى  اأعلى  عن  لتتخلى 
ف����ي خ��م�����س��ة اأ����س���اب���ي���ع م��ع 
ن�������س���اط ن�����س��ب��ي ل��ع��م��ل��ي��ات 
الأرب���اح،  وجني  الت�سحيح 
ب�������س���دد  ت��������زال  ل  ل���ك���ن���ه���ا 
اأ���س��ب��وع��ي،  مك�سب  تحقيق 
ب���ف�������س���ل ����س���ع���ف ال�������دولر 
الأم�����ي�����رك�����ي وان���خ���ف���ا����ض 
ع����ائ����د ����س���ن���دات ال���خ���زان���ة 
الأم������ي������رك������ي������ة، ب���ح�������س���ب 

بو�ست. وا�سنطن 
وت���راج���ع���ت اأ����س���ع���ار م��ع��دن 
 0.6 م����ن  ب���اأك���ث���ر  ال����ذه����ب 
 1،743.95 اإل������ى  ب���ال���م���ئ���ة 
افتتاح  م�ستوى  من  دولر، 

ت������ع������ام������ات ام�������������ض ع���ن���د 
و�سجلت  دولر،   1،755.62
اأع�������ل�������ى م�����������س�����ت�����وى ع���ن���د 

1،757.29 دولر.
ارت��ف��ع ال����دولر الأم��ي��رك��ي 
ب�����ال�����������س�����وق الأم�����ري�����ك�����ي�����ة 
الجمعة،  ام�����ض  العالمية، 
العمات  م��ن  �سلة  م��ق��اب��ل 
اأدنى  من  ليرتد  العالمية، 
م�������س���ت���وى ف����ي اأ���س��ب��وع��ي��ن 
ال��م�����س��ج��ل ب����الأم���������ض، م��ع 
ت�����ج�����دد ع����م����ل����ي����ات �����س����راء 
كاأف�سل  الأميركية  العملة 
ا���س��ت��ث��م��ار ب���دي���ل، ف���ي ظل 
ان���ت���ع���ا����ض ع����ائ����د ����س���ن���دات 
ال���خ���زان���ة ط���وي���ل���ة الأج����ل 
ف���ي ال����ولي����ات ال��م��ت��ح��دة، 
����س���ت���ري���ت  وول  ب���ح�������س���ب 

جورنال.
وارت����ف����ع م���وؤ����س���ر ال�����دولر 
اإل����ى  ب��ال��م��ئ��ة   0.3 ق����راب����ة 
ن��ق��ط��ة،   92.33 م�������س���ت���وى 
تعامات  افتتاح  وم�ستوى 
نقطة،   92.07 ع��ن��د  ام�����ض 
عند  م�ستوى  اأدن��ى  و�سجل 

92.02 نقطة.

مدريد - اأ ف ب 

خ�����ّف�����������س�����ت ال����ح����ك����وم����ة 
الإ������س�����ب�����ان�����ي�����ة ال���ج���م���ع���ة 
ت��وق��ع��ات��ه��ا ل��ن��م��و ال��ن��ات��ج 
للعام  الإج��م��ال��ي  المحلي 
2021 اإلى 6،5% على مدى 
ن�����س��ب��ة %7،2  ع����ام م��ق��اب��ل 
بعد  �سابقاً،  متوقعة  كانت 
الأول  ال��ف�����س��ل  ���س��ه��د  اأن 
موجة ثالثة من الإ�سابات 

بوباء كوفيد-19.
وق��ال��ت وزي����رة الق��ت�����س��اد 
ناديا كالفينيو في موؤتمر 
»الإن���ع���ا����ض  اإن  ���س��ح��اف��ي 
الف�سل  ف��ي  ت��ب��اط��اأ   )...(
الأول اأكثر مما توقعنا في 

ت�سرين الأول«.
الإ�سباني  القت�ساد  تعّثر 
ف���������ي ك���������ان���������ون ال�����ث�����ان�����ي 
و�����س����ب����اط ب�������س���ب���ب ق���ي���ود 
لمكافحة  ُفر�ست  جديدة 
وباء  من  الثالثة  الموجة 
جراء  وكذلك  كوفيد-19، 
ت�سببت  ث��ل��ج��ي��ة  ع��ا���س��ف��ة 
ب�����س��ل��ل ف���ي م���دري���د وج���زء 
ك���ب���ي���ر م�����ن ال�����ب�����اد ع��ل��ى 

اأي����ام مطلع  م���دى ع�����س��رة 
كانون الثاني.

وال��ت��وق��ع��ات الق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ج���دي���دة ال���ت���ي اأع��ل��ن��ت��ه��ا 
لتلك  م��م��اث��ل��ة  ال��ح��ك��وم��ة 
ال����ت����ي ك�������س���ف ع���ن���ه���ا ه���ذا 
النقد  ���س��ن��دوق  الأ���س��ب��وع 
ال������دول������ي ال��������ذي ي���ت���وق���ع 
ان����ت����ع����ا�����س����اً ل���اق���ت�������س���اد 
الإ�سباني عام 2021 بن�سبة 
ان��ت��ع��ا���ض  اأك���ب���ر  اأي   ،%6،4
ب��ي��ن ال����دول »ال��م��ت��ق��دم��ة« 
اإل���������ى ج�����ان�����ب ال������ولي������ات 

المتحدة.
وعام 2020، كان القت�ساد 
يعتمد  ال�����ذي  الإ����س���ب���ان���ي 
ك���ث���ي���راً ع���ل���ى ال�����س��ي��اح��ة، 
الغربية  القت�سادات  اأحد 
الأك�����ث�����ر ت���������س����رراً ج�����راء 
الناتج  انهيار  م��ع  ال��وب��اء، 
بن�سبة  الإجمالي  المحلي 

.%10،8
وخ������ّف�������������ض ال����م���������س����رف 
ال��م��رك��زي الإ���س��ب��ان��ي في 
للنمو  توقعاته  اآذار  اأواخر 
 %6 اإل���ى   ،2021 ال��ع��ام  ف��ي 
ع��ل��ى م����دى ع����ام، م�����س��ي��راً 

تنفيذ  ف���ي  ال��ت��اأخ��ي��ر  اإل����ى 
الأوروب��ي��ة  الإنعا�ض  خطة 
�ستكون  ال��ت��ي  ال�����س��خ��م��ة، 
اإ����س���ب���ان���ي���ا اإح������دى ال����دول 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��م�����س��ت��ف��ي��دة 

منها.
ت��ت��وق��ع   ،2022 ال���ع���ام  ف���ي 

مدريد نمواً بن�سبة %7.
ف���ي م���ا ي��خ�����ّض ال��ب��ط��ال��ة، 
������ن������ت ال�����ح�����ك�����وم�����ة  ح�������������سّ
الإ����س���ب���ان���ي���ة ت���وق���ع���ات���ه���ا، 
م���ع���ّدل���ه���ا  اأن  م����ع����ت����ب����رًة 
للفئة   %15،2 ���س��ي��ام�����ض 
ال���ع���ام���ل���ة، م���ق���اب���ل ن�����س��ب��ة 
م��ت��وق��ع��ة  ك����ان����ت   %16،9

�سابقاً.
الأول،  ك��ان��ون  اأواخ����ر  ف��ي 
ب����ل����غ م������ع������ّدل ال���ب���ط���ال���ة 

.%16،1
في   2020 ال���ع���ام  وان��ت��ه��ى 
اإ�سبانيا مع اأكثر من ن�سف 
العمل  ع��ن  ع��اط��ل  مليون 
في  خ�سو�ساً  اإ���س��اف��ي��ي��ن، 
والفنادق،  ال�سياحة  قطاع 
ح���ي���ث ان����ه����ار ال���ت���وظ���ي���ف 
تاأثير  تحت  اأ���س��ًا  اله�ّض 

اأزمة الوباء.

»امل�صفاة« حتذر من 
اعالنات وظائف 

وهمية عرب »�صبكات 
التوا�صل«

عمان - بترا

حذرت مجددا �سركة م�سفاة 
البترول الأردنية من الإعانات 

التي يتم ترويجها ب�سكل متكرر عبر 
من�سات التوا�سل الجتماعي حول 

وظائف جديدة في ال�سركة.
واكدت ال�سركة في بيان �سحفي 
اأ�سدرته ام�ض، اأنها لم تعلن عن 
توفر اأي �سواغر وظائف جديدة 

لديها.
وقالت ان اأي �سواغر وظيفية 

جديدة يتم الإعان عنها عبر 
الموقع الإلكتروني لل�سركة 

و�سفحات ال�سركة الر�سمّية الموثقة 
عبر و�سائل التوا�سل الجتماعي 

بالإ�سافة لل�سحف اليومية.
وحذرت ال�سركة من الن�سياع 

وراء تلك الإعانات وغيرها من 
الإعانات الم�سللة خ�سو�ساً واأن 

بع�سها ت�سمن تحديد مواقع 
اإلكترونية معينة لتقديم طلبات 

اللتحاق بالوظائف المزعومة وقد 
يتم من خالها طلب دفع مبالغ 

مقابل ذلك مما ي�سّكل احتياًل 
وتغريراً بالباحثين عن عمل.
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خطيب »الأق�سى«: من باع اأو �سرب عقارا اأو اأر�سا يخرج من ملة الم�سلمين

٥٠ ألف مصلٍ أدوا صالة الجمعة وسط إجراءات مشددة
    مقد�سيون يهتفون جلاللة امللك ويرفعون �سوره يف »الق�سى« 

القد�س المحتلة - كامل اإبراهيم

الجمعة  �ــســاة  مــ�ــســل  األــــف  نـــحـــو٥0  اأدى 
الأخيرة التي ت�سبق �سهر رم�سان المبارك 
فــي الــمــ�ــســجــد الأقــ�ــســى الــمــبــارك فــي ظل 
الخا�سة  والــقــوات  لل�سرطة  مكثف  انت�سار 
الإ�ــســرائــيــلــيــة فــي الــبــلــدة الــقــديــمــة وعلى 
اأبواب الم�سجد الأق�سى، فيما هتف العديد 
من الم�سلين با�سم الملك عبد اهلل الثاني 
مـــردديـــن عـــبـــارات الــتــاأيــيــد، ورفـــعـــوا �ــســور 
جالته عند الموازين القبلية المطلة على 

الم�سلى القبلي.
ون�سبت قوات حر�س الحدود وال�سرطة منذ 
اأبواب  اأم�س الحواجز الحديدية على  فجر 
البلدة القديمة بالقد�س، واوقفت الوافدين 
وال�سبان  الن�سوة  هــويــات  فــي  ودقــقــت  اليها 
وباب  العامود  باب  في  حافلتين  واحتجزت 
ال�ـــســـبـــاط وقـــامـــت بــتــفــتــيــ�ــســهــا وا�ــســتــفــزاز 
من  الع�سرات  واحــتــجــزت  فيها.  الم�سلين 
اأهـــالـــي الــ�ــســفــة الــغــربــيــة، واقــتــادتــهــم الــى 
الع�سكرية،  الحواجز  اإلــى  اأقلتهم  حافات 
بعد منعهم من الو�سول للم�سجد الق�سى.
واأعلنت ال�سرطة الإ�سرائيلية انها لم تتخذ 
من  الفل�سطينيين  دخول  بخ�سو�س  قــراراً 
رم�سان  �سهر  في  للقد�س  الغربية  ال�سفة 
المبارك، وقالت انه من المتوقع ان ي�سدر 
الإ�ــســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــة  بــعــد جل�سة  قــــرار 
الحــــد الــمــقــبــل، واكـــــدت اأنـــهـــا مــنــعــت 32٩ 
اإلــى  و�ــســلــوا  الغربية  ال�سفة  مــن  مــواطــًنــا 
من  ت�ساريح  حيازة  دون  الأق�سى  الم�سجد 

الحكم الع�سكري في بيت ايل.
واأ�سافت ال�سرطة الإ�سرائيلية انها اعتقلت 
�ساًبا في طريق المجاهدين بباب الأ�سباط 
بــعــد العــــتــــداء عــلــيــهــم بــالــ�ــســرب الــمــبــرح 

تم الفـــراج عنه في وقــت لحــق ونقله الى 
حاجز قلنديا الع�سكري �سمال المدينة.

الأقــ�ــســى  الم�سجد  خطيب  هــاجــم  بــــدوره، 
المفرطين  �سليم  محمد  الــدكــتــور  ال�سيخ 
واعتبر  �سلوان  فــي  للعقارات  والم�سربين 
ذلــــك جــريــمــة وقـــــال ان هــــــوؤلء ل يــجــوز 
الــتــعــامــل مــعــهــم ويــجــب نــبــذهــم.ودعــا الــى 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــعــقــارات وكـــل �ــســبــر في 
القد�س وقال انه ل يكفي ان تتبراأ العائات 

من الم�سربين.
واأفـــــــــراده.. بـــقـــيـــاداتـــه  :"�سعبنا  واأو�ــــســــح 
وهــــو يــ�ــســتــقــبــل �ــســهــر رمـــ�ـــســـان.. مــطــالــب 
من  والــتــوبــة  كلها..  المظالم  مــن  بالتوبة 

تــ�ــســريــب الأرا�ـــســـي والـــعـــقـــارات.. والــتــوبــة 
المنافقين..والتوبة  حــول  اللــتــفــاف  مــن 
الموظفين  وفــاء  وعــدم  النا�س  تجويع  من 
اأجـــــورهـــــم.. والـــتـــوبـــة مـــن �ــســكــوتــكــم على 
تغير  التي  الإ�سرائيلية  الدرا�سية  المناهج 
تــاريــخــكــم وقــيــمــكــم.. والـــتـــوبـــة مـــن تــرك 
المنكر؟بل  عــن  والنهي  بالمعروف  الأمـــر 
كيف ت�ستقبلون �سهر ال�سيام بهذا الظلم..

واأعناقكم تثقلها المظالم؟
القديم  الأمــة في  فتاوى علماء  واكــد على 
والحا�سر على اأن من باع اأو �سرب عقارا اأو 
اأر�سا ، خارج من ملة الم�سلمين، ول ي�سلى 
م�سيره  واأن  مقابرنا،  في  يدفن  ول  عليه 

الخزي والعار في الدنيا، والعذاب ال�سديد 
والــــدائــــم فـــي الـــنـــار يــــوم الـــقـــيـــامـــة..وقـــد 
فقال  وارتـــد  خــان  اأو  طبع  فيمن  اهلل  حكم 
ِديــِنــِه  َعــْن  ِمــْنــُكــْم  َيـــْرَتـــِدْد  �سبحانه.. )َوَمــــْن 
اأَْعَماُلُهْم  َحِبَطْت  َفاأُوَلِئَك  َكاِفٌر  َوُهَو  َفَيُمْت 
اِر  الَنّ َحاُب  اأَ�سْ َواأُوَلــِئــَك  َوالآِخـــَرِة  ْنَيا  الُدّ ِفي 

ُهْم ِفيَها َخاِلُدون(..
»ن�سكر  الأقــ�ــســى:  الم�سجد  خطيب  وقـــال 
اأبنائها  مــن  بــراءتــهــا  اأعلنت  التي  الع�سائر 
هذا  العقارات..ولكن  و�سربوا  باعوا  الذين 
لي�س حا.. واإنما الحل الأمثل يكون بوقف 
عقاراتكم.. فهو من اأنجع ال�سبل لحمايتها 

من الت�سريب والبيع لاحتال ..

إعالن «وثيقة شرف أهالي سلوان» والعشرات 
يصلون الجمعة في خيمة االعتصام

القد�س المحتلة - كامل اإبراهيم

ـــة وقـــاتـــمـــة  ـــن فـــــي اأجــــــــــواء حـــزي
خــيــمــت عــلــى الــقــد�ــس و�ــســلــوان 
مــن  الـــعـــ�ـــســـرات  اأدى  ـــة،  خـــا�ـــس
الجمعة  �ساة  الفل�سطينيين، 
ــلــوان«،  فـــي خــيــمــة »اعــتــ�ــســام �ــس
بعنوان  البلدة  اأهــالــي  اإليها  دعــا 
وقــفــيــة عربية  اأر�ـــــس  �ــســلــوان   »

وفل�سطينية«.
وقـــــال الــ�ــســيــخ عــكــرمــة �ــســبــري 
العليا  الإ�سامية  الهيئة  رئي�س 
مــن خيمة  الــجــمــعــة  فــي خطبة 
الــبــيــوت«:  »ت�سريب  عــن  �ــســلــوان 
مــن �ــســرب عــقــاره يــوم اأمــ�ــس في 
لاأق�سى  هديته  �سلوان..»هذه 
جريمة  هــذه  رم�سان؟«  ول�سهر 
توجد  ل  عظمى  وخيانة  نــكــراء 

خيانة اأ�سد منها«.
واأَ�ساف في خطبته :« �سبق واأن 
حذرنا من �سلوان حول عمليات 
اأهالي  موقف  مثمنا  الت�سريب، 
ببيوتهم،  المتم�سكين  �ــســلــوان 

وقــــال :« لــكــن هــنــاك الــدخــاء 
ــلــوان، ونــحــن نــعــتــبــر ما  عــلــى �ــس
لأن  الخطر  ناقو�س  يدق  ح�سل 
الحتال ي�ستهدف بلدة �سلوان 

ويطلق عليها الحي اليهودي«.
ــبــري الــحــذر  نــا�ــســد الــ�ــســيــخ �ــس
بــيــع،  اأي عــمــلــيــة  قــبــل  الــــدائــــم 
وقـــــــــال:« عـــلـــى مــــن يـــريـــد بــيــع 
مــنــزلــه بــحــ�ــســن الــنــيــة عــلــيــه اأن 
»اأريــد  اأن يقوم بذلك  يعلن قبل 
اأمـــــا من  الــــى فـــــان«،  اأبـــيـــع  اأن 
مــرفــو�ــس..  هــو  ويت�ستر  ي�سكت 
الــتــ�ــســريــب مــكــ�ــســوف عــلــيــنــا اأن 

نحذر ونتابع«.
واأ�ساف اأن من �سرب ل توبة له.
ــلــوان، بعد  كــمــا اعــلــن اأهـــالـــي �ــس
خــطــبــة الــجــمــعــة، عــهــد ووثــيــقــة 
ـــرف �ـــســـلـــوان« بــالــمــحــافــظــة  »�ـــس
عــلــى الــبــلــدة، بــيــوتــهــا واأر�ــســهــا 
الوجود،  ورمــز  عنوان  هي  التي 
الخائن  ونــبــذ  المخل�س  ورفـــع 
والمـــتـــنـــاع عـــن مــ�ــســاركــتــه في 
المنا�سبات وعدم غ�سله وتكفينه 

الم�سلمين  مــقــابــر  فـــي  ودفـــنـــه 
والمنازل  الأر�ـــس  لكل خــائــن... 
هــي مــيــراث الآبــــاء والأجـــــداد.. 
والأر�ـــــــــس الـــتـــي رويــــــت بـــدمـــاء 
ال�سهداء والأ�سرى الذين �سحوا 
بــــزهــــرة �ـــســـبـــابـــهـــم.. كـــمـــا نــعــلــن 
�سخ�س  كـــل  دم  وهــــدر  الــتــبــرئــة 
باع �سبرا من اأر�س �سلوان و من 

�سم�سار �ساهم في ذلك.
ابـــو �سنينة  الــكــريــم  وقــــال عــبــد 
اأرا�سي  عن  الدفاع  لجنة  ع�سو 
ــ�ــســة  الــمــوؤ�ــس :"تعمل  ـــوان  ـــل ـــس �
المختلفة  باذرعها  الإ�سرائيلية 
ـــــتـــــيـــــاء عــــــلــــــى بــــيــــوت  لـــــا�ـــــس
تحقيق  المقد�سيين.ول�سمان 

ذلك تتخذ عدة اإجراءات
ت�ستولي  ل  اأن  كذبا  تتعهد  كــان 
الم�سرب..  المباع..  البيت  على 

ال بعد موت البائع.
على  وت�ستولي  العهد  وتنق�س 

البيت مبا�سرة وبدون تردد.
وتغري البائع بمبالغ كبيرة ول 

تلتزم بدفع كامل المبلغ.

أعمال عنف جديدة في ايرلندا الشمالية رغم دعوات التهدئة
بلفا�ست - اأ ف ب

بعد  الهدوء  اإلى  دعوتها  ام�س  البريطانية  الحكومة  كررت 
ا�ستباكات جديدة بين مثيري ال�سغب وال�سرطة في اإيرلندا 
من  بريطانيا  خـــروج  يــقــو�ــس  اأن  ُيخ�سى  حــيــث  ال�سمالية 

التحاد الأوروبي ال�سام اله�س في المقاطعة.
اأعمال  البريطانية  المقاطعة  ت�سهد  ا�سبوع،  من  اأكثر  منذ 
عــنــف لـــم تــ�ــســهــد مــثــيــًا لــهــا مــنــذ �ـــســـنـــوات، خــ�ــســو�ــســا في 
البروت�ستانتية  الغالبية  ذات  الوحدويين  الموالين  مناطق 
�سعوراً  الأوروبـــي  التحاد  من  الخروج  عواقب  خلقت  حيث 

بالخيانة والمرارة.
العنف،  اأعمال  لوقف  ووا�سنطن  ودبلن  لندن  دعــوات  ورغــم 

ا�ستعلت العا�سمة بلفا�ست مجددا ليل الخمي�س الجمعة.
وفــــي حـــي غـــربـــي، ا�ــســتــهــدفــت �ــســرطــة مــكــافــحــة الــ�ــســغــب 
بــزجــاجــات  الــجــانــبــيــن،  بــيــن  فــكــي كما�سة  بــيــن  الــتــي علقت 
حــارقــة وحــجــارة عــنــدمــا حــاولــت مــنــع مــئــات المتظاهرين 
�سدهم  وتــم  الوحدويين.  نحو  التوجه  مــن  الجمهوريين 

با�ستخدام خراطيم المياه.
اأكثر من خم�سين جريحا حتى  اأوقعت  واأعمال العنف التي 
الآن في �سفوف ال�سرطة، اأعادت اإلى الذاكرة ال�سطرابات 
في  عقود  ثاثة  خــال  �سخ�س   3٥00 بمقتل  ت�سببت  التي 
مواجهات دامية بين الجمهوريين ومعظمهم من الكاثوليك 
البروت�ستانت  الوحدويين  اإيرلندا وبين  الوحدة مع  اأن�سار 

المدافعين عن النتماء للمملكة المتحدة.
و�سع »مقلق جدا« 

في مواجهة هذا الت�سعيد كررت الحكومة البريطانية التي 
اأر�سلت وزير ايرلندا ال�سمالية براندون لوي�س، دعوتها اإلى 

التهدئة التي ظلت حتى الآن حبرا على ورق.
واأعلن وزير النقل غرانت �ساب�س على قناة �سكاي نيوز ام�س 
»العنف لي�س الو�سيلة لحل الم�ساكل« معتبرا الو�سع »مقلقا 
جدا«. واأ�ساف »علينا اأن نحر�س على اأن يتحاور النا�س لحل 

م�ساكلهم، ولكن لي�س بالعنف«.
اأ�سواتهما  واإيرلندا  بريطانيا  وزراء  رئي�سا  �سم  والخمي�س 

لكافة قادة اإيرلندا ال�سمالية لإدانة اأعمال العنف هذه »غير 
المقبولة«.

واعلنت دبلن »علينا الم�سي قدما من خال الحوار والعمل 
العظيمة«  الجمعة  اتفاقية  اأن�ساأتها  التي  الموؤ�س�سات  على 

التي اأنهت ال�سطرابات في عام 1٩٩8.
»القلق«  معربا عن  التهدئة  اإلى  اأي�سا  الأبي�س  البيت  ودعا 

عن  الإيرلندية،  باأ�سوله  الفخور  بايدن  جو  عبر  حين  في 
قلقه من عواقب بريك�ست على ال�سام في المقاطعة.

»ال�سالم في الظاهر«
منذ اتفاق الجمعة العظيمة ي�سود »�سام في الظاهر« كما 
تقول فيونا ماكماهون البالغة ٥6 عاما من �سكان المقاطعة. 
عن  ناجمة  فقط  ولي�ست  متجذرة  م�سكلة  »انــهــا  وت�سيف 

بريك�ست«.
لكن بريك�ست �ساهم في زعزعة التوازن اله�س في المقاطعة 
المملكة  بين  الجمركية  الــرقــابــة  فــر�ــس  اإعـــادة  مــن خــال 

المتحدة والتحاد الأوروبي.
وتـــفـــاديـــا لـــعـــودة الــــحــــدود بــيــن الــمــقــاطــعــة الــبــريــطــانــيــة 
وجمهورية ايرلندا، الع�سو في التحاد الأوروبي، يتم اإجراء 

هذه العمليات في موانئ اأيرلندا ال�سمالية.
الــقــواعــد الجديدة  فــاإن هــذه  الــرغــم مــن فترة تكيف،  على 
حــدوًدا  باعتبارها  الوحدويون  بها  ويندد  الإمـــدادات  تعطل 
من  وخــيــانــة  الــمــتــحــدة،  والمملكة  ال�سمالية  ايــرلــنــدا  بين 

جانب لندن.
لبي  الجمهوري  فين  �سين  حــزب  مــن  محلي  نــائــب  واعــلــن 
البرتوكول«  اإلــى  للتطرق  �سيا�سية  و�سائل  »هــنــاك  �سي  بــي 
اليرلندي ال�سمالي. واأ�ساف »دعونا ل نحاول اإيجاد اأعذار 
للمجموعات الإجرامية التي ل ينبغي اأن تكون موجودة بعد 

23 عاًما على اتفاق الجمعة العظيمة«.
والأ�ـــســـبـــوع الــمــا�ــســي انــدلــعــت اأعـــمـــال الــعــنــف فـــي مــديــنــة 
الجمهورية في  الأحياء  اأحــد  اإلــى  تمتد  اأن  قبل  لندنديري 

بلفا�ست وحولها خال عطلة عيد الف�سح.
ال�سرطة  في  الم�سوؤول  روبرت�س  جوناثون  اعلن  والخمي�س 
»لم ن�سهد ا�سطرابات بهذا الحجم منذ �سنوات في بلفا�ست 
ومناطق اأخرى«، م�سيرا اإلى م�ساركة �سبية في ال13 وال14 

من العمر في ال�سدامات ب"ت�سجيع« من را�سدين.
24 من  بــعــدم محاكمة  قـــرار  بــعــد  الــتــوتــر  ت�ساعد  كــذلــك، 
اأع�ساء حزب »�سين فين« الذين ح�سروا في حزيران جنازة 
الجمهوري  الجي�س  فــي  الــبــارزة  ال�سخ�سية  �ستوري  بوبي 

اليرلندي، في انتهاك �سارخ لقيود كوفيد-1٩.

شركات ألمانية تعلن في بيروت عن خطة طموحة إلعمار المرفأ ومحيطه
بيروت - اأ ف ب

في  ام�س  األمانية  �سركات  عن  ممثلين  �سم  وفــد  اأعلن 
قيمته  تبلغ  �سخم  مــ�ــســروع  عــن  اللبنانية  الــعــا�ــســمــة 
مليارات الدولرات لإعادة اإعمار مرفاأ بيروت ومحيطه، 
في  �سرورية  اإ�ــســاحــات  بتنفيذ  م�سروطاً  يبقى  لكنه 

الباد.
قادته  يظهر  ل  بلد  في  جــداً  طموحا  الم�سروع  ويبدو 
التي  الإ�ــســاحــات  اأب�سط  لتوفير  نية  اأي  ال�سيا�سيون 
على  لبنان  لح�سول  �سرطاً  الــدولــي  المجتمع  و�سعها 
ما  اإعــمــار  اإعـــادة  اأن يطلق عملية  �ساأنه  مــن  مالي  دعــم 
دّمـــره انفجار �سخم فــي مــرفــاأ بــيــروت فــي الــرابــع من 
التحتية  الــبــنــى  فــي  اإ�ــســاحــات �ــســروريــة  واإنــجــاز  اآب، 

وقطاعات اأخرى عديدة منهكة في الباد.
واألـــحـــق انــفــجــار مـــرفـــاأ بـــيـــروت الــــذي يــعــد اأحــــد اأكــبــر 
في  هائًا  دمــاراً  العالم،  في  النووية  غير  النفجارات 
اأكثر  الــمــرفــاأ والأحـــيـــاء الــمــجــاورة. واأ�ــســفــر عــن مقتل 
اآخرين  اآلف  �ستة  من  اأكثر  واإ�سابة  �سخ�س  مئتي  من 

بجروح.
عن  المرفاأ  اأن�سطة  غالبية  اإبــعــاد  اإلــى  الخطة  وتطمح 
و�سط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر ت�سرراً فيه اإلى 

منطقة �سكنية.
الم�سوؤول  تحدث  بيروت،  في  �سحافي  موؤتمر  وخــال 
�سقق  عــن  �سنيل  هيرمان  األــمــانــيــا«  »كوليي  �سركة  فــي 
عائلية باأ�سعار مقبولة و»م�ساحات خ�سراء وبنى تحتية 

جيدة«.
ومن  عــامــة.  وحديقة  �سواطئ  الم�سروع  يت�سمن  كما 

المفتر�س اأن يوؤمن حوالى ٥0 األف وظيفة.
ويــــرى الــقــيــمــون عــلــى الــمــ�ــســروع فــيــه »خــطــة لمدينة 
جــــديــــدة« عــلــى خــطــى دول اأخــــــرى �ــســهــدت تــطــويــراً 

لمرافئها مثل فيينا وكايب تاون وبلباو.
وقـــــال لر�ـــــس غـــريـــنـــر مــــن �ـــســـركـــة »مـــيـــنـــاء هـــامـــبـــورغ 

ال�ست�سارية« اإن الخطة تهدف اإلى تطوير مرفاأ بيروت 
ليكون »ذات م�ستوى عالمي رفيع«.

يتم  ملمو�سة  خطة  اأول  الخا�سة  الــمــبــادرة  هــذه  وتعد 
ال�سلطات  تــقــول  الـــذي  النــفــجــار  بعد  للمرفاأ  و�سعها 
نيترات  مـــادة  مــن  هائلة  كميات  تخزين  عــن  نجم  اإنـــه 
الأمـــونـــيـــوم لــ�ــســنــوات دون تــوفــيــر �ـــســـروط الــ�ــســامــة 

الازمة.
لم�ساريع  بالتح�سير  اأخــرى  عالمية  �سركات  وتنهمك 
اإم  »�سي  العماقة  الفرن�سية  ال�سركة  بينها  �سبيهة، من 
اإي–�سي جي اإم« التي تعمل اليوم في تفريغ الحاويات 
في مرفاأ بيروت واإعادة �سحنها، وقد تقدمت في اأيلول 

بخطة متكاملة لتطويره.

�سفافية
في  الألماني  ال�سفير  قال  ال�سحافي،  الموؤتمر  وخــال 
الحجم.. ل  بهذا  »م�سروعاً  اإن  كيندل  اأندريا�س  بيروت 

يمكن بناوؤه �سوى اإذا توفرت المحا�سبة وال�سفافية«.
وين�س الم�سروع على تاأ�سي�س �سندوق تراأ�سه �سخ�سيات 
م�ستقلة عالمية لإدارة التمويل الذي يعّول على البنك 
لكن  لتقديمه.  اأخــــرى  وجــهــات  لا�ستثمار  الأوروبـــــي 

المهمة تبدو �سعبة.
اأن  اعــتــقــد  »ل  �سعبان  جـــاد  القــتــ�ــســادي  الخبير  وقـــال 

م�ساريع كهذه.. �ستتحول حقيقة في اأي وقت قريب«.
وت�ساءل »من م�ستعد اليوم اأن ي�ستثمر قر�ساً واحداً في 
تخلف  وقد  فيه،  حكومة  ول  كامًا،  انهياراً  ي�سهد  بلد 

عن �سداد ديونه؟«.
وي�سهد لبنان منذ �سيف 201٩ انهياراً اقت�ساديا فقدت 
الــمــئــة من  فــي  اأكــثــر مــن 8٥  اللبنانية  الــلــيــرة  خــالــه 
قيمتها. وتخلفت الدولة في اآذار 2020 عن دفع ديونها 
الخارجية التي تقّدر بالمليارات، ثم بداأت مفاو�سات مع 
�سندوق النقد الدولي حول خطة نهو�س ُعّلقت لحقا 
ب�سبب خافات بين المفاو�سين اللبنانيين حول حجم 

الخ�سائر وكيفية و�سع الإ�ساحات قيد التنفيذ.

�سيا�سية  طبقة  عــلــى  �سعبية  نقمة  مــع  ذلـــك  ويــتــرافــق 
متهمة بالف�ساد والعجز. وقد ا�ستقالت حكومتان خال 

ب�سعة اأ�سهر.
وبرغم الماأزق القت�سادي، لم تتمكن القوى ال�سيا�سية 

من التوافق على ت�سكيل حكومة جديدة.
و�سررت جراء النفجار ب�سكل هائل الإهراءات ال�سخمة 
طن  األــف  لـــ120  تت�سع  وكانت  متراً   48 ارتفاعها  البالغ 
من الحبوب، ول يزال جانب منها قائما. وقد امت�ست 
المدّمر  النفجار  ع�سف  من  الأكبر  الق�سم  الإهـــراءات 
دمار  من  العا�سمة  من  الغربي  ال�سطر  بذلك  لتحمي 

مماثل لما لحق ب�سطرها ال�سرقي، وفق خبراء.
ولم يتطرق الوفد الألماني اإلى م�ساألة الإهراءات، لكنه 

اعتبر اأن المدينة بحاجة اإلى اإهراءات اأ�سغر حجماً.
اإنجنيرينغ«  »اأمـــان  �سركة  مــن  خــبــراء  والإثــنــيــن، حــذر 
الــ�ــســويــ�ــســريــة الــتــي اأجـــــرت مــ�ــســحــاً بــوا�ــســطــة الــايــزر 
لاإهراءات، من اأن تلك ال�سوامع اآيلة لل�سقوط، وباتت 
عــبــارة عــن »هــيــكــل غــيــر م�ستقر ومــتــحــرك«. واأو�ــســت 
»بتفكيك هذه الكتلة« الخر�سانية و»بناء �سوامع جديدة 

في موقع مختلف«.
وكان وزير القت�ساد راوول نعمة قال في ت�سرين الثاني 
تتعلق  مخاوف  ب�سبب  الإهــــراءات  �ستهدم  الحكومة  اإّن 
اليوم  حّتى  تّتخذ  لم  ال�سلطات  لكّن  العامة.  بال�سامة 

اأي قرار بهذا ال�ساأن.
وقـــال الــمــ�ــســتــثــمــرون الألـــمـــان الــيــوم اإن الــفــ�ــســاد الــذي 
اأمام  اأ�سا�سيا  عائقاً  ي�سكل  اللبنانية  الموؤ�س�سات  ينه�س 
»ميناء  ل�سركة  التنفيذي  الــمــديــر  وقـــال  مــ�ــســروعــهــم. 
على  ُو�ــســع  »مــا  مهايني  �سهيل  ال�ست�سارية«  هــامــبــورغ 
هو  نحتاجه  الــذي  الوحيد  ال�سيء  مده�س..  الطاولة 

�سمان ال�سفافية«.
اإذا  لكن  وا�سحة..  روؤيــة  لدينا  نحلم،  ل  »نحن  واأ�ساف 
ب�سفافية  ُي�سمح  ولم  الم�سبقة  ال�سروط  احترام  يتم  لم 

كاملة، فا يمكن اأن تنجح«.

ا�ستباكات بين الفل�سطينيين و�سرطة الحتالل في حي ال�سيخ جراح ا ف ب

اهالي �سلوان ي�سلون الجمعة بجانب خيمة العت�سام ا ف ب

العاب نارية تنفجر بحافالت لل�سرطة خالل مواجهات في بلفا�ست ا ف ب

م�سهد عام للميناء المدمر ا ف ب
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»من زاويٍة اأنثى« لمحمد ح�سن العمري..

كتابة الذات وإعادة الكتابة

والــ�ــســرح  التف�سير  الــكــتــابــة:  اإعـــــادة  تــ�ــســتــدعــي  اإذن، 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة اأخــــرى تــفــيــد تــو�ــســيــع المتن 
بالت�سمين الن�سي بهدف جعل الدللة اأكثر و�سوحا 
ال�ستفادة  هنا  ويمكن  والغمو�ض.  اللب�ض  عن  واأبعد 
من ثالثة م�سطلحات ا�ستعملها ابن الأثير في كتابة 
ال�سعرية«، وهي:  »ال�سرقات  ال�سائر« في باب  »المثل 
تماما  �ستتغير  دللتها  لكن  والم�سخ،  وال�سلخ  الن�سخ 
بانتقالها من ال�سعر اإلى درا�سة ال�سرد، خا�سة، درا�سة 
»كتابة الذات« من زوايا نظر مختلفة ومتعددة، وهي 

طريقة محدثة في ال�سرد الحديث والمعا�سر.
للن�ض  حرفية  كتابة  اإعــادة  بمعنى  �سي�سبح  فالن�سخ 
الوقائع  بم�سمون  الحتفاظ  يعني  وال�سلخ  ال�سابق، 
ل�سان  على  ال�سابق  الن�ض  فــي  الــمــرويــة  والأحــــداث 
من  مراحل  اأو  ومرحلة  ذاتــه  حــول  الأول  المتحدث 
تجربته في الحياة، اأما الم�سخ فيعني تغييرا �سامال 
عــلــى مــ�ــســتــوى مــحــتــوى الأفـــعـــال والـــوقـــائـــع، وعــلــى 
ترتيب  وطريقة  النظر،  ووجــهــة  ال�سيغة،  م�ستوى 
الأحــداث بالزيادة والحذف واإعــادة ترتيب الأحداث 
مق�سدية  على  يــوؤثــران  الم�ستويان  وهـــذان  زمــنــيــا، 

الن�ض والكاتب معا.
»م�سيل  عليها  ا�ستغل  التي  ال�سردية  الظاهرة  هــذه 
لوي�ض  »خــورخــي  كــتــابــات  مــن  وا�ستخرجها  لفـــون« 
بورخي�ض«، نجدها في عدد كبير من الكتب النقدية، 
وقد ذهَب كثيرون اإلى اأن الكتابة لي�سْت في الحقيقة 
اإل اإعادة كتابة لما �سبقها ب�سيغ مختلفة، ولي�ض في 
اإ�سكالية كبيرة جدا،  الإمكان اأح�سن مما كان. وهذه 
ال�سببية  القائم على  الواقع  تعك�ض  التي  الروؤية  لأن 
الأدبــــي  فــالــتــخــيــيــل  الأدبــــيــــة،  الـــروؤيـــة  عـــن  مختلفة 
»الإبــداع«.  على  يعتمد  لأنــه  بال�سرورة،  �سببّياً  لي�َض 
»حرية  فكرة  على  ينه�ض  الإبــــداع  مــبــداأ  اأن  والأهـــم 
َقِبيِل  مــن  الأدبـــيـــة،  الأجــنــا�ــض  بع�ض  فــي  التخييل« 
والــخــرافــات  الــحــكــايــات  فــي  الفتتا�ستيكي  التخييل 
كما  ال�سعبية،  وال�سير  الرحالت  وبع�ض  والأ�ساطير 
اأيــ�ــســا فــي الــخــيــال العلمي، وهـــذه الأجــنــا�ــض  نــجــده 
�سببية  اأنها  اأي  واقعية،  غير  ال�سببية  تجعل  الأدبية 
الذاتية،  الأجنا�ض  اأمــا  المتخيلة،  الأحــداث  تولدها 
الحقيقة  الذاتية، فهي تتمثل  ال�سير وال�سير  خا�سة 
ي�سمى  الــذي  وجودها  لها  ي�سمن  ما  وهو  الواقعية، 
وال�سيرة  ال�سيرة  الأحــداث، لأن  روايــة  »ال�سدق« في 

الذاتية تتوجهان نحو »الإقناع«.
لـــذلـــك نــجــد هــــذه الـــظـــاهـــرة )اإعـــــــادة الــكــتــابــة( في 
»اإقناع«  على  تعمل  التي  الذاتي،  البعد  ذات  الكتابات 
المتلقين بالدرجة الأولى بمحتوى المتن ال�سردي، 
من اأفعال ووقائع واأقواٍل، ومن طرائق الإقناع، وهو 
)ل  التاأكيد  �سيغ  نجد  اإذ  مْحَكم.  حجاِجّي  خطاٌب 
نتحدُث عن التوكيد في النحو العربي بتكرار اللفظ 
عينه، اأو �سفته اأو اأداته اأو ما ينوُب عنه( باإعادة كتابة 
محكي  اأي  �سيري،  محكي  ب�سيغة  الــذاتــي،  المحكي 
تنظر  اأخـــرى،  متخيلة  �سخ�سية  ل�سان  على  غيري، 
اأو قول  نظر  زاويــة  ِث عنها، من  المتحَدّ الــذات  اإلــى 
مختلفة، فتعيد المحكي نف�سه بالتاأكيد عبر التكرار 
نف�سها،  والـــوقـــائـــع  والأحــــــداث  والــ�ــســفــات  الأفـــعـــال 

لتر�سيخ �سورة الـ"اأنا« في ل وعي القارئ.
يـــ�ـــســـود هـــــذا الـــنـــمـــط فــــي الـــكـــتـــابـــات الـــذاتـــيـــة غــيــر 
والعــتــراف  واليوميات  الــمــذكــرات  مثل  التخييلية، 
ومــعــارك،  حـــروب  قـــادة  اأو  �سيا�سية  �سخ�سيات  لــدى 
لدى  وحالياً،  اأو طوائف وجماعات،  اأحــزاب  وروؤ�ــســاء 
�سخ�سيات اإعالمية وفنانين وفنانات وزعماء اأحزاب 
ونقابات، لأن مق�سدية محرري ال�سير ل تروم الخلق 
الأدبي والإبداع الفني والجمالي بالدرجة الق�سوى، 
رمزا  اأ�سبحت  التي  الـــ»اأنــا«،  �سورة  تلميع  ها  هُمّ بل 

يندرج تحته جماعة اأو مرحلة، اأو فعل من الأفعال.
»من  العمري  ح�سن  محمد  الأردنــــي  الكاتب  روايـــة 
زاويٍة اأنثى« )الآن نا�سرون وموزعون، عّمان، 2020(، 
تــنــهــ�ــض عــلــى تــقــنــيــة »اإعــــــادة الــكــتــابــة«، ومـــا ينبغي 
الإ�سارة والتنبيه اإليه اأن مفهوم »اإعادة الكتابة« الذي 
»بورخي�ض«،  اأعــمــال  مــن  لفـــون«  »م�سيل  ا�ستخل�سه 

ُمــ�ــْســَبــٍق من  بــوعــي  اإلــى تقنية تمار�ض  تــحــّول لحــقــا 
الكاتِب، وهو ما يمنحها اأبعادا فنية وجمالية ويفتح 
اآفـــاقـــا نــحــو تــجــديــد الكتابة  اأمــــام الــ�ــســرد الــحــديــث 
مــن جــهــة، ومـــن جــهــة اأخــــرى يــوظــف الــ�ــســرد تقنية 
حقبها  منذ  ال�سعرية  الكتابة  �ــســادت  التي  الــتــكــرار، 
لهذه  دائــمــا  منتبها  كنت  اأنــنــي  والحقيقة  المبكرة، 
الن�ض  خ�سائ�ض  مــن  خا�سية  ت�سكل  الــتــي  التقنية 
تكرير  لكنه  الق�س�ض،  تكرير  خــالل  مــن  الــقــراآنــي، 
يتخذ  بل  التامة،  والمطابقة  المماثلة  على  يقوم  ل 
تــرد  الــــذي  الــعــام  الــ�ــســيــاق  بح�سب  مختلفة،  اأبـــعـــادا 
الــمــخــاَطــب من  فــيــه الق�س�ض مــن جــهــة، وبــحــ�ــســب 
الآنــي،  والمخاَطب  عــامــة،  المخاَطب  اأخـــرى؛  جهة 

المرتبط بال�سياق الخا�ض للن�ض الق�س�سي.
في الن�سو�ض التي وظفت التكرار اأو »اإعادة الكتابة«، 
المحتوى  عــن  وبــعــيــدا  الــجــديــدة،  الفنية  ب�سيغتها 
نجد  الــ�ــســعــريــة«،  »الــ�ــســرقــات  فــي  المتمثل  ال�سعري 

اأغلبها ا�ستعمل واحدة اأو اأكثر من هذه ال�سيغ:
الن�ض  بين  الــمــرويــة،  والــوقــائــع  الأحـــداث  1. تماثل 
الأ�سل والن�ض الثاني، واختالف ال�سيغة الخطابية 

وتنوعها.
الأ�ــســل  الــنــ�ــض  بــيــن  الــخــطــابــيــة  ال�سيغة  تــمــاثــل   .2

والن�ض الثاني، وتنوع المحتوى.
3. تماثل الأحداث والوقائع مع ال�سيغة الخطابية.

4. تنويع في انتقاء عدد الأحداث والوقائع.
5. تنويع �سيغ رواية الأحداث والوقائع.

وهو  الخطابية،  ال�سيغ  فــي  التنويع  م�ستوى  على 
المظهر الجمالي الأبرز في كتابة الذات وفي رواية 
اأنـــثـــى«، نــجــد الــ�ــســارد يتنقل بــيــن �سيغ  ــــٍة  »مـــن زاوي
كالمذكرات،  ومــتــداولــة،  عليها  متعارف  »تقليدية« 
اأوراق  هــنــا  )وهـــــي  و"الق�سا�سات«  والـــيـــومـــيـــات، 
�سيغ  وبــيــن  يــومــيــات(،  اأو  مــذكــرات  مــن  مت�ساقطة 
�سملت  التي  الكبيرة  للتحولت  ت�ستجيب  معا�سرة 
�سلوك  ظــواهــر  واأبــ�ــســط  الــحــيــاة  �سملت  كما  الكتابة 
الإن�سان المعا�سر اليومية تفكيرا ومعامالت وكتابة، 
اأن الرواية تعي  وهو المظهر الأبرز الذي يدل على 
 ،»Blogs« سرطها التاريخي، اأعني المدونات الخا�سة�
الأزرق  الــفــ�ــســاء  تكت�سح  اإلــكــتــرونــيــة  كــتــابــات  وهـــي 
بطبيعة  وهــي  الجتماعية،  والــمــواقــع  الفــتــرا�ــســي، 
فيها  الأنا  واآنية، �سوت  فورية  ذاتية،  كتابات  الحال، 
المعروفة،  الــذات  كتابة  في  منه  اأكثر  جــدا،  مرتفع 
والــمــذكــرات  ولــر�ــســائــل  الــذاتــيــة  والــ�ــســيــرة  كال�سيرة 
واليوميات، اإل اأن هذه ال�سيغة تفقد بع�ض حيويتها 
وحميميتها عندما �ستتحول »المدونات« من ف�سائها 
الإلــكــتــرونــي،  اأي رحمها  فــيــه،  ونــ�ــســاأت  تكونت  الــذي 
و�ــســبــكــة الإنـــتـــرنـــت والـــمـــواقـــع الــخــا�ــســة والــمــواقــع 
الجتماعية مثل الفي�سبوك وتويتر، الذي ي�ساعد في 
تدوين »ق�سا�سات« خبرية �سريعة وهادفة ومحدودة 
التي  الــيــوتــوب،  على  الخا�سة  الــقــنــوات  اأو  الــحــجــم، 
منحت الكتابة الذاتية بعدا اآخر، وك�سبته فئة جديدة 
من المتحررين حديثا ل�سانيا ممن لم يكن م�سموحا 
لهم بالكالم في الأدب »الرفيع«، اإلى خطاب مكتوٍب، 
محدودة  ورقــيــة  �سفحات  على  مكتوبة  مــدونــات  اأي 

الأبعاد وحجم الكلمات.
روايــة  لمتن  المميزة  الخطابية  ال�سيغ  اأهـــم  اإذن، 

الكاتب محمد ح�سن العمري؛
ترويها  التي  المحكيات  وهي  الذاتية:  المحكيات   .1
�سيف  �ــســعــديــة،  )ظـــافـــر،  اأنــفــ�ــســهــا  عــن  ال�سخ�سيات 

الخطيب، علي، هيام(.
2. المحكيات الغيرية: وهي المحكيات التي ترويها 
ال�سخ�سيات الأخرى عن ذوات اأَُخر )ظافر من زاوية 

نظر �سعدية، اأو من زاوية نظر هيام، وهكذا(.
3. التكرار ال�سردي: وهو تكرار مختلف عن »الن�سخ«، 
اأي التطابق التام بين الأحداث المروية، مثال، ظافر 
من  ظافر  هو  لي�ض  العامة،  ال�سارد  نظر  زاويــة  من 
زاوية نظر �سعدية )الزوجة الأولى(، ويختلف عنهما 
ظافر من زاوية نظر هيام )الزوجة الثانية(، وكذلك 
من زاوية نظر �سيف الخطيب واأي�سا من زاوية نظر 

متعددة  ظــافــر  �سخ�سية  اأن  والأهـــم  عــلــي.  اأبـــو  علي 
بــتــعــدد وجــهــات الــنــظــر، مــن جــهــة، وبــحــ�ــســب موقع 
بعدها  اأو  وقربها  وعالقتها  َثة  المتحِدّ ال�سخ�سية 
الكتابة مرارا  اإعــادة  عن ظافر، وبهذه الطريقة يتم 
دون ملل اأو �ساأم، في�ستفيد ال�سرد من ذلك: التو�سيع 
في محكي ظافر، وتعدده، بالتف�سير وال�سرح، لإبراز 
لــه عن  الــمــمــيــزة  والــذاتــيــة  الــخــا�ــســة  �سفاته  بع�ض 
واإ�ساءة  وبالترميم  الروائية،  ال�سخ�سيات  غيره من 

الجوانب المعتمة من �سخ�سيته.
الــروائــيــة،  ال�سخ�سية  مــكــون  عــلــى  الــروايــة  بــنــاء   .4
ولــيــ�ــض عــلــى مــ�ــســتــوى مــكــون الـــحـــدث، فـــالأحـــداث 
الــمــرويــة مــتــداولــة فــي الـــروايـــة الــعــربــيــة وخــا�ــســة 
اأحــداث  مثال  والأردنـــيـــة،  الفل�سطينية  الــروايــة  فــي 
 .1973 اأكــتــوبــر  حــرب   ،1967 الهزيمة   ،1970 اأيــلــول 
بالرغم  ل�سانية،  غير  خارجية  اأحـــداث  طبعا  وهــذه 
الن�ض  تقرب  التي  والمبا�سرة  القوية  اإحالتها  مــن 
المتخيل  بين  بينهما،  الم�سافة  وت�سيق  الواقع،  من 
وال�سيا�سي،  الجتماعي  الملمو�ض  والواقع  الروائي 
وهـــذه �سفة مــن �ــســفــات الــ�ــســيــرة والــ�ــســيــرة الــذاتــيــة 

والمذكرات واليوميات... وهي كلها كتابة ذاتية.
البارز  المظهر  وهــو  المكتوب:  التدوين  محكي   .5
والأهــم في هذه الرواية، واأعني بهذا المظهر: نقل 
الفترا�سي  الأزرق  رحمه  من  الإلكتروني  التدوين 
الـــوا�ـــســـع اإلـــــى �ــســيــق الـــورقـــة وفــ�ــســائــهــا الــمــحــدود 

والمادي.
ل تنف�سل ال�سيغ الخطابية عن المحتوى الروائي، 
بالرغم  والتاأثر،  والتاأثير  التفاعل  يتبادلن  لذلك 
الدرا�سة  علينا  تفر�سه  الــذي  المنهجي  الف�سل  من 
النقدية والتحليل الن�سي، لذلك فتغير زاوية الروؤية 
ووجهة النظر، من �سخ�سية اإلى اأخرى حول مو�سوع 
بل  حتما،  التماثلي  التكرار  يعني  ل  واحــد،  مركزي 
اآفاق واأبعاد المو�سوع، ويكون  التكرار لتو�سيع  يكون 
اأو  المو�سوع  المعتمة من  الجوانب  منا�سبة لإ�ساءة 
وهو  ال�سرد،  مو�سوع  الــذات  متناق�سات  عن  الك�سف 
مــا ي�ساهم فــي خلق حــالــة مــن الــتــعــدد فــي الــواحــد، 
ال�سيرة  عن  المتكلم  ب�سمير  الــروايــة  تختلف  وهنا 
والــ�ــســيــرة الــذاتــيــة. اإن حــديــث �ــســعــديــة مــو�ــســى عن 
يختلف  الــخــا�ــســة،  مــدونــهــا  فــي  ومــحــيــطــهــا  نف�سها 
وو�سعيتين  زاويتين  من  علي،  اأبــو  هيام  حديث  عن 
مــخــتــلــفــتــيــن؛ الأولــــــى قــبــل الــمــر�ــض، اإ�ــســابــة هــيــام 
�سخ�سية خفية  �سيك�سف عن  الذي  الثدي،  ب�سرطان 
دفنتها هيام تحت طبقات من هيام الطبيبة الناجحة 
زيارة  بعد  خا�سة  المر�ض،  بعد  والثانية  المتفوقة، 
�سعدية مو�سى لغريمتها و�سرتها هيام اأبو علي، واإذا 
ما قارّنا عملية »الإعالء« التي قامت بها هيام تجاه 
حول  ت�ساءل  الذي  اإليا�ض  الطبيب  بحديث  �سعدية، 
فيها  بنظرات  هيام  اإلــى  تنظر  التي  الغريبة  الــمــراأة 
اإليا�ض في مدونته،  الدكتور  الحقد والت�سفي، يقول 
الم�ستعادة كتابة على الورق، وهو تكرار مختلف في 
بعد  ا�ستيقظْت  عندما  »اأتــذكــر  والو�سعية:  ال�سيغة 
م�سمخة  ب�سرا�سف  مغطاة  وهي  الجراحية  العملية 
بـــدمـــهـــا، كـــانـــت تـــزورهـــا امــــــراأة تــفــحــ�ــســتــهــا بــنــ�ــســوة 
ج�سدها  اأطـــالل  اإلــى  النظر  تمعن  كانت  المنت�سر، 
بــالــ�ــســرر، حتى  تــتــطــايــران  الــنــازف وعيناها  الــعــاري 

�ساألتهم:
- من تكون هذه المراأة ذات النظرات المريبة؟

فاأجابني �سقيقها علي:
- هذه �سرتها، ال�سيدة �سعدية« )�ض198(.

اإنـــهـــا نــظــرة تــخــتــلــف عـــن نــظــرة هــيــام فـــي اللحظة 
»لكنها  يقول:  ذاتها،  الم�ستعادة  وال�سردية  الزمنية 
وح�سورها  اأنــاقــتــهــا  وكــامــل  بج�سدها،  �سعدية  هــي، 
العارم بالجمال والكبرياء والنرج�سية التي تليق بها، 
ظال  ول  طيفا  تكن  لم  �سريري،  اأمــام  واقفة  وكانت 
ن�ساء  على  تتفوق  امـــراأة  نف�سها،  �سعدية  �سبحا،  ول 
وعي  بال  الذابلة  قلوبهن  بنوازع  المفرطات  الأر�ــض 

ول ب�سيرة« )�ض221(.
الــبــون �ــســا�ــســع بــيــن �ــســعــديــة هــيــام و�ــســعــديــة اإلــيــا�ــض، 

وهذا  والنبهار،  الإعجاب  ونظرة  الريبة  نظرة  بين 
التكرار لي�ض تكرار تماثل، بل تكرار اختالف، لإبراز 
تعدد الجوانب، وتعدد ال�سخ�سية و�سموليتها، اإل اأن 
المختلفتين  الخلفيتين  اإلــى  يلمح  الــروائــي  المتن 
اللتين تقفان وراء هذا التعدد والختالف في اإعادة 
�ــســيــاغــة مــحــكــي �ــســعــديــة مــو�ــســى. الــخــلــفــيــة الأولــــى 
اإعــالنــهــا عن  لإلــيــا�ــض تك�سف عنها هــيــام مــن خــالل 
ولي�ض  عامة  الــمــراأة  تجاه  لإليا�ض  ال�ساملة  الــروؤيــة 
ال�سك  نــظــرة  اإنــهــا  مــو�ــســى،  �سعدية  �سخ�سية  فــقــط 
والريبة، النظرية النيت�سوية، النظرة التي ل تعترف 
بالهزيمة، وتـــرى اأنــهــا اأكــبــر مــن كــل روؤيـــة ومــن كل 
فكرة، تقول هيام: »هو م�سكوٌن باآراء اأ�ستاذه فريدرك 
طبية:  لجنة  كل  في  علينا  يتلوها  كان  التي  نيت�سه، 
اأهــال  فلي�ست  وم�ستعبدة،  م�ستبدة  كــانــت  )الـــمـــراأة 
لــلــ�ــســداقــة، ول تــعــرف غــيــر الــحــب، وحــبــهــا ينطوي 
بينما  )�ـــــض242(،  تــحــب«  لمن  واإعــمــاء  تع�سف  على 
بالذنب،  ال�سعور  فم�سدرها  لهيام،  الثانية  النظرة 
ابنهما  اأخذت »ظافر« من زوجته �سعدية ومن  لأنها 
محمود، المري�ض بالتوحد، وهو في حاجة ما�سة اإلى 
رعاية والديه. لقد �سعرت هيام في لحظة من الزمن، 
اأن المر�ض الذي األّم بها واأدى اإلى بتر ثدييها، كان 
عــقــابــا لــهــا عــلــى فعلتها تــلــك، بــل كـــان الــعــقــاب اأ�ــســد 
عندما حولها ذلك البتر اإلى كائن غريب، امراأة بال 
المراأة  وكاأنها  عك�سي،  اإخ�ساٌء  كاأنه  )ثديين(،  �سدر 
الـــرجـــل والـــرجـــل الــــمــــراأة.. تــركــيــب غـــريـــٌب، يظهر 
هيام  فــاإعــالء  لذلك  بالذنب،  وال�سعور  الألـــم  حجم 
لإ�سالح  محاولة  هو  مو�سى،  �سعدية  �سخ�سية  من 
الما�سي، وتخفيف من  اإ�سالحه من خطاأ  ما يمكن 
رف�ست  فبعدما  �سيتحقق فعال،  ما  وهو  الــذات،  األــم 
قبلت  هــيــام،  مــن  بطلب  ظــافــر  اإلـــى  الــعــودة  �سعدية 
الندبة  مــن  تخلي�سها  فــي  هيام  م�ساعدة  بالمقابِل 
التي تعلو حاجبها، قبل اأن تتحول اإلى ورم اأو ما �سابه 
في طفولتها  كانت  الندبة  اأن  كذلك  والغريب  ذلك، 
والجاني  اإيـــالف،  والدتها  ح�سن  في  وهــي  المبكرة 
كان الطفل ظافر الذي عانى طويال من حالة نادرة 
اأي نــزول  الــبــكــاء،  الــقــدرة عــلــى  تمثلت فــي فــقــدانــه 
اأي�سا  الدموع من عينيه، وكان وقتئذ طفال �سغيرا 

وقد نجا من بين فكي اأنثى ال�سبع بال�سدفة.
اإنها محكيات محبوكة بدقة، ون�ّساجها ماهٌر، متقٌن 
فَنّ الحياكِة، الذي هو في الوقت نف�سه فن الحكاية، 

وفن ال�سرد.
على  تاأكيدا  التكرار  فيها  جاء  التي  المحكيات  ومن 
الدكتور  الإجــرام،  اأ�ستاذ علم  تاأكيٍد، ق�سة ظافر مع 
عــبــد الــحــمــيــد الــقــلــب، الـــذي �ــســار يلقب بــالــدكــتــور 
وحنق  بغ�سب  ظــافــر  يــرويــهــا  الــكــلــب،  الحميد  عبد 
الفاعلية  وازدراء، وك�سفت عن مخزون قوي و�سديد 
الرجل، يقول  والكراهية لهذا  الحقد  نف�سه من  في 
ظــافــر فـــي مــدونــتــه الــ�ــســخــ�ــســيــة: »هــــذا الــكــلــب كــاد 
اأخ�سر  غ�ض  �ــســاب  مــن  الأولـــى  ال�سنة  فــي  يحولني 
اإل  ي�سلح  ل  كعود  ياب�ض  اإلــى مجرم حقيقي  القلب، 
بيدي،  الخنق  جريمة  فيه  �ساأرتكب  وكنت  للحريق، 
بالحنق  مليئة  تدوينة  )�ــــض44(.  حــذائــي«  تحت  اأو 
والكراهية والبغ�ساء، هذا ال�سعور الباني بالكراهية 
توؤكده �سعدية مو�سى في مدونتها ال�سخ�سية، كتبت 
عبد  لــالأ�ــســتــاذ  نف�سه  ظــافــر  »لــطــالــمــا ح�سد  تــقــول: 
الحميد القلب، حتى ينكل به اأمام الأجهزة الأمنية، 
ظافر:  ل�سان  على  وت�سيف  )�ـــض119(،  فاأمنعه...« 
»اأمـــ�ـــض مـــات الــكــلــب فــي الــ�ــســارع الـــعـــام« )�ـــــض120(، 
بعدما اأهان ظافر اأ�ستاذه ونكل به وانتقم منه، فخرج 
الرجل م�سدوما وقد �سعقته ق�سوة ظافر، ف�سدمته 
�ــســيــارة اأمـــــام بـــاب مــكــتــب ظـــافـــر، ولـــم يــكــتــف ظــافــر 
بذلك، فقد قال ل�سعدية مت�سفيا عن الحادث: »كلٌب 
وفط�ض« )�ض125(. اإنها تتجاوز الحالة الجتماعية 

اإلى الحالة النف�سية المر�سية.
ومع ذلك، فهذه الحادثة القا�سية التي ت�سف ق�سوة 
�سالبتين  اجتماعيتين  ظاهرتين  على  تحيل  ظافر 
في العديد من المجتمعات، والإ�سارة اإليهما اإبداعيا 
مــهــّمــة فــي الــكــ�ــســف عــنــهــمــا واإخــراجــهــمــا مــن حــالــة 
الم�سلَّم به اجتماعياً اأو ُعرفّياً، اإلى م�ستوى الظاهرة 
الــمــنــافــيــة لــكــل مـــبـــادئ الـــحـــق، مـــن كـــرامـــة وحــريــة 

وم�ساواة بين جميع الب�سر، وهما:
الجتماعي  اأو  الطائفي  اأو  الع�سائري  التمييز   .1
الحديثة  الــدولــة  اأو  الــواحــد،  المجتمع  فــئــات  بــيــن 

والمعا�سرة.
للتنكيل  والمواقع  المنا�سب  وا�ستغالل  ال�سطط   .2

بفئات اجتماعية، من قبيل الطلبة الجامعيين.
رواية محمد ح�سن العمري »من زاوية اأنثى«، رواية 
العائلة، وهي كذلك رواية ال�سخ�سية، الأحداث فيها 
�ساردين مختلفين؛  ِقَبِل  ب�سيغ متعددة، ومن  تتكرر 
ال�سخ�سية  وال�سارد  »اأنــا«،  ال�سارد  الخارجي،  ال�سارد 
الـــروائـــيـــة. وتـــر�ـــســـد الــــروايــــة الــــحــــالت الــنــفــ�ــســيــة 
على  وتحيل  المتخيل،  فــي  لل�سخ�سيات  والذهنية 
الن�ض،  خــارج  اأي  الــخــارج،  فــي  الجتماعي  ال�سلوك 
المتخيل  للن�ض  تجعل  تفاعلية،  روايــة  بذلك  فهي 
بعدا وظيفيا، وهدفا معرفيا، اإلى جانب خلق الجمال 
الأدبي واللغوي. في هذه الرواية حياٌة، وتدافٌع بين 

كائناتها المتخيلة.

د.�سميح م�سعود
) نـــي د ر اأ تـــب  كـــا (

في  فيرين  غونثاليث  اإميليو  الإ�ــســبــانــي  البروفي�سور  يعمل 
وله  والإ�سالمي،  العربي  الفكر  يدّر�ض  وهــو  اإ�سبيلية،  جامعة 
خبرة ومعرفة عميقة بالثقافة العربية المعا�سرة، ل �سيما اأنه 

عمل اأ�ستاذاً زائراً في جامعتي القاهرة ودم�سق.
اإ�سبيلية، في يوم  الوقت في مدينته  به قبل فترة من  التقيت 
الثالث«  الثقافات  »موؤ�س�سة  رحــاب  في  جميل،  م�سرق  ربيعي 
لدعم  مغربية،  اأندل�سية  بمبادرة   1998 عــام  فــي  اأُ�س�ست  التي 
ال�سعوب  التعاون بين  الت�سامح وال�سالم والحوار، وتعزيز  قيم 
المتو�سط، وهي تج�سد  الأبي�ض  البحر  والثقافات في منطقة 

في اأهدافها الح�سارة العربية في الأندل�ض.
وبينما كنت اأجمع �ستات اأفكاري حول الثراء المعماري لمبنى 
»اإميليو« طرف الحديث، واأخد يتحدث عن  الموؤ�س�سة، التقط 
ال�ستعراب في اإ�سبانيا، وعن ح�سور اللغة العربية في الثقافة 
الإ�سبانية، وذكر قامو�ساً بالكلمات العربية في اللغة الإ�سبانية، 
ع�سر،  الخام�ض  القرن  في  الكال«  دي  »بيدرو  الم�ستعرب  اأّلفه 
ل�سديقه  العربية  اللغة  مجال  في  مهمة  اأعــمــال  عند  وتوقف 
الــمــ�ــســتــعــرب »فــيــديــريــكــو كــورنــتــي«، مــنــهــا الــقــامــو�ــض الــعــربــي 

الإ�سباني، والقامو�ض الإ�سباني العربي.
نحت�سي  كنا  وبينما  العربية،  اللغة  عن  بحديثه  متعة  وجــدت 
وهو  كتاباً  يدي  بين  وو�سع  فجاأة،  الحديث  توقف عن  القهوة 
يــقــول: »اأهــديــك هــذه الن�سخة مــن كتابي )تــاريــخ الأنــدلــ�ــض( 

باللغة الفرن�سية، وهو من اإ�سدارات الموؤ�س�سة«.
واأخــــذ »اإمــيــلــيــو« يــتــحــدث بحما�سة عــن كــتــابــه وعــمــا فــيــه من 
والفكرية  العلمية  مكانتها  لها  مهمة  اأ�ــســمــاء  عــن  معلومات، 
اأمثال  من  الأوروبـــي،  التنوير  ع�سر  وفــي  الأندل�ض  تاريخ  في 
ابن ر�سد وابن حزم وابن طفيل. واأكــدت له في �سياق حديثه، 
ع�سر  بــه  ا�ستبق  الـــذي  الــتــنــويــري،  ر�ــســد  ابــن  بفكر  اهتمامي 
اأ�ــســدرهــا  الــتــي  الكتب  عــن  �ساألته  ثــم  طــويــلــة.  بفترة  التنوير 
حتى الآن، فتحدث باإ�سهاب عنها، ومن بينها كتاب اأثار عنواُنه 

ده�ستي: »عندما كنا عرباً«.
وهنا �ساألته بحما�سة: »هل لك اأن تعّرفني على كتابك بكلمات 

موجزة؟«.
ب�سكل حقيقي  الإ�سبان كانوا عرباً  اأن  »اأكــدت في كتابي  فقال: 
لفترة تزيد عن خم�سمائة �سنة، كانوا عرباً بطريقة تفكيرهم 
وطريقة كتابتهم ومعارفهم وحتى نظرتهم الأخالقية للحياة 
والفلكية  والجغرافية  العلمية  بالإنجازات  واأنهم  والمجتمع، 
عندما  الإ�سبان  امتلكها  والتي  العرب  حّققها  التي  والفل�سفية 

كانوا عرباً، ا�ستطاعوا اأن يبنوا اإمبراطوريتهم العظمى«.
ابن  اأن كري�ستوفر كولومبو�ض هو  »اإميليو« م�ستدركاً  واأ�ساف 
الإ�سبانية  اللغة  واأن  الإ�سبانية،  العربية  الجغرافية  المعرفة 
كانت ُتكتب بحروف عربية وت�سمى »الخاميدو«، وكانت منت�سرة 
كانت  بينما  ال�سفرديم،  واليهود  والم�سيحيين  الم�سلمين  بين 

اللغة العربية الف�سحى لغة الأدب والدين والعلم.
وبــّيــن لــي اأنـــه تــطــرق فــي كتابه لكل الأ�ــســمــاء الــتــي اأّثــــرت في 
ق�سة  اأن  مو�سحاً  طفيل،  ابــن  على  وركــز  الأوروبــيــة،  النه�سة 
ديفو«  »دانيال  الإنجليزي  الكاتب  منها  اأخــذ  يقظان«  بن  »حي 
ق�سته ال�سهيرة »روبن�سون كروزو«، التي ُن�سرت �سنة 1719، كما 
اأخذ عنها الكاتب الإنجليزي »روديارد كبلينغ« �سخ�سية الفتى 

»ماوكلي«، بطل مجموعته الق�س�سية في كتاب »الأدغال«.
واأكد »اإميليو« اأن »حي بن يقظان« اأعظم واأجمل ق�سة فل�سفية 
�سوفية رمزية في الع�سور الو�سطى، وقد تمّكن ابن طفيل من 
من  والح�سارة،  الوجود  حــول  كثيرة  اأ�سئلة  عن  فيها  الإجــابــة 
فل�سفي  مذهب  اإن�ساء  بهذا  وا�ستطاع  والتاأمل،  التفكير  خالل 
واأقــدم محاولة  اأهــم  باأنه  الكثيرون  يعترف  بــه،  كالمي خا�ض 
اأثـــارت الق�سة �سغف الأدبـــاء  اإبــداعــيــة فــي هــذا الــمــجــال. لهذا 
من  اأكثر  اإلى  وُترجمت  والمفكرين  والمت�سوفين  والفال�سفة 

اأربعين لغة.
ومنها  كتابه،  في  ذكرها  اأخــرى  اأ�سماء  عن  »اإميليو«  وتحدث 
الطبيب والفيل�سوف ابن �سينا، الذي ُعرف باإتقانه اأربع لغات، 
وكانت كتبه تدَرّ�ض في جامعات اأوروبا، وا�ستطاع �سفاء اأمرا�ض 
كثيرة لم يعرف العالم طرقاً لل�سفاء منها. كما تحدث عن ابن 
ر كثيراً  ر�سد وفل�سفته العقالنية، وعن فكر ابن خلدون الذي اأَثّ

على النه�سة الأوروبية.
ومــوؤرخ  المعا�سر  الإ�سباني  الم�ستعرب  من  »اإميليو«  واقتب�ض 
الــعــلــوم الــعــربــيــة الأنــدلــ�ــســيــة فـــي جــامــعــة بــر�ــســلــونــة »خــولــيــو 
�سام�سو«: »لول ما فعله العرب )اأو الإ�سبان عندما كانوا عرباً( 
النه�سة  بحدوث  احتمال  هناك  كــان  لما  العلوم،  مختلف  في 

الفكرية والعلمية التي نراها اليوم«.
اأّن  مبيناً  خــلــدون؛  ابــن  الــعــاّلمــة  عــن  بالتحدث  ا�ستطرد  ثــم 
الملك  برعاية   2006 عــام  فــي  دولــيــاً  معر�ساً  نظمت  اإ�سبيلية 
كــارلــو�ــض، فــي ذكــرى مــرور �ستة قــرون على وفــاة ابــن خلدون 
عدد  فيه  �سارك  الأندل�سي،  الن�سب  ذي  الجتماع  علم  موؤ�س�ض 
بم�ساركة  اأ�سهر،  خم�سة  قرابة  وا�ستمر  الــعــرب،  الــروؤ�ــســاء  من 
مجموعة من الدول العربية والأوروبية، وُقدمت في المعر�ض 
وثائق ومخطوطات ذات �سلة بالقرن الرابع ع�سر الذي عا�ض 

فيه ابن خلدون.
�ساألته: »هل كرمت اإ�سبيليا �سخ�سيات عربية غير ابن خلدون؟«، 
فاأجاب: »تم تكريم �سعيب اأبو مدين، باإقامة ن�سب تذكاري له 
في قريته قطنيانة القريبة من اإ�سبيلية، وهو �ساعر ومت�سوف، 
تتلمذ عليه محيي الدين بن عربي، ولقبه بمعلم المعلمين«. 
في  النابغين  اأبناَءها  واعتزاز  بفخر  تذكر  »اإ�سبيلية  واأ�ــســاف: 
العلم وال�سعر والأدب والفل�سفة، من اأمثال: �سيخ المت�سوفين 
محيي الدين بن عربي، وال�ساعر ابن فرح الإ�سبيلي، وال�ساعر 

ابن هانئ الأندل�سي، والطبيب ابن زهر الإ�سبيلي«.
نظر »اإميليو« اإلى �ساعة يده، وهو يقول: »لدي محا�سرة بعد 
وبعد  بــه،  ني  خ�سّ الـــذي  الــوقــت  على  ف�سكرته  �ــســاعــة«،  ن�سف 
والمزروعة  الوا�سعة  الموؤ�س�سة  حديقة  في  تجولُت  مغادرته 
بــاأ�ــســجــار الــنــخــيــل والــلــيــمــون والــزيــتــون والــبــرتــقــال، ووقــفــت 
للنكبة  ال�سبعين  الذكرى  بمنا�سبة  ُزرعــت  زيتون  �سجرة  اأمــام 

الفل�سطينية بح�سور �سخ�سيات ر�سمية من مدريد واإ�سبيلية.

عاشق اللغة العربية.. 
إميليو غونثاليث فيرين

ِنثاُر الندى
�سرحان النمري
) نـــي د ر اأ عـــر  �ـــســـا (

�َساأْلُت َطْيَفِك فاْرَتّدْت َمالِمُحُه
َو�ساَل َيْقُطُر اأْزهاراً واأْع�سال

َوماَل َطْرُفِك َم�ْسدوداً اإلى َخَجلي
ِن َرّياناً اإذا مال َفِملُت كالُغ�سْ
َتَوّرَد الَخُدّ حّتى ِكّدُت األُثُمُه

ِمْثَل الَنّجيِع اإذا ما اْنَفَجّ اأو �سال
َوْرٌد �َسقاُه الندى ِعْطراً على َكِتٍف

َفاأ�ْسَدَل الَقْلُب فوَق الجيِد �ِسْل�سال
َر بالْن�ساِم َكيَف لنا َنْبٌع َتَفَجّ

اأْن َنْمَنَع الريَح ِمْن اأْن َيْنُثَر اْلهال
يا َطْيَفها اللّيِن الغافي على َكِبدي
ُخْذني اإليها َوُخْذ ما �ِسْئَت اأْو�سال

ْد اإّنني َرْهٌن ِلخاِفِقها ل َتْقَت�سِ
َيْكفي ُفوؤادي ِمن الِهْجراِن اأْهوال

ل َتْنَتِقْد َهَفواتي اإّنها ِنَغٌم

باِح َمّوال اإذا �َسَدْحُت َمع الأ�سْ
في الُحْلِم اأْتَبُعها َتْخطو َكُقّبَرٍة
َتْبدو َمالِمُحها في الُوِدّ اأْطفال

َوَقْد ُتالِزُم َعيني اأْيَنما َذَهَبْت
َوَتْزَرُع الَوْجَد في ال�ِسرياِن اإ�ْسعال
ياأتي َخال�سي اإذا ما باْن َمْب�َسُمها

َفَيْنَت�سي اأَملي كالغْيِث اإْقبال
تي َوَبَنْت كُلّ الَمحاذيِر اأْغوْت ِعَفّ

ماِء اأْغالل على �ُسطوِط اْلُمنى الَع�سْ
َكاأّنني ُمْتَخٌم بالِع�ْسِق اأو َزِمتاً

َمّلْت ُظنوني َوباَت الَوْجُد َتْرحال
َكاأَنّ َقلبي َكُبْركاٍن َيثوُر اأ�ساً

َوخاِطري في الأ�سى ما اْنَفَكّ ِزْلزال
ْفُح اإْن �ساَقْتُه ِديَمُتُه َغرُيُمِك ال�سّ

َواإْن َمَنْعِت الَهوى اأْو جاَء َخّيال
كوني َكَفْجٍر َندِيّ الَطْرِف حاِنَيًة

اأْو َبْل�َسٍم ِلجراحي َكْيَفما ْ اْنثال

محمد معت�سم
) بـــي مـــغـــر قـــد  نـــا (

تعني »اإعادة الكتابة« بح�سب »م�سيل الفون«: 
»كتابة من جديد، لما ُكِتَب �سلفا«، وهذا 
الم�سطلح يت�سمن م�ستويات مختلفة دالليا، 
منها؛ اإعادة الكتابة، اأي اإعادة كتابة »جواب« 
على ر�سالة اأو �سوؤال اأو حوار �سابقين، لكن اإعادة 
الكتابة ههنا لي�ست بال�سرورة كتابة على كتابة 
�سابقة كما في »الطرو�س«، بل تكون تف�سيرا 
و�سرحا وتو�سيحا اأو اإ�سافة معلومات جديدة، 
والفرق بين الحالتين مهم جدا، مثال، تف�سير 
قول �سابق ي�ستدعي تو�سيع المعنى وتو�سيح 
الغام�س منه، باإ�سافة الحجج والدالئل 
والبراهين الن�سية والعقلية )العلمية(، اأو 
ة والتخطيطات. الر�سوم البيانَيّ
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الوحدات إلى السعودية غدًا.. وعينه على «األبطال»

دهشان يغادر البطولة اآلسيوية للمصارعة

عمان - محمد الطوبل

اإلى  ال�سبت  اليوم  الوحدات  وفد  يتوجه 
التاريخية  للم�ساركة  تــاأهــبــاً  ال�سعودية 
في دور المجموعات لدوري اأبطال اآ�سيا 
لكرة  المحترفين  لــدوري  بطاًل  ب�سفته 

القدم 2020.
واأوقـــعـــت الــقــرعــة فــريــق الـــوحـــدات في 
الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة اإلــــى جــانــب ال�سد 
والفائز من  ال�سعودي  والن�سر  القطري 
الإماراتي  العين  بين  الآ�سيوي  الملحق 

وفولذ الإيراني.
لهذه  الآ�سيوي  التحاد  تعليمات  وجاءت 
الما�سية،  الن�سخ  عــن  مــغــايــرة  الن�سخة 
في  مجموعة  كــل  مباريات  �ستقام  حيث 

دولة بنظام الذهاب والإياب.
البطولة  في  م�سواره  الوحدات  و�سيبداأ 
يــــوم الأربـــــعـــــاء الــمــقــبــل بــلــقــاء الــنــ�ــســر 

الــ�ــســعــودي ذهـــابـــاً، وبــعــدهــا بــثــالثــة اأيـــام 
الآ�سيوي  الملحق  مــن  الفائز  �سيالقي 
اليــرانــي(،  فــولذ  اأو  الإمــاراتــي  )العين 
وبنف�س التوقيت يوم 20 الجاري يختتم 
ال�سد  بلقاء  الــذهــاب  مرحلة  الــوحــدات 

القطري.
ال�سد  للقاء   23 يــوم  الــوحــدات  و�سيعود 
يليه  الـــــذي  ويـــــوم 26  اإيــــابــــا،  الـــقـــطـــري 
ويختتم  الــ�ــســعــودي،  الــنــ�ــســر  �ــســيــالقــي 
مــ�ــســواره فــي الإيـــــاب بــلــقــاء الــفــائــز من 
اأو  الإمــاراتــي  )العين  الآ�سيوي  الملحق 

فولذ اليراني(.
واأعـــلـــن الــــوحــــدات وفـــــده الـــمـــغـــادر اإلـــى 
الهيئة  رئي�س  نائب  برئا�سة  ال�سعودية 
الإدارية المهند�س يا�سين اأبو عواد وي�سم 
اإلى جانبه اأمين ال�سر عبد الفتاح الكوز، 
والناطق الإعالمي محمد غنام، م�سوؤول 
الــمــلــف ال�ــســيــوي والــمــنــ�ــســق الإعــالمــي 

بــ�ــســام �ــســلــبــايــة، الــمــكــلــف بــــــاإدارة ن�ساط 
الفني  المدير  القدم محمد جمال،  كرة 
عــبــداهلل ابــو زمـــع، الــمــدرب الــعــام امجد 
الطاهر، م�ساعد المدرب غياث التميمي، 
الدكتور  محمود،  علي  الحرا�س  مــدرب 
مـــوؤيـــد عـــمـــر، الــمــعــالــج مــــاأمــــون حـــرب، 
المن�سق  م�ساعد  �سكله،  محمد  المدلك 
الإعالمي عالء ابو جلود، موفدا المركز 
الإعــالمــي جــهــاد نجم ويـــزن اأبـــو ك�سك، 
ومــ�ــســوؤول الـــلـــوازم عــامــر نــجــم ومحمد 
الــبــرغــوثــي اإلـــى جــانــب 28 لعــبــا وهــم: 
عبد  �سالح،  فــرا�ــس  ال�ستار،  عبد  احمد 
طارق  الفالوجي،  مــراد  الــفــاخــوري،  اهلل 
العرب،  يــزن  الــدمــيــري،  خــطــاب، محمد 
دانيال  ن�سيب،  عبداهلل  �سلباية،  فرا�س 
عفانة، احمد ه�سام، احمد اليا�س، احمد 
ثائر، فادي عو�س، احمد طنو�س، رجائي 
عــايــد، احــمــد �ــســمــيــر، ثــائــر الــديــربــانــي، 

راتــب، مالك عالن، خالد ع�سام،  �سالح 
الجوابرة،ان�س  ابراهيم  طــه،  اأبــو  مهند 
زريق،  احمد  عمارة،  ابو  العو�سات،منذر 

�سوني �سعد وعبد العزيز نداي.
وفــيــمــا وا�ـــســـل الــفــريــق تــدريــبــاتــه فـــاإن 
الهيئة الإدارية بدورها حفزت الالعبين 
الـــمـــغـــادرة حــيــث تــحــدث المكلف  قــبــيــل 
اأبوعواد قائال:  م.يا�سين  الرئي�س  بمهام 
ثقتنا فيكم كبيرة، وانتم تمثلون الوطن 
ــيــوي ومــقــارعــة كبار  فــي الــمــحــفــل الآ�ــس
الوطنية  مهمتكم  فــي  الــقــاريــة  الأنــديــة 
قدر  على  واأنــتــم  الــقــاريــة،  البطولة  فــي 
الـــمـــ�ـــســـوؤولـــيـــة، ونــنــتــظــر مــنــكــم الــكــثــيــر 
للظهور الم�سرف بما يليق بممثل الكرة 
الأردنية في البطولة الأقوى على �سعيد 
الأندية الآ�سيوية الأبطال، وما يتنا�سب 
واإنــجــازات وجماهيرية  وتــاريــخ  ا�سم  مع 

نادي الوحدات العري�سة في كل مكان.

عمان - الراأي

الوطني  المنتخب  لعـــب  اأمــ�ــس  غـــادر 
احـــمـــد دهـــ�ـــســـان مــنــافــ�ــســات الــبــطــولــة 
تــقــام فــي كازاخ�ستان  الــتــي  الآ�ــســيــويــة، 
خ�سر  بعدما  المقبل،  الــثــالثــاء  لغاية 
جيراي  محمد  الإيــرانــي  البطل  اأمـــام 

نتيجة 8-0.
بالبطولة  مــ�ــســواره  دهــ�ــســان،  وافــتــتــح 
لأولـــمـــبـــيـــاد طــوكــيــو 2021،  الــمــوؤهــلــة 
في  كــغــم   67 وزن  مــنــافــ�ــســات  لــحــ�ــســاب 
الــمــ�ــســارعــة الــرومــانــيــة، بــالــفــوز على 
واأظــهــر   ،0-10 بنتيجة  تــايــالنــد  بــطــل 
خالل اللقاء قوة بدنية كبيرة ما �سهل 
لم  الــذي  المناف�س  اأمــام  عليه  المهمة 

يتمكن من تحقيق اأي نقطة.
وفـــي الــلــقــاء الــثــانــي ا�ــســطــدم دهــ�ــســان 
باليراني محمد جيراي الحا�سل على 
اإلى  الموؤهل  والمقعد  البطولة  ذهبية 
العالم  بطل  على  فوزه  بعد  الأولمبياد 
لل�سباب ممثل كوريا الجنوبية، واأظهر 

الخ�سارة  لكن  اإمكانياته  كافة  الالعب 
رافقته.

و�سيدخل الالعب عبد الكريم اأبو دعيج 
الــبــطــولــة غــــداً، حــيــث �سيقابل  بــ�ــســاط 

مناف�سه ممثل طاجك�ستان على وزن 86 
كغم في الم�سارعة الحرة.

وفد الوحدات اإلى ال�ضعودية

ده�ضان يودع واأبو دعيج يظهر غدًا

األسبوع األول من دوري المحترفين
يختتم اليوم

٨ فرق إلى ثاني أدوار «كرة الناشئات»

عمان - الراأي

دوري  مـــن  الأول  الأ�ـــســـبـــوع  الــ�ــســبــت  الـــيـــوم  يــخــتــتــم 
المحترفين 2021 لكرة القدم، باإقامة مباراتين.

الخام�سة  عند  الرمثا  نظيره  العقبة  �سباب  ويلتقي 
بالقوي�سمة،  الثاني  عبداهلل  الملك  �ستاد  على  م�ساء 
والن�سف  ال�سابعة  عند  والفي�سلي  �سحاب  ويتواجه 

م�ساء على �ستاد الأمير محمد.
فاز  فيما   0-0 تــعــادل  وال�سلط  الأردن  �سباب  وكـــان 
مباراتي  فــي  الأول  اأمــ�ــس   0-1 مــعــان  على  الح�سين 
افتتاح الدوري، بينما التقى الليلة الما�سية الجزيرة 
مع الجليل على �ستاد عمان الدولي، وفي المقابل، تم 
ان�سغال  ب�سبب  البقعة،  الوحدات مع  تاأجيل مواجهة 

دوري  لبطولة  المجموعات  دور  بمناف�سات  الوحدات 
اأبطال اآ�سيا والذي ت�ست�سيفه ال�سعودية خالل الفترة 

من 14-30 الجاري.
الأكــثــر  الــفــريــق  تتويج  على  البطولة  نــظــام  وين�س 
ح�سول على النقاط باللقب، فيما يهبط اإلى الدرجة 

الأولى اآخر فريقين على �سلم الترتيب.
 34 الألقاب  بعدد  القيا�سي  الرقم  الفي�سلي  ويحمل 
مـــرة، ثــم الـــوحـــدات )حــامــل الــلــقــب( 17، الأهــلــي 8، 
الأردن،  مرتين،  الأردن  �سباب  الــرمــثــا،   ،3 الــجــزيــرة 

وعمان مرة واحدة.
وتــقــام مــنــافــ�ــســات الــبــطــولــة دون جــمــاهــيــر، وو�ــســط 
تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد حفاظا على ال�سالمة 

العامة، والتي ت�سكل اأولوية رئي�سية لدى التحاد.

عمان - الراأي

اإلى الــدور الثاني والأخير من بطولة  تاأهلت 8 فرق 
الــدور  اختتام  مع  القدم  لكرة   17 ت  النا�سئات  دوري 

الأول اأم�س الأول.
وحــــجــــزت اأنــــديــــة عــــمــــان، الأرثــــوذكــــ�ــــســــي، الأهــــلــــي، 
والقاد�سية من »المحترفات« مقعدها بالدور الثاني، 
من  والأخــيــرة  الخام�سة  الجولة  مباريات  نهاية  مع 

مناف�سات الدور الأول.
فـــي الــمــقــابــل، تـــاأهـــل مـــن اأنـــديـــة الـــدرجـــات كـــل من 

الح�سين والن�سر، وعمان اف �سي والراية.
على  عمان  فوز  عن  الأخيرة  الجولة  نتائج  واأ�سفرت 
 ،2-3 ال�ــســتــقــالل  على  والأهــلــي   ،0-5 الأرثــوذكــ�ــســي 
على  يـــارد  و6   ،0-10 الــبــتــراء  على  الح�سين  وكــذلــك 
العروبة 10-0، الراية على �سباب ب�سرى 5-0، وعمان 

اف �سي على الزرقاء 0-19.
المحترفات  اأندية  و�سعت  البطولة،  تعليمات  وكانت 
اأول 4 فرق  الـ 5، في مجموعة واحــدة، بحيث يتاأهل 

للدور الثاني.
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، تـــم تـــوزيـــع اأنـــديـــة الـــدرجـــات، 
اأول  يــتــاأهــل  بحيث  مجموعتين،  عــلــى   ،10 وعــددهــا 
وثاني كل مجموعة للدور الثاني، وتقام جميع اأدوار 

البطولة بنظام الدوري المجزاأ من مرحلة واحدة.
ويــقــام الـــدور الــثــانــي والأخــيــر مــن الــبــطــولــة، خالل 

الأندية  1 تموز، بم�ساركة  اأيــار وحتى  الفترة من 20 
الثمانية المتاأهلة من الدور الأول، وتلعب المباريات 
يتوج  واحــدة-، بحيث  المتبع–مرحلة  النظام  بنف�س 

باللقب الفريق الحا�سل على اأكبر عدد من النقاط.
يذكر اأن مناف�سات البطولة تقام دون جماهير، و�سط 
تطبيق بروتوكول �سحي م�سدد حفاظاً على ال�سالمة 

العامة، والتي ت�سكل اأولوية رئي�سية لدى التحاد.

الح�ضين حقق فوزًا مهمًا على معان في افتتاح الدوري

جانب من مباريات الجولة الخام�ضة

الراأي - انترنت

يخو�ض النجم الأرجنتيني ليونيل مي�ضي 
اليوم لقاء الـ»كال�ضيكو« الخام�ض والأربعين 
في م�ضيرته لكنه قد يكون الأخير له مع 
بر�ضلونة الذي ي�ضعى لتاأكيد �ضحوته بقيادة 
المدرب الهولندي رونالد كومان، وذلك حين 
يحل �ضيفًا على غريمه ريال مدريد حامل 
اللقب في المرحلة 30 من الدوري الإ�ضباني 
لكرة القدم.

يعتبر الـ»كال�ضيكو« الدوري الإ�ضباني 
المواجهة الأكثر ا�ضتقطابًا في العالم 
باأجمعه ولي�ض في اإ�ضبانيا اأو اأوروبا وح�ضب، 
وتزداد اأهميته اليوم، نتيجة و�ضع الغريمين 
التقليديين اللذين وجدا نف�ضيهما في موقع 
المناف�ضة الجدية على اللقب مجددًا ب�ضبب 
تراجع نتائج المت�ضدر اأتلتيكو مدريد.

و�ضيتنازل »لو�ض روخيبالنكو�ض« عن 
ال�ضدارة، في حال فوز اأحد مناف�ضيه، للمرة 
الأولى منذ كانون الأول بعدما كان خالل 
�ضباط في ال�ضدارة بفارق 10 نقاط عن 
اأقرب مالحقيه، اأما التعادل في »الكال�ضيكو« 
ف�ضيمنحه فر�ضة البتعاد مجددا في 
ال�ضدارة في حال فوزه على ريال بيتي�ض 
غدًا.

الآونة  في  اأتلتيكو  نتائج  تراجع  وتزامن 
الأخيرة، مع �سعود وثبات في اأداء ونتائج 
بر�سلونة وريال، ما ت�سبب في تبخر هذا 
فقط  نقطة  الــى  لي�سل  الكبير  الــفــارق 
بعد الخ�سارة في المرحلة الما�سية اأمام 

.1-0 اإ�سبيلية 
بــعــد الــخــروج الــمــخــيــب مــن ثــمــن نهائي 
�ــســان  بـــاريـــ�ـــس  يـــد  عــلــى  الأبــــطــــال  دوري 
جيرمان الفرن�سي، يمثل الدوري فر�سة 
الأول  مو�سمه  انقاذ  اأجــل  من  لبر�سلونة 
وبالتالي  كــومــان،  ال�سابق  لعبه  بقيادة 

يعول كثيراً على مباراة اليوم.
ت�سرين   24 فــي  الفريقان  التقى  عندما 
نــــو« وخــ�ــســر  »كـــامـــب  مــلــعــب  عــلــى  الأول 
بر�سلونة 1-3، كان النادي الكاتالوني في 

و�سع مغاير اإذا كان مي�سي وبقاوؤه محور 
عن  ال�سيف  خالل  عجز  بعدما  الحديث 
بــارتــومــيــو  مـــاريـــا  جــو�ــســيــب  اإدارة  اقـــنـــاع 

بالرحيل. له  بال�سماح 
في الوقت الراهن، يبدو اأن اأف�سل لعب 
اأيــامــه  اأف�سل  فــي  مــرات  �ست  العالم  فــي 
بــعــد رحــيــل بــارتــومــيــو وانـــتـــخـــاب جـــوان 
الذي  الرئي�س  من�سب  ل�ستعادة  لبورتا 
الأزمــة  ب�سبب  حالياً  هــائــاًل  عبئاً  ي�سكل 
تداعيات  عــن  الناجمة  الكبيرة  المالية 

كورونا. فيرو�س 

ب�ضكل مفاجئ الحكم  تغيير 
بــيــانــا ر�سميا  الإ�ــســبــانــي  التــحــاد  اأ�ــســدر 
مــبــاراة  تغيير حكم  يــوؤكــد خــاللــه  اأمــ�ــس، 

الكال�سيكو.
وكان التحاد الإ�سباني لكرة القدم اأعلن 
اإ�ــســنــاد الـــمـــبـــاراة لــلــحــكــم مــاتــيــو لهـــوز، 
تعر�س  لهــوز  فــاإن  التحاد  لبيان  ووفًقا 
لإ�ـــســـابـــة عــ�ــســلــيــة، وتـــم اإ�ـــســـنـــاد الــمــهــمــة 

للحكم جيل مانزانو بدل منه.

اأ�ضلحته زيدان ي�ضتقر على 
الإ�سباني،  »ال�سيرنجيتو«  لبرنامج  وفقا 
هجوم  ت�سكيلة  عــلــى  ا�ستقر  زيـــدان  فـــاإن 
ريـــــال مــــدريــــد، والــــتــــي �ــســتــ�ــســم مـــاركـــو 
وفيني�سيو�س  بنزيمة  وكــريــم  اأ�سين�سيو 

جونيور.
وزعمت العديد من التقارير اأن البلجيكي 
ريال مدريد، جاهز  هازارد، جناح  اإيدين 

�سيبداأ  اأنــه  اإل  الكال�سيكو،  في  للتواجد 
المباراة على مقاعد البدلء.

اأرقام مي�ضي تهدد الريال
نجم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  ي�سل 
اأمام ريال  اإلى لقاء الكال�سيكو  بر�سلونة، 

مدريد في كامل لياقته.
�ــســجــل مــيــ�ــســي 23 هــدفــا فـــي 26 مــبــاراة 
 4 بفارق  المو�سم  هدافي  �سدارة  ليحتل 
�سواريز  لوي�س  الأوروجوائي  عن  اأهداف 
ــتــيــكــو مــــدريــــد( وجــــيــــرارد مــوريــنــو  )اأتــل
لــم  الأرجــنــتــيــنــي  اأن  رغــــم  )فــــيــــاريــــال(، 
 6 اآخــــر  اأي هـــدف فــي  يــ�ــســنــع  اأو  يــ�ــســجــل 
اآخــر  ويــعــود  خــا�ــســهــا،  كال�سيكو  لــقــاءات 
هــــدف لـــه فـــي �ــســبــاك الــمــلــكــي اإلـــــى عــام 

.2018
لليجا  التاريخي  الــهــداف  مي�سي،  ويــعــد 
مــراوغــة  الــالعــبــيــن  اأكــثــر  وللكال�سيكو، 
يليه  مراوغة،   115 بر�سيد  البطولة  في 
الإي�سر  الجناح  هوي�سكا،  لعب  قرب  عن 

خابي جالن.
مرمى  على  �سوبها  ت�سديدة   112 ومــن 
الــمــنــافــ�ــســيــن، كــانــت 74 بــيــن الــقــائــمــيــن 
ت�سديدات  عــن  كبير  بــفــارق  والــعــار�ــســة، 
الفرن�سي كريم بنزيما نجم ريال مدريد 

.)45(
الثالث  بين  الت�سديدات  متو�سط  ويعد 
ب�سكل  المرمى  تجاه  والت�سديد  خ�سبات 
في   )%66( الأرجــنــتــيــنــي  لــ�ــســالــح  عــــام، 

الفرن�سي. للمهاجم   %58 مقابل 

الكلمة؟ لمن 
هما  ا�ــســمــيــن  عــلــى  الــكــال�ــســيــكــو  �سيعتمد 

جونيور. وفيني�سيو�س  ديمبلي  عثمان 
بر�سلونة،  ت�سكيلة  اأن  يفهم  ل  فالمنطق 
لعبين  و10  »ديــمــبــلــي  تــقــريــًبــا  �ــســتــكــون 
ريـــال مدريد  مــع  الأمـــر  ونف�س  اآخــريــن« 

الــــذي بـــات ل يــهــتــم بــمــدى تــطــور حــالــة 
واأ�سبح  المباراة،  قائمة  ودخوله  هــازارد 
يركز الدعاء على عدم اإ�سابة فيني�سيو�س 

الكال�سيكو. بنزلة برد قبل 
الهدف  �ساحب  كــان  عــاًمــا(   23( ديمبلي 
الما�سية  الجولة  في  والوحيد  الحا�سم 
اأمام بلد الوليد الذي حافظ على فر�س 

بالليجا. التتويج  فريقه في 
كــمــا حــظــي عــثــمــان خـــالل هـــذا الــمــو�ــســم 
بـــال�ـــســـتـــمـــراريـــة فـــي الـــلـــعـــب، الـــتـــي كــان 
الدوام، حيث خا�س  �سابًقا على  يفتقدها 
36 مباراة، وبداأ يزور ال�سباك ب�سكل اأكثر 
 5 اأهــداف، منها   10 �سجل  انتظاما، حيث 
في الليجا و3 في دوري الأبطال وهدفين 
في  لم�ساهمته  اإ�سافة  الملك،  كاأ�س  في 

�سناعة 4 اأهداف.
عــاًمــا(   20( فيني�سيو�س  ا�ــســتــعــاد  بـــدوره 
اأمـــــــام لـــيـــفـــربـــول نــ�ــســخــة ريــــــال مـــدريـــد 
المعروفة في الليالي الأوروبية الكبرى، 
م�سجاًل اأول ثنائية له في 106 مواجهات 
على  الفريق  لي�سع  الملكي،  بقمي�س  له 
بــعــد خــطــوة مــن الــتــاأهــل لــنــ�ــســف نهائي 

الت�سامبيونزليج.
و�سجل فيني�سيو�س، الجناح الأي�سر الذي 
والفاعلية،  وال�سرعة  بالمراوغة  يتميز 
 37 المباريات  طــوال   4 و�سنع  اأهـــداف   6

التي خا�سها هذا المو�سم.
ال�ساب  البرازيلي  الالعب  اإ�سرار  و�ساهم 
وحــ�ــســوره فـــي الــمــلــعــب، فـــي جــعــل زيــن 
الدين زيدان ينحاز له ويمنحه دوًرا في 
كان  والــذي  للفريق،  الأ�سا�سي  الت�سكيل 

اأ�سين�سيو. يتمتع به في البداية ماركو 
الآن،  وفــيــنــيــ�ــســيــو�ــس  ديــمــبــيــلــي  واأ�ـــســـبـــح 
يـــ�ـــســـتـــحـــقـــان الـــتـــوقـــعـــات الــــتــــي و�ــســعــت 
فــيــهــمــا، خـــالل تــعــاقــد بــر�ــســلــونــة وريـــال 
قيمة  ارتــفــاع  مــع  خا�سة  معهما،  مــدريــد 

. �سفقتهما

»كال�ضيكو« اإ�ضبانيا.. اأهمية م�ضاعفة

ريال مدريد وبر�ضلونة مواجهة منتظرة الليلة
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الدوري الأوروبي لكرة القدم

أفضلية واضحة لمانشستر يونايتد وفياريال.. روما وآرسنال 
في وضع صعب

عوا�ضم - اأ ف ب

اأنـــهـــى كـــل مـــن مــانــ�ــســ�ــســتــر يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي 
الأول  الف�سل  الإيطالي  وروما  الإ�سباني  وفياريال 
ليج«  »يـــوروبـــا  لم�سابقة  الــنــهــائــي  ربـــع  الــــدور  مــن 
ذهــابــاً،  ملعبه  خـــارج  فـــوزه  بعد  وا�ــســحــة  باأف�سلية 
و�سع  فــي  اأر�ــســنــال  الآخــر  اإنجلترا  ممثل  بــات  فيما 

�سعب بعد تعادل قاتل على اأر�سه.
الأولــى  الــقــاريــة  المغامرة  اأن  يبدو  الأنــدلــ�ــس،  فــي 
لغرناطة الإ�سباني �ست�سل الى نهايتها بعدما خ�سر 
على اأر�سه اأمام يونايتد 0-2، في وقت عزز الأخير 
الفوز بلقبه الأول  حظوظه بموا�سلة م�سواره نحو 
منذ 2017 حين توج بطاًل لهذه الم�سابقة بالذات.

الأول  الـــدور  مــن  الــخــروج  �سدمة  تخطى  وبعدما 
يونايتد  يــوا�ــســل  اأوروبـــــا،  اأبــطــال  دوري  لم�سابقة 
�سول�ساير  اأولـــي غــونــار  الــنــروجــي  الــمــدرب  بــقــيــادة 
الرديفة  الــقــاريــة  الم�سابقة  فــي  الــمــوفــق  مــ�ــســواره 
�سحيتيه  الى  غرناطة  لإ�سافة  طريقة  في  ويبدو 
الــ�ــســابــقــتــيــن مـــواطـــن الأخــــيــــر ريـــــال �ــســو�ــســيــيــداد 

الإيطالي. الإ�سباني وميالن 
الــبــدايــة  �ــســافــرة  مــنــذ  اأف�سليته  يــونــايــتــد  وفــر�ــس 
الحار�س  مرمى  على  تذكر  خــطــورة  دون  مــن  لكن 
الم�سيف  اأحـــكـــم  بــعــدمــا  �ــســيــلــفــا  روي  الــبــرتــغــالــي 

منطقته. اإقفال  الأندل�سي 
الــدقــيــقــة 31 عــنــدمــا انطلق  الــفــرج جـــاء فــي  لــكــن 
خطيرة  فر�سة  اثر  مرتدة  بهجمة  �سول�ساير  فريق 
�سدد  الذي  �سولدادو  روبرتو  عبر  الأر�ــس  ل�ساحب 
الــ�ــســويــدي فيكتور  الــجــانــبــيــة، فــمــرر  الــ�ــســبــاك  فــي 
لــيــنــديــلــوف كـــرة طــويــلــة مـــن اأمـــــام مــنــطــقــة جـــزاء 
م�سيدة  ك�سر  الذي  را�سفورد  ماركو�س  الى  فريقه 
الت�سلل و�سيطر بحنكة على الكرة وانفرد بالحار�س 

ال�سباك. الت�سديد في  قبل 
ثمانية  ي�سجل  اإنكليزي  لعــب  اأول  را�سفورد  وبــات 
اأهـــــداف قــاريــة لــيــونــايــتــد فــي مــو�ــســم واحـــد )دون 
ت�سارلتون  بوبي  منذ  التمهيدية(  الأدوار  ح�سبان 

مو�سم 1965-1964.
في  المو�سم  هــذا  لرا�سفورد   20 رقــم  الهدف  وكــان 
جــمــيــع الــمــ�ــســابــقــات، الــفــا�ــســل بــيــن الــفــريــقــيــن مع 
اأداء  تح�سن  رغـــم  الــ�ــســوطــيــن  ا�ــســتــراحــة  دخــولــهــمــا 
دافيد  الحار�س  مواطنه  مرمى  وتهديده  غرناطة 

دي خيا.
ورغـــــم بــعــ�ــس الـــمـــحـــاولت لــلــفــريــقــيــن واأبــــرزهــــا 

الذي  فرناندي�س  برونو  البرتغالي  يونايتد  لنجم 
بقيت   ،)82( �سيلفا  روي  مــواطــنــه  بــتــاألــق  ا�ــســطــدم 
حين  الأخــيــرة  الدقيقة  حتى  حالها  على  النتيجة 
جــزاء  ركــلــة  مــن  الــثــانــي  الــهــدف  فرناندي�س  �سجل 
الــــدوري  ثــانــي  ليتح�سر   ،)90( بــنــفــ�ــســه  انــتــرعــهــا 
ال�سعبة  المحلية  لمباراته  طريقة  باأف�سل  الممتاز 
فــي نــهــايــة الأ�ــســبــوع عــلــى اأر�ــــس تــوتــنــهــام قــبــل اأن 

المقبل. الخمي�س  اإياباً  ي�ست�سيف غرناطة 

اآر�ضنال يفرط بالفوز
وعــلــى �ــســتــاد الإمــــــــارات، اأعــتــقــد الــبــديــل الــعــاجــي 
الآخــر  اإنــجــلــتــرا  اأهـــدى ممثل  اأنـــه  بيبي  نــيــكــول�ــس 

الت�سيكي  بــراج  �سالفيا  �سيفه  على  الــفــوز  اأر�ــســنــال 
بعدما   86 الدقيقة  فــي  المقدمة  فــي  و�سعه  حين 
دخـــل الــلــقــاء قــبــل 8 دقــائــق فــقــط، لــكــن الــ�ــســيــوف 
الوقت  مــن  الثالثة  الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  خطفوا 

بدل ال�سائع عبر توما�س هول�س.
ومرة اأخرى، يجد اأر�سنال بقيادة المدرب الإ�سباني 
ليغ«  »يــوروبــا  بــاحــراز  مطالباً  نف�سه  اأرتيتا  ميكيل 
مــن اأجــــل الــمــ�ــســاركــة الــمــو�ــســم الــمــقــبــل فــي دوري 
جدا  �ساقة  مهمة  اأمــام  �سيكون  لكنه  اأوروبــا،  اأبطال 
اإيــابــا فــي بـــراغ �ــســد فــريــق لــم يــذق طــعــم الهزيمة 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة والــعــ�ــســريــن تــوالــيــاً فـــي جميع 
الإنجليزي  بالفريق  اأطاح  اأن  له  و�سبق  الم�سابقات 

ال�سكتلندي. ورينجرز  �سيتي  لي�ستر  الآخر 

روما يعود منت�ضرًا من اأم�ضتردام
مـــ�ـــســـتـــردام بـــفـــوز ثــمــيــن عــلــى  وعـــــاد رومـــــا مـــن اأ
هذا  مواجهات  اأقوى  في   1-2 الهولندي  اأياك�س 

الدور.
بــاكــراً، ف�سدد بريان  اأ�ــســحــاب الر�ـــس  وهـــدد رومـــا 
المرمى  باتجاه  كــرة  الي�سرى  بالقدم  كري�ستنتي 
تــ�ــســدى لــهــا الــحــار�ــس الــثــالــث فــي اأيــاكــ�ــس الــ�ــســاب 
يرد  اأن  قبل   ،)16( �سيربين  كيل  عــامــا   21 الـــ  اإبــن 
البرازيلي دافيد نيري�س بت�سديدة مرت بجانب قام 

حار�س روما ال�سباني باو لوبي�س )32(.

وا�ستغل لعب اأياك�س دايفي كال�سن خطاأ في و�سط 
ديــارا، فمرر  اأمــادو  الغيني  روما  الملعب من لعب 
تاديت�س  دو�ــســان  ال�سربي  المخ�سرم  الــقــائــد  اإلـــى 
المنطقة،  داخـــل  اليمنى  الــجــهــة  عــلــى  عــامــا(   32(
من  المندفع  الهولندي  اإلــى  بـــدوره  اأعــادهــا  الــذي 
ال�سباك  في  اأر�سية  اليمنى  بالقدم  ف�سدد  الخلف 

.)39(
ولم يكد الحكم يطلق �سافرة بداية ال�سوط الثاني، 
خطاأ  بعد  اأياك�س  ل�سالح  جــزاء  ركلة  احت�سب  حتى 
على  اإيباني�س  رودجــر  البرازيلي  رومــا  مدافع  من 
المرمى  و�سط  في  بنف�سه  الخير  نفذها  تاديت�س، 

وتاألق لوبي�س في �سدها )53(.
فون�سيكا  بــاولــو  البرتغالي  الــمــدرب  رجــال  وعــاقــب 
مبا�سرة  حــرة  ركــلــة  مــن  الــتــعــادل  بــادراكــه  م�سيفه 
�سددها قائده لورنت�سو بيليجريني واأخطاأ �سيربين 
بــيــن يــديــه داخــل  الــتــعــامــل مــعــهــا لت�سقط مــن  فــي 

ال�سباك )57(.
الرحمة  ر�سا�سة  الإيطالية  العا�سمة  نادي  واأطلق 
عو�س  بعدما  الثاني،  الهدف  با�سافته  اأياك�س  على 
بارتقائه  ارتكبه،  الذي  الخطاأ  اإيباني�س  البرازيلي 
»على  و�ــســدد  بــ�ــســدره  الــكــرة  على  ف�سيطر  لركنية 

الطاير« قوية هزت ال�سباك )87(.
 2003 التقيا في مو�سم 2002-  اأن  و�سبق للفريقين 
الأبـــطـــال  لــمــ�ــســابــقــة دوري  الـــثـــانـــي  الـــــدور  خــــالل 
الــمــجــمــوعــات(،  بــنــظــام  الــثــانــي  الـــدور  )كـــان حينها 
العا�سمة  في  اإياباً  وتعادل   1-2 ذهاباً  اأياك�س  وفاز 

.1-1 الإيطالية 
ملعب  من  ثمين  بفوز  فياريال  عــاد  كرواتيا،  وفــي 
المتاألق  �سجله  1-�ــســفــر،  زغـــرب  ديــنــامــو  م�سيفه 
ركــلــة جــزاء )44( بعد لم�سة  جــيــرارد مــوريــنــو مــن 
ا�ــســحــاب الر�ــس  المنطقة عــلــى مــدافــع  يــد داخـــل 

تيوفيل-كاترين. كيفن  الفرن�سي 
ال�ساد�س  فــوزه  ال�سفراء«  »الغوا�سة  فريق  وحقق 
على  فـــوزان  منها  الم�سابقات،  مختلف  فــي  تــوالــيــاً 
بقيادة  ليج«،  »يوروبا  في  الأوكــرانــي  كييف  دينامو 
مع  الم�سابقة  بلقب  الفائز  اإيــمــري  اأونـــاي  مــدربــه 
بين  متتالية  مــرات  ثــالث  اإ�سبيلية  ال�سابق  فريقه 

عامي 2014 و2016.
وكان دينامو زغرب حقق مفاجاأة مدوية في الدور 
هوت�سبر  توتنهام  على  الطاولة  قلب  بعدما  ال�سابق 
لندن  في  اأمامه  ذهاباً  خ�سارته  فحول  النجليزي، 

0-2 اإلى فوز اإياباً بثالثية نظيفة.

جولة كروية في المالعب الأوروبية

ليفربول أمام مفترق طرق.. ميالن في رحلة 
التمسك بالوصافة

مدن وعوا�ضم - وكالت

اليوم  المحلية  �سجونه  الــى  ليفربول  يعود 
فــيــال في  اأ�ــســتــون  ي�ست�سيف  حــيــن  الــ�ــســبــت 
مــــبــــاراة �ــســعــبــة �ــســمــن الــمــرحــلــة 31 من 
يعرف  هو  القدم،  لكرة  الإنجليزي  الــدوري 
�سحره  وا�ستعادة  الموقف  تــدارك  عليه  بــاأن 
دوري  م�سابقة  عن  �سيغيب  واإل  ملعبه  في 

الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2016.
الــذي  الفريق  �سد  اللقاء  »الــحــمــر«  يــدخــل 
اأذلهم ذهاباً باكت�ساحهم 7-2 في اإحدى اأكبر 
المفاجاآت في تاريخ الدوري، ومعنويات في 
توديع  �سفير  على  بــاتــوا  بعدما  الح�سي�س 
منت�سف  فـــي  بــخــ�ــســارتــهــم  الأبـــطـــال  دوري 
الإ�سباني 3-1  ريــال مــدريــد  اأمـــام  الأ�ــســبــوع 

على اأر�س الأخير في ذهاب ربع النهائي.
اأي فريق  وعــادة ما تعتبر العودة الى معقل 
الأمــر  هــذا  لكن  الــتــوازن،  ل�ستعادة  فر�سة 
القابع حالياً  ليفربول  على  بتاتاً  ينطبق  ل 
عن  نقاط  ثــالث  بفارق  ال�سابع  المركز  في 
المركز  �ساحب  هام  و�ست  المو�سم  مفاجاأة 
الأبطال،  دوري  الى  الموؤهل  الأخير  الرابع 
الألماني يورغن كلوب  المدرب  اأن فريق  اإذ 
بات  الــذي  »اأنفيلد«  معقله  في  �سحره  فقد 

ي�سكل عقدة له.
ويعاني »الحمر« الأمرين على ملعبهم هذا 
في  اأمـــل  اأي  بفقدانهم  ت�سبب  مــا  المو�سم 

الحتفاظ بلقب الدوري الممتاز.
ولم يذق ليفربول طعم الفوز على »اأنفيلد« 
كانون  منت�سف  منذ  المحلي  الــــدوري  فــي 
الثماني  مــبــاريــاتــه  مــن  �ست  وخ�سر  الأول، 
معقله  في  الفترة  هذه  خالل  خا�سها  التي 
مـــع �ــســجــل هــجــومــي مــتــوا�ــســع جـــــداً، حيث 
هذه  خــالل  فقط  هدفين  بت�سجيل  اكتفى 

ال�سل�سلة.

مهمة ثاأرية ليونايتد
اأر�ــســه  على  ذهــابــاً  القا�سية  خ�سارته  وبــعــد 
الــمــرتــاح  يــونــايــتــد،  مان�س�ستر  يبحث   ،6-1
فــي مــركــزه الــثــانــي بــفــارق اأربــــع نــقــاط عن 
لي�ستر الثالث، عن تحقيق الثاأر من توتنهام 
البرتغالي جوزيه مورينيو  ال�سابق  ومدربه 
النادي  على  �سيفاً  الأحـــد،  غــدا  يحل  حين 
اللندني المتخلف حالياً بفارق ثالث نقاط 

عن المركز الرابع.
نحو  بــثــبــات  �سيتي  جـــاره  ي�سير  وقـــت  وفـــي 

ال�سبت على  يتواجه  اأنه  بما  اللقب  ا�ستعادة 
اأر�سه مع ليدز وهو متقدم بفارق 14 نقطة 

عن »ال�سياطين الحمر«.
مرتفعة  بمعنويات  اللقاء  يونايتد  ويدخل 
نحو  الطريق  ن�سف  مــن  اأكــثــر  قطع  بعدما 
ن�سف نهائي الدوري الأوروبي »يوروبا ليغ« 
اأولــي جونار  النروجي  المدرب  بفوز فريقه 
�سول�ساير على غرناطة الإ�سباني 2-0 خارج 

ملعبه.

الدوري الإيطالي
ي�سافر ميالن اليوم ال�سبت، الى بارما الذي 
يقاتل من اأجل تجنب الهبوط الى الدرجة 
الــثــانــيــة، بــاحــثــاً عـــن الــتــمــ�ــســك بــالــو�ــســافــة 
فيما  اأوروبـــــــا،  اأبـــطـــال  دوري  الـــى  وعـــودتـــه 
قب�سته  اإحكام  الى  اإنتر  اللدود  ي�سعى جاره 
عــلــى الــ�ــســدارة والــمــ�ــســي قــدمــاً نــحــو لقبه 
كالياري  ي�ست�سيف  حين   2010 منذ  الأول 
غـــدا الأحــــد فــي الــمــرحــلــة 30 مــن الـــدوري 

الإيطالي لكرة القدم.
�سبع  الأبــطــال  دوري  بطل  مــيــالن،  واكتفى 
مـــرات، بــاأربــع نــقــاط مــن مــبــاريــاتــه الثالث 
الــو�ــســافــة  فــي  مــا جــعــلــه متخلفاً  الأخـــيـــرة 
بــــفــــارق 11 نــقــطــة عــــن اإنــــتــــر بـــعـــدمـــا كـــان 
وزمــالوؤه  اإبراهيموفيت�س  زلتــان  ال�سويدي 
فـــي فـــريـــق الـــمـــدرب �ــســتــيــفــانــو بــيــولــي في 
ال�سدارة خالل عطلة الميالد وراأ�س ال�سنة، 
لكن اأمل »رو�سونيري« بلقب اأول منذ 2011 
تبخر بعد تراجع نتائجه منذ كانون الثاني.
اأمــــام مــهــمــة �سهلة على  يــوفــنــتــو�ــس  ويــبــدو 
الـــــــورق حـــيـــن يــ�ــســتــ�ــســيــف جـــنـــوى الــثــالــث 
الى  اأتالنتا  ي�سافر  فيما  الأحــد،  غــدا  ع�سر 
ع�سر  الــرابــع  فيورنتينا  لمواجهة  فلورن�سا 

في اليوم ذاته في لقاء يفتقد خالله الأخير 
ريبيري  فرانك  المخ�سرم  الفرن�سي  نجمه 

لالإيقاف.

الدوري الألماني
يـــاأمـــل اأونــــيــــون بــرلــيــن ا�ــســتــغــالل الــحــالــة 
الــمــعــنــويــة الــ�ــســعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا لعــبــو 
بــايــرن مــيــونــيــخ حــامــل الــلــقــب والــمــتــ�ــســدر 
بــعــد خــ�ــســارتــه الــمــوؤلــمــة اأمــــام بــاريــ�ــس �سان 
الأوروبـــــي، لإلــحــاق  ا�ستحقاقه  فــي  جــرمــان 
�سيفاً  عليه  يحل  عندما  محلية  هزيمة  به 
الدوري  28 من  المرحلة  ال�سبت، في  اليوم 
الأمل  اإ�سافية من  الألماني، تمنحه جرعة 
فــي �ــســراعــه عــلــى مــركــز مــوؤهــل لم�سابقة 

الدوري الأوروبي »يوروبا ليج«.
ويــ�ــســعــى اأونــــيــــون بــرلــيــن �ــســاحــب الــمــركــز 
نقاط   4 بــفــارق  نقطة،   39 بر�سيد  ال�سابع 
المركز  ليفركوزن �ساحب  بايرن  فقط عن 
ليج«،  »يوروبا  اإلى  الموؤهل  الأخير  ال�ساد�س 
اأن يحجز مقعده الوروبي للمرة الولى في 
اأور�ــس  ال�سوي�سري  مدربه  اأن  غير  تاريخه، 
�سعباً  وقتاً  فريقه  يواجه  اأن  يخ�سى  في�سر 

في ميونيخ.
اأونيون اأوقف »العمالق« البافاري في  وكان 
مــبــاراة الــذهــاب فــار�ــســاً الــتــعــادل الإيــجــابــي 
في  الــمــا�ــســي  الأول  كــانــون  فــي   1-1 عــلــيــه 
بــرلــيــن، كــمــا تــمــكــن اأيــ�ــســاً مــن الــفــوز على 
وليفركوزن  الخام�س  دورتــمــونــد  بورو�سيا 

هذا المو�سم.
الظهير  دون  مــن  الــلــقــاء  بــايــرن  ويــخــو�ــس 
اليــ�ــســر الــكــنــدي الــ�ــســاب األــفــونــ�ــســو ديفي�س 
جوريت�سكا  لــيــون  اإلــــى  اإ�ــســافــة  الــمــوقــوف، 
ونيكال�س زوله الم�سابين اأمام �سان جرمان.

فياريال يفوز خارج القواعد )اأ ف ب(

ليفربول ي�ضت�ضيف اأ�ضتون فيال

رومينيجه يدعو إلى توحيد الصفوف داخل 
بايرن ميونيخ

برلين - اأ ف ب

عـــّبـــر الــرئــيــ�ــس الــتــنــفــيــذي لـــنـــادي بــايــرن 
كارل–هاينت�س  الألـــــمـــــانـــــي  مـــيـــونـــيـــخ 
رومينيجه عن ا�ستيائه من التوتر الداخلي 
الحا�سل في النادي البافاري، ل�سيما بين 
الريا�سي  والمدير  فليك  هانزي  الــمــدرب 
داعــيــاً  �سالحميدزيت�س،  ح�سن  البو�سني 
نهاية  والتركيز على  ال�سفوف  الى توحيد 
الــمــو�ــســم. و�ـــســـدد رومــيــنــيــجــه فـــي حــديــث 
�سرورة  على  الريا�سية  »بيلد«  ل�سحيفة 
»اأن نعمل معاً بطريقة متناغمة ومخل�سة 
ومهنية. هذا ما اأطلبه بو�سوح من الإدارة 
الريا�سية. هذا هو ما يميز بايرن ميونيخ 

على الدوام«.
وعانى النادي البافاري منذ اأ�سابيع عدة من 
توتر العالقة بين فليك و�سالحميدزيت�س، 
التجديد  بــعــدم  الإدارة  قـــرار  بعد  ل�سيما 
عليه  يعول  الــذي  بواتنغ  جيروم  للمدافع 

المدرب كثيراً ويراه عن�سراً ل غنى عنه.
فـــي مــواجــهــة هــــذه الـــتـــوتـــرات الــمــتــكــررة، 
النادي  مع  ا�ستمراره  تاأكيد  فليك  يرف�س 

الـــبـــافـــاري الــمــو�ــســم الــمــقــبــل مـــن خــالل 
التهرب ب�سكل منهجي من هذه الم�ساألة.

ويــعــتــبــر فــلــيــك بــحــ�ــســب و�ــســائــل الإعـــــالم 
ل�ستالم  حظاً  الأوفـــر  المر�سح  الألمانية 

الألماني  المنتخب  على  ال�ــســراف  مهمة 
المقبل  ال�سيف  اأوروبـــا  كاأ�س  نهائيات  بعد 
خلفاً ليواكيم لوف الذي �سيترك المن�سب 

بعد البطولة القارية.

النادي البافاري يعاني من توتر العالقات
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كييف - اأ ف ب 

 ا�ستبعدت اأوكرانيا ام�س اأي هجوم ع�سكري 
في  لرو�سيا  ال��م��وال��ي��ن  النف�ساليين  على 
����س���رق ال���ب���اد، ح��ي��ث ت��ك��ّث��ف��ت ال���س��ت��ب��اك��ات 
خلفية  على  الأخ��ي��رة  الأ�سابيع  في  الدامية 

توتر مع رو�سيا.
الأوك��ران��ي��ة  الم�سلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  وق���ال 
»تحرير  اإن  خومت�ساك  رو���س��ان  ال��ج��ن��رال 
�سيوؤدي ل محالة  بالقوة  المحتلة  الأرا�سي 
�سفوف  ف��ي  الخ�سائر  م��ن  كبير  ع���دد  اإل���ى 
ال��م��دن��ي��ي��ن وال��ع�����س��ك��ري��ي��ن، وه���و اأم����ر غير 

مقبول بالن�سبة لأوكرانيا«.
اأن  اإل��ى  في�سبوك  على  ُن�سر  بيان  في  واأ���س��ار 
ودب��ل��وم��ا���س��ي��اً«  »�سيا�سياً  ح���ًا  ت��دع��م  كييف 
�سيطرتها  عن  الخارجة  الأرا�سي  ل�ستعادة 

منذ بدء هذا النزاع عام 2014.
ت�����س��وي��ه« تقودها  ه��ن��اك »ح��م��ل��ة  اأن  واع��ت��ب��ر 

كييف  اإن  ت��ق��ول  »ت���ق���اري���ر«  ت�����س��م��ل  رو���س��ي��ا 
ر هجوماً، في حين يّتهم الأوكرانيون  تح�سّ

مو�سكو باإر�سال قواتها اإلى الحدود.
اأوكرانيا، فاإن الكرملين قد يبحث  وبح�سب 
ع��ن ذري��ع��ة ل��ب��دء ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة وا���س��ع��ة 
اأن  خومت�ساك  ال��ج��ن��رال  واأ���س��اف  ال��ن��ط��اق. 
»ه����ذه ال��ح��م��ل��ة ت��ه��دف اإل����ى ت�����س��وي��ه �سمعة 
اأوكرانيا على ال�ساحة الدولية، ون�سر الذعر 

في �سفوف �سكان الأرا�سي المحتلة«.
الأي��ام  في  الغربية  وال��دول  كييف  وانتقدت 
الأخيرة مو�سكو لإر�سالها قوات اإلى الحدود 
الأوك���ران���ي���ة وال���ق���رم، ���س��ب��ه ال��ج��زي��رة التي 
ت���دور م��واج��ه��ات  �سّمتها رو���س��ي��ا، ف��ي وق���ت 
الموالين  النف�ساليين  مع  دامية  م�سلحة 

لرو�سيا ب�سكل �سبه يومي.
وت��ف��ق��د ال��رئ��ي�����س الأوك����ران����ي ف��ول��ودي��م��ي��ر 
زيلين�سكي الخمي�س وام�س الجمعة خطوط 
الم�ست�سارة  ب��دع��م  اأي�����س��اً  وح��ظ��ي  الجبهة. 

الأل���م���ان���ي���ة اأن���غ���ي���ا م���ي���رك���ل ال���ت���ي ط��ل��ب��ت 
فاديمير  الرو�سي  الرئي�س  م��ن  الخمي�س 
الع�سكري على  رو�سيا  بوتين تخفيف وجود 

حدود اأوكرانيا.
اأكثر  »قلقة  اإنها  المتحدة  ال��ولي��ات  وقالت 
للهجمات  الأخ��ي��ر  الت�سعيد  ح��ي��ال  ف��اأك��ث��ر 

الرو�سية في �سرق اأوكرانيا«.
ام�����س  ال��ت��رك��ي��ة  ال��خ��ارج��ي��ة  وزارة  واأع��ل��ن��ت 
�سفينتين  �ستر�سل  ال��م��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن 
م�سيق  عبر  الأ���س��ود  البحر  اإل���ى  حربيتين 

البو�سفور، في �سياق التوتر حول اأوكرانيا.
وت�����ح�����دث الن���ف�������س���ال���ي���ون ف�����ي م��ن��ط��ق��ت��ي 
دون��ي��ت�����س��ك ول��وغ��ان�����س��ك م���ن ج��ه��ت��ه��م، عن 
جنودهم  من  ع�سرين  عن  يقّل  ل  ما  مقتل 

عام 2020.
في المقابل، فقدت اأوكرانيا خم�سين جندياً 
على خّط الجبهة في الفترة نف�سها، بح�سب 

الرئا�سة.

اأوكرانيا ت�شتبعد اأي هج�م ع�شكري على النف�شاليني 
امل�الني لرو�شيا

الرئي�س الأوكراني ف�ل�ديمير زيلين�شكي)ي�شار( على خط�ط الجبهة )ا ف ب( وا�شنطن - اأ ف ب

ام�����س لجنة خ��ب��راء لإ���س��اح  ب��اي��دن  الأم��ي��رك��ي ج��و  الرئي�س   �سّكل 
ال��ولي��ات  موؤ�س�سات  اأق���وى  م��ن  واح���دة  ت��ع��ّد  ال��ت��ي  العليا  المحكمة 

المتحدة ولكّن عملها يخ�سع لنتقادات م�ستمرة.
اإن�ساء هذه  اإّن بايدن يوقع على قرار  الأبي�س في بيان  البيت  وقال 

اللجنة التي �سيكون اأمامها �ستة اأ�سهر لتقديم تو�سياتها.
خبراء  م��ن  المكّونة  اللجنة  �ستدر�س  الأم��ي��رك��ي��ة،  للرئا�سة  ووف��ق��ا 
لإ�ساح  ح�سا�سية  الأك��ث��ر  ال��ج��وان��ب  وجمهوريين،  ديموقراطيين 
المحكمة العليا: مدة ولية اأع�سائها، عددهم، الم�سار الذي تختار 

بموجبه الموؤ�س�سة الحالت التي تنظر فيها، قواعدها وعملها.
وقال البيت الأبي�س اإّن »هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدرا�سة 

الإجراءات بعناية فائقة لتح�سين العدالة الفدرالية«.
الجتماعية  الق�سايا  من  العديد  في  تبت  التي  العليا  والمحكمة 
اأو حقوق الأقليات الجن�سية،  في الوليات المتحدة مثل الإجها�س 
ت�سم ت�سعة ق�ساة يتم تعيينهم مدى الحياة من قبل رئي�س الوليات 

المتحدة ويجب اأن ي�سادق عليهم مجل�س ال�سيوخ.
عّينهم  منهم  ثاثة  محافظين،  ق�ساة  �ستة  حاليا  المحكمة  وت�سم 

الرئي�س الجمهوري ال�سابق دونالد ترامب.
وكان مر�سحون في انتخابات الحزب الديموقراطي التمهيدية، بمن 
زي��ادة عدد  اإمكانية  اأث��اروا  الحالي بيت بوتيجيج،  النقل  فيهم وزير 

الق�ساة في المحكمة العليا، وهو اأمر يثير غ�سب الجمهوريين.
وكري�ستينا  ب���اور  ب���وب  ب��اي��دن  ج��و  �سكلها  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ن��ة  و���س��ي��راأ���س 
اأ�ستاذا قانون بارزان. وكان بوب باور قّدم الم�سورة  رودريغيز، وهما 

لبايدن خال حملته النتخابية.

بايدن ي�شّكل جلنة لإ�شالح املحكمة 
العليا الأمريكية

مبنى المحكمة العليا في وا�شنطن )ا ف ب(

�شت�كه�لم - اأ ف ب 

بورو�س  حديقة  في  اأ�سبوعين  عمره  يتعدى  ل  دغفل  نفق 
ولدة  اإث��ر  قطيعه  عنه  تخلى  بعدما  للحيوانات  ال�سويدية 

�سغير فيل اآخر، في حادثة اأحدثت تاأثرا كبيرا في الباد.
ون�����س��رت ح��دي��ق��ة ال��ح��ي��وان��ات ���س��ورة ع��ب��ر ان�����س��ت��غ��رام تظهر 
معالجين يحاوطون ب�سغير الفيل الميت، مرفقة المن�سور 
اأيام مع  ا�ستمرت ثاثة  بتعليق جاء فيه »رغم عناية فائقة 
رحل  ون��ه��ارا،  ليا  جانبه  اإل���ى  ومعالجين  بيطري  طبيب 
على  ق����ادرا  ي��ع��د  ل��م  ج�سمه  ال��ي��وم.  ع��ن��ا  ال�سغير  ال��ح��ي��وان 

التحمل، وقد ا�سطر اإلى الرقاد«.
هذا الحيوان المولود في 26 اآذار، وهي اأنثى �سغيرة لم تكن 
بعيد  القطيع  م��ن  للنبذ  تعر�ست  ق��د  بعد،  ا�سم  اأي  تحمل 

ولدة �سغير فيل اآخر، هو ذكر، الثنين.
وق��ال��ت ح��دي��ق��ة ال��ح��ي��وان��ات »ن��ح��ن جميعا ف��ي ح��ال��ة ح��زن 
���س��دي��د، ل��ك��ن��ن��ا ف��ي ال��وق��ت ع��ي��ن��ه ن��ح��اول اأن ن��غ��ت��ب��ط ل��ك��ون 

الدغفل الآخر يبدو يقظا«.
���س��يء  اأي  ف��ع��ل  ي�ستطيعوا  ل��م  اأن��ه��م  ال��م��ع��ال��ج��ون  واأو����س���ح 

للحوؤول دون نبذ القطيع للدغفل.
ع�سرة  ال�سويد  غرب  في  للحيوانات  بورو�س  حديقة  وت�سم 
نادرا  الأ�سر حدثا  في  الفيلة  وت�سكل ولدات  اإفريقية.  فيلة 
لهذا النوع الذي تراجعت اأعداد حيواناته بدرجة كبيرة في 
الطبيعة. وقبل خم�سين عاما، كان يجوب حوالى 1،5 مليون 
فيل اإفريقيا لكن اأحدث اإح�ساء للثدييات الكبيرة في 2016 
اأظ��ه��ر اأن ال��ع��دد ل��م ي��ع��د ي��ت��ج��اوز 415 األ��ف��ا، وف���ق الت��ح��اد 

الطبيعة. الدولي لحفظ 

نف�ق �شغري فيل يف ال�ش�يد بعد نبذه 
من قطيعه اإثر ولدة دغفل اآخر

نف�ق �شغير فيل في ال�ش�يد بعد نبذه من قطيعه )اأ ف ب(

وا�شنطن حتّث جمل�س 
الأمن الدويل على التحرك 

»لإنقاذ ال�شعب الب�رمي«

المم المتحدة - اأ ف ب

 ح��ّث��ت ال���ولي���ات ال��م��ت��ح��دة ام�����س م��ج��ل�����س الأم���ن 
و�سط  ب��ورم��ا  ب�ساأن  ب�سرعة  التحرك  على  ال��دول��ي 
دف����ع دب���ل���وم���ا����س���ي لإ�����س����دار ق�����رار ل��ل�����س��غ��ط ع��ل��ى 

الع�سكري. المجل�س 
ال��م��ن��دوب��ة الأم��ي��رك��ي��ة ف��ي الأم���م المتحدة  وق��ال��ت 
لمجل�س  اجتماع  خ��ال  توما�س-غرينفيلد  ليندا 
اأن ي��درك  اإّن »ال��ج��ي�����س )ال��ب��ورم��ي( ي��ح��ت��اج  الأم���ن 
ال��ك��ل��ف��ة ال��م��رت��ب��ط��ة ب��اأف��ع��ال��ه ال��م��روع��ة. ا���س��ت��ق��رار 

�سريعة«. باإجراءات  المنطقة مرتبطان  ورخاء 
ت��ن��دي��دات��ن��ا و���س��ّك��ل  اأّن »ال��ج��ي�����س ت��ج��اه��ل  وت��اب��ع��ت 

الأمن«. لمجل�س  اختبارا 
الكلمات  ح��ول  المجل�س  �سيتجادل  »ه��ل  وت�ساءلت 
ف���ي ب���ي���ان اآخ�����ر اأم اأن���ن���ا ���س��ن��ع��م��ل لإن����ق����اذ ال�����س��ع��ب 

البورمي؟«.
مجل�س  ف��ي  ال��دائ��م  غير  الع�سو  اإ�ستونيا،  وق��ال��ت 
بحاجة  ع�سوا   15 ي�سم  الذي  المجل�س  اإن  الأم��ن، 
اإلى البدء في �سياغة قرار يمكن اأن ي�سمل عقوبات 
على بورما بما في ذلك حظرا دوليا على الأ�سلحة.

و����س���ّرح ���س��ف��ي��ر اإ���س��ت��ون��ي��ا ���س��ف��ي��ن ي��ورغ��ي��ن�����س��ون اأّن 
الكيان  هو  المتحدة  لاأمم  التابع  الأم��ن  »مجل�س 
ال�سرعية  بال�سلطة  يتمتع  الذي  العالم  الوحيد في 
اأن يبحث  المعر�سة للخطر ويجب  الدول  لحماية 
الو�سع  اأدواته لإنهاء هذا  اأداة في �سندوق  عن كل 

الرهيب«.
)الفيتو(  النق�س  ب��ح��ق  وال�����س��ي��ن  رو���س��ي��ا  وتتمتع 
وت��ع��ار���س��ان ت��اري��خ��ي��ا ف��ر���س ع��ق��وب��ات دول��ي��ة، رغ��م 
عن  اأع��رب��ت  للجي�س،  الرئي�سي  الحليف  بكين،  اأن 
يخيم  الذي  ال�ستقرار  عدم  ب�ساأن  المتزايد  قلقها 

جارتها. على 
ب���ورم���ا ف���ي الأول م���ن ���س��ب��اط  اأط�����اح ال��ج��ي�����س ف���ي 
ت�����س��ي، وم��ذاك  ���س��و  ���س��ان  اأون���غ  ال��م��دن��ي��ة  بالزعيمة 
للديموقراطية،  الموؤيدة  الحتجاجات  بعنف  قمع 
ح�سب  �سخ�س   600 م��ن  اأك��ث��ر  مقتل  ع��ن  اأ���س��ف��ر  م��ا 

ارقام الأمم المتحدة.

الأمم املتحدة تنتقد �شيا�شة 
الدمنارك حيال لجئني �ش�ريني

ك�بنهاغن - اأ ف ب

خلفية  على  جديدة  لنتقادات  الدنماركية  ال�سلطات  تعر�ست   
الو�سع  لعتبار  اإقامة  ت�ساريح  من  �سوريين  لجئين  حرمانها 
»اآمناً« في دم�سق، في م�سار قالت الأمم المتحدة اإّنه يفتقر اإلى 

المبرر.
واأعربت المفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الاجئين التابعة للمنظمة 
اإلى ال�سيف  الدولية، عن »القلق« حيال قرار كوبنهاغن العائد 
في  الراهنة  الآون��ة  في  الترحيل  عمليات  تعليق  رغم  الما�سي، 
ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام ال�سوري.

تعتبر  »ل  الخمي�س،  م�ساء  نيويورك  في  �سدر  بيان  في  وقالت 
�سوريا  من  اأج���زاء  في  الأخ��ي��رة  الأمنية  التح�سنات  المفو�سية 
اإن��ه��اء  لتبرير  دائ��م��ة  اأو  وم�ستقرة  الكفاية،  فيه  بما  جوهرية 

الحماية الدولية لأي مجموعة من الاجئين«.
الاجئين  ل��ح��م��اي��ة  دع��وت��ه��ا  »ت��وا���س��ل  ال��م��ف��و���س��ي��ة  اإّن  وق��ال��ت 
ال�سوريين وتطالب بعدم اإعادتهم ق�سراً اإلى اأي مكان في �سوريا، 

بغ�س النظر عمن ي�سيطر على المنطقة المعنية«.
و�سرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران 2020، في عملية وا�سعة 
من  �سوريا   461 ملفات  من  ملف  كّل  في  النظر  لإع��ادة  النطاق 
العا�سمة ال�سورية على اعتبار اأّن »الو�سع الراهن في دم�سق لم 

يعد من �ساأنه تبرير )منح( ت�سريح اإقامة اأو تمديده«.
وهذا اول قرار من نوعه لدولة في التحاد الأوروبي.

والأ�سبوع الما�سي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل 
ال��ام��ب��الة  ال��ب��ك��ال��وري��ا على  ام��ت��ح��ان��ات  م��ن  اأ���س��ه��ر  قبل ب�سعة 
الدولة  الآن في  بالق�سية حتى  اأحاطت  كانت قد  التي  الن�سبية 

ال�سغيرة. ال�سكندنافية 
الباد  في  الم�ساعر  ع��ام��اً(   19( �ساهر  اأب��و  اآي��ة  ق�سية  واث���ارت 

ب�سوؤالها والدموع في عينيها عّما »فعلته خطاأ«.
وعلمت ال�سابة ال�سورية التي ي�سفها مدير مدر�ستها في نيبورغ 
انتهى  الذي  اإقامتها  ت�سريح  باأن  حديثاً  الممتازة«،  ب�»الطالبة 

في نهاية كانون الثاني لن يتم تجديده.
ومثلها، حِرم 94 �سوريا من الت�ساريح عام 2020، من اأ�سل 273 
متوفر  تقرير  اأح��دث  ح�سب  ف��ردي،  ب�سكل  درا�ستها  تمت  حالة 
الثاني  كانون  اإل��ى  تاريخه  ويعود  الدنماركية  الهجرة  لوكالة 

الما�سي. وقد و�سع بع�سهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
»�سفر  بهدف تحقيق  ا�سقبال مت�سددة  �سيا�سة  الدنمارك  وتتبع 
ولم  لل�سوريين  الطوعية  ال��ع��ودة  على  ت�سجع  ل��ج��وء«،  ط��ال��ب 

ت�سدر �سوى ت�ساريح اإقامة موقتة منذ عام 2015.
زمنية  حدود  با  الت�ساريح  هذه  تمنح  القانونية،  الناحية  من 
يت�سم  المن�ساأ،  بلد  ف��ي  ال��خ��ط��ورة  بالغ  و�سع  »وج���ود  حالة  ف��ي 
يمكن  ولكن  المدنيين«.  على  والع��ت��داءات  التع�سفي  بالعنف 
الو�سع  على  الحكم  يتم  ل  حينما  الواقع  الأم��ر  بحكم  اإبطالها 

على ذاك النحو.

وفاة األمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية 
عن 99 عامًا

لندن - اأ ف ب

اإليزابيث  الملكة  زوج  فيليب  الأم��ي��ر  ت��وف��ي   
المالكة  العائلة  دعائم  كان من  الذي  الثانية 
اأكثر  م��دى  على  الملكي  وال��ت��اج  البريطانية 
من �سبعة عقود، ام�س عن 99 عاما في ق�سر 

ويند�سور.
جالة  »تعلن  بيان  في  باكنغهام  ق�سر  واأف��اد 
ال��م��ل��ك��ة ب��ب��ال��غ الأ����س���ى وف���اة زوج��ه��ا الحبيب 
الأمير فيليب، دوق اإدنبرة«، م�سيفا اأن الأمير 
ق�سر  في  ال�سباح  ه��ذا  ب�سام  »توفي  فيليب 

ويند�سور«.
وكان دوق اإدنبرة اأمير اليونان والدنمارك قبل 
اأن يتزوج الملكة وعرف عنه انفعاله وهفواته، 
عبر  البريطاني  للتاج  اإخا�سه  كذلك  واإنما 

�سّتى الأزمات.
من  اأ�سابيع  ثاثة  قبل  الراحل  الأمير  خ��رج 
اإث��ر  ل�سهر  ال��ع��اج  تلقيه  ب��ع��د  الم�ست�سفى 

اإ�سابته بالتهاب تلته م�سكلة في القلب.
الوطني  ال��ح��داد  المتحدة  المملكة  و�ستلزم 
محدودة  �ستكون  التي  الجنازة  مرا�سم  حتى 
ف��ي ظ��ل ان��ت�����س��ار وب���اء ك��وف��ي��د-19. واإن ك��ان 
ال��ق��ان��ون ي��ج��ي��ز اإق���ام���ة ج��ن��ازة وط��ن��ي��ة ل��زوج 
يتم  اأن  في  رغبته  اأع��رب عن  اأن��ه  اإل  الملكة، 
ت�سييعه في مرا�سم ع�سكرية اأكثر توا�سعا في 

كني�سة القدي�س جورج في ق�سر ويند�سور.
وف����ي ت�����س��ري��ح م��ق��ت�����س��ب اأم�����ام م��ق��ر رئ��ا���س��ة 
ال���وزراء  رئي�س  اأث��ن��ى  البريطانية،  الحكومة 
فيليب  الأم��ي��ر  »حياة  على  جون�سون  بوري�س 
وعمله ال�ستثنائيين« م�سيفا »نحن في حالة 
لها  تعازينا  ن��ق��دم  الملكة،  ج��ال��ة  م��ع  ح���داد 
ال��وزراء  رئي�س  اأ���س��اد  جهته،  من  ولأ�سرتها«. 
الأ���س��ب��ق ال��ع��م��ال��ي ت��ون��ي بلير ال���ذي ك���ان في 
 ،1997 ع��ام  ديانا  الأم��ي��رة  وف��اة  عند  ال�سلطة 

ب�»رجل �ساحب ب�سيرة وت�سميم و�سجاعة«.
حيث  ل��ن��دن  ق��ل��ب  ف��ي  باكنغهام  ق�سر  واأم����ام 
لو�سع  البريطانيون  تعاقب  الأع��ام،  نك�ست 
اأزهار عند البوابات التي علقت عليها مذكرة 

تعلن وفاة دوق اإدنبرة.
التي هرعت  األي�سون )31 عاما(  �ساره  وقالت 
اأربع  البالغة  طفلتها  مع  باكنغهام  ق�سر  اإل��ى 
�سنوات لتكريم الأمير، »اإنه حقا يوم حزين... 
عا�س حياة مذهلة، اإنها خ�سارة كبرى لعائلته 

وزوجته، كانا ل يفترقان«.
وفي ويند�سور اأعربت ليند�ساي رينغ البالغة 
لو�سع  م��ع �سديقها  ق��دم��ت  وال��ت��ي  ع��ام��ا   38
الباد  اأج��ل  الزهر، عن حزنها من  باقة من 
»لي�ست  الثانية  اإليزابيث  اإن  قائلة  والملكة 
محاطة بالجميع في هذه الفترة لكنني واثقة 

من ان الأمير ويليام لي�س بعيدا«.

وقررت جميع الأحزاب ال�سيا�سية البريطانية 
ت��ع��ل��ي��ق ح��م��ل��ت��ه��ا ل��ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ح��ل��ي��ة في 

ال�ساد�س من اأيار.
وتوالت الإ�سادات من جميع اأنحاء العالم، ول 

�سيما من العائات الملكية الأوروبية.
الثانية  اإليزابيث  تعتبر  التي  اأ�ستراليا  وف��ي 
ملكتها، اأ�ساد رئي�س الوزراء �سكوت موري�سون 

برجل »كان يج�سد جيا«.
ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  اأثنى  كذلك 
فيما  »الملفت«،  فيليب  الأمير  بم�سار  م��ودي 
خ��دم��ة  ف���ي  م���دي���دة  ب�"حياة  ب��رل��ي��ن  اأ����س���ادت 
اأن��غ��ي��ا ميركل  ب�����اده« وح��ي��ت ال��م�����س��ت�����س��ارة 
ال��وزراء  رئي�س  وتحدث  بالواجب«،  »اإح�سا�سه 
قناعات  »�ساحب  عن  ت��رودو  جا�ستن  الكندي 

ومبادئ«.
اأدخل دوق اإدنبرة في 16 �سباط اإلى م�ست�سفى 
»الملك اإدوارد ال�سابع« الخا�س في العا�سمة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة اإث����ر اإ���س��اب��ت��ه ب��ال��ت��ه��اب بح�سب 

الإعان الر�سمي.
ل��ع��م��ل��ي��ة ج��راح��ي��ة  اآذار، خ�����س��ع  م��ط��ل��ع  وف���ي 
ب�سبب  لندن  اآخر في  »ناجحة« في م�ست�سفى 

م�سكلة في القلب اأ�سيب بها �سابقا.
اإل��ى  اأ�سابيع  ثاثة  قبل  فيليب  الأم��ي��ر  وع��اد 
ق�سى  حيث  لندن  غ��رب  ف��ي  ويند�سور  ق�سر 

فترة الحجر مع الملكة البالغة 94 عاما.

ل�حة الكترونية تعر�س �ش�رة لالمير فيليب في ميدان بيكاديللي و�شط لندن )ا ف ب( 
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